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  پيشگفتار

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جناب آقاي شيخ محمد جواد فاضل لنكراني

  سالم عليكم

شما از طريق ايميل واصل شد. از اينكه دعوت مرا براي شركت در بحثي طلبگي درباره حكم قتل و  1390آذر  22مرقومه مورخ 
مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي پذيرفتيد تشكر مي كنم. اميدوارم ثمره اين مباحثه علمي ايضاح بيشتر موضوع و تقريب 

ابراز شادماني شما   حكم ترور صادره از سوي مرحوم پدرتان و نقد پاسخ شما به نامه اعتراضي من به) 1بيشتر به حقيقت باشد.(
من در اين نامه با اتكاء به ) 2از انجام آن ترور از آن رو اهميت دارد كه اين انديشه متاسفانه در حوزه هاي علميه قائل دارد.(

عالوه بر نقد مدعيات اصلي » مانياسالم رح«قرآن كريم، سنت نبوي، سيره علوي و مباني اجتهاد در مكتب اهل بيت (ع) يعني 
شما در پاسختان به نامه نخستم مي كوشم ناتمامي ادلّه و بي پايگي توجيهات شما حتي در چارچوب اسالم سنّتي و اجتهاد 
مصطلح، و بي احتياطي غيرقابل دفاعتان را در قضيه مهمه دماء عيان سازم. مدعيات اصلي شما كه در اين نامه مورد نقد قرار 

  گيرد عبارتند از: مي

  .اول و دوم، مرتد (فطري) و ساب النبي مهدورالدم هستند •
) و ساب النبي ةــو عدم التوب ةــسوم و چهارم، مرتد (فطري مطلقا و مرتد مّلي بعد االستتاب •

 .واجب القتل هستند

 .پنجم، هر مجتهد جامع شرائط فتوا حاكم شرع است مطلقا •

بودن مرتد اجماع امت و ضروري دين است و روايات  ششم، حكم وجوب قتل و مهدورالدم •
 .دالّ بر اين حكم كه اكثراً صحيحه هستند متواتر لفظي و معنوي مي باشند
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خوانندگان بحثهاي ما از فضال و طالب حوزه هاي علميه، حقوقدانان و دانشگاهيان بويژه نسل جوان از نخوت و تكبر در لباس  
و متواضعانه مباحثه اي طلبگي را بر يك مقدمه و ده بخش و يك ) 3يضات شما را وا مي نهم(فقاهت بشدت آزرده هستند. تعر

 رئوس ده بخش اين رساله به شرح ذيل است:  خاتمه متمركز مي كنم.

بخش اول: صدور حكم اعدام خارج از محكمه صالحه و سپردن اجراي آن به توده مردم يعني  •
  رواج بي قانوني و هرج و مرج

 مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي بر اساس تك خبر واحد مخدوش بخش دوم: •

 »تواتر معنوي و اجمالي و صحت اكثر روايات قتل مرتد«بخش سوم: نقد ادعاهاي  •

 بخش چهارم: نقد ادعاي اجماع و ضرورت در وجوب/جواز قتل مرتد و ساب النبي •

، امام علي (ع) و ائمه (ع) به امر پيامبر (ص)» صرف عنوان ارتداد«بخش پنجم: هيچكس به  •
 به قتل محكوم نشده است

بخش ششم: اقوال فقهاي برجسته در تعطيل مطلق حدود، تعطيل حدود مستلزم قتل و جرح،  •
 و توقف در اقامه حدود در زمان غيبت

 است» وهن اسالم«بخش هفتم: صدور فتواي قتل و مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي  •

 بر واحد ثقه در امور مهمهبخش هشتم: عدم حجيت خ •

 بحث نهم: تبدل موضوع مرتد، و نقد دائمي بودن حكم قتل مرتد و ساب النبي •

 )4بخش دهم: ناسازگاري حكم قتل ساب النبي و مرتد با محكمات قرآن( •

  از خداوند رحمان و رحيم براي شما و خود توفيق، مغفرت و رحمت مسئلت دارم.

  اهللا و بركاته ـةـوالسالم عليكم و رحم
  محسن كديور

  1433، ربيع االول 1390بهمن 
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 مقدمه

  
  در بحث مقدماتي مختصرا به سه نكته در نقد خطابه پاسخ شما اشاره مي كنم. 

  مشكوك» حكم اهللا«مقطوع به » عهد اهللا«يك. فرو كاستن  

َفالَ َتْغضَبونَ!  ـةـو قَد تَرَونَ عهود اهللاِ منُْقوَض«نهج البالغه را خطابه مقدماتي خود كرده ايد. قال علي(ع):  106جمالتي از خطبه 
اكنون مى نگريد، كه پيمانهاى خدا شكسته مى شود و خشمگين نمى گرديد در حالى كه ( ».ذممِ آبائكُم َتأْنَُفونَو أَْنتُم لَنْقضِ 

يمانهاى پدرانتان را برنمى تابيد و ننگ خود مى دانيد). پنداشته ايد عهد نقض شده عدم اجراي حدود شرعي يا احكام شكستن پ
الهي است و نگراني معترضين به دليل شكسته شدن اعالميه حقوق بشر غربي هاست. معترضين به حكم مهدورالدمي را مشمول 

   .م پدرتان را اجراي عهد خداوند معرفي نموده ايدمذمت اين خطبه شريفه دانسته ايد و دفاع از حك

تطبيق انجام شده درست بر خالف مراد امام علي (ع) انجام شده است. اين شما هستيد كه به دفاع از ذمه پدرتان برخاسته ايد. 
مصاديق آن ميثاق عهداهللا قرآني اگرچه احكام و فرامين الهي را هم شامل مي شود اما بسيار گسترده تر از آن است و اظهر 

است. نقض عهد اهللا ) 61-60و عدم پيروي از شيطان و پرستش خداوند در صراط مستقيم (يس) 172فطري بر توحيد (اعراف 
در برابر شكم «را به وضوح » عهد ويژه علما«سوره رعد تبيين شده است. امام علي (ع) در خطبه شقشقيه  25و  20در آيات 

  تبيين كرده است.» خوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان

همان عهد اهللا در خطبه شقشقيه و همان عهد اهللا در قرآن كريم است و به هيچ  106خطبه » عهد اهللا«كامال واضح است كه 
نمي توان اين عهداهللا را به يكي از فروع دست چندم آن يعني اجراي حدي كه مشخص نيست حكم اهللا دائمي است  وجه

ديانت است تمام  زي اکمشكوك خلط كرده ايد و شريعت را كه جزء كوچ» حكم اهللا«مقطوع را با » عهد اهللا«فروكاست. شما 
جزء كوچك است با عهد اهللا فاخر يكي گرفته ايد و از همان طليعه  آن دانسته و فقاهت را كه فهم بشري (حكم ظني) از اين

 سخن نعل وارونه زده، روح قرآن را براي دفاع از ذمه پدرتان نقض كرده ايد.

  

  »احكام اهللا ظاهري«و » حكم اهللا واقعي«دو. خلط 

اي  در برابر او هيچ قانون و اعالميهاست و » قانون خداوند«آنچه ارزش و حقيقت دارد «اعالم كرده ايد كه » با صداي بلند«
» تواند براي بشر قانون جعل كند. ارزش ندارد، غير از خدا هيچ گروه و شخصي صالحيت جعل قانون ندارد و فقط خداست كه مي
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به ماليمت خدمتتان عرض مي كنم نيازي به صداي بلند نيست، آهسته اما عميق استدالل بفرماييد. متاسفانه نزاع علمي را 
  غيرمنصفانه ترسيم فرموده ايد. نزاع در دفاع و مخالفت با قانون خدا و حكم اهللا نيست تا نياز به چنين خطابه غرّائي باشد.

تحرير محل نزاع به اين قرار است: اوال، مهدور الدم اعالم كردن متهم به ارتداد و سب النبي نزد برخي از فقيهان گذشته حكم  
يا، قانون خداوند حكم اهللا واقعي است، كه نزد خداوند محفوظ است و هيچ فقيهي نمي تواند مدعي اهللا ظاهري بوده است، ثان

شود لزوما به آن دست يافته است. حاصل اجتهاد فقيهان سلف (رضوان اهللا عليهم اجمعين) براي خود و مقلدانشان حكم اهللا 
باطي پدرتان را نشما چگونه با قاطعيت حكم ظني است ظاهري و حجت شرعي بوده است. بحث در اجتهاد فقيهان معاصر است.

قانون خدا دانسته ايد؟ به شما وحي يا الهام شده است!؟ چنين جزميتي فاقد هرگونه دليل شرعي و عقلي است. نقد من به قانون 
ارزش ندارد. اما در باط ناقص شماست. آري هيچ قانون و اعالميه اي در تعارض با حكم اهللا واقعي نخدا نيست، نقد من به است

تعارض حكم هاي ظاهري كدام حكم واقعي و قانون خداوند است؟ برخالف ادعاي شما مسئله ضروري و اجماعي نيست، بلكه 
بر عكس به تفصيلي كه خواهد آمد از جهات متعدد مورد اختالف و نزاع است. اينكه قولي در گذشته قائلين بيشتري داشته هيچ 

  نمي شود. قوت ادله مالك است نه تعداد قائالن.رجحاني براي آن محسوب 

تلقي مي شده است، » حكم اهللا (ظاهري)«به بيان ديگر ادعا اين است كه مهدور الدم اعالم كردن متهم به ارتداد و سب النبي  
است. يا  بحث در اين است كه اين حكم اگر اصل آنرا بپذيريم، يك حكم واقعي دائمي نيست، بلكه يك حكم ظاهري و موقت

به اين دليل كه در استنباط پيشينيان خطا صورت گرفته است، يا اگر هم در زمان خودشان درست استنباط شده بود، اين حكم 
موقت بوده و دوران اعتبار آن به سر آمده و نسخ شده است. ضمنا قانون در كالم فقها و علم حقوق مشترك لفظي است. الزم 

حقوقي و فقهي اين اصطالح تصريح كنم قانون مورد نظر شما حكم شرعي است، در حالي كه در  است براي پرهيز از خلط معاني
  علم حقوق مراد از قانون صريحا قوانين عرفي و قراردادهاي بشري است.

  بر اساس احاديث مرسل» غايات دين«سه. تعيين 

شود، هيچ مسلماني از  هيچ انسان مؤمن و مسلماني از انحراف انسان ديگر و سوء عاقبت او خوشحال نمي«مرقوم فرموده ايد: 
شود،آنچه كه موجب خوشحالي است اجراي حكم الهي و اطاعت دستور خداوند  كشته شدن يك انسان في نفسه خوشحال نمي

ومين(ع) خصوصاً امام حسين(ع) به عنوان يكي از اهداف و غايات دين مطرح است، نكته مهمي كه در عبارات گهربار ائمه معص
حد يقام في األرض أزكي من «كند كه آن حضرت فرمود:  گرديده است. قطب راوندي در لب اللباب از پيامبر اكرم(ص) نقل مي

  »از عبادت شصت سال است. تر شود بهتر و خالص چنانچه يك حد از حدود الهي در روي زمين جاري » ةــستين سن ةعباد

اينكه وجه شادماني خود را تصحيح كرده ايد گامي رو به پيش است. بيشك كسب رضايت الهي كه با پياده كردن موازين 
اخالقي و معيارهاي شرعي محقق شود جاي شادماني دارد. گسترش عدالت و امنيت عباد و تامين كفاف و رفاه آنها براي تحقق 

ايه خوشحالي است. آيا از اين همه قانون و قاعده كه بسياري از آنها بدست فراموشي سپرده شده است، فقط اهداف متعالي دين م
همچون اهل وعظ و خطابه عبارتي از   اجراي مجازاتهاي شرعي آن هم با چنين برداشت قابل مناقشه اي جاي شادماني دارد؟

» و عطلوا الحدود«م انحرافات امويان البته اين عبارت نقل شده است: ائمه بويژه سيدالشهداء (ع) را شاهد آورده ايد. در ترسي
به نقل از ابي مخنف). اما اوال، مراد از حدود الهي در كتاب و سنت حريم و مرزهاي الهي بوده، اعم  306ص  3(تاريخ طبري ج
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از حدود شرعي مقابل تعزيرات است. ثانيا، سوال اين است كه آيا اينگونه روايات بر فرض صحت سند در مقام بيان غايات دين 
  هستند؟

اهداف و غايات متعالي دين صريح در قرآن را بر اساس روايتي بي سند  يكي از نشانه هاي دوري از روح قرآن اين است كه
ابواب الحدود، حديث  1محدث نوري، باب  ةــدر لب اللباب، مستدرك وسائل الشيع 573(مرسله قطب الدين راوندي متوفاي 

ال و سعادت دارين و به اجراي مجازاتهاي شرعي فروكاسته شود. تقرب و رضوان و كم) 9ص  18، جلد 21843، شماره 10
اين روايت فاقد سند حتي در مباحث فقهي   و عدل كجا و اجراي حد شرعي كجا؟ آن هم به عنوان يكي از غايات دين.   قسط

هم قابل استناد نيست، چه برسد به بحث تعيين غايات دين كه بحثي كالمي فلسفي است و در اين عرصه خبر واحد ثقه هم 
ديث مرسل. دين شناسي كه بر اساس مرسله اي از مستدرك بنا شود، نتيجه اي نيكوتر از ديگر كارساز نيست چه برسد به ح

كتاب همين محدث (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب االرباب) در بر نخواهد داشت. غفلت از روح قرآن چنين مصائبي را به 
   بار مي اورد. فاعتبروا يا اولي االلباب.
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النبي خارج از محكمه  ارتداد و سببخش اول: صدور حكم 

صالحه و سپردن اجراي حكم اعدام به توده مردم رواج بي 

 قانوني و هرج و مرج است

  
در اين محور در پي پاسخگوئي به دو پرسش هستم. اول، آيا صدور حكم ارتداد و سب النبي خارج از محكمه صالحه مجاز است؟ 

 هر كه به محكومان «النبي كه علي القاعده به عهده ضابطان قضائي است را به دوم، آيا اجراي حكم اعدام مرتد و ساب
سپردن مجاز است؟ اگر كسي به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد در اين صورت به هرج و مرج و اختالل نظام » دسترسي دارد

  فتوا داده است كه يقينا مطلوب شارع نيست. اين بخش شامل چهار قسمت است.

  ضائي به عهده چه فقيهي است؟يك. صدور حكم ق

الحدود إلى من إليه  ةــاقام«اما پرسش اول: صدور حكم قضائي به عهده كيست؟ پاسخ مألوف فقه شيعه اين قاعده است: 
است. » حاكم شرع«معنى اين قاعده فقهي اين است: تطبيق حدود شرعي از قبيل قتل و قطع يد و تازيانه زدن بدست ». الحكم

حاكم شرع در عصر غيبت كيست؟ اگرچه كثيري از فقيهان خود را به عنوان قاضي در مرافعات منصوب به نصب عام دانسته اند، 
حدود مطلقا يا در حدود مستلزم قتل و جرح توقف كرده اند. حتي بنا بر نظر فقهائي كه اقامه حدود به نحو  اما برخي در اقامه

مطلق را در عصر غيبت مجاز دانسته اند مي توان پرسيد كه آيا هر فقيه عادلي حاكم شرع بالفعل است؟ يا حاكم شرع عالوه بر 
ميزان اقامه حد هم نياز دارد؟ واضح است كه اگرچه بر اين مبنا هر فقيه  ملكه فقاهت و عدالت سلطنت و حكومت نيز حداقل به

عادلي بالقوه صالحيت حاكم شرع بودن را دارد، اما لزوما حاكم شرع بالفعل نيست. به عبارت ديگر حاكم شرع فقيه عادل من 
  اليه الحكم است نه هر فقيه عادلي.

مه حدود كند. اگر حاكم شرع جامع الشرائط در موردي حكم قضائي صادر كرد، در فقدان حاكم شرع هر فقيه عادلي مي تواند اقا
ديگر فقيهان عادل مجاز به نقض حكم وي نيستند اال اينكه در مستند حكم وي خطائي يافته باشند. و اگر حاكم شرع با قول به 

م قضائي بالخصوص اقامه حد مختص به واليت مطلقه فقيه زمام امور سياسي و قضائي را بعهده گرفت، علي القاعده صدور حك
وي و منصوبين اوست. صدور حكم قضائي از جانب ديگر فقيهان حتي در جائي كه ولي امر حاكم حكمي صادر نكرده است 

  مستلزم معاني زير است:

يا استمرارا زير اول. حاكم ولي امر جامع شرائط نيست، يعني فقاهت و اجتهاد مطلق وي احراز نشده است، يا عدالت او ابتدائا 
سوال رفته است، يا تدبير او مورد مناقشه است، در نتيجه او مصداق حاكم شرع جامع شرائط نيست و لذا فقيهان جامع شرائط مي 

  توانند انشاء حكم قضائي و اقامه حدود شرعي كنند.
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باور ندارد، و واليت ولي امري را كه دوم. صادر كننده حكم اصوال به واليت مطلقه فقيه يا واليت سياسي فقيه به لحاظ علمي 
بر اساس اين نظريه حكومت مي كند مشروع نمي داند تا بخواهد به احكام وي گردن نهد. بنابراين براي پرهيز از مزاحمت 

  صرف اينكه در موردي حكم قضائي صادر نشده است براي وي كافي است تا با خيال راحت حكم قضائي صادر كند.

ظريه واليت مطلقه فقيه باور دارد و هم مصداق آنرا جامع شرائط فتوا و حكم مي داند، او مجاز نيست بدون اگر فقيهي هم به ن
يعني صدور حكم قضائي به قتل كسي به   انشاء حكم قضائي و اقامه حد شرعي كند.  اذن قبلي يا اجازه بعدي ولي امر حاكم

قيه حاكم است. آيا چنين فقيهاني كه مثال ساكن ايران هستند مجازند عنوان مرتد يا ساب النبي از جانب ايشان نفي واليت ف
براي شهروندان ديگر كشورها حكم قضائي اعدام صادر نمايند؟ صرف اينكه گفته شود مرز جغرافيائي شرعا اعتباري ندارد پاسخ 

شهروند آن صادر شده مسئله نيست. بيشك صدور چنين حكمي نقض حاكميت ملي در كشوري است كه حكم قضائي بر عليه 
است و چنين كشوري حق دارد به كشوري كه مفتي صادر كننده حكم قتل در آن ساكن است اعتراض كند. به عبارت ديگر 
صدور چنين احكامي از سوي افراد غيرمسئول (ولو فقيه جامع الشرائط باشند) به بر هم خوردن مناسبات دو كشور منجر مي شود 

  ور اول نيز هست.و به نوعي نقض حاكميت كش

مرحوم پدر شما از معدود فقيهاني بود كه به تبعيت از استادش مرحوم آيت اهللا خميني به نظريه واليت مطلقه فقيه باور داشت   
و در بيانيه ). 132-130، ص 1430، كتاب االمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ةــفي شرح تحرير الوسيل ةــ(تفصيل الشريع

رهبر فعلي اذعان كرده » مقام شامخ علمي، فقاهت، اجتهاد به نحو اطالق و صالحيت و شايستگي«به  1411محرم  7مورخ 
الشرايط در عصر غيبت واليت بر اجراى حدود دارد؟ ج: اجراى  س: آيا مجتهد جامع«است، اين رهبر هم تصريح كرده است: 

(رساله استفتائات، بخش احكام تقليد، » ى امر مسلمين دارد.حدود در زمان غيبت هم واجب است و واليت بر آن اختصاص به ول
اكنون پرسش اين است صدور حكم مهدورالدم بودن فردي به عنوان مرتد يا ساب ) 66قسمت واليت فقيه و حكم حاكم، سوال 

عان كرده بود چگونه از سوي فقيهي غير از كسي كه خود را ولي امر مسلمين جهان مي داند و فقيه نامبرده هم به واليت وي اذ
قابل توجيه است؟ حتي اگر بنابر نظريه واليت مطلقه فقيه مرز جغرافيايي و مليت را معتبر ندانيم و معتقد باشيم مسلمان 
آذربايجاني و ايراني تفاوتي ندارند، حتي با فرض جواز افتاء از سوي غير ولي امر مسلمين بيشك انشاء حكم قضائي در مسئله 

تصريح وي به انحصار مجاز نبوده است. مگر اينكه چنين حكمي مبتني بر اجازه اعالم نشده پيشين يا تقسيم حدود شرعي با 
كاري بر همين منوال بوده يا اينكه تحولي در انديشه پدر شما درباره نظريه سياسي يا مصداق آن پيش آمده باشد كه در اين 

  اقض در نظر و عمل مرحوم پدرتان اظهر من الشمس است.، به هر حال تن»اهل البيت ادري بما في البيت«صورت 

  دو. صدور حكم قضائي منحصرا به عهده محكمه صالحه است

تا اينجا بحث درباره صدور حكم قضائي توسط فقيهاني كه بالفعل ولي امر نيستند به لحاظ فقهي بود. اكنون مسئله را از منظر 
را به عهده محكمه صالحه است. محكمه صالحه محكمه اي است كه به صدور حكم قضائي منحص) 5حقوقي بررسي مي كنيم.(

حكم قانون وظيفه رسيدگي به مسئله اي را داشته باشد و بر اساس عدل و انصاف و موازين قانوني حكم كند. قانون منحصرا 
ر قوانين داخلي و از توسط مجلس قانونگذاري وضع مي شود. در حقوق بين الملل اصل بر حكومت عهدنامه هاي بين المللي ب

جمله قانون اساسي كشورهاست. از اين رو الحاق به يك عهدنامه بايستي به تصويب عالي ترين مراجع يك كشور برسد (مجلس 
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قانونگذاري يا رئيس جمهور در چارچوب قانون اساسي هر كشور). ميثاقهاي بين المللي كه توسط مجلس قانون گذاري تصويب 
  ن اساسي و قانون عادي در دادگاهها الزم االجراست.شده باشد همانند قانو

فتواي فقيه قانون نيست. حكم حاكم (البته بشرط جامع الشرائط بودن) باز هم نه قانون است نه مافوق قانون. مفاد فتوا و حكم 
غير از قانون در صورت تصويب توسط مجلس قانونگذاري صورت قانون پيدا مي كند. قاضي نيز قانونا مجاز به استناد به 

بررسي   احراز موضوعِ حكم كار قاضي محكمه است كه بعد از تشكيل و استماع ادله طرفين دعوا و وكيل ايشان و) 6نيست.(
بينه و يمين و احضار و توثيق شهود حكم قضائي را انشا مي كند. در شرائط بسيط گذشته احراز موضوعِ حكم و انشاي حكم 
قضائي به عهده فقيه فرض شده بود. اكنون در شرائط پيچيده دنياي معاصر هر دو فعل منحصراً وظيفه محكمه صالحه است. و 

ام شرعيه از ادله تفصيليه يعني فتواست. رعايت آئين دادرسي تشريفاتي زائد نيست، الزاماتي كار فقيه بما هو فقيه استنباط احك
عرفي براي كشف واقع و رعايت موازين عدل و انصاف است. متهم حق اعتراض به حكم دادگاه بدوي دارد. دادگاه تجديد نظر با 

متهم به حكم دادگاه تجديد نظر هم اعتراض داشت، اين قاضي متفاوت در دادگاه بدوي به اعتراض رسيدگي مي كند. اگر باز 
ديوان عالي است كه به اعتراض او رسيدگي مي كند. در نهايت احكام قتل دادگاهها كه كليه مراحل قانون را گذرانيده باشند تنها 

  بعد از امضاي عالي ترين مقام قضائي اجازه اقامه مي يابد.

آئين دادرسي (بويژه اعتراض به حكم قاضي و امكان تجديد نظر) در فقه پيش بيني البته روشن است كه اين مراحل پيچيده 
نشده است. بيشك تصدي مسند قضا منافاتي با فقاهت ندارد. اگر قاضي مجتهد باشد يا مطلع از موازين فقهي چه بسا با بصيرت 

ن، تجربه قضائي و رعايت عدل و انصاف است. بيشتري حكم صادر كند. اما شرط اصلي قضاوت اشراف بر قوانين، اجراي مرّ قانو
فقيهاني كه قضاوت را مختص به فقها مي دانند الزم است رسما سمت قضاوت را بپذيرند و تمام عيار انجام وظيفه نمايند. فقيه 

  حكم شناس است و هيچ دليلي در دست نيست كه موضوع شناس خوبي باشد.

هر  )7ير دين به عنوان جرم تعريف نشده و مجازاتي براي آن پيش بيني نشده است،(مطابق قوانين ايران تا كنون ارتداد و تغي 
قانون مجازات اسالمي مجازات ساب النبي را تعيين كرده است. اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق مدني سياسي  513چند اصل 

رعايت آن الزام قانوني دارد. شيوه   لغو نشده و به تصويب مجلسين وقت ايران رسيده و بعد از تغيير نظام تا كنون 1354در سال 
قضاوت دادگاههاي ايران درباره حكم بدوي اعدام آقايان حسن يوسفي اشكوري و دكتر سيد هاشم آقاجري به اتهام واهي ارتداد 

للي بسيار عبرت و بعد تخفيف آن به چند سال زندان در دادگاه تجديد نظر زير فشار افكار عمومي و مراجع حقوق بشري بين الم
  آموز است.

با توجه به اينكه بعد از سي سال اكثر قريب به اتفاق قضات كشور مجتهد نيستند و به عنوان مأذون از جانب مجتهد (جامع 
الشرائط؟) انشاي حكم و اجراي حد مي كنند، مشكل اصلي در عالم واقع اثبات و انكار انتصاب عام فقها به قضاوت نيست، بلكه 

موازين اسالمي توسط قضاتي است كه اكثرا اطالعاتي عمومي از فقه دارند و يقينا يافتن حكم شرعي در موارد سكوت اجراي 
قانون را نمي توان از آنها انتظار داشت. در چنين شرائطي اهميت و ضرورت قانون عرفي و نظارت بر حسن اجراي آن بيشتر 

  در اين موضع بشدت لمس مي شود. احساس مي شود. فايده عملي لزوم احتياط در دماء

اما پرسش دوم: آيا سپردن اجراي حكم اعدام مرتد و ساب النبي كه علي القاعده به عهده ضابطان قضائي است به هر كسي كه 
به محكومان دسترسي دارد مجاز است؟ پرسش سابق صدور حكم قتل خارج از محكمه بود و اكنون پرسش از اجراي حكم قتل 
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ضابطين قضائي. با پاسخ به پرسش پيشين تكليف پاسخ به اين پرسش هم مشخص مي شود. در فقه سنتي هرج و  است خارج از
مرج و اختالل نظام اجتماعي بشدت نهي شده است و سپردن اجراي حكم اعدام مرتد و ساب به هر كسي كه به آنها دسترسي 

  ت.دارد بدون كمترين ترديدي موجب اختالل نظام و هرج و مرج اس

در اينجا الزم مي دانم رأي شيخنا االستاد آيت اهللا منتظري (رضوان اهللا عليه) را در باب مرجع صالح حكم و موضوع ارتداد نقل 
مستلزم برخورد و اصطكاك با حقوق جامعه اسالمي  "ارتداد"«كنم تا بدانيم سلف صالح در اين زمينه چقدر محتاط بوده است: 

رخورد مناسب با آن خواهد بود. از اين رو بايد ارتداد در محكمه صالح شرعي ثابت گردد و حكم است و حاكميت ديني مسئول ب
آن توسط همان محكمه صادر شود، يعني بايد موضوع جرم كه ارتداد است همانند ساير جرايمي كه حدودي براي آنها در شرع 

سپس حكم صادر گردد. و اثبات ارتداد مشكل است، زيرا تعيين شده است در محكمه شرعي از طريق بينه يا اقرار ثابت شود و 
در ماهيت ارتداد يقين و تبين شخص به حق بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است مالحظه شده و يقين و تبين از امور 

ي انكار حق نفساني غير مشهود است و به صرف گفتن كلمه اي و يا انجام عملي نمي توان هر قصد جدي گوينده يا عامل را برا
احراز كرد. در مورد ارتداد و نيز ساير گناهاني كه موجب حد يا تعزير است اگر كوچكترين شبهه اي در ثبوت آنها باشد، حد و 

در موارد شبهه، در حكم يا موضوع مورد اتهام، حاكميت حق ) «131(حكومت ديني و حقوق انسان، ص » تعزير جاري نمي شود.
(پاسخ به پرسشهايي پيرامون مجازاتهاي » ال شرايطي كه در اقرار و شهود معتبر است احراز گردد.مجازات ندارد و بايد كام

  ).85اسالمي و حقوق بشر، ص 

  سه. مفاسد سپردن اجراي حكم اعدام به توده مردم

اجراي يك كند كه مجري عموم مردم باشند، يعني همه مردم مكّلف و موظف به  گاهي مصلحت اقتضاء مي«ادعا كرده ايد:  
حكم خاص شوند، در مورد مرتد و ساب النبي همه مسلمانان مخاطب به اين تكليف هستند و فلسفه آن اين است كه همه بدانند 
كه مرتد در نزد خداوند متعال آنقدر داراي قباحت و زشتي است كه استحقاق چنين حكمي را دارد تا مايه عبرت همگان شود. 

بازدارندگي و دفاع مشروع از كيان اسالم را دارد و اسالم كه همه اصول و فروعش مطابق با عقل حكم مرتد و ساب النبي حالت 
ترين مقدسات  دهد كسي بعد از آنكه دين و حّقانيت آن براي او محرز شد آن را انكار كند و يا به مقدس و منطق است اجازه نمي

مقصود جذب ديگران به اسالم نيست تا اينكه بگوئيم اين حكم كه وجود مبارك پيامبر(ص) باشد اهانت كند. چنين حكمي به 
مانع از اقبال ديگران به اسالم است، بلكه يك حصن است، حصني كه مسلمانان محفوظ بمانند و به وسيله خود به دين خود 

كند، و از  أمل بيشتر وادار ميدارد و او را به فكر و ت لطمه وارد نسازند. اين حكم انسان مسلمان را از تسريع خروج از دين باز مي
اند و خداوند متعال اين راه را  طرفي ديگر كفار در طول تاريخ براي ضربه زدن به اسالم از همين راه ارتداد مسلمين استفاده نموده

  »براي هميشه مسدود فرموده است.

  انتقادات جدي به مدعاي شما وارد است:

يك روايت بيشتر ندارد آن هم به مشكالت  -يلي كه در بخش دوم خواهد آمد به تفص -اوال، مهدورالدم اعالم كردن مرتد 
معرفي مي كنيد؟ با توجه به اينكه تشخيص موضوع ارتداد و سب » حكم خداوند«سندي و داللتي مبتال است. چگونه اين را 

نكه هر كسي به مجرد استماع النبي كامال تخصصي است و مردم عادي در تعيين حد و مرز آن فاقد صالحيت هستند يقينا اي
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آنچه رده و سب پنداشته بخواهد سرخود حكم اعدام جاري كند كامال نادرست است، ولو ظاهر برخي روايات غيرمعتبر هم مؤيد 
آن باشند. اما اينكه اجراي حكم حاكم شرع بجاي ضابط قضايي بدست توده مردم سپرده شود، باز نادرست است، چرا كه از يك 

ن توبه را از مجرم گرفته ايم. بعالوه اجراي حكم شرعي ضوابطي دارد، كه ذره اي تخطي از آنها مجاز نيست. آيا متهم سو امكا
يا مجرم را با ضربات متعدد چاقو غافلگيرانه ترور كردن (اغتيال يا فتك) مطابق موازين اسالم بوده است؟ آيا كشتن معمر قذافي 

اوي مفتي مصري مهدورالدم اعالم شده بود با عريان كردن كامل او و با فروكردن چاقو به ديكتاتور ليبي كه توسط يوسف القرض
اسافل اعضايش كشتن مطابق شرع انور است؟ فرداي قيامت مرحوم والد شما و القرضاوي و ديگر مفتيان صادر كننده حكم 

خود باشند. امام علي (ع) در اخرين لحظات  مهدورالدم در بارگاه عدل الهي بايد پاسخگوي قتل خالف شرع مقلدان و پيروان
زندگي به اوصياي خود در حق قاتلش ابن ملجم مرادي سفارش مي كند كه با وي عادالنه برخورد شود و او را مثله نكنند. (نهج 

  راستي سب ولي اهللا باالتر است يا قتل وي؟) 47البالغه نامه 

اشته در دنياي جديد با وسائل ارتباط جمعي گسترده نتيجه معكوس دارد. ثانيا، مصلحت ادعايي شما اگر در گذشته كاركرد د
راستي اگر حكم اعدام را بدست مردم سپردن راه حل الهي بوده، مانع از گسترش جرم يا باعث كاهش آن شده است؟ اختالف 

حضرت خاتم االنبياء (ص) و من و شما در مورد سب النبي (ص) و مرتد اختالف در شيوه مواجهه است، نه در قبح اهانت به 
خروج از دين وي. اين چه عبرتي است كه بعد از هر تكفير و مهدوريتي به افزايش متهتّكان و مباهيان به نقض شريعت و خروج 
از اسالم مي انجامد؟ آيا فكر نمي كنيد احكام شرعي و فتاواي مستنبطه زماني كه طريقيت خود را براي رسيدن به غايات پيش 

هد بصير تجديد نظر در استنباط پيشين خود و يافتن طريق تازه اي براي تحقق غايات ته از دست بدهند وظيفه مجبيني شد
  متعالي شريعت و پاسداري از حريم ديانت است؟

ثالثا، اعدام و خشونت كسي را به فكر وا نمي دارد. ممكن است به حفظ موقت تدين ظاهري بيانجامد، اما هرگز به بقاي ايمان 
واقعي ذره اي كمك نمي كند. ظاهر ديانت وقتي كه از باطن ايمان اثري نمانده باشد چه فايده اي دارد؟ بازگرداندن و نگاهداري 
ايمان مردم با خشونت و اعدام و تضييق محقق نمي شود، اگر چنين بود حكام وهابي حجاز يا طالبان در افغانستان گوي سبقت 

اين روش از يك سو افزايش رياكاري و نفاق و دو رويي و از سوي ديگر دامن زدن به نفرت از از ديگران ربوده بودند. نتيجه 
  احكام شريعت است.

  چهار. حقوق بشر در تعارض با اسالم نيست

ي دانند يا اجراي آن را؟ به عبارت ديگر آيا به حكم اشكال دارند يا نحوه اجرا قانوني مي آيا نفس حكم را رواج بي«نوشته ايد:   
آن؟ آيا وجوب قتل او يك قانون الهي نيست؟ آيا اعتماد بر اسناد و موازين حقوق بشر كنوني چنانچه مستلزم نفي حكم خدا و 
مانع از اجراي احكام خدا شود، نقض حقيقي قانون نيست؟ آيا در زمانه ما بايد احكام الهي را كنار گذاشت و به اين شعارهاي 

ترين شيوه  ترين قانون و زشت روي آورد؟ آيا اين بدترين روش در نقض مهمترين و محكم ظاهري و دستاويزهاي حقوق بشري
ها را تشويق به اجراي دين خدا كنيم صحيح است يا تشويق به اعالميه جهاني حقوق بشر؟ آيا  هرج و مرج نيست؟! اگر ما انسان

تواند سعادت بشر را تضمين كند؟! باألخره اشكال  مي كند بازها هم هديه مي اعالميه جهاني حقوق بشر كه آزادي را به همجنس
كنندگان يا بايد اسالم را بپذيرند يا اعالميه جهاني حقوق بشر و جمع بين اين دو ممكن نيست و اگر بگويند بايد اسالم را در 
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كساني است كه براي  گوئيم اين هم در حقيقت نفي اسالم است. تعجب از زمان كنوني مطابق با اين اعالميه تفسير نمود، مي
هاي آنان  شكسته شدن اعالميه حقوق بشر نگرانند ولي غيرت ديني، آنان را نسبت به كساني كه خود معترف به ياوه سرائي

  »اند. هستند، نه تنها به خشم در نياورده بلكه به دفاع از آنان پرداخته

  پاسخ:

  اوال، اشكال من هم به حكم است هم به نحوه اجراي آن.

، وجوب قتل مرتد و ساب النبي و مهدور الدم دانستن آنها را قانون الهي نمي دانم، بلكه استنباط فقهاي گذشته (رضوان اهللا ثانيا
عليهم) و فقهاي مقلّده معاصر مي دانم. در ادامه اين نوشتار ادله بي اعتباري حكم يادشده را به تفصيل بيان خواهم كرد. قانون 

. آنچه مورد انتقاد جدي من است، احكام اهللا ظاهري (فتاواي فقها) است. فقه جعفري مخّطئه است نه الهي حكم اهللا واقعي است
مصوبه، يعني قائل به احتمال خطا بودن فتاوي فقيهان است. نقد فتاوي مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي منطبق بر مباني 

ناميده ايد. » نفي حكم خدا«ت. شما مخالفت با فتواي والد خود را مخّطئه است. الزمه سخنان شما پيروي از مدرسه مصوبه اس
  آيا اين چيزي جز تصويب است؟

ثالثا، اعالميه جهاني حقوق بشر را مقابل اسالم معرفي و ادعا كرده ايد كه جمع بين اين دو غيرممكن است و پذيرش آن  در 
ي حقوق بشر در اين حد است كه ابراز كرده ايد كه اين اعالميه حقيقت نفي اسالم است. ميزان اطالع شما از اين اعالميه جهان

هديه مي كند. اگر يك بار اين اعالميه را خوانده بوديد چنين ادعاي بي پايه اي را مطرح نمي   آزادي را به همجنس بازها
با صداي بلند به بشريت كرديد. در كدام اصل اين اعالميه يا دو ميثاق مالزم آن چنين مجوزي داده شده است؟ خواهشمندم 

اعالم فرمائيد تا همه عالم به ميزان اطالعات حقوق بشري عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و فرزند مفتي وجوب قتل مرتد 
پي ببرند. كسي كه از مفاد اسناد بين المللي حقوق بشر اين قدر بي اطالع است چگونه بر طبل ناسازگاري آن با اسالم مي كوبد؟ 

امثال والد شما در تعارض است. آن تلقي از اسالم كه خود را در عرف عرب عصر نزول با غفلت از   ين اعالميه با اسالمالبته ا
موازين تنزيل محصور كرده و تقليد از فقيهان سلف را پاسداري از احكام دين خدا مي پندارد البته با حقوق بشر سر آشتي ندارد. 

وري و شيخ محمد فاضل لنكراني در تعارض با حقوق بشر است. شما درست مي گوئيد. اما اسالم سيد شفتي و شيخ فضل اهللا ن
در اسالم پيرو آخوند مال محمد كاظم خراساني و مال عبداهللا مازندراني و ميرزاي نائيني و شيخ حسينعلي منتظري حقوق فطري 

نزاع من و شما نزاع دو تلقي از اسالم است،  انسان و حقوق انسان از آن حيث كه انسان است به رسميت شناخته شده است.
اسالم عليه اسالم، اسالم قالب و قشر در مقابل اسالم غايت و لب. شما احكام اهللا ظاهري ظنّي را احكام اهللا دانسته ايد و آنها را 

  ان ناسازگار باشد.منافي حقوق بشر يافته ايد، در حالي كه من معتقدم احكام اهللا واقعي نمي تواند با حقوق فطري آدمي
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بخش دوم: ادعاي مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي بر 

 اساس تك خبر واحد مخدوش

  
لزوم قتل مرتد از نظر فقهي و بدوي نياز به فتوي و حكم مرجع تقليد ندارد و چنانچه مسلماني با مرتدي برخورد «فتوا داده ايد:  

فإن دمه مباح لمن سمع «حكم را جاري سازد. در روايت عمار ساباطي آمده است: تواند اين  نمايد از نظر اولي و شرعي مي
، هر كسي كه ارتداد را بشنود مجاز است اين حكم را جاري كند، آري احتياط آن است كه با نظر مجتهد جامع الشرائط »ذلك
  »باشد.

عقال آنرا باطل مي دانم ، و شما را از آن پاسخ: اين همان چيزي است كه من فتواي خطرناك ترور ناميده ام و شرعا و 
آنچنانكه در اين بخش   و هرج و مرج و اختالل نظام اجتماعي را پيامد الزم آن شمردم. روايت عمار ساباطي  داشتم  برحذر

ياط پيشنهاديتان خواهد آمد فاقد اعتبار است. جان و ايمان مردم را با اينگونه فهمهاي ناقص از اين احاديث بي اعتبار نگيريد. احت
مستحب است، مجتهد جامع الشرائطتان فتواي وجوب قتل به توده مردم مي دهد. راستي اگر شارع امر به احتياط در دماء نكرده 

  نفرموده بود شما چه مي كرديد؟) 53(نهج البالغه نامه » اياك و الدماء«بود، اگر مولي علي (ع) 

ناي اينكه ريختن خونش براي هر كس مباح باشد، و نيازي به حكم قاضي و اجراي مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي به مع
ضابط قضائي نباشد، به مشكالت زير مبتالست: ضروري دين نيست، اجماعي نيست، رواياتش نه تنها متواتر نيست بلكه حقيقتا 

ست. محل نزاع در اين مسئله هدر خبر واحدي است كه سند و داللت آن مورد مناقشه جدي برخي فقيهان شاخص واقع شده ا
گانه در بخش بودن دم مرتد و ساب النبي است بعد از فرض پذيرش مجازات اعدام براي ايشان. (مناقشه در حكم قتل آنها جدا

   سوم خواهد آمد)

  الف. بررسي مهدور الدم بودن مرتد

  جواز قتل مرتد توسط هر كس مستندي جز دو روايت ندارد:

 ةــكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري (ع) : جعلت فداك يا سيدي، إنّ علي بن حسك«زياد قال: اول: خبر سهل بن 
ـّه بابك ونبيك، أمرته أن يدعو إلى ذلك ويزعم... قال فكتب (ع): كذب  ـّك أنت األول القديم، وأن ـّه من أوليائك وأن يدعي أن

وألجؤوهم إلى   من هذا القول، فاهجروهم لعنهم الّله  ممن يقول ذلك وأنتفي إلى الّله  لّله... أبرأ إلى ا الّله ةــعليه لعن ةــابن حسك
  )997، شماره 519-518الرجال، ص  ةــ(اختيار معرف.» ةفاشدخ رأسه بالصخر ةضيق الطريق فإن وجدت من أحد منهم خلو

(ع) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن اإلسالم   قال: سمعت أبا عبدالّله«عن عمار الساباطي:  ةــدوم: ما رواه المشايخ الثالث 
منه يوم ارتد فال تقربه ويقسم ماله على  ةــوجحد محمدا (ص) نبوته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائن
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امرأته عد شماره 89، ص3(من ال يحضره الفقيه، ج» جها، وعلى اإلمام أن يقتله وال يستتيبه.المتوّفى عنها زو ةورثته، وتعتد ،
، 253، ص4، االستبصار، ج541، حديث136-137، ص10، تهذيب األحكام، ج11، حديث257-258، ص7، الكافي، ج333

  )324، ص28ج  ،3من أبواب حد المرتد، حديث 1، الباب ةــ، وسائل الشيع957حديث

(خبر سهل بن زياد) اوال به لحاظ سندي ضعيف است، ثانيا به لحاظ داللت (بر فرض صدور) از يك سو مربوط به غلو حديث اول 
بر  -است نه مطلق ارتداد و از سوي ديگر قضيه شخصيه است يعني مختص مورد خاص آن و شخص خاصي است كه امام (ع) 

  نيست تا مورد (هر مرتدي) را شامل شود.به وي اذن خاص داده است و از هر دو سو عام  -فرض صدور 

اباحه و جواز قتل مرتد براي همگان » فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه«عمده حديث دوم است كه به لحاظ داللي عبارت 
است. تنها مستند مهدور الدم بودن مرتد همين تك روايت است كه مشايخ ثالثه كليني و صدوق و طوسي در كتب اربعه آنرا 

وايت كرده اند و برخي از آن به موثقه تعبير كرده اند. اما عمار ساباطي و روايتش مورد مناقشه برخي از فقها و رجاليون بزرگ ر
  شيعه واقع شده است كه در اين مجال به چهار نمونه از آن اشاره مي كنم:

از تضعيف سند آن به عمار ساباطي قاطعانه اشكال اول. محقق اردبيلي به حكم مهدورالدم بودن مرتد به استناد به اين روايت بعد 
ـّه المفتى به، بل المشهور أنّ قتله إلى اإلمام كما  ةــمشتمل …«كرده است:  على جواز قتله لكلّ من سمع، وذلك غير معلوم أن

اينكه قتل ) « 320، ص 13 والبرهان، ج  ة(مجمع الفائد» يشعر به آخر هذه، فأولها ال يالئم آخرها، ويحتمل النائب أيضا فتأمل.
مرتد بر هر كسي كه آنر بشنود مباح باشد معلوم نيست به آن فتوا داده شود، بلكه مشهور اين است كه قتل مرتد به عهده امام 

لكل من «است، آنچنانكه آخر روايت به آن اشعار دارد، ضمنا اول روايت با آخر آن سازگاري ندارد، همچنين احتمال دارد مراد از 
  ».نائبان امام در اين مورد باشد، پس تامل كن» مع ذلكس

دوم. محقق تستري در تحقيق ارزشمند رجالي خود هشتاد مورد از اخبار عمار ساباطي را برشمرده كه مورد عمل اصحاب واقع 
اكثر الفاظ اخبار وي گنگ و فاقد نظم و »النظام ةــ، مختّلةأكثر ألفاظ أخباره معقّد«نشده است و در انتها نتيجه گرفته است 

  ).31-19ص  8انسجام است. (قاموس الرجال ج 

اشتباهه  ةإنّه ال يعمل بروايات عمار، لعدم الوثوق بأخباره، لكثر«سوم. محقق خوئي از محدث كاشاني و مجلسي نقل كرده است: 
به ) «150ص  6الوثقي، ج ة(مستند العرو» اللفظ أو المعنى بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خاليا عن تشويش واضطراب في

روايات عمار عمل نمي شود، چرا كه به روايات او اعتمادي نيست، به دليل كثرت اشتباهاتش، تا آنجا كه هيچ روايتي از او نيست 
  »كه خالي از تشويش و اضطراب در لفظ و معني نباشد.

سب النبي را با مسئله مرتد خلط كرده و احكام هر يك را به ديگري ضميمه كرده چهارم. محتمل است كه عمار ساباطي مسئله 
  )362، ص 4باشد. (سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ج 

بعالوه در هيچيك از روايات ديگر قتل مرتد جواز همگاني يا مهدورالدم بودن وي نيامده است، بلكه در برخي قتل مرتد به  
(وسائل » فان علي االمام ان يقتله«اثبات آن در نزد امام (محكمه صالحه) حصر شده است. به عنوان مثال صحيحه بريد العجلي 

اصوال اينكه مردم خودسرانه خودشان ). 249-248، ص 10، ج 1، الباب الثاني من ابواب احكام شهر الرمضان، حديث ةــالشيع
معهود نبوده است. به عنوان نمونه در روايت فضيل بن يسار بجاي اينكه خود شاهد سجده حكم شرعي قتل مرتد را اجرا كنند 
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از ابواب  9، باب ةــدو مسلمان بر بت حكم را اجرا كند به اميرالمومنين (ع) خبر مي دهد و كسب تكليف مي كند. (وسائل الشيع
  ).339، ص 28، ج 1مرتد، حديث 

اگر مرتدي را غير امام به قتل برساند، اگر چه به دليل اباحه دم ضامن نيست، ) 284 ص 7به فتواي شيخ طوسي در مبسوط (ج  
اما مي بايد تعزير شود، زيرا بدون اذن امام او را به قتل رسانيده است. شهيد اول تصريح كرده است: اجراي حكم قتل مرتد به 

چه ضامن نيست چرا كه خون وي مباح بوده است،  عهده امام يا نايب وي است، اگر كس ديگري به قتل وي مبادرت كند اگر
قتل وي را ] 236ص  2اما معصيت كرده تعزير مي شود، او با استناد به فتواي شيخ طوسي ادامه مي دهد: عالمه حلي [تحرير ج 

ثاني نيز در شهيد ). 574، ص 3ج  ةــ(الدروس الشرعي» براي هر كه رده را شنيده باشد مجاز دانسته، اين قول بعيد است.
قتل مرتد به عهده حاكم شرع است، اگر غير امام او را به « گناهكار بودن قاتل مرتد خارج از محكمه شرعيه بر همين باور است: 

به اشكال جدي محقق ). 286ص  4المراد ج  ةــاالرشاد منتشرشده در ضمن غاي ةــ(حاشي». قتل برساند فقط گناه كرده است
لت روايت عمار ساباطي اشاره شد. فاضل اصفهاني در اشكال به قائلين مهدورالدم بودن مرتد با نقد تك اردبيلي در سند و دال

صاحب ). 662ص  10تك ادله نتيجه گرفته است: اجراي حدود به عهده حاكم شرع است: من اليه الحكم (كشف اللثام، ج 
سلمانان را گناه دانسته اما گفته كه چنين كاري به قصاص نمي جواهر نيز قتل مرتد را وظيفه امام دانسته و قتل او توسط ديگر م

اجراي قتل مرتد به اعتبار اين حد شرعي جز بر امام «وي همچنين تصريح كرده است: ) 190، ص 42انجامد (جواهر الكالم ج 
  ).167-166، ص 42(جواهر ج ». جائز نيست

د در مسئله دم، با تك روايت عمار ساباطي كه سندا و داللتا مشكل نتيجه: با توجه به اهميت جان انسانها و لزوم احتياط موك
دارد مهدورالدم اعالم كردن مرتد كاري نادرست است هرچند برخي فقيهان گذشته نيز چنين خطايي مرتكب شده باشند. بنابراين 

معتبر شرعي در كتاب و سنت و  مهدور الدم دانستن مرتد و مباح شمردن قتلش را براي هر كه به او دسترسي دارد فاقد مستند
اجماع و عقل است و نمي توان آنرا به شارع نسبت داد. اين حكم چيزي بيش از فهم ناقص برخي فقيهان محترم از يك خبر 

  .واحد غير معتبر نيست

 ب. بررسي مهدورالدم بودن ساب النبي

بر اساس اين روايت علي بن جعفر از ). 212-213، ص 28، ج 2، ح 25اول. خبر علي بن جعفر (وسائل، ابواب حد قذف، باب 
فقهاي   برادرش امام كاظم (ع) نقل مي كند كه والي مدينه زياد بن عبيداهللا حارثي پيكي نزد امام صادق (ع) فرستاده، امام

قهاي مدينه بحث مي كرده اند. ف  مدينه را در بارگاه والي مي يابد كه در مورد دست خط فردي در اهانت به رسول اهللا (ص)
ساب مذكور را به تاديب و تعزير و ضرب محكوم مي كنند. امام صادق (ع) به ايشان اعتراض مي كند كه آيا نبايد بين پيامبر 

(ع) مي گويد من به فتواي شما عمل خواهم كرد. امام صادق (ع) از پدرش از پيامبر   (ص) و ديگران فرقي باشد؟ والي به امام
مردم در تأسي به من همانند هستند. هر كس كه شنيد فردي مرا به زشتي (سوء) ياد كرد، بر او واجب  (ص) روايت مي كند كه

است كه آن دشنام دهنده را به قتل برساند، و به سلطان ارجاع ندهد، بر سلطان نيز واجب است كسي كه مرا دشنام دهد به قتل 
  برساند، زماني كه قضيه به وي ارجاع داده شود.
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عن أبي عبد اهللا (ع) أنه سئل عمن شتم ) 337، ص 28، ج 1، ح 7ايت هشام بن سالم (وسائل، ابواب حد مرتد، باب دوم. رو 
رسول اهللا (ص) فقال (ع): يقتله األدنى فاألدنى قبل أن يرفع إلى اإلمام. در اين روايت وجوب قتل ساب النبي براي هر كه به 

  از شده است.وي نزديكتر است، قبل از ارجاع به والي ابر

  ).106، ص 18، ج 2، ح 23سوم. خبر سوم دعائم (مستدرك الوسائل، ابواب حد قذف، باب 

امام كاظم حكم محمد بن بشير را كه به ). 217، ص 28، ج 6، ح27چهارم. خبر علي بن الحديد (وسائل، ابواب حد قذف، باب 
كس كه از او كلمات سب را بشنود مباح است، همچنان كه ايشان سب كرده بود اينگونه صادر مي كند كه خون وي براي هر 

  درباره ساب النبي (ص) چنين است.

روايت اول يعني روايت علي بن جعفر به لحاظ سندي فاقد اعتبار است. محمد باقر مجلسي طريق كليني به علي بن جعفر را بنا  
استناد شيخ در تهذيب را به علي بن جعفر ضعيف همو طريق ) 414ص  23بر مشهور ضعيف دانسته است (مرآت العقول، ج 

  ).166ص  16دانسته است (مالذ االخيار، ج

حسن دانسته شده است. ) 282ص  16يعني روايت هشام بن سالم به لحاظ سندي از جانب مجلسي (مالذ االخيار، ج  روايت دوم
ه لحظ سندي وي نيز آنرا حسن دانسته و از دو اشكال به اين روايت كرده است، ب) 662ص  10فاضل هندي (كشف اللثام ج 

  لحاظ داللت نيز آنرا خاص دانسته است.

  روايت سوم يعني خبر سوم دعائم االسالم مرسله است و به لحاظ متن با تفاوت برخي الفاظ همان متن روايت دوم است.

ف علي بن حديد كه مستندات آن به يعني خبر كّشي از علي بن حديد به لحاظ سندي ضعيف است به دليل تضعي  روايت چهارم
  تفصيل در بخش سوم خواهد آمد، البته به لحاظ داللتي ظهور در مقصود دارد.

از مجموعه چهار روايت در مجاز بودن قتل ساب النبي براي هر سامعي روايت سوم مرسل، و روايات اول و چهارم ضعيف  
انند مستند فتواي جواز قتل ساب النبي براي هر سامعي باشند. روايت هستند. اين سه روايت به دليل بي اعتباري سندي نمي تو

باشد يعني احتمال خاص بودن آن  ةــفي واقع ةــدوم در صورت حسن بودن اعتبار سنديش مخدوش است و احتمال اينكه قضي
مطرح است، كه معنايش عدم امكان تعميم حكم روايت است. به هر حال مستند مهدورالدم بودن ساب النبي براي هر سامعي 
همين تك روايت است با همه مشكالت سندي و داللتي آن. پدر شما با استناد به روايت هشام بن سالم قتل ساب را متوقف به 

مفاد  -كه بي اعتباريش گذشت  -امام و نائبش و استيذان از ايشان ندانسته بلكه با عمل به روايت علي بن جعفر رجوع به 
  )406، كتاب الحدود ص ةــبه معناي نهي از رجوع به سلطان دانسته، و به توجيه اصولي ان پرداخته است. (تفصيل الشريع  آنرا

ا جه موقعيتي دارد؟ بحث درباره حكم وجوب قتل ساب النبي بطور مجزا در بخشهاي مهدورالدم بودن ساب النبي در فتاواي فقه 
به لحاظ فتاوي دو قول در بين فقيهان شيعه مشاهده مي شود: قول اول اباحه قتل ساب توسط هر   بعدي بحث خواهد شد.

حلّ دمه من «ه شيخ صدوق است با عبارت كس. قديمي ترين فقيهي كه به اباحه ريختن خون ساب النبي و ساب االئمه فتوا داد
سيد مرتضي در بحثي مفصل و استداللي قتل فوري ساب النبي اعم از مسلمان و اهل ذمه را از ). 295ص  ةــ(الهداي» ساعته

 منفردات اماميه معرفي كرده است. در حالي كه فقهاي اهل سنت ساب مسلمان را مرتد واجب القتل دانسته، اما در مورد ذمي
ساب بين تعزير و قتل اختالف نظر دارند. او نظر خود را با مرتد دانستن ساب مسلمان و نقض عهد ذمه ساب ذمي توجيه كرده 
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ابوالصالح حلبي مجازات ساب انبياء و ائمه را قتل توسط سلطان دانسته است. در عين حال اگر ) 480-483است. (االنتصار ص
  )416ب كند، سلطان حق مجازات وي را ندارد. (الكافي مومن شنونده سب اقدام به قتل سا

قتل ساب النبي را بدون اذن امام مجاز ) 743ص  ةــقول دوم عدم جواز قتل ساب بر غير حاكم شرع، شيخ مفيد (المقنع 
سمعه فسبق وليس على من « اين عدم اجازه را اجماعي دانسته است  ) 438النزوع ص  ةــ(غني ةندانسته است. سيد بن زهر

) 452ص  9ج  ةــعالمه حلي (مختلف الشيع». ةــإلى قتله من غير استئذان لصاحب األمر سبيل، كل ذلك بدليل إجماع الطائف
نيز قتل ساب النبي بدون اذن امام را مجاز ندانسته است. برگرداندن سب به ارتداد يا نقض ذمه در قول اول نشان مي دهد كه 

معتبري ندارد و كليه اشكاالت پيش گفته مهدورالدم دانستن مرتد شامل حال ساب هم مي شود. ادعاي قتل ساب دليل مستقل 
   .اجماع بر هر دو قول متفاوت حاكي از مدركي بودن اجماع است

گر غالب فقيهان شيعه جواز قتل ساب النبي (ع) را مشروط به عدم خوف از ضرر بر جان و مال اقدام كننده يا جان و مال دي  
، ةاهل ايمان دانسته اند. به نظر محقق اردبيلي به نحوي كه با ظن بر خوف بر ضرر وجوب ترك قتل محتمل است. (مجمع الفائد

كتاب الحدود  ةــخوف بر جان بيشك خوف بر عرض و آبروي مجري حكم را در بر مي گيرد (تفصيل الشريع). 170ص  13ج 
اسالم از آبروي مجريان حكم مهمتر نيست؟ آيا مبناي قاعده وهن اسالم همان اما سوال اين است كه آيا آبروي ) 405ص 

  عرض واجب االحترام و از امور مهم نيست؟

نتيجه: مهدورالدم بودن ساب النبي متكي به تك روايت هشام بن سالم است كه در سند و داللت آن اما و اگر است، حتي اگر  
نيم، احتمال خاص بودن مفاد آن بسيار قوي است. احتياط مؤكّد در دماء و مفاسد كثيره اين روايت حسنه نباشد و آنرا صحيحه بدا

مترتب بر سپردن تشخيص حكم و اجراي آن به توده مردم اقتضا مي كند كه حكم به مهدور بودن دم ساب النبي كه فاقد 
دارد كه در سند و داللت آن مشكالتي مستند قرآني است، اجماعي هم نيست، و مستندي غير از تك روايت هشام بن سالم ن

  است را خالف شرع بدانم، باالخص كه با ادله آتي چنين حكمي بر خالف محكمات قرآن كريم است.

نتيجه بخش دوم: مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي بجز دو تك خبر واحد دليلي ندارد. هر دو روايت در هر دو باب به  
. چنين حكم مهمي را نمي توان بر چنين دليل به غايت ضعيفي بار كرد. بنابراين مهدور الدم مشكالت سندي و داللتي مبتالست

اعالم كردن مرتد و ساب النبي بواسطه نداشتن دليل معتبر خالف شرع است، بلكه بر اساس ادله محكمي كه در دنبال مي آيد 
  وهن اسالم و خالف قرآن است.
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وي و اجمالي و صحت تواتر معن«بخش سوم: نقد ادعاهاي 

 »اكثر روايات قتل مرتد

  
بودن مرتد و ساب النبي (ص) روايات است، اين بخش به تحقيق در   با توجه به اينكه مستند اصلي حكم قتل و مهدور الدم  

روايات اين دو مسئله و بويژه سند و ميزان اعتبار آنها با موازين اجتهاد مصطلح اختصاص دارد. پرسش اصلي در اين بخش اين 
واتر نيستند تعداد خبرهاي واحد معتبر است: آيا اين روايات متواتر هستند به نحوي كه ما را از تحقيق سندي بي نياز كند؟ اگر مت

اعم از صحيح و موثق چه تعداد است و از كدام يك از ائمه (ع) نقل شده اند؟ اين بخش در دو قسمت تحقيق مي شود: اول 
  بررسي روايات ارتداد و دوم بررسي روايات سب النبي در حكم وجوب قتل.

  الف. بررسي روايات قتل مرتد

تعداد روايات وارده در مرتد بيش از بيست روايت است. «له مورد بحث قرار مي گيرد. ادعا كرده ايد: در اين قسمت چهار مسئ
باب حد المرتد بيست و سه روايت آورده است، كه اكثر اين روايات از ) 7/256اإلسالم كليني در كتاب الكافي ( ةــمرحوم ثق

ها عالوه بر صحت  اند. اين روايت ابواب پنج گانه مذكور استدالل نمودههاي صحيحه است كه فقهاء هم به همه اينها در  روايت
سندي، وثوق صدوري كه مبناي محّققين در حجيت خبر واحد است را دارند، بدون ترديد روايات در حد تواتر معنوي و اجمالي 

اند چه رسد به  ان تواتر را پذيرفتههستند. فقهاء عظام در موارد ديگري در فقه با وجود حداقل ده روايت در يك موضوع عنو
بيست و سه روايت، و چنانچه روايت در حد تواتر باشد ديگر حتي نيازي به بررسي سند هم ندارد و اين امري واضح و مسلم در 

   دو ادعاي فوق يعني تواتر و صحت اكثر روايات باب به داليل زير مخدوش است.» نزد فقهاء است.

  قتل مرتد فاقد اعتبار سندي هستنديك. دو سوم روايات وجوب 

اوال، از روايات باب مورد اشاره كافي تنها پانزده روايت مشخصا درباره حكم مرتد است و بقيه به عناوين ديگري از قبيل ادعاي 
روايت در  نبوت، سب النبي و غلو مربوط است. اگر غلو را هم از مصاديق ارتداد بشماريم، اين رقم به هجده ميرسد. از اين هجده

سه مورد حكم قتل مطرح نيست، يعني باز رقم حكم قتل مرتد در كافي به پانزده مي رسد. به هر حال سند روايات بيست و سه 
به اين ) 403-396ص  26گانه باب حد المرتد به تشخيص محدث مجلسي در مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول (ص) (ج 

و  16، 15، 6، 2، ضعيف علي المشهور (ش )23و  8، 5، ضعيف (ش )14و  13، 4(ش ، مجهول )7شرح است: مرسل (شماره 
، 9و صحيح (ش ) 22، موثق كالصحيح (ش )12و  10، موثق (ش )1، حسن كالصحيح (ش )21، و 20، 18، 3، حسن (ش )17
بسيار گسترده تر از روايات  در نتيجه مجلسي كه در سند روايات بسيار آسان گير است و روايات معتبر در نزد وي). 19و  11

معتبر نزد فقهاست از مجموع بيست و سه روايت اين باب تنها سه روايت را صحيح دانسته است، اگر روايات موثق و موثق 
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كالصحيح و حسن كالصحيح را هم به آن اضافه كنيم، با تشخيص وي تنها هفت روايت اين باب به لحاظ سندي في الجمله 
به لحاظ سندي فاقد اعتبارند (اعم از مرسل، مجهول، ضعيف، ضعيف علي المشهور و   روايت اين باب معتبر است و شانزده

اكثر اين «حسن). يعني روايات معتبر كمتر از يك سوم روايات اين باب است. مشخص است كه ادعاي شما مبني بر اينكه 
بان رانده شده است. هكذا ادعاهاي بعدي شما از قبيل بدون كمترين تحقيقي به گزاف بر ز» هاي صحيحه است روايات از روايت

  عمل فقها به همه اينها در ابواب پنجگانه و وثوق صدوري عالوه بر صحت سندي كه بدون هرگونه مستندي ابراز شده اند.

ات فقهي كتب ثانيا، مجموعه روايات وجوب قتل مرتد در دو كتاب وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل كه دربردارنده كليه رواي 
اربعه و غير آن هستند، و مدار روائي بحثهاي فقهي است، مجموعا بيست و يك روايت است. اين ادعا كه اكثر اين روايات (چه 
روايات كافي، چه روايات وسائل و مستدرك در بحث ارتداد) صحيحه است كامال ناصواب و خالف تحقيق است. مجموعه 

جموع در موسع ترين حالت شش روايت بيشتر نيست كه با افزودن موثقه و معتبره نهايتا روايات صحيحه وجوب قتل مرتد در م
به هشت روايت واحد معتبر در نزد فقهاي سلف مي رسد كه تنها نيمي از آنها در كافي آمده است. اين روايات عبارتند از: روايت 

(ع)، روايت حسن بن محبوب از امام باقر و امام صادق (ع)، علي بن جعفر از امام كاظم (ع)، روايت محمد بن مسلم از امام باقر 
و   روايت عمار ساباطي از امام صادق (ع)، و چهار روايتي كه در كافي نيستند: روايت حسين بن سعيد از امام رضا (ع) (تهذيب

ادق (ع) (تهذيب و استبصار) و استبصار)، روايت ثانيه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) (فقيه)، روايت عباد بن صهيب از امام ص
از سيزده روايت ديگر قتل مرتد، هشت روايت مرسل (فاقد سند) و پنج روايت ضعيف    روايت سكوني از امام صادق (ع) (فقيه).

هستند، يعني كمتر از يك سوم روايات اين بحث صحيحه هستند، نه اكثر آنها! درباره مفاد همين روايات صحيحه در بخشهاي 
  ال بحث خواهد شد.بعدي مفص

  دو. عدم تواتر روايات وجوب/جواز قتل مرتد

بدون ترديد روايات در حد تواتر معنوي و اجمالي هستند، و فقهاء عظام در موارد ديگري در فقه با وجود «ثالثا، اين ادعا كه 
مخدوش است، چرا كه خبر  نيز» اند چه رسد به بيست و سه روايت حداقل ده روايت در يك موضوع عنوان تواتر را پذيرفته

ي است. براي حصول تواتر اجتماع عدد بزرگي از مخبرين عمتواتر مفيد يقين حقيقي يا عرفي و اطمينان است و حجيت آن قط
ج   الزم است. اين كثرت عددي جوهر تواتر است، (سيد محمود هاشمي، بحوث في علم االصول، تقريرات سيد محمدباقر صدر،

حصر در عدد خاصي نيست، بلكه معتبر عدد محصل وصف امتناع تواطؤ (تباني) بر كذب است (شهيد و من) 332و  327ص 4
ادعاي حصول تواتر و قطع به صدق (نه ظن اطميناني) با ده مخبر ادعايي جسورانه ). 62، ص ةــفي علم الدراي ةــثاني، الرعاي

نمي شود اال براي قّطاع كه به قطعش اعتنايي نيست. اما اينكه است، عادتا از چنين عددي يقين به امتناع تواطؤ بر كذب حاصل 
با ده روايت كه اعم از مرسل و مسند و صحيح و ضعيف تواتر حاصل مي شود، ادعايي بي دليل است. اين كدام فقيه است كه با 

ده عدد تواتر و محصل ده روايت در يك موضوع ادعاي تواتر كرده باشد؟ خبر مرسل و مجهول و ضعيف چگونه مي تواند سازن
باشد؟ با بيست و چند روايت كه دو سوم آن روايات ضعيفه اي از قبيل مراسيل دعائم و مجاهيل جعفريات است   قطع و يقين

روايت مطلقا)  21ادعاي تواتر ولو معنوي و اجمالي نهايت سهل انگاري است. با هشت خبر واحد صحيح و موثق (وحتي با 
غيرقطّاع عادتا پذيرفتني نيست. از آنجا كه قطع امري شخصي است، بر فرض حصول غيرمتعارف  حصول قطع به صدق براي

  براي كسي قطع آن شخص براي ديگران كه از آن راه غيرمتعارف چنين قطعي برايشان حاصل نمي شود حجت نيست.
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نها به بهانه تواتر از بحث سندي اين رابعا، بررسي سند روايات بحث مرتد امري واضح و مسلم در نزد فقهاست و هيچيك از آ 
روايات سر باز نزده اند. راستي كدام فقيه روايات قتل مرتد را متواتر دانسته است!؟ اينكه روايات قتل مرتد در حد تواتر معنوي و 

ايشان قلم مي كه علي القاعده شما در مقام تبيين رأي  -اجمالي هستند، ادعايي است كه حتي مورد پذيرش مرحوم والد خودتان 
هم واقع نشده است چه برسد به ديگر فقيهان. ايشان در حكم قتل مرتد روايات مربوطه را هم از حيث سند و هم از حيث  -زنيد 

و حكم قتل مرتد فطري ) 704تا  692، كتاب الحدود، ص ةــفي شرح تحرير الوسيل ةــداللت بررسي كرده اند (تفصيل الشريع
  ).692دانسته اند، نه بيشتر (پيشين، ص » مشهور«را فتواي بدون نياز به استتابه 

  سه. روايت جميل بن دراج ضعيفه است نه صحيحه

نقال عن الكافي و التهذيب و االستبصار، حديث  328، ص 28، ج 3، ح 3شما روايت جميل بن دراج (وسائل، ابواب حد مرتد، باب 
علي بن حديد بن حكيم «دانسته ايد. حال آنكه اين روايت به دليل حضور » صحيحه«دوم از طايفه اول در تقسيم بندي شما) را 

، 3ج  در سلسله سندش روايتي ضعيفه است. شيخ طوسي حداقل سه بار وي را بشدت تضعيف كرده است: الف. تهذيب،» مدائني
هو : «325، ذيل حديث 95، ص 3ب. استبصار، ج ». هو مضعف جداً اليعول على ما ينفرد بنقله: «435، ذيل حديث 95ص 

». راويه ضعيف، وهو علي بن حديد، وهذا يضعف االحتجاج بخبره: «112، ذيل حديث 79، ص 1ج. استبصار، ج ». ضعيف جداً
(معجم رجال » الرجل ةــفالمتحصل أنه اليمكن الحكم بوثاق«ابي كرده است: محقق خوئي در نهايت وي را اينگونه ارزي

دانسته و اينگونه توضيح » ضعيف«در مورد اين خبر هم بطور اختصاصي مال محمد باقر مجلسي آنرا ). 331، ص 12الحديث، ج 
(مالذ » هذا من قبيل القياس بالطريق األولى.وظاهره عمل جميل باالجتهاد بل بالقياس، وهو بعيد، إالّ أن يقال: إنّ «داده است: 

اينگونه سهل انگاري ها در بررسي سند احاديث است كه از ادعاي تواتر و ). 273، ص16األخيار في فهم تهذيب االخبار، ج
  ضرورت سر در مي آورد.

در بخش دوم گذشت. شما اين خبر را در  -تنها روايت مهدورالدم بودن مرتد  -ضمنا مشكالت سند و داللت خبر عمار ساباطي  
بند دال طايفه اول آورده ايد. اما روايت عبداهللا بي ابي يعفور (بند هـ طايفه اولي شما) درباره متنبي يعني مدعي نبوت است، كه 

شمرده شده است؟ هر محكوم » داللت صريح بر قتل مرتد«د است. به چه دليل چنين روايتي مستند عنوان مسئله اي جدا از مرت
  به قتلي مرتد نيست.

  چهار. خطا در تمسك به مفهوم لقب

طائفه چهارم: رواياتي كه داللت دارد كه شهادت بر توحيد و نبوت پيامبر اكرم(ص) موجب حقن و حفظ دماء و «نوشته ايد كه 
نتيجه اين  …مواريث است. مفهوم اين روايات آن است كه نبود اين شهادت مساوق با انتفاي حقن دماء است.  صحت نكاح و

  »شود. كند ديگر سبب حقن دماء در او منتفي مي طائفه آن است كه كسي كه ارتداد پيدا مي

 ةــفعل وهو الذي عليه جماع واالسالم ما ظهر من قول أو«مهمترين روايت چنين طايفه اي حديث حمران بن اعين است  
والصوم والحج، فخرجوا  ةوالزكا ةالناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصال
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در اين گونه احاديث اسالم موضوع حكم حقن دماء است. ). 5، ح 26، ص 2(كافي، ج » بذلك من الكفر وأضيفوا إلى االيمان
  بندي استدالل شما چنين است:صورت 

مقدمه اول: مراد از مفهوم، نفي حكم (حقن دماء) در ظرف نفي موضوع (اسالم) است، يعني با نفي اسالم حقن دماء منتفي مي 
  شود.

  همان ارتداد است، پس مرتد محقون الدم نيست،  مقدمه دوم: نفي اسالم

  ست. پس مرتد مهدورالدم است.نتيجه: معناي محقون الدم نبودن مهدور الدم بودن او 

اين استدالل كامال مخدوش است. اما مقدمه اول مبتني بر مفهوم لقب است، يعني نفي اسمي كه موضوع حكم واقع شده است.  
چرا كه نفس موضوع حكم به خودي خود ) 212االصول، ص  ةــمفهوم لقب اضعف مفاهيم است. لقب مفهوم ندارد، (راجع كفاي

داشته باشد. اثبات هر دو (تعليق حكم بر » انحصار«حكم بر آن مي كند، چه برسد به اينكه ظهوري در » تعليق«داللت بر 
موضوع و انحصار آن) نيازمند قرينه خارجيه است و اين به معناي عدم حجيت مفهوم لقب است. بطور كلي قول به سببيت 

ست. اجماال عرض مي كنم و تفصيل را به محلش موكول مي كنم: ا  انحصاري اسالم براي حقن دم فاجعه آميز و بسيار خطير
  انسان بما هو انسان محقون الدم است و هدر بودن دم او نيازمند دليل قطعي است.

مقدمه دوم ناقص است. نفي اسالم دو فرد دارد: اول، كافر اصلي، دوم، مرتد. هيچ دليلي بر انحصار نفي اسالم بر مرتد نيست. 
غير موحدان و موحدان غيرمسلمان مي شود. الزمه اجتناب ناپذير استدالل شما محقون الدم نبودن غيرمسلمانان فرد اول شامل 

  است مطلقا. آيا به آن ملتزم مي شويد!؟

  با مخدوش بودن هر دو مقدمه استدالل شما نتيجه اين استدالل يعني مهدورالدم بودن مرتد هم مخدوش است.

 النبيب. بررسي روايات قتل ساب  

روايات قتل ساب النبي اوال خبر واحدند نه متواتر لفظي. ثانيا تواتر معنوي و اجمالي نيز در اين مسأله محقق نيست. ثالثا، اكثر 
روايات مسأله فاقد اعتبار سندي هستند. رابعا، مهدورالدم بودن ساب النبي فاقد مستند معتبر روائي است. مسأله چهارم در بخش 

  قرار گرفت. تحقيق سه مسأله نخست به قرار زير است: قبلي مورد بحث

مجموعا ده روايت در باره قتل ساب النبي در جوامع روايي شيعه نقل شده است. از اين ده روايت چهار روايت مرسل هستند (سه 
علي الوشاء، خبر خبر دعائم و يك خبر فقه الرضا). از شش روايت مسند چهار روايت آن ضعيف هستند (خبر محمد بن حسن بن 

السند  ةــالرضا، خبر علي بن حديد)، و تنها دو روايت را برخي فقها صحيح ةــطويل علي بن جعفر، خبر طبرسي از صحيف
 10دانسته اند: روايت هشام بن سالم از امام صادق (ع) و روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع). فاضل هندي (كشف اللثام ج 

روايت نخست را حسن دانسته اند. در باره سند روايت دوم كه از ) 282ص  16مجلسي (مالذ االخيار، جو محمد باقر ) 662ص 
، )170ص  13ج  ةكافي و تهذيب نقل شده سه قول در ميان فقها مشاهده مي شود: اول، حسنه: محقق اردبيلي (مجمع الفائد

ص  41، صاحب جواهر (ج )541ص  10للثام ج ، فاضل هندي (كشف ا)415ص  23محمد باقر مجلسي (مرآت العقول، ج 
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المنهاج،  ةــقول دوم، صحيحه: محقق خوئي (مباني تكمل). 280ص  1، محقق گلپايگاني (تقريرات الحدود و التعزيرات، ج )433
  ).167ص  16قول سوم: مجهوله: محمد باقر مجلسي (مالذ االخيار، ج). 321ص  1ج 

تواتر اعم از لفظي، معنوي و اجمالي منتفي است. از ميان اين روايات تنها دو روايت توسط واضح است كه با تفصيل يادشده انواع 
تنها دو خبر واحد است كه   برخي فقها به لحاظ سندي معتبره دانسته شده است. بنابراين حكم قتل ساب النبي (ص) متكي بر

  در اعتبار سند آنها بحث جدي است.
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و ضرورت در قتل مرتد و بخش چهارم: نقد ادعاي اجماع 

 ساب النبي

  
شما دو اعا را چند بار مطرح كرده ايد كرده ايد: اول، اجماعي بودن وجوب قتل مرتد. دوم، وجوب قتل مرتد به عنوان حكم  

  ضروري دين. هر دو ادعا بعالوه ادعاي اجماعي بودن وجوب قتل ساب النبي را در اين بخش بررسي مي كنيم.

  ادعاي اجماعي بودن وجوب قتل مرتداول. بررسي 

ادعاي ) 380النزوع، ص  ةــ(غني ةادعاي اجماع امت و سيد بن زهر) 281ص  7در مسئله قتل مرتد شيخ طوسي در مبسوط (ج 
  ).605ص  41ج » ( االجماع بقسميه عليها للنصوص«صاحب جواهر گفته است:   اجماع شيعه را كرده اند. از متاخرين نيز

اينكه از سوي برخي فقها بر وجوب قتل مرتد ادعاي اجماع امت شده است ترديدي نيست. ثانيا، در اينكه حداقل تا قرن اوال، در 
اخير اين حكم قول اتفاقي و بالخالف فقهاي شيعه هم بوده است بحثي نيست، مسئله اين است كه آيا اين اجماع و اتفاق و عدم 

همچنان كه صاحب جواهر    نحوي كه مستقال كاشف از قول معصوم (ع) باشد يا نه؟ خالف دليل مستقلي از روايات باب است به
گفته است اجماع اعم از محصل و منقول به دليل نصوص مسئله يعني روايات است. به عبارت ديگر اجماع مدركي مي شود. 

. مدرك اجماعات ادعا شده در مسئله ارزش و اعتبار اجماع مدركي همان ارزش و اعتبار ادله اي است كه مدرك آن اجماع هستند
قتل مرتد روايات ياد شده است. اينگونه اجماعات دليل مستقلي محسوب نمي شوند. آيا اگر روايات باب مرتد نبود چنين اجماعي 

غير  ادعا مي شد؟ پاسخ منصفانه به اين پرسش كافي است كه ما را به مدركي بودن اين اجماع واقف سازد. عالوه بر اين، اجماع
مدركي به صرف ادعاي اجماع ثابت نمي شود، بلكه در برخي انواع آن با وجود حتي يك مخالف اعتبار خود را از دست خواهد داد 

  و به شهرت فتوايي تبديل خواهد شد.

يد پيدا هاي اخير در آن ترد فقط اندكي از عالمان در سال«جالب است كه خود شما به وجود مخالفين معاصر اعتراف كرده ايد: 
اند كه تعداد اينها به اندازه انگشتان يك دست هم نيست و قابل مقايسه با صدها فقيه برجسته از قدماء و متأخرين  نموده

  راستي اين مرددين به زعم شما انگشت شمار از علماي امت اسالم نيستند؟» نيستند.

  بررسي ادعاي ضروري دين بودن وجوب قتل مرتد .دوم 

دانند كه در  شود و اهل اجتهاد مي حكم وجوب قتل مرتد به عنوان يك حكم ضروري دين تلقي مي«ادعا كرده ايد كه 
ضروري دين آن است كه مورد اتفاق «از سوي ديگر ضروري دين را هم اينگونه تعريف كرده ايد: » ضروريات، اجتهاد راه ندارد.

اوال، عنوان ضروري در هيچ روايتي استعمال نشده » اع بر صحت آن نباشد.شيعه و سني باشد و نيازي به استدالل حتي اجم
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است. ثانيا در كلمات كثيري از قدماي اصحاب بكار نرفته است. بلكه قبل از يحيي بن سعيد و محقق حلي در كلمات اصحاب 
ري موضوعيتي در ارتداد ندارد، مادامي ثالثا، انكار ضرو) 65ص  4ديده نشده است. (موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ج 

، ةو التنقيح في شرح العرو 10ص  1، ج ة، كتاب الزكاةكه به انكار توأم با التفات رسالت باز نگردد. (محقق خوئي، مستند العرو
  رابعا تعريف شما از ضروري مستند به كدام دليل است؟). 64- 58ص  2ج  ةكتاب الطهار

ز ضروريات دين است؟ اوال، از شما كه چنين ادعائي كرده ايد طلب دليل مي شود. ضمنا در اين اما آيا حكم وجوب قتل مرتد ا
صورت فقه به كارخانه مرتد سازي تبديل مي شود! ثانيا، اگر حكم قتل مرتد ضروري دين بود، و در ضروريات هم كه به ادعاي 

بر صحت آن نيست، علي القاعده نبايد در هيچ كتاب فقهي شما اوال اجتهاد راه ندارد، ثانيا نيازي به استدالل حتي اجماع 
بروجوب قتل مرتد اقامه دليل شود، و كسي در آن اجتهاد هم نكند،و شما نيز زحمت نگارش چنين متني را متحمل نشويد، حال 

هيچ فقيه امامي قائل به  آنكه فقهاي شيعه از آغاز تا كنون بر آن از روايات و اجماع اقامه دليل كرده اند، پس با مالك خود شما
 ةــضروري دين بودن وجوب قتل مرتد نيست. طرفه آنكه چنين ادعاهاي گزافي در كتاب الحدود پدر خودتان (تفصيل الشريع

هم به چشم نمي خورد و ايشان نيز همانند ديگر فقيهان بر وجوب قتل مرتد به ادله ) 714-678، ص ةــفي شرح تحرير الوسيل
  به ادعاي ضرورت از استدالل سر باز نزده است.  كرده وروائي استدالل 

به هر حال ضروري بودن حكم وجوب قتل مرتد راي منحصربفرد شماست. منتقدان مقلد شما نيستند تا نظر شما را در ضروري 
نكر وجوب قتل مرتد بودن اين حكم بپذيرند و مجاز به اجتهاد نباشند. عالوه بر اين الزمه ادعاي شما اين است كه فقيهاني كه م

هستند منكر ضروري دين باشند و با اين انكار مرتد شوند، يعني شما با ضروري شمردن وجوب قتل مرتد درواقع حكم قتل 
  منكران اين حكم را هم صادر فرموده ايد.

  النبي عاي اجماع در مورد قتل سابدسوم. بررسي ا

بر قتل ساب النبي ادعاي اجماع متردد ) 482و سيد مرتضي (االنتصار ص ) 438النزوع ص  ةــاز متقدمين سيد بن زهره (غني
بر آن در كالم جماعتي «نوشته است: ) 531ص  13طايفه را نموده اند. از متاخرين هم سيد علي طباطبائي (رياض المسائل ج 

هر دو قسمش بر اين  اجماع به«هم مدعي شده ) 432ص  41صاحب جواهر (ج » اجماع ادعا شده است و اين حجت است.
مانند مناقشه در اجماع وجوب قتل مرتد، مناقشه مدركي بودن اجماع اينجا هم رواست. اجماع در اين مسئله هم ». مسئله هست

  (ع) باشد. اين مسئله از ضروريات دين هم معرفي نشده است.  دليل مستقلي از روايات باب نيست تا كاشف از قول معصوم

حكم وجوب قتل مرتد و ساب النبي اوال فاقد مستند قرآني است. ثانيا روايتي متواتر بر آنها در دست خالصه بحث تا كنون: 
نيست. ثالثا تواتر معنوي و اجمالي در مورد آنها وجود ندارد. رابعا از سي و يك روايت موجود در اين دو مسئله تنها كمتر از يك 

ابعا دليل دوم ادعاشده در هر دو مسئله اجماع است. اجماع اقامه شده بر اين سوم آنها به لحاظ سندي معتبر محسوب مي شوند. ر
دو مسئله اجماع مدركي است و كاشف از قول معصوم نيست، لذا دليلي مستقل از روايات موجود به حساب نمي آيد. در نتيجه بر 

د به اجماع مدركي و منقول است، كه بحث اساس اجتهاد مصطلح مستند حكم قتل مرتد و ساب النبي تعدادي خبر واحد ثقه موي
  در مفاد آنها در بخشهاي بعدي مي آيد.
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كس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول بخش پنجم: هيچ

ديگر ائمه (ع) به قتل محكوم   اكرم (ص) و اميرالمومنين (ع) و

 نشده است

  
التاج الجامع لالصول و گاه كتاب المحاربه   ه كتابشما مكررا با شاهد آوردن از كتب روائي اهل سنت از قبيل متن و حاشي

مدعي شده ايد كه افرادي به جرم ارتداد به امر پيامبر اسالم (ص) به قتل رسيده اند. شما با نقل رواياتي از كتب اهل   مبسوط
سنت و گاه شيعه ادعا كرده ايد اميرالمومنين علي (ع) در زمان حكومت خود افرادي را به جرم ارتداد به قتل رسانيده است. در 

هاي بعد هم اجرا شده است،  ب قتل مرتد عالوه بر زمان پيامبر(ص) و امام علي(ع) در زماننهايت تاكيد كرده ايد كه حكم وجو
  كه مرادتان اين است كه اعدام مرتد در زمان ائمه (ع) به امر يا حداقل رضايت ايشان صورت گرفته است.

ري اهل سنت و كتب تاريخي است از قضا مستشرقين يهودي و مسيحي هم با تحقيقاتي كه عمدتا متكي بر منابع روائي و تفسي
اعدام مرتد به فرمان پيامبر (ص) و خلفاي راشدين را واقعيتي تاريخي جلوه مي دهند تا خشونت   با شما همداستان هستند و

  اع آزادي عقيده و دين را در آن اثبات كنند.تنذاتي اسالم و ام

تد و ساب النبي به امر پيامبر (ص) يا امام علي (ع) و ديگر ائمه پرسش اين است آيا در روايات شيعه ادله معتبري بر وقوع قتل مر
  (ع) موجود است؟

تفحصي اجمالي در ابواب مرتبط در وسايل و مستدرك نشان مي دهد كه در مورد وقوع قتل مرتد به امر علي (ع) هفده روايت 
امر امام صادق (ع) است. در مورد ساب النبي تل مرتد به قاست، يك روايت هم در مورد  ةل شده كه اغلب آنها درباره غالنق

و ديگري دعائم( مستدرك، ابواب حد قذف، باب ) 2، ح 25(ص) در دو حديث يكي علي بن جعفر (وسائل، ابواب حد قذف، باب 
حكم قتل فردي از طايفه هذيل به پيامبر (ص) نسبت داده شده است. بر اساس تحقيق محمد باقر مجلسي در مرآت ) 1، ح 23

آن ) 5، ح 4لقول و مالذ االخيار و غير آن از اين بيست روايت فقط يكي صحيح محسوب مي شود (وسائل، ابواب حد مرتد، باب ا
دو روايت ). 143ص  10هم از قضاوتهاي خاص منسوب به اميرالمومنين (ع) است و قابل تعميم نيست (شيخ طوسي، تهذيب، ج

سل است. بنابراين بر اساس روايات معتبر شيعي اينكه كسي به امر پيامبر (ص) يا منسوب به پيامبر (ص) اولي ضعيف و دومي مر
  اميرالمومنين (ع) يا ديگر ائمه (ص) به جرم ارتداد يا ساب النبي (ص) به قتل رسيده باشد قابل اثبات نيست.

ول. اجراي حكم قتل مرتد در زمان به هر حال شما سه ادعاي بزرگ را درباره وقوع اجراي حكم قتل مرتد را مطرح كرده ايد: ا
رسول اكرم (ص) به دستور ايشان به عنوان مرتد. دوم. اجراي اين حكم در زمان حكومت امام علي (ع). سوم. اجراي اين حكم 
بعد از ايشان يعني در زمان ائمه بعدي. از سه ادعاي فوق تنها ادعاي سوم قابل قبول است و دو ادعاي نخست فاقد مستند معتبر 

  است. به عبارت ديگر:
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  اوال، هيچ كس در زمان پيامبر(ص) با عنوان مشخص مرتد اعدام نشده است، و مجرمان معدوم محكوم به ديگر جرائم بوده اند.

  دوم. قتل برخي افراد در زمان خلفاي سه گانه تحت عنوان اهل رده مورد تاييد ائمه اهل البيت (ع) واقع نشده است.

  (ع) كسي را در زمان حكومت خود به دليل ارتداد/خروج از اسالم اعدام كرده باشد فاقد دليل معتبر است. سوم. اينكه امام علي

  چهارم. در زمان ديگر ائمه هدي (ع) هيچكس با حكم ايشان به دليل تغيير دين و خروج از اسالم اعدام نشده است.

غيرقابل انكار است، اما هيچ دليل معتبري بر تاييد اين احكام پنجم. قتل افرادي به عنوان مرتد در زمان حلفاي اموي و عباسي 
  از سوي ائمه هدي (ع) در دست نيست.

  نتيجه اجراي حكم قتل مرتد از سوي اولياء دين يا با تأييد و رضايت ايشان در منابع شيعه فاقد دليل معتبر است. 

  توضيح مختصر اين پنج گزاره به شرح زير است:

  ر(ص)اول. در زمان پيامب

مناسب مي دانم در اينجا نتيجه تحقيقات دو تن از فقهاي معاصر را نقل كنم: اول شيخنا االستاد مرحوم آيت اهللا منتظري در 
موضوع ارتداد در عصر پيامبراكرم (ص) و حتي ائمه (ع) فراتر از تغيير عقيده و يا ابراز آن «كتاب حكومت ديني و حقوق انسان: 

ني كه مطابق بعضي تواريخ دستور قتل آنان توسط پيامبراكرم (ص) صادر شد و بعضا به قتل كسا) «132ص ».(بوده است
رسيدند، قتل آنها نه مصداق فتك بود و نه به خاطر صرف كفر يا ارتداد آنان، بلكه به خاطر ارتكاب قتل يا شركت در جنگ عليه 

آنگاه تمام ) 88-89ص »(ديگر بوده است كه ذكر خواهد شد.مسلمانان و ايذاء عملي آنان يا جاسوسي براي دشمنان و يا اموري 
افرادي كه در تواريخ حكم قتلشان به پيامبر (ص) نسبت داده شده است طي پنج دسته ذكر نموده، يك به يك را بررسي كرده 

تل اين عده الزم به ذكر است كه برفرض صحت نقل هاي مزبور و دستور ق«است و در بررسي دسته نخست نتيجه گرفته است: 
توسط پيامبراكرم (ص) قتل آنها نه به خاطر صرف ارتداد آنان بوده است، بلكه به خاطر قتل و جاسوسي و يا شركت در جنگ 
عليه پيامبراكرم (ص) و مسلمانان بوده است . از طرف ديگر ارتداد افراد در آن روزگار صرف تغيير فكر و انديشه نبوده است، بلكه 

كشت فورا به صف دشمن محارب با اسالم و پيامبر  شد يا يكي از مسلمانان را مي از اسالم خارج مي هر كس از نظر فكري
شد تا در حمايت آنان قرار بگيرد. و در جوامع قبيله اي عادت ديرينه بر اين بوده كه هر كس و هر قومي براي حفاظت  ملحق مي

هم پيمان شود. و بنابراين چنين افرادي دشمن محارب محسوب از خود ناچار بوده است با اشخاص و اقوام ديگري متحد و 
  )91(ص » شدند. مي

دسته سوم : موردي «نتيجه تحقيق يادشده را درباره دسته سوم به دليل ارتباط وثيق با موضوع و اهميت آن عينا نقل مي كنم: 
شده است. در سنن دارقطني آمده است : گفته  است كه گفته شده فقط به خاطر ارتداد دستور قتل او توسط پيامبراكرم (ص) داده

شده هنگام جنگ احد يك زن مسلمان مرتد شد و پيامبر دستور داد او را توبه دهند و اگر توبه نكرد او را بكشند. (سنن دارقطني، 
عبدالملك انصاري اين روايت به چند سند نقل شده است. در يك سند آن، محمد بن   )121، حديث 119، ص 3كتاب الحدود، ج 

كرد. (همان) و در  قرار دارد كه در حاشيه كتاب فوق آمده است : احمد و ديگران گفته اند: محمد بن عبدالملك روايت جعل مي
سند ديگر همين مضمون توسط جابر بن عبداهللا نقل شده است، ولكن در حاشيه آن كتاب آمده است : در سند اين حديث عبداهللا 
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د كه ابن حبان او را جرح كرده و گفته است : در هيچ حالي نمي توان به حديث او استناد كرد. و مؤلف (مؤلف قرار دار ةــأذين
باشد. و نيز ابن عدي در كتاب كامل گفته  گفته است : روايت او متروك مي "المؤتلف والمختلف"كتاب دارقطني) در كتاب : 

و در روايت ديگري از جابر بن عبداهللا نقل شده است كه زني ) 125حديث  منكر است ... .(همان، ةــاست : حديث عبداهللا أذين
به نام ام مروان مرتد شد و پيامبر(ص) دستور داد اسالم را به او عرضه كنند و اگر توبه نكرد كشته شود. ولكن در حاشيه همان 

باشد. همچنين در  ي حديث او مورد وهم ميكتاب آمده است : در سند اين حديث معمر بن بكار است كه بنابر نظر عقيلي و ذيعل
اين سند، محمد بن عبدالملك قرار دارد. و بيهقي نيز اين حديث را با دو سند نقل كرده و گفته است : هر دو سند ضعيف است 

چه  -باشد. و در هر صورت سند اين دسته  ظاهرا سه روايت فوق مربوط به يك قضيه مي) 122، حديث 118.(همان، ص 
  )96-97(ص » ضعيف است و نمي توان به آن اعتماد كرد. -به يك مورد يا چند مورد باشد  منحصر

در كتب روائي، تفسيري و تاريخي وقايعي درباره برخي مرتدين و خارج شدگان از دين در «دوم، تحقيق سيدنا المجيز (دام ظله): 
زمان پيامبر (ص) نقل شده است، اين منقوالت علي االغلب سند معتبري ندارند. ما در اين منقوالت به موردي دست نيافتيم كه 

صول و احكامش اعتقاد پيدا كرده باشد سپس از اسالم خارج شده باشد و عذرش در خروج مجرد فردي اسالم آورده باشد و به ا
شبهه اعتقادي يا ادعاي نقص در اسالم و قوانين آن باشد. در غالب موارد سبب خروج افراد از اسالم ارتكاب برخي جرائم از قبيل 

ين دليل فرد جنايتكار چه بسا از ترس مسلمانان و اجراي قتل و جاسوسي براي دشمنان اسالم و مانند آن بوده است. به هم
احكام اسالمي مي گريخته و به سرزمينهاي كفر و شرك ملحق مي شده و در آنجا تا وقت مرگ باقي مي مانده است. با تأمل 

مي شود كه  در احوال اشخاصي كه نامشان به عنوان مرتدهاي زمان پيامبر (ص) در كتب سيره و تاريخ ذكر شده است آشكار
سبب رده ايشان در تمام موارد امور اقتصادي يا جنائي يا سياسي بوده است، و براي ما هيچ موردي با دليل قطعي يافت نشد كه 
پيامبر (ص) حكم قتل شخصي كه از اسالم خارج شده بمجرد حصول شبهه اعتقادي بدون ارتكاب يكي از افعال ممنوعه صادر 

صي كه پيامبر (ص) دستور [حكم قضائي] قتلشان را صادر كردند تحقيقا مرتكب اعمال جنائي شده فرموده باشند، مشخصا اشخا
(سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، » بودند، بلكه برخي از ايشان هرگز مسلمان نشده بودند و سبب قتلشان اصال ارتداد نبوده است.

  )4، ص 4فقه الحدود و التعزيرات، ج 

امر به قتل دو كنيز   قتل زن مرتد فتوا داده بودند، با اين استدالل كه پيامبر (ص) بعد از فتح مكه برخي فقهاي اهل سنت به
آوازه خوان متعلق به ابوجهل كرده بود كه در آوازهاي خود پيامبر (ص) را سب مي كردند، و اين دو نفر به قتل رسيدند. شيخ 

كم قتل به دليل ارتداد) صحت ندارد، زيرا پيامبر (ص) دستور قتلشان را الطائفه طوسي در رد فقيهان مذكور نوشته است: اين (ح
سب   به دليل ارتداد آنها صادر نكردند، چرا كه اصوال آن دو نفر مسلمان نشده بودند [تا مرتد شوند!] بلكه به دليل كفرشان و

  )282، ص 7(المبسوط، ج » النبي در آوازه خواني چنين حكمي صادر شد.

تحقيقات فوق اكنون در مي يابيد كه در دفاع از ذمه مرحوم پدرتان چگونه ساحت مطهر نبوي (ص) را بر اساس  با توجه به
ي قتل مرتد آلوده ايد. اين بي مباالتي در استناد به اولياء دين بويژه رسول اكرم وافي از اهل سنت به اتهام ناریروايات ضع

للعالمين  ةــور مهمه است، و چه امري اهم ّ از مقام محمود حضرت رحم(ص) شعبه اي از عدم رعايت احتياط وجوبي در ام
  صلوات اهللا عليه و آله؟
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  دوم. در زمان خلفاي ثالثه

آري ارتداد جمعي از منتسبين به اسالم در زمان خلفاي ثالثه نقل شده است، اما در غالب موارد سبب ارتداد امتناع افراد از اداي «
زكات بوده است، حال آنكه در حقيقت در منع زكات اصال ارتدادي نيست، چرا كه اين اشخاص اگر چه [به خلفا] زكات نمي 

بودند، اينكه آنان زكات نمي پرداختند بواسطه شبهه اي بوده كه در رساندن زكات به واليان آن پرداختند، اما متمسك به اسالم 
  امام علي (ع) در جنگهاي رده خليفه را همراهي نكرد.) 5زمان داشته اند. (فقه الحدود و التعزيرات، پيشين، ص 

بوده اند: گونه اي كه بعد از اسالمشان كافر شدند،  اهل رده بعد از پيامبر (ص) دو گونه« شيخ طوسي در اين مورد گفته است: 
و العنسي و يارانشان. اينها بدون هيچ اختالفي با خروجشان از اسالم مرتد محسوب مي شدند. گروه  ةــو طليح ةــمانند مسيلم

از اهل سنت] هر دو قومي كه از پرداخت زكات امتناع كردند، عليرغم بقايشان بر اسالم و تمسكشان به اسالم. [برخي   دوم
گروه را اهل رده [مرتد] ناميده اند، در حالي كه گروه دوم نزد شيعه و اكثر [اهل سنت] مرتد نيستند. رده در لغت ترك حقي است 
كه قبال به آن معتقد و به آن متمسك بوده اند. هر كه چنين كند مرتد از آن است. پس حقي كه از آن ارتداد كرده اند دو قسم 

ي خروج از دين حق به كفر و ديگري ترك حقي با بقاي بر دين حق همانند امتناع از پرداخت زكات يا مانند آن است. است: يك
اع مي متنمشخص شد كه اينگونه افراد نمي توانند مرتد ناميده شوند، آنچنانكه كسي كه ديني بر ذمه اوست و عليرغم مطالبه ا

كند، چنين شخصي مرتد ناميده نمي شود. گروهي هم گفته اند اينان مرتد هستند زيرا آنان امتناع از پرداخت زكات را حالل 
دانسته اند و كسي كه چنين امري را عمدا حالل بشمارد كافر مي شود. چنين قولي صحيح نيست زيرا ما تبيين كرديم كه ايشان 

  )268و  267، ص 7(المبسوط، ج » تنها آنرا به دليل وقوع شبهه اي منع كرده اند.آنرا تحليل نكرده اند، بلكه 

  سوم. در زمان حكومت اميرالمومنين (ع)

در جوامع روائي شيعه و سني قصه هاي متعددي درباره ارتداد برخي افراد در عصر اميرالمومنين (ع) و كافر شدنشان و «
ست. از بعضي از اين منقوالت عالوه بر ضعف سندشان، رائحه جعل و تقلب از ناحيه اعتقادشان به برخي عقايد باطله ذكر شده ا
بن ابي سفيان به نيت بدنام كردن اميرالمؤمنين (ع) و شهرت سوء دادن و كاهش  ةــدشمنان دين و رجال سياست همانند معاوي

  )17ن، ص (فقه الحدود و التعزيرات، پيشي» آبرو و قدر و منزلت ايشان به مشام مي رسد.

شما در اينكه امام علي (ع) در زمان حكومتش حد ارتداد جاري كرده است به سه روايت شيعي و برخي روايات اهل سنت استناد 
كرده ايد. از روايات شيعي دو روايتي كه مربوط به بحث ارتداد است هر دو ضعيفه هستند. روايت اول مرسله دعائم االسالم است 

روايت سوم روايت عمرو بن شمر از جابر (وسائل، ابواب حد ). 163-164، ص 18، ج 4، ح 1د، باب (مستدرك، ابواب حد مرت
و درباره مشكالت    عن الكافي و التهذيب). محمد باقر مجلسي سند روايت را ضعيف دانسته 328، ص 28، ج 4، ح 3مرتد، باب 

.  إشكال  فيه بالشهود، و   ارتداده  ثبوت  مع   توبته  عدم   علي ، بناء  تقدير التكذيب  علي   القتل  و لعل«داللي آن نيز اينگونه نوشته است: 
  السالم   عليه   ، فلعله القتل  علي ّ  يدل ال   الرجوع  قبول  عدم  بأن  تأويله  و يمكن  " رجوعا  منك  أقبل  لم"   السالم   عليه   قوله   في   كذا و 

. (مالذ االخيار في فهم تهذيب ةــقالهما للتهديد توري  إنّما   السالم   عليه   أنه   المقامين  في الظاهر   أن   علي ،  ذلك   فعل  لو   يعزره  كان 
مربوط به غلو است و امكان تعميم آن به ارتداد مورد اما روايت دوم حديث هشام بن سالم اوال ). 274و  273ص 16االخبار، ج 



   رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبي   28
 

و فاضل هندي (كشف اللثام ) 282ص  16بحث دشوار است، ثانيا اين روايت به لحاظ سندي از جانب مجلسي (مالذ االخيار، ج
ت. (پيشين) حسن دانسته شده است. ثالثا، بر خالف نظر شما كاشف اللثام آنرا از لحاظ داللت خاص دانسته اس) 662ص  10ج 

بوده و يقينا قابل تعميم نيست. رابعا، اينگونه اخبار آحاد حتي با صحت سند هم در امر مهمي همانند  ةــفي واقع ةــيعني قضي
امر خطير دم حجيت ندارد. به همين دليل اين گونه روايات مورد عمل اصحاب واقع نشده است. مشكل روايات اهل سنت درباره 

  ارتدادهاي زمان اميرالمؤمنين (ع) اخيرا مطرح شد.

  . در زمان ائمه هدي (ع) و خلفاي اموي و عباسيچهارم

سپس در عصر ائمه معصومين (ع) بعد از اميرالمومنين (ع) هيچ اقامه حد ارتدادي بحكم ايشان بر شخص معيني به دليل خروج «
والت به لحاظ از دين و اعتقاد به نقص در شريعت اسالم نمي يابيم. اري برخي وقايع خاص در اينجا نقل شده است، اما اين منق

در وقوع اين مجازات در زمان خلفاي اموي و عباسي ) 29(فقه الحدود و التعزيرات، پيشين، ص » سند و داللت ضعيف هستند.
بحثي نيست، اما اوال هيچ دليل معتبري بر تاييد اين افعال از سوي ائمه (ع) نيست، ثانيا بدون چنين تاييدي افعال خلفاي جور 

  ت (ع) بلكه براي براي هر مسلماني فاقد حجيت شرعي است.براي پيروان اهل بي

نتيجه: كشتن افراد صرفا به خاطر ارتداد به امر رسول اكرم (ص)، اميرالمومنين (ع) و ديگر ائمه (ع) فاقد هرگونه مستند معتبر 
بيت (ع) فاقد حجيت شرعي است. مواردي از قتل مرتد كه در زمان خلفاي ثالثه و اموي و عباسي اتفاق افتاده در مذهب اهل 

  است.
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اقوال فقيهان برجسته در تعطيل شدن مطلق   بحث ششم: 

حدود، يا تعطيل شدن حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در 

 جواز اقامه حدود در زمان غيبت

  
اقامه حدود و جهاد دو موردي بوده است كه در ذهن بسياري از سلف صالح از جمله وظائف پيامبر (ص) و امام (ع) تلقي مي شده 

اصحاب اماميه اتفاق نظر دارند در اين كه فقيه عادل «است. به عنوان مثال محقق كركي در رساله نماز جمعه خود مي گويد: 
ه مجتهد در احكام شرعيه تعبير ميشود، نايب ائمه هدي در تمامي آن چه كه نيابت نياز دارد، امين جامع شرائط فتوي كه از او ب

، 1(رسائل المحقق الكركي، ج » مي باشد. ولي بسياري از اصحاب دو چيز را استثنا كرده اند يكي قتال (جهاد) و ديگري حدود.
  بحث دقيقا در همين استثناي بسياري از اصحاب است.) 142-143ص 

) 413معي از اصحاب معتقدند در زمان غيبت اقامه حدود در صورت امكان به فقهاي شيعه تفويض شده است. شيخ مفيد (م ج
اقامه حدود به عهده سلطان اسالم است كه از جانب خداوند تعالي «نخستين فقيهي است كه به اين امر تصريح كرده است: 

ص) هستند و اميران و حاكماني كه ايشان براي اين امر نصب كرده اند، منصوب شده اند و ايشان ائمه هدي از آل محمد (
، ص ةــ(المقنع» (ع) نظر در اين امر را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند در صورتي كه اجراي آن برايشان ممكن باشد.  ائمه
810(  

دماء و ضعف ادله مجاز نمي دانند يا در آن توقف جمعي ديگر از اصحاب اقامه حدود و جهاد را در زمان غيبت به دليل احتياط در 
كرده اند و مجري حدود را منحصرا امام (ع) و نائب خاص ايشان مي دانند در نتيجه خارج از زمان حضور پيامبر (ص) و ائمه (ع) 

ين سطور نشان به اجراي حد شرعي در زمان غيبت باور ندارد، بلكه به تعطيل حد در عصر غيبت معتقدند. تفحص ناقص راقم ا
مي دهد كه حداقل چهارده نفر از فقيهان شيعه كه بسياري از آنها از فحول فقهاي اماميه محسوب مي شوند در اين گروه قرار 

  دارند.

آيا   كه   است   خالف«از چهار قول مختلف فقها در اين زمينه در زمان خود گزارش مي دهد: ) 1110محمد باقر مجلسي (م 
  مجتهد جامع  است   آن اعتقاد   را علماء   از   كثيري  جمع] 1؟ [ نه تواند اقامه حدود بكند يا  مي  السالم   عليه   امام  غيبت  زمان  در مجتهد 

،  و بر دار كشيدن  و سنگسار كردن  زدن  و گردن  بريدن  دست  حتي حدود بكند،   غيبت اجراء جميع  زمان  در تواند  مي  الشرائط عادل
شود نيز   جراحت  به   منتهي  چه  آن اند:  گفته  و بعضي] 3تواند كرد، [ مي  نرسد جاري  كشتن  به   كه   اند: حدودي گفته  بعضي و] 2[

  را   حدي  ، و مجتهد هيچ است او   خاص  و نايب  عليه   الّله  صلوات  مطلقا كار امام  اند: حد زدن گفته  و بعضي] 4تواند كرد، [ نمي
خواهد   خود عمل  برأي  هر مجتهدي  كه ، زيرا  پر ضرور نيست  مسأله  اين  ، و تحقيق نيست  اشكال  از   خالي  واند زد، و مسألهت نمي
  )58(رساله حدود و قصاص و ديات، ص » كرد.



   رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبي   30
 

دسته اول، فقيهاني فقيهاني كه في الجمله با اقامه حدود در زمان غيبت بطور مطلق موافق نيستند به سه دسته قابل تقسيمند: 
كه صريحا به عدم واليت فقيهان در اجراي حدود مطلقا فتوا داده اند. دسته دوم، فقيهاني كه قائل به واليت فقيهان در حدود 
غير قتل و جرح هستند. دسته سوم، فقيهاني كه نظرا در اجراي حدود در عصر غيبت توقف كرده اند و عمال با دسته اول تفاوتي 

  ندارند.

  ه اول. تعطيل كامل حدود در عصر غيبتدست

، قاضي )407، ص 7، ج2الطوسي در التبيان (سوره نور، آيه ةــهشت نفر از فقيهان در اين دسته جاي مي گيرند: شيخ الطائف
، ذيل 219ص  7، امين االسالم طبرسي (مجمع البيان، ج )518ص  2و ج  342و  341ص  1عبدالعزيز ابن البرّاج (المهذّب،ج 

و ابن فهد ) 548، يحيى ابن سعيد الحّلي (الجامع للشرائع،ص )372، 2آيه دوم سوره نور)، قطب الدين راوندي (فقه القرآن، ج 
اجراي حد را وظيفه امام و آنكه او را به اقامه حد بگمارد (يعني منصوب خاص) منحصر ) 327-326ص  2حلي (مهذب البارع، ج 

  عبارت دو فقيه از اين گروه شايسته ذكر است:دانسته اند. در اين ميان 

تعالى أو من نصبه   الحدود فليس يجوز ألحد إقامتها، إالّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل الّله ةــوأما إقام«ابن إدريس حلي:  
ـّه ال اإلمام إلقامتها، وال يجوز ألحد سواهما إقامتها على حال... ألنّ اإلجماع حاصل منعقد من أصحابنا وم ن المسلمين جميعا، أن

والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك، فأما غيرهم فال يجوز له التعرّض بها على  ةــالحدود وال المخاطب بها إالّ األئم ةــيجوز إقام
(كتاب السرائر، » ها.مقطوع ب ةمتواتر ةــتعالى أو سّن  حال، وال يرجع عن هذا اإلجماع بأخبار اآلحاد، بل بإجماع مثله أو كتاب الّله

  )25-24، ص 2ج

ابن ادريس با صراحت و جزئيات بيشتري، عدم جواز اقامه حد در زمان غيبت را تشريح كرده است. او به سود اين ادعاي اجماع 
ا جميع مسلمانان از يك سو و اجماع شيعيان از سوي ديگر استناد مي كند. ابن ادريس معتقد است اين اجماع عام و خاص تنها ب

اجماعي در مقابل آن يا با آيات قرآن يا با سنت متواتر شكسته مي شود و اخبار واحد چنين تواني ندارند. به نظر وي قول به جواز 
اقامه حدود توسط فقها در عصر غيبت مستندي جز خبر واحد ندارد. ابن ادريس (همانند شيخ مفيد و شيخ طوسي) معتقد است 

كام قضائي در زمان غيبت در صورت عدم خوف از ضرر به فقهاي شيعه تفويض شده است. قضاوت در مرافعات و اجراي اح
در اقامه حدود در ) 545-546، ص 3واضح است كه مراد او در اينجا قضاوت در غير از حدود شرعي است. در انتهاي سرائر (ج 

  بيند.زمان حضور ائمه در اعتبار علم قاضي بين امام و منصوبين وي تفاوتي نمي 

فالمعروف عدم جوازها وادعي االجماع في  ةــالحدود في غير زمان الحضور و زمان الغيب ةــوأما إقام« سيد احمد خوانساري:  
أنه يجوز للفقهاء العارفين باألحكام  ةــعلى عدم الجواز إال لإلمام (ع) أو المنصوب من قبله، والمحكي عن جماع ةــكالم جماع

 ةــاإلمام (ع) ... فال يبعد أن يكون هذا األمر أيضا من األمور المخصوص ةــالحدود في حال غيب ةــامالعدول إق ةــالشرعي
بالمعصومين صلوات اهللا عليهم أو المنصوبين بالخصوص من قبلهم كالجهاد مع الكفار غير المجوز لغيرهم وغير المنصوبين من 

  )411-413، ص5(جامع المدارك، ج » قبلهم.

خوانساري در تبيين خود به اين نكات اشاره كرده است: قول معروف عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت است. بر آن محقق 
ادعاي اجماع شده است. مراد ادعاي اجماع سيد بن زهره و ابن ادريس است. وي به اين دو ادعا تمايل نشان مي دهد. وي قول 
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ي به استناد مقبوله عمر بن حنظله مي داند. مراد وي از اين جماعت شيخ مفيد، دوم يعني جواز اقامه را حكايت شده از جماعت
عالمه حلي، شهيدين، محقق كركي و صاحب جواهر و ديگران مي تواند باشد. وي پنج دليل روايي قائلين به جواز اقامه حد در 

  زمان غيبت و واليت فقيه را به اختصار به شرح زير نقد كرده است:

حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهي از منكر همگاني نيست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد، چرا كه  اوالً: اقامه
بدون ترديد اقامه حدود مستلزم آزار بدني است و در چنين مواردي، تنها پيامبر (ص)، امامان (ع)، و منصوبين خاص از سوي آنان 

عمومات امر به معروف و نهي از منكر شامل اقامه حدود   رعي ندارد. و بنابر اينمجاز به اقدامند و جز آنان هيچ كس مجوز ش
  نمي شود.

  عمربن حنظله هيچ گونه ظهوري نسبت به اقامه حدود وجود ندارد. ةــثانياً: در مقبول

اجراي حدود به دست  ثالثاً: روايت حفص بن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل داللت روبرو است. چرا كه بنا بر روايت مزبور
كسي است كه حكومت در دست اوست. از اين روايت نمي توان نتيجه گرفت كه قاضي مجاز به اقامه حدود است، زيرا قاضي 

گفته » من اليه الحكم«كسي است كه از سوي معصومين (ع) حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است (له الحكم)، و به او 
  نمي شود .

  يت مقبوله ابي خديجه به محاكمات و رفع خصومتهاي خصوصي راجع است و ربطي به اقامه حدود ندارد.رابعاً: روا

خامساً: توقيع شريف در پاسخ به سؤاالت مكتوب تقديمي صادر شده است و در مورد حوادث واقعه تعيين تكليف كرده اند. 
و بنابر اين اشاره به همان رويدادهاي مذكور در نامه ارسالي از نوع عهدي باشد » الحوادث«احتمال دارد كه الف و الم در كلمه 

  باشد و چون نمي دانيم كه آن رويدادها چه بوده است، بنابر اين تمسك به حديث براي اثبات مدعي مفيد نخواهد بود.

ند: يك. تعطيل حدود صاحب جامع المدارك آنگاه دليل عقلي قائلين به جواز اقامه حد در زمان غيبت را اينگونه تقرير مي ك 
مقتضي اقامه حد در دو   منجر به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد مي شود، واضح است كه اين دو امر مبغوض شارع است. دو.

صورت حضور و غيبت امام (ع) موجود است. حكمت اقامه حد قطعا به اقامه كننده باز نمي گردد، بلكه يا به كسي باز مي گردد 
يا فائده آن به نوع مكلفين باز مي گردد. در هر دو تقدير (رجوع حكمت اقامه به مستحقين حد يا جميع كه مستحق حد است 

  مكلفين) چاره اي جز اقامه حد نيست مطلقا.

پاسخ نهائي وي به اشكاالت پيش گفته چنين است: الزمه استداللهاي يادشده وجوب اقامه حد در هر زماني بدون حاجت به 
م است. معناي اين ادعا اين است كه اقامه حدود قبل از صدور مقبوله و مشهوره و توقيع شريفه واجب بوده نصب از جانب معصو

است، بدون احتياج به اذن امام، بلكه الزمه استدالل يادشده تصدي اقامه حد بر عدول مومنين بلكه فساق ايشان نيز هست، در 
حفظ مال قاصران و غائبان بعد از مجتهدان نوبت به اين دو طبقه مي  صورت عدم تمكن اقامه از سوي مجتهدين، آنچنانكه در

رسد. اشكال چنين استداللي نگفته پيداست، (كه در اقامه حد از جانب افراد نا آشنا به امور شرعي چه مفاسدي مترتب مي شود). 
وات اهللا عليهم) يا منصوبين خاص پس بعيد نيست كه اين امر (اقامه حدود در زمان غيبت) از امور مخصوص به معصومين (صل
  ايشان باشد، همانند جهاد با كفار كه براي غير از ائمه و يا منصوبين خاص ايشان مجاز نيست.
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  دسته دوم. تعطيل حدود مستلزم قتل و جرح در عصر غيبت

  دو نفر از فقيهان به تعطيل حدود مستلزم قتل و رجم و جرح در عصر غيبت قائلند.

حدود بى اذن امام جايز است يا نه؟ .. فقيه  ههمچنين خالف است ميانه مجتهدين كه اقام«مي نويسد: ) 1031شيخ بهائي (م 
جامع الشرايط چنانچه مذكور خواهد شد مى تواند كه مطلقا حد بزند و خالف است ميانه مجتهدين كه آيا در حالت غيبت امام 

(جامع عباسي، ص » ى تواند به شرطى كه مستلزم قتل و جرح نباشد.مجتهد مى تواند اقامت حدود كردن؟ اقوى آن است كه م
عدم تقيد به مملوك و اهل است. به نظر وي اقوي عدم جواز اقامه حد است در زمان غيبت » مطلقا«مراد شيخ بهايي از ) 162

دين مجاز ندانسته تنها توسط مجتهدين در حدودي كمتر از جرح و قتل. بر اين اساس وي قطع يد و قتل و رجم را توسط مجته
   تازيانه را توسط ايشان تجويز مي كند. اين قول تازه اي در مسئله است.

وهل يجب كونه فقيها جامعا لشرائط الفتوى؟ «معتقد است: ) 1137فاضل هندي بهاء الدين محمد بن الحسن االصفهاني (م  
(ولو كان الحد قتال أو رجما اختص باإلمام) بناءا على كما عرفت، وأطلق غيره [كما] أطلقت النصوص.   قال به في المختلف

فاضل  )477، ص 10(كشف اللثام في شرح قواعد االحكام، ج » االحتياط في الدم، واحتمال كون الحد من هؤالء استصالحا.
را در اجراي حد هندي بر اساس قاعده احتياط در دم حد اجراي حكم اعدام را مختص امام دانسته است. و از آنجا كه شأن فقيه 

استصالح مي داند، واضح است كه با اجراي اعدام محكومي باقي نمي ماند كه اصالح گردد. ضمنا تفاوت او با شيخ بهايي در 
يعني قطع اعضاست (در سرقت و برخي شقوق محاربه)، شيخ بهائي اجراي اين حدود را در زمان غيبت مجاز   حدود مستلزم جرح

  ي مجاز مي داند.نمي داند، اما فاضل هند

  دسته سوم. توقف در جواز اقامه حدود در عصر غيبت

چهار نفر از فقيهان بزرگ در جواز اقامه حدود در عصر غيبت توقف كرده اند و عدم تمايل خود را به قول به جواز نشان داده اند: 
  مع الفائده و ميرزاي قمي در جامع الشتات.محقق حلي در الشرايع و المختصر النافع، عالمه حلي در منتهي، محقق اردبيلي در مج

ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: ال، إال بإذن «در دو كتابش مي نويسد: الف. ): 676محّقق حلي ( 
الحدود إالّ لإلمام مع وجوده، أو من نصبه إلقامتها. ... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين  ةــاإلمام، وهو األظهر. وال يجوز ألحد إقام

اإلمام، كما لهم الحكم بين الناس مع األمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس  ةــالحدود في حال غيب ةــإقام
لى الجراح أو القتل لم يجز إال بإذن اإلمام أو أما لو افتقر إ«) ب: 313و  312،صص1(شرائع اإلسالم،ج» مساعدتهم على ذلك.

وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده، وكذا قيل: يقيم الفقهاء   من نصبه. وكذا الحدود ال ينفذها إالّ اإلمام أو من نصبه.
ه بيشك يكي از سه ) محقق حلي ك115المختصر النافع،ص»(إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم. ةــالحدود في زمان الغيب

 -كه مدار مباحث فقهي در ميان فقيهان بعد از وي تا كنون است  -فقيه طراز اول شيعه بقول مطلق است در هر دو كتابش 
مرحله اي از امر بمعروف و نهي از منكر را كه به قتل و جرح بيانجامد همانند اقامه حد منحصر در امام و منصوبين خاص وي 

كه حكايت از ضعف قول دارد به قول مخالف اشاره كرده و چنين گفته است: گفته » قيل تمريضيه«ه با دانسته است. وي آنگا
شده است كه فقيهان مطلع در حال غيبت امام مجازند اقامه حد كنند، همانگونه كه مجازند ميان مردم قضاوت كنند بشرط اينكه 
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واجب است. مراد از قائل به جواز اقامه حد در   اي حدود بر مردماز آسيب سلطان وقت در امان باشند و مساعدت ايشان بر اجر
  عصر غيبت شيخ مفيد و تابعان وي هستند.

الحدود اال االمام ومن نصبه االمام إلقامتها وال يجوز الحد غيرهما  ةــ: ال يجوز الحد إقامةــمسأل«الف. ) 726عالمه حلي (م 
وقد روي الشيخ عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد اهللا عليه السالم من يقيم الحدود والسلطان أو  …اقامتها على حال، 
جزم به  ةــالحدود وفي حال الغيب ةــالحدود إلى من إليه الحكم. إذا ثبت هذا فعل يجوز للفقهاء إقام ةــالقاضي فقال إقام

، ص 2} وعندي في ذلك توقف. (منتهي المطلب، طبع حجري، ج ةــ{وعندي في هذه الرواي ةــالشيخان عمال بهذه الرواي
994(  

  الحدود. (پيشين) ةــانه ال يجوز الحد غير االمام أو من اذن له االمام إقام … ةــب. مسئل

االمام كما لهم الحكم بين الناس مع االمن  ةــالحدود في حال غيب ةــ: قال الشيخ (ره) يجوز للفقهاء العارفين إقامةــمسأل«ج. 
من ضررسلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اهللا (ع) قال 

ا لهم الحدود من إليه الحكم وقد ثبت ان للفقهاء الحكم بين الناس فكذ ةــسألته من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقام
االمام مع التمكن من استيفائها يقتضي إلى الفساد فكان سايغا، وهو قوي  ةــالحدود والن تعطيل الحدود حال غيب ةــإقام

  )995(پيشين، ص » عندي.

فقيه كثيرالتأليف عالمه حلي در كليه آثارش به استثناي منتهي المطلب قائل به جواز اقامه حدود در عصر غيبت است. در منتهي 
نيز با كمال تعحب سه فتواي متضاد به فاصله يك صفحه صادر كرده است: فتواي اول، عدم جواز. (مسئله ب و صدر مسئله 

  الف) فتواي دوم، توقف (ذيل مسئله الف). فتواي سوم، جواز (مسئله ج).

احدي اقامه حد در زمان در فتواي نخست كه طي دو مسئله متوالي (الف و ب) به آن موكدا تصريح كرده گفته است: براي  
غيبت قائل نيست مگر امام و منصوبين خاص وي در اين امر و ديگران در هيچ حالي مجاز به اقامه حد نيستند. در مسئله ب 

  تعطيل و عدم جواز است، اما در مسئله اول با توجه به توقف بعدي فتواي جواز بدوي به نظر مي رسد.  فتواي نهائي وي

د از ذكر روايت حفص بن غياث به نقل از شيخ طوسي در مسئله الف مي گويد شيخان (مفيد و طوسي) با در فتواي دوم وي بع
(و   عمل به اين روايت به جواز اقامه حدود در عصر غيبت جزم پيدا كرده اند. اما اضافه مي كند من در اين مسئله توقف دارم

  نمي توانم جواز را بپذيرم).

ن عبارتي كه محقق حلي با قيل تمريضيه ذكر كرده بود به عنوان قول شيخ (طوسي) نقل مي كند. در فتواي سوم (مسئله ج) عي
سپس دو دليل براي ان اقامه مي كند: اول روايت حفص بن غياث به نقل از شيخ، و چون قضاوت فقها مسجل شده است، اقامه 

ام با تمكن از اجراي آن به فساد منجر مي شود، بنابراين حدود نيز برايشان ثابت خواهد بود. دوم، تعطيل حدود در حال غيبت ام
  جائز مي شود. وي آنگاه تصريح مي كند كه اين قول (جواز) نزد من قوي است.

محقق اردبيلي اقوال عالمه در منتهي را نقد كرده است. محقق خوانساري نيز در جامع المدارك دليل عقلي وي را (بدون اشاره 
اوال، تشويش در اين فتاواي سه گانه مخفي نيست. در   پاسخ گفته است. عالوه برآن مي توان گفت: به نام استدالل كننده)

صدر مسئله الف وي با قاطيعت قول به عدم جواز را تبيين مي كند. قول به توقف در ذيل آن با فتواي صدر مسئله سازگار نيست. 
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خ مفيد و شيخ یتواي به جواز را قوي بداند؟ ثانيا، اينكه شجواز يا توقف رسيده است چگونه مي تواند فعدم كسي كه به 
  طوسي بر اساس روايت فحص بن غياث به جواز جزم كرده اند، مستند به كدام منبع است؟

لعل وجه التوقف عدم صحتها : «در ضمن توضيح عبارت پيش گفته عالمه حلي در منتهي نوشته است: ) 993محقق اردبيلي (م
حيث ما صرح (ع) بجواب السؤال صريحا .و األصل دليل  ةــمام ممن إليه الحكم، كما هو المتبادر، أو التقياإل ةمع احتمال إراد

) محقق اردبيلي توقف عالمه حلي را به سه دليل مي داند: 545، ص 7والبرهان في شرح ارشاد االذهان، ج ة(مجمع الفائد». قوي
امام است. سوم، صراحت پاسخ در معرفي » من اليه الحكم«اول، عدم صحت سندي روايت حفص بن غياث. دوم، متبادر از 

ه نظر اجتهادي خود را بيان مي كند كه اصل دليلي قوي سلطان دليل صدور آن بر وجه تقيه است، لذا قابل اخذ نيست. آنگا
در مسئله قرار مي گيرد. وي  مرددين  است، عدم جواز اقامه حد در صورت فقدان دليل معتبر. به همين قرينه وي در عداد

ند كه س به دومين مسئله كتاب منتهي عالمه در اثبات تفويض اقامه حد در زمان غيبت به فقها پرداخته اشاره مي كپس
وأبي  ةــعمر بن حنظل ةــمستند عالمه روايت مذكور است كه به داليل متعدد فاقد اعتبار است. آنگاه مي گويد چه بسا رواي

خاتمه مي دهد كه مي تواند ناظر به اشكال در دو » فافهم«تفويض إقامه حدود را حل كند، او كالمش را با  لمشك ةــخديج
  با ترديد پيش گفته سازگار است. روايت يادشده باشد. اين احتمال

پس آن در وقتى است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم …: 477سؤال «مي نويسد: ) 1231ميرزاي قمي (م  
و بر فرض جواز، همان وظيفه مجتهد عادل است، و حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت توقف و تأمل دارم. بلى حاكم 

لى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار شرع ، اين جماعت را تعزير مىكند به هر چه صالح داند، و آن هم وظيفه حاكم شرع است . ب
نيست، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهى از منكر، به هر نحو كه اقتضا كند و شرايط آن متحقق شود جايز ، 

ميرزاي قمي همانند محقق حلي در جواز اجراي ) 394-395، ص 1(جامع الشتات، ج » بلكه واجب است. باالسهل فاالسهل.
ر زمان غيبت توقف دارد. در عين حال وي مجازات تعزيري را كه قطعا مادون حد است وظيفه مجتهدين در زمان غيبت حدود د

  مي داند.

  ش) به شرح ذيل ملحق به دسته اول مي شود:1316نظر سيد حسن مدرس (م 

نامه معرفي مجتهدان موضوع اصل  در1328جمادي االولي  3آخوند مال محمد كاظم خراساني و مال عبداهللا مازندراني در تاريخ 
چنانكه قوانين راجعه به مواد  …وظيفه مقاميه آقايان عظام  …«دوم متمم قانون اساسي به مجلس شوراي ملي نوشتند: 

قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه خاصه حكام شرع انور است، و از براي 
» …لت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذالحكومه و اجراء حكم صادر كائنا ماكان مداخله و تصرفي نيستهيئت معظمه دو

  ).261-259(سياست نامه خراساني، ص 

مطابق با  1330شاخص ترين عضو هيات سيد حسن مدرس است. مجلس دوم اگر چه عمر كوتاهي داشت در نهم رمضان 
به تصويب » قانون موقت اصول محاكمات جزايي«آيين دادرسي كيفري تحت عنوان نخستين قانون  1290يازدهم شهريور ماه 

  كميسون عدليه مجلس شوراي ملي به رياست سيد حسن مدرس رسيد.

با وجودي كه قانون اصول محاكمات جزايي از قوانين خارجي اقتباس گرديده بود مع الوصف مخالفتي با موازين فقه اسالمي 
درس با توجه به دستور اصل دوم متمم قانون اساسي، مطابقت قانون مذكور را با احكام شرع انور نداشت. مرحوم سيد حسن م
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حقير در كميسيون مجلس شوراي ملي و كميسيون خارج حاضر بودم و به قدر امكان «اسالم به نحو زير تصديق كرده است: 
و محاكم جنايي اختصاصي كه بر طبق قانون سعي نمودم. الضرورات تبيح المحظورات امور جزايي كه به محاكم صلحيه 

 23في ». تشكيالت باشد ارجاع مي شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداري مخالفتي با قوانين اسالميه ندارد
  سيد حسن مدرس. 1330رجب 

دود شرعي مطلقا خبري نيست. ش از قطع عضو و تازيانه و رجم و ديگر ح1304در قانون يادشده و نيز قانون مجازات عمومي 
مرتكب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به عنف در صورتي كه «قانون اخير آمده است  207ماده   اگرچه در

گردد و االّ در محاكم عمومي محاكمه و مطابق مواد ذيل مجازات خواهد  جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابت شود اعدام مي
به نظر ميرسد، بزرگاني همچون «زات كليه جرائم حدود شرعيه با زندان و جريمه نقدي تعيين شده است. اما مجا» …شد

مرحوم مدرس كه با دستخط شريف قانون مجازات در زمان خودشان را غير مغاير با شريعت دانسته اند و عمالً اجازه داده اند كه 
(سيد مصطفي محقق » ، همانند قائلين به تعطيل فكر مي كرده اند.در موارد جرايم مستوجب حد، عقوبات شرعيه اجرا نگردد

  )8داماد، مقاله حدود در زمان ما اجرا يا تعطيل؟) (

قوي در كنار قول به جواز مطرح  قول به عدم جواز قولی نتيجه : جواز اقامه حد در زمان غيبت نه تنها اجماعي نيست، بلكه 
قائل به عدم جواز   بوده و شمار قابل توجهي از فقيهان برجسته شيعه يا قائل به عدم جواز اجراي حدود به نحو مطلق هستند، يا

 اجراي حدود مستلزم قتل و جرح هستند، و يا با توقف در اتخاذ موضع در اين امر عمال معتقد به تعطيل حدود در زمان غيبت
  هستند.

در غريب شمردن توقف در مسئله و مفروغ عنه ) 397-394، ص 21با توجه به توضيحات فوق، سخن صاحب جواهر ( ج 
انگار اصال طعم فقه «دانستن قول به جواز بين اصحاب و غريب شمردن دوباره قائالن تعطيل حد در عصر غيبت با اين تعبير كه 

، )397ص  21ين همين عبارت را درباره منكران واليت عامه فقها هم بكار برده است (ج ، فاقد اعتبار است. وي ع»را نشنيده اند
  و حق در هر دو موضع برخالف وي است.

كوشيده است قول همه مخالفين جواز و » الحدود في هذه اعصار ةــفي تحقيق اقام«در رساله ) 1260سيد محمد باقر شفتي (م 
وي منع موجود در كالم ابن ). 144متوقفين را به نحوي توجيه كرده نتيجه گرفته است: مخالفي در مسئله موجود نيست (ص 

ندي را اعم از نصب عام در كالم ابن براج و طبرسي و راو  ادريس و شيخ در نهايه را به زمان حضور راجع دانسته، منصوب امام
  دانسته است. توقف محقق را نيز با استعمال واژه حاكم در بحث حدود شرايع به نفع جواز مرتفع مي داند.

توجيهات سه گانه سيد شفتي ناتمام است. اوال بحث ابن ادريس در انتهاي سرائر در مقام اعتبار علم قاضي است بدون فرق بين 
حضور نه مطلقا. در اين صورت با ادعاي اجماع وي كامال سازگار است. بعالوه او در تفويض امام و منصوبين وي در زمان 

قضاوت در مرافعات به فقيهان شيعه و انفاذ حكم ايشان در زمان غيبت ترديدي ندارد. جمع بين آراء مختلف ابن ادريس اقتضا 
انيم. ثانيا تعميم منصوب و نائب به منصوب و نائب عام مي كند كه انفاذ حكم قضائي فقيهان را منحصر به غير حدود شرعيه بد

فاقد قرينه و بالدليل است. ثالثا مراد از حاكم در كتاب حدود شرائع حاكم منصوب عصر حضور است نه هر حاكمي. هر سه نكته 
ي آيد. سيد است. در غير اين صورت تهافت در فتوا آن هم در يك كتاب الزم م  متكي بر اصل سازگاري فتاوي يك مفتي

فقان اين تهافت يا تبديل راي را به بزرگان فقه شيعه تحميل كرده است. بر واشفتي براي موافق جلوه دادن همه مخالفان و م
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خالف نتيجه گيري وي قول مخالفان مسئله اقامه حدود در عصر غيبت و نيز قول متوقفين بويژه فقيهاني كه پس از وي قائل به 
سيد احمد خوانساري اقوي و اعمق از قائلين جوازند، هرچند تعداد قائلين جواز اقامه حد در عصر غيبت تعطيل شده اند همانند 

  بيشتر است.
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 بخش هفتم: عدم حجيت خبر واحد در امور مهمه

  
النبي فاقد مستند قرآني است، ثانيا روايات آن متواتر (لفظي و معنوي و  ◌ّ تا اينجا اثبات شد كه اوال حكم قتل مرتد و ساب

اجمالي) نيستند، ثالثا روايات اين حكم چند خبر واحد ثقه است، رابعا اجماع ادعا شده مدركي جز روايات يادشده ندارد، خامسا، 
ندارد، سادسا، اجراي حكم قتل مرتد و ساب  جواز مهدورالدم بودن مرتد و ساب النبي هر كدام مستندي جز يك خبر واحد ثقه

النبي به امر پيامبر(ص)، اميرالمؤمنين (ع) و ائمه (ع) فاقد هرگونه مستند معتبري است. اينك نوبت به بررسي حجيت اين اخبار 
  آحاد مي رسد.

  يك. استدالل بر مبناي عدم حجيت خبر واحد در امور مهمه

  ينگونه امور را مي توان به شكل زير صورت بندي كرد:استدالل بر عدم حجيت خبر واحد در ا

  )9مقدمه اول. مهمترين دليل بلكه تنها دليل حجيت خبر واحد ثقه سيره عقالست. (

مقدمه دوم. عقال در امور مهمه به خبر واحد ثقه ظني كه احتمال كذب در آن منتفي نيست اكتفا نمي كنند، بلكه در امور خطيره 
و يقين مي كنند. به اعتبار ديگر خبر واحد ثقه در امور مهمه و خطيره فاقد حجيت است. (جامع المدارك ج  و مهمه تحصيل قطع

  )35ص  7

مقدمه سوم. جان آدمي يكي از امور خطيره و مهمه است. بنابراين حكم به قتل آدمي به دليل اهميت با خبر واحد ثقه قابل اثبات 
» التهجم علي الدماء بخبر الواحد خطر.«محقق حلي: ) 35ص  7، جامع المدارك ج 90ص  13و البرهان ج ةنيست. (مجمع الفائد

  )114ص  4(الشرايع، ج 

محفوف به قرائن  ثقه دنتيجه: مستند مجازات قتل مي بايد دليل نقلي قطعي يعني نص آيه، نص خبر متواتر و نص خبر واح
بوده،  قطعيه، يا دليل عقل قطعي باشد و با مصرف خبر واحد ثقه نمي توان حكم قتل صادر كرد، حتي اگر آن روايت صحيحه

   همه راويان آن ثقه باشند.

  دو. نقد ادله مخالفين مبناي عدم حجيت خبر واحد در امور مهمه

  ت:خالصه رديه شما بر اين مبنا شامل پنج نكته زير اس

اول. اگر مبناي سيره عقالئيه در عمل به خبر واحد وثوق و اطمينان است، بين امور مهمه و غيرمهمه فرقي نيست، و اگر اين 
عمل تعبدي است عقال بين امور مهمه و غير مهمه فرقي نمي گذارند. نتيجه اينكه سيره عقال بر حجيت خبر واحد موّثق است؛ 

  غير مهمه. چه در امور مهمه و چه در امور
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يوميه را از امور  ةدوم. مالك و ميزان تمايز امور مهمه و غيرمهمه چيست؟ چگونه ممكن است قتل مرتد را از امور مهم و صلو 
ي  غيرمهمه دانست؟ با اينكه زنا چهار شاهد مي خواهد و قتل دو شاهد با چه مالكي قتل از زنا مهمتر است؟ اصال در دايره

براي جداكردن امور مهمه از غير مهمه نداريم. همه مهم است. مباحث خمس و زكات كه مرتبط با اموال  تشريع يك مايز مهمي
  مردم است يا مكان قرباني در حج كه اهميت بسيار دارند تنها متكي به خبر واحد هستند.

ياري از موارد قصاص و حدود است كه سوم. الزمه اين مبنا كنار گذاشتن تمام يا اكثر باب جزائيات يعني اكثر موارد ديات، بس
  تنها با خبر واحد ثابت مي شوند.

چهارم. قول به تفصيل بين مهم و غير مهم را كه منشأ قول به فصل در حجيت خبر واحد است. اين قول در كلمات هيچ كس تا 
  كنون نبوده است. قول به فصل بر خالف اجماع مركبي است كه در اينجا وجود دارد.

ي عقالئيه بر حجيت خبر واحد مختص امور غير مهمه است، كساني كه به غير از سيره به برخي  كه سيره  بپذيريم پنجم. اگر
اند، و اين دالئل اطالق دارند، يعني به امور مهمه  ديگر از ادّله همانند آيه نبا و نفر براي اثبات حجيت خبر واحد استدالل كرده

  اختصاص ندارند.

  نيست و اينگونه پاسخ داده مي شود: اعتراضات شما وارد

اول. سيره عقال در عمل به خبر واحد ثقه بواسطه تحصيل اطمينان نوعي به صدق آن در عين احتمال كذب آن است. و اين 
اطمينان به صدق تنها در امور غير مهمه حاصل مي شود. در امور مهمه سيره عقال در تحصيل اطمينان در عمل به خبري است 

ال كذب در آن منتفي باشد، يعني اطمينان حاصل از قطع و يقين عرفي. به عبارت ديگر در امور غير مهمه اطمينان به كه احتم
صدق از خبر واحد ثقه حاصل مي شود، اما در امور مهمه چنين اطميناني از خبر واحد ثقه براي عقال حاصل نمي شود. بنابراين 

وارد نيست، تفاوت در وجود اطمينان (در امور غيرمهمه) و عدم » ه فرقي نيستاين اعتراض كه بين امور مهمه و غير مهم«
اطمينان (در امور مهمه) است. راه نقض اين مبنا نشان دادن مواردي است كه عقال به خبر واحد ثقه در امور مهمه عمل مي 

  كنند.

ميت در نزد عقالست كه اعم از دين دار و نيست تا جايي براي مناقشات شما باشد. بحث در اه» اهميت شرعي«دوم. بحث در 
بي دين اند. براي عقال زندگي انسانها و خود انسان اهميت طراز اول دارند. از اولي به حيات و دم و از دومي به عرض و آبرو 

تكان تعبير مي شود. قدر متيقن امور مهمه عقالئي در درجه اول زندگي انسان و در درجه دوم عرض و آبروي اوست. تعبير 
بر حرمت عرض و   امضاي همين اعتبار عقالئي است. روايات دالّ» اياك و الدماء«در عهدنامه مالك اشتر   دهنده امام علي (ع)

در كالم شيخ انصاري » في نظر الشارع كالدماء و الفروج ةــاالمور المهم«جلوه اي ديگر از همين حقيقت است. تعبير   آبرو
األول  ةــدر كالم آخوند خراساني (كفاي» كالدماء و الفروج او غيرهما ةــاألمور المهم«يا ) 137ص  2(فرائداألصول، ج 

به رسميت شناختن همين اهميت عقالئي در شريعت است. واضح است كه اگر از زاويه حكم شرعي بودن بنگريم، هر ) 354ص
ر شاهد در اثبات عمل منافي عفت با آن شرائط ويژه چه استنادش به شارع اثبات شود مهم است علي السواء. لزوم شرعي چها

  تالزمي با اهميت عقالئي ندارد. ضمنا در مذهب اهل بيت (ع) قياس مردود است.
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سوم. ادعا كرده ايد كه از تالي فاسدهاي مبناي عدم حجيت خبر واحد در امور مهم، كنار گذاشتن تمام يا اكثر جزائيات، اكثر 
است كه مبتني بر خبر واحد هستند. اگر با استناد به دليلي معتبر اثبات شود كه مواردي از آنچه تا  موارد قصاص و حدود و ديات

به حال حكم شرعي تلقي مي شد، در واقع حكم شرعي نيست، بيشك آن موارد را بايد به كناري نهاد. حدود و قصاص و ديات 
ان باشيم. حالل و حرام محمد (ع) اگر با دليل معتبر اثبات شود كه فاقد دليل معتبر چه قداستي دارند كه نگران از از دست رفتنش

به عنوان حكم دائمي تشريع شده است بيشك تا قيام قيامت جاري است، اما اين چه ربطي به احكام ظني اي دارد كه با مبناي 
ا هم طريق به آن احكام يادشده عدم اعتبار آنها كشف شده است؟ احكام شرعي طريقيت دارند نه موضوعيت و فتاواي فقه

هستند نه لزوما عين آنها. صريحا عرض مي كنم تنقيح و تهذيب فقه الجزاء با اينگونه مباني عقالئي بيشك وظيفه مجتهد و 
انشاء اهللا مرضي شارع حكيم است و تقليد از سلف صالح و نام اجتهاد بر ان نهادن قطعا خالف احتياط و اجتهاد است. ضمنا 

ثقه در ابواب عبادات بجاي خود باقي است، چون اهميت عبادات اهميتي شرعي است، چنين اهميتي ربطي به  حجيت خبر واحد
  ندارد» بماهم عقال«اهميت امور مهمه نزد عقال 

چهارم. مدعي شده ايد كه در گذشته فقيهان يا قائل به حجيت خبر واحد بوده اند مطلقا يا منكر حجيت آن بوده اند مطلقا و قول 
حجيت خبر واحد در امور مهمه اليقول به احد و هو خرق االجماع المركب، در پاسخ عرض مي كنم اوال، چنين اجماعي  به

اعتباري ندارد، چرا كه اين اجماع اجماعي مدركي است وقول هر دو گروه استنباط از ساير ادله بوده است. به گفته غزالي (احياء 
حق داريم به ادله رجوع كنيم. شما از تنقيح و تصفيه احكام باب جزا نگران مي شويد، اما  ما نيز همانند آنها) 24ص  1العلوم ج 

همزمان خودتان باب اجتهاد را منسد مي كنيد، كه شناعت آن بيشتر از تعطيل حدود و تحول در باب جزاست. ثانيا، مسئله مورد 
ي در آن راه داشته باشد چه برسد به خرق اجماع بحث مسئله اي اصولي است نه فقهي. محل تأمل است كه اجماع اصطالح

  مركب.

پنجم. حجيت خبر واحد دليل معتبري جز سيره عقال ندارد. اگر كسي عالوه بر سيره دليل ديگري را هم معتبر مي داند، آن دليل 
دليلي مجمل است. بعالوه از زاويه امور مهمه و غير مهمه در مقام بيان نيست تا به اطالق آن اخذ شود. نهايتا از اين زاويه 

  احتياط وجوبي در ناحيه دماء اينگونه ادله مجمل را از كار مي اندازد.

  سه. لزوم احتياط در دماء

ايم كه  كنند در جاي خود اثبات كرده ايد در فقه در مورد دماء و فروج و اموال فقهاء احتياط مي اينكه شنيده«مرقوم فرموده ايد: 
اند، (به كتاب تلقيح صناعي  اند، بلكه به شدت رجحان و استحباب شديد فتوي داده احتياط فتوي ندادهكثيري از فقهاء بر وجوب 
  »از اين حقير مراجعه شود).

ضمن تقدير از نگارش كتابي در مسئله مستحدثه تلقيح مصنوعي، جسارتا عرض مي شود آنچه در كتابتان اثبات كرده ايد 
نقل عبارات متعدد فقهاي قائل ». عدم وجوب احتياط در امور مهمه«است، نه » ر فروجاجماعي نبودن و عدم وجوب احتياط د«

به وجوب احتياط و قائل به مطلوبيت احتياط در فروج و نقد روايات لزوم احتياط در فروج تمام مطلب شما در كتاب يادشده است. 
  برسد به اينكه آنرا اثبات كرده باشيد.شما كلمه اي در باب عدم لزوم احتياط در امور مهمه بحث نكرده ايد چه 
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آرى، در باب دماء چون قصاص و قتل و يا اجراى حد «بلكه بر عكس، خودتان به تفاوت دماء و فروج اذعان كرده و گفته ايد:
جواز منوط به احراز برخى از عناوين وجودى است، از اين جهت مادامى كه آن عناوين وجودى را احراز نكنيم ، نمى توانيم به 

منبع تفاوت مذكور اين سخن ) 32(ص » قتل يا قصاص حكم كنيم. اما در باب نكاح يا فروج چنين خصوصيتى وجود ندارد.
في األموال، بل الالزم هو االحتياط، كالدماء والفروج ، وقد قرب ذلك  ةــالحلّ غير جاري ةــإنّ أصال«محقق نائيني است: 

(حسين » عنه (أنّ كلّ حكم ترخيصي عّلق على أمر وجودي فمع عدم إحراز ذلك األمر يلزم الحكم بالعدم). ةــالمعروف ةبالقاعد
در پاسختان نيز به ويژگي اختصاصي دم در حكومت بر عناوين ثانويه از جمله تقيه ) 203، ص 1الوثقي، ج  ةحلي، دليل العرو

  ».ةــاذا بلغت الدم فال تقي«اذعان كرده ايد كه 

ياد شده اند تالزمي نيست، » امور مهمه«اضح است كه بين فروج و دماء بجز اينكه در كلمات برخي فقها تحت عنوان انتزاعي و 
و دماء به دليل مختصات ويژه اش استقالال موضوع لزوم احتياط است، يعني صرف نظر از عدم حجيت خبر واحد ثقه در امور 

به عبارت ديگر كساني هم كه حجيت خبر واحد را منحصر به امور غيرمهمه نمي دانند مهمه، در دماء رعايت احتياط واجب است. 
  به لزوم احتياط در دماء قائلند. با اين تفصيل مشخص شد ادعائي بي پايه و خالف واقع فرموده ايد.
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وهن «بخش هشتم. صدور فتاواي اعدام مرتد و ساب النبي 

 است» اسالم

  
  مورد بحث قرار مي گيرد.در اين بخش چهار مطلب 

يكم. وهن اسالم يعني ارائه چهره اي خشن و منفور و سبعانه و بدور از رحمت از 

  اسالم

در نقد اعتراض من در موهون بودن اينگونه فتاوي نوشته ايد: مالك در وهن چيست؟ چهار احتمال مطرح كرده ايد. سه احتمال 
نتيجه گرفته ايد كه اينگونه فتاوي موهون نيستند: الف. عقالي عالم در جميع  نخست را نپذيرفته ايد و بر اساس احتمال چهارم

ازمنه و امكنه آنرا نپذيرند. در نقد اين احتمال گفته ايد: اوال اهانت به پيامبر مورد احترام بيش از يك ميليارد انسان به نظر عقال 
م عقال در مورد مرتد و ساب النبي را تخطئه كرده مستحق مجازات است. ثانيا بر فرض وجود چنين حكم عقاليي شارع حك

در نقد اين احتمال گفته ايد: طبع انساني از مجازات مرتد و اهانت   است. ب. طبع نوع انساني از چنين كاري نفرت داشته باشد.
مال گفته ايد: در اين در نقد اين احت   كننده به پيامبر نفرت ندارد. ج. معيار وهن عدم مطابقت با ميل افراد غيرمتدين است.

صورت اكثر احكام اسالمي اعم از عبادات و معامالت در نظر ايشان موهون است. د. مالك وهن عملي است كه فاقد هرگونه 
و بعد نتيجه گرفته ايد كه عقال خداوند به عنوان مالك   توجيه عقلي يا نقلي باشد. اين فرض را معناي صحيح وهن دانسته ايد.

ي تواند حكم مجازات دنيوي مرتد و ساب را صادر كند. اين دو گروه هم عقال استحقاق مجازات دارند. نوع حكم حقيقي انسان م
   .هم نقال توسط شارع بيان شده است

استنباط از مجموعه ادله است و در آيه و روايتي مذكور نيست. » ضروري اسالم «همانند عنوان » وهن اسالم«پاسخ: عنوان 
مصاديق اين عنوان در هر زماني بايد به عرف عقالي همان زمان مراجعه كرد، و كثيري از عقالي زمان ما اعم براي تشخيص 

از دينداران و غير دينداران موراد زير را وهن اسالم مي دانند: بردگي بويژه استرقاق زنان و كودكان مرداني كه با مسلمانان در 
از كوه پرتاب كردن و آوار بر سر خراب كردن، به صليب كشيدن، قطع دست و پاي جنگند، رجم، قتل مرتد، در آتش سوزاندن و 

مخالف، قطع انگشتان دست، تازيانه، قصاص عضو مثال درآوردن چشم و اسيدپاشي به صورت به عنوان مقابله به مثل، و كتك 
ارائه چهره اي خشن و منفور و سبعانه زدن زن توسط شوهر. اكثر موارد وهن اسالم مربوط به جزائيات است. جامع اين مصاديق 

و بدور از رحمت از اسالم است كه بجاي تعظيم احكام الهي به نفرت و وحشت مردم از اسالم مي انجامد. عنوان وهن اسالم 
  حاكي از چنين معنايي است.
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حاكم بر جهان معاصر  واضح است كه اين مصاديق در عرف گذشتگان موهون نبوده است. اما در قرون اخير و بر اساس ذهنيت
اعم از متدين و غيرمتدين كسي مجازاتهاي خشن را برنمي تابد. كال دوران مجازاتهاي بدني گذشته است. زندان و محروميتهاي 

تماعي و جرائم مالي جاي مجازاتهاي خشن فيزيكي را گرفته است. برده داري بويژه برده كردن زنان و كودكان يقينا موهون جا
. اگر اين امور مطابق عقالنيت گذشته موجه بوده است بر اساس عقالنيت امروز موجه نيست. مراد از عقالنيت و ناموجه است

حكم عقل مستقل نيست، بناي عقال بما هم عقال در دوران معاصر است. بله بناي عقالي در طول قرون و اعصار متحول شده 
طبع عقالئي انسان معاصر امور يادشده را موهون مي شناسد. اجراي است، نمونه اش مسئله برده داري و مجازات فيزيكي است. 

  احكامي كه طبع عقالئي انسان معاصر از آنها مي گريزد، بنام اسالم، وهن اسالم خوانده مي شود.

بتدريج اگر موارد موهون در زمانه اي افزايش يابد معناي ان اين است كه در آن زمانه توجيه عقالئي اسالم كاهش يافته است و 
شكاف دينداري و عقالنيت عميق تر مي شود. در چنين تقابل عنيفي سه احتمال مطرح است: اول. بناهاي عقالئي از مسير حق 
منحرف شده اند. دوم. تفاسير و تعابير ديني ما نادرست بوده اند. سوم. هر دو قابل اعتماد نيستند. بيشك حكم كلي در همه موارد 

اي بايد بناي عقال و مبناي تفاسير ديني را سنجيد. راقم در چند حوزه تحقيقات اندكي كرده است. صحيح نيست. در هر حوزه 
نتيجه تحقيق در حوزه حقوق بشر را گزارش مي كنم. كليه مصاديقي كه در سطور قبل اشاره شد در حوزه حقوق بشر است. با 

مرجوح حكم اهللا نيست تا ) 10قرون ماضيه رجحان دارد.( صراحت نوشته ام در اين حوزه بناي عقالي معاصر بر فتاواي فقهاي
معركه بگيريد و با صداي بلند شعار بدهيد كه به حكم اهللا اهانت شد. مرجوح حكم اهللا ظاهري است كه به مذهب مخطّئه كه 

موهون مي شود.  مختار فقه جعفري است تالزمي با حكم اهللا واقعي ندارد. بناي عقال قرينه دست كشيدن از اينگونه فتاواي
نفس وجود منابعي براي اينگونه فتاوا در كتاب و سنت قدح كتاب و سنت نيست. اين احكام در زمينه و زمانه ديگري موجه بوده 
اند. نقصي اگر هست به فقيهاني است كه آيات و روايات را از زمينه خود خارج كرده و بدون لحاظ تاريخيت در عموم و اطالق و 

سخن داده اند. اگر فتواي شيخ مفيد و طوسي و محققين و شهيدين (رضوان اهللا عليهم) در زمان خودشان وافي به دوام آنها داد 
مقصود و موجه بوده است، تكرار آنها در زمانه اي كه بناي عقالو شرائط زماني مكاني در بسياري موارد با زمانه آنها تغيير كرده 

  شتگان و جاي احوط و اولي را عوض كردن كه نامش اجتهاد نيست.است تقليدي غير موجه است. نقل اقوال گذ

در مورد سب النبي، اهانت به هر انساني زشت است، اهانت به پيامبر يك چهارم آدميان كره زمين زشت تر. به مقدسات اديان 
د باشد. اما مجازات اهانت بايد احترام گذاشت. اهانت و شتم و سب ناپسند است و برخي مراتب آن مشمول مجازات هم مي توان

و شتم و سب در دنياي معاصر اعدام و هدر بودن دم نيست، آن هم توسط هر شنونده اي خارج از محكمه و ضابطين قضائي. 
عظمت پيامبر رحمت (ص) را با اين گونه طرق خشن و ناموجه نمي توان تحصيل كرد. بنابراين در مجازات سب النبي آنچه 

  ام و هدر بودن دم براي هر سامعي است نه اصل مجازات منصفانه توسط محكمه صالحه.موهون است حكم اعد

در مورد ارتداد يعني تغيير دين و خروج از اسالم با هر نيّتي (مادامي كه تحت عنوان مجرمانه ديگري قرار نگيرد) هرگونه 
بيه بدني در اوقات نمازهاي پنج گانه. بناي مجازات دنيوي موهون است، چه برسد به اعدام و حبس ابد با اعمال شاقه و تن

عقالي معاصر هر گونه مجازات دنيوي بر ارتداد را نفي حق ذاتي آزادي عقيده و مذهب مي داند. در اينجا مناقشه در اصل 
ري مجازات (دنيوي) است و بالتبع جواز اجراي حكم اعدام و مهدورالدم بودن براي هر كه دسترسي دارد محل مناقشات جدي ت

  است.
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  دوم. وهن به عنوان ثانوي، وهن به عنوان اولي

دوم. وهن به عنوان ثانوي مانع اجراي حكم موهون است و به عنوان اولي قرينه خطاي در استنباط به گمان خود كوشيده ايد 
اعنبار ندارد. عنوان ثانويه  عنوان وهن از عناوين ثانويه است. عناوين ثانويه در برخي موارد«غافالن را متذكر اين دقيقه كنيد كه: 

وهن در مواردي كه شدت و غلظت با كفار موضوعيت دارد اثري ندارد. در مورد مرتد مسئله همينگونه است. حكم رجم اگر 
موجب وهن دين شود مي توان آنرا موقتا تعطيل كرد اما حكمي را كه در ذات و ماهيت آن، برخورد شديد با كفار و منحرفين 

  »توان محدود به اين عنوان نمود. شود، نمي و مشركين از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوري آنان مي است، و كفار

پاسخ: موهون شدن يك حكم دو گونه مي تواند تفسير شود: اول، عنوان ثانوي. اجراي حكم مادامي كه وهن اسالم محسوب 
موقتا متوقف مي شود. با توجه به مشكالتي كه اجراي  مي شود متوقف مي شود، اصل حكم بجاي خود باقي است، اما اجرايش

حكم رجم بعد از انتشار بين المللي فيلمهاي آن براي مسلمانان آفريد بسياري از روحانيون مسئول در جمهوري اسالمي با درك 
 خميني نيز در توقف براي آبروي اسالم در دنيا معاصر اجراي آنرا متوقف كردند. گفته شده كه از مرحوم آيت اهللا  مفاسد رجم

و ساب النبي را متوقف   اجراي حكم استيذان شد و ايشان موافقت كرد. آيا به همين شيوه نمي توان اجراي حكم اعدام مرتد
كرد؟ برخالف شما پاسخ مثبت است. وجه آن اين است كه چه رجم، چه اعدام مرتد و ساب النبي (از منظر فقيهان سنتي) حكم 

اي اين حكم شرعي در ظرف حاضر زماني به وهن اسالم مي انجامد. حفظ آبروي اسالم در كل از اجراي يك شرعي هستند. اجر
حكم فرعي آن مهمتر است بالشك. تا اين مانع هست حكم اجرا نمي شود. تفاوت نهادن بين رجم و قتل مرتد و ساب به اينكه 

تمسك به حكمت ظني است كه اليعتمد عليه الفقيه. اگر قرار به دومي در ذات و ماهيت خود برخورد با كفار و منحرفين است، 
چنين حكمت تراشي هايي باشد ذات و ماهيت رجم شدت و غلظت حد مشتغالن اعمال منافي عفت براي عبرت ديگران است. 

  واضح است كه بحث از ذات و ماهيت افعال بحثي استحساني است كه ابواب فقه جعفري بروي آن مسدود است.

نا االستاد (رضوان اهللا عليه) قائل به مانعيت وهن به عنوان حكم ثانوي از اجراي حكم بودند. لذا در توقف اجراي حدود در شيخ 
ممكن است بعضي از مجازات ها به خاطر عدم تبيين درست از اهداف آن «صورتي كه باعث وهن اسالم شود تصريح كرده اند: 

اصل شريعت و وهن آن گردد، در چنين فرضي از اجراي آن، هرچند به طور موقت و  يا عدم اجراي صحيح آن، موجب بدبيني به
اگر اجراي حد در زمان يا مكان خاصي عوارض منفي  …تا زمان تبيين فلسفه حكم و آماده شدن محيط، بايد خودداري شود
(منتظري، پاسخ به پرسشهايي پيرامون مجازاتهاي اسالمي » براي فرد يا جامعه اسالمي در پي داشته باشد موقتا بايد ترك شود.

راههاي ز در صورتي كه جرم ا ي را براي جامعه در شرايط طبيعي اجراي حدود گرچه منافع بيشمار) «35و حقوق بشر، ص 
ولي اگر در شرايط خاصي مصلحت اقوي در ترك آن باشد، حاكم مسلمين  …به همراه دارد  - شرعي به اثبات رسيده باشد

ال أقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي "غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع) آمده است :  ةــتواند آن را ترك نمايد. در موثق مي
و در فرض مذكور در سؤال اگر اقامه برخي حدود با كيفيت ويژه آن در  "فيلحق بالعدو. ةــأن تحمله الحمي ةــيخرج منها مخاف

منطقه اي خاص يا در همه مناطق و يا در برهه اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسالم و احكام آن و در نتيجه تضعيف 
اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومي  - بلكه موظف است  -تواند  اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولي حوزه قضا مي

  )102-103پيشين، »(نسبت به مقررات و حدود اسالمي و علت وضع آنها تعطيل نمايد.
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دوم. عنوان اولي. به اين معني كه در ظرف تحول بناي عقال وهن متوجه اصل حكم شرعي سابق است نه اجراي آن در زمان و 
ص. مجازات دنيوي مرتد بويژه قتل وي باالخص هدر بودن دم براي هر شنونده اي في حد نفسه موهون است، به اين مكاني خا

معني كه در استنباط چنين حكمي از اساس خطا صورت گرفته است. اگر هم خطا صورت نگرفته باشد به هر حال مخصوص به 
واضح است كه امروزه چنين نيست، يعني در فرض اخير حكم موقت و زماني بوده است كه اينگونه برخوردها متعارف بوده است، 

  موسمي بوده است.

شارع براي تغيير دين هيچ مجازات دنيوي و براي خطا در تحقيق هيچ مجازاتي اعم از دنيوي و اخروي در نظر نگرفته است. 
. بر اين اساس ظهور يقيني وهن اماره به ارتداد ناشي از جحد و عناد البته در محضر خداي عادل مجازات اخروي شديدي دارد

سر آمدن مدت اعتبار حكم پيشين يا نسخ آن است. روايات قتل مرتد حتي اگر مبناي حجيت سيره عقال در حجيت خبر واحد در 
عنوان  امور غير مهمه هم پذيرفته نشده باشد با ورود ادله حرمت وهن به عنوان اولي از اعتبار ساقط مي شوند. راقم وهن را به

  اولي قرينه در خطاي استنباط حكم اعدام مرتد از ادله مي شناسد.

  سوم. دوري اجتهاد مصطلح از موازين پيامبر رحمت

چنين تعابير و عباراتي «الف. در پاسخ به اين پرسش من كه اين گونه فتاوا با موازين پيامبر رحمت چه تناسبي دارد؟ نوشته ايد: 
اند،  . پيامبر رحمت را درست تفسير ننموده…استدالل فقهي است و بيشتر شبيه به يك شعار استدور از شأن اجتهاد و صناعت 

  »او رحمت است براي مجموعه بشريت و نوع مردم، نه براي هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.

پيامبر رحمت دور از شأن اجتهاد و صناعت استدالل فقهي موجود است و رعايت چنين موازيني بيشتر » موازين«راست گفته ايد 
شبيه به يك شعار است. و دقيقا راز عقب ماندگي اين فقه همين دوري از موازين پيامبر رحمت (ص) است. پيامبر رحمت به حق 

پروردگارا! قوم من قرآن را «و پيامبر عرضه داشت: ) «30إِنَّ َقومي اَتّخَذُوا هـذَا الُْقرْآنَ مهجورا (فرقان  فرمود وَقالَ الرَّسولُ يا ربِّ
مهجوريت قرآن از شئون اجتهاد و صناعت فقهي موجود است. در اين قرآن انسان كرامت دارد. كرامت نوع انسان با ». رها كردند

انسان است تالزم دارد. محق بودن انسان از آن حيث كه انسان است ماقبل ديني است. اين  ذي حق بودن انسان از آن حيث كه
حق با اختيار اين دين و فرو نهادن آن دين نه سلب مي شود نه افزوده و كم مي شود. آنچنانكه هوا و آفتاب در اختيار همگان 

ن موازين چقدر از آنچه كه شما اجتهاد و فقاهت مي ناميدش است و كفر و اسالم در بهره وري از آن دخالتي ندارد. مي بينيد اي
  دور است!

اين همان روح قرآن است نه از روايات و آيات منتزع از   ثانيا احكام دين هم از مجموعه آيات و موازين سنت استنباط مي شوند
  مجموعه.

نون مطرح بوده است و در هيچ زماني موجب مشوه اين حكم لزوم قتل مرتد وساب النبي از صدر اسالم تا ك«ب. ادعا كرده ايد: 
كردن چهره اسالم نبوده است، از زماني كه ادعاي كشورهاي استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان 

هاي آنان و  با اسالم آغاز شد نسبت به چنين حكمي فرياد برآوردند و گفتند اين چه حكمي است؟ اين اعتراض با اغراض و انگيزه
با تبليغات سوء و غير صحيحي كه نسبت به دين دارند به اينجا منتهي شد كه احكام اسالم را معارض با عقل و آزادي و كرامت 

  »قرار دهند. چرا بايد ما مسلمانان ساده باوري كنيم و فريب اين عناوين را بخوريم.
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كه درك انسان از عالم و آدم عوض شده است. اين تغيير درك البته به  پاسخ: اينگونه فتاوي از زماني مورد انتقاد واقع شده اند
پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك هم منجر شده كه نتيجه آن قدرت نظامي و اقتصادي و سياسي هم بوده است. تمدن جديد 

گرفت. حقوق بشر كشف اخالقي هر دو رويه واقعيت دارد و هيچكدام را نمي توان ناديده ) 11غرب دو رويه دارد: علم و استعمار.(
انسان جديد است كه مي تواند مثل هر امر نيكوي ديگري ابزار دست استعمار هم قرار گيرد. اينكه ابرقدرتها از حقوق بشر 

زاري كرده يا مي كنند هرگر نبايد مانع از پذيرش اين حقيقت شود كه عالمان و فقيهان ما از اين حقوق فطري و باستفاده ا
لت كرده بودند و در استنباط خود از تكاليف الهي اين حقوق را در نظر نگرفته بودند. آيا چون مبتكران اوليه فلسفه و خداداد غف

خذ «منطق يونانيان نامسلمان بوده اند بايد كار علمي آنها را سؤر كفار ناميد و خود را از آن محروم كرد؟ اين مبناي علوي كه 
انظر «نبود؟ مگر موالي ما نفرمود » نحن ابناء الدليل«موش كرده ايد؟ مگر شعار سلف صالح ما را فرا» الحق ولو من اهل النفاق

تَُكونُ فى صدرِ الْمنافقِ  ةــاَّنى كاَنت، َفانَّ اْلحكْم ةــ؟ مگر امام علي (ع) نفرمود: ُخذ اْلحكْم»الي ماقال و ال تنظر الي من قال
 رِهدفى ص لَجنِ. حكمت را هر جا هست فرا گيريد، كه حكمت در سينه َفتََلجؤْمرِ الْمدبِها فى صواحلى صُكنَ افََتس ّتى َتْخرُجح

گيرد تا بيرون آيد و در سينه مـؤمن بـا ديگـر يـارانـش آرام گيـرد. (نهج البالغه، حكمت  منافق هم هست، در آنجا قرار نمى
79 (كْمةــضاَلّ ةــو قال (ع): اْلح كْماْلح نِ، َفُخذؤْمّفاقِ. حكمت گمشده مؤمن است، ةــالْملِ الننْ اَهم لَو پس حكمت را  و

حق را پذيرفتن ولو غير مسلمانان آنرا كشف كرده باشند ساده باوري ) 80فراگير گرچه از اهل نفاق باشد. (نهج البالغه، حكمت 
ه باشيد تا لوابس به شما هجوم نياورد. براي عرفيات عصر نزول قداست قائل نباشيد. نيست. حقيقت جغرافيا ندارد. عالم به زمان

  احكام طريق وصول به غايات متعالي دين هستند. بايد براي تحصيل آن غايات كوشيد.

  چهارم. كفر و ارتداد شرعا مجازات دنيوي ندارد

در برنامه داشتن آن در همه ابعاد، ترويج عقل و علم و اخالق و  براي معرفي اسالم بايد جامعيت اين دين را«الف. تذكر داده ايد: 
كنيد كه اسالم  هاي معرفي دين اسالم است. چرا بيان نمي دخالت در امور اجتماعي و سياسي و تدبير جامعه ذكر نمود، اينها راه

  »د؟در مورد كافر اصلي كه از اول تا آخر بر كفر خود بماند چنين حكمي يعني وجوب قتل ندار

پاسخ: اوال به مبناي صحيحي اشاره كرده ايد: جامعيت اسالم را در حين معرفي اسالم بايد در نظر داشت. بر همين مبنا صريحا 
مي پرسم آيا در حين استنباط نبايد اين جامعيت را در نظر گرفت؟ اگر فقيه در حين استنباط به غايات متعالي دين از قبيل رحمت 

مصلحانه به عالم و آدم توجه مي كرد و خود را منحصر در چند روايت مرتبط نمي كرد و آيات و روايات را و كرامت انسان و نگاه 
در متن تاريخي خود مطالعه مي كرد و عنايت مي كرد كه احكام شرعي وسائل نيل به آن اهداف متعالي ديني هستند فتاواي 

اجتماعي و اخالقي در حين استخراج حكم از منابع لحاظ مي شد مهدور الدم بودن مرتد صادر نمي شد. اگر مسلمات حقوقي و 
بدون امكان دفاع متهم حكم غيابي اعدام صادر نمي شد. مي بينيد توجه به جامعيت اسالم چه نتايج نيكوئي دارد و شما چقدر با 

  اين نتايج فاصله داريد؟

كه مرتد كه اخيرا كافر شده است نيز از اين حق برخوردار ثانيا، اينكه كافر اصلي از حق حيات برخوردار است قرينه خوبي است 
باشد. اصوال حق حيات ربطي به عقيده ندارد. عقيده هرچه هست درست و غلط در دنيا نه مستوجب برخورداري از مزيتي است 

انه است، نه مستحق عقوبتي. نتايج صحت و سقم عقيده در آخرت بروز مي كند. آنچه مدار مجازات دنيوي است عمل مجرم
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حتي هر گناه شرعي مجازات دنيوي ندارد. بحث من دقيقا بر اين نكته متمركز است كه ارتداد يعني خروج از اسالم با هر نيتي 
شرعا مجازات دنيوي ندارد، چه برسد به اعدام. همچنانكه مسلمان نشدن و بر كفر اصلي ماندن مجازات دنيوي ندارد. در هيچ 

فردي را به دليل مسلمان نشدن يا از اسالم بيرون آمدن محاكمه و مجازات كرد. اين ادعاي من  محكمه صالحه اي نمي توان
  مستند به ادله معتبر قرأني، روائي و عقلي است، به شرحي كه آمد و خواهد آمد.

بت است نه پاسخ منفي است. مهم سوء عاق» تر از كافر نيست؟ آيا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست«ب. پرسيده ايد 
پيشينه. انكار حق ضاللت است چه از آغاز چه در انجام. اينگونه استحسانات ظني مقبول فرهنگ قرآن و مكتب اهل بيت پيامبر 

  (ص) نيست.

بايد توجه كرد كه چه فرقي بين مرتد و بين كسي كه بر كفر اصلي خود باقي بماند هست و چرا در «دوباره متذكر شده ايد: 
ل نسبت به كافري كه استمرار در كفر دارد مطرح نيست. سرّ اين مطلب در همين است كه كسي كه لباس اسالم عقوبت قت

اسالم را بر تن كند و خود را در دائره مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعالم جنگ با اسالم را نموده و طبيعي است كه بايد با 
  »در كفر دارد. او برخورد تند شود، بر خالف كافري كه استمرار

  پاسخ: اوال اينها استحسانات ظني است.

ثانيا. كسي كه از اسالم مي خواهد خارج شود و زحمتش را كم كند چه اعالن جنگي با اسالم داده است كه بايد با او برخورد تند 
زار و چهار صد سال پيش اي ه ي مسلمانان و آن هم در فرهنگ و مناسبات قبيله گيري اولين جامعه ي شكل شود؟ شايد در دوره

  ها ست كه ديگر چنين نيست. ترديد اآلن قرن بخشي از حجاز چنين بوده است، اما بي

ثالثاً، اعالن جنگ از عناوين عرفي است نه از عناوين شرعي و تعبدي، و از نظر عرف نسبت اين عنوان با عنوان ارتداد عموم و 
اين باوريد كه فلسفه صدور حكم مرتد يا موضوع واقعي آن مجازات خصوص من وجه است. سؤال اين است كه اگر شما بر 

كنيد و از عنوان ارتداد رفع يد نمي كنيد و عنوان  اعالن جنگ به اسالم است، چرا به قاعده تناسب حكم و موضع تمسك نمي
جهاد با كساني كه با اسالم اعالن جنگ را به جاي ان نمي نشانيد و به جاي اينكه به قتل مرتد حكم كنيد به وجوب جنگيدن و 

  اعالن جنگ مي كنند حكم نمي كنيد؟
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بخش نهم: تبدل موضوع مرتد و نقد دائمي بودن حكم قتل 

 مرتد و ساب النبي

  
  در اين بخش چهار مطلب مورد بحث قرار مي گيرد.

  يك. طرق احراز دائمي بودن حكم

وجوب قتل مرتد از احكام مسّلم و «سپس ادعا كرده ايد: » الهي است.وجوب قتل مرتد يك قانون مسّلم «مكررا ادعا كرده ايد: 
قطعي در دين اسالم است. بايد توجه داشت كه اين روايات از خصوص اميرالمؤمنين(ع) و دوران حكومت آن حضرت و يا 

تي منحصر در خصوص زمان حكومت پيامبر(ص) نقل نشده تا احتمال داده شود كه وجوب قتل مرتد يك حكم سياسي يا حكوم
زمان خاص بوده، بلكه از ائمه معصومين(ع) مانند امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا(ع) نقل شده است اين امر كاشف 
از آن است كه حكم مرتد به عنوان يك حكم دائمي مستمر تا روز قيامت است، اين روايات به عنوان قضيه حقيقيه و يك قاعده 

  »اند. يان فرمودهكلي حكم مرتد را ب

پاسخ: اوال، چنانكه گذشت وجوب قتل مرتد حكم اهللا ظاهري استنباط شده توسط برخي از فقيهان محترم بوده است و فقيهان 
برجسته اي هم نظر متفاوتي ابراز كرده اند. در مسئله اختالفي ادعاي حكم اهللا واقعي و قانون مسّلم الهي ادعائي گزاف و خالف 

  دليل است.

يا، حكم شرعي موقت منحصر در احكام سياسي و حكومتي نيست. هيچ دليلي بر انحصار احكام منسوخ و موقت در احكام ثان
  سياسي و حكومتي در دست نيست. آيا برده داري و توابع آن حكم سياسي و حكومتي بوده است؟

  اين مهم محتمل است:احراز دائمي و مستمر بودن يك حكم به اين آساني نيست. طرق زير براي   ثالثا،

طريق اول. اطالق دليل حكم از حيث عدم تقييد به زمان. اين شرط الزم هست، اما يقينا كافي نيست. چرا كه قابل اثبات نيست 
  كه در همه اين مورد شارع در مقام بيان بوده است. و بدون مقدمات حكمت اطالقي اثبات نمي شود.

بين حكم. اين قاعده فرع بر مستمر بودن و دائمي بودن آن است. به عبارت ديگر حكم طريق دوم. اشتراك كليه مكلفين با مخاط
  دائمي خطاب به حاضرين در مورد غائبين هم حجت است. اما بحث در دائمي بودن حكم است.

طريق سوم. تمسك به ادله ختم نبوت و عمومات اينكه رسالت حضرت ختمي مرتبت (ص) براي همه عالمين است. رسالت 
هان شمول و زمان شمول حضرت محمد بن عبداهللا (ص) كه الفباي اسالم است مالزم است با اينكه هر آنچه رسول اهللا (ص) ج

به عنوان حكم اهللا دائمي ابالغ فرموده اند، پذيرفته شود. اما معنايش اين نيست كه هر حكم انتسابي ظّني به ايشان حكم اهللا 
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ذيرش رسالت حضرت ختمي مرتبت (ص) دوام و استمرار تك تك تشريعات نبوي نياز به دائمي است. به عبارت ديگر در عين پ
  اثبات موردي دارد و اصل ختم نبوت دليل بر دوام همه تشريعات نبوي نيست. بعالوه امور متغير در تشريعات نبوي كم نيست.

ه درد احكام موجود در قرآن مي خورد نه كل طريق چهارم. تمسك به جاودان بودن معجزه قرآن كريم. اوال، اين طريق نهايتا ب
نمي توان استمرار و ) 7(الحشر » ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«احكام شرعي، بعالوه با اتكاء به آياتي از قبيل 

مورد نيز صادق  دوام تشريعات نبوي را نتيجه گرفت چرا كه نتيجه تابع اخس مقدمتين است و محدوديتهاي طريق سوم در اين
است. ثانيا در اصل اعجاز قرآن كريم ترديدي نيست. اما وجه اعجاز قرآن از آغاز مورد بحث بوده است. در نظريه صرفه سيد 
مرتضي اعجاز قرآن از خارج از متن قرآن سرچشمه مي گيرد و به اراده الهي بر عاجز كردن ديگران از آوردن مثل قرآن بازمي 

ادبي كه قول اكثريت است جائي براي تمسك به اعجاز محتوائي باقي نمي ماند. بنا بر غير از نظريه صرفه  گردد. بنا بر اعجاز
و نيز آيا اعجاز حجت براي حاضرين عصر رسالت بوده  اينكه تك تك آيات اعجاز است يا مجموع آيات من حيث المجموع 

اعجاز قرآن كريم دليل بر دوام و استمرار احكام مصرح در آيات  است يا براي ابد، نيازمند بحثهاي دقيق علمي است. به هر حال
  االحكام نيست. ثالثا سب النبي و ارتداد فاقد مجازات دنيوي در قرآن كريم است.

سألت أبا عبد اهللا (ع) عن الحالل والحرام فقال: حالل محمد حالل أبدا « ةطريق پنجم. تمسك به احاديثي از قبيل صحيحه زرار
) 19، ح 58ص  1(كليني، الكافي، ج » ، ال يكون غيره وال يجئ غيره.ةــ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامةــالقيامإلى يوم 

حالل محمد هميشه تا روز قيامت حالل است و حرام او هميشه تا قيامت حرام است، غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد "
  "آمد.

احكام شرعيه از مبادي كالمي و مباني اعتقادي احكام فقهي است. در مباحث اعتقادي و كالمي نياز به   اوال، استمرار و دوام
  يقين است و ظن ولو ظن معتبر كافي نيست. خبر واحد ثقه مفيد ظن است و در مباحث اعتقادي حجت نيست.

عقالست. عقال در امور مهمه به خبر واحد ثقه  ثانيا استمرار شريعت نبوي يقينا از امور مهم است. دليل حجيت خبر واحد بناي
  اكتفا نمي كنند. با خبر واحد ثقه نمي توان امري به اين اهميت را اثبات كرد.

ثالثا، مفاد اين حديث بر فرض پذيرش آن منحصر بر تشريعات نبوي است كه قرينه اي بر موقت بودن آنها نيست. به عبارت 
م تشريعات نبوي است اال اينكه بر خالف آن اثبات شود. لذا تشريعات ائمه هدي (ع) كه ديگر بر اساس اين حديث اصل بر دوا

  در فقه شيعه اكثر جزئيات شرعي را در بر مي گيرد شامل نمي شود.

رابعا، اگر موضوع حكم عوض شده باشد و به تبع آن حكم نيز تغيير كرده باشد، مشمول اين حديث نمي شود، چرا كه درتغيير 
  تبع موضوع حاللي حرام نشده است و بالعكس. در بحث ارتداد موضوع تغيير كرده است به تفصيلي كه خواهد آمد.حكم به 

  دو. مقايسه دوام حكم قتل مرتد با دوام حكم استرقاق و برخي احكام جهاد

اگر احكام عبيد و اماء كه آيات قرآني درباره ان كم نيست، روايات فراواني درباره آن وارد شده است، و چند كتاب فقهي متكفل 
آن بوده در دوران ما بالموضوع بلكه منسوخ مي شود، به نحوي كه حتي اگر مسلمانان قدرت اول جهان هم شوند، اسيران 

مناطق مفتوحه را كنيز حساب نمي كنند، اگر بسياري از احكام جهاد كه آيات فراواني در جنگي را به بردگي نمي گيرند و زنان 
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جزئيات ان نازل شده و روايات متعددي در تشريح آن جزئيات وارد شده است، و فصل مشبعي از كتب فقهي تا قرون ميانه به آن 
مناسبات بين المللي و حقوق جنگ بالموضوع شده  اختصاص داده مي شده است، در دوران ما به دليل تحول در اسلحه جنگي و

جائي هم بر نخورده، چرا نگران به ما  است، و بالموضوع شدن احكام عبيد و اماء از بنياد همانند برخي احكام جهاد در دوران 
ر احكام عبيد بالموضوع شدن بخش بسيار كوچكي بنام حكم قتل مرتد و ساب النبي (ص) و مهدورالدم بودن آنها باشيم؟ مگر ب

و اماء آيات قرآن و روايات معتبره و اجماع اقامه نشده بود بحدي كه به نظر برخي ضروري دين شمرده مي شد؟ آيا بالموضوع 
شدن آن احكام خللي به كتاب و سنت و شريعت وارد كرد؟ احكام عبيد و اماء و عتق و استيالد و مكاتبه برآورنده نيازهاي يك 

بشري بود. با سپري شدن آن دوران و انتفاي موضوع احكام شرعيش نيز به بايگاني سپرده شد. و كسي  دوران خاص از زندگي
  نقض شد يا اعجاز قرآن زير سوال رفت يا با اجماع امت مخالفت شد.» ةــحالل محمد حالل الي يوم القيام«نگفت 

روايات آن و اجماع مبتني بر آن روايات به  بالموضوع شدن حكم قتل مرتد كه فاقد هرگونه مستند قرآني است و مشكالت
تفصيل گذشت، در دوراني كه بناي عقال و شرائط زماني مكاني متحول شده است، به مراتب از بالموضوع شدن يا نسخ رقيت 
انسان ساده تر است. همچنانكه حريت انسان الزمه كرامت ذاتي اوست و رقيت وي منافي آن كرامت است، لذا احدي را نمي 

وان تحت هيچ شرائطي به بردگي و رقيت كشيد، آزادي دين و عدم اكراه در آن و داخل شدن و خارج شدن آزادانه از دين نيز از ت
لوازم الينفك كرامت انسان است، و احدي را نمي توان به دليل گزينش دين ناقص يا عقيده باطل در اين دنيا مواخذه يا مجازات 

جرم نيست تا مشمول مجازات شود. آري انتخاب دين ناقص يا عقيده باطل فرد را از وصول به  كرد. دين ناقص يا عقيده باطل
حق را زير پا گذاشته باشد توسط خداوند  جحد كماالت دين حق و عقيده صحيح محروم مي كند و در قيامت نيز اگر با عناد و

  جازات دنيوي دارد نه ارتداد از دين حق.عادل مجارات مي شود. دنيا دار عمل است نه مجازات. نه كفر و نفاق م

قوت بناي عقال در حقوق و كرامت ذاتي انسان و آزادي دين و عقيده به حدي است كه اگر دين و آئيني در اين دوران از برده 
هم مي داري و اعدام مرتد دفاع كند، چنين دين و آئيني به نقصان و عدم شناخت انسان و در نتيجه به حكيم نبودن خداوند مت

شود و ديگر احكامش نيز با احتمال چنين نقيصه اي از چشم خواهد افتاد. حكم قتل مرتد حكم حرمت و نجاست زبيب مغليه 
(كشمش بادكرده در اثر جوش خوردن) نيست كه پذيرش يا عدم پذيرش آن مشكلي براي ديانت ايجاد نكند. حكم قتل مرتد به 

ي شود. مفتي مي تواند بين اين فتوي به حكم جزئي و موهون كردن اصل دين يكي را زير سوال بردن اعتبار اصل دين تمام م
  انتخاب كند.

با اينكه ادله جواز استرقاق از آيات و روايات معتبره و اجماع ظهور در ابديت اين احكام دارد، چرا فتواي آن صادر نمي شود؟ 
ن مشكل كار مي كرد و فتواي فقيهان در آن ظرف زماني موجه مشكل در اين ادله نيست. اين ادله در ظرف زماني ديگري بدو

بوده است. اما در اين دوران كه بناي عقال در حوزه حقوق انسان بكلي ديگر شده است، فقيه نمي تواند با همان ادله، مشابه 
ه از درك شرائط جديد فتواي فقيه ديروز را صادر كند. معناي اجتهاد درك شرائط متفاوت اين دو ظرف زماني است. فقيهي ك

زماني عاجز است و تقليد كوركورانه از فقيهان دوران سپري شده را پيشه خود ساخته است حصن اسالم نيست، وهن اسالم 
مرتد در دوراني كه مجازات بدني سكه رايج بوده و اعمال فشار و محدوديت براي دينداري مفيد   است. فرضا اگر حكم اعدام

شمرده مي شده اگر حكم اعدام مرتد موجه بوده است، در اين دوران كه بناي عقال مجازات بدني را برنمي تابد، و آزادي بستر 
  رشد دينداري شمرده مي شود حكم اعدام مرتد پذيرفته نيست.
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  ل موضوع مرتد از زمان اولياء دين تا كنونتبد سه.

آيا موضوع مرتد در آيات و روايات و فتواي فقها با موضوع مورد بحث در دنياي معاصر و بناي عقال يكي است؟ به نظر مي رسد 
ي دارد. آن بار پاسخ منفي باشد. موضوع مرتد در روايات و كلمات فقها بيش از تغيير دين يا خروج از اسالم است و بار اضاف

اضافي ملحق شدن به صف مخالفان اسالم يعني مشركان و كافران است. مرتد در آن دوران صرفا از اسالم خارج نمي شد، 
بعالوه آنكه در جنگ تبليغاتي عليه اسالم مشاركت مي كرد با اعالم پيوستن به اردوي دشمنان اسالم وارد نوعي محاربه سياسي 

لمانان مي شد. در حالي كه مرتد مورد بحث در بناي عقالي معاصر خروج از اسالم است بدون كليه فرهنگي و نظامي عليه مس
قيود يادشده بدون لحاظ قصد شخص. به عبارت ديگر ارتداد موضوع بناي عقالي معاصر از جمله آزادي هاي فرهنگي و ديني 

  ه محاربه است، و اين دو با هم تفاوت دارند.انسان است، اما ارتداد موضوع احكام شرعي از جمله جرايم سياسي شبي

تبليغات تصنعي برنامه ريزي شده   ارتداد مطرح در قرآن كريم كوشش متخاصمانه كفار براي خارج كردن مسلمانان از دينشان و
  و استفاده ابزاري از ارتداد براي ضربه زدن به حيثيت اسالم است. به عنوان نمونه به دو آيه زير توجه كنيد:

كَبِيرٌي يهتَالٌ فُقلْ ق يهتَالٍ فرَامِ قرِ اْلحنِ الشَّهع أَُلوَنكس  ندرُ عأَكْب ْنهم هلأَه إِْخرَاجرَامِ واْلح ِجدسالْمو كُْفرٌ ِبهو بِيلِ الَلّـهن سع ّدصو
يقَاتُلوَنُكم حَتّى يرُدّوُكم عن دينكُم إِنِ اسَتطَاعوا ومن يرَْتدد منُكم عن دينه َفيمت وهو أَكْبرُ منَ الَْقتْلِ ولَا يزَاُلونَ  ةــالَلّـه والْفتَْن

از تو، در باره جنگ كردن ) «217 ةوأُوَلـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ (البقر ةكَافرٌ َفأُوَلـئك حبِطَت أَعمالُهم في الدّْنيا واْلĤخرَ
جنگ در آن، (گناهي) بزرگ است؛ ولي جلوگيري از راه خدا (و گرايش مردم به آيين حق) و «كنند؛ بگو:  در ماه حرام، سؤال مي

كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن است؛ و ايجاد فتنه، (و 
جنگند،  دارد) حّتي از قتل باالتر است. و مشركان، پيوسته با شما مي محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان بازمي

تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند؛ ولي كسي كه از آيينش برگردد، و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك (گذشته) او، در 
  »رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. رباد ميدنيا و آخرت، ب

و ) «72رِْجعونَ (آل عمران مّنْ أَهلِ الْكتَابِ آمُنوا بِاَلّذي أُنزِلَ عَلى اَلّذينَ آمُنوا وجه النَّهارِ واْكُفرُوا آخرَه َلعلَّهم ي ةــوقَالَت َطّائَف 
برويد در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پايان روز، «(هود) گفتند: جمعي از اهل كتاب (از ي

دانند؛ و  كافر شويد (و باز گرديد)! شايد آنها (از آيين خود) بازگردند! (زيرا شما را، اهل كتاب و آگاه از بشارات آسماني پيشين مي
  »زلزل سازد).اين توطئه كافي است كه آنها را مت

با صراحت و قاطعيت تعيين مجازات كرده  -برهم زنندگان امنيت عمومي با سالح  -قران كريم كه در مجازات محاربين 
  در ارتداد با كليه قيود سياسيش به حبط اعمال در دنيا و آخرت و عذاب خالد اخروي اكتفا كرده است.) 33است(المائده 

به عنوان مرتد به قتل رسيدند، مسلماناني بودند كه از پرداخت زكات به خليفه اول خودداري نخستين كساني كه در تاريخ اسالم 
كشته شدن تعداد قابل توجهي از مسلمانان به عنوان رده اين پرسش را در افكار عمومي مطرح ) 267ص  7كردند.(المبسوط، ج 

ز به قدرت رسيدن خليفه اول مطرح شد وجه كرد كه مستند قتل ايشان چه بوده است؟ درست همانند پرسشي كه پس ا
مشروعيت خالفت وي چيست؟ واضح بود كه با آيات قرآن كريم هيچكدام از دو مسئله به شكلي كه اتفاق افتاده بود قابل توجيه 

و پاسخ بود » التجتمع امتي علي الخطاء«نبود. پاسخ پرسش اخير واژه نوظهوري بنام اجماع و انتساب حديث به پيامبر (ص) كه 
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علي (ع) كه باب علم نبي (ص) بود هيجكدام از دو ». من بدل دينه فاقتلوه«به پرسش نخست انتساب حديثي به پيامبر كه 
حديث يادشده را از پيامبر (ص) روايت نكرده است و در جوامع روايي معتبر شيعي چنين احاديثي از پيامبر (ص) نقل نشده است. 

ج  2ح  1را صاحب مستدرك (ابواب حد مرتد باب ) 138ص  9و ج  75ص  4(صحيح بخاري ج  »من بدل دينه فاقتلوه«حديث 
  نقل كرده است بي هيچ سندي.) 1717ح  480ص  2از دعائم (ج ) 163ص  18

رويه خليفه اول نسبت به اهل رده در زمان دو خليفه بعدي ادامه يافت. در آن دوران ارتداد خروج خشك و خالي از دين نبود، 
يقينا مخالفت عملي با حاكميت را به همراه داشت. امام علي (ع) با فصاحت تمام از خشونت آكنده از خطاي خالفت در دهه دوم 

زوّرَها فى حينْها ةهجري گاليه مي كند: فَصم ذارتْعاال فيها، و ثارْكثُرُ اْلعي ّها، وسْخُشنُ مي ها، وغُْلظُ كَلْمي ،نهج البالغه، خَْشناء) .
حكومت را به فضايى خشن كشانيده، و به كسى رسيد كه كالمش درشت، و همراهى با او دشوار، و لغزشهايش …) «3خطبه 

اعدام مرتد و ساب از مصاديق خشونت مورد مالمت مي تواند باشد. در زمان حكومت امام » خواهيش زياد بود. فراوان، و معذرت
ر ادامه سياست خلفاي پيشين در زمينه قتل اهل رده و قتل مرتد در دست نيست. اميرالمؤمنين (ع) علي (ع) هيج سند معتبري د

بن زياد امام جعفر  ةهرگز مخالفان مسلح خود از ناكثين جمل و مارقين نهروان و قاسطين شام را مرتد نخواند. در صحيحه مسعد
عليا (ع) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك وال إلى صادق (ع) ار پدرش امام محمد باقر (ع) روايت مي كند: ان 

، 26، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب ةــ، وسائل الشيع45النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. (قرب االسناد، ص 
جنگيد به شرك و نفاق متهم نكرد، امام علي (ع) هرگز كساني را كه [در زمان حكومتش] با آنها مي ) 83، ص 15، ج 10حديث 

سياست قتل مرتد در زمان خلفاي اموي و عباسي با شدت ادامه   »آنان برادران ما هستند كه بر ما ستم كردند.«بلكه مي فرمود 
  اطهار (ع) با چنين سياستي يا صدور حكم قتل مرتد از جانب ايشان فاقد هرگونه سند معتبر است.  يافت. اما همراهي ائمه

شيخ صدوق،  ةــكم قتل مرتد از فقه اهل سنت به فقه شيعه راه يافت. در برخي كتب فقهي فقهاي اقدم همانند الهدايح
االنتصار سيد مرتضي و المراسم سالر ديلمي حكم مجازات مرتد حداقل به عنوان يك مسئله مستقل فقهي مورد بحث واقع 

جهاد آورده اند كه مويد قرائن يادشده در موضوع مرتد است (قرائني نشده است. برخي اصحاب مسائل مرتد را در ضمن كتاب 
كه نشان مي دهد ارتداد در آن زمان صرف خروج از دين نبوده است، بلكه همراه با ارتكاب جرائمي ديگر بوده است)، همانند 

السبق ص  ةلدين حلبي (اشار، عالء ا)191ص  ةــ، فطب الدين بيهقي كيدري (اصباح الشيع)250ابوالصالح حلبي (الكافي ص 
و المبسوط  505-501ص  5و شيخ طوسي در كتاب قتال اهل رده (الخالف، ج ) 240، يحي بن سعيد (الجامع للشرايع ص )144
در برخي كتب فقهي شيعه كه حكم قتل مرتد مطرح مي شود اغلب مستندات آن روايات نبوي اهل سنت  ).74-71ص  8،ج 

 2و شهيد اول (الدروس ج ) 351ص  5، الخالف ج 71ص  8و ج  281ص  7است، به عنوان مثال شيخ طوسي در المبسوط (ج 
  وجه فرمائيد:به عنوان نمونه به عبارات اول كتاب المرتد مبسوط شيخ الطائفه ت). 52ص 

وروي عن النبي (ص) أنه قال ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس ] 1«[
وروي أن معاذا قدم اليمن وبها أبو موسى ] 3وروى عبد اهللا بن عباس أن النبي (ص) قال: من بدل دينه فاقتلوه. [] 2بغير نفس، [

ه إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين فقال: واهللا ال جلست وفي بعضها ال نزلت حتى يقتل قضى رسول اهللا األشعري، فقيل ل
وروي أن قوما قالوا لعلي (ع) أنت اهللا فأجج نارا فحرقهم فيها، فقال ابن عباس: لو  ]4. [ةــ(ص) بذلك فقتل وعليه إجماع األم

قول علي  ةــفي هذه القضي ]5ال تعذبوا بعذاب اهللا، من بدل دينه فاقتلوه.[ كنت أنا لقتلتهم بالسيف، سمعت النبي (ص) يقول
وروي أن شيخا تنصر، فقال له علي عليه السالم ارتددت؟ فقال  ]6(ع): لما رأيت األمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا. [
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خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج  ةبسبب امرأ نعم، فقال له لعلك أردت أن تصيب ماال ثم ترجع؟ قال: ال، قال لعلك ارتددت
چهار روايت از شش روايت شيخ ) 281ص  7(مبسوط ج » بها ثم ترجع؟ قال: ال، قال فارجع قال ال حتى ألقى المسيح فقتله.

ت رواي» من بدل دينه فاقتلوه«طوسي (صاحب دو كتاب از كتب ازبعه حديث شيعه) منقول از جوامع روائي اهل سنت است. 
  مدرسه خلفا از رسول اكرم (ص) است، اهل بيت نبي (ص) چنين روايتي از پيامبر (ص) نقل نكرده اند.

بتدريج حكم قتل مرتد از قيود سياسي اوليه اش منتزع مي شود و از تغيير دين با الحاق به دشمن و ديگر قيود سياسي به صرف 
ي درباره اين موضوع البته جدا شده از قيودش از ائمه (ع) نقل مي شود و تغيير دين تقليل مي يابد. از قرن چهارم به بعد روايات

قضايايي به ايشان نسبت داده مي شود كه اكثر آنها بي سند يا با اسناد مجهول و ضعيف هستند. بخش بزرگي از اين روايات به 
حتياط بيشتر بايد نگريست. صنعت جعل حديث غلو اختصاص دارد و شيوه مواجهه اميرالمومنين (ع) با غاليان. اين روايات را با ا

  خلفاي اموي در اين مسئله بسيار فعال بوده اند آنچنانكه گذشت.

ارتداد افراد در آن روزگار صرف تغيير «شيخنا االستاد (رضوان اهللا تعالي عليه) احتمال تبدل موضوع را اينگونه مطرح كرده اند: 
كشت فورا به صف دشمن  شد يا يكي از مسلمانان را مي ظر فكري از اسالم خارج ميفكر و انديشه نبوده است، بلكه هر كس از ن

شد تا در حمايت آنان قرار بگيرد. و در جوامع قبيله اي عادت ديرينه بر اين بوده كه هر كس  محارب با اسالم و پيامبر ملحق مي
متحد و هم پيمان شود. و بنابراين چنين افرادي و هر قومي براي حفاظت از خود ناچار بوده است با اشخاص و اقوام ديگري 

موضوع ارتداد در عصر پيامبراكرم (ص) و حتي ) «91(حكومت ديني و حقوق انسان، ص » شدند. دشمن محارب محسوب مي
ل فهم تعزيرات و حدود داراي مصالح غيبي و غيرقاب«  )132پيشين، ص ».(ائمه (ع) فراتر از تغيير عقيده و يا ابراز آن بوده است

براي بشر نمي باشد. و اين معنا از قرائن و تعبيرات زيادي كه در روايات مربوط به حدود و تعزيرات وارد شده است استفاده 
باشد و بعيد است كه مصالح  شود. از اين رو قبال يادآوري شد كه هدف اصلي از آنها همان تنبه مجرمين و اصالح آنها مي مي

آنها باشد. و از طرفي تحوالت اجتماعي در علوم مربوط به جرم شناسي و نحوه پيش گيري از آنها  غيبي غيرقابل فهم ديگري در
و روان شناسي مجرمين و نحوه اصالح و تربيت آنان پديد آمده است، به نحوي كه ديگر شيوه هاي گذشته در جوامع كنوني آثار 

با شيوه هاي جديد زودتر و بهتر هدف اصلي شارع از تشريع  مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممكن است گفته شود:
شود. با توجه به جهات مذكور اگر فقيه توانست از ادله مربوطه چنين استنباطي بنمايد، يعني  بعضي مجازات هاي رايج، محقق مي

ته و درحقيقت موضوع حكم باشند، تغيير ياف از آن جهت كه مصالح و مفاسد بعضي احكام مذكور، كه به منزله موضوع آنها مي
تواند طبق تغيير مصالح و مفاسد و موضوع بعضي احكام ذكر شده به تغيير حكم نظر دهد. ولي بايد كامال  تغيير يافته است، مي

(مجازتهاي شرعي و حقوق بشر، ص » مستند به آيات و روايات و ضوابط اجتهاد باشد، نه براساس تأثير از جو و شرايط موجود.
87-86(  

قدر متيقن آن  -كه به نظر راقم سطور به خوبي اثبات مي كند  -گر توضيحات يادشده نتواند تبدل موضوع مرتد را اثبات كند ا
ايجاد شبهه در بقاي موضوع است. قاعده درء (سقوط مجازات حد به مجرد شك و شبهه) اجازه اجراي استصحاب بقاي موضوع 

مر مطاع رسول اكرم (ص) حدود به شبهات رفع مي شود و چه شبهه اي اقوي از تبدل و به تبع آن بقاي حكم را نمي دهد و به ا
  موضوع؟



 53رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبي   

 

 

از منفردات اماميه است. در حقيقت ) 481اما بحث مجازات مرگ براي سب النبي آنچنانكه از سيد مرتضي نقل شد (االنتصار ص 
مجازات اعدام براي ساب الولي پيش بيني شد ) 12فت (از قرن چهارم كه نوعي انديشه غلو غيرافراطي در ميان شيعيان نضج گر

و احاديثي نيز به عنوان مستند براي آن نقل شد. اعدام ساب الولي بدون مجازات اعدام ساب النبي موجه نبود. از اين رو فقهاي 
  شيعه در حكم اعدام ساب النبي شديدتر و يكپارچه تر از فقهاي اهل سنت هستند.

  آزادي انديشه چهار. ارتداد و 

ايد؟ ارتداد نوعي انكار  ها قرار داده چرا ارتداد را نوعي انديشه و مخالفت با آن را به عنوان عرصه رقابت انديشه«الف. نوشته ايد: 
اند كه در عرصه انديشه با منطق و جدال احسن و استدالل محكم بايد وارد شد صحيح است،  حقيقت غير قابل انكار است. آورده

سؤال اين است اگر شخصي همين روش را انكار كند شما چطور با او برخورد خواهيد كرد؟ اگر كسي واضحات را منكر شود و اما 
كند؟ انسان مرتد مريضي است كه مرض او ـ  اين انكار او خطري براي سائرين داشته باشد عقل در اين مورد چه حكمي مي

موجب سرايت به ديگران و مجموعه دين است و بايد چنين انساني مجازات يعني انكار از روي هوي و هوس و حب به دنيا ـ 
  »شود.

پاسخ: اوال تغيير دين يا خروج از آن كه در لسان فقهي از آن به ارتداد تعبير مي شود در عرف حقوق ذيل عنوان آزادي عقيده و 
سالم حقيقتي غير قابل انكار است. ديگر اديان نيز دين طبقه بندي مي شود، چه از اسالم و چه به اسالم. از منظر ما مسلمانان ا

به دين خود چنين اعتقادي دارند. داور نهائي هم خداوند در روز بازپسين است. چرا حقانيت نفس االمري را با حقوق دنيوي خلط 
ي بايد نقد كرد و مي كنيد؟ بحث در حقوق دنيوي مرتد است نه در حقانيت باور وي. مدعيات كسي كه از اسالم خارج شده را م

با ادله متقن بي اساسي آنها را عيان ساخت . همه سخن در اين است كه مجازات و اعدام دواي درد نيست و مستند معتبر ديني 
هم ندارد به تفصيلي كه گفته شد، در دنياي معاصر نه تنها موثر نيست، بلكه نتيجه معكوس مي دهد و به ضرر اسالم تمام مي 

  شود.

يده ايد اگر استدالل و جدال احسن و بحث منطقي ما را نپذيرفتند چه مي كنم؟ پاسخ صريح من اين است به كار ثانيا، پرس
فرهنگي خود ادامه مي دهم و فضا و جوي مي سازم كه پشت پازنندگان به منطق و استدالل و جدال احسن بي اعتبار شوند و 

فكر را بدست گيرم و بي منطقان لجوج را به حاشيه بكشانم. صراحتا مي كوشم در عرصه فرهنگي نبض ت باشند. هشنونده نداشت
مي گويم اعدام مخالف و منتقد و مرتد و معاند غلط است. در عرصه فرهنگي و سياسي با شيوه هاي متناسب با اين فضا بايد 

  يد هم مي شود.عمل كرد، با اعدام و مجازات و داغ و درفش مشكالت فرهنگي سياسي نه تنها حل نمي شود كه تشد

كه به نظر شما مجازات دارد، به لحاظ حقوقي چگونه قابل اثبات است؟ و مجازات دنيوي » هوي و هوس و حب به دنيا«ثالثا، 
  چنين جرمي مبتني بر كدام مستند است؟

ي مي طلبد نه نسخه رابعا، اگر مرتد بيمار است بايد معالجه شود، بيمار را مجازات نمي كنند. معالجه اين بيماري نسخه فرهنگ
جزائي امنيتي. ضرورت انسان شناسي كه الزمه اجتهاد بصير است در اين موارد بيشتر آشكار مي شود. در دنياي معاصر كه به 

و غير آن اخبار به سرعت برق و باد منتشر مي شود جداسازي جوامع به شيوه گذشته ميسر نيست.    كمك اينترنت و ماهواره
  د و متناسب با جهاني كه در آن زندگي مي كنيد فتوا دهيد.چشمهايتان را بگشائي
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صحيح يا  -هر انساني حق دارد عقيده خود را «  خامسا، مناسب مي دانم به نظر مرحوم شيخنا االستاد در اين زمينه اشاره كنم:
توهين نمايد و يا مورد  ولي حق ندارد ضمن بيان انديشه خود به انديشه و عقيده ديگران و مقدسات آنان ;بيان كند -غلط 

تحريف و افترا قرار دهد. اما صرف بازگشت يا تغيير دين و انديشه اگر از روي عناد با حق مستلزم عناوين جزايي و كيفري نباشد، 
، و يا خود مستقال نمي تواند مجازات كيفري دنيوي در پي داشته باشد. بنابراين مجرد انديشه و اعتقاد، يا تغيير آن، و يا ابراز آن

اطالع از انديشه و تفكري ديگر، حق هر انساني است، و با هيچ يك از عناوين كيفري نظير ارتداد، افساد، توهين، افترا و مانند 
  )52(منتظري، رساله حقوق، ص » آن مربوط نيست.

مي كرده اند، صحيح است، ب. ضمنا اينكه در دنياي گذشته يهوديان و مسيحيان بنا بر كتب مقدسشان مرتد را مجازات و اعدام 
اما آيا در قرون اخير عالمان ديني يهود و مسيحيت در مجازات مرتد تجديد نظر نكرده اند؟ در كتاب آسماني مسلمانان كه هيچ 
مجازات دنيوي براي مرتد وجود ندارد، چرا فقهاي مسلمان در فهم قرون وسطاي يهود و مسيحيت درجا بزنند؟ حداقل به اندازه 

يكان و خاخامهاي يهود فرزند زمان خويشتن باشيد! (به عنوان نمونه بيانيه رسمي آزادي مذهبي واتيكان مورخ دسامبر پاپ وات
  قابل ذكر است.) 1965
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بخش دهم: ناسازگاري حكم قتل مرتد و ساب النبي با 

 محكمات قرآن

  
  در اين بخش كه مفصل ترين بخش رساله است به دو بحث اشاره مي شود.

  فقدان هرگونه مستند قرآني مجازات دنيوي ارتداد و سب النبي الف.

مجازات دنيوي بويژه اعدام مرتد و ساب النبي و هدر بودن دم آنها فاقد هرگونه مستند قرآني است. شما اين گزاره را ناشي از  
از قرآن را كه برخي مفسران يا عدم دقت كامل در آيات قرآن يا كم اطالعي يا ضعف علمي قلمداد كرده ايد. آنگاه هفت آيه 

فقيهان اهل سنت از قبيل امام المشككين فخر رازي و آلوسي و سرخسي به كمك استصحاب شرايع سابقه مورد استفاده قرار 
به  …اند  برخي ادعاي ظهور آياتي از قرآن كريم در مجازات قتل مرتد را نموده«داده اند به تفصيل ذكر كرده نتيجه گرفته ايد 

ال نبايد به صورت قطعي و جزمي استدالل به قرآن كريم بر قتل مرتد را منتفي دانست، گر چه به تنهايي براي استدالل هر ح
توانيم الاقل از اين آيات به عنوان مؤيد  مشكل است و به عبارت ديگر چنانچه روايات داللت واضحي بر حكم داشته باشند مي

  »استفاده كنيم.

مرتد   ندان ضعيف است كه نيازي به نقد ندارد. مدعا اين نبوده كه مفسر يا فقيهي براي مجازات اعداماستظهارات قرآني شما چ
يا ساب النبي به قرآن استناد نكرده است، مدعا اين بوده و هست كه چنين مجازاتي پايه قرآني قابل دفاعي ندارد. شما نيز بعد از 

آيه هم بيش از مؤيد نمي توان استفاده كرد و آيات قرآن به تنهايي مستند تفحص فراوان اعتراف كرده ايد كه از همين هفت 
چنين حكمي نيستند. اينكه از حبط عمل در دنيا نتيجه بگيريم كه خون مرتد محترم نيست، پس مهدور الدم است، از آنگونه 

  نبال دارد.استحساناتي است كه نقض قواعد مسّلم كالم و فقه و تفسير در مدرسه اهل بيت (ع) را بد

كتاب «كتاب االرتداد را با استدالل به سه آيه قرآن آغاز مي كند: ) 281ص  7اب مبسوط (ج تشيخ الطايفه طوسي در ك 
ان الذين آمنوا ثم "وقال ] 5[المائده  "من الخاسرين ةومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله وهو في اآلخر"المرتد. قال اهللا تعالى 

ومن يرتدد منكم "وقال تعالى ] 137[النساء   "كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيالكفروا ثم آمنوا ثم 
فدلت ] 217[البقره  "وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ةعن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخر

فمن ارتد عن االسالم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون رجال أو  ةــثبت أنها محرمهذه اآليات كلها على خطر االرتداد. فإذا 
شيخ طوسي از آيات قرآن كريم تنها خطر ارتداد و حرمت آن را دريافته » …و روي  ةــ، فإن كان رجال قتل إلجماع األمةامرأ

  است نه بيشتر. ثانيا مستندش در قتل مرتد روايات و اجماع است.
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رحمت (ص) نيز هيچ مستند قرآني ندارد. واضح است كه قرآن كريم از دشنام و بي احترامي و   براي دشنام به پيامبر حكم قتل
اسائه ادب به هر انساني نهي كرده است و رعايت احترام و ادب نسبت به پيامبر (ص) را الزم دانسته است. اما به مجازات كردن 

ايذاء خدا و رسول لعن دنيا و آخرت و عذاب اليم و خوار كننده اخروي در پي دارد (توبه بي ادبان به ساحت نبوي نپرداخته است. 
اما محروميت از رحمت الهي تالزمي با اشد مجازات دنيوي ندارد. هر ملعوني واجب القتل و مهدورالدم نيست. ). 57و احزاب  61

اسرائيل، قاذفين محصنات و قاتلين بعمد از جمله ملعونين  كافرين، مشركين، ظالمين، مرتدين، منافقين، ناقضين عهداهللا، بني
الهي در قرآن كريم هستند. از اين ملعونين تنها قتل عمد مجازات اعدام دارد و رمي محصنات نيز مجازات تازيانه دارد. دارندگان 

  اعتقادات باطل عليرغم ملعون بودن مشمول هيچ مجازات دنيوي نيستند.

  ل مرتد و ساب النبي موافق قرآن است؟آيا روايات وجوب قت .ب

اين قسمت از بحث به عدم حجيت اخبار قتل مرتد و ساب به دليل ناسازگاري با قرآن اختصاص دارد. صورت بندي استدالل به  
  قرار زير است:

  مقدمه اول. مستند اصلي حكم قتل مرتد و ساب النبي (ص) برخي اخبار آحاد است.

  محكمات قرآن كريم ناسازگار است. مقدمه دوم. اين اخبار با

  مقدمه سوم. هر روايتي كه با محكمات قرآن ناسازگار باشد مردود است.

  نتيجه: اخبار قتل مرتد و ساب النبي به دليل ناسازگاري با قرآن مردود هستند.

د قرآني است. ثانيا اگر در طي بحثهاي گذشته مفاد مقدمه اول اثبات شد و مشخص گشت كه اين حكم اوال فاقد هرگونه مستن
دليل عقلي بر خالف آن نباشد هيچ مستند عقلي هم ندارد. ثالثا اجماع منقول مدركي است و مدركي جز اخبار وارده ندارد. رابعا، 
تنها مستند حكم تعدادي اخبار آحاد است كه اندكي از آنها هم سندا صحيحه يا موثقه اند. مستند اصلي قائالن حكم وجوب قتل 

د و ساب النبي همين روايات است. اما دو مقدمه ديگر استدالل فوق نياز به اثبات دارد. در اين بحث طي دو بخش به اثبات مرت
  آنها مي پردازم.

  يك. عدم مخالفت با قرآن شرط حجيت روايات 

(ع) براي شيعه سومين منبع قرآن كريم منبع اصلي اسالم است. سنت رسول اهللا (ص) دومين منبع اسالم است. سنت ائمه اطهار 
اسالم است. شرط اعتبار روايات حاكي از سنت پيامبر (ص) و ائمه (ع) عدم مخالفت با قرآن كريم است. اين قاعده متكي بر سه 

  دليل قطعي است:

اول، دليل عقل غيرمستقل با اين صورت بندي: مقدمه اول، سازگاري دروني شرط عقلي هر دين و آئين موجهي است. مقدمه  
دوم، قرآن كريم سنگ اول اسالم است. قرآن در طول ديگر منابع اسالم و مافوق همه آنهاست. نتيجه: كليه اجزاي غيرقرآني 

يت (ع) و روش اصحاب و اجماع امت مي بايد مخالفتي با آيات محكم قرآن نداشته اسالم اعم از سنت پيامبر (ص) و سيره اهل ب
باشند. مقدمه اول كه به اصل امتناع اجتماع نقيضين باز مي گردد، از بديهيات عقلي است. اين مقدمه مورد امضاي قرآن و سنت 
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. نتيجه اين استدالل عقلي قطعي است. اين است. مقدمه دوم از اوليات تفكر اسالمي است و مبتني بر نقل متواتر مي باشد
  استدالل مستقل از استداللهاي نقلي بعدي است.

دوم، اين قاعده توسط شخص پيامبر (ص) در يكي از بزرگترين اجالسيه هاي عمومي صدر اسالم در حضور دهها هزار مسلمان 
ي را كه از من شنيديد آنرا به كتاب خدا عرضه كنيد، تعليم داده شد. پيامبر (ص) در خطبه مني به مسلمانان تذكر داد: هر حديث

خطب «اگر موافق قرآن بود، به آن عمل كنيد و اگر مخالف قرآن بود حديث من نيست و به دروغ به من نسبت داده شده است. 
(المحاسن، ح » أقله النبي (ص) بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب اهللا فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم

شيعه و سني اين قاعده گرانبهاي نبوي را به تواتر نقل كرده اند و در استناد قطعي مفاد آن به پيامبر (ص) ). 221ص  1، ج 130
هيچ ترديدي نيست. بحث لزوم موافقت با قرآن يا عدم مخالفت با آن در سه مبحث اصولي فقهي مطرح است: ترجيح در خبرين 

يط صحت شرط ضمن عقد الزم و شرائط حجيت احاديث. اگر چه درباره دو مسئله نخست بحثهاي ممتعي در متعارضين، شرا
باب تعادل و تراجيح علم اصول و كتاب مكاسب فقه شده است، متاسفانه جاي بحثي مستوفي در باب حجيت اخبار در علم اصول 

لزوم عدم مخالفت با قرآن مالك است، قدر متيقن عدم اعتبار  و درايه در اين زمينه خالي است. درباره اينكه لزوم موافقت يا
  روايت مخالف كتاب اهللا است. قدر متيقن از مخالفت نيز مخالفت با آيات محكمات قرآن كريم است.

 سوم، ائمه هدي (ع) نيز به تأسي از پيامبر (ص) اعتبار كليه روايات منقول از خود را مشروط به عدم مخالفت با قرآن و سنت
قطعي پيامبر (ص) نموده و امر كرده اند تا روايتي از ايشان رسيد نخست بر كتاب خدا عرضه شود، اگر مخالف قرآن بود، سخن 
آنان نيست، بلكه باطل و مردود و زخرف است. به عنوان نمونه به سه روايت اشاره مي كنم: امام علي (ع): ما وافق كتاب اهللا 

امام صادق (ع): كل  .( 449، ص608، االمالي صدوق، ح 226ص  1، ج 150ه. (المحاسن، ح فخذوه وما خالف كتاب اهللا فدعو
امام صادق ). 221، ص 1، ج 128، وكل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف (المحاسن، ح ةــشئ مردود إلى كتاب اهللا والسن

اين مضمون در روايات اهل بيت ). 221، ص 1، ج 129(ع): ما أتاكم عنا من حديث ال يصدقه كتاب اهللا فهو باطل (المحاسن، ح 
  .است» متواتر اجمالي«نباشد يقينا » متواتر معنوي«(ع) اگر 

  دو. ناسازگاري روايات قتل مرتد و ساب النبي (ص) با آيات محكم قرآن كريم

رالدم بودن اهانت كننده به رسول اكرم در اين قسمت به اثبات دو مسئله مي پردازم: ابتدا ناسازگاري روايات دالّ بر اعدام و مهدو
(ص) را با قرآن كريم و سنت متواتر بررسي مي كنم، آنگاه ناسازگاري روايات اعدام و مهدورالدم بودن مرتد با محكمات قرآن 

  كريم تحقيق خواهد شد.

  الف. ناسازگاری روايات قتل ساّب النبی با شيوه قرآنی مواجھه با ايذاء صاحب خلق عظيم

وايات قتل ساب النبي (ص) با آيات قرآن كريم سازگاري و موافقت دارد؟ آيات ناسازگار با مسئله قتل ساب النبي را مي توان آيا ر
  )12به دو دسته تقسيم كرد. (
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  دسته اول، آيات ايذاء پيامبر (ص)

زارهاي كافران و منافقان بي اعتنائي آيه اول: خداوند در يكي از كليدي ترين آيات رسالت پيامبرش به او تاكيد مي كند كه به آ
يرًا وَنذّرًا وشبما ودشَاه لَْناكسإِنَّا أَر ّا النَِّبيّها أَيا كن و بر خدا توكل كن كه او بهترين مدافع توست: يرَاجسو هِبإِذْن ا إَِلى الَلّـهياعد

ّم مينَ ِبأَنَّ لَهنؤْمّرِ الْمشبيرًا وّنمَلى الَلّـهَكّلْ عَتوو مأَذَاه عدينَ وقَنافالْمرِينَ وعِ اْلَكافَلا ُتطفَْضلًا َكبِيرًا و يلًا  نَ الَلّـهكو كََفى بِالَلّـهو
به فرمان او كننده بسوي خدا  دهنده و انذاركننده! و تو را دعوت اي پيامبر! ما تو را گواه فرستاديم و بشارت) «45-48(االحزاب 

بخش! و مؤمنان را بشارت ده كه براي آنان از سوي خدا فضل بزرگي است. و از كافران و منافقان  قرار داديم، و چراغي روشني
به پيامبر اجازه » اطاعت مكن، و به آزارهاي آنها اعتنا منما، و بر خدا توكّل كن، و همين بس كه خدا حامي و مدافع (تو) است.

ئها و آزارهاي كفار و منافقين داده نشده است مادامي كه به محاربه و مقاتله دست نيازيده اند. واضح است كه اين برخورد با ايذا
ايذائها و آزارها موضوع هيچ مجازات شرعي هم نيست. خداوند با قطع رحمت خود در دنيا و آخرت پيامبر و دينش را ياري مي 

  لنبي را در بر مي گيرد. سب النبي ايذاء قولي است.كند. بدون ترديد عموم ايذاء اين آيه سب ا

وإِن تَصِبرُوا    اَلّذينَ أَْشرَُكوا أَذًى َكثيرًاآيه دوم: َلتُبَلونَّ في أَموالُكم وأَنُفسكُم ولََتسمعنَّ منَ اَلّذينَ أُوُتوا اْلكَتاب من قَبلُكم ومنَ
شويد! و از كساني  به يقين (همه شما) در اموال و جانهاي خود، آزمايش مي) «186منْ عزْمِ اْلأُمورِ (آل عمران لك إِنَّ ذوتَتَُّقوا َف

كه پيش از شما به آنها كتاب (آسماني) داده شده [= يهود]، و (همچنين) از مشركان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و 
ايذاء توسط مشركان و » تر است؛ زيرا) اين از كارهاي مهم و قابل اطمينان است. ، (شايستهاگر استقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد

برخي پيروان اديان پيشين در زمره آزمايشهاي الهي است. ايذاء مورد بحث اين آيه ايذاء لساني است: سخنان آزار دهنده فراوان 
يق اين آزارهاي زباني است. در برابر اين آزارهاي زباني خداوند خواهيد شنيد. بيشك سب النبي و استهزاء مقدسات ديني از مصاد

امر به صبر و تقوي مي كند. تقوا تا مقابله به مثل يا مجازات به اشد نكنيد و صبر تا سست و مايوس نشويد. اگر آيه قبل خطاب 
آزارهاي زباني مشركان و اهل كتاب به پيامبر(ص) بود اين آيه خطاب به همه مومنان است و صريحا از آنها خواسته در برابر 

  صبر و تقوا پيشه كنند. هرگونه اقدام اضافي تجاوز از حريم تعيين شده الهي خواهد بود.

آنها كه خدا و پيامبرش ) «57اب وأَعدّ لَهم عذَابا مّهِينًا (احز ةآيه سوم: إِنَّ اَلّذينَ يؤْذُونَ الَلّـه ورسوَله َلعنَهم الَلّـه في الدّْنيا واْلĤخرَ
اي آماده كرده  دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براي آنها عذاب خواركننده را آزار مي

ت آنها كه به آزار خدا و پيامبرش اقدام مي كنند اوال در دنيا مورد لعنت و از رحمت خدا محروم مي شوند، ثانيا در آخر  »است.
عالوه بر محروميت از رحمت الهي با عذاب خواركننده اي مجازات خواهند شد. در اين آيه از مجازات دنيوي آزار دهندگان خدا و 

  رسول خبري نيست، هرچند از حيث ايذاء عموميت دارد .

ٌ لَّلّذينَ آمُنوا ةــَخيرٍ َلُّكم يؤْمنُ بِالَلّـه ويؤْمنُ للْمؤْمنينَ ورحم قُلْ أُذُنُ  آيه چهارم: ومنْهم اَلّذينَ يؤْذُونَ النَِّبيّ ويُقوُلونَ هو أُذُنٌ
نُكمتوبه  ۚ◌  م) يمأَل ذَابع ملَه ولَ الَلّـهسؤْذُونَ رينَ ياَلّذاو «گويند:  دهند و مي از آنها كساني هستند كه پيامبر را آزار مي) «61و

باور بودن او به نفع شماست! (ولي بدانيد) او به خدا ايمان دارد؛ و (تنها) مؤمنان را تصديق  خوش«بگو: » است!باوري  آدم خوش
اين » دهند، عذاب دردناكي دارند. و آنها كه رسول خدا را آزار مي» اند كند؛ و رحمت است براي كساني از شما كه ايمان آورده مي

ارش مي كند. برخي بصورت تحقيراميز رحمت نبوي را خوش باوري تعبير مي كردند، خداوند آيه تنها ايذاء خاصي به پيامبر را گز
(ص) را به نفع مومنان مي داند. ذيل   توهين اين بي ادبان را پاسخ مي دهد و حمل به صحت كالم شنوندگان از سوي پيامبر
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ز عذاب مجازات دنيوي خبري نيست. سيوطي مي گويد آيه وعده عذاب دردناك الهي به آزار دهندگان پيامبر (ص) است. اما باز ا
منافقي كه اين اسائه ادب را در حق پيامبر (ص) روا داشته بود نبتل بن الحارث بوده است. (الدر المنثور). علي بن ابراهيم قمي 

برئيل جاسوسي او را به اين منافق را عبداهللا بن نبتل معرفي مي كند كه اخبار مجلس پيامبر را نزد منافقين مدينه مي برد. ج
پيامبر (ص) گزارش دهد و اين منافق را فردي كه به لسان شيطان سخن مي گويد به پيامبر (ص) معرفي كرد. پيامبر (ص) از او 
قضيه را پرسيد و او انكار كرد و پيامبر (ص) بزرگوارانه با اين كه مي دانست او دروغ مي گويد بروي خود نياورد. ابن نبتل به نزد 

نافقين رفت و با تمسخر خبر داد كه من جاسوسي را تكذيب كردم و محمد هم حرفم را پذيرفت. آنگاه اين آيه نازل شد.(تفسير م
براي مجازات نبتل بن حارث يا عبداهللا بن نبتل و هر منافق ديگري در ارتباط با اين    در هر صورت دستوري از پيامبر  القمي)

  آيه صادر نشد.

بعضي از آنها ) «49ٌ بِالَْكافرِينَ (التوبه ةــوإِنَّ جهَنّم لَمحيَط  ِ سقَُطواةــأَلَا في الْفْتَن هم مّن يُقولُ ائْذَن لّي وَلا َتفْتنّيآيه پنجم: ومْن
اند؛  در گناه سقوط كرده آگاه باشيد آنها (هم اكنون)»! به ما اجازه ده (تا در جهاد شركت نكنيم)، و ما را به گناه نيفكن«گويند:  مي

در اين آيه به اسائه ادب ديگري از سوي منافقين اشاره شده است. در مقابل دعوت به » و جهنم، كافران را احاطه كرده است.
جهاد پيامبر برخي منافقين مي گفتند اجازه بده در جهاد شركت نكنيم تا به گناه نيفتيم. اين منافقان بي ادب جهاد در راه خدا را 
گناه يا زمينه ساز گناه معرفي مي كردند، و معلوم است چنين تعبيري اهانت به خدا و رسول است. خدا به اين بي ادبان هتاك 
خبر مي دهد شما از هم اكنون در گناه سقوط كرده دراحاطه جهنم هستيد. اسائه ادب اشاره شده در اين آيه به سب نزديكتر 

در فتنه دنيوي خبري از مجازات دنيوي نيست. پيامبر (ص) هم منافقي را در ارتباط با  است، اما بجز مجازات اخروي و سقوط
  اين آيه مجازات نكرد.

نتيجه دسته اول آيات: اوال آزار دهندگان پيامبر در آخرت مشمول عذاب خواركننده دردناك و محروم از رحمت خداوند خواهند 
بود و جهنم آنها را احاطه كرده است. ثانيا حبط عمل و بي اثر شدن آن از نتايج فعل غيراخالقي انها خواهد بود و هيچ تالزمي با 

شدن ندارد. ثالثا آنها در دنيا ملعون و محروم از رحمت خداوند خواهند بود و در فتنه سقوط كرده اند.  مجازات دنيوي يا مهدورالدم
رابعا در هيچيك از آيات پنجگانه مجازات دنيوي براي آزاردهندگان تشريع نشده است. خامسا، آزار مورد بحث آيات دوم و چهارم 

يقينا از مصاديق قطعي هر پنج آيه است. سابعا، در آيه اول پيامبر به بي اعتنائي و پنجم صريحا آزار زباني است. سادسا سب النبي 
به آزار كافران و منافقان و در آيه دوم مومنان به صبر و تقوي در قبال آزارهاي زباني امر شده اند. ثامنا، اين آيات در لزوم بي 

ران و مشركان و منافقان و عدم مجازات دنيوي آنها از آيات اعتنايي پيامبر (ص) و صبر و تقواي مومنان در قبال آزارهاي كاف
محكم هستند نه متشابه. تاسعا، اين آيات مربوط به سور مدني و برخي از آنها مربوط به سوري هستند كه در دوره متأخر مدينه و 

يا فقدان قدرت دستور برخورد  اوج قدرت پيامبر (ص) نازل شده اند، بنابراين توهم اينكه ممكن است پيامبر (ص) به دليل ضعف
با مخالفان را صادر نكرده منتفي است. عاشرا، روايات قتل يا مهدورالدم بودن ساب النبي با اين دسته آيات ناسازگار هستند. دليل 

  رح است:ناسازگاري روايات وجوب يا جواز قتل ساب النبي همچنين مهدورالدم بودن وي با اين دسته آيات (ايذاء نبي) به اين ش

اوال، موضوع اين آيات يعني ايذاء آزار پيامبر (ع) مالزم موضوع روايات مورد بحث يعني دشنام و اهانت به ايشان است، باالخص 
آزار و ايذاء آيات دوم و چهارم و پنجم صريحا آزار زباني است. سب النبي با ايذاء و آزار زباني رسول اهللا (ص) تالزم دارد، به اين 

هر سبي به ايذاء مي انجامد و ايذاء زباني نيز بدون سب متصور نيست. اگرچه ايذاء غير زباني مالكاً به آثار و مجازات معني كه 
  سب منتهي مي شود.
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وكَّلْ بي اعتنايي به ايذاء كفار و منافقين (ودع أَذَاهم) و كفايت توكل و وكالت الهي (وَت) 48ثانيا، به لحاظ حكم آيه اول (االحزاب 
َلى الَلّـهع   يًلا) داللت دارد. روايات وجوب يا جواز قتل سابكو كََفى ِبالَلّـهاتنالنبي اعو النبي از طريق مجازات وي است.   به سب

آيه مي گويد به ايذائشان بي اعتنا باش كه مالزم با عدم مجازات آنها از سوي پيامبر (ص) است. روايات مي گويند اعدامشان 
ن كه مالزم با توجه و اعتنا به توهين و سوء ادب آنهاست. مفاد آيه مورد بحث مؤيد به دو آيه سوره فرقان است: وعباد ك

حمان، كساني بندگان (خاص خداوند) ر) «63الرَّحمـنِ اَلّذينَ يمُشونَ عَلى اْلأَرضِ هوًنا وإِذَا َخاطَبهم اْلجاهُلونَ َقاُلوا سَلاما (الفرقان 
روند؛ و هنگامي كه جاهالن آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گويند)، به  تكبر بر زمين راه مي هستند كه با آرامش و بي

ي كه با لغو و و هنگام) «72وإِذَا مرُّوا بِالَلّْغوِ مرُّوا كرَاما (الفرقان » گذرند). اعتنايي و بزرگواري مي گويند (و با بي آنها سالم مي
واضح است كه اعدام ساب النبي در مخالفت با ودع أَذَاهم، وإِذَا خَاطَبهم » گذرند. بيهودگي برخورد كنند، بزرگوارانه از آن مي

اهانت و سب پيامبر (ص) بي اعتنايي و اْلجاهُلونَ َقاُلوا سَلاما، وإِذَا مرُّوا ِبالَلّغْوِ مرُّوا كرَاما است. اخالق قرآن در مواجه به دشنام و 
سالم گفتن و با بزرگواري از سخنان نابخردانه و اهانت آميز گذشتن است. اينكه پيامبر (ص) بخواهد كسي را كه به وي اهانت 

  كرده است اعدام كند در مخالفت با اين موازين محكم قرآني قرار مي گيرد.

مت و تقوي (وإِن َتصبِرُوا وَتتَُّقوا فَإِنَّ ذَلك منْ عزْمِ اْلأُمورِ) در قبال ايذاء فراوان اهل استقا) 186ثالثا، حكم آيه دوم (آل عمران 
كتاب و مشركين است. اين آيه وظيفه مؤمنين را در قبال ايذاء و آزارهاي ديني تعيين مي كند. براي يك مسلمان اهانت و اسائه 

كترين آزارهاست. قرآن مؤمنان را امر به صبر و تقوي به عنوان عزم االمور كرده است. ادب به پيامبر اسالم (ص) در زمره دردنا
و كظم غيظ و واگذار كردن امر به خداوند ندارد. اين توصيف اهل تقوا در قرآن است:  هجز تحمل بزرگوارانصبر بر ايذاء معنايي 

برند؛ و از خطاي مردم  و خشم خود را فرو مي) «134ـه يحبّ الْمحسنينَ (آل عمران والَلّ  واْلكَاظمينَ اْلَغيظَ واْلعافينَ عنِ النَّاسِ
امر به تقوي يعني فرو بردن خشم و درگذشتن از خطاي مردم. واضح است كه » گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد. درمي

  يه است.ساب خطاكار را در جا اعدام كردن مخالف صبر و تقواي امر شده در آ

وظيفه وجوبي پيامبر (ص) است. صيغه امر (ودع أَذَاهم) ظاهر در وجوب است و كليه قرائن ) 48رابعا، مفاد آيه اول (االحزاب 
از حيث داللت بر وجوب يا استحباب صبر و تقوي جاي بحث ) 186پيش گفته مؤيد اين ظهور است. اما مفاد آيه دوم (آل عمران 

َ وأْمرْ بِالْمعرُوف ةيا بَنيّ أَقمِ الصَّلا  االمور قرآني صبر مطرح است. يكي همين آيه مورد بحث است. دومي: دارد. در هر سه عزم
پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهي از « ﴾١٧لقمان ﴿واْنه عنِ الْمنَكرِ واصِبرْ عَلى ما أَصابك إِنَّ ذَلك منْ عزْمِ اْلأُمورِ 

در اين آيه اقامه نماز و امر بمعروف و » رسد شكيبا باش كه اين از كارهاي مهم است! منكر كن، و در برابر مصايبي كه به تو مي
ر بواسطه وحدت سياق نهي از منكر واجب است، مورد سوم عزم االمور كه صبر بر مصيبت باشد نيز عالوه بر ظهور صيغه ام

اما كساني كه شكيبايي و عفو كنند، اين « ﴾۴٣الشورى﴿ظاهر در وجوب است. سومي: ولَمن صبرَ وغََفرَ إِنَّ ذَلك لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ 
تمال اين آيه و آيه مورد بحث صبر و بخشش و تقوي از عزم االمور شمرده شده است. اگرچه اح» از كارهاي پرارزش است!

وجوب صبر در اين دو آيه منتفي نيست، اما استحباب تقوي و بخشش اظهر است. نتيجه اينكه مفاد روايات قتل ساب النبي با 
  اولويت غيرالزامي صبر و تقوي مخالفت ندارد. مخالفت زماني محرز بود كه اين اولويت الزامي يعني صبر واجب باشد.

سوره احزاب ناسازگار است. اگرچه بحث در اين آيه درباره  48قتل ساب النبي با آيه محكم خامسا، روايات دالّ بر وجوب يا جواز 
ايذاء از جانب كفار و منافقين است، اما مورد مخصص نيست، و حكم مستفاد از آيه اختصاصي به اين دو گروه ندارد، بلكه مطلق 

(ص) است، اما مضمون آيه يقينا از اختصاصات نبي (ص) ايذاء را شامل مي شود. از سوي ديگر آيه اگرچه خطاب به پيامبر 
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نيست. نهي از اطاعت از كفار و منافقين، توكل بر خداوند و بي اعتنايي به آزارهاي مخالفان عالوه بر پيامبر (ص) مؤمنان را نيز 
  ت.سوره احزاب نيس 48شامل مي شود. در نتيجه ترديدي در ناسازگاري روايات قتل ساب النبي با آيه 

  دسته دوم: آيات پيامبر صاحب خلق عظيم

پيامبر داراي مكارم اخالق است. تتميم اين ». اي داري و تو اخالق عظيم و برجسته) «4آيه اول: وإَِنّك َلعَلى ُخُلقٍ عظيمٍ (قلم 
  مكارم اخالق هدف بعثت نبوي است. رئوس اين اخالق عظيم در ديگر آيات اين دسته تبيين شده است.

 ةــپيامبر رحم» و ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.) «107ً لّْلعالَمينَ (االنبياء ةــدوم: وما أَرسلَْناك إِلَّا رحم آيه
  للعالمين است. رحمت نخستين مولفه اخالق عظيم نبوي است.

 محا رةــآيه سوم: فَبِمُكنت َلوو ملَه نتل ّنَ الَلّـهم ٍ كلونْ حيظَ الَْقلْبِ لَانفَُضّوا مي   َفظًّا غَلف مهشَاوِرو مرْ لَهَتغْفاسو منْهع ففَاع
]  [= مردم به (بركت) رحمت الهي، در برابر آنان) «159إِنَّ الَلّـه يحبّ الْمَتوكّلينَ (آل عمران   َفإِذَا عزَمت َفَتوَكّلْ عَلى الَلّـه  اْلأَمرِ

شدند. پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب!  نرم (و مهربان) شدي! و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي
و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامي كه تصميم گرفتي، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكالن را دوست 

به اسالم زائيده نرمخوئي پيامبر است و اين طبع نرم نتيجه رحمت الهي است. نرمخوئي دومين مولفه اخالق جذب مردم » دارد.
عظيم پيامبر است. خشونت و سنگدلي نتيجه اي جز پراكنده شدن مردم از اطراف فرد سنگدل ندارد. استغفار و طلب بخشش از 

وكل بر خداوند مولفه هاي بعدي اين اخالق عظيم است. پيامبر اخالق خداوندبراي گناهان مردم و مشاوره در امور با مردم و ت
ملوك و فراعنه نداشت. شاهان و ديكتاتورها تا كسي به ايشان توهين كند يا دشنام بگويد درجا او را سر به نيست مي كنند. 

دم و نرمخويي هم تناسبي ندارد. اعدام توهين كننده و دشنام دهنده مصداق فظّ غليظ القلب بودن است و با استغفار براي مر
  اخالق عظيم گذشت و عفو از تندخويي جاهالن است، انچنانكه در عفو تاريخي مّكه مشاهده كرديم.

به يقين، ) «128 ةــ(التوبف رّحيم آيه چهارم: َلقَد جاءُكم رسولٌ مّنْ أَنُفسُكم عزِيزٌ علَيه ما عنُتّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤْمنينَ رءو
رسولي از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاي شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و 

پيامبر از رنج مردم رنج مي برد، غمخوار مردم بود، عاشق هدايت بود نه انتقام، اهل رحمت و رأفت نسبت به اهل » مهربان است.
  بود. سه مؤّلفه ديگر از اخالق عظيم نبوي در اين آيه ترسيم شده است.ايمان 

نتيجه دسته دوم آيات: خلق عظيم و مكارم اخالق پيامبر شامل مولفه هاي زير است: رحمت براي جهانيان، نرمخويي، عفو و 
بر خداوند، غمخوار مردم، شائق  گذشت از خطاهاي مردم، استغفار از خداوند براي بخشش گناهان مردم، مشورت با ايشان، توكل

هدايت مردم، اهل رأفت و شفقت بر اهل ايمان. پيامبر (ص) موظف به عفو و گذشت و استغفار و رحمت و رأفت بوده است. 
فرد هّتاك و دشنام دهنده به او تناسبي با اين خلق عظيم و مكارم اخالق ندارد. روايات قتل و مهدورالدمي ساب النبي   اعدام
زگار با اين دسته آيات است. وجه ناسازگاري به اين شرح است: الزمه خلق عظيم عفو و گذشت از خطاهاي مردم و رحمت و ناسا

رأفت نسبت به آنان است. اعدام دشنام دهنده و ساب النبي يعني عدم گذشت و عفو. مخالفت اينگونه روايات با اين دسته آيات 
  مخالفت نفي و اثبات است.
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د اين آيات در مورد پيامبر (ص) است و تكليفي را متوجه مؤمنان نمي كند، پاسخ داده مي شود كه صاحب خلق اگر گفته شو
عظيم نمي تواند دستور قتل دشنام دهنده به خود را صادر كرده باشد. به عبارت ديگر كليه رواياتي كه قتل ساب النبي را به 

به باور شيعه علي نفس نبي است و ولي نمي تواند چيزي جز خلق عظيم  پيامبر (ص) نسبت مي دهند از حجيت ساقط مي شوند.
داشته باشد، اگر نبي (ص) مجاز به دستور قتل ساب النبي نيست، بواسطه مخالفت با خلق عظيم، ولي نيز به همين دليل مجاز به 

تل ساب النبي به دليل مخالفت اين دستور قتل ساب النبي نمي باشد. معناي فقهي اين تبيين، عدم حجيت روايات وجوب ق
  روايات با محكمات آيات قران كريم است.

اكنون نوبت به پاسخگويي به پرسش اصلي اين قسمت مي رسد: روايات قتل و مهدورالدم بودن ساب النبي در تعارض با آيات 
حبط اعمال و لعن الهي در اين آيات نيود. دو دسته يادشده هستند. در برابر ايذاء و استهزاء و دشنام به مقدسات نتيجه اي جز 

وظيفه مومنان و پيامبر (ص) در قبال ايذاء بي اعتنايي و صبر و تقوي، در قبال استهزاء آيات الهي اعراض از مجلس تا زمان 
ستهزاء و تغيير موضوع سخن و عدم مقابله به مثل در قبال سب و دشنام به خداوند بود. در هيچيك از آيات قرآن كريم براي ا

دشنام به خدا و رسول مجازات دنيوي ذكر نشده است. بر عكس پيامبر (ص) كه براي مكارم اخالق مبعوث شده و صاحب خلق 
عظيم معرفي شده امر به عفو از خطاهاي مردم، نرمخويي و استغفار از گناهان مردم و رحمت براي جهانيان و رأفت براي مومنان 

 159سوره قلم و  4سوره احزاب،  48مهدورالدم بودن ساب النبي ناسازگار با آيات محكمات شده است. روايات وجوب قتل و 
سوره آل عمران است به تفصيلي كه گذشت. بحث در اصل تشريع مجازات اعدام براي ساب النبي است نه در عفو از مجازات 

  بعد از تشريع اصل مجازات.

  امام علی (ع) و عفو ساب الولی

الق شاهانه نداشت. هرگز بدي را با بدي پاسخ نمي گفت، بلكه از خطاهاي مردم در مي گذشت و آنان را مي پيامبر (ص) اخ
والَلّـه غَُفور  ۗ◌  أََلا ُتحبّونَ أَن يغْفرَ الَلّـه لَُكم   داشت: ولْيعُفوا وْليصفَحوا -كه توصيه قرآن است  -بخشود و حالت عفو و صفح 

داريد خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان  آنها بايد عفو كنند و چشم بپوشند؛ آيا دوست نمي) «22ر رّحيم (النو
 ةــآيا اعدام توهين كننده و دشنام دهنده اخالق شاهان و مستبدين نيست؟ اين چه تناسبي با مكارم اخالق رحم  »است!

للعالمين دارد؟ در اينجا الزم است به يكي از حكمتهاي نهج البالغه كه درباره شيوه مواجه امام علي (ع) با پديده سب و دشنام 
إِنّي أَْكرَه لَُكم أَنْ َتُكونُوا   است اشاره كنم. امام (ع) اصحابش را از سب و دشنام به دشمن در ميدان جنگ بشدت برحذر داشت:

در واقعه اي ديگر سيد رضي اينگونه گزارش مي دهد: » من خوش ندارم شما دشنامگو باشيد.) «206(نهج البالغه خطبه  سبّابِينَ
يوفَقَالَ ع ر ْقتُُلوهيل ماَلَْقو ثَبَفو ها أَفْقَهراً مكَاف اَللَّه ارِجِ: قَاَتَلهنَ اَْلَخولٌ مجِبَقالَ ر ّبس وا هنْ ذَنْبٍ (حكمت داً إِنَّمع فْوع بٍّ أَوس

مردى از خوارج گفت خدا او را در حالي كه كافر است بكشد چه نيك فقه داند. مردم براى كشتن او برخاستند، امام ) «420
  »فرمود: آرام باشيد، دشنام را دشنامى بايد و يا بخشودن گناه شايد.

است و روش مواجهه او با ساب الولي راهنماي خوبي براي كشف  علي بن ابي طالب (ص) تربيت شده دامان پيامبر (ص)
ولي را نفس نبي مي دانند. اين خارجي به ) 61مجازات ساب النبي است، بويژه براي آنان كه با تمسك به آيه مباهله (آل عمران 

رسول اهللا. اصحاب خواستند صراحت ولي اهللا را سب كرد. گفت خدايش كافر بكشد، دو دشنام بسيار زشت به خليفه و وصي 
خونش را بريزند. امام (ع) پاسخي داد كه تا ابد فخر مسلماني است: پاسخ دشنام قتل نيست، پاسخ دشنام دشنام است يا بخشش. 
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جايز ) 194(بقره، » فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«در اين مورد اگرچه مقابله به مثل به حكم آيه قرآن 
ت، اما اين مقابله دشنامي در برابر دشنام است، نه قتل و اعدام در برابر دشنام. مفاد اين آيه بيانگر اصل عدالت قضايي يعني اس

تناسب جرم و مجازات است. اين آيه درواقع مسلمانان را از مجازات و مقابله شديدتر نهي مي كند. بنابراين، روايات دال بر قتل و 
اما گزينه منتخب علي عفو بود. اگر پيامبر هم در موقعيت   با اين آيه از قرآن نيز مخالفت صريح دارد.حليت خون ساب النبي 

  مشابهي قرار مي گرفت بدون ترديد به دستور قرآني فليعفوا و ليصفحوا عمل مي فرمود.

يل، ثانيا مضمون اين حديث گفته نشود اين حديث سند ندارد. پاسخ مي دهم اوال نقل اين حديث به عنوان مؤيد است نه دل
المضامين كه اليمكن ان يقول به غيره (ع) حكم عقل است و امام حكم عقل را امضا كرده است. اين ترجمان قرآن و  ةــعالي

تجلي سنت نبوي است. ساب النبي هم همانند ساب الولي مجازات اعدام ندارد و خونش هدر نيست. فعل امام علي عمل به 
: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن ةيا علي: ثالث من مكارم األخالق في الدنيا واآلخر«د: وصيت پيامبر بو

اين مضمون مستفيض است و امضاي سيره ) 357ص  4وصاياي پيامبر به امام علي، من اليحضره الفقيه، ج ».(جهل عليك
آيا ساب النبي ظالم در حق پيامبر نيست؟ روايات قتل ساب  عقال در فضيلت اخالقي است. آيا پيامبر واعظ غيرمتعظ بوده است؟

  النبي معارض با قرآن و اينگونه روايات مؤيد است كه شمه اي از آنها گذشت.

  ب. قرآن و آزادی دين و ارتداد

ات كتاب ت با قرآن مجيد يا حداقل عدم مخالفت با محكمفقتل و مهدورالدم بودن مرتد شرط الزامي مواقآيا روايات وجوب 
خدا را حائز است تا حجت باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش آيات قرآن كريم را درباره آزادي مذهب و عقيده را در ضمن چهار 
دسته به اجمال بررسي مي كنم و روايات مورد بحث را با آيات هر دسته از حيث موافقت و مخالفت سنجيده در انتها ناسازگاري 

  )14ت قتل و مهدورالدم بودن مرتد را اثبات مي كنم. (محكمات قرآن كريم با روايا

  دسته اول : نفی اکراه و اجبار در دين و ايمان

الوثقي ال انفصام لها ة آيه اول: ال اكراه في الدين قد تبين الرّشد من الغي فمن يكفر بالّطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعرو
اكراه روا نيست ، چرا كه راه از بيراهه به روشني آشكار شده است ، پس هركس كه به  در دين) «256واهللا سميع عليم (البقره 

طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به راستي كه به دستاويز استواري دست زده است كه گسستگي ندارد و خداوند شنواي دانا 
را بر اجبار و اكراه و فشار قرار نداده و نهي از   آيه فوق متحمل نفي و نهي است . نفي اينكه خداوند امر ايمان» است.
كسي را بر ايمان آوردن اجبار نكنيد، چرا كه ايمان و كفر اجباري اعتباري ندارد. رد اجبار در اين آيه مساوي پذيرش   اينكه

ج شدن از دين. اينكه آزادي در امر دين است، و الزمه اش آزادي در دو امر است: آزادي در وارد شدن در دين و آزادي در خار
مردم مخير بين دين خاص و مرگ شوند، يعني نفي آزادي و پذيرش اكراه در امر دين. اگر افراد آزاد باشند ديني را قبول كنند، 
 اما بعد از ورود در دين آزاد نباشند آن دين را وا نهند، بقايشان در دين تنها با اكراه، اجبار و از ترس مجازات ميسر است. درعين

و باطل را بسيار روشن و آشكار مي داند، بي آنكه    حال قرآن كريم ايمان به خداوند را رشد و حق معرفي كرده و تمايز حق
   .را به دين حق مجبور كند   بخواهد آدميان
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داده بلكه قرآن مجيد آزادي عقيده و عدم اكراه را به دليل اطالقي كه از آيه شريفه به دست مي آيد به دين اسالم اختصاص ن«
هرگونه فشار و اكراه را موضوعاً از كليه اديان، بلكه با مدنظرگرفتن الغاء خصوصيت مورد از كليه عقايد و افكار منتفي اعالم كرده 

(مهدي حائري ». است ، چنين حريت و آزادي كه ارتباط طبيعي و ذاتي با ماهيت بشر دارد، نه قابل وضع است و نه قابل رفع
عدم اجبار بر پذيرش دين، خود يكي از احكام ديني است كه در همه شرايع و حتي ) «15اعالميه حقوق بشر) (يزدي، اسالم و 

قديمي ترين آن ها كه شريعت نوح(ع) است تشريع شده و تا به امروز نيز به قوت خود باقي بوده و نسخ نگرديده 
) 363-364ص  3شأن نزول اين آيه مسئله ارتداد است. (طبرسي، مجمع البيان، ج ) 207، ص 10طباطبائي، الميزان، ج »(است.

نسخ نشده است (محقق ) 73 ةــبه آيات جهاد (التوب» ال اكراه في الدين«برخالف نظر برخي مفسران اهل سنت آيه شريفه 
يم اسالمي است. ترديدي نيست و تا قيام قيامت سرلوحه آزادي دين در تعال) 307-309خويي، البيان في تفسير القرآن 

درنظرگرفتن مجازات هايي ازقبيل اعدام و حبس ابد براي مرتد، يا مخيركردن كفار بين اسالم و مرگ از مصاديق بارز اكراه در 
  دين است و منافي و معارض آيه شريفه.

و اگر پروردگارت ) «99نين(يونس آيه دوم: ولو شاء ربك آلمن من في االرض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤم
با اينكه » مي خواست تمامي اهل زمين ايمان مي آورند، پس آيا تو (اي پيامبر) مردم را به اكراه وامي داري تا اينكه مؤمن شوند؟

مردم  ايمان آوردن به خدا و آخرت حق است ، اما خداوند اراده تكويني بر ايمان آدميان نكرده است، چه در اين صورت اختيار
انسان آزادانه و مختارانه آن را   منتفي مي شد و ثواب و عقاب بر كفر و ايمان عبث بود. دين و ايمان زماني ارزش دارد كه

برگزيند. آن گاه كه پيامبر(ص) از ايمان نياوردن برخي افراد نگران مي شد و بر مسلمان شدنشان اصرار مي ورزيد، خداوند به او 
خداي تو اكراه بر ايمان و دين را نپسنديده است تو چگونه مي پسندي؟ بر سبيل استفهام انكاري مي متذكر مي شد كه وقتي 

پرسد آيا تو مردم را مجبور مي كني كه ايمان بياورند؟ و پاسخ واضح است كه منفي است. اگر اكراه و اجبار بر ايمان آوردن و 
اندن و فشار در ابقاي ايمان روا باشد؟ ايمان آوردن و مسلمان شدن مسلمان شدن روا نيست چگونه اكراه و اجبار در مسلمان م

را بر اين حق مجبور كنيم، چگونه مي توان افراد را بين اسالم و اعدام مخير   حق است، با اين همه خداوند اجازه نداده كسي
ا درنظرگرفتن مجازات هايي از قبيل ايمان به كفر و مرتد نشدن حق است. آيا مجازيم ب كرد؟ هكذا مؤمن ماندن و تبديل نكردن

  حبس ابد و اعدام افراد را بر بقاي در اسالم و ايمان مجبور كنيم؟

من عنده فعميت عليكم انلزمكموها و انتم لها كارهون ة من ربي و آتاني رحمـة آيه سوم: قال يا قوم ارأيتم ان كنت علي بيّنـ
رحمتي   از سوي پروردگارم حجت آشكاري داشته باشم و از سوي خويش نوح) گفت: اي قوم بينديشيد كه اگر من) «(28(هود 

به من بخشيده باشد و (اين حقيقت ) از شما پنهان مانده باشد، پس آيا مي توانيم درحالي كه شما آن را ناخوش مي داريد، شما 
با انكار مردم عصر خويش مواجه شد و او نوح پيامبر(ع) آن گاه كه پيام الهي خود را بر مردم عرضه كرد، » را به آن ملزم كنيم؟

را تكذيب كردند. او در احتجاج با قومش آنان را به انديشه دعوت مي كند كه چه بسا او از جانب پروردگارش حجت داشته باشد 
را ملزم به و اين حجت از ديد مردم مخفي مانده باشد. آيا پيامبر مجاز است درحالي كه مردم از حق ابراز كراهت مي كنند آن ها 

پذيرش حق كند؟ استفهام انكاري است يعني واضح است كه پيامبر چنين اجازه اي ندارد. اگر پيامبر چنين اجازه اي ندارد آيا 
مجازات بر بقاي در ايمان و اسالم وا   پيروان پيامبران مجازند مردم را به كراهت و زور به اسالم وا دارند يا با فشار و تهديد به

  دارند؟



 65رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبي   

 

 

جه آيات دسته اول: از اين سه آيه مي توان اين قاعده آمره قرآني را نتيجه گرفت كه نمي توان و نبايد كسي را به دين و يتن
ايمان مكره و مجبور كرد. آزادي مذهب چيزي جز نفي اكراه و اجبار در اين حوزه نيست. روايات وجوب قتل و مهدورالدم بودن 

  ين ندارد و در مخالفت آشكار با آيات نفي اكراه قرآن است.مرتد معنايي جز اكراه در بقاي در د

  دسته دوم : آزادی در اختيار ھدايت و ض@لت در دنيا

اي پيامبر، بگو حقّ از جانب ) «29آيه اول: و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا (كهف 
هد ايمان بياورد و هر كه مي خواهد كافر شود، ما براي ستمكاران آتشي مهيا كرده ايم پروردگارتان است ، پس هر كه مي خوا

با اينكه در حقانيت اسالم ترديدي نيست ، با اين همه قرآن كريم به صراحت اعالم مي كند هر كه مي خواهد بپذيرد و ». …
وي كفر را گوشزد كرده است. اما آيا در دار ابتال يعني ايمان آورد. و هركه مي خواهد نپذيرد و كافر شود. خداوند تنها جزاي اخر

دنيا قرار است كسي به خاطر عقيده و دينش مجازات شود؟ اگر چنين بود ديگر هركه ايمان خواهد و هركه كفر خواهد معني 
و مؤمنان حق  نداشت. خداوند در اين آيه مبناي آزادي مذهب را در دنيا و سزاي انتخاب نادرست را در آخرت تذكر مي دهد

با » ومن شاء فليكفر«ندارند منطق متين الهي را فرونهند و به منطق خشونت و اجبار و تهديد در ديندار كردن ديگران رو آورند. 
  وجوب اعدام مرتد در تعارض آشكار است.

يضل عليها و ما انا عليكم  آيه دوم: قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانّما
بگو اي مردم ، حق از جانب پروردگارتان آمد، پس هر كه راهياب شود همانا به سود خويش راهياب شده ) «108بوكيل (يونس، 

ترديدي نيست كه قرآن راه را » باشد و هركس به بيراهه رود، همانا به زيان خويش بيراهه رفته است و من نگهبان شما نيستم.
هه و اسالم را با كفر يكسان نمي شمارد. اما اينكه انسان آزادانه راه را برگزيند هنر است و شايسته پاداش واال اينكه در دنيا با بيرا

فرا روي آدميان تنها يك راه ـ راه راست ـ قرار داده شده و همگان مجبورباشد به همان راه بروند و االّ زندگي خود را از دست 
زي به آزمايش دنيوي و ثواب و عقاب اخروي؟ اصل اصيل معاد جز با آزادي مذهب در دنيا ميسر نيست. مي دهند، ديگر چه نيا

  افراد را به دليل خروج از اسالم يا عقيده نادرست مجازات كردن در تعارض با اين آيه شريفه است.

) 41عليها و ما انت عليهم بوكيل (زمر  لضل فانما يض بالحق فمن اهتدي فلنفسه ومن آيه سوم: انا انزلنا عليك الكتاب للناس
ما كتاب (قرآن ) را به حق براي مردم برتو فرستاديم ، پس هركس كه راهياب شود همانا به سود خويش راهياب شده است و «

ت ، اما قرآن حق را به مردم نمايانده اس» هركس بيراه مي رود، همانا به زيان خويش بيراهه رفته است و تو نگهبان آنان نيستي.
مردم در اين دنيا آزادند حق را تبعيت كنند يا حق را زيرپا نهند و آخرت سراي پاداش و ارزيابي است. ما مجاز نيستيم كاري كه 
خدا بر پيامبرش نپسنديده است به مردم روا داريم. خدا ورسولش مردم را در پذيرش دين آزاد گذاشتند و البته حق را به آن ها 

سراي راحت و سعادت آنان است كه آزادانه و با اختيار حق را پذيرفتند. مجازات مرتد و افراد را به زور در دين  تذكر دادند. آخرت
  نگاه داشتن و تخيير بين خرج از اسالم و اعدام در تعارض صريح با مفاد اين آيه شريفه است.

و امرت ان اكون من المسلمين و ان اتلوا القرآن فمن الذي حرّمها و له كل شيء ة آيه چهارم: انما امرت ان اعبد رب هذه البلد
فقل انما انا من المنذرين و قل الحمدلّله سيريكم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل عما  اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضل

است بپرستم و همه چيز او  همانا فرمان يافته ام كه پروردگار اين شهر را كه آن را حرم (امن ) قرار داده) «91-93تعملون (نمل 
راست وفرمان يافته ام كه از مسلمانان باشم و اينكه قرآن بخوانم، پس هركس راهياب شود همانا به سود خويش راه يافته است 
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و هركس بيراه رود بگو كه من فقط از هشدار دهندگانم و بگو سپاس خداوند را به زودي آيات خويش را به شما بنماياند و آن 
پيامبر(ص) مردم را از عاقبت اديان و عقايد باطل انذار مي » ها را بشناسيد و پروردگارت از آن چه مي كنيد غافل نيست. گاه آن

دهد و برحذر مي دارد، بر آنان قرآن تالوت مي كند، دين و عقيده درست را به آنان مي نماياند، هر كه پذيرفت خوشا به 
و در آخرت نتيجه انتخاب ناپسندش را خواهد ديد. خداوند ناظري بصير است و همه سعادتش و آنكه نپذيرفت خود زيان ديده 

انتخاب ها را به دقت زير نظر دارد.خروج از دين را با اعدام مجازات كردن در تعارض با انذار به ضال در اين آيه شريفه است. اگر 
لي بود. خداوند به وي چنين اجازه اي نداده است، ديگران كه قرار بود هر گمراهي ا به صالبه بكشيم، پيامبر در اين امر احق و او
  جاي خود دارند. اعدام مرتد در تعارض صريح با اين آيه نيز هست.

نتيجه دسته دوم آيات: اين دسته از آيات كه نمونه اي از آن گذشت با تأكيد بر آزادي دنيوي در هدايت و ضاللت از مباني آزادي 
عقيده و مذهب با وضع هر گونه مجازات دنيوي به دليل امور اعتقادي و ديني بويژه وضع مجازات عقيده ومذهب است. آزادي 

من شاء فليكفر، من ضل فانّما يضل عليها و ما انا عليكم بوكيل، و من «اعدام براي خروج از دين در تعارض كامل است. 
ه تالزم دارد، واال اگر بنا بر مجازات گمراهان اعم از كافر با نفي مجازات دنيوي گمراه كافر شد» فقل انما انا من المنذرين ضل

اصلي و غيراصلي باشد اين آيات لغو خواهند بود. اگر افراد را بين بقاي بر ايمان و مرگ يا حبس ابد با اعمال شاقه مخير گنيم 
من «مرتد باشد مي توانيم بگوئيم  ؟ اگر بنا بر عدم مجازات دنيوي گمراهان»فمن شاء فليكفر«آنگاه چگونه مي توانيم بگوئيم 

، اما با مجازات اعدام مرتد چنين آيه اي لغو خواهد بود. انذار وقتي معنا مي دهد كه »ضل فانّما يضل عليها و ما انا عليكم بوكيل
معني مي شود.  در اين دنيا مجازاتي نباشد و در آخرت عذاب اليم در انتظار باشد. با مجازات اعدام انذار همانند نفي وكالت بي

روايات وجوب قتل مرتد يا مهدورالدم بودن وي در مخالفت با اين دسته از محكمات آيات قرآن كريم است. واضح است كه اين 
  آيات هيچ اختصاصي در كفر و ضاللت ابتدائي ندارند و كافر اصلي و غير اصلي را يكسان شامل مي شوند.

  بار بر حقدسته سّوم: وظيفه پيامبر، اب@غ حق نه اج

در قرآن كريم شأن و جايگاه رفيع پيامبر(ص) در ارتباط با دين مردم به دقت تعيين شده است. وظيفه پيامبر پيام آوري، ابالغ 
  ارشاد و راهنمايي است، او حق اجبار و اكراه مردم در پذيرش دين حق ندارد:

پس تذكر بده كه همانا تو تذكردهنده اي و تو بر آنان ) «22تا  21آيه اول: فذكر انّما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر (غاشيه 
وظيفه پيامبر ابالغ پيام دين است ، او حق را به مردم متذكر مي شود. هر كه خواست مي پذيرد و از مزاياي » سيطره نداري

متحمل مي شود. تجلي آثار فراوان حق بهره مند مي شود و هر كه نخواست نمي پذيرد و البته زيان هاي فراوان بيراهه رفتن را 
حق و باطل به طور كامل در قيامت است و دنيا سراي آزمايش . پيامبر بر مردم سلطه و اجباري ندارد تا به ايمان آوردن يا بر 

  ايمان ماندن و ادارشان كند اگر پيامبر چنين اجازه اي ندارد آيا پيروان پيامبر حق دارند آزادي مردم را در مذهب سلب كنند؟

ما به آن چه مي گويند آگاه تريم «  )45بما يقولون و ما أنت عليهم بجبار فذّكر بالقرآن من يخاف وعيد (ق   يه دوم: نحن اعلمآ
  »و تو بر آنان زورگو نيستي پس هركس كه از وعده عذاب من مي ترسد به قرآن پند بده.

سبيال و توكل علي الحي الذي  ربه  اجر اال من شاء ان يتخذ الي آيه سوم: و ما ارسلناك اال مبّشرا و نذيرا قل ما اسئلكم عليه من
ما تورا جز مژده رساندن و هشداردهنده نفرستاديم ، بگو ) «58تا  56بحمده و كفي به بذنوب عباده خبيرا (فرقان  اليموت و سبح
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ند و بر (خداوند) زنده اي كه براي آن از شما مزدي نمي طلبم مگر اينكه كسي بخواهد كه به سوي پروردگارش راهي پيشه ك
  »نمي ميرد توكل كن و شاكرانه او را تسبيح بگوي و او به گناهان بندگانش بس آگاه است.

اگر بخشي از آن چه به ) «40و علينا الحساب (رعد   آيه چهارم: و ان ما نريّنك بعض الذي نعدهم او نتوّفيّنك فانما عليك البالغ
بنمايانيم ، يا جان تورا (پيش از آن ) بگيريم، جز اين نيست كه پيام رساني بر تو و حسابرسي بر آنان وعده داده ايم به تو 

  »ماست.

خداوند بر پيامبر جز پيام رساني نيست و ) «99آيه پنجم: و ما علي الرسول اال البالغ و اهللا يعلم ما تبدون و ما تكتمون (مائده 
  »پنهان مي نمائيد.آن چه را آشكار مي كنيد و آن چه  دنمي دا

نتيجه آيات دسته سوم: اين مضمون هم در سور مكي است، هم در سور مدني، حتي در آخرين سوره نازل شده بر پيامبر (ص). 
اگر پيامبر كه اولين انسان عالم اسالم است در قبال دين ديگران شأني جز بشارت و انذار ندارد، آيا ديگران مجازند در ارتباط با 

أني جز تشويق و انذار برگزيدند و آزادي مردم در دين و عقيده را سلب كنند؟ اگر محاسبه و ارزيابي دين آدميان كار دين مردم ش
خداوند و ابالغ و ارائه طريق كار پيامبر باشد، سلب آزادي عقيده و دين مردم و عقاب و پاداش اخروي را به صحن دنياكشانيدن 

ه يژر انسان نپسنديده و پيامبرش مرتكب نشده است.مجازات به دليل تغيير دين بونوعي خدايي كردن است، كاري كه خدا ب
حكم اعدام براي مرتد در تعارض مستقيم با اين دسته آيات محكم قرآن كريم است. الزمه اينكه پيامبر فقط تذكر دهنده باشد و 

غ پيام به عهده او و حساب رسي به عهده خداوند سيطره اي بر مردم نداشته باشد، تنها هشدار دهنده و مژده رسان باشد، ابال
باشد، اين است كه ورود و خروج در دين اختياري باشد، نه اينكه فرد بين بقاي در دين و مرگ مخير باشد. اگر مجازات مرگ در 

د، همچنانكه با انتظار كسي كه از اسالم خارج مي شود باشد، ديگر اينكه پيامبر (ص) فقط تذكر دهنده است بي معني خواهد بو
مجازات اعدام براي مرتد اينكه پيامبر(ص) فقط انذار دهنده و ابالغ كننده است بي معني خواهد بود. حكم اعدام يعني حساب 

  مرتد را دنيا رسيدن، ديگر چه معنايي براي ابالغ به عهده تو و حساب به عهده ما (خدا) مي ماند؟

دسته از آيات ديگر امكان اجراي هيچ مجازاتي از جانب پيامبر (ص) نخواهد بود، گفته نشود كه بر فرض صحت استدالل به اين 
حال آنكه پيامبر برخي حدود شرعي را به امر الهي اجرا مي كرده است. در پاسخ گفته مي شود: مجازات دزد و مرتكب اعمال 

امع است و مخالفتي با ابالغ پيام الهي و منافي عفت و برهم زننده امنيت عمومي و مانند آن الزمه نظم اجتماعي در همه جو
انذار و امثال آن ندارد، اما مجازات تغيير دين دقيقا بر خالف موازين يادشده است. اگر قرار باشد پيامبر افراد را با مجازات اعدام 

ه چنين تالي فاسدي نمي بر بقاي در اسالم مجبور كند كليه آيات اين دسته لغو مي شوند، حال انكه مجازات بر جرائم اجتماعي ب
انجامد. چرا كه مجازات دنيوي مرتد با كليه مجازاتهاي ديگر متفاوت و دقيقا در مخالفت با كليه مفاهيم كليدي اين دسته از 

  آيات است. فتأمل.

  دسته چھارم : عدم مجازات دنيوی مرتد

متين خود تنها از عاقبت سوء اخروي آنها خبرداده و هيچ قرآن كريم اگرچه تغيير ايمان به كفر را مذموم دانسته ، اما بنابر منطق 
  مجازات دنيوي از قبيل اعدام و حبس ابد را بر ارتداد تجويز نكرده است.
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ئك ٰ◌ مت وهو َكافرٌ َفأُوَلـومن يرَْتدد منكُم عن دينه فَي  آيه اول: وَلا يزَاُلونَ يقَاتُلوَنُكم حَتّى يرُدّوُكم عن دينكُم إِنِ اسَتطَاعوا
جنگند،  و مشركان، پيوسته با شما مي) «217 ةهم فيها خَالدونَ (البقر  وأُوَلـئك أَصحاب النَّارِ  ِةحِبطَت أَعمالُهم في الدّنْيا واْلĤخرَ

برگردد، و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك (گذشته) او، در تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند؛ ولي كسي كه از آيينش 
آيه شريفه دو بخش دارد. بخش اول درباره جنگ » رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. دنيا و آخرت، برباد مي

  در ماه حرام و هتك مسجدالحرام و اخراج ساكنان آن است. بخش دوم درباره مرتد است.

  ين بخش به قرار زير است:نكات ا

خارج كردن ايشان از دينشان دانسته شده   يك. در صدر بخش دوم غرض كافران و مشركان صدر اسالم از جنگ با مسلمانان
ارتداد گروهي   است. بنابراين ارتداد موضوع بحث اين آيه در ارتباط با جنگيدن با مسلمانان ارتباط تنگاتنگ دارد. مؤيد اين معنا

  با ضماير جمع در اين آيه به آن اشاره شده است. (اولئك و ضمير جمع در بيان حكم مرتد). است كه

در مرگ طبيعي است نه در اعدام و قتل، اگر قرار بود مرتد كشته شود » فيمت«دو. آيه خبر از مرگ مرتد داده است، ظهور واژه 
به دست مي آيد كه امكان » فيمت و هو كافر«از عبارت » من يرتدد منكم عن دينه فيقتل او فيصلب«(اعدام شود) مي فرمود: 

داشت از ارتداد پشيمان شود و برگردد و در حال ايمان بميرد. بنابراين، براي اينكه فرد استحقاق مجازاتهاي مذكور در آيه را پيدا 
آيه داللت مي كند بر اينكه اگر  كند صرف ارتداد كافي نيست، بلكه بقاء بر ارتداد تا زمان مرگ نيز الزم است. عالوه بر اين

مرتدي پيش از مرگ توبه كند توبه او پذيرفته مي شود، و نه تنها مشمول مجازات دنيوي نخواهد بود و نه تنها عمل او حبط 
  نخواهد شد كه مجازات اخروي نيز نخواهد داشت، البته به شرط اينكه توفيق توبه پيدا كند.

در آيه حبط اعمال مرتد در دنيا و آخرت است. حبط بطالن عمل و سقوط آن از تاثير سه. نخستين مجازات پيش بيني شده 
ضنك و ضيق مي شود و اعمالش از تاثير   است. مرتد با اختيار كفر حيات طيبه و نور ايماني را از دست داده، زندگيش معيشت

است. با اختيار كفر اعمال مرتد همچون  در سعادت او ساقط مي شوند، بر خالف مومن كه عمل دنيوي او موثر در سعادتش
ايمانش مي ميرد. او با انتخاب نادرست خود بجاي سعادت شقاوت را برگزيده است. درباره حبط و لوازم آن مستقال در انتهاي 

  همين دسته از آيات مستقال بحث خواهد شد.

ران است و مرتد كفر را بر ايمان ترجيح داده چهار. دومين مجازات مرتد خلود در عذاب دوزخ است. خلود در عذاب سزاي كاف
  است.

  اين مجازات ها همگي امور اخروي هستند.

مينَ أُوَلـئك والَلّـه لَا يهدي الَْقوم الظَّال  اتآيه دوم: كَيف يهدي الَلّـه َقوما كَفَرُوا بعد إِيمانِهم وشَهِدوا أَنَّ الرَّسولَ حقٌّ وجاءهم الْبيَِّن
ن ِ والنَّاسِ أَجمعينَ َخالدينَ فيها َلا يخََفّف عنْهم اْلعذَاب وَلا هم ينَظرُونَ إَِلّا اَلّذينَ تَابوا مةــَ الَلّـه والْمَلائَكةــجزَاؤُهم أَنَّ علَيِهم َلعَن

ا لَّن تُقْبلَ َتوبتُهم وأُوَلـئك هم الضَّاُلّونَ (آل ْفرًبعد ذَلك وأَصلَحوا َفإِنَّ الَلّـه غَُفور رّحيم إِنَّ اَلّذينَ كَفَرُوا بعد إِيمانهِم ُثمّ ازدادوا ُك
هاي روشن  كند كه بعد از ايمان و گواهي به حقّانيت رسول و آمدن نشانه چگونه خداوند جمعيتي را هدايت مي) «86-90عمران 

اين است كه لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان  براي آنها، كافر شدند؟! و خدا، جمعيت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد! كيفر آنها،
يابد؛ و به آنها مهلت داده  مانند؛ مجازاتشان تخفيف نمي و مردم همگي بر آنهاست. همواره در اين لعن (و طرد و نفرين) مي
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آنها پذيرفته  شود مگر كساني كه پس از آن، توبه كنند و اصالح نمايند؛ (و در مقام جبران گناهان گذشته برآيند، كه توبه نمي
خواهد شد؛) زيرا خداوند، آمرزنده و بخشنده است. كساني كه پس از ايمان كافر شدند و سپس بر كفر (خود) افزودند، (و در اين 

شود؛ و آنها گمراهان  گيرد،) قبول نمي گاه توبه آنان، (كه از روي ناچاري يا در آستانه مرگ صورت مي راه اصرار ورزيدند،) هيچ
  »اند، و هم راه توبه را!). ند (چرا كه هم راه خدا را گم كرده(واقعي) ا

  در اين آيات احكام مرتد طي سه مرحله بيان شده است:

الف. مرتدي كه توبه نكند و خود را اصالح ننمايد مشمول مجازاتهاي زير واقع مي شود: يك. ظالم است و مشمول هدايت الهي 
فرشتگان و مردم است. سه. مشمول تخفيف مجازات اخروي نمي شود و به وي  نمي شود. دو. مشمول لعنت ابدي خداوند و

  مهلت نيز داده نمي شود.

ب. مرتدي كه توبه كرده و خود را اصالح نمايد خداوند بخشاينده و مهربان است و مشمول آثار و مجازاتهاي سه گانه فوق نمي 
  شود.

اوال توفيق توبه و اصالح پيدا نمي كند ثانيا چنين كسي گمراه واقعي  ج. مرتدي كه بجاي توبه و اصالح بر كفر خود بيافزايد
  است.

نتيجه: اول، اگر مجازات مرتد قتل بود امكان توبه و اصالح و ازدياد كفر پيدا نمي كرد. ثانيا، براي مرتد پس از انغمار در كفر هم 
دين بعد از وضوح كامل حق و مشاهده بينات است، يعني مجازات قتل تجويز نشده است. ثالثا، ارتداد موضوع اين آيات خروج از 

ارتداد عملي و عنادي نه تغيير دين علمي و تحقيق. رابعا،توبه مرتد مادامي كه از سر ناچاري و در مرض احتضار نباشد پذيرفته 
ت براي هيچ ارتدادي اعم از است، به شرطي كه توفيق توبه پيدا كند. ازدياد كفر توفيق توبه را سلب مي كند. خامسا، در اين آيا

ابتدائي و استمراري مجازات دنيوي از قبيل اعدام و حبس ابد تجويز نشده است. سادسا، آثار دنيوي ارتداد محروميت از هدايت 
الهي، مشمول لعن خدا و فرشتگان و مردم شدن و عدم توفيق توبه در صورت تكرار ارتداد است. سابعا، در اين آيات همانند آيه 

  ره البقره بحث از قوم مرتد است نه شخص مرتد، ضمير جمع در سراسر اين آيات قابل توجه است.سو

ل كُنِ الَلّـهي وا ُكفْرًا َلّمادداز ّكََفرُوا ُثم ُّنوا ُثمآم ّكََفرُوا ُثم ُّنوا ُثمينَ آمبِيًلاآيه سوم: إِنَّ اَلّذس مهيدهيَلا لو مرَ لَهغْف137(النساء  ي (
كساني كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، باز هم ايمان آوردند، و ديگربار كافر شدند، سپس بر كفر خود افزودند، خدا هرگز «

سوره آل عمران است. مرتد مورد  90اين آيه تبيين آيه » آنها را نخواهد بخشيد، و آنها را به راه (راست) هدايت نخواهد كرد.
از دين خارج شده منغمر در كفر مي شود. دو مجازات براي وي پيش بيني شده است: اول، محروميت از بخشش  بحث آيه دوبار

الهي، دوم، محروميت از هدايت الهي. در اين آيه نيز به احكام مرتد به صورت جمع پرداخته شده نه مفرد. اگر قرار بود مرتد به 
ي يافت. در اين آيه نيز از مجازات دنيوي مرتد از قبيل اعدام و حبس ابد خبري قتل برسد امكان ارتداد دوباره و ازدياد كفر نم

  نيست.

و كسي كه انكار كند آنچه را بايد به ) «5ِ منَ اْلخَاسرِينَ (المائده ةآيه چهارم: ومن يكُْفرْ ِبالْإِيمانِ َفقَد حِبطَ عمُله وهو في اْلĤخرَ 
در اين آيه دو اثر بر كفر بعد از ايمان مترتب » گردد؛ و در سراي ديگر، از زيانكاران خواهد بود. آن ايمان بياورد، اعمال او تباه مي
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ز در آخرت است، شده است: اول حبط عمل، دوم، خسارت اخروي. اگرچه ذيل آيه مي تواند قرينه بر اين باشد كه حبط اعمال ني
  سوره البقره. در اين آيه نيز از مجازات قتل خبري نيست. 217اما اطالق آن مي تواند شامل دنيا و آخرت شود همانند آيه 

ٍ علَى ةٍ عَلى الْمؤْمنينَ أَعزَّةــونَه أَذَلّيا أَيّها اَلّذينَ آمُنوا من يرْتَدّ منكُم عن دينه َفسوف يأْتي الَلّـه ِبَقومٍ يحبّهم ويحبّ  آيه پنجم:
مخَاُفونَ لَولَا يو بِيلِ الَلّـهي سونَ فداهجرِينَ يمٍةــاْلكَافلَائ َ  شَاءن يم يهؤْتي فَْضلُ الَلّـه كالمائده   ذَل) يملع عاسو الَلّـهاي ) «54و

آورد كه آنها را  رساند)؛ خداوند جمعيتي را مي ! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زياني نميايد كساني كه ايمان آورده
دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد 

دهد؛ و  هراسي ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) ميكنند، و از سرزنش هيچ مالمتگري  مي
در اين آيه فقط از اراده خداوند به جانشيني گروهي از مومنان مجاهد بجاي اهل ارتداد » (فضل) خدا وسيع، و خداوند داناست.

يشان اين است كه آنان محبوب خداوند نيستند اگر بحث شده و مطلقا به مجازات مرتد اشاره اي نشده است. باالترين مجازات ا
  توان ادراك اين حقيقت را داشته باشند.

وما نَقَموا إِلَّا أَنْ أَغَْناهم الَلّـه   َ اْلكُْفرِ وكََفرُوا بعد إِسلَامِهم وهمّوا بِما لَم يَناُلواةــيحلُفونَ ِبالَلّـه ما َقاُلوا ولَقَد َقاُلوا َكلم  آيه ششم:
هن فَْضلم ولُهسرو  مرًا لَّهخَي كوا يُتوبرَ ◌ۖ  َفإِن يخĤاْلا وّْنيي الدا فيما أَلذَابع الَلّـه مهّبذعا يَلّوَتوإِن ييٍّ   ِةولن وضِ مي اْلأَرف ما لَهمو

اند؛ در حالي كه قطعاً سخنان  خورند كه (در غياب پيامبر، سخنان نادرست) نگفته به خدا سوگند مي) «74 ةــ(التوبولَا نَصيرٍ 
اند؛ و تصميم (به كار خطرناكي) گرفتند، كه به آن نرسيدند. آنها فقط از اين  آوردنشان، كافر شده  اند؛ و پس از اسالم كفرآميز گفته

نياز ساختند! (با اين حال،) اگر توبه كنند، براي آنها بهتر  رسولش، آنان را به فضل (و كرم) خود، بي گيرند كه خداوند و انتقام مي
است؛ و اگر روي گردانند، خداوند آنها را در دنيا و آخرت، به مجازات دردناكي كيفر خواهد داد؛ و در سراسر زمين، نه ولي و حامي 

قبل از غزوه تبوك اقدام به ترور پيامبر كرده   رجيه است. منافقاني كه اظهار كفر كرده وآيه ناظر به قضيه خا» دارند، و نه ياوري!
بودند (مجمع البيان)، با اين همه باب توبه بروي آنها مفتوح بوده است و براي اقدام به استهزاء و لعب به ادعاي خودشان يا اقدام 

دم توبه اين آثار بر مجموعه ارتداد و سوء قصد ايشان به پيامبر بار شده به ترور و نيز ارتداد محكوم به اعدام نشدند. در صورت ع
است: اول، عذاب اليم در دنيا و آخرت، دوم، محروميت از واليت و نصرت الهي در زمين. در هر صورت مفاد اين آيه قابل تعميم 

جنگ تبوك است، بواسطه   قضيه خارجيه بعد ازبه مطلق ارتداد نيست به دو دليل: اوال، مفاد آن قضيه حقيقيه نيست، و حاكي از 
قرائن متعدد در متن آيه. ثانيا، افراد مورد بحث عالوه بر كفر بعد از ايمان و ارتداد سوء قصدي را مرتكب شده بودند (هموا بما لم 

ضمنا هيچ گزارش تاريخي دال بر  ينالوا) و آثار ذيل آيه بر مجموعه دو مولفه ارتداد و اين اقدام بار شده نه بر ارتداد به تنهايي.
  اينكه پيامبر (ص) با اين افراد جنگيده يا آنان را كشته باشد در دست نيست.

َشرَح ِباْلكُْفرِ صدرا َفعلَيِهم غَضَب مّنَ الَلّـه  آيه هفتم: من كََفرَ ِبالَلّـه من بعد إِيمانه إِلَّا منْ أُْكرِه وَقلْبه مطْمئنٌّ بِاْلإِيمانِ وَلـكن مّن
اند در حالي كه قلبشان  بجز آنها كه تحت فشار واقع شده-د كساني كه بعد از ايمان كافر شون) «106ولَهم عذَاب عظيم (النحل 

اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظيمي در  آري، آنها كه سينه خود را براي پذيرش كفر گشوده -آرام و با ايمان است
ر. در اينجا مالك ايمان قلبي اين آيه شريفه به دو نكته اشاره مي كند: اول، بر زبان راندن كلمه كفر به اكراه و اجبا» انتظارشان!

فرد است و ارتداد اكراهي زباني در كنار اطمينان قلبي اثري ندارد. دوم، كفر اختياري بعد از ايمان و مرتد شدن دو اثر دارد: 
مغضوب خداوند واقع شدن، دوم، مشمول عذاب عظيم اخروي شدن. به قرينه خسران اخروي در دنباله توصيف اين افراد در آيه 

  و نيز نياز به تصريح در عذاب دنيوي، عذاب ظهور در اخروي دارد. در اين آيه نيز از مجازات دنيوي خبري نيست. 109
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أََنّهم قَاُلوا للَّذينَ َكرِهوا الشَّيطَانُ سوّلَ لَهم وأَمَلى لَهم ذَلك ِب  آيه هشتم: إِنَّ اَلّذينَ ارتَدّوا عَلى أَدبارِهم مّن بعد ما تَبيّنَ لَهم اْلهدى
ُ يْضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم ذَلك ِبأَنَّهم ةــَفكَيف إِذَا َتوَفّتْهم الْمَلائَك  والَلّـه يعلَم إِسرَارهم   ما َنزَّلَ الَلّـه سُنطيعُكم في بعضِ اْلأَمرِ

كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آنها، پشت به ) «25-28طَ الَلّـه وَكرِهوا رِْضواَنه َفأَحبطَ أَعمالَهم (محمد اتَّبعوا ما أَسَخ
حق كردند، شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است! اين بخاطر آن است كه 

كنيم؟حال آنها چگونه خواهد  ما در بعضي از امور از شما پيروي مي«ل وحي الهي را كراهت داشتند گفتند: آنان به كساني كه نزو
گيرند؟! اين بخاطر آن است كه آنها از آنچه  زنند و جانشان را مي بود هنگامي كه فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت آنان مي

وجب خشنودي اوست كراهت داشتند؛ از اين رو (خداوند) اعمالشان را نابود آورد پيروي كردند، و آنچه را م خداوند را به خشم مي
آيه به قرينه ذيل آن ناظر به قضيه خارجيه است. صيغه جمع و ارتباط   »داند. در حالي كه خداوند پنهانكاري آنان را مي» كرد!

ادي است نه تغيير دين تحقيق و علمي به قرينه افراد مرتد با دشمنان اسالم قابل توجه است. اين ارتداد نيز ارتداد عملي و عن
و ذيل آيه. به هر حال چنين ارتدادي تسويل و فريب شيطان معرفي شده است.با اين حال در آيه » من بعد ما تبين لهم الهدي«

  هيچ نشاني از كيفر دنيوي بويژه وجوب قتل ايشان وجود ندارد، بلكه تنها مشمول مجازات اخروي معرفي شده اند.

  جمع بندي آيات ارتداد:

، محروميت از )87، ملعون دائمي خدا و فرشتگان و مردم (آل عمران )217 ةالف. آثار دنيوي ارتداد: حبط اعمال در دنيا (البقر
، تسويل و )54، محبوب خداوند نبودن (المائده )106مغضوب خداوند بودن (النحل   ،)137و النساء  86هدايت الهي (آل عمران 

  )25فريب شيطان (محمد 

، )217 ة، خلود در عذاب دوزخ (البقر)106، عذاب عظيم (النحل )5، المائده 217 ةب. آثار اخروي ارتداد: حبط اعمال (البقر
  )5، خسران در آخرت (المائده )137، محروميت از مغفرت الهي (النساء )88محروميت از تخفيف عذاب و مهلت (آل عمران 

، النحل 74 ةــ، التوب137، النساء 90و  86، آل عمران 217 ةاكثر آيات ارتداد گروهي و به صيغه جمع مطرح است (البقرج. در 
  ).54و  5در دو آيه به صورت مفرد است(المائده ). 25، محمد 106

  ).25، محمد 74 ةــ، التوب86د. ارتداد مورد بحث از سر عناد و جحد بعد از آشكار بودن حق است (آل عمران 

  ).90در صورت ازدياد كفر توفيق توبه پيدا نمي كند (آل عمران ). 74 ةــ، التوب89ه. توبه مرتد مورد پذيرش است (آل عمران 

از بين آثار دنيوي مرتد مجازات هايي از قبيل زندان و شالق و اعدام و تبعيد و محروميت اجتماعي سياسي به چشم نمي خورد. 
الهي، مغضوب خداوند بودن، محبوب خداوند نبودن، فريب شيطان را خوردن هيچكدام تالزمي با مجازات محروميت از هدايت 

دنيوي و حدود شرعي ندارد. لعنت الهي يعني دور كردن از رحمت و سعادت و لعنت فرشتگان و مردم چنين درخواستي از خداوند 
م و حبس ابد با اعمال شاقه ندارد. اما حبط عمل يعني باطل شدن است و معلوم است هيچ تالزمي با مجازات دنيوي از قبيل اعدا

و از دست رفتن دخالت عمل در سعادت. در صورتي كه مرتد در كفر بميرد اعمالش مانند كافران باطل و در سعادت او بي اثر 
مجازات دنيوي ندارد. بعالوه در  خواهد بود. آنچنانكه كافر اصلي بودن بنفسه مجازات دنيوي ندارد، كافر غيراصلي يعني مرتد نيز

قرآن كريم اعمال شش گروه مشمول حبط اعمال معرفي شده اند: مشركان، كافران، منافقان، قاتالن انبياء و آمرين به قسط، 
كساني كه با صداي بلندتر از صوت پيامبر با ايشان سخن مي گويند و با صداي بلند در برابر او سخن مي گويند و باالخره 
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، )22ا. حبط اعمال در دنيا و آخرت براي سه گروه استعمال شده است: كفار قاتل انبياء و آمرين به قسط (آل عمران مرتده
از اين گروهها تنها كافران قاتل انبياء و آمرين به قسط به دليل قتلهايي كه مرتكب ). 217 ةو مرتد (البقر) 69 ةــمنافقان (التوب

رسند. حبط اعمال هيچ تالزمي با مهدورالدمي و مجازات اعدام ندارد، و اال همه كفار و شده اند به مجازات دنيوي هم مي 
  مشركان و منافقان و بلندكنندگان صدا در محضر پيامبر مي بايد مهدورالدم اعالم شده اعدام شوند!

  تأمل در تمامي آيات مرتبط با ارتداد نتايج زير را به دست مي دهد:

طلقاً امر مذموم ، ناپسند و مردودي است. تبديل ايمان به كفر دوگونه مي تواند باشد: اول به واسطه ـ تبديل ايمان به كفر م1
مباحث نظري، علمي، تحقيقي ولو به غلط فرد به انكار خدا و آخرت و نفي اسالم يا شك در حقانيت اسالم برسد (ارتداد نظري و 

الت شيطاني و دنياپرستي در عين شناخت حق آن را زيرپا بگذارند و علمي). دوم به واسطه شهوت عملي، انحراف سياسي، تسوي
  تغيير دين بدهد، يعني ارتداد به واسطه منافع مادي باشد نه به دليل شبهات علمي (ارتداد عملي و سياسي).

است كه چنين ـ براي ارتداد علمي و نظري در قرآن كريم هيچ مجازاتي پيش بيني نشده است، نه دينوي نه اخروي. واضح 2
  كسي از مزايا و بركات وصول به حق به طور وضعي بي بهره خواهد بود.

ـ براي ارتداد عملي و سياسي (يعني ارتداد من بعد ما تبين له الهدي) مجازات اخروي ـ خلود در عذاب جهنم ـ پيش بيني شده 3
  است. است . در قرآن كريم هر بار از ارتداد بحث شده مراد همين قسم از ارتداد

  ـ براي مرتد ـ مطلقاً ـ در قرآن كريم هيچ مجازات دنيوي از قبيل اعدام و حبس ابد پيش بيني نشده است .4

اكنون نوبت به پاسخ به پرسش اصلي اين بحث در دسته چهارم آيات رسيده است. آيا روايات وجوب قتل و مهدورالدمي مرتد با 
ت با اين آيات در تخالف هستند؟ آيات از مجازات اخروي و محروميت دنيوي مرتدها از آيات مرتد قرآن توافق دارند؟ آيا اين روايا

هدايت و مغفرت الهي و از تاثير عمل در سعادت مي گويند و از هيچ مجازت دنيوي سخن نگفته اند. روايات اما از وجوب قتل 
وايات با آيات يادشده توافق ندارند. اما تخالف مرد مرتد و حبس با اعمال شاقه زن مرتد سخن گفته اند. واضح است كه اين ر

چطور؟ اگر آيات يادشده داللت بر حصر مجازات مرتد نداشته باشند تخالفي در كار نخواهد بود، نهايتا آيات مجازات اخروي را 
بين روايات و بيان كرده و روايات مجازات دنيوي را. و اگر لسان آيات حصر و سقف مجازات مرتد باشد در اين صورت تخالف 
  اين دسته از آيات تخالف تناقض و نفي و اثبات است، آيات نافي مجازات دنيوي و روايات قائل به اثبات آن هستند.

آيا لسان آيات ارتداد حصر و سقف مجازات مرتد است يا نه؟ اين آيات ظهور در حصر و سقف مجازات مرتد دارند به قرائن لبي 
شريع مجازات گناهي كثيراالبتالست. مقام تشريع مجازات مقام حصر و سقف مجازات است. اگر قرار زير: اوال خداوند در مقام ت

تنبه داده مي شد. فتامل (اين پاسخ زماني تمام » لعل اهللا يحدث بعد ذلك امرا«بود بعدا چيزي اضافه شود با عباراتي همانند 
ا ظهور ديگر دسته هاي آيات در آزادي مذهب ترديدي در عدم است كه قرآن كتاب قانون فرض شود، و هو اول الكالم). ثاني

امكان مجازات دنيوي بر خروج از دين باقي نمي گذارد و همين بر ظهور آيات ارتداد بر حصر مجازات داللت مي كند. فتدبر (اين 
  پاسخ تمام است)

  ر هستند.در نتيجه: روايات وجوب قتل و مهدورالدمي مرتد با آيات ارتداد قرآن ناسازگا
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  نتايج ادله قرآنی

اكنون با تأمل در آيات قرآن كريم در ارتباط با مسئله آزادي عقيده و مذهب كه نمونه اي از مهمترين آن ها در ضمن چهار 
  دسته گذشت به نتايج زير دست مي يابيم :

اسد و مضرات گرايش به باطل را اول : اسالم دين حق و عقيده صحيح را با روشن ترين ضوابط به مردم معرفي كرده است و مف
  متذكر شده است .

  دوم : اسالم سعادت واقعي انسان را در تبعيت از دين حق و عقيده صحيح مي داند و انحراف از آنرا به شدت مذمت مي كند.

حيح مكره و سوم : از ديدگاه اسالم مردم در انتخاب دين و عقيده آزادند و هيچكس را نمي توان بر پذيرش دين حق و عقيده ص
  مجبور كرد.

چهارم : اسالم كثرت اديان و عقايد پس از دعوت الهي به دين حق را به رسميت شناخته است ، به اين معني كه گروهي دعوت 
  الهي را اجابت مي كنند و افرادي بر ضاللت مي مانند. گمراهان دسته ها و فرقه هاي متعددي دارند.

ر دنيا آگاهانه و لجوجانه دعوت الهي را اجابت نكرده اند و دين و عقيده باطل برگزيده اند در پنجم : از ديدگاه اسالم كساني كه د
  آخرت مجازات مي شوند.

  ششم : در اسالم ، مجازات دنيوي براي دين و عقيده باطل پيش بيني نشده است.

  ه و به دور از خشونت و تحكم است.هفتم : منطق اسالمي در دعوت ديگران به دين حق منطقي معقول، مسالمت آميز، رحيمان

هشتم : كسي را نمي توان با اكراه از تغيير دين بازداشت. ارتداد مجازات دنيوي ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد عذاب 
  اخروي شديدي در پي دارد.

روايات وجوب قتل و مهدورالدم با توجه به نكات فوق مشخص مي شود كه آزادي عقيده و مذهب در اسالم امضاء شده است و 
  بودن مرتد با قرآن كريم ناسازگار هستند.
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 خاتمه

  
ها انتقاد دارند و بر حسب برخي از مباني  آيد كه به شيوه اجتهادي رايج حوزه از برخي شبهات چنين برمي«مدعي شده ايد:  .الف

ريزي كرد. در اينكه آيا چنين ادعايي صحيح  اجتهاد پايه شناسي و جهان شناسي و علم تفسير متون بايد شيوه جديدي را در انسان
ايم بر طبق شيوه اجتهادي هزار ساله  است يا خير؟ مجال مستقل و بحث ديگري الزم است. آنچه كه ما در اين نوشتار آورده

وقت است و روحانيت است، بر اين اساس هيچ ترديدي در حكم وجوب قتل مرتد نيست و اين حكم به عنوان يك حكم غير م
تواند اين جنبه را نيز داشته باشد. شيوه پيشنهادي برخي مستلزم تغيير  اين چنين نيست كه سياسي محض باشد، اگرچه مي

كثيري از احكام دين است و نتيجه آن چيزي جز اضمحالل دين و پناه بردن به قوانين ساخته دست بشر نيست و به عبارت 
  »ئمه طاهرين(ع) را به دنبال دارد.بيت و فقه ا ديگر اندراس آثار اهل

اعالم كردن مالزم خود را حق مطلق دانستن است. كساني كه خود را حق مطلق مي دانند » شبهه«پاسخ: اوال، نظر مخالف را 
  لباس كبريايي به تن كرده اند كه وراي قابليتهاي بشري است.

د سنتي فقهاست. در اين نوشتار بلند مشخص شد كه شما حتي شيوه اجتها» شيوه اجتهادي هزار سال روحانيت«ثانيا، منظور از 
  در شيوه اجتهاد سلف صالح نيز موفق نبوده ايد:

  الف، ترك احتياط در دماء، 

  ب، تمسك به يك تك روايت در مهدورالدم اعالم كردن مرتد،

  ج، جواز صدور حكم قضائي از غير حاكم شرع،

  د، غفلت از تبدل موضوع در احكام ارتداد،

  ه، بي توجهي به مبناي بسيار مهم عدم حجيت خبر مخالف قرآن،

  اين موارد تنها پنج نمونه از تخطي مبنائي شما از شيوه اجتهاد سنتي فقهاست.

اما به چه دليل شيوه اجتهاد سنتي خود نياز به اجتهاد و تكميل و ارتقا ندارد؟ چه دليلي بر انسداد اجتهاد در اصول و مباني فقه 
ه است؟ در همين نوشتار حداقل در دو موضع ناكارآمدي اجتهاد مصطلح عيان شد: اول. عدم حجيت خبر واحد در امور اقامه شد

مهمه (به تفصيل)، دوم، عدم لحاظ روح قرآن به عنوان زمينه استنباط احكام شرعي (به اجمال). با صراحت بايد گفت تا مباني 
متحول نشود، حاصل كار جز تقليد از فقهاي سلف چيزي نخواهد بود. با تصلب  شناسي و جهان شناسي و علم تفسير متون انسان

  در مباني و انجماد اصول فقه باب اجتهاد منسد شده فقه قرون ماضيه به متدينين تحميل مي شود.
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نهادي با ثالثا، احكام ظاهري اجتهاد مصطلح فهم بشري فقهايي است كه به عرف زمانه خود بي توجهي مي كنند. در روش پيش
تصحيح مباني و اصول اجتهاد، احكام ظاهري ديگري بدست مي آيد كه آنها نيز فهم بشري ديگري از كتاب و سنت و عقل 
است و امتيازات متعددي بر اجتهاد مصطلح دارد. اندراس آثار اهل بيت و فقه ائمه اطهار (ع) با تقدس عرفيات حجاز و عراق قرن 

  ن قرآني و سنت قطعي و احكام عقل حاصل مي شود.و غفلت از موازي  اول تا سوم

نمايم كه مركز فقهي ائمه اطهار(ع) كه مركزي است تخصصي در مسائل  فرصت را مغتنم شمرده و اعالم مي«نوشته ايد:  .ب
ار و انديشان و فقه پژوهاني كه بخواهند اين بحث را فارغ از ج فقهي آمادگي بحث و مناظره در اين موضوع را دارد و دين

  »توانند از اين طريق به موضوع بپردازند. و تمايالت غربي دنبال كنند، مي) 16هاي سياسي( جنجال

به عرضتان مي رساند: اوال از اينكه آمادگي مركز خود را براي بحث و مناظره اعالم كرده ايد، تشكر مي كنم. ضمن قبول، 
اين نوشتار اقامه شده است. ثانيا پاسخ شما براي آشنايي همگان در  نخستين گام عملي پاسخ به ادله و استداللهايي است كه در

بدون هرگونه مقدمه و مؤخره اي عينا منتشر شد. آيا شما از اين سعه صدر برخورداريد كه اين رساله ) 17وبسايت اينجانب (
شري و نتيجه خرد جمعي تاريخي جوابيه را در وبسايت خودتان و رسانه مركز تخصصيتان منتشر كنيد!؟ ثالثا، تجربه مشترك ب

انسان كه اكنون در اوساط علمي معاصر غرب بروز كرده و شامل نحله هاي گوناگون و گاه متعارض است را يكسره رد كردن از 
نشانه هاي تحجر، خودشيفتگي و كم اطالعي است. ما قال را بنگريد نه من قال را. به هر حال من پرونده اين بحث را مفتوح 

  و از انتقادات و پيشنهادات علمي استقبال مي كنم. مي دانم

  نتيجهج. 

حكم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد يا سب النبي (ص) فاقد مستند معتبر شرعي از كتاب و سنت و اجماع و عقل . 1
  اسالم است.است، بلكه بر خالف قرآن و عقل بوده و به دليل مفاسد متعدد مترتب بر آن يقينا موجب وهن 

صدور حكم قضائي تنها به عهده محكمه صالح و اجراي آن تنها در صالحيت ضابطين قضائي است. حكم فقيه جامع شرائط . 2
  فتوا از محكمه صالحه كفايت نمي كند.

  حكم قتل مرتد و ساب النبي فاقد مطلق مستند قرآني است.. 3

بار واحد صحيحه يا موثقه و ادعاي خو ساب النبي متكي بر برخي ادر اجتهاد مصطلح و فقه سنتي حكم وجوب قتل مرتد . 4
  اجماع است.

  حكم وجوب قتل مرتد و ساب النبي به داليل هفت گانه زير غيرقابل اجراست:. 5

  اول. توقف اجراي حكم قتل مرتد و ساب النبي به دليل عنوان ثانوي وهن اسالم (نفي ضرر يا مصلحت يا حكم حكومتي)

  م تعطيل يا توقف در اجراي حد مطلقا يا دست كم حدود منجر به قتل در زمان غيبت ائمه اطهار (ع)دوم. لزو

  سوم. نفي حكم وجوب قتل مبتني بر خبر آحاد موثق به دليل وجوب احتياط در دماء

  چهار. نفي حكم وجوب قتل به دليل عدم حجيت اخبار واحد موثق در امور مهمه
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  د به دليل تبدل موضوع مرتدپنج. نفي حكم وجوب قتل مرت

  شش. نفي حكم وجوب قتل مرتد و ساب النبي به دليل عدم حجيت اخبار مخالف با محكمات قرآن

  هفت. نفي حكم وجوب قتل مرتد و ساب النبي به دليل عقلي موهون بودن اعدام افراد براي خروج از دين و اهانت به مقدسات

  نيوي ندارد.خروج از دين و ارتداد هيچ مجازات د. 6

  اعدام افراد به دليل اهانت به پيامبر (ص) و قرآن مجيد و مقدسات ديني امري غيرقابل دفاع است.. 7

    والسالم
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  هايادداشت

  

ويرايش نخست اين رساله را جمعي از اهل فضل خوانده و با تذكرات خود متن را صيقل داده اند. در درجه نخست از  )1( 

مفصل آقايان دكتر علي فنائي، دكتر محسن آرمين، دكتر علي پايا، دكتر حسين هوشمند، دكتر محمد انتقادات و پيشنهادات 

مهدي مجاهدي، و حسن يوسفي اشكوري استفاده برده ام. سركار خانم شيرين عبادي، و آقايان مهندس عبدالعلي بازرگان، دكتر 

ارنده در ميان گذاردند. از نراقي نكات ارزنده اي با نگ كريم الهيجي، دكتر حسن فرشتيان، دكتر حسين كمالي و دكتر آرش

  صميمانه تشكر مي كنم. بديهي است مسئوليت كاستي هاي نوشته همگي بعهده نگارنده است. ايشان

در اين رساله كوشيده ام درچهارچوب فقه سنتي و اجتهاد مصطلح سخن بگويم و اصطالحاتي از قبيل قطع، يقين، اثبات، بناي 

م عقل و حجيت در اين چهارچوب بكار رفته است. نگارنده به عمد از باورهاي معرفت شناختي و انسان شناختي و نيز عقال، حك

  برخي مباني خود در اصول فقه كه با چهارچوب يادشده متفاوت است، حتي االمكان سخني به ميان نياورده است.

نقد فتاوا و احكامي كه باعث وهن اسالم و تشيع از سوي ديگر  اين نامه به دليل اهميت جان مردم از يك سو و به منظور )2(

جمعي از دگرانديشان از جمله  1377و نيز پيشگيري از تكرار چنين فتاوا و احكامي در آينده، به تفصيل نگاشته شد. در سال 

شدند. اين ترورها در برخي محمد جعفر پوينده بدست ماموران وزارت اطالعات ترور  و یداريوش و پروانه فروهر، محمد مختار

اعالميه هاي منتشر شده و توجيهات پخش شده در سيماي جمهوري اسالمي به حكم سه مجتهد جامع الشرايط نسبت داده 

شد، كه به دليل مرتد و مفسد في االرض بودن مقتولين چنين احكامي صادر كرده بودند. من در آن زمان بشدت به مشروعيت 

ترور در اسالم حرام است و هيچ فقيه و مرجعي نمي تواند چنين حكم خالف شرعي صادر «ريح كردم اين احكام اعتراض و تص

دادگاه غيرقانوني ويژه روحانيت مرا به دليل اين اعتراض به يك سال زندان و به دليل نقد كارنامه جمهوري اسالمي به » كند.

ن دادستان كل كشور است، قاضي مطيع آن دادگاه قاضي شش ماه حبس ديگر محكوم كرد. رئيس آن دادگاه غيرقانوني اكنو

ديوان عالي كشور، دادستان آن رئيس كميسيون اصل نود مجلس و توجيه كننده برنامه چراغ سيما رئيس مركز اسناد انقالب 

. با توجه به در اين نامه عالوه بر اعتراض به اينگونه احكام، داليل صدور فتاواي چنين احكامي نيز نقد شده است  اسالمي.

اينكه اخيرا مستنداتي منتشر شده كه نشان مي دهد رافق تقي ضمن اعتراف به اسالم خود در دادگاه از مسلمانان به دليل 

جريحه دارشدن احساساتشان عذرخواهي كرده و تصريح كرده قصد توهين به اسالم را نداشته است، ترور انجام شده ابعاد 

   .توح است و تفحص پيرامون مستندات حكم صادره ادامه خواهد داشتديگري مي يابد. اين پرونده مف

اي كه توسط يكي از افرادي كه داراي سوابق  هايي به اينجانب واصل گرديده است. در نامه اخيراً نامه«مرقوم فرموده ايد:  )3(

مرتد اشاره شده كه مطالب جديدي حوزوي است و در تأليف آثاري دارد، به برخي از نكات علمي و اشكاالت فقهي بر حكم قتل 
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نيست و همان اشكاالت كهنه و قديمي است و انتظار اينجانب آن بود كه ايشان نكات تازه و جديدي را به ميدان بحث 

تر مطرح گردد. ضمن اعتذار از اينكه مجال براي پاسخ هر نامه به صورت مستقل نيست، مناسب ديدم  آوردند تا بحث جدي مي

  »ي پاسخ دهم.در يك جواب كّل

نامه مشفقانه مرا با اين لحن متكبرانه پاسخ داده ايد. اگر به اندازه مستدرك محدث نوري با كالم هللا مجيد الفت داشتيد احتماال  

ّييِّيتُم ِبتَحإِذَا حاةــبه چنين آيه اي برمي خورديد: وّوهدر ا أَونْهنَ مسّوا ِبأَحيَك  ٍ فَح ا (النساء إِنَّ الَلّـهيبسح ءَلى ُكلِّ شَي86انَ ع (

هرگاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا (الاقل) به همان گونه پاسخ گوييد! خداوند حساب همه چيز را «

 1365و  1364شما با نگارنده در درس عمومي سطح مكاسب مرحوم شيخ احمد پاياني (رضوان اهللا عليه) در سالهاي » دارد.

هاي  با شركت در درس …«همدرس بوده ايد، البته در زندگينامه پايگاه اطالع رساني حضرت آيت اهللا اينگونه آمده است: 

شمسي به دروس خارج فقه و اصول 1361  خصوصي اساتيد حوزه، در مدت كوتاهي دروس سطح را به پايان رسانده، و در سال

پاسخ علمي من به مدعيات شما آنقدر حرف » صورت خصوصي از آيت اهللا پاياني فراگرفت. . كتاب مكاسب را نيز به…راه يابد

  براي گفتن دارد كه به اينگونه حواشي غيراخالقي متوسل نشوم.

نگارنده در اين نوشتار از چندين كتابخانه مجازي استفاده كرده است. نام آنها را براي تشكر از گردانندگان آنها و نيز يافتن  )4(

  رد استناد ذكر مي كنم:ومشخصات كتب م

  كه به آن بيشترين مراجعه را داشته ام.  /http://shiaonlinelibrary.com ةــالشيع ةــمكتب

  http://www.ahlolbait.ir/main موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)

ازي و همكاران رضمنا در ترجمه آيات نيز علي االغلب از ترجمه آيت اهللا شيخ ناصر مكارم شي  /http://tanzil.net تنزيل

  ت البته با برخي ويرايشها.استفاده شده اس

كتابخانه هاي مجازي مرحوم آيت اهللا شيخ حسينعلي منتظري نجف آبادي، مرحوم آيت اهللا شيخ محمد فاضل لنكراني، آيت اهللا 

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، آيت اهللا سيد محمود هاشمي شاهرودي، شيخ محمد جواد فاضل لنكراني، مقام رهبري 

  ان و قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران.جمهوري اسالمي اير

در اين زمينه مراجعه به كتاب زير مفيد است: رحيم نوبهار، اصل قضائي بودن مجازاتها، تححليل فقهي حقّ بر محاكمه  )5(

  ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش.1389عادالنه، تهران، 

  با استناد به«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به قاضي اجازه مي دهد كه در نبود قانون مدون  167متاسفانه اصل   )6(

در غالب مسائل شرعي تفاسير مختلفي وجود دارد و اگر هر ». را صادر نمايد  قضيه  معتبر، حكم  يا فتاواي  منابع معتبر اسالمي

فتاوا اظهار نظر كرده يا حكمي صادر كند اخالل در اجراي عدالت پيش  عالمي بخواهد به تشخيص خود يا به استناد به يكي از

مي آيد و به قول معروف سنگ روي سنگ بند نمي شود. يكي از علل انقالب مشروطيت همين مسئله بود، محاكم شرعي و 

الت خانه شوند. اصل به استناد فتاوي علما موجب شده بود كه مردم خسته از وضعيت موجود خواهان عد صدور احكام متناقض 

  منشأ بي قانوني و خطرناك است. 110و  57، 5قانون اساسي همانند اصول  167
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بطور  1370قانون مجازات اسالمي تهيه و تصويب كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي از سال  )7(

 28آزمايشي در حال اجراست و تا كنون شش بار اجراي آزمايشي آن تمديد شده است. شوراي نگهبان باالخره در جلسه مورخ 

متن تدوين شده توسط كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس را تصويب كرد. در متن مدون كميسيون ياد شده اين  1390دي 

قانون اساسي عمل  167ر مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است برابر اصل د: 220ماده «ماده به چشم مي خورد:   دو

قانون اساسي الزم شود، مقام قضائي از رهبري استفتاء خواهد كرد، مقام رهبري  167هرگاه رجوع به اصل : 221مي شود. ماده 

كه  1390خرداد  17يشنهادي قوه قضائيه مورخ اليحه مجازات اسالمي پ» مي تواند اين امر را به فرد يا افرادي تفويض نمايد.

به ارتداد اختصاص دارد (پايگاه اطالع رساني قوه قضائيه  225- 10تا 225- 1هنوز به تصويب مجلس نرسيده است از ماده 

ارتداد جمهوري اسالم ايران، متن كامل لوايح قضائي) و در آن براي نخستين بار در تاريخ قانونگذاري ايران براي تغيير دين و 

وهن «مجازات اعدام پيش بيني شده است. قانون مجازات اسالمي مبتال به مشكالت بنيادي حقوقي است و خود از اسباب 

  محسوب مي شود.» اسالم 

  .76، ص 1378، تابستان  26و  25مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره  )8(

آزادي عقيده و مذهب در اسالم و «بحث عدم حجيت خبر واحد در امور مهمه براي نخستين بار در مقاله اينجانب با عنوان  )9(

در تهران مطرح شد، و در همان سال در ضمن  1380در همايش حقوق بشر و گفتگوي تمدنها در ارديبهشت » اسناد حقوق بشر

در مجله آفتاب براي دومين بار، ترجمه انگيسي آن در سال  1381در اسفند  مجموعه مقاالت همايش منتشر گرديد. اين مقاله

  در كتاب حق الناس چاپ شد. 1387و باالخره در سال  1385

به اعتراف خودتان شما با مطالعه برخي مقاالت (بدون ذكر منبع) به فكر طرح اين مسئله مهم در درس خارج اصول خود افتاده 

ا عرض مي كنم چون گاهي اوقات در بعضي از مقاالت اين مطلب نوشته شده است و اگر اين مطلب را اينها ر«اذعان كرده ايد: 

نتوانند و نتوانيم درست جواب بدهيم نيمي از فقه را بايد كنار بگذاريم! و آنهايي كه اين مطلب را دنبال مي كنند بعضي هايشان 

نار بگذاريم، بايد بسياري از احكام خمس و زكات و جهاد را كنار هم متوجه اين نتيجه هستند، بايد كال باب جزائيات را ك

بگذاريم. ما خيلي از احكامي كه در باب جهاد داريم از راه خبر واحد براي ما درست شده است، اينها را بايد كنار بگذاريم. آن 

بهمن  8، 57(درس خارج اصول، ج » ؟وقت بگوييم اموال و نفوس و دما از امور مهمه است؟ خبر واحد در اينها بدرد نمي خورد

1387.(  

 ريغبررسي جريان سيره و حجيت خبر واحد در امور مهمه و «باالخره يك جلسه كامل از درس خارج اصول تحت عنوان 

خالف ادعاي اخيرتان دال بر و بر   خوانده ايد اختصاص داده ايد» اشكاالت كهنه و قديمي«ه در اين پاسخ چبه آن» مهمه

ي اخير در  به اين بحث در ده ساله«در اهميت و جديد و بي سابقه بودن آن داد سخن داده ايد: » مطالب جديدي نيست«اينكه 

برخي كلمات تفوه شده است و آثار مهمي دارد؛ حتي به برخي از بزرگان از مراجع گذشته نيز نسبت داده شده است كه ايشان نيز 

ل است سيره عقالئيه فقط در امور متعارف و غير مهمه حجت است بر خبر واحد. اگر گفتيم سيره عقالئيه بر حجيت خبر قائ

اش اين است كه خبر واحد در امور مهمي مثل باب قتل و حدود نتوانيم به خبر واحد  واحد در امور غير مهمه است، الزمه

روايتي كه داللت دارد مرتد بايد كشته شود، يك خبر واحد است؛ و اگر گفتيم سيره  ي ارتداد، استدالل كنيم. مثالً در مسأله

توان به اين خبر واحد  دانند، ديگر در بحث ارتداد نمي عقالئيه خبر واحد در امور معمولي و متعارف بين مردم جاري و حجت مي
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قايان دّقت كنند كه هم مطلب مهمي است و هم در كنيم؛ البته آ عمل و استدالل كرد. حاال ما تحقيق در مطلب را عرض مي

  )1388فروردين  16تاريخ  77(درس خارج اصول ج » جايي مذكور نيست.

بر سر سفره نشسته، نمك خورده و نمكدان شكسته ايد. تا آنجا كه من مي دانم، بحمداهللا حضرتعالي نخستين مدرسي هستيد  

مقاله (بدون اشاره به مشخصات) در درس خود طرح و البته رد كرده ايد. ابتدا كه اين مسئله را بقول خودتان پس از خواندن 

بابت طرح و سپس نقد آن در درس خود از شما صميمانه تشكر مي كنم. در اذعان به اهميت مطلب كامال صائبيد. هكذا در 

د. نگراني شما در تاثير شگرف اين اينكه بر اين مبنا نيمي از فقه متحول مي شود و تغييراتي جدي در حقوق جزا پيش مي آي

مبنا در باب خمس و زكات نيز كامال قابل فهم است. اما بحث بر سر اين است كه چرا به ديدگاه مخالفان ارجاع نمي دهيد تا 

  طالب استداللهاي شما را با استداللهاي رقيب مقايسه كنند و خود در مورد قوت و ضعف آنها تصميم بگيرند!؟

  .85-166حقّ الناس، اسالم و حقوق بشر،به همين قلم، ص  )10(

،  رب غ  ورژوازي ب  دن م ت  ه ا دو روي ب  ران اي  ران گ ه ش دي ان  اي ه ي اروي روي  ن ي ت س خ ن«مطالعه اين كتاب عبرت آموز توصيه مي شود:  )11(

  ).1372(م   ري ائ ح  ادي ه دال ب تاليف دكتر ع

قاله قرائت فراموش شده، بازخواني نظريه علماي ابرار تلقي اوليه اسالم شيعي از اصل امامت؛ فصلنامه رجوع كنيد به م )12(

  .92- 102؛ صص 1385مدرسه؛ سال اول؛ شماره سوم؛ ارديبهشت 

 دو دسته از آيات قرآن كريم مرتبط با بحث سب النبي نيز به شرح زير قابل برسي هستند هر چند ظهور مخالفتشان با )13(

  حكم قتل روايات سب النبي در حد ظهور نيست:

  دسته اول، آيات شيوه سخن گفتن با پيامبر (ص)

در آيات ابتدائي سوره حجرات خداوند به مسلمانان مي آموزد كه صدايشان را در حضور پيامبر و خطاب به او بلند نكنند، 

و به   پيامبر به حبط و نابودي اعمال منجر مي شود. تواضعآنچنانكه با ديگران اينگونه سخن مي گويند. اينگونه سخن گفتن با 

آهستگي و ادب با پيامبر خدا سخن گفتن از نشانه هاي تقوي معرفي شده است. آنها كه از پشت اتاقها با صداي بلند پيامبر را 

صدا مي زنند، بجاي اينكه مؤدبانه به حضورش برسند، از آداب و اخالق بي اطالعند. اگر اين افراد صبر مي كردند تا پيامبر از 

حاجتشان را با وي در ميان مي گذاردند براي خودشان هم بهتر بود، البته خداوند بخشاينده و مهربان است. خانه خارج شود آنگاه 

هلِ َكجِباْلَقو رُوا َلههَلا َتجالنَِّبيِّ و توقَ صفَو اتَكُمووا أَصُنوا َلا تَرْفَعينَ آما اَلّذّها أَيطَيبضٍ أَن تَحعبل كُمضعَلا  رِ ب أَنتُمو الُكُممأَع

ايد! صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نكنيد، و در برابر او بلند سخن مگوييد  اي كساني كه ايمان آورده) 2َتشْعرُونَ (الحجرات 

در حالي كه  كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد (و داد و فرياد نزنيد) آن گونه كه بعضي از شما در برابر بعضي بلند صدا مي

  دانيد. نمي

به دليل فحوي شتم و سب نبي از بلند كردن صدا در حضور ايشان شديدتر است. اگر نتيجه بلندتر كردن صدا و با صداي بلند در 

محضر پيامبر سخن گفتن حبط اعمال است، بطريق اولي شتم و سب نبي نيز باعث حبط عمل مي شود. حبط بي اثر شدن عمل 

يدن آن است، يعني زايل شدن ثواب اخروي و اگر شامل دنيا هم شود عدم ترتب آثار منتظره بر عمل. اگرچه از و به نتيجه نرس

اين آيات بيش از اين بدست نمي آيد اما مخالفتي با روايات حكم قتل سب النبي ندارند، زيرا اين آيات به برخي آثار دنيوي و 
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د كردن صدا اشاره مي كند، و روايات حكم قتل سب النبي كه موضوعا و حكما اخروي بي احترامي به پيامبر (ص) از طريق بلن

  با مفاد آيات متفاوت هستند داللت دارند، لذا موضع مشترك موضوعي در كار نيست تا مخالفت حكمي در ميان باشد.

  دسته دوم، استهزاء آيات الهي و دشنام به مقدسات

  هندگان به مقدسات چه بايد كرد؟با استهزا كنندگان تعاليم ديني و دشنام د

َلا َتقْعدوا معهم حَتّى يخُوضُوا في حديث آيه اول: وقَد نَزَّلَ علَيكُم في الْكَتابِ أَنْ إِذَا سمعتُم آيات الَلّـه يْكفَرُ بِها ويستَهزَأُ بِها َف

رِهغَي  مّْثلُهإِذًا م ا (النساءإِنَّ ال  إَِنّكُميعمج نَّمهي جرِينَ فالَْكافينَ وقَنافالْم عامج خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما ) «40لَّـه

كنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگري بپردازند! وگرنه، شما  نازل كرده كه هرگاه بشنويد افرادي آيات خدا را انكار و استهزا مي

از كساني كه آيات الهي را انكار و استهزا » كند. د بود. خداوند، منافقان و كافران را همگي در دوزخ جمع ميهم مثل آنان خواهي

مي كنند در زماني كه به اين فعل ضداخالقي مشغولند بايد كناره گيري كرد تا سخن را عوض كنند، در غير اين صورت 

ايگاه منافقان و كافران جهنم است. در اين آيه بيش از كناره گيري از شنوندگان مومن هم بتدريج به رنگ آنها درخواهند آمد. ج

  مجلس استهزاء توصيه اي به مومنان نشده است. سب النبي بيشك از مصاديق استهزاء و انكار آيات الهي است.

وإِمّا ينسيَنّك الَشّيَطانُ َفَلا َتْقعد بعد    ُضوا في حديث غَيرِهآيه دوم: وإِذَا رأَيت اَلّذينَ يُخوُضونَ في آياتَنا َفأَعرِض عنْهم حَتّى يُخو

كنند، از آنها روي بگردان تا به سخن  هرگاه كساني را ديدي كه آيات ما را استهزا مي) «68الذّكْرَى مع اْلَقومِ الَظّالمينَ (االنعام 

پيامبر نيز در قبال » رد، هرگز پس از يادآمدن با اين جمعيت ستمگر منشين.ديگري بپردازند و اگر شيطان از ياد تو بب

استهزاكنندگان آيات الهي وظيفه اي جز كناره گيري از مجلس تا زمان تغيير سخن ندارد. ظهور امر در وجوب است. حتي اگر 

چنين مجلسي الزم است. وظيفه الزامي كناره گيري از مجلس استهزاء فراموش شد به محض بياد آوردن خروج از 

كناره گيري از مجلس استهزاء از قبيل مجازات   استهزاكنندگان ظالم توصيف شده اند. براي پيامبر (ص) نيز وظيفه اي زائد بر

  پيش بيني نشده است.

ٍ عملَهم ثُمّ إَِلى ربِّهِم مّرِْجعهم ةــكَذَلك زيَّنّا لكُلِّ أُمّ  علْمٍ وَلا َتسبّوا اَلّذينَ يدعونَ من دونِ اللَّـه فَيسبّوا اللَّـه عدوا ِبغَيرِ  آيه سوم:

خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها (نيز) از روي (ظلم  به معبود) كساني كه غير خدا را مي) «(108َفيَنبِّئُهم بِما َكاُنوا يعمُلونَ (االنعام 

و) جهل، خدا را دشنام دهند! اينچنين براي هر امتي عملشان را زينت داديم سپس بازگشت همه آنان به سوي پروردگارشان 

مسلمانان حق ندارند به مقدسات ديگر آئينها و » دهد). مي سازد (و پاداش و كيفر كردند، آگاه مي است؛ و آنها را از آنچه عمل مي

اديان دشنام دهند و اسائه ادب كنند. در غير اين صورت آنها نيز خداوند و پيامبر و مقدسات مسلمانان را مورد دشنام و اسائه ادب 

ئه ادبشان شديدتر از دشنام به پيامبر است قرار خواهند داد.در اين ايه هم از مجازات اعدام دشنام دهندگان به خداوند كه يقينا اسا

سخني به ميان نيامده است. خداوند داوري درباره اديان و آئينها را به قيامت موكول كرده است. شبهه اختصاص حكم به زمان 

 هلّلعاحكام مخاصي كه مسلمانان در ضعف بودند، مندفع است به اينكه اوال، مورد مخصص نيست. ثانيا، حكم معّلل است. در 

  بقاي حكم به بقاي علت است. ادعاي اختصاص فاقد مستند و ادعايي بال دليل است.

نتيجه آيات دسته دوم: وظيفه مسلمانان در قبال استهزاء آيات الهي اعراض و كناره گيري از چنين مجالس ضداخالقي تا زمان 

ستهزاء مقدسات ديگر اديان و آئينها نيستند. در اين آيات تغيير موضوع جلسه است. مسلمانان مجاز به مقابله به مثل در دشنام و ا

 پيش بيني نشده است. روايات قتل و مهدورالدم بودن ساب هيچ مجازاتي زائد بر كناره گيري از مجلس استهزاء، انكار و سب
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تعاليم ديني و دشنام به  پيامدهاي استهزاء» انحصار«النبي چه نسبتي با اين آيات دارند؟ اگر اين دسته از آيات داللتي بر 

مقدسات در كناره گيري از مجلس مذكور داشته باشند، روايات قتل ساب مخالف با آنها خواهند بود، روايات در مقام اثبات اعدام 

ي و آيات در مقام نفي آن خواهند بود. اما اگر آيات ظهوري در انحصار پيامد نداشته باشند، در اين صورت روايات يادشده مخالفت

با آيات نخواهند داشت. همانند آيات حرمت شرب خمر در قرآن و روايات مجازات آن كه مكمل يكديگرند نه مخالف هم. اكنون 

پرسيدني است دسته دوم از آيات ظهوري در انحصار پيامد استهزاء آيات الهي دارد يا نه؟ اگر چه آيات إشعاري به انحصار دارد، 

  . بنابراين نمي توان گفت كه روايات وجوب قتل ساب النبي مخالف آيات دسته دوم است. تاما اين إشعار در حد ظهور نيس

ديگر از آيات قرآن كريم اگر چه إشعار در مخالفت دارند اما اثبات ظهورشان در مخالفت با وجوب اعدام مرتد  هسه دست )14(

  با مشكالتي مواجه است:

  مختلف با يكديگر و اراده خداوند بر اختالف عقايد بشريدسته اول : نقد شيوه مواجهه ارباب اديان 

ربك ة خلقهم و تمت كلمـ رحم ربك و لذلك  واليزالون مختلفين اال منة واحدة امـ آيه اول: ولو شاء ربك لجعل الناس

قرارمي داد  اگر پروردگارت مي خواست مردم را امت هاي يگانه) «119و  118و الناس اجمعين (هود ة من الجنـ  جهنم ألمألنّ

ولي همچنان اختالف مي ورزند، مگر كساني كه خداوند (بر آنان ) رحمت آورد و براي همين آنان را آفريده است ، وعده 

اراده الهي بر اين تعلق نگرفته » پروردگارت (چنين ) سرانجام گرفته است كه جهنم را همه از جن و انسان آكنده خواهم ساخت.

نديشند، به زبان ديگر خداوند به مصالحي اختالف عقايد و اديان را در دنيا به رسميت شناخته است است كه همگان يك گونه بي

و گمراهان را وعده عذاب جهنم داده است. تسطيح اجباري عقايد و اديان در دنيا دقيقاً بر خالف بينش قرآني و اسالمي است. 

  يا واقعيتي است كه در قرآن به رسميت شناخته شده است.تكثر موجود در اديات و عقايد و رقابت آزادنه آنها در دن

يتلون الكتاب كذلك قال الذين ال  آيه دوم: و قالت اليهود ليست النصاري علي شي و قالت النصاري ليست اليهود علي شي و هم

گفتند كه مسيحيان بر حق يهوديان ) «113يختلفون (بقره  فيما كانوا فيه ةــالقيام يوم يحكم بينهم مثل قولهم فاهللا يعلمون

نيستند و مسيحيان گفتند يهوديان بر حق نيستند، حال آنكه كتاب (آسماني) را مي خوانند، كساني كه هيچ چيز نمي دانند 

اينكه هر » سخني همانند سخن ايشان گفتند سرانجام خداوند در قيامت در آن چه اختالف داشتند بينشان داوري خواهدكرد.

هيچ و پوچ بداند از سوي قرآن مذمت شده است. سراي داوري آخرت است نه دنيا. در دنيا مردم آزادند هر  ديني دين ديگر را

دين و عقيده اي را كه مي خواهند اختيار كنند، البته پيامبران الهي حق را به ايشان تذكر مي دهند، اما انتخاب با خود مردم است 

  و آزمايش و ابتال جز اين نيست.

يا ايها الكافرون ال اعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد و ال انا عابد ما عبدتم و ال انتم عابدون ما اعبد لكم  آيه سوم: قل

هان اي كافران، من معبود شما را نمي پرستم و شما هم پرستندگان معبود من نيستيد، و من ) «6تا  1دينكم ولي دين (كافرون 

سوره كافرون » ستم، و شما هم پرستندگان معبود من نيستيد، شما را دين شما و مرا دين من.پرستنده آن چه شما مي پرستيد ني

يكي از بزرگترين مستندات آزادي دين و عقيده در قرآن كريم است، آيا مواجهه مسلمانان با ديگر عقايد و اديان مي تواند جز 

  اين باشد؟
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بشري و تكثر و تنوع اديان مختلف به عنوان يك واقعيت تعلق گرفته  نتيجه دسته اول آيات: اراده خداوند بر اختالف عقايد

إشعار در مخالفت با حكم اعدام مرتد دارد اما ظهوري در  است. دار دنيا دار ابتال و رقابت و انتخاب آزادانه است. اگر چه اين آيات 

  اين امر ندارد.

  دسته دوم : شيوه هاي دعوت ديني و آزاد انديشي

و جادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ة الحسنـة و الموعظـة ربك بالحكمـ ع الي سبيلآيه اول: اد 

به راه پروردگارت با حكمت و پندهاي پسنديده فراخوان و با آنان به شيوه اي كه بهتر است ) «125و هو اعلم بالمتهدين (نحل 

منطق » چه كساني از راه او به در افتاده اند و هم او به راه يافتگان داناتر است.پروردگارت داناتر است كه   مجادله كن ، چرا كه

قرآن در دعوت مردم به دين . طرق معقول و مسالمت آميز است، استفاده از عقل و خرد مردم ، تذكر و پند باالخره جدال احسن، 

حمت است و دعوت ديني آن نيز رحيمانه است. مجازات ارعاب در تهديد يا اكراه و قتل در اين منطق جايي ندارد. اسالم دين ر

اعدام براي خارج شدن از دين باالترين ضربه به وجهه دين است.ديني كه اينگونه منطقي پيروانش را به گفتگو خردورزي 

  خوانده است چه نيازي به اينگونه روشهاي خشن و خرد ستيز براي نگاه داشتن افراد در دين دارد؟

يستَمعونَ اْلَقولَ َفيتَِّبعونَ  واَلّذينَ اجَتنَبوا الَطّاُغوت أَن يعبدوها وأََنابوا إِلَى الَلّـه لَهم اْلبشْرَى فَبشّرْ عباد اَلّذينَ  آيه دوم:

َنهسأَح اللَّـه ماهدينَ هاَلّذ كابِ   أُولَـئأُوُلو الْأَلْب مه كأُولَـئو كساني كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به «  )17-18(الزمر و

شنوند و از نيكوترين  سوي خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان كساني كه سخنان را مي

جنس است. تبعيت از احسن  قول اسم» كنند؛ آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده، و آنها خردمندانند. آنها پيروي مي

الزمه اش شنيدن حسن ها و احسن است و نتيجه منطقي آن گزينش بهترين قول از ميان اقوال مختلف براي تبعيت. اين شيوه 

خردمندانه و حكيمانه توصيه قرآن كريم به پيروان خود است. هدايت الهي در محيطي آزاد نتيجه اش تربيت اولو االلباب است. 

اين گزينش بشري خطا كرد و احسن را انتخاب نكرد كه اعدام نمي شود، حتي اگر به لجاجت و عناد چنين كرده اگر كسي در 

  باشد. در قيامت خداوند خود معاندان جحود را بسزاي عملشان خواهد رسانيد.

و انتخاب بهترين  نتيجه دسته دوم آيات: شيوه دعوت ديني قرآن مترقي ترين شيوه هاست: حكمت، موعظه حسنه، جدال احسن

بعد از استماع اقوال مختلف. انتخاب اشتباه سزايش مرگ نيست. مجازات مرگ به دليل تعيير دين با اين دسته از آيات موافقت 

  ندارد. اين آيات نيز إشعار بر مخالفت با حكم اعدام مرتد دارند.

  دسته سوم: مذمت مجازات بر تغيير دين

ري و مجازات شديد مرتد از ديرباز مطرح بوده است . قرآن كريم ضمن گزارش سه صحنه استفاده از عنصر اجبار در ديندا

  تاريخي مجازات بر تغيير دين را مذمت كرده است.

في ملتنا قال او لو كنا   لنخرجّنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودنّ   آيه اول: قال المال الذين استكبروا من قومه

بزرگان قوم او كه استكبار ورزيده بودند گفتند اي شعيب تو و كساني را كه به همراه تو ايمان آورده اند از ) «88 فكارهين (اعرا

اشراف مستكبر، حضرت شعيب » شهرمان بيرون مي كنيم مگر اينكه به آئين ما باز گرديد. گفت: حتي اگر كراهت داشته باشيم؟

قرار دادند، يا تبعيد را بپذيرند يا اينكه دين خود را تغيير دهند، و ارتداد پيشينه كنند و  نبي(ع) و مؤمنان عصر او را بر سر دو راهي
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از ايمان به كفر بگرايند. شعيب نبي(ع) پاسخ مي دهد كه آيا دينمان را با كراهت تغيير دهيم؟ مگر تغيير دين و ايمان با اكراه و 

ست برداريم. منطق شعيب(ع) مقبول قرآن كريم است. نمي توان گفت تغيير اجبار ميسر است؟ ما نمي توانيم با زور از دينمان د

» ال اكراه في الدين«دين حق به باطل اجباري نيست، اما تغيير دين باطل به حق مي تواند اجباري باشد. در تحليل آيه كريمه 

مرتد را مجازات كردن ان هم مجازات دريافتيم كه قرآن كريم خبر از نفي اكراه و اجبار در مطلق عقيده و دين داده است. 

  كراهت را در بقاي دين دخيل كردن است و با مفاد آيه شريفه در تعارض است.   اعدام

آيه دوم: قالوا آمّنا برب العالمين رب موسي و هارون، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه 

) 124تا  121اجمعين (اعراف   الصلبنّكم ثم خالف ايديكم و ارجلكم من ن ألقطعنّلتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمو

هارون. فرعون گفت: آيا پيش از اينكه به شما اجازه   ساحران) گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آوريم، پروردگار موسي و«(

يد تا اهل شهر را از آن آواره كنيد، به زودي خواهيد دهم به او ايمان آورديد؟ اين مكري است كه با يكديگر در شهر انديشيده ا

ساحران با ديدن » دانست كه دستها و پاهايتان را در خالف جهت همديگر خواهم بريد، سپس همه تان را به دار خواهم زد.

ي مرتد شدند. فرعون معجزه موسي كليم الّله(ع) به خداوند ايمان آوردند، كفر را رها كرده و دينشان را تغيير دادند، به عبارت

آشفته مي شود كه چگونه قبل از اجازه از حضرت ايشان افرادي دينشان را تغيير داده اند. او تغيير دين ساحران را توطئه اي 

براي آوارگي مردم تبليغ كرده بالفاصله مجازات مرتدين را اعالم مي كند: قطع دست و پا و به دار آويختن. سزاي ارتداد و تغيير 

ر آئين فرعون اعدام است، در ديار فرعون هر كه دينش را تغيير دهد كشته مي شود. قرآن اين منطق را باور ندارد و آن را دين د

مذمت مي كند. منطق قرآن در مقابل نفي اكراه و اجبار در دين و به زبان ديگر آزادي عقيده و مذهب است. مرتد را اعدام كردن 

مشي قرآن و پيامبر و ائمه دقيقا بر خالف اين شيوه فرعوني مبتني بر آزادي عقيده و مذهب  اقتدا به شيوه مردود فرعون است.

  بوده است.

و ) «26اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في االرض الفساد (غافر  آيه سوم: قال فرعون ذروني اقتل موسي و ليدع ربه

را بخواند چه مي ترسم دين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين  فرعون گفت مرا بگذاريد تا موسي را بكشم و او پروردگارش

در آئين فرعون تبديل دين مردم (از كفر به ايمان) مجازات مرگ دارد. او موسي (ع) را تهديد مي كند، » فتنه و فساد آشكار كند.

اد ايجاد كند. قرآن منطق فرعون را تهديد به اعدام، چرا كه مي خواهد دين مردم را تغيير دهد و به زعم فرعون در زمين فس

مردود مي شمارد. مردم در تغيير دينشان آزادند. كسي حق ندارد آنان را به اكراه و اجبار وا دارد كه اين دين يا آن دين رابپذيرد، 

ر و ائمه راه رشد از گمراهي آشكار است. تعيين مجازات اعدام براي ارتداد پيروي از روش فرعون است. منطق فرآن و پيامب

  آزادي عقيده و مذهب است.

نتيجه دسته سوم آيات: از اين آيات و آيات مشابه در مي يابيم كه قرآن كريم روش مستكبران و فراعنه را در قبال پديده ارتداد 

اري و به و تغيير دين مذمت كرده و در عين حق دانستن ايمان به خدا، مردم را در حيات دنيا در ايمان و كفر ابتدايي و استمر

زبان ديگر در انتخاب دين و عقيده آزاد مي داند. تغيير دين و داخل شدن و خارج شدن از آن الزمه الينفك آزادي عقيده و 

مذهب است. اعدام مرتد مجازاتي به روش فرعون است كه مورد تقبيح قرآن كريم است و استناد آن به پيامبر و ائمه با مفاد اين 

اره اين دسته از آيات اين اشكال وارد است كه اين آيات درباره مجازات تغيير دين باطل به دين حق آيات سازگار نيست. درب

  است، اما درباره تغيير دين حق به باطل ساكت است.
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  .67- 76، ص 1341، 4سالنامه مكتب تشيع، شماره  )15(

به فرمايشات اخير شما به مناسبت حماسه! مي توان » جار و جنجالهاي سياسي«براي آشنايي با نمونه تاسف آوري از  )16(

  نهم دي ايراد شده در آغاز درس خارج تان منتشره در وبسايتتان اشاره كرد.

به پيشنهاد اينجانب مطلب جنابعالي عينا در ستون انديشه رسانه جرس منتشر  )17(

 /http://www.rahesabz.net/story/46249 شد.


