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 مقدمه

هاي خود را دربـارة معـارف اسـالمي در قالـب مقـاالت، خاورشناسان حاصل پژوهش

و كتاب وهبـه جهـان علـم عرضـه كـرد هـا المعـارفةريداهـا انـد. شـناخت دقيـق ايـن آثـار

مي ديدگاه در هاي مطرح شده در ضمن آنها، ضرورتي انكارناپذير به نظر رسـد؛ چـه اينكـه

و تبشيري نهفته اسـت. افـزون بـر ايـن، در  پس نگارش برخي از اين آثار، اهداف استعماري

و انتقـاداتي البه و قرآ پيرامـون الي مطالب اين آثار، شـبهات نـي بـه چشـم معـارف اسـالمي

مي خورد. لزوم شناخت صحيح اسالم مي شود كـه پژوهي امروز در غرب، آن گاه دوچندان

و مسـلمان در گذشـته، همـواره خـود را بـه پاسـخ دانشـمندان به ياد آوريـم  گـويي انتقادهـا

مي اعتراض و نصارا ملزم دانستند؛ چنان كـه امامـان بزرگـوار شـيعه از جملـه امـام هاي يهود

مخالفان اسـالم بودنـد.و از پيشگامان مناظره با پيروان ديگر اديان7ام رضاو ام7صادق

و پرسـش آنان با حضور در مجـالس منـاظره، شـبهه  و زنادقـه را پاسـخ هـا هـاي اهـل كتـاب

و نقد مقالة مي نوشته(Apostasy)»ارتداد«گفتند. به همين منظور پژوهش حاضر، به معرفي

ح  پردازد. مي(Encyclopaedia of the Qurān)قرآن المعارفةدائردرقالّوائل

قالّحوائل زيست شناخت

ح در شهر ناصريه فلسطين ديده به جهان گشود. وي پـس از كسـب 1955ق در سالالّوائل

) پيوسـت. MacGillدكتري از دانشگاه واشنگتن به مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيـل ( 

و در سال استاديار در رشته 1985او در سال  و 1994فقه اسالمي استاد تمام در رشته مذكور شـد

) اَوالن (Avalonاكنون استاد رشته علوم انساني مؤسسه  ) است.Columbia) در دانشگاه كلمبيا

 آثار

و سخنراني پركارق،الّحوائل ود. وي بـه جهـت نگـارش آثـارر مـي به شمارنويسنده

 در رشـته فقـه اسـالمي برخـوردار شهرت جهـاني متعددي در حوزه مطالعات فقه اسالمي از 

و تركـيهااناست. آثار او به زب ي مختلفي چون عربي، اندونزيايي، عبـري، ژاپنـي، فارسـي

.بدين قرارنداوترين آثار ترجمه شده است. مهم

- An Introduction to Islamic Law, Cambridge, UK; New York: Cambridge 

University Press, 2009.درآمدي بر فقه اسالمي 
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- Shari'a: Theory, practice, Transformations, Cambridge, UK; New York: 

Cambridge University Press, 2009. ها مباني نظري، سنت، دگرگوني؛ـ شريعت

- The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge, UK; New York: 

Cambridge University Press, 2005. و تكامل فقه اسالمي ـ مبادي

- Authority, Continuity, and Change in Islamic Law, Cambridge, U.K.; New York: 

Cambridge University Press, 2001. و تغيير در فقه اسالمي ـ حجيت، استمرار

- A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Usūl al-Fiqh, New 

York: Cambridge University Press, 1997. 

 درآمدي بر اصول فقه اهل سنت؛اي از نظريات فقهي اسالمي تاريخچهـ 
- Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam (Aldershot, UK; 

Brookfield, VT: Variorum, 1995. 

و سدهـ  و نظريه فقهي در دوران صدر اسالم  هاي ميانه فقه

 اند. انتشار يافته 1993و 1984هاي اين اثر، حاوي دوازده مقاله تجديدنظر شده است كه در سال

- Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, translated with an introduction and 

notes by Wael B. Hallaq (New York: Oxford University Press, 1993). 

 مخالف منطقيان يونان،ابن تيميهـ 


	������« اين اثر ترجمه كتاب ����� ��� ���	
راقالّحـ بـوده كـه وائـل» ���  آن

و حواشي منتشر كرد. نسخه مورد استفاده وي  تلخـيص سـيوطي موسـوم بـه،همراه با مقدمه

ا«  بوده است.» لبيان في الرد المنطق اليوناننصيحة اهل
- Groundwork of the Moral Law: A New Look at the Qur’ān and the Genesis of 

Sharī‘a, forthcoming in Islamic Law and Society, 17, 1 [2010]. 

و تكوين شريعت؛مقدمات كار در قوانين اخالقيـ   نگاهي نو به قرآن
- The Use and Abuse of Evidence. The Question of Provincial and Roman Influence 

on Early Islamic Law, in jaos 110.1 (1990), 79-91. 

و سوءاستفاده از مدارك و روميـان بـر فقـه؛ـ استفاده مسأله تأثير منـاطق دور از مركـز

 اوليه اسالمي
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- «Forbidden», Encyclopaedia of the Qurān. »امحر«ـ 

- Islamic Studies presented to Charles J. Adams, Leiden 1991, 41-56 

 هاي اسالمي براي چارلز جي. ادمزـ ارائه پژوهش
- «Law and Qurān», Encyclopaedia of the Qurān. و قرآن«ـ  » فقه

(Gunther, «Clients and Clientage», vol.1, p.346; Gilliot, «Exegesis of the 

Qurān»,vol.2, p.122; Hallaq, «Forbidden»; id., «Law and the Qurān».  

»ارتداد«ة مقالترجمه گزيده

مي»ارتداد«اي از مطالب مدخل گزارش فشرده .شود بيان

، بـراي»ارتـداد«و» كفر«ده دانسته شده كه قرآن هم از دو واژه . ارتداد به معناي انكار عقي1

 ,«Apostasyشـود كند؛ هرچنـد از واژه ارتـداد بيشـتر اسـتفاده مـي رساندن اين مفهوم استفاده مي

vol.1, p.119)  (id., «.

بو پيوند مفهومي ميان واژه.2 و كفر قبل از هجرت به مدينه ده است كـه در هاي ارتداد

گرچه استحكام ايـن پيونـد در دوره؛يافتتوانميآنشواهدي براي اثباتهمآيات مكي 

يك گاهيكهييمدني است تا جا . (Ibid)اند ديگر به كار رفته به جاي

خت يـا تكـذيب خيرانديشـي خداونـد از ديدگاه قرآن به معناي ناتواني در شنا. كفر3

بيدر اين باره،هگرداني از خداوند است. نويسند يا رويم با تكذيب توأ  كسـي ايمـاني ميان

و بعـداً ايماني كسي كه فرصت درك احسان خداوند را نداشته با بي  كه اين فرصت را يافته

مي، كند به خدا پشت مي  دقيقـاً،»كفـر«بـه كـارگيري واژه . از نظـر وي، هنگـام گذارد فرق

مدمعلوم ني . (Ibid)نظر استست كه كدام يك از اين دو مفهوم

ن4 به. ا به عنوان واژه»فسق«معرفي واژه ويسنده رتباط مفهومي اي كه در قرآن بيشترين

و را با ارتداد دارد، نور كه از كفر بعد از ايمان به فسق تعبيـر كـرده سوره55آيه به پرداخته

و بدين ترتيباستشهاد نموده  و فسـق مثلث اصطالح شـناختي،است بـرايرا ارتـداد، كفـر

. (Ibid., pp.119-120)فراهم آورده استف جامع از ارتداده يك تعرييارا

راو، مختلـف قـرآن را از نظـر سرنوشت مرتكبان ارتـداد . وائل حالق5 جايگـاه آنـان

بـراي تنبيـه جسـماني خاصـي در آن جهـان بر آن اسـت كـه،و در عين حال داند دوزخ مي

. (Ibid., p.120)بيني نشده است پيشمرتدان؛ 
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وي6 مـرتبط9هاي قرآن در قبال ارتـداد را بـه شـرايط متغيـر پيـامبر واكنشاقسام.

نگـرش كه قدرت كافي براي مقابلـه وجـود نداشـت، هاي نخست سالدر مثالً ته است؛نسدا

و به موازات افزايش قدرت، آن نگرش بود تري نگرش ماليمنسبت به موضوع ارتداد قرآن 

شديماليم به نگرش . (Ibid)تهديدآميز بدل

مييامكان توبه براي مرتدان. وي يادآوري كرده است7 ، توانند به اسالم بازگردند كه

و اينكـه توبـه افـراد به ويژه كساني كه از روي اجبار مرتد شـده وجود دارد،  سرسـخت، انـد

بـه آغـوش،كـه قبـل از مـرگ هشـدار داده قرآن به مرتدانو نيز اينكه پذيرفته نخواهد شد

ميچو؛اسالم بازگردند   (Ibid)زندن مرگ سرنوشت مرتد را به صورت عذاب جاويد رقم

ميهاي ارتداد(حروب الرد به جنگ،بخش ديگر مقاله.8 كنـد كـه تـا هنگـامه) اشاره

و اطراف آنهـا،9پيامبر رحلت و مدينه ومـت نقـاط عربسـتان عليـه حك ديگـر غير از مكه

و در ادامه اشاره نموده كه پژ برمسلمانان قيام كردند هـا اتفـاق سر علت اين جنگوهشگران

. (Ibid., pp.120-121) نظر ندارند

مي.9 از،كنـد كـه بـه احتمـال قـوي نويسنده بيان مجـازات اعـدام بـراي ارتـداد، بعـد

و با رفتار پيامبر9پيامبر محكـوم،گويد به احتمال فراوان مطابقت ندارد. وي مي9بوده

راو بعـداًهخليفه اول بـود كردن تعدادي از مرتدان به مرگ توسط  در اثـر مـرور زمـان آن

 چنـين9كنـد كـه پيـامبر احـاديثي ذكـر مـي وي البتـه اند. به شمار آورده9سنت پيامبر

آن را انجـام نـداده،در عمـل آن حضـرت،، اما معتقد است كـه است دادهحكمي را اجازه

. (Ibid., pp.121-122)است

ر. 10 ا رهاندن خويش از اسالم با قول يا فعـل كفرآلـود نويسنده در بخش ديگر، ارتداد

و در اين باره مصاديق ارتداد را ذكـر مي و فعل به صورت شوخي باشد داند حتي اگر اين قول

و حـالل خوانـدن مي و سـتاره، و مـاه كند؛ مثل نفي وجود خدا، انكار پيـامبران، پرسـتش بـت

ميمحرمات كبيره مثل زناي محصنه كه همگي ارتداد به شم . (Ibid., p.122)روند ار

ميمقاله، در بخش پاياني. نويسنده 11 ،مكلـف پردازد كه بـه مرتـد به مجازات ارتداد

و سه روز مهلت توبه داده مي و مكلف را كسي دانسته كه خوب مـ شود وييبـد را فهمـد.

ز در پي دارد بدون مجازات اعدام را نكردن، توبه اشاره كرده است كه و مـرد اينكـه بـين ن

و حنفي، زنان به واسطه ارتداد اعدام نمي شوند، بلكـه فرقي باشد؛ جز آنكه در مذهب جعفري
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شود. وي در ادامه، عواقـب مـدني ارتـداد را مصـادره امـوال بـه نفـع مجازات حبس اعمال مي

كَاَن لم يكن دانستن تمام معامالت مي و  داند مگر اينكه به خاك غيرمسـلمانان خزانه مسلمانان

و بازپس گيري اموال باز گـردد كـه مـابقي امـوال بـه او مسـترد و با قصد توبه فرار كرده باشد

مي مي . (Ibid)كند كه اين قوانين از قرآن استخراج نشده است شود. بعد هم اشاره

و منفي مقاله  نكات مثبت

شـده اسـت دار در آن مطـرح، برخي مطالب ابهام»ارتداد«به رغم وجود نكات مثبت در مقاله

ازو برخي نيز با مباني دين اسالم سازش ندارد. مهم :ترين مطالب نقدپذير مقاله عبارت است

و فسـق بـراي ارا،ترتيب دادن يك مثلث اصطالح شناختي از كفـرـ1 ه يـك يـ ارتـداد

 هيم با ديگري روشن شود؛ بدون اينكه رابطه هريك از اين مفا،تعريف جامع از ارتداد

؛سرنوشت اخروي مرتكبان ارتداد بارهدريگويـ تناقض2

.به اقسام ارتداداشاره پرداختن به مجازات ارتداد بدونـ3

و فسق،مثلث اصطالح شناختي كفر  ارتداد

و كفـر در قـرآن اشـارهي ميان واژه، به پيوند معناينويسنده در ابتداي مقاله هاي ارتـداد

و معتقد است كه اين پيوند مي كفر را به نـاتوانيويت وجود داشته است. قبل از هجر،كند

دوم بـا ناسپاسـي معرفـي مـي شناخت يا تكـذيب خيرانديشـي خداونـد تـوأ در  و ميـان كنـد

مي بي و وندايماني كسي كه هرگز فرصت درك نيكي خدابي؛گذارد ايماني فرق را نداشته

كه بي گـاه بيـاننآ كـه دومـي مرتـد اسـت. بعد از شناخت به او پشـت كـرده ايماني كسي

كه مي 55و بـه آيـه ارتبـاط مفهـومي دارد،كه بـا ارتـداد است واژه اصلي قرآني فسق، كند

. (ibid., p.119)كند سوره نور استناد مي

و نقد بررسي

كش نويسنده اين مثلث را بـدون اينكـه،دهـد تشـكيل مـيف مفهوم قرآني ارتدادبراي

بدر قرآن كاربرد اين مفاهيم را  و كـه هريـك از ايـن كه مشـخص سـازد دون ايناحصا كند

يك چند بار در قرآن به كار رفته،ها واژه و چند بار بر و رابطـه هـر اند  ديگر منطبق شده انـد

،»رـفـك«وي فقط اشاره كرده است كه مشـتقات ريشـه مفهوم با مفهوم ديگر چيست.
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در معناي ارتداد به كار كفر،آيه در قرآن ظاهر شده كه دست كم در نوزدهبار 482حدود

. (Ibid) سوره نحل استناد كرده است 106و به آيه رفته

و پنجم موارد اسـتفاده از واژدر به اذعان خود نويسنده، اوالً ه كفـر، حدود يك بيست

آيـه در نـوزده ثانياً.همان مطلق كفر ملحوظ است،و در بقيه موارد معناي ارتداد لحاظ شده

اكفر،»كفر«كاربرد واژه  آنز ايمان يا بعد از اسـالم مطـرح شـده بعد ارتـداد،كـه حاصـل

در همان موارد هم كفر در معناي ديگر،به عبارت كه كفر به معناي ارتداد باشد؛است نه اين

و چون  از ايـنينا، بنـابر آمـده قيـد بعـد از اسـالم يـا ايمـان صـريحاً مطلق خود به كار رفته

ميتركيب  كسـاني كـه«سوره نحل كه مي فرمايد: 106مانند همان آيه؛شود ارتداد استفاده

 همان ارتداد است.،اين كفر بعد از ايمانكه» كفر ورزيدند پس از آنكه ايمان آوردند

(يوسـف/،است كه مشتقات ارتداد گفتني ؛96 هشت بار در قرآن به كـار رفتـه اسـت

) كه فقط در چهار 217 بقره/؛25؛ محمد/54و21؛ مائده/43؛ ابراهيم/40؛ نمل/64 كهف/

در نخسـت،و در چهار مورد ناي اصطالحي خود به كار رفته است مورد اخير، ارتداد در مع

 معناي لغوي خود كه همان رجوع است، به كار رفته است.

آني، معنايواژه فسق و در مـوارد مرتبه در قرآن به كار رفتـه56عام دارد كه مشتقات

ميمعدودي بر ارتداد انطب  تـوان بـه تبهكـاري تعبيـر كـرد كـه اجمـاالً اق يافته است. از فسق

و زيرپا گذاشتن اوامر اگرچـه در قـرآن سـرانجام افـراد شـرع اسـت.و نواهي همان عصيان

كه10(روم/مسيء، تكذيب آيات الهي دانسته شده  ومي) ايـن تواند بر ارتداد منطبـق شـود

و سرانجام فاسق است. در آي (نور/حد اعالي فسق ) كه وعـده55ه مورد استناد نويسنده هم

و نيكوكاران داده مي كفـر بعـد از آن مرحلـه را قـرآن كـريم شـود، خالفت دادن به مؤمنان

كه فسق مي و بديهي است  تـرين مصـاديق يكـي از بـزرگ كفر بعد از ايمان يا ارتـداد، داند

يك،القاعدهفسق است. علي عمرابط،ديگر اين دو مفهوم با و خصـوص مطلـق دارنـده وم

ك،در موارد متعددي،آري فسق است اما هر فسقي ارتداد نيست.،شك ارتداد كه بي ،رافاز

كه81و59مثل آيه؛به فاسق تعبير شده است اكثـرواكثر اهل كتاب به ترتيب سوره مائده

مي كفار بني ، چنـين اسـتفادههتعابير كه اكثريت را فاسـق دانسـت . از اين داند اسرائيل را فاسق

؛البته بديهي است كه برخي از مسلمانان هم فاسق هستند.شود كه برخي هم فاسق نيستند مي

را سوره انعام، خوردن از حيوانات 121كه آيه چنان .دانـد فسق مـي ذبح شده بدون نام خدا
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و فسق ا،عامين من وجه هستند كه هركدام از اين دو مفهوم،پس كفر فـراد عالوه بـر اينكـه

.د، داراي افراد مشترك نيز هستنداختصاصي دارن

كـه هـم آثـار شـود به عنوان يـك نهـاد حقـوقي مطـرح مـي از آنجا كه امروزه ارتداد

و مفهـوم ايـن نهـاد را از  و هم آثار مدني، علي القاعده بايد معنـا كيفري بر آن مترتب است

پـس از آنكـه تعـاريف،قـاري الي متون فقهي استخراج نمود. كمال الدين عبدالرحمنهالب

مي از فقيهانرا بسياري  بـه كه تمام ايـن تعـاريف گيردمينتيجه كند، مذاهب چهارگانه نقل

د، رجوع از اسالم اسـت، مگـر رغم اختالف مذهب، بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه ارتدا

ك ميتعريف و اسالم را متـرادف دانند با اين مبنا كه ايمان ساني كه ارتداد را رجوع از ايمان

).30، عن االسالم� الرد(قاري، ند دان مي

و مدني شديدنكته مهمي كه كمتر بحث شده ، بـا، اين است كه آيا اين احكام كيفري

ا آزادي عقيده كه در رديف نخستين در دنيـايز حقوق بشـر اسـت، در تنـافي نيسـت؟ حق

دف كنوني كه اين ميهمه از آزادي عقيده اسـت؟ مباحث ارتـداد عرضـه شـدني شود، آيا اع

آورد حقـوق دست،در مقام پاسخ، قبل از هر چيز اين نكته بايد طرح شود كه آزادي عقيده

في الدينِ(آية مدرن نيست.  اسـت كي از مشهورترين آيات قـرآني،)256(بقره/)الَ إِكْرَاه

را كه آدمي را در امر دين آزاد مي و اجبـار و هرگونه اكـراه . البتـه ايـن نمايـد نفـي مـي داند

ار،حكم از شادي است؛ يعنييك حكم و عقـل بـه صـورت مسـتقل يك حكم عقلي است

در شرع هم به آن حكم مي و لذا حكم كردن شرع، ارشاد به حكم عقل اسـت. مـالك كند

و ثبـوت حكـم مـول،احكام ارشادي ي در مـورد اين است كه در زمره مستقالت عقليه باشد

ب آن بي گونـه خـود را ايـن پرسـش . پـس بايـد)2/318خويي، مصباح االصـول،(اشد تأثير

في(كه آيا اين احكام ارتداد، با آيه اصالح كنيم  ينِالَ إِكْرَاهتنافي نيست؟ تعـارض، در)الد

تأظاهري آنها امري بديه و روشن است كه اين آيه چون عـالوه بـر پذير نيست؛ ويلي است

تأهدر ايـن بـاره هـم آيه، يك حكم عقلـي اين  و و سـت ويـل بـردن احكـام عقـل يـا نسـخ

مي.معناست تخصيص آنها بي و، همـان عقايـ كند بـه اينكـه اسـاس ديـن عقل حكم د اسـت

و تصـرف كنـيم،عقيده و اكراه بردار نيست. پس براي رفع تعـارض بايـد در ارتـداد دخـل

الَ إِكْرَاه فـي(د، باز هم با آيهم آن احكام شديرغبهكه اي طرح نماييم مفهوم آن را به گونه

مي،)الدينِ از،رسد ركن اصلي ارتداد سازگار باشد. به نظر و ابـراز كفـر بعـد همـان اعـالن
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ميآزادي عقيده؛ زيراد ديگران باشداي كه مخّل عقايم است، به گونهاسال كنـد كـه، اقتضا

و بـه كسي كه مخفيانه دينكسي متعرض عقايد ديگران نشود وگرنه  خود را عـوض كـرده

مي هيچ وجه آن را بروز نمي توان متعـرض او شـد تـا چـه رسـد بـه اينكـه ايـن دهد، چگونه

 احكام در مورد او اجرا شود؟! 

اين احكام شريعت، از نخستدكه ممنوعيت تفتيش عقايجالب اين ست. پـس اگـر اسالم

و بـا شناختي ترتيب دهيم كـه حقيقـت ارتـداد بخواهيم يك مثلث اصطالح را آشـكار كنـد

يك،آزادي عقيده هم در تنافي نباشد، بايد ارتداد و اعالن را در كنار ديگر قرار دهـيم كفر

بعد از اسالم اسـت كـه مخـلّ ارتداد همان علني كردن كفر.تا به حقيقت ارتداد دست يابيم

و همان طور كه كسي حق تعرض به اموالعقاي و نواميس،د ديگران است ان را ديگرنفوس

و در صورت تعرض بايد مجازات شود.ندارد، حق تعرض به عقاي د ديگران را هم ندارد

مح روايتي در كتب اهل تسنن وجود دارد و رسـول قـرار كه ارتداد را كنار اربه با خدا

وبخـاري از ابـ،اجازه اعدام مرتد داده شده است. طبـق ايـن روايـت،و در اين صورت داده

كه قالبه نقل مي را بـه قتـل نرسـاند هيچ كس9به خدا قسم رسول خدا«گويد:مياو كند

و فـردي كـه بـهي كه ديگري را به قتل رسانده بود،فرد؛مگر در اين سه مورد زاني محصن

و مرتد و رسول برخاسته طبـق.)3/650 بخاري، صحيح البخـاري،(» شده بود محاربه با خدا

و رسـوله بـا خـ نصر مادي جرم ارتداد، محاربـع،اين روايت اسـت كـه اگـر فـردي9دا

مجازات اعدام براي او امر عجيبي نخواهد بـود. طبـق ايـن مرتكب اين جرم شده باشد، طبعاً

 به محاربه با نظام اسالمي برخاسته است.،ارتداد يك جرم سياسي است كه مرتد،تعريف

في الدينِ(ست كه با توجه به عقلي بودن حكما گفتني و اينكه احكام عقلـي،)الَإِكْرَاه

و از نظامي به نظامي متفاوت نيست، پس در هر نظـام استهاي حقوقي يكسان در تمام نظام

يـ حقوقي كه ارتداد جرم د، علـيا احكـام شـديد مـدني بـراي آن وضـع گـرد انگاري شـود

مدالقاعده همان ابراز  نظر است.و علني كردن رجوع از دين قبلي

 تدادسرنوشت اخروي مرتكبان ار

مي نويسنده و براي اثبات سرنوشت مرتكبان ارتداد را در قرآن مختلف ،خـود نظر داند

.آورد مستنداتي مي
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ا1 درـ بدون اينكه تنبيـه جسـماني،دوزخ اعالم شدهقرآن، ين نكته كه جايگاه مرتدان

.بيني شود پيشانخاصي در سراي ديگر براي آن

راـ2 دانـد مـي» گمـراه شـدگان از راه راسـت« صرفاً متناقض دانستن آياتي كه مرتدان

آن167و نساء/ 108(بقره/ و جهـان ديگـرراان) با آياتي كه به عذابي سخت در اين جهـان

(توبه/ميتهديد  آ74 كند و آياتي كـه كيفـر و همـه مـردم نـا) و فرشـتگان ن را لعنـت خـدا

(آل مي ).87عمران/ داند

موضـع نسـبتاً آسـان قـرآن در قبـال مرتـدان را اثبـاتـ طرح آياتي كه از نظر نويسـنده3

(آل مي و طـرح ايـن موضـوع كـه در برخـي آيـات، حتـي از مؤمنـان 177و176عمران/ كند (

(بقره/ خواسته مي  ).Hallaq, «Apostasy», vol.1, p.120؛ 109شود كه آنان را ببخشند

 نقدو بررسي

د بگـوييم كـه اصـل مـدعاي وي بـا قبل از شروع به بررسي مستندات نويسنده، نخسـت بايـ

كــه قــرآن را قبــول كــرده، نمــي و كســي ســازگار نيســت كــه قــرآن منطــق قــرآن توانــد بپــذيرد

برخوردهاي مختلفي با يك موضوع دارد؛ چون قرآن كريم پس از دعـوت همگـان بـه تـدبر در 

بسـياري در كند كه اگر قرآن از نزد غيرخدا بـود، هرآينـه اخـتالف قرآن، اين گونه استدالل مي

(نساء/ آن مي و همين كه در قرآن اختالفي به چشم نمي82يافتند از) خورد، دليل است بـر اينكـه

را نزد خدا آمده است. كسي كه اين منطق را پذيرفته باشد، نمي تواند سرنوشـت مرتكبـان ارتـداد

مي در قرآن مختلف بداند. والت بعـدي كند كه در پرتـو تحـ نويسنده در مستند نخست خود بيان

 آيد. فقهي، اگرچه جايگاه مرتدان دوزخ اعالم شده، سخني از تنبيه جسماني خاص به ميان نمي

كند كه اين مطلب را از كدام كتاب فقهي برداشت هيچ مرجعي ذكر نمي نويسنده اوالً

.كرده است

ت چيست؟كند كه مراد از اين تحوال روشن نمي» تحوالت بعدي فقهي«ثانياً منظور خود را از

را،اگر به فرض ثالثاً اينكـه شـود بـر گفته باشـند، آيـا دليـل مـي همه فقيهان اين مطلب

 سرنوشت مرتكبان ارتداد در قرآن مختلف است؟! 

مياين اين امر چگونه رابعاً و تناقض را ثابت كند كـه جايگـاه مرتـدان دوزخ اختالف

و آن آ اعالم شود ،ن جهـان نـرود؟ مگـر نفـس دوزخ گاه سخني از تنبيه جسماني خاص در
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ني بزرگ ميترين تنبيه جسماني و مگر عذابي باالتر از آن تصور ،؟ به ديگـر سـخن شود ست

ه اي سـخن از تنبيـو آن گـاه در هـيچ آيـه شـده اگر در قرآن جايگـاه مرتـدان دوزخ اعـالم

، آيا بايد برخورد قرآن را مختلف دانست؟جسماني خاصي به ميان نيامده

ميدر مرحله بعد، نويسنده و آياتي كه مرتدان استناد به آيات را شروع گمـراه«را كند

ميوص» شدگان از راه راست مي،كند با ساير آياتف  داند. مختلف بلكه متناقض

و آيهس 167آيه اوالًبايد گفت در 108وره نساء باره يـك موضـوع بحـث سوره بقره،

ف وصـ»ه شـدگان از راه راسـت گمـرا«را مرتـدان كنند تا هـر دو را آيـاتي بـدانيم كـه نمي

دو،كنند. بلي مي  167در آيـه با ايـن تفـاوت كـه گمراهي از راه راست مطرح است،در هر

كه،سوره نساء مياين حكم براي كفاري و در آيـه داشـتند مردم را از راه خدا باز ، آمـده اسـت

نماينـد. پـس تنهـا مسـتند مناسـب، مـي سوره بقره، براي مرتداني كه كفر را جايگزين ايمان 108

را 108همان آيه   داند.مي» گمراه شدگان از راه راست«سوره بقره است كه مرتدان

از« ثانيـاً  چــه منافـاتي بــا تهديـد بــه عـذاب ســخت در دو جهــان»راه راسـت گمراهــي

(آل74(توبه/ و فرشتگان و لعن خدا مسك اين آيات را مست،) دارد كه نويسنده87 عمران/)

سـت كـه اينهـاا برخورد مختلف قرآن با مرتدان قرار داده است؟ اگر منظـور نويسـنده ايـن 

و بـها هستند، پاسـخ ايـنيهاي مختلف مجازات سـت كـه ارتـداد هـم مراحـل مختلـف دارد

و تـاي شـروع مـي مشـكك اسـت كـه از مراحـل ابتـداي يك مفهـوم،اصطالح فلسفي شـود

 سخن از ازديـاد كفـر توسـط مرتـدان،در برخي آياتالًمث؛يابد شديدترين مراحل ادامه مي

شد«فرمايد: است، آنجا كه خداوند مي در90 عمران/(آل»هرگز توبه آنان قبول نخواهد و (

دو سخن از آن گروه مرتدان،برخي آيات و سپس كفر خود را زيـاد است كه بار مرتد شده

و هم امكان هدايتاند كه هم امكان غفران كرده البتـه.)137(نساء/شان سلب شده است آنان

 تُْقبـلَ لَّـن كُفْـرًا ازدادواْ ثُمإِيمانهِم بعد كَفَرُواْ الَّذينَ إِنَّ(خداوند در آيه كه كرد دقت بايد 

متُهبتَولَئكأُوومو90عمـران/(آل) الضَّالُّون ه  ثُـمءامنُـواْ ثُـم كَفَرُواْ ثُمءامنُواْ الَّذينَ إِنَّ()

) مراحـل 137(نسـاء/)الَسـبِي ليهْـديهُمالَو لهُـم ليغْفـرَ اللَّـه يكُنِ لَّم كُفْرًا ازدادواْ ثُم كَفَرُواْ

اينهـا را برخـورد مختلـف دانسـت، چـون آيـه تـوان نمايد كه نمي مختلف ارتداد را بيان مي

و آيه در مورد يك گروه از مرتداننخست   در مورد گروهي ديگر.دوم است
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را 109خره نويسنده آيه باأل شـود تـا حتي از مؤمنـان خواسـته مـي«با عنوان سوره بقره

آل 177و 176و آيات» ايشان را ببخشند ب سوره گيـر سـهل موضـع نسـبتاً«عنـواناعمران را

مي»قرآن در قبال مرتدان »قـوت قلـب«، بحـث كه در ايـن آيـات كند با اين استدالل مطرح

ه يـ آيـات اراي كـه خـودش از ايـن هـاي اي كاش نويسنده در همان ترجمهداخل شده است.

و مخصوصاًن كرده، بيشتر تدبر مي مي مود كرد تا روشن شود كـه مرجع ضميرها را مشخص

 اين آيات بر مقصود وي تا چه حد داللت دارند.

و حتي ترجمه مذكور در مقا 109طبق آيه (بسياري از اهل كتاب ميل دارند كه شـما سوره بقره له

ـ به سبب حسد بر شما در حالي كه حق بر آنها واضح شـد، پـس  ـ مرتد شويد از ايمان به كفر برگرديد

ـان خـدا برسـد)  ـا فرم و درگذريـد ت ـان را عفـو كنيـد )، Hallaq, «Apostasy», vol.1, p.120( ايش

ا بالبداهه و مدارا نسبت به اهل كتاب ست كه مايل به ارتداد شما هستند نه نسبت بـه اين عفو

كافر شده باشند. اگر منظور نويسنده اين است كه تمايل به ارتـداد،مرتدان كه پس از ايمان

درسـت هـم باشـد، پاسـخ ايـن اسـت كـه اگـر ايـن سـخن،ديگران، خودش ارتـداد اسـت 

ميدر نه از اهل كتـاب. كند كه از مسلمان صادر شده باشد صورتي مدعاي نويسنده را ثابت

را اينكه قرآن فرمان مي عفو كنيد،ندا رغم اينكه به ارتداد شما متمايلبه دهد كه اهل كتاب

و درگذشتن از مرتدان است؟!  آيا به معناي عفو

و نـه از لحـاظ حكمـي 177و 176آيات ،سـوره آل عمـران، نـه از لحـاظ موضـوعي

دو اوالً توانند مستند نويسنده قرار گيرند؛ زيرا نمي از لحاظ موضوعي معلوم نيسـت كـه ايـن

ك عمرانآل 176آيه نازل شده باشند. آيه در مورد مرتدان فـر را مطـرح بحث مسـارعت در

و طبق ترجمه منقول توسط نويسنده، درباره گروهي بحثساز مي كند كـه بـه راه كفـرميد

كنـد ايمان را مطـرح مـي خريداري كفر به عوض عمران نيز،آل 177آيه.)ibid(شتابند مي

و مي يا كه مطلق است بدون آنكه ايمان آورده باشد، كفر را بـه فرد تواند بعد از ايمان باشد

درجاي ايمان خريده با چـون؛كنند باره ارتداد بحث نميشد. پس هيچ كدام از اين دو آيه،

شمدر ارتداد تعقب كفر بعد از ايمان مطرح است كه يك نوع  آيـد، ار مـي خاص از كفر به

 مطلق كفر مطرح است.،حالي كه در هر دو آيهدر 

 موضـع نسـبتاً«از لحاظ حكمي هم معلوم نيست كه نويسنده از كجاي ايـن آيـات، ثانياً

و در آيـه»عـذاب عظـيم«از عمـرانآل 176را استنباط كرده است. در آيـه»گير قرآن سهل
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مي»عذاب اليم«از عمرانآل 177 و در هـر دو را آورده، ترجمـه هـر سندهرود كه نوي سخن

ن ( مـي دو آيه تصريح شده است كه اينان هرگز به خدا زياني ). حـال اينكـه در ibidرسـانند

او خود را دلداري مي9، خداوند پيامبر176صدر آيه  و به تعبير نويسنده، به » قـوت قلـب«دهد

بر مي » يـر قـرآن در قبـال مرتـدانگ موضع سـهل«دهد كه اندوهناك نباشد. چگونگي داللت آيه

است كه نويسنده محترم بايد به آن پاسخ دهد. آيا جز اين است كه قـوت قلـب دادن بـه پرسشي

و حتـي سـهمگين بـودن آن داللـت دارد كـه پيـامبر9پيامبر بـا همـه9بر عظمـت موضـوع

و خداوند به او دلداري مي ؟ دهد عظمت روحي، گويا توان رويارويي با آن را ندارد

آنذك ر مجازات ارتداد بدون اشاره به اقسام

وي،نويسنده كسـي را قسمت پاياني مقاله را به مجازات ارتداد اختصـاص داده اسـت.

خومي مكلف مرتد ميداند كه و بد را و به گفته وي،ب به او داده سه روز مهلت توبه فهمد

و در صورت مي مي به اجماع فقيهان با شمشير گردنشنكردن، توبه شود  نويسـنده شود. زده

و هاي اسالمي جز شيع كند كه همه فرقه بيان مي و مرد فرق نگذاشته،حنفيانيان انـد ميان زن

مي،براي زنان اين دو فرقهو فقط  كنند. وي در ادامـه مجازات حبس را به جاي اعدام اعمال

و اسـت اف افزايد مرتدي كه در مهلت سه روز كشته شـود، قـاتلش از هـر مجـازاتي معـ مي

و ابطال تمامي معامالت مرتد مگر در صورت باشد،ميعواقب مدني ارتداد، مصادره اموال

را توبه كه مابقي اموال به او مسترد مي و اشخاص مسـلوب االختيـار شود. وي صغار، مجانين

و در آخر اشـاره مـي در صورت اجبار بر ارتداد، مرتد نمي يـك از ايـن كنـد كـه هـيچ داند

 ).ibid., p.122(از فحواي قرآن استخراج نشده است،قوانين

و نقد بررسي

د،ابتدا نويسنده و بد را مـي مكلف را كسي ايـن از نكـات فهمـد. انسته است كه خوب

و اهل سنت شگفت را،آوري است كه با بداهت فقه در تعارض است. فقيهان شيعه تكليـف

و عقل مـي  از منوط به بلوغ دو داننـد كـه بـا فقـدان يكـي  بـه شـمار مكلـف اصـالً فـرد،آن

طور نمي ازود. شيخ ميشيعه، مردم را به دو دسته تقسيبزرگ فقيهان سي، وم كنـد: مكلـف

ميغير مي مكلف. وي مكلف را بالغ رشيد و طفل مثال و براي غيرمكلف به مجنون دزن داند

دو مصـداق،مكلـف اهـل تسـنن هـم بـراي غير نووي از فقيهان). 3/341(طوسي، المبسوط،
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و،ل استيقا در).17/401نـووي، المجمـوع،(ل شده اسـت بالغي كه عقل او زايطفل وي

مياي ديگر كه غيرج مي كند، به صبي، مكلف را مطرح و نائم مثال و به حـديث مجنون زند

مادام كـه بـه بلـوغ،صبي؛ندسه گروه را مرفوع القلم دانست9كند كه پيامبر رفع استناد مي

اسنرس نش،نائمت؛يده .)18/3(همان، مجنون، مادام كه افاقه نيافته استو ده مادام كه بيدار

جاز جاازيماني كه انعقاد عقد، منوط به و التصرف بودن بـازيلتصرف بودن طرفين عقد است

مي،بلوغ و رشد تحقق و عقل و نـائم درسـت نيسـت يابد كـه عقـد صـغير و مسـت مجنـون

؛ اسـت روشـن ديگر متوجه شدن مجازات ارتـداد،،)3/172ع، بهتوني حنبلي، كشاف القنا(

مكلف را همه كسـاني بـدانيم كـه هـيچت كه از يك طرف غيربه هيچ وجه معقول نيس زيرا

بـه صـرف،و از سـوي ديگـر)،1/195(شربيني، االقنـاع، تكليفي به آنها متوجه نشده است 

و بد، مجازا و بـد،آري نيم.ت اعدام را متوجه فرد بداتشخيص دادن خوب ،فهميدن خـوب

(حسـيني كه بـه ايـن نحـو، صـغير مميـز از غير مالك سن تميز دانسته شده مميـز جـدا شـود

و حتـي،)2/299، االستفتائات��اجواي، خامنه اما هيچ فقيهي صغير مميز را مكلف ندانسـته

حكـم،شـود. برخـي از فقيهـان احكام مدني از قبيل صحت عقد هم بر صغير مميز بـار نمـي 

و سـفيه بـا اذن ولـي آنـان صـحيح اسـت كرده (بهتـوني حنبلـي، اند كه تصرف صغير مميـز

كه3/172كشاف القناع،  دربـاره شده است.منوط در اينجا هم صحت تصرف به اذن ولي)

در،بايد توجه داشت كه بحث حجر، بحث مذكور  همـه از مباحث مشهور فقهـي اسـت كـه

از فقهي مطرح شده است.هاي كتاب آن موضوع اين بحث، اسـباب حجـر اسـت كـه يكـي

، صغر است، خواه به سن تميز رسيده باشد خواه نرسـيده باشـد. البتـه برخـي فقيهـان،اسباب

اند: محجـور بـه سـبب حـق غيـر ماننـد ورشكسـته كـه بـه واسـطه حـق قسم كردهمحجور را دو

و محجور به سبب حق خود مانند صـبي، مج  (طوسـي، طلبكاران محجور شده است و سـفيه نـون

مي2/281المبسوط،  و غيرمميـز چـه ). آن گاه به اقسام صبي  پردازند كه مميز چـه احكـامي دارد

مي،اين مباحث.احكامي و بـدي به خوبي نشان بـه هـيچ وجـه مـالك،دهد كه فهم خـوبي

 مجازات نيست.

توبـه كـه شـود مـيهكند كه از مرتد خواسـت نويسنده سپس مهلت سه روز را مطرح مي

در فقه اجماع فقيهان بايد با شمشير اعدام شود. اوالًهب،و ادعا كرده كه اگر توبه نكردنمايد 

ميمرتد،شيعه و ملي تقسيم اسـت كـه در زمـان مرتد فطري كسـي.دگرد به دو قسم فطري
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ه كـافر شـد اي كه بعداً زاده اقل يكي از ابوين او مسلمان باشند؛ يعني مسلمانانعقاد نطفه، حد

و اي كـه خـودش اسـالم آورده رزادهيعني كاف مرتد ملي كسي است كه چنين نباشد؛ است.

م و به رتد فطري هيچ مهلتي داده سپس مرتد شده است. مهلت سه روز براي مرتد ملي است

.)2/409،تحريرالروضةاميني،(شود نمي

را ثانياً ابوالبركـات،( انـد مطـرح كـرده برخي از فقيهان اهل تسنن قطع گردن با شمشير

و4/303 الشرح الكبير، بد برخي هم مطلق اعدام را مطرح نموده) ون اينكه به كيفيت آن اند

) ،يكي از ائمه چهارگانه اهـل تسـنن . شافعي،)4/304،الدسوقي �����دسوقي، اشاره كنند

گونـه با اختصاص دادن يك باب مستقل به مرتد، پـس از اسـتناد بـه برخـي آيـات، ايـن نيز

و سنت رسول خدا طور اين مطلب داللت دارند كه همانبر9نتيجه گرفته كه كتاب خدا

و ديگـر هـيچ اشـاره  اي بـه كيفيـت كه ايمان حق دم است، كفر بعد از ايمان هم اباحـه دم اسـت

(شافعي، األم، اعدام نمي آنون شيعه هم اعدام را مطرح نمودهفقيها).6/169كند به كيفيـت

����؛ خويي، مبـاني 2/495، ����تحريرالو(موسوي خميني، اندي نكردها اشاره�، المنهـاج �

به.)53  اجماع را از كجا آورده است.،معلوم نيست كه نويسنده آنچه گذشت،با توجه

مي سپس نويسنده و حنفيـان كند كه همه فرقه اشاره و مـرد،ها غير از شـيعيان ميـان زن

كه فرق نگذاشته طو سخن اين اند و بيان شيخ همحقي است مينظريه اين سي كنـد. را تأييد

و حـبس مـي كه زن هنگام ارتداد به قتل نمي مسألهشيخ طوسي پس از طرح اين  شـود، رسد

و اصحاب او هم همين را گفتـه  سـپس بـه طـرح شـيخ طوسـي انـد. اشاره كرده كه ابوحنيفه

نظخالف پرداختهم هايهنظري هم،ر شافعيو اشاره كرده است كه به مثل مرد بـا ارتـداد زن

مي رسد. به قتل مي . از برد كه همـين نظـر را داشـته اسـت وي در ميان اصحاب از ابوبكر نام

و از تابعيا ون به حسن بصري فقيهان بـه مالـك، اوزاعـي، ليـث بـن سـعد، احمـد بـن حنبـل

ر اند. آن گـاه همين نظر را داشتهكند كه همگي اسحاق اشاره مي از طريـق راويـانا روايتـي

ميشيعي  كه نقل (طوسي،9پيامبركند .)5/349، الخالفاز قتل زن مرتد نهي فرمود

ح نكته ست كه اگر مرتدي در مهلـت سـه روزا اينق اشاره كرده،الديگري كه وائل

و مجبور به پرد به قتل رسد، قاتل او تحت تعقيب قرار نمي اخت ديـه نيسـت. بهتـر بـود گيرد

ا ديديم كه فقيهان شـيعه ميـان؛ چرا كه كردمي ختالفات موجود در اين باره اشارهكه وي به

و ملي فرق قا قااليمرتد فطري و مهلت سه روز را براي مرتـد ملـي و يـ ند در ايـنل هسـتند
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از،مهلت سه روز و اگـر بعـد اگر كسي مرتكب قتل مرتد شود، محكوم بـه قصـاص اسـت

قابه، مرتد اباء كردهناست .)41/625 جـواهرالكالم،(نجفـي، شـود اتلش قصـاص نمـي باشد،

بـه ايـن معنـا كـه؛انـد فقـط كفـاره را نفـي كـرده،برخي ديگر از فقيهان شيعه در قتل مرتـد

و ديه پابرجاستقص ا(حسيني سيستاني، اص ��� المسـائل� ��در)503، 	 ان فقيهـان اهـل ميـ.

ق تسنن هم در اين زمينه نظر واحدي وجود ندارد. صـاص را بـا اسـتناد بـه نـص نفـي بعضـي

و ديه را قبول دارند كه ديه مرتد را هم ديـه مجوسـي مـي مي (حطـاب الرعينـي، كنند داننـد

و بعضي حتي قصاص را هم پذيرفته8/294 مواهب الجليل، شروط به اينكه قاتـل هـمم،اند)

د كـههـد ايـن اخـتالف آراء بـه خـوبي نشـان مـي.)18/36، المجمـوع(نـووي، مرتد باشد

و ديه را نفي كرد. توان يك نظر واحد ابراز نمي و به طور مطلق قصاص  نمود

ود. معلوم نيسـترميبه شمار كه همه معامالت مرتد باطل گويد نويسنده در ادامه، مي

انجـام داده يـا آيا بيعي كـه ده سـال قبـل از ارتـداد از تمام معامالت چيست. كه منظور وي

و امثال آن، و آن نكـاح،را بايد كالعدم بدانيم؟ بليهمگي اجاره يك بحـث مطـرح اسـت

م مي،يرتده است كه ارتداد قبل از زناشويمرتد يا و اگر ارتداد بطالن نكاح را موجب شود

ا از جانـب قدام بايد نصف مهر را بپردازد، ولي اگـر ارتـداد از جانب زوج باشد، طبق قاعده

ي باشـد، انفسـاخ كـه ارتـداد بعـد از زناشـوي در صـورتي زوجه باشد، مستحق مهريه نيسـت. 

عـده، مرتـد رجـوع كنـد، شدن عده است كه اگـر قبـل از انقضـاي متوقف بر سپري،نكاح

(امينيچنان به حال نكاح هم .)2/332،!�تحريرالرو، خود باقي است

از فحواي قرآن استخراج نشـده،يك از اين قوانيند كه هيچگوي نويسنده در پايان مي

اگـر تفصـيل كه آيا تفصيل اين قوانين مد نظر اسـت يـا اجمـال آنهـا؟ روشن نكردهو است

ليـقااين است كه قـرآنشاما اگر منظور كامالً متين است،وي سخننظر باشد، قوانين مد 

74آيـه تـر بـه اسـت. پـيش اد نيست، اين حرف كامالً نادرستمجازات دنيوي براي ارتدبه

ميسوره توبه اشاره شد كه در و مرتدان باره كفر بعد از اسالم سخن را به توبه تشـويق گويد

مي نموده، آن و حاضـر كند كه اگر مرتدان روي گاه تهديد ، نباشـند توبـه بـه گـردان شـوند

بهنخداوند آنا و آخرت . آيا عذاب اليم دنيوي همـين كندميدچار»عذاب اليم«را در دنيا

س ها نيست كه بعداً مجازات و گونـه؟ پـس نبايـد ايـن اسـت يره به تفصيل بيان شده در سنت

قرآن عذابي نكرده است.بين پيشرا براي مرتد عذاب دنيوي برداشت شود كه قرآن مطلقاً

آم را براي مرتداليم دنيوي  .نمايدن را بيان طرح نموده است، بدون اينكه نحوه
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فقهـي اسـت، امـا اشـتباهات ارتداد گوياي تتبع بسيار مؤلف آن در متـونهبررسي مقال

مي،غيرقابل اغماضي كه از او سرزده بـه ويـژه،دهد كه وي به همة منابع معتبـر فقهـي نشان

به دليل مراجعه يك سويه به منـابعقالّحدسترسي يا اشراف نداشته است.،منابع فقهي شيعه

بهغافل گرديده:مكتب اهل بيت هاياهل سنت از پرداختن به نقطه نظر اي گونـه است،

مي مقالهاين نقطة ضعف در جاي جاي كه و وي به چشم همـين امـر از اعتبـار بـالتبع، خورد

اي است كه نه تنها در پژوهش . استفاده نكردن از منابع شيعي، مشكل عمدهكاهد اثر وي مي

مي او، بلكه در پژوهش .خورد هاي بسياري از خاورشناسان نيز به چشم
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