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 چکیده
 شود انکار  میای در نظام کیفری اسالم بر آن مترتب موجبات ارتداد که احکام ویژهیکی از 

آیا در انکار ضروری دین  شود این است که  میسوالی که مطرح. تسیکی از ضروریات دین ا
دارد یا اینکه انکار  کننده هم نقشـ علم و آگاهی شخص انکارکه موجب ارتداد است ـ 

شود؟ در مقاله حاضر به روش   میضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد
 ایم و نتایج حاصل از آن در اختهد تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرـتوصیفی 

کند   میکننده به ضروری دین بودن آنچه انکارگر این است که علم و آگاهی انکارمجموع بیان
پس از بررسی اختالف موجود بین فقهای امامیه در . از شروط اصلی تحقق ارتداد است

که مستلزم  خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری
ایم که انکاری موجب ارتداد است   ارتداد است؟ به این نتیجه رسیدهشود موجبانکار دین 

ای از  اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه بر همین اساس. که مستلزم انکار دین باشد
ده و بلکه باید به شبهه او پاسخ داده ش ،ه باشد نه تنها موجب ارتداد نیستکنندطرف انکار
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 مقدمه
مقصود از . شود  میدر نظر فقهاء اگر کسی ضروری دین را انکار کند مرتد محسوب

 .استحرام اعالم کرده  یا ضروری دین چیزهایی است که اسالم آنها را واجب دانسته و
اسالم نیاز به اثبات نداشته باشد که بخشی از  به بیان دیگر هر اعتقاد و عملی که در

 .ضروری دین است ،های آن است اسالم و برنامه
پایه علم و اندیشه استوار است و ایمان  با علم به اینکه اسالم بر با این پیش زمینه و
ر اثر تدبر و تفکر به صورت بندی عملی به اصولی است که د به معنای التزام و پای

 اندیشه حق اولی هر ابراز عقیده و آید، می اندیشه و باور در روح و ذهن انسان به وجود
صرف ابراز اندیشه یا اطالع از آن با عناوین کیفری ارتباط مستقیمی ندارد  انسانی است و

چون کند  ملزم به پذیرش دین نمی و و درست بر همین اساس اسالم کسی را مجبور
لذا مجازات مرتد جایی است که  .اصوالً گرایش به دین با اجبار و اکراه سازگار نیست

دین  ،یت اسالم و احکام آن اعتقاد دارد، ولی از روی عناد و لجاجت با حقکسی به حقان
لجاجت با  ولی اگر انکار یا تشکیک شخص نه از روی عناد و .کند و احکام آن را انکار می

بلکه الزم  ،توان مرتد دانست میز شبهه علمی باشد چنین فردی را نحق بلکه ناشی ا
 . است در رفع شبهه و شک علمی او از راه منطقی و استدالل تالش کرد

 نقش علم در انکار این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی اقوال و ادله فقهی فقها،
آیا علم یا عدم علم محرز نماید و به این نتیجه کلی برسد که  ضروری دین را آشکار و

سوال مهم دیگر  همچنین فرد انکارکننده ضروری دین در ارتداد او نقش دارد یا خیر؟
یا اینکه اگر این انکار  ؟ی دین سبب مستقل برای ارتداد استآن است که آیا انکار ضرور

 سایر مقدسات اسالمی شود موجب ارتداد است؟ منجر به انکار خدا یا پیامبر و
نخست به تبیین  ،حث مقالهه نتیجه نهایی در خصوص موضوع مورد ببرای حصول ب

 آگاهی در انکار ضروری دین و سپس نقش علم و ، ضروری دین پرداختهمفهوم کلیدی
 گرفته است و درکنار این محور برای تحقق ارتداد مورد بحث قرار ،استقالل سببیت آن

خ به سواالت او و ارشاد و اصلی توجه به درخواست مرتد جهت رفع شبهه علمی و پاس
 .کنیم  میراهنمایی کسی که شبهه علمی و دینی دارد را بررسی

 
 ضروری دین  ارتدادـ ١

رجوع و برگشت و تغییر دادن «کلمه ارتداد همان طورکه در لغت آمده است عبارت از 
 .]٤٧٧، ص٢، ج٦[» چیزی است



  ٩  استقالل در سببیت انکارضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

 است که شخص از آن ارتداد و ردّه بازگشت از راهی«: گوید  میراغب در مفردات
، ١٦. [»گردد میآمده است و ردّه به کسر راء اختصاص به کافری دارد که از دین بر

بازگشت از اسالم  رده از اسالم به معنی رجوع و« :در تاج العروس آمده است .]٣٤٩ص
 »شود فالنی از دینش مرتد گردید یعنی از اسالم به کفر بازگشت  میاست و این که گفته

فقهی  شود که ارتداد در اصطالح لغوی و  میاز این سخنان استفاده] ٤٥٠ص  ،٤ج ،٣٥[
 .به یک معنی است و تفاوت چندانی بین معنای لغوی و فقهی آن نیست

کفر بعد از اسالم و انکار ضروریات دین مانند حالل دانستن  ارتداد در اصطالح فقهاء،
پیامبر و یا هتک  ، به خداوند مانند ناسزاترک نماز و زکات و هتک حرمت با الفاظ،

حرمت با اعمال ورفتاری است که به قصد تحقیر و تمسخر به مقدسات اسالم صورت 
 .]٤١٨ص ،٤ ج، ٣٣[. پذیرد

لذا باید معین شود  انکار ضروری دین جزو ساختارهای اصلی تعریف ارتداد است،
 . شود  میمقصود از ضروری دین چیست که شخص مرتد با انکار آن مرتد محسوب

 
 ضروری دین  ـ٢

ضروری دین در نزد فقهاء اموری هستند که شارع انجام برخی از آنها را واجب و انجام 
ضروری دین فردی است که برخالف نظر  منکر. برخی دیگر از آنها را حرام دانسته است

انجام اعمال حرام را برای خود مباح بداند و منکر حرام بودن آنها باشد و  شارع مقدس،
مثل اینکه شراب بنوشد،  ز اقدام به فعل حرام یا منافی شرع مقدس ابایی نداشته باشد،ا

 .امثال آن باشد زکات و حج و زنا را مباح بداند و یا منکر ضرورت نماز و
 

 ضروری دین انکار نقش علم درـ ٢ـ١
 اما در مقابل. در نظر برخی از فقها هرکس ضروری دین را مطلقا انکار کند مرتد است

این نظر عده زیادی از فقها معتقد هستند انکار ضروری دین زمانی موجب ارتداد است 
 ؛٥١ ص ،٢ ج ،٢٠ :ـ نک. [که انکارکننده به ضروری بودن آن علم و آگاهی داشته باشد

 کننده به صورت یقینگر انکارا ]٦ص ،٤ ج ،٣٧ ؛٦٥٨ ص ،١٠ ج ،٢٢ ؛١٠٣ص ،٢ج ،٢٣
 از جایگاه منزه د بخشی از دین اسالم است و نزد دیندارانکن  میداند که آنچه را انکار می

 یعنی؛ از ضروری بودن آن در نزد اهل دین مطلع است مرتد است، ،و مقدس برخوردار
ند ضروری دین ک  میداند آنچه انکار کند، اما نمی  میاما اگر شخصی ضروری دین را انکار

 .شود است مرتد محسوب نمی
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است انکار ضروری دین به نفسه موجب کفر است و این  دصاحب مفتاح الکرامه معتق
هرچند  «:از استادش کاشف الغطاءنقل نموده است که نظر را به اکثر فقها نسبت داده و

رتد دانست ولی چنین حکمی توان م رد کسی که شبهه علمی دارد را نمیاحتمال دا
 ]٣٨ص ،٢ ج ،١٨ [».ستش و طریقه فقهان از روخارج شد

باشد مسئله اجماعی ذکور ارتداد منکر ضروری دین را به هر صورت که چون فقیه م
لذا مرتد ندانستن کسی که شبهه علمی دارد را خارج شدن از رویه  ،فرض نموده است

داند در حالی که ارتداد منکر ضروری دین به صورت مطلق از مسائل   میجاری فقها
های فقهی قبل از شرایع این مطلب   در کتاب،بنا بر تحقیق یکی از فقها.  نیستاجماعی

 ،٣١ [.شود  میذکر نشده است که منکر ضروری دین به مجرد انکار ضروری دین مرتد
توان در این مورد ادعای اجماع نمود بلکه حتی ادعای  برهمین اساس نه تنها نمی] ٤٧٤

 .شهرت در این مورد نیز دشوار خواهد بود
جدیدی که نیاز  وری دین اصطالح خاص وضر یکی از فقهای معاصر نیز معتقد است،

واضح و مسلم نزد همه  ،ن داشته باشد نیست چون ضروری دینبه استدالل و برها
ضروری دین اصطالح خاصی غیر از اصطالح منطقی آن « :گوید  میمسلمانان است لذا

کنند و   میندارد و همانطور که در منطق قضایا را به دو قسمت نظری و ضروری تقسیم
ود از قضایا ضروری قضایایی هستند که نیاز به ترتیب دادن قیاس و اقامه دلیل و مقص

برهان ندارد، مانند اینکه آتش گرم است ضروری دین نیز هر حکم اعتقادی و عملی در 
ورت مشخص بخشی از اسالم اسالم است که اثبات آن نیازمند به دلیل نباشد بلکه به ص

 .]١٧٩، ص٢٤ [»زهای آن است همانند نما و برنامه
جا همانند قضایای ضروری منطقی نباشد که  رسد ضروری دین همه  میبه نظر

نیازمند به دلیل نداشته باشد چون ممکن است منکر ضروری دین از اشخاصی باشد که 
ای که برایش حاصل شده است جزو ضروریات برخی از احکام اسالمی را به دلیل شبهه

 به همین دلیل قامه دلیل و استدالل و ارشاد و راهنمایی داردداند و نیازمند به ا  نمیدین
مستقال موجب کفر نیست بلکه  و عده از فقها معتقدند انکار ضروری دین به خودی خود

کند جزو ضروریات دین   میاگر منکر ضروری دین متوجه این نکته هست که آنچه انکار
ده ضروری نکن اما اگر انکار.شود می کند مرتد محسوب  میو با این حال آن را انکار ؛است

کند ندارد اگر چه این   میدین از کسانی باشد که علم به حرام بودن آنچه آن را انکار
 اگر« : عالمه حلی معتقداست.باشد مرتد نخواهد بودای  انکار ناشی از وجود شبهه



  ١١  استقالل در سببیت انکارضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

 ضروری  وارد شده است و ازخبر بوده و یا تازه به دین اسالم شخصی از احکام دین بی
 ].٧ص ،٥ ج ،١١ [».انکار ضروری دین توسط او کفر و ارتداد نیست ،اطالع است دین بی

 :کند تر معنا می وسیعای  محقق اردبیلی ضروری دین را با دایره
شود موضوعاتی است که یقیناً ثابت   میمقصود از ضروری دین که منکر آن کافر«

ستدالل باشد و اجماعی هم در بین شده است بخشی از دین است اگر چه با دلیل و ا
نباشد چون دلیل کافر بودن منکر ضروری دین انکار شریعت و انکار صداقت پیامبر 

داند آنچه را   میکند با اینکه به طور یقین  میاسالم در موضوعی است که آن را انکار
 ]١٩٩، ص٣، ج٢[» کند به صورت یقین در اسالم ثابت شده است  میانکار

ق اردبیلی، ضروری دین جزو امور بدیهی و روشنی که نیازمند به اثبات در نظر محق
بلکه ضروری دین باید با دلیل و استدالل در نزد منکر آن اثبات  نیست، نداشته باشد،

 .آن ضروری دین را انکارکند و بعد از شود و فرد منکر به درجه یقین رسیده باشد
داند و   میکنندهبت بودن آن در نزد انکارین را ثاشهید اول نیز معیار انکار ضروری د
داند   میکسی منکر آن چیزی است که هر« :در بخشی از تعریف مرتد آورده است

ضروری دین بودن آن ثابت شده است و یا آنچه ضروری دین است را با آنکه نزد او ثابت 
 ]٥١، ص٢، ج٢٠[» کند مرتد است  میشده است را انکار

 شهید ثانی نیز آن دسته از مسائل و احکامی هستند که معیار ضروری دین در نزد
بنابراین اگر کسی با مواردی که  ،دین اسالم برای همه ثابت شده استحکم آن در 

فت کند منکر ضروری دین نظر وجود دارد مخال اجماعی نیست و در مورد آن اختالف
 :گوید  میاو در این مورد. شود محسوب نمی

 انکار نمودن اموری است که علم وجود دارد که آنچه انکار ،معیار انکار ضروری دین«
شود ضروری دین است در مورد مخالفت با اجماع نیز آنچه مهم است آن چیزی  می

است که ثابت است که جزو حکم دین اسالم است چون ممکن است اجماعات زیادی 
 لذا اگر کسی با .وجود داشته باشد که بر آحاد مردم مخفی است و از آن اطالعی ندارند

نظر وجود دارد اگرچه آن اختالف نادر هم باشد  د آن اختالفکه در مورای  مساله
 ]٣٣٤، ص٩الدین، ج ، زین١٩[. »مخالفت کند، منکر ضروری دین نیست

مرحوم آیت هللا خویی در جواب این سوال که کسانی که واجب بودن حجاب یا روزه و 
کنند آیا این انکار موجب خروج آنان از   می را انکارحرام بودن شراب و ضروریات دیگر دین

کند از   میاگر منکر ضروری دین متوجه باشد و بداند آنچه انکار« :نویسد  میشود؟  میدین
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شود مرتد   میبه انکار رسالت پیامبراسالم منجر ،ات دین است به نحوی که این انکارضروری
 ]٤١١ص  ،٢ ج ،١٤ [».ب کفر نیستاست ولی اگر انکار او انکار رسالت نباشد موج

 علم و شود که شرط بودن  میبا دقت و تامل در نظر این دسته از فقها مشخص
بنابراین هرگونه انکار  .موجه است سخنی علمی و منطقی و ،آگاهی در انکار ضروری دین
 .ارتداد شخص نخواهد بود موجب کفر و خبری همراه باشد  بیضروری دین که با جهل و

 
  نقش علم در انکار ضروری دین در لسان روایات ـ٢ـ٢

السالم نقل شده و به نقش علم در انکار ضروری   از روایاتی که از معصومین علیهمبرخی
 :دین اشاره دارد به این شرح است

سَأَلْتُ أَبَا « :السالم نقل نموده است دهللا بن سنان از امام صادق علیهروایتی که عبـ ١
عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَکِبُ الْکَبِیرَةَ فَیَمُوتُ هَلْ یُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ عَبْدِ اللَّهِ ع 

کَانَ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ 
وَ مَاتَ  أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مَِن الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌأَنَّهَا حَلَالٌ 

 ».عَلَیْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ
 السالم در مورد فردی سوال نمودم که مرتکب گناهان کبیره ق علیهاز امام صاد

میرد آیا او از اسالم خارج شده است و مانند مجازات مشرکین عذاب و   میشود و می
شود؟ یا برای مجازات او مدتی وجود دارد و مجازات او موقت است؟ امام   میمجازات
که آن گناهان حالل است این هرکس مرتکب گناهان کبیره شود و فکر کند «: فرمود

شود ولی اگر   میکند و به نحو شدیدتری عذاب و مجازات  میاعتقاد او را از اسالم خارج
کسی اعتراف به این داشته باشد که او گناهکار است و در همان حال بمیرد او از ایمان 

خصی از عذاب شخص اول خارج شده ولی از اسالم خارج نشده است و مجازات چنین ش
 ]١٠، ح٣٣، ص١  ج ،٧[»کمتر خواهد بود) کنندهیعنی انکار(

فکر کند آن  واضح است که مقصود امام از این که شخص مرتکب گناهان کبیره،
داند   میگناه حالل است فردی است که از ضروری دین بودن آن اطالع دارد و با اینکه

 .ت ورزدبدان مبادر گناه بودن آن را منکرشده، انجام آن عمل گناه است،
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي « :السالم نقل شده است ـ روایتی که از امام صادق علیه٢

حَدِیثٍ فَقِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُرْتَکِبَ لِلْکَبِیرَةِ یَمُوتُ عَلَیْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا 
ابِ الْمُشْرِکِینَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ فَیَکُونُ عَذَابُهُ کَعَذَ



  ١٣  استقالل در سببیت انکارضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ یُعَذَّبُ  لِذَلِکَ یُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَةٌ وَ أَنَّهَا
الْأَوَّلِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عََلیْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَعَلَیْهَا وَ 

 ».لَا یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ
آیا کسی که مرتکب گناهان کبیره شود و « :شود  میاز امام صادق علیه السالم سوال

شود و عذابش مانند عذاب مشرکان خواهد بود یا عذاب او موقتی   میارجبمیرد از ایمان خ
 چنین شخصی اگر فکر کند که چنین عملی حالل است از اسالم خارج: است؟ فرمود

شود ولی اگر اعتراف داشته باشد که این عمل   میشود و به شدیدترین نوع عذاب مجازات می
ت آن آسانتر و کمتر از مجازات شخص اول حرام است و به خاطر آن عذاب خواهد شد مجازا

 ]١١ح  همان؛[» شود یمان خارج ولی از اسالم خارج نمیخواهد بود و او از ا
اگر فکر «: مقصود امام از اینکه فرمود: گوید  میعالمه مجلسی در شرح این حدیث

اشاره به این نکته است که گناه کبیره آن چیزی است » .کند که این عمل حالل است
 زنا و شرب خمر و ترک نماز باشد و انجام دهنده: حرام بودن آن ضروری دین مانندکه 
گناه کبیره آن : اند است و این موید سخنی است که گفتهداند این کار ضروری دین  می

 ]٢٥، ص١٠ ج،٢٧[چیزی است که با دالیل قطعی حرام بودن آن معلوم باشد 
سئِلَ أَبُوجعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ « :ل شده استالسالم نق روایتی که از امام باقر علیهـ ٣

  ـ قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ ـ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ـعَلَیْهِ شُهُودٌ
 ».لَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً وَ إِنْ قَا ـفَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ

که  شود  میالسالم در مورد شخصی سوال روایت صحیحی که از امام باقر علیه
اش را خورده است   روز روزهشاهدانی بر علیه او شهادت دادند که او در ماه رمضان سه

؟ اگر جواب دهد گناهی وجود داردی روزه خواری تو شود آیا برا  میاز او سوال« :فرمود
» کند  مینه؛ بر امام است که او را بکشد ولی اگر بگوید بله، امام او را با زدن مجازات

 ]١٠،٢٤٨ ج همان،[
کند نقش اساسی در   میبه آنچه انکارانکارکننده دهد علم   میروایات ذکر شده نشان

 .تحقق ارتداد دارد
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 ی ارتداد یا مستلزم انکار رسالت  انکار ضروری دین سبب مستقل براـ٣
در بحث انکار ضروری دین این است که آیا انکار  یکی از مباحث مورد اختالف بین فقهاء

یا اینکه چون این انکار مستلزم انکار خدا  ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است؟
ر ضروری دین از فقهاء معتقدند انکاای  شود؟ عده  میو یا انکار نبوت است موجب ارتداد

 ای باشد، به صورت مستقل موجب کفر و ارتداد است خواه این انکار ناشی از وجود شبهه
ی دین به خودی این باورند انکار ضرور دیگر برای  نباشد، اما عده کار درای  خواه شبهه

ای  کننده به خاطر داشتن شبهه از این روی اگر ثابت شود انکار،خود مسبب کفر نیست
شود، بلکه   کفر و ارتداد او ثابت نمی را انکار کرده است نه تنها با این انکارضروری دین

چرا  ای نیز اثری برای انکار ضروری دین برای اثبات کفر وجود ندارد، حتی به عنوان اماره
جب کفر و ارتداد شود، تواند مو ن به تنهایی موضوعیت ندارد و نمیکه انکار ضروری دی

یکی . شود که انکارش موجب انکار رسالت شود  میی مرتد محسوبکننده زمانبلکه انکار
از فواید و آثار عملی این بحث که انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا 

شود آنجاست که اگر منکر   میاینکه اگر مستلزم انکار پیامبر باشد حکم به ارتداد
و عدم اطالع در حق او صدق ضروری دین ادعای شبهه کند و از کسانی باشد که جهل 

کند در این صورت بنابر قول به اینکه انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است 
انکارضروری دین موجب کفر  ،رفته نخواهد شد چون بنابراین قولادعای شبهه منکر پذی

است، چه این انکار همراه با علم باشد یا به خاطر وجود شبهه، در هر صورت چنین 
اما بنابر قول به اینکه انکار ضروری دین سبب مستقل . شود  می مرتد محسوبشخصی

 ]٣٦٠، ص٨ج، ١٧[. شود  میبرای ارتداد نیست در صورت وجود شبهه ارتداد از او ساقط
در مجموع سه نظر در مورد استقالل در سببیت و یا استلزام، انکار ضروری دین 

 .ازیمپرد  میوجود دارد که بشرح هر کدام از آنها
 

 انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد استـ ٣ـ١
داند محقق   میاز طرفداران این نظر که انکار ضروری دین را سبب مستقل برای ارتداد

ه صورت مکاتبه از امام او روایتی را که شخصی به نام عبدالرحیم القصیر ب .نجفی است
 :چنین آمده  است و در این روایتالسالم نقل کرده مورد استناد قرار داده صادق علیه

شود مگر با انکار کردن و یا حالل دانستن به این صورت که به   نمیمسلمان به کفر وارد«
شود در این   میگوید حالل است و به آن نزدیک  میگوید حرام است و به حرام  میحالل

 ]٣٥٤ـ٣٥٥ ، صص٢٨ ، ج٧[» .شود  میصورت از اسالم و ایمان خارج شده و داخل در کفر
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در این روایت به منکر ضروری دین کافر اطالق شده « :ب جواهر معتقد استصاح
است و تفصیلی وجود ندارد که این انکار اگر مستلزم انکار رسالت باشد موجب کفر است 

شود بدون اینکه توجه شود   میعالوه بر این منکر ضروری دین به مجرد انکارش کافر
توان شک نمود که ممکن است  ر مورد ضروری دین نمیا نه؟ چون ددارد یای  شبهه

های اسالمی متولد و بزرگ شود و   نداند مخصوصاً کسی که در سرزمینضروریات دین را
با این حال دین و شریعت را انکار کند و احتمال شبهه در حق او داده شود و انکار 

خصی در حقیقت مانند ضروری دین توسط او را انکار پیامبر یا خدا ندانیم چون چنین ش
دارد چون انکار ضروری   میفردی است که انکار پیامبر را با زبانش و از روی عناد اظهار

ست و اعتقادی به دین توسط چنین شخصی به معنای این است که این دین حق نی
 ]٤٧ـ٤٨ ، صص٦، ج ٣٢ [»حقانیت آن ندارم

ه معنی کفر و کافر در در مورد نظر صاحب جواهر باید به این نکته توجه داشت ک
مقصود از کفر در روایات  .و دارای مراتب و معانی مختلف استروایات متفاوت بوده 

گیرد و در   میهمیشه کفر در برابر اسالم نیست، بلکه گاهی کفر در مقابل ایمان قرار
افتد که   میزیاد اتفاق که شود چرا  میبرخی موارد کفر در مقابل اطاعت کردن استعمال

شود، مثالً در روایات آمده   میشود نیز اطالق  میروایات کافر بر کسی که مرتکب گناهدر 
مقصود از کافر . ]٤١، ص٤، ج ٧[» هر کسی نماز واجب را ترک کند کافر است«است که 

بلکه کفر  در این روایت این نیست که شخصی از اسالم خارج گشته و مرتد شده است،
ی است و شب نیز به کافر تشبیه شده است چون افراد در لغت به معنای پوشانیدن چیز

پوشاند و کفر نعمت   میگویند چون بذر را در زمین  میپوشاند و به زارع هم کافر  میرا
هم به معنی پوشاندن آن با ترک شکر است و بزرگترین کفرها انکار وحدانیت و شریعت 

حاظ مراتب پوشانیدن لذا چون کفر مراتبی دارد به ل ،]٧١٤، ص ١٦[. و نبوت است
ایمان و فطرت، مرتبه کامل آن مقابل اسالم است که این کفر به معنی ارتداد است اما 

گیرد و آثار ارتداد  امل و یا سایر معانی آن قرار نمیدر برخی موارد کفر در مقابل ایمان ک
ند که ک  میالسالم نقل وایتی که زاره از امام باقر علیهشود مانند ر  نمیبر آن مترتب

). ٣٧١همان، ص(» انجام دهد کافر استای  هرکسی معصیت خدا را نموده و گناه کبیره«
لذا معنای روایت این نیست که . کلمه کافر در این روایت مقابل ایمان است نه اسالم

کند   میالسالم نقل ی که ابا بصیر از امام صادق علیهشود یا روایت  میگناهکار مرتد
 ،همان(»  مسلمان نیستت را منع کند و پرداخت ننماید مومن وهرکس قیراطی از زکا«
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پردازد به معنای کامل   نمیمومن و مسلمان نبودن کسی که زکات را). ٤٣٢ص ،٩ج
شود   مینبودن ایمان و اسالم چنین شخصی است نه اینکه چنین فردی کافر و مرتد

راد از ایمان و م«است  همچنانکه عالمه مجلسی نیز در شرح این حدیث بیان کرده
 ]٢٩٢ص ،٦ ، ج٢٧ [».اسالم، ایمان و اسالم کامل است

با توجه به معانی و مراتب مختلف لفظ کافر در روایات و احتماالت مختلفی که از آن 
توان استدالل نمود که انکار ضروری دین مستقالً موجب  معانی قابل برداشت است، نمی

مورد وجود ندارد که کاشف از قول معصوم کفر است و از سوی دیگر اجماعی هم در این 
لذا باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و آن انکاری است که همراه با علم . السالم باشد علیهم

 .باشد و به انکار ضروری برگردد
داند عالوه بر روایات به   میکسانی که انکار ضروری دین را سبب مستقل برای ارتداد

 :اند تهجس های زیر نیز تمسک استدالل
چون اسالم از لحاظ عرف و شرع عبارت از متدین بودن به دین خاصی است که ـ ١

پس هرکس از آن  ،شود  میمجموعه حدود و احکام شرعی قطعی بر بندگان از آن اراده
حدود خارج شود و متدین به آن نباشد، کافر است خواه اصالً به دین متدین نباشد یا 

 . باشدفقط برخی از احکام دین متدین
آنچه در مسلمان بودن شخص معتبر است « :در جواب این استدالل گفته شده است

باشد به این معنا   میمتدین بودن به همه آنچه پیامبر اسالم آورده است به نحو اجمال
اعتراف به صحیح بودن و صداقت آنچه پیامبر آورده است به نحو اجمال  که فرد مسلمان

تفصیلی هم به اسالم تدین داشته باشد قطعاً در مسلمان بودن اما اینکه به صورت . بکند
شخص، چنین مطلبی معتبر نیست بنابراین انکار تفصیلی تا زمانی که منافات با تصدیق 

 .]٢٧٧، ص٧، ج٣٦ [»د موجب خروج از اسالم نخواهد بوداجمالی نداشته باش
 نواصب و خوارج ء به کفراگر انکار ضروری مستقالً سبب کفر نباشد چرا فقهاـ ٢

از آنان در وجود خدا یا ای  اند در حالیکه علم و یقین وجود دارد که عده حکم کرده
 .]٤٨، ص٦، ج ٣٢[پیامبر هیچ نوع شک و تردیدی ندارند؟ 

در جواب این استدالل باید گفت اگر جاهالن از خوارج و نواصب مخصوصا قاصرین 
ها به گوش آنان  دانند و این فضیلت نمی که فضایل اهل بیت را همانند زنان و کودکان،

ترین موارد   عداوت آنان تقرب جویند، از روشنباشند و به خدا و پیامبر با نرسیده است،
توان به کفر آنان حکم کرد، اما اگر مخالفین   نمیوجود شبهه است که با وجود شبهه
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اهل بیت اعتراف به فضل اهل بیت و شرافت آنان در اسالم دارند، ولی بخاطر عداوت و یا 
کنند یا به خاطر تبعیت از عالمانشان معاند با اهل بیت هستند،   نمیحسادت آن را ابراز

موجب تکذیب و انکار پیامبر و در این صورت این انکار همان انکار همراه با علم است که 
 .شود  میموجب کفر

 
 انکار ضروری دین اگر مستلزم انکار رسالت شود موجب ارتداد استـ ٣ـ٢

اند تو  نمیدر نظر این دسته از فقها انکار ضروری دین به تنهایی موضوعیت ندارد و
محسوب  بلکه چنین شخصی زمانی مرتد ،موجب کفر و ارتداد شخص انکارکننده شود

محقق اردبیلی، فاضل . شود که انکار ضروری دین موجب و مستلزم انکار رسالت شود می
 .حکیم از طرفداران این نظریه هستند هندی، کاشف الغطاء، خویی، امام خمینی و

 :گوید  میمحقق اردبیلی
دلیل کافر بودن منکر ضروری دین انکار شریعت و انکار صداقت پیامبر اسالم است «

کند یقیناً در اسالم ثابت شده  داند آنچه را انکار می  میکننده به یقیناربا اینکه انک
 .]١٩٩، ص٣، ج٢[. »است

فاضل هندی نیز معتقد است ارتداد یا با سخن است مانند لفظی که صریحاً داللت 
کننده، علم به آن داشته باشد ی دین است بکند به شرطی که انکاربر انکار آنچه ضرور

جاهل به ضروری انکارکننده تکذیب پیامبر اسالم است بنابراین اگر که این عمل موجب 
 ]٦٥٨، ص١٠، ج ٢٢[دین باشد مرتد هم نخواهد بود 

انکار ضروری دین زمانی موجب کفر و ارتداد است « :محقق خویی بر این باوراست که
که مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت او باشد و شخص بداند در شریعت مقدس حکم 

روری بودن آن ثابت شده است و به یقین پیامبر آن را آورده است و با این حال آن را ض
انکار و نفی کند چون او در حقیقت پیامبر اسالم را تکذیب کرده است و رسالت او را 
منکر است این برخالف آن است که انکار شخص مستلزم انکار چیزی نشود مانند اینکه 

و معتقد است که در شریعت مقدس چنین چیزی ثابت کند   میضروری دین را انکار
مثالً اگر در اوایل اسالم از شخصی در  .نشده است و پیامبر اسالم آن را نیاورده است

کردند و حرام بودن آنرا انکار کند و فکر کند همانند سایر معامالت   میمورد ربا سئوال
از مسلمات شرع مقدس چه حرمت ربا چیزی موجب کفر و ارتداد نیست اگراست چنین 

 ]٦٠، ص٢، ج ١٥[» شود  نمیاسالم است چون انکار آن منجر به انکار پیامبر اسالم
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از نظر امام خمینی برحسب ارتکاز متشرعه مسلمان کسی است که معتقد به 
خداوند، وحدانیت او و رسالت پیامبر اسالم باشد و احتمال دارد نزد متشرعه اعتقاد به 

ایت شرک  تحقق مسلمان بودن واجب باشد از طرف دیگر چون در رومعاد هم اجماالً در
، کافر به نعمت، تارک آنچه خداوند دستور داده است، تارک و کفر مراتب مختلفی دارد

السالم را بکند،  ، کسی که نافرمانی امام علی علیهکند  مینماز و کسی که نماز را انکار
ذا آنچه در حقیقت اسالم معتبر است گویند ل  میالخمر کافر و مشرک زانی و شارب

اعتقاد به اصول سه گانه یا چهارگانه الوهیت، توحید، نبوت و معاد علی االحتمال است و 
سایر قواعد اسالم که همان احکام اسالم هستند در ماهیت اسالم دخالتی ندارند خواه در 

ل داشت ولی به برخی حدوث اسالم و خواه در بقای آن بنابراین اگر کسی اعتقاد به آن اصو
معتقد نبود به طوری که به انکار آن اصول منجر نشود ای  شبهه از احکام اسالمی به دلیل

بنابراین اصل اگر مشخص شود که فردی معتقد به اصول است و به . مسلمان خواهد بود
ای  آنچه پیامبر اسالم آورده است اجماالً مستلزم است ولی بخاطر وجوب حج یا نماز شبهه

کند نماز و حج مثالً در اول اسالم واجب بود نه در عصر حاضر در عرف   میدارد و خیال
 گویند مسلمان نیست و دالیل ذکر شده بر مسلمان بودن او کفایت  نمیمتشرعه به او

از آن چیزهایی است که پیامبر ای  کند بنابراین، این ادعا که اسالم عبارت از مجموعه می
ن برخی از آنها به هر صورتی که باشد موجب کفر است از چیزهایی آورده است و ترک نمود

است که تصدیق آن ممکن نیست و الزمه این سخن آن است که هرکسی هر چیزی را که 
کند باید به آن اعتقاد داشته باشد اگر چه ضروری دین هم نباشد   میبه نام اسالم از او طلب

د برخی از حاالت قبر، برزخ و قیامت که این و اگر آن را انکار کند کافر خواهد شد مانن
 .]٤٤٥، ص٣، ج٤[باشد   نمیمطلب مورد قبول

به عقیده حکیم اینکه در روایات به کسی که واجبات دینی را انکار کند کافر گفته 
است  السالم نقل کرده شده است مانند روایتی که شخصی به نام کنانی از امام باقر علیه

توان از این  نمی] ٢، ح٣٤، ص١، ج ٧ [»نکار کند کافر استکس واجبات را اهر «:که
را کافر دانست، بلکه باید کلمه انکار در روایت را مقید به انکارکننده روایات مطلق 

شود، کافر است چون  منکر ، اگر کسی در حالی که علم داشت؛علم نمود، یعنیصورت 
یعنی، اگر کلمه  ، علم نیست باالتر از تخصیص آن باتخصیص زدن کلمه انکار با ضروری

انکار در روایت را با علم تخصیص بزنیم و بگوییم مقصود روایت، انکاری است که همراه 
با علم باشد بهتر از این است که بگوییم مقصود روایت انکار ضروری مطلق و بدون علم 
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قصود از است از طرفی برای انکار همراه با علم بودن قرینه هم وجود دارد چون معموالً م
با  ،حتمال تخصیص کلمه انکار با ضروریانکار، انکار نمودن با علم است حتی اگر ا

در . احتمال تخصیص آن با علم مساوی بود، باز قدر متیقن انکار همراه با علم است
احکام اعتقادی هم باید دلیل داشته باشیم که حتماً هرکسی باید به صورت تفصیلی 

 باشد و هرکسی به صورت مفصل اعتقاد به اصول دین اعتقاد به اصول دین داشته
 چون صرف اینکه اعتقادات از ضروریات دین است موجب. نداشته باشد کافر خواهد بود

آن در هر صورت کافر باشد مگر اینکه انکار ضروری را سبب مستقل انکارکننده شود  نمی
 .]٣٧٩ـ٣٨٠ صص ،١ ج،٨[دانیم   نمیبرای کفر بدانیم که آن را هم ثابت

 
 نظریه تفصیل ـ ٣ـ٣

بین اصول  ،انکار در باور ایشان در مقام .نظریه تفصیل به شیخ انصاری تعلق دارد
اعتقادی و احکام عملی تفاوت وجود دارد در مورد اصول اعتقادی چون اسالم شرعاً و 
عرفاً عبارت از اعتقاد به دین خاصی است که مجموعه حدود شرعی قطعی بر بندگان از 

 شود لذا هرچند در روایات آمده است که شهادتین در تحقق اسالم کفایت  میارادهآن 
کند اما ظاهر این روایات داللت بر این دارد که مراد از آن حدوث اسالم برای کسی  می

کرد و االن تازه مسلمان شده است چون   میاست که قبالً توحید و رسالت را انکار
. باشد  می آنچه پیامبر اسالم آورده است به نحو اجمالشهادت به این دو موجب التزام به

اما این امر منافاتی با آن ندارد که بگوییم اعتقاد نداشتن شخص به برخی از اصول دین 
یا اعتقاد بر خالف دین داشتن موجب خروج از اسالم و کافر شدن شخص نباشد اما در 

د قائل به تفصیل بود به این مورد انکار ضروری دین بین جاهل قاصر و جاهل مقصر بای
صورت که اگر جاهل قاصر ضروری دین را انکار کند دلیلی بر ارتداد او وجود ندارد و 

دانیم اما اگر منکر ضروری دین جاهل مقصر باشد بنابر عمل   نمیفاعل آن را مرتد و کافر
 داند چنین شخصی کافر  میبه اطالق نصوص و فتواها که منکر ضروری دین را کافر

 .]٣٥٥ص تا، ، بی٥[است 
در مورد نظر شیخ انصاری باید به این نکته توجه داشت که محل نزاع و بحث فقهاء 

واجب بودن نماز یا  :عمال انسان ماننددر منکر ضروری دین احکام مترتب بر افعال و ا
کند، ولی در مورد   میحرام بودن زناست که منکر ضروری دین چنین اعمالی را انکار

کند که   میعتقادی حکم نمودن به کفر منکر امور اعتقادی دلیل محکمی طلبامور ا
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باید شخص به صورت تفصیلی معتقد به اصول دین باشد و در صورت انکار او را کافر 
شود   نمیکنیم و از سوی دیگر به محض اینکه چیزی ضروری دین باشد باعث  میفرض

خدا و رسالت اگر چه از روی جهل و که منکر آن کافر شود البته درست است که منکر 
شود اما قاصر بودن شخص و   میکوتاهی هم که باشد در ظاهر حکم به کفر او داده

از .مجازات نشدن او یک بحث است و اسالم و اعتقاد به اصول آن داشتن بحث دیگری
از احکام ای  سوی دیگر الزمه سخن شیخ انصاری که گفته است اسالم عبارت از مجموعه

 و تدین به مجموعه آنها نشانه اسالم و اعتقاد نداشتن به آن موجب کفر است این است
که هرکس به مجموعه آنچه پیامبر اسالم آورده است معتقد نباشد کافر است چه اصول 
باشد و چه فروع، ضروری باشد و یا نباشد بر مکلف منجز باشد یا نباشد در حالی که این 

 او که گفته است تکلیف در مورد قاصر تنجز و قطعیت سخن شیخ انصاری با مطلب دیگر
از اصول و ای  کند منافات دارد از طرف دیگر وقتی ایشان اسالم را در مجموعه  نمیپیدا

داند پس تفصیل دادن بین امور اعتقادی و عملی و حکم متفاوت دادن در   میاحکام
 . این دو منافات با دالیل او داردمورد

نظر . کلی که در این مورد توسط فقهای امامیه بیان شده استبا توجه به سه نظر 
وجود داشته ای  به این دلیل که در نظام کیفری اسالم اگر شبهه )نظر استلزام(دوم 
 احتیاط در مورد اصل برشود و بنا  میموجب درء حد و ساقط شدن مجازات باشد،

ست بر همین اساس اگر تر و با مبانی شرعی سازگارتر ا ، منطقیها ریختن خون انسان
کسی حکمی از احکام خداوند را انکار کند و قطع و یقین و علم داشته باشد که آن حکم 
از احکام دین است و از جمله مواردی است که توسط پیامبر اسالم آمده است و با این 
حال آن را انکار کند به صورتی که این انکار موجب انکار رسالت و تکذیب پیامبر اسالم 

ود کافر خواهد بود برخالف انکاری که مستلزم انکار چیزی از دین نشود مثل کسی که ش
کند و معتقد است چنین ضروری در شرع ثابت نشده است و   میضروری دین را نفی

هرچند در شرع آن ضروری ثابت هم باشد در این صورت اگر . پیامبر آن را نیاورده است
  از ضروری دین ندارد ادعای جاهل بودن او پذیرفتهاز کسانی باشد که اطالعانکارکننده 

شود و اگر انکار او ناشی از   میشود و او هدایت و راهنمایی به ضروری دین بودن آن می
باشد به عنوان نمونه اگر معتقد به حرام بودن برخی از اعمال و واجب ای  وجود شبهه

که این احکام اختصاص به زمان بودن برخی از اعمال دیگر باشد، اما عقیده او این باشد 
السالم دارد و در این زمان چنین اعمالی واجب نیست و  پیامبر اسالم یا امامان علیهم
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حتی در این زمینه استدالل هم بیاورد در صورتی که قصد فریب نداشته باشد که به این 
 ایجاد بهانه واجبات را ترک یا حرام را مرتکب شود همچنین درصدد گمراهی مسلمانان و

تزلزل در اعتقاد آن نباشد بر حاکم شرع واجب است که شبهه او را از بین برده و یا به اهل 
 .و یا با او بحث و مناظره کندعلم و خبره و کتابهای معتبر او را راهنمای نموده 

 
  لزوم پاسخگویی به شبهات مرتد در مورد انکار ضروری دین ـ٤

وری دین توسط مرتد به دلیل وجود سواالت و شبهات در نظر فقهای امامیه اگر انکار ضر
او باشد، باید پاسخ به سواالت او مورد توجه قرار گیرد و فرصتی برای پاسخ به سواالت 
 .مرتد داده شود و یا توسط عالمان و متخصصان دین مورد ارشاد و راهنمایی قرار گیرد

 :میه در این بحث سه نظر کلی دارندفقهای اما
 
  به سواالت مرتد بعد از توبه او پاسخـ٤ـ١

برخی از فقها معتقدند اول باید مرتد توبه کند و بعد از آن با او بحث و استدالل شده و 
 :عالمه حلی گفته است. به سواالت او پاسخ داده شود

کنند  اگر مرتد درخواست ارشاد و راهنمایی کند در ابتدا به درخواست او توجه نمی«
، ٢، ج٩[» کنند  میه اسالم برگردد و بعد از آن بر او کشف حقیقتبلکه اول مکلف است ب

 ]١٩٠ص
 :در کتاب دیگر خود قواعد گفته استهمچنین ایشان 

ارد به او مهلت داده شود تا اگر مرتد بگوید شبهه مرا پاسخ دهید احتمال د«
  اواش حل شود و احتمال دارد اول ملزم به توبه شود و بعد از آن کشف حقیقت بر شبهه
 .]٥٧٥، ص٣، ج١٠[. »کنند می

 احتمال اینکه به او مهلت داده«: نویسد  میالمحققین در شرح سخن عالمهفخر
شود این است که حل شبهه مرتد واجب است لذا جهت از بین بردن عذر و بهانه باید  می

 به او فرصت داده شود تا سواالت خود را مطرح کند و احتمال اینکه ملزم به توبه
 این است که رجوع نمودن و اقرار به اسالم فوری و واجب مضیق است و با حل شود می

شبهه منافاتی ندارد چون امکان دارد به اسالم باز گردد و بعد از آن به شبهه او پاسخ 
 .]٥٥٠، ص٤، ج ١٣[» تر است شود و این نظر دوم در نزد من قویداده 

مان با داشتن شبهه تکلیف فاضل هندی نیز معتقد است چون تکلیف نمودن به ای
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اش حل شود و از طرف  ت به مرتد فرصت داده شود تا شبههبماالیطاق است لذا واجب اس
دیگر چون توبه نمودن به صورت فوری و سریع واجب است لذا بعد از توبه نمودن به شبهه 

شود چون کشف حقیقت هرچند واجب است ولی ممکن است مدت زمان   میاو پاسخ داده
نی باشد و توبه کردن شخص در حکم او به اسالم کافی است هرچند به خاطر آن طوال

 .]٤٣٦، ص٢، ج٢٢[داشتن شبهه امکان دارد چنین شخصی ایمان راسخ نداشته باشد 
 

 قول به تفصیلـ ٤ـ٢
از فقها قایل به تفصیل هستند به این صورت که اگر مرتد قبل از پایان سه روز ای  عده

انی که بازگشت او به اسالم ممکن است درخواست سوال و حل مهلت توبه، یا مدت زم
شود ولی اگر بعد از پایان سه روز یا سپری شدن   میشبهه کند به سواالت او پاسخ داده

 مدت زمانی که ممکن بود توبه کند چنین درخواستی داشته باشد از او پذیرفته نیست،
شهید اول از جمله طرفداران این . شود  میچراکه این عمل منجر به استمرار زمانی کفر

 ].٢٩٣، ص٤، ج٢١: نکـ [نظر در کتاب غایه المراد است 
 
  پاسخ به سواالت مرتد قبل از توبهـ٤ـ٣

برخی از فقها نیز معتقدند اگر مرتد درخواست حل شبهه کند در هر صورت به او فرصت 
 .شود  میو مهلت داده

 :نویسد  می بارهدر این جمله این گروه است و محقق اردبیلی از
کند به اینکه هرکس طلب ارشاد و راهنمایی و هدایت کند شایسته   میعقل حکم«

است به درخواست او توجه نمود و از لحاظ عقلی و نقلی قبیح است درخواست کسی که 
کند را رد نمود مگر اینکه مشخص شود فرد معاند است لذا بهتر است اگر   میطلب ارشاد

 بازگشت او را به اسالم بدهد و بداند که او در صدد هدایت و حاکم احتمال رجوع و
به مقداری که ممکن باشد باید به . خواهد شبهه خود را از بین ببرد  میو راهنمایی است

سواالت او پاسخ بگوید چون باز گرداندن چنین شخصی به اسالم واجب است و در گمان 
به اسالم وابسته به پاسخ به سواالت و در پندار چنین شخصی که شبهه دارد بازگشت او 

 .]٣٤٦، ١٣ج ، ٢[» باشد لذا باید حاکم به سواالت اوتوجه کند  میاو
بنابراین اگر برای حاکم ثابت شود که مهلت خواستن مرتد برای حل شبهه از روی 
عناد و فرار از مجازات و ایجاد فتنه و تضعیف اعتقادات مسلمانان نیست، واجب است که 
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ی که موجب از بین رفتن شبهه او با بحث و تحقیق شود به او مهلت دهد ،خواه به مقدار
این شبهه را در مدت زمان درخواست توبه مطرح کند و یا بعد از پایان مدت زمان 

عمده دلیل کسانی که مهلت دادن به مرتد جهت .درخواست توبه چنین درخواستی کند 
هرکس دینش را «ز پیامبر اسالم است که دانند این روایت ا  نمیحل شبهه او را جایز

در حالیکه اوالً این روایت ضعیف است چون بدون سند نقل . »تغییر دهد او را بکشید
محدث نوری این روایت را بدون سند از کتاب دعائم االسالم نقل نموده .شده است

من  :رویناعن رسول هللا انه قال«دراین کتاب بدون ذکر سند فقط نوشته شده است .است
و ثانیاً داللت بر بحث مورد ] ٤٨٠ ص،٢ ج ،٣٠ ؛١٦٣ ص ،١٨ ج ،٣٤[» بدل دینه فاقتلوه

نظر ندارد، از سوی دیگر در روایات بر کشتن فوری مرتد اشاره نشده است، بلکه در 
روایات به واجب بودن درخواست توبه از مرتد اشاره شده است، لذا درخواست توبه از 

ت، بلکه هدف از آن رجوع مرتد به اسالم است، لذا اگر مرتد امر تعبدی صرف نیس
شخصی درخواست ارشاد و راهنمایی و حل شبهه دارد حاکم باید معضل اعتقادی او را با 
 دالیل روشن حل کند چون کشتن چنین شخصی نه تنها موجب از بین رفتن شبهه

 و متزلزل شود، بلکه ممکن است موجب پیدا شدن شبهه درمیان سایر مسلمانان نمی
 ].١٦٩ص ،٤ ج ،٣ :نکـ [شدن بنیانهای اعتقادی آنان شود 

باشد و  اند چون اسالم مطابق با فطرت و منطق می برخی از فقهای معاصر نیز گفته
نافات داشته و با فطرت پاک در اصل و فرع دین چیزی نیست که با عقل سلیم م

کسی پیش بیاید که بخاطر آن برای ای  ها در مخالفت باشد، بنابراین اگر شبهه انسان
ضروری دین را انکار کند ناشی از عدم تحقیق کامل او در دین است و چنین شخصی در 
دقت و تعمق خود کوتاهی نموده است، لذا شخص باید توبه کند، البته بخاطر احتیاط و 

 : نکـ [شود   میمراعات مسئله حفظ خون و جان انسانها تا سه روز به او مهلت توبه داده
 .]٣٧١، ص٣ج ،٢٤؛ ٧٠٣، ص٢٦

در پاسخ به این نظر باید گفت اگر چنین شخصی که به دلیل شبهه منکر ضروری 
که به ای  دین است در محیط غیراسالمی و غیرمذهبی پرورش یابد و یا در خانواده

توان   نمیدهند و پای بند به احکام اسالم نیستند بزرگ شود،  نمیمسائل اسالمی اهمیت
دالل را قبول کردکه چون اسالم منطبق با فطرت عقل انسان است لذا برای این است

 .است پاسخ به شبهه را نخواهد داشتپیش بیاید و حق درخوای  شخص نباید شبهه
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 گیری  تیجهنـ ٥
ضروری دین زمانی مرتد  شود که منکر  میاز مجموعه مباحث مطرح شده نتیجه گرفته

، ثابت بوده و قدس اسالم حکم ضروری بودن آنعت مشودکه بداند در شری  میمحسوب
به یقین پیامبر اسالم آن را آورده است و چنین فردی به درجه یقین رسیده باشد و بعد 

به ضروری دین از انکارکننده بنابراین علم و آگاهی  .آن ضروری دین را انکارکند از
ظ کافر در روایات همچنین با توجه به معانی مختلف لف. شروط اصلی تحقق ارتداد است

، به این نتیجه ی قابل برداشت است و نبودن اجماعو احتماالت مختلفی که از آن معان
بلکه منکر  ،رتداد نیستتحقق ا رسیدیم که انکار ضروری دین سبب مستقل برای

شود و این   میمرتد محسوب ضروری دین اگر انکارش مستلزم انکار دین و رسالت باشد
 .ء و اصل احتیاط نیز سازگارتر استعقالنی به دلیل قاعده در ونظر با مبانی شرعی 

توان حکم به مرتد بودن شخص داد، بلکه اگر   نمیبنابراین به محض انکار ضروری دین
انکار ضروری دین توسط مرتد به دلیل وجود سواالت و شبهات او باشد باید پاسخ به 

ثابت شود که مهلت خواستن مرتد سواالت او مورد توجه قرار گرفته و اگر برای حاکم 
 و تضعیف اعتقادات برای حل شبهه از روی عناد و بخاطر فرار از مجازات و ایجاد فتنه

الزم است مدت زمانی که موجب از بین رفتن شبهه و سواالت او باشد  ،مسلمانان نیست
 .به او مهلت داده و او را مورد ارشاد و راهنمایی قرار دهد

 
 پیشنهاد
اد در کتابهای فقهی به عنوان حد بیان شده است ولی قانون گذار حکم آن را جرم ارتد

 قانون مجازات ٥١٣بینی نکرده است و فقط در ماده  در قانون مجازات اسالمی پیش
شود به   میاسالمی به جرم اهانت به مقدسات مذهبی اشاره نموده است، لذا پیشنهاد

 : ماده مذکور جمالت زیر افزوده شود
یا حضرت ) ع(س به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرینهر ک«

در  و شود  میاهانت نماید اگرمشمول حکم ساب النبی باشد اعدام) س(صدیقه طاهره 
توهین به مقدسات  .غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

داد شخص مسلمان شده و مشمول اسالم توسط مسلمانان با تحقق شرایطی موجب ارت
 ».احکام خاص ارتداد خواهد بود

 : شود به ماده مذکور چند تبصره نیز اضافه شود  میهمچنین پیشنهاد
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 مجازات توهین کننده به مقدسات زمانی جایز است که منکر ضروری دین ـ١تبصره 
ت با اجماع کند به صورت یقین در اسالم ثابت باشد بنابراین مخالف  میآنچه را انکار

فقهاء و مسائل اختالفی میان آنان انکار ضروری دین نبوده و موجب مجازات شخص 
 . نخواهد بود
 اگر برای دادگاه محرز شود دلیل توهین به مقدسات توسط فرد وجود ـ٢تبصره 

شبهه و سوال در مورد مبانی اعتقادی اسالم و احکام آن است الزم است شخص توهین 
ورد ارشاد و راهنمایی قرار گرفته و در صورت لزوم به متخصصین کننده توسط حاکم م

ی شود و چنین شخصی مشمول حکم آگاه به مبانی دین جهت حلّ شبهه معرف
 . النبی نخواهد بود ساب
 
 بع منا
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