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Abstract
Apostasy is one of the challenges of monotheistic religions, and religion, while
emphasizing the acceptance of Islam and faith, forbids disbelief and apostasy. A
number of punishments have been considered for apostates in jurisprudential texts.
Apostasy is not just a matter of words; its realization requires the existence of
conditions of religious obligation, such as reason and will. However, maturity as one
of the general conditions of religious obligation in the occurrence of apostasy is the
place of disagreement among jurists. Among those who consider maturity as a
condition for the realization of apostasy, some have limited themselves to religious
maturity and they have not considered intellectual maturity and the expression of
Islam after puberty. This issue is so important that its result affects directly the lives
of newly matured juveniles and it can put an end to doubts and disagreements about
not observing of the rights of this group in Islam. The result of the research shows
that maturity is a necessary but not enough condition in the realization of apostasy,
and the purpose of Islam in this matter is true Islam; the subordinate Islam alone is
not enough. The present research has been done in a descriptive-analytical method
with reference to library sources.
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 .1استادیار ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .9دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1911/ 12/21 :؛ تاریخ پذیرش)1055/52/50 :

چكیده
ارتداد از مسائا چالشی ادیان توحیدی است و دین هلانطورکه بر پذیرش اسالم و ایلان تأکیبد دارد ،از کفبر و ارتبداد
نهی کرده و در متون فقهی ،مجازاتهایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است .ارتداد صرفاً لقلقبۀ زببان نیسبت و
حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقا و اختیار است .لیکن ،بلوغ بهعنوان یکی از شرایط عامۀ تکلیبف در
حصول ارتداد ،محا اختالف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط میداننبد ،عبدهای ببه صِبرف بلبوغ
شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسالم پس از بلوغ جایگاهی متصور نشدهاند .ایبن مسبئله ببهحبدی حبائز
اهلیت است که نتیجۀ آن بهطور مستقیم در حیات نوجوانان تازهبال نقش دارد و مبیتوانبد پایبانی ببر شببههپراکنبی و
اختالفنظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسالم باشد .حاصا پژوهش نشان میدهد که بلبوغ در
وقوع ارتداد شرط الزم است نه کافی و مقصود از اسالم در این مسئله ،اسالم حقیقی اسبت و صبرف اسبالم حکلبی و
تبعی کفایت نلیکند .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است..

واژگان کلیدی
ارتداد ،اسالم ،اسالم حکلی ،ایلان ،بلوغ.
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 .1بیان مسئله
براساس آیات قرآن ،قوام و ارزش انسان به ایلان و اعتقاد او وابسته است 1و ایلان موج
نجات از هالکت و دستیابی به سعادت و نعلت والیت میگردد ،2ازاینرو ارسبال رسبا و
آشنایی با دین را میتوان از برترین نعلتها شبلرد کبه خبدا ببه بنبدگان ارزانبی داشبته و
بهسب

اعطای آن بر مؤمنان منت نهاده است 9.لیکن برخی به سعادت خود که در گرو بقبا

بر ایلان است ،پشت میکنند و با خروج از دین ،متحلا آثار سوء فراوان از جلله خسران،
حبوط اعلال و غض
میشود ،احکامی مترت

الهی میشوند .هلچنین ،بر علا این گبروه کبه ببه «ارتبداد» تعبیبر
میگردد که مهمترین آن ،قتا مرتد فطری است.

مطابق با قول مشهور فقها ،حکم ارتداد منبوط ببه تحقبق شبرایط تکلیبف اسبت و در
خصوص افراد صغیر گفتهاند :اسالم و ارتدادشان معتبر نیسبت (شبهید ثبانی1019 ،ق99 :؛
زحیلی ،بیتا .)116 :لیکن آیا صرف بلوغ کفایت میکند و میتوان تنها سن و نشانههایی را
که در افراد متفاوت است ،مالک شلرد و حکم به ارتداد فطری به محض بلوغ صبادر کبرد
یا بهجز سن ،عقا و رشد فکری هم در آن شرط است؟
از سوی دیگر ،از آنجا که پذیرش اصول باید بر مبنای تعقا و استدالل صبورت گیبرد،
آیا میتوان به صرف بازگشت از اسبالمی کبه اغلب

پبذیرش آن ببدون پشبتوانۀ عقلبی و

استداللی صورت میگیرد ،حکم به ارتداد فطری صادر کرد؟ برخی از متولدین ببر فطبرت
اسالم ،اگرچه مطابق با اصا و ظاهر حکم به اسالم آنها میشود ،حتی از شبناخت سبطحی
اسالم بیبهرهاند ،چه رسد به ایلان که در مرحلۀ فراتر از اسالم است .ببا ایبن وصبف آیبا
میتوان به مجرد بلوغ و به اعتبار اسالم والدین ،حکم به ارتداد فطری صادر کرد؟ ضرورت
این بحب ،مقتضی پژوهش جامع در این زمینه بهمنظور پاسخ به پرسشهای مذکور است.
« .1إِنَّ أکرمَکُم عِندَ اللَّهِ أتقاکُم» (حجرات)19 /
« .2فلَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقدِ اسْتلْسَکَ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْقی» «اللَّهُ وَلِیَُّ الَّذِین آمَنُوا یُخْبرِجُهُمْ مِبن الظَُّلُلَباتِ
إِلی النَُّورِ» (بقره)206-200 /
« .9لقدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْلُؤْمِنِین إِذْ بَعَب فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أنْفُسِهِم» (آلعلران.)160 /
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 .2مفهومشناسی
 .1 .2اسالم و ایمان

اسالم از مادۀ «سلم» در لغت به معنای دخول در سلم یا دیبن اسبالم اسبت و در اصبطالح
عبارت است از تسلیم امر خدا شدن ،اظهار خضوع ،شریعت و التزام (لسانی ،قلبی ،عللبی)
نسبت به آنچه پیامبر(ص) آورده است (ابنمنظور1010 ،ق ،ج210 :12؛ عبدالرحلن ،بیتبا:
 .)115برخی آن را قائم به لسان و جوارح دانسته و ببه استسبالم زببانی و عللبی تعریبف
کردهاند  .هلچنین از آن تعبیر به تسلیم در برابر اوامبر ،نبواهی و احکبام دیبن شبده اسبت
(کرکی1051 ،ق102 :؛ خلینی موسوی.)05 :1961 ،
ایلان از امن و آرامش قل

است و مؤمن کسی است که عقاید حقه را تصبدیق کنبد و

قلبش دربارۀ آن مطلئن باشد «إِنَّلَا الْلُؤْمِنُون الَّبذِین آمَنُبوا بِاللَّبهِ وَ رَسُبولِهِ ثُبمَّ لبمْ یَرْتبابُوا»
(حجرات( )10/قرشی1012 ،ق .)952 :هلچنین آن را به اقرار زبان هلراه با موافقت قل
علا تعریف کرده اند (سبزواری1019 ،ق ،ج .)105 :16ایلان صفت قلب

و

و اسبالم امبری

قائم به جوارح است (مرعشی1020 ،ق.)00 :
معتزله قائا است :اسالم ،هلان ایلبان اسبت و ببه آیبۀ «فأخرجنبا مبن کبان فِیهَبا مبن
الْلُؤمنِین» (الذاریات )90/استناد کردهاند .از نظر ایشان خداوند مسللین را از مؤمنبان اسبتثنا
کرده «فلَا وجدنا فِیهَا غیر بَیت من الْلُسللین» (الذاریات )96/و مستثنی از جنس مستثنیمنه
است؛ پس اسالم از جبنس ایلبان اسبت (سببکی1011 ،ق .)050 :برخبی معتقدنبد اسبالم
عبارت از افعال ظاهری است و برخالف افعال باطنی که مرببوط ببه ایلبان اسبت ،اسبالم
عبارت از استسالم بهواسطۀ امتثال مأمورات و اجتنا

از منهیات است که مبنبی ببر اذعبان

باطنی (ایلان) است (النفراوی1010 ،ق211 :؛ سعید بن مسفر ،ببیتبا .)29 :برخبی اشباعره
ایلان را اخص از اسالم دانستهاند که ایلان نوعی از اسالم است .اسالم عبارت از تسبلیم و
انقیاد بوده و ایلان نوع قلبی آن اسبت .برخبی از ایشبان محبا صبدق اسبالم و ایلبان را،
علیرغم تفاوت مفهومی ،یکسان میدانند؛ یعنی هر مؤمنی ،مسللان و هر مسبللانی ،مبؤمن
است (جوادی.)221-111 :1900 ،
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 .2 .2ارتداد

ارتداد از «ردد» به معنی بازگشت و بازگردانبدن اسبت (اببنمنظبور1010 ،ق ،ج .)110 :0در
مفردات« ،ارتداد و رَدَّه» به معنای بازگشت در راهی است که شبخص از آن آمبده ،ببا ایبن
تفاوت که «رَدَّه» در بازگشت به کفر بهکار میرود ،ولی «ارتداد» در بازگشت به غیر کفر نیز
استعلال مبیشبود (راغب 1012 ،ق .)901 :در قباموس قبرآن آمبده اسبت« :ردّ» ببه معنبی
برگرداندن است ،خواه برگرداندن ذات باشد 1و خواه برگرداندن حالت.

2

مرتد در اصطالح کسی است که اسالم را قطع کند (شهید اول1010 ،ق )01 :یبا کسبی
که بعد از قبول اسالم به کفر عدول کند (بحرالعلوم1059 ،ق210 :؛ فاضبا1016 ،ق.)601 :
ارتداد خروج از دین حق است ،چه به آیین دیگر رفتن و چه به آبین دیگبر معتقبد نببودن
(صدوق1051 ،ق )119 :یا کفر کسی که شهادتین را درحالیکه نسبت به احکام اسالم عالم
و ملتزم بوده ،جاری کند (عبدالرحلن ،بیتا .)105 :اها سنت نیز تعابیر مشبابه در تعریبف
دارند .از جلله رجوع از اسالم به کفر ،انجام چیزی اعم از فعا ،اعتقباد ،نطبق و شبک کبه
باعب خروج از اسالم میشود (جلعی از نویسندگان ،بیتا ،ج.)0099 :15
قرآن از ارتداد با تعابیر مختلف یاد کرده است :بازگشت از دین «مَبنْ یَرْتبدِدْ مِبنْکُمْ عَبنْ دِینِبهِ»
(بقره ،)210 /بازگشت به عق «إِنَّ الَّذِین ارْتدُّوا عَلی أدْببارِهِم» (محلبد ،)20 /کفبر پبس از ایلبان
«قوْماً کفرُوا بَعْدَ إِیلانِهِم» (آلعلران ،)16 /کفر پس از اسبالم «کفبرُوا بَعْبدَ إِسْبالمِهِم» (توببه،)00 /
بازگشت به آیین کفار «لنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْ ُ وَ الَّذِین آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قرْیَتِنا أوْ لتعُبودُنَّ فِبی مِلَّتِنبا»

(اعراف ،)11 /کافر شدن «وَ قالتْ طائِفۀٌ مِنْ أهْاِ الْکِتا ِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِل عَلی الَّذِین آمَنُوا وَجْبهَ
النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرهُ لعَلَّهُمْ یَرْجِعُبون» (آلعلبران )02 /و  ...کبه در برخبی از ایبن تعبابیر ،ارتبداد
صرفاً در معنای لغوی استعلال شده و ارتباطی به ارتداد فکری و عقیبدتی نبدارد «یَبا قبوْمِ ادْخُلُبوا
الْأرْضَ الْلُقدََّسَۀ الَّتِی کت َ اللَّهُ لکُمْ وَلا ترْتدَُّوا عَلی أدْبَارِکُم» (مائده( )21/والئی.)09 :1915 ،

« .1وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِین کفرُوا بِغیْظِهِمْ» (احزا )20 /
« .2ثُمَّ رَدَدْناهُ أسْفا سافِلِین» (تین)0 /
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در روایات نیز تعابیر مختلف بهکار رفته است .از جلله «من رغ

عبن اإلسبالم و کفبر

بلا أنزل علی محلّد(ص) بعد إسالمه»« ،کفر و أشرک و خرج عن اإلسبالم»« ،رجعبوا عبن
اإلسالم»« ،بدّل دینه»« ،غیّر دینه»« ،آمن ثمّ کفبر» (طوسبی1050 ،ق ،ج191 :15؛ حرعباملی،
1051ق ،ج.)920-991 :21
تعابیر قرآن و روایات در خصوص ارتداد با وجود تعدد عبارات و قیبود ،بازگشبت ببه
معنای مذکور دارد ،با این تفاوت که نگاه قرآن به ارتداد عام بوده و در فقه اسبالمی بحبب
خروج و بازگشت از اسالم مطرح است .بازگشبت ببه عقب

را نیبز مبیتبوان ببه معنبای

بازگشت به حالت قبا از اسالم (کفر یا جاهلیت) دانست که کنایه از ارتداد است .کفر پس
از اسالم و ایلان نیز به معنای بازگشت از اسبالم و کبافر شبدن پبس از دورهای مسبللانی
است .در برخی آیات نیز ارتداد به معنای برگشت از دین است که به معنای کفر بهکار رفته
است .در روایات مورد اشاره نیز ارتداد به اعراض و خروج از اسالم ،کفبر پبس از اسبالم،
تغییر و تبدیا دین تعبیر شده است .ببا توجبه ببه اسبتعلال واۀۀ کفبر (ببه معنبای سبتر و
پوشاندن) و جحد در برخی تعابیر ،ارتداد صرفاً تغییر عقیده نبوده و انکار و خروج از دیبن
باید از روی علم و آگاهی باشد و مرتد کسی است که پس از تبیین و شبناخت حقیقبت و
گردن نهادن به دین ،به انکار حق بپردازد .در برخی روایبات نیبز ارتبداد ببه معنبای مطلبق
بازگشت از چیزی به چیز دیگر و در برخی دیگر به معنای بازگشت به کفر اسبتعلال شبده
است (والئی.)95 :1915 ،
 .3اقسام و حكم مرتد
ارتداد از نظر مشهور فقها بر دو قسم فطری و ملی اسبت (شبهید ثبانی1019 ،ق ،ج99 :10؛

نجفی ،1050 ،ج )659 :01و در میان امامیه از ابنجنید نقا شده است کبه مرتبد یبک قسبم
بیشتر نیست و حکم مرتد ملی را دارد (نجفی1050 ،ق ،ج .)651 :01لیکن از آنجا که افکبار
ابنجنید را متأثر از عللای اها سنت میدانند ،به قول او اعتنا نکرده و تنها به نقا آن اکتفبا
کردهاند (والئی .)101 :1915 ،اها سنت نیز فرقی میان مرتد ملبی و فطبری قائبا نیسبتند،
لیکن در لزوم استتابه یا عدم آن اختالف دارند .برخی قائا به قتا ببدون اسبتتابه هسبتند و
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جلهور ایشان آن را واج

دانستهاند (شهید ثبانی1019 ،ق20 :؛ اببنرشبد1020 ،ق.)001 :

مرتد فطری شخصی است که در زمان انعقاد نطفه ،والدین وی یا یکی از آنها مسللان باشد
و مرتد ملی شخصی است که در زمان انعقاد نطفه ،والدینش مسللان نباشد و بعبد از کفبر،
اسالم آورده و مجدد کافر شود (نجفی1050 ،ق ،ج .)652 :01بر ارتداد فطری مرد ،احکبام
متعددی از جلله قتا ،خروج زوجه از حباله و انتقال اموال به ورثه مترت

میگبردد ،ولبی

زن مرتد ،محکوم به حبس است (صدوق1051 ،ق110 :؛ زحیلی ،بیتا ،ج.)0015 :0

 .4شرط بلوغ در تحقق ارتداد فطری
عدهای گفته اند ارتداد مراهق محقق شده و در صورت عدم توبه کشبته مبیشبود (طوسبی،

1050ق ،ج .)011 :9جلهور اها سنت از قائالن این نظریه هستند (زحیلبی ،ببیتبا.)0001 :
حنفیه ،ارتداد صبی را تام دانسته و احکام مرتد ،به استثنای قتا را در حق او جاری میداند
(جزیری و هلکاران1020 ،ق.)915 :
عده ای دیگر اعتقاد دارند ضابطه ارتداد آن است که فبرد ،قبدرت ببر فهبم و اسبتدالل
داشته باشد و در صورت وجود ضابطه میتوان حکم به ارتداد غیربال صادر کبرد ،اگرچبه
مراهق نباشد (حسینی عاملی1011 ،ق ،ج .)009 :10از نظر مشهور ،اعتبار بلوغ در ارتداد ببا
ادله سازگارتر است و قول به عدم اشتراط بلوغ با ادلهای که شرط بلوغ را الزم میداننبد در
تنافی است و ارتداد صبی معتبر نیست (شهید اول1010 ،ق02 :؛ فاضبا لنکرانبی1022 ،ق:
050؛ موسوی اردبیلی1020 ،ق .)150 :عللای شافعی ،اسالم و ارتبداد غیرملیبز را اجلاعباً
معتبر نلیدانند و از نظر برخی از ایشان ،اسالم صبی ملیز به تبع والدین صحیح است ،ولی
ارتداد وی بهصورت تبعی واقع نلیشود (ماوردی ،بیتا.)1190 :
 .5ارتداد مسلمان حكمی
مسللان حکلی به فردی اطالق میشود که از والدین مسللان متولد شده و به ایبن اعتببار،
محکوم به اسالم شده و احکام اسالم بر او مترت

مبیشبود (نجفبی1050 ،ق ،ج655 :01؛

سبزواری1019 ،ق ،ج .)151 :2مسئلۀ اساسی در این بحب آن است که آیا تحقبق بلبوغ ببا
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فرض حصول سایر شرایط ،جهت حکم به ارتداد فطری ،شبرط کبافی اسبت یبا الزم؟ آیبا
میتوان به اعتبار بلوغ شرعی شخصی که از ابوین مسللان متولد شده و پس از بلوغ اسبالم
را انکار کرده ،حکم به ارتداد و مجازات جاری کرد؟ بهویژه در اناث که مشهور فقها ،قائبا
به بلوغ در نهسالگیاند .افزونبر اینکه در بلوغ شرعی ،سن یکی از مالکهاسبت و بلبوغ از
راههای متعدد دیگر نیز حاصا میشود ،از جلله احبتالم ،حبیض ،حلبا ،انببات .ازایبنرو
ملکن است پیش از رسیدن به سن تعیینشده ،بلبوغ از راه دیگبری حاصبا شبود .در ایبن
مسئله دو دیدگاه وجود دارد:
 .1 .5دیدگاه اول

بنا بر این دیدگاه ،هر گاه ابوین یا یکی از آنها در هنگام تولد طفا مسللان باشد ،حکبم ببه
اسالم فرزند میشود .برخی از قائالن ایبن دیبدگاه ،بلبوغ را در تحقبق ارتبداد فطبری الزم
نلیدانند .برخی نیز بلوغ را شرط دانسته و معتقدند کسی که از ابتدای والدت ،محکبوم ببه
اسالم باشد و پس از بلوغ کافر شود ،ولو اینکه پس از بلوغ اظهار اسبالم نکنبد ،حکبم ببه
ارتداد فطری او میشود .ازاینرو گفتهاند بلوغ بهمنزلۀ شروع تکلیف است و اگر نیبازی ببه
معرفت باشد ،باید پیش از بلوغ انجام گیرد و کودک ملیز به مرحلهای از رشد عقلی رسیده
است که صوا

را از ناصوا

تشخیص دهد .ازایبنرو صببی اگبر عاقبا و ملیبز باشبد و

اعتراف به توحید و رسالت کند ،مسللان حقیقی است (بحرالعلوم1059 ،ق ،ج.)210 :0
ایشان به آیاتی از جلله «وَ مَنْ یَرْت دّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ( » ...مائده « )00 /و مَن یَبت ِ غ یر
اإلسالمِ دیناً ف ل ن یُقبَا مِنهُ» «إنَّ الدِّین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْل امُ» (آل علران ) 11 /استناد کرده اند.
براساس آیات ،تنها دین اسالم پذیرفته است و بازگشت از آن موجب

ارتبداد دانسبته

شده و اطالق آن شاما اسالم حکلی و تبعی می شود  .این نظریه مستنداتی از روایبات
نیز دارد (اردبیلی1059 ،ق ،ج990 :19؛ مجلسی1056 ،ق919 :؛ حبر عباملی1051 ،ق،
ج .)926 :21مانند:
 .1امام صادق(ع)« :کُا مُسْلِمٍ بَیْن مُسْلِلَیْنِ ارْتدَّ عَنِ الْإِسْلامِ وَ جَحَدَ رَسُول اللَّهِ ص ُنبُوَّتهُ
وَ کذَّبَهُ( »...کلینی1050 ،ق ،ج« )100 :6هر مسبللانی والبدینش مسبللان باشبند ،از اسبالم
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برگردد و نبوت محلد(ص) را انکار کند ،خونش بر هر شخصبی کبه ایبن کبالم را از وی
بشنود ،مباح است».
 .2امام صادق(ع)« :یِی ال َّبِیِّ یَصْتَارُ الشِّرْکَ وَ لُوَ بَیْنَ اَبَوَیْهِ قَالَ لَیا یُتْیرَکُ وَ ( »...کلینبی،
1050ق ،ج« )206 :0صبی که یکی از والدینش مسللان است و مشرک میشبود ،ببه حبال
خود رها نلیشود».
 .9امام صادق(ع)« :فِی الصَّبِیِّ إِذا ش َّ فاخْتارَ النَّصْرانِیَّۀ وَ أحَدُ أبَوَیْهِ نصْرانِیٌّ أوْ مُسْلِلَیْنِ
قال لا یُتْرکُ( »...کلینی1050 ،ق ،ج« )200 :0کودک چون به شبا

رسید و نصرانیت اختیار

کرد ،درحالیکه یکی از والدینش نصرانی یا هر دو مسللان بودنبد ،رهبا نلبیشبود و او را
میزنند تا اسالم را بپذیرد».
« .0ال بی إذا بلب عشر سنین اقیمت علیه الحدول التامه و اقتص منه و تنفا وصیته و عتقیه»
(کلینی1050 ،ق ،ج« .)911-915 :0صبی چون به ده سال برسد ،حدود کاما ببر او جباری
میشود ،قصاص میشود و وصیت و عتق او نافذ است».
 ...« .0سَأَلْتُ اَبَا نَعْفَرع عَنِ الْمُرْتَدِّ یَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ
ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ یَلَا تَوْبَهَ لَهُ( »...کلینی1050 ،ق ،ج« .)206 :0هر شخصی از اسبالم برگبردد و
بر آنچه خدا بر پیامبر(ص) فرو فرستاده ،بعد از پذیرش اسالم کافر شود ،توببه او پذیرفتبه
نخواهد شد».
« .6الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ» (صدوق1019 ،ق)990 :
مطابق با ظهور روایات ،در ورود به اسالم ،صرف شهادتین و اقرار کفایت میکند ،بدون
آنکه شناخت و معرفت شرط باشد «مَنْ شهِدَ أنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أنَّ مُحَلَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أقبرَّ
بِلَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فهُبوَ مُسْبلِم» (صبدوق1059 ،ق :ط  )911و رجبوع از آن نیبز موجب
خروج از اسالم میگردد و اطالق آیات و روایات ،هر مسللانی را که از اسالم رجوع کنبد،
شاما میشود ،چراکه ظاهر ادله و اطالق عباراتی چون «کا مسلم ،من یرتد ،من یبتب  ،مبن
شهد ،من شک» اسالم حکلی را نیز در برمیگیرد.
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در برخی روایات ،خروج از دین ولو از صبی ،پذیرفته نیست و کسی که پبیش از بلبوغ
از اسالم رجوع کند (علیرغم عدم تکلیف) ،به حال خود رها نلیشود و ببهتناسب

سبن،

مجازات میگردد .بنابراین اگر شخصی در مرحلۀ بلوغ که مرحلبۀ تکلیبف اسبت ،مرتکب
خروج از اسالم شود ،به طریق اولی مشلول احکام مرتد میشود و در تأیید این کبالم ،ببه
مواردی هلچون اجتهاد برخبی عللبا ،ایلبان آوردن حضبرت علبی(ع) ،امامبت حضبرت
ولیعصر(عج) و نبوت برخی پیامبران در سنین کودکی استناد شده است.
 .3 .3 .3اقوال فقهای اهل سنت
جلهور اها سنت گفتهاند اسالم ملیز بدون نیاز به حکبم حباکم و تبعیبت أببوین صبحیح
است و به اسالم حضرت علی(ع) و روایاتی از جلله «کی مَولولٍ یُولَدُ عَلَیی الفِطیرَ » و «مین
قال ال اله اال اهلل لخی الجنة» استناد کردهاند .از نظر ایشان ،اسالم عبادتی محبض اسبت کبه
مانند نلاز ،از جان

صبی عاقا صحیح است و ازاینرو ارتداد او نیز معتببر اسبت؛ امبا تبا

زمان بلوغ ،حد بر او جاری نلیشود .شافعیه (در یکی از اقوال) و مالکیبه ،ارتبداد صببی را
معتبر میدانند و قائا شدهاند که در صورت عدم توبه ،کشتن او واج

است.

از نظر مالکیه و حنابله ،اگر در شخصی در زمان صغر اسالم آورد و در زمان بلوغ مرتبد
شود ،کشته میشود و چیزی که به اسالم تعلق دارد ،کلال عقا است نبه بلبوغ ،زیبرا ببال ِ
غیرِعاقا ،اسالمش صحیح نیست .درحالیکه عقا در صغیر نیز هلانند کبیر یافت میشبود.
هلچنین او حقیقت اسالم را که تصدیق با اقرار است ،پذیرفته و اقبرار هلبراه ببا اطاعبت،
دلیا بر اعتقاد است .افزونبر این ،اسالم ،عقد بوده و ارتداد ،حا آن محسبو

مبیشبود و

هر شخصی مالک عقد باشد ،مالک انحالل آن نیز است و درصورتیکه صبی عاقبا نباشبد،
از آن حیب که اسالم و کفر تابع عقا است ،اسالم و ارتداد او صحیح نیست.
برخی نیز با اینکه ارتداد در زمان صغر را قابا اعتلاد نلیدانند ،مجبازات حببس و زدنِ
صغیر تا زمان توبه را برای او تعیین کردهاند (طحاوی1010 ،ق011 :؛ جزیری و هلکباران،
1020ق.)900 :
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 .2 .5دیدگاه دوم

مطابق با این دیدگاه ،ارتداد فطری زمانی است که متولبد ببر فطبرت اسبالم ،پبس از بلبوغ
اظهار اسالم کند و بلوغ ،شرط الزم است نه کافی .عدهای پبس از اظهبار اسبالم ،تقیبد ببه
اسالم را نیز الزم میدانند .برخی از قائالن به این دیدگاه ،تداوم اسالم ابوین یا یکی از آنهبا
را تا زمان بلوغ فرزند ،الزم میدانند یا اینکه فرزند تحت تربیت اسالمی دیگران قرار گیبرد
(اردبیلی1059 ،ق ،ج990 :19؛ جزیری و هلکاران1020 ،ق.)915 :
شافعیه و مالکیه در یکی از اقوال خود معتقدند که اسبالم صببی ملیبز مراهبق صبحیح
نیست ،لیکن اگر بال شود و اسالم را توصیف کند ،از زمان وصف بعبد از بلبوغ ،مسبللان
محسو

میشود (ریلی1011 ،ق .)112 :از نظر برخی حنابله ،درصورتیکه اسبالم صببی،

تبعی باشد و در حال ارتداد بال شود ،کشته نلیشود ،زیرا تبعبی ببودن اسبالم او شببههای
است که موج

اسقاط قتا از او میشود (طحاوی1010 ،ق .)011 :ابوحنیفه گفته است که

اگر صبی دارای ابوین مسللان باشد و در حال کفر بال شود (درحالیکه پس از بلوغ اقبرار
به اسالم نکرده باشد) اجبار بر اسالم میشود و تنها کسی کشته میشبود کبه پبس از بلبوغ
اقرار به اسالم کرده و سپس کافر شود ،زیرا حدود بر صبی اول واج

نیسبت و اسبالم او

به فعا خودش نبوده ،بلکه تبعی است (گروهی از مؤلفان1050 ،ق.)110 :
 .3 .5بحث و بررسی

دیدگاه اول مردود است و در رد آن و تأیید اعتبار اظهار اسالم میتوان به ادلۀ زیر استناد کرد:
 .3 .1 .3داللت آیات
آیات مورد استناد دیدگاه اول ،ظهوری در عدم اعتبار اظهار اسالم پس از بلوغ ندارد .از جلله
«وَ مَنْ یَرْتدّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فیَلُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فأُولئِکَ حَبِطتْ أعْلبالُهُم» (مائبده« ،)00 /و
مَن یَبت ِ غیر اإلسالمِ دیناً فلبن یُقبَبا مِنبهُ» (آلعلبران« )10 /إنَّ البدِّین عِنْبدَ اللَّبهِ الْإِسْبلامُ»
(آلعلران)11 /
با استناد به اطالق این آیات ،نلیتوان عدم اعتبار اظهبار اسبالم بعبد از بلبوغ و تحقبق
ارتداد مسللان حکلی را ا ثبات کرد ،زیرا با توجه به آنچه در معنای ارتداد و فرع ببر ورود
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به اسالم بودن گفته خواهد شد (در بخش داللت روایات) ،حکم ارتداد در خصوص کسبی
صادق است که از اسالم حقیقی رجوع کرده و دین دیگبری برگزینبد .حبال آنکبه اطبالق
مسللان حقیقی بر مسللان تبعی ملکن نیست .هلچنین قید (و هو کافر) ببا وصبف اسبلی
داللت بر این دارد که از روی معرفت و آگاهی منکر میشود.
بنابر دیدگاه اول ،بهدلیا اینکه دینی جز اسبالم مبورد قببول واقبع نلبیشبود ،مسبللان
حکلی تازهبال نیز حق ندارد دینی غیر از اسالم اختیار کنبد و در نتیجبه ببه اعتببار اسبالم
ظاهری ،به اسالم واقعی او بعد از بلوغ حکم شده و در صورت خروج نیز مرتد محسبو
میشود  .لیکن آیۀ قرآن ،داللتی بر اعتبار اسالم حکلی و عدم لزوم کسب

معرفبت نبدارد.

افزونبر این ،حبط اعلال در خصوص تازهبال (با توجبه ببه عبدم تکلیبف ناببال ) اغلب
موضوعیتی ندارد و شاما مسللان حکلی نلیشود .برخی آیات نیز حکم مرتبد را مرببوط
به کسی میداند که ببا دالیبا کبافی ایلبان آورده اسبت «إِنَّ الَّبذِین کفبرُوا بَعْبدَ إِیلبانِهِمْ»
(آلعلران )15 /سپس از روی عناد اظهار کفر میکند «مَنْ کفر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیلانِبهِ إِلَّبا مَبنْ
أُکْرِهَ وَ قلْبُهُ مُطْلَئِنٌّ بِالْإِیلان» (نحا )156 /نه شخصی که هنبوز دیبن اسبالم اختیبار نکبرده
است .چرا که ایلان در مرحله باالتر از اسالم قرار دارد «قُاْ لمْ تُؤْمِنُوا وَلکِنْ قُولُبوا أسْبللْنا»
(حجرات )10 /و میان اسالم حقیقی با اسالم زبانی تفاوت وجود دارد و در اسالم حقیقبی،
عالوهبر شهادتین ،علم و معرفت نیز شرط است.
بر این اساس ،اسالم واقعی با اسالم تبعی که اغل

بدون شناخت است ،متفاوت اسبت.

اسالم واقعی فراتر از اقرار زبانی است و نیازمند کس

علم و معرفت نسبت ببه آن چیبزی

است که در خصوص آن شهادتین جاری شده است «فاعْلمْ أنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا اللَّه» (محلبد)15 /
و با توجه به تعبیر کفر در خصوص ارتداد ،انکار و خروج از اسالم بایبد از روی آگباهی و
تقید به ارکان اسالم باشد .افزونبر این ،ارتدادی موج

قتا است کبه گلبراهکننبده باشبد،

زیرا فتنه از قتا بزرگتر است «الْفِتْنبۀُ أکْبَبرُ مِبن الْقتْباِ» (بقبره ،)210/ولبی ایبن مسبئله در
خصوص شخصی که از روی ناآگاهی و بدون قصد فتنه ،اقدام ببه انکبار مبیکنبد ،صبادق
نیست تا بتوان به استناد آن ،حکم به ارتداد صادر کرد (صادقی تهرانی.)210 :1911 ،
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 .2 .1 .3آیۀ ابتالی رشد
خداوند در آیۀ «وَ ابْتلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلغُوا النِّکاحَ فإِنْ آنسْتُمْ مِبنْهُمْ رُشْبداً فبادْفعُوا إِلبیْهِمْ
أمْوالهُمْ» اولیاء ایتام را خطا

قرار داده است که یتیم را امتحبان کنیبد و ببا کلبال عقبا و

ایناس رشد ،مال را تحویا دهید .از نظر راوندی ،ایناس رشبد منبوط ببه یبافتن مصبلحت،
عقا ،دین و اصالح مال است (راوندی1050 ،ق )915 :و چنانچه به مرحلبۀ رشبد نرسبیده
باشد ،دفع اموال جایز نیست ،ولو اینکه بال باشد (موسوی خوئی1011 ،ق.)21 :
برخی گفتهاند ابتال باید پیش از بلوغ باشد تا مستلزم ضرر نباشد (حسبینی عباملی1011 ،ق:
 ،)01ولی این امر ،ضرری به بحب ما نلیزند و آن لزوم امتحان است و تا زمانیکه رشبد ثاببت
نشود ،نلیتوان مال را تحویا وی کرد ،اگرچبه مبدت زمبان زیبادی از بلبوغ بگبذرد .آیبات و
روایات ،ناظر بر حفظ اموال یتیم از ضیاع است ،زیرا اموال غیبر رشبید ،مطلبح نظبر سبارقان و
خائنان قرار دارد و باید به حدی از بلوغ برسند که بتوانند از نفس و مال خود دفاع کنند.
شاید مقصود از «بلوغ النکاح» سن ازدواج باشد کبه ببیش از سبن بلبوغ شبرعی اسبت
(خلینی موسوی1011 ،ق ،ج .)206 :1وقتی دفع مال بهدلیا حفظ از ضیاع منوط ببه اثببات
رشد است و شارع مقدس برای حفظ اموال اینگونه بااحتیاط برخورد میکنبد ،چگونبه در
مسائا اعتقادی و نفوس که بهمرات

مهبمتبر از مبال اسبت ،رشبد عقلبی شبرط نباشبد و

بهراحتی بتوان حکم به ارتداد صادر کرد!؟
 .1 .1 .3داللت روایات
ظاهر غال

روایات این با

بیانگر آن است که بلوغ ،شرط کافی نبوده و خبروج از اسبالم

حکلی مالک ارتداد نیست ،بلکه باید مدت زمانی از بلوغ بگذرد و مکلف پس از فراگیری
ضروریات ،اظهار اسالم کند تا بتوان حکم مرتد را در خصوص وی جاری کبرد (موسبوی
اردبیلی1020 ،ق .)15 :از جلله
« .0رَنُیٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُ َّ کَفَرَ وَ اَشْرَکَ( »...حرعاملی1051 ،ق ،ج.)920 :21
استعلال الفاظی هلچون غالم و صبی در مقابا رجا در روایات ،میتواند دلیبا ببر آن
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باشد که در امثال این روایت ،مستعلافیه لفظ رجا ،انسان بال و رشید است.
« .2مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیی مُحَمَّیدٍ ص ( »...کلینبی1050 ،ق ،ج:0
.)206
رغبت به معنای رجوع است و رجوع از چیزی فرع بر حصول آن است و کسی کبه ببر
فطرت اسالم متولد شده و در زمان بلوغ ،کفر را برگزیده است ،سابق بر این اختیبار ،دینبی
نداشته که از آن رجوع کرده باشد (اراکی1019 ،ق.)116 :
برای تحقق رغبت از اسالم ،نیاز است که فرد ،حقیقتاً مسللان باشد نه حکلباً و نسببت
به اصول و مبانی ،ایلان و اعتقاد داشته و سپس کافر شود .اطالق حکم آخر روایت نیز این
قول را تقویت میکند .افزونبر متبادر و قدر متیقن از عباراتی چون «اللسبلم» و «مبن کبان
من اللسللین» که در روایات استعلال شده و در روایات استنادی قبائالن دیبدگاه اول نیبز
مشهود است ،مسللان حقیقی است نه حکلی.
در روایات استنادی دیدگاه اول نیز مناقشه کبردهانبد کبه قبول «کباَّ مسبلم» ظهبور در
مسللان حقیقی دارد ،یعنی کسی که بعد از بلوغ اختیبار اسبالم کنبد ،وگرنبه الزم ببود کبه
ارتداد طفا موج

ترت

آثار مذکور در روایات شود .در صحیحۀ حسبن ببن سبعید نیبز،

ظاهر از تعبیر رجا و سپس عطف کفر و شرک بر آن ،چنین است که مراد ،شبخص ببالغی
است که پس از بلوغ ،اختیار اسالم کرده و سپس از آن خارج میشود .برخی نیبز شخصبی
را که بر فطرت اسالم متولد و بعد از بلوغ کافر شود ،مرتد ندانسته و قائا شدهاند به اینکه،
ادلۀ ارتداد از چنین موردی انصراف دارد و این فرد مجازاً مرتد نامیبده مبیشبود (موسبوی
اردبیلی1020 ،ق.)125 :
هلچنین از آنجا که بیان شد خروج از چیزی فبرع ببر دخبول در آن اسبت و عببارات
«بدّل»« ،غیّر» و «ارتدّ» در خصوص کسی صدق مبیکنبد کبه پبس از اختیبار اسبالم ،از آن
رجوع کند ،عدم پذیرش ادیان غیر از اسالم نیز دلیا بر پذیرش اسالم تبعی نیست .بنابراین
ارتداد در مورد کسی صادق است که ابتدا وارد دین شبود ،زیبرا ادلبۀ فراوانبی ،داللبت ببر
وجو

معرفت دارد و هر کس قصد ورود به دیبن دارد ،بایبد از روی معرفبت نسببت ببه
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اصول باشد که این امر در مورد کسی که به حکم اسالمِ والدین منتس

به اسالم مبیشبود،

صدق نلیکند .این قول ،قول شافعیه ،ابوحنیفه و ابویوسف نیز است.
افزونبر این ،روایت مورد استناد دیدگاهی که حکم ارتداد را برای ناببال ثاببت مبیدانبد،
مرسا بوده و در صورت معتبر دانستن آن نیز با ادله قبویتبر دال ببر رفبع قلبم از صببی ،در
تعارض است .هلچنین عدم علا به آن سب

شده که از اعتبار ساقط شود و در بین متبأخران

نیز کسی این روایت را نقا نکرده است .برخی نیز گفتهاند مقصود از حبدود تامبۀ آن چیبزی
است که در مقابا تعزیر قرار دارد و در این روایت تصریحی به ارتبداد نشبده اسبت (حلبی،
1010ق ،ج996 :10؛ اردبیلی1059 ،ق ،ج051 :15؛ سبزواری1019 ،ق ،ج.)191 :21
 .4 .1 .3حرمت تقلید در اصول عقاید
مشهور فقها گفتهاند بر انسان الزم است که با تفکر (و نه از راه تقلید) نسبت به اصول دین،
کس

معرفت کند و آن را بپذیرد ،چراکه اصول به یقین احتیاج دارد .اعتقاد به اصول نیز از

واجبات نفسیه بوده و یقین از طریق خود شخص حاصا میشود تا برای مکلبف اطلینبان
حاصا شود (تبریزی1026 ،ق.)115 :
از آنجا که عقاید اساسی از حیب تعداد ،محدود بوده و با فطرت سازگار اسبت ،مباشبرت
در تحصیا آنها اغل

ملکن و دارای اهلیت فراوان است و اینکه شرع ،انسان را مکلف کرده

که در بحب و کشف حقایق آنها مباشرت کند ،امری طبیعی اسبت و اگبر هبم دشبوار باشبد،
عقیدۀ انسان اهلیت بیشتری دارد (حلی1059 ،ق111 :؛ انصاری1050 ،ق.)10 :
بنابراین بحب در اصول از واجبات نفسیه است که مکلف باید در خصبوص آنهبا شبناخت
کس

کند .ولی کسی که بر فطرت اسالم متولد و به تبع والدین حکبم ببه اسبالم او مبیشبود،

چون دخالتی در پذیرش اصول ندارد ،نلیتوان او را مسللان واقعی نامید و ارتبداد او نیبز واقبع
نلیشود ،چراکه برای تحقق ارتداد باید فرد با کس
سپس از اسالم خارج شود که این امر اغل

معرفت و بدون تقلیبد اصبول را بپبذیرد و

در خصوص مسللان تبعی محقق نیست.

تولد بر اسالم و سازگاری معارف با فطرت نیز نلیتواند دلیا بر کفایت اسالم حکلبی
باشد ،زیرا با اینکه انسانها بهنحو یکسان از فطبرت برخوردارنبد و حکبم اصبلی فطبرت،
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حرکت بهسوی کلال است ،شاهدیم که بسیاری از انسانها از حرکت ببهسبوی کلبال بباز
مانده و مسیر مخالف را پیش گرفتهاند ،چرا که توجه انسان به پیبامهبای فطبری هلیشبگی
نیست .از نظر امام خلینی(ره) ،در مبواردی فطبرت مخلبوره ببه فطبرت محجوببه تببدیا
میشود و نقش تفکر و تعلیم ،برطرف کردن این حجا

است و هبر تغییبری در شبناخت

انسان ،حاصا تفکر و یادگیری است (خلینی موسوی.)00 :1906 ،
 .3 .1 .3دلیل عقلی
انسان به دالیلی چون دفع ضرر محتلا ،باید دنبال شناخت باشد و تکلیفش را در مجلوعۀ
هستی بداند .عقا احتلال میدهد که انسان مکلف و مسئول است .باید سعادت و شبقاوت
خود را بشناسد و خود را از عذا

حفظ کند .در این راه نلیتوان تقلید کرد و باید مرکب

عقا را بهکار گرفت و جهانبینی خود را ترسیم کرد (مکارم شیرازی1020 ،ق .)051 :انسان
در زندگی ناچار به انتخا

یکی از راههای پیش رو است و ایبن انتخبا

است و نلیتوان از روی ناآگاهی انتخا

کرد .ازاینرو باید دارای قدرت بر فهم و استدالل

باشد تا بتواند به معرفت دست یابد و بهترین انتخا
دین نیز بهعنوان مهمترین انتخا

نیازمنبد تحقیبق

را انجام دهد.

که سعادت در گرو آن اسبت ،از ایبن قاعبده مسبتثنا

نبوده و اسالم نیز این حکم عقا را تأیید کرده است .اما صبی افزونبر اینکه تکلیفی نسببت
به انتخا

دین ندارد ،بر فرض تکلیف نیز ،ضعیفالعقا است و قادر به استدالل نیست تبا

بتواند آگاهانه به اصول اسالم پایبند شود و آنچبه در مبورد قبدرت برخبی کودکبان دیبده
میشود ،سریعالزوال و نادر بوده و تکلیف صبی ملیز به این امر ،تکلیف ما الیطاق اسبت و
پس از بلوغ ،مکلف به تحقیق و تعیین دین است.
با توجه به عدم تکلیف نابال  ،نقص عقا و عدم قدرت بر فهم اصول و استدالل ،عقبا
حکم میکند که او پس از بلوغ ،به فرصتی برای راهنلایی و تبیین حق ،رفع شبک و پاسبخ
به پرسشهای نیاز دارد تا آن را بپذیرد و نلیتوان به محض بلوغ او را بهسبب

امبری کبه

نسبت به آن جاها است ،مؤاخذه کرد ،چراکه فاصلۀ بین بلوغ و عبدم آن ،تنهبا اتفباقی ببه
مانند احتالم است که در زمان کوتاه حاصا شده و در این مدت تغییر محسوسبی در عقبا
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حاصا نلیشود که بتوان به استناد آن ،فردی را محکوم کبرد (موسبوی اردبیلبی1020 ،ق:
 .)11این مسئله در خصوص افرادی که والدینشبان در زمینبۀ دیبن دارای بصبیرت ببوده و
فرزند خود را تحت تربیت صحیح دینی قرار داده نیز جاری است .دین خانوادگی و اسبالم
تبعی در این افراد کفایت نلیکند تا اینکه با انکار دین در زمان بلوغ و خروج از آن ،بتبوان
حکم به ارتداد وی صادر کرد ،بلکه باید مدتی از بلوغ بگذرد و انتخا

دیبن توسبط او از

روی آگاهی و با شناخت حاصا شود و اسالم حقیقی در خصوص او صدق کند تبا اینکبه
خروج از آن ،موج
اعتقادی واج

ارتداد فطری باشد ،زیبرا بیبان شبد کبه اجتهباد در اصبول و مسبائا

عینی است و هر شخصی باید با ادله و برهان و به اندازه توان عللی و فهم

و شعور خود ،استدالل کند و آن را بپذیرد (والئی.)092 :1915 ،
حکم مذکور به طریق اولی در خصوص افرادی که در خانوادهای رشد میکنند که ببه ظباهر
مسللان هستند ،ولی شناخت کافی و الزم نسبت به دین و معارف آن نداشته و اعتقادی ببه امبر
آموزش دینی فرزند ندارند و در نتیجه از حداقا معارف بیبهره مانده و کسی به ایشبان ،اصبول
دین را تبیین نکرده است و هلچنین نسبت به افرادی نیز صادق است که در اثر معرفی بد اسبالم
توسط مدعیان اسالمشناسی و عللکرد بد آنان ،از اسبالم رویگبردان شبده یبا در اثبر تبلیغبات
گسترده و گلراهکننده بههلراه عللکرد خانواده و دفاع خرافاتی آنبان از عقایبد دینبی ،دسبت از
عقاید خانوادگی شستهاند .هر گاه این افراد پس از بلوغ ،گبرایش ببه دیبن دیگبری پیبدا کننبد،
نلیتوان حکم ارتداد بر ایشان بار کرد ،زیرا این گرایش ،در نتیجۀ ناآگاهی حاصا شبده و افبراد
مذکور ،فرصتی برای تحقیق و انتخا نداشتهاند .پس باید بعد از بلوغ فرصبتی ببرای آنهبا مهیبا
کرد تا کس

معرفت کنند و دین را با آگاهی بپذیرند و چون مرتد فطبری شبدیدترین حکبم را

دارد ،تناس

حکم و موضوع اقتضا میکند میان فرزندانی که در خانوادههایی با شبرایط متفباوت

رشد میکنند ،تفاوت قائا شویم (والئی.)21-190 :1915 ،
اما در خصوص کسانی که پس از بلوغ و اظهار اسالم و معرفت نسبت به برخی امور یا
احکام ضروری دین تغییر عقیده میدهند باید گفت در جهبان امبروزی کبه علبم و دانبش
بهسرعت تکاما پیدا میکند و صاحبان نظر و اندیشه به تناس

زمان ،اشبکاالت و شببهاتی
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را براساس دادههای عللی خود مطرح میکنند ،طرح این شبهات در هر مقولبهای از طبرف
اندیشلندان و هلچنین اظهار کفر نسبت به امری از امور دین که هلراه با استدالل عللبی و
غیرمغرضانه باشد ،موجب

ارتبداد نیسبت ،بلکبه بایبد عللبا و دانشبلندان در رشبتههبای

تخصصی خود به آنهبا پاسب خ دهنبد ،زیبرا انکبار جاحدانبه (از روی علبم و علبد) کبه از
مالکهای تحقق ارتداد است ،در خصوص این گروه صدق نلیکند (حلبی1059 ،ق911 :؛
والئی .)21-26 :1915 ،برخالف کسانی که با علم به حقانیت اسالم و معرفبت نسببت ببه
ضروریات دین ،از روی عناد و لجاجت ،اقدام به انکار و خروج از دین میکنند.
 .6 .1 .3تحلیل قول لغویون
تعابیر متعدد در خصوص این واۀه بهکار رفته است؛ از جللبه رویگردانبی و بازگشبت در
راهی که شخص از آن آمده است« .بازگشت و رویگردانی از راه» فرع ببر «دخبول در آن»
است .خروج از اسالم نیز فرع بر داخبا شبدن در آن اسبت و در خصبوص کسبی صبدق
میکند که حقیقتاً به اسالم روی آورد و از آن خارج شود ،نه شخصی که ببه حکبم اسبالم
والدین ،محکوم به اسالم باشد و اغل

شناختی از معارف آن ندارد.

در تعاریف اصطالحی نیز فقها تعابیری چون قطع اسالم ،عبدول و خبروج از اسبالم را
بهکار بردهاند .از تعریفی که ارتداد را کفر پس از قبول اسالم دانسته است نیز میتوان چنین
برداشتی کرد ،زیرا قبول اسالم امری است که با استدالل و تفکر واقع مبیشبود و فراتبر از
اسالمی است که در پذیرش آن اختیباری وجبود نبدارد و تنهبا انتسبا

اسبالم محسبو

میشود .این نظر با تعریف مرتد به کفرِ کسی که شهادتین را درحالیکه نسببت ببه احکبام
اسالم عالم و ملتزم بوده جاری کند ،تقویت میشود (فاضا1022 ،ق.)051 :
برخی اها سنت ،ارتداد را در صورتی میدانند که فرد با شبهادتین ،اسبالم را اختیبار کنبد و
پس از التزام نسبت به احکام ،کافر شود (جلعبی از نویسبندگان ،ببیتبا ،ج )202 :9و در جبای
دیگر ،آن را کفر از روی علد و آگاهی ،پس از دورهای مسللانی میدانند (غنوشی.)21 :1911 ،
قولی که داللت بر انکار ضروریات دارد ،در صبورتی موجب

ارتبداد اسبت کبه منکبر

  333پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،2تابستان 8048

نسبت ببه آن علبم داشبته باشبد (فاضبا1016 ،ق601 :؛ موسبوی اردبیلبی1020 ،ق)12 :
درحالیکه در مسللان تبعی ،علم بهتدریج و اغل

پس از بلبوغ حاصبا مبیشبود .برخبی

حقیقت ارتداد را انکار قلبی آنچه اعتقاد بدان واج

است یا اعتقاد به چیزی که عدم اعتقاد

بدان واج

است ،دانسته و گفتهاند که ارتداد امری باطنی است؛ یعنی انکبار آنچبه حقیقتباً

بدان معتقد است و این اعتقاد قلبی نیاز به قدرت بر فهم دارد که ملکن اسبت ببرای ملیبز
نیز حاصا شود (مشکینی ،بیتا .)02 :پس چگونه میتواند فردی بالفاصله پس از بلوغ (که
اغل

اعتقاد قلبی وجود ندارد) آن را انکار کند و مرتبد ببهحسبا

آیبد؟ بنبابراین مبالک،

اعتقاد قلبی به اسالم است نه تظاهر بدون تقید.
حقیقی بودن اسالم ملیز نیز مورد اختالف است و برخی واجببات عقلبی و اصبولی را
متوجه وی ندانستهاند .از نظر این گروه ،اسالم ملیبزی کبه قبدرت ببر فهبم معبارف دارد،
حقیقی محسو

نشده و قبول اسالم او با آنچه هلانند ضروری دین اسبت (مرفبوع القلبم

بودن صبی قبا از بلوغ) منافات دارد (نجفی1050 ،ق ،ج259 :99؛ موسوی خبویی ،ببیتبا:
290؛ مشکینی1011 ،ق .)00 :هلانطورکه قول مشهور را نیز مبنی بر پذیرش اسبالم ملیبز
که قادر بر فهم معارف است ،میتوان تأییدی بر لزوم اظهار اسالم پس از بلبوغ دانسبت .از
این حیب که پذیرش اسالم ملیز به این معناست که سن بلوغ جنبۀ فرعی داشبته و مسبئلۀ
اصلی قدرت بر فهم معارف و اظهار اسالم است .بال نیز قدرت ببر فهبم معبارف دیبن را
دارد ،اما این مسئله  ،نیازمند فرصتی پس از بلوغ است ،نسبت به شخصی که در آستانۀ بلوغ
این توان را نداشته است.
 .4 .1 .3احتیاط در دماء و قاعدۀ درأ
حکم به کفر شخصی که اسالمش ثاببت شبده اسبت ،خطرهبایی از جللبه اباحبۀ دم دارد.
ازاینرو قطع به کفر شخصی که احتلال مکره واقع شبدن او وجبود دارد ،حتبی ببا وجبود
احتلال عدم اکراه ،جایز نیست (نجفی1050 ،ق ،ج .)651 :01با این حال ،چگونه مبیتبوان
در خصوص شخصی که قطع داریم ،اسالم او اغل

انتسابی بوده و اختیاری در انتخبا

آن

نداشتهاند  ،حکم به ارتداد صادر کرد؟ در صحت حکم ارتداد مسللان واقعی تردیدی وجود
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ندارد ،ولی آیا میتوان در صورت شک در صحت حکم ارتبداد مسبللان حکلبی ببه ایبن
قاعده استناد کرد؟
افزونبر این ،حکم به ارتداد تازهبالغی که بر فطرت اسالم متولد شبده و در حبال بلبوغ
مرتک

علا موج

که در دوراهی انتخا

ارتداد شده است ،موج

اباحۀ دم در خصوص نوجوانبانی مبیشبود

و شناخت دین سرگرداناند و ایبن امبر ،موجب

گریبز از دیبن یبا

پذیرش بدون تعقا و تبعاتی از این دست میشود .هلچنین از آنجا که حکم مرتبد فطبری
با اجتلاع شرایط الزم ،قتا است؛ احتیاط حکم میکند که قدر متیقن از ادلبه اخبذ شبود و
به دلیا وجود شبهه در ارتداد این افراد ،موارد مشکوک را با قاعدۀ درء مبردود اعبالم کنبیم
(والئی.)100 :1915 ،
 .8 .1 .3اصل عدم
مسللانزاده (در اسالم ،طهارت و  )...در حکم مسللان است ،اما تلامی احکبام در خصبوص
او جاری نلیشود و از وجود حکلبی در مسبللان حقیقبی الزم نلبیآیبد کبه آن حکبم ،در
مسللان حکلی نیز موجود باشد ،مگر با دلیا قطعی .تبعیت در اسالم نیز با بلوغ منقطبع شبده
و اصالهالطهاره نلیتواند اسالم را که امری وجودی است ،اقتضا کنبد ،بلکبه پبس از بلبوغ و
کلال عقا ،اگر اظهار اسالم کرد ،از اسالم حکلی خارج میشود .امبا در خصبوص شبک در
اینکه قبا از اظهار ،مرتد فطری است یا خیر؟ مقتضای اصا عدم و استصحا

مقتضی ،حکم

به عدم ارتداد فطری است ،زیرا سابقهای بر اسالم حقیقبی او وجبود نبدارد و در ایبن مسبئلۀ
خاص ،با وجود شک در حقیقی یا حکلی بودن اسالم او به محض بلوغ ،قول به عدم ارتبداد
تقویت میشود (اردبیلی1059 ،ق ،ج921 :19؛ نجفی1050 ،ق ،ج.)611 :01
 .6نتیجه
حاصا پژوهش نشان میدهد که اوالً آنچه با اصول و ادلبه سبازگار اسبت ،اشبتراط بلبوغ
بهعنوان یکی از شرایط عامۀ تکلیف در تحقق ارتداد است؛ ثانیباً ببه صبرف حصبول بلبوغ
جنسی و جسلی شخصی که بر فطرت اسالم متولد شده و پبس از بلبوغ ،اسبالم را انکبار
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کرده است ،نلیتوان به ارتداد فطری وی حکم کرد .بهخصوص در جایی که بلوغ زودتر از
رسیدن به سن معین شرعی ،از طرق دیگری محقق شبود؛ ثالثباً مبالک در تحقبق ارتبداد و
رویگردانی از اسالم ،اسالمِ حقیقی و اصلی است و در تحقق ارتداد ،قول به عدم اکتفا ببر
اسالم حکلی و تبعی مرجّح است؛ یعنی فردی که بر فطرت اسالم متولد شده ،در صبورتی
میتوان به ارتداد فطری او حکم کرد که مدت زمانی از بلوغ او بگذرد و اظهار اسبالم کنبد
و در خصوص احکام و معارف اسالمی ،معرفت و تقید پیدا کنبد و پبس از آن ،ببا علبم و
آگاهی از اسالم عدول کند .در غیر این صورت ،بهدلیا فقبدان مبالک در تحقبق ارتبداد از
جلله انکار جاحدانه ،عنوان اصطالحی ارتداد بر او صدق نلیکنبد .داللبت آیبات قبرآن و
روایات ،داللت آیۀ شریفۀ ابتالی رشد ،حرمت تقلید در اصول عقاید ،دلیا عقلبی ،احتیباط
در دماء و اصا عدم از جلله مستنداتی است که مؤید این دیدگاه است.
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 .02کلینی ،محلد (1021ق) .کایی ،اول قم :دار الحدیب للطباعه و النشر..
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 .09گروهی از مؤلفان (1050ق) .الموسیوعه الفقهییه الکویتییه ،ج ،00چ دوم ،کویبت :وزاره
األوقاف و الشئون اإلسالمیه.
 .00لنکرانبی ،محلببد فاضببا (1022ق) .تف ییی الشییریعه ،چ اول ،قببم :مرکببز فقهبی ائلببه
اطهار(ع)،
 .00ماوردی ،ابوالحسن (بیتا) .الحاوی الکبیر ،ج ،15بیروت :دارالفکر.
.06

مجلسی ،محلدباقر (1050ق) .مرآ العقول ،ج ،29چ دوم ،تهران :دارالکت

اإلسالمیه.

 .00مجلسی ،محلدتقی (1056ق) .روضه المتقین ،موسوی کرمبانی ،اشبتهاردی ،طباطببایی،
ج ،6چ دوم ،قم :کوشانبور.
 .01مجلوعه من اساتذه الفقه االسالمی (بیتا) .موسوعه یقه اسالمی مقیارن ،مصبر :مجلبس
االعلی للشئون االسالمیه.
 .01مرعشی شوشتری (1020ق) .لیدگا لای نو لر حقوق ،عباس شیری ،ج،1چ دوم ،تهران:
میزان.
 .05مشکینی ،علی (1011ق) .الفقه المأثور ،چ دوم ،قم :الهادی.
( --------- .01بیتا) .م طلحات الفقه ،بیجا.
 .02مکارم شیرازی ،ناصر (بیتا) .تفسیر نمونه ،تهران :دارالکت

االسالمیه.

1020( -------------- .09ق) .لائر المعار یقه مقیارن ،جلعبی از محققبان حبوزه،
ج ،1چ اول ،قم :مدرسه امام علی(ع).
 .00موسوی اردبیلبی ،عببدالکریم (1020ق) .یقیه الحیدول و التعزییرات ،ج ،0چ دوم ،قبم:
مؤسسۀ النشر.
 .00موسوی ،ابوالقاسم (1011ق) .موسوعه إمام خوئی .ج ،95چ اول ،قم :مؤسسۀ إحیاء آثار
اإلمام الخوئی(ره).
 .06موسوی خوئی ،ابوالقاسم (بیتبا) .معج رنال الحدیث و تف ییی طبقیات الرنیال ،ج،9
بیجا.
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. دار إحیاء التراث العربی:بیروت. هفتم، نوالرالکالم.)ق1050(  محلدحسن، نجفی.00
. دارالفکر: قم،2 ج، الفواکه الدوانی.)ق1010(  شها الدین، نفراوی.01
. نشر نی: تهران، چ ششم، ارتدال لر اسالم.)1915(  عیسی، والئی.01
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