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 پیشگفتار

 أعوذ باهلل من الشّیطان الّرجیم

 بسم اهلل الرّحمن الّرحیم

دینی هستیم که مخالفینش سالهاست که خود فهمیده اند که حرف حّقی  بحمداهلل مؤمن به  

علیه آن ندارند و به همین دلیل هر روز از راه دروغ و تهمت و تحریف حقیقت، سعی در مقابله با 

 آن دارند.

است از دروغ و افترا بر  سرشارمرتدها را مرور کنید، اسالمستیزان و به خصوص شبهات اگر   

اسالم. فقط باید قدري سواد دینی و مطالعه داشته باشید تا بدانید که حرفشان چقدر با حقیقت 

 تناقض دارد.

این  بخشی از این دروغها نیز شامل تهمت به احكام اسالم می شود و تهمتی که قصد داریم در  

مجازات مرتد است. مرتد فردي است که پیش از این مسلمان بوده، و از اسالم کتاب آنرا بشكافیم، 

 خارج گردیده است. این عمل او ارتداد و خود این فرد مرتد نامیده می شود.

زات اعدام تعیین گردیده است، و هر مخالفین اسالم تبلیغ می کنند که در اسالم براي مرتد، مجا  

ارج شود، باید کشته شود و به این وسیله دو هدف را دنبال ه مسلمان باشد و از اسالم خکسی ک

می کنند: اوّل اینكه نامسلمانان را از ورود به دین اسالم بترسانند، و دوم اینكه به خود مسلمانان 

 نظر مخالف می ترسد.از نیز بقبوالنند که دین اسالم با آزادي اندیشه مخالف است و 

كه در ادامه خواهید دید، مخالفین اسالم، اینجا نیز از تحریف حقیقت، فروگذار نكرده، و چنان  

مجازات مرتد را از جهات مختلف تحریف کرده اند. اوّلین نكته این است که ما در اسالم، جستجوي 

غ عقاید نداریم که ایمان افراد به اسالم را بسنجیم و تا وقتی خود مرتد در سطح جامعه به تبلی

ارتداد خویش نپردازد و سالمت جامعۀ اسالمی را به خطر نیندازد، گزندي به او نمی رسد. از سوي 

دیگر، مجازات، ارتداد، مجازاتی نسبتاً سیاسی است و باید توسط حكومت اسالمی اجرا شود و نه 



ا توسط افراد عادي جامعه، و زمانی رخ می دهد که حكومت براي حفظ خود مجبور به برخورد ب

است و نه  ، مجازات زن مرتد، زندانفرد گردد. این نكته نیز خالی از لطف نیست که در فقه شیعی

، بسیار هستند. ما از سوي مخالفین اعدام، و لذا همانطور که می بینید، ابعاد مختلف تحریف مسئله

 در ادامه به بررسی مسئلۀ مجازات مرتد و چرایی آن خواهیم پرداخت.

قبول بود، بپذیرد و گرنه تابع حرف حق باشد و اگر حرف ما قابل  تظار می رود کهاز خواننده ان  

 قبول ننماید.

 التماس دعا

 اندیشه خدابنده

 5354 بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّول: اسالم ترسی از ارتداد نداردفصل ا

 

. خوانیدباید تاریخ اسالم را ببراي اینكه متوجه بشوید که اسالم از خروج مرتدین، ضرر نمی کند،   

اسالم همیشه از یك سري افراد سست عنصر  متوجه خواهید شد که اگر تاریخ اسالم را نگاه کنید،

افرادي براي که درون خود مسلمین زندگی می کرده اند، آسیب دیده است. مثاًل در جنگ احد، 

ند و داینكه غنیمت به دست بیاورند، پست خود را ترک کردند و پیروزي را تبدیل به شكست نمو

در این جنگ کشته شوند. در جریان فتح مكّه، یكی از  صلّی اهلل علیه و آلهنزدیك بود که حضرت محمّد

 را به کفّار داد. بچه اش بود، خبر حرکت سپاه اسالم همین افراد که نگران تعّرض کفار به زن و

ري مالحظات، پس از رحلت حضرت محمّد)ص(، نیز این مسئله را می بینیم، ولی به دلیل یك س  

بیست و پنج سال اوّل دوران پس از رحلت پیامبر را در نظر نمی گیریم و به پس از آن، می 

در گرفت، عاملش  علیه الساّلمکه با آغاز خالفت حضرت علی  پردازیم. شما می بینید که سه جنگی

جنگ در جنگ صفین، حضور افرادي که خود عامل هستند.  که مسلمان هم بودند، همین افراد

بعدي گشتند، به خوبی اثر خودش را نشان می دهد، که با به نیزه رفتن قرآن، از مسیر منحرف 

شدند و با یك شبهه به چه سادگی، نه تنها به دشمن فرصت فرار از مهلكه را دادند، بلكه در نهایت 

 شهادت رساند. را به از همین افراد، ایشان تحمیل کردند، و یكی علیه الساّلمنگی را بر حضرت علی ج

، افراد دیگري را می بینیم، که گروهی با سكه هاي معاویه و علیه الساّلم با آغاز خالفت امام حسن  

که معاویه رسمًا خلیفه  م را خالی می کنند، و اجازه می دهندگروهی با شبهات معاویه، گرد اما

 شود و خالفت اموي، آغاز گردد. 

مجبور به انتخاب  امام را، می بینیم که در حالی که یزید بن معاویه، علیه الساّلم در زمان امام حسین  

، می کند، جهان اسالم در خواب است، نه در مدینه، نه در مكّه و نه درعراق بین مرگ و بیعت

دشمن وجود ندارند که برعكس برخی قبایل هم به یاري  علیه الساّلمیاران چندانی براي امام حسین 



 یار حقیقی در کنار امام 62می کنند، و از کلّ جهان اسالم، فقط مام شرکت می روند و در قتل ا

 شهید می گردند. هستند که همراه ایشان

با چنین مسلمانانی روبرو هستیم و این باعث می شود که ائمه یكی پس از  در زمان سایر ائمه هم  

ز، از مردم دورتر گردند، تا دیگري، به خاطر سوءعمل مردم و با دست دسیسه هاي خلفاء، روز به رو

جایی که امام علی النقی و امام حسن العسكري، در پادگان زندگی می کردند و در دسترس مردم 

بن الحسن، به اوج خود رسید و امام به  زمان حضرت حجتنبودند، تا اینكه این عدم دسترسی، در 

 غیبت صغري و سپس به غیبت کبري رفتند.

ی هجوم مغولها به جهان اسالم و آن همه جنایات که در حّق مسلمین آیا می دانید عامل اصل  

شد. از یك سو  د که باعث ورود آنها به جهان اسالمکردند، چه بود؟ اینجا هم دست مسلمین بو

سلطان محّمد خوارزمشاه، نه تنها حاضر به مجازات عامل قتل بازرگانان مغول نشد، بلكه 

عباسی، به مغولها پیام داد و از  ساند و از سوي دیگر، ناصر خلیفۀر فرستادگان چنگیز را نیز به قتل

به خوارزمشاهیان حمله کنند و خود قول داد که از جهت دیگر به آنها دعوت کرد که 

 خوارزمشاهیان حمله خواهد کرد.

قرنها قدرتی که و به همین شكل، تا نارساییهاي امروز هم که برسیم و بررسی کنیم که بعد از   

رهاي اسالمی داشتند، چرا در یكی دو قرن اخیر، کشورهاي اسالمی، ضعیف شده اند، باز هم کشو

می بینیم که آثار اعمال انسانهاي سست و ضعیفی که بین مسلمین زندگی می کنند، باعث این 

 امر شده است.

نه  د،که اکثریت مرتدین نیز از بین همینها هستن ،وشن و واضح است که افراد سستپس اینجا ر  

تنها سودي براي اسالم ندارند، بلكه حضورشان در بین اسالم و مسلمین ضرر هم دارد. شما تصور 

 کنید که اگر کسانی که بعدها خوارج نام گرفتند، در روز جنگ صفین در بین یاران حضرت علی
 می کرد. اشتند، مسیر تاریخ چه تغییر عظیم و مثبتیحضور ند علیه الساّلم



نیز افرادي هستند که به دلیل شبهاتی از حقیقت فاصله می گیرند، ولی از افراد فوق افراد مرتد   

دلیل این افراد هم یك سري شبهات مادّي یا  نیز منحرفتر شده و به کل از اسالم خارج می گردند.

یك سري پیشفرضهاي غلط یا یك سري اغراض باعث انحراف آنها از اسالم می  .معنوي است

می بینید که  ،افراد به تازگی از اسالم خارج شده اند، اگر پاي حرفهایشان بنشینید گردد. وقتی این

چقدر برایشان دشوار است که دلیلی هر چند ضعیف براي خارج شدن از اسالم مطرح کنند، ولی 

وقتی چندي می گذرد براي اینكه خود را از سؤاالتی که از آنها می شود نجات بدهند، به سراغ 

کنند،  می کشند تا تظاهر به منطقی بودن م می روند، و دروغهاي آنها را به رخ مامنابع ضداسال

ولی در خیلی موارد، مشكل این افراد مسائل پنهانی است که حتی گاهی از بیان آن شرم دارند، 

، که در این مورد زیرا می دانند که دلیل اصلی خارج شدنشان از اسالم، به هیچ وجه منطقی نیست

 .اهیم دادتوضیح خو

 

*** 

 

اسی جالبی دارند، این افراد تا وقتی مسلمان هستند، هیچ عمل مفیدي در نافراد مرتد، روانش  

حس عجیبی در جهت نشر اسالم انجام نمی دهند، ولی به محض اینكه از اسالم خارج می شوند، 

اسالم، می  از آنها ایجاد می شود که به شدت سعی در مقابله با اسالم و خارج کردن دیگران

نمایند. جالب اینكه وقتی گروهی از این افراد از راهی که پیش از آن رفته اند، پشیمان می شوند و 

به آغوش اسالم باز می گردند، باز هم همان انسانهاي قبلی می شوند که نسبت به اسالم، خنثی 

 نمی دهند. این هستند و کار مفیدي در جهت نشر اسالم و هدایت دیگران به سوي اسالم، انجام

است که وجود این افراد در بین مسلمانان، هیچ سودي براي اسالم  مسئله نیز مؤید بر این حقیقت

 ندارد.

 



*** 

 

در کشورهاي چیزي که باید ما را از توجه به مظلومنمایی افراد مرتد بازبدارد، این است که   

تكنیك ارتداد و پناهندگی است. ، یكی از تكنیكهاي معروف گرفتن اقامت در غرب، همین اسالمی

جانشان به  نجات نند که به اسمبراي اینكه غربیها را وادار ک افراد مرتد، در بسیاري موارد در واقع

 .، بحث ارتداد را مطرح می کنندآنها پناهندگی بدهند

 در واقع اینجا مشخص می شود که چرا اینهمه تأکید از سوي مرتدین بر این می شود که مرتدها  

در خطر اعدام هستند. آنها می دانند که این امر باعث می شود که بتوانند پناهندگی و اقامت در 

کشورهاي غربی را بگیرند و به همین دلیل بسیاري از آنها، بدون اینكه اعتقادي به مسیحیت پیدا 

ل به غرب منتق را کنند، مسیحی می شوند تا گروههاي فعال مسیحی، براي نجات جانشان آنها

کنند، و وقتی پایشان به غرب برسد، ممكن است که بسیاري از این مسیحی شدگان، مسیحیت را 

 نیز رها کنند.

ادعاهاي می دانند،  یاسالمهراس ه این مسئله را تأییدي برايکشورهاي غربی هم، از آنجایی ک  

ود که آنها بتوانند به این افراد را تأیید می کنند و به آنها پناهندگی می دهند. این امر باعث می ش

 بهترین شكل، برنامه هاي ضداسالم خویش را توجیه کنند.

از این  صورت می گیرد، و هر یك غیررسمی گویی بین اسالمستیزان غربی و مرتدها، معامله اي  

د. اسالمستیزها، به خیال خود، از نفوذ اسالم در غرب، جلوگیري می معامله سود خودش را می بر

 ا هم به پناهندگی و اقامت در جهان غرب دست می یابند.کنند و مرتده

غربی،  ولی نه مرتدها و نه اسالمستیزان شاید به شبهۀ ارتداد، بارها و بارها پاسخ داده شده باشد،  

کسی به صرف مرتد شدن، اعدام نمی گردد، زیرا این شبهه  هیچ هرگز قصد ندارند که بپذیرند که

یك بهانه است. آنها اگر قبول کنند که این شبهه برقرار نیست، به هم مثل سایر شبهاتشان، فقط 



ا، رها نیز نخواهند رسید، پس مجبور هستند که این شبهه را، و در اصل این بهانه رهدفشان 

 .نكنند، و دائم بر آن تأکید کنند

 پس باز هم روشن است، که مسئله اسالم نیست، و مسئله نیتهاي شخصی افراد است، که در  

 این شبهه دخیل است. مطرح شدن

 

*** 

   

این فصل را با یادآوري این  چیزي که نباید فراموش شود، رشد بسیار زیاد دین اسالم است.  

، مخالفین اسالم تمام تبلیغات مسموم رشد برق آساي اسالم با وجودمطلب به پایان می رسانم که 

از اسالم را به خوبی محاسبه می کنند، ولی  امري است که نباید از قلم بیفتد. غربیها موارد خروج

 موارد ورود به اسالم هم، با وجود تمام تبلیغات مسموم غرب، بسیار زیاد و چشمگیر است.

 2050نفر در سال  000,663,113,5، به 5550نفر در سال  000,645,225تعداد مسلمانان از   

مسلّم  5است. 56/5، 2050تا  5550رسیده است، و سرعت رشد آن، در طول یك قرن، از سال 

است که چنین رشد چشمگیري که به معناي هفت برابر شدنِ تعداد مسلمانان در طول یك قرن 

است، آن هم با جنگهاي خونین بسیاري که در این دوران، بر مسلمانان تحمیل شده است، بدون 

در نقش بسیار زیادي  در غرب، و پذیرفته شدن اسالمشك نمی تواند تنها حاصل زاد و ولد باشد، 

مستند اسالمهراسانۀ فتنه نیز که چند سال پیش علیه اسالم  داشته است.این افزایش جمعیت، 

 ساخته شده بود، در مورد افزایش تعداد مسلمانان در هلند، اخطار می داد.

 

                                                           
5 Johnson, Todd M.; Grim, Brian J. (2013). The World's Religions in Figures: An Introduction to International 

Religious Demography. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. p. 10. Retrieved 2 September 2013. 



 فحه فیسبوک یكی از مجریان بی بی سیدو تصویر ذیل نیز که توسط باشگاه خبرنگاران، از ص  

است و کامنتهایی که ذیل آن قرار دارد، نشانگر اوج پیشرفت و فراگیري اسالم  ، گرفته شدهارسیف

 در غرب است.

بخش  رداست، خودش  بوده« آیا اسالم لندن را فتح کرده است؟»این خانم، که عنوان مطلبش   

 کامنتها می نویسد: من تنها زن بی حجاب در این واگن بودم.

راد دیگر نیز قابل توجه است. مثل فردي که از شرایط مشابه در آمستردام، یا البته کامنتهاي اف  

 فرد دیگري که از حضور چشمگیر مسلمانان در وین سخن می گوید.

از سوي  انالبته کامنتهاي برخی از این افراد نیز، تأییدگر نظر ما در مورد عدم تحمل مسلمان  

 مخالفین اسالم، است.



 



 

 

 



است که اسالم ترسی از ارتداد ندارد، و افراد مرتد نیز اگر مسلمان باشند براي  پس روشن و واضح

بهانه اي براي اسالمستیزي و نیز  اسالم سودي ندارند، و خود این افراد از مجازات ارتداد به عنوان

پناهندگی استفاده می کنند و خود نیز تحمل مسلمانان را ندارند. بعالوه اگر گمان  حربه اي براي

کنیم که اسالم نیازي به پیروان بیشتر دارد، هر چند اینطور نیست، این نیاز با افزایش برق آساي 

 تعداد پیروان اسالم، برآورده می شود و نیازي به وجود مرتدها نیست.

کالم آخر اینكه اسالم برنامه اي کامل براي سعادت است، اینكه کسی از این برنامه تبعیت نكند،   

 است و نه به ضرراسالم.به ضرر خودش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یت یا مظلومنمایی؟فصل دوم: مظلوم

 

مرتدها، پنهان بماند، این است که این افراد، آنقدرها  نمایانۀمچیزي که نباید در پس رفتار مظلو  

هم مظلوم نیستند. برعكس آنچه برخی تصور می کنند، مرتدها، انسانهاي بدبختی که می خواهند 

كنند و فقط به اسالم اعتقاد ندارند، نیستند، که اگر چنین بود، ما در اسالم، زندگیشان را ب

جستجوي عقاید نداریم که برویم و افراد مرتد را شناسایی و مجازات کنیم. در واقع این خود آنها 

هستند، که با چنان حرصی براي خروج دیگران از اسالم، فشار می آورند که به سرعت خودشان را 

 نند.رسوا می ک

ور، خود با مرتدّین بسیاري به گفتگو نشسته است و به عینه، روش بحث و گفتگوي راقم این سط  

آنها، و فحاشیهایشان به مقدسات اسالمی را دیده است. شاید محیط اینترنت، بهترین محیط براي 

ی درون نمایش باطن افراد مرتد باشد. افراد مرتد، که در اینترنت، احساس امنیت می کنند، وقت

سایتهاي اسالمی فعالیت می کنند، به راحتی با توهین به مقدسات اسالمی، به آزردن مسلمانان 

می پردازند و بعد هم براي توهین کردنشان، بهانه هاي غیرمعقولی می آورند که مطرح نمودن آن 

با آنها  از سوي مدیران مسلمان این محافل اینترنتی بهانه ها، خارج از این بحث است، و وقتی

برخورد مدیریتی می شود، صداي مظلومیتشان بلند می شود که شما تعصب کور دارید و... راقم 

این سطور به یاد دارد که چند سال پیش، یكی از این افراد در یكی از سایتهاي گفتگو)یا فروم( 

رت می اسالمی، عضویت یافته بود و به طور مداوم، به مقدسات اسالم و مسلمانها اهانت و جسا

کرد، و وقتی مدیرهاي سایت به او تذکر می دادند، به خود این مدیرها هم توهین می نمود، و در 

اینكه این فرد وقتی د! جالب نتهاي پیاپی خودش از سایت اخراج گردینهایت هم، به دلیل اها

د، اخراجش کرده بو بعد از توهینات پیاپی و براي مدیري که هآیدي دیگر ساخت اخراج شد، یك

!! و براي مدیر «اعتقاد تو به اسالم، باعث می شود به من اجازه ندهی که حرف بزنم»نوشته بود: 

عقده گشائی یكی از مدیرانتان باعث مسدود شدن آیدي »دیگري از مدیران سایت نوشته بود: 



این مشتی، نشانۀ خروار است تا ببینید که فردي مرتد که به دلیل  «قبلی من شده است.

اخراج شدن خودش را، با تحریفگري،  اي پیاپی از سایتی اسالمی اخراج می شود، دلیلفحاشیه

 می خواند. تعصب دینی و عقده گشائی

 مرتد و اسالمستیز به طور متقابل، در محیطهاي اینترنتی که مدیریتشان در دست خود این افراد  

و هدفی براي فحاشیهایشان  باشد، مسلمانها بیشتر وسیله اي براي تخلیه کردن خشم این افراد

، ائمه صلّی اهلل علیه و آلهکنند، به راحتی به حضرت محمّد  هستند. این افراد که تظاهر به مظلومیت می

بدترین جسارتها را روا می دارند و حتی  سالم اهلل علیها و حتی حضرت فاطمه  سالم اهلل علیهم اجمعینشیعه 

، سالم اهلل علیها  فاطمه حضرت همین مرتدها، در روز شهادتراقم این سطور به یاد دارد که یكی از 

بیري زننده، تبریك گفته بود. حاال اگر در اضمن فحاشی به ایشان، شهادت ایشان را با تع

محیطهاي اینترنتی، همچون چت رومها یا سایتهاي گفتگو)فروم( که مدیریتشان در دست 

جوش بیاید و توهینات این افراد را به هست، مسلمانی دیگ غیرتش به  ي اسالمستیزمرتدها

خودشان برگرداند، فوراً با وي برخورد و حتی او را از اخراج می کنند. راقم این سطور، تجربه هاي 

، در محیطهاي اینترنتی ضداسالم، که توسط و سایر مسلمانان زیادي از اینگونه برخوردها با خودش

 .ردمرتدها اداره می شده اند، دا

   

آزاداندیش نیستند و اینرا در اینترنت به خوبی نشان می دهند،  ا برعكس ادعایشان، الزاماً مرتده  

ولی این مسئله فقط مربوط به اینترنت نیست، و حتی در محیط خانه و خانواده و اگر بتوانند در 

 سطح جامعه، نمود پیدا می کند. در پایین ماجراي یك دخترخانم را از زبان خودش می خوانید:

 خاطر به تمسخر و تحقیر مدام( من حجاب با مخالفت) شدم خسته پدرم رفتارهاي از»  

 زهرا حضرت به علناً  امروز ولی ،کنم می سكوت همیشه بهش احترام خاطر به .اعتقاداتم

 اون انقدر شدم. چادري میلشون خالف بر من چون اونم زشتی بسیار لفظ با کرد توهین



 ترک میتونم هست شرایط این کی تا میلرزه. بدنم تمام میوفتم یادش که بود زشت حرف

 کنم؟ چیكار من دستم از باشن ناراضی اگه اینجور کنم، شون

 شاهده خدا اون خود همین. باشم زهرا حضرت مثل میخوام گفتم فقط نگفتم هیچی من  

 نكردم زیادش و کم کالم یك

 معاد نه رو قیامت نه داره قبول رو دین نه پدرم میكنه مسخره همش نمیده حرف اجازه  

 روزه نه میخونه نماز نه هستش لج ائمه با نداره اعتقاد مرگ بعد دنیاي به اصال رو هیچی رو

 هم رو باشه داشته دین بی یه شاید که انسانی اخالق کنار به اینها ي همه هیچی میگیره

 میكنه.ن حسابت آدم نكنی فكر خودش مثل اگه که زورگو مزاج عصبی آدم یه نداره

 میرم همینن هم عموهام و ها عمه اینجوره خانوادش کل نیست. اینجور خودش فقط آخه  

 مقید البته بهتره باز مادرم ندارن سجاده یه نماز واسه میبرم مهر خودم همراه خونشون

 حرف عین میخواد میگه زور پدرم ولی نداره کارم به کار نیست من مخ رو انقدر ولی نیست

 نمک عمل من اون

 بابام و مامان دعواي هم یكبار زندگیم کل تو اینجوره، مذهبیه که کی هر و من با فقط نه  

 بشم عوض گرفتم تصمیم وقتی از من با ولی نزده داد مادرم سر هم یكبار بابام ندیدم رو

 میكنه رفتاري بد خیلی

 همش بینم،نمی رو تو اصال من که راه اون به میزنه رو خودش میزنم حرف باهاش اصال  

 زنه، می رو خودش حرف میارم دلیل براش چی هر میكنی. سر چادر شدي جوگیر تو میگه

 پر و حال سر ادم هم خوبه خیلی مالیش وضع هم من پدر کجاست. اش ریشه نمیدونم من

 محبت کمبود نكنم فكر طرفی از مالی فشار نه داره گی افسرده نه اصال جوشیه و جنب

 با انقد جرا حاال ، داره خوبی خیلی ي رابطه مادرم و اش نوادهخا با چون باشه داشته

 .نمیدونم بده ها مذهبی



 میگن میكنن مسخره رو من مردم میگه فامیل. جلوي بیاي وضع این با نمیشه روم میگه  

 مثل باید هستی من ي خونه وقتی تا میگه میگه، تمسخر لحن با شده. خانوم حاج دخترش

 رفتار ساله پنج هاي بچه دختر عین شدم خسته باید. باید یدبا میگه همش باشی قبل

 که مساله تا دو سر بودم نزدیك پدرم به من خیلی مسایل این قبل بگم هم رو این میكنه.

 شد. دور ازم کمی اون کردم جدي مخالفت من

 بیرون نمیتونم دیگه کردن قایمش ها بچه عین برداشتن خریدم، چادر رفتم ذوق کلی با  

 نمیدونم من! که بیشتره تعصبش خودش درحالیكه متعصبی تو میگه بهم مدام برم، هم

 باشم. میخوام که اونجوري بذارن هم نشه، شكسته دلشون هم که کنم چیكار

 بی همیشه من و بود مهمونی که قبلش شب اما خریدم شون اطالع بدون رفتم خودم

 نگفت چیزي کسی ولی شد همه تعجب باعث که بلند آستین با کردم سر شال بودم حجاب

 خریدم. چادر فرداش

 روزه و خوندن نماز کردم؛ شروع پیش دو سال نزدیك یادمه فقط، نیست چادر مسأله  

 جمع خونه از مُهر بود همین بابام رفتارهاي هم موقع اون نمیدادم. انجام قبلش گرفتن

 و نماز سر البته کردم ملتح من ولی بخورم. رو روزه میكرد وادار بودم روزه وقتی میكرد.

 «نه. حجاب سر ولی ، اومد کنار زود روزه

 

 همین خانم، چند روز بعد، در مورد شرایط خودش اینگونه می نویسد:  

 

 عمرم آخر تا خدا . بهجونم به افتاد شبی نصفه میكنه درد بابام هاي کتك از بدنم تمام»  

 بعد صبح خودم بدبختی پی برم من ارننمیذ نمیكنن ولم نامردها نمیكنم، صداش بابا دیگه

 گفتم نوشتم نامه اقوام. از یكی ي خونه رفتم کامل حجاب با چادر بدون بابام بزن دست



 برم بزور دنبالم اومدن ها وحشی مثل عصر بگذرید. من از هم شما گذشتم، چادرم از من

 حق گفت کشید رو روسریم همشون جلو بابام بودن هام عمو پسر شدم خونه وارد گردوندن

 هوا. برد رو من روزه چند این معنویت همه شد. ریخته حیام تمام ، باشی این غیر نداري

 رو من کس هیچ میفهمی رو من کشیدن سرت از روسري که تو نمیبخشمش بخدا

 دیدن رو من تمسخر با وقتی عموهام پسر نگاه میرم. می ناراحتی و غصه از دارم نمیفهمه

 رو. همه کردم نفرین رو همه من دیدن، رو من حجاب بی وقتی

 محجبه مانتویی به حتی نمیكشم. دست چادر از گرفتم: رو تصمیم بگم خواستم فقط من  

 دعا با من پدر .هست من دین نیست، چادر مشكلش من پدر چون  نمیكنم. تغییر هم

 با نرم، زبون با کردم، صحبت باهاش نشستم ،داره مشكل هم من روزه و نماز با کردن گوش

 ترک رو خونه روزه چند منم ،رو من نمیپذیره گفت: زد؛ رو اخر حرف ولی دخترانه محبت

 فقط کنید دعام ،برگردم شدم عوض وقت هر گفت بهم مامان بزرگم. ي خانه رفتم کردم

 ....همین

 من زدیم. حرف دعوا بدون که بود روزي تنها رفتم من و برو گفت پدرم که روز اون    

 همون من گفتم بهش ندارم. رو باهاش لجبازي قصد که کنم مجابش کردم سعی خیلی

 بهش گفتم، خیلی براش اسالم از بشم، افسرده نیست قرار هستم، قبل شیطون و شر دختر

 می ازم ها استفاده سو خیلی پسر اون امثال کردم، نمی انتخاب رو حجاب من اکه گفتم

 اون اگه گفتم بهش میكنه، دور ازم رو پسر اون مثل هاي گرگ من چادر این گفتم کردن،

 ولم پارچه تیكه یه با باید بود ظاهرم صرفا نه من خود عاشق اکه داشت دوست رو من واقعا

 چادر این گفتم بهش نگفت. هیچی بود همینجا کرد سكوت بابام که جایی تنها کرد؟ می

 محجبه مانتو میگید تونبعضیها بشناسم. بهتر رو اون جمله از اطرافم آدمهاي من شد باعث

 اگه کفت بهم میكنه مخالفت من دینی شعائر تمام با میخواد، رو قبل نهال من پدر ولی شو

 همشون که باشی ما مجالس تو بدي دست نامحرم با باشی حجاب بی قبل مثل باید بمونی

 ،کنی ازدواج هست دینی بی فرد که من آشناهاي از یكی با گفت آخر این حتی مختلطه



 اینها انجام بدون میتونم من هست. من دین مخالف میگی شما که هایی این گفتم من

 من بهش گفتم اینجا، باشه من بودن هاي مالک نباید اینها قبل. مثل باشم دخترتون

 میشه. حل موضوع این زمان گذشت با کنید نفرینم نمیخوام من، از بشكنه دلتون نمیخوام

 داري شما که مهمه مردم نظرات انقد یعنی گفتم .میكنید عادت من جدید شكل به شما

 نمیفهمم، رو حرفهات من گفت میبري؟ رو ات خانواده و دخترت بین محبت رشته

 است هفته دو رو هممون ندارم، بحث و دعوا حوصله کرده، مسموم رو ذهنت کی نمیدونم

 رو دستش رفتم منم نباش. من چشم جلوي عقایدت از بگذري نمیتونی کردي، مریض

 برنمیگردم. عقایدم از ولی برمیگردم کنید اراده وقت هر گفتم بوسیدم،

 من ولی هاست، اون مثل عقایدش بزرگم مادر .نبوده باهام تماسی دیگه اومدم وقتی از    

 نمیكنه. اذیتم نداره کارم به کار داره. دوست خیلی رو

 برم، موقع دادید می حق بهم میدید، رو بابام رفتارهاي و بودید من جاي همتون اگه  

 دارم همش Tنمیكنه نگاه جشمهام تو اصال نمیده، گوش رو حرفهام اصال انگار زدن حرف

 انگار شدم اینجور من وقتی از میده، تكون هی مخالفت و نه نشانه به رو سرش میزنم فرح

 همش بشنوم من که طوري بلند صداي با میومد مهمون وقتی کرده. لج باهام بدتر

 میكنه. مسلمونها به فحاشی میداد گوش رو ماهواره اخبار میكنه. مسخره رو ها نمسلمو

 به نمیخورد رو ماري زهر اون ما جلو وقت هیچ بابام بفهمم. من که جوري بلند بلند

 تو میگفت. پرت و چرت میكرد مست میخورد من لج از االن خونه. تو من، جلو خصوص

 میدید. رو رفتارهاش اون میكشیدم خجالت ام ساله چهار خواهر از خدا به خونه

 من پدر ولی بده نشون طرف سبزي چراغ یه باشه اي روزنه یه باید محبت براي گاهی  

 بپرسم، رو حالشون گرفتم، تماس دوبار روز چند این تو من. واسه نذاشت راهی اصال

 نباشه اگه عكسش حتی مهمن. من براي بدونن میخوام کردم. قهر من کنن فكر نمیخوام



 بود شده گاه شكنجه مثل برام خونه اون آخر روزهاي این واقعاً نمیدن، تلفن جواب ولی

 2«من. جاي بذارید رو خودتون تورو خدا بود. زجرآور برام ایش ثانیه حتی تحمل

 

براي او به جهنم بدل کرده است،  را چنانكه در مطلب فوق می بینید، پدر بیدین این دختر، خانه  

ر نیست بپذیرد که او یك مسلمان معتقد باشد و این عمل را در کجا انجام داده است؟ در زیرا حاض

همین ایران اسالمی خودمان، که آقایان مرتد مدّعی هستند که جرأت نفس کشیدن ندارند و به 

 محض ارتداد، محكوم به اعدام می شوند.

یز که بر دختران و پسران مسلمان، راقم این سطور موارد دیگري از اینگونه آزار و اذیتها را ن  

مورد فوق یك  الزم می داند که تأکید کند: توسط خانوادۀ بیدینشان، پیاده می شود، سراغ دارد و

 استثناء نیست.

در واقع افراد مرتد، تا زمانی که خود را جدا شده از جامعه و فاقد قدرت، می بینند به خود به   

هند، ولی همین حق را به فرزندان خود نمی دهند که آنها عنوان یك دگراندیش، حق آزادي می د

را انتخاب کنند و مثل آنها نباشند. البته الزم به ذکر است که تحمل مخالف  راهشان نیز خودشان

دین و عقیده ندارد، همانطور که خانواده هاي بسیاري از عقاید مختلف، اعم مسلمان و  به ربطی

کنند، همین امر  قبولدشان دین دیگري را برگزیند، به راحتی مسیحی و... ممكن است اینكه فرزن

ممكن است در خانوادۀ یك مرتد نیز رخ بدهد. ولی در کل باید به یاد داشته باشیم که افراد مرتد 

نیز، چندان افراد آزاداندیشی نبوده، و قادر به تحمل عقاید مخالف نیستند. این امر از توهینگریهاي 

سات اسالمی و همچنین نوع برخورد این افراد با مسلمانها، روشن و آشكار می پیاپی آنها، به مقد

 گردد.
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 فصل سوم: داستانهای ارتداد

 

یكی از روشهاي محبوب مرتدین براي دعوت دیگران به راه « از اسالم داستان خروج»نقل   

 ه زعم خودشان،مرتدین اشتیاق زیادي دارند که با این داستانها ب جدیدي است که برگزیده اند.

 ولی در اینجا چند نكته حائز اهمیت است: مسلمانها را به سوي خویش دعوت کنند،

 

به اشكال مشابه، ساخته و اول اینكه این داستانسراییها معمواًل از هرگونه خالقیت خالی هستند و   

کند که می  را بگذارد، ادعا رتد، براي اینكه روي مخاطب بیشترین اثرپرداخته می گردند. فرد م

! گروهی ادعا می کنند که داراي تحصیالت حوزوي و روزي یك مسلمان معتقد و آگاه بوده است

داراي مدارجی در فقه یا فلسفه بوده اند، و برخی از آنها تا سر حدّ ادعاي آیت اهلل بودن یا خواندن 

که روزي به سایر مرتدین هم حداقل ادعایشان این است  درس خارج در حوزه، پیش می روند!

و حتی در برخی موارد،  اند شدت پایبند به اسالم بوده، قرآن و نماز می خوانده و روزه می گرفته

 !نمازهاي مستحب هم بوده اند خواندن ادعا می شود حافظ قرآن و اهل

پس از این مقدمه، فرد مرتد وارد ماجراي ارتدادش می شود! و از سبك مرتد در ورود به این   

جرا، می توان تشخیص داد که پس از اسالم وارد چه باوري شده است. اگر مرتد وارد بخش از ما

بحث جنگ و جهاد در اسالم، و کشت و کشتار نامیدن آنها شد و یا اگر ادعا کرد که ایرادهایی در 

قرآن و باورهاي اسالمی یافته و از هر کسی پرسیده، جوابی برایشان نیافته است، مشخص می شود 

اگر در مقابل، او به سوي الحاد، یعنی انكار دین یا خدا، گرایش یافته است.  حتمال زیاد،به ا که

و هر چه تالش کرده  رد این بحث شد که برایش مشكلی جسمی، روحی یا خانوادگی پیش آمده،وا

است که از طریق توسل به قرآن و ائمه و نماز خواندن، مشكلش را حل کند)!!( موفق نشده است و 

یجه در حقانیت قرآن و ائمه شك نموده است، می توان حدس زد که او مسیحی شده است و در نت

با شخصیت مسیح در مسیحیت و کتاب مقدس آنها آشنا شده صد دارد بگوید که بعد از چندي ق



است، و در اکثر موارد ادعا می کند که حضرت مسیح در خواب یا حتی بیداري، بر او ظاهر شده 

 ه است!!تمام مشكالتش برطرف گشت پس از آن، است و

به همین شكل داستانهاي مشابهی از آگاهی بر ظلمهایی که اعراب بر ایرانیان باستان کردند و   

آگاهی از مظلومیت فراوان بهائیان در ایران، به ترتیب از سوي معدود کسانی که اسالم را به مقصد 

 زرتشتیت و بهائیت، ترک گفته اند، دریافت می کنیم.

براي  است که افراد مرتد دالیلی معقول این صورتهاي مشابه داستانها، خود نشانگر این حقیقت  

ي اینچنینی، ناقص بودن ارتداد خود ندارند، و به همین دلیل سعی می کنند که با داستانسرائیها

ست، . البته این مشكل فقط مختص مرتدین از اسالم نی، مخفی نماینداسالم در مورد را، دانششان

بررسى پیشینه معرفتى نوکیشان نشان مى دهد که بیشتر آنان از طبقه عوام بوده و در دین »بلكه 

 3«موروثى خود تخصص نداشته اند.

 

برخی از این افراد از نزدیك آشنا هستیم، می بینیم که  با دوم اینكه، در موارد معدودي که  

یعنی فرد با دالیلی غیر از این داستانها، به مرز  داد آنها، مسائلی غیر از اینهاست،داستان حقیقی ارت

ارتداد رسیده است، ولی از آنجا که خود به غیرمعقول بودنِ این دالیل واقف است، مجبور می شود 

داستانی مشابه داستانهاي آنها  و ،برودبه سراغ داستانسرائیهاي مرتدهایی که مثل خودش هستند، 

از اسالم ندارد را پنهان سازد. در فصل بعد، به ریشه هاي  این حقیقت که آگاهی کافی و بسازد،

 حقیقی ارتداد خواهیم پرداخت.

 

، وقتی این افراد در محافلی که در آنها همه مثل خودشان فكر می کنند، و خبري از سوم اینكه  

! مسلمانها نیست، می خواهند از دالیل ارتداد خود بگویند، داستانهایشان بسیار متفاوت می شود
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براي مثال در یكی از سایتهایی که توسط گروهی از مرتدهاي اسالمستیز ایجاد شده بود، و 

حضور بسیار کمرنگی داشتند، وقتی بحثی براي بیان دلیلهاي رسیدن به باورهاي  آن مسلمانها در

امروزي آنها ایجاد شد، با کمال تعجب مالحظه می کردیم که اکثر آنها، مدعی هستند که از همان 

و به قول خودشان، مسلمانی آنها شناسنامه اي بوده ابتدا هم، اعتقاد چندانی به اسالم نداشته اند 

پس بسیار جالب است که همین افراد وقتی به یك مسلمان می رسند، شروع به داستانبافی  4است!

 در مورد آگاهی و اعتقاد عمیقشان به اسالم، در زمان قبل از ارتداد، می نمایند.

 

اینكه، بسیار جالب است که گویی نامسلمانهایی که در ایران علیه اسالم تبلیغ می کنند،  چهارم

 آنها بحث کنیم، مدعی است که مقطوع النسل هستند!! منظورم این است که هر وقت با یكی از

آگاهی یافتن از حقیقت)!( اسالم را ترک گفته است!  گویی نسلهاي  بوده و بعد از زادهمسلمان

رتدین، هرگز موفق به بقاي نسل خود نشده اند که یكی از این افراد بتواند بگوید که پدر پیشین م

و مادرش از اسالم برگشته بوده اند یا از ابتدا مسلمان نبوده اند، و او نیز هرگز مسلمان بودن را 

را  در واقع ما گروهی از اسالمستیزان را هم داریم، که هرگز زندگی اسالمی تجربه نكرده است!

، ولی براي اینكه کسی به آنها نگوید که شما درک کافی از اسالم ندارید، ادعا می تجربه ننموده اند

 .کنند که خود روزي مسلمانی معتقد و آگاه بوده اند

 

 

 

 
                                                           

ز اسالم را روشن می سازد، همین حقیقت است که آنها حتی شناسنامه هاي خود را نگاه نمی کنند که نكته جالبی که در همینجا عدم آگاهی مرتدین ا 4 

ده بود که بدانند، نام دینشان، در شناسنامه قید نشده است! حتی یكی از آنها، با هدف شبهه سازي در یكی از سایتهاي اسالمی، این سوال را مطرح کر

حال باید دید، کسانی که حتی حوصله ندارند، شناسنامه هایشان را ورق بزنند، چگونه می خواهند « شناسنامه ام خط بزنم؟چگونه می توانم نام اسالم را از »

 مطالعاتی دقیق در مورد اسالم داشته باشند. 



 فصل چهارم: ریشه های ارتداد

 

سانها با دلیل اصلی انتخاب یا تغییر دین براي اکثر انسانها، احساسی است و نه عقلی. اکثر ان  

دلشان یك چیز را انتخاب می کنند و سپس عقل خویش را در جهت تأیید و توجیه آنچه که 

دلشان خواسته است، هدایت می نمایند. خیلی کم هستند کسانی که می توانند دیوار آنچه دلشان 

ا خواسته را بشكنند و با نگاهی منطقی و فلسفی و به دور از هر گونه غرض و تعصب، دین خویش ر

برگزینند، که البته این دسته از افراد، براي گزینش معقول دین، نیاز به مطالعات گسترده بر روي 

 دارند. و فلسفه،آشنایی با منطق  همچنین ادیان و

را برگزیده اند، حتی اگر با دالیلی علیه انتخاب خویش روبرو  افرادي که با دلشان یك باور دینی  

ی بمانند و یا حداکثر نیده گرفتن آن، همچنان بر باور خویش باقشوند نیز، سعی می کنند با نش

، وقتی با شبهه اي ترک نمی نمایند. مثاًل افراد ناآگاهخود سست می شوند، ولی آنرا  قدري در باور

روبرو می شوند و به دلیل کم بودن مطالعاتشان، قادر به یافتن پاسخ آن نیستند، دین خود را ترک 

یك طرف سعی در فراموش کردن شبهه می نمایند و از طرف دیگر، در عمل به  نمی کنند، بلكه از

دین خود سست می شوند. الزم به ذکر است که افراد مرتد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و 

وقتی دلیلی محكم علیه راه جدیدي که برگزیده اند اقامه می شود، در اکثر مواقع با وجود اینكه 

دلیل ندارند، سعی می کنند به آن دلیل فكر نكنند و همچنان در مسیر ارتداد جوابی هم براي آن 

خویش باقی بمانند؛ و جالب این است که همیشه در برخورد با مسلمانهایی که قادر نیستند به 

 درستی آنها را نقد کنند، تظاهر به منطقی بودن و نداشتن تعصب می نمایند.

اکثر موارد احساسی و نه منطقی است. همانطور که گفتیم  دالیل اصلی ارتداد افراد نیز، در  

افرادي که دلشان می خواهد مسلمان باشند، معموالً با شبهه از دین خارج نمی شوند، بلكه فقط 

راهی جز ارتداد  می خواهد که مسلمان نباشد، معموالً در آن سست می شوند، ولی وقتی دل فرد 

 برایش باقی نمی ماند.



 

ر به برخوردهایی که با مرتدین داشته است، با دالیل اصلی بسیاري از این افراد آشنا نگارنده نظ  

بوده و می تواند به بیان برخی از این دالیل بپردازد. به نظر نگارنده، اکثر مرتدین، پیش از ارتداد، 

حلۀ می شود و از این لجبازي، به مر« لجبازي با اسالم»در شرایطی قرار می گیرند که منجر به 

 ارتداد رسیده و به کل از دین اسالم، خارج می شوند.

 

 لجبازي سياسي

افراد به دالیلی دچار  دسته از ایناسالم، مسائل سیاسی است!  از یكی از دالیل شایع براي خروج  

در نتیجه با هر چیزي که به حكومت ارتباط دارد،  اسی شدیدي علیه حكومت بوده، وتب سی

در موارد دیگري، رفتار ناصحیح برخی از افراد وابسته به حكومت، می تواند  دشمنی پیدا می کنند.

باعث چنین امري بشود. البته دلیل احساسی این افراد براي لجبازي با اسالم، و سپس ارتداد، 

 بسیار غیرمنطقی است، زیرا:

، رو کنندبه هر طرف که  افراد ن، و ایاختصاص نداردت اسالمی و مسلمانان حكوم بهاوالً این امور   

 حكومتهایی را می بینند که اعمالی را مرتكب می شوند که برخالف خواست بخشی از مردم است.

ملّی  هر کس علیه امنیت وجود دارند و یك سري زندانهاي امنیتی در هر کشوري به هر حال

این  کشور فعالیت کند، با او برخورد و وي را به زندانهاي طوالنی مدت یا اعدام محكوم می کنند.

مسئله ارتباط خاصی به دین ندارد و اقدام دفاعی هر حكومتی براي حفظ حیات سیاسی خودش 

غرب و شرق عالم، از آمریكا تا چین و ژاپن، در همه جا اجرا می شود، زیرا امنیت ملّی  در است، و

به ت. همچنین آن دسته افراد وابسته که برابر با امنیت ملّت است از امنیت اشخاص مهمتر اس

تمام  در بین مت ایران نیستند، بلكهکه رفتار زشت و ناپسند دارند، خاص حكو حكومت،

شوند. اینگونه نیست که در یك  جهان انسانهاي بد و انسانهاي خوب، هر دو یافت میحكومتهاي 



همیشه برخورد با متهم بد باشد. رسانه هاي  شه برخورد با متهم خوب و در جاي دیگرهمی جا

ا و بارها از رفتارهاي زشت و خشن پلیس آمریكا با مردمان عادي، و نه زندانیان امنیتی، غربی، باره

به جاي اینكه نگاهشان را به حقایق  ،جالب اینكه این افراد با دیدن این اخبار .سخن گفته اند

بحث آزادي رسانه ها در سیاسی جهان تعدیل دهند، بیشتر بر گرایش خویش پا می فشارند و 

می کشند، حال آنكه دم زدن از برخی مسائل در رسانه هاي غربی به کل ممنوع  به میانغرب را 

به یاد داریم مجري  ؛است و این رسانه ها به امر حكومت چنین چیزهایی را نمایش می دهند

، وقتی بدون خواست دولت ، که کارش تمسخر حكومت ایران بودبرنامۀ پارازیِت صداي آمریكا

نشان داد، خودش اخراج و  در برنامۀ پارازیت پلیس با معترضین وال استریت راآمریكا، بدرفتاري 

برنامه اش تعطیل شد! و نیز سانسور شدید خبرگزاریهاي آمریكایی بر همین ماجراي وال استریت، 

 .مثال زدنی است، آن هم در شرایطی که بی بی سی، به خوبی آنرا پوشش می داد

محمدي ایران، هرگز مدعی نشده است که مجري اسالم ناب ثانیاً حكومت جمهوري اسالمی   

هستند که می خواهند اینگونه جلوه بدهند. این افراد به  است، بلكه این مخالفین این حكومت

دلیل اغراض سیاسی که دارند، سعی می کنند بگویند که اگر اسالم به طور کامل در جامعه اجرا 

ان المی خواهد بود، در حالیكه نگرش رهبرهمین وضعیت فعلی جمهوري اس نتیجه بشود،

امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوري اسالمی و رهبر فقید  جمهوري اسالمی، چیز دیگري است.

 این در امروز که نمى گویم و نگفته هیچگاه اینجانب»انقالب، در وصیتنامۀ خویش می فرمایند: 

 بى و عقده و جهالت روى از خاصىاش و مى شود عمل ابعادش همه با بزرگ اسالم به ،جمهورى

 و قضاییه و قوه مقننه که مى کنم عرض لكن نمى کنند؛ عمل اسالم مقررات برخالف انضباطى

 نیز میلیونى دهها ملتِ و مى کنند کشور این کردن اسالمى در کوشش جانفرسا، زحمات با اجراییه

 این تحقق بشتابند، کمك به رشكنکا و اشكالتراش اقلیت این اگر و هستند؛ آنان مددکار و طرفدار

ما هنوز تا یك جامعه ي »آیت اهلل خامنه اي، نیز می فرمایند:  1«.بود خواهد سریعتر و آسانتر آمال

کامالً اسالمی که نیكبختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل، تأمین کند و تباهی و کجروي و 
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م. این فاصله باید با همّت مردم و تالش ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد، فاصله ي زیادي داری

مسئوالن، طی شود و در این مورد مسئولیت علماء و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانه 

همچنین در مورد عملكرد اشخاص، فقط عملكرد  6«هاي عمومی، بس مهم و خطیر است.

اد مسلمان را. انسانهاي خوب معصومین را می توان مبناي اسالم حقیقی قرار داد، و نه عملكرد افر

و بد، در بین پیروان هر اندیشه اي، اعم اسالم، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت، بودیسم، هندوئیسم، 

 منطقی نیست که بر اساس خوب یا بد بودن بیدینی و بیخدایی، یافت می شوند، و همچنین و

 افراد، در مورد ایدئولوژي و مكتب آنها، قضاوت کنیم.

 

 

 خاطر مجازاتهاي اسالمي به يلجباز

برخی افراد ممكن است بعد از شرب خمر یا زنا، شالق بخورند و بعد از شالق خوردن، به دلیل   

دردي که کشیده اند، و به این خاطر که به دلیل دستور اسالم است که حكومت چنین حكمی را 

 .ه ارتداد بكشدو کارشان ب بر آنها اجرا کرده است، به مرحلۀ لجبازي با اسالم، برسند

 نقضی پاسخ .حلی یا دهیم پاسخ نقضی صورت به باید یا بدهیم، جواب بهانه ها این به بخواهیم اگر

 و کم و مصادیق سر بر دعوا و شود می چالشی بحث اینكه بر عالوه زیرا نیست، ثمر مثمر چندان

 .کند می تر وسیع را اشكال دایرۀ بودن، زیاد

 زیرا. رفت دینی برون اتتوجیه و ادله سراغ به توان نمی نیز مسئله این حل براي :حلی پاسخ اما

 نه ،شود می مطرح تنهایی به دست، این از مسائلی و مسئله این بشري، حقوق و دینی برون نگاه با

 باید بنابراین،. تنهایی به نه هستند زیبا هم کنار در که زیبا و کامل پازل یك از قطعاتی عنوان به

 اینگونه که است این مسئله این بودن دینی درون دیگر علت. شود طرح دینی درون صورت به
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 ابتدا باید. کرد مطرح عقلی دلیل مستقیماً و مستقالً آن براي بتوان که نیست مسائلی از مسائل،

 صورت به را است احكام اصول و اخالق اصول و دین اصول که آنرا هاي پشتوانه و بحث این مبانی

 همین به. رفت روبنایی و فرعی مسائل سراغ ها، پشتوانه آن اساس بر سپس و دکر اثبات عقلی

 باشد توجیه قابل تا نگریست هارمونی و نظام سري یك بستر در را مسائل اینگونه باید جهت،

 .نیست توجیه قابل وگرنه

 دلیل باید با از سوي دیگر، آنها اگر این مسائل را به راستی دلیلی براي خروج از اسالم می دانند،  

ی از آنها که یا گروه نیست زناکار و شرابخوار مجازات خواهان خداوند که کنند اثبات عقلی صریح

منكرین هیچ منكر خدا می شوند، دلیلی بیابند که خدا وجود ندارد، ولی حقیقت این است که 

كه حتی این شك کردن آنها اثباتی ندارند، بل دلیلی بر این امور ندارند، و فقط شك ایجاد می کنند.

گناهان و  د و فرار از مجازاتِ هم دلیل آنها نیست، و در اصل آنها به خاطر رسیدن به خواستهاي خو

در  ، چنین ادعاهایی می کنند.محدودیتی که دین براي افسارگسیختگیِ شهوات ایجاد می کند

کنند، و مسلّم است که می شود، قانون را انكار می  به دلیل اینكه قانون باعث مجازاتشان واقع

 استداللشان غیرمنطقی است.

 دیگري دین سراغ و شود زده اسالم از اسالم ارزشمند و حق دستورات و احكام بخاطر کسی اگر  

 با و بگیرد عهده بر را او کارهاي زمام شیطان تا برود پرستی شیطان سراغ یا برود پرستی بت مثل

 خداي زیرا. رسید نخواهد متعال خداي به ضرري هیچ تاینصور در ،ببرد جهنم بسوي را او خودش

 و عبادت دنیا مردم تمام اگر و برند اطاعت او از که است نبوده بندگان محتاج گاههیچ متعال

 شوند کافر دنیا مردم تمام اگر و شود نمی اضافه خدا خداییِ به اي ذره ،آورند بجا را خدا اطاعت

 َجمیعاً  اْلأَرْضِ  فِی مَنْ وَ أَنْتُمْ تَكْفُرُوا إِنْ...» :فرمود چنانچه. رسد نمی متعال خداي به ضرر اي ذره

 خدا گمان،بى شوید، کافر همگى است زمین روى در که هر و شما اگر...." 6«َحمیدٌ لَغَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ

 در دین دستورات به او بنديپای و دین در فرد یك حضور بنابراین ".است[ صفات] ستوده نیازبى
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 مستقیم بطور دین خروج از که کسی تنها و است نافع و مفید او خود حال به تنها نخست درجۀ

 .شد خواهد جامعه متوجه آسیبها ،بعدي مراحل در و ستاو خود بیند،می صدمه و آسیب

 و می کند دنبال جامعه و فرد در را بلندي و عمیق وسیع، اهداف اسالم، مقررات و قوانین تمام  

 براي حجاب که کسی دهد. می قرار نظر مد را فرد آخرت هم و دنیا سعادت الهی مقررات و وانینق

 ،ندارد قبح او براي شراب خوردن یا و نیست بد او نظر به زنا عمل یا است سنگین و سخت او

 .است نگرفته شكل وجودش در او حكمیانه دستورات و خدا به نسبت درستی باور و معرفت

 اجباري و زوري که هرچیزي که است گرفته شكل ما ذهن در این و نیست بد اجباري و جبر هر  

 مجبور است مفید او براي به که داروهایی خوردن به را خود بیمار پزشك اگر مثال ؛است بد ،بود

 به را بیمار سالمت ، اجبار در مصرف دارو،نهایت در و دهد نشان مقاومت خود از بیمار و کند

 زور به و باشد داشته خودکشی قصد کسی است؟ اگر داده انجام بدي کار پزشك آیا ،آورد ارمغان

 و راهنمایی سازمان امروزه اینكه است؟ بد کار این ،کنند خارج او دسترس از را خودکشی وسایل

 کاهش آن ۀنتیج و دنکن رعایت را قوانین که دکن می مجبور مختلف روشهاي به را مردم رانندگی

 را خود فرزند مختلف روشهاي به پدر است؟ اگر زشت و ناپسند کار این آیا است تصادفات آمار

 را انسان متعال خداي اگر است؟ حال شده مرتكب بدي کار نماند، جاهل و سواد بی که کند وادار

 رعایت را حجاب و نكند زنا و نخورد شراب اینكه مانند اوست سود به که کند کاري به مجبور

که ناشی از  با سلب اختیار انجام نمی دهد، زیرا از یك سو، گناه نكردنی را ن کار]و البته ایدکن

 و ی ندارد؛ و از سوي دیگر، سلب اختیار، با مختار بودنِ انسان تضاد دارد[عدم اختیار باشد، پاداش

 ور غوطه پلیدي و بدي در که باشد فرد سود به هم نیز مجازات این و شود مجازات کرد تخلف اگر

 محارم، با زناي قتل، که است مفید جامعه براي هم و ،شود می بخشیده گناهانش و ودنش

 این مشابه است؟ بد مجازات و اجبار این آیا ،نشود شایع جامعه در... و عنف به تجاوز خودکشی،

 هر هنجارهاي و ادیان به بسته که دارد وجود جهان کشورهاي تمام قوانین در اجبارها از نحوه

 .است فاوتمت جامعه



 خویش دنیوي هاي خواسته و امیال برخی با تضاد در را اسالم احكام از برخی شخصی اینكه  

 محدودیت از اي پاره پذیرفتن امر، ظاهر در دین پذیرش بدانیم باید. نیست عجیبی امر ،ببیند

 مصالح تامین جهت اجتماعی رفتار در را هایی محدودیت که بشري قوانین به التزام همانند هاست

 صدمه عمومی آزادي تا کند می محدودیت ایجاد قانون دیگر عبارت به. می کنند وضع جامعه افراد

 چند هر می داند محّرمات ترک و واجبات انجام به ملزم را خود است دیندار کسی وقتی. نبیند

 از احكام ینا همۀ بدانیم که است این مهم اما. باشد داشته دنبال به را متعارفی زحمت آنها انجام

 جهت این به شده حرام خداوند توسط که امري یعنی. کنند می تبعیت واقعی مفاسد و مصالح

 شده واجب امري وقتی و ،دارد برتري آن مزایاي بر که دارد دنبال به را مفاسدي آن انجام که است

 .دارد برتري آن ترک بر آن انجام مصلحت مجموع در است

 ولی کند، دریافت و درک را چیزها از بسیاري می تواند آدمی عقل هک است روشن و البته واضح  

 که کند حكم آنها براساس که کند، کشف هستند، او ضرر یا نفع به که را چیزهایی همۀ نمی تواند

 بعثت ضرورت دالیل از یكی اساساً و دهد انجام نباید را چیزي چه و دهد انجام باید را چیزي چه

 منطق و عقل براساس فقط و ندانستیم را شرع حكم ما مسئله اي در اگر لحا .است همین انبیاء

کرده  عمل خواسته ما از متعال خداوند که آنگونه که باشیم داشته یقین می توانیم آیا کنیم، عمل

 را آن خالف آگاهانه و بدانیم را شرع حكم که جایی به برسد چه تا نشده ایم؟ معصیت دچار و ایم

 توبه صورت در رسیم،نمی  کمال به که آن بر افزون و بوده گناهكار صورت آن در که ،کنیم عمل

 .شد خواهیم نیز الهی عذاب گرفتار نكردن

 این و نمود تبیین آنها براي را احكام این حكمت و فلسفه باید افراد این با مواجهه در بنابراین  

 به ما است ممكن اگرچه ،است رخوردارب پشتوانه از مسلّما دین احكام همه که نمود بیان را نكته

 .مادّي غیر عالم نقش به توجه با خصوصاً ،باشیم نداشته دسترسی حكمت و فلسفه این از برخی

 

 



 غربزدگي و احساس حقارت در برابر فرهنگ بيگانه

که باعث  در ارتداد افراد، احساس حقارت در برابر فرهنگ بیگانه استیكی از عوامل بسیار مهم   

این مسئله در عصر  ود که از مسلمانی خود شرم کنند و دلشان نخواهد مسلمان باقی بماند.می ش

حاضر که موقتًا کشورهاي اسالمی توسط قدرتهاي غربی ضربات سنگینی دریافت کرده اند، نمود 

 بیشتري نسبت به سایر اعصار دارد.

 اشاره توان می متعددي هاي زمینه به ملت یك در خودبیگانگی از ایجاد چگونگی درخصوص   

 .پرداخت خواهیم آنها از برخی تبیین به اینجا در که کرد

 

 :دشمنان سوء تبلیغ. 5

 و ضعیف ملل تا گردید موجب دراز سالیان در استعماري قدرتهاي گسترده و دار دامنه تبلیغات  

 استعماري ايقدرته از یكی به گرایش در را خویش پیشرفت و ترقی راه تنها شده، داشته نگه عقب

 ملل آن حدي به شده حساب و جهتدار تبلیغات این. کنند دراز آنان سوي به یاري دست و دانسته

 خود و انگاشته هیچ به را خویش قدرت و تمدن فرهنگ، آنان که داد می قرار تأثیر تحت را ضعیف

 که است حالی در این و دیدند می غرب فرهنگ از چرا و چون بی تقلید و الگوبرداري از ناگزیر را

 غرب به سو آن از و بود شرق در تمدن زادگاه که نداشتند توجه تاریخی واقعیت این به گویا آنان

 .یافت جریان

 

 :ملتها از هویتزدایی با استكباري قدرتهاي و مستكبران منافع تأمین همسویی. 2

 در بیگانگی خود از یجادا و هویتزدایی استكباري، قدرتهاي منافع تأمین راههاي مهمترین از یكی  

 به توانند می زمانی که اند دریافته درستی به آنان. باشد می سلطه تحت و مستضعف ملل میان

 و زدوده را سلطه تحت ملل واقعی هویت که باشند امیدوار جهان در نامشروعشان منافع تأمین



 است بدیهی سازند، گرفتار بیگانه فرهنگ برابر در «خودباختگی و خودبیگانگی از» نوعی به را آنان

 در را بیگانگان پیش از بیش بیگانگان، توطئۀ این برابر در مذکور ملل تحرکی بی و توجهی بی که

 .داد خواهد یاري شومشان اهداف به دستیابی

 

 :بیگانگان سوي از وابستگی فرهنگ ترویج و فكري استقالل فقدان. 3 

. باشد می ها ملت بیگانگی خود از مهم عوامل از یكی فرهنگی وابستگی و فكري استقالل فقدان  

 به فكري استقالل عدم و فرهنگی وابستگی اثر بر ملتها که اند دریافته خوبی به استكباري قدرتهاي

 کردند این صرف را خود تالش تمام رو این از .بود خواهند استعماري زمینۀ هرگونه پذیراي راحتی

 جوامع بر حاکم فرهنگی و ساخته تهی میان را آنان ضعیف، جوامع در بومی فرهنگ اضمحالل با تا

 ساخته، فراهم را ضعیف ملل خودباختگی موجبات مسئله این. نمایند تحمیل آنان به را خویش

 مبنی خمینی امام پی در پی و مكرر تذکرات. سازد می نابود آنان در را فكري استقالل و شخصیت

 در و ساخته خود آمال ۀقبل را غرب اشتباه به اند، ردهک گم را خود مكتب شرقی ملل که این بر

 معضل این از آنان رهایی بر که بود اي دلسوزانه تالش 4اند شده خودبیگانگی دچار غرب مقابل

 زدودن و شمرد می بر استقالل موانع از را فرهنگی و فكري وابستگی ایشان ،داشت تأکید اجتماعی

 .دانست می استقالل و خودباوري ۀروحی ایجاد جهت در اقدام مهمترین را غرب فرهنگی مظاهر
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 :خودباختگی و خودبیگانگی از معضل با مقابله راههاي

 :خویش هاي توانایی و استعدادها شناخت. 5

 اش بالقوه  هاي ییتوانا و استعدادها به بازگشت در ملت یك عزت و سرافرازي که نیست تردیدي  

 روحیه پرتو در تنها که است امري این و باشد می گانگانبی به وابستگی از رهایی همچنین و

 در اسالمی ایران که مقدس دفاع دوران در. پذیرد می تحقق خودباوري و نفس به اعتماد خالقیت،

 برد، می سر به تجهیزاتی و مادي امكانات کمبود و اقتصادي تحریمهاي لحاظ به شرایط بدترین

 با برخورد در بتواند روزي محدود امكانات همین با کشور این که کرد نمی تصور کسی شاید

 و آورده مقاومت تاب داشت، قرار جهان برتر قدرتهاي حمایتی چتر زیر که مسلح دندان تا دشمنی

 این شاهد همگان ناباوري این عین در اما سازد، ناتوان شومشان مقاصد به رسیدن از را دشمنان

 قدرت به خداوند به اتكال از پس: فرمود می که ،خمینی امام آگاهانۀ رهبري با مردم این که بودند

 تمامی رغم علی توانست و کرد باور را خود چگونه 5باشید، داشته اتكال و اعتماد اوست از که خود

 گیرد بهره خویش و بالقوه تواناییهاي و نهفته استعدادهاي از فراوان، مشكالت و کمبودها دشمنیها،

 تعجب و حیرت به را همگان کشور داخل در جنگی مختلف تجهیزات و سالحها انواع تهیه با و

 .نماید حفظ را خویش استقالل و موجودیت و وادارد

 

 :اعتقادي بنیادهاي به پایبندي و دینی ارزشهاي از آگاهی و شناخت. 2 

 ارزشها و اصول آن به پایبندي سپس و اعتقادي بنیادهاي و ارزشی اصول از شناخت و آگاهی  

 وقتی. داشت خواهد ملتها خودباختگی روحیه تضعیف و خودباوري احساس تقویت در بسزایی یرتأث

 این که بدانند و باشند داشته باور خویش اسالمی و دینی فرهنگ سرآمدي و جامعیت به مسلمانان

 و تمدنها در مكاتب و ادیان تمامی سرآمد و بوده انسانها معنوي و مادي نیازهاي تمام متكفل دین

 دچار هرگز و نموده مباهات خویش دینی هویت بر قطع طور به. است موجود فرهنگهاي
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 همچون بدیلی بی هاي اسوه که ملتی زیرا. گشت نخواهند بیگانه فرهنگ برابر در خودباختگی

 دینی فرهنگ در موجود واالي ارزشهاي به و باشد داشته السالم علیهم معصوم پیشوایان و خدا رسول

 به اعتقاد. معناست بی اصطالحی دیگر فرهنگهاي برابر در خودباختگی او براي بماند پایبند خویش

انگیزه  در مهمی تأثیر السالم علیهم معصوم امامان و خدا رسول فرامین از پیروي و هستی معاد و مبدأ

 خواهد فكري استقالل آنچنان آنان به و نهاده برجاي مسلمانان رفتار و اندیشه و آرمانها اهداف، ها،

 .دید خواهند غرب از محض الگوبرداري از نیاز بی را خود که بخشید

 

 :ملی و دینی اصیل هویت احیاء سوي به جامعه هدایت. 3 

 و دینی هویت احیاء براي عطفی نقطه خمینی امام رهبري به ایران در اسالمی انقالب پیروزي  

 میان در را باور این خود قیام با امام. بود خودباختگی معضل از [جهان]و  ایران مسلمانان رهایی

 و مجد به دینی هویت و اسالمی اصیل فرهنگ بر تكیه با توان می که کرد ایجاد مسلمان ملتهاي

 وحشت به با دشمنان که دادند می تذکر مسلمانان به بارها ایشان. یافت دست واقعی عظمت

 و برآمده هویت این نابودي و ومح درصدد مسلمانان دینی هویت در نهفته نیروي از افتادن

 نیز ایران مسلمان ملت به و 50.باشند می الهیمان و معنوي ارزشهاي تمامی از ما عدول خواستار

 در دشمنان که بدانند و باشند انقالب دشمنان و بیگانگان ترفند این متوجه که کردند می تأکید

 نكند عدول خود ملی و دینی هویت از ملت این که زمانی تا و هستند ملت این از هویتزدایی پی

 .داشت برنخواهند سرش از دست

 و عزت ۀخان و کند عدول خود انقالبی و اسالمی موازین و اصول همه از ایران ملت اگر آري»   

 است ممكن وقت آن نماید ویران خویش دستهاي با را السالم علیهم معصومین ائمۀ و پیامبر اعتبار

 همان در ولی بشناسند رسمیت به فرهنگ بی و فقیر و ضعیف ملت یك نعنوا به را او جهانخواران

 خوار جیره ما باشند قیّم و ولیّ آنها ضعیف، ما باشند ابرقدرت آنها نوکر، ما باشند آقا آنها که حدي
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 و آمریكا را اش شناسنامه که ایرانی بلكه اسالمی ـ ایرانی هویت با ایران یك نه آنها، منافع حافظ و

   55...«.بكشد را شوروي یا آمریكا سیاست ارابه که ایرانی کند، صادر شوروي

 

 :فرهنگی استقالل کسب جهت در جامعه فرهنگی ـ فكري نظام اصالح. 4

 خودباوري هاي نشانه و عوامل مهمترین از فرهنگی و فكري وابستگی عدم و فرهنگی استقالل  

 به را ملت یك تواند می که است عنصري بزرگترین فرهنگ خمینی امام دیدگاه از. است ملت یك

 رأس در را فرهنگ اصالح ایشان رو این از. كشاندب فنا و تباهی بالعكس یا و افتخار و عظمت اوج

 .دانست می جامعه افراد همه انحراف سبب را آن از کوتاهی و اصالحات تمامی

 یك فرهنگ در انحرافی اگر دانیم می و دانید می. است کم شود گفته چه هر فرهنگ دربارۀ»  

 باشند پایبند الهی و انسانی مستقیم صراط به حكومت آن مقامات و ارگانها همه و شود پیدا کشور

 به نیز ملت و کنند تعقیب را آن و باشند داشته عقیده شیطانی قیود از ملت آزادي و استقالل به و

 فرهنگی انحراف که گذشت واهدنخ دیري باشند پایبند آن ارزنده هاي خواسته و اسالم از تبعیت

 به انحراف که چنان آن را آتیه نسل و کشاند انحراف به نخواهی خواهی را همه و کند غلبه همه بر

 این از 52...«بپذیرد حقیقی اسالم جاي به را انحرافی اسالم و بداند نجات راه مستقیم، و زیبا صورت

 نكته این و بازیابند را خود اصالت و فرهنگ که کرد می سفارش جهان مسلمین به دائماً ایشان رو

   53.است ناچیز آن اصالح با مقایسه در بیگانگان وارداتی فرهنگ فساد و تباهی که بدانند نیك را
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 ترس از تحقير مخالفان

یك دلیل نیز که با دلیل پیشین ارتباط دارد، نتیجۀ احساس حقارت نسبت به فرهنگ بیگانه   

لباختگی نسبت به فرهنگ بیگانه، اسالم را ترک نمی کند، بلكه به دلیل ولی فرد به صرف داست، 

تحقیرهایی که از سوي نامسلمانان دریافت می کند، از دین خود دست می کشد. این افراد، 

انسانهاي سست عنصري هستند که براي فرار از تمسخر و تحقیر دیگران، حاضر هستند روي هر 

 حقیقتی پا بگذارند.

 

 بدترین. بیرونی نه است ذاتی ما خداخواهی انگیزۀ یعنی. هستیم خواه حقیقت و داجوخ فطرتا ما

 به دلخوش را او و کنیم خشك را درونی انگیزۀ این که است این ،شود می کودک به که جنایتی

 .کنیم تهدیدها و ها تشویق یعنی بیرونی هاي انگیزه

 همیشه دانند می را آن فلسفه که اديافر. است بستن ایمنی کمربند مانند امر این است طبیعی

 اول همان از یا و اند نداشته اندیشیدن مجال که آنهایی ولی کنند، می استفاده را ایمنی کمربند

 کمربند از پلیس خوشامد یا اعتراض یا و انتقام براي گاهی ،اند آورده بارشان تهدیدمحور و تشویق

  .کنند نمی استفاده بند کمر از ربیندو و پلیس غیاب در و ندنک می استفاده

 را فرد تدریج به که کرد تالش باید هستند محور تنبیه و تشویق و بین دهن که افرادي تربیت در

 و تربیت براي مختلفی هاي روش و سبك مجید قرآن. کنید رو روبه اش درونی هاي انگیزه با

 ممكن. است مخاطبان ستعدادهايا و ها عالقه و ها ذوق با متناسب ها شیوه این و دارد تبلیغ

 تأثیر و آب هاي سلول دیدن یا و قوي هاي تلسكوپ از ستارگان و ها سیاره دیدن با فردي است

 سوي به اند شده مقدس الفاظ از متأثر که زیبایش بلوهاي تماشاي و آنها بر مقدس و زشت الفاظ

 .کنند پیدا میل درونی هاي انگیزه



 روبه یا دنیا فناي به توجه و جنازه تشییع مراسم در شرکت ماران،بی دیدن است ممكن فردي براي

 برابر در افراد غالبا .کنند پیدا میل درونی هاي انگیزه سوي به زندگی اساسی سؤاالت با شدن رو

 داشت تمرکز غیرمستقیم هاي شیوه بر باید بنابراین دهند می نشان مقاومت تبلیغ و دینی تربیت

 54.نكرد تذکر و اطالعات بمباران جلسه یك در را فرد و

 

 تایید و گناه جز شرعی، غیر و دینی غیر هايمحیط در شرکت است مسلم نكته این شرعی نظر از  

 و دیگران تأیید دریافت جهت نیز افراد این. است حرام فعل مصداق و نیست گناهكاران تشویق و

 .گیرندمی  فاصله خود دینداري از و کرده پیدا حضور هامحیط این در واهی هايبهانه به یا

 بی و باري و بند بی و ابتذال ترویج با ما دشمنان فرهنگی، گستردۀ تهاجم خاطر به متأسفانه  

 تنگ مؤمنان بر را عرصه که جایی تا. کردند سالم الگوهاي و ارزشها تغییر در سعی... و حجابی

 باید واقعی مؤمن اما. دانندمی  دنبو امّل و ماندگی عقب و تحجر نشانه را ادب و ایمان. کردند

 مبلغ و مروج خود عمل با و پایبند خود شرعی و دینی وظایف به همچنان و باشد استوار کوه چون

بُّن اَّقالُواَّال ذين ََّّاِن َّ: »فرمایدمی  واقعی مومنان مدح در کریم قرآن .باشد دین ََُّّر  لََُّّاْست قاُمواَّثُم ََّّاّلل  ل ْيِهمََُّّت ت ن ز  َّع 

 بر فرشتگان ورزیدند، استقامت اعتقاد این بر و ماست پروردگار خدا گفتند که کسانی یعنی ؛الئِك ةاْلم َّ

 این نه مگر کرد استقامت شجاعانه و بود صبور دینداري مسیر در باید بله  51«شوندمى  نازل آنان

 حفظ دینان بی و هوسبازان چنگال از را دین خود، استقامت و صبر با السالم علیهم بیت اهل که است

 .کردند

 باید. است نباشد، تمدن و تجدد آداب به آشنا که کسی و پرست،کهنه  معنی به لغت در امّل  

 ،کندمی  پیروي اسالمی و دینی دستورات از که کسی آیا که کرد بیان را مطلب این افراد این براي

 شودمی  معلوم ،زنند می را سخنانی چنین که کسانی اغلب. نیست چنین هرگز خیر، است؟ امّل
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 به چشم و ندارند هویتی هیچ خود از که دهستن کسانی اند،بیگانه  خود مذهبی فرهنگ که با

 .ندهست غربی فرهنگ مقلّد کورکورانه واقع در و اند دوخته خارجی الگوهاي

 همه رضایت مالک به را کارهایتان لذا. کرد جلب را مردم تمامی رضایت تواننمی  وقت هیچ  

 خدا مشكل خدا یا دین با که افرادي نیستند کم. نیست ممكن کار این چون ،ندهید انجام ممرد

 و باشید استوار و شكیبا راه این در و دهید انجام الهی رضایت قصد به را کارهایتان بنابراین ،دارند

 اطرخ به که هستید نفري اولین نه شما ، زیرانگیرید دل به ناراحتی هیچ دیگران سرزنشهاي از

 اکرم پیامبر به مگر نفر، آخرین نه و گرفتید قرار توهین و سرزنش مورد دین دستورات از اطاعت

 بیهوده و شاعر و ساحر را پیامبر آنها ؟نكردند توهین( کندمی  معرفی بشریت الگوي را او قرآن که)

 و. ریختند او سر بر خاکروبه و زباله و ،زدند سنگ را او ها کوچه در حتی و خواندند دیوانه و گو

 .نیستند کم ،امامان و ءانبیا تاریخ در هااین امثال

 دیگري چیز فردا پس ،بردارید الهی احكام از دست فضاها این به ورود با که باشد بنا اگر  

 همچنان خود دینداري در کنید سعی بنابراین. بردارید خدا و دین از دست اصال باید که گویندمی

 .باشید استوار

 

 

 

 عاهاي مستجاب نشدهد

وقتی یك سختی بزرگ ببینند، آنرا به گردن برخی افراد این است که  در یكی از عادتهاي زشت  

برخی از آنها چیزي را خیلی دوست دارند و به شدت  خدا می اندازند و با خدا و دین قهر می کنند!

با توسل به قرآن و د که برخی از آنها عزیزي بیمار دارن براي رسیدن به آن خیلی دعا می کنند،

 به آرزویشان نمی رسند یا معصومین خواهان شفاي آنان می باشند، ولی وقتی نتیجه نمی گیرند و



عزیزشان وفات می یابد، با دین و خدا قهر می کنند و بعضی از آنها به مقدسات دینی و حتی خدا 

 نیز توهین می کنند.

 و برویم دنیا این از باید زود یا دیر ما تمام اینكه و یادن فناپذیري به نسبت باید را یاشخاص چنین  

 او بهباید  .کنیم آشنا ماست، تكلیف و امتحان جاي فقط و نیست ماندن جاي دنیا این اینكه

 ما دعاهاي این همۀ خداوند ،باشد قرار اگر و بماند ابد تا دنیا این در کسی ،نیست قرار که بگوییم

 و انسان افرینش در خدا حكمت و داشت نخواهد انسانها براي اییج دیگر دنیا کند، مستجاب را

 .رود می الؤس زیر آخرت به او وعدۀ

 مطابق روز یك. باشد می پیروزي و شكست و شیرینی و تلخی از پوشیده انسان زندگی سرتاسر  

. است عالم این خصوصیات از اینها همگی و آن برخالف دیگر روز و است انسان خواستۀ و میل

 .دارد همراه به را ما ترقی و رشد یا افزاید، می ظرفیتمان و توان بر یا امتحانی هر هاانسان ما براي

 اجابت ما ۀهم چنانكه ؛کنندمی  عطا حتماً  ،باشد صالح اگر و ندارند بخل الهی اولیاء و خداوند

 که عللی به را انسان مطلوب اجابت رحمان خداوند گاهی اما. یمه اکرد تجربه را دعاهایمان شدن

 که است افتتاح دعاي در اساس اینبر اندازد؛می تأخیر به است پوشیده ما بر و داندمی  صالح

 مصلحت تأخیر این در بسا چه که حالی در ورزممی عتاب تو بر افكنی تأخیر را ام خواسته هرگاه

شفایش دعا می فرض کنید آن عزیزي که براي  .هستم خبر بی آن از من و دانیمی تو که است

کنیم اگر کمی بیشتر عمر کند، در آینده گناه بزرگی را مرتكب خواهد شد که باعث تباهی 

و یا پیش از این گناهانی مرتكب شده است که وقتی در این بیماري سختی آخرتش خواهد شد، 

گر خدا در چنین شرایطی، ا بكشد و با آن از دنیا برود، این سختیها باعث عفو گناهانش خواهد شد.

دعاي شفاي ما را استجابت نكند، آیا بیشتر به نفع آن عزیزي که بیمار است، نیست؟ تا وقتی 

 چنین احتماالتی در کار باشد، نمی توان به خدا اعتراضی داشت. 

باید  ،"داد می را من حاجت بود، حقیقی خدا این اگر" گویند می افراد این اینكهدر پاسخ به   

ا هستید و او معبود که آنچه شما امر کرده اید را اطاعت و اجرا کند؟ مگر پرسید که مگر شما خد



خدا بدهكار شماست یا موظف است که هر چی می خواهید را بدهد، که حال که چنین نكرده 

اگر حاجتشان داده نشود، کسی که  دلیلی است، وجودش را انكار می کنید؟ بعالوه بر اساس چه

 اجت بدهد هم وجود ندارد؟ح

 باعث مسایلی چه که بداند و بشناسد را افراد این ناامیدي علت انسان است الزم چیز هر از قبل  

 انسان ناامیدي اصلی علت و ریشه شناسانروان برخی اعتقاد به. شوند ناامید چیز همه از تا شده

 در اامیدين باعث انتظار و تفكر نوع سه اصوال و دارد دیگران و خود از نامعقول انتظارات در ریشه

 .شودمی فرد

 خوبی عملكرد مهم کارهاي انجام در «باید» حتماً  که باشد داشته انتظار خود از فرد که این. 5

 قانون) بود خواهد ارزشی بی آدم صورت این غیر در ،گیرد قرار دیگران تأیید مورد و باشد داشته

 (.هیچ یا همه

 پستی هايآدم صورت این غیر در کنند، فتارر مالحظه با و مهربانانه من با «باید» دیگران. 2

 .هستند

 .نشود من اهداف مانع و باشد من میل طبق «باید» حتماً شرایط. 3

 در را ناکامی تحمل و نموده ایجاد موردبی  انتظار و توقع انسان براي که هستند «باید» سه این  

 56.کنند می کم فرد

 می متعال خداوند وجود منكر یا و شوند می زده یند مصیبتهایی و هاسختی از بعد افراد اینكه  

 .دارد اعتقادي ضعف و خطا تفكرات همین در ریشه ،کنندمی  شك او حكمت در یا و شوند

 کرد بیان افراد قبیل این براي توانمی  که مطالبی و کمك بهترین شد بیان آنچه به توجه با  

 در. باشد داشته وجود حاجات و دعا هب نرسیدن در است ممكن که است مصالحی و حكمت فلسفۀ

 .  پردازیممی  مصالح قبیل این به پاسخ ادامه
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 آن نشانۀ کند،نمی  اجابت را انسان دعاي اوقات از گاهی متعال خداوند اینكه: مصلحت وجود. 5

 به را واقعی شر و خیر که جاآن از انسان زیرا ،است دلسوزتر و مهربانتر انسان به مادر از او که است

  متعال خداوند چنانكه. طلبد می نیز را بدي و شر جوید، می را خیر که همانگونه داندنمی  درستی

 و شوق با انسان وال؛عجُ الْانسَانُ کاَنَ  وَ بِالخَیرِ دُعَاءَهُ بِالشرَّ الْانسَانُ یَدْعُ وَ: »فرمایدمی کریم قرآن در

 زیان و شرّ  رغبت و شوق همان با جهل يرو از بسا چه جویدمی را خود منفعت و خیر که رغبتی

 اوقات گاهی اینبنابر 56«است کار شتاب و صبر بی بسیار( جهل فرط از) انسان و طلبدمی  را خود

 حالی در داریم هم پافشاري آن به رسیدن راه در و ماست صالح به امري کنیممی  فكر بندگان ما

 َتكرهوا اَن عسَی: »فرمایدمی کریم قرآن در متعال خداوند. است ما مصلحت برخالف دقیقاً، که

 در دانید می ناخوش را چیزي بسیار چه لكُم؛ شرٌّ هو و شیئاً  تُحبّوا اَن عسَی و لكم خیرٌ  هو و شیئاً

 شر شما براي حالیكه در دارید می دوست را چیزي بسا چه و است خیر شما براي که حالی

 .  54«است

 ما که آن بدون ،شودمی  اجابت بهتري شیوهبه ما دعاي اوقات گاهی: بهتر امري به تبدیل. 2

می  صالح که عللی به را انسان مطلوب خواسته شدن برآورده و اجابت متعال خداوند گاهی بدانیم

 آن بدون ،شود می اجابت بهتري ۀشیو به ما دعاي واقع در. نماید می تبدیل دیگر اي گونه به داند،

 أَوْ  آجًِلا وَ  عَاجِلًا مِنْهُ  َخیْراً أُوتِیتَ  وَ تُؤْتَاهُ  فَلَا ءَالشَّیْ سَأَلْتَ  رُبَّمَا» (:السّالمعلیه)علی امام. بدانیم ما که

[ خدا از] را چیزى گاه ؛دِینِك هَلَاکُ  فِیهِ طَلَْبتَهُ قَدْ  أَمْر   فَلَرُبَّ  لَكَ  خَیْرٌ  هُوَ  ِلمَا عَنْكَ  صُرِفَ

 خیر آنچه خاطر به یا شود، مى داده تو به آن از بهتر زود یا دیر و شودنمى داده تو به اما خواهىمى

 بر اگر که اىخواسته بسا زیرا شود؛مى دریغ اتخواسته شدن برآورده از است، آن در تو مصلحت و

 و ماندمى برایت اشنیكى و زیبایى که خواهبه چیزى پس انجامد،مى تو دین نابودى به شود آورده

 . 55«ندارد سویى پیامد
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 از شدن برآورده و اجابت ما، نیافتن پاسخ همین گاهی: است اجابت همان پاسخ عدمگاهی . 3

 درگاهش در تضرع و انابه حالت به بیشتر را ما اجابت، تأخیر با منان خداوند یعنی است؛ خدا سوي

 در و گردد می حفظ معبود با عبد ارتباط وسیله این به که است بزرگی لطف این و دارد می نگاه

 .شود می نصیبش نیز دیگري بیشمار الطاف آن، پی

 پسنديخود و عجب موجب ما دعاي شدن برآورده اوقات گاهی: خودپسندي و جبعُ از دوري. 4

در حدیث قدسی . نشویم گرفتار آسیب این به تا افتد می تاخیر به آن، شدن برآورده لذا شود؛می 

 یُعْجِبَهُ  لَا ِلكَیْ  عَنْهُ  ذَلِكَ فَأَْصرِفُ لُِأحِبَّهُ  َطاعَتِی ِمنْ ءَالشَّیْ أَلُِنییَسْ َمنْ عِبَاِدي مِنْ  إِنَّ»آمده است: 

 مى را طاعتى[ انجام توفیق] من از بندگانم از یكى همانا: فرمایدمى تعالى و تبارک خداوند عَمَلُه؛

 دچار خود عمل اثر بر مبادا تا کنم مى دریغ او از من اما بدارم، دوست را او سبب بدان تا طلبد

 .20«شود عُجْب

 انسان معنوي مقام افزایش دلیل به متعال خداوند اوقات گاهی: انسان معنوي مقامات افزایش. 1

 حدیثی در: یا به کل از دادن آن خودداري می کند اندازدمی تاخیر به را او خواستۀ شدن برآورده

 أَنْ َولِیِّی لَأَْحمِی إِنِّی بَهَاِئی وَ عََظمَتِی وَ  جَلَالِی وَ عِزَِّتی وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ: »که است شده وارد قدسی

 مُنْیََتهُ الْكَافِرَ  َلأُعْطِی إِنِّی وَ  صَوْتَهُ  فَأَسْمَعَ  َیدْعُوَنِی حَتَّى ذِکْرِي عَنْ  یَشْغَلُهُ شَیْئاً  الدُّنْیَا دَارِ  فِی أُعْطِیَهُ

 دریغم من که سوگند شكوهم و عظمت و جالل و عزّت به َله؛ بُغْضاً صَوْتَهُ فَأَسَْمعَ یَدْعُوَنِی َلا حَتَّى

 بخواند مرا خواهم مى زیرا کند؛ غافل من یاد از را او که دهم چیزى خود دوست به دنیا در آید مى

 بخواند مرا خواهمنمى  و دارم نفرت او از زیرا رسانم؛ مى آرزویش به را کافر و بشنوم را صدایش تا

 .25«بشنوم را صدایش و

 کهاین بر عالوه کهاست  این ،است ضروري آن به توجه که مهمی نكتۀ: حوائج در نكردن تالش. 6

 تالش باید هم آن به رسیدن براي کند،می  طلب را آن منان خداوند از و دارد اي خواسته انسان

 که چرا وستا خود همت و کوشش و تالش انسان براي روزي کسب در عامل ترین اصلی. کند
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 چیز هیچ انسان براي سَعى؛ ما إِالَّ  لِلْإِنْسانِ لَْیسَ  نْإ وَ : »فرمایدمی  کریم قرآن در متعال خداوند

 حرکت و نمود تالش انسان اگر یعنی 22«است[ آورده دست به و] کوشیده که آنچه مگر نیست

 خود نصیب گدستیتن جز چیزي ،کرد سستی اگر و نهد می برکت او دامان در نیز خداوند ،کرد

  .است نكرده

 این به و نماید توکل متعال خداوند بر انسان اگر که کنیم می تاکید نكته براین پایان، در  

 خواسته از بسیاري به رسیدن براي ساخت، خواهد فراهم برایش را مقّدرات او که برسد اطمینان

 می الساّلم علیه علی امام. دز خواهد رقم خود براي را آرامش و نشده طمع و حرص گرفتار هایش

 آنچه که باشد داشته اطمینان کس هر ؛قَلْبُه اسْتََراحَ یَفُوتَهُ  لَنْ  َلهُ  اللَّهُ  قَدَّرَ مَا بِأَنَّ  وَثِقَ  مَنْ : »فرماید

 .23«گیردمى  آرام دلش رسد، مى او به است کرده تقدیر برایش خداوند

 

 کرده گیر مصیبت در که فرد این به بخواهد اگر ناشی فرد در برخورد با اینگونه اشخاص، یك  

 کار بهترین .رود می موعظه و خدا به پناه کن، توبه نگو، کفر چون کلماتی سراغ ابتدا کند کمك

 ببینیم او دید از را جهان و دهیم قرار افكارش و باورها با او موقعیت در را خود هم ما که است این

 به اعتراض و گویی کفر در شدن همنوا معنا به همدلی .یمکن «همدلی» او با او مشكل درک با و

 آشفته و ندارد خوبی حال روحی نظر از او که این درک یعنی همدلی نیست، بلكه زندگی و خدا

 . است

 و رفتار با و شویم ساکت باید گاهی. کنیم یاري را فردي تا بزنیم حرفی ما نیست الزم همیشه

 و عاطفی مدد را او ها، شانه دادن ماساژ غیرتصنعی،... و فرستادن صلوات ذکر و چهره، حالت

 کنار در اسالم) الفواد مسكن چون کتابی گذاشتن اختیار در گاهی. کنیم احساسی حمایت

 هاي مصیبت به دادن توجه با زمانی براي افرادي خاص و کنیم کمك توانیم می( داغدیدگان
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 .دارد بستگی فرد او نگرش و روحیات و موقعیت و یطشرا به اینها تمام .کربال تلخ داستان و بزرگتر

 قدرت و شرایط به توجه آوریم و با فراهم را او آرامش زمینه ابتدا که است این کار بهترین بنابراین

 طور بگیرید. همین قرار صحیح جهت در تا کنیم کمك او به باید ما مشكل به او نگرش و صبوري

 گیج مسیر غریبه در یافتن فرد شود می سبب دادن آدرس در جزیی و زیاد نكات بیان گاهی که

 و لطافت با اش همه ها بیاوریم. این مسیر به را او تدریج به کند می ایجاب گاهی هم جا این شود،

 24نداریم. دقت ها ظرافت این به اغلب ما متأسفانه شود و می حاصل دقت

 

*** 

اد افراد مؤثر هستند. تنبلی و نداشتن حال و در کنار عوامل فوق، عوامل دیگري نیز بر ارتد    

، باعث می شود شهوتگرایی و مخالفتی که اسالم با شهوترانی دارد و حوصلۀ عمل کردن به دین،

 خروج از اسالم بگردند.که افراد به دنبال کوچكترین بهانه ها، جهت 

دین که مسیحی برخی مرتعامل دیگري که باعث ارتداد برخی می شود، ساده لوحی آنهاست!   

و از سخن می گویند که فالن کشیش، در شبكه ماهواره اي انجام می دهد، « معجزاتی»شده اند از 

مقام دوربین در مورد بینندگانی که در خانه نشسته اند، غیب می گوید و کلیپهایی را نشان می 

افراد فلج را راه می برد! همین افراد ساده لوح اگر روحانی مسلمان دهند که در آنها، آن کشیش، 

چنین کاري را بكند، فوراً از او متنفر می شود و او را به ریاکاري، دروغگویی و خرافه پراکنی 

محكوم می کنند، و عجیب است که همین رفتار را از یك کشیش مسیحی باور می کنند، در حالی 

ده می توان این شفا دادنها را انجام داد و علمی به حقیقت بودن که فقط با چند بازیگر سا

 غیبگوییهاي این کشیش در مورد بینندگان درون منزل ندارند.

 هر چند این عوامل هم مهم هستند، ولی به راستی ارزشی براي بحث کردن، ندارند.  
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 فصل پنجم: تكنیك ارتداد

نگریم که مقدمه اي است براي فصول بعدي و با ماهیت این فصل به ارتداد از نگاه دیگري می در   

نیز آشنا می شویم. گروهی از مخالفین  جرم محسوب می شود، در اسالم، ي کهارتدادآن اصلی 

اسالم، با استناد به ارتداد خود ادعا می کنند که اسالم را به خوبی شناخته اند، و به این نتیجه 

نشان دادیم، آنها معمواًل  همانطور که در فصل سومرسیده اند که اسالم، دین باطلی است. 

اسالم داشته اند، تعریف می  هایی هم در مورد اینكه سابقًا علم عظیم و اعتقاد راسخی بهداستان

تا به خیال خودشان در مخاطب این احساس را ایجاد کنند که اسالم پاسخی براي شبهاتشان  کنند

اهیم دید، همین تكنیك است که باعث فریب عوام شده و چنانكه در فصلهاي بعدي خوندارد. 

  اسالم براي نجات ایمان جامعه، براي آن مجازات تعیین کرده است.

 در بلكه نداریم، بحثی با آنها ما فهمیده اند، که واقعاً آن چیزهایی در پاسخ به این تكنیك، در   

 بحث با آنها بسیار خوب فهمیده اند، نفهمیده اند و ادعایشان مبنی بر اینكه اسالم را که آنچه

 داریم.

می توانیم به آنها نشان دهیم که آنها در ما، اگر دانش دینی کافی داشته باشیم، در طول بحث   

 و ند ه انفهمید ولی نده افهمید ،کنند می گمان ، یعنیدارند مرکب جهل اکثر مباحث اسالمی،

 زیرا ،کنیم مراجعه اهلش به باید اثباتی، براي چنین .یمهبد پاسخ اصولی بصورت هیم توانستخوا

 در فن، اهل فرد؛ باشد علمی بحث باید د.ده نمی نتیجه و ندارد فایده نیخیابا و کوچه بحث

از و  کند، می وارد نقض است، استفاده نموده است، گرفته که اي نتیجه براي مرتد که مقدماتی

 .باطل است نتیجه لذا است و نشده چیده صحیحی مقدمات آنجا که

 

ولی به کار افراد آگاه و مطلع است، هر چند بحث با مرتدینی که از چنین تكنیكی استفاده کنند،   

 صورت خالصه روش صحیح بحث با این افراد مطرح می شود:



 داد: انجام باید کار دو مخالف نظر هر با برخورد در و نظري، مسئلۀ هر در  

 .چیست او ابهامهاي و سوالها منشأ که دید و داختپر مقابل طرف ایرادهاي و شبهه حل به ابتدا  

 و رسیده اشتباه نظر این به نظري مسئلۀ یك اطراف در نكردن دقت و علمی شبهۀ یك اثر در گاه

 آن رفع صدد در باید آن تناسب به مشكل شناخت از بعد .اجتماعی و روانی مسئله یك اثر در گاه

 .آمد بر

 .است بحث متد رعایت و استدالل با همراه مسئله درست بیان د،شو انجام است نیاز که دومی کار  

 طرف سواالت و شبهات اول است، نیاز حال هر به ولی برد، را می زیادي زمان معموال اول، راه البته

 .شود مهیا او در صحیح نظر پذیرش براي زمینه تا شود گفته پاسخ مقابل

  داشت، توجه نكته 2 به باید فردي چنین جواب در

 از شخصی است ممكن گاهی است؟ کرده پیدا اعتقاد اسالم به منطقی و عقلی پشتوانه چه با .5

 عقالنی بخاطر که است، پذیرفته را اسالم... و دیگري شخص یا و مادر و پدر از پیروي تقلید، روي

 با مطابق وي، اعتقاد پس است، شده نابود و سست ایمان این هاي پایه پذیرش، این نبودن

هر چند مرتد همیشه  .است نبوده[ دین اصول پذیرش بودن عقلی لزوم] استاندارد کتورهايفا

 ز اسالم می باشد.اختی اصولی و محققانه امدعی شن

 عقلی ي توانهپش داراي جدید اعتقاد این آیا است؟ رسیده اسالم نبودن صحیح به راهی چه از .2

 ها؟ شهوت و امیال تمكین ي نتیجه یا است صحیح

د که دانش کافی نسبت به البته باز هم تأکید می شود که افرادي باید با مرتدین وارد بحث بشون  

نه تنها سودي ندارد، بلكه  مبانی اسالم دارند، و بحث با آنها براي افرادي که آگاهی کافی ندارند،

  مضر است.

 



 م: آزادی اندیشهفصل شش

 

اکنون که تا حدودي با ماهیت افراد مرتد، آشنا شدیم، جا دارد که به مهمترین شبهه در بحث   

ه اگر یك مسلمان، مرتد بشود،اعدام . مرتدین مدعی هستند که با توجه به اینكارتداد بپردازیم

این شبهه، به خودي خود، تأییدگر این  خواهد شد، اسالم به آزادي اندیشه، احترام نمی گذارد.

حقیقت است که مخالفین اسالم، شناختی قشري و ناچیز از حقایق اسالم دارند، زیرا گذشته از 

هم، اعدام نیست. در این فصل و مجازات هر مرتدي  اینكه، هر مرتّدي مجازات نمی شود، حتی

 فصلهاي بعدي،این مسئله را روشن خواهیم نمود.

در اسالم، تفتیش مغفول مانده اند، این است که  ترین نكته اي که در اینگونه شبهات اساسی  

را بیان کند، د را تحت فشار قرار بدهیم تا باور خودش فرلذا ما حق اینكه عقاید ممنوع است، و 

ارتداد خود  ا پیدا می کند و خود فرد مرتد،وقتی معن لذا به طور اساسی بحث مجازات مرتدریم، ندا

را جار بزند، و لذا بحث مجازات ارتداد، باید در مباحث مربوط به آزادي بیان، مورد بررسی قرار 

 اهیم پرداخت.در مجازات مرتدین، خو بعد، به بررسی عنصر آزادي بیان فصل رد بگیرد، که

 

 را اش اعتقادي بی و ارتداد مرتد، که شود می مجازات به حكم هنگامی تنهابه صورت خالصه،   

 این. است روایات در( توبه درخواست) "استتابه" تعبیر دیدگاه، این گاه تكیه .کند اعالم و اظهار

. است معنا بی "تتابهاس" وگرنه باشد کرده اظهار را اش عقیده شخص که دارد معنا جایی در تعبیر

 هنگامی ارتداد دیدگاه بنابراین. دانندمی اسالم حقانیت به آگاهی و علم را شده یاد قید دیگر بعضی

 از ناشی ارتداد اگر. باشد گرفته صورت اسالم حقانیت به علم رغم به که شود می مجازات موجب

 یاد قید از نظریه این طرفداران .نیست مجازات موجب باشد، آن حقانیت در شك یا اسالم به جهل

 بعضی. باشد انكار و جهد با همراه ارتداد اندگفته برخی: اندکرده تعبیر مختلفی هايگونه به شده



 که این آن و دارد حقیقت یك به اشاره تعبیرات این همه. نباشد تقلید از ناشی ارتداد اندگفته دیگر

 21.دیگر عوامل نتیجۀ در نه باشد، گرفته صورت اسالم حقانیت به علم رغم به باید ارتداد

  

امّا، براي اینكه به صورت مشروح نشان بدهیم که مجازات مرتد، ارتباطی به بحث آزادي اندیشه   

 .ندارد، باید شرایط مجازات مرتد را در متون اسالمی مورد بررسی قرار بدهیم

 :26مرتد، به شرح ذیل است شرایط اعدام 

 و باشند بوده مسلمان والدینش از یكی بلوغ از قبل یعنی باشد طريف مرتد باید شخص این: اول»  

 سپس و بوده مسلمان داشته کردن فكر توان و بوده بالغ که حالی در ارتداد از قبل نیز خودش

 26.است شده مرتد

 24.باشد کرده ارتداد اعالم قصد و علم با و باشد حرفش لوازم متوجه باید: دوم

 25.شود نمی زنان شامل و است نمردا مخصوص مرتد قتل: سوم

 رسید نتیجه این به بررسی و تحقیق بنابر شخصی اگر یعنی. نباشد تحقیق روي از او ارتداد: چهارم

. نمیرسد قتل به حقوقی نظر از شخص این برگشت، اسالم از و نیست خوب اسالم، دین مثال که

 احساسات و شرایط تأثیر تحت و میفه کج از ناشی و باشد کرده رعایت را تحقیق شرایط باید البته

 دیگران اگر :میكنند بیان الدین فی اکراه ال شریفه آیه ذیل در آملی جوادي استادنباشد:  عواطف و

 به متأسّفانه که بود تحقیق و پژوهش اثر بر او ارتداد که شد معلوم و شدند خبر با او ارتداد از

 معهود، حدّ  یعنی فقهی، حكم نیز حال این در است، صمتفحّ  شاکّ  مصداق واقعاً و رفت کژراهه

 از صدوق که چنان شد، نخواهد جاري شبهه موضع در حدود زیرا شود،نمی جاري او درباره
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َّوالَّوالكفالةَّشفاعةَّوالَّبالشبهاتَّالحدودَّادرأوا: »کرد نقل سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت

 به شخصی )اگر 30.(46 ص ،24 ج الشیعه، وسائل ؛64 ص ،4 ج فقیه،ال الیحضره من ـ)«حد  ََّّفيَّيمين

 در تنها و تبلیغاتی جنجال و جار بدون) و شده تردید دچار خود دین در شبهاتی، با برخورد دلیل

 برگردد، اسالم به مجددا اگر بلكه شد، نخواهد او دامنگیر مجازاتی تنها نه شود، مرتد( خود باطن

 (35رفت. نخواهد بین از نیز او تدادار از قبل نیك کارهاي

 از کسی اگر بنابراین. کند پیدا اجتماعی جنبه او جرم تا باشد کرده علنی را خود ارتداد باید: پنجم

 اعدام نكند، کرنا و بوق در را جدیدش اعتقاد و نزند جار را خود ارتداد ولی باشد برگشته دین

 32.نمیشود

 33. باشد داشته علم ،نماید می انكار آنچه دنبو دین ضروري به باید مرتد شخص: ششم

 فعل و عمل در را مذهب ضروریات اگر بنابراین. کند بیان الفاظ و کالم با باید را ارتدادش: هفتم

 کردن مسخره و اهانت مستلزم او فعلی انكار اگر 34.نمیشود او شامل مرتد حكم باشد، کرده ترک

 31.نه صورت این غیر در و دارد را حكم همین نیز باشد دین ضروري

 صورتی در باال شرایط وجود صورت در شخص یعنی. باشد داشته را تكلیف کلی شرایط: هشتم

 «36.باشد اختیار روي از ارتدادش و بوده عاقل بوده، بالغ ارتداد درحال که دارد را ارتداد حكم

ات نمی گردد، لذا، مشخص است که کسی به صرف مرتد شدن و تغییر نظر راجع به اسالم، مجاز  

 نه ارتداد، رسمی اعالم که این دلیل بلكه براي مجازات شدن، شرایط زیادي باید حاصل شوند. به

 روشی عنوان به بلكه منطقی، گوهاي و گفت و ادیان آزادي چارچوب در اي مسئله عنوان به
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 ناشی عمال و فت،گر می قرار استفاده مورد مسلمانان، اعتقادات و اسالم بردن بین از براي زیرکانه،

 هاي مجازات. نماید پوشی چشم آن از سادگی به توانست نمی اسالم تفكر، نه و بود سیاست از

 دشمنان مدارانۀ سیاست و آمیز شیطنت استفادۀ همین از ناشی ارتداد، براي شده وضع سنگین

 در مشخص و واضح نتایج به رسیدن و منطقی گوهاي و گفت گرنه و بود، ارتداد موضوع از اسالم

 و جو و جست که است دینی اسالم، است. بوده اسالم تعالیم روح با منطبق دینی، زمینۀ هر

 شخص هر و 36داند می الزم موارد از بسیاري در و جایز دین فروع و اصول تمام در را پرسش

 دین این در شده مطرح مسائل تمام تواند می خود معلومات و دانش سطح به توجه با مسلمانی،

 باشد، نشده اقناع مناسبی دلیل با که زمانی تا و دهد قرار خود بررسی و بحث مورد را مانیآس

 .نمود نخواهد وارد آسیبی او اسالم و دینداري به آید، می وجود به او درون در که تردیدي و شك

 ادت،حس دلیل به که داشتند تصمیم بودند، برده پی اسالم حقانیت به که این با کافران، از گروهی

 انتشار با افراد، این 34برگردند خود دین از که نمایند وادار را ایمان با افراد مختلف، هاي شیوه با

 داد دستور ایمان با افراد به خداوند اما داشتند، کاري چنین انجام به تصمیم منطقی، غیر شبهات

 خودداري آنان با زیكیفی برخورد از و برخاسته افراد گونه این با مبارزه به منطقی دالیل با که

 با مختلف، ادیان پیروان با که است آن االهی اولیۀ فرمان که است مهم نكته این به توجه 35.نمایند

 و ظلم صدد در بلكه نیستند، حقیقت دنبال به که آنانی مگر بپردازیم، گو و گفت به شیوه بهترین

 دشمنان بنابراین،. شد روبرو ستشك با قبل شیوۀ اسالم، قوي منطق به توجه با 40.باشند می ستم

 بی و منطق بی دینی اسالم، که نمایند وانمود چنین تا گرفته، پیش در را جدیدي روش اسالم

 در. نمایند می ترک را آن مدتی، از بعد یابند، می گرایش دین این به که اشخاصی و بوده دلیل

 به که نمایند اعالم و داده جلوه حقیقت جویاي افرادي را خود که گرفتند تصمیم آنان راستا، این

 زمان گذشت از بعد اما اند، شده مسلمان اند، یافته خود دلخواه هدف را اسالم که آن دلیل
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 اطالع به فراوان، تبلیغ و صدا و سر با را قبلی دین به بازگشت و دین این از خود خروج کوتاهی،

 نمایند شبهه و شك این دچار را سلمانانم دیگر مستقیم، غیر طور به شیوه این با و برسانند مردم

 حقیقت، جویاي و دانشمند ظاهر به مسلمانان تازه این چرا پس بود؛ منطقی دینی اسالم اگر که

 45!اند؟ گفته ترک را اسالم

 آزادي محدودۀ از دیگر ارتداد، موضوع که رسید نتیجه این به توان می فوق، مقدمات به توجه با  

 شكست به و تضعیف براي سیاسی روشی به و شده خارج 42بود، اسالم تأیید مورد که ادیان

 بدون اساس، همین بر. اندیشید آن براي اي چاره باید می طبیعتا و بود شده تبدیل اسالم کشاندن

 که این یا و شود، ممنوع دین، با مرتبط مسائل با ارتباط در منطقی گوي و گفت و بحث که آن

 مقدس دین از خروج رسمی اعالم که شد مقرر شوند، مسلمان الزاما که شوند مجبور کافران تمام

 باشد داشته پی در را مرگ جمله از سنگینی؛ هاي مجازات است ممكن ،(باطنی ارتداد نه و) اسالم

 عمل به جلوگیري اسالم، پیروان میان در مرج و هرج ایجاد و دشمنان استفادۀ سوء از راه، این از تا

 43.آید

 

که جمله اي قرآنی به معناي « الاکراه فی الدّین»د، گمان می کنند که مجازات مرتد با برخی افرا  

اتی که ارائه شد، مجازات غیراجباري بودنِ دین است، تناقض دارد، که گمان می کنیم با توضیح

مرتد، به معناي اجبار در دینداري نیست، و مجازات عمل سوء فرد در نشر عقاید باطل خودش 

 است.

مثل این است که  مرتد تا تبلیغ نكند مجازات نمی شود، ل ممكن است برخی بگویند اینكهحا  

 اگفته شود که قاتل را دستگیر نمی کنیم تا وقتی که قتل مرتكب شود؛ ولی اینطور نیست، زیر

قاتل تا زمانی که قتل را مرتكب نشود قاتل نیست، و تحت پیگرد قرار نمی گیرد، ولی مرتد از 
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تا وقتی که شرایطی که گفتیم را پیدا  می شود، مرتد است اما با این وجود اسالم خارج زمانی که از

 نكند، با وجود اینكه مرتد است، مجازات نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م: آزادی بیانفصل هفت

 

با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل ارائه شد، مشخص گردید که مجازات مرتد، به معناي نفی   

ا اظهار و اعالم ننماید، تحت پیگرد قرار آزادي اندیشه نیست، و تا زمانی که مرتد، ارتداد خودش ر

نخواهد گرفت. اینجا مسئله اي دیگر به ذهن خطور می کند و آن اینكه آیا مجازات مرتد، با آزادي 

 بیان منافاتی ندارد؟

 در پاسخ به این مسئله باید گفت:  

 

د، ولی باید توجه اول اینكه، هر چند در ادامه توضیح خواهیم داد که مرتد نیز حق اظهار نظر دار  

 آزادي و عقیده خالف به بیان، آزادي همچنین و ،بیان داشت که بیان هر عقیده اي آزاد نیست.

 ،بیان آزادي و بیان دیگر، بیان به. است اجتماعی ايمقوله  بلكه ،نیست شخصی امري ،عقیده

 مقوالت همه مانند چون لذا. کندمی  پیدا معنا و مفهوم اجتماع و جمع در تنها که است اي پدیده

 مصالح و نیازها احساسها، باید شود،می  مربوط دیگران سرنوشت به ،اجتماعی هايپدیده  و

 جمله از ،اجتماعی مقوالت و هاپدیده  از هیچكدام ،علت همین به. شود گرفته نظر در نیز دیگران

 حدودي به محدود و نمندقانو بلكه نیستند، رها آزاد و ايجامعه  هیچ در ،عقیده اظهار و بیان

  .است شده لحاظ جامعه اکثریت نفع ،آن در که هستند

 واقعاً دانند،می ،بیان آزادي مروّج را خود که غربی جوامع در آیا: که آیدمی پیش سؤال این اکنون  

 مطلق آزادي دیگر، جاي هیچ در نه و آنجا در نه خیر، مسلّماً ؟است آزاد اعتقاد و عقیده هر بیان

 ،بیان آزادي بهانۀ به توانندمی  کشورها این کارشناسان آیا. سودمند نه و است ممكن نه ،بیان

 و بزرگ جوامع تا گرفته خانواده و خانه از) جوامع همۀ کنند؟ فاش را فضایی هايپروژه  مهم اسرار

 را آن افشاي و ورود اجازۀ که دارند قرمزي خطوط ،گروهی و جمعی منافع حفظ منظور به( کالن



 حقیقتی همان ،گروهی و فردي مصالح از آن تابعیت و بیان محدودیت. دهندنمی  کس هیچ به

 المثلضرب این نظیر. است گرفته قرار همگان تصدیق مورد نیز عامیانه فرهنگ در که است

 حكم این با همگام نیز، اسالم.« دارد مكانی نكته هر و جایی سخن هر: »گویدمی که حكیمانه

 در بیان و اطالعات مطلق آزادي از ،ندانسته مفید جامعه در را مطلبی و عقیده هر بیان ،عقالیی

 اعالم ،است ممنوع آنجا در ،بیان آزادي که مواردي از یكی. است داشته برحذر اسالمی جامعه

 44.است دین از پشیمانی و ناامیدي

 همینطور و باال غلظت با اسید از سطلی یا یردبگ دستش چاقو دارد دوست فرض کنید شخصی  

غیراخالقی و  این آیا. نه یا میكند برخورد کسی به که ندارد هم کاري. بچرخد خودش دور

 دارد دوست نفر یك مثالً بكند؟ یا کاري چنین نگذاریم و بگیریم را او جلوي که است غیرمنطقی

 را او جلوي که نیست اخالقی و منطقی این اآی کند، برپا را خود مسافرتی چادر چهارراه وسط در

کند؟ پس روشن است که آزادي تا جایی معنا دارد که منجر به  بنا چادر آنجا در نگذاریم و بگیریم

 ضرر یا آسیب یا محدودیت آزادي دیگران نشود.

 

 م:کنی می بررسی را جامعه و الهی حقوق و مرتد فرد آزادي ي رابطه نگاه، این اساس بر اکنون  

 و بایدها قالب در که) دارد ها انسان بر خداوند که حقی اساس بر: خداوند حقوق و الف(مرتد

 نباید مرتد فرد ،(است داشته بیان السالم علیهم معصومین روایات و قرآن آیات وسیلۀ به را آنها نبایدها

 فكري انحراف موجب ررهگذ این از و بپردازد مردم عوام بین در خود الحادي عقاید اظهار و ابراز به

 فضاي در تنها و است نپرداخته خود عقاید تبلیغ و اظهار به که جایی تا مرتد فرد. گردد آنان

 در فردي چنین است، گراییده الحادي عقاید به و گردانده رو اسالمی عقاید از خود فكر و اندیشه

 پاسخگو آخرت در باید و شده کافر باطن در هرچند شود؛ نمی مجازات و دارد مسلمان حكم ظاهر

 باطنی، ارتداد بر عالوه پردازد، می خود الحادي عقاید اظهار و ابراز به مرتد فرد که وقتی اما .باشد
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 می قرار[ مرتد احكام] فقهی نواهی مشمول لحاظ بدین و است شده دچار نیز فقهی ارتداد به

 .گیرد

 کند می ایجاب مسلمانان اجتماع و «جامعه حق» الهی، حقوق از گذشته: جامعه حقوق و مرتد(ب

 اي جامعه هر که است این نه مگر. شود جلوگیري جامعه در دینی بی و الحاد ترویج گونه هر از که

 کند، می دار خدشه را آنان ملی منافع که اي حادثه گونه هر و خاک و آب به تجاوز مقابل در

 هاي سرمایه جامعه هر که است این نه مگر ایستد؟ می آن مقابل در و دهد می نشان حساسیت

 کند تهدید را ها سرمایه این که کسی هر مقابل در و دارد می پاس را خود معنوي و مادي

 حفظ آیا آن؟ معنوي هاي سرمایه یا است تر مهم جامعه مادي هاي سرمایه کند؟ می ایستادگی

 مجسمه دادن دست از آیا فرهنگی؟ و دینی هویت حفظ یا است تر مهم آهن و گاز و نفت معادن

 و اندیشه دادن دست از یا است، بارتر زیان اسالمی جامعه براي باستانی طالیی قطعه یا سنگی اي

 هنگام تا تولد بدو از را خود اجتماعی و فردي اعمال تمامی مسلمان مردم که اسالمی فرهنگ

وي نشر مواد مخدر، به طور مشابه، در اکثر جوامع متمدن، جل اند؟ کرده تنظیم آن اساس بر مرگ

مردم خودشان عقل دارند، و می توانند تصمیم بگیرند مصرف "گرفته می شود و. کسی نمی گوید 

اینجا باید بپرسیم که آیا  "بكنند یا مصرف نكنند، و ما حق نداریم به جاي آنها تصمیم بگیریم.

 .حفظ سالمت جسمانی اعضاي جامعه مهمتر است، یا حفظ سالمت روحانی و معنوي

 

 بر اجتماعى احكام. مى شود تقسیم اجتماعى احكام و فردى حیطۀ احكام دو به اسالم احكام پس  

 را فردى آزادى هاى از بخشى مصالح، این تأمین گاه و مى شوند، وضع اجتماعى مصالح اساس

 را خود تالش تمام اگر مرتد شخص نیست. انكار قابل جامعه اى هیچ در نكته این. مى کند محدود

 فردى احكام حیطۀ در واقعاً و است معذور خدا، نزد خود، ارتداد در باشد، کرده حق شناخت در

 مجرم نیز فردى احكام ۀحیط در باشد، کرده کوتاهى حق شناخت در اگر اما ،41نیست مجرم، خود
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 گیردمى قرار اجتماعى احكام حوزۀ در او رفتار بكشاند، جامعه به را خود ارتداد مرتد، هرگاه  .است

 دیگران حقوق اوالً :زیرا است؛ مجرم دیدگاه این از و مى کند پیدا را اجتماعى احكام هاىمالک و

 ترویج که است واضح و مى کند شك و شبهه ایجاد عمومى اذهان در چرا که است، کرده ضایع را

 شبهات بررسى که جا آن از و مى شود جامعه ایمانى روحیۀ تضعیف باعث عمومى افكار در شبهات

 نمى بینند خود در را توانایى این که - دیندار مردمِ عامۀ است، شناسان دین و متخصصان توان در

 روحیۀ حفظ که این از قطع با ثانیاً  .بماند سالم جامعه عمومى فضاى که مى دانند خود حق -

 دین شعائر تعظیم به لذا مى داند، اجتماعى مصالح از را آن اسالم است، مردم حق جامعه ایمانى

 حكم دیدگاه از شاید ارتداد که این نتیجه 46.است کرده نهى آن شكستن از و 46.است کرده ترغیب

 44.است جرم اجتماعى حكم دیدگاه از ولى نباشد، جرم فردى

 

 

 سؤال و شبهه بیان اصل: گفت باید باز است. ، با شرایطیدوم اینكه، راه بیان عقیده براي مرتد نیز  

 «حقّ » از توان می جا همه و کس همه بین در آیا چگونه؟ و کجا اما است؛ تنیپذیرف اسالم در

 و شناسی هستی مباحث ترین مهم مورد در که رواست آیا کرد؟ استفاده اشكال و سؤال طرح

 بین داوري انتظار آنان از و پرداخت اشكال و ایراد به مردم عوام بین در دینی، مباحث ترین عمده

 داشت؟ را درست سخنان از پیروي و تنادرس و درست سخنان

 مخاطبان و حاضران حوصلۀ با متناسب باید جوابی و سؤال هر طرح دینی، مباحث ي حوزه در

 از باکی هیچ دهد، می اجازه خوانندگان و مخاطبان عقلی طاقت و علمی حوصلۀ که جایی تا. باشد

 و سؤاالت و دینی مباحث چه هر که است طبیعی. نیست آن جواب ارائۀ و اشكال و سؤال طرح
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 می قرار کوچكتري دایرۀ در آن مخاطبان و شنوندگان شود، می تر مایه پر و تر عمیق اشكاالت

 .برخوردارند کمتري تعداد از و گیرند

 و نظران صاحب و اسالمی معارف متخصصان جمع در سؤالی و اشكال هیچ طرح که، آن حاصل

 به مجامع گونه این در توانند می نیز مرتد و 45ملحد دافرا. نیست ممنوع حوزه، این اندیشمندان

 در توانند می آنها. بنشینند گفتگو و بحث به مخاطبان و حاضران با و بپردازند سؤال و اشكال طرح

 ابراز. بپردازند برهان و دلیل اقامۀ به و کنند بیان را خود الحادي عقاید علمی، مجامع گونه این

 پی در جانی و آبرویی تعرض هیچگونه و است آزاد مجامع گونه این در دینی ضد و الحادي عقاید

  10.داشت نخواهد

 «احتجاج» کتب در و است بوده مرسوم المالسّ علیهم معصومین ائمه عملی سیرۀ در همچنانكه  

 بن هاشم چون شاگردانی تربیت و تشویق همچنین و. است شده گردآوري ها مناظره این از بخشی

 با علمی هاي مناظره انجام براي المالسّ علیهم معصوم امامان توسط... و مفضّل الم،س بن هشام حكم،

 15.است مطلب این گویاي خود دینی، مخالفان

 کوچكترین حقیقت، کشف و تحقیق پرسش، طرح زمینه در که یابیم درمی فوق نكات به توجه با  

 نسبت احترامی بی و تعرض ترینکم و ندارد وجود غیرمسلمانی یا مسلمان محقق هیچ براي مانعی

 جان یا آبرو به تعرض که ندارد وجود فقهی فتواي هیچ نیز و روایتی و آیه هیچ. نیست مجاز او به

 عالمان کلمات و روایات و آیات عكس، بر بلكه باشد، شمرده مجاز را مسلمان غیر یا مسلمان محقق

 .است پرسش و سوال طرح و تدبر و تعمق به پژوهان دانش تشویق از مملو سراسر دینی
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 مرتد در اسالم شدن تم: دالیل مجازاتفصل هش

  

در فصلهاي قبل دیدیم که کسی به صرف مرتد شدن و خروج از اسالم، مجازات نمی شود و   

باید در یك نفر باشند، تا او مجازات شود که مهمترین آنها اعالم ارتداد است، و  شرایط زیادي

زاد است و در آن ط خاصی حتی در ابراز عقیده نیز آتد نیز، در شرایهمچنین دیدیم که شخص مر

 شرایط نیز، هیچ تعرضی بر او روا نیست.

می  ولی به هر حال برخی از مرتدّین، شرایط مجازات را کسب می کنند، و دستگیر و مجازات  

 دادگاه در دادشارت باید بلكه؛ نیست سادگی همین به کسی ارتداد به حكم است ذکر شایان گردند.

 جامع مجتهد پیش وي ارتداد نیست اسالمی حكومت که هنگامی و برسد ثبوت به اسالمی

 به اسالمی حكومت در نیز قتل حكم اجراي. دهدمی ارتداد به حكم او و شودمی ثابت الشرایط

 فردي کشتن به عمومی اجازه تقلید مرجع چنانچه صورت این غیر در و است شرع حاکم عهده

 12.کند اقدام آن به است کفایی واجب مسلمانی هر بر ،داد

   

 عناصر و لوحان ساده تردید موجب( 5علنی شدن ارتداد توسط مرتد، عوارض متعددي دارد:   

 مندانعالقه ساختن دلسرد و اسالم علیه بر تبلیغاتی جنگ موجب( 2. شد می ایمان سست

 به شد می مسلمین نیروهاي در شدید مرج و هرج و تزلزل موجب(3. گشت می اسالم به گرایش

 را خود نیروهاي کیفیت و کمیت دقت به نتوانند ،اجتماعی مخاطرات در گاه هیچ که اي گونه

 کنند ریزي برنامه آن براساس و نموده ارزیابی

 زات شدن چنین شخصی را بررسی کنیم.در این فصل، بر آنیم که دالیل مجا  

   

                                                           
12 http://www.porsojoo.com/fa/node/39589 

http://www.porsojoo.com/fa/node/39589


 :کرد بیان توان مى زیر امور در را آن مجازات فلسفۀ ارتداد، اعالم بودنِ جرم به توجه با  

 

هاي اجتماعی و فردي بر محور دین ي اسالمی، دین است و تمام فعّالّیتیك. پایه و اساس جامعه

ي اسالمی حضور دارد. هر ي زوایاي جامعهشود. دین مانند روح زندگی بخش در همهانجام می

اندازد. اگر انكار، تكذیب و ه به جایگاه رفیع دین وارد شود، اساس جامعه را به خطر میاي کصدمه

استهزاي دین، به ویژه توسّط مسلمانان صورت گیرد، شبهه و تردید و عدم پایبندي نسبت به دین 

کند. دشمنان اسالم که همواره به دنبال نفوذ و ضربه  و رشد میاسالمی رخنه  ۀدر میان جامع

ایمان و  به دین هستند، اگر این راه را باز ببینند، با به کار گرفتن و جذب افراد سست زدن

اهمّیّت نمودن آن، اقدام خواهند  کشاندن آنها به کفر، براي خارج کردن دین از جایگاه خود و بی

عظیم به نابودي کشیده خواهد شد. اسالم که  ۀاسالمی با از دست دادن این سرمای ۀکرد و جامع

پذیر، با وضع حكم ارتداد به مقابله با آسیب ۀدین جامع و کامل است با تشخیص درست این نقط

کسانی که در صدد ضربه زدن به دین هستند پرداخته، ایمان و باورهاي حقّ مردم را در حصار امن 

 ست.قرار داده و با حفاظت از سالمت جامعه، زمینه را براي رشد و سعادت افراد آن فراهم کرده ا

 

 

دو. اثر روانی و اجتماعی دیگر این حكم، باال بردن اهمّّیت و ارزش دین است. دین براي انجام 

رسالت خود باید در جامعه جایگاهی رفیع داشته باشد؛ همانند حكم قصاص و مجازات سارق که 

ن و زنند، بلكه جا کند که نه تنها به قتل و سرقت دست نمی حالتی براي افراد جامعه فراهم می

کوشند. حكم ارتداد کمك  کند و در جهت حفظ آن می مال دیگران براي آنان احترام پیدا می

کند تا دین در نظر مردمی که از منزلت و ارزش نظري و عملی آن آگاه نیستند، جایگاه و ارزش می

م و شود. اگر دین در نظر مردم، مه واقعی خود را بیابد؛ و فواید بسیاري از این طریق حاصل می

دهند؛ به دنبال  دارند؛ آن را آسان از دست نمی ارزشمند شد، توجّه خاّصی به آن مبذول می



آیند و با طرح نظرات پخته و سنجیده، به رشد عملی و آگاهی  آگاهی و اطالع صحیح از آن بر می

 کنند. رسند و این چراغ هدایت را از تیرگی و خاموشی حفظ می می

 

آید. بیان کردیم که  اي که گذشت به دست می ا توجه به نكتهسه. حكمت دیگر این حكم ب

یابد. خداوند با وضع حكم  تشخیص و پذیرش دین حق با سالمت عقل و بیداري فطرت امكان می

ارتداد، هم مالکی براي سنجش عقل قرار داد و هم عاملی براي بیداري فطرت. عامل مهّم بیداري 

ر، با یاد مرگ و آیات قیامت آغاز کرد و علماي اخالق هم فطرت، یاد مرگ است. اسالم هنگام ظهو

 13دانند.یاد مرگ را عامل اساسی در بیداري و سلوک می

 

چهار. این نوع ارتدادها مایۀ فتنه و اغتشاش و درگیري و خونریزي می گردد، و ملت ایران، هنوز 

 .درگیریهاي خونین مسلمانان با بابیان و بهائیان را فراموش نكرده است

 

 

پنج. آزادي ارتداد مایۀ سستی عقاید مردم باألخص ساده لوحان می گردد، که همبستگی اجتماعی 

 14و وحدت ملی را از بین می برد و راه را براي سلطۀ دشمن هموار می سازد.
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 همچنین مطالب ذیل به عنوان دالیل مجازات مرتد، قابل طرح هستند:    

 مجازات استحقاق -الف

 هر. است کرده ایجاد جامعه اخالقى نظم در اختالل جهت به که است کیفرى ،مرتد مجازات  

 سنگینتر باید مجازات باشد، بیشتر عمومى حقوق تضییع نیز و مذهبى و اخالقى اختالل اندازه

 سعادت از دور اى جامعه ،برود تضعیف به رو آن در دینى ۀروحی که اى جامعه است روشن. باشد

 هر ارتداد، بر عالوه که است دلیل همین به. باشد پیشرفته تكنولوژى نظر از هرچند است، واقعى

 قبیل از است، سنگین مجازات داراى کند، تضعیف را عمومى ایمان و اعتقادات که دیگرى عمل

 در امور این تقدس وقتى زیرا ؛علیهم الساّلم اطهار ائمه و صلّی اهلل علیه و آله و سلّم  اکرم پیامبر به گویى ناسزا

 .شودمى باز آن نابودى و دین تحریف راه ،شود شكسته جامعه

 

 

 مجرم شخص توسط ارتداد تبلیغ ۀادام از جلوگیرى -ب

 

 مجازات است. نشده مرتكب اجتماعى جرم ،است نكرده اظهار را خود ارتداد که زمانى تا مرتد  

 .بندد مى را دادارت تبلیغ راه ،است شده تعیین ارتداد براى اسالم سوى از که سنگینى

 

 جامعه در دین اهمّیت دادن نشان -ج

 اهمّیت آن براى امورى چه که دهدمى  نشان خود قوانین وضع با جزایى و حقوقى نظام هر  

 .رساند مى را جامعه ایمانى ۀروحی حفظ اهمیّت ارتداد، براى سنگین مجازات وضع. دارد بیشترى

 



 آن پذیرش از قبل دین، در بیشتر تفكر به ترغیب -د

 

 این. بپذیرند را اسالم بیشترى دقت و توجه با که کندمى  ترغیب را مسلمانان غیر مرتد، مجازات  

 .کند مى جلوگیرى سست ایمان از مسئله

 

 اخروى مجازات تخفیف -ه

 

 از مهربانتر متعال، خداوند. شودمى اخروى مجازات تخفیف باعث دنیوى مجازات دین، دیدگاه از  

 صدر در که است مطلب این نشانگر روایات. کند مجازات بار دو گناه یك براى را انسان که است آن

 را مجرمان و داشته وجود شودمى  آخرت در شدن پاک باعث دنیوى مجازات که باور این اسالم

اگر  همانطور که پیش از این گذشت، )البته.است نموده مى گناه اعتراف به تشویق حدّ، ۀاقام براى

تالش کافی براي یافتن حقیقت را بكند ولی به اسالم نرسد، نه مجازات اخروي و نه مجازات ، مرتد

  (دنیوي ارتداد، شامل او نخواهد شد.

 را دیگرى راه خداوند امّا شود،مى  اخروى مجازات تخفیف باعث الاقل دنیوى مجازات گرچهتذکر: 

 ،کند خالص ۀتوب گنهكار اگر. است خالص ۀتوب آن و است کرده عنایت آخرت، در شدن پاک براى

 .شود مى بخشیده او گناه ،باشد داشته دنیا در شرعى مجازات به نیازى که این بدون

 

 کریم قرآن در که آنچه نیز و شد گفته مرتد مجازات ىفلسفه عنوان به که مواردى شاید سؤال:  

 مرتد شخص یعنى باشد؛ن صادق مرتد مصادیق ۀهم در 11است شده نازل کتاب اهل ۀتوطئ ۀدربار

 ایمان بر را منفى آثار آن او ارتداد یا و باشد نداشته عمومى ایمان علیه بر توطئه قصد وجه هیچ به
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 چیست؟ مطلب این علت. است نداده تخفیف را او مجازات اسالم باز اما باشد، نداشته مردم عمومى

 پس نباشد، صادق مورد یك در است مرتد مجازات ۀفلسف که امورى است ممكن دیگر عبارت به

 کند؟مى جارى را مجازات نیز مورد آن در اسالم چرا

 

 آن به که دهد مى قرار حكم آن ۀفلسف از تروسیع را حكم موضوع ۀدایر گذارى قانون هر: پاسخ  

 مهمترین از نكته دو به فقط که است نكاتى دلیل به این و گویند مى "گذارى قانون در احتیاط"

 :کنیممی  اشاره آنها

 

 بتوان که نیستند اى گونه به کندمى  مشخص را موضوع دقیقاً و واقعاً که قیودى گاه -الف

 خیابان، یك در اتومبیل پارک ممنوعیت اصلى ۀفلسف مثالً . گذاشت انسان ۀعهد به را آن تشخیص

 ۀادار اما ندارد، وجود خلوت روزهاى در فلسفه این و است خیابان آن در ترافیك وضعیت کنترل

 چون کند؛ مى ممنوع مستمر و دائم بطور را خیابان آن در اتومبیل پارک رانندگى، و راهنمایى

)به طور مشابه در مجازات مرتد نیز،  .بگذارد مردم ۀعهد به را ترافیك سنگینى تشخیص تواند نمى

تشخیص  ، به نیت فرد باز می گردد که براي سایر انسانها قابلتوطئه علیه ایمان عمومی بودن

، هر مرتدي براي نجات از مجازات می تواند ادعا کند نیست، و لذا اگر چنین قیدي را قرار بدهیم

 (که قصدش توطئه علیه ایمان عمومی نبوده است.

 

 را حكم آن موضوع ۀدایر احتیاط روى از قانونگذار که است زیاد چنان حكم یك اهمیّت گاه -ب

 ۀمحدود مانند. دهندمى  انجام را حكم آن مردم حتماً  که کند یقین تا دهد مى قرار وسیعتر

 1 غُرق ۀمحدود با باشد دور به مردم دید از باید که نظامى تأسیسات یك مثالً  ارتش، غرقگاههاى

 چند تا را غرق ۀمحدود تأسیسات، آن اهمّیت تناسب به ارتش امّا ماند، باقى محرمانه کیلومترى،

 .کند پیدا هدف تأمین به یقین تا دهدمى افزایش برابر



 

 از وسیعتر را احكام موضوع ۀمحدود خداوند شودمى باعث نكته دو این نیز اسالم گذارى قانون در  

 .شود تأمین فلسفه آن حتماً  تا دهد قرار احكام ۀفلسف واقعى موضوع

 تماماً تتعزیرا معتقدند و حد؛ نه دانندمى  تعزیرى حكم را ارتداد براى مرگ مجازات برخى البته  

 گفت تواننمى  لذا است؛ نشده معین اسالم در آن براى خاصى شكل و است حاکم دست به

َّفقهَّوَّالفقيهَّواليةَّفىَّدراسات منتظرى، حسینعلى: ک.ر. است مرگ اسالم دیدگاه از ارتداد مجازات

 525.16 - 544 ص اسالم، در ارتداد والیى، عیسى: ک.ر نیز ؛346 ص ،3ج ،االسالميةَّالدولة

 

 

 رسولش به و خدا به آدم این گفتند و کردند ضبط نوار یك در را کسی صداي اگر حال سوال:  

 قولش آیا کرده اند، مجبور مرا آقا گویدمی آدم این شده، پخش که نوار نوارش، هم این و شده کافر

 نه؟ یا است قبول

 :جواب    

 اکراه بر قرینه به اگر گویندمی آقایانحانی در پاسخ به این سؤال می فرمایند: ت اهلل سبآی     

 .است اعدام به محكوم آدم این نباشد، قرینه اگر اال و است، بولق قولش باشد،

 روي از آدم این که بشود قائم بیّنۀ اگر بلكه نیست تندي این به مسئله کنم،می فكر من ولی     

 ولی اکراه، بر بشود قائم امارۀ اینكه مگر اندگرفته اختیار را اصل آنها است، زده حرف اختیار و اراده

 اال و «یقتل» شد، اختیار بر قائم امارۀ اگر است، خاص شرائط چون یعنی گویم،می را عكس من

 .بالشبهات تدرأ الحدود بوده، اکراه عن که کرد ادعا خودشنشد، قائم اختیار بر امارۀ اگر
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 مگر گیردمی دي سی و نوار این صحت بر را بنا مشهور که است این مشهور با ما فرق پس     

 .باشد اکراه بر دلیل اینكه

 بر بیّنۀ اگر اما سهالً، و اهالً  است، اختیار بر بیّنۀ اگر یعنی گذارم،می عكس بر را بنا من ولی     

 رها را او پس «بالشبهات تدرأ الحدود»  شدم، مجبور من که شد مدعی خودش و نیست اختیار

 16.کنندمی
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 م: مجازات مرتدنه فصل

 

 باید معناي چند واژه روشن گردد:جازات مرتد در اسالم، پیش از بررسی م  

 بلوغ از پس او و اندبوده کافر او نطفه انعقاد هنگام به مادرش و پدر که است کسی: ملی مرتد  

 14است شده کافر مجددا و شده مسلمان آن از پس و کرده کفر اظهار

 خودش و اندبوده مسلمان اشفهنط انعقاد هنگام در مادرش یا پدر که است کسى :فطري مرتد  

 15.است شده خارج اسالم از سپس و کرده، اسالم اظهار بلوغ، از پس

 بعد اي بچه اگر پس است، بلوغ از بعد اسالم اظهار فطري ارتداد براي مجازات شرط فقها نظر طبق

 شود، نمی محسوب فطري مرتد است، ولی مرتد کند، اختیار را کفر بلكه نكند، اسالم اظهار بلوغ از

 60.دارد را ملی مرتد حكم بلكه

 را حال و گذشته فقیهان اکثر که گروهی: دارد وجود مسلمانان میان رویكرد و ارتداد حكم درباره  

 و زنان ارتداد البته. شود می قتل موجب ]براي مرد[ ارتداد که این باورند بر می دهند، تشكیل

زن مرتد، در فقه شیعه اعدام  به کل ]وتاس شده استثناء حكم این از توبه صورت در ملی مرتد

 .نیست قتل موجب ارتداد معتقدند است، اندک تعدادشان که دیگر گروه. نمی گردد[

 اوالً زیرا شود، نمی کشته مرتد که دارد این در ظهور کریم قرآن: انددسته  دو نیز اسالمی منابع  

. است شده بسنده اخروي کیفر هدیدت به تنها و نیامده مرتد قتل از سخنی هیچ ارتداد آیات در

 و سنت اما .دارد داللت عقیده و ایمان آزادي بر صراحت به عقیده و ایمان به مربوط آیات ثانیاً

]البته با  شده، کافر و برگشته اسالم از که را يمرد و دندار مرتد قتل  صراحت بلكه ظهور روایات،
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 دیگر برخى و( 415 ص ،2ج المنهاج، تكلمۀ مبانى خویى،) دانندمى شرط والدت هنگام در را والدین از یكى اسالم برخى، ؛336 ص ،2 ج تحریر الوسیله، 15 

 (.415 ص ،2ج االفهام، مسالك ثانى، شهید) دانندنمى شرط را بلوغ از بعد اسالم اظهار
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 دوم رویكرد طرفداران .داند می قتل به وممحك همان شرایطی که در فصول گذشته، مطرح کردیم[

 طرفداران و کرده اند توجیه را روایات و جسته تمسك قرآن آیات به خویش مدّعاي اثبات براي

 65.اند کرده توجیه را آیات و جسته تمسك روایات به نخست رویكرد

نمی  قبول ظاهرا او توبۀ و می شود کشته است مرد فطري مرتد اگر» :نخست بر اساس رویكرد  

]همچنین اگر ازدواج کرده باشد، زنش بر او حرام می شود، یعنی همسر مسلمانش دیگر  62شود

 زن: ملی و فطري مرتد زن. است مشهور قول ،قول این و نمی تواند به چشم شوهر به او نگاه کند[

 ردک توبه اگر می شود، توبه به دعوت بلكه نمی شود کشته ملی، چه باشد فطري مرتد چه مرتد

می  توبه به دعوت روز سه تا نخست ملی مرتد مرد 63.می ماند باقی زندان در االّ و می شود آزاد

 ؛است اختالف توبه به دعوت مدت در: تذکر. شود می کشته االّ و شود می آزاد کرد، توبه اگر. شود

 می تعیین حاکم اختیار به که توبه، براي الزم مدت را آن برخی و دانند می روز سه را آن برخی

 61«64.دانند می شود،

 :روایات در مرتد حكم اما

 که مسلمانی مورد در السالم علیهجعفر بن موسی از: گوید می جعفر بن علی آمده روایتی در. 5

 که شخصی کردم سؤال. شودنمی داده توبه و شودمی کشته: فرمود کردم؛ سؤال شودمی مسیحی

 اگر شودمی داده توبه: فرمود( شده مرتد) برگشته سالما از وبعد آورده اسالم وبعد بوده مسیحی

 66.شودمی کشته نكرد قبول واگر( شودمی رها) کرد قبول
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 ،شود مرتد و برگردد اسالم از اگر زن: فرمود السالم علیهعلی حضرت: است آمده دیگر روایت در. 2

 66.دارد ابد حبس ولی شود؛نمی کشته

 صورت ودر توبه ابتداء ملی مرتد وحكم است قتل طريف مرتد حكم: گفت باید مجموع در پس

 و زن مرتد نیز تا زمانی که از کفر توبه نكند، حبس می شود. 64.است قتل توبه نپذیرفتن

 

سؤال: چرا مردي که مرتد ملی باشد، می تواند توبه کند، ولی مردي که مرتد فطري باشد، در   

 د؟صورت توبه نیز، مجازات دنیوي را باید تحمل کن

 پاسخ:

 غیب علم به که کسانی و داند می خداوند تنها الهی، احكام دیگر مانند را حكم این فلسفه  

 روایات در یا شده ذکر که نیز عللی. است ناتوان احكام این علت درک از ما عقل و دارند دسترسی

 نیز دیگري هاي جنبه و دارد نظر آن جنبۀ یك به تنها شده، ذکر االحكام علل و فلسفه عنوان به

 تابع الهی احكام که است درست البته.  است نشده بیان دلیلی هر به که باشد داشته است ممكن

 بلكه نیست، عمل آن خود مصالح و مفاسد در منحصر مفاسد، و مصالح اما است مفاسد و مصالح

 دستورات از برخی خداوند گاه یعنی. است آن به تعبد از ناشی و نهی و امر این خود صرف در گاه

 کنار در نیز احكام مورد در. می کند صادر شود، مشخص اش بنده تعبد اینكه براي صرفا را

 است مهمی مصالح از یكی بندگی مصلحت باشد، داشته واقعا می تواند عمل ان خود که مصالحی

 65.می گردد مترتب منهیات ترک و واجبات به عمل بر که

 مرتد) است بوده مسلمان اصالتاً که فردي ارتداد ضرر هک باشد این خاطر به شاید تفاوت این  

 آن توضیح شده مسلمان سپس ،بوده مسلمان غیر که است بیگانه فرد از باالتر مراتب به( فطري
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 اساس و ها ریشه که است خطري ارتداد که است شده گفته مرتد اعدام حكم فلسفه تبیین در که

 و فردي تشكیالت و نظامات این تمام گوید می تدمر فرد. کند می تهدید را اسالمی حكومت

 و اساس بی و باطل است، استوار رسالت به ایمان و پرستی یكتا اساس بر که مسلمانان اجتماعی

 ارتداد این بر بنا گردد جایگزین دیگري نظام نظام، این جاي به باید و است بخش زیان و مضر بلكه

 و دشمنان جذب مایه او، هاي واکنش و تحریكات و آید می در فتنه هسته صورت به فرد یك

 اسالم که است این. شود می منجر شورش ایجاد به و گردد می االیمان ضعیف افراد و مغرضان

 شود کشته مرتد که دهد می دستور قاطع طور به فسادهایی، و فتنه چنین ساختن کن ریشه براي

 .نگردد شومی حوادث چنین دستخوش اسالمی حكومت و دین نظام تا

 

 ضرر شود؛ می روشن ملی مرتد و فطري مرتد میان تفاوت نكته گفته، پیش مطالب به توجه با    

 مسلمان غیر که است اي بیگانه فرد از باالتر مراتب به است بوده مسلمان اصالتا که فردي ارتداد

 مسلمانان با نیرومند و قوي ارتباطات داشتن خاطر به اول فرد. است آورده اسالم سپس و بوده

 ضد به توانست خواهد بهتر و گذاشت خواهد مسلمانان هاي خانواده بر بیشري منفی تاثیرات

 مرتد که است این. است کمتر دومی نزد منفی اثر که حالی در. کند فعالیت و قیام اسالم، حكومت

 60.شود می معاف اعدام مجازات از اسالم، آغوش به بازگشت و توبه با که دارد را فرصت این ملی

 مجازاتش رفع و توبه قبول در بحث ولى شود؛ مى پذیرفته خداوند، نزد واقعى توبه مسلّماً  گرچه  

 کسى ارتداد با بوده، مسلمان خانواده و ریشه از که کسى ارتداد]چنانكه گفتیم[  .دنیاست این در

 زیرا کند؛ ىم فرق خیلى برگشته، سپس شده، مسلمان و بوده غیرمسلمان اش ریشه و اصل که

 مسلمان اول از که ملى مرتد برخالف دارد؛ مخربترى اثر و است سنگینتر بسیار اول، دسته جرم

 تعبیر به و ندارد چندانى اثر عادى، مسلمانان و عوام اعتقادات تزلزل در او برگشت و است نبوده
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 آن عفو باشد، تر سنگین جرم چه هر پس است؛ مجرم عفو معناى به دنیا، در توبه پذیرش دیگر،

 65.است تر ممكن آن عفو باشد، تر سبك چه هر و مشكلتر

براي درک دقیقتر مسئله همواره باید این نكته را در نظر داشته باشیم که مرد مرتد را به دلیل   

ارتدادش به عقیده اش، اعدام نمی کنند، بلكه دلیل مجازات مرتد، آسیبی است که او با تبلیغ 

ست، پس عفو در صورت توبه نیز، به میزان آسیبی که عملش رسانده است، جامعۀ اسالمی زده ا

 .، و نه به عقیده و اعتقادشبستگی دارد

لذا روشن شد که مردي که مرتد فطري باشد، توبه اش باعث عفو از مجازات اعدام نمی شود، زیرا   

تداد به جامعه رسانده این اعدام به دلیل عقیده نیست، بلكه به دلیل آسیبی است که با تبلیغ ار

 مسائل بقیۀ در»است، ولی اگر خودش توبه کند و تا زمان اعدام مثل یك مسلمان زندگی کند، 

 اگر است؛ قبول کند، کاسبی و کار است، قبول روزه اش است، قبول نمازش است، قبول توبه اش

 حتی بدهیم؛ غسل را او و بخوانیم نماز او بر باید فلذا است، مسلمان چون بخوانیم نماز باید بمیرد

و اگر گفته شود که در حدیثی که محمد بن مسلم از  ندارد مانعی کند، ازوداج بخواهد زنش با اگر

 حدیثکنیم، دقت پیامبر نقل کرده است، مرتد بعد از خروج، توبه ندارد، ]ژاسخ می دهیم:[ اگر

 این براي شان توبه کنند، توبه می خواستند که کسانی نمی شود، ساقط قتلش بگوید خواهدمی

 تسقط ال یعنی )=توبه ندارد(،«له توبۀ ال» می گوید فلذا کنند، فرار قتل چنگال از که بود

  62«.نیست احكام سایر به ناظر قتله)=]مجازاتِ[ قتلش ساقط نمی شود( ]و این مسئله[
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 م نمی گردد؟مرد مرتد، اعدام می گردد، ولی اگر زن مرتد، اعدا ،سؤال:چرا در فقه شیعه  

 جواب:  

 چه گر زن که( است این آن دالیل از یكی حداقل یا) است خاطر این به مرتد زن نشدن کشته  

 می قرار تاثیر تحت مرد، از زودتر سرشار، عواطف از برخورداري جهت به اما است، کامل انسان یك

 همین دلیل به البته و است گرفته صورت تخفیف زنان ارتداد حكم در جهت همین به. گیرد

 سبك در دیگر نكته. بود خواهد مرد از تر سریع و تر راحت نیز اسالم آئین به زن برگشت عواطف،

 تهدید ایجاد و زنان خطر که چرا. است گفته پیش فلسفه و حكمت همان زن، ارتداد حكم بودن تر

 و آئین براي توانند می مردان که است تهدیدي و خطر از کمتر مراتب به اسالمی حكومت براي

 63.کنند ایجاد اسالمی دولت

 تحت زودتر و اند متفاوت مردها با نوعاً  فكري و دفاعی سازمان لحاظ از که این به نظر ها زن  

 البته 64.است داده قرار تري آسان کیفر آنها براي اسالم شوند مرتد چنانچه. گیرند می قرار تأثیر

 به که آنچه و نیست احكام چرائی و( مفاسد و مصالح) مالکات کامل درک به قادر انسان عقل

 وحیانی منابع به متكی اگر شود می بیان( ارتداد حكم جمله از) احكام از برخی فلسفه عنوان

 61است. احتمال یك حد در باشند، نفرموده را آن حكمت( ع) معصومین و نباشد
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ین کار باید به او غذایی در حّد سؤال: مطابق برخی روایات زن مرتد را باید توبه دهند و براي ا  

زنده ماندن بدهند، و در زمان نمازها او را بزنند، تا توبه کند و مسلمان شود. آیا این کار مصداق 

 شكنجه گري نیست؟

 جواب:  

 شكنجه که چرا نیست؛ شكنجه گري مصداق نمازها اوقات در مرتد زن زدن و کردن زندان  

 شكنجه منع کنوانسیون" مثال، براي. نمی شود مورد این شامل و دارد را خودش خاص تعریف

 عبارت "شكنجه" واژۀ کنوانسیون این در: »است آورده شكنجه تعریف در "متحد ملل سازمان

 مأمور جانب از شخص یك به روحی یا بدنی شدید رنج یا و درد هرگونه عمدي ایراد از است

 او سكوت یا و اجازه یا و تحریك به یا و می کند عمل رسمی سمتی در که کسی یا و دولت رسمی

 گونه هر بر مبتنی که دلیلی هر به یا و ثالث شخص یا و شخص اقرار یا و اطالعات گرفتن منظور به

 الزمۀ یا و الینفك جزء یا و شودمی ناشی قانونی هايمجازات از که رنجی یا و درد. باشد تبعیض

  66«است خارج تعریف این شمول از آنهاست،

 که شود می اطالق روحی یا جسمی دردآور عملی به شكنجه شود،می  مالحظه که همانگونه  

 شخصی بر باشد، تبعیض بر مبتنی که شخص از گیرياعتراف یا اطالعات کسب چون اهدافی براي

 بلكه. است کار در تبعیضی نه و دارد وجود اهداف این نه ،مرتد زن مورد در كهحالی در. گردد وارد

 به مجازاتی چنین و است گرفته نظر در زن ارتداد جرم براي اسالم شریعت که است مجازاتی

 از که رنجی یا و درد: »گویدمی که چرا گردد؛نمی  شكنجه تعریف مشمول فوق، مادۀ ذیل تصریح

 خارج تعریف این شمول از آنهاست، الزمۀ یا و الینفك جزء یا و شودمی ناشی قانونی هايمجازات

 .«است

 در .نمیداند کسی را احكام از بسیاري فلسفۀ و است احكام فلسفۀ راستاي در مسئله لبته اینا  

 .شویم می سردرگمی گرفتار کنیم نگاه جزء به جزء صورت به اگر فرعی، مسائل و احكام مسئلۀ
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 است، نظم داراي عالم اجزاي تك تك که باشد مدعی تواند نمی کسی عالم، نظم در که همانطور

 .است عالم مجموعه در ارگانیك نظم ادعا، مورد ظمن بلكه

( فروع و اصول)عقائد اخالقیات، دید؛ هم کنار در را دین مجموعه تمام باید نیز، الهی دین یك در  

 یابد می معنا ها موزهآ و احكام از بسیاري که است صورت این در فقط. فرعی و جزیی احكام و

 و اند شده جدا زیبا پازل یك از که هستند پازل یك قطعات مانند احكام، و ها اموزه تك تك وگرنه

 .ندارند مفهومی و معنا تنهایی به

 برود، دنیا از حال همین با مرتد زن اگر کتابی، و حساب و باشد آخرتی بناست وقتی نگاه، این با  

 این نیست، شدن کشته او حكم و دهند می وقت او به اگر حال. بود خواهد ابدي عذاب در قطعا

باید توجه داشت که زن مرتد نیز، با تبلیغ  .اوست حق در ترحم و زن آن به احترام نوعی اتفاقا

ارتدادش، به حیات معنوي جامعه آسیب رسانده است، و به همین دلیل الیق مجازات گشته است، 

 که فردي شود، داده احتمال که صورتی هر چند، همانطور که در فصول گذشته نشان دادیم، در

 او اطالعی بی از ناشی انكارش و دینی مباحث با ناآشنایی ارتدادش، دلیل و منشأ است، شده مرتد

 .نمی رسد ارتداد حكم به نوبت اصال باشد،

 این از مفهومی و معنا کنیم، نگاه مسئله به یجزئ و بعدي تك نگاه یا دینی برون نگاه با اگر ولی  

 .یابیم نمی احكام از بسیاري از اینكه کما یابیم، نمی حكم

 :که نمود خالصه زیر صورت به توانمی را مرتد بر گیريسخت راز 

 است انسان تعالی و تكریم هدفش که اسالم و است کرده ساقط را خویش انسانی کرامت مرتد: اوال

 توبه درخواست او از ابتدا دلیل همین به. برگرداند او به دوباره را اشداده دست از کرامت خواهدمی

 اگر اما. آورد دست به را خویش دادۀ باد به ايسرمایه شكنجه و رنج و درد تحمّل بدون تا شودمی

 . کنندمی اسالم دین به برگشت به وادار و متنبه را او مجازات با نكرد توبه



 حقوق به که کسی و است کرده تضییع را متعال خداوند بندگی و عبودیت حق مرتد شخص: ثانیا

 و شده قائل تخفیف زن براي اسالم اما. باشدمی این از ترشدید مجازات مستحق کند، تعدي إالهی

 در سرکشی و عصیان از و شود پشیمان تا است، نموده گیريسخت و زندان به محكوم تنها را او

 .بردارد دست سبحان خداوند مقابل

 امت هویت حفظ ايبر پس شود؛می اسالمی جامعه و امّت هویت نابودي موجب ارتداد: ثالثا

 تا شود گیريسخت مرتد بر است الزم مردم، دینی اعتقادات و اسالمی کیان از پاسداري و مسلمان

 و شك دچار داريدین در را مردم شبهات، إلقاء با و بگیرد استهزاء به را دین نكند جرأت یکس هر

 تزاحم برگشته دین از رادياف یا فرد آزادي با اسالمی امت معنوي مصالح هرگاه، پس. نماید تردید

 . شود گرفته داريدین موانع جلو تا شود کشیده بند به باید مرتد فرد تردیدبی کند،

 حقوق از پاسداري خاطر به مرتد مجازات خالصه اینكه، همانطور که فصل قبل توضیح دادیم،

 است، شده بینیپیش مؤمنان، معنوي حقوق از پاسبانی و اسالمی امت دینداري موانع رفع إالهی،

 در. بماند محفوظ و مصون ارتداد فكري هايآشوب از متدین جامعۀ عقاید هم و حق دین هم تا

 حكم همین نیز مسیحیّت و یهودیت در اسالم بر افزون و است ثابت مرتد حكم إالهی شرایع تمام

 .است شده تعیین ارتداد براي

 

 

 

 

 

 



[ مسلمان] آقاي با شدن همبستر از بعد و شده مسلمان کنیزي در روایتی آمده است کهسؤال: 

[ شده مرتد اسالم از دوباره] شده یاد کنیز مسلمان، مرد آن مرگ از بعد آورد، دنیا به بچه اي خود

و  گردید، حامله نیز سومی به و آورد دنیا به فرزند دو نیز او از و درآمد نصرانی یك همسري به و

 شود مسلمان که] شد عرضه او به اسالم اول: کرد داوري چنین زن آن دربارۀ علیه السالمحضرت علی

 وضع تا کنممی زندانی نیز را او: فرمود حضرت آنگاه نپذیرفت، او[ بماند مصون ارتداد مجازات از و

  .رسانممی قتل به آن از بعد نماید، حمل

 آیا این روایت با زندان بودن مجازات زن مرتد منافات ندارد؟  

 

 جواب:

علیه  علی که دارد انحصار و اختصاص خاصی مورد آن به فقط حكم این: است گفته یطوس شیخ  

 که بوده دلیل این به او اعدام حكم بسا چه و. شودنمی  شامل را دیگر موارد و است داده انجام السالم

 دمر ازدواج به و شده مرتد دوباره آنگاه درآمده مسلمان مرد ازدواج به تا شد مسلمان ابتدا زن آن

   66.گردید قتل مستحق خاطر این به و درآمد، نصرانی

 اسالم ضد بر لذا باشد؛ شده مرتد صرفا اینكه نه و است، بوده شده معاند او: گفت بتوان شاید و  

 اعدام مجازات که گردیده "االرض فی مفسد" عنوان مصادیق جزء جهت این از و کرده می فعالیت

 کشند، نمی ارتدادش خاطر به را مرتد زن اسالم در وگرنه ت؛اس شده اعدام جرم همین به و دارد،

 64.بمیرد همانجا در یا کند توبه اینكه تا کنند می زندانی بلكه

پس جرم آن زن، باید گناهی غیر از ارتداد بوده باشد که به دلیل آن اعدام شده است، ولی آن   

 جرم در روایت ذکر نشده است.
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 د باید چگونه باشد؟سؤال: برخورد مسلمین با مرت

 جواب:

 .دارد فقهی کالمی، جنبه دو مرتد شخص با برخورد  

 .است حكومت به مربوط آن فقهی جنبه و اندیشمندان و علما به مربوط آن کالمی جنبه  

 که فردي شبهات رفع در امكان حد تا باید دارند توانایی که کسانی و علما کالمی، جنبه مورد در  

 الزم ندارند را افراد این با استدالل و بحث توانایی که کسانی و کنند تالش است شده ارتداد دچار

 فكري ضعف جهت به گرنه و کنند پرهیز افراد این با کردن بحث از شدن واکسینه جهت است

 شبهه و شك گرفتار نیز خودشان زیاد احتمال به و شد خواهند او سواالت و شبهات گرفتار خود

 .میشوند

 به مربوط حدود اجراي و افراد این با علمی برخورد حق کسی شرع، حاکم و حكومت از غیر امّا  

 که است شرایط سري یك بر متوقف حدود این اجراي اینكه بر عالوه زیرا ندارد؛ را مرتد شخص

 مسئله این است، سخت خیلی آنها براي مصداق تشخیص در اشتباه و نیست شناسایی قابل غالبا

 .است فقیه ولی و الید مبسوط حاکم اختیارات حیطه در و است یاجتماع مسئله یك

 

 .کنند برخورد نجاسات، دیگر مثل او با یعنی. کنند برخورد او با کافر احكام طبق باید اطرافیان  

 او از ارتداد از بعد است مسلمان اگر زنش و بدهند، زن او به ندارند حقّ  است، مرد اگر همچنین  

 زنا کند، آمیزش او با ارتداد از بعد مسلمانش زن اگر. ندارد را او با همراهی حقّ  و شود، می جدا



 حكومت به مادر نداد، مادر به را فرزندان اگر و رسد می مادر به هم آنها فرزندان. شود می محسوب

 .شود سلب مرتد پدر از فرزندان سرپرستی حقّ  حكومتی، حكم با تا دهد می خبر

 می جدا او از بوده، شوهرش اگر و ندارد؛ را او با ازدواج حقّ  مسلمان مرد است، زن مرتدّ  فرد اگر امّا

 .رسد می مسلمان طرف به همواره هم فرزند و شود؛

 

 

 فرزندانش را به همسر مسلمانش می سپارند؟ حضانت سؤال: چرا اگر کسی مرتد شود،

 جواب:  

 آثار از یكسري شود، محقق معتبر شرایط با اگر ارتداد که معتقدند آراء اتفاق به امامی فقیهان  

 به سزاوارتر وابستگان دیگر از مسلمانش همسر اینكه است جمله آن از و گرددمی  بار آن بر فقهی

 به مربوط مسأله این که است روشن البته  65.دنباشمی  صغیرش فرزندان سرپرستی و حضانت

 خارج حضانت و قیمومت تحت از کبیر فرزند و باشدمی  صغیرش فرزندان به نسبت پدر حضانت

 زیر صورت به توانمی را فقهی مسلّم حكم این دالیل. باشدمی  بحث مورد موضوع از خارج و است

 :نمود بیان

 

 بر پدر که آنست شیعه فقه در اتفاقی موارد از یكی مسلمان؛ بر مسلمان غیر والیت نفی. 5

 حكم در که صغیرش فرزند به نسبت والیتش باشد کافر پدر چنانچه اگر اما. دارد والیت فرزندانش

 نخواهد والیت صغیرش فرزندان به نسبت مرتد شخص بنابراین، 40.شود می ساقط است، مسلمان

                                                           
 .324ص اول، چاپ ق،5426 نجفى، اهلل آیۀ حضرت دفتر: اشرف نجف القیم، الدین مصطفى نجفى، حسین بشیر 65 

 حقوق امامى، حسن سید و 626ص اسالمی، انتشارات دفتر: قم آن، تكمیل و عباسی جامع ساوجی، حسین بن محمد و( بهایی شیخ) عاملی الدین بهاء 40 

 .مدنی قانون 5552 مادۀ و 556 ص ،1ج اسالمیۀ، انتشارات: تهران مدنى،



 خارج مرتد والیت از تا شود داده مسلمانش همسر به باید فرزندانش ارتداد، صورت در پس. داشت

 . نباشد نیز ولی بدون و گردد

 

 از و است گردیده مطرح فقهی مهم قاعدۀ یك عنوان به «سبیل نفی» هشیع فقه در سبیل؛ نفی. 2

 قاعده این مفاد. شودمی  شامل اجتماعی تعامالت در را انسان زندگی ساحات همۀ گستردگی نظر

 نگردیده تشریع اسالم شریعت در گردد، مسلمانان بر کافران تسلط موجب که چیزي هر که آنست

 سلطۀ و داده پرهیز مؤمنان بر کافران تسلط از صراحت به اتروای و کریم قرآن که چرا است؛

می  اشاره زیر در روایات و کریمقرآن از دلیل چند به که است دانسته منفی را مؤمنان بر کافران

 :شود

 بر هرگز خداوند و  45سَبِیًلا؛ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْكاِفرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ  وَ: فرمایدمی کریمقرآن( الف

 .است نداده قرار[ تسلّطى] راه کافران براى مؤمنان،[ زیانِ ]

 مسلمان فرزندان بر کافر تسلط موجب بماند، باقی فرزندانش بر مرتد سرپرستی اگر که است روشن

 ،شد مرتد شخص اگر پس. است شده دانسته منفی تسلطی چنین آیه، صریح طبق که شودمی 

 . نگیرد قرار کافر تسلط تحت تا گردند خارج وي والیت تحت از فرزندانش باید

 اسالم  42عَلَیْه؛ یُعْلَى َلا وَ یَعْلُو الْإِسْلَامُ: فرمود که است شده نقل آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر از( ب

 .ندارد وجود آن از برتر و دارد برتري

 بماند، محفوظ دانشفرزن بر چنانهم مرتد شخص سرپرستی چنانچه اگر نبوي روایت این طبق

 از مرتد فرزندان است الزم بنابراین،. داشت نخواهد مسلمان بر مسلمان غیر برتري جز اي نتیجه

 عقاید برتري موجب و نبیند آسیب مرتدشان پدر ناحیۀ از ایمانشان و عقیده تا گردند جدا وي

 .نشود حقه عقاید بر انحرافی

                                                           
 .545سوره نساء، آیه  45 
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. پذیرندمی  مادرشان و پدر از را تأثیرات بیشترین فرزندان که نیست شكی دینی؛ تربیت اهمیت. 3

 همین به. کنندمی  نهادینه بچه نهاد در را بد و نیك هايخوي  مادر، و پدر گفتار و رفتار واقع در

می  ساقط فرزندانش به نسبت مرتد شخص از را سرپرستی حق مسلمان، فقیهان که است دلیل

 هاانسان همۀ سرنوشت به نسبت دین که چرا گردند؛ آسیب دچار تربیتی نظر از مبادا تا دانند

 آسانتر سازسرنوشت  مقررات و قواعد وضع با مناسب زمینۀ ایجاد که است روشن و ددار مسئولیت

چه ب ضمیر و ذهن در انحرافات نفوذ و رسوخ از پیش بنابراین،. باشدمی  شده ایجاد انحرافات رفع از

 .باشد می مرتدشان ولی از فرزند کردن جدا تدبیرات نهمی از که شود سنجیده يتدبیر باید ها

 که صورتی در مرتد مرد اسالم شریعت مطابق که آنجایی از  43است؛ مرده حكم در مرتد شخص. 4

 پس باشد ملی ارتدادش چنانچه اگر و شود کشته باید امامی فقیهان اتفاق به باشد فطري ارتدادش

 در مرده شخص احكام و گرددمی  تلقی مرده حكم در شود، کشته باید ارتداد بر بقاء و توبه رد از

 و جدا او از مسلمانش همسر که اندداده  فتوا امامی فقیهان که لذاست و شودمی  إعمال موردش

 فرزندان سرپرستی و حضانت و گرددمی  تقسیم ورثه بین اموالش دارد،می  نگه وفات عدۀ

 .شودمی  واگذار مسلمانش همسر به صغیرش

 

 ولی شود، می محسوب مرتد نپذیرد، را اسالم بلوغ از بعد اگر زاده مسلمان که دانیم می: سوال

 حساب به مسلمان باشد، داشته عقلی انتخاب قدرت خودش اینكه از قبل را، او باید چرا. ملی مرتد

 شود؟ محسوب ملی مرتد در صورت نپذیرفتن اسالم در سن بلوغ، تا بیاوریم

  جواب:

 از برخى اجراى به مربوط والدینشان، دین به آنها الحاق و نابالغ کودکان به نسبت اسالم حكم  

 با باالخره یعنى باشد؛ مى مسلمین قبرستان در دفن و کفن و غسل وجوب قبیل از اسالمى، قوانین
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 پدر آیین طبق بر که شده گفته کنند؟ رفتار آیینى چه طبق او، مرگ و حیات حال در نابالغ بچه

 44.شمادر یا

البته الزم به یادآوري است که مرتد تا زمانی که ارتدادش را اظهار و اعالم ننماید، هیچ مجازاتی   

لمانزاده نخواست مسلمان باشد، صرف این انتخاب، هیچ اگر مس انتظارش را نمی کشد، پس

  ی نخواهد داشت.مجازاتی در پ

 محترم ايعقیده بلكه نیست، عقیده نوع هر هب احترام انسان، اراده به احترام الزمۀ این، بر افزون  

 :که آن جمله از باشد استوار صحیح عقلی مبانی و اصول بر که است

 باشد؛ استوار هاواقعیت براساس و گرفته الهام هستی جهان در نهفته حقایق از باید عقیده. 5

 باشد؛ انسانی کرامت رشد و تعالی راستاي در. 2

 نباشد؛ انسان عالی ندیشها و افكار انهدام وسیله. 3

 کند؛ فراهم انسان متعالی زیستن براي روشنی فلسفه و بوده غایتمندانه. 4

 چنین و باشد، صحیح عقیده مبناي تواندنمی فردي تشخیص و گمان، و ظن کورکورانه، تقلید

 :کندمی سفارش چنین قرآن همین، براي. است انسان تعالی و رشد راه در مانعی خود اعتقادي

 که آنانی ده بشارت من بندگان به« » َأحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَْستَمِعُونَ الَّذِینَ عِبادِي فَبَشِّرْ»

 وَ: »کندمی مشخص را «احسن» مصداق خود و.« گزینندمی بر را بهترین و شنوندمی را سخنان

 سوي به را مردم که آن از است گفتارتر خوش سیک چه... » «اللَّهِ إِلَى دَعا ِممَّنْ  قَْوالً أَحَْسنُ مَنْ

 رسیده بلوغ سن به تازه که کسی تشخیص یا است بهترین خداوند تشخیص آیا. «خواندمی خدا

 آخرین. است فرستاده را پیامبرانی و نمایانده ما به را راه او باشد، حجت خداوند گفتار اگر است؟

 رب و کالمرضی انتم النّاس ایها: »فرمایدمی ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ اسالم گرامی پیامبر آنها
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 شما! مردم اي»  «المریض یشتهیه فیما ال الطبیب یعلمه فیما المرضی فصالح کالطبیب العالمین

 پزشك تشخیص در بیمار مصلحت پس است، پزشك همانند عالمیان پروردگار و بیماران، همانند

 مَنِ  وَ  أَنَا بَصِیرَۀ   عَلى اللَّهِ إِلَى أَدْعُوا» است چنین نچو. «بیمار هايخواسته و تمایالت نه است،

 عنوان به پیامبر. «کنیممی دعوت خدا سوي به را مردم کامل، بصیرت با پیروانم و من« » اتَّبَعَنِی

. کندمی معرفی آسمانی دین ترینکامل را آن و خواندمی اسالم به را مردم حسنه، الگوي و راهنما

 .خود تشخیص به تا کنیم اقتدا او به بیائید

 است مبتنی واقعی مصالح بر الهی احكام است، آگاه و دانا بشر واقعی مصالح به خداوند بنابراین

 به انتخابی هر و ايعقیده هر همین براي نیست، کسی هر وظیفه برتر مصالح و حق راه تشخیص

 بلكه نیست، افراد یا فرد خواسته تابع میاسال احكام. باشدنمی احترام قابل اراده، آزادي دلیل صرف

 و پذیرش در آزادي. است عقالیی اصل یك اصل این. است قانونگذاري مالک کلی طور به مجموع

 تنها نه ارتداد و دارد، ناگواري پیآمدهاي چون باشد، نظارت و ضابطه بدون تواندنمی دین انكار

 اسالم و. است آنان حقوق به آشكار تجاوز و ان،متدین باورهاي در تزلزل مایه بلكه دین به اهانت

 . تابدنمی بر را چیزي چنین

 در ارتداد احكام وضع با اسالم. نیست نیت حسن و تحقیق روي از افراد اغلب ارتداد این، بر افزون

 جاهالنه حتی یا و مغرضانه اي عده تا نگذارد و کند حفظ را اسالمی ایمان حصار که است آن صدد

 در را مردم باورهاي و اعتقادات خود باطل و صواب نا عقاید و افكار با انتخاب در آزادي بهانه به

 امر و اهمیت از نشان اعتقادات امر در اي سختگیرانه احكام چنین وجود و دهند قرار خطر معرض

 سرایت براي را کفر و شرک نفوذ راه کوچكترین که دارد مسلمین جامعه ایمان و اعتقادي سالمت

 حكیمانه و ارزشمند بسیار تدابیر از امر این و کند می مقابله آن با شدت به و بندد می سایرین به

 .است اسالم شریعت

 

 



 

 دهد؟می مرتد اموال ضبط به دستور اسالم چرا: سؤال

 : پاسخ

 اجتماعی جنبه باشند داشته فردي جنبه آنكه از بیشتر احكام برخی: گفت باید خالصه صورت به  

 براي که هم مجازاتی. است مدنظر آن بازدارندگی باشد، نظر مورد اجرایش آنكه از بیش نیز و دارند

 سالم فضاي حفظ و اجتماعی مصالح بیشتر چراکه دارد؛ را ویژگی چنین شدهگرفته نظر در مرتد

 می اسالمی نظام و اسالم کیان حفظ باعث نیز و کند¬می تأمین را اخالقی و اعتقادي و فرهنگی

 و انحرافی افكار ترویج و تبلیغ قصد ايانگیزه هر به که کسانی مقابل در محكم سدي و گردد

 فضاي و شده فتنه ایجاد باعث نوعی به ارتداد، اظهار که چرا نماید؛می ایجاد دارند، را شیطانی

 و حیران و سردرگم باطل و حق تشخیص در را عمومی اذهان و مشوش را جامعه اعتقادي و فكري

 شود می باعث مرتد براي مجازاتی چنین تعیین اینكه دیگر نكته کند؛ می فراهم را انحراف زمینه

 شاید کنند؛ مطالعه و تامل بیشتر قدري دارند، را حق دین از بازگشت قصد دلیلی هر به که کسانی

 به قویتر یقین براي اي مقدمه شكشان و بمانند پابرجا مستقیم صراط در و نشوند انحراف دچار

 در و اختیار و عقل روي از مرتد که است صورتی در مجازات این اینكه بر عالوه گردد؛ دین انیتحق

 شده تعیین مجازات اینكه دیگر باشد؛ کرده ابراز را خود ارتداد... و معنا به توجه با نیز و بلوغ حال

 . نیست تشیع مذهب مخصوص مرتد، براي

 شود روشن دارد مجازات اسالم در که مرتدي از ورمنظ است الزم مسئله صحیح درک البته براي  

نماید، که براي آشنایی با این مسئله می توانید به فصول  جلوگیري اشتباه برداشت هرگونه از تا

پیشین مراجعه کنید، ولی خالصۀ کالم اینكه مرتد تا زمانی خودش شروع به تبلیغ ارتداد نكند و 

 .اتی برایش در نظر گرفته نمی شودسالمت جامعۀ دینی صدمه نزند، هیچ مجاز

 کسانی و مرتد که باشد این فوق، کلی نكات بر عالوه مرتد اموال ضبط فلسفه که رسدمی نظر به 

 و ارتداد تبلیغ و ترویج راستاي در او اموال از نتوانند اندشده او انحراف باعث پرده پشت در که



 کلمه یك در و جامعه ایمانی و اعتقادي عمومی فضاي نتیجه در و بگیرند بهره خود انحرافی افكار

 .بماند ترسالم کنیم،می تنفس آن در که است هوایی همچون که فرهنگ

 نداشته وجود شد، گفته که سوئی آثار از یكهیچ مواردي در است ممكن ":بپرسد کسی اگر  

 در احتیاط اهیگ که بگوییم باید جواب در ،"شود؟می نیز هاآن شامل حكم عمومیت اما باشد،

 که مواردي شامل که باشد گسترده ايگونهبه حكم شمول حیطه که شودمی باعث گذاريقانون

 رعایت که شدهگفته رانندگی و راهنمایی قوانین در مثالً . بشود نیز ندارد وجود حكم فلسفه

 رعایت به هم همه، اینكه تا نباشد چهارراه آن در هم ايجنبنده اگر حتی است الزم قرمزچراغ

 گرفته امكان حد تا احتمالی خطاهاي جلوي هم و شود حفظ قانون ابهت هم کنند عادت قانون

... و ايهسته نیروگاه مثل حساس نقطه یك حفظ براي گاهی نظامی هايمحیط در همچنین. شود

 نقطه آن به هم دور فاصله از حتی کسی تا دهندمی قرار غرقگاه عنوانبه را تريوسیع بسیار دایره

 .نشود نزدیك موردنظر حساس


