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  ١ارتداد در ترازوی اخالق
  

  5/6/92: شنبه، مورخ سایت جرس، روز سه :منبع
  

اگر یک مسیحی به هر  و او را از نعمت حیات محروم کرد؟گرفت  است، عقیده و دین داده که تغییر را توان جان کسی ا میآی .1
عضو  ثابۀبه ماو  با گویند و به او خوش آمد می و فقها کثیري از مسلمانان خویش را تغییر دهد و مسلمان شود،دین  علت و دلیلی

کثیري از فقها همین حق را براي یک مسلمان قائل نیستند و بر این باورند کنند؛ در عین حال  میمسلمانان برخورد  از جامعۀ جدیدي
و است  »الدممهدور«شده و الجرم  »مرتد«لمثل آئین مسیحیت را اختیار کند، ا دات اسالمی خویش را فرو نهد و فیکه اگر کسی معتق

مجازات مرتد . یان زن و مردهمچنین م ،شوند می قائل کتفکی 2»مرتد ملی«و » مرتد فطري«البته فقها میان  .و مباحریختن خون ا
محکوم به حبس ابد است و نه ین زن مرتد نچ ی قبول است؛ همتد ملّمر که توبۀ او پذیرفته نیست؛ حال آن ۀعدام است و توبا فطري
را گسترش بخشیده مصادیق این امر  دایرةدستانه  در روزگار کنونی، برخی از فقها گشاده .است توبۀ او پذیرفتنیدر عین حال و  اعدام

 سلمان رشدي و بدتر از مرتد، کنند اذعان دارند و اقرار میآشکارا به مسلمانی خویش  را کهبرخی از محققان و متفکرانِ مسلمان و 
   3.اند خوانده

را ارزیابی  اده، آننه در ترازوي اخالقحکم ارتداد را  4،»وجوب اخالقی«و » وجوب فقهی«مقاله با عنایت به تفکیک میان در این 
ارتداد نیز  ادلۀ اقامه شده، آراء نامتعارف برخی از فقها دربارة عیات وچنین، جهت ایضاحِ بیشترِ مد هم .کنممی  )و نه فقهی(اخالقی 

  .مرور خواهد شد
، 5باوريخدا  موضعچهار  توان ، میهاي ادیان ابراهیمی ة آموزهدربار گوناگون هاي یتلق بندي کالن دربارة در یک تقیسم .2

  . را از یکدیگر بازشناخت 8و خدا ناباوري 7انگاري ندانم، 6مستقل از ادیان خداباوريِ
هاي متافیزیکی،  ي ادیان از طریق پیامبران، آموزهمعتقد است جهان واجد ساحت قدسی است و خدا »خداباور«

  .را با مخاطبانِ دین باور در میان گذاشته است... و معنوي، اخالقی شناختی، انکیه
  اما تلقی او از امر متعالی نسبتی با خداي ادیان معتقد است جهان واجد ساحت قدسی است؛» خداباورِ مستقل از ادیان«

   .  ندارد و مبتنی بر فراورده هاي وحیانی نیست
و ارزش صدقِ دو  9شناختی نه؛ به تعبیر دیگر، توجیه معرفت واجد ساحت قدسی هست یا داند که جهان نمی »انگار ندانم«

اي که له وجود ساحت  براي او یکسان است؛ زیرا ادله» جهان فاقد ساحت قدسی است«و  »جهان واجد ساحت قدسی است« ةگزار
این اي که در مقام موجه کردنِ لهقدسی در این عالم اقامه شده با اد انگار   هان عاري از ساحت قدسی است؛ براي ندانمایند که جعمد

   .ارزندو هم  متکافؤ
عاري از  جهانِ پذیرشدر  اقامه شده ۀلخداناباوران، ادي ؛ مطابق با رأداند میعاري از ساحت قدسی  را جهان »ناباورخدا«

 .دنیو فرونها تاسلۀ خداباوران ناموجه اد ۀ این سخن این است کهالزم .موجه است ،ساحت قدسی
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عا در دست ندارد که جهان واجد ساحت قدسی است، در عین حال حسرت دلیلی له این مد که انگاري را در نظر آورد توان ندانم می
. گرفت اي را در جهان سراغ قدسیکند که کاش بتوان ساحت  ا و آرزو میتمنّ ،از عمق جان خورد و در ساحت  قدسی را می زیستنِ

زیستن در  ۀچنان دغدغ که اعتقادات مذهبی خود را از دست داده، اما هم ملحدي را در نظر آورد که به رغم این توان چنین می هم
 انگاران و ملحدانی که دغدغۀ زیستنِ ندانم  10.گیرد هایی پرده بر می چنین انسان از احوالِ» ایمان آرزومندانه«. ساحت قدسی را دارد

و  به وجود امر قدسی در این جهان باور ندارند هر چند ،آورند جا می را نیز به دینیال و مناسک اعم اًاحیان ،در ساحت قدسی را دارند
  :به تعبیر اخوان ثالث 11.اند کرده ة آن حکم به تعلیق حکمیا دربار

گو شوریده و ارد گفتبا تو د/ که خواهی باش قبله، گو، هر سو/ ... و نگاهم رفته تا بس دور /از نهال گردوي نزدیک/ برگکی کندم«
  12»اي همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟/ مستم و دانم که هستم من/ مستی

 در این اندیشه است که آیا هستی واجد ساحت  ، اما عمیقاًگزارد که نماز می زند؛ کسی شعر موج میتأمل برانگیزي در این تردید
اند  خداناباورانی که دلمشغول ساحت قدسیِ هستی انگاران و ندانم وجوديِ احوال .شود برینی هست یا در جهان پیرامون منحصر می

   :حافظ است سوزِ عافیت شند، تداعی کنندة این ابیاتاندی میآن بسیار  ةدربار و
  بابـاهد عهد شـر با شـتی دگـر مسـاز س

  تم لیکن طالق افتاده بودـخواس رجعتی می
  در مقـامـات طریقت هر کجـا کردیم سـیر

  13را با نـظـربـازي فراق افـتاده بود عـافـیت
  

نگرش دینیِ سابق اند دوباره به  آورند و شائق را فرا یاد میهاي عهد شبابِ فکري خویش ن و خداناباورانی که شاهدانگارا ندانم
از  و شین پدید آمدهایشان و باورهاي پی ر نشدنی میان وضعیت معرفتیِ کنونیِاي پ که فاصله چرا ،توانند نند، اما نمیخویش رجعت ک

کرد؟ آیا ایشان  قضاوت چگونه بایدانگاران و خداناباوران و وضعیت کنونیِ ایشان  ة  ندانمدربار حال .اند ن باورها را فرو نهادهاینرو آ
س از که پ مسلمانیبه سبب تغییر عقیده و فرو نهادن عقاید پیشین، دیگر حق زندگی کردن بر روي این کرة خاکی را ندارند؟ آیا 

چندین سال دویدن در پی آواز حقیقت، از آئین اسالم دست شسته و یکی دیگر از ادیان ابراهیمی نظیر مسیحیت یا یهودیت را 
از  اعم گذاشته؛ انگاري و یا خداناباوري ندانمخداباوريِ مستقل از ادیان، و پاي در وادي اختیار کرده و یا از خداباوري عبور کرده 

ناباوري انگار و خدا ندانم ایمان آرزومندانه دارد و خورد و میهستی را  در ساحت قدسیِ ناباوري که حسرت زیستنِانگار و خدا ندانم
مرتکب خطاي اخالقی شده و مستوجب  ؛در ساحت قدسی نیست در حسرت زیستنِاست و که از وضعیت کنونی خویش راضی 

خطر کرده، فلذا باید  د،برگیرند و مواضع کنونی خود را اعالن کنن عقوبت است؟ اگر چنین کسانی از وضعیت معرفتی خویش پرده
  گذرند؟  ن خویش دررا بپردازند و از جا  هزینۀ آن

مدد » خطاي اخالقی« و» خطاي معرفتی«از تفکیک میان  توان مییابم،  که درمی ، چنانگستر هاي براي پاسخ دادن به این پرسش
اقلیدسی برابر با  جموعۀ زوایاي داخلی مثلث در هندسۀم«اگر کسی ادعا کند . القی استعم از خطاي معرفتی و اخخطا، ا. گرفت

 گو شد و خطاي او را تصحیح کرد؛ اماو توان با او وارد گفت می .بخش نیست ، خطا کرده و سخنش معرفت»رجه استدویست د
ي مشمول داور عملیاند که  قیون گفتهالعموم اخ. الزمۀ این سخن این نیست که چنین کسی مرتکب خطاي اخالقی شده است
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ق داوري اخالقی قرار این کنش، متعلَّ اي را کتک بزند؛ بچهاگر انسان بالغی، پسر. باشد داشته 14»ربط اخالقی«گیرد که  اخالقی قرار می
ز منظر اخالقی خطا و و ا گیرد، متّصف به وصف بدي شده قرار می» آسیب رساندن به دیگران«یرد، چرا که ذیل عنوان اخالقیِ گ می

، در »امروز چهارشنبه است« می گوید و 17باور دارد امروز چهارشنبه است واقعاً که کسی اما، هنگامی 16.شود انگاشته می 15ناموجه
ربط اخالقی ندارد، قبح اخالقی نیز ندارد و گوینده مورد در حالت عادي که این سخن  جائی امروز پنجشنبه است، از آن که حالی
باشد؛  18»مطابقت با واقع«مختار ما،  صدقِ در واقع، اگر نظریۀ .گیرد، هر چند خطا و اشتباه معرفتی کرده است قرار نمی عقالًت مذم

نیست؛ چرا که این گزاره، مطابق و مدلولی در عالم خارج  صادق و شود دق نمیصف صصف به و، متّ»امروز چهارشنبه است« ةگزار
که اگر امروز چهارشنبه باشد،  درحالی. برقرار نیست میان گزاره و امر واقع 19»رابطه تطابقی«اظر نیست و ندارد و امر واقعی با آن متن

    20.صادق است، چرا که رابطۀ تطابقی میان این گزاره و مطابق آن در جهان پیرامون برقرار است »امروز چهارشنبه است«ة گزار
 که بر اثر تأمل و کسی. انت و ناظر به معتقدات دینی نیز به کار بستدر وادي دی توان میرا  رهگشا این تفکیک موجه و

ها را فرو نهاده، یا به یکی از ادیان  انگارد و آن ، باورهاي دینیِ کنونیِ اسالمیِ خویش را ناموجه میمعرفتیِ درازآهنگ کندوکاوهاي
ایشان،  و مطابق با باورهاي از منظر متدینان ،شود میخداناباور  انگار یا کند و ندانم گرود، یا خداباوري را رها می می ابراهیمیِ دیگر

عبور معرفتی خویش را موجه  ،رها کردهها را  آن معتقدات دینی خویش دست شسته و البته کسی که از( خطاي معرفتی کرده است
و  کردهدیانت خارج شده، خطا  ةدایر، کسی که معتقدات دینیِ خود را فرو نهاده و از و فقها دیندارانعموم به نزد ). انگارد می
خطاي معرفتی«ظر داشت که این خطا، به فرض اگر خطا باشد، در ن اما باید .نیست بخش عیات کنونی او ناموجه است و معرفتمد« 

 االذهانی از میان رخت بر رصۀ عمومی و به نحو بینگو در عو خطاي معرفتی جز به مدد بحث و گفت .»خطاي اخالقی«و نه  است
گو در موقعیت برابر قرار دارند و کسی بر دیگري و طرفینِ گفت ،گویی که در آنو بر آن مترتب باشد؛ گفت ید تنبیهیبندد و نبا نمی

 طرفینِ از سويله و شواهد اقامه شده اد استحکام صرفاًسخنش نیست و  ۀاي پشتوان ندارد و قدرت سیاسی و یا دینیاستیال 
است و ارزش معرفتی » وگو گفتا به مسم«، در واقع وگو گفتاز بین رود، آن  اگر این شرایط متقارن .ردب ، بحث را پیش میوگو گفت
مطابق با شهودهاي اخالقیِ عرفی، تنها خطاهاي اخالقی در خور مذمت عقال است؛ نه  عالوه بر این،. رهگشا نخواهد بودو  ندارد

است و » آسیب رساندن به دیگران«چرا که کنش او مصداق حق مذمت است؛ کودکی را شکنجه کند، مست اگر کسی. مطلقِ خطا کردن
ها و  داوري دردر عین حال در نظر جماعتی، و رسیدن به حقیقت است؛  انه در پیاما کسی که مجد. فعلی است غیر اخالقی

  .ت و عقوبت نیستاخالقی نکرده و مستحق مذمعرفتی خویش به خطا رفته، کار غیرم هاي یافته
 نهد، مرتکب ها را فرو می انگارد و آن موجه میاسالمیِ خویش را نا معتقداترسیدن به حقیقت،  یابم، کسی که در راه میه درک انچن

. چنان موجه است و برگرفتنی ، مرتکب خطاي معرفتی شده و باورهاي اسالمی همهر چند از منظر مسلماناننشده،  امري غیراخالقی
عقاب کرد؛ چرا که  شده، تنبیه و »مرتد«ه و به تعبیر فقها چنین کسی را که از دین خارج  شد» نباید«الزمۀ این سخن این است که 

حقیقت، به خطا بیفتد و  يگفت اگر کسی در راه تحرّ می شیخ بهایی در قرن یازدهم هجري. تاخالقی نشده اسمرتکب عمل غیر
  :    نخواهد بود غیر از اسالم را برگزیند، مؤاخَذدینی 

ي حقیقت بذل جهد کند و در روزگاري شیخ بهایی، دانشمند نامور آغاز قرن یازدهم هجري، گفته بود که اگر کسی در راه تحرّ«
تشخیص آن به خطا افتاده و دینی جز اسالم برگزیند چنین شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نیست و با وجود اعتقاد نادرست 

  21.»اهد بودد نخوخود در آتش دوزخ معذب و مخلّ
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گزیند، دچار  ، دینی غیر از دین اسالم را برمیي حقیقتکسی که در راه تحرّ: گونه صورتبندي کرد توان سخن شیخ بهائی را این می
توضیح نیکو و تأمل برانگیزي ی از قرآن در این باب، مرحوم طباطبایی نیز در تفسیر آیات .خطاي معرفتی شده و نه خطاي اخالقی

  :آورده است
»رِینَونَ الْخَاسرَةِ می الْآخف وهو نْهلَ مقْبیناً فَلَنْ یرَ اإلسالم دتَغِ غَیبنْ ی22»م  
   23»أَفَغَیرَ دینِ اللَّه یبغُونَ ولَه أَسلَم منْ فی السماوات والْأَرضِ طَوعا وکَرْها وإِلَیه یرْجعونَ«

تسلیم شدن به حق است و روحیۀ  ، بلکه»اسالم« در این آیات، نه آئینِ رسمیِ» اسلم«و  »اسالم«اد از ایشان، مر رأيمطابق با 
انه در پی احراز حقیقت نیست، در آخرت از زیانکاران گشوده نیست و مجدکه نسبت به حقیقت  رو، کسی از این 24.پذیر داشتن حق

حرکت  هج صوابحقیقت است، بر ن و صادقانه در پی فراچنگ آوردنِ پذیري دارد کسی که روحیۀ حق به این معنی. خواهد بود
توان از این آیۀ قرآن نیز در این میان  یعالوه بر این، م .و به خطا رود االصول اشتباه معرفتی کند ممکن است علی کند، هر چند می

  : مدد گرفت
»با کَسا ما لَههعسا إِلَّا ونَفْس اللَّه کَلِّفلَا یتبا اکْتَسا مهلَیعو 25»ت  

که برخی از  چنان. دهد قرار نمی مؤاخذهمورد کسی را بیش از وسع او کند و  طاقت نمیفوق  آیه، خداوند تکلیف مطابق با این
ران آوردهمفس  ر سال اگر عموم آدمیان، طاقت روزه گرفتنِ دویست روز د. و ذهنی است جسمیاند، این وسع، اعم از وسع و طاقت

عالوه بر . کند ، کسی را عقاب نمیبه سبب روزه نگرفتنِ دویست روز در سال کرده ورا ندارند، خداوند طاقت بدنیِ ایشان را لحاظ 
کند و  طاقت ذهنی نیز نمی وقِ؛ خداوند تکلیف فنظر شارع بوده ها نیز در این میان موضوعیت دارد و مد طاقت ذهنیِ انسان این،

عیات به قدر وسع عقالنی خویش، مد و و قواي معرفتی و دماغی خویش را بکار گرفته ي حقیقت، تمام هماه تحرّکسی را که در ر
ها  ها تأمل کرده، اما آن آن ةمعرفتی کرده و دربار دین اسالم را ارزیابیِ...  شناسانه، اخالقی، فقهی شناسانه، انسان هستی شناسانه، کیهان

عالوه بر این،  .کند؛ چرا که مذمت کردن در این سیاق، مصداقِ تکلیف فوق طاقت کردن است نمیالمت را موجه نیافته؛ مذمت و م
جدید خود را  معتقدات »باید«انگارد، فرو نهد؛ بلکه  موجه میشین خود را که اکنون غیرمعتقدات پی» باید«چنین کسی نه تنها 

عمل کند، نه  ،چه باور دارد خواهد که بدان کند و از او می اقتضا می» باور القِاخ«ها تبعیت کند؛ چرا که  العین قرار دهد و از آن نصب
در اي  رانهمزو ندیشد و عمل کند؛ رفتار دوگانه واگر غیر از این بی. باور دارد ها کنند که بدان دیگران فکر می ندارد ودان باور چه ب آن

کند  حکم می او وظیفۀ اخالقیدر واقع، . ترازوي اخالق وزنی ندارد که در است را اختیار کرده و زندگی غیر اصیلی گرفته پیش
این رفتار کند، خطا کرده و  از غیر اگر نکند که دیگر به آن اعتقادي ندارد؛طور زندگی کند که بدان باور دارد و به چیزي تظاهر  همان
    26.کنند او را مذمت می عقال

ت شود، مستحق مذم یآگاهانه، قبح اخالقی داشته باشد و کسی که از دین خارج مخروج از دین به نحو  عالوه بر این، فرض کنید
القولند که باید تناسبی میان  و حقوقدانان متفقعموم اخالقیون ). که پیشتر آمد، راقم این سطور چنین باوري ندارد چنان( و عقاب باشد

اي یک  کسی از مغازهاگر . دهد یمواجهه و برخوردي را نمخاطی بودن، جواز هر نوع نفسِ . و مجازات برقرار باشد) رمج(خطا 
بدزدد، درست است که خطا کرده و مرتکب عمل دزدي شده؛ اما نباید او را به خاطر ارتکاب این جرم، به حبس ابد  ه عطرشیش
به تعبیر دیگر، عدم   27.بر قرار نیست سبی میان جرم و مجازاتدر این سیاق، تنا مطابق با شهودهاي اخالقیِ عرفی، وم کرد؛محک

بیش از شصت سال از در روزگار کنونی که . اخالقی و ناموجه است و باید فرو نهاده شودم و مجازات، کنشی غیرمیان جر تناسبِ
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 کم و» آزادي ابراز عقیده«و  28»خود آیینی«گفتمان حقوق بشري بر صدر نشسته و و گذرد  می» اعالمیه جهانی حقوق بشر«صدور 
 31،»حق داشتن«و » حق بودن«تفکیک میان  30،، برتر نشستنِ جان بر عقیده29»مندي انسان اصل غایت« شود، انگاشته میبدیهی  بیش

»تخطی ناپذیرِ بنیادینِ حقوقِپاس داشتن  يِ معتقدات و عادات مألوف ذهنی وبازخوانیِ انتقاد به، ارج نهادن »داشتن دانستن جرئت 
شود؛ روا دانستنِ ستاندنِ جان  ها تلقی می عموم انسانموجه  در زمرة مفروضات ...وهب، نژاد ها، فارغ از جنسیت، مذ تمام انسان

در . داردي جد شهودهاي اخالقیِ عرفی منافات شود و با شان، امري ناموجه انگاشته میها به خاطر تغییر دیانت و عقیدة ای انسان
چنین  یا زندانی کردنو مجازات؛ ستاندن جان  قی باشد و مستحق مذمتنشی غیراخالخروج از دین، ک بنا به فرض،اگر  حتیواقع، 
  .اخالقی است، تناسب نداشته، ناموجه و غیربا عملی که مرتکب شده ،)مرتد(کسی 

بر زمینه و زمانۀ پیدایی دین اسالم تأکید کرده و استدالل کنند  خروج از دین در آن ممکن است کسانی براي توجیه حکم ارتداد، 
با خدعه و نیرنگ  کرد؛ چرا که کسانی دین اسالم جلوگیري می گسترشاز بسط و  رساند و به برکنده شدن نهال اسالم مدد مین دورا

 ایشان. شدند آوردند و سپس از دین خارج می اسالم می مسلمانان و براي ضربه زدن به اسالم، ابتدائاً و به قصد توطئه علیه جامعۀ
  :    کنند استشهاد می چنین آیاتی نظیر آیات ذیل ه تاریخ صدر اسالم و هماستدالل خویش ب براي توجیه

  32»خرَه لَعلَّهم یرْجِعونَوقَالَت طَائفَۀٌ منْ أَهلِ الْکتَابِ آمنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى الَّذینَ آمنُوا وجه النَّهارِ واکْفُرُوا آ«
روز کافر شوید؛  روز ایمان آورید، آخرِ اند نازل شده، اولِ که ایمان آورده ن کتاب که بر کسانیگروهی از اهل کتاب گفتند بدی«

  .»ها نیز از دین اسالم برگردند ق آنبدین طری شاید
  33»لَهمٰ وأَملَى الشَّیطَانُ سولَ لَهم أَدبارِهم منْ بعد ما تَبینَ لَهم الْهدىٰ إِنَّ الَّذینَ ارتَدوا علَى« 
و با  گر ساخت ند، شیطان کفر را در نظرشان جلوهبرایشان، به دین پشت کردند و مرتد شد که پس از بیان شدن راه هدایت آنان«

   .»آرزوهاي دراز فریبشان داد
و  مرتد به سبب تغییر عقیدهدنیويِ  در هیچ یک از آیات قرآن، به صراحت از مجازات در مقام ارزیابی این سخن باید گفت، اوالً  

مجموع این آیات  چه از آن ثانیاً. نظر قرار گرفته است بلکه عقوبت اخروي آن بیشتر مد ام جزایی آن سخن به میان نیامده،احک
 ۀزدن به جامع انکارِ اسالم به قصد توطئه و ضربه گذاشتن بر روي حقیقت و کفر و پاي ت عناد و جحد وشود، مذم مستفاد می

، قابل آئین اسالمنِ تکو ۀهنگامدر اگر این استدالل در ظرف زمانی و مکانی خویش و  ثالثاً  34.سالمی است، نه صرف تغییر عقیدها
 به قوتدر روزگار کنونی، میراث گرانقدرِ پیامبر اسالم  نماید؛ چراکه نمی نیست و موجه پذیرفتنی دیگر اکنون فهم و موجه بوده؛

بیش از یک میلیارد و  و سراسر جهان را درنوردیده، استبخت و اقبال پیامبر نخفته  دي شده،نومندرخت تانداز و بدل به  طنین
صد نفر از آئین اسالم، هیچ از دامنه و نفوذ جهانشمولِ  کنند، به نحوي که حتی خروج روزانۀ میلمان در اقصی نقاط عالم زندگی مس

کنونی  ۀدر زمانبرکنده شدن و تضعیف آئین اسالم به تعبیر دیگر، بیم از  .نشاند نمیاش گردي  بر دامن کبریایی کاهد و دین نمیاین 
کنونیِ جهان  اجتماعیِ ـ اقلیمیـ  با عنایت به مختصات فرهنگی بند زمان و مکان است و تخته قویاً وجهی ندارد و استدالل ذکر شده
ید و در پی با اعالن علنیِ خروج از دینِ عمرو و ز که بر این مضافاً. عراب ندارد و فرونهادنی استاسالم در سراسر گیتی، محلی از ا

چنین غیرمسلمانان، سخت در تأمل  و هم 35اندیش معرفتو  اندیش دیندارانِ معیشت ،حکم فقهی مدد آمدن بهستاندنِ جان ایشان بر
 که از برآمدن اسالمی و در پی اقناعِ کسیهاي  زهوله در دفاع از آمعقالنی و اقامۀ اد ۀمواجه به جاي در اسالم چراروند که  فرو می

دینداريِ عموم مسلمانان تنها به  به تعبیر دیگر، صدور حکم ارتداد و اجراي آن، نه ؟شود حکم به قتل او داده می ؛دین خارج شده
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باید عنایت داشت که روي سخن عالوه بر این، . دهد دست نمی هب اسالم انگیز و خردنواز از آئین رساند، بلکه تصویري دل مددي نمی
یعنی اندیش است؛  کنند، با دینداران معرفت هاي اسالمی را نقد می اي اقامه کرده و آموزه براي خروج از دین اسالم، ادله که کسانی

زناي در درا. و روشنفکري سر و کار دارند اند و با مباحث کالمی و فلسفی هاي دینی آموزهتوجیه و صدقِ  کسانی که دلمشغول
را از  ، نه آنمباحثه کالمی و فلسفی بدست آوردهاندیش، نه دینداري خویش را از طریق استدالل و  تاریخ، عموم دینداران معیشت

در میان  طبیعی آنتحققِ ، به اندیش معیشت در میان دیندارانِ کالمی و فلسفی مباحث به از اینرو، دامن نزدنِ. اند این طریق  فرو نهاده
تهدید سخن گفتن و از سر غیرت دینی  تکفیر و به زبان ۀگرفتن از حرببهره  .رساند مدد می صلیِ این سنخ مباحثمخاطبان ا

هاي معرفتی،  با انگیزه تنها کسانی را کهرا به میان مردم کوچه و بازار کشاندن، نه  ن را قوي کردن و منازعه و مخاصمههاي گرد رگ
آورد که نسبتی با این  فراهم می نگرانی و پریشانیِ دیگرانی را جهت اسباب دل کند، بلکه بی اقناع نمی گیرند، این مباحث را پی می

  .ساس بنا نشده و سامان نیافته استکالمی و فلسفی ندارند و نحوة زیست مسلمانی ایشان بر این ا مباحث
براین نظریه، بنا 37.باور دارم 36»یه حداقلی فرمان الهینظر«به  میان دین و اخالق، نسبت سنجشِدر  ،ام که پیشتر آورده چنان. 3

 شناختی، براي احرازِ عالوه بر این، از منظر معرفت. ستا) فقه( شناختی مستقل از دینو وجود شناختی اخالق به لحاظ داللت
هایی که  در سیاق. راغ گرفتاز متن مقدس س هاي هنجاريِ موجه، باید از تالئمِ میان شهودهاي اخالقیِ عرفی و فهم روشمند داوري

کند؛  اي اخالقیِ عرفی نیز بر روایی آن حکم میچنین شهوده کند، هم از متن مقدس بر رواییِ اخالقیِ فعلی داللت می فهم روشمند
کم رواییِ انجام کنشی حبالعکس؛ یعنی اگر فهمِ روشمند از متن مقدس و شهودهاي اخالقیِ عرفی بر نا انجام آن کار موجه است و

فهمِ روشمند از قرآن در  بر این، اگر تخالف و تضادي میان شهودهاي اخالقیِ عرفی و عالوه. موجه است نهادن آن اخالقاًکنند، فرو 
از داوريِ تعارض و احر به حلّ دین،» عرضیات« و » ذاتیات«از جمله تفکیک میان  هاي مختلف یاقی سر برآورد، باید به مدد روشس

ن حکم ندن موي سر و گردشهودهاي اخالقیِ عرفی بر رواییِ نپوشا ۀ حجاب،به عنوان مثال، در مسئل 38..دگمار اخالقیِ موجه همت
پوشاندنِ  کند و نه لزوماً تأکید می» جعدم تبرّ«و   »حفظ فروج«، »غض بصر«نیز بر ضرورت اخالقی فهم روشمند از قرآن . کنند می

ن ِموي سر و گردن، هم با شهودهاي اخالقی عرفیِ متناسب نپوشانداخالقیِ که رواییِ الزمۀ این سخن این است  39.موي سر و گردن
   .تالئم دارد است، هم با فهمِ روشمند از قرآن

مرتد، مؤید قرآنی  از سویی، مجازات دنیويِ. ناروایی اخالقیِ آن به نیکی قابل تبیین است یابم، که درمی ارتداد، چنان ۀمسئل در
ل، جمهورِ فقهاي فریقین بر در عین حا. مرتد در این دنیا نکرده است اي به خاطی و مؤاخَذ بودنِ در قرآن هیچ اشارهند ندارد و خداو

 مرحومایشان  شاگردمنتظري و نظیر مرحوم آیت اهللا  ، مگر فقهاییاند فتوا داده دهد، دین خود را تغییر میکسی که ودنِ الدم بمهدور
یاسی حکمی س ه نحو استداللی صورت گرفته، بلکهعقاید دینی که بر اثر تحقیق و ب ناظر به تغییرِ هاحمد قابل که حکم ارتداد را ن

سیاسی و اصلی عقالنی در جاي خود عملی  وساکن مدینه  ۀ یهودیانِدر برابر توطئ» مقابله به مثل«مصداقی از روش  که اند انگاشته
الدم بودن به  مهدور حکمِ منتظري،دیگر شاگرد مرحوم  نین محسن کدیور،چ هم 40.استبراي مقابله با دشمنان بوده  در عرف عقال

از این  41.داند میموجب وهن اسالم  و قرآن و رعی از کتاب و سنت و اجماع و عقلش معتبرِ فاقد مستند ،به اتهام ارتدادرا افراد 
قرآن، آیات  مدد ، نه بهاند مرتد فتوا دادهالدم بودن هدورم بر رواییِ ،روایاتبرخی  گذریم، عموم فقها با استشهاد بهکه ب محدود موارد

سخن این است که فهم این مدلول  42.کند بودنِ مرتد داللت نمیالدم مهدورمجازات دنیوي و  بر چرا که حتی یک آیه در قرآن
 این، بنابر ادلۀ مختلفی که عالوه بر .کند و نسبت بدان ساکت است جان مرتد داللت نمی ستاندنِ از متن مقدس بر رواییِروشمند 
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عرفی منافات جدي  ، با شهودهايِ اخالقیِبرآمدن شو در پی ستاندن جان او انگاشتن الدممرتد و مهدور نِمجازات کرد پیشتر آمد،
 ایت به، با عن)مرتد(تغییر داده کسی که عقاید دینی خویش را  مهدورالدم بودن اندیش، واقع، اگر به نزد دینداران معیشتدر  .دارد

جواز اخالقی  فقهی و میان جواز. اخالقی هم دارد که این عمل جواز این سخن این نیست اما الزمۀثیري از فقها جایز است، فتواي ک
مطابق با شهودهاي اخالقیِ  جواز فقهی دارند، امااز نظر فقها توان سراغ گرفت که  ا و رفتارهایی را میه نیست و کنشبرقرار مالزمتی 

به  فرد الدم انگاشتنِمهدورکه آمد، برخی از فقها  حال، چناندر عین  .این امور است ةزمرمقولۀ ارتداد در  ز اخالقی ندارند؛جوا عرفی
  .  دانند میرا موجب وهن اسالم  آن دانسته وجایز نعقاید دینی را  سبب تغییر

ساکت و ستاندنِ جان او  مرتد بت به مجازات دنیويِفهم روشمند از قرآن نس توان چنین نتیجه گرفت که آمد، می چه بر آن بنا 
 پس. کند اجماعی بر ناروایی آن حکم می به نحو ند، همچنین شهودهاي اخالقیِ عرفیک ت و در این باب داوري هنجاري نمیاس
 اجتماعیوم کردنش از حقوق شخصی و او و محر و مجازات دنیوي و آزار و اذیت جسمی و روانی انگاشتنِ مرتد» الدممهدور«

  .است و فرونهادنی و رفتاري اخالق ستیز نیستموجه 
    
           

                                                             
.سپاسگزارم صمیمانه ازایشان.بردم بهره يمتعدد ِعزیز همکاران و دوستان ةعالمان مالحظات و پیشنهادات از،مقاله این شدن نهایی در .1    

کسی است که از ابتدا مسلمان بوده، » مرتد فطري«. ه از بدو تولد مسلمان نبوده، بعد مسلمان شده، سپس تغییر عقیده داده و از دین اسالم خارج شده استکسی است ک» مرتد ملی«.  ٢
  .سپس از دین اسالم خارج شده است

به ارتداد  روحانیت ن بر زبان آورد، در دادگاه ویژةدر کنفرانس برلی »حجاب« ۀسئلدر اواخر دهه هفتاد شمسی، حسن یوسفی اشکوري، پژوهشگر دینی، به سبب سخنانی که درباره م.  3
دانشگاه تربیت مدرس، در اویل دهه هشتاد شمسی، به خاطر سخنانش در نقد روحانیت و قرائتی خاص از اسالم در مراسم سالگرد علی تاریخ ، استاد سیدهاشم آقاجري. کوم شدحم

از سوي آیت اهللا  ، به سبب سخنانی که درباره وحی در نوشته ها و مصاحبه هاي خود آورده بود،فیلسوف و اسالم شناسعبدالکریم سروش، . محکوم شد ، به ارتداددر همدان شریعتی
   :نگاه کنید به.  و به ارتداد محکوم گشت، بدتر از سلمان رشدي خوانده شد نوري همدانی

  :»حسن یوسفی اشکوري آزاد شد«
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050206_a_eshkevari.shtml  

  :»سید هاشم آقاجري، ویکی پدیا« 
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_هاشم_آقاجري 

  : »حکم اعدام سید هاشم آقاجري نقض شده است« 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/06/040601_he-aghajari.shtml 

   : 86، اسفند »در انتظار سرنوشت سلمان رشدي؟سروش «البرز محمودي، 
http://www.drsoroush.com/Persian/On_DrSoroush/P-CMO-Soroush-Roshdi.html 

  :»ۀ سروش در واکنش به احکام ارتداد و توهین به مقدساتبیانی«
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/06/120605_l39_soroush_apostasy_najafi.shtml 

  
 امور، وجوب فقهی دارند؛ اما مدلولمطابق با این تفکیک، برخی از . شده است به بحث گذاشته» رآنب در ترازوي قحجا« ۀدر مقال »وجوب فقهی«و » وجوب اخالقی«تفکیک میان  . 4

ها، مطابق با فتاواي جمهور فقها، وجوب فقهی دارد؛ در  ، بردن نام خداوند هنگام ذبح حیوانات و رو به قبله خواباندن آنمثالً. این سخن این نیست که وجوب اخالقی هم داشته باشند
  :براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به. ی که  انجام این امور، مطابق با شهودهاي اخالقی ِ عرفی، وجوب اخالقی نداردحال

http://www.rahesabz.net/story/70120/ 
  :هاي ذیل نوشته نگارنده در لینک» حاشیه به جاي متن: مباهته«و  بدالکریم سروش،نوشته ع» بازي با دین مردم؟«چنین نگاه کنید به مقاالت  هم

http://www.rahesabz.net/story/73112/ 
http://www.rahesabz.net/story/73850/ 
5. theism 
6. deism 
7. agnosticism 
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8  . atheism 

9. epistemic  justification 
  : ، نگاه کنید به»ایمان آرزومندانه«براي  آشناییِ بیشتر با  مفهوم .  10

آسمان، ،»تأملی دراصناف ایمان ورزي: ها پاکی آواز آب": ؛ همو  1392رسه، ، تهران، پاجستارهاي فلسفی: امر اخالقی، امر متعالی، »ایمان شورمندانه، ایمان آرزومندانه«سروش دباغ، 
  :1391، مهرماه 31شماره

  http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/207.pdf 
که  صورتبندي کرد؛ کسانی ي ایمانی و اگزیستانسیل ایشان را ذیل ایمان آرزومندانهها توان دغدغه ن احوالی دارند و میکمابیش چنی هابیل هایی چون قدیس مانوئل در رمان شخصیت. 11

هاي آئین  آموزهقدیس مانوئل، کشیشی است که دیگر به . کند ن در ساحت قدسی گریبان ایشان را  رها نمیزیست ۀ؛ در عین حال دغدغکنند آلود و سرد تجربه می جهان را خاکستري و مه
آئین و  چنان با او هست و هم در عین حال، دغدغه هاي ایمانی. هاي دیگر دست نکشیده؛ در کسوت کشیش به این کار مشغول است اما از غسل تعمید دادن ِانسان مسیحیت باور ندارد؛

   .اي را نصیب برد نینهاتی داشته باشد و یقین و طمأکه باورهاي االهی آورد؛ بدون این جا می مناسک دینی را به
  .153، صفحه 1390، تهران، سخن،امید.، حاالت و مقامات ممحمد رضا شفیعی کدکنی: نقل از.  12
  .212 ، غزل1369، به اهتمام رحیم ذوالنّور، زوار تهران نی، نسخه قزوینی و قاسم غدیوان حافظ شیرازي،.  13

14. moral relevance 
نی که به لحاظ وجودشناختی، گرایاگرایانی نظیر کانت و قرارداد شناخت. اند نظام فلسفیِ اخالقیِ خویش گنجاندهرا در   ائل به خطاي اخالقی هستند و آنق» گرایان اخالقی شناخت« 15. 

هاي  هاي اخالقی و تفکیک میان کنش به صدق و کذبِ گزاره دانند، نیز قائل می» نباید«و » باید«و » بدي«و » خوبی«اي نظیر  و جهان پیرامون را عاري از اوصاف اخالقینیستند » گرا واقع«
براي آشنایی بیشتر با نسبت . ذیريِ دعاوي اخالقی نیستندپخطاو قائل به صدق و کذب بردار بودن » گرایان اخالقی ناشناخت«در مقابل، . اند هاي اخالقیِ ناموجه اخالقی موجه و کنش

  :، نگاه کنید به »گرایی اخالقی شناخت«و » اخالقی گرایی ناواقع«، »گرایی اخالقی واقع«میان 
Alexander Miller (2003) An Introduction to Meta-ethics (Oxford: Blackwell Publishing), Chapters 1, 2 & 9.  

  :هاي اخالقی، نگاه کنید به و محوریت آن در صدورِ داوري» ربط اخالقی«براي بسط بیشتر مفهوم .  16
  :جرس ، در سایت »کدام غیر اخالقی است؟: حجابی اخالقی یا بی بی«، سروش دباغ

http://www.rahesabz.net/story/65483/   
  . اوست» باور«مخاطب نیست و آنچه بیان می کند، حاکی از  یعنی در مقام دروغ گفتن و فریفتنِ.  17

18  . correspondence theory of truth 
19. Correspondence relation 

نظریه «، »گرایی نظریه صدق انسجام«اشته و نظریات دیگري چون اي این انتقادات را موجه انگ ۀ صدق مطابقتی شده؛ عدهانتقاداتی متوجه نظری شناسی و منطق جدید، در معرفت.  20
ارزیابی  .اند ادن به انتقادات مطرح شده برآمدهاي در مقام پاسخ د در عین حال، عده. اند نهادهرا فرو »نظریه صدق مطابقتی«و  پیش کشیده را» نظریه صدق زائد بودن«و » گرایانه صدق عمل

:  ، نگاه کنید به»با واقع نظریه صدق مطابقت«ۀ تحلیلی در نقد در سنت فلسف اي از مقاالت کالسیک به عنوان نمونه. ، بیرون از قلمرو این مقاله است»نظریه صدق مطابقت با واقع«معرفتی 
منصور : هاي گوناگون صدق، به عنوان نمونه، نگاه کنید به  ههمچنین، براي آشنایی با نظری. 7و 8،  شماره 1374 ،ارغنون ثانی، فصلنامۀ ، ترجمه محمود یوسف»اندیشه«گوتلوب فرگه، 

    . 1381، تهران، طرح نو، آشنایی با معرفت شناسیشمس، 
  .18- 19، صفحات 1386، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، نظري بر تطور مبانی فکري تشیع در سه قرن نخستین: مکتب در فرایند تکاملحسین مدرسی طباطبایی، سید.  21
  .از زیانکاران استشود و او در آخرت  و هر کس بخواهد غیر از اسالم را به عنوان دین بپذیرد، از او قبول نمی . 85 /آل عمران.  22
   .گردند ها و زمین به طوع یا کَرَه تسیلم اویند و همه به سوي او باز می که تمامی ساکنان آسمان طلبند با این آیا این فاسقان غیر دین خدا را می . 83/ آل عمران.   23

  .522و  519ـ 518، صص  3، ج المیزانتفسیر حسین طباطبایی، محمد: نگاه کنید به 24 . 
  .هایش نیز به زیان خود اوست هاي هر شخص به سود خود او و بدي نیکی) و روز جزا(خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او  .286/ بقره.   25
حضور ... و طارق رمضان، عبدالکریم سروش، م شناسانی چون نصر حامد ابوزیداسال در هلند برگزار شد و در آن» اسالم و آزادي«د پانزده سال پیش دربارة حدودر سمیناري که .   ٢٦

آئین اسالم را فرو نهد و دین مسیحیت را » باید«تر از دین اسالم است،  اگر کسی بر اثر تحقیق و تأمل و  مبتنی بر ادله بدین نتیجه برسد که آئین مسیحیت موجه: داشتند؛ سروش گفت
    .   این سخن سروش البته به مذاق طارق رمضان خوش نیامد. د بودبرگزیند؛ اگر چنین نکند، مرتکب خطا شده و مؤاخَذ خواه

  .با اعمال شاقه استچندین سال حبس  د که مطابق با آن مجازات دزدیدن یک قرص نانپرداز می یقانون به نقد بینوایانویکتور هوگو، در رمان .   ٢٧
28. autonomy 

29  .Principle of ends  تأثیر مهمی در هاي فلسفه اخالق کانت در فلسفه اخالق کانت است، به همراه دیگر مؤلفه »امر مطلق«بندي دوم از  صورت، اصل غایت بودنِ انسان که ،
به عنوان  ،»امر مطلق«و تنسیق هاي چندگانۀ فلسفۀ اخالق کانت  براي آشنایی بیشتر با. در قرن بیستم داشته است» اعالمیه جهانی حقوق بشر«تکوین ادبیات حقوق بشري و صدور 

  :نگاه کنید بهنمونه، 
  .1380 اهللا فوالدوند، تهران، طرح نو، ، ترجمه عزتاخالق در فلسفه کانتراجر سالیوان، 
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  . 127-146، صفحات 1388، تهران، صراط، درسگفتارهایی در فلسفه اخالقسروش دباغ، 

در اواخر دهۀ  که هر دو» فقه در ترازو«اهللا منتظري تحت عنوان  در مکاتبۀ قلمی خود با آیتچنین  هم و» دیانت ، مدارا و مدنیت« وگویی تحت عنوان گفتدر عبدالکریم سروش .  30
حکام فقهی موجه در ها جهت صدور ا شناسانۀ انسان مدرن و لزوم لحاظ کردن آن ه و انسانشناسان شناسانه، جهان نتشر شد، بر تغییر مفروضات معرفتم کیانهفتاد شمسی در نشریه 

  :نگاه کنید به  .زگار کنونی تأکید کرده استرو
  .46، شماره 1378، کیان، »فقه در ترازو«؛ همو، 225- 266؛ صفحات 1377، تهران، صراط، نامهـ  سیاستعبدالکریم سروش، 

  : اه کنید بهنگ ،، به عنوان نمونه» حق بودن«و » نحق داشت«در جهان جدید و تفکیک میان  »حق«براي آشنایی بیشتر با مفهوم .   31
کسانی که به  ربارة حکم ارتداد و مجازات دنیويِاین تفکیک، لوازمی هم دپذیرشِ . 33، شماره1381، بازتاب اندیشه، "در عصر قدیم و جدید» تکلیف« و» حق«  "،محمد راسخبا  گفتگو 

    . مهم بپردازم بدین گردی یامیدوارم در مجال. نحو غیرمحققانه دینداري خویش را فرو نهاده اند، دارد
 .چه آخر روز نازل گشته کفر بورزید تا به این وسیله مسلمانان از اسالم برگردند ایمان آورید بدان: اي دیگر گفتند اي از اهل کتاب به طایفه و طایفه؛  72آیۀ / آل عمران .  32

  .25 /محمد .  33
   :در سایت شخصی  احمد قابل» ارتداد«، نسخه الکترونیک، مبحث محمدي م  جزایی در شریعتیاحکااحمد قابل،  : براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به .   34

http://www.ghabel.net/shariat/ 
  . 18، شماره 1381، دي ماه »آزادي و ارتداد در قرآن« ن تحت عنواچشم انداز ایران گفتگوي حجت االسالم  محمد علی ایازي با دو ماهنامه   : چنین  نگاه کنید به  هم
 کنید نگاه ،نمونه عنوان به ،آن با براي آشنایی بیشتر .از عبدالکریم سروش است» دینداري تجربت اندیش« و » معرفت اندیشدینداري « ، »ینداري معیشت اندیشد« تفکیک میان  . ٣٣

 ،سروش عبدالکریم شناسانه دین ءآرا بر يمرور: آئینه در آئین ،دباغ سروشهمچنین، . "دین و دنیاي جدید "، مبحث 1381ران،صراط، ، تهسنت و سکوالریسمعبدالکریم سروش، : به
  . پنجم فصل ،1387 ،صراط ،تهران

36. Weak Divine Command Theory  
  :در سایت جرس »حجاب در ترازوي اخالق«کنید به مقالۀ نگاه .  37

http://www.rahesabz.net/story/63763/ 
  :در سایت جرس »مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن«ین مطلب، نگاه  کنید به  مقاله براي تفصیل ا.  38

http://www.rahesabz.net/story/67548/ 
  .، همان»ي قرآنحجاب در ترازو«کنید به  مقاله این مطلب، نگاه براي بسط .   39
ارتداد بر کسی که در  حکم بنا بر رأي ایشان،. شود نمی ، به صراحت آورده است که  تغییر عقیده منجر به ارتداد1384المسائل خود در سال  آیت اهللا منتظري در بازنگري ِتوضیح.  40

اب به حس ز، احکام ضروري دین نیستند، مرتدچنین اگر کسی بدین نتیجه برسد که احکامی مثل حجاب و یا نما هم. گیرد اي برسد، تعلق نمی ۀ عقلی به نتیجهلاد نی برمسیر تحقیق و  مبت
السالم ایازي نیز بر این باورند که صرف  مرحوم قابل و حجه. ه باشدو از آئین اسالم خارج نشد این سخن، همچنان می توانید قائل به نبوت پیامبر اسالم باشدنخواهد آمد، چرا که گوینده 

قابل بر این باور است که حکم ارتداد ربطی به تغییر عقیده ندارد و آن را اقدامی در جهت دفع توطئۀ یهودیان ساکن مدینه در زمان . شود تغییرعقاید دینی، موجب مرتد شدن فرد نمی
حساب آوردن در مرتد به  هایی چون عناد و جحد مؤلفه گواهی قرآن،کند که به  ایازي نیز تأکید می. کند بند زمان و مکان و موقتی بودن این حکم تأکید می تهچنین بر تخ داند؛ هم پیامبر می

  :براي بسط بیشتر این مطالب، نگاه کنید به. تغییر عقاید دینیِ صرف در این میان محوریت نداردکسی مدخلیت تام دارند و 
  :در سایت شخصی  احمد قابل» ارتداد« ، نسخه الکترونیک، مبحث احکام  جزایی در شریعتی محمدياحمد قابل،  

http://www.ghabel.net/shariat/ 
  :»رتداد ربطی به تغییر عقیده نداردبحث ا« د قابل با رادیو زمانه تحت عنوانگوي احمو گفت

http://zamaaneh.com/ardavan/2007/09/post_42.html 
حول فتواي ارتداد در تسیر «رضا احمدي، .  18، شماره 1381، دي ماه »آزادي و ارتداد در قرآن«تحت عنوان چشم انداز ایران سالم محمدعلی ایازي با دو ماهنامه اال وگوي حجت گفت

  . 70-75، صفحات 70، شماره 1390، چشم انداز ایرانمنتظري، دو ماهنامه  اهللا العظمی اندیشۀ آیت
  :»اله نقد مجازات مرتد و ساب النبیرس«محسن کدیور، : نگاه کنید به   . 41

http://kadivar.com/?p=9058 
اد به برخی روایات، در با استن ي متعدديفقهانیويِ مرتد صحه نمی گذارد؛ چگونه مجازات دو محکم ترین سند مسلمانی، بر  مل برانگیز است که وقتی قرآن، به عنوان مهم ترینتأ .٤٢

   .که با شهودهاي اخالقی منافات جدي دارددور الدم بودن مرتد فتوا می دهند؛ فتوایی در میان است، سهل گیرانه بر مه که پاي جان و نفوس آدمیانجایی 


