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کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسالمی
صدیقه مصدق صدقی
بهرام عارفی

1

2

چکیده
«مرتدّ فطری» کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسالم ،از دین
اسالم برگردد .در قرآن کریم و قانون مجازات اسالمی ایران ،مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده
است .امّا طبق اصل  161قانون اساسی ،اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت ،باید با استناد به
منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر ،حُکم قضیه را صادر کند .طبق مادّه  26قانون مطبوعات نیز اگر
کسی به وسیله مطبوعات ،به دین اسالم و مقدّسات آن اهانت کند ،در صورتی که به ارتداد منجر
شود ،حکم ارتداد در حقّ وی صادر میشود .در «فقه امامیه» ،کیفر مرتّد فطری «قتل» است و توبه او
پذیرفته نیست .در فقه اهل سنّت ،تفاوتی بین «مرتدّ فطری و ملّی» وجود ندارد و در صورت عدم
توبه ،مرتد ،محکوم به قتل است .به اجماع مذاهب اسالمی« ،زن مرتد» اعدام نمیشود .بلکه او را
حبس کرده و توبه میدهند.

واژگان کلیدی :ارتداد ،مرتد ،مرتدّ فطری ،کیفر مرتدّ فطری ،فقه و حقوق.
 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرج
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال.
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مقدّمه
یکی از موضوعاتی که پیرامون مباحث اعتقادی ادیان مطرح بوده ،مساله ارتداد است .با بررسی تاریخ
ادیان (بهخصوص اسالم) در می یابیم که دسیسهگران و منافقان ،از طریق توطئه در قالب «ارتداد
ساختگی و ظاهری»  ،سعی در منحرف کردن مؤمنان و ایجاد تزلزل در ایمانشان داشتند .با انحراف و
دوری یک جامعه از هدایت الهی و آموزه های دینی ،زمینه انواع و اقسام جرایم ،جنایات ،انحرافات و
مفاسد پدید آمده و روح پاک دینی ،از جامعه رخت بر می بندد .این امر ،زمانی تحقّق و نمود بیشتری
می یابد که عدّهای توطئهگر ،معاند و منافق ،نه به علت شکّ یا عقیدهء باطنی ،بلکه به عمد و از طریق
ارتداد علنی و القاء تفکّرات «الحادی» به روح افراد جامعه ،زمینه برچیدن آموزههای دینی را فراهم
آورند .قبح ارتداد ،زمانی عیان و بالفعل می شود که تغییر عقیده ،منجر به تعطیلی کشاندن شعائر دینی
و ایجاد زمینه برای ارتکاب سایر جرایم گردد  .در قرآن کریم ،ارتداد ،امری مذموم واقع شده و به
«خسران دنیوی» و «عذاب اخروی» آن اشاره فرموده است .هر چند که «حدّی» برای مجازات مرتد،
صادر نفرموده است .نظر به اینکه ارتداد ،اثرات مختلف و غالباً مخربی بر احوال درونی ،نیّات و اعمال
شخص مرتد و سایر افراد جامعه داشته و از طرفی ،در مورد «کیفر مرتد»« ،حدّی» در قرآن کریم و
«کیفری» در قانون مجازات اسالمی مصوّب سال 1932وجود ندارد و مرجع اصلی کیفر مرتد ،احادیث
و روایاتی است که به ما رسیده و در این بین ،ادلّه و نظرات مختلفی در خصوص «مجازات» یا «عدم
مجازات مرتد» مشاهده می شود ،الزم است با تبیین مسأله ارتداد (خاصّه مرتدّ فطری) جنبه های فقهی
و حقوقی آن ،بررسی و تبیین گردد.
مفهوم ارتداد
الف) ارتداد در لغت

در معانی «ردّ» آمده است « :ردّ :برگشت ،جبران ،تالفی ،پس دهی ،ردّ ،بازپرداخت ،دفع ،از خود
واگذاری ،انکار ،تکذیب ،اِبا ،خودداری ،پاسخ ،ردّیه ،انعکاس (مثال نور) ابطال 1».همچنین ،در معنای
ارتداد نیز آمده است« :ارتداد :عقب نشینی ،کناره گیری ،دست کشی ،چشم پوشی ،تَرک2».راغب
اصفهانی در «مفردات» خود آورده است« :رد :برگرداندن چیزی ،یا به ذات خود ،یا به حالتی از
حاالتش .می گویند :رَدَدتُهُ فَارتَدَّ« 9».حسن عمید» در معنای لغوی «ارتداد» آورده است« :رد شدن،

 .1آذرنوش ،ص .292
 .2همان.
 .9راغب اصفهانی ،ص .132

010

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

برگشتن» 1.در برخی از آیات قرآن کریم نیز ،به معنای لغوی این لفظ اشاره شده که به معنای بازگشتن
و به عقب برگشتن است.

2

ب) ارتداد و مرتد در اصطالح

در قرآن کریم ،در مورد ارتداد ،به بازگشتن از دین اشاره شده است 9.مرتد کسی است که از دین
حقیقی عصر خود ،برگشته باشد« 4.علّامه جرجانی» در اصطالح ارتداد آورده است« :ارتداد :از دین
برگشتن»« 5.ارتداد (فقه)  « :نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از :خروج مسلمان از
دین اسالم .بزرگترین جُ رم در قانون جزای اسالم همین است .زیرا مجازات آن از همه مجازاتها
شدیدتر است».

6

«شهید اوّل» ،در تعریف ارتداد آورده است« :ارتداد آن است که شخص ،پس از

اسالم ،کافر شود »« 1صاحب کنزالعرفان» در تعریف ارتداد آورده است« :ارتداد یعنی بریدن از اسالم
با گفتار -مثل انکار ضروری دین – یا با کردار ،مثل سجده بر بت [ نعوذ باهلل] و انداختن قرآن کریم
در داخل کثافات و کارهای جز این ،که وجوب تعظیم و تکریمشان در دین اسالم از ضروریات می
باشد 8».صاحب جواهر در تعریف مرتد آورده است « :مرتدّ ،کسی است که پس از اسالم داشتن ،کافر
می شود .خواه قبل از اسالمش نیز کافر بوده باشد و خواه نبوده باشد».

3

اقسام مرتد
«فقهای شیعه ،ارتداد را دو قسم می دانند :مرتد فطری و مرتد ملّی».
مرتدّ بر دو قسم است« :مرتدّ فطری» و «مرتدّ ملّی».

11

10

صاحب «شرایع االسالم» آورده است« :مرتد بر

دو قِسم است .قِسم اوّل که بر اسالم والدت یافته ...و قِسم دوم کسی که از کفر ،اسالم آورده و دوباره
از اسالم برگشته است».

1

 .1عمید ،ج ،1ص .108
 .2یوسف.36 /
 .9بقره.211 /
 .4معین ، ،ج ،9ص.9331
 .5جرجانی ،ص .6
 .6جعفری لنگرودی ،ص .21
 .1ابن جمال الدّین مکّی (شهید اوّل) ،اللمعه الدمشقیه ،ص.252
 .8سیوری ،ص .196
 .3نجفی ،ج ،14ص.600
 .10طوسی ،ص .191
 .11فیض ،ص.980
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الف) مرتدّ فطری:

«صاحب جواهر» در تعریف مرتدّ فطری آورده است« :آنکه بر اسالم والدت یافته است .یعنی پدر و
مادرش یا یکی از آن دو ،مسلمان بوده اند و این« ،مرتدّ فطری» نام دارد».

2

«شیخ مفید» گفته است« :مرتد فطری کسی است که بر فطرت اسالم متولّد شده باشد».

9

ب) مرتدّ ملی:

کسی که پدرش کافر بوده و او مسلمان شود و بعداً از اسالم بیرون بیاید.

4

صاحب جواهر آورده است « :قسم دوّم مرتدّ :کسی که از کفر ،اسالم آوَرَد و سپس مرتدّ شود [
توضیح = مرتدّ ملّی] » 5صاحب العناوین نظر متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده و می گوید« :هر
انسانی قابلیّت دارد که مسلمان باشد یا کافر باشد و خودش اگر بخواهد ،می تواند اسالم را بپذیرد یا
کافر شود و احکام ارتداد فطری یا ارتداد ملّی ،اموری تعبدی است که شارع ،حکم به آن کرده است.
نه اینکه هر کس ،پدر و مادرش مسلمان باشند ،پس او نیز مسلمان است و هر کس ،پدر و مادرش
کافر ب اشند ،پس او نیز کافر است .پس استناد به چنین دالیلی برای اثبات احکام شرعی ،با طبیعت و
ماهیت فقه ،سازگاری ندارد 6».مرتدّ ملّی کسی است که از ابتدا کافر بوده ،امّا اسالم آورده و بعد ،به
کفر باز گشته است.

1

موجبات ارتداد
در قرآن کریم ،موجبات ارتداد عبارتند از :کفر پس از ایمان ،کفر پس از اسالم و بازگشتن به گذشته
(جاهلی) .موارد مذکور را می توان درآیات شریفه ،مشاهده کرد.

8

الف)انکار ضروریات دین

ارتداد ،با گفتن سخنی تحقّق می یابد که صراحتاً انکار چیزی که ثبوتش از دین به طور ضرورت
دانسته شده است داللت کند یا اعتقاد خود را به چیزی بیان کند که اعتقاد به آن ،با ضرورت دین،

 .1حلّی ،ج ،4ص.189
 .2نجفی ،ج ،14ص.602
 .9مفید ،ص.800
 .4همان.
 .5نجفی ،ج ،14ص .612
 .6حسینی مراغی ،ج ،9ص.448
 .1طوسی ،ص.191
 .8بقره 103 /و 211؛ آل عمران 100 ،30 ،86 /و 106؛ نساء191 /؛ مائده54 /؛ توبه14 /؛ نحل106 /؛ محمّد
(ص).25 /
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حرام دانسته شده است .در «کشف اللثام» ،ارتداد را مقیّد کرده به اینکه :این کارها ،وقتی بر ارتداد
داللت می کنند که ارتداد او و اعتقاد باطلش« ،عالمانه» باشد .و نیز گفته :بلکه عمده در ارتداد این
است که چیزی ر ا انکار کند که ثبوتش از دین مورد اعتقاد اوست یا معتقد به انتفای آن از دین است.
زیرا چنین چیزی ،به پندار او ،تکذیب پیامبر (ص) است».

1

ب) انکار انبیاء و ائمه (علیهم السالم) :

یکی از موجبات ارتداد ،انکار «انبیاء و ائمه (ع)» است .طبق روایتی از امام محمد باقر (ع) ،آمده است:
«و هر کس پیامبر مرسلى از انبیاء را انکار کند و یا او را تکذیب نماید ،او نیز خونش مباح خواهد
بود ...هر کس امام حق را منکر شود ،او از خداوند بیزارى جسته و همین طور از او و از دین او ،و او
کافر است و از اسالم بازگشته و مرتد شده است».

2

انکا ر ضروری مذهب در حالی موجب کفر است که موجب انکار و تکذیب پیامبر (ص) شود .نه
انکار ضروری دین «به سبب مستقل» 9صاحب «عروه الوثقی» در صورتی انکار ضروری دین را موجب
کفر مسلمان می داند که انکار آن ضروریات ،به انکار «اصل دین» باز گردد 4.طبق آراء مذاهب پنجگانه
فقهی  ،همه مذاهب ،اتّفاق دارند که هر کس ،ضروریات و چیزهای ثابت و معلوم دین را منکر شود و
حرام را حالل ،و حالل را حرام بگوید و خود را به آن ،متدین کند ،از اسالم خارج و داخل کفر گشته
است »

5

ج) قذف و سبّ النبی (ص)

عبارت است از دشنام دادن به پیامبر (ص) و کیفر آن ،قتل است .در حکم «سبّ النبی»« ،صاحب
جواهر» آورده است « :هر که پیامبر (ص) را دشنام دهد ،بر شنونده آن جایز ،بلکه واجب است که او
را بکشد ،بدون هیچ اختالف نظری که در این حکم بیابم ،بلکه اجماع با هر دو قِسمش بر آن قائم
است »« 6شهید ثانی» هم آورده است« :رعایت و احترام انبیاء از مواردی است که می دانیم از
ضروریات دین است .پس سبّ آنان ،ارتداد محسوب می شود 1».همچنین «شهید ثانی» آورده است:
« رعایت ادب و احترام پیامبران ،از جمله مواردی است که می دانیم از ضروریات اسالم است .بنابر
 .1نجفی ،ج ،14ص.601
 .2ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،4ص.480
 .9بجنوردی ،ج ،5ص.910
 .4طباطبایی یزدی ،ج ،1ص.61
 .5مغنیه ،ص.919
 .6نجفی ،ج ،14ص.499
 .1جُبَعی عاملی (شهید ثانی) ،ج ،41ص.459
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این ،دشنام دادن به آنان ،ارتداد است« 1».صاحب جواهر» ،در بیان اجرای حکم ارتداد در مورد «قذف
و سبّ» می گوید « :می گویم :دشواری اقامه دلیل بر برخی از احکام یاد شده ،بر شما پنهان نیست .به
ویژه پس از عدم حکم به ارتداد با دشنامهایی که در تاریخ روی داده ،مانند قذف عایشه که همسر
پیامبر (ص) بود .قذف عایشه ،به قذف پیامبر (ص) بر می گشت ،بلکه «مرتدّ گفتن» بر قذف خود
پیامبر (ص) نیز مشکل است .زیرا دانستید قذف آن حضرت اگر «سبّ» محسوب شود ،حُکمش «در
حال» ،کشتن است .آری در مورد سخن که به «سبّ» باز نمی گردد ،اجرای حکم ارتداد نیکوست.
«سبّ النبی» در بخش «حدود» قانون مجازات اسالمی نیز گنجانده شده است.

2

9

در قانون «مطبوعات» هم آمده است« :هر کس به وسیله مطبوعات ،به دین مبین اسالم و
مقدّ سات آن اهانت کند ،در صورتی که به ارتداد منجر شود ،حکم ارتداد در حقّ وی صادر و اجراء و
اگر به ارتداد نینجامد ،طبق نظر حاکم شرع ،بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد خواهد شد »

4

د)کفر غُالة ومفوّضه ،زنادقه و بُغاه

«شهید اوّل» آورده است « :مسلمان ،کسی است که به سوی قبله نماز بخواند ،مگر خوارج و غُالت »

5

«جواد مغنیه» آورده است « :مسلمانان ،به کلمه واحد اتّفاق دارند که غُالت ،مشرک و از اسالم نیستند»

6

«از نظر فقه« ،بُغاه» ،کافرانِ مرتدّند  .ولی در صورت امکان ،از آنان درخواست بازگشت به اسالم می
شود»« 1شهید ثانی» در پاسخ به این اشکال که ارتداد «بُغاه» فطری است و در فقه شیعه ،توبه «مرتدّ
فطری» پذیرفته نمی شود ،به موضوع «خوارج» اشاره کرده و می گوید« :امام علی (ع) توبه خوارج و
در رأس آنان «بُغاه» را پذیرفتند و این نشان می دهد که این نوع مرتدّان ،حکم خاصّی دارند»

8

ه) ادّعای نبوّت و امامت

از مصادیق دیگر ارتداد« ،ادّعای نبوّت» است.
«صاحب جواهر» ،با استناد به استدالل «مسالک» آورده است« :با ادعای نبوّت ،دین اسالم از چنین
کسی منتفی است ،پس آن ادّ عایش ،ارتداد از مسلم و خروج دینی است که اهلش ثابت است .پس به
 .1همو ،ج ،2ص.943
 .2نجفی ،ج ،14ص.498
 .9موادّ  262و  269قانون مجازات اسالمی.
 .4مادّه  26قانون مطبوعات.
 .5ابن جمال الدّین مکّی (شهید اوّل) ،اللمعه الدمشقیه ،ص .83
 .6مغنیه ،ص.919
 .1جُبَعی عاملی (شهید ثانی) ،مسالک االفهام ،ج.21،9
 .8همان.
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خاطر همین ارتداد ،کشته می شود »« 1صاحب جواهر»« ،مدّعی امامت» را نیز ملحق به «مدّعی نبوّت»
آورده است« :گاهی مدّعی امامت نیز ،به مدّعی نبوّت ملحق شده است» 2در «تحریرالوسیله» آمده
است « :کسی که ادّعای نبوّت کند ،کشتن او واجب است و خون او برای هر کس که این ادّعا را از او
بشنود مباح است ،مگر آنکه به شرح مسأله قبلی (سبّ النّبی) ،بیم جان در میان باشد».

9

کیفر مرتدّ فطری در فقه
در قرآن مجید ،برای چهار جُرم (زنا ،قذف ،سرقت و محاربه)« ،حدّ» معیّن شده است و به موجب
«سنّت» ،ارتداد یعنی از «دین برگشتن» ،با رعایت شرایطی ،موجب «قتل» است 4.جرایم مذکور در
آیات عبارتند از« :الف -جُرم زنا .ب -جُرم قذف .ج -جُرم سرقت .د -جُرم محاربه .ه -جُرم قطع
الطریق .و -جُرم «اِفساد فی االرض» در صورتی که عنوان این جُرم ،مستقل از «محاربه» باشد .همچنین
جرایم مذکور در آیات عبارتند از-1 :قتل نفس -2.قطع عضو».

5

همانطور که مالحظه شد ،در قرآن کریم« ،حدّی» برای مجازات مرتدّ تعیین نشده است .امّا درباره
کیفر دنیوی و اخروی مرتدّ از جمله :لعن و تباه شدن اعمالش در دنیا ،قرآن کریم در آیاتی به این
موارد اشاره فرموده است 6.بر خالف قرآن کریم که در آن ،نصّ و صراحتی در ارتباط با «حدّ ارتداد»
وجود ندارد و تنها به عذاب دنیوی و اخروی «مرتدّ» اشاره شده است ،در روایات ،کُتُب و آراء فقهی
امامیه و اهل سنّت ،کیفر مرتدّ و جزئیات آن ذکر گردیده که این موارد آورده می شوند.
الف)کیفر «مرتدّ فطری» در روایات و فقه امامیه

طبق روایتی از امام صادق (ع) در کیفر مرتدّ فطری آمده است...« :خونش مباح است 1»...در روایت
دیگری ،با اشاره به نامه یکی از عامالن امام علی (ع) به آن حضرت در مورد «زندیق» بودن جماعتی
از مسلمانان فطری ،آمده است که...« :گردن او را بزن و الزم نیست او را توبه دهى 8»...طبق روایتی از
امام محمّ د باقر (ع) در مورد انکار و تکذیب پیامبر مرسلی از انبیاء آمده است ...« :خونش مباح

 .1نجفی ،ج ،14ص.441
 .2همان ،ص.442
 .9موسوی خمینی ،ج ،4ص.548
 .4خزائلی ،ص.626
 .5عمید زنجانی ،ص.408
 .6بقره211 /؛ آل عمران 31 ،30 ،81 ،86 /و 136؛ توبه14 /؛ نحل106 /؛ محمّد (ص).92 /
 .1ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .8همان ،ص.1933
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خواهد بود 1»...طبق روایتی از امام باقر (ع) در حکم مرتدّ فطری آمده است« :توبه برای او نیست و
قتلش واجب است» 2همچنین با استناد به روایتی از امام باقر (ع) در انکار «امام حق» و «برائت از دین»
آمده...« :او کافر است و از اسالم بازگشته و مرتدّ شده است ...و خونش در چنین حالى مباح باشد
مگر اینکه توبه کند و بسوى حق باز گردد« 9»...صاحب جواهر» در کیفر «مرتدّ فطری» با اشاره به
«صحیحه حسین بن سعد» آورده است« :کشته می شود 4».صاحب «لمعه دمشقیه» ،در کیفر مرتدّ
فطری آورده است« :کشته می شود« 5»...شیخ طوسی» آورده است« :مرتدّ ملّی اگر توبه کند کشته نمی
شود ،امّا «مرتدّ فطری» در هر حالی کشته می شود« 6».شهید ثانی» در «المسالک» با اشاره به قول «ابن
جنید» آورده است« :از کالم «ابن جنید» چنین بر می آید که ارتداد یک قسم بیشتر نیست و باید توبه
داده شود .اگر توبه کرد پذیرفته می شود .اگر توبه نکرد ،به قتل می رسد .و این رأی علمای اهل سنّت
است و عموم ادلّه معتبر نیز این قول را تایید می کنند« 1».ابوالقاسم خویی» ،در کیفر «مرتدّ فطری»
آورده است« :قتل «مرتدّ فطری» واجب است 8».همچنین آمده است« :حدّ ارتداد مرتدّ فطری این است
که اگر مرد باشد ،کشته می شود».

3

ب) کیفر مرتدّ در روایات و فقه اهل سنّت

از «حمّادبن زید ،از «ایوب» از «عکرمه» با استناد «ابن عباس» به قول پیامبر (ص) آمده است...« :هر
کس که دین خود را بدل کرد ،او را بکشید 10».حنفی ها بدون اختالف نظر معتقدند که زن مرتد کشته
نمی شود... .اما در هر حال ،قتل مرد مرتد را واجب می دانند».

11

«مالک بن انس» در «الموطاء»،

موضوع ارتداد را در باب «القضاء» آورده و با استناد به روایت از پیامبر (ص) گفته است« :رسول خدا
(ص) فرمود :هر کس دینش را تغییر داد ،گردنش را بزنید...اگر کسی از اسالم بازگشت و سپس

 .1همان ،ج ،4ص.1480
 .2حرّ عاملی ،ج ،18ص.544
 .9ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،4ص.1480
 .4نجفی ،ج ،14ص.609
 .5ابن جمال الدّین مکّی العاملی (شهید اوّل) ،اللمعه الدّمشقیّه ،ص .246
 .6طوسی ،ج ،1ص.282
 .1جُبَعی عاملی (شهید ثانی) ،ج ،2ص.958
 .8موسوی خویی ،ج ،1ص.445
 .3موسوی خمینی ،ج ،4ج.588
 .10بخاری ،ج ،1ص.281
 .11العلوانی ،ص .182
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مشخص شد که توبه کرده است ،پس توبه او پذیرفته می شود و اگر توبه نکند ،کشته می شود .اگر
قومی باشند ،باز به اسالم دعوت می شوند .اگر توبه کردند ،توبه از آنان پذیرفته می شود و اگر توبه
نکردند ،کشته می شوند » 1شافعی در پرتو آیاتی از قرآن کریم به بررسی و بیان احکام مربوط به مرتدّ
و ارتداد می پردازد .از جمله آیات 93 :سوره انفال 5 ،سوره توبه 211 ،سوره بقره و  65سوره زمر.

2

پس از استناد به این آیات شریفه« ،شافعی» به روایتی از پیامبر (ص) در کشتن کسی که پس از ایمان
آوردن ،کافر شده است اشاره می کند» 9و می گوید...« :و این به آن معناست که ورود انسان مسلمان به
دایره کفر ،ریختن او را مباح می کند ،مگر اینکه شخص ،توبه کند » « 4ابن قدامه» «به حدیث «مَن بَدَّلَ
دینَهُ فاقتُلوهُ» استناد نموده و با ادعای اجماع فقها ،آنرا تایید نموده و می گوید « :فقها در مورد قتل
مرتد اجماع دارند و این امر از ابوبکر ،عُمَر ،عثمان ،علی(ع) ،معاذ ،ابوموسی ،ابن عباس ،خالد و ...نیز
روایت شده و کسی با آن ،به مخالفت برنخواسته ،در نتیجه به صورت اجماع در آمده است »

5

«العلوانی» با استناد به رأی «ابن قدامه» در «المغنی و الشرح الکبیر» آورده است« :هر مرد یا زن
مسلمان و عاقل و بالغی که از اسالم مرتدّ شود ،او را زندانی کرده و سه روز به او مهلت داده می شود
تا توبه کند .اگر توبه کرد ،رهایش می کنند .در غیر این صورت ،او را به قتل می رسانند» 6در حکم
قتل مرتدی که توبه نکرده است ،چه فطری باشد و چه ملّی ،چه زن باشد و چه مرد ،فقهای حَنبَلی،
شافعی و حَنَفی ،تفاوتی قائل نیستند .اما فقهای «حَنَفی» ،بین «زن و مرد» تفاوت قائل شده و معتقدند
زن مرتد ،کشته نمی شود.

1

ج) کیفر زن مرتدّ (مرتدّه)

امام صادق (ع) در کیفر «زن مرتد»« ،حبس ابد» را ذکر فرموده اند 8».امام علی (ع) هم ،چنین حکمی
را صادر فرموده اند» 3همین حکم ،در «تهذیب االحکام» نیز ذکر شده است« 10.حَنَفی ها» بدون

 .1ابن أنَس ،الموطاء ،ص.104
 .2پیشین ،ص .186
 .9بخاری ،ج ،1ص.253
 .4العلوانی ،ص .186
 .5همان ،ص.130
 .6همان ،ص.131
 .1جزیری ،ج ،5ص.425
 .8ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1984
 .3همان ،ص.1938
 .10طوسی ،ج ،10ص.2951
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اختالف نظر معتقدند که زن مرتد کشته نمی شود 1.صاحب «تکمله المنهاج» هم معتقد است «زن
مرتد» هرچند «مرتدّ فطری» باشد ،کشته نمی شود.

2

«حلبى» در باره زنى که از اسالم خارج شده و مرتّد گشته است ،از امام صادق (ع) روایت کرده
که فرمودند «:او را نمى کشند و بازداشت کرده ،به کار سخت وا مى دارند و به اندازهاى که نمیرد به
او آب و غذا مى دهند ،لباس خشن بر او پوشانده و هنگام نماز ،او را تازیانه مى زنند« 9».شهید اوّل»
نیز ،همین نظر را دارد 4.همچنین درباره کیفر زن مرتد آمده است ...« :زن مرتد ،توبه داده می شود .اگر
توبه کرد ،بخشیده می شود .اگر توبه نکرد ،در زندان حبس می شود و او را می زنند 5».صاحب
جواهر» نیز در کیفر زن مرتدّ آورده است « :زن ،با مرتدّ شدن ،کشته نمی شود .به دلیل :اجماع با هر دو
قِسمش و نیز روایات ،بلکه به طور اَبَد ،زندانی می شود ،گر چه بر فطرت اسالم متولّد شده باشد .و
در اوقات نماز ،زده می شود» 6همچنین آمده است« :اگر مرتد« ،زن» باشد« ،حبس اَبَد» می شود و در
اوقات نمازهای پنجگانه ،تازیانه اش بزنند و در معیشت و آب و غذا و لباس ،بر او تنگ بگیرند تا
توبه کند و از حبس رها شود» 1در حکم قتل مرتدّی که «توبه» نکرده است ،چه فطری باشد و چه
ملّی ،چه زن باشد و چه مرد ،فقهای حَنبَلی ،شافعی و مالکی ،تفاوتی قائل نیستند .امّا فقهای «حَنَفی»،
بین «زن و مرد» تفاوت قائل شده و معتقدند زن مرتد ،کشته نمی شود 8.و «ابن عمر» و «زُهری» و
«ابراهیم» گفته اند :زنی که از دین برگردد ،کشته می شود« 3».موسوی خویی» ،عالوه بر اینکه قتل «زن
مرتدّ» ،هر چند فطری را جایز نمی داند 10،کشتن «زن مرتدّ» را خالی از اشکال ندانسته و می گوید:
« هرگاه در مرتدّ ملی و زن ،ارتداد تکرار شود ،گفته شده که در مرتبه چهارم کشته می شود و «قائلی»

 .1العلوانی ،ص .182
 .2موسوی خویی ،ج ،1ص.443
 .9ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .4ابن جمال الدّین مکّی العاملی(شهید اول) ،ص  ،246کتاب الحدود.
 .5طوسی ،ج ،10ص.2958
 .6نجفی ،ج ،14ص.611
 .1موسوی خمینی ،ج ،4ص.588
 .8جزیری ،ج ،5ص.425
 .3بخاری ،ج ،1ص.285
 .10موسوی خویی ،ج ،1ص.443
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هم گفته است که در مرحله سوّم کشته می شود و هر دو قول ،خالی از ایراد و اشکال نمی باشد .بلکه
اظهر این است که کشته نمی شود».

1

د)کیفر مرتدّ در حقوق جزا و قانون مجازات اسالمی

با مراجعه به قانون فعلی و جدید مجازات اسالمی (مصوب  ،)1932مشاهده می کنیم که مجازاتهای
اصلی و مقرّر ،شامل این موارد هستند :الف -حد .ب -قصاص .پ -دیه .ت -تعزیر 2.جرائم «موجب
حدّ» که در قانون مجازات اسالمی ذکر شده ،به این شرح است -1 :زنا  -2لواط ،تفخیذ و مساحقه
 -9قَوّادی  -4قَذف  -5سبّ نبی  -6مصرف مُسکر  -1سرقت  -8محاربه  -3بَغی و اِفساد فی االرض
(بخش  2از کتاب  2ق م ا)
تعزیرات و مجازات بازدارنده ،طبق قوانین مندرج در قانون مجازات اسالمی نیز مشخص شده اند.9
امّا مشاهده می کنیم که چه در بخش «حدود» و چه در بخش «تعزیرات» ،مجازاتی برای «مرتد» در
قانون مجازات اسالمی ،در نظر گرفته نشده است .با این اوصاف ،در «قانون مطبوعات» ،به «اجرای
حکم ارتداد» اشاره شده است .امّا فقط به «صدور و اجرای حکم ارتداد» ،در صورت منجر شدن به آن
اشاره کرده است « :هر کس به وسیله مطبوعات ،به دین مبین اسالم و مقّدسات آن اهانت کند ،در
صورتی که به ارتداد منجر شود ،حکم ارتداد در حقّ وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نینجامد ،طبق
نظر حاکم شرع ،بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد خواهد شد»

4

با توجه به موارد مذکور ،این سؤال مطرح می شود که اگر موضوع «ارتداد» ،به وسیله قانون،
«جرم انگاری» نشده و حدّی هم برای آن در نظر گرفته نشده است ،چگونه می توان شخصی را به
جرم ارتداد ،مجازات کرد؟! بخصوص اینکه در «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» تصریح شده
است« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

5

همچنین در «اصل برائت» آمده است« :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته
نمیشود ،مگر اینکه جُرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» .6در مورد استناد احکام دادگاهها آمده است:
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موادّ قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده

 .1همان ،ص .452
 .2مادّه  14قانون مجازات اسالمی.
 .9قانون مجازات اسالمی ،کتاب پنجم ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.
 .4مادّه  26قانون مطبوعات.
 .5اصل  96قانون اساسی.
 .6اصل  91قانون اساسی.
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است» 1.در رابطه بین جُرم و قانون آمده است« :هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن
وضع شده است جُرم محسوب نمیشود» 2.همچنین ،طبق قانون مجازات اسالمی آمده است« :حُکم
به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ،به موجب قانون و با
رعایت شرایط و کیفیات مقرّر در آن باشد».

9

با توجه به مطالب مذکور ،در «قانون اساسی» و «قانون مجازات اسالمی» مواردی پیش بینی شده
است که اگر قانون ،در برابر جرم یا مجازاتی ساکت بود ،این سکوت ،موجب جلوگیری از احقاق حق
و ایجاد هرج و مرج نشود .این مواد و اصول عبارتند از :مادّه  220قانون مجازات اسالمی ،مادّه 531
قانون مجازات اسالمی ،بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و اصل  161قانون اساسی .در قانون
مجازات اسالمی (مصوّب  )32آمده است« :در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است ،طبق
اصل یکصد و شصت و هفتم ( )161قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود »

4

با مراجعه به «اصل  161قانون اساسی» که مادّه مذکور به آن استناد کرده است ،مشاهده می کنیم
که در این اصل و مواقعی که قانون در برابر جرایم و مجازات ،ساکت باشد ،آمده است« :قاضی
موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر
اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا
تعارض قوانین مدوّنه ،از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد »

5

لذا همانطور که «اصل  161قانون اساسی» به «کوشش قاضی» برای یافتن حکم و مراجعه به
منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر اشاره کرده است ،و با عنایت به اصلی که «قانون اساسی» آورده
است« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» ،6این
موضوع مطرح می شود« :باید توجه داشت که قانونگذار اساسی ،با فرض مطابقت کلیه قوانین و
مقرّرات با موازین اسالمی ،در «اصل  »96فوق الذّکر ،تأکید بر «مجازات قانونی» دارد .در غیر این
صورت ،چه بسا منابع معتبر اسالمی و یا فتاوی معتبر ،با یکدیگر مغایر باشند و قضات ،در موارد
مشابه ،به فتاوی متفاوت مراجعه کنند و در نتیجه ،مبادرت به صدور احکام جزایی نامشابه یا برابر
نمایند و یا حتّی ،یک قاضی با استناد به فتوای معتبری ،حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری ،در
 .1اصل  166قانون اساسی.
 .2اصل  163قانون اساسی.
 .9مادّه  12قانون مجازات اسالمی.
 .4مادّه  220قانون مجازات اسالمی.
 .5اصل  161قانون اساسی.
 .6اصل  96قانون اساسی.
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مورد مشابه ،با استناد به فتوای معتبر دیگری« ،حکم برائت» صادر نماید » 1عالوه بر موارد مذکور،
قضاتی که در صورت سکوت قانون ،از رسیدگی به شکایات و تظلّمی امتناع ورزند ،مشمول کیفر
خواهند بود« :هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظّلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود
و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا
اِجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خالف قانون
به تأخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند ،دفعه اوّل از شش ماه تا یک سال و در صورت
تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز
محکوم خواهد شد» 2اینکه شارع ،نسبت به برخی از گناهان سکوت کرده و تعریفی از آن ارائه نداده و
مصادیق آنها را بیان نکرده است ،به این معنا نیست که شارع ،از این گناهان ،بدون مجازات ،گذشت
کرده است 9.بنابر این ،اگر در قوانین مدوّن ،راه حلّ و فصل خصومت وجود نداشته باشد ،می باید به
منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر رجوع ک رد .ارائه قواعد فقهی ،دادرس را نیز در این مهم ،هدایت و
یاری می نماید« .قاعده تحزیر یا هشدار» از جمله این قواعد می باشد .دالیل انتخاب «قاعده تحزیر»،
تحقیق و بررسی ،تازگی مطلب و قلمرو وسیع اِعمال قاعده در حقوق داخلی و بین الملل بود .در این
قاعده ،به مستندات -که از استحکامات الزم نیز برخوردار می باشد -قلمرو ،حیطه و موارد تطبیق
قاعده با ارائه مصادیقی در قوانین داخلی و حقوق بین الملل پرداخته شده است.

4

حدّ یا تعزیر بودن کیفر مرتدّ فطری
مراجعه به کُتُب و آراء فقها (اعم از شیعه و اهل سنّت) آشکار می کند که در مسأله «حدّ» یا «تعزیر»
بودن ارتداد ،اخالف نظرهایی وجود دارد .در «المبسوط»« ،کمیت» حکم مرتد ،به «امام مسلمانان یا
حاکم اسالمی» واگذار شده است« 5.محقّق حلّی» ،کیفر مرتد را به صراحت جزو «تعزیرات» آورده
است 6در «تحریرالوسیله» ،ارتداد در «کتاب حدود» آورده شده است 1.صاحب «مبانی تکمله المنهاج»،
ارتداد را در «کتاب حدود» آورده است« 8.شیخ طوسی» ،ارتداد را در «کتاب حدود» آورده که در
 .1هاشمی ،ج ،2ص.403
 .2قانون مجازات اسالمی ،مادّه  531تعزیرات.
 .9حسینی مراغی ،ج ،9ص.289
 .4موسوی بجنوردی ،ج ،1ص.162
 .5طوسی ،ج ،8ص.63
 .6حلّی ،ج ،4ص.141
 .1موسوی خمینی ،ج ،4ص.588
 .8موسوی خوئی ،ج ،1ص.449
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«االستبصار» ،بابی تحت عنوان «بابُ حدِّ المُرتَدّ وّالمّرتدّه» به این موضوع اختصاص دارد« 1.شیخ
طوسی» همان عنوان ،یعنی «بابُ حدِّ المُرتَدّ وّالمّرتدّه» را در باب نهم از کتاب «حدود» در «تهذیب
االحکام» هم آورده است« 2.شیخ کلینی» در «الکافی» ،یک باب را تحت عنوان «حدّ مرتدّ» در کتاب
«حدود» آورده است« 9.شیخ صدوق»« ،باب ارتداد» را در کتاب «قضایا و احکام» آورده است.

4

فقهای اهل سنّت هم در «حدّ» یا «تعزیر» بودن ارتداد ،اختالف نظر دارند .به عنوان مثال،
«عبدالرّحمن جزیری» ،ارتداد را در بخش «تعزیرات» آورده و می گوید« :حدودی که مورد اتّفاق
است ،سه مورد هستند :زنا ،قذف و سرقت .امّا در سایر مجازاتها ،اختالف است» 5.همچنین
«ابوحنیفه» ،از فقهای اهل سنّت ،ح دود را شامل :زنا ،سرقت ،شرب خمر ،راهزنی و قذف می داند.
«شافعیه» هفت مورد را موجب حدّ دانسته اند :قصاص نفس و اطراف و دیّات ،بغی ،ارتداد ،زنا ،قذف،
سرقت و شراب حرام .و «مالکیه» ،محاربه را نیز به آن افزوده اند » 6هر چند «جزیری» معتقد است که
«مالکیه» ،عالوه بر موارد مذکور« ،محاربه» را هم به حدود ،از جمله «ارتداد» افزوده اند ،امّا «مالک بن
أنس»« ،ارتداد» را در باب «قضاوت و داوری» آورده 1و سایر مسائل از جمله :زنا ،قذف و سرقت را
جداگانه در «باب حدود» گنجانده است 8.در دوره اخیر هم ،نظرات جدیدی وجود دارند که ارتداد را
جزو «تعزیرات» بدانند .از جمله «دکتر علیرضا فیض» که معتقدند ارتداد ،جزو جرائم «تعزیری»
است».

3

توبه در ارتداد
برخی از آیات قرآن کریم به پذیرش توبه «مرتدّ» به صورت «مطلق» اشاره کرده و در این زمینه
«اِطالق» دارند (فطری و ملّی) 10و باید آنها را با دیگر آیات شریفه« ،مقیّد» کرد .همچنین روایاتی که

 .1طوسی ،ج ،4ص.2199
 .2همو ،ج ،10ص.2956
 .9کلینی ،ج ،1ص.1053
 .4ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1933
 .5جزیری ،ج ،5ص.401
 .6همان ،ص .8
 .1ابن أنَس ،ص.104
 .8همان ،ص .133-813
 .3فیض ،ص .286
 .10توبه.14/
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بر پذیرش توبه مرتد« ،اِطالق» دارند .مانند روایتی که «سکونى» از «جعفر بن محمّد از پدرانش علیهم
السّالم» روایت کرده است»

1

طبق روایتی از امام محمّد باقر (ع) «توبه مرتدّ» آمده است ...« :هر کس از دین خدا برائت جوید
پس او کافر است ،و خونش در چنین حالى مباح باشد مگر اینکه توبه کند و بسوى حق باز گردد و از
خداوند عزّوجلّ معذرت خواهد از آنچه گفته است« 2»...مالک بن انس» با استناد به فرموده پیامبر
(ص) یعنی « :مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ » آورده است« :اگر کسی از اسالم بازگشت و سپس مشخص شد
که توبه کرده است ،پس توبه او پذیرفته می شود و اگر توبه نکند ،کشته می شود .اگر قومی باشند ،باز
به اسالم دعوت می شوند .اگر توبه کردند ،توبه از آنان پذیرفته می شود و اگر توبه نکردند ،کشته می
شوند 9.به غیر از «حنفیه» ،اهل سنّت ،توبه را بر همه اقسام مرتد« ،واجب» می دانند 4.در پذیرش توبه
از «زن مرتد» ،فقها اجماع دارند .از جمله« :شهید اوّل» در «اللمعة الدمشقیه« ،5شیخ طوسی» در
«تهذیب االحکام»« ،6محمّدحسن نجفی» در «جواهرالکالم» ،1همچنین در «تحریرالوسیله» 8و «ابوالقاسم
خویی» در «تکمله المنهاج» ، 3موارد پذیرش «زن مرتد» را آورده اند .برخی از آیات قرآن کریم هم
وجود دارند که به عدم پذیرش «توبه مرتد فطری» اشاره فرموده اند« 10.شهید اوّل» توبه «مرتدّ فطری»
را برخالف «مرتدّ ملّی» و «مرتدّه» ،قابل پذیرش نمی داند » 11در «شرایع االسالم» آمده است« :مرتد بر
دو قِسم است .قِسم اوّل که بر اسالم والدت یافته و اسالم او پذیرفته نیست ،اگرچه برگردد».

 .1ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .2همان ،ج ،4ص.1480
 .9ابن انس ،ص.104
 .4جزیری ،ج ،5ص.429
 .5ابن جمال الدّین مکّی العاملی (شهید اوّل) ،اللمعه الدّمشقیّه ،ص .246
 .6طوسی ،ج ،10ص.2958
 .1نجفی ،ج ،14ص.612
 .8موسوی خمینی ،ج ،4ص.588
 .3خویی ،ج ،1ص.451
 .10آل عمران.30 /
 .11ابن جمال الدّین مکّی العاملی (شهید اول) ،اللمعه الدّمشقیّه ،ص .246
 .12حلّی ،ج ،4ص.189
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صاحب «مسالک االفهام» به عدم پذیرش توبه «مرتد فطری» اشاره کرده است 1.طبق روایتی از امام
صادق (ع)« ،مرتدّ فطری» را توبه نمی دهند » 2همچنین در روایتی از امام علی (ع) آمده است که مرتدّ
فطری را توبه نمی دهند»« 9ابوالقاسم خوئی» معتقد به عدم پذیرش توبه مرتدّ فطری» است« 4.صاحب
جواهر» نیز معتقد به عدم پذیرش توبه مرتدّ فطری است 5.همچنین آمده است« :مرتدّ فطری ،اگر مرد
باشد ،کشته می شود .اما «مرتدّ زن» و «مرتد ملّی» را توبه می دهند 6.دلیل اختالف آرای فقهای دو
مذهب ،اختالف منبع آنها در فتوی است .نه دو برداشت از یک آیه یا روایت واحد.

1

اجرای حکم مرتدّ
طبق فرمایش امام صادق (ع) در مورد اقامه حدود آمده است« :اقامه حدود در دست کسی است که
حُکم می کند« 8».شیخ طوسی» در مورد اینکه حدود باید به حاکم واگذار شود یا قاضی ،پس از استناد
به روایت فوق الذّکر از « امام صادق (ع) ،معتقد است اقامه حدود در دست کسی است که حکم می
کند« 3.شیخ مفید» گفته است« :اقامه حدود به عهده «حاکم اسالم» است که از سوی خدای متعال
منصوب شده باشد و عبارتند از ائمه (ع) و کسی که از سوی آنان برای حکومت منصوب شده باشد و
محقّقاً در صورت امکان ،نظر در این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده اند».

10

قانون آیین دادرسی در امور کیفری ،به دو حیث جرائم از جنبه الهی اشاره کرده و آورده است:
«محکومیت به کیفر ،فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جُرم که دارای جنبه الهی است ،می تواند دو
حیثیت عمومی و خصوصی داشته باشد11.در ادامه ،باز هم مشاهده می شود که در «قانون آیین
دادرسی در امور کیفری» ،به مسأله «دعوای عمومی» در حدود و مقرّرات الهی اشاره شده است 12.با
 .1جُبَعی عاملی (شهید ثانی) ،ج ،2ص.258
 .2ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .9همان.
 .4موسوی خوئی ،ج ،1ص.458
 .5نجفی ،ج ،14ص.612
 .6موسوی خمینی ،ج ،4ص.588
 .1محقّق داماد ،ص.266
 .8حرّ عاملی ،ج ،18ص.998
 .3طوسی ،النهایه ،ص.129
 .10مفید ،ص.810
 .11مادّه  8قانون آیین دادرسی کیفری.
 .12مادّه  3قانون آیین دادرسی کیفری.

001

مجلة نامة الهیات ،دورة دهم ،شمارة چهل و یکم ،زمستان 6931

در نظر گرفتن روایت امام صادق( ع) یعنی( :خون مرتدّ بر هر کس که این کالم را از وى بشنود مباح
است) ، 1می توان اجرای حکم مرتد ،توسط شخصی غیر از امام یا حاکم شرع (هر شخصی) را با
استناد به قانون مجازات اسالمی ایران ،اینگونه بررسی کرد:
درصورتی که مجنیٌ علیه ،دارای حاالت زیر باشد ،مرتکب ،به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم
نمی شود :مرتکب جرم حدّی که مستوجب سلب حیات است 2.همچنین« :هرکس مرتکب قتل عمد
شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ،ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت ،قصاص
نشود ،در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب
یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.9
با عنایت به این بخش از روایت امام صادق (ع) یعنی « :عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أُتِیَ بِهِ وَ الَ
یَسْتَتِیبَهُ؛ و بر امام وقت است که او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبه اش ندهد» 4همچنین با اشاره
به پاسخ امام علی (ع) به نامه یکی از عامالن خود که فرمودند« :هر کس از مسلمانان که در خانواده
مسلمانى به دنیا آمده و مرتدّ شده است ،گردن او را بزن و الزم نیست او را توبه دهى ، 5»...با جمع
بین روایات و آراء فقهی و قوانین موضوعه ،می توان مراحل دادرسی و اجرای حکم مرتد ،طبق
قوانین جزایی و آیین دادرسی در امور کیفری ایران را ،اینگونه بررسی کرد:
با توجه به اینکه قانون مجازات اسالمی ،در مورد مساله ارتداد ساکت است ،قاضی موظّف است
در صورت تحقّق شروط ارتداد ،طبق قانون اصل  161قانون اساسی ایران عمل کند و حکم را با
استناد به منابع یا فتاوی معتبر صادر نماید» .اگر ارتداد را از دو جنبه «عمومی و خصوصی» پیگیری
کنیم ،از جنبه عمومی ،تعقیب و کیفر مجرم از سوی دادستان است و در جنبه خصوصی ،بر عهده
شاکی یا مدّعی خصوصی است 6.در صورتی که ارتداد را ،جُرمی مطلق «حقّ اللّهی» در نظر بگیریم،
در صورت عدم اثبات مجرمیت متّهم ،بدون حضور مجرم ،رأی بر برائت او صادر می شود.

 .1ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .2مادّه  902قانون مجازات اسالمی.
 .9قانون مجازات اسالمی ،مادّه  612تعزیرات.
 .4ابن بابویه (شیخ صدوق) ،ج ،9ص.1938
 .5همان ،ص.1933
 .6مادّه  11آیین دادرسی کیفری.
 .1تبصره  9مادّه  406آیین دادرسی کیفری.
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همچنین طبق قانون مجازات اسالمی ،حُکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از
طریق «دادگاه صالح»« ،به موجب قانون» و با «رعایت شرایط و کیفیات مقرّر» در آن باشد 1.با توجه به
اینکه اجرای احکام کیفری ،بر عهده دادستان یا معاونت اجرای احکام تحت نظارت وی است ،لذا
اجرای حکم مرتد نیز ،به طریق اولی بر همین منوال خواهد بود .چنانکه در قانون آیین دادرسی در
امور کیفری آمده است« :اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری»
تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ،در دادسرای عمومی
عهدهدار این وظیفه است 2».طبق قانون ،شروع عملیات اجرای رأی ،با دستور قاضی اجرای احکام
کیفری است ،مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید .9همچنین آراء کیفری به دستور و تحت نظارت
قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می شود .4ازسوی دیگر ،اگر کسی ،مرتدی که «مهدورالدّم» و
«مستوجب سلب حیات است» را به قتل برساند ،مشمول مواد ( 902بند الف) قانون مجازات اسالمی
(مصوب  )1932و  612تعزیرات قانون مجازات اسالمی می شود :درصورتی که مجنیٌ علیه ،دارای
یکی از حاالت زیر باشد ،مرتکب ،به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمی شود« :مرتکب جرم حدّی
که مستوجب سلب حیات است».

5

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ،ولی از قصاص گذشت کرده باشد
و یا به هر علّت ،قصاص نشود ،در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت
جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می
نماید.6
همانطور که مشاهده شد« ،ارتداد» ،در قانون مجازات اسالمی« ،جرم انگاری» نشده و کیفری هم
برای آن وجود ندارد ،با این حال ،در فصل ششم جرائم قانون مطبوعات آمده است« :هر کس به
وسیله مطبوعات ،به دین مبین اسالم و مقّدسات آن اهانت کند ،در صورتی که به ارتداد منجر شود،
حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نینجامد ،طبق نظر حاکم شرع ،بر اساس قانون
تعزیرات با وی برخورد خواهد شد »

1

 .1مادّه  12قانون مجازات اسالمی.
 .2مادّه  484قانون آیین دادرسی کیفری.
 .9مادّه  434قانون آیین دادرسی کیفری.
 .4مادّه  435قانون آیین دادرسی کیفری.
 .5مادّه  902قانون مجازات اسالمی ،بند الف.
 .6قانون مجازات اسالمی ،مادّه  612قانون تعزیرات.
 .1مادّه  26قانون مطبوعات.
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حکم مرتدّ فطری در اتالف نفس ،طرف و مال
« هر آنچه را مرتدّ در دو قِ سمش ،از مسلمانی تلف می کند ،خواه جان مسلمان را تلف کند و خواه
عضوی از او را یا مال او را ،ضامن آن است» 1در حکم مجازات «مرتد قاتل» نیز آمده است« :هرگاه،
مرتدّ فطری یا ملّی ،مسلمانی را ،مثال عمداً بکشد ،برای ولیّ مقتول است که او را به خاطر قصاص
بکشد و کشتن مرتدّ ،به خاطر ارتدادش ساقط می شود » 2همچنین ،در مورد کشته شدن «مسلمان»
توسط «مرتدّ فطری» آمده است« :و مرتدّ فطری ،به سبب قتل عمدیِ مسلمان ،قطعاً کشته می شود و
این کشتن ،بر کشتن او به خاطر ارتدادش مقدّم می گردد و قتل خطائی و شبه عمد او ،اثری در مالش
ندارد« 9».ابوالقاسم خویی» هم آورده است« :هرگاه مرتدّ فطری یا ملّی» شخص مسلمانی را از روی
عمد به قتل برساند« ،ولیّ مقتول» می تواند فوراً او را بکشد و با کشته شدن او توسّط ولیّ مقتول،
کشتن او از جهت ارتدادش به خاطر از بین رفتن موضوع برداشته می شود .البتّه اگر ولیّ مقتول او را
ببخشد یا با گرفتن مالی با او سازش کند ،به خاطر ارتدادش کشته می شود».

4

نتیجه گیری
به اجماع علماء و فقهای امامیه ،مرتد به دو قسم «فطری» و «ملّی» تقسیم می شود .کیفر ارتداد به
عنوان «حدّ شرعی» ،در قرآن کریم تصریح نشده ،امّا به عقوبت و خسران دنیوی و اخروی آن اشاره
فرموده است« .حدّ» و مجازات ارتداد ،در فقه و روایات شیعه و اهل سنّت ذکر شده است .در کیفر
ارتداد و شرایط توبه« ،امامیه» معتقد به «قتل مرتدّ فطری» هستند و توبه اش را جایز نمی دانند .با
توجه به اینکه «اهل سنّت» ،تفاوتی بین «مرتد فطری» و «مرتد ملّی» قائل نیستند ،به «قتل مرتد» در
صورتی که «توبه» نکند اجماع دارند .به اجماع فقهای امامیه و اهل سنّت« ،زن مرتد» کشته نمی شود.
بلکه او را حبس می کنند و تا زمانی که «توبه» ننماید ،او را رها نمی کنند .در قتل مرتدّی که «توبه»
نکرده است ،چه «فطری» باشد و چه «ملّی» ،چه «زن» باشد و چه «مرد» ،فقهای «حَنبَلی»« ،شافعی» و
«مالکی» ،تفاوتی قائل نیستند .اما فقهای «حَنَفی» ،بین «زن و مرد» تفاوت قائل شده و معتقدند زن
مرتد ،کشته نمی شود .در قانون مجازات اسالمی (مصوّب « )1932حدّ و کیفری» برای «ارتداد» در
نظر گرفته نشده و قانون در این مورد ،سکوت اختیار کرده است .امّا در «مادّه  »220همین قانون ،آمده
است« :در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است ،طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ()161
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود ».در «اصل  161قانون اساسی» آمده است« :قاضی
 .1نجفی ،ج ،14ص.625
 .2همان ،ص.694
 .9همان ،ص.626
 .4موسوی خویی ،ج ،2ص.458
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موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر
اسالمی یا فتاوی معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا
تعارض قوانین مدوّنه ،از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .عالوه بر این ،طبق «قانون 531
مجازات اسالمی در تعزیرات ،قضاتی که در صورت سکوت قانون ،از رسیدگی به شکایات و تظلّمی
امتناع ورزند ،مستحقّ کیفر خواهند بود .در اجرای حکم ارتداد ،اختالف نظرهایی وجود دارد .دلیل آن
هم روایاتی است که برخی از آنها ،اجرای حکم ارتداد را بر هر شنونده و شاهدی جایز می دانند.
برخی از روایات ،اشاره به اجرای حکم ارتداد به دست امام (ع) و حاکم شرع و قاضی نموده اند.
برخی از روایات هم اشاره به اذن امام (ع) به ا ستانداران و والیان تحت نظر امام (ع) دارند .به همین
دلیل ،فقها نیز به تَبَ ع این روایات ،آراء مطابق با همان روایات صادر کرده اند .همچنین در «حدّ» یا
«تعزیر» بودن ارتداد هم بین علماء ،اختالف نظر وجود دارد .امّا در مادّه  484آیین دادرسی در امور
کیفری« ،دادستان» به عنوان «مجری احکام کیفری»  ،مشخص شده است .هر چند که در قانون مجازات
اسالمی« ،کیفر و حدّی» برای ارتداد در نظر گرفته نشده است ،امّا در مادّه  26قانون مطبوعات ،به این
جُرم اشاره شده و آمده است « :هر کس به وسیله مطبوعات ،به دین مبین اسالم و مقدّسات آن اهانت
کند ،در صورتی که به ارتداد منجر شود ،حکم ارتداد در حقّ وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد
نیا نجامد ،طبق نظر حاکم شرع ،بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد خواهد شد».
منابع
 قرآن کریم. -1آذرنوش ،آذرتاش 1981 ،ش ،فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،نشر نی ،چاپ دوّم ،تهران.
 -2ابن أنَس ،مالک ،الموطاء 1939 ،ش ،ترجمه :حسین رستمی ،نشر حسینی اصل ،چاپ اوّل ،ارومیه.
 -9ابن بابویه ،محمّد بن علی 1428 ،ق ،من ال یحضره الفقیه ،انصاریان ،چاپ سوّم ،قم.
 -4ابن جمال الدّین مکّی العاملی ،محمّد (شهید اوّل) 1932 ،ش ،اللمعه الدّمشقیّه ،دارالفکر ،چاپ
سوّم ،قم.
 -5ابن عبداهلل سیوری ،جمال الدّین مقداد (فاضل مقداد) 1939 ،ش ،کنزالعرفان فی فقه القرآن،
ترجمه :عقیق بخشایشی ،نوید اسالم ،چاپ پنجم ،قم.
 -6ابن علی ،زین الدّین (شهید ثانی) 1416 ،ق ،مسالک االفهام ،معارف اسالمی ،چاپ اوّل ،قم.
 1936 ،.............................................. .......... -1ق ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،انتشارات
علمیه ،چاپ دوّم ،قم.
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 -8العلوانی ،طه جابر 1932 ،ش  ،دین اجباری یا دین اختیاری؟ ترجمه :امین سلیمانی ،نشر احسان،
چاپ اول ،تهران.
 -3بجنوردی ،سیّد میزا حسن 1410 ،ق ،القواعد الفقهیه ،اسماعیلیان ،چاپ دوّم ،قم.
 -10بخاری ،محمّدبن اسماعیل 1932 ،ش  ،صحیح البخاری ،ترجمه :عبدالعلی نور احراری ،شیخ
االسالم احمد جام ،چاپ سوم ،تربت جام.
 -11جرجانی ،شریف  1960،ش ،تَرجَمان القرآن ،ترجمه :سیّد محمّد دبیر سیاقی ،بنیاد قرآن ،چاپ
دوّم ،تهران.
 -12جزیری ،عبدالرّحمن (بی تا) ،الفقه علی المذاهب االربعه ،داراحیاء التراث العربی ،چاپ اوّل،
بیروت.
 -19جعفری لنگرودی ،محمّدجعفر 1918 ،ش ،ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش ،چاپ دهم ،تهران.
 -14حرّ عاملی ،محمّدبن حسن 1401 ،ق ،وسائل الشیعه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 -15حسین بن محمّد ،ابی القاسم (راغب اصفهانی) 1992 ،ش ،المفردات فی غریب القرآن ،المکتبه
المرتضویه ،تهران.
 -16حسینی مراغی ،عبدالفتّاح 1932 ،ش ،العناوین ،ترجمه و شرح :عبّاس زراعت ،جنگل ،چاپ
پنجم ،تهران.
 -11حلّی ،جعفر بن الحسن 1983 ،ق ،شرایع االسالم فی المسائل الحالل و الحرام ،منشورات اعلمی،
چاپ اوّل ،تهران.
 -18خزائلی ،محمّد 1960 ،ش ،احکام قرآن ،جاویدان ،چاپ چهارم ،بی جا.
 -13طباطبایی یزدی ،محمّد کاظم 1411 ،ق ،العروة الوثقی ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ اوّل ،قم.
 -20طوسی ،محمّد بن الحسن 1428 ،ق ،تهذیب االحکام ،انصاریان ،چاپ سوّم ،قم.
 1428 ،........................................... -21ق ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،انصاریان ،چاپ سوّم،
قم.
( ،.......................................... -22بی تا) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،به کوشش محمّدباقر بهبودی،
مکتبه المرتضویه ،تهران.
( ،......................................... -29بی تا) ،النهایه ،انتشارات قدس محمدی ،قم.
 -24عمید ،حسن 2591 ،ش  ،فرهنگ فارسی عمید ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ اوّل ،تهران.
-25عمید زنجانی ،عبّاسعلی 1988 ،ش ،آیات االحکام حقوقی -کیفری ،مجد ،چاپ اوّل ،تهران.
 -26فیض ،علیرضا 1988 ،ش ،مبادی فقه و اصول ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ بیستم،
تهران.
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 -21قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1930 ،ش ،انتشارات جاودانه ،جنگل ،تهران.
 -28قانون آیین دادرسی کیفری 1935 ،ش ،سرای عدالت ،تهران.
 -23قانون مجازات اسالمی 1932 ،ش ،دیدار ،تهران.
 -90قوانین و مقرّرات مربوط به مطبوعات 1935 ،ش ،دیدار ،تهران.
 -91کلینی ،محمّد بن یعقوب بن اسحاق 1428 ،ق ،الکافی ،انصاریان ،چاپ سوّم ،قم.
 -92محقّق داماد ،سیّد مصطفی 1936 ،ش ،فقه استداللی جزایی تطبیقی ،مرکز نشر علوم انسانی،
چاپ اوّل ،تهران.
 -99معین ،محمّد 1964 ،ش ،فرهنگ فارسی معین ،امیرکبیر ،چاپ هفتم ،تهران.
 -94مغنیه ،محمّدجواد 1969 ،ش  ،فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه ،ترجمه :کاظم پورجوادی ،بنیاد علوم
انسانی ،چاپ اوّل ،تهران.
 -95مفید ،محمّدبن محمّد 1410 ،ق ،المقنعه ،مؤسّسه النشر االسالمی ،قم.
 -96موسوی بجنوردی ،محمّد 1913 ،ش ،قواعد فقهیه ،مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،مؤسّسه
چاپ و نشر عروج ،چاپ اوّل ،تهران.
-91موسوی خمینی ،روح اهلل 1931 ،ش ،تحریرالوسیله ،ترجمه :محمّدباقر موسوی همدانی ،دارالعلم،
چاپ چهارم ،قم.
 -98موسوی خوئی ،ابوالقاسم 1934 ،ش ،مبانی تکمله المنهاج ،ترجمه :علی مددی ،حقوق اسالمی،
چاپ اوّل ،قم.
 -93نجفی ،محمّدحسن 1932 ،ش  ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ
ششم ،تهران.
 -40هاشمی ،محمّد 1983 ،ش ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،میزان ،چاپ بیست و یکم،
تهران.
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