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یع مجازات ارتداد!   مبانی حقوقی وشر
 

یع وحقوقی سنگسار)رجم( درروزنه رسید ودرآن  درگذشته نچندان دور، مضمون حقوقی تحت عنوان مبانی شر به نشر

ترصی    ح گردیده بود که درنصوص وروایات دینی بطورمعدودی قتل انسان تجویزشده است که مشمول قتل ناحق، زنا 

ی روابط جنیس خارج ازچهارچوب ازدواج دوفرد متاهل( وارتداد بعد ازاسالم یم گردد، اینک به هدف  بعد ازاحصان )تأمی 

یع وابزاری این مجازات تفحص وواکاوی موضوع ،جوانب حقوقی وشر  شر یع قتل انسان را درصورت ارتداد وکاربرد  غی 

دینی وسیایس  یع )حد( را بدستان نابکارگروه های اسالم نماها که ازدین درمحورتوهم  فکری شان وبه مقاصد غی  شر

 استفاده نموده ویا مینمایند ، مورد پژوهش مؤجزقرارمیدهیم. 

زشخص برمبنای باورها وعقیده درمکاتب گوناگون روشنگری، اندیشه ها و بایست اذعان داشت که تعقب وتعزی 

ی وآزادیهای فردی ومدنی مطرح بوده وتعقیب  کانونهای مدافع حقوق انسانی همواره بمثابه یک عمل مغایرارزشهای بشر

وعیت ندارد واما دانشمندان، مفشان وآگاهان علوم شر  یع ومذاهب افراد بدالیل چون عقیده وباورازین منظرمشر

مختلف اسالیم راعقیده برین است که دراسالم شخص بدلیل ترک عقیده شخیص مورد تعقیب ومجازات قرارنگرفته 

اف رصی    ح زمانی مستلزم تعقیب ومجازات پنداشته میشود که شخص ترک دین اسالم را  بل رجوع ازاسالم وبا اعیی

المنی وبنیاد اجتماع اسالیم صدمه وارده نموده وعرصه را برای دراجتماع مطرح نماید ، فلهذا اظهارارتداد درجامعه به س

ی افگارضد اسالیم وترغیب اجتماع به ترک دین اسالم مساعد خواهند نمود. بنابران بتأیس ازروایات دینی  نضج گی 

ان همان خطرات اجت ی ع متناسب به می  مایع وفقیه فوق تجویزمجازات مرگ به منکران دین درپرتو اصول ومعیارهای شر

است که ازارتداد دریک جامعه اسالیم ممکن ومتصوراست. یا به تعبی  دیگراین خطرات وپیامدهای زیانبارارتداد 

 ) )قانونی ، باورهای عمویم وسالمنی جمیع در چامعه اسالیم است که عنرصحقوقی معطوف به منافع اجتمایع،اخالقی

 دی . ارتداد ازدین اسالم را تشکیل داده نه اعتقاد وایمان فر

فلهذا دین اسالم به هدف حراست ازسالمنی جامعه اسالیم وپاسداری ازباورها ویا ایمان عمویم مجازات شدیدی   را 

یع کسب مینماید که یک شخص مؤمن  درتنبیه ومجازات فاعل ارتداد تجویزنموده واین مجازات زمانی وجاهت شر

وقرآن بمثابه کتاب آ وارشات آن رصیحأ انکارورزدو بدودسته ومسلمان ازوجود خداوند، بعثت پیامیر ، دساتی 
سمانی

 تقسیم میگردد: 

ی اهلیت حقوقی و  -اول مرتد فطری: فردیکه ازوالدین مسلمان زاده شده است وبعد ازرسیدن به سن بلوغ وبا داشیی

یع ازدین اسالم انکارمیورزد یا خارج میشود.   شر

اسالم بدنیا آمد -دوم ه است وبا رسیدن به سن بلوغ اسالم را یم پذیرد وبعد ازدین مرتد میل: شخص که ازوالدین غی 

 اسالم رجوع مینماید. 

 کسب مسوولیت 
ی

یع( درجرم ارتداد ونحوه رفتاردربرابرفاعل جرم افزون برین بایست متذکرشدکه چگونگ )حدشر جزانی

درمذاهب گوناگون متفاوت بوده است،بگونه مثال مذهب حنفی یا فقه اهل سنت اکیدأ توصیه نموده است که فاعل 

اف دررجوع ازاسالم نباید حد کرده شود ویا به قتل رسانیده شود بل به  ارتداد عیل الرغم اظهاروی به ترک اسالم واعیی

فاعل عمل مهلت داده شده وازوی خواسته شود که دوباره به اسالم رجوع نماید، هرگاه فاعل بدعوت قاضی لبیک نه 

گفته وبه ارتدادش ارصارورزد درینصورت مجازات حد)قتل( تطبیق میگردد .همچنان مذاهب وفقهای دیگرمانند 

ی مهلت ودعوت مجدد به عامالن ارتد  اد را پذیرفته است. مذاهب شافیع وحنبیل گذاشیی



مذهب جعفری )شیعه( حاوی احکام متفاونی نسبت به مجازات ارتداد بوده است. برمبنای احکام فقه شیعه ، توبه 

وقتل فاعل را درتضاد با فقیه  ورجوع مجدد به اسالم توسط مرتد فطری نزد قاضی بعد ازترک اسالم اعتبارنداشته ازییی

وی احکام این فقه ، مرتد میل وزن مرتد به قتل نرسیده بلکه جزا زندان را تجویزکرده حنفی تجویزنموده است . هکذا درپرت

ارتداد را موجب میگردد چنانچه ازابن حمزه طویس  ی است وهکذا به باورطیف وسیع ازفقهای جعفری شک وتردید نی 

اسالم که نم )ص( صادق بود رواینی وجود دارد مبنی براینکه هرگاه شخیص به شک وتردید نسبت به پیامیر یداند پیامیر

ی شخیص را مباح میداند.   ویانه به ارتداد حکم داده است وخون چنی 

اف به ارتداد یگ ازبنیادی ترین عنرصمجازات حد پنداشته شده  لذا برای تثبیت مسوولیت جزانی وتطبیق حد ارتداد،اعیی

وبه اسقاط مجازات حد ارتداد میا نجامد. همچنان بنابران انکارازجرم ویا رجوع فاعل به اسالم موجب ایجاد شبه گردیده 

شایان ذکراست که عیل الرغم اهتمام ژرف دین مقدس اسالم به تقدس اموراجتمایع ومفاخردینی واعتقادی جامعه 

یع درصدراسالم به ندرت تطبیق شده  اسالیم ، تطبیق ویا تثبیت جرم ارتداد با توجه به ادله اثبات درتاری    خ مجازات شر

 است.  

 کاربرد مجازات بمثابه عمده ترین مبحث درنظام جزانی 
ی

یع وچگونگ بایست متذکرشد که مفهوم ارتداد، محتوی شر

م وافراطیت دینی در تضاد  ی ، ظهورفناتی  ی تشکیالت رادیکال مذهنر با توجه به تشکل ونضج گی  اسالیم درچند دهه اخی 

ی   وهمچنان تمرکزرادیکالی 
یع آن خارج     وتعقیب وتقابل آشکاردربرابرمدنیت جهانی شر م درمنطقه ما، بوضوح ازمسی 

دینی گروه های افرایط بمثابه اسباب تخویف ، شکوب وانقیاد بدون  وغ وغی  افراد بجرم ارتداد درمحوراهداف نا مشر

وع وظالمانه آنها تعمیل گردیده است. قتل انسان نر گناه ومؤمن بعلت  مشر ی غی  ط مردم ازمجموع دساتی  قید وشر

 شان به جریانهای سیایس مخالف ، اجرای مجازات اعدام کتلوی اقلیت های دینی مسلمان در مناطق تحت و
ی

ابستگ

درکشورووارد نمودن اتهام ارتداد  ی افراد به اتهام همکاری با نظام حاکم درچند دهه اخی  حاکمیت گروه های افرایط، کشیی

انجام کشتارگرویه ی  مردم درمساجد ومعابد بدستان سیاه مدعیان ومدافعان به شهروندان مسلمان وشزدن آنها ونی 

کاذب اسالم دروجود افراطیون مزدورکه زیرلوای دین انجام مییابد نه تنها با اصول وارزش های انسانی درجهان مدرن 

ا موازین درمغایرت قراردارد، بلکه قرائت افراطیون ازاسالم درخصوص قتل مسلمانان به بهانه ارتداد بدون دالیل اثبات ب

یع درزمینه مجازات ارتداد همخوانی ندارد.    واصول شر

 


