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Abstract 

Apostasy is one of the challenges of monotheistic religions, and religion, while 

emphasizing the acceptance of Islam and faith, forbids disbelief and apostasy. A 

number of punishments have been considered for apostates in jurisprudential texts. 

Apostasy is not just a matter of words; its realization requires the existence of 

conditions of religious obligation, such as reason and will. However, maturity as one 

of the general conditions of religious obligation in the occurrence of apostasy is the 

place of disagreement among jurists. Among those who consider maturity as a 

condition for the realization of apostasy, some have limited themselves to religious 

maturity and they have not considered intellectual maturity and the expression of 

Islam after puberty. This issue is so important that its result affects directly the lives 

of newly matured juveniles and it can put an end to doubts and disagreements about 

not observing of the rights of this group in Islam. The result of the research shows 

that maturity is a necessary but not enough condition in the realization of apostasy, 

and the purpose of Islam in this matter is true Islam; the subordinate Islam alone is 

not enough. The present research has been done in a descriptive-analytical method 

with reference to library sources.  
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عدم کفایت اسالم و  اسالم پس از بلوغ لزوم اظهار

 حکمی در تحقق ارتداد

 1، محمد اسدی*1، مجید نظریان لنجی2فرد یدیامعبداهلل ، 3نوذری فردوسیه محمد

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یو معارف اسالم اتیاله ۀدانشکد ار،ی. استاد1

 رانیم، قم، ادانشگاه ق ،یو معارف اسالم اتیاله ۀدانشکد ار،ی. دانش2

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یو معارف اسالم اتیاله ۀدانشکد ،یدکتر ی. دانشجو9
 (50/52/1055؛ تاریخ پذیرش: 1911/ 21/12تاریخ دریافت: ) 

 

 چكیده

 کفبر و ارتبداد  از  ،دارد دیب طورکه بر پذیرش اسالم و ایلان تأک دین هلانادیان توحیدی است و  چالشیارتداد از مسائا 

و  سبت یزببان ن  ۀارتداد صرفاً لقلقب  .شده استدر نظر گرفته  آن نابرای مرتکب ییها مجازاتکرده و در متون فقهی، نهی 

تکلیبف در   ۀایط عامعنوان یکی از شر بلوغ بهلیکن، حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقا و اختیار است. 

ببه صِبرف بلبوغ     یا ، عبده داننبد  یرا در تحقق ارتداد شرط مآن حصول ارتداد، محا اختالف است و از میان کسانی که 

حبدی حبائز    ببه مسبئله  ایبن  اند.  جایگاهی متصور نشده و اظهار اسالم پس از بلوغ ده و برای بلوغ عقلیکرشرعی اکتفا 

ی و پراکنب  پایبانی ببر شببهه    توانبد  یبال  نقش دارد و مب  تازه قیم در حیات نوجوانانطور مست آن به ۀنتیج ت کهاساهلیت 

که بلبوغ در   دهد یعدم رعایت حقوق این گروه در دین اسالم باشد. حاصا پژوهش نشان مخصوص نظرها در  اختالف

رف اسبالم حکلبی و   وقوع ارتداد شرط الزم است نه کافی و مقصود از اسالم در این مسئله، اسالم حقیقی اسبت و صب  

 .صورت گرفته است. یا تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه -. پژوهش حاضر به روش توصیفیکند یتبعی کفایت نل

   واژگان کلیدی

  ، بلوغ.، ایلانارتداد، اسالم، اسالم حکلی
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 1051، تابستان 2، شلارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 050-091ات صفح
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 . بیان مسئله1

ایلان موج  و  1ستقوام و ارزش انسان به ایلان و اعتقاد او وابسته ابراساس آیات قرآن، 

و ارسبال رسبا    رو ، ازاین2گردد ینعلت والیت مبه سعادت و  یابینجات از هالکت و دست

ببه بنبدگان ارزانبی داشبته و     کبه خبدا    شبلرد ها  نعلت نیبرتراز  توان یمآشنایی با دین را 

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

از جلله خسران،  ء فراوانمتحلا آثار سوکنند و با خروج از دین،  ایلان است، پشت میبر 

تعبیبر  « ارتبداد »، بر علا این گبروه کبه ببه    هلچنین. ندشو یمحبوط اعلال و غض  الهی 

  قتا مرتد فطری است. آن، نیتر مهم که گردد یمترت  می ، احکامشود یم

در اسبت و  نبوط ببه تحقبق شبرایط تکلیبف      حکم ارتداد م فقها، قول مشهور مطابق با

 ؛99ق: 1019ی، ثبان  دی)شبه ارتدادشان معتبر نیسبت   اسالم و :اند خصوص افراد صغیر گفته

را  ییها نشانهو  تنها سن توان یو م کند یآیا صرف بلوغ کفایت ملیکن  .(116: تا یب، زحیلی

 دکبر حض بلوغ صبادر  مالک شلرد و حکم به ارتداد فطری به م، که در افراد متفاوت است

 ؟سن، عقا و رشد فکری هم در آن شرط است جز بهیا 

 استدالل صبورت گیبرد،  و  از آنجا که پذیرش اصول باید بر مبنای تعقااز سوی دیگر، 

 عقلبی و  ۀپبذیرش آن ببدون پشبتوان    اغلب  به صرف بازگشت از اسبالمی کبه    توان یم آیا

متولدین ببر فطبرت   برخی از  ر کرد؟، حکم به ارتداد فطری صادردیگ یاستداللی صورت م

از شبناخت سبطحی   حتی  ،شود یمآنها  مطابق با اصا و ظاهر حکم به اسالم اگرچهاسالم، 

فراتر از اسالم است. ببا ایبن وصبف آیبا      ۀچه رسد به ایلان که در مرحل ،اند بهره یباسالم 

ضرورت  د؟کرصادر حکم به ارتداد فطری  ن،به مجرد بلوغ و به اعتبار اسالم والدی توان یم

 مذکور است. های پرسشپاسخ به  منظور بهاین بحب، مقتضی پژوهش جامع در این زمینه 

                                                                                                                                        
 (19)حجرات/ « أ تقاکُم اللَّهِ عِندَأ کر مَکُم  إِنَّ. »1
مِبن  الظَُّلُلَباتِ    خْبرِجُهُمْ یُآمَنُوا  ن یال َّذِ یَُّالل َّهُ وَلِ» «یالْوُثْق بِالل َّهِ ف ق دِ اسْت لْسَکَ بِالْعُرْوَۀِ  ؤْمِنْیُبِالط َّاغُوتِ وَ  کْفُرْیَف لَنْ . »2
   (206-200)بقره/  «النَُّورِ یإِل 
 .(160علران/  )آل «رَسُولًا مِنْ أ نْفُسِهِم هِمْیإِذْ بَعَب  فِ ن یالْلُؤْمِنِ یل ق دْ مَنَّ اللَّهُ عَل . »9



  333 در تحقق ارتداد یاسالم حکم تیلزوم اظهار اسالم پس از بلوغ و عدم کفا

 یشناس مفهوم .2

 اسالم و ایمان .1. 2

در لغت به معنای دخول در سلم یا دیبن اسبالم اسبت و در اصبطالح     « سلم»از مادۀ  اسالم

لتزام )لسانی، قلبی، عللبی(  عبارت است از تسلیم امر خدا شدن، اظهار خضوع، شریعت و ا

: تبا  یب؛ عبدالرحلن، 210: 12ق، ج1010، منظور ابننسبت به آنچه پیامبر)ص( آورده است )

و ببه استسبالم زببانی و عللبی تعریبف       دانسته(. برخی آن را قائم به لسان و جوارح 115

ده اسبت  . هلچنین از آن تعبیر به تسلیم در برابر اوامبر، نبواهی و احکبام دیبن شب     اند کرده

 (. 05: 1961ی، موسو ینیخل؛ 102ق: 1051)کرکی، 

کنبد و   قیتصبد حقه را  دیعقا کهی است کساز امن و آرامش قل  است و مؤمن  لانیا

« رْتبابُوا آمَنُبوا بِاللَّبهِ وَ رَسُبولِهِ ثُبمَّ ل بمْ یَ      ن یالَّبذِ إِنَّلَا الْلُؤْمِنُون  »قلبش دربارۀ آن مطلئن باشد 

(. هلچنین آن را به اقرار زبان هلراه با موافقت قل  و 952ق: 1012( )قرشی، 10)حجرات/

صفت قلب  و اسبالم امبری     لانیا(. 105: 16ق، ج1019)سبزواری،  اند کردهعلا تعریف 

 .(00ق: 1020)مرعشی،  قائم به جوارح است

 مبن  هَبا یفأخرجنبا مبن ک بان  فِ   »معتزله قائا است: اسالم، هلان ایلبان اسبت و ببه آیبۀ     

. از نظر ایشان خداوند مسللین را از مؤمنبان اسبتثنا   اند کرده( استناد 90/اتیالذار« )ن ینِالْلُؤم

منه ( و مستثنی از جنس مستثنی96/اتیالذار« )نیمن الْلُسلل تیبَ ریغ هَایف لَا وجدن ا فِ»کرده 

(. برخبی معتقدنبد اسبالم    050ق: 1011)سببکی،   اسبت است؛ پس اسالم از جبنس ایلبان   

افعال باطنی که مرببوط ببه ایلبان اسبت، اسبالم       برخالففعال ظاهری است و عبارت از ا

ۀ امتثال مأمورات و اجتنا  از منهیات است که مبنبی ببر اذعبان    واسط بهعبارت از استسالم 

(. برخبی اشباعره   29: تبا  یبب ؛ سعید بن مسفر، 211ق: 1010)النفراوی،  استباطنی )ایلان( 

. اسالم عبارت از تسبلیم و  استد که ایلان نوعی از اسالم ان ایلان را اخص از اسالم دانسته

انقیاد بوده و ایلان نوع قلبی آن اسبت. برخبی از ایشبان محبا صبدق اسبالم و ایلبان را،        

ی، مسللان و هر مسبللانی، مبؤمن   مؤمن؛ یعنی هر دانند یمرغم تفاوت مفهومی، یکسان  علی

 .(221-111: 1900است )جوادی، 
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 ارتداد .2. 2

در  .(110: 0جق، 1010منظبور،   )اببن  بازگشت و بازگردانبدن اسبت   یبه معن« ردد»از ارتداد 

 نیب است که شبخص از آن آمبده، ببا ا    یبازگشت در راه ایبه معن« ارتداد و رَدَّه»مفردات، 

کفر نیز  ریدر بازگشت به غ« ارتداد» یول ،رود یکار م بازگشت به کفر به در« رَدَّه»تفاوت که 

 یببه معنب  « ردّ: »اسبت  در قباموس قبرآن آمبده    .(901: ق1012)راغب ،   شبود  یاستعلال مب 

 2.خواه برگرداندن حالتو  1باشد برگرداندن است، خواه برگرداندن ذات

یبا کسبی   ( 01: ق1010اول،  دیکسی است که اسالم را قطع کند )شهدر اصطالح مرتد 

. (601: ق1016اضبا،  ف؛ 210: ق1059)بحرالعلوم،  به کفر عدول کندکه بعد از قبول اسالم 

معتقبد نببودن    گبر ید نبیرفتن و چه به آ گرید نییحق است، چه به آ نیاز د خروجارتداد 

نسبت به احکام اسالم عالم  که یکفر کسی که شهادتین را درحال یا( 119: ق1051)صدوق، 

 . اها سنت نیز تعابیر مشبابه در تعریبف  (105: تا یجاری کند )عبدالرحلن، ب ،و ملتزم بوده

دارند. از جلله رجوع از اسالم به کفر، انجام چیزی اعم از فعا، اعتقباد، نطبق و شبک کبه     

 (.0099: 15، جتا یب)جلعی از نویسندگان،  دشو یمباعب خروج از اسالم 

 «نِبهِ یمِبنْکُمْ عَبنْ دِ   رْت بدِدْ یَمَبنْ  » نیبازگشت از د :است کرده ادیمختلف  ریقرآن از ارتداد با تعاب

 لبان ی(، کفبر پبس از ا  20)محلبد/   «أ دْببارِهِم  یارْت دُّوا عَل ن یإِنَّ الَّذِ»، بازگشت به عق  (210)بقره/ 

 ،(00)توببه/   «ک ف برُوا بَعْبدَ إِسْبالمِهِم   »(، کفر پس از اسبالم  16علران/  )آل «لانِهِمیق وْماً ک ف رُوا بَعْدَ إِ»

 «مِلَّتِنبا  یأ وْ ل ت عُبودُنَّ فِب   تِنایَآمَنُوا مَعَکَ مِنْ ق رْ ن یذِوَ الَّ  ُیْشُعَ ایل نُخْرِجَنَّکَ »کفار  نییبازگشت به آ

آمَنُوا وَجْبهَ   ن یالَّذِ یأُنْزِل  عَل  یوَ قال تْ طائِف ۀٌ مِنْ أ هْاِ الْکِتا ِ آمِنُوا بِالَّذِ»کافر شدن (، 11)اعراف/ 

و ... کبه در برخبی از ایبن تعبابیر، ارتبداد       (02ن/ علبرا  )آل «رْجِعُبون یَالنَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِر هُ ل عَلَّهُمْ 

 ادْخُلُبوا  ق بوْمِ  ایَب »در معنای لغوی استعلال شده و ارتباطی به ارتداد فکری و عقیبدتی نبدارد    صرفاً

 (.09: 1915)والئی،  (21)مائده/ «أ دْبَارِکُم یعَل  ت رْت دَُّوا وَل ال کُمْ  الل َّهُک ت  َ  یال َّتِ الْلُق دََّسَۀ  الْأ رْضَ

                                                                                                                                        
 (20)احزا /  «ظِهِمْیْرُوا بِغ ک ف  ن یوَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِ. »1
 (0/ نی)ت «نیثُمَّ رَدَدْناهُ أ سْف ا  سافِلِ. »2
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من رغ  عبن اإلسبالم و کفبر    »کار رفته است. از جلله  در روایات نیز تعابیر مختلف به

عبن   رجعبوا » ،«أشرک و خرج عن اإلسبالم  کفر و» ،«بعد إسالمه )ص(محلّد یبلا أنزل عل

 ،یحرعبامل  ؛191: 15ج ق،1050 )طوسبی، « آمن ثمّ کفبر » ،«نهید ریّغ» ،«نهیبدّل د» ،«اإلسالم

 .(920-991: 21ج ،ق1051

تعابیر قرآن و روایات در خصوص ارتداد با وجود تعدد عبارات و قیبود، بازگشبت ببه    

معنای مذکور دارد، با این تفاوت که نگاه قرآن به ارتداد عام بوده و در فقه اسبالمی بحبب   

ببه معنبای    تبوان  یمب خروج و بازگشت از اسالم مطرح است. بازگشبت ببه عقب  را نیبز     

از اسالم )کفر یا جاهلیت( دانست که کنایه از ارتداد است. کفر پس بازگشت به حالت قبا 

ی مسبللانی  ا دورهاز اسالم و ایلان نیز به معنای بازگشت از اسبالم و کبافر شبدن پبس از     

کار رفته  است. در برخی آیات نیز ارتداد به معنای برگشت از دین است که به معنای کفر به

تداد به اعراض و خروج از اسالم، کفبر پبس از اسبالم،    است. در روایات مورد اشاره نیز ار

تغییر و تبدیا دین تعبیر شده است. ببا توجبه ببه اسبتعلال واۀۀ کفبر )ببه معنبای سبتر و         

پوشاندن( و جحد در برخی تعابیر، ارتداد صرفاً تغییر عقیده نبوده و انکار و خروج از دیبن  

پس از تبیین و شبناخت حقیقبت و   باید از روی علم و آگاهی باشد و مرتد کسی است که 

گردن نهادن به دین، به انکار حق بپردازد. در برخی روایبات نیبز ارتبداد ببه معنبای مطلبق       

بازگشت از چیزی به چیز دیگر و در برخی دیگر به معنای بازگشت به کفر اسبتعلال شبده   

 (.95: 1915است )والئی، 

 اقسام و حكم مرتد  .3

؛ 99: 10ق، ج1019ی، ثبان  دی)شبه دو قسم فطری و ملی اسبت   برفقها  ارتداد از نظر مشهور

قسبم   کنقا شده است کبه مرتبد یب    دیجن ابندر میان امامیه از ( و 659: 01، ج1050نجفی، 

لیکن از آنجا که افکبار  (. 651: 01ق، ج1050)نجفی،  حکم مرتد ملی را دارد و ستین شتریب

ه قول او اعتنا نکرده و تنها به نقا آن اکتفبا  ، بدانند یمرا متأثر از عللای اها سنت  دیجن ابن

ند، نیسبت قائبا  ی و فطبری  لب فرقی میان مرتد م نیز اها سنت(. 101: 1915)والئی،  اند کرده

لیکن در لزوم استتابه یا عدم آن اختالف دارند. برخی قائا به قتا ببدون اسبتتابه هسبتند و    
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 .(001ق: 1020، رشبد  اببن ؛ 20ق: 1019ی، ثبان  دی)شه اند دانستهجلهور ایشان آن را واج  

 در زمان انعقاد نطفه، والدین وی یا یکی از آنها مسللان باشداست که  شخصیمرتد فطری 

 ،از کفبر  در زمان انعقاد نطفه، والدینش مسللان نباشد و بعبد است که  شخصیو مرتد ملی 

احکبام   ،مرد بر ارتداد فطری .(652: 01، جق1050و مجدد کافر شود )نجفی،  هاسالم آورد

، ولبی  گبردد  یانتقال اموال به ورثه مترت  م و از جلله قتا، خروج زوجه از حباله یمتعدد

 .(0015: 0، جتا یب؛ زحیلی، 110ق: 1051، صدوق)محکوم به حبس است  مرتد، زن

 شرط بلوغ در تحقق ارتداد فطری .4

)طوسبی،   شبود  یمب  و در صورت عدم توبه کشبته  شدهاند ارتداد مراهق محقق  گفتهی ا عده

(. 0001: تبا  یبب )زحیلبی،   هستند نظریهاین  قائالنجلهور اها سنت از  .(011: 9ج ق،1050

 داند یمحنفیه، ارتداد صبی را تام دانسته و احکام مرتد، به استثنای قتا را در حق او جاری 

 (.915ق: 1020)جزیری و هلکاران، 

قبدرت ببر فهبم و اسبتدالل      ،که فبرد ضابطه ارتداد آن است ی دیگر اعتقاد دارند ا عده

، اگرچبه  حکم به ارتداد غیربال  صادر کبرد  توان یدر صورت وجود ضابطه مو  داشته باشد

اعتبار بلوغ در ارتداد ببا  . از نظر مشهور، (009: 10ج ،ق1011، یعامل ینی)حسمراهق نباشد 

در  داننبد  یرا الزم م که شرط بلوغ یا قول به عدم اشتراط بلوغ با ادلهو  ادله سازگارتر است

ق: 1022فاضبا لنکرانبی،    ؛02: ق1010اول،  دی)شه ستیارتداد صبی معتبر نو  تنافی است

، اسالم و ارتبداد غیرملیبز را اجلاعباً    شافعی. عللای (150ق: 1020، یلیاردب یموسو؛ 050

ولی  و از نظر برخی از ایشان، اسالم صبی ملیز به تبع والدین صحیح است، دانند ینلمعتبر 

  (.1190: تا یب)ماوردی،  شود ینلتبعی واقع  صورت بهارتداد وی 

 ارتداد مسلمان حكمی  .5

که از والدین مسللان متولد شده و به ایبن اعتببار،    شود یممسللان حکلی به فردی اطالق 

؛ 655: 01ق، ج1050)نجفبی،   شبود  یمب محکوم به اسالم شده و احکام اسالم بر او مترت  

آیا تحقبق بلبوغ ببا     آن است کهاساسی در این بحب  ۀمسئل(. 151: 2ق، ج1019سبزواری، 
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جهت حکم به ارتداد فطری، شبرط کبافی اسبت یبا الزم؟ آیبا      ، فرض حصول سایر شرایط

از بلوغ اسبالم   پسکه از ابوین مسللان متولد شده و شخصی  شرعی به اعتبار بلوغ توان یم

قائبا   فقها، که مشهور اناثدر  ژهیو ری کرد؟ بهمجازات جا را انکار کرده، حکم به ارتداد و

هاسبت و بلبوغ از    اینکه در بلوغ شرعی، سن یکی از مالک بر افزون. ندا یسالگ نهبه بلوغ در 

 رو ازایبن ، حبیض، حلبا، انببات.    احبتالم ، از جلله دشو یمتعدد دیگر نیز حاصا م یها راه

حاصبا شبود. در ایبن     یدیگبر  ، بلبوغ از راه شده نییاز رسیدن به سن تع پیشملکن است 

 وجود دارد:   دیدگاهمسئله دو 

 دیدگاه اول  .1. 5

ابوین یا یکی از آنها در هنگام تولد طفا مسللان باشد، حکبم ببه    بنا بر این دیدگاه، هر گاه

بلبوغ را در تحقبق ارتبداد فطبری الزم      دیبدگاه، ن ایبن  از قائالبرخی . شود یم فرزنداسالم 

محکبوم ببه    ،والدت ابتدایوغ را شرط دانسته و معتقدند کسی که از برخی نیز بل .دانند ینل

از بلوغ اظهار اسبالم نکنبد، حکبم ببه      پساز بلوغ کافر شود، ولو اینکه  پساسالم باشد و 

شروع تکلیف است و اگر نیبازی ببه    ۀمنزل اند بلوغ به گفتهرو  ازاین. شود یارتداد فطری او م

از رشد عقلی رسیده  یا د و کودک ملیز به مرحلهگیرجام از بلوغ ان پیشباید ، معرفت باشد

باشبد و   ملیبز صببی اگبر عاقبا و     رو ازایبن  صوا  را از ناصوا  تشخیص دهد. کهاست 

 .(210: 0ج ،ق1059مسللان حقیقی است )بحرالعلوم، ، اعتراف به توحید و رسالت کند

و مَن یَبت  ِ غ یر  » (00 /)مائده ... «نِهِیمِنْکُمْ عَنْ دِ رْت دّیَوَ مَنْ »ایشان به آیاتی از جلله 

 اند. دهکر( استناد 11 /علران )آل «عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْل امُ ن یإنَّ الدِّ» «اإلسالمِ دیناً ف ل ن یُقبَا  مِنهُ

براساس آیات، تنها دین اسالم پذیرفته است و بازگشت از آن موجب  ارتبداد دانسبته    

. این نظریه مستنداتی از روایبات  شود یم کلی و تبعیشده و اطالق آن شاما اسالم ح

، ق1051 عباملی،  حبر  ؛919ق: 1056 مجلسی،؛ 990: 19ج ،ق1059 نیز دارد )اردبیلی،

 :مانند .(926: 21ج

 ارْت دَّ عَنِ الْإِسْل امِ وَ جَحَدَ رَسُول  اللَّهِ ص ُنبُوَّت هُ نِیْمُسْلِلَ ن یْبَمُسْلِمٍ  کُا » :)ع(امام صادق. 1

 از اسبالم  ،لان باشبند لمسب  والبدینش  یهر مسبللان ( »100: 6ق، ج1050)کلینی، ...« ک ذَّبَهُوَ 
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 ویکبالم را از   نیب کبه ا شخصبی   کند، خونش بر هر )ص( را انکارو نبوت محلد برگردد

 «.تمباح اس ،بشنود

)کلینبی،  « وَ ... تْیرَکُ قَالَ لَیا یُ  هِیْاَبَوَ نَیْبَوَ لُوَ  الشِّرْکَ صْتَارُیِّ یَال َّبِی یِ» :)ع(امام صادق. 2

ببه حبال   ، شبود  یو مشرک میکی از والدینش مسللان است که  صبی( »206: 0ق، ج1050

 «.شود ینلرها خود 

 نِیْمُسْلِلَیٌّ أ وْ ن صْر انِ هِیْأ بَوَوَ أ حَدُ  ۀ یَّالنَّصْر انِیِّ إِذ ا ش  َّ ف اخْت ارَ الصَّبِی فِ» :)ع(امام صادق. 9

 اریاخت تینصران و دیکودک چون به شبا  رس»( 200: 0ق، ج1050)کلینی، ...« تْر کُل ا یُ ق ال 

او را و  شبود  یرهبا نلب   ،هر دو مسللان بودنبد  ای ینصران نشیاز والد یککه ی درحالی ،کرد

 «.تا اسالم را بپذیرد زنند یم

 «و عتقیه  تهیتنفا وصو اقتص منه و  هالحدول التام هیعل متیاق نیإذا بلب عشر سن یال ب. »0

صبی چون به ده سال برسد، حدود کاما ببر او جباری   » (.911-915: 0ق، ج1050)کلینی، 

 «.و وصیت و عتق او نافذ است شود یم، قصاص شود یم

ی مُحَمَّدٍ عَلَلَّهُ بِمَا اَنْزَلَ ال کَفَرَسَأَلْتُ اَبَا نَعْفَرع عَنِ الْمُرْتَدِّ یَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ ... ». 0

و  برگبردد از اسبالم   شخصی هر(. »206: 0ق، ج1050)کلینی، « ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ یَلَا تَوْبَهَ لَهُ...

 رفتبه یکافر شود، توببه او پذ  پذیرش اسالمبعد از  ،فرو فرستادهپیامبر)ص( آنچه خدا بر  رب

 «.شدنخواهد 

 ( 990ق: 1019)صدوق،  «هِیْلَعَی عْلَوَ لَا یُ عْلُوالْإِسْلَامُ یَ». 6

، بدون کند یکفایت م و اقرار شهادتینصرف  اسالم،در ورود به ، روایاتظهور مطابق با 

مَنْ ش هِدَ أ نْ ل ا إِل هَ إِلَّا اللَّهُ وَ أ نَّ مُحَلَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أ ق برَّ  »آنکه شناخت و معرفت شرط باشد 

رجبوع از آن نیبز موجب      ( و911ق: ط 1059)صبدوق،   «ف هُبوَ مُسْبلِم    بِلَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

 ،از اسالم رجوع کنبد  را کههر مسللانی اطالق آیات و روایات، و  گردد یخروج از اسالم م

کا مسلم، من یرتد، من یبتب ، مبن   »، چراکه ظاهر ادله و اطالق عباراتی چون شود یمشاما 

 .ردیگ یمبراسالم حکلی را نیز در « شهد، من شک
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و کسی که پبیش از بلبوغ    پذیرفته نیست ،از صبیولو در برخی روایات، خروج از دین 

سبن،   تناسب   ببه و  شود ینلرغم عدم تکلیف(، به حال خود رها  از اسالم رجوع کند )علی

تکلیبف اسبت، مرتکب      ۀبلوغ که مرحلب  مرحلۀدر  شخصیاگر  بنابراین .گردد یممجازات 

این کبالم، ببه    دییتأو در  دشو یممشلول احکام مرتد  یه طریق اولب ،خروج از اسالم شود

مواردی هلچون اجتهاد برخبی عللبا، ایلبان آوردن حضبرت علبی)ع(، امامبت حضبرت        

 )عج( و نبوت برخی پیامبران در سنین کودکی استناد شده است. عصر یول

 اقوال فقهای اهل سنت .3. 3. 3

نیاز به حکبم حباکم و تبعیبت أببوین صبحیح       اسالم ملیز بدون اند گفتهجلهور اها سنت 

مین  »و « الفِطیرَ   یعَلَی  ولَدُیُکی مَولولٍ »است و به اسالم حضرت علی)ع( و روایاتی از جلله 

. از نظر ایشان، اسالم عبادتی محبض اسبت کبه    اند کردهاستناد « قال ال اله اال اهلل لخی الجنة

ارتداد او نیز معتببر اسبت؛ امبا تبا     رو  مانند نلاز، از جان  صبی عاقا صحیح است و ازاین

شافعیه )در یکی از اقوال( و مالکیبه، ارتبداد صببی را    . شود ینلزمان بلوغ، حد بر او جاری 

 که در صورت عدم توبه، کشتن او واج  است.  اند شدهو قائا  دانند یممعتبر 

بلوغ مرتبد   از نظر مالکیه و حنابله، اگر در شخصی در زمان صغر اسالم آورد و در زمان

و چیزی که به اسالم تعلق دارد، کلال عقا است نبه بلبوغ، زیبرا ببال ِ      شود یمشود، کشته 

. شبود  یمکه عقا در صغیر نیز هلانند کبیر یافت  غیرِعاقا، اسالمش صحیح نیست. درحالی

هلچنین او حقیقت اسالم را که تصدیق با اقرار است، پذیرفته و اقبرار هلبراه ببا اطاعبت،     

و  شبود  یمب آن محسبو    حابر این، اسالم، عقد بوده و ارتداد،  ر اعتقاد است. افزوندلیا ب

صبی عاقبا نباشبد،    که یدرصورتو  استهر شخصی مالک عقد باشد، مالک انحالل آن نیز 

 از آن حیب که اسالم و کفر تابع عقا است، اسالم و ارتداد او صحیح نیست.

، مجبازات حببس و زدنِ   دانند ینلا قابا اعتلاد برخی نیز با اینکه ارتداد در زمان صغر ر

؛ جزیری و هلکباران،  011ق: 1010)طحاوی،  اند کردهصغیر تا زمان توبه را برای او تعیین 

 .(900ق: 1020
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 دیدگاه دوم  .2. 5

از بلبوغ   پبس فطبرت اسبالم،    است که متولبد ببر  زمانی ارتداد فطری  مطابق با این دیدگاه،

ببه   یبد اسبالم، تق  از اظهبار  پبس  یا عده شرط الزم است نه کافی. ،د و بلوغکن اظهار اسالم

 ، تداوم اسالم ابوین یا یکی از آنهبا به این دیدگاه ن. برخی از قائالدانند یالزم منیز اسالم را 

 گیبرد  قرار دیگران یا اینکه فرزند تحت تربیت اسالمی دانند یالزم م ،فرزندزمان بلوغ را تا 

 (.915ق: 1020؛ جزیری و هلکاران، 990: 19ج ،ق1059)اردبیلی، 

شافعیه و مالکیه در یکی از اقوال خود معتقدند که اسبالم صببی ملیبز مراهبق صبحیح      

نیست، لیکن اگر بال  شود و اسالم را توصیف کند، از زمان وصف بعبد از بلبوغ، مسبللان    

بی، اسبالم صب   که یدرصورتبرخی حنابله، (. از نظر 112ق: 1011)ریلی،  شود یممحسو  

ی ا شببهه ، زیرا تبعبی ببودن اسبالم او    شود ینلتبعی باشد و در حال ارتداد بال  شود، کشته 

گفته است که  فهیابوحن(. 011ق: 1010)طحاوی،  شود یماست که موج  اسقاط قتا از او 

که پس از بلوغ اقبرار   اگر صبی دارای ابوین مسللان باشد و در حال کفر بال  شود )درحالی

کبه پبس از بلبوغ     شبود  یمو تنها کسی کشته  شود یمرده باشد( اجبار بر اسالم به اسالم نک

اقرار به اسالم کرده و سپس کافر شود، زیرا حدود بر صبی اول واج  نیسبت و اسبالم او   

 (.110ق: 1050گروهی از مؤلفان، به فعا خودش نبوده، بلکه تبعی است )

 بحث و بررسی. 3. 5

 :کردزیر استناد  ۀبه ادل توان یو تأیید اعتبار اظهار اسالم م آن در ردو اول مردود است  دیدگاه

 داللت آیات. 3. 1. 3

 از جلله .از بلوغ ندارد پساول، ظهوری در عدم اعتبار اظهار اسالم  مورد استناد دیدگاه آیات

و » ،(00 /)مائبده  «لبالُهُم وَ هُوَ کافِرٌ ف أُولئِکَ حَبِط تْ أ عْ لُتْیَف  نِهِیمِنْکُمْ عَنْ دِ رْت دّیَوَ مَنْ »

 «عِنْبدَ اللَّبهِ الْإِسْبل امُ    ن یإنَّ البدِّ »( 10 /علبران  )آل «مَن یَبت  ِ غ یر  اإلسالمِ دیناً ف ل بن یُقبَبا  مِنبهُ   

 (11 /علران )آل

عدم اعتبار اظهبار اسبالم بعبد از بلبوغ و تحقبق       توان ینلبا استناد به اطالق این آیات، 

ثبات کرد، زیرا با توجه به آنچه در معنای ارتداد و فرع ببر ورود  ارتداد مسللان حکلی را ا
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ارتداد در خصوص کسبی  حکم به اسالم بودن گفته خواهد شد )در بخش داللت روایات(، 

اطبالق  . حبال آنکبه   برگزینبد  یو دین دیگبر  ردهرجوع کحقیقی که از اسالم صادق است 

د )و هو کافر( ببا وصبف اسبلی    هلچنین قی مسللان تبعی ملکن نیست. رمسللان حقیقی ب

 .شود یمداللت بر این دارد که از روی معرفت و آگاهی منکر 

، مسبللان  شبود  ینلب دلیا اینکه دینی جز اسبالم مبورد قببول واقبع      بنابر دیدگاه اول، به

نیز حق ندارد دینی غیر از اسالم اختیار کنبد و در نتیجبه ببه اعتببار اسبالم       بال  تازهحکلی 

م واقعی او بعد از بلوغ حکم شده و در صورت خروج نیز مرتد محسبو   ظاهری، به اسال

. لیکن آیۀ قرآن، داللتی بر اعتبار اسالم حکلی و عدم لزوم کسب  معرفبت نبدارد.    شود یم

اغلب    ( ناببال بال  )با توجبه ببه عبدم تکلیبف      حبط اعلال در خصوص تازه ،بر این افزون

را مرببوط  مرتبد  حکم برخی آیات نیز . ودش ینلو شاما مسللان حکلی  موضوعیتی ندارد

 «لبانِهِمْ یک ف برُوا بَعْبدَ إِ   ن یإِنَّ الَّبذِ »اسبت  آورده  لبان یا یا کباف یب که ببا دال  داند یم یکسبه 

إِلَّبا مَبنْ    لانِبهِ یمَنْ ک ف ر  بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِ» کند یعناد اظهار کفر م یسپس از رو (15 /علران )آل

 کبرده اختیبار ن  نه شخصی که هنبوز دیبن اسبالم    (156 /)نحا «لانیطْلَئِنٌّ بِالْإِأُکْرِهَ وَ ق لْبُهُ مُ

 «قُاْ ل مْ تُؤْمِنُوا وَل کِنْ قُولُبوا أ سْبل لْن ا  »است. چرا که ایلان در مرحله باالتر از اسالم قرار دارد 

 ،در اسالم حقیقبی  و اسالم حقیقی با اسالم زبانی تفاوت وجود دارد میان ( و10 /)حجرات

 شرط است. و معرفت نیزبر شهادتین، علم  عالوه

 بدون شناخت است، متفاوت اسبت.  اغل بر این اساس، اسالم واقعی با اسالم تبعی که 

اسالم واقعی فراتر از اقرار زبانی است و نیازمند کس  علم و معرفت نسبت ببه آن چیبزی   

 (15 /)محلبد  «ال إِلهَ إِلَّا اللَّه ف اعْل مْ أ نَّهُ»است که در خصوص آن شهادتین جاری شده است 

و با توجه به تعبیر کفر در خصوص ارتداد، انکار و خروج از اسالم بایبد از روی آگباهی و   

کننبده باشبد،    موج  قتا است کبه گلبراه   یارتداد، بر این تقید به ارکان اسالم باشد. افزون

در  مسبئله ، ولبی ایبن   (210/)بقبره  «ق تْباِ الْفِتْن بۀُ أ کْبَبرُ مِبن  الْ   » تر است فتنه از قتا بزرگ رایز

، صبادق  کنبد  یمب خصوص شخصی که از روی ناآگاهی و بدون قصد فتنه، اقدام ببه انکبار   

 .(210: 1911)صادقی تهرانی، نیست تا بتوان به استناد آن، حکم به ارتداد صادر کرد 
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 رشد  یابتال ۀآی .2. 1. 3

 هِمْیْإِذا بَل غُوا النِّکاحَ ف إِنْ آن سْتُمْ مِبنْهُمْ رُشْبداً ف بادْف عُوا إِل ب     یحَتَّ یتامیَوَ ابْت لُوا الْ» ۀخداوند در آی

که یتیم را امتحبان کنیبد و ببا کلبال عقبا و      است اولیاء ایتام را خطا  قرار داده  «أ مْوال هُمْ

از نظر راوندی، ایناس رشبد منبوط ببه یبافتن مصبلحت،      ایناس رشد، مال را تحویا دهید. 

 رشبد نرسبیده  مرحلبۀ  به  و چنانچه (915: ق1050)راوندی، اصالح مال است عقا، دین و 

 .(21: ق1011ولو اینکه بال  باشد )موسوی خوئی،  ،، دفع اموال جایز نیستباشد

: ق1011، یعبامل  ینیاز بلوغ باشد تا مستلزم ضرر نباشد )حسب  پیشاند ابتال باید  برخی گفته

که رشبد ثاببت    یو آن لزوم امتحان است و تا زمان زند یضرری به بحب ما نلاین امر، ولی ، (01

آیبات و   .ز بلبوغ بگبذرد  ی ازیباد زمبان  مبدت   اگرچبه کرد، وی مال را تحویا  توان ینل شود،ن

ن و انظبر سبارق   حمطلب  غیبر رشبید،   حفظ اموال یتیم از ضیاع است، زیرا اموال رروایات، ناظر ب

 ه بتوانند از نفس و مال خود دفاع کنند.و باید به حدی از بلوغ برسند ک داردن قرار اخائن

سن ازدواج باشد کبه ببیش از سبن بلبوغ شبرعی اسبت       « النکاح بلوغ»شاید مقصود از 

دلیا حفظ از ضیاع منوط ببه اثببات    دفع مال به وقتی .(206: 1ج ،ق1011، یموسو ینی)خل

ونبه در  چگ، کنبد  یمبرخورد  اطیبااحت گونه نیارشد است و شارع مقدس برای حفظ اموال 

از مبال اسبت، رشبد عقلبی شبرط نباشبد و        تبر  مهبم  مرات  بهمسائا اعتقادی و نفوس که 

 ی بتوان حکم به ارتداد صادر کرد!؟ راحت به

 داللت روایات   .1. 1. 3

شرط کافی نبوده و خبروج از اسبالم    ،است که بلوغآن ظاهر غال  روایات این با  بیانگر 

از فراگیری  پست زمانی از بلوغ بگذرد و مکلف بلکه باید مد ،مالک ارتداد نیست حکلی

)موسبوی   کبرد جاری  وید تا بتوان حکم مرتد را در خصوص کنضروریات، اظهار اسالم 

 از جلله .(15ق: 1020اردبیلی، 

 (.920: 21ق، ج1051ی، حرعامل« )...اَشْرَکَوَ  کَفَرَی الْإِسْلَامِ ثُ َّ عَلَرَنُیٌ وُلِدَ » .0

دلیبا ببر آن    تواند یمچون غالم و صبی در مقابا رجا در روایات، استعلال الفاظی هل
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 .فیه لفظ رجا، انسان بال  و رشید است باشد که در امثال این روایت، مستعلا

: 0ق، ج1050)کلینبی،  « ی مُحَمَّیدٍ ص ... عَلَی بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ  کَفَرَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ ». 2

206.) 

ی رجوع است و رجوع از چیزی فرع بر حصول آن است و کسی کبه ببر   ارغبت به معن

دینبی   ،سابق بر این اختیبار  است، کفر را برگزیده ،بلوغ در زمانفطرت اسالم متولد شده و 

 .(116: ق1019نداشته که از آن رجوع کرده باشد )اراکی، 

حکلباً و نسببت    برای تحقق رغبت از اسالم، نیاز است که فرد، حقیقتاً مسللان باشد نه

آخر روایت نیز این حکم اطالق به اصول و مبانی، ایلان و اعتقاد داشته و سپس کافر شود. 

مبن کبان   » و «اللسبلم »متبادر و قدر متیقن از عباراتی چون  بر افزون .کند یقول را تقویت م

یبز  اول ن دیبدگاه ن که در روایات استعلال شده و در روایات استنادی قبائال « نیمن اللسلل

 مشهود است، مسللان حقیقی است نه حکلی.

ظهبور در  « مسبلم  کباَّ »کبه قبول    انبد  کبرده در روایات استنادی دیدگاه اول نیز مناقشه 

بعد از بلوغ اختیبار اسبالم کنبد، وگرنبه الزم ببود کبه        که یکسمسللان حقیقی دارد، یعنی 

سبعید نیبز،    ارتداد طفا موج  ترت  آثار مذکور در روایات شود. در صحیحۀ حسبن ببن  

ظاهر از تعبیر رجا و سپس عطف کفر و شرک بر آن، چنین است که مراد، شبخص ببالغی   

برخی نیبز شخصبی   شود.  یماست که پس از بلوغ، اختیار اسالم کرده و سپس از آن خارج 

اند به اینکه،  را که بر فطرت اسالم متولد و بعد از بلوغ کافر شود، مرتد ندانسته و قائا شده

)موسبوی   شبود  یمب داد از چنین موردی انصراف دارد و این فرد مجازاً مرتد نامیبده  ادلۀ ارت

 (.125ق: 1020اردبیلی، 

عببارات  و  هلچنین از آنجا که بیان شد خروج از چیزی فبرع ببر دخبول در آن اسبت    

از آن  ،از اختیبار اسبالم   پبس کبه   کنبد  یدر خصوص کسی صدق مب « ارتدّ»و « ریّغ»، «بدّل»

پذیرش ادیان غیر از اسالم نیز دلیا بر پذیرش اسالم تبعی نیست. بنابراین ، عدم رجوع کند

ارتداد در مورد کسی صادق است که ابتدا وارد دین شبود، زیبرا ادلبۀ فراوانبی، داللبت ببر       

وجو  معرفت دارد و هر کس قصد ورود به دیبن دارد، بایبد از روی معرفبت نسببت ببه      
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، شبود  یمب به حکم اسالمِ والدین منتس  به اسالم  که  یکسدر مورد امر اصول باشد که این 

 .است. این قول، قول شافعیه، ابوحنیفه و ابویوسف نیز کند ینلصدق 

، دانبد  یمب بر این، روایت مورد استناد دیدگاهی که حکم ارتداد را برای ناببال  ثاببت    افزون

قلبم از صببی، در   دال ببر رفبع    تبر  یقبو  ادلهمرسا بوده و در صورت معتبر دانستن آن نیز با 

ان متبأخر تعارض است. هلچنین عدم علا به آن سب  شده که از اعتبار ساقط شود و در بین 

مقصود از حبدود تامبۀ آن چیبزی     اند گفتهنیز کسی این روایت را نقا نکرده است. برخی نیز 

است که در مقابا تعزیر قرار دارد و در این روایت تصریحی به ارتبداد نشبده اسبت )حلبی،     

 (.191: 21ق، ج1019؛ سبزواری، 051: 15ق، ج1059؛ اردبیلی، 996: 10ق، ج1010

 دیحرمت تقلید در اصول عقا .4. 1 .3

 دین، نسبت به اصول (تقلید راهنه از )و  با تفکرکه انسان الزم است بر اند  گفتهفقها مشهور 

به اصول نیز از اعتقاد  د.چراکه اصول به یقین احتیاج دار، آن را بپذیرد ند وکس  معرفت ک

تا برای مکلبف اطلینبان    شود یو یقین از طریق خود شخص حاصا مواجبات نفسیه بوده 

 (.115ق: 1026شود )تبریزی، حاصا 

و با فطرت سازگار اسبت، مباشبرت   بوده تعداد، محدود  حیباساسی از  دیاز آنجا که عقا

انسان را مکلف کرده  ،عاینکه شر و ملکن و دارای اهلیت فراوان است اغل در تحصیا آنها 

امری طبیعی اسبت و اگبر هبم دشبوار باشبد،       ،دکنمباشرت  آنها که در بحب و کشف حقایق

  .(10: ق1050انصاری،  ؛111: ق1059)حلی،  داردانسان اهلیت بیشتری  ۀعقید

بنابراین بحب در اصول از واجبات نفسیه است که مکلف باید در خصبوص آنهبا شبناخت    

، شبود  یحکبم ببه اسبالم او مب     به تبع والدینو  که بر فطرت اسالم متولدکسی کند. ولی  کس 

او را مسللان واقعی نامید و ارتبداد او نیبز واقبع     توان ینل ،دخالتی در پذیرش اصول نداردچون 

چراکه برای تحقق ارتداد باید فرد با کس  معرفت و بدون تقلیبد اصبول را بپبذیرد و     ،شود ینل

 اغل  در خصوص مسللان تبعی محقق نیست.امر که این سپس از اسالم خارج شود 

دلیا بر کفایت اسالم حکلبی   تواند ینلتولد بر اسالم و سازگاری معارف با فطرت نیز 

یکسان از فطبرت برخوردارنبد و حکبم اصبلی فطبرت،       نحو به ها انسانباشد، زیرا با اینکه 
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ی کلبال بباز   سبو  ببه حرکت از  ها انسانی کلال است، شاهدیم که بسیاری از سو بهحرکت 

ی فطبری هلیشبگی   هبا  امیب پ، چرا که توجه انسان به اند گرفتهمانده و مسیر مخالف را پیش 

نیست. از نظر امام خلینی)ره(، در مبواردی فطبرت مخلبوره ببه فطبرت محجوببه تببدیا        

و نقش تفکر و تعلیم، برطرف کردن این حجا  است و هبر تغییبری در شبناخت     شود یم

 (.00: 1906ی، موسو ینیخلتفکر و یادگیری است )انسان، حاصا 

 دلیل عقلی .3. 1. 3

انسان به دالیلی چون دفع ضرر محتلا، باید دنبال شناخت باشد و تکلیفش را در مجلوعۀ 

که انسان مکلف و مسئول است. باید سعادت و شبقاوت   دهد یمهستی بداند. عقا احتلال 

تقلید کرد و باید مرکب    توان ینلدر این راه خود را بشناسد و خود را از عذا  حفظ کند. 

 انسان (.051ق: 1020ی خود را ترسیم کرد )مکارم شیرازی، نیب جهانکار گرفت و  عقا را به

ی پیش رو است و ایبن انتخبا  نیازمنبد تحقیبق     ها راهدر زندگی ناچار به انتخا  یکی از 

د دارای قدرت بر فهم و استدالل بایرو  از روی ناآگاهی انتخا  کرد. ازاین توان ینلاست و 

 تا بتواند به معرفت دست یابد و بهترین انتخا  را انجام دهد.   باشد

از ایبن قاعبده مسبتثنا    انتخا  که سعادت در گرو آن اسبت،   نیتر مهم عنوان بهدین نیز 

 بر اینکه تکلیفی نسببت  افزوناما صبی نبوده و اسالم نیز این حکم عقا را تأیید کرده است. 

تبا   استدالل نیست هاست و قادر ب العقا فیضع ،فرض تکلیف نیز رانتخا  دین ندارد، ب هب

و آنچبه در مبورد قبدرت برخبی کودکبان دیبده       بتواند آگاهانه به اصول اسالم پایبند شود 

و  اسبت  طاقیما ال فیو نادر بوده و تکلیف صبی ملیز به این امر، تکل الزوال عی، سرشود یم

 به تحقیق و تعیین دین است.ف لمک ،از بلوغ پس

عقبا  با توجه به عدم تکلیف نابال ، نقص عقا و عدم قدرت بر فهم اصول و استدالل، 

که او پس از بلوغ، به فرصتی برای راهنلایی و تبیین حق، رفع شبک و پاسبخ    کند یحکم م

ی کبه  سبب  امبر   به محض بلوغ او را به توان ینلو  تا آن را بپذیردهای نیاز دارد  به پرسش

نسبت به آن جاها است، مؤاخذه کرد، چراکه فاصلۀ بین بلوغ و عبدم آن، تنهبا اتفباقی ببه     

مانند احتالم است که در زمان کوتاه حاصا شده و در این مدت تغییر محسوسبی در عقبا   
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ق: 1020)موسبوی اردبیلبی،   که بتوان به استناد آن، فردی را محکوم کبرد   شود ینلحاصا 

صوص افرادی که والدینشبان در زمینبۀ دیبن دارای بصبیرت ببوده و      در خ مسئله. این (11

فرزند خود را تحت تربیت صحیح دینی قرار داده نیز جاری است. دین خانوادگی و اسبالم  

تا اینکه با انکار دین در زمان بلوغ و خروج از آن، بتبوان   کند ینلتبعی در این افراد کفایت 

د مدتی از بلوغ بگذرد و انتخا  دیبن توسبط او از   ، بلکه بایحکم به ارتداد وی صادر کرد

روی آگاهی و با شناخت حاصا شود و اسالم حقیقی در خصوص او صدق کند تبا اینکبه   

اجتهباد در اصبول و مسبائا    خروج از آن، موج  ارتداد فطری باشد، زیبرا بیبان شبد کبه     

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

 (.092: 1915)والئی، و شعور خود، استدالل کند و آن را بپذیرد 

ببه ظباهر    که کنند یرشد م یا در خانوادهکه  افرادیی در خصوص اولحکم مذکور به طریق 

ن هستند، ولی شناخت کافی و الزم نسبت به دین و معارف آن نداشته و اعتقادی ببه امبر   مسللا

اصبول   ،شبان یا هب یمانده و کس بهره یبرند و در نتیجه از حداقا معارف آموزش دینی فرزند ندا

نکرده است و هلچنین نسبت به افرادی نیز صادق است که در اثر معرفی بد اسبالم   نییرا تب دین

شبده یبا در اثبر تبلیغبات      گبردان  یروی و عللکرد بد آنان، از اسبالم  شناس اسالمتوسط مدعیان 

هلراه عللکرد خانواده و دفاع خرافاتی آنبان از عقایبد دینبی، دسبت از      به کننده گلراهگسترده و 

کننبد،   دایب پ یگبر ید ببه دیبن   شیگبرا . هر گاه این افراد پس از بلوغ، اند شستهعقاید خانوادگی 

، زیرا این گرایش، در نتیجۀ ناآگاهی حاصا شبده و افبراد   بار کرد ارتداد بر ایشانحکم  توان ینل

. پس باید بعد از بلوغ فرصبتی ببرای آنهبا مهیبا     اند نداشتهقیق و انتخا  مذکور، فرصتی برای تح

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

یی با شبرایط متفباوت   ها خانوادهمیان فرزندانی که در  کند یمدارد، تناس  حکم و موضوع اقتضا 

 .(21-190: 1915شویم )والئی، ، تفاوت قائا کنند یمرشد 

اما در خصوص کسانی که پس از بلوغ و اظهار اسالم و معرفت نسبت به برخی امور یا 

باید گفت در جهبان امبروزی کبه علبم و دانبش       دهند یماحکام ضروری دین تغییر عقیده 

 و صاحبان نظر و اندیشه به تناس  زمان، اشبکاالت و شببهاتی   کند یمتکاما پیدا  سرعت به
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ی از طبرف  ا مقولبه ، طرح این شبهات در هر کنند یمی عللی خود مطرح ها دادهرا براساس 

اندیشلندان و هلچنین اظهار کفر نسبت به امری از امور دین که هلراه با استدالل عللبی و  

ی هبا  رشبته غیرمغرضانه باشد، موجب  ارتبداد نیسبت، بلکبه بایبد عللبا و دانشبلندان در        

خ دهنبد، زیبرا انکبار جاحدانبه )از روی علبم و علبد( کبه از        تخصصی خود به آنهبا پاسب  

؛ 911ق: 1059)حلبی،  کند ینلی تحقق ارتداد است، در خصوص این گروه صدق ها مالک

کسانی که با علم به حقانیت اسالم و معرفبت نسببت ببه     برخالف(. 21-26: 1915والئی، 

 .کنند یمج از دین ضروریات دین، از روی عناد و لجاجت، اقدام به انکار و خرو

 قول لغویون  تحلیل  .6. 1. 3

بازگشبت در   و گردانبی  از جللبه روی  ؛کار رفته است تعابیر متعدد در خصوص این واۀه به

« در آن خبول د»فرع ببر  « گردانی از راه بازگشت و روی. »است راهی که شخص از آن آمده

کسبی صبدق    در خصبوص فرع بر داخبا شبدن در آن اسبت و     خروج از اسالم نیزاست. 

، نه شخصی که ببه حکبم اسبالم    به اسالم روی آورد و از آن خارج شود قتاًیکه حق کند یم

 والدین، محکوم به اسالم باشد و اغل  شناختی از معارف آن ندارد.

فقها تعابیری چون قطع اسالم، عبدول و خبروج از اسبالم را     در تعاریف اصطالحی نیز

چنین  توان یم است نیز از قبول اسالم دانسته پساد را کفر که ارتدی اند. از تعریف کار برده به

و فراتبر از   شبود  یکرد، زیرا قبول اسالم امری است که با استدالل و تفکر واقع مب  یبرداشت

نبدارد و تنهبا انتسبا  اسبالم محسبو       وجبود  اختیباری   است که در پذیرش آنی اسالم

که نسببت ببه احکبام     دتین را درحالی. این نظر با تعریف مرتد به کفرِ کسی که شهاشود یم

 (.051ق: 1022)فاضا،  شود یاسالم عالم و ملتزم بوده جاری کند، تقویت م

که فرد با شبهادتین، اسبالم را اختیبار کنبد و      دانند یم، ارتداد را در صورتی اها سنتبرخی 

در جبای   ( و202: 9، جتبا  یبب پس از التزام نسبت به احکام، کافر شود )جلعبی از نویسبندگان،   

 (.  21: 1911)غنوشی،  دانند یمی مسللانی ا دورهدیگر، آن را کفر از روی علد و آگاهی، پس از 

کبه منکبر    اسبت در صبورتی موجب  ارتبداد     ،قولی که داللت بر انکار ضروریات دارد
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( 12ق: 1020موسبوی اردبیلبی،    ؛601: ق1016نسبت ببه آن علبم داشبته باشبد )فاضبا،      

 برخبی  .شبود  یاز بلبوغ حاصبا مب    و اغل  پس جیتدر بهعلم تبعی، مسللان  که در درحالی

حقیقت ارتداد را انکار قلبی آنچه اعتقاد بدان واج  است یا اعتقاد به چیزی که عدم اعتقاد 

؛ یعنی انکبار آنچبه حقیقتباً    ارتداد امری باطنی است که اند و گفته ، دانستهبدان واج  است

نیاز به قدرت بر فهم دارد که ملکن اسبت ببرای ملیبز    بدان معتقد است و این اعتقاد قلبی 

از بلوغ )که  پسفردی بالفاصله  تواند یپس چگونه م .(02: تا ی)مشکینی، ب نیز حاصا شود

مبالک،   بنبابراین  ؟آیبد  حسبا   ببه و مرتبد   اعتقاد قلبی وجود ندارد( آن را انکار کند اغل 

 د.یاعتقاد قلبی به اسالم است نه تظاهر بدون تق

برخی واجببات عقلبی و اصبولی را    قی بودن اسالم ملیز نیز مورد اختالف است و حقی

. از نظر این گروه، اسالم ملیبزی کبه قبدرت ببر فهبم معبارف دارد،       اند ندانستهمتوجه وی 

حقیقی محسو  نشده و قبول اسالم او با آنچه هلانند ضروری دین اسبت )مرفبوع القلبم    

: تبا  یبب یی، خبو  یموسو؛ 259: 99ق، ج1050)نجفی، بودن صبی قبا از بلوغ( منافات دارد 

که قول مشهور را نیز مبنی بر پذیرش اسبالم ملیبز   طور هلان (.00ق: 1011ی، نیمشک؛ 290

تأییدی بر لزوم اظهار اسالم پس از بلبوغ دانسبت. از    توان یمکه قادر بر فهم معارف است، 

ۀ مسبئل جنبۀ فرعی داشبته و   این حیب که پذیرش اسالم ملیز به این معناست که سن بلوغ

اصلی قدرت بر فهم معارف و اظهار اسالم است. بال  نیز قدرت ببر فهبم معبارف دیبن را     

، نیازمند فرصتی پس از بلوغ است، نسبت به شخصی که در آستانۀ بلوغ مسئلهدارد، اما این 

 این توان را نداشته است.

 درأ ۀاحتیاط در دماء و قاعد. 4. 1. 3

دم دارد.  ۀاز جللبه اباحب   هبایی ، خطراسبت  ثاببت شبده   شاسالم که شخصیحکم به کفر 

وجبود دارد، حتبی ببا وجبود      او که احتلال مکره واقع شبدن  شخصی قطع به کفررو  ازاین

 تبوان  یمب . با این حال، چگونه (651: 01ج ،ق1050 احتلال عدم اکراه، جایز نیست )نجفی،

بی بوده و اختیاری در انتخبا  آن  در خصوص شخصی که قطع داریم، اسالم او اغل  انتسا

، حکم به ارتداد صادر کرد؟ در صحت حکم ارتداد مسللان واقعی تردیدی وجود اند نداشته
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در صورت شک در صحت حکم ارتبداد مسبللان حکلبی ببه ایبن       توان یمندارد، ولی آیا 

 قاعده استناد کرد؟

و در حبال بلبوغ   شبده  تولد که بر فطرت اسالم م یبالغ حکم به ارتداد تازه بر این، افزون

 شبود  یدم در خصوص نوجوانبانی مب   ۀاباح موج ، است مرتک  علا موج  ارتداد شده

گریبز از دیبن یبا     ایبن امبر، موجب    ند و ا انتخا  و شناخت دین سرگردان یکه در دوراه

هلچنین از آنجا که حکم مرتبد فطبری    .شود یم تبعاتی از این دستپذیرش بدون تعقا و 

شبود و   اخبذ که قدر متیقن از ادلبه   کند یمایط الزم، قتا است؛ احتیاط حکم با اجتلاع شر

دلیا وجود شبهه در ارتداد این افراد، موارد مشکوک را با قاعدۀ درء مبردود اعبالم کنبیم     به

 (.100: 1915)والئی، 

 اصل عدم . 8. 1. 3

در خصبوص   اماحکب  تلامیاما ، در حکم مسللان است)در اسالم، طهارت و ...( زاده  مسللان

در  ،حکبم  آنکبه   دیب آ یدر مسبللان حقیقبی الزم نلب    یاز وجود حکلب و  شود ینلاو جاری 

 شبده بلوغ منقطبع   اتبعیت در اسالم نیز ب .یدلیا قطع با مگر ،باشد موجودمسللان حکلی نیز 

از بلبوغ و   پبس بلکبه   کنبد، اقتضا  ،وجودی است یاسالم را که امر تواند یالطهاره نل و اصاله

شبک در  در خصبوص  امبا  . شود یحکلی خارج م اسالمعقا، اگر اظهار اسالم کرد، از کلال 

حکم  ،استصحا  مقتضی واصا عدم مقتضای ر؟ یاینکه قبا از اظهار، مرتد فطری است یا خ

ۀ مسبئل و در ایبن   وجبود نبدارد   او حقیقبی  بر اسالم یا سابقه ت، زیرابه عدم ارتداد فطری اس

قول به عدم ارتبداد   یا حکلی بودن اسالم او به محض بلوغ،شک در حقیقی وجود با خاص، 

 .(611: 01ج ،ق1050نجفی، ؛ 921: 19، جق1059)اردبیلی،  شود یتقویت م

  جهینت. 6

، اشبتراط بلبوغ   اسبت که اوالً آنچه با اصول و ادلبه سبازگار    دهد یمحاصا پژوهش نشان 

ثانیباً ببه صبرف حصبول بلبوغ      یکی از شرایط عامۀ تکلیف در تحقق ارتداد است؛  عنوان به

جنسی و جسلی شخصی که بر فطرت اسالم متولد شده و پبس از بلبوغ، اسبالم را انکبار     
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خصوص در جایی که بلوغ زودتر از  به ارتداد فطری وی حکم کرد. به توان ینلکرده است، 

رسیدن به سن معین شرعی، از طرق دیگری محقق شبود؛ ثالثباً مبالک در تحقبق ارتبداد و      

ردانی از اسالم، اسالمِ حقیقی و اصلی است و در تحقق ارتداد، قول به عدم اکتفا ببر  گ روی

؛ یعنی فردی که بر فطرت اسالم متولد شده، در صبورتی  استاسالم حکلی و تبعی مرجّح 

به ارتداد فطری او حکم کرد که مدت زمانی از بلوغ او بگذرد و اظهار اسبالم کنبد    توان یم

ارف اسالمی، معرفت و تقید پیدا کنبد و پبس از آن، ببا علبم و     و در خصوص احکام و مع

دلیا فقبدان مبالک در تحقبق ارتبداد از      ، بهصورت نیاآگاهی از اسالم عدول کند. در غیر 

. داللبت آیبات قبرآن و    کنبد  ینلجلله انکار جاحدانه، عنوان اصطالحی ارتداد بر او صدق 

ید در اصول عقاید، دلیا عقلبی، احتیباط   روایات، داللت آیۀ شریفۀ ابتالی رشد، حرمت تقل

 .استاین دیدگاه  دیمؤدر دماء و اصا عدم از جلله مستنداتی است که 
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 . هیاإلسالم

 قم: شکرانه. چ اول، ، 2ج ،ترنمان یرقان(. 1911، محلد )یصادق .91

 .  ی: دفتر انتشارات اسالمقم.دوم، 0ج ،هیالفق حضر یمن ال(. ق1019)د لمح صدوق، .92

دارالبشبائر   ، بیبروت: دومچ ، 9ج، مصت ر اختال  العلماُ(. ق1010) أببوجعفر  ،یطحاو .99

 . هیالماإلس

قبم:   نجبف: عراقبی،  چ اول، ، خراسبانی، شهرسبتانی،   خال (. ق1050، محلد )یطوس .90

 .  یدفتر انتشارات اسالم

قببم: چ اول، ، یمحلدرضببا انصببار ،اصییول الفقییه یییی  العییدَّ(. ق1010) ---------- .90

 ستاره.   ۀچاپخان

 لنشر. و ا ه.قم: دارالفقه للطباعچهارم ،هیالزبد  الفقه(. ق1020) نیمحلدحس ،یعامل .96

 .جا یب ،هیمعج  الم طلحات و األلفاظ الفقه(. تا یعبدالرحلان، محلود )ب .90

انتشبارات   :چ اول، تهبران  ،یلر حکومت اسیالم  یعموم یآزال(. 1911راشد ) ،یغنوش .91

 .  یفرهنگ یعلل

قبم:  چ اول، ، 15ج ،کشف اللثام و االبهام عن قواعید األحکیام  (. ق1016فاضا، محلد ) .91

 .  یانتشارات اسالم

 . هیدارالکت  اإلسالم :تهران ،ششمچ ، 9ج ،قاموس قرآن(. ق1012اکبر ) ی، علیشقر .05

 ،یاهلل مرعشب  هیب : کتابخانه آچ اول، قم، 9ج، یرسائی محقق کرکق(. 1051) یعل ،یکرک .01

 .  ینشر اسالم دفتر

 و النشر.. هللطباع بیقم: دار الحد اول ،یکای(. ق1021) محلد ،ینیکل .02
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 وزاره: تیب کو، دومچ ، 00ج، هیی تیالکو هیی الفقه هالموسیوع (. ق1050) مؤلفان از یگروه .09

 .هیاإلسالم الشئون و األوقاف

ائلببه  ی: مرکببز فقهببقببم، اول چ ،عهیالشییر ییتف یی(. ق1022) فاضببا محلببد ،یلنکرانبب .00

 اطهار)ع(، 

 دارالفکر.  بیروت:، 15ج ،ریالکب یالحاو(. تا ی)ب ابوالحسن ،یماورد .00

 . هیدارالکت  اإلسالم :تهران ،دومچ ، 29، جقولالع  مرآ(. ق1050، محلدباقر )یمجلس .06

، ییطباطببا  ،یاشبتهارد  ،یکرمبان  یموسو ،نیالمتق هروض(. ق1056) ی، محلدتقیمجلس .00

 قم: کوشانبور.  ، دومچ ، 6ج

، مصبر: مجلبس   مقیارن  یموسوعه یقه اسالم(. تا ی)ب یاالسالم الفقه اساتذه من مجلوعه .01

 .هیاالسالم للشئون یالعلا

 :تهران، دومچ ،1ج، عباس شیری، نو لر حقوق یلا دگا یل(. ق1020) یشوشتر یمرعش .01

 . زانیم

 .  ی: الهادقم، دوم، چ الفقه المأثورق(. 1011) یعل ،ینیمشک .05

 . جا یب ،م طلحات الفقه(. تا ی)ب --------- .01

 .هیدارالکت  االسالم :تهران ،نمونه ریتفس(. تا ی، ناصر )بشیرازی مکارم .02

حبوزه،   ، جلعبی از محققبان  المعار  یقه مقیارن   لائر(. ق1020) -------------- .09

 )ع(.  ی: مدرسه امام علچ اول، قم، 1ج

قبم:  ، دومچ ، 0ج ،راتیی یقیه الحیدول و التعز  (. ق1020) می، عببدالکر یلب یاردب یموسو .00

 مؤسسۀ النشر. 

آثار  اءیقم: مؤسسۀ إح چ اول، ،95ج. یإمام خوئ هموسوعق(. 1011، ابوالقاسم )یموسو .00

 )ره(.  یلخوئاإلمام ا

، 9ج، الرنیال  طبقیات  ییتف ی  و ثیمعج  رنال الحد(. تبا  ی)ب ابوالقاسم ،یخوئ یموسو .06

 .جا یب
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 . یالتراث العرب اءیدار إح :روتی.بهفتم ،نوالرالکالم(. ق1050، محلدحسن )ینجف .00

 : دارالفکر. قم، 2ج، یالفواکه الدوان(. ق1010) نیالد شها  ،ینفراو .01

 ، چ ششم، تهران: نشر نی. اسالم لر لارتدا(. 1915) یسیع ،یوالئ .01
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