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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/9/30  پذیرش: 1399/12/6
حمید مؤذنی بیستگانی1  

چکیده 

مشــهور فقهــای امامیــه، اســتتابه مرتــد فطــری را جایــز نمی داننــد؛ ضمــن اینکــه فتــوا بــه عــدم پذیــرش 
توبــۀ او می دهنــد. در مقابــل، مشــهور فقهــای اهــل ســنت، فتــوا به وجــوب اســتتابه مرتد فطــری می دهند 
کــه الزمــۀ آن پذیــرش توبــۀ اوســت. اخبــار اســتتابه مرتــد بــر ســه قســم اســت؛ برخــی مطلــق و ســاکت 
نســبت بــه قیــد اســتتابه هســتند. دســته دوم، ســخن از وجــوب اســتتابه بــه میــان آورده انــد. قســم ســوم، 
اخبــاری هســتند کــه ســخن از عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری بــه میــان آورده انــد. ایــن قســم ســوم، 
مســتند اصلــی مشــهور و ســبب تقییــد اخبــار مطلــق و نیــز حمــل اخبــار وجــوب اســتتابه بــر غیــر مرتــد 
ــه لحــاظ ســند و هــم داللــت قابــل پذیــرش  فطــری شــده اند. مهم تریــن خبــر در قســم ســوم کــه هــم ب
اســت، خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا ع اســت. از ایــن رو نظــر بــه اهمیــت بحــث اعــدام مرتــد فطــری 
و بحث برانگیــز بــودن آن در مجامــع جــرم و جزاشناســی، تحلیــل و ارزیابــی آن ضــروری بــه نظــر می رســد. 
مطابــق یافته هــای ایــن پژوهــش کــه بــه روش تطبیقــی، توصیفــی تحلیلــی اســت، ایــن خبــر، نمی توانــد 
دال بــر حرمــت اســتتابه از ســوی حاکــم باشــد؛ چراکــه در مقــام توهــم وجــوب صــادر شــده اســت. از ایــن 
رو نظــر بــه لــزوم احتیــاط در دمــاء و بــه مقتضــای قاعــده درء و فقــدان نــص بــر عــدم پذیــرش توبــه مرتــد 

فطــری، دیــدگاه مشــهور فقهــای امامیــه در ایــن زمینــه، جــای تأمــل دارد.

کلیدواژه ها: توبه مرتّد فطری، استتابه مرتد فطری، احادیث امام رضاg، فقه مقارن.
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مقدمه

فقهــای شــیعه بــا تقســیم مرتــد بــه ملــی و فطــری، کوشــیده اند تــا احــکام ایــن دو دســته را کــه 
تفاوت هایــی دارنــد، ضمــن فصــول مختلــف، بیــان کننــد. مقصــود ایشــان از مرتــّد ملی، شــخصی 
را گوینــد کــه از ابتــدا مســلمان نبــوده و ســپس بــه اســالم گرویــده و در ادامه از اســالم، خارج شــده 
اســت)اردبیلی، 1403ق، ج  13: 318( مرتــّد فطــری، کســی اســت کــه پــدر یــا مــادرش مســلمان 
بــوده و خــود او نیــز بــر اســالم بــوده ســپس از اســالم خــارج شــده اســت)همان: 321( مرتــد اعــم 
از فطــری یــا ملــی برخــی احــکام مشــترک بــا کافــر اصلــی دارنــد مثــل اینکه کشــتن آن هــا موجب 
ــه مرتــد، وجــود دارد مثــل  قصــاص مســلمان نمی شــود ضمــن اینکــه برخــی احــکام مختــص ب
اینکــه هــر دو محکــوم بــه قتــل هســتند. اموال شــان میــان ورثــه تقســیم می شــود. همســرش بایــد 
از او جــدا شــود و عــدۀ وفــات نگــه دارد. مالــک چیــزی نمی شــوند بلکــه تمــام دارایی هــای آنــان بــه 
ورثــه منتقــل می شــود. هــر دو نجــس هســتند و ... )همــان: 319(. آنچــه در ایــن پژوهــش، محــل 
بحــث اســت اســتتابه مرتــّد فطــری اســت. مقصــود از اســتتابه، ایــن اســت کــه حاکــم اســالمی، 
مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه کنــد. از منظــر فقهــای شــیعه و ســنی، زن خــواه مرتــد ملــی باشــد 
ــۀ او  ــه کــرد توب ــه  و اگــر توب ــه توب ــن شــکل کــه دعــوت ب ــه ای خــواه فطــری اســتتابه می شــود؛ ب
ــد و  ــس می کنن ــرد، او را حب ــه نک ــر توب ــراج، 1406  ق،ج 2: 552( و اگ ــود)ابن ب ــه می ش پذیرفت
ــارۀ مــردی کــه  ــا توبــه کند)فیــض کاشــانی، 1418ق: 55(. لکــن درب در اوقــات نمــاز می زننــد ت
مرتــّد می شــود مشــهور فقهــای شــیعه معتقدنــد کــه مرتــّد ملــی، اســتتابه می شــود لکــن مرتــّد 
فطــری، نبایــد اســتتابه شــود. در مقابــل، مشــهور فقهــای اهــل ســنت، اســتتابه مرتــد را در مطلــق 
ارتدادهــا الزم می داننــد و در ایــن جهــت، تمایــزی میــان مرتــد فطــری و ملــی، قائــل نیســتند. هــر 
دو دیــدگاه مذکــور، دیدگاه هــای مشــهور اســت؛ بنابرایــن در مقابــل هــر یــک، دیدگاه هــای شــاذ و 

غیــر مشــهور نیــز وجــود دارد.

ــارۀ  ــی درب ــتندات نقل ــا و مس ــه دیدگاه ه ــت از اینک ــارت اس ــش رو عب ــش های پی ــال، پرس ح
اســتتابه مرتــّد فطــری کــدام اســت؟ مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا چیســت؟ آیــا 
نهــی از اســتتابه، بــه معنــای عــدم جــواز و مشــروعیت و بــه عبــارت دیگــر عــدم وجاهــت قانونــی 
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آن اســت و چنانچــه قاضــی بــه ایــن امــر، مبــادرت ورزیــد و مرتــد، توبــه کــرد، توبــه وی فاقــد کارکرد 
مدنــی و کیفــری اســت؟ آیــا میــان عــدم جــواز اســتتابه و عــدم قبــول توبــه، تــالزم وجــود دارد؟ بــر 
فــرض کــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه شــدیم، آیــا توبــه مرتــّد پذیرفتــه نمی شــود؟ در پاســخ بــه 
ایــن پرســش ها بــه دیدگاه هــای موجــود اشــاره خواهیــم کــرد. ادلــه هــر کــدام را ارائــه و ارزیابــی 

خواهیــم کــرد. در پایــان بــه بیــان دیــدگاه برگزیــده و ادلــۀ آن خواهیــم پرداخــت.

1. پیشینۀ تحقیق

قبــل از هــر چیــز الزم اســت بــه بررســی پیشــینۀ ایــن پژوهــش بپردازیــم تــا وجــه تمایــز آن از دیگر 
پژوهش هــا روشــن شــود. حســب تحقیــق انجــام شــده تنهــا مقالــه ای کــه بــا رویکــرد تطبیقــی بــه 
ایــن موضــوع پرداختــه »مطالعــۀ تطبیقــی در زمینــۀ ارتــداد و احــکام و آثــار آن«)رحیمــی، 1379( 
اســت. نویســنده در پژوهــش مذکــور، کوشــیده بــه مطالعــه و بررســی تطبیقی تمــام احــکام ارتداد 
عمدتــا بــا نــگاه توصیفــی بپــردازد. وجــه تمایــز ایــن نوشــتار از پژوهــش مذکــور در مرتبــه اول، ایــن 
 gاســت کــه تمرکــز بحــث بــر توبــه و اســتتابه بــا محوریــت خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا
اســت. دوم اینکــه در ایــن تحقیــق بــه بیــان مســتندات فقهــی و ارزیابــی آن هــا بــا نــگاه توصیفــی 
تحلیلــی پرداختــه شــده اســت. ســومین و مهم تریــن وجــه تمایــز اینکــه ایــن نــگارش بــه ارزیابــی 
انتقــادی دیــدگاه مشــهور مبنــی بــر لــزوم اعــدام مرتد فطــری حتــی در فرض توبــه پرداخته اســت.

2. سازمان دهی بحث

در ایــن مقالــه، پــس از بیــان دیــدگاه فقهــای امامیــه، بــا تبویــب و دســته بندی اخبــار ایــن بــاب، 
آشــکار می شــود کــه مهم تریــن خبــر و مســتند بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری، خبــر علــی 
بــن جعفــر از امــام رضــا علیــه الســالم اســت. از آنجــا کــه می کوشــیم تــا در مقــام توهــم وجــوب 
بــودن خبــر مذکــور را اثبــات کنیــم، نگاهــی بــه دیدگاه هــای موجــود در میــان فقهــای اهــل ســنت 
ــگاه کلــی جامعــه  ــا دانســته شــود کــه ن ــان خواهیــم کــرد ت ــی آن ــع روای ــار موجــود در مناب و اخب
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اســالمی، آن بــوده کــه بــر قاضــی و حاکــم شــرع، واجــب اســت بــه عنــوان یکــی از ارکان و عناصــر 
ضــروری در آییــن دادرســی کیفــری، مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه کنــد. در چنیــن ظرفــی امــام 
رضــا g نهــی از اســتتابه می فرمایــد کــه می توانــد حاکــی از عــدم لــزوم و ضــرورت اســتتابه نــه 
ــر مذکــور، مجمــل می شــود. در ادامــه واکاوی  ــن خب عــدم جــواز و مشــروعیت آن باشــد؛ بنابرای
ــا نســبت بیــن اســتتابه و توبــه را بیــان کنیــم تــا  مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر، می کوشــیم ت
دانســته شــود بــر فــرض کــه امــام در مقــام بیــان عدم جــواز اســتتابه هــم باشــد همچنان اســتظهار 

و اســتفاده عــدم جــواز پذیــرش توبــه، فاقــد پشــتوانه لفظ شــناختی اســت.

3. دیدگاه فقهای امامیه دربارۀ استتابه مرتد فطری

بهرغــم آنکــه برخــی مدعــی شــهرت)یزدی، 1415ق، ج 4: 166( عــدم خالف)بحرانــی، 
1405ق، ج11: 14( و بلکــه مدعــی اجمــاع فقهــای امامیــه بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری 
ــگر را  ــی، پژوهش ــب فقه ــب در کت ــن مطل ــا واکاوی ای ــره، 1417 ق: 380(؛ ام ــده اند)ابن زه ش
بــر ایــن مطلــب واقــف می ســازد کــه برخــی فقهــای بــزرگ شــیعه، بــه چشــم تردیــد بــه ایــن رأی 
نگریســته اند. البتــه بی تردیــد جمــع کثیــری از ایشــان، تصریــح بــه عــدم جــواز اســتتابه کرده انــد. 

ــم. ــاره می پردازی ــن ب ــا در ای ــان دیدگاه ه ــه بی ــه ب در ادام

3-1. عدم جواز استتابه

بســیاری از فقهــا، مرتــد فطــری را محکــوم بــه اعــدام می داننــد. البتــه کیفیت فتــوا دربــارۀ ایــن فرع، 
متفــاوت اســت. برخــی ارتــداد فطــری را ســبب وجــوب قتــل دانســته  و ســخنی از اســتتابه وی به میان 
نیاورده انــد. بدیــن ترتیــب، جایگاهــی بــرای اســتتابه قائــل نشــده اند)مفید، 1413ق: 800؛ حلبــی، 
1403ق: 311؛ ابــن حمــزه طوســی، 1408ق: 424(. برخــی دیگــر از فقهــا، تصریــح بــه عــدم جــواز 
اســتتابه کرده اند )حّلــی، بی تــا، ج 5: 7؛  طوســی، 1400ق: 666؛ ابــن زهــره، 1417ق:380 ؛ 
کیــدری، 1416ق: 465 ؛  راونــدی، 1405ق، ج :2 204؛ مجلســی، 1404ق، ج16:  15؛ بحرانــی، 

ــی، 1405ق: 567(. ــس، 1410ق، ج 2: 707؛  حّل ــن ادری 1405ق، ج 11: 14؛ اب
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3-2. تصریح به جواز استتابه

بــر خــالف دیــدگاه پیشــین کــه اســتتابه مرتــّد را جایــز نمــی دانســت، از دو فقیــه شــیعی حکایت 
شــده کــه تصریــح بــه وجــوب اســتتابه مرتــّد کرده انــد. محقــق اردبیلــی از ابــن جنید)اردبیلــی، 
ــدگاه  ــن دی ــکافی)یزدی، 1415ق، ج  4: 166( ای ــزدی از اس ــق ی 1403ق، ج 13: 326( و محق
ــه  ــد لکــن نظــر ب ــدگاه می دان ــه نفــع همیــن دی ــه را ب ــز ادل ــی نی ــد. شــهید ثان ــت کرده ان را حکای
مخالفــت آن بــا دیــدگاه مشــهور، از صراحــت در فتــوا بــه آن پرهیــز می کنــد. ایشــان در ایــن بــاره 
می نویســد: »ظاهــر کالم ابــن جنیــد، ایــن اســت کــه ارتــداد، یــک قســم بیشــتر نــدارد و اســتتابه 
مرتــد، واجــب اســت. اگــر توبــه کــرد کــه پذیرفتــه می شــود وگرنــه محکــوم بــه قتــل اســت... ادلــه 
ــای  ــر مبن ــه ب ــب امامی ــه مذه ــهور بلک ــن مش ــد... لک ــدگاه می کن ــن دی ــر همی ــت ب ــر، دالل معتب

تفصیــل مذکــور ]بیــن مرتــد فطــری و ملــی[ است«)شــهید ثانــی،  1413ق، ج  15: 25 (1. 

3-3. تردید و احتیاط در مسئله

ــدگاه  ــه دی ــن فــرع، ضمــن اشــاره ب ــه ای ــوط ب ــۀ مرب ــی ادل ــه و ارزیاب فیــض کاشــانی پــس از ارائ
اســکافی مبنــی بــر لــزوم اســتتابه مطلــق مرتدیــن، ایــن دیــدگاه را شــاّذ و لکــن احــوط توصیــف 
می کند)فیــض کاشــانی، بی تــا، ج  2: 104(2. و در کتــاب دیگــر خــود صریحــا ابــراز مــی دارد کــه 

»احــوط، اســتتابه مرتــد فطــری اســت« 3)فیــض کاشــانی، 1418 ق: 55(.

4. ادلۀ مشهور امامیه بر عدم جواز استتابه مرتّد فطری

دانســته شــد کــه مشــهور فقهــای امامیــه ضمــن تفصیــل بین مرتــّد فطــری و ملــی، مرتــد فطری 
را محکــوم بــه قتــل می داننــد بــی آنکــه اســتتابه و دعــوت بــه توبــه شــود. مهم تریــن دلیــل مشــهور 

1. و یظهــر مــن ابــن الجنیــد أن االرتــداد قســم واحــد، و أنــه یســتتاب، فــإن تــاب  و إال قتــل... و عمــوم األدلـّـۀ المعتبــرۀ یــدّل علیــه...إال 
أن المشــهور بــل المذهــب هــو التفصیــل المذکــور

2. خالفا لإلسکافی فیستتاب مطلقا فان امتنع قتل، و هو شاذ و ان کان أحوط
3. األحوط استتابۀ الفطری أیضا
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بــر حکــم مذکــور، برخــی اخبــاری اســت کــه در ایــن بــاره وارد شــده اســت. در اینجــا می کوشــیم 
بــا تبویــت و دســته بندی مجمــوع اخبــاری کــه مســتند فقهــا در طــول قــرون متمــادی قــرار گرفتــه 
اســت، ایــن نتیجــه را تحصیــل کنیــم کــه مهم تریــن خبــر بــر عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری، 
خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــاg اســت. البتــه برخــی فقهــا از اجماع بــه عنــوان یکــی از ادله 
ــودِن آن، رتبــۀ  ــه مدرکــی ب ــاد کرده اند)ســبزواری، 1421ق: 499(. لکــن نظــر ب حکــم مذکــور ی
اجمــاع مذکــور بعــد از اخبــار خواهــد بــود و مســتند اصلــی، همان اخبــار خواهد بــود کــه در اینجا 
اشــاره شــد. اخبــار ایــن بــاب، بــر دو قســم مطلق و مقیــد هســتند. برخی اخبــار در خصــوص مرتد 
فطــری وارد شــده  و حکــم بــه لــزوم اســتتابه مرتــّد فطــری کرده انــد. برخــی دیگــر مطلــق هســتند 

کــه البتــه خــود ایــن اخبــار مطلــق نیــز بــه دو شــکل وارد شــده  کــه اشــاره خواهــد شــد.

4-1. اخبار مطلق و فاقد قید استتابه

در ایــن قســم بــه اخبــاری اشــاره می کنیــم کــه دربــارۀ حکــم کیفــری مرتــد صــادر شــده لکــن 
ســخنی از اســتتابه و حکــم تکلیفــی یــا وضعــی آن بــه میــان نیــاورده اســت. ایــن اخبــار عبــارت 

اســت از:

4-1-1. از رســول خــدا ص نقــل شــده کــه فرمــود: هــر کــس کــه دیــن خــود را تغییــر دهــد او را 
ــید)نوری، 1408ق، ج  18: 163(. بکش

ــرت در  ــیدم. آن حض ــّد پرس ــارۀ مرت ــادق g درب ــام ص ــد از ام ــلم گوی ــن مس ــد ب 4-1-2. محم
پاســخ فرمودنــد: کســی کــه از اســالم روی گردانــد و پــس از آنکــه اســالم داشــته اســت بــه آنچــه بــر 
پیامبــر نــازل شــده کفــر بــورزد توبــه اش پذیرفتــه نمی شــود و قتلــش واجــب اســت، همســرش از او 
جــدا مــی شــود و اموالش در میــان فرزندانــش تقســیم می گردد)کلینــی،  1429ق، ج  11: 773(.

4-2. خبر مطلق دال بر وجوب استتابه 

در ایــن قســم، اخبــاری را ارائــه می کنیــم کــه اســتتابه و دعــوت مرتــد بــه توبــه را بــه شــکل مطلق، 
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واجــب ســاخته اند و در ایــن میــان، فرقــی بیــن مرتــد فطــری و ملــی نگذاشــته اند. در موثقــه عبــاد 
ــه کــرد کــه رهــا  ــّد، اســتتابه می شــود. اگــر توب ــام صــادق g آمــده کــه »مرت ــن صهیــب از ام ب
ــر توســط  ــه کشــته می شود)طوســی، 1407ق، ج 10: 144(. مشــابه همیــن خب می گــردد وگرن

ابــن محبــوب گــزارش شــده اســت. )حــر عاملــی، 1409ق، ج  28؛327(. 

4-3. اخبار مقید به مرتّد فطری

ــاص و  ــورت خ ــه ص ــه ب ــری ک ــچ خب ــین، هی ــای پیش ــار و گزارش ه ــان اخب ــه در می ــم ک دیدی
مســتقیم، ناظــر بــه بحــث از مرتــد فطــری و اســتتابه وی باشــد وجــود نداشــت. تنهــا خبــری کــه 
ســخن از اســتتابه مرتــد فطــری بــه میــان آورده اســت خبــر علــی بــن جعفــر اســت کــه می گویــد 
از امــام رضــا g دربــارۀ مســلمانی پرســیدم کــه مســیحی شــده اســت. امــام فرمودنــد: بــی آنکــه 
اســتتابه شــود کشــته می شــود. گفتــم اگــر مســیحی بــوده ســپس مســلمان شــده و آنــگاه مرتــد 
شــده باشــد؟ امــام در پاســخ فرمودنــد: اســتتابه و دعــوت بــه توبــه می شــود. اگــر پذیرفــت کــه رهــا 
می شــود وگرنــه کشــته می شــود)حر عاملــی، 1409ق، ج  28: 325(. سلســلۀ ســند ایــن خبــر، 
بــه ایــن شــرح اســت: »محمــد بــن یعقــوب  عــن محمــد بــن یحیــی  عــن العمرکــی بــن علــی عــن 
علــی بــن جعفــر عــن أخیــه أبــی الحســن g...« کــه همگــی روات، امامــی ثقــه جلیــل هســتند. 
خــود محمــد بــن یعقــوب کلینــی کــه »موثق تریــن مــردم در حدیــث است«)نجاشــی، 1407ق: 
377( محمــد بــن یحیــی عطــار نیــز از ثقــات است)مجلســی، 1420ق: 175( کــه »کلینــی از او 
روایــت کــرده است«)طوســی، 1427ق: 439(. محمــد بــن یحیــی، حدیــث را از عمرکــی بــن علی 
نقــل کــرده کــه وی نیــز مــورد توثیــق اهــل رجــال قــرار گرفتــه است)مجلســی، 1420ق: 135(. او 
نیــز از علــی بــن جعفــر نقــل می کنــد کــه جایــگاه او باالتــر از آن اســت کــه نیــاز بــه بررســی رجالــی 

داشــته باشــد. 

ــارۀ حکــم مرتــد فطــری، تفصیــل بیــن اقســام مرتــد و  در ایــن خبــر بــه وضــوح و صراحــت درب
نیــز حکــم اســتتابه مرتــد فطــری، ســخن بــه میــان آمــده اســت. بــر پایــۀ ایــن خبــر، از اســتتابه 
مرتــد فطــری نهــی شــده اســت. البتــه خبــر دیگــری نیــز دربــارۀ اســتتابه مرتــد فطــری وارد شــده 
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اســت کــه در آن هــم محضــر نورانــی امــام رضــاg محــل رجــوع و پرســش اســت لکــن ســند خبــر 
ضعیــف است)طوســی، 1390ق، ج 4 ؛ 254( خبــر صحیــح دیگــری نیــز توســط عمار ســاباطی از 
امــام صــادق g گــزارش شــده کــه آن حضــرت فرمودنــد: هــر مســلمانی کــه از اســالم بــر گــردد 
و محمــد n را انــکار و تکذیــب نمایــد، خونــش بــر هــر کــس کــه بشــنود مبــاح اســت و زنــش از 
ــر امــام واجــب اســت کــه او را بکشــد و  ــه تقســیم می گــردد. ب او جــدا شــده و اموالــش میــان ورث
اســتتابه ننماید)طوســی، 1407ق، ج 10: 137(. ایــن خبــر نیــز اعــم از مســلمانی اســت کــه از 
ابتــدا مســلمان بــوده ســپس مرتــد گشــته یــا اینکــه پیــش از اســالم، بــر دیــن دیگــری بوده اســت. 
آخریــن خبــری کــه در ایــن بــاره می تــوان یافــت خبــری از امیرالمومنیــن اســت کــه بــدون ســند در 
برخــی منابــع روایــی گــزارش شــده اســت کــه حضــرت علــی ع  دســتور قتــل مرتــدی را صــادر کرد 
و فرمــود: هرکــه بــر اســالم، متولــد شــده و دیــن خــود را تغییــر دهــد کشــته می شــود بــی آنکــه 
اســتتابه شــود)نوری، 1408ق، ج  18: 164(؛ بنابرایــن مهم تریــن خبــر در ایــن بخــش، خبــر علی 
بــن جعفــر از امــام رضــا g اســت. ایــن خبــر، مســتندی شــده تــا مشــهور فقهــای امامیــه، حکــم 
بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد دهنــد. اخبار مطلــق را به وســیله آن مقیــد ســازند و اخبار دســته دوم 
را ناظــر بــه غیــر مرتــد فطــری بداننــد. از ایــن رو ضــرورت دارد تــا کیفیــت مواجهــه مشــهور در مقام 
جمــع بیــن اخبــار را بررســی و در ادامــه بــه واکاوی مقتضــای داللــت خبــر مذکــور بپردازیــم. البتــه 
از آنجــا کــه در صــدد اثبــات آن هســتیم کــه خبــر مذکــور، در مقــام توهــم وجــوب صــادر شــده، الزم 
اســت بــه بیــان دیدگاه هــا و اخبــار فقهــای اهــل ســنت اشــاره کنیــم تــا رأی حاکــم بــر جامعــه را 
بتوانیــم کشــف کنیــم و از ایــن رهگــذر، در مظــان و توهــم وجــوب بــودن اســتتابه بــه خوبــی آشــکار 

گــردد.

4-4. مقتضــای جمــع بیــن اخبــار: بــه حکــم صناعــت پذیرفتــه شــده اصولــی مبنــی بــر لــزوم 
حمــل مطلــق بــر مقیــد، مشــهور فقهــای امامیه، بــه مقتضــای اخبار  مقیــد، عمــل نمــوده  و اخبار  
مطلــق را بــر آن هــا حمــل کرده انــد؛ بنابرایــن اخبــار قســم اول کــه بــه صــورت مطلــق، وارد شــده 
و ســخن از اســتتابه بــه میــان نیــاورده ، مختــص مرتــّد فطــری اســت و خبــر قســم دوم کــه به شــکل 
مطلــق، لــزوم اســتتابه را مطــرح ســاخته مخصــوص مرتــّد مّلــی اســت؛ امــا بــا بررســی هایی کــه در 
ادامــه ارائــه می کنیــم پــاره ای از تأمــالت در ایــن وجــه جمــع، آشــکار خواهــد شــد؛ زیــرا بــه نظــر 
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می رســد اساســا خبــر مقیــدی کــه توســط جنــاب علــی بــن جعفــر از محضــر امــام رضــا g صادر 
شــده اساســا در مقــام بیــان حرمــت اســتتابه توســط حاکــم شــرع نیســت. بــه عبــارت دیگــر، نهــی 
در خبــر مذکــور، ظهــور در حرمــت نــدارد تــا آنــگاه بحــث از تعــارض بــدوی آن بــا اخبــار  مطلــق 
مطــرح گــردد و ضرورتــی بــرای حمــل مطلــق بــر مقیــد دیــده شــود. تأمــالت دیگــری نیــز وجــود 

دارد کــه در ادامــه اشــاره خواهــد شــد.

5. دیدگاه فقهای اهل سّنت دربارۀ استتابه مرتد فطری 

فقهــای اهــل ســنت نیــز پیرامــون اســتتابه مرتــّد، اختــالف نظــر دارند)قرطبــی، 1421ق، ج7: 
ــاره اشــاره می کنیــم. 152(. در اینجــا بــه دیدگاه هــای موجــود در ایــن ب

5-1. وجوب استتابه

مشــهور فقهــای اهــل ســنت، اســتتابه را بــه نحــو مطلــق در هــر دو قســم فطــری و ملــی واجــب 
می داننــد و اساســا تفصیلــی بیــن ایــن دو قســم نمی دهنــد. بــه عطــاء بــن ابــی ربــاح، ابراهیــم 
نخعــی، مالــک، ســفیان ثــوری، اوزاعــی، شــافعی، احمــد، اســحاق و اصحــاب رأی، ایــن دیــدگاه 

نســبت داده شــده اســت)ر.ک: ابــن منــذر نیشــابوری، 1425ق، ج 8: 53(.

5-2. عدم جواز استتابه

برخــی فقهــای اهــل ســنت، صــرف ارتــداد را ســبب وجــوب قتــل می داننــد و در ایــن 
جهــت تفاوتــی میــان اقســام ارتــداد قائــل نیســتند؛ بنابرایــن هیــچ جایگاهــی بــرای اســتتابه 
ــدگاه نســبت داده شــده اســت)ر.ک:  ــن دی ــر و طــاووس، ای ــن عمی ــه عبیــد ب نمی شناســند. ب

ــان(. هم
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5-3. استحباب استتابه

برخــی فقهــای اهــل ســنت معتقدنــد »مســتحب اســت کــه مرتــّد، اســتتابه و دعــوت بــه اســالم 
شــود؛ زیــرا احتمــال دارد اســالم بیــاورد لکــن واجــب نیســت«)ابوبکر کاشــانی، 1406ق: 135(. 
امــام احمــد بــن حنبــل، بنابــر یکــی از دو دیدگاهــی کــه از وی نقــل شــده همین دیــدگاه را داشــته 

اســت)ابو یعقــوب مــروزی، 1425ق، ج 9: 4649(.

5-4. تفصیل بین اقسام مرتّد 

ــد، اگــر  ــر اینکــه مرت ــز نقــل شــده اســت مبنــی ب ــدگاه دیگــری نی ــاح، دی ــی رب ــن اب از عطــاء ب
مســلمان و مســلمان زاده باشــد و مرتــد گــردد اســتتابه وی جایــز نیســت لکــن چنانچــه مشــرک 
ــذر  ــن من ــت)ر.ک: اب ــب اس ــتتابه وی واج ــود اس ــّد ش ــه مرت ــاورد و آنگ ــالم بی ــپس اس ــد س باش

نیشــابوری، 1425ق، ج 8: 53(.

6. ادلۀ مشهور اهل سنت بر مطلق انگاری استتابه

ــب  ــق، واج ــورت مطل ــه ص ــّد را ب ــتتابه مرت ــنت، اس ــل س ــای اه ــهور فقه ــه مش ــد ک ــته ش دانس
می داننــد و در ایــن جهــت، تفصیلــی میــان اقســام مرتــّد قائــل نیســتند. مهم تریــن دلیــل 
ایشــان بــر وجــوب اســتتابه، اخبــاری اســت کــه در ایــن بــاره وارد شــده اســت. در واقــع، اخبــار و 
گزارش هــای وارد شــده در منابــع روایــی اهــل ســنت، مشــتمل بــر دو قســم اخبــار مطلــق و مقیــد 
اســت. در اخبــار مطلــق، ســخن از لــزوم قتــل مرتــّد بــه میــان آمــده و در اخبــار مقیــد، قتــل مرتــّد، 
مقیــد بــه عرضــه اســتتابه شــده اســت؛ بنابراین مرتبــه قتــل، متأخر از اســتتابه اســت. درخــور ذکر 
اســت کــه هیــچ یــک از اخبــار مطلــق و مقیــد، تفصیلــی بیــن اقســام مرتــّد به لحــاظ فطــری و ملی 

بــودن نداده انــد. در ادامــه هــر دو دســته اخبــار اشــاره خواهــد شــد.
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6-1. اخبار مطلق

برخــی گزارش هــا و اخبــاری کــه بــه شــکل مطلــق، داللــت بــر لــزوم قتــل مرتــّد می کننــد عبــارت 
از: است 

6-1-1. جنــاب عثمــان از پیامبــر n نقــل می کنــد کــه ایشــان فرمودنــد: »خــون مســلمان، 
حــالل نیســت مگــر بــه ســه ســبب: کفــر پــس از اســالم، زنــا پــس از احصــان، قتــل نفســی کــه در 

برابــر نفــس دیگــر نباشــد«)ترمذی، 1395ق، ج 4: 460(.

ــه دیــن  ــا شــخصی یهــودی مواجــه شــد کــه اســالم آورده و پــس از دو مــاه از ب 6-1-2. معــاذ ب
خــود برگشــته بــود. عــرض کــرد: »واللــه نخواهــم نشســت تا آنکــه گردنــش را بزنــم. خدا و رســولش 
حکــم کرده انــد کــه هــر کــس از دیــن برگشــت او را بکشــید«)ابن حنبــل، 1421ق، ج 36: 334(.

6-1-3. عکرمــه گویــد علــی g گروهــی کــه را کــه مرتــّد شــده بودنــد بــه آتــش ســوزاند. ماجــرا 
بــه ابــن عبــاس رســید. وی گفــت: مــن هرگــز آنــان را نمی ســوزاندم؛ زیــرا پیامبــر فرمــود: به شــکل 
عذاب هــای الهــی عــذاب ندهیــد. اگــر مــن بــودم آنــان را بــه قتــل می رســاندم چراکــه رســول خــدا 
فرمــود: هــر کــس کــه دیــن خــود را تغییــر داد، او را بکشــید. ماجــرا بــه علــی g رســید. ایشــان 

فرمودنــد: وای بــر ابــن عباس!)ابــی داود، بی تــا، ج4: 126(.

6-2. اخبار مقید

در مقابــل اخبــار و گزارش هــای پیشــین کــه ســخنی از لــزوم اســتتابه بــه میــان نیــاورده بــود و بــه 
صــورت مطلــق، حکــم مرتــد را قتــل می دانســتند، اخبــار دیگــری حکایــت از لــزوم اســتتابه دارنــد 

کــه اشــاره خواهــد شــد.

6-2-1. جنــاب عمــر بــه یکــی از ســربازان ســپاه اســالم عــرض کــرد آیــا فالنــی را می شناســی؟ 
وی پاســخ داد: آری! کافــر شــد. جنــاب عمــر عــرض کــرد: با او چــه کردید؟ پاســخ داد کــه گردنش 
ــتتابه و  ــد و او را اس ــام ندادی ــکونت و اطع ــه وی س ــه روز ب ــرا س ــرد: »چ ــرض ک ــان ع ــم. ایش را زدی
دعــوت بــه توبــه نکردیــد؟ شــاید توبــه می کــرد و بــه ســوی خــدا بــاز می گشــت. خدایــا! مــن در 
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ایــن ماجــرا شــریک نبــوده ام و بــه دســتور مــن انجــام نشــده و آن گاه کــه گــزارش آن بــه من رســیده 
هرگــز بــه آن رضایــت نمــی دهم«)بیهقــی، 1424ق، ج 8: 359(.

6-2-2. از علــی g نقــل شــده کــه فرمــود: مرتــد را بایــد تــا ســه روز اســتتابه نمود)إبــن أبــی 
شــیبة، 1409ق، ج6: 441(.

6-2-3. عبداللــه بــن مســعود گروهــی را کــه مرتــّد شــده بودنــد دســتگیر کــرد و بــرای جنــاب 
عثمــان، نامــه نگاشــت و کســب تکلیــف نمــود. وی در پاســخ نوشــت: دیــن حــق و شــهادت ال الــه 
اال اللــه را بــر ایشــان عرضــه بداریــد. چنانچــه پذیرفتنــد رهایشــان کنیــد وگرنــه آن هــا را بکشــید. 
ــز  ــی نی ــدند. گروه ــد و آزاد ش ــن را پذیرفتن ــی دی ــرد. برخ ــن ک ــز چنی ــعود نی ــن مس ــه ب عبدالل
نپذیرفتنــد و کشــته شــدند)متقی هنــدی، 1401ق، ج 14: 548(. نظــر بــه لــزوم حمــل مطلــق 
بــر مقیــد، مشــهور فقهــای اهــل ســنت در مواجهــه بــا اخبــار مذکــور، بــه اخبــار مقیــد عمــل و قتل 

ــد. ــه اســتتابه وی کرده ان ــد را مشــروط ب مرت

7.بررسی مالزمه میان استتابه و قبول توبه

پرسشــی کــه در اینجــا بایــد پاســخ دهیــم ایــن اســت کــه آیــا میــان حکــم اســتتابه و قبــول توبــه، 
تــالزم وجــود دارد؟ بــر فــرض اگــر از خبــر علــی بــن جعفــر چنیــن اســتظهار و اســتنباط کنیــم کــه 
امــام رضــا g در مقــام بیــان حرمــت و عــدم جــواز اســتتابه هســتند، آیــا حکــم بــه عــدم جــواز 
اســتتابه مرتــّد فطــری، الزمــه اش عــدم پذیــرش توبــه مرتــّد فطــری اســت؟ بــه عبــارت دیگــر اگــر 
مرتــّد فطــری بــی آنکــه اســتتابه شــود، خــودش ابتــدا بــه توبــه نمــود و از ارتــداد خویــش بازگشــت 

ــا توبــه وی پذیرفتــه می شــود؟ آی

در پاســخ بایــد بگوییــم بــی تردیــد حکــم مشــهور فقهــای اهــل ســنت مبنــی بــر لــزوم اســتتابه، 
تــالزم بــا قبــول توبــه دارد؛ زیــرا معنــا نــدارد کــه مرتــّد، دعــوت بــه توبــه شــود لکــن توبــه او پذیرفتــه 
نشــود لکــن فتــوای مشــهور فقهــای امامیــه مبنی بــر عدم جــواز اســتتابه، تالزمــی با عــدم پذیرش 
توبــه نــدارد؛ زیــرا بــر فــرض کــه اســتتابه، جایــز نباشــد هرگــز بــدان معنــا نخواهــد بــود کــه توبــه 
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ابتدایــی مرتــد، پذیرفتــه نشــود. ایــن در حالــی اســت کــه مشــهور فقهــای امامیــه، به رغــم آنکــه 
اســتتابه را جایــز نمی داننــد توبــه مرتــّد فطــری را نیــز بــه حســب ظاهــر و آثــار کیفــری دنیــوی و 
نــه از منظــر پــروردگار و آثــار اخــروی مقبــول نمی دانند)انصــاری، 1415ق، ج 5: 324؛  بحرانــی، 
1405 ق، ج  24:  28؛ کاشــف الغطــاء، 1422ق: 24(. شــهید ثانــی، قــول بــه عــدم قبــول توبــه 

مرتــد فطــری را بــه مشــهور فقهــا نســبت می دهد)شــهید ثانــی، 1412ق، ج 2: 371(1. 

امــا در مقابــل مشــهور فقهــای امامیــه، برخــی از فقهــا تصریــح بــه قبــول توبــه مرتــد کرده انــد. 
ابــن بــراج دربــارۀ اســتتابه مرتــد فطــری می نویســد »اگــر مســلمانی مرتــّد شــود ... بایــد کشــته 
ــراج، 1406 ق،ج  2: 161(. امــا در جــای دیگــر پیرامــون  شــود بــی آنکــه اســتتابه گردد«)ابــن ب
مرتــد فطــری، مــی نویســد: »قتــل او واجــب اســت بــی آنکــه اســتتابه شــود. پــس اگــر توبــه کــرد 
ــراج،  ــن ب ــه نکــرد در حــال کشــته مــی شــود.« )اب ــا اگــر توب ــدارد ام ــه او ن کســی حــق تعــرض ب
1406ق،ج  2: 552(. ابــن بــراج بــا ایــن عبــارات، در مقــام نفــی تــالزم میــان عــدم جــواز اســتتابه 
و عــدم پذیــرش توبــه اســت. بنابرایــن مرتــد فطــری از ســوی حاکــم شــرع، دعــوت بــه توبــه نمــی 
شــود لکــن چنانچــه خــودش توبــه نمــود توبــه او پذیرفتــه خواهد شــد. محقق شوشــتری در شــرح 
ــتتابه  ــری اس ــد فط ــق، مرت ــر تحقی ــد: »بناب ــد و می نویس ــح می کن ــب تصری ــن مطل ــه ای ــه ب لمع
نمی شــود لکــن اگــر خــودش اقــدام بــه توبــه کنــد توبــه اش پذیرفتــه می شــود و قتــل از او ســاقط 
ــان دو  ــی می ــز تالزم ــی نی ــهید ثان ــود ش ــه خ ــتری، 1406ق، ج 11: 129(. البت می گردد«)شوش
ــدگاه مشــهور، خــالف آن را اقــوی توصیــف می کنــد و  فــرع مذکــور نمی بینــد و پــس از نقــل دی
عــدم اســتتابه را دلیــل بــر عــدم پذیــرش توبــه نمی دانــد بلکــه قائــل بــه پذیــرش توبــه مرتــد فطــری 
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه پذیــرش توبــه را صرفــا جهــت نفــی آثــار ظاهــری کافــر از قبیــل نجاســت 
و ... مفیــد می دانــد لکــن در عیــن پذیــرش توبــه، همچنــان فتــوا بــه وجــوب قتــل وی می دهــد2 
)شــهید ثانــی، 1412ق،ج  2: 371(. عالمــه مجلســی نیــز فتــوا بــه پذیــرش توبــۀ مرتــد فطــری را 
»اظهــر عنــد المتأخریــن« توصیــف می کند)مجلســی،  1406ق، ج 1: 187(. آقــا رضــا همدانــی 
ــم  ــرا و ه ــم ظاه ــری ه ــد فط ــالم از مرت ــه اس ــت ک ــق، آن اس ــد: »ح ــه می نویس ــاح الفقی در مصب

1. و لو تاب لم تقبل توبته إذا کان ارتداده عن فطرۀ کما ال تقبل توبته فی غیره علی المشهور و األقوی قبولها و إن لم یسقط عنه القتل
2. و لو تاب لم تقبل توبته إذا کان ارتداده عن فطرۀ کما ال تقبل توبته فی غیره علی المشهور و األقوی قبولها و إن لم یسقط عنه القتل
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باطنــا پذیرفتــه می شــود و جــای هیــچ تردیــدی در ایــن مســئله نیســت«)همدانی، 1416ق،ج  8: 
307 (. دلیــل و مســتند قائــالن بــه عــدم پذیــرش توبــه مرتــد فطــری، تعابیــری اســت کــه در اخبــار 
ایــن بــاب وارد شــده اســت. تعابیــری نظیــر »الیســتتاب«، »التقبــل توبتــه« و »یقتــل« کــه دومــی را 
صریــح در عــدم پذیــرش توبــه دانســته اند. البتــه تمســک بــه ایــن گونــه تعابیــر بــرای فتــوا بــه عــدم 
پذیــرش توبــه مرتــد فطــری، صحیــح بــه نظــر نمی رســد کــه در بخــش دیــدگاه برگزیــده دربــارۀ آن 
ســخن خواهیــم گفــت؛ بنابرایــن نــه تنهــا نمی تــوان حرمــت و عــدم مشــروعیت اســتتابه مرتــد را 
از خبــر علــی بــن جعفــر، اثبــات کــرد بلکــه بــر فــرض بپذیریــم که نهــی امــام رضــا g مولــوی و در 
مقــام بیــان حرمــت بــوده اســت بــاز همچنــان میــان حرمــت اســتتابه و عــدم جــواز پذیــرش توبــه، 
 g تالزمــی وجــود نخواهــد داشــت؛ از ایــن رو نمی تــوان مســتند بــه حدیــث منقــول از امــام رضــا

کارکردهــای نهــاد توبــه در نظــام کیفــری را ســلب کــرد.

8. دیدگاه مختار؛ جواز استتابه و پذیرش توبه 

پــس از بیــان دیــدگاه مشــهور فقهــای امامیــه و اهــل ســنت و ارائــه ادلــه ایشــان، در اینجا بــه بیان 
دیــدگاه برگزیــده در مقــام اســتظهار از ادلــه بــاب، بــا محوریــت خبــر رضــوی خواهیــم پرداخــت. 
بــه نظــر می رســد اوال خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا g هرگــز ظهــور در وجــوب نــدارد؛ زیــرا 
در جایــی کــه بــه وضــوح می بینیــم جمهــور فقهــای اهــل ســنت و اخبــار آنــان، ســخن از وجــوب 
ــی آشــکار می گــردد کــه فضــای عمومــی جامعــه، چنــان  ــه خوب ــد، ب ــه میــان آورده ان اســتتابه ب
ذهنیتــی داشــته اســت کــه بــه عنــوان یکــی از ارکان و عناصــر اصلــی در آئیــن دادرســی کیفــر، بــر 
قاضــی و حاکــم شــرع، الزم و فــرض اســت کــه حتمــا مرتــد فطــری را دعــوت بــه توبــه نمایــد. در 
چنیــن ظرفــی امــام g نهــی از اســتتابه می فرمایــد. بــه بــاور اصولیــان، نهیــی کــه در مقــام توهم 
وجــوب باشــد منجــر بــه مشــتبه شــدن حکــم و گنجانــده شــدن آن بــا عنــوان شــبهه حکمیــه بــه 
ســبب اجمــال نــص می گردد)عراقــی، بی تــا، ج 3: 262(. برخــی چنیــن نهی هایــی را ظاهــر در 
ــا: 914(.  برخــی دیگــر آن هــا را انشــائات مجمــل می داننــد  ترخیــص می دانند)کلباســی، بی ت

کــه ظهــور در هیــچ یــک از حرمــت یــا ترخیــص ندارد)مدنــی تبریــزی، 1429ق: 24(.
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ــت  ــت حرم ــده اس ــادر ش ــوب، ص ــم وج ــام توه ــه در مق ــری ک ــوان از خب ــال نمی ت ــن اص بنابرای
اســتتابه را اســتفاده کــرد. از ایــن رو چنانچــه قاضــی و حاکــم شــرع، بــی آنکــه بــر وی چنیــن کاری 
در رونــد قضایــی و آییــن دادرســی کیفــری، واجــب باشــد، شــخصا و رأســا اقــدام بــه اســتتابه مرتــد 
نمایــد و مرتــد نیــز توبــه کنــد، وجهــی بــرای تمســک بــه خبــر مذکــور بــرای بــی اعتبــار دانســتن 
نهــاد توبــه در ایــن فــرض وجــود نخواهــد داشــت. نکتــۀ دیگــری کــه در مقــام واکاوی مقتضــای 
خبــر علــی بــن جعفــر و نقــد کیفیــت اســتظهار مشــهور فقهــا از خبــر مذکــور اســت، این اســت که 
اساســا عــدم جــواز اســتتابه، هیــچ تالزمــی بــا عــدم پذیــرش توبــه نــدارد. چــه بســا حاکــم شــرع، 
موظــف بــه اســتتابه نباشــد بلکــه ممنــوع از ایــن کار باشــد؛ امــا در عیــن حــال، موظــف باشــد کــه 
اگــر مرتــّد بــه اراده خــود بــی آنکــه دعوتــی از ســوی حاکــم مبنــی بــر توبــه بــه او ارائــه شــود، توبــه 
کنــد، توبــه او را بپذیــرد؛ بنابرایــن بــر فــرض کــه تعابیــر دســتۀ اول، اجمــاع داشــته باشــد دلیلــی 
بــر تحقــق اجمــاع ایشــان بــر عــدم پذیــرش توبــه نخواهــد بــود و وجهــی بــرای تمســک بــه اجمــاع 
در ایــن زمینــه باقــی نخواهــد مانــد. از همیــن رو قبــال دیدیــم کــه برخــی فقهــا کامــال حکم ایــن دو 
مســئله را از هــم متمایــز ســاخته اند و بــا آنکــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطری شــده اند، 

فتــوا بــه پذیــرش توبــه وی داده انــد. 

نکتــه مهــم دیگــری کــه در مقــام واکاوی و ارزیابــی مقتضــای خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا
g بایــد بیــان شــود ایــن اســت کــه اساســا ممکن اســت قیــد مرتــد در خبــر مذکــور، برخــوردار از 
حیــث تقییــدی و نــه حیــث تعلیلی باشــد. موضــوع یا متعلــق موضوع چنانچــه از حیثیــت تعلیلی 
برخــوردار باشــد، صــرف تحقــق عنــوان، گرچــه در یــک آن و لحظــه بــرای ترتــب حکــم، کفایــت 
می کنــد؛ امــا چنانچــه از حیثیــت تقییــدی برخــوردار باشــد مادامــی حکــم بــر موضــوع، مترتــب 
ــه عنــوان مثــال در  ــر عنــوان خــود باقــی باشــد. ب ــا متعلــق موضــوع، ب می گــردد کــه موضــوع ی
عبــارت »المــاء المتغیــر نجــس« تغیــر را حیــث تعلیلــی بدانیــم آبــی کــه اوصــاف ســه گانه آن تغییر 
کــرده باشــد، نجــس خواهــد بــود حتی اگــر زوال اوصــاف، صــورت پذیرد. بــه عبارت دیگــر چنانچه 
مــا باشــیم و صــرف ایــن دلیــل یعنــی پــای هیــچ دلیــل دیگــری در میــان نباشــد، زوال اوصــاف و 
ســلب عنــوان، مجــوزی بــرای ســلب حکــم نجاســت از آب نخواهــد بــود؛ امــا چنانچه بگوییــم تغیر 
از حیــث تقییــدی برخــوردار اســت، ترتــب نجاســت بــر آب مادامــی خواهــد بــود کــه عنــوان تغیــر 
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باقــی باشــد و در آن فــرض کــه عنــوان تغیــر از آب، زائــل گــردد، وجهــی بــرای ترتــب حکــم باقــی 
نخواهــد مانــد. دربــارۀ خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا g نیــز بایــد بگوییــم کــه مرتــّد فطری، 
در آن حیــن کــه مرتــد اســت و بــر ارتــداد خــود باقــی اســت، دعــوت بــه اســتتابه نمی شــود و الزم 
اســت کشــته شــود. ایــن تعبیــر داللــت نمی کنــد کــه اگــر مرتــد، از ارتــداد خــود دســت کشــید و 

دیگــر عنــوان »مرتــّد« بــر او صــادق نبــود، همچنــان محکــوم بــه حکــم مذکــور باشــد. 

اگــر هــم در برخــی اخبــار، ســخن از عــدم جــواز توبــه مرتــّد، بــه میــان آمــده چــه بســا قضیــه فــی 
واقعــه یــا ناظــر بــه پذیــرش توبــه بیــن خــود او و خدایــش باشــد نــه اینکــه ناظــر بــه احــکام ظاهــری 
و آثــار کیفــری دنیــوی باشــد. بــه دیگــر بیــان، احتمــال اســت کــه ایــن چنــد خبــر واحــد، در مقــام 
بیــان ایــن مهــم باشــند کــه هــر کــه بــه خــدا و رســولش کفــر بــورزد، موفــق بــه توبــه نخواهــد شــد. 
ــا اســالم  ــی ب ــه، منافات ــول توب ــن »عــدم قب ــراوان اســت؛ بنابرای ــا ف ــات م ــر در روای ــه تعابی این گون
ندارد«)همدانــی، 1416ق، ج 8: 308 (. چــه بســا شــخصی بــه حســب واقــع، توبــه اش پذیرفتــه 
نشــود لکــن بــه حســب ظاهــر، محکــوم بــه احــکام اســالم باشــد و خــون و جــان او محتــرم شــمرده 
شــود. ایــن احتمــال، جــای اســتبعاد نــدارد کــه گفتــه شــود »عــدم قبــول توبــه، بدیــن معناســت 
کــه پشــیمانی از کفــر، موجــب محــو آثــار پیشــین نخواهــد شــد. ایــن بــدان معنا نیســت که اســالم 
او کــه بعــد از آن حاصــل می شــود قبــول نگــردد. نهایتــا اســالم الحــق، موجــب پوشــاندن ســابق 
نمی شــود گرچــه در غیــر مرتــّد، موجــب پوشــاندن ســابق مــی گردد«)همدانــی، 1416ق، ج  8: 
308 (. ضمــن اینکــه احتمــال دارد تعابیــری نظیــر »الیســتتاب« در مقابــل دیــدگاه فقهــای اهــل 
ســنت صــادر شــده باشــد کــه فتــوا بــه وجــوب اســتتابه مرتــّد می دادنــد. وجــود چنیــن محاملــی 
 nــر اســالم ــد موضــوع قاعــده درء را فراهــم ســازد؛ چراکــه پیامب ــار مذکــور، می توان ــرای اخب ب
ــی  ــه، 1413ق، ج 4: 74(1  و ط ــن بابوی ــع کنید«)اب ــبهات، دف ــبب ش ــه س ــدود را ب ــد »ح فرمودن
گــزارش دیگــر فرمودنــد: تــا آنجــا  کــه می توانیــد حــدود را از مســلمین دفــع نماییــد. اگــر بــرای 
مســلمانی راه برون رفــت از حــد یافتیــد امــکان رفــع حــد را فراهــم ســازید چراکــه اگــر امــام در مقام 
عفــو، خطــا کنــد بهتــر از آن اســت کــه در راه عقوبــت، بــه خطــا رود)ابــن أبــی جمهــور، 1405ق، 

ج2: 349(.

ُبَهاتِ  1. اْدَرُءوا الُْحُدوَد بِالشُّ
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محقــق اردبیلــی نیــز بــه برخــی از ایــن احتماالتــی کــه ذکــر کردیــم اشــاره مــی کنــد و در پایــان، 
اســتظهاری مشــابه آنچــه بیــان شــد از اخبــار ایــن بــاب دارد و می نویســد: »احتمــال مــی رود کــه 
اگــر مرتــد، خــودش توبــه کنــد امــوال وی بــه او بازگــردد و کشــته نشــود و زن او کــه در عــده اســت 
بــه او بازگردانــده شــود... و آنچــه در اخبــار آمــده حمــل بــر صورتــی می شــود کــه حکــم قتــل بــر 
مرتــّد، اجــرا شــده باشــد و یــا آنکــه توبــه نکــرده باشــد«)اردبیلی، 1403ق، ج 13: 328(؛ بنابرایــن 
محقــق اردبیلــی نیــز بــر ایــن مطلــب، تاکیــد مــی ورزد کــه احــکام ظاهــری کــه در اخبــار مربــوط به 
مرتــد وارد شــده مربــوط بــه آن فــرض و صورتــی اســت کــه حکــم قتــل، جــاری شــده باشــد یــا آنکــه 
مرتــد، بــر وصــف ارتــداد خــود باقــی باشــد؛ امــا چنانچــه بــه واســطه توبــه، از ایــن عنــوان، خــارج 

گــردد دلیلــی بــر حمــل احــکام مذکــور بــر وی وجــود نــدارد.

نتیجه گیری 

مشــهور فقهــای امامیــه قائــل بــه عــدم جــواز اســتتابه مرتــد فطــری شــده انــد. در مقابــل، از ابــن 
جنیــد و اســکافی حکایــت شــده کــه قائــل بــه وجــوب اســتتابه مطلق مرتــّد شــده اند. شــهید ثانی 
نیــز، ادلــه را بــه نفــع همیــن دیــدگاه مــی دانــد. فیض کاشــانی، ایــن دیــدگاه را شــاّذ و لکــن احوط، 

توصیــف مــی کند.

مهم تریــن دلیــل مشــهور بــر حکــم مذکــور، خبــر علــی بــن جعفــر از امــام رضــا g اســت کــه 
در ایــن بــاره وارد شــده اســت. اجمــاع فقهــا، نظــر بــه مدرکــی بودنــش، رتبــه ای متأخــر از اخبــار 
خواهــد داشــت. اخبــار ایــن بــاب، بــر دو قســم مطلــق و مقیــد هســتند. نظــر بــه لزوم حمــل مطلق 

بــر مقیــد، مشــهور بــه مقتضــای اخبــار  مقیــد مبنــی بــر لــزوم اســتتابه مرتــد عمــل کرده انــد.

مشــهور فقهــای اهــل ســنت، اســتتابه را بــه نحــو مطلــق در هــر دو قســم فطــری و ملــی واجــب 
می داننــد و اساســا تفصیلــی بیــن ایــن دو قســم نمی دهنــد. در مقابــل، برخــی از فقهــای اهــل 
ــام  ــان اقس ــی می ــت تفاوت ــن جه ــد و در ای ــل می دانن ــوب قت ــبب وج ــداد را س ــرف ارت ــنت، ص س
ارتــداد قائــل نیســتند. برخــی دیگــر فتــوا بــه اســتحباب اســتتابه داده انــد. برخــی نیــز تفصیلــی 
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مشــابه دیــدگاه فقهــای شــیعی داده انــد.

اخبــار و گزارش هــای وارد شــده در منابــع روایــی اهــل ســنت، مشــتمل بــر دو قســم اخبــار مطلق 
و مقیــد اســت. در اخبــار مطلــق، ســخن از لــزوم قتــل مرتــّد  بــه میــان آمــده و در اخبــار مقیــد، 
قتــل مرتــّد، مقیــد بــه عرضــه اســتتابه شــده اســت؛ بنابرایــن مرتبه قتــل، متأخر از اســتتابه اســت. 
هیــچ یــک از اخبــار مطلــق و مقیــد، تفصیلــی بیــن اقســام مرتــّد بــه لحــاظ فطــری و ملــی بــودن، 
نداده انــد. نظــر بــه لــزوم حمــل مطلــق بــر مقیــد، مشــهور فقهــای اهــل ســنت در مواجهه بــا اخبار 

مذکــور، بــه اخبــار مقیــد عمــل کرده انــد و قتــل مرتــد را مشــروط بــه اســتتابه وی کرده انــد.

بــر اســاس دیــدگاه مختــار و بــر پایــه ادلــه نقلــی در مجامــع شــیعی، بــه نظــر میرســد خبــر علــی 
بــن جعفــر از امــام رضــا ع دال بــر حرمــت اســتتابه نیســت؛ زیــرا در مقــام توهــم وجوب صادر شــده 
اســت. ثانیــا بــر فــرض کــه اســتتابه را جایــز ندانیــم عــدم جــواز اســتتابه هیــچ تالزمــی بــا عــدم 
جــواز پذیــرش توبــه نــدارد؛ بنابرایــن عــدم جــواز اســتتابه، مــالزم بــا عــدم پذیــرش توبــه نیســت 
بلکــه چنانچــه مرتــد، نســبت بــه توبــه اقــدام کنــد، آثــار مدنــی و کیفــری بــر آن مترتــب می گــردد 
خــواه توبــه مرتــد، پــس از دعــوت قاضــی باشــد یــا اینکــه مرتــد، ابتدائــا و بــدون دعــوت قاضــی بــه 
توبــه، اقــدام بــه ایــن مهــم کنــد. البتــه پرواضــح اســت کــه وقتــی ســخن از توبــه بــه میــان می آیــد 

مقصــود، توبــه بــا التــزام بــه لــوازم آن و عناصــر دخیــل در تحقــق آن اســت.

هیــچ اجماعــی از ســوی فقهــا بــر عــدم پذیــرش توبــه مرتــد فطــری منعقــد نشــده اســت. برخــی 
ــه عــدم جــواز  ــل ب ــا آنکــه قائ ــز ســاخته اند و ب ــن دو مســئله را از هــم متمای فقهــا کامــال حکــم ای

اســتتابه مرتــد فطــری شــده اند فتــوا بــه پذیــرش توبــه وی داده انــد. 

ضمنــا قیــد مرتــد در روایــت امــام رضــاg می توانــد حیــث تقییــدی و نــه حیــث تعلیلــی باشــد؛ 
ــه  ــداد خــود باقــی اســت دعــوت ب ــر ارت ــد اســت و ب ــّد فطــری، در آن حیــن کــه مرت بنابرایــن مرت
ــد، از  ــر مرت ــه اگ ــد ک ــت نمی کن ــر، دالل ــن تعبی ــود. ای ــته ش ــت کش ــود و الزم اس ــتتابه نمی ش اس
ارتــداد خــود دســت کشــید و دیگــر عنــوان »مرتــّد« بــر او صــادق نبــود همچنــان محکــوم بــه حکــم 

مذکــور باشــد. 
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تعبیــر بــه عــدم پذیــرش توبــه، چــه بســا ناظــر بــه پذیــرش توبــه بیــن خــود او و خدایــش باشــد 
نــه اینکــه ناظــر بــه آثــار مدنــی و کیفــری دنیــوی باشــد. ای چــه بســا شــخصی بــه حســب واقــع، 
توبــه اش پذیرفتــه نشــود لکــن بــه حســب ظاهــر، محکــوم بــه احــکام اســالم باشــد و خــون و جــان 

او محتــرم شــمرده شــود.

نظــر بــه وجــود محامــل متعــدد بــرای حمــل اخبــار واحــد ایــن بــاب بــر آن هــا، مــی تــوان مدعــی 
تحقــق موضــوع قاعــده درء لــذا نظــر بــه لــزوم تحفــظ بــر دمــاء و تأکیــد شــارع بــر دفــع حــدود بــه 

شــبهات، نفــی اعــدام مرتــد فطــری در فــرض توبــه، ضــروری بــه نظــر مــی پرســد.

نظــر بــه آنچــه در ایــن نوشــتار گذشــت، اســتتابه و دعــوت مرتــد بــه توبــه توســط قاضــی واجــب 
نیســت لکــن منعــی نیــز در ایــن جهــت، وجــود نــدارد؛ بنابرایــن قاضــی می توانــد مرتــد را دعــوت 
بــه توبــه نمایــد و توبــه مرتــد فطــری هــم ســبب رفــع جمیــع آثــار مدنــی نظیــر خــروج امــوال وی از 
تحــت ملکیــت و خــروج همســر از بــا عنــوان زوجیــت و ... و نیــز رفــع جمیــع آثــار کیفــری نظیــر 

مجــازات قتــل اســت.
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