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تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک
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تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و
رسول شک دارد .تنها دلیل این محکومیت -همانطور که برخی تصر یح
کردهاند -ارتداد است .یکی از ادلۀ ارتداد چنین فردی ،منتفی شدن اعتبار
شهادتین ،در حق اوست؛ ز یرا با حدوث شک ،اقرار به وحدانیت و رسالت از
بین میرود .ولی به نظر میرسد این دلیل ناتمام است؛ ز یرا در شهادتین،
اسالم تازه مسلمانها حتی
احراز موافقت باطنی شرط نیست .از این رو
ِ
منافقین ،توسط پیامبر اکرم مورد پذیرش قرار گرفته است .بنابر این
مسلمان شاک ،محکوم به اسالم است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد.
دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده ،ادلۀ خاصی است که در آنها به
کفر شاک تصر یح شده است .مقالۀ حاضر ،در پی اثبات مخدوش بودن این
تاریخ تأیید1400/9/1 :

hadimohebifordoei@gmail.com
adehabadi@ut.ac.ir
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ً
ادله و ناتمام بودن داللت آنها بر مدعا است ،خصوصا که در طرف مقابل،
ادلۀ دیگری بر اسالم مسلمان شاک داللت دارد.
واژگان کلیدی :اسالم ،کفر ،ارتداد ،شک ،شهادتین.

مقدمه

ارتداد ،از جرائمی است که در فقه ،موضوع احکام متعدد و مهمی قررار فرفترره اسررت .بررای
جریان این احکام ،موضوع شناسی این پدیده ،امری ضررروری برره نیررر میرسررد .بیتردیررد،
انکار اصول اعتقادی دین اسالم یعنی انکار توحید ،رسالت و هرچه که بهطور واضح حرراکی
از ایندو یا یکی از ایندو باشد ،سبب تحقق کفر و ارتداد مسلمان خواهد بود .اما آیا حصول
شک و تردید در این امور نیز همین حکم را دارد؟ آیا میتوان احکام مرتد را در حق کسرریکه
تنها اظهار شک نسبت به این امور میکند نیز جاری ساخت؟
بدون شک ،ایمان آفاهانه و ناشی از معرفت ،از ارزش باالتری نسبت به ایمان
متعبدانه برخوردار است .از سوی دیگر ،کسی که قدم در راه ایمان آفاهانه میفذارد،
ممکن است اظهار کند که در حال تحقیق و مطالعه است و نسبت به توحید ،یا رسالت،
دچار شک و تردید است .این در حالی است که در برخی روایات معتبر ،حکم به کفر
شک کننده در توحید و نبوت شده است.

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

تحقیق حاضر ،در پی پاسخ به این پرسش ،ابتدا به بررسی ادله و مستندات مشهور ،مبنی
بر کفر و قتل شک کننده پرداخته است و بعد از نقد و بررسی آنها ،دیدفاه مختار در اینباره
مستدل خواهد شد .در این تحقیق حکم شاک در خدا و رسول بررسی شده ،اما لزوم قیود
دیگر مانند اظهار و یا عدم لزوم آنها بررسی نشده است .از این رو جای این سؤال هست که
افر فرد شاک اقرار کند که من در سابق شک داشتم ،آیا بر مبنای مشهور ،حکم ارتداد از زمان
فعلی مترتب میفردد یا از زمان سابق؟ این سؤال در مورد ارتداد جحودی که فرد ،آشکارا به
انکار توحید و نبوت میپردازد نیز جاری است .باید دانست که مقصود از شک در موضوع
ارتداد شاک ،شک در مطلق امور اعتقادی نیست؛ بلکه شک در اعتقاداتی مراد است که اقرار و
انکار آن سبب تحقق اسالم و کفر فردد و شامل شک در عقاید و احکام دیگر نخواهد بود.
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پیشینه

محقق حلی نخستین فقیهی است که پس از سخن ففررتن از وجررول قتررل مرردعی پیررامبری،
تردید کنندفان در رسالت پیامبر اسالم را بدان ملحق کرده وحکررم برره قتررل آنرران نمرروده

است 1.پررس از ایشرران بسرریاری از فقیهرران بررا او هررم عقیررده شررده و حکررم ارتررداد و قتررل را

پذیرفتهاند .در دوران معاصر تنها برخرری از فقهررا ماننررد موسرروی اردبیلرری در اطررالق چنررین
حکمی تشکیک نموده و منکر اطالق آن شدهاند 2.در مجموع ،دربارۀ حکم کسیکه دربررارۀ

توحید یا رسالت پیامبر خاتم دچار شک و تردید میشود دو دیدفاه میان فقها رخ نمرروده
است .مشهور فقها شاک را بعد از اظهار شک ،محکوم به کفر اصطالحی و ارتداد دانستهاند
و برخی در مقابل ،شاک را حتی بعد از اظهار شک ،در ظاهر مسلمان پنداشتهاند.

مفهومشناسی

«اسالم» در لغت به معنای انقیاد و تسلیم شدن اسررت 3و در اصررطالح فرویرردن برره آیررین

آسمانی حضرت محمد را فویند که مایۀ حرمت خون و جریان احکام ارث و ازدواج
و حلیت ذبیحه میفردد.
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«کفر» در لغت به معنای پوشاندن و پنهان کردن چیزی است 5و در اصطالح به کسی
ففته میشود که مسلمان نباشد؛ چه آنکه نفی اسالم ،مساوی کفر است و میان اسالم و کفر

مصطلح است و فاهی در مقابل ایمان به کار میرود که در این صورت معنایی غیر از معنای
مصطلح دارد؛ زیرا ایمان ،از مرتبۀ باالتری نسبت به اسالم برخوردار است و خود نیز دارای
مراتبی است .بنابر این نفی ایمان مستلزم با نفی اسالم و تحقق کفر نیست .به همین جهت

 .1محقق حلی ،شرایع السالم ،ص.154
 .2اردبیلی ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،2ص.457
 .3زبیدی ،تاج العروس ،ج ،16ص.345
 .4شیخ طوسی ،الخالف ،ج.525 ،5
 .5زبیدی ،تاج العروس ،ج ،7ص.450
 .6امام خمینی ،كتاب الطهارة ،ج ،3ص.426

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

واسطهای نیست 6.واژۀ کفر ،فاهی در مقابل واژۀ اسالم به کار میرود و معنای آن همان کفر
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صاحب جواهر معتقد است :اسالم در مقابل ایمان ،مسلمان تصدیق کننده اما بدون والیت،
و صرف اظهار کنندۀ شهادتین ،اطالق میشود ،و کفر در مقابل آن قرار میفیرد .همانطور
که بر اولی و تصدیق کنندۀ والیت ،مؤمن اطالق میشود.

1

«ارتداد» خارج شدن و رویگردانی از دین اسالم است و مسلمان رویگردان از اسالم را
مرتد نامند 2که سبب ترتب احکام کیفری و حقوقی خاصی میفردد.
میان دانشمندان لغت ،در معنای حقیقی «شک» اختالف است .جمعی آن را به نقیض

یقین و یا خالف یقین ترجمه کردهاند 3و برخی دیگر ،آن را منحصر در معنای تساوی

احتمالین دانستهاند که شامل احتمال اندک نشده و اخص از عدم علم است 4.شک ،در

برخی کاربردهای قرآنی و روایی نیز در معنای تساوی دو احتمال استعمال شده 5و البته در
برخی دیگر ،در معنای مطلق عدم یقین اطالق شده است؛ اعم از احتمال ضعیف ،مساوی
و ظنی .وضع برای اعم ،در صورتی که با دلیل قطعی متعین نگردد ،موضوع ارتداد شاک را بر
فرض پذیرش ،محدود و مضیق میکند .بر این اساس نمیتوان کسی را که احتمال ضعیف
بر خالف معتقدات اساسی شرعی دارد مرتد دانست؛ زیرا حتی افر معنای حقیقی واژۀ
شک ،در تساوی دو احتمال نباشد ،اما بر اساس قرائن آتی ،احتمال قوی میرود که شارع،
معنای اخص را اراده نموده و با توجه به قاعدۀ احتیاط در دماء ،تعمیم حکم ارتداد شاک به
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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احتمال ضعیف ،ناصحیح مینماید؛ زیرا همانطور که خواهد آمد ،به اجماع فقها در
حصول شهادتین و بقای اسالم ،یقین به مضمون آن لزومی ندارد .تناسب حکم و موضوع
نیز ایجال میکند ،شکی موجب کفر و ارتداد باشد که فرد نتواند هیچ حالتی را ترجیح
دهد؛ اما شخصی که ظن به وجود خدا و رسول دارد ،محکوم به قتل و کفر نیست.

 .1نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،6ص.60
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،6ص.174
 .3فراهیدی ،كتاب العين ،ج ،5ص270؛ صاحب بن عباد ،المحيط في اللغة ،ج ،6ص121؛ جوهری،
الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية ،ج ،4ص.1594
 .4راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص461؛ ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج ،3ص.173
 .5سورۀ هود ،آیۀ 228؛ کلینی ،الكافي ،ج ،1ص226؛ قرب السناد ،ص.198

دیدگاه نخست :ارتداد و کفر شاک

بر اساس این دیدفاه ،پیدایش شک در توحید و یا نبوت پیامبر و اظهار آن ،موجب کفررر
و ترتب آثار ارتداد میشود .بسیاری از فقهای امامیرره ،حکررم برره قتررل شرراک نمودهانرد .ایررن

محکومیت -همانطور که محقق اردبیلی بدان تصریح کرده -دلیلی جز ارتداد نرردارد1؛ زیررا
ادله و روایات در این بال ،حاکی از کفر و ارتداد شاک است ،نه اینکه مجازات خاصی برای
مسلمان شاک باشد .در حقیقت ،مجازات حد قتل برای شاک ،بدون حکررم برره ارتررداد وی،
مستلزم آن است که مجازات شاک سنگینتر از مرتد باشد ،توبۀ او به هیچ وجه پذیرفته نشود
و فرقی میان مرد یا زن بودن او فذاشته نشود! اما به اجماع فقها در مرتررد ملرری توبرره پذیرفترره

میشود و افر مرتد زن باشد ،کشته نمیشود .برای اثبات کفر شرراک و ارتررداد او ،برره انتفررای
مفاد ادلۀ اعتبار شهادتین ،روایات خاصه و اجماع استدالل شده است.
دلیل اول :ادلۀ اعتبار شهادتین
بر اساس ادله ،شهادتین موجب اتصاف فرد کافر به اسالم میشررود .در صررحیح حمرران آمررده
است« :ایمان در قلب مستقر است ...و اسالم آن آست که در قررول یررا فعررل ظرراهر میفررردد و
میان عموم مردم در همۀ ف َرق مشترک است و مایۀ حفظ خررون و جریرران احکررام ارث و ازدواج

3

الله» را بر زبان جاری کنند .بعد از آن ،از جانب من خون و مالشان محترم است».

بر اساس فقرۀ «ما ظهر من قول او فعل» ،اسالم با ادای شهادتین ،یا عمل دال بر اسالم،
مانند نماز و حج ،تحقق مییابد و خون و مال فرد ،محترم و احکام اسالم بر او جاری میشود.
بدیهی است مفاد شهادتین ،اقرار و فواهی دادن به وحدانیت و رسالت است .چنین حقیقتی با

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

است» 2.همچنین در روایت دیگری به نقل از پیامبر این مضمون تأیید شده و آمده اسررت:
َ َ
«مردم! بدانید من از سوی خدایم مأمورم با مردم جهاد و جنگ کنم تا وقتی که کلمۀ «ال إلر َه إال

شک منافات داشته و با حصول تردید ،منتفی میفردد .از این رو محقق حکیم ،لزوم عقد قلب

 .1محقق اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص.174
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.26
 .3شیخ صدوق ،ثواب األعمال ،ص.294
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بر مضمون شهادتین را طریقی بودن قول ،برای عقد قلب دانسته که در صورت علم به مخالفت

باطنی ،حجت نخواهد بود 1.از این رو فرد شاک در بقای اسالم ،متصف به مفاد شهادتین
نیست و در حقیقت مقتضی اسالم از او سلب شده و دیگر مسلمان نخواهد بود .از آنجا که

بین اسالم و کفر واسطه نیست ،2این شک موجب کفر و ارتداد است .شهید ثانی و مقدس
3

اردبیلی به صراحت شک برای مسلمان را ،ارتداد واضح میشمارند.
دلیل دوم :روایات خاصه
روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که در ادامه بیان میشود:
 .1روایت منصور بن حازم:

َ َ ُْ ُ َ َ
علي بن ابراهیم عن أبیه عن صفوان عن منصور بن حازم قال« :قلت ِلبي ع ْبد الله َم ْن
ُْ
َ َ َ ُْ ُ َ َ
َ
ِّ َ َ َ َ َ َ
شك في َر ُسول الله ،قال کاف ٌر قلت ف َم ْن شك في کفر الشاك ف ُه َو کاف ٌر فأ ْم َسك ع ِّني
َْ َ
َ
ُ
ََ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ
ات ف ْاس َت َب ْنت في َو ْجهه الغض َب؛ منصور بن حازم میفوید :به
فرددت علیه ثالث مر ٍ
امام صادق عرض کردم :کسیکه دربارۀ رسول خدا شک دارد [حکمش

چیست]؟ فرمود :کافر است .عرض کردم :آیا کسیکه شک در کفر شاک دارد هم کافر
است؟ حضرت از پاسخ [به این سؤال] خودداری کرد و من تا سه بار تکرار کردم ،پس
4

دیدم آثار خشم در چهرهاش ظاهر فردید».
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

34

راویان در این روایت از ثقات جلیل هستند و روایت معتبر میباشد 5.به عقیدۀ مشهور،
در این روایت ،مقصود از کفر ،کفر اصطالحی است .از این رو حکم به ارتداد و قتل شاک
کردهاند .صاحب جواهر در مورد کسیکه اسالم ظاهری دارد و در مورد پیامبر

اکرم

اظهار بی اطالعی کرده و بگوید« :نمی دانم راستگو است یا خیر؟» ،حکم به قتل نموده و
ففته در این مورد هیچ مخالفی نیافتم.

6

 .1حکیم ،مستمسك العروة ،ج ،2ص.123
 .2امام خمینی ،كتاب الطهارة ،ج ،3ص.426
 .3شهید ثانی ،مسالک األفهام ،ج454 ،14؛ اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،13ص.174
 .4کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.387
 .5لنکرانی ،تفصيل الشریعة ،ص.242
 .6نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،41ص.440

َ َ
«م ْن شك في الله َو
مضمون روایت منصور بن حازم ،در معتبرۀ ابن سنان نیز با عبارت
َ َ
في َر ُسوله ف ُه َو کاف ٌر» ،1به صراحت آمده و شاک در خدا و رسول ،کافر قلمداد شدهاند .ضمنا
در روایت قبل ،فیض کاشانی سبب غضب امام را پرسش نا بهجای او دانسته ،چرا که خود او
به کفر شاک جاهل بوده است.
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 .2روایت محمد بن مسلم:
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن خلف بن حماد عن أبي أیول
َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ
الخزاز عن محمد بن مسلم قال« :ک ْنت ع ْند أبي ع ْبد الله َجالسا ع ْن َی َساره َو ُز َر َار ُة ع ْن َیمینه
َ
ََ َ َ ََ َ
َ
َُ ُ
ََ َ َ
ََ َ َ َ
فدخل عل ْیه أ ُبو َبص ٍیر فقال َیا أ َبا ع ْبد الله َما تقول ف َیم ْن شك في الله فقال کاف ٌر َیا أ َبا ُم َحم ٍد،
ََ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ُْ َ
َ َ ََ
ََ َ
َ
قال فشك في َر ُسول الله فقال کاف ٌر ،قال ثم ال َتفت إلی ُز َر َار َة فقال إن َما َیکف ُر إذا َج َحد؛ محمد
بن مسلم فوید :نزد حضرت صادق در سمت چپ آن حضرت نشسته بودم و زراره در
سمت راستش بود .ابوبصیر وارد شد و عرض کرد :یا ابا عبدالله دربارۀ کسیکه در خدا
شک کند چه میفرمایید؟ فرمود :کافر است ای ابا محمد (ابا محمد کنیۀ ابو بصیر است).
عرض کرد :افر در پیغمبر شک کند [چطور]؟ فرمود :کافر است؟ [محمد بن مسلم]
3

فوید :پس حضرت رو به زراره کرد و فرمود :همانا کافر شود در صورتی که انکار کند».

راویان روایت از ثقات هستند ،جز خلف بن حماد؛ که نجاشی او را تضعیف کرده ولی

ابن غضائری وضعیت او را به لحاظ محتوای نقلیات ،آشفته دانسته است 4.اما بر مبنای
در این روایت ،به صراحت شک در خداوند و نیز شک در رسالت پیامبر

خاتم

موجب کفر دانسته شده است؛ لیکن کفر شاک مشروط به جحود (انکار) شده است و جحود
با اظهار شک محقق میفردد؛ زیرا ابراز شک در توحید و نبوت ،به معنای انکار تصدیق و

انکار فواهی به توحید و رسالت است 5و بدون شک ،چنین انکاری مستلزم کفر خواهد بود.

 .1کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.387
 .2فیض کاشانی ،الوافي ،ج ،4ص.235
 .3کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.399
 .4عالمه حلی ،خالصة األقوال ،ص.66
 .5فلپایگانی ،الدر المنضود ،ج ،2ص.275

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

اعتبار روایات کافی و نیز توافق مضمونی آن با روایات معتبرۀ اول ،حجت خواهد بود.
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 .3روایت ابواسحاق خراسانی:

َ َ
عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن علي بن أسباط عن أبي إسحاق الخراساني قال:
َ َ َ ْ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ
ُ ُ
«کان أم ُیر ال ُم ْؤمن َین َیقول في خط َبته ال ت ْرت ُابوا ف َتشکوا َو ال تشکوا ف َتکف ُروا؛ دچار شبهه
نشوید که شک میکنید و شک نکنید که کافر میشوید».

1

این روایت هرچند به جهت سهل بن زیاد قابل تصحیح است ،2اما ابو اسحاق خراسانی

مجهول است 3.بنابر این ،روایت مستقال قابل استدالل نیست؛ به جز بر مبنای اعتبار روایات
کافی و یا وثوق به صدور که از هماهنگی مضمونی آن با روایات معتبره حاصل میفردد.
به تصریح برخی علمای لغت ،مادۀ «ریبة» به معنای شک و یا شک توأم با خوف است.

4

البته به نیر میرسد ارتیال در اینجا به معنای نوعی شبهه و خلل است که مرتبۀ ضعیفتر از
شک محسول میشود .کما اینکه لسان العرل ،آن را به معنای اتهام فرفته و ففته« :ا َرت َ
ال به:
ات َه َم»5؛ که به معنای در معرض اتهام قرار فرفتن فرد و احتمال صدور فعل از وی است؛
هرچند قرینۀ علمی یا ظنی نداشته باشد .از آنجا که در این روایت ،سرانجام شک ،کفر ذکر
شده ،میتوان دریافت که مراد از ریبه و ارتیال ،شبهۀ در اعتقادات است که سلب آنها موجب
کفر میفردد .در این روایت حضرت شبهه را موجب شک و تحیر ،و آن را کفر عنوان کرده
است .مفاد این حدیث آن است که پیدایش شک ،سبب اتصاف فرد به کفر است.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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 .4روایت عثمان بن عیسی:
عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن عثمان بن عیسی عن رجل عن أبي
َ َ َ
ََ ْ ْ َ
َ
ّ َ َ
َ
عبدالله قالَ « :م ْن شك في الله َب ْعد َم ْولده علی الفط َرة ل ْم َیف ْئ إلی خ ْی ٍر أ َبدا؛ کسیکه در
6
خدا بعد از تولد بر فطرت اسالم شک کند هرفز به خیر بر نمیفردد».

این روایت نیز به جهت مجهول بودن راوی از امام ،میتواند به عنوان مؤید ذکر شود؛ مگر
آنکه بر اساس مبانی متقدم ،معتبر تلقی فردد .تعبیر در این روایت محرومیت از خیر دائمی
 .1کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.401
 .2شبیری زنجانی ،كتاب نكاح ،ج ،5ص.1530
 .3طوسی ،رجال الطوسی ،ص.369
 .4ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج ،2ص.464
 .5ابن منیور ،لسان العرب ،ج ،1ص.443
 .6کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.401

خداوند است که با ارتداد و کفر مناسبت دارد؛ زیرا مشابه چنین تعبیری در آیۀ  48سورۀ نساء
وجود دارد که دال بر عیمت فناه شرک و کفر و قابل بخشش بودن سایر فناهان میباشد.
 .5روایت حارث بن مغیره:
علي بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن عبدالرحمن اِلبزاري الکناسي عن الحارث
َ
َ
َ َ َ َ َ
ََ َ
ََ
َ َ ُْ ُ َ َ
بن المغیرة قال« :قلت ِلبي ع ْبد الله أ َرأ ْیت ل ْو أن َر ُجال أتی النبي فقال َو الله َما أ ْدري أ
َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ ُ
نب ٌّي أنت أ ْم ال کان َیق َبل م ْن ُه قال ال َو لک ْن کان َیق ُتل ُه إن ُه ل ْو قبل ذلك م ْن ُه َما أ ْسل َم ُم َناف ٌق
َ
أ َبدا؛ حارث بن مغیره فوید :به امام صادق ففتم :نیر شما دربارۀ مردی که نزد پیامبر
آید و بگوید نمیدانم تو نبی هستی یا خیر چیست؟ آیا از او قبول میکرد؟ فرمودند:
خیر ولی او را میکشت .افر از او قبول مینمود هرفز منافقی اسالم نمیآورد».

1

هر چند در سند حدیث ،عبد الرحمن ابزاری قرار فرفته که مجهول است ،2اما بر اساس
مبانی متقدم و نیز عمل مشهور به مفاد آن ،میتواند حجت قرار فیرد؛ زیرا در عنوان اجماع
آتی ،مشهور بودن عمل اصحال به این روایت اثبات فشته است.
برداشت دستۀ اول فقها که اسامی ایشان ذکر شد ،از «رجل» در این حدیث ،مسلمان بوده
است؛ زیرا حکم به قتل مسلمان شاک نموده و از قتل کافری که اظهار شک کرده ،منع مینماید.
در این صورت این حدیث بر کفر اظهار کنندۀ شک در رسول داللت میکند؛ زیرا همانطور که
ففته شد ،شاک نمیتواند عنوان حدی مستقلی قرار فیرد و قتل او دلیلی جز ارتدادش ندارد.

محقق حلی پس از سخن ففتن از وجول قتل مدعی پیررامبری ،تردیررد کننرردفان در رسررالت
پیامبر اسالم را نیز به آن ملحق کرده است .ایشان به صراحت در مورد شخصرری کرره برره
ّ
ظاهر مسلمان است و بگوید« :نمیدانم محمد بن عبدالله صادق است یا خیر؟» حکررم برره

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

دلیل سوم :اجماع

قتل نموده است 3.همچنین فاضل آبی ،محقق حلی ،عالمه حلی ،فخررر المحققررین ،شررهید

اول ،شهید ثانی ،سیوری ،شمسالدین حلی ،مقرردس اربیلرری ،فاضررل هنرردی ،طباطبررایی،
 .1همان ،ج ،7ص.258
 .2اردبیلی ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،2ص.456
 .3محقق حلی ،شرایع السالم ،ص.154
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محمد حسین آل کاشف الغطا و محقق خوانساری از جملرره فقیهررانی هسررتند کرره معتقدنررد

شک کنندۀ در رسالت پیامبر ملحق به مدعی دروغین نبوت و محکوم به قتل است 1.بررر
این اساس میتوان اجماعی بودن این حکم و یا شهرت فتوایی آن را ادعا نمود.
نقد ادلۀ اعتبار شهادتین
در پاسخ استدالل به انتفای مفاد ادلۀ اعتبار شهادتین در حق شاک ،باید دانست در آن ادلرره،
برای تشرف به اسالم هیچفونه تقیید به احراز موافقت باطنی وجود ندارد .این مطلب فواه آن
است که مالک اسالم و کفر ظاهری ،تلفظ برره شررهادتین از روی جرردیت اسررت .بنررابر ایررن

مخالفت باطنی مضر نیسررت 2و افررر فررردی حترری از روی شررک برره خرردا و رسررول ،اظهررار
شهادتین کند ،دلیلی بر عدم قبول اسالمش وجود ندارد .از این رو در صرردر اسررالم ،اسررالم
فویندۀ شهادتین ،حتی منافقین ،پذیرفته میشد .این شهادتین همانطوری که علت محدثرره
برای تشرف به اسالم است ،علت مبقیه نیز میباشد؛ مگر اینکه ارتداد تحقق یابد .بنابر ایررن
ادلۀ کفایت شهادتین ،نافی اسالم شاک نیست .از سوی دیگررر بررای تحقررق ارتررداد ،قیررودی
مانند جحود و اعراض کردن از دین بیان شده که این امور در مورد شاک صدق نمیکند .این
مدعا و ادلۀ آن ،در دیدفاه دوم ،با تفصیل بیشتری روشن خواهد شد.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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نقد استدالل به روایات خاصه
در پاسخ به روایات ،عالوه بر اشکال ضعف سند تعدادی از آنها که مورد اشاره قررار فرفررت،
الزم است مفاد تک تک آنها بررسی و مقدار داللت آن بر مدعی سنجیده شود.

 .1به ترتیب :فاضل آبی ،كشف الرموز ،ج ،2ص567؛ محقق حلی ،المختصر النافع ،ج ،1ص221؛ عالمۀ حلی،
إرشاد األذهان ،ج ،2ص179؛ همو ،تبصرة المتعلمين ،ص187؛ همو ،تلخيص المرام ،ص323؛ همو ،قواعد
األحكام ،ج ،3ص548؛ فخر المحققین ،إیضاح الفوائد ،ج ،4ص509؛ شهید اول ،غایة المراد ،ج،4
ص232؛ همو ،اللمعة الدمشقية ،ص259؛ شهید ثانی ،حاشية الرشاد ،ج ،4ص232؛ همو ،الروضة البهية،
ج ،9ص195؛ همو ،مسالك األفهام ،ج ،14ص454؛ سیوری ،التنقيح الرائع ،ج ،4ص364؛ حلی ،معالم
الدین ،ج ،2ص503؛ اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص174؛ هندی ،كشف اللثام ،ج،10
ص546؛ طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،16ص58؛ کاشف الغطا ،وجيزة األحكام ،ج ،6ص.5
 .2حکیم ،مستمسك العروة ،ج ،2ص.123

نقد داللت روایت اول :داللت این روایت بر کفر اصطالحی ثابت نیست؛ زیرا در بسیاری
از روایات ،اطالق کافر شده ولی مقصود ،کفر باطنی یا معنای دیگری اراده شده است.

مانند روایتی که ترک کنندۀ نماز را کافر میداند 1و یا روایت مفضل که میفرماید« :خدای
َ
متعال علی را علم قرار داده؛ پس هر که از او تبعیت کند مؤمن ،و هر که او را جحود (انکار)
نماید کافر است» 2.در این روایت ،جحود نسبت به نصب الهی در مورد امام علی کفر،

و شک در او شرک شمرده شده است؛ در حالیکه به اتفاق امامیه ،منکر والیت آن حضرت و
شاک در او کافر و مشرک اصطالحی نیست .همچنین در روایتی دیگر ،در اعتقادات صدوق

آمده« :کسیکه شک در کفر دشمنان ما نماید کافر است» 3.روشن است که این موارد را

نمیتوان به معنای کفر اصطالحی فرفت؛ زیرا در این صورت ،عموم اهل سنت و بسیاری از
شیعیان که چنین اعتقادی ندارند کافر محسول میشوند! مؤید دیگر آنکه حتی در خود
روایت منصور بن حازم نیز سؤال از کفر شک کنندۀ در کفر شاک شده است .بدیهی است
افر به معنای ارتداد بود ،خود راوی مستحق ارتداد میفشت.
نقد داللت روایت دوم :در معنای این روایت ،تفاسیر متفاوتی ارائه شده است که مطابق
برخی از آنها ارتداد شاک اثبات و مطابق برخی دیگر اثبات نمیشود.
تفسير اول :قید «انما یکفر» تنها ناظر به پاسخ پرسش اخیر است؛ یعنی شک در پیامبر

هرفاه توأم با انکار فردد ،سبب کفر میشود 4.بر پایۀ این دیدفاه ،معنای روایت آن است که به
فطرت و عقل بدیهی ،هیچفونه تردیدی جا ندارد .همچنان که قرآن نیز با استفهام انکاری آن را
غیر قابل تردید معرفی کرده است 5.اما نسبت به پیامبر ،مجرد شک موجب کفر نمیشود؛
بلکه به بیانی که در دیدفاه نخست فذشت ،عالوه بر شک ،انکار نیز الزم است.
ُ
اما در نقد این معنا میتوان ففت ،ارجاع قید «انما َیکفر» به شک در رسالت ،دلیل و
 .1کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.279
 .2برقی ،المحاسن ،ج ،1ص.89
 .3عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،28ص.345
 .4مازندرانی ،شرح الكافي ،ص.85
 .5سورۀ ابراهیم ،آیۀ .10

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

محض شک در وجود خدا کفر محقق میشود؛ زیرا نسبت به خدا و خالق هستی ،به حکم
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قرینهای ندارد .عالوه بر اینکه دو روایت اول ،فرقی میان شک در خدا و شک در رسول
ُ
نگذاشتهاند و در هر دو ،حکم به کفر شده است .پس یا «انما َیکف ُر» موجب تقیید هر دو
فقره است که در این صورت تنها شکی موجب کفر است که موجب انکار شود و یا
هیچکدام را تقیید نمیزند که در این صورت موجب لغویت ذکر آن میفردد.
تفسير دوم :مقصود از جحود ،اظهار عدم تدین و اعتقاد است که از فقدان یقین قلبی ناشی

میشود 1.بنابر این ،معنای حدیث آن است که مجرد شک درونی سبب کفر نیست و تنها در
صورتی موجب کفر میشود که این شک ابراز شود؛ زیرا ابراز آن بیانفر عدم اعتقاد است که
نوعی از جحود به شمار میرود .اما در نقد این معنا نیز باید ففت جحود ،به معنای ابراز
نیست؛ بلکه به تصریح اهل لغت ،به معنای انکار و یا انکار بعد از علم است .بنابر این باید به
انکار معنا شود ،نه اظهار؛ از این رو در روایت مفصل زبیری از امام صادق ،برای جحود دو
قسم بیان شده 2که هیچکدام بر شک منطبق نمیشود .همچنین ابراز شک ،حالت تحیری
است که در آن ،احتمال وجود باری تعالی داده میشود و جحود نیست؛ بلکه قسیم جحود
است .از این رو در روایت دیگری در کافی ،قسیم آن ذکر شده است« :با وجود شک و جحود،

هیچ عملی مفید واقع نخواهد شد» 3.همچنین در روایت ابو حمزۀ ثمالی ،کسیکه معتقد به

قیام حضرت مهدی نشده و در صدق اخبار امام معصوم به آن شک ورزد ،در آخرت کافر و
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

جاحد قلمداد شده است .مفهوم این روایت آن است که چنین شخصی در دنیا جاحد و کافر

شمرده نمیشود 4.این مطلب شاهدی بر مغایرت معنای شاک و جاحد در روایات است.

تفسير سوم :اظهار شک ،در صورتی سبب کفر میشود که همراه با یقین درونی باشد؛ یعنی
زمانی که شخص ،با وجود آنکه به وجود خداوند و رسالت پیامبر یقین دارد ،اما با این
حال نسبت به وجود خداوند یا رسالت اظهار شک و تردید کند .در حقیقت این اظهار تردید
که با وجود علم صورت میفیرد ،از روی عناد و به هدف ایجاد تزلزل در دلهای مؤمنان
است .همچنان که قرآن کریم از کسانی یاد میکند که ابتدا اظهار ایمان میکردند و بعد دوباره
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 .1موسوی قزوینی ،االجتهاد و التقليد ،التعليقة علی معالم االصول ،ص.445
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.389
 .3همان ،ص.400
 .4عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،28ص.349

به کفر باز میفشتند تا در دلهای مؤمنان تزلزل ایجاد کنند 1.این احتمال بر اساس معنایی
است که برخی لغت دانان ،در تفسیر واژۀ جحود ذکر کردهاند و انکار با وجود یقین را به عنوان
معنای واژه ذکر نمودهاند .از این نوع تفسیر ،میتوان دریافت جحود ،واژهای است که در آن
معنای عناد و لجاجت اشرال شده است .بنابر تفسیر فوق ،صرف اظهار شک ،موجب کفر
نیست؛ مگر اینکه احراز شود که فرد از روی عناد و لجاجت و یا مطامع مادی بر خالف یقین
خود به انکار خداوند و پیامبرش میپردازد .اما باید در نیر داشت که هرچند برخی اقسام
جحود همراه با عناد و لجاجت است ،اما منحصر در این قسم نیست؛ بلکه فردی که به ظاهر،
به نوعی منکر خدا و رسول میشود ،جاحد بر او صادق است .از این رو در روایت زبیری
متقدم ،برای جحود دو قسم بیان شده که معنای فوق یک قسم آن میباشد.
تفسير چهارم :منیور از جحود در این روایت ،شکی است که توأم با انکار باشد؛ یعنی
فرد با اینکه نسبت به وجود خداوند تردید دارد و یقین به عدم وجود ندارد ،وجود خداوند را

انکار کند 2.در برخی از آیات قرآنی نیز به این فروه از مردم اشاره شده است 3.طبق این

تفسیر ،صرف اظهار شک از سوی شاک ،موجب کفر نیست؛ اما افر به بهانۀ شک ،به انکار
بپردازد کافر خواهد بود .این تفسیر دقیقا مطابق با روایتی است که ضد ایمان را کفر ،و ضد
تصدیق را جحود ،بیان میکند و میرساند که معنای جحد ،مقابل تصدیق است؛ نه عدم
تصدیق .سایر تقابلها در این روایت نیز ،همین مفهوم را تقویت میکند 4.به نیر میرسد

بر کفر ظاهری شک کننده داللت کند ،اما روایت دوم مقید و بیان کنندۀ مراد جدی در آنها
است .در این روایت از ادات حصر استفاده شده و کفر شاک ،در سخن امام منحصر در
تحقق قید «جحود» شده است .این روایت به جهت اشتمال آن بر قید ،سبب تقیید اطالق

دو روایت نخست شده و دایرۀ آن دو را مضیقتر خواهد کرد 5.مشابه این روایت ،در روایت
 .1سورۀ آلعمران ،آیۀ .72
 .2مجلسی دوم ،مرآة العقول ،ج ،11ص.184
 .3سورۀ جاثیه ،آیۀ .24
 .4کلینی ،الكافي ،ج ،1ص.21
 .5فلپایگانی ،الدر المنضود في أحكام الحدود ،ج ،2ص.275

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

این معنا ،صحیحترین تفسیر باشد .بر اساس این روایت ،بر فرض که ظاهر روایات نخست
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َع ْبد الرحیم ْال َقصیر به صورت حصری در فقرۀ « َال ُی ْخر ُج ُه إ َلی ْال ُک ْفر إال ْال ُج ُح ُ
ود َو
َ ُ
اال ْست ْحالل» ،یعنی او را به کفر نمیبرد جز جحود و استحالل ،ذکر شده 1که پیرامون آن
توضیح بیشتری داده خواهد شد.
نقد داللت روایت سوم :در این روایت نفس شک موجب کفر شمرده نشده ،بلکه سببیت و
زمینۀ کفر و جحود قرار فرفته است .بنابر این دلیل بر کفر ،نفس شک ،بدون انکار نمیشود.
به عبارت دیگر ،این روایت درصدد بیان نوعی قضیۀ روانشناختی است ،و قضیۀ غالبی
است نه دائمی 2.بنابر این استخراج حکم حد ارتداد از آن ممکن نیست.

نقد داللت روایت چهارم :این روایت ،مشتمل بر حکم فقهی نیست و هشداری بر مذمت
شک داشتن در خدا و رسول است که موجب محرومیت از فیض خداوند شده و چه بسا زمینۀ
کفر و جحود را برای فرد آماده کند .این روایت ،مشابه روایت مفضل است که میفرماید:
3

«کسیکه شک کند یا ظن و در این وادی بماند ،خداوند عملش را حبط میکند».

نقد داللت روایت پنجم :علیرغم اینکه در کتب فقهی فراوان به این روایت برای قتل شاک
مسلمان استدالل میشود ،اما اوال -همانطور که اشاره شد -سند آن به جهت ناشناخته بودن
«عبد الرحمان االبزاری» معتبر نیست و عمل مشهور نیز نمیتواند جابر ضعف آن قرار فیرد؛
زیرا این حکم قبل از محقق حلی (م676ق) ،هیچ سابقهای نداشته است .پس شهرت
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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متقدمین در اینباره وجود ندارد .ثانیا ،روایت از نیر داللت بر مدعی ناتمام است .موضوع
رجل در این حدیث ،افراد تازه مسلمانانی هستند که برای ادای شهادتین ،باید به صورت
جزمی شهادتین را بر زبان بیاورند تا داخل در جرفۀ اسالم شوند و پیامبر ،اسالم آنها را قبول

نماید 4.پس مراد حضرت شاکهای با سابقۀ اسالم نیستند؛ زیرا عالوه بر اینکه موردی دیده
نشده که پیامبر اکرم اقدام به قتل مسلمانی کند که اظهار شک کرده ،در انتهای حدیث نیز
تعلیل شده که افر اسالم همراه شک کفایت میکرد ،هیچ منافقی شهادتین را جاری نمیکرد و
 .1عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،28ص.355
 .2سید رضی ،نهج البالغة ،ص.477
 .3کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.400
 .4مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،23ص401؛ اردبیلی ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،2ص456؛ فاضل ،تفصيل
الشریعة ،ص.414

به جای آن به اظهار شک قناعت میکرد .روشن است که منافقین مذکور ،مسلمان نبودند؛
بلکه کفاری بودند که به اجبار برای حفظ جان یا طمع مادی ،تیاهر به اسالم میکردند .از این

رو پیامبر اکرم طبق حدیث متقدم ،1مأمور بودند که پس از دعوت کفار حربی به اسالم و

عدم اجابتشان ،آنها را به قتل برسانند .ثالثا ،این روایت معارض با روایت محمد بن مسلم
متقدم است که معیار حکم تکفیر را جحود قرار داده است .همچنین متفاهم از روایات ارتداد،
عدم کفایت شک در ارتداد است که در دیدفاه دوم بیان خواهد شد.
نقد استدالل به اجماع
چنانچه اشاره شد تا زمان محقق حلی ،در آثار فقیهرران امامیرره ،بحثرری پیرامررون کفررر شرراک
مطرح نشده است .ایشان در کتال «شرایع االسالم» به این موضوع پرداخت و پس از آن بود
که فقها به این مسأله توجه نشان دادند .این توجه ،بیش از همه ناشی از جایگاه ویر ۀ کتررال
«شرایع االسالم» نزد فقیهان متأخر بود .بنابر این ادعای وجود اجماع یا حتی شررهرت قرردما
برای هیچیک از دو نیریۀ کفر یا عدم کفررر شرراک ،ثابررت نیسررت؛ زیررا اتصررال آن برره زمرران
معصوم ثابت نشده و اجماع حدسی و حسی در این مورد منعقد نمیفردد .همچنین با توجه
به ذکر حکم شاک در الوهیت و رسالت در میان نصوص دینی ،این احتمررال وجررود دارد کرره

روبرو هستیم که قهرا نمیتواند حجت بر حکم شرعی قرار فیرد .حاصررل اینکرره هیچیررک از
ادلۀ کفر و ارتداد شاک تمام نیست و دلیلی بر قتل شاک وجود ندارد.

دیدگاه دوم :اسالم شاک

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

این دسته از فقیهان به استناد نصوص وارد شده در اینباره به چنین حکمرری فترروا داده باشررند.
در هر حال ،در مسأله با اجماعی ّ
تعبدی مواجه نیستیم؛ بلکه با یک اجماع محتمل المرردرک

بر اساس این دیدفاه ،شاک مسلمان ،در ظاهر حتی بعد از اظهار شک در خرردا و رسررول،
مادامی که از او جحود و انکار محقق نشده باشد ،محکوم به اسالم است .این دیدفاه مورد
پذیرش صریح اندیشمندان قرار نگرفته ،اما برخی مانند صاحب جررواهر در قتررل او تردیررد

 .1صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.294
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نموده اند .ایشان بعد از مستدل نمودن حکم محقق حلی در مسألۀ جواز قتل شاک ،چنین
حکمی را دارای اشکال میداند 1.آقای فلپایگانی نیز حکم ارتداد شاک را مشروط به ابرراز

انکار نموده و شاک را بدون انکار ،صرررفا منررافق دانسررته اسررت 2.برخرری نیررز ماننررد آقررای

موسوی اردبیلی اظهار شک را به هدف کشف حقیقت ،موجب کفر ندانستهاند ،مگر اینکه
بعد از اتمام حجت بر او ،به هدف تزلزل در عقاید مؤمنین ،به اظهار شک بپررردازد کرره در
این صورت محکوم به ارتداد است.

3

طبق دیدفاه دوم ،مسلمان شاک بعد از ادای شهادتین ،تا زمانی که به انکار روی نیاورده ،در
ظاهر مسلمان محسول میشود و با شک و اعالم آن کافر اصطالحی (مرتد) نیست؛ هرچند
کفر به معانی دیگر در حق او صادق و یا نزد خداوند متعال مورد عقال قرار فیرد و مسلمان
محشور نگردد .ادلهای بر اسالم ظاهری شاک داللت میکند که در ادامه بررسی میشود.

دلیل اول :اطالق مفاد اعتبار شهادتین

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در ادلۀ اعتبار شهادتین برای تشرف به اسالم ،هیچفونه تقیید به
احراز موافقت باطنی وجود ندارد .حتی بسیاری از فقیهان ،مانند شهید ثانی ،محدث بحرانی و

صاحب جواهر تصریح کردهاند که در نصوص ،به اظهار لسانی در صدق اسالم اکتفا شررده 4و
5

حتی محقق حکیم ،آن را از زمرۀ مسلماتی دانسته که سیره و نصوص بررر آن فررواهی میدهررد.
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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وحید بهبهانی نیز روایات را در اینباره متواتر دانسته است 6.از این رو در صدر اسالم ،حترری از
منافقین نیز اسالم فویندۀ شهادتین پذیرفته میشد 7.هرچند برخی -مانند سررید یررزدی -ظرراهر

 .1نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،41ص.442
 .2فلپایگانی ،الدر المنضود ،ج ،2ص.275
 .3اردبیلی ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،2ص.457
 .4شهید ثانی ،مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع السالم ،ج ،9ص19؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج،25
ص165؛ نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،32ص.13
 .5حکیم ،مستمسك العروة الوثقی ،ج ،2ص.123
 .6وحید بهبهانی ،مصابيح الظالم ،ج ،4ص.526
 .7شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص.19

ادله را کفایت شهادتین ،مادامی که علم به کذل وی حاصل نشررود ،دانسررتهاند1؛ امررا صرراحب
جواهر به هیچ روی ظاهر حال فرد را در اثبات کذل کافی ندانسته و حتی اکراه ظاهری را قابررل
جمع با اسالم واقعی ،و انگیزهای برای اسالم حقیقی وی دانسته اسررت 2.همچنررین تعرردادی از
فقها مانند محقق خویی و همچنین سیدمحمدرضررا فلپایگررانی ،اظهررار شررهادتین را حترری بررا

وجود علم به مخالفت باطنی ،کافی دانستهاند 3.البته محقق خویی عامل بودن وی طبق اسالم

و برخی دیگر از فقها -مانند شیخ طوسی در نهایه -4تلبس به شعار مسلمین و الترزام برره ارکرران
اسالم را شرط کردهاند .بنابر این ،مفاد ادله و فتاوی فقیهان ،آن است کرره مررالک اسررالم و کفررر
ظاهری ،تلفظ به شهادتین از روی جد و احتماال التزام عملی به قوانین اسالم اسررت .پررس افررر
فردی ،بعد از اظهار شک به وجود خدا و رسول ،اظهار شهادتین کند و التزام عملی پیرردا کنررد،
باید پذیرفته شود .این شهادتین همانطور که علت محدثۀ تشرف به اسالم است ،علررت مبقیرره
نیز میباشد ،مگر اینکه ارتداد تحقق یابد؛ زیرا مفهوم روایات ارتداد آن است که فرد مرتد ،قبررل
از ارتداد ،مسلمان است؛ و فرنه موضوع ارتداد تحقق نیافته و سالبۀ به انتفررای موضرروع اسررت.
تحقق ارتداد نیز بر اساس روایات متعددی-که خواهد آمد -منحصر در جحود اسررت و حترری
در معتبرۀ محمد بن مسلم -متقدم -که حکم کفر شاک بیان شده ،مقید به تحقق جحررود شررده
است 5.به تصریح برخی روایات ،جحود ضد تصرردیق اسررت و مفررادش صرررفا عرردم تصرردیق

نیست 6.مفهوم این روایات آن است که صرف عدم تصدیق برای تحقق جحود کفایت نمیکند
است و اظهار شک ،جحود محسول نمیشود.
در محل بحث ،از آنجا که فرد شاک احتمال ثبوت توحید و رسالت را میدهد ،نمیتوان
او را جاحد به معنی منکر دانست .بنابر این ،همانطور که افر کافری بعد از اظهار شک به

 .1سید یزدی ،العروة الوثقی مع التعليقات ،ج ،1ص.122
 .2نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،32ص.13
 .3سید یزدی ،العروة الوثقی مع التعليقات ،ج ،1ص.122
 .4طوسی ،النهایة ،ص.292
 .5کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.399
 .6همان ،ج ،1ص.21

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

و باید آن امر مورد رد و انکار قرار فیرد .بنابر این برای تحقق ارتداد ،انکار توحید و رسالت الزم
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خدا و رسول ،اظهار شهادتین کند ،پذیرفته خواهد شد .اظهار شک مسلمان نیز موجب
خروج از اسالم نیست .چه ابراز این شک به هدف رفع تحیر و رسیدن به حقیقت باشد ،و یا
به زعم باطل خود به هدف آفاهی دادن به دیگران صورت فیرد .اما تا زمانی که شعار
مسلمین و التزام عملی به ارکان شرع را بهطور کلی ترک نکند مسلمان است؛ زیرا در این
صورت ،چه بسا در عمل ،مصداق اعراض کننده از دین و تکذیب کنندۀ پیامبر محسول
فردد و ارتداد عملی تحقق یابد .خصوصا وقتی آدال و سنن کفر را انجام دهد.
البته در صورت عدم تحقق ارتداد ،تعزیر از او منتفی نخواهد شد؛ زیرا ممکن است
اظهار شک ،فسق محسول فردد و یا حاکم در صورت ترتب مفسده ،آن را ممنوع نموده و
برای آن تعزیر قرار دهد .پس نفی ارتداد ،به معنای نفی فسق و معصیت نیست .نتیجه اینکه
ادلۀ کفایت شهادتین ،نه تنها نافی اسالم شاک نیست؛ بلکه اثبات کنندۀ اسالم او است.
دلیل دوم :معتبرۀ عبدالرحیم قصیر
مفهوم حصری که از روایت عبدالرحیم قصیر استفاده میشود آن است که موجررب ارتررداد و
خروج از اسالم ،جحود و استحالل است و بدون آن ،کسی کافر محسول نمیفررردد .تعبیررر
«عندها» نیز میرساند قبل از آن محکوم به اسالم است:
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َ ْ
َ
َ َ
عن عبد الرحیم القصیر عن أبي عبد الله في حدیث «أن ُه ک َت َب إل ْیه َم َع ع ْبد ال َملك ْبن
ْ َ َ َ ْ
َْ َ َْ َ َ
َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ
أع َی َن إلی أن قالَ -و اْل ْسال ُم ق ْبل اْل َیمانَ -و ُه َو ُیشارك اْل َیمان -فإذا أتی ال َع ْبد بکب َیرٍة م ْن
َ
َ ْ
ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
ک َبائر ال َم َعاصي -أ ْو ب َصغ َیرٍة م ْن َصغائر ال َم َعاصي -التي ن َهی الل ُه ع ْن َها -کان خارجا م َن
َْ َ َ
ْاْل َیمان َساقطا َع ْن ُه ْاس ُم ْاْل َیمانَ -و َثابتا َع َل ْیه ْاس ُم ْاْل ْس َالمَ -فإ ْن َت َ
ال َو ْاس َتغف َر ع َاد إلی
ْ
َ ْ ُْ
َ ْ
َ ُ َْ ُ َ ْ َ
َ َ
ْ ُ
اْل َیمانَ -و ال ُیخر ُج ُه إلی الکفر إال الج ُح ُودَ -و اال ْست ْحالل أن َیقول لل َحالل َهذا ح َر ٌامَ -و
ْ
ْ
َ ََ ٌ
ْ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ
لل َح َرام َهذا حالل َو َدان بذلك -فع ْند َها َیکون خارجا م َن اْل ْسالم َو اْل َیمانَ -و َداخال في
ْ ُْ
الکفر؛ اسالم قبل از ایمان قرار دارد و خود با ایمان شریک است ،وقتی بندهای مرتکب
فناه کبیره یا صغیره شود ،از ایمان خارج و اسم اسالم بر او باقی میماند ...و جز جحود
(انکار) و استحالل ،او را به کفر نمیبرد؛ یعنی اینکه به حالل بگوید حرام و به حرام
1

حالل و به آن تدین ورزد .پس خارج از اسالم و ایمان و داخل در کفر میفردد».
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 .1عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،28ص.355

راویان سند این روایت همگی معتبر هستند ،مگر عبد الرحیم القصیر که مجهول است،
ولی ثقاتی مانند عبد الله بن مسکان ،حماد بن عثمان ،اسحق بن عمار و زیاد بن مروان

قندی از او نقل روایت کردهاند؛ که برخی از ایشان از اصحال اجماع هستند 1.این نشان
دهندۀ شناخته شده بودن ایشان و اعتماد به او است .عالوه بر اینکه وجود روایت در کافی،
افر سبب حجیت نگردد ،خصوصا با ضمیمه شدن قرائن دیگری چون موافقت مضمونی با
روایات دیگر ،دست کم موجب وثوق به صدور روایت است.
َ ْ ُْ
ْ ُ ُ ُ َ ْ َْ ُ
َ ْ
در این روایت ،تعبیر «ال ُیخر ُج ُه إلی الکفر إال الجحود و االستحالل» ،در مقام بیان تمام
مالک برای ارتداد و حصر آن در جحود (انکار) و استحالل (مباح دانستن) است؛ زیرا امام
بعد از اینکه ارتکال کبیره را موجب خروج از ایمان دانستند ،به یک کبرای کلی اشاره
مینمایند که مسلمان عالوه بر خروج از ایمان ،از اسم اسالم خارج شده و داخل در کفر قرار
میفیرد .بنابر این حصر مذکور حقیقی است ،نه اضافی؛ زیرا توهمی دربارۀ ارتداد عاصی
وجود ندارد تا ففته شود امام فقط نسبت به کیفیت تحقق ارتداد مرتکب کبیره و انحصار آن در
اعتقاد در مقام بیان بوده و به سایر طرق ارتداد نیری نداشتهاند!
دلیل سوم :مفاد ادلۀ ارتداد
مفاد ادلۀ ارتداد ،نفی تحقق ارتداد با شک است؛ زیرا ارتداد مترتب بر اسالم است .از سوی
محمد فردد و تکذیب پیامبر و انکار نبوت نماید» 2بر شاک صادق نیست .اطالق مقامی
َ
این نصوص اقتضا میکند شک در این امور کفایت نمیکند ،وفرنه با کلمۀ «أو شک فی
َ
ذلک» ،بر آنها عطف و یا شک نیز به منزلۀ جحد و انکار قرار میفرفت .همانطور که در
3

برخی روایات ،حکم شک در امام علی ،به صورت مستقل بعد از جحد بیان شده است.
ُ َ
َ
در روایت محمد بن مسلم نیز که با «انما َیکف ُر اذا َج َحد» ختم شده ،شک در صورتی موجب

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک

دیگر قیودی که در این روایات ذکر شده مانند «کسیکه از اسالم روفردان شود و کافر به دین

کفر قلمداد شده که به انکار منجر شود .این روایات نافی کفایت شک در تحقق ارتداد هستند.
 .1خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.14
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،6ص.174
 .3برقی ،المحاسن ،ج ،1ص.89
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دلیل چهارم :صحیحۀ زراره
در صحیحۀ زراره از امام صادق آمده اسررت« :افررر بنرردفان چنانچرره جهررل داشررتند توقررف

میکردند و انکار نمیکردند ،کافر نمرریشرردند» 1.در ایررن روایررت مرراد از بنرردفان ،مسررلمانان
هستند؛ زیرا به قرینۀ فقرۀ «کافر نمیشدند» ،فهمیده میشود که آنها مسررلمان بودهانررد .در ایررن

روایت تصریح شده جهلی که در آن جاهل از جحد ،خودداری ورزد ،موجب کفر نیسررت 2.از
سوی دیگر نزد عرف و نیز تصریح اهل لغت ،شک نیز قسمی از جهل است3؛ زیرا فرررد شرراک

نمیداند کدامین سو حق است .بنابر این ،این روایت به روشنی از ادلۀ اسالم شاک است.

جمعبندی و نتیجهگیری

ادلۀ اعتبار شهادتین ،نه تنها داللت بر نفی اسالم شک کنندۀ در خدا و رسول نمیکند ،بلکرره
بر اسالم او داللت دارد .مقصود از کفر در معتبرههای منصور بن حازم و محمررد بررن مسررلم
ارتداد نیست؛ زیرا کثرت اطالق این واژه در کفر باطنی و نیز وجود قرائن دال بر اسالم شررک
کننده ،در روایات دیگر ،موجب ظهور این واژه در ارادۀ کفر باطنی میفردد .به همین جهررت
برای رفع توهم مخاطب ،در معتبرۀ محمد بن مسلم مقید به جحود و انکار شده است.
روایت حارث بن مغیره -که به احتمال قوی مستند فتوای مشهور برای حکم به قتل شک
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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کننده قرار فرفته ،-داللت بر قتل مسلمان شاک ندارد؛ زیرا موضوع آن کفار حربی هستند که
مجاز نیستند به اظهار شک بدون اظهار شهادتین اکتفا کنند .از سوی دیگر ،مفهوم حصری
که از روایت عبدالرحیم قصیر استفاده میشود آن است که سبب ارتداد و خروج از اسالم،
جحود و استحالل است و بدون آن هیچ مسلمانی کافر نیست .همچنین مفاد ادلۀ ارتداد،
تحقق کنار فذاشتن اسالم ،تکذیب پیامبر و انکار نبوت است که این امور بر شک کننده
صادق نیست .اطالق مقامی اقتضا میکند که شک ،برای تحقق ارتداد کافی نباشد.

 .1کلینی ،الكافي ،ج ،2ص.388
 .2فاضل ،تفصيل الشریعة ،ص.244
 .3راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص461؛ ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج ،3ص.173
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