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چکیده
توهین به مقدسات اسالم از جرایم مهم به شمار مي رود .سوالي که مطرح مي شود این است که با وجود عدم تحمیل
پذیرش دین از نظر اسالم ،فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات و مرتدین چیست؟ در مقاله حاضر به روش توصیفي-
تحلیلي به فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسالم پرداخته ایم .و نتایج حاصله از آن در مجموع بیانگر آن است که
مجازات توهین کنندگان به مقدسات ،در مواردی است که برخي از افراد معاند به جای استفاده از استدالل های منطقي و
عملي در صدد تخریب و افساد در جامعه هستند .و این عمل موجب اخالل در نظم عمومي و جریحه دار شدن احساسات
مذهبي در جامعه اسالمي است .از سوی دیگر اگر اجرای برخي از مجازات ها به دلیل عدم تبیین صحیح اهداف آن ،موجب
تنفر افکار عمومي و تضعیف دین اسالم گردد با وجود چنین فرضي از اجرای آن ،هر چند به صورت موقت مي توان چشم
پوشي نمود.
واژگان کلیدی :آزادی ،توهین ،فلسفه مجازات ،مقدسات

 - 1دانشجوی دکتری فقه و مباني حقوق اسالمي  ،گروه فقه ومباني حقوق اسالمي  ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمي  ،نجف اباد ،ایران .
 - 2گروه فقه ومباني حقوق اسالمي  ،واحد نجف آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،نجف آباد  ،ایران ( نویسنده مسئول ).
- 3گروه فقه ومباني حقوق اسالمي  ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،تبریز ایران .
 - 4استادیارگروه فقه،دانشگاه آزاداسالمي،نجف آباد،ایران گروه فقه ومباني حقوق اسالمي  ،واحد نجف آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،نجف آیاد  ،ایران.
 - 5استادیارگروه فقه،دانشگاه آزاداسالمي،نجف آباد،ایران گروه فقه ومباني حقوق اسالمي  ،واحد نجف آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،نجف آیاد  ،ایران.
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مقدمه
بدون شک اداره اجتماع و حفظ نظام و رعایت حقوق و برپایي قسط و عدالت متوقف بر وضع مقررات و محدود نمودن
برخي آزادی ها و مجازات مجرمین است اگر مجرمین از مجازات ترس نداشته باشند نظام جامعه مختل شده و هرج و مرج
در جامعه شایع مي شود لذا روش عقال بر این بوده است که در تمام زمان ها و مکانها مقرراتي را در مورد امور جزایي برای
محدود نمودن جرم ها و اصالح مجرمین انجام دهند.
اگر چه اسالم خواهان اجرای حدود در جامعه است اما به این امر اصرار و پافشاری دارد که ارتکاب جرم حتماً باید با
دالیل و یقین ثابت شود لذا در وسایل اثبات جرم شدت به خرج مي دهد و حدود را گاهي با شبهات ساقط مي کند و در
برخي موارد عفو و بخشش نیز مي نماید .از سوی دیگر اسالم دیني است که بر پایه اندیشه و تفکر و بیداری وجدان و فطرت
انسان ها استوار است .پس هیچ گاه کسي را مجبور به پذیرش دین نمي کند ولي آزادی انسان ها نباید موجب تجاوز به
حقوق دیگران شود بر این اساس تجاهر به ارتداد و توهین به مقدسات اسالم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم
جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است.
این مقاله در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که علي رغم عدم تحمیل پذیرش دین از نظر اسالم ،فلسفه مجازات
توهین کنندگان و مرتدین به مقدسات چیست؟ برای حصول به نتیجه نهایي در خصوص موضوع مورد بحث نخست به
تبیین موضوع آزادی انتخاب دین از نظر اسالم پرداخته سپس فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات مورد بحث قرار
گرفته است و در کنار این محور اصلي موضوع توقف مجازات در صورت وهن شریعت را بررسي مي کنیم.
 -1آزادی پذیرش دین از نظر اسالم
اسالم دیني جهاني است لذا رسالت پیامبر اکرم دعوت به توحید براساس اندیشه ،تفکر و فطرت انسان ها بوده است
همچنان که علي علیه السالم هدف از فرستادن پیامبران الهي را رعایت میثاق فطرت و آشکار نمودن گنجینه های پنهان عقل و
خرد برشمرده است (سید رضي ،1379 ،خطبه اول) اسالم بر علم و اندیشه استوار است و صاحبان اندیشه به شناخت دین و
توحید راه مي یابند؛ ایمان در اسالم به باور و شناختي تفسیر شده است که در فکر و نهان انسان جای دارد لذا با اکراه حاصل
نمي شود (همان ،حکمت .)218

12

تاملي در فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسالم

تحمیل عقیده و اکراه و یا اعمال فشار در حوزه دین و عقیده راه ندارد بلکه اختیار و آزادی در پذیرش دین شرط قبولي آن
است باید حقیقت دین بر مردمان تبیین و آشکار شود تا خود اسالم را به عنوان راه حقیقت و رستگاری پیدا کرده و به آن
گرایش داشته باشند (بقره.)256 ،
پیامبر اسالم راه راست و راه باطل را نشان مي دهد و حقانیت آیات الهي را بیان مي کند آنگاه هر کس به اراده خویش
دین را بر مي گزیند .پیامبران حق تحمیل عقیده را ندارند و خداوند نیز به اجبار ایمان را از آن ها طلب ننموده است .خطاب
خداوند متعال به پیامبر اسالم این است که اگر پروردگار تو مي خواست هر کس در زمین بود همه ایمان مي آوردند آیا تو
مردم را مجبور مي کني که مومن باشند (یونس )99 ،یعني اراده خداوند این نبوده است که همه مردم ایمان بیاورند پس اساس ًا
شایسته نیست که تو کوشش کني که همه مردم ایمان بیاورند چون تو قادر نیستي که همه را به اجبار و اکراه به ایمان وادار
کني بلکه ایماني که خداوند مي خواهد ایماني است که ناشي از حسن اختیار خودشان باشد نه با اکراه و اجبار لذا مفهوم
استفهام انکاری در آیه این است که نه تو مي تواني مردم را مجبور به پذیرش دین کني و نه ایماني که بدین صورت باشد
مورد قبول خداست (طباطبایي ،1370 ،ج  ،10ص .)20
اخالق نیکو و معاشرت پسندیده با مردم بود که مشرکان و مومنان را به پیامبر و دین او جذب مي نمود و در سخت ترین
لحظات با جان و مال او را همراهي مي کردند اگر پیامبر مي خواست با زور و اکراه دیگران را به توحید دعوت کند نه تنها
امکان پذیر نبود بلکه طبق فرمایش خداوند توسل به خشونت مومنین را از گرد او مي پراکند( .آل عمران ،آیه .)159
پیامبران الهي با تعقل گریزی در امر دین مقابله کرده و تدین و تعقل را مالزم یکدیگر دانسته و به آن دعوت مي کردند و
از مومنین مي خواهند دیگران را به طریق تعقل و صحیح بودن به دین دعوت کنند و کاربرد روش های دیگر را مطابق دین
نمي دانند بر همین اساس است که خداوند متعال خطاب به پیامبر اسالم مي فرماید« :بگو راه من این است ،از روی بصیرت
به سوی خدا مي خوانم این است راه من و کساني که از من پیروی کرده اند» (یوسف ،آیه  )108یعني دعوت به سوی خدا
دعوتي نیست که به هر صورت انجام پذیرد بلکه دعوتي است که از روی تعقل و بصیرت باشد همچنین کساني که از پیامبر
پیروی مي کنند باید دعوتشان براساس تعقل و بصیرت باشد .بدون تعقل باور به تدین راه نمي یابد و روشن است که با اکراه
و اجبار در پذیرش و یا تغییر اعتقاد نمي توان به باور پنداری صادقانه رسید پس اکراه در پذیرش و یا تبدیل دین نه تنها جایز
نیست بلکه باطل و لغو است.
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بر همین اساس استاد مطهری مي گوید« :هر مکتبي که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشدد ناچدار بایدد
طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و برعکس هر مکتبي که ایمان و اعتقاد به خود ندارد جلوی آزادی اندیشده و آزادی
تفکر دیني را مي گیرد این گونه مکاتب مي خواهند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارندد و از رشدد افکدار آندان
جلوگیری کنند» (مطهری ،1361 ،ص .)9
ایشان پس از نقل نمونه هایي از آزادی نقد اسالم و بیان عقیده مي گوید« :به دلیل همین آزادی ها بود که اسالم توانسدت
باقي بماند اگر در صدر اسالم تا کسي مي آمد در مدینه مي گفت من خدا را قبول ندارم مي گفتند بزنید بکشید .امروز اسالمي
وجود نداشت اسالم به این دلیل باقي مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده است چنین تصور نشود که
با جلوگیری از ابراز افکار و عقاید مي شود از اسالم پاسداری کرد از اسالم فقط با یک نیدرو مدي شدود پاسدداری کدرد و آن
منطق و آزادی دادن و مواجهه صحیح و روشن با افکار مخالف است» (همان ،ص .)129
چون در گذر تبادل اندیشه است که حقیقت رخ مي نماید لذا امام علي علیه السالم مدي فرمایدد« :رای هدا را بدر یکددیگر
عرضه کنید که رای راست اینگونه پدید مي آید .رای و نظر را همچون دوغي که برای بیرون آوردن کره مصدفای آن در میدان
مشک مي زنند به هم بزنید و بر یکدیگر عرضه کنید تا بوسیله تقابل آرا و بر خورد اندیشه ها به نظر درسدت و مفیدد برسدد»
(آمدی ،1366 ،ص .)442
سیره و عملکرد پیامبر اسالم نیز نشان از آزادی عقیده در زمان پیامبر دارد پیامبر اکرم (ص) در اولین سند حقوقي ،سیاسدي
و اجتماعي خود در متن پیماني که میان قبایل مختلف مسلمان و یهودی ساکن در مدینه منعقد ساخت آزادی های عمدومي از
جمله امنیت و آزادی دیني را برای پیروان دو دین موجود در مدینه به رسمیت شناخت (رهایي ،1393 ،ص .)155
مورخین مشهور نقل نموده اند که پیامبر پیماني را با یهود منعقد نموده و آنها را در دیدن خدود آزاد گدذارده و اموالشدان را
محترم دانسته است در این پیمان آمده است :یهود با مومنان مانند یک ملت و امت هستند با این تفاوت کده یهدود پیدرو دیدن،
خود مسلمانان هم تابع دین خود باشند و در این حکم تفاوتي میان خودشان و بندگانشان وجود ندارد( .ابن هشام ،ج  ، 1ص
 51به نقل از رهایي ،همان ،ص .)155
همچنین زماني که مسیحیان نجران در جریان مباهله به مدینه آمدند به هنگدام عصدر بده مسدجد پیدامبر وارد شددند زمدان
برگزای مراسم عبادی شان بود برخاستند تا در مسجد پیامبر مراسم خود را اجرا کنند .مسلمانان خواستند تا مدانع آندان شدوند.
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پیامبر فرمود :آزادشان بگذارید آنگاه آنان به سمت مشرق ایستادند و مراسم عبادی خود را به جای آوردند (ذهبدي ،1413 ،ج2
 ،ص .)695
همچنین پیامبر اسالم برای اسقف های مسیحیان نوشت که آنچه در اختیار ایشان اسدت بدي کدم و بدیش و صدومعه هدا و
پیشوایي و مراسم نمازگزاری و در پناه خدا و رسول خدا بودن از آن ایشان خواهد بود .و هیچ اسقفي را از مرتبه اسقف بودن
و هیچ راهبي را از راهب بودن معزول نخواهد فرمود .همچنین کاهنان را به حال خود خواهند گذاشت هدیچ حقدي از حقدوق
ایشان و سلطه و قدرت آنان تغییر نخواهد یافت مشروط بر آن که خیرخواه باشند و به اصالح بکوشند و سمتي بدر کسدي روا
ندارند (ابن سعد ،1990 ،ج  ، 1ص )204
در مورد مشرکان نیز پیامبر (ص) آنان را مجبور به ترک عقاید شرک آمیز و پذیرش اسالم نکرده و آنان را در اعتقاد خود آزاد
گذارده است .مشروط بر این که با مسلمانان دشمني نکنند و علیه آنان به توطئه نپردازند رفتار پیامبر (ص) بدا مشدرکان مکده
پس از فتح آن در سال هشتم هجرت این نکته را تایید مي کند .پیامبر (ص) که سالها از طرف مشدرکان قدریش و مکده مدورد
آزار و شکنجه قرار گرفته بود ،پس از فتح مکه با کمترین نبرد و خونریزی به جای انتقام یا اجبار مشرکان و دشمنان قدیمي و
ستمگران پیشین فرمود« :هر که به خانه ابوسفیان در آید در امان است ،و هر که به مسجد الحرام در آید در امان است و هر که
در خانه به روی خویش ببندد در امان و محفوظ از گزند است»(طبری ،1967 ،ج  ، 3ص .)57
 -2آزادی بیان و تخریب ارزش های دینی
اصل فکر و آزادی اندیشه و آنچه از تضارب یا اجتماع دو اندیشه به وجود مي آید به هیچ وجه در اختیار انسان نیست هر
چند ممکن است برخي از مقدمات آن اختیاری باشد .صرف اندیشه و فکر از نظر عقلي و اصول مورد قبول عقالء و نیز ادیان
الهي بوده هیچ گاه قابل مواخذه و کیفر نیست .معنای مکلف بودن افراد به اصول دین که اموری فکری و اعتقدادی مدي باشدد
این نیست که تصور اندیشه خاصي را در بستر ذهن بیافرینند .بلکه به معنای تالش در ایجاد مقددمات اعتقداد و بداور قلبدي و
لزوم ایمان و التزام به آنهاست.
جایگاه ایمان هرچند قلب و روح انسان است اما از نظر قبول آثار و تبعات عملي و اخالقي آن ،مدورد توجده قدرار گرفتده
است .در حقیقت ایمان به معنای التزام و پای بندی عملي به اصولي است که در اثر تدبر و تفکر به صورت اندیشه و بداور در
روح و ذهن انسان به وجود آمده است.
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ابراز هر عقیده و اندیشه ای حق اولي و انساني است .عقالی جهان در هیچ زمان کسدي را از ابدراز آنچده اندیشدیده و در
قالب یک تفکر شکل گرفته است منع نمي کنند .گرفتن این حق از انسان ظلمي است نسبت به او ،همان گونه که اطالع از هر
اندیشه و تفکری برای دیگران نیز حق آنان مي باشد صرف ابراز اندیشه یا اطالع از آن با هدیچ یدک از عنداوین کیفدری نظیدر
توهین ،افترا و مانند آن مربوط نیست آنچه در اسالم آمده است به هیچ وجه به معنای ایجاد محدودیت یا برخورد قهرآمیدز بدا
آراء و عقاید مخالف که براساس استدالل و منطق ابراز مي گردند نمي باشد بلکه با توجه به آیات و روایات و سیره معصومان
مقصود از آن مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از براهین و استدالل منطقي به دروغ و فریب و یا توهین و افترا،
روی مي آورد و از این طریق و با روشهای غیرعلمي در صدد تخریب و افساد جامعه و محیط های علمي و فرهنگي و تضییع
حقوق آنان است .در این صوت عناوین کیفری مطرح مي شود در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت بده خداطر آن عنداوین
کیفری است نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده البته احراز عناوین کیفری گفته شده ،کار بسیار مشکلي است( .منتظری ،بي تا،
ج ،2ص .)522
حریت و آزادی کلمه مقدسي است که گذشته از اینکه مورد توجه عقالء و هر انساني مي باشد در ادیان آسماني ،بده ویدژه
دین مبین اسالم مورد توجه و عنایت خاصي قرار گرفته است در کتاب نهج البالغه ،امام علي علیه السالم در وصیتنامه خود به
فرزندش امام حسن مي فرماید« :بنده دیگران مباش در حالي که خداوند تو را آزاد آفریدده اسدت» (سدید رضدي ،1379 ،نامده
.)31
انسان آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگي کند اما آزادی در دین و تغییر عقیده دیني و مذهبي از نظدر اسدالم مدردود
است چون انسان ها دو نوع هستند .دسته ای از آنان کساني هستند که اصوالً دین را نشدناخته و اعتقدادی بده هدیچ مدذهبي از
مذاهب و ادیان ندارند این دسته از افراد اگر جاهل قاصر باشند مجازات نمي شوند و اگر جاهل مقصر باشدند قطعداً مجدازات
مي شوند آنان تکلیف دارند نسبت به دین شناخت پیدا کنند و به احکام آن ملتزم گردند زیرا انسان در اثر بي دیني دچدار بدي
بند و باری و ضاللت و گمراهي و فتنه و فساد در جامعه مي گردد اگر او را رها سازند جامعه را رو به تباهي سوق مي دهد و
آن را نابود مي گرداند و هیچ انسان ذی شعوری اجازه نمي دهد چنین کساني آزاد باشند و پایبند مقررات دیني و مدذهبي کده
جامعه ،کمال احتیاج نسبت به آنها را دارد نباشند .دسته دیگر افرادی هستند که معتقد به ادیان الهي مدي باشدند چندین کسداني
براساس عقایدی که دارند مي دانند باید در برابر احکام و دستورات الهي تسلیم بوده و پایبند به عقاید صحیحي باشند و لیکن
از آنجایي که هر کسي ممکن است در اثر تعصبات غلط ،دین و مذهب خود را صحیح و درست بداندد اسدالم از او خواسدته
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است که درباره دین و آیین خود تحقیق کند و کساني که درباره دین خود تحقیق کنند از دو صدورت خدارج نیسدتند یدا ایدن
است که حقیقت را واقعاً شناخته اند .اگر واقعاً حقیقت را شناخته اند الزم است از آن تبعیت نمایند و اگر آن را نشدناخته اندد
الزم است به تحقیقات خود ادامه دهند تا بشناسند و در این صورت اگر شناختند به حقیقت عمل مي کنند اگر نشناختند و تدا
آخر عمر در جهل و ناداني باقي ماندند ،معذورند.
اسالم نه تنها انسان ها را به پیروی از خود دعوت مي نماید بلکه آنان را به دالیل محکم و منطقي که بر حقانیدت خدود ارائده
مي دهد آشنا م ي سازد بطوری که برای هر کس به اندازه درک و تواني که دارد حقانیت دین اسدالم آشدکار مدي گدردد زیدرا
شناخت اصول اولیه دین ،با کمال سادگي برای هر انساني مقدور است و مي تواند با راهنمایي های الزم که از طدرف رهبدران
دیني و مذهبي صورت مي پذیرد نیروی تعقل و تفکری که بر هر انساني از طرف خداوند داده شده به حقانیت و واقعیت دین
اسالم که همان دین ابراهیم (ع) بوده ایمان بیاورد بشر اگر بدون تعصب بیندیشد مي تواند درک نماید بت پرستي ،گاو پرستي
و سنگ پرستي و چوپ پرستي غلط است و با همین بینش مي تواند تشخیص دهد کسي که در مقابل این خرافات بپا خاسدته
در گفتار خود صادق و راستگو است و خالق جهان هستي در سراسر آن نشانه های حکمت ،قدرت ،علم و نظدم وجدود دارد
حکم ،قادر و توانا است پس شناخت دین یک شناخت فطری ،ضروری ،بدیهي و روشن است که فقط برای شدناخت آن الزم
است تعصبها و خرافات و شهوت و بي بند و باریها کنار گذاشته شود.
هر عاقلي مي داند که اگر کسي دین الهي را نمي پدذیرد فقدط گرفتدار یدک سلسدله اوهدام گردیدده و مدي خواهدد از راه
تقلیدهای غلط و تعصبهای جاهالنه و یا بي بند و باریهای دین را کنار گذارد و یا منافع مدادی خدود را در صدورت پدذیرفتن
دین در خطر مي بیند .فلذا کلیه ادیان واقعي الهي و پیامبران عظیم الشان شدیداً با بي دیني مباره مي کردند به خداطر ایدن امدر
بوده که مي دانستند که منکرین ادیان ،ادیان را شناخته و با علم و آگاهي و سوءنیت و تعصب و اغراض شخصدي بدا دیدن بده
مبارزه بر مي خیزند و نمي توانند چنین افرادی را آزاد بگذارند که جامعه انسداني را بده تبداهي و فسداد بکشدانند و متاسدفانه
همیشه مردمي که مي خواهند پایبند به اصول و قوانین انساني و اسالمي نباشند زیر چتر کلمده مقددس آزادی خدود را از هدر
گونه محدودیتي رها مي سازند و از تحت حاکمیت الهي خارج مي شوند بشر همیشه مي تواند درباره دین آزادانه بیندیشدد و
مقصود از آزاداندیشي درباره دین است که بدون تعصب و اغراض شخصي درباره دین فکر نمایدد بددیهي اسدت کده در ایدن
صورت حقیقت و واقعیت را درک مي کند و فلسفه اینکه اسالم و سایر ادیان با بي دینان مرتدین شددیداً مبدارزه کدرده و مدي
کند همین است (شوشتری ،1427 ،ص .)83
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بنابراین معنای ارتداد به عقب برگشتن است یعني بعد از اسالم به کفر برگشتن ،و کفر در مقابل ایمان است و معنای ایمان
صرف پیدا شدن یقین و عقیده در بستر ذهن نسبت به مبدا و معاد و نبوت نیست،زیرا پیدا شددن یقدین و عقیدده بده چیدزی،
اختیاری انسان نیست در صورتي که ایمان و کفر دو عمل اختیاری مي باشد که مورد پاداش و مجازات خداوند قرار مي گیدرد
و اگر غیر اختیاری بودند پاداش و مجازات بر امر غیراختیاری برای خداوند حکیم و عادل قبیح بلکه محدال مدي باشدد .بلکده
ایمان به معنای التزام و پای بندی عملي و اخالقي به عقیده ای است که در قلب پیدا شده است و کفر یعني انکار و عدم التزام
به آن .کفر به معنای پوشاندن امر واضح و روشني است و لذا به زارع نیز کافر مي گویند چون بذر را زیر خداک مدي پوشداند.
پس کسي که حق بودن اصول دین را یقین دارد و هیچ گونه شبهه ای در آنهدا نداشدته باشدد و بدا ایدن حدال از روی عنداد و
تعصب و لجاجت و یا انگیزه های سیاسي اقتصادی و غیره آنها را انکار کند و التزام عملي و اخالقي نداشدته باشدد او کدافر
مي باشد .زیرا امری را که برایش روشن و قطعي است انکار کرده است اما کسي که در حال تحقیق است و یا در اثدر ضدعف
مطالعه یا القائات تشکیک کنندگان یا به دالیل دیگر در برخي از اصول یا فروغ ضروری دین به شک مدي افتدد بددون داشدتن
عناد و تعصب و لجاجت مرتد محسوب نمي شود .این معنا از ایه شریف  25سوره محمد (ص) قابل برداشت اسدت کده مدي
فرماید« :همانا کساني که پس از روشن شدن حق و راه هدایت برای آنان به عقب برگشتند و مرتد شدند در دام شدیطان قدرار
گرفته اند ».زیرا ارتداد را مقید به تبیین و روشن بودن حق و هدایت برای اشخاص نموده است .به همین خاطر اثبدات ارتدداد
بسیار مشکل مي باشد زیرا یقین و تبیین از امور نفساني غیرمشهود است و به صرف گفتن کلمه ای از روی شک و تردید و یا
بدون قصد جدی انکار حق ،کسي مرتد نمي شود و در مورد ارتداد و سایر گناهاني که موجدب حدد و یدا تعزیدر اسدت اگدر
کوچکترین شبهه ای در ثبوت آنها باشد حد و تعزیر جاری نمي شود (همان ،ج ،2ص .)528
همچنین اگر کسي به حقانیت اسالم و احکام آن اعتقاد دارد ولي از روی عناد و جحد و لجاجت با حق بعضي احکام دین
را انکار مي کند به نحوی که توجه دارد انکار او منجر به انکار خداوند یا رسالت پیامبر مي گردد چندین فدردی کدافر و مرتدد
محسوب مي شود .ولي اگر انکار یا تشکیک اونه از روی عناد و لجاجت با حق است بلکه ناشي از شبهه عملي اسدت و نمدي
تواند باور کند که در اسالم چنین حکمي وجود دارد و در حال تحقیق و مطالعه مي باشد چندین فدردی مرتدد نیسدت و هدیچ
گونه حد و تعزیری ندارد و الزم است در رفع شبهه و شک علمي او از راه منطق و استدالل تالش شود( .منتظری ،بي تدا ،ج
 ،2ص .)528
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تفتیش در عقاید و اعمال مردم حرام بوده و اصل اولي سالمت و برائت انسانهاست و در اسالم هیچ کسي حق ندارد بدون
دلیل روشني مردم را متهم سازد و یا به وسیله شنود و تفحص عقاید و اعمال مردم را جستجو کند بر همین اساس اسدت کده
خداوند متعال مي فرماید« :تجسس و تفتیش نکنید» (حجرات ،آیه  )12و همانگونه که خداوند ستار العیوب است بندگان خدا
نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و حق ندارند آنها را فاش نمایند و به اصطالح افشارگری کنند.
از طرف دیگر اسالم هیچ گاه کسي را مجبور به پذیرش دین نمي کند و مي دانیم که اصول دین و عقیده با اکراه به دست
نمي آید لذا مفسر مشهور قران عالمه طباطبایي در ذیل آیه «در دین اجباری نیست» (بقره ،آیه  )256معتقد است این آیه ،دیدن
اجباری را نفي مي کند چون دین که عبارت است از یک سلسله معارف علمي و یک سلسله معارف عملي تدابع آن روی هدم
رفته از اعتقادات تشکیل مي شود و اعتقاد و ایمان از امور قلبي است که اکراه و اجبار به آن راه ندارد زیرا اکراه تنها در اعمدال
ظاهری و افعال و حرکات بدني و مادی تاثیر مي کند ،و اما اعتقادات قلبي علل و اسباب آنها از سنخ اعتقداد و ادراک اسدت و
محال است که نتیجه جهل علم باشد یا اینکه مقدمات غیرعلمي موجب تصدیق علمي گردد.
بنابراین اگر جمله «ال اکراه في الدین» یک قضیه اخباری و در مقام بیان حال تکوین باشد از آن یک حکدم دیندي بدسدت
مي آید که اکراهي بر دین و اعتقاد نیست و اگر یک قضیه انشایي بوده و بده عندوان تشدریع و قانونگدذاری ذکدر شدده باشدد
چنانکه آیه ی « قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  »...گواه آن است در این صدورت معندایش ایدن خواهدد بدود کده دیگدران را از روی
کراهت وادار به اعتقاد و ایمان نکنید .و این نهیي است که متکي به یک حقیقت تکویني مي باشد و آن همان اسدت کده اکدراه
تنها در افعال بدني موثر است نه در اعتقادات قلبي.
جمله « قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » علت این حکم را بیان مي کند ،توضیح آنکه کسي که از روی حکمت فرمان مي دهد و طبق
حکم عقل تربیت مي کند گاهي در پاره ای از امور مهم که بیان آنها میسر نیست یا از جهت این که فهم طرف قاصر است یدا
بواسطه علل دیگری متوسل به اکراه یا امر به تقلید از دیگران مي شود و اما اموری که جهات خیدر و شدرش روشدن اسدت و
پاداش و کیفر آنها مقرر شده دیگر نیازی به اکراه ندارد و انسان مي تواند هرچه را بخواهد اختیار کند یا طرف فعل یدا طدرف
ترک یا فرجام نیک و یا عاقبت خطرناک و چون حقایق دیني با بیانات الهي و توضیحات نبوی بسدر حدد انکشداف و وضدوح
رسیده در حقیقت روشن شده که پیروی از آنها (رشد) و اعراض از آنها (غي) است و لذا معندي نددارد کده کسدي دیگدری را
اکراه بر دین نماید.
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این آیه یکي از آیاتي است که داللت دارد بر اینکه دین اسالم با شمشیر و خونریزی پیشرفت نکرده و اکدراه و زور را تجدویز
نمي کند (طباطبایي  ،محمدحسین ،1370 ،ج ، 2صص  483و .) 484
همچنین از ابن اسحق و ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که آیه «ال اکراه في الدین» درباره مدردی از انصدار از طایفده بندي
سالم بن عوف بنام حصین نازل شده است وی مرد مسلماني بود و دو پسر نصراني داشت روزی به پیامبر اکدرم عدرض کدرد:
پسران من جز کیش نصرانیت را نمي پذیرند ،آیا اجازه مي فرمایید ایشان را به اسالم آوردن مجبور کنم؟ خداوندد متعدال آیده
مزبور را درباره او نازل کرد (همان ،ص .)489
بنابراین اسالم اجبار به دین نمي کند ولي آزادی انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر این اساس تجداهر بده
ارتداد و فسوق و پرده دری و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سدالم جامعده بده حکدم عقدل و
شرع ممنوع است .بر همین اساس اگر شخص مسلمان سابقه دارد در اسالم علناً مرتد شود و مقدسدات دیندي را زیدر سدئوال
ببرد .همچون غده سرطاني خواهد بود که بتدریج به پیکر جامعه سرایت مي کند .و چون شرط ارتداد داشتن عنداد و لجاجدت
با حق است پس چه بسا ارتداد از بعضي توطئه های سیاسي علیه اسدالم و جامعده مسدلمین حکایدت مدي کندد .البتده مجدرد
اختالف در فهم مباني اسالم و استنباط احکام دیني امری است طبیعي و هیچ کس حق ندارد درک و برداشت خود را مقیداس
حق قرار دهد .و مخالفین خود را به ارتداد یا انحراف متهم سازد و اگر فرضاً در شدرایطي بدر اجدرای حکدم مفسدده بزرگتدر
مترتب شود به حکم باب تزاحم از اجرای آن باید صرف نظر نمود همچنانکه در اجرای حدود الهي شدرایط خداص زمداني و
مکاني باید مورد توجه قرار گیرد چون اجرای حدود برای سالم ساختن محیط اجتماعي است نده انتقدام جدویي از بزهکداران
چنانکه بطور کلي اجرای حدود اسالمي باید در محیط اسالمي برای تنبه مسلمین انجام شود نه در محیط کفر ،لدذا در حددیث
معتبر از امام علي علیه السالم نقل شده است که «در زمین دشمن بر هیچ کس نباید حدد جداری شدود» (حدر عداملي،1409 ،
ج ،28ص .)24
بنابراین اگر اعراض از اسالم از روی عناد و انکار و لجاجت با اسالم نباشد بلکده در مرحلده تحقیدق و مطالعده و در اثدر
ضعف اطالعات و تحقیقات خود و یا به گمان خود در اثر ضعف دالیل مربوط به اسالم به دیدن دیگدری گدرایش پیددا کندد
حکم ارتداد بر او جاری نیست حکم ارتداد در جایي است که حقانیت دین اسالم برای شخص ثابت و روشن باشد و از روی
عناد و لجاجت و با حق دین دیگری را انتخاب کند (منتظری ،بي تا ،ج ،3ص .)475
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 -2-1ارتداد توطئه اجتماعی
کیفرهای سختي که در انتظار مرتد است به این دلیل است که ارتداد نسبت به اسالم ،چون قیام علیه نظام یک کشور است،
چرا که اسالم خود یک نظام سیاسي کاملي را در مجموعه قوانین خود دارد ،سهل انگاری در برابر ایدن جدرم بدزرع ،عواقدب
بسیار وخیم و دردناکي به بار خواهد آورد ،و ممکن است خطرات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اسالمي وارد سازد.
امروزه بیشتر کشورهای جهان کسي را که بخواهد علیه نظام کشور توطئه کند و قوانین اجتماعي سیاسي کشور را بدا انکدار
و انتقاد از آن ،به ضعف و نابودی بکشاند به سخت ترین کیفر محکوم مي کنند که در اغلب آنها کیفر اعدام وجدود دارد پدس
حقوق جزای وضعي عصر حاضر در مورد توطئه و اخاللگری نسبت به نظام سیاسي اجتماعي همدان کیفدری را مقدرر داشدته
است که حقوق جزای اسالم برای مرتد ،به منظور پاسداری از نظام اجتماعي و سیاسي خود قانونگذاری کرده اسدت بندابراین
ارتداد ،جرمي است بسیار سنگین ،چرا که با ارزشهای واالی امت اسالمي اصطکاک پیدا مدي کندد و زیدان هدای فاحشدي بدر
جامعه اسالم وارد مي سازد.
عدالت اقتضا مي کند که جرم سنگین کیفری متناسب داشته باشد و کیفرهای اسالمي ارتداد ،چدون همده ی نظدام کیفدری
اسالم ،از تناسب و هماهنگي بسیار دقیقي بهره مند است (فیض،1373 ،ص .)420
در برخي از آیات قران کریم ارتداد به عنوان جریاني دسیسه گر و شبهه انگیز و سازمان یافته برای مقابلده بدا گدرایش روز
افزون مردم به اسالم معرفي شده است .چنانکه در آیات  71تا  73سوره مبارکه آل عمران بیان شده است «ای اهل کتاب چدرا
حق را در صورت باطل اظهار مي کنید و با اینکه خود مي دانید حق را پنهان مي کنید گروهي از اهل کتاب به یکدیگر گفتندد:
به آنچه بر مومنان اول روز نازل شده اظهار ایمان کنید ولي به آنچه بر آنان آخر روز نازل گشت اظهدار کیفدر کنیدد شداید بده
واسطه آن در دین خود به شک افتاده از آن برگردد».
مقصود از این آیات حیله و دسیسه ای است که عده ای از یهودیان ترتیب دادند به این شکل که به همدیگر مي گفتند عده
ای از شما (یهودیان) در ابتدای روز اظهار اسالم کنید و مسلمان شوید پس در آخر روز اظهار ارتداد کنید به این بهانه کده مدا
اول روز به گمان اینکه عالئم و نشانه های پیامبر آخر الزمان با پیامبر اسالم تطبیق مي کرد مسلمان شدیم ولي بعد فهمیدیم که
این نشانه ها انطباق بر او ندارد ،لذا از ایمان به او منصرف شدیم این حیله را عملي مدي کردندد تدا مومندان را درایمدان خدود
سست کنند و آنان را در حقانیت دین اسالم به شک اندازند و از دین اسالم دست بردارند (طباطبایي ،1370 ،ج ،3ص.)429
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این جریان اغواگر ،از درون صفوف مسلمانان نیز توسط منافقان که در باطن کافر و در ظاهر مسدلمان بودندد پیگیدری مدي
شد ،انان نیز با تباني با کافران و مشرکان درر پي ارتداد مسلمانان یعني خروج آنان از اسالم بودندد قدران ایدن دسیسده را ایدن
چنین بیان مي کند «آنان (منافقان) آرزو مي کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید ،و همانند یکدیگر باشید» (نساء.)89 ،
آنان نیز کافر اغواگر بودند ولي کفر خود را پنهان مي کردند با رفتاری متضاد در پي فرصتي بودند تا حکومدت اسدالمي را
ضعیف و یا مسلمانان را بي اعتقاد سازند و آنان را به صفوف کفار پیوند دهند کفار تنها اختالف عقیده بدا مسدلمانان نداشدتند
بلکه تفاوت دیني را عاملي برای تخاسم و سببي برای قتل عام مسلمانان مي دانستند ،و نبرد نظامي را به عنوان وسیله ای برای
اجبار مسلمانان در بازگشت آنان از اسالم و ابراز کفر ،مباح مي دانستند .بدین ترتیب ،هر مسلماني که کفر اختیار مي کند و از
اسالم خارج مي شود ،عمالً در مقابل مسلمانان در جبهه نظامي دشمن قرار مي گیرد .شرک نه تنها عدم اعتقاد به اسالم ،بلکه
به مفهوم پیوستن به صفوف دشمن است .اسالم و کفر مرز بین دشمني و دوستي و حد فاصل میدان نبرد است .کفدر و ایمدان
همچون دو کشور در حال نبرد جلوه مي کرده اند .همه کفار در مقابل تمامي مومنان صف کشیده و هدیچ کدس در ایدن میدان
استثناء نمي شد .شاید به این علت که در عصر نزول قرآن ،زنان رزمنده محسوب نمي شدند ،در صورت ارتداد نیز کشته نمي
شدند ،و تنها به خاطر ملحق شدن به کفار مورد سخت گیری و حبس قرار مي گرفتند ،تا بازگردند( .رهایي ،1393 ،ص.)166
 -3آزادی بیان و مجازات توهین کننده به مقدسات
آزادی بیان یکي از بنیادی ترین حقوق انساني است چون از یکسو به دلیل کمک به کشدف حقیقدت انسداني بده توسدعه و
تحول جوامع انساني کمک مي کند .و از سوی دیگر خودشکوفایي فردی را تقویت و حتي تضمین مي کند .بر همدین اسداس
در ماده  19اعالمیه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد« :همه افراد حق بر ازادی دیدگاه و نظر و همچنین بیدان دارندد ایدن حدق
شامل آزادی داشتن و اتخاذ نظر بدون هر گونه مداخله و همچنین آزادی جستجو و تحقیق مي باشد».
اما از طرف دیگر آزادی بیان با محدودیت هایي نیز همراه شده است گستره اعمال حقوق بشری به جهت ارتباط با حقدوق
سایر افراد در تعامل با عوامل مختلف محدود مي گردد در صورتي که هر فرد آزاد باشد حق انساني خود را هر چند هدم ایدن
حق بنیادین باشد بدون هیچ محدودیتي در جامعه اعمال کند و ماهیت آن حق هم به گونه ای باشد که به دیگر افراد جامعه به
گونه ای ارتباط پیدا کند این اعمال نامحدود حق مي تواند خود به نقض حقوق دیگران منتهي شود.
آزادی مطلق بیان مي تواند یکي از حقوق مسلم دیگر افراد جامعده را کده همدان حدق آبدرو و حیثیدت اسدت بده صدورت
ناموجهي به خطر اندازد همچنین اعمال نامحدود این حق ممکن است به امنیت و منافع ملي یدک کشدور آسدیب جددی وارد

22

تاملي در فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسالم

سازد به عالوه برخي از جلوه های آزادی بیان اعم از کالمي ،قلمي و هنری مي تواند بده احساسدات و عواطدف دیگدر افدراد
جامعه چنان آسیبي وارد سازد که احساسات آنان را برانگیزد .بر همین اساس است که ماده  19اعالمیه جهاني حقدوق بشدر بدا
محدودیت های مواجه شده است محدودیت های آزادی بیان عبارتند از:
-1عدم تعرض به حقوق و حیثیت دیگران  – 2عدم تهدید امنیتي ملي ،نظم و اخالقي عمومي  – 3عدم تبلید بدرای جندگ و
خشونت  – 4عدم تبلی نفرت های ملي ،مذهبي و نژادی (قاری سیدفاطمي ،1389 ،ج  ، 2ص .)149
بنابراین اگر توهین به مقدسات یک مذهب به بهانه آزادی بیان موحب تهدید امنیت ملي یا نظم و اخالق عمومي و جریحه
دار شدن احساسات مذهبي و به وجود آمدن نفرت ملي و مذهبي شود مشخص است کده جلدوی چندین آزادی بیدان را بایدد
گرفت و مجازات توهین کنندگان به مقدسات از این منظر هم دلیل عقلي و منطقي پیدا مي کند.
پس هیچ کس نباید از آزادی قلم و بیان و ابراز عقیده و مذهب بدون هیچ قید و شرطي اسدتفاده کندد و موجبدات اخدتالل در
زندگي مطلوب مردم جامعه را فراهم آورد لذا باید حق آزادی بیان و قلم را مشروط به عدم مزاحمت حقوق حیات و کرامدت
انسانها نمود بر همین مبنا حقوق بشر از دیدگاه اسالم بیان عقیده و رای را مشروط بده مراعدات اصدول شدرعي مدي کندد کده
عبارت است از ممنوعیت اخاللگری به وسیله قلم در شخصیت خود صاحب قلم و در روحیات و عقاید سالم مردم جامعه ،و
اگر عده ای اعتراض کنند که بنابراین باید ما به دوران تفتیش عقاید و محدودیت قلم و زبدان برگدردیم اعتدراض بدي مدوردی
است چون وقتي کسي برای تجویز یک قرص برای عالج سردرد حتمداً بایدد مقامهدای پزشدکي و دیگدر مقامهدای ذیصدالح
موافقت کند و همه مردم جامعه نیز سخن آن اعتراض کننده که مي گوید تفتیش عقاید نکنید را به ندرت مخالف قانون تلقدي
مي کنند که نوبت به پاسخ دادن نمي رسد.
همانگونه که بازی با سالمت انسانها به هیچ وجه جایز نیست بازی با شخصیت انسانها نیز ممندوع اسدت و ایدن یدک امدر
تخصصي است که فالن قرص برای سردرد مناسب است یا نه؟ و روان و جان و روح شخصیت و من و خود انساني بده قددر
یک سردرد اهمیت ندارد که صاحب نظران برای همه انساها اگر چه کمتدرین اطالعدي از انسدان «آنچانکده هسدت» و انسدان
«آنچنانکه باید» نداشته باشد آزادی قلم و بیان را تجویز نمایند و سپس تماشاگر سقوط همه ارزش ها و اخالق واالی انسداني
شوند (جعفری ،1380 ،ص )195 – 193
توهین به مقدسات خصوصاً پیامبر اسالم که در زمان کنوني توسط عده ای از افدراد انجدام مدي گیدرد موجدب درد و رندج
روحي هر انسان مسلماني مي شود و درد و رنج غیرضرور به هر انساني قبیح است .و نه کمیت انسان هایي که درد و رنج مي
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بینند و نه کیفیت کساني که این درد و رنج نصیبشان مي شود اهمیتي ندارد .بر همین اساس توهین به ادیان و مقدسدات و بده
طور کلي هر گونه اهانت و تحقیر ،امری غیراخالقي و مذموم است به همین دلیل توهین بده مقدام قدسدي پیدامبر باعدث وارد
کردن درد و رنج غیرضروری به بیش از یک میلیارد نفری که خود را دلبسته او مي دانند مي شود البته در برخورد با این قبیدل
پدیده ها دو اصل توسل به خشونت برای دفاع از مقدسات و توسل به مقدسات برای دفاع از خشونت غیراخالقي و محکدوم
است.
از طرفي در صورت اتخاذ موضعي بردبارانه ،توهین به عقاید دین به خودی خود مي تواند به ابزاری صحیح بدرای معرفدي
صحیح ارزش های دیني تبدیل شوند و فرصتي برای معرفي صحیح دین باشند تا ارزش ها و احکام و عقایدد دیندي براسداس
مقتضیات زمان و دین بازشناسي و معرفي گردند و از طریق استدالل و جدال احسن به جامعه بین المللي فهماند که بدین نقدد
علمي و هنری و یا تبیین عقاید و استهزاء و توهین به آن تفاوت است .و دینداران دین را جزیي از وجود خود مي دانند که نه
تنها دنیا بلکه آخرت آنان را تنظیم نموده و سعادتمند مي سازد .و توهین به آنان ضرورتاً توهین بده انسدانها و حقدوق معندوی
آنان محسوب مي شود که نمي تواند از دیدگاه حقوقي بشر قابل پذیرش و یا توجیه باشد.
توهین به مقدسات به نحوی که موجب ایجاد رنجش رواني در معتقدان گردد نمودی از شکنجه به مفهوم اعم آن اسدت و
بر مقامات دولتي است که در جهت رفع آن به طور قانوني از توهین به مقدسات و تحقیر ادیان پیشگیری کنند از سوی دیگدر
نقد صحیح بدون منفي گرایي و استهزای ادیان و عقاید مي تواند به درک صحیح آزادی دیندي و آزادی بیدان توسدط دیندوران
کمک کرده آنان را در ترویج و اجرای عملي آن موفق سازد در این صدورت آزادی بیدان ابدزاری بدرای از بدین بدردن دیدن و
اعتقادات مذهبي و یا توهین به مقدسات تلقي نمي گردد بلکه درک صحیح از این دو آزادی ،وسدیله ای بدرای تحقدق حقدوق
بشر در روابط میان دینوران و بي دینان مي شود البته ارائه چهره ای خشن از دین موجب پیش داوری غلط راجع به اصل دین
و انزوای معتقدان و انگیزه ای برای بیماردالن در توهین بیشتر به ادیان و اعتقادات مي گردد لذا مباحث علمي اعم از اعتقدادی
و حقوقي و مشارکت های علمي در این زمینه مي تواند کار سازتر و مفیدتر باشد (رهایي ،1393 ،ص .)532
 -4توقف مجازات در صورت وهن شریعت
اگر اجرای برخي از مجازات ها به خاطر عدم تبیین درست از اهداف آن یا عدم اجرای صحیح آن موجب بدبیني به اصدل
شریعت و وهن آن گردد در چنین فرضي از اجرای آن هرچند به صورت موقت و تا زمان تبیین فلسدفه حکدم و آمداده شددن
محیط باید خودداری نمود در برخي از روایات از حضرت علي علیه السالم نقل شده است که نباید حدود الهدي در سدرزمین
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دشمن برکسي اجراء شود چون ممکن است شخص مجرم در اثر اجرای حد گرفتار حالت عصبي و روحي شده و بده دشدمن
ملحق شود (حر عاملي ،1409 ،ج ،28ص  ،24حدیث )2
از این قبیل روایات مي توان استفاده نمود که اگر اجرای حدود در زمان یا مکان خاصي عوارض منفي برای فرد یا جامعده
اسالمي در پي داشته باشد موقتاً باید ترک شود (منتظری ،1429 ،ص .)35
بنابراین اگر اقامه برخي حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه مناطق و یا برهه ای از زمدان موجدب تنفدر
افکار عمومي از اسالم و احکام آن و در نتیجه تضعیف دین اسالم گردد حاکم مسلمین یا متولي حوزه قضدا مدي تواندد بلکده
موظف است اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسالمي و علت وضع آنها تعطیدل نمایدد.
فاضل مقداد در ذیل آیه شریفه که خداوند مي فرماید« :عده ای از مومنان باید شداهد مجدازات او باشدند( ».ندور ،آیده .)2مدي
گوید :علت این که در این آیه طایفه مقید به مومنین شده است این است که اگر کفار شاهد اجرای حد فدوق باشدد چده بسدا
مانع گرویدن آنان به اسالم شود و از همین جهت اقامه حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است (حلي مقدداد،1425 ،
ج  ، 2ص .)342
شیخ طوسي در این مورد ادعای اجماع نموده است که در سرزمین دشمن نباید اقامه حد نمود چون ممکن اسدت شدخص
به دشمن ملحق شود (طوسي ،1407 ،ج ، 5ص  .)522صاحب جواهر ضمن تایید این مطلب روایت ذکدر شدده از امدام علدي
علیه السالم را دلیل آن دانسته است (نجفي ،1404 ،ج  ،41ص .)344
از ظاهر کالم فقها چنین برداشت مي شود که اقامه حد در سرزمین دشمن حرام است هرچند شهید ثاني و محقدق اردبیلدي
آن را مکروه دانسته اند (عاملي زین الدین ،1413 ،ج ،14ص  381و اردبیلي  ، 1403ج  ،13ص .)80
روایاتي که در این مورد ذکر شده است به شرح زیر است:
 -1روایتي که امام باقر علیه السالم از امام علي علیه السالم نقل نموده است که فرمود« :بر هیچ کس در سرزمین دشمن اقامده
حد نشود» (حر عاملي ،1409 ،ج  ،28ص  ، 24حدیث اول)
روایتي که غیاث بن ابراهیم از امام صادق از امام علي علیه السالم آورده است که «بر هدیچ شدخص در سدرزمین دشدمن حدد
اقامه نمي شود تا انیکه از آنجا خارج شود چون ترس این وجود دارد که دچار تعصب شده و به دشمن ملحق شدود» (همدان،
حدیث .)2
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 -2امام علي علیه السالم درباره گروهي که در سرزمین دشمن خودشدان را تحویدل نمدي دادندد و مدي خواسدتند نوشدته ای
بگیرند تا بعداً به خاطر آنچه بر عهده آنان آمده است مطالبه نشوند.
فرمود « :این شایسته نیست چرا که جهاد در راه خدا برای آن است که حدود الهي اجرا و مظالم به اهلدش بداز گرداندده شدود
(بنابراین نمي توان به آنان امان نامه داد که به حدی که بر آنان آمده است مطالبه نشوند) ولي اگدر لشدکر در سدرزمین دشدمن
بجنگد و کاری کند که مستلزم حد است با آنان مدارا شود تا از سرزمین دشمن خارج گردند آن گاه حدود الهي جداری شدود
تا غرور و عصبیت آنان را وادار نسازد که به خاک دشمن پناهنده شوند» (نوری ،1408 ،ج ،18ص .)14
البته از تحلیل این روایت چنین برداشت مي شود که مراد از حد در این حدیث تازیانه زدن باشد چدون اگدر مدراد از حدد
شامل قتل هم باشد برای کسي که حد جاری مي شود حیاتي باقي نمي ماند که بتواند به دمشن ملحق شود .مگدر اینکده گفتده
شود قبل از اینکه حد اقامه شود به دشمن ملحق شود .محقق خویي نیز روایت اول را با روایت دوم تقییدد زده اسدت و گفتده
است :اقامه حد بر شخص در سرزمین دشمن جایز نیست اگر ترس این وجود داشته باشد که تعصب و غیرت او باعث الحاق
به دشمن شود در نظر محقق خویي جمله ترس از غیرت و پیوستن به دشمن علت حکدم اسدت (خدویي ،1422 ،ج  ،41ص
)263
اما در نظر برخي از فقها ظاهر این است که جمله امام علي علیه السالم از باب حکمت باشد چون اگر مطلدق مقیدد شدود
باید مقدار غالبي از افراد تحت حکم عام باقي بماند نه افراد کمتر و مساوی (خوانساری ،1405 ،ج ،7ص .)44
منظور فقیه مورد اشاره این است که اگر روایت اول را با روایت دوم مقید کنیم و اجرای حدود در سرزمین دشمن را فقدط
در صورت ترس از پیوستن مسلمانان به دشمن اجرا نکنیم .در این صورت موردی برای عمل به روایت اول باقي نمدي ماندد.
چون حکمت اجرا نکردن حدود در سرزمین دشمن فقط ترس از پیوستن مسلمانان به کفار خواهد بود اما بده نظدر مدي رسدد
عالوه بر این ،بي میلي غیرمسلمانان به گرایش به اسالم نیز از جمله دالیل اجرا نکردن حدود در سرزمین دشمن اسدت چدون
چه بسا کفار با مشاهده اجرای حدود ،میل و رغبت خود را برای گرایش به اسالم از دست داده و نه تنها به اسدالم بده عندوان
دیني خشن بنگرند بلکه از پیوستن به اسالم نیز منصرف گردند از این قبیل روایات مي تدوان اسدتفاده نمدود کده اگدر اجدرای
حدود در زمان یا مکان خاصي عوارض منفي برای فرد یا جامعه اسالمي داشته باشد مي توان اجرای مجازات را موقتاً تدرک و
متوقف نمود.

26

تاملي در فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسالم

نتیجه گیری
از مباحث مطرح شده نتیجه گرفته مي شود تحمیل عقیده و اعمال فشار در حوزه دین و عقیده راه ندارد بلکه اختیار و
آزادی در پذیرش دین شرط قبولي آن است برخورد و مجازات با توهین کنندگان به مقدسات و یا مرتدین در مواردی است
که مخالف معاند به جای استفاده از براهین و استدالالت عقالني و منطقي به دروغ و فریب و توهین روی مي آورد و در
صدد تخریب و افساد در جامعه است آزادی بیان هر چند یکي از بنیادی ترین حقوق انساني است ولي اگر توهین به
مقدسات یک مذهب به بهانه آزادی بیان موجب تهدید امنیت ملي یا نظم و اخالق عمومي و جریحه دار شدن احساسات
مذهبي و به وجود آمدن نفرت ملي و مذهبي شود باید جلوی چنین آزادی بیان را گرفت لذا باید به صورت صحیح و قانوني
از توهین به مقدسات و تحقیر آن جلوگیری نمود .اگر اجرای برخي از مجازات ها به خاطر عدم تبیین درست از اهداف آن یا
عدم اجرای صحیح آن موجب بدبیني به اصل شریعت و یا تنفّر افکار عمومي از اسالم و تضعیف دین اسالم گردد .در چنین
فرضي از اجرای آن هر چند بصورت موقت تا زمان تبیین فلسفه حکم و آماده شدن محیط باید خودداری نمود.
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