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  مقدمه

یکی از بلیات سابقه دار در جامعه ما گشاده دستی در طرح و انتساب اتهامات به افراد مؤمن و تکفیر و طرد آنان با 
در خصوص شخصیت موضوع بحث، نه تنها خود در همه گفته ها و نوشته ها .  راسخ دینی آنهاستوجود اعتقادات

از باورهاي متعارف دینی اش سخن گفته و دفاع کرده است بلکه هزاران تن از شاگردان وعالقمندان وي با امضاي 
ي و یا شرکت در کالس هاي توماري همراه با ذکر نام و مشخصات خود اعالم کرده اند که از طریق آشنایی با و

 کرده اند به نحوي که اگر پیش از آن چندان مقید به ااستادمحمدعلی طاهري دلبستگی زایدالوصفی به اسالم پید
تکالیف دینی نبوده اند یا فقط مسلمان شناسنامه اي بودند اکنون مسلمانی عامل به احکام بوده و نماز و عبادات 

  . خویش را با عشق می گذارند

باشد یا نه؟  یک موضوع اعتقادي،  ا اینکه تفکري ضددینی و خالف شرع و یا مصداق ارتداد و افساد فی االرضام
معارفی و فقهی بوده و گرچه عرف مسلمانان و توده مسلمان هم می تواند درستی یا نادرستی آن را اجماال درك کند 

در این مجموعه از استفساریه ها دیدگاه . ستاما تشخیص علمی و فنی آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی ا
وي به خاطر دیدگاه هایی که . عده اي از  صاحبنظران درباره اتهامات انتسابی به استاد محمدعلی طاهري آمده است

تحت عنوان عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در کالس هاي درس خود که با مجوز رسمی و قانونی برگزار می شد بیان 
برخی از پاسخ دهندگان، از مراجع معظم تقلید هستند و برخی . ر داده در معرض اتهام قرار گرفته استکرده و انتشا

از آنجا که . از مجتهدان شناخته شده و یا از اندیشمندان و نویسندگان صاحبنظر در حوزه مسائل دینی و اعتقادي اند
اجماع عمل کرد بدون شک همین که عده اي در امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون 

 از صاحبنظران چنین اتهاماتی را رد می کنند به خصوص که به صورت استداللی اظهار نظر کرده اند نظر دوسه نفر 
وي را متهم که به صورت غیراستداللی و بدون مطالعه دقیق و کامل آثار شخص بیان شده را از صاحبننظران دیگر ا

دارند و تنها در حد یک قول شاذ مطرح خواهند بود و توسل به چنین نظراتی براي محکومیت حجیتی نکرده اند 
  .یک انسان مسلمان و مؤمن برخالف سنت و سیره رسول خدا و ائمه طاهرین و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است
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طاهري تقدیم خوانندگان  صاحبنظران به استفساریه هاي شاگردان آقاي محمدعلی  تعدادي از در اینجا متن پاسخ
  .محترم می شود

متذکر می شود که عده دیگري از اندیشمندان و مجتهدان تقریراتی دارند که در آینده به این مجموعه افزوده خواهد 
نکته جالب این است که این اشخاص غالباً استاد طاهري را شخصاً نمی شناخته و یا در اظهار نظر خویش .شد

بر یک امر اتفاق نظر ه و اگر نقدی ھم داشتند  اظھار کرده اند ولی در مجموع ای نشان داداستقالل ر

ھمچنین .دارند،مسلمان ومومن بودن آقای طاھری وعدم وجود شائبھ انحراف چھ رسد بھ افسادفی الرض
  .برخی از آنھا اشاره ای بھ اثرات مثبت عرفان حلقھ در میان جوانان و مردم داشتھ اند

  .ھا و پاسخ ھایش پیش از صدور حکم در دادگاه بدوی بوده اندکلیھ این استفتاء

  

                                                                                                          والسالم علی من التبع الھدی
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   به پرسش جمعی از شاگردانپاسخ حضرت آیت اهللا سیدمحمدعلی ایازي

 به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  حضرت آیت اهللا سیدمحمدعلی ایازي

   با سالم

له ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی از آنجا که مسئ
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 

 طاهري مؤسس و استاد به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی
ه مستدعی است آنجناب به عنوان شخصی ک. یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود

 تالیفات متعددي در زمینه  حوزه علمیه قم و صاحبنیت بوده و از مدرسیناحنزدیک به پنجاه سال در کسوت رو
 تفکر ضددینی و خالف طالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق مبفرمایید که آیا دیدگاه ها و وهی هستید، پژقرآن

   ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟شرع یا

 توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و
  .مسئلت داریم

 جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                                                                   
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  )24: رعد (الدارِ عقْبى فَنعم بِماصبرْتُم علَیکُم ٌسالم

  طاهري علی محمد استاد شاگردان از جمعی سئواال به عطف

دفتر اول عرفان حلقه «و » انسان از منظر دیگر« اثر اصلی نامبرده، یعنی کتاب با مالحظه آثار این مؤلف بویژه دو
، و دیگر جزوات و مقدمه برخی مجالت، نه »بینش انسان«و » انسان و معرفت«و توجه به آثار دیگر او چون » کیهانی

-بلکه در همه این نوشتهتنها سخنی دال بر تفکر ضد دینی و خالف شرع و یا ارتداد و افساد فی االرض دیده نشد؛ 

ها دعوت به توحید، معنویت و اخالق و التزام به شریعت تصریح شده و در مواردي براي سوء استفاده احتمالی 
کسی که ) 94: نساء. (»إِلَیکُم السالم َلَست مؤْمناً والتَقُولُوا لمنْ أَلْقى«: نکاتی یادآور شده است و به مصداق آیه شریفه

توان گفت او مؤمن نیست، تا چه رسد به این که دارد، چگونه میحت در گفتار و آثار به این مسئله اظهار میبه صرا
از این رو، داوري ما به خود این آثار و ظواهر روشن آن است و . به او نسبت ارتداد و افساد در روي زمین داده شود

ملعونٌ ملعونُ من رمى مؤمناً بِکفرٍ و من رمى مومناً «: ستاز امام صادق منقول ا. داورينه بر اساس سوء ظن و پیش
کَقَتَلَه وملعون باد، ملعون .)، ماده کفر، مشهد، بنیاد پژوهشهاى آستان قدس4قمى، عباس، سفینۀ البحار، ج (».بکفرٍ، فَه

در این . که او را کشته استباد کسى که مومنى را به کفر نسبت دهد و کسى که مؤمنى را تکفیر کرد، مانند آن است 
گناهی که امام امیرمنان در نامه خود به مالک صورت باید از دو جهت بر این امر مواظبت کرد، یکی ریختن خون بی

و دیگري بدنام کردن کشور در میان جامعه بشریت و جهانیان و » ....إیاك والدماء و سفکها بغیر حلها«: نویسدمی
هروقت و «:نویسد به پیکر دین، چنانکه استاد شهید مطهرى در نسبت دین و تکفیر میتفتیش عقاید و ضربه زدن

پوشند و کنند ـ پوست پلنگ مىیهرزمان  که پیشوایان مذهبى مردم ـ که مردم آنها را نماینده واقعى مذهب تصور م
غراض خصوصى به این شوند، مخصوصاً هنگامى که ادهند و متوسل به تکفیر و تفسیق مىدندان ببر نشان مى

مطهرى، مجموعه آثار، ج (».شودآید، بزرگترین ضربه بر پیکر دین ومذهب به سود مادیگرى وارد مىصورت در مى
  ).491، ص 1

  سید محمد علی ایازي
5/2/94 
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  پاسخ حضرت آیت اهللا سیدحسین موسوي تبریزي به جمعی از شاگردان

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ َالَ

  حضرت آیت اهللا سیدحسین موسوي تبریزي دامه افاضاته؛ 

   با سالم

 از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 
با التفات به اینکه پیش از تقدیم این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی 

ن حلقه تقدیم گردیده است، مستدعی است طاهري مؤسس و استاد یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفا
و مجتهدي مسلم که از مدرسان حوزه علمیه قم و متخصص در امر قضاي اسالمی ...... آنجناب به عنوان دادستان 

نیز هستید، بفرمایید که آیا دیدگاه ها و مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع یا 
  ی االرض به شمار آیند؟ارتداد و افساد ف

 درگاه حضرت احدیت پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از
  .مسئلت داریم

                                                                                    جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري
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  ه تعالیبسم
 : م دارممرقورا یل ذنم مطالب دامیزمالي محمد علی طاهري قاب آجنادان شاگراز جمعی ي  هاال سوو پیر
د خالقی بشوو اعقیدتی د فسااکه موجب ينها چیزاز آ ام ، ده مطالعه کري را طاهري قاي آ هاب کتاادي از تعده بند

و گر مطالب غلط ا. ستت داده ایگر توضیحاارد دضی موبعدر لکن وست امشتبه رات عباازگر چه بعضی  ، انیافتم
  .ست اشته باشد قابل بحث دامجمل 

ید دباید ، ست باشد درگر هم ا مندیده مطالعه شدي هاب کتادر من چنین مطالبی ن یشاابه ي جن گیرمتهارد امو در 
  نسبترا جنه ابا ط تباارما نیز عله اي از قدیم به عداز گرنه و ست ده این مطلب چهبور اظهان از ایشااف اهداکه 
 . ندداده امی 
د فساالبته » د ، اهد بوانخوزات نباشد موجب مجانناآعقیدتی اف نحرایا و نباشد دم مرده از ستفاء اگر موجب سوو ا

أم تود فساان اگرعنوا( ره  خمینیم مااجمله م از عظائ کثر فقهاو است زات ابه موجب مجار« با قیدمحارض الافی 
 . سته اشدن بیاه مائدره  سو33یه شریفه در آنند کهداتی می زامجال مشمو)به باشد رابا مح

                                                                                                        
 يتبریزي سید حسین موسو                                                                                                        

                                                                                                                  22/2/94 
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  پاسخ حضرت آیت اهللا دکتر محمدصادق کامالن به جمعی از شاگردان

  گار هستیبه نام پرورد

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  حضرت آیت اهللا دکتر محمدصادق کامالن

   با سالم

 علوم اسالمی از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 
به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 

مستدعی است آنجناب به عنوان استاد برجسته . م می شودیکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدی
حوزه علمیه قم و دانشگاه در رشته فلسفه و کالم و فقه، بفرمایید که آیا دیدگاه ها و مطالب مندرج در آنها می 

  توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟

ه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت پیشاپیش از پاسخ عالمان
 . مسئلت داریم

 جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                                                                    
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 بسمه تعالی شأنه
 
 

تمندان به جناب آقاي طاهريمحضر مبارك دوستداران و اراد  

 با سالم و تحیات
 

پیشاپیش از این که نتوانستم به دلیل تراکم کارهاي درسی در حوزه و دانشگاه و کارهاي پژوهشی، همه ي آثار 
اما از این میان، دفتر اول که به اصول و مبانی مطالب ارائه شده . ایشان را مورد مطالعه قرار دهم عذرخواهی می کنم

 ایشان پرداخته است و تا مقدار زیادي شاکله و ساختار عرفان ارائه شده از جانب ایشان را نشان می دهد، از طرف
  .مورد مطالعه قرار دادم
بدست می آید که ایشان دغدغه ي دینداري دارد و در مقابل عرفان هاي وارداتی ) دفتر اول(از مقدمه ي این کتاب 

و عرفان مسیحی با رنگ هاي گوناگون، احساس ... ، چین، ژاپن، هند واز بیرون مثل عرفان سرخ پوستی، تبت
مسئولیت نموده و می خواهد عرفان اسالمی ایرانی را در دو بعد نظري و عملی آن به طالبان و تشنگان طریقه ي 

نان به نوعی و نسل جوان و تشنه ي معنویت را در برابر تهاجم فرهنگی که از بیرون بر آ. معنوي و باطنی ارائه کند
 .تحمیل شده است مصونیت ببخشد

البته از کتاب مقاالت ایشان نیز این معنا کامالٌ قابل . این مطلب از سراسر کتاب و اصول مدون در آن دیده می شود
البته تفاوت . استفاده است یعنی ظهور کامل در حریص بودن ایشان به هدایت نسل جوان به دین و معنویت دارد

رفان با فقیهان چیزي نیست که مربوط به امروز باشد بلکه از دوره هاي گذشته این اختالف و تفاوت اصطالحات عا
میان عارفان و فقیهان بوده است بگونه اي که برخی از فقها مانند مرحوم میرزاي قمی در رساله اي در رد صوفیه 

ورد و از او به مال تحتا تعبیر می کند، آنچنان تعبیرات تند و گاه غیر منصفانه درباره ي بزرگانی چون مالصدرا می آ
 .که از محی الدین عربی به ممیت الدین تعبیر می کند

 عنوان کتاب فقهی، حدیثی، تفسیري، کالمی، فلسفی، عرفانی 115در مقابل شخصیتی مانند فیض کاشانی که صاحب 
د و اصطالحات آنان را براي فقها در رساله است، رساله اي به دفاع از عارفان و حتی صوفیان می نویس... و اخالقی

توضیح می دهد و هر دو طرف را نصیحت می کند و از عارفان و صوفیان به اهل اهللا تعبیر می کند» مشواق«ي  . 

زیرا اکثر . بنابراین اختالف در اصطالح و تعبیر نباید موجب شود تا کسی عارفی را به بی دینی یا بد دینی متهم کند
فاق فقهاي ما با عرفان و فلسفه آشنایی ندارندقریب به ات . 

کمتر شخصیتی همانند مرحوم امام پیدا می شود که هم فقیه بزرگ و هم عارفی صاحب مکتب با داشتن کتاب هاي 
 .عرفانی و حواشی برفصوص قیصري و کتاب مصباح الهدایۀ، جامع فقه و فلسفه و عرفان باشد

انب می خواهم نتیجه گیري کنم این است که جناب آقاي محمد علی طاهري در بنابراین آنچه از این مقدمه، این ج
دفتر اول مجموعه آثار خود که به اصول و مبانی عرفانی خود پرداخته است، گاهی بر خالف اصطالحات رایج در 
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اصطالحات مطالبی آورده است، آنچنان که این اصطالحات می تواند با برخی از ... عرفان ابن عربی و یا جامی و
عنوان مفسد . اما این تفاوت ها هرگز موجب اتهام بد دینی با بی دینی نمی تواند بشود. فقهی رایج نیز متفاوت باشد

فی االرض در روایات تعریف شده است و این عنوان را نمی توان به هرکسی که متفاوت با ذهن ما سخن می گوید 
نیز همین اقتضا را دارد... فوس وقاعده ي درأ و احتیاط در دماء و ن. منطبق کرد . 

بنابراین از نظر اینجانب، جناب آقاي محمد علی طاهري فردي مسلمان و دلسوز براي دینداري جامعه و نسل جوان 
 .است که البته در بیان و استفاده از بعضی از آیات یا اصول عرفانی جاي بحث با ایشان و تأمل دارد

 .والسالم            
 

            

   کامالنمحمد صادق                                                                                                         
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4  
  به جمعی از شاگردان پاسخ حضرت حجه االسالم و المسلمین حاج شیخ احمد منتظري

  ) سوالدر خصوص روایتگر فتواي آیت اهللا العظمی منتظري(

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  حضرت حجه االسالم و المسلمین حاج شیخ احمد منتظري دامت برکاته

   با سالم

ض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االر
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 
به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 

مستدعی است آنجناب به عنوان شخصی که از . ز مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شودیکی ا
بیت یکی از بزرگترین مراجع شیعه برخاسته اید که بسیاري از مجتهدان و عده اي از مراجع تقلید از شاگران ایشان 

 در محضر علما و مراجع متعدد تلمذ کرده و بوده اند و خود جنابعالی بیش از سه دهه در کسوت روحانیت بوده و
در امور فقهی و دینی صاحبنظر هستید، بفرمایید که آیا دیدگاه ها و مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق 

  تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟

 درگاه حضرت احدیت قات روزافزون جنابعالی را ازپیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفی
  .مسئلت داریم

  ي از شاگردان استاد محمد علی طاهر                                                                              جمعی
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 بسمه تعالی

 با سالم وتحیت

حقیقی راهی ندارد و بسیاري از مراجع تقلید به این  علمی و ت هاي بحث اتهام ارتداد و افساد فی االرض در میدان
درحکم ارتداد «: اند اند؛ آیت اهللا العظمی منتظري در رساله توضیح المسائل خود چنین آورده مسأله تصریح کرده

چنین باید انکار از روي جحد و عناد باشد؛ بنابراین حکم ارتداد در مورد  بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است؛ هم
» .شود یابد جاري نمی کند و احیاناً به نتیجه دیگري دست می کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می

تاکید ایشان بر عنصر جحد و عناد براي این است که حتی اگر ظنّ جحد و عناد ). 3211توضیح المسائل،مسأله (
د چه رسد که اسالم او محرز باشد و اقرار به لسان وجود داشته باشد نمی توان چنین اتهامی را به شخصی نسبت دا

 .داشته باشد و حتی فراتر از آن، مکتوب کرده و در دفاع از توحید و عقاید اسالمی نوشته باشد

در برخورد با «:  در دیدار با انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفتند83چنین در اردیبهشت  آیت اهللا منتظري هم
باید بدون تهمت، افترا، و با رعایت اخالق اسالمی و انسانی مواجه شد؛ زیرا با گرفتن و مخالفان عقیدتی و فکري 

گونه که  همان. شان محروم شوند مخالفان نباید از حقوق شهروندي و اجتماعی. رود زندانی کردن کاري از پیش نمی
ها را نکشید و  ز من کسی از آنپس ا: حقوق خوارج نهروان را از بیت المال قطع نکردند و فرمودند) ع(امام علی

برند، درجواب  مخالفان عقیدتی، قلم را به جاي سالح به کار می: برخی از آقایان گفته اند. مورد تعرض قرار ندهید
» .ها مبارزه کنید نه با زندان و بازداشت و بگیر و ببند گونه است شما هم باید با سالح قلم با آن اگر این: باید گفت

303، ص 2ج ها،  دیدگاه( ). 

اي به دنبال زنده کردن آن فجایع در قرن  هاي تفتیش عقاید غرب است و متاسفانه عده هنوز بشریت شرمنده دادگاه
کنند؛ زیرا نادیده گرفتن  قضات عادل و مستقل بدون شک این موازین شرعی و انسانی را رعایت می. حاضر هستند

یی و ناامیدي جامعه از وسواس در عدالت استها موجب خدشه دراستقالل دستگاه محترم قضا آن . 

 ند و در رفتار خود با دگراندیشانامیدوارم مسئولین امر مصلحت امروز اسالم و مسلمین را بیشتر در نظر بگیر
تجدید نظر کنند و در دنیایی که دشمنان اسالم در پی دستاویزهایی براي بدنام کردن چهره دین پاك و انسانی اسالم 

اك براي آنان فراهم ننمایند؛ و امیدوارم مسئولین امر در رفتار خود با دگراندیشان تجدید نظر کنند و هستند خور
 .موجب وهن دین و حکومت دینی نشون

                                                                                                                

رحمتھ هللا و برکاتھ                         والسالم علیکم و                                                                                 

                                                                                                                 ٢٥/١/٩٤  
احمد منتظری                                                                                                                
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5  
  پاسخ استاد سیدکاظم بجنوردي ،بنیانگذارورییس دایرهالمعارف بزرگ اسالمی

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم هفَإِنَّ یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  کاظم بجنوردي دامت توفیقاتهجناب استاد سید

   با سالم

از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی 
اء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دم

به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 
  .یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود

ر زمره یکی از کارشناسان علوم اسالمی هستید، و در  مستدعی است آنجناب که از بیت مرجعیت بوده و خود د
اثر شهید آیت اهللا محمدباقر صدر را از عربی به » اقتصادنا«سالیان پیش از انقالب اسالمی در زندان شاه، کتاب 

فارسی ترجمه کرده و پس از انقالب مؤسس و مدیر بنیاد دایره المعارف بزرگ اسالمی به عنوان یکی از بزرگترین و 
تبرترین دایره المعارف هاي جهان اسالم هستید با صرفنظر کردن از مالحظات احتمالی تان درباره مطالب و مع

محتویات این نوشته ها، بفرمایید که آیا دیدگاه ها و مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق تفکر ضددینی و 
  خالف شرع یا ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟

ز درگاه حضرت احدیت ش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را اپیشاپی
  .مسئلت داریم

                                        جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                            
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  ی  مرکز دائره المعارف بزرگ اسالم   

      مرکز پژوهشهاي ایرانی اسالمی  

  بسم تعالی

  

  با عرض سالم

را که جهت اعالم نظر ارسال کرده بودید با ) عرفان کیهانی(قاي محمد علی طاهري راجع به عرفان حلقه آثار آ
ز مردم آنچه او را مورد توجه برخی ا.دقتمطالعه کردم و در آن هیچ مساله اي نیافتم که مصداق فساد اعتقادي باشد 

قرار داده طرح مسائل روانی و روان کاوي و سخن از  انواع مسائل و مباحث روانی وطرح برخی توهمات روانی 
باتعابیر و تفاسیر جدید و تالش براي نفوذ در  روان واز آن طریق تحت تاثیر قرار دادن روانها به منظور درمان و 

درمانهاي روانی است که در هر حال  هیچ ارتباطی با فساد تحصیل آرامش روحی و باالخره بیان روشی براي نوعی 
گرچه رابطه مراد . در هر حال او را مضر به حال جامعه نمیدانم . اعتقادي یا ارتداد یا افساد فی االرض و غیره ندارد

  .و مریدي را نمی پسندم

  

                              کاظم موسوي بجنوردي                                                                       

           رئیس مرکز                                                                                                  

                                                                                                                   ٣٠/١/٩  
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6  
  پاسخ حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي احمد رضا اسدي به جمعی از شاگردان

 به نام پروردگار هستی

 یمللُونَ عما تَعبِم اللّهو هقَلْب مآث ا فَإِنَّههکْتُمن یمةَ وادواْ الشَّهالَ تَکْتُم283/بقره(و(  

  ت حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي احمد رضا اسدي استاد معظم حوزه علمیه قم حضر

   با سالم

از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی 
جماع عمل کرد علیهذا است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون ا

به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 
مستدعی است، آن جناب بعنوان استاد برجسته . یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود

-ها و مطالب مندرج در آنها میو عرفان و فقه، بفرمایید که آیا دیدگاهحوزه علمیه قم در رشته هاي فلسفه و کالم 

  توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟

پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت 
  . مسئلت داریم

  معی از شاگردان استاد محمد علی طاهريج
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 بسمه تعالی

 :پیرو سوال هاي فوق چند نکته قابل ذکر است

که در کتب فقهی به عنوان یکی از موضوعاتی که حکم اعدام در پی دارد مطرح » ارتداد « به طور کلی، عنوان 
 معاندانه و از سر ستیز است، یعنی اگر گردیده است، صرف بازگشتن از دین اسالم نیست، بلکه بازگشتی عالمانه و

و یقین به اینکه یک حکمی از احکام ضروري و مسلم اسالم است و  کسی با علم و یقین به حقانیت اسالم یا علم 
اسالم هم دین حقی می باشد، اسالم یا ان حکم را انکار نماید، یعنی مخالفت خود با آن آشکار و علنی کند، او در 

و دین خدا به مخالفت و مقابله برخاسته و مرتد به شمار ) ص(اد و به هدف ستیز با خدا و پیامبرحقیقت از روي عن
 .می رود

، قید محاربه بوده و نمی توان آن را به تنهایی موضوع حکم اعدام دانست، بلکه »افساد فی االرض« همچنین عنوان 
یعنی کسی که سالح برکشیده و مردم را است، » محارب مفسد«آنچه مسلم است، موضوع حکم اعدام ، عنوان 

براي توضیح بیشتر به استفتائات . ترسانده و قصد و تالش در جهت ایجاد فساد و تباهی در جامعه را دارد
 .، مراجعه شود521،ص 2شیخنااالستاد مرحوم آیت اهللا منتظري، ج 

اد و امر باطنی مربوط است، که به اعتق» مرتد« تشخیص مصادیق موضوعات نامبرده به خصوص تشخیص موضوع 
از طریق بینه ي شواهد و قرائن بسیار دشوار و پیچده و لغزنده است و اقرار متهم به آن نیز در صورتی معتبر و 

 .مسموع است که در فضایی باز و خارج از حبس و حصر و هرگونه فشار و تهدیدباشد

اصوالحکام مسلم و ضروري دین   ناسازگار با در حوزه اندیشه و معرفت، اگر احیانأ و به فرض ، کسی تفکري
داشته باشد، راه مواجهه با آن ، در آغاز ، دعوت حکیمانه و استدالل منطقی و برهانی است، در مرحله بعد، براي 

استو در مرحله  کسی که ظرفیت استدالل برهانی نداشته باشد یا از آن روي گرانی می کند، موعظه و اندرز نیکو 
 مناظره براساس اصول مسلم و پذیرفته شده نزد طرف مقابل است، چنانکه خداوندحکیم به سوم، جدال و

 :فرمود) ص(پیامبرش

هبِیلن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه کبنُ إِنَّ رسأَح یی هم بِالَّتلْهادجنَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْمۀِ وکْمبِالْح کببِیلِ رى سإِل عاد وهو 
 )125/  نحل (أَعلَم بِالْمهتَدینَ 
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و چنانچه از این روش معقول و منقول، عقلی و عقالئی تخلف شود و در همان آغاز کار، روش عملی و فیزیکی به 
 .کارگرفته شودنه تنها اثر مطلوب و کارسازي ندارد بلکه بسا نتیجه اي معکوس و یا پیامدي زیانبار داشته باشد

را قبال مطاله کرده » انسان از منظري دیگر «خصوص مورد سوال، اینجانب برخی از آثار شخص نامبرده مانند اما در 
» افساد فی االرض« یا عنوان » ارتداد« و برخی دیگر را اکنون بررسی نمودم، به موردي که موجب تحقق عنوان 

اخالق شده است و بسیاري از مطالبی هم که در آن باشد برخورد نکردم، بلکه در آن آثار ، بیشتر ترغیب به توحید و 
بیان شده است ، هرچند با سلیقه اي خاص و قالبی متناسب با نگاه فیزیکی و طبیعی و به زبان علم روز مطرح 
گردیده است، ولی می توان آن را با مبانی عرفان نظري و روش عرفان عملی توجیهی معقول نمودو باالخره در 

محکم بوده و احتیاط راه » درء « و دیگر موضوعات حدود شرعی قاعده » افساد فی االرض«یا » دادارت« موارد شبهه 
   « واهللا هوالعالم الرحمن الرحیم«.نجات است 

        

                یدانشاءاهللا موفق باش                                                                                          

 احمد رضا اسدي                                                                                            

                                                                                              12/2/1394 
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  برقعی مدرس به جمعی از شاگردانپاسخ حضرت آیت اهللا سید رضا 

 به نام پروردگار هستی

 یمللُونَ عما تَعبِم اللّهو هقَلْب مآث ا فَإِنَّههکْتُمن یمةَ وادواْ الشَّهالَ تَکْتُم283/بقره(و( 

   استاد درس خارج حوزه علمیه قم  مدرسحضرت آیت اهللا سید رضا برقعی

   با سالم

ئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی از آنجا که مس
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 

ی طاهري مؤسس و استاد به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعل
مستدعی است آنجناب به عنوان یار امام . یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود

و نماینده آن بزرگوار در امارات و استاد برجسته حوزه علمیه قم در رشته هاي فلسفه و کالم و فقه، ) ره(خمینی
توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و ج در آنها میها و مطالب مندربفرمایید که آیا دیدگاه

  افساد فی االرض به شمار آیند؟

پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت 
  . مسئلت داریم

  جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                                                                     
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  میالرح الرحمن اللّه بسم     

  

 به موسوم یعرفان يها مجموعه از یکی استاد و مؤسس ،يطاهر یمحمدعل يآقا شاگردان از یجمع سؤال به پاسخ در
  :میینما یم مطرح را یتذکرات محور سه در حلقه؛ عرفان

 و هینظر هر که است توجه به الزم آورده، بوجود را یاتهامات نهیزم که شانیا مکتوب و یانیب و یشفاه آثار ردمو در - ١
 چه ییها یکاست و اشکاالت حتماً و ردیبگ قرار نظران صاحب یبررس و نقد مورد دیبا يدیجد و نو روش و راه
 اشکاالت يدارا خداوند کالم و یاله اتیآ زا ریبغ ينظر و کالم هر رایز شود، یم افتی آن در ادیز چه و کم

 .ستین یمستثن قاعده نیا از هم شانیا آثار و بود خواهد
 يفقها توسط که يا گسترده قاتیتحق اساس بر است تذکر به الزم است، شانیا متوجه که ارتداد به اتهام مورد در - ٢

 :از است عبارت که آمده بدست يارزشمند جینتا است، گرفته صورت مقام یعال

 د؛ینما انکار اعالن اًیثان و باشد، نید با یدشمن و عناد سر از انکار اوالً دیبا ارتداد مجازات حکم موضوع تحقق "
 منظور و ندارد مالزمات آن به توجه که یکس گفتار مالزمات از نیبنابرا و د،ینما انکار به اقرار آزاد يفضا در یعنی
 آن بر یحکم موضوع تحقق، در شک و اثبات عدم صورت در و ستین هرفتیپذ ارتداد اثبات است نبوده نظر و

  ".دهد ینم را حکم ياجرا اجازه که باشد یم "درء " قاعده مشمول بالشک و شود ینم مترتّب

 محاربه با همواره ینید منابع در که است " األرض فی مفسد " مورد در پاسخ نیا قسمت نیآخر و سوم مطلب - ٣
 محاربه " همراه را االرض یف افساد از اعدام حکم ياجرا موضوع بزرگان، از يا عده نکهیا به توجه با و است آمده

 اهتمام به توجه با نیبنابرا است، محاربه تحقق باشد یم اسلحه همان که " فیس اشهار " حتماً که اند دانسته "
 باز باشد، یم مشکل اریبس لبتها صد که شود ثابت افساد اگر یحت انسان؛ عرض و مال و جان مسئله به مقدس شرع
 مشمول هم باز باشد، فقها گرید نظر مخالف ه،یفق کی نظر که یصورت در و بود نخواهد مذکور حکم موضوع هم

 .بود نخواهد اعدام حکم ياجرا يجا و بوده " درء " قاعده

 از اما کنم، حتینص را رممحت قضات بخواهم که دانم ینم یگاهیجا در را خودم من اگرچه دارم یم معروض خاتمه در
 همانند بوده، بزرگ يفقها نیب اختالف مورد که يا مسئله در کنم یم يادآوری ) نَیالمؤمن تَنفَع يالذِّکرَ فإن ( تذکر باب

 آراء اتفاق به شک صورت در محارب؛ و األرض یف افساد موضوع تحقق ای و قتل به محکوم ارتداد موضوع تحقق
 یاجتماع يآبرو و عرض يپا خصوصاً ست،ین حکم ياجرا يبرا ییجا و بوده " درء " عدهقا مشمول اسالم يعلما
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 چهره ،یجهان جامعه در خشونت با همراه يکارها نوع نیا به اقدام و است انیم در نیمؤمن و ها خانواده از يادیز عده
  .باشد یم ما همه فهیوظ آن حفظ کهیحال در کند، یم دار خدشه را اسالم تیرحمان جنبه و اسالم فیلط و رئوف

  .دیفرما تیعنا یاله احکام انیمجر همه يبرا را صالح و ریخ راه مودنیپ قیتوف خداوند

  

  نیالصالح عباداهللاعلی  والسالم

  مدرس یبرقع درضایس                                                                                                            

                                                                                                                  21/2/94 
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  پاسخ پژوهشگرعلوم دینی و حقوق بشر جناب آقاي عمادالدین باقی

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها نوم الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  استاد ارجمند جناب آقاي عمادالدین باقی دامه افاضاته؛

    با سالم

از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی 
ی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا است و در جای

با التفات به اینکه پیش از تقدیم این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی 
گردیده است، مستدعی است طاهري مؤسس و استاد یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم 

آنجناب به عنوان یکی از شاگردان شناخته شده فقیه عالیقدر آیت اهللا العظمی منتظري که طی سی سال گذشته داراي 
کتاب ها و مقاالت پژوهشی فراوانی در زمینه دین پژوهی بوده اید و برخی از آنها به زبان هاي عربی و انگلیسی 

 شمسی استاد تاریخ و معارف اسالمی در دانشگاه ها بوده 70 و 60ل هایی از دهه ترجمه و منتشر شده اند، در سا
اید و ضمنا چهره اي شناخته شده به عنوان فعال و نظریه پرداز حقوق بشر هم هستید بفرمایید، که آیا دیدگاه ها و 

اد فی االرض به شمار مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و افس
آیند؟ همچنین آیا می توان بر فرض وارد بودن اتهام عدم تخصص به شخصی، اظهار نظر او در مسئله اي را به 

  عنوان فقدان تخصص، گناه شرعی یا قانونی به شمار آورد؟

 احدیت  درگاه حضرتپیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از
 .مسئلت داریم

                                                جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                       
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  باسمه تعالی

 کتمان است، وي نزد خدا از که را شهادتی که کسی از ستمکارتر کیست و... اللّه منَ عنده شَهادةً کَتَم ممن أَظْلَم ومنْ
  )140 -بقره (»کند

حسب درخواست اعالم نظر کارشناسی درباره اینکه مطالب منتشره از سوي آقاي محمدعلی طاهري واجد وصف 
اهانت به مقدسات یا افسادفی االرض می شود یا خیر؟ به زعم راقم، رأي مراجع معظم و معتبر تقلید و مجتهدانی 

و سوگیري درباره موضوع، شناخته شده اند مالك است ولی نظر کارشناسان معارف دینی و که به فقدان پیشداوري 
همچنین اگر شائبه بدعت وجود داشته باشد چنانکه سهل . حقوقدانان آگاه به فقه اسالمی نیز درخور اعتناست

 -بقره(شهادت در آیه معهودانگارانه مسلمانانی را به زندقه و الحاد و افساد متهم نمایند، بجز امر به عدم کتمان 
 هو  اعدلوا تَعدلُوا أَلّا على قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم بِالقسط وال شُهداء للَّه قَوامینَ کونوا« و دستور شهادت به عدل )140

لتَّقوى أَقرَببر " اللّه لعنۀ فعلیه یفعل لم فان علمه، العالم فلیظهر أمتی فی البدع ظهرت إذا" ، به حکم)8مائده، ( ل 
افزون بر اینها تهمت افساد به مؤمن خود از . آگاهان است که با اظهار آگاهی و علم خویش با بدعت درآویزند

علیهذا اینجانب نیز به عنوان کسی که بیش از سی سال در حوزه علوم دینی پژوهش داشته ام، . گناهان کبیره است
گرچه عمده آنها مشابه یا موافق .  محمدعلی طاهري را به دقت مطالعه کردمکلیه منشورات مربوط و منسوب به آقاي

قرائت ها و نظرات رسمی مسلمانان به ویژه شیعیان و عرفا و متصوفه است اما در این مجال اصوال در مقام ارزیابی 
ل مطروحه می صحت و سقم و یا قوت و ضعف سخنان ایشان نبوده و فقط بر این نکته اساسی و محل نزاع در سوا

پردازم که آیا محتواي این منشورات در چارچوب فقه رسمی یا حقوق اسالمی متضمن الحاد و انکار و افساد هست 
  یا نیست؟

می تواند محل مناقشه قرار گیرد ) 83و82عرفان کیهانی،ص(گرچه کیفیت راه جمعی اتصال به شبکه شعورکیهانی
 آثار وي بدان اشاره شده با توصیف عضویت او در حلقه به  ضمن آنکه خداي محیط بر هستی که در جاي جاي

، »عشق اساس هستی است نه عقل«همچنین با این نظریه که . همخوانی ندارد) 84همان،(عنوان عضو چهارم
مشکالتی دارم لیکن پرواضح است که اینها صرفاً مناقشات نظري است و این سخن عرفا و متصوفه در درازاي زمان 

جود برکات و زیبایی ها و فواید و جذابیت هایش، منشاء لغزش هایی بوده است، چه این دیدگاه ها می بوده و با و
راقم در چند نوشته تفصیلی به نقد نظریه هاي دوآلیستی و دوگانه سازي . تواند بهانه و بستر کرامات دروغین گردد

ی بیش از این، وجهی ندارد اما مرکز ثقل پرداخته است و در این مجال اشارت» عشق و عقل«هاي مختلف از جمله 
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کالم در اینجا است که از منشورات مذکوره، انکار و ارتداد و افساد فی االرض، نمی توان استنباط کرد که اگر چنین 
باشد بزرگانی در زمره این اتهام قرار می گیرند و متقابال از دید عرفا، نیز عقلگرایان، کافر شده و در نتیجه همه کافر 

  .خواهند بود

در امر اعتقادي، محتمل است . هستیم» امر حقوقی و کیفري«از » امر اعتقادي«اساسا در مانحن فیه در مقام تفکیک 
شخصی مؤمن یا ملحد یا شاك و مردد باشد اما از حیث حقوقی آیا آثار جزایی بر آن مترتب می شود و می توان 

ت قائل شد؟ تعالیم قرآنی و سنت قطعیه و حتی فقه سنتی حاکی بخاطر داشتن این عقیده یا بیان آن، وصف مجرمی
یکی معنونین . از آن است که حتی اگر کسی منکر باریتعالی شود نمی توان به صرف این انکار، وي را مجازات کرد

. »اندطاهري خدا را انرژي می د«:تلویزیونی فلسفه در محفلی از بزرگان براي ممانعت از اظهار نظر ایشان گفته اند
گرچه نگارنده در آثار آقاي طاهري چنین عبارتی نیافت و به نظر می آید این کالم جزو مجعوالت براي تثبیت 
تهمت باشد و گرچه بی تردید اقاي طاهري به شهادت گفته ها و نوشته و سوابقش فردي موحد و مؤمن است اما 

آیا شرعاً ) امر عقیدتی(کسی منکر حضرت باریتعالی شودحتی اگر او چنین ادعایی کرده بود یا حتی باالتر از آن اگر 
محکوم کرد؟ پرواضح است که امر عقیدتی باید ) امر حقوقی و کیفري(و قانوناً می توان او را به اعدام و یا زندان

  .نقدعلمی شود نه مجازات

یرت است زیرا تاکنون انتسابِ الحاد و انحراف موهمِ افساد فی االرض به محتویات آثار جناب طاهري، موجب ح
معتبرین از علماي فریقین و حتی سلفیون آنها نیز به این شدت فتوایی علیه اصحاب عرفان و تصوف نداده اند و 

ابن تیمیه که به . برعکس، عده اي از اکابر علما و فقهاي اسالمی در فضیلت و بلکه افضلیت متصوفه و عرفا گفته اند
از نظر بعضی از علما، : ره است و کتابی در رد صوفیه و عرفا دارد می گویدپدر سلفی گري و جریان تکفیري شه

 سوره نساء است و عده اي هم آنها را بدعت گذار و خارج از سنت 39صوفی در حقیقت نوعی از صدیقین در آیه 
التصوف، : اويمجموعه فت(دانسته اند، عده اي هم آنان را افضل خلق و کامل ترین آنها پس از پیامبران می دانند

صوفیان و : ابن تیمیه سپس رأي خودش را که به مثابه رأي صواب تلقی کرده چنین بازگو می کند که). 13 ص11ج
عرفا، مجتهدون فی الطاعه اهللا هستند و برخی از آنها به سبب اجتهادشان از مقربانند و بعضی از اصحاب یمین اند و 

ان خطا می کنند، برخی از کسانی که منسوب به صوفیه هستند ظالم در هر دو صنف، کسانی هستند که در اجتهادش
به نفس خویش اند و برخی گروه هاي اهل بدعت و زندقه هم منسوب به آنانند اما نزد محققین اهل تصوف، این 

  ).14همان، ص(گروه از صوفیان نیستند مثل حالج که اکثر مشایخ صوفیه او را انکار کرده اند



 ٢٤

 زنادقه را نه صوفی بلکه منسوب به تصوف دانسته اما باز هم حکم افساد و الحاد نداده است و در او با وجود اینکه
 ابن مانند انیصوف از یبرخ لسان در را »اءیانب« بر »اءیاول« و »ینب« بر »یول« لیتفض: بیان مصادیق بحث اظهار می دارد

 وجود با را یعرب ابن ، رد کرده وتیوال شأن نه فتهای خاتمه نبوت شأن نبوت، ختم در معتقدند نهاآ نکهیا و یعرب
 را او غلو و دانسته الهغُ جزء ،است زده يرأ نیچن ،فصوص در نکهیا لیدل به بوده سنت لاه يعلما اعاظم از نکهیا

 ره بدون اما احترام با میینگو اگر را يالترمذ میحک ابوعبداهللا نکهیا ضمن هیمیت ابن). 274 ص 11ج(خواند یم باطل
 و سنت و کتاب مخالف که »هیالوال ختم«کتاب در او مردود سخن که شود یم متذکر کند، یم ادی یضیتعر گونه

 همان،(است بوده او امثال و یعرب ابن ضاللت مقدمه داشته، تیوال ذکر در که يغلو لیدل به است ائمه سلف اجماع
و تکفیر دیگران و با همه این احوال و اقوال و  شخصیتی چون ابن تیمیه با وجود گشاده دستی در تخطئه ).281ص

 شدیدي ضدیت که (جهمیه فقط) ص( ملت پیرو آیین محمد72علیرغم نقدهاي تندي که علیه همه فرَق دارد اما از 
 علماء، از در میان شیعیان نیز برخی. )342،ص12تیمیه،ج ابن(داند نمی امت داخل را منافقین و) دارد آنها با

 را بسطامی بایزید و) 177 ـ 183: 1339 مکارم،(خوانده  ها ناصبی از نوري بدتر محدث قول از را یعرب الدین محی
 خود خداي را او و کرده غلو شمس مقام در مولوي، :گویند می یا) 197 ـ 204 همان، (آورد می زنادقه شمار در

 بود خواهد آلود شرك و ضالل کتب از او دیوان و مشرکان  زمره در مولوي طبعاً که) 238 ـ 241 همان، (است دانسته
 حدیث، چهل سرالصلوه، سحر، دعاي شرح مانند خود عرفانی مختلف هاي کتاب در خمینی اهللا آیت که حالی در

 یاد نیکی و عظمت به عربی الدین محی از بارها حمد، تفسر و الحکم فصوص شرح علی تعلیقات و الصلوه آداب
 اسالم نسخه همان را آن که داشت دلبستگی چنان عربی ابن عرفانی قرائت هب وي. است نموده ستایش و کرده

 که خواهد می وي از شوروي کمونیست حزب دبیرکل آخرین گورباچف به اي نامه در و دانست می پیامبر حقیقی
 حکمت و سهروردي هاي کتاب و مشاء حکمت در سینا بوعلی و فارابی هاي نوشته" به را کشورش دانشمندان

 شناخت اصلی منابع عنوان به "عربی بن الدین محی بخصوص عرفا، کتب" از و دهد ارجاع "المتألهین صدر عالیهمت
 صحیفه(کند می قم شهر به عزیمت به دعوت متون این خواندن براي شوروي دانشمندان از و کرده یاد ناب اسالم
رسید در  چاپ به »توحید آواي «عنوان با که یاماین پ آیت اهللا جوادي آملی نیز در شرحی بر). 220 ص ،21 ج امام،

  .مدح ابن عربی و عرفا سخن گفته است

 و دانند می الهی عرفان منبع را آن یا و برند می بهره قنوت و نماز در موالنا دیوان اشعار از علماء از بسیاري همچنین
 و مکتوم سر و اهللا کالم منظوم سیرتف را کتاب این مثنوي شرح مقدمه در) ق1289 متوفاي(سبزواري مالهادي حاج
 متوفاي(چهارده و سیزده قرن اصولی فقیه خراسانی اهللا حبیب میرزا و) 9-10 سبزواري،(داند می قرآن آیات بیان
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 اقطاب و بزرگانی از علما و فقها ).43-44 خراسانی، (است خوانده می مثنوي نماز سجاده سر روز هر) ق1327
. و بسیاري از فقهاي معاصر و متأخر یا حاضر، در سلک عارفان بوده اند) 71-89چی،مطبعه : نک(مانندشیخ بهایی

آقاي طاهري نیز به عنوان یکی از توشه گیران از خرمن معارف این بزرگان در نوشته هایش به کرات به اقوال 
 اگر جرمی باشد در تکیه کرده است که نظرات و گفتارهاي مشابهی داشته اند و.... و) ره(مولوي و حافظ و خمینی

  .وهله نخست متوجه آن بزرگان است نه این بهره مندان

اگر هر فرقه اي از مسلمانان خود را معیار حق و باطل بداند و هر کس را با آنها زاویه دارد در مظان الحاد و ارتداد 
مناقشه قرار دهد و در و افساد قرار دهد، کاربست همین منطق و قضاوت از سوي دیگر نحله ها را نمی تواند محل 

مضافاً اینکه حضرت استاد، فقیه عالیقدر مرحوم آیت اهللا . نتیجه همه در مظان اتهام رفته و مؤمنی یافت نمی شود
منتظري از مراجع بزرگ معاصر، در واپسین سال هاي عمر خویش با اجتهادي بنیادین، کرامت انسان را مبنا قرار داد 

» ارتداد و افساد«و » عقیده«در این دوره، به فتواي ایشان مسئله . فقهی را  گشودو باب رویکرد انسان مدارانه 
محفوف به فساد عقیده، از دو جنس و ماهیت هستند و تفاوت عقیده و تغییر عقیده ماهیتاً مصداق ارتداد و افساد 

 حکومت/ 51-52ص حقوق، رساله/ 475-476 ص ،3ج استفتائات،/ 526-528 ص ،2ج استفتائات،:نک (نیست
 در عین حال با فرض )119-142 باقی،: نیز/ 692-695 ص فطرت، دین اسالم/ 130-132ص انسان، حقوق و دینی

، از یک جنس باشند نیز محتواي هیچیک از منشورات آقاي طاهري، »عقیده صرف«و » ارتداد«اینکه دو موضوع
ین، عنوان جزایی عقیده انحرافی وجود ندارد و حتی انحرافی و مجرمانه قلمداد نمی شوند به ویژه که در شرع و قوان

با معیارهاي اهل تکفیر هم این سخنان مصداق ارتداد و افساد نیست و اظهار آن مصداق حق آزادي عقیده و بیان از 
بسیاري از فقرات این منشورات نیز در چارچوب سنت گرایی تعریف می شوند مانند . حقوق مسلم بشري است

نوشته و یا در مقام توجیه و معقول » چند مقاله«اره غدیر، منجی، عاشورا، فلسفه حجاب در کتاب مقاالتی که درب
در حوزه عرفان نیز به نقد انواع عرفان هاي . برآمده است) 42-46انسان و معرفت،ص(سازي دعا، نذر و صدقه

ه و اصرار دارد که باید به سنت وارداتی پرداخته و آنها را مصداق تهاجم فرهنگی و راه نفوذ فرهنگی غرب نامید
  ).44-50عرفان کیهانی،: نک(ایرانی خود تکیه کنیم-پربار عرفان اسالمی

جاي شگفتی است که چنین نظراتی : افساد منضم به محاربه و خشونت مسلحانه جرم است نه عقیده متقاوت داشتن
 مائده سوره 33 د فی االرض، آیه شریفهافسا و مصداق جرم افسادفی االرض به شمار رود زیرا مستند جرم محاربه

 مگر عناوین نیست مجازات موضوع افساد بماهو افساد است و چنانکه مرحوم آیت اهللا مرعشی متذکر شده اند
 که است این آید می بدست وعقل موضوعه قوانین و روایات و آیات از شود زیرا آنچه ملحق بدان جزائی خاص
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 جرائم از خاصی عناوین براي باید ها مجازات بلکه شوند نمی وضع مبهم و یکل عناوین براي همیشه مجازات ها
 والسارِقَۀُ والسارِقُ ":حکم یا و " جلْدةٍ مائَۀَ منْهما واحد کُلَّ فَاجلدوا والزَّانی الزَّانیۀُ ": حکم  مثال:شوند گرفته نظر در

 بماهو مفسد« نه به عبارت دیگر. نیست حکم موضوع خودش »االرض فی مفسد«  بنابراین." أَیدیهما فَاقْطَعواْ
 محارب صورت این در و گیرد می قرار حکم موضوع که است »محارب بماهو اَو زان بماهو مفسد« بلکه, »مفسد

 احکام از حکمی موضوع مستقالً مفسد که شود نمی دیده فقه از موردي هیچ در. است گرفته قرار حکم موضوع
 هم آن تعریف به نیازي گیرد قرار مجازات موضوع خود تواند نمی »نفسه مفسد فی« اینکه به توجه با و گیرد قرار

 چنین مفسد، و گردد مترتب آن بر حکمی قانونی و شرعی نظر از که کرد تعریف است الزم را چیزي زیرا نیست
 کلمه غالباً اسالمی جمهوري از ی افزاید پسمرحوم آیت اهللا مرعشی که خود از قضات عالیرتبه بود م. نیست

 آیه از که است ناصحیحی برداشت است شده اشتباه این سبب آنچه و برند می بکار یکدیگر با را مفسد و محارب
  .االرض فی افساد _2 . محاربه _1:است شده ذکر موضوع دو آیه در گویند می آنان. است شده مائده سوره 33

 آیه خصوص مورد، در گیرد قرار خاصی مجازات موضوع تواند می مصداقاً مفسد بماهو سدمف بپذیریم اگر فرض بر
 حکم باشد بنا اگر زیرا گردد لغو محاربه ذکر آید می الزم زیرا باشد حکمی چنین موضوع تواند مورد بحث نمی

 مقدس شارع که به احتیاطی توجه با و گردد می لغو محاربه قید باشد یکی مفسد مطلق حکم و محارب مفسد
  ).45مرعشی، ص(پذیرفت را موسعی تفسیر چنین توان نمی است فرموده) خونها (دماء درباره

 فرموده منتظري اهللا آیت.اند دانسته شرط را سالح داشتن آیه این در افساد عنوان صدق براي هم فقها دلیل همین به 
 است شده قید سالح داشتن شده تصریح    فقها تاوايف و ) ع(بیت اهل روایات در آنچه بنابر"محارب" عنوان در: اند
و  اردبیلی مقدس و حلی محقق و الطَّریق، قُطَّاع کتاب در طوسی شیخ فتاواي نیز و باقر امام از روایاتی نقل به و

 محصل": فرماید می هایی استدالل و بحث از پس و است پرداخته نظر این تأیید در دیگر اي عده و جواهر صاحب
، 1ج ها، دیدگاه منتظري،("است اعدام مجوز  االرض فی فساد هر اینکه بر ندارد داللت مائده سوره 32 آیه اینکه کالم
 اهللا آیت و) 564ص ،42ج نجفی،(کرده تفسیر سالح تجرید به را االرض فی افساد نیز جواهر  صاحب. )460 ص

  )492ص ،2ج(االرض فی االفساد اراده و اسالن الخافه جهزه او سالحه جرد من کل هو  محارب:گفته است خمینی
 مانند هم دیگران که عباراتی از. است محاربه معناي متمم بلکه نیست افساد مطلق آیه، در االرض فی افساد از مراد و

صرف تجرید سالح هم براي اطالق  .شود می استفاده همین معنا اند کرده نقل لمعه در شهید و شرایع در محقق
 عالمه .شود می مستفاد آن در مداومت و عمل تکرار یسعی کلمه  محاربه کافی نیست زیرا ازعنوان افساد و

 رسوله و اهللا یحاربون جمله از را نظر مورد معناي فساداً، االرض فی جمله ویسعون« :المیزان می گوید در طباطبائی
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 با محاربه مطلق نه است راهزنی و عهجام امنیت به اخالل راه از االرض فی افساد از عبارت آن که سازد می مشخص
 هم باز باشد زمین در فساد و سعی صورت به محاربه که صورتی در  البته حتی)523 ص ،5 ج  طباطبایی،(مسلمین

 افساد «عنوان به بالنتیجه جرمی. کرد محکوم به مجازات افساد فی االرض را کسی توان نمی نیفتد اتفاق قتلی اگر
 هم فقها اتفاق مورد تعریف. محاربه براي است صفتی فقط االرض فی افساد. ندارد وجود یفقه متون در »االرض فی
 و ارعاب قصد به سالح کشیدن بر «یعنی. است پذیرفته را آن. ا.م.ق 183 مادة در مقنّن که است همان محاربه از

 نظر قرآن و در دیدگاه فقها،،از »االرض فی افساد «از  و منظور)78-49 ص پوربافرانی،(مردم امنیت و آزادي سلب
  .دارند پی در را قتل مجازات که است جرائمی فقط

 یکی از اظهارات مطرح شده درباره مانحن فیه، مجرمانه بودن اظهار نظر بدون تخصص در :عدم تخصص در دین
شد بلکه در مطالعه کلیه منشورات منسوب به آقاي طاهري در هیچ فرازي ادعاي تخصص دیده ن. مباحث دینی است

از سوي دیگر معناي لزوم تخصص . برعکس وي مطالب خود را در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار داده است
در هر حوزه اي این نیست که غیرمتخصصین، حق اندیشیدن یا نظر داشتن در آن زمینه را ندارند چنانکه همه جامعه 

دي و سیاسی نظر دارند و آزادي بیان و اندیشه یعنی که در درجات مختلفی از آگاهی هستندو در زمینه هاي اقتصا
حق اظهار آن ولی در عرف و حتی از سوي خود ایرادکنندگان، هیچگاه همه این نظرات، تلقی به رأي تخصصی و 

معناي تخصصی بودن اظهار نظر در حوزه هاي دینی نیز ممنوعیت دیگران از اندیشیدن و سخن . پژوهشی نمی شود
ه آیت اهللا خمینی حتی درباره فهم قرآن کریم، برخالف کسانی که فهم آن را در انحصار گروه گفتن نیست چنانک
 در که است اي گسترده سفره یک  قرآن: است آورده حمد و نیز در خطابه اي دیگر سورة تفسیر در خاصی می پندارند

 در که است اي گسترده  سفره قرآن«: گوید می نیز ي دیگر جاي در. کنند می استفاده آن از همه عالم غرب و شرق
 توانند می خود اشتهاي و وسع اندازه به همه فقیه و عارف و فیلسوف ، عامی و عالم و شده پهن عالم غرب و شرق

 بر توانند می عامی و عالم که است اي سفره افراد، و طبقات همۀ براي است آمده قرآن. نمایند  استفاده سفره این از
 نور، ،  وصحیفه170تفسیرحمد،ص(ندارد خواص و عوام و بشوند مند بهره آن از استعدادشان قدر هب و بنشینند آن سر
و البته این سخن برخاسته از ) 126-128 ص هدایت، کتاب قرآن:  و نک11/3/1360 مورخ ،252 - 251 ص ،14 ج

 خمینی در حالی است که این اظهارات آیت اهللا. دعوت مکرر آیات قرآن به تدبر در کتاب خدا از سوي ناس است
آقاي محمدعلی طاهري حتی درباره قرآن هم اظهار نظر نکرده و نوعا مباحث اخالقی و عرفانی را با نگاهی دینی 
بیان کرده است و حتی در این مباحث نیز در پی فرادرمانی یا درمان از طریق روانشناسی بوده است، چیزي که 

  . پی آن بوده اندعلماي اخالق نیز بدون ادعاي طبابت در



 ٢٨

اگر فرض بر این باشد که اظهار نظرهاي غیر متخصص، وصف مجرمیت یابد تکلیف خیل مداحانی که در زمینه 
تاریخ اسالم و کالم دینی سخنانی می گویند که عالمه محدث نوري صاحب مستدرك الوسایل، در لؤلؤ و مرجان 

 و صفحات 77-78 و56-57ص(آنان و بدتر از اینهادانسته و به تکذیب و تفسیق )32ص(آنان را کاسب و تاجر
می پردازد و شهید مطهري در دوجلد کتاب حماسه حسینی، فغان از تحریفات رخ داده از سوي آنان ) متعدد دیگر

سر می دهد و حتی امروزه گاه در تریبون هاي رسمی سخنانی به غایت خرافی و انحرافی بیان می کنند و کسی 
یست؟ تکلیف نمونه هاي فراوانی از ارباب معرفت که حتی فاقد سواد بوده و علما و متعرض شان نمی شود چ

 بزرگان آنان را تصدیق و یا به آنان اقتدا کرده اند چه می شود؟ نمونه مشهور آن کربالیی کاظم است که در
 رئیس اسالم، جهان هاي شخصیت و علما حضور با اراك در وي براي بزرگداشت المللی بین یک کنگره 1386سال

  .شد برگزار اسالمی ارشاد و فرهنگ وقت وزیر اسالمی و شوراي مجلس

مالك تخصص داشتن یا :  این دغدغه نیکویی است که اظهار آراء باید مبتنی بر تخصص و پژوهش باشد اما اوال
ه نیز عالمان به نداشتن، صرف ادعا یا تصدیق دیگري نیست بلکه آثار علمی بازمانده از اشخاص است چنانکه امروز

میرزا محمد «می گویند. شناخته می شوند نه به صرف اینکه کسی آنها را عالم یا مجتهد خوانده است» عالم«اثرشان 
صاحب «:نمی گویند شاگرد کاشف الغطاء یا شاگرد وحید بهبهانی، یا گفته می شود» حسن نجفی صاحب جواهر

 مراجعه کنندگان واستناد کنندگان به این علما هیچگاه ندانند که در واقع ممکن است. نه شاگرد فخرالمحققین» لمعه
در قضاوت و ارزیابی اشخاص مختلف برمبناي تخصص، تبعیض : ثانیاً. اینان در محضر چه کسانی تلمذ کرده اند

ر بدون اظهار نظ: نیکو بودن این دغدغه نباید بهانه ممنوعیت آزادي تفکر و بیان شود، رابعاً: وجود دارد، ثالثاً
و سخن مجرمانه از سوي متخصص و » من قال«است نه » ماقال«مالك. تخصص، ارزش علمی ندارد اما جرم نیست

 . غیر متخصص جرم است و سخن غیر مجرمانه از سوي هر کسی باشد جرم نیست

  

   عمادالدین باقی-والسالم خیر ختام                                                                                                  

  1393اسفند28 برابر با1436جمادي االولی28پنج شنبه                                                                                  
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: المجلد الحادي عشر: مجموعه فتاوي«) ق.ه728المتوفی سنه ( ابن تَیمیه الحرانی، شیخ تقی الدین احمد : مآخذ
/ ق.ه1416دارالکلمه الطیبه، : المؤسسه السعودیه بمصر، نشر و توزیع: ، مصر، قاهره، مطبعه المدنی»کتاب التصوف

المؤسسه : ، مصر، قاهره، مطبعه المدنی»کتاب مفصل االعتقاد: 4جلد: مجموعه فتاوي«ابن تَیمیه الحرانی، / م1995
 کالم عشر،القرآن الثانی المجلد فتاوي، مجموعه/ م1995/ ق.ه1416دارالکلمه الطیبه، : عالسعودیه بمصر، نشر و توزی

  م1995-ق.ه 1416الطیبه، قاهره،دارالکلمه اهللا،

  ش،1390 تابستان ،4 شماره ،3 دوره ،3 مقاله محاربه، جرم تحلیل ،)اصفهان دانشگاه استادیار(حسن پوربافرانی،

 وانی اهللا بن محمدهاشم، دبی حب،یخراسان/ ش،1369 ، خمینی  امام آثار نشر و  تنظیم  موسسه : تهران توحید،  آواي ، عبداهللا ، آملی  جوادي
 باب ششم، فصل خمینی، آیت اهللا، تحریرالوسیله،/ ش1330 شرکت چاپحانه خراسان، مشهد، ب،ی حبی اهللا، چاپ علبی حبرزایحاج م

 و تنظیم مؤسسه حمد، سوره تفسیر خمینی،/ خمینی امام آثار نشر و تنظیم  مؤسسه،14 ج نور، ، خمینی، صحیفه/ 2 مسئله محارب حد
 امام نشرآثار و تنظیم مؤسسه: تنظیم و تهیه سیزدهم، دفتر تبیان، خمینی، امام دیدگاه در هدایت کتاب خمینی، قرآن/ خمینی امام آثار نشر

 ،ی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم،ي بروجردیچاپ مصطف ،ي شرح مثنو،ي بن مهدي هاد،يسبزوار/ ش،1375 تهران، خمینی،
طاهري، چند مقاله، / م 2011طاهري، محمدعلی، انسان و معرفت، ارمنستان، شرکت انتشاراتی گریگور تاتواتسی، / ش،1374تهران، 

طباطبایی، عالمه / ش1388 ماندگار،،قم، انتشارات اندیشه)حلقه(عرفان کیهانی/م2011ارمنستان، شرکت انتشاراتی گریگور تاتواتسی، 
 از االرض فی حسن، افساد محمد مرعشی، آیت اهللا سید/ ش.ه 1363 ،5 ج همدانی، موسوي ترجمه سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان،

ر، مکارم شیرازي،ناص/ )56 تا 43 از - صفحه 14( 2 شماره - 1370 دادگستري، زمستان حقوقی: عقل، مجله و روایات و قرآن دیدگاه
 ـ 2 ج ،)نشرتفکر (1371  ـ 1 ج ،)جلد 3 (استفتائات رساله منتظري، آیت اله العظمی حسینعلی،/ ش،1339جلوه حق، قم، دارالفکر، 

 تهران، انسان، حقوق و دینى حکومت/ .ش 1383 ـ 1 چ سرایى، تهران، حقوق، رساله /).دانش ارغوان (1388 ـ 3 ج ،)نشرسایه (1385
پیام ها و نظریات منتشره فقیه عالیقدر حضرت آیت اهللا (دیدگاه ها/ ش 1387 ـ 3 چ سایه، تهران، فطرت، دین ماسال/ ش 1388 گواهان،

، تهران، انتشارات حقیقت، 37شماره) مجموعه مقاالت(مطبعه چی، سیدمصطفی، عرفان ایران/ ش،1382، قم، 1،ج)منتظري در زمان حصر
نوري، میرزا حسین، لؤلؤ و مرجان در آداب / ش،1363تهران، انتشارات صدرا، ، )جلد2(مطهري، مرتضی، حماسه حسینی/ ش،1393

 رکنی، قم، نشر پیا.م.ع:سخن گفتن اهل ایمان، تصحیح و تعلیق
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9  
   دکتر علی رعیتی پژوهشگر علوم دینی آقايپاسخ

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه ثمآ فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

  دکتر علی رعیتیآقاي محقق ارجمند و فاضل جناب 

   با سالم

از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی 
 مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء

به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 
مستدعی است آنجناب به عنوان شخصی که از . یکی از مجموعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود

  و متخصص در علوم و معارف دینی هستیداز و قم و لبنان کسب فیض کردهزرگی در شیرمحضر علماي ب
 بفرمایید که آیا دیدگاه ها و مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق ،گردیده ایدل  به درجه اجتهاد نایوهمچنین

  تفکر ضددینی و خالف شرع یا ارتداد و افساد فی االرض به شمار آیند؟

ز پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت پیشاپیش ا
  . مسئلت داریم

  جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهري                                                                                     
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  شانهی تعال بسمه

  ترممح کنندگان پرسش

  ؛ي بهروزي آرزو و سالم با

  :رساندی می آگاه به نیمحترم شما پاسخِ در د،یتمه رسم به راًیتوق

ی بااندک. است) ص(یگرام رسول بای علن عداوت و عناد و نیموحد و دیتوح با آشکار دنیورزی دشمن کفر، -1
 اما. است آشکاری دشمن دری تعال ندخداو با کافر. میابی یم نکته نیا در را مشرك و کافر فرقی اله اتیدرآ تامل

 در. امانست و امن در فرض نیا با و دینمای نم آشکار  را وآن دارد جان و دل در رای دشمن همان بسا چه مشرك
 و دیتوح با ابولهب بسان نیمشرک ازی گروه زین و هود، یمانند کتاب اهل ازی برخ) ص(اسالمی گرام رسول زمان

 آنی اله امیپ به گرچه شانیا ازی بعض و کافرند قران حکم به البته و شدند ارآشکی دشمن در حضرتش دعوت
 گفت توانی م گریدی انیب به.مشرکانند همان نانیا که نخاستند بر زین عداوت و عناد به کنیل نداشتند مانیا حضرت

 ، کفرة چون نآ فروعات و ومشتقات کفر ي کلمه. آنستي لغوي معنا در خلط حاصل کفر از متفاوتی تلق که
 به کافر د،یتوحی علنی نف با مشرك ز؟یچ چه به کافر میبدان که نیا جز بود نخواهد درك قابل کافر و کافرون

 و انفاق به کافر دن،یورز بخل با لیبخ و رسالت، به کافر عبداهللا، محمدبن رسالتی علنی نف با کتاب واهل د،یتوح
  .است شرط معاندانه فعل ظهور کفر در پس. آخری ال

 کفر ا یو شرك د،یتوح متضمن است ممکنی مکتوب و ملفوظ قول هر اعتقادات ساحت در که است روشن اریبس
  .اند رازگونه و آلود راز ا یو حیصر اقوال، نیا ناچار به و باشد

 ربمش از را شهود راه ، حواس یِادراک يِخطاها دام از دنیره با ، حق به وصال و قتیحق افتني یبرا عرفان -2
 انیست،بین کم کهی دالئل به گفت دیبا. دینمای م رهنمون بدان و دهیبرگز ، درون ي تجربه و جذبه و حال و شور
 ،یاسالم عرفان( ی      عرفان مکاتب ي همه امای رازگونگ نیا در . جانست هم و همراهی رازگونگ با شتریب ،یعرفان

 آن، به وصول طرق و قتیحق از کیهر باور که ترکندهرچندمش) دیپد نوي ها عرفان ، شمول جهان وی سنت عرفان
 د،ینوپدي ها عرفان ازي اریبس در وی  اله اقدس ذات ، قتیحق مصداقی سنت وی اسالم عرفان در. است تفاوت در
ی ول. است آرام نا شانِیپر از شیب د،یتوح به توجهش آرام، درون از انسان البته صد که استی درون آرامش قت،یحق

 محبوب وی اله اقدس ذات را قتیحق کهی عرفان شرافت وي برتر در  دینشا و دینبا که استی هیبد زین نکته نیا
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 ندیبی م خالصه درون آرامش در فقط را قتیحق که دینوپدي ها عرفان با را آن و داشت روا دیترد داند،ی م مطلق
 شتّانَ. دید کسان یزدند، افسانه ره قتیحق دندید نه نچو و کاذبند مدعا و ادعا نیا در – همه نه – ها آن شتریوب و

  .ذاك و هذا نیب الفرق

 ک ینیا اما ،ی لسوفیفی حت  نه وی عارف نهی  حافظ نه مینیبی میی موالنا نه نوشته نیا موضوع در چه گر – 3
 وی فلسف وی رفانع مکاتب رهروانِ و رهبران  همواره خیتار طول در ، نوشتن و گفتن رازگونه که است تیواقع

ي علما. است قیتفس و ریتکف آن ي نهیکم که ساخته روبروی فراوان مشکالت با راي گو دهیچیپ زانِیگر صراحت
 اختالف در ، توقّف و ریتکف و دییتا يِرا سه با ها، رازگفته نیا ازیی رمزگشا زانِیم به بسته زین معظّمي فقها و انیاد

 انیاع شمردنِ بر بای الوثق عروة معتبر کتاب دري زد یکاظم محمد دیس اهللا ۀیآ زرگب هیفق نمونهي برا.هستند و بوده
 نیا اگر دیفرمای م  و آورده ومجبره مجسمه با همراه را وجود وحدت به نیقائل کافر، رامونیپ  بحث در نجسه،

 لوازم به نانیاي بندیپا وی آگاه به علم چون(است نجاست و کفر عدمي اقو قولِ ، باشند بندیپا اسالم احکام به افراد
 کافر را آنان باشد،ی م اعتقاداتشان ي الزمه کهي مفاسد بهي بندیپا به علم صورت در اما). ندارد وجود اعتقاداتشان

 شتریب  ، غالب ي هیرو به کهي و انینیپس از تن صدها و ها ده و سترگ، هیفق نیا که آنست جالب. داندی م نجس و
  را وجود وحدت به قول ي الزمه مفاسد ه چگایه زدند، هیتک تیمرجع فیشر مسند بر او کتاب بر شتننو هیحاش با
 نقلِ با ،دیس کالمِ نیا بر هیتحش با مستمسک کتاب در میحک محسن دیس اهللا تیآ بزرگ مرجع. نفرمودند نییتب

 نیا به ظن حسن که دارد مضمون نیبدی قول وجود، وحدتي معنا انیب در اسفار، بري سبزوار مرحوم ي قهیتعل
 وحدت)  يرازگونه (کالم که شوندی م سبب باشد،ی م به مامور شرعاً که صحت بر حمل و خاص دیتوح به نیقائل

  .کاهدی م دیسي فتوا حدت و شدت ازی اندک قیطر نیبد و میکن حمل آن ظواهر خالف بر را انیوجود

 نه ،یمشرک نه دمیدی شرک نه آني درمحتوا و مطالعه راي طاهر يآقا مولف ي شده ارسال کتب جانب نیا -4
 اصول به استشهاد وي خداوند خاص و عام رحمت انیب عکس به بلکهي مفسد نهي فساد نه وي کافر نهي کفر

 وا ، )ع  ( طهارت  و عصمت تیاهلب و ) ص( ی گرام رسول سنت و خدا کتاب ازي رویپ به را ما ،یاخالق مسلّم
 میحک مرحوم که همانگونه را، نهفتهی لغزش ای یرازگونگ ا یابهام مارالذکر مولف دیوعقا آراء در چنانچه که داردی م

 شناخت بر فرع شئ به حکم که نیا مضافاً.میینما اجتناب ریتکف از صحت، بر حمل با و میبنگر ظن حسن به فرمود
 شناخت یِواف وی کاف حصول از مانع کتب، نیا در مولف نظراتی برخ یِاحتمالی رازگونگ و ابهام و بوده موضوع
  .باشدی م موضوع
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 مولِّف تیشخص خصوص در و است مذکور کتب يمحتوا متوجه فقط نوشته نیا در ریحق نظر کنمی م دیتاک ختاماً
 ي مجموعه اصحاب لیدل نیهم وبه بوده آگاه نا و اطالعی ب ،يوی اجتماع ای یشخص واکنش ا یکنش هرنوع و

  .والسالم.  بیتکذ نه مینمای م دییتا نه را حلقه عرفان

 

  یتیرعی عل                                                                                                                                   
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  شاگردانپاسخ جناب آقاي دکتر سید منصور میرسعیدي به جمعی از 

  به نام پروردگار هستی

  )283/بقره(علیم  تَعملُونَ بِما واللّه قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها ومن الشَّهادةَ تَکْتُمواْ والَ

   دکتر سید منصور میرسعیدي  آقاياستاد ارجمند و فاضل جناب

  با سالم

موضوع فقهی و تشخیص آن در صالحیت متخصصان علوم اسالمی از آنجا که مسئله ارتداد و افساد فی االرض یک 
است و در جایی که به امور مهمه اي چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد علیهذا 
به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري مؤسس و استاد 

مستدعی است آنجناب به عنوان استاد دانشگاه . وعه هاي عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شودیکی از مجم
، که آیا دیدگاه ها و بفرماییدو دانش آموخته علوم دینی که به درجه اجتهاد نایل شده است، ه حقوق جزا رشت در

ا ارتداد و افساد فی االرض به شمار مطالب مندرج در آنها می توانند از مصادیق تفکر ضددینی و خالف شرع ی
  آیند؟

پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت 
 . مسئلت داریم

 حمد علی طاهريجمعی از شاگردان استاد م                                                                                     
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  )ع(و الصلوه علی رسول اهللا و آله الطاهرین 
  

در پاسخ به مرقومه واصله از سوي جمعی از شاگردان آقاي محمدعلی طاهري و ضمن سپاس از حسن ظن و 
 ارتداد و افساد فی االرض به عنایت آنان، مختصراً نظر خود را درباره محتواي تألیفات مشارالیه و نسبت آنها با اتهام

  :شرح آتی اعالم می دارد
اینجانب با امعان نظر در کتاب ها و نشریات متعلق به آقاي محمدعلی طاهري ؛ نشانه اي از ارتداد و افساد فی 
االرض نیافتم؛ زیرا چنانکه در کتب فقه استداللی آمده از یک سو ارتداد، خروج فرد مسلمان از دین اسالم است و 

ضروریات دین در قلمرو عقاید عبارتست از . ز سوي دیگر، خروج از اسالم با انکار ضروریات دین شکل می گیردا
و کتاب ها و نشریات فوق ، به ) ص(عقیده به وحدانیت خداوند و آمدن رستاخیر و حقانیت رسالت پیامبر خاتم 

گذارند؛ و باور نویسنده به رسالت نبی مکرم صراحت بر یکتایی خداوند هستی و تحقق جهان واپسین مهر تأیید می 
نیز از شهادت او به قرآن کریم به عنوان وحی منزل الهی و استنادهاي متعدد وي به آیات مصحف ) ص(اسالم 

به عالوه نویسنده باور خود به ضروریات عملی فقهی همچون نماز و حج را بویژه در کتاب . شریف آشکار می شود
  .ده نشان داده استبه خوانن» چند مقاله«

با عنایت به مصادیقی از افساد منعکس در کتب معتبر فقهی و : و اما در مورد اتهام افساد فی االرض نیز باید گفت 
، افساد فی االرض عبارت از رفتارهاي فیزیکی است 1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 286نیز مستنداً به ماده 

ت جانی و مالی افراد و یا هنجارهاي اخالقی جامعه را دستخوش تهدید می که نظم عمومی یا امنیت کشور یا امنی
سازد؛ در حالی که محتواي این کتاب ها و نشریات که در جاي جاي آن دعوت به صلح با خداوند و صلح با انسان 

 راستاي تالشی مثبت درها و صلح با عالم هستی موج می زند، از قضا در این وانفساي بحران اخالقی می تواند 
پیشگیري اجتماعی از افساد و کوششی در بسط ارزشهاي اخالقی و دینی و کاهش جرم و بزهکاري محسوب و 

  .تفسیر شود
           با احترام                                                                                                          

  سیدمنصور میرسعیدي
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  پیوست اول
  
  
  

  مرجع عالیقدری  آیت اهللا العظمی بیات زنجانحضرت  پاسخ     
  
  
  
  

 به حضور حضرت آیت اهللا بیات زنجانی  رسیده و 94جمعی از شاگردان  استاد محمد علی طاهري در اردیبهشت 
  .کردنداروا به ایشان پرسش هایی را مطرح ضمن شرح وضعیت آقاي محمد علی طاهري و اتهامات ن

 ت اهللا بیات زنجانی در بیاناتی دلجویانه آنان را دعوت به آرامش و توکل به خدا کرده و متعاقباً متن مشروحی راآی
                                                         :    درباره نظرات فقهی خویش نسبت به سواالت عنوان شده ارائه فرمودند که ذیل تقدیم میشود
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اسخ حضرت آیت اهللا العظمی بیات زنجانی به سئوالی در باب محاربه و ارتدادپ  

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

متن سئواالت ارسالی پیرامون محاربه و ارتداد و پاسخ هاي جامع مرجع عالیقدر حضرت آیت اهللا العظمی بیات 
  :این سئواالت، به شرح زیر می باشدبه ) مدظله العالی(زنجانی

با عرض سالم خدمت مرجع عالی قدر تشیع، حضرت آیت اهللا العظمی بیات زنجانی و آرزوي سالمتی و توفیقات 
  :روزافزون براي آن بزرگوار، سئواالت خود را به شرح زیر خدمت دفتر معظم له ارائه می دارم 

العات و تفکرات بسیار در باب ادیان آسمانی و به اختیار و اراده فرض کنید که فرد مسلمانی پس از مط-سئوال اول
آیا از نظر معظم له چنین فردي مرتد بوده . خود و با انتخاب جاري شده از تفکر، اقدام به تغییر دین خود کرده باشد

 از و محکوم به مرگ است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً دلیل جاري شدن چنین حکمی براي شخصی را که
 عنایت کرده است - به منظور انتخاب مسیر خود در زندگی–روي اختیار و اراده اي که خدا به تمامی انسان ها 

  .، چنین تصمیمی گرفته است را توضیح دهید)خواه این انتخاب درست باشد یا غلط(
  محارب چه کسی است؟-سئوال دوم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   

 در ضمن سئوال و -ولو به طور مختصر-م و تحیت؛ براي پاسخ دادن به مسائل مطرح شده فوق، الزم است با سال
  .جوابهایی بدانها پرداخت

با -فرض کنید که فرد پس از مطالعه و تفکرات بسیار در باب ادیان آسمانی و با اختیار و اراده خود : سئوال اول
ام به تغییر دین خود کرده باشد، آیا چنین فردي مرتد و محکوم به مرگ  اقد-انتخاب جاري شده از مطالعات و تفکر

  .است؟ براي روشن شدن مسئله ابتدائاً باید به نکات زیر دقت شود
دین عبارت است از مجموعه معارف، شناختها، باورها، اوامر و نواهی اي که از طرف خداي جهان توسط . نکتۀ اول
در واقع دین، حقیقت راه و رسم زندگی انسان را طوري ترسیم . عالم شده استا) ص(به پیامبر وقت ) ع(جبرئیل 

. می کند که او را از نقطه حضیض به اوج، و از مرحله حیوانی و سبعی، به مرحله ملکی و فوق آن سوق می دهد
وزاند و در دین عهده دار سعادت انسان در دنیا و آخرت است و هم معارف و شناختهاي حقّه و درست را می آم

فرد ایمان و باور بوجود می آورد و هم راه رسیدن و نیل به آنها را، و از این جهت است که قرآن کریم حرکت و 
بنابراین اگر رسوالن خداوند مردم را به . سلوك دینی را راه راست، صراط اهللا و صراط العزیز الحمید نامیده است

این است که دین و دینی بودن، همان سیر و سلوك از مراحل دین و گرایشهاي دینی دعوت کرده اند، براي 
دوم . گوناگون زندگیِ همراه با نقایص، سبعیت، حیوانیت و ورود به مراحل باالي آدمیت و انسان کامل شدن است
دها و اینکه با توجه به نکته اي که در بند اول توضیح داده شد، بدین مضمون که دین ترکیبی از بودها و نبودها، بای

 و اعقاد قلبی به آنهاست؛ بنابراین   نبایدها و اوامر و نواهی است و اساس این معارف، بر شناخت درست و ایمان
دین، تدین و دیانت در گرو فهمیدن درست، ایمان و التزام عملی به لوازم دین است، به همین جهت دین با زور، 

، ”الاکراه فی الدین“: متضاد هم اند و اینکه در قرآن آمده است) اردین و اجب(اکراه و اجبار قابل جمع نبوده و این دو 
ایمان یعنی . دین به معناي فهمیدن درست و ایمان به مفاد و پیام آن است و این مسئله با اکراه فراهم نمی گردد

ی بدست  و انجذاب درونی و باطن  اساس آن بر کشش و جذبه بوده و بدون حب و داد و اتصال روح و روان که
نمی آید، در واقع اساس دین بر عشق، محبت، دلبستگی و تعلق خاطر است و پر واضح است که این مفاهیم از 
مقوالتی چون اکراه، اجبار، زور، تحمیل، ارعاب، تهدید، ارهاب و حتی تطمیع، فرسنگها فاصله دارد و اینکه در منابع 

عنی اساس دین بر محبت و اساس خالف دین که از آن کفر دینی آمده است که آیا دین غیر از حب و بغض است، ی
  .تعبیر می شود، بر بغض و کینه استوار است

با عنایت به مطالب مذکور در بندهاي یک و دو، باید دانست که پذیرفتن اصول معارف حقّه دینی با تعقل، . سوم
اهی دینی، مرهون معارف درست و ایمان به تدبر، برهان و استداللِ صحیح می باشد و هم چنین پذیرفتن اوامر و نو

براي مثال وقتی که انسان با . است) ع(آنها و وثوق و اطمینان به صداقت، امانت، سالمت و عصمت رسوالن الهی
استدالل و برهان عقلی به این نتیجه برسد که عالم، خدایی دارد و آن خدا واجب الوجود و واجد کلیه کماالت و در 
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م و القدره و دیگر کماالت، مبدأ عالم و غایت الغایات بوده و او رسوالنی را براي سعادت بشر نتیجه واجب العل
فرستاده و آنان را با مالئکه خود یاري فرموده است، از طریق مالئکه و رسوالن خود، روش انسانی حرکت کردن را 

مطابق آن عمل کنیم دین اسالم و دین آموخته و اسم آن را دین گذاشته است و اکنون دینی که از ما خواسته شده 
پیامبري که رسالتش کلّی است یعنی جن و انس، شرقی و غربی، سیاه و سفید را شامل می . است) ص(نبی خاتم 

بدلیل خاتمیت دین، پیامبر آن نیز خاتم است و در نتیجه ناسخ همه ادیان گذشته و . شود و براي گروه خاصی نیست
که با آمدن این دین، آن ادیان دیگر منسوخ بوده و تبعیت از آنها، با علم به خاتمیت این معناي ناسخ بودن این است 

هرچند افرادي که غافلند و اطالع دقیقی از سیر و تطور ادیان الهی ندارند اگر از آن ادیان (دین کفایت نمی کند 
 عقل ما حکم می کند دینی زندگی کنیم، بنابراین اگر). پیروي کنند، در صورتی که مقصر نباشند معذور خواهند بود

مثل این است که دوره . همین عقل حکم می کند از آخرین و کاملترین آنها که همان دین اسالم است تبعیت کنیم
اکنون . یک نظریه سپري گردیده و نظریات جدیدتري آمده باشد و نقصان و بطالن آن پیشینیان را اعالم کرده است

 به سراغ ادیان دیگر برویم مثل این است که نظریات جدیدتر و علمی تر را رها کرده و اگر به جاي دین اسالم
اگر فردي مسیحی، یهودي یا زرتشتی واقعی باشد، موظف . مجدداً بسراغ نظریاتی برویم که زمانشان گذشته است

به تبعیت از رسول است به تمامی مطالب تورات، انجیل و اوستا عمل کند و یکی از همین مطالب، موظف بودن 
بنابراین عقل آدمی اگر تحت تأثیر هواهاي نفسانی و توهمات و تخیالت قرار نگیرد، چنین حکم . است) ص(خاتم

  .می کند که سراغ دین اکمل برود و دین اکمل و خاتم، دین اسالم است
انسان در آغاز باید با . ار استهمان طور که تذکر داده شد مبناي تدین، بر عقالنیت، فهم، باور و عشق استو. چهارم

دقت کافی و عقالنیتی مختار، آن را فهمیده و مورد تأمل قرار دهد و آنگاه که به حقّانیت و درستی آن واقف شد، آن 
مادامی که فرد قانع نشده و دوباره سئواالت و پرسشهاي زیادي در ذهن دارد، نمی تواند ادعا کند که . را بپذیرد

، معرفت و ایمان دارد، چون ایمان، فرعِ بر علم و معرفت درست است و در غیر اینصورت تدین، نسبت به آنها علم
باید دانست که در اصل دین و دینداري، نمی توان تقلید کرد و باید خود .  اُمهات و اکابر خواهد بود تقلیدي از آباء،

رت مختار و آزاداندیشانه، روي ادیان الهی مطالعه دست یابد و اگر انسان به صو) و بالتبع ایمان(فرد به علم و یقین 
کرده و میان آنها به نوعی مقایسه بپردازد، خواهد دید که دین خاتم با توجه به آن عناصري که دارد جاودانه شده، و 

 گفته بنابراین زمانیکه.  پاسخی قانع کننده دهد توانسته امروز، فردا و فرداها به تمامی توقعات و انتظارات بشریت،
می شود فرد با آزادي و اراده کاملِ نشئت گرفته از تفکر، تصمیم گرفته دین خود را تغییر دهد، سئوالی که پیش می 
آید این است که آیا در این سیر تفکر به کم و کاستی در این دین رسیده است؟ که در این صورت باید مطرح کند و 

 گردد، یا اینکه در دین جدیدي که انتخاب کرده، خصوصیتی برتر با متخصصانش در میان بگذارد تا شبهه اش مرتفع
و شاخص یافته که بر دین پیشین ترجیح دارد که در این صورت نیز باید با متخصصان ادیان، این مسائل را در میان 

ی بودن دین اما اگر سلیقه در میان باشد، مبرهن است که با توجه به ماورائ. بگذارد تا حقیقت امر برایش روشن گردد
و تحت انقیاد بشر و طبیعت دنیوي نبودن، اصل و فرعش را باید رسوالن الهی مشخص کنند و درست و غلط آن، 
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 مگر آنکه خداي ناکرده انسان خودش را جاي خدا بنشاند و  با شاخص هاي آنان قابل بررسی و ارزیابی باشد،
. ي بحثش در یک مباحثه منطقی و صحیح نیستبعنوان خداي زمین براي خود، دین و آئین درست کند که جا

بنابراین اگر در اصل پذیرش دین، آزادي فکر و انتخاب آزادانه ضروري است، در ادامه آن هم به همین صورت 
اما پس از آنکه انسان آزادانه و با درك کامل، درستی و حقانیت یک مسئله را درك . آزادي و انتخاب مشهود است

درست مثل آنکه براي صحت یک مطلب استداللی کند و این (درست و غلط تشخیص داد، کرد و خالف آن را نا
، معنا )استدالل از حیث ماده و صورت درست باشد و با این استدالل درست، صحت آن مطلب مورد باور قرار گیرد

جه رسیده باشیم ندارد از آن عدول کرد و بسراغ مطلبی رفت که غلط بودن آن مشخص است، مگر آنکه به این نتی
بنابراین تغییر دین یا به . که آن استدالل درست نبوده که در این صورت مشخص است راه را درست طی نکرده ایم

معنی کاستی در دین قبل یا اکملّیت دین جدید است که این فرض ها با خاتمیت دین اسالم قابل جمع نیست، مگر 
ن صورت نقطه نظر خود را باید تغییر دهیم؛ البته برخی معتقدند تغییر اینکه خاتمیت دین اسالم را نپذیریم که در ای

دین می تواند به صورت سلیقه اي انجام پذیرد که این مسئله نیز بسیار خطرناك بوده و راه را براي ساخته شدن 
خ خواهد داد که ادیان تقلبی، انبیاي دروغین، رماالن و دزدان معرفت، می گشاید و به تبع آن ضایعاتی براي دین ر

  .جبرانشان ساده نخواهد بود
باشد به معناي رد شد، عبور کرد، قبول نیفتاد، مردود شد و پس ارتداد، مصدر باب افتعال از ماده رد و رده می. پنجم

اگر شخصی پس از تشرف به دین «: در اصطالح قرآن کریم، روایات اسالمی و فقهی آمده است. داد، آمده است
به نظر . »آن خارج شود و غیر آن را برگزیده و یا هیچ دینی را برنگزیند و الدین زندگی کند، مرتد استاسالم، از 

اگر کسی از دینی که دارد مرتد گشته، از آن خارج گردد و کفر :  سوره بقره که می فرماید217می رسد ظاهر آیه 
پس اگر کسی از دین . ند را شامل می شودبورزد، هر دو صورت یعنی چه دین دیگري برگزیند چه الدین زندگی ک

حقّه و در فرض قرآن پس از آنکه به آن ایمان داشته خارج شود، مرتد شده و این فرد اگر در وضعیت ارتداد از دنیا 
  .برود، در صف کافران قرار خواهد گرفت

مرتد . مرتد ملّی - 2رتد فطري م -1: مرتد را فقها با توجه به روایات اسالمی به دو دسته کلی تقسیم کرده اند. ششم
فطري کسی است که با فطرت اسالمی به دنیا آمده و والدینش مسلمان بوده اند، در محیط اسالمی تربیت شده و 

اما مرتد ملّی کسی است که در محیط . پس از بالغ شدن از روي علم و اختیار دین دیگر یا الدینی را برگزیده است
سلمان متولد شده و در همان محیط بزرگ شده اما پس از بلوغ به دین اسالم گرویده و غیر اسالمی، از والدینی غیرم

الزم به ذکر است که ارتداد در ). چه به سمت وضعیت پیشین چه الدینی(سپس دوباره از دین اسالم برگشته است 
  . تفاوتی ندارد– چه زن چه مرد –هر دو جنس 

اشد، در هیچ کدام از دو دسته کلی تقسیم بندي، به هیچ وجه حکم از نظر فقهی در صورتی که مرتد زن ب. هفتم
اعدام براي او اعمال نمی شود و تنها در صورتی که نزد مجتهد عادل جامع الشرایط، ارتدادش ثابت شد با دستور 
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 به وي تحت نظر گرفته شده تا مجدداً مسائل و مشکالت او مورد مداقه و بررسی قرار گیرد تا شرایط بازگشت او
  .دین اسالم فراهم شود

اما اگر مرتد مرد باشد، به این شرط که سابقه دین دیگر و یا الدینی داشته، با حکم مجتهد عادل جامع الشرایط، 
. تحت نظر گرفته شده و با بحث و بررسی در زدودن اشکاالت، شبهات و ذهنیتهاي وي کوشیده می شود تا بازگردد

عنی در محیط اسالمی زندگی کرده و از مزایا، ویژگی ها و جهات برجسته اسالم اما اگر فرد مرتد فطري باشد، ی
که از تمامی جهات، درستی عقاید اسالمی را قبول دارد و در عین حال از روي لجاجت و مطلع باشد، با فرض این

ین باره آراء فقها عناد آن را مردود و نادرست اعالم می دارد و در حقیقت براي دشمنی با اسالم مرتد شده، در ا
نظر اینجانب این است که مرتد فطري هم اگر توبه کند، پذیرفته می شود لیکن وقتی معلوم و مبرهن . مختلف است

شد که چنین فردي مرتد است، اگر ازدواج کرده باشد و همسرش متوجه ارتداد او شود، آن عقد باطل شده و هر دو 
اما اگر بین خود و . او از مالکیتش خارج و به ورثه منتقل می شودبر یکدیگر حرام می شوند و همچنین اموال 

خداي خود توبه کند، با عقدي جدید می تواند ازدواج مجددي با همسرش انجام دهد و اگر دوباره کسب و کاري 
ا ندارد، الزم به ذکر است که بعد از توبه، هیچ کس حقّ تعرّض به وي ر. را آغاز کند، نسبت به آنها مالک خواهد بود

خداي جهان ) با تمامی شرایط فوق(اما اگر خداي ناکرده عناد ورزیده و روي همان کفر و جحد خود اصرار کند 
  .اجازه داده با حکم شرع فقیه عادل جامع الشرایط اعدام شود

هشتم؛ ممکن است کسی بپرسد مگر در دین آزادي نیست؟ با این حساب چرا فرد مجبور است دین را با زور 
پذیرد؟ اصالً چرا در اسالم براي این نوع موارد اجازه اعدام داده شده است؟ براي روشن شدن پاسخ سئوال به این ب

نکته مهم و ضروري باید توجه کرد که خداي جهان، همانطور که براي انسان حرمت قائل شده و کشتن بناحق یک 
یفر آن را آتش ابدي جهنم قرار داده است، براي آدم را ، مساوي با کشتن همه انسانها و انسانیت می داند و ک

اگر ما براي انسان حریم و حرمت قائلیم، براي خداي عالم و دینش نیز باید . خودش و دینش هم حرمت قائل است
کسی که با خدا و دین خدا، از روي عناد، لجاجت و کینه مقابله کند و هیچ دلیل موجه . حریم و حرمت قائل شویم

 این مقابله نداشته باشد، خدا اجازه دفاع داشته و از خود دفاع می کند، چون خداي عالم انسان را و منطقی براي
براي کمال خلق کرده است و کسی که با خدا دشمنی ورزیده و عناد از خود نشان دهد، پیدا است که نمی خواهد 

  .خودش را با خالق عالم و حرکت کلی جهان، همسو و هماهنگ سازد
 جانب خدا رسالت دارند تا دین را از قبل او براي بندگانش ارمغان آورند تا بندگان، خود را با آن منطبق انبیاء از

ساخته و سعادت خود را بدست آوردند، و زمانی که در برابر خدا و رسوالنش ایستادند و از خود انعطاف نشان 
 در این باره این است که ارتداد به سادگی قابل اثبات اما نکته بسیار مهم. ندادند، بطور طبیعی زیانش را خواهند دید

اگر با فردي روبرو شدند که اشکاالت . نیست و دیگران حق ندارند هرکسی را با این صفت مورد تهمت قرار دهند
 و استدالل بود، دانشمندان دین موظفند با کمال امنیت و بدون کوچکترین نگرانی و  و ایراداتی داشت و اهل منطق

. غه، شرایط بحث و گفتگو با او را فراهم ساخته و با مباحثه، مناظرات فنی و علمی، شبهاتش را مرتفع سازنددغد
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صرف سئوال کردن یا حتی ایراد شبهه و اشکال، اگر منطقی باشد و براي مباحثه و مناظره یا براي تفهیم و تفهم 
 نیکوست چرا که در ارتداد عناد، کینه توزي و فراهم آمده باشد، موجب کفر و ارتداد نیست، بلکه امري حسن و

  .لجاجت ملحوظ است
این موضوع قابل تاکید است که اگر فردي بواسطه عدم اقناع شدن زا سوي عالمان دین، به سوي دین دیگري و یا 
 بی تفاوتی نسبت به اصل دین گرویده شود، مطابق اصول قرآنی و عقلی و روائی این علماي دین هستند که باید

  .پاسخگو باشند
سئوال این بود که محارب کیست؟ این سئوال مخصوصاً براي جوامعی مانند ایران که حکومتی : جواب سئوال دوم

دینی مانند جمهوري اسالمی را با محتواي احکام دینی تجربه می کنند، مورد ابتالء است و اگر چارچوب تعریف آن 
از طرف . سوء برداشت و حتی سوء استفاده از آن وجود دارداز زوایاي مختلف، روشن و مشخص نگردد، امکان 

دیگر این کلمه عالوه بر اینکه حامل بار سیاسی و فرهنگی فوق العاده اي است، بار حقوقی عمیقی نیز دارد و به 
همین جهت، مفسران قرآن کریم، وقتی که به تفسیر آیه محاربه می رسند و فقهاي بزرگ فریقین، وقتی در کتاب 

د به حد محارب می رسند، ابتدا چارچوب تعریفی محارب و محاربه را ذکر، و با شاخصهاي خاصی مصادیق حدو
به همین جهت الزم می دانم به طور دقیق و روشن در ضمن . محاربه را بیان کرده و سپس به کیفر آن می پردازند

  .بندهاي زیر به توضیح آن بپردازم به امید اینکه مفید واقع شود
محاربه، حراب و حرابه، مصدر بوده و از باب مفاعله می باشند مانند کاتب، یکاتب، مکاتبۀً، کتاباً، و کتابۀً : لفبند ا

 بباشد، به معنی غارت کردن و تُع بکتب، و محاربه و حرابه، حرب است و اگر از باب تَع ،کاتَب که ثالثی مجرد
ب به معنی مقاتله، جنگیدن و پیکار است و به دشمنان اسالم حرَ. بصورت مجهول، به معنی غارت شدن مال است

که در حال جنگیدن با مسلمانان هستند، محارب و به کافران در حال جنگیدن با مسلمانان کافران حربی گفته می 
  .شود

لحه به نظر می رسد فقهاي ما که محارب را بدین شکل تعریف کرده اند که محارب کسی است که بر روي مردم اس
بکشد تا آنان را ترسانده و نیز بقتل و غارت آنان بپردازد، با لحاظ کردن همان معناي لغوي است، اگرچه در قیودي 
که در تعریف اخذ کرده اند، نوع نگاهشان به تفسیر مبارکه و روایات مربوط به باب محاربه بی تأثیر نبوده است که 

بنابراین می توان گفت حرب، بمعنی جنگ و محاربه به معنی . شدالبته در خالل بندهاي آتی بیشتر روشن خواهد 
با این . جنگیدن با کسی است؛ مانند کَتَب که به معناي نوشتن و کتابت به معناي فرستادن نامه براي کسی است

  .تعریف، حرب به این معنا در برابر سلم و محاربه در برابر مسالمت قرار دارد
-  به معنی جنگ است و جنگ، واژه اي است که ساز و کار مناسب خود را میهمان طور که گفته شد حرب: ب

نیروي جنگی، ادوات جنگی و تجهیزات مورد نیاز ضروري ) به معنی جنگ(طلبد؛ به صورت طبیعی در حرب 
 برده می شود که به معناي جنگ مصطلح نیست؛ علی  است، لیکن در ادبیات قرآن، گاهی حرب در معنائی به کار

هر این گونه است که قرآن کریم در معناي حرب، نوعی تصرف فرموده و دامنه و دایره آن را از جنگ مصطلح الظا
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 سوره توبه اقدام به ساختن مسجد، که 107نظامی، به جنگ فرهنگی و اقتصادي نیز توسعه داده است، مثالً در آیه 
از مصادیق محاربه با ) ص(سجد رسول خدانوعی کانون فکري، عقیدتی و فرهنگی به حساب می آید، در برابر م

 سوره بقره گرفتن ربا و ترویج آن، نوعی محاربه و جنگ 279شمرده شده است؛ یا در آیه ) ص(خدا و رسول خدا 
بنابراین اگرچه حرب در لغت به معناي جنگ است و درون حرب استفاده از سالح عصر و . با خدا معرفی شده

 فرهنگ قرآنی هر نوع جنگ و مبارزه سازمان یافته علیه اسالم و امت آن، از مصادیق زمان مستتر، لیکن در ادبیات و
اگرچه آن بارِ حقوقی . حرب و محاربه با خدا به شمار رفته و نوعی جنگ با خدا و رسول او محسوب گردیده است

ادیق محاربه ندارند و نوع و کیفري که محاربه با سالح براي ایجاد ناامنی و فساد اجتماعی با خود دارد، بقیه مص
برخورد با هر کدام از آنها، روش و شیوه خاص خود را دارد که در فقه، اخالق و دستورات اقتصادي اسالم تعریف 

  .شده است
 هدف ما در این نوشتار بیان این مطلب است که معلوم شود به هر شخصی نمی توان به عنوان محارب نگریست  :ج

در ضمن، حتی مواردي که خود قرآن کریم . الفت، نمی توان اسم محاربه را اطالق کردو به هر نوع اعتراض و مخ
مثالً ربا خواران و کسانی که مسجد ضرار را در (بر آنان عنوان محاربه را اطالق کرده و عمل آنان را محاربه نامیده

رسول (ده برخورد نکرده است  سوره مائ33ولی با آنان مانند محاربان مذکور در آیه ) برابر مسجد قبا ساختند
). مطابق دستور الهی، با بانیان آن و همچنین ربا خواران، مثل محاربان مورد بحث عمل ننموده است) ص(خدا

بنابراین اوالً هر کسی را نمی توان محارب و هرکاري را محاربه خواند، ثانیاً همه محاربان داراي یک حکم و کیفر 
ده حکم و صاحبان قلم نیز، باید مراقب باشند که گفتن هر حرفی در هر جایی و مساوي نیستند و قضات صادر کنن

براي هر شخصی، باید روي ضابطه و تعریف خاص حقوقی اش صورت گیرد و دستور دادن و حرف زدن به 
صورت من عندي ، خود از مصادیق هتک حرمت و اهانت به مومن بوده و مستوجب تعزیر شرعی است و اگر از 

  .مد و تقصیر باشد، موجب فسق، سلب عدالت و سلب صالحیت از قضاوت خواهد بودروي ع
نتیجه این شد که محارب و محاربه مورد نظر سوال کننده و توضیح دهنده، محارب و محاربه خاصی » ج«در بند : د

ده و احکام آن را  سوره مائده آمده و فقهاي عظام، آن را در کتاب القضا و باب حدود تعریف کر33است که در آیه 
بنابراین در این بند میخواهیم این آیه مبارکه را که مبناي حقوق جزائی محاربه است را مورد تأمل و . بیان فرموده اند

به چه معناست و طبق داللت این آیه، ) آیه مورد بحث(بررسی قرار دهیم تا روشن گردد که محاربه در لسان قرآن 
انّما جزاء «: رکه که مبناي تشریع قانون مربوط به محارب و محاربه است این استآن آیه مبا. محارب چه کسی است

الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسعون فی االرض فَساداً أن یقَتّلوا أویصلَّبوا أوتُقَطَّع أیدیهم و ارجلُهم من خالف أو 
 إلّا الّذین تابوا من قبلِ أن تَقدروا علیهم - عذاب عظیمینفَوا من االرض ذلک لهم خزي فی الدنیا و لهم فی االخرة

همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول : ترجمه. »34 -33 سوره مبارکه مائده، آیات -فَاعلَموا أنّ اهللاَ غَفور رحیم
د یا به به جنگ برخیزند و در روي زمین بکوشند فساد به وجود آورند غیر از این نیست که یا کشته شون) ص(خدا

دار آویخته گردند و یا این که دست راست را با پاي چپ و یا بالعکس به خالف ببرند و قطع کنند و یا اینکه نفی 
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بلد شده و از سرزمین صالحان تبعید شوند و این ذلت و خواري، عذاب دنیوي آنها است و اما در آخرت، باز در 
ر کسانی که قبل از دست یابی به آنها توبه کرده و از دوزخ به عذابی بس سخت و بزرگ مبتال خواهند شد مگ

  .کارشان نادم شوند، پس بدانید خداي عالم بخشنده و مهربان است و توبه کنندگان را عذاب نخواهد داد
-دقت در این آیه کریمه با توجه به کلمات به کار برده شده در آن و ویژگی ها و نکات ادبی، به خوبی مشخص می

محارب کسانی اند که در مقام جنگ با خدا و رسولش برآمده و این : ارکه در حد بیان این مطلب استکند که آیه مب
جنگ را با کوشش در ایجاد فساد در روي زمین بروز داده و ظاهر می سازند و از آنجایی که جنگ با خدا به 

 اما  .تورات خداي عالم استصورت حقیقی امکان پذیر و معقول نیست، پس جنگ در اینجا با آیات، مظاهر و دس
نکته مهم این است که این جنگ صورت کلی و عام ندارد، یعنی به هرگونه مخالفت، عنوان حرب با خدا اطالق 

پس اگر معناي محاربه به . نمی گردد بلکه باید به گونه اي باشد که به خدا و رسولش، بصورت یکسان مرتبط گردد
ع مخالفت با احکام الهی و هر نوع ظلم، اسراف و عصیان باشد اما به قرینه صورت عام، کلی و مجازي شامل هر نو

 داللت دارد بر اینکه این محاربه باید در صدد حذف، ابطال و نابودي اثري باشد که رسول خدا با »و رسوله«عطف ،
ر با رسول خدا والیت و اختیارات بدست آورده از جانب خدا، ایجاد کرده است، مانند محاربه و جنگی که کفا

کردند تا او را مستأصل کرده و اگر بتوانند نابود سازند و یا کاري که دزدان راه و قطّاع الطریق، انجام می دهند تا 
و یسعون فی “جمله . امنیت عمومی جامعه را به هم ریخته و متزلزل کنند و زندگی را براي شهروندان ناامن سازند

که مصدر است و در موضع حال قرار ” فساداً“صورت جمع مضارع و مقید باکلمه با جمله فعلیه و ب” االرض فساداً
-گرفته، نشان می دهد محاربان کسانی اند که با سازماندهی خاص و به صورت دسته جمعی و گروهی، با برنامه 

 امنیت ریزي ویژه به جنگ خدا و رسولش آمده اند و با ایجاد آشوب، فساد عمومی و بستن راه ها، می خواهند
بر همگان روشن است که رسول خدا با همه کفار، مثل محاربان عمل نکرده حتی پس از . عمومی را مختل سازند

  .آنکه بر آنان پیروز گردیده است
بنابراین مراد از محاربه، شرك، کفر و ارتداد نیست و مراد از آن، اخالل در امنیت جامعه و عموم است و آن تحقق 

رتی که ترس عمومی، دلهره و نگرانی بر همه و یا اکثریت ساکنان کشور چیره و غالب گردد و نمی یابد مگر در صو
پس محاربه . این نوع ترس و وحشت عمومی صرفاً با تظاهرات و حضور بدون اسلحه کشنده، امکان پذیر نیست

رانی مردم شده و عبارت است از اینکه افراد و یا گروه هایی با دست گرفتن اسلحه، موجب خوف، وحشت و نگ
امنیت آنان را به هم بریزند، و از همین جا به دست می آید که اگر فقیهان ما در تعریف محاربه استفاده از سالح را 

تفسیر و تشریح همان چیزي است ) ع(بوده است و روایات اهل بیت) ع(قید کرده اند، با توجه به روایات اهل بیت
  .ر باال آمدکه در قرآن آمده و توضیح آن در سطو

در این بند به عبارات بعضی از فقهاي بزرگ شیعه و سنی اشاره می شود تا معلوم گردد با کمال تاسف، امروز : ه
افرادي با تکیه به مناصبی راجع به مفاهیم دینی اظهارنظر می کنند که شرایط و خصوصیات الزامی براي اظهارنظر در 

دلیل از عناوینی استفاده می کنند که بدون تردید و با تصریح آیات و باب این نوع مسائل را نداشته و به همین 
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روایات متعدد، می بایست در انتظار تحمل کیفر سخت الهی باشند؛ اینجانب به دلیل سابقه حضور در دستگاه قانون 
ا به طور گذاري و مسوولیت هاي قضائی متعدد که در اوایل پیروزي انقالب بر عهده داشته ام، حساسیت مسأله ر

ملموس درك می کنم، چرا که با یک خطا ممکن است کسی به قتل برسد، دستی قطع گردد، زنی بدون مجوز، از 
لذا کمااینکه در پاسخ به . شوهر قانونی و شرعیش جدا گردد و مال حاللی به حرام و یا بالعکس تبدیل شود

اصب باید مراقب آراء و تصمیمات خودشان سئواالت متعدد دیگر تصریح کرده ام، تأکید می کنم که صاحب من
  : آراء فقیهان اسالم اشاره می کنم به همین جهت به. باشند و خود را در محضر خداي قهار ببینند

این طور می ) 553، ص2جلد : المهذّب(قاضی ابن برّاج از اعالم قرن چهار و پنج هجري، در کتاب ارزشمند خود 
اشقیاء بوده و از اراذل و اوباش و داراي طینت بد و سوء سریره باشد، سالح خود را اگر کسی از اهل ریبه و : فرماید

بیرون بکشد و به مردم نشان دهد، چه این کار را در خشکی انجام دهد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر شهر، در 
  .محیط اسالم و دنیاي اسالم باشد و یا در دیار شرك، شب باشد یا روز، محارب است

شهید اول می فرماید محاربه عبارت است از اینکه انسان شمشیر یا سالح دیگري را به روي مردم بکشد تا آنان را 
بترساند، چه در خشکی باشد چه دریا، چه روز باشد چه شب، چه در آبادي باشد چه در صحرا، زن باشد یا مرد، 

  .قوي باشد یا ضعیف، به شرطی که از اهل ریبه و اشقیاء باشد
باشد، قصد )اهل ریبه(شهید ثانی مانند شهید اول است منتهی با این شرط که اگر طرف از آدمهاي خبیث و پلید 

ترسانیدن را شرط الزم نمی داند بلکه در نظر او محارب کسی است که سالح به روي مردم بکشد و آنان را بترساند 
، 9ج : شرح لمعه(ر محاربه قصد اخافه شرط نیست ولو اینکه قصدش اخافه نباشد بلکه اگر از اهل ریبه باشد د

  ).، با حاشیه مرحوم کالنتر290ص
ابن جنید تمامی شرط هاي پیشین را می . ابن جنید فرموده است در صدق محارب و محاربه، مرد بودن شرط است

  ). حاشیه،290، ص9ج: شرح لمعه(پذیرد به اضافه اینکه معتقد است شرط صدق عنوان محارب، مرد بودن است 
محارب کسی است که سالح به روي مردم بکشد تا آنان : می نویسد) 664ص(محقق اردبیلی در کتاب زبده البیان 

را بترساند و متوحش سازد، چه در خشکی باشد چه دریا، در آبادي باشد یا غیر آبادي؛ و در توضیح آن بر این تأکید 
روي مردم، هر نوع سالح برکشیدن و ترساندنی نیست بلکه باید به دارد که مراد از تشهیر اسلحه و گشودن سالح به 

  .قصد تصاحب اموال مردم باشد به شرطی که اگر آنها اموالشان را واگذار نکنند، کشته شوند
محارب کسی است که اسلحه : می نویسد) 564، ص41ج(شیخ محمد حسن صاحب جواهر در کتاب جواهر الکالم 

با خود بردارد تا مردم را بترساند و محاربه خدا و رسول او اینگونه تحقق می یابد که بر مردم بکشد و یا اینکه 
  .شخص هرکسی را که نباید بترساند، بترساند

  .هرکس سالح بر مردم بکشد براي اینکه آنان را بترساند محارب است: شهید اول مجددا در دروس می فرماید
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محارب به کسی می گویند که اسلحه خود را بکار گیرد تا : ویدمی گ) 118، ص 28ج(سبزواري در مهذب االحکام 
در جامعه و روي زمین از طریق کشتار مردم، غارت اموالشان و هتک حرمت و تجاوز به ناموس، چه در خشکی 

  .باشد چه در دریا، فساد ایجاد کند
 سوره مائده، 33ندارد که آیه اختالفی میان فقهاء وجود : چنین می نویسد) 505، ص3ج(ابن ادریس حلی در سرائر 

می شود و به اعتقاد ما، هر کسی که اسلحه به روي مردم بگشاید و مردم را مورد ) دزدان راه(شامل قطّاع الطریق 
  .ارعاب، تهدید و وحشت قرار دهد، در هر جا و در هر حالی که باشد عنوان محارب بر آن صدق می کند

م و عرب می باشد و در عین حال فقیه و مفسر برجسته اي نیز هست، در ابن رشد که از فالسفه بزرگ دنیاي اسال
 حرابه و محاربه عبارت است از کشیدن سالح به: چنین می نویسد) 405، ص 2ج(کتاب ارزشمند بدایۀ المجتهد 

یان اهل این تعریف مورد اتفاق همه پیشوا. روي مردم و گرفتن و قطع سبیل آنان، در صورتی که خارج از شهر باشد
سنّت است هرچند به عقیده مالک، داخل و خارج شهر فرقی نمی کند ولی به نظر ابوحنیفه، محاربه همیشه در 

  .خارج شهر صورت می گیرد و در داخل شهر عنوان محاربه بر آن صدق نمی کند
و مالحظه مجموعه این اینها نمونه هایی از آراء و نظرات فقیهان بزرگ از فریقین درباره محاربه است و با بررسی 

اوالً در محاربه، اسلحه کشیدن و یا حداقل حمل سالح بطوري که مردم آن : اقوال و آراء، بروشنی بدست می آید که
ثانیاً غرض از آن باید ترساندن، و ایجاد رعب و وحشت در مردم باشد و شاید . را مشاهده کنند، مورد اتفاق است

ر محاربه صدق نمی کند به همین جهت است، که حمل سالح در داخل شهر ابوحنیفه که می گوید در داخل شه
هرچند این مطلب اینگونه نباید بیان . ممکن است امري عادي تلقی شود و نوعاً موجب ارعاب و ترس مردم نشود

ثالثاً . شود و درست نیست و مراد از محاربه هرگز صرف حمل سالح نیست، بلکه کشیدن آن بر روي مردم است
مردم، باید با نیت افساد و همراه با ) ترساندن(و استفاده از آن باید براي اخافه ) اسلحه کشیدن(این تجرید سالح

اخالل نظم عمومی و به قصد غارت و نهب اموال مردم باشد، بنابراین اگر این شرطها را نداشته باشد محاربه در آن 
با خدا و رسول خدا باشد، یعنی کسانی را که نباید بترساند، رابعاً باید از مصادیق دشمنی . مورد صدق نمی کند

بترساند و به عبارت دیگر محاربه جایی است که خدا و رسول خدا آنجا را محترم دانسته و ورود به آنجا را حرام و 
  .ممنوع ساخته اند

گرچه نوعی تفاوت میان این ا. یا از طریق اهل سنت در این باره به ما رسیده است) ع(روایات زیادي از اهل بیت: و
روایات مشهود است، ولی با مالحظه آنها نوعی همسوئی و هماهنگی میان آیه کریمه و روایات باب و آراء فقها، 

  :از باب نمونه به بعضی از آنها اشاراتی می کنیم. کامالً به چشم می خورد که براي اهل تحقیق قابل توجه است
، 5ج(تاد عالمه طباطبائی، در تفسیر آیه مبارکه اي، تحت عنوان بحث روایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان اس

در شأن و جهت نزول آیه محاربه به این مضمون نقل ) ع(حدیثی را از اصول کافی از امام صادق)  المیزان358ص
به آنان ) ص(پیامبر خدا. رسیدند) ص(می کنند که گروهی از قبیله بنی ضبه که بیمار بودند به حضور رسول خدا

لشکري که (فرمودند در مدینه بمانید هروقت حالتان بهتر شد، شما را همراه دیگر مجاهدان مسلمان در قالب سرایا 
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آنان تقاضا کردند که در مدینه نمانند و هرجا بیرون از مدینه که صالح . اعزام خواهیم کرد) خود پیامبر در آن نباشد
 اي بود که شترهاي صدقه و زکات را در آنجا نگهداري می کردند و نه منطقهدر اطراف مدی. است، آنان را بفرستند

عده اي از نیروهاي اسالم مسوولیت حفاظت، نگهداري و چراندن آنان را برعهده داشتند، این گروه را به همانجا 
 شد و قوي گشتند، سه پس از مدتی که حالشان بهتر. آنها از شیر شتر به عنوان غذا، تغذیه می کردند. اعزام داشتند

را به سمت ) ع(پس از اطالع، علی ابن ابی طالب) ص(رسول خدا. نفر از شتربانان را به قتل رسانده و فرار کردند
آنان فرستاد و آن حضرت آنان را در صحرایی نزدیک مرز یمن پیدا کرد که سرگردان شده و نمی توانستند از آنجا 

 سوره مائده، مربوط به محاربان، از طرف 33 رسول خدا آورد و در همانجا آیه امام همه آنها را نزد. بیرون بروند
  .خداوند و توسط جبرئیل نازل گشت

نقل کرده است، ) ع(همین روایت را با مقدار کمی تفاوت، شیخ طوسی در تهذیب به واسطه ابی صالح از امام صادق
آنچه که در جوامع اهل سنت آمده . شان آورده اندکمااینکه این روایت را محدثان اهل سنت نیز در جوامع حدیث

است اضافاتی دارد که در روایات رسیده از اهل بیت وجود ندارد که البته روایات رسیده از معصومین، با کتاب خدا 
  .بیشتر منطبق است

فسیر آیه مبارکه بدین مضمون نقل می کند که از امام درباره ت) ع(مرحوم کلینی نیز در کافی حدیثی را از امام هشتم
 سوره مائده، سئوال کردند آن چه نوع عمل و کاري است که اگر محارب آن را مرتکب شود، به یکی از 34 و 33

کسی که وارد میدان جنگ با خدا و : در جواب او فرمودند) ع(این کیفرها و مجازات ها خواهد رسید؟و امام
ن بپا سازد، اگر مرتکب قتل شود و کسی را بناحق بکشد رسولش می شود، محاربه میکند و می کوشد فساد در زمی

او را می کشند، اگر هم مرتکب قتل بناحق گردد و نیز اموال آنان را غارت کند و با خود ببرد، دست و پایش بر 
خالف یکدیگر بریده می شود و اگر تنها سالح به روي مردم بگشاید و محیط را ناامن سازد و موجب رعب و 

ردد و امنیت عمومی را مختل سازد، ولی به قتل و غارت مردم دست نزند، از آن شهر تبعید می وحشت مردم گ
  .گردد

مطابق این حدیث شریف، کیفر محارب متناسب با کار و نوع اعمالی است که وي در ارتباط با جامعه انجام می دهد 
ی دهد و این معنا را در چندین و در حقیقت، نحوه کیفر او را نوع عمل خود محارب مشخص می کند و شکل م

ابواب حد محارب، ذکر  – 3 و 2 و 1باب  – 28حدیث معتبر، مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه در جلد 
کرده است و اینکه در بعضی از روایات صحیحه آمده است، امام مخیر است هر کدام از این انواع کیفرها را درباره 

 مطابق با قول عامه است که در این صورت این حکم را یا باید حمل بر تقیه کرد محارب انجام دهد، علی الظاهر
همانطور که شیخ این نوع جمع کرده است، یا باید گفت روایات اختیار امام با ظاهر آیه نمی سازد چرا که آیه نشان 

رض مشخص می شود؛ می دهد اختالف در انواع حدود محارب، با توجه به اختالف مراتب فساد و افساد فی اال
واضح است که ایجاد تردید میان کشتن با قطع دست و پا برخالف یکدیگر یا نفی بلد و تبعید، با توجه به اینکه آنها 
امور متباین و غیر متجانس هستند و هیچگونه موازنه و مشابهتی در بین آنها وجود ندارد، خود قرینه عقلیه اي است 
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ا باید متناسب نوع محاربه و افسادي باشد که شخص محارب خدا و رسولش انجام بر اینکه انتخاب هرکدام از آنه
در حقیقت ایجاد تردید براي اختیار نیست بلکه براي بیان این مطلب و نکته اساسی است که محاربه و . می دهد

عه باید با افساد، یکنواخت نیست و داراي انواع مختلف و درجات گوناگون و مراتب متنوع بوده و رهبران جام
رعایت تنوع فسادها و اختالف مراتب آنها، کیفر متناسب را برگزیده و شرایط امنیت عمومی را فراهم سازند و 
عرصه را براي تکرار این نوع کارها محدود سازند و با استفاده از سالح رافت عمومی و منطق، همه مردم را خاطر 

لذا در روایات متعدد آمده است اگر محارب قبل از . سازندجمع کنند و هم زمینه را براي توبه محارب مهیا 
  . سوره مائده دریافت می شود34دستگیري توبه کند، از کیفر محاربه رهایی خواهد یافت و این معنا از آیه 

 فوق گفته شد مطالب زیر بطور حتم بدست  با توجه به مجموعه مطالبی که در بندهاي: جمع بندي و نتیجه گیري
  آمد؛
 محارب، محاربه و حراب، اگرچه در اصطالح فقیهان معناي مصطلحی خاصی دارد لیکن به همان معناي لغوي :یک

  .بکار برده شده و در همان معناي جنگ و مخالفت استعمال شده است
مسجد . رك(در قرآن کریم محاربه گاهی در رباخواري و گاهی در ایجاد مرکزیت ضد اسالم، خدا و رسولش : دو

ستعمال شده است اگرچه همه اینها از مصادیق محاربه در اصطالح قرآن است ولی هیچ کدام محاربه فقهی ا) ضرار
  .محسوب نمی شود و مرتکب آنها، کیفر محاربه را ندارد

 محاربه و محارب مورد بحث به معنی اخص آن است و این نوع محاربه، داراي شرایط زیر است: سه
این ارعاب به قصد ایجاد فساد  -3استفاده از اسلحه براي ارعاب مردم باشد  -2 شخص از اسلحه استفاده کند -1 

در صورتی که طرف از اهل ریبه و معروف به خباثت، خبث سریره و شرارت باشد،  -4در جامعه صورت گیرد 
 ظاهر می شب یا روز اگر بطور مسلّح ظاهر شود و موجب ناامنی گردد، می توان گفت همینکه اینگونه در مأل عام

از باب مناسبت حکم و موضوع،  -6گرفتن اسلحه براي تمرین و امثال ذلک نباشد  -5شود از مصادیق محاربه است 
می توان گفت محارب کسی است که در خود شأنیت محاربه با خدا و رسولش و افساد فی االرض را داشته باشد، 

هم بکنند ولی این امر مشخص باشد که این شانیت را بنابراین اگر کسی و یا کسانی دست به سالح برده و ظاهر 
 نداشته اند که بتوانند در مردم ایجاد رعب و وحشت کنند و موجب فساد در زمین گردند، از امثال محاربه نیست 

و نیز از همین جا باید گفت انگیزه محاربان جنگ با خدا، رسولش، افساد فی االرض و ایجاد ناامنی عمومی  -7
 این طریق اموال مردم را بطور علنی تصاحب کرده و غارت کنند و مردم از ترس جان و ناموسشان، دست است تا از

پس در مورد دست بردن به سالح اگر براي تمرین باشد و یا تنها براي اخافه شخص خاصی . از اموالشان بشویند
، تجاوز بنفوس و اعراض داشته صورت گیرد، بطوري که از وي حساب ببرند بدون اینکه قصد قتل، غارت اموال

  .باشند، محارب صدق نمی کند
لینک جواب:  http://bayat.info/ ت-پاسخ ٢-زنجانی-بیات- العظمی-هللا-آیت- ح  
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