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ھای عبدهللا سعید آموزهاند؟ اسالم و آزادی دینی: آیا این دو با ھم سازگارند یا در تعارض
ھایی با ھای دینی کھ در جامعھی جایگاه اقلیتاسالمی را در قرآن و حدیث درباره

ای مختلف علمای مھم اسالمی را کند و دیدگاهکنند بررسی میاکثریت مسلمان زندگی می
 زیستیتوانند ھمکھ آیا اسالم و آزادی دینی میی ایندر اطراف جھان امروز درباره

ھای مسلمان کند کھ آیا جامعھکند. عالوه بر این، سعید بررسی میداشتھ باشند مرور می
ی شوند و ھمین موضوع را دربارهبرند یا در تھدید واقع میاز آزادی دینی سود می

رسد سنجد. سعید بھ این نتیجھ میی خود دین نیز میآزادی تحقیق و بحث و نظر درباره
ھایی کھ ھم برای مسلمانان و ھم برای غیر مسلمانان از محدودیتبھ رغم بسیاری  «کھ 

ی پس از پیامبر ھا در دورهگیری االھیات و افکار کالمی مسلمان و فقھ آندر طی شکل
دارد کھ ھای جھان مدرن متفکران و دانشوران مسلمان را وا میرخ داده است، واقعیت

زادی دینی برای ھمگان استدالل کنند. با ھا بازنگری کرده و بھ نفع آدر این محدودیت
تر ی واقعی حضرت محمد نزدیکاین کار، این مسلمانان بھ تعالیم قرآن و روش و سیره

 »شوند.می
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قرآن برگرفتھ شده است: ٢۵۶ی آیھ ٢ی خوشنویسی روی جلد بھ عربی از سوره
 ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی

حقوق معنوی اسالم و باور: ھمزيستی با آزادی دینی  
٢٠١۶©

اسالم و باور: ھمزیستی با آزادی دینی نوشتهی عبدهللا سعید تحت مجوز کريیتیو کامنز قرار دارد: 
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License 

اين متن را میتوان به ھر شکل یا وسیلهی الکترونیکی یا مکانیکی از جمله فتوکپی کردن، ضبط یا ھر نوع 
دیگری از سیستمھای ذخیرهسازی و بازيابی که اکنون شناخته شده است یا قرار است اختراع شود 

بازتولید و منتقل کرد. 
چاپ در ایاالت متحدھی آمري؛ واشینگتن دیسی.
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 مقدمھ
 

ھا را بھ این تکان دھد و در واقع آنھای آدمیان را خدا با حضرت محمد سخن گفت تا دل
باور بگرداند کھ خدا را بشناسند و بھ او ایمان بیاورند. بدون امکان تغییر باور، بدون امکان 
روش و باور فردی (کھ ممکن است گاھی در تعارض با فضای غالب سیاسی و دینی باشد)، 

د. بدین سان، باور راستین کرد ایمان نیاورممکن بود ھیچ کس بھ پیامی کھ محمد منتقل می
 فردی خود قلب و کانون دین اسالم است.

 
دھنده را خیری انسانی و مبنایی برای دین سالم، آداب قرآن ایمان بھ خدای آفریدگار و روزی

داند؛ در نتیجھ، حقو داشتن چنین باوری باید بھ ھر نحوی حفاظت و تضمین و اخالق می
ست: حق باور داشتن، حق برگزیدن یک دین، حق عمل این ا» آزادی دینی«شود. مراد از 

ھای تفسیری در عین کوشش برای فھم و عمل کردن بھ بھ دین خود و حق پرداختن اختالف
 آن دین.

ترین کارکردھای بر ھمین سیاق، حفظ حق باور داشتن و عمل بھ دین خود یکی از مھم
سخن را بگوییم، این ساختارھای ھاست. بھ دقت بیشتر اگر بخواھیم این ھا و دولتجامعھ

ی شان از طریق ارایھھا و باور راستینتوانند بھ رفع موانع میان انساناجتماعی می
گیری مستقل دینی بدون فشار از سوی ھیچ کس دیگری کمک ھایی برای تصمیمفرصت

خود کنند. چنین محیطی مستلزم آزادی دینی برای غیر مسلمانان در میان مسلمانان و برای 
 مسلمانان است.

 

آزادی دینی برای غیر مسلمانان در کشورھایی با اکثریت 
	مسلمان

 
ی از دھد. قرآن کھ در دورهگیری نسبت بھ سایر ادیان نشان میقرآن رواداری و تحمل چشم

ھای دینی در عربستان نازل شده است، این نکتھ را بھ رسمیت ھا، نھادھا و ارزشتنوع سنت
چنین عدم باور) ھمواره در کنار ھای باور (و ھمھای دینی مختلف و نظامسنتشناسد کھ می

ھم خواھند زیست و اعتقاد و ایمان اجباری از اساس ایمان و اعتقاد نیست. آیات متعددی در 
) و عموماً نگاه مثبتی بھ ٣:۴٨] (مثالً ١کنند [قرآن سر منشاء االھی سایر ادیان را تأیید می

)، ھر چند بعضی از آیات موضع انتقادی ھم ۵:۴۴ن دارد (بنگرید بھ قرآن، تعالیم آن ادیا
 ].٢دارند [
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ھا با احترام یاد داند و از متون مقدس آنمی» اھل کتاب«قرآن مسیحیت و یھودیت را ادیان 

پرستی (کھ در زمان نزول قرآن در عربستان ھای باوری کھ مستلزم بتکند. اما نظاممی
ھا مشروع و ھای آننین احترامی برخوردار نیستند. عقاید، مناسک و ارزششایع بود) از چ

مردم از جملھ با تمامی خواھد کھ با شوند. اما قرآن از مسلمانان میبرحق تلقی نمی
آمیز داشتھ باشند. قرآن ھا نیز رفتار احترامپرستان با احترام برخورد کنند مادامی کھ آنبت

چنین مخالف ی را بھ زور بھ اسالم معتقد کنند مخالف است و ھمبھ قوت با این فکر کھ کس
آمیز ھا روابط صلحی غیرمسلمانی است کھ مسلمانان با آنآغاز خصومت با ھر جامعھ

 دارند.
 

سیره و روش پیامبر نیز در دیدگاه قرآنی آزادی دینی و عدم اکراه بازتاب دارد. محمد پس 
ی عقیده را ادامھ دی، ھمین پیام آزادی فردی دربارهمیال ۶٢٢از ھجرت بھ مدینھ در سال 

اش این بود کھ ھیچ کس نباید بھ اکراه بھ اسالم بگرود. در زمان ورود او بھ داد و اصل
ای میان مسلمانان نامھجا وجود داشت و محمد توافقمندی در آنی یھودی قدرتمدینھ، جامعھ

ی مدینھ) (یا صحیفھ» میثاق مدینھ«مشھور بھ و یھودیان تنظیم کرد. مفاد این قرارداد کھ 
ھای دانند و بھ رغم تفاوتگوید کھ مسلمانان یھودیان را بخشی مھم از جامعھ میاست می

شان با ھر گروھی بدون تبعیض رفتاری مساوی خواھد شد. مثالً، یکی از مفاد این دینی
تار خواھد شد. یھودیان این با یھودیان بنی عوف ھمچنان مسلمانان رف«گوید کھ میثاق می

ی میان حاکمان مسلمان و اھل ذمھ را ]. میثاق مدینھ بنیان روابط آینده۴». [خود را دارند
ھای بعدی مسلمان ریشھ دوانید. اھل ذمھ آزادی دینی خود را بر فراھم کرد کھ در دولت

زادی کھ دولت کنند. در ازای این آ) حفظ می٢:٢۵۶اساس اصل قرآنی ال اکراه فی الدین (
دھد و عالوه بر معافیت از خدمت نظامی، افراد ذکور بالغ و سالم باید ھا میمسلمان بھ آن

 ].۵پرداختند [مالیات جزیھ را می
 

ی قرارداد ذمھ بھ غیرمسلمانان امنیت و مصونیت جان و مال، حفاظت در برابر حملھ
داد. اھل ذمھ اجازه داشتند مینظامی، حکمرانی جمعی خودفرما، و آزادی مناسک دینی را 

ی خودشان را داشتھ باشند کھ شامل امور ھای دینی و مقررات احوال شخصیھکھ سازمان
کرد. خودشان الزام می» محاکم«شد. این مقررات را ازدواج، طالق، ارث و قیمومیت می

نان بھ این ترتیب منزلت و جایگاه قانونی و اجتماعی غیر مسلمان تحت حاکمیت مسلما
]. ۶ی مدرن ادامھ پیدا کرد [کمابیش بدون ھیچ تغییری تا زمانی امپراتوری عثمانی و دوره

ملت، دانشوران و علمای مسلمان در مفاھیمی چون ذمھ -(امروز، با تغییر ماھیت دولت
کنند کھ مروج شھروندی کنند و بھ جای آن بھ نفع ساختارھایی استدالل میبازنگری می
 برابر باشند).
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ی نجران در عربستان برای مالقات با میالدی، ھیأتی مسیحی از ناحیھ ۶٣١در سال 

حضرت محمد بھ مدینھ آمد. این ماجرا منجر بھ توافقی شد کھ منزلت و جایگاه مسیحیان در 
ھا مند کرد. حضرت محمد کھ آشکارا در برابر مسیحیان روادار بود بھ آننجران را قاعده

]. این توافق شامل مفاد و بندھایی بود کھ بھ ٧خود او نماز بگزارند [ اجازه داد کھ در مسجد
کرد کھ بزرگان مسیحی آزادی مدیریت کلیساھای خود را داشتند و حفاظت روشنی بیان می

]. این آزادی دینی برای غیر مسلمانان، بھ ٨کرد [از جایگاه رھبران دینی را تضمین می
ی ی اسالم، بھ ویژه در عصر چھار خلیفھاکمان اولیھی حدر دوره» اھل کتاب«ویژه برای 

ی ی ابوزھره، یکی از عالمان زبده]. بھ گفتھ٩میالدی) ادامھ داشت [ ۶۶١تا  ۶٣٢نخست (
مسلمانان صدر اسالم بھ شدت مراقب و حساس بودند کھ با «قرن بیستم دانشگاه االزھر، 

ی خلیفھ عمر ھ از این آزادی در دورهیک نمون». ھیچ کس در امر دین بھ اکراه رفتار نکنند
توان دید. عمر المقدس میمیالدی) و رفتار او با مسیحیان بیت ۶۴۴تا  ۶٣۴بن الخطاب (

ھا اطمینان داد کھ ھیچ کس ھا را تضمین کرد و بھ آنمصونیت و امینت جان و کلیساھای آن
 اش آسیبی نخواھد دید.بھ خاطر دین

 
ی ای است کھ منسوب است یا بھ عمر بن الخطاب یا خلیفھاولیھقرارداد عمر، کھ از اسناد 

ھا ی میان مسلمانان و آناموی عمر بن عبدالعزیز، بر تفکر مسلمانان در خصوص رابطھ
شود کھ در رابطھ با مسیحیان، شان بودند اثر گذاشت. گفتھ میی ایمانیکھ خارج از جامعھ

بینند؛ خودشان و د و نھ صدمھ میشونشان نھ مورد تعرض واقع میکلیساھای«
شان نیز مشمول ھمین ھا و سایر مراسمشان ھیچ آسیبی نخواھند دید و صلیبوابستگان

 ]١٢» [اند.قاعده
 

تا  ١۵ھای بعدی تاریخ اسالمی، امپراتوری عثمانی (قرون ی ھمین سنت، در دورهدر ادامھ
ھا) تکیھ کرد. »ملت(«ھای دینی عھمند کردن جاممیالدی) نیز بر مفھوم ذمھ در قاعده ٢٠

کھ بھ ھر یکی از » ای از تمھیدات اقتضائیسلسلھ«این فکر در نظام ملت نھادینھ شد: 
ھا ]. ملت١٣داد [را می» ی قانونیمیزانی از خودمختاری و اتوریتھ«ھای دینی مھم جامعھ

ھای شتھ باشند و مالیاتتوانستند قوانین خودشان را مقرر کنند، محاکم دینی خودشان را دامی
داد کھ در درون آوری و توزیع کنند. این نظام بھ غیر مسلمانان اجازه میخودشان را جمع

کشورھای مسلمان خودمختاری فراوانی ھم در امور دینی و ھم در امور غیر دینی داشتھ 
 ].١۴باشند [
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	ی آزادی دینینظر قرآن درباره
ھای غیر مسلمانانی کھ در ی آزادیدرباره خود قرآن رھنمودھای مشخص و مبسوطی

رسد کھ قرآن بھ روشنی میان دو نوع کنند ندارد. بھ نظر میی مسلمانی زندگی میجامعھ
و دولت نوپدید مسلمانی خصومت  ھا کھ با جامعھگذارد: آنغیر مسلمانان تفاوت می

آمیز و زیستی مسالمتھا کھ ھمی توسل بھ خشونت علیھ آن ھستند و آنورزند و آمادهمی
ی ادیان نازل شده یکی ی ھمھکند کھ ریشھھمکارانھ با آن دارند. قرآن ھمچنین اشاره می

دھد کھ قرآن منکر این نیست کھ پیروان سایر ادیان آزادی انتخاب، است: خدا. ایننشان می
 خواھند بھ آن تمسک کنند دارند.حفظ و عمل بھ دینی کھ می

 
گوید کھ کند؛ قرآن میحیان و یھودیان را یکسره نفی و محکوم نمیدر واقع، قرآن مسی

ھا ھست و کسانی نیز ھستند کھ حقیقتاً ایمان ندارند (یعنی مؤمن مؤمنان صادقی در میان آن
کند کھ پیام خدا برای ھر ملتی در اسمی ھستند). عالوه بر این، قرآن بھ روشنی بیان می

ھا گوید کھ مسلمان باید بھ شماری از اندیشھاسالمی میزمین فرستاده شده است. االھیات 
کھ خدا چھ کسی اعتقاد داشتھ باشند، قرآن در بعضی از آیات رویکردی حداقلی دارد بھ این

ھر کس کھ بھ خداوند و روز بازپسین ایمان آورده و «گوید: داند و میمی» مؤمن«را 
ظ] است و نھ بیمی بر آنھاست و نھ نیکوکاری کرده باشد، پاداششان نزد خداوند [محفو

 ).٢:۶٢» (شونداندوھگین می
 

شوند اگر با حتی کسانی کھ بھ خدای واحد اعتقادی ندارد و در عمل مشرک شمرده می
شدند بلکھ شریک مسلمانان در ورزیدند، نھ تنھا باید تحمل میی مسلمان خصومت نمیجامعھ

لق بھ دینی دیگر باشد بھ این معنا نیست کھ کھ کسی متعرفتند. صرف اینصلح بھ شمار می
توان بھ آن شخص صدمھ زد. در قرآن شرح داده شده کھ مسلمانان با ھمسایگان مشرک می

اید و با شما مگر کسانی از مشرکان کھ با آنان پیمان بستھ«زیستی کنند: خود باید چطور ھم
اند، پس پیمان ایشان را اری ندادهاند و ھیچ کس را در برابر شما یگونھ نابکاری نکردهھیچ

 ).٩:۴» (تا پایان مدتش بھ سر برید، کھ خداوند پرھیزگاران را دوست دارد
 

گیرانھ در قبال غیر مسلمانانی دارد کھ یا از ھا، قرآن موضعی سختی اینبھ رغم ھمھ
ی مسلمان رفتار ی تعرض نظامی با جامعھاقتصادی یا بھ واسطھ-طریق ظلم اجتماعی

ای دارند. بھ ویژه در دو سال آخر زندگی پیامبر در مدینھ، آیاتی از قرآن نازل شدند صمانھخ
کھ لحنی بسیار قاطع و بی مجاملھ دارند. این آیات راه حلی سیاسی برای یک مشکل بسیار 

پذیر بود و نیروھای متخاصم کنند: دولت جدید مسلمان آسیبمھم در آن زمان عرضھ می
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رداری از موضع ضعیف مسلمانان در عربستان و جاھای دیگر بودند. بھ بی بھرهآماده
مسلمانان دستور داده شد کھ در پی نیروھای متخاصم، چھ اعراب مشرک باشند و چھ مردم 

ھا را در ظل قیمومیت دولت مسلمان قرار دھند. مسلمانان باید اھل کتاب، بروند و آن
ھا را نی پیروز بیرون بیایند، تا، مثالً، آنھای طوالکوشیدند کھ از دل این خصومتمی
ی سیاسی دولت مسلمان را ) و کاری کنید کھ والیت و سلطھ٩:۵» (ھرجا کھ یافتید بکشید«

بھ رسمیت بشناسند (و دست از خصومت خود بردارند).اما، مھم است کھ در نظر داشتھ 
متخاصم را باید وادار بھ  گوید کھ غیر مسلمانانباشیم کھ حتی در این موارد ھم قرآن نمی

یعنی بھ رسمیت  -ی سیاسی گرویدن بھ اسالم کرد. قرآن تمایز بسیار روشنی میان مسألھ
ھا با زور شود کھ نبایستی با آنو عقاید دینی غیر مسلمانان قایل می -شناختن والیت دولت 

 برخورد کرد.
 

شود، متکلمان و قایل میی شخصی بھ رغم تمایزی کھ قرآن میاد والیت سیاسی و عقیده
ھای ای برای غیر مسلمانان در جامعھھای گستردهھای اولیھ محدودیتفقھای مسلمان سده

مسلمان قایل شدند. مثالً، مسلمانان اغلب حقوق بسیار بیشتری ھنگام شھادت دادن در محاکم 
رند. بعداً، داشتند کھ تعمیم این فرض بود کھ مسلمانان در درون دولت اولویت و برتری دا

ھای دیگری نیز اعمال شدند و اغلب توجیھ این ھای مسلمان، محدودیتدر بعضی جامعھ
شد کھ آیا ھا شامل این میھا بود. این محدودیتی وقوع این محدودیتھا سابقھمحدودیت

توانستند در مناسک و توانند ساختھ شوند، یا غیرمسلمانان میھای عبادی جدید میمکان
دانند از جملھ مصرف مسکرات ھا را ممنوع میعلنی شرکت کنند کھ مسلمانان آنمراسمی 

ھا مالحظاتی یا خوردن گوشت خوک. از جملھ تمایزھای دیگر این بود کھ بعضی از مسلمان
ی ھای شبیھ مسلمانان بسازند یا از وسایل نقلیھتوانند خانھداشتند کھ آیا غیر مسلمانان می

ھا بخشی از ادبیات تاریخی و فقھی است، یا نھ. ھر چند این محدودیت مشابھی استفاده کنند
شده. این موارد ھا عمل میاند یا چطور بھ آنھا در عمل شایع بودهروشن نیست کھ آیا این

شده مثالً در موارد عدم ھا میی محدودی از آناند ولی تنھا استفادهنظراً وجود داشتھ
ھا بستگی بھ اعتماد بھ نفس دشمن بیرونی. بسیاری از این قطعیت، دشواری یا تنش با یک
کرد. وقتی کھ تا چھ اندازه از لحاظ نظام احساس امنیت میسیاسی دولت وقت داشت و این

ھا را برای جبران آن ضعف مفید کرد، توسل بھ این محدودیتدولت احساس عدم امنیت می
 دانست.می

 
ت مسلمان دارند، دولت ازادی غیر مسلمانان را برای امروزه در بیشتر کشورھایی کھ اکثری

شناسد و غیر مسلمانان شھروندانی برابر تلقی شان بھ رسمیت میعمل بھ مناسک دینی
المللی حقوق مدنی و سیاسی شوند. بیشتر کشورھایی کھ اکثریت مسلمان دارند میثاق بینمی
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 -ی شھروندان را دی دینی ھمھگوید این کشورھا آزااند کھ میرا امضا و تصویب کرده
قبول دارند. عالوه بر این، تعدادی از کشورھایی کھ حاکمیت  -دست کم بھ طور اصولی 

 ١٩٩۶مثالً، عمان در سال  -اند شان گنجاندهھای اساسیمسلمان دارند این اصل را در قانون
 ].١۶[ ١٩٩٢] و مالی در سال ١۵[

 
شان در بسیاری از کشورھای مبنای دین یا مذھبھمچنین اعمال تبعیض علیھ افراد بر 

داند ولی حقوق ممنوع است. مثالً، قانون اساسی بنگالدش اسالم را دین رسمی دولت می
]. این تمھید ١٧شناسد [کنند بھ رسمیت میافراد را برای پیروی از دینی کھ خود انتخاب می

ً در عمل رعایت می ]. این مورد و موارد ١٨شود [شود و بھ آن احترام گذاشتھ میعموما
اند کھ ھای دینی اجازه دادهھای مسلمان بھ اقلیتدھند کھ بسیاری از دولتدیگر نشان می

 مناسک خود را حفظ کنند و عقاید دینی خود را ابراز کنند.
 

کوشند کھ فضای ھا، بسیاری از کشورھایی کھ اکثریت مسلمان دارند میبھ رغم تمام این
ھا اغلب ی و اجتماعی مساعدی را برای آزادی دینی فراھم کنند. محدودیتحقوقی، سیاس

گیرند (کھ بیشتر ھایی برای مھار کردن ارتداد یا توھین بھ مقدسات را میشکل تالش
شان سخن خواھیم گفت). مثالً، دولت مالزی، ھم در سطح کشوری و ھم در سطح درباره

نان در میان مسلمانان را چھ از طریق متقاعد فدرال، نشر وتبلیغ عقاید دینی غیر مسلما
]. این ١٩کند [ی ادیان غیر اسالمی ممنوع میکردن یا اثر گذاشتن فرعی بر انتشاران درباره

ھایی از جامعھ کھ کنند ولی از بخشگونھ قوانین اغلب بیان و سخن غیرخشن را ساکت می
 کنند.شوند دلجویی میمیھای اجتماعی و دینی در واکنش بھ جنجال مرتبک خشونت

 
ھای اجتماعی علیھ آزادی عالوه بر قوانین، بعضی از جوامع مسلمان ھم حامل خصومت

ھای قرآن و حدیث و حمایت علما و دانشوران دینی ھستند و ھم بسیار ناآگاه از آموزه
تنھا ای مکرراً بھ آزادی دینی نھ ھای اجتماعیمسلمان از آزادی دینی ھستند. چنین خصومت

کند بلکھ بھ آزادی دینی غیر مسلمانان داخل کشورھایی با اکثریت مسلمان تعرض می
 کند.اندازی میشان نیز دستکیشان مسلمانھم

 

	آزادی دینی برای مسلمانان
فھم محل تالقی اسالم و آزادی دینی باید شامل بررسی آزادی دینی برای خود مسلمانان باشد 

ھایی با اکثریت مسلمان. دلیل این امر این است کھ آزادی دینی تر از ھمھ در جامعھو مھم
 قلب و کانون ایمان و باور برای مسلمانان است.
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ی آغاز این بحث درک این نکتھ است کھ قران حق ھر فرد را برای اعتقاد داشتن یا نقطھ

اش شناسند و حضرت محمد این حق را در سراسر زندگینداشتن بھ خدا را بھ رسمیت می
شمرد. اما ھر چند قرآن و حضرت محمد موضعی روادارانھ نسبت بھ ماجرا محترم می

ی ھا را برای این آزادی در دورهای از محدودیتداشتند، فقھ و االھیات سنتی اسالمی سلسلھ
ی زیر است: ارتداد، توھین بھ ترین موارد آن در چھار زمینھپس از پیامبر قایل شد. برجستھ

 دقھ و نفاق.مقدسات، زن
 

تر عدم اعتقاد کسی کھ پیش«: از منظر تاریخی، احکام اسالمی رده را بھ عنوان ارتداد
این قبول و پذیرش وقتی «کند. تعریف می» بھ اراده و اختیار خود او… اسالم را پذیرفتھ

دھد کھ فرد دانش و معرفت مبانی اسالم را حاصل کرده باشد و خود را ملتزم بھ رخ می
]. در نتیجھ، فرد مرتد مسلمانی است کھ اسالم را نفی ٢١» [از احکام اسالم بداند پیروی

نفی اسالم از  -گرود. اکثریت فقھای مسلمان معتقدند کھ ارتداد کند و/یا بھ دینی دیگر میمی
است و حکومت اسالمی » جرم« -شده تر بھ عنوان مسلمان شناختھ میسوی کسی کھ پیش

ات کند و مجازات آن مرگ است (ھر چند این موضع روز بھ روز توان آن را مجازمی
رود). احکام ارتداد مدرن در پی این ھستند کھ التزام و توسط مسلمانان زیر سؤال می

 مند کند و تحرک میان ادیان مختلف را مجازات کند.نوایی فرد را با دین قاعدهھم
 

گویی بھ مقدسات متمرکز بر منع استفاده از دشنام: ابتدائاً، مفھوم توھین بھ توھین بھ مقدسات
حضرت محمد (سب الرسول) بود. بعداً، این مورد بھ خدا نیز تعمیم داده شد و شامل سب هللا 

گویی گناه و ھر یک از فرشتگان یا سایر پیامبران نیز شد. لذا سب خدا و رسول و دشنام
مسلمان، اگر مسلمانی مرتکب چنین شد. بنا بھ اجماع فقھای کالسیک ای تلقی میکبیره

اش مرگ است. اگر غیر مسلمانی مرتکب چنین گناھی شود و مجازاتگناھی شود، مرتد می
شود کھ مجازات آن نیز در صورتی کھ فرد در کشوری شود، توھین بھ مقدسات تلقی می

را  ھایی جناییاسالمی زندگی کند، مرگ است. قوانین مدرِن توھین بھ مقدسات مجازات
آمیز دیده شوند، در نظر گرفتھ برای سخنان یا رفتاری کھ در تلقی دینی مسلمانان توھین

است. چنین قوانینی در بسیاری از کشورھای با اکثریت مسلمان از جملھ پاکستان و اندونزی 
 .وجود دارند

 
 اصطالح زندقھ در احکام جزایی اسالم از جملھ برای توصیف فردی بھ کار رفتھ: زندقھ

اش بھ شود. این نیز جرمی است کھ مجازاتاست کھ تبدیل بھ تھدیدی برای حکومت می
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توان اجماعی در میان فقھای مسلمان بر ی بعضی از علما، مرگ است. اما، بھ سختی میگفتھ
ی عنان بود با شورش عقالنی کھ اسائھسر تعریف زندیق پیدا کرد. این اصطالح اغلب ھم

مند چنان مفھومی مبھم است کھ قاعدهشد ولی این مفھوم ھمتلقی میادب بھ حرمت پیامبر 
 ].٢٢کردن آن با قانون دشوار است. [

 
 ۶٣٢تا  ۶٢٢ی مدنی (گردد. در دوره: قدمت مفھوم نفاق بھ زمان پیامبر بر مینفاق

 ھای زیادی بھ منافقان و نفاق دارند. قرآن بھ دفعات بھ مسلمانمیالدی)، آیات قرآن اشاره
اند. یکی از این آیات بھ پیامبر ی مسلمانان خطرناکدھد کھ منافقان برای جامعھھشدار می
]. آیات دیگری ٢٣دھد کھ با منافقان و کفاری کھ رفتار خصمانھ دارند جھاد کند. [دستور می

]. اما، ھیچ متنی در قرآن نیست کھ بھ ٢۴دھند [ی عذاب دوزخ میھم بھ منافقان وعده
ھا مرگ است. اما بعضی از دستور کشتن منافقان را بدھد یا بگوید کھ مجازات آنمسلمانان 

 ].٢۵اند [فقھا مجازات مرگ را برای منافقان توجیھ کرده
              

عالمان و محققان فقھ و االھیات اسالمی اغلب این چھار مفھوم ارتداد، توھین بھ مقدسات، 
ھا از فقھای اولیھ عمدتاً تالشی برای متمایز کردن اینکنند ولی زندقھ و نفاق را بررسی می

تر ارتداد قرار ھا اغلب نفاق و زندقھ را در چارچوب کالنکردند. مثالً، آنیکدیگر نمی
ی بھ کنندهشد ممکن بود مرتد، توھین]. مسلمانی کھ متھم بھ اعتراض دینی می٢۶دادند [می

افر نامیده شود. چون این اصطالحات و مفاھیم مقدسات، محلد و زندیق یا منافق یا حتی ک
ترین مفھوم در روند، من روی مفھوم ارتداد بھ عنوان مھماغلب بھ جای یکدیگر بھ کار می

 کنم.ھر بحثی از ازادی دینی در چارچوب احکام اسالمی تمرکز می
 

	ارتداد در احکام اسالم
تر توضیح داده شد، قرآن شامل آیات زیادی است کھ در مکھ و در مدینھ نازل کھ پیشچنان
کنند. اما، نگاه قرآن بھ گرویدن از اسالم بھ دینی دیگر اند و از حق آزادی دین دفاع میشده

ً منفی است. در چندین مورد، قرآن اعالم می ھا کھ از راه راست خدا و کند کھ آنعمیقا
اند و در آتش دوزخ عذاب خواھند شد. اما، گردانند پس از مرگ محکوممی رسول روی

قرآن در راستای مسؤولیت فردی و شخصی در قبال مسایل اعتقادی و دینی، مسلمانان را 
شان یا دینی دیگر بگروند، مجبور بھ باقی ماندن بر در صورتی کھ بخواھند بھ دین قبلی

داند کھ مستوجب مجازات را مرتکب گناھان بزرگی میکند. قران چنین افرادی اسالم نمی
ھا در این زندگی مرگی طبیعی را ]، اما برای آن٢٧در زندگی پس از مرگ ھستند [

ای از قرآن نیست کھ ھیچ گونھ مجازاتی را در این کند. در واقع، ھیچ آیھبینی میپیش
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]. بھ طریق ٢٨ات مرگ [زندگی برای گرداندن دین از اسالم مشخص کند چھ برسد بھ مجاز
مشابھ، ھیچ شاھد و سندی نداریم کھ خود پیامبر ھرگز مجازات مرگ را برای فردی مرتد 

]. اما، بسیاری از عالمان تفسیرشان از ٢٩بھ صرف تغییر دین از اسالم صادر کرده باشد [
 مرگ حتمی این است کھ گرداندن دین از اسالم باید با مرگ مجازات شود.

 
کھ اصالً چھ ی اینی فقھی و کالمی مسلمانان دربارهضوع مجازات، اندیشھجدای از مو

شود نیز بسیار سیال است و ھمیشھ روشن و مشخص نیست. بعضی چیزی ارتداد تلقی می
خوانند کھ شخص خود مقر بھ ارتداد باشد یا از عالمان تنھا وقتی مسلمانی دیگر را مرتد می

ی ترک امت اسالم تلقی کنند (مثل ناسزا ان آن را بھ مثابھکاری کرده باشند کھ عموم مسلمان
گفتن بھ خدا و پیامبر). سایر مکاتب فکری ممکن است مسلمانی دیگر را بھ صرف 

ای مرتد بخوانند، مثالً در صورتی کھ کسی بھ استھزاء بگوید ترین سخن خالف قاعدهکوچک
از » تنفر«ند کھ ممکن است معنای یا نظری را بیان ک» ستدانم ایمان واقعی چیمن نمی«

ای از اسالم را بدھد. شمار زیادی از موارد بھ اصطالح فھرست ارتداد (کھ توضیح جنبھ
شود) امروز وجود دارند کھ مسلمانان مذاھب، دھد کھ چطور یک مسلمان مرتد میمی

ی نان دربارهگونھ توافق کلی میان مسلمااند. ھیچھا و مکاتب فکری مختلف ایجاد کردهگروه
 ھا وجود ندارد.اعتبار محتوای این فھرست

 
شود. نخست، از در سنت فقھی اسالمی، مرتد شدن یک مسلمان از دو طریق مشخص می

ترین شواھد در احکام اسالم است. اگر فردی طریق اعتراف یا اقرار بھ آن کھ یکی از مھم
کند. دومین کوم کردن او کفایت میاقرار کند کھ دیگر بر دین مسلمانی نیست، این برای مح

کند اما راه این است کھ شھادت دو شاھد عادل بر سخن یا رفتار ضد اسالم اوکفایت می
مکاتب فقھی مختلف معیارھای متفاوتی برای شھادت را قبول دارند. مثالً، فقھای حنفی بر 

کھ آن سخنان یا  این باورند کھ قاضی باید از شھود پرس و جو و تحقیق کند تا مطمئن شود
گویند کھ ھا می]. بعضی دیگر چون مالکی٣١اند [رفتار فرد متھم را بھ درستی فھمیده

 ].٣٢شھادت شھود بھ خاطر جدی بودن جرم باید بھ دقت تمام بررسی شود [
 

برای معین کردن ارتداد یک نفر مسلمان شرایط دیگری نیز باید تأمین شود. نخست، فردی 
ی خود انجام داده باشد نھ بھ زور و شده است باید آن را بھ اختیار و ارادهکھ مرتکب ارتداد 

جبر. دوم، فرد مرتد باید صاحب عقل سلیم باشد و مجنون نباشد. ارتداد فردی کھ از لحاظ 
 حقوقی مجنون است اعتباری ندارد (چنان کھ اسالم او نیز اعتبار حقوقی ندارد).
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ً معتقدند کھ ارتداد  فھمد اعتباری فرد صغیری کھ معنای ارتداد و اسالم را نمیفقھا متفقا
ھا را درک کند معنای این تواندمیی فردی صغیر کھ ندارد. اما فقھا دو نظر مختلف درباره

ھا، ارتداد فرد صغیر معتبر شود دارند. برای شافعیولی مرتکب جرمی منجر بھ ارتداد می
ھا، ارتداد فرد صغیر معتبر است. ای از حنفیدهھا و عھا، حنبلینیست؛ ولی برای مالکی

کنند کھ اگر اقرار فرد صغیر بھ اسالم اعتبار داشتھ باشد، ارتداد او نیز ھا استدالل میآن
میالدی) و محمد بن الحسن  ٧۶٧معتبر است. اما، بنا بھ قول فقھای حنفی، ابوحنیفھ (م. 

شده یا تعزیر شود بلکھ باید ھدایت شود تا  میالدی) فرد صغیر نباید اعدام ٨٠۵الشیبانی (م. 
 ].٣٣اسالم بیاورد [

 
تواند مرتد شود. در مورد مردان و زنان متأھل، ی فقھا معتقدند کھ ھم زن و ھم مرد میھمھ

بھ قول مالکیان و حنفیان، اگر یکی از زوجین مرتد شود، ھمسر باید طالق بگیرد. در مورد 
شوند و ز والدین متولد شود، آن فرزندان مسلمان تلقی میکودکانی کھ پس از ارتداد یکی ا

 ].٣۴ھا اجازه داد کھ راه ارتداد والد خود را پیش بگیرند [توان بھ آننمی
 

	ارتداد در قرآن
کند، ھیچ گونھ مجازات بھ یاد داشتھ باشیم کھ ھر چند قرآن ارتداد را بھ صراحت محکوم می

و  ۵:۵٩، ۴:٩٠مثالً، بنگرید بھ آیات زیر از قرآن: گیرد. دنیوی برای آن در نظر نمی
کنند ولی مھم این . این آیات ھمگی ارتداد را بھ زبانی درشت و صریح محکوم می١٠٨:١۶

 کنند.است کھ ھیچ مجازات دنیوی برای آن مقرر نمی
 

ی مرگ طبیعی و بھ روشنی درباره ٣:٩٧تا  ٢:٨۶و  ٢:٢١٨عالوه بر این، آیاتی از قبیل 
تر علیھ رسد کھ استداللی قویبھ نظر می ۴:١٣٧ی ]. آیھ٣۶گویند [دی مرتدان سخن میعا

کند کھ بھ دفعات مرتکب کند چون از مرتدانی یاد میمجازات مرگ برای ارتداد بیان می
کسانی کھ ایمان آوردند، «شود: ھا ذکر نمیشوند ولی ھیچ مجازات اعدامی برای آنجرم می

سپس ایمان آوردند، و دوباره کفرورزیدند و سپس بر کفر خود افزودند، سپس کفرورزیدند، 
 ».نمایاندخداوند در مقام آمرزش آنان نیست و راھی بھ ایشان نمی

 
مجازات ارتداد در قاضی القضات سابق پاکستان، س. ع. رحمان، در کتاب خود با عنوان 

ی اعدام بھ عنوان مجازات ارتداد ، بھ این نکتھ عطف نظر دارد کھ قرآن دربارهاسالم
]. ٣٧بار در قرآن ذکر شده است [ ٢٠سکوت کرده است ھر چند موضوع ارتداد دست کم 

سلیم العوی فقیھ مشھور مصری کھ موضوع ارتداد را بھ تفصیل بررسی کرده است با این 
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]. ٣٨ھد موجود در سنت بھ روی تفسیر گشوده ھستند [افزاید کھ شوانکتھ موفق است و می
محمود شلتوت شواھد مرتبط با آن را در قران بررسی کرده و نتیجھ گرفتھ است کھ ارتداد 

ی مجازات در آخرت صحبت میکند. ھیچ مجازات دنیوی ندارد. برای او، قران فقط درباره
]٣٩.[ 

 
	ارتداد در حدیث

ت مرگ برای ارتداد معموالً نھ در قرآن بلکھ در احادیث شواھد تاریخی در دفاع از مجازا
(ھر کھ » من بدل دینھ فاقتلوه«گوید کنند کھ میشود. فقھا اغلب حدیثی را نقل مییافت می

اش تشبث ] و بھ متون مشابھ دیگری در دفاع از موضع۴٠اش را بگرداند بکشیدش) [دین
دیثی ھستند کھ مسلمانان اھل سنت اصیل ی احاجویند. بعضی از این متون در مجموعھمی
دانند مثل بخاری و مسلم. یکی از مشکالت این است کھ آن احادیثی کھ ظاھراً از می

شود با بسیاری از متون کنند و بھ پیامبر نسبت داده میمجازات اعدام برای ارتداد دفاع می
مسلمان استدالل  ی آزادی دینی تعارض و تضاد دارند. بعضی از علمایقرآنی درباره

اند. اما، نزدیک بھ شده» نسخ«کنند اند کھ آن آیات قران کھ از آزادی دینی دفاع میکرده
کنند. نفس تعداد زیاد صد آیھ در قرآن وجود دارد کھ از آزادی دینی بھ طور کلی دفاع می

اند زیر هآیات قرانی این استدالل را کھ این آیات تنھا بھ اعتبار چند حدیث مخالف نسخ شد
 برد.سؤال می

 
 

شود از جھات دیگری نیز مشکل احادیثی کھ در دفاع از مجازات اعدام برای ارتداد نقل می
آشکارا بسیار کلی است و معنای آن مبھم » من بدل دینھ فاقتلوه«دارند. مثالً، این حدیث کھ 

اش را تغییر ناللفظی بگیرد ھر کسی از ھر دینی کھ دیاست. اکر کسی این حدیث را تحت
بدھد در حکومت اسالمی باید کشتھ شود. مثالً این شامل ھندویی کھ بھ مسیحیت بگرود یا 

شود. چنین موضعی پیداست کھ چرند است. فقھای ای کھ مسلمان بشود نیز میحتی مسیحی
لب اند و اغدر متون قرآنی و احادیث مواجھ شده ی مسلمان بھ کرات با این نوع از ابھاماولیھ

ھا یا برگزیدن بعضی از متون بھ سود متون دیگر بسیار راحت در تفسیر یا بازتفسیر آن
ی ھای خاص یا محدود کردن دایرهاند. این ابھام دست فقھا را برای تفسیر متون بھ شیوهبوده

 ھا گشوده بود.معانی آن
 

ای ی تازهمسألھ - یعنی وجود بیش از یک معنای ممکن برای متن -البتھ، مفھوم ابھام متن 
گیری احکام اسالم نقش محوری داشتھ است. فقھای نیست. در واقع، این موضوع در شکل
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ای چون ابوحنیفھ، مالک و شافعی گاھی اوقات بعضی از متون خاص را کنار برجستھ
اند. متون مبھم باید توضیح شان تکیھ کردهھای فقھیاند و روی سایر متون در تصمیمگذاشتھ

شد. حتی تری ارایھ میشدند. از متون کلی نیز باید تفسیر خاصشدند یا تفسیر میه میداد
ی شافعی متوسل بھ این رسالھی اصول فقھ، مثل ی اسالمی دربارهبعضی از آثار اولیھ

]. سنت فقھی اسالمی ۴١» [بیان«شوند؛ مثالً، در خصوص تحلیل او از دغدغھ می
کند و بعضی از علمای مسلمان استدالل ابھام متنی ارایھ می ابزارھایی را برای مواجھھ با

کنند کھ باید این افکار را بیشتر پرورش و بسط داده و بیشتر بھ کار ببندیم. در این زمینھ می
توانند سھم فراوانی در آن علما و دانشوران مسلمان امروزی کار زیادی پیش رو دارند و می

 داشتھ باشند.
 

ست کھ ھر چند احادیث بخش بسیار مھمی از سنت اسالمی ھستند، باید با مشکل دوم این ا
ی ھای اولیھھا با دقت و احتیاط برخورد کرد. گردآورندگان و دانشمندان حدیث در سدهآن

اند ولی اسالم نتایج کارشان را در تعیین اصالت، سندیت و وثاقت احادیث ارایھ کرده
ای را پدید شناختی تازهھا افکار و ابزارھای روشمسلمانان امروزی باید بر اساس آن

بیاورند. در بعضی از موارد، ضروری است کھ اصالت بعضی از احادیث را کھ علمای 
در » من بدل دینھ فاقتلوه«دانستند زیر سؤال ببریم. مثالً، ھر چند حدیث پیشین موثق می

ی از افرادی کھ در نقل ی بعضھا دربارهی بخاری موجود است، بعضی از پرسشمجموعھ
دست کم در مشھورترین روایت این حدیث. آن روایت بھ  -اند معتبر است آن نقش داشتھ

 پسر عموی مشھور پیامبر ابن عباس منسوب است.
ی او عکرمھ روایت کرده است و یکی از شاگردان عکرمھ، این حدیث را غالم آزادشده

]. در علم حدیث، نقش ۴٢ی دوم اسالم بھ این حدیث شھرت بخشید [ایوب السختیانی در سده
کند. ی اصالت آن ایجاد میھایی را دربارهعکرمھ بھ عنوان منبع اصلی این حدیث پرسش

دانند. مثالً، علی ب. اند او را کذاب میی کھ معاصر عکرمھ بودهابعضی از علمای برجستھ
عبدهللا بن عباس (پسر عباس کھ عکرمھ این حدیث را بھ او نسبت داده است) عکرمھ را 

ی پدرش، ابن عباس، کرده است. ھمچنین، سعید بن جبیر نگاه گویی دربارهمتھم بھ دروغ
ی او داشت و ظاھراً بھ صور مشابھی دربارهخوبی بھ عکرمھ نداشت. سعید بن مسیب نیز ت

ی ابن عباس دروغ کھ عکرمھ دربارهی من دروغ مگو چناندرباره«اش گفتھ بود کھ: غالم
پذیرد، عالم مشھور ]. ھر چند بخاری حدیثی را کھ عکرمھ روایت کرده می۴٣» [گویدمی

واھدی وجود دارند کھ کند. بھ این ترتیب، شدیگر حدیث، مسلم، روایت او را قبول نمی
برند. باید اذعان داشتھ دانند و روایت او از این حدیث را زیر سؤال میعکرمھ را ثقھ نمی

شوند تلقی می» ضعیف«ھا ھای مختلفی از این حدیث وجود دارد ولی بیشتر آنکھ روایت
 و این روایت -توان بسیار مشکوک دانست ]. یعنی کھ اصالت روایت عکرمھ را می۴۴[
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ھمانی است کھ در بیشتر موارد در دفاع از مجازت اعدام برای ارتداد از آن استفاده شده 
 ].۴۵است [

 
	ھای مسلمانرواداری تاریخی اعتراض در میان جامعھ

ھای نخستین مسلمان انگیز و باالی رواداری دینی در جامعھمھم است کھ بھ میزان حیرت
شود کھ تفسیرھای مضیق تنھا مواردی نبودند کھ در نکتھ برجستھ  توجھ داشتھ باشیم تا این

 ی مسلمان محبوبیت پیدا کردند.ھای اولیھنسل
 

ھای بسیاری از راوداری و تحمل عقاید مختلف از جملھ عقاید نامتعارف در میان نمونھ
میالدی)، شاعر مشھور، بھ  ١٠۵٨ھای مسلمان وجود دارند. ابوالعالء المعری (م. جامعھ
اش آسیبی کرد ولی در تمام زندگیکلیدی اسالمی و فرایض دینی در شعرش حملھ میعقاید 

ھای انتقادی او از دین نقل قول بھ او نرسید و بھ مرگ طبیعی از دنیا رفت. در میان گفتھ
 توان یافت:زیر را می

 
 ھفت الحنیفة و النصاری ما اھتدوا

 و یھود حارت و المجوس مضللھ

 عقل بالدیناثنان اھل االرض ذو 
 و آخر دیّن ال عقل لھ 

 مسلمان، یھودی، مسیحی و زرتشتی. -کنند ھا ھمھ خطا میآن
کند: یکی مذھب مرد خردمند بدون دین و دیگری بشریت از دو مذھب جھانی تبعیت می

 ].۴۶دار بدون خرد [دین
 

 توان تشخیص داد:حمالت او بھ مناسک دینی را نیز بھ آسانی می
 شمارید چیزی حز فریبی کھنساالن نیستبیدار شوید! مناسکی کھ شما مقدس میای ابلھان!  

 اندشان رسیدهکھ شھوت ثروت دارند و بھ شھوت
 ]۴٧شان خاک شد [و قانون -و در انحطاط مردند 

 
میالدی)  ٩٣۵یا  ٩٢۵دان آزاداندیش، محمد بن زکریا الرازی (م. فیلسوف، پزشک و شیمی

کرد و بدون ھیچ آسیبی خود را تبلیلغ می  -یی بعضی ملحدانھبھ گفتھ -نیز عقاید نامتعارف 
) کھ عقایدش در ١١١١زیست. حتی متکلم محترمی چون غزالی (م. در میان مسلمانان می
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ھا تنھا ای ندید. اینرفتند نیز صدمھاش جنجالی بھ شمار میھای آخر زندگیبعضی از دوره
ی مسلمان است. نیازی بھ ھای اولیھداری در میان جامعھھای متعدد رواچند مورد از مثال

ھایی از گفتن نیست کھ در تاریخ مسلمانان عدم تحمل اعتراض نیز وجود دارد و در زمان
 ھای مسلمان بسیار مشھود بوده است.تاریخ این عدم تحمل در بعضی از جامعھ

 
	انواع رواداری و عدم تحمل در میان کشورھای مسلمان

پذیرند، امروزه بسیاری از کشورھایی کھ حکومت مسلمان دارند ارتداد را نمیھر چند 
ھا رویکرد یکسانی بھ موضوع ندارند. بعضی از کشورھایی کھ حکومت مسلمان ی آنھمھ

چنین مسلمانان را دانند. این کشورھا ھمدارند تبلیغ سایر ادیان را برای مسلمانان ممنوع می
کنند. مثالً، در د و کسانی را کھ چنین کنند بھ شدت مجازات میکنناز ترک اسالم منع می

یمن، تغییر دین یک مسلمان بھ دینی دیگر مجازات مرگ دارد. اما کشورھای دیگر برای 
اند. در مراکش، تغییر دین داوطلبانھ از اسالم بھ دین ھایی فضایی را باز گذاشتھچنین فعالیت

اش ی برای متقاعد کردن مسلمان بھ تغییر دیندیگر مجازات ندارد ھر چند ھر تالش
رسد کھ دولت این موضع را دارد کھ مرتدان تا غیرقانونی است. در مالزی، بھ نظر می

زمانی کھ بھ اسالم اھانت نکنند مجازات نخواھند شد. در ایران و عمان، تبلیغ و جذب 
 شود یا ممنوع است.مسلمانان توسط غیر مسلمانان مشکوک تلقی می
 

	چرا مسلمانان نباید از آزادی دینی بھراسند
 ی حضرت محمد استداللی است قوی بھ نفع آزادی دینی. قرآن و سیره١
 شان است. آزادی دینی بھ نفع مسلمانان و جوامع٢
 کنند.. علمای مسلمان از آزادی دینی دفاع می٣

 
 

ی حق آزادی دینی در جریان است و مردم ھا دربارهھای مسلمان، بحثدر درون جامعھ
ھای گیرند. در یک سوی طیف کشورھایی با اکثریت مسلمان و جماعتمواضع مختلفی می

شان ھستند و ھای متنوعی ھستند کھ جویای آزادی کامل عمل بھ دیناقلیت مسلمان در جامعھ
پذیرند. در سوی ی جھانی حقوق بشر را میاعالمیھ ١٨ی در مادهھای مندرج کامالً آرمان

ً اجازهدیگر طیف کشورھایی ھستند کھ در آن ی ھا حکومت بھ ادیانی غیر از اسالم مطلقا
دھد، خصومت اجتماعی نسبت بھ ادیان دیگر باالست و تغییر دین برای مسلمانان فعالیت تمی

ھا ھای اقلیت مسلمانی ھستند کھ در آننین جماعتچبھ سایر ادیان مجازات مرگ دارد (ھم
اند کھ ھایی واقعخصومت اجتماعی نسبت بھ ادیان دیگر قوی است). میان این دو طیف آن
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ھای توانند شکلھا میشوند. اینشان قایل میھایی برای آزادی دینی شھروندانمحدودیت
ھای عبادی، ممنوعیت ساخت مکانی گیرانھمندکردن سختمختلفی داشتھ باشند مثل قانون

وارد کردن اقالم و اشیاء دینی، ممنوع کردن تبلیغ و جذب برای ادیان غیر اسالم؛ غیر 
ھای اسالمی و ممنوع ھا یا فعالیتقانونی کردن یا محدود کردن بعضی از مکاتب، سازمان

. اما البتھ کردن استفاده از بعضی از نمادھا یا کلمات خاص اسالمی توسط غیر مسلمانان
ترین جرمی است کھ تحت نظارت قرار چنان مھمتر شرح داده شد، ارتداد ھمکھ پیشچنان
 دارد.

 
ھا اذعان دارند کھ دانند. آنآفرین میی حق ترک اسالم را چالشبسیاری از مسلمانان مسألھ

د، اما شناسقرآن و سنت آزادی وجدان و حق عبادت و عمل بھ سایر ادیان را بھ رسمیت می
ھا، اسالم دین حق و آخرین ]. از نظر آن۴٨کنند [چنان از حق ترک اسالم حمایت نمیھم

دین خداست و روی گرداندن از آن بھ نظام باوری دیگر کھ بنا بھ تعریف باطل است 
ی ترین ھدف یک انسان است، ھمھتواند تحمل شود. عالوه بر این، چون رستکاری مھمنمی

ھا تنھا راه درست ی اسالم باشد کھ از دید آنوف بھ حفظ فرد در دایرهھا باید معطتالش
ی ایمان در اسالم وفاداری بھ قرآن و تعالیم حضرت محمد الزمھبرای رستگاری است. اما 

 تر ھستند.است پس این منابع نیازمند بررسی دقیق
  

	ی حضرت محمد استداللی است قوی بھ نفع آزادی دینی. قرآن و سیره١
ھر چند دین و اعتقاد بھ خدای واحد بھ روشنی در قرآن بھ عنوان عملی صالح بیان شده 

نمایاند. در واقع، قران فضا را برای ھا را تابلع این مسیر نمیی انساناست، قرآن ھمھ
خواھند گذارد تا دین را اگر بخواند رد و نفی کنند و راه دیگری را کھ میآدمیان باز می
ھا راه را برای آزادی عمل و ی آفرینش نخستین انسانقرآن درسط از لحظھاختیار کنند. 
شود کھ بھ آدم و حوا اختیار داده شد و از طریق آن اختیار بود گذارد. گفتھ میاختیار باز می

ھا در نخستین امتحان خود مردود شدند ولی از نظر قرآن، ھا را امتحان کرد. آنکھ خدا آن
بھ سقوط عمیق کل تبار بشر نشد. بھ جای آن، قران آزادی اختیار و ھا منجر ناکامی آن

یعنی یکی از دالیل  -کند ی خدا برای بشریت ارایھ میامتحان را بھ عنوان بخشی از برنامھ
آفرینش. در واقع، این آزادی اختیار و اراده است کھ بھ آدمی منزلتی باالتر در نظام آفرینش 

آزادی اختیار و امتحان آزادی انتخاب است کھ آیا بھ خدا و  دھد. بخشی ضروری از اینمی
 دین او اعتقاد داشتھ باشند یا نھ.
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آور نیز ھست. آدمیان مسؤول کارھایی کھ در زمین انجام چنین مسؤولیتاین انتخاب ھم
خورند نیز ھستند. بخشی از این امر اعتقاد بھ خدای واحد، ھا شکست میدھند یا در آنمی

از اوامر و نواھی ھدا، و تبعیت قواعد و مقررات اخالقی است کھ خدا از طریق تبعیت 
اش فرستاده است. توفیق یا ناکامی فرد بستگی بھ این دارد کھ این مسؤولیت را ادا پیامبران

کند یا نھ. از دیدگاه قرآنی، نتیجھ سعادت جاوید در بھشت یا لعنت ابدی در دوزخ است. می
چند آزادی اعتقاد یا عدم اعتقاد مفروض است، ھر کدام الزمھ و پیامدھای بھ این ترتیب، ھر 

چھ مھم است این است کھ پیامدھای سنگینی کھ در قرآن از سنگین خود را نیز دارند. آن
 افتند.اند در نھایت دنیوی نیستند بلکھ در آخرت اتفاق میھا یاد شدهآن

 
داند کھ از موھبت عقل و ی خدا میی یگانھدهاز منظر االھیاتی، قرآن ھر انسانی را آفری

بھ راستی کھ انسان را در بھترین قوام «گوید کھ آزادی اراده برخوردار است. قرآن می
ھا کرامت بخشیده شده است و مشمول لطف و عنایت ویژه قرار )، و بھ آن٩۵:۴» (ایمآفریده
ھا ارزش و کرامت ذاتی د کھ انسانکن). قرآن تأکید می١٧:٧٠اند (بنگرید بھ قرآن، گرفتھ

ھا عقل و توانایی تشخیص خیر و شر را داده است (بنگرید بھ قرآن دارند و خدا بھ آن
ھا برای خودشان بھ آن ھای دینیچنین اختیار فردی برای بررسی کردن گزینھ) و ھم٢:٢۵۶

) ١٨:٢٩» (رورزدھرکس کھ خواھد ایمان بیاورد، و ھرکس کھ خواھد کف«داده است. مثالً، 
پس ھر کس رھیاب شود، ھمانا بھ سود خویش راه یافتھ است، و ھر کس بیراه رود بگو «و 

). این بیان اغلب بھ پیامبران نسبت داده شده است و ٢٧:٩٢» (کھ من فقط از ھشداردھندگانم
 در قرآن نیز تکرار شده است.

 
ی ایمان و کنند کھ مسألھص میعالوه بر این، شمار زیادی از آیات قرآنی بھ روشنی مشخ

ھر کس کھ رھیاب شود، «گوید کھ: ای است شخصی میان فرد و خدا. قرآن میاعتقاد مسألھ
ھمانا بھ سود خویش رھیاب شده است، و ھر کس بیراه رود، ھمانا بھ زیان خویش بیراه 

 ).١٧:١۵» (ای بار گناه دیگری را برنداردرفتھ است، و ھیچ بردارنده
 

ھایی کھ خودشان در طول دھد کھ در نھایت خدا افراد را بھ خاطر انتخابشدار میقرآن ھ
داند. در روز داوری، مردم در محضر خدا حاضر خواھند کنند مسؤول میشان میزندگی

شود کھ چھ کردند و کجا شکست خوردند و با دیگران چھ رفتاری ھا سؤال میبود و از آن
مانند ایمان کوششی است شخصی نھ امری جمعی یا  داشتند. این یعنی کھ رستگاری

ھای دیگران کند کھ حتی او نیز مسؤول تصمیمجماعتی. خدا بھ حضرت محمد یادآوری می
عمل من از آن من و عمل شما از آن شما، شما از «شود کھ بگوید: نیست؛ بھ او توصیھ می

 ).١٠:۴١» (بری و برکنارمکنید کنم بری و برکنارید و من از آنچھ شما میآنچھ من می
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ھایی کھ قرآن از طریق آن اختیار فردی و آزادی انتخاب را تأیید ترین راهیکی از مھم

کند از طریق اتخاذ موضعی علیھ استفاده از زور در امر ایمان است. قرآن بھ صراحت می
 گوید کھ ھیچ کس نباید دیگری را مجبور بھ ایمان آوردن کند:می

 
اکراه روا نیست، چرا کھ راه از بیراھھ بھ روشنی آشکار شده است، پس  در کار دین«

ھرکس کھ بھ طاغوت کفر ورزد، و بھ خداوند ایمان آورد، بھ راستی کھ بھ دستاویز 
 ).٢:٢۵۶» (استواری دست زده است کھ گسستی ندارد و خداوند شنوای داناست

 
 

اید مجبور بھ تبعیت از یک دین یا اعتقاد کند کھ ھیچ کس را نبدر آیات دیگر، قرآن تأکید می
کرد. برای قرآن، اعتقاد اجباری یکسره ناپذیرفتنی است. آدمی تنھا از طریق اعتقاد و باور 

بھ «کند کھ دیگران را تواند حقیقتاً بھ اسالم بگرود. قرآن مسلمانان را تشویق میراستین می
آمیز، ی احترامنند، و از توصیھ) بھ اسالم دعوت ک٢٩:۴۶» (ای کھ نیکوتر استشیوه

] استفاده کنند نھ مجادلھ. ایمان درست ۴٩ی فصیح [وگوی متقاعدکنندهاستدالل متین و گفت
ھا و رفتارھایی را کھ مروج تقلید حاصل راستی و اعتقاد است در نتیجھ قرآن روش

کند (مثالً وم میی مستقل و اعتقاد فردی است محکی رفتار نیاکان بھ جای اندیشھکورکورانھ
 ).٢:١٧٠در قرآن 

 
ی خود حضرت محمد ھم بھ ھمین اندازه مھم است. ھر چند احادیثی وجود روش و سیره

کنند، این احادیث با اعمال واقعی پیامبر در دارند کھ از مجازات مرگ برای ارتداد دفاع می
ً در زمان پیامبر وجود دتعارض اشتھ است. در واقع، اند. گرویدن بھ دینی جز اسالم یقینا

المقدس ی او بھ بیتچندین نفر از مسلمانان بالفاصلھ پس از لیلة االسرای پیامبر و سفر شبانھ
شان این بود کھ شان را عوض کردند. این افراد سؤالو بعد آسمان (اسراء و معراج) دین

گشتھ است در المقدس رفتھ و بھ مکھ برتواند مدعی شود کھ یکشبھ بھ بیتپیامبر چطور می
ای از مسلمانان کشد کھ این سفر را انجام دھند. عدهھا طول میحالی کھ مردم معموالً ھفتھ

ناپذیر شد بھ حبشھ ھجرت کردند و نیز وقتی کھ تعقیب و آزار مسلمانان در مکھ تحمل
]. قرآن نیز اشارات متعددی بھ ۵٠شان را عوض کردند و مسیحی شدند [ھا دینبعضی از آن

اق و منافقان در مدینھ دارد کھ بھ انواع دالیل عملی مرتد بودند. جالب است کھ ھیچ یک نف
ھا اعدام نشدند و ھیچ شاھدی وجود ندارد کھ پیامبر دستور کشتن ھیچ فردی را صرفاً از این

 بھ خاطر تغییر دین داده باشد یا حتی چنین فکری را در نظر آورده باشد.
 



 22 

	شان استلمانان و جوامع. آزادی دینی بھ نفع مس٢
پذیرد کھ آزادی دین و عقیده نقش مھمی در تقویت صلح و المللی این نکتھ را میی بینجامعھ

ھای ی صورتی سازمان ملل برای نفی ھمھتضمین عدالت اجتماعی دارد. مثالً، اعالمیھ
باید در تأمین آزادی دین و عقیده «گوید کھ عدم تحمل و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد می

 ].۵١» [اھداف صلح جھانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان مردم سھم ایفا کند
 

ھای آزادی ھای کشورھای با اکثریت مسلمان ادعا دارند کھ محدودیتاما بعضی از دولت
ھای دینی دینی برای حفظ نظم عمومی ضروری و جلوگیری از بروز خشونت میان گروه

ھای ھایی کھ آزادیآید. دولتالً خالف این درست از آب در میضروری ھستند. اما معمو
کنند از آن جلوگیری کنند اغلب ھمان وضعیتی را کھ سعی میدینی را بھ نام ثبات محدود می

کنند؛ دلیل آن این است کھ سرکوب بیشتر فرھنگ تبعیض را توجیھ و تقویت کنند ایجاد می
 ].۵٢شوند [ھایی شود کھ سرکوب میراد و گروهتواند باعث تندتر شدن افکند و میمی

 
اند نشان داده است کھ فھم ) انجام داده٢٠٠٧تحقیقی کھ برایان گریم و راجر فینک (

ی ی دین را نادیده بگیرد بھ ویژه ھنگام تحقیق دربارهتواند نقش یگانھمنازعات اجتماعی نمی
مخاصمات ین نتیجھ رسید کھ ھا بھ اتعقیب و آزار دینی. بھ طور مشخص، تحقیق آن

تعقیب و ھا در سطوح کنند برای تفاوتتوضیحی محکم ارایھ می نظارت دولتی واجتماعی 
ترین عاملی است کھ شوند. نظارت دولتی بر دین قویھا یافت میکھ در جامعھ آزار دینی

مکن شود حتی وقتی کھ این نظارت و کنترل بھ دالیل ممنجر بھ تعقیب و آزار دینی می
سازَی درگیری مسلحانھ، رشد جمعیت و شود، از جملھ برای یکساندیگری انجام می

نابرابری درآمد. این نتایج پشتیبانی این توضیح ھستند کھ تالش برای نظارت بر دین منجر 
کند. و این خود کیشی تجویزی دولتی را سرکوب میشود کھ مخالفت با راستبھ فرھنگی می

مند کردن ]. نظارت و قاعده۵٣اطلی از تعقیب و آزار را ایجاد کند [ی بتواند چرخھمی
ی خود بھ معنای نظم کمتر و شود کھ بھ نوبھبیشتر منجر بھ افزایش تعقیب و آزار می

]. عالوه بر این، نویسندگانی چون تامس والش بھ این نتیجھ ۵۴خشونت بیشتر است [
ازگار است و در واقع نقش مقوم و مددرسان را ھا ساند کھ آزادی دین با سایر آزادیرسیده

 ].۵۵کند [ھا ایفا میبرای سایر آزادی
 

گری و درگیری در ھمچنین ارتباطی تنگاتنگ میان محدودیت آزادی دینی و میزان نظامی
یک کشور وجود دارد. در کشورھایی کھ آزادی دینی کمتری دارند، سھم بیشتری از تولید 

در فھرست سال  فارین پالسیی ]. مجلھ۵۶شود [ناخالص داخلی صرف امور نظامی می
… تواندمی… آزادی عبادت«ین نتیجھ رسیده است کھ خورده بھ اکشورھای شکست ٢٠٠٧
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پذیر میزان باالتری از عدم تحمل دینی را یک شاخص کلیدی ثبات باشد. کشورھای آسیب
 ].۵٧» [دھندنشان می

 
اش کمتر از بقیھ نیست این است کھ آزادی دینی مشوق اعتقاد ی دیگری کھ اھمیتنکتھ

ھای قانونی یا شان آزاد باشند و با محدودیتاید دینیراستین است. وقتی افراد در انتخاب عق
تر خواھد بسیار واقعی ھا بھ اعتقاد احتماالً فشار اجتماعی مجبور بھ آن نشوند، تن دادن آن

تر خواھند بود. ایمانی کھ آزادانھ توسط افراد و بدون بود و در برابر خدا  دیگران صادق
]. این نکتھ خصوصاْ برای ۵٨ود ایمانی واقعی است [نوایی اجباری انجام شتحکم و بدون ھم

ھا، خوب است در کند. با توجھ بھ اینمسلمانان مھم است چون قرآن ریاکاری را محکوم می
ای را تشویق نظر داشتھ باشیم کھ نظامی چون تھدید بھ مرگ برای ارتداد ممکن است عده

و فکر کنند این کار بر از دست  -د و ریا کنن -ی اعتقادشان دروغ بگویند کند کھ درباره
 دادن اعتقادشان رجحان دارد.

 
	کنند. علمای مسلمان از آزادی دینی دفاع می٣

ی نگرانی بسیاری در کشورھایی با اکثریت مسلمان است و ماجرای ارتداد ھنوز مایھ 
قویاً از بسیاری از افراد در پی حذف مجازات مرگ برای ارتداد ھستند. بسیاری از مسلمانان 

ی زیاد دیگری از مسلمانان ھستند کھ با ھمان شدت با کنند ولی عدهمجازات مرگ دفاع می
ی مسلمان است. در نتیجھ، ای از متفکران برجستھاین گروه شامل عده -آن مخالف ھستند 

ی بسیار زیادی از تصور دین اجباری فاصلھ گرفتھ و بھ سوی رضایت شخصی بین فرد عده
روند. این دیدگاه شاید از ھمھ بھ تصور قرآنی عدم اکرام در امر اعتقاد و دین و خدا می
 تر است.نزدیک

 
ھی زیادی انجام شده است کھ مبنای قوانین ارتداد و مجازات مرگ بھ خاطر ھمچنین پژوھش

ای از متفکران مسلمان امروز متون مربوط بھ مجازات ارتداد برند. عدهآن را زیر سؤال می
ای از پیامبر نیز نداریم کھ از حکم اعدام برای اند. ھیچ روش و سیرهنو بررسی کرده را از

ھا، تا جایی کھ مجازات اعدام در زمان پیامبر برای مجازات ارتداد پشتیبانی کند. از نظر آن
داد کھ جرم مرتکب شده منجر بھ عمل سیاسی شود عموماً در مواقعی رخ میارتداد یافت می

ھای مدرن ملت-شد و نھ فقط تغییر دین. در مقام مقایسھ، تغییر دین در بستر دولتخیانت می
 مطلقاً مترادف با خیانت سیاسی نیست.
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ی مدرن، متفکران مسلمانی ھمچون احمد خان، محمد عبده، رشید رضا و محمد در دوره
زیر سؤال بردن اقبال در میان نخستین کسانی بودند کھ این چارچوب پایھ را ارایھ کردند کھ 

تصورات کالسیک از ارتداد و مجازات مرگ را ممکن ساخت. در قرن بیست و یکم، حتی 
گرایان سیاسی برجستھ ھمچون راشد غنوشی بھ این دعوت بھ آزادی دینی تعدادی از اسالم

 .اندباری ھمھ از جملھ آزادی دینی مسلمانان پیوستھ
 

 کند کھ:ی ارتداد استدالل میی دربارهس. ع. رحمان پس از تحلیل متون مرتبط قرآن
بندی کرد این شود جمعپس از بررسی آیات مرتبط قرآن، موضعی کھ می

است کھ نھ تنھا ھیچ مجازات اعدامی برای ارتداد در کتاب خدا مقرر نشده 
کند. است بلکھ کالم خدا بھ روشنی مرگ طبیعی را برای مرتدان مجسم می

 ].۵٩شود [میمرتد تنھا در آخرت مجازات 
 

 گوید:ی شواھد حدیثی ھم چنین میپس از تحلیل مبسوطی از متون موجود، او درباره
 

کیشانھ یعنی سنت، وقتی دیده شده است کھ حتی استوارترین سنگر عقاید راست
کھ در پرتو تاریخ بررسی انتقادی شود موضع کسانی را کھ معتقدند فرد مرتد 

کند. در مواردی کھ باید کشتھ شود تقویت نمیاش تنھا بھ صرف تغییر عقیده
اند کھ چنین مجازاتی ظاھراً جاری شده است عوامل دیگری نیز وجود داشتھ

 ].۶٠است [ کردهاین مجازات را بھ خاطر امنیت عمومی توجیھ می
 

کنند کھ ھیچ مجازات دنیوی برای صرف ارتداد وجود یکی از مسلمانانی کھ استدالل می
تا  ١٩۵٨ای بود و از سال م محمود شلتوت است کھ عالم مصری برجستھندارد مرحو

ی اسالم واقعاً شیخ االزھر بود. برای شلتوت، مجازات مرگ در تاریخ اولیھ ١٩۶٣
ً مجازاتی برای جرایمی علیھ حکومت بود. او استدالل می مبتنی کند کھ مجازات ارتداد عمدتا

ھا با تکیھ بر حدیث واحد جاری کرد. برای او، توان تنبر یک حدیث است و حدود را نمی
 ].۶١کفر بھ تنھایی توجیھی برای آن مجازات نیست [

 
اند کھ مجازات مرگ بیشتر ی مدرن نیز استدالل کردهچندین عالم و دانشمند مسلمان دوره

ی ممانعت از جرایم سیاسی است تا جرایم دینی. صبحی محمصانی عالم فقھی مشھور درباره
مرتبط است نھ صرفاً با  -یعنی خیانت سیاسی  -است کھ مجازات مرگ با خیانت مدعی 

 کند کھ:]. محمد ھاشم کمالی مالزیایی نیز استدالل می۶٢عمل ترک دین [
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ی ظھور اسالم بھ خاطر ھای اولیھتوان در نتیجھ گفت کھ ارتداد جرمی بود کھ در سالمی
نوپای اسالمی قابل مجازات بود. از سوی دیگر ی آن بر جامعھ و دولت اثرات براندازانھ

ً شامل آزادی شواھد موجود در قرآن بھ روشنی از آزادی عقیده دفاع می کند کھ طبعا
شود ھر شود. عالوه بر این، قرآن ھیچ مجازاتی را برای ارتداد قایل نمیگردانی نیز میدین

موضع ھنجاری شریعت را شود و این خود چند در بسیاری جاھا در متن از آن یاد می
ً بھ خاطر اعتقاد و باور شخصی بوده است نشان درباره ی ارتداد غیربراندازانھ کھ صرفا

 دھد.می
 

ً مجازاتی دنیوی برای ارتداد قایل نیست و «گوید: کمالی در تأیید این نظر می قرآن مطلقا
 ].۶۴» [ھیچ کسی را بھ خاطر ارتداد بھ مرگ محکوم نکرد -ص  -پیامبر نیز 

 
کند و استدالل پذیری را وارد بحث میمحمد سلیم العوی، متفکر معاصر، عنصر انعطاف

کند کھ مجازات حد نیست بلکھ تعزیر است. تفاوت این است کھ اگر این مجازات حد باشد می
توان بھ اقتضای زمان و بر حسب اصولی توان آن را تغییر داد ولی اگر تعزیر باشد مینمی

م اسالم شکل گرفتھ آن را تغییر داد. عوی با دیدگاه رایج میان فقھای سنتی کھ در احکا
]. او ۶۵کند [مسلمان مخالف است کھ اسالم بدون ابھام برای ارتداد حکم مرگ صادر می

اند آیات قرآنی مربوط ھیچ مجازاتی را برای ارتداد در نظر نگرفتھ«کند کھ استدالل می
کھ پیامبر کھ سخن من بدل دینھ فاقتلوه شمارند. دوم اینگ میبلکھ صرفاً آن را گناھی بزر

 ].۶۶» [ی ارتداد گفتھ است خودش ھرگز مرتدی را بھ مرگ محکوم نکردرا درباره
 

، مسلمانانی کھ ٢٠١٠تا  ١٩٩۶برای مرحوم محمد سید طحطاوی، شیخ االزھر از راسل 
ی کھ تھدیدی برای مسلمانان یا مایھ شود باید تا زمانیکنند یا مرتد میشان را ترک میدین

شان نیستند رھا شوند. اگر مسلمانان مجبور بھ اقدام عملی علیھ مرتدی شوند، تحقیر و تخفیف
اش باید این باشد اش را ترک کرده بلکھ علتی او نباید بھ این خاطر باشد کھ فرد دینبھ گفتھ

 ].۶٧ی مسلمان شده باشد [کھ بھ سبب این کار فرد دشمن یا تھدیدی علیھ جامعھ
 

کند کھ ایمان نباید مبتنی بر شبیر اختر بر اھمیت صداقت در باور تأکید دارد و استدالل می
 ریاکاری و تحکم باشد:

 
ی مبتنی بر پس موجود بودن آزادی دینی در عمل نیاز بھ گریز رو در رو از جامعھ

ی ی مسلمانی اجازهجامعھ گیرد. چھ ما مسلمانان بھ افرادمتن دینی را مفروض می
ی متفکرانھ را بدھیم و چھ ندھیَم این خود البتھ موضوع اعمال انتخاب آزادانھ
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ای بزرگ خواھد بود. دیدگاه خود تواند باشد. و البتھ لحظھای میقضاوت سنجیده
ارزد. اش میکردن آزادی دینی بھ داشتن ی ارایھاین است کھ خطرات بالقوه… من

توان بھ طور پیشینی انتظار داشت اگر خدایی ھست، بھ اعتقاد من میچرا؟ خوب، 
طلبد کھ خود ی شکر و فروتنی راستین را میکھ او از پاسخی داوطلبانھ و زاییده
ی اخالقی دارد. زندقھ و حتی ارتداد را اگر از این ریشھ در تأمل و انتخاب مسؤوالنھ

ی د تا پیروی ریاکارانھ از عقیدهترنمنظر ببینیم از لحاظ اخالقی قابل قبول
کیشان فقط بھ خاطر ترس از برخورد مردم. خوشبختانھ ما شاھدی از خود راست

). اما متأسفانھ ٢:٢۵۶کند: ال اکراه فی الدین (قرآن داریم کھ این دیدگاه را تأیید می
در ی شریف را با یافتن آیاتی اند کھ این روحیھبسیاری از علمای دانشمند کوشیده

ھمین بس کھ حتی از دیدگاھی … کتاب مقدس بھ نفع دیدگاه مخالف آن از میان ببرند
توان در دفاع از گرایانھ (در مقابل دیدگاھی اخالقی یا دینی) بسیار سخن میعمل

 ].۶٨آزادی دینی گفت. [
 

	نتیجھ
گردانی توانایی فرد برای اعتقاد آزاد در تصور قرآنی ایمان راستین امری کلیدی است. دین

اجباری، تحکم برای ملزم نگھ داشتن فرد بھ یک دین خاص، و ریاکاری دینی در قرآن 
 ۶٣٢تا  ۶١٠اند. قرآن پیوستھ تاز آزادی اعتقاد در سراسر رسالت پیامبر (محکوم شده

کند و خود پیامبر نیز بدون ھیچ تزلزلی این ارزش را حفظ کرد. بھ رغم میالدی) دفاع می
ھایی کھ ھم برای مسلمانان و ھم برای غیر مسلمانان در طی دیتبسیاری از محدو

ی پس از پیامبر رخ داده ھا در دورهگیری االھیات و افکار کالمی مسلمان و فقھ آنشکل
دارد کھ در این ھای جھان مدرن متفکران و دانشوران مسلمان را وا میاست، واقعیت

نی برای ھمگان استدالل کنند. با این کار، این ھا بازنگری کرده و بھ نفع آزادی دیمحدودیت
 شوند.تر میی واقعی حضرت محمد نزدیکمسلمانان بھ تعالیم قرآن و روش و سیره

 
ی ای کھ در آن مسلمانان در سراسر جھان شانھ بھ شانھمسلمانان با آماده شدن برای آینده

یستی داشتھ باشند، ضروری دیگران (گاھی بھ عنوان اقلیت و گاھی بھ عنوان اکثریت) ھمز
سیاسی مدرن -ھای اجتماعیاست کھ با آزادی دینی در پرتو تاریخ فقھی اسالم و واقعیت

کنار بیایند. امید من این است کھ این مقالھ سھمی در فھم و پذیرش بیشتر آزادی دینی توسط 
شی برای تقلیل مسلمانان ایفا کند. اندک فشاری برای بیشتر باز کردن درھای آزادی دینی تال

دادن اھمیت دین نیست بلکھ کوششی است برای تضمین حفظ آن ھم در برابر ھوا و ھوس 
 گری.ھای خشن افراطیتخیالت سیاسی و ھم در برابر فوران
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تر نباشد. این موضوع بر ی مسلمانان معاصر از آزادی دین مھمای برای اندیشھشاید ھیچ مسألھ«
شود اثر گراتر میرویکرودھا نسبت بھ درگیری، شھروندی و حقوق در جھانی کھ روز بھ روز کثرت

 ھای مھمی را از متون مقدس، االھیات، فقھ،ی مختصر، پرسشگذارد. عبدهللا سعید در این کتابچھمی
ای ھای دلیرانھنماییی راھدھد بھ عالوهھا ارایھ میای جامع از آنکشد و پیشینھتاریخ و سیاست پیش می

 ».ی مسلمانانی اندیشھبرای تحوالت آینده
	ماھان میرزا، کالج زیتونھ -

إصالحات حقوق بشر در جھان اسالم نیازمند مبنایی عمیق در االھیات اسالمی است. اسالم و باور «

-
 . سھمی مھم در این پروژھي حیاتی ایفا میکند«

mأسماء الدین، بنیانگذار و سرویراستار وبسایت 

ی آزادی باور ھنوز ھم در سراسر جھان پرسشی مھم است و این کتاب تأمالتی موجز و مسألھ«
 »کند.گرایی عرض میی اسالم و کثرتبخش را دربارهآگاھی
تاونجاناتان ا. س. براون، دانشگاه جورج -

برای اطالعات بیشتر دربارھی دیدگاھھای مسلمانان دربارھی آزادی دینی بنگرید بھ: 
 IslamAndReligiousFreedom.org




