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  چكيده
ث سیاق و ترکیب عبارات بــا یارتداد فقهی است و از ح مفهوم از رت کریم عام گستره مفهومی واژه "ارتداد" در قرآن

 ادلــه اطالقــات به ناداست ن رو، برخی از مفسران فریقین بایابد. از ای یم یحکم ز جنبهیاز آیات ن یا ذکر قیود شرطی در پاره
ً  مرتد توبه که باورند نیا توبه بر ن اطالق اعم از آن اســت کــه یرش واقع شود و ایمورد پذ که دارد اقتضا و مجاز است مطلقا

 و کفرآمیز گفتاری با اینیت  با یو ا آنکه کفریا مؤنث و یا ارتداد از جانب مذکر باشد یو  یا ملیباشد  یفطر یمرتد به معنا
 اند. از آنجــا کــه منشــأ اصــلی ل شــدهیگر از مفسران فــریقین قائــل بــه تفصــید  یشود. لکن گروه محقق کفرآور اریک با ای

 مبنــایی اخــتالف از یتواند ناشــ یاخروی است، هم م و دنیوی های بر مجازات ارتداد که مترتب احکام صدور در اختالف
ن پژوهش با روش توصیف و تحلیل محتوا، در صدد است ید، امربوطه داشته باش آیات از وه استنباطیش شه دریهم ر  باشد و

  د.یز ارائه نماین تعارض نیدر برون رفت ا یراه حل مناسب فریقین، تفسیری اهم آرای ضمن بررسی
  

  تد، مفسران اهل سنت، مفسران شیعه.ارتداد، مر ها:  کلید واژه
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  مقدمه
امکــان  ن ویــد  چون انتخاب آزادانه یم و مسائلیك گستره مفهوم ارتداد با مفاهیعدم تفک

ا مشــهور فقهــا و یــ یج و اجمــاعیــرا یها دگاهیــر بــا د یاســتنباِط مغــا و ا اجتهــادیــعقیده و  تغییر
بــوده  یصورت گرفته، موجبات خلط مبحث و طرح شبهات یها از پژوهش یا ن، در پارهیمفسر 
  .شود یمبرای تنویر مسئله به نکاتی چند اشاره  ،نیبنابرا ؛است

سوره بقره  ٢۵۶ه یبا قرار دادن آ یبرخ :ینید یآزاد با ارتداد ماهوی تفاوت -١
ْشُد  َن یَتبَ  َقْد  نِ یالدِّ  یفِ  ِإْکراهَ  ال« ســوره  ٢١٧ه یدر کنار احکام مجازات ارتداد مانند آ »یاْلَغــ ِمَن  الرُّ

ْم  ْرَتِددْ ی َمْن  َو «بقره 
ُ
ولئِ  کاِفٌر  ُهَو  َو  ُمْت یفَ  ِنهِ ید َعْن  ِمْنک

ُ
ْعماُلُھْم  َحِبَطْت  َك َفأ

َ
نْ  یِفــ أ  َو  اآلِْخــَرةِ  َو  ایالــدُّ

ولِئَك 
ُ
ْصحاُب  أ

َ
ارِ  أ  ینــید  یآزاد یتعارض و ناســازگار یا گونه یدرصدد القا »ھا خالدوَن یف ُهْم  النَّ
ن و آشکار شــدن ییه اول، آن است که با تبیقن در آیو حال آنکه قدر مت اند فر مرتد بر آمدهیبا ک
بــا ارتــداد کــه  ینید  یآزاد ،نیبنابرا ؛است یاطل، بحث از اکراه موضوعًا منتفان حق و بیمرز م

گاهانه ضرور اســت  یهیندارد. بد یا تمسخر است، منافاتیعمد و عناد و  ین از روید  یانکار آ
و بــاور  یق قلبیمان که تصدین است با مفهوم ایان مفهوم اسالم که همان الزام به ظواهر د یکه م
ن اســاس یــســوره حجــرات). بــر ا ١۴ه یــ(مســتفاد از آ ؛تفاوت قائل شد یستیاز بیاست ن یدورن
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د و استحقاق، صرفًا معطوف به ُبعد اول است و اثبات ُبعد دوم ییارتداد با فرض تأ یو یاحکام دن
  ر ممکن است.یغ یدشوار و تا حدود یست، اساسًا امریز سازگار نیکه با اکراه ن

 یا رت پــارهی: اخــتالف و مغــاعقیــده یرتغی صرف با ارتداد ماهوی تفاوت -٢
ك یــاز  ،ردیــن قــرار بگیات مسلم د یره ضرور یکه در دا ین اسالم تا زمانیروان د ین پید در بیعقا
 را ده خــاص، خــودیــهر گروه بــا اصــرار بــر آن عق خواهد بود؛ زیرا،اجتناب ناپذبر  یامر یسو 

 نفســها فی امت علمای جماعا با صرف مخالفت ،نیداند بنابرا می حقیقت و حق طالب و محق
 ؛ز باشــدیــر مــذموم نیــتواند مقبول و غ یم ی دیگریو از سو  .ارتداد شود و کفر تواند موجب ینم
متفاوت خــود را  معتبر، باور و قطعی دالیل به استنباط و با استناد و اجتهاد هر گروه از راه ،رایز 

شــود.  یز نمیــارتــداد ن و کفــر مصطلح، موجــب یپندارد. پس اجتهاد به معنا یواقع م با مطابق
رد. یــصــورت بگ یا استضــعاف فکــری یکور دل یاز رو یر حتیین تغیطرفه آنکه ممکن است ا

قــت اســت بــا یصال به حق و حقیت آن قصد ایکه ماه یطور کله عقیده ب تغییر صرف ،نیبنابرا
 ندارد. یچگونه منافاتیلجاجت است ه و جحد ت آن عناد،یارتداد که ماه

  دادمفهوم ارت
 بــه یزیــچ از رجوع مطلق یمعنا به لغت، در. است شده برگرفته "ردد" ماده از "ارتداد"

 یمعنــا امــا نــدارد، یمنفــ ایــو  مثبــت بــار چیارتــداد هــ یلغــو  یمعنا ،نیبنابرا ؛است گرید  زیچ
 بــه کفــر بــه اسالم از بازگشت یمعنا است به یسن و عهیش یمورد اتفاق فقها آن که یاصطالح

 را کفــر و شده خارج اسالم نییآ از که مسلمانی دارد. پس به ین معنا بار منفیکه ارود  یم کار
 را گارتــداد گ خــود لمفرداتا کتاب در یاصفهان راغب شود. می گفته "مرتّد " است، دهیبرگز 
 کفــر بــه نیــد  از بازگشــت ،یگــرید  و رجــوع مطلق مفهوم به ،یکی: است گرفته معنا هر دو به

  .)١٩٣-١٩٢: ١٣۶۵(راغب، 
 بــه بازگشــت ا دربــارهیــ رجــوع مطلق یعنی آن یلغو  مفهوم به ارتداد غالباً  م،یکر  قرآن در
  ل:یات ذیهمانند آ است؛ ت آمدهیجاهل دوران
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ا -١ ْن  َفَلمَّ
َ
ْلقاهُ  ُر یاْلَبش جاءَ  أ

َ
 و آمــد دهنــده مــژده کــه یهنگــام( راً یَبصــ َفاْرَتــدَّ  َوْجِھــهِ   َعلی أ

 )شــد نــایب( برگشــت هیــاول حالــت بــه چشــمانش داخت،انــ عقوبی صورت بر را وسفی راهنیپ
  .)٩۶ /وسفی(

ا ما ذِلَك  قاَل  -٢ ا َنْبغِ  ُکنَّ  مــا کــه اســت همان نیا: گفت موسی( َقَصصــاً  آثاِرِهما  َعلی َفاْرَتدَّ
  .)۶۴ /کهف( )کردند می ییجو  پی که حالی در بازگشتند راه همان از آنها و میخواست می

وا ال َ◌ و -٣ ْدبارُِکْم   َعلی َتْرَتدُّ
َ
 نیینش عقب( دیبازنگرد  خود سر پشت به َن یخاِسر ( َفَتْنَقِلُبوا أ

  .)٢١/مائده( )بود دیخواه انکاریز  که) دینکن
ذ ُعوایُتط ِ◌ْن إ -٣ وُکْم ی َکَفُروا َن یالَّ ْم   َعلی ُردُّ

ُ
ْعقاِبک

َ
 از اگــر دیــا آورده مانیا که کسانی ای( أ

  .)١۴٩ /عمران آل( )گردانند می باز عقب به را شما دیکن اطاعت اند شده کافر که کسانی
 هیــآ دو آن اســت و کــرده صــراحتًا اشــاره نیــد  از اصــطالح ارتــداد بــه هیــآ دو لکن فقط

  :از اند عبارت
  ای - الف

َ
ذ َھایأ ْم  ْرَتدَّ ی َمْن  آَمُنوا َن یالَّ

ُ
تِ ی َفَسْوَف  ِنهِ ید َعْن  ِمْنک

ْ
هُ  یأ ُھْم ی ِبَقْوٍم  اللَّ وَنــهُ ی َو  ِحــبُّ  یا( ِحبُّ

 یگروه یزود به خداوند باک؛ چه برگردد نشید  از شما از کی هر ،دیا آورده مانیا که یکسان
 دوســت را خــدا زیــن آنــان و دارد یمــ دوســت را آنــان پروردگــار کــه کرد خواهد نیگز  یجا را
  )۵۴ /مائده( )دارند یم

ْم  ْرَتِددْ ی َمْن  َو  - ب
ُ
ولِئــَك فَ  کــاِفٌر  ُهــَو  َو  ُمــْت یفَ  ِنــهِ ید َعْن  ِمْنک

ُ
ْعمــاُلُھْم  َحِبَطــْت  أ

َ
نْ  یِفــ أ  َو  ایالــدُّ

 تبــاه آخــرت و ایدن در اعمالشان رند،یبم کافر و برگردند نشانید  از که آنان شما انیم از( اآلِْخَرةِ 
  ).٢١٧/بقره( )باشند جهنم در جاودانه و شده

بــا  ولــی ،ه ارتداد به صــورت شــرط و جــزای شــرط ذکــر شــده اســتمسئله یآ دو نیا در
 مرتــد حکــم قــرآن در یبه طــور کلــ و امدهین انیم سخن به مرتدان یو یدن مجازات ازاخت صر 

 برتــر و بهتــر مؤمنــان ینــیگز  یجــا ایــ و آنان اعمال ینابود شده، انیب آنچه است؛ نشده اعالم
مطرح است کــه مــورد  یمتفاوت و گاهًا متناقض یها دگاهیه دوم د یر آین حال در تفسیبا ا .است
  اهد گرفت.قرار خو  یبررس
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  قرآنارتداد در  آثار
از عقوبــات و  مــان،ای از کنندگان ضمن هشدار بــه بازگشــت ،میکر  قرآن متعال در یخدا

  قرار است: نبدی آنها اهم که آورده انیسخن به م نیمرتد یبرا یو اخرو یو یمتعدد دن یجزاها

  و آخرت ادني در اعمال حبط - 1
برگشت انسان بــه  جیاز نتا یکیه توسط انسان، انجام شد یها ثوابرفتن عبادات و  نیب از

ْم َعن دِ  ْرَتِددْ یَو َمن « کفر است: یسو 
ُ
نْ  ُمْت یَ فَ  ِنهِ یِمنک ْعَماُلُھْم فِی الــدُّ

َ
ْوَلئَك َحِبَطْت أ

ُ
 ایَو ُهَو َکاِفٌر َفأ

ْوَلئَك  َو  ِخَرةِ َواالَ 
ُ
ْصَحاُب  أ

َ
ارِ  أ دد، و در حــال کفــر برگــر  نشییــکسی که از آ( »َخِلُدوَن  َھایفِ  ُهْم  النَّ

 در و جهّنمند اهل آنان . ورود  و آخرت بر باد می ایاو، در دن ی گذشته کیتمام اعمال ن رد،یبم
  .)٢١٧ (بقره/ )بود خواهند معّذب شهیهم آن

فتح با و آن همانند باد کردن شکم حیوان و یا شتر ناشی از پرخوری  به "حبط"در لغت  
کنــد  اطالق این فعل بر باطل شدن عمل داللــت می .میرد یاست که در نتیجه بر اثر پرخوری م

و خــورد  گیاهان سبز را می ، شتر با اشتهاکه در این حالت نوعی تمثیل و تشبیه وجود دارد؛ زیرا
کریم وضعیت و حال کسی که اعمال نیک را برای  قرآن شود. می اوبه مرگ  همین امر موجب

یابــد بــه  اما اثر و سودی در آنجا نمی ،دهد یهای شخصی خود به نیت آخرت انجام م مصلحت
اعمــال ؛ از همــین رو، شود یممایه مرگش همین امر کند و  حیوانی تشبیه کرده که پرخوری می

ساخته است. پــس مــراد از حــبط صالح و نیک را به دلیل آشکار بودن آن تشبیه و تمثیل مقید ن
کــه شــامل آثــار  ،گیــرد آنهــا تعلــق میکه حکم شرعی بر  ی استاز بین بردن آثار اعمال اعمال،

آثــار  "در دنیــا و آخــرت"شــود و آن راز نهفتــه در ســخن خداونــد:  دنیوی و ثواب اخروی می
کند و نخســتین آن آثــار تلفــظ شــهادت  که ویژگی فرد مسلمان را اثبات می استدنیوی اعمال 

(ص) که بعد  پیامبرکه در حرام بودن قتل نفس و اموال دیگران و شرف و آبرو و درود بر است 
  شود. های مسلمانان ظاهر می ازمرگ و دفن در مقبره

واسطه انجام دادن آنها به خداوند نزدیــک ه مراد از اعمال در این آیه کارهایی است که ب 
شوند و امید پاداش دارند به قرینه اصل ماده و جایگــاه تحــذیر و هشــدار؛ زیــرا اگــر اعمــال  می

بــا  قــرآنخداوند تحریض خواهد بود. از سوی دیگــر اعمــال در  نکوهیده آنها باطل شود سخن
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 ولِئــَك اُ «بدون قیــد ذکــر شــده و عبــارت  ه خاطر وجود قرینه در اعمال صالحاتواژه حبطت ب
ْصحاُب 

َ
ارِ  أ کارهــا بــا نتیجــه آنهــا ، عطف بر جمله جزاء بر کفر است؛ زیرا» خاِلُدوَن  هایفِ  ُهْم  النَّ

باشد: باطل بودن فضل کارهای پیشین و مجازات  امر مترتب میشوند و بر کفر دو  سنجیده می
که جاودانه و همیشگی عذاب مجازات دیگری اســت،  با عذاب جاودانه در دوزخ و از آنجائی

ولِئــَك  َو «اسم اشاره در عبارت قرآنی دوبــار تکــرار شــده اســت: 
ُ
ْصــحاُب  أ

َ
ــارِ  أ یــاران  هــا آن »النَّ

موقعیت هشداری است مبنی بر اینکــه آنــان شایســته چنــین دوزخند. و آوردن اسم اشاره در دو 
که در حقیقــت از بــین  یعنی جایگاهی که قبل از اسم اشاره ذکر شــده اســت ؛جایگاهی هستند

ارتــداد و بــر  بــر :بردن اعمال (بی اثر کردن اعمال صورت گرفته) بر دو امر متعلــق شــده اســت
ُفــْر ی َمــْن  َو «: جــایی کــه فرمــوده: ده اســتبه مرگ مقید نکر  در چند آیه ارتداد را قرآنکفر. 

ْ
 ک

 کنــد، شــّك  خــود مانیا در کس هر و( »َن یاْلخاِسرِ  ِمَن  اآلِْخَرةِ  یفِ  ُهَو  َو  َعَمُلهُ  َحِبَط  َفَقْد  مانِ یِباْإلِ 
ْشــَرْکَت  َلــِئْن «: نیــزو  )۵ /مائــده( اســت) انکــارانیز  از آخــرت در و شــده، تبــاه عملــش قطعاً 

َ
 أ

ــوَننَّ  َو  َعَمُلــَك  ْحَبَطنَّ یلَ 
ُ
 از مســّلماً  و تبــاه کــردارت حتمــاً  ورزی شــرك اگــر( »َن یاْلخاِســرِ  ِمــَن  َلَتک

ْشَرُکوا َلْو  َو «: نیزو  .)۶۵ /زمر() شد خواهی انکارانیز 
َ
 اگــر و( »ْعَمُلــوَن ی کــاُنوا ما َعْنُھْم  َلَحِبَط  أ

 ).٨٨ انعــام/() رفــت مــی دستشــان از دادنــد مــی انجــام چــه آن قطعــاً  بودند، دهیورز  شرك آنان
  .)٣٢: ٢ ج ،م ١٩٩٨ عاشور، (ابن

از  زیــفرد است، بقاء بــر اســالم ن یواقع مانیآنجا که شرط صحت عبادات، اسالم و ا از 
 نیــکه پس از مسلمان شدن، دوبــاره کــافر شــود، ماننــد ا یکس ،نیآن است؛ بنابرا یلوازم اصل

 یتمام اعمال رد،یر در حال کفر بمنداشته و عبادات او باطل است؛ لذا اگ مانیاست که از اول ا
  .)۴٢٠: ٢ ج ،١٣٧٨ طیب،(رود  یم نیانجام داده، از ب یمسلمان نرا که در زما

  قتحقي درك عدم - 2
انســان و  صیرفــتن حــس تشــخ نیبه کفر و نفاق پس از شــناخت اســالم، از بــ بازگشت

ــ یرا بــرا قــتیمحــروم مانــدن از درک حق قــرآن  .)۴٢٠: ١١ ج ،١٣٧٣ مکــارم،( دارد یاو درپ
بخــاطر آن اســت  نیــا( »فقھــونیذلك بأنھم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبھم فھم ال « :دیفرما یم

رو بــر دلهــای آنــان مهــر نهــاده شــده، و  نیــآوردند، سپس کــافر شــدند؛ از ا مانیکه نخست ا
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 قیــباره به آخــرت و طر   کی نکهیبه خاطر ا نیمرتد .)٣ /(منافقون )!کنند ینمرا درک  قتیحق
خالصه شــده و  اتیشدند، عقل و شعورشان در ماد  ییایدن یزندگ ریپشت کرده و درگ تیهدا

مربــوط بــه  یهــا حجتپنــد و انــدرز و  لیــاز قب شود، یخالصه م یآنچه به امور معنو  یاز تمام
هــا و  دل و بســته شــدن چشــم نمهــر خــورد لیــعمــل دل نیو ا ؛گردند یمغافل  یاخرو یزندگ
  .)٣۵۵: ١٢ ج ،ق ١۴١٧ اطبایی،طب( آنان است یها گوش

  يو معنو مادي ـ خسران 3
َصاَبُه َخ «: است یو اخرو یو یاز بازگشت به شرک، خسران دن یناش انیضرر و ز 

َ
ٌر یَفِإْن أ

َنّ ِبِه  
َ
َصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلٰی  اْطَمأ

َ
ِإْن أ نْ  َوْجِھهِ  َو  »ُن یِبــاْلُم  َراُن اْلُخْســ ُهــَو  ِلــَك ذَٰ  ا َواآلِْخــَرَة  یَخِسَر الــُدّ

امــا  ؛کننــد یم دایپ نانیبه آنان برسد، حالت اطم رییبه آنها رو کند و نفع و) خ ای(دن که نیهم(
 نیــ(بــه ا آورنــد) شــوند (و بــه کفــر رومــی  مــی برای امتحان به آنها برسد، دگرگون بتییاگر مص

 )آشــکار اســت انیــو ز همان خسران  نی، و هم آخرت را و ااند دادهرا از دست  ای) هم دنبیترت
  .)١١/(حج

 بــه کــس هــر و( »َن یاْلخاِســر  ِمــَن  اْآلِخــَرِة  یفِ  ُهَو  َو  َعَمُلهُ  َحِبَط  َفَقْد  ماِن یِباْإل  ْکُفْر ی َمْن  َو «
 /مائــده() بــود خواهد انکارانیز  از آخرت در و شده تباه او عمل شود کافر) اسالم نید ( مانیا
  حسینی آورده است: .)۵

 کــدام هر پس شدند، مسلمان و آمدند مکه به اعراب از جمعی که نموده نقل عباس ابن
 کــوین جینتــا او مواشی و نمود تولد پسر زنش و بود تندرست نشده عارضش مرضی که را شانیا

 بــه دلــش و آمــد شیپــ هــایکوئین آن ســبب بــه مرا و است نیید  خوب اسالم،: گفت می دادند،
 و گشــت برمــی نیــد  از داد، مــی دســت نیــا سعکــ بر هیقض را که هر و. شد می دهیآرم اسالم
 هــودی از کــیی کــه نموده نقل خدری دیسع ست و ابوین مبارك و مونیم من بر اسالم: گفت می
 آله و هیعل الّله صلی غمبریپ خدمت د،یگرد  مبتال و شد طاری چشم درد را او اتفاقاً  و آورد مانیا

 نشــود، اقالــه اسالم: فرمود حضرت. کن اقاله آن از مرا گرفته شوم مرا اسالم نید  داشت عرضه
 از عنــیی خــود، روی بــه برگــردد: َوْجِههِ   َعلی گشت. اْنَقَلَب  نازل فهیشر  هیآ و شد، مرتد هودیی
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 و شود مرتد آنکه مراد. برگردد آن به باز بود کفر که اسالم به باشد شده متوجه آن از که وجهی
  ).٢٣: ٩ ج ،١٣۶٣ نی،یدهد (حس دست از را اسالم نید 

 موحــد کــه بودند قومی آنها فرمود . امامدیپرس(ص)  باقر امام ازمذکود  هیآ درباره زراره
ه رسول محّمد که نشناختند ولی شدند خارج شرك از گذاشتند؛ کنار را اصنام شدند؛  است. اللَّ

: گفتنــد و آمــده او شیپــ و کردند عبادت نشید  و حضرت آن رسالت از شك در را خدا ها آن
 و راستگوســت او کــه میدانــ مــی میشــد سالمت اوالد و بدن در شد، ادیز  اموالمان اگر میبنگر 
 از چنانچــه ) و٢: ٧ ج ،١٣٧٧ ،ینگــرد (قرشــ می خود کار در نباشد نیچن اگر خداست، رسول

 مشــقته بــ و شود سلب آنان از زندگی رفاه و گردد آنان متوجه انییز  و ضرر اسالم نید  روییپ
 روش چنانکــه هــم ؛نــدینما دوری آن از و پنداشــته نیــد  شئامت از را نآ گردند دچار سختی و

 و نــدینما یم اقدام بت از درخواست و دعا ریخه ب دنیرس طمعه ب که است نیچن زین پرستان بت
کــه در امتحانــات  یشخصــ .)١٣: ١١ ج ،ق ١۴٠۴ نی،ی(حســ ندینما یم زیپره آن انیز  و ضرر از
 شدن دور با شود، مرتد یاله نیود ثابت قدم نمانده و از د خ مانیدر ا ،یو مشکالت زندگ یاله
در  اور،یــو  یگرفتار انواع مشکالت شده و بدون داشتن منجــ طان،شی خط در افتادن و خدا از

 فضــل( گــردد یرهســپار م یعــذاب الهــ یبــه ســو  زیــو در آخــرت ن شــود مــی ور حوادث غوطه
  .)٢٨: ١۶ ج ،ق ١۴١٩الله،

  قرآنارتداد در  حكم
 نشــان و دارد یبرم قتیحق كی از پرده عمران، آل سوره ٧٢ هیآ متعال در خداوند هرچند

 ینــید  یباورهــا در تزلــزل جادیا یبرا زیانگ فتنه انیجر  و توطئه کی عنوان به ارتداد که دهد یم
ائَفــٌة  َقاَلــت َو « .بود مطرح یخارج و یداخل دشمنان یسو  از مسلمانان ــْن  طَّ ْهــِل  مِّ

َ
 ُنــواْ َءامِ  اْلِکَتــاِب  أ

ِذی نِزَل  ِبالَّ
ُ
ذِ  َعلَی  أ َھــارِ  َوْجــهَ  َءاَمُنواْ  َن یالَّ ُھــْم  َءاِخــَرهُ  اْکُفــُرواْ  َو  النَّ  اهــل از گروهــی و( »ْرِجُعــوَن ی َلَعلَّ
 کافر روز آخر و دیآر  مانیا روز اول شده نازل مسلمانان برای که کتابی و نید  به: گفتند کتاب

خصــوص  در . ولــی)٧٢ /عمــران آل( )برگردند) اسالم از( زین ها آن) لهیح نیا به( دیشا د،یشو 
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ارتــداد  دوم هیــآ از مستفاد دگاهید  دو حال نیا با. است امدهین انیم به حیصر  یسخن مرتد حکم
  .است یبررس قابل )٢١٧ /بقره(

 کلمــه از مســتفاد حکــم نیــا کنــد: یم مرتــد قتــل وجوب بر داللت هیالف) آ
 بــر متفــرع"فــاء" حــرف لهیوســ بــه کــه آنجا از و است دمرت مرگ از یحاک کهاست  "ُمْت یفَ "

 مرتــدان شــتریب چــون و دیــآ یم ارتداد دنبال به مرتد مرگ که است نیا دهنده نشان شده ارتداد
 همــان ارتــداد، یپــ در مــرگ از مقصــود کــه میفهم یم پس ست،ین ارتدادشان دنبال به مرگشان

  .شود اجرا دیبا مرتد مورد در که است قتل فریک
 قــد و االرتــداد عقــبی المــوت أن إلــی بیــللتعق دةیالمف بالفاء ُمْت یفَ : قوله یف العطف أشار دق و

 المرتــد أن نئــذیح الســامع علمیفــ االرتــداد عقــب آجــالھم تحضــر ال نیالمرتــد معظم أن أحد کل علم
ج  تا، یب عاشور، (ابنالمرتــد  قتل وجوب علی الیدل بھا ةیاآل فتکون ة،یشرع عقوبة بالموت عاقبی
٣٠٧: ٢.(  

 ُهــَو  َو  ُمــْت یفَ « جملــه :نــدارد مرتــد قتل وجوب بر یگونه داللت چیه هیب) آ
ك یــا برود اعمــال نین مطلب است که چنانچه شخص در حالت کفر ارتداد از دنید ایمؤ  »کاِفٌر 

و خلــود در  یز دچار خسران و مــورد عــذاب الهــین یرود و در عقب ین میا حبط و از بیاو در دن
  رد.یگ یمدوزخ قرار 

  ينقد و بررس
 نرم از استفاده با عیتش اهل ریتفس ٧۴و  سنت اهل ریتفس ٧۶ از گرفته صورت یبررس . با١
امــا  ،دگاه دوم وجــود داردیــرش د یبر پذ یاتفاق و اجماع مدرک که شد معلوم ریتفاس جامع افزار
 و شــاذ از نظــر فاســت. صــر  ریالتنــو  و ریالتحر  ریتفس مفسر عاشور ابناول  دگاهید  طرفدار تنها
ن یــم راه حل برون رفت از ایت بدانیدگاه اکثر یچنانچه آن را در تعارض با د  ،نظر نیا بودن نادر

 ارتــداد آثــار ترتــب حرمــت :یاّولــ اصل ارتداد، لهمسئ است که در یاّول تعارض رجوع به اصل
 اصــل نیــا یمقتضــا بــه شد، افتی یمعتبر لیدل که چنان ارتداد آثار از کی هر مورد در. است
 بر اصلبنا  م،یداشت دیترد  و شک یشخص ارتداد در چنانچه و. نمود مترتب را آثار آن توان ینم
 بازگشت و است یو قطع مسّلم شخص، اسالِم  ،رایز  ؛شود یم یجار ارتداد عدم به ، حکمیاّول
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ن یــد ایــز مؤ یــرسد قاعده استصحاب ن یبه نظر م ییاز سو  .است مشکوک اسالم از ارتدادش و
  اصل محسوب گردد.

ز یامبر اعظم (ص) را نیقتل مرتد در عصر پ یز امکان وقوعیه مورد بحث نی. شأن نزول آ٢
 یگردد. که حاک یقتل مرتد به پس از رحلت آن حضرت بر م یکند پس صدور فتوا یم یمنتف

ک. (ر.  اســت ن مقالــهیــل آن خــارج از موضــوع ای. و تفصــیاست نــه اجتهــاد یاز ادله فقاهت
  .)١١٨ - ١٠٣، ١٣٨۶ناصح،

  قرآنرتد در توبه م رشيپذ
 ؛اســت مرتد توبه قبول بر لیدل »کاِفٌر  ُهَو  َو  ُمْت یفَ « هیاند که آ دهین عقیاغلب مفسران بر ا

ج  ، ١٣٧٨ ، بیــ(ط ردیپذ می را او توبه خدا و نمرده کفر حال در نمود توبه و برگشت اگر ،رایز 
ــهُ  ْھــِدیی َف یــکَ «ز قابل مشاهده است مانند: یگر نید ات یرش توبه مرتد در آید پذیمؤ  .)۴١٩: ٢  اللَّ

ذِ  ِإالَّ  .... ْم َمانھِ یإِ  َبْعَد  َکَفُرواْ  َقْوًما ْصَلُحواْ  َو  َذاِلَك  َبْعدِ  ِمن َتاُبواْ  َن یالَّ
َ
هَ  َفِإنَّ  أ ِحــ َغُفــوٌر  اللَّ  چگونــه( »ٌم یرَّ

 از پس که کسانی مگر .... کند؟ می تیهدا شدند، کافر مانشانیا از بعد که را قومی خداوند،
 ٨۶ /عمــران آل) (است مهربان آمرزنده خداوند که نمودند، شهیپ درستگاری و کردند توبه آن
 قبــول مــورد مطلقــاً  مرتد توبه که شود می ن استفادهیچن آیات نیا سیاق ن وصف ازیبا ا .)٨٩ -

کنــد و  یرا نقــض م دهیــن ایــصراحت ا به که است یگرید  اتیآ اما ،گیرد می قرار الهی درگاه
ــذِ  ِإنَّ «ماننــد:  ،شــود یم رفتهیپذ صورت مشروطه ب مرتد انگر آن است که توبهیب  َبْعــَد  َکَفــُرواْ  َن یالَّ
َبُتُھْم  ُتْقَبَل  لَّن ُکْفًرا اْزَداُدواْ  ُثمَّ  َماِنِھْم یإِ  ْوَلئَك  َو  َتْو

ُ
وَن  ُهُم  أ ــالُّ  کــافر مــانیا از بعد که آنان همانا( »الضَّ

 خواهنــد آنــان هــم گمراهان همانا و نشود، رفتهیپذ آنها توبه هرگز افزودند، خود کفر بر و شدند
 توبــه ی نحوه و کیفیت افراد، گونه این در توبه و انابه نبودن مقبول دلیل .)٩٠ عمران/ آل( )بود
 و اســت واقعی  توبه روح فاقد و ناخالص خداوند سوی به آنان بازگشت و انابه چون است؛ آنان
 گرفتنــد؛ می قــرار الهــی مغفــرت و عفــو مــورد قطعــاً  پــذیرفت، می انجــام واقعــی عمــل ینا اگر

ْوَلئَك  َو « عبارت با فوق  آیه  ادامه که همچنان
ُ
ون ُهُم  أ الُّ  توبــه ایــن کــه است مطلب این گواه »الضَّ

 برند. همچنانکــه در می سر به سرگردانی و گمراهی در آنان و نداده شستشو را آنان روح فضای
ذ ِإنَّ «: دیفرما یم دیگر یا هیآ ــنِ ی َلــْم  ُکْفــراً  اْزداُدوا ُثــمَّ  َکَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ُثمَّ  َکَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا َن یالَّ

ُ
ــهُ  ک  اللَّ
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 آوردنــد، مانیا باز و شدند کافر سپس آوردند، مانیا که کسانی« »الً یَسب ُھْم یْھدِ یلِ  ال َو  َلُھْم  ْغِفَر یلِ 
 شانیا به راهی و دیبخش نخواهد را آنان خدا قطعاً  افزودند، خود کفر به آنگاه شدند کافر سپس

 آنها از کیی که دارند اقوالی بحث مورد هیآ از قسمت نیا ریتفس باره در نیمفسر  »نمود نخواهد
 مانیا زین شدند، مرتد و آوردند مانیا که است نیدسته از منافق آن افراد نیا از منظور: است نیا

  .رفتند ایدن از کفر حال در انجام سر و. دندیگرد  مرتد سپس و آوردند
 و صــحرا در چــه بودند اسالم امبریپ زمان در که منافق افراد آن همه: دیگو  یم عباس ابن

 در رنگــی بــه روز هــر و پــی، در پی هــای روش رییــتغ نیــا .شوند یم هیآ نیا مشمول ایدر  در چه
 و منافق افراد که بود ای نقشه ای و بود، اسالم انیمب در کافی قیتحق عدم و تلون مولود ای آمدن،
 نیــا بــا که کردند یم اجرا و طرح واقعی، مؤمنان ساختن متزلزل برای کتاب اهل متعصب کفار
 هیــح آیتوض در چنانکه سازند متزلزل خود مانیا در را واقعی مؤمنان پی، در پی آمدهای و رفت
  .ان شدیب عمران آل سوره ٧٢

  گيري نتيجه
 عــالوه لکــن ،اســت رفته کار به آن یلغو  یمعنا در غالباً  م،یکر  قرآن در "ارتداد" وممفه

 در مرتد اعمال حبط. است شده استعمال زین ارتداد یاصطالح یمعنا اتیآ از یا پاره در آن بر
 آثــار جمله از شدن معنوی و مادی خسران دچارو  حقیقت، درک دادن دست از آخرت، و دنیا

 یبــرا زیــانگ فتنــه انیــجر  و توطئــه کی عنوان به را ارتداد متعال خداوند. شود یم قلمداد ارتداد
 بــا. کنــد یم یمعرفــ یخــارج و یداخل دشمنان یسو  از مسلمانان ینید  یباورها در تزلزل جادیا
 و کنــد یار میــاخت ســکوت ارتــداد یو یــدن عقوبــت و مجازات بر یمبتن حکم انیب در حال نیا

 نیــا در. دیــنما یم موکــول امــتیق ح بــهیط صــحیبــا شــرا توبــه عــدم صورت در را آن مکافات
 حرمــت بحــث، مــورد هیــآ نزول شأن بر عالوه و دارند نظر اتفاق زین نیقیفر  نیر یمفس خصوص

 یاجــرا و فتوا صدور ،نیبنابرا. است مطلب نیا یایگو  زین یاّول اصل عنوان به ارتداد آثار ترتب
 نــه اســت یفقــاهت ادله از یحاک نیا و گردد یم بر حضرت آن رحلت از پس به مرتد قتل حکم

و مرتــد  ارتــداد همســئل اتیــجزئ و لیتفصــ در نیقیفــر  یفقهــا نیبــ در ن حــالیــبــا ا. یاجتهــاد
و  یت منــابع فقهــیــاز اختالف در حج یتواند ناش یخورد. که م یبه چشم م یاریبس اختالفات

    وه متفاوت استنباط آنان باشد.یش
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