
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 / اري در حقیقت ارتداد و رابطه آن با آزادي اندیشه و بیان                                            جست
 

 

105

 
 

  
  
  
  
  

ت ارتداد و رابطه آن با آزادي جستاري در حقیق
 اندیشه و بیان

 
 1حسین حبیبی تبار    

 

  
 :چکیده

در مقاله حاضر بحث لغوي و اصطالحی مرتد و ارتداد از منابع مختلف استفاده و در قرآن 
به بررسی آن پرداخته و به آیات و روایاتی در این مورد ) ع(کریم و احادیث اهل بیت

یز به تعریف مرتد فطري و مرتد ملی از دیدگاه فقهاي امامیه و در ادامه ن. استناد شده است
هم چنین تعریف ضروري دین در فقه و مرتد . برخی احکام فقهی آنها اشاره شده است

بودن منکر آن بررسی شده و نظر فقهاي شیعه نقل گردیده و خاطر نشان شده که دشنام 
) س(مادر  پیامبر و امام و حضرت زهرادهنده به  پیامبر اسالم و امامان معصوم بلکه قاذف 
هاي اهل سنت به ارتباط بین ارتداد و فقمرتد و منکر ضروري دین است و عالوه بر بیان نظر 

  .  پرداخته شده است» ال اکراه فی الدین«آزادي بیان و اندیشه و نیز شرح و تبیین آیه شریفه 
  

 : کلیدىگانواژ
  الم، کتاب، سنت آزادي اندیشه، آزادي بیان، ارتداد، اس

                                                 
  .استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -1

                             The Research Quarterly Of        پژوهشی –  فصلنامه علمی       
                                          Islamic Science                             علوم اسالمی                       

 The 5th Year /No: 19/ Autumn 2010                                         1389 پاییز – 19 شماره – سال پنجم 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز ،  نوزدهم، شمارهپنجم علوم اسالمی، سال پژوهشیفصلنامۀ علمی ـ /         
 

 

106

 :طرح مسأله
بـه  ) ع(در این نوشتار عالوه بر بیان چند آیـه مربـوط بـه ارتـداد و احادیـث اهـل بیـت                     

یـا  ) ص(تعریف ارتداد، مالك و ضابطه شناخته مرتد، مرتد شدن کسی که به پیـامبر اسـالم               
را قـذف کنـد،   را دشنام دهند یا مـادر پیـامبر و ائمـه    ) ع(دیگر انبیا ناسزا بگوید یا ائمه اطهار     

شرایط تحقق ارتداد و حکم ساب النبی از دیدگاه برخی فقها، احکام فقهی ارتـداد در بـاب                  
ازدواج، احکام مرتد فطري و مرتد ملی در مورد شرب خمر و حالل دانستن آن، چگـونگی        
اثبات شرابخواري، ارتدادي که با حالل شمردن محرمات اجماعی پدیـد مـی آیـد و دیگـر                  

  . ه آن، پرداخته شده استمطالب مربوط ب
بحث مرتد و ارتداد در کتابهاي روایی و کتابهاي فقهی در یک باب معین و مـشخص                 
بیان نشده به طوري که احکام مرتد در کتاب حدود و برخی در کتـاب نکـاح، و برخـی در                     
کتاب ارث و دیگر ابواب فقهی مطرح شـده اسـت و در کتابهـاي حـدیث نیـز همـین گونـه                

  . است
  

  : غوي رده و ارتدادبحث ل
ارتـد الـشی، از را ه خـود و دیـن     . اسمی از ارتداد است  ) را(الرده بالکسر، رده به کسر      

یعنـی پـس از نابینـایی بـه بینـایی      » فارتد بـصیراً «: خود برگشت، و در قرآن کریم آمده است     
  . از بخشش خود رجوع کرد»  رد عن هبته«. برگشت
د برگرداندن چیزي است،   : رد ،این کلمه مصدر  ردت الشیء است یعن یـآن چیـز        الرد 

رداداً« را برگرداندم و    داً و تَ رَ اً و مه رد د رُ یعنـی آن را برگردانـد و آن بنـائی    » رده عن وجهه ی
ه اسـت          مانند رد ،و ارتد  د مانند رد ه عـن االمـر، بـا    . است که بر تکثیر داللت می کند، مرّ رد

لـه   « و منصرف  ساخت      مدارا او را از کاري برگرداند      برگردانـی بـراي امـر و    : »امر اهللا ال مرد
فال مرد له و قیامت روزي است که برگشتی برایش  : فرمان خدا نیست و در قرآن آمده است       

روز قیامـت مـی باشـد       » ...فـال مـرد لـه     «از علماي نحو هم همین است که        ) نظر ثعلب (نیست  
متحول شد تغییر عقیـده     : تحول: »ارتد عنه «چون قیامت چیزي است که برگردانده نمی شود         

کـسی کـه از دیـن خـود     : »و مـن یرتـدد مـنکم عنـه دینـه        «: داد و در قرآن کریم آمده است      
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ـین مـورد اسـت الـرده عـن االسـالم              یعنـی برگـشتن از اسـالم    : بازگردد و اسم آن رده است و از هم
ش برگشت، زمانی که بعـد از مـسلمانی         ارتد فالن عن دینه، اذا کفر بعد اسالمه، فالنی از دین          : گویند

   )»د« ، حرف 398، ص 1شرتونی، لبنانی، سعید اقرب الموارد، ج(اش کافر شود 
او را به خانه اش برگرداند، الرد، رد کردن، قبـول نکـردن چیـزي و پـس                  : رده الی بیته  

 پس از کسانی که : به حال اول بازگشتن، برگ شتن از دین اسالم، اهل الرده          : دادن آن الرده  
، 3ابن منظور، محمـد بـن مکـرم، لـسان العـرب، ج     (رحلت پیامبر اسالم از اسالم سر برتافتند        

  ) »د«، حرف 172 -173ص 
حروب الرده جنگ هاي زمان خالفت ابوبکر بـا قبـایلی کـه از اسـالم برگـشته بودنـد                    

  ) »الف«، حرف 61، ص 979، ص 1بندر ریگی، محمد، فرهنگ عربی فارسی، ج(
معـین،  (د شدن، برگشتن از دیـن و جـز آن، کـافر شـدن، از اسـالم برگـشتن                    ر: ارتداد

برگشته از دین، بی دیـن، ملحـد،   : مرتد) »الف«، حرف 61محمد، فرهنگ یک جلدي، ص      
آژنـگ ، نـصراهللا،     (کسی که از دین یا آیین پیشین خود دست بکشد و از آن پیـروي نکنـد                  

  ) 1495، ص  »م«، حرف 2گنجینه لغات، ج
روحی بعلبکی، المورد، فرهنـگ  (از دین یا عقیده اي برگشت      :  دین او عقیده   ارتد عن 

   )71، ص »الف«عربی انگلیسی، حرف 
همـو،  (ارتداد عن دین او عقیـده الـخ برگـشت از دینـی یـا اعتقـادي                  ) به کسر را  (رده  

   ).55؛ منیر بعلبکی، فرهنگ انگلیسی عربی، ص 583همان، ص 
رگشته، نعت فاعلی از ارتـداد اسـت، اصـالً بـه معنـاي              دهخدا می نویسد مرتد از دین ب      

برگشت و رجوع و به کسی اطالق شود که از دین حق برگـشته باشـد و در اصـطالح شـرع                   
  . کسی است که بعد از قبول اسالم، ترك مسلمانی گفته و از اسالم برگشته است

  از ملت محمد و توحید کردگار     آنان که مفسدان جهانند و مرتدان 
  ) وچهري دامغانیمن (

کسی است که بر فطرت اسالم بوده است و از پدر و مادر مسلمان متولـد                : مرتد فطري 
  . شده سپس از اسالم برگشته است، توبه مرتد فطري مقبول نیست
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کسی است که ابتدا مسلمان نبـوده  پـس مـسلمان شـده سـپس از مـسلمانی                   : مرتد ملی 
خدا، علی اکبر، لغت نامـه، ذیـل واژه مرتـد،    ده(برگشته است، توب مرتد ملی  مقبول است        

؛ ارتداد اصطالح فقهی است و به معنی رو گردانـدن  319 -32شهید اول، لمعه دمشقیه، ص       
  ). و هو الفکر بعد االسالم(از مذهب اسالم بعد از مسلمان یاست 

ارتـداد ملـی و ارتـداد از اسـباب فـسخ       . 2ارتداد از فطـرت     . 1: ارتداد بر دو قسم است    
؛ »الـف «، حرف   1سجادي، سید جعفر شهیدي، فرهنگ معارف اسالمی، ج       ( کاح می باشد    ن

؛ الجزیري، عند الرحمان، الفقه علی المذاهب االربعـه،         322، ص   2شهید ثانی، شرح لمعه، ج    
  ). 233، ص 4ج 

رده و مشتقات آن، شصت بار در قرآن کریم آمده است           : رده و ارتداد در قرآن کریم     
  ) »ر«د فواد، المعجم الفهرس اللفاظ القرآن الکریم ، حرف عبدالباقی، محم(

 و اینک به ذکر مواردي که به بحث ارتداد مربـوط مـی شـود مـی پـردازیم ارتـداد و                      
رده، برگشت به راهی اسـت کـه از آن راه آمـده اسـت امـا رده اختـصاص بـه کفـر دارد، و          

  . استخداوند فرموده . ارتداد، در کفر و غیر کفر به کار می رود
کسانی که بعد از روشن شدن حـق، پـشت کردنـد، شـیطان اعمـال زشـت آنهـا را  در                 

   1.نظرشان زینت داده و آنها را با آرزوهاي طوالنی فریفته است
از قراین موجود در آیات قبل و بعد این آیه به این نتیجه می سریم کـه آیـه دربـاره ي              

د و دالیـل حقانیـت او را آشـکارا         نزدیـک شـدن   ) ص(منافقان سخن می گوید که بـه پیـامبر        
  . دیدند و شنیدند ولی به خاطر هوا پرستی و فریب هاي شیطانی به آن پشت کردند

هان اي کسانی که ایمان آوردید اگر کسی از شما ا زدینش باز گردد، بدانید خـدا بـه                   
زودي مردمی را براي گرایش به این دیـن مـی آورد کـه دوستـشان دارد و آنـان نیـز وي را             
دوست دارند که اینان مردمی هستند در برابر مومنان افتاده حـال و در برابـر کـافران مقتـدر،            

   2.مردمی که در راه خدا جهاد می کنند و از مالمت هیچ مالمت گري پروا ندارند

                                                 
  )25/ محمد(م و املی لهم  ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدي الشیطان سول له-1
  .  یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی اهللا بقوم بحبهم و یحبونه اذله علی المومنین اعزه-1
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در آیـه،  ) قـوم (روایت شـده کـه منظـور از        ) ع(از عمار و حذیفه و ابن عباس و باقرین        
طبرسی، فـضل بـن     ( که با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیدند          و اصحابش بوده اند   ) ع(علی

موید آن چه ا زعمـار     : طبرسی در ادامه می نویسد    ) 208، ص   2حسن، تفسیر مجمع البیان، ج    
امـام علـی را بـه همـان اوصـاف           ) ص(، در تفسیر آیه روایت شده این اسـت کـه پیـامبر            ...و  

 چند بار حامالن پرچم اسالم براي       مذکور در آیه، توصیف کرده است و در جنگ خیبر که          
فردا پرچم را به دسـت مـردي خـواهم    : فرمود) ص(فتح خیبر رفتند و نومید بازگشتند، پیامبر     

داد که خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و رسولش نیـز او را دوسـت دارنـد، او حملـه                        
روایـت  . ر سـازد کننده است که نمی گریزد و باز نمی گردد تا خدا فتح را به دسـت او میـس            

درباره ي این آیه سوال شد پس حضرت دستش را بـر دوش سـلمان   ) ص(است که از پیامبر   
اگر دین به سـتاره ي ثریـا آویختـه       : فرمود) ص(،  پیامبر  )ایرانیان(این و یارانش    : زد و فرمود  

  ) 208، ص 2همو، همان، ج. (باشد، مردانی از پارس به آن می رسند
یه ي مورد بحث، به معناي بازگشت از اسالم به کفـر اسـت و                من یرتد عن دینه، در آ     

ولی کـسی کـه از آییـنش بـازگردد و در حـال کفـر                )  27/ بقره(به همین معناست در قرآن      
او در دنیا و آخرت بر باد می رود و آنـان اهـل دوزخنـد و                ) گذشته(بمیرد تمام اعمال نیک     

   1.همیشه در آن خواهند بود
 مسلمانان هشدار می دهد و اعالم خطر می کند کـه اگـر تحـت                در این آیه خداوند به    

تاثیر تبلیغات سوء مشرکان از دین اسالم بازگردید، تمام اعمـال نیکتـان در دو جهـان باطـل                   
؛ مکارم شیرازي، تفسیر نمونه،     »ر«، حرف   192راغب اصفانی، مفردات قرآن، ص      (می شود   

 و 109، مائـده  21، یـونس  107، قـصص  33، اسراء 6، انعام 27: ؛ رك، به آیات   69، ص   2ج
  )  احزاب25، آل عمران  100، بقره 217

  

  ) سنت(ارتداد در روایات 
دربـاره ي مرتـد سـوال       ) ع(از امـام بـاقر    : د بن مسلم روایت شده کـه گفـت        ماز مح . 1

                                                 
 و من یرتد منکم عن دینـه فیمـت و هـو کـافر فاولئـک حبطـت ا عمـالهم فـی الـدنیا و االخـره  واولئـک                -2

  . اصحاب النار هم فیها خالدون
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کردم پس حـضرت فرمـود، مرتـد کـسی اسـت کـه از اسـالم روي برتابـد و بـه آن چـه بـر                 
حـر  (ه است کـافر شـود پـس از آن کـه اسـالم آورده اسـت                  نازل شد ) ص(حضرت  محمد  

   1)2، ابواب حد مرتده، حدیث 8عاملی، محمد بن حسن، وسایل، ج
به نظر شما حال کسی که امامی را از         : گفتم) ع(به امام پنجم  : محمد بن مسلم گفت   . 2

ر کنـد  کسی که امامی از امامان را انکـا      : انکار کند، چگونه است؟ پس فرمود     ) خاندان(شما  
و از آن امام و دینش تبري بجوید کافر و مرتد از اسالم است زیرا امام از طرف خداسـت و                     
دین او از دین خداست و کسی که از دین خدا تبري جوید در آن حال خونش مبـاح اسـت                 

، ابواب  8همو، همان؛ وسایل، ج   (مگر این که بازگردد وبه درگاه خدا از گفته اش توبه کند             
  ) 1 حد مرتد، حدیث

نویـسنده  (این حدیث ناظر به مرتد ملی است که توبه اش قبول می شود نه مرتد فطري   
 ، 164، ص 18؛ محدث نوري، مستدرك الوسایل، ج  295مقاله شیخ مفید، االختصاص، ص      

  ) 637، ص 14؛ نجفی، محمد حسن، جواهر، ج22398حدیث 
کـسی  : سیدم پـس فرمـود    درباره ي مرتد  پر    ) ع(از امام باقر  : محمد بن مسلم  گفت    . 3

نـازل شـده پـس از مـسلمان شـدنش،      ) ص(که از اسالم روي بگرداند و به آن چه بر محمـد         
و قتلش واجب می شود و زنش از او جـدا      ) توبه اش قبول نمی شود    ( کافر گردد توبه ندارد     

، ص 4شـیخ طوسـی، استبـصار، ج    (او بر فرزندانش تقـسیم مـی شـود       ) می گردد و ما ترك    
   2)540، ج136، ص 10 تهذیب االحکام، ج ، همو،252

هر مسلمانی که در بین مـسلمانان       : فرمود) ع(شنیدم امام صادق  : عمار ساباطی گفت  . 4
را انکـار کنـد  و او را تکـذیب نمایـد، خـونش مبـاح                 ) ص(از اسالم برگردد و نبوت محمد     

دا مـی شـود    است براي تمام کسانی که آن سخن ارتدادي را از او بشنوند، و زنـش از او جـ                  

                                                 
من رغب عن االسالم و کفر بما انزل علی ) ع(سألت ابا جعفر عن المرتد فقال:  بن مسلم قال عن محمد-1

  . محمد بعد اسالمه
) ص(سالت اباجعفر من المرتد فقال من رغب عن االسالم و کفر بما انزل علی محمد:  محمدبن مسلم قال-2

  . ما ترك علی ولدهو بانت منه امراته و یقسم قتله بعد اسالمه فال توبه له و قد وجب 
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روزي که مرتد شود و به او نزدیک نمی گرد و مالش بر ورثه اش تقسیم مـی شـود و زنـش      
و بر امـام  الزم اسـت کـه او را        ) عده زنی که شوهرش مرده است     (عده وفات نگاه می دارد      

؛ همـو، تهـذیب االحکـام،    253، ص 4شیخ طوسی، استبـصار، ج (بکشد و ا زاو توبه نخواهد    
  ). 541یث  ، حد137، ص 10ج

مردي : نوشته بود) ع(خواندم به خط مردي که به امام رضا      : حسین بن سعید گ فت    . 5
بر دین اسالم متولد شده پس کافر و مـشرك شـده و از اسـالم خـارج  شـده آیـا از او توبـه              

همـو، تهـذیب،    (کشته می  شـود      : خواسته می شود یا به قتل می رسد؟ پس حضرت نو شت           
، حـد  )1(؛ حر عاملی، وسـایل، بـاب   254، ص 4 ، استبصار، ج549، حدیث  139، ص   10ج

  )638، ص 14؛ نجفی، جواهر ج5مرتد، حدیث 
) ع(امیرمومنـان : روایـت کـرده کـه گفـت       ) ع(مسمع بن عبدالملک از امـام صـادق       . 6
خـورده نمـی   ) حیوانی را که سر می برد(زن مرتد از او جدا می شود، و ذبیحه اي او            : فرمود

و گرنـه روز    ) چه بهتر (استه می شود تا سه روز توبه کند  پس اگر توبه کرد              شود و از او خو    
؛ محــدث نــوري، مــستدرك 89، ص 3شــیخ صــدوق، القفیــه، ج(چهــارم کــشته مــی شــود 

؛ همـو، تهـذیب     546، ص   4؛ شیخ طوسی، استبـصار، ج     22400، ح   165، ص   18الوسایل، ج 
  ) 138، ص 10االحکام، ج

از زنـدیق هـا   ) ع(ش، از جدش روایت شده که علیاز پدر) ص(از جعفر بن محمد    . 7
درخواست توبه می کرد ولی از کسانی که به دین اسالم متولد شده اند طلب توبه نمی کرد                   

ما از کسی مـی خـواهیم توبـه کنـد کـه در دیـن مـا داخـل شـده سـپس از آن                          : و می فرمود  
 توبـه نمـی کنـیم    برگشته است اما کسی که بر دین اسالم زاده شـده اسـت از او درخواسـت               

محـدث نـوري، مـستدرك    ) ( 22393، حـدیث  163، ص   18محدث نوري، مـستدرك، ج    (
  ) 22394، حدیث 163، ص18الوسائل، ج

درباره ي مرتد روایـت کـرده کـه از     ) ع(حسن بن محبوب از امام باقر و امام صادق        . 8
و هرگـاه  و گرنه کـشته مـی شـود،     ) چه بهتر (او درخواست توبه می شود پس اگر توبه کرد          

و ) چـه بهتـر   (زن، مرتد  شود از او درخواست توبه می شود پس اگر توبه کرد و بـر گـشت                    
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شـیخ طوسـی، تهـذیب، ج       (گرنه حبس ابد می شود و در حبس در تنگنا قرار داده می شود               
  ). 543، حدیث  253، ص 4؛ همو، استبصار، ج 543، حدیث 137،  ص10

هـر گـاه زن مرتـد شـود حکمـش حـبس             : مودروایت شده که فر   ) ع(از امیر مومنان  . 9
، 166، ص 18محدث نوري، مستدرك، ج. (است تا مسلمان شود یا بمیرد و کشته نمی شود         

  )22403حدیث  
مرتـد اگـر چـه زن باشـد         : روایت است که در حدیثی فرمـود      ) ع(علیاز حضرت   . 10

  )22404یث ، حد164، ص 18نوري، مستدرك، ج. (زندانی می شود تا بمیرد و یاتوبه کند
کسی که در دین خود شک کنـد پـس از           «: در مرسله عثمان بن عیسی آمده است      . 11

نجفی، محـدم حـسن، جـواهر،       . (آن که بر فطرت اسالم زاده شده، هرگز به خیر نمی گردد           
  ).639، ص 14ج

از امـام دربـاره   : روایت کرده که گفت) ع( موسی بن جعفر(علی بن جعفر از برادرش     
کــشته مــی شــود و از او : دم کــه نــصرانی شــده اســت، حــضرت فرمــود ي مــسلمانی پرســی

ترسـایی مـسلمان شـده  سـپس از اسـالم برگـشته،        : درخواست توبه نمی شود، عرض کـردم      
. از او خواسته می شود که توبه کند اگر برگ شت چه بهتر و گرنه کـشته مـی شـود                    : فرمود

  ).254، ص 4، ج؛ همو، استبصار548، حدیث 138، ص 10شیخ طوسی، تهذیب، ج(
  در برخی روایات ) ع (و علی) ص(حکم دشنام دهنده به پیامبر

روایـت شـده کـه از آن حـض رت     ) ع(در صحیحه ي هشام بن سالم از امام  صادق . 1
هر کس نزدیک تر به او : در مورد کسی که رسول خدا را دشنام دهد، سوال شد پس فرمود           

،  18حر عاملی، وسایل، ج(برسد و اجازه دهد باشد او را بکشد پیش از آن که به عرض امام          
  ). 647، ص   14؛ نجفی، محمد حسن، جواهر، ج1، از حد مرتد، حدیث 7باب 

را ) ص(اگـر هـم اکنـون مـردي پیـامبر     : گفتم) ع(به امام باقر: محمد بن مسلم گفت   . 2
اگـر بـر خویـشتن تـرس        : دشنام دهد عقیده ي شما چیست؟ آیا کشته می شود؟ پس فرمـود            

؛ مجلـسی، محمـد   85، ص 10شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهـذیب، ج (اري او را بکش     ند
  ). 131، ص 10تقی، روضه المتقین، ج
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هـر  : حنیفـان مـی گوینـد     ): ص(نظر امامان اهل سنت در مورد دشنام دهنده بـه  پیـامبر            
کس قلباً دشمن پیامبر خدا باشد، مرتد است پس دشنام دادن به طریق اولـی موجـب ارتـداد          

.  شود بنابراین حد او کشتن است و توبه اش مقبول نیست و قتل را از او ساقط نمـی کنـد          می
کسی که رسول خدا را قذف کنـد یـا دشـنام دهـد یـا یکـی از پیـامبران             : شافعیان می گویند  

بزرگواري کـه ذکرشـان در قـرآن کـریم آمـده اسـت ناسـزا بگویـد یـا پیـامبر اسـالم را در              
جزیـري،   (است  و با توبه کردن حد از او ساقط نمـی شـود         دعوتش تکذیب کند حد اوقتل      

  ). 429،  ص 5عبدالرحنم، الفقه علی المذاهب االربعه، ج
را دشنام دهد براي شـنونده ي آن جـایز اسـت او را بکـشد و            ) ص(کسی که پیامبر  . 3 

بـر ایـن مطلـب    ) محـصل، منقـول  (هیچ خالفی در آن نیست بلکه اجماع بـه هـر دو قـسمش        
د به عالوه که نصوص هم داریم تا زمانی که بر جان و مال خود یـا دیگـر مومنـان          وجود دار 

و هم چنین است حکم کسی که یکی از امامـان را دشـنام دهـد            ) مجاز به قتل اوست   (نترسد  
  ).547، ص14نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر، ج(

س زنـی یهـودي پیـامبر را دشـنام مـی داد پـ      «: روایت شـده کـه   ) ع(از حضرت علی  . 4
خـونش را هـدر   ) ص(تا خفه شد ومـرد پـس رسـول خـدا    ) فشرد(مردي گلوي او را گرفت  

  ) ، به روایت ابن عباس108، ص 7، سنن نسایی، ج550، ص14همو، همان، ج. (اعالم کرد
عـرض کـردم    ) ع(به امام صـادق   : ازعبداهللا بن سلیمان عامري روایت شده که گفت       . 5

را دشنام مـی داد و از او تبـري مـی            ) ع( شنیدم علی  چه می فرمایید درباره ي مردي که از او        
مجلـسی،  (بـه خـدا سـوگند، خـونش حـالل اسـت               : امام به من فرمود   : جست عبداهللا  گفت   

  )86، ص10؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب، ج132، ص10محمد تقی، روضه المتقین، ج 
) ع(م صـادق  به اما :  در حدیث صحیح از هشام بن سالم روایت شده است که گفت           . 6

را بسیار دشنام مـی دهـد پـس بـه           ) ع(چه می فرمایید درباره ي مردي که علی       : عرض کردم 
، ص 10شیخ طوسی، محمـد بـن حـسن، تهـذیب، ج        (به خدا خونش حالل است      : من فرمود 

  ).132، ص 10؛ مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، ج86
  

  از دیدگاه فقها مرتد کیست و حکمش چیست؟ 
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خود ثابت نمی   ) جدید( از اسالم برگردد به هر کفري که باشد بر دین            هر گاه مسلمان  
چـه توبـه کنـد چـه     (ماند بلکه قتلش واجب می شود، پس اگر مرتد فطري باشد به هر حـال        

از او خواسته می شـود      ) مرتد ملی باشد  (او را می کشیم و اگر مرتد فطري نباشد          ) توبه نکند 
اقعی کسی است که از  پدر و مادر کافر به دنیا آمـده     که توبه کند، چون مرتد ملی و کافر و        

و سابقه ي اسالمی نداشته باشد چنین افراد کافري هر وقت مسلمان شوند اسالمـشان مقبـول                 
است و در این مساله گفتار اندیشمندان اسالمی یکی است ارتداد، کفر بعـد از ایمـان اسـت                   

ی شود و یا در اصـل،  کـافر بـوده     خواه در اصل مسلمان بوده س پس مرتد شده که کشته م           
شـیخ طوسـی، محمـد بـن حـسن،      (آن گاه مـسلمان شـده و سـپس از اسـالم برگـشته اسـت                

  ) ، باب الحدود8المبسوط فی الفقه، ج
  

  معیار شناخت مرتد
و ) مرتـد و کـافر اسـت   (اگر کسی منکر  شود چیزي را که جزء ضروریات دین است            

اد و لجاج گفته آید یا از روي اعتقاد یـا ریـشخند،            در انکار قولی فرقی نیست که از روي عن        
از باب حمل کردن عمل منکر بر ظاهر و میتوان مثال هارا به مـساله ي اول کـه اعتقـاد قلبـی                   

ریشخند آشکار و عمدي بـه دیـن یـا انکـار آن ماننـد انـداختن قـرآن            : است برگرداند، سوم  
شهید ثانی، شـرح    (ده کردن بر بت     کریم یا قسمتی از آن به داخل نجاسات   به عمد، یا سج             

  ) با مقدمه ي کالنتر334، ص  9لمعه، ج
  

  اقسام ارتداد و احکام مرتد از دیدگاه  شهید ثانی 
ارتداد، کافر شدن پس از اسالم است، به خدا پناه می بریم از  آن چه دین را تبـاه مـی                     

: جـب کفـر شـود، اول      با نیت است و گاه با گفته کفر آمیز و فعلی کـه مو             ) گاه(کند و کفر    
یـا  )  خـدا (کفر قولی مانند انکار لفظـی صـانع    : نیت، مانند تصمیم گرفتن بر کافر شدن، دوم       

پیامبران یا حـالل شـمردن حرامـی، و معیـار و ضـابطه آن منکـر شـدن چیـزي اسـت کـه از                          
فعل موجب کفر عمل عمدي  بـه قـصد ریـشخند            : ضروریات دین شناخته شده است و سوم      

یا انکار آن مانند افکندن قرآن یا بخشی از آن در نجاست به عمـد یـا سـجده           آشکار به دین    
  ). 333 – 335؛ ص 9همو، همان، ج(کردن به بت  
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حال اگر مرتد فطري باشد، یعنی والدین یا یکی از والدینش مسلمان باشد و در چنـان                 
نش را  هـر  کـس دیـ      «: فرمـود ) ص(خانواده اي زاده شده باشد، کشته می شود چـون پیـامبر           

و توبه اش قبول نمی شود و زنش از او جدا می شود و عـده ي و  » تغییر داد پس او را بکشید  
فات نگاه می دارد پس از اداي قرض هایش اموالش به وارثان می رسد اگر چه زنـده باشـد                    

  ) 337 -339همان، ص (چون  پس از مرتد شدن در حکم میت است 
  یدگاه صاحب جواهر  تعریف مرتد و اقسام و احکام آن از د

خواه کفرش پ یش از اسـالمش  (مرتد کسی است که بعد از مسلمان بودن کافر شود    
  : به هر حال مرتد د وقسم است) باشد یا نباشد

کسی کـه از پـدر و مـادر مـسلمان متولـد شـود یـا یکـی از والـدینش          : مرتد فطري . 1 
ر به اسالم هم برگردد، مقبول      مسلمان باشد که مرتد فطري نامیده می شود این قسم مرتد اگ           

نیست و قتلش حتمی است و زنـش از او جـدا مـی شـود و عـده ي وفـات نگـاه مـی دارد و                 
اموالش بین وارثانش تقسیم می شود اگر چه ملحق به دارالحرب شود یا بـه چیـزي تمـسک                   

» مثل سـلمان رشـدي کـه شـرح حـالش خواهـد آمـد       «کند که مانع بین امام و قتل او  گردد         
  ).637 -640، ص14محمد حسن،  جواهرالکالم، جشیخ (

او کسی است که کافر بوده بعد مسلمان شده سپس مرتد شـده اسـت، از     : مرتد ملی . 2
چنین مرتدي خواسـته مـی شـود کـه توبـه کنـد پـس اگـر امتنـاع ورزیـد کـشته مـی شـود،                         

  ) همان جا(درخواست توبه از مرتد ملی واجب است 
 روز و به قولی مقـداري از زمـان کـه امکـان              3ه قبولی   ب: مدت و مهلت توبه مرتد ملی     

قول اول روایت شده و بهتر است چون فرصت براي برطرف شدن عذرش          . برگشت او باشد  
وجود دارد در این صورت امالکش از او گرفته نمی شود، بلکه براي خودش باقی می مانـد               

وقـف بـر گذشـت عـده     وعقد بین او و زوجه اش منفسخ می شـود و ازدواج مجـدد بـا او مت            
  . است که همان عده ي مطلقه می باشد

می توان از اموال مرتد قروضش را ادا کرد و حقوق واجبـه اش              : پرداخته قروض مرتد  
) مـاترك (را هم داد اما مخارج خویشاوندان را نمی توان داد، اگر مرتد کشته شود یا بمیـرد        
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همـو، همـان،   (است ) ع(شت، مال اماماو براي وارثان مسلمان اوست و اگر وارثا مسلمان ندا      
  ). 643  -645ص 

حکم آنها حکم مسلمان است پس اگر بالغ شدند به حالت اسالم            : حکم فرزندان مرتد  
چه بهتر و اگر پس از بلوغ کفر را بر گزیدند از آنهـا درخواسـت توبـه مـی شـود اگـر توبـه             

  ) همان جا(کردند در امانند واگر نه کشته می شوند 
مرتد چه با مسلمان ازدواج کند چـه بـا کـافر، ازدواجـش درسـت       : ج مرتد حکم ازدوا 

  )652همو، همان، ص (نیست مسلمان شدن مرتد به گفتن شهادتین است 
در صـورت تکـرار     : شـیخ طوسـی در کتـاب خـالف گفتـه اسـت            : حکم ارتداد مکرر  

مـضافاً بـر    ارتداد دربار چهارم، کشته می شود و استدالل به اجماع فقهاي شیعه کرد هاسـت                
این که مرتکبین گناهان کبیره در مرتبه چهارم کشته می شوند و قـولی هـم از فقهـاي شـیعه                     

  ). 651 -652همو، همان، ص (نقل شده که در مرتبه سوم کشته می شود 
. 2بلـوغ  . 1: در محقق شدن ارتداد سه شرط است      : شرایط تحقق ارتداد از دیدگاه فقها     

کودك و دیوانه و شخص اکراه شده، مرتد شود حکمی نـدارد            بنابراین اگر   . اختیار. 3عقل  
لـیکن کـودك و     ) حد بر آنها جاري نمی شود و احکام دیگري هم بر آنها بـار نمـی شـود                 (

دیوانه اگر مرتد شوند باید ادبشان کرد، البته مست حکم دیوانه را دارد بنـابراین اگـر کلمـه                   
  . فر شود، مرتد نمی شوداي کفر آمیز بگوید یا فعلی انجام دهد که موجب ک

ارتداد کسی که به غلط سخن کفر آمیز گفته یا از روي غفلـت و سـهو و نیـز شـخص                  
شـهید ثـانی،   (خوابیده و کسی که بر اثر خشم، قصدش برطرف شده هیچ حکم فقهی ندارد              

مرتـد ملـی کـه      ). 455، ص     2؛ تحریر الروضـه، ج    341 -342، ص   9شرح لم عه، کالنتر، ج    
است، مهلت توبه اش چند روز است؟ مدت توبه مرتـد ملـی سـه روز اسـت                  توبه اش مقبول    

،  18حـر عـاملی، وسـایل، ج      ( روایـت شـده اسـت       ) ع(به استناد روایتـی کـه از امـام صـادق          
  . و پس از  نومیدي از توبه ي او کشته می شود).  5482ص

ش بـاقی  مرتد ملی تا زنده است مالکیتش نسبت به امـوال :   حکم فقهی اموال مرتد ملی 
اگر ارتداد مرتد ملی و توبه اش تکرار شود    . است و بعد از مرگش مالکیت او زایل می شود         
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در مرتبه چهارم کشته می شود، توبه مرتد ملی آن است که اقرار کنـد آن چـه را کـه منکـر                    
  . شده است

زن اگر مرتد شود کشته نمی شود اگر چه ارتدادش فطري باشد بلهک حبس ابـد مـی         
اوقات نماز بنا بر نظر حاکم مضروب واقع می شود و در زنـدان بـه سـخت تـرین                    شود و در    

کارها به کار گرفته می شود و خشن ترین لباس ها بر او پوشانده می شـود و بـا نـاگوارترین            
، ص  9شهید ثانی، شرح  لمعـه کالنتـر، ج        (غذاها اطعام می شود تا این که توبه کند یا بمیرد            

اگـر مرتـد ملـی    ). 642، ص14؛ جـواهر، ج 455، ص2لروضـه، ج  ؛ همو، تحریر ا 343 -347
پس از ارتداد دیوانه شود تا زمانی که دیوانه است کشته نمی شود چون شـرط کـشتن مرتـد          

اگر مرتد فطري دیوانه شود کشته مـی        . ملی امتناع از توبه است و امتناع دیوانه حکمی ندارد         
   ).651، ص14فی،  شیخ محمد حسن، جواهر، ج ؛ نج347مطلقا، شهید ثانی، شرح لم عه، ص ( شود 

و قـذف مـادر آن حـضرت و فاطمـه زهـرا از      ) ص(حکم ناسزا گفتن بـه پیـامبر اسـالم      
یا یکی از امامان دشنام دهد، کـشته مـی          ) ص(کسی که به پیامبر   : دیدگاه برخی فقهاي شیعه   

اجازه امام  شود، قتل چنین کسی براي هر که از آن عمل آگاه شود جایز است اگرچه بدون                 
باشد یا حاکم، در صورتی که قاتل بر جان و مال خودش یا بـر جـان و مـال مـومنی خـائف                        

شهید ثـانی، زیـن الـدین بـن     (نباشد در این صورت به خاطر ضرر، جواز قتل منتفی می شود            
ي ؛ کالنتر، محقق حلی، جعفربن محمد، شرایع االسالم، نـسخه 194، ص  9جلمعه،علی،شرح

  ). 1872، ص 4مه ي شرائع، ابوالقاسم بن احمد یزدي، جخطی شخصی؛ ترج
یا صداقت او شک کند در صورتی کـه بـا ظـاهر    ) ص(کسی که در نبوت پیامبر اسالم     

را قـذف کنـد     ) ص(کسی که مـادر پیـامبر     ). کشته می شود  (اسالم باشد همین حکم را دارد       
به اش مقبـول نیـست و   مرتد است و اگر توبه نکند کشته می شود  واگر مرتد فطري باشد تو          

) ص(اگر مرتد ملی باشد توبه اش به اجماع قبـول اسـت امـا در مـورد دشـنام دهنـده پیـامبر                       
برخالف این است یعنی اگر توبه هم کند قتلش واجب است که مفاد ظاهر نـص و فتواسـت         

نیـز همـین حکـم را       ) ع(و از ظاهر کالم چنین استفاده می شود که دشنام دهنده امام معصوم            
، کالنتر؛ محقق حلـی،  195-196، ص  9شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، ج         (دارد
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  ).1872، ص4شرایع االسالم، ترجمه شرائع االسالم، ج
مـادر  ) س(اگـر کـسی حـضرت فاطمـه زهـرا         : مـی گویـد   ) شـیخ علـی   (محقق کرکی   

زاده یا مادر و دختر امام را قذف کند، در صورتی کـه قـاذف بـه فطـرت اسـالم                 ) ص(پیامبر
گفتـیم واجـب اسـت     ) ص(شده باشد کشتن او با شرایطی که در مورد دشـنام دهنـده پیـامبر             

  ).550، ص 14؛ جواهر، ج1872، ص4محقق حلی، شرایع، ج(
  

  احکام فقهی ارتداد در نکاح
قبل از دخول از اسـالم  برگـردد، مرتـد شـود و     (اگر یکی از زن و مرد پس از ازدواج    

 ارتداد فطري باشد یـا ملـی و اگـر شـوهر قبـل از دخـول مرتـد         خواه) ازدواج باطل می شود   
به این دلیل که او با ارتداد خود موجب فـسخ  عقـد              (شود، باید نصف مهریه ي زن را بدهد         

اگـر زن  ). 229، ص5شهید ثانی، شـرح لـم عـه، ج   (شده و فسخ عقد شبیه به طالق می باشد          
او تعلق نمی  گیـرد زیـرا او قبـل از دخـو         بعد از ازدواج و قبل از دخول مرتد شود مهریه  به             

اگر ارتداد پس از دخول باشد، فسخ نکاح متوقـف بـر انقـضاي              . لعامل فسخ عقد شده است    
یـا ارتـداد از   ) چه مرتد فطري باشد چه مرتـد ملـی  (عده است، اگر ارتداد زوجه باشد مطلقاً       

بل از انقضاي عده بـه    در صورتی که مرتد ق    ). یعنی مرتد ملی با شد    (شوهر باشد و غیرفطري     
اسالم برگردد نکاح ثابت می ماند و گرنه فسخ می شود و چیزي از  مهریه ساقط نمی شـود                    

  . چون مهریه با دخول، استقرار یافته است
چون توبه مرتد فطري مقبـول  اگر ارتداد مرد فطري باشد، فوراً زن از او جدا می شود،   

اموالش از او گرفته مـی شـود و همـسرش از او         نیست بلکه کشتار می شود و به نفس ارتداد          
؛ 229 -230، ص 5شـهید ثـانی، شـرح لمعـه، ج    (جدا می گرد و عده وفـات نگـاه مـی دارد      

).  هجري قمـري، کتـاب نکـاح       1077محقق حلی، شرایع، نسخه خطی شخصی تاریخ نسخه         
 مـی  اگر مرد مسلمان بعد از دخول به زوجه اش مرتد شود و طی زن مـسلمانش بـر او حـرام        

شود و ازدواج کردن با آن زن، منوط به انقضاي عده است و اگر او را به شبهه وطی کنـد و                   
. 1. دو مهر به او تعلق می گیرد)  ره(تا انقض اي عده بر کفرش باقی بماند، به قول شیخ علی         

محقـق حلـی،  شـرایع خطـی شخـصی           (مهریه دیگر به خاطر وطی بـه شـبهه          . 2مهریه اصلی   
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  ). صفحهکتاب نکاح، بی 
اگر کسی منکر حکمی از احکام اسالمی شود که متجر بـه انکـار              : انکار ضروري دین  

ضروري دین شود مرتد است خواه فطـري باشـد و خـواه ملـی قـتلش واجـب اسـت بـا ایـن              
تفاوت که توبه اولی مقبول نیست ولی توبه دومی مقبول است و یکـی از آن احکـام شـرب                    

  )1، حرف ص2ف اسالمی، جسجادي، فرهنگ معار(خمر می باشد 
پیش از بیان احکام مرتد فطري در مورد شرب خمر، الزم اسـت حـد شـراب خـواري                  

شخصی که شراب نوشیده اگر بالغ و مختار باشـد و علـم بـه حرمـت شـراب                   . مشخص شود 
  . داشته باشد واجب است هشتاد تازیانه حد بخورد، در غیر این صورت حد واجب نمی شود

دن میگسار  به جز عورتش، باید برهنه باشد و تازیانـه بـر پـشت و    ب: کیفیت اجراي حد  
شانه هایش زده شود و مواظب باشد که به صورت و عـورت و نقـاط حـساسی کـه موجـب                      
مرگش می شود، تازیانه اصابت نکند، و ضربه ها را به طور پراکنده بزند بـه اسـتثناي مـوارد                  

 را ایستاده در حالی که جز سـاتر عـورت            قانون مجازات اسالمی مرد    176ماده ي     (یاد شده   
لباسی نداشته باشد، و زن را در حال نشسته که لباس هایش به بدنش بسته باشـد، تازیانـه مـی     

  ).44، ص 2تحریر الروضه، پاورقی . (زنند
چند بار شراب بنوشـد، بـار چهـارم بایـد کـشته شـود بـه اسـتناد                 ) مسلمانی( اگر کسی   

حـدیث مرسـل آن اسـت کـه     (مرسـل نقـل کـرده اسـت     روایت شیخ صدوق که به صورت  
روایت کند یعن ینام صـحابی را کـه      ) ص(راویان آن تا یک راوي تابعی برسد و او از پیامبر          

حکـم کـسی کـه      . »م«از او شنیده است حذف کند، معین، محمد، فرهنگ فارسـی، حـرف              
در خـانواده   (هر گاه کسی بر فطرت اسالم متولد شده باشـد           : شراب خواري را حالل شمارد    

در خـانواده اي مـسلمان   (و شراب را حالل بداند کشته می شود         ) اي مسلمان زاده شده باشد    
و اگر توبـه   ) چون مرتد فطري است   (و شراب را حالل بداند کشته می شود         ) زاده شده باشد  

کند، توبه اش قبول نمی شود، چون منکر ضروري دین اسالم شده است یعنی منکـر چیـزي               
محقـق حلـی، شـرایع خطـی        (اسالم حرمتش به طور قطعـی معلـوم شـده اسـت               شده که در    

؛ 1876، ص 4شخصی، بی صفحه، کتاب حدود؛ ترجمه ي شـرایع، ابوالقاسـم بـن احمـد، ج               
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اگـر کـسی فـروختن شـراب را حـالل           ). 447، ص 2تحریرالروضه، تلخـیص شـرح لمعـه، ج       
محقق حلـی، شـرایع     (ی شود   بشمارد از او می خواهند که توبه کند و اگر توبه نکرد کشته م             

؛ 1876،  ص 4خطــی شــخص  کتــاب حــدود؛ ترجمــه ي شــرایع، ابوالقاســم بــن احمــد، ج 
اگـر کـسی فـروختن شـراب را حـالل           ). 447، ص 2تحریرالروضه، تلخـیص شـرح لمعـه، ج       

محقق حلـی، شـرایع     (بشمارد از او می خواهند که توبه کند و اگر توبه نکرد کشته می شود                
اگـر  ). 876، ص4، ترجمه ي شرایع به قلـم ابوالقاسـم یـزدي، ج          خطی شخصی کتاب حدود   

مسلمانی شراب بفروشد اما معتقد به حالل بودنش نباشد، تعزیر می شود اگـر مـسلمانی غیـر           
از شراب، دیگر مسکرات را حالل بداند کشته نمی شود، چون در این مـورد بـین مـسلمانان                 

ش کافی است اگـر چـه بـر حـرام بـودن             اختالف است و همین اختالفی بودن در کافر نبودن        
  ). رك، دو ماخذ پیشین(مسکرات، غیر خمر اجماع داریم 

  ) انکار ضروري دین(حکم کسانی که محرمات اجماعی را حالل بدانند 
  آن چه که مسلمانان بر حرام بودن آنها، اجماع کرده اند بـه طـوري کـه حـرام بـودن              

. 4ریـا  . 3خـون   . 2مـردار   . 1: باشد مانند حرام بـودن    آنها از دین قطعاً و ضرورتاً دانسته شده         
مبـاح ش مـردن زن  پـنجم    . 6. ازدواج با کسانی که با مـرد محـرم هـستند   . 5گوشت خوك  

مباح شمردن ازدواج با زنـی کـه شـوهر او را طـالق داده و در                 . 7) بیش از چهار زن عقدي    (
زن (سه بار طـالق داده اسـت      مباح شمردن ازدواج با زنی که شوهر او را          . 8. حال عده است  

حال اگر کسی یکی از این محرمات را حالل بداند مرتد است و کشته می شـود               ). سه طالقه 
اگر مرتد فطري باشد و اگر مرتد ملی باشد، از او درخواست توبه می شود، پـس اگـر توبـه                     

را اگر کـسی یکـی از آن محرمـات هـشتگانه            . کرد چه بهتر و اگر توبه نکرد کشته می شود         
به تشخیص حاکم تازیانه می     (مرتکب شد ولی معتقد بهحالل بودن آنها نبود تعزیر می شود            

در صورتی که عملی نباشد که موجب وجوب حد شود یعنی اگـر آن عمـل انجـام                  ). خورد
عالوه بر اجراي حد شراب یا زنا بر فاعل تعزیر هم می شـود       . شده زنا و شراب خواري باشد     

، تلخـیص شـرح    448، ص 2؛ تحریر الروضه، ج   212 -220، ص   9، ج شهید ثانی، شرح لمعه   (
  ). آیتی، امینی(لمعه 
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  :نتیجه گیري
  بدون تردید یک انسان مکلف یا باید خود مجتهد باشد و قدرت استنباط احکام دین               
را داشته باشد و به فتواي خود عمل کند یا مقلد باشد یعنی مسائل و احکـام دیـن خـود را از           

). کـاري دشـوار اسـت   (رایط و مجتهد دریافت کند یا عمل به احتیاط کند که          فقیه جامع الش  
ارتداد یکی از احکام فقهی است که فقیه بایـد حکـم آن را از منـابع اجتهـاد اسـتخراج و بـه           
مقلدان ابالغ کند و از فتواهاي فقهاي امامیه چنین بر می آید که مرتـد فطـري مهـدور الـدم                     

اش هم قبول نیست اگر چه زاهد عصر شود و مرتد ملـی اگـر       است و باید کشته شود و توبه        
  .توبه کرد، مقبول واقع می شود 
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