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Abstract 

Apostasy is a matter that affects people’s lives. In most the apostate is sentenced to 

death. Religious and jurisprudential government of Islamic Republic of Iran from 

one hand and the opposite views on the other hands add to the importance of this 

matter. The present article aims at studying and reviewing the quality and the 

quantity of what has been stated in the historical reports about apostasy and the 

killing of apostates. The main discussion is about the time of prophetic mission and 

the Holy Prophet’s practice as the Muslims’ major jurisprudential source. The article 

concludes that according to historical reports the execution of the people who were 

accused of apostasy is not clear and the order to kill them was given by the Prophet 

Mohammad (PBUH) was for other reasons. In addition, it seems that in a number of 

cases the murder of the apostates was influenced by the atmosphere at the time of 

the first caliph and the Raddeh wars in the Early Islam that many Muslims were 

killed on charges of conversion. 
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 چكیده

و  ینب یای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغل  موارد به اعدام مرتد حکم شبده اسبت. حکومبت د    ارتداد مسئله

کرده اسبت.   دوچندانن موضوع را یت ایگر اهلید یمخالف از سو یها  دگاهیسو و د ک یاز  یاسالم یدر جلهور یفقه

، چند و چون آنچه را که دربارۀ ارتداد افراد و قتبا  یخیتار یها دوباره به گزارش یاست با نگاه درصددش رو ینوشتۀ پ

فقه  یع اصلمنب عنوان به یدربارۀ عصر رسالت و سنت نبو یکند. بحب اصل یاست، بررس شده  گفتهآنها در صدر اسالم 

جۀ مقالبه  یا مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیدل مسللانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی دربارۀ قتا افراد به

 یست و دستور قتا آنهبا از سبو  یا روشن نین دلیاعدام افراد متهم به ارتداد به ا یخیتار یها آن است که بنا به گزارش

از مباحبب قتبا مرتبد     یرسد بخش ینظر م ن بهیبوده است. هلچن یالنب ا س ّیمانند قصاص  یگریا دیرسول خدا به دال

ن یب اری به اتهبام بازگشبت از د  یان ردّه در صدر اسالم است که مسللانان بسیفۀ نخست و جریدوران خل یمتأثر از فضا

 .کشته شدند

   واژگان کلیدی

 .ارتداد، عصر رسالت، عصر خلفا، عصر ائله
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 مهمقد. 1

مانند  یطیبا شرا، حجت را بر فقها تلام کرده که مرتد یعه و سنیات متعدد در شیوجود روا

 یهبا  گزارش یمطالعۀ برخ. (650: 01، ج1960، ی)نجف محکوم به اعدام استبودن  یفطر

نظبر   ببه  یه باشبد. ولب  یب ن نظریب د ایب تواند مؤ یز مینرسول خدا و ائله  ۀریخ اسالم و سیتار

کبه در   یا اعبدام افبراد  یطلبد تا روشن شود که آ یم یشتریدقت ب یخیتارات یرسد روا یم

هبم داشبته    یگریا دیا دالیا ارتداد آنان بوده یدل اند، صرفاً به ده شدهیخ اسالم مرتد نامیتار

 یات متعبدد و مشبهور  یب به روا یعه و سنیاعم از ش مسللان یاجلال استدالل فقها به. است

 یفتباوا  .مبباح اسبت  مرتبد  خبون  ده و براسباس آن  یرس عهیمامان شااست که از صحابه و 

 ندارد. ین مسئله تفاوت ماهوین در ایقیفر

آورده کبه   یببا  اصبل   1در اببوا  مرتبد،   به بعبد(   929: 21جق، 1010) یعامل رح

ات آن است کبه خبون مرتبد مبباح اسبت و      ین روایند ایبرات است. یروا 01مشتلا بر 

 ۀک واقعیاز  یات، گزارشین روایاز ا یبخششود.  یمهلسرش از او جدا و اموالش اخذ 

 هبای   اانبد. از کتب   ارتداد استناد نکبرده  ۀن اخبار درباریاما غال  فقها به ا، است یخیتار

( اشاره کرد کبه در اببوا    211)م  یتوان به عبدالرزاق صنعان یمتقدم اها سنت م یثیحد

ارتبداد بحبب    ۀدربار( 160: 15جو  150: 6ج، 1919، ی)صنعان الم نف از کتا  یمختلف

گبر در ببا    ید یو بخشب النکاح ن اخبار در مبحب ارث از کتا  یاز ا یکرده است. بخش

آورده مربوط به رسول خبدا و   یکه و یاز اخبار یا آمده است. دسته« لانیکفر بعد از ا»

نظبر  گر است که از ید ۀسوم سخنان و آثار صحاب ۀمؤمنان است. دستریگر از امید یا دسته

 ندارد. یتیه حجعیش

مؤمنان ریکه اماست ت را نقا کرده ین روایدر با  جهاد از کتا  الخالف ا یخ طوسیش

ن خببر  یب . ا(901: 0جق، 1050، یطوس) شود و زن و مرد ندارد یکشته م یفرمود: هر مرتد

خ آن را مسبند نقبا   یافبت شبد. شب   ی (19: 9جق، 1010) ین کتا  و سنن دارقطنیتنها در ا

 آورده است. )ع(از پدرش از امیرمؤمنان )ع(آن را به نقا از امام باقر یدارقطن یول ،نکرده

نبه... تنهبا ببه دو    یب من بدّل دیاز استناد به حد پس( در شرح للعه 166)م  ید ثانیشه
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از  یا اخببار یب خ صدر اسالم یبه تار یکند. و یاستناد م )ع(ت از امام باقر و امام صادقیروا

 .(990: 1جق، 1015، ید ثانی)شه ندارد یا مؤمنان اشارهریامبر و امیپ

ق یکبه از مصباد  اسبت  اشباره کبرده    یف ارتداد به موارد متعددیصاح  جواهر در تعر

از موارد آن را سجده بر صنم ذکر  یکی. (655: 01، ج1960، ی)نجف روند یشلار م ارتداد به

ن یراللؤمنینزد ام یکند: مرد یا ما از امام ششم نقیات ائله آمده است. فضیکرده که در روا

را فرسبتاد کبه آن دو را در    یخوانند. امام کسب  یشهادت داد که دو مسللان برابر بت نلاز م

، ی)طوسب  د پس آنها را توبه داد قبول نکردند. آنها را در آتبش انبداخت  یحال نلاز بر بت د

در  ین دو اعبدام یاز ا یامده و نام و نشانین یخین خبر در منابع تاری. ا(655: 15ق، ج1050

 ست.ین دست

با اشاره به ادلۀ تاریخی ارتداد به بررسی آنها بپردازد. مسبتنداتی  ن مقاله درصدد است یا

. گویبد  در صدر اسالم سخن مبی افراد  یارتداد برخهای منابع دربارۀ  که با توجه به گزارش

ن یب سبت کبه از د  ا یارتبداد افبراد  ۀ هبا درببار   ن گبزارش یب پرسش آن است که چه اندازه ا

ا یب دل ا ائله صادر شبده، ببه  ی )ص( رسول خدا یا اگر دستور قتا آنها از سویاند و آ برگشته

 داشته است؟ یگریا علت دیارتداد آنها بوده 

هلچون قتا نفبس   یگرین افراد، مسائا دیبرخورد با ا ین است که علت اصلیه ایفرض

از عوامبا مهبم اتهبام ارتبداد ببه       یکیان عنو ان ردّه بهین به جرین مقاله هلچنی. ااستبوده 

  خ اسالم توجه کرده است.یافراد در تار

  نهیشیپ. 2

ن یب شبده اسبت. ا   یق و بررسیآن فراوان نوشته و تحق ۀاست که دربار یارتداد از موضوعات

آن،  ۀادلب  یمفهبوم ارتبداد، بررسب    یکرد: بررسب  یبند توان به چند گونه دسته یها را م نوشته

، یحقبوق  یهبا  یارتداد در قرآن، احکام مرتد در مبذاه  مختلبف، مجبازات مرتبد، بررسب     

 ین مطالعات به ارتبباط موضبوع ببا آزاد   یاز ا یا ان و دستهیارتداد در اد یقیتطب یها یبررس

نامه است  انیکصد مقاله و کتا  و پایک به یها برآورد نزد ن گونهیپردازد. ا یان میده و بیعق



433  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

ن مقالبه  یب و آنچه ا یخیکرد تاریبا رو یقاتیافته است. اما تحقیگارنده به آنها دست ن نیکه ا

 ه است.گرفتندرت انجام  به ،آن است یدر پ

ن باورند که براساس قرآن، مجازات مرتد به آخرت واگبذار  یسندگان بر ایاز نو یگروه

ق مرتبد و  یمصاد ۀدربار .(119: 1911، یثقفنلونه  یشده و اعلالشان قبول نخواهد بود )برا

و  یاسب یب جبرم س یب علا مجرمانه چند گونه سخن گفته شده است: مجبازات ارتبداد از ح  

د یسبع  ییببه راهنلبا   ینیحسب  یه، رمضبانعل یب )ارتبداد در فقبه امام   یاخالل در نظم اجتلاع

 یارتبداد، عباسبعل   یو حقوق یاحکام فقه ی؛ بررس1911رجحان، دانشگاه امام صادق، بهار 

 ینب ید یف باورهبا یتضعدلیا  (؛ به1911، زمستان 11حقوق، ش یفقه و مبان ۀمجل، یسلطان

هلبراه ببودن آن    سب  ا بهی( 101معرفت، شۀ در ارتداد، مجل یپژوهش، 1911نس ،  یبی)ط

 .(192ارتداد:  یانگار جرم یواکاو، 1912، یفالحبا محاربه است )

، یلب یاردب یاهلل موسبو  تیب رات اثبر آ یآثار و مطالعات مانند فقه الحدود و التعز یدر برخ

 ید جعفبر صبادق  یاثبر سب   یکیو ارتداد بازگشت به تار یاهلل صرام فیس ۀاحکام مرتد نوشت

است.  یخیآن مستندات تار ررو ناظر ب شیپ ۀبه مرتدان صدر اسالم اشاره شده و مقال یفدک

ن من صدراالسبالم  یۀ الردۀ و اللرتدین اشکالیالد یاز کتا  ال اکراه ف یبخش ،گرید یاز سو

 ۀاز واقع پسامبر شاما مرتدان یعصر پ یخیتار یبه ارتدادها یوم اثر طه جابر العلوانیال  یال

که ببه جهبت آزار    ی، کسانیسندگان وحیاِسراء، مرتدان بعد از هجرت به حبشه، ارتداد نو

پبردازد.   یه مب یب بیبعبد از صبلح حد   ۀعکبا و نلونب   ۀلیمسللانان مهدورالدم اعالم شدند، قب

را نکشبته اسبت. فقهبا     یامبر مرتدین مطل  گرفته که پیبر ا ین موارد را شاهدیسنده اینو

سندگان اهبا سبنت   ینو ی( و برخ19: 1910، ی)منتظراند  را مطرح کردهه ین نظریا ندرت به

انبد   ببودن قصباص دانسبته    یا فبور یب دل مجرمان در کعبه را ببه  یامبر به قتا برخیدستور پ

(. مؤلببف کتببا  ارتببداد در اسببالم 001: 0جق، 1011، یریبب؛ جز02: 0ج ،1900، ینی)شببرب

ارتبداد محکبوم ببه قتبا      سبب   که به ی( پس از استناد به ذکر چهار نفر65: 1915، ی)والئ

رفتبار   یبازشناسب » ۀداشته است. در مقال یگریا دیدهد که کشتن آنها دل یاند، احتلال م شده

ن بباور اسبت   یسنده بر ایهست و نو یخیبه مباحب تار یهم اشارات «ان ارتدادیامبر با جریپ
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 یانیب جر»کبه   ییبلکبه ببا ارتبدادها    ،نداشبت  یبرخبورد « یمرتدان فبرد »که رسول خدا با 

و  یماننبد اسبود عنسب    یامبران دروغب یشتر بر پید مقاله بیبرخورد کرد. تأک ،بودند« یاجتلاع

 عبور کرده است. ییگاه با خطاها بلکه ،نییسرعت و بدون تب افراد به ۀلله است و درباریمس

آنهبا   ۀدرببار  تحقیقبی ن موضوع شده، امبا  یبه ا یگفته اشارات شیآثار پ یهرچند در برخ

ن مسبئله  یب ن ایبی ببه تب  یخیتبار  یهبا  گبزارش  یحاضر با بررس ۀصورت نگرفته است. مقال

ا یارتداد نبوده  سب  ، بهیخیاز موارد تار یاریحکم قتا در بسکه دهد  یپردازد و نشان م یم

قبات  یداشته است. اغلب  آثبار و تحق   یگریست؛ بلکه اسبا  و عواما دین یکم قطع دست

  هستند که دسبتور قتبا   یرق ۀیاثبات فرض یکنند و در پ یرا دنبال نل ین منظورین چنیشیپ

 ن بوده است.یبازگشت از د سب  نان بهیا

 شناسی . مفهوم3

 یریبازگشت است. راغ  ارتداد و ردّه را بازگشت به مس یبه معن« ردد» ۀماد ازارتداد  ۀواۀ

بازگشبت ببه کفبر اسبت و      یتفاوت که دوم نیبا ا ،کند یم معنا است آمده آن از انسانکه 

قبرآن   اتیدانان به اعتبار آ (. لغت901: ق1012)راغ ،  ندیگو یهر گونه بازگشت را م یاول

 ،(مائبده  00 و بقبره  ۀسبور  210 یۀآ)مانند  داند یکه بازگشت مسللانان به شرک را ارتداد م

: 9ج ق،1010منظبور،   نلونه اببن  ی)برا کنند یبازگشت به کفر معنا م یطور کل واۀه را به نیا

کبار   در یکبه بازگشبت واقعب    است نیا یلغومعنای با  یاصطالح یمعناتفاوت  ا(. ام109

 یمعنبا  فقهبا  یبرخب  نکبه چنا شبود؛  یم معنااز اسالم  خروجتسامح به  ینوع بابلکه  ،ستین

 (.119: ق1022 ،یاصفهاناند ) دانسته نیخروج از د را ارتداد

 بیرق یۀنظر. 4

 ارتبداد  اتهبام  ببه  رمؤمنبان یام ای خدا رسول عصر در که اند بوده یافراد مشهور، یۀنظر به بنا

 نگفتبه  سخن آنان ارتداد ۀدربار چندان فقها اما. بود شده صادر آنان قتا حکم ای شده اعدام

 برخبورد  افبراد  نیب ا از یبرخب  نبام  ببه  یفقهب  آثار یبرخ در تنها. اند نکرده استدالل آن به و

 دیب گو یمب  یطوسب  خیشب  انینیشب یپ از ببرای مثبال  . انبد  گرفتبه  قرار استناد مورد که میکن یم
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 ورثبه  انیب م را امبوالش  و کشبت  ارتبداد  سبب   به را یعِجل مستورد نام به یفرد رمؤمنانیام

 و خبدا  رسبول  رفتبار  و افبراد  ارتبداد  ببه  اسبتناد (. 11: 0ج ق،1050 ،یطوسب ) کرد میتقس

 در کبه  یآثبار . اسبت  گرفته قرار توجه مورد معاصر قاتیتحق و آثار در شانیا با رمؤمنانیام

 باشبد،  یفقهب  آنکه از شیب  یرق یۀنظر نیبنابرا. اند جلله نیا از شد، برده نام آنها از نهیشیپ

 ق،1020 ،یلب یاردب یموسو نلونه یبرا) است اسالم صدر نیمرتد به معاصران یخیتار نگاه

 (. بعد به 219: 1911 ،یفدک یصادق ؛10: 0ج

 بلکبه  ،پبردازد  ینل شده صادر معصومان از که یاتیروا به نوشتار نیا گذشت آنچه ربناب

 .کند یم یبررس ،دارد واقعه کی گزارش و یخیتار ۀجنبکه  را آنچه

 . مستندات تاریخی5

 عصر رسالت .1. 5

در زمان  یشود که افراد یاستناد م ییها شتر به آنها اشاره شد، به گزارشیآثار که پ یدر برخ

ن حکم به اجرا ینکه ایمرتد شدند و آن حضرت دستور قتا آنها را داد. اعم از ا)ص( امبر یپ

از قتبا   یبحثب  شوند کبه  یاد میعنوان مرتد  به یادیاجرا نشد. البته افراد ز یلیا به دلیدرآمد 

شبود کبه    یاد مب یب  ینجا از کسبان یبه بعد(. در ا 219: 1911، یفدک یصادقر.ک: س. )یآنها ن

 اند. ا کشته شدهین دلیشود به ا یسخن از ارتداد آنها بوده و گفته م

ات قرآن و شأن نزول یآ ۀمفسران دربار یها ارتداد افراد، نقا ۀادعاها دربار یمستند برخ

آنهبا   یبررسب  یز آمده است، بناین یخین موارد در منابع تاریآنجا که اغل  اآنهاست. اما از 

د یب ها هم توجه خواهد شبد. با  ها قرار داده و در صورت لزوم به شأن نزول ن کتا یرا در ا

آن  یا اصبل یب تبوان آنهبا را دل   یو نلب  استها محا اختالف  ن شأن نزولیتوجه داشت که ا

)بقبره:   نِیالدِّ ییِ  ال إِکْرا َ ۀیآ یها از شأن نزول یکینلونه  یاواقعه و ارتداد افراد دانست. بر

آن دو را  ینصبران  ین دو فرزند داشت که گروهیبه نام ابوالحص یآن است که شخص( 206

خواسبت آنهبا را ببه    )ص( رفتند. پدر از رسبول خبدا   ین خود دعوت کردند و آنها پذیبه د

، ی؛ طببر 16ق: 1011، ی)واحد ه نازل شدین آیا یاسالم اجبار کند و برگرداند. در پاسخ و
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ن یب از حکبم قتبا ا   ین داسبتان، سبخن  ی. در ا(695: 2، ج1902، ی؛ طبرس15: 9ق، ج1012

 ست.یمرتدان ن

امبر یب کار ببرده و از دسبتور قتبا پ    ر ارتداد بهین نفر تعبیمورخان هنگام نام بردن از چند

نداشبته   یگر ربطب یکبد ین دو موضوع )قتا و ارتداد( به یرسد ا ینظر م اند. اما به سخن گفته

 شود. یم یاست که در ادامه بررس یکم محا تأما و بررس ا دستیباشد 

ش از یپب  یاز نبردهبا  یکیاند. در  دانستهان ؛ او را جزء منافقید انصاریحارث بن سو .1

از ورود اسالم د پدر حارث کرده بود. پس یبه نام مُجذَّر اقدام به کشتن سو یاسالم، شخص

از فرصبت اسبتفاده    ،دنبال انتقام بود به یثر  و در جن  احد، حارث که به رسم جاهلیبه 

از  یکب یحبارث را در  )ص( بعبد، رسبول خبدا     یکرد و مجذر قاتا پدرش را کشت. مبدت 

از  یا وی(. گو025: 1، جتا یبهشام،  د و دستور داد او را کشتند )ابنینه دیاطراف مد یها باغ

امبر یب دن پیب نه پنهان شده بود. ملکن است گزارش دیاطراف مد یها خته و در باغیترس گر

ده، حکبم را اجبرا   یب کبه او را د  یبلکه آن حضرت دستور قتا او را داده و کس ،ق نباشدیدق

امبر پس از یست؛ بلکه پین یاز محا کشتن و یسعد سخن ت ابنیکرده است. چنانکه در روا

 (.010: 9، جق1011سعد،  او را قصاص کرده است )ابن یجاهلن علا یاطالع از ا

 خت و مرتبد شبد  یمنابع آمده است که حارث پس از کشتن مجذر به مکه گر یدر برخ

اد یعنوان قتا مرتد از آن  ن گزارش سب  اختالف شده و بهی. ا(211: 0، جق1051ر، یاث )ابن

را حارث به مکه نرفت و پس از جنب   یز ،رسد ینظر نل درست به ین مطلبی. اما چنشود یم

سبپس در   ،امبر از کار او مطلع شد و دسبتور قبتلش را داد  یمسللان، پ ک تازهیاحد و کشتن 

 نه کشته شد.یا در پناهگاهش در مدیجا  هلان

اللَّیهُ قَوْمیاً کَفَیرُوا بَعْیدَ      یهْدِیفَ یکَ» ۀیشأن نزول آ ۀدربار ،ش آمدهینجا پیکه در ا یاشتباه

 حارث ۀه را دربارین آیمفسران ا یرا برخیز ( است،16علران:  )آل« نَ تَابُوایهِ ْ... إِالَّ الَّاِمَانِیإِ

نبه  یامبا توببه کبرد و ببه مد     ،خت و مرتد شبد یند او به مکه گریگو یدانند و م ید میسو بن

ه، منظبور از  یب ن آیق ایحا مشکا و تطب یبرا ی. برخ(011: 2، ج1902، یطبرس) بازگشت

 کبه  یر زنده بود. درحالیزب دانند که تا زمان ابن یم میت ۀلیاز قب یگریدِ دیحارث بن سوآن را 
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ان یب ه بین آیا یکه برا یگریندارد. شأن نزول د یبه حارث انصار ینبود و ربط یصحاب یو

را ندارد.  ین شأن نزول اشکال قبلیو ا (202: 9جق، 1012، یطبر) شده، اها کتا  هستند

ارتبداد   سبب   ببر قتبا ببه    یلیرفته شود، دلیا پذیها که درست باشد  زارشن گیهر کدام از ا

از ارتبداد   یقصاص بود و بحثب )ص( نخواهد بود. کشته شدن حارث به دستور رسول خدا 

سبد: رسبول خبدا    ینو یکند و مب  یح مین نکته تصریاز مورخان به ا یکیست. چنانکه ین یو

ن قصباص در اسبالم ببود    ینخسبت  نیب کشتن مجذَّر قصباص کبرد و ا   سب  را به یو)ص( 

 .(200: 1، جق1010، ی)بالذر

مرتد شد و ببه   یند ویش آمد. مورخان گویس بن صبابه پیمق یان براین جریمشابه ا .2

؛ 260: 1جتبا،   یبب ، یعقبوب ی) امبر در فتح مکه خونش را هدر اعبالم کبرد  یخت و پیمکه گر

او در  (.01: 9و ج 651: 2ا، جتب  یخ، بب ی، تاری؛ طبر19: 11و ج 000: 1ق، ج1010، یبالذر

امبر یب نه بود که هلبراه پ یکرد. برادرش هشام بن صبابه از مسللانان ساکن مد یم یمکه زندگ

نبه  یس ببه مد یاز انصار کشته شد. مق یکیاشتباه به دست  قرد شرکت کرد و به یدر جن  ذ

خدا دسبتور   رد. رسولیبرادرش را بگ ۀیامبر آمد و گفت مسللان شده و آمده است دینزد پ

نبه مانبد و قاتبا ببرادرش را کشبت و ببه مکبه رفبت         یدر مد یاو را دادند. او مدت ۀیداد د

و اسبت  نه آمبده  یبا نقشه به مد یشود که اوالً و یاسحاق استفاده م ت ابنیاز روا .(ها هلان)

 ۀزشاعر بود و با اشبعارش مببار   یاً ویثان ؛اسالم کرده تا قاتا برادر را بکشد یبه ظاهر ادعا

، ی؛ واقبد 19: 11، جق1010، یببالذر   هلبب:  219: 2، جتبا  یبب هشبام،   اببن ) کبرد  یم یغیتبل

و کنبت عبن اإلسبالم أول    »شعر او ن یا. (022: 6، جق1010حجر،  ؛ ابن161: 2، جق1051

غات او بر ضبد اسبالم باشبد.    یبر تبل یتواند شاهد ی( م19: 11جق، 1010، ی)بالذر«  راجع

ببرادرش   ۀیب گبرفتن د  یببرا  یا م و آن را نقشبه یریرا بپذ یوردن ونانه اسالم آیب اگر خوش

ا برگشبت از  یب دل بر قتا او به یم، شاهدیم و با توجه به شعر، ارتدادش را درست بدانیندان

 ک مسللان بوده است.یست؛ بلکه قصاص کشتن ین در دست نید

زکات  یآور جلع یاو را برا)ص( بود که رسول خدا  یا عبداهلل بن خطا؛ از صحابه .9

. (015: 2جتبا،   یبب هشام،  ابن) ختیاز مسللانان را کشت و به مکه گر یکیاو  یول ،فرستاد
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امبر یب اما قتا او به دسبتور پ  ،(01: 9جتا،  یب، یکه او مرتد شد )طبر است هرچند گفته شده

و  006: 1جق، 1010) یقصاص خون مسللان دانسبت. بنبا ببه نقبا ببالذر     سب   به دیرا با

)ص( مرا قصباص خواهبد    گفت محلد یا بود که مین بدان دلیبرگشت او از د (01: 11ج

 فرار از قصاص بوده است. یتوان برداشت کرد که ارتداد او برا ین سخن میکرد. از ا

از  یکب ی( 20: )فرقبان  «الًیلَ ْ اَتَّصِاْ یُالناً خَلی  یتَنیْلَ» ۀیا آیط؛ مفسران ذیمع یعُقبۀ بن اب .0

اند که عقبه مرتد شد و پس از اسارت در جن  بدر به دستور  ان کردهین بیها را ا شأن نزول

ان، یب التب دانبد:  یمب  یمرتبد را اُبب   یخ طوسب ی؛ شب 6: 11جق، 1012، یطببر ) امبر کشته شدیپ

امبر را ببه خبوردن   یپ ۀاست که عقب ین شأن نزول، داستانی. منظور از ا(016: 0ج ق، 1051

 نیشبهادت خورم. عقببه   یت را نلیغذا یاوریو آن حضرت فرمود تا اسالم ن غذا دعوت کرد

بن خلف او را مجبور کرد به رسول خبدا اهانبت کنبد و از اسبالم      یدوستش اُب یول ،گفت

قرار داد. آن حضبرت هبم او    یو زبان یامبر را مورد اهانت جسلین کرد و پیبرگردد. او چن

، یاصبفهان ) ر جدا خواهم کردینم سرت را با شلشیبب رون مکه تو راید کرد که اگر بیرا تهد

ا یآن حضرت به کشتنش دلۀامبر و وعدین گزارش، اهانت به پی. بنا به ا(001: 2، جق1012

او  یها یرا دشلن ی. اما مورخان علت اعدام ویالنب خاطر س ّ قتا به یعنی ،اعدام بوده است

انبد. از   از ارتبداد نگفتبه   ی( و سخن166: 1جق، 1010، یبا خدا و رسولش ذکر کرده )بالذر

با خدا و رسول سب  اعدامش بوده اسبت   یو ینقا شده است که دشلن)ص( رسول خدا 

عقبه با اسالم و مسللانان  ی( دشلن160: 1 ، جق1010، ی؛ بالذر110: 1جق، 1051، ی)واقد

، به آنان حللبه  طال  یگران بوده و مثالً هنگام نلاز خواندن مسللانان در شع  ابیش از دیب

خبت  یر یاهلل مب  ا کثافبت ببه درِ خانبه رسبول    یب ( 016: 1جق، 1010، یکرده اسبت )ببالذر  

د و او را تبا  یب چیلباسش را بر گبردن آن حضبرت پ   بار کی( و 100: 1جق، 1011سعد،  )ابن

ت یک روایدر هر صورت بحب از ارتداد فقط در  .(999: 2جتا،  یب، یبرد )طبر یمرز خفگ

ببدان   یخیتبار  یهبا  عنوان شأن نزول آمده و در گبزارش  ا بهیر قیسران با تعبد مفیو با ترد

 نشده است. یا اشاره

ا ببه  یب ش برسباند و جبرئ یبلتعه را به قبر  یحاط  بن اب ۀکه خواست نام یساره؛ زن .0
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ند او مرتد شد و در فبتح  یر مانع او شدند. مورخان گوی)ع( با زبیخبر داد و عل)ص( امبر یپ

خببر از قتبا    (091: 1ج و 000: 1، جق1010) یبالذرالبته  .دستور قتا او را دادامبر یمکه پ

از اسبالم قاببا انکبار     ی. بازگشبت و اند خبر از بخشش او داده( 65: 9جتا،  یب) یطبراو و 

داشته اسبت.   یالنب چون س ّ یبلکه سبب ،ا نبودهین دلیرسد قتا او به ا ینظر م ست، اما بهین

امبر و مسبللانان را  یب خبوان ببود و پ   د او آوازهیب گو یم( 000و  005 :1جق، 1010) یبالذر

امبر را آزار یب نبد او پ یهم گو( 01: 9جتا،  ی)ب یو طبر( 65: 2جتا،  ی)ب یعقوبیکرد.  یهجو م

د او امبان خواسبت و زنبده    یگو یدر ادامه م ی. طبرکرد یم ییداد و از آن حضرت بدگو یم

غبات  ین در عصبر رسبالت، تبل  یسنگ یها از جرم یکیدانسته است که . (65 :2جتا،  یب) ماند

داشبت و سبب  اعبدام     یاریر بسیبود که تأث ییشاعران و خوانندگان در قال  هجو و بدگو

و  256تبا:   ی، بب ی)ر.ک: مسبعود  از آنها مانند کع  بن اشرف، عصبلاء بنبت مبروان    یبرخ

: 2، جق1011سبعد،   ؛ اببن 65: 2جتا،  یب، یعقوبیر.ک: ) نا دو زن خوانندهرت به و ف ی، قر(215

 شد. (159

 ۀدرببار ( 191: 9جتبا،   ی)ب یخ طبریاز تار یان نبوت؛ هرچند در گزارشیلله از مدعیسَمُ .6

امبران یب گبر پ یببا او و د )ص( رسول خدا  ۀرسد مقابل ینظر م ارتداد آمده است، به ۀلله واۀیمس

و آنهبا ببوده    یامبریب پ یادعا سب  نبود؛ بلکه بهان رسالت براساس ارتداد آنها یو مدع یدروغ

)ص( شاهد آنکبه رسبول خبدا    صورت گرفته باشد.  یست تا ارتدادین یآوردنشان قطع اسالم

( و اگر ارتداد و 251: 1جق، 1011سعد،  )ابن او نامه نوشت و او را به اسالم دعوت کرد یبرا

ح ببه  یتصبر  یدر گبزارش طببر   هلچنبین معنا نداشبت.   ییدر کار بود، دعوت ابتدا یبازگشت

 یولب  ،امبر رفبت یفه نزد پیحن ینشده و فقط اشاره شده است که او هلراه بن یمسللان شدن و

ک در یا وفد را بر عهده گرفت. او به رسول خدا نامه نوشبت و خبود را شبر   یمحافظت وسا

گفتبه و   یارتبداد را تنهبا طببر    ۀرسد واۀ ینظر م (. به195: 2جتا،  یب، یعقوبیرسالت دانست )

کبار   لامبه ببه  یاهبا   ۀغال  مورخان، ارتداد را درببار  که یدرحال ،اند کرده یرویگران از او پید

 (.10: 0جق، 1010حجر،  ؛ ابن210: 1ر، جیاث لله )مانند ابنیاند نه شخص مس برده
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)ص( رسول خبدا   یبرا یبود که گاه یا از صحابه یسرح؛ و یعبداهلل بن سعد بن اب .0

برتافت و مرتد شد و به مکه بازگشت.  یاز اسالم رو ،که گذشت ینوشت. مدت یرا م یوح

امبا ببه ببرادر     ،بود که هنگام فتح مکه رسول خدا دستور کشتنش را داده بود یاز کسان یو

مَینْ شَیرَحَ بِیالْکُفْرِ    » ۀیب ش امان گرفت. شأن نبزول آ یاش عثلان پناه برد و او هم برا یرضاع

 (.111: 0جق، 1012، یطبر ؛915: 1ج، 1960، یاند )قل ا او دانستهر( 156)نحا:  «صَدْراً

، ی؛ طببر 900: 0ج ق،1011سبعد،   اببن ) اند مورخان علت قتا او را ارتداد دانسته یبرخ

مببارزه   یقتبا و  یخود آنهاست و علت اصل ن سخنِیرسد ا ینظر م به ی. ول(01: 9جتا،  یب

 یکند که او کللات وح ینقا م یامبر بود. بالذریبر ضد اسالم و قرآن و پ یغیو تبل یفرهنگ

: 2، جق1010، یببالذر ) )ص( دارم هلاننبد محلبد   ینوشت و گفت من کتاب یجا م هرا جاب

ن یاهلل چنب  امبا رسبول   ،گشتند یهم از اسالم برم یگری. شاهد آنکه افراد د(11: 11و ج  112

باشبد، بخشبش و    یاو جبار ببر   یاگر حد الهب بر این  افزونبا آنها نداشت.  یبرخورد سخت

 ست.یبردار ن ایتعط د، حیرا در فقه اسالمیز، گذشت از او محا تأما است

به از مهاجران به حبشه بود و در آنجبا از اسبالم   یحب داهلل بن جحش هلسر اول امیعب .1

هلسبرش از او   یق بارز مرتد است که حتیاز مصاد ید. ویت گرویحیگرداند و به مس یرو

آن حضبرت   یاز سبو  یامبا حکلب   ،ببا او ازدواج کبرد  )ص( رسول خدا  جدا شد و بعدها

امبر را پبس از مبرگ   یب پ یببه از سبو  یحب ارتداد او ثبت نشده است. مورخان عقبد ام  ۀدربار

: 2جق، 1010، یاند )بالذر ا هفتم هجرت ثبت کردهیششم  یها داهلل و در سالیهلسرش عب

 .(01: 1جق، 1011سعد،  ؛ ابن02

ا چهار بار مرتد شد یشود که تا سه  یاد میبه نام نبهان  ی، از شخصیدر منابع معدود .1

هر بار رسبول خبدا او را توببه داد و    حجر  به گفتۀ ابن .(250و  110: 1، جق1050، یهقی)ب

نظبر   باز به اسالم بازگشت و از اعبدام او صبرف   .آخر دستور قتا او را داد ۀبازگشت و دفع

ن شبخص در  یب از ا. (995: 6ق، ج1010حجبر،   اببن ف است )یمطل  ضعن یسند ااما شد. 

 ندارد. یو داستانش شهرتاست امده ین ینام یخیمنابع تار

 جیتبدر  داشت و احکام ببه  )ص( حکومتامبر یاست که پ یان شد در عصر مدنیآنچه ب
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و ببه   نداز اسبالم برگشبت   یز کسانیشکا گرفت. اما در دوران حضور آن حضرت در مکه ن

 یعقبوب ین دوره چندان استدالل کبرد.  یا ۀتوان دربار یاصطالح قرآن دچار فتنه شدند که نل

 نبام آنهبا را آورده اسبت    یزیب و مقر (21: 2جتبا،   یبب ، یعقبوب ی)آنها را پنج نفر ذکر کبرده  

 .(90: 1، جق1025، یزیمقر)

 ،انبد  شبته که در عصر رسالت شخصباً از اسبالم برگ   یاز محققان معتقد است کسان یکی

مقابله ببا اسبالم مرتبد     یان و برایصورت جر که به یاما با کسان ،امبر از آنها گذشته استیپ

 .(119: 1911، یثقف) مانند دستور اعدام داده است یدیاند، برخورد شد شده

 ین حکلب یکند که در عصر رسالت، ارتداد چنب  یت مین احتلال را تقویا یگریشواهد د

در صبلح  )ص( نکبه رسبول خبدا    ین جرم اعدام نشده است. ایبه ا یکم کس نداشته و دست

نبه ببه   یاز مد یشود( که اگر مسللان ید میرد )در صلحنامه قیپذ یشود و م یه حاضر میبیحد

 یببرا  یست و حکلیا او نیش ملزم به تحویقر ،م از اسالم بازگشت(یمکه بازگشت )بخوان

 .، برخورد با مرتد(یلوانتواند قابا تأما باشد )ع یکند؛ م ین نلییآن تع

 ،سبت یاز ارتبداد آنبان ن   یکه در فتح مکه مهدورالدم اعالم شدند، سخن یاز کسان یبرخ

از سبخن رسبول    یکم شباهد  دست خطا. خوان ابن قاتا حلزه و دو زن آوازه یمانند وحش

در مبورد  جز آنچبه مورخبان    ،ستین افراد نیخ بر ارتداد ایا متن تاریا صحابه ی)ص( خدا 

 ند.ا کردهمرتد ر یتعبن افراد یاز ا یبرخ

از )ص( امبر یب عنوان مهدورالدم در عصر پ که به یاز افراد یارید گفت بسیدر مجلوع با

اعبدام آنبان وجبود دارد.     یببرا  یگبر یا دیستند. بلکه دالیشود، مرتد ن یآنان سخن گفته م

آن  یبررساند و  عدام شدهاول ا ۀفیشوند که در زمان خل یاد میعنوان مرتد  ز بهیافراد ن یبرخ

 د.یآ یم یدر پ

 عصر خلفا  .2. 5

ن واقعه ببه  یان ردّه بود. ایداد، جر یرو)ص( امبر یکه پس از رحلت پ ین حوادثیتر از مهم

از  یببه گروهب   یاست و اتهام یاسیباشد، س ینیش از آنکه دیاما ب ،نام ارتداد شهرت گرفت

با شخص ابوبکر  ،که به اتهام ارتداد قلع و قلع شدند یاز کسان یرا بخشیز ،مسللانان است
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گفتنبد ببه او زکبات     یبلکبه مب   ،ت او مخالف بودنبد و از اسبالم برنگشبته بودنبد    یو حاکل

ا و یب ن قبایب برخبورد ببا ا   یبر سر چگونگ یز اختالفاتیان دستگاه حاکله نیم. در میده ینل

 یامتنبع قبوم مبن دفبع الزکباۀ الب       د:یگو یم( 121: 2جتا،  ی)ب یعقوبی ها وجود داشت. گروه

 یبررسب  ۀدر مقالب (. و پس از آن 99: 2، ج1900ان، یشتر ر.ک: جعفریاطالع ب یبرا)  بکر یاب

 (نه فاقتلوهیمن بدل د)امبر: یب منسو  به پین حدیب مشهور آمده است که ایسند چند حد

 (.126 -199: 1912)فرحات،  نخست دارد ۀفیجعا دوران خل ۀزیانگ ،ندارد یاصل

 یلبن و حبوال  ین و یچبون بحبر   ینبه و منباطق  یا اطراف مدیقبا ۀدر هر صورت با هل

 یرسبل  ۀعنوان مرتد کشته شبدند. در نامب   به یادیز ۀشد و عد یبرخورد سخت العر  رۀیجز

 ۀن پس از عرضب یخورد که از جلله دستور قتا مرتد یبه چشم م ین باره مطالبیابوبکر در ا

: ب کبان یۀ اهلل قتا و قوتا حیج  داعیو من لم )... توبه به آنها و آتش زدن مناطق آنهاست

قببول   یتوببه داده ببود و اگبر کسب     ۀفه دستور عرضب ین خلیبنابرا .(201: 9 جتا،  یب، یطبر

از اسبالم   یصبورت فبرد   هم بودند کبه ببه   یشد. کسان یکشته م ،کرد به اسالم بازگردد ینل

: 11جتبا،   یبب ، یطببر ) یس کندیماندند؛ مانند اشعب بن ق یطر توبه زنده مخا بازگشته و به

 .(ن راکبا من کنده، ثم ارتد و اسر، فبعب به الى ابى بکر، فتا یسبع یف ی: وفد على النب000

 یشود که بخشب  ین دوره استفاده میمرتدان ا ۀمتفاوت خلفا دربار یبرخوردها ۀاز مطالع

س بعد از رسول یاشعب بن ق ید چرا وقتیتوان پرس یرا میز ،است یاسین برخوردها سیاز ا

ببا خبواهر اببوبکر     یبر بخشودگ د و عالوهیآ ینه میبه مد ،شود یلن مرتد میدر )ص( خدا 

مطبرح کبرد کبه     گونبه  نیخود را ا یها یلانیاز پش یکیکند. ابوبکر هنگام مرگ  یازدواج م

وجبود آمبد او هبم     ببه  یرا هر شریز ،زدم یگردنش را م ،اشعب را آورده بودند یکاش وقت

 .(091و  095: 9جتا،  یب، یطبر) ان نکردیا کشتن او را ارتدادش بیکارش بود. اما دل کلک

د سه روز توبه داده شود اگر یز نقا کرده که مرتد بایاز محدثان از علر بن عبدالعز یکی

هسبت کبه در زمبان او     ی. اما گزارش(201: 0، جق1011سعد،  ابن) شود یبرنگشت کشته م

ر و آزادش یب ه بگیب فه گفت از او جزیخل ودر کوفه مرتد شد. مردم گفتند او را بکش  یکس

 .(111: 1، ج ق1010، یبالذر) کن
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 عصر ائمه .3. 5

ن یکه به ا یاست در منابع یاتیروا ،میمرتد در دست دار ۀاز حوادث دوران ائله آنچه دربار

از  یم، مگر اخببار کلب  یدر دست دار یخیزارش تارافته است و کلتر گیموضوع اختصاص 

 یبرخب  ؛ها هم دو دسبته اسبت   ن گزارشیبر مسند خالفت بود. ا یامیرمؤمنان که مدت ۀدور

است کبه خبود آنهبا     یعلو ۀریس ۀدربار یبعد ۀاز ائل یاتیروا یاست و برخ یخیصرفاً تار

 ست.ینمحض خ یدارد و تار ییروا ۀجنب

  به اتفاق آنها از امام پنجم و ششم یز اکثر قریابوا  مرتد نات موجود در یان روایاز م

اغلب   کنند. اخبار امیرمؤمنبان هبم    یا هشتم نقا میدو خبر که از امام هفتم  یکیجز  ،است

 ت شده است.یامام ششم روا ۀواسط به

از ارتبداد در آن مطبرح    یکه در زمان امیرمؤمنان اتفاق افتباد و بحثب   یا ن حادثهیتر اما مهم

هلانند خوارج داشبت و سبر ببه شبورش      یافکار یت بن راشد است. ویاست، شورش خرَّ

روز یب د و پیب س با او جنگیرا به مبارزه با او فرستاد و سرانجام معقا بن ق یبرداشت. امام کسان

ده و یب بودند کبه ببه اسبالم گرو    یانیحیمس ،وسته بودندیت پیکه به خر یاز کسان یا شد. دسته

کند که  ینقا م یا گونه ا داستان را بهیاز ابوطف یخ طوسیبازگشته بودند. شت یحیدوباره به مس

ه کبه ببه   یب ناج یاز بنب  ید: گروهیگو ین بوده است. ویشود داستان مخصوص مرتد یتصور م

 یسو س را بهی)ع( معقا بن قیت بازگشتند. علیحیخود مس ین قبلیبه د ،ده بودندیاسالم گرو

د و یب شبان جنگ یببا ا  ،رفتندین را به اسالم دعوت کرد و چون نپذآنان فرستاد. معقا سه بار آنا

ببه ارتبداد    ین داسبتان ربطب  یب ا کبه  ی. درصبورت (191: 15ج، ق1050، یطوسب ) آنان را کشت

ن خود، با او هلبراه  یان بازگشته به دیحیاز مس یا ت عدهیبلکه در شورش خرَّ ،ان نداردینصران

ت یب د، پس از جن  با خریالحد یاب و ابن یو پس از جن  هم آزاد شدند. بنا به نقا طبر هشد

ن امان داد و از آنها توبه خواست و گفت اگبر بازنگردنبد آنهبا را    یان، معقا به مرتدیو شورش

ک نفبر کبه در   یب معقبا آنهبا را آزاد کبرد. تنهبا      ،خواهد کشت. چون آنان به اسالم بازگشتند

ا را یا قضبا یز تفصیکشته شد. معقا در نامه خود به امیرمؤمنان ن ،کرد یفشارت خود پایحیمس

 . (109: 9، ج1910د، یالحد یاب ؛ ابن121: 0جتا،  یب، یطبر) ان کردیب
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حکبم ارتبداد را    ،دانستند یحاً کافر میامیرمؤمنان در برابر خوارج که آن حضرت را صر

 د.یبا آنها جنگ یعنوان باغ بلکه به ،اجرا نکرد

برخورد امیرمؤمنان با مرتد وجود دارد که به نقبا از امبام ششبم     ۀدربار یگریت دیروا

توبه نکرد، پس  یول ،)ع( او را توبه دادید، حضرت علیت گرویبه نصران ید مسللانیگو یم

، ق1050، ینب یکل) ن زد و به مردم دستور داد او را لگدمال کننبد یش را گرفت و بر زمیموها

ن شبخص را مسبتورد عِجلبى    یب ا ین کردنبد تبا او کشبته شبد. برخب     یچن . آنان(206: 0ج 

 ین برخبورد یو چنب  یت محا تأما جبد ین روایااما  .(015: 2، ج1910، یمغرب) اند دانسته

را ببا  یب ز ،ى مخالف ببوده اسبت  ین رفتارهایعلوى است و آن حضرت با چن ۀریبرخالف س

ه آمباده  یب نبرد با معاو یمردم برا که یگر مخالفت کرد. هنگامید یدر جا یانین جریه چنیشب

ت عصبانى در پى او یفزاره مخالفت کرد و پا به فرار گذاشت. جلع ۀلیشدند، مردى از قب یم

. ن حادثبه جبان داد  یب از ا که یطور به ،ختند و با دست و لگد او را زدندیبر سرش ر نددیدو

اش را از  هیب و فرمبود د  ر کبرد یب ن واقعه به کارى جاهالنبه تعب یاز ا ،دیخبر به امام رس یوقت

ن حرکبت را  یب . اگر امبام ا (00: 9، جق1010، ی؛ بالذر10: 1912، یمنقر) اللال بدهند تیب

نسببت  خبود او  را به مشابه آن توان  ینل ،گذارد یداند و عقا هم بر آن صحه م یجاهالنه م

 ن زدن و لگدمال کردن اعدام کند!یرا با زم یکه کس داد

از امام ششبم   یکیست. ابرخورد با زنادقه از امیرمؤمنان  یچگونگ ۀت هم درباریدو روا

د توجبه داشبت کبه    یب . با(999و  992: 21، جق1010، یحر عامل) نامعلوم یاز راو یکیو 

 افت و در زمان امیرمؤمنان نبود.ین راه یات مسللیق از قرن دوم به بعد به ادبیواۀه زند

 دادیب رو ۀات جنبب یب روا ۀیو اشاره شد، بقکه مربوط به امیرمؤمنان است  یجز چند خبر

 حکم مرتد است. ۀاز ائله دربار یبلکه نقل ،ندارد یخیتار

ان مسبللانان و  یب ان ارتبداد در م یب ارائه داد که چون جر گونه نیتوان ا یم یگریا دیتحل

از  یا سبت عبده  ید نیب داشبت؛ بع  یادیب خ اسالم بازتا  زیبلکه در تار العر  رۀیساکنان جز

ن نسبت داده یراللؤمنیمنتقد مانند ام ۀرا به صحاب یاها سنت مطالب ۀیمحدثان و مورخان اول

کرمبه نقبا شبده کبه     ر آورنبد. از عِ یآنان در احکام را ببه تصبو   یکم هلراه باشند تا دست
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د گفبت اگبر   یعباس رس د و چون خبر به ابنیارتداد به آتش کش سب  را به ی)ع( گروهیعل

گبر از  ید یکبه اعبدام مرتبد و برخب     نوشتار اشاره شد یدر ابتدا 1کردم. یلن نیمن بودم چن

 مشترک است. یعه و سنین شیاحکام آن، ب

مبأمون ببه    یکنند. وقت یان نلیمرتد ب یهست که ائله حکم مشهور را برا یگریاخبار د

 دهیبه خدا کفر ورز ین فردی؟ فرمود: چنییگو یاها تناسخ چه م ۀامام رضا)ع( گفت دربار

ه کافر است و ما از او برائت یا فرمود: قائا به تشبی  کرده است. یو بهشت و جهنم را تکذ

العوجبا در   یابب  ن امام صادق)ع( با اببن ی. هلچن(901: 21، ج ق1010، یحر عامل) مییجو یم

اسبت کبه ارتبداد     ین در صورتیاز ارتداد و قتا او نزد. ا یکرد و حرف یداخا مکه بحب م

 ه شود.رفتین شخص پذیا

 جهینت. 6

در عصر حاضر در استدالل به اعدام مرتد، به وجبود افبرادی از    ژهیو بهبرخی فقها و نویسندگان 

 یخیشبواهد تبار  دلیا ارتداد بوده است؛ اما از بررسبی   اند که قتا آنان به صدر اسالم استناد کرده

را به صرف ارتداد محکبوم ببه اعبدام نکبرد. اگبر در       یکس)ص( که رسول خدا  دیآ یبرمچنین 

خبود را داشبته    یست تا چه اندازه مفهبوم واقعب  یمعلوم ن ،ر ارتداد باشدیگزارش مورخان هم تعب

چون قبالً مشبرک بودنبد. پبس     معنا نداشت،علالً  یمرتد فطرصدر اسالم باشد. ضلن آنکه در 

غص  خالفت گره خبورده   ۀنخست و مسئل یت خلفایان ردّه با مشروعیکه جر)ص(  امبریاز پ

 ین حکبم شبرع  ینه کردن چنینهاد یبرا یساز انیو جر یا اتهام ارتداد به عدهرسد  نظر می بهبود، 

آن  تیب عبدم حاکل ا یب دل شبلار رود. در عهبد ائلبه ببه     عللکبرد آنبان ببه    یبرا یدیتواند مؤ یم

حکبم   یختبه اسبت، در اجبرا   یدو گزارش از دوران امیرمؤمنان که با ابهام آم یکیبزرگواران جز 

  ندارد. یخیتار ۀاست که جنب یاتیه روایم و بقیارتداد ندار

                                                                                                                                        
 .عباس یقال: ما کنت ألحرقه  عن عکرمة ان علیا احرق ناسا ارتدوا عن االسالم، یبلب ذلک ابن. 1
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 کتابنامه

روت: دار یب ب، میق محلبد ابوالفضبا اببراه   ی؛ تحقالبالغه شرح نهج(. 1910)د یالحد ابن ابى .1

 اء التراث العربى.یاح

 ه.یدارالکت  العلل :روتی، باالصابه ،ق(1010)حجر، احلد   ابن .2

دار : روتیب گبران، ب یق مصطفى سبقا و د ی، تحقهیر  النبویالستا(،  ی)ب هشام، عبدالللک ابن .9

 اء التراث العربى.یاح

 دارالفکر. :روتی، باسد الغابه، ق(1051) یر، علیاث ابن .0

 ه.یروت: دارالکت  العللی، بیالطبقات الکبر ق(.1011)سعد، محلد  ابن .0

 .: دارالفکر/دار صادرروتی، بلسان العر (. ق1010محلد ) نیالد منظور، جلال ابن .6

 نشبر  مؤسسه: قم ،ینیخم امام یحواش با النجا  لةیوس(. ق1022) ابوالحسن دیس ،یاصفهان .0

 .ینیخل امام آثار میتنظ و

 دار النفائس. :روتی، بلالئی النبو ق(. 1012)م احلد ی، ابونعیاصفهان .1

روت: یب ب ،اض زرکلبى یا زکَّار و ریق سهیتحق ،انسا  االَشرا (. ق1010)، احلد یبالذر .1

 .دارالفکر

 .دار الفکر :روتی، بالسنن الکبرى(. ق1050ن )یهقى، احلد بن الحسیب .15

علیوم   ةی یلنام ، «ان ارتبداد یب امبر ببا جر یرفتار پ یبازشناس(. »1911د محلد )یس ،یثقف .11

 169ب 110. ص25، شیاسالم

 ن.یروت: دارالثقلی، بالماالب االربعه یالفقه علق(. 1011عبدالرحلن ) ،یریجز .12

 ؛ قم: الهادى.اسى اسالمیخ سیتار(. 1900)ان، رسول یجعفر .19

اء یب ت الحیب الب مؤسسبۀ آل  :، قبم عهیوسیائی الشی   ق(.1010)حرَّ عاملى، محلد بن حسن  .10

 التراث.

دانشبگاه امبام   د رجحبان،  یسع :، راهنلاهیارتدال لر یقه امام(. 1911) یرمضانعل ،ینیحس .10

 .صادق)ع(



333  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

دارالکتب    :روتیق مجدى بن منصور، بی، تحقالسنن(. ق1010، على بن علر )یدار قطن .16

 ه.یالعلل

 :، دمشبق معجی  مفیرلات الفیاظ القیرآن    (. ق1012) محلبد  ببن   نیحس ،یراغ  اصفهان .10

 .هیدارالقلم/ الدارالشام

 ییقیه و مبیان   ةمجل، «ارتداد یو حقوق یاحکام فقه یبررس(. »1911) ی، عباسعلیسلطان .11

 .115ب195. ص11، شحقوق

 . یاء التراث العربیروت: داراحی، بالحتاج یمغن(. 1900محلد بن احلد )، ینیشرب .11

قبم:   ،هیه ییى شیرح اللمعیة الدمشیق    یالروضة البه ق(.1015) عاملى  نیالد نید ثانى، زیشه .25

 داورى. ۀکتابخان

 ، قم: بوستان کتا .یکیارتدال بازگشت به تار(. 1911، جعفر )یفدک یصادق .21

  الرحلن االعظلى، یق حبیتحقبیروت: ، الم نف(. 1912صنعانى، عبدالرزاق بن هلام ) .22

 اللجلس العللى.

 ، تهران: ناصر خسرو.انیمجم  الب(. 1902، فضا بن حسن )یطبرس .29

 روت: داراللعرفه.ی، بانینام  البق(. 1012، محلد )یطبر .20

روت: یب ب، میق محلبد ابوالفضبا اببراه   یب تحق، خیتیار  تبا(.  ی)بب  ریب محلد بن جَر، یطبر .20

 دارالتراث العربى.

 :ق خرسبان، تهبران  یب ، تحقب األحکیام یتهیا (. ق البف 1050) طوسى، محلد بن حسبن  .26

 ه.یدارالکت  االسالم

 ن.یمدرس ۀجامع :، قمالصال کتا  ق  (. 1050) ------------------ .20

اء التراث یروت: دار احیب ،ر القرآنیتفس یان ییالتبق(. 1051) ------------------ .21

 غات(.یالعربى )افست قم: دفتر تبل

 .09ب10. ص101، شمعریت ةمجل، «در ارتداد یپژوهش» (.1911) درضایحلنس ،  یبیط .21

 ، یزیعز ی، ترجلۀ عللربار  حک  ارتدال یپژولش(. 1911جابر )، یعلوان .95
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. 95، شثیعلیوم حید  ، «ب مشبهور یچنبد حبد   یسند یبررس(. »1912فرحات، جهاد ) .91

 .110ب190ص

، یمطالعیات یقیه و حقیوق اسیالم     ،«ارتداد یانگار جرم یواکاو(. »1912، احلد )یفالح .92
 .151ب196. ص1ش

 ح جزائرى؛ قم: دارالکت .ی؛ تصحر القمىیتفس(. 1960م )یابراه بن قلى، على .99

روت: یببب ،اکبببر غفببارى ق علببىیببتحق ،الکییایىق(. 1050عقببو  )ی، محلببد بببن ینببیکل .90

 .داراالضواء

قباهره: دار   ،ق عبداهلل الصباوى ی؛ تحقه و االشرا یالتنبتا(.  ی)ب نیالحس بن لىمسعودى، ع .90

 الصاوى، )افست قم(.

 روت: داراللنهاج.ی، بیر الوریخ یمغاز یی یانار  الدنق(. 1026حسن ) یمشاط، قاض .96

 .ت، افست داراللعارف مصریالب آل :، قملعائ  االسالم(. 1910، قاضى نعلان بن محلد )یمغرب .90

سبى،  ید النلیب ق محلبد عبدالحل ی، تحقامتا  االسما (. ق1025زى، احلد بن على )یمقر .91

 ه.یدارالکت  العلل :روتیب

 تهران: ارغوان دانش.، و حقوق انسان ینیحکومت ل(. 1910) ینعلیحس، یمنتظر .91

القاهرۀ:  ،ق عبدالسالم محلد هارونیتحق ،نیوقعة صف(. ق1912)نصر بن مزاحم ، یمنقر .05

  .هیاللؤسسۀ العرب

 .دیدانشگاه مف :قم ،راتیالتعز و الحدول یقه .(ق1020) میعبدالکر ،یلیاردب یموسو .01

 .هیتهران: دار الکت  االسالم ،جواهر الکالم(. 1960) نجفى، محلدحسن .02

 ه.یروت: دارالکت  العللی، باسبا  نزول القرآنق(. 1011بن احلد ) ی، علیواحد .09

 :روتیب ق مارسبدن جبونس، ب  یب تحق ،کتا  المغیازى ق(. 1051) واقدى، محلد بن علر .00

 منشورات االعللى لللطبوعات.

 .ینشر ن :، تهرانارتدال لر اسالم(. 1915) یسی، عیوالئ .00

 .دار صادر :روتی، بعقوبىیخ الیتار(. تا یبعقوبى، احلد بن واضح )ی .06
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