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 چکیده

برخی از مفسـرین  به عنوان ارتداد از نگاه که بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته  این تحقیق 

در مفهوم قرآنى، ارتداد در صورتهایى همچون بازگشت از ایمان بـه  ه است.  تهیه و تدوین گردیدشیعه و سنی  

. آنچه از متون تاریخی به دست می آیـد  به گذشته به کار رفته است دین به کفر و نیز بازگشتکفر، برگشت از 

این است که کلمه ارتداد به معنی بازگشت از یک عقیده یا دین پس از اسـمم و بـه خصـوس پـس از ر لـت      

ایـن معنـا و مفهـوم    پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مطرح شده است و در دوره جاهلیت چنین واژه ای بـا  

وجود نداشته است و به آغاز پیدایش اسمم بر می گردد. ارتداد بر دو قسم است : فطری و ملی . اگـر کسـی از   

اول بلوغ کافر بوده است، سپس به اسمم مشرف شده و پس از آن، از اسمم دسـت کشـیده و بـه کـیش خـود      

گویند. مهم ترین و مطمـنن تـرین   خص مرتد ملی میبرگشته و یا به کیش دیگری گرایش پیدا نموده، به این ش

راه مبارزه با ارتداد شناخت عوامل و یا زمینه های آن است؛رین و مطمنن ترین راه مبـارزه بـا ارتـداد شـناخت     

عوامل و یا زمینه های آن است؛ عواملی که قرآن از آن ها به عنوان منشأ ارتداد مؤمنان یـاد کـرده اسـت گـاهی     

وده که مؤمنان را به ترک دین و پذیرفتن عقیده ای دیگر وا می دارد و گاهی درونی بـوده کـه از   عوامل بیرونی ب

دهند. این عوامل یا زمینه ها باطن، شخص مسلمان را وسوسه کرده و به سوی انحراف و ارتداد از دین سوق می

تن معرفت و محبّت نسبت بـه  نداش -کافران و مشرکان  -سمطین جور   -عبارتند از : تسلط شیطان بر مرتدین

شخص برای تحقق ارتداد بایستی شرایط و خصوصیاتی را دارا باشد تا بتوان او را مرتد اهل کتاب.  -دین و خدا

خواند؛ شرایط ثبوت و تحقق ارتداد که از مجموع کمم مفسرین شـیعه و سـنی در رابطـه بـا آیـات ارتـداد بـه        
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