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  مروری بر نقد دکرت کدیورروشنفکر دیین حمرتم جناب آقای دکرت عبدالکریم رسوش در یادداشت خمترص»

که    -« چالش اسالم و قدرت ( به حبث جلسه اول سلسله مباحث »۱۳۹۹دی   ۲۶« )زیتون، دین و قدرت  بر مقول 

 بالفاصله داشتم که مالحظات  وجود  با  ناگرنده، چند  هر. است داده  نشان واکنش  – نقد آراء اخری ایشان است 

ت ایشان نشتافتم و منتظر انتشار خبش دوم سخرنان ایشان ماندم، اما دانشمند حمرتم بنا  خنس سخرنان  پاسخ به

بر مالحظات که بر ناگرنده مکشوف نیست الزم دیده اند در انتظار انعقاد الکم من بایق نمانده بالفاصله به 

شان پاسخ یم  ظات سه اگنه پاسخ بشتابند. با این حال، ضمن استقبال از نظر مکتوب ایشان، به اجیاز به مالح 

 دهم. 

به شلک خالصه: در مالحظه اول دکرت رسوش پاسخ نداده که چرا ده مزیان علیم مباحث آکادمیک را  

راعیت نکرده است. در مالحظه دوم ده مدرک انتساب خشونت به پیامرب و اسالم از سوی دکرت رسوش در  

مواجهه  مسموع نیست. در مالحظه سوم ایشان روش جلسه اول حبث ارائه شده و اثبات شده که انکار ایشان  

را زیرپاگذاشته و منتقد را به حذف و انکار تاریخ متهم کرده است. حبث تفصییل   انتقادی با متون تارییخ

گفتارهای من خواهد آمد. اما تفصیل  اسالم یعین تاریخ اسالم و تفسری آن« در ضمن درس نقض این مداع که »

   حبث:  

 ین علم نقض مواز یکم.
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شود که گزندیگ آن در چشم  نقد ایشان با توصیفات از سخنان من آاغز یم دکرت رسوش مرقوم داشته است: »

 ها این  من گمان به. «…غریمنصفانه، فاقد موازین علیم زند: »پریشان، مشوّش، نامنسجم، غریعلیم، یم 

  این با  هم آن  خواننده، به را  آن  پیشاپیش  نویسنده کهاین   نه برسد، آن  به باید خود  خواننده  که  است هاییداوری 

در  نه را  ها آن  اّما  باشد، هاییداوری  چننی  کدیور دکرت آقای نوشته باب در هم مرا  شاید. کند القا  ها گویه نیش 

 « !گویم، نه در انتها ابتدا یم 

در بسیاری از نقد های اعملانه در نرشیات آکادمیک  یا کتب حمققانه یم توان فراوان به نمونه هایی از  

به این چننی صفات یم  صفات ذکر شده در نقد ناقد در خصوص مقاالت یا کتابهایی که ناقدان آنها را "آراسته" 

ها به خواننداگن مرسوم است و ابلته اگر ناقد در بسط مقال خود  دانند، برخورد کرد. این نوع پیش آگیه دادن 

نتواند از عهده مداع بر آید آناگه این خواننداگن خواهند بود که مطالب وی را و نه مطلب نقد شده را در خور  

 م متذکر شده است.صفات خواهند دانست که دانشمند حمرت 

به یاد دارم وقیت کتاب »مبادی مابعد الطبییع علوم نوین«، تایلف ادوین آرتور برت، ترمجه عبدالکریم  

( را مطالعه  ۱۳۶۹رسوش، )تهران، رشکت انتشارات علیم و فرهنیگ و موسسه مطالعات و حتقیقات فرهنیگ، 

و چند ماه بعد از انتشار کتاب به مرتجم حمرتم گفتم   کردم از ترمجه روان و مقدمه حتلییل اعملانه آن ذلت بردم

»با نرثی رستم صولت کتاب به فاریس فاخری درآمده است«! ناگرنده از ایشان همان انتظار باال را داشته و 

دارم. و ذلاست که اکسیت های سخنان اخریدرباب دین و قدرت را که به راسیت انتظار آنرا نداشتم بدون جمامله 

 ، برای داوری خود دالیل و معیارهایی آوردم. عنی الکم بنده این بود: مطرح کرده
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»این دو جلسه پریشان و مشوش، فاقد هرگونه صورت بندی منظم، و خطابه ای نامنسجم بود. اهمیت حبث  

( به منابع ارجاع داده یم  ۲( ادبیات حتقیق مرور یم شد، ۱اقتضا یم کرد حبث به روش آکادمیک مکتوب یم شد، 

( از اصطالحات دقیق علوم انسان و اجتمایع استفاده یم  ۴( روش یا روشهای حتقیق مشخص یم شد، ۳د، ش

( با داعوی پیشنی گوینده  ۷های دروین متعدد مرتفع یم شد، ( ناسازاگری ۶( ادل با مداع سازاگر بود، ۵شد، 

 ای که خالف مداعی گوینده بود نقل  ( ادل۹( با منابع اسالیم گزینیش برخورد نیم شد،  ۸نسبت برقرار یم شد، 

( و به هر حوزه ای که گوینده رسک کشیده بود آراء چهره های اصیل آن حوزه  ۱۰و مورد نقد قرار یم گرفت،  

مالحظه شده بود. متاسفانه در این دو سخرنان هیچیک از این موازین علیم راعیت نشده است.« )چالش اسالم  

 ( ۱۳۹۹دی  ۲۰، ۱و قدرت، ج 

بدانم جناب دکرت رسوش کدام یک از نقد های فوق را یم تواند انکار کند؟ منت اکمل و ویراسته سه   مایلم

خطابه اخری ایشان درباره دین و قدرت تا کنون منترش نشده است. به چه دیلل؟ تنها از خطابه خنست گزاریش  

(  ۱۳۹۹دی   ۱۰« )زیتون،  رش از سخرنان عبدالکریم رسوش: دین یک قدرت است گزا عجوالنه حتت عنوان »

در آن نام عبدالکریم رسوش که از او مکررا با ضمری سوم شخص و القاب یاد شده، به عنوان منترش شده که 

گزارشگر در صدر مطلب آمده، و اغالیط خالف شأن گوینده ادیب و دانشمند در آن دیده یم شود، از مجله  

 علم هشام« )جبای ابن هشام( و »فضل احلمان« )به جای فضل الرمحن(.  »

طاها پارسا، "روح مصباح یزدی و لگوی عبدالکریم رسوش: چند  رسدبری سایت زیتون در یادداشیت دیگر )

ضمن نقل قول مطلیب از همنی سخرنان توضیح داده   (۱۳۹۹دی   ۱۳نکته درباره دین و قدرت به روایت رسوش"، 

خیص از ناگرنده است اما به رؤیت آقای رسوش هم رسیده است." به نظر یم رسد تنظیم کننده گزارش  تلکه "

فوق اذلکر نزی نامربده بوده است. در چننی رشایطی، از خواننداگن حمرتیم که نسبت به صحت انتقاد ناگرنده  
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ا به طور اکمل بشنوند و آناگه  درباره خطابه دکرت رسوش تردید دارند دعوت یم کنم سه سخرنان اخری ایشان ر

 در باره نقد بنده از سخنان وی داوری فرمایند.   

 

 

 مدارک انتساب خشونت به پیامرب و اسالم   دوم.

شود: یکی اینکه اسالم دین خشین  مقدمه نقد با دو نسبت ناروا آلوده یم دکرت رسوش مرقوم داشته است: »

که »رسوش در جلسه دوم، خشونت منتسب به اسالم و  اند مدلول نظر من است( و دویم این است )که گفته 

توانم باور کنم که آقای کدیور سخنان مرا شنیده و چننی گفته باشند! من کجا گفتم  پیامرب را پس گرفت«! نیم 

اند تا بعداً آن را پس بگریم؟ از ایشان انتظار دقت بیشرتی داشتم. واژه »خشونت« را  که اسالم و پیامرب خشن 

 « .فرونهادم، نه به غفلت! و خوب است ایشان هم غفلت خود را به عمد جربان کنند من به عمد
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فحوای بیان و مفاد الکم دکرت رسوش در هر سه سخرنان القاء کننده این تلیق به مستمعنی بود که با 

ست از  پیامربی روبرویند که از همان ابتدا سودای کسب قدرت داشته و حیت زمان که هنوز در قدرت نبوده ا

تهدید به »خشونت عریان« )قتل( )اشاره به ماجرای اداعیی پیامرب و ابوجهل و اشاره پیامرب به گردن او و  

توصیفات بعدی گوینده از آن( ابایی نداشته است. گفتار گوینده در هر سه جلسه در جهت تقویت همنی تصویر  

 بوده است. 

با تر جباست ایشان و خواننداگن حمرتم به صورت بندی عرایض ناگرنده توجه فرمایند: »برای حبث دقیق 

توجه به اینکه سخرنان حمرتم به خود زمحت صورت بندی مقدمات نظریه پیامرب اقتدارگرا را نداده، این  

ر مقدمه دوم الزمه  مقدمات به گونه زیر استخراج و صورت بندی شد. با این تذکر که خشونت مذکور د

رویکرد گوینده حمرتم است. ... مقدمه دوم. اسالم دیین خشن، خدای اسالم سلطان مقتدر، قرآن خوف نامه،  

( مالحظه  ۱۳۹۹دی  ۲۰،  ۱و حممد اعریف مسلح و پیامربی اقتدارگرا بوده است.« )چالش اسالم و قدرت، ج

 توصیف کرده اند، بلکه حمتاطانه مدیع شدم خشونت  فرمایید که من نگفته بودم ایشان اسالم را دین خشینیم 

 اسالم الزمه رویکرد ایشان است.اکنون دقیق تر یم گویم منطوق سخن ایشان هم بوده است! 

برخالف اداعی دکرت رسوش )و مطابق عنی سخنان ایشان که همه عالقمندان یم بایست به گوش خویش  

ست! من نیم دانم فرد خوش حافظه ای مانند ایشان چگونه  بشنوند!( هیچیک از دو نسبت به ایشان ناروا نی 

( که به  ۱۳۹۹دی   ۱۰، دین یک قدرت استسخنان خودش را از یاد برده است! به عبارات از گزارش جلسه اول )

ید. این لکمات به نقل از سخرنان ایشان  تایید ایشان نزی رسیده و با نام خود ایشان منترش شده است توجه کن

 است که نیم دانم اگر قرار بر انکار آن داشتند چرا ایراد فرموده اند! )زیر شاهد مثاهلا خط کشیده ام(:   

https://www.zeitoons.com/83402
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است که در مقابلش باید سجده افتاد، همواره او را    خشین. »در قرآن خداوند یک ارباب نسبتا عبوس و  ۱

را خمصوصا به اکر بردم زیرا ما در   شکنجهاو ترسید. اینجا لکمه   شکنجهاو و تقدیس کرد و از عذاب و خشم 

بریم یا از  کنیم اما وقیت به زبان دیگر یم فاریس بعیض از لکمات را داریم که بار معنایی آن را خوب حس یم 

قرآن زیاد  کنیم. یکی از اینها لکمه عذاب است. ما در آوریم مفهومش را به خویب درک نیم زبان دیگر یم 

کند اما توجه نداریم که لکمه عذاب در فاریس معنای  داریم که در روز قیامت خداوند بنداگن را عذاب یم 

کردیم، اصال تصویر و تصور دیگری برای  ترمجه یم  شکنجهدهد. ما اگر از همان روز اول عذاب را یم شکنجه  

بریم. یعین تصور کنید یک تنبیه ما به اکر یم ایست که شد. »عذاب« امروزه یک واژه تلطیف شده ما پیدا یم 

است و این   خشونت« داخلش ماالمال از خشم و شکنجهدردناک. واقعا تنبیه دردناک خییل لطیف است ویل »

 تعبریات رستارس قرآن را فرا گرفته است.« 

شود جتربه  یم همه تاکید بر ترساندن مردم؟ چون یک طرفش همه تاکید بر خوف الیه؟ چرا این . »چرا این ۲

شود پیایم که در اختیار ما نهاده؛ پیایم که خییل  کرده. یکی یم گونه جتربه یم پیامرب؛ که خودش گویی خدا را این 

ترساننده است. خییل رعب افکننده است. پر از تهدید است اگر پایت را کج بگذاری، اگر به خدا اعتنا نکین، 

مالئکه عذاب خواهد بود و به روزاگر سخت و مهلیک دچار خوایه  اگر فرمان پیامرب را نربی، رس و اکرت با 

،  تعذیب، شکنجه کردن  ماجرای این قرآن در.... است مهیب قدرآن   که است  اسالم   در فقط  قصه این شد.

 « .ترساندن، تهدید کردن خییل شدید است و همه ما از آن خرب داریم

را بهرت و بیشرت   شکنجهدهیم تا اینها طعم این گوشت یم ها سوره نساء »ما دوباره به این   ۵۶. در رشح آیه ۳

 چبشند و این هم دائم است، یعین خادلین فیها.«
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و قدرت و سلطه بودن از اول با ایشان بود و این   جنگ. »پیغمرِب ]اسالم[ آدیم اهل جنگ بود و این اهل ۴

 روح را در دین خودش خوب دمید.« 

.... این رواییت که شیعه و  کشتبینیم؟ اوال اینکه مرتدین را یم گفت باید  . »ما این شدت را در کجا یم ۵

بدون چون و چرا. روایت متواتری ست در   بکشندشسین از پیامرب نقل کردند که هرکه دینش را عوض کرد 

 شده است.« شیعه و سین و به آن عمل هم یم 

گفتند، ایشان فرستاد و کسان که پیامرب را هجو یم کردند و شعر علیه او یم هایی داریم . »حاال ما روایت۶

وار سخن میگویم. یعین حق و باطل این ها  . اینها همه مورد قبول مسلمانان بود. من فنومنولوژیک کشتندآنها را 

که سّب نیب  . که کیس باید کشترا اکری ندارم. یعین فرهنگ اسالیم خو داشته با این تفکر که خمالف را 

 .« باید کشتکند را یم 

  مامور به سیفگوید در میان پیامربان تنها پیامرب اسالم بود که . »ابن خدلون در مقدمه تاریخ خودش یم ۷

      دین خودش را پیش بربد.«  با شمشریبود. یعین خداوند به او اجازه داده بود تا 

ْن ۸
َ
ِمْرُت أ

ُ
قَاتَِل الَّاَس . »پیامرب اسالم رصحیا گفت که أ

ُ
خواهد  بود. یعین با تکیه بر قدرت یم  السیفنیب و أ

های دیگر یم کنیم. .....  وقت ما با شما معاملهدین را جا بندازد. اگر به زبان خوش آمدید که آمدید. ناخوش آن 

بود که مرشکنی را از جزیره العرب بریون کنید و اینجا نباید  حیت در وصایای پیامرب در بسرت مرگ یکیش این 

کس دیگری بماند و همنی اکر هم کردند. مگر اینکه اسالم بیاورند در غری این صورت باید همه بروند وگرنه  

 .«شود خونشان رخیته یم 
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م به خدایی که مرا  « قسجئتکم باذلبحلقد  بیده حممد   . »]پیامرب[ این مجله را گفت: »أما واذلی نفس ۹

 .« رس برُِب آمدم. یعین به من پیغام داده که  ذبحآفریده من با 

و   سیف و ذبح. »تمام حرف من این است که در بنی مسلمنی مقبول بوده است که پیامربی بیاید که با ۱۰

از پیش پا  ام یک اکری بکنم در این اعلم و مزامحان خودم را  قدرت نظرش را جا بیاندازد و بگوید من آمده 

کرد و از همان مکه هم این راه را در  دارم. به زبان خوش اگر نشد به زبان ناخوش.... و این را پنهان هم نیمبریم 

و این دین هم که آوردم شویخ   گذارمرس به تن شما بایق نیمپیش گرفته بود، و بدانید قدرت دست من بیاید 

 « .ام که این را حتکیم کندندارم و آمده 

ه عبارت سندی غریقابل انکار است که جناب آقای دکرت رسوش خدا، اسالم، قرآن و پیامرب را این د 

خشن توصیف کرده است. ایشان در این سخرنان دو بار واژه خشونت را به اکر برده و در عبارات دیگر با واژه  

ریان« پیامرب را به هایی از قبیل شکنجه، عذاب، ذبح، رسبریدن، بکار بردن شمشری، و جنگیدن »خشونت ع

 شلک شفاف القا کرده است.  

نکته سویم که عرض کردم این بود که حممد  دکرت رسوش گفته است: » (۱۳۹۹دی   ۱۳در جلسه دوم )مورخ 

گرا بود. لکمه خشونت اصاًل از زبان من  )علیه السالم( یک فرد اقتدارگرا بود، من هیچاگه نگفتم خشونت 

گرید این تقصریماست، این تقصریذهن ماست که  را با خشونت یکی یم خارج نشد. اینکه ذهن ما قدرت 

بیند درحایل که نوبت گذشته یکی از عزیزان، رسوران اشاره کرد که قدرت سازنده  درقدرت فقط خشونت یم 

هم دقیقاً همنی معنا را درنظرداشتم و اینکه حممد قدرت طلب بود و یا   هم هست، مثبت هم هست، بنده 
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گرا بود، دست کم درلکمات من نبود. اینکه اهل  ود، اصاًل به معنای اینکه زورگو بود یا خشونتاقتدارگرا ب

 رفق نبود، اهل مدارا نبود، اهل شفقت نبود، اصاًل و ابداً اینها اغئب ازلکمات من بود.« 

ند  شان را پس گرفتند. هر چاین لکمات بود که مرا بر آن داشت که بگویم قدری از داعوی جلسه اول 

بسیاری آز آن داعوی در مورد خشونت در حیات پیامرب و منت قرآن در جلسه دوم و سوم نزی به گونه دیگر  

 تکرار شد. مدارک فوق به قدری روشن است که نیازی به رشح بیشرت ندارد. 

 

 

 مواجهه انتقادی با متون تاریخ  سوم.

اگه با مجالت بدرقه  صدیق نیک و اعملانه آناین تایشان بعد از نقل نقاط اشرتاک من و خودشان نوشته اند: »

هایی ناسازند از قبیل اینکه رسوش مّدیع است که »پیامرِب تارییخ و واقیع، اقتدارگرا بوده  شود که وصلهیم 

تر اینکه »علوم رایج اسالیم و تاریخ زندیگ مسلمانان تناسیب با سوگریی قرآن و راه و روش  است«. و عجیب 
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جاست و به گمان من ضعف اصیل حتلیل ناقد حمرتم  نکته لکیدی همنی  .«…نداشته استپیامرب و خدایشان 

هم در همنی نکته نهفته است. رسوش به چند زبان باید بگوید که اسالم واقیع و پیامرب واقیع و اسالم ناب  

شود؟ ....  یم   اسالم از که است تفسریهایی   همنی داریم دست در هرچه و است نیامدن  چنگ به …حمّمدی و  

اسالم چزیی نیست جز یک رشته تفسریهای درست و نادرسیت که از اسالم شده است. اسالم عریان و خالص 

و غری تارییخ و تفسرینشده نداریم. این امر بدییه، گویی مغفول ناقد حمرتم افتاده است، و اگر خود آن را قبول  

نه آقای   .ب قبض و بسط نسبت ندهند ندارند )که آن هم خالف بداهت است( دست کم آن را به صاح

 با  تفسریها  جدال صحنه تاریخ،.... نیست دسرتیس   واقیع اسالم به را  کسهیچ و  را  شما   و مرا  کدیور عزیز! 

گذشتاگن هم به قول شما تفسریهایی را در فضای اموی و عبّایس از  . واقع با  تفسریها   جدال نه یکدیگرست

اسالم عرضه کردند. اسالم، به قول شما ، اعّم از علومش و سیاستش و چهره پیامربش، در آینه تاریخ اقتدارگرا 

  طورست. اّما به زعم شما، تاریخ حجاب چهره اسالم است و به زعم من، آینهاند، که دقیقا همنی ظاهر شده 

وگو و نقد به جایی خنواهد رسید. راه بازسازی و نواندییش دیین، اسالم! تا این مانع از میان برداشته نشود، گفت 

 .انکار یا حذف تاریخ نیست.«

با عبارت اخری دکرت رسوش اکمال موافقم که این حبث مبنایی است. بنای آن دارم که در جلسات آینده )که  

اگنه صورت بندی  ا نماندند!( نقد خود را در ذیل مقدمه اول از مقدمات پنجمتاسفانه دکرت رسوش منتظر آنه

مقدمه اول. اسالم یعین تاریخ اسالم و تفسری آن. قرآن تأیلف حممد است، و تابع شخصیت او.«  ارائه کنم: »

از نقد   قصد آن ندارم که ترتیب سلسله حبث انتقادی خود را بر هم بزنم. در اینجا رصفا برای ایضاح عباریت

 قبیل خود را متذکر یم شوم و به سه نسبت خالف واقع دیگر به اختصار اشاره یم کنم:   
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این سه گزاره سه اداعی دیگر هم دارد: الف. پیامرِب تارییخ، قرآن و  »روشنفکر دیین حمرتم عالوه بر  الف.

واقیع اقتدارگرا )در کنار فضائل ایشان( بوده است. ب. قرآن نزی کتاب اقتدارگرایی و سلطه گری )در کنار 

صفات مثبت( است. ج. خدای معریف شده توسط حممد )و قرآن( نزیخدایی است که در کنار رمحْت اهل غضب، 

اب و انتقام است. حمل نزاع دقیقا در سه گزاره اخری است. یعین علوم رایج اسالیم و تاریخ زندیگ مسلمانان  عذ

تناسیب با سوگریی قرآن، راه و روش پیامرب و صفات خدایشان نداشته است و عوامل دیگری در شلک گریی  

 ( ۱۳۹۹دی  ۲۰، ۱و قدرت، جآنها دخیل بوده که از چشم دوست حمرتم خمیف مانده است.« )چالش اسالم 

اسالم ناب حمّمدی« نیستم. پیامرب واقیع دکرت رسوش نیک یم داند که من هم همانند ایشان به دنبال » ب.

یعین پیامربی که در تاریخ اتفاق افتاده است، اما نه هر رطب و یابیس را بدون مطالعه انتقادی و بر خالف  

کردن. من به دنبال »حذف یا انکار تاریخ« نیستم، به دنبال   روش خردمندانه اعملان تاریخ تلیق به قبول 

 »مواجهه انتقادی با متون تارییخ« هستم. بنی این دو تفاوت فاحیش است.  

آری، آچنه در اختیار ماست با واقعیت "اسالم" )آچنه حقیقتا رخ داده است( فاصله دارد، خواه این فاصله 

ه شده باشد، و خواه از آن رو که در آئینه ای معوج نما تصویری  به واسطه آن باشد که حجایب بر آن افکند

ناساز از آن ارائه یم شود. همه سخن اما در این نکته است که با کدامنی رویکرد و به چه شیوه ای یم توان به  

بهرتین حنو به تصحیح تصویر ناراست درون آئینه یا برگرفنت حجاب از واقعییت که بر آن حجاب افکنده شده  

است توفیق یافت. از سخن ناقد چننی بر یم اید که مشفقانه به گوینده حمرتم توصیه یم کند که با بیان خطایب و 

در خور مستمعان اعم کمرت یم توان در مامورییت با آن درجه از اهمیت توفیق یافت، که سهل است این شیوه به  

های دیگری در خصوص تصویر  طا و کژ بیین های آشاکرش، خود بیشرت یم تواند در افزودن خاعتبار اکسیت 

ها و عیوب نموده شده در آئینه بیفزاید. آئینه ای که گوینده حمرتم بدان اشاره دارد چنان با احناء اکسیت 
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ساختاری همراه شده است که برای بر طرف کردن نقایص آن یم باید با صبوری و دقت و بهره گریی از تازه  

رویه های فهم منت و تصحیح آن که در پرتو تکاپو های اعملانه روش شناسان و   ترین، بهرتین و اکرآمد ترین

حمققان در علوم خمتلف در اختیار ما قرار گرفته است بدان اهتمام ورزید. قطعا شیوه سخن گفنت به سبک  

 سخرنانان سنیت و منربی در زمره یکی از این روش های سنجیده و سفته به شمار نیم رود.  

مانه مدرن جز از رهگذر نقادی های سنجیده نیم توان به پاالیش اندیشه ها و داعوی و رویه  اینکه در ز

هایی که همیگ به نام "اسالم" به ما به مریاث رسیده است، احیانا هیچ یک از روشنفکران و نواندیشان دیین  

ناقد رصفا در همنی   اختالف ندارند. همه نکته اما در همنی جاست: »نقادی های سنجیده و علیم«. تکاپوی

 مسری است و  توصیه مشفقانه و برادرانه اش نزی جز این نیست. 

یک مثال یم زنم. در متون نسفته و آکنده از جعلیات و دخالت قدرتهای وقت به پیامرب نسبت داده شده   ج.

. دکرت رسوش مکررا  که دستور قتل مرتدها را داده و افرادی با این اتهام در زمان ایشان ترور یا اعدام شده اند

 مدیع شده است: 

. »این رواییت که شیعه و سین از پیامرب نقل کردند که هرکه دینش را عوض کرد بکشندش بدون چون و  ۱

 ( ۱۳۹۹دی  ۱۰دین یک قدرت است، شده است.« )چرا. روایت متواتری است در شیعه و سین و به آن عمل هم یم 

ل دینه فاقتلوه« هرکس دین خود را عوض کند و مرتد شود او  قاطبه فقهای ما از پیامرب آورده ان. »۲ د »من بدَّ

را بکشید، مورد اتفاق است و یک حدیث جمعول، مرتویک نیست، مورد اتفاق مجیع فقهای سین وشیعه است که  

شود. برای یچ؟ برای اینکه بازی  شود، خون شخص مباح یم ارتداد موجب قتل است. یعین خون شخص مباح یم 

   ( ۱۳۹۹دی  ۱۳با دیین بود که پیامرب آورده بود.« )کردن 
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ل دینَه فَاقتُلوه« را هم به نظرمن نیم  آن روایت. »۳ شود ما زیر پا بگذاریم و بگوییم نبود، ندیده  »َمن بََدّ

بگرییم، شرتدیدی ندیدی، واقعییت است و این واقعیت در تاریخ اسالم حضوراکیف داشته است تا امروز، همه  

توانند رصفاً بگویند ما این را قبول نداریم، آخر این که اکیف  خواهند در این زمینه حبث کنند نیم یم  کسان که

نیست. ما باید توضیح بدهیم و تبینی کنیم که چرا چننی  رواییت پیدا شده و به پیامرب نسبت داده شده و چننی  

شان و در اخالقشان ویلع زماننا  درفقه متمکن در دماغ مسلمنی شده، نه فقط دردماغشان بلکه درعملشان و 

توانیم فقط بگوییم امر ناپسندی است یا روایت ممکن است اشاکل هذا حضورتام و تمام دارد. این امر را ما نیم 

 ( ۱۳۹۹دی   ۲۰دانم.« )داشته باشد، چننی و چنان، من اینها را خییل قابل قبول نیم

کرده  )خصوصا ویرایش دوم آن، قریب االنتشار( "اثبات"   کتاب مستقیلبرخالف اداعهای فوق، ناگرنده در  

ام که اوال در زمان پیامرب احدی به جرم ارتداد به قتل نرسیده است، ثانیا بر خالف اداعی دکرت رسوش احدی  

در فقه سین و شیعه اداعی تواتر روایت »من بّدل دینه فاقتلوه« را نکرده است. ثاثلا این روایت به عنوان خرب  

ل شده است. رابعا مطابق حتقیقات موشاکفانه  واحد صحیح در متون اهل سنت از مجله بریخ صحاح سته نق

حمققان سین و شیعه روایت مذکور از اخبار جعیل است که یک قرن و نیم بعد از رحلت پیامرب ساخته شده  

 !است

آچنه دکرت رسوش درباره خشونت و اقتدارگرایی پیامرب گفته خالف موازین مسلم تارییخ است. من در   د.

انتقادی خود به تفصیل حبث خواهم کرد، و درباره داعوی قبض و بسط هم  این زمینه در سلسله مباحث 

 نکات به عرض نویسنده گرایم آن خواهم رساند.  

https://kadivar.com/wp-content/uploads/2014/07/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf
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 خاتمه  

راهش این نیست که دلسوزان را دو دسته کنیم یکی آنها که  دکرت رسوش در انتهای نقدش نوشته است: »

کنند.« عرض من این است: راهش این  اسالم« یم  ها که به زعم شما » قلبکنند و دیگری آن اصالح دین یم 

نیست که دلسوزاْن خدا، پیامرب، اسالم و قرآن را به ناروا و توجیهات خمدوش به خشونت و اقتدارگرایی متهم  

»از دیگر نتایج این اگم جدید علین شدن جدایی اکمل  کنند. این عبارت ایشان حتریف عبارت زیر است: 

ه اصالح معرفت دیین( از روشنفکری دیین )شخصیتهای مشغول به اصالح اصل  نواندییش دیین )قائالن ب

آذر   ۳۰« عنوان سخرنان دوازده سال قبل )قلب اسالم( »۱۳۹۹دی  ۲۰، ۱دین( است.« )چالش اسالم و قدرت، ج 

اعملانه ابطال بفرمایند. مباحث اخری ایشان مهر    ( نویسنده است. ایشان یم توانند ادل آن سخرنان را ۱۳۸۷

 تاییدی بود بر سخرنان یادشده.  

از جدل روگردانم. حبثم شفاف است، و نقدم به یاری خدا با صالبت و راعیت انصاف و اخالق ادامه  

 خواهد یافت. پاسخم را با این داعی زیبای قرآن کریم به پایان یم برم:

https://kadivar.com/186/
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یَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَ َربَّنَا اْغِفْر َلَا وَ  ِ یَماِن َواَل جَتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا ِغالا ِلَّّلَّ یَن َسبَُقونَا بِاِْلِ ِ ُءوٌف رَِّحیٌم  ِِلِْخَوانِنَا اذلَّ

(۵۹:۱۰ ) 

ای نسبت  )پرورداگرا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پییش گرفتند بیامرز، و در دهلایمان حسد و کینه

   منان قرار مده. پرورداگرا، تو مهربان و رحییم( به مؤ
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