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عبدالکریم رسوش پنجمنی اگم خود را در دانشمند حمرتم و روشنفکر دیین پیش کسوت جناب آقای دکرت  

اجرای برنامه پژوهیش »اصالح دین« برداشت. اگم اول قبض و بسط تئوریک رشیعت، اگم دوم پلورالیسم دیین  

)رصاطهای مستقیم(، اگم سوم تبعیت ویح از شخصیت برشی حممد )بسط جتربه نبوی(، اگم چهارم رؤیاپنداری  

پیامرب اقتدارگرا. او در اگم خنست در یپ اصالح معرفت دیین بود و اصل دین ویح )رؤیای رسوالنه( و اگم پنجم 

شد.   دین  اصل  اصالح  وارد  بعد  به  اگم سوم  خصوصا  و  دوم  اگم  از  دانست.  یم  قدیس  به:  را  مناظره  بنگرید 

تامالیت درباره نواندییش دیین  (، ۹/۱۳۸۷/ ۳۰) قلب اسالم (،  ۱۳۷۹/ ۱۲/ ۱۱)   ویح و جتربه دیین (،  ۱۳۷۷)   پلورالیسم دیین 

معارص ایران  نقد(،  ۱۳۹۴/ ۱۷/۸)   در  باب  ویح (،  ۳۰/۱۱/۱۳۹۴)   انسداد  رؤیاپنداری  نظریه  نقد  ویح:  درباره    تأمیل 

 ( ۲/۱۳۹۸/ ۲۸)  وازیناصالح دیین در اسالم شییع: جتارب، عربتها و م(، ۱۳۹۶/ ۴/۲)

در اگم اخری به جای معرفت یا جتربه دیین، دین به مثابه امر اجتمایع مورد مطالعه قرار گرفته که ابلته امر  

ت. ارتباط دین و قدرت حبیث الزم و مفید است که از نکته سنیج درباره آن باید استقبال کرد. دوست  مباریک اس

گرایم یط دو سخرنایْن حاصل یس جلسه دروس عمومیش حتت عنوان دین و قدرت را تلخیص کرد. این دو  

حبث اقتضا یم کرد    جلسه پریشان و مشوش، فاقد هرگونه صورت بندی منظم، و خطابه ای نامنسجم بود. اهمیت

حبث به روش آکادمیک مکتوب یم شد، ادبیات حتقیق مرور یم شد، به منابع ارجاع داده یم شد، روش یا روشهای 

https://kadivar.com/category/1-books/06-b/
https://kadivar.com/category/1-books/06-b/
https://kadivar.com/15628/
https://kadivar.com/186/
https://kadivar.com/14729/
https://kadivar.com/14729/
https://kadivar.com/14998/
https://kadivar.com/15964/
https://kadivar.com/17071/
https://kadivar.com/17071/
https://kadivar.com/17071/


 
نقد سروش  : چالش اسالم و قدرت ۳  

حتقیق مشخص یم شد، از اصطالحات دقیق علوم انساین و اجتمایع استفاده یم شد، ادهل با مداع سازاگر بود، 

اعوی پیشنی گوینده نسبت برقرار یم شد، با منابع اسالیم گزینیش  های دروین متعدد مرتفع یم شد، با دناسازاگری

برخورد نیم شد، و ادهل ای که خالف مداعی گوینده بود نقل و مورد نقد قرار یم گرفت، و به هر حوزه ای که  

گوینده رسک کشیده بود آراء چهره های اصیل آن حوزه مالحظه شده بود. متاسفانه در این دو سخرناین هیچیک  

. از  کرده است، و عالوه بر آن وجدان دیین مؤمنان را به شدت جرحیه دار  استز این موازین علیم راعیت نشده  ا

دیگر نتایج این اگم جدید علین شدن جدایی اکمل نواندییش دیین )قائالن به اصالح معرفت دیین( از روشنفکری  

 دیین )شخصیتهای مشغول به اصالح اصل دین( است.  

حد وسع به نقد اداعهای اصیل این دو سخرناین یم پردازم. همتم مرصوف نقد قول  من یط چند جلسه در  

است نه نقد قائل. به تبعیت از ارسطو یم گویم من دکرت رسوش را دوست دارم، اما حقیقت را بیش از ایشان  

رب را دوست دارم. امید آن دارم که دوست حمرتم همچنان که در جلسه دوم، خشونت منتسب به اسالم و پیام

پس گرفت، در جلسات بعدی دیگر خطاهای فاحشش را نزی شخصا اصالح کند. باالخره تریی از کمان پریده  

و نسبتهای به شدت ناروایی متوجه خدا، قرآن و پیامرب شده که خالف موازین مسلّم علوم انساین، تاریخ و علوم  

نه مباحث را در نهایت به سود تقویت  اسالیم است. هدف حبث من پرداخنت به این نکات است. طرح این گو

هاضمه اندیشه اسالیم یم دانم. خدای رمحان و رحیم، اسالم رمحاین، پیامرب رمحت و اخالق مدار، و قرآن کتاب  

 آیند.      مداری و رمحت از بوته مصاف با اینگونه نسبتهای غریعلیم و غریمنصفانه رسبلند به در یم صلح

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

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

 گوینده حمرتم است. 
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 بع شخصیت او.  اسالم یعین تاریخ اسالم و تفسری آن. قرآن تأیلف حممد است، و تا  مقدمه اول.

اسالم دیین خشن، خدای اسالم سلطاین مقتدر، قرآن خوف نامه، و حممد اعریف مسلح و پیامربی    مقدمه دوم.

 اقتدارگرا بوده است. 

صوفیان خصوصا مولوی نقص اسالِم عبوس را رفع کرده، عشق و طرب را به آن افزوده اند.    مقدمه سوم.

 مثنوی و دیوان شمس »عشق نامه« هستند. 

به    تثبیت  در تعامل با دیگر قدرتها برای    -که لزوما مذموم نیست    -اسالم به مزنهل قدرت    قدمه چهارم.م

 اراعب احتیاج دارد. 

 روحیه »اقتدارطلیب« از جانب پیامرب در دین، کتاب و پریوانش دمیده شده است.   مقدمه پنجم.

نگ با مردم برای مسلمان کردن آنها )جهاد  بریخ شواهد: »روایات متواتر« قتل مرتد، ماموریت پیامرب برای ج

ابتدایی(، و نرص بالرعب؛ »والیت الیه« یعین رخصت کشنت کودک بیگناه توسط خرض؛ شارع بودن شامل رخصت 

 صدور احاکم جمازات و اعدام افراد.

از نقد مقدمه اخری رشوع یم کنم. و در جلسات دیگر به نقد چهار مقدمه خنست خواهم پرداخت. چرا؟  

ون نقد مقدمه اخری دشوارتر و ختصیص تر است و از جانب منتقدان کمرت به آن پرداخته شده است. نقد آْن  چ

 مدخل نقد دیگر مقدمات خواهد بود. 
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 خبش اول. نقد مقدمه پنجم 

این خبش شامل سه حبث و یک نتیجه به رشح ذیل است: حتریر حمل نزاع، نکته لکیدی حبث، و اسالم پس  

 از پیامرب.

 اول. حتریر حمل نزاع حبث 

قبل از ورود در حبث اصیل متذکر یم شوم که در این جلسه درباره این سه امر حبث نیم کنم و به عنوان    الف.

سه فرض رصفا به آنها اشاره یم کنم و یم گذرم: اوال فرض یم کنم پدیدهای اجتمایع تک اعمیل هستند! ثانیا 

طول تاریخ همیشه و همه جا یکسان بوده است! ثاثلا فرض یم  فرض یم کنم حنوه عملکرد پریوان یک دین در  

کنم اعمل اصیل این عملکرد واحد پریوان ادیان در طول تاریخ و همه جا شخصیت و تعایلم پیامربشان بوده است! 

 واضح است که هر سه فرض مطلقا باطل هستند، اما فعال من در این جلسه به بطالن آنها اکری ندارم.   
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سه فرض باطل در مورد اسالم اینگونه صورت بندی یم شود: فرض اول: مسلمانان به شهادت تطبیق این  

این خصلتها و   اند. فرض دوم: قرآن کتاب آسماین مسلمانان  بوده  اقتدارگرا، قدرت طلب، و سلطه جو  تاریخ 

جو بوده و هست.  گرایشها را تآیید و تشویق کرده است. فرض سوم: اسالم دیین اقتدارگرا، قدرت طلب و سلطه  

با توجه به اینکه نزد سخرنان حمرتم قرآن تایلف مستقیم حممد بن عبداهلل است نه خدای او، به طریق اویل دین  

اسالم هم ساخته و پرداخته وی است، بنابراین تعایلم اسالیم بر اکلک وی یم چرخد و جتیل شخصیت اوست  

 حبث و نقد این گزاره ها نیم شوم.  )مقدمه اول از مقدمات پنجاگنه( در این جلسه وارد 

اما در سه گزاره با روشنفکر دیین حمرتم موافقم به این رشح: الف. متون دیین موجود )از تفسری قرآن،    ب.

و قدرت طلبانه دارند. ب. این متون از    نهیا گرا   کتب روایی، سریه پیامرب، فقه، الکم و عرفان( سمت و سویی سلطه

گرا، سلطه گر و همان اعرف مسلح را ارائه کرده اند. ج. عمل مسلمانان خصوصا زماین  پیامرب نزی چهره ای اقتدار

 که در قدرت بوده اند همنی گرایش را نشان یم دهد.  

روشنفکر دیین حمرتم عالوه بر این سه گزاره سه اداعی دیگر هم دارد: الف. پیامرِب تارییخ، قرآین و واقیع   ج.

ن( بوده است. ب. قرآن نزی کتاب اقتدارگرایی و سلطه گری )در کنار صفات  اقتدارگرا )در کنار فضائل ایشا 

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

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

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

 بوده که از چشم دوست حمرتم خمیف مانده است. 

 حبث دوم. نکته لکیدی حبث 
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اندیشه غلّو است. این رویکرد اغیلانه در سلوک عمیل   از  با یک مثال رشوع یم کنم. متون شییع آکنده 

دیین حمرتم باید نتیجه گرفت که منشأ این گرایشهای    روشنفکرشیعیان نزی غریقابل اغماض است. بنا به روش  

شییع و آن تاریخ شیعیاْن جتیل شخصیت  اغیلانه خود ائمه شیعه )خصوصا یلع بن ایب طالب( بوده اند و این متون 

این ائمه بوده است! حال آن که یم دانیم مجیع از اغیلاْن صنعِت جعل حدیث راه انداخته و روایایت اگیه به حد 

تواتر درباره حتریف قرآن و شخصیت فرابرشی ائمه هدی تویلد کرده به ائمه نسبت داده اند، به حنوی که پیدا  

از زیر خروارها روایات ساختیگ و جعیل اکری بسیار دشوار است. تفسری قرآن و علوم    کردن چهره واقیع ائمه

الکم و فقه شیعیان هم مبتال به این مبنای فوق العاده خطری شده است، تا آجنا که شالکه تفکر شییع را عمیقا 

یه مواردی که احتمال  حتت الشعاع خود قرار داده است. واضح است که به دیلل کرثت این روایات اغیلانه در لک

شود.   اثبات  خالفش  مگر  است  روایت  اعتبار  عدم  بر  اصل  رود  یم  بهغلو  اعتقادی  بنگرید  منابع  در    تأمیل 

(۱۵/۸ /۱۳۸۶ ) 

اهل سنت هم به آفیت مشابه آفت شیعیان مبتال شده اند و آن دخالت »قدرت سیایس« در استحاهل موازین  

جائرانه، اجتمایع اسالم بوده است، به شلک مشخص بین امیه و سپس بین عباس برای توجیه دیین حکومت  

جهانگشایی و فتوحات، شیوه زمامداری ملواکنه، و رسکوب خمالفان خود نیاز به تصویری سازاگر از سریه پیامرب، 

تفسریی متناسب از قرآن، و احاکیم محایتگر از فقه داشتند تا بتوانند بدون دغدغه به خالفت، امارت و سلطه 

الیم در زمان قدرت این سلسله ها صورت گرفته است و  ناصواب خود ادامه دهند. دوران تکوین لکیه علوم اس

مدارانه خود شلک  شواهدی که ارائه خواهم کرد قدرت سیایس همه این علوم و تاریخ را مطابق میل قدرت مطابق  

داده اند. این »نکته لکیدی« حبث اسالم و قدرت است که شایسته بود در صدر حبث دین و قدرت مورد مطالعه 

 د اما متاسفانه از چشم گوینده حمرتم خمیف مانده است. عمیق قرار گری
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انبوه روایات مؤید مداعی اقتدارگرایی، کتب سریه ای که دقیقا بر همنی اندیشه تدوین شده اند، تفاسری قرآن  

به  که با این اندیشه نوشته شده اند، فقه و الکم و عرفاین که متاثر از این روایات و سریه و تفاسری بوده اند باید  

»شیوه انتقادی« که رسم علوم تارییخ است برریس شوند، نه اینکه غریمسئوالنه گفته شود: من به اعتبار سندی  

روایات اکری ندارم. در جایی که اصل بر عدم اعتبار روایات است مگر خالفش اثبات شود، شما حق ندارید از  

ر رواییت با اذاعن به ضعف سندی آن در علم رجال  حتقیق در اعتبار روایات مورد حبث شانه خایل کنید. نه تنها ه

سنیت نیم تواند شاهد حبث گرفته شود، بلکه حیت روایایت که اداعی تواتر آنها هم شده بدون حتقیق اکمل تارییخ  

و مطالعه انتقادی نیم توان پذیرفت. به عبارت دقیق تر اوال خرب واحد ظین الصدور در مباحث اعتقادی مطلقا  

صوصا با وجود قرائن قطیع ساختیگ بودن آنها سازاگر با سلیقه دیین قدرت سیایس. ثانیا اکرث این  حجت نیست خ 

روایات مرتبط با حبث که اداعی تواتر در آنها شده است به چند راوی معدود بریم گردد که بریخ از آنها در جعل  

تون دیین در جهان اسالم است، ربطی  حدیث ید طوالیی دارند از قبیل ابوهریره. این »روش علیم« مواجهه با م

به نواندیش و کهنه اندیش هم ندارد، که توهم شود برای استنتاج اسالم رمحاین و پیامرب اخالیق از علوم اسالیم  

 این شیوه را اختاذ کرده ایم.  

و   مطابق این موازین سخت گریانه علیم مداریک که قابل اتکاست عبارتند از: الف. قرآن کریم، ب. اقوال

سریه عمیل پیامرب مطابق موازین مسلم تارییخ و بعد از به اکرگریی روش انتقادی، ج. اقوال و سریه ائمه اهل بیت  

خصوصا از سنت پیامرب با بکار گریی موازین تارییخ و روش مطالعه انتقادی. مبنای حمققانه اعتبار خرب حمفوف  

احد و متواتر سنیت(. حجیت خرب که تعبدی و توقییف  به قرائن مطمنئ عقیل و تارییخ است )اعم از روایات و

 نیست، عقالیی است و سریه عقال در متون تارییخ راعیت دقیق مبنای فوق است.  
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 حبث سوم. اسالم پس از پیامب 

         :پشتیبان حتریف موازین اسالم و تعایلم پیامرب بعد از وفات ایشان شواهداما نمونه ای از 

 اقدم اهل سنت: چهار روایت از منابع 

صیّل اهلل علیه وسلّم )مسند امحد بن    -یک. قال أنس: ما أعرف شیئاً ایلوم مّما کنّا علیه یلع عهد رسول اهلل 

( انس بن مالک: من امروز از آچنه در عهد رسول اهلل بر آن بودیم چزیی نیم  ۴۰۵ص  ۲۰و نزی ج   ۳۹ص  ۱۹حنبل، ج

 شناسم.  

لیس     -صیّل اهلل علیه وسلّم    -شیئاً کنت أعهده یلع عهد رسول اهلل  دو. قال أنس: ما أعرف فیکم ایلوم  

پ( انس بن  ۳۴۵ص  ۲۱و بقیه مدارک در مسند امحد بن حنبل ج  ۵۲۹قولکم ال هلإ إاّل اهلل )صحیح خباری، ش

 مالک: من امروز از آچنه در عهد رسول اهلل بر آن بودیم چزیی جز ال اهل اال اهلل نیم شناسم.  
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قال أنس إاّل   -صیّل اهلل علیه وسلّم    -: ما يشء شهدته یلع عهد رسول اهلل  سه.   ، إاّل و قد أنکرته ایلوم 

( آچنه در عهد پیامرب شاهد بودم امروز  ۵۶ص  ۳شهادتکم هذه )ابن رجب، فتح ابلاری رشح صحیح خباری، ج 

(  ۳۲عمری بن مالک )متویف    انکار کردم ]شاهد نیستم[ مگر شهادت ال اهل اال اهلل. شهادت مشابیه از ابو درداء

 نقل شده است: 

إاّل أنّهم یصلّون    -صیّل اهلل علیه و سلّم    -چهار. عن أیب ادلرداء قال: واهلل ما أعرف فیهم شیئاً من أمر حمّمد  

( به خدا قسم من در میان این مردم  ۶۵۰و نزی خباری ش  ۴۹۲ص  ۴۵، و ج۳۰، ص ۳۶مجیعاً )مسند امحد بن حنبل، ج

 پیامرب نیم بینم جز اینکه نماز را به مجاعت برپا یم دارند!  چزیی از )سنت(

این چهار روایت که نظر دو نفر از صحابه پیامرب از کبار اهل سنت است بر این نکته انگشت یم نهند که  

تعایلم رسول اهلل بعد از وفات ایشان )حداقل بعد از تغیری خالفت به ملوکیت توسط معاویة بن ایب سفیان در  

( چنان به بوته فرامویش سرپده شده که جز لقلقه زباین ال اهل اال اهلل و نماز مجاعت چزیی بایق نمانده  ۴۱سال  

 است.  

 دو روایت هم از منابع شییع:

یک. عبید بن زرارة عن أیب عبداهلل: ما من یشء علیه انلاس ایلوم إاّل و هو ُحّرف عّما نزل به الویح )رجال  

 طفوی( همه آچنه مردم امروز بر آنند از ویح منحرف شده است.  ، مشهد، تصحیح مص۱۴۰کیش،  

صیّل اهلل علیه و آهل    -دو. بشری ادلّهان عن أیب عبداهلل قال:  ال واهلل ! ما هم یلع یشٍء مّما جاء به رسول اهلل  

رو به قبله    ، طبع حمدث ارموی( نه به خدا قسم، ایشان جز ۱۵۶إاّل استقبال الکعبة فقط. )حماسن بریق،    -وسلّم  

 نماز خواندن بر مریاث پیامرب وفادار نمانده اند.  
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ْحِییَْت  این همان سخن حسنی بن یلع در پاسخ به نامه مردم برصه است:  
ُ
میتَْت، َو إِنَّ ابْلِْدَعَة قَْد أ

ُ
فَاِنَّ الُسنََّة قَْد أ

 یا شده است.  ( به راسیت سنت ]پیامرب[ مریانده شده، و بدعت اح۲۶۶- ۲۶۵ص  ۴)تاریخ طربی، ج

اگر سنت رسول اهلل زنده بود، اگر موازین قرآن برقرار بود، فاجعه کربال اتفاق نیم افتاد. این واقعه نشانه  

 مرگ سنت نبوی است. چگونه از این وقایع تارییخ یم توان به شخصیت پیامرب اقتدارگرا دست یافت؟  

یه و خمالف سلیقه قدرت سیایس. ذلا مطابق  ، اما حمفوف به قرائن قطعهستنداین روایات ابلته خرب واحد  

 .  هستندموازین انتقادی تارییخ قابل پذیرش 

شود،    نتیجه: اثبات  تارییخ  انتقادی  موازین  اساس  بر  اعتبارش  مگر  است  اعتبار  عدم  روایات  در  اصل 

داگن  خصوصا در روایایت که ربطی به قدرت سیایس و سلیقه دیین او دارد. کتب سریه چزیی جز روایت نویسن

آنها از وقایع عرص رسول خدا نیست. لکیه روایایت که روشنفکر دیین حمرتم در سخرنانیش شاهد آورده بدون توجه  

به مبنای فوق است. اکرث این روایات که شاهد اقتدارگرایی و قدرت طلیب پیامرب آورده شده حیت بر طبق موازین  

ندارند، اما سه روایت منسوب به پیامرب را انتخاب سنیت علم رجال یب اعتبار حمسوب یم شوند و ارزش حبث  

کرده ام که درباره آنها حبث تفصییل کنم: روایات قتل مرتد، روایت جنگ به خاطر مسلمان کردن مردم )جهاد 

م آوردن به زور شمشری، و نرص بالرعب. در این جلسه تنها فرصت حبث درباره روایات مرتد است.  ابتدایی یا اسال 

 و دسته روایات دیگر را به جلسه بعدی موکول یم کنم.    حبث درباره د
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 خبش دوم. پیامب هرگز مرتد را واجب القتل ندانسته است 

این خبش شامل سه حبث است: نیف قتل مرتد توسط پیامرب، جعیل بودن احادیث نبوی قتل مرتد، و باالخره  

 .    روشنفکر دیین و حدیث نبوی قتل مرتد

 حبث اول. نیف قتل مرتد توسط پیامب    

با عنوان   ام  با موازین فقه  »کتایب نوشته  ارتداد و سّب انلیب  نقد جمازات  آزادی مذهب:  ارتداد و  جمازات 

. نکایت را به اختصار از  ۱۳۹۳صفحه،    ۴۰۶جمموعه اسالم و حقوق برش، دفرت دوم، کتاب الکرتونییک،  «،  استدالیل

 ت حکم قتل مرتد به پیامرب نقل یم کنم.   این کتاب مرتبط با نسب

قتل رسیدند، مسلماناین بودند که از پرداخت زاکت به  عنوان مرتّد به  خنستنی کساین که در تاریخ اسالم به 

  مسلمانان  از  توجیهقابل  تعداد   شدنکشته (  ۲۶۷ص  ۷ج   طویس،  شیخ  مبسوط . )کردند  خودداری  اول،  ۀخلیف

است؟ درست همانند  د  را   پرسش   این  رّده،  عنوانبه بوده  ایشان چه  قتل  افاکر عمویم مطرح کرد که مستند  ر 

https://kadivar.com/category/1-books/b-21/
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  که  بود  واضح چیست؟«  وی خالفت  مرشوعیت »وجه شد  مطرح اول ۀرسیدن خلیفقدرت پرسیش که پس از به

  ۀواژ  اخری،  پرسش  پاسخ.  نبود   توجیه  قابل  بود،  افتاده  اتفاق  که   شیلکبه   مسئله  دو   از  کدام هیچ   کریم  قرآن  آیات  با 

  اتفاق   خطا   بر  من  امت)  اخلطاء«  یلع  امیت  »الجتتمع  که(  ص )  پیامرب  به   حدییث  انتساب  و  امجاع  نامبه   نوظهوری

 تغیری  را   دینش   هرکه )  فاقتلوه«  دینه  بّدل  »من  که   پیامرب  به  حدییث   انتساب  خنست،  پرسش  به  پاسخ   و   بود (  کند  نیم

دام از دو حدیث یادشده را از پیامرب )ص( روایت نکرده  کهیچ  بود (  ص )  نیب  علم  باب  که(  ع )  یلع(.  بکشید   داد

است و در جوامع روایئ معترب شییع چننی احادییث از پیامرب )ص( نقل نشده است. حدیث »من بّدل دینه فاقتلوه« 

( از کتاب داعئم االسالم  ۱۶۳ص  ۱۸)صحیح خباری( را مریزا حسنی نوری طربیس در کتاب مستدرک الوسائل )ج 

 هیچ سندی! ( نقل کرده است یب ۱۷۱۷ش ، ۴۸۰ص  ۲)ج

سنت  در بریخ کتب فقیه شیعه که حکم قتل مرتّد مطرح شده، اغلب مستندات آن روایات نبوی اهل

[ و روی عن انلیب )ص( أنه  ۱آورده است: »]  املبسوط عنوان مثال شیخ طویس در  است بدون ذکر سند و منبع، به

[ و ۲قال ال حیل دم امرئ مسلم إال بإحدی ثالث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغری نفس، ]

فاقتلوه....« )مبسوط، جبن  روی عبداهلل  قال: من بدل دینه  و نزی    ۷۱ص  ۸، و ج ۲۸۱، ص۷عباس أن انلیب )ص( 

 ( ۳۵۱ص  ۵خالف ج

حکومت  منتظری و موسوی اردبییل به ترتیب در کتابهای  دو نفر از اساتید من در فقه یعین مرحوم آقایان  

بعد از حتقیق میکروسکویپ درباره تک   (۴ص ۴)ج فقه احلدود واتلعزیرات و به بعد( ۸۸)صدیین و حقوق انسان 

تک افراد مقتول یا معدوم متهم به ارتداد در عرص پیامرب به این نتیجه رسیده اند: »در کتب روایئ، تفسریی و  

  منقوالت،   این  است،  شده   نقل(  ص )  پیامرب  زمان  در  دین  از  شداگنخارج   و  مرتّدین   بریخ  ۀاییع دربارتارییخ وق

  به   و  باشد   آورده  اسالم  فردی  که   نیافتیم  دست   موردی  به  منقوالت   این  در   ما .  ندارند  معتربی  سند   األغلبیلع
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  اعتقادی   ۀرش در خروج جمرد شبهعذ  و  باشد  شده  خارج  اسالم  از  سپس  باشد  کرده  پیدا   اعتقاد  احاکمش  و  اصول

  در   ارتداد  روایات   لکیه  دقیق  برریس   از  بعد  من   حتقیق  نتایج  مجله  از   « .باشد  آن   قواننی  و   اسالم  در  نقص   اداعی  یا 

  نشده   اعدام  مرتد،  مشخص   باعنوان(  ص)  پیامرب  زمان  در  کسهیچ :  است  زیر  رشح  به  پیامرب  مورد   در  شییع  منابع

 اند. به دیگر جرائم بوده  حمکوم معدوم، جمرمان و است

 

 

 حبث دوم. جعیل بودن احادیث نبوی قتل مرتد  

ویرایش دوم کتاب در دست انتشار است )نسخه انلگییس توسط دانشاگه ادینبورگ در انلگستان، بهمن ماه  

ط  ؛ نسخه فاریس توس ۱۴۰۰جاری؛ نسخه عریب توسط املرکز العریب لالحباث و دراسة السیاسات در دوحه قطر، بهار 

( در مقدمه تفصییل آن حتقیقات جدیدی درباره آراء بزراگن اهل  ۱۴۰۰نرش اندیشه های نو، اسن آملان، تابستان  

 سنت و شیعه درباره احادیث قتل مرتد منسوب به پیامرب صورت گرفته است.  
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شلتوت،   الف. حممود  عبده،  حممد  قبیل  از  هستند  مرصی  اغلب  که  سنت  اهل  شاخص  اعملان  از  مجیع 

العزیز جاویش، عبداملتعال الصعیدی، حممد توفیق صدیق، حسن ابراهیم حسن، عبداحلمید متویل، حممد فتیح  عبد

عثمان و صادق املهدی از آزادی مذهب در اسالم دفاع کرده اند. به نظر ایشان جمازات دنیوی مرتد مشخصا  

ل اثبات است جمازات اخروی مرتد  اعدام وی خمالف قطیع با حمکمات قرآن کریم است، آچنه بر اساس قرآن قاب

اما جمازات دنیوی یعین قتل  است نه جمازات دنیوی وی. بر اساس حتقیق این اعملان مشخصا شیخ حممود شلتوت »

در فقه بر أساس روایت ابن عباس از پیامرب اثبات شده است: من بّدل دینه فاقتلوه. در این حدیث از این جهات  

سالم یا مطلق تغیری دین؟ مرد یا حیت زن؟ قتل فوری یا بعد از استتابه؟ استتابه  حبث شده است. تغیری دین از ا

موقت یا مؤبد؟ وجه نظر به مسئله تغیری یم کند وقیت توجه شود که کثریی از علما نظرشان این است که حدود  

رشیعة، قاهره، االزهر،  با اخبار آحاد اثبات نیم شود، و کفر به تنهایی مبیح دم نیست.« )شلتوت، اإلسالم عقیدة و 

 ( ۲۸۱، ص۲۰۱۵

اینیفر، عبداملجید رشیف، مجال ابلنا، امحد    ب. از قبیل حممد طالیب، محیده  گرویه دیگر از اعملان مسلمان 

صبیح منصور، حممد سعید العشماوی آزادی مذهب را اصل اسایس اسالم دانسته که هرگز نسخ نشده است. هر  

این ا انتخاب مذهب امری اختیاری است. حممد  حدییث حیت متواتر که خمالف  صل اصیل باشد مردود است. 

( متفکر تراز اول فقید تونیس ترصیح کرده که در هیچیک از کتب مقدس به جز قرآن از آزادی  ۲۰۱۷- ۱۹۲۱طالیب ) 

دیین   اما در مورد مرتد اهلیات سنیت به تعایلم قرآین وفادار نمانده و آزادیمذهب دفاع نشده است. به نظر وی: »

را جّدا ساقط کرده است. برای اعدام مرتد از یک سو به اقدامات ابوبکر در جنگ با شورشیاین که از پرداخت  

زاکت امتناع کردند استناد یم کنند و از سوی دیگر به حدیث »من بدل دینه فاقتلوه«. من در تاریخ اسالم هیچ  

... اح ندارم.  اعدام مرتد را رساغ  با حماربنی و راهزنان مسلح  امر فقیه در حمکومیت  ارتداد به شدت  ادیث 
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خملوط شده است. تمام موارد اعدام مرتد در زمان پیامرب و اوایل بعد از وفاتش بدون هیچ استثنایی درباره افرادی  

است که مسلحانه علیه امنیت مسلمانان اقدام کرده بودند. به همنی دیلل فقه حنیف زنان مرتد را از مرگ معاف  

ست. حدیث مذکور متواتر نیست، و در روش سنیت چننی حدییث پذیرفته نیست. به روش مدرن این حدیث  کرده ا 

(  ۲۴:۱۶زیر سوال است. دالیل متعدد داریم که این حدیث جعیل است. احتماال حتت تاثری سفر سوم  کتاب مقدس ) 

غریمستقیم توسط یهودیان و    که دستور رجم مرتد است جعل شده است. اگر نه مستقیم (  ۱۹-۱۳:۲و سفر پنجم ) 

 مسیحیان مسلمان شده. حدیث مذکور با تعایلم قرآن متعارض است.«      

TALBI, Mohamed (1/1/1985) ."Religious Liberty: A Muslim Perspective,"Islamochristiana ,11, 

p. 109  

حمقق دیگری در این زمینه نوشته است: »اوال سریه نبوی وجود ارتداد را نیف یم کند. ثانیا حد ارتداد    ج.

.  بعد از این جنگ حد ارتداد اخرتاع شد .  در حد ارتداد جنگ با مسلمنی نیست!  ربطی به جنگ ارتداد ندارد 

مه موالی ابن عباس و دیگری  حد ارتداد مزعوم به جمرد دو حدیث است یکی عکر.  این حرف ابوبکر هم نبود 

.  واتلارک دلینه املفارق للجماعة..  الحیل دم امراء مسلم اال باحدی اثلالث  :  حدیث اوزایع  . اوزایع بدون سند

فقهای عرص عبایس حدیث اخرتایع اوزایع را مسند کردند و دو قرن بعد به صحیح مسلم راه یافت بدون ذکر  

هستند نه فقط یکی از روات. اوزایع در دوران اموی زندیگ کرد نارص    . همه رواتش متهماوزایع در سلسله سند

و خادم آنها بوده بعد دولت عبایس را هم درک کرده  به آن هم خدمت کرده. در هر دو دولت هم متمتع بوده  

ی  است. معاویه ابتدا به فتوای فقها نیازی نداشت. حجر بن عدی را بدون اتهام ارتداد یا هم دیلل رشیع دیگر 

کشت. یزید بن معاویه هم در قتل حسنی و اهل بیتش در کربال و جنگ مدینه و هتک حرمت مکه خود را  

نیازمند فتوا ندید. با مشیت الیه توجیه یم کردند. حدیث الحیل دم امرء مسلم اال باحدی اثلالث در پاسخ سوال  
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ابوحنیفه قیاس یا اجتهاد   سفاح عبایس از او درباره اعقبت بین امیه صادر شده است! خود ازوایع  نقل کرده. 

شخص خود را بر احادیث اوزایع ترجیح یم داد. روایت من بدل دینه فاقتلوه از عکرمه مویل ابن عباس در صحیح  

«  عکرمه مشهور به کذب است حیت به موالیش ابن عباس دروغ بسته است.  مسلم یقینا از احادیث اکذبه است.

 با تلخیص(   ۵۷-۴۶، ص۲۰۰۸بریوت، موسسة االنتشار العریب،  )امحد صبیح منصور، حّد الرده،

 

 حبث سوم. روشنفکر دیین و حدیث نبوی قتل مرتد  

من در مقدمه ویرایش دوم کتاب به آراي علمای شیعه هم پرداخته ام. از مجله رای روشنفکر دیین    الف.

ه کفار و مرتدان )همچون مساوی نبودن  آیا نیم توان گفت که احاکیم نظری احاکم مربوط بحمرتم را آورده ام: »

حقوقشان با مسلمانان و وجوب قتل مرتد( و غریه مربوط به دوران تاسیسند )یعین دوران انقالب و مدیریت  

انقالیب و تالطم أحوال ...( و دوران استقرار أساسا حکم و اجتهاد دیگری یم طلبد؟« )عبدالکریم رسوش، فقه  

ایشان در این  (  ۲۱-۱۴، ص  ۱۳۷۸، بهار  ۴۶رض حرضت آیت اهلل منتظری، کیان، شدر ترازو: طرح چند پرسش از حم

 مقاهل رساغ عدم حجیت اخبار واحد در سریه عقال رفته است و در آجنا خربی از اخبار متواتر قتل مرتد نیست.  

 اکنون به رای اخری ایشان توجه کنید:    ب.
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]اسالم[ آدیم اهل جنگ بود و این اهل جنگ و قدرت و سلطه بودن از اول با ایشان بود و این روح   »پیغمربِ 

را در دین خودش خوب دمید. یعین متوجه بود که دارد یک قدرت یم آفریند و ننشست کنار که بگوید هر بالیی  

برای مواجهه با کساین که    نشینم. خییل چاالک و آماده و در صحنه رس این قدرت و دین آوردید من ساکت یم

این بذری که اکشته و آبیاری کرده را برکنند و خییل هم با شدت با آنها برخورد یم کرد. ما این شدت را در کجا 

 بینیم؟ یم 

های  اوال اینکه مرتدین را یم گفت باید کشت. این خییل نکته مهیم است. ابلته ما در تورات هم جمازات

بسوزانند و ما در اسالم سوزاندن نداریم. و شیوه مرسویم نبوده و نیست. اما این رواییت  سخیت هم داریم که نوشته  

که شیعه و سین از پیامرب نقل کردند که هرکه دینش را عوض کرد بکشندش بدون چون و چرا. روایت متواتری  

رت رواییت جایی قرار  شده است. یعین چزی مرتویک نبوده که اگیه به صوست در شیعه و سین و به آن عمل هم یم 

گرید و حاکیت از همنی قصه دارد که قدرت باید حمافظت بشود. و  بگرید. تا همنی امروز هم مورد عمل قرار یم 

 اینگونه نیست که افراد بیایند و هرچه دلشان خواست بگویند.  

ایشان فرستاد و آنها   گفتند،هایی داریم کساین که پیامرب را هجو یم کردند و شعر علیه او یم حاال ما روایت

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

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

کوشند که بگویند  نسته است. درست است در روزاگر حارض کساین یم دانیم  را باید کشت و این را چزی مذموم 

فالن روایت دروغ است، یا پیامرب ]کیس را[ نفرستادند که آن زن شاعر یا دیگری را بکشند. من نمیدانم شاید  

 هم دروغ باشد.  
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ذیرفته اند پیامرب اند و پ من االن بر رس اینها مناقشه ای ندارم. صحبت من این است که این را مذموم نشمرده 

دانستند  کرده و این را جزو لوازم دینداری و دین پیامرب یم یم تواند این اکر را بکند. و پذیرفته اند این اکر را یم 

دانستند. همه اینها مناسبت دارد با قصه اقتدارگرایی پیامرب و  و ناقض عصمت و رمحت للعاملنی بودن او هم نیم 

« )گزاریش از سخرناین عبدالکریم  .ا بر جزیره العرب و فراتر از آن حتکیم بکندخواست سلطه خودش راینکه یم 

 ، زیتون( ۱۳۹۹دی  ۱۰رسوش، دین یک قدرت است، 

اثبات شد که اگرچه در فقه سین و شیعه مرتد یف اجلمله واجب القتل است و یکی از مستندات آن    نتیجه:

ه، اما این روایت هرگز متواتر شمرده نشده است، نه در حدیث  نزی رواییت نبوی است با عنوان من بّدل دینه فاقتلو

و فقه اهل سنت و نه در حدیث و فقه شیعه. ثانیا نهایتا این حدیث خرب واحدی بیشرت نیست. ثاثلا حدود رشعیه  

با خرب واحد قابل اثبات نیست. رابعا حتقیقات جدید علمای اهل سنت از حممد طالیب به بعد این خرب را جعیل 

انسته است. در جوامع روایی شیعه این حدیث بدون سند در کتاب مستدرک الوسائل از داعئم نقل شده است.  د

یم دانیم مستدرک کتاب احادیث ضعیف و مرسل است. در فقه شیعه هم این حدیث به نقل اهل سنت آمده  

تدارگرایی پیامرب قلمداد شده از  است. بنابراین اینکه حدیث متواتر بنی الفریقنی من بّدل دینه فاقتلوه دیلل اق

اساس باطل و یب اساس است. دیگر امور انتسایب به پیامرب در نقل فوق نزی به همنی شیوه نادرست است. پایه اول  

 اقتدارگرایی پیامرب ویران شد. 

  در جلسه بعد شاهد دوم اقتدارگرایی پیامرب یعین ماموریت جنگ با مردم برای مسلمان کردنشان یا ختیری 

 بنی مسلمان شدن و مرگ )جهاد ابتدایی(، و نزی نرص به رعب را نقد خواهم کرد.     
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 وبینار نواندیشی دینی 

 ۲۰۲۱ژانویه  ۹، ۱۳۹۹دی  ۲۰شنبه 
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