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)ص(بازشناسي رفتار پيامبر اسالم

با جريان ارتداد و تغيير عقيده
سيد محمد ثقفي

:چكيده
اي است كه در عرصه مذاهب و مكاتب سياسي ـ حادثه» تجديد نظر طلبي«جريان 

شاهد ، از اردوي كمونيسم» چين كمونيست«انشعاب . به وفور اتفاق افتاده است، فكري

اي چنين مسأله، گهگاهي، در قلمرو اسالم و ديگر مذاهب نيز. اي بر اين پديده استزنده

چنين جرياني با دو چهره با ، در تاريخ صدر اسالم و حيات رسول اكرم. رخ داده است

از فضاي اسالمي سرباز زده ، فردي و احياناً افرادي، در قضايائي: كنيممتفاوت برخورد مي

.انداند و احياناً حركتهاي ناشايست و غير مقبول انجام دادهو از فرهنگ اسالمي بيرون رفته

كه دست به كنيم مهمي برخورد مي» جريانهاي ارتداد«با ظهور ، و در مواردي نيز

اسود : مانند ظهور پيامبران دروغينه.اندآشوب زده و هرج و مرج  اجتماعي را سبب شده

آيا داوري . مسيلمه كذاب و يا امتناع مرتدان از پرداخت زكات به دولت خليفه اول، عنسي

-چه بوده است؟ مسأله»  دگر انديشانغائله« حضرت رسول و قرآن كريم در مورد ارتداد و 

 اين مقاله به . كه از نظر تاريخي ـ فقهي ـ اجتماعي قابل بحث و بررسي استاي است

.دهداجمال به اين سئوال پاسخ مي

:واژگان كليدي
.انحراف اجتماعي، مانعان زكات، مرتدان، تجديد نظر طلبي، ارتداد

)شناسي دينگروه جامعه(تهران مركز هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد -1

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
Islamic Scienceعلوم اسالمي 
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:طرح مسأله
در عرصه مذهب و در كنار فرق تفسيرهاي گونه گوني از آن صورت مي گيرد 

در اصول و آموزشهاي آن ترديد كرده و ، اهي اتفاق ميافتد كه عده اي گرچه اندكگ

.نماينداحيانا تجديدنظر مي

بلكه حتي در روند سيستمهاي . البته اين پديده تفكر و عقيده انحصار به مذاهب ندارد

احيانا چنين تغييري صورت ميگيرد و به تجديدنظر ، اعتقادي بشري و مكاتب اجتماعي

چنين روندي ، ما. زندانجامد كه گهگاهي نيز سر از منازعات مكتبي و سياسي ميي ميطلب

را در دنياي معاصر در مكتب ماركسيسم و كمونيسم مالحظه مينماييم كه تجديد نظر 

به رهبري مائو در آورد كه با اردوي كمونيستي » چين كمونيست « كردند كه سر از تكوين 

صمه داشتند و به تبليغات بر عليه يكديگر پرداختند و همديگر سالها منازعه و مخا، شوروي

. و دوگماتيسم و توتاليتاريسم متهم ميكردند» ارتداد « و » نفاق « را به 

كه فضاي گسترده اي دارد و هر پيرو ديني مي » مذهب « طبيعي است كه در عرصه 

شته هاي خود تجديدنظر تواند با بازفهمي جديدي به انديشه اي نو برسد و احيانا در گذ

صريحتر از آموزشهاي دين ، گوياتر، كرده و به آئين جديد روي آورد كه احيانا كاملتر

: چنين اتفاقي در عرصه اديان بيشتر اتفاق ميافتد. كندحقيقت معنوي مذهب را تفسير، قبلي

به ،مسيحي يا يهودي بوده، زرتشتي. شودپروتستانت  مي، مثال فردي كه كاتوليك بوده

پذيرد و يا احيانا در نظام سنتي اديان تجديد نظر آورد و دين جديد را مياسالم روي مي

چه اين مسئله در چنان. گرددكرده كه گهگاهي در جامعه به ارتداد و مرتد بودن متهم مي

موسي بن ميمون در دنياي اسالم و پيشاپيش براي سلمان ، 18ا در قرن مورد باروخ اسپينوز

.فاق افتاده بودات، فارسي

:شودخواننده با چند پرسش جديد مواجه مي، در اين اينجا

اي توان فرد جديد را با تفسير نو و تغيير عقيده از مذهبي به مذهب و عقيدهآيا مي.1

مؤمن و مسلمان تلقي كرد؟، باز هم ديندار، ديگر

 اين تغيير حكم و شرايط، آيا اگر چنين اتفاقي در عالم اسالم اتفاق افتاده باشد.2
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مسلمان است و حكم اهل قبله را دارد؟، آيا باز هم آن طرف.  شودعقيده چگونه تلقي مي

و پديده ارتداد چگونه داوري داشته و » مرتدين « ، قرآن در مورد چنين اشخاص.3

كند؟چگونه آنرا ارزيابي مي

رفتار حضرت محمد در سيره اجتماعي خود در صدر اسالم با چنين افراد و .4

وهها چگونه بوده است؟گر

.خواهد اين مسئله را از چند نظر به اجمال مورد مطالعه قرار دهدنگارنده مي

در زمينه اديان .1

در قلمرو قرآن .2

در سيره اجتماعي ـ سياسي پيامبر اسالم.3

در روند و سير زندگي مسلمين و تمدن اسالمي.4

در زمينه اديان .1
 از مباحث علم كالم جديد است كه در يكي، توان گفت كه اين مسئله امروزهمي

فراوان ، دنياي روز بسيار مطرح بوده و در دانشگاههاي مغرب زمين و در قلمرو فلسفه دين

.باشدمطرح مي

باشد از اين جهت از آنجا كه اين بررسي و تحقيق بطور اجمال و فشرده مطرح مي

.مايدنمسائل را بصورت اجمال و در عين حال گويا و صريح مطرح مي

» پويائي ايمان« اين مسئله را در كتاب خود »پل تيليش«يكي از دانشمندان عصر جديد 

.كنيمبطور فشرده طرح كرده است كه ما مطالب تيليش را باز گو مي

روياروئي مذهب با مذهب 
نه تنها در محيط مذهبي بلكه حتي ، هاي اعتقادي زيادي وجود داردجامعه، در دنيا«

ها با يكديگر ارتباط متقابلي دارند و دائماً و از اكثر اين جامعه، كوالريستي نيزدر فرهنگ س

».دهندخود يك نوع هماهنگي و تعامل و تساهل به همديگر نشان مي

هاي قابل توجهي هم وجود دارد كه بيشتر زير فشار سياسي هستند معموال البته استثناء

بينند و لذا چندان حالت تعامل و تساهل با ميخود را مطلق ، سيستمهاي بمانند ماركسيستي
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.دنياي ديگري را ندارند

خود را دنياي آزاد معرفي ، نظامهاي دموكراتيك هستند، در واكنش به اين سيستمها

بيند و به نوعي هايي وجود دارد كه خود را مطلق مياستثناء، در جهان مذهب نيز. كنندمي

تنها حقيقت مطلق ، ند دكترين رسمي كليساي روميكجهان ديگر مذاهب را باطل تلقي مي

تيزم وجود نراه منفي اصولگرايان پروتستا، در برابر آن. داردخود را با صراحت اعالم مي

.كنددارد كه به نظام شكل و ساختار مسيحيت سنتي اعتراض مي

به آساني ، در اين وضع ناسازگاري و ناهماهنگي به عنوان يكي از ويژگيهاي مذهب

) خداخواهي(اگر ايمان حوزه حضور گرايش به مطلق . تواند قابل فهم و ادراك باشديم

دارد صد است و اگر هر گرايش به مطلق در اديان مختلف حضور خود را با قاطعيت اعالم 

ستاره ، هالل، به مانند صليب(كند قطعا سمبل ويژه آن گرايش در صد حق و يقين تلقي

 در ويژگي نامحدود و  قطعاً،هااين سمبل. سهيم بوده و نفوذ دارددر اين مطلق قطعا ) داوود

گرچه خود نيز در محدوده خود نامحدود و غير مشروط . كنندبي شرط خود نفوذ مي

. همين طور منبع ناسازگاري و عدم تساهل است، در عين حال كه منبع شرك است، است

يعي است چنين وضعي ضرورتاً شرك طب. كندها را نفي ميديگر تبيين، يك تبيين از مطلق

اين وضع  در سرگذشت همه ادياني كه عقيده خود را قاطعانه اعالم . آلود و شيطاني باشد

با وجود اينكه . چنانچه در عرصه مسيحيت نيز اتفاق افتاده است. افتداتفاق مي، كنندمي

و با آن سر كند مذهب ديگري از مسيحيت را نفي مي، سمبل مسيحيت با برتربيني خود

هاي ديگر شاخه هاي مسيحيت ناسازگاري دارد تاريخ مسيحيت از تكفيرها و بدعت خواني

.ستامشحون 

راه تساهل عرفان و تصوف 
اين است كه تبيين گرايش به مطلق فردي يا جمعي يا ، تفوق و برتري تصوف سنتي

 راهها )د انفس الخاليقالطرق الي اهللا بعد(:دارد كهگيرد و اعالم ميمذهبي را جدي نمي

هاي سفت و تواند از سمبلبسوي خداوند به تعداد نفوس بشري است لذا به آساني مي

در ، چنين خونسردي و تساهل. بگذرد و تسامح كند، دارندسخت مذاهب كه آنرا اعالم مي
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.تساهل و مدارا است، همان تسامح، رابطه با مطلق گرائي

ها و انحرافات وجودي واقعيت يروي انتقال بد شكليفاقد ن، اما اين تسامح و تساهل

تصوف و عرفان از مذاهب تنها ، به عبارت ديگر، بيندهمه مذاهب را چهره زيبا مي. است

گيري و تعصب هاي قالببينند و از جنبهبعد زيبائي و جذابيت و عشق به خداوند را مي

.گذردمي) داند باطل ميبيند و ديگري راكه هر مذهب خود را مي(دكماتيكي مذهب 

اديان سه گانه
 توحيد خالص .يابدتجلي مي» خداي تاريخ «يت به نام در يهوديت و مسيحيت واقع

پيام عدالت عمومي در . جنگ بر ضد همه خدايان شرك است،  پيامبران)انحصاري(

ا با اسالم و مسيحيت ر، همه اين پيامها اديان يهوديت، و رحمت عمومي در انجيل، تورات

. ناسازگار و ناهماهنگ ساخته است، بت پرستانه، دنياهاي شرك آلود

هرگز سهل ، اين اديان عدالت تاريخ و انتظار پيروزي پاياني عدل بر ظلم و ستم

آنها هم با همديگر ناسازگارند و مي . انگاري و خونسردي تصوف هندي را نمي پذيرد

اين . جه شرك آلود وجود داشته باشندتوانند به صورت دينهاي خشك فاناتيك و در نتي

!!!و توحيد تنزيهي تصوف و عرفان، است تفاوت توحيد خالص پيامبران

پرسش جدي
! آيا رويارويي مذهب با مذهب ديگر به يكي از دو راه منتهي مي شود؟: استاينحاال سؤال

تساهل و خونسردي بدون ميزان و معيار؟.1

!؟كداميك؟يا ناسازگاري بدون انتقاد از خود.2

 است بنابراين اين يك )خداوند(اگر ايمان چنين تفسير شود كه آن حضور مطلق 

خود انتقادي . باشد و يك آلترناتيو براي پيروزي و غلبه بر ناسازگاري استنقطه مثبت مي

. اعالم ميدارند، روشن در ارزش نسبي سمبلهايي است كه آن مذاهبنقطهمذهبيوهر ايماني

ه و مذهب ؟تغيير عقيد
.مفهوم تغيير عقيده و مذهب فهميده ميشود، دقيقا از اين نقطه نظر
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چند معني را تضمين كرده است كه احيانا ) conversion(اصطالح تغيير عقيده 

.مفهوم آن را مشكل مي كند

گاهي تغيير عقيده به اين معنا است كه فرد از فضايي به يك فضاي روشن و باز تغيير 

 اگر .فهوم خداجويي و گرايش به مطلق در آن بسيار واضح و روشن استمي يابد كه م

بديهي است كه هر تجربه معنوي و روحي جديد ، معني  و مفهوم تغيير عقيده  همين است

. يك تغيير عقيده است

و گاهي نيز تغيير عقيده به اين معني است كه فردي از يك سلسله اعتقادات به يك 

. يابدر ميسري اعتقادات ديگر تغيي

تغيير عقيده چندان ارتباطي با گرايش به مطلق و خداجويي ، البته در اين صورت

تنها نكته مهمي كه قابل توجه . ممكن است اتفاق بيافتد و يا اتفاق نيافتد، اين معني. ندارد

 بهتر و روشن تر )خداجويي(اطالق گرايش به مطلق » عقيده جديد« اين است كه در ، است

به اين معني ) conversion(اگر تغيير عقيده .  قبلي نگهداري و حراست مي شوداز عقيده

.طبيعي است كه از اهميت زيادي برخوردار است، ملحوظ شود

)Poul.Tillich.Dynomics of  faith. p:122-124.New York.1957.(1

بهاي اشاره دارد كه اگر مذاهب را تنها در قال» پويايي ايمان«پل تيليش در كتاب 

احيانا مذاهب با همديگر سر ناسازگاري دارند و جنگ هفتاد و ، خاص آن مالحظه نماييم

به ،  چنانچه اگر تاريخ جهان را مالحظه كنيم.ميان پيروان مذاهب اتفاق ميافتد، دو ملت

از ناحيه جنگ مذهب با ، شويم كه بيشتر جنگهاي خونين ميان انسانهاخوبي متوجه مي

! ه است و چه خونهايي كه در اين راه ريخته نشده است؟مذهب اتفاق افتاد

آن وقت ادياني كه . اما اگر تغيير مذهب در محتوا و گرايش به مطلق مالحظه شود

دقيقا ، بسيار روشن و واضح متجلي است، در عرصه تجربه ديني آنها، وجود خداوند

.جذابيت آنها بيشتر خواهد شد

 انتشارات بهمن 150 ـ148پويايي ايمان صفحات . اين كتاب به قلم نويسنده به فارسي ترجمه شده است-1

1385برنا ـ پاييز ـ 
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پذيرد كه طوري از تجربه ين صورت تحقق ميو در همين رهگذر تغيير مذهب به ا

اعتال است و يا در سلسله ، كه البته اين خود، معنوي و روحي به طور ديگري تغيير يابد

تغيير روشني از خداوند عرضه شود كه آنهم مطلوب و امري قابل قبولي ، عقايد جديد

. است

نوي است ارتقا يك نوع سير مع، و طبيعي است كه اين نوع تغيير مذهب و عقيده

ذهن و ، يافتن به سطح بااليي از تجربه ديني و حضور خداوند در زندگي است كه خود

و يقينا اين نه ارتداد است كه . عين را جال مي بخشد و به زندگي و انسان نورانيت مي دهد

. خود ارتقا است

صه قطعا ممكن است ما سير تحول روحي امثال سلمان فارسي و هزاران متحوالن عر

اديان را از اين قبيل به حساب آوريم و طبيعي است كه چنين تحولي بسيار نادر بوده و يقينا 

. عده بسيار اندكي از صاحبان انديشه متعالي به اين نوع تحول دست مي يابند

نژادي و احيانا گروهي از ، نه اينكه از موضع سياسي و بدخواهي و لجبازي قومي

د و نه فقط به ارتقاي معنوي دست پيدا نكنند بلكه به صورت مذهبي به مذهبي ديگر گراين

 طبيعي است كه چنين آدمهايي از نظر اجتماعي افرادي .عنود و بدبين دربيايند، آدمي لجباز

به حساب آمده و از ) Anomy(آنومي، دشوار و ناسازگار با جامعه و به تعبير اميل دوركم

دانست و راههاي حل اين » آسيب«ن را نوعيكه بايد آ. شوندنظر اديان مرتد تلقي مي

. معضل اجتماعي را ارائه نمود

به نظر ميرسد آنچه بيشتر در زمينه اسالم به ويژه در صدر اسالم دوران پيامبر اتفاق 

را از منظر قرآن و سيره » ارتداد« اينك جا دارد مسئله . انداز اين قبيل بوده. افتاده است

.آنگاه به داوري نهايي دست يابيم،  قرار دهيمپيامبر دقيقا مورد مطالعه

ارتداد در قرآن .2
است  و در قرآن هم بارها در اين » رجوع و بازگشتن « در لغت به معني ، ارتداد

)198راغب ـ (مفهوم به كار رفته است 

ارتداد از راه برگشتن را گويند اما ارتداد و رده مخصوص به كفر است و ارتداد 
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)25سوره محمد  آيه .ان الذين ارتدوا علي ادبارهم(.  اسالم را گويندبازگشتن از

ترين آياتي اما صريح. در چندين آيه مسأله ارتداد مطرح شده است، در قرآن كريم

چندين آيه معدود است، حكم صريح و داوري نهايي بيان شده است، كه درباره ان

: اينك به اختصار به آيات قرآن اشاره ميشود

y7«   217 بقره آيه سوره tΡθ è= t↔ ó¡o„Ç tãÌ� öκ¤¶9$#ÏΘ#t� ysø9$#5Α$tF Ï%ÏµŠ Ïù(ö≅ è%×Α$tF Ï%ÏµŠ Ïù×
� Î6 x.(<‰ |¹ uρ tã

È≅‹ Î6 y™«! $#7� ø� à2uρÏµÎ/Ï‰ Éfó¡yϑø9$#uρÏΘ#t� y⇔ø9$#ßl#t� ÷z Î)uρÏ& Î# ÷δ r&çµ÷Ψ ÏΒç
t9ø. r&y‰ΨÏã«! $#4èπuΖ÷GÏ� ø9$#uρç
t9ò2r&z ÏΒ

È≅ ÷F s) ø9$#3Ÿω uρtβθä9#t“ tƒöΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ4®LymöΝ ä.ρ –Šã� tƒtãöΝ à6ÏΖƒ ÏŠÈβ Î)(#θ ãè≈ sÜtGó™ $#4 tΒ uρ÷ŠÏ‰ s? ö� tƒöΝ ä3ΖÏΒ tã

ÏµÏΖƒ ÏŠôM ßϑuŠ sùuθ èδ uρÖ� Ïù% Ÿ2y7 Í× ¯≈ s9'ρ é'sùôM sÜÎ7 ymóΟ ßγ è=≈yϑôã r&’Îû$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#Íο t�Åz Fψ$#uρ(y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρÜ=≈ ysô¹ r&Í‘$̈Ζ9$#(

öΝ èδ$yγŠ Ïùšχρ à$Î#≈ yz∩⊄⊇∠∪

: بگو... كرديدميكنندگانسؤال، حرامهاماهدركردنجنگبارهدر، تواز.1

بهمردمگرايشو (خداراهازجلوگيريولي» !است؟بزرگ) گناهي(، )آناندرجنگ«

، )انآن، سالاخراجو»الحراممسجداحترامهتكواوبهنسبتورزيدنكفرو) حقآيين

، كفربهرامردمكه، نامساعدمحيطو (ايفتنهايجادو» !است؟آنازمهمترخداوندنزد

، بريدميشماباپيوندهاي، مشركانو. استباالترقتلازحتي) داردبازميايمانازوتشويق

درو، برگردد) ، آيينشازكهكسيوليبرگردانند؛آيينشازراشما، پرستبتاگرتا

، آنانو... دهندميبرباد، آخرتودنيادر، او) گذشته (نيكاعمالتمام، بميردكفرحال

 كارزار )مسلمين(كافران پيوسته با شما .».بودخواهندآندر) گونههمينودوزخند؛اهل

كنند تا آنكه اگر بتوانند شما را از دين خود برگردانند و هر كس از شما از دين خود 

اعمالشان ضايع و باطل گرديده در ، چنين اشخاص، كفر باشد تا بميردبرگردد و به حال 

. دنياو آخرت و اهل جهنم اند و در آن هميشه معذب خواهند بود

:در اين آيه به چند نكته تاكيد ميشود

كافران همواره تالش دارند كه مسلمانان را از دينشان برگردانند و با جنگ گرم و •

. ي حمله كنند تا آنكه به آرزوي خود برسندهجوم فرهنگي به كيان اسالم
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. آثار منفي ارتداد حبط و باطل شدن اعمال مرتدان و خلود در آتش جهنم مي باشد•

β¨«، 90سوره آل عمران آيه .2 Î)tÏ%©!$#(#ρ ã� x� x.y‰÷è t/öΝ Îγ ÏΨ≈yϑƒ Î)¢Ο èO(#ρ ßŠ#yŠø— $##\� ø� ä. ©9Ÿ≅ t6 ø) è?

óΟ ßγ çGt/öθ s?y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρãΝ èδtβθ —9!$�Ò9$#∩⊃∪  «

راهايندرو(، افزودند) خود (كفربرسپيدهوشدندكافرايمانازپسكهكساني.3

صورتمرگآستانهدرياناچاريرويازكه) (آنجاتوبههييك) ، ورزيدنداصرار

گمراخداراههمكهچرا (اند)واقعي (گمراهتر)! آنهاو» .)شودنميقبول;گريختيمي

)90!). (راتوبهراههمو. اندكرده

:دو نكته
. عدم قبول توبه مرتد با لجبازي و ازدياد در كفر•

.ضاللت و گمراهي مرتد از راه راست و استقامت•

βÎ)šÏ%©!$#(#ρ¨«.25آيه سوره محمد ـ .4 ‘‰ s? ö‘ $##’n?tãΟ Ïδ Ì�≈t/÷Šr&. ÏiΒÏ‰ ÷èt/$tΒẗt7s?ÞΟßγs9”y‰ßγø9$# 

ß≈ sÜø‹ ¤±9$#tΑ§θ y™öΝ ßγ s94’n?øΒ r& uρóΟ ßγ s9∩⊄∈∪  «

شيطان، كردندحقبهپشت! آنهاستبرايهدايتشدنروشنازبعدكهكساني

)25! (استفريفتهطوالنيآرزوهايبارا، آنانودادهزينتنظرشاندررازشتياعمال

 بر در آيه نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه مرتدان را شيطان فريب داده و آنها را

. كجروي و پيروي از هوسها ترغيب مي كند

آنچه در اين ايات مشاهده ميشود تنها از بطالن و حبط عمل و كيفر آخرتي صحبت 

. ميشود و به هيچگونه كيفر و جزاي دنيوي از قبيل قتل و اعدام اشاره نگرديده است

راض از اسالم نه فقط يك عمل سلبي و اع»  ارتداد« اما بايد توجه داشت كه منظور از 

بلكه ارتداد آنوقت تحقق ميابد كه تنها جنبه اثباتي آن . و عقايد حقه و ضروريات دين است

بنابراين اگر كسي در . در نظر گرفته شود و شخص مرتد اصرار بر افكار خود داشته باشد

عقايد خود تحقيق نمايد و در راه فهميدن دين حقيقي از دين مخلوط و التقاطي و پاكسازي 

و پيرايش آن از پوست خرافات و افسانه ها تالش كنند و و از طريق پرسشهاي علمي 

نوعي اعتراض و ، چندين مسأله را مطرح نمايد كه ممكن است در نظر عامه و عوام مردم
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. هرگز چنين اعمالي را نميشود ارتداد تلقي كرد، ارتداد تلقي شوند

به نظر ميرسد ،  قرآن آمده استبا مالحظه مجموع آيات كه در تفاصيل سوره هاي

بيشتر جنبه سياسي داشته و به نوعي با لجبازيهاي نژادي كه در ميان اعراب ، كه اين ارتدادها

قرآن آن حوادث را نقل ميكند و از انحطاط فرهنگي بطالن اعمال و ضاللت و ، وجود دارد

. دهدگمراهي حاميان آنها و خلود در آتش قيامت خبر مي

نچه امروزه در جامعه هاي مسلمان پديد آمده است و به انگيزه هاي سياسي بنابراين آ

 چنانچه نظاير اينها را در اين .ديني و ارتداد مي كندهر گروهي رقيب خود را متهم به بي

. هرگز مشمول ارتداد ديني صدر اسالم نبوده و نيستند، چند سال اخير مشاهده كرديم

رفتار پيامبر با دگرانديشان.3
اگر بخواهيم حكم و داوري دقيق اسالم را درباره دگرانديشان و به اصطالح مرتدان 

ضروري است كه يك به يك حوادث اتفاقي زمان پيامبر را مالحظه نمايم ، مالحظه نماييم

. كه پيامبر چگونه با اين گروه كج انديشان رفتار كرده است

ابر گروه كج انديشان و منحرفان و به نظر ميرسد كه پيامبر اسالم دوگونه رفتار در بر

احيانا مرتد شده و از گروه مسلمانان جدا ،  آنهاييكه به طور فردي:مرتدان داشته است

پيامبر به طور نرم و ماليم برخورد كرده و توبه آنان را . گرديده و به دشمن پيوسته است

. پذيرفته است

وهي راه انحراف را پيش ولي آنهايي كه عده اي را تشكيل ميدادند و به طور گر

تبديل شده » جرياني « ميگرفتند و به اسالم و مسلمانان ضربه ميزدند و به اصطالح به يك 

پيامبر طبق آيات قرآني با آنان برخورد شديدي داشته و حكم به قتل و اعدام آنها . بودند

. داده است

:اينك شواهد

حارث بن سويد بن صامت .1

 نفر از 10 حارث بن سويد  همراه :از ابن عباس نقل مي كند » اسدالغابه« ابن اثير در 

و به مدينه برگشت و هنگاميكه .  سپس حارث پشيمان شد.اسالم برگشتند و به مكه پيوستند

فرستاد كه به پيامبر ابالغ نمايد كه ، به نزديكي مدينه رسيد به دنبال برادرش جال بن سويد
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كامال . جذر بن زياد را در جنگ احد كشته بودحارث پشيمان شده و از كرده خود كه م

اقرار به شهادتين مي كنم آيا توبه ) حارث(نادم است و گفت از حضرتش به پسرش كه من 

 جالس پيش رسول خدا .من پذيرفته است و گرنه رو به شرق آورم و جالي وطن مي كنم

توحيد را دوباره آمد و داستان را بازگو كرد كه آري حارث پشيمان شده است و شهادت  

 » اال الذين تابوا من بعد ذالك و اصلحوا«  آيه آمد .سر ميدهد

جالس سراغ برادرش حارث رفت و او را به مدينه باز گردانيد و از رسول خدا 

ابن  اثير ـ . ( پيامبر توبه اش را پذيرفت و او را عفو كرد.معذرت خواهي كرد و توبه نمود

).292 ـ 291 ـ صفحه 1ه ـ جلد اسد الغابه في معرفه الصحاب

›y#ø«آيه در ذيل تفسير » مجمع البيان«طبرسي در تفسير خود   x.“Ï‰ôγtƒª!$#$YΒöθs%(#ρã�x�Ÿ2

y‰ ÷è t/öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î)(#ÿρ ß‰Îγ x©uρ¨β r&tΑθ ß™ §�9$#A, ymãΝ èδ u!% ỳ uρàM≈ oΨ Éi@t6 ø9$#4ª! $#uρŸω“Ï‰ ôγ tƒuΘöθ s) ø9$#t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩∇∉∪ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&öΝ èδ äτ !#t“ y_¨β r&öΝ Îγ ø‹ n= tæsπoΨ ÷è s9«! $#Ïπs3 Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρÄ¨$̈Ψ9$#uρt Ïè yϑô_r&∩∇∠∪tÏ$Î#≈ yz$pκDÏùŸωß#¤� sƒ ä†ãΝ ßγ ÷Ζtã

Ü>#x‹ yè ø9$#Ÿω uρöΝ èδtβρ ã�sàΖãƒ∩∇∇∪�ω Î)tÏ%©!$#(#θ ç/$s?. ÏΒÏ‰ ÷è t/y7 Ï9≡sŒ(#θ ßsn= ô¹ r& uρ¨β Î* sù©! $#Ö‘θ à� xîíΟŠ Ïm§‘∩∇∪  «

 او را حارث بن . اين آيه در مورد فردي از انصار نازل شده است: گويد89ـ86آل عمران 

سويد بن 

گواهيوايمانازبعدكه، فرستيمميهدايتراكنندگانآوريجمعخداوندچگونه«

جمعيتش، خداو! شدند؟كافر! آنهاستبرايروشن) هاينشانهآمدنورسولحقانيتبه

)86! (كردنخواهدهدايتراستمي

بر) مسلكانهممردمو، فرشتگانوخداوند) طردو (لعنكهاستاين! آنهاستكيفر

)87! (آنهاست؟

بهو، ورزندنميتخفيف) مجازاتشان» .كندمي) نفرينوطردو (لعنايندرهمين

)88). (شودنميدادهمهلت)! آنها

گناهانتانجبرانمقامدرو (;نماينداصالحوكنندهتوب، )آنانازپسكهكسانيمگر

. استبخشندهوآمرزنده، خداوندزيرا) ;شدخواهدپذيرفته)! آنهاتوبهكه، برآيندگذشته

)89(
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 او را حارث بن سويد بن صامت .اين آيه در مورد فردي از انصار نازل شده است» 

طور حيله گرانه كشت و فرار كرد و از  او در جنگ احد مجذر بن زياد بلوي را به .گويند

خويشانش را پيش رسول خدا فرستاد ،  سپس پشيمان شد.اسالم خارج شد و به مكه پيوست

كه آيا توبه او پذيرفته است ؟ آنها از پيامبر پرسيدند كه آيا توبه حارث پذيرفته است آيه 

گفت آيه چنين نازل شده نزول ايه را كسي پيش حارث آورد و » اال الذين تابوا « :نازل شد

پيامبر از تو راستگوتر است و خدا ،  من مي دانم تو صادق و راستگويي: حارث گفت.است

 توبه كرد و دوباره به گروه .از هر سه راستگوترين است و حارث به مدينه برگشت

.مسلمانان پيوست

سالم امين اال.( به نقل طبرسي اين روايت از طريق حضرت صادق نيز نقل شده است

).72 صفحه 9 ـ به نقل از بحار النوار ـ جلد 788 ـ صفحه 2طبرسي ـ مجمع البيان ـ جلد 

ساره .2
 او كنيز عمرو بن عبدالمطلب بود و او كسي است كه نامه حاطب ابن :ابن اثير گويد

سپس مرتد شد و ، مسلمان بود، وقتي كه او پيش رسول اهللا بود. ابي بلتعه را به قريش رسانيد

كامل . ( علي بن ابيطالب او را به قتل رسانيد.ه مكه برگشت و پيامبر دستور داد اورا بكشندب

).251 ـ صفحه 2ابن اثير ـ جلد 

وقتي كه پيامبر ميخواست به مكه برود حاطب ابن ابي : اما در برخي روايتها آمده است

او نامه را به . بالغ كردبلتعه به قريش نامه اي نوشت و عزم رسول اهللا به سوي مكه به آنها ا

جبرئيل خبر را به پيامبر رسانيد حضرتش علي بن بيطالب . ساره داد كه آنرا به قريش برساند

. را از او بگيرندآن و زبير بن عوام را دنبال زن فرستاد كه 

اين دو به سرعت خود را به زن رسانيدند و او را در منزل حليفه از شتر پياده اش 

 من سوگند مي خورم كه پيامبر :علي گفت. چيزي پيدا نكردند، ر را گشتندكردند و بار شت

 تو بايد نامه را به ما بدهي و گرنه ما خود بار را باز .انددروغ نمي گويد و به او دروغ نگفته

.كنيممي كنيم و نامه را پيدا مي

 را خود گفت رويتان را برگردانيد تا نامه. زن وقتي ديد علي و زبير اصرار دارند
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.او از ميان گيس سر خود نامه را در آورد و به علي داد. تقديم نمايم

 اما از حضرتش امان خود . برخي گويند پيامبر در فتح مكه فرمان به قتل او داد

 ـ 4 ـ سيره ابن هشام ـ جلد 161 ـ صفحه 2تاريخ طبري ـ جلد . ( پيامبر امانش داد.خواست

) .53صفحه 

بن اسرح عبداهللا بن سعد .3

 عبداهللا بن سعد قبل از فتح مكه اسالم :مي گويد» االستيعاب« محمد بن عبدالبز در 

آنها را مي ،  از آنجا كه او خط و نوشتن بلد بود در آياتي كه به پيامبر نازل ميشد.آورد

من محمد را از آنچه « او به قريش مي گفت . سپس مرتد شد و به مكه برگشت. نوشت

عليم « گفتم من مي» عزيز حكيم « :  او به من مي گفت. ميكردمخواست منصرفمي

. همه اش درست و صحيح است،  او مي گفت بلي)آيه را تفسير مي كردم(»  حكيم

 پيامبر دستور داد كه او را همراه عبداهللا بن خطل و .و قتي روز فتح مكه فرا رسيد

عبداهللا بن سرح فرار . ا را بكشندمقليس بن صبابه گرچه به دستار كعبه آويزان باشند آنه

 عثمان . عثمان برادر رضاعي او بود و از مادر عثمان شير خورده بود.كرد و پيش عثمان آمد

عبداهللا را پنهان كرد و بعدا پس از اطمينان از پيامبر او به پيش حضرتش آورد و باري او 

ز آنكه عثمان برگشت  پس ا.بلي» پيامبر مدتي سكوت فرمود و سپس فرمود . امان خواست

. ما سكوت نكرديم جز اينكه يكي از شماها بلند شود و او بكشد: پيامبر به اطرافيانش فرمود

 بر پيامبر شايسته نيست كه : پيامبر فرمود.مردي از انصار گفت يا رسول اهللا اشاره نفرموديد

 !!.چشمش خيانت بورزد  با ايما و اشاره به كشتن كسي فرمان دهد

در فتح مكه عبداهللا بن سرح اسالم اورد و خوب مسلمان شد از او هرگز چيز ، بعدها

. او يكي از نجباي قريش بود. منكري ديده نشد

.  هجري والي يكي از شهرها كرد25عثمان در دوره خالفت خود او را در سال 

ث در عين همين حدي) .52 ـ صفحه 4 ـ سيره ابن هشام ـ جلد 918 ـ صفحه 3االستيعابـ جلد (

.) 200 ـ صفحه 8كافي ـ جلد . (كافي هم آمده است

عبداهللا بن جحش .4

در .  او از مهاجران حبشه بود:مي گويد» الكامل في التاريخ « ابن اثير در تاريخ خود 
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. آنجا مسيحيت را پذيرفت و از دنيا رفت

داهللا بن در بحار االنوار آمده است كه زن عبداهللا ـ ام حبيبه ـ در خواب ديد كه عب

. گفتم او حالش دگرگون شده.او ترسيد. صورت زشت و بدقيافه دارد، شوهرش، جحش

ديني بهتر از . اما ديدم صبحگاهان عبداهللا به من مي گويد من درباره دين مطالعه كردم

 سپس به دين محمد .نصرانيت پيدا نكردم لذا مسيحي شدم و به آئين عيسي مسيح آمدم

.  از آن برگشتم و به مسيحيت گرويدماسالم وارد شدم و بعد

 آنچه به حالت بهتر است آن را انتخاب كن و سپس داستان :گفتم، ام حبيبه مي گويد

او همواره شراب .  عبداهللا ديگر با ام حبيبه زندگي نكرد.خواب خود را به او بازگو كردم

.)43 ـ صفحه 21بحاراالنوار ـ جلد . (مي خورد تا اينكه مرد

خود يكي از مسائل غامضي است . لت خواب بر واقعيت چقدر حجيت داردالبته دال

به نظر ميرسد از آنجا كه خواب چندان . كه در عرصه انديشه كالم و عقيده مطرح مي باشد

لذا دليل بودن اين خواب خود در غايت ، حجيت ندارد به ويژه در مورد اصول اعتقادات

!ضعف مي باشد 

داستان جريان ارتداد
اند و با اعوجاج و انحراف خود ا كساني كه به صورت گروهي از اسالم برگشتهام

. اند خود مسئله اجتماعي قابل توجهي استجرياني را از دسته ارتدادگرايان به وجود آورده

وقتي كه ، اين مسأله در عرصه هاي فرهنگهاي به خصوص اديان طبيعي به نظر ميرسد

به اصطالح . انداصول و عقايد آن شده، منكر ضرورياتگروهي از مذهب مادر جدا شده و 

به حساب آمده به خصوص اينكه دست به » آسيب اجتماعي « جامعه شناختي آن يك 

. اغتشاش و هرج و مرج گشوده باشد

دو پيامبر دروغين و اغواي و اعواجاج آنها »مسلميه كذاب« و » اسود عنسي « گروه 

اتفاق افتاده ، ست دقيقا در اواخر ايام رسالت پيامبر خداخود داستان غم انگيزي است كه در

. است

عيهيله پسر ،  اسم اسود عنسي:ابن مسكويه، ابن اثير، به نقل مورخان مسلمان طبري
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كارهاي عجيبي انجام ميداد لحن گفتارش دل هر . مردي كاهن و شعبده باز بود. كعب بود

. اي را مسحور مي كرد و جذبش مينمودشنونده

او به صنعا يمن . بعد از حجة الوداع رسول اهللا بود، روج و ادعاي نبوت كاذبانه اوخ

فروة بن مسبك نماينده پيامبر در يمن جريان و قصه را به . آمد و مردم را اغوا مي كرد

 در اثر التهاب و هرج و مرج  اوضاع اجتماعي معاذ بن جبل از يمن فرار .پيامبر گزارش داد

هر دو معاذ و ابوموسي از تنگي اوضاع . ي اشعري آمد او در مارت بودكرد و پيش ابوموس

. و عمرو بن خالد به مدينه برگشت. به حضرت پناهنده شدند

 را كشت و با زن او به زور )يكي از ايرانيان مقيم يمن(اسود عنسي شهر بن باذام 

اي از ايرانيان ش عده پيامبر به پي.زن دختر عموي فيروز شهريار ايرانيان بود. ازدواج كرد

نماينده اي فرستاد و از آنها خواست كه كار اسود را تمام كنند و او را يا ، ساكن يمن

در اين كار از عده اي از رجال با شهامت و شجاع . بكشند و يا با او برخورد سخت نمايند

 به كمك كمك بگيرند و به قبايل حمير و همدان پيام فرستاد كه. كه از آنان نام برده بود

.ايرانيان بشتابند و كار اسود عنسي را يكسره كنند

گفتند . ايرانيان دسته جمعي با همراهي ديگر مسلمانان پيش زن اين مرد تبهكار آمدند

پدر و شوهرت را كشته و تو را به زور گرفته است از او چه ، اي زن اين مرد فاسد شعبده باز

او در خانه تنها است و نگهبانان در .  است او پيش من منفورترين آدم:خبر داري؟ گفت

 ديوار را خراب . خالي است)كه او در آنجاست(اما اين خانه . انداطراف قصر او گرد آمده

.  مسلمانان خانه را خراب كردند و وارد منزل شدند.وارد خانه شويد كارش را بسازيد، كنيد

 اسود .را گرفت و او را كشتسپس سرش . فيزور ديلمي وارد خانه شد و با او گرم گرفت

. به مانند گاو خرخر مي كرد

: اين چيست ؟ چرا او به مانند گاو خرخر مي كند زن گفت:نگهبانان رسيدند و گفتند

 او شيطاني داشت كه بر او .او پيامبر است بر او وحي مي شود و سپس خاموش شد و افتاد

او شعبده بازي كرده و ، در اثر آناو را وسوسه مي كرد او را فشار ميداد و ، مسلط بود

. خزعبالت مي بافت
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شعارشان را سر دادند و سپس اذان گفتند ، مسلمانان و ايرانيان مسلمان، وقتي صبح شد

: با صداي بلند چنين مي خواندند، و در ضمن اذان

 سپس دست به غارت گشودند . كذاب)اسود(اشهد ان محمدا رسول اهللا و ان عيهيله 

 جريان قتل . سپس اصحاب پيامبر به كارشان پرداختند.انه بود به يغما بردندهر چه در خ

. اسود عنسي را به پيامبر گزارش كردند

پيش ، پيشاپيش داستان را به حضرتش رسانده بود رسول اهللا) جبرئيل(اما پيك وحي 

يد و خبر مرگ و قتل و قتل اسود عنسي را به اطالع مسلمانان رسان، از دو روز از وفاتش

 قاتل و كشنده او مرد مباركي است از خانداني . اسود را ديروز كشتند:فرمود

. پيروز باد فيروز،  فيروز: او كيست ؟ فرمود:گفتند.بزرگوار

. نامه فيروز بعد از وفات رسول اهللا به مدينه رسيد و بدست ابوبكر واصل شد

پسر خواهر ، روز في:گويند، مدت خروج و قتل اسود عنسي چهار ماه طول كشيد

نجاشي بود ولي خبر صحيح آن است كه او يك ايراني اصيل و بزرگوار بوده كه سالها در 

2 ـ الكامل في التاريخ جلد 253ـ247 صفحه 2تاريخ طبري ـ جلد . (يمن زندگي مي كردند

).161 تا 156 ـ صفحه 1 تجارب االمم ـ جلد : ابن سكويه.341ـ331ـ صفحات 

ي ديگر پيامبر كاذب مسيلمه كذاب و سجاح بوده اند كه بعد از و مانند اسود عنس

ارتداد عده اي را دور خود جمع كرده و دست به آشوب زدند و تا اغواي به عوام و ساده 

تفصيل اين قضايا را ميتوان در كتابهاي تاريخ . دالن پرداختند كه بيشتر از اعراب باديه بودند

.طبري و كامل ابن اثير مطالعه كرد

اين گروه ، آيدچنانچه از مالحظه داستان اسود و ديگر تبهكاران دروغين بدست مي

. جرياني را تشكيل داده بودند و به مقابله پيامبر اسالم قيام كرده بودند، بعد از ارتداد

راستي چه آسيبي بزرگتر از اين مي توان مالحظه كرد كه در اثر جهل و عوام بودن 

و هنوز آموزش عميق ، چند روز از دوره مسلمان شدنشان گذشته بودجامعه اسالمي كه تنها 

همينطور كوركورانه به پيروي ، اسالم و تعاليم ارزنده آن به اعماق روحشان نفوذ نكرده بود

. فرد شعبده بازي اغوا و دست به آشوب بزنند و شهرهاي اسالمي را به هرج و مرج بكشند
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 حوزه اسالم بيرون رفته بودند و يار و انصار مرد ساحر پيامبر با چنين جاهالني كه بزودي از

برخورد نموده و آنان را به وسيله مسلمانان و ايرانيان از دم ، و شعبده بازي شده بودند

.شمشير گذراند

طبيعي است كه توبه چنين تبهكاراني كه دست به آشوب زده و فساد كرده اند 

 خشونت رفتار مي كند و جامعه را از لوث وجود پذيرفته نبوده و هر حاكم عاقلي با آنان به

. آنها پاك مي سازد

كند كه آن يك واقعه فردي و اين يك و دقيقا اين مسئله با رفتار افراد جاهل فرق مي

. جريان انحرافي است

مرتدان ديگر
مرتدان ديگري نيز در دوره ابوبكر بر عليه اسالم شوريدند و به ، غير از اسود عنسي

. دادند آنها نماز مي خواندند و تنها زكات نمي. گرويدندارتداد

:به نقل يعقوبي در تاريخ خود

عده اي از جماعت عرب ادعاي نبوت كردند و دسته اي مرتد شدند و عده اي نيز 

 يعقوبي ـ تاريخ اليعقوبي ـ (.  قومي نيز به دولت ابوبكر زكات نمي داند.تاج بر سه نهادند

)1960 دار صاور ـ بيروت ـ  ـ128 ـ صفحه 2جلد 

و . طليحه نبوت مي كرد و مرتد شده بود» تجارب االمم« اما به نقل ابن مسكويه در 

هايي از هر قبيله پيش ابوبكر و مذهب، او را حمايت مي كردند، عظفان و طي، سر قبيله اسد

دولت ابوبكر زكات اما به . آنها در برابر مردم نماز ميخواندند. فرستادند و به مدينه وارد شد

 ـ نشر سروش ـ تهران ـ 163 ـ صفحه 1ابن مسكويه ـ تجارب االمم ـ جلد (.نمي پرداختند

1366(.

«  اين جنگها در تاريخ اسالم به .ابوبكر عده اي را فرستاد و آنها را تارومار كردند

.جنگ يا مرتدان معروف است» حزب الردة 

ست كه سر از اسالم زده اند و مرتد شده اند بلكه اما به نظر ميرسد كه اين گروه نه اين

دانستند و لذا نماز مي اينها به دولت ابوبكر اعتقاد نداشته اند و او را شايسته خالفت نمي
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. كردندخواندند و زكات پرداخت نمي

اين گروه را نمي توان به طور واقعي مرتد تلقي كرد و حكم مرتدان را درباره آنها 

نچه عالمه سيد مرتضي عسكري درباره اين گروه به تفصيل بحث كرده چنا. جاري نمود

. است

 اثبات ارتداد به شدت .گرچه حكم مرتدان از نظر فقهي مسئله اي محرز است اما

غامض و خيلي مشكل مي باشد و لذا كمتر اتفاق افتاده  است كه در تاريخ مسلمانان كساني 

. دام آنها را صادر نمايندرا محكوم به ارتداد كرده و حكم قتل و اع

را در دائره المعارف بزرگ اسالمي چنين ، به طور خالصه داوري نهايي درباره مرتد

. بيان شده است

، به طور كلي از مجموع كلمات فقها چنين استنباط مي شود كه مرتد نزد فقيهان« 

ي را باالتر از به اين معنا كه و. خصوصا فقهاي اماميه مقامي است برزخ بين اسالم و كفر

فوق الكافر « كافر و فروتر از مسلمان مي شمارند و از اين رو چنين تعبير مي كنند كه مرتد 

دائرةالمعارف بزرگ (.343 ـ روضه البهيه ـ صفحه 2شهيد ثاني ـ جلد است » و دون المسلم 

).1377 ـ مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ـ تهران ـ 444 ـ صفحه 7اسالمي ـ جلد 

صدر اسالمدر دوره خالفت » مرتدان«جنگ با 

اينكه بعد از رحلت پيامبر عده اي از قبايل عرب به دولت ابوبكر ، آنچه مسلم است

در اثر . خليفه اول زكات نپرداختند و از بيعت و تسليم به خالفت ابي بكر امتناع ورزيدند

با مرتدان پرداخت و خالد خليفه اول دستور به تجهيز مسلمين و جنگ ، اين تمرد و امتناع

مناسب مينمايد اين حادثه را از زبان مورخان اسالمي .بن وليد را مأمور انجام اينكار كرد

.نقل نماييم و سپس به داوري پردازيم

: طبري مي نويسد

 به مسلمانان حمله كردند و كشتار زيادي )دو قبيله قريش(پس بني ذبيان و عبس 

ه آنان پيوستند و كشتار زيادي كردند و از مسلمان تعداد بي انجام دادند و ديگران نيز ب

ابوبكر قسم خورد كه همه مشركان را خواهد كشت و هر قبيله اي مسلمانان . شماري كشتند
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 ـ طبع 185تاريخ طبري ـ صفحه . (آنان را خواهد كشت و چنين كرد، را كشته است

).دارالمعارف مصر

 يعني .نگ رده را همين طور نقل كرده استابن خلدون هم در تاريخ خود قضيه ج

ابوبكر به قيام ، وقتي كه دو قبيله بني ذبيان و عبس به مدينه رو آوردند و مسلمانان را كشتند

 ـ بخش چهارم ـ 2تاريخ ابن خلدون ـ جلد . (پرداخت و آنان را از دم شمشير گذراند

)257صفحه 

 مرتدان تنها به خاطر ارتدادشان اين دو روايت تاريخي كامال نشان ميدهد كه جنگ

اند و در ، فتنه نموده، اندبلكه آنها پس از ارتداد خود به ماجراجويي پرداخته، نبوده است

. نتيجه خليفه به كشتار  آنان پرداخته است

گري اند كه از صدر اسالم و دوره خالفت ابوبكر به فتنهاينها تعدادي از مرتدان بوده

وه از اينها در دوره تمدن اسالمي عده اي از متفكران فلسفي به مانند پرداخته اند گرچه عال

مورد بي مهري جامعه قرار گرفته  و متهم به كفر و ارتداد ، مالصدرا، ابن سينا، سهروردي

. اندشده

اما واقعيت اين است كه انديشه اين بزرگان را جامعه جاهل و عوام و احيانا جامعه 

توحيد خاص « ند و به عمق تفكر توحيدي آنان كه به اصطالح انفهميده، حديث گرايان

 در نتيجه از چماق تكفير .نتوانستند دست يابند و آنرا تحليل كنند، بوده است» الخاص

. انداستفاده كرده و اين بزرگان را تكفير نموده

:دقيقا ابن سينا در مورد خود و همفكران خود چنين سروده است

مان نبودـــمحكم تر از ايمان من ايسان نبودكفر چو مني گزاف و آ

پس در همه دهر يك مسلمان نبودم كافرــدر دهر يكي چو من آنه

حكم مرتد از سيره پيامبر
چندان حكم صريحي از قبيل قتل و اعدام ، در قرآن كريم. چنانچه قبال ياد آور شديم

رستاخيز و حبط عمل و ضاللت و  بلكه حكم آنان بيشتر به روز .براي مرتدان ياد شده است

.گمراهي حواله شده است
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اما در زندگي و سيره پيامبر هم به نظر ميرسد حضرتش چندان اشتياقي به كشتن چنان 

بلكه با اندك بهانه اي از آنان چشم پوشي كرده و به ، اشخاص گمراهي نداشته است

. اغماض از آنان پرداخته است

شيطان اغوايش كرد يعني مرتد . و كاتب رسول اهللا بودعبداهللا ابن ابي سرح نويسنده 

 پيامبر دستور داد كه در فتح مكه او را بكشند اما عثمان او را پناه .شد و به كافران پيوست

).918 ـ صفحه 3االستيعاب ـ جلد . (داد پس پيامبر هم از تقصيرش گذشت

. ظي نقل كرده استعين همين قضيه را با تغيير الفا، ابوبصير نيز از حضرت صادق

).36ـ35 ـ صفحه 85بحارالنوارـجلد (

. پياده نكرده است، در اين حديث تصريح ميشود كه پيامبر حكم ارتداد

 قضيه را نقل 9، 46ـ36صفحات ، 1جلد ، مؤلف احكام المرتد في الشريفه االسالميه

ان اغماض كرده مي كند كه افرادي كه مرتد شده اند پيامبر از تقصير آنان گذشته و از آن

حسين عليان اميني ـ موسوعة احكام المرتد في الشريفة االسالميه ـ مركز العلوم و . (است

)الثقافة االسالميه

اين شواهد نشان ميدهد كه هدف اسالم بيشتر هدايت انسانها بوده است نه اينكه 

ساس فلسفه ديانت زيرا اين كار با ا. خشونت بورزد و خون انسانها را به بهانه اي مباح سازد

محمد منير ادبيـ قتل المرتد الجرية التي . (منافات دارد، كه نجات و هدايت انسان است

.)2002 ـ سوريه ـ دمشق ـ90حرمها االسالم ـ صفحه 

گيرينتيجه
روندي اسـت كـه در عرصـه انديـشه و عقيـده و             » تجديد نظر طلبي  «يا  » ارتداد«جريان  

اين جريان انحصار به گذشـته تـاريخ نداشـته، بلكـه در             . افتداديان در جامعه بشري اتفاق مي     

.نيز اتفاق افتاده است» كمونيسم«تاريخ معاصر در روند مكاتب اجتماعي، مثالً 

 اين پديده، بيشتر در زمينه اديان از جمله تـاريخ اسـالم، واقـع شـده و                  اما به طور غالب   

.اندپرداخته» ملي و فطري« مرتد هاي فقهي به احكامفقهاي اسالمي در دائرة المعارف
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ي حضرت محمد اتفاق افتـاده و داوري نهـائي   انچه در متون ديني، قرآن كريم و سيره    

واقع شده است، تفسيري متفـاوت و تعبيـري جديـدي را بـازگو      » تجديدنظر طلبان «در مورد   

.كندمي

ه روز  مرتـدان بـ   و  در قرآن كريم در طي آيات متعـدد فقـط احكـام تجديـدنظرطلبان               

رستاخيز و قيامت كبري حواله شده است كه اعمال مرتدان، حبط و باطـل شـده، توبـه آنهـا                    

.اندپذيرفته نبوده و از اصحاب گمراهان و گمشدگان به شمار آمده

ــالم    ــامبر اس ــات پي ــيره و حي ــي در س ــستيم،    �ول ــه ه ــداد مواج ــه ارت ــا دو گون ، ب

 بازگشت به دنياي كفـر بعـد از ايمـان و            تجديدنظرطلبي و ارتداد انفرادي و جريان ارتداد و       

 اسـود   ه وسـيله  بـ «اسالم كه به صورت يك جريان اجتماعي، تعـرض بـه حكومـت اسـالمي                

. شـود  فهميـده مـي  �ي پيـامبر آنچـه از سـيره  . واقـع شـده اسـت    » ذابكي و مسيلمه    نسع

 بـه   خيانـت و خارجـان از حـوزه مـسلماني،    گذشت و اغماض نظر از مرتدان و گمراهان راه     

اما آنجا كه ارتـداد بـه صـورت يـك           .  صورت گرفته است   �سيله رسول گرامي اسالم   و

 و دوره �واقعه اجتماعي و جريان سياسي درآمده است و در اواخر حيات رسـول اعظـم        

خليفه اول اتفاق افتاده است، مسأله طـور ديگـري مطـرح بـوده و رهبـران اسـالمي بـه ويـژه                       

حق هم همـين اسـت زيـرا        .  برخورد شده است   ، با خشونت و مقابله به مثل      �رسول اكرم 

) اسـالمي (دالن جامعـه  آنجا كه جريان ارتجاعي ارتداد، كيان اسالمي را تهديد كنند و ساده   

به حساب آمـده و بايـد       » آسيب اجتماعي «قطعاً اين مسئله يك     . ريب دهد و گمراه سازد    فرا  

» انحـراف اجتمـاعي  « ايـن  ها و ضـررهاي به اصالح آن پرداخته شود و دامن جامعه از آسيب    

.مصون بماند
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