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نقد قرآن
٢١
نسخ آزادی عقيده
در مورد نبودن آزادی عقيده در اسالم ،به طور مبسوط در كتاب" نقد احكام حقوقی ،سياسی و اقتصادی اسالم "بحث
كرده ام .و خالصه ای ھم در فصل" سياست در قرآن "اين كتاب آمده است .چكيدۀ مطلب اينست كه تا زمانی كه محمد
در مكه بود و قدرت نداشت طبعا ً نمی توانست مردم را به زور مسلمان كند و آياتی نازل كرد كه بيانگر قبول آزادی
عقيده بود.
صريحترين آيات عبارتند از:
ال اكراه فی الدين )بقره (٢۵۶يعنی  :اكراه و اجبار در دين نيست.حتى َ ُ ُ ْ
الناس َ ﱠ
ولو َ
جميعا َ َ َ َ
مؤمنين ﴿﴾٩٩
كلھم َ ِ ً
يكونوا ُ ْ ِ ِ َ
ربك َ َ
شاء َ ﱡ َ
ََْ
تكرهُ ﱠ َ
األرض ُ ﱡ ُ ْ
أفأنت ُ ْ ِ
آلمن َمن ِفي َ ْ ِ
ترجمه :و اگر پروردگار تو مى خواست قطعاً ھر كه در زمين است ھمۀ آنھا يكسر ايمان می آوردند پس آيا تو مردم را
مجبور م ٮكنى كه ايمان بياورند
در اين آيت از امكان اجبار مردم به ايمان به صورت تعجب ياد شده كه مفھومش اينست كه بديھی است كه نمی توان
مردم را به ايمان مجبور كرد.
پس از اين كه محمد در مدينه قدرت به دست آورد و توانست به زور شمشير مردم را مجبور به قبول اسالم كند آزادی
عقيده را با نازل كردن آيات جھاد )مخصوصا آيات جھاد سورۀ توبه( نسخ كرد.مثل:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم )توبه  (۵يعنی ھر كجا مشركين را يافتيد آنان را بكشيد.به اين آيت ،آيت سيف)شمشير( می گويند .البته آيات فراوان ديگری نيز مخصوصاً در سورۀ توبه وجود دارد كه حكم
كشتار غير مسلمانان را بسط می دھند .دستور جھاد برای مسلمان كردن مردم ،دھھا آيت قرآن را نسخ كرده است ،از
جمله كليۀ آياتی را كه دستور به خوشرفتاری ،اعراض ،بخشش و رھا گذاشتن مشركين و اھل كتاب داده اند را نسخ
كرده است .طبق اين آيات ھيچ انسان كافری حق زنده بودن ندارد يا بايد كشته شود و يا مسلمان شود و اھل كتاب نيز يا
بايد كشته شوند و يا مسلمان شوند و يا با ذلت در زير سلطۀ حكومت اسالمی زندگی كنند و به
مسلمانان جزيه دھند..
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در اين نسخ حداقل دو اشكال اساسی وجود دارد .اوالً محال است خدا آزادی عقيده را لغو كند چون شنيدن عقائد مختلف
و انديشيدن در مورد آنان و قبول يا رد آنان ،جزو ذات انسان است و حذف واقعی آن امكان ندارد .جالب است كه در
آيت  ٩٩يونس )فوق( عدم امكان اجبار به ايمان توسط قرآن پذيرفته شده است و سپس آن را لغو كرده است .اين تناقض
آشكار ديگری در قرآن است در يكجا اجبار به ايمان را غيرممكن می داند و در جای ديگر به اجبار مردم به ايمان
دستور می دھد .و اين شاھد روشنی بر اينست كه قرآن ساختۀ محمد است نه خدا .
ثانيا ً به فرض محال كه خدا آزادی عقيده را قبول نداشت الزم نبود در ابتداءآيات آزادی عقيده را نازل كند و سپس
مجبور به تغيير آنان شود .عدم نزول” ال اكراه فی الدين “و“ افانت تكره الناس “كافی بود كه نياز به اين نسخ را
برطرف كند .بنابر اين ،اين نسخ كار محمد بوده نه خدا.
ادامه دارد
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