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مقدمه

حرکتهای	سياسی	و	کشمکشهای	اجتماعی	دارای	ابعادی	بس	پيچيده	
و	گوناگون	اند	که	برای	ش��ناخت	درس��ت	ريشه	ها	و	درک	واقعى	انگيزه	
ه��اى	آن	بايد	به	حتليل	واقعيتهای	جامعه	پرداخت.	تفاوت	افکار	و	نربد	
انديش��ه	ها	انعکاس	غري	مس��تقيم	تضاد	های	اجتماعی	با	ابعاد	سياسی،	
فرهنگ��ی	و	اقتصادی	آن	مى	باش��د	ولو	که	مردم	و	ح��ی	بازيگران	آن،	
حقيق��ت	چنني	کشمکش��ها	و	انگيزه	های	عمي��ق	آن	را	درک	نکنند.	به	
عبارت	ديگر،	کس��این	که	پرچم	حرکی	را	به	ش��انه	مح��ل	می	منايند	در	

حقيقت	حامل	اشکال،	تضاد	ها	و	پديده	های	متعدد	اجتماعی	اند.	
هرگاه	به	تاريخ	اسالمی	مراجعه	مناييم	در	خواهيم	يافت	که	کشمکش	
های	سياس��ی	نقش	مهمی	در	زمينه	پيدايش	مذاهب	ديىن	بازی	منوده	و	
خبش	بزرگ	مذاهب	اسالمی	ريشه	در	تضادهای	سياسی	جامعه	اسالمی	
داش��ته	اند.	اختالف	هايی	که	در	ميان	مسلمانان	صدر	اسالم	رخ	داد،	در	
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بنياد	خويش،	اختالف	سياسی	بود،	سپس	شکل	اعتقادی	به	خود	گرفت	
و	آهسته	آهسته	مذاهب	فقهی	در	بستر	آن	شکل	گرفتند.

مس��ئله	رهربی	جامعه	اسالمی	و	شروط	زعامت،	خنستني	موضوعی	
بود	که	مسلمانان	بر	سر	آن	اختالف	منودند	که	جنگ	مجل،	جنگ	صفني	
و	جنگ	با	خوارج،	خنستني	مظهر	مهني	اختالف	و	برجسته	ترين	بازتاب	
خونني	اين	كش��مكش	به	مشار	می	روند.	پرسشی	که	در	آن	وقت	مطرح	
می	ش��د	اين	بود	که	رهرب	جامعه	آيا	بايد	از	خانواده	پيامرب»ص«	باشد،	
يا	آنکه	قريش��ی	باش��د	و	يا	هم	آنکه	تنها	مس��لمان؟	در	زمينه	پاسخ	به	
اين	پرس��ش،	ش��يعه	ها،	تنها	نسل	پيامرب	اس��الم	را	شايسته	اين	رهربی	
دانستند،	مذاهب	اهل	س��نت،	قريشی	بودن	را	شرط	خواندند	و	خوارج	
مس��لمان	بودن	و	يا	هبتر	بگوئيم	خارجی	بودن	را.	انگيزه	اصلی	خوارج	
از	برداشنت	شرط	قريشی	بودن	در	زمينه	انتخاب	خليفه،	قبل	از	آنکه	بر	
بنياد	اصول	ديین	استوار	می	بود،	در	خصومت	عميق	آن	گروه	با	قريشيان	

ريشه	داشت.
آنچه	امروز	مس��لمانان	را	رنج	می	دهد،	ادامه	مهان	اختالفات	اس��ت	
که	به	اش��کال	گوناگوین	چهره	می	منايانند.	شگفت	انگيز	اينكه	ما	شاهد	
افكار	و	جرياهنايی	هس��تيم	كه	پس	از	مرور	س��يزده	و	يا	چهارده	قرن	
از	زير	ريش��ه	های	پوسيده	انديش��ه	های	كهن	در	حال	جوانه	زدن	اند.	به	
عنوان	منونه	امروز	ش��خصيتها	و	گروه	ه��اىي	در	مصر،	ايران،	اردن	و	جا	
هاى	ديگر	دنيا	پرچم	اعتزال	بر	افراشته	و	در	صدد	احيای	مذهیب	اند	كه	
از	قرهنا	بدين	سو	جزء	تاريخ	شده	است.	به	مهني	صورت	ما	شاهد	تولد	
دوباره	خوارج	در	جغرافيای	جهان	اسالم	می	باشيم.	گرچه	بسيار	مشکل	
خواهد	بود	تا	مدعی	تکرار	گذش��ته	با	مهه	تفاصيل	آن	در	حال	بود	ویل	
آنچه	می	توان	ادعا	منود	اين	است	که	حال،	گذشته	را	مطابق	به	اوضاع	و	
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شرايط	خودش	به	خدمت	می	طلبد.	
آری!	کشمکش��هايی	که	در	آتش	آن	می	س��وزمي،	در	هپلوی	عوامل	
منطق��وی	و	بني	املللی	ريش��ه	در	انديش��ه	های	کهن	دارند،		انديش��ه	هايی	
ک��ه	اوضاع	فرهنگی،	ش��رايط	اجتماعی،	عوامل	تارخي��ی	و	انگيزه		های	
اقتصادی	نقش	مهمی	در	تکوين	آن	داش��ته	اند	كه	رس��اله	خمتصر	کنوین	
اشاره	به	مهني	عوامل	و	انگيزه	ها	در	جامعه	افغانستان	دارد.	رساله	کنوین	
»مذهب	طالبان«	کوشش��ی	است	در	جهت	ش��ناخت،	کاوشی	است	در	
زمينه	ريش��ه	يایب	و	تالشی	است	در	مسري	برجسته	ساخنت	راه	و	روشی	

که	گروه	طالبان	در	پيش	گرفته	اند.
هدف	ما	از	مذهب	در	اين	رساله	مكتب	فقهی	نه	بلكه	اعتقاد	و	شيوه	
برخورد	با	قضايای	بزرگ	جامعه	است.	مذهب	در	زبان	عریب	مصدری	
ميمی	است	كه	به	معین	مسري	و	مکان	رفنت	آمده	و	به	روشی	اطالق	می	
گ��ردد	که	گروهی	فقهی	و	يا	عقيدیت	خود	را	بدان	ملتزم	دانند،	چه	خود	

بدان	اعتراف	منايند	و	يا	نه.
در	اينج��ا	بر	خ��ود	واجب	می	دامن	تا	در	برابر	دوس��تان	ارمجندی	كه	
نويس��نده	را	در	بارور	ساخنت	اين	رساله	مهكاری	منوده	اند	اظهار	سپاس	
منوده	و	از	اس��تادان	و	دوستان	گرانقدری	چون	»ا،ش«،	»س،	غ«،	»ن،	
ش«،	»ح،	م«،	»م،	ت«،	»ن،	ل«،	»م،	ر«	و	»م،	ن«	در	اينجا	ياد	منامي.
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پيشگفتار

نزديک	به	دو	دهه	پيش	حوزه	جنوب	غریب	افغانستان	شاهد	پيدايش	
گروهی	بود	كه	خود	را	طالبان	يعین	دانش	آموزان	امور	ديین	ناميده	و	از	
آن	زمان	تا	امروز	منطقه	و	جهان	را	سخت	به	خود	مشغول	نگه	داشته	اند.	
با	آنكه	طالبان	از	مهان	آغاز	پيدايش	ش��ان	هويت	و	مشروعيت	خويش	
را	برخاسته	از	مذهب	دانستند،	ویل	نه	سین	ها	و	نه	هم	شيعيان	افغانستان	
در	درازای	تاريخ	يکهزار	و	چهار	صد	س��اله	اسالم	در	سرزمني	شان	نه	
چنني	رفتار	و	برداشی	از	مذهب	را	جتربه	منوده	اند	و	نه	هم	چنني	چيزی	
را	در	حافظه	تارخيی	خويش	دارند.	پرسشهايی	که	در	اين	زمينه	مطرح	
می	شوند	آنس��ت	كه	طالبان	كيانند،	چه	ماهيی	دارند،	کدام	اوضاعی	در	
تكوين	ش��ان	نقش	بازی	منوده،	حتت	چگونه	شرايطی	بوجود	آمده،	کدام	
فعل	و	انفعایل	ظهورش��ان	را	تسريع	خبش��يده	و	باز	آيا	ظهور	گروهی	با	
چنني	ويژگيها	امری	طبيعی	بوده	اس��ت،	و	پرسش	اخري	اينكه	طالبان	به	
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کدام	مکتب	اعتقادی	رابطه	دارند؟	
از	بدو	تأس��يس	طالبان	تا	امروز	سخنان	زيادى	در	رابطه	به	مذهب	
اعتق��ادى	اين	گروه	گفته	ش��ده،	گاهی	آهنا	به	مذه��ب	حنفی1	و	زماین	
به	هنضت	ديوبند2	نس��بت	داده	ش��ده	اند.	با	آنكه	گروهی	از	رهربان	اين	
حرك��ت	در	مدارس	حنفی	ديوبندی	درس	خوانده	اند؛	ویل	آيا	مش��رب	
سياس��ی	برخاسته	از	اعتقاد	ديین	گروه	طالبان	با	اصولپايه	هاى	اعتقادى	
اهل	س��نت	به	صورت	عموم،	احناف	به	صورت	خصوص،	و	موسس��ه	
ديوبند	به	صورت	اخص	مهخ��واىن	دارد؟	اگر	مهخواىن	ندارد،	پس	اين	
گروه	را	با	كدام	مكتب	اعتقادی	در	تاريخ	مس��لمانان	مى	توان	مقايس��ه	
منود؟	نگاش��ته	حاضر	پاسخيست	به	پرسشهای	باال	و	کاوشيست	خمتصر	

در	زمينه	ريشه	يایب	باورهای	اعتقادی	اين	حركت	نظامی-	ديین.	
س��نجش	و	ارزيایب	طالبان	در	ميزان	مذهب	حنفی	و	مؤسسه	ديوبند	
كار	چندان	مش��كلی	نيست	زيرا	هم	اصولپايه	های	فقه	حنفی	در	يكهزار	
و	دو	صدس��ایل	كه	از	عمر	اين	مذهب	می	گذرد	با	مهه	جزئياتش	تدوين	
گردي��ده،	و	هم	اصول	فكری	و	هوي��ت	بنيانگذاران	دارالعلوم	ديوبند	در	
تاري��خ	يک	و	نيم	قرنه	آن	هويدا	ب��وده،	و	هم	جنبش	طالبان	در	تاريخ	
هفده	س��الة	شان	چه	در	تيوری	و	چه	در	تطبيق،	چه	در	اريكه	قدرت	و	

چه	در	پايگاه	خمالفان	حكومت،	خود	را	به	جهان	معريف	منوده	اند.
در	مس��ري	يکهزار	و	چهار	صد	س��ایل	که	از	عمر	اس��الم	می	گذرد؛	
مذاهب	گوناگوین	در	دامان	اين	دين	زاده	ش��دند	و	رش��د	منودند	که	می	
توان	از	اهل	س��نت،	ش��يعه،	معتزله،	اش��اعره،	ماتريديه،	اهل	رأی،	اهل	
روايت،	مذاهب	چهار	گانه	اهل	سنت،	ظاهری	ها،	زيدی	ها،	امساعيلی	ها،	
1- د افغانستان اسالمي امارت. رسمي جريده. شماره 799، دوشنبه، 15 جمادي الثاني، سال 1422هجري قمري. 

و قوانین مال عمر، نشر بنگاه امروز، به كوشش محمد رضا حاج بابايي، تهران، ايران، 1381، ص-9
2- احمد رشید، طالبان، ترجمه عبدالودود ظفري، كالیفرنیا، امريكا،Folger Graphics ، صفحه 130-129 
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مذهب	طربی	و	ديگر	مذاهب	اس��المی	نام	برد،	ویل	طالبان	با	هيچيک	
از	اين	گروه	ها	رابطه	ندارند.	تاريخ	معاصر	مسلمانان	نيز	شاهد	پيدايش	
گروه	های	سياس��ی	خمتلفی	بوده	که	می	توان	از	هنضتهای	اخوان	املسلمني،	
حزب	حترير،	حركت	س��لفی	ها،	مجاعت	اسالمی،	مجاعت	تبليغ،	جنبش	
آيت	اهلل	مخيین،	هنضت	نورس��ی	و	حزب	ارب��كان	و	امثال	آن	نام	برد	اما	
طالبان	با	هيچيک	از	اين	جنبش��ها	نيز	پيوندی	ندارند.	پرسش��ی	که	باز	
مطرح	می	شود	اين	است	که	طالبان	کيستند	و	چيستند،	و	ريشه	های	اين	

انديشه	در	کجا	هنفته	است؟	
به	باور	اين	نويس��نده،	ريش��ه	های	اعتقادی	طالبان	تنها	به	يک	گروه	
مذهیب	در	تاريخ	مس��لمانان	منتهی	می	شود	که	نشانه	های	ظهورشان	در	
عصر	خود	پيامرب	اس��الم	»ص«1	به	چشم	می	خورد؛	گروهی	كه	سپس	
به	نام	»خوارج«	ش��هرت	حاصل	منود.	اگر	نيک	نگريس��ته	شود	طالبان	
چيزی	جز	کاپی	طبق	االصل	خوارج	نيستند،	چه	طالبان	خود	را	مربوط	
به	اين	شجره	اعتقادی	بدانند	و	يا	ندانند	و	چه	خود	آن	را	احساس	منايند	
و	يا	احس��اس	ننمايند،	زيرا	مش��خصات	رواین،	بس��تر	اجتماعی،	شيوه	
تفكر،	اخالق	سياس��ی،	و	حی	شکل	و	مشايل	ظاهری	طالبان	و	خوارج	
ش��باهتهای	ش��گفت	انگيزی	با	هم	دارند	که	در	اين	نبشته	سعی	خواهيم	

منود	تا	به	مقايسه	آهنا	بپردازمي.
	

1-  ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي و گروهي از دانشمندان را عقیده بر آنست كه خوارج در زمان پیامبر اسالم 
بن  عبدالرحمن  ابوالفرج  است.  تمیمي  ذوالخويصره  اسالم  ناريخ  در  خارجي  فرد  نخستین  و  آمده  بوجود  )ص( 

الجوزي، تلبیس إبلیس، دار ابن خلدون، اسكندريه، مصر، بدون تاريخ، ص 88. 
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گروهی متقی تر از پيامبر»ص«

مهان	طوری	كه	گفتيم،	پژوهش��گران،	خنس��تني	جرقه	های	انديش��ه	
خوارج	را	به	حادثه	ای	پيوند	می	دهند	که	در	عصر	پيامرب	اس��الم	بوقوع	
پيوس��ت.	در	حديث��ی	كه	امام	خباری	از	ابوس��عيد	اخلدری	روايت	منوده	
و	كتاهب��ای	ديگر	حدي��ث	و	تاريخ	نيز	آن	را	نقل	منوده	اند،	آمده	اس��ت	
ك��ه	روزی	پيامرب	اس��الم	»ص«	مقداری	طال	را	ک��ه	علی	بن	ایب	طالب	
»رض«	از	مين	فرس��تاده	بود	در	مي��ان	چهار	تن	از	رهربان	قبايل	چادر	
نش��ني	بياباهنای	جند	و	حجاز	هر	يک	زيد	اخليل،	اقرع	بن	حابس،	عيينه	
بن	حصن	و	علقمه	بن	عالثه	تقس��يم	منود.	پيامرب	اس��الم	خوب	دريافته	
بود	که	نزديکترين	راه	به	قلب	آن	گروه	از	کانال	جيبهای	ش��ان	گذشته	و	
مسلمان	شدن	بزرگان	آن	قبايل	راه	را	برای	نشر	اسالم	در	ميان	فرزندان	
قبيله	های	ش��ان	خواهد	گش��ود.	هنگام	توزيع	آن	پول،	مرد	ديگری	از	
باديه	نشينان	قبيله	متيم	بنام	حرقوص	بن	زهري	»ذو	اخلويصره«	كه	ريشی	



| مذهب طالبان | 18 |

انبوه،	پاچه	هايی	بلند،	پيش��این	برامده،	موهايی	تراشيده	و	چشماین	فرو	
رفته	داشت	و	آن	صحنه	را	مشاهده	می	منود،	پيامرب	را	خماطب	قرار	داده	
و	گفت:	از	خدا	بترس!	پيامرب	پاس��خ	داد:	آيا	من	خدا	ترس	ترين	انسان	
روی	زمني	نيس��تم؟	و	يا	بنا	بر	روايت	ديگری	او	به	پيامرب	گفت:	حممد!	
عدالت	کن!	پيامرب	اسالم	»ص«	در	پاسخش	فرمود:	اگر	من	عادل	نباشم	
پس	چه	کس��ی	عادل	خواهد	بود؟!	حرقوص	اين	را	گفت	و	راه	خويش	
را	در	پي��ش	گرفت	و	پيامرب»ص«	در	حایل	ک��ه	به	حرقوص	بن	زهري	
اشاره	می	منود	رو	به	کساین	که	در	آجنا	حضور	داشتند	منوده	و	فرمود:	از	
پش��ت	اين	مرد	افرادی	پيدا	خواهند	ش��د	که	قرآن	خوانند	ویل	قرآن	از	
گلوهای	ش��ان	پايني	خنواهد	رفت،	آهن��ا	از	دين	چنان	می	گذرند	که	تري	

از	شكار.	1	
ساهلا	سپری	شد،	پيامرب	اسالم»ص«	وفات	منود،	جنگ	ميان	حضرت	
عل��ی»رض«	و	معاويه	آغاز	گرديد	و	جنگ	صفني	به	وقوع	پيوس��ت،	
جنگی	که	ش��اهد	ظهور	رمسی	و	پر	ق��درت	خوارج	در	عرصه	تاريخ	و	
ميدان	سياست	و	دين	بود.	در	صفني	بود	كه	حرقوص	بن	زهري	در	صف	
تأثريگذارتري��ن	علمربداران	خوارج	ايس��تاد،	موقفی	كه	مصداق	عملی	
پيشبيین	پيامرب	بزرگ	اسالم»ص«	گرديد.	حرقوص	باآلخره	در	جنگی	
که	در	سال	سی	و	هفت	هجری	ميان	سپاه	علی	و	خوارج	در	هنروان	به	

وقوع	پيوست،	به	دست	سپاهيان	علی	»رض«	کشته	شد.2	
مهان	طوری	كه	خنس��تني	خارجی	حرقوص	ذواخلويصره	خودش	را	
عدالت	پيشه	تر	و	پرهيزگار	تر	از	پيامرب	اين	دين	تصور	می		منود،	خوارج	

1- محمد بن اسماعیل البخاري. صحیح البخاری، جزء 8، كتاب االدب. باب ما جاء في قول الرحل ويلك. صفحه 38. 
مركز خدمة السنة والسیرة النبوية بالمدينة المنورة. دار طوق النجاة، بیروت. 1422 هجري قمري. 

و صحیح البخاری، جزء 4، كتاب المناقب. صفحه 271.
2- عبدالقاهر بغدادي، الفرق بین الفرق، المكتبة العصرية، بیروت، 1995، ص 81-80 
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در	مس��ري	تاريخ	ش��ان	سعی	منوده	اند	تا	نس��خه	ديگری	از	دين	را	كه	به	
گمان	خود	ش��ان	اصيل	تر	و	اهلی	تر	است	به	جهان	معريف	منايند.	در	ميان	
خوارج،	گروه	هايی	چون	ميمونيه	و	عجارده	طوری	که	کرابيس��ی،	كعیب،	
اش��عری	و	شهرستاین1	نوشته	اند	می	گفتند	که	س��وره	يوسف	جزء	قرآن	
نيس��ت	زيرا	شأن	قرآن	باالتر	از	آن	اس��ت	تا	از	عشق	و	عاشقی	سخن	
گوي��د.	آهنا	مهچنان	ب��ر	خالف	متامی	مذاهب	اس��المی	معتقد	بودند	که	
دس��ت	دزد	بايد	از	ش��انه	بريده	ش��ود.	اگر	قرآن	حممد»ص«	طعام	اهل	
کتاب	را	حالل	می	داند	خوارج	اندلس	طعام	آهنا	را	حرام	پنداشته،	ماهی	
را	ذبح	منوده	و	گروه	ازارقه	خوارج	را	اعتقاد	بر	اين	بود	که	زنان	هنگام	
سپری	منودن	عادت	ماهانه	خويش	هم	بايد	مناز	خبوانند	و	هم	بايد	روزه	

بگريند.2
اگ��ر	به	عملک��رد	طالبان	نگاه��ی	بيفگنيم	خواهيم	دي��د	که	آهنا	نيز	
کوشيده	اند	تا	خود	را	متقی	تر	از	پيامرب	اسالم	»ص«	جلوه	داده	و	به	زعم	
خود	ش��ان	ش��ريعت	او	را	تکميل	منايند.	اگر	حرقوص	در	صدر	اس��الم	
پيامرب	اس��الم	»ص«	را	غري	عادل	تصور	منود	مهني	روحيه	در	الش��عور	
طالبان	جا	داش��ته	در	عملكرد	ش��ان	به	وضوح	مشاهده	می	شود،	ولو	که	
خود	منی	خواهند	به	آن	اعتراف	منايند.	اگر	گذاش��نت	ريش	در	ش��ريعت	
حممد	)ص(	س��نت	است	طالبان	آمدند	تا	اين	سنت	را	تا	مرتبه	فرض	باال	
برده	و	س��پس	)مرتکبان(	گناه	ريش	تراش��ی	را	در	زندان	افگنده	و	در	
حضور	مردم	ش��الق	زنند؛	كاری	كه	در	تاريخ	يكهزار	و	چهار	صد	ساله	
اسالم	هيچگاهی	سابقه	نداشته	است.	اگر	زن	در	متامی	فعاليتهای	پيامرب	
اين	دين	در	هجرت	به	مدينه	و	حبشه،	جنگ	و	صلح،	مسجد	و	مدرسه	
و  لبنان، 1992، جلد-1، ص 124  بیروت،  العلمیة،  دارالكتب  والنحل،  الملل  بن عبدالكريم شهرستاني،  1- محمد 

ص 126
2- ابن حزم الظاهري، كتاب الفصل في الملل واألهواء والنحل، مطبعة التمدن، 1321، جزء -4، صفحه  189 



| مذهب طالبان | 20 |

و	سفر	و	حضر	حضور	داشت	تا	جايی	که	در	مسجد	نبوی	بر	خطيب	مناز	
مجعه	هنيب	می	زد،	در	ش��ريعت	طالبان	متامی	عرصه	ها	از	وجودش	پاک	
گرديد.	اگر	خوارج	قرن	خنس��ت	اس��الم،	دست	دزد	را	از	شانه	قطع	می	
منودند،	خوارج	معاصر	ما	در	زمينه	تطبيق	قانون	جزا	س��خاوت	فراواین	
نش��ان	داده	و	حی	بر	خالف	متامی	معيار	های	ش��ريعت	اس��المی	دست	
گرس��نگان	را	بريدند.	اگر	پيامرب»ص«	و	مهسرش	از	بازی	حبشی	ها	و	
آن	هم	در	صحن	مس��جد	ديدن	می	منود،1	خوارج	افغانس��تان	آمدند	تا	

حىت	بازی	با	کاغذپران	»باد	بادك«	را	حرام	اعالم	منايند.2	
خالصه	س��خن	اينك��ه	طالبان	قوانيین	را	به	نام	ش��ريعت	به	اجرا	در	
آوردند	كه	نه	در	عصر	پيامرب	اسالم)ص(،	نه	در	زمان	خلفای	چهارگانه	
او،	ن��ه	در	امتداد	تاريخ	يكهزار	و	چهار	صد	س��اله	اين	دين	و	نه	هم	در	
هيچ	جای	جهان	كنوین	اس��الم	كسی	از	آن	آگاهی	داشته	و	يا	بدان	عمل	

منوده	است.	

1- صحیح البخاري، باب في العیدين والتجمل فیه. مجلد-1، جزء -2، صفحه- 16. مركز خدمة السنة والسیرة النبوية 
بالمدينة المنورة. دار طوق النجاة، بیروت. 1422 هجري قمري.

2 - در بند هفتم، ماده چهارم، فصل دوم قانون امر به معروف طالبان كه مالعمر خود آن را امضا نموده است چنین 
می خوانیم: » فروشنده سامان كاغذ پران از ساختن و فروختن كاغذ پران منع و دكان آن الی سه روز مسدود و در 
صورت تكرار الی ده روز حبس شود. موظفین امر بالمعروف و النهی عن المنكر برای مردم اضرار كاغذ پران مانند 

مصرف بیجا، مرگ، محرومیت از تعلیم و تربیه، ديدن به منازل اشخاص و غیره را بیان نمايند.« 
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ذهنيت قبيلوی

امام	ابو	زهره	و	مجع	کثريی	از	حمققان	را	عقيده	بر	آنست	که	ذهنيت،	
س��اختار،	خصومتها،	تعصبها،	كينه	ها	و	رقابتهای	قبيلوی	در	شبه	جزيره	
عربس��تان	نقش	مهمی	در	پيدايش	خوارج	داش��ته	است.1	در	عربستان	
پيش	از	اس��الم	دو	کتله	بزرگ	قبيلوی	می	زيس��تند	که	يکی	احتاد	قبايل	
ُمَضر	بود	و	ديگرش	جتمع	قبايل	ربيعه.	زماین	که	پيامرب	اسالم	ظهور	منود	
و	قضا	بر	اين	رفته	بود	تا	پيامرب	اين	دين	از	ميان	فرزندان	مضر	برخيزد،	
ش��اخه	های	قبايل	ربيعه	و	مين	پرچم	خمالفت	در	برابر	حکومت	مدينه	و	
پيامرب	اس��الم	»ص«	بر	داشته	و	در	اطراف	مدعيان	نبوت	از	ميان	خود	
ش��ان	گرد	آمدند.	قبايل	بيابانگرد	عربستان	در	آن	زمان	به	هيچ	صورت	
حاضر	نبودند	اسالم	را	بپذيرند	تا	آنکه	مکه	فتح	گرديد	و	پريوزی	مطلق	
پيامرب	حتقق	يافت.	مهني	بود	که	در	س��ال	هنم	هجری	سران	قبايل	ربيعه	

1-  امام محمد ابو زهره، تاريخ المذاهب االسالمیة، دار الفكر العربي، قاهره، مصر، بدون تاريخ، ص 60-59
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و	متيم	به	مدينه	سرازير	شدند	تا	جايی	که	آن	سال	را	»عام	الوفود«	يعین	
س��ال	هيئتها	خوانند.	مسلمان	شدن	قبايل	چادر	نشني	عرب	در	حقيقت	
امر	به	مفهوم	تس��ليم	شدن	ايش��ان	بود	طوری	که	قرآن	خود	می	فرمايد:	
»عرهبای	باديه	نشني	گفتند:	ما	اميان	آورده	امي،	بگو:	مشا	اميان	نياورده	ايد	
بلکه	تس��ليم	ش��ده			ايد«1،	از	مهني	حلاظ،	زماین	که	پيامرب	»ص«	رحلت	
منود	خنس��تني	كاری	كه	مهني	قبايل	اجنام	دادند	بلند	منودن	پرچم	بغاوت،	
ن��دادن	زکات	و	عدم	تس��ليمی	در	برابر	دولت	مدينه	بود	كه	اين	واكنش	
خون��ني	در	چهار	چوب	جنگهايی	که	به	نام	جنگهای	مرتدين	ش��هرت	
ياف��ت	عملی	گرديد.	پس	از	آنکه	اين	مرتدان	»از	دين	برگش��تگان«	از	
س��وی	خليفه	اول	مس��لمانان	کوبيده	شدند،	آهنا	راه	ديگری	را	در	پيش	
گرفته	و	کوش��يدند	تا	در	جس��تجوی	پرچم	و	چهارچوب	ديگری	برای	
عقده	گش��ايی	های	قبيلوی	خويش	بيفتند	که	باآلخره	گمش��ده	خويش	
را	در	وج��ود	خوارج	يافتن��د	و	خوارج	در	فرجام	كار	پرمچی	گرديد	که	

فرزندان	قبايل	ربيعه،	متيم	و	مين	در	سايه	آن	انسجام	يافتند.
يکی	از	رهربان	جنبش	خوارج	اش��عث	بن	قيس	نام	داشت	كه	قبيله	
کنده	را	رهربی	می	منود.	اش��عث	در	س��ال	دهم	هجری	مسلمان	شد	ویل	
مهينكه	پيامرب	اس��الم	»ص«	وفات	منود	دوباره	از	دين	برگش��ت،	و	باز	
زماین	كه	در	برابر	ارتش	خالفت	ابوبکر	صديق	شکست	سهمگيین	خورد	
بار	ديگر	مس��لمان	ش��د	و	در	فرجام	با	ظهور	خوارج	در	صفني	در	مجع	
رهربان	آهنا	جا	گرفت،	مس��لماین	دو	آتش��ه	شد	و	شعار	های	تندی	سر	
دادن	گرفت.	اش��عث	ابن	قيس	از	نوادگان	پادش��اهان	مملكت	كنده	بود،	
مملكی	كه	مرز	هايش	تا	عراق	و	حجاز	و	جند	می	رس��يد	و	در	آن	زماین	

1- قرآن كريم، سوره الحجرات، آيت 14 
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كه	اس��الم	ظهور	منود	از	س��قوط	آن	تقريبا	يک	قرن	گذشته	بود1.	اشعث	
بن	قيس	و	قبائل	ميین	كه	قدرت	خويش	را	به	نفع	ايرانيان	–	كس��این	كه	
در	مين	به	نام	)ابناء(	ش��ناخته	ش��ده	و	خنستني	كساین	بودند	كه	به	اسالم	
گرويدند-	از	دست	داده	بودند،	سعی	می	ورزيدند	تا	از	هر	راهی	كه	می	
ش��ود	ش��وكت	از	دس��ت	رفته	خويش	را	احيا	منايند.	اين	رهرب	خوارج	
چنان	غ��رق	هويت	قبيلوی	بود	كه	ابن	اس��حاق	می	نويس��د:	زماین	كه	
اشعث	در	رأس	هيئت	كنده	وارد	جملس	پيامرب	»ص«	گرديد،	گفت:	ای	
فرس��تاده	خدا	هم	ما	فرزندان	قبيله	)آكل	املرار(	هس��تم	و	هم	تو	فرزند	
قبيله	)آكل	املرار(	هس��ی،	پيامرب	تبس��می	منود	و	س��پس	اهل	جملس	را	
خماط��ب	قرار	داده	گفت:	عباس	فرزند	عبداملطلب	و	ربيعه	فرزند	حارث	
را	به	اين	نس��ب	پيوند	می	دهند	و	آن	هردو	چون	جتارت	پيشه	بودند	هر	
گاهی	كه	از	س��وی	برخی	عرهبا	پرس��يده	می	ش��دند	كه	مربوط	به	كدام	
قبيله	اند،	پاس��خ	می	دادند	كه	گويا	فرزندان	قبيله	)آكل	املرار(	هس��تند	و	
آهنا	بدين	ش��يوه	روابط	»جتاریت«	خويش	را	حتكيم	می	خبشيدند.	سپس	
پيامرب	پاس��خ	داد:	نه،	ما	فرزندان	)نضر	بن	كنانه(	هستيم،	ما	نسب	را	از	
مادر	منی	گريمي	و	نسب	پدری	خويش	را	انكار	منی	كنيم.2	مؤرخان	بر	اين	
باور	اند	كه	در	ميان	رهربان	خوارج	صدر	اول	اسالم	نه	مردی	قريشی	به	
چش��م	می	خورد	و	نه	هم	شخصيی	از	فرزندان	انصار	مدينه	چون	اوس	

و	خزرج.	
گفتيم	كه	خوارج	خنس��تني	از	بس��تر	قبايل	ربيعه	و	متيم	برخاستند	که	

1- محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، بیروت، لبنان، 1990، ص 
214

2- ابن جرير طبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالمعارف، مصر، قاهرة، چاپ دوم، 
جلد- 3، صفحه-139. 

ابن هشام، السیرة النبوية، تحقیق مصطفی السقا، مكتبة مصطفی البابي الحلبي،1955، ج-2، ص 585، 
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رهربان	آهنا	افرادی	چون	مس��عر	بن	فدک��ی،	زيد	بن	حصني،	عبداهلل	بن	
کواء،	عبداهلل	بن	وهب	راسیب	و	نافع	بن	ازرق	بودند.	هتور،	خشم،	تعصب،	
خشونت،	افتخار،	عدم	حتمل،	معيشت	از	راه	خونريزی،	غارت	و	اسارت	
از	عناصر	اصلی	روحيه	بدوی	بود	که	خوارج	بر	آن	آب	و	رنگ	درشت	
دي��ین	نيز	افزودند.	معيش��ت	قباي��ل	ربيعه	و	متيم	بر	مبنای	کوچ	نش��يین	
اس��توار	بود	و	اين	بيابان	زدگان	سبكسر	در	برابر	هر	قيدی	که	آزادی	و	

جلام	گسيختگی	شان	را	مهار	می	منود	مقاومت	نشان	می	دادند.
تعصب	قبيلوی	خوارج	از	مهان	آغاز	تأس��يس	شان	هويدا	بود.	پس	
از	جن��گ	صفني	زماین	که	حضرت	علی	»رض«	خواس��ت	تا	عبداهلل	بن	
عب��اس	را	به	عنوان	س��خنگوی	جبهه	خويش	برگزيند	ت��ا	با	عمرو	بن	
عاص	مناينده	معاويه	مذاکره	منايد،	خوارج	علم	اعتراض	بر	افراش��تند	و	
اعتراض	ش��ان	اين	بود	كه	هم	عبداهلل	بن	عباس	و	هم	عمرو	بن	العاص	
مرب��وط	به	قباي��ل	مضر	اند،	اعتراضی	كه	عل��ی	»رض«	را	جمبور	منود	تا	
ابوموسی	اشعری	را	که	خود	ميین	بود	به	جای	عبداهلل	بن	عباس	بفرستد.	
زم��این	که	خليفه	چهارم	بر	تفاوت	ميان	ابو	موس��ی	و	عبداهلل	بن	عباس	
اشاره	منود،	اشعث	بن	قيس	اعالم	منود	كه	اگر	دو	َحَكم	»داور«	به	ضرر	
ما	ُحكم	كنند	در	حایل	كه	يكی	از	آن	دو	ميین	باش��د	برای	ما	هبتر	اس��ت	
از	اينك��ه	آهنا	به	نفع	ما	ُحكم	كنند	در	حایل	كه	هر	دوی	ش��ان	از	قبيله	

مضر	باشند.	1
اين	تعصب	قومی	مهراه	با	تاريخ	خش��ونتبار	خ��وارج	ادامه	يافت	و	
در	دوره	عباس��يان	كه	هنوز	ميداهنای	جنگ	خوارج	گرم	بود،	زماین	كه	
يكی	از	اعضای	خانواده	عباسی	به	جبهه	خوارج	پيوست،	شاعر	خوارج	
ش��بيل	الضبعی	بيی	بدان	مناسبت	س��رود	كه	بوی	تند	تعصب	قبيلوی	تا	

1-  احمد ابن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، مطبعة بريل، لیدن، 1883میالدي، هالند، جلد دوم،  ص 220
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هنوز	از	آن	به	مشام	می	رسد.	او	گفت:
أمل	تر	أن	اهلل	اظهر	دينه...	وصلت	قريش	خلف	بكر	بن	وائل1

به	اين	مفهوم،	آيا	نديدی	كه	خداوند	دينش	را	پريوز	منود	و	باآلخره	
قري��ش	ب��ه	قبيله	بكر	بن	وائ��ل	اقتدا	منود؟!	از	نظر	اين	ش��اعر	كه	خود	
را	س��خنگوی	قبيله	بكر	می	دانس��ت،	امامت	قبيله	بكر	بن	وائل	به	معین	

پريوزی	دين	خدا	بود.
ام��ام	ابو	زهره	از	ابن	ایب	احلديد	نقل	می	منايد،	يکی	از	دختران	عرب	
که	خود	عضو	گروه	خوارج	بود	زماین	که	با	يک	غري	عریب	ازدواج	منود	
با	اعتراض	خوارج	مواجه	شد	كه	می	گفتند:	فضحتنا!	يعین:	آن	دختر	ما	

را	یب	آبرو	ساخت.2	
خوارج	در	تاريخ	س��ه	قرنه	خويش	جزء	كشمكشهای	قبيلوی	اقوام	
خاورميانه	از	سيس��تان	گرفته	تا	اندلس	بوده	اند.	تاريخ	شهادت	می	دهد	
كه	در	سيستان	دو	قبيله	چون	گژدم	با	هم	درگري	شدند	و	برای	دو	سال	
متام	خون	مهديگر	را	رخيتند	كه	خوارج	نقش	مهمی	در	آن	جنگ	داشتند.	
نويسنده	كتاب	»دول	اخلوارج	والعلويني	يف	بالد	املغرب	واألندلس«	می	
نگارد	كه	در	قرن	های	دوم	و	س��وم	هجری	كشمكش��هايی	ميان	اقوام	و	
قباي��ل	خمتلف	مشال	افريقا	صورت	گرفت	كه	يكب��ار	ميان	عرهبا	و	بربر	
ها،	ب��ار	ديگر	ميان	عرهبای	قدمي	و	تازه	وارد،	بار	س��وم	ميان	عرهبای	
قيس��ی	و	كلیب،	بار	چهارم	ميان	عرهب��ای	عدناین	و	قحطاین	و	بار	پنجم	
ميان	عرهبای	ُمَضری	و	ميین	به	وقوع	پيوست	و	جالب	اينكه	خوارج	آن	
حوزه	با	آنكه	ش��عار	شان	در	ظاهر	»ال	حكم	إال	هلل«	بود	ویل	در	متامی	

اين	درگريی	های	قبيلوی	نقش	مهمی	ايفا	منودند.	

1- ابن عساكر، تاريخ دمشق، حرف سین، سلیمان بن عبدالملک، 
2- ابو زهره، ص 60
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در	مقام	مقايس��ه	ميان	قبيله	گرايی	خوارج	و	طالبان	س��خن	بس��يار	
م��ی	توان	گفت	و	در	اينجا	به	اي��ن	اکتفا	می	منائيم	که	طالبان	هيچگاهی	
نتوانس��ته	اند	وحدت	ملی	جامعه	صد	پارچه	افغانس��تان	را	تأمني	منايند.	
متام��ی	رهربان	طالبان	از	آغ��از	تا	امروز	مربوط	به	ي��ک	قبيله	و	مست	
بوده،	آهنا	پايتخت	کشور	را	در	زمان	قدرت	خويش	عمال	از	شهر	كابل	
به	ش��هری	که	خود	را	منس��وب	بدان	می	دانند	انتقال	دادند،	زبان	رمسی	
و	معامالت	کش��ور	را	زباین	قرار	دادند	که	خود	بدان	حرف	می	زدند	و	
خالصه	اينكه	بوی	تعصب	قبيلوی	و	نژادی	در	هر	حركت	شان	حمسوس	
بود.	نگاهی	گذرا	به	هويت	29	تن	از	رهربان	طالبان	كه	امحد	رشيد	درج	
كتاب	خويش	منوده	می	رس��اند	كه	در	ميان	29	تن	اعضای	كدر	رهربی	
آن��ان	تنها	2	نفر	مربوط	به	قبيله	آهنا	نبوده	ان��د	و	از	مجع	هيئت	رهربی	
29	نف��ری	آن	گروه	15	تن	ش��ان	از	يك	واليت	بوده	ان��د.1	مهانطوری	
که	در	حکايت	اش��عث	بن	قيس	ديدمي،	با	آنکه	او	پس	از	وفات	پيامرب	
اس��الم	مرتد	گرديد	ویل	باز	هم	خود	را	در	چهار	چوب	جنبش	خوارج	
مس��لماین	دو	آتش��ه	معريف	منود،	به	مهني	ش��كل	خوارج	افغانستان	نيز	
گروه��ی	از	اعض��ای	حزب	خل��ق	را	در	صفوف	خويش	ج��ا	دادند	كه	
ش��واهد	فراواین	در	اين	رابطه	وجود	دارد،	افرادی	كه	يكشبه	مسلماناین	

دو	آتشه	شدند.	
احنصار	پس��تهای	دولی	در	دست	فرزندان	يک	قبيله	و	حتميل	سنتها،	
قوانني،	لباس	و	روحيه	يک	گروه	بر	متامی	ملت	و	کش��ور	و	آن	هم	زير	

نام	اسالم	و	پرچم	شريعت	تنها	در	دين	خوارج	پذيرفتین	است.	

1- احمد رشید، طالبان، ترجمه عبدالودود ظفري، كالیفرنیا، امريكا،Folger Graphics, ، صفحه 34-31  
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جنگ با زمامداران مسلمان

خصوصي��ت	ديگری	که	صف	خوارج	را	هم	از	صف	ش��يعه	و	هم	از	
صف	اهل	سنت	و	مجاعت	جدا	می	سازد	مسئله	استخدام	سالح	در	برابر	
حکومتها	اس��ت.	مذاهب	اهل	سنت	و	شيعه	معتقد	اند	كه	اطاعت	از	رهرب	
جامعه	اس��المی	تا	زماین	كه	از	اس��الم	رو	نگردانيده	و	مردم	را	از	اداى	
مناز	منع	نكرده	اس��ت	واجب،	و	سركشى	مسلحانه	در	برابر	او	حرام	می	
باش��د.	اهل	سنت	اين	حكم	را	بر	مبناى	احاديث	و	متون	فراواین	استوار	
داش��ته	اند	كه	در	معت��رب	ترين	مراجع	حديث	مهچ��ون	صحيح	خبارى	و	
مسلم	روايت	شده	اند.	امام	نووی	شارح	مسلم	می	گويد	كه	متامی	علماى	
اهل	سنت	معتقد	به	عدم	شورش	در	برابر	زمامداران	مسلمان	بوده	اند.	او	
مى	نويس��د:	»واَما الُْخُروج َعَلْیُهم َوقِتَالِِهم فََحَرام باجَماع الُْمْسلَِمْین َوإِن 
َكانوافس��قة ظالَمین«.	اما	عصيان	در	برابر	»زمامداران«	و	جنگ	با	آنان	
به	امجاع	و	اتفاق	متامى	مس��لمانان	حرام	بوده	ولو	كه	آهنا	فس��ق	و	ظلم	
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پيش��ه	منايند«.	در	اينجا	می	بينيم	كه	امام	نووی	مس��ئله	حرمت	شورش	
را	ت��ا	مرحله	امجاع	باال	مى	برد،	در	حایل	كه	تاريخ	مس��لمانان	ش��اهد	
عصياهنای	خونيین	عليه	زمامداران	مسلمان	بوده	است.	اينكه	چرا	نووی	
اين	شورش��ها	را	ناديده	انگاش��ته،	مى	تواند	دو	علت	داشته	باشد:	علت	
اویل	ك��م	امهيت	جلوه	دادن	گرايش��های	عصيانگ��ر،	و	علت	دوم	اينكه	
ش��ورش	در	برابر	امريان	مس��لمان	در	آغاز	امر،	مسئله	اى	بود	اختاليف	
ویل	با	گذش��ت	زمان	و	در	نظر	داش��ت	نتائج	منفی	بغاوت،	دانش��مندان	
مس��لمان	در	امر	حرمت	آن	امجاع	منودن��د.	قاضی	عياض	نظريه	دوم	را	
تأييد	منوده	مى	گويد	كه	در	آغاز	امر	گروهی	چون	حسن	و	ابن	زبري	در	
برابر	اموی	ها	مترد	منودند	ویل	سپس	دانشمندان	مسلمان	در	زمينه	حرمت	

استخدام	سالح	در	برابر	زمامداران	مسلمان	امجاع	منودند.	1
دانشمندان	حنفی	حبث	امامت	و	رهربی	را	در	كتاهبای	عقيده	مطرح	
س��اخته	و	معترب	ترين	كتاب	عقيده	در	مذهب	احناف	که	طالبان	خود	را	
بدان	منس��وب	می	دانند	عقيده	طحاوى	)852-933	م(	است.	طحاوی	
در	اين	باره	مى	گويد:	“وال نری الخروج علی أئمتنا و والة أمرنا و إن 
جاروا و ال ندعوا علیهم و ال ننزع يدا من طاعتهم”.2	يعین:	»ما	سرکشی	
در	برابر	زمامداران	خويش	را	ولو	که	س��تم	پيشه	منايند	جايز	منی	دانيم.	
م��ا	در	ح��ق	آهنا	دعای	بد	منی	کنيم	و	نه	از	اطاعت	آهنا	س��ر	پيچی	می	
منائيم«.	امام	ابواحلس��ن	اشعری	)874-936(	كه	وی	را	امام	اهل	سنت	
و	مجاعت	نامند	مى	گويد:	» ويرون الدعاء ألئمة المس��لمین بالصالح و 
أن ال يخرجوا علیهم بالس��یف«3	يعین»اهل	س��نت	برای	رهربان	دولت	
اس��المی	دعای	خري	منوده	و	به	رخ	شان	مششري	منی	کشند«.	امام	بزدوی	

1- النووي، محي الدين بن شرف. شرح صحیح مسلم. دمشق؛ دارالخیر، 1998. جزء 12، صفحه 541-540. 
219  متن العقیدة الطحاوية، أبوجعفر الطحاوي الحنفي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1995، ص 24  

3- ابوالحسن اشعري، مقاالت االسالمیین، مكتبة النهضة المصرية 1950، القاهرة، ص 323
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از	نظري��ه	پردازان	فقه	حنفی	گويد:	»اذا فس��ق االم��ام يجب الدعاء له 
بالتوبة، و ال يجوز الخروج علیه ألن في الخروج إثارة الفتن و الفس��اد 
في العالم«.	1	به	اين	معین	که	»اگر	امري	فسق	پيشه	منود	بايد	برايش	دعا	
منود	تا	توبه	منايد	و	جايز	نيس��ت	در	برابرش	س��الح	کشيد	زيرا	عصيان	
و	سرکش��ی	در	برابر	او	زمينه	را	برای	فتنه	و	فس��اد	آماده	خواهد	منود«.	
بزدوی	در	جای	ديگری	گويد:	»االمام اذا جار أو فس��ق ال ينعزل عند 
أصحاب أبي حنیفة، وهو المذهب المروي«.	2	به	اين	مفهوم	که	اگر	امري	
ستم	منود	و	يا	راه	فسق	در	پيش	گرفت	به	باور	اتباع	ابوحنيفه	عزل	منی	

شود	و	مذهب	حنفی	در	اين	زمينه	بر	مهني	رأی	متكی	می	باشد.	
خطر	شورش	و	عصيان	مسلحانه	در	برابر	زمامداران	مسلمان	ذهن	و	
انديشه	پيامرب	اسالم	را	از	مهان	بامداد	نبوت	به	خود	مشغول	نگه	داشته	
ب��ود.	پيامرب	در	حایل	كه	هن��وز	در	مكه	بود	و	دوران	مظلوميت	خود	را	
می	پيمود	و	هجرت	نكرده	بود	و	دولی	تش��كيل	نداده	بود	ویل	باز	هم	از	
ي��اران	خويش	در	بيعت	عقبه	پيمان	گرفت	كه	در	تنگی	و	فراخی	و	غم	
و	شادی	اطاعت	منوده	و	برسر	فرمانروايی	با	اهلش	به	ستيزه	برخنيزند	تا	
آنكه	كفری	آشكار	به	چشم	بينند	كه	دليلی	اهلی	آن	را	تأييد	منايد.3	امام	
ابن	حجر	هنگام	ش��رح	اين	حديث	می	نويس��د	تا	زماین	كه	عملكرد	اين	

زمامداران	قابل	تأويل	باشد	بغاوت	در	برابر	شان	جايز	نيست.	
جنبش��های	معاصر	اسالمی	از	اخوان	املسلمني	گرفته	تا	مجاعت	تبليغ	
و	س��لفی	ها	و	حزب	حترير	و	مجاعت	اس��المی	و	ح��زب	رفاه	و	حزب	

1  البزدوي، اصول الدين، تحقیق الدكتور هانس بیترلنس، المكتبة االزهرية للتراث، القاهرة، مصر، 2003، ص 198 
2  االمام البزدوي، اصول الدين 196، طبع قاهره. 

3- امام بخاري در كتاب الفتن خويش اين حديث را چنین روايت نموده است: »  َعْن    ُجنَاَدَة بِْن أَبِي أَُمیََّة    قَاَل َدَخْلنَا 
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم  ُ بِِه َسِمْعتَُه ِمْن النَّبِيِّ    َصلَّی اللَّ ْث بَِحِديٍث يَْنَفُعَك اللَّ ُ َحدِّ اِمِت  َوُهَو َمِريٌض قُْلنَا أَْصَلَحَك اللَّ َعَلی    ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
اَعِة فِي َمْنَشِطنَا َوَمْكَرِهنَا  ْمِع َوالطَّ ُ َعَلْیِه َوَسلََّم    فَبَايَْعنَاُه فََقاَل فِیَما أََخَذ َعَلْینَا    أَْن بَايََعنَا َعَلی السَّ    قَاَل َدَعانَا النَّبِيُّ    َصلَّی اللَّ
ِ فِیِه بُْرَهاٌن.« و صحیح مسلم  َوُعْسِرنَا َويُْسِرنَا َوأَثََرًة َعَلْینَا َوأَْن اَل نُنَاِزَع اأْلَْمَر أَْهَلُه إاِلَّ أَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعْنَدُكْم ِمْن اللَّ

بشرح النووي، جزء 12، صفحه 541.
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هنضت	و	جنبش	اس��المی	ماليزيا	و	اندونيزيا	و	سودان	و	مراكش	و	ساير	
كش��ور	های	جهان	اس��الم	جنگ	در	برابر	دولتهای	اسالمی	را	ولو	كه	به	
نام	مس��لمان	باش��ند،	حرام	می	دانند.	جمعیة العلماي	ديوبندی	پاكستان	
هم	منی	تواند	در	اين	راس��تا	استثنا	باشد،	ورنه	آهنا	بايد	در	برابر	دولتها	و	
زمامداران	فاسد	و	مهيشه	مخار	خود	شان	فتوای	جنگ	صادر	می	كردند،	

كه	هيچگاهی	نكرده	اند.	
در	اينج��ا	يك	نكته	را	نبايد	فراموش	منود	و	آن	اينكه	پيامرب	اس��الم	
مقاوم��ت	صلح	آميز	و	يا	س��خن	از	حق	و	عدال��ت	در	برابر	زمامداران	
س��تم	پيش��ه	را	هبترين	جهاد	ها	خوانده	اس��ت.1	مهان	طوری	كه	فقهای	
بزرگ	و	جمتهدان	نامدار	تاريخ	مسلمني	گفته	اند،	جنگ	مسلحانه	نه	تنها	
كه	رفع	فس��اد	نه	خواهد	منود	بلكه	منجر	به	فتنه	ای	بزرگتر	خواهد	ش��د	
كه	س��الح	برداش��نت	در	برابر	حكومت	حممد	داود	خان	منونه	زنده	مهني	
جتربه	در	كش��ور	ما	می	باشد.	در	مصر	گروه	های	اسالمی	سی	سال	پيش	
رئيس	مجهور	آن	كش��ور	را	ت��رور	منودند	ویل	آن	ت��رور	زمينه	را	برای	
آمدن	زمامداری	س��تم	پيش��ه	تر	و	نظامی	فاس��د	تر	آماده	منود،	تا	آنكه	
جنبش	هبار	عریب	جوش��يدن	گرفت	و	بغاوت	مسلحانه	جای	خود	را	به	
»جهاد	س��خن«	داد	و	ثابت	س��اخت	كه	جهاد	سخن	و	تيغ	زبان	و	زبان	
قلم	بران	تر	از	هر	س��الح	ديگ��ری	در	برابر	زمامداران	خودكامه	و	جلام	
گسيخته	است.	جهاِد	سخن،	جامعه	را	در	برابر	ستم	بسيج	منوده	و	افكار	
را	آماده	می	سازد	زيرا	تا	زماین	كه	افكار	عمومی	آماده	نشوند	و	عصياین	
منظم	و	مدین	طرح	نگردد	آوردن	حتویل	مثبت	كاری	س��اده	خنواهد	بود.	
تاريخ	اسالمی	شاهد	است	به	هر	اندازه	ای	كه	جنگ	در	برابر	زمامداران	
مسلمان	شدت	گرفته	به	مهان	اندازه	جامعه	از	اسالم	دور	شده	است.	

1- سنن أبي داود  حديث شماره )4344(، سنن الترمذي حديث شماره )2174(، و سنن ابن ماجة حديث شماره 
)4011(
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خ��وارج	در	دمشین	با	زمامداران	چنان	پيش	رفتند	که	ش��اخه	عوفيه	
گروه	بيهس��يه	خوارج	و	برخی	گروه	های	ديگ��ر	آهنا	نه	تنها	زمامداران	
س��تم	پيشه	مس��لمان	بلکه	رعيت	مظلوم	دولت	ش��ان	را	نيز	تکفري	می	
منودند.1	اينکه	کدام	زمامداری	س��تم	پيشه	است	و	کدام	يکی	ستم	پيشه	
نيس��ت	می	تواند	تابع	معيارهای	لغزنده	ای	باش��د	ک��ه	افراد	وگروه	های	
خمتلفی	می	توانند	از	زوايای	خمتلفی	بدان	نگريس��ته	و	اقامه	حجت	منايند.	
طرح	چنني	حکم	خطرناکی	از	يکسو	و	فقدان	نظريات	مفصل	و	منسجم	
سياسی	از	سوی	ديگر	و	افزودن	عاطفه،	هتور	و	احساسات	آتشني	بر	آن	
از	ديگر	طرف	کايف	است	تا	هر	جامعه	ای	را	در	گردونه	دور	و	تسلسل	
جنگ،	انتقام	و	یب	ثبایت	مهيش��گی	قرار	ده��د،	كاری	كه	خوارج	قدمي	و	

جديد	اجنام	داده	اند.	
هنگامی	كه	طالبان	در	جنوب	غرب	افغانستان	ظاهر	شدند	حكومىت	
در	كابل	وجود	داشت	كه	در	اثر	سقوط	رژمي	كمونسىت	جنيب	اهلل	تشكيل	
ش��ده	بود	و	در	رأس	آن	يكى	از	رهربان	احزاب	جماهدين	قرار	داش��ت.	
طالب��ان	به	حج��ت	اينكه	دولت	مذكور	از	نظر	ديین	خالهايی	داش��ته	و	
نتوانس��ته	است	اس��الم	و	يا	برداشىت	را	كه	آهنا	از	اس��الم	داشتند	پياده	
منايد،	در	برابرش	س��الح	برداش��تند.	پرسشى	كه	مطرح	مى	شود	اينست	
كه	بغاوت	در	برابر	زمامداراین	كه	خود	را	مس��لمان	و	دولت	خويش	را	
اسالمى	مى	نامند	چه	قدر	با	اصول	اهل	سنت	و	فقه	حنفی	و	ديدگاه	هاى	
ديوبند	تطابق	و	مهخواین	دارد؟	در	آن	زمان	كه	هم	كشور	های	مهسايه	و	
هم	قدرهتای	بريوین	هر	روز	برنامه	ای	می	چيدند	و	هر	كشور	گروهی	را	
تقويت	می	منود،	طالبان	ظهور	منودند	تا	در	مناس��بتهايی	مشابه	به	صحنه	
های	هالي��وود	و	كارنامه	ه��ای	»رابن	هود«	در	برابر	گروه	های	مس��لح	
1- أبو الحسن األشعري، مقاالت االسالمیین، تحقیق محمد محیي الدين عبدالحمید، المكتبة العصرية، بیروت، لبنان، 

1990، ج -1، صفحه 192
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بايستند،	حركی	كه	از	سوی	دولت	آن	زمان	و	رهربی	آن	تأييد	گرديد،	
ویل	س��پس	معلوم	شد	كه	هدف	اساسی	اين	گروه	بر	چيدن	بساط	مهان	
حكوم��ی	بود	كه	طالبان	را	در	فعاليتهای	ش��ان	تأييد	منوده	بود،	بغاویت	
كه	يافنت	فتوا	برای	آن	كاری	س��اده	نيس��ت.	با	آنكه	طالبان	توانس��تند	
حكوم��ت	وقت	را	از	پايتخت	برانند	ویل	س��يل	خ��ون	متوقف	نگرديد	
و	ماج��را	جويی	های	ائتالف	فرزندان	فك��ری	خوارج	قدمي	و	جديد	در	
يازدهم	سپتمرب	سال	2001	ميالدی	دروازه	های	شكسته	كشور	ويرانه	و	
بينوای	افغانس��تان	را	بروی	نريوهای	ده	ها	كشور	خارجی	و	سازماهنای	

گوناگوین	قدرهتای	بزرگ	باز	منود.	
توج��ه	به	ديدگاه	های	جنبش	سياس��ی-	ديین	طالب��ان	در	رابطه	به	
ق��درت،	مهمترين	روش	در	زمينه	تبار	شناس��ی	اين	گ��روه	خواهد	بود	
زيرا	خنس��تني	مسئله	ای	كه	اس��اس	مذاهب	اعتقادی	و	فقهی	در	تاريخ	
مسلمانان	گرديد	و	شيعه	و	سىن	و	خوارج	و	امثال	آن	را	به	وجود	آورد	

مهني	مسئله	قدرت	و	زعامت	سياسی	جامعه	و	تعامل	با	آن	بود.	
من	در	اينجا	روی	درس��ی	و	نادرس��ی	نظريه	حرمت	ش��ورش	در	
براب��ر	زمامداران	حرف	من��ی	زمن،	آنچه	می	خواهم	بگومي	اين	اس��ت	كه	
فق��ه	حنفی	و	امامان	بزرگ	آن	چنني	شورش��ی	را	جايز	منی	دانند.	اينكه	
طالبان	از	يكس��و	خ��ود	را	حنفی	می	پندارند	و	از	س��وی	ديگر	بر	اصل	
مهم	فقه	سياس��ی	احناف	در	زمينه	قدرت	سياس��ی	و	تعامل	با	حكومتها	
و	زمامداران	آهنا	را	به	زير	پا	می	گذارند	با	هم	جور	منی	آيند.	در	مس��ئله	
يورش	بر	زمامداران	مس��لمان،	در	ميان	ديدگاه	خوارج	عریب	قرن	اول	
هجری	و	خ��وارج	افغاین	قرن	چهاردهم	هج��ری	هيچگونه	تفاویت	منی	

توان	يافت.	
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تحجر فقهی

برداش��ت	خوارج	و	طالبان	از	دين،	برداش��ی	سطحی	است	که	نه	با	
عقل	مهنوايی	دارد	نه	با	نقل،	نه	با	رأی	و	نه	هم	با	روايت.	تلقی	خوارج	
قدمي	و	جديد	از	اسالم	چنان	عقبمانده	است	که	هر	انسان	سامل	و	طبيعی	
را	به	تعجب	وا	می	دارد.	اگر	در	ش��ريعت	حممد	بن	عبداهلل	»ص«	حالل	
اصل	اس��ت	و	حرام	استثناء،	در	شريعت	خوارج	حرام	اصل	می	باشد	و	

حالل	استثناء.	
گروه	خوارج	در	خنس��تني	حلظات	ظهور	ش��ان	ش��عار	»ال	حکم	اال	
هلل«	يعین:	داوری	تنها	از	آن	خداس��ت،	را	س��ر	دادن��د	كه	هدف	آهنا	از	
داوری	خدا	چيزی	جز	داوری	خود	ش��ان	نبود،	مهني	طور	در	جامعه	ما	
نيز	آهنا	ش��عار	شريعت	را	بلند	منودند	که	شريعت	شان	بيشتر	از	آنکه	به	
ش��ريعت	اسالم	رابطه	داشته	باشد،	از	سنتهای	قبيله	رنگ	گرفته	و	جنبه	
ای	سياسی	داشته	است.	خوارج	قدمي	هر	گاهی	كه	ميل	جنگ	می	منودند	
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ش��عار	»ال	حکم	اال	هلل«	را	بلند	می	منودند،	اين	جنگ	با	هر	كسی	كه	می	
بود	و	حتت	هر	ش��رايطی	كه	اعالم	می	گرديد	مش��روعيت	خويش	را	از	
مهني	ش��عار	می	گرفت.	خوارج	در	س��ايه	مهني	شعار	با	عثمان	و	علی	و	
معاوي��ة	و	خلفای	اموی	و	خلفای	عباس��ی	و	زمامداران	حملی	گوناگون	
و	حىت	خود	ش��ان	جنگيدند	بدون	آنكه	برداشی	واضح	و	روشن	از	اين	

شعار	داشته	باشند.	
خوارج	در	ش��كل	قدمي	و	قالب	جدي��د	خويش	فروع	دين	را	اصول	
دين	قرار	دادند	و	اصول	دين	را	فروع	آن.	اگر	دعوت	در	ش��ريعت	حممد	
و	کتاب	او	»باحلکمه	واملوعظه	احلس��نه«	يع��ین	حكمت	و	وعظی	نيكو	
اس��ت،	دعوت	و	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر	در	شريعت	خوارج	قدمي	
و	جدي��د	با	ابزار	مشش��ري	و	تفنگ	و	ش��الق	و	کيبل	ص��ورت	می	گريد.	
دعوت	در	شريعت	حممد	بن	عبداهلل	»بالی	هی	احسن«	و	يا	با	نيكو	ترين	
طريقه	اس��ت،	و	در	ش��ريعت	خوارج	و	طالبان	»بالی	هی	أخشن«	يعین	
به	خشن	ترين	شيوه.	هدف	خدا	از	آفرينش	اقوام	و	گروه	ها	در	شريعت	
قرآن	ش��ناخت	و	»لتعارفوا«	است	و	در	شريعت	طالبان	معرکه	آرايی	و	
»لتعارک��وا«	می	باش��د.	دعوت	پيامرب	رمحت	ب��ود	و	حتمل	آزار	مردم	و	
دعوت	طالبان	سيطره	است	و	سوار	شدن	مردم.	هم	خوارج	و	هم	طالبان	
بر	ظاهر	اس��الم	و	فروع	آن	چس��پيدند	و	مغز	آن	را	لگدمال	منودند.	کار	
آهنا	مهيشه	کلی	گويی	و	فرار	از	تفاصيل	بوده	و	هيچ	وقت	قادر	نبوده	اند	
تا	مهم	را	از	مهمتر	و	اصل	را	از	فرع	و	قاعده	را	از	اس��تثناء	و	اولويات	

را	از	امور	ثانوی	جدا	سازند.
خ��وارج	قدمي	و	خ��وارج	جديد	هم	از	ناحيه	نظري��ه	و	هم	از	حلاظ	
تطبي��ق	دچار	تعارضهای	مضحکی	ش��ده	اند.	ابن	جرير	طربی	در	کتاب	
»تاريخ	الرس��ل	وامللوك«	خويش	حکايی	را	نقل	منوده	است	که	انگيزه	
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مهم	جنگ	هنروان1	و	رويارويی	علی	با	خوارج	گرديد.	او	می	نويس��د:	
خ��وارج	در	كنار	هنر	م��ردی	را	ديدند	كه	مركیب	را	می	راند	و	زین	بر	آن	
مركب	س��وار	اس��ت.	آهنا	راه	او	را	گرفته	و	هتديدش	منودند	و	سپس	از	
او	پرس��يدند	كه	تو	كيس��ی؟	گفت:	عبداهلل	فرزند	خباب	صحایب	پيامرب	
خدا	)ص(.	خوارج	به	عبداهلل	بن	خباب	كه	س��خت	ترس��يده	بود	گفتند:	
آيا	از	ما	ترس��يده	ای؟	گفت:	بلی،	گفتند:	مترس.	س��پس	از	او	خواستند	
تا	حديثی	برای	ش��ان	روايت	كند	كه	پدرش	از	پيامرب	خدا	شنيده	است،	
شايد	به	درد	شان	خبورد.	گفت:	پدرم	از	پيامرب	اسالم	روايت	می	منود	كه	
گفت:	فتنه	ای	به	وقوع	خواهد	پيوس��ت	كه	دل	مردم	به	س��ان	بدن	شان	
خواهد	مرد،	آهنا	ش��ب	مس��لمان	می	باشند	و	روز	كافر	می	شوند،	و	روز	
مس��لمان	می	باشند	و	شب	كافر	می	ش��وند،	گفتند:	ما	تو	را	در	باره	مهني	
حديث	می	پرسيدمي.	سپس	از	او	پرسيدند	كه	در	باره	ابو	بكر	و	عمر	چه	
می	گوي��ی،	عبداهلل	بن	خباب	نيكی	های	آهنا	را	بر	مشرد،	از	او	پرس��يدند	
ك��ه	در	باره	دوره	اول	و	آخر	خالف��ت	عثمان	چه	می	گويی:	او	گفت	كه	
عثم��ان	ه��م	در	آغاز	و	هم	در	اجنام	برحق	بود،	بعد	از	آن	پرس��يدند	كه	
در	ب��اره	علی	پيش	از	حتكيم	و	بعد	از	حتكيم	چه	می	گويی؟	گفت:	علی	
نس��بت	به	مشا	هم	احكام	خدا	را	بيشتر	می	داند	و	هم	دلسوزتر	و	دانا	تر	
به	دين	خدا	می	باش��د.	آهنا	در	پاس��خش	گفتند	تو	هوا	و	هوس	خودت	
را	پريوی	می	كین	و	از	ش��خصيتها	بر	مبنای	نامهای	ش��ان	طرفداری	می	
منايی	نه	بر	اس��اس	عملكرد	های	ش��ان.	سپس	گفتند:	قسم	به	خدا	تو	را	
طوری	خواهيم	كش��ت	كه	هيچكس��ی	را	آن	طور	نه	كش��ته	امي.	پس	از	
آن	او	را	حمكم	گرفته	و	ش��انه	هايش	را	بس��تند	و	زم��این	كه	او	را	مهراه	
با	مهس��رش	-كه	مراحل	اخري	باردار	ی	خويش	را	سپری	می	منود-	به	

1- فرهنگ دهخدا نهروان را شهرکی قدیمی در چهار فرسخی بغداد مي داند.
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س��وی	كش��تارگاه	می	بردند،	خرمايی	از	خنلی	افتيد،	يكی	از	آن	خوارج	
آن	خرما	را	بر	دهن	گذاشت،	ديگرش	گفت:	خرما	را	بدون	آنكه	حالل	
باشد	و	هبای	آن	را	پرداخته	باشی	بر	دهن	می	گذاری؟!	آن	مرد	خرما	را	
از	دهن	بريون	كرد	سپس	مششري	خويش	را	برداشت	و	روان	شد	كه	ديد	
يكی	از	خوكان	اهل	ذمه	از	آجنا	می	گذرد،	آن	مرد	خارجی	خوک	مذكور	
را	با	مششري	كوبيد،	برايش	گفتند:	اين	فساد	در	زمني	است،	سپس	مالک	
خوک	را	خواس��ته	و	هبای	آن	را	برايش	پرداختن��د.	عبداهلل	ابن	خباب	
چون	اين	صحنه	ها	را	ديد	گفت	اگر	مشا	در	آنچه	پيش	چش��م	من	اجنام	
داديد	صادق	باش��يد	من	ترسی	خنواهم	داشت؛	چون	من	مسلمان	هستم؛	
و	در	دي��ن	بدعی	اجياد	نكرده	ام؛	و	از	س��وی	ديگر	مشا	برامي	امان	داده	
ايد.	خوارج	او	را	آوردند	و	خواباندند	و	س��پس	ذحبش	منودند	و	خونش	
در	آب	هنر	جاری	شد.	بعد	از	آن	نزد	مهسرش	رفتند،	آن	زن	برای	شان	
گفت:	من	يک	زن	هس��تم،	آيا	از	خدا	منی	ترس��يد؟!	آهنا	شكم	آن	زن	را	
دريدند	و	سه	زن	ديگر	از	گروه	طئ	نيز	به	مشول	ام	سنان	صيداوی	را	كه	
خود	از	مجله	صحابيات	پيامرب	اس��الم1	به	حساب	می	آمد	كشتند.	زماین	
كه	اين	خرب	به	علی	»رض«	رس��يد	برای	درک	حقيقت	مس��ئله	حارث	
فرزند	مرة	عبدی	را	فرس��تاد	تا	اخبار	آجنا	را	برايش	بفرستد.	زماین	كه	
حارث	به	هنر	نزديک	ش��د	تا	حقيقت	را	جويا	ش��ود،	او	را	نيز	كشتند...	
سپس	علی	»رض«	از	آهنا	خواست	تا	قاتالن	را	برايش	تسليم	كنند،	آهنا	
در	پاسخ	علی	گفتند،	ما	مهه	قاتالن	آهنا	بوده،	هم	خون	آهنا	و	هم	خون	

مشا	را	مباح	می	دانيم.	2	
با	خواندن	اين	حکايت،	سخن	دوسی	به	نام	»دوست	حممد«	به	يادم	

1- نويسنده االمامة والسیاسة »أم سنان صیداوي« را در جمع صحابیات ذكر نموده است. 
2- ابن جرير طبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالمعارف، مصر، قاهرة، چاپ دوم، 

جلد- 5، صفحه 181-182 و ابن اثیر و ديگران
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آم��د	که	در	کابل	زندگی	می	منود	و	در	دوران	طالبان	جمبور	ش��ده	بود	تا	
خباطر	س��د	رمق	به	مشایل	برود	و	در	بدل	مزد	روزانه	هفتاد	هزار	افغاین	
در	آن	زمان	درخت	س��يب،	شفتالو	و	تاک	اره	منايد.	او	می	گويد،	روزی	
در	کوهدامن	در	حایل	که	مصروف	اره	کردن	درختهای	سيب	بودم	برامي	
احس��اس	گرسنگی	دست	داد	و	با	خود	گفتم	چه	می	شود	تا	سيیب	را	از	
شاخه	يکی	از	درختهای	قطع	شده	برکنم	و	عالج	گرسنگی	منامي.	مهينکه	
س��يب	را	کنده	بر	دهان	گذاش��تم	ديدم	که	كيبل	طالیب	مس��لح	که	ما	را	
استخدام	منوده	بود	بر	سرم	فرود	آمد	و	سپس	برامي	گوشزد	منود	تا	هرگز	

به	ميوه	حرام	دست	دراز	نه	منامي.
در	رابطه	به	مش��رب	فقهی	و	اعتقادی	طالبان	گروه	بزرگی	از	حمققان	
را	ب��اور	بر	اين	بوده	که	طالبان	به	خط	فكری	ديوبند	ارتباط	داش��ته	اند.	
در	اينجا	بايد	گفت	که	ما	با	س��ه	نوع	ديوبند	مواجه	هستيم.	ديوبند	هند	
که	موقفش	مهيشه	معتدل	و	با	موازين	اعتقادی	احناف	مهخواین	داشته	و	
رهربان	آن	پيوس��ته	کوشيده	اند	تا	از	مهان	خطی	که	پيشكسوتان	ديوبند	
رسم	منوده	اند	احنراف	نکنند.	علمای	اين	مؤسسه	چنان	معتدل	اند	که	حىت	
در	آس��تانه	جدايی	پاکستان	خمالف	شديد	جتزيه	هند	به	دو	کشور	بودند.	
ره��ربان	ديوبند	هند	اگر	از	يكس��و	خمالف	سياس��تهای	غرب	در	جهان	
اس��الم	بوده	اند	ویل	از	س��وی	ديگر	تروريزم	را	عملكردی	غري	اسالمى	
می	دانن��د1.	دار	العلوم	ديوبند	در	هند	نش��ريه	ای	دارد	به	نام	»الداعی«	
که	در	يكی	از	س��رمقاله	های	خويش	چنان	پيش	رفته	که	سکيولريزم	را	
نياز	مربم	هندوستان	و	ضامن	و	حدت	ملی	و	استقرار	سياسی	آن	کشور	

دانسته	است.2	

1- تايمز آف انديا،  25 فبروري 2008
2- سرمقاله مجله الداعي، نشريه دارالعلوم ديوبند، هند، اپريل 2009 
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اما	ديوبند	در	پاکستان	حکايت	متفاویت	دارد.	ديوبندی	های	پاکستان	
چندين	شاخه	دارند	که	معروفترين	شان	را	مال	فضل	الرمحن	رهربی	می	
منايد،	رهربی	که	می	ش��ود	او	را	بارزگاین	مال	و	ماليی	بازرگان	دانست.	
اين	گروه	به	مانند	هر	حزب	سياس��ی	ديگر	هديف	جز	رسيدن	به	قدرت	
ندارد	و	از	اين	حلاظ	عنصر	اصلی	دموکراس��ی	پاکستاین	به	حساب	می	
آيد؛	كاری	كه	در	بازار	سياس��ت	روز	قابل	قبول	اس��ت	ویل	در	موازين	
دين	هيچگاهی	قابل	پذيرش	خنواهد	بود.	حزب	سياسی	مجعيت	العلمای	
پاكستان	که	حکم	دالل	سياسی	را	در	رابطه	به	طالبان	بازی	می	منايد	در	
مهان	روزگاری	كه	رهربی	زین	سوسيالست	»یب	نظري	بوتو«	را	در	كشور	
خود	ش��ان	پذيرفته	بود،	ره��ربان	آن	حزب	ديین،	حكومت	جماهدين	را	
کافر	خطاب	می	منودند.	دوسی	حکايت	می	منايد	که	در	ساهلای	سيطره	
طالبان	روزی	با	يکی	از	مالهای	مجعيت	العلمای	پاکس��تان	که	در	جالل	
آباد	زندگی	می	منود	و	به	گفته	خود	ش��ان	برای	»جهاد«	با	»کفار	مست	
مشال«	آمده	بود،	گفتگويی	داش��تم.	او	می	گويد:	روزی	در	حایل	که	گرد	
و	خاک	سرک	های	جالل	آباد	از	يکسو،	وگرمی	آن	شهر	از	سوی	ديگر	
ما	را	فش��ار	می	داد،	به	دوس��تم	گفتم:	ايکاش	ما	هم	چون	مشا	صاحب	
برق	و	سرک	پخته	می	بودمي.	مالی	پاکستاین	با	شنيدن	اين	سخن	سخت	
خش��مگني	شد	و	بر	سرم	هنيب	زد	که	»	توبه	وکه،	خدای	دی	خوار	کی،	

خدای	تعایل	تاسو	ته	شررت	)شريعت(	ورکری	ده«.
اما	شاخه	افغاین	ديوبند	اگر	در	شيوه	تعليم	و	حنوه	معيشت	با	ديوبند	
هن��د	و	پاكس��تان	ش��باهت	دارد	ویل	در	عمل	كامال	متفاوت	می	باش��د.	
طالبان	افغانس��تان	كه	خ��ود	را	به	ديوبند	منس��وب	می	دانند	خون	ده	ها	
هزار	انسان	مسلمان	را	رخيته	و	زمينه	را	برای	هتاجم	سنگني	غرب	مهيا	
منودند.	اين	گروه	شايد	در	فروع	فقه	چون	مناز	و	وضو	و	استنجاء	و	تيمم	



| 39 | بشیراحمد انصاري |

با	ديوبندی	ها	مهنظر	باش��ند	ویل	در	مسايل	بزرگ	اعتقادی	چون	جنگ	
با	حكومتهای	جهان	اسالم	و	رخينت	خون	انسان	و	حرام	قرار	دادن	مباح	
و	مباح	قرار	دادن	حرام	به	هيچ	يكی	از	مذاهب	اسالمی	رايج	در	جهان	

امروز	شباهت	ندارند.1	
انديشه	و	عملكرد	سياسی	طالبان	پيشتر	از	آنکه	بر	خاسته	از	ديوبند	
هند	باشد	و	يا	شباهی	با	ديوبندی	های	پاکستان	داشته	باشد،	به	خوارج	

قرون	اوليه	مسلمانان	شبيه	تر	است.	
هم	خوارج	و	هم	طالبان	در	دو	خصوصيت	ديگر	نيز	شباهت	دارند	كه	
يكی	كمی	س��ن	و	ديگرش	عدم	برخورداری	از	دانش	كايف	می	باشد.	در	
حديثی	که	امام	خباری	روايت	منوده	پيامرب	اسالم	از	خوارج	به	»احداث	
االس��نان«	يا	کس��این	که	دارای	عمر	كمی	اند،	و	»س��فهاء	االحالم«2	يا	
گروه��ی	کودن	و	یب	عقل	تعبري	منوده	اس��ت،	خصوصيی	که	نس��بت	به	
خوارج	خنس��تني	در	مورد	طالبان	بيش��تر	صدق	می	منايد.	مؤرخان	می	
نويسند	كه	در	لشكر	خوارج	هيچ	فقيه	و	دانشمندی	از	مجع	ياران	پيامرب	
اس��الم	وجود	نداشت،	مهني	گونه	در	ميان	طالبان	نيز	هيچ	دانشمندی	را	
منی	يابيم	كه	سرش	به	تنه	اش	بريزد.	گذاشنت	ريشی	دراز،	بسنت	دستاری	
بزرگ،	داش��نت	پاچه	هايی	بلند،	چشماین	سرمه	ش��ده،	گذشتاندن	چند	
شب	و	روزی	در	مدرسه	و	خواندن	چند	كتاب	حمدود	منی	تواند	دليلی	بر	

عامل	بودن	شخصی	و	يا	گروهی	باشد.	

1- طالبان در فقره 7، ماده 4، فصل 2 مقرره تنظیم اجراءات وزارت امر بالمعروف والنهي عن المنكر خويش بازي با 
كاغذ پران را تحريم نمودند. به نقل از د افغانستان اسالمي امارت رسمي جريده. شماره 799، صفحه 5، دوشنبه، 15 
جمادي الثاني، سال 1422هجري قمري. ولي آنها در مقابل آن كشت خشخاش را در يك دوره مباح اعالم داشتند و 

دلیل شان اين بود كه خشخاش گیاه است و آنها دلیلي در جهت تحريم كشت گیاه در فقه نمي يابند. 
2- حديث شماره 6930 صحیح البخاري و 1771 صحیح مسلم.
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مذهبی نظامي گرا

خ��وارج	بزرگترين	و	طوالین	ترين	جنبش	عصيان	نظامی	در	تاريخ	
مسلمانان	بوده	كه	از	مجع	35	بغاوت	مسلحانه	عصر	اموی	23	حالت	آن	
مربوط	به	خوارج	می	ش��ود	و	آهنا	برای	س��ه	قرن	متام	نقش	خار	بغل	را	
برای	متدن	اس��المی	ايفا	منوده	اند.	خوارج	در	مجع	متامی	آيتهای	قرآن	كه	
بيشتر	از	6200	می	باشد	تنها	به	کمتر	از	يک	فيصد	آن	که	آيتهای	جنگ	
اند	توجه	دارند	و	آن	هم	در	غري	حمل	آن،	درک	و	تطبيق	99%	ديگر	آن	
كار	ايش��ان	نيس��ت.	خوارج	در	امتداد	تاريخ	خونني	شان	زير	نام	جهاد	
خون	رخيتند،	ش��هر	ها	را	ختريب	منودند،	و	عنصر	اصلی	فتنه	های	هسی	
سوزی	شدند.	خوارج	تا	آخر	ندانستند	و	هنوز	هم	منی	خواهند	بدانند	كه	
امر	جهاد	برای	خنست	در	مكة	نازل	شده	بود	كه	از	جهاد	با	قرآن	و	عقل	

و	منطق	سخن	می	گفت.1	
1- قرآن كريم در آيت 52 سوره فرقان كه در مكه نازل شده است مي فرمايد: » َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبِیًرا«،  يعني: 
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خوارج	چه	در	گذش��ته	و	چه	امروز	به	مذهیب	لش��کری	و	لشکری	
مذه��یب	اطالق	می	گ��ردد	که	توجه	اصلی	ش��ان	به	سياس��ت	و	قدرت	
معطوف	بوده	است.	تاريخ	شهادت	می	دهد	كه	دين	خوارج	سياست	بوده	
و	سياس��ت	خ��وارج	دين.	و	يا	به	عبارت	ديگ��ر:	دين	از	نظر	آهنا	جنبه	
نظری	سياس��ت	است	و	سياس��ت	جنبه	عملی	دين.	رهربان	نظامی	اين	
گروه	مهيش��ه	مفی	و	مفتيان	ش��ان	رهربان	نظامی	شان	بوده	اند.	آهنا	در	
بني	دين	و	رس��يدن	به	قدرت	فرقی	قايل	نيستند.	خوارج	فهم	خود	شان	
از	دي��ن	را	دين	تصور	می	منايند.	آهنا	خود	را	شايس��ته	ترين	مردم	برای	
حكوم��ت	می	دانند	و	اين	حق	را	بر	قناعت	خود	ش��ان	بنا	منوده	اند.	آهنا	
حكومت	خود	ش��ان	و	عدالت	به	شيوه	خود	شان	را	می	خواهند	ولو	كه	

متامی	انساهنای	جامعه	در	پای	آن	قرباین	شوند.
كشور	ما	دارای	تارخيی	خونني	بوده	و	جامعه	ما	جنگهای	گوناگوین	
را	در	س��طوح	خمتل��ف	جتربه	منوده	اس��ت	ویل	در	متامی	اي��ن	جنگها	و	
كشمكش��ها	هيچ	جناحی	دست	به	ذبح	انس��ان	نه	يازيده	است،	تا	آنكه	
طالب��ان	آمدن��د	و	حالل	كردن	انس��اهنا	را	به	يك	عنعن��ه	جنگی	تبديل	
منودند.	طالبان	در	اين	چند	س��ایل	که	گذشت	خمالفان	شان	را	يا	به	جرم	
كار	در	مؤسس��ات	خارجی	و	يا	كار	در	هناد	های	دولی	چون	گوس��فند	
ذبح	منودند،1	سنت	زشی	كه	از	خوارج	پيشني	برای	شان	به	مرياث	مانده	
مهانط��وری	که	در	حكايت	صحایب	پيامرب	اس��الم	عبداهلل	بن	خباب	بن	
األرت	ديدمي.	اگر	مهكاری	با	مؤسس��ات	خارجی	جرم	باشد	پس	چرا	

» و با قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز «.
1- طالبان در سالهاي اخیر بر سیاست سر بريدن خويش افزوده، خبرنگاران، ماموران پولیس و كارمندان پائین 
رتبه دولتي را ذبح مي كنند. اجمل نقشبندي ژورنالست افغانستان يكي از اين نمونه ها است كه در   اپريل 2007 
خبر  بريدن گلويش از سوي طالبان نشر گرديد. در رابطه به ذبح انسانها توسط طالبان در آخرين خبر شنیديم كه 

آنها 17 تن را در منطقه كجكي هلمند سر بريدند. روزنامه اندپندنت، سه شنبه، 28 اگست، 2012، انگلستان  
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طالبان	خود	در	مناسبتهای	خمتلفی	مرتكب	اين	جرم	شده	اند؟1	
مس��جد	و	مناز	در	اس��الم	از	حرمت	فراواین	برخوردار	بوده	تا	حدی	
ك��ه	قرآن	كرمي	مس��جد	را	خانه	خ��دا	ناميده	اس��ت،	ویل	طالبان	در	راه	
انتقامگريی	از	دمشنان	شان	اعتنايی	به	اين	حرمت	نداشته	اند.2	یب	حرمی	
به	مسجد	و	مناز	جنازه	و	مجعه	و	مجاعت3	در	هيچ	قانون	و	سنت	وعريف	
جايز	نبوده	و	خنستني	كساین	كه	اين	حرمت	را	در	تاريخ	مسلماهنا	نقض	
منوده	اند	خوارج	می	باشند.	خوارج	در	برنامه	ای	كه	برای	ترور	حضرت	
علی	بن	ایب	طالب	و	معاويه	بن	ایب	سفيان	و	عمرو	بن	عاص	رخيته	بودند	
مسجد	را	كشتارگاه	انتخاب	منوده	بودند	و	زمان	قتل	را	وقت	مناز	صبح.	
جنگها	دارای	قوانني	و	سنتهای	جهاین	اند	كه	پيامرب	اسالم	قبل	از	ديگران	
بر	آن	تأكيد	منوده	اس��ت	و	يكی	از	اين	س��نتهای	پذيرفته	ش��ده	جهاین،	

مصئونيت	عبادتگاه	ها	است.
اگر	رهربان	مذاهب	ديگر	اس��المی	عمر	خويش	را	در	چهار	ديواری	
ه��ای	کتاخبانه	ه��ا،	مدارس،	و	با	دوات	و	قلم	و	دود	چراغ	و	حبث	و	نظر	
سپری	منوده	اند،	رهربان	خوارج	نيازی	به	اين	کار	نديده	و	نظريات	بسيار	
س��اده	و	ابتدائی	خويش	را	برای	حل	هر	مش��كلی	کايف	می	دانستند.	در	
نظام	فکری	خوارج	هر	که	با	آهنا	نيس��ت	دمشن	آهنا	بوده	و	در	قاموس	
سياس��ی	ش��ان	چيزی	به	نام	مذاکره	و	ائتالف	و	مصاحله	و	توافق	وجود	

ندارد.	
	اگ��ر	مذاهب	فقهی،	عقيدیت	و	کالمی	مس��لمانان	داي��رة المعارفهای	

1- براي درک بهتر اين نوع همكاري ها به كتاب “افغانستان در آتش نفت” مراجعه شود. 
2- در سنتهاي قبیلوي افغانستان اگر فرد مجرمي به خانه كسي پناه برد، حرمت آن شخص و آن خانه مراعات 
شده و مجرم مصئونیت كسب مي نمايد ولي مصئويت مسجد كه منشأ الهي دارد از سوي طالبان نقض گرديده 

است. 
3- قتل والي كندز در  داخل مسجد و انفجار  بم در مراسم فاتحه برادر آقاي كرزي در قندهار را مي توان به 

عنوان نمونه ياد نمود.



| مذهب طالبان | 44 |

قط��وری	را	ب��رای	ما	به	يادگار	گذاش��تند،	در	مقابل	خ��وارج	از	توليد	
هرگونه	فکری	عاجز	بوده	اند.	طالبان	كه	در	عرصه	های	علم	كامال	عاجز	
اند	ویل	در	ميان	متامی	دس��تاورد	های	متدن	غرب	تنها	به	س��الح	و	شيوه	

های	جنگی	آن	عشق	می	ورزند.
خ��وارج	معتقد	ان��د	كه	مردم	مهه	گمراه	اند	و	كاف��ر	و	تنها	گروهی	كه	
شايس��تگی	زندگی	را	دارد	خود	ش��ان	اند	و	بس.	اين	احس��اس،	ديوار	
ضخيمی	در	روان	ش��ان	اجياد	منوده،	آهن��ا	را	از	جامعه	جدا	منوده	زمينه	
را	برای	اعتقادی	مبین	بر	حالل	دانس��نت	خون	انس��ان	و	خصوصا	انسان	
مس��لمان	آماده	می	سازد.	آهنا	در	اين	راه	تا	جايی	پيش	رفتند	كه	خون	
كودكان	و	زنان	خمالفان	ش��ان	را	حالل	اعالم	منوده	و	سوخنت	داراييهای	
ش��ان	را	جايز	پنداش��تند.	سوخنت	ش��هر	يكاولنگ	و	اره	كردن	باغهای	
كوهدامن	و	تبعيد	و	كوچاندن	زنان	مشایل	به	جالل	آباد	و	كشتار	گروهی	
در	جالل	آباد	با	هيچ	فقهی	در	اس��الم	به	جز	فقه	خوارج	س��ازگاری	و	

مهاهنگی	ندارد.
خوارج	با	آنکه	در	مجع	مذاهب	عقيدیت	مطالعه	می	شوند	ویل	تاريخ	
اين	دس��ته	شهادت	می	دهد	که	جنبش	آهنا	چيزی	جز	معجون	مرکیب	از	
کين��ه،	خون،	عصيان،	انتقام	و	جنگ	نبوده	اس��ت	که	برای	توجيه	آن	به	
چند	آيت	قرآین	استناد	منوده	اند.	خوارج	هم	در	گذشته	و	هم	امروز	پيش	
از	آنكه	مذهب	باش��د	روحيه	و	فرهنگ	و	ذهنيت	و	سلوك	است.	انسان	
خارجی	مذهیب	تدوين	ش��ده	و	منسجم	ندارد؛	عقده	و	انتقام	و	تعصب	و	
خشونت	و	جهل	مذهب	اوست.	خوارج	و	رهربان	شان	در	جنگ	از	مهه	
گوی	س��بقت	ربوده،	در	هتور	و	ماجرا	جويی	زبانزد	تاريخ	گرديده	ویل	
در	عرصه	فک��ر	مضحکه	روزگار	بوده	اند.	خوارج	پيش	از	آنکه	مذهب	
باشد	باور	و	اخالقی	است	بيمار،	خشک	و	خشن.	خوارج	قدمي	و	جديد	
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در	جنگ	خوب	درخش��يده	و	مرگ	را	با	س��ينه	باز	استقبال	منوده	و	به	
آن	فخ��ر	فروخته	اند،	یب	خرب	از	اينكه	عالقه	ب��ه	مرگ	و	قبول	هرگونه	
خطر	در	راه	حتقق	برنامه	هايی	آش��فته	و	مغشوش	بيشتر	از	آنکه	به	دين	
رابطه	داش��ته	و	سلوکی	سامل	و	طبيعی	باشد،	برخاسته	از	اضطراب	عقلی	
و	عصیب	و	مظهر	حبراین	رواین	است.	شايد	افرادی	در	ميان	آهنا	به	عقيده	

خويش	بسيار	خملص	باشند	ویل	اخالصی	آغشته	با	جهل	و	جنون.
	يگان��ه	چيزی	که	از	خوارج	برای	م��ا	باقی	مانده	جمموعه	بزرگی	از	
اش��عار	محاس��ی	و	ترانه	های	جنگی	اس��ت	که	دکتور	احسان	عباس	آن	
اش��عار	را	در	336	صفحه	مجع	آوری	منوده	اس��ت.1	مهينطور	طالبان	نيز	
نق��ش	قدم	بزرگان	فك��ری	خويش	را	تعقيب	من��وده	خلف	خویب	برای	
س��لف	خويش	بوده	اند.	آنچه	طالبان	در	اين	بيس��ت	س��ال	توليد	منوده	
اند	ش��عر	اس��ت	كه	با	خون	و	خشونت	آغش��ته	بوده	است.	در	ساهلايی	
كه	حكومت	می	منودند،	حىت	در	س��نگر	های	جنگ	ش��عر	می	سرودند	و	
دهل	می	كوبيدند.	در	مذهب	طالبان	متامی	مظاهر	هنری	حرام	می	باش��د	
جز	هنری	كه	رس��التش	دعوت	به	كش��نت	و	مردن	باشد.	در	مهني	چند	
ماهی	كه	گذشت	ديوان	شعری	به	نام	»شعر	طالبان«	از	سوی	دار	النشر	
»هريس��ت«	که	از	235	پارچه	شعر	تشکيل	يافته	در	اروپا	منتشر	شد.2	
اگ��ر	نامها	را	از	آن	برداری،	تصور	خواهی	منود	که	آن	ديوان	چيزی	جز	
ترمجه	اشعار	خوارج	نيست	که	يکبار	به	پشتو	ترمجه	شده	و	بار	ديگر	به	
انگليسی.	دهل	زین	و	ترانه	خواین	آهنا	در	جبهات	جنگ	چيزی	جز	ياد	

آور	خاطره	جنگجويان	خوارج	پيشني	نيست.	
خوارج	با	آنکه	دارای	اصول	آش��فته	سياس��ی	و	نظريات	پريش��ان	

1- احسان عباس، شعر خوارج، چاپ دوم، لبنان، بیروت، 1974
2- Alex Linschoten, Poetry of the Taliban,  Hurst  C & Co publishers  LTD , -01May2012-, UK



| مذهب طالبان | 46 |

اعتقادی	بودند	ویل	خط	نظامی	ش��ان	ب��ه	مراتب	جلو	تر	از	خط	فکری	
ش��ان	قرار	گرفته	بود،	مهانطوری	که	امروز	شاهد	اين	تفاوت	در	حرکت	
خ��وارج	نوين	هس��تيم.	تأكيد	فراوان	بر	خون	و	خش��ونت	و	نبود	طرح	
مشخص	سياسی	و	برنامه	عملی	برای	حل	حبراهنای	خمتلف	اجتماعی	در	

تاريخ	سبب	گرديد	تا	اين	گروه	خود	جزء	تاريخ	شوند.
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مذهبی انتقامجو

خوارج	به	عنوان	گروهی	بدوی،	مشحون	از	فرهنگ	قبيلوی	و	سرشار	
از	روحي��ه	انتقام	بوده	اند.	ابن	کث��ري	در	البدايه	والنهايه	خويش	حکايت	
ترور	خليفه	چهارم	را	اين	طور	روايت	منوده	اس��ت.	روزی	س��ه	تن	از	
خوارج	هر	يک	عبدالرمحن	بن	عمرو	کندی	)عبدالرمحن	بن	ملجم(،	برک	
بن	عبداهلل	متيمی	و	عمرو	بن	برک	متيمی	با	هم	نشس��ته	و	کشتگان	جنگ	
هن��روان	را	به	ياد	آورده	و	غصه	می	خوردند.	آهنا	می	گفتند	که	پس	از	
م��رگ	خوارج	هنروان	زندگی	ديگر	معنايی	ندارد	و	بايد	انتقام	ش��ان	را	
گرفت.	در	نتيج��ه	عبدالرمحن	بن	ملجم	به	کوف��ه	پايتخت	علی	»رض«	
رفت	و	در	آن	ش��هر	به	گروهی	از	خوارج	سر	خورد	که	نشسته	بودند	و	
ياد	کش��تگان	جنگ	هنروان	را	می	منودن��د.	در	مهني	اثنا	زین	زيبا	به	نام	
قطام	بنت	شحنه	وارد	مسجد	شد	که	پدر	و	برادرش	در	جنگ	هنروان	از	
سوی	س��ربازان	علی	»رض«	کشته	شده	بودند.	زماین	که	عبدالرمحن	بن	
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ملجم	آن	زن	را	ديد	عقل	از	دس��ت	داد	و	هديف	را	که	به	خاطرش	وارد	
کوفه	ش��ده	بود	از	ياد	برد.	ابن	ملج��م	از	قطام	طلبگاری	منود	و	قطام	بر	
او	ش��رط	گذاشت	تا	مهرش	را	سه	هزار	درهم	پرداخته،	خادم	و	کنيزی	
در	اختيارش	قرار	داده	و	ش��رط	ديگر	اينكه	علی	بن	ابيطالب	را	به	قتل	
رس��اند.	ابن	ملجم	در	پاسخ	گفت	که	او	اساسا	برای	کشنت	علی	به	کوفه	
آمده	اس��ت.	قطام	و	ابن	ملجم	ازدواج	منودند	و	آتش	ش��هوت	با	س��وز	
انتقام	در	هم	آميخت	و	برنامه	مشترک	شان	جامه	عمل	پوشيد.	ابن	ملجم	
گفت	می	روم	در	مس��جد	پنهان	می	شود	و	زماین	که	خليفه	چهارم	وارد	
مس��جد	ش��د	بر	او	محله	می	کنم،	اگر	او	را	کش��تم	و	موفق	به	فرار	شدم	
انتقام	خود	را	گرفته	ام	و	اگر	کش��ته	شدم	آنچه	نزد	خداست	هبتر	از	اين	
جهان	خواهد	بود1.	بدينوس��يله	می	بينيم	که	انگيزه	اصلی	ترور	علی	بن	
ابيطالب	از	انتقام	ريشه	می	گرفت،	انتقامی	که	از	دو	منبع	آب	می	خورد؛	

يکی	عبدالرمحن	بن	ملجم	و	ديگرش	قطام	بنت	شحنه.	
روحيه	انتقامگريی	از	مهان	روز	های	خنس��ت	تأسيس	خوارج	هويدا	
بود	و	عبد	اهلل	بن	وهب	راس��یب	خنستني	امري	املؤمنني	خوارج	در	شعری	

که	خود	سروده	بود	مبدأ	جاهلی	انتقام	را	چنني	هنادينه	ساخت:
أنا	بن	وهب	الراسیب	الشاری
أضرب	يف	القوم	ألخذ	الث�أر2

ب��ه	اين	معین	که،	من	عبداهلل	فرزند	راس��یب	هس��تم	ک��ه	روحم	را	به	
خداوند	فروخته	ام	و	با	دمشنم	به	خاطر	گرفنت	انتقام	می	جنگم.	

ابن	كث��ري	كه	قاتالن	عثمان	بن	عفان	را	خوارج	می	داند،	می	نويس��د	
ك��ه	يكنت	از	خوارج	آن	زمان	به	نام	عمرو	بن	محق	زماین	كه	وارد	خانه	

1- ابن اثیر. الكامل في التاريخ. لبنان، بیروت؛ دار الكتب العلمیة، 1987م، جلد-3، صفحات 260-255
2-  احسان عباس، شعر خوارج، دارالثقافة، لبنان، بیروت، بدون تاريخ، صفحه 32



| 49 | بشیراحمد انصاري |

عثمان	بن	عفان	شد،	بر	سينه	خليفه	سوم	نشست	و	سپس	بر	او	نه	ضربه	
وارد	منود	و	گفت:	سه	ضربه	آن	را	به	خاطر	خدا	وارد	آورده	ام	و	شش	

ضربه	ديگر	را	به	خاطر	انتقامی	كه	بر	ضد	او	در	سينه	داشتم.1
اخبار	و	اظه��ارات	منايندگان،	رهربان	و	س��خنگويان	طالبان	بيانگر	
امهيت	انتقاجمويی	در	استراتيژی	اين	گروه	به	مشار	رفته	و	غريزه	انتقام	از	
انگيزه	های	مهم	فعاليتهای	جنگی	خوارج	معاصر	در	افغانس��تان	و	کشور	
های	خاور	ميانه	به	حساب	می	آيد.2	اخبار	عمليات	انتقامی	آهنا	که	شب	

و	روز	به	مسع	ما	رسانيده	می	شود	مؤيد	سخن	ما	است.	
هرگاه	به	زندگی	و	هدايات	پيامرب	اسالم	نگاهی	بيفگنيم	جايی	برای	
انتق��ام	خنواهيم	يافت.	در	حایل	که	محزه	ع��م	پيامرب	قرباین	انگيزه	انتقام	
گردي��د	و	جگ��رش	را	مکيدند	ویل	او	نه	حرف	از	انتقام	زد	و	نه	دس��ت	
به	انتقام	يازيد.	اس��الم	كه	ميان	انگيزه	های	رواین	دوسی	و	دمشین	خطی	
فاصل	کش��يده	اس��ت	خمالف	آميخنت	اهداف	دين	با	انگيزه	های	شخصی	

می	باشد.	

1  ابن جرير طبري، جلد -4، صفحه-394
2- در آخرين واكنش به عملیات لغمان، در پايگاه انترنتي طالبان االماره 

اعالمیه اي نشر شده كه در آن آمده است:
»اسالمی امارت دغه دردونکی قصدي عمل په سختو ټکو غندې او له عاملينونه يې دسخت انتقام اخيستو ژمنه کوي «.  17 

سپتمبر، 2012

http://alemara1.org
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بينوايانی عقده مند

زماین	که	اس��الم	ظهور	منود	پريوان	آن	يا	از	فرزندان	قريش	تشکيل	
ش��ده	بود	که	مردمی	جتارت	پيشه	و	جهان	ديده	بودند	و	يا	آنکه	مربوط	
به	اوس	و	خزرج	بودند	که	در	زمينه	زراعت	و	باغداری	شهرت	داشتند،	
و	ي��ا	هم	اينکه	ب��ردگاین	بودند	جهان	ديده	و	متمدن	که	از	ايران،	مناطق	
افغانس��تان	امروزی،	حبش��ه،	مص��ر،	جوامع	افريقايی	و	س��اير	نقاط	به	
جزيره	عربس��تان	آورده	شده	و	سپس	در	س��ايه	اسالم	خود	به	رهربی	
جوامع	و	ثروت	و	مقام	دس��ت	يافتند.	جتارت	برای	قريشيان	مصدر	مهم	
ثروت	و	منبع	اساسی	معيشت	بود	تا	جايی	كه	قرآن	كرمي	خود	در	سوره	
يكصد	و	شش��م	خويش	از	سفر	جتارت	زمستاین	»رحلة الشتاء«	و	سفر	
جتارت	تابس��تاین	»الصيف«	قريش	به	نيكی	ياد	می	منايد.	در	آن	س��وی	
مرز	طبقات	اجتماعی	ياد	ش��ده،	قبايل	بيابانگردی	قرار	داشت	که	فهمی	
اندک	از	جهان	داشته	و	متامی	هست	و	بود	شان	در	خيمه	و	شتر	خالصه	
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می	گرديد.	اين	گروه	متأس��فانه	يا	اميان	نياوردن��د	و	يا	آنکه	خيلی	دير	
مس��لمان	ش��دند.	اين	قبايل	مهينکه	می	ديدند	اوضاع	فرهنگی،	علمی،	
اجتماعی،	اقتصادی	و	نظامی	قريشی	های	مسلمان،	اوس،	خزرج	و	ساير	
مسلمانان	پيشني	در	اثر	انقالب	پيامرب	به	مراتب	هبتر	گرديده	است	خبل،	
حسد،	عقده	و	کينه	وجود	شان	را	فرا	می	گرفت،	متراکم	می	شد	و	چون	
مبی	هر	حلظه	آماده	انفجار	می	گرديد.	گرس��نگی	و	تنگدسی	از	يکسو،	
خش��کی	و	خش��ونت	صحرا	از	س��وی	ديگر،	دوری	از	فرصتها	و	منابع	
آموزش	از	ديگر	س��و	و	هبتر	شدند	اوضاع	زندگی	مسلمانان	پيشني	در	
برابر	چش��م	ايشان	كه	اساسا	مربوط	به	قبايل	ديگر	بودند،	فضا	را	برای	
انفجاری	متام	عيار	آماده	می	ساخت.	باآلخره	اين	فعل	و	انفعال	اجتماعی	
در	كوره	س��وزان	صحرا	های	جند	و	جنوب	جزيرة	العرب	سرعت	گرفت	
و	منجر	به	انفجاری	ش��د	که	صدای	مهيب	آن	از	پش��ت	ديوار	تاريخ	تا	
هنوز	به	گوش	می	رسد.	آری!	حلظه	صفر	فرا	رسيد	و	عناصری	خشک	
دماغ،	متکرب،	جنگجو،	جلوج،	نادان،	متهور،	متعصب،	ماجراجو،	بينوا	و	
زاهد	چون	مسارق	سر	بر	افراشتند	و	طرحی	را	رخيتند	که	به	نام	خوارج	
ش��هرت	حاصل	منود	و	تا	امروز	روح	اس��الم	و	قلب	متدن	انساین	را	می	
آزارد.	به	روايت	تاريخ	خوارج	خنس��تني	از	ميان	بينوايان	و	گرس��نگان	
جامعه	سر	بلند	منودند،	گرسنگاین	كه	فقر	شان	اساس	كينه	و	عقده	شان	

قرار	گرفت.1	
گروهی	از	زمامداران	آن	زمان	با	درک	درست	از	انگيزه	های	شورش	
و	يورش	اين	گروه	گاهی	پرداخنت	رش��وت	سياس��ی	را	آسان	ترين	راه	
برای	خنثی	منودن	ش��بكه	خوارج	زمان	خويش	می	دانستند.	ابن	اثري	در	
کت��اب	»الکامل«	خويش	فصلی	دارد	به	نام	»اخبار	اخلوارج«	و	در	آن	

1- ابو زهره، ص 59
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می	نويس��د	که	زياد	بن	ابيه	يکی	از	اعضای	گروه	خوارج	را	که	ابواخلري	
نام	داشت	نزد	خويش	خواست	و	برايش	چهار	هزار	در	هم	معاش	تعيني	
منود	و	هر	س��ال	صد	هزار	درهم	ديگر	هم	برايش	می	خبش��يد.	ابواخلري	
خارج��ی	پس	از	آن	می	گفت،	چيزی	هبتر	از	اطاعِت	امري	و	زيس��نت	با	

مجاعت	منی	توان	يافت.1	
مهانطوری	که	در	باال	ديدمي	خنس��تني	نطف��ه	خوارج	در	زمان	پيامرب	
اس��الم	»ص«	در	پيوند	به	پول	ش��كل	گرفت	زيرا	اعتراضی	را	که	پدر	
خنستني	اين	جريان	»حرقوص	ذی	اخلويصره«	بر	پيامرب	»ص«	منوده	بود	
بر	سر	مال	غنيمت	بود.	پول	مهواره	نقش	مهمی	در	بسيج	خوارج	داشته	
است.	اين	كثري	می	نويسد:	زماین	که	خوارج	بر	خليفه	سوم	يورش	بردند	
و	او	را	کشتند،2	ندا	سر	دادند:	»	به	سوی	بيت	املال	بشتابيد	که	کسی	بر	
مشا	سبقت	نکند!«،	سپس	از	مهديگر	می	پرسيدند	كه	اگر	خون	حضرت	
عثمان	برای	ما	حالل	باشد،	پس	چرا	مالش	حالل	نيست؟	در	نتيجه	آهنا	
خان��ه	او	را	چنان	چپاول	منودند	كه	حىت	پياله	ای	در	آجنا	نگذاش��تند.3	
بعد	از	آن	وارد	بيت	املال	ش��ده	بيت	املال	را	روفتند	و	ثروت	بزرگ	آن	
را	غ��ارت	منودند.	نگهبانان	بيت	املال	ك��ه	نعره	می	زدند		های	بيائيد	و	ما	
را	جنات	دهيد،	نتوانستند	در	برابر	يورش	آن	چپاولگران	مقاومت	منايند.	
حمافظ��ان	بيت	املال	با	ديدن	آن	صحنه	م��ی		گفتند:	اين	مردم	در	ادعای	
حق	بودن	و	امر	باملعروف	و	هنی	از	منكر	و	ادعا	های	ديگر	شان	صادق	

نيستند	و	دروغ	می		گويند.4	

1- ابو زهره، ص 59
2- ابن كثیر قاتالن عثمان بن عفان را نیز از جمع خوارج خواند. رجوع شود به ابن كثیر، البداية والنهاية، تحقیق 
التركي، هجر للطباعة والنشر و االعالن،قاهره، مصر،  چاپ-1، 1998، جلد دهم، صفحه 320،  عبدالل بن محسن 

327 ،325
3-  ابن كثیر، جلد دهم، صفحه 307 
4-  ابن كثیر، جلد دهم، صفحه 316
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زماین	كه	عبداهلل	بن	عباس	برای	مناظره	با	خوارج	نزد	ايش��ان	رفت	
و	چون	لباس��ی	زيبا	به	تن	داشت،	خنستني	پرسشی	كه	از	او	شد	اين	بود	
كه	چرا	چنني	لباس��ی	پوش��يده	است،	و	س��پس	او	را	خماطب	قرار	داده	
اعتراض	منودند	كه	چرا	زماین	که	علی	»رض«	بر	س��پاه	عائش��ه	»رض«	
غلب��ه	حاصل	منود	در	آن	وقت	اموال	س��پاهيان	ام	املؤمنني	را	به	غنيمت	
و	شكس��ت	خوردگان	ارتش	او	را	ب��ه	بردگی	نه	گرفت.1	ابن	عباس	در	
پاس��خ	به	اعتراض	خنس��ت	گفت	كه	من	پيامرب	را	ديده	ام	كه	زيبا	تر	ين	
َم ِزينََة  لباس	را	بر	تن	داش��ته	است	و	قرآن	هم	می		فرمايد:	»قُْل َمْن َحرَّ
ْزِق«2	يعین:	»بگو	زيبايی	هاىي	 یِّبَاِت ِمَن ال��رِّ َّتِ��يَ أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالْطَّ اللِّ ال
را	ك��ه	خدا	براى	بندگان��ش	پديد	آورده	و	]نيز	[	روزيهاى	پاكيزه	را	چه	
كس��ى	حرام	گردانيده	است«	و	در	پاسخ	اعتراض	دوم	فرمود	كه	آيا	می		
خواهيد	عائشه	»رض«	مادر	مؤمنان	را	به	كنيزی	گرييد؟	اگر	می		گوئيد	
بلی،	در	آن	صورت	كافر	ش��ده	ايد	چونكه	او	مادر	تان	اس��ت،	و	اگر	می		
گوئيد	كه	او	مادر	ما	نيست	در	آن	صورت	از	دين	برگشته	ايد	چون	قرآن	
می		فرمايد:	»النَّبِيُّ أَْولَی بِالُْمْؤِمنِیَن ِمْن أَنُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتُُهْم«3	يعین:	
»پيامرب	به	مؤمنان	از	خودش��ان	سزاوار	تر	اس��ت	و	مهسرانش	مادران	

ايشانند«.	
سربازان	خوارج	كه	در	جنگهای	داخلی	علی	»رض«	و	معاويه	سهم	
داشتند،	چون	ديدند	كه	اين	جنگها	طول	كشيد،	نه	غنيمی	از	آن	به	دست	
آمد	و	نه	مصدری	ش��د	برای	برده	گريی،	خس��ته	شدند،	و	چون	اصوال	

1- النسائي، السنن الكبری، كتاب الخصائص، باب ذكر مناظرة عبدالل بن عباس الحرورية، واحتجاجه فیما أنكروه 
علی أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب . اين مناظره  را عبدالرزاق در  مصنف  و  طبراني و حاكم و  بیهقي و احمد نیز 
روايت نموده اند. اين مناظره در كتاب “أنساب األشراف” بالذري در صفحات 134-135 جلد سوم نیز آمده است. 

أنساب األشراف، امام أحمد بالذري، جزء سوم، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1996.
2- قرآن كريم، سوره اعراف، آيت 32
3- قرآن كريم، سوره احزاب، آيت-6 
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هدف	ش��ان	غارتگ��ری	و	چپاول	بود	آهنا	در	جس��تجوی	فتوايی	برای	
حالل	قرار	دادن	مال	مس��لمانان	و	برده	گرفنت	اس��ريان	آهنا	شدند	و	در	

نتيجه	نظريه	تكفري	مسلمانان	را	طرح	رخيتند.	
ما	در	افغانس��تان	نيز	جتربه	مش��اهبی	به	آنچه	در	باال	بدان	اشاره	شد	
داش��ته	امي.	ساهلای	جهاد	افغانستان	س��اختار	های	قدرت	و	ثروت	را	در	
سطح	جامعه	دگرگون	منود.	س��رازير	شدن	کمکهای	جهاین	به	جماهدين	
از	يکس��و	و	نبود	حس��اب	و	کتاب	الزم	از	س��وی	ديگر	زمينه	را	برای	
ظهور	قش��ری	متمول	و	ثرومتن��د	اجياد	منود	که	پيوندی	با	مراکز	س��نی	
قدرت	نداشتند.	ظهور	يکباره	چنني	قشری	در	سطوح	جامعه	کايف	بود	تا	
حسادهتايی	را	بر	انگيزد	که	طلبه	دين	به	عنوان	حمروم	ترين	قشر	جامعه	
که	ش��رايط	جنگ	حمروميت	ش��ان	را	دو	چندان	ساخته	بود	از	ديدن	آن	
صحن��ه	رنج	می	بردند.	ديدن	چهره	هايی	در	رأس	حكومت	جماهدين	كه	
از	حل��اظ	فرهنگی	با	طالبان	مدارس	جنوب	کش��ور	تفاوت	داش��تند	بر	
آتش	حس��د	و	احساس	بيگانگی	آهنا	می	افزود.	انساهنا	گاهی	راهی	را	
در	پيش	گرفته	و	تصور	می	منايند	که	ارزشها	و	مبادی	برين	دين	آهنا	را	
بدانس��و	کشانده	است،	یب	خرب	از	اينکه	اين	انگيزه	های	زميین،	در	هوا	و	
هوس	نفساین،	حسد،	طمع	و	کينه	ريشه	داشته	و	انسان	را	بدان	سو	سوق	
داده	اس��ت.	حسد	در	فرهنگ	ديین	ما	خنستني	گناهی	بوده	که	در	بامداد	
آفرينش	در	ميان	آدم	و	ابليس	صورت	گرفته	اس��ت.	انسان	به	گفته	امام	
اب��و	زهره	از	هر	آنچه	بوی	بيگانگی	اي��د	دوری	می	جويد	و	با	هر	آنچه	
بدان	عادت	کرده	انس	می	گريد	و	اگر	فردی	و	يا	گروهی	سطح	آگاهی	
و	درک	پائني	تری	داش��تند	در	آن	ص��ورت	نريو	های	ماورای	طبيعی	و	
غيیب	و	مبادی	و	ارزشهای	ديین	را	در	خدمت	باور	ها،	عادهتا	و	سنتهايی	
اس��تخدام	می	منايند	که	در	برابر	آن	احس��اس	آرامش	می	منايند.	طالبان	
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مهان	کساین	بودند	که	به	خاطر	سد	رمق	و	لقمه	نان	به	مدارس	پاکستان	
پن��اه	برده	بودند	و	مهينکه	راه	ديگری	برای	عالج	فقر	و	تنگدس��ی	فرا	
راه	ش��ان	گشوده	شد،	س��وار	بر	پيکپ	های	جديد	وارد	خاک	افغانستان	
ش��دند	تا	دم��ار	از	روزگار	و	دود	از	دماغ	کس��این	برآرند	که	عمری	به	
دس��ت	و	دسترخوان	شان	چشم	دوخته	بودند.	رهرب	طالبان	خود	يتيمی	
بوده	بينوا	از	خانواده	ای	یب	زمني	که	در	س��ه	سالگی	پدرش	را	از	دست	
داده	و	اطرافيان	او	نيز	تفاوت	چنداین	با	رهربان	ش��ان	ندارند.	يتيمی	و	
بينوايی	گاهی	فرصی	می	ش��ود	كه	صاحب	آن	درد	طبقات	پايني	جامعه	
را	احس��اس	منايد،	ویل	اگر	انس��ان	با	مبادی	برين	و	آمساین	دين	بيگانه	
مباند	فقر	و	تنگدس��ی	او	انفجار	عقده	و	حس��د	و	كينه	را	در	پی	خواهد	
داشت	كه	ماركس	و	ماركسيزم	دليل	روشن	اين	اعا	است.	آری!	فقر	در	
اسالم	نه	تنها	عيیب	نيست	كه	پيامرب	اسالم	و	ياران	خنستني	او	تقريبا	مهه	
فقري	و	بينوا	بودند	ویل	فقر	و	گرس��نگی	وقی	مبدل	به	گناه	می	ش��ود	كه	

عقده	و	كينه	و	خون	و	خشونت	اجياد	منايد.	
اين	درست	است	که	خوارج	قدمي	و	جديد	زاهد	بوده	اند	ویل	فراموش	
نبايد	منود	که	اين	زهد	اجباری	اساس��ا	در	فقر	و	تنگدس��ی	آهنا	ريش��ه	
داش��ته	اس��ت	نه	در	تقوا	و	خدا	ترسی	ايشان.	آهنا	زماین	که	دست	شان	
کوتاه	است	متامی	ش��هوهتا	و	هوسها	را	به	آخرت	موکول	می	منايند	ویل	
اگر	فرصی	برای	شان	مهيا	گرديد	گوی	سبقت	را	از	مهه	خواهند	ربود.
قرآن	كرمي	در	سوره	يكصد	و	ششم	خويش	ميان	خانه	كعبه	از	يكسو	
و	امنيت	سياس��ی	و	امنيت	غذايی	از	سوی	ديگر	رابطه	برقرار	منوده	می	
فرماي��د:	»پس	بايد	خداوند	اين	خانه	را	بپرس��تند.	مهان	خداىي	كه	آهنا	
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را	از	گرس��نگی	جنات	داد	و	از	نا	امین	رهائی	خبش��يد.«1	خوارج	هم	در	
گذشته	و	هم	امروز،	هم	در	زمينه	آوردن	امنيت	سياسی	و	هم	در	عرصه	

تأمني	امنيت	غذايی	برای	جوامع	اسالمی	ناكام	مانده	اند.	

َِّذي أَْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَُهم مِّْن َخْوٍف«. 1- قرآن كريم، سوره قريش، آيتهاي 3-4:  »فَْلیَْعبُُدوا َربَّ َهَذا الْبَْیِت. ال
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گهواره مشترک خوارج قديم و جديد

اگر	سيستان	از	يكسو	دانشمندان	و	نوابغ	شهريی	چون	امام	ابو	داود	
سجس��تاین،	امام	خطایب،	ابن	حبان	بس��ی	و	امثال	ايشان	را	در	گهواره	
خويش	پروريده	اس��ت،	از	سوی	ديگر	اين	منطقه	را	در	تاريخ	اسالمی	
قبله	خوارج	مشرق	ناميده	اند.	سيستان	امهيت	خاصی	در	تاريخ	خوارج	
داش��ته،	از	چشمه	های	جوشان	اين	جنبش	در	سه	قرن	اول	هجری	بوده	
و	زادگاه	سه	شاخه	گروه	خوارج	كه	محزيه،	خلفيه	و	غالبيه	اند	به	حساب	
می	آيد1.	در	حديثی	آمده	اس��ت	که	گروهی	با	خصوصيتهای	خوارج	از	
مست	مشرق	سر	بر	می	آورند.2	آيا	اين	حديث	ظهور	خوارج	در	سيستان	
را	نيز	ش��امل	می	شود؟	پاس��خی	قطعی	به	اين	پرسش	ندارمي	ویل	به	هر	

1- شهرستاني. حبیبي، صفحه 883-882.
2- محمد ابن اسماعیل، صحیح البخاري. باب الفتن من قبل المشرق. صفحه 53-54، جلد-4، جزء-9: »يخرج أناس 
من قبل المشرق يقرأون القرآن ال يجاوز تراقیهم« يعني گروهي از سمت مشرق بر مي خیزند، آنها قرآن مي خوانند 

ولي قرآن از گلوي شان فرو نمي رود.
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حال	آنچه	قطعی	اس��ت	موقعيت	سيس��تان	می	باش��د	كه	در	مست	شرق	
جزيره	عربستان	واقع	گرديده	است.

خوارج	آن	روزگار،	سيس��تان	را	از	چند	جهت	گزيده	بودند؛	خنست	
اينكه	از	حلاظ	جغرافيايی	به	صحراهای	جند	و	عراق	شبيه	بود،	دوم	اينكه	
ب��ه	حبر	و	آهبای	گرم	نزديكتر	بود	و	خوارج	عراق	و	جزيره	عربس��تان	
می	توانستند	به	آساین	توسط	كشی	به	سيستان	سفر	منايند،	و	علت	سوم	
در	دوری	سيس��تان	از	مرك��ز	خالفت	هنفته	بود.	نويس��نده	كتاب	حدود	
العامل	»گرديز«	را	در	اواس��ط	قرن	چهارم	هجری	اين	طور	توصيف	می	
منايد:	»بر	حد	ميان	غزنه	و	هندوستان	بر	سر	تلی	هناده	و	دارای	حصار	
اس��تواری	بود،	که	سه	باره	داش��ت	و	مردمان	او	خوارج	بودند«.1	استاد	
عبداحلی	حبيیب	در	تاريخ	افغانستان	بعد	از	اسالم	خويش	اشاره	می	منايد	
که	در	اراضی	جنوب	افغانستان	که	با	سيستان	متصل	اند	آثار	بسط	و	نفوذ	
خوارج	ديده	می	شود.2	او	مهچنان	می	نويسد	كه	در	حدود	ساهلای	173	
هجری	سيس��تان	و	ش��واطی	هلمند	خمرج	و	قرارگاه	خارجيان	گرديده	

بود3.	
سيس��تان	مهچنان	پايگاه	ش��خصيتهای	تارخيی	اين	گروه	بوده	است.	
قط��رى	بن	فجاءة	يكی	از	رهربان	مش��هور	و	از	قهرمانان	جنگی	تاريخ	
خوارج	اس��ت	كه	پس	از	جنگ	صفني	و	ظهور	علین	خوارج	و	حوادث	
بعدی	آن	افراد	خود	را	به	سيستان	فرستاد	و	سپس	خود	بداهنا	پيوست.4	
او	در	سيس��تان	خ��ودش	را	امري	املؤمن��ني	خواند	و	از	ق��درت	زيادی	
برخوردار	بود	تا	حدی	كه	در	س��ال	75	هجری	قمری	در	زرنگ	س��که	

1- حدود العالم، صفحه 58. 
2- حبیبي، صفحه 885 

3- عبدالحی حبیبی. ص 342
4- تاريخ سیستان. ص 109- 110
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بنام	خويش	زد1.	
در	نيمه	اول	قرن	خنست	هجری	گروهی	از	رهربان	خوارج	از	عمان	
و	عراق	و	جزيره	عربس��تان	به	سيس��تان	و	جنوب	افغانس��تان	امروزی	
آمدند	تا	جايی	که	در	س��ه	قرن	اول	هجری	نام	سيس��تان	با	نام	خوارج	
گره	خ��ورده	بود.	خوارج	آمدند	و	در	زابل	و	فراه	و	نيمروز	و	زرنگ	و	
هلمند	و	بس��ت	و	قندهار	و	ارزگان	تا	خوس��ت	و	پکتيا	و	مناطق	مچن	
در	پاکس��تان	امروزی	نفوذ	منودند	که	کتاهبای	تاريخ	سرگذشت	شان	را	
به	تفصيل	ذکر	منوده	تا	اندازه	ای	كه	نويسنده	»حدود	العامل«	بيشتر	اهایل	

گرديز	آن	زمان	را	از	اتباع	خوارج	می	داند.	
خوارج	سيس��تان	تارخيی	خونني	از	خود	به	يادگار	گذاش��ته	اند.	آهنا	
افراد	زيادی	چون	معن	بن	زائده	حاکم	سيستان	و	حضني	بن	حممد	مسؤل	
خ��راج	آن	س��امان	را	ترور	منودند.	در	عصر	س��اماین	حممد	بن	هرمز	از	
رهربان	آهنا	بر	ضد	سامانيان	شوريد	تا	آنكه	در	فرجام	مغلوب	امري	امحد	

ساماین	شد	و	زرنج	به	دست	سامانيان	فتح	گرديد.	
خطرناکترين	ش��اخه	خوارج	فرع	ازارقه	آن	است	که	نفوذی	گسترده	
در	مناطق	جنوب	کشور	ما	داشت.	آهنا	مناطق	خود	شان	را	دار	هجرت	
و	س��احات	ديگر	را	دار	الکفر	دانس��ته	و	کشنت	زنان	و	کودکان	را	جايز	
می	پنداش��تند.	ازارقه	اگر	خمالفان	خويش	را	در	مس��جد	هم	می	يافتند،	

می	کشتند،	راهی	كه	طالبان	در	آن	قدم	بر	می	دارند.
خوارج	سيس��تان	با	آنكه	شعار	هايی	اسالمی	سر	می	دادند	و	از	»	ال	
حكم	اال	هلل«	حرف	می	زدند	ویل	نتوانس��تند	خود	را	از	ش��بكه	عنكبویت	
قبيله	و	مناس��بات	آن	رها	سازند.	بافت	س��ازماین	خوارج	در	سيستان	
مبنايی	قبيلوی	داشت	تا	حدی	که	در	ميان	ساهلای	126	و	128	هجری	

1- ادموند كلبفرد بوسورت، تاريخ سیستان، ترجمه حسن انوشه، امیر كبیر، تهران، 1370، صفحه 86
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فرزن��دان	قبيله	بین	متيم	با	قبيله	بین	بکر	در	آوخيتند	و	در	اين	واقعه	تنها	
هفتاد	مرد	پري	کشته	شد	که	آن	را	واقعه	الشيوخ	ناميده	اند	و	خوارج	نقش	

مهمی	در	اين	جنگ	قبيلوی	داشتند.
تاريخ	شهادت	می	دهد	كه	سيستان	پيوسته	مرکز	آشوب	برای	دستگاه	
خالفت	بود1.	يكی	از	مناد	های	آش��وب	در	سيستان	شخصی	به	نام	محزه	
بن	عبداهلل	و	يا	محزه	آذرك	است	که	ساهلا	با	عباسيان	و	خوارج	خودش	
جنگي��د.	محزه	كه	خود	را	امري	املؤمنني	خوانده	بود	و	حکومت	س��ياری	
را	ره��ربی	می	منود	بر	هپنای	صحرا	های	جنوب	افغانس��تان	امروزی	از	
قنده��ار	گرفت��ه	تا	ارزگان	و	نيمروز	و	هلمند	و	ف��راه	و	پكتيا	حكم	می	
راند.	شهرهای	جنوب	افغانستان	چون	قندهار	و	بست	و	گرديز	و	امثال	
آن	اگر	از	يكس��و	تارخيی	طوالین	در	متدن	منطقه	داش��ته	و	شخصيتهای	
علمی	برازنده	ای	چون	گرديزی	و	بس��ی	و	امثال	ايشان	را	پروريده	اند،	
از	سوی	ديگر	قرباین	عناصری	متهور	و	ماجرا	جو	شده	اند	كه	از	خارج	
منطقه	آمده	و	تارخيی	متدن	ستيز	و	خونني	از	خود	به	يادگار	گذاشته	اند.	
محزه	در	آن	زمان	چنان	شهرت	حاصل	منوده	بود	كه	هارون	الرشيد	خليفه	
عباسی	برايش	نامه	نوشت	و	باب	گفتگو	را	فرا	رويش	گشود	ویل	محزه	

1- كتب تواريخ و از آن جمله تاريخ سیستان جنگها و آشوبهای خوارج سیستان را به تفصیل نقل نموده اند كه 
مهم ترين آن كشمكها قرار ذيل بوده است: خوارج سیستان به رهبری حريش بن بسطام در حدود سال 78/ 697 
م هجری با لشكری كه عبیداهلل فرزند أبی بكره آن را رهبری می نمودند در آويختند و آن لشكر را نابود نمودند 
كه در تاريخ به نام »جیش الفنا« شهرت يافته است. در سال 82/ 701 م  هجری همام عدی خارجی يكی از 
رهبران خوارج سیستان عبدالرحمن بن اشعث را شكست داد. در سال 107 هجری / 725 م خوارج سیستان 
بشر حواری فرمانده پولیس سیستان را كشته و برآن منطقه سیطره يافتند. در سال 126/ 743 م هجری خوارج 
قبیله تمیم با خوارج قبیله بنی بكر در آويختند و تا دو سال ديگر همديگر خويش را می كشتند تا جايی 70 تن 
پیر مرد در آن جنگ كشته شد. در سال 130/ 747 م هجری با عبداهلل بن معاويه حاكم سیستان جنگ نمود و 
شیبان در آن جنگ كشته شد و پیروان او حاكم مذكور را به فراه راندند. در سال 141/ 758م حضین بن رقاد 
خارجی ظهور نمود با سلیمان بن عبداهلل حاكم سیستان جنگید ولی خود در سال 172 هجری/ 788 م  میان 
بست و سیستان به قتل رسید. خوارج در سال 152/ 769 م هجری معن زائده حاكم سیستان را در بست كشتند. 
در سال 156 هجری 772 م حضین محمد حاكم سیستان را كشتند. در سال 181 هجری/ 797 م حمزه بن 

عبداهلل ظهور می نمايد.



| 63 | بشیراحمد انصاري |

در	نامه	ای	تند	بر	هارون	الرشيد	يورش	برد	و	خود	را	علمدار	بردار	حق	
و	امري	املؤمنني	خواند.

از	نظر	محزه	هر	كسی	كه	در	كنار	او	با	دمشنانش	منی	جنگيد	كافر	بود	
و	اه��ل	دوزخ،	و	او	هرگاه	بر	خمالف��ان	خويش	غلبه	می	يافت	داراييهای	
شان	را	آتش	می	زد	و	حيوانات	شان	را	می	كشت	و	اسريان	جنگی	شان	
را	به	قتل	می	رس��انيد.	او	بر	خوارج	خودش	نيز	رحم	منی	كرد	طوری	كه	
با	گروه	ديگر	خوارج	كه	بيهس��يه	نام	داشتند	در	آوخيت	و	مشار	فراواین	
از	آنان	را	كشت،	و	با	دسته	ديگر	خوارج	كه	حازميه	نام	داشتند	جنگيد	
و	تع��داد	یب	مشار	آن��ان	را	نابود	منود.	س��پس	محزه	بر	ثعالب��ه	كه	گروه	
ديگری	از	فرقه	های	خوارج	اس��ت	در	بس��ت	محله	برد	و	آهنا	را	نيز	از	
تي��غ	گذرانيد.1	محزه	به	كرخ	هرات	محل��ه	و	درختان	آجنا	را	قطع	منود	و	
هنگامی	كه	به	زرنگ	برگش��ت	مردم	شهر	دروازه	ها	را	برويش	بستند	و	
او	با	قطع	منودن	درختان	و	كش��نت	حيوانات	و	به	قتل	رسانيدن	مردماین	
كه	در	خارج	ش��هر	گري	مان��ده	بودند	از	آهنا	انتق��ام	گرفت.	محزه	مانند	
گروه	های	ديگر	خ��وارج	مرتكبان	گناهان	كبريه	را	كافر	می	خواند.2	در	
مجادی	االول	203	موافق	سپتامرب	828	ميالدی	محزه	و	سربازان	او	شهر	
بيهق	و	روس��تاهای	آن	را	غارت	منودند.	باس��ورت	حكايت	آن	غارت	
را	چنني	بيان	می	منايد:	»	نريو	های	خارجی	از	ترش��يز	و	مس��ري	قهستان	
براه	افتادند	خنس��ت	سراسر	روستای	ششتمد،	زادگاه	بن	فندق	را	غارت	
كردند	و	قنات	آن	را	كه	به	نام	قنات	س��فلی	ش��ناخته	بود	انباشتند،	اين	
قنات	پس	از	آن	هرگز	بازسازی	نگرديد؛	بيهق	خود	به	مدت	يک	هفته	
دس��تخوش	هنب	و	غارت	ش��د.	خوارج	مردان	و	پس��ران	را	به	دم	تيغ	
1- عبدالقاهر البغدادي، الفرق بین الفرق، تحقیق محمد محیي الدين عبدالحمید، المكتبة العصرية، بیروت، لبنان، 1995، 

صفحات: 100-99-98 
2- شهرستاني، صفحه 125 
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س��پردند	و	مدرس��ه	ای	را	كه	كودكان	در	آجنا	درس	می	خواندند	بر	سر	
ايشان	و	آموزگار	شان	فرود	آوردند.«1	آنچه	طالبان	در	حق	كاريز	های	
منطقه	مشایل	اجنام	دادند	و	چاه	های	آن	را	يا	پر	كردند	و	يا	انفجار	دادند،	
ش��باهت	فراواین	به	تراژيدی	اوايل	قرن	سوم	هجری	در	حق	بيهق	دارد.	
گذاش��نت	مواد	منفجره	در	مساجد	و	يا	كشنت	كودكان	هم	می	تواند	عمل	
هر	فرد	و	جناحی	باش��د	ویل	هرگاه	اين	كار	از	س��وی	گروهی	»ديین«	

صورت	گريد،	پس	منطقی	جز	منطق	خوارج	برايش	منی	توان	يافت.	
مح��زه	جنگجوی	جنايتكار	و	خونري��ز	ی	بود	كه	هديف	جز	قدرت	و	
انتقام	و	حتميل	نظريات	خودش	بر	مردم	نداشت	تا	جايی	كه	در	راه	حتقق	
اي��ن	هدف	نه	به	خوارج	خودش	رحم	می	منود،	نه	به	منايندگان	خالفت،	
ن��ه	به	مردم	عامه،	نه	هم	ب��ه	زنان	و	كودكان.	محزه	چيزی	را	به	نام	ملت	

منی	شناخت	و	داعيه	خاک	و	وطن	در	سر	نداشت.	
دوری	سيس��تان	از	مراک��ز	اصلی	قدرت	و	آب	و	هوای	خش��ک	و	
صحراهای	س��وزان	اين	منطقه	برای	خ��وارج	آواره	آن	زمان،	مطبوع	و	
با	سرش��ت	ش��ان	کامال	س��ازگار	بود.	آهنا	توانس��تند	برای	سه	قرن	در	
اين	س��احه	جوالن	داش��ته	و	درد	س��ری	برای	مردم	و	حكومتها	اجياد	
مناين��د،	تا	جايی	ك��ه	زرين	كوب	واژه	خوارج	را	لق��یب	مؤدب	تر	برای	
دزدان	و	رهزنان	آن	دوران	می	داند.2	آری!	اين	بيابان	زدگان	سبکسر	و	
ماجراجو،	آب	و	هوای	خش��ک	جغرافيای	جنوب	کش��ور	را	که	از	مرز	
ه��ای	هرات	تا	پکتيا	امتداد	يافته	بود	برای	خود	خيلی	مناس��ب	يافتند	
و	ش��الوده	حکومت	خويش	را	بر	روی	ريگزار	های	متحرك	آن	رخيتند.	
فراموش	نبايد	منود	که	مراکز	اصلی	خوارج	در	قرن	های	خنستني	هجری	

1- باسورت، صفحه 200
تهران، 1377، صفحه  كبیر،  امیر  انتشارات  مؤسسه  دوم،  جلد  ايران،  مردم  تاريخ  كوب،  زرين  عبدالحسین   -2

105
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مناط��ق	بياباین	و	خش��کی	مهچون	مشال	افريقا	و	صح��رای	بزرگ	آن،	
عمان	و	جنوب	افغانستان	بود.	

آمدن	جنگجوياین	از	كشور	های	عریب	و	آميخنت	آهنا	با	گروه	طالبان	
که	در	بس��تر	مه��ني	جغرافيا	زاده	ش��ده	و	هردو	گ��روه	حمصول	اوضاع	
جغرافيايی	و	س��اختار	های	اجتماعی	مشاهبی	بوده	اند	چيزی	جز	تکرار	

مهان	تاريخ	نيست.
به	هر	حال،	سيس��تان	و	سيس��تانيان	س��اهلا	در	آت��ش	فتنه	خوارج	
س��وختند	و	در	اين	ميان	نه	دس��تگاه	خالفت	و	نه	هم	حكام	خراس��ان	
توانس��تند	در	مقابل	حتاوزگری	های	خوارج	نظم	و	امنيت	را	در	سيستان	
تأمني	منايند	تا	آنكه	دس��ته	های	داوطلبان	به	نام	مطوعه	كه	خود	از	مجع	
عياران	جوان	برخاس��ته	از	ميان	مردم	زرنج	و	بست	و	اطراف	و	نواحی	
آن	بودند	در	برابر	آش��وب	خوارج	قيام	كرده	و	ثبات	و	امنيت	را	تأمني	
منودند.	واكنش	عصيان	آميز	عياران	حملی	كه	به	اراده	و	هزينه	خود	شان	
ب��ه	هدف	نيل	ثواب	و	هنی	از	منكر	ش��كل	گرفته	بود	چلنجى	اساس��ی	
در	برابر	زورگويی	های	خوارجى	بود	كه	پيوس��ته	مزاحم	جريان	عادی	

زندگی	عمومی	و	موجب	آشوب	و	كشتار	در	سيستان	شده	بودند.1	

1- عبدالحسین زرين كوب، تاريخ مردم ايران، جلد دوم. صفحه 106-105
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امر به معروف و نهی از منکر

در	اين	ش��کی	وجود	ندارد	که	»امر	به	مع��روف	و	هنی	از	منکر«	از	
مبادی	مهم	دين	است	طوری	که	قرآن	کرمي	خود	بر	آن	تأکيد	منوده	است،	
ویل	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکری	که	قرآن	از	آن	حرف	می	زند	با	امر	
ب��ه	معروف	و	هنی	از	منکر	طالبان	تفاوهتای	فراواین	دارد.	قرآن	اين	امر	
را	مربوط	به	افراد	جامعه	اس��المی	می	دان��د	نه	به	گروهی	با	ويژگيهای	
سياسی	و	قومی	و	فرهنگی	خاصی.	روزی	پيامرب	اسالم	»ص«	يارانش	
را	از	نشس��نت	در	کن��ار	راه	ها	منع	فرمود،	آهنا	گفتن��د	اگر	چاره	ای	جز	
نشس��نت	در	کنار	راه	نباشد	چه	کنيم،	پيامرب	فرمود:	حق	آن	را	ادا	منائيد	
و	ام��ر	به	معروف	و	هن��ی	از	منکر	را	به	جا	آريد.	البته	هدف	پيامرب	خدا	
از	اين	گفته	اين	نبود	كه	آهنا	بروند	و	به	ش��كل	قطاع	الطريقان	راه	مردم	
را	گرفت��ه	و	ب��ا	ديدن	هر	امر	نا	مطلویب	بر	س��ر	و	صورت	مردم	تازيانه	

حواله	منايند.	
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ه��دف	طالبان	از	تأكيد	بيش	از	لزوم	بر	مب��دأ	امر	باملعروف	و	النهی	
عن	املنكر	قرار	گرفنت	بر	جايگاه	بلندی	است	كه	وظيفه	شان	حرف	زدن	
باش��د	و	وظيفه	مردم	ش��نويدن،	وظيفه	آهنا	رهربی	باشد	و	وظيفه	مردم	
پريوی،	س��خن	آنان	درست	پنداشته	شود	که	ش��کی	در	آن	راه	نداشته	

باشد،	و	سخن	ديگران	اشتباه	که	شکی	در	غلط	آن	بودن	آن	نباشد.
تأكي��د	بر	س��ر	اصل	امر	به	معروف	و	هن��ی	از	منكر	از	مهان	حلظات	
خنس��تني	ظهور	خوارج	هوي��دا	بود	طوری	كه	عبداهلل	بن	وهب	راس��یب	
خنس��تني	ره��رب	خوارج	در	جريان	س��خنراین	خويش	پ��ريوان	خود	را	
خماطب	قرار	داده	و	گفت:	»	شايسته	نيست	کساین	را	که	به	رمحان	اميان	
داش��ته	و	خود	را	به	حکم	قرآن	منسوب	می	دانند،	اين	دنيا	را	بر	امر	به	
معروف	و	هنی	از	منکر	و	س��خن	ح��ق	ترجيح	دهند«.1	حصني	طائی	از	
شخصيتهای	مش��هور	ديگر	خوارج	هم	در	خانه	خويش	جنگ	خوارج	
را	با	اصل	امر	باملعروف	پيوند	داد.2	با	مطالعه	تاريخ	و	ادبيات	سياس��ی	
خوارج	خيلی	مش��کل	اس��ت	به	خطبه،	س��خنراین،	پيام	و	نامه	يکی	از	
سران	خوارج	بر	خورمي	و	در	آن	به	اصل	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر	
اش��اره	ای	نه	شده	باشد.	یب	خرب	از	اينكه	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر	
در	اس��الم	نه	ترور	اس��ت	و	نه	تکفري	جامعه.	امام	نووی	شارح	صحيح	
مس��لم	می	گويد	هرگاه	کار	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر	به	سالح	کشد	
بايد	از	آن	صرف	نظر	منود.	سيوطی	در	االشباه	و	النظائر	و	ابن	تيميه	در	
فت��اوای	خويش	و	غزایل	در	احي��ای	علوم	دين	خود	معتقد	اند	که	امر	به	
معروف	و	هنی	از	منکر	نبايد	مس��ايل	اختاليف	مسلمانان	را	شامل	شود.	
ش��رط	ديگر	هنی	از	منکر	اين	است	که	تطبيق	آن	نبايد	به	منکر	ديگری	

1- ابن كثیر، جلد – 11، صفحه 579-578 
2- ابن كثیر، جلد – 11، صفحه 579
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اجنامد.	هيچ	گروهی	حق	ندارد	نظريات	خود	را	در	فروع	جزء	مسلمات	
دين	پنداشته	و	مسلمانان	را	جمبور	به	پريوی	از	آن	منايد.

س��خن	ديگر	اينكه	واژه	معروف	كه	اسم	مفعول	است	از	عرف	گرفته	
شده	و	عرف	به	گفته	زجاج	اعمال	پسنديده	را	گويند	و	در	مقايیس اللغة	
عرف	آنچيزی	را	گويند	كه	نفس	آدمی	در	برابرش	احساس	راحت	منايد.	
در	زبان	عریب	ده	ها	معىن	برای	عرف	ارائه	ش��ده	كه	هيچكدام	آن	رابطه	
ب��ه	كيبل	و	قمچني	و	قيچ��ی	و	تفنگ	ندارد.	مفهوم	امر	به	معروف	و	هنی	
از	منكر	كه	زير	بنای	پروژه	های	متدن	س��تيز	و	انسانيت	گريز	قرار	گرفته	
نيازمند	كاری	است	مفصل	و	عليحده	كه	اميد	است	علمای	اصيل	جامعه	

به	آن	بپردازند.
اگر	خوارج	اساس	پروژه	شان	را	بر	شالوده	امر	به	معروف	و	هنی	از	
منکر	بنا	هنادند،	طالبان	مهمترين	هناد	اداره	شان	را	اداره	امر	به	معروف	
خواندند	و	بر	اساس	ماده	سوم،	فصل	اول	قانون	امر	به	معروف	و	هنی	عن	
املنکری	که	از	سوی	مال	عمر	در	42	ماده	صادر	گرديده،	تشکيل	مذکور	
»اداره	مرکزی«	آن	امارت	خوانده	ش��ده	اس��ت.	اداره	امر	به	معروف	و	
هنی	از	منكر	طالبان	بزرگترين	و	مؤثر	ترين	دستگاه	استخبارایت	طالبان	
بود	كه	خاطرات	رياس��ت	خاد	رژمي	كمونس��ی	كابل	را	در	اذهان	زنده	
می	س��اخت.	رئيس	اداره	امر	به	معروف	طالبان	خود	اعتراف	می	منود	كه	
اداره	او	هزاران	جاس��وس	در	اردو،	حكومت،	ش��فاخانه	ها	و	مؤسسات	

بني	املللی	دارد.1
تلقی	خوارج	قدمي	و	جديد	از	مبدأ	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر	از	
انس��ان	مسلمان	گاو	شاخ	زین	می	س��ازد	كه	در	کنار	هر	راه	و	کوچه	و	
پس��کوچه	ايستاده	و	هر	که	را	دلش	خواست	شاخ	زند.	جنبش	خوارج	

1- احمد رشید، طالبان.
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هم	ديروز	و	هم	امروز	برداش��ی	بدوی	و	خشن	از	اين	اصل	انساین	دين	
داش��ته	اند	و	طوری	که	شهرس��تاین	می	نويسد	آهنا	حی	به	خاطر	تطبيق	
يک	س��نت	ب��ه	خود	واجب	می	دانس��تند	تا	به	رخ	امري	دولت	مشش��ري	

کشند.
خ��وارج	ق��دمي	و	جديد	خ��ود	را	وصی	و	َقِيم	جامع��ه	می	پندارند	و	
آس��ان	ترين	راه	در	جهت	حتقق	وصايت	بر	جامعه	چسپيدن	بر	اصل	امر	
باملعروف	و	النهی	عن	املنكر	و	تأويل	آن	در	راه	حتقق	اين	وصايت	است.	
هم	طالبان	و	هم	خوارج	چيزی	را	به	نام	امت،	ملت	و	مردم	نشناخته	و	
به	جای	آنكه	مش��روعيت	خويش	را	از	مردم	گريند	می	خواهند	تا	مردم	

مشروعيت	خويش	را	از	آهنا	كسب	منايند.
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از آن »قاريان« تا اين »طالبان«

کتب	تاريخ	و	حديث	ش��هادت	می	دهند	که	خنس��تني	هسته	خوارج	
از	قاريان	و	حافظاین	تش��کيل	ش��ده	بود	که	در	عبادت	خويش	ش��هره	
روزگار	بودند.	خوارج	خنس��تني	پس	از	آنکه	صف	خويش	را	در	ِصِفني	
جدا	منودند	به	نام	»قراء«	و	يا	»قاريان«	قرآن	ش��ناخته	می	ش��دند.	در	
مصنف	بن	ایب	ش��يبه	آمده	اس��ت:	»	زماین	که	معاويه	در	صفني	شکست	
خورد	و	مهراه	با	لش��کر	خوي��ش	به	کوهی	پناه	ب��رد،	عمرو	بن	عاص	
برايش	پيش��نهاد	منود	تا	قرآین	را	نزد	علی	بفرستد	و	اگر	چنني	کند	قسم	
به	خداست	که	علی	آن	را	رد	خنواهد	منود.	سپس	مردی	قرآن	را	برداشت	
و	گفت	بيائيد	قرآن	را	داور	قرار	دهيم.	علی	پاس��خ	داد	که	من	نسبت	به	
مش��ا	به	قرآن	نزديکترم.	پس	از	آن،	گروه	خ��وارج	که	ما	آهنا	را	در	آن	
زمان	»قاريان«	می	ناميدمي،	در	حایل	که	مشش��ري	به	شانه	داشتند	از	راه	
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رسيدند.	«1	
خب��اری	و	مس��لم	و	ديگران	رواي��ت	منوده	اند،	زم��این	که	حرقوص	
ذواخلويصره	در	برابر	پيامرب	گستاخی	منود،	پيامرب	گفت:	»إن له أصحابا، 
يحقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصیامه مع صیامهم، يمرقون من الدين 
كمروق الس��هم من الرمیة«.2	يعین:	»او	دارای	پريواین	اس��ت	اگر	فردی	
از	مش��ا	مناز	خواندن	خ��ود	را	با	مناز	خواندن	آهنا	و	روزه	گرفنت	خود	را	
ب��ا	روزه	گرفنت	آهنا	مقايس��ه	منايد،	مناز	و	روزه	خ��ود	را	ناچيز	خواهد	
يافت.	آهنا	از	دين	چنان	بريون	می	ش��وند	تو	گويی	تري	از	ش��کار	می	
گذرد«.	در	حديثی	که	مس��لم	روايت	منوده	اس��ت	می	خوانيم	که	پيامرب	
ظهور	آهنا	را	پيش��بيین	منوده	و	گفت��ه	بود	که	اين	گروه	قرآن	می	خوانند	
ویل	قرآن	از	گلوگاه	ش��ان	پائني	منی	رود،	به	اين	مفهوم	که	قرآن	روح	و	
مغز	و	ش��عور	شان	را	س��رياب	نکرده	و	ايشان	با	پيام	آن	بيگانه	خواهند	
ماند.	خباری	در	تاريخ	کبري	خويش	از	انس	روايت	می	منايد	که	خوارج	
هن��گام	تالوت	قرآن	به	خود	م��ی	لرزيدند.	می	گويند	که	عبدالرمحن	بن	
ملج��م	قاتل	علی	»رض«	هم	از	قاري��ان	معروف	قرآن	کرمي	به	مشار	می	
رف��ت	و	بنا	به	روايت	ابن	ج��وزی	در	تلبيس	ابليس	او	حىت	در	حلظات	

قصاص	قرآن	می	خواند.	
جن��دب	ازدی	اوضاع	لش��كر	خوارج	را	اين	ط��ور	تصوير	می	منايد:	
زماین	كه	ما	مهراه	با	علی	بن	ابيطالب	به	اردوگاه	خوارج	رسيدمي	ديدمي	
كه	صدای	قرآن	خواین	آهنا	چون	آواز	زنبور	عسل	از	هر	سو	بلند	است	
و	كاله	های	»برنس«	كه	نشانه	زاهدان	آن	زمان	بود،	به	سر	دارند.	عبداهلل	

1- ابن ابي شیبه، عبدالل بن محمد بن ابراهیم،  المصنف البن أبي شیبة. تحقیق أسامة ابن ابراهیم بن محمد. القاهرة، 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة األولي،  2008. جلد 13، كتاب الجمل، صفحه 453.

2- صحیح البخاری، كتاب األدب، باب ما جاء فی قول الرجل ويلك. صفحه 38، جزء -8، مجلد-4. 
صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب الزكاه. صفحه 135-129. 



| 73 | بشیراحمد انصاري |

بن	وهب	راسیب	كه	خنس��تني	امرياملؤمنني	آهنا	بود	به	نام	»ذو	الثفنات«1	
ش��هرت	داشت	كه	در	اثر	سجده	بر	خاك	دس��تانش	چون	زانوی	شتران	
س��ياه	ش��ده	و	پينه	برداشته	بود.	عالمه	شهرس��تان	پادادوكس	)تقوى	و	
تبهكاری(	خوارج	را	در	يک	مجله	خالصه	س��اخته	اس��ت	كه	می	گويد:	
خ��وارج	گروهی	اند	كه	زهد	و	عبادت	را	با	انديش��ه	و	اعتقادی	پليد	در	

آميخته	اند.	
اگ��ر	ديروز	افرادی	زي��ر	نام	»قاريان«	آمدند	تا	پرچم	اس��الم	را	بر	
پيشاین	کوبيده	و	دعوای	تقوی	منوده،	هم	خون	خود	و	هم	خون	هزاران	
يار	پيامرب	و	داماد	او	و	خليفه	چهارم	مس��لمانان	را	بريزند،	امروز	كركتر	
هايی	مش��ابه	ویل	حتت	عنوان	»طالبان«	پرچم	اسالم	افراشته	و	در	سايه	
آن	كساین	را	ترور	می	منايند	كه	خود	روزگاری	پرچم	جهاد	را	در	كشور	
بر	افراشتند.	طالبان	هم	به	سان	خوارج	انساهنا	و	مهكيشان	خود	شان	را	

مطابق	با	آداب	و	احکام	قرباین،	ذبح	شرعی	می	منايند.	

و  زانو و سینه  از تن شتر وقت نشستن، چون  بر زمین رسد  را گويند كه  آنچه  يا  و  زانوي شتر  پینه  ثفنه   -1
دست.
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نتيجه

ش��باهتهای	طالبان	با	خوارج	قرون	اوليه	اسالمی	بيشتر	از	آن	است	
ک��ه	از	آن	در	باال	ياد	منودمي.	يکی	از	ش��باهتهای	اين	دو	گروه	فضای	نا	
بساماین	بوده	که	در	آن	نطفه	بندی	شده	اند؛	طوری	که	هم	خوارج	و	هم	
طالب��ان	حمصول	حبران	و	زاده	جنگهای	داخلی	دولت	اس��المی	بوده	اند.	
در	حالت	بروز	جنگهای	داخلی	وظيفه	مسلماهنا	است	تا	در	حل	حبران	
بكوش��ند	نه	آنكه	بر	جناحهای	درگري	بيفزاين��د.	قرآن	كرمي	در	آيه	هنم	
س��وره	حجرات	می	فرمايد:	»	هر	گاه	دو	گروه	از	مؤ	منان	با	هم	به	نزاع	
و	جنگ	پردازند	در	ميان	آهنا	صلح	برقرار	سازيد	و	اگر	يكی	از	آهنا	بر	
ديگری	جتاوز	كند	با	طايف��ه	ظامل	پيكار	كنيد	تا	به	فرمان	خدا	بازگردد،	
هر	گاه	بازگشت	)و	زمينه	صلح	فراهم	شد(	در	ميان	آن	دو	گروه	بر	طبق	
عدالت	صلح	برقرار	سازيد،	و	عدالت	پيشه	كنيد	كه	خداوند	عدالت	پيشه	
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گان	را	دوس��ت	دارد.«1	س��خن	جالب	اينكه	سوره	حجرات	مهانطوری	
كه	مفس��ران	می	نويسند2	در	باره	هيئت	قبيله	متيم	كه	نزد	حضرت	پيامرب	
به	مدينه	آمده	بودند	نازل	گرديده	اس��ت،	قبيله	ای	كه	در	حوادث	بعدی	
س��تون	فقرات	جنبش	خوارج	را	تش��كيل	دادند.	اگر	خوارج	خنستني	به	
ج��ای	تطبيق	اين	آي��ه	و	مصاحله	ميان	حضرت	عل��ی	و	معاويه،	بروی	
آتش	آن	جنگ	خونني	هيزم	افزوده،	جبهه	سومی	را	گشودند	و	مصيبت	
ديگ��ری	آفريدند،	طالب��ان	نيز	در	جنگهای	داخلی	افغانس��تان	از	مهان	
شروع	كار	ش��ان،	هيچ	قدمی	در	جهت	مصاحله	بر	نداشته	و	هيچ	عالقه	
ای	به	صلح	نش��ان	نداده	اند.	هم	خوارج	و	هم	طالبان	در	حایل	كه	مولود	
فتنه	و	حمصول	جنگ	داخلی	بوده	اند	نه	تنها	نقش��ی	در	صلح	نه	داشته	اند	

كه	خود	عنصر	اصلی	و	كانون	گرم	فتنه	بوده	اند.	
شايد	خواننده	ای	با	خود	بگويد	كه	طالبان	عبادات	شان	چون	مناز	و	
روزه	و	ح��ج	را	بر	مبنای	فقه	حنفی	اجنام	می	دهند	و	در	اين	زمينه	حىت	
جزئي��ات	فقه	حنفی	را	تطبيق	می	منايند.	در	پاس��خ	به	اين	اعتراض	بايد	
گف��ت	كه	ما	دو	ن��وع	مذهب	دارمي؛	يكی	در	عرص��ه	فقه	و	ديگرش	در	
ميدان	عقايد	كه	آن	را	»	فقه	اكرب«	خوانند.	اين	درس��ت	است	كه	طالبان	
احكام	ذبح	گوس��فند	و	شتر	و	گاو	قرباین	را	از	فقه	حنفی	می	گريند	ویل	
آهنا	در	زمينه	احكام	ذبح	انسان	به	خوارج	نزديكتر	اند.	طالبان	در	زمينه	
احكام	و	مناسک	حج،	حنفی	اند	و	در	عرصه	اداره	و	حكومتداری	حجاج	
بن	يوس��ف	ثقفی.	برهنگی	سر	را	عالمه	تكرب	می	دانند	و	بريدن	سر	ها	را	

1- آيت نهم سوره حجرات: َوإِن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنِیَن اْقتَتَُلوا فََأْصلُِحوا بَْینَُهَما فَِإن بََغْت إِْحَداُهَما َعَلی اأْلُْخَری فََقاتُِلوا 
َ يُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن. ِ فَِإن فَاءْت فََأْصلُِحوا بَْینَُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ اللَّ َّتِي تَْبِغي َحتَّی تَِفيَء إِلَی أَْمِر اللَّ ال

2- احمد مصطفی المراغي و ديگران در تفسیر خويش از قتاده نقل مي نمايند كه آيات نخست اين سوره در 
باره هیئت هفتاد نفري قبیله تمیم كه به هدف مفاخره و مشاعره با پیغمبر اسالم به مدينه آمده بودند نازل شده 

است. 
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نش��انه	تواضع	و	بندگی.	در	پوشاندن	سر	از	فقه	حنفی	پريوی	می	منايند1	
و	در	بريدن	آن	از	ش��ريعت	خوارج	هنرواین.	امروز	يگانه	گروهی	که	از	
خوارج	در	دنيا	مانده	اس��ت،	اباضی	های	س��لطنت	عمان	می	باشند.	اگر	
طالبان	و	اباضيه	عمان	را	با	خوارج	خنس��تني	مقايسه	منائيم	خواهيم	ديد	

که	طالبان	افغاین	بيشتر	از	اباضيه	عماین	به	خوارج	نزديکتر	اند.	
تكف��ري	مرتكبان	گناه��ان	كبريه	اصل	ديگر	اعتق��ادات	خوارج	بود.	
طالبان	افغانس��تان	گرچه	ادبيات	روش��ین	در	اين	زمينه	ندارند	ویل	آهنا	
در	اواخر	دهه	نود	ميالدی	دمشنان	ش��ان	را	كفار2	خطاب	منوده	و	ساحه	
زير	كنترول	خمالفان	ش��ان	را	دار	االسالم	نه	بلكه	داراحلرب	می	ناميدند.	
اگر	شريعت	اسالمی	قطع	منودن	درختان	و	پر	كردن	چاه	های	آب	و	آزار	
دادن	زنان	و	كودكان	را	در	جنگ	با	كفار	جايز	منی	داند،	طالبان	در	جنگ	
شان	با	خمالفان	مسلمان	شان	متامی	اين	قوانني	را	زير	پا	گذاشتند.	لوايح	
جنگی	طالبان	نش��ان	می	دهد	كه	حن��وه	تعامل	آن	گروه	با	دمشنان	افغاین	
شان	سخت	تر	از	برخورد	شان	با	خمالفان	غریب	شان	می	باشد،	امری	كه	

هيچ	تفسريی	شرعی	برای	آن	منی	توان	يافت.	
در	هپلوی	ش��باهتهايی	كه	از	آن	ياد	منودمي،	جنبش	طالبان	دو	عنصر	
ديگر	بر	اصول	فعاليت	سياسی	خوارج	افزوده	اند	که	يکی	انتحار	و	خود	
کشی	اس��ت	و	ديگرش	معامله	با	استخبارات	منطقه	و	جهان.3	عمليات	

1- در شرح نور االيضاح آمده است: نماز خواندن با سر برهنه كراهیت دارد، به استثناي سر برهنگي از روي تواضع 
و تضرع. مراقي الفالح شرح نور االيضاح. حسن بن عمار الشرنباللي الحنفي. مصر. المكتبة العصرية. الطبعة األولي. 

2005. صفحه-131.
2  در آن شب و روزي كه خطوط جنگ میان طالبان و جبهه احمد شاه مسعود گرم بود، طالبان اعضاي آن جبهه 

را » كفار شمال« مي نامیدند. 
3- در نشريه انگلیسي زبان فرانتیر پوست كه در پاكستان چاپ مي شود آمده است: نصیراهلل بابر وزير داخله اسبق 
پاكستان هنگامي كه از پروژه تأسیس طالبان پرسیده شد، گفت: سازمان سیا خود تروريزم را وارد اين منطقه 

نمود و اكنون براي فرار از مسئولیت اشک تمساح مي ريزد. 
 Frontier Post, Peshawar, Pakistan, 5 May, 2000.
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انتحاری	که	از	س��وغاهتای	جنگهای	جاپاین	ها	و	امريکاييها	و	طرفهای	
در	گري	در	جنگ	دوم	جهاین	و	س��اير	جنگها	می	باش��د	با	عقيده،	فقه	و	
اخالق	اس��المی	بيگانه	بوده	و	تاريخ	و	فرهنگ	ما	آن	را	به	رمسيت	منی	
شناسد.	يگانه	دليلی	که	مفتيان	نظريه	خود	کشی	و	تيوری	پردازان	پروژه	
های	ويراین	و	مرگ	به	آن	اس��تناد	می	جوين��د	حکايت	براء	بن	مالک	
در	جنگ	ميامه	و	معرکه	حديقه	اس��ت	که	ب��راء	تقاضا	منوده	بود	تا	او	را	
از	ب��االی	ديواری	به	داخل	باغی	که	طرفداران	مس��يلمه	در	آن	س��نگر	
گرفته	بودند	بيفگنند.	در	اينجا	نا	گفته	نبايد	گذاش��ت	كه	سرگذشت	براء	
بن	مال��ک	رابطه	ای	به	عمليات	انتحاری	ندارد	چونکه	او	در	آن	جنگ	
ش��هيد	نشد	بلکه	شش	س��ال	بعد	در	جنگ	شهر	بندری	شوشتر	ايران	به	

شهادت	رسيد.1	
ش��ايد	خوانن��ده	ای	با	خود	بگوي��د	كه	طالبان	چي��زی	جز	حمصول	
استخبارات	نظامی	پاكستان	نيستند	و	مقايسه	آنان	با	خوارج	در	حقيقت	
هب��ا	دادن	ب��ه	آنان	و	توهني	به	خوارج	اس��ت.	در	پاس��خ	بايد	گفت	كه	
اس��تخبارات	نظامی	پاكستان	و	يا	هر	اس��تخبارات	ديگری	يک	هپلوی	
تراژيدی	خونني	كش��ور	ما	اس��ت،	اما	س��خن	دقيق	اينس��ت	كه	طالبان	
حمصول	شرايطی	ش��بيه	به	ش��رايط	ظهور	خوارج	بوده	اند	كه	در	حالت	
فعلی	كش��ور	ما	عنصر	استخبارات	نيز	بر	آن	افزوده	شده	است.	در	كنار	
درک	از	پش��تيباین	يک	و	يا	چند	جناح	اس��تخبارایت	از	يک	گروه	نبايد	
عوامل	ايديولوژيک	و	اعتقادی	ذيدخل	در	مسايل	را	فراموش	منود.	آنكه	
خ��ودش	را	در	كنار	جاده	و	يا	در	مي��ان	منازگذاران	انفجار	می	دهد،	آيا	
خوانن��ده	گرامی	تص��ور	می	منايد	كه	اين	كار	را	خباط��ری	اجنام	داده	كه	

جلد-1،   ،1996 بیروت،  لبنان،  يازدهم،  چاپ  الرسالة،  مؤسسة  النبالء،  أعالم  سیر  الذهبي،  الدين  شمس  امام   -1
صفحه 198
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گروهی	اس��تخبارایت	برايش	فرمان	داده	اس��ت.	آنكه	خون	دانشمندان	
بيگناه	دين	را	در	اثر	كينه	های	سياس��ی	می	ريزد	و	خود	را	هم	می	كش��د	
آيا	فكر	می	منائيد	كه	كارش	انگيزه	ايديولوژيک	نداش��ته	است؟!	من	فكر	

منی	كنم	مشا	اختيار	تان.
س��وال	ديگری	كه	جواب	می	طلبد	اينس��ت	كه	چرا	طالبان	در	حایل	
كه	اميان	مهه	را	زير	س��وال	می	برند	و	شخصيتهای	كشور	ما	را	ترور	می	
منايند	ویل	روابط	بسيار	نيكويی	با	حمافل	سياسی	و	استخبارایت	پاكستان	
دارند،	در	حایل	كه	مهره	های	آن	حمافل	را	منی	توان	از	نظر	ديین	و	اخالقی	
با	شخصيتهايی	كه	توس��ط	طالبان	ترور	شده	اند	مقايسه	منود.	پاسخ	اين	
س��وال	را	تاري��خ	در	اختيار	ما	می	گذارد،	به	اي��ن	مفهوم	كه	خوارج	در	
مسري	تاريخ	ش��ان	با	آنكه	خود	را	مسلماناین	دو	آتشه	معريف	می	منودند	
ویل	بس��يار	واقع	می	ش��د	كه	عق��ده،	كينه	و	انتقام	بر	مبادی	ديین	ش��ان	
چریب	می	منود.	مؤرخان	می	گويند	كه	در	جنگهايی	كه	ميان	زنبيل	شاه	و	
عرهبای	مسلمان	صدر	اسالم	واقع	شد،	فردی	از	خوارج	سيستان	به	نام	
عبيد	بن	س��بع	بن	أیب	س��بع	در	دربار	زنبيل	می	زيست	و	او	را	در	جهت	
كوبيدن	لش��كر	مسلمانان	مشوره	می	داد.1	از	سوی	ديگر	خوارج	با	آنكه	
دمشنان	سرس��خت	دولت	اموی	بودند	ویل	آهنا	خباطر	دمشین	با	عباس��ی	
های	بغداد	با	دولت	اموی	اندلس	روابط	بسيار	خویب	داشتند	تا	حدی	كه	
عبدالرمح��ن	فرزند	معاويه	فرزند	هش��ام	فرزند	عبدامللك	اموی	مدیت	در	
شهر	»تاهرت«	اجلزاير	امروزی	در	سايه	دولت	خوارج	زندگی	می	منود2	
و	اين	روابط	چنان	مستحكم	بود	كه	عبدالوهاب	بن	عبدالرمحن	بن	رستم	
پادشاه	آن	دولت	خوارج	سه	فرزند	خويش	را	به	عنوان	منايندگان	رمسی	

1-  ادموند كلیفورد باسورث، تاريخ سیستان، ترجمه حسن انوشه، چاپخانه سپهر، 1370، تهران، ص- 125
2- عبد القادر بوباية، عالقة الرستمیین باالمارة األموية في األندلس، مجلة التراث العربي- مجلة فصلیة تصدر عن 

اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان 99 و 100 - السنةالخامسة والعشرون - تشرين األول 2005 - رمضان



| مذهب طالبان | 80 |

»سگان	جهنم«	خوانده	شده	اند.1	
خوارج	هم	در	گذش��ته	و	هم	امروز	حرکی	ارجتاعی	اس��ت	که	هيچ	
نقش��ی	در	متدن	اسالمی	نداشته	است.	متدهنای	هرات،	بلخ،	غزنه،	بست،	
اس��تانبول،	خبارا،	دهلی،	بغداد،	دمشق،	اندلس،	قاهره	و	قريوان	چيزی	را	
به	نام	خوارج	منی	شناس��ند.	دايره	املعارفه��ای	حقوقی،	عقيدیت،	فقهی،	
لغوی	و	هنری	مس��لمانان	هم	با	اين	گروه	آش��نا	نيس��ت.	هر	جايی	که	
س��اختار	های	اجتماعی	عقبمانده	و	منحط	ت��ا	هنوز	باقی	مانده	خوارج	
معاص��ر	نيز	بقای	خود	را	در	گرو	مهان	س��اختار	ها	و	س��نتها	می	بينند.	
جوامع	مشال	وزيرستان	و	صحراهای	اجلزاير	و	موريتانيا	و	بياباهنای	مين	

و	صومال	و	مایل	النه	دخلواه	خوارج	معاصر	به	حساب	می	آيند.	
مهانطوری	که	امروز	اس��م	طالبان	ب��ه	گروه	های	خمتلف	و	متفاویت	از	
وزيرس��تان	گرفت��ه	تا	خيرب	و	بلوچس��تان	و	ارزگان	و	کن��ر	و	پکتيا	و	
مريامش��اه	اطالق	گرديده،	برخی	را	طالبان	پاکس��تاین	نامند،	گروهی	را	
طالبان	هندی،	دس��ته	ای	را	طالبان	امريکايی،	مجعی	را	طالبان	انگليسی	
وفرقه	ای	را	طالبان	ايراین؛	به	مهني	ش��کل	خوارج	پيش��ني	هم	به	گروه	
های	خمتلفی	تقس��يم	می	ش��دند	که	می	توان	از	ازارقه،	جندات،	صفريه،	
عج��ارده،	اباضيه،	ميمونيه،	ش��يبانيه،	محزيه	و	امث��ال	آن	نام	برد	كه	هر	

شاخه	پروژه	خاص	خودشان	را	داشتند.
هس��تند	کساین	که	انگيزه	های	سياسی	و	فلسفه	وجودی	طالبان	را	با	
حضور	نريوهای	بيگانه	در	افغانس��تان	پيوند	م��ی	دهند،	غافل	از	اينکه	
طالبان	نه	با	آمدن	نريوهای	خارجی	به	وجود	آمده	اند	و	نه	با	رفنت	آهنا	
از	ميان	خواهند	رفت.	كس��این	كه	تسلس��ل	حوادث	يازده	سال	اخري	را	

1- مسند امام احمد بن حنبل 253/5. صحیح ابن ماجه. ابن الجوزي، تلبیس ابلیس، دار ابن خلدون، اسكندرية، 
مصر، صفحه-92،   

دولت	خوارج	به	اندلس	اموی	فرستاده	بود.1	جنبش	خوارج	اگر	در	شام	
و	عراق	و	سيستان	عليه	اموی	ها	جنگيدند،	مهان	خوارج	در	مشال	افريقا	

روابط	بسيار	گرمی	با	اموی	های	اندلس	داشتند.	
ش��ايد	خواننده	ديگری	بگويد	که	خوارج	مربوط	به	دوره	های	صدر	
اس��الم	بوده	اند،	در	پاسخ	بايد	گفت	كه	خارجی	بودن	يك	مسئله	تارخيی	
و	مربوط	به	قرهنای	اول،	دوم	و	س��وم	هجری	نه،	بلکه	پديده	ای	اس��ت	
اعتقادی	آگنده	با	تعصب	و	نا	آگاهی	و	خشكی	و	خشونت	که	در	تاريخ	
اس��الم	پيوسته	تکرار	می	شود.	در	حديثی	که	امام	امحد	روايت	منوده	اين	
پديده	بيشتر	از	بيست	مرتبه	در	تاريخ	مسلمانان	ظهور	خواهد	منود.2	

اگر	كس��ی	بپرس��د	كه	چه	آينده	ای	را	برای	جنبش	طالبان	می	توان	
تصور	منود،	پاس��خ	آن	را	در	سرگذشت	خوارج	پيشني	می	توان	جستجو	
من��ود.	خوارج	با	آنکه	نريوی	نظامی	هراس	انگيزی	به	حس��اب	آمده	و	
برای	مدیت	طوالین	استقرار	جوامع	اسالمی	را	هتديد	منوده،	از	سيستان	تا	
اندلس	جوالن	داشته	اند	ویل	امت	اسالمی	پيوسته	خود	را	با	اين	مذهب	
بيگانه	احس��اس	منوده	اس��ت.	آهن��ا	در	اثر	اتکا	ب��ه	زور،	عدم	انعطاف،	
اعتق��ادی	مبالغه	آميز	و	افراطی	ب��ه	اصل	امر	به	معروف	و	هنی	از	منکر،	
قبيله	گرايی	و	عالقه	جنون	آميز	به	خون	و	خش��ونت	نتوانس��تند	ريشه	
در	تاريخ	و	جغرافيای	اس��الم	دوانند.	از	سوی	ديگر،	هشدار	های	مكرر	
و	ش��ديد	پيامرب	اسالم	كه	در	احاديث	مستند	و	صحيح	شيعه	و	سنت	در	
باره	خوارج	آمده	مش��روعيت	ديین	اين	گروه	را	پيوسته	زير	سوال	برده	
اس��ت.	اين	يورش	چنان	سنگني	و	سهمگني	بوده	كه	در	حديثی	خوارج	

1 - الخوارج في األندلس: محمد مكي � مجلة األبحاث المغربیة األندلسیة � العدد األول � تطوان � 1956 � ص 
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2-  ابن كثیر، اسماعیل. تفسیر القرآن الكريم. جزء-3، صفحه 396. بیروت؛ دارالجیل، بدون تاريخ.
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»سگان	جهنم«	خوانده	شده	اند.1	
خوارج	هم	در	گذش��ته	و	هم	امروز	حرکی	ارجتاعی	اس��ت	که	هيچ	
نقش��ی	در	متدن	اسالمی	نداشته	است.	متدهنای	هرات،	بلخ،	غزنه،	بست،	
اس��تانبول،	خبارا،	دهلی،	بغداد،	دمشق،	اندلس،	قاهره	و	قريوان	چيزی	را	
به	نام	خوارج	منی	شناس��ند.	دايره	املعارفه��ای	حقوقی،	عقيدیت،	فقهی،	
لغوی	و	هنری	مس��لمانان	هم	با	اين	گروه	آش��نا	نيس��ت.	هر	جايی	که	
س��اختار	های	اجتماعی	عقبمانده	و	منحط	ت��ا	هنوز	باقی	مانده	خوارج	
معاص��ر	نيز	بقای	خود	را	در	گرو	مهان	س��اختار	ها	و	س��نتها	می	بينند.	
جوامع	مشال	وزيرستان	و	صحراهای	اجلزاير	و	موريتانيا	و	بياباهنای	مين	

و	صومال	و	مایل	النه	دخلواه	خوارج	معاصر	به	حساب	می	آيند.	
مهانطوری	که	امروز	اس��م	طالبان	ب��ه	گروه	های	خمتلف	و	متفاویت	از	
وزيرس��تان	گرفت��ه	تا	خيرب	و	بلوچس��تان	و	ارزگان	و	کن��ر	و	پکتيا	و	
مريامش��اه	اطالق	گرديده،	برخی	را	طالبان	پاکس��تاین	نامند،	گروهی	را	
طالبان	هندی،	دس��ته	ای	را	طالبان	امريکايی،	مجعی	را	طالبان	انگليسی	
وفرقه	ای	را	طالبان	ايراین؛	به	مهني	ش��کل	خوارج	پيش��ني	هم	به	گروه	
های	خمتلفی	تقس��يم	می	ش��دند	که	می	توان	از	ازارقه،	جندات،	صفريه،	
عج��ارده،	اباضيه،	ميمونيه،	ش��يبانيه،	محزيه	و	امث��ال	آن	نام	برد	كه	هر	

شاخه	پروژه	خاص	خودشان	را	داشتند.
هس��تند	کساین	که	انگيزه	های	سياسی	و	فلسفه	وجودی	طالبان	را	با	
حضور	نريوهای	بيگانه	در	افغانس��تان	پيوند	م��ی	دهند،	غافل	از	اينکه	
طالبان	نه	با	آمدن	نريوهای	خارجی	به	وجود	آمده	اند	و	نه	با	رفنت	آهنا	
از	ميان	خواهند	رفت.	كس��این	كه	تسلس��ل	حوادث	يازده	سال	اخري	را	

1- مسند امام احمد بن حنبل 253/5. صحیح ابن ماجه. ابن الجوزي، تلبیس ابلیس، دار ابن خلدون، اسكندرية، 
مصر، صفحه-92،   
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تعقيب	منوده	اند	می	دانند	كه	طالبان	خود	علت	اصلی	س��رازير	شدن	اين	
مهه	نريو	به	افغانس��تان	بوده	اند.	وجود	نريوهای	خارجی	در	افغانستان	
برای	اين	گروه	به	مثابه	آب	حيات	بوده	که	فعاليت	نظامی	شان	را	در	نظر	
برخی	مش��روعيت	ديین	خبشيده	و	بر	عمر	شان	خواهد	افزود.	خمالفت	با	
برنامه	های	منفعت	طلبانه	سياستمداران	فرصت	طلب	امريکا	و	انگليس	
در	منطقه	و	قرباین	منودن	ملتهای	اين	حوزه	قابل	نكوهش	است	ویل	اين	
خمالفت	با	سياس��تهای	مس��لط	غریب	نبايد	ما	را	از	يك	پرتگاه	به	پرتگاه	

ديگری	سوق	دهد.	
س��خن	اخري	اينك��ه	فرجام	پروژه	های	خون	و	خش��ونت	و	جنگ	و	
ترور	چيزی	جز	ناكامی	نيس��ت	زيرا	ما	شاهد	به	قدرت	رسيدن	و	ريشه	
گرفنت	هيچ	گروه	تروريس��ی	در	جهان	نبوده	امي.	دسته	های	آدمكش	در	
هر	جای	زمني	كه	بوده	اند	و	به	هر	مذهب	و	انديشه	ای	كه	رابطه	داشته	اند	
هنايت	شان	از	جنس	انديش��ه	شان	بوده	است.	قلعه	اََلم���ُـوت	خوارج	
افغانس��تان	ني��ز	چاره	ای	جز	وي��راین	ندارد،	چه	اين	ويراین	به	دس��ت	
هوالكوی	امريكايی	باش��د،	يا	مس��لمانان	خود	كش��ور	و	يا	هم	قوانني	

جامعه	و	سنت	خدا	در	نظام	آفرينش.	
خوارج	نوين	به	سان	خوارج	قدمي	چاره	ای	جز	نابودی	ندارند	زيرا	
آهن��ا	نابودی	خود	ش��ان	را	در	بطن	ايديولوژی	ش��ان	می	پرورند.	تفكر	
خوارجی	و	طالباین	با	فطرت	س��ليم	انسان	و	بديهيات	دين	در	تعارض	
است	زيرا	اين	ايديولوژی	هر	آنچه	را	كه	در	اين	دنيا	وجود	دارد	حرام	می	
پندارد	جز	يك	چيز	و	آن	رخينت	خون	انسان	و	آن	هم	انسان	مسلمان.	
خوارج	جديد	هم	به	س��ان	خوارج	قدمي	خواهند	رفت	ویل	تا	زماین	
ک��ه	رخت	ب��ر	بندند	خدا	می	داند	که	چقدر	خ��ون	ديگری	بر	روی	اين	

خاک	مصيبت	زده	جاری	خواهند	منود،	كه	چنني	مباد!	
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