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مقدمه
حرکتهای سياسی و کشمکشهای اجتماعی دارای ابعادی بس پيچيده
و گوناگوناند که براي ش��ناخت درس��ت ريشهها و درک واقعى انگيزه
ه��اى آن بايد به حتليل واقعيتهای جامعه پرداخت .تفاوت افکار و نربد
انديش��هها انعکاس غري مس��تقيم تضادهای اجتماعی با ابعاد سياسی،
فرهنگ��ی و اقتصادی آن مىباش��د ولو که مردم و ح�تی بازيگران آن،
حقيق��ت چنني کشمکش��ها و انگيزههای عمي��ق آن را درک نکنند .به
عبارت ديگر ،کس��این که پرچم حرکیت را به ش��انه مح��ل میمنايند در
حقيقت حامل اشکال ،تضادها و پديدههای متعدد اجتماعیاند.
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��تهاند .اختالفهايی 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 برجستهترين بازتاب
خونني اين كش��مكش به مشار میروند .پرسشی که در آن وقت مطرح
میش��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��يعهها ،تنها نسل پيامرب اس�لام را شايسته اين رهربی
دانستند ،مذاهب اهل س��نت ،قريشی بودن را شرط خواندند و خوارج
مس��لمان بودن و يا هبتر بگوئيم خارجي بودن را .انگيزه اصلی خوارج
از برداشنت شرط قريشی بودن در زمينه انتخاب خليفه ،قبل از آنکه بر
بنياد اصول ديین استوار میبود ،در خصومت عميق آن گروه با قريشيان
ريشه داشت.
آنچه امروز مس��لمانان را رنج میدهد ،ادامه مهان اختالفات اس��ت
که به اش��کال گوناگوین چهره میمنايانند .شگفت انگيز اينكه ما شاهد
افكار و جرياهنايي هس��تيم كه پس از مرور س��يزده و يا چهارده قرن
از زير ريش��ههاي پوسيدهانديش��ههاي كهن در حال جوانه زدناند .به
عنوان منونه امروز ش��خصيتها و گروهه��اىي در مصر ،ايران ،اردن و جا
هاى ديگر دنيا پرچم اعتزال بر افراشته و در صدد احياي مذهيباند كه
از قرهنا بدينسو جزء تاريخ شده است .به مهني صورت ما شاهد تولد
دوباره خوارج در جغرافياي جهان اسالم ميباشيم .گرچه بسيار مشکل
خواهد بود تا مدعی تکرار گذش��ته با مهه تفاصيل آن در حال بود ویل
آنچه میتوان ادعا منود اين است که حال ،گذشته را مطابق به اوضاع و
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شرايط خودش به خدمت میطلبد.
آري! کشمکش��هايی که در آتش آن میس��وزمي ،در هپلوی عوامل
منطق��وی و بنياملللی ريش��ه درانديش��ههای کهن دارند ،انديش��ههايی
ک��ه اوضاع فرهنگی ،ش��رايط اجتماعی ،عوامل تارخي��ی و انگيزههای
اقتصادی نقش مهمی در تکوين آن داش��تهاند كه رس��اله خمتصر کنوین
اشاره به مهني عوامل و انگيزهها در جامعه افغانستان دارد .رساله کنوین
«مذهب طالبان» کوشش��ی است در جهت ش��ناخت ،کاوشی است در
زمينه ريش��هيایب و تالشی است در مسري برجسته ساخنت راه و روشی
که گروه طالبان در پيش گرفتهاند.
هدف ما از مذهب در اين رساله مكتب فقهي نه بلكه اعتقاد و شيوه
برخورد با قضاياي 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 ميدامن تا در برابر دوس��تان ارمجندي كه
نويس��نده را در بارور ساخنت اين رساله مهكاري منودهاند اظهار سپاس
منوده و از اس��تادان و دوستان گرانقدري 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 غريب افغانستان شاهد پيدايش
گروهي بود كه خود را طالبان يعين دانش آموزان امور ديين ناميده و از
آن زمان تا امروز منطقه و جهان را سخت به خود مشغول نگه داشتهاند.
با آنكه طالبان از مهان آغاز پيدايشش��ان هويت و مشروعيت خويش
را برخاسته از مذهب دانستند ،ویل نه سینها و نه هم شيعيان افغانستان
در درازاي تاريخ يکهزار و چهار صد س��اله اسالم در سرزمني شان نه
چنني رفتار و برداشیت از مذهب را جتربه منودهاند و نه هم چنني چيزي 
را در حافظه تارخيي خويش دارند .پرسشهايی که در اين زمينه مطرح
میشوند آنس��ت كه طالبان كيانند ،چه ماهييت دارند ،کدام اوضاعی در
تكوينش��ان نقش بازی منوده ،حتت چگونه شرايطی بوجود آمده ،کدام
فعل و انفعايل 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 اعتقادي 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 حنفي 1و زماین
به هنضت ديوبند 2نس��بت داده ش��دهاند .با آنكه گروهي از رهربان اين
حرك��ت در مدارس حنفي ديوبندي درس خواندهاند؛ ويل آيا مش��رب
سياس��ي برخاسته از اعتقاد ديين گروه طالبان با اصولپايههاى 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 اعتقادي در تاريخ مس��لمانان مىتوان مقايس��ه
منود؟ نگاش��ته حاضر پاسخيست به پرسشهاي باال و کاوشیست خمتصر
در زمينه ريشهيایب باورهاي اعتقادی اين حركت نظامي -ديين.
س��نجش و ارزيايب طالبان در ميزان مذهب حنفي و مؤسسه ديوبند
كار چندان مش��كلي نيست زيرا هم اصولپايههاي فقه حنفي در يكهزار
و دو صدس��ايل كه از عمر اين مذهب ميگذرد با مهه جزئياتش تدوين
گردي��ده ،و هم اصول فكري 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 تيوري و چه در تطبيق ،چه در اريكه قدرت و
چه در پايگاه خمالفان حكومت ،خود را به جهان معريف منودهاند.
در مس�ير يکهزار و چهار صد س��ایل که از عمر اس�لام میگذرد؛
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 ،ظاهریها ،زيدیها ،امساعيلیها،
 -1د افغانستان اسالمي امارت .رسمي جريده .شماره  ،799دوشنبه 15 ،جمادي الثاني ،سال 1422هجري قمري.
و قوانين مال عمر ،نشر بنگاه امروز ،به كوشش محمد رضا حاج بابايي ،تهران ،ايران ،1381 ،ص9-
 -2احمد رشيد ،طالبان ،ترجمه عبدالودود ظفري ،كاليفرنيا ،امريكا ، Folger Graphics،صفحه 130-129
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مذهب طربی و ديگر مذاهب اس�لامی نام برد ،ویل طالبان با هيچيک
از اين گروهها رابطه ندارند .تاريخ معاصر مسلمانان نيز شاهد پيدايش
گروههای سياس��ی خمتلفی بوده که میتوان از هنضتهای اخواناملسلمني،
حزب حترير ،حركت س��لفیها ،مجاعت اسالمی ،مجاعت تبليغ ،جنبش
آيتاهلل 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 میشود اين است که طالبان کيستند و چيستند ،و ريشههای اين
انديشه در کجا هنفته است؟
به باور اين نويس��نده ،ريش��ههاي اعتقادی طالبان تنها به يک گروه
مذهيب در تاريخ مس��لمانان منتهی میشود که نشانههاي ظهورشان در
عصر خود پيامرب اس�لام «ص» 1به چشم ميخورد؛ گروهي كه سپس
به نام «خوارج» ش��هرت حاصل منود .اگر نيک نگريس��ته شود طالبان
چيزی جز کاپی طبقاالصل خوارج نيستند ،چه طالبان خود را مربوط
به اين شجره اعتقادي 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��ي ،و حیت شکل و مشايل ظاهری طالبان و خوارج
ش��باهتهای ش��گفت انگيزی با هم دارند که در اين نبشته سعي خواهيم
منود تا به مقايسه آهنا بپردازمي.

 -1ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي و گروهي از دانشمندان را عقيده بر آنست كه خوارج در زمان پيامبر اسالم
(ص) بوجود آمده و نخستين فرد خارجي در ناريخ اسالم ذوالخويصره تميمي است .ابوالفرج عبدالرحمن بن
الجوزي ،تلبيس إبليس ،دار ابن خلدون ،اسكندريه ،مصر ،بدون تاريخ ،ص .88
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گروهی متقیتر از پيامبر«ص»
مهان طوري كه گفتيم ،پژوهش��گران ،خنس��تني جرقههایانديش��ه
خوارج را به حادثهای پيوند میدهند که در عصر پيامرب اس�لام بوقوع
پيوس��ت .در حديث��ي كه امام خباري از ابوس��عيد اخلدري روايت منوده
و كتاهب��اي ديگر حدي��ث و تاريخ نيز آن را نقل منودهاند ،آمده اس��ت
ك��ه روزی پيامرب اس�لام «ص» مقداری طال را ک��ه علی بن ايب طالب
«رض» از مين فرس��تاده بود در مي��ان چهار تن از رهربان قبايل چادر
نش�ين بياباهنای جند و حجاز هر يک زيداخليل ،اقرع بن حابس ،عيينه
بن حصن و علقمه بن عالثه تقس��يم منود .پيامرب اس�لام خوب دريافته
بود که نزديکترين راه به قلب آن گروه از کانال جيبهایش��ان گذشته و
مسلمان شدن بزرگان آن قبايل راه را برای نشر اسالم در ميان فرزندان
قبيلههاي ش��ان خواهد گش��ود .هنگام توزيع آن پول ،مرد ديگری از
باديه نشينان قبيله متيم بنام حرقوص بن زهري «ذو اخلويصره» كه ريشی
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انبوه ،پاچههايی بلند ،پيش��اين برامده ،موهايی تراشيده و چشماین فرو
رفته داشت و آن صحنه را مشاهده میمنود ،پيامرب را خماطب قرار داده
و گفت :از خدا بترس! پيامرب پاس��خ داد :آيا من خدا ترسترين 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 میمنود 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 میگذرند که تري
1
از شكار.
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 ،موقفي كه مصداق عملي 
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
2
وقوع پيوست ،به دست سپاهيان علی«رض» کشته شد.
مهان طوري كه خنس��تني خارجي حرقوص ذواخلويصره خودش را
عدالت پيشهتر و پرهيزگار تر از پيامرب اين دين تصور ميمنود ،خوارج
 -1محمد بن اسماعيل البخاري .صحیح البخاری ،جزء  ،8كتاب االدب .باب ما جاء في قول الرحل ويلك .صفحه .38
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة .دار طوق النجاة ،بيروت 1422 .هجري قمري.
و صحیح البخاری ،جزء  ،4كتاب المناقب .صفحه .271
 -2عبدالقاهر بغدادي ،الفرق بين الفرق ،المكتبة العصرية ،بيروت ،1995 ،ص 81-80
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در مس�ير تاريخش��ان سعي منودهاند تا نس��خه ديگري از دين را كه به
گمان خود ش��ان اصيلتر و اهليتر است به جهان معريف منايند .در ميان
خوارج ،گروههايي چون ميمونيه و عجارده طوری که کرابيس��ی ،كعيب،
اش��عري و شهرستاین 1نوشتهاند ميگفتند 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�لامی معتقد بودند که
دس��ت دزد بايد از ش��انه بريده ش��ود .اگر قرآن حممد«ص» طعام اهل
کتاب را حالل میداند خوارجاندلس 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
2
بگريند.
اگ��ر به عملک��رد طالبان نگاه��ی بيفگنيم خواهيم دي��د که آهنا نيز
کوشيدهاند تا خود را متقیتر از پيامرب اسالم«ص» جلوه داده و به زعم
خود ش��ان ش��ريعت او را تکميل منايند .اگر حرقوص در صدر اس�لام
پيامرب اس�لام«ص» را غري عادل تصور منود مهني روحيه در الش��عور
طالبان جا داش��ته در عملكردش��ان به وضوح مشاهده میشود ،ولو که
خود منيخواهند به آن اعتراف منايند .اگر گذاش�تن 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�لاق زنند؛ كاري كه در تاريخ يكهزار و چهار صد ساله
اسالم هيچگاهي سابقه نداشته است .اگر زن در متامی فعاليتهای پيامرب
اين دين در هجرت به مدينه و حبشه ،جنگ و صلح ،مسجد و مدرسه
 -1محمد بن عبدالكريم شهرستاني ،الملل والنحل ،دارالكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،1992 ،جلد ،1-ص  124و
ص 126
 -2ابن حزم الظاهري ،كتاب الفصل في الملل واألهواء والنحل ،مطبعة التمدن ،1321 ،جزء  ،4-صفحه 189
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و سفر و حضر حضور داشت تا جايی که در مسجد نبوی بر خطيب مناز
مجعه هنيب میزد ،در ش��ريعت طالبان متامی عرصهها از وجودش پاک
گرديد .اگر خوارج قرن خنس��ت اس�لام ،دست دزد را از شانه قطع می
منودند ،خوارج معاصر ما در زمينه تطبيق قانون جزا س��خاوت فراواین
نش��ان داده و حیت بر خالف متامی معيارهای ش��ريعت اس�لامي دست
گرس��نگان را بريدند .اگر پيامرب«ص» و مهسرش از بازی حبشيها و
آن هم در صحن مس��جد ديدن می منود 1،خوارج افغانس��تان آمدند تا
2
حىت بازی با کاغذپران «باد بادك» را حرام اعالم منايند.
خالصه س��خن اينك��ه طالبان قوانيين را به نام ش��ريعت به اجرا در
آوردند كه نه در عصر پيامرب اسالم(ص) ،نه در زمان خلفاي چهارگانه
او ،ن��ه در امتداد تاريخ يكهزار و چهار صد س��اله اين دين و نه هم در
هيچجاي جهان كنوين اس�لام كسي از آن آگاهي داشته و يا بدان عمل
منوده است.

 -1صحيح البخاري ،باب في العيدين والتجمل فيه .مجلد ،1-جزء  ،2-صفحه .16 -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية
بالمدينة المنورة .دار طوق النجاة ،بيروت 1422 .هجري قمري.
 - 2در بند هفتم ،ماده چهارم ،فصل دوم قانون امر به معروف طالبان که مالعمر خود آن را امضا نموده است چنين
می خوانيم « :فروشنده سامان کاغذ پران از ساختن و فروختن کاغذ پران منع و دکان آن الی سه روز مسدود و در
صورت تکرار الی ده روز حبس شود .موظفين امر بالمعروف و النهی عن المنکر برای مردم اضرار کاغذ پران مانند
مصرف بيجا ،مرگ ،محروميت از تعليم و تربيه ،ديدن به منازل اشخاص و غيره را بيان 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 ،كينهها و رقابتهای قبيلوی در شبه جزيره
عربس��تان نقش مهمی در پيدايش خوارج داش��ته است 1.در عربستان
پيش از اس�لام دو کتله بزرگ قبيلوی میزيس��تند که يکی احتاد قبايل
ُم َضر 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��اخههای قبايل ربيعه و مين پرچم خمالفت در برابر حکومت مدينه و
پيامرب اس�لام «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
 -1امام محمد ابو زهره ،تاريخ المذاهب االسالمية ،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 میفرمايد:
«عرهبای باديه نشني گفتند :ما اميان آوردهامي ،بگو :مشا اميان نياوردهايد
بلکه تس��ليم ش��دهايد» ،1از مهني حلاظ ،زماین که پيامرب «ص» رحلت
منود خنس��تني كاري 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�ين در چهار چوب جنگهايی که به نام جنگهای مرتدين ش��هرت
ياف��ت عملي گرديد .پس از آنکه اين مرتدان «از دين برگش��تگان» از
س��وي خليفه اول مس��لمانان کوبيده شدند ،آهنا راه ديگري را در پيش
گرفته و کوش��يدند تا در جس��تجوی پرچم و چهارچوب ديگری برای
عقده گش��ايیهای 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 رهربي ميمنود .اش��عث در س��ال دهم هجری مسلمان شد ويل 
مهينكه پيامرب اس�لام «ص» وفات منود دوباره از دين برگش��ت ،و باز
زماين كه در برابر ارتش خالفت ابوبکر صديق شکست سهمگيين خورد
بار ديگر مس��لمان ش��د و در فرجام با ظهور خوارج در صفني در مجع
رهربان آهنا جا گرفت ،مس��لماين دو آتش��ه شد و شعارهای تندی سر
دادن گرفت .اش��عث ابن قيس از نوادگان پادش��اهان مملكت كنده بود،
مملكيت كه مرزهايش تا عراق و حجاز و جند ميرس��يد و در آن زماين 
 -1قرآن كريم ،سوره الحجرات ،آيت 14
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كه اس�لام ظهور منود از س��قوط آن تقريبا يک قرن گذشته بود .1اشعث
بن قيس و قبائل ميين كه قدرت خويش را به نفع ايرانيان – كس��اين كه
در مين به نام (ابناء) ش��ناخته ش��ده و خنستني كساين بودند كه به اسالم
گرويدند -از دست داده بودند ،سعي ميورزيدند تا از هر راهي كه مي
ش��ود ش��وكت از دس��ت رفته خويش را احيا منايند .اين رهرب خوارج
چنان غ��رق هويت قبيلوي بود كه ابن اس��حاق مينويس��د :زماين كه
اشعث در رأس هيئت كنده وارد جملس پيامرب «ص» گرديد ،گفت :اي 
فرس��تاده خدا هم ما فرزندان قبيله (آكل املرار) هس��تم و هم تو فرزند
قبيله (آكل املرار) هس�تي ،پيامرب تبس��مي 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 ميدهند و آن هردو چون جتارت پيشه بودند هر
گاهي كه از س��وي برخي عرهبا پرس��يده ميش��دند كه مربوط به كدام
قبيلهاند ،پاس��خ ميدادند كه گويا فرزندان قبيله (آكل املرار) هس��تند و
آهنا بدين ش��يوه روابط «جتاريت» خويش را حتكيم ميخبشيدند .سپس
پيامرب پاس��خ داد :نه ،ما فرزندان (نضر بن كنانه) هستيم ،ما نسب را از
مادر منيگريمي و نسب پدري خويش را انكار منيكنيم 2.مؤرخان بر اين
باوراند كه در ميان رهربان خوارج صدر اول اسالم نه مردي قريشی به
چش��م می خورد و نه هم شخصييت از فرزندان انصار مدينه چون اوس
و خزرج.
گفتيم كه خوارج خنس��تني از بس��تر قبايل ربيعه و متيم برخاستند که
 -1محمد عابد الجابري ،العقل السياسي العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،چاپ اول ،بيروت ،لبنان ،1990 ،ص
214
 -2ابن جرير طبري ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ،دارالمعارف ،مصر ،قاهرة ،چاپ دوم،
جلد ،3 -صفحه.139-
ابن هشام ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،1955،ج ،2-ص ،585
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رهربان آهنا افرادي 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 خونريزي ،غارت و اسارت
از عناصر اصلی روحيه بدوی بود که خوارج بر آن آب و رنگ درشت
دي�نی 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 قبيلوي 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 مضراند ،اعتراضي 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 َح َكم «داور» به ضرر
ما ُحكم كنند در حايل كه يكي از آن دو ميين باش��د براي ما هبتر اس��ت
از اينك��ه آهنا به نفع ما ُحكم كنند در حايل كه هر دوي ش��ان از قبيله
1
مضر باشند.
اين تعصب قوميمهراه با تاريخ خش��ونتبار خ��وارج ادامه يافت و
در دوره عباس��يان كه هنوز ميداهناي جنگ خوارج گرم بود ،زماين كه
يكي از اعضاي خانواده عباسي به جبهه خوارج پيوست ،شاعر خوارج
ش��بيل الضبعی بييت بدان مناسبت س��رود كه بوي تند تعصب قبيلوي تا
 -1احمد ابن ابي يعقوب ،تاريخ يعقوبي ،مطبعة بريل ،ليدن1883 ،ميالدي ،هالند ،جلد دوم ،ص 220
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هنوز از آن به مشام ميرسد .او گفت:
أمل تر أن اهلل اظهر دينه ...وصلت قريش خلف بكر بن وائل
به اين مفهوم ،آيا نديدي 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��خنگوي قبيله بكر ميدانس��ت ،امامت قبيله بكر بن وائل به معين 
پريوزي دين خدا بود.
ام��ام ابو زهره از ابن ایب احلديد نقل ميمنايد ،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
2
را يب آبرو ساخت.
خوارج در تاريخ س��ه قرنه خويش جزء كشمكشهاي قبيلوي اقوام
خاورميانه از سيس��تان گرفته تااندلس بودهاند .تاريخ شهادت ميدهد
كه در سيستان دو قبيله چون گژدم با هم درگري شدند و براي دو سال
متام خون مهديگر را رخيتند كه خوارج نقش مهمي در آن جنگ داشتند.
نويسنده كتاب «دول اخلوارج والعلويني يف بالد املغرب واألندلس» مي
نگارد كه در قرنهاي دوم و س��وم هجري كشمكش��هايي ميان اقوام و
قباي��ل خمتلف مشال افريقا صورت گرفت كه يكب��ار ميان عرهبا و بربر
ها ،ب��ار ديگر ميان عرهباي قدمي و تازه وارد ،بار س��وم ميان عرهباي 
قيس��ي و كليب ،بار چهارم ميان عرهب��اي عدناين و قحطاين و بار پنجم
عرهباي م َضري و ميين به وقوع پيوست و جالب اينكه خوارج آن
ميان
ُ
حوزه با آنكه ش��عار شان در ظاهر «ال حكم إال هلل» بود ويل در متامي 
اين درگرييهاي قبيلوي نقش مهمي ايفا منودند.
1

 -1ابن عساکر ،تاريخ دمشق ،حرف سين ،سليمان بن عبدالملک،
 -2ابو زهره ،ص 60

| مذهب طالبان | | 26

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 هيچگاهي 
نتوانس��تهاند وحدت ملي 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 بوي تعصب قبيلوي و نژادي در هر حركت شان حمسوس
بود .نگاهي گذرا به هويت  29تن از رهربان طالبان كه امحد رشيد درج
كتاب خويش منوده ميرس��اند كه در ميان  29تن اعضاي كدر رهربي 
آن��ان تنها  2نفر مربوط به قبيله آهنا نبودهان��د و از مجع هيئت رهربي 
 29نف��ري آن گروه  15تن ش��ان از يك واليت بودهان��د 1.مهانطوری
که در حکايت اش��عث بن قيس ديدمي ،با آنکه او پس از وفات پيامرب
اس�لام مرتد گرديد ويل باز هم خود را در چهار چوب جنبش خوارج
مس��لماين دو آتش��ه معریف 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 فراواين در اين رابطه وجود دارد ،افرادي كه يكشبه مسلماناين 
دو آتشه شدند.
احنصار پس��تهای دولیت 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 پذيرفتين است.

 -1احمد رشيد ،طالبان ،ترجمه عبدالودود ظفري ،كاليفرنيا ،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 معتقداند كه اطاعت از رهرب
جامعه اس�لامي تا زماين كه از اس�لام رو نگردانيده و مردم را از اداى
مناز منع نكرده اس��ت واجب ،و سركشى مسلحانه در برابر او حرام مي
باش��د .اهل سنت اين حكم را بر مبناى احاديث و متون فراواين استوار
داش��تهاند كه در معت�بر ترين مراجع حديث مهچ��ون صحيح خبارى و
مسلم روايت شدهاند .امام نووي شارح مسلم ميگويد كه متامي علماى
اهل سنت معتقد به عدم شورش در برابر زمامداران مسلمان بودهاند .او
باجماع ال ْ ُم ْسلِ َم ْين َوإِن
مى نويس��دَ :
«واما ال ْ ُخ ُروج َع َل ْي ُهم َوقِتَال ِ ِهم فَ َح َرام َ
َكانوافس��قة ظالَمين» .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 ميبينيم كه امام نووي مس��ئله حرمت شورش
را ت��ا مرحله امجاع باال مى برد ،در حايل كه تاريخ مس��لمانان ش��اهد
عصياهناي خونيين عليه زمامداران مسلمان بوده است .اينكه چرا نووي 
اين شورش��ها را ناديده انگاش��ته ،مى تواند دو علت داشته باشد :علت
اويل 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
ويل با گذش��ت زمان و در نظر داش��ت نتائج منفي بغاوت ،دانش��مندان
مس��لمان در امر حرمت آن امجاع منودن��د .قاضي عياض نظريه دوم را
تأييد منوده مى گويد كه در آغاز امر گروهي چون حسن و ابن زبري در
برابر امويها مترد منودند ويل سپس دانشمندان مسلمان در زمينه حرمت
1
استخدام سالح در برابر زمامداران مسلمان امجاع منودند.
دانشمندان حنفی حبث امامت و رهربي را در كتاهباي عقيده مطرح
س��اخته و معترب ترين كتاب عقيده در مذهب احناف که طالبان خود را
بدان منس��وب می دانند عقيده طحاوى ( 933-852م) است .طحاوي 
در اين باره مى گويد“ :وال نرى الخروج على أئمتنا و والة أمرنا و إن
جاروا و ال ندعوا عليهم 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 اشعري ( )936-874كه وي را امام اهل سنت
و مجاعت نامند مى گويد « :ويرون الدعاء ألئمة المس��لمين بالصالح و
أن ال يخرجوا عليهم بالس��يف» 3يعین«اهل س��نت برای رهربان دولت
اس�لامی دعای خري منوده و به رخ شان مششري منی کشند» .امام بزدوي 
 -1النووي ،محي الدين بن شرف .شرح صحيح مسلم .دمشق؛ دارالخير .1998 ،جزء  ،12صفحه .541-540
 219متن العقيدة الطحاوية ،أبوجعفر الطحاوي الحنفي ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،1995 ،ص 24
 -3ابوالحسن اشعري ،مقاالت االسالميين ،مكتبة النهضة المصرية  ،1950القاهرة ،ص 323
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از نظري��ه پردازان فقه حنفي گويد« :اذا فس��ق االم��ام يجب الدعاء له
بالتوبة ،و ال يجوز الخروج عليه 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�لاح کشيد زيرا عصيان
و سرکش��ی در برابر او زمينه را برای فتنه و فس��اد آماده خواهد منود».
بزدوي در جاي ديگري گويد« :االمام اذا جار أو فس��ق ال ينعزل عند
أصحاب أبي حنيفة ،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 متكي 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 حايل كه هن��وز در مكه بود و دوران مظلوميت خود را
ميپيمود و هجرت نكرده بود و دوليت تش��كيل نداده بود ويل باز هم از
ي��اران خويش در بيعت عقبه پيمان گرفت كه در تنگي و فراخي و غم
و شادي اطاعت منوده و برسر فرمانروايي با اهلش به ستيزه برخنيزند تا
آنكه كفري آشكار به چشم بينند كه دليلي اهلي آن را تأييد منايد 3.امام
ابن حجر هنگام ش��رح اين حديث مينويس��د تا زماين كه عملكرد اين
زمامداران قابل تأويل باشد بغاوت در برابر شان جايز نيست.
جنبش��هاي معاصر اسالمي از اخوان املسلمني گرفته تا مجاعت تبليغ
و س��لفيها و حزب حترير و مجاعت اس�لامي و ح��زب رفاه و حزب
 1البزدوي ،اصول الدين ،تحقيق الدكتور هانس بيترلنس ،المكتبة االزهرية للتراث ،القاهرة ،مصر ،2003 ،ص 198
 2االمام البزدوي ،اصول الدين  ،196طبع قاهره.
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هنضت و جنبش اس�لامي ماليزيا واندونيزيا و سودان و مراكش و ساير
كش��ورهاي جهان اس�لام جنگ در برابر دولتهاي اسالمي را ولو كه به
نام مس��لمان باش��ند ،حرام ميدانند .جمعية العلماي ديوبندي پاكستان
هم منيتواند در اين راس��تا استثنا باشد ،ورنه آهنا بايد در برابر دولتها و
زمامداران فاسد و مهيشه مخار خود شان فتواي جنگ صادر ميكردند،
كه هيچگاهي نكردهاند.
در اينج��ا يك نكته را نبايد فراموش منود و آن اينكه پيامرب اس�لام
مقاوم��ت صلح آميز و يا س��خن از حق و عدال��ت در برابر زمامداران
س��تم پيش��ه را هبترين جهادها خوانده اس��ت 1.مهان طوري كه فقهاي 
بزرگ و جمتهدان نامدار تاريخ مسلمني گفتهاند ،جنگ مسلحانه نه تنها
كه رفع فس��اد نه خواهد منود بلكه منجر به فتنه اي بزرگتر خواهد ش��د
كه س�لاح برداش�تن در برابر حكومت حممد داود خان منونه زنده مهني
جتربه در كش��ور ما ميباشد .در مصر گروههاي اسالمي سي سال پيش
رئيس مجهور آن كش��ور را ت��رور منودند ويل آن ت��رور زمينه را براي 
آمدن زمامداري س��تم پيش��ه تر و نظامي فاس��د تر آماده منود ،تا آنكه
جنبش هبار عريب جوش��يدن گرفت و بغاوت مسلحانه جاي 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�لاح ديگ��ري در برابر زمامداران خودكامه و جلام
گسيخته است .جها ِد سخن ،جامعه را در برابر ستم بسيج منوده و افكار
را آماده ميسازد زيرا تا زماين كه افكار عمومي آماده نشوند و عصياين 
منظم و مدين طرح نگردد آوردن حتويل مثبت كاري س��اده خنواهد بود.
تاريخ اسالمي شاهد است به هراندازه اي كه جنگ در برابر زمامداران
مسلمان شدت گرفته به مهاناندازه جامعه از اسالم دور شده است.
 -1سنن أبي داود حديث شماره ( ،)4344سنن الترمذي حديث شماره ( ،)2174و 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 برخي گروههاي 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 وگروههای
خمتلفي ميتوانند از زواياي خمتلفي 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 کایف است تا هر جامعه ای را در گردونه دور و تسلسل
جنگ ،انتقام و یبثبایت مهيش��گي قرار ده��د ،كاري كه خوارج قدمي و
جديد اجنام دادهاند.
هنگامي 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 ديين خالهايي داش��ته و
نتوانس��ته است اس�لام و يا برداشىت را كه آهنا از اس�لام داشتند پياده
منايد ،در برابرش س�لاح برداش��تند .پرسشى كه مطرح مى شود اينست
كه بغاوت در برابر زمامداراين كه خود را مس��لمان و دولت خويش را
اسالمى مى نامند چه قدر با اصول اهل سنت و فقه حنفي و ديدگاههاى
ديوبند تطابق و مهخواين دارد؟ در آن زمان كه هم كشورهاي مهسايه و
هم قدرهتاي بريوين هر روز برنامه اي ميچيدند و هر كشور گروهي را
تقويت ميمنود ،طالبان ظهور منودند تا در مناس��بتهايي مشابه به صحنه
هايهالي��وود و كارنامهه��اي «رابن هود» در برابر گروههاي مس��لح
 -1أبو الحسن األشعري ،مقاالت االسالميين ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان،
 ،1990ج  ،1-صفحه 192
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بايستند ،حركيت كه از سوي دولت آن زمان و رهربي آن تأييد گرديد،
ويل س��پس معلوم شد كه هدف اساسي اين گروه بر چيدن بساط مهان
حكوم�تي بود كه طالبان را در فعاليتهاي ش��ان تأييد منوده بود ،بغاويت 
كه يافنت فتوا براي آن كاري س��اده نيس��ت .با آنكه طالبان توانس��تند
حكوم��ت وقت را از پايتخت برانند ويل س��يل خ��ون متوقف نگرديد
و ماج��را جوييهاي ائتالف فرزندان فك��ري خوارج قدمي و جديد در
يازدهم سپتمرب سال  2001ميالدي دروازههاي شكسته كشور ويرانه و
بينواي افغانس��تان را بروي نريوهاي دهها كشور خارجي و سازماهناي 
گوناگوين قدرهتاي بزرگ باز منود.
توج��ه به ديدگاههاي جنبش سياس��ي -ديين طالب��ان در رابطه به
ق��درت ،مهمترين روش در زمينه تبار شناس��ي اين گ��روه خواهد بود
زيرا خنس��تني مسئله اي كه اس��اس مذاهب اعتقادي و فقهي در تاريخ
مسلمانان گرديد و شيعه و سىن و خوارج و امثال آن را به وجود آورد
مهني مسئله قدرت و زعامت سياسي جامعه و تعامل با آن بود.
من در اينجا روي درس�تي و نادرس�تي نظريه حرمت ش��ورش در
براب��ر زمامداران حرف من��يزمن ،آنچه ميخواهم بگومي اين اس��ت كه
فق��ه حنفي و امامان بزرگ آن چنني شورش��ي را جايز منيدانند .اينكه
طالبان از يكس��و خ��ود را حنفي ميپندارند و از س��وي ديگر بر اصل
مهم فقه سياس��ي احناف در زمينه قدرت سياس��ي و تعامل با حكومتها
و زمامداران آهنا را به زير پا ميگذارند با هم جور منيآيند .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 مني
توان يافت.
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تحجر فقهی
برداش��ت خوارج و طالبان از دين ،برداش�تی 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 طبيعي 
را به تعجب وا میدارد .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
اي سياسي داشته است .خوارج قدمي هر گاهي كه ميل جنگ ميمنودند
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ش��عار «ال حکم اال هلل» را بلند ميمنودند ،اين جنگ با هر كسي كه مي
بود و حتت هر ش��رايطي كه اعالم ميگرديد مش��روعيت خويش را از
مهني ش��عار ميگرفت .خوارج در س��ايه مهني شعار با عثمان و علي و
معاوي��ة و خلفاي اموي و خلفاي عباس��ي و زمامداران حملي گوناگون
و حىت خود ش��ان جنگيدند بدون آنكه برداشيت 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�ني حكمت و وعظي نيكو
اس��ت ،دعوت و امر به معروف و هنی از منکر در شريعت خوارج قدمي
و جدي��د با ابزار مشش�ير و تفنگ و ش�لاق و کيبل ص��ورت ميگريد.
دعوت در شريعت حممد بن عبداهلل «بالیت هی احسن» و يا با نيكو ترين
طريقه اس��ت ،و در ش��ريعت خوارج و طالبان «بالیت هی أخشن» يعین
به خشن ترين شيوه .هدف خدا از آفرينش اقوام و گروهها 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�لام 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 نبودهاند
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��دهاند .ابن جرير طربي در کتاب
«تاريخ الرس��ل وامللوك» خويش حکايیت را نقل منوده است که انگيزه
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مهم جنگ هنروان 1و رويارويی علی با خوارج گرديد .او می نويس��د:
خ��وارج در كنار هنر م��ردي را ديدند كه مركيب را ميراند و زين بر آن
مركب س��وار اس��ت .آهنا راه او را گرفته و هتديدش منودند و سپس از
او پرس��يدند كه تو كيس�تي؟ گفت :عبداهلل فرزند خباب صحايب پيامرب
خدا (ص) .خوارج به عبداهلل بن خباب كه س��خت ترس��يده بود گفتند:
آيا از ما ترس��يده اي؟ گفت :بلي ،گفتند :مترس .س��پس از او خواستند
تا حديثي براي ش��ان روايت كند كه پدرش از پيامرب خدا شنيده است،
شايد به درد شان خبورد .گفت :پدرم از پيامرب اسالم روايت ميمنود كه
گفت :فتنه اي به وقوع خواهد پيوس��ت كه دل مردم به س��ان بدن شان
خواهد مرد ،آهنا ش��ب مس��لمان ميباشند و روز كافر ميشوند ،و روز
مس��لمان ميباشند و شب كافر ميش��وند ،گفتند :ما تو را در باره مهني
حديث ميپرسيدمي .سپس از او پرسيدند كه در باره ابو بكر و عمر چه
ميگوي��ي ،عبداهلل بن خباب نيكيهاي آهنا را بر مشرد ،از او پرس��يدند
ك��ه در باره دوره اول و آخر خالف��ت عثمان چه ميگويي :او گفت كه
عثم��ان ه��م در آغاز و هم در اجنام برحق بود ،بعد از آن پرس��يدند كه
در ب��اره علي پيش از حتكيم و بعد از حتكيم چه ميگويي؟ گفت :علي 
نس��بت به مشا هم احكام خدا را بيشتر ميداند و هم دلسوزتر و دانا تر
به دين خدا ميباش��د .آهنا در پاس��خش گفتند تو هوا و هوس خودت
را پريوي ميكين و از ش��خصيتها بر مبناي نامهاي ش��ان طرفداري مي
منايي نه بر اس��اس عملكردهاي ش��ان .سپس گفتند :قسم به خدا تو را
طوري خواهيم كش��ت كه هيچكس��ي را آن طور نه كش��ته امي .پس از
آن او را حمكم گرفته و ش��انههايش را بس��تند و زم��اين كه او را مهراه
با مهس��رش -كه مراحل اخري باردار ي خويش را سپري ميمنود -به
 -1فرهنگ دهخدا نهروان را شهرکی قدیمی در چهار فرسخی بغداد مي داند.
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س��وي كش��تارگاه ميبردند ،خرمايي از خنلي افتيد ،يكي از آن خوارج
آن خرما را بر دهن گذاشت ،ديگرش گفت :خرما را بدون آنكه حالل
باشد و هباي آن را پرداخته باشي بر دهن ميگذاري؟! آن مرد خرما را
از دهن بريون كرد سپس مششري خويش را برداشت و روان شد كه ديد
يكي از خوكان اهل ذمه از آجنا ميگذرد ،آن مرد خارجي خوک مذكور
را با مششري كوبيد ،برايش گفتند :اين فساد در زمني است ،سپس مالک
خوک را خواس��ته و هباي آن را برايش پرداختن��د .عبداهلل ابن خباب
چون اين صحنهها را ديد گفت اگر مشا در آنچه پيش چش��م من اجنام
داديد صادق باش��يد من ترسي خنواهم داشت؛ چون من مسلمان هستم؛
و در دي��ن بدعيت اجياد نكرده ام؛ و از س��وي ديگر مشا برامي امان داده
ايد .خوارج او را آوردند و خواباندند و س��پس ذحبش منودند و خونش
در آب هنر جاري شد .بعد از آن نزد مهسرش رفتند ،آن زن برايشان
گفت :من يک زن هس��تم ،آيا از خدا منيترس��يد؟! آهنا شكم آن زن را
دريدند و سه زن ديگر از گروه طئ نيز به مشولام سنان صيداوي را كه
خود از مجله صحابيات پيامرب اس�لام 1به حساب ميآمد كشتند .زماين 
كه اين خرب به علي«رض» رس��يد براي درک حقيقت مس��ئله حارث
فرزند مرة عبدي را فرس��تاد تا اخبار آجنا را برايش بفرستد .زماين كه
حارث به هنر نزديک ش��د تا حقيقت را جويا ش��ود ،او را نيز كشتند...
سپس علي«رض» از آهنا خواست تا قاتالن را برايش تسليم كنند ،آهنا
در پاسخ علي گفتند ،ما مهه قاتالن آهنا بوده ،هم خون آهنا و هم خون
2
مشا را مباح ميدانيم.
با خواندن اين حکايت ،سخن دوسیت به نام «دوست حممد» به يادم
 -1نويسنده االمامة والسياسة «أم سنان صيداوي» را در جمع صحابيات ذكر نموده است.
 -2ابن جرير طبري ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ،دارالمعارف ،مصر ،قاهرة ،چاپ دوم،
جلد ،5 -صفحه  182-181و ابن اثير و ديگران

|  | 37بشيراحمد انصاري |

آم��د که در کابل زندگی ميمنود و در دوران طالبان جمبور ش��ده بود تا
خباطر س��د رمق به مشايل برود و در بدل مزد روزانه هفتاد هزار افغاین
در آن زمان درخت س��يب ،شفتالو و تاک اره منايد .او میگويد ،روزی
در کوهدامن در حایل که مصروف اره کردن درختهای سيب بودم برامي
احس��اس گرسنگی دست داد و با خود گفتم چه میشود 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 فكري ديوبند ارتباط داش��تهاند.
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 کوشيدهاند تا از مهان خطی که پيشكسوتان ديوبند
رسم منودهاند احنراف نکنند .علماي اين مؤسسه چنان معتدلاند که حىت
در آس��تانه جدايی پاکستان خمالف شديد جتزيه هند به دو کشور بودند.
ره�بران ديوبند هند اگر از يكس��و خمالف سياس��تهاي غرب در جهان
اس�لام بودهاند ويل از س��وي ديگر تروريزم را عملكردي غري اسالمى
ميدانن��د .1دار العلوم ديوبند در هند نش��ريه ای دارد به نام «الداعی»
که در يكي از س��رمقالههاي خويش چنان پيش رفته که سکيولريزم را
نياز مربم هندوستان و ضامن و حدت ملي و استقرار سياسي آن کشور
2
دانسته است.
 -1تايمز آف انديا 25 ،فبروري 2008
 -2سرمقاله مجله الداعي ،نشريه دارالعلوم ديوبند ،هند ،اپريل 2009
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اما ديوبند در پاکستان حکايت متفاويت دارد .ديوبندیهای پاکستان
چندين شاخه دارند که معروفترين شان را مال فضل الرمحن رهربی می
منايد ،رهربی که میش��ود او را بارزگاین مال و ماليی بازرگان دانست.
اين گروه به مانند هر حزب سياس��ی ديگر هدیف جز رسيدن به قدرت
ندارد و از اين حلاظ عنصر اصلی دموکراس��ی پاکستاین به حساب می
آيد؛ كاري كه در بازار سياس��ت روز قابل قبول اس��ت ويل در موازين
دين هيچگاهي قابل پذيرش خنواهد بود .حزب سياسی مجعيت العلمای
پاكستان که حکم دالل سياسي را در رابطه به طالبان بازي ميمنايد در
مهان روزگاري كه رهربی زین سوسيالست «یب نظري بوتو» را در كشور
خود ش��ان پذيرفته بود ،ره�بران آن حزب ديين ،حكومت جماهدين را
کافر خطاب می منودند .دوسیت 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 میگويد :روزی در حایل که گرد
و خاک سرکهای 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 .مالي 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 ويل در عمل كامال متفاوت ميباش��د.
طالبان افغانس��تان كه خ��ود را به ديوبند منس��وب ميدانند خون دهها
هزار انسان مسلمان را رخيته و زمينه را براي هتاجم سنگني غرب مهيا
منودند .اين گروه شايد در فروع فقه چون مناز و وضو و استنجاء و تيمم
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با ديوبنديها مهنظر باش��ند ويل در مسايل بزرگ اعتقادي چون جنگ
با حكومتهاي جهان اسالم و رخينت خون انسان و حرام قرار دادن مباح
و مباح قرار دادن حرام به هيچ يكي از مذاهب اسالمي رايج در جهان
1
امروز شباهت ندارند.
انديشه و عملكرد سياسی طالبان پيشتر از آنکه بر خاسته از ديوبند
هند باشد و يا شباهیت با ديوبندیهای پاکستان داشته باشد ،به خوارج
قرون اوليه مسلمانان شبيه تر است.
هم خوارج و هم طالبان در دو خصوصيت ديگر نيز شباهت دارند كه
يكي كمي س��ن و ديگرش عدم برخورداري از دانش كايف ميباشد .در
حديثی که امام خباری روايت منوده پيامرب اسالم از خوارج به «احداث
االس��نان» يا کس��این که دارای عمر كمياند ،و «س��فهاء االحالم» 2يا
گروه��ی کودن و یب عقل تعبري منوده اس��ت ،خصوصيیت که نس��بت به
خوارج خنس��تني در مورد طالبان بيش��تر صدق می منايد .مؤرخان مي
نويسند كه در لشكر خوارج هيچ فقيه و دانشمندي از مجع ياران پيامرب
اس�لام وجود نداشت ،مهني گونه در ميان طالبان نيز هيچ دانشمندي را
منييابيم كه سرش به تنه اش بريزد .گذاشنت ريشي دراز ،بسنت دستاري 
بزرگ ،داش�تن پاچههايي بلند ،چشماين سرمه ش��ده ،گذشتاندن چند
شب و روزي در مدرسه و خواندن چند كتاب حمدود منيتواند دليلي بر
عامل بودن شخصي و يا گروهي باشد.
 -1طالبان در فقره  ،7ماده  ،4فصل  2مقرره تنظيم 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  ،799صفحه  ،5دوشنبه15 ،
جمادي الثاني ،سال 1422هجري قمري .ولي آنها در مقابل آن كشت خشخاش را در يك دوره مباح اعالم داشتند و
دليل شان اين بود كه خشخاش گياه است و آنها دليلي در جهت تحريم كشت گياه در فقه نمي يابند.
 -2حديث شماره  6930صحيح البخاري و  1771صحيح مسلم.
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مذهبی نظامي گرا
خ��وارج بزرگترين و طوالين ترين جنبش عصيان نظامی در تاريخ
مسلمانان بوده كه از مجع  35بغاوت مسلحانه عصر اموی  23حالت آن
مربوط به خوارج ميش��ود و آهنا برای س��ه قرن متام نقش خار بغل را
برای متدن اس�لامی ايفا منودهاند .خوارج در مجع متامی آيتهای قرآن كه
بيشتر از  6200می باشد تنها به کمتر از يک فيصد آن که آيتهای جنگ
اند توجه دارند و آن هم در غري حمل آن ،درک و تطبيق  %99ديگر آن
كار ايش��ان نيس��ت .خوارج در امتداد تاريخ خونني شان زير نام جهاد
خون رخيتند ،ش��هرها را ختريب منودند ،و عنصر اصلي فتنههاي هسيت 
سوزي شدند .خوارج تا آخر ندانستند و هنوز هم منيخواهند بدانند كه
امر جهاد براي خنست در مكة نازل شده بود كه از جهاد با قرآن و عقل
1
و منطق سخن ميگفت.
ِيرا» ،يعني:
 -1قرآن كريم در آيت  52سوره فرقان كه در مكه نازل شده است مي فرمايدَ « :و َجا ِه ْد ُهم ب ِ ِه جِ َها ًدا َكب ً
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خوارج چه در گذش��ته و چه امروز به مذهیب لش��کری و لشکری
مذه�بی اطالق ميگ��ردد که توجه اصلی ش��ان به سياس��ت و قدرت
معطوف بوده است .تاريخ شهادت ميدهد كه دين خوارج سياست بوده
و سياس��ت خ��وارج دين .و يا به عبارت ديگ��ر :دين از نظر آهنا جنبه
نظري سياس��ت است و سياس��ت جنبه عملي دين .رهربان نظامی اين
گروه مهيش��ه مفيت و مفتيان ش��ان رهربان نظامی شان بودهاند .آهنا در
بني دين و رس��يدن به قدرت فرقي قايل نيستند .خوارج فهم خود شان
از دي��ن را دين تصور ميمنايند .آهنا خود را شايس��ته ترين مردم براي 
حكوم��ت ميدانند و اين حق را بر قناعت خود ش��ان بنا منودهاند .آهنا
حكومت خود ش��ان و عدالت به شيوه خود شان را ميخواهند ولو كه
متامي انساهناي جامعه در پاي آن قرباين شوند.
كشور ما داراي تارخيي خونني بوده و جامعه ما جنگهاي گوناگوين 
را در س��طوح خمتل��ف جتربه منوده اس��ت ويل در متامي اي��ن جنگها و
كشمكش��ها هيچ جناحي دست به ذبح انس��ان نه يازيده است ،تا آنكه
طالب��ان آمدن��د و حالل كردن انس��اهنا را به يك عنعن��ه جنگي تبديل
منودند .طالبان در اين چند س��ایل که گذشت خمالفان شان را يا به جرم
كار در مؤسس��ات خارجي و يا كار در هنادهاي دوليت چون گوس��فند
ذبح منودند 1،سنت زشيت كه از خوارج پيشني براي شان به مرياث مانده
مهانط��وری که در حكايت صحایب پيامرب اس�لام عبداهلل بن خباب بن
األرت ديدمي .اگر مهكاري با مؤسس��ات خارجي جرم باشد پس چرا
« و با قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز ».
 -1طالبان در سالهاي اخير بر سياست سر بريدن خويش افزوده ،خبرنگاران ،ماموران پوليس و كارمندان پائين
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 شنيديم كه
آنها  17تن را در منطقه كجكي هلمند سر بريدند .روزنامه اندپندنت ،سه شنبه 28 ،اگست ،2012 ،انگلستان
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طالبان خود در مناسبتهاي خمتلفي مرتكب اين جرم شدهاند؟
مس��جد و مناز در اس�لام از حرمت فراواين برخوردار بوده تا حدي 
ك��ه قرآن كرمي مس��جد را خانه خ��دا ناميده اس��ت ،ويل طالبان در راه
انتقامگريي از دمشنان شان اعتنايي به اين حرمت نداشتهاند 2.يب حرميت 
به مسجد و مناز جنازه و مجعه و مجاعت 3در هيچ قانون و سنت وعريف
جايز نبوده و خنستني كساين كه اين حرمت را در تاريخ مسلماهنا نقض
منودهاند خوارج ميباشند .خوارج در برنامه اي كه براي 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 داراي قوانني و سنتهاي جهايناند كه پيامرب اسالم قبل از ديگران
بر آن تأكيد منوده اس��ت و يكي از اين س��نتهاي پذيرفته ش��ده جهاين،
مصئونيت عبادتگاهها است.
اگر رهربان مذاهب ديگر اس�لامی عمر خويش را در چهار ديواری
ه��اي کتاخبانهه��ا ،مدارس ،و با دوات و قلم و دود چراغ و حبث و نظر
سپری منودهاند ،رهربان خوارج نيازی به اين کار نديده و نظريات بسيار
س��اده و ابتدائی خويش را برای حل هر مش��كلي کایف 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

 -1براي درک بهتر اين نوع همكاري ها به كتاب “افغانستان در آتش نفت” مراجعه شود.
 -2در سنتهاي قبيلوي افغانستان اگر فرد مجرمي به خانه كسي پناه برد ،حرمت آن شخص و آن خانه مراعات
شده و مجرم مصئونيت كسب مي نمايد ولي مصئويت مسجد كه منشأ الهي دارد از سوي طالبان نقض گرديده
است.
 -3قتل والي كندز در داخل مسجد و انفجار بم در مراسم فاتحه برادر آقاي كرزي در قندهار را مي توان به
عنوان نمونه ياد نمود.
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قط��وری را ب��رای ما به يادگار گذاش��تند ،در مقابل خ��وارج از توليد
هرگونه فکری عاجز بودهاند .طالبان كه در عرصههاي علم كامال عاجز
اند ويل در ميان متامی دس��تاوردهای متدن غرب تنها به س�لاح و شيوه
های جنگی آن عشق می ورزند.
خ��وارج معتقدان��د كه مردم مهه گمراهاند و كاف��ر و تنها گروهي كه
شايس��تگي زندگي را دارد خود ش��اناند و بس .اين احس��اس ،ديوار
ضخيمي در روان ش��ان اجياد منوده ،آهن��ا را از جامعه جدا منوده زمينه
را براي اعتقادي مبين بر حالل دانس�تن خون انس��ان و خصوصا انسان
مس��لمان آماده ميسازد .آهنا در اين راه تا جايي پيش رفتند كه خون
كودكان و زنان خمالفان ش��ان را حالل اعالم منوده و سوخنت داراييهاي 
ش��ان را جايز پنداش��تند .سوخنت ش��هر يكاولنگ و اره كردن باغهاي 
كوهدامن و تبعيد و كوچاندن زنان مشايل به جالل آباد و كشتار گروهي 
در جالل آباد با هيچ فقهي در اس�لام به جز فقه خوارج س��ازگاري و
مهاهنگي 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 منودهاند .خوارج هم در گذشته و هم امروز پيش
از آنكه مذهب باش��د روحيه و فرهنگ و ذهنيت و سلوك است .انسان
خارجي مذهيب 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 جويي زبانزد تاريخ گرديده ويل 
در عرصه فک��ر مضحکه روزگار بودهاند .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 فروختهاند ،يب خرب از اينكه عالقه ب��ه مرگ و قبول هرگونه
خطر در راه حتقق برنامههايی 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 حبراين رواين است .شايد افرادي 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 ترانههای جنگی اس��ت که دکتور احسان عباس آن
اش��عار را در  336صفحه مجع آوری منوده اس��ت 1.مهينطور طالبان نيز
نق��ش قدم بزرگان فك��ري خويش را تعقيب من��وده خلف خویب برای
س��لف خويش بودهاند .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 ساهلايي 
كه حكومت ميمنودند ،حىت در س��نگرهاي جنگ ش��عر ميسرودند و
دهل ميكوبيدند .در مذهب طالبان متامي مظاهر هنري حرام ميباش��د
جز هنري كه رس��التش دعوت به كش�تن و مردن باشد .در مهني چند
ماهي كه گذشت ديوان شعری به نام «شعر طالبان» از سوی دار النشر
2
«هريس��ت» که از  235پارچه شعر تشکيل يافته در اروپا منتشر شد.
اگ��ر نامها را از آن برداري ،تصور خواهی منود که آن ديوان چيزی جز
ترمجه اشعار خوارج نيست که يکبار به پشتو ترمجه شده و بار ديگر به
انگليسی .دهل زين و ترانه خواین آهنا در جبهات جنگ چيزي جز ياد
آور خاطره جنگجويان خوارج پيشني نيست.
خوارج با آنکه دارای اصول آش��فته سياس��ی و نظريات پريش��ان
 -1احسان عباس ،شعر خوارج ،چاپ دوم ،لبنان ،بيروت1974 ،
2- Alex Linschoten, Poetry of the Taliban, Hurst C & Co publishers LTD , -01May2012-, UK
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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 براي حل حبراهناي خمتلف اجتماعي 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 بودهاند .ابن کث�ير در البدايه والنهايه خويش حکايت
ترور خليفه چهارم را اين طور روايت منوده اس��ت .روزي 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 هدیف 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 میشود 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 بود .1بدينوس��يله می بينيم که انگيزه اصلی ترور علی بن
ابيطالب از انتقام ريشه ميگرفت ،انتقامی که از دو منبع آب می خورد؛
يکی عبدالرمحن بن ملجم و ديگرش قطام بنت شحنه.
روحيه انتقامگريي از مهان روزهاي خنس��ت تأسيس خوارج هويدا
بود و عبد اهلل بن وهب راس�بی خنستني امري املؤمنني خوارج در شعری
که خود سروده بود مبدأ جاهلي انتقام را چنني هنادينه ساخت:
أنا بن وهب الراسیب الشاری
2
أضرب یف القوم ألخذ الثـأر
ب��ه اين معین که ،من عبداهلل فرزند راس�بی هس��تم ک��ه روحم را به
خداوند فروخته ام و با دمشنم به خاطر گرفنت انتقام می جنگم.
ابن كث�ير كه قاتالن عثمان بن عفان را خوارج ميداند ،مينويس��د
ك��ه يكنت از خوارج آن زمان به نام عمرو بن محق زماين كه وارد خانه
 -1ابن اثير .الكامل في التاريخ .لبنان ،بيروت؛ دار الكتب العلمية1987 ،م ،جلد ،3-صفحات 260-255
 -2احسان عباس ،شعر خوارج ،دارالثقافة ،لبنان ،بيروت ،بدون تاريخ ،صفحه 32
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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
1
ضربه ديگر را به خاطر انتقامي كه بر ضد او در سينه داشتم.
اخبار و اظه��ارات منايندگان ،رهربان و س��خنگويان طالبان بيانگر
امهيت انتقاجمويی در استراتيژی اين گروه به مشار رفته و غريزه انتقام از
انگيزههای مهم فعاليتهای جنگی خوارج معاصر در افغانس��تان و کشور
های خاور ميانه به حساب میآيد 2.اخبار عمليات انتقامی آهنا که شب
و روز به مسع ما رسانيده میشود 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�لام كه ميان انگيزههای رواین دوسيت و دمشين خطی
فاصل کش��يده اس��ت خمالف آميخنت اهداف دين با انگيزههای شخصی
ميباشد.

 1ابن جرير طبري ،جلد  ،4-صفحه394-

 -2در آخرين واكنش به عمليات لغمان ،در پايگاه انترنتي طالبان االماره http://alemara1.org

اعالميهاي 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 .
سپتمبر2012 ،
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بينوايانی عقده مند
زماین که اس�لام 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 امروزي ،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 براي قريشيان مصدر مهم
ثروت و منبع اساسي معيشت بود تا جايي كه قرآن كرمي خود در سوره
يكصد و شش��م خويش از سفر جتارت زمستاين «رحلة الشتاء» و سفر
جتارت تابس��تاين «الصيف» قريش به نيكي ياد ميمنايد .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 قريشیهای 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 تنگدسیت 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 ميساخت .باآلخره اين فعل و انفعال اجتماعي 
در كوره س��وزان صحراهاي 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 .آري! 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�لام و قلب متدن انساين را می
آزارد .به روايت تاريخ خوارج خنس��تني از ميان بينوايان و گرس��نگان
جامعه سر بلند منودند ،گرسنگاين كه فقر شان اساس كينه و عقده شان
1
قرار گرفت.
گروهي از زمامداران آن زمان با درک درست از انگيزههاي شورش
و يورش اين گروه گاهي پرداخنت رش��وت سياس��ي را آسان ترين راه
براي خنثي منودن ش��بكه خوارج زمان خويش ميدانستند .ابن اثري در
کت��اب «الکامل» خويش فصلی دارد به نام «اخبار اخلوارج» و در آن
 -1ابو زهره ،ص 59
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می نويس��د که زياد بن ابيه يکی از اعضاي 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
ِ
اطاعت امري و زيس�تن با
خارج��ي پس از آن می گفت ،چيزی هبتر از
1
مجاعت منيتوان يافت.
مهانطوری که در باال ديدمي خنس��تني نطف��ه خوارج در زمان پيامرب
اس�لام «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 مي پرسيدند كه اگر خون حضرت
عثمان براي ما حالل باشد ،پس چرا مالش حالل نيست؟ در نتيجه آهنا
3
خان��ه او را چنان چپاول منودند كه حىت پياله اي در آجنا نگذاش��تند.
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 ميزدند هاي بيائيد و ما
را جنات دهيد ،نتوانستند در برابر يورش آن چپاولگران مقاومت منايند.
حمافظ��ان بيت املال با ديدن آن صحنه م��ي گفتند :اين مردم در ادعاي 
حق بودن و امر باملعروف و هني از منكر و ادعاهاي ديگر شان صادق
4
نيستند و دروغ مي گويند.
 -1ابو زهره ،ص 59
 -2ابن كثير قاتالن عثمان بن عفان را نيز از جمع خوارج خواند .رجوع شود به ابن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق
عبداهلل بن محسن التركي ،هجر للطباعة والنشر و االعالن،قاهره ،مصر ،چاپ ،1998 ،1-جلد دهم ،صفحه ،320
327 ،325
 -3ابن كثير ،جلد دهم ،صفحه 307
 -4ابن كثير ،جلد دهم ،صفحه 316
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زماين كه عبداهلل بن عباس براي مناظره با خوارج نزد ايش��ان رفت
و چون لباس��ي زيبا به تن داشت ،خنستني پرسشي كه از او شد اين بود
كه چرا چنني لباس��ي 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 بردگي نه گرفت 1.ابن عباس در
پاس��خ به اعتراض خنس��ت گفت كه من پيامرب را ديدهام كه زيبا تر ين
لباس را بر تن داش��ته است و قرآن هم مي فرمايد« :قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة
ِهّ
الل الَّتِ َ��ي أَ ْخ َر َج ل ِ ِعبَا ِد ِه َوال ْ َّطيِّبَ ِ
ال��ر ْزقِ » 2يعين« :بگو زيباييهاىي
ات ِم َن ِّ
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 مي 
خواهيد عائشه«رض» مادر مؤمنان را به كنيزي گرييد؟ اگر مي گوئيد
بلي ،در آن صورت كافر ش��دهايد چونكه او مادر تان اس��ت ،و اگر مي 
گوئيد كه او مادر ما نيست در آن صورت از دين برگشتهايد چون قرآن
َ
َ
اج ُه أُ َّم َهاتُ ُه ْم» 3يعين:
مي فرمايد« :النَّبِ ُّي أَ ْولَى بِال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ِم ْن أن ُف ِس ِه ْم َوأ ْز َو ُ
«پيامرب به مؤمنان از خودش��ان سزاوار تر اس��ت و مهسرانش مادران
ايشانند».
سربازان خوارج كه در جنگهاي داخلي علي«رض» و معاويه سهم
داشتند ،چون ديدند كه اين جنگها طول كشيد ،نه غنيميت از آن به دست
آمد و نه مصدري ش��د براي برده گريي ،خس��ته شدند ،و چون اصوال
 -1النسائي ،السنن الكبرى ،كتاب الخصائص ،باب ذكر مناظرة عبداهلل بن عباس الحرورية ،واحتجاجه فيما أنكروه
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  .اين مناظره را عبدالرزاق در مصنف و طبراني و حاكم و بيهقي و احمد نيز
روايت نموده اند .اين مناظره در كتاب “أنساب األشراف” بالذري در صفحات  135-134جلد سوم نيز آمده است.
أنساب األشراف ،امام أحمد بالذري ،جزء سوم ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان.1996 ،
 -2قرآن كريم ،سوره اعراف ،آيت 32
 -3قرآن كريم ،سوره احزاب ،آيت6-
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هدف ش��ان غارتگ��ري و چپاول بود آهنا در جس��تجوي فتوايي براي 
حالل قرار دادن مال مس��لمانان و برده گرفنت اس�يران آهنا شدند و در
نتيجه نظريه تكفري مسلمانان را طرح رخيتند.
ما در افغانس��تان نيز جتربه مش��اهبي به آنچه در باال بدان اشاره شد
داش��تهامي .ساهلای جهاد افغانستان س��اختارهای 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��نیت 
قدرت نداشتند .ظهور يکباره چنني قشری در سطوح جامعه کایف 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 چهرههايي 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 انگيزههای 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 بيگانگیاي��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 نريوهای ماورای طبيعی و
غيیب و مبادی و ارزشهای ديین را در خدمت باورها ،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�تی فرا
راه ش��ان گشوده شد ،س��وار بر پيکپهای 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 اي يب زمني که در س��ه سالگی پدرش را از دست
داده و اطرافيان او نيز تفاوت چنداین با رهربان ش��ان ندارند .يتيمي و
بينوايي گاهي فرصيت ميش��ود كه صاحب آن درد طبقات پايني جامعه
را احس��اس منايد ،ويل اگر انس��ان با مبادي برين و آمساين دين بيگانه
مباند فقر و تنگدس�تي او انفجار عقده و حس��د و كينه را در پي خواهد
داشت كه ماركس و ماركسيزم دليل روشن اين اعا است .آري! فقر در
اسالم نه تنها عييب نيست كه پيامرب اسالم و ياران خنستني او تقريبا مهه
فقري و بينوا بودند ويل فقر و گرس��نگي وقيت مبدل به گناه ميش��ود كه
عقده و كينه و خون و خشونت اجياد منايد.
اين درست است که خوارج قدمي و جديد زاهد بودهاند ویل فراموش
نبايد منود که اين زهد اجباری اساس��ا در فقر و تنگدس�تی 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 فرصیت 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��ي و امنيت غذايي از سوي ديگر رابطه برقرار منوده مي
فرماي��د« :پس بايد خداوند اين خانه را بپرس��تند .مهان خداىي كه آهنا
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را از گرس��نگي جنات داد و از نا امين رهائي خبش��يد 1».خوارج هم در
گذشته و هم امروز ،هم در زمينه آوردن امنيت سياسي و هم در عرصه
تأمني امنيت غذايي براي جوامع اسالمي ناكام ماندهاند.

آمنَ ُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف».
 -1قرآن كريم ،سوره قريش ،آيتهاي « :4-3فَلْيَ ْعبُ ُدوا َر َّب َهذَ ا ال ْبَ ْي ِت .ال َّ ِذي أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج ٍ
وع َو َ
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گهواره مشترک خوارج قديم و جديد
اگر سيستان از يكسو دانشمندان و نوابغ شهريي چون امام ابو داود
سجس��تاين ،امام خطايب ،ابن حبان بس�تي و امثال ايشان را در گهواره
خويش پروريده اس��ت ،از سوي ديگر اين منطقه را در تاريخ اسالمي 
قبله خوارج مشرق ناميدهاند .سيستان امهيت خاصي در تاريخ خوارج
داش��ته ،از چشمههاي جوشان اين جنبش در سه قرن اول هجري بوده
و زادگاه سه شاخه گروه خوارج كه محزیه ،خلفیه و غالبیهاند به حساب
ميآيد .1در حديثی آمده اس��ت که گروهي با خصوصيتهای خوارج از
مست مشرق سر بر می آورند 2.آيا اين حديث ظهور خوارج در سيستان
را نيز ش��امل ميشود؟ پاس��خي قطعي به اين پرسش ندارمي ويل به هر
 -1شهرستاني .حبيبي ،صفحه .883-882
 -2محمد ابن اسماعيل ،صحيح البخاري .باب الفتن من قبل المشرق .صفحه  ،54-53جلد ،4-جزء« :9-يخرج أناس
من قبل المشرق يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم» يعني گروهي از سمت مشرق بر مي خيزند ،آنها قرآن مي خوانند
ولي قرآن از گلوي شان فرو نمي رود.
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حال آنچه قطعي اس��ت موقعيت سيس��تان ميباش��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 جغرافيايي به صحراهاي جند و عراق شبيه بود ،دوم اينكه
ب��ه حبر و آهباي گرم نزديكتر بود و خوارج عراق و جزيره عربس��تان
ميتوانستند به آساين توسط كشيت به سيستان سفر منايند ،و علت سوم
در دوري سيس��تان از مرك��ز خالفت هنفته بود .نويس��نده كتاب حدود
العامل «گردیز» را در اواس��ط قرن چهارم هجری اين طور توصيف مي
منايد« :بر حد میان 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 ميمنايد
که در اراضی جنوب افغانستان که با سيستان متصلاند آثار بسط و نفوذ
خوارج ديده میشود 2.او مهچنان مينويسد كه در حدود ساهلای 173
هجری سیس��تان و ش��واطی هلمند خمرج و قرارگاه خارجیان گردیده
بود.3
سيس��تان مهچنان پايگاه ش��خصيتهاي تارخيي اين گروه بوده است.
قط��رى بن فجاءة يكي از رهربان مش��هور و از قهرمانان جنگي تاريخ
خوارج اس��ت كه پس از جنگ صفنی و ظهور علين خوارج و حوادث
4
بعدي آن افراد خود را به سیستان فرستاد و سپس خود بداهنا پیوست.
او در سيس��تان خ��ودش را امري املؤمن�ين خواند و از ق��درت زيادي 
برخوردار بود تا حدي كه در س��ال  75هجری قمری در زرنگ س��که
 -1حدود العالم ،صفحه .58
 -2حبيبي ،صفحه 885
 -3عبدالحی حبيبی .ص 342
 -4تاریخ سیستان .ص 110 -109
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بنام خویش زد.1
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 امروزي 
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 تااندازه اي 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��تهاند .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 ،راهي كه طالبان در آن قدم بر ميدارند.
خوارج سيس��تان با آنكه شعارهايي اسالمي سر ميدادند و از « ال
حكم اال هلل» حرف ميزدند ويل نتوانس��تند خود را از ش��بكه عنكبويت 
قبيله و مناس��بات آن رها سازند .بافت س��ازماین خوارج در سيستان
مبنايی قبيلوی داشت تا حدی که در ميان ساهلای  126و  128هجری
 -1ادموند کلبفرد بوسورت ،تاريخ سيستان ،ترجمه حسن انوشه ،امير کبير ،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 ناميدهاند و خوارج نقش
مهمي در اين جنگ قبيلوي داشتند.
تاريخ شهادت ميدهد كه سیستان پیوسته مرکز آشوب برای دستگاه
خالفت بود .1يكي از منادهاي آش��وب در سيستان شخصي 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��ياري 
را ره�بري ميمنود بر هپناي صحراهای جنوب افغانس��تان امروزي از
قنده��ار گرفت��ه تا ارزگان و نيمروز و هلمند و ف��راه و پكتيا حكم مي
راند .شهرهاي جنوب افغانستان چون قندهار و بست و گرديز و امثال
آن اگر از يكس��و تارخيي طوالين در متدن منطقه داش��ته و شخصيتهاي 
علمي برازنده اي چون گرديزي و بس�تي و امثال ايشان را پروريدهاند،
از سوي ديگر قرباين عناصري متهور و ماجرا جو شدهاند كه از خارج
منطقه آمده و تارخيي متدن ستيز و خونني از خود به يادگار گذاشتهاند.
محزه در آن زمان چنان شهرت حاصل منوده بود كههارون الرشيد خليفه
عباسي برايش نامه نوشت و باب گفتگو را فرا رويش گشود ويل محزه
 -1کتب تواریخ و از آن جمله تاریخ سیستان جنگها و آشوبهای خوارج سیستان را به تفصیل نقل نموده اند که
مهم ترین آن کشمکها قرار ذیل بوده است :خوارج سیستان به رهبری حریش بن بسطام در حدود سال 697 /78
م هجری با لشکری که عبیداهلل فرزند أبی بکره آن را رهبری می نمودند در آویختند و آن لشکر را نابود نمودند
که در تاریخ به نام «جیش الفنا» شهرت یافته است .در سال  701 /82م هجری همام عدی خارجی یکی از
رهبران خوارج سیستان عبدالرحمن بن اشعث را شکست داد .در سال  107هجری  725 /م خوارج سیستان
بشر حواری فرمانده پولیس سیستان را کشته و برآن منطقه سیطره یافتند .در سال  743 /126م هجری خوارج
قبیله تمیم با خوارج قبیله بنی بکر در آویختند و تا دو سال دیگر همدیگر خویش را می کشتند تا جایی  70تن
پیر مرد در آن جنگ کشته شد .در سال  747 /130م هجری با عبداهلل بن معاویه حاکم سیستان جنگ نمود و
شیبان در آن جنگ کشته شد و پیروان او حاکم مذکور را به فراه راندند .در سال 758 /141م حضین بن رقاد
خارجی ظهور نمود با سلیمان بن عبداهلل حاکم سیستان جنگید ولی خود در سال  172هجری 788 /م میان
بست و سیستان به قتل رسید .خوارج در سال  769 /152م هجری معن زائده حاکم سیستان را در بست کشتند.
در سال  156هجری  772م حضین محمد حاکم سیستان را کشتند .در سال  181هجری 797 /م حمزه بن
عبداهلل ظهور می نماید.
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در نامه اي تند برهارون الرشيد يورش برد و خود را علمدار بردار حق
و امري املؤمنني خواند.
از نظر محزه هر كسي كه در كنار او با دمشنانش منيجنگيد كافر بود
و اه��ل دوزخ ،و او هرگاه بر خمالف��ان خويش غلبه مييافت داراييهاي 
شان را آتش ميزد و حيوانات شان را ميكشت و اسريان جنگي شان
را به قتل ميرس��انيد .او بر خوارج خودش نيز رحم منيكرد طوري كه
با گروه ديگر خوارج كه بيهس��يه نام داشتند در آوخيت و مشار فراواين 
از آنان را كشت ،و با دسته ديگر خوارج كه حازميه نام داشتند جنگيد
و تع��داد يب مشار آن��ان را نابود منود .س��پس محزه بر ثعالب��ه كه گروه
ديگري از فرقههاي 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
هنگاميكه به زرنگ برگش��ت مردم شهر دروازهها را برويش بستند و
او با قطع منودن درختان و كش�تن حيوانات و به قتل رسانيدن مردماين 
كه در خارج ش��هر گري مان��ده بودند از آهنا انتق��ام گرفت .محزه مانند
گروههاي ديگر خ��وارج مرتكبان گناهان كبريه را كافر ميخواند 2.در
مجادي االول  ٢٠٣موافق سپتامرب  ٨٢٨ميالدي محزه و سربازان او شهر
بيهق و روس��تاهاي آن را غارت منودند .باس��ورت حكايت آن غارت
را چنني بيان ميمنايد « :نريوهاي خارجي از ترش��يز و مس�ير قهستان
براه افتادند خنس��ت سراسر روستاي ششتمد ،زادگاه بن فندق را غارت
كردند و قنات آن را كه به نام قنات س��فلي ش��ناخته بود انباشتند ،اين
قنات پس از آن هرگز بازسازي نگرديد؛ بيهق خود به مدت يک هفته
دس��تخوش هنب و غارت ش��د .خوارج مردان و پس��ران را به دم تيغ
 -1عبدالقاهر البغدادي ،الفرق بين الفرق ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان،1995 ،
صفحات100-99-98 :
 -2شهرستاني ،صفحه 125
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س��پردند و مدرس��ه اي را كه كودكان در آجنا درس ميخواندند بر سر
ايشان و آموزگار شان فرود آوردند 1».آنچه طالبان در حق كاريزهاي 
منطقه مشايل اجنام دادند و چاههاي آن را يا پر كردند و يا انفجار دادند،
ش��باهت فراواين به تراژيدي اوايل قرن سوم هجري در حق بيهق دارد.
گذاش�تن مواد منفجره در مساجد و يا كشنت كودكان هم ميتواند عمل
هر فرد و جناحي باش��د ويل هرگاه اين كار از س��وي گروهي «ديين»
صورت گريد ،پس منطقي جز منطق خوارج برايش منيتوان يافت.
مح��زه جنگجوي جنايتكار و خونري��ز ي بود كه هديف جز قدرت و
انتقام و حتميل نظريات خودش بر مردم نداشت تا جايي كه در راه حتقق
اي��ن هدف نه به خوارج خودش رحم ميمنود ،نه به منايندگان خالفت،
ن��ه به مردم عامه ،نه هم ب��ه زنان و كودكان .محزه چیزی را به نام ملت
منی شناخت و داعیه 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 براي مردم و حكومتها اجياد
مناين��د ،تا جايي ك��ه زرين كوب واژه خوارج را لق�بي مؤدب تر براي 
دزدان و رهزنان آن دوران ميداند 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 ريگزارهای متحرك آن رخيتند.
فراموش نبايد منود که مراکز اصلی خوارج در قرنهای خنستني هجری
 -1باسورت ،صفحه ٢٠0
 -2عبدالحسين زرين كوب ،تاريخ مردم ايران ،جلد دوم ،مؤسسه انتشارات امير كبير ،تهران ،1377 ،صفحه
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 جنگجوياين از كشورهاي عریب و آميخنت آهنا با گروه طالبان
که در بس��تر مه�ين جغرافيا زاده ش��ده و هردو گ��روه حمصول اوضاع
جغرافيايی و س��اختارهای اجتماعی مشاهبی بودهاند چيزي 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 حتاوزگريهاي خوارج نظم و امنيت را در سيستان
تأمني منايند تا آنكه دس��تههاي داوطلبان به نام مطوعه كه خود از مجع
عياران جوان برخاس��ته از ميان مردم زرنج و بست و اطراف و نواحي 
آن بودند در برابر آش��وب خوارج قيام كرده و ثبات و امنيت را تأمني
منودند .واكنش عصيان آميز عياران حملي كه به اراده و هزينه خود شان
ب��ه هدف نيل ثواب و هني از منكر ش��كل گرفته بود چلنجى اساس��ي 
در برابر زورگوييهاي خوارجى بود كه پيوس��ته مزاحم جريان عادي 
1
زندگي عمومي و موجب آشوب و كشتار در سيستان شده بودند.

 -1عبدالحسين 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
مبادي 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�لامي می دان��د نه به گروهي با ويژگيهاي 
سياسي و قومي و فرهنگي خاصي .روزی پيامرب اسالم «ص» يارانش
را از نشس�تن در کن��ار راهها منع فرمود ،آهنا گفتن��د اگر چاره ای جز
نشس�تن 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 مطلويب 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 النهي 
عن املنكر قرار گرفنت بر جايگاه بلندي 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��ي از منكر از مهان حلظات
خنس��تني ظهور خوارج هوي��دا بود طوري كه عبداهلل بن وهب راس�بی 
خنس��تني ره�بر خوارج در جريان س��خنراین خويش پ�يروان 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 طائي از
شخصيتهاي مش��هور ديگر خوارج هم در خانه خويش جنگ خوارج
را با اصل امر باملعروف پيوند داد 2.با مطالعه تاريخ و ادبيات سياس��ي 
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 اي نه شده باشد .يب خرب از اينكه امر به معروف و هنی از منکر
در اس�لام نه ترور اس��ت و نه تکفري جامعه .امام نووی شارح صحيح
مس��لم میگويد 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 معتقداند که امر به
معروف و هنی از منکر نبايد مس��ايل اختالیف مسلمانان را شامل شود.
ش��رط ديگر هنی از منکر اين است که تطبيق آن نبايد به منکر ديگری
 -1ابن كثير ،جلد –  ،11صفحه 579-578
 -2ابن كثير ،جلد –  ،11صفحه 579
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اجنامد .هيچ گروهي 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 مقاييس اللغة
عرف آنچيزي را گويند كه نفس آدمي در برابرش احساس راحت منايد.
در زبان عريب دهها معىن براي عرف ارائه ش��ده كه هيچكدام آن رابطه
ب��ه كيبل و قمچني و قيچ��ي و تفنگ ندارد .مفهوم امر به معروف و هني 
از منكر كه زير بناي پروژههاي متدن س��تيز و انسانيت گريز قرار گرفته
نيازمند كاري است مفصل و عليحده كه اميد است علماي 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
املنکري که از سوی مال عمر در  42ماده صادر گرديده ،تشکيل مذکور
«اداره مرکزی» آن امارت خوانده ش��ده اس��ت .اداره امر به معروف و
هني از منكر طالبان بزرگترين و مؤثر ترين دستگاه استخبارايت طالبان
بود كه خاطرات رياس��ت خاد رژمي كمونس�تي كابل را در اذهان زنده
ميس��اخت .رئيس اداره امر به معروف طالبان خود اعتراف ميمنود كه
اداره او هزاران جاس��وس در اردو ،حكومت ،ش��فاخانهها و مؤسسات
1
بني املللي دارد.
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
 -1احمد رشيد ،طالبان.
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هم ديروز و هم امروز برداش�تی بدوی و خشن از اين اصل انساین دين
داش��تهاند و طوری که شهرس��تاین می نويسد آهنا حیت به خاطر تطبيق
يک س��نت ب��ه خود واجب می دانس��تند تا به رخ امري دولت مشش�ير 
کشند.
خ��وارج ق��دمي و جديد خ��ود را وصي و قَيِم جامع��ه ميپندارند و
آس��ان ترين راه در جهت حتقق وصايت بر جامعه چسپيدن بر اصل امر
باملعروف و النهي عن املنكر و تأويل آن در راه حتقق اين وصايت است.
هم طالبان و هم خوارج چيزي را به نام امت ،ملت و مردم نشناخته و
به جاي آنكه مش��روعيت خويش را از مردم گريند ميخواهند 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 ِصفِني
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�ير به شانه داشتند از راه
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رسيدند» .
خب��اری و مس��لم و ديگران رواي��ت منودهاند ،زم��این که حرقوص
ذواخلويصره در برابر پيامرب گستاخی منود ،پيامرب گفت« :إن له أصحابا،
يحقر أحدكم صالته مع صالتهم ،وصيامه مع صيامهم ،يمرقون من الدين
كمروق الس��هم من الرمية» 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�يراب 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��وزي در تلبيس ابليس او حىت در حلظات
قصاص قرآن ميخواند.
جن��دب ازدي اوضاع لش��كر خوارج را اين ط��ور تصوير ميمنايد:
زماين كه ما مهراه با علي بن ابيطالب به اردوگاه خوارج رسيدمي ديدمي
كه صداي قرآن خواين آهنا چون آواز زنبور عسل از هر سو بلند است
و كالههاي «برنس» كه نشانه زاهدان آن زمان بود ،به سر دارند .عبداهلل
1

 -1ابن ابي شيبه ،عبداهلل بن محمد بن ابراهيم ،المصنف البن أبي شيبة .تحقيق أسامة ابن ابراهيم بن محمد .القاهرة،
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،الطبعة األولي .2008 ،جلد  ،13كتاب الجمل ،صفحه .453
 -2صحیح البخاری ،کتاب األدب ،باب ما جاء فی قول الرجل ویلک .صفحه  ،38جزء  ،8-مجلد.4-
صحیح مسلم بشرح النووي ،کتاب الزکاه .صفحه .135-129
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بن وهب راسيب كه خنس��تني امرياملؤمنني آهنا بود به نام «ذو الثفنات»
ش��هرت داشت كه در اثر سجده بر خاك دس��تانش چون زانوي شتران
س��ياه ش��ده و پينه برداشته بود .عالمه شهرس��تان پادادوكس (تقوى و
تبهكاري) خوارج را در يک مجله خالصه س��اخته اس��ت كه ميگويد:
خ��وارج گروهياند كه زهد و عبادت را باانديش��ه و اعتقادي پليد در
آميختهاند.
اگ��ر ديروز افرادي زي��ر نام «قاريان» آمدند تا پرچم اس�لام 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
هايي مش��ابه ويل حتت عنوان «طالبان» پرچم اسالم افراشته و در سايه
آن كساين را ترور ميمنايند كه خود روزگاري 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 ميمنايند.
1

 -1ثفنه پینه زانوي شتر و يا آنچه را گويند كه بر زمین رسد از تن شتر وقت نشستن ،چون زانو و سینه و
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 شدهاند؛ طوری که هم خوارج و هم
طالب��ان حمصول حبران و زاده جنگهای داخلی دولت اس�لامی بودهاند.
در حالت بروز جنگهاي داخلي وظيفه مسلماهنا است تا در حل حبران
بكوش��ند نه آنكه بر جناحهاي درگري بيفزاين��د .قرآن كرمي در آيه هنم
س��وره حجرات ميفرمايد « :هر گاه دو گروه از مؤ منان با هم به نزاع
و جنگ پردازند در ميان آهنا صلح برقرار سازيد و اگر يكي از آهنا بر
ديگري 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 مهانطوري 
كه مفس��ران مينويسند 2در باره هيئت قبيله متيم كه نزد حضرت پيامرب
به مدينه آمده بودند نازل گرديده اس��ت ،قبيله اي كه در حوادث بعدي 
س��تون فقرات جنبش خوارج را تش��كيل دادند .اگر خوارج خنستني به
ج��اي تطبيق اين آي��ه و مصاحله ميان حضرت عل��ي و معاويه ،بروي 
آتش آن جنگ خونني هيزم افزوده ،جبهه سومي را گشودند و مصيبت
ديگ��ري آفريدند ،طالب��ان نيز در جنگهاي داخلي افغانس��تان از مهان
شروع كار ش��ان ،هيچ قدمي در جهت مصاحله بر نداشته و هيچ عالقه
اي به صلح نش��ان ندادهاند .هم خوارج و هم طالبان در حايل كه مولود
فتنه و حمصول جنگ داخلي بودهاند نه تنها نقش��ي در صلح نه داشتهاند
كه خود عنصر اصلي و كانون گرم فتنه بودهاند.
شايد خوانندهاي با خود بگويد كه طالبان عبادات شان چون مناز و
روزه و ح��ج را بر مبناي فقه حنفي اجنام ميدهند و در اين زمينه حىت
جزئي��ات فقه حنفي را تطبيق ميمنايند .در پاس��خ به اين اعتراض بايد
گف��ت كه ما دو ن��وع مذهب دارمي؛ يكي 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 قرباين را از فقه حنفي ميگريند ويل 
آهنا در زمينه احكام ذبح انسان به خوارج نزديكتراند .طالبان در زمينه
احكام و مناسک حج ،حنفياند و در عرصه اداره و حكومتداري حجاج
بن يوس��ف ثقفي .برهنگي سر را عالمه تكرب ميدانند و بريدن سرها را
ين ا ْقتَتَلُوا ف ََأ ْصلِ ُحوا ب َ ْينَ ُه َما فَإِن ب َ َغ ْت إ ِْح َدا ُه َما َعلَى الأْ ُ ْخ َرى فَ َقاتِلُوا
 -1آيت نهم سوره حجراتَ :وإِن َطائ ِ َفتَانِ ِم َن ال ُْم ْؤ ِمنِ َ
َاءت ف ََأ ْصلِ ُحوا بَينَ ُهما ب ِال َْع ْد ِل َوأَق ِْس ُطوا إ َِّن هَّ
الَّتِي تَب ِغي َحتَّى تَ ِفيء إِل َى أَ ْم ِر هَّ
ين.
الل ِ فَإِن ف ْ
اللَ يُ ِح ُّب ال ُْم ْق ِس ِط َ
ْ َ
َ
ْ
 -2احمد مصطفى المراغي و ديگران در تفسير خويش از قتاده نقل مي نمايند كه آيات نخست اين سوره در
باره هيئت هفتاد نفري قبيله تميم كه به هدف مفاخره و مشاعره با پيغمبر اسالم به مدينه آمده بودند نازل شده
است.
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نش��انه تواضع و بندگي .در پوشاندن سر از فقه حنفي پريوي ميمنايند
و در بريدن آن از ش��ريعت خوارج هنرواين .امروز يگانه گروهی که از
خوارج در دنيا مانده اس��ت ،اباضیهای 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 نزديکتراند.
تكف�ير مرتكبان گناه��ان كبريه اصل ديگر اعتق��ادات خوارج بود.
طالبان افغانس��تان گرچه ادبيات روش�ني در اين زمينه ندارند ويل آهنا
در اواخر دهه نود ميالدي دمشنان ش��ان را كفار 2خطاب منوده و ساحه
زير كنترول خمالفان ش��ان را دار االسالم نه بلكه داراحلرب ميناميدند.
اگر شريعت اسالمي قطع منودن درختان و پر كردن چاههاي آب و آزار
دادن زنان و كودكان را در جنگ با كفار جايز منيداند ،طالبان در جنگ
شان با خمالفان مسلمان شان متامي اين قوانني را زير پا گذاشتند .لوايح
جنگي طالبان نش��ان ميدهد كه حن��وه تعامل آن گروه با دمشنان افغاين 
شان سخت تر از برخورد شان با خمالفان غريب شان ميباشد ،امري كه
هيچ تفسريي شرعي براي آن منيتوان يافت.
در هپلوي ش��باهتهايي كه از آن ياد منودمي ،جنبش طالبان دو عنصر
ديگر بر اصول فعاليت سياسی خوارج افزودهاند که يکی انتحار و خود
کشی اس��ت و ديگرش معامله با استخبارات منطقه و جهان 3.عمليات
1

 -1در شرح نور االيضاح آمده است :نماز خواندن با سر برهنه كراهيت 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.
 .2005صفحه.131-
 2در آن شب و روزي كه خطوط جنگ ميان طالبان و جبهه احمد شاه مسعود گرم بود ،طالبان اعضاي آن جبهه
را « كفار شمال» مي ناميدند.
 -3در نشريه انگليسي زبان فرانتير پوست كه در پاكستان چاپ مي شود آمده است :نصيراهلل بابر وزير داخله اسبق
پاكستان هنگامي كه از پروژه تأسيس طالبان پرسيده شد ،گفت :سازمان سيا خود تروريزم را وارد اين منطقه
نمود و اكنون براي فرار از مسئوليت اشك تمساح مي ريزد.
Frontier Post, Peshawar, Pakistan, 5 May, 2000.
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انتحاری که از س��وغاهتای جنگهای جاپاینها و امريکاييها و طرفهای
در گري در جنگ دوم جهاین و س��اير جنگها می باش��د با عقيده ،فقه و
اخالق اس�لامي 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 ديواري به داخل باغي 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
1
شهادت رسيد.
ش��ايد خوانن��ده اي با خود بگوي��د كه طالبان چي��زي جز حمصول
استخبارات نظامي 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 نظامي پاكستان و يا هر اس��تخبارات ديگري يک هپلوي 
تراژيدي خونني كش��ور ما اس��ت ،اما س��خن دقيق اينس��ت كه طالبان
حمصول شرايطي ش��بيه به ش��رايط ظهور خوارج بودهاند كه در حالت
فعلي كش��ور ما عنصر استخبارات نيز بر آن افزوده شده است .در كنار
درک از پش��تيباين يک و يا چند جناح اس��تخبارايت از يک گروه نبايد
عواملايديولوژيک و اعتقادي ذيدخل در مسايل را فراموش منود .آنكه
خ��ودش را در كنار جاده و يا در مي��ان منازگذاران انفجار ميدهد ،آيا
خوانن��ده گرامي تص��ور ميمنايد كه اين كار را خباط��ري اجنام داده كه
 -1امام شمس الدين الذهبي ،سير أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،چاپ يازدهم ،لبنان ،بيروت ،1996 ،جلد،1-
صفحه 198
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گروهي اس��تخبارايت برايش فرمان داده اس��ت .آنكه خون دانشمندان
بيگناه دين را در اثر كينههاي سياس��ي ميريزد و خود را هم ميكش��د
آيا فكر ميمنائيد كه كارش انگيزهايديولوژيک نداش��ته است؟! من فكر
منيكنم مشا اختيار تان.
س��وال ديگري كه جواب ميطلبد اينس��ت كه چرا طالبان در حايل 
كه اميان مهه را زير س��وال ميبرند و شخصيتهاي كشور ما را ترور مي
منايند ويل روابط بسيار نيكويي با حمافل سياسي و استخبارايت پاكستان
دارند ،در حايل كه مهرههاي آن حمافل را منيتوان از نظر ديين و اخالقي 
با شخصيتهايي كه توس��ط طالبان ترور شدهاند مقايسه منود .پاسخ اين
س��وال را تاري��خ در اختيار ما ميگذارد ،به اي��ن مفهوم كه خوارج در
مسري تاريخ ش��ان با آنكه خود را مسلماناين دو آتشه معريف ميمنودند
ويل بس��يار واقع ميش��د كه عق��ده ،كينه و انتقام بر مبادي ديين ش��ان
چريب ميمنود .مؤرخان ميگويند كه در جنگهايي كه ميان زنبيل شاه و
عرهباي مسلمان صدر اسالم واقع شد ،فردي از خوارج سيستان به نام
عبيد بن س��بع بن أيب س��بع در دربار زنبيل ميزيست و او را در جهت
كوبيدن لش��كر مسلمانان مشوره ميداد 1.از سوي ديگر خوارج با آنكه
دمشنان سرس��خت دولت اموي بودند ويل آهنا خباطر دمشين با عباس��ي
هاي بغداد با دولت اموياندلس روابط بسيار خويب داشتند تا حدي كه
عبدالرمح��ن فرزند معاويه فرزند هش��ام فرزند عبدامللك اموي مديت در
2
شهر «تاهرت» اجلزاير امروزي در سايه دولت خوارج زندگي ميمنود
و اين روابط چنان مستحكم بود كه عبدالوهاب بن عبدالرمحن بن رستم
پادشاه آن دولت خوارج سه فرزند خويش را به عنوان منايندگان رمسي 
 -1ادموند كليفورد باسورث ،تاريخ سيستان ،ترجمه حسن انوشه ،چاپخانه سپهر ،1370 ،تهران ،ص125 -
 -2عبد القادر بوباية ،عالقة الرستميين باالمارة األموية في األندلس ،مجلة التراث العربي -مجلة فصلية تصدر عن
اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان  99و  - 100السنةالخامسة والعشرون  -تشرين األول  - 2005رمضان
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دولت خوارج بهاندلس اموي فرستاده بود 1.جنبش خوارج اگر در شام
و عراق و سيستان عليه امويها جنگيدند ،مهان خوارج در مشال افريقا
روابط بسيار گرمي با امويهاياندلس داشتند.
ش��ايد خواننده ديگری بگويد که خوارج مربوط به دورههای صدر
اس�لام بودهاند ،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
اعتقادي آگنده با تعصب و نا آگاهي و خشكي و خشونت که در تاريخ
اس�لام پيوسته تکرار میشود .در حديثی که امام امحد روايت منوده اين
2
پديده بيشتر از بيست مرتبه در تاريخ مسلمانان ظهور خواهد منود.
اگر كس��ي بپرس��د كه چه آينده اي را براي جنبش طالبان ميتوان
تصور منود ،پاس��خ آن را در سرگذشت خوارج پيشني ميتوان جستجو
من��ود .خوارج با آنکه نريوي نظامی هراس انگيزی به حس��اب آمده و
برای مدیت طوالین استقرار جوامع اسالمی را هتديد منوده ،از سيستان تا
اندلس جوالن داشتهاند 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�لام دوانند .از سوي ديگر ،هشدارهاي مكرر
و ش��ديد پيامرب اسالم كه در احاديث مستند و صحيح شيعه و سنت در
باره خوارج آمده مش��روعيت ديين اين گروه را پيوسته زير سوال برده
اس��ت .اين يورش چنان سنگني و سهمگني بوده كه در حديثي خوارج
 - 1الخوارج في األندلس :محمد مكي ـ مجلة األبحاث المغربية األندلسية ـ العدد األول ـ تطوان ـ  1956ـ ص
172
 -2ابن كثير ،اسماعيل .تفسير القرآن الكريم .جزء ،3-صفحه  .396بيروت؛ دارالجيل ،بدون تاريخ.
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«سگان جهنم» خوانده شدهاند.
خوارج هم در گذش��ته و هم امروز حرکيت ارجتاعی اس��ت که هيچ
نقش��ی در متدن اسالمي 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��اختارهای اجتماعي عقبمانده و منحط ت��ا هنوز باقی مانده خوارج
معاص��ر نيز بقای خود را در گرو مهان س��اختارها و س��نتها می بينند.
جوامع مشال وزيرستان و صحراهای اجلزاير و موريتانيا و بياباهنای مين
و صومال و مايل النه دخلواه خوارج معاصر به حساب ميآيند.
مهانطوری که امروز اس��م طالبان ب��ه گروههای 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�ين 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 انگيزههای سياسي و فلسفه وجودي طالبان را با
حضور نريوهای بيگانه در افغانس��تان پيوند م��ی دهند ،غافل از اينکه
طالبان نه با آمدن نريوهای خارجی به وجود آمدهاند و نه با رفنت آهنا
از ميان خواهند رفت .كس��اين كه تسلس��ل حوادث يازده سال اخري را
1

 -1مسند امام احمد بن حنبل  .253/5صحیح ابن ماجه .ابن الجوزي ،تلبيس ابليس ،دار ابن خلدون ،اسكندرية،
مصر ،صفحه،92-
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تعقيب منودهاند ميدانند كه طالبان خود علت اصلي س��رازير شدن اين
مهه نريو به افغانس��تان بودهاند .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
برنامههای منفعت طلبانه سياستمداران فرصت طلب امريکا و انگليس
در منطقه و قرباين منودن ملتهاي اين حوزه قابل نكوهش است ويل اين
خمالفت با سياس��تهای مس��لط غریب نبايد ما را از يك پرتگاه به پرتگاه
ديگري سوق دهد.
س��خن اخري اينك��ه فرجام پروژههاي خون و خش��ونت و جنگ و
ترور چيزي جز ناكامي نيس��ت زيرا ما شاهد به قدرت رسيدن و ريشه
گرفنت هيچ گروه تروريس�تي در جهان نبودهامي .دستههاي آدمكش در
هر جاي زمني كه بودهاند و به هر مذهب وانديشه اي كه رابطه داشتهاند
هنايت شان از جنسانديش��ه شان بوده است .قلعه اَلَمـــُـوت خوارج
افغانس��تان ني��ز چاره اي جز وي��راين ندارد ،چه اين ويراين به دس��ت
هوالكوي امريكايي 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 بطنايديولوژی ش��ان ميپرورند .تفكر
خوارجي و طالباين با فطرت س��ليم انسان و بديهيات دين در تعارض
است زيرا اينايديولوژي هر آنچه را كه در اين دنيا وجود دارد حرام مي
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 ديگري بر روی اين
خاک مصيبت زده جاری خواهند منود ،كه چنني مباد!
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