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 اند؟ مخالفان طالب واجب القتل  ایآ
 

 فه ی از منظر کارنامه امام ابوحن  ینگاه
 
 
 ی قتل کسان  یشهره شهر است با کمال وقاحت فتوا  یب یفرو عوام   یکشکه به عربده  یسواد و چاپلوس هراتکم  یمال  آن

هللا مجاهد هم   حیکه ذب  دیرسان  ییرا به جا  یوس. او چاپلزندیخیرا صادر کرد که در برابر طالبان به مخالفت بر م
و رهبرانش را از آن تبرئه    دیبر خود لرز  یاتکارانهیجنا  نچنان سخنا  تیزده شد و از به عهده گرفتن مسئولشگفت

خون هزاران    ختنیر  نیدهه گذشته سبب بر زم  کیدر    بی مانند مال مج  یو خدانترس  ایحیاشخاص ب  یکرد. فتواها
 ی هاتیکشور بود که به گسترش جنا  نیا  گناهیو هزاران شهروند ب  ،یو فعال مدن  یسرباز دولت، هزاران کارمند ملک 

 .ایو نه در آن دن ایدن  نینخواهند داشت نه در ا ییخود رها عیاعمال شن نیگاه از نفر چیکمک کرد، و آنان ه البانط
 

جامعه، به شمول    تی گفته شود، و اکثر  یرا ندارند که در باره شان سخن  نیا  ارزش  یستیمتملقان پوپول  نیچه چن  اگر
مطرح شده   یشرع  یی فتوا  اقیاما چون سخنان او در س  شناسند،یم  یکالن و محترم کشور، آنان را به خوب  یعلما

سخنان به طالبان اجازه    نیکه ا  ثیح  نیاز ا  زین  وآن را بخورند،    بیدانش فراز مردم کم   یاست و ممکن است برخ
انداخته شود،   یموضوع روشن  نیببرند، الزم است بر ا  شیاز گذشته به پ  پرواتریشان را ب  یهایخواهد داد تا سفاک

شدن    کیبلکه شر  ست،یساده ن  یایکه با نظام حاکم مخالفت کنند تنها چاپلوس  یقتل در حق کسان  یصدور فتوا  رایز
. سکوت  ستین  هایتر از مباشران آن سفاککم  یکسان  نیاست، و جرم چن  یضد بشر  یهاتی ناروا و جنا  یهالدر قت

خواهند    کیگناه شر   نیاست، و اگر اهل قلم به نقد و رّد آن نپردازند در ا  ره یاز گناهان کب  هاییگو   اوهی  نیدر برابر چن
 .بود

 

وجود داشته و تا امروز   یاگسترده  یهابحث  م یمورد فلسفه جهاد و امکان دست بردن به سالح در اسالم، از قد  در
تبهکارانه و   ی آمد که جنگ به عنوان عمل  شیبحث پ  نیفقها ا  انیدور، در م  اریبس  یهااز زمانه   یدوام دارد، و حت

 یمختلف  یهادگاهیفلسفه آن د  افتنیموضوع و    نیا  هیتوج  یمجّوز گرفته است. برا  عتیشر   یچرا از سو  یرانیموجب و
را ظلم   یجنگ از نظر شرع  زیبود که فلسفه تجو   فهی امام ابوحن  دگاهیکه داده شد د  ینظر   نیترقولآمد، و مع  انیبه م

  سبب جنگ با او باشد، اما ظالم بودن او حتما  زیسبب تجو تواندینم یکافر بودن کس  ،ینه کفر. از نظر و دانستیم
  یباره گفته است: "و روش و  نیدر ا  یو مفسر برجسته مذهب حنف  هیابوبکر جصاص، فق  یاست. قاض  یزیتجو  نیچن

 فهی( گفته است ابوحنثی)از بزرگان اهل حد  یرو اوزاع   نیمشهور است، و از ا  دادگریدر نبرد با ستمگران و حاکمان ب
را در    دگاهید  نیا  فهی( امام ابوحن81، ص  1القرآن، ج    حکامرا صادر کرد." )ا  ریشمش  یکه فتواتا آن  میرا تحمل کرد

  ت یخالفت مرتکب ظلم و جنا  یهابود. آن دستگاه  دهیرا د   یو عباس  یامو  یهامطرح کرد که تجربه خالفت  یطیشرا
و در آن زمان    شدندیخوانده م  نیالمومن  ریکه رهبران شان ام  یدر حال  پرداختند،یو به سرکوب مردم م   شدندیم
که مردم به ستوه آمده و   شدی ستم خلفا و کارگزاران شان سبب م  بالمنازع جهان اسالم را به عهده داشتند.  یهبرر

از خاندان    ، یبن عل  دی ز  امیکه در برابر حاکمان آن زمان صورت گرفت ق  ییهاام یق  نیبزنند. از مشهورتر  امیدست به ق
به صورت آشکار از    فهیو امام ابوحن  رسد،ی به او م  هیدیکه مذهب ز  ی بود، کس  یقمر  یهجر   122در سال    ،یعلو

در جنگ بدر دانست. او که خود در آن زمان به    امبریجهاد پ  هیشب  یرا در برابر خالفت امو  امشیکرد و ق  تیاو حما
  ی جنگ  زاتیتجه  یخود برا  یمبلغ ده هزار درهم از مال شخص  رد،ینتوانست در جنگ مسلحانه سهم بگ  یماریعلت ب
ابو مسلم   یمردم خراسان به رهبر  امیآن ق  نیترمختلف، که مهم  یهاام یر قسرانجام در براب  های . اموفرستاد  دیبه ز
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گسترده بود در هم شکست.   انهیم   یایتا هند و آس  ایقدرتمند آنان که از اسپان  یبود از پا در آمدند و امپراطور  یخراسان
دست به سرکوب    زینگذشت که آنان ن  یادیآمدند، اما مدت ز  کار  یها از مردم روبا وعده برداشتن ستم  یعباس  یخلفا

و    افت یها مجددا آغاز  بار مخالفت   ن یو ا  دند،یرا به قتل رسان  گرید  ی مخالفان خود زدند، از جمله ابو مسلم و شمار
از خاندان    هید محمد بن عبد هللا معروف به نفس زک ز  امیکه دست به ق  یاز کسان  یکی آمد.    انیدوباره به م  یهاامیق

کرد، و مردم را به   تی حما  امیق  نیاز ا  فهیامام ابو حن  زیبار ن  نیرخ داد. ا  یقمر  یهجر  146بود که در سال    یهاشم
  ، یبا او برابر با هفتاد حج نفل است. )الکردر  یفتوا داد و گفت که همراه  یشرکت در جنگ در برابر خالفت عباس

  ر ی دستگ   یبار در زندگ  نیرانان، چنددر برابر ستم حکم  رانهیدل  یریگعموض  نیدر اثر ا  فهی( امام ابوحن71، ص  1ج  
که    یاز عوامل  یک ی  ن یو فرار بسر برد و سرانجام جانش را از دست داد، و ا  دیسال در تبع   نیو شکنجه شد، و چند

 .کرد لیاسالم تبد خ یدر تار رینظکم  یهیاو را به فق
 

بلکه ظلم    بخشد،یم  تیمسلحانه را مشروع  امیکه جنگ و ق  ستین  یاعتقادی کفر و ب  فه،یاز نظر امام ابو حن  ن،یبر ا  بنا
به مردم   نیو هم  شود،یروا داشته م  نیالمومن   ریبه نام ام  یو از آدرس کس  یاست که به نام خالفت اسالم  یو ستم
 یریموضعگ   ن یداشته باشد. ا  تیاسالم  یکمر ببندند، هرچند ادعا  آن ه سقوط  و ب  زندیتا در برابرش به پا بخ  دهدیحق م

 .است دهیکامال درست و پسند زین یدارد و از نظر اخالق  یو شرع  یعقل هیپا فهیامام ابو حن
 

قاطع استخبارات پاکستان بر افغانستان   تی که آنان با زور جنگ و کشتار و با حما  دانندیمورد طالبان همه مردم م  در
و    ،یو مذهب  ،یزبان  ،یقوم  ضیبر ستم و سرکوب است، به اضافه تبع  یو برخورد شان با مردم مبتن  دندیمسلط گرد

قاچاق   ،یپاکستان  یها در بازارهاعامه و فروش آن  موالا  لیو م   فیح  ،یبه عالوه به خطر انداختن منافع مل  زین
و... که   انیب  یچور و چپاول معادن، محروم ساختن زنان از حق آموزش، سرکوب آزاد  ران،یبه ا  ینظام  زاتیتجه

که با زور بر مردم   یشورش   ی. گروهیوجود داشت و نه در خالفت عباس  یمفاسد نه در خالفت امو  نیمجموع ا
است، و    تیو اساس فاقد مشروع  هیاز پا  داردیخود نگه م  طرهیس  ریو آنان را با شالق و شکنجه ز  شودیمسلط م

مناطق،  گریاندراب، قندهار، تخار، بلخاب و د ر،یگروه در پنجش نیکرد اندارد. عمل  یمانع شرع چیمخالفت با آن ه
که مخالفت با آن،    سازدیسلطان جائر م  اریعاز آنان مصداق تمام  دهند،یکه در قلع و قمع مردم به خرج م  یو قساوت
  د یراه کشته شود به مقام س  ن یکه در ا  ی را دارد، و کس  ی شرع  لتیفض  نیاسالم، باالتر  امبریپ  منسوب به  ثیدر احاد
در مستدرک نقل   یشابوریرا حاکم ن  ثیحد  نی. )اردیگ ی حمزه بن عبد المطلب قرار م  فیردو هم   دهیگرد  لیالشهدا نا

 ط،یبه شرا  یگروه برخاست بستگ   نیبه مقابله ا  دیچگونه با  کهن یدانسته است.( ا  حی صح  یآلبان  ن یرالدکرده و ناص
دارد، چه به شکل گفتار  صیتشخ انتخاب خود شهروندان  آهنگ حماس  ،یو نوشتار  یو  با سرود و  با   ،یچه  چه 

 .مسلحانه امیبا ق یو چه حت ،یمدن تیو فعال یسازچه با شبکه  ،یو فرهنگ  یفکر یگرروشن
 

 سوزد، یم  دهیجفا کش  نیسرزم  ن یکه دلش به حال ا  یگریانسان د  چیه هشک، نه من طرفدار جنگ و خشونتم و ن  بدون
 ی صدا  چیه  دنیو شن  یمرم  ریف  چیشاهد ه  گریکه د  می کن یو آرزو م  ست،یراه حل ن  ییکه جنگ به تنها   میدانیو همه م

نماند، نه  یاشان مسدود شود و جز جنگ مسلحانه چاره قمردم به حقو دنیرس یهااما اگر همه راه م،ینباش یانفجار
  ی استبداد  یاگروه و آزاد کردن مردم از سلطه   نیکشور از چنگ ا  ییرها  یجواز دارد، بلکه برا  یتنها از نظر شرع

شدن    میاز ادامه جنگ و خشونت تسل  یری. تنها راه جلوگابدیی ارتقا م  ی شرع  یاضه یکار به فر  نیگر، او سرکوب
  ن ی. در اردیملت قرار بگ   تیاست که مورد قبول اکثر  طرفی ب  یاامور به اداره   یبه خواست مردم و واگذار  انبطال

 از ساختار باشند. یبخش توانندی صورت، طالبان هم م
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