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 31/1۰/۲۰۲۰              محقمحمد 
 

 یجنگ کنون تیطالبان و پرسش از مشروع
 

گروه در داخل و خارج با آن رو به روست، و بنا به  نیاست که ا یهمم لنججنگ طالبان در افغانستان چ تیمشروع
 .است هیطرفداران آن قابل توج یاز سو یآن، به سخت یگررانیبار بودن و وخون

با عنوان  یو مستعار( در مطلب یجعل ایاست  یقینام حق ستی)معلوم ن یهللا رشاد افغانطالبان به نام عبد انیاز مفت یکی
بتراشد.  یشرع هٔ یطالبان در افغانستان پا یجنگ کنون یاست که برا دهیکوش عت،یجهاد معاصر افغانستان از نگاه شر

 هٔ بحث را بر قص هٔ یکند، و به ناچار پا دایپ یحیصر ثیو حد هیآ تجنگ نتوانسته اس نیوع دانستن امشر یاو برا
 زیظهور طالبان و ن تیمشروع یشدن مال عمر نهاده، و با مفروض گرفتن وهم نیالمومن ریطالبان و ام شیدایپ

 وعتحوالت بعد از آن را بغاوت در برابر نظام مشر همهٔ  نیالمومن ریام ثیمقام مال عمر به ح یوهم تیمشروع
 یاصل اقیاز س دهیبر ییرا به آن اساس مشروع دانسته است. او در ادامه، با نقل قول ها یخوانده و جنگ کنون

نوان جنگ به ع نیا تیبر مشروع نهیدر آن زم تیبه چند روا فیو با استناد ضع ،یحنف یموضوع از چند کتاب فقه
 افت،یدر توان یم یبحث به آسان نیتامل در ابعاد ا یآن طالب را با اندک استدالل نوشتهٔ  یکرده است. سست دیجهاد تاک

 یسست از آن دست برا ییها نوشته دیآن استدالل است. شا نیچوب ینشان دادن پا ینوشته به اختصار در پ نیو ا
ً یکم سواد و تقر انیجوجنگ و  ریکه با اصول فقه و قواعد تفس یکسان یبخش باشد، اما براطالبان قناعت سوادیب با

لعنکبوت ا تیلب وتیاست: "و إن أوهن الب یقرآن هٔ یآ نیمصداق ا یدارند چنان استدالل قیعم ییآشنا ینید یهادانش گرید
 (41 هی)سوره عنکبوت، آدانستند.  یعنکبوت است اگر م خانه خانه نیترهمانا سست یعنی" علمونیلو کانوا 

 است یاستخبارات ی  ابتیجنگ ن کی نیا که دانندیدارند از اساس م ییروز آشنا لیو مسا یاسیس یاهبا دانش که یکسان
یتراتژاز اس یاسیس یآگاه دیا باتنه هیم درست قضفه یندارد و برا ییمبنا چیآن ه یبرا یشرع هیتوج دنیتراش که
 یبرا یاستخبارات یاهدستگاه یادهیجز سربازان پ یزیطالبان چ که افتیداشت تا بشود در یالمللنیو ب یامنطقه یاه
 .د آمددست نخواه از کارشان به نیاز ا ریغ زین یو حاصل ستندین منطقه دنیآشوب کش کردن افغانستان و به رانیو

 :پردازمیا مهآن به ،ینتس از منظر فقه ترشیمختصرا، و ب جانیدر ا آن طالب چند جزء دارد که استدالل
 

در تمام  یالدینود م طالبان، فساد در دههٔ  یاسیاز وجود س شیاست که "پ نیا ینخست و یادعا ظهور طالبان: ـ ۱
 یفروپاش کشور را به آستانه ها میمردم مصون نبود. هرج و مرج تنظ یبود. جان و مال و آبرو دهیکشور به اوج رس

قدرت در همه نقاط کشور به وجود آمده بود. مجاهدان  ستقلم ریحاکم واحد نبود و جزا طرهیس ریرسانده بود. کشور ز
 یعلما برا یمال محمد عمر مجاهد رحمه هللا و به اساس فتوا یدشوار به رهبر طیشرا نی)؟!( کشور در چن لیاص

 یتسبب مشکال یمیتنظ یهاجنگ که نیمسلحانه نمودند." ا امیها در برابر فساد قافغان یاز جان، مال و آبرو یپاسدار
در تمام کشور  دیگو یکه م یندارد، اما منظورش از فساد یدر آن باره بحث یمردم شده بود درست است و کس یبرا

ً یبود دق دهیبه اوج رس ن در از افغانستا یتنها مناطق ایاو غرق در فساد شده بود،  یکشور به ادعا همهٔ  ای! و آست؟یچ قا
کشور به اعتراف دوست و  یاز مناطق مشرق ییهاو بخش یلو شما یغرب اتیوال مثالً قرار داشت.  تیآن وضع

جنگ خود را با  تیواقع نیبه ا توجهیبرخوردار بود، اما طالبان در آن زمان ب یو نظم قابل توجه تیدشمن از امن
 تیوضع یآشفتگ لیبه دل مثالً  ایآخون هزاران هموطن مسلمان خود شدند.  ختنیها شروع کرده و سبب رحوزه نیا

آباد و مزار و تخار و لوگر و جالل مروزیبود که بر هرات و غور و ن زیجا یها، از نظر شرعدر آن سال ندهاردر ق
ً یو استقرار داشت حمله شود؟ ثان تیهم که امن اتیوال گریو د مال  یبودند که به رهبر یچه کسان لیمجاهدان اص نیا ا

مردم افغانستان داشتند  انیدر م یگاهیجا چیو نه ه خچهیزدند، و از کجا آمده بودند که نه نام و تار امیعمر دست به ق
ً  ییکس از قبل با آنان آشنا چیو نه ه ا به قابل قبول و در کج گاهیمعتبر و جا تیکدام علما با کدام مرجع داشت؟ ثالثا

ام امن و آر مناطقبه  یر سرتاسر افغانستان بجنگند، و حتد گرید یهامال عمر فتوا دادند که با تمام احزاب و گروه
 ییو فضا زندیوطن خود را براز مردم مسلمان و هم یشماریب یها خود خون طرهٔ یهم رحم نکنند و به خاطر بسط س

 شدها اطالع داشته باحوادث آن سال در بارهٔ  یاز رعب و هراس را در سرتاسر کشور حاکم گردانند. هر کس که اندک
مناطق به وجود آمده بود، نه مجاهدان  یموقت که در بعض یاست، و جز آشفتگ وغو در هیپایها ب که آن ادعا داندیم
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 یاز مرجع معتبر یجنگ سرتاسر یاز علما شکل گرفت و نه فتوا یهمراه مال عمر بودند و نه اجتماع معتبر یلیاص
آن،  یهایکاست رغمیدولت، عل نیداشت و ا نیمجاهد تیاکمح ریز یبود که افغانستان دولت یدر حال نیصادر شد. ا
در آن سهم داشتند،  نیمجاهد یها گروه تیو اکثر شدیکشور شناخته م یدولت قانون ثیبه ح یالمللنیب در نزد جامعهٔ 

 یبزرگ از علما یاجلسه راینبود، ز زیبغاوت در برابر آن جا یداشت، اما بر اساس فقه اسالم یو هرچند نواقص
جمهور وقت  سیرئ شدیحل و عقد شناخته م یکه به نام شورا ییشورا قیجمع شده و از طر تختیافغانستان در پا

 .منصب انتخاب کرده بودند نیرا به ا
 

رام ک یاست: "پانزده صد علما نینظام طالبان کرده ا تیمشروع یبرا سندهیکه آن نو ییادعا نیدوم علما: جلسه   ـ ۲
دادند و به دست او  نیالمومن ریمرحوم مال محمد عمر مجاهد را لقب ام یقمر یهجر 1416ذوالقعده  15 خیربه تا
 یشرع ریام عتیآن ب جهی. مرحوم مال محمد عمر در نتدگذاشته ش یامارت اسالم ادیشکل بن نینمودند و به ا عتیب

 نیکشور اطاعت او را بر خود الزم دانستند." در ا ندارید یها زعامت کشور پر شد و همه افغان یمقرر شد. خال
 یمبنا ینید یتعداد از علما کی اگر جلسهٔ  را مطرح کرده است. اوالً  یگرید لیبالدل یها ادعا سندهیآن نو زیجا ن
 یچند سال قبل از آن از سو زیدولت ن یبه رهبر یربان نیبشود، انتخاب برهان الد یاسیرهبر س کی تیعمشرو
آن  صورت گرفته بود. اتفاقاً  یشمس یهجر 9/1۰/1371 خیدر کابل به تار یاسیس یها از علما و چهره یاجالس

تر و روشن سمیمکان رایبود، ز برترمعت جهیتر و در نتجامع شد، یخوانده م زیاهل حل و عقد ن یاجالس، که شورا
اشتراک  یراب ندهینما کیهزار نفر  یز هر سبود که ا نیبرگزار کننده ا ونیکمس صلهٔ یف رایداشت، ز یترعیپوشش وس

و در آن عالوه بر  شد، یم زیافغان خارج از کشور ن نیموضوع شامل حال مهاجر نیدر اجالس انتخاب شود، و ا
که  یحضور داشتند. وقت زیشناخته شده ن یو اجتماع یاسیس یها افغانستان، چهره ینید یمشهور علما یها چهره

و بر  اعتباریرهبر کشور انتخاب کرده بود، اجالس قندهار بعد از آن ب ثیرا به ح یگریقبال شخص د یچنان اجالس
نداشت و طالبان از  ینروش سمیمکان چیمذاهب اهل سنت باطل است. بر عکس آن، اجالس قندهار ه یاساس فقه سنت

دن نظر دا نهٔ یزم کهنیشتراک کردند بدون امجبور به ا ایرا به دلخواه خود آورده و  یخود کسان طرهٔ یتحت س اتیوال
با وجود  رایاست، ز ییجایب یزعامت کشور پر شد ادعا یخال کهنیبر ا یمبن سندهینو یادعا نیداشته باشند. بنا بر ا

را وارد فاز  یداخل یها به وجود آمد که جنگ زیقدرت در قندهار ن گریو منازع د میزع کیدر کابل،  میزع کی
 .دیدر سطح کشور گرد یترشیب یناروا یهایزیرکرد و سبب خون یتردهیچیپ
 

سله سل نیطالبان نوشته است: "و ا تیمشروع جلوه دادن حاکم یاستدالل برا در ادامهٔ  سندهیآن نو :تیتداوم حاکم ـ ۳
 کذب یاادع زین نیداشته است." ا انیهبت هللا آخوندزاده حفظه هللا جر یمولو ثیالحد خیتا ش یطبق اصول شرع

از اشکال مفروض گرفته باشد، با سقوط طالبان  یکلمال عمر را به ش تیحاکم یدرست یکس یاست. اگر حت یگرید
در دست  یانشانه چیه اشیاز مرگ و زندگ یمرموز که کس یبه شکل یشدن و دیو فرار مال عمر از کشور و ناپد

اهل  یاز مذاهب فقه یمذهب چیدر ه دیو ناپد بیاز امام غا یرویپ رایز د،یرس انیبه پا زیاو ن تینداشت، اعتبار حاکم
 و ستین ییاجرا یتیصالح یو او دارا ست،یممکن ن هیصدق و کذب قض صیتشخ رایندارد، ز تیشروعسنت م
داشته، اما عموم  ییهایکه پس از سقوط طالبان به وجود آمد، هرچند کاست یاو بالموضوع است. حکومت تیحاکم

را  مشارکت نهٔ یزم نیترعیوسو  افتهی یریگکشور در آن فرصت سهم یو اجتماع یاسیس یها انیجراحزاب، اقوام و 
، هاآن شروع تا وزارت یهاتیو معاون یجمهور استیدر سطوح مختلف از ر نیمردم افغانستان داشته است، و ا یبرا
 ضیبر تبع یطالبان که مبتن تیحاکم نیمشهود است. بنا بر ا هیقضائ پارلمان و قوهٔ  ،یتیو امن یمناصب نظام ها،تیوال

مانند مک یو تجسم ،یو اجتماع یاسیس یهااعظم اقوام کشور، مخالفت با تمام احزاب و گروه بخشبا  زیوحشتناک، ست
است که جآن  سندهیتر نو. دروغ کالنستین سهیصورت با نظام بعد از طالبان، قابل مقا چیاز استبداد مطلق بود به ه

ست." داشته ا انیهبت هللا آخوندزاده حفظه هللا جر یمولو ثیالحد خیتا ش یسلسله طبق اصول شرع نی: "و ادیگو یم
او  ینیشده و مال اختر منصور را به جانش کجایاز علما  یریبعد از مرگ مال عمر جمع کث ایاست که گو نیا شیمعنا
. از انددهیو مال هبت هللا را به مقام امارت شان برگز دهیو سپس با کشته شدن او دوباره آن اجتماع برپا گرد دهیبرگز
 دیموجه جلوه دادن دروغش بگو یدروغ است آن را به صورت مجمل گفته و نتوانسته است برا شیکه ادعا ییاآن ج

دو تن را انتخاب کردند. مردم  نیشدند و ا کجایلما از فالن شمار از ع یو در فالن منطقه جمع خیکه در فالن تار
مرزها  رونیو در ب هیاستخبارات همسا یسو ازکه انتخاب اختر منصور و سپس مال هبت هللا  دانندیافغانستان م

 .کارشان وجود ندارد تیاثبات مشروع یبرا یاز نظر فقه یراه چیصورت گرفته و ه
 

د گذشته مانن یاشخاص را به چند نقل قول از فقها نیا تیمشروع یفقه یبنام سندهیآن گاه آن نو اهل حل و عقد: ـ ۴
اهل حل و عقد در  است که آنان در بارهٔ  یدر حال نیداده است. ا هیتک یقار یو مال عل ،ینوو ن،یابن عابد م،یابن نج
هم که به آن استناد شده است  یثیوجود داشت و بس، و حد فهیلخ کیاند که در سطح جهان اسالم سخن گفته یطیشرا

( 3/148۰مسلم:  حیفاقتلوا اآلخر منهما" )صح نیفتیلخل عیگونه است: "إذا بو نیا ثیدارد. حد تیداللت بر همان وضع
 ثبوتال یظن یثیدر ذات خود حد ثیحد نی. البته ادیرا بکش یدوم ردیصورت بگ عتیب فهیدو خل یهر گاه برا یعنی
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 نیا نکهیداللت بر ا یاست برا یضمن یانهیقر نینبوده است و ا جیاسالم را امبریمان خود پدر ز فهیخل ریاست، و تعب
اگر  یاند، اما حت کرده جیخود ساخته و ترو یاز رقبا تیسلب مشروع یبرا یو عباس یامو یها را دستگاه تیروا
مع الفارق  اسیطالبان از نوع ق نیالمومن ریمال عمر و ام طیراآن بر ش قیتطب بود، یهم م یمتواتر و قطع یتیروا

است که در سطح جهان  شدهیتن از حاکمان مسلمان گفته م کیاسالم بر  خیو در طول تار یدر فقه اسالم فهیبود. خل
خود  تیبوده و مشروع لیبه مقام برتر او قا رانیو ام نیسالط هٔ یحاکم برتر را داشته است، و بق گانهی گاهیاسالم جا
 یوبیا نیو سلطان صالح الد یکار سلطان محمود غزنو نیا یها نمونه نیاند. مشهورتر کرده یاو کسب م دیئرا از تا

بودند و او را به  فهیکه داشتند تابع خل یااز منطقه و قدرت گسترده یعیحکم راندن بر بخش وس رغمیکه عل اند،
تن  کیاگر  دیگویاست و م یتیه چنان وضعناظر ب ثیداشتند. آن حد لجهان اسالم قبو یاسیشخص س نیعنوان برتر
حق ندارد که در برابر او سر باال کند و خود  یصورت گرفت، شخص دوم عتیب یانتخاب شد و با و فهیبه عنوان خل

و مستوجب ا فتهم صورت گر عتیافتاد و با او ب یاتفاق نیشود، و اگر چن عتیعنوان خواهان ب نیبنامد و با ا فهیرا خل
را  کپارچهیصف  یعنی شود،یمسلمانان م یآمده است که او سبب "شق عصا" یگرید ثیقتل است، چراکه در حد

 یاعدام گردد. امروزه نه خالفت به آن معنا وجود دارد و نه قلمرو آن به شکل دیجهت با نیو به ا کندیپارچه م چند
-دولت دیجد یکه در آن ساختارها میبریمتفاوت بسر م کامالً  یطیگذشته وجود داشت. ما در شرا یکه در زمان فقها

و نه آن اقوال  ثینه آن احاد نیاند. بنا بر ا تابع آن در گذشته شده یهاخالفت و سلطنت یها نظام نیگزیها جاملت
مال  دیاباشد، ب ثیآن احاد یبرا یمصداق توانستیامروز م طیامروز دارد. اگر شرا یها تیبه واقع یربط هانیفق

به نام برهان  نیاز مجاهد یامارت کرد که در کشور حاکم یسر باال و ادعا یدر زمان یو رایز د،یگردیعمر اعدام م
از  خبر،یها طالبان  بو بعد از سال دیکه مرگ مرموز مال عمر اعالن گرد یچنان، زمانوجود داشت. هم یربان نیالد

از  رونیاو در ب رایز کردند،یاختر منصور را انتخاب م دینبا دند،شان خبردار ش و مفقوداالثر بیغا ریمرگ ام
 ریام یاختر منصور با ادعا دیبا ت،یوجود داشت، و طبق آن روا گرید یو در افغانستان دولت بردیکشور بسر م

 غانستانکه جرئت ورود به خاک اف کندیامارت م یادعا یطیدر شرا زی. مال هبت هللا نشد یکردن اعدام م نیالمومن
 میقد یاعدام گردد. فقها دیبا ثیبر کشور حاکم است، و مال هبت هللا طبق آن حد یگریرا ندارد، و در عمل نظام د

 اسالم گروه خی. در تاراند دانستهیم یو داشتن دستگاه دولت نیقوان قیتطب ن،یبر سرزم تیرا حاکم تیمشروع یمبنا
به آنان  یابرجسته هیفق چیحکم راندند، اما ه یچند سال یشهر برا ندچ ای کیشدند که بر  دایپ یفراوان یشورش یها

اند  هنتوانست ریسال اخ ستیرا در طول ب تیوال کی ینداد و مخالفت با آنان را بغاوت نخواند. طالبان حت تیمشروع
دارند و  یسترسافغانستان به هر نقطه از خاک افغانستان د یدولت یها رویکه ن یداشته باشند، در حال تیتحت حاکم

را در هر نقطه از کشور دارا  یاحکام دولت ذیتنف ییوجود دارد، اما توانا نیقوان قیکه در تطب ییها یکاست رغمیعل
یم شینظام را به نما کی تیاز حاکم اریتمام ع یاافغانستان نمونه یمل تیو امن سیلواردو و پ ژهیهستند، و به و

 یبرا یاهیپا چیه یفقه نیمواز یبر مبنا جهیکار طالبان وجود ندارد، و در نت درها  مولفه نیاز ا کی چیو ه گذارند،
 .ستیگروه ن نیا تیمشروع
 انیطالبان به م یو مبنا قرار دادن مبحث حل و عقد را به قصد نشان دادن استدالل مفت تیاستناد به آن روا البته

 یاست و اصل شرع یخیتار فراوردهٔ  کیام که حل و عقد خودش نشان داده یبه روشن گرید یاآوردم، و اال در نوشته
 یرا ردیقرار بگ تیمشروع یمبنا تواندیآور است و مالزام چهآور باشد. آنمسلمانان الزام یندارد که برا یچندان

 .مردم است چه در گذشته و چه در حال
در  مهه کشور، که یمل ساتیو تاس اه ساخت ریز بیر تخردر حق مردم و نقش آن د گروه نیا اتیجنا به جانیا در

 .دخواهیم جداگانه یبحث که پردازمینم شود، یافغانستان انجام م یصدد نابود
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