عدالت اجتماعي در انديشه شهيد مزاري (ره)
چکيده

روح اهلل

روحاني

واژگان کليدي :شهيد مزاري ،عدالت اجتماعي ،مؤلفهها ،اسالم ،سياست ،قدرت ،ثروت ،مشارکت.
روزنه

تبديل گفتمان عدالت اجتماعي در افغانستان به يک گفتمان مسلط نيازمند بازخواني و باز شناخت عميق و
دقي انديشهها و ديدگاه هاي مناديان عدالت اجتماعي در اين کشور است .در افغانسقتان نيقم ماننقد بسقياري از
سرزمينهاي ديگر از دير باز تاکنون افراد ،گروهها و جريانهاي مختلفي به طرح گفتمان عقدالت ررداختقه انقد.
طرح و ريگيري اين مسئله همواره قربانياني هم داشته است که شهيد مماري (ره) يکي از بمرگترين چهقرههقاي
عدالت خواه در اين ميان است .البته ممکن است برخي با يک نگاه فروکاهشي به مبارزات و فداکاريهاي شهيد
مماري(ره) و رهروان او سعي کنند او را به يک جريان خاص يا قوم و قبيله خاص محقدود سقازند کقه عمقدتا
مخالفان حمبي يا جناحي او در دورههاي گذشته چنين تالشهاي را انجام ميدادند.
اما واقعيت اين است که شهيد مماري(ره) بدليل طرح يک گفتمان بنيادين و فوقالعاده مهم که نياز اصلي و
اساسي جامعه انساني و همينطور جامعه افغاني در ديروز ،امروز و فرداي اين کشوراست هرگم نميتواند محدود
به يک جريان يا گروه خاص سياسي ،مذهبي ،قومي ،زباني و سمتي شود .بمرگداشتها و تجليلهاي که از مقام
او در داخل کشور و سراسر جهان توسط نسلهاي مختلف از مهقاجران افغقاني بقه عمقل مقيآيقد و همينطقور
سخنرانيها و کنفرانسهاي که در اين مراسم ها در داخل و خارج کشور توسط دوستان و بعضا مخالفان سياسي


و جناحي او در گذشته ارائه مي گردد کامال گواه روشن بر اين است که اکنون شهيد مماري (ره) به يقک چهقره
فراجناحي و فراحمبي يا قومي تبديل شده اسقت .تقاکنون ده هقا کتقا  ،مقالقه ،ويقاه نامقه و مجموعقه سقو
سرودههاي شاعران افغاني و بعضا غير افغاني در تجليل و تقدير از تالشهاي او منتشر شقده اسقت .يقک نگقاه
اجمالي به محتواي ريامها ،سخنرانيها ،و مطالبي که در اين زمنه در سالهاي وارسقين منتشقر شقده اسقت نشقان
ميدهد که ايدههاي شهيد مماري (ره) براي همگان راهگشا و مهم است و دقيققا بقه همقين دليقل همگقان از او
تجليل ميکنند.
نگارنده بر اين باور است که نسل دانشجو ،طلبه ،فرهيخته و آگاه کنوني فارغ از جناح بازيهاي سياسقي و
حمبي ديروز ،اکنون ميتوانند با يک نگاه منتقدانه و منصفانه به گذشته رلهاي به سمت فرداي بهتر بمنند که در
اين ميان بررسي انديشههاي رهبران و چهرههاي مبارز انديشمند و عدالت خواه ميتواند راهگشا باشد .به همين
دليل بررسي ديدگاهها و انديشه هاي شهيد مماري(ره) به عنوان يکي از مناديقان و بنيانگقذاران راسقتين عقدالت
اجتماعي در کشور اهميت فوق العادهي مييابد که در اين نوشتار سعي خواهد شد به برخي از نکات کليقدي و
مهم مبحث عدالت اجتماعي در ديدگاه شهيد مماري (ره) بطور مختصر و در حد حوصله و توان نويسنده و اين
نوشتار ررداخته شود .طبيعي است که رردازش کامل اين بحث و بررسي تفصيلي آن مجال بيشتري ميطلبقد کقه
اميدواريم ديگران با توان و فرصت بهتر و بيشتر به اين مسائل بپردازند.
واقعيت اين است که هر آنچه را مماري در دوران حيات خويش شعار ميداد و فرياد ميزد امروز نيم بايقد
فرياد شود .شواهد و قرائن فراوان و آشکاري از يک تبعيض زيرکانه و مهندسي شده عليه بخشهاي از جامعقه
افغاني در دوران کنوني ررده بر مي دارد .وجود همين حقاي ريدا و نهان است که اهميت طرح انديشههاي شهيد
مماري بمر

را دوچندان مينمايد .به نظر ميرسد از آنجاي که ما تا تحق اولين گامهاي عقدالت اجتمقاعي در

کشور مان فاصله بسيار داريم و همينطور طرح اينگونه مسائل يک ضرورت اجتنا

نارذير است .بايسقته اسقت

نسل کنوني با عبور از دوره هاي که تعلقي به آن ندارند با يک نگاه تازه و ژرف جديد به مسائل کشور بپردازنقد
که اين نگاه نو مستلمم نقد و بررسيهاي منصفانه از گذشته و اکنون نيم هست .شعار عدالت و برابري در جامعه
ما که توسط شهيد مماري (ره) ،رهروان ،همفکران و همسنگران او طرح شد يکي از مهم ترين مسائل و راهگشا
ترين مبحث در زمانه او و اکنون است .روشهاي هم که او سعي به بکارگيري آن داشت و نهايت تالشاش بر
اين بود که در يک بستر آرام و بدور از خشونت تا آنجا که ناگذير نباشد اين مهم راتحق بخشقد حقيقتقا قابقل
ارج نهادن است .همينطور دست آوردهاي که مبارزات و مجاهدتهاي شهيد مماري در دوران اشقغال وتجقاوز
ارتش سرخ و شهادت آن بمر

براي جامعه افغاني و مردم ما داشت بي نهايت ارزشمند است.

 .1بيان و اهميت مسئله

مسئله اصلي دراين نوشتار ريگيري بحث عدالت اجتماعي و چند و چون آن در انديشه شهيد مقماري (ره)
است .ضرورت و اهميت ريگيري و طرح اين مسائل تا بدانجا است که ميتوان گفقت بقه فراموشقي سقپردن و
ناديده گرفتن آن ميتواند به فجايعي از جنس جنگهاي ويرانگر و خانمان برانداز سيساله در افغانسقتان منجقر
شود .فجايعي که در اثر آن از شهرها و روستاهاي افغانستان جم تل از خاک و خاکستر چيمي برجقاي نمانقد و
دهها همار انسان بيگناه و مظلوم افغاني در سينههاي گورستانها و زير آوارها براي همشيه مدفون شقدند .سقيل
مهاجرتها و آوارگيهاي مردم شروع شد و اينک يک لحظه زيستن در اين سرزمين به دست نيافتني ترين رؤيا
و آرزوي خيل عظيم از مهاجران تبديل شده است .قبل از حملقه شقوروي بقه افغانسقتان آمارهقا کقل جمعيقت
افغانستان را حدود رانمده مليون اعالم ميکرد که از اين ميان بيش از رنج ميليون نفقر يعنقي بقيش از يقک سقوم
جمعيت افغانستان کشته و مجروح ،آواره وبي خانمان و يتيم و بيسرررست شدند .بعد از سقي سقال جنقگ از
کابل و ديگر شهرها و روستاهاي افغانستان جم تل از خاک و خاکستر و گورستانهقاي وسقيو و عظقيم چيقمي
برجاي نماند .اگر نبود زيادهخواهي و عدالتستيميهاي آناني که دههها و صدههاي وارسين قدرت را در اختيار
گرفتند هيچگاهي مردم مظلوم افغانستان چنين روز هاي سياهي را تجربه نمي کردند و مماري بمر

وهمراهقان

اش آنگونه مظلومانه به شهادت نمي رسيدند و رس از آن نيم مصيبتهاي که سراغ مردم مقا آمقد هرگقم تکقرار
نميشد .بنا براين اهميت اين بحث کامال روشن است .بحث از عدالت درواقو ررداختن به حيقاتيتقرين مسقئله
انسان و زندگي اجتماعي و ديني سياسي اوست.
 .2تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي را به گونههاي مختلف تعريف کردهاند .يکي از تعريفها اين است که عقدالت اجتمقاعي
عبارت است از احترامگذاشتن و رعايت مصالح عمومي و يا شناخت حقوق طبيعي و قراردادي که جامعه بقراي
تمام افراد قائل است؛ مانند تقسيم کار و دادن ممد به کارگران ،مطاب با کارايي آنان و افمودن خقدمات و تقيمين
نيازهاي اجتماعي که افراد براي حفظ بقاي نسل خود و تسهيل در ريشرفت کار خود و رسيدن به سعادت خود،
ح دارند آن ها را بدست آورند (.صليبا ،بيتا)164 :
در تعريف ديگر نيم آمده است عدالت اجتماعي يعني اين که قدر و منملت هرکسي را شناختن و بقه گونقه
مناسب با او رفتار کردن .هرجامعهاي که بتواند زمينه مساعدي را براي تحق محيط مسالمت آميم و صميمي بقه
وجود آورد که مردم آن ،به اهداف انساني و تيمين نيازهاي زندگي ،امنيت و بهداشت برسند و به حقوق ازدست
رفته خود دست يابند و احترام و حيثيت انساني آنها با اعتالي فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت بقا ديگقران در
ررتو قوانيين رذيرفته شده آنها تحق يابد و در امنيت کامل کسي به کسي آزاري نرسقاند عقدالت اجتمقاعي بقه

خوبي تفسير و بکار گرفته شده است ( .سيدجمال ،بيتا)477-471 :
در يک تعريف خالصه و کوتاه نيم چنين گفتهاند که عدالت اجتماعي عبقارت اسقت از ايقن کقه حق هقر
صاحب حقي را به او بدهند وهرکس به ح خودش که الي و شايسته آن است برسد ،نه ظلمي به او بشقود و
نه او به کسي ظلم کند( .طباطبايي )075 ،4 :4161 ،نکته کليدي در اين تعاريف اين است که نظام اجتماعي بايد
بگونه ي باشد که اوال هرکس به تناسب شايستگي خود از خيرات اجتماعي برخوردار شود و دوم اينکه فرصقت
هاي اجتماعي به تناسب لياقت و توانمنديهاي افراد و بدون لحاظ روابط قومي ،قبيله اي و ناادي و  ...به آنقان
تعل گيرد و سوم اينکه قوانين نيم در يک جامعه بايد بگونهي عادالنه و بدون تبعيض بر همگان اعمقال گقردد.
همانطورکه گفته آمد منظور از «عدالت اجتماعي» اجراي اصول عقدالت در توزيقو کاالهقا و منقافو اجتمقاعي و
همينطور تبيين ،تنظيم و توجيه اصول حاکم بر تعيين توزيو عادالنهي منافو و مسئوليتهاي اجتماعي (از جملقه
حقوق مدني و سياسي مانند ح رأي ،ح محاکمه ي منصفانه و ح آزادي بيان) است .عمده ترين ديدگاههاي
که دراين با

وجود دارد عبارت اند از نفو متقابل ،4فرجام گرايي ،2عرف باوري ،1وظيفقه گرايقي ،1مسقاوات

طلبي ،0استحقاق ،6بيطرفي ،7و خدا مصلحت محوري .در اين نوشتار سعي خواهد شقد عقدالت اجتمقاعي در
انديشه شهيد مماري (ره) با مراجعه به سخنراني ها ،آثار مکتو

و منققول بجقا مانقده از او و در بقاره او مقورد

تحليل و بررسي قرار گيرد.
 .3زمينه هاي طرح گفتمان عدالت در انديشه شهيد مزاري (ره)

ررسش ديگري که بايد در اين نوشتار به آن راسخ داده شود اين است که ريشقينه تقاريخي ،تجقار

شقهيد

مماري(ره) و جامعه افغاني از عدالت و تبعيض به چه صورت است و شهيد مماري(ره) از ميان کدامين نسقل و
در چه شرائطي ظهور کرده و علم عدالت خواهي را بر شانه ميکشد .اين بحث ميتواند مقا را بقه رهيقافتي کقه
شهيد مماري(ره) از عدالت اجتماعي داشته باشد نمديک تر سقازد .عقدالت کقه يکقي از مباحقث مهقم فلسقفي،
سياسي ،جامعه شناختي ،ديني و تاريخي هست ،در افغانستان نيم از اهميت فوق العاده ي برخوردار اسقت .ايقن
اهميت زماني روشن تر ميگردد که به همان ررسشي که در قسمت قبلي طرح کرديم بپردازيم که چقرا حقواد

تلخ و خونين چند دهه اخير درافغانستان رخ داد و چرا همين اکنون نيم ايقن سقرزمين و سقاکنان آن بهقرهي از
ثبات ،امنيت ،آرامش و آسايش ندارند .چرا همچنان مليونها انسان افغاني در جهان مهاجرانقد و روزانقه تعقداد
زياد از آنان در مسيرهاي مهاجرت به ارورا و استراليا و ساير کشورهاي جهقان بقراي يقافتن تکقه خقاکي بقراي
زيستن و آرميدن جانهاي خود را به فجيوترين شکلهاي ممکن از دست ميدهند بي آنکه به نان ونواي برسند.
به لحاظ تاريخي بايد گفت که تاريخ افغانستان معاصر و زمامداران اين کشور بوياه در مقايسه با سرگذشت
برخي از اقوام و قبايل خاص در اين کشور در چند صدهي اخير بسيار غم انگيم و جانکاه است .در اينجا به ذکر
چند جمله از بيهقي زمان مورخ برجسته و ارجمند وطن عالمه فيض محمد کاتب اشقاره مقيکقنم کقه درواققو
روشن ميسازد بستر شکلگيري افکار و انديشه هاي شهيد مماري(ره) و افراد مانند او چگونه بوده اسقت .زيقرا
گذشته به مثابه رراژيکتوري ميماند که از رشت سر آينده را در برابر ديدگان انسان رراجکت ميکند يعني انسان
در آينده زيست ميکند اما آيندهي که گذشته آنرا ميسازد .بنا براين تجربههاي تاريخي مماري و مقردم اش در
درک درست انديشه ها و دريافتهاي او از بحث عدالت اجتماعي بسيار مهم است.
عالمه فيض محمد کاتب هماره باخون دل مينويسد شصت و دو درصد از کل جمعيت همارهها و شقيعيان
افغانستان در زمان حاکميت عبدالرحمن خان در افغانستان قتل عام شدند ،فرزنقدان شقان بقه کنيقمي و غالمقي
گرفته شد و سرزمينهاي شان بمور سر نيمه غصب گرديد .رس از اين قتل عام ها و فجقايعي کقه در افغانسقتان
رخ مي دهد کاتب احواالت اين مردم را در يکي از آثار ارزشمند اش که به قلم خود او نگاشقته شقده اسقت بقه
صورت بسيار گذرا و در عين حال مستند چنين توضيح ميدهد .او مينويسد« :اين ققوم (هقمارههقا بازمانقده از
قتلعامها و غارتها)  ...فعال چه در مناط خود ،چه در ساير شهرها و واليات ،از جور و ستم حکومت و نهب
و غارت افغانان باديه نشين ييالق گمين ،افمونستاني و بيرحمي اربابقان و کدخقدايان ،تقرک منقمل و مسقکن
نموده ،روز ذلت و مغلوبيت به بيچارگي بسر ميبرند« .ششصد و رنجاه همار خانه و دوميليون و دوصد و رنجاه
همار» نفر همه شيعه اماميه اثناعشريه ،بوده بجم قليلي از هماره شيخ علي و هماره بهسود که اسماعيليه و مريد و
ريرو اقاخان محالتي ،مقيم بمبئي و معروف به غالي اند؛ ديگران همه رايبند و محب جان نثار ائمه طقاهرين)ع) و
شجاع ،جنگجو ،ميهمان نواز و سخاوتمنداند( ».کاتب)415 :4172 ،
کاتب در ادامه از مهاجرت هاي سيل آساي اين مردم از جور حاکمان ستمگر آن دوران خبر مي دهقد و از
طول و عرض جغرافيايي سرزمين هاي و سيو مردم هماره خبر مي دهد که اکنقون بخقش هقاي انقدک از آن در
اختيار اين مردم است  .او مي نويسد« :اين مردم از مرارت فشار حکومت و  ...روي فرار بسوي ايران و خراسان
دارند .سرزمين هاي شان در افغانستان هر يک از طول و عرض دوصد و رنجا ميل و مشتمل به گرم سير و سرد
سير و جبال سرسبم که منابو انهار(رودخانه هاي) بلخ ،کابل ،رنجشير ،لقوگر ،ارغنقدا

قنقدهار ،هيرمنقد و نهقر

هرات است[ .اين سرزمين ها]  ...در مرکم افغانستان موقعيت دارد که از طرف غر

بقه دولقت يقار و غقور و

هرات؛ از جانب شرق به کابل و غمنين ،اقوام اندر ،ترکي ،علي خيل ،طوخي ،هوتک و غلمايي؛ از سوي شقمال
به بلخ و نواحي آن و بعض محالت قطغن؛ از جهت جنو

به قندهار و توابو متصل به مضافات هرات [منتهقي

ميشود] که از چهار جانب محدود به مردماني که همه خونخوار ايشان اند محصوراند( ».همان)414،
کاتب در بخشهاي ديگر کتا

از قتل عامها و فجايعي که در افغانستان قرن نوزده و بيست رخ داده اسقت

مينويسد «طوايف هماره دوازده فرقه بمر اند که اکنون به جم اندکي از دايمنگي ،دايکندي ،داي ميرداد ،بهسود،
جاغوري و معدودي از فرقههاي ساده سويکه به جامانده دچار ذلت و زحمتاند و روي رفتن به ايقران دارنقد.
بقيه که ممارع و مراتو و قلعهها و منازل و مساکن شان را حکومت تسليم افغانان نموده اسقت همقه در خارجقه
رفته به رنح و تعب امرار حيات مي کنند ( ».همان)412 ،
آوردن اين چند فراز تاريخي از آنچه درافغانستان در سده هقاي وارسقين رخ داده اسقت مقا را بقه فضقاي
سياسي اجتماعي که افغانستان در اين دوران تجربه کرده و افرادي مانند شهيدمماري در چنين جامعقه و فضقاي
بدنيا آمده و رشد کرده است کامال نمديک مي سازد .از طرفي هم اهميت و دليل طرح گفتمان عقدالت خقواهي
شهيد مماري (ره) را کامال روشن و مبرهن مي سازد .تداوم همين سياست زياده خواهي ها ،سرکو  ،ارعقا

و

قتل عام ها در دوره هاي بعدي بوياه زمان طالبان است که بحث عدالت اجتماعي در افغانستان را از جايگاه بس
مهم و فوق العاده ي برخوردار مي سازد.
متيسفانه بايد گفت رس از اين دوران سياه و تلخ عبدالرحماني همچنان عدالت که شعار اصقلي ديقن مبقين
اسالم بوده و مردم افغانستان نيم تقريبا صد در صد مسلمان بوده وهستند تنها چيقمي کقه از آن خبقري در ايقن
ملک وديار نبوده است همين عدالت است .هماره ها در محور اين تبعيض هقا ونقابرابري هقاي اجتمقاعي ققرار
داشته اند .در دهه هاي هفتاد و هشتاد ميالدي که جريان چب قدرت را در افغانستان دراختيقار مقي گيقرد تقازه
اندکي در هاي مدارس و دانشگاه ها بروي بخش هاي مختلف جامعه افغاني باز مي شود و ريش از آن خبري از
اينگونه امکانات براي فرزندان اين مردم نبود .اما با شکست شوروي درافغانستان و روي کار آمدن گقروه هقاي
جهادي در افغانستان باز همان آش و همان کاسه مي شود که اين بقار شقهيد مقماري (ره) و مقردم اش رقس از
مجاهدت ها ،مقاومت ها و جان فشاني ها عليه دشمن متجاوز در کنار ساير گقروه هقاي ققومي فريقاد عقدالت
خواهي اش را بلند مي کند و ديگر نمي تواند تحمل تبعيض هاي نا جوانمردانقه در حق مقردم اش را ببينقد و
نظاره گر باشد.
شهيد مماري (ره) در يکي از سخنراني هايش در اين مورد مي گويند« :برادر ها بعد از چهارده سقال جهقاد
در راکستان رفتند،دولت تشکيل داده بودند،اين براي جهاد ما توهين بود .ما از بقرادران راکسقتان ايقن انتظقار را

نداشتيم که اينطور با ما برخورد کنند .درست است امکانات بين المللي را به دلخواه شان به هر گروه دادند .ولي
در بارۀ سرنوشت يک ملت که چهارده سال تمام جهاد و فدا کاري کرده چطور مي شقود بگوينقد کقه بعقد مقا
تصميش را ميگيريم؟ اين توهين بود حتي براي آنهائيکه که در راکستان دولت تشکيل دادند تقوهين بقود .اينهقا
عمآل اثبات کردند که فاقد شخصيت جهادي هستند.سال  4167چيمي معقولي بود که روسها حضقور داشقتند و
دولت بايد در خارج تشکيل مي شد .اما بعد از اينکه دولت سقوط کرد چرا ما بايد در راکسقتان دولقت تشقکيل
بدهيم ؟ چرا در کابل دولت تشکيل نشود؟ ما تا حاال در سر و صورت مي زديم که دولت در افغانستان تشقکيل
بده يم و آن دولت وابسته نباشد،حکومت نا

اسالمي باشد و وقتي ما ،در افغانسقتان موجوديقت نقداريم ،ايقن

حرف بي خوديست ،بايد امروز از موجوديت خود در افغانستان دفاع کنيم،ما بايد براي اين برادران بايقد اثبقات
کنيم که ما در افغانستان هستيم و روي اين مسئله بودکه حم

وحدت تشکيل شد)www. Wahaf ( ».
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بحث «عدالت» از مباحث اصلي و بنيادين در مکتب هاي مختلقف فکقري ،اعتققادي و سياسقي اسقت .رو
يکردها و رهيافت هاي مختلفي نسبت به اين بحث و همينطور عدالت اجتماعي به عنوان زير شقاخهي از بحقث
اصلي عدالت در حوزههاي الهيات و فلسفه هاي اخالق نيممطرح است .به هر حال اين بحقث يکقي از مباحقث
زنده وبروزي است که ديدگاههاي تازه و گوناگوني مي تواند ريرامون بحث عدالت وجود داشته باشد اما درايقن
ميان از آنجاي که افغانستان سرزمين اسالمي و مسلمانان است و شهيد مماري (ره) يک روحاني و تحصيل کرده
حوزه علميه شيعي است بي هيچ ترديدي او بدنبال رهيافتي از عدالت و عدالت اجتماعي است که با چقارچو
هاي ديني و اسالمي کامال در تطاب باشد.
البته دراين جا ياد آوري اين نکته الزم است که در اسالم بحث عدالت به معناي عقام آن و بحقث عقدالت
اجتماعي به مفهوم خاص آن همواره مورد توجه بوده است .اما انديشمندان مسقلمان بقا وجقود اهميقت فقوق
العاده بحث عدالت اجتماعي آگاهانه يا ناآگاهانه ،کمتر به آن ررداخته و مهم ترين مباحثي که در حقوزه عقدالت
توسط متفکران مسلمان مطرح شده است بحث عدالت ،نه در ارتباط با انسان و جوامقو بشقري بلکقه بيشقتر در
ارتباط با خداوند و در وقو عدالت الهي بوده است .اين در حاليست که متفکران غير مسلمان بوياه مغر

زمين

از ديرباز تا کنون در ارتباط با بحث عدالت ديدگاههاي مختلف و ارزشمندي را مطرح نموده اسقت .عقدالت در
مفهوم عام خود مي تواند به عدالت کيفري و عدالت توزيعي يا اجتماعي تقسيم رذير باشد کقه در هقردو حقوزه
ديدگاه ها ي مبسوط و گوناگوني توسط متفکران يونان باستان ،قرون وسطي ،دوران مقدرن و رسقامدرن مطقرح
شده است .طرح و بررسي اين ديدگاها مطمئنا مجال و فرصتي ميطلبد که در اين نوشتار زمينه آن نيست.
با مراجعه به مجموعه سخنرانيها ،مصاحبهها ،بيانيهها ،مقاالت و نوشتههاي که از شهيد مقماري (ره) و يقا

در باره او منتشر شده است ميتوان دريافت که شهيد مماري (ره) به تمامي اين مباحث نظر داشته است و عنصر
اصلي و مرکمي انديشه ها وشعار هاي او را بحث عدالت اجتماعي تشکيل ميدهد .اما همانطور که اشاره شد او
بدنبال رهيافت هاي غير ديني از عدالت اجتماعي نيست بلکه عدالت را در چارچو

شريعت اسالمي مي رذيرد

و ميرسندد .او در يکي از بيانات اش ميگويد « :نه حکومتهاي ظالم گذشته سر چشمه از اسالم گرفته بودنقد
و نه امروز؛ بلکه اسالم را وسيله قرارداده بودند و مسئله نااد را باز وسيله ديگري براي بر قراري حکومت شقان
قرار داده بودند .امروز عين همان مسئله در افغانستان تکرار مي شود و امروز مي آينقد و مقدعي اسقالمي بقودن
بيشتر از ديروز هستند و اينهايي که روايت را بيشتر از آنها ميخوانند و خود را بعنقوان رهبقر نهضقت اسقالمي
مي خوانند ولي مي بينيم که براي قدرت طلبي و انحصار طلبي اين همه ظلم را براي مردمشان به سقرمايه خقود
اين مردم ،روا ميدارند  ( ».منشور برادري)251 :4171 ،
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شهيد مماري (ره) به عنوان يک عالم دينقي و فقرد تحصقيل کقرده در مراکقم علمقي اسقالمي و شقيعي در
سخنرانيهايش آشکارا مواضو خود را در زمينه هاي مختلف از جمله در خصوص نحوه تحق عدالت اجتماعي
بيان مي دارد .او همواره تاکيد مي دارد که مسير تحق عقدالت اجتمقاعي در افغانسقتان بايقد اسقالمي باشقد و
رهيافت هاي غير اسالمي در تفکر شهيد مماري (ره) جايگاهي ندارد .اين مسئله بدان جهات خيلي مهقم اسقت
که امروزه بسياراند کساني که ميخواهند ديدگاه ها و برداشت هاي غير ديني شقان از عقدالت را در جامعقه مقا
مطرح نموده و با ادعاي ريروي از شهيد مماري (ره) و علم کردن او در صدد تبيقين و تفسقير غيقر از آنچقه کقه
شهيد مماري از عدالت دنبال ميکرد را به او نسبت دهند .همين مسئله باعث ميشود که بسياري از کسقاني کقه
بدليل گرايشات خاص تحمل طرح گفتمان عدالت خواهي شهيد مماري (ره) را ندارند او و همراهان اش را بقه
همين بهانه به آنچه که نه شهيد مماري (ره) و نه هيچ يک از همراهان و رهروان او بدان باورمند بوده است متهم
سازند.
البته يکي از برجستگيهاي شهيد مماري (ره) اين است که او به معناي واقعي کلمه به يک چهره فراجناحي
و قومي يا حمبي تبديل شده است امروزه از برجسته ترين چهرههاي چپ در افغانستان تا راديکال ترين چهقره
هاي مجاهدين و برخي احما

و جريان هاي غير راديکال مذهبي نو ظهور کقه تقا ديقروز همقه بقه نحقوي از

مخالفان او به شمار مي آمدند اکنون بيش از ديگران مروج انديشه ها و افکار شهيد مماري (ره) اند .اما بايد ديقد
که نقاط مشترک اين عده با شهيد مماري (ره) و آرمان هاي او از کجا است تا به کجا .در اين ترديدي نيست که
در اصل عدالت خواهي و از بين بردن تبعيض هاي ناادي ،مذهبي و زباني در افغانستان همه آنانکه در گذشته و
اکنون به نحو مورد تبعيض قرار داشته اند با انديشهها وشعارهاي شهيد مماري (ره) همراهي ميکنند .بدليل آنکه

ديگران شايد تا ديروز جرأت طرح آشکارا و شجاعانه گفتمان عدالت خواهي را نداشته يا به هر دليلقي صقالح
نميدانسته اند ،فرياد عدالت خواهي بابه مماري اين سکوت و سقد را شکسقت و اکنقون همگقان بقه درسقتي و
صحت شعار هاي مماري باورمند شده اند و تجليلهاي با شکوه از او و تکرار فرياد عدالت خقواهي او از زبقان
نسلها و چهرههاي گوناگون گواه روشن بر همين مدعا است.
اما نبايد از نظر دور داشت که شهيد مماري (ره) هرگم رهيافت ها و برداشت هقاي غيقر الهقي از عقدالت
اجتماعي را بر نميتابد و در هيچ يک از سخنرانيها و ريامهايش چنين مسائلي را طرح نميکند .براساس نظريه
فرجام گرايي ،عدالت فقط با توسل به يک قدرت بيروني قابل توجيه و تحق است .اين فرجام وغايت ميتواند
قدرت الهي يا قوانين طبيعي که در يونان باستان حکم قانون الهي را داشته است باشند .طرفقداران ايقن ديقدگاه
ابتدا رواقيون و بعد ها سيسرون باورمند اند که قوانين طبيعي از طري عقل فهم ميگردند .تبيين مادي از فرجام
گرايي را مي توان در «سودگرايي» 1جست و جو کرد .بر رايه ي اين ديدگاه ،عادالنه بودن نهادهاي اجتماعي بر
رايه ي نقشي که آنها در تيمين سعادت انسان ايفا ميکنند ،ارزيابي ميگردد .بر اسقاس رويکقرد غيقر دينقي ايقن
ديدگاه ،سعادت انسان را خود انسان تعريف ميکند ،نه خقدا ،و اگقر خداونقد طقرح و برنامقهاي در خصقوص
سعادت انسان داشته باشد اين طرح و برنامه با توجه به عقل انسان نه قابل اثبات است و نه قابل اجقرا .اگقر بقا
توجه به ديدگاههاي شهيد مماري (ره) همين ديدگاه را به تحليل بنشينيم روشن است که مماري توسل به قدرت
الهي و نه قانون طبيعت يا ديدگاه هاي الحادي را ضامن اجراي عدالت مي داند.
اما اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشت که شهيد مماري (ره) از اسالم و عدالت اجتماعي در چقارچو
هاي اسالمي قرائت وبرداشت هاي افراطي از نوع سلفي و طالباني از دين و عدالت را نيم نمي رقذيرد .در زمقان
حيات او زنان در شوراي مرکمي حم

وحدت و نهادهاي مختلف مربوط به حقم

وحقدت نققش و حضقور

فعاالنه دارد که اين تفاوت عظيم ديدگاههاي او و برداشتهاي ديگر از عدالت اسقالمي را مقي رسقاند .ولقي او
همه اين ها را در چارچو

دين مبين اسالم وشريعت محمدي (ص) ميخواهد نه بيقرون از آن .او در يکقي از

صحبت هايش آشکارا از تحق عدالت اجتماعي در چارچو

شريعت اسالمي سخن مي گويقد« :مقا جهقاد را

آغاز کرديم تا اوال اين حکومت ملحد را از بين ببريم تجقاوز روسقها را سقرکو

کنقيم و ثانيقا يقک حکومقت

اسالمي که منافو همه مردم ما را تيمين کرده و عدالت اجتماعي را تحقق بخشقد و حققوق رايمقال شقده کليقه
مليت هاي مظلوم و محروم جامعه را اعاده نمايد در افغانستان بوجقود آوريقم ( فريقاد عقدالت )15 :4171 ،در
جاي ديگر مي گويد « :مردم و کشور ما اسالمي است چهارده سال براي اسالم مبارزه کرديم و ميخواهيم اسالم
را در افغانستان رياده کنيم  ( ».همان)271 ،

شهيد مماري (ره) (ره) با آگاهي تمام و تسلط بر تنگناه هاي که ممکن اسقت در تحقق ايقن مهقم وجقود
داشته باشد راهکارهاي عملي را ريشنهاد ميکند .تغيير قوانين ريشين و ايجاد ققوانين تقازه بقر اسقاس شقريعت
اسالمي و قوانين آن را او در ريامي که در سال  4174به کنگره شقهيد عالمقه بلخقي مقيدهقد مطقرح مقيکنقد:
«ضرورت راسخگويي به اين نياز عمده و اساسي ايجا

مي کند که صاحب نظران مسائل اسالمي ،متخصصقين،

کارشناسان حقوق اسالمي و ساير انديشهگران مسايل سياسي به توجه واقعيت انکار نارذير جامعقه افغانسقتان و
مقتضيات فرهنگي سياسي و اقتصادي اين سر زمين و نيم مالحظه دقي و همه جانبه سنت هقا ،آدا  ،عاليق و
ريشنيههاي تاريخي و ساير عوامل تعيين کننده در رابطه با تدوين قانون اساسي کقه سقاختار شقکلي و محتقواي
اع تقادي نظام اسالمي آينده را مشخص ساخته و راه را براي تشکيل يک حکومت اسالمي مسقتقل و متکقي بقه
اراده آزاد و آگاه مردم باز نمايند ،اقدام جدي به عمل آورده و بدور از جو سازيهاي کاذ
ديکته اي ،مسئوليت عظيم و بمر

سياسي ،دسقتورات

شان در برابر خدا ،مردم و خونهقاي مطهقر شقهداي مقاومقت را بقه انجقام

رسانند ( ».منشور برادري)211 ،
 .6طرح يک پرسش و پاسخ آن

تاکيد بر نقش شريعت ودين در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي توسط شهيد مماري (ره) ايقن شقبهه را
در ذهن ايجاد مي کند که در يک ساختار دمکراتيک و انتخابات آزاد ممکن است همواره يک مقذهب و قرائقت
خاص از شريعت در جامعه مانند گذشته حاکم و مسلط گردد که نتيجه آن رايمال شدن حقوق اساسي مذهبي و
زباني يا قومي ديگران خواهد بود .به نظر مي رسد شهيد مماري (ره) بدنبال طرح رهيافت تقازهي از شقريعت و
نظام ديني در افغانستان است .مماري هرگم نمي رذيرد که شريعت در انحصار مذهب حاکم که ماهيت اقتدارگرا
و تحکم آميم داشته است قرار بگيرد تجربه تلخ حاکميت استبداد ديني گذشته و تماميت خواهان ريشقاور ،او را
بر آن داشت که به قرائت تازه اي از ماهيت شريعت که ريش از آن بيشتر حالت تفرقه انگيم و جدا کننده بخقش
هاي جامعه افغاني از هم بخود گرفته بود ارائه دهد .او در سخنرانيها ،ريام ها وبيانيههايش همواره بقا رقذيرش
اختالفات جمئي در مباحث فقهي وکالمي شريعت و ديانت را بستر و محملي براي آشقتي ،همپقذيري و مقدارا
مطرح ميکند .او ميگويد« :اختالف جمئي فقهي بين تمام مذاهب وجود دارد ومذاهب چهار گانقه اهقل سقنت
مالکي ،شافعي ،حنبلي و حنفي در بين خود اختالف برداشت دارند حاال مذهب جعفري نوع برداشقت خقود را
دارند .برداشتها از متون اسالمي نمد مذاهب مختلف ،گوناگون است.اختالفات جمئي فقهي باعث نميشقود کقه
اين گونه موجب اختالف و نفاق شود» (فرياد عدالت.)207 ،

 .7ابعاد و گستره عدالت اجتماعي در ديدگاه شهيد مزاري (ره)

 .7-1عدالت در ساختار قدرت
يکي از مهم ترين مباحثي که در با

عدالت و برقراري عدالت اجتماعي مطرح است بحث توزيو عادالنقه

منابو قدرت و ثروت است .براساس ديدگاه نفو متقابل در با

عدالت اجتماعي گفته ميشود گقروههقا و افقراد

مختلف در جامعه تنها در صورتي که به منافو متقابل احترام صورت بگيرد عدالت اجتماعي تحق يافتني است.
در غير اين صورت ،نفو هر دو جانب در معرض تهديد و خطر قرا خواهد گرفت خود حفظ منافو اقتضا ميکند
که نسبت به منافو طرفهاي ديگر چشم داشتي وجود نداشته باشد و بلکه نسبت به آن احترام گذاشته شقود .از
مراجعه به ديدگاههاي شهيد مماري (ره) چنين مي توان استنباط نمود که او ايقن احتقرام متقابقل و بقه رسقميت
شناختن حقوق همه اقوام و قبايل در کشور را راه حل بحران طوالني افغانستان ميداند .اما نکتهي کقه نبايقد در
اين با

از نظر دور داشت اين است که بر اساس اين تلقي از عدالت اجتماعي عدالت زماني در جامعقه تحقق

خواهد يافت که همگان از توان چانه زنيهاي برابر برخوردار باشد و اگرنيستند بايد تالش نمايند اين توانايي را
با در اختيار گرفتن ابمار قدرت و ثروت يا توليد آن بدست آورند.
شهيد مماري (ره) در تمامي مراحل زندگي سياسي اش همگقان بقوياه مقردم اش را بقه احتقرام بقه حققوق
همديگر و همينطور تالش در يک جهت مثبت براي توليد و تکثير ابمار قدرت و ثروت نيقم فقرا مقيخوانقد .او
اعالم ميدارد که تحق عدالت اجتماعي مستلمم آن است که ابتدا هويتهقاي مختلقف در جامعقه بقه رسقميت
شناخته شود و بعد از آن است که ميتوان به تحق اين مهم دست يافت .شهيد مماري (ره) در اين زمينه اعقالم
ميدارد که بدنبال عدالت به معناي برتري طلبي قومي و گروهي و همين طور تصاحب حققوق حققه ديگقران و
تجاوز به حقوق و منافو گروههاي قومي نبوده بلکه به همه گروههاي قومي در افغانستان احترام مقيگقذارد و
هويت و حقوق شان بصورت عادالنه به رسميت ميشناسد « .کليه مليتهاي مسلمان اين سرزمين [اعم از رشتون،
تاجيک ،هماره ،ازبک ،ترکمن ،قملباش و  ]...هويت سياسي داشته باشند و با توافق و شقرکت آنهقا در سقاختار
قدرت حکومت آينده کشور ساماندهي شود( » .همان)454 ،
براساس نظريه عرف گرايي ،نهادها ،سنت ها و نظام هاي حقوقي جوامو معيار تشقخيص عقدالت تقوزيعي
هستند و با مراجعه به اين امور ،ميتوان حقوق افراد را تعيين و راسخ ررسشهاي مربوط به عقدالت تقوزيعي را
ريدا کرد .والتمر يکي از متفکران قرن بيستم بر اين باور است که در جامعه قلمروهاي متفقاوتي وجقود دارنقد و
اين قلمروها را تواف عمومي ،فرهنگ عمومي يا به تعبير دقي تر ،فهم مشترک از آنچقه او «خيقرات اجتمقاعي»
مينامد ،تعيين ميکند .شايد بسياريها در افغانستان چنين مي انديشند که ساختارهاي گذشته کامال اکنون تبديل
به يک عرف و امر رذيرفته شده اي تبديل شده است بنا براين اقوام مختلف ح ندارند اين سنتها وسقاختارها

را بشکند و شالوده نظام کهنه را از هم بپاشد .شهيد مماري (ره) دقيقا بقرخالف ايقن نظقر بقراي تحقق توزيقو
عادالنه قدرت درساختار سياسي کشور ساختار شکني را ريشنهاد ميکند و برگماري انتخابات عادالنه و تناسقبي
اقوام در افغانستان را مطرح ميکند .او در انتخابات عادالنه دو شرط اساسي و بسيار کليقدي را مطقرح مقيکنقد
يکي مشارکت تناسبي اقوام و ديگري تغيير ساختار اداري کشور.
شهيد مماري (ره) در يکي از مصاحبه هايش ديدگاهش را در اين مورد چنين طرح مي کند«:ما حقوق همقه
مردم افغانستان را طب نفوس و به تناسب حضورشان در صحنههاي جهاد ميخواهيم… هر مليتقي بقه تناسقب
واقعيت وجودي و حضور خود در اين کشور ،در سرنوشقت سياسقي خقود سقهيم باشقند( ».همقان )6-20 ،در
گذشته ها ساختار قدرت عمدتا بصورت تک ساحتي قبيله ي و بعضا خانداني بوده است به همين دليل بسيار از
قبايل و اقوام گوناگون در افغانستان مورد ستم ها و ظلم هاي فراوان قرار گرفته است .بديهي است که با وجقود
چنين ساختار و ترکيب قدرت وضعيت گذشته تداوم خواهد يافت از اينجا است که شهيد مماري براي عبقور از
حاکميتهاي خانداني و قبيله ي مشارکت متناسب همه اقوام و اقشار جامعه افغاني در ساختار ققدرت را طقرح
ميکند« .يگانه چيمي که مردم افغانستان بعد از  41سال جنگ به آن نياز مبرم دارند صلح و آرامش اسقت و راه
ايجاد صلح و امنيت در کشور ،احترام گذاشتن به ح و حقوق تمام مليتهاي با هم برادر و کسب رضايت تمقام
قوتها است ( ».همان.)71 ،
يکي از راهکارهاي که شهيد مماري (ره) در توزيو عادالنه منابو قدرت و سهم گيري فعاالنه همه اققوام در
ساختار قدرت ريشنهاد ميکند طرح نظام سياسي و اداري فدرال است .او تاکيد ميدارد که تنها با اين نظام است
که اقوام مي توانند به حقوق سياسي شان دست رسي داشته باشند در غير آن نظام هاي متمرکم با توجه به سابقه
سياه گذشته مي تواند بعد ازاين نيم تکرار شود که اکنون در ساختار فعلي سياسي کشور اقوام حضور بسقيار کقم
رنگ دارد و برخي گروههاي قومي خاص بيشترين من ابو و ابمار ققدرت را بدسقت گرفتقه انقد کقه تقداوم ايقن
وضعيت ميتواند کشور را به سمت بحرانهاي تازه سوق دهد .از همين رو ميتوان گفقت ايقده شقهيد مقماري
(ره) در مورد ساختار نظام سياسي و دولت هم اکنون نيم کامال قابل دفاع و راهگشقا اسقت .او مقي گويقد« :مقا
سيستم فدرالي را که در آن حقوق همه مردم افغانستان رعايت شده و سيستم انحصاري ققدرت را در هقم مقي
شکند مناسب ترين ساختار سياسي براي آينده سياسي افغانستان ميدانيم» ( همان )441 ،از ديدگاه شهيد مماري
سيستم فدرالي تنها راه حفظ تماميت ارضي ،وحدت ملي و اقناع افکار عمومي است( احياي هويت)11 :4171 ،
طرح فدرالي بر مبناي بافت جمعيت قومي کشور که قلمرو سکونت چهار گقروه ققومي عمقده را تبقارز مقيداد
تنظيم گرديده بود او اين سيستم را به دليل اعطاي ح خودمختاري نسبي به اقوام تشکيل دهنده اياالت دولقت
فدرالي ،مناسب ترين مي دانست و ميانديشيد که اعطاي حقوق سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مليتها ،مقردم را

در جهت احياي هويت و تقويت رلوراليسم فرهنگي و حقوقي که شهيد مماري بر انها رافشقاري مقيورزد بهتقر
تضمين نمايد .از اين جهت فدراليسم مناسب ترين ساختار در جامعه چند قومي افغانستان مي تواند باشد.
 .7-2عدالت در حوزه فرهنگ و حقوق شهروندي
ممکن است گاهي چنين استنباط شود که عدالت در انديشه شهيد مماري بيشتر ناظر بقر بحقث عقدالت در
حوزه سياست مي چرخيده است حال آنکه هر گم اينگونه نيست او عدالت را در يک چارچو

و بسقتر خيلقي

فراگير و گسترده مد نظر داشت حوزهي که تمام ابعاد حيات اجتماعي انساني را در برميگيقرد .در واققو شقهيد
مماري (ره) عالوه بر بحث مشارکت سياسي عادالنه اقوام عدالت اجتماعي را در حوزه حقوق شقهروندي نيقم
همواره تاکيد مي کردند و به بر خقورداري برابقر و غيقر تبعقيض آميقم شقهروندان از حققوق شقهروندي تاکيقد
ميکردند .شهيد مماري (ره) يکي از حوزههاي را که همواره در بحث عقدالت توجقه داشقت عقدالت فرهنگقي
است .او برسميت شناخته شدن مذهب جعفري و حقوق مذهبي و ديني مذاهب در افغانستان و همينطور آزادي
ريروان آن مذهب در برگماري مراسم هاي مذهبي را در کنار مذهب حنفقي خواسقتار بقود .شقهيد مقماري (ره)
آشکارا از فراهم شدن بستر مناسب براي تحق عدالت در اين زمينه سخن ميگويد و به جامعه زن افغاني حق
انتخا

و انتخا

شدن را برسميت ميشناسد« .ما سيستم انحصار را بقه هقر شقکل و شقيوه آن رد مقيکنقيم و

طرفدار شرکت کليه مردم افغانستان اعم از زن ،مرد ،رير ،جوان و........براي تعيين سر نوشت سياسيشان هسقتيم
اين عادالنه نيست که مردان ح دارند که در انتخابات شرکت داشته باشند ولي زنان از اين ح مسقلم انسقاني
اسالميشان محروم باشند همه ح دارند که در انتخابات شرکت نمايند( ».فرياد عدالت)12 ،
 .7-3عدالت در توزيع منابع ثروت
يکي ازمسائل مهم در مسير تحق عدالت اجتماعي بحث ثروت و منابو ملي است که نبايد در اختيار قشقر
يا گروه خاص قومي يا مذهبي و زباني قرار بگيرد و بايد راهکارهاي سنجيده شود که توزيو منابو بقه صقورت
عادالنه ميان همه شهروندان انجام رذيرد .از عواملي که در گذشته واکنون باعث عدم توزيو عادالنه منابو ثروت
ملي درافغانستان بوده وهست نبود يک ساختار مناسب دولت و نظام سياسي در حوزه سياست و همينطور نقوع
تقسيمات ناعادالنه اداري بجا مانده از دوره هاي گذشقته اسقت .شقهيد مقماري (ره) بقا طقرح نظقام فقدرال در
افغانستان عمال راهکار مناسبي براي برون رفت از ريچيدگيهاي بحران افغانستان ريشنهاد ميکند .او در بخقش
عدالت اداري نيم خواهان تعديل تقسيمات اداري با توجه به تناسب جمعيتي و قومي مناط بود کقه در نهايقت
توزيو عادالنه منابو نيم از اين طري ممکن ميگردد .به باور شهيد مماري (ره) در سيستم فدرالي حقوق مليتها
بهتر تيمين خو اهد شد وبا توزيو عادالنه منابو ثروت وحدت ملي نيم به صورت اصولي تحق خواهقد يافقت (
همان.)61 ،

از نظريههاي گوناگوني که در با

توزيو منابو ثروت و قدرت وجقود دارد يکقي نظريقه شقرائط منصقفانه

است که طيف وسيعي از ديدگاههاي مانند وظيفهگرايي ،استحقاق ،مساوات طلبي و بي طرفي را شامل ميشقود.
بصورت بسيار فشرده مي توان وظيفه گرايي کانت و وظيفه گرايي رالم را در اين زمينه نام برد .کانت «عدالت» را
به مثابهي وضعيت آزادي ميداند .او معتقد است انسان وظيفه دارد بر اساس قانون «فقط براساس ققانوني عمقل
کن که براساس آن تو در آن زمان بخواهي که اين قانون لموما قانون عام براي همه باشد» ،کقه «ققانون عمقومي
عدالت» نام دارد ،عمل کند« .مساوات طلبي» يکي از ديدگاههاي رايج در بحقث عقدالت اجتمقاعي يقا عقدالت
توزيعي است .براساس اين ديدگاه .،نظريه استحقاق که در اصقل از آن روبقرت نوزيقک آزادي خقواه اسقت و
اکنون همهي آزاديخواهان آن را قبول دارند ،يکي از نظريات ررطرفدار در با

«عدالت توزيعي» به شقمار مقي

رود .اين نظريه از سه بخش تشکيل شده است :الف) اگر انسان چيقمي را براسقاس اصقل مالکيقت عادالنقه در
اختيار گيرد ،مستح آن به شمار مي آيد.
گيرد ،مستح آن به حسا

) اگر انسان چيمي را براساس اصل داد و سقتد عادالنقه در اختيقار

ميآيد .ج) هيچ کس جم از طري اعمال بندهاي (الف) و ( ) مالک چيقمي تلققي

نميگردد .ميتوان از ارسطو به عنوان طرفدار نظريهي «عدالت به مثابهي بيطرفي» ياد کرد .گرچه ارسطو بحث
بي طرفي را مطرح نکرده ،ولي اين نظريه از کلمات او در اخقالق نيکومقاخوس قابقل اصقطياد اسقت .از منظقر
ارسطو ،عدالت يعني :با گمينه هاي مساوي ،مساوي برخورد کردن و با گمينه هاي نامساوي ،نامساوي برخقورد
کردن .آدمي در صورتي مي تواند  -في المثل  -با گمينه هاي مساوي ،به طور مساوي برخورد کند که سياسقت
بي طرفي را حفظ نمايد و با حفظ بي طرفي ،به قانون مراجعه کند .در اين صورت است که عدالت رعايت شده
است.
در ميان اين ديدگاه ها آنچه که مناسب حال جامعه ما و نمديک تر به ديدگاه هاي شهيدمماري به نظقر مقي
رسد ديدگاه استحقاق باشد .شهيد مماري (ره) نه در توزيو منابو قدرت و نه ثروت بقدنبال مسقاوات نيسقت او
معتقد است همه اقوام و بخش هاي جامعه افغاني تا آن اندازه که استحقاق و سماواري دريافت را دارند منابو در
اختيار شان قرار گيرد .اين مسئله از تمامي سخنراني ها و ريام هاي او کامال قابل استنباط است.
 .8مزاري و مؤلفه هاي پرهيزي و الزامي عدالت

 .8-1عدالت براي همه
شهيد مماري (ره) عدالت را براي همگان مي خواهد و از عدالت اجتماعي يک برداشقت فقرا ققومي و فقرا
جناحي ،سازگار با واقعيتهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي جامعه داشته .او مبارزه با اسقتبداد وخقود کقامگي را
يک رسالت و ظيفه همگاني مي داند و مراحل مبارزات او عليه استبداد وظلم تنها به افغانستان نيم محدود نمقي
شود .البته او تايک مرجله ي به روش هاي انقال

و مبارزه سخت معتقد است تا آنجا کقه ريقروزي مجاهقدين

قطعي مي شود و بعد از آن او راهکار هاي ديگري را در تجق عدالت براي همه و شيوه هاي تقازه را ريشقنهاد
مي کند( .احياي هويت.)474 ،
 .8-2تحقق عدالت در يک بستر آرام و دمکراتيک
شهيد مماري (ره) تحق اين مهم را تنها در يک بستر آرام ،منطقي و روند دمکراتيک ميخواهقد نقه جنقگ
وخشونت و توسل به زور .او در تمامي سخنراني هايش از جنگ هاي تحميلي بر حقم

وحقدت و هقماره هقا

سخن گفته و بر گذاري انتخابات عادالنه در يک فضاي دمکراتيک را راه حل رايان بحران جنگ ميدانست« .مقا
تنها راه حل مساله افغانستان را در انتخابات مي دانيم........ما معتديم که انتخابات بايقد کقامالآ آزاد باشقد و همقه
مردم افغانستان بتوانند در آن شرکت کنند .ما سيستم انحصار را به هر شکل و شيوه آن رد مقيکنقيم و طرفقدار
شرکت کليه مردم افغانستان اعم از زن ،مرد ،رير ،جوان و........براي تعيين سر نوشت سياسي شقان هسقتيم( ».
فرياد عدالت )12 ،نکته ديگر اينکه مماري تحق عدالت را دريک بستر اسالمي و شرعي مي خواهد يعنقي يقک
نوع مردم ساالري ديني« :بايد همه مليت هاي کشور در حکومت اسالمي آينده بر طب نفوس شان سهيم باشقند
در غير اين صورت حکومت آينده اسالمي نخواهد بود( ».همان )425 ،او خواهان مشارکت همقه مليقت هقا در
يک بستر اسالمي و دمکراتيک در تعيين سرنوشت افغانستان است( .همان)
مماري در تحق بخشيدن عدالت رس از ريروزي جهاد مردم افغانستان شيوه هاي معتقدل و دموکراتيقک را
براي تحق يک نظام سياسي عادالنه در کشور ريشنهاد ميکند .او تحق عدالت را در يک بستر اجتماعي سياسي
صلح آميم ،کثرت گرا و مردم ساالرممکن مي داند .در انديشه سياسي شهيد مماري (ره) عدالت بنيقادي تقرين و
اصلي ترين دغدغه فکري و عملي اوست اما هيچ گاهي او اين مهم را نه تنهقا در حقذف و نفقي ديگقران نمقي
خواهد بلکه همانگونه که اشاره شد در يک چارچو

دمکراتيک فراگير و همه رقذير تحقق آنقرا در خواسقت

ميکند او در يکي از صحبتهايش ميگويد« :هدف ما تشکيل يک حکومت اسالمي ،مردمي ،فراگير و مبتني بقر
عدالت اجتماعي در افغانستان است ما ميخواهيم ستم هاي چندين قرنه بر مردم افغانستان رايان يابد و جامعهاي
بوجود آيد که در آن از تبعيض ،برتري گري ،تفاخر و افمون خواهي خبري نباشد و کليه مردم افغانسقتان از هقر
قوم و نااد و با هر رنگ زبان برادرانه و برابر زندگي کنند ( ».همان)61 ،
 .8-3عبور از سيستم هاي سياسي کهنه
تاکيد هاي فراوان شهيد مماري (ره) بر محور عدالت در تشکيل نظام سياسي در افغانسقتان دقيققا نقاظر بقر
برخي ديدگاه هاي مطرح در ميان برخي حلقات مجاهدين که بقدنبال احيقاي سقلطنت درافغانسقتان بودنقد نيقم
هست .سلطنت در افغانستان با عناصر قومي مذهبي و تبقاري گقره خقورده و عنصقر عقدالت در آن بقه شقدت
کمرنگ شده بود اما اين وضعيت در دوران تشکيل دولتهاي موقت مجاهدين نيم ادامه يافت زيرا دولت انتقالي

و موقت مجاهدين در ريشاور و کابل بر مبناي اقتدار عمدتاآ تک مليتي مليت رشتون و يا تاجيک که تنها بخشقي
از جميعت کشور را تشکيل مي داد بوجود آمده بودند .بنابراين در ديدگاه شهيد مماري (ره) نظام هقاي سقلطنتي
يا شبيه آن نمي تواند به تحق عدالت اجتماعي در افغانستان کمک نمايد بلکه بايد با عبور از سقاختارهاي کهنقه
به سمت شکلدهي يک نظام مبتني بر ارزشهاي جديد منتها در چارچو

هاي اسالمي و عدالت محور حرکت

کرد.
 .8-4مشارکت سياسي مبتني بر عدالت و لياقت
طرح مشارکت تناسبي اقوام در قدرت به اين معنا نيست که رست ها و مقامات دولتي بر مبناي شخصقي و
موروثي ميان اقوام تقسيم شود مثل ساختار قدرت در لبنان که رياست جمهوري از مارونيها ،نخست وزيري از
اهل سنت و رياست مجلس از شيعيان است .بلکه بايد با توجه و لحاظ لياقتها و شايستگي هاي افراد از گروه
هاي مختلف قومي در بدنه قدرت سهيم شوند و معيار شرکت دادن اقوام به ميمان نفوس شان در قدرت اسقت
و اينکه قدرت و مقام شخصي براي هميشه به آنان داده شود ،مدنظر نيست اين ايده بسيار جالب و ارزشقمندي
است که از مصاحبه ها وسخنراني هاي شهيد مماري (ره) در مقاطو مختلف بدست مي آيد .التبه گفتمان عدالت
خواهي شهيد مماري (ره) تنها به مسائل سياسي و تقسيم قدرت سياسقي محقدود نمقي شقود او بقدنبال تحقق
عدالت اجتماعي در تمام زمينهاي سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و نظامي بود.
 .8-5شريعت عقالني و عدالت اسالمي
بحث عدالت در اسالم در ديدگاه هاي اشاعره (شرع محور) و معتمله (مصلحت و عدالت محور) متفقاوت
است .اما به نظر مي رسد اشاعره خداوند وبرداشت خود را به طور خودسرانه وبدون دليل ،محور همقهي امقور
نمي دانند ،بلکه داليلي براي اثبات آن اقامه ميکنند .اين خود حاکي از يک رس منظر عقالني در اين نظريه است
و در واقو اشاعره بنياد تفکر وباورشان بر مدار خرد ميچرخد .در ديدگاه مقابل اين نظر ديدگاه معتمله است که
بعد ها با تالش هاي فيلسوفان مسلمان کامل ترشد و آن اين است که عقل آدمي بر اساس مصالح و مفاسدي که
توان تشخيص و درک آنرا دارد مي تواند معيار هاي براي عدالت معرفي نمايد .احکام الهي نيم تابو مصالح است
نه بي هيچ مصلحت و توجيه يا دليل خرد رذير .در قرائت طالباني از شريعت وعدالت هرآنچه راکه يک مقال يقا
مولوي عدالت بداند عدالت است و غير آن ظلم و به همين دليل کشتار انسان هاي بي گناه نيقم چقون براسقاس
قرائت آنان از دين و متون شرعي رواست و نبايد بر آن خرده گرفته شود بلکه بايد اجازه داد که روزانقه ده هقا
کودک و زن و مرد بي گناه در ان تحارهاي آنان کشته شود و اين بر اساس قرائقت آنقان از اسقالم عقين عقدالت
است.
اما به باور شهيد مماري (ره) عدالت ميتواند شريعت را از ابمار گونگي در دست حاکميتهقاي اسقبتدادي

خارج و به ابمار مدافو منافو و حقوق مدني شهروندان تبديل ميکند .بنابر اين هر ايده ديني ميبايقد از عقدالت
رنگ رذيرد .اگر شريعت از مسير عدالت نگذرد و چهره غيرعادالنه و يا ضد عدالت بخود بگيرد مقردم نقه تنهقا
مسئوليتي در برابر چنين شريعتي ندارد بلکه ح مقابله با آن را نيم بدست خواهقد آورد .زيقرا در ايقن صقورت
شريعت با تاثير رذيري ارزشها و افکار ديگر ماهيت مردمي و الهي خود را از دسقت خواهقد داد و راه را بقراي
شريعت گريمي و يا حتي شريعت ستيمي مردم نيم هموار خواهد کرد ( .رايگقاه انترنتقي بابقه مقماري) درواققو
شهيد مماري (ره) اين را نمي رذيرد که هر کسي يا گروهي که هرم قدرت را در اختيار گرفت مظهقر عقدالت و
حقانيت است و ديگران بايد همه از او وهر آنچه او خواست اطاعت کند .چنانچه در گذشته چنين بوده و اقوام
در افغانستان به جرم تمرد از مجري به اصطالح عقدالت و حکقم الهقي از دم تيقگ گذرانقده شقده و قتقل عقام
مي شدند .طرح ايجاد دولت چند قومي مماري در يک ساختار فدرال که همه در آن سقهم مبتنقي بقر عقدالت و
ارزشهاي اسالمي داشته باشد به همين دليل است .او آشکارا اعالم مي دارد که «:ما معتققد يقم حکومقت آينقده
نبايد روي مذهب (قرائت ويا مذهب خاص) و نااد بوجود بيايد .در حکومت آينده همه به حقوق خود برسقند
و ما معيار نفوس را که يک معيار بين المللي [عقالني] است معتبر مي دانيم» ( فرياد عدالت )214 ،در افغانستان
مليت ها و ناادهايي وجود دارد که هيچ کدام داراي اکثريت نمي باشند ولي در مجمقوع چهقار تقا ققوم عمقده
وجود دارد هماره ،رشتون ،تاجيک و ازبک که ما نيم به عنوان يکي از اقوام عمده کشور روي تعداد نفقوس بايقد
در دولت آينده و تصميم گيري ها نقش داشته باشيم (.احياي هويت)11 ،
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