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 12/07/2018                    سید حمید هللا روغ
 

 بر نظریۀ اسالمیستی  نقدی
 «خالفت»و « اُمَّت»دربارۀ 

 

 یک عارف و متفکر بزرگ افغان ما را تنها گذاشت

 به یادبود از مرحوم پوهاند دکتورعبدالحکیم ضیایی
  

 

 بخش اول

 پوهاند داکتر عبدالحکیم ضیاییمرحوم 
 قاضی القضات افغانستان در زمان شاهی

 

 راز کردمخواست اب به رنگی که دل  اخوش آن لحظه کز لطف توعشق خود ر

 راز کردماف جانانه خود را سرچه   ازمصمد دیدم  و از صنم بی نی
 رداز کردمدمـاغ خود، نـشــه پ  به دستش چـشیدم شراب محبت

 انانوصل ج خویش در رفتم از چنان

 ه پرواز کردمکه بر عرش، مستان
 

 ع. ح. ضیایی
 

 تذکر:

افغانستان  توفات جناب مرحوم پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیایی سابق قاضی القضا مناسبتب پیش سال ده حاضر نوشتۀ

 در هالند به خاک سپرده شد.  2008جوالی  12وفات کرد، و به تاریخ  2008جوالی 5تاریخ نگاشته شد. ایشان ب
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رسید. در آن زمان در سایت آسمایی به نشر « امت اسالمی دربارۀ مفهوم» عنوان تحت 21/7/2008تاریخاین نوشته ب

 هنوز عنوان نشده بودند.« خالفت»و « اُمَّت»های داعش در بارۀ جنگ بنام  ادعا نکرده بود؛ و ظهور« داعش» هنوز

این نوشته را به مناسبت دهمین سالروز وفات ع. ح. ضیایی، شخصیت بزرگ علم و فرهنگ و ُعرفان افغانستان در 

ان می خوانیم که چگونه جریاناتی بمانند داعش، به برخورد های قومی قرن بیستم، دوباره نشر می کنیم؛ و همزم

 انجامیدند که مثالً دولت شگوفان اندلس را بیست پاره کردند. 

1 
هش در یک خانوادۀ 1294سنبله  24مرحوم پوهاند داکترعبدالحکیم ضیایی، پسر سردار عزیزهللا قتیل، در 

 روشنفکر و متدین در کابل متولد شد.

پوهاندعبدالحکیم ضیایی تعلیمات ثانوی را در لیسۀ استقالل کابل به پایان رسانید. تحصیالت عالی خود را تا درجۀ 

ماستری در توکیو انجام داد. درجۀ علمی دکتورا را از سوربون فرانسه و درجۀ علمی مافوق دکتورا را از ژنیو 

 سویس دریافت داشت.

 درعرصه های مختلف به وطن خدمت کرد. سال 30پوهاند عبدالحکیم ضیایی مدت 

دورۀ مهم خدمات پوهاند ضیایی در معارف کشور و برای خدمت به تعلیم و تربیۀ اوالد وطن سپری شد. وی در سال 

هش در مقام مدیرعمومی تعلیمات عالی و مسلکی وزارت معارف افغانستان داخل خدمت شد؛ و بعداً در مقام 1322

در مقام رئیس پوهنځی  1324ف، و وزارت تحصیالت عالی، خدمت کرد و در سال های متعدد در وزارت معار

در مقام رئیس پوهنځی اقتصاد، و معاون علمی پوهنتون کابل خدمت کرد. وی در سال  1336حقوق، در سال 

 درجۀ علمی پوهاند را از جانب کادرعلمی پوهنتون کابل دریافت داشت.1335

تا  1346وزیر پالن افغانستان، و از سال  1344معارف افغانستان، در سال  معین تدریسی وزارت 1342در سال 

قاضی القضات افغانستان بود.  از مهم ترین مصروفیت های وی درین دوره تحقیق در مسألۀ قضا در  1352سال

 تاریخ دورۀ اسالمی بود.

سطح بین المللی، نیز، یک پوهاند عبدالحکیم ضیایی به چند زبان با فصاحت سخن می گفت و می نوشت و در 

شخصیت سرشناس افغانستان بود و در کنفرانس ها و مجامع بین المللی شرکت و عضویت داشته است؛ و عضو 

ستی آلمان،  و معاون انجمن دو -اکادیمی حقوق بشر، عضو کمیسیون ملی یونسکو، رئیس کمیتۀ روابط فرهنگی افغان 

 فرانسه بود. -افغان 

اهل قلم افغانستان، و از شمار نادر تحصیل کرده های افغانستان بود که به خدمات اداری بسنده  عبدالحکیم ضیایی از

 نکرد، و به تفکر و به تحقیق و به نبشتن پرداخت.

وی از نخستین محققین و مؤرخین معارف جدید افغانستان بود. وی رسالۀ دکتورای خود را در بارۀ وجوه تمایز 

 ترقیات عمومی» در افغانستان نوشت؛ و بعداً در مسیر همین تحقیقات خود، وی جریان  معارف جدید از معارف قدیم

برخورد افکار جدید و ارزش های »را از نظر طرح این سوال کلیدی مورد بحث قرار داد که « در معارف افغانستان

تان انکشاف معارف افغانس»لۀ چگونه بوده است؛ و همین نتیجه گیری ها را در رسا« متداول در تعلیم و تربیۀ افغانی

بحث کرد و خاصتاً نشان داد « اهداف اساسی معارف جدید در افغانستان»بسط داد و در بارۀ « 1350تا  1345از 
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که در میان تعمیم معارف جدید از یک طرف، و تعمیم مفهوم و مفکورۀ حقوق بشر در افغانستان از طرف دیگر، یک 

ش جدید بود که وی آن را تداوم بخشید و قانون معارف جدید افغانستان را تسوید رابطۀ ذاتی موجود است. همین نگر

 بود. 1343کرد. قانون معارف جدید افغانستان، مهم ترین نتیجه گیری حقوقی از قانون اساسی جدید 

طبق نسخه  تواندبه انکشاف، نمی کشورهای رو ه، درتربی پوهاند ضیایی به این مسالۀ کلیدی توجه داد که مسألۀ تعلیم و

دید در ج معارف روی تجربۀ از تطبیقی پرداخت و وی به تفکر  کشورهای پیشرفته حل شود. تحول معارف در گیری از

درعرصۀ انکشاف معارف باید در نظر « هماهنگی مضاعف»افغانستان، نشان داد که در ممالک رو به انکشاف یک 

 گرفته شود.

را بر مبنای مفهومی تبیین کرد و از نخستین و برازنده ترین متفکرین « هماهنگی مضاعف»وی ضرورت این 

وحدت و کثرت »در تهران، در بارۀ موضوع « کنفرانس آزادی فرهنگ»در  1336افغانستان است که در سال 

رهنگ ها در همین سال ها به سخن گفت.  در ذکر اهمیت این سخنرانی همین قدر بس که مسألۀ تکثر ف« فرهنگ ها

 در تهران «ها تمدن گوی و المللی گفت کنفرانس بین»  این زمان سال پس از 20 گرفت و موضوع بحث قرار تدریج بیشتر

 ، یکی از مسایل کلیدی فکر در جهان است.«وحدت و کثرت فرهنگ ها»دایر شد و امروز این مسأله، یعنی مسألۀ 

2 

لحاظ که وی وارد بحث و تبیین مفهومی می شود، در سطح آثار فلسفی سیاسی قرار می  آثار عبدالحکیم ضیایی بدین

 گیرند. نبشته های وی را، اساساً، باید در چارچوب تاریخ تکوین فکر فلسفی در افغانستان در قرن بیستم جای داد.

کابل به  در 1368سال رش آن درکند. این رساله که نگامقام شامخی اشغال می« خیز اُمَّترستا»ازین نظر رسالۀ وی 

در مفهوم  بحثلحاظ  رساله به است. این شده چاپتجدید  1379 سالدر« عالم حسن ناصح» اتمام رسید، به اهتمام جناب

 شود.امروزه از جوانب گوناگون مطرح میاز مفاهیمی است که « امت»اهمیت دارد، چون مفهوم « امت»اسالمی 

 «امت اسالمی»، تأسیس شده اند که مراجعه به نظریۀ «الدعوه»ت هایی، مانند نهضت در خود کشورهای اسالمی نهض

قرار داده اند؛ و در بررسی ها و نظریات غربی، نیز، « مؤسسۀ خالفت»را مبنای یک حرکت سیاسی برای احیای 

ا ر« امت اسالمی» ، و به پیروی از وی "سامویل هانتینگتون"، نظریۀه مطرح می شود، و "برنارد لوویس"این مسأل

. نظریۀ "هانتینگتون" در خود فکرغربی به شدت قرار دادند« جنگ تمدن ها»ر بارۀ از مباحث اصلی تیوری خود د

خود،  ،«جنگ تمدن ها»انتقاد شد و آمارتیا سن و فردهالیدی و دیگران ابرازعقیده کردند که تیوری هانتینگتونی 

نری ها»را پیش بکشند؛ و« امت اسالمی»ت ها نظریۀ ستیزه جویانۀ برعکس اساس و انگیزه شده است که اسالمیس

ک در آستانۀ ی»، اخیراً نوشت که به هر حال، اینک واقعیت این است که این نظریه کشورهای اسالمی را «کیسینجر

 قرار داده است.« انقالب مذهبی

جهان اسالم است. و ما افغان ها، از از مباحث مبرم جهان کنونی، و « امت اسالمی»بدینسان بحث در بارۀ نظریۀ 

 .هر نظر دیده شود، در کانون این مباحثه قرار داریم

 ادامه دارد

 


