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سید حمید هللا روغ

نقدی بر نظریۀ اسالمیستی
دربارۀ «ا ُ َّمت» و «خالفت»

یک عارف و متفکر بزرگ افغان ما را تنها گذاشت
به یادبود از مرحوم پوهاند دکتورعبدالحکیم ضیایی

بخش پنجم

مرحوم پوهاند داکتر عبدالحکیم ضیایی
قاضی القضات افغانستان در زمان شاهی

خوش آن لحظه کز لطف توعشق خود را

به رنگی که دل خواست ابراز کردم

صمد دیــدم و از صنـم بی نیازم
بـه دستش چـشـیـدم شراب محبت

چه جانانه خود را سر افراز کردم

دمـاغ خود ،نـشــه پــرداز کردم

چنان رفتم از خویش در وصل جانان
که بـر عـرش ،مستانه پرواز کردم
ع .ح .ضیایی

تذکر:
نوشتۀ حاضر ده سال پیش بمناسبت وفات جناب مرحوم پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیایی سابق قاضی القضات افغانستان
نگاشته شد .ایشان بتاریخ  5جوالی 2008وفات کرد ،و به تاریخ  12جوالی  2008در هالند به خاک سپرده شد.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

عبدالحکیم ضیایی اهل ذوق نیز بود .وی از آوان جوانی شعر می سرود .مجموعه های منظومه های وی «سرشک های جوانی»
از سال های ( 1315تا )1320و «گل های سرشک» از سال های (1339تا )1344به نشر رسیده اند .مجموعۀ «سراغ عشق»
از سال های (1347تا )1369و مجموعۀ «سراغ امت» از سال های (1356تا )1373و مجموعۀ «آبدۀ دوستی» از سال
( )1370در دست اند.
عبدالحکیم ضیایی در سروده های خود به تدریج به شعر عارفانه گرایید .عبدالحکیم ضیایی یکی از مهم ترین نمایندگان شعر
عارفانه در قرن بیستم درافغانستان است و مسایل طریقت و تصوف وعرفان اسالمی را به نظم در می آورد .وجه مشخصۀ
شعرعارفانۀ عبدالحکیم ضیایی این است که وی با فلسفۀ غربی آشنایی اکادیمیک دارد و ازین رو می تواند این گرایش خود به
شعرعارفانه را با شک در مبانی فکر مدرن همراه بسازد؛ در منظومۀ« سراغ هستی» می آورد:

نـا امیدی کـرد پـرتـابــم بـه پـای نیستی
ماند یکدم ازتپش هرعضو از اعضای من

بـا وجـود آن به عـلـم اجتماع و تربیت
شد زمانی فکـر علمی نشأی گیرای من
لیک مشکل حل نشد از کسب علم و فلسفه
بل نمود ایندو فزونتر لغزش و اغـوای من
نی شد از تحلیل و از ترکیب کاری ساخته
نی یقین از شک نمایان شد در احصای من
نی شد از الـواح استـقـراء حقیقت جلوه گر

ماند دایم پشت در ،بیچاره استقـرای من
نی ز نقد عقل محض آمد مرا نقدی به کف
نی عمل با نقـد عقلش ،کرد محکم پـای من
نی طبیعت سفت راز گوهـر هستی به کس
نـی عناصر کـرد شرح مرجع و مبدای من
نی وجود آمد ز موضوع و ضد وحدت ببر

نی بصیرت داد بر کف گوهر واالی من
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نی فروغ اجتماع افروخت شمع معرفت
تا شود در بزم هستی ،انجمن پیرای من
نی روانکاوی گشود از عقدۀ هستی گره
نی جهان بینی علمی کاست از سودای من
*****

چند ماهی با چنین احوال بودم روز و شب
در کنار ،از ناتـوانی ،برگ استهدای من
تا که جوش زندگی افروخت رویای مرا
تا فـروغ یـار جانی کرد روشن رای من
در این ابیات ضیایی نشان می دهد که نه فقط فقه فقیه ،بل فلسفۀ مقفی خاقانی را هم در قفا می گذارد.
پوهاند دکتورعبدالحکیم ضیایی به تاریخ  5جوالی  2008در هالند وفات یافت و در همانجا در خاک غربت
مدفون گردید .ان ا هلل و انا الیه راجعون ط .این حقیقت تلخ که چنین بزرگمرد فکر وسیاست وعرفان افغانستان،
ناگزیر در خاک غربت آرام می گیرد ،نماد اصلی بحران و فاجعۀ کنونی افغانستان است.
بدور مدفن وی جز چند تن حاضر نبودند! در مطبوعات کسی از وی یاد نکرد! و امروز ده سال پس از
مرگش ،دیگر کسی

به نام وی فریاد نکرد! و برمزارش کسی بنای یادبودی یک ملیارد دالری آباد نکرد!
بزرگان ،نه در هیاهو ،بل در تنهایی به یگانگی می رسند!
غفلت ،حرفۀ ما افغانان است؛ بزرگترین غفلت ما افغانان این است که ما دچار غربت فکرهستیم.
اما افغانستان یک جزیرۀ سکوت نبوده است؛ فقط به شعر و نوشتۀ ضییایی سری بزنیم ...بگفت بیدل

ز نقش پا ،سری باید کشیدن گاه گاه آن جا!!
پانویس ها:
پانویس شماره :1محمد سعید العشماوی:اسالم گرایی یا اسالم؛ترجمۀ امیررضایی؛تهران 1382؛ص 22
پانویس شماره :2عشماوی؛همانجا؛ص61
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پانویس شماره  :3حمید عنایت :اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر؛ ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران1362؛ص « :124عربستان سعودی،
لیبی ،پاکستان و جمهوری اسالمی ایران به یک اندازه انتظار دارند که حکومت اسالمی شمرده شوند .ولی این انتظار یا ادعا
منتج به در پیش گرفتن نظامی همانند از قوانین جزایی و خصوصی نشده است»
پانویس شماره :4آرنولد توین بی :تمدن در بوتۀ آزمایش؛ ترجمۀ ابوطالب صارمی؛ تهران 1354؛صص194و199
پانویس شماره :5عشماوی؛همانجا؛ص90
پانویس شماره :6عشماوی؛همانجا؛ص92

پانویس شماره  :7حمید عنایت؛اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر؛ ص« :117خالفت همواره با زور برقرار و با سرکوب و ستم حفظ
شده است»؛ و دربحث ازنظریات علی عبدلرزاق ادامه می دهد«:بحث اصلی او(علی عبدالرزاق) این بود که خالفت نه مبنایی
در کتاب ،نه در سنت ،و نه در اجماع دارد...نص در هیچ جا اشاره ای به خالفت بمعنای خاص یک نهاد سیاسی ،آن سان که
در تاریخ سراغ داریم ،ندارد ...و این امر با توجه به آیۀ/در این کتاب از هیچ چیز فرو نگذاشتیم/انعام /38/حیرت انگیز تر می
نماید/ »...ص/116
پانویس شماره :8عشماوی؛همانجا؛ص93
پانویس شماره  :9حمید عنایت :نهادها واندیشه های سیاسی درایران واسالم؛بکوشش صادق زیبا کالم؛ تهران 1378؛ص 109
پانویس شماره :10علی عبدالرزاق :اسالم ومبانی قدرت؛ ترجمۀ امیر رضایی؛تهران 1380؛ص 164
پانویس شماره :11علی عبدالرزاق فارغ موسسۀ ازهر و دارای عنوان امام بود؛ وی را به مناسبت نشرکتاب اسالم و مبانی قدرت به ارتداد
متهم کردند؛ از همه القاب خلع عنوان کردند؛ ریش وی را کندند؛ عمامۀ وی را دریدند و وی را از ازهر بیرون انداختند؛ وی دیگر تا پایان
عمر دنبال اندیشه های بسیار مهم خود را نگرفت و در انزوا ُمرد؛ از وی فقط یک اثر دیگر دربارۀ اجماع در دست است.
پانویس شماره :12طه جابر العلوانی :اصالح تفکر اسالمی؛ ترجمۀ محمود شمس؛تهران1377؛ص35
پانویس شماره :13کارل لوویت :معنا در تاریخ؛ترجمۀ س.ح .ناصری و ز.ابراهیمی؛تهران1396
پانویس شماره:14عبد الحکیم عویس :نقش تعصب قومی درسقوط دولت اسالمی اندلس؛ ترجمۀ فضل الرحمن فاضل؛ کابل 1381؛ صص
10،28،29،34،38
پانویس شماره :15عشماوی؛ همانجا؛صص92و93
پانویس شماره :16زنجانی اصل :درآمدی برچالش آرمان و واقعیت درفلسفۀ سیاسی فارابی؛تهران 1383؛ صص 253و254
پانویس شماره :17زنجانی اصل :همانجا؛ص252
پانویس شماره :18عشماوی؛ همانجا؛ص93
پانویس شماره :19عشماوی؛ همانجا؛ص31
پانویس شماره :20س .ج .طباطبایی :زوال اندیشۀ سیاسی در ایران؛ تهران1383؛ص 154
پانویس شماره :21این که بعدا ً این اصل واپس گرفته شد ،اهمیت تبیینی ندارد
پانویس شماره :22سید محمد خاتمی :آیین و اندیشه در کام خود کامه گی؛تهران 1379؛ص423
دربارۀ آثار خاتمی ،و سایر چهره های سیاسی ایران کنونی ،دو تذکر الزم است :یکی این که چند کتابی که از نام خاتمی نشر یافته اند ،اصالً
محصول قلم یک هیأت تحریر است که در رأس آنان سید جواد طباطبایی قرار داشته است؛ و دیگری این که حاکمیت آخوندی درایران ازچنین
نوشته هایی نوعی تبری وتوجیه تشیع را درنظر دارد؛ شیعه نوشتن اهم شخصیت های دورۀ اسالمی حوزۀ ما یکی ازهمین شگردهای
مضحک است؛ همه نهضت های ضد خالفت ،مثالً نهضت ابومسلم خراسانی ،نهضت های شیعی نبوده اند؛ وبعد نقد خالفت ازنظر توجیه
تشیع یک چیز است؛ ونقد خالفت ازنظر«احتکارسلطه» یک چیز دیگراست؛ این دوبحث نه تنها خاستگاه های متفاوتی دارند وبه نتایج
متفاوتی می رسند؛ بل اصرارتشیع به انحصار حقیقت ،چیزی بیشتر از اصرار تسنن برای انحصار حقیقت ،نیست .دوران مضحکه پردازی
هر دوی این مدعیان بسر آمده است؛
پانویس شماره :23ایمان بمعنای بسوی راست رفتن؛ بمعنای بنیاد ونهاد اعتماد کردن ،امن گردانیدن و ایمن گردانیدن (لغتنامۀ دهخدا) .
پانویس شماره :24حریم بمعنای گردا گرد .لغتنامۀ دهخدا
پانویس شماره« :25هریکی از ایشان در ایالت و سیاست وعدل و رأفت ،علیحده امتی بودند» .کلیله ودمنه
پانویس شماره :26هرکس شهادت ندهد ،او کافراست .لغتنامۀ دهخدا
پانویس شماره« :27نبی» در لغت بمعنای از جایی به جایی بیرون آینده .نبی بمعنای خبردهنده .لغتنامۀ دهخدا
پانویس شماره :28علی عبدالرزاق؛ همانجا؛ص 32
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پانویس شماره :29کلمۀ مدینه اصال یک کلمۀ آرامی است؛ کلمۀ مدینه چاربار در قرآن آمده است/بهاءالدین خرمشاهی :دانشنامۀ قرآن؛
تهران1377؛ج 2؛ ص/2024
پانویس شماره:30عشماوی؛همانجا؛ ص92
پانویس شماره :31خرمشاهی؛همانجا؛ ص2024
پانویس شماره :32امت بمعنای صنف و دسته از هرقبیله؛ لغتنامۀ دهخدا
پانویس شماره :33هرگاه این تعریف درست باشد که « دین عبارت از مراجعه به امرقدسی» است ،و مراجعه به امرقدسی بمعادل عبور از
تناهی به الیتناهی پذیرفته شود ،پس دین حریم ندارد ،چون حریم به تناهی برمی گردد .در همین جا اضافه می کنیم که افادۀ سنایی «حکمت
شرعی» هم دقیق نیست .شرع اشعری یک مبحث کالمی است و «حکمت» در اسالم در برون از حوزۀ کالم تاسیس شده است.
پانویس شماره :34عبدالحکیم ضییایی :رستاخیز ا ُ َّمت؛ کابل1368؛ص9
پانویس شماره :35ضییایی؛ همانجا؛صص 10تا13
پانویس شماره«:36بنیان مرصوص»یک افادۀ منصوص است بمعنای بنیان بهم پیوسته ومحکم .لغتنامۀ دهخدا
پانویس شماره :37ضییایی؛ همانجا؛صص  32و 33و35

بخش اول این مطلب مهم و تأریخی را با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Rogh_h_naqde_bar_nazaryaye_islamisty_1.pdf

بخش دوم این مطلب مهم و تأریخی را با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Rogh_h_naqde_bar_nazaryaye_islamisty_2.pdf

بخش سوم این مطلب مهم و تأریخی را با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Rogh_h_naqde_bar_nazaryaye_islamisty_3.pdf

بخش چهارم این مطلب مهم و تأریخی را با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Rogh_h_naqde_bar_nazaryaye_islamisty_4.pdf
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