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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۵۲/۸۰/۵۸۰۲         احسان لمر

 دیدگاه از حجاب  و  زن  حقوق
 (01) شان رهروان و شاگردان و سید

 داد  دست از  را خود  عظمت کرد،  گم را خود  تاریخ  کرد، فراموش  را خود  زبان  که  ملتی هر
 « االفغانی الدین جمال»   . ماند خواهد باقی اسارت و بندگی قید در همیشه برای

 
 هستند روان بربریت و وحشت و جهلدفاع از  پی در پرستو ابوجهل  جاهل ای عده هم باز کهزمان  شب این در    

 خود قهرمان را منطقه ارتجاع ترین سیاه این ، ایادی و دستیاران شاناستعمار دست آله وحشت و  جهل سمبل و
 تنها تپرس سیاه و اندیش سیاه  حلقه این اگر هستند او شورشی خائن داره و هللا حبیب رسمی تدفین پی در ساخته

 قاضی او دارهو  لنگ مالی سراغ در هللا حبیب با  همراه باید ندارند پرستی منطقه و قومیشونیزم  هدف تنها و
 بختی بد و روزی سیه دارن علم همه شده چنین مال محمد عمر هم همو پکتیا و شینوار شورشیان و عبدالرحمن

  آنها به روزی هر وطن بین روشن و آگاه مردم تا کنند دفن شان شده غضب تپه فراز بر نموده جا یک را وطن
  .، چون از لحاظ ایده، نظر و عمل همه و همه دریک مسیر بودندبفرستند بیشتر لعنت و نفرین

 

 " .یابند می نه نجات رسوایی و جاهلیت ضعف، از ندهند، را تحصیل اجازه زنان به اگر مسلمانان" 
 یستن  بدینگونه و ندارد، وجود  هرگز( مرد و زن)  جنس دو این بین تفاوتی خرد و نظر عقل از آفرینش در) سید میگویند    
 طالق اختیار و خانواده تربیت مسئولیت مرد که است این زن و مرد تفاوت باشند، داشته آنرا از نیمی زن و سر یک مرد که
 و مهمتر از مرد زن و کارهای وظائف میان، در این. میباشد فرزندان پرورش و خانه اداره مسئول نیز زن و دارد را  زن

 را ها آن هرگز و دیده می انتقادی دیده با را خود عصر در دینی سنت عبدومحمد سید افغان و بدین گونه  .(تراست حساس
 قهیف میراث با که این پهلوی در که دهد می نشان اسالم در زنان حقوق به نسبت آنها رویکرد همچنینپذیرفتند.  میه ن دربست

 آن و انگاشتند میه ن نادیده هم را غرب در آمده وجود به فکری و فرهنگی تحوالت ،داشتند آشنایی خوبی به مسلمانان فکری و
 .گرفتند می نظر در جدا   شرعی احکام استنباط هنگام در را
 اقدام از یکی ـ سپرد چاپ به «المنار تفسیر» عنوان با مستقل ای مجموعه در را آن رضا رشید که ـ قرآن از جدید تفسیری    
  :کند می اشاره مهم ی مسئله دو به تفسیرش در  وی. است مسیر این در عبده محمد های
 انسانی  های ارزش در مرد و زن کامل برابری یکی 
 الهی آیات فهم در اجتهاد با همسری چند نهادن سر پشت ضرورت دیگری . 
  :کند می استناد «1 نساءال»  ی سورهاز آیه نخستین به مرد و زن انسانی برابری موضوع در او  

َها َیا}  ق وا   النَّاس   أَیُّ م   اتَّ ك  ن َخلََقك م الَِّذي َربَّ ف س   مِّ َها َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَّ َجَها ِمن  ه َما َوَبثَّ  َزو  ق وا   َونَِساء َكثِیرا   ِرَجاال   ِمن   بِهِ  ل ونَ َتَساء الَِّذي للّاَ  َواتَّ
َحامَ  م   َكانَ  للّاَ  إِنَّ  َواألَر  ك    .{َرقِیبا   َعلَی 

 زنان و مرد دو، آن از و آورد پدید او از[ نیز] را جفتش و آفرید «واحد نفسی» از را شما که تان پروردگار از مردم، ای) 
 ریدمب خویشاوندان از زنهار و کنید؛ پروا کنید می درخواست همدیگر از او[ نام] به که خدایی از و دارید؛ پروا پراکند، بسیار

. است واحد جنس از شدن آفریده معنای به واحد نفس از شدن آفریده:  گوید می گاه آن. ( است نگهبان شما بر همواره خدا که
 :است آمده رومال سوره یکم و بیست ی آیه در که چنان. است مرد همانند زن و زن همانند مرد این، بنابر

م   ِمن   لَك م   َخلَقَ  أَن   آََیاتِهِ  َوِمن  ) ف ِسك  ا أَن  َواج  ن وا أَز  ك  َها لَِتس  م   َوَجَعلَ  إِلَی  َنك  ة   َبی  َمة   َمَودَّ  ( َوَرح 
 رحمت و دوستی تان میان و گیرید آرام ها بدان تا آفرید شما برای همسرانی خودتان[ نوع] از که است این او های نشانه از و

 .دارد وجود کامل برابری مرد و زن میان بنابراین،. نهاد
 در است ناچار و است سرپرست بی زنی  هنگامی .میشود اداره دو هر همیاری و همکاری به جامعهسید معتقد است که     

 :افزود می آنگاه کند حفظ را شرافتش و  پاکدامنی اینکه شرطه ب ولی بپردازد بکار که ندارد اشکالی کند، کار خانه از خارج
 ."نباشد  و گناه فساد  مایه که است آن  شرط اما شود ظاهر  حجاب بی زن ندارد اشکالی هیچ از نظر من" 

 خود مادر درآغوش طفل. ابندی میه ن نجات رسوایی و جاهلیت ضعف، از ندهند، را تحصیل اجازه زنان به اگر مسلمانان"     
 دنیا و دین مسائل از طفل درآن  که است  انسان فطری مدرسه اولین مادر آغوش و میگیرد فرا را اخالق و تفکر ابتدائی،  تعلیم
 موجودیت وجود با و باشد علم از بهره بی و ذهن کند جاهل، مادر اگر...  میگیرد شکل شا شخصیت و اخالق و میگردد آگاه

 لتذ رقع در بزودی ملت تمام و یابد میه ن انتقال بعدی نسل به  هیچگاه نعمات این آباد، و  مرفه جامعه و کاردان و الیق مردان
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تربیت و  تعلیم  خود مادران از شان  اطفال اگر ، میرود بودی نا  به  رو نسل کی وقتی   جهان عرصه در.  غلطید خواهد فرو
    1«. نمایند  حفظ را خودش ملی و  خانوادگی افتخارات بود نخواهد قادر باشند، ندیده درست

  میداند بردگی شکل ترین پست  را حجاب االفغانی الدین جمال سید حضرت زمان عالمه ارشادات از یبه تاس عبدو محمد"   
 توجیه است مروج امروز که سمیق به را چادر استعمال که ندارد وجود  متنی هیچ محمدی، غرای شریعت در که دارد ادعا و

  2  ."نماید
 آنرا"  و  میکرد تاکید زنان تربیت بر" زنان آزادی"  بنام کتابش در 1911در سید مکتب از دیگری پرچمدار امین قاسم     

 قرآن مجدد تاویل خواهان و خواند شوم را زنان حجاب وی. میدانست زندگی شئون ردیگ در تساوی کسب ی برا ضروری شرط
... باشد آزاد آن اعضای همه که آنست آزاد جامعه و شود آزاد میتواند اسالمی جامعه ن، زنا شدن آزاد با که بود مصر وی. گردید
 ستیزی زن از بلکه نیست معتبر احادیث و قرآن بر مبتنی دارد وجود اسالمی ممالک در زنان بر  که هایی محرومیت و قیود

 ."میشود دیده وهابیت کیش در عرب فرهنگ اثرات افراطی حالت است کرده نشات جاهلیت دوره بقایای حتی و عرب فرهنگ
3 
 نانیز شیر نموده، دنبال را سید مکتب و راه بیست قرن آغاز در اسالم جهان در نسوان نهضت بردار علم حیثه ب افغانستان   

)  منشیه زااف روح خانم ،(خان للا امان اعلیحضرت خانم)  ثریا ملکه ،(طرزی محمود خانم)  طرزی رسمیه اسما خانم چون
 اعانه پرداخت با که افغان زن ها صد و مستورات مکتب اولین معلمات ،(ثریا ملکه خواهر) طرزی خیریه ،(طرزی زاده برادر
 در. باد شاد شان روح و جاودان شان یاد نمود، افتخار ا و برده نام گرفتند سهم معارف  تعمیم در شان زیورات حتی و نقدی
 بیاورد انایم بران بدل و بگوید طیبه کلمه که انسان فرد هر:"  که خوانیم می افغان زنان  نشریه اولین امانیه دوره النسوان ارشاد
 4."  نمیشود فروش و خرید و درآید نمی هیچکس بندگی و قید در یعنی. میباشد آزاد
به مدیریت اسما رسمیه طرزی که  سیای مرکزی استزن در آ گر اولین نشریه بیدار« رشاد النسوانا» باید یاد آور شد که    

خانم محمود طرزی و سر محرر خانم روح افزا برادر زاده طرزی نشر می گردید. در این اخبار روشنگر در پهلوی اخبار 
داخلی و خارجی، و مقاالتی در رابطه طرز صحبت، اخالق، آشپزی، خیاطی، تربیت طفل، امور خانه ، طرز معاشرت و هم 

موضوع صورت ظاهری و صورت « حسن و جمال » به مالحظه می رسد. در مقاله «  ی خوب زنانخوبی ها» عناوینی چون 
هیچ بها و ارزشی » باطنی مورد بحث قرار داده شده که زیبائی ظاهری بدون زیبائی باطنی یعنی روش نیکو و اخالق حسنه 

! ما طایفه نسوان بیچاره همگی به مقبولی ساختگی ای دختران پاک وطن صفا ناک » و بدین گونه در ادامه می نویسند: «  ندارد 
یعنی استعمال رنگ و روغن مبتال هستیم و تجربتا  عرض میکنم که همین سرخی ها و سفیده ها .... که از خارج به وطن عزیز 

ت خلقتی چهره ما را می برند به جز از ضرر و خسارات دیگر هیچ فایده ندارد.... پوس ما میآید به عوض آن زر و دینار ....
  5« ناک موقتی خراب نسازید. را با چنین رنگها و بو های ضرر ها و سیما های خدا داد ...

 الیتهایفع به ثریا ملکه راهنمائی و شاه تشویق به زنان و بخشید تازه رمق زنان جنبش بهامان للا خان  شاه اصالحات برنامه    
«  لنسوانا ارشاد»  بنام زنان اختصاصی جریده اولین. نمودند آغاز بار اولین برای منسجم و متشکل صورت به سیاسی ـ اجتماعی

« ندداشت بدست را انجمن ء اداره کابل زنان وکالء از نفر دوازده»  که«   نسوان حمایت انجمن»  بنام زنان سازمان نخستینهم  و
 میمعل به علیمردان باغ محله در» منزل تدبیر مکتب بنام اول بار برای نسوان عمومی مکتب .شد گذاری بنیاد دوره همین در

 .گردید تأسیس«  ترکی و جرمنی معلمات
 سوانن مکاتب تا گرفت تصمیم افغانستان سرتاسر در دختران و زنان میان معارف و علم تعمیم بمنظور للا امان شاه همچنان    
 چنین زمینه این در غبار محمد غالم میر. نماید ایجاد نیز کشور والیات در را

 کابل ستور چمن در 1129 سال جرگه لویه ختم از بعد للا امان شاه »:مینویسد

 کرد تشکیل را دیگر رجال عده یک و نظامی و ملکی مامورین از بزرگی مجلس
 رد را زنانه مکاتب تأسیس منجمله و تشریح را حکومت آینده پرو گرام شخصا   و

 گروپ اولین که بود بزرگ مجلس همین در. نمود اعالم دولت هدف کشور تمام
 یدولت ارکان سایر و شاه با بودند عالی تحصیالت جهت ترکیه  راهی که دختران

    6 . «نمودند خداحافظی
ت می خواس جامعه پسر اطفال شدن باسواد آرزوی با خان للا امان که را تعلیماتی    

 وردآ عمله ب سعی بناعا   .نباشد دختران شامل که نبود بسنده برایش ،نماید عملی
. بخوانند درسمکتب شده  به شدن داخل برای آمادههم  سال خورد دختران که

 مکتب به میخواندند درس محدودیت و محرومیت انواع با و منازل در که کودکانی
 دختران هک به شاه فشار آوردند پغمان  جرگه   لویه درتعلیم نسوان  نمخالفی. یافتند راه
 و استدالل با خواست خان للا امان. بخوانند درس خانه بیرون و مکتب در نباید

 همه این که کند متقاعد بودند، اصالحات مخالف که را جرگه لویه وکالء روشنگری
 .نیست اسالمی ضد مکتب و درس به توجه
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 ، دداشتن عقیده که را آنها دالیل ، سند این. سپردند جرگه لویه در شاه عنوانی و تهیه را کتبی درخواست مخالف، جبههاما     
 را یشانا برداشت و اسالم از دوران آن دینی علمای از برخی تفسیر و تعبیر عنوان به ، است اسالمی غیر دختران رفتن مکتب

  : آنها درخواست ستا این .میدهد نشان بخوبی خواندن درس موضوع از
 شان هاینشیمن  در نسوان تعلیم ضرورت" 
 جهت همایونی ذات چون که پردازیم عریضه مان غازی اعلیحضرت حضور به افغانستان ملت مشایخ و سادات و علما ما

 بمکت شان شاهانه ، عالیه توجهات کمال از که حتی برند مي و  برده کار به را بلیغی جهد و جد دولت و ملت ترقی و رفاهیت
 و لتم ترقیات همواره که باشد داشته پاینده را اعلیحضرت مبارک وجود تعالی و تبارک للا ، اند کرده مقرر نیز را مستورات

 های انهدرخ را نسوان تحصیل و تعلیم بایستی شریف فقه به مفتی روایات و مسلمه مسایل اقرار اما. اند داشته ملحوظ را دولت
 شریعت از آن بنابر. نمانند محروم است اسالم ملت ما منصبی فرض که دیني تعلیم آن از تا باشد شان محرم اقارب از خود

 یک هک ستر و حجاب مسئله تا نشود، ها مکتب در نسوان جمعیت تعلیم که میشود امید ، ما غیور مختار خود االمر اولی پروری
 ندی خادمان این نزد به موضوع این در که شرعیه معلومات آنچه. شود بهتر و خوبتر اسالمی نسوان برای ضروریست فرض
 مالکم اسالمی علمای دیگر از مسئله این در اال و ، بهتر  بشود مایان نوشتهء بر تسلی  واال حضور اگر ، شد عرض بود مبین

 ."فرمایند حاصل را موثقه های فتوا و وافره معلومات هم خارجه
 روجخ که گویید مي علما شما اکنون:"  کهنمود  استدالل این روند شد با آنهم در آن جلسه توقف موقتچند مجبور به  گر شاه    

 اما ، تفقیمم شریف شرع مراعات محض شما با تان مفکوره   این در ما بالفعل ، نیست(  پسندیده)  مستحن تعلیم برای نیز صبیات
 دبغدا ، المقدس بیت ، شام ، منوره مدینه   ، معظمه مکه   مصر، ، سند ، هند فضالی و اسالم عالم علمای دیگر که کنم نمی گمان

 واحده رغی تعداد به اسالمی معظمه   بالد ینا از یکی هر در که زیرا ، باشند مّتفق شما با نظریه این در ترکیه و کوفه ، بصره ،
 اراده و امر شان هاي درخانه را صبیات تعلیم حضرات همین  مفکوره   طبق بر بالفعل خودم...  است دموجو  اناثیه مکاتب
محمد صادق خان مجددی مطالعه « خاطرات سیاسی» رسالهآن دوره در  تعلیمات نسوان را در با مخالفو ) دشمنی  7 . "میکنم

   نمائید( 
 همسری چند با تمخالف مورد در را انش گاه دیدبتاسی از اندیشه های استادش سید افغان ( ۹۱۹۱-۹۴۸۱) عبده محمد شیخ    

 الوقائع» مصریِ  روزنامه در ای مقاله ۴/۳/۹۴۴۹ تاریخ او به. کند میابراز  زنان آموزش و مسلمان خانواده مدیریت شیوه و
 :ه بود کهنوشت چنین«  همسری چند»  پدیده درباره آن از جایی در و نوشت«  المصریة

 می که بداند بخوبی که صورتی در آورد، در خود نکاح حباله به را زن چهار تا داده اجازه مرد برای محمدی شریعت»     
 همسر کی از باالتر که نیست روا کند عدالت اجرای تواند می که نباشد مطمئن اگر و کند برقرار را عدالت همسرانش میان تواند

 .«کند اختیار
 و ممکن نا است امری همسران، میان عدالت قراری بر دهند می نشان که کند می ذکر را احادیثی و آیات عبده شیخ سپس    

 که است الزم مردان بر:» نویسد می سپس و کند می گو باز را همسری چند زیانبار اجتماعی نتایج و ناگوار های پیامد همچنین
 عدالت قراریبر به قادر که حالتی در گزینند بر همسر یک فقط که است این نخست گزینه. کنند انتخاب را گزینه دو این از یکی
 صراحتا مجید کالم که چرا( رسد می مشاهده به هستند همسر چند که مردانی در معموال   که آنگونه) نباشند خود همسران بین
: »  گوید می که آیه از بخش آن اما ،« بگیرید همسر یک فقط پس کنید می اجرا  را عدالت که نبودید مطمئن اگر: » گوید می

وا   نَ  لَك م َطابَ  َما َفٱنِكح  َسآءِ  مِّ  که این از پیش که است این دوم گزینه و«.  ِخفت م فِان: »گوید می که است آیه دیگر بخش به مقید« ٱلنِّ
 و آگاهی است الزم عدالت اجرای برای ها آن بر که کارهایی به نسبت باید بکنند چهارم و سوم و دوم همسر برگزیدن به اقدام

 .«کنند پیدا اطالع
 چرا رسد می خود اوج به زنان حقوق خصوص در اسالم احکام و قرآنی آیات از عبده شیخ بینانه روشن برداشت جا این در   
 یانم در هم سابق در که را عادتی خواسته فقط آمده" ِخفت م فِان" آیه در چه آن که فشاری می نماید  پا اعتقاد این بر ایشان که

 ستنی همسری چند به مسلمانان ترغیب معنای به این و است ساخته مقید عدالت با را آن اما بشمارد روا بوده عرب جاهلیت مردم
 عادت رواست که دهد می فتوا عبده محمد شیخ. بسازد هم متنفر عادت این از را مسلمانان خواهد می ای گونه به بلکه هیچ، که
 :زیرین دالئل به نظر شود ساخته ممنوع و باطل همسری، چند

 .یافت نخواهد تحقق هرگز شرط، این و شده عدالت به مشروط قرآن در همسری چند ــ
 و نفقه زمینه در را ها آن حقوق و کنند می رفتار بدی با خود همسران با گزینند بر همسر چند که صورتی در مردان غالبا   ــ

 ن،آ ناگوار پیامدهای به توجه با توانند می شرع قاضی و مسلمان زمامدار رو، همین از. گیرند می نادیده تسهیالت کردن فراهم
 .بسازند ممنوع را همسری چند
 رب را فراوانی های مصیبت که آید می پدید دشمنی و اختالف ها آن فرزندان میان آن تبع به و متعدد همسران میان خانواده در ــ

 .کند می تحمیل خانواده
 یوقت هر تواند می که بگذارد شرط نکاح عقد اجرای هنگام در زن که رواست مالک و ابوحنیفه مذهب برپایه نمونه، برای.... 
 .بدهد طالق را خود خواست دلش که

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. دجوی می تمسک مسلمانان فقهی میراث از مستند اتی به خود دیدگاه تایید برای او. است طالق سخت اجرای طرفدار عبده    
 ضرورت که این مگر است ممنوع طالق، که این یعنی است، ممنوعیت طالق، در اصل: »آمده عابدین ابن حاشیه در مثال، برای
 موجب و است الهی نعمت کفران و است مغزی سبک و حماقت بارز مصداق باشد موجب بدون طالق اجرای اگر. کند ایجاب
 .«شود می فرزندان و خانواده و زن شدن اذیت
 ویاگ بود،" شریعت مقاصد" و" مصلحت" متوجه بیشتر ها فتوا و ها اجتهاد این کردن طرح هنگام در عبده شیخ همه، این با    
 رامح مصلحت طبق بر" مباحات" ندارد اشکالی اما نیست، جایز حرام، ساختن حالل یا حالل ساختن حرام که بگوید خواست می

 دالیلی و ها فتوا این گمان، بی. بود همسری چند تحریم طرفدار عبده شیخ راستا همین در. شوند داده قرار واجب یا شوند شناخته
 9.است مسلمانان فقهی میراث مسلّمات برخالف کرده مطرح ها فتوا این توجیه برای عبده محمد شیخ که

 خواهند می و هستند زنان آموزش مخالف که ایستاد کسانی برابر در تمام قوت با عبده محمد شیخ زنان، آموزش زمینه در    
 بلکه کند نمی تربیت را خود فرزندان سواد، بی و ندیده آموزش زن عبده، اعتقاد به. دارند نگه مانده عقب و جاهل را ها آن
 نیست هولناک ورطه این از رهایی برای امکانی و سازد می گرفتار ای عدیده های مصیبت به هایش کاری ندانم با را ها آن
 .... .بیاید بر کامل صورت به خود دختران و پسران تربیت عهده از خوبی به بتواند و شود آگاه و باسواد مادر که این به جز
 شرعی نصوص از برخی به او. است مسلمان زن حجاب درباره او دیدگاه زنان، مسائل درباره عبده مهم نظرات جمله از    

 ردیگ و مصر در او زمان در که را حجابی هرگز اسالم شریعت که کند می تصریح او. کند می استناد خود دیدگاه تایید برای
 این او، نظر به. است رسیده ارث به مسلمانان به دیگر های ملت از عادت این و نکرده تشریع بود متداول اسالمی کشورهای

 دهچسپی دین به که است مضّری های عادت از بلکه ندارد شرعی مبنای بپوشاند را خود پای کف تا سر فرق از مسلمان زن که
 :که ام رسیده نتیجه این به من لبامط این مطالعه با .است بیزار کلی به آن از دین و
  میا گل تگاب، محمد صادق خان و فضل عمر خان مجددیمخالفت های مال ها و به اصطالح روحانیت به ) به تحریک ،

نسوان، سن  تعلیمات بهمجموع و  در معارف با( مال های مکتب دیوبنددیگر  امثال آنها قاضی عبدالرحمن، مالی لنگ و...
 و غیره جهت و واقعیت شرعی نداشته صرفا  سرکوب انقالب روشنگری، تعدد زوجات ازدواج و حتی ازدواج صغیر ها، حجاب 

  استعمار در جامعه ما بود. بیشتر ر تسلط الدین افغان و نهضت امانیه و خدمتی بجمال مکتب سید 
 محمود کواکبی، ، رضا رشید عبده، محمد افغان، سید سطحن نزدهم و شروع قرن بیست میالدی در قرجریان در در 

سید قاسم ، عبدالهادی بابا عبدالعزیز، میر و انیس الدین محی خانم روح افزا ،نم اسما رسمیه طرزی، ملکه ثریا وخا طرزی،
 مشعل روشنی و صراحت این با که دارم سراغ را اشخاصی کمتر امروز اسالمی جامعه در ایشان مثل دیگر های صد..... داوی
 را اعدام حتی و زو النه و زنجیر و زندان و کشور های شان از اخراج و تبعید درد سید رهروان. باشند شده جهان مسلمین راه

 دگران رد سید مکتب از غیر توان میه ن را فداکاری و گذری خود از این که باشند راحت و بوده آزاد و بیدار دیگران تا پذیرفتند
 .بس و است اسالمی جامعه نجات راه من نظر به رهروان و سید راه. نمود سراغ
  ریافتد توان می سیاست و دین مورد در االستبداد طبایع متن دربا توجه   عمیق این است که: دقتولی نکته دیگر قابل 
 وس یک از او زیرا است، بوده«  سیاست نهاد از دین نهاد»  تفکیک بلکه«  سیاست از دین»  کردن جدا نه کواکبی مراد که

 و اعتقادی امور در حکومت دخالت بطالن آن پایه بر تا کند می نفی را ها انسان اندیشه و ذهن بر حکومت تسلط و نفوذ امکان
 به ،«نیست دین امر در مداخله حق را سلطنت» که صریح عبارت این نوشتن با دیگر، سوی از و دهد نشان را مردم فکری
. داند می« سیاست» از دین کردن جدا از نه گوید، می سخن دین امر در کردن دخالت در«  حکومت» نبودن حق ذی از روشنی
 ودرهنم. است گان گذشته عقاید و آراء از مقلدانه روی دنباله نفی و اجتهاد اسالم او، داران مشعل و سید نظر از راستین اسالم
 ونچ نهضتی به مسلمانان:» نویسد می باره این در کواکبی .است گرایی ظاهر و گرایی جزم خرافات، از دین پاالیش شان های

 1.«گرداند باز خود اولی خلوص به را اسالم و کند پاک خرافات از را آنان اذهان تا نیازمندند، مسیحیت در پروتستان نهضت
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