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 ۸۰/۸۹/۶۸۰۲         احسان لمر

 مردم حاکمیت دموکراسی،
 (11) شاگردان و افغان الدین جمال سید دید از

 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

 
 روان بربریت و وحشت و جهل از دفاع پی در پرست ابوجهل و جاهل ای عده هم باز که زمان شب این در    

 قهرمان را منطقه ارتجاع ترین سیاه این شان دستیاران و ایادی استعمار، دست آله وحشت و  جهل سمبل و هستند
 طقهمننژاد پرستی و  و قومی شونیزم هدف تنها و تنها پرست سیاه و اندیش سیاه شوم حلقه این اگر. ساخته خود

 ینوارش شورشیان و عبدالرحمن قاضی او داره و لنگ مالی سراغ در کلکانی هللا حبیب با  همراه باید ندارند پرستی
 تپه فراز بر نموده جا یک را وطن بختی بد و روزی سیه دارن علم همه شده هم عمر محمد مال چنین وهم پکتیا و

 ونچ بفرستند، بیشتر لعنت و نفرین  آنها به روزی هر وطن بین روشن و آگاه مردم تا کنند دفن شان شده غضب
  .بودند مسیر دریک همه و همه عمل و نظر ایده، لحاظ از

 
ه  إِن  

رُ  ال هللا  یِّ ا ُیغه ت ى بِقهْوم   مه ُروا حه یِّ ا ُیغه هنفُِسِهمْ  مه  بِأ
 

 یعل رد"  رساله اخیر و" شد ضعیف اسالم چرا"  مقاله در  چنانچه مینمود استناد مبارکه آیه این به رها با دسی     
 ار اصالح مسلمین اول که است" نفوس تطهیر"  و" عقول تنویر"  هدف که است نموده تحریر اخیر در آنرا" الدهرین

 حضرت قوله ب و نمایند شستشو و پاک را خویش نفس و بپردازند، دانش و علوم آموزش به نموده شروع خود از
 ملل اریبید او کلی دفه نمایند ایجاد را خود حاکمیت بتوانند  تا( بزدایند صیقله ب آئینه رخ اول)  (رح)  بلخ موالنا
 و غنا: "سدمینوی چنانچه. باشند داشته نقش حکومت و دولت در بتوانند آنها تا بوده شان  وظایف و حقوق به نسبت
 قبیله هر و امم از امتی هر شهرت و شان عزت و کلمه علو و قدرت و سطوت و سلطه و راحت و امنیت و  ثروت

 استقامت .اند بوده پسندیده سجایای به متصب و فاضله اخالق به متخلق امت آن افراد  که است بوده آن در قبائل، از ای

 1." آن ملکات تهذیب عقلیه قوای تعدیل و بینائی و بصیرت به اال نپذیرد وجود هرگز سجایای اعتدال و اخالق
  اهش ناصرالدین به اساسی قانون طرحی چنانچه بود،( جمهوریت) یعنی خالفتی نظام خواهان ایران  به سفر در     
 رد کشاورز و کارگر با  ستمه شاه که من  است ممکن چگونه!  آقا حضرت:  گفت و آشفت بر وی اما نوشت قاجار
 شما تسلطن پایه و شاهی عظمت و  تاج و تخت که بدانید پادشاها،: "  گفت جوابه ب  سید ؟ بگیریم قرار  ردیف یک
 از رت مفید کشور در  هنرمند بزرگر، دانشمند،. ماند خواهد تر پایدار اکنون ازهم و بهتر مشروطیت رمانف صدور به

 ان فرمانروایان و  حکام ستم جورو و استبدادی قدرت همه این با قاجار سلطنت. شمایند امیران و شما عظمت و  مقام
 ومتحک باید ایران برود دست از رصتو ف شود فوت وقت ازآنکه پیش بشنوید من از .است انقراض به رو شایست

  2. " شود مشروطه
 : گفت جوابه ب افغانی و پرسید ایران شاه با را اختالفش علل وی از روس تزار ، روسیه در      
 ،است شاه با حق:  گفت زارت کرد، مخالفت او ولی داشتم شورایی حکومته ب اعتقاد من که بود این اختالف"      

 اعلیحضرت:     گفت پاسخ در سید درآید؟ مملکتش کشاورزان ارادهء تحت که بود خواهد راضی پادشاهی چگونه
 انتظار در و  نشسته کمین در دشمنانی تا باشند خود شاه دوستان کشور مردم میلیونها است بهتر میکنم فکر من!  تزار

 ".  فرصت
:  گفت میدانست"  آگاه نا و اراده سست"  را م مرد که شاه جوابه ب(  مصر شاه)  پاشا توفیق خدیو دربار در     

 مانند مصر ملت گمان بی.  بگویم را  سخنم اخالص و آزادی  با ندده اجازه مملکت فرمانروای که دارم آن امید"
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 پس نیست، بهره بی نیز  خردمند و  عالم اشخاص وجود از اما نیست تهی آگاه نا و اراده سست افراد از ملل دیگر
 مخلص این نصیحت اگر کرد خواهند نگاه شماه ب روزن همین از نیز آنان کنید نگاه مصر ملته ب منظر این از اگر
 ندگاننمای گزینش و انتخابات فرمان و گردانید، شریک کشور مدیریت در شورا طریق از را مردمان و کنید، قبول را

 و سلطنت دوام برای قطعا   گردد اجرا مقام آن اراده به و شما نام به و وضع و نوشته قوانین تا کنید صادر را ملت

 3." بود  خواهد تر  مفید و بهتر شما یروای فرمان  تخت استواری
  ونبیر از بعد دربار وزیر  مینمود بازی و بود مصروف خود تسبیح های دانه با عبدالحمید دربار در ترکیه در    
 انسان میلیونها با دارد حق سلطان که است چگونه: "  که شنید پاسخ در  نمود گوشزد سید به  را نکته این شاه رفتن
 رست از حرف این شنیدن با وزیر!  ؟"کند بازی خود تسبیح با بخواهد گونه هر ندارد حق الدین جمال اما کند بازی
. میباشد یدیکتاتور و  مطلقه نظام ضد که رسانید ثبات با درباریان به عمال   بدینگونه. نمود فرار گفته ترک را سالن
 رایشب سید دیگر باری نمود، آمادگی به تظاهر وی که گفت سخن یشورای دولت تشکیل برای هم بدالحمیدع به باری
  اطالع به را کشور جاری حقایق که را خائنت یکان نزد و کارگیر به را محمود سلطان جدیت و  قاطعیت: "  گفت
 شدن آشکار جرات خائنان تا شو آشکار مردم توده میان در بزن، کنار خود از را ها پرده کن، مجازات نمیرسانند تو
ة لِکُل   و  "   است اجل آدمی نگهبان بهترین که دانب نکنند، پیدا ل   أُمَّ لُُهم   جاء   ف إِذا أ ج  أ ِخُرون   أ ج  ت  س  ة   الی  ت   و   ساع  س  ِدُمون  الی   ق 

 3( 33 ــ اعراف سوره"  )
 برایشان ها باالئی اینکه نه دهند تشکیل را خودی نظام و دموکراسی  آگاهانه مردم که داشت نظر سید اینهمه با    
 .میگیرند ایشان از دوباره  آنرا نخواهند زمانیکه زیرا دهند تحفه
 است؛ ضروری استبداد از جلوگیری برای جامعه افراد آگاهی سطح باالرفتن سو یک از که  دریافتم سید عقاید از     
: یسدنو می مطهری مرتضی. است ناپذیر اجتناب کاری مستبد، حاکمان و خودکامه نظام با مردم مقابله دیگر، سوی از
 اهیآگ و شعور بگیرد را استبداد جلوی تواند می آنچه امر درنهایت. کند پیدا استبداد شکل است ممکن رژیمی هر»

 در آگاهی چنین و احساس چنین و شعور چنین که وقتی. است حاکم کار بر آنها نظارت و مردم اجتماعی و سیاسی

  5. «شود می کشیده بند در استبداد سیاه اژدهای که است وقت آن شد، پیدا مردم توده
 آثار و ایجنت جهت از هم کنند، می رفتار توزی کینه و دشمنی به دانشمند و دانش با گران استبداد خواندیم که قسمی    
 ادی به را خویش فرومایگی که چرا کند، نمی تحمل را خود از برتر افراد مستبد، زیرا دانش؛ نفس خاطر به هم و

 و استبداد میان که است رو این از. «باشد می ها سلطنت همه از تر قوی سلطنتی را علم» که یابد می در و آورد می
 دانندب مردم که است این غربی گران استبداد برای پدیده ترین انگیز وحشت. بود خواهد میان در دایمی جنگ دانش،

 مردم همچنین. بشناسند نفس عظمت و شرف و عزت معیار عنوان به را آزادی و است «زندگی از افضل آزادی» که
  .یابند آگاهی انسانی وظایف به و بیابند را ظلم رفع های راه و شوند آشنا آن حفظ چگونگی و خویش حقوق با

 بر بداداست تأثیر پیرامون خود بحث ادامه در ایشان. بودند قائل کتاب برای فراوانی اهمیت  رهروانش و افغان سید    
 زا رفت برون  راه بزرگ عنوان به را توحید مفهوم و نهد می کتاب بر را خویش های استدالل و فشار تمامی دانش،
  اساس این بر. کند می برجسته قوی، و بزرگ چه و ضعیف و کوچک استبداد چه استبدادی، ساختار و فرهنگ

 ،دارد اهمیت آن از پس آنچه اما. است ممکن نا پدیده، این از مشترک درکی آمدن فراهم بدون استبداد رفع افزاید می
 و آموزش بدون که میگوید سید. است مدت دراز و مداوم تدریجی، فرآیندی در استبداد رفع و دفع راه در کوشش
 استبداد با مبارزه در توان نمی شجاعت، مانند اخالقی صفات ارتقاء و مردم فهم و درک بردن باال جهت در پرورش
 .شد کامیاب

 راهی ،«نشود مختل امور که کنند بدل چه به را استبداد»  که معنی این در اندیشیدن بدون استبدادی نظام با مبارزه    
 کامه، ودخ قدرت سرنگونی مرز تا استبداد نفی که بودند دریافته شاگردانش و سید. گشود نخواهد گری داد و رهایی به

 لحاص بی اما دشوار تالشی استبدادی،  سیاسی نظام گزین جای عنوان به  اثباتی طرحی کردن آماده و  تهیه بدون
 در یراز بگیرد، شکل چهارم سه از باالتر اکثریتی یا همگان رأی با باید جایگزین نظام سید رهروان دیدگاه از. است

ه ن ار قانونمند و برابر آزاد، نظام که مردمی و بود، نخواهد مثبت کار فرجام نشود، فراهم همگانی توافق که صورتی
 ازانپیش ت نقش به زمینه همین در و.    پیوندند می گران استبداد صف به و گریزنده می دموکراسی از شناسند، می

 آنان، یاندیش هم پرتو در تا کنند می تأکید نخبگان میان گفتگو ضرورت همچنین و مردم راهنمایی در سیاسی اصالح
 وانینق این قبول تا گردیده مستعد طبیعت روی از ملت» و یابد انتشار مردم میان در «مناسب سیاسیِ  اساسی قواعد»

 . «باشد خویش حاکم خود که نماید
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 خان محمود شاه سردار حکومت  دوران و خود کشور در(  53 ـ 1431)  سالهای در را سید طرح این واقعیت    

 ار اجتماعات و احزاب تشکیل پارلمان، ، ها بلدیه انتخابات شموله ب ها آزادی سلسله یک دولت که نمودیم مالحظه
 نعیم رادسر و داخله و دفاع وزیر داود سردار قبلی،  صدراعظم خان هاشم)دربار داخل از آن پهلوی در مگر و داد

 نمودند می تالش آن  سرکوب و ناکامی جهت در گوناگون های توطئه و ها دسیسه با شان عمال کمکه ب(  برادرش
 وریدیکتات و گرفتند پس وا را شان اعطای داران دولت مدتی کوتاه از بعد نبودند دموکراسی آماده آگاهانه مردم چون و

 امتیاز خانواده که است آن دیگر نمونه 1352 سرطان کودتای شد، مسلط دوباره(  13 ـ 1453)  خان داود سردار

ه ب آزادی و دموکراسی بسوی گامی هیچ سال پنج در و دادند  سقوط را مشروطه دهه نظامی حرکت با سلطنت باخته
 .نبرداشتند  مردم
 کند،ن نشات ملت خود بطن و متن از اگر پارلمانی نیروی: »  بود گفته دموکراسی آگاهانه پذیرش رابطه در سید     

 نیقی باید باشد آمده کار روی خارجی نیروی هم یا و رئیس  یا و امیر فرمان اثر در که پارلمانی هر. ندارد مفهومی

  1.«است نیرو  همان اراده رهن  استمراریتش و بقا که باشد داشته
 روریض استبداد از جلوگیری برای جامعه افراد آگاهی سطح باالرفتن سو یک از که بودند معتقد شاگردان و سید    

 واکبیک  گفته چنانچه است ناپذیر اجتناب کاری مستبد، حاکمان و کامه خود نظام با مردم مقابله دیگر، سوی از است،
 شعور دبگیر را استبداد جلوی تواند می آنچه امر درنهایت. کند پیدا استبداد شکل است ممکن رژیمی هر» :بود گفته
 چنین و احساس چنین و شعور چنین که وقتی. است حاکم کار بر آنها نظارت و مردم اجتماعی و سیاسی آگاهی و

 7.«شودمی کشیده بند در استبداد سیاه اژدهای که است وقت آن شد، پیدا مردم توده در آگاهی
 پاسخگو حکومت خود، سستی و غفلت با مردم و نگیرد قرار ملت مؤاخذه و پرسش مورد هم عادل حکومتی اگر    
 متیحکو چنین که آنگاه زمان، گذشت با و پوشد  می استبداد جامه شتاب با حکومتی چنین کنند، رها خود حال به را
 داداستب شر از باشد، برخوردار  دیگر جانب از منظم اردوی و سپاه و سو یک از ملت نادانی ــ ترسناک نیروی دو از
 .یافت نخواهند خالصی آن
 از دارد هراس چون و کند می تحمیل ملت بر را خود شخصی های نباید و ها باید و فردی اراده مستبد، حکمران    
. نماید می تحمیل جامعه بر را خفقان و سکوت کنند، مطالبه را خویش حقوق آزادانه و بگویند سخن آزادانه مردم اینکه

 د،نمای حکومت خویش اراده به مردم امورات در مستبد حکمران »: است گفته صریحا   مورد، این در کواکبی چنانکه
 که دارد آگاهی خود، چون و شریعت؛ قانون به نه ایشان، میان در کند حکم خود نفس هوای با و ایشان،  اراده به نه

 و ماند بسته ایشان دهان که گذارد نفوس  ها میلیون دهان بر خویش پای  پاشنه الجرم باشد، می متعّدی و غاصب

 بیستم قرن آغاز در را «  نباید و باید»  و فردی  اراده این نمونه 8. «نتوانند حق مطالبه یا حق روی از گفتن سخن

 تره خان،  داود سردار صدارت خان، هاشم سردار برادرش و خان نادر خان، عبدالرحمن های نظام در خود کشور
  نمودیم مالحظه طالبان و جهادی های تنظیم شموله ب امین و کی
  تهبرخاس ملت خود درون از که هنگامی مگر کند پیدا حقیقی ارزش تواند میه ن ملتی هیچ برای پارلمانی قدرت"     
  ،گیرد صورت ستا او محرک و فرمان  که خارجی قدرت یا و امیر یا پادشاه امر به که پارلمان هر  تشکیل  و باشد
 و کرد ازآغ نفوس و عقول از را کار باید. میکند پیدا بستگی آن دهنده تشکیل شخصی  اراده به و بود خواهد پایه بی

 4." پرداخت حکومت به دوم درجه در
 داندانشمن و خفته یتیم کودکان عنوان به را مردم یا عوام ــ مادر عنوان به را آزادی پدرــ عنوان به را حق کواکبی    

 نسخ گان کامه خود برابر در دارندگی باز عامل نقش از کند، می یاد یتیمان این رشید برادران عنوان به را جامعه
 جنگ، داستعدا اند گفته که چنان آورند، حساب به را آنان مجبورند مستبدان باشند، نیرومند اگر مظلومان: »  گوید می

  11. شود مانع را جنگ

 گفتار هک بدانند و باشند دارا را خیر پذیرش و شر زدن پس توانایی و بشناسند را شر و خیر کشور یک اتباع اگر 
 خواهد می مستبد اما. باشند امان در استبداد شر از توانند می نباشد، هوا در موجی جز و حاصل بی کردار، بدون
 سید .میباشند ضیرا آنها گونه بدین بگویند، تملق و کنند فروتنی سگ مانند و برسانند فایده او به گوسفند مانند او اتباع
 نرهروا رهنمود کند؟ خدمت مردم به که آمده پدید مستبد یا اند شده خلق مستبد به خدمت برای مردم آیا که پرسد می
 ام،لج آن داری نگاه راه در که نماید؛ قید لجامی با را استبداد وحشی خردمند، رعیت: »  که است آن میان این در سید
 بر را او آرد، صولت اگر و بجنباند لجام کند، سرکشی خواهد چون و ماند ایمن او گزند از بازد، را خویش جان

  11.«بندد
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 ارک و شد مستبد حاکم دچار ملت اگر: "  نوشت الوثقی عروة در( المستبد الحاکم سلطه و االمه)  مقاله در سید       
 خواست که طور هر حاکم و تنگرف صورت  عمومی اراده اعمال و مشورت و عقد و حل طریق از امور جریان و ها

 ادلع حاکم... نیست اقتصادی و فرهنگی و علمی و اجتماعی ماندگی عقب و ذلت و بدبختی و  شقاوت جز کرد، عمل

  12."  رساند دخواه سعادت و ترقی و رفاه و عدالت به را جامعه عموم نظر و اراده به متکی و

 به انسان رد را پسندیده اخالق استبداد کواکبی، نگاه در دارد تاثیر مردم اخالق بر حتی استبداد که بود معتقد سید     
 را انایش که چرا ،ور زد کینه خود خویشان بر انسان که شود می موجب استبداد. کشاند می نابودی یا فساد یا ضعف
 کشور نسانا که شود می سبب استبداد اینها، به افزون. هستند او به رساندن آسیب پی در که داند می گران استبداد یاور
 وادهخان داشتن دوست از انسان که شود می باعث استبداد. ندارد امنیت وطن در که یابد می در زیرا کند؛ ترک را خود

 دخو دوستان به انسان که شود می موجب استبداد همچنین. ندارد اطمینان دوستی این دوام به زیرا کند، نظر صرف خویش

 13.برسانند قتل به را وی حتی و بزنند آسیب وی به شوند مجبور آنان است ممکن که چرا نکند، اعتماد

 تأثیرات رینت عمیق استبداد کواکبی نظر در شاید و است عمیق بسیار جامعه اخالق بر استبداد کننده تباه و ویرانگر تأثیرات    
 فرمان ماند؛ می بدخویی فقدان را آن اگرچه کند، می زایل را مردی جوان استبداد. گذارد می اجتماعی و فردی های ارزش بر را

 بر بغض و کراهت با را بزرگان احترام خواند، می اختیار و اراده را آن اگرچه آموزد، می مردم به ُجبن و ترس از را برداری
 کند، می ناتوانی و عجز رهگذر از فجور و فسق کاهش ادعای کند؛ می معرفی محبت و میل روی از را آن اگرچه انگیزد، می

 آن آمار و کند می پنهان را غیره و ضرب و قتل قبیل از ها جریمه سرانجام و نماید؛ می دینداری و پاکدامنی راه از آنرا اگرچه
 13.اند اندک جرایم این که شود می مدعی آمار در کاری دست با اینکه تا دهد، می نشان کم را

 جای به اخالقی های قبح و ها حسن که کند می فاسد و  قلب ای گونه  به را اجتماعی و فردی های ارزش  نظام  استبداد،    
 های ودهت همه، از بیش ها ارزش نظام فروریختن قربانی. نمایند می زیبا ها زشتی و زشت ها زیبایی شوند، می نشانده یکدیگر
 هک جفای و آن گری ویران و فساد برابر در و گیرند می خو استبداد با مردم از بسیاری که است آن دردناک واقعیت. اند مردم
 رپذی فرمان داده رضا ایشان:» سید شاگردان از نقله ب آورند می فرود تسلیم سر دارد، می روا اجتماعی و فردی اخالق حق در

 را لممتظّ  کننده شکایت و مطیع را آن تارک و فاجر را حق طالب تا ساخت معتقد را ایشان استبداد که نمودند قبول خود و شدند
 را گزاری نصیحت تا کردند استبداد پیروی که همچنان. دانستند امین پرهیزگارِ  را بیچاره گمنام و ملحد را دقیق باهوش و مفسد

. نهادند نام بیماری را رحمت و حماقت را انسانیت و جنون را حمیت و سرکشی را مردی جوان و عداوت را غیرت و فضولی
 خویی خوش را فطرتی پست و لطف را دنائت و تدبیر را حیلت و سیاست را نفاق تا کردند همراهی[ استبداد] او با نیز و

 15.«شمردند

 منظا در رو این از. دهد می تنزل آنان از تر پست حتی و حیوانات حد در را انسان استبداد که دارند عقیده سید مکتبیان    
 اخالق یعنی ناموس. شود می دریغ ها انسان از اخالق، به بندی پای ضامن عنوان به و «ناموس»  مثابه به قانون استبدادی

 ره بودی، روا پروردگار جز را کسی پرستش اگرچه: » اند گفته که است بلند اندازه آن تا اراده جایگاه. است«  اراده»  همان
 رشما به اراده صاحب حیوان پس. است نبات بر حیوان ممیزۀ صفت اراده. «کردندی اختیار را اراده پرستش خردمندان آئینه
 است شده سلب او از حیوان حقوق حتی ندارد، اراده خود از و است اسیر استبداد چنگال در که انسانی اساس، این بر. رود می
 11.کند می رفتار مستبد فرمان به بلکه خویش اراده فرمان به نه او واقع در. انسان حقوق به رسد چه تا

 را جامعه زشت و بد و کند می مجبور نفاق و کاری ریا به را جامعه های نیک مردم، اخالق کردن فاسد با استبدادی نظام    
 و دادن پس حساب از حال عین در و بکنند و بگویند خواهند می چه هر امن، های حاشیه از مندی بهره با که دهد می میدان
 نظام در. کنند می برمال را گران استبداد مظالم نه و دهند می عادالنه شهادت نه ترس، از مردم. باشند مصون شدن رسوا

 نظام در  خطیبان و واعظان. نیستند منکرات از نهی به قادر ندارند، ایمنی و قدرت اما اند مند غیرت که کسانی استبدادی،
 از که حتنصی و موعظه آن چون است بدور تاثیر از شان کالم و میشوند برگزیده ریاکار چاپلوسان متملقین، از غالبا   استبدادی،
 .است آمد کار نا و مرده بذر یا تخم مانند نباشد قلب عمق و اخالص

 اریبرخورد با توانند می مردم آزادی، اداره در شاگردان و سید تعبیر به یا استبدادی، نظام برخالف دموکراتیک نظامهای در    
 نتقادا شالق با را قویا پردازند، می ضعفا نقد به که گونه همان و کنند منکرات از نهی اخالقی، های انسان عنوان به ها ایمنی از

 حاکمان با جامعه نظم و قضایی امور در و کنند «پرتاب رؤسا و شوکت صاحبان بر خویش مالمت تیرهای»  و بنوازد خویش
 رفتار اخالقی های ارزش برمدار باشند، اخالقی هایی انسان توانند می دموکراتیک نظام در فقط مردم این، بنابر. نمایند گفتگو
 های نسبت و تهمت از باید اما دهند، بازتاب مطبوعات در را خود سخنان و بنویسند و بگویند که آزادند مردم همچنان و کنند

 محدود رهگذر از گری پرسش از داری خود و حاکمان برابر در سکوت اما است؛ بار زیان نظمی بی و ناامنی. بپرهیزند زشت
 در کسی چه: » شود می حاکمان استفاده سوء موجب آزادی ساختن محدود. دارد تری افزون زیان نظمی بی از آزادی، کردن
 هخف را آزادی یعنی خودشان طبیعی دشمن ساخته، آهن از زنجیری را محاسبه و قید موی یک که نیست ضامن حکمرانان باب

 17«نمایند
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 به جامعه سیاسی امور محاسبه و گری پرسش نظارت، وظیفه دموکراتیک، های نظام در که شود می یادآور کواکبی     
. وشندبک بدی از داشتن باز و نیکی به امر در و کنند نظاره دقت به حاکمان کار در تا شود می واگذار( پارلمان)  مردم نمایندگان

ل ت کُن  : »   که کند می همراه قرآن از ای آیه ذکر با را خود سخن این او کُم   و  ة   ِمن  ُعون   أُمَّ یرِ  إِل ى ید  یأ ُمُرون   ال خ  ُروفِ  و  ع  ن   بِال م  و  ه  ین   و 
نِ  ک رِ  ع   .113 ــ 3 عمران  آل «ال ُمن 

 «   بدی از نمایند نهی و نیکی به امر و خیر سوی به نمایند دعوت که باشند شما از گروهی باید »
 قائل قدسی و الهی جایگاه خود حاکمان برای اینان زیرا ماند می زهر به عوام ابلهی و نا فهمی افغان سید رهروان نظر از    
 را باور این یا و دانند می زمین در خداوند سایۀ را وی یا و نهند می او دل برفراز را خداوند دست که معنی این به شوند، می

 18.«کشد انتقام او خود از سپس و جوید انتقام او با نخست. خداست شمشیر ظالم: »که میدهند اشاعه

 تیاراخ که نظامی یعنی استبدادی، نظام در تربیت معنی، این به. نیست عمل و علم جز چیزی تربیت کواکبی، دیدگاه از    
 تا ندک می مجبور را مردم تلقین، و تبلیغ رهگذر از استبداد زیرا شد؛ نخواهد حاصل باشد، گران استبداد دست در مردم کارهای
 همانند ها انسان استبدادی، نظام در. ندانند قبیح را همه این و شوند پذیرا را نفاق و فریب و تزویر و شمارند مباح را گویی دروغ
 هن و است مقصود نه استبداد، عهد در صحیح تربیت» رو، این از. برند می سر به الضمیر فی ما کتمان و ترس در اسیران
 14.«مقدور

 و ردنک تمرین آنگاه و فهمیدن نیکو سپس ساخت، آماده تمیز و تشخیص برای را عقل نخست  که آموخت می شاگردان به سید
 بر نشد، میسر استبدادی نظام سلطه علت به منزلی چنین طی هر گاه. بخشیدن استمرار سپس و جستن اقتداء خوبی به آن از بعد

 شوند جامعه تربیت مواظب آن از بعد و سازند برطرف آرد، همی فشار ها عقل بر که مانعی تا نمایند سعی که است خردمندان
 که ینویسدم کواکبی. شد نخواهد فراهم عمل و علم مدار بر عقالنی تربیت های زمینه نپاشد، فرو استبدادی نظام تا ترتیب، این به
  21.«خائن خبیث یا عاجز نادان مگر نیابد تقّرب مستبد او نزد در» 

 و ادگیآز شرافت و گزینند می بر را گران استبداد به خدمت حقارت که یافت را سفلگان دانش اهل میان در توان می بنابراین،
 راه نانآ سرشت در خیانت که هستند گان پیشه خیانت یا نادان درماندگان اینان. نهند می وا را کامه خود سیاسی نظام از استقالل

 . است یافته
 استبداد صفت دارای خود، فروعات تمامی به نسبت بالطبع مستبده، سلطنت»  که گرایانه واقع دیدگاه این طرح با کواکبی    
 لتزمم با نبرند گمان که میشود یادآور تمیز اهل و نظر اهل ــ به جا روکش و فراش و پلیس تا گرفته اعظم مستبد از ،« باشد
 بداداست آلودگی از خویش دامن و بگریزند کامگی خود با همکاری ننگ از توانند می اعظم، مستبدان و استبدادی نظام به شدن
 بدین و بخورند را ملت قربانی خوان های ریزه که اند حریص سخت» و هستند او دولت و خودکامه جنس از اینان. چیند فرو

 می پاس را او و اند گران استبداد کارگر دروغین، بزرگان این 21.«گردند ایمن ایشان از مستبد و مستبد از ایشان صفات،

 از که ددگر محتاج باشد، تر حریص کاری ستم به مستبد قدر هر» و اند استبداد قدرت ماشین برای مناسبی سوخت اینان. دارند
 از ثریا ایشان نزد در که کند انتخاب سفلگان ترین پست از را لشکر آن»  و «نماید آرایی لشکر تر افزون دروغین بزرگان

  22.«ُبود بلندتر مرتبه و قرب و افزون وظیفه باشد، تر افزون طلبی سفله که را یکی هر» و «نشود یافت وجدان و دین

 جمع: " تگف پاسخ در سید اند؟ عادل مستبد نیازمند شرقیان که معتقدید شما که است شایع م مرد بین پرسید سید از محزومی    
" قدرت "زمامدار و حاکم حالت بهترین افزود بعـد کرد؟ برقرار آشتی استبداد و عدل بین میتوان چگونه است، اضداد جمع دو این
 23" ستمگری و قدرتمندی نه و است عدالت و ناتوانی نه است،" عدالت" و

 خطا راه هب است، کرده تأیید را سیاسی استبداد و آمده آدمیان میان به استبداد با قرآن پندارند می که آنانی کواکبی، اندیشه در    
 در دین اهل از یارانی کم دست و شوند شریک خداوند با تا آرایند می قدسی صفات به را خود سیاسی، مستبدین اما روند، می
  23دهند یاری ستمگری در خداوند نام به را مستبد بتوانند تا آورند می فراهم خود میان

 هآموز اصل بر رو این از. است برابری و عدل زایش و استبداد نفی در هایی آموزه از سرشار قرآن که افزاید می کواکبی    
ا: »  گوید می آنان به و نشیند می مشورت به خود قوم بزرگان با سبا ملکه بلقیس قرآنی، تُ  م  ة   ُکن  ا ق اِطع  ر  تَّى أ م  ه ُدو ح  ش   نمل، «نِ ت 

 با باید پادشاهان که گیرد می نتیجه او!«  ام نداده انجام شما( مشورت و)  حضور بدون را مهمی کار هیچ من » 3۲ ــ27

 .  کنند مشورت دانش و  خبره اهل و قوم بزرگان
 بیشتر تمدن در را دیگران و ور پیشه و گر صنعت دهقان و کارگر نقش و متکی همیشه جامعه های توده و مردم روی سید   

 وشیدهج ملت دل از اینکه مگر بود نخواهد مفید پارلمانی حکومت و اساسی قانون:"  میگفت که است اندیشه همین روی میدانست
 داشتهن نقشی و فعالیت هیچ درآن چپ حزب و شود تشکیل نمایندگی مجلس یک کنید فرض: "  میگوید دیگر جائی در." باشد
 نکورا مثابهء به  آنها تمامی و پیوست، خواهند  راستی دست حزب به مجلس اعضای و نمایندگان تمامی که دید خواهید باشد،

 ای  ادبی بی به نماید، خواست باز زمامدار از یا و کند دفاع وطن از ای نماینده اگر که ابیدی می در...  کرد خواهند عمل کران و
 25." شد خواهد متهم گستاخی و عملی بد و نیت سوء

 خال محمودی، عبدالرحمن غبار، محمد غالم چون مردمی نمایندگان ملی شورای هفت دوره در که دارد بیاد ما کشور تاریخ   
 تهام،ا باد به دولتی گان گماشته جانب از تنها نه دیگران و بها الدین سعد سید مقری، عبدالقیوم دهقان، محمد سید خسته، محمد
 حمدم سردار حلقه و نموده، حمله  مقری و محمودی غبار، به چاقو با تنی وکیل خان میر هللا بلکه میگرفتند قرار دشنام ناسزا
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 شرق حسن بعدا   و نمودند کوب لت را او  دشنام و تحقیر و توهین با نموده سد را محمودی دکتور عبور راه شامگاهان خان داود
 .نمودند را وی جانه ب قصد سو و اختطاف پالنو دربار  خان داود سردار دیگر گانه گماشتو  همدستان و
 امر آغاز در و شده تشکیل استقالل و آزادی بخاطر غالبا   سیاسی احزاب. درمان هم و است درد هم شرق سیاسی احزاب»    
 آنها نزدیک و دور های وعده و احزاب برنامهء دیدن با ملت...  شوند می دشمن همه امر نهایت در ولی ند ا دوست  باهم همه

 را ملت مصلحت و شده طلبی افزون و خواهی خود به مبتال احزاب رهبران سپس ولی  نمایند می حمایت آنها از و شده خرسند
 حزب یا ، نموده جمع را خود و گیری کناره سیاسی احزاب از مردم که است جا همین از و نموده خویش شخصی منافع فدای
 21.«شوند می  مذکور حزب دشمن  که این هم یا و میکنند رها را

 مصر در را شورا مجلس اسماعیل(  ق 1283 سال)  در: "  مینماید ارزیابی چنین را انقالب از قبل مصر اوضاع عبدو محمد   

 رای که میگفت آنان به و میکردند آگاه کشور  مصالح تعین و تشخیص در شان مسئولیت به را مردم که بود آن حق اما نهاد بنیاد
 این آنها اراده با و دارند حقی چنین که ندانست مجلس نمایندگان حتی و مردم از کسی ولی است، موثر و محترم نظرشان و

 لاعما هائی بند و قید عمل، در هم و مجلس نامه آئین در هم مجلس بنیانگذار که بود آن امر این دلیل. است شده تشکیل مجلس
  ای مهکل گفتن یا و حرکت کوچکترین با زیرا نمیشد، پیموده میخواست، حاکم و حکومت که راهی همان جز راهی که بود کرده
   27"  بود انتظار در اموال مصادره یا و مرگ و تبعید

 "  ودش  کم  ها پوشی پرده و  رددگ بسیار  صراحت ها  آنکه مگر نمیرسد، نسبی  کمال  به  آدمی:"  که بود گفته افغان سید
 نماید، تصرف خواهد  خود  که  چنان رعیت امورات در  که العنان مطلق است  حکمرانی صفت  استبداد»  کواکبی، نظر از

 اراده یا و قانون شریعت،  معیارهای به حکمران التزام عدم را استبداد منشأ او. «محقق عقابی و حساب از بیم و ترس بدون
 هر گاه. مشروطه چه و باشد جمعی چه و انتخاب یا غلبه راه از یا موروثی، چه باشد، فردی حکمرانی این چه ،میداند ملت

 سابح و گری پرسش و نظارت با ملت و ندانند مسئول ملت برابر در را خود گذاران قانون و نگذارند گردن قانون به حکمرانان
 در ات نشود خارج استبداد وصف از باشد که قسمی هر از سلطنت» :آنکه کالم جان. بود خواهد حاکم استبداد نباشد، آشنا گیری
 تمحدودی و تحمیل دخالت، هرگونه از انسان ضمیر و ذهن که است معتقد او. «نباشد مسامحه بی محاسبه و شدید مراقبت تحت

 تحکیم در ها حکومت کار. کنند فرمانروایی مردم های اندیشه بر توانند نمی ها حکومت اساس، این بر. است آزاد بیرونی،
 حق ها حکومت پس. شود می خالصه آمیز مسالمت های راه از عمومی آداب و ها سنت رسمی، زبان ملی، و قومی همبستگی

 را ها حکومت دخالت حدود که است بیرونی عرصه از خارج دینداری و دین قلمرو که چرا ،ور زند دخالت دین کار در ندارند
 یکدیگر از داج وظایفی سیاست و دین نهاد دو اما نیستند، جدا یکدیگر از سیاست و دین کواکبی سیاسی اندیشه در. دهد می تشکیل
 قدرت هرگونه از مسلمانان استقالل و آزادی موجب را «هللارسول محمد» و «هللا اال اله ال» شعار دو به ایمان کواکبی،. دارند
 که رددا آن از حکایت سنت، و کتاب از او برداشت کند، می تأکید نبوی سنت و کتاب به رو این از او. داند می شر بر مبتنی
 بر کواکبی نظر از کارآمد و خوب حکومت. کرد اخذ دین از مستقیم طور به توان نمی را حکومتی ساختارهای و سیاسی فلسفه
 رفیع جایگاهی از آزادی حکومت، این در. است استوار برابری و حاکمیت آزادی، روح، جسم، از مندی بهره در امنیت مدار
 حکومتی چنین. کنند می مراقبت و نظارت حکومت کار بر و ،گذراند قانون مردم است، محدود حکومت قدرت است، خور دار بر
 . است دموکراتیک نظام کالم، یک در
 شا کلی اصول که اساسی قانون یک توسط حکومت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی امور رضا رشید سیاسی اندیشه در"     
 های اندیشه همه الزمه صفت اجتهاد که آنجا از. شد خواهد تنظیم است  راشدین خلفای تاریخی تجربه و سنت و قرآن از ملهم

 بردن باال برای که کند ایجاد اقداماتی پای پیش در ناپذیری عبور موانع ، اولیه منابع آن که نیست محتمل ، ست قانونی و حقوقی
 و باشد مجتهد باید خود -امام یا خلیفه – حکومت رئیس که شرط این دادن قرار با بعدها مساله این. گیرد می انجام جامعه رفاه
 28" یافت بیشتری تایید بگیرد کمک خود فقهی توان به افزودن یا برا هم عقد و حل اهل از

 مقاله هزارن صدها به و نشر انترنتی و چاپی روزنامه و جریده صدها و سیاسی حزب صدها هم ما کشور فعلی شرایط در   
 یسندبنو «سهل و ساده»  که داریم ضرورت بیشتر آنچه  بگوئیم خود  نویسندگان به ما که دارند جا آن در سیاسی تبصره و
 نفرت پاشی زهر افکنی، تفرقه آن که عوض به باشد؟ آزادی و آبادی چگونه وطن چیست؟ ملی گی یگانه و ملی منافع که

وحشت و دهشت و منافع بیگانه ها و تنظیمی و قومی و  بربریت و جهل از دفاع در حقایق تحریف و تخریببا  دهونمپراگنی 
 .منطقه خود باشند

 هم اب اتحاد امر در  آنها. است آنها افکار تشتت و آن مردم اختالف بیماری شرق، بیماریهای ترین بد از: » میگفت سید       
 28.« نکنند اتحاد كه اند نموده اتحاد آنها. اند متحد همدیگر با اختالف تأیید در و  دارند اختالف

 نقل مالکی نامدار فقه عیاض ابوالفضل قاضی از محفلی در یکبار پرداخت می اجتهاد به همواره و بود بیزار تقلید از سید   
 خود قلع و درک و فهم اندازه به عیاض قاضی!  هللا سبحان: "  گفت و برآشفت سید اما دادند قرار او گفته سند آنرا و شده قولی

 و قح به بزرگان دیگر و عیاض قاضی سخنان از  که بگوید سخنی ندارد حق کسی آیا اکنون. است گفته زمانش متناسب و
 و  کنند خالفتم نپیشینیا عقاید با بزنند استنباط به دست  میدادند  حق بخود او  امثال و عیاض قاضی اگر باشد نزدیکتر صواب
   بگوئیم؟ مان زمان با مطابق سخنی باشیم نداشته حق ما چرا پس نمایند، ابراز شان خود زمان با متناسب آرائی
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 در اردند حق کسی من از پس است گفته پیشوای و امام کدام است؟ شده بسته دلیل چه به و است مسدود اجتهاد باب که چه یعنی
 ادیثاح استناد به و کند استفاده قرآن از ندارد حق  کسی من از بعد که است کرده ادعا کسی چه یا و کنند اجتهاد و تفقه دین

 ستدر شان کار و کردند اجتهاد برجسته امامان کند؟ حکم  استنباط زمان نیازهای و عصر علوم با سازگار و قیاسی و صحیح
 است ای قطره  مانند  قرآن  با مقایسه در آنان اجتهاد بودند، آگاه قرآن اسرار تمامی از آنان بگوئیم که نیست درست این اما بود،
  24." میکند اعطا خواست که گانش بنده از یک بهر
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 عنوان با را آنها او که چرا بود، قدیمی و سنتی علمای جوامع و علما متوجه دیگر سوی از رضا رشید انتقادات    
 دخو عصر سیاسی مسایل از و اند گرفته فاصله جدید های حکومت در قدرت مرکز از که خوانده «القدیمه جماعات»
 امر اتنه که خوانده «الجامدین و الفقهاء حشویة حزب»  را آنها کنایه و طعنه سراسر تعبیری در او. هستند خبر بی
 یدعبدالحم سلطان، عجز درباب او مثال. مستبد خواه و باشد عاجز سلطان آن خواه است، سلطان با بیعت برایشان مهم

 زا ناتوانی نیز و دولت امور اداره از شیوخ این عجز نشانه سطان با بیعت این آیا:»  گوید می زده مثال را عثمانی
                              «؟خواند عقد حل اهل و شرع ائمه را آنها باید راستی به آیا نیست؟ اسالم اعتقاد اصول و دین در کفایت اظهار

 (11 ص العظمی، األمامه او الخالفة ، رضا رشید) 
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