


استاد  که  بود  اسالمی  انقالب  مهم  آرمان های  و  شعارها  از  »استقالل« 

آن در جامعه  اهمیت و رضورت  تبیین  برای  آثار خود  در  مطهری)ره( 

اسالمی تالش منود. او با نگاهی آسیب  شناسانه، وابستگی را نقص مهم 

جامعه می  دانست. مطهری، استقالل و یا وابستگی را به بعد اقتصادی 

و سیاسی منحرص منی  دانست؛ بلکه به ویژە بر بعد مکتبی و فرهنگی 

استقالل تأکید می  منود.

سهم و نقش استاد مطهری در احیای استقالل جامعه اسالمی فقط این 

نبود که او این ارزش مهم اسالمی را به وجدان جامعه یادآوری می  منود، 

به معضالت  آن  پاسخگویی  و  اسالم  کارآمدی  تبیین  برای  او  بلکه تالش 

نوپدید پیوسته روح خودباوری و اعتامد به رسمایه  های فکری و معنوی 

را در جوانان می  دمید.

او بر استقالل مکتبی و پرهیز از برداشت های متحجرانه یا التقاطی از اسالم 

هشدار می  داد و تا آنجا بر مرزبانی از اصالت مکتب ارصار ورزید که 

جان خویش را در این راه فدا منود.   

*
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 وای به حال اجتامعی که...

 مسأله احساس شخصيت مسأله بسيار مهمى است. از اين رسمايه باالتر 

براى اجتامع وجود ندارد كه در خودش احساس شخصيت و منش كند، 

ديگر حس  اجتامعهاى  به  نسبت  و  باشد  داشته  آل  ايده  خودش  براى 

استغنا و ىب نيازى داشته باشد، يك اجتامع اين طور فكر كند كه خودش 

و براى خودش فلسفه مستقّل در زندگى دارد و به آن فلسفه مستقّل 

زندگى خودش افتخار و مباهات كند، و اساساً حفظ حامسه در اجتامع 

يعنى همني كه اجتامع از خودش فلسفه اى در زندگى داشته باشد و به 

آن فلسفه اميان و اعتقاد داشته باشد و او را برتر و بهرت و باالتر بداند و 

به آن ببالد. واى به حال آن اجتامعى كه اين حس را از دست بدهد! اين 

يك مرض اجتامعى است، و اين غري از آن »خودى« اخالقى است كه بد 

است و نفس پرستى و شهوت پرستى است.

اگر اجتامعى اين منش را از دست داد و احساس نكرد كه خودش فلسفه 

مستقّل دارد كه بايد به آن فلسفه متىك باشد، و اگر به فلسفه مستقّل 

زندگى خودش اميان نداشته باشد، هرچه داشته باشد از دست مى دهد، 

وىل اگر اين يىك را داشته باشد وىل همه چيزهاى ديگر را از او بگريند، 

باز روى پاى خودش مى ايستد؛ يعنى يگانه نريويى كه مانع جذب شدن 

ملتى در ملت ديگر و يا فردى در فرد ديگر مى شود، همني احساس منش 

و شخصيت است.

) آینده انقالب اسالمی، ص42(

ملتی که حق حیات دارد

مشابه  طور  به  مختلف  كشورهاى  در  فنون  و  علوم  امروز،  دنياى  در   

مورد استفاده قرار مى گريد و هيچ ملتى منى تواند ادعا كند كه علم خاىص 

متعلق به اوست.

اما علوم با مكتبها و ايدئولوژيها و راه و رسم هاى زندگى تفاوت دارند. 

اينجاست كه ملتها حسابشان را جدا مى كنند. با اين كه علوم طبيعى و 

رياىض در شوروى و امريكا يىك است وىل مكتب دوتاست، اصول زندگى 

در امريكا با اصول زندگى در شوروى از زمني تا آسامن متفاوت است. 

هر ملتى كه از خود مكتب داشته باشد و استقالل داشته باشد و زير 

بار مكتبهاى بيگانه نرود اين ملت حق حيات دارد. هر ملتى كه مكتب 

نداشته باشد و بخواهد مكتبش را از بيگانه بگريد ]حق حيات ندارد.[ 

)آینده انقالب اسالمی، ص165(

نشانه یک جامعه خودباخته

 گاهى يك جامعه در مقابل جامعه ديگر خودش را مى بازد، خودباخته 

مى شود.... گاهى يك جامعه جامعه ديگر را از روى زرنگى با عوامل كه 

دارد خودباخته مى كند. نرينگ بزرگ استعامر با كشورهاى مستعمره و 

كشورهاى استعامرزده همني است، كوشش مى كند كه كشور استعامرزده 
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خيل بزرگى است. وىل اينها آنقدر مهم نيست كه هديه اى كه يك رهرب 

به ملتش مى دهد اين باشد كه اين ملت را به خودش مؤمن و معتقد كند 

كه بگويد من نبايد زير بار دشمن بروم، زير بار استبداد بروم، زير بار 

استعامر بروم، من از خودم تاريخ دارم، از خودم فرهنگ دارم، من هيچ 

احتياجى ندارم كه از غرب الگو بگريم.

) آینده انقالب اسالمی، ص139(

قیامی از جنس بازگشت

 انقالب اسالمى ايران تنها قيام عليه استبداد سياىس يا استعامر سياىس يا 

اقتصادى نبود؛ قيام عليه فرهنگ غرب، ايدئولوژى غرىب، دنباله روى از 

تفكر غرىب بود، بازگشت به هويت اسالمى و خود واقعى و روح جمعى 

اين مردم بود يعنى قرآن.

اين قيام نوعى رسخوردگى از راه و روش ها و راه حل هاى غرىب و بازياىب 

خود جمعى و مل اسالمى- ايراىن بود و لهذا ساير كشورهاى اسالمى را 

دارد تحت تأثري قرار مى دهد.

) آینده انقالب اسالمی، ص247(

اعتامد و اميان به خودش و اميان به حيثيت خودش را از دست بدهد؛ 

به فرهنگ خود، دين خود، مليت خود، كتابهاى خود، پيشوايان خود، به 

تاريخ گذشته خود و به هر چه كه دارد ىب اعتقاد شود، بگويد همه آن 

هيچ و پوچ بوده، ما كه چيزى نيستيم، ما كه هيچ هستيم، هر چه هست 

آنها هستند. اين بزرگرتين نرينگ استعامر است؛ ىب اعتقاد كردن، ىب اميان 

كردن يك ملت به شخصيت و هويت اجتامعى خودش. كارى مى كند كه 

اين ملت، »بد«ى كه از ناحيه استعامر بيايد بر »خوب« ى كه از ناحيه 

خودش باشد ترجيح مى دهد.

) آینده انقالب اسالمی، ص137(

بزرگرتين هديه يك رهرب به ملت خود

 از جمله كارهايى كه رهربان بزرگ ما و بالخصوص رهرب بزرگ فعل ما 

حرضت آيت اللَّه العظمى امام خمينى در اين سالها انجام دادند اين بود 

كه اين خودباختگى را از مردم ما گرفتند و مردم ما را به آن خود واقعى 

و به آن روح جمعى مؤمن ساختند.

بزرگرتين هديه اى كه يك رهرب به ملتش مى تواند بدهد »اميان به خود« 

است  ممكن  رهرب  يك  كند.  مؤمن  خودش  به  را  ملت  آن  يعنى  است، 

از  يىك  كنيد  فرض  باشد،  مادى  هديه  مى دهد  مردمش  به  كه  هديه اى 

بدهد.  پس  ملت  به  و  بگريد  است  مى برده  دشمن  كه  را  مادى  منابع 

ممكن است هديه سياىس باشد، استقالل سياىس به ملت خودش بدهد. 

ممكن است اميان به رهرب باشد يعنى ملت معتقد شود كه رهرب ما رهرب 
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هامن طورى كه از رشايط اوليه يك اجتامع سامل اقتصاد سامل است. اقتصاد 

سامل يعنى اقتصاد قائم به ذات و ىب عيب و غريقائم به غري. جامعه بايد 

نباشد و  اقتصادى  به كم خوىن  باشد، مبتال  اقتصادى ساملى داشته  بنيه 

اگرنه، مانند يك مريض كم خون و يا مريىض كه دستگاه قلبش...خراب 

است هميشه مريض خواهد بود. گامن منى رود هيچ عامل و بلكه هيچ 

اسالم هدفهاى  نظر  از  باشد.  سامل  اقتصاد  و رضورت  لزوم  منكر  عاقل 

اسالمى بدون اقتصاد سامل غريقابل تأمني است. اسالم مى خواهد كه غري 

هنگامى  هدف  اين  باشد.  نداشته  نفوذ  و  تسلط  مسلامن  در  مسلامن 

ميرس است كه ملت مسلامن در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف 

غري مسلامن دراز نباشد، واال نيازمندى مالزم است با اسارت و بردگى ولو 

آنكه اسم بردگى در كار نباشد. هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به 

طرف ملت ديگر دراز باشد اسري و برده او است و اعتبارى به تعارفهاى 

ديپلامىس معموىل نيست.

) نظری به نظام اقتصادی اسالم، ص18 و 19(

اقتصـــــــــاد مستقل، 

الزمه حیات ملی است

 اگر ملتى كمك خواست و ملتى ديگر كمك داد خواه ناخواه اّوىل برده و 

دومى  آقاست. چقدر جهالت و حامقت است كه آدمى ارزش سالمت بنيه 

اسالم جامعه  ي ضعيف مني  خواهد

اسالم   ، خود  به  متيك   و  مستقل  و  عزيز  مي خواهد  جامعه اي  اسالم   

مني پسندد كه يك ملت مسلامن ، زيردست و تو رسي خور يك  ملت غري 

مسلامن بوده باشد:»لن يجعل الله للكافرين عيل املؤمنني  سبيال1«خداوند 

مني پسندد كه كافران بر مسلامنان سيطره و تسلط داشته باشند . اسالم 

مني پسندد يك ملت مسلامن هميشه دست در يوزگي به سوي  يك ملت 

ديگري به عنوان قرض يا كمك بال عوض دراز كند . اسالم مني پسندد جامعه 

اسالمي استقالل اقتصادي يا اجتامعي نداشته باشد . اسالم مني پسندد كه 

مسلامنان همينكه  بيامري سختي پيدا كردند خودشان طبيب و وسائل 

كايف نداشته باشند و بيامران را به دوش بكشند و به سوي ملتهاي غري 

مسلامن بروند.

) ده گفتار،ص177(

رضورت اقتصاد سامل

 يىك از اصول اوليه اقتصاد سامل حيات و قابليت رشد و منّو ثروت است، 

1 . نساء/141
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معناى اين است كه استقالل نداريم، برده هستيم، محكوم و تابع اراده 

ديگران هستيم. نقطه مقابل آن استقالل سياىس است.

) آینده انقالب اسالمی، ص160(

از همه مهم رت

 چه شعار خوىب مى دادند: »استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى«. اين كه 

يك ملت بخواهد مستقل باشد ارزش كمى نيست. استقالل سياىس يعنى 

از نظر سياىس خودش براى خودش تصميم بگريد. استقالل اقتصادى يعنى 

از نظر اقتصادى خودش براى خودش برنامه بدهد و طرح ريزى كند، آقا 

باالرس نداشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ نداشته باشد، و از همه اينها 

باالتر استقالل فرهنگى، استقالل فكرى، استقالل مكتبى.

) آینده انقالب اسالمی، ص162(

از همه خطرناک رت

 استعامر فرهنگى از استعامر سياىس و اقتصادى خطرناك تر است و اصال 

امكان ندارد كه استعامر اقتصادى باشد بدون استعامر سياىس و استعامر 

فرهنگى  استعامر  اقتصادى  استعامر  و  سياىس  استعامر  پايه  فرهنگى. 

) آینده انقالب اسالمی، ص162(است.

اقتصادى را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل، از رشايط حيات مل است.

) نظری به نظام اقتصادی اسالم، ص19(

استقالل سیاسی نداشتیم

مى دهند  فرمان  مى كنند،  سيادت  و  آقايى  آقا هستند،  بعىض كشورها   

و تصميم مى گريند و بعىض كشورها با اين كه اسامً مستقل هستند وىل 

تصميم مى گريد  ديگر  آن كشور  اينها  براى  يعنى  نيستند،  رسام مستقل 

كه  است  اين  هم  اسمش  مى كند؛  معني  ديگر  كشور  آن  را  اينها  راه  و 

استقالل دارد. اين امر را در كشور خودمان ديديم و امروز خيل روشن 

است. در مبارزات سياىس موجود ميان ابرقدرتها، در خليج و در دروازه 

هند كشمكش زيادى ميان سياست غرب و سياست رشق هست. امريكا 

اينها  كند.  حفظ  را  خليج  كه  باشد  داشته  قدرىت  اينجا  در  مى خواهد 

منى گويند ما نوكر و ژاندارمى به نام شاه ايران داريم. به ظاهر اين است 

كه ايران مى خواهد امنيت خودش را حفظ كند. آنوقت چكار مى كنند؟ از 

پول ايران نفت ايران را با يك ميزان خيل باال و در يك سطح خيل وسيع 

استخراج مى كنند كه در حقيقت غارت نفت است. از اين نفت به طور 

ظاملانه اى مقدارى را به خود ايران مى دهند باقى اش را خودشان مى برند. 

آن مقدارى هم كه به خود ايران مى دهند به اين صورت است كه آن را 

مى خرند و به جاى پولش اسلحه مدرن به ايران مى دهند كه با آن اسلحه 

ايران منافع آنها را حفظ كند. ديگر بردگى از اين باالتر منى شود! اين به 
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امتیاز سید جامل

  رسرِ سيد احمد خان هندى در ابتدا يىك از رسان نهضت اسالمى در هند 

انگليسها تحريك مى كرد. يك كارى كه شايد نقشه  بود و مردم را عليه 

كردند،  تحريك  يا  كردند-  دعوت  را  او  كه  بود  اين  بود  انگليسها  خود 

خالصه وسايلش فراهم شد- يك سفر به اروپا رفت. وقتى كه آن متدن 

اروپا مخصوصا آن وضع انگلستان در اوايل قرن بيستم و آن متدن عظيم 

و گسرتده را ديد آنچنان خودش را باخت كه وقتى به هند برگشت متام 

اين كه  ااّل  نداريم  به مردم هند گفت كه ما راهى  افكارش عوض شد، 

تحت قيمومت انگلستان براى هميشه باقى مبانيم، يعنى هامن فكرى كه 

تقى زاده ما پيدا كرده بود و گفت ايراىن اگر بخواهد به سعادت برسد بايد 

از فرق رس تا ناخن پا فرنگى شود، جسام روحا ظاهرا باطنا بايد فرنگى 

شود. بر عكسرِ سيد جامل. خصوصيت سيد جامل اين است كه با اين كه 

در صدسال پيش بوده با آن تقدمى كه غرب در آن وقت داشت، وقتى 

كه به آنجا رفت، برعكس به اين فكر افتاد كه بايد ملت مرشق زمني را 

بيدار كرد و او را برانگيخت و به او شخصيت داد و غرب را در مقابل 

او تحقري كرد.

) آینده انقالب اسالمی، ص73(

استعامر فکری

بكنند  استعامر سياىس  و  اقتصادى  استعامر  را  ملتى  است   مگر ممكن 

بدون آن كه استعامر فكرى بكنند يعنى بدون آن كه فكرش را هم طورى 

بسازند كه با استعامر سياىس و اقتصادى جور دربيايد؛ شخصيت فكرى 

او را از او بگريند، او را به آنچه مال خودش است بدبني كنند و به آن 

فكرى كه از ناحيه استعامرگر آمده خوشبني كنند، يعنى در مردم حالت 

تجدد زدگى ايجاد كنند. به آداب خودشان بدبني باشند، آداب آنها را بهرت 

بدانند. به رسوم خودشان بدبني باشند، رسوم آنها را از رسوم خودشان 

از ادبيات  بهرت بدانند. به ادبيات خودشان بدبني باشند، ادبيات آنها را 

خودشان بهرت بدانند. به فلسفه خودشان بدبني باشند، فلسفه آنها را از 

فلسفه خودشان بهرت بدانند.

به دين و آيني خودشان بدبني باشند، دين و آيني آنها را بهرت بدانند. به 

كتابهاى خودشان بدبني باشند، كتابهاى آنها را از كتابهاى خودشان بهرت 

بدانند. هر چه كه از ناحيه آنهاست آن را خوب بدانند، هر چه از ناحيه 

خودشان است آن را بد بدانند.

)آینده انقالب اسالمی،ص163(
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كه  مقدار  يك  بلندتر كشيدن.  فريادرِ  كرد  بكن. رشوع  بكنى  مى خواهى 

جلو رفت و فرياد كشيد صداى مهيبى از داخل مسجد بلند شد، ناگهان 

ديوارها فرو ريخت و طلسمهايى كه در آنجا بود شكست و گنجهايى كه 

در آنجا مدفون بود پيش پاى آن آدم فرو ريخت. فردا صبح از آنجا با يك 

سلسله گنجها بريون آمد.

سيد جامل مى گويد غرب آن مسجد مهامن كش است. آدمهاى ضعيف 

كه به اينجا بيايند خود را مى بازند و مى مريند. بايد فرياد كشيد و اين 

طلسم دروغني را شكست، كه خودش همني كار را كرد و مصداق آن آدم 

ماغ احدى منى توانست  دلري بود. در آن زماىن كه مبارزه با انگلستان در درِ

و  كرد  بلند  را  انگلستان  استعامرى  با سياست  مبارزه  فرياد  كند  خطور 

خودرِ  روى  و  گرفت  مردم  از  را  خودباختگى  حالت  اين  بار  اولني  براى 

اسالمى مردم تكيه كرد. براى متام ملتهاى اسالمى يك منش، يك هويت 

و يك »من« قائل بود، يك »من« تحقري شده، يك »من« مستََذّل، يك من 

پامال شده، يك منى كه رشافت و كرامت خودش را فراموش كرده، تاريخ 

خودش را فراموش كرده. اين »من« و »خود« ش را بايد به ياد او آورد. 

اين بود كه به تاريخ صدر اسالم، به گذشته اسالم، به متدن اسالمى در 

گذشته، به فرهنگ اسالمى در گذشته تكيه مى كرد، »خود« اين ملت را 

به يادش مى آورد، به اين ملت روحيه مى داد.

)آینده انقالب اسالمی،ص72(

داستان مسجد مهامن كُش 

مثل است كه در مثنوى آورده، مى گويد در يىك از شهرها مسجدى بود 

كه به »مسجد مهامن كُش« معروف شده بود. مى دانيد قدميها مهامنخانه 

آشنايى  و  دوست  و  مى شد  محل  وارد  كىس  اگر  و  نبوده  آن  مانند  و 

منى داشت مسجد را مسكن مى گزيد. مسجدى بود كه معروف شده بود 

جنازه اش  مى روند،  كه  صبح  مى خوابد،  شب  اينجا  مى آيد  كس  هر  كه 

را بريون مى آورند و كىس هم منى دانست علت قضيه چيست. يك آدم 

غريبى آمد، رفت در آن مسجد بخوابد، مردم گفتند آنجا نرو، اين مسجد 

منى دانيم چگونه است كه هر كس مى آيد شب در اينجا مى خوابد صبح 

زندگى  از  ديگر  من  گفت:  منى ماند.  زنده  مى آورند،  بريون  را  جنازه اش 

بيزارم و از مرگ هم منى ترسم، من مى روم. هر كار كردند گوش نكرد و 

رفت در آنجا خوابيد.

ضمنا آدم شجاع و دلريى بود. آن نيمه هاى شب كه شد صداهاى هولناىك 

از اطراف اين مسجد بلند شد: آى تو ىك هستى كه آمده اى اينجا؟ االن 

آن  در  مهيبى  صداهاى  يك  مى كنيم؛  ريزت  ريز  االن  مى كنيم،  خفه ات 

تاريىك كه زهره شري مى تركيد. تا اين صداها را شنيد، اين هم از جا بلند 

بيا  كه هستى  هر  كرد:  بلندتر  را  تو ىك هستى؟ صدايش  گفت:  و  شد 

جلو، من از مرگ منى ترسم، من ديگر از اين زندگى بيزارم، بيا هر كارى 
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شده بود مردى كه بعدها وزير فرهنگ و سناتور شد در مراسم دانشگاه 

براى دانشجويان سخرناىن مى كرد و موضوع سخرناىن اش اين بود كه ما در 

گذشته چه داشتيم و اكنون چه  داريم. مى گفت شام قدر اين دولت و 

اين حكومت و اين متدن را بدانيد. شام االن آمده ايد اينجا مى خواهيد 

پزشىك  بخوانيد،  را  علوم  رشته هاى  بخوانيد،  ادبيات  عاىل  رشته هاى 

رشته ها  اين  در  مى خواهيد  بخوانيد،  شيمى  بخوانيد،  فيزيك  بخوانيد، 

متخصص بشويد؛ هيچ مى دانيد ما در گذشته چه كتابهايى داشتيم؟! رفته 

بود يىك از اين كتابهاى دعانويىس را كه در آن جدول و مانند آن و آداب 

مارگريى و امثال اينها هست آورده بود و آن را باز كرده و گفته بود آيا 

مى خواهيد بدانيد كه در گذشته ما مردم به چه چيزهايى رسگرم بوديم؟ 

اينها بوده است  ...« و گفت  َمَكرى  براى آنها مى خواند: »َچَكرى پََكرى 

آنچه كه ما داشتيم.

بعد آن مرد روحاىن مى گفت كه اتفاقا در هامن ايام من مقاله اى در يىك 

از روزنامه ها نوشته بودم. دعوتنامه اى به منزل ما آمد كه در آن نوشته 

كرده  داده شده. دعوت  مقاله تشخيص  بهرتين  امسال  تو  مقاله  بودند 

بودند كه بروم پيش وزير فرهنگ- كه وزير آموزش و پرورش هم بود- كه 

آنجا مثال جايزه مى خواهند بدهند.

من رفتم. دم در گفتند كيستى؟ گفتم بگوييد فالن كس مى خواهد بيايد. 

كه  تو  گفت:  تعجب  با  افتاد  من  به  تا چشمش  بود.  آشنا  من  اسم  با 

آخوندى! گفتم: بله من آخوندم. گفت: اين بهرتين مقاله را تو نوشته اى؟! 

گفتم: بله من نوشته ام. باور منى كرد كه يك آخوند بتواند مقاله بنويسد 

او بهرتين مقاله سال بشود. نشستيم. كمى كه صحبت كرديم  و مقاله 

اظهار ]اعجاب [ كرد، گفت فالن مطلبى كه تو در آن مقاله نوشته بودى 

نشانه  هایی از خودباختگی

 اين معنىرِ خودباختگىرِ مل است؛ يعنى ملتى خودش خودش را هيچ 

را هيچ مى داند،  عالرِم خودش  را هيچ مى داند،  تاريخ خودش  مى داند، 

هيچ  را  خودش  گذشته  متدن  مى داند،  هيچ  را  خودش  گذشته  فرهنگ 

مى داند، نظامات اجتامعى خودش را هيچ مى داند. هر قانوىن كه خودش 

داشته است چون از خودش بوده مى گويد اين بد است، هر قانوىن كه 

از كشور بيگانه بيايد چون از ناحيه آنها آمده مى گويد اين خوب است.

اگر ملتى خودباخته شد، خودش و روحش را در مقابل ملت ديگر باخت 

آن  دنبال  به  ديگر  شد،  فرهنگى  و  فكرى  و  روحى  استعامر  اگر  يعنى 

اقتصادى را مى پذيرد، يعنى  افتخار استعامر سياىس و استعامر  با كامل 

رسمايه هاى مادى خودش را دودستى به او تقديم مى كند و براى خودش 

چرا؟  مى پذيرد،  افتخار  كامل  با  را  بيگانه  نوكرى  مى شامرد.  افتخار  هم 

چون استعامر فكرى و فرهنگى شده.

) آینده انقالب اسالمی، ص138(

داستان عامل روحاىن 

و وزير فرهنگ 

يىك از آقايان فضالى عاىل قدر ما قضيه اى را از قبل از سنه 1320 و اواخر 

دوره رضاخان نقل مى كرد، مى گفت در سالهاى اوىل كه دانشگاه تأسيس 
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كشف »مِن« اسالمى از راه آشنايى 

با تاريخ و ايدئولوژى اسالم

   اين حقيقت را باور كنيد: غرب فقط از يك چيز مى ترسد و آن بيدارى 

رشق اسالمى است، اين كه رشق اسالمى به خود بيايد، بيدار شود و منرِ 

اسالمى خودش )منرِ مسلامن( را كشف كند. اگر كشف كند كه در درون 

من غري از منرِ حسن پرس حسني، غري از منرِ بازارى، غري از من كارگر، غري 

از من مهندس، غري از من پزشك، غري از من دانشجو يك منرِ ديگر نهفته 

است: منرِ مسلامن، كه همني طور كه در من نهفته است در رفيق من 

مسلامنان  در همه  و  آن خواهر  در  و  ديگر  برادر  آن  در  است،  نهفته 

نهفته و اين معنى همه را در بر گرفته است و همه ما يك من هستيم: 

را  كنند و آن  را در خودشان كشف  اين من  اگر ملل اسالمى  مسلامن، 

به دست آورند و به او اعتقاد و اميان پيدا كنند مبب اتم هم از عهده 

آنها برمنى آيد. و ما بايد كوشش خودمان را بيشرت در همني راه به خرج 

بدهيم. واقعا ما اين منرِ خود، من اسالمى  خودمان را كشف كنيم، چگونه 

كشف كنيم؟ يىك اين كه با تاريخ خودمان آشنا شويم. ديگر اين كه با 

ايدئولوژى خودمان اسالم آشنا شويم.

)آینده انقالب اسالمی،ص141و142(

با آخرين نظريه اى كه روانكاوها )فرويديست ها( گفته اند تطبيق مى كند، 

اين را تو از كجا گفته اى؟ من فكر مى كردم تو يا تحصيلكرده اروپا هستى 

يا تحصيلكرده امريكا، از كجا تو اين نظريه را اين جور خوب تعبري كردى؟ 

به او گفتم اين، مضمون يك حديث است، اين را من از يك حديث الهام 

فالن  گفتم:  كردم،  عتاب  او  به  من  يكمرتبه  كرد.  تعجب  بيشرت  گرفتم. 

كس! تو كه اينجا نشسته اى مى خواهم ببينم االن تو فاضلرتى يا من؟ آن 

مزخرفها چه بود كه آنجا گفتى، كتاب َدَعوات را پيدا كرده بودى و آن 

سخنان را گفتى؟! چرا به ملتت خيانت مى كنى؟ آيا در مدرسه هاى قديم 

ما اين كتابها تدريس مى شد؟ در مدرسه هاى قديم ما ادبيات نبود؟ ريشه 

اين ادبياىت كه شام داريد هامن ادبيات است. فقهى تدريس مى شد كه با 

بزرگرتين مكتبهاى حقوق دنيا برابرى مى كند. اصوىل تدريس مى شد كه 

اصال يك علم جديد است كه فلسفه هاى غرب در نهايت امر منتهى شده 

به يك نوع فلسفه اى كه شبيه ترين  فلسفه ها به علم اصول امروز ماست. 

منظومه  مالصدرا،  اسفار  بوعل،  اشارات  و  قانون  شفا،  كتاب  آنجا  در 

سبزوارى و كفايه آخوند مال كاظم خراساىن و آثار شيخ مرتىض انصارى و 

دهها كتاب علمى و فلسفى و فقهى طراز اول تدريس مى شد. تو همه 

اينها را ناديده گرفته اى و به جمعى جوان ىب اطالع مى گويى در حوزه يك 

مشت اباطيل درس مى دهند؟!

ابتدا  از  كه  بود  اين  بر  نقشه  زمان  از هامن  كه  اين  است  آنچه مسلّم 

فرزندان ما را به فرهنگ خود بدبني كنند و ارتباط آنها را با گذشته شان 

از بني بربند و به جايش پيوندهاى تازه اى با غرب برايشان ايجاد كنند.

)آینده انقالب اسالمی، ص164(
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داديم مگر يك چيز را كه هامن شخصيت خودمان بود، و چون شخصيت 

خودمان را از دست نداديم همه چيز را دوباره به دست آورديم، و راست 

هم گفته اند. اما اگر ملتى همه چيز داشته باشد وىل شخصيت خودش 

را ببازد، هيچ چيز نخواهد داشت و خواه ناخواه در ملتهاى ديگر جذب 

مى شود. واى به حال اين خودباختگى كه متأسفانه در جامعه امروز ما 

وجود دارد.

)حامسه حسینی،ص42(

در جستجوی استقالل

ما چرا در فلسفه اجتامعى خودمان تعمق و غور نكنيم، چرا در فلسفه  

سياىس خودمان غور نكنيم؟ فلسفه سياىس ما چه بايد باشد؟ حتام بايد ما 

در فلسفه سياىس يىك از الگوهاى غرب را بگرييم؟ بايد در فلسفه سياىس 

تابع انگلستان يا آمريكا يا فرانسه و يا شوروى باشيم؟ آيا امكان ندارد 

كه فلسفه سياىس ديگرى وجود داشته باشد مرتقى تر و عاىل تر از آنها؟ 

چرا، امكان دارد.

اخالق  فلسفه  در  طور.  همني  اقتصادى  نظام  و  اقتصادى  فلسفه  در 

چطور؟ آيا اخالق ما حتام بايد اخالق به اصطالح بورژوازى و رسمايه دارى 

ديگرى  اخالق  باشد؟  كمونيستى  اخالق  و  سوسياليستى  اخالق  يا  باشد 

در دنيا وجود نداشته و ندارد و ما منى توانيم از خودمان فلسفه اخالق 

مستقل داشته باشيم؟ چرا، مى توانيم داشته باشيم.

)آینده انقالب اسالمی، ص145(

استقالل در فلسفه زندگی

مسأله احساس شخصيت مسأله بسيار مهمى است. از اين رسمايه باالتر 

براى اجتامع وجود ندارد كه در خودش احساس شخصيت و منش كند، 

ديگر حس  اجتامعهاى  به  نسبت  و  باشد  داشته  آل  ايده  خودش  براى 

استغنا و ىب نيازى داشته باشد، يك اجتامع اين طور فكر كند كه خودش 

و براى خودش فلسفه مستقّل در زندگى دارد و به آن فلسفه مستقّل 

زندگى خودش افتخار و مباهات كند، و اساساً حفظ حامسه در اجتامع 

يعنى همني كه اجتامع از خودش فلسفه اى در زندگى داشته باشد و به 

آن فلسفه اميان و اعتقاد داشته باشد و او را برتر و بهرت و باالتر بداند و 

به آن ببالد. واى به حال آن اجتامعى كه اين حس را از دست بدهد! اين 

يك مرض اجتامعى است، و اين غري از آن »خودى« اخالقى است كه بد 

است و نفس پرستى و شهوت پرستى است.

اگر اجتامعى اين منش را از دست داد و احساس نكرد كه خودش فلسفه 

مستقّل دارد كه بايد به آن فلسفه متىك باشد، و اگر به فلسفه مستقّل 

زندگى خودش اميان نداشته باشد، هرچه داشته باشد از دست مى دهد، 

وىل اگر اين يىك را داشته باشد وىل همه چيزهاى ديگر را از او بگريند، 

باز روى پاى خودش مى ايستد؛ يعنى يگانه نريويى كه مانع جذب شدن 

ملتى در ملت ديگر و يا فردى در فرد ديگر مى شود، همني احساس منش 

و شخصيت است.

معروف است كه آملانها گفته اند ما در جنگ دوم همه چيز را از دست 
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است، اين هم حرىف كه شام مى زنيد؛ اين را شام از ماركسيسم گرفته ايد، 

يك روكش اسالمى هم رويش كشيده ايد. بعد همينهايى كه رو به اسالم 

كه  است  اين  بود.  گريزان خواهند  اسالم  از  بيشرتى  با شدت  آورده اند 

اين مكتبهاى التقاطى به عقيده من رضرشان براى اسالم از مكتبهايى كه 

رصيحا ضد اسالمى هستند اگر بيشرت نباشد كمرت نيست.

)آینده انقالب اسالمی، ص96(

اعـــالم خطر

با گرايش به مكتبهاى بيگانه استقالل مكتبى خودمان را از دست    ما 

مى دهيم، مى خواهد آن مكتب بيگانه مكتب كمونيسم باشد يا مكتب 

كاپيتاليسم. با يك مكتب التقاطى، دو كلمه از اين گرفنت، دو كلمه از آن 

گرفنت و سه كلمه از اسالم گرفنت، يك شلم شوربا و يك معجون شله قلمكار 

درست كردن، ما به استقالل مكتبى منى رسيم و اگر چنني كنيم محكوم به 

فنا هستيم. اين يك اعالم خطر بزرگى است كه من مى كنم. ما اگر مكتب 

مستقل منى داشتيم مى گفتيم چاره اى نداريم، يا به اين گروه ملحق شويم 

يا به آن گروه و يا معجوىن درست مى كنيم. وىل ما مكتب مستقل داريم. 

اين خودباختگى را بايد از دست بدهيم.

) آینده انقالب اسالمی، ص165و166(

رضر اسالم التقاطی

 انقالب ما وقتى پريوز خواهد شد كه ما مكتب و ايدئولوژى خودمان را 

ايران آنوقت موفق خواهد  به دنيا معرىف كنيم يعنى جمهورى اسالمى 

اسالمى  ايدئولوژى  هامن  كه  ايدئولوژى  يك  تز،  يك  اساس  بر  كه  شد 

است ادامه پيدا كند. اگر اين مكتب و ايدئولوژى، اسالمى محض باشد- 

يعنى اگر استقالل مكتبى داشته باشيم، واقعا آنچه كه از اسالم خودمان 

است هامن را بيان كنيم، خجلت و رشمندگى در مقابل ديگران نداشته 

باشيم- ما در آينده موفق خواهيم بود. اما اگر بنا بشود كه يك مكتب 

التقاطى به نام اسالم درست كنيم، برويم ببينيم كه فالن فرد، فالن گروه، 

فالن مكتب چه مى گويد، يك چيزى از ماركسيسم بگرييم يك چيزى از 

اگزيستانسياليسم بگرييم يك چيزى از سوسياليسم بگرييم يك چيزى هم 

اين  از اسالم بگرييم بعد يك آش شله قلمكارى درست كنيم و بگوييم 

است مكتب اسالم، اين براى مدت موقت ممكن است مفيد واقع شود 

]وىل براى هميشه نه،[ چون در مدت موقت افراد منى دانند؛ وقتى كه 

ما مثال يك فكر ماركسيستى را با رنگ اسالمى عرضه داشتيم، يك فكر 

مردم  ابتدا  در  داشتيم،  عرضه  اسالمى  روكش  با  را  ليستى  اگزيستانسيا 

مى پذيرند وىل اين امر براى هميشه مكتوم منى ماند، افرادى پيدا مى شوند 

و مى آيند دزدى گريى مى كنند: فالن حرىف كه شام  و مطالعه  فكر  اهل 

به نام اسالم مى زنيد مال اسالم نيست؛ اين اسالم است، اين قرآن است، 

اسالمى  اين اصول معترب  اسالم است،  فقه  اين  پيغمرب است،  اين سنت 
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استعامر  عامل  خدمت  از  استعامر  به  اينها  خدمت  هستند.  استعامر 

بيشرت هست و كمرت نيست. خيانت  اقتصادى  استعامر  سياىس و عامل 

اينها به ملت بيشرت هست و كمرت نيست.

) آینده انقالب اسالمی، ص170(

هویت ملی این مردم، 

اســــــــــــــالم است

 هويت يك ملت آن  فرهنگى است كه در جانش ريشه دوانيده است. 

هويت مل اين مردم اسالم است.

بريدگان از اسالم اگرچه در داخل اين ملت و تحت حاميت اين ملتند اما 

در حقيقت از اين ملت بريده اند، زيرا از فرهنگ اين ملت و از جان اين 

ملت و از روح اين ملت خود را جدا كرده اند.

) آینده انقالب اسالمی ، ص246 و 247(

ریشة متایل به غربگرایی

طبقه  اصطالح  به  و  جوانان  ميان  در  تأّسف  كامل  با  اخري  قرون  در   

روشنفكر مسلامن، متايالىت در جهت غرب گرايى و نفى اصالتهاى رشقى 

استقالل مكتبى 

و  نتيجه  به  ما  انقالب  نكنيم  ارائه  را  خودمان  مستقل  مكتب  اگر  ما   

مثر منى رسد، جذب مكتبهاى ديگر مى شويم. ولو اين كه رژيم را عوض 

اگر  اما  آورديم  دست  به  اقتصادى  استقالل  و  سياىس  استقالل  كرديم، 

باخته ايم.  نرسيم  مكتبى  استقالل  به  بالخصوص  فرهنگى،  استقالل  به 

ما بايد كار كنيم، بايد نشان بدهيم جهان بينى اسالمى نه با جهان بينى 

غرىب مى خواند نه با جهان بينى رشقى. اين چه بيامرى است كه عده اى 

مى خواهند حتى جهان بينى اسالمى را به يىك از جهان بينى هاى غرىب يا 

رشقى تطبيق بدهند. به آيات قرآن كه مى رسند آنها را به گونه اى تأويل 

و توجيه مى كنند كه با يىك از مكتبهايى كه در غرب يا رشق وجود دارد 

بخواند.

) آینده انقالب اسالمی، ص167(

خیانت می  کنند. بدانند یا ندانند

 كساىن كه مكتب اسالم را به مكتبهاى ديگر تطبيق مى دهند، استقالل را 

از مكتب اسالم و در واقع از اسالم مكتبى و اسالم ايدئولوژيك مى گريند 

و عنارص مكتبهاى ديگر را وارد مى كنند چه بدانند چه ندانند در خدمت 
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جمود و جهالت، 

دو بیامری خطرناک

 

دو بيامرى خطرناك همواره آدمى را در اين زمينه تهديد مى كند: بيامرى 

جمود و بيامرى جهالت. نتيجه بيامرى اول توقف و سكون و بازماندن 

از پيرشوى و توسعه است، و نتيجه بيامرى دوم سقوط و انحراف است.

جامد از هرچه نو است متنفر است و جز با كهنه خو منى گريد، و جاهل 

هر پديده نوظهورى را به نام مقتضيات زمان، به نام تجدد و ترقى موجه 

مى شامرد. جامد هر تازه اى را فساد و انحراف مى خواند و جاهل همه را 

يكجا به حساب متدن و توسعه علم و دانش مى گذارد.

جامد ميان هسته و پوسته، وسيله و هدف، فرق منى گذارد. از نظر او 

دين مأمور حفظ آثار باستاىن است. از نظر او قرآن نازل شده است براى 

را به هامن حاىل كه  را متوقف كند و اوضاع جهان  اينكه جريان زمان 

هست ميخكوب منايد. از نظر او عّم جزء خواندن، با قلم ىن نوشنت، از 

قلمدان مقوايى استفاده كردن، در خزانه حامم شستشو كردن، با دست 

عنوان  به  را  زيسنت  ىب سواد  و  جاهل  سوخنت،  نفتى  چراغ  خوردن،  غذا 

شعائر دينى بايد حفظ كرد. جاهل برعكس، چشم دوخته ببيند در دنياى 

مغرب چه مد تازه و چه عادت نوى پيدا شده است كه فوراً تقليد كند و 

نام تجدد و جرب زمان روى آن بگذارد.

جامد و جاهل متفقاً فرض مى كنند كه هر وضعى كه در قديم بوده است 

جزء مسائل و شعائر دينى است، با اين تفاوت كه جامد نتيجه مى گريد 

اين شعائر را بايد نگهدارى  كرد و جاهل نتيجه مى گريد اساساً دين مالزم 

آمده  پديد  »ايسم« هاى غرىب  از  تقليد دربست  و  تسليم  و  اسالمى  و 

خوشبختانه  وىل  است،  گسرتش  حال  در  گرايش  اين  بدبختانه  و  است 

احساس مى شود كه طليعه يك بيدارى و آگاهى در برابر اين گونه متايالت 

كوركورانه و خواب آلود آشكار مى شود.

به  گروه،  اين  كه  است  غلطى  تصّور  آلود،  خواب  گمراهى  اين  ريشه 

دارند.  اذهان خويش  در  اسالمى  مقّررات  »دگامتيك«  جنبه  از  اصطالح 

عدم تحرّك اجتهاد در طّى قرون به اين تصّورات غلط كمك كرده است. 

وظيفه مسؤوالن و هاديان قوم است كه هر چه زودتر به شكل منطقى 

در برابر اين قبيل گرايشهاى ناصواب بايستند.

علل و عوامل اين جريان بر كىس پوشيده نيست. چيزى كه نبايد كتامن 

كرد اين است كه جمود و ركود فكرى كه در قرون اخري بر جهان اسالم 

حكمفرما شد و مخصوصاً باز ايستادن فقه اسالمى از تحرّك، و پيدايش 

روح متايل و نگرش به گذشته، و پرهيز از مواجهه با روح زمان يىك از علل 

اين شكست به شامر مى رود. امروز جهان اسالم بيش از هر وقت ديگر 

نيازمند به يك نهضت قانونگذارى است كه با يك ديد نو و وسيع و همه 

جانبه از عمق تعليامت اسالمى ريشه بگريد و اين ريسامن استعامر فكرى 

غرىب از دست و پاى مسلامنان باز شود.

) آینده انقالب اسالمی،  ص71( 
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حفظ شعارهای اسالمی

يىك از شعارهاى ما كه مربوط به يىك از اصول سياىس اسالم يعنى اصل 
استقالل خواهى اسالم است ]مبدأ تاريخ هجرى است.[ يىك از اصول اسالم 
اين است كه هيچ وقت منى خواهد يك مسلامن جريه خوار يك غريمسلامن 
باشد و يا جامعه اسالمى دستش به طرف يك جامعه ديگر دراز باشد و 
به همني دليل مقلد جامعه ديگر باشد. اسالم روى اين مسئله حساسيتى 
دارد. ما يك مبدأ تاريخ داريم و آن مبدأ تاريخ هجرى است. هر ملتى 
مبدأ تاريخى دارد. مبدأ تاريخ ما مسلامنها هجرى است، از هجرت پيغمرب 
ما  از  را  هجرى  تاريخ  مبدأ  كه  كرد  كوشش  خيل  استعامر  است.  اكرم 
بگريد و به جايش مبدأ تاريخ ديگرى كه هامن مبدأ تاريخ ميالدى است 
و  مجعول  مبدأ  يك  ميالدى  تاريخ  مبدأ  اصاًل  اينكه  از  بگذريم  بگذارد. 
جزء مجعوالت است. اينكه مثاًل مى گويند اآلن سال 1972 از ميالد مسيح 
است اساساً دروغ است، يىك از دروغهايى است كه بعدها جعل كردند. 
محققني معتقدند كه عيساى مسيح يا دويست سيصد سال قبل از اين 
تاريخ ميالدى است يا دويست سيصد سال بعد از آن. يك امر مجعوىل 
است. وىل فعاًل فرنگيها اين را پذيرفته اند. تازه حداكرث داللت مى كند بر 

تولد يك پيغمرب.
وىل تاريخ هجرى يك تاريخ صد درصد دقيق است. در ميان تاريخهاى 
بيش از هزارسال پيش، شام هيچ تاريخى را منى توانيد پيدا كنيد كه به 

اندازه تاريخ هجرى دقيق باشد كه حتى روزش هم مشخص باشد.

مسلمني در زمان خليفه دوم به فكر افتادند و يك شورا تشكيل دادند كه 

براى خودشان يك تاريخ مستقل ابتكار كنند چون مى دانستند اسالم از 

است با كهنه پرستى و عالقه به سكون و ثبات.

) نظام حقوق زن ، ص96و97(

 اسالم، هم با جمود مخالف است

 و هم بـا جهـــــــالت

از  است و هم  اين دسته  ناحيه  از  است، هم  اسالم  متوجه  كه  خطرى 

ناحيه آن دسته. جمودها و خشك مغزى ها و عالقه نشان دادن به هر 

شعار قدميى- و حال آنكه ربطى به دين مقدس اسالم ندارد- بهانه به 

دست مردم جاهل مى دهد كه اسالم را مخالف تجدد به معنى واقعى 

و  زدگى ها  غرب  و  مدپرستى ها  و  تقليدها  ديگر،  طرف  از  و  بشامرند. 

و  جسامً  كه  است  اين  در  زمني  مرشق  مردم  سعادت  اينكه  به  اعتقاد 

روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگى بشوند، متام عادات و آداب و سنن آنها را 

بپذيرند، قوانني مدىن و اجتامعى خود را كوركورانه با قوانني آنها تطبيق 

دهند، بهانه اى به دست جامدها داده كه به هر وضع جديدى با چشم 

بدبينى بنگرند و آن را خطرى براى دين و استقالل و شخصيت اجتامعى 

ملتشان به شامر آورند.

در اين ميان آن كه بايد غرامت اشتباه هر دو دسته را بپردازد اسالم است.

جمود جامدها به جاهلها ميدان تاخت وتاز مى دهد و جهالت جاهلها 

جامدها را در عقايد خشكشان متصلب تر مى كند.

) نظام حقوق زن، ص98(
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روز  مثاًل  اگر  كنيم،  تعطيل  را  ديگرى  روز  بناست  اگر  و  بكنيم؟  پريوى 

از يكشنبه بهرت است چون يكشنبه يعنى  باز  سه شنبه را تعطيل كنيم 

دنباله روى كردن. يا مى نويسند مبدأ تاريخ ما خوب نيست، ما هم تاريخ 

كشورهاى  از  بسيارى  در  كه  كارى  همني  بدهيم،  قرار  مبدأ  را  ميالدى 

اسالمى متأسفانه كردند. اين اثر استعامر هنوز در كشورهاى عرىب وجود 

دارد و اين از افتخارات ما ايرانيان است كه ما تسليم اين قضيه نشديم 

الحمدللَّه، و بعد از اين هم هرگز نخواهيم شد و آن اينكه ما تاريخامن 

اينها  را منى دهيم.  تاريخ هجرى خودمان  ما هرگز  است،  تاريخ هجرى 

برخى شعارهايى است كه ما وظيفه داريم زنده نگه داريم.

)پانزده گفتار،ص195(

مثالی از خودباختگی

 بسا هست خود آن ملت انواع آشاميدىن هاى خوب دارد كه غرب ندارد 

و بايد از آنجا بگريد، وىل آشاميدىن هايى نظري پپىس كوال و كوكاكوال را- كه 

خودشان  مى گويند براى بدن مرض است و از هر پزشىك اگر بپرسيد تجويز 

آشاميدىن هاى  بر  مى داند-  مرض  را  اينها  به  اعتياد  مخصوصا  و  منى كند 

خود ترجيح مى دهد. هر نوع رشبتى از رشبتهاى ايراىن )رشبت ريواس، 

هر  وىل  نيست  خوب  است  ايراىن  كه  اين  دليل  به  به ليمو(  سكنجبني، 

رشبتى كه از آنجا بيايد حتام خوب است! هر نوع اغذيه اى- كه گاهى 

دنباله روى بدش مى آيد. هركىس نظرى داد. بعىض گفتند ما وفات پيغمرب 

تاريخ قرار بدهيم. ديگران رد كردند، گفتند وفات پيغمرب  اكرم را مبدأ 

حادثه  ما  تاريخ  مبدأ  چرا  است،  تأسف آورى  و  تأثرآور  حادثه  يك  اكرم 

تأسف آور باشد؟ بعىض گفتند مبدأ تاريخ را بعثت قرار بدهيم. اين هم 

رد شد به اين دليل كه گفتند درست است كه بعثت ظهور اسالم است، اما 

خود ما همه آن وقت كافر بوديم و اين از براى خود ما يك خاطره خوىش 

ندارد. والدت پيغمرب چطور؟ گفتند زمان والدت پيغمرب كه هنوز اسالمى 

نبوده است. در اين ميان يك پيشنهاد بود كه مورد قبول واقع شد و آن 

پيشنهاد را شخص عل عليه السالم داد، فرمود مبدأ تاريخ ما بايد هجرت 

مسافرت  يك  نيست.  مهمى  مسئله  كه هجرت  مى رسيد  نظر  به  باشد. 

از مكه به مدينه آمدن كه مهم نيست. وىل گفتند مهم است چون در 

هجرت بود كه ما مستقل شديم. تا در مكه بوديم تحت نفوذ كفار قريش 

بوديم، در تقيه و در خفا زندگى مى كرديم، يك واحد مستقل نبوديم، از 

از  آزادى  و  نبوديم  آزاد  نداشتيم،  استقالل  نداشتيم،  حكومت  خودمان 

مدينه،  آمديم  ما ورق خورد،  تاريخ  در هجرت،  نداشتيم؛ وىل  خودمان 

عبادت  داشتيم،  آزادى  داديم،  تشكيل  مستقل شديم، حكومت مستقل 

خودمان را علنى مى كرديم؛ بنابراين هجرت كه آغاز استقالل ماست بايد 

آغاز تاريخ ما باشد براى اينكه وقتى كه تاريخ مستقل مى خواهيم انتخاب 

كنيم بايد مبدأ تاريخ ما مبدأ استقالل ما باشد.

روزنامه  در  بار  يك  وقت  هرچند  كنيم.  حفظ  بايد  را  تاريخ  اين  ما 

مى نويسند اين اسباب زحمت است كه ما جمعه را تعطيل كنيم. مردم 

كنيم.  تعطيل  يكشنبه  روز  هم  ما  مى كنند،  تعطيل  يكشنبه  همه  دنيا 

ما  اصاًل  چرا  نباشد؟  روز جمعه  چرا  بشود  تعطيل  روز  يك  بناست  اگر 
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مى كند و مى خواهد بگويد من هندى هستم، هندى بايد هندى مباند نه 

اينكه در هاضمه اروپايى هضم شود. اما ما اگر ديديم فرنگى زُنّار بست، 

دو تا به جاى يىك مى بنديم. به عبارت ديگر آمادگى كامل براى استعامر 

استعامر،  نوع  اين  ]در  زيرا  است  باالتر  فكرى  استعامر  داريم.  فكرى 

شخص [ مثل دشمن فكر مى كند، و حس منى كند كه استعامر زده است.

ما باالتر از استعامر فكرى را داريم، استسباع فكرى داريم، يعنى مثل يك 

حيوان مستسبَع به طرف آن كه ما را مى درد مى دويم. 

)حامسه حسینی،ج2،ص216(

برهنگی بیامری عرص ماست

 بدون شك پديده »برهنگى« بيامرى عرص ماست. دير يا زود اين پديده 

به عنوان يك »بيامرى« شناخته خواهد شد. فرضاً ما كوركورانه از غرب 

تقليد كنيم، خود پيشتازان غرىب ماهيت اين پديده را اعالم خواهند كرد. 

وىل ما اگر به انتظار اعالم آنها بنشينيم مى ترسم خيل دير شده باشد.

) مسأله حجاب ،ص12(

آنها در آرزوى اغذيه ايراىن هستند- چون ايراىن است بد است، چون از 

آنجا آمده خوب است.

از مهامنخانه هاى خيل  گاهى در روزنامه ها مى خوانيم كه در بسيارى 

مدرن كه متجددهاى درجه اول- كه پول زياد در جيب دارند و وقتى رس 

يك ميز مى نشينند و بلند مى شوند كمرت از پانصد تومان براى يك غذا 

منى دهند- به آنجا مى روند غذاهاى فرنگى عرضه مى شود. وىل وقتى كه 

دقت مى كنيد كه اين غذا را از چه درست كرده اند؟ مى بينيد از خرچنگ، 

از قورباغه، وىل غذاى فرنگى است.

در روزنامه خواندم كه زىن با شوهرش به يىك از مهامنخانه هاى خيابان 

جردن رفته بود. از هامن غذاهاى فرنگى چنني و چنان و با اسمهاى خاص 

فرنگى آوردند و خورد. بعد پرسيد كه اين را از چه درست مى كنند؟ تا 

گفتند از خرچنگ يا قورباغه، فورا باال آورد.

) آینده انقالب اسالمی، ص137و138( 

عیب ما ایرانی ها

ما ايرانيها اين عيب را داريم كه بيش از هر ملت ديگر تسليم شعارهاى 

پوچ بيگانگان مى شويم. در عني اينكه نسبت به حقايق تعصب نداريم، 

نسبت به شعارهاى پوچ بيگانه هم زود تسليم مى شويم.

هنديها دانشمند درجه اول شان هامن لباس و زّى هندى را حفظ مى كند 

حفظ  را  هندى  لباس  سياستمدار  »نهرو«  يرروسو(.  پى  علوم  )تاريخ 
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از  يىك  اروپايى  قوانني  با  آن  تطبيق  و  خانوادگى  روابط  و  ايران  مدىن 

آنهاست- پرهيز مناييم.

) نظام حقوق زن، ص31و32(

غرب، هم خود را فراموش كرده

 و هم خــــــــــــــداى خود را

مسأله مهم اجتامع برش در امروز اين است كه برش به تعبري قرآن »خود« 

را فراموش كرده است، هم خود را فراموش كرده و هم خداى خود را. 

مسأله مهم اين است كه »خود« را تحقري كرده است، از درون بينى و 

به دنياى  باطن و ضمري غافل شده و توجه خويش را يكرسه  به  توجه 

حىس و مادى محدود كرده است. هدىف براى خود جز چشيدن ماديات 

منى بيند و منى داند، خلقت را عبث مى انگارد، خود را انكار مى كند، روح 

اين  از  امروز برش ناىش  بيشرت بدبختيهاى  از دست داده است.  را  خود 

طرز تفكر است و متأسفانه نزديك است جهانگري شود و يكباره برشيت 

را نيست و نابود كند. اين طرز تفكر در باره انسان سبب شده كه هرچه 

متدن توسعه پيدا مى كند و عظيم تر مى گردد، متمدن به سوى حقارت 

مى گرايد. اين طرز تفكر در باره انسان موجب گشته كه انسانهاى واقعى 

را همواره در گذشته بايد جستجو كرد و دستگاه عظيم متدن امروز به 

انسان....  ساخنت  به  جز  است  قادر  اول  دست  و  عاىل  چيز  هر  ساخنت 

نباید هامن راهی را برویم

 که غربی هــــــا رفته اند

 قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر 

گذاشته و مى گذارد وىل عامل عمده ازهم گسيختگى نظم خانوادگى در 

اروپا دو چيز ديگر است:

يىك رسوم و عادات و قوانني ظاملانه و جاهالنه اى كه قبل از اين قرن در 

ميان آنها در باره زن جارى و حاكم بوده است، تا آنجا كه زن براى اولني 

بار در قرن نوزدهم  و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالكيت شد.

ديگر اينكه كساىن كه به فكر اصالح اوضاع و احوال زنان افتادند از هامن 

امروز ما مى روند و مواد  از مدعيان روشنفكرى  راهى رفتند كه بعىض 

پيشنهادى چهل گانه يىك از مظاهر آن است؛ خواستند ابروى زن بيچاره 

را اصالح كنند، چشمش را كور كردند.

بيش از آن كه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و ىب نظمى باشد، آن 

قوانني قديم متقدمان اروپا و اصالحات جديد متجددانشان مسؤول است. 

ناپذيرى  اجتناب  ما مردم مسلامن مرشق زمني هيچ رضورت  براى  لهذا 

نيست كه از هر راهى كه آنها رفته اند برويم و در هر منجالىب كه آنها 

فرو رفته اند فرو رويم. ما بايد به زندگى غرىب، هوشيارانه بنگريم. ضمن 

پاره اى مقررات اجتامعى  تكنيك و  اقتباس علوم و صنايع و  استفاده و 

قابل تحسني و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى 

كه براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است- كه تغيري قوانني 
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نظامات خود، از علم باالتر است. ملت عالرِم ممكن است در ملت ديگر 

هضم شود، وىل ملتى كه احساس شخصيت و استقالل مى كند قابل هضم 

شدن نيست. 

)حامسه حسینی،ج2،ص216( 

از جنس حامسه

فلسفه اى  و  مبادى  و  اصول  از خود  انسان  اينكه  يعنى  فكرى  استقالل 

در زندگى داشته باشد و به آن اميان و اعتامد داشته باشد و در روحش 

نسبت به او نوعى حامسه موجود باشد. آن را مى گويند غرور مل، غرور 

اجتامعى و غريه.

... پذيرفنت شعارهاى بيگانه دليل بر عدم استقالل روحى و عدم حامسه 

است.

به قول اقبال بايد گرِل كوزه ما به دست خودمان تهيه شود نه به دست 

ديگران...

 راست گفته آن كه گفته است:

        كهن جامه خويش پرياسنت          به از جامه عاريت خواسنت 

)حامسه حسینی،ج1،ص53(

اعالميه حقوق برش بيش از همه و پيش از همه از طرف خود غرب نقض 

راهى جز  فلسفه اى كه غرب عماًل در زندگى طى مى كند،  است.  شده 

شكست اعالميه حقوق برش باقى منى گذارد.

) نظام حقوق زن ، ص134تا139( 

 استقالل و اقتباس

 استقالل فكرى و حامسه داشنت، با اقتباس خوبيهاى علمى، فنى، هرنى 

و غريه از ديگران منافات ندارد. چيزى كه هست بايد در هاضمه خود 

هضم برد نه اينكه در هاضمه آنها هضم شد. 

)حامسه حسینی،ج2،ص216(

علم کافی نیست

ارزش استقالل فكرى و اعتامد به فلسفه زندگى خود و احرتام به سنن و 


