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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 همنوزده ـجلس

 ارضـهای معروهـگ

 بگوید هم را خودش هدف ،بزند هم را خودش حرف، ی جاهلی بیایداگر پیغمبری در یک جامعه

خواهد نظام اجتماعی را چگونه بگوید می؛ بسازد دنیایی و ایجامعه چگونه خواهدمی که بگوید و

چه کسانی با او در این اجتماع جاهلی مبارزه خواهند  ؛اگر این حرف را پیغمبر بزند ؛ترتیب دهد

خواهد درست کند. خیلی روشن است چه کسانی با پیغمبر ای میپیغمبر چه جور جامعه مکرد؟ گفت

 ارزه خواهند کرد. ـارضه و مبـمع

ند. دیگر ااولین کسانی که با پیغمبر مبارزه بکنند آن کسانی هستند که از اختالف طبقاتی زنده

آن  ،ه و نظامیـی چنین جامعانی که مخالف خواهند بود با دعوت این نبی و با اقامهـکساز

 و نبوی دعوت این با که اندمستبد حکام گروه یک. اندکنانجمع مال ن، آانداندوزانثروت

؛ دای شهـاله اال اهلل وارد یک جامع برای خاطر این که تا ال .خواهند کرد مبارزه یـاله التـرس

 یکی ای رفت یا .رفت بیرون، برخاست جامعه آن از فرعون که است این معنایش ،واقعی صورتهب

 . دیگر است این اهلل اال اله ال معنی. شد مردم عادی آحاد از

ه آن کسانی ک مردم سر و کار دارند. مغزهای با که کسانی آن.اندنرهبا و احبار دیگر طبقه یک

ر و اگ موقعیت اجتماعی خودشان را حفظ کنند. ؛دهندمردم می باید برای خاطر آموزشی که به

ر گگرانه یا آموزش روشنساز یا آموزش آگاهاین آموزش یک آموزش صحیح یا آموزش زندگی

م برای این طبقه ه ،های مادی و حیثیتی،آن برخوردارییمعنون ریاست آ آقایی، آنبقاء  ،باشد

گه گاهی ندر ناآرهبان تاریخ که مردم را  و احباری طبقهکنند لذا سعی می امکان نخواهد داشت.

جا نور با خود همراه همه اند.مبین با حجت آشکار آمدهسلطان  که انبیاء بابا وجود این دارند.

آبانه مگویی نکردند. اصطالحات فیلسوفوقت مغلقهیچها را روشن کردند. جا انسانهمه داشتند.
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بافی نکردند برای مردم. صاف و راست و صریح حرف زدند با مردم. فهبه مردم تحویل ندادند. فلس

 صحت، کردندباید خیلی زود مردم درک می ،کردندبا وجود این مردم باید خیلی زود قبول می

  .سخن پیغمبران خدا را نو اتقا

 شد و دعوت انبیاء به زودی وقدر عناد و تعصب و لجاجت به خرج داده میعلت چیست که این

ه ها بای که قرآن از آنو رهبان و همان طبقه احبارنه و هَشد. چرا؟ همین کَآسانی پذیرفته نمی

 .شدندها مانع میاین، کندو رهبان یاد می احبارنام 

 های فکری غلط و پندارهای خرافی موروثی.خواندند  به پایبندی هرچه بیشتر به سنتمردم را می

مشان در قرآن اس اتفاقا   ؛لیل ذهنی برای شما معین و مشخص کردیمای که ما با تحاین چهار طبقه

، هاها و نظامخوانین و سردمداران قدرت و ساوی سران و را اسم افرادی که در طبقهمنته هست.

 ارهـها اشبه آن ا یاد شده وهآن از مأل عنوان به قرآن در ،هستند هاتـپس این در که کسانی

. "ینعَال عونَمنَیَ" کنند ها را پر میآن مردمی که چشم مأل« هومِن قَروا مِفَ کَ ذینَال   أُلَالمَ قالَ »  شده.

دور  ،کور شد ،زرق و برقشان ،روندهایی که وقتی راه میهای با جاه و جالل. آنآن انسان

 ها.کنآن چشم پرمأل، کند. هر انسانی را در مقابلشان خاضع و کوچک می ،شانشو

 

 ها هستند. مثل چه کسی مثال ؟ در نظام جاهلی فرعونی مثل هامان.معارضین انبیاء اینیک طبقه از 

« فرَتُ»آن کسانی که مبتال به ،ی اشراف به مترفیناز طبقه «رحا ـصَی ل بنِا  یا هامانُ قالَ وَ»

. «فرَتُ »ست،هاکشیو حق هاها و جنایتهای زیادی که منشاء بدبختیثروت گری.اشرافی ،هستند

گوید یم گوید.ب را میلهمین مط ؛اینجا برایتان نوشتیم و تالوت خواهیم کردحاال ای که آیه که

 مخالفت هک بودند کسانی اولین ،اشرافش، مترفینش ؛فرستادیم را پیغمبری ما وقتی، در هر امتی

  .دیگر یطبقه یک هم این. کردند ساز را مخالفت ینغمه که بودند کسانی اولین. دکردن

 یرا  ثکَ ن اِ» کند.و رهبان به همین نام قرآن یاد می احباری سردمداران فکری را به نام آن طبقه

دادی های استبی قدرتو آن طبقه برایتان. کنیماش را االن معنا میکه آیه «هبانرُّال وَ حبارِ االَ  نَمِ

د ها یابا تعبیر طاغوت از آنبه گمان من  گویم.اینجایش را احتمالی دارم می به گمان من، را.

ا جدر قرآن طاغوت را همه مبینیاز آنجا که می ی عام است.اگرچه که طاغوت یک کلمه کند.می
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ن فهمیم که طاغوت باالتریمی؛ کندیار مهمی قلمداد میـهای بسها و شأنمقابل اهلل و دارای شغل

 ذینَال   وَ اهللِ بیلِی سَ فِ لونَقاتِیُءاَمنوا  ذینَال  » َ گویدست. یک جا مینظام جاهلییک های مقام

 مقابل در طاغوت .طاغوت راه در کافر، خدا در راه. مومن «اغوتطّال بیلِی سَفِ لونَ قاتِروا یُفَکَ

 . مبارزه و پیکار، خداست

 فقط نه ،پیغمبر زمان در فقط نه موسی، زمان در فقط نه ؛هستند انبیاء معارضین طبقه چهار این

 .تاریخ هایزمان یهمه در، ابراهیم زمان در

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 

 


