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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 جلسه دوازدهم

 توحید و نفی طبقات اجتماعی

زیر یک بدانیم؛ ناگخیز و تعهدانگیز عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیده عمل

همیم ها و تعهدها را بفنهد. و گفتیم که باید این الزامها و تعهدها را این عقیده بر دوش ما میسلسله الزام

ها هم نیست. بلکه تکیه بیشتر این تعهدات روی زندگی مخصوص زندگی فردی انسانو البته این تعهدها 

ای وارد شد؛ اول اجتماعی است. روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است. یعنی توحید وقتی در جامعه

 دهد.کند، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیده هست؛ انجام میکاری که می

رد د چه تکالیفی داکه یک انسان موحّرسد به اینوقت نوبت میاین کار انجام گرفت؛ آن کهبعد از این

ما تعبیر کردیم از مجموعه این به عنوان یک فرد. به هر صورت، این تعهدات را باید شناخت و دانست. 

زام را ال ودهد، یک مجموعه قرارداد ای به ما میقطعنامهتعهدات به قطعنامه توحید. گفتیم توحید یک 

موّحد زندگی کنیم؛ الزم است که این تعهدات  اهللشاءکه بتوانیم انگذارد. ما برای اینروی دست ما می

 را فعالً بدانیم.

که عبودیت و اطاعت منحصراً از آن خداست. این اول تعهد توحید اولی از این تعهدات، عبارت بود از این

وت، این مطلب را بیان کردیم. امروز دومین تعهدی که توحید است. و ضمن یکی دو تالوت، یا دو سه تال

توان کرد، گذارد، جامعه موّحد، فرد موّحد، دنیای موحّد با این عنوان مشخص میبر دوش موحّد می

 ."توحید و نفی طبقات اجتماعی" ماده و دومین تعهد را که اینجا نوشتیم، این دومین 

زمن تاریخ است؛ در همه ـاتی از جمله دردهای مـاختالف طبق بینیم،گردیم، میبه تاریخ که برمی

! دنـهای دور از تمرزمینـمانده قبائلی! نه فقط اجتماعات سبـاعات! نه فقط اجتماعات عقـاجتم

ر د ،دن بشری هستندـواره تمـری و گاهـهایی که مادر تمدن بشرزمینـورها و سـبلکه در آن کش

ورتی، خودش را به ما از ـترین صای، و کریهترین چهرهتـاتی با زشـجاها اتفاقاً اختالف طبق همان
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ه همین ر از جملـدهد! واقعاً ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشخ نشان میـالبالی اوراق تاری

  اتی!ـالف طبقـاخت ،است

مه مثل ها هکنند؛ اینه زندگی میـاین جامع هایی که درکه انسانیعنی چه اختالف طبقاتی؟ یعنی این

ر را های دیگت گروهـج ببرند، خدمـرومیت بکشند، رنـکه محیک عده محکومند به این !هم نیستند

د، یک عده هم بایستی برخوردار باشن ای هم نداشته باشند!هلِج، گِـرومیت و رنـبکنند، و باید از این مح

ها بتوانند استفاده بکنند و ها باشد، از همه مزایا آنش زندگی مال آنـمند باشند، لذت و عیرهـبه

 اشکالی هم نداشته باشد! 

مخصوصًا در کشورهایی که از لحاظ  داری!امروز در دنیا شما نگاه کنید، مخصوصاً در دنیای سرمایه

فتند هرگز ه آنجا نگاند، اختالف طبقاتی به نحو بارزی مشهود است! البتداری، اوج بیشتری گرفتهسرمایه

ند که گویها نمیاند، نه. آنکه کارگرها و کارفرماها از دو منشأ و ریشه خَلقی و آفرینشی، آفریده شده

ز دو اند، اها از دو ریشهدن، اینـفالن کارتر با کارگر فالن مع ،آقای صاحب فالن کمپانی عظیم مثالً

گذارند، وضع رفتاری ی که برای این دو گروه آدم میکنند؛ مقرراتاند، نه. اما عملی که با هم میاصل

کنند؛ چندان تفاوتی ندارد با آن مردمی که معتقد که در جامعه میان این دو نوع انسان، برقرار می

 اند!ها از دو اصل و دو منشأ و دو ریشه آفریده شدهبودند این

ای ثروت تمام عالَم را به امکانات صفر! عدهنهایت، در برابر گروه زیادی بی ،ای امکاناتدر برابر عده

بقاتی اختالف طای دسترنج خودشان را هم اجازه ندارند تنها بخورند! کنند؛ عدهنفع خودشان استثمارمی

خواهم بگویم این اختالف طبقاتی میحتی  بلکهکند و این در دنیا امروز هست. به این معنا هم صدق می

 ست؛ از آن اختالف طبقاتی آن روز! تر اآمیزتر و موزیانهرذالت

وعه این کتاب ـها را نفی کرد. بنده به طور خالصه، آنچه را که از آیات قرآن، در مجماسالم همه این

ها را وقتی فکر کردم، دیدم خیلی زیاد اعی؛ اینـشود، در زمینه نفی طبقات اجتمعزیز استفاده می

مایان ان آن نـزیر، نش تاها که در آیوزشـای از این آمهـگوشتم. ـاست؛ یک چند تایشان را اینجا نوش

 ن قرار است:ـاست؛ بدی

خالق و معبود و مدّبر امور همگان، خداست. این یک حرف اسالمی است. خالق همه یک نفر است، 

اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دو تاست؛  کند.خیلی فرق می ؟کندچه فرقی می گوییدمیخداست. 
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خواهم بکنم فرضی، آن اجتماعی و آن فلسفه دو خدایی، که اگر ما قائل شدیم؛ بحث طلبگی نمینه این

  آیند.وجود میبخشد این است که دو گروه در اجتماع بهدو خدایی بودنش، اولین تاثیری که می

 مردموقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که، وقتی یک خدایی هستیم، معنایش این است که 

 ؛کار به الزمه این جمله دارماند. برادر و در کنار هم ،اندیک طبقه ،یک گروهند ،اندجامعه همه یک صف

است،  معتقدیم خدا یکما خواهم توجه کنید که وقتی کار به لوازم آن فلسفه منسوخ باستانی ندارم! می

 عانیم دو تراز نیستند! از جملهیعنی چه؟ خدا یک است و دو نیست؛ یعنی بندگان خدا در یک ترازند، در 

که همه معنایش این است. یعنی بندگان خدا در دو طبقه نه این .اهاست،  ، اینخدا یک است و دو نیست

 آفریدگارشان یکی است.  ،چون خدایشان یکی است . چرا؟اندنیستند؛ در یک طبقه

بقه و ها در یک طزیر انسانـناگود یکی شد؛ ـق و معبـاین مسئله خیلی مهمی است که اگر چنانچه خال

اند. روی این کلمه مادی دقت داریم، ها، یک ترازند. همه از اصل و ریشه مادی واحدی آفریده شده

ه ـها از یک اصل و یک ریشانـوص داریم. از جنبه مادی، از جنبه ساختمان بدنی، همه انسـتکیه مخص

 اند.ده شدهـآفری

مند نیست! این را هم رهـوقی باشد؛ بهـهای حقمنشأ برخورداری کس در آفرینش، از مزیّتی کههیچ

 رایطی یکـش اثرهایی بر تی برخوردار نیست، چرا، ممکن است انسانکه از مزیّدقت کنید. نه این

تی شد. یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلقتی جوری داد خاصی پیدا کنند، خب یک مزیّ ـاستع

د است، داـاستعه باشد. ممکن است کسی از پدر و مادری تولید شده که باـوجود آمده باشد که نابغبه

ت، یکی رتر است. یکی زیباتر اسـتر و الغفـیکی ضعی ،رومندتر استـیکی نی استعدادتر است.کمیکی 

  ی نیست!ـأ اختالف حقوقـتر است. پس این اختالفات هست؛ اما این اختالفات منشتـزش
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