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 29/8/9399: تاریخ   06جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 865تا  821از آیه  52سیاق 

عالمت و نشانه است، عَلم فرماید صفا و مروه از شعائر الهی است. شعائر جمع شعار است؛ آن چيزی که  خدا می

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ »هر کس حج خانه خدا به جا آورد و عمره به جا آورد  :«فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ»است. 

تَطَوَّعَ  وَمَنْ». گناهی برای او نيست که طواف کند بين صفا و مروه، منظور همان سعی بين صفا و مروه است :«بِهِمَا

خدا آگاه است از چنين پذیرش خير « فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ» این خيری است که هر کس به جان و طوعا بپذیرد :«خَيْرًا

. مفهوم آیه روشن است. باید راجع به فضای این آیات و راجع به از جانب بندگان خودش و نسبت به آن شاکر است

سياق قبلی از ملحقات تغيير قبله است. درست است بحث کشتگان در راه خدا و لزوم  جایگاه این آیات صحبت کنيم.

خواستند در مقابل  صبر در این مصيبت است ولی خود کشتگان در راه خدا از آن باب مطرح شد که کسانی که می

به همين خاطر بحث صبر در کردند به کشتن مومنين و  راهبرد اسالم در تغيير قبله بایستند، به ترورهای کور، اقدام می

. به خواهيم بخوانيم به نحوی از ملحقات دیگر همان جریان تغيير قبله است و این آیاتی که می سياق قبل مطرح شد

خواهد گرای بحث را بدهد؛ همانطور که ما قبله را  چه شکلی؟ تغيير قبله به سمت مسجد الحرام اتفاق افتاد. خدا می

یم سعی صفا و مروه هم د برونکند بگوین.  یزی حج ابراهيم را هم داریمر لحرام، برنامه پایهتغيير دادیم به سمت مسجدا

آید؟  قرار است سعی صفا و مروه هم داشته باشيد. چرا این مسئله برای مخاطب صدر اسالمی بغرنج میبکنيم؟ بله، 

ر دستور کار بعد از تغيير قبله برای ایجاد ها د یکی از برنامه .دیدند روز سعی بين صفا و مروه را مشرکانه می چون آن

کنيد یک رفتار مشرکانه است  هویت امت مسلمان، احيای حج ابراهيمی است. اتفاقا همان چيزی که شما خيال می

کنيد  یعنی سعی بين صفا و مروه، جزء شعائر الهی است که هيچ گناهی در انجام چنين طوافی وجود ندارد. دقت می

 .باید طواف کند به جا آورد،یا عمره رفت هر کس حج  که نيستاینجا هنوز وجوب 

 أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ»

 «﴾۹۵۱﴿ اللَّاعِنُونَ

کنند از کنارش بگذرند، سعی ميکنند مطرح نشود، پررنگ نشود،  کنند، آنها سعی می کتمان می را اهلل حکمآنها 

مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ». پس اتصال روشن شد. اتصال تطبيق است؛ تطبيق به آن توجه نشود، اینها ملعون هستند

 جریان کتمان چيست؟ صفا و مروه. مذکور در آیه قبلی در بارهبر حکم  «وَالْهُدَى

. کند ایجادتواند زمينه کتمان را  بين مردم، میدر عدم آمادگی همين گویا این برای مردم قابل قبول نيست، 

شود دید.  کتمان در اینجا یعنی از آن بگذری، نشنيده بگيری. همين امروز در جامعه خودمان، اینطور کتمانها را می

آید، مجبور نيستم  با نظام ارزشی من جور در نمیسعی ميکند از کنارش بگذرد چون ، استداند حکم اهلل  طرف می
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گيرم. خوب دقت کنيد، هر کس به تناسب جایگاه خودش. ممکن است کسی  کنم، ندیده می انکارش کنم، کتمانش می

  کند. پيدا می ییو یک معنا، یک فردی آدم عادی است، برای اکند عالم دینی است، کتمان برای او یک معنایی پيدا می

أُولَئِکَ » کنند بعد از اینکه ما مصداقی از بينات و هدایت را برای مردم تبيين کردیم، کسانيکه آن را کتمان می

مراتب کتمان هم کنند.  کند و لعنت کنندگان هم او را لعنت می خدا آنها را لعنت می« یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

. کتمان در یک گوید اصال خدا نگفته است، این لعنتش در اوج است دارد، لعنت هم مراتب دارد. کتمان تا جایی که می

إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا ». یعنی مشمول رحمت خدا نبودنگذرد، لعنتش به تناسب خودش است. لعنت،  که از کنارش میحدی 

تبليغ کردند، بيان کردند،  «وَبَيَّنُوا»دند از کتمان یعنی درصدد جبرانش برآمدند. به جز کسانی که توبه کر «وَأَصْلَحُوا

جامعه موضع خالفش در برنه  ،باح است، پس مباح است. بيان کنندفرموده سعی بين صفا و مروه م دیگر کتمان نکردند.

 یرفت.توبه شما را خواهم پذ روی توبه پذیری و رحمتی که دارم،از  .بگيرند یا ساکت باشند

افتد  داند اگر توبه نکنی. در واقع انسان می را مصداق کفر می کتمان خدا این« إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ»

ر نظام ارزشی که تشخيص و نظام ارزشی ذهنی خود را ب. باور و دهد در وادی خودپرستی؛ خودش را بر خدا ترجيح می

کند نشان اینست که تسليم خدا نيست. ابليس لعنت  همان یک آیه ای که قبول نمی. دهد میبيان فرموده، ترجيح خدا 

و الّا ابليس یا از مالئکه یا در صف مالئکه بود. همه چيز را  ،اش از سجده نکردن بر آدم شروع شد اهلل عليه کل مسئله

اری امتحان بندگی دخواهم. همين جا  و میکند. این یکی را از ت کند اما بر آدم سجده نمی ؛ عبادت میکند اطاعت می

 دهی.  پس می

کسانيکه کفر ورزیدند و مردند در حاليکه کافر هستند یعنی توفيق توبه را تا دم مرگ پيدا نکردند، کافر مردند 

در عذاب  لعنت خدا برای اینها« هُمُ الْعَذَابُلَا یُخَفَّفُ عَنْ» ،«﴾۹۶۹﴿ أُولَئِکَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

 .شود فرصت هم به آنها داده نمی« وَلَا هُمْ یُنْظَرُونَ». کند جهنم تجسم پيدا می

کسی که ؛ کند این سياق به طور خاص شامل حال خواص است، هرچند درباره عوام هم گفتم مصداق پيدا می

تواند کتمان  را و بگوید من عالم دین هستم، من مبلغ دین هستم، نمیدر جایگاه تبيين احکام دین قرار دهد خودش 

إِنَّ الَّذِینَ »را فضا کند. حق گزینش و ترجيح یک سری احکام و پنهان کردن و از کنار احکام دیگر گذشتن را ندارد. 

گيرد و چطور خداوند با آن  ؛ کتمان احکام الهی. حاال این کتمان احکام الهی از چی نشأت میکند مشخص می «یَکْتُمُونَ

 مقابله کند در همين سياق اشاره شد.

 حج. پایه ریزی فضای در قرآن و هدایت بیانات کتمان با مقابله جهت هدایتی:

 گرفت، شکل چگونه مسلمان امت شد، ریزی پایه چگونه حج اینکه از ما یافتن اطالع خصوصاینکه  :۹ نکته

  دارد. موضوعيت این خود بگيرد، شکل امت این تا شد، حل چگونه آمد، وجود به هایی بحران چه

 است ولی قاعده، مروه و صفا زنند، درست است اینجا مصداق می حرف فرمولی بينيد میآیات که  همين :2 نکته

حاال  «فِی الْکِتَابِ نَّاهُ لِلنَّاسِمَا بَيَّ ....إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ» است، این قاعده است، این االن مصداقش یک است، عام قاعده

  چيست؟ مصداقش جامعه ات ببين در امروز مروه، و صفا است، شده نزولی االن مصداق زمان
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 بود ممکن مانع می شود؛ وگرنه ،هست آیات این چون یعنی ماند، می ویروس آنتی مثل چيزها خيلی: 3 نکته

امروز هم این اتفاق  است، مشرکانه رفتاری این که کردند می متقاعد را مردم داشتند اسالم صدر در که همانطور

  افتاد. می

 وصل هم به همه دارد اتومبيل قطعاتی مثالً کنم، می تشبيه نظام، یک مثابه به را کریم قرآن های سوره: 4 نکته

 جایش، چرخ سرجایش، موتور سر جایش، سر فرمان ببينيد، اتومبيل یک اگر شما کنند، می کار هم با همه هستند،

 آقا گوید می طرف دستت، حاال بيا فرمان را بگير کن، جدا هم از را قطعات این اما سرجایش، اتاق جایش، صندلی سر

 راستای هدف کامالً در خودش جای در کند، می کار سيستمی یک در سياق این حاال، آید؟ می من کار چه به فرمان این

 و مسلمان امت های هویتی اولویت مسلمان، امت سازی هویت دربله این سياق  کند. می ایفا را خودش نظام، نقش این

 زند، می حرف غيره و هویت به مربوط های بحران یا هویت، ایجاد در آن با هستيم رو روبه که مسائلی دیگر، چيزهای

 گویاست.  کامال خودش جای سر

 (861تا  861)آیات  56سیاق 

 لعنت تتمه آنجا است، عوض شده بحث سير کامالً ۹۶3در آیه  ،۹۶۱ تا شود می آغاز ۹۶3 آیه ، از2۶ سياق اما

  است. الوهی توحيد است، پروردگار توحيد بيان سرآغاز اینجا بود کتمان کنندگان

 بيان را آیه این چرا آید، می عجيب آدم برای مقدار یک «﴾۹۶3﴿وَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ»

 .فهميم می جلوتر آیه است، چند جلوتر آیه چند بيانش کند؟ سر می

 اینجا روز، از و شب گردش «تِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِوَاخْ» زمين و آسمانها آفرینش «لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِإِنَّ فِی خَ»

بَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْ» روز، و شب گردش «وَالنَّهَارِتِلَافِ اللَّيْلِ وَاخْ»ميکند  اشاره تدبير مظاهر به بعد به

 آن با کشتی است، الهی رسانند، تدبير کنند، به مردم سود می که در دریا دارند جریان پيدا می هایی کشتی «النَّاسَ

وَمَا »رساند،  به مردم سود می کند می حرکت دریا تن، روی چندین دانم، نمی چيز همه و آدم و آهن و چوب عظمت،

 از پس را زمين آن وسيله به کرد، نازل آسمان از آبی که خدا «لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَافَأَحْيَا بِهِ ا هُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍأَنْزَلَ اللَّ

 های بارش مرتبه دو بهار شود، می تيره و سياه و خشک زمين ميرند می گياهان همه شود می زمستان کرد، زنده مرگش

 از پر را زمين زمين، احيای دنبال به خدا بعد و «ثَّ فِيهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍوَبَ» کند. می ایجاد جدید های رویش الهی،

وَتَصْرِیفِ » آیند می در حرکت به و کنند می پيدا حيات زمين در اینها و حيوانات و حشرات خود کند، می جنبندگان

 اصالح در گياهان، افشانی هگرددر دارند نقش چقدر که زمين، سطح در بادها کردن جابجا و دادن حرکت این و «الرِّیَاحِ

و این ابرهای مسخر بين  «وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» زمين، هوایی و غيره، زیستی اکوسيستم سيستم

 سطح در را آبرسانی سيستم آن و دارند قرار ،باید که ارتفاعی در روند، می باال نه کنند، می سقوط زمين، نه و آسمان

 برای «لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ» دارد وجود نشانه و آیهالهی  تدبير مظاهر از و خلق از اینها همه در کنند. می مدیریت زمين

 بحث اینجا پس است، التزام شما مشکل یعنی باشد ملتزم بخواهد فهمد، می آنچه به باشد، پایبند بخواهد که قومی

 نيست، توحيد به ملتزم است، گير توحيد به التزام در نيست، گير خيلی توحيد مسئله فهم در است، شده مطرح توحيد

 ختم بشود. به التزامباید  ربوبيت، و خلق های نشانه به نگاه که حالی در
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 صدر سوره در آید بحث انداد را ما می یادتان کند، می اتخاذ انداد خدا، جای به «أَنْدَادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ یَتَّخِذُ»

اینکه،  با کند می فرق انداد اتخاذ خدا، بحث جایگاه در نه است، دادن قرار را کسی رسول جایگاه انداد در داشتيم، گفتيم

 برای نمادهایی فرشتگانی را مثالً که ها، این حرف لامثا و پرستی بت مثالً که داشتند، مکه مشرکان که شرکی با آن

 مطرح آیاتی آن در درست انداد بدهند، آن بتی که آنها دارند، قرار خدا و خودشان بين واسطه و بدهند قرار پروردگار

او را  که است اعتماد قابل پيامبر یا بود این صحبت جا آن «دِنَاوَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْ» از صحبت که شد

 بخواهند که بودند کسانی دوم گروه روید. می جلو ایشان با و آورید می ایمان پذیرید، و به او می را پذیرید، کتابش می

 الهی حجت کسی کنند، اگر می تنگ را عرصه ،ميدان در نکنند، دارند برطرف و باشند تردید و شک دچار پيامبر درباره

 هيچ نداشت، حجتی هيچ که افتاد راه کسی دنبال عمالً آمد و زد باز سر پيامبر به ایمان از گرفت، ندیده را پيامبر

 نکرده من نصب راهنمایی در جایگاه خدا را، افراد این یا را، فرد این که دانست می و نداشت او از تبعيت برای حجتی

تو،  برای آورد می پيام خدا از که بياوری رسول به ایمان ،خدا از بعد اگر شمادر مقابل  .«مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا یَتَّخِذُ» است

 «بِّ اللَّهِیُحِبُّونَهُمْ کَحُ» فرماید: می لذا است، داده حجت او به خدا چون نيست، شرک ایمان است، این موجه این ایمان

بِّ یُحِبُّونَهُمْ کَحُ» خداست، داشتن دوست از مصداقی خودش پيامبر داشتن دوست بداری، دوست را پيامبر اگر شما

آن  یعنی دارند، اهلل به نسبت حب شدیدتری مومنان «أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ»مومنان  «وَالَّذِینَ آمَنُوا» که است حالی در این «اللَّهِ

 حاال گذرد. می ایمان به پيامبر کانال از که مومنان به اهلل دارند، که کرد، حبی است حسابش اهلل حب شود می که حبی

 «وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا» بکشم. وسط را پيامبر پای که کنم می اصرار اینقدر چرا که کرد، خواهم عرض را شاهدم من

. «اللَّهِ أَنْدَادًامِنْ دُونِ  مَنْ یَتَّخِذُ» اینجا؟ هستند کسانی چه ظالمان دیدند، می ظالمان این کاش ای فرماید می خدا اگر،

 را عذاب دارندو  شده قيامت یعنی کنند، می نگاه را عذاب که وقتی آن «إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ» را؟ زمانی چه دیدند می کاش

 اینها که اندادی آن از و خداست به متعلق قوت و قدرت تمام که دیدند می کاش« نَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاأَ» کنند، می نظاره

 که وقتی همان است، نشانه این «عُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُواإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِ» آید. نمی بر کاری تراشيدند، خودشان برای

 خدا هستند، داندا هستند؟ کسانی چه بده، را تطبيق «عُواالَّذِینَ اتُّبِ»جویند،  می تبری «الَّذِینَ اتَّبَعُوا» از «عُواالَّذِینَ اتُّبِ»

 به را اینها که ،«الَّذِینَ اتَّبَعُوا» از جویند می تبری انداد، یعنی «عُواالَّذِینَ اتُّبِ» این که دیدند می را قيامت کاش فرماید می

 پيشوایی که جایی است؟ مطرح کجا تبعيت و پيروی پرستش، نه آمد، وسط تبعيت پای ببينيد دادند. قرار رسول جای

 اتخاذ را انداد اهلل، جای به که مردمی و هستند کفر ائمه پيشوایان، رهبران، جایگاه در انداد است پس مطرح رهبری و

به  کنيد ضميمه خدایی، ربوبی و الوهی، حاال همين را الیه در نه است، رهبری و پيشوایی الیه در صحبت پس کنند می

 .پيامبر قرار گرفت کنار انداد در جریان که اول سوره

رابطه تبعيتی که  «وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ»را دیدند، همه آنها عذاب « أَوُا الْعَذَابَاتَّبَعُوا وَرَ...تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا  إِذْ»

هایی که داشتند،  بوعان خودشان دلخوشیداشتند، تابعان نسبت به متهایی که نسبت به هم  بينشان بود و آن دلخوشی

 هایی که داشتند، همه قطع شد. نسبت به مُتَبَعان خودشان دلخوشی مُتبِعان

اینجاست که همين مردمی که انداد اتخاذ کرده بودند و از آنها تبعيت کرده بودند آن روز « وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا»

همانطور که امروز این « نْهُمْ کَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاأَ مِفَنَتَبَرَّ»اگر دومرتبه به ما فرصتی داده شود، « لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّةً»گویند:  می

بار از آنها تبری  اینند، اگر ما فرصتی داشتيم در دنيا، جوی امروز در قيامت از ما تبری می ،متبَعان این رهبران دیروز ما

کَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ کَذَلِ» .شدیم کردیم، تابعان آنها نمی نمیجستيم، دیگر خودمان را در دام آنها گرفتار  می
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نم دهد و اینها از جه ه آنها نشان میاینگونه خدا اعمالشان را به عنوان مایه حسرت ب «عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

 آیند. بيرون هم نمی

مِنْ دُونِ  مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ»با استداللش، فراز دوم:  «إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ»از بين دو فراز این سياق، فراز اول: 

ه به با تهدیدها و هشدارهایش؛ فضا در فراز دوم است. فراز اول پاسخ مقدماتی بود به کسانی که بدون توج «اللَّهِ أَنْدَادًا

شما عطف کنيد به ماسبق، مشکل چه  ، از غيرِ رسول اهلل پيروی کردند، حاال این فضا راآیات توحيدی تابع انداد شدند

 .کند خدا کتمان را ریشه یابی می بود؟ کتمان. در این سياق

 هشدار نسبت به اتخاذ انداد بجای خدا و تبعیت از ایشان بجای تبعیت از رسول خدا.

 (816تا  861)آیات  51سیاق 

امعه ایمانی این معنا شکل گرفت که از اینطرف افتادن را داریم. گویا در فضای ج ۹۱۶تا  ۹۶1در سياق جدید 

 در های مشرکانه آباء و اجدای خودمان همان خصلتمی شود ای نيست، حاال  اینها طبق بيانات قرآن کارهای مشرکانه

 .را هم برگردانيم داشتيم، دوستش هم خيلی اتفاقاً که غيره و مأکوالت حوزه

اینجا یک دور جدیدی از مباحث در حوزه أکل است. طراحی و « الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًایَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی »

 معنایش این نيست که قرار است شریعت ما با شریعت مشرکان یکی شود.  حجپایه ریزی 

مأکوالتمان هم بخواهد شبيه أکل مشرکان باشد، اسالم برای خودش احکام دارد، احکام اسالم با آیين این 

ها اشتراکاتی دارد، این غير از این است که دین یک دین است، این غير از این  کان در یک سری از دستور العملمشر

 است که مکتب یک مکتب است، نه اینطوری نيست.

 «﴾۹۶1﴿هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌیَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ»

های شيطان تبعيت نکنيد.  مند باشيد، و از گام بابا از آنچه که در زمين حالل و طيب خداست بخورید، بهره

هایش به چه سمتی است؟ به سمت اینکه حالل خدا را برای شما حرام معرفی کند. من این را  ببينيد اینجا شيطان گام

 کنم. د کردم اینجا هم تأکيد میها تأکي در بعضی سوره

ذهنيت ما بيشتر این است که قرآن آمده برای اینکه بيشتر به ما بگوید چه چيزهایی حرام است. لذا حرام بودن 

کنيم حرام بودن یک سری از  بينيم به لحاظ روانشناختی، یعنی هيچ وقت فکر نمی را با شرع در تناسب بيشتری می

إِنَّمَا »بينيم،  د. ما بيشتر نقش شيطان را در اباحی گری و در حالل کردن محرمات میها یک امر شيطانی باش نعمت

. «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»کند،  شيطان است که شما را امر به سوء و فحشاء می «کُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِیَأْمُرُ

به خدا نسبت بدهيد چيزی را که  «﴾۹۶۱﴿أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَوَ» شود: مصداق سوء و فحشاء اینجا می

 دانيد. نمی

حَلَالًا »باشيد، « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»شود تابع  )فضای سخن( وقتی به آنها گفته می« اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ »

گویند ما ترجيح می دهيم آنچه را پدرانمان حرام می دانستند  می« الُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاقَ»را بخورید، « طَيِّبًا
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یعنی اینکه افتخار « ﴾۹۱۱﴿أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ»فرماید:  خدا می ما هم همچنان حرام بدانيم.

فهميدند، حتی  نيد به تبعيت از آباء و امهاتتان، آباء و اجدادتان حتی در صورتی که آنها پایبند نبودند به آنچه میک می

تواند افتخار کند به اینکه من تابع آباء هستم؟  در صورتی که آنها هدایت یافته نبودند، حتی در این صورت باز انسان می

عاقل بوده باشند، کار دهد که تبعيت از آباء در صورتی که آباء مهتدی بوده باشند،  مینشان « أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ»این 

 .درستی است

سْمَعُ کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا لَا یَ»این کسانی که کفر ورزیدند مثلشان « وَمَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا»فرماید:  بعد خدا می 

 .است« إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

این کافران شبيه مثل چنين کسی است، یعنی چشم بسته و گوش بسته و نفهميده یک اصواتی از مثل 

کنند به خيال اینکه یک آثاری را برجای بگذارند، در حالی که این اصوات آن آثار را ندارد. آنچه از  خودشان صادر می

سر و صدا و داد و بيداد چيز دیگری از صداهای  ، جز«دُعَاءً وَنِدَاءً»شنود جز  آید خودش از آن چيز نمی دهانش در می

 «.﴾۹1﴿ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ»فهمد. مثل اینها چنين است:  خود نمی

خواهد بفرماید آقا اگر من  خب در این فراز خطاب به ناس بود، چرا خطاب به ناس بود؟ برای اینکه خدا می

دنيا مجاز است از حاللِ طيب گویم اختصاص به مومنين ندارد، همه مردم  می« رْضِ حَلَالًا طَيِّبًافِی الْأَکُلُوا مِمَّا »دارم از 

خودش را محروم کرده، تابع شيطان شده. وقتی  ،ند، هر کس اگر چيزی را بر خودش اضافی حرام کرده خودشبخور

حاال خدا « أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا»گویند:  پذیرند و می گذارد و از او نمی این کالم خدا روی مردم اثر خود را نمی

حَرَّمَ عَلَيْکُمُ  إِنَّمَا ﴾۹۱2﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ»فرماید:  می

 کنيم.« إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ»اینها  «الْمَيْتَةَ

پس ما در این سياق با یک مصداق جدیدی از کتمان مواجه هستيم. مصداق کتمان این سياق با مصداق 

کند، کتمان آنجا ناشی از تبعيت از انداد است، کتمان اینجا ناشی از تأثير پذیری از فرهنگ  کتمان سياق قبلی فرق می

 آباء و اجدادی است.

هر دو تبعيت است منتها یکی از انداد و یکی از آباء و اجداد. دو مدل انحراف است اما یک مدل خروجی 

 اش شده کتمان ولی دو نوع انحراف است. دهد، خروجی می


