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Abstract 

The Almighty God, who is pure goodness and perfection, and has 

called his servants to obey him and restrained them from sinning, has 

attributed to himself the adornment of the actions of all nations 

(believers, disbelievers and polytheists) in the verse "Kazāleka 

Zayannā lekolle ommaten amalahom" (As such we have made the 

actions of each nation seem pleasing). What is the meaning of 

decoration and in what way is it attributed to God is challenges that 

the commentators have faced in the interpretation of this paragraph. 

The current research that conducted by Descriptive-Analytical method 
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has divided the viewpoints of the commentators in the interpretation 

of this paragraph into five types; it seems that first four types that have 

been named: "Literalistic", "interpretive", "specificationist" and 

"individualistic" viewpoints are not acceptable and each of which is 

rejected for some reasons; In the meantime, only the view that 

considers it to be in charge of the "social values" of the nations is 

acceptable. Social values are a type of variable social values, so they 

may be different in each society compared to another society, but 

because God created mankind in such a way that when human society 

is formed, values are recognized in it, God attributed these values to 

himself But this does not mean attributing misguidance and 

polytheism (and in general anti-values) to God, value consideration of 

these things is the result of false real perception that is attributed to 

humans themselves, what is attributed to God are credit perceptions 

based on that false real perception. 

Keywords: Verse 108 of Surah An’am, Making Actions Seem More 

Pleasing, Social Values, Etebariat [Contingents]. 
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كَذلِكَ»هفقرریدرتفسهادگاهیدیانتقادیلیتحلیشناسگونه

مرادازآندرپرتوی(وبررس801)انعام/«زَیَّنَّالِكُلِّأُمَّةٍعَمَلَهُم

اتیاعتبارهینظر

  سبحان رنجبرزاده 
مشهد و پژوهشگر  یدانشگاه فردوس ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو

 رانی، مشهد، ا (امام رضا )ع یالملل نیپژوهشکده ب
  

  آزاد  رضایعل
 ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله ث،یعلوم قرآن و حد یگروه آموزش اریاستاد

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس


  نژاد  یمحمد غفور
و مذاهب، قم،  انیدانشگاه اد ،یشناس عهیدانشکده ش ،یشناس عهیگروه ش اریدانش

 رانیا
  

  

 چکیده
خداوند متعال که خیر و کمال محض است و بندگان را به اطاعت خود فراخوانده و از معصیت بازداشته در 

ها )اعم از مؤمن، کافر و  همة امتسوره انعام، تزيین اعمال  ۸۰۱از آيه « کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ»فقره 

مشرک( را به خود نسبت داده است، اينكه اين تزيین به چه معناست و از چه روی به خداوند نسبت داده 

-اند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی شده چالشی است که مفسران در تفسیر اين فقره با آن مواجه بوده

رسد پنج گونه تقسیم کرده که به نظر می تفسیر اين فقره را بههای مفسران در  تحلیلی سامان يافته ديدگاه

قابل پذيرش نبوده و هر « فردگرا»و « گرا تخصیص« »گرا تأويل« »ظاهرگرا»های  چهار گونه اول يعنی ديدگاه

ها  امت« های اجتماعی ارزش»شوند؛ در اين میان تنها ديدگاهی که آن را ناظر به  کدام به داليلی رد می

روند، بنابراين  های اجتماعی از نوع اعتباريات اجتماعی متغیر به شمار می د، قابل پذيرش است. ارزشدان می

ای خلق  ای نسبت به جامعه ديگر متفاوت باشند، اما چون خداوند بشر را به گونه ممكن است در هر جامعه

ها را به  ، خداوند اين ارزششوند هايی در آن اعتبار می شود ارزش کرده که وقتی جامعه انسانی تشكیل می

ها( به  خود نسبت داده است. ولی اين به معنای منتسب ساختن گمراهی و شرک )و به طور کلی ضدّ ارزش
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ها  خداوند نیست، زيرا ارزش قلمداد شدن اين موارد حاصل ادراک حقیقی نادرست است که به خود انسان

ت اعتباری است که بر آن ادراک حقیقی نادرست يابد ادراکا منتسب است، آنچه به خداوند انتساب می

 مترتب شده است.

 .اتیاعتبار ،یاجتماع یها اعمال، ارزش نییانعام، تز 801 هیآ :ها واژهکلید

  



 20 |  و همکارانرنجبرزاده ؛  ...ه  فقر ریدر تفس ها دگاهید یانتقاد یلیتحل یشناس گونه

 مقدمه  .0

وَ ال تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ ﴿فرمايد:  سورۀ انعام می ۸۰۱خداوند در آية 

 ﴾ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا يَعْمَلُون  عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى

خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی  خدا می و )شما مؤمنان( به آنچه مشرکان غیر از)

ايم،  ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. اين چنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زينت داده

سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه 

کَذلِكَ زَيَّنَّا »ه معنای فقره (، آنچه در اين آيه اختالف مفسران را در پی داشتگرداند می

ها درباره فقره مذکور اين است که مقصود از   ترين پرسش است، مهم« لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم

ها )اعم از مؤمن، کافر و مشرک( توسط خداوند چیست؟ و آيا اسناد  تزيین عمل امت

وَ لكِنَّ ﴿ی چون: های کافر و مشرک به خداوند با ساحت قدسی او و آيات تزيین عمل امت

و « )﴾قُلُوبِكُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیان  اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ فی

لیكن خدا مقام ايمان را محبوب شما گردانید و در دلهاتان نیكو بیاراست و کفر و فسق و 

( منافات ندارد؟ خداوند متعال 7( )حجرات/ رتان ساختمعصیت را زشت و منفور در نظ

  وَ تَرى﴿کند:  شان می دارد و به دلیل نافرمانی مجازات ها را از معصیت بازمی چگونه امت

و در آن روز هر ) ﴾ کِتابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُون  إِلى  کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى

گروهی را بنگری که به زانو در آمده و هر فرقه به سوی کتاب و نامه عمل خود خوانده 

( اما خود 8۱( )جاثیه/ رسید شود )و ندا شود که( امروز همه به پاداش اعمال خود می

ها  دهد؟ مفسران توجیهات متعددی در پاسخ به اين پرسش معاصی را برای ايشان زينت می

های ذيل های مفسران، پرسشر به منظور مطالعه و ارزيابی ديدگاهاند. مقاله حاض ذکر کرده

 را محور کار خود قرار داده است: 

-به چه گونه« کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ»های مفسران در تفسیر فقره الف. ديدگاه

 ها چه نقدهايی وارد است؟ شود و به هر کدام از اين گونههايی تقسیم می

 توان به عنوان ديدگاه برگزيده معرفی کرد؟ را می . کدام ديدگاهب

تر از ديدگاه برگزيده در پرتو نظريه تر و کاملج. آيا امكان ارائة خوانشی دقیق
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 اعتباريات وجود دارد؟ 

 . پیشینۀ پژوهش0-0

ت تأثیر نظريه اعتباريا»آثاری چون رساله دربارۀ پیشینة پژوهش حاضر بايد گفت اگرچه 

اعتباريات از نگاه »(، مقالة ۸۹۳۱از سحر صدری )« عالمه طباطبايی در تفسیر قرآن کريم

شناسانه تقرير انسان»( در مجله معرفت فلسفی، مقالة ۸۹۳۳از مهدی برهان مهريزی )« المیزان

از ابراهیم راستیان و « اعتباريات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر عالمه طباطبائی

های اجتماعی از منظر قرآن ارزش»( در مجله فلسفه و کالم اسالمی، کتاب ۸۹۳۱)همكاران 

ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی ارزش»( و کتاب ۸۹۳۱الدين )از سیدحسین شرف« کريم

( تا حدودی با موضوع اثر پیش رو در ارتباط هستند ۸۹۳۱از نصراهلل نظری )« از منظر اسالم

با تكیه بر  «کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم»اما تاکنون پژوهش مستقلی در بررسی مراد از فقره 

با توجه به اختالف نظرهای فراوان در تفسیر  است، در حالی کهنظريه اعتباريات انجام نشده

رسد، لذا نوشتار پیش رو با روش  آن انجام پژوهشی مستقل در اين زمینه ضروری به نظر می

تحلیلی در تجزيه و تحلیل مطالب اين مسئله را -ها و روش توصیفیاسنادی در استناد داده

 کند. دنبال می

 شناسی . مفهوم۲

 . امّت۲-0

ها از آن  ای است که قرآن کريم برای اشاره به گروهی از انسان چند واژهيكی از « امت»

ها در بازگويی مفهوم اصطالح  ترين اين واژه است. البته شايد امت نزديكاستفاده کرده

(. امت از ۳۱: ۸۹۱7جامعه به معنای امروزی و سیاسی و اجتماعی آن باشد )ر.ک؛ حكیم، 

( اين واژه در ۱۳: ۸، ج۸۳۳۱دريد،  است )ر.ک؛ ابن به معنای قصد و آهنگ« اُمّ»ريشه 

قرآن در معانی مختلفی چون مقداری از زمان، پیشوا و رهبر، راه و روش و گروهی از 

ترين کاربرد آن در  است، اما بیشجانداران )اعم از انسان و ساير حیوانات( به کار رفته

کَذلِكَ زَيَّنَّا »(. در فقره ۱۱-۱۱: ۸۹7۱هاست )ر.ک؛ مصباح يزدی،  معنای گروهی از انسان
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است. البته متفكران اسالمی دو برداشت هم به همین معنا به کار رفته «لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم

اند، انديشمندانی چون عالمه  ها داشته به معنای گروهی از انسان« امت»متفاوت از مفهوم 

ود عینی، شخصیت و هويت دارد )يا جامعه( وج« امت»طباطبايی و شهید مطهری معتقدند 

کنند طبعاً و واقعاً به  ( و مردمی که با هم زندگی می۸۱8: ۴، ج۸۹7۱)ر.ک؛ طباطبايی، 

کنند؛ يعنی  آيند و افراد اجتماع تا حدودی حكم اعضاء را پیدا می صورت يك پیكر در می

امعه شوند که بر ج شود و تابع آن وحدت و روحی می شان تا حدودی محو میاستقالل

(. لذا از نظر قرآن هم عالوه بر اينكه هر ۴8۰: 8۸، ج۸۹۱۴فرماست )ر.ک؛ مطهری،  حكم

نیز دارای حكمی مختص « امت»فردِ انسانی حكمی جداگانه و مخصوص به خود دارد، هر 

طور که عمر فرد  به خود است، مثالً قرآن برای جامعه حیاتی و موتی قائل است، همان

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ﴿يابد:  مر جامعه هم زمانی پايان میرسد، ع زمانی به سر می

ای و اجل معینی است که چون  و هر قومی را دوره) ﴾ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُون

(، همچنین بر اساس آيات ۹۴( )اعراف/ ای پس و پیش نخواهند شد اجلشان فرا رسد لحظه

به  قومیهر ) ﴾کِتابِهَا  إِلى  کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى﴿ها هم نامه اعمال دارند:  آن عالوه بر افراد امتقر

ها را  (، از سوی ديگر قرآن گاه امت8۱( )جاثیه/ سوی کتاب و نامه عمل خود خوانده شود

أُمَّةٌ ( »۱۱ند( )مائده/ لرو و معتد میانه گروهیبرخی از آنان )  ﴾همِنْهُمْ أُمَّةٌ، مُقْتَصِدَ﴿ستايد:  می

اند، در دل شب به تالوت  از آنها معتدل و به راه راست )گروهی«  قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّه

وَ هَمَّتْ ﴿کند:  ها صحبت می ( و گاه دربارۀ عصیان آن۸۸۹مشغولند()آل عمران/  آيات خدا

 ﴾بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ کانَ عِقابکُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، لِیَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا 

و هر امتی همّت گماشت که پیغمبر خود را دستگیر )و هالک( گرداند و جدل و گفتار )

باطل به کار گرفت تا برهان حق را پايمال سازد، من هم آنها را )به کیفر کفر( گرفتم و 

 .(۸۱8: ۴ج ،۸۹7۱ ،طباطبايیر.ک؛ )  (۱فر/ ()غاچگونه عقوبت سخت کردم

در حالی که در نگاه انديشمندانی چون استاد مصباح يزدی فقط فردها هستند که 

ها، به خودی خود، هیچ واقعیتی ندارند، در  ها و گروه کنند و جامعه انديشند و عمل می می

ها را  د آننتیجه هر جماعتی که يك جهت وحدت چون دين واحد يا زمان و مكان واح
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ها، احساسات و عواطف  شوند، و الزم نیست که انديشه نامیده می« امت»جمع کرده باشد، 

: ۸۹7۱باشند )ر.ک؛ مصباح يزدی، « روح جمعی»ها در هم ادغام شده و دارای يك  آن

۱۱.) 

 . اعتباریات۲-۲

سط عالمه ای در حوزه فلسفه اسالمی است که تو نظريه« ادراکات اعتباری»يا « اعتباريات»

اصول فلسفه و روش »و مقاله ششم « رساله االعتبارات»طباطبائی در آثار مختلف همچون 

که معرفت را محصول « مارکس»های  مطرح شد. اين نظريه در واکنش به انديشه« رئالیسم

دانست، طرح و  کرد؛ يعنی معرفت را نوعی برساخته جامعه می طبقه اجتماعی معرفی می

ا که عالمه طباطبائی و شهید مطهری با مارکس مواجهة جدی داشتند ارائه شد. از آنج

گرايی ناشی  متوجه اين مشكل در انديشة مارکس شدند و از طريق نظريه اعتباريات به نسبی

از برساخته بودن و اعتباری بودن کلّ معرفت پاسخ گفتند، از ديدگاه ايشان اين طور نیست 

(، ۳۴-۳۰: ۸۹۳۱تی اجتماعی باشند )ر.ک؛ سوزنچی، که کلیه مفاهیم برساخته و اعتباريا

دهند؛ مثل گری دارند و موجودات خارجی را نشان میبلكه برخی اداراکات جنبه حكايت

آب، جسم سیال »يا « عدد چهار، زوج است»و تصديقات « آسمان»و « زمین»تصورات 

گری از ه حكايتشوند، جنب؛ از سوی ديگر برخی ادراکات که اعتباريات نامیده می«است

واقعیات خارجی ندارند، بلكه منشأ اراده و عملی در انسان و موجودات صاحب شعور شده، 

« رياست»دهند، تصوراتی مانند آنها را وسیله کسب کمال و يا مزايای زندگی خود قرار می

اين کار « »اين کار حسن است و بايد آن را انجام داد»و تصديقاتی از قبیل « مرئوسیت»و 

از اين قسم « ظلم زشت است»و « عدالت خوب است« »قبیح است و نبايد انجام داد

ادراکات حقیقى تابع احتیاجات طبیعى (. ۸7۹-۸78: 8، ج۸۹7۱هستند)ر.ک؛ طباطبايی، 

موجود زنده و عوامل مخصوص محیط زندگانى وى نیست و با تغییر احتیاجات طبیعى و 

و عوامل مخصوص  یاعتبارى تابع احتیاجات حیات کند اما ادراکات عوامل محیط تغییر نمى

ادراکات حقیقى قابل تطور و نشوء و ارتقاء نیست  ،کند محیط است و با تغییر آنها تغییر مى

ادراکات حقیقى  ،کند اما ادراکات اعتبارى يك سیر تكاملى و نشوء و ارتقاء را طى مى
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 موقت و غیر ضرورى استمطلق و دائم و ضرورى است ولى ادراکات اعتبارى نسبى و 

 (.۸۹۱: ۸۹۱۴)ر.ک؛ طباطبايی، 

 «کَذلِكَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّۀٍ عَمَلَهُم»های مفسران در تفسیر فقره  . دیدگاه۳

هايی که دارند به پنج گونه  های مفسران در تفسیر فقره مورد بحث بر اساس مشابهت ديدگاه

 شوند. تقسیم می

 های ظاهرگرا . دیدگاه۳-0

شايد نخستین معانی که در مواجهه با آيه بدون توجه به قرائن متّصل و منفصل و اصول 

کند معانی موهم پلورالیزم دينی يا نامتناسب با ساحت  عقلی و اعتقادی به ذهن خطور می

قدس الهی است، يعنی نسبت دادن بدون واسطه تزيین به خداوند. اگر گفته شود خداوند 

دهد، در نتیجه هیچ گروهی بر  و کفر را برای کافران زينت میايمان را برای مؤمنان 

ديگران برتری نداشته و طريقة حقی وجود ندارد آيه معنايی پلورالیزمی خواهد داشت، از 

طرف ديگر ساحت قدس الهی منزّه از آن است که ايمان را برای مؤمنان و کفر را برای 

اب کرده اما مؤمنان را پاداش دهد. در کافران زينت دهد و در روز قیامت کافران را عذ

اند، فخر رازی معتقد است هر  عین حال برخی از مفسرين چنین معنايی از آيه برداشت کرده

شود ناشی از زينت دادن آن فعل توسط خداوند در قلب و  صادر می  فعلی که از انسان

داده، کافران ضمیر انسان است، کفر نیز حاصل جهلی است که خداوند در کافران قرار 

کنند عقايد و  اند توانايی تشخیص راه صحیح را ندارند و گمان می چون جاهل خلق شده

عاشور  (. در نگاه ابن۸۸۸: ۸۹، ج۸۴8۰اعمالشان عین ايمان و حق است )ر.ک؛ فخر رازی، 

اما تزيین خداوند به معنای اين است که خداوند عقول کافران و مشرکان را طوری خلق 

کند وسعادت و نجات خود را در آن  مال ناصحیح در نظرشان نیكو جلوه میکرده که اع

عاشور دارد،  (، آلوسی هم ديدگاهی مشابه ابن8۱۱: ۱، ج۸۴8۰عاشور،  بینند )ر.ک؛ ابن می

وَالْقَنَاطِیرِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ ﴿به اعتقاد وی مراد از اين فقره و آيه 

مردم را حبّ شهوات ) ﴾الْمُقَنْطَرَۀِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
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های نشان دار نیكو و هايی از طال و نقره و اسب ها و فرزندان و همیاننفسانی، از میل به زن

( خلق طبیعت انسان توسط ۸۴( )آل عمران/ ريب استچهارپايان و مزارع در نظر زيبا و دلف

( که با ۸۴۹: ۴، ج۸۴۸۱خداوند و ايجاد گرايشات و تمايالتی در آن است )ر.ک؛ آلوسی، 

شود که خداوند گرايش و تمايل به شرک را هم در بشر ايجاد  توجه به سیاق معنا اين می

 است!کرده

 *بررسی و نقد

توان  در حالی که جهل از امور سلبی است، بنابراين نمی اوالً زينت دادن امری ايجابی است

پذيرفت که زينت دادن توسط خداوند به معنای جاهل خلق کردن کافران باشد. ثانیاً انسان 

ای خلق نشده که کفر و باطل در نگاه او نیكو جلوه کند يا حتی  بر اساس قرآن به گونه

ای نیست که هر چه را بر آن  لوح نانوشته متساوی النسبه به کفر و ايمان باشد، انسان چون

گیرد اما  تحمیل کنند بپذيرد؛ انسان فاقد علم حصولی است و هر چه به او بیاموزند ياد می

ای چون استحالة جمع نقیضین و  اين فراگیری بر پايه اصول فطری، سرمايه اولی و عقل مايه

دارد و اگر بر اثر تربیت غلط در امثال آن است. انسان گرايش به کمال مطلق و خیر و پاکی 

مسیر فجور و شر قرار گرفت اين سیر و حرکت در واقع تحمیلی بر حقیقت اوست. لذا اگر 

خواهی در او شكوفا  طلبی و کمال همین انسان تحت تربیت صحیح قرار گیرد فطرت حق

ر او گردد، پس فطرت انسان متمايل به حق است و گرايش به باطل تحت تأثیر شرايط ب می

داند و میل  شود. از اين رو قرآن کريم گرايش به حق را برای نهاد انسان اصل می عارض می

فَأَقِمْ ﴿شمرد، اين مطلب از آيه فطرت:  به هرگونه تباهی را انحراف از صراط مستقیم می

تقیم روی به جانب آيین پس تو مس) ﴾فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها  وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی

پاک اسالم آور در حالی که از همه کیشها روی به خدا آری، و پیوسته از طريقه دين خدا 

( و آيات ديگری چون آيات ۹۰( )روم/ که فطرت خلق را بر آن آفريده است پیروی کن

بهره ابدی( خدا را فراموش کردند، خدا هم )حظّ روحانی و ) ﴾ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُم﴿نسیان: 

وَ ضَرَبَ لَنا مَثاَلً وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْیِ الْعِظامَ ﴿( ۸۳( )حشر/ نفوس آنها را از يادشان برد

و برای ما مثلی )جاهالنه( زد و آفرينش خود را فراموش کرد، گفت: اين ) ﴾ وَ هِیَ رَمیم



 60 |  و همکارانرنجبرزاده ؛  ...ه  فقر ریدر تفس ها دگاهید یانتقاد یلیتحل یشناس گونه

فَإِذا رَکِبُوا فِی ﴿ت التجاء: ( وآيا7۱( )يس/ کند؟ استخوانهای پوسیده را باز که زنده می

اين مردم مشرک ) ﴾ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِکُون

چون به کشتی نشینند )و به دست امواج خطر افتند در آن حال( تنها خدا را به اخالص 

چون از خطر دريا به ساحل نجاتشان رساند )باز به خدای يكتا(  خوانند، و کامل در دين می

(، 8۴-۸۱: ۸۹۱۳شود)ر.ک؛ جوادی آملی،  ( برداشت می۱۱( )عنكبوت/ شوند مشرک می

از طرف ديگر ساحت قدس الهی منزّه از آن است که انسان را به اعمال و باورهايی فرا 

کند، خداوند در آيات مختلف  بخواند ولی مقدمات گرايش به ضدّ آن را در او فراهم

نه ما بر آنها ) ﴾ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم﴿است: نسبت ظلم را از خود دفع کرده

عاشور و  ( در حالی که آنچه فخر رازی، ابن۸۰۸( )هود/ بلكه خود بر خويشتن ستم کردند

 اند عین ظلم به بندگان است. آلوسی به خدا نسبت داده

 گرا های تأویل . دیدگاه۳-۲

دانند و آن  را خطابی به مؤمنین می« کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم»گروهی از مفسرين فقره 

های  طور که اعمال شما را برايتان زينت داديم، برای امت کنند: همان را اين گونه تفسیر می

ها را زينت داديم و  از دشنام به بت پیش از شما هم دعوت نیكو به سوی خداوند و پرهیز

؛ ۱۹7: ۴، ج۸۹78شود نهی کرديم )ر.ک؛ طبرسی،  ها را از آنچه موجب تنفّر کفار می آن

يعنی عملی که بايد « عَمَلَهُم»بنابراين در نگاه اين مفسران  (. 8۸8-8۸۸: ۸۴8۱ماتريدی، 

دهد، اين  انجام داده شود و خداوند اعمالی را که بندگان بايد انجام دهند برايشان زينت می

 « كلَمَل عَعمَاِ»گويد:  پدرى به پسر خود مىمعنا در زبان عرب هم کاربرد دارد، چنان که 

ام دهی را انجام بده )همان(. پس معنای آيه اين طور خواهد ری را که بايد انجيعنى: اين کا

طور که اعمالی که بر شما واجب است انجام بدهید را برايتان زينت داديم،  همان»بود: 

برخی ديگر «. دادند را هم برايشان زينت داديم های پیشین بايد انجام می اعمالی که امت

صالح را با بیان اجر و ثوابش برای شما زينت معتقدند مراد از اين فقره آن است که اعمال 

داديم و گناهان را با بیان عقاب و مذمت گناهكاران در نگاه شما ناخوشايند ساختیم، چنان 

قَ قُلُوبِكُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُو  وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ فی﴿که فرموده: 
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طور که  ( )همان(. همچنین گفته شده مقصود اين است که همان7)حجرات/  ﴾ وَ الْعِصْیان

 الَّذِينَ تَسُبُّواوَ ال ﴿است: خداوند علت نهی از دشنام به معبودهای مشرکین را بیان کرده

علت و غرض از اوامر خود به (، ۸۰۱)انعام/  ﴾غَیْرِ عِلْمبِ عَدْواً اللّهَ فَیَسُبُّوا اللّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُونَ

 (.۳۴۱: ۸۴۹۱است )ر.ک؛ طريثیتی، ها متذکر شده های پیشین را هم به آن امت

 *بررسی و نقد

های فوق با ظاهر آيه هماهنگی نداشته و قابل پذيرش نیستند، مثالً  قطعاً هیچ يك از ديدگاه

را اعمالی که برعهده بندگان « عَمَلَهُم»ای وجود ندارد برای اين که مقصود از  هیچ قرينه

توان  است بدانیم. روشن است که آنچه مفسران را به اين تأويالت واداشته اين است که نمی

دادن شرک و کفر را به خداوند نسبت داد زيرا خداوند خیر محض است و دربارۀ زينت 

(، 8۱( )اعراف/ هرگز خدا امر به اعمال زشت نكند) ﴾إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴿خود فرموده: 

 شود وجه اين انتساب روشن خواهد شد. حال آن که با تبیینی که در ادامه انجام می

 گرا های تخصیص اه. دیدگ۳-۳

است که « امالء»و « امهال»برخی معتقدند مقصود از زينت دادن توسط خداوند همان سنت 

دهد تا  ها فرصت می کند و به آن خداوند در نزول عذاب بر کافران و مشرکان عجله نمی

ها شايد بازگردند يا حجت بر ايشان تمام شده و عذرشان قطع شود. پس چون خداوند آن

شان بازگذاشته و به قهر و جبر ايشان را از آن منع نكرده گويا مزيّن اعمال قبیحهرا با 

(، گفته شده ۴۱۸: ۹، ج۸۹۱۸؛ کاشانی، ۱۱: 8، ج۸۴۰7شان است )ر.ک؛ زمخشری، اعمال

گذشتند اما  او می کردند و از  اعراب هم وقتی برده خود را به دلیل گناهانش عقوبت نمی

کرد پس به برده خود  و از موالی خود سپاسگزاری نمیبرده همچنان عصیان کرده 

خداوند به »(. همچنین گفته شده: 8۰۱: 8، ج۸۴۰۱)بصری، « أنا زينت لك»گفتند:  می

دارندۀ فطرت آگاه و گرايش فطری به ايمان که با سوء اختیار خويش به تبهكاری دست 

ناء نكرد، شیطان را بر او مسلط دهد و اگر او اعت يازد، نخست برای توبه و انابه مهلت می می

ما نوع شیطان را دوستدار و سرپرست ) ﴾إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴿سازد:  می
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سپارد  ( و او به واليت شیطان سر می87( )اعراف/ آورند ايم که ايمان نمی کسانی قرار داده

گاه شیطان نامستقیم و از راهی جز عمل )يعنی از راه ابزار  گردد؛ آن و شیطان ولیّ او می

زَيَّنَ ﴿کند:  داخلی که همان نفس مسوّله است( در مجاری ادراکی و فكری وی تصرف می

(، ۴۱( )انفال/ شیطان کردار )زشت( آنان را در نظرشان زيبا نمود) ﴾لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

)ر.ک؛ جوادی « ای تبهكاران تزيین کیفری است نه ابتدايیپرستی بر بنابراين تزيین بت

: ۹، ج۸۴۸۳؛ مدرسی، ۱۰۴: ۸، ج۸۴8۱و نیز نك: طبرسی،  ۱۹8-۱۹۸: 8۱، ج۸۹۳۸آملی، 

اين گونه تعبیرات، اشاره »(، مكارم شیرازی اعتقاد دارد: ۹77: ۴، ج۸۹۱۱؛ مصطفوی، ۸۱۱

را به طور مكرر انجام دهد، کم به خاصیت و اثر عمل است، يعنى هنگامى که انسان کارى 

شود، و  گر مى جلوه  رود، و حتى به صورت جالبى کم قبح و زشتى آن در نظرش از بین مى

العلل و مسبب االسباب و آفريدگار هر چیز خدا است و همه تاثیرات به از آنجا که علت

)مكارم « ودش شود اين گونه آثار در زبان قرآن گاهى به او نسبت داده مىخدا منتهى می

اهلل همراستا با مكارم شیرازی معتقد (، محمدحسین فضل۹۳۱-۹۳۴: ۱، ج۸۹7۸شیرازی، 

االسباب است،  کند زيرا او مسبباست در منهج قرآن کلیه امور به خداوند ارتباط پیدا می

اختیار توان به خداوند نسبت داد، البته خداوند به انسان اراده و بنابراين تزيین شیطان را می

، ۸۴۸۳اهلل، داده و او را در انتخاب مسیر هدايت يا گمراهی آزاد گذاشته است )ر.ک؛ فضل

 (. ۸۱۱: ۱، ج۸۹۱۳؛ طیب، 8۱۳: ۳ج

 *بررسی و نقد

ا همان) ﴾ إِنَّ الَّذينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُون﴿اين معانی شايد برای آية 

آورند )پس از اتمام حجت( ما اعمالشان را در نظرشان  آنان که ايمان به عالم آخرت نمی

( معانی مناسبی باشد اما لفظ در ۴( )نمل/ جلوه دهیم و آنها به کلی گمراه و سرگشته شوند

ها  تدر نتیجه شامل تمام ام« عَمَلَهُم لِكُلِّ أُمَّةٍزَيَّنَّا »سوره انعام لفظ عام است:  ۸۰۱آيه 

اند(  شود، در حالی که سنت امالء )و توجیهات ديگری که اين مفسران مطرح کرده می

مخصوص کافران و مشرکان است. ممكن است گفته شود زينت دادن برای کافران به نحو 

ها به حال خود است اما برای مؤمنان به نحو ايجاد تمايل به اعمال  امالء يا رها کردن آن
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نابراين منافاتی با عمومیت لفظِ فقره مورد نظر ندارد، ولی واژۀ هاست، ب صالح و نیكی

ها به يك نحو  ظاهر در اين است که زينت دادن توسط خداوند برای همة امت« کَذلِكَ»

شود که تمايز و تفصیلی وجود نداشته  گیرد، زيرا زمانی از کاف تشبیه استفاده می انجام می

ر اين تشبیه تزيینِ دشنام به خداوند برای مشرکین است باشد. بنابراين از آنجايی مشبه به د

شود که به همان نحوی که برای مشرکان ( معنا اين می۸77: 8،ج۸۴۸۱)ر.ک؛ بیضاوی، 

 ها عملشان را زينت بخشیديم.دشنام به خداوند را زينت داديم، برای همة امت

 های فردگرا . دیدگاه۳-4

فسیر فقره مورد نظر بیان کرده است، عالمه وقتی به عالمه طباطبايی دو ديدگاه متفاوت در ت

کند مبنی بر اينكه مراد از اين فقره  رسد نظری را مطرح می سوره انعام می ۸۰۱تفسیر آيه 

آورد، اين لذايذ يا ناشی از طبیعتی  مطلق لذّاتی است که انسان از اعمال مختلف به دست می

های لذيذی که در انواع غذاها است و  طعم است که خداوند در شیء لذيذ قرار داده مانند

لذت نكاح و امثال آن؛ و يا ناشی از فطرتی است که خداوند انسان را بر اساس آن آفريده 

)حجرات/  ﴾ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِی قُلُوبِكُم﴿مانند لذت ايمان که درباره آن فرموده: 

، که کند که انسان از انواع فسق و فجور احساس مىست الذات موهومى  (، و يا از نوع 7

ها به شكل  (، اين لذت۱۹)نحل/  ﴾ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُم﴿حاصل القائات شیطانی است: 

افتد به اذن اوست  شوند، چرا که هرچه در عالم اتفاق می با واسطه به خداوند نسبت داده می

ن وسیله امتحان و حجت را که نظام تشريع اقتضاى آن را دارد بدي خواهد و خدای تعالی می

وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ ﴿ بر بندگان خود تمام نمايد، هم چنان که فرموده:

( )آل و تا آنكه اهل ايمان را )از هر عیب( پاک کند و کافران را نابود گرداند) ﴾الْكافِرِين

، ۸۴۰۱و نیز نك: صادقی طهرانی،  ۴۹۱-۴۹۱: 7، ج۸۹7۱.ک؛ طباطبايی، ( )ر۸۴۸عمران/ 

کنند  سورۀ آل عمران نظر ديگری را مطرح می 8۰۰اما ذيل تفسیر آيه   (.8۸۴-8۸۹: ۸۰ج

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. سید قطب هم ديدگاه ديگری در تفسیر فقره مذکور 

که خدا انسان را بر آن  یعتیطب»گويد:  گیرد، وی می دارد که در همین دسته جای می

شمرده و از آن  كویآن را ن دهد یانجام م یاست که هر کس هر عمل یا به گونه دهيآفر
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اگر گناه  کند، یشمرده و از آن دفاع م كویاگر عمل صالح انجام دهد آن را ن کند، یدفاع م

اگر در  ند،یب یم دهيباشد آن را پسند تيهدا لیاست، اگر در سب طور نیکند هم هم

، ۸۴8۴و نیز نك: مغنیه،  ۸۸۱۳: 8ج ،۸۴8۱قطب، ر.ک؛ !« )طور نیباشد هم هم یگمراه

 (.۸۱۹: ۱، ج۸۳۳7، طنطاوی، 8۴۸: ۹ج

 *بررسی و نقد

تمامی جمالت و کلمات قرآن کريم در اوج حكمت و بالغت قرار دارند، زيرا از سوی 

فرستاده خدای )مقتدر( حكیم ستوده ) ﴾حَكِیمتَنْزِيلٌ مِنْ ﴿اند:  خداوند حكیم نازل شده

يابی به تفسیر صحیح بايد در تك تك ( در نتیجه برای دست۴8( )فصلت/ صفات است

ها را به خود  واژگان قرآن تأمل و دقت نمود، خداوند در فقره مورد بحث تزيین عمل امت

فقره به اجتماع انسانی  دهد خداوند در اين نشان می« امت »نسبت داده است، استفاده از واژه 

طور که اشاره شد میان متفكران اسالمی در  ها، اگرچه همان نظر داشته نه به فرد فرد انسان

نظر وجود دارد، کسانی که قائل به اصالت توأمان فرد و جامعه هستند  اختالف« امت»مفهوم 

اى اکتسابى از  هاى فطرى و سرماي افراد انسان هر کدام با سرمايه بر اين باورند که وقتی

شوند و هويّت روحى  در يكديگر ادغام مى روحاً ،شوند طبیعت وارد زندگى اجتماعى مى

)جامعه( مرکب « امت»، بنابراين يابند شود مى تعبیر مى« روح جمعى»جديدى که از آن به 

(، اما فردگرايان ۹۹7: 8، ج۸۹۱۴حقیقی است و وجود واقعی دارد )ر.ک؛ مطهری، 

های متعدّد، شخصیت واحد  مرکب اعتباری است و در پی اجتماعِ شخصیت« امت»معتقدند 

شود، زيرا نفس هر انسانی مستقل است و نفسانیّات او نیز از نفسانیات  ديگری حاصل نمی

آمیزند، نه در هم ادغام  ها نه با هم می ديگران استقالل دارد، احساسات و عواطف انسان

 (.۹۹: ۸۹7۱اح يزدی، يابند )مصب شوند و نه وحدت می می

اما بنابر هر دو برداشت اين آيه جزء آيات اجتماعی قرآن و در مقام توصیف جامعة 

کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ انسانٍ »فرمود:  انسانی است نه افراد بشر، چرا که در اين صورت بايد می

مسئله   فوق اين های پس اجتماعی بودن بايد در تفسیر آن لحاظ شود که در ديدگاه« عَمَلَهُ

 وجود ندارد.
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 . دیدگاه برگزیده۳-0

سوره آل  8۰۰عالمه طباطبايی که قائل به اصالت توأمان فرد و جامعه است ذيل تفسیرآيه 

کنند که اسالم به اجتماع انسانی  عمران به بعد اجتماعی اين فقره توجه کرده و بیان می

برای هر امتی درک و شعور عمومی و  ﴾مَّةٍ عَمَلَهُمزَيَّنَّا لِكُلِّ أُ﴿عنايت داشته و بر اساس فقره 

(. شهید مطهری با الهام از همین ۳۱: ۴، ج۸۹7۱اجتماعی قائل است )ر.ک؛ طباطبايی، 

 اند:  در بیان مراد اين فقره فرموده ۸ديدگاه

کند که يك امت شعور واحد، معیارهای خاص، طرز تفكّر خاص  اين آيه داللت می

و شعور و ادراک هر امتی مخصوص خود آن است، هر امتی با  کند و فهم پیدا می

کند )الاقل در مسائل مربوط به ادراکات عملی(، هر امتی  معیارهای خاصّی قضاوت می

ذوق و ذائقة ادراکی خاص دارد، بسا کارها که در ديدۀ امتی زيبا و در ديدۀ امتی ديگر 

سازد )ر.ک؛  چنین می فراد خود را ايننازيباست، جوّ اجتماعی امت است که ذائقة ادراکی ا

 (.۹۴۰: 8، ج۸۹۱۴مطهری، 

 فرمايند: همچنین در موضع ديگری راجع به فقره مورد بحث می

چنین عملشان را در نظر آنها زيبا جلوه داديم.  گويد هر امتى را ما اين خداوند مى

دارند، معنايش اين است که هر قومى يك طرز تفكر بالخصوص دارند، يك پسند خاص 

آيد؛ يعنى آدابى دارند،  يك ذوق خاص دارند که همان کار خودش به نظر خودش زيبا مى

اى دارند و همان کار خودشان به نظرشان پسنديده  عاداتى دارند، طرز تفكرى دارند، ذائقه

و زيباست. حساب، باز حساب امت است، حساب ذوق اجتماعى امت است، حساب فكر 

ها با همديگر فرق  اشت يك اجتماع است که برداشتهاى جامعهاجتماعى است، حساب برد

داند، يك جامعه ديگر عیناً همان چیز را بد  کند. يك چیز را يك جامعه خوب مى مى

ها اين قدر با همديگر فرق  داند. به نظر اين، زشت است به نظر آن زيبا. تفكر جامعه مى

 (.۴8۴: 8۸و ج 77۱: ۸۱و نیز نك: همان: ج 7۱۱: ۸۱)ر.ک؛ همان ج کند مى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اند )رک:  . ايشان خود به اينكه اين ديدگاه برگرفته و ملهَم از نظر عالمه طباطبائی در المیزان است اشاره کرده۸

 (.778: ۸۱: ج۸۹۱۴مطهری، 
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مشابه اين ديدگاه از سوی رشیدرضا مطرح شده است، وی معتقد است مقصود آيه 

ها را به نحوی آفريده که وقتی به امری چه از روی علم و چه از  اين است که خداوند امت

روی جهل انس پیدا کنند و آن امر به شأنی از شؤون آنان تبديل شود، به صورت طبیعی 

گیرند  شمرده، مدح آن را مدح خود و مذمت آن را مذمت خود در نظر می آن را نیكو

 (.۱۱۱: 7، ج۸۴۸۴)ر.ک؛ رضا، 

ها اشاره دارد،  امت« های اجتماعی ارزش»از نگاه اين مفسران فقره مورد بحث به 

اند  ها وابسته های اجتماعی هنجارها و معیارهايی هستند که اعضای يك جامعه به آن ارزش

کوشند رفتارشان را مطابق الگوهايی که از اين  دانند و می سزاوار و شايسته می ها را و آن

های  (، بر اين اساس ارزش8۱۰: ۸۹۱۳گهر،  اند، درآورند )ر.ک؛ نیك ها ساخته ارزش

ای نسبت به  توانند در جامعه های خلق شده در جامعه بشری هستند و می اجتماعی، ارزش

های  (، يعنی ممكن است ارزش۱۱: ۸۹۳7حسینی جبلی،  جامعه ديگر متفاوت باشند )ر.ک؛

. البته قائالن 8و۸يك جامعه در جامعه ديگر ارزش به شمار نیامده و يا حتی ضدّارزش باشد

دانند،   های اجتماعی را حاصل وجود حقیقی آن می به اصالت توأمان فرد و جامعه ارزش

سازد.  يكايكِ افراد را هماهنگ میزيرا معتقدند وجدان اجتماعی هر امت ذائقه و ادراک 

های اجتماعی به دلیل اينكه افراد يك  ولی طرفداران اصالت جامعه بر اين باورند که ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

های  ارزشاند. نسبیت قائل شدن در  ها نسبی . البته اين بدان معنی نیست که ما ارزش مطلقی نداريم و تمامی ارزش ۸

-های بشری از طريق وحی دريافت شده های بشری را نسبی کند؛ زيرا بسیاری از ارزش تواند تمام ارزش اجتماعی، نمی

رسد، در تمام جوامع بشری، بدون  های وحیانی نسبیت معنا ندارد. آنچه از طريق وحی به بشر می است و در دايره ارزش

ابل پیاده شدن است و به صورت مطلق وجود خواهد داشت )ر.ک؛ حسینی در نظرداشتن نژاد، ملیت و عقايد آنان، ق

 (.۱۱: ۸۹۳7جبلی، 

گیرند و اصالً فقره مورد بحث داللت دارد بر آنكه هر امتی های اجتماعی مبنای عمل افراد جامعه قرار می. ارزش 8

ش عملی پسنديده به شمار آيد. مثالً در اکند که بر اساس نظام ارزشیهنگامی عملی را معتبر دانسته و به آن اقدام می

نظام ارزشی لیبرال، اقتصاد آزاد و کسب حداکثریِ درآمد يك ارزش به حساب آمده و بر اساس همین نظام ارزشی، 

ای مردم زيادی مبتال به افراد، در برابر مسائل اجتماعی و مشكالت ديگران مسئولیتی ندارند و لذا اگر در چنین جامعه

های هنگفت دارند، برای جلوگیری از پايین آمدن نرخ کاالهايشان، کاالهای افزوده خود کسانی که ثروت فقر باشند،

 (. ۱۱-۱۱: ۸۹۳7شود )تحیری، سوزانند و اين نوع رفتار، رفتاری بهنجار شمرده میريزند يا میرا به دريا می



 0450 پاییز | 05شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 66

ها از سايرين تقلید  يابند و هر يك از آن های همانندی می جامعه همگی تعلیم و تربیت

های  كرد ارزشآيند. اما بر اساس هر دو روي پذيرد، به وجود می کند و تلقین می می

تر آنكه اعتباريات به  هستند. توضیح بیش« ادراکات اعتباری بعداالجتماع»اجتماعی از قبیل 

شود،   دو دسته اعتباريات پیش از اجتماع )عمومی( و اعتباريات بعد از اجتماع تقسیم می

: 8ج، ۸۹۱۴باشند)ر.ک؛ طباطبايی،  اعتباريات پیش از اجتماع محدود و بسته به اجتماع نمی

ها گريزی ندارد، از اين روی  گیرد، از اعتبار آن ( زيرا انسان در هر تماس که با فعل می۸۳7

(. اما 8۸۱: 8شود )ر.ک؛ همان ج ها پیدا نمی گاه از میان نرفته و تغییری در ذات آنهیچ

آيند )ر.ک؛  اعتباريات بعد از اجتماع به شرط وجود انسان در اجتماع در ذهن او پديد می

براى کارهاى زندگى اجتماعى مان وضع نموده و (، ما اين اعتبارات را 88۰: 8ن جهما

مستند به آن  زینموده، اراده خود را ن لیخود را در ظرف اجتماع به آن تعل ارىیاعمال اخت

 ،اجتماع است لیبشر به تشك اجیاحت قاتيعلوم و تصد گونهنيا شيدایمنشاء پ. میمى کن

که بشر مجبور است اجتماعى زندگى کند، به حكم جبر اداره امور  ىياز آنجا ؛استيمثال ر

 .کند، تا او هر کارى را در موقع مناسبش انجام دهدواگذار مى نىیرا به شخص مع تیجمع

اند و تنها در  اند. يا اعتباريات دائمی و ثابت اعتباريات بعد از اجتماع، دو سنخ متفاوت

د اصل مالكیت، اصل رياست، اصل کالم، که دائماً در يابند، مانن وجوه و مصاديق تغییر می

يابند و يا اعتبارياتی متغیرند که  جوامع بشری وجود دارند، اما وجوه و اشكال آن تغییر می

های جامعه و  شوند مانند هنجارهای اجتماعی، سبك حسب شرايط و اعتبار دگرگون می

را دارند، بنابراين اعتباريات با  عالوه هر جامعه اعتباريات خاص خود مناسبات جمعی. به

، ۸۹7۱کنند )ر.ک؛ همو،  توجه به نیازها، اهداف، اقتضائات و باورهای جامعه تغییر پیدا می

شود که اين فقره به اعتباريات متغیر بعد از اجتماع  (. با اين بیان مشخص می۱۴-۱۹: ۱ج

لِكُلِّ  زَيَّنَّا»و چرا گفته شده کند. اما وجه انتساب اين اعتباريات به خداوند چیست  اشاره می

ادراکات تمامى علوم و احكامى که ما داريم چه از قبیل ؟ پاسخ آن است که «أُمَّةٍ عَمَلَهُم

عالم اعتمادش بر فعل خداى تعالى است، زيرا  ادراکات اعتباریباشد و چه از قبیل  حقیقی

تكیه گاه علوم ما است، همان عالم صنع و ايجادى است که خود فعل خداى تعالى  واقع که

عدد يك نصف »گويیم  ىدر ادراکات حقیقی مثالً ماست. بنابراين، برگشت معناى اينكه 
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-به اين است که خداى تعالى دائما در عدد يك و دو به اين نسبت رفتار مى «عدد دو است

است و  سیرئ ديز» ميیگومىمثالً  نكهيبرگشت معناى ا هم ادراکات اعتباریو در . کند

که به ارتكاز  دهياست که خداى سبحان انسان را طورى آفر نيبه ا «احترامش کرد ديبا

 )همان(. ديحكم کند و بر طبق حكمش هم عمل نما طورنيخود ا

در  ﴾ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم وَ ال تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴿اما با توجه به فقره 

ها است، در اين صورت آيا  در درجه اول اعمال عبادی امت« عَمَلَهُم»اين آيه مقصود از 

دهد؟ و قرآن در اين آيه پلورالیزم  ها زينت می خداوند پرستش غیر از خود را برای امت

ای که موجب  بررسی فرآيند ادراکی پاسخ اين پرسش با دينی را به رسمیت شناخته است؟ 

شود مشخص خواهد شد؛ بر اساس نظريه اعتباريات ادراکات اعتباری  پرستیدن غیر خدا می

شوند، پس چنین فرآيندی در ذهن مشرکین منجر به پرستش  بر ادراکات حقیقی مترتب می

 ها شده است: ها )يا هر معبود غیرواقعی ديگری( توسط آن بت

 
 یند ادراکی منتهی به شرک: فرآ0نمودار 

شود ادراک اول ادراکی است حقیقی، اما  ادراک دوم و سوم اعتباری  چنان که مشاهده می

هاست نه ادراکات اعتباری  هستند، آنچه موجب گمراهی مشرکین شده ادراک حقیقی آن

ايشان، به تعبیر ديگر مشرکین در شناخت معبود خود دچار اشتباه شدند. ولی مقصود از 

 بت ها اربابان عالم هستند

اربابان عالم باید تکریم 
 شوند

 ما باید بت ها را بپرستیم
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طور که بیان شد اين است که خدای سبحان انسان را  ينت داده شدن توسط خداوند همانز

طور حكم کند و بر طبق حكمش هم عمل  طوری آفريده که به ارتكاز ذهنی خود اين

است. خداوند انسان را نمايد، در واقع خداوند ادراکات اعتباری را به خود نسبت داده

کند، پس برای تكريم اربابش به  یازمند اربابی حس میطوری آفريده که خود را فقیر و ن

پردازد. اما مشرکین در شناخت ارباب حقیقی خود دچار اشتباه شده و  پرستش او می

پرستند. در نتیجه روش صحیح احتجاج با مشرکین اين است که  معبودهای غیرواقعی را می

بودشان دشنام دهیم، زيرا ها را به ادراک حقیقی صادق رهنمون کنیم نه اينكه به مع آن

مشرکین بر ادراک حقیقی کاذب خود ادراکات اعتباری مترتب کرده و معبودهای 

شود  اند، بنابراين وقتی به معبودهايشان دشنام داده می غیرواقعی در ذهنشان تقدّس پیدا کرده

هیچ « أُمَّةٍ عَمَلَهُم کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ»دهند. با اين بیان فقره  خشمگین شده و واکنش نشان می

 تناقضی با ساحت قدسی خدای متعال ندارد و قطعاً معنای پلورالیزمی هم نخواهد داشت.

 گیریبحث و نتیجه

مطرح « کَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم»های مختلفی که در تفسیر فقره  بعد از بررسی ديدگاه

اجتماعی آيه توجه داشته، هم تفسیر خالف  شده، مشخص شد تنها ديدگاهی که هم به بعد

ها داشته  ظاهری از آيه ارائه نداده و هم تبیین مناسب با ساحت الهی از تزيین عمل امت

  تری از سوی رشید رضا هم مطرح شده ديدگاه شهید مطهری است )که البته به شكل بسیط

های  داند، ارزش ها می امتهای اجتماعی  است(. شهید مطهری مراد از اين فقره را ارزش

ها را حاصل روح جمعی  اجتماعی )خواه بنابر ديدگاه طرفداران اصالت فرد و جامعه آن

ها را حاصل تعلیم مشترک و  ها بدانیم و خواه بنابر ديدگاه طرفداران اصالت فرد آن  امت

روند، بنابراين  تقلید و تلقین در جامعه بدانیم( از نوع اعتباريات اجتماعی متغیر به شمار می

ها  ای نسبت به جامعه ديگر متفاوت باشند. وجه انتساب اين ارزش ممكن است در هر جامعه

به خداوند اين است که خداوند انسان را طوری آفريده که وقتی جامعه انسانی تشكیل 

شوند، همچنین در باب اعمال عبادی خداوند انسان را  هايی در آن اعتبار می شود ارزش می

ای آفريده که به دلیل فقر وجودی خود چیزی را به عنوان معبود خود اعتبار کرده و  گونهبه 
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توان به خداوند منتسب ساخت زيرا  پردازد، اما گمراهی مشرکین را نمی به پرستش آن می

 ها حاصل ادراک حقیقی کاذبی است که خود مسئول آن هستند. گمراهی آن
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