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 چکیده
 تعابیر با مفهومی، گسرته   جهت به گویند،می نیز «نیرنگ» و «فریب» آن به محاورات در که حیله و مکر

 اسالم در دارد، دنبال به که متعددی مفاسد جهت به که شودمی یاد آن از «کید» و «خدعه» همچون گوناگونی

 جز نیز اسالم دشمنان با نیرنگ و خدعه حتی که ایگونه به است، گرفته قرار نکوهش و مذمت مورد شدت به

 با و آیدمی حساب به رسکش و پست هایانسان خصائص از حیله و مکر که چرا نیست؛ جائز جنگ موارد در

 عبادات در ریا و نفاق قالب در که باشد خداوند اب حیله و مکر این که ندارد هم فرقی و داشته منافات ایامن

 در غش   و ناحق به قسم همچون اموری قالب در که باشد خدا بندگان با اینکه یا و کندمی پیدا مصداق

 نهانشان، در توزیکینه و طلبیمنفعت ایامن، ضعف خاطر به گرحیله و مک ار افراد. کندمی پیدا تحقق معامالت

 و قیامت در رسوایی هالکت، جز پایانی اند،کرده انتخاب که راهی بدانند باید و انددهش رذیله این دچار

 انسان نفس، همچون ابزاری از استفاده با که است شیطان این واقع در و داشت نخواهد بهشت از محرومیت

 .دهدمی سوق رذیله این سوی و سمت به را

 تبیین و تعریف
 لغوی نظر از. 1

 آن معنای در نکاتی و اهداف چه و است شده وضع معنایی چه برای عرب لغت در مکر واژه   اینکه درباره   

 عنوان به که دارد وجود آن معانی به راجع هم و آن وضع اصل در هم مختلفی هایدیدگاه باشدمی نهفته

 :شودمی اشاره آن مورد سه به منونه

 این برای فقط اصل در مکر یعنی] است؛ قائل ایهریش معنای دو عرب لغت در مکر برای او: فارس ابن( الف

 معنای به مکر. 1[. کنندمی ریشه دو این به بازگشت و اندمجازی آن دیگر معانی و است شده وضع معنا دو

 [1] .زیبا و تراش خوش پرگوشت پای ساق معنای به مکر. 2. خدعه و حیله

 که است معتقد ،کندمی معنا دشمن بر جوییچاره معنای به را مکر اینکه از بعد او: عسکری هالل یاب( ب

 [2. ]است شده گرفته تاباندن و پیچیدن معنای به «فتل» از اصل در مکر مختلف معانی

 [3] .داندمی «فساد ایجاد برای مخفیانه کوشش: »لغت در را مکر اصلی معنای او: رازی فخر( ج

 .«نظری یکن و مهارت ،ترص ف بر قدرت» یعنی لهیح: نویسدمی املنجد همچنین



 اصطالحی نظر از. 2

 و مکر لذا است؛ دیگران به رساندن اذیت و آزار برای پنهان هایراه یافنت معنای به مکر اخالق، علم اصطالح در

 به کبیره گناهان از و بوده آنان ترینزشت و بزرگ مهلکات جزء و شودمی محسوب عاقله قوه   رذائل از حیله

 [4. ]رودمی شامر

 به آن از فارسی در که] رکم[ 5] لة؛یبح قصد،ی مام   ریالغ رصف رکامل: »نویسدمی زمینه این در یاصفهان راغب

. «دارد را آن قصد آنچه از ریتدب و دیمته با یگر ید ردنک منرصف: از است عبارت[ شودمی تعبیر نیرنگ و فریب

 بریدمی ارک به یدیمته لذا کنید منرصف هدف آن از را او خواهیدمی شام هک دارد خاصی هدف شخصی مثالً

 .گویندمی «مکر» عمل این به نرسد؛ هدفش به او هک کشیدمی اینقشه و شود منرصف هدف آن از هک

 و خوب ر،کم است نکمم یگاه که معنا بدین هستند؛ نسبی امور از حیله و مکر هک دانست دیبا البته

 یبستگ نیا که باشد ناپسند یگاه و مکر وسیله   به مریض کودک به مفید داروی خوراندن مانند باشد دهیپسند

 .شودمی ریتدب و رکم آن، به دنیرس یبرا هک دارد یمنظور  و هدف به

 مرتبط واژگان
 اقسام حسب بر آن استعامل نحوه   در تفاوت به توجه با و فریب و نیرنگ رذیله   مفهومی گسرته   به توجه با

 :از عبارتند که است شده تعبیر ،«مکر» بر عالوه متعددی ژگانوا با مفهوم این از مختلف،

 ُخدعه. 1

 معمولً  که است خود سوراخ به مارمولک یا سوسامر شدن وارد معنای به و «ِخداع» ماده   از مأخوذ خدعه واژه   
 فریب را وا یعنی «َخَدَعهُ . »شودمنی خارج هامن از شد داخل یکی از اگر و دارد مخرج و مدخل چند اشلنه

 کردن وادار معنای به ُخدِعه: گفت توانمی لذا کرد؛ اراده او برای ناپسند امری نشد، متوجه که جایی از و داد

 است، داشته نیت که آنچه خالف بر یکار  کردن آشکار و نبوده کار آن صدد در او که است یکار  به یدیگر 

 [6. ]باشدمی

 با تفاوتش اما است؛ رفته کاربه مرتبه پنج کریم قرآن در که دارد، مکر یمعنا به شبیه معنایی «ُخدعه» بنابراین 

 کردن مخفی شامل فقط که نحوی به است، مکر از محدودتر آن معنایی گسرته   اولً: که است این در مکر

 خدعه ثانیاً  و[ 7[]است بودن مخفی صفت در تفاوتشان یعنی] است؛ بودن ظاهر آنها شأن که شودمی مواردی

 جهت همین به باشد، داشته هم مثبت جنبه   تواندمی منفی، جنبه   بر عالوه مکر ولی دارد منفی جنبه   همواره

 .نه خدعه اما کرد اطالق مکر توانمی نیرنگ، وسیله   به مریض کودک به مفید داروی خوراندن به

 کید. 2

 کار به متشابه معنای در وقتی که تاس دهان راه از برگرداندن و کردن قی معنای به لغت در «کید» واژه   

 سعی به نیز اصطالح در. نباشد تشخیص قابل اصالً که صورتی به است؛ باطل و حق پیچیدگی معنای به رود،می

 به موارد از بسیاری در ماده این[ 8] .است شده تفسیر زدن حیله صورت به غیر، به رساندن رضر در تالش و

 مکر از شدیدتر مراتب به اما است؛ رفته کار به کریم قرآن در مرتبه پنج و سی و شده بیان مکر معنای

 .باشدمی



 حیله و مکر نکوهش و مذمت
 رنگییک و صداقت با و نداده فریب را او هک است نیا گرید مسلامن حق در مسلامنی هر مهم حقوق از یکی

 در چه یکدیگر با افراد روابط رد تیمیصم و صفا ،یپارچگیک وحدت، به اسالم روهمین از کند؛ رفتار او با

 در خدعه و رنگین توطئه، ،آمیزخیانت رکف یحت و داده نشان تیاهم العادهفوق خانواده، در چه و جامعه

 از. کندمی یمعرف ناپسند و زشت یامر  را آن هکبل ،داندمنی زیجا تنها نه را ینید خواهران و برادران با برخورد

 یار ی قیطر از که صورت این به باشد؛ وششک و یسع و یجوامنرد با توأم ایدب اهداف به رسیدن اسالم نظر

 .بگیرد صورت لهیح و مکر و انتیخ: مانند یانحراف طُرق از هکآن نه شود انجام گریدیک

 در جز نیز اسالم دشمنان با خدعه یحت روایات طبق که بس همین اخالقی رذیله   این نکوهش و مذمت در

 به دست خود حق احقاق یبرا ندارد حق باشد، هم محق کنندهخدعه اگرچه و نبوه جائز ارزارک و جنگ موارد

 بر هک زمانی تا هک دادند شنهادیپ و آمده ”السالم علیه”علی امام خدمت ایعده چنانچه بزند؛ رنگین و خدعه

 در حرضت. مکن عزل شام ومتکح از را او و نک سازش هیمعاو با ،اینیافته تسلط آن انکار  و ومتکح امر

 یعنی. ]«اندآتش در همه شکنپیامن و بازنیرنگ و گرحیله[ 9] الن ار؛ یف الغدر و عةیالخد و رکامل: »فرمود پاسخ

 [.زارمیب آن از من و شودمی محسوب خدعه ینوع عمل نیا

 :از عبارتند اخالقی رذیله   این نکوهش و مذمت وجوه از برخی

 ایمان با منافات. 1

 و مکر از استفاده   شود، خارج حقیقی مؤمنین جرگه   از انسان تا شودمی موجب که اعاملی از یکی تروایا طبق 

 و علیه الله صلی”اکرم پیامرب از روایتی در ”السالم علیه”رضا امام چنانچه است؛ مسلامنان با ارتباط در حیله

لاِمً  انَ ک َمن  : »فرمود ایشان هک کندمی نقل ”آله َدُع؛ َل  وَ  رُ کیَم   فاََل  ُمس   حیله و رکم باشد مسلامن هک هر یَخ 

 سپس. آتشند در ورود سبب بیفر و رکم الن اِر؛ ِفی ال َخِدیَعةَ  وَ  رَ کال مَ  إِن  : گفتمی هک دمیشن لیجربئ از ،کندمنی

 همچنین[ 11] .«تنیس ما از کند مکر او با و دهد بیفر را یمسلامن هک کسی ُمسلِامً؛ رَ کَما َمن ِمن ا َس یلَ : فرمود

اع؛ دین ل: »فرمود ”السالم علیه”علی امیرمؤمنان  .«ندارد دین ندک خدعه هک سیک[ 11] لُخد 

 پستی ساززمینه. 2

 زیرا دارد؛ دنبال به را روان و روح انحراف و شده قلب به خوردن مهر و قساوت سبب گناهی هر کلی طور به 

 ضمن و دارد منافات بزرگواری و کرامت با بوده، پاکی ضد هک است حق و گناهکار انسان میان حجابی گناه

 پیشگاه در گناهکار حقارت و پستی موجب و باشدمی کاملی صفت هر و رفعت خالف تقوا، با جدایی و تباین

 است؛ حیله و مکر شود،می لئامت و پستی موجب روایات طبق که گناهانی از یکی. شودمی دیگران و خداوند

 یعنی] است پستی حیله و رکم[ 12] شؤم؛ عةیالخد لؤم، رکامل: »فرمود ”السالم علیه”علی منانامیرمؤ  چنانچه

 .«باشدمی شوم و منی بد بیفر و خدعه و[ گرددمی شدن پست سبب

 سرکشان خصلت. 3

 از بسیاری، سقوط موجب همواره تاریخ طول در که است رذائلی جمله از رسکشی هامن یا و نافرمانی مترد، 

 یعنی بهشتیان؛ اخالق استاد مترد جریان آن مصداق بارزترین شاید که است شده مؤمن و قدیس افراد هجمل
 افراد، از یبرخ پندار برخالف. گردید الهی حریم از او اخراج موجب که باشد متعال خداوند دستور از ابلیس



 ”السالم علیه”یعل یرمؤمنانام رونیا از ؛باشدمنی تیقاطع و علم و قدرت نشانه   هرگز رنگین و خدعه

 انتیخ و رکم[ عاقبت] هک نبود اگر [13] الن اس؛ رکام نتکل الن ار یف عةیالخد و رکامل ان   و لول: »فرمایدمی

 هاینشانه و هاخصلت از حیله و مکر روایات، طبق بلکه. «بودم رترکم پر مردم همه   از من است، جهنم آتش

: فرمود بارهاین در ”السالم علیه”علی امام چنانچه عامل؛ و زرنگ افراد نه ودشمی محسوب طاغی و رسکش افراد

 کسب یبرا غالباً  متمر د و رسکش افراد که چرا ؛«است شانکرس  خصلت حیله و رکم[ 14] املردة؛ مةیش رکامل»

ل حیله و رکم به است،یر و تسل ط  رکف به مرتک ،نیستند نافرمانی و رسکشی اهل که افرادی ولی شوند،می متوس 

 حق   خالف هک یسک و برندمی کار به یحق   خالف اثبات یبرا هک ایستچاره لهیح و رکم. افتندمی حیله و رکم

 .ردک نخواهد لهیح و رکم ند،کن عمل

 حیله و مکر اقسام
 است، رایج یانسان هایارزش از دور و تعهدبی افراد و مرشکان و کفار منافقان، بین در که را اخالقی رذیله   این

 :منود تقسیم کلی قسم دو به توانمی

 خدا با حیله و کرم. 1

 است مصادیقی دارای خود که شودمی محسوب خدعه و مکر مراتب نیبدتر از خداوند، برابر در خدعه و مکر 

 :جمله از

 نفاق( الف
 سبب به نیمنافق که نحو بدین خداست؛ با نیمنافق خدعه   خداوند، با حیله   و مکر مصادیق بارزترین از یکی 

 شناخت و یمسلامن و اسالم یادعا ظاهر در اما نداشته امنیا خدا به نهان در دارند، خود باطن در هک یمرض

 مشخصات انیب مقام در کریم قرآن. کنندمی خدعه امربشیپ و خدا با بیترت نیا به. کنندمی امربیپ و خدا

َدُعونَ ی ما وَ  آَمنُوا نَ یال ذِ  وَ  الل هَ  خاِدُعونَ ی: )فرمایدمی نیمنافق ُعُرونَ  ما وَ  أَن ُفَسُهم   إِل   خ   خدا با نیمنافق[ 15] (:یش 

 .ندارند خرب آنان که حالی در ،گرددبرمی خودشان به رنگین نیا هک یحال در زنندمی رنگین و خدعه مؤمنان، و

 در یول نند،کمی معرفی عبادت شایسته   عبودم تنها را خدا عبادت، مقام در و ظاهر مرحله   در همواره منافقین

بُُد؛ کایإِ : »ندیگومی ظاهر در و مناز در مثالً. پرستندمی را طانیش عمل، مرحله    در اما «پرستممی را تو تنها نَع 

 او از و طانندیش تابع هکبل نیست، یخرب  او به میتسل و رضا صرب، ل،کتو  و خدا از تنها نه یزندگ مختلف شؤون

 بزرگرت سک همه و زیچ همه از ما نزد خدا رب؛کا الل ه: »ندیگومی مناز ابتدای در همچنین. نندکمی تتبعی

 در یو یدن امور به مفرط عالقه   و محبت و اندوابسته مقام و جاه و مال به خود یزندگ در هکآن حال. «است

 شانیو یدن مقاصد به دستیابی ترسیع سبب یگناه ارتکاب اگر هک آنجایی تا است؛ دهیدوان شهیر قلبشان اعامق

 .شوندمی قدم شیپ آن انجام در گردد

 عظمت برابر در را مخلوقات دیبا ،ییبگو را مناز ریبکت اگر: »فرمایدمی رابطه این در ”السالم علیه”صادق امام

 برخالف یز یچ قلبش در هک بداند خود و دیبگو ریبکت ایبنده اگر رایز ؛یبدان ریحق و کوچک یتعال یخدا

 یا: فرمایدمی بنده آن به خداوند است، آن به وابسته و دارد یجا او دل در خدا ریغ یعنی است؛ ریبکت

 لین از و رمکذ  ینیریش و حالوت از را تو که سوگند جالمل و عزت به زنیمی رنگین و خدعه من به ایآ دروغگو،

 [16] .«سازممی محروم مناجاتم لذت از و رحمتم جوار به



 عبادات در ریا (ب
 خدا حساب به را آن و مردم توجه جلب یبرا یعباد عمل هر آوردن جا به یعنی خدا یبندگ و عبادت در ایر

 در. شودمی محسوب خدا با رنگین و خدعه ینوع خود هک دادن، تکش  را مخلوقات یعباد عمل در ای گذاردن،

 که درستی به: »فرمودند ”آله و علیه الله صلی”اسالم گرامی پیامرب که بس همین رذیله این نکوهش و مذمت

 خدای. ریا: فرمود چیست؟ اصغر شک: کردند عرض. است اصغر شک ترسممی شام بر که چیزی بدترین

 از که کسانی پیش بروید شام: فرمایدمی ریاکاران به دهد،می را بندگان جزای که وقتی قیامت روز در عز وجل

 منقول حرضت آن از همچنین[ 17] .«نه یا هست ایشان نزد در شام جزای آیا که ینیدبب و کردید ریا ایشان برای

 آن در مرا غیر و آورد جا به عملی که هر: است فرموده تعالی خدای: »فرمود قدسی حدیث ضمن که است

 [18] .«بیزارم عمل آن از نیز من و است غیر از عمل آن همه   سازد، شیک
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 و است یاجتامع انسان یزندگ طرفی از که معنا این به. خداست بندگان با خدعه حیله، و مکر اقسام جمله از

 بر نیز ارتباطات. باشدمی ارتباطات به وابسته   نیز یار کهم و بوده یار کهم با جامعه اساس دیگر طرفی از
 ونکس و تعهد این خدعه، و رکم که یحال در باشند،می یدلگرم و ونکس و تیامن رمز هک است تعهداتی اساس

 تیانسان و یاجتامع یزندگ و مختل جامعه یار کهم و شده فیضع ارتباطات قهراً  آن پی در و کرده متزلزل را

 .رودمی نیب از

 :جمله از است مختلفی مصادیق دارای بندگان با حیله   و مکر

 ناحق به قسم( الف
 در کذب نوعی روایات از مستفاد مفهوم حسب به شود،می یرتعب «غموس یمین» به آن از که ناحق به قسم 

 جمله از: دارد یانندهکش یو یدن آثار که بوده آن نحو و مال در مسلامنی حق بردن بین از برای که است قسم

 آتش برود ایدن از ردهکن توبه شخصی چنین اگر که گرددیم نسل قطع ای و فرزندان در تکفال  فقر، باعث اینکه

 در را انسان زود آن ییایدن آثار که است گناهانی جمله از دروغ و ناحق قسم. بود خواهد گاهشعدهو  جهنم

 وَ  یال بَغ  : َوبَالَُهن   یرَ ی یَحت   َصاِحبُُهن   ُموتُ ی َل  ِخَصال   ثَ اَلثُ : »فرمود ”السالم علیه”رمؤمنانیام چنانچه گیرد؛می بر

 ایدن در را خود یارهاک فرکی هکآن مگر رندیمیمن خصلت سه صاحب[ 19] اِذبَة؛کال   نُ یمِ یال   وَ  الر ِحمِ  َعةُ یقَطِ 

 نا و دروغ قسم هک کس هر روایات طبق همچنین. «دروغ قسم و رحم قطع ،یستمگر : از عبارتند آنها و نندیبب

 است، کمناخش او بر هک ندک مالقات حالی در را عز وجل   یخدا کند، تصاحب را یمسلامن مال تا بخورد حقی به

 [.21] برگردد و ندک توبه هکآن مگر

 ناحق به شهادت( ب
 در. باشدمی ناحق به شهادت است، کرده پیدا بیشرتی رواج امروزه که بندگان با حیله   و مکر انواع از دیگر یکی

 به و آیدمی شامر به کبیره گناهان از و معصیت واقع، خالف و دروغ به دادن شهادت هرگونه اسالمی تعالیم

 حتی قدماه تزول ل الزور شاهد: »فرمود ”السالم علیه”صادق امام چنانچه است؛ شده داده عذاب وعده   آن
 واجب برایش دوزخ آتش که نداشته بر خود جای از قدم هنوز دروغ بر دهنده  گواهی[ 21] النار؛ له تجب

 .«شودمی



 ِمنَ  انَ ک َمن أو یِذم   أو ُمسلم   رُجل   یعل ُزور   اَدةَ شه َشِهدَ  َمن: فرمود ”آله و علیه الله صلی”پیامرب همچنین

َر  یف نَ یاملناِفقِ  َمع ُهو و امِة،یالق ومَ ی ِبلِساِنهِ  ُعل َق  الناِس،  مسلامنی رضر بر که کسی[ 22] النار؛ ِمنَ  األسَفلِ  کالد 

 که حالی در شود،می ویزانآ  زبانش با قیامت روز در دهد، ناحق به گواهی مردم، از کسی هر یا و ذمی کافر یا

 بنَ  ای: »فرمود عباس ابن به خطاب دیگری روایت در و. «دارد قرار جهنم طبقه   ترینپایین در منافقان با همراه

 گونهآن باید بدهی چیزی بر شهادت خواهیمی اگر[ 23] الشمس؛ اءِ یِض ک کل ءُ یِض ی ما یعل إل  تَشَهد   ل! عب اس  

 نیست، مسلم و روشن تو بر آفتاب مانند که چیزی هر و] داری یقین آفتاب به که اشیب داشته یقین چیز آن به

 [«.کن ترک را آن بر گواهی

 معامالت در غش  ( ج
 بزرگرتین که عمومی اعتامد و اطمینان هایپایه معامالت، امر در تقلب و خیانت هرگونه نفوذ که است بدیهی 

 آورد؛می بار به جامعه برای جربانی غیرقابل رضرهای و سازدمی ویران و متزلزل را هاستملت اقتصادی پشتوانه  

 ممنوع مقدس شع در که اقتصادی هایفعالیت از یکی و کرده مخالفت خیانت و تقلب هرگونه با اسالم لذا

 نیرنگ، و فریب راه از انسان که است آن ،شده محدود و کنرتل اقتصادی هایآزادی وسیله بدین و گردیده

 .نیاورد دست به ثروت و مال معامله، در غش   و نتخیا

 یا کند معامله خوب جنس جای به یا خوب جنس داخل را بد جنس که است آن معامله در غش   از مقصود
 ”آله و علیه الله صلی”خدا رسول از مناهی حدیث در ”السالم علیه”صادق امام. بپوشاند را خود جنس عیب

 الیَُهودِ  َمعَ  الِقیاَمةِ  یَومَ  یُحرَشُ  وَ  ِمن ا، فَلَیَس  بَیع   اَو َشاء   فی ُمسلِامً  َغش   َمن وَ » :فرمود حرضت آن که کندمی نقل

 و نیست ما از دهد، فریب را مسلامنی چیزی، فروش یا خرید در که کسی[ 24] لِلُمسِلمین؛ الَخلقِ  اَغش   ِلن ُهم

 همچنین. «هستند مسلمین برابر در مردم کارترینفریب یهود زیرا شد؛ خواهد محشور یهود قوم با قیامت روز

 َحت ی کَذلِکَ  اَصبَحَ  وَ  الله َسَخِط  فی باتَ  املُسلِمِ  ِلخیهِ  َغش   قَلِبهِ  ِفی وَ  باتَ  َمن وَ : »فرمود دیگری روایت در

 خشم با باشد داشته خویش مسلامن برادر به نسبت نیرنگی و خیانت قلبش در و بخوابد هرکس[ 25] یَتُوَب؛

 گریحیله از دست و] مناید توبه آنکه مگر خیزد،می بر بسرت از حال هامن در و رفته خواب بسرت به خدا

 [«.بردارد

ار فروشنده   با برخورد در ”آله و علیه هللا صلی”خدا رسول رفتار: حکایت  مک 

 که افتاد نخود مانند عامیط به چشمش کرد،می عبور مدینه بازار از ”آله و علیه الله صلی”خدا رسول روزی

: کرد وحی او به خداوند هنگام همین در است؟ چقدر طعام این قیمت: پرسید. بود مرغوب و پاکیزه بسیار

 مشاهده ناگهان کرده، چنین نیز ”آله و علیه الله صلی”پیامرب! بیاور رو را آن زیر و کن طعام آن داخل را دستت

 وَ  ِخیانَهً  َجَمعَت  قَد وَ  اِل   اَراکَ  ما: »فرمود و کرد رو بازاری آن به الذ است؛ نامرغوب و پست آن زیر که کرد

اً   .«ایکرده جمع اینجا در را مسلمین به نیرنگ و خیانت اینکه مگر نگرممنی را تو[ 26] لِلُمسلِمیَن؛ َغش 

 منود آن داخل را ارکشمب دست دید، بزرگی کیسه   میان در را طعامی کرد،می عبور بازار از دیگری روز همچنین

 طعامی چه این: فرمود فروشنده به. است شده منناک که اندزده آب را طعام زیر دریافت شد، تر دستش و

 آن چرا: فرمود حرضت. است باریده آن بر باران: کرد عرضه او است؟ تر زیرش و است خشک رویش که است



[ مسلمین] با که کسی[ 27] ِمن ا؛ فَلیَس  غش   َمن: »مودفر  سپس بنگرند؟ تا اینداده مشرتیان نشان را تَر قسمت

 .«نیست ما از کند، نیرنگ

 فروشیکم( د
 مقدار سنجش معنای به و است «فروشیکم» دهد،می رخ معامالت در که بندگان با حیله   و مکر اقسام دیگر از

 تقبیح شدت به و شده اشاره آن به مکرر و رصیح طور به کریم قرآن در که بوده رایج واحد مقدار از کمرت کال
 آن قوم شدن نابود و «مدین» شهر شدن ویران موجب را فروشیکم کریم قرآن آن از بالتر و است گردیده

 که «مطففین» سوره   در جمله از. است کرده اشاره آن از نهی و مذمت به سوره شش در و است کرده معرفی

ِفینَ  َوی ل  : )فرمایدمی خداوند است، شده معرفی فروشانکم نام به مبارکه سوره   این  یَعلَ  تالُواکا إِذَا ال ِذینَ  لِل ُمطَف 

فُوَن، الن اِس  تَو  وَن، َوزَنُوُهم   أَو   الُوُهم  ک إِذا وَ  یَس  رِسُ  به وای[ 28] (:َعِظیم   لِیَو م   َمب ُعوثُونَ  أَن ُهم   کأُولئِ  یَظُن   أَل یُخ 

 استیفاء را خود حق کامالً گیرندمی تحویل مردم از وزن یا پیامنه با را چیزی تیوق که آنان فروشان،کم حال

 که ندارند عقیده آنها آیا. دهندمی کمرت وزن و پیامنه در دهندمی مردم تحویل را چیزی وقتی ولی کنندمی

 .ندارند ایامن رستاخیز بزرگ روز به و شد خواهند زنده مرگ از بعد

 اصل خالف بر که کسی. است الهی رحمت از انسان محرومیت در مهمی عامل فروشیکم کریم، قرآن منظر از

 از گذاریکم با و رودمی ترازو و میزان فریب به ترازو و میزان با و کندمی حرکت عدالت یعنی هستی بر حاکم
 قرار الهی رحمت و لطف مورد تواندمنی تنها نه برد،می سؤال زیر را میزان و عدالت اعتبار و ارزش جنس،

 شد؛ خواهد سلب ایشان از برکت و بوده آخرت و دنیا در خداوند ابدی لعن و نفرین مستحق بلکه بگیرد،

 علیهم الل ه سلط ال العهد قوم نقض ما: »فرمود که است شده نقل ”آله و علیه الله صلی”اکرم پیامرب از چنانچه

 ل و! املوت فیهم فشا ال الفاحشة فیهم ظهرت ما و! الفقر فیهم فشا ال الل ه انزل ما بغیر حکموا ما و! عدوهم

 عهد قومی هیچ[ 29] املطر؛ عنهم حبس ال الزکات منعوا ل و! بالسنین اخذوا و النبات منعوا ال الکیل طففوا

 حکم الهی حکم غیر به جمعیتی هیچ. ساخت مسلط آنها بر را دشمنانشان خداوند اینکه مگر نکردند، شکنی

 در میر و مرگ اینکه مگر نشد، ظاهر فحشاء ملتی هیچ میان در. شد زیاد آنها میان در فقر اینکه مگر نکردند،

 را آنها قحطی و رفت بین از آنها زراعت کهاین مگر نکردند، فروشیکم گروهی هیچ! گشت فراوان آنها میان

 .«شد قطع آنها زا باران کهاین مگر نکردند، منع را زکات قومی هیچ و! گرفت فرو

 نوع هر که یاگونه به شود؛یم داده تعمیم یفروشکم مسأله   یگاه اینکه است ذکر شایان اینجا در که اینکته

 گذارد،یم کم خود کار از که یکارگر  ترتیب این به شود،یم شامل را وظائف انجام در یکوتاه و یکار کم

 را لزم یدلسوز  و شودیمن حارض خود کار رس موقع به که یکارمند دهد،یمن درس درست که یاستاد و آموزگار

 .سهیمند آن عواقب در و حکمند این مشمول همه کند،یمن
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 در حیله و مکر آن، مصداق بارزترین لکن دارد، متعددی هایمصداق ”السالم علیهم”بیت اهل با حیله و مکر

 دو این که است تنفر و جسنت بیزای معنای به «تربی» و داشنت دوست معنای به «تولی. »اشدبمی تربی و تولی

 که بجوید بیزاری باطل اهل از و دوستی حق اهل با باید مسلامنی هر و روندمی شامر به اسالم دین فروع از

 تولی درباره  . باشدمی فرک و شک رسان از جسنت، بیزاری اوج و ”السالم علیهم”بیت اهل در هادوستی این اوج



ئَلُ  ل: )کرد استناد کریم قرآن از آیه این به توانمی ً  َعلَی هِ  م  کأَس  را بی ِفی ال َمَود ةَ  إِل  أَج   هیچ من[ 31] (:ال ُقر 

 [.بیتم اهل] انمکنزدی داشنتدوست جز نمکیمن درخواست رسالتم بر شام از یپاداش

لِیاءَ  اِفرینَ کال   ال ُمؤ ِمنُونَ  یَت ِخذِ  ل: )جمله از دارد وجود فراوانی آیات تربی درباره   َعل   َمن   وَ  ال ُمؤ ِمنینَ  ُدونِ  ِمن   أَو   یَف 

 خود رسپرست و دوست را افرانک مؤمنان، یجا به نباید باایامن افراد[ 31] (:ءَشی   فی الل هِ  ِمنَ  فَلَی َس  کذلِ 

 .ندارد خدا با یارابطه هیچ ند،ک چنین سک هر و نندک انتخاب

 که انسانی زیرا باشند؛ داشته وجود باید دو این منطقی نظر از: گفت باید نیز دو این چرایی و چیستی درباره  

 عوامل با باید سویی از و کندمی دوستی محبوب در خود سنخانهم با ورزد،می عشق ایمسأله به نسبت

 خط و مرز او برای انسان، محبت و عشق که روست ینهم از. کند دشمنی خود، عالقه   و عشق به رسانآسیب

 .آفریندمی قرمز

 امئه   و پیامربان خدا، عالقه   و محبت از را خود قلب عاطفی، لحاظ از انسان یعنی ترب ی؛ و تول ی بنابراین

 کینه   و بغض حال، عین در و کند پر مؤمنان و[ فقیهان] آنان حق به جانشینان و ”السالم علیهم”معصومین

 و بپذیرد را الهی حکومت و دوستی رهربی، رسپرستی، اجتامعی، و سیاسی نظر از و بگیرد دل به را آنها دشمنان

 هادشمنی هامن تدریج به نباشد، خدا دشمنان با «یدشمن» اگر که چرا بجوید؛ دوری اسالم دشمنان حکومت از
 هامنند جسنت تربی واقع در. آیدمی در الهی اولیاء دشمنان صف در شخص و کندمی جلوه طبیعی و عادی

 برای جدی محکی و معیار تواندمی همچنین و شودمی هامیکروب رشد مانع که است بدن دفاعی سیستم

 .هستند صادق چقدر خود، عشق و دوستی ادعای در که باشد مدعیان

 و خدا دشمنان از مقابل در اما رد،ک را الهی یاولیا با دوستی و محبت ادعای زبان به و ظاهر در کسی اگر حال

 ادعای ظاهر در اینکه یا داد، رفاقت و دوستی دست آنان با بالعکس و نجست بیزای ”السالم علیهم”بیت اهل

 بزرگواران آن سیره   و فرمایشات ضد رفتاری عمل در اما کرد، ”السالم علیهم”بیت اهل با دوستی و محبت

 .است دهش ایشان با حیله و مکر دچار واقع در داشت،

 مکر هایریشه و علل
 و دوستان مدرسه، خانواده، یعنی خود، طیمح از را حیله و مکر هکبل ست،ین گرحیله و مکار فطرتاً  یانسان چیه

 شده عادت به لیتبد زمان مرور به ناپسند یخو  نیا. ردیگیم ادی ندکیم یزندگ آن در هک یاجتامع یل  کطور  به

 اشاره کلی امر چهار به توانمی رذیله این پیدایش منشأ و علل در. دهدیم پوشش را فرد تیشخص لک گاه و

 :کرد

 عقیده و ایمان ضعف. 1

 و بداند ناظر و حارض را خدا انسان، اگر که چرا است؛ یاله فرامین گرفنت دهیناد یاصل علت امن،یا ضعف

 مرزها از و شکندمنی را یاله دحدو  هرگز د،یمنا مجسم شیخو قلب چشامن با امتیق در را یاله بزرگ دادگاه

 طیشا نیبدتر در هک است یاله برهان هامن نیا. گرددمنی یاخالق مفاسد و شهوات آلوده   و ردهکن تجاوز

 آن به ابکارت هایزمینه متام هک فحشا به یآلودگ از را او و آمد رساغش به ”السالم علیه”وسفی حرضت یزندگ

 .ردک حفظ بود، مفقود موانعش و موجود برایش



 انسان و شودمی فراهم شهوات انیطغ زمینه   گردد، مک معاد و مبدأ به توجه و گشته فیضع انسان امنیا اگر

 .بزند حیله و مکر مانند جنایتی و گناه هر به دست است ممکن یطیشا نیچن در

 طلبیمنفعت و دنیا حب. 2

 جلب سوی به را او خصیصه، این. است طلبیمنفعت و خودخواهی ذات، ُحب   انسان، هایویژگی از یکی

[ ترینقوی لاقل یا و] تنها طلبی، منفعت: گفت بتوان شاید. دهدمی سوق رضر، دفع نیز و شخصی منفعت

ل و کشانده زندگی هایمهارت و دانش کسب کار، و تالش سوی به را هاانسان طرفی از که باشد عاملی  تحم 

ه و معقول برایشان را هامشقت و هارنج  و گناهان اکرث در اصلی عامل دیگر طرفی از اما دهد،می جلوه موج 

 .شودمی محسوب حیله و مکر جمله از اخالقی رذائل

 :فرمایدمی هایشمناجات از یکی در ”السالم علیه”سجاد امام

َکن تَنَا ،یاله ً  اَس  رَِها، َحبَائِلِ  یفِ  ایاال َمنَ  یدِ یِبأَ  َوَعل َقت نَا َمک رَِها ُحَفرَ  لَنَا َحَفرَت   َدارا  َمَکائِدِ  ِمن   ءُ ینَل تَجِ  کَ یفَِإلَ  َغد 

تَِصمُ  َوِبکَ  ُخَدِعَها، بََها ال َمه لَِکةُ  فَِإن َها ،هازینت ِبزَخارِِف  اإلِغ رِتَارِ  ِمنَ  نَع  ُشو ةُ  هاحالل ال ُمت لَِفةُ  طاُل   ِبالفَاِت  ال َمح 

ُحونَةُ   کرده حفر ما راه رس بر را بیفر و مکر یهاچاه که یداد منزل ییرسا در را ما! ایداخ[ 32] ِبالن َکباِت؛ ال َمش 

 میبریم پناه تو به پس. است ختهیآو بشیفر و خدعه یهارشته به و[ نفس] آرزوهای و آمال دست به را ما و

 نیا که م،یشو مغرور ورشیز و ایدن زخارف به نکهیا از مییجویم یاری تو از و اشبندهیفر یمکرها و کیدها از

 نکبت و رنج و آفت از پر و سازدیم نابود را خود به شوندگانمشغول و سازدیم هالک را ندگانشیجو ایدن

 .است

 شده یمعرف بیفر و رنگین خدعه، مکر، محل ایدن و ارائه ایدن از دهینکوه و مذموم یاچهره مذکور فراز در 

 مخوف ییرسا در که کندیم یمعرف یکس مثابه   به را ایدن در انسانِ  خود، سخنان در ”السالم علیه”امام. است

 و بیفر از آکنده یرسا نیا در. است افتاده هالکت یهاورطه و هاچاه درون له،یح و مکر با و شده یزندان

. سازندیم مرگ میتسل را او رسانجام و کشندیم شیخو کمند در را انسان فرجام،یب و پوچ یآرزوها رنگ،ین

 گشوده، برابرشان در ایدن که یرنگین و بیفر دام برابر در که کندیم درخواست خداوند از ”السالم علیه”امام

 و زر به شدن فتهیفر ش   از تا دهد، قرار شیخو عصمت و انتیص حصار در و ردیگ شیخو پناه در را شانیا

 محابایب که را رانگرشیو باطن از خربانیب و غافالن ایدن نکهیا چه مبانند؛ محفوظ ییایدن پوچ یهاهیآرا و وریز

 [33. ]سازدیم هالک اند،شده وخالخطخوش یسم مار نیا ییخودآرا فتةیفر

 خود یوانیح یهالذت نیتأم و هایدنیپوش ها،یخوردن: لیقب از یو یدن منافع به دنیرس یبرا هاانسان

 و منافع به یابیدست در افراد نیب تزاحم موجب ،نیازها و هاخواسته نیتأم در تیمحدود وجود و وشندکیم

 آن به یابیدست رس بر او با که گرانید با خود، منافع نیتأم یبرا هرکس جهینت در. شودیم شانیهاخواسته

 و هالذت به یابیدست یبرا افراد تزاحم و هاتیمحدود نیا. کندیم مبارزه دارند، یر یدرگ و نزاع منافع

 .شوندیم حیله و مکر جمله از گناهان از بسیاری منشأ[ طلبینفعتم] خود، یهاخواسته

 همین حکومت، اندی و سال چهار دوره   در ”السالم علیه”علی مول برای مشکل ترینعمده منونه عنوان به

 آنان با پیشین خوانده   خود خلفای هامنند که داشتند توقع آنان. بود خواص طلبیمنفعت و پرستیمال روحیه  

 علیه”علی امیرمؤمنان گسرتعدالت حکومت ولی باشند، نامرشوع رفاه و نعمت و ناز در همچنان و شده تاررف



 رس رسانجام کنند، تحمل را مول عدالت نتوانستند نتیجه در و ایستاد آنها حق به نا خواسته   این برابر در ”السالم

 سوء و سنگین مالی جرائم دارای معاویه به پناهندگان بیشرتین. شدند پناهنده معاویه به آورده بر ستیز

 در ”السالم علیه”علی متقیان مولی لذا بودند؛ خویش دیون نگرداندن بر یا املال بیت از مالی هایاستفاده

 اینامه در و داندمی املال بیت از جا به نا امتیازطلبی را حکومتش با مخالفت انگیزه   ترینعمده رصیحاً  سخنی

 از افرادی که است رسیده خرب من به: »است آمده نوشته، مدینه استاندار «حنیف بن سهل» برای حرضت که

 تحصیل پی در رسعت با که هستند دنیاپرستانی هااین مباش، نگران. اندپیوسته معاویه به مخفیانه تو قلمرو

 أسوة الحق فی عندنا الناس أن اوعلمو . اندکرده درک کامالً و اندشنیده و دیده شناخته، را ما عدالت اینان. آنند

 نتوانستند را برابری این چون آنها. دارند برابر حقوق ما نزد در مردم همه   که انددانسته و ؛...األثرة الی فهربوا

 [34] .«اندگریخته طلبی منفعت و تبعیض و خودخواهی سوی به کنند، تحمل

 جوییانتقام و نهیک. 3

 توبیخ شدت به را مک اران کریم قرآن در متعال خداوند است، ناپسندی بسیار اررفت حیله، و مکر که آنجایی از 

 از انسان روانی صفات و اختیار در رفتار این داشنت ریشه از نشان که کرده بیان آنها برای را مجازاتی و منوده

َمةً  الن اَس  أََذق نَا إَِذا وَ : )فرمایدمی چنانچه دارد؛ جوییانتقام و توزیکینه جمله ن رَح  دِ  م  تهم   رَض اءَ  بَع   لَُهم إَِذا َمس 

ک ر    در بچشانیم، رحمتی است، رسیده آنها به که ایناراحتی از پس مردم، به که هنگامی[ 35] (:َءایَاتِنَا فیِ  م 

 .کنندمی نیرنگ ما آیات

 :نویسدمی شیفه آیه   این ذیل در طباطبایی عالمه  

 که اندبوده مرشکان طائفه   آن از مراد که گرددمی معلوم قرائن، با اما است، مردم ومعم درباره   آیه لحن چه اگر

 از رحمتی و الهی آیتی که را قرآن خداوند کینه، و بغض حاکمیت و تفرقه معیشت، تنگی جهالت، دوران از پس

 حس و کینه دلیل به] آنها اما است، چشانده آنها به را هدایت لذت و داشته ارزانی آنها به اوست جانب

 این شکر که بود واجب بودند، سزاوار اگر چون نداشتند، را آن استحقاق و شایستگی[ داشتند که جوییانتقام
 به و نشناختند را آن قدر اما بگیرند، سبقت یکدیگر بر حق بندگی و توحید مسیر در و آورده جای به را نعمت

 قرآن جای به یا و بده تغییر را قرآن این یا بیاور، ما برای ریدیگ قرآن: گفتند ”آله و علیه الله صلی”پیامرب

 به سودی هانیرنگ این اما منودند، خداوند آیات درباره   که بود مکرهایی همه اینها و بیاور دیگری معجزه  

 و کندمی گرفتار مکرشان جرم به را مرشکان این و مکرهاست ترینرسیع متعال خدای مکر چون ندارد، حالشان

 [36] .برسد مثر به مکرشان تا دهدمنی مهلت

 درونی حقارت و ضعف. 4

 در فردی هر که است هاییاحساس و عواطف جمله از «کهرتی احساس» فارسی تعبیر به یا و حقارت احساس

 .درگیرند احساس این با بیش و کم برش افراد متامی تقریباً  و کندمی تجربه را آن شکلی به خود روزمره   زندگی

 و خویش تکامل به تا انگیزاندمی بر را آدمی که است هاییانگیزه بهاترین گران از طرفی از احساس ینا

 از و گرددمی مهرتی به کهرتی از گذر موجب و حرکت مبنای که جایی تا بیاندیشد، آن به رسیدن کارهایراه

 رفتارهای باعث و باشد داشته گرویران و مخرب نقشی حس، این به مبتال هایانسان در تواندمی دیگر سوی

 شخصیت ترور و دیگران تخریب طلبی، برتری تندخویی، ریاکاری، و خودمنایی: قبیل از غیرعادی و نامطلوب



 و مخدر الکلی، مواد به اعتیاد: قبیل از موقت هایکامجویی به روآوردن و استهزا دروغ، غیبت، تهمت، با آنها

 نفس ذلِت  و خواری و حقارت حس نشانه   همگی که بگردد قبیل این از ریامو  و خودکشی بزهکاری، رسانجام،

 یا و اجتامعی شخصیت کمبود جربان برای افراد گونهاین که اموری از یکی. است حس این به مبتال شخِص  آن

 در را خود بتوانند رهگذر این از تا است حیله و مکر از استفاده جویند،می متسک آن به خود اقتصادی

 .بکاهند حقارت حس این از و بربند بال زندگی گوناگون هایهعرص

 آن دیگر روی و رسبلندی و سعادت آن طرف یک که است رویی دو سکه   چون هم حقارت احساس بنابراین

 برخورد و مواجهه چگونگی در آن موفقیت عدم و موفقیت حال این با. دارد دنبال به را ماندگی عقب و ضعف

 همین است ممکن زیرا دانست؛ نامطلوب و بد را احساس این اصل توانمنی لذا است؛ ساحسا این با آدمی

 هاخواسته نشدن برآورده و شکست با مواجه   اثر در اینکه یا و گردد آدمی مهرتی و برتری موفقیت، سبب حس

 و جامعه در ار  نامطلوبی آثار و شود تبدیل «حقارت عقده  » به حقارت حس این ناگوار، حوادث با برخورد و

 .بگذارد جای به خود از فرد

 حیله و مکر عواقب و آثار
 :از عبارتند آنها از برخی که است شومی عواقب و آثار دارای اخالقی رذائل سایر مانند نیز حیله و مکر

 هالکت. 1

 به را یزیناچ منافع توانندمی وسیله این به و است آنان نفع به حیله و مکر که کنندمی تصور افراد برخی 

 إِل   ئُ یالس   رُ کال مَ  ُق یحِ ی ل وَ : )فرمایدمی رکف نوع نیا مذمت مقام در کریم قرآن که حالی در آورند؛ دست

لِهِ   .گیردمنی بر در را صاحبش جز بد نیرنگ و رکم[ 37] (:ِبأَه 

 عبارت به. شودمی ودشخ متوجه امً یمستق رضرش هکبل ؛رسدمنی یانیز مؤمنان و خدا به انسان، خدعه   از یعنی

 و ظلامت در و شودمی بهرهبی است سعادت و ریخ منبع هک خداوند رحمت و ضیف از شخصی چنین دیگر

 ماندمی نصیببی ”آله و علیه الله صلی”اکرم پیامرب ارشاد و تیهدا از و مانده یباق رسگردان و رانیح یکیتار

 بر ،یاله یوح وضاتیف از یدور  با ندک مداوا امربیپ و داوندخ به امنیا با را خود یباطن مرض هکنیا یجا به و

 .شودمی افزوده آنها یروح یامر یب وسعت

 علیه”علی امیرمؤمنان چنانچه گردد؛برمی صاحبش به عاقبت ایلهیح و رکم هر وبال نیز روایات طبق همچنین

 هک یسک و شودمی شتهک ریششم آن با شدکب مردم یرو  به ستم و تجاوز ریشمش هک یسک: »فرمود ”السالم

 [38. ]«شود کهال  ورزد، حیله و رکم

 .«افتد آن در خودش ندکب یگر ید یبرا از یچاه هک هر[ 39] ها؛یف وقع برئاً  هیألخ حفر من» اینکه خالصه

 قیامت در رسوایی. 2

 و دارد قرار گوناگون یهایرسوائ و فرهایک: مانند مختلفی یخطرها معرض در نظر هر از انسان مرگ، از بعد

 ارسار امتیق در ای و برزخ در است ممکن نرسد، او داد به وبیستارالع خداوند و برود ایدن از نکرده توبه اگر

. است[ 41(]الرَسائِر یتُبلِ  ومَ ی) امتیق روز یهانام از یکی آنکه خصوص به شود، رسوا و گردد آشکار او یباطن



 املُجرُِمونَ  عرَُف ی: )فرمایدمی و داده خرب قیامت روز در مجرمان نشد یمعرف از زین گریید آیه   در میکر قرآن

 .شوندیم شناخته شانیهاچهره از کارانگنه امتیق در[ 41] (:امُهمیِبسِ 

 آشکار انسان نهفته   ارسار و بوده ارسار بروز و ظهور روز امت،یق روز که شودیم معلوم اتیآ این از استفاده   با

 بر دیمز و افتخار مایه   مؤمنان یبرا ظهور نیا و اخالص و ایر ش، و ریخ تین نفاق، کفر، ن،امیا از اعم شود،یم

 یعمر  انسان که است دردناک چه و بوده خف ت و یخوار  منشأ و یرسافکندگ مایه   مجرمان یبرا و نعمت

 آن در یول باشد، دهکر  یزندگ مردم انیم در آبرو با و باشد کرده یمخف خدا خلق از را خود یدرون یهایزشت

 نیا رنج و درد گاه که شود رسافکنده و شمسار قیخال همه   برابر در گردد،یم آشکار ینهان ارسار همه   که روز

 [42] .است تردردناک دوزخ آتش از عذاب

 بر محرش طوفان برابر در آمده، وجود به ایدن در یکار پنهان اثر بر که یکاذب یهاتیشخص از یار یبس نیبنابرا

 و مکر آوردمی بار به را عظیم رسوایی این که اموری از یکی و ندینشیم آن یجا یمیعظ یرسوائ و رودیم باد

رَُف ی لَِواء   َغاِدر   ل  کلِ : »فرمود ”السالم علیه”علی امیرمؤمنان چنانچه بوده؛ حیله  روز[ 43] اَمِة؛یال قِ  و مَ ی ِبهِ  ع 

 .«شودمی شناخته آن با که است اینشانه و پرچم گریحیله هر یبرا امتیق

 بهشت از محرومیت. 3

 گرامی پیامرب چنانچه منود؛ اشاره بهشت از محرومیت به توانمی حیله، و مکر هایعقوبت و آثار دیگر از 

 و بخیل هایانسان[ 44] خب؛ ل و لیبخ الجنة دخلی ل: »فرمود بارهاین در ”آله و علیه الله صلی”اسالم

 .«شوندمنی بهشت ردوا گرحیله

ُکُرونَ ی نَ یال ذ وَ : )فرمایدمی و است داده شدید هایعذاب به وعده مک اران به نیز کریم قرآن همچنین  م 

 ،کنندمی زشت یارهاک ب،یفر و رکم با هک آنان یبرا و[ 45] (:بُورُ ی ُهوَ  أُولِئکَ  َمک رُ  وَ  د  یَشد َعذاب   لَُهم   ئاِت یالس  

 .داشت خواهد نابود آنان بیفر و ودب خواهد سخت یفر کی

 شیطان ٔ لهیح و مکر
 عز ت و قدس عامل از و مهجور قرب، ارجمند مرتبه   از آدم، بر سجده   از یشکرس  واسطه   به سیابل که آنجایی از

 املک از را انسان هک داشت آن بر را او حسد، و برآمده آدم فرزندان یدشمن و عداوت مقام در د،یگرد دور

 بر را حقیقت تا گرفت کار به را خود حیله   و مکر و سعی متام نتیجه در. سازد محروم یواقع مقام و یقیحق

 زیبا شانیا نظر در را دنیا فانیه   مناصب و جاه موهومه، املتک و بسته را شانیا راه منوده، مشتبه آدمیان رثکا

 محروم بلند منازل و مراتب از و هندکاف تکهال  و ضاللت یواد در خود همچون زین را شانیا تا دهد جلوه

 :فرمایدمی بارهاین در کریم قرآن چنانچه سازد؛

تَق رِصاطَکَ  لَُهم   أَلَق ُعَدن   أَغ َویتَنی فَِبام قاَل )  َعن   وَ  امنِِهم  یأَ  َعن   وَ  َخل ِفِهم   ِمن   وَ  ِهم  یدیأَ  نِ یبَ  ِمن   ن ُهم  یََلتِ  ثُم  *مَ یال ُمس 

 تو، مستقیم راه رس بر من ساختی، گمراه مرا که اکنون: گفت شیطان[ 46] (:نَ یشاکِر أَک رَثَُهم   ِجدُ تَ  ل وَ  َشامئِلِِهم  

 رساغشان به آنها، چپ طرف از و راست طرف از و رس پشت از و رو پیش از سپس! کنممی کمین آنها برابر در

 .یافت نخواهی شکرگزار را آنها بیشرت و روممی

 :فرمود شیفه آیه   این تفسیر در ”السالم علیه”باقر امام



 عن و لورثتهم یلتبق الحقوق عن منعها و الموال بجمع امرهم خلفهم من و الخرة همیعل اهون همیدیا نیب من

 یعل الشهوات بیتغل و اللذات بیبتحب شامئلهم عن و الشبهه الضاللة نییبتز نهمید امر همیعل افسد امنهمیا

. کندمی مقداربی و کسب آنان نظر در را آخرت طانیش هک است آن معنای به «مهیدیا نیب من[ »47] قلوبهم؛

 آن، به متعلق حقوق پرداخت از یخوددار  و مال آوریجمع به را آنها هک است آن معنای به «خلفهم من و»

 را نشانید هک است آن «امنهمیا عن» از مقصود. بگذارند جا به شیخو وارثان یبرا را شانییدارا تا کندمی امر

 عن» از منظور و منایاندمی ویکن را شبهات و دهدمی جلوه بایز را یگمراه هک صورت نیبد ،کندمی تباه

 .کندمی رهیچ شانیهادل بر را شهوات و گرداندمی آنان محبوب را لذات هک است آن «شامئلهم

 از نفس. است «نفس» آنها مهمرتین از یکی که کندمی استفاده مختلفی ابزارهای از انسان فریب برای شیطان

 نیب الجمع طلب: »فرمود ”السالم علیه”علی متقیان مولی چنانچه دهد؛می فریب را صاحبش مختلفی طُرق

ن  که معنا بدین. «است نفس حیله   از آخرت و ایدن انهیم ردنک جمع طلب[ 48] الن فس؛ خداع من اَلخرة و ایالد 

 نفسش اما نشود ایدن به مشغول که کندمی قصد آن خاطر به و نگذرد شخوی آخرت از خواهدمی انسان گاهی

 و ردک طلب را دو هر دیبا و است نکمم آخرت و دنیا انیم جمع هک دیمنامی نیچن و ندکمی حیله و رکم او با

 در هم و کرد زندگی مرفه و برد را هالذت متام باید دنیا در هم. گذشت نباید دیگری خاطر به هیچکدام از

 میان جمع ال و دهد بیفر را او هک است یالهیح مجر د نیا روایات طبق که حالی در. بود سعادمتند آخرت

 را ایدن فضلش از متعال خداوند باشد، آخرت انسان غم و هم   همواره اگر بله. نیست ممکن آخرت و دنیاطلبی

 .کند تفضل او به نیز

 سعی او. است انداخنت فردا به را امروز کار معنای به «سویفت» آدمیان فریب برای شیطان هایراه از یکی

 .کرد عجله کردن توبه در نیست لزم و هست وقت همیشه توبه برای که کند القا انسان به همواره کندمی

 وعده   با را آنان و داده جلوه آسان و سهل آدمی نظر در را آخرت امر واهی هایوعده دادن با شیطان همچنین

 .کندمی غافل حق اطاعت و یاد از شفاعت و خداوند رحمت به

 حک ام دنبال به جاه و مال از مندیبهره برای تا کندمی وسوسه را آدمی که است این شیطان مکرهای دیگر از
لطان طلب: »فرمود ”السالم علیه”علی امیرمؤمنان چنانچه باشد؛ ظامل  ردنک طلب[ 49] طان؛یالش   خداع من الس 

 در شدن لیدخ و او خدمات ردنک طلب «پادشاه ردنک طلب» به مراد. «است طانیش حیله   و رکم از پادشاه

 .اوست مهامت و مناصب

 بواسطه   انفاق از جلوگیری خویش، نیک کارهای و عبادات دانسنت بزرگ گناه، شمردن عادی و کوچک همچنین

 قبیل، این از اموری و طولنی آرزوهای القاء و گذاشنت منت ریا، به تشویق شبهات، ایجاد دادن، فقر وعده  

 .شوندمی محسوب شیطان حیله   و مکر و فریب هایراه از همگی

 مکر خداوند در قرآن
 هم خداوند و ردندک حیله و رکم[ 51] (:نَ یرِ کال ام رُ یخَ  الل هُ  وَ  الل هُ  رَ کمَ  وَ  ُرواکمَ  وَ : )فرمایدمی کریم قرآن. 1

 چیست؟ خداوند بودن ماکر و الهی مکر از مراد. است نندگانکر کم نیبهرت خداوند و منود رکم متقابالً

 :کنیممی اشاره آنها به که است متعدد خداوند به نسبت مکر معانی: پاسخ



 عذاب را آنان مثالً ؛دهدمی را کفار رکم جزای که معناست این به خداوند رکم :الهی عذاب و مجازات .۱ 

 ؛نامندمی «لتکمشا» را راتیتعب گونهاین یمعان یعلام. اندنامیده رکم را آنها رکم یجزا واقع، در و کندمی

 و خدعه هم، خداوند مثل به مقابله ر،یتعب در یهامنند تیرعا باب از و است خدعه و رکم فار،ک ارک یعنی

 خداوند ند،ک گریحیله هک یسک هکبل ؛کندمی رکم و دکی ابتدائاً  خداوند هکنیا نه پس. است شده دهینام رکم

 :منونه عنوان به. دهدمی را او یجزا

 است، شده مکر به تعبیر خداوند مجازات از که مواردی از یکی :آیاتش تکذیب خاطر به مجازات( الف

َمةً  الن اَس  أََذق نَا إِذا وَ : )فرمایدمی کریم قرآن چنانچه کنند؛می تکذیب را الهی آیات که است کسانی مجازات  رَح 

دِ بَ  ِمن   ت ُهم   رَض اءَ  ع  عُ  الل هُ  قُلِ  اتِنایآ فی َمک ر   لَُهم   إِذا َمس  َ  که هنگامی[ 51] (:مَت ُکُرونَ  ما ک تُبُونَ ی رُُسلَنا إِن   َمک راً  أرَس 

 خداوند: بگو کنند،می نیرنگ ما آیات در بچشانیم، رحمتی است، رسیده آنها به که ناراحتی از پس مردم، به

 اللهُ  قُلِ » جمله در مکر! نویسندمی کنیدمی نیرنگ آنچه ما،[ فرشتگان] رسولن و کندمی مکر شام از رسیعرت

 آسان و رسیع آیاتش، تکذیب و هانعمت کفران برابر در را هاانسان خداوند که است معنا این به «َمکراً  ارََسعُ 

 .کندمی مجازات

لَمُ ی عاً یَجم ال َمک رُ  فَلِل هِ  قَب لِِهم   ِمن   نَ یال ذ َمَکرَ  قَد   وَ ) :انبیاء تکذیب خاطر به مجازات( ب  وَ  نَف س   کُل   تَک ِسُب  ما ع 

لَمُ یسَ  ارُ  ع  بَ  لَِمن   ال ُکف  ارِ  یُعق   و هاطرح متام ولی کشیدند هانقشه و هاطرح کسانی نیز آنان از پیش[ 52] (:الد 

ار زودی به و است آگاه کس هر کار از او! خداست آن از هانقشه  آن از دیگر رسای در رسانجام دانندمی کف 

 .کیست

 پروردگار نزد در هامجازات و هاعذاب همه   که است مطلب این بیانگر «َجِمیعاً  املَکرُ  فَلِل هِ » جمله در مکر که 

 .خرندمی را آن[ الهی آیات تکذیب و انبیاء تکذیب مانند] خود زشت کردار با هاانسان که باشدمی

: فرمایدمی کریم قرآن چنانچه است؛ آزمایش و امتحان الهی، مکر از مراد نیز گاهی :الهی امتحان و آزمایش .2 

! دانند؟می امان در الهی مکر از را خود آنها آیا[ 53] (:ال خارِسُونَ  ال َقو مُ  إِل  الل هِ  َمک رَ  أ َمنُ ی فاَل الل هِ  َمک رَ  فَأَِمنُوا أَ )

 .دانندمنی ایمن خدا مکر از را خود زیانکاران، جز که حالی در

 و امتحان معنای به «اللهِ  َمکرَ  یَأَمنُ  فاَل» جمله   در هم و «اللهِ  َمکرَ  أفَاَِمُنوا» جمله   در هم مکر واژه   آیه این در

 ورتص این در که کرد، معنا نیز الهی عذاب و مجازات معنای به را آن توانمی که هرچند] است الهی آزمایش

 مفهوم واقع در ،[شودیم فرد گیردامن الهی آزمایش و امتحان از غفلت پی در که است عذابی معنای به نیز

 و نباشند غافل آن به نسبت که آیندمی بیرون رسبلند الهی امتحان از هاییانسان: اینکه از عبارتست مذکور آیه  

 .شد خواهند زیان و خرسان دچار بدانند ایمن را خود و منایند غفلت که کسانی اما ندانند، ایمن آن از را خود

 طور به «الهی مکر» از آن در که است موردی تنها اینجا که است آن دارد وجود آیه این در که دیگری نکته   اما

 در الهی مکر همیشه شودمی بحث الهی مکر از که دیگری آیات متامی در اما است آمده میان به سخن مستقل

 .آیدمی آنها مکر بیان از بعد و کفار مکر مقابل

 و هانقشه سازیخنثی برای الهی تدبیر و جوییچاره معنای به مکر :خداوند جوییچاره و تدبیر حسن .3 

 سوی از مکر کاربرد بیشرتین واقع در و باشدمی کریم قرآن در واژه این پرکاربرد موارد از کفار، هایتوطئه



 موارد این در خداوند سوی از مکر اما است، آمده کشنت و قتل برای کشینقشه و ئهتوط معنای به نیز هاانسان

 سؤال، منت در مذکور آیه   چنانچه کفار؛ هایتوطئه و هانقشه سازیخنثی برای الهی تدبیر حسن از است عبارت

 رکف آنها. است سرتاحتا بسرت در ”آله و علیه الله صلی”اکرم امربیپ ینابود یبرا هکم انکمرش  مشاوره   درباره  

 یوقت اما است؛ شده خفه نطفه در امربیپ دعوت و غیتبل ،اندکرده محصور هکم در را حرضت آن چون کردندمی

 بود نیا. بربند نیب از ،یمتیق هر به را او گرفتند میتصم ،اندکرده دعوت را ایشان نهیمد اهل هک شدند متوجه

 یمنته نیا به آنها یرأ  ینظرخواه و مشورت از بعد و شدند جمع «الندوه دار» نام به یمخصوص محل در هک

 را او یخونبها هم بعد و نندک دیشه را او و زندیبر ”آله و علیه الله صلی”امربیپ خانه   به شبانه نفر چهل هک شد

 رختخواب در تا ردک شنهادیپ ”السالم علیه”یعل به ایشان و کرد آگاه نقشه این از را امربشیپ خداوند اما. بدهند

 گاهآن. یبل: فرمود حرضت ؟ماندمی سامل شام جان ارک نیا با ایآ دیپرس ”السالم علیه”یعل. بخوابد حرضت

 ندک ایشان یفدا را جانش شد حارض و رفتیپذ را ”آله و علیه الله صلی”خدا رسول شنهادیپ ”السالم علیه”یعل

 .منود حفظ را شپیامرب  جان و کرد باطل را آنان مکر نحو بدین خداوند و

 دیگران ٔ لهیح و مکر از ماندن امان راه در
 کرد؟ باید چه دیگران حیله   و مکر از ماندن امان در برای پرسش:

 بر عالوه که است خداوند یاد و ذکر به بردن پناه شود،می آدمی یافنت آرامش سبب که عواملی از یکی: پاسخ

 امام چنانچه دارد؛می امان در دیگران حیله   و مکر جمله از امور از بسیاری برابر در را آدمی آرامش،

 :فرمود بارهاین در ”السالم علیه”صادق

: فرمود هک آنجا تا شود،یمن زیچ چهار متوجه چگونه دارد زیچ چهار از میب و ترس هک یسک از شگفتم در من

 یاَمرِ  اُفَو ُض : )دهدیمن قرار هیآ نیا پناه در را خود چرا ،شودمی لهیح و رکم او درباره   هک یسک از دارم تعجب

 ارک یسک اگر(: ُرواکمَ  ما ئاِت یسَ  الل هُ  فََوقاُهمُ : )است فرموده جمله نیا ادامه   در خداوند هکنیا با[ 54(]الل هِ  یاِلَ 

 محفوظ ندشمنا حیله   و رکم گزند از را او خداوند مسلامً  باشد، او در واقعاً  حالت نیا و واگذارد خدا به را خود

 [55. ]دیمنایم

 من بندگان از ایبنده هر: منود یوح داود حرضت به متعال خداوند: »فرمود دیگری روایت در ایشان همچنین 

 آسامن اگر باشد، نداشته مخلوق به ینظر  چیه و گردد من به کمستمس صادق قلب و خالص تین با واقعاً  هک

 [56] .«دهمیم قرار نجات راه او یبرا من نندک لهحی و رکم او یبرا است آنها در آنچه و نیزم و

 پی نوشت:

 .993 ص: اللغة فی مقاییس معجم[. 1]

 .216 ص: اللغویة الفروق معجم[. 2]

 .235 ص ،3 ج: کبیر تفسیر[. 3]

 .246 ص: نراقی مهدی مأل السعادات، جامع[. 4]

 .مکر ماده  : راغب مفردات[. 5]



 .276 ص: راغب مفردات[. 6]

 .371 ص ،5 ج: فراهیدی احمد بن خلیل عین،ال[. 7]

 .139 ص ،3 ج: البحرین مجمع[. 8]

 .7821 ح: العامل کنز[. 9]

 .137 باب ،163 ص: صدوق مجالس[. 11]

 .291 ص: الحکم غرر[. 11]

 .37 ص ،1 ج: خوانساری محقق الحکم، غرر شح[. 12]

 .1 ح الغدر، و املکر باب ،2 ج: کافی اصول[. 13]

 .164 ص ،1 ج: الحکم غرر شح[. 14]

 .9 آیه  : بقره سوره  [. 15]

 .2 باب: الوسائل مستدرک[. 16]

 .313 ص ،72 ج: بحارالنوار[. 17]

 .141 ص ،6 ج: البیضاء محجة[. 18]

 .294 ص: العقول تحف[. 19]

 .424 ص: صدوق امالی[. 21]

 .1 ح ،383 ص ،7 ج: کافی فروع[. 21]

 .6 ح ،237 ص ،18 ج: الشیعه وسائل[. 22]

 .17752 ح: العامل کنز[. 23]

 .284 ص ،72 ج: بحارالنوار[. 24]

 .211 ص ،12 ج: الشیعه وسائل[. 25]

 .161 ص ،5 ج: کافی فروع[. 26]

 .222 ص ،7 ج: الحکمة میزان[. 27]

 .5-1 آیات: مطففین سوره  [. 28]



 .83 ص ،31 ج: الغیب مفاتیح[. 29]

 .23 آیه  : شوری سوره  [. 31]

 .28 آیه  : عمران آل سوره  [. 31]

 .زاهدین مناجات: سجادیه صحیفه  [. 32]

 .344 ص ،2 ج: مصباح الله آیت سلوک، هایسجاده[. 33]

 .71 نامه  : البالغه نهج[. 34]

 .21 آیه  : یونس سوره  [. 35]

 .شیفه آیه   ذیل: املیزان تفسیر[. 36]

 .43 آیه  : فاطر سوره  [. 37]

 .227 ص: اهنامه البالغه، نهج[. 38]

 .168 ص: نراقی احمد مأل السعادة، معراج[. 39]

 .شودمی آشکار هابدی که روزی ؛9 آیه  : طارق سوره  [. 41]

 .41 آیه  : الرحمن سوره  [. 41]

 .369 ص ،26 ج: منونه تفسیر[. 42]

 .211 خطبه  : البالغه نهج[. 43]

 .171 ص ،1 ج: ور ام مجموعه  [. 44]

 .11 آیه  : فاطر سوره  [ 45]

 .17-16 آیات: اعراف سوره  [. 46]

 5 ص ،2 ج: الربهان تفسیر[. 47]

 .251 ص: هامن[. 48]

 .258 ص ،4 ج: الحکم غرر شح[. 49]

 .31 آیه  : انفال سوره  [. 51]

 .21 آیه  : یونس سوره  [. 51]



 .42 آیه  : رعد سوره  [. 52]

 .99 آیه  : اعراف سوره  [. 53]

 .44 آیه  : غافر سوره  [. 54]

 .184 ص ،91 ج: النوار بحار. [55]

 .هامن[. 56]

 ,”السالم علیهام”صادقین جهانی مجمع پژوهش واحد/  دهنوی محسن سید: منبع


