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  »خدار کم«مفهوم  یبررس
  2این یمحمد کرم و 1نیام ینیحس نیحس

  چکیده
ه از کـ گـاه   باتوجه به هدف آنهـا، آن  وزند  یطان سر میه از خدا، انسان و شکاست  یفعل »رکم«

ه صبغه کزمانی  ،انساندرمورد و » مذموم«زند بطان سر یه از شکگاه  آن ،»محمود«زند ب خدا سر
رش کـ م ،سـت ین نیه چنـ کـ گاه  دارد و آن یپوشان همر خدا کرش با مکدارد مانند معصوم م یاله

قابل رش ازجهت خوب و بدبودن کزان قرب و بعد انسان نسبت به خدا، میم به یعنی ؛مذموم است
ـ را از غ ه آنکدارد و...  يریفراگ ،همچون سرعت ییها یژگیر خدا وکاست. م یابیارز ز یر، متمـا ی
ن یـ ست و ایهمسان ن یول ،طان همنام استیو ش ر انسانکر خدا با مکگرچه مسازد؛ بنابراین  یم

امبران یـ ه دعـوت پ یه علک ییها ر خدا دربرابر انسانکم همچون یر الهکق میمصاد یاز بررس امر
  د.یآ یدست م به ،زدنددست ر کحق به م يسو به

  ن.یرکح، مایر، خدا، انسان، صرکم :يدیکل واژگان
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  مقدمه

 ،»خدا«ه هم به ک يرکم ؛است» رکم«مفهوم  ،یم قابل تأمل و تعمق قرآنیاز مفاه یکی
ـ ا 1.نسبت داده شده است ـ  يگریگونه د به ـ» طانیش«و هم به » انسان«هم به  مسـئله  ن ی

هــا و  یژگــیچــه و يادشــده، دارایه ا بــد و در ســه حــوزیــســت، خــوب اســت یر چکــه مکــ
در » رکـ م«وسعت مفهوم  دلیل بهحاضر مقاله باشد، ولی  می یابی قابل دست ،است ییمدهاایپ

ش بپردازد تا با نقد یها یژگیونیز ق و یمصاد)، ر خداکم( حوزه یکبه فقط  بر آن استقرآن، 
بنابراین نخستین گام  ؛دهدارائه از آن بهتري ران، مفهوم شناسان و مفس زبان اقوال یو بررس

  است. يتب لغوک یپاسخ به آن، بررس يبرا

  ونیلغو ازمنظرر کم .1

جـامع و   یفیبه تعر یابی دست يبراحاضر ه در نوشتار کدارند  یاقوال ،رکمه شناسان دربار زبان
  شود. میبه اهم آنها پرداخته  ،مانع

  رکم يمعنا .1ـ1

، 1410فراهیدي، » (شود یتمان مکبر خالف آنچه در دل  یشیاند چاره و در خفا یشیاند چاره«
 ،منظـور  ابـن » (خدعـه « ،)345، ص5، ج1411 ،فارس ابن» (و خدعه یشیاند چاره« ،)370، ص5ج

 بـا  یعنی رکم« ،)489، ص2، ج1386، يدی(زب» صال ضررید و اکی ياخفا« ،)183، ص5، ج1414
 هکـ ده یپسـند  رکـ اسـت: م  گونه دو هک برگردانند و ردهک دور مقصدش از را یسک رنگین و لهیح
راغـب  » (نـد ک قصـد  را یزشـت  ارکـ  یسـ ک هکـ  ناپسـند  رکم و شود یخوب ارک آن، قصده لیوس به

ه کـ  ییگـران از جـا  یضررزدن به د ير است برایر و تقدیتدب ،رکم« و )772، ص1412اصفهانی، 
ر و یهمراه با تدب ،رساند یب میآس يگریه به شخص دک يارکنمودن  پنهان یعنیدرواقع  .داند ینم

  ).143، ص11، ج1360، ي(مصطفو» ریتقد
                                                      

إِنَّ کیـد الشَّـیطانِ کـانَ    ... «به شیطان نسبت داده شده اسـت:  » کید«، واژه »مکر«جاي واژه  در قرآن به .1
 ).76 :نساء» (ضَعیفاً
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  قابل توجه است:ته کسه ن گفته، پیشف یدر نقد تعار
ن اسـت  کـ مم ؛ زیـرا ستیح نیدر خفا و پنهان، صح یشیاند تفا به چارهکا ،رکف میدر تعر ،اول

ـ  یسکبه  یرسان قصدش نفع ، ولیندک يریشد و تدبیندیب يا در خفا چاره یسک باشـد؛   یسـان کا ی
 یموضـوع ه و دربـار باشـند  نشسـته   یکـدیگر  نـار ک ين است افـراد کمم نیزه در مشورت ک چنان

ـ   1بگیرنـد؛  یمیتصـم  يا ا جامعهیصالح جمع  ت بهیند و درنهایجو يا شند و چارهیندیب ن یپـس چن
  ست.یمانع ن یفیتعر

 یسـت یبـه چ  ،داند یم» است ردهکه قصد ک يارکانصراف شخص از «ر را کم هک یفیتعردوم، 
ـ ز ؛رده اسـت کـ ان یر را بکه هدف مکبل کند، نمیر اشاره کم توانـد   یر مـ کـ از اهـداف م  یکـی را ی

ر را پوشـش  کـ ق میمصـاد ه همـ براینکـه   ؛ افزونرکنه خود م ،باشد ردن شخص از مقصدش کدور
زنـده  باشد، ر واقع شده که مورد مک یسکاست،  2قتل ،رکق میاز مصاد یکی یمثالً وقت ؛دهد ینم
  ه از قصدش منصرف شود!کماند  ینم

 كمشـتر  ،ن بـوده اسـت  ه پنهـا کـ ردن و اظهار خالف آنچـه  ک یدر مخف 3ر با خدعهکم سوم،
 یدرسـت آن از آدمـ  ه ه چهـر کـ درواقع خدعه آن است  .شود یانجام نم يارکباشد. در خدعه،  یم

ـ يا افرادیه فرد یاند، عل ه اهل خدعهک یسانک یعنی ؛ماند یپنهان م زننـد و   ینمـ دسـت   ی، به عمل
ـ ، از ترس امر نید اینند و شاک یم یرا در دل مخف ییزهایفقط چ باشـد!   توانمنـدي آنـان  عـدم  ا ی
 يتفا به خدعه در معنـا کپس ا د؛زنن یمدست ار کدن نقشه، به انجام یر پس از چکه در مک یدرحال

  ست.یدرست ن ،رکم
ـ  ،رکه در مکنیته اکن و » رر رسـاندن ضـ « ،»بـودن  پنهـان «نـد:  ک یسه شاخصه عرض اندام م

 یضرر رسان يپنهان برا ییجو چاره«تعریف رسد  ینظر م ؛ پس به»تیخالف واقع يداشتن ظاهر «
                                                      

 رد.ک اشاره یاسالم يمجلس شورا یرعلنیجلسات غبه توان  یمثال م براي .1
 سوره انفال بدان اشاره شده است. 30آیه  که در قتل حضرت محمد يمانند ماجرا .2
و  یردن خـالف آنچـه مخفـ   کارکو آش کردن)، اظهار115ص ،1، ج1410 ،فراهیدي( يزیردن چک إخداع: پنهان .3

 یا است بوده آن درصدد او آنچه از ریغ يارک به يگرید ردنک)، وارد63، ص8، ج1414 منظور، ابنده است (یپوش
)، 276، ص1412 اصـفهانی،  اسـت (راغـب   داشته دهیپوش آنچه خالفبر ند، ک ارکرنگ آشین و بیفر با را يارک

 ).26، ص3، ج1360 ،يمصطفود ظاهر و معلوم باشد (ینمودن آنچه با پنهان
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ـ ی ؛ر باشـد کـ مه دربار یف جامع و مانعیتعر ،»خالف آن يبا ظاهر ،گرانیبه د ن اسـت  کـ مم یعن
ر نباشـد!  کـ ب برساند و ضرورتاً میآس يگریبه د يارکا یر نباشد کلزوماً م ، ولیپنهان باشد يامر

ن ظـاهر  یخـاطر همـ   بـه د یشا .ندک یده میچیپ يرا امر ر با باطنش، آنکن ظاهر متفاوت میهمچن
 اساس براین 1؛ندیگو یر مکز میده نیچیاه پیه به گکآن است  یدگیچیجه پیمتفاوت با باطن و درنت

  ر است.کمه زمان و برجست هم یژگیسه و ،»ظاهر متفاوت«و » ضرر رساندن«، »بودن پنهان«
پرداختن بـه آن  ه کاست » گرانید«ه ند و آن واژک یم ییز خودنمایواژه ن یک ،فین تعریدر ا

  دهد. یر سوق مکما را به انواع م

  رکانواع م .1ـ2

 سـبب  »گـران ید«واژه اسـت!  » گرانید«واژه  ،رکف میقابل توجه در تعره تکه نکاشاره شد 
ـ تواند خـدا، انسـان    یم  گرانین دیشود. ا یم »مذموم«و  »محمود«ر به دو نوع کم يبند میتقس ا ی
و نسبت به چه  یسکر ازجانب چه کم یعنی! باشد ا بدیخوب  یانسان ،اگر انسان باشد ، وباشد جنّ

ـ ا انسان به خدا؟ ی! ازجانب خدا به انسان؟ باشد یسک ـ ا انسـان بـه انسـان؟    ی ا جـنّ بـه انسـان؟    ی
را ر به دو نـوع محمـود و مـذموم، نقـش نخسـت      کم يبند میدر تقس» گرانید«ه واژاساس  براین

ا یا یامبران، اولیگران خدا، پین دیر بزند و اکم» گرانید«به  یسکه اگر کل کش نیبد ؛عهده دارد رب
  .است محمود  يرکم ،ن باشدیر ایمذموم و اگر غ يرکم ،صالحان باشند

  نار در نگاه مفسرکم .2

نجا به اهم آنها اشـاره  یه دراکدارند  نظراتیدارد،  ینشان» ر خداکم«ه از ک یاتیل آین ذامفسر
  شود:یم

ـ ز ؛نندگان اسـت ک رکن میتر و عادل نیتر منصف یعنی ؛نندگان استکرکن میبهتر خدا« را ی
 اسـت،  ر دادهکـ خـود نسـبت م  ه ه خداوند بکنیو ا، ر او عدل و انصافکر آنها ظلم است و مکم

                                                      
اش بدین اسم نامیده شده است، ساق پاي پرگوشت و داراي  یا پیچیدگی  خاطر پرآبی اي از گیاه که به گونه .1

ساق، شبیه به مکري که نوعی گیاه است (فراهیـدي،   خَلْق و آکنده زنی پیچیده ممکورةعضالت پیچیده؛ 
  ).370، ص5، ج1410
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نِ اعتَـد  فه: یشـر ه یمثل آ، ر برده شدهکاسم م چون قبالً ؛باشد یازباب مزاوجت م ـ  يفَمـ م یکعلَ
ه مجـازات  کـ بل ،سـت یاعتداء ن یه دومکنیبا ا .)194: هبقر( میکعلَ يبِمثْلِ ما اعتَده یفَاعتَدوا علَ

، 2، ج1407 ،ي/ زمخشـر 758، ص2، ج1372 ،یطبرسـ ( »انـد  ردهکـ ر کلفظ اعتداء ذه ب ،است
 هاستعار، رکم. «)343، ص1، ج1369 ،يسبزوار ی/ کاشف509، ص9، ج1405 ،ياری/ اب134ص

 /758، ص2، ج1372 ،یطبرســ( »ه ندانــدکــ یاســت از اســتدراج بنــده و گــرفتن او بــر وجهــ
، 1، ج1369 ،سـبزواري  یاشـف ک /509، ص9، ج1405 ،ياریاب /134، ص2، ج1407 ،يزمخشر

ن بر خداوند محال است و لفظ یدر رساندن شرّ و ا اندیشی چارهاست از   عبارت ،رکم). «343ص
خداونـد   ،یکـی  :انـد  ردهکر کرا ذ یل آن وجوهیباشد و در تأو یاز متشابهات م ،ر در حق خداکم

ـ و ن» مثْلُها ۀٌئَیس ۀئَیو جزاء س«ن سخن خدا: یمانند ا ؛ده استیر نامکر را مکم يجزا  يز جـزا ی
ـ خداوند با آنهـا (مخالفـان د  ه معامل ،دوم ؛دیاستهزاء را استهزاء نام يخدعه را، خدعه و جزا ن) ی

ـ ا ،سوم ؛ر نام گرفته استکل میدل نیهم ر است و بهکبه م هیشب  ؛سـت ین لفـظ از متشـابهات ن  ی
دن در رسـاندن شـرّ بـه    یشـ یه در عرف، بـه اند کامل کمِ کر محیه آن عبارت است از تدبکچرا

فخرالـدین  » (سـت. واهللا اعلـم  یاز خداوند ممتنـع ن  ين امریافته است و چنیگران اختصاص ید
ر را بـا خـود   کـ م]، يخـدا [ه کست ا دند چونیسد را پریجن). «236ـ235، ص8، ج1420رازي، 

ن مـن  یکول ،ییگو یه تو چه مکگفت: من ندانم  ند؟ک یب مین عیگران را بر ایرد و دکاضافت 
ـ عفْتَ و، یندع علُالف کواس نم حبقْي و: «ن بودیه آخرش اک یاتیدم از ابیشن يطنبور یاز زن  هلُ

و و کن ،ح است و انجام آن ازجانب تویقب تو نزد من زشت و ری: آن عمل از غاکاذَ  کنم نسحيفَ
ـ   ، پرسم یت قرآن میرا از آو من ت !اللّه مرد گفت: سبحان». دینُما یبا میز ـ  ه تـو مـرا ب  یشـعر زن

انـت  یزبان عامه ب یاگر خواه .يم اگر عقل داردگفت: من جواب تو دا !یده یم پاسخطنبورزن 
: ر.ك» (شـان یاسـت ازو بـا ا   يرکـ م، ننـد کر کـ را تـا م  شـان یاو ا فروگذاشتنِه و یتخل، میبگو

 /358، ص1، ج1419بـه،  یعج ابـن  /175، ص3، ج1420، یاندلس /56، ص2، ج1377، یجرجان
ـ  /346، ص4، ج1408، يابوالفتوح راز /234، ص2، ج1336، کاشانی ، 1422، يشـابور ین یثعلب

بدون شـعور   ،ر رسانندیغه ب یتجهت آن مضرّ هه بکست ا يا لهیدر اصل ح ،رکم). «79، ص3ج
 ،يضـاو یب /233، ص2، ج1336کاشـانی،  » (ل مقابلـه اسـت  یخدا بر سبه سناد آن باپس  ؛يو

ـ  یلکدر شـ  یه قصد ضـرر رسـان  کاست  یفعل ،رکم). «19، ص2، ج1418 را  یسـ کبـه   یمخف
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عاشـور،   ابـن » (اسـت له کر خدا ازباب مشاکا پوشاندن لباس نفع بر فعل ضرر و میداشته باشد، 
رده و کـ ر یگ را غافل يگرید یه شخصکن است یا يمعنا ر بهکمه لمک). «107، ص3تا]، ج [بی

عنوان مجـازات صـورت    ه بهکح است یصح یوقت یتعال ين عمل از خدایا .برساند یبیبه او آس
ه خـودش  کـ  ییجـا  آن او را از ،ه مستحق عذاب شـود و خداونـد  کند ک یتیانسان معص ،ردیبگ

خـود و غافـل از    يه او خودش بـا پـا  کند کم یاو تنظ يبرا یا سرنوشتید و ینما عذاب ،نفهمد
رده باشـد،  کـ  یتیه بنده معصـ کنیو بدون ا ییر ابتداکعذاب برود و اما م يسو هسرنوشت خود ب

  ).202، ص8، ج1417 ،یی(طباطبا» البته صدورش از خداوند ممتنع است

  نامفسر يها دگاهید یبررس .3

ن یبهتر کوشند مین بزرگان یاز ا یکهر .میر خداوند آشنا شدکمه مفسران دربار يها دگاهیبا د
  است: مهمته کان سه نیم نیدرا ولی، ارائه دهندرا  یر الهکن از مییف و تبیتعر

ل خالف کش گران آن هم بهیضرر زدن به د ير پنهان برایر، تدبکمفهوم م یوقت الف)
ه کـ انجـام دهـد؟ او    يارکـ توانـد   یتر از خدا م پنهان یسکرانه است، چه یگ ظاهر و غافل

را داشته  يزیردن چک یمخفه است، اگر اراد )2دعاي جوشن کبیر، بند ر.ك: ( اتیالخف عالم
تر از اوست؟ او  يدر ضرر رساندن قو یسکست و چه یبدان ن یابیدست يارایرا  کسی ،باشد

 یسـ کاش بر ضرر زدن به  اگر اراده .)32همان، بند ر.ك: ( ش ضار استئاز اسما یکیه ک
را  يتوانـد موجـود   یبهتـر از او مـ   یسکست و چه ارا تاب مقاومت  یسکچه  ،ردیتعلق گ

ـ گ یرا م ی) آدمی(ناگهان» بغْتَةً«ه کند؟ او کر یگ غافل دن و یـ س را تـوان جنب کـ  چـه   1،ردی
ـ در تعربنابراین دن در برابر او باشد؟ اندیشی چاره ه کـ سـت  ینهفتـه ن  يز بـد یـ چ ،رکـ ف می

مزاوجـه   ،لهکه، مشایر، باب استعاره، تشبکاز م یردن ساحت قدس الهکدور يبخواهند برا
ه کـ  یابـد  مـی شتر نمـود  یب هنگامیته کن نیا .بدانند يشند و خدا را از آن برکش بیو... پ

 :استنیز اشاره شده  ییدعااین امر در خوانده است! » نیرکرالمایخ«خداوند خود را  بدانیم
م یرْ لکللَّهم امأ« اتَ ه خـود  کـ  يخداوندبنابراین )؛ 54ص ،1411طاووس،  ابن( »یرْ بِکو لَ

                                                      
ـ  « .1 بواب کلِّ شَی ء حتَّى إِذا فَرِحوا بِما أُوتُوا أَخَـذْناهم بغْتَ ۀً فَـإِذا هـم   فَلَما نَسوا ما ذُکرُوا بِه فَتَحنا علَیهِم أَ

 .)44 :انعام» (مبلسونَ
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م  ـر است  کصاحب م لّه الْ ل اًیرُ جمکفَ چـه  به جا و ک چه زمانی،داند  یمت خود مکبه ح ـ  ع
  رد.یار گک را به آنمنظور 
و هـر   اسـت  يهدف و منظور دن بهیرس يدر دست خدا و بشر، برا اي لهیر ابزار و وسک) مب

به دست جرّاح ر یقصد خ به گاهیه کچاقو مانند  ؛تواند در راه خوب و بد استفاده شود یم يا لهیوس
ـ  ؛تواند بد باشد یذاته نم یر فکدست شرور است! پس مقصد بدي به  ا بهی  ،نـد ک یآنچه آن را بد م

  جا از آن است. ینامناسب و به استفاد
گـاه   چیقت خداوند هـ یه درحقک شکل نیاده شده است؛ بدیپ يا وهیش بر اساس یر الهک) مج

رونَ و کمی«ا ی» یرَ موسکروا و مکم: «گوید نمیمثالً  ؛امبرانش نسبت نداده استیر را به پکم
افران و کـ ان، کمشر يرهاکم یو در پاسخ تمام» اهللا رُ رسولُکمیرونَ و کمی«ا ی» یسیرُ عکمی

 ؛نـد ا امبرانی، پیر الهکم يمجر مطمئناً ولی، »رَاهللاُکم« دهد: میر را به خود نسبت کمنافقان، م
خداوند ه ا در طول ارادیا و اولیانبه گردد و اراد یشان اجرا میاوسیله  بهام خداوند کرا اوامر و احیز

مـا   يهـا  دل«آمـده اسـت:    گونـه  ایـن مـر(عج)  األ از حضرت صـاحب  یثیه در حدک چنان ؛است
ـ فرما یم و خداونـد مـ  یخواه یاگر او بخواهد، ما هم م .است یت الهیمش يبرا ییها ظرف و  :دی

ـ تنهـا انب  ). نـه 143، ص20، ج1417 ،ییطباطبا( 1»د، مگر خدا بخواهدیخواه ینم ـ ا و اولی ه کـ ا ی
 یهمـاهنگ  وندشان با خدایها زان دلیبه همان م ،ندباش تر یکزان به خدا نزدیها به هر م انسان
ـ فرما مـی  یفرمود: خداوند تعال رمکرسول اه کآنجادارد تا مـن بـا خوانـدن    ه د: همـواره بنـد  ی
گردد تـا محبـوب مـن شـود و      می یکبه من نزد ،درصورت اخالص ینافله و مستحب ينمازها

گـردم تـا    مـی  من بشنود و چشم اوه لیوس شوم تا به می من گوش او ،هرگاه محبوب من گشت
 بـه او  ،اگر از من بخواهـد  .ار انجام دهدکمن ه لیوس شوم تا به می دست اوند و یمن ببه لیوس به

ـ ا ي). حد اعال91، ص1، ج1412 ،یلمی(د» دهم می دهم و اگر به من پناه آورد، پناهش می ن ی
منم علـم  «د: یفرما یم ریحضرت اماساس  برهمینو  شود دیده می نادر معصوم یهماهنگ

خـدا و مـنم دسـت     يجنب و پهلو، خداناظر چشم ، خدا يایگوزبان ، خدا یمنم قلب واع، خدا
ما حجـت  «د: یفرما یم صادقامام  يگریت دیدر روا ).198، ص24، ج1404 ،ی(مجلس» خدا

ان یان امر درمیما فرمانروا .میان مردم هستیاللَّه درم نیاللَّه و ع اللَّه و لسان خدا و وجه خدا و باب
                                                      

 ).29: ریوکت /30: (انسان »نَ إِالّ أنْ یشاء اللَّهوو ما تَشاؤ« .1
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ن زده یر دشمنان دکه در برابر مک يرکمرو  ازاین ؛)145ص، 1، ج1365 ،ینیلک» (میمردم هست
ر کـ م چراکـه  ؛نـدارد تفاوتی به بندگان خوب خدا، یا باشد منتسب به خدا اعم از اینکه  ،شود یم

خدا و قلوب میان  یهماهنگ ینوعمسئله ن یاست و ا یر الهکم جهتدر  نیزبندگان خوبِ خدا 
ـ ه انبکـ  يرکتوان گفت م یجه مین است. درنتامؤمن ـ ر مخالفـان د کـ ا در پاسـخ م ی ار کـ  ن بـه ی

 وه هم دفع ضررِ دشمن کبود  یر خوبکا میا و اولیر انبکده بود و قطعاً میپسند يرکم ،بردند یم
ر کـ بـا م  یر محمـود الهـ  کـ مکرد؛ بنابراین  کسب سود می ن خود و مؤمنانییآ ،نفع خود هم به

ه خـدا  ک، بليندکفیتو ن«ه فرمود: ک ییهمان خدادیگر  عبارت به ؛دارد یهمپوشان يمحمود بشر
ـ ر، انبکگرچه عامالن م ؛دهد یر را به خود نسبت مکمهمو  1،»ندکاف ا بودنـد. اگـر مسـلمانان    ی

ر کـ م ،رنـد یار گکـ  ش بهئایامبران در جهت ضربه به دشمن خدا و اولیتبع از پ بهچنین مکري را 
منجـر   یت قومکاست و به هال »یعذاب اله«ر، کمنظور از م، ولی آنجاکه ده خواهد بودیپسند

  امبران.ینه پ ،خود خداوند است ،ير و مجرکقطعاً ما گردد، می

  ر خداکق میمصاد .4

  ند:ک یجلب نظر م وندر خداکق میل مصادیر ذک، دو گونه مقرآن کریم اتیه آیاول یپس از بررس
  است.  ر شدهکح ذیطور صر ر بهکمه ه واژک یاتیالف) آ
  شود. نمیح یر تصرکمه به واژ یول است،ر کمه مفهوم آن درباره معنا و ک یاتیب) آ

د و حاصـل، در دو  وشـ  یبررسـ  کیـک تف ات بـه یآاست ح الزم یق و صحیبرداشت دقمنظور  به
  .»ح خدایرصریر غکق میمصاد«و » ح خدایر صرکق میمصاد«قالب ارائه گردد: 

  ح خدایر صرکق میمصاد .4ـ1
ح یر صـر کـ ، در پاسخ بـه م میان آمده سخن بهح یتصر به ر خداوندکه از مکآنجا کریم در قرآن

رهـا  کامبران، به انواع میاز نشر حق و رسالت پ يریجلوگ يبرا 2بشر نخست یعنی ؛بشر بوده است
ه وبنـد کپاسـخ   ،ت رسـوالنش یحق و حماه لمک ياعتال يز برایو خداوند متعال ناست زده دست 

ه ه اسـلح ی، شـب ونـد ر خداکـ رِ بشـر در برابـر م  کـ ه مکـ اینته کن ؛خود را با همان سالح داده است
                                                      

1. » میتا ریإو ممیت لکنَّ اهللا رم17: نفال(ا» ذْ ر.(  
  .اند نید آور امیو پ نیاز بشر است که دشمنان د یگروه خاصمقصود . 2
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را امـر  ن یـ ست! و این یسان هم یول ،هست  یلکش هم یعنی ؛است یقیحقه در برابر اسلح غیرواقعی
  شود. ذیل بدان اشاره میتوان دید که در  در برخی آیات می

  ت دشمنانکنجات دوستان و هال .4ـ1ـ1
رسـاندن   هالکـت  نجات دوسـتان و بـه   ،یخداوند در کتاب آسمان حیمکر صر قیاز مصاد یکی

  :پرداخت میآنان خواه اتیبه جزئدرذیل که  استدشمنان 
و  دنـد یو [دشـمنان] مکـر ورز  : نَیرِکرُالْمایرَاللَّه واللَّه خَکم رُوا وکم و :»یسیالف) نجات ع

  .)54: عمران (آل» است زانیمکرانگ نیآورد و خداوند بهتر انیشان] مکر درم خدا [در پاسخ
زدنـد و خـدا    مى رنگی... و ن: نَیرِکرُالْمایرُاللَّه واللَّه خَکمی رُونَ وکمی... : «ب) نجات محمد

  .)30: نفالا( »است رکنندگانیتدب نیکرد، و خدا بهتر مى ریتدب
زدنـد و   رنـگ یو دست به ن: شْعرُونَیهم ال رًا وکرْنَا مکم رًا وکرُوا مکم و» :ج) نجات صالح

  .)50: (نمل »و خبر نداشتند میزد رنگی] دست به نزی[ما ن
  قهر و عذاب .4ـ1ـ2

»نُوا مکأفَأم99: (اعراف »... رَ اللَّه(.  
از عـالم  گشته، و محسوس، مغرور  يماد يها دن نعمتیا رسه بکند بودگونه  نیا جوامع یبرخ

 شـان یاه ، همیطور ناگهان هو ب یقبل عذاب خدا بدون اطالع؛ بنابراین شدند می حس غافل يماورا
  .ردک می را نابود

  ح خدایرصریر غکق میمصاد .4ـ2
 ولـی آمده بود،  صراحت به در آنها» رکم«ه ه واژکبودند  يموارد ،شد ینون بررسکه تاک یاتیآ

. درذیل به برخی از این ردکاق آن برداشت ید از سیرا با یاله رکه مکهستند  یاتیآدر قرآن کریم 
  شود. اشاره می آیات

  یناگهان يگرفتار .4ـ2ـ1
قَالُوا قَد مس آباءنَا الضَّرَّاء والسرَّاء فَأخَـذْنَاهم   عفَوا و یئَۀِ الْحسنَۀَ حتَّیانَ السکثُم بدلْنَا م«الف) 

غْتَۀً وال ب مرُونَیهتـا انبـوه شـدند و گفتنـد:      می[نعمت] قرار داد کىیجاى بدى [بال]، ن آنگاه به: شْع
خبـر   کـه بـى   پـس درحـالى   ؛است دهیرس ] رنج و راحت مىعتیپدرانِ ما را [هم مسلّماً به حکم طب
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  .)95: (اعراف »می] آنان را گرفتبانیناگاه [گر بودند، به
ـ ر برنامـه  ،)195، ص8، ج1417 ،ییطباطبـا ر.ك: ( زانیالمتفسیر يبند طبق رتبه  يزی

مـات و  یابـتال بـه نامال  ؛ دوم، شـان یا يسو امبر بهیارسال پنخست،  یهر امت يخداوند برا
ـ . ااسـت  1اسـتدراج  ،چهـارم  و رکـ م ،سوم ؛خدا يسو افت بهیره يها برا محنت مسـئله  ن ی
د به درگـاه  یبا ،دان یاله يها شیه همان آزماک یمات زندگیاز پس نامالمعناست که  بدین

را  یو رفاه حال ید هر آسودگیحاصل شود، و نبا یقرب اله راهن یاز ا تارد کخداوند تضرع 
ـ با . همچنـین باشد یر الهکد قهر و میشا ؛لطف دانسته نشان ـ هـا و بال  بتید از مصـ ی  يای
آبا و اجداد مـا هـم   «رد و گفت کعبور  یسادگ نار آن بهکه از کعبرت گرفت، نه آن یزندگ

 ش قرآنیبق فرمااطم زیرا ؛»است یعت زندگین طبیشدند و ا یم یزندگ يها يدچار گرفتار
دادن  فرصـت و مهلـت   یر الهـ کـ م؛ بنـابراین  است نبود شعور ه ر نشانکفتگونه  نی، اکریم

ـ  است طول عمر و نعمت فراوان ،یسالمت ،با صحت ،ارانکگنه به وندخدا ال یـ خ هو آنها ب
و  کننـد  مـی  یج مراحـل شـقاوت را طـ   یتـدر  به ،ض خدا هستندیه مشمول رحمت و فکنیا

نعمـت   عطایا نیا ،شود می ناگهان معلومگردد و  میدتر یشد شان یدرون یرگیدرجه ت درجه
 ،نعمت و در باطن ،ه در ظاهرک یر الهکن است میو ا اند یجیتدر یاستدراج و بدبخت ،نبوده

ه با کافتگان غافل ی ارند مهلتیبس چه«د: یفرما یم یعلحضرت . است يروز رهینقمت و ت
شـان  یه بـر گنـاه ا  کـ  يا افتند و با پرده یدام غفلت م به ،شود یداده مشان یه به اک ینعمت

ـ فرما یگر مید ي). در جا489صه، البالغ (نهج» خورند یگول م ،شود یده میشک بسـا  «د: ی
و [دام انداختـه   به كاند كده شده است و همان نعمت او را اندیه نعمت به او بخشک یسک

  ).524ص، (همان »است ]ردهکر یگ غافل
و خبـر  : نَیانَ منَ الْغَـاوِ کطَانُ فَیاتنَا فَانْسلَخَ منْها فَأتْبعه الشَّینَاه آیآتَ يهِم نَبأ الَّذیواتْلُ علَ«ب) 

                                                      
به او نعمت فراوان دهد و توفیق استدراج از خداى سبحان نسبت به بنده آن است که : «مام حسین. ا1

انـی،  117، ص75، ج1404(مجلسـی،  » شـکر را از او بگیـرد   مـام  ). همچنـین از ا 246، ص1404/ حرّ
اى گناه کند و خداوند باز به او  این است که بنده«پاسخ داد:  ؛پرسیدنداستدراج درباره معناى  صادق

(کلینـی،  » بازدارد ،که مرتکب شده استنعمت دهد و همین نعمت او را از طلب آمرزش براى گناهى 
  ).452، ص2، ج1365



  113  »مکر خدا«مفهوم  یبررس  

 

براى آنـان بخـوان کـه از آن عـارى گشـت؛ آنگـاه        م،یخود را به او داده بود اتیکس را که آ آن
  .)175: (اعراف »او را دنبال کرد و از گمراهان شد طان،یش

سپس خداوند آن را مثل قرار داده است  ،بلعم استه ه، درباریفرمود: اصل آ باقرامام «
» شـمارند  یمقـدم مـ   یت الهـ یخـود را بـر هـدا    و هوس ند و هواا ه اهل قبلهک یمردم يبرا

 /178، ص2، ج1407، يزمخشر /248، ص1، ج1367  قمی، /768، ص4، ج1372 ،یطبرس(
ــدین رازي،  ــا /403، ص15، ج1420فخرال ــ /332، ص8، ج1417، ییطباطب کاشــانی،  ضیف

 كمبـار  زبـان از  داننـد.  یه مـ یـ ن آیرا فرد مورد نظر در ا بلعم باعورا .)253، ص2، ج1415
 رد و پاسـخ او را کـ  مـی  بحـث  هریمغبا  عمارچون «گونه نقل شده است:  این یعلحضرت 

ه او را به کاي  اندازه ن بهیرا او از دیز !نکرا رها  هریمغ! عمار يا :به او فرمود داد، امام می
ـ    یق را بـر خـود پوشـ   یعمد حقا ند، برگرفته و بهک یکا نزدیدن ه ده داشـت تـا شـبهات را بهان

 ییبایز به  یعلحضرت ه ک یفیظره تک). ن547ص، البالغه (نهج »خود قرار دهد يها لغزش
را  آن ، ولـی دانستند یحقّ را م ،شعبه بن رهیمغ همچون يافراداست اینکه رده کبدان اشاره 

سودشـان  ه انـداز  بـه  نیزن یاز آن سود ببرند و از د ،شان بود نفع تا هرجا به داشتند میده یپوش
ه مترجمـان از آن  کـ ن مطلب نهفتـه اسـت   یه همیآ يردند. در معناکدوخته و بر تن  یلباس

نه  ،] از گمراهان بودي[و؛ »نیالغاو ان منک«: ندک یظرافت اشاره م ه بهیآ یعنیردند! کغفلت 
؛ درواقـع  ش سـاخت یرد و رسواکاو را باز   ر خود، مشتکه گمراه شد! و خداوند فقط با مکنیا
، بـا ظهـور   بـود  خـوب خـدا  ه بند ،و در ظاهر یالت نفسانیه در باطن، تابع تماک یسک یعنی

: يغـاوِ «است:  دهکر ارائه 1»يغاو« يبرا یخوب يمعنا ار رضایمهدستش رو شد.  یموس
ـ مغ ،بلعـم بـاعورا  ه ه دربـار ک يزیچ .»و هوس باشد اه دنبال هوک گمراه، آن  يو افـراد  رهی
 يدر معنـا نیـز   تیشهرام هـدا از هوس است.  يروین پیهم ،ندک یشان صدق میاهمچون 

». ندن اسـت کشدن و فرواف برافتادن، سرنگون ياز بلند ،يغو یاز معان یکی«د: یگو یاغواء م

                                                      
ـ  ،)140، ص15، ج1414 منظـور،  گمراه (ابن: ورجل غاگفتند:  گونه این »غاو«ون درباره یگر لغوید .1 از : جهـل  یالغَ

بـه آن را   كنـد و سـلو  کت یه به شرّ و فساد هداک یسک: غاوى ،)620، ص1412اصفهانی،  (راغب اعتقاد فاسد
 ).285، ص7، ج1360 ،يمصطفو( بخواهد
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خاطر  ر آن رفت، بهکه ذک ییبلعم باعورا ؛ زیرادارد یهمخوان ،مورد بحثه یمعنا با آ نیالبته ا
ـ  ،ن مطلبیا يخدا فروافتاده بود و شاهد ما برا یاز رفعت بندگ ،ه داشتک ییاتباع هوا ه ادام

َا«د: یفرما یه مکآنجا ،ه استیآ ـ را با ا يم [مقام] ویخواست یو اگر م :ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بهِ ن ی
ـ با تما يو یعنی ؛»میبرد یات باال میآ رده بـود و اگـر خـدا    کـ و هـوسِ سـقوط    ال بـه هـو  ی
ت یمش« دیگر عبارت و به» خواست خدا«ه کنیته اکن ، ولیدیبخش یخواست، او را رفعت م یم

ـ  یسکاگر  یرد! پس حتیگ ین تعلق نمیبر سعادت هواپرستان و غاو» خدا  ،دیرسـ  یبه مراتب
بـه  کنـد   د بـاور ینبا ،دیگشت و عالم به اسم اعظم گرد هالدعو مستجاب ،شد یراماتکصاحب 

  د در حالت خوف و رجاء از خدا باشد.یشه بایه همک، بلاست دهیرس یمقام

  عمل باطل خود يوپنداریکن .4ـ2ـ2

نُ یحسـبونَ أنَّهـم   یهـم   ا ویاةِ الدنْیالْح یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذ«الف)  سـا حـنْعکسـانى کـه   : ونَ ص
 »دهنـد  پندارنـد کـه کـار خـوب انجـام مـى       هدر رفتـه و خـود مـى    به ایشان در زندگى دن کوشش

  .)104  :هفک(
ن ارکـ من ،تـاب کهمچون اهـل   یقیه عالوه بر مصادکع است یوساي  اندازه بهه یمفهوم آ

، 1372(ر.ك: طبرسـی،  بدان اشاره داشـتند   ناه مفسرکخوارج و اهل بدعت  ،یعلت یوال
ــري، 767، ص6ج ــدین رازي، 749، ص2، ج1407/ زمخشـ / 501، ص21، ج1420/ فخرالـ

ــانی،  ــویزي، 372، ص5، ج1336کاشـ ــایی، 311، ص3، ج1415/ حـ ، 13، ج1417/ طباطبـ
ه ک يافراد ؛ردیها را دربرگ از انسان يریثکل یتواند خ یم)، 46، ص2، ج1367/ قمی، 401ص

ه آنها کبل ،ردندکب یذکو معاد را ت یرسوالن اله ،اتیتنها آ نه ،سوره اینات بعد یبه شهادت آ
ه رندیفقط دربرگ مذکور هیه آکن گمان نباشد ین ایز گرفتند! همچنیمسخر نتشخند و یرا به ر

ام و دسـتورات خـدا و   کـ ه احکـ  انـدازه س به هـر  که هرکبل ،ن اسالم استان و معانداکمشر
بـه  زیـرا   ؛ه خواهد شـد یند، مشمول آکل و هوس خود عمل یو به م ردر پا گذایرسولش را ز

ه کپندارند  یم: حسنونَ صنْعاًی«به عبارت:  توجهمسخره گرفته است؛ با زان، خدا را بهیهمان م
و از خـود   هـایی شـوند   لتیصاحب فض يافراد ین است حتکمم ،»هندد یار خوب انجام مک
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ـ درم ،ننـد یهـا بب  خواب، 1روندبآب راه  يرو ،يد بغدادیجن گفته نشان دهند و به یراماتک ان ی
ـ نند ک (عج)ابت امام زمانین يادعا جایگاهی بیابند،مردم، اجر و   (عج)ا خـود را امـام زمـان   ی

ه کند، غافل از آنا شان نزد خداوند مقرّبیه اکمشتبه شود  نیزامر بر خودشان  حتی بپندارند و
هستند مبتال  یبه انواع شهوات نفساناست و  ردهکرسوخ ن یقیمان حقیهاشان ا چون به قلب

قتـاً  یه حقکـ  یسانکخود را با  یالیخ ، با خوشاست ردهکن عمل ییشان تزیا بر نیزطان یو ش
ن اه جز مطهرکدانند  می  یهمان مقامه ستیخود را شادانسته،  یکی، ندمقرّب و مطهر ،مؤمن

غاصبانِ اساس  ؛ برهمین)79: هواقع» (الْمطَهرُونَمسه إِأل یال« :ستین یرا به آن مقام دسترس
ه کـ ده بود یرس ییبه جاکار آنان  .زنندتکیه گاه خالفت یتا به جا ندردک يرا جر یعلحقِّ 

ست و هردو گروه به اسالم ین یتفاوت امبریپ یت گرامین آنها و اهل بمیاباورشان شده بود 
محقّق را ه ن وعدیا ،ن در علماو راسخ یمؤمنان واقعه خداوند به کنیغافل از ا ؛نندک یعمل م

ب م الرِّجس أهلَکذْهب عنْیداللَّه لیریإِنَّما « است:داده  ًیم تَطْهکطَهرَیت و یالْ ) و 33: (احزاب »راً
  ار بود!یتفاوت بس امبریت پیشان و اهل بین امیا

صـدونَهم عـنِ   یإِنَّهـم لَ  و*  نٌیطَانًا فَهو لَـه قَـرِ  یض لَه شَیرِ الرَّحمنِ نُقَکعش عنْ ذیمنْ  و«ب) 
ـ و هرکس از : حسبونَ أنَّهم مهتَـدونَ یلِ ویالسبِ  طانىی[خـداى] رحمـان دل بگردانـد، بـر او شـ      ادی
دارنـد و [آنهـا]    را از راه بـازمى  شـان یتا بـراى وى دمسـازى باشـد * و مسـلّماً آنهـا ا      میگمار مى
  .)37ـ36: (زخرف »اند افتگانیپندارند که راه  مى

). 632، ص27، ج1420فخرالـدین رازي،  » (نـد ا افتگـان ی تیه هـدا کـ نند ک یافران گمان مک«
زننـد، از راه   یم يکور خدا خود را به ادیگونه افراد را که از  نیا ها طانیاست که ش نیا هیآ يمعنا«

شـود و   ینمـ تفـاوتی قائـل   و انحـراف   تیهـدا  میان گریکه انسان دآنجاکنند، تا یمنصرف محق 
ـ آن است که از تحـت وال  نشانه یعنی ؛است افتهی تیکند هدا یم الیکه گمراه است، خ یدرحال  تی

ـ  جـه یدر نت ؛قرار گرفته اسـت  طانیش تیدر تحت وال ،خدا درآمده اسـت و   نیراه همـ  پنـدارد  یم
حسـنُونَ  یحسـبونَ أنَّهـم   یا و هـم  یاةِ الـدنْ یالْح یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذ: است راهه یب که در فهمد ینم

  ).102، ص18، ج1417 ،یی(طباطبا» صنْعاً
                                                      

 ).411صصالح، روي آب است! (عضیمه، رفتن در هوا و  راه ،رکم. 1
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 یبـازان  ه مستحق حقـه کازجانب خداست  يرکر رحمان، مکبدون ذ یافتگی تیتصور هدا !يآر
ممکـن نیسـت    )یا لسانی یقلب( یر الهکبه گنج برسند! بدون ذ توقع دارند ،ه بدون رنجکباشد  می

شـود    يافراده تواند مشمول هم یممذکور ه یرد! پس آب ییجاتوان راه به  خدا که حتی نمیراه به 
  شود. ینممنحصر  نیز كافر و مشرکبه  ؛ندارند یر الهکذ یول ،دارند یمسلمان يه ادعاک
  اموال و اوالد ،به احزاب یخوش دل .4ـ2ـ3

»ب مرَهوا أمرًا یفَتَقَطَّعبز مکنَها لَدزْبٍ بِمونَیلُّ حفَرِح ـ *  هِم ف مهـ   یفَذَر ـ  یغَمـرَتهِم حتَّ نٍیح  *
]شـان  نیکار [دتا : شْعرُونَیرَات بل الیالْخَ ینُسارِع لَهم ف*  نَیبن حسبونَ أنَّما نُمدهم بِه منْ مالٍ ویأ

اى به آنچه نزدشـان بـود، دلخـوش     دسته شدند: هر دسته قطعه کردند [و] دسته خود قطعه انیرا م
پندارند کـه آنچـه از مـال و     مى ایشان تا چندى واگذار * آ کردند * پس آنها را در ورطه گمراهى

شـتاب   راتیـ سودشـان در خ  بـه  میخواه روست که] مى * [ازآن میده مدد مى شان يپسران که بد
  .)56ـ53 :(مؤمنون »فهمند [نه]، بلکه نمى م؟یورز

ه دهنـد  نشـان  ،شه امداد در امـوال و اوالد یه همکشود  ینشان داده م یخوب بهمذکور ات یدر آ
 يجـا  شدن بـه احـزاب چندگانـه بـه     لین و تبدیدر د ینکاف تفرقههمچنین ست. یلطف پروردگار ن

ر کـ از بـاب م  همگی یول ،داشته باشددنبال  به یهای ن است ظاهراً نعمتکمم ،بودن»هامت واحد«
 ؛شتر دچار گردنـد یزودتر و ب یخوش دارند و به عذاب اله له دلئن مسیچارگان، بدیاست تا ب یاله
  .)54(مؤمنون:  »شان واگذار آنها را در جهل و غفلت«د: یفرما یامبرش میل خداوند به پیدل نیهم به

قت بـه  یدرحق ،حاصل شود ینید يها ه غرض از دعوتکند و نگذارد کر کبا خدا م یسکاگر «
  ).340، ص7، ج1417 ،یی(طباطبا» نه به پروردگار خود است، خود ضرر زده

دو حالـت   ،زنـد  یر مکرند، مکه اهل مکن یه خداوند در پاسخ به دشمنان دکنیرسد ا ینظر م به
ه ردکمتنبه شده، از  شود ـ می یا خنثیوس که معکـ  خود رکمه جیدن نتیرزنندگان با دکا می ؛دارد
شـان دسـت    ن برحـقّ یـی آخوبـان عـالم و   و  یو از عناد بـا رسـل الهـ    گردند میمان یش پشیخو
تـر   وبندهکصورت به عذاب  نیه دراک زنند میر دست کبه مبار دیگر  ،لجاجتروي ا از یدارند،  یبرم

  شوند. یممحکوم ت کهال یعنی
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  ر خداکم يها یژگیو .5

مکـر خداونـد مشـهود     يهـا  یژگـ یهـا در و  تفاوت نیر خداوند متفاوت از مکر بشر است. امک
  ند از:ا گردد که عبارت یم

  نیبهتر .5ـ1
  .)30: انفال /54: عمران (آل »مکرکنندگان است نی... و خدا بهتر: نَیرِکرُالْمایواللَّه خَ... «
ـ  کـ خداونـد   خـود ، عاقبت مکر او و همچنین خدامکر ه، ین آیشهادت ا به ن یه فاعـل چن

 ؛زنـد  یر مـ کزند و هم خوب، م یرِ خوب مکخدا، هم م درحقیقت! همگی خیرند ،است يرکم
ر یت یکچون با  ؛ر خدا ذووجوه استکم براین افزون ن باشد.یرکرالمایه خکسته است یپس شا

ر کم يناظران ماجرا داده، همچنین ور را نجاتکدهد، مم یر را مکپاسخ ما زند؛ یچند نشان م
  .دهد می را درس

  نیتر عیسر .5ـ2
» ...م رَعأس 21: ونسی( »است ... تر عیخدا سر رنگی... بگو: ن: ... رًاکقُلِ اللَّه(.  
انـاً  یحار، اسـباب و  کـ ر به زمـان، ف کانجام م يس براکهر ؛ زیرااست  عیر خداوند سرکم

اعتبـار   بـه  یافعال اله یول ،تر باشد رساننده بیتر و آس انهیرش مخفکه مکدارد احتیاج  یارانی
: دیگو فقط مى د،یچون به کارى اراده فرما: ونُیکنْ فَکقُولُ لَه یأمراً فَإِنَّما  یإِذا قَض  ...: «هیآ

: غـافر  /35: میمر /47: عمران آل /117ه: بقر» (شود ، پس [فوراً موجود] مى»موجود] باش«[
استفاده نیز  ینیو زم یآسمان يگرچه اگر خداوند از ابزارها ،ندارداز ین ین مقدماتیبه چن ،)68

عـذاب   يمعنـا  ر خدا را اگر بهکم سوییشود. از یوارد نم یرش خللکع میباز هم در تسر ،ندک
ـ  ،یر به عذاب الهکه سرعت گرفتارشدن اهل مکاست امر ن یاه دهند نشان ،میریبگ ش از یب
، صالح، هود، نوح، یموسچون  یامبرانیافرِ پکاقوام  ،ه خداوندک چنان ؛ر آنهاستکدادن م رخ

 و امبرانش را نجات دادیرد و پک كهال یرشان به رسوالن الهکخاطر م را به بیشعو  لوط
  ).189ـ63: عراءر.ك: ش( رشان دچار گشتندکبه عقوبت م ،آنها دست بجنبانندپیش از آنکه 
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  نندهکریگ غافل .5ـ3
] آنـان را  بانیناگاه [گر خبر بودند، به که بى ... پس درحالى: شْعرُونَیهم ال و فَأخَذْنَاهم بغْتَۀً... «
  .)95: (اعراف »میگرفت

ند و باتوجه بـه آخـر   ک یشان را باز م رد و مشتیگ یر را مکم یمچ اهال یطور ناگهان خداوند به
ه کـ بـه خوبـان عـالم     ،شـعور بودنـد   يالبته اگر ذ حاصل شد.جا ک این امر ازفهمند  یآنان نم ،هیآ

  زدند! یر نمکم ،شان خداوند است یحام

  ریگ همه. 5ـ4

[کسـى] خـود را از مکـر خـدا      انکـار ی... جز مردم ز: رَاللَّه إِال الْقَوم الْخَاسرُونَکأْمنُ میفَال ... «
  .)99: (اعراف »داند نمى منیا

نگـران اسـت و   ه کـ  یدرحـال  ،ندک یعمل به طاعات م ،گفته است: مؤمن يحسن بصر«
کثیـر دمشـقی،    ابـن ( »دانـد  یمن مـ یه خود را اک یدرحال ،ندک یت میمعص ،ارکخائف، و گناه

). 159، ص5، ج1418، یقاســــــم  /20، ص9، ج1418 ،یلــــــیزح /405، ص3، ج1419
اران یطان و یات نفس و شیکاز تحر یه چون آدمکجهت است  بدان یر الهکنبودن از م منیا«
ست، وگرنه از سـاحت  یدر امان ن نیز یر و عذاب الهکناً از میقیپس  ،ستیطان در امان نیش

ناحق و به ناعدل در خفا متضـرر   به یه آدمکباشد  يرکه فاعل مکدور است  به یمقدس اله
ه از ک: هرکرَاللَّه هلَکمنْ أمنَ م: یفرموده عل به). «202، ص8، ج1417 ،یی(طباطبا» گردد

ن امت از یان ایکبر ن یحت«ا ی) 483، ص1404حرّانی، » (گردد كهال ،ندیمن نشیر خدا اکم
ـ فرما یرا خداوند مـ یز ؛من مباشیا یفر الهکی ـ فال :دی  »رَاللَّـه إِالّ الْقَـوم الْخاسـرُون   کمأمن ی
  ).542صه، البالغ نهج(

»صـادق خـدمت حضـرت    ،د: من هنگـام نمـاز  یگو الصفوان جم   ـ کـ بـودم ش از یه پ
مرا از رحمت خود محـروم مسـاز و از    !ایبار خدا ستاد و گفت:یقبله ا يرو هروب حراماإلةريبکت

خاطر  ر خدا آسودهکرا از میز ؛فر خود آسوده خاطرم منماکیر و کن و از مکدم میمهر خود ناام
س کـ  چین دعـا را از هـ  یمن ا !ردم: قربانتک د: من عرضیگو .»ارک انیجز مردمان ز ،نشوند

ـ ناام ،ره در نزد خداونـد یبکن گناهان یتر انا از بزرگهم«فرمود: ! دمیش از شما نشنیپ از  يدی
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ـ یلک( »ر خداسـت کـ فـر و م کیخـاطربودن از   رحمت خـدا و آسـوده    /544، ص2، ج1365 ،ین
ـ فرما یمـ در جـاي دیگـر    صادق). امام 23، ص2، ج1380 ،یاشیع  ،اصـرار بـر گنـاه   «د: ی

 ،کـی راجک( »دانند یمن میرا ار خدا خود کاران از مک انیر خداست و فقط زکشدن از م آسوده
ه مـؤمن در شـب و   کد یبدان !بندگان خداوند يا«فرمود:  مؤمنان ریام). 33، ص2، ج1410

انجـام   یـک ار نکاد یخواهد ز یرسد و م ینظر م هروز به خود بدگمان است و همواره ناراحت ب
ـ مـؤمن با  یعنی ؛)239، ص1407، یفهد حلّ ابن /251صه، البالغ (نهج »دهد صـبح و   هـر د ی
مـن  یر خدا اکمغرور به عمل و طاعت خود شود و از مه مبادا ک ندکنفس خود را متهم  ،شام

قلـب خـود را    ،عمـل ه لیوس هب ه دائماًکاو در بهشت باشد و بر اوست  يپا یکهرچند  ؛گردد
  ».رِاللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبکأال بِذ«را جال بخشد:  آن خدا رکذ ند و باکه یتغذ

  طیمح .5ـ5
و صـاحب تمـام و    2امور به دست اوسـت ه هم 1،ز استیچ ط بر همهیه خداوند محکازآنجا

 یر الهـ کـ مانـد؛ پـس م   یاز او پنهان نمـ  یچ مطلبیه ،ر و اراده استیتدب ،قدرت ،مال علمک
  رهاست.کمه هم ط بریمح

  .)46: می(ابراه »... رُهمکعنْداللَّه م و... «الف) 
خداوند با  سوییرد. ازکرا دفع خواهد  خداوند آن ،بزرگ باشداندازه  ر دشمنان خدا هرکم

ه کر است کمهنگامی ر که مکاست  روشن داشته،ر همه احاطه کبر م ،ه داردک یعلم و قدرت
ـ اگـر ز  و از آن خبر نداشته باشدشخص  ـ ر نظـر او انجـام بگ  ی بتوانـد در چشـم    نیـز و او  ردی

ننده کرکه خود میر علکه مکست، بلیه او نیر علکم کند، اخنث یراحت را به آنهاه نقش یزدن بهم
: ر.ك( اسـت مقابل طرف خود به  یمقدار دشمنفهماندن  ،ردهکه ک يارک نیمترک ؛ زیرااست

ــ ــدین رازي،  /155، ص13، ج1372 ،یطبرس ــ /111، ص19، ج1420فخرال ــانی،  ضیف کاش
                                                      

1. » ...هلْمنْ عم الیحیطُونَ بِشَی ء لْمـاً      « و )255ه: بقر» (... وع الیحیطُـونَ بِـه و ـممـا خَلْفَه و ینَ أَیـدیهِمما ب لَمیع «
  ).110 :(طه

تَبارك الَّذي بِیده الْملْـک و هـو علـى کـلِّ     « و )83: سی( »بِیده ملَکوت کلِّ شَی ء و إِلَیه تُرْجعونَفَسبحانَ الَّذي « .2
  ).1: کمل( »شَی ء قَدیرٌ
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  ).124، ص12، ج1417، ییطباطبا /96، ص3، ج1415
  .)42: عد(ر »نزد خداست ... رهای... و همه تدب: ... عایرُ جمکفَللَّه الْم... «ب) 

گونه  این صادقاز امام  یثیرها خداوند است. در حدکمه هم که مالکند ا ها غافل انسان
ر و کـ پـس م  ،شـود  یده و نشان داده مش هعرض ياگر اعمال در محضر خداوند«آمده است: 

 يرویـ س دعوت خـدا را پ کهر). «284، ص72، ج1404 ،ی(مجلس »؟ستیچ يبرا يگر لهیح
شود و  یم یعذاب بر او حتمه لمکسازد،  یجه خود را مستوجب شقاوت و بدبختیند و درنتکن

دستور خدا  كو او با تر دیایش بیپ ،باشد یاله یا نهیه مورد امر ک يا هر حادثه ،از آن به بعد
و  یهرچند به وضـع موجـودش راضـ    ؛ندک یدا میاز شقاوت پ يدیت جدیو مخالفت با آن فعل

اسـت،   یر الهکست و همان مین يگریز دیر خداوند چکن جز میپس ا ؛ه مغرور هم باشدکبل
ه دشمن خدا آن را سعادت کند ک یم ییزهایبه همان چ ،ندک یر مکم یوقت یتعال يخدا یول

 يه آن را رستگارکاست  یدن به هدفیرس يبرا ،ندک یجه آنچه تالش میداند و درنت یخود م
رُ کفَللَّه الْم پس چه خوب فرمود: ؛فهمد یاوست و خودش نم ین بدبختیع یداند، ول یخود م

م32، ص4، ج1417 ،یی(طباطبا »عاًیج.(  

  جهینت

ل یـ ل و تحویبـدون تبـد   يها از سنّت یکیز یر نکه مکنیجه گرفت ایتوان نت یان میآنچه درپا
ا مسلمان و ی كافر و مشرک؛ اعم از اینکه ندیب یر مکاز او م ،ندکر کس با او مکهر یعنیخداست؛ 

کند  میرش عذاب کزند، با م یر مکمبارزه با حق دست به م يه براکافر را کخداوند،  باشد. یمدع
ر کـ زنـد، بـا م   یر مـ کـ به خدا م يدار نید يعاه با ادکمالد و مسلمان را  یم كرا به خا او ینیو ب
ـ «: شان معلوم اسـت  ر و عاقبتکمنیز افران و کف یلکند! تک یرا رو مد و دستش یآزما یم س یو لَمع
ن در دستش هسـت و بـا خـدا دغـل     یه گوهر دک یبدبخت آن مسلمان ؛»فَّار لمنْ عقْبى الدار!کالْ
نش یه دکرا  یبدتر از گناه است! البته آن مسلمان ،نباشد و اگر باشد يه او را هرگز عذرکند! ک یم

د ینه در دست و بر زبان! و با ،د در دل باشدین بایه دکست یر نکچون م ییدر دستش هست، سزا
دهـد،   یر و عذاب خدا نجات مـ کش روراست باشد و صادق! آنچه مسلمان را از میمسلمان با خدا

ه بـا تـالوت   کـ نیمااک ؛برَد ینم ییمسلمان راه به جا ،ر و خدعهکاست! با م یصداقتش در مسلمان
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، يری(شـع  »نـد ک یه قرآن او را لعنـت مـ  کقرآن ه نندک بسا تالوت«برد:  ینم ییراه به جا نیزقرآن 
ـ ه اکـ ن اسـت  یا جز ایند؟ آک یآن را لعن م ،ه قرآنکقرآن است  یدام تالک) و 148، صتا] [بی ن ی

  ه منافعش در آن است؟کرد یرا برگ یرود تا از قرآن همان یر سراغ قرآن مکبا م» یتال«
 فقطست؟ حضرت فرمود: رستگارى یامت رستگارى در چیدند: فرداى قیپرس رسول خدااز «

ه بـا  کـ سـى  کرا یبد؛ زیشما را نفر ]زیاو ن[د تا ییایرنگ درنیب و نیه با خدا از سر فرکن است یدر ا
ـ گ مان او را مـى یرد و اکبا او رفتار خواهد  ،رنگیز با نیند، خدا نکر کخداوند م رد، و اگـر درسـت   ی

  ).255، ص1406 (صدوق، »رنگ نموده استیقت با خود نیه درحقکد یخواهد د ،شدیدنیب
   



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   122

 

  
  
  

  منابع

 .میرکقرآن   *
 .البالغه نهج  **

  .ق1411 ،دارالذخائرقم:  ؛العبادات الدعوات و منهج مهج موسی؛ بن ، علیطاووس ابن .1
  .تا] [بی نا]، ]: [بیجا یب[ ؛التحریر والتنویر ؛طاهر بن محمد ،عاشور ابن .2
حسـن عبـاس   : قاهره ؛المجید البحرالمدید فى تفسیر القرآن ؛محمد بن احمد ،بهیعج ابن .3

 ق.1419 ،زکى
  ق.1411ل، یدارالجبیروت:  ؛اللغة سيمقائمعجم  ؛نیالحس یاب ،فارس ابن .4
 ،تـاب اسـالمى  کدارالقـم:   ؛الداعی و نجـاح السـاعی  ةعد محمد؛ ی، احمدبنفهد حلّ ابن .5

  .ق1407
ـ تـب العلم کدارالبیـروت:   ؛العظـیم  تفسیر القـرآن  ؛عمرو بن لیاسماع ،دمشقى ریثک ابن .6  هی

 .ق1419، )ضونیمنشورات محمدعلى ب(
  ق.1414، دار صادربیروت:  ؛العرب لسان ؛رمکم بن محمد ،منظور ابن .7
مشـهد:   ؛الجنان فـى تفسـیرالقرآن   الجنان و روح روض ؛على بن نیحس ي،ابوالفتوح راز .8

  ق.1408 ،آستان قدس رضوىهاى اسالمى  اد پژوهشیبن
 ق.1405العرب،  سسه سجلؤمقاهره:  ؛يةالقرآنةلموسوعا ي، ابراهیم؛اریاب .9

 .ق1420 ،رکدارالفبیروت:  ؛التفسیر البحرالمحیط فى ؛وسفی بن ان محمدیابوح ی،اندلس .10
ـ حإدار بیـروت:   ؛أنوارالتنزیل و أسرارالتأویل ؛عمر بن عبداهللا ي،ضاویب .11  ،العربـى  اء التـراث ی

 .ق1418
بیـروت:   ؛الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن ؛میابـراه  بن ابواسحاق احمد ي،شابورین یثعلب .12

 .ق1422 ،یالعرب اء التراثیدار إح
انتشـارات  تهـران:   ؛جالءاألذهان و جالءاألحـزان  ؛حسن بن نیابوالمحاسن حس ی،جرجان .13



  123  »مکر خدا«مفهوم  یبررس  

 

 .1377دانشگاه تهران، 
 ،حوزه علمیـه  نیجامعه مدرس، قم: 2چ ؛الرسول العقول عن آل تحف ؛شعبه ابنحرّانی،  .14

  .ق1404
  .ق1415 ،انیلیانتشارات اسماع، قم: 4چ ؛تفسیر نورالثقلین ؛جمعه بن عبد على ،زىیحو .15
  .ق1412 ،ف رضىیشرقم:  ؛الصواب إرشادالقلوب إلى ؛حسن ،لمىید .16
 ه،یالدارالشـام ؛ بیـروت:  القـرآن  المفردات فـی غریـب   ؛محمد بن نیحس ،اصفهانىراغب  .17

  .ق1412
  ق.1386دار صادر، بیروت:  ؛العروس تاج ی؛محمد مرتض ي،دیزب .18
ـ العق ر فىيرالمنيالتفس ؛مصطفى بن هوهب ،لىیزح .19 ، بیـروت:  2چ ؛والمـنهج  ةعيوالشـر  ةدي

  .ق1418 ،ر المعاصرکدارالف
ـ کدارال، بیروت: 3چ ؛التنزیل الکشاف عن حقائق غوامض ؛محمود ،زمخشرى .20  ،یتاب العرب

 .ق1407
 ].تا یب[ ،ةيدريحالمطبعة نجف:  ؛)يری(للشع األخبار جامع ؛محمد بنمحمد ،يریشع .21
  .ق1406 ،دارالرضىقم:  ؛األعمال األعمال و عقاب ثواب ی؛عل بن محمد ،صدوق .22
دفتر انتشارات اسالمى ، قم: 5چ ؛المیزان فى تفسیرالقرآن ؛نیدمحمدحسیس ،ىیطباطبا .23

  .ق1417 ،ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس
انتشـارات  ، تهـران:  3چ ؛البیـان فـى تفسـیرالقرآن    مجمـع  ؛حسـن  بـن  فضـل  ،طبرسى .24

  .1372 ،ناصرخسرو
، مشـهد:  2چ سـیدي؛  نیدحسـ یسترجمـه   ؛معناشناسی واژگـان قـرآن   ، صالح؛مهیعض .25

  .1386، يانتشارات آستان قدس رضو
  ق.1380 ،هیچاپخانه علمتهران:  ؛کتاب التفسیر ؛مسعود بن محمد ،اشىیع .26
اء یــحإدار ، بیــروت: 3چ ؛الغیــب مفــاتیح ؛عمــر بــن ابوعبــداهللا محمــد ،ن رازىیفخرالــد .27

  .ق1420 ،العربى التراث
  ق.1410، انتشارات هجرتقم:  ؛کتاب العین ؛احمد بن لیخل ،دىیفراه .28
  .ق1415 ،انتشارات صدر، تهران: 2چ ؛تفسیر الصافى ؛مالمحسن ،اشانىکض یف .29



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   124

 

  .ق1418 ،هیتب العلمکدارالبیروت:  ؛ویلأالت محاسن ؛نیالد محمد جمال ،قاسمى .30
  .1367تاب، کدارال، قم: 4چ ؛تفسیر قمى ؛میابراه بن على ،قمى .31
تابفروشـى  کتهـران:   ؛المخـالفین  لـزام إالصادقین فى  تفسیر منهج؛ اهللا مالفتح ،اشانىک .32

  .1336، محمدحسن علمى
 ،انتشـارات اقبـال   سازمان چاپ وتهران:  ؛یهمواهب عل ؛على بن نیحس ،اشفى سبزوارىک .33

1369.  
  .ق1410 ،دارالذخائرقم:  ؛کنزالفوائد ؛ابوالفتح ،ىکراجک .34
  .1365 ه،یتب اإلسالمکدارالتهران:  ؛الکافی اسحاق؛ بن یعقوب محمدبن نى،یلک .35
  ق.1404 ،الوفاء ةمؤسسبیروت:  ؛بحاراألنوار ؛محمدباقر ،مجلسى .36
 ،تابکبنگاه ترجمه و نشر تهران:  ؛الکریم التحقیق فی کلمات القرآن؛ حسن ،مصطفوى .37

1360.  
پژوهشگاه علـوم  تهران:  ؛هایی از قرآن کریم شناختی واژه بررسی زبان ؛شهرام ،تیهدا .38

 .1384، یو مطالعات فرهنگ یانسان


