
 
   

 

9 

 21- 9/  1399پاییز و زمستان    / هشتم شماره    / چهارم سال    /  پژوهی مطالعات دین 

)تطبیق دیدگاه مفسران اشاعره   خداوند چگونگی انتساب مکر به  
 و شیعه( 

 2، رقيه یوسفی 1طاهره عبداللهی 

 چکیده 
به توصيف   ها عنوان پیام جاویدان خداوند برای انسان به   کریم   قرآن بخشی از آیات  

ها، انتساب صفت مکر  ها و افعال خداوند اختصاص یافته است. از جمله این نام نام 
در   است.  خداوند  دیدگاه به  خداوند  به  صفت  این  انتساب  چگونگی  های  مورد 

کر است. برخی   متفاوتی مطرح شده است. گروهی معتقدند که مکر خداوـند جزای ما
کر ـبه خـودش یا   گروهی مکر الهی را برگرداندن مکر مـا مکر الهی را استدراج دانسته و 

کر دانسته  ن معنای مکر و بیان  اند. مقاله حاضر درصدد است با تبيی ابطال مکر ما
دیدگاه اشاعره و شيعه به شناخت مختصر از چگونگی انتساب این صفت بر خداوند  

که عبارت است از تدبیر محکم و چاره اندیشی، این  دست یابد. باتوجه به  معنای مکر 
گر مکر به قصد اضرار و سوء نيت ایجاد شود، مکر سيئ و   اسناد حقيقی است؛ زیرا ا

گر   ایجاد آن به قصد اضرار و سوء سریرت نباشد بلکه در اصل و ریشه  مذموم است و ا
 گرفته باشد چنان مکری، نيکو و محمود است. از رحمت و عنایت، نشأت 

کلیدی:  گان  کيد الهی، خدعه، مکر الهی، نيرنگ، فریب.    واژ  مکر، 

 .مقدمه 1
که خداوند  کار رفته است. با دقت در این آیات روشن می واژه مکر به   کریم   قرآن در تعدادی از آیات   شود 

کار برده است. در مورد انسان،  کار برده است در مورد خودش نيز به را در مورد انسان به بر آنکه آن عالوه 
ت ظاهری کاربرد این واژه امری طبيعی است، اما انتساب این صفت به خداوند متعال با توجه به برداش 

 
 

 العالميه، ایران.   ص؟ المصطفی جامعه الهدی،  . دکترای تفسير تطبيقی، مجتمع آموزش عالی بنت 1
گروه علمی  2  العالميه، ایران. )نویسنده مسئول(   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت   تربیتی قرآن   - . مدرس 
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فکران معاصر در مقام  شده که برخی از روشن رسد و باعث نظر می از این واژه، امری نامأنوس و عجيب به   
کتاب شبهه به ذات اقدس الهی برآیند. یکی از این افراد شخصی به  که در    نقد   نام مستعار سها است 

ک در مورد مکر الهی می   قرآن  دادن  جلوه معنای نادرست به   ی ، همگ ب ی د، خدعه و فر ي نویسد: »مکر، 
ش  ی دا ی ری و عمل فرد شود تا منجر به پ ي گ م ي که موجب خطا در تصم ی نحو است به   ی گر ی ت به د ي واقع 
خطا    ی سو دادن به و دروغ و سوق   ی گوید: »بدخواه (. وی می 397، ص 1391او شود« )سها،    ی برا   ی شر 

،  1391ن رفتارها به خدا نسبت داده شده است« )سها، ی م ا تما   قرآن ن رفتارهاست. در  ی ا   و شر جوهره 
کتابخانه - (. تحقيق حاضر با روش توصيفی 397ص  ای با استفاده از تفاسير مفسران  تحليلی با روش 

گونه شبهات و تحليل  شيعه و اهل سنت درصدد بررسی نظر مفسران اشاعره و شيعه برای پاسخ به این 
 وند است. چگونگی انتساب صفت مکر به خدا 

 . مفهوم شناسی 2
شده است.  صورت اجمالی نکاتی مطرح در زمينه مکر الهی در تفاسير مختلف ذیل آیات مربوطه به 

که برخی از آنها عبارتند از:    مقاالتی نيز در این موضوع نوشته شده است 
کلی در مورد مکر الهی بیان شده ا   -  که مطالب   ست. مقاله مکر الهی نوشته فاطمه عابدینی 
نوشته جواد سليمانی. در این مقاله به مکر الهی و    قرآن سنت آزمایش در منظومه هستی از منظر    - 

 ها اشاره شده است. ارتباط آن با سایر سنت 
مکر و انتساب آن به خداوند نوشته محمد شریفی و نسرین اشتياقی. در این مقاله تفاوت مکر    - 

 الهی بررسی شده است. های مکر  انسان و مکر الهی و ویژگی 
که نوشتار را از نگاشته  های دیگر متمایز  نگاه تطبيقی به آراء مفسران اشاعره و شيعه، امری است 

 کند. می 

 . دیدگاه اهل لغت درباره واژه مکر 1  - 2
( و برخی  207، ص 1412معنای تاباندن )عسکری،  مکر را الفتل به   برخی لغویان معنای اوليه و اصلی واژه 

(. از نظر  184/ 5،  1414اند )ابن منظور،  معنای خدعه و نيرنگ دانسته دیگر اصل این واژه را الخداع به 
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که ممکن است ممدوح  معنای منصرف راغب اصفهانی، مکر به  کرده است  کردن دیگری از آنچه قصد 
بودن را در مکر لحاظ کرده است  منظور قيد پنهانی (. ابن 772، ص 1412ب اصفهانی،  یا مذموم باشد )راغ 

،  1404اند )ابن فارس،  که برخی دیگر به قيد مذکور اشاره نکرده (. درحالی 183/ 5،  1414)ابن منظور،  
 (. 370/ 5،  1410؛ فراهيدی،  345/ 5

 . دیدگاه مفسران درباره واژه مکر 2  - 2
کنار ضرررسانی، قيد  177/ 1،  1410ضرررسانی است. )ابن شهرآشوب،  معنای مطلق  مکر به   -  ( برخی 

 (. 78/ 3،  1422اند )ثعلبی،  کردن را نيز افزوده تالش و کوشش 
( برخی دیگر مکر را تدبیر  266/ 2،  1374اندیشی است. )مکارم شيرازی،  معنای تدبیر و چاره مکر به    - 

 (. 231/ 4،  1380کنند )مصطفوی،  عنی می در جهت ضرررسانی بدون آشکارکردن نظر خود م 
کنا اند. مرحوم طبرسی می برخی مکر الهی را مجازات الهی تفسير کرده   -  ن  ی ه از ا ی نویسد: »مکر الهی 

که خداوند بنده را از جا  که نمی ی است  ک ی  رساند و با اعطاى صحت و سالمت و نعمت  فر می ي داند به 
را به  او  گرفتار  ی تدر ظاهرى به بنده  ( عالمه  362/ 2،  1377کند«. )طبرسی،  مکر و عذاب خود می ج 

گر در پاره  ات به خداوند نسبت داده شده است به عنوان مجازات  ی اى آ طباطبایی معتقد است اضالل ا
 (. 437/ 7،  1417ی )طباطبایی،  ی است نه مکر ابتدا 

 . مفاهیم متقارب واژه مکر  3  - 2
کيد عالوه    کلمات دیگری مانند  ْملِی َلُهْم  بر واژه مکر، 

ُ
کَ : »َو أ ن َ  دهم تا  ن؛ و به آنها مهلت می ي ِدى َمتِ ي إِ

کس را قدرت فرار از  چ ي شده، است و ه را طرح و نقشه من، قوى و حساب ی تر باشد؛ ز مجازاتشان دردناك 
ن َ اْلُمَناِفِق 45؛ قلم: 183ست« )اعراف: ي آن ن  لَی  َخاِدُعوَن اهَّلَل َو ُهَو َخا ی َن ي ( و خدعه: »إِ َذا َقاُموْا إِ ِدُعُهْم َو إِ

ُکَسالَی  َلوِة َقاُموْا  اَس َو اَل ی   الص َ  َقلِ ی َراُءوَن الن َ
ال َ ن َ اْلُمَناِفِق ي ْذُکُروَن اهَّلَل إِ َخاِدُعوَن اهَّلَل َو ُهَو َخاِدُعُهْم َو  ی َن  ي ال إِ

ُکَسالَی  َلوِة َقاُموْا  لَی الص َ َذا َقاُموْا إِ اَس ی   إِ  َقلِ ی  َو اَل  َراُءوَن الن َ
ال َ ب  ی خواهند خدا را فر ال؛ منافقان می ي ْذُکُروَن اهَّلَل إِ

زند و دربرابر  ي خ زند با کسالت برمی ي خ که به نماز برمی دهد و هنگامی ب می ی که او آنها را فر دهند درحالی 
اند  به خدا نسبت داده شده   قرآن ( نيز در  142ند« )نساء:  ی نما اد نمی ی کنند و خدا را جز اندکی  ا می ی مردم ر 
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شدن نوع انتساب مکر به خدا وضعيت این دو واژه نيز  معنای مکر را دارند که با روشن که معانی شبيه به 
 تا حدودی روشن خواهد شد. 

کاربردهای مکر در  3    قرآن . 
 . مکر بندگان 1  - 3

که توسل انسان  کيد و مکر از روی ناچاری و  روشن است  برای تأمين هدف و رفع نياز خود  ها به حيله و 
تواند در مورد  کوشد تا مانع را از سر راه خود بردارد. مکر به این شکل نمی است و به این وسيله می 

گاه به همه امور است. در آیات مختلف این   کند؛ زیرا خداوند قادر مطلق و عالم و آ خداوند معنی پیدا 
انسان  به  مان صفت  ْذ  ها نسبت داده شده است  إِ »َو  ِذ ی ند:  ال َ ِبَك  لِ ی ْمُکُر  َکَفُروْا  ْو  ي َن 

َ
أ ْو  ی ْثِبُتوَك 

َ
أ ْقُتُلوَك 

کافران نقشه می ْمُکُروَن؛ هنگامی ی َو  ْخِرُجوَك  ی  ا به قتل برسانند  ی فکنند  ی دند که تو را به زندان ب ي کش را که 
؛  54؛ ر.ک.، آل عمران:  30)انفال:  دند«  ي کش دند و نقشه می ي ش ی اند ا از مکه خارج سازند آنها چاره می ی و  

 (. 50نمل:  

 . مکر خداوند 2  - 3
کربودن به خداوند متعال نسبت داده شده است:   کریم   قرآن   در     در چندجا صفت ما

 . در تقابل با مکر معاندان 1  - 2  - 3
انبيای الهی بوده  ریزی برای قتل  دسته اول آیاتی است که در تقابل با مکر معاندان دین در جهت نقشه 

ِکرِ ي َو اهَّلُل َخ است. »َو َمَکُروْا َو َمَکَر اهَّلُل   نش( نقشه  یی ح، براى نابودى او و آ ي هود و دشمنان مس ی ن؛ و ) ی ُر اْلَما
کرد و خداوند بهتر ی جو نش( چاره یی دند و خداوند )بر حفظ او و آ ي کش  ان است«. )آل  ی جو ن چاره ی ی 

دند و ما هم نقشه مهمی  ي ْشُعُرون؛ آنها نقشه مهمی کش ی ًرا َو َمَکْرَنا َمْکًرا َو ُهْم اَل  (. »َو َمَکُروْا َمکْ 54عمران:  
ْذ  50کردند« )نمل:  که آنها درك نمی درحالی  ِذ ی (. »َو إِ َکَفُروْا لِ ی ْمُکُر ِبَك ال َ ْو  ي َن 

َ
ْو  ی ْثِبُتوَك أ

َ
َو  ْخِرُجوَك  ی ْقُتُلوَك أ

ِکرِ ي اهَّلُل َخ   َو ْمُکُر اهَّلُل  ی ْمُکُروَن َو  ی  کافران نقشه می ی خاطر ب ن؛ )به ی ُر اْلَما که  که تو را  ي کش اور( هنگامی را  دند 
ب  زندان  و  ی فکنند  ی به  برسانند  قتل  به  می ی ا  چاره  آنها  سازند  خارج  مکه(  )از  نقشه  ي ش ی اند ا  )و  دند 

 (. 30رکنندگان است« )انفال:  ی ان و تدب ی جو ن چاره ی کرد و خدا بهتر ر می ی دند( و خداوند هم تدب ي کش می 
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 نبودن کفار از مکر الهی . در ایمن 2  - 2  - 3
ِمُنوْا َمْکَر اهَّلِل  

َ
 َفأ

َ
اْلَقْوُم اْلَخاِسُرون؛ آ ی َفاَل  »أ  

ال َ َمُن َمْکَر اهَّلِل إِ
ْ

دانند؟!  ا آنها خود را از مکر الهی در امان می ی أ
اَس  99. )اعراف:  دانند« من نمی ی ( خدا ا انکاران، خود را از مکر )و مجازات ی که جز ز درحالی  َذْقَنا الن َ

َ
َذا أ ( »َو إِ

ْکٌر فِی َءا  َذا َلُهم م َ إِ تُهْم  اَء َمس َ ن َبْعِد َضر َ ُع َمْکًرا  اِتَنا  ی َرْحَمًة م ِ ْسَر
َ

أ ن َ ُرُسَلَنا  ُقِل اهَّلُل  ْکُتُبوَن َما َتْمُکُرون؛  ی إِ
ب هنگامی  که  ناراحتی  از  به مردم، پس  رس که  آنها  آ ي ده است، رحمتی بچشان ي ه  در  ن ی م  ما  رنگ  ي ات 

توج می  رحمت  و  نعمت  آن  براى  )و  می ي کنند  ناروا  سر هات  خداوند  بگو:  مکر  ع ی کنند(  شما  از  تر 
ن کند و رسوالن ]فرشتگان [ می ی ی جو ]چاره  آنچه  سند«  ی نو د( می ي کش د )و نقشه می ي کن رنگ می ي [ ما 

کسانی طرح ي ش از آنان ن ی ًعا؛ پ ي َن ِمن َقْبِلِهْم َفللِه اْلَمْکُر َجِم ی ِذ (. »َو َقْد َمَکَر ال َ 21)یونس:  ها  ها و نقشه ز 
گاه است و به ها و نقشه دند، ولی تمام طرح ي کش  کار هرکس آ کفار می ها از آن خداست، او از  دانند  زودى 

ک ی ك و بد( در سراى د ي سرانجام )ن   (.  42ست« )رعد:  ي گر از آن 
آیات، مکر الهی منتسب به خير شده است و خدا بهترین مکرکنندگان معرفی شده    در برخی از این 

اهَّلُل   َمَکَر  َو  َمَکُروْا  »َو  َخ است.  اهَّلُل  اْلَمِکرِ ي َو  بهتر ی ُر  خدا  و  کرد  مکر  هم  خدا  و  کردند  مکر  آنان  ن  ی ن؛ 
ْذ    54مکرکنندگان است«. )آل عمران:   ِذ ی ( »َو إِ ْو  ي َکَفُروْا لِ َن  ی ْمُکُر ِبَك ال َ

َ
ْو  ی ْثِبُتوَك أ

َ
ْمُکُروَن  ی ُخِرُجوَك َو  ی ْقُتُلوَك أ

ِکرِ ي ْمُکُر اهَّلُل َو اهَّلُل َخ ی َو   ادآور که کافران درباره تو مکرى کردند تا در بندت افکنند  ی هنگام را به  ن؛ و آن ی ُر اْلَما
کردند و خدا ن ی ا از شهر ب ی ا بکشندت  ی  ک ي رون سازند. آنان مکر  ن مکرکنندگان است«  ی رد و خدا بهتر ز مکر 

می 30)انفال:   طبرسی  مرحوم  عادل (.  و  منصف  یعنی  است؛  مکرکنندگان  بهترین  »خدا  ترین  گوید: 
مکرکنندگان است؛ زیرا مکر دیگران ظلم است و مکر او عدل و انصاف و خداوند جز آنچه حق و صواب  

که ی شد و آن ا ی اند است نمی  که عذاب را بر کسانی  گاهی  سزاوار آن هستند، نازل می   ن است  کند. مردم 
گاهی درباره عدل، اما فا درباره ظلم و فساد، مکر می  ا ی کنند و  ز به اندازه مکر  ي ن قسم مکر آنها ن ی ده 

فا  مؤمن  مردم  به  نمی ی خداوند  ا ده  از  »َخ ی رساند«.  خداوند  جهت  ِکرِ ي ن  اْلما )طبرسی،  ی ُر  است  َن« 
1372  ،2 /758 .) 
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 درباره واژه مکر . دیدگاه مفسران  4
 اشاعره درباره واژه مکر . دیدگاه مفسران  1  - 4

ح، براى  ي هود و دشمنان مس ی ن؛ و  ی ُر اْلَمِکرِ ي َو اهَّلُل َخ شریفه: »َو َمَکُروْا َو َمَکَر اهَّلُل    فخر رازی در ذیل آیه 
کش یی نابودى او و آ  کرد و خداو ی جو نش چاره یی دند و خداوند بر حفظ او و آ ي نش نقشه  ن  ی ند بهتر ی 

کند  شریفه، وجوه مختلفی را بیان می   ( در مورد مکر الهی در این آیه 54ان است« )آل عمران:  ی جو چاره 
عيسی  حضرت  بردن  از:  عبارتند  ضربه   ع؟ که  از  او  حفظ  و  آسمان  مجازات   به  قوم  یهود،  کردن 

به بنی  مسيح اسراییل  تکذیب  مسلط ع؟ دليل  مسيحيان، ،  بر  دشمنان  دین    کردن  آشکارکردن 
(. وی سپس  236/ 8،  1420و باالبردن شریعت او و خوارکردن دشمنان )فخر رازی،    ع؟ حضرت مسيح 

ک ار بر خداوند متعال محال  کشيدن برای رساندن شر و این با بیان اینکه مکر عبارت است از نقشه 
 کند: را بیان می است، این لفظ را از متشابهات دانسته است و در تأویل آن وجوه مختلفی  

که می   -  َئٍة  ي فرماید: »َو َجَزُؤْا َس خداوند جزای مکر را مکر ناميده است مانند قول خداوند متعال 
بد ي َس  بدى،  هر  جزاى  ْثُلَها؛  م ِ با    ی َئٌة  مزدش  ورزد  آشتی  و  کند  عفو  که  کسی  پس  آن،  مانند  است 

که استهزاء ناميده  40را او ستمکاران را دوست ندارد« )شوری:  ی خداست؛ ز  ( و مانند جزای استهزاء 
 شود. می 

که خدعه می   معامله   -   شود. رو مکر ناميده می کنند شبيه مکر است. ازاین خدا با کسانی 
متشابها   -  از  لفظ  به  این  عرف  در  که  کاملی  و  محکم  تدبیر  از  است  عبارت  مکر  زیرا  است؛  ت 

اندیشيدن و رساندن شر به دیگران اختصاص یافته است و چنين امری از خداوند محال است. )فخر  
 ( 236/ 8،  1420رازی،  

کرده 685بیضاوی )وفات   که مکر الهی را بیان  کار برده  اند، تعابیر مختلفی به ( ذیل آیات مختلف 
نش  یی ح، براى نابودى او و آ ي هود و دشمنان مس ی ن؛ و  ی ُر اْلَمِکرِ ي َو َمَکُروْا َو َمَکَر اهَّلُل َو اهَّلُل َخ » آیه    ذیل است؛  

کش  کرد و خداوند بهتر ی جو نش چاره یی دند و خداوند بر حفظ او و آ ي نقشه  ان است« )آل  ی جو ن چاره ی ی 
نویسد:  رساندن به دیگران در مورد مکر الهی می ( پس از تعریف مکر، به تدبیر در جهت ضرر 54عمران: 

نمی  داده  اسناد  خداوند  به  لفظ  »مکر  این  که  نيست  جایز  و  مزاوجت  و  مقابله  سبيل  بر  مگر  شود 
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: »َو َمَکُروْا َمْکًرا  آیه   ذیل (. همچنين  19/ 2،  1418صورت ابتدایی به خدا نسبت داده شود« )بیضاوی،  به 
َو   َمْکًرا  َمَکْرَنا  اَل  َو  ح ْشُعُرون ی ُهْم  آنها  گر  ا که  بودند  غافل  و  اند له ي ؛  ن ده ي ش ی اى  ما  ح ي اند  اى  له ي ز 

)نمل: ی ا ده ي ش ی اند  می 50م«  الهی  مکر  توضيح  در  را  (  دشمنان  مکر  و  توطئه  نتيجه  »خداوند  نویسد: 
ک آنها قرار داد« )بیضاوی،  وسيله  د: »مراد،  گوی (. در جای دیگر می 163/ 4،  1418ای برای نابودی و هال

توان گفت که وی مکر الهی را  (. می 57/ 3،  1418برگرداندن مکر دشمنان به خودشان است« )بیضاوی، 
 داند. همان جزای الهی می 

ِمُنوْا َمْکَر اهَّلِل  » :  آیه   ذیل 
َ

 َفأ
َ

اْلَقْوُم اْلَخاِسُرون ی َفاَل  أ  
ال َ َمُن َمْکَر اهَّلِل إِ

ْ
در امان  ا آنها خود را از مکر الهی  ی ؛ آ أ

نویسد:  ( می 99دانند« )اعراف:  من نمی ی انکاران، خود را از مکر و مجازات خدا ا ی که جز ز دانند درحالی می 
که نداند« )بیضاوی،  بر وجهی است  او  گرفتن  استدراج بنده و  از  الهی استعاره  و    25/ 3،  1418»مکر 

3 /109  .) 
کتاب    951السعود )وفات  ابی  در مورد مکر و    الکریم   القرآن   ليم الی مزایا ارشاد القلب الس هجری( در 

که  داستان است و معانی مختلفی برای آن بیان می اسناد آن به خداوند متعال با دیگر اشاعره هم  کند 
)ابی  الهی  مجازات  و  عقوبت  از:  بی عبارتند  به  291/ 6و  133/ 4تا،  السعود،  نسبت  الهی  استدراج   )

کله )ابی السعود، بی  که  اشور می (. ابن ع 43/ 2تا  عبد،استناد به سبيل مشا کاری است  گوید: »مکر 
که بر او مخفی باشد و مراد از مکر الهی در  طوری است به وسيله آن، ضرررساندن به دیگران قصد شده  به 

کنند و خداوند    ع؟ آل عمران این است که یهود تدبیر کردند که حضرت عيسی   سوره   54آیه   را دستگير 
کله و تمثيل به یهود به خدا نسبت داده نقشه آنها را نابود کرد، پس مکر به  شده است« )ابن  صورت مشا

کله به خداوند نسبت  (، سپس می 106/ 3تا،  عاشور، بی  که مکر بدون مشا نویسد: »البته جایز است 
که می طورکه در قول خداوند متعال آمده ا شود همان  داده  ِمُنوْا َمْکَر اهَّلِل  ست 

َ
 َفأ

َ
َمُن َمْکَر  ی  َفاَل فرماید: "أ

ْ
أ

 اْلَقْوُم اْلَخاِسُرون 
ال َ  (. 106/ 3تا،  («  )ابن عاشور، بی 99)اعراف:    " اهَّلِل إِ

کرین  الما مورد خير  در  که  بودن خداوند می وی  امالست  و  استدراج  همان سنت  نویسد: »مراد 
کرده است. این سنت شبيه مکر است؛ زیرا ظاهرش خوب، ولی   خداوند برای فجار و منافقين مقدر 
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گرچه ممکن   عاقبتش بد است. مکر خدا، خير محض است و مصلحت عامه در آن لحاظ شده است ا
که مصلحت عامه در آن مد نظر است  است برای ی  ک یا چند نفر اذیت باشد. مکر خدا از این جهت 

که به خدا  مجرد از تمام بدی  که در مکر وجود دارد؛ زیرا افعالی  ها مانند ترس و ضعف و طمع و... است 
تا،  شوند زشتی افعال بندگان را ندارند، پس مکر خدا خير محض است«. )ابن عاشور، بی نسبت داده می 

( آلوسی قبل از بیان نظر تفسيری خود ابتدا به عنوان مقدمه، نظر دیگران را در مورد معنای لغوی  106/ 3
گفته  کند و می این واژه بیان می  نویسد: »اصل آن، شر است. بنابراین، وقتی شب هوا تاریک شود، 

کار را در معنای  شود: مکُرالليل«. برخی نيز معنای پوشيده می  کرده بودن  اند و برخی دیگر  آن لحاظ 
کرده منظور ضربه معنای برگرداندن رأی و نظر دیگران به به  اند. وی در بیان تفاوت  زدن به آنها معنی 

که مخفی بوده و در آن قصد ضرر  ميان مکر و حيله می  نویسد: »مکر عبارت است از آشکارکردن امری 
 (.  171/ 2،  1415حاظ شده است« )آلوسی،  رساندن نيست؛ اما در حيله، قصد ضرررسانی ل 

کند: گروه اول معتقدند  آلوسی، نظر دو گروه را در مورد انتساب مکر به خداوند متعال چنين بیان می 
که ذکر شد و با توجه به اینکه خداوند از حيله بی  طریق  نياز است این صفت به که با توجه به معانی 

کله به خدا نسبت داده می  شود. این نظر به  صورت ابتدایی به خدا نسبت داده نمی مکر به   شود و مشا
گروه دوم، اطالق این صفت به خداوند را  171/ 2،  1415جماعتی نسبت داده شده است. )آلوسی،    )

کله و به   کنند: دانند و به چند دليل استناد می صورت ابتدایی هم جایز می بدون مشا
ِمُنواْ   در آیه   - 

َ
 َفأ

َ
اْلَقْوُم اْلَخاِسُرون؛ آ ی َفاَل   َمْکَر اهَّلِل  شریفه: »أ  

ال َ َمُن َمْکَر اهَّلِل إِ
ْ

من  ی ا از مکر خدا خود را ا ی أ
صورت  ( به 99داند« )اعراف:  من نمی ی [ خود را از مکر خدا ا کار ]کسی ان ی [ جز مردم ز دانستند؟ ]با آنکه 

 ( 171/ 2،  1415ابتدایی به خدا نسبت داده شده است. )آلوسی،  
کدام امام است( نقل روایتی از امام )بیان نمی  -    که منظور از امام،  که فرمود: »أن  کند  شده است 

قة؛ مکر عبارت است  ي جوز صدوره عنه تعالی حق ی ه، و أنه  ي ف   ی خف ی ر علی وجه  ي صال المکروه إلی الغ ی المکر إ 
شود«. )آلوسی،  از خداوند هم صادر می که از او مخفی باشد و این امر  طوری از رساندن بدی به دیگران به 

1415  ،2 /171 ) 
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ه تعالی؛ مکر عبارت است از  ي س بممتنع عل ي ر المحکم و هو ل ی معنای مکر: »إنه عبارة عن التدب   -   
 ( 171/ 2،  1415اندیشی و تدبیر محکم و این امر برای خداوند ممتنع نيست«. )آلوسی،  چاره 

گروه دوم به آیه ج  گرفته است،  واب داده گروه اول از استدالل  کله صورت  که در این آیه نيز مشا اند 
ْحَسُن ِمَن اهَّلِل ِصْبَغًة؛ بر کسی  فرماید: »ِصْبَغَة اهَّلِل  صورت تقدیری، مانند قول خداوند که می اما به 

َ
َو َمْن أ

که چيزی در تقدیر است« )بقره:   یان این  ( آلوسی پس از ب 171/ 2،  1415(. )آلوسی،  238پوشيده نيست 
صورت ابتدایی و بدون  کند: »بهتر است، بگوییم این صفت به مقدمات، نظر خودش را چنين بیان می 

کله در مورد خدا استفاده می  که شایسته خداوند جل مشا جالله باشد« )آلوسی،  شود البته در معنایی 
که چيزی در آیه در تقدیر نيست و در جوا 172/ 2،  1415 که چيزی را در  (. ایشان معتقد است  ب کسانی 

َع عل را نقل می   ع؟ گيرند، روایتی از امام علی تقدیر می  اه و لم  ي دن   ی ه ف ي کند که حضرت فرمود: »من ُوس ِ
که مورد    ی عَلم أنه ُمِکر به فهو مخدوٌع ف ی  که در زندگی دنيایش وسعت داده شود و نفهمد  کسی  عقله؛ 

گونه موارد  گوید: »اینکه بگوییم در این «، سپس می مکر قرار گرفته است، عقلش دچار خدعه شده است 
کله صورت  ْذ  186/ 5،  1415گرفته است، بعيد است« )آلوسی،  مشا ِذ ی (. وی ذیل آیه: »َو إِ َن  ی ْمُکُر ِبَك ال َ

ْو  ي َکَفُروْا لِ 
َ

ْو  ی ْثِبُتوَك أ
َ

ِکرِ ُر  ي ْمُکُر اهَّلُل َو اهَّلُل َخ ی ْمُکُروَن َو  ی ْخِرُجوَك َو  ی ْقُتُلوَك أ ( در مورد معنای  30ن« )انفال:  ی اْلَما
که خداوند مکر آنها را به خودشان برمی مکر الهی می  گرداند یا آنها را مجازات  نویسد: »مراد این است 

کرین را می می  (، سپس مراد از مکر الهی در این آیه  185/ 5،  1415کند« )آلوسی،  کند و یا با آنها معامله ما
کند که خداوند در جنگ بدر، تعداد مسلمانان را در چشم دشمنان تقليل داد و آنها  ی طور بیان م را این 

 (. 185/ 5،  1415گونه شکست بخورند )آلوسی، را برای جنگ بیرون آورد تا آن 
بودن شررسانی از جانب خداوند این لفظ را از متشابهات  نتيجه اینکه، فخر رازی با توجه به محال 

تأویل  می  در  و  می داند  بیان  را  و...  اعمال  جزاء  مانند  مختلفی  معانی  آلوسی  آن،  و  بیضاوی  کند. 
السعود و ابن  صورت ابتدایی، ابی داند نه به دادن مکر به خداوند را بر سبيل مقابله و مزاوجت می نسبت 

نيز با دیگر اشاعره هم  دراج  شوند و وجوه مختلفی مانند عقوبت و مجازات و است داستان می عاشور 
 شمرند. نسبت به عبد را تفسير این واژه می 
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 . دیدگاه مفسران شیعه دباره واژه مکر 2  - 4
نویسند: »مکر  ( در مورد معنی مکر الهی می 548( و مرحوم طبرسی )وفات  460شيخ طوسی )وفات   - 

از  ( آنها مراد  757/ 2،  1372؛ طبرسی،  476/ 2تا،  نسبت به دشمنان مجازات آنها بود«. )طوسی، بی 
کيفيت اسناد مکر به خدا می 699/ 4،  1372اند )طبرسی مکر را استدراج الهی شمرده  نویسند:  ( و در 

گرچه قبيح است، اما خداوند از باب مزاوجه الکالم )جفت  شریفه:    شدن سخن( است. مانند آیه »مکر ا
کار مسلمانان در مقابل  194)بقره:    " ُکْم ي َعلَ   ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى ي ُکْم َفاْعَتُدوْا َعلَ ي َعلَ   َفَمِن اْعَتَدى "  که   )

باب مزاوجه به همان اسم   دشمنان در حقيقت اعتداء نيست بلکه مجازات دشمنان است، اما از 
روایاتی با این    تفسير البرهان (. در  757/ 2،  1372؛ طبرسی،  476/ 2تا،  ناميده شده است« )طوسی، بی 

ک   ع؟ مضمون از امام رضا  کسی مکر نمی نقل شده است  کند و مراد از مکر الهی  ه: »خداوند نسبت به 
که به نام مکر ناميده شده است« )بحرانی،   (. مرحوم بالغی در  627/ 1و    272/ 3،  1416جزای مکر است 

سنده جهالة و إهمال« و    ی نویسد: »فإن ف برد و می مورد این روایت اول سند این روایت را زیر سؤال می 
می  به  فرماید:  سپس  نابجا  ضرررسانی  یعنی،  معنای شایع  همان  و  منفی  مکر  مراد،  است  »ممکن 

 (. 627/ 1و    272/ 3،  1416دیگران باشد« )بحرانی،  
َکثِ ی شریفه: »   عالمه طباطبایی در ذیل آیه  َکثِ ی ًرا َو  ي ِضل ُ ِبِه  اْلَفاِسِق ی ًرا َو َما  ي ْهِدى ِبِه   

ال َ «  ن ي ِضل ُ ِبِه إِ
کارهاى زشت  ی نکه  ی دهد بر ا ی ه شهادت م ی »آ فرماید:  ( می 26)بقره:   کورى دنبال  ك مرحله از ضاللت و 

گنه  پ انسان به عنوان مجازات در انسان  که  ي ن غ ی شود و ا ی دا م ی کار  کورى اولی است  ر آن ضاللت و 
کرده است نه جلوتر از فسق، مع کار را به گنه  لوم  گناه واداشت، خداوند اضالل را اثر و دنباله فسق معرفی 

که قبل از فسق بوده و فاسق را به    ی ا ر از آن مرحله ي ن مرحله از ضاللت غ ی شود ا ی م  کشانده  است  فسق 
ت و اضالل دو کلمه جامعی هستند که تمام انواع کرامت و خذالنی که  ی فرماید: »هدا است«، سپس می 

که نيرنگ الهی با بندگان، یکی از  ی رسد، شامل م د و شقی می ي سوى بندگان سع ازسوى خدا به  شود 
 (.  91/ 1،  1417رود« )طباطبایی،  شمار می مصادیق اضالل به 

کرده باشد از  با این تعبير روشن می  که ایشان صدور مکر ابتدایی را بدون اینکه بنده معصيتی  شود 
می  ممتنع  )طباطبایی خدا  بنده  عقوبت  و  مجازات  را  الهی  مکر  درحقيقت  و  ؛  35/ 10،  1417داند 



 
   

 

19 

وند
خدا

ر به 
ب مک

نتسا
گی ا

گون
چ

 
عه(

و شی
عره 

 اشا
ران

مفس
گاه 

دید
یق 

تطب
(

 

19 

فرماید: »مکر  مکر ممدوح و مذموم می کند. وی با تقسيم مکربه ( معنی می 375/ 15، 1417طباطبایی 
که به  ُر  ي انجام شود و بنابراین، خدا فرمود: »اهَّلُل َخ  منظور عمل صحيح و پسندیده ممدوح آن است 

ِکرِ  که به ی اْلما باره  ن ی کار رود و در ا ح و ناپسندى به ي منظور عمل قب َن«، اما مکر مذموم آن مکرى است 
ْهِلِه؛ ا ي ُق اْلَمْکُر الس َ ي ِح ی فرموده: »َو ال  

َ
 ِبأ

ال َ رد و درباره هر دو  ي گ ها تنها دامان صاحبانش را می رنگ ي ن ن ی ُئ إِ
فرموده:   آن  َمْکراً " قسم  َمَکْرنا  َو  َمْکرًا  َمَکُروا  )طباطبایی " َو  آیت 66/ 9،  1417«  آم (.  جوادی  لی  اهَّلل 

کلمه مکر،  می  که در جوهرشان مذمت خوابیده است در جوهر  فرماید: »برخالف واژه سيئه و اعتدا 
رو در دعای  هيچ توجهی به خدا نيز اسناد داد ازاین را بی توان آن مذمت ملحوظ نيست. بنابراین، می 

و " خوانيم:  ابوحمزه ثمالی می  تمکر بی فی حيلتک؛ خدایا حایلی بین من  «  " اهدافم قرار مده   و ال 
 (. 377/ 14،  1390)جوادی آملی،  

کرده  گروه اول مانند شيخ طوسی، مرحوم طبرسی و  مفسران شيعه با واژه مکر دوگونه برخورد  اند: 
نسبت  الهی  بحرانی،  مجازات  و  استدراج  سنت  الکالم،  مزاوجه  باب  از  را  خداوند  به  واژه  این  دادن 

گروه دوم مانند بالغ دانسته  با تقسيم مکر به مکر ممدوح و مکر مذموم،  اند.  ی و عالمه طباطبایی 
اهَّلل جوادی آملی با توجه به اینکه در  دانند. آیت دادن مکر ممدوح را به خداوند، صحيح می نسبت 

 داند. جوهره این واژه، مذمت نخوابیده است اسناد آن را به خداوند بدون اشکال می 

 گیری . نتیجه 5
های مختلفی از مفسران اشاعره و  مکر و چگونگی استناد آن به خداوند متعال دیدگاه در مورد معنای  

گروهی آن  کر است.  که مکر خداونـد جزای ما گروهی معتقدند  را از باب تسميه  شيعه بیان شده است: 
گروهی مکر الهی را بر دانند. برخی مکر الهی را استدراج می عاقبت به اسـم ابتـدا مـی  گرداندن مکر  دانند و 

کر دانسته  کر بـه خـودش یا ابطال مکر ما که مکر الهی هيچ مـا گروه دیگر معتقدند  گاه ابتدایی نيست  اند. 
کله و برخی آن و هميشه در مرتبه دوم قرار دارد، برخی آن  را جزء متشابهات  را از باب مزاوجه و مشا

که مکر در لغت عر شمار آورده به  کرد  شود،  ب با آنچه در فارسی امروز از آن دریافت می اند. باید توجه 
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گفته می ان ی طانی و ز ي هاى ش ار دارد در فارسی امروز مکر به نقشه ي تفاوت بس  که در  شود درحالی بخش 
گاهی ز ی گو شی را مکر می ی اند لغت عرب هر نوع چاره  گاهی خوب و   آور است. ان ی ند که 

که مکر را به خدا نسبت می ی تعدد د ات م ی ه مورد بحث و آ ی ن، منظور از آ ی بنابرا  ن است  ی دهد ا گرى 
طرح  با  دشمنان  ش که  می ي هاى  خود  بگ طانی  را  الهی  دعوت  جلو  برای  ي خواستند  خداوند  اما  رند، 

کرد و نقشه ی نش تدب یی شرفت آ ی پ  که استناد مکر به خداوند را جایز   هاى آنها نقش برآب شد. ر  افرادی 
کله یا مجاز می را از باب مزاوج دانند و آن نمی  دانند به اعتبار معنای شایع ميان مردم است؛ زیرا  ه یا مشا

معنای عمل مخفی درباره  مکر را به   قرآن در ميان افراد، مکر معنای ضرررساندن به دیگران را دارد، اما  
گاهی به خدا اسناد داده می کار می کسانی به  که غافلند و  س جریان  شود و همچنين به ظالمين، پ برد 

کله هم مطرح نيست مانند آیه   کله تقدیری در این آیات    99مشا که البته احتمال مشا سوره اعراف 
کله   که اسناد این صفت به خداوند را مجاز یا از باب مشا هست، اما تام نيست، برخالف نظر مفسرانی 

گر مکر به قصد  گونه صفات به خداوند اسناد حقيقی است، اما با این ضا دانند، انتساب این می  بطه که ا
گر ایجاد آن به قصد اضرار و سوء سریرت نباشد   اضرار و سوء نيت ایجاد شود، مکر سيئ و مذموم است و ا
گرفته باشد چنان مکری، نيکو و محمود است؛ زیرا از   بلکه در اصل و ریشه از رحمت و عنایت نشأت 

 شود.  خداوند متعال جز خير و عطا افاضه نمی 
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