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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1931دی  11:تاریخ     بقرة سوره تفسیر موضوع کلی:     

  1393ربیع الثانی  19مصادف با:  ترین ویژگی منافقینخدعه و مکر مهم_مآیه نهموضوع جزئی:      

  11جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و اللعن للی الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اعدا
 «یَشْعُرُونَ وَمَا أَنْفُسَهُمْ إِال یَخْدَعُونَ وَمَا آمَنُوا وَالَّذِینَ اللَّهَ یُخَادِعُونَ»آیه نهم

نند ولی در واقع آنها جز با خودشان، خدعه و مکر کمیمعنای آیه این است که منافقین با خداوند و مؤمنان خدعه 

 د.دهنمینند که در واقع خود را فریب کمیند و دقت ندانمینند و نکمین

 منافقینات صف

 . خدعه و مکر1

 نافقین است.ها و صفات ماین آیه همانطور که گفته شد در مقام توصیف منافقین و بیان بعضی از ویژگی

درباره معرفی منافقین است، بعد از اینکه به اصل وجود منافقین به عنوان صنف سوم از  آیات هشتم تا بیستم مجموعاً

چه بسا است،  و مکر ند خدعهکمیبر دین خدا اشاره کردیم، اولین ویژگی که برای منافقین ذکر اصناف مردم در برا

 ترین ویژگی منافقین است و اساساً حقیقت نفاق همین است، حقیقت نفاق بر پایه مکر و خدعه استوار شده است.مهم

 :خدعهمعنای 

ه شأن آن آشکار بودن است یا مستور پنهان کردن چیزی کاز در باب معنای خدعه، لغویین گفته اند خدعه عبارت است 

یست آشکار باشد، براین اساس این ویژگی به عنوان ویژگی منافقین ذکر شده است که بامیکردن چیزی که در حقیقت 

نند و به همین جهت صفت نفاق درباره آنها بیان شده است، کمیپوشانند و باطن خود را مستور آنها حقیقت خود را می

 .یب دیگران هستندیعنی در مقام فر

 ذکر خدعه در باب مفاعلهوجه 

در اینجا به جای اینکه در باب ثالثی مجرد کلمه خدعه استعمال شود، مثال بگوید: یخدعون اهلل والذین آمنوا، از باب 

باب مفاعله ذکر شده است چه  ردوجه اینکه حال ، آمَنُوا وَالَّذِینَ اللَّهَ یُخَادِعُونَ :فرمایدمفاعله استفاده شده است و می

شد، چون در باب مفاعله معنای غالبی مشارکت است، مثل باب تفاعل، به این معنا که دو طرف در یک بامیچیزی 

وییم: یضارب بعضهم بعضا، یا یضارب زیدٌ عمراً، گمیکاری مشارکت دارند، لذا آن مبداء فعل طرفینی است، مثال وقتی 

باب تفاعل، آن هم به معنای مشارکت است، منتهی یک  زند و عمرو زید را، مثلاین در واقع یعنی اینکه زید عمرو را می
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و اینکه طرفین آن کار را نسبت به است معنای باب مفاعله مشارکت تفاوتی بین باب تفاعل و باب مفاعله است، 

زنند و د بر این اساس معنای این سخن باید این باشد که منافقین به خدا و مؤمنین خدعه و مکر میدهنمییکدیگر انجام 

د اصالً تصویر کرد شومیشد، آیا بامینند، معنای باب مفاعله این کمیکس، خدا و مؤمنین هم نسبت به آنها خدعه بالع

که این خدعه طرفینی باشد یعنی هم از ناحیه منافقین نسبت به خدا و مؤمنین و هم از ناحیه مؤمنین و خداوند نسبت به 

 آنها.

 شده است:این مسئله در این مقام ذکر حل وجه برای  هارچ

، ولی در خصوص این مورد از آن معنای غالبی فاصله اینجا در باب مفاعله به کار رفتهویند: درست است گمیبعضی  .1

و از مواردی است که معنای مشارکت ندارد و طرفینی نیست بلکه یک طرفه است، ما نمونه هایی را در قرآن گرفته 

خطاب 1«عَلَیْه نَُّ لِتُضَی ُّقُوا تُضَارُُّوهُنَُّ وَلَا »له ولی به معنای مشارکت نیست، مثل آیهداریم که استعمال شده است باب مفاع

فرماید: ضرر به آنها نرسانید که در تنگنا قرار بگیرند، معلوم است ال تضاروهن باب مفاعله است ولی به به شوهران می

ند از ضرر کمی، نهی و هم شوهر به زن برساند معنای مشارکت نیست، یعنی اینگونه نیست که هم زن به شوهر ضرر

 رساندن شوهران به زنان، نه اینکه نهی از دو طرف باشد و بخواهد هر دو طرف را منع کند.

، بلکه همان لذا در مواردی مثل این مورد که عرض شد، باب مفاعله استعمال شده است ولی معنای مشارکت ندارد

زهمان موارد است، اما اگر بخواهیم این موارد را احصاء کنیم، در قرآن موارد متعددی اهم معنای ثالثی مجرد دارد. این 

 از این قبیل آمده است که معنای مشارکت و طرفینی ندارد.

به « یخادعون اهلل و الذین آمنوا»اساساً به معنای تکرار خدعه است، معنای مشارکت ندارد، یخادعون وجه دوم اینکه  .1

 نند.کمیمعنا است که اینها مکرراً به خداوند و مؤمنین خدعه و مکر این 

پذیریم اینجا به معنای مشارکت یعنی همان معنای غالبی باب تفاوت وجه سوم با دو وجه دیگر این است که ما می .9

حقیقی است و از طرف دیگر مطابق با پندار و اعتقاد منافقین است، یعنی شد، ولی از یک طرف این خدعه بامیمفاعله 

نند، لذا بر اساس پندار و گمان کمینند و پندار آنها این است که خدا و مؤمنین هم با اینها خدعه کمیاینها خدعه 

 باشد.می نندکمیبه حسب آنچه که آنها گمان بلکه واقعیت ندارد، یعنی اند این خدعه دو طرفه باشد، تومیمنافقین 

و بگوییم در اینجا خدعه در باب مفاعله استعمال شده کرد و آن این که ذکر ان در اینجا تومیچه بسا وجه چهارم هم  .3

یرد، منتهی از ناحیه خدا، خدعه نسبت به منافقین صورت گمیمعنای آن هم مشارکت است و از دو طرف هم صورت 

                                                           
 .6سوره طالق، آیه.  7
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منافقین نسبت به خدا خدعه « إنُّ المنافقین یخادعون اهلل و هو خادعهم»ست، شاهد بر مدعی اهم این آیه یرد، گمی

فرماید: خادعهم، خدا هم نسبت به آنها خدعه اینکه درباره خداوند می. ندکمیخدا هم نسبت به آنها خدعه  نند وکمی

 .د تصویر کرد وقوع خدعه را از ناحیه خداوندشومیدهد پس ند، نشان میکمی

که خداوند نعوذ باهلل مرتکب یک قیبح به این معنا نیست که از ناحیه خداوند صورت بگیرد، این در واقع ای همنتهی خدع

های اصلی بسیاری از خصلتهای اخالقی است، و از سرچشمهترین ترین و قبیحخدعه و مکر از زشتچون د، شومی

خدعه و مکر است، آنوقت اگر خداوند نسبت به شیطان خدعه کند، این در واقع یک  گناهان است، کار اصلی شیطان

مجازاتی برای آنها است، یعنی کیفر خدعه و مکر منافقین این است که خدا هم با آنها از دَر  خدعه و مکر وارد شود، 

نند کمیآنها هستند، یعنی آنها خدعه هم خود د در واقع کیفری است که ریشه آن شومیپس اگر این به خدا نسبت داده 

و اثر و آسیب خدعه آنها این است که داشته باشد د که این عمل و رفتار آنها اثری شومیبا خداوند و این موجب این 

 .خداوند هم با آنها خدعه کند

ز ناحیه منافقین ااند طرفینی هم باشد، خدعه تومیانیم بگوییم اگر این به معنای مشارکت است تومیپس در وجه چهارم 

نداریم که مؤمنین نسبت به ای و از ناحیه خداوند، اما در مورد مؤمنین این قابل تطبیق نیست، چون در جایی دلیل و آیه

چون از باب تغلیب است باب مفاعله رفته است  به بگوییم اگر خدعهانیم تومیمنافقین خدعه داشته باشند، آنوقت 

این کافی است برای اینکه  و افقین این خدعه به همان معنایی که گفتیم متصور استنسبت به خدا و در مورد خدا با من

 این فعل را به این اعتبار به باب مفاعله برده باشد.

 اند حل کند.تومیبه هر حال هر یک از این چهار وجه در اینجا گفته شود این مسئله را 

 خدعه منافقین با خداوندمعنای 

ان تومیاین معنا که خداوندی که به همه امور آگاه است آیا اما خدعه منافقین با خداوند هم خودش جای سوال دارد به 

نند و کمیپنهان آنان ، خداوند هرآنچه که 1«یُعْلِنُونَ وَمَا یُسِرُّونَ مَا یَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ ». درآیهاو را فریب داد و با او مکر کرد

امور از دید او پنهان نیست، اصالً امکان د، آنوقت کسی که عالم به خفیات است و دانمینند را کمیهرچه که آشکار 

مستور کردن چیزی، امکان خدعه و مکر با او وجود دارد یا خیر؟ پس چطور درباره منافقین میفرماید: یخادعون اهلل، 

 نند؟کمیور د و حقیقت خود را مستدهنمینند و نفاق به خرج کمیاینها با خدا خدعه و مکر 

                                                           
 .32. سوره نحل، آیه 7
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پاسخ به این سوال واضح و روشن است، اینکه آیه میفرماید یخادعون اهلل این به حسب اعتقاد خودشان است نه به 

انند چیزی را از خدا پنهان کنند و خدا را فریب دهند و با او مکر کنند، این تومیع نحسب واقع، اینها قطعاً به حسب واق

ذرد آگاه است، به آنچه که هنوز در دل و قلب و روح گمیآنچه در دل و قلب آنها  اصالً شدنی نیست، خدا نه تنها به

به لذا ذرد نیز آگاه است، پس اساساً همین که فکر خدعه و مکر را کنند خدا عالم است، گمیدر آینده آنها نگذشته و 

تند و فهم درستی از خداوند انند خدا را فریب دهند، اما چون خود آنها از درک حقیقت عاجز هستومیحسب واقع ن

نند کمینمیشناسند گمان او رباب ندارند، خدا را با اسماء و صفات و اوصاف ندارند و اعتقادی به مبداء و رب اال

انند حقیقت خودشان را از خدا پنهان کنند و مستور نگه دارند، پس خدعه منافقین با خداوند در واقع به حسب تومی

 .است اعتقاد و پندار خودشان

اگر بخواهیم در خدعه منافقین با خداوند دقت کنیم، این درواقع یک خود فریبی است نه خدا فریبی، آنوقت نسبت حال 

یاور و حامی  خداوندانند خدعه کنند، چه بسا این اتفاق هم زیاد افتاده است، ولی از آنجا که تومیبه مؤمنین اگرچه 

، لذا در بخش دیگر فی الواقع خدعه نیست آن هم فریبی است، وهم خوده نسبت به مؤمنین نین است، بازهم خدعمؤم

فرماید:یخادعون اهلل و الذین آمنوا، فریبند مگر خودشان را، اول میآیه میفرماید: و ما یخدعون إال انفسهم، آنها نمی

د که دارند خدا و مؤمنین را ننکمیولی خیال نند، چون گفتیم این خدعه به اعتبار اعتقاد و پندار آنها است، کمیخیال 

انند خدا و به تبع خداوند تومیفریبند، در حالی که وما یخدعون إال انفسهم، خود این شاهد بر این است که آنها نمی

 مؤمنان و رسول او را فریب دهند.

اهد به خومیکیفر خدعه با خدا و مؤمنان خود فریبی است، و ما یخدعون إال انفسهم، در حقیقت مجازات کسی است که 

در مناسبات مردم هم این وجود دارد، اگر آدمی بخواهد با کسی خدعه و فریب کند و مطلبی را از او خدا مکر کند، 

ند که من را کمینگاه او به شخص فریبکار این است که، او فکر د، دانمید، وقتی که او دانمیمستور کند درحالی که او 

دهد و گرفتار خود فریبی است و این خودفریبی اثر و نتیجه همان پندار خودش را فریب می الی کهحدهد، در فریب می

 باطل است. 

 «رونعما یش»معنای

 أَنْفُسَهُمْ إ ال یَخْدَعُونَ وَمَا آمَنُوا وَالَّذِینَ اللَّهَ دِعُونَیُخَا »فرماید:بدنبال این قسمت و در آخر آیه خداوند تبارک وتعالی می

شد بامیکه به معنای مو است « شَعر»یشعرون در واقع باالتر از یعلمون و یعرفون است، یشعرون از ماده ، «یَشْعُرُونَ وَمَا

و باریک بینی است، همانطور که مو به معنای کسی است دارای دقت شعور هم که از این ماده اخذ شده ذیآنوقت 
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باریک است، ذی شعور هم یعنی کسی که این دقت و باریک بینی را دارد، وما یشعرون در واقع به این معنا است که آنها 

ده رنند، اینجا تعبیر ما یشعرون بکار بکمیرند، مو شکافی نند بسیاری از امور باریک و دقیق را، فهم دقیق ندادانمین

 اشدهد در واقع نتیجهکه آدم بفهمد که این کاری که دارد انجام می ،اینکه این نیاز به دقت و مو شکافی دارد است برای

نند کمیکه با خدا ای خدعهردد، اما اینها این دقت را ندارند، منافقین این فهم دقیق را ندارند که بفهمند گمیبه خود او بر 

ین است که تعبیر ما یشعرون به کار برده است، یعنی این فهم و دقت و باریک در واقع خدعه با خودشان است، برای هم

بینی را ندارند که ببینند که این خدعه و مکر با خدا نیست، بصورت ظاهر مکر با خدا است ولی در واقع خود فریفتن و 

 خود فریب دادن است.

 نکتهد چن

 است:مناسب و الزم چند نکته در اینجا وجود دارد که توجه به اینها 

اینکه بطور کلی مکر و خدعه همانطور که علمای علم اخالق گفته اند از محوری ترین رذایل اخالقی است، کسی که . 1

اجمالی به آن خواهم کرد(، که مرتبه ای ، )حال مکر با خدا که بماند که چه آثاری دارد که اشارهندکمیبا دیگران مکر 

زند، این یک قاعده کلی است در قرآن و بسیار مهم در واقع به خودش آسیب میآن پایین تر از مکر با خدا است، 

رذیله قبل از آنکه آسیبی به دیگران بزند، آسیب شد، این بامیجود او در وای رذیلهاست، و آن اینکه هر کسی که یک 

ما حل خواهد شد، زند، اگر ما همین یک جمله را بفهمیم و درک کنیم خیلی از مشکالت به خود شخص گرفتار می

د، حتی شومیاین مبنای یک سری رفتارهایی از سوی آدم با دیگران  آید،ها در امور پیش میحسادت خیلی وقت

ها ظاهری و دنیایی است، آسیبی که خود شخص از ممکن است به خاطر این به دیگران آسیب هم برسد ولی این آسیب

د نیست، بد دلی، کینه، بدخواهی، سوءظن، همه زنقابل مقایسه با آسیبی که به دیگران میرد، خومیحسادت خودش 

ود اینها، هر صفت رذیله ای، باالخره این صفات رذیله معلوم هستند، همه صفات رذیله مثل یک بیماری است در وج

رسد، زبان بد، نگاه بد، سخن بد، رفتار بد، همه اینها، این صاحب آن رذیلت میانسان، که در درجه اول آسیبش به خود 

 .دشومیدر حقیقت اولین اثر و نتیجه آن متوجه خود آن شخص 

 الَّذِینَ إ نَّ »ال آیهند، مثکمیبینیم که قرآن بر آن تاکید در قرآن موارد متعدد این را می واست این یک قاعده قرآنی 

رند، خومی ی که اموال یتیمان را ظلماًی، آنها1«سَعِیرًا  وَسَیَصْلَوْنَ نَارًا بُطُونِه مْ فِی یَأْکُلُونَ إ نَّمَا ظُلْمًا الْیَتَامَى أَمْوَالَ یَأْکُلُونَ

رند، فهم اکل نار خومیدر درون خود دارند آتش در واقع ، (چون ممکن است کسی اموال یتیم را بخورد اما نه ظلماً)
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احتیاج به مو شکافی و دقیق بینی دارد، همه انسانهایی که این گرفتاری را دارند، الیشعرون بر آنها منطبق است مثل 

فهمند، دقت ، نمی«و ما یخدعون إال انفسهم و ما یشعرون»نند، در حالی که کمیافقین که خدعه و مکر با خدا من

رد، ال یشعر، به اینکه خومیگونه است، کسی که مال یتیم را خود فریبی است، آنجا هم همیننند که در واقع این کمین

ند و کسی که قلب او کینه دارد و کسی که نسبت به دیگران کیمفهمد کسی که حسادت رد، این را نمیخومیدارد آتش 

اند ببیند، قبل از اینکه به او آسیب تومیاهد دیگران به یک مواهب و کماالتی برسند و نخومیبدخواهی دارد و کسی که ن

نند کمیزند، این یک قاعده کلی است، این قاعده در اینجا هم ذکر شده است، منافقین که مکر بزند به خودش آسیب می

ب أَهْلِهِ  إ ال السَّی ُّئُ الْمَکْرُ یَحِیقُ وَال »زنند، نمونه دیگر آن در قرآن این آیه استاینها در واقع به خودشان ضرر و آسیب می

ند مگر اهلش را، کسی که این آتش را بر کمیرد مگر اهلش را، احاطه نیگمی، در بر نیعنی مکر و حیله و خدعه1«

این یک قاعده کلی است. در قرآن خوب است که این قواعد یرد، گمیافروزد در درجه اول دامن خود شخص را می

به خود  مورد توجه قرار بگیرد و ما بدانیم که همه رذایل اخالقی این خصوصیت را دارند که آسیب و ضرر و خسارت

رساند، و اساساً اینها با هم قابل صاحب رذیلت بسیار بیشتر است از آسیبی که از رهگذر آن رذیلت به دیگران می

د و آرامش پیدا شومیچقدر زندگی راحت دهیم مقایسه نیستند، اگر ما همین یک اصل را سرلوحه عمل و زندگی قرار 

خصلت زشت اخالقی در من وجود دارد، خسارت این به خودم بیش از دیگران  نیم، کسی به این باور برسد که اینکمی

ند، کمیند و چقدر زندگی انسان را آرام کمیاست، این را از خود دور کنم، چقدر به تطهیر و پاکی روح انسان کمک 

ند، انسانی که سرش به کار خود کمیتر زندگی این دل آرامش بیشتری دارد و راحت دلی که از حسد و کینه خالی باشد،

ند و به وظایف اصلی و کارهای خود کمیتر زندگی تر و آرام، چقدر راحتندکمیدنبال نرا است و رفتار و کار دیگران 

اند مشغول باشد، از این اصل در اینجا خداوند تبارک و تعالی یاد کرده اند، مکر و خدعه یکی از بدترین و زشت تومی

نگوییم این برای منافقین ) هر کسی با خدا و مؤمنین خدعه کند، اند گرفتار آن شود، تومیاست که انسان ترین رذایلی 

و مهم این « و ما یشعرون» ند مگر با خودش، کمیخدعه ن« و ما یخدعون إال انفسهم» ،( است و مربوط به ما نیست

 با خدا و مؤمنین نیست و خدعه با خویشتن است. است که این دقت و مو شکافی را ندارد که این خدعه

 بحث جلسه آینده

 چند نکته دیگر هم وجود دارد که جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»
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