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سخن ناشر

از یکی بهمنزلهی گرایشهایش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی
پرطرفدارترینرشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلوم
انسانیرابهخودجلبکردهاست؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهی
مشغول وظیفه ایفای به گوناگون جایگاههای و مناصب در و شده خدمت

میشوند.
منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویان
واقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستندکهطی قراردارد،در برمدارآنها
سالیانمتمادیچنانکهبایدتغییرنیافتهوخودراباتحوالتونیازهایزمانه

هماهنگنکردهاند.
و پربار مجموعههای به دانشپژوهان مبرم نیاز که است درحالی این،
و غنی کتب تدوین ضرورت بهاینترتیب، است. انکارناپذیر امری سودمند،
ارزشمندبرایرفعنیازهایعلمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههای
متأثرازآن،بایدبیشازگذشتهموردتوجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدی
محتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهانازسویدیگر،مورد

توجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدر
امرنشرکتبآموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهی
بادانشجویانرشتهیحقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیاز
تجربیاتفراوانخودوبارصددقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاری
یادگیری تسریع و آموزش تسهیل آنها، دستاورد مهمترین که گمارد همت
پژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستباارائهیخدماتدرخشان،
شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبیشازپیشبهمنّصهیظهوربرساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



کان، حّجت خدا و ذخیره او رب روی زمین تقدیم هب ساحت قدسی قطب عالم ام

ل اهلل فرهج الشریف(
عج

حضرت ولی عصر )

و هب محضر خلف صالح و انئب ربحقش

حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظه اهلل(

بی  دنیا  از  مرا  گرمشان  دستان  هک  مهربانم  و  دلسوز  مارد  و  پدر  از  دانی  قدر  و  تشکر  با   

بوده  انخوشی  و  سختی  ره  رد  پشتواهن ام  بهترین  همواره  خیرشان  دعای  و  ساخته  نیاز 

است و بوهس رب دستانشان زیبارتین آرزویم.
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مقدمه
اسالمدردوکلمهعبارتاستاز:عقیدهوعمل.

دانشیکهبهبیانعقیده،تعالیمدینیوعقیدتیوشرحآنمیپردازد،دانش
کالماستوعلمیکهعملوشناختاحکامشرعیآنبیانمیکند،فقهاست.
شناخت زیرا میشود، مطرح علوم اشرف بهعنوان کالم از پس فقه، علم
باریتعالیمقدمهایاستبرایعملبهاوامرونواهیشرع.اینعلمحافظنظم
معاش،ضامنکمالنوعانسانوشناختاحکامشرعیازرویادلهتفصیلیآن
یعنیهمانمقصدیکه فقه،علمزندگیسالموخالصاست. بنابراین است.
علمحقوقبرایخوددرنظرگرفته.بااینتفاوتکهفقهعمیقتروفراگیرتراز
حقوقموضوعهبودهودایرهشمولآنگستردهتراست.ابنعلمزندگیفردیو

اجتماعیمسلمینراکنترلوتنظیممیکند.
پسفقهارتباطتنگاتنگباحقوقدارد.بهطوریکهاکثراًفقهراسرچشمه
ومنشاءپیدایشعلمحقوقتصورکردهاند.همانطورکهدرقوانینموضوعه
قوانینخارجی به زیادی تشابه نظرشکلی از قوانین این کشورمانمیبینیم،
دارد،اماازنظرماهویودرونمایه،تماماًبرگرفتهازفقهوکالمفقهاست.تاجایی

کهامروزههیچکسنمیتواندمنکرارتباطعمیقفقهوحقوقباشد.
موضوعه حقوق در موجود کاستیهای دارد، واالیی اهمیت ما برای آنچه
استکهبانهایتتأسفاینکاستیهااغلببهکمکاریهاییمربوطمیشودکه



نشر چتر دانش/ حیل شرعی در فقه و حقوق ۱0

درحوزهفقهوفقهاصورتگرفته،نهاینکهفقهجامعنباشد،بلکهمامعتقدیم
جامعترین رسیده، ما به سینهبهسینه و زبانبهزبان نسلبهنسل، که شریعتی
قوانینموجوددرمیانبشربودهواعتقادمابرایناستکهواضعاینقوانین
ذاتاقدسالل)جلجالله(استکهبهوسیلهفرستادگانخود،آنرابهمارسانده
تاحقراازباطلتشخیصدهیموبهسعادتکههدفاصلیبشراستبرسیم.
پساشکالازفقهنیست،بلکهازکاستیهایموجوددرپژوهشهاوتفکرات
و جدید بسیار مسائل آمدن وجود به شاهد ما امروزه است. علم این علمای
پیچیدهایهستیمکهبهطورجدیجایخالیپژوهشفقهیازجانبفقهادر

آنملموساست.
که موضوعی است. بهوجودآمده مسائل این از یکی درباره رو پیش بحث
اعمال بر سرپوشی آن بهوسیله تا شده افراطیون از خیلی دستخوش امروزه
غیرشرعیخودبگذارندوبهخیالخودهمسوددنیارابردهوهمخیالشاناز
آخرتراحتوآسودهباشد.راههاییکهازآنبهعنوانحیلههایشرعییاآنچه

عوام»کالهشرعی«خطابشمیکنند.
بیشکبهترینویژگیمومنان،صفتزیبایعبودیتوبندگیخداست.تا
جاییکهمسلمانانروزانهحداقلنهبارقبلازشهادتبررسالتپیامبراسالم،
شهادتبربندگیایشانمیدهند؛یعنیرازرسیدنبهمقامرسالت،بندگیو
عبودیّتاست،امانکتهاصلیفرقمیانعبودیّتوعبادتاست.بهطوریکههر
عابدیعبدنیست،ولیهرعبدیبهمقامعبودیتنائلآمده.مثاًلابلیس)علیه
اللعنة(بهباالترینمقامعبادترسید؛ولیهرگزبهدرجهعبودیتنزدیکنشد.

مسلمانانراازایننظرمیتوانبهچنددستهتقسیمکرد:
گروهیهرچندقلیلبهمقامعبودیترسیدهوعابدنیزهستند.عدهایفراوان
فقطعابدندوبهرهایازعبودیتنبردهاند.گروهینیزازهیچیکنصیبیندارند.

حیلههایشرعیبهکارگروهسومنمیآیدچونآنانسربراطاعتشیطان
نهادهودرمکتبویتمامگناهانمباحاستونیازیبهحیلههایشرعینیست.
گروهدومکههنوزدربندگیهواینفسند؛هرچندظاهریعابدانهدارند



۱۱مقدمه

ولیبرایرسیدنبهخواهشدلونفسخویش،بههرکاروحیلهایمتمسک
میشوند،چهآنراهکارمشروعباشدوچهموردرضایخداوندنباشد.برایآنها
آنچهاهمیتداردرسیدنبههدفخوداستبههربهانهوحیلهایکهباشدولی
اصالمهمنیستکهاینبهانهیاحیلهموردقبولوتاییدخداوندباشدیانباشد.
تمامفکروذکرشانکسبرضایخداونددرسایهعمل اولکه اماگروه
که جوییهایی وچاره حیلهها از چند هر است، محرمات ترک و واجبات به
مشکالتراآسانمیکندوآنهاراازتنگناهانجاتمیدهدبدشاننمیآیدولی
سعیمیکنندتاازاینمیانروشیرابرگزینندکهموردقبولپروردگارباشدو

لطمهایبهمقامعبودیتآنهاواردنسازد.
بهبیانسادهتریکیازدغدغههایهمیشگیفقها،فتاوایمطابقحکمالل
مختلف زمینههای در پیچیدهای و تحوالتعظیم اکنونشاهد ما ولی است،
علمی،صنعتی،اقتصادیو...هستیم.اینتحوالت،باعثپیدایشمعضلیبهنام
»قانونگریزی«شدهاست.یعنیباارائهراههاوحیلههاییراهگریزازقانونرا

آسانتروسهلترنشانمیدهند.
دراینمیانافرادیچونگروهاولمبهوتماندهاندوچشمبهقلمفقهادوخته
کهکدامیکازاینحیلمشروعوکدامنامشروعاست.مالکچیست؟یابهتعبیر

حقوقیکدامتقلبدرعرصهقانونجایزاستوکدامجرمشناختهمیشود؟
نبودتعریفیجامعازتقلبوارکانآندرقانونمدنی،بسیاریازفسادهای
اقتصادی،مالیوحتیروانیرابوجودآوردهکههمهناشیازعدموضوحتقلبو
عناصرآنوعدمآگاهیمردمازپیچوخمهایقانوناست.اینعواملمیتواند
شکافبزرگیمیانمردمایجادکندبهصورتیکهعامالناینحیلبهراحتی
بینمردمزندگیمیکنندوحتیازمصونیتیهمبرخوردارندکهمردمعادی،
عاریازآنهستند.اگربهمسالهحیلهشرعیوتقلبنسبتبهقانونتوجهکافی
ازدستمیدهندو را اغلبقواعدحقوق،ضمانتاجرایخود مبذولنگردد،

فاصلهعمیقیبینعلموعملایجادمیشود.
و وحقوق فقه در وحیلههایشرعی تقلب ماهیت درباره رو پیش بحث
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آراءفقهایعامهو بههمراهتحلیل رایجدرمیانعرفاست، تبیینحیلههای
امامیه،همچنینبررسیسیرتاریخیاینموضوع.

یعنیمابهدنبالدوامرهستیم:الف:ذکرتعریفیجامعازحیلهوتقلبدر
فقهوقانونوتبینمرزبینحیلههایمشروعونامشروع؛ب:ارائهراهحلیبرای
شناختهرچهبیشترحیلههاینامشروعوجلوگیریازسوءاستفادهازحقو

قصداضراربهغیر.
مطمئناًثمرهاینبحثراههرگونهحیلهوتقلبرابررویمجرمینمیبندد.
همچینراهرابرایکسانیکهواقعاًقصدپیرویازقانونوشرعرادارند.روشن
بهخود آنها و باشد برایهمهجایز اینحیلهها از بساخیلی میکندکهچه
سختیمیدادندومیپنداشتندممکناستباعملبهآنمرتکبگناهیباشند.
ازحیلههای نظرمیرسدکهصحبت به نکتهمهم این یادآوری درضمن
شرعیدرفقهوتقلبنسبتبهقانونکمترمربوطبهدخالتاستنباطواجتهادو
بررسیدالیلومدارکاست؛بلکهبیشتربایددرمباحثامتثالبهآنهاپرداخته

شود.همچنانکهدربخشسوممفصاًلبحثشدهاست.
زمینههای در تقلب و حیله مفاهیم بسط به مختصر این اول بخش در

گوناگونپرداختهوپیشینهپیدایشاینمعضلرابررسیخواهیمکرد.
و مخالفت دالیل عامه، و امامیه فقهای آراء بررسی دوم،ضمن بخش در
زمینه در همچنین کرد. خواهیم بررسی حیله به نسبت را یک هر موافقت
حقوقیدالیلومباحثیراکهبرایدفاعیاردتقلبنسبتبهقانونتاکنون

نوشتهشدهشرحدادهوتحلیلمیکنیم.
امادربخشسومکههدفتمامپژوهشدرآنگنجاندهشده،اغلبمصادیق
حیلشرعیوتقلبهایصورتگرفتهنسبتبهقانونبررسیمیشوند.تاجایی
کهتقریباًهرعقلسلیمیبعدازمطالعهآن،مرزبینحیلمشروعونامشروع
رامتوجهشدهوقانونگذارودستاندرکارانحقوقیکشورنیزتاحدیازعلت

وجوداینضعفدرجامعهآگاهخواهندشد.

فصل اول: کلیات 
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کلیات
اینفصلازدوبخشتشکیلشدهاست؛بخشاولحیلهوبخشدومتقلب.
درهریکازاینبخشهابهتعریفمعانیاینواژگانپرداختهشدهاست.
سپسانواعواقسامحیلهوتقلبهاییموردارزیابیقرارگرفتهکهممکناست

مورداستعمالهرشخصیقراربگیرد.
کشور چند در تقلب و حیله آمدن وجود به تاریخی پیشینه نیز آخر در

اروپاییوسپسدرایرانبررسیشدهاست.


بخش�اول:�حیله

1-1-1- معانی

1-1-1-1- معنای حیله در لغت
حیلهبروزنفِعلهمصدردالبرنوعوحالتاست.اینواژهازریشه»حول«
ودراصللغتبهمعنایچیرهدستی،قدرت،تیزینظر،استادی،نیرنگ،فریب،

مصلحت،صالحدیدوغلبهبهکاررفتهاست.
احتیالوتَحایلبهمعناینقشهکشیدن،نیرنگ،دسیسه،فریبومحتالنیز

یعنیحیلهگر،کالهبردار،شیادومتقلبوبعضیمعانیدیگر.
»حیلهازحولبهمعنایتدبیر،چاره،مکر،نیرنگ،زیرکی،دگرگونیوتحول
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استوصاحبحیلهیعنیکسیکهدراموربصیرتداردوبرهمهاحوالمسلط
است«)ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج۱،۱88(.

»حیلهاسمکلمهاحتیالاستبهمعنیُقوه،حذاقتدرامورودگرگونیفکر
تارسیدنبهمطلوبومقصود«)الزبیدی،۱۴۱۴ق،ج7،۲۹۴(.

»ِحیلهبهکسر،حذاقتوَجودتنظروقدرتبرتصرفاستوحیلهبهفتح
نیزبههمینمعنااست«)صفیپور،۱۲۹۶ق،ج۱،۲8۹(.

ازمادهحولبهمعنایتغییرآمدهکهعرببهسالَحول »حیلهدرلغت
گویدچوندرآنتحولودگرگونیاست،حیلهبروزنفعلهمثلجلسهوَرکبه
داللتبرنوعوحالتدارد«)ابنقیمالجوزیه،۱۹۵۵م،ج۳،۲۵۲(.حالتیکه
داللتداردبرنوعخاصیازتصرفوعملکهبهواسطهآنانجامدهندهآنعمل

ازحالتیبهحالتدیگرتحولپیدامیکند.
و اولی وجه از چیزی برگرداندن معنای به واژه این کاربرد، در »عمدتاً
بنیادینخویشاست،چونانکهسخنیراکهدرآنتغییریدادهوازوجهاولی

خودبرگرداندهباشد»الکالمالمحال«گویند«)فیروزآبادی،۱۳۲۱،ش8۹0(.
دربعضیمواردازحیلهبهعنوانچارهجوییاستفادهگشته،بهطورمثال،
فارابیدرکتاب»احصاءالعلوم«خودنامبخشیرا»علمالحیل«نهادهوبدین
طریقآنرامعنیکرده»علِمشیوهچارهجوییاستبرایکاربردآنچهوجودشان
درریاضیاتبابرهانثابتشدهدراجسامطبیعیوایجادووضعآنهابالفعل«

)فارابی،نقلاز:پایگاهاطالعرسانیویکیپدیا(.
همچنیندرگذشتهدرمنابعفارسیوعربیبخشیازدانشمکانیکراکه
بهساختوسایلمکانیکیوقوانینحاکمبرآنهامربوطمیشده»علمالحیل«

مینامیدند.
راغبدرغریبالقرآنچنینمیآورد:»حیلهبهمعنیآنچیزیاستکه
انسانبهوسیلهآنبهحالتیمعینوبهگونهایپنهانراهجوید.»َحویله«نیزبه
همینمعناست.بیشترینکاربردآندرمواردیاستکهدرآنناپاکیوخباثتی
وجوددارد،گرچهکهگاهدرآنچهحکمتیهمداردبهکارمیرودازهمینروی
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دروصفخداوند)عزوجل(گفتهشدهاست:»و هو شدید املحال«وبدینشیوه
خداوندبهمکروکیدوصفشدهاست)نهبروجهنکوهیده(گرچهخداوندازقبیح

منزهاست«)راغباصفهانی،۱۳87ش،۱۳7(.
»حیلهازنظرعلمایاهللغتدارایسهمعنااست:

۱-هرگونهتغییر،دگرگونیوتحول؛
۲-رسیدنبههدفبهوسیلهاسبابوعللپنهانی،چههدفمثبتیامنفی؛
)مکارم امروزی« مصطلح معنای همان مذموم، و منفی چارهجویی ۳-

شیرازی،۱۳87ش،۱۳(.
درمیانعوام،لفظکالهشرعیرابرایحیلهبهکارمیبرند.درترکیباصطالح
کالهشرعیبهعنوانپوشانندهسر،ازواژهکالهکهنوعیسرپوشاستعاریهگرفته
شدهکهدرمجازبهمعنایوسیلهایبرایسرپوشگذاشتنبررویهرگونهمنهّیات
ومحرماتاست.بنابراینکالهشرعیدرواقعسرپوشحیلهومکراستکهدر

لباسشرعبرسردینواخالقوانصافوشرایعالهیگذاشتهمیشود.
بحیریمیگوید:»درعرفلغویچنینرواجیافتهکهاینواژهبرشیوههای
پنهاناطالقشودکهبرایرسیدنبههدفمورداستفادهقرارگیرد،بهگونهای
کهتنهابانوعیزیرکیوتیزهوشیمیتوانآنهارادریافتوکشفکرد)بحیری،

۱۳7۶ش،۳۵(.
ابنقیمدراعالمالموقعینگوید:»درعرفاهللغتاستعمالحیلهبیشتر
درطرفخفیهایاستکهکشفآناحتیاجبهتفّطنوزکاءدارد«)ابنقیم

الجوزیه،پیشین،ج۳،۲۵۲(.
بنابراینمیتوانگفتکهحیلهبهمفهوملغویخودرفتاریاتصرفیخاص
استکهشخصبهکمکآنازحالتیبهحالتدیگردرمیآیدیاعبارتاست

ازراهچارهایکهانسانبرایکارخویشمیاندیشد.

1-1-1-2- حیله در اصطالح فقها
حیلهدرمصطلحفقهاعبارتاستاز:»التََّوُصُل اِلی امٍر رشعٍی ِمن طَریٍق حالٍل 
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او حراٍم«)شیخطوسی،۱۳87ق،ج۵،۹۵(.رسیدنبهیکمطلوبشرعیو

هدفمشروع،چهاینکهراهرسیدنبهآن،امرحاللیباشد،یاراهمذکورخود
غیرمشروعباشد،چنینچیزیحیلهاست.

»حیلهدرایناصطالحبهمعنایدرپیشگرفتنراههایآمیختهبهزیرکی
گردد« حاصل خاص هدفی رهگذر این از تا است شرعی ادله با برخورد در

)بحیری،پیشین،۳۳(.
دیدگاههای و شده مطرح گوناگون مذاهب فقه در معنی همین به حیله

مختلفیازجوازتاحرمتسختگیرانهدربرابرآنارائهگردیدهاست..
بنابراین»حیلههاهمجنبهمثبتدارندوهمجنبهمنفی«)مکارمشیرازی،

پیشین،۱7(.
پسبهنظرمیرسدایناصطالحدرحوزهشریعتبهمعنایراهوشیوهای
استکهشخصدرپیشمیگیردتاازرهگذرآنوضعیتخودرادربرابرادله
شرعیهتغییردهدوکاریکندکهکاراویاخوداوازشمولدلیلیبهمشمول
دلیلیدیگردرآیدویااصالازحوزهاشتمالادلهالزامکنندهشرع،خواهحرمتو

خواهوجوبوهمانندآنخارجشود.

1-1-1-3- حیله در قرآن
»ِحَول«اسمفعلاستبهمعنیانتقال،همانطورکهدرقرآنآمده»خالدیَن 
فیها ال یَبْغوَن عنها ِحَوال«،جاودانهدرآنخواهندبود،وازآنجادرخواستانتقال

نمیکنند)کهف،۱08(.
تحویلبهمعنایانتقالونقلآمدهاست:»فال یَملِکوَن کَشَف الُضِّ َعنکم و ال 
تَحویال«،نهاختیاریدارندکهازشمادفعزیانکنندونهآنکهبالییراازشما

بگردانند)اسراء،۵۶(.
حیلهبهمعنیچارهایاستکهشخصدرتدبیرکارشبهآنمتوسلمیشود
وآنیکنوعتغیُّروانفصالازحالاولاست:»ال یَْستَطیعوَن حیلًه و ال یَهتدوَن 

«،چارهجویینتوانندوراهینیابند)نساء،۹8(. َسبیالً
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کلمهحیلهفقطیکباردرقرآن،آنهمدرسورهنساء،آیه۹8بهکاررفته
است)ر.ک،عبدالباقی،۱۳۶۴ق،۲۲۱(.

حیلهدراینآیهازنظربناءبروزنفِعلَهبهمعناینوعیازحیلولهیعنیحائل
شدناست،ولیبعداًمثلاسمآلتاستعمالشدهاستوبنابراینحیلهیعنی
چیزیکهبهوسیلهآنبینیکشیءوشیءدیگرحائلشوندوغالباًدرامور
راغبمیگوید:»معنی که استعمالمیشود.طوری مذموم کارهای و پنهانی

تغّیردرمادهاینآیهنهفتهاست«)راغباصفهانی،۱۳87ش،۱۳۹(.
طبرسیگوید:»حیلهبهمعنیتدبیراست،یعنیزنانوکودکانناتوانیکه
تدبیرینمیتوانندداشتهباشندوراهیرابلدنیستندکهخودراازمکهخالص
کنند.مجاهدوُقتادهگویند:بهواسطهاینکهراهرانمیشناسند.نمیتوانندراه

مدینهراپیداکنند«)طبرسی،۱۳7۴ق،ج۳،۱۵0(.
عالمهطباطباییمعتقداست:»درجایدیگرحیلهبهمعنیوسیله،چارهو
قدرتیاستکهمستضعفینواقعیبرایرفعمحذوریتهایشرع،ازناحیهکفارو

مشرکینبهکارمیبندند«.)طباطبایی،۱۳77ق،ج۵،8۱و8۲(
درادعیهمختلفیکهازائمهنقلشده،مثلدعایصباحامیرالمومنین،
)فکیف حیلتی یا ستار العیوب(ودعایروزچهارشنبه)وانقطعت حیلته(،حیلهبه

کاربردهشدهاست،آنهمبهمعنیچارهوراهنجات.
نتیجهآنکهدردعاهاوبسیاریازآیاتقرآن،کلمهحیلهبهمعنایچارهو

راهچارهاستونهبهمعنایمذمومکلمه.

1-1-1-4- حیله و واژه های مشابه
بهدلیلکثرتبرداشتعرفیازواژهحیله،یعنیبرداشتمعنیمذمومآن،
معانیهمچوننیرنگودسیسهوفریبازاینکلمهاقتباسمیگردد.فلذاما
نیزبهبررسیواژههاییدراینراستاوهمردیفاینمعانیهمچونخدعه،کید

ومکرو...میپردازیم:
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1-1-1-4-1- خدعه
خدعه:َخَدَعه،ِخدَعاً:فریفتن.

خدعهبرابراستبامکروحیله،نیتبدداشتن،نیرنگیکهدرجنگبهکار
میرود،ُخّداعوُمخاِدعیعنیحیلهگروحقهبازوَخیَدعبهمعنیکسیاست
کهبردوستیاواعتمادنمیتوانکردواِخداعازباباِفعالبهمعنیپنهانکردن

چیزیاست.)ر.ک،ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج8،۶۳(
»اِنَّ املنافقیَن یُخادعوَن اللَه و هو خاِدُعهم«،منافقان،باخدانیرنگمیکنند،و

حالآنکهاوباآناننیرنگخواهدکرد)نساء.۱۴۲(.
سؤال:آیامیشودبهخداوندنسبتمخادعهداد؟

ازصفتهای ابتداییمذموماستو پاسخ:خدعهنیزمثلمکراست.مکر
ناپسند.ولیمکردرمقابلمکرممدوحوقابلستایشاست.مکروخدعهخدا
درمقامثانیآمدهولذامکرپسندیدهاست.فریبدادنوحیلهکردندراثرجهل

ونقصاناستوخداازآندوبهدوراست.
»کلمهُخدعه،کلمهایاستقرآنی،هممعناباحیلهومشتقاتآنکه8بار

درآیاتمختلفبهکاررفتهاست«)عبدالباقی،پیشین،۲۲7(.
بهمعنی نیز استوخدیعه فریب و بهمعنیمکر نیز»خدعه فارسی در
خدعه،مکروحیلهمیباشدکهخدایع،جمعآنمیباشد«)دهخدا،۱۳۳8ش،

ج۴،۳0۶(.

1-1-1-4-2- کید
کید:همبهصورتمذموموهمبهصورتممدوحبهکاربردهشدهولیآنچه
بیشتربهذهنمامتبادرمیگرددمعنایمذمومآناستکههماننیرنگومکر

وفریبطرفمقابلاست،باقصداضراروسوءنیت.
درکنارحیلهواژهکیدراداریمکهآنهمبهمعناینیرنگ،تزویروخشمبه
کاررفتهاست.مکیده:نیرنگ،تزویر،اسبابچینیومکائِدجمعاستبهمعنی
مکروخدعهوکید:حیله،مکر،بدسگالیوَکیدیازرویمکروحیله)سیاح،

پیشین،۱770(.
راغبگوید:»کیدنوعیحیلهاستکهگاهیمذموموگاهیممدوحاست،
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هرچنددرمذمومبیشتراست.بهتراستآنرادرصورتممدوحبودن،تدبیر
یوسف«. برای کردیم تدبیر چنین لِیوُسَف«. کِْدنا  »کذلک  مثل: کنیم، معنی

)یوسف،7۶()راغباصفهانی،۱۳87ش،۲۵(.

1-1-1-4-3- مکر
مکر:درکنارواژهحیلهمعموالمکرنیزبهکارمیرودکهباآنمترادفاست.
»مکر:فریب،نیرنگوزرنگی؛مکره:خدعه؛مکار:حیلهگر،آبزیرهکار،

ناقال؛ماکر:فریبنده،بداندیش«)ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج۵،۱8۳(.
المنارآمده:مکردراصلتدبیرمخفیاستکهمکرشدهرابهآنچه »در
گماننمیکردمیِکشدواغلبدرتدبیربدبهکارمیرود.اینکهدرقاموسگفته:
»المکر«:»الخدیعه«ودرصّحاحآمده:»المکر«:»االحتیالوالخدیعه«هردو

معنایغالبرادرنظرگرفتهاند«)دهخدا،۱۳۳8ش،ج۱7،۶7(.
يُِّئ إاِلَّ  يِِّئ َو ال يَحيُق الَْمْكُر السَّ درقرآنکریمآمده:»اْسِتْكباراً ِف اْلَرِْض َو َمْكَر السَّ
ِبأَْهلِه«)فاطر،۴۳(انگیزهاینکارشانفقطگردنکشیدررویِزمینونیرنگ

الَسیِّیء اینجاوصف زشتبودونیرنگزشتجزدامنصاحبشرانگیرد.در
میرساندکهمکرفینفسهگاهیَسیءاستوگاهیحسن.

اماالزماستبهسهنکتهاشارهشود:
۱-دربسیاریازآیاتآنگاهکهنسبتمکربهخداارادهشده،مکردرمرتبه
ثانیاست،یعنیاولمکربدکاراندرمقابلدینحقودستورخداونداست،

سپسمکرخدا.
۲-مکرخداهمانتدبیرخداوتقدیراتیاستکهمنجربهحرمانوعذاب

بدکارانمیشود.
۳-»گاهیمکرمنسوببهخدا،مکرابتداییاست،وبعضاًمرادازمکرعذاب

خداست«)قرشی،۱۳78ش،۲۶۵(.
نتیجهبحثایناستکهسهواژهخدعه،کیدومکر،واژههایینزدیکیابرابر
واژهحیلههستندکهدرلغتبرهرچیزیاطالقمیشودکهانجامدهندهاش
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خالفآنچهراکهظاهرشاقتضاداردازآنقصدمیکند.واژههایسهگانهمکر،
خدعهوکیدبرچیزیاطالقمیشودکهانجامدهندهاشبخواهدباآنبهکسی
کهاستحقاقنداردبدیبرساند.بههمینمعناستکهپیامبرفرمودند:»مکر
وخدیعهانجامدهندهاشرابهدوزخمیکشاند«)العینی،۱۹80م،ج۱۱،۲۶۳(.

1-1-1-4-4- تدلیس و غش
درکتبحقوقیجدید،حیله،احتیال،تدلیسوغشنیزاستفادهشدهاست.
و»اماتدلیسازمادهَدلََسبهمعنیُخدعه،فریب،نیرنگومکراست.َدلََّسو
تَدلیساًبهمعنیپنهانکردنعیبمتاعازخریداراست«)ابنمنظور،پیشین،ج
۶،ص۱8۶(.ازنظرحقوقی-فقهی،تدلیس،اعمالیاستکهموجبفریبطرف

معاملهشود.)ماده۴۳8قانونمدنی(
تقلبی مانندضربمسکوک استعمالمیشود بهمعنیغشهم »تدلیس
کهنوعیازتدلیساستودراینصورتتدلیسمفهومجزائیدارد«)جعفری

لنگرودی،۱۳8۴ش،۱۴۵،ش۱۱77(.
»تدلیسازبابتفعیلوازدلسبهمعنایظلمتوتاریکیاستوتدلیس
آناستکهبهوسیلهکارهایخود،واقعراازنظربپوشاند،آنچنانکهتاریکی،

چشمراازدیدنبازمیدارد«)فیض،۱۳7۶ش،۲8۹(.
را زنی آرایشگر، یعنی مّشاطه که است این آن و ماشطه، تدلیس »مانند
بهنحویآرایشکندکهصورتاصلیاومعلومنشود.یعنیزیبائیهاییرادروی
بنمایدکهنیستوسپساوراشوهردهندیااگرکنیزاستبفروشند«)جابری

عربلو،۱۳۶۲،ش7۴(.
فقهانیزتدلیسماشطهراازجملهمکاسبمحرمهمیدانند)ر.ک،شهید

ثانی،۱۴۱0ق،ج۳،۲۱۶(.
درحالحاضراستعمالواژه،تدلیسدرحقوقموضوعهخیلیبیشتراست
تافقه،لذاتوضیحاتومثالهایبیشتردرمورداینواژهدرمفهومتقلبکهدر

بحثحقوقیمطرحمیشودخواهدآمد.
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بهحیلههای برمیگردد اکثرموارد تدلیسدر لفظ بنابراینمیتوانگفت
نامشروعوحرامودیدهنشدهکهازایناصطالحبرایحیلههایشرعیاستفاده

شود.
»َغش:کلمهایاستعربیبهمعنینیرنگسازی،تزویروحیلهبازی؛ِغش
یعنیُخدعه،فریب.نادرستیبیوفایی؛ُغش:بهمعنیفریبندهوخائن؛َغّشاس
یعنیکالهبردار،متقلبخدعهکننده؛غاشیعنیخائن«)ابنمنظور،پیشین،

ج۶،۳۲۳(.
درفارسی»غشبهمعنیخیانت،ِحقد،سیاهیقلب،تیرگیدرهرچیزی،
هرچیزکدروآلوده،چیزیکمبهاکهباچیزگرانبهامخلوطکنند،مانندفلز

کمبهاراکهبازریاسیمترکیبکنند«)دهخدا،پیشین،ج۱7،۳۳(.
الِغش:خیانت،دغلکاریوکالهبرداری.

»ِغش:)مدنی–جزا(کارخالفواقعکهظاهریدرصورتدارد،تقلبدر
مسکوکاتَغشاست.غشازمظاهرخیانتاست«)جعفریلنگرودی،۱۳78

ش،ج۴،۲7و۲8،ش۱0۱7(.
ِغشدرفقهازجرایممربوطبهتقلبدرکسباست؛خواهبهصورتاخفاء
عیبمالباشد،خواهبهصورتاظهارصفتکمالیکهدرمالموردعقدوجود
ندارد.مجرمعالوهبرمسئولیتکیفریضامنتصرفدرمالطرفاست.این

جرمباکالهبرداریدراصطالحاتکیفریجدیدفرقدارد.
غشازنظراصطالحیدرمعامله،به»فعلمخلوطیاممزوجکردنکاالهای
کمارزشکهموردمعاملهوتراضیقرارنگرفته،باکاالیموردمعاملهبدوناطالع
طرفدیگروتسلیمآن،بهعنوانهمانکاالییکهموضوعمعاملهموردتراضی

بودهاستاطالقمیشود«)جعفریلنگرودی،پیشین،۴۹۱،ش۳۹۱۹(.
بنابراینبهدوصورتمیتوانآنراتقسیمکرد:

۱-مخلوطکردنشیئیکهازحیثکیفیت،دردرجهپایینترقراردارد،
دراینغشدوکاالییکهباهممخلوطوممزوجشدهاند،همجنسهستند،
اماازحیثوصفکیفیت،یکیبرترازدیگریاستوخریدارکاالهاییبرتررا
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