
 2158�مارۀ ثبت:   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه باب سب
 ترینمهمتري در باب محرمات قولی در برابر دیگران رسیدیم که تر و عمومیضمن بررسی بحث سب به مباحث کالن

و آزار  ایذاء و دیگريعنوان اهانت و توهین  دور اقوال و روابط انسان با دیگران، بلکه در اقوال و افعال دم رَّحَ عناوین عامه مُ

 بود. رساندن

زیادي م است که مسائل اکذب امر حر مطرح نیست.ارتباط انسان با دیگران در کذب فقط  ولی نیز مطرح استعنوان کذب 

ید در دو آم به حساب اامر حر عنوانبهتواند انسان با دیگران می اتوزه ارتباطخاص در ح طوربه چه، ولی آنگیردبرمیرا در 

 شود.خالصه میو آزار رساندن  ایذاءعنوان  وعنوان اهانت و توهین  یعنیاي عنوان کلیدي و ریشه

 سب بندي بابتقسیم
 ایذاءو اهانت قولی و  اهانت فعلی یعنی گرفت.میصورت تقسیم فعلی و قولی  هرکدامداشتند و ذیل  هاییتفاوتاین دو  

یک تسلسل و ترتب از عام  صورتبهو انواعی داشت که  یو اهانت قولی اقسام و فروعات ایذاءاز  هرکدام. قولی ایذاءفعلی و 

-وجود دارد چنین تقسیم ایذاءگاهی هم در آن  وکه یکی از انواع اهانت قولی است  در بحث سبمثالً  .شدمی تنظیم به خاص

از یک  هاییبخشبه  و. شداشاره  هاگروهبه دو تا معیار کلی در محرمات در روابط میان افراد و  لذا. صورت گرفت نديب

  ارائه شد.خاص  طوربهالبته  در بحث سب آنجامع  هنقش ه شد. و تا حدياز محرمات پرداخت منظومه جامع

 نقطه مقابل سب
هاي بحث چراکهشود اشاره  ممدوح است نیز آنچهباید به مقابل این محرمات و مضمومات در روابط میان افراد  قطهدر ن

 است مثلامر شده عناوینی ه بافراد روابط  دردر قرآن در حوزه اقوال  .ارزشمندي وجود دارد که جاي بحث و سخن فقهی دارد

بدون  . لذاهااینو امثال  ایذاءمقابل اقوالی مثل سبّ و لعن و اهانت و یعنی ، قول سدید، قول حسن و قول معروف قول لیِّن

وجود بود چند عنوان اصلی  ایذاءم اصلی که اهانت و اه مقابل این دو حرقطکه ن کنیماشاره میاینکه بخواهیم وارد بحث شویم 

 .و رجحان دارداست شود گفت این است که ممدوح شمرده شده فعالً آنچه می .شده استکه به آن ترغیب دارد 
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 بندي این بابتقسیم
عنوان  مثالً .در حد وجوب است بعضی از آن در حد استحباب است ممدوحات روابط بین فردي بعضی مراتب و موارد

سود رساندن  یا مثالًاست و واجب ت دیگران ، اکرام دیگران و حفظ حرمت و حریم کراممؤمناکرام  است. اکرام مقابل اهانت

قرار دارند و سلسله مراتبی پیدا است. در حقیقت در برابر آن دو عنوان مضموم کلی در اقوال و افعال  ایذاءمقابل که  به دیگران

ی که مورد اکرام قرار مختلف هايگروهانواع اکرام، درجات اکرام،  ازجملهگیرد مسائل زیادي قرار میاین دو عنوان ذیل  نند.کمی

هم  هاآن و همه واجب مؤکد است و گاهیبرحسب مورد گاهی واجب و گاهی مستحب و گاهی مستحب مؤکد که گیرند می

جامعی صورت نگرفته بحث در این باب مع االسف  دانست.بحث اخالقی  را صرفاً  هاآنشود د و نمیناحکام فقهی جدي دار

عناوین  هشود همسه عنوان خیلی عام است که در ذیل آن می تقریباً این دو .گیردبه نحوي در اینجا قرار می نیز رحمصله است.

این دو در ذیل  انواع عناوین و واجبات و مستحبات این استقراء تامی است ولی تقریباً توان گفترا تقریباً گنجاند. البته نمی

 دارد. وجوب نسبت بهتري ته استحباب دامنه وسیعن طرف البد. در اینگیرعنوان عام قرار می

 دامنه روایی
الب روایات محرمات در روابط که غ طورهمان باید بررسی شود.جهاد با نفس ابواب  احکام عشرت و ،ابواب فعل معروف

گروهی با قیودي میان فردي والبته پیشنهاد ما این است که در حوزه فقه باب روابط میاناست. فردي در همین ابواب آمده میان

ه مناسبی پیدا کند و در یک کتاب ر فقه جایگاد تا قرار گیرد موردتوجهآن محرمات  بر اساسکه باید بگوییم گشوده شود و 

  است و احکام فقهی بسیار مهمی دارد. ابتالبسیار مورد  چراکهمنظم و جدید فقهی قرار گیرد. 

 باب سحر
نقل به طبع ایشان و حتی قبل از ایشان در بخش افعال محرمه  کهترتیبی که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ و دیگرانی  با

 .رسیدیم به سب و بعد از آن سحر اندپیش رفتهترتیب حروف الفبا  با تدر این قسم شده و

 فراوان دارد. بحث سحر از مباحث بسیار مهمی است که در فقه مطرح شده و جاي بسط کالم و سخن
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 نکات مقدماتی

 تعریف علم سحر. 1
 بندي علومتقسیم

که  گذشتسابق در بحث تنجیم بود  هايبحثاست که در  یآید، این جهتعلوم غریبه به حساب می هبحث سحر در زمر

 ،تجربی ،نظري ،عقلیشود. علوم طبیعی و معمولی انواعی دارد که معمولی تقسیم می ،عادي ،علوم به علوم غریبه و علوم طبیعی

قرار  علوم غریبهبه نام قسمی  هااینر برابر داست که علوم عادي و متعارف است.  هااینعلوم عرفانی و امثال  ،حیانیو ،دینی

 است. از قدیم انواعی از علوم غریبه متعارف بوده ءو بین علما هاحوزهدر  .ه خود اقسامی داردک دارد

 تعریف علوم غریبه
اي دارد هویژ هايروشبلکه  ،آیدمتعارف نظري و تجربی به دست نمی هايروشلوم غریبه علومی است که با مقصود از ع

مخصوصاً علم حروف  هستند.علوم غریبه  همه جزء که و غیرهها، کهانت و سحر ، پیشگوییطلسماتانواع علم حروف، علم  از

در اند. داشته خاص به علم حروف توجهو خیلی از بزرگان الدین عربی محی مثالً است خیلی رواج داشته ءدر بین علما که

و قابل  شده یمتعارف و عادي نیست که بشود با قواعد متعارف علماین علم  هايروش. اندواقعیاتی قائل هاآننیز روایات 

 به معناي عام است. ایشآزمقابلتجربی به معناي علم امروزي نیست ولی به نحوي ود. البته کسی ش هر یادگیري براي

 در فقه غیرمتعارفم علو
آن مانعی  علمی باشد که ممارست به غیرمتعارفعلوم این ممکن است بین  .ستنیفقهی باطل  ازنظر غیرمتعارفعلوم همه 

تعلیم  به ه است. در فقه التربیۀ نیزشدنعلوم غریبه  دردر کتب فقهی بحث جامعی  حالتابهلبته ا .نداشته باشد مانند علم حروف

  خته شد.م سحر کمی پرداو تعلّ 

 بنديجمع
جایگاه  د و نهایتاً گردمشخص  هاآنو هم ارزش واقعی  شدهفیتعرو  بازشناسیهم  جانبههمه باید به صورتعلوم غریبه 

علوم غریبه  همهواحدي بر کلی حکم  .گیردتبیین شود. سحر هم در این مجموعه قرار می هاآندر فقه و احکام فقهی  هاآن

 ست.کار جدیدي ا نیازمند لذاشود نمی
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 جایگاه سحر در علوم. 2
 علمی مستقل

منتقل و استاد و شاگرد  سینهبهسینه صورتبهدانشی است و کتب دارد و  .دارد مستقل ییک علم هویت عنوانبهبحث سحر 

 موضوع و ذاتی علم سحر که قاعدتاً  بُعد استقاللی و هویت بر اینعالوه  .البته ذوق شخصی در آن دخالت دارد شود.می

  .توانیم دقیق راجع به آن سخن بگوییمنمی داریمن به آن تسلطدارد که چون ی محمول

 در علم کالم
شود از بحث معجزه که در کالم مطرح می چراکه. در علم کالم ازجملهقرار گرفته است  موردتوجهسحر در چند علم دیگر 

 طبعًا در کالم جاي بحث دارد.  لذا بوده است. »الفرق بین االعجاز و السحر ما« در این علمجدي  بسیاراي هسؤال

 شناسیمعرفتدر 
قرار  موردبحث بر واقعیت مبتنی است واقعیت دارد و از آنتواند در فلسفه از این حیث که چه مقدار از جهت دیگر سحر می

 . درستها و قضایااي از گزارهمجموعهو  دانشی وسیعاپیستمولوژي یا  شناسیمعرفتدر مباحث سحر  درواقع. یعنی گیرد

بحث ضمن مباحث کالمی این گرچه . نماستحقیقتکند و چه مقدار واقع را منعکس می شود که سحرمیبحث  شناسیمعرفت

جامع و  را دارد که چندان خود گاهجای شناسیمعرفتحقیقت بحث فلسفی و در ولی  است حدیثی آمدهو هاي تفسیري یا بحث

 .ه استشدندقیق کار 

 در علم الحدیث
 است.دیث فراوانی داریم سحر مطرح شده احا اینکهو علم الحدیث هم به دلیل  شناسیحدیثکتب تفسیري در  عالوه بر

 در اخالق
  .ودشمطرح می وبیشکم آن به لحاظ بعد اخالقی و حسن و قبح اخالقی دیگر در اخالق سوياز 

 در شیمی
باید مشخص شود که  هااینتوان سحر را به علم کیمیا و شیمی و تنجیم و غیره ربط داد البته از حیث تفاوت می وبیشکم

 چه ارتباطی دارند. 

 در علم طب
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 کند آمده است.اي که ابطال سحر میدر علم طب مفصالً مطرح است. در کتب طبی ابطال سحر و ادعیه

 

  ،بررسیقابلهم  شناسیدین، فلسفه دین و شناسیجامعهعالوه بر علوم مطرح شده جایگاه سحر در روانشناسی 

 است.

 

 در فقه
  است. قرار گرفته موردبحث جایگاهدر علم فقه در چند سحر 

  ه؟ساحر کافر است یا نآیا و اینکه  در بحث مسلم و کافر .1

 .شودسحر یک کسب حرام تلقی می کهازآنجاییدر مکاسب محرمه  .2

این حیث در حدود و  لذادانند و می یا تعزیر دارد که بعضی حدش را قتلآیا سحر حد  .در بحث حدود و تعزیرات .3

 شود.تعزیرات مطرح می

  فقهی دیگري هم داشته باشد. هايمناسبتممکن است که البته 

 سحر در منابع دینی. 3
 سحر در قرآن

ک به شصت مورد واژه سحر و در آیات شریفه قرآن تقریباً نزدی. اي داردو متون دینی جایگاه برجستهبحث سحر در منابع 

ایشان ظاهراً  .نیست گونهاین دانسته لکنحدود هفتاد مورد تعداد را  سبحانی  استادکالم است. در  به کار رفته مشتقات آن

 اند.ملحق به سحر کردهربطی به بحث ما ندارد  و ي استبه معناي دیگر کهرا امثالهم اسحار و 

 موارد استعمال
کَذلِکَ ما أَتَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ  « .ساحرند هاآناتهام کفار به پیامبران و انبیاء و متهم کردن انبیاء به اینکه  .1

تکرار شده ) السالمعلیه(مشهور حضرت موسی و قصهدر مورد پیامبر اعظم  مسئلههمین  )51(الذاریات/» إِالَّ قالُوا ساحِرٌ

 است.

وي و کالم  جاذبهکردند و نفوذ و احساس عجز می پیامبران وقتی در مقابل وردهاي وحی به سحردستامتصف کردن و  .2

کَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ والِدَتِ عَلَیْکَ وَ عَلى إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتی . «دیدندرا میوحی 
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 مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ بِإِذْنی النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْالً وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ

إِسْرائیلَ عَنْکَ  وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنی بِإِذْنی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنی ذْنیفَتَنْفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِ

 »)110مائده/( إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ

 آیات سحر ترینمهم

آیات سحر است که مربوط به سحري است که یهود در بابل داشتند و در آن جامعه رواج  ترینمهمسوره بقره از  102آیه 

 سوره بقره است. 102آیه  درموارد در باب سحر است  ترینعمدهکنیم  بنديدستهاگر بخواهیم  بود.پیدا کرده 

مُلْکِ سُلَیْمَنَ  وَ مَا َکفَرَ سُلَْیمَنُ وَ لَاکِنَّ  وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ  «است  235 صفحهاین آیه در جلد اول المیزان  

یَقُولَا إِنَّمَا نحَُن  دٍ حَتىَیُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ  وَ مَا

بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ  فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ  فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ  وَ مَا هُم بِضَارِّینَ

وَ َلوْ أَنَّهُمْ ) 102(انُواْ یَعْلَمُونَوَ لَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ  لَوْ کَوَ لَا یَنفَعُهُمْ  

 »  )103(ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَمَثُوبَۀٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَیرٌ  لَّوْ کاَنُواْ یَعْلَمُونَ

 ترین آیهپر احتمال
آیه است عالوه بر این، قرآن کریم است که در جلد اول المیزان بحث شده  مورد سحر آیه در ترینمهم این آیه شریفه تقریباً 

به چه کسی  اتَّبَعُواْکه ضمیر  کننددر ضمن آیه بیان میآیات به لحاظ تعدد احتماالت است. مرحوم عالمه  ترینمهماز 

کند و جمله به جمله احتماالتش را ذکر می طورهمینچیست و  عَلىَیعنی چه، شیاطین چه کسانی هستند، و  تَتْلُواْ، گرددبرمی

إذا ضربت بعض األرقام التی ذکرناها من االحتماالت فی البعض اآلخر، ارتقى االحتماالت إلى کمیۀ عجیبۀ  «که  فرمایدمیبعد 

زار احتمال در این آیه و دویست و شصت ه میلیونیکیعنی »  مائتین و ستین ألف احتمال!. و هی ما یقرب من ألف ألف و

  .ی و هم بحث فلسفییند و هم بحث روادارمرحوم عالمه اینجا هم بحث تفصیلی  وجود دارد.

 در المیزان سحر
ودو روایت را جا حدود سیینسه است و در اومرحوم عالمه به این بحث پرداخته یکی جلد شصت هایی کهبخش ازجملهو 

شش هم وجلد نود در اند.و هم بحث مفصلی کرده شده است هم روایت آورده نیزوهشت و شصت پنجاه جلدو در  اندنقل کرده

 .استفاده خواهیم کرد هاآندر ادامه از  است که دو جلد دیگر بحث مالئکه مطرح شده است. دردعا براي دفع سحر آمده 
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توان گفت شاید به صد روایت در منابع شیعه و سنی برسد. و حتماً کمتر از جمع کل روایات در باب سحر گرچه دقیق نمی

 این نیست.

 

 سحر در تاریخ. 4
بحث سحر  هاتمدندر همه اقوام و ملل و کهن دارد و تقریباً  ايتاریخی بحث سحر در تاریخ تمدن بشري سابقه ازلحاظ

، سالطین گردند بخصوص در دربارپیدا می ايبلندمرتبهگاهی ساحرین و اهل سحر جایگاه بزرگ و  است. مطرح بوده

. گاهی این طبقه یک صنف و طبقه بودند ساحران نیزکردند و جایگاه باالي داشتند هاي میپیشگویی انکه منجم طورهمان

 .شدندمیصاحب نفوذ زیادي در دربارها و جوامع 

شاید نشود هیچ تمدن و قومی  است.بنابراین سحر یک امر ریشه دارد در تاریخ تمدن بشري است و در تمام اقوام و ملل  

 .پیدا کرد که به نحوي مبتال به علوم غریبه و بخصوص سحر نباشدرا 

 جایگاه اجتماعی سحر. 5
اي پیشرفته واحوالاوضاعاروپا و آمریکا که در بعضی جوامع وجود دارد و عجیب این است که حتی در سحر هم  اکنونهم

و  شناسیجامعه نوعیرواج نیست که جاي شگفتی دارد. لذا سحر هم بیچندان سحر  استو پیشتاز علوم جدید  دارد

و  شناختیروانو ارزیابی  تحلیلقابلدارد، وجود این جایگاه و اهمیت که امروز هم کمابیش  به دلیل .خاص دارد شناختیروان

منتفی نیست و در  بحث سحرکشورهاي آفریقایی و در بعضی کشورها هم که پیشرفته هستند در برخی  .است شناختیجامعه

 دارند.  وجود بعضی کشورها مثل نظام پزشکی نظام سحر

  به سحر و کهانت و شعبدهانحرافی امروزه  و جریانات فکري و اعتقادي و عملی هاعرفانبسیاري از این 

 .گرددبرمی
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