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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نکات مقدماتی باب سحر

 مقدمه
هاي هدیدگا وبحث سحر و جادو از زوایاي  .سحر استشود که در باب مکاسب محرمه مطرح می یکی از مباحثی مهمی

دیگر روشن شد که در چند جاي فقه بحث سحر  سويشود. و از به نحوي مطرح میو مختلف در علوم متعدد جایگاه دارد 

 ه است.مطرح شد

 سحربه  شناسانهجامعهنگاه 
یک مقوله تلقی  یعنی سحر و دین را معرفی کرده است. دین و جادورا نهادهاي اجتماعی یکی از جامه شناسی  کتبدر 

 دونزدیکی بحث اعجاز و سحر در ذهنشان است که این ست.و عمق به قضایا نگاه مادي و بدون دقتبرداشت  سرّ این .کنندمی

این در نگاه مادي حاکم بر است که مثل دعا و نیایش و شفا مطرح  يدیگر در دین شعائر سوياز  .دانندرا از یک مقوله می

خفی مثل سحر و  یآن تأثیرات از طریق علم رند کهگذامیجامعه شناسی این مسائل تأثیراتی از طرق غیبی بر این عالم نوع 

به همین دلیل است که تفکیک مسئله است. شناسی چنین ربطی داده شده  هلذا در بعضی کتب جامع .شودطلسمات انجام می

  .در کتب کالمی مطرح است ودر اصل دین مهم  و از تأثیرات دعا و شفا سحر از معجزه

 درآمدزایی سحر
براي سحر و  يحیث است که سحر و جادو یک مقوله درآمدزا بوده و افراداین محرمه از در مکاسب سحر طرح بحث 

-است بر خالف سب که بعضی می به این مناسبت طبعاً در مکاسب آمده و حتی امروزه هم چنین است. شدنداجیر می جادو

اینجا بیشتر مد نظر است درآمدزایی خود آن چه  .دیگري دارد بحثالبته آالت و ادوات سحر  مطرح شده است.راداً گفتند استط

طبعاً امر رایجی است و جاي  چرا که شوداینجا مطرح می نیز آن به همین مناسبت بحث تعلیم و تعلُّم است. سحر براي ساحر

  بحث اصولی و اساسی دارد.

  .ستقل بحث نشده است: احضار ارواح و تسخیر اجنه و ارتباط با مالئکه در بحث سحر مطرح است گرچه به طور متذکر
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 مباحث این باب
 و جادو سحر عملیات حکم مقام اول:  .1

 ب به سحرتکسّ حکممقام دوم:  .2

 تعلیم و تعلُّم سحر حکممقام سوم:  .3

 تعریف سحر
  ءفقها بیاندر  است. ءفقهانگاهی به تعریف سحر و جادو در لغت و اصطالح  ،اولین بحث در مقام اول بعد از بیان مقدمات

بلکه اي در باب سحر نیست، حقیقت خاص شرعی و فقهی یا اصطالح ویژه مبین آنهاتوجه داشت که کلمات نکته باید به این 

واژه سحر در آیات شریفه یا در و عرفی است. لذا  ات ذهنیربازشناسی ارتکازات و تباد ولغت  بر ظرهاي نابیشتر تحلیل

 گویندبنابراین اول ببینیم لغویین چه می .است ءکه عندالعرف و العقال مان معنايهبه  بلکه داردروایات اصطالح خاص شرعی ن

 ی است واال اصطالحعرفو ات عقالیی ربراي کشف ارتکازات و تباد ايهر دو اشارهکه  . چرابعد ببینیم فقها چه تعبیري دارند و

 خاصی در اینجا وجود ندارد.

 بحث لغوي سحر
 مبناي لغت

این  .بخصوص در مسائلی که واقعیت خارجی آن ملموس است و مردم با آن ارتباط دارند .االسم استبناي لغت بر شرح 

 بیان کند. اینکه لغت تعریف جامع و مانعی بدهد کمتر مصداق دارد. را طور نیست که لغت به صورت حقیقی، جنس و فصل آن

  .کارگشاست زدر این حد نی البته باید با همین نگاه به آن توجه کرد نیزاینجا 

 ریشه کلمه
به عنوان عمل و اقدام خاص و یک واقعیت ویژه در  براي سحرثانوي  یمعنایوي، ریشه واژه سحر در بعضی کتب لغغیر از 

براي اینکه به نحوي است. منتقل به این معنا شده  است وئ معناي اصلی سحر صَرفُ شدر بخش اول  بیان شده است.خارج 

  .کندنصرف میانسان از حق به باطل م
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 معناي خاص سحر

 العین
هر چه که شیطان در آنجا »  کل ما کان من الشیطان فیه معونۀ «است قدیمی و معتبر است آمده  یدر کتاب العین که کتاب

آن  » السِّحْر: األخذة التی تأخذ العین «که است عین آمده الکمک شیطان در آنجا مطرح است. در جمله دیگري در  .کمک کند

شود شود باعث مییعنی آن عملی که انجام می»  اعیُنَ الناس اسحرو«  .گیردرباید و میآید و چشم را میکه می است گیرایی

 که کنددهد و محصورش میخالف واقع را طوري نشان می دیده شود.نگذارد آن واقع  و که چشم انسانها را برباید و بگیرد

 فرعون محقق شد. هحرگیرد مثل همان که در سبچشم را 

انسان کند و پرمی و گیردیعنی آن عملیات طوري است که چشم را می .اُخُذ که گفته شد یعنی نتیجه آن گیرایی سحر است

 .گیرایی در سحر است که همان ممکن است اَخذ هم باشد البتهبیند. جور دیگري می

 مجمع البحرین
صرف شده از  .مسحور یعنی کسی که مصروف است»  المسحور المصروف«  که است در مجمع البحرین این طور آمده

ربط معنی  .شوداز حالت طبیعی خودش برگردانده میاست و تصرف در او شده شود کسی که سحر می است.واقعیت اصلی 

رف یعنی ص دهد.برد و صرف میاین عملیات شخص مسحور را از حال طبیعی بیرون می که ثانوي با معناي اصلی این است

است که سحر باب این از پس معناي اصلی سحر همان صرف است و اطالق سحر بر معناي دوم  .برگرداندن از حال واقعی

 گرداند.را از حال طبیعی بر می شخصکند و همیشه تصرفی در دیگران می

هر سخن  » اإلنسان أو قلبه أو عقلهالسِّحْرُ بالکسر فالسکون کالم أو رقیۀ أو عمل یؤثر فی بدن « تعبیر دیگر این است که 

یا کاري که مؤثر در بدن انسان یا  ییا فعل است شدههایی که به صورت جدول به صورت خاص نوشته مییا رقیه همان نوشته

بل قا گونهدو  یؤثر فی بدن اإلنسان أو قلبه أو عقلهالبته  .کنداو را مریض می کند یا در عقل او تصرفی میمثالً  .عقل اوست

شود یا ، که مریض میاست یکی این که مقصود از انسان آن مسحوري است که در مورد او سحر انجام شده، تفسیر است

فرعون. گرچه  مثل قصه سحره شود، یا اینکه مقصود آن کسانی هستند که مشاهده کننده این سحرندتصرفی در عقل او می

 احتمال اول اظهر است. 

 اللغۀ مقاییس
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چند معناي اصلی در اینجا وجود  کهکند میبیان واژه دارد. لذا هاي اصلی ریشهبه عنایتی که است این  تابک ویژگی این

کلمات القرآن که همه جا فی تحقیق ال کتاب بخالف .گرداند ولی همیشه این جور نیستغالباً به یک معناي اصلی بر میو دارد 

 .یک مبناي اشتباه لغت شناسی دارد که در اصول آن را توضیح دادیم کهگرداند بر می کلمهبه ریشه واژه را 

 سه اصل دارد:ماده سِحر است یا سَحر » سحر اصولٌ ثَالثۀٌ متباینه«در مقاییس این طور دارد که 

  .هاي باالي قفسه سینه که متصل به حنجره استگویند قسمتبعضی میو یا یعنی ریه  عضوٌ من االعضاء .1

 .همان خدیعه و خدعه و نیرنگ و فریب است هُهخَدعٌ و شِب .2

 .بعد از نیمه شب تا اذان صبح است بینکه فاصله   وقت من االوقاة .3

قال قومٌ هو فرماید: می . و بعدگویندسَحَر می اولی را سَحر وسومی را .سِحر استیعنی  حرٌاَمَ الثانی فسِاما معناي دوم: 

حقیقت و واقعیت ندارد  یعنی .در قالب صحیح و درست نشان دادن را امر ناصحیحی یعنی االخراجُ الباطل فی صورة الحق

جوري از زیبق و آاللت و ادوات استفاده  .فرعون کردند هکه سحر يدهد مثل همان کارولی آن را به صورت حق نشان می

گویند این گاهی هم می خدیعهالهو و یقالُ  .کرددید و از آن وحشت میکردند که چشم مردم آن را اژدهاي بزرگی می

دهد آن عملیاتی که انجام می .همان خدعه استیعنی در واقع این تعابیر نقل شده در باب مفهوم در معناي دوم  .خدیعه است

 .که باطل را به صورت حق نشان دهد

 تاج العروس
شود به شیطان نزدیک میفرد کاري که  یعنی منهبُ فیه الی الشیطان بمعونۀٍ عملٌ یُقرَّاست در تاج العروس دو تا تعبیر آمده 

باط بین انسان و شیطان برقرار و نوعی ارتشود با کمک شیطان به شیطان نزدیک می یعنی انسان .گیردبا کمکی که از شیطان می

هر چه  ه فهو سحرماخذ قَّو دَ فَ طُو کل ما لَدارد  و بعد است. این همان تعبیري است که در معونۀ من الشیطان آمده شود.می

گویا اول کار شیطان و استفاده از شیطان و تصرف در اعین  .که ریشه واساس آن کار خفی و دقیق و ظریفی باشد سحر است

هایی که در آنها از قوانینی مخفی و خیلی ظریف و دور از دسترس استفاده می و بعضی کیمیاگري مثل شعبده گویدمی است بعد

 د.شوشامل می را نیز شده

 لسان العرب 
همان ارتباط  که هبُ فیه الی الشیطان و بمعونۀ منرِّقَالسحر عملٌ تُکند نقل میکه از متقدمین است در لسان العرب از اظهري 

ةُ التی تأخذ العین حتی یظن ان االمر کما و من السحر االُخذَبعد می فرماید است. با شیطان و معونه به شیطان را مطرح کرده 

کند واقعاً بیند که خیال میبیند و چنان هم میشود که حقیقت را خالف واقع میکه در چشم دیگران می است تصرفی آنو  یري
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آن چیزي  لذا ،حتی یُظَن اَنَ االمر کما یريکند چشم ربایی و چشم گیري می یعنی تاخذ العیناي که اُخذهآن  .همین طور است

         دهداینگونه نیست. و بعد ادامه می در حالی که واقعاً  و لیس االصل علی ما یري واقع است.همان کند بیند فکر میکه می

 . و سحر االخذ و کل ما لطف مأخذه و دقِ

  .و تعابیر جدیدي نیست استتقریباً همین تعابیر آمده  نیزو قاموس  حصحادر کتب 

 راغب مفردات
 :داردخاص ویژگی  چندمفردات راغب  

 فقط لغات مستعمل فی القرآن آمده است.و دایرة المعارف کل لغت نیست  .1

 .ي استوهمراه با یک نوع تحلیل و اجتهاد لغ .2
 و کاربردهاي استعمالی قرآن است. ويدش به کتب لغاستنا .3

 شود تنها به آن اکتفا کرد. نمی با این حال

  نسحر یقال علی معاال چنین آمده استدر مفردات 

. ها و تصرفات خیالی است که حقیقتی در آن نیستنیرنگ و خیال سازيو خدعه  لها الخُداع و تخییالت ال حقیقۀ :ولاال

کند و بخاطر دهد و تردستی میمثل آنچه که شعبده باز انجام می ۀ یده لخفّا یفعلُمّع صرف االبصارب نحو ما یفعلهُ المُشَعبِذ

این شعبده است و سحر هم نیرنگ و خیال سازي و خیال پردازي  .دهدآن را تغییر میکند و ها میتردستی تصرفی در واقعیت

  .شود حقیقت را خالف حقیقت ببینداست که موجب می

اینکه  دیگرزند و مثال میبراي خداع و نیرنگ یکی اینکه  حتمال استدو انحو ما یفعلهُ المُشَعبِذ این که در عبارت البته 

 کند.ه میسحر را به شعبده تشبی

یعنی جلب کمک شیطان و کمک گرفتن از شیطان با نزدیک شدن  لیهاالشیطان بضرب من التقرب  استجالبُ معاونۀ :ثانیال

 ی و کارهایی خاص.به او با عملیات درون

 جدیدي در آن نیست.  مطلبشود و از بحث دور میدیگر معانی 

 التحقیق فی کلمات القرآن

 اصل در سحر .أنّ األصل الواحد فی هذه المادّة: هو الصرف عن ما هو واقع و حقّ الى خالف است تحقیق آمدهالدر  

و السحر على نوعین: . و بعد می فرماید است غیر حقیقی و غیر واقعی یبرگرداندن چیزي از شکل واقعی و حقیقتش به شکل

اسباب و وسایل  ازیک راهش این است که یعنی  طۀإمّا بالتوسّل بأسباب و وسائل و آالت و أدویۀ مضبوطۀ فی الکتب المربو
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إمّا بسرعۀ الید فی العمل و . مضبوط استسحر پی حیوانات که در کتب و نخهاي مخصوص  اي ازمجموعه گیرد مثالًکمک می

 .تردستی در چشم دیگران به خاطر سرعت عمل تصرفی کند و شعبده بایا و  إعمال حیل

 فرق شعبده و سحر
شود ولی شود و تصرفاتی در او نمیاي برقرار نمیاین است که در شعبده بین او و طرف رابطه تردستیفرق شعبده با  

گذارد که با اراده و با اسباب و وسایل در او اثري می شود که او اینگونه ببیند، ولی در سحر واقعاً سرعت عمل او موجب می

 بیند.بخالف واقع 

 لغت تعابیر اصلی در کتب
 .نیرنگ یخدعه و نوع .1
خالف واقع نشان دادن و به معناي  »اخراج باطل فی صورة الحق«و  »الی خالفه ما هو واقعٌ بحقعالصرف « .2

 .خالف واقع را ایجاد کردن
 .نردچشم دیگران را خیره ک وتصرف در عین مردم  یعنی »االخذة التی تأخذ العین« .3
 .استعانۀ از شیطان .4
 .یعنی کاري که ظریف و خیلی نامرعی و پنهان است» کل ما لطف و دق مأخذ« .5
 گذارد. ه در دیگران تأثیر میتوسل به اسباب و وسایل و آالت ک .6

 ریف به اعماتع
 . خدعه و نیرنگ1

 همثالً اگر بگوییم که سحر خدعه و نیرنگ است، روشن است که هم .بعضی از تعابیر را اگر مستقل ببینید تعریف به اعم است

  .ها در تنظیم اسناد و کارهاي حقوقیمثل خدعه و نیرنگ .ها سحر نیستها و نیرنگخدعه

 اخراج باطل فی صورة الحق. 2

خیلی وقتها یک انسان حق نشان دهد سحر نیست، که هر باطلی را  .است »اخرجٌ باطلُ فی صورةِ الحق« تعبیر دیگر

دهد، معلوم است که هر اخراج باطلی بیان و استدالل حق نشان می یوعنیک داستان نویس باطلی را با یا نویسنده و متفکر و 

ر البته در سحر همیشه نوعی باطل را د سحر است.به صورت حق نوع خاصی از اخراج باطل  بلکه نیست سحرصورت حق  به

 دهند ولی نه این که هر اخراج باطلی در صورت حق سحر تلقی شود.صورت حق نشان می

 . استعانۀ از شیطان 3
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ها را اخالق و کنند. بسیاري از جاهایی که عقاید مردم را تخریب میستهر کمکی از شیطان و تقرب به شیطان، سحر نی

بنابراین در سحر نوعی تقرب به شیطان  .شوندولی سحر گفته نمی گیرنداز شیطان کمک می سازندکنند و گمراه میمنحرف می

 استعانه از شیطان سحر باشد.نوع و یاري گرفتن از شیطان است ولی نه این که هر 

 کل ما لطف و دق مأخذ. 4

بسیاري  سحر نیست. کما اینکه مبتنی باشدظریف و دقیق عملیاتی  بر هر کاري که مأخذ دقیق و لطیفی داشته باشد وقطعاً 

  شود.سحر محسوب نمی خفی دارد ولی يآید و اسرارو به چشم عادي نمی ندالطیف المأخذ و دقیقاز امور علمی 
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