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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
حرمت سحر است و مقام دوم حرمت  اول مقام .شودبود که در سه مقام بحث می آنبحث در سحر و حرمت تعلیم و تعلُّم 

ارتباط  مقدمه را ذکر کردیم که جایگاه سحر و چندمقام سوم حرمت تکسب به سحر است. در مقام اول ابتدا و تعلیم و تعلُّم آن 

آنچه که در این  .پرداختیمآن به تعریف سحر و بررسی مفهومی هاي دیگر در این مقدمات تبیین شد. بعد سحر با علوم و دانش

 مفهومی سحر نیست بلکه هر کدام  تبیین معنایی و به تنهایی وافی براي هیچ کدام تعابیر و تعاریف شرح االسمی لغوي آمده بود

 کند. بیان میرا اي از مفهوم سحر زاویه

 معانی سحر در کتب لغت
 سحر نوعی خدعه و فریب دادن است. .1

 سحر برانگیختن خیال است. »تخییالتٌ ال حقیقۀَ لَها« .2

 »ما هو واقعٌ بحق الی خالفهعالصرف « .3

 .این که باطل را حق نشان بدهد »فی صورة الحقاخراج الباطل « .4

 .گذارددهد و تأثیري در چشم میفریب می وکند چیزي که چشم را پر می »االُخذةُ التی تَأخُذ العَین« .5

 .آن امر دقیقی استو سبب و علت چیزي که جایگاه و خاستگاه  »ما لَطُفَ و دَقَ مَأخُذُهُ« .6

 .شودو از او استعانت می هشدچیزي که در آن به شیطان تقرب  »طانالسحر عملٌ تُقَرِّبُ فیه الی الشی« .7

 .»کل ما کان من الشیطان فیه معونۀ«استجالب و معاونت شیطان، یا  .8
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 اشکاالت به تعابیر

 تعریف به اعم
-وقتی می. مثالً به اعم است ، تعریفریفاتع غالب این .اقوال لغویین وافی به مقصود و نشان دهنده معنا نیستاز  یکهیچ

یا وقتی  .گویندفریب در معامله یا در هر عمل دیگري ولی به آن سحر نمیمثل  داریم خدعه ی ازگوید سحر خدعه است انواع

 »ما لَطُفَ و دَقَ مَأخُذُهُ «گوییم وقتی می .گویندخیال انگیزي ولی به آن سحر نمی ی ازانواع تخییالتٌ ال حقیقۀَ َلهاگوییم می

جا سحر  همه » ما هو واقعٌ بحق الی خالفهعالصرف  «یا اینکه  .شودر دقیق است در عین حال سحر گفته نمیاز امو بسیاري

این است که تعریف  تعاریف به تنهایی اعم است. پس اشکال در اکثر این کمک گیري از شیطان ومعاونت و یا استجالب  .نیست

 تعریف به اعم را زیاد داریم.  ،ف شرح االسمییرابه اعم است که البته در تع

 تعریف به بعض مقومات
همه قیودي که در عملیات و واقعیات  ،عالوه بر اینکه تعریف به اعم است تعاریف جهت دیگر این است که هر کدام از این

احتماالً  است.چنین پنهانی و رازآلود است  اموريت شرح االسم مخصوصًا در اکند. معموالً لغرا حکایت نمی وجود داردسحر 

طبیعی است که برداشت اجمالی خود را از سحر بیان  اند لذاهعلم سحر نبود وعملیات  وغالب اهل لغت آشناي به آن واقعیت 

 حقیقت آن.  هنه به هم است دهشه بعضی از مقومات آن مفهوم اشاره بف یتعار پس در .می کردند

 طریق جمع
مفهوم سحر را در و کلمات لغویین واقعیت  نکنار هم گذاشت با و رددیگر تلفیق کیکرا با تعاریف  این ههمتوان میبا بیانی 

تواند تا حدي مفهوم تلفیق و ترکیب همراه با توضیح این مفاهیم می یوعنآید ارتکاز و فهم عرفی به دست آورد. به نظر می

 سحر را از منظر لغت روشن کند.

 ترین هسته معناییمهم
 خدعه 
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اخراج الباطل فی صورة «بیر خدعه و اذات معناي سحر در این کلمات تع بشود گفت مهمترین هسته معنایی و مقوم وشاید 

صرف «تا حد زیادي سازگار است، معناي  نیز ويو ریشه لغ با مفهوم اصلهسته اصلی سحر که به عبارت دیگر  .باشد »الحق

اخراج «شود که همین می دادنتصرف در عالم واقع و آن را بر خالف واقعیت نشان  .است »ما هو واقعٌ الی خالفهعالشی 

 .ه که واقعیت نیست آن را واقعیت نشان می دهدچآن  و دهدناحق را در صورت حق نشان می »الباطل فی صورة الحق

 تخییل
ایجاد خیال و صور غیر واقعی و  و این نشان دادن غیر واقع را به صورت واقع، به چه شکلی است؟ سبب آن همان تخییالت

 تآن را حقیق ولی، آن چوبها واقعیت نداشت علیه السالم حضرت موسی هدر قصمثالً  حقایق غیر صحیح در ذهن دیگران است.

انگیزد که او را دشمن و هیچ دلیلی براي دشمنی نیست یک خیالی در او برمی یا در حالی این فرد دشمن او نیست ند.دانشان د

 کند.تلقی می خود

 اخذ العین
آن و چشم  وو افکار غیر صحیح و تصرف در خیال و ذهن  غیر واقع به صورت واقع از طریق برانگیختن خیال هارائپس 

خالف واقع فکر  مالك نیست بلکهفقط دیدن  از سحر است. البتهاي مصداق و نمونه »االُخذة التی تَأخُذ العَین«چه گفته شد 

 ن جزء آن است.دیع شنخالف واق و نردک

 اسباب خفی
یعنی خیال انگیزي در دیگري مطلق برانگیختن خیال نیست،  .یعنی اسباب سحر خفی است »ما لَطُفَ و دق مأخَذَهُ«تعبیر 

 .راه دقیق و رازآلودي استنیز کند راهی که طی می که سحر نیست بلکهانواع تخیالت در دیگري ایجاد داستان و مثل نوشتن 

ها خیلی وقت .لذا مطلق شعبده در حکم سحر نیست .پیچیده و دقیق المأخذ است .اش را بیان کردچیزي نسیت که بشود قائده

غیر واقع را واقع نشان  کهسحر  به خالف نجام شد.فهمد چطور امنتها نمی استفهمد که تردستی شود، میمیدیده وقتی شعبده 

 کند ولی غالباً این طور نیست.میمراتبی از شعبده حالت سحر پیدا  البته .ستدهد که او واقعاً بگوید همین امی

 استجالب معاونۀ الشیطان
و طبعاً در این کار از شیطان و جن  مسحور استعین و اذُن و اعضاء و جوارح  این سبب خفی تصرف در خیال و نفس ونقش 

از  انگیزيخیال استممکن یا  و مستقیم از اجنه استفاده کندممکن است به طور  .شیطانی است عملییعنی  .کنداستفاده می

 مقصود نیست.خصوص استخدام جن و شیطان را پس دیگري باشد  ینوع
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 بنديجمع
هاي بحث سحر را یکی از الیه . چرا که هریک از آنهاوارد است ت فوقبگیریم اشکاالتعاریف را در نظر  اگر تک تک این

منطق فقهی  این تعاریف و با تلفیق و ترکیببه ارتکازات با مراجعه ولی  کند.می از واقعیت سحراي اشاره به گوشه و دارد

 شویم.متیقنی در لغت رهنمود می اجمالی و قدر ه مفهومیالجمله بفیمسئله روشن شده و 

 آثار واقعی سحر
 .»عما هو واقعٌ الی خالفهصرف الشی «نه مطلق و ولی نه مطلق خدعه  .سحر همان خدعه استمعناي اصل در لغت 

به حیثی که او در آن  .دهدغیر واقع را کامالً واقع نشان می است. به صورتی کهدر چشم و گوش و ذهن دیگري تصرف 

غیر نشان دادن البته منافات ندارد که این  .داندکه این غیر واقع است یعنی واقعاً آن را واقع می عملیات توجهی به این ندارد

 بسیاريبراي  .واقعی است یا واقعی نیست شیء اثر واقعی غیر از این است که خود شته باشد.صورت واقع، اثر واقعی داواقع به 

فرعون کارها غیر واقعی  هسحر در قصه دارد.واقعی  يآثار نیزلذا سحر  .شودخیاالت و توهمات باطل آثار واقعی مترتب میاز 

یُفَرِّقُونَ «مثالً در  .گذاردها تأثیرات واقعی میاین خیال انگیزي .عقب رفتند و ترسیدندها خیلی .آثار داشت ولیو تخییالت بود 

بدون اینکه هیچ وجهی باشد خیالی در کند که اي کاري میبا اراده نویسد و یاچیزهایی می )102(بقره/» بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِه

ه تخییالت بنوعی همیشه سحر را باید با  .دلیل خاصی نداردحال اینکه ، شودمتنفر میاز همسرش  شخصاو برانگیخته شود که 

 د.کار بر

 محدوده لغت
وجود داشته باشد که واقعاً تصرف باشد، اما از  نیزممکن است تصرفات دیگري  رد.از لغت استفاده کبیش از این نمی توان 

غیر ست که ا ايخدعه سحرباید بگوییم بلکه تواند تمام واقعیت را نشان دهد هسته اصلی نمیلذا آید. لغت بیش از این برنمی

فهمد تصرف نمی خصآن هم تصرفی که ش .استهمراه با نوعی تصرف در خیال و ذهن دیگري  که دهدمیواقع را واقع نشان 

 .اسباب آشکار نیستو از نهانی است  و خفی یکند واقع است. این تصرف با سببفکر میو است 
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 منطق بحث
بیري که از پانزده کتاب لغت ااین تع یست. ولیآینه تمام نماي حقیقت سحر ن تعاریف منطق بحث این است که تک تک این

این است که در  بحثدیگر منطق فقهی و اصولی  سوياز  .، از نظر ارتکازي با معناي سحر خیلی منطبق استیدمالحظه کرد

  حاصل اطمینان کرد.اجمالی و مفهوم متیقن  درقمی توان به مقام کشف معنا 
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 حاصل بحث
 :می دانیم گونهاین ويحاصل بحث این است که سحر را با مالحظه همین کتب لغ

 آن همنشان دهد، و با تصرف در مسحور  حقباطل را به صورت  تا دهد،است که ساحر انجام می مخفی و نهان عملیاتی

در حالی که  اثر گذارد،او در چشم و گوش و قلب  ستخیاالت و توهمات و تصورات او تصرفی که عمدتاً و اساساً در حوزة

به نحوي از شیطان در آن  و شیطانی است عملیطبعاً این کار  .بیندواقع میکامالً غیر واقع را و توجه به آن ندارد  مسحور

البته این تصرف  .است حوزه خیالتصرف در اً و غالب تصرف در دیگري استی ین سیر همیشه نوعالزمه اطبعاً  .گیردکمک می

 .شودآثار واقعی بر توهمات و تخیالت مترتب می شود. لذادر بدن  تأثیردر خیال ممکن است منشاء 

  .کشف معناي اصلی است یتحلیلی از لغت در واقع نوع چنین

 هاي اصلی سحرویژگی
 مفهوم سحر خدعه و نیرنگ است. .1

 .است، در آن واقعیت نیستتخییالت و تصورات و توهمات  .2
 در سحر تصرف در دیگري است. .3

 .این تصرفات خیالی و غیر واقعی است ولی آثار واقعی می تواند داشته باشد .4
 اي که غیر واقع را کامالً واقع نشان دهد.مطلق تخییل سحر نیست مگر تخییل در سطح قوي باشد بگونه .5

تردستی عجیب باشد که کسی آن را نفهمد یک ه شعبده در حد شود مگر اینکنمیغیره  سحر غالباً شامل شعبده و .6
 .شودخارج میبحث لذا شعبده علی القائده از این  .و واقعاً فریب بخورد

 .کندروح و امثال اینها فرق میاحضار مثالً با اجنه و مالئکه،  شودبا ارتباطاتی که با عالم غیب برقرار می سحر .7
 .ها استتصرف در انسان ظاهراً سحرئکه است و ها تصرف در جن و مالنرا که ایچ

نیز جزء سحر کهانت یا از طریق علم جفر و رمل و حروف و طلسمات  ز طریقاارتباط با افالك و پیشگویی  .8
   نیست.

ولی ضرر مطلق  .دانیمبضرر  وعین ادنضرر در سحر الزم نیست مگر اینکه خود این خالف واقع را واقع نشان د .9
 مطرح نیست.

لذا استفاده از قوانین عالم طبیعت براي تصرف در این عالم  .شودغیر عادي انجام میو از طریق اسباب نهان  سحر .10
و سیمیا و ریمیا که هرکدام هم تعاریفی دارد که در کتاب  این امور کیمیا و شیمیا و لیمیا اوضح از سحر نیست.

 بحار قابل بررسی است.
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 تذکر
 ید طبیعی در این عالم، در صورتی که با وجهراجنه و مالئکه، استفاده از فلکیات یا استفاده از موا واحضار ارواح  .1

. لذا سحر است ،و غیر واقع را واقع نشان دهد گرددخفی و غیر عادي همراه شود و موجب تخییل در دیگري 
 سحر نیستند.ذاتاً  هیچیک از این موارد

استفاده از قوانین علمی ولو قوانین  . گرچهمنتها به ضرر دیگري حرام استاستفاده از یک قانون واقعی است  .2
 رار به غیراز باب اض . لذا حرمت آنبسیار دقیق و ظریف سحر نیست حتی اگر براي ضرر به دیگران هم باشد

 .سحرنه حرام است و 
توانیم بگوییم مفهوم نمینباشد سحر نیست و الاقل من الشک در آن از این قیود  ییک که یخدعه و نیرنگ هر .3

 که این قیود در آن جمع باشد مواردياین است که در غیر  بحثگیرد. منطق فقهی قصه و اصولی سحر آن را می
  گیرد.مفهوم آن را می فتتوان گو نمی استمفهومی  شبهۀ ،سحر باشد صدق شک در و

 سحر در کلمات فقهاء
را  زاتد که ارتکانکمنتها تا حدي راهنمایی می .ندارد چندانی حجیت بابدر این همانند کلمات اهل لغت  ءکلمات فقها

  در این باب مطرح است.چند نوع تعریف  ءبفهمیم. در کالم فقها

 جامع المقاصد
کالم یتکلّم به أو یکتبه أو رقیۀ أو یعمل شیئا یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غیر مباشرة و األقرب أنه ال «

فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غیر  «هر کالم یا نوشته یا کاري که در دیگري اثر کند  1»له و إنما هو تخییل حقیقۀ

که است این تعریف نزدیک به تعریفی است که به دست آوردیم منتها مالك سحر این است که کالم یا نوشته یا عملی »  مباشرة

 .ولی اینها در عرض هم نیستندکند گاهی بدن، روح، عقل و قلب ضرر می آنبواسطه  گذارد ودر خیال دیگران تأثیر می

 نواقص تعریف
 ند.در عرض هم نیستدقت شود که بدن و عقل و فلب  »فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله«. در عبارت 1

 بیاید.  نیزبه صورت واقع باید قید خدعه و ارائه غیر واقع لذا گذارد تأثیر خدعه آمیزي است تأثیري که می. 2

 29، ص: 4. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 1
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 مکاسب
 : استاز ایضاح به نقل تعریف دیگر در مکاسب 

إما بمجرد التأثیرات النفسانیۀ و هو السحر أو باالستعانۀ بالفلکیات فقط و هی  -قال فی اإلیضاح إنه استحداث الخوارق«

 »دعوة الکواکب أو بتمزیج القوى

فی  موارد این. »ياو بتمذیج القو ۀاما بمجرد تأثیرات او باالاستعان«انجام بدهداستحداث الخوارق یعنی کارهاي خارق العاده 

غیر متعارف باشد واز وسیله غیر اي بگونهکار خارق العاده باید  .العاده درست نیستمطلق کار خارق الجمله درست است ولی

 .ر او ایجاد کند به حیثی که نفهمد که این واقعیت نداردتخیالت ناصحیح را د شود.  غیر واقعهارائآن متعارفی استفاده کند که در 

 بحار
ما لطف و خفی سببه إنه فی عرف الشرع مختص بکل أمر مخفی سببها و « است بحار آمده ازدر مکاسب  دیگر تعبیر

 از مفهوم است. تعریف به یک جزئ نیزاین  »2یتخیل على غیر حقیقته و یجري مجرى التمویه و الخداع

 129، ص: 1القدیمۀ)؛ ج -. کتاب المکاسب (للشیخ األنصاري، ط  2
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