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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
قدر متیقن در مفهوم سحر عملیات و عمل و اقدامی است  ،شود استفاده کرددر تعریف سحر تا آنجایی که از کتب لغت می

  .دهدنشان میباطلی را حق غیر واقعی را واقع از طریق اسباب مخفی و برانگیختن خیال که 

 انواع تصرفات انسان
دهد از منظر کلی به دو نوع به جهت وضوح بیشتر این تعریف باید گفت تصرفاتی که انسان در موجودات دیگر انجام می

 تقسیم کرد.

 مبتنی بر قوانین
این  واقعی و البته غیر ارادي است. ممکن است کسی تأثیر و تأثر میان موجودات گاهی مبتنی بر قوانین موضوعی، ذاتی و

قوانین را به استخدام بگیرد براي اینکه در دیگري اثر بگذارد. مثل قانون جاذبه و قوانین دیگري که بر عالم حاکم است. لذا  

توان در موجودات قانونی وجود دارد که با قطع نظر از اراده می بلکه شخص وابسته نیست هبه ارادکه وجود دارد تصرفاتی 

قانونی است که بلکه  وابسته نیست وي هاصالً به ارادتأثیر کند، این کشد یا مسموم میکسی را میفرد . وقتی شتدیگر اثر گذا

از دست  شحیاتفرد شود که باعث می اندي،گذاشته یا آسیبی به قلب رس کسیبر گردن  رااگر یک جسم صیقلی و تیزي 

-حال می .اثري را در انسان یا موجود دیگري باقی گذاردعمل، شود که این قانون طبیعی در عالم است که موجب می .بدهد

هرچند شخص در آن عمل قصد و عمد داشته  داردنعمل  در نتیجه یدخالت آناراده و قوت و ضعف  ه.خواهد او اراده بکند یا ن

که وجود دارد و  فاده کرده استواقعی است یایک قانون طبیعی  از _او ه ضرربه نفع یا ب_ تأثیر در دیگريدر شخص لذا  است.

تأثیر  یگذارد. منتها او از همین قانون استفاده کرده براي اینکه این تأثیر را در دیگري بگذارد. این نوعاین تأثیر را بر جاي می

  .مبتنی بر قوانین است

 مبتنی بر اراده
اراده  به عبارت دیگر .گذاردفرد بر موجود دیگر تأثیر میاراده یعنی  .شودانسانی انجام میتصرفاتی که از طریق اراده 

 شخص در این که در موجود دیگري تغییري ایجاد کند، نقش دارد.
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ست که در عالم اوقطعاً مقام کن فیکونی که در حضرت حق است همان ارادة  .ن عالم استیانوقاز  یخود یک اياراده چنین

 .دنهمان مقام را ممکن است دیگران هم داشته باشند یعنی با اراده در عالم تأثیر گذار .گذاردمی تأثیر

 اراده مؤثر اقسام
إِذا « .دخالتش به نحو علیّت تامه است و. اراده دخیل است شودفقط با اراده تحول ایجاد می که اراده محض و خالص .1

 )40(نحل/ »أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون

لذا  .دگذارمیاثر وسائل یا عللی  و ا استفاده از بعضی قوانین طبیعیب ۀ کهعلال ۀ یا متممعلّ ال به نحو علیّت جزء مؤثر هاراد .2

شخص مرید و داعی  روحی و شخصی هايمثالً در دعا اراده و نَفَس و ویژگی .تام نیستوسائل بدون اراده، تأثیر آن 

 دارد. خود را دخالت دارد، البته ذکر و ورد و دعا هم تأثیر

 اقسام تأثیرات 
کند مثل دعا، که این اراده واقعاً واقعی در موجودات ایجاد می يدیگر تغییر دخالت عاملتأثیر اراده به تنهایی یا با  .1

 کند.عوض می واقعیت راو معجزات هم همین طور است  .دهدرا تغییر می یحقیقت

بلکه باطلی را در صورت  دارندواقعی ن يتغییرو  به تنهایی یا همراه با علل دیگر تأثیرحال گاهی اراده مؤثر در غیر  .2

، بلکه غیر واقعی را واقع ندد ولی این تغییر این طور نیست که واقعیت را عوض کشومیتغییر ایجاد  .دهدحق نشان می

 .قصۀ حضرت موسیمثل  است.دیگري قواي وهم در و تصرف خیال برانگیختن این قسم از طریق  .دهدنشان می

  شد.ه میفهمید نیزاست که از لغت مصداق سحر است و آن قدر متیقنی قسم  ینهمدر میان اقسام مذکور  

 واقعیت سحر
 واقعیت است. کندذهن دیگري تصرف می در خیال و وکند در این مفهومی از سحر تعریف کردیم، اینکه خیال را ایجاد می

 .ولی خود این تأثیر و قانون که در اینجا است مبتنی بر خیال است .این خیال و وهم آثار واقعی دارد که آن هم واقعیت است

یزي گرچه خود این خیال برانگ .یعنی در عالم واقع نفس این عمل و اقدام مبتنی بر قوانین واقعی منهاي اراده و خیال نیست

به خاطر آن تخیل مریض یا و کنیم ما تخییلی می خیلی موارد .شودآثار واقعی هم براي این خیال مترتب می و واقعیت است

الزم نیست که اطالع  و شودصل آن تأثیر و تأثر مبنی بر تخیلی است که در او ایجاد میا .اثر واقعی داردلذا شویم سالم می

نفرین هم ممکن است تأثیر  .کندمیغیر واقعی را واقع  کهدعا  . بخالفشوداو القاع می بهدر مِن حیثُ ال نشعُر  .داشته باشد
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مثل زمانی که اثر واقعی  ه.اگر مضر باشد اشکال دارد واال ن .ولی مشمول مفهوم سحر نیستبگذارد و واقعاً تغییر ایجاد کند 

 و خدعه و نیرنگی در آن نیست. است

 

 معجزه-چشم زخم-دعا
-تأثیر واقعی میواقعًا گرچه تغییر و اخراج باطل به صورت حق نیست  .فریبی نیستها دعا و چشم زخم و معجزه در آن

بعضی و حق است  از این اموربعضی  ند.سحر نیست ولیکند یک قانون واقعی است که حقیقتاً تغییر واقعی ایجاد می گذارد.

سحر آنجایی است که اخراج باطل فی صورة الحق  .روي موازین دیگر منتهاحرام نیست بعضی حرام است و بعضی   .باطل

مبتنی بر یک قاعده کلی در عالم است منتها بعضی  معجزه و.... همه واقسامی چشم زخم  .شرط نیست مضر یا نافع بودن .باشد

 .باطل و بعضی درست است

 بنديجمع
یا با  توان گذاشتتأثیراتی که در دیگران می .دمیهایی است که عرض کرهمیندر عالم فلسفی انواع تأثیرات و تأثرات 

هاي شخصی و گیري از ویژگیبا بهره یا منهاي ویژگیهاي شخصی و اراده استگیري از قوانین موضوعی و ذاتی بهره

حالت خدعه و اخراج باطل فی  قسم دوم گاهی .حال به تنهایی یا به همراه اسباب یا عللی .روانشناختی و روحی و اراده است

واقعاً اراده مثل کن فیکون  .ست و گاهی هم نهاواقعی غیر يمنشأ امرو  است همراهصورة الحق دارد و با تصرفاتی در خیال 

واقعیاتی را به  .دهد و اخراج باطل فی صورة الحق نیستواقعًا در عالم تغییرات انجام می آنیا بدون  عللاین اراده با  .است

است بعضی جایز و بعضی حرام  ممکن موارد دیگر قواعد خود را داردسحر مورد اول است.  .دنکمیقعیات دیگري مبدل وا

 ی.نه خیالی بود شیر واقع نقاشی بهآن  و تبدیل شدن (علیه السالم)حضرت امام رضا  اشاره .غیرواقع وخیال است  سحرمتعلق .باشد

اند لذا بعضی گفته .مرز این است و این مرز هم دقیق است .بینداو بد میو ها عالم واقع هیچ فرقی نکرده است ولی بعضی وقت

 .که این نزاع لفظی است

 واقعیت لغوي
یعنی اقدامی  داردسحر تأثیري واقعی اصل گوییم سحر به معنایی که در لغت آمده واقعیت دارد یا نه؟ می آیااگر سؤال کنید 

مریض شود یا  اینکه آن خیال هم یک آثار واقعی داشته باشد و واقعاً  و آورد.میخیالی در او بوجود  عللی،با اراده و و کرده 
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واقعی نیست و اخراج  ،گیرددشمن شود یا بترسد مثل قضیه سحره فرعون، این هم واقعی است. ولی آنکه خیال به او تعلق می

شود می. توانیم بگوییمما از لغت بیش از این نمی .واقعاً حبال بود نه افاعی فرعوندر قصه سحره  باطل فی صورة الحق است و

این تصرف . دراز راه علم حروف، جفر، رمل و قوانین دیگري که واقعاً تأثیر دارد مثل چشم زخم، در عالم خارج تصرف ک

اشکال هم دارد. ولی سحر اینها را شود و ممکن است ناصحیح باشد که احیاناً ممکن است بحق باشد که کرامت و معجزه می

 .آوردتوان بدست دست است بیش از این نمیدر از این لغتی که  .گیردنمی

 بحثثمره 
ت توان به دسولی آن چه از لغت می .اند سحر واقعیت داردبعضی گفته .اندمیم دادهعرا تمعنا این  دیگران مرحوم شهید و

گوییم سحر ثمره این است که چون می .جمال و قدر متیقن این قسمی است که گفتیماالالاقل من  .بیش از این نیست دورآ

ولی براي موارد دیگر دلیل خاصی نداریم و اگر هم  شود.شامل میاقسام را  همطلقًا حرام است چه مضر باشد چه نافع، هم

 .و از آنها استفاده کنیم ارضرااوین مثل باشد کم است و باید برگردیم به عندلیلی 

 تحلیل بحث
شود که سحر نیم معلوم میبییعنی ما اقسام را که ب .کندفلسفی است که ابعاد آن مفهوم شناسی لغوي را روشن می یاین تحلیل

 کهاقسام این طور شد  .منطبق استآن بر کدام یک از اقسام 

 است. تأثیر مبتنی بر قوانین منهاي اراده و ویژگی هاي شخصی ،گذاردتأثیري که می. 1

 است. تأثیر مبتنی بر قوانین با اراده و ویژگی هاي شخصی .2

. و از طرف همراه استدیگر عللاینکه گاهی این اراده به تنهایی مؤثر است و گاهی با  .این دو قسم هم دو تقسیم دارد

دهد و البته  باطلی را حق نشان می ،صورت الحق است یعنی با تخییل برانگیزي دیگر این دو قسم گاهی اخراج الباطل فی

  .باشد یدهد نه اینکه تخییلواقع را تغییر می یعنی گاهی هم نهو شود آثاري هم در آن مترتب می

مبتنی بر لذا تأثراتی که  .قسم اول از قسم دوم سحر است و قدر متیقنش این است و مابقی اقسام از سحر خارج است

همه از سحر خارج  ،چه ظاهري باشد و چه در قسم اول غیبی و ملکوتی باشد و قوانین است چه آشکار باشد و چه نهان باشد

البته ممکن  .آنجایی که از طریق تخییل و ارائه باطل به صورت حق نیست از سحر بیرون است ،کما اینکه در قسم دوم .است

 قواعد خاص خود را دارند. که است بعضی حالل و بعضی حرام باشد

 فروعات می پردازیم.بحث بعضی از نکات تکمیلی در  به
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 ادله حرمت
 شود.بررسی اي از آیات و روایات و بعضی قواعد عامه وجود دارد که ادله ،عالوه بر ادعاي اجماع و ضرورت

  سحر در آیات
 »ال یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ «آیه  گريیدفرعون است و  هسحر که داستان )69طه/( »ال یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتى« دلیل اول تعبیر 

  .تمسک شده استال یُفْلِحُ  عبارت دو آیه به هردر  )77یونس/(

 آیه استدالل به
 :آیه به این ترتیب استدو استدالل به این 

وجود انشایی  هدر ظاهر جمل و بلکه جمله اخباري است استخراج شوددر اینجا امر یا نهی نداریم که مستقیم تکلیف از آن 

 .داردن

  مدلول آیه
 :در این جمله اخباري دو احتمال وجود دارد

مدلول انشایی است ولی صیغه و شکل خبري  .بحثی که در اصول مالحظه کردید .جمله خبري در مقام انشاء است .1

ال  و یغتسلُ و امثال آن مانند أضَّ وَتَفرماید یَحضرت میو د یا نه هایی که مثالً سوال شده وضو بگیرمثل جملهاست. 

اگر  .وجه استعمال انشاء استو است. داعی آن انشائی  آید ولی روحکند جمله خبریه میدر مقامی که سوال می .یأکلُ

 وجود دارد.در واقع نهی  ،این احتمال باشد

، ساحر به ال یُفْلِحُ السَّاحِرُکند که اخبار از یک واقعیت می دهد وواقعاً خبر می .انشاء نیستجمله مدلول مطابقی این  .2

یعنی اینها به نتیجه  اولئک هم المفلحون فرمایدرسد و مأیوس خواهد شد و ضرر خواهد کرد. وقتی میرستگاري نمی

-دیگر می جایی نقد افلح المومنو فرمایدگاهی میلذا  .دهداز عاقبت و آینده خبر می .شوندرسند و سعادتمند میمی

 دهد نه اینکه خبر در مقام انشاء باشد.واقعاً خبر می . پسال یفلح الساحرون فرماید
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 حکم
ال فرماید د مییجاي اینکه بفرماید سحر نکنه یعنی ب .شودمیخراج حکم است آیهاگر احتمال اول باشد خیلی زود از  .1

  یُفْلِحُ السَّاحِرُ

اینکه این کار مورد قبول شارع  داللت التزامی دارد بر پسخبر از یک واقعیت دهد  یعنیاما اگر احتمال دوم باشد  .2

 است.حکم مدلول التزامی این جمله  . لذانیست

 حکم در جمله خبري
 کند یا نه؟آیا جمله خبریه داللت بر حکم می

 :خبري این است که تدر جمالکه قاعده کلی  کردیم هدر اصول و فقه التربیه اشار اً سابق

توان لذا از اخبار به عذاب به نحو داللت التزامی می .همیشه مستلزم حکم است ،اگر شارع خبر از عذاب اخروي دهد .1

 رامحکار  است که ن اینآمدلول التزامی  ،رودگوید کسی که این کار را کند به جهنم میوقتی میحرمت را استفاده کرد. 

 است.

مشترك است بین حرمت  حکم ها و مشقاتی در قیامت یا برزخ باشدسختی بلکه وعده عذاب دائمی نباشدخبر از اگر  .2

 کند ولی در حد حرمت نیست.چرا که کراهت مشکالتی را ایجاد می یا کراهت

اال  رد.وجوب را از آن استفاده کبتوان کند مگر قرائنی باشد که وعده ثواب اخروي است داللت بر استحباب می اگر .3

 ب.هم با وجوب سازگار است هم با استحبا ه استقرآن ذکر شدثوابهایی که در همه 

و  در روح حال یا در دنیا اثر دارد ند کهک اني را بیموادیعنی  اشدآثار و خواص دنیوي بو وعده و اخبار از امور اگر  .4

هم یط شراچنین در  دارد.خوب و بد  يآثارو رزق روزي یا در امور دنیوي غیر روحی مانند انسان  خلق و شخصیت

 یم.گذرمیاز آن  فعالً  لکن .شود از آن در حکم استفاده کردمی

 ال یفلح ظهور
نهی در مقام انشاء بر حرمت داللت چون  .حرمت است دردر مقام انشاء باشد کامالً دال  يجمله خبر ال یُفْلِحُ السَّاحِرُاگر 

اي که در مقام انشاء است جایی است آن جمله خبریه .در مقام انشاء نیست یهخبراین جمله ولی ظهور  .آکد از صیغه امر است

یعنی مثالً بگوید ال یغتسلُ، ال یأکلُ، ال یأخذُ یعنی نفی به همان عمل تعلق بگیرد. بیاید که خبر در آن فعلی که محل بحث است 

 نه خود سحر. ستنتیجه سحر امبین  ال یفلح .ستا تعلق گرفته آن به نتیجه و آثاربلکه اینجا نفی به خود عمل تعلق نگرفته 
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 رد احتمال اول
به عبارتی یا  واقع شود. ر خود فعلی که محل بحث استبت که هیئت نفی یی اسنجاآخبریه در مقام انشاء  تجمال جایگاه

در اینجا  .الیغتسلُ یا و بگوید یغتسلواقع شود خود عملی که محل بحث است  برهیئت اثباتی و ایجابی فعل مضارع و ماضی 

 ولذا هیئت روي خود فعلی که محل بحث است است. نتیجه فعل را گفته . یعنیال یفلحُ الساحر است ، گفتهال یسحرُ است نگفته 

  ردود است ومقام انشاء ندارد. بنابراین احتمال اول م روي نتایج آن و از نظر عرفی ظهور در است ، بلکه آمدهواقع نشده است

خواهد بگوید که ساحران و سحره رستگار نخواهند شد. این خبر واقعی یعنی خداوند در اینجا می .پذیریمم را میاحتمال دو

 .هم اینگونه است قد افلح المومنون .است نه خبر در مقام انشاء

 بررسی احتمال دوم
 ؟فالح دنیوي است یا خروي ست،ا که فالحی که در اینجا نفی شده ادانجام د یاز حیث دیگري تأمل یدر احتمال دوم باد

به طور  الیفلحاخروي است یا  ال یفلحرسد و کارش بی نتیجه است یا اینکه نه در دنیا به جایی نمی ساحرخواهد بگوید می

ممکن است  اگرچهست افالح اخروي منظور عدم آید که در این آیات قطعاً . به نظر میشودمیشامل مطلق است و هر دو را 

ولی به هر حال یا احتمال دوم است که فالح اخروي مقصود است یا اینکه احتمال سوم است که فالح  .فالح دنیوي هم باشد

ت کار اوقاشاهد این است که خیلی  .دهددنیا نتیجه نمیدر بعید است فقط بگوید که  .دنیوي و اخروي هر دو مقصود است

 گیرد.خواهد در دنیا میاي که مینتیجهدهد و سحر در این دنیا نتیجه می

 فضاي آیه
ست، ي ناظر به این دنیاهاي موجود و فضایی که در این آیات است ولو اینکه مقدارمناسبات حکم و موضوع و واقعیت

 یک حکم مطلق است و ساحر به طور ال یفلح الساحرونولی چون  نددر این دنیا به جایی نرسیدکه قصه سحره فرعون مانند 

 .شود لذا باید بگوییم مقصود اخروي است یا دنیوي و اخروي هر دوبینید در دنیا موفق میشود و گاهی میمطلق رستگار نمی

 .نفی فالح اخروي در آن استقطعاً ولی 

 مالزمه عدم فالح
به این  ارد،دکسی که هیچ رستگاري و سعادتمندي ن .نفی فالح و رستگاري مطلق با نوعی عذاب در دنیا مالزمه دارد

 شود.معناست که مبتال به عذاب می
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 نتیجه
نکته سوم عدم فالح به در نکته دوم جمله خبریه اخبار از عدم فالح اخروي است. در در نکته اول جمله خبریه شد.  الیفلح

 قول مطلق در آخرت با نوعی عذاب و عقاب مالزم است. 

اش نوعی عذاب اخروي این است که نفی فالح به طور مطلق که نتیجه اي که اول گفتیمنتیجه این سه مقدمه براساس قاعده

 این یعنی حرمت.و است 
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