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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 »ال یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ «و )69طه/(»ال یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتى« دو آیه  .بودبحث در ادله حرمت سحر و حدود داللت آن 

و  و قطعی مسلمبر حرمت سحر  اتداللت آی .مطرح شد اهررسی و نکاتی در مورد آنسوره بقره ب 102و آیه  )77یونس/(

 .شریفه استمستند به چند فقره از این آیه 

 احکام آیه
به چند حکم دیگر  اياشاره .از این آیه شریفه احکام متعددي قابل استفاده و بهره برداري است که بعضی را بحث کردیم

 .قابل استفاده است کنیم احتماالًمی

که در مواردي از این آیه استفاده و به فرازهایی از  بودشود حرمت مؤکد سحر اولین حکمی که از آیه شریفه استفاده می. 1

 .شدآیه شریفه استناد 

حکم  این دو .حکم سوم حرمت تعلم سحر استو شود از این آیه استفاده کرد حرمت تعلیم سحر حکم دیگري که می. 3و2

 ؟اگر درست نیست حدود این حرمت چیست شد که دمستقل بحث خواهه صورت تعلیم و تعلم در فروعات ب

 مطمئناًچرا  .قرار دادبر حرمت تعلیم مطلق محرمات با بیانی که مبتنی بر القاء خصوصیت است آیه را دلیل شود می. 4

اگر تعلیم سحر حرام است هیچ وجهی ندارد جز اینکه لذا بعضی از محرمات بزرگ نیست  حداقل و سحرتفاوتی بین 

 است. با القاء خصوصیت دلیل بر حرمت تعلیم هر محرمی آیه علی القاعده این . پسشودمحرمی منتقل می

 .اش مشخص شودالبته بنابراینکه دائره .م هر محرمیم سحر به تعلّتعمیم حرمت تعلّ . 5

در فروعات در مقام دوم  .حرمت اکتساب به سحر است ،استفاده کرد تشود بنا بر بعضی احتماالاي که میششمین نکته. 6

 .پردازیممی موردبه این 

آیه لحن وَ مَا هُم بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ در فقره  .شود استفاده کرد حرمت اضرار به دیگران استهفتمین حکمی که می. 7

 .عقاب آمیز نسبت به اضرار به دیگران دارد

اختالف انداختن بین دیگران است بخصوص  حرمت .ستاالْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ  یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَبه طور خاص  نکته هشتمین. 8 

  .خصوصیت بین دیگرانبین زوجین و با القاء 
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 تفرقه بین زوجین
شاهد این  .محرمی است و خود موضوعیت دارد ولو اینکه از طریق سحر نباشد عمل ،شود که کاراین آیه دلیل بر این می

ایجاد تفرقه بین زوجین و همینطور بین  حرمت شود عنوان. معلوم میاست بین زوجین یمانمحرمت  برايبه آیه مطلب تمسک 

این است که  فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِاز متفاهم عرفی  .شودمیبه طور مستقل استفاده دیگران از این آیه 

عام است و در  یعنوان ،سحر است ولی عنوان آن درست است که مصداق .است بین زوجین هفرقاست ت مامري که اینجا محرّ 

 .است میامر محرّ تفرقه بین زوجینعنوان عام قاعده داریم که 

 شود فراتر از بحث سحر استاز اینجا استفاده میکه ر و تفرقه ااضر. 

 جهت حرمت
 :ار گرفته استمورد مذمت قر از دو حیث سحر ،در آیه شریفه 

 کندکه نفس سحر را تعریف می  وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَنُ وَ لَکِنَّ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْ .1

و لذا به صورت  .موضوع حکم است که خود اضرار و تفرقه هم مستقالً  ه استشداستفاده می به جهت تفرقه از سحر .2

 .شودنهمین حکم میکه استفاده کرد از آن  حکم مطلقی شودنوعی تغییر براي مسأله است و می و آیددو قاعده در می

این از البته  .است مُلْکِ سُلَیْمَنَ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ حرمت افتراء بر دیگران بخصوص بر پیامبران که این مبتنی بر 

  .کنداص تأکید میشود اطالقی گرفت ولی اصل محرمیت افتراء علی غیر و پیامبران را به صورت خداللت نمی

 سسن باطله حرمت
 ،ریزي گناهی کند که دیگران آن را دنبال کنندپایهو  کسی سنتی بگذارد .سنن باطله است داریم مذمتآنچه که در روایات 

که است فراتر از اصل حرمتی  لذا .1الْقِیَامَۀِبِهَا إِلَى یَوْمِ سُنَّۀً سَیِّئٍَۀ، فَعَلَیْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ  سَنَ وَ مَنْ  دارد.عقاب مضاعف 

به دنبال  جمعی را کند کهرسم اجتماعی را تولید میاینکه گیرد یا این عمل در مرعی و منظر قرار می وقتی .در عمل محرم بود

 ايکه عده شودمیست معلوم ر اینجا با مالحظه خود آیه و روایاتی که در این مورد آمده اد .گناه مضاعف دارد ،کشدخود می

هم افترائی بسته شود و ذاشتند و کار ایشان موجب شد که گزیر تخت ایشان  را اساب سحروقتی حضرت سلیمان از دنیا رفت 

 579، ص: 5-. هدایۀ األمۀ إلى أحکام األئمۀ علیهم السالم، ج 1
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احتمال به  .و لکن الشیاطین کفرواکه گناه مضاعف دارد و تعبیر کفر هم که شده  .منشأ رواج سحر شد کهپایه سنتی شود هم 

 .پایه گذار سحر بودند که رواج پیدا کند شیاطینقوي 

 اطالقات
شاید اطالقی در آن نباشد  یست وشود چون آیه مستقیم در مقام بیان آن نحکم فی الجمله از آیه استفاده میالبته این دو سه 

 شودبرداشت می از این آیه نیزبعید نیست بگوییم . در روایات آمده است و متابعت از آن ریزي سنن باطلهپایهحرمت ولی 

محکوم تأکید بر و شود شروع میاتبعوا ما تتلوا الشیاطین با  چرا کهدر مقام بیان است آیه ممکن است بگوییم  کهبخصوص این

 شودشود ولی ایذاء برداشت نمیهم می حرمت اضرار و تفرقهز آیه استفاده ا ظاهراً  .که مردم رواج دادند کندمی سحريکردن 

 .اضرار با ایذاء متفاوت است ولی م اضرار و ایذاء یکی استبگویی مگر اینکه

 دفاع از عصمت
دفاع از عصمت انبیاء و عصمت در ناحیه دید این آیه قابل استفاده است، اما نکته دیگري در بخش اول نکات تفسیري 

 مقام در مورد .یعنی حریم آنها از گناه و آلودگی که سحر باشد پاك است کِنَّ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْوَ مَا کَفَرَ سَُلیْمَُن وَ لَ .مالئکه است

کسب گناهی به و  داده آنها نیامدند رواج معصیتی یَقُولَا إِنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَ فرماید میملک آن دو 

بر خالف روایاتی که بخصوص در متون اهل سنت  .دیگران سوء برداشت کردند .م کردندآنها براي امر درستی اقدا .اقدامی کنند

آنها را آلوده به انواع معاصی نشان  است وارد شده که روایاتیو پیامبر و ملک است  تنزیه شأن در مقامآیه بیشتر  استآمده 

مطلق  کهبه این نکته توجه داشتم  ست و بایدااز این آلودگی  پیامبر و ملکساحت آیه در مقام بیان پاك کردن  .دهدمی

و  کندإطالق اثبات میا بعضی اصل عصمت را ب ند.ااست دو قسم اي که در بحث عصمت انبیاء آمدهادله .نیستمطرح عصمت 

 کند.می است اثبات اي وارد شدهشبههکه در موردي مقام عصمت را بعضی 

 تعلیم مباشري
تعلیم آیا  یَقُولَا إِنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَبا توجه به فقره ست این است که مطرح اال دیگري که اینجا سؤ

دادند و اگر هم مستقیم مستقیم به مردم یاد میخود  تعلیم مباشر بوده و یا اینکه ه استبا واسطه پیامبر بودمالئکه سحر توسط 

 دادنددر روایات خیلی واضحی نیست ولی ظهور آیه این است که به همه یاد می ه؟شناختند یا نیآنها را ممردم آیا  ه استبود

 .پیدا شودبر خالف اي مگر قرینه استظاهرش مباشرت و مکاتبه با مردم به طور مستقیم  لذا
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 جنس شیاطین
البته شیاطین انس تحت تأثیر  ی.یعنی ابلیس و اتباع او یا اینکه شیاطین انس یشیاطین جن ؟شیاطین چه کسانی بودند

شیاطین جن در جهان تسلط مادي  این کار را کردند ولی غالباً  یظاهر اولیه آیه این است که شیاطین جن .شیاطین جن هستند

ولی  .اما اینکه شیطان مستقیم این کار را بکند ثابت شده نیست .کنند که دیگران آالت لهو بسازندوسوسه می معموالً است وکم 

 یاگر احتمال اول باشد اینجا از جاهایی است که شیاطین جن .کندیی داریم که گاهی شیطان مستقیم این کار را میاشواهد رو

یعنی اوراق و کتب  .نداهبه طور طبیعی فعل مادي انجام داد ، خودغیر از وسوسه انگیزي و تحریک دیگران به گناه و ابزار گناه

ولی احتمال دارد  .سلیمان مستند بر کتب سحر است العادهکارهاي خارقادند تا بعد بگویند سحر را زیر تخت سلیمان قرار د

 یبیشتري در شیاطین جناست و ظهور احتمال اول  یه آیهظاهر اول .نداهو آدمهاي بد ذات این کار را انجام داد انسیشیاطین 

است که شیاطین جن وسوه انگیز هستند و عملیات مادي این  ه استعملیات طبیعی که در این عالم انجام شد ولی ظاهر دارد

 .دهندمیانجام خارجی را انسانها 

 داللت التزامی آیات
داللت به نحو از آیات عدیده در باب سحر  استفادهشود  چهارمین استدالل قرآنی که براي حرمت سحر ممکن است انجام

 .استپرداخته به این معانی مطرح شده به بحث سحر  شصت موردحدود قرآن کریم در گفتیم که بحث در اوائل  ست.ا التزامی

موضوع قصه حضرت موسی بر علیه فرعون  دیگريیکی همین موضوع حضرت سلیمان است که  موضوع ندچ آیات کلیت این

بوط به مر است ر در آن به کار رفتهحاز آیاتی که واژه س دیگر . دستهاست هاي قرآن آمدهاست که به صورت متعدد در سوره

از جمله اتهامات مشرکین  .کردندزدند و آنها را متهم به جنون و جهالت میاتهاماتی است که به پیامبر خدا و سایر پیامبران می

 .قرآن اسالم در مورد سحربه پیامبر 

 عدم موضع قرآن
ساحریت متصف به ان آنها را براي کم کردن شأن پیامبر مشرکینشود براي اینکه استفاده میآیات یک نوع قبح سحر ن ایاز 

اي که استفاده بنابر مقدمه .که تنقیص شأن مانعی ندارداست  قرآن هم هیچ جا نفرموده ه است واین تنقیص شأن بود و کردندمی

در  است چرا که سحر امر مذمومی است و قرآن هم در برابر مذمومیت آن موضع نگرفتهممکن است اینطور گفته شود که کردیم 

 چنین استداللی به مجموع آیات .اشکال گرفته استهم به این کردند و قرآن میمذمت پیامبر  وبه نوعی سب  مشرکین،واقع 

سحر است  قرآنگفتند علت که معلوم نیست آنها که میبه این  .رسدحد داللت نمیولی به  ممکن است اشعاري داشته باشد

5 



 2171�مارۀ ثبت:           

لحن  .عالم غیب به معناي خدا نیست مستند بهمستند به خدا نیست یا آیات  نقرآخواستند بگویند میآنها  .تنقیص مطلقی باشد

خواستند ارتباط اتصال پیامبران را به خداوند تخریب کنند و موضع توقیفی که در باب آیات سحر است این است که آنها می

خواهد اتصال به خدا را درست می کهچرا ارتباط به سحر ندارد  پیامبرانخواهد بگوید ست که میاینطور همگیري آیات هم 

حد  بهآید اشعاري کند ولی به نظر میچنین و لذا ممکن است کسی از آن آیات  .مذموم است يچیز بکند نه اینکه سحر الزاماً

 .رسدداللت نمی

 آیات مرتبط
 )4(فلق/النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدمِنْ شَرِّ  نحوي با سحر مرتبط است مثل معوذتیندیگري داریم که به آیات  ،عالوه بر این آیات

در تفسیر آیات هیچ  زیرا ولی مربوط به سحر است است باشد که واژه سحر در آن به کار نرفته گريیدممکن است آیه  البته

اجع به یک موضوع بدانید گام اول آن رمجموعه نظر قرآن را خواهید میشما وقتی  .کندوقت مراجه به لغت بحث را نهایی نمی

اگر بخواهید مطئمن  .ولی این یک گام است .را جمع کنید و آیاتکلمه در قرآن کجا به کار رفته است آن ین است که ببینید ا

باقی ماندن در حد یک واژه و اکتفاي به یک واژه براي بحث موضوعی خاص کافی  ،به آن مرتبط استآیاتی چه  کهشوید 

بدون آن فحص ما فحص  .ي از واژگان مرتبط با موضوع را پیدا کرد و بحث کردامنظومه یدو لذا در تفسیر موضوعی با .نیست

 .تامی نیست

 معوذتین
معناي اصلی  است. در اینجا کلمه سحر نیامده .از ادله حرمت سحر به حساب آورد مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ ِفی الْعُقَدآیه توان می

دمند  زنند و در او میچیزهایی را با ترتیب خاصی گره می .یکی از اقسام سحر استبه عنوان همانی است که  النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَد

معوذتین  . در شأن نزولهاي روحی در شخصوسوسهو البته از طریق نوعی ایجاد تخییالت  .که موجب شود کسی مریض شود

است سه احتمال  النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَد. در ن استجزء قرآ اًدر هر حال سندنیست اند جزء قرآن بعضی گفته .نکات جالبی هست

که  داردظهور در این  النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدشر  خدا ازبه  )بردپناه می( أعوذاحتمال مسلم این است که نوعی سحر است و تعبیر  که

  .اشکال دارد کند که بالمالزمه داللت بر این میو به خدا از آن پناه برد  کار حرامی است که باید
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 ادله روایی
بخشی در جلد هجده در ابواب بیست و چهارو جلد دوازده کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به و روایات مربوط به سحر در 

  .بیست و پنج است

 اسحاق بن ابراهیم روایت
 بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُوَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ 

 2وَ الْمُغَنِّیَۀُ مَْلُعونَۀٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آکِلُ کَسْبِهَا مَلْعُونٌ. الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْکَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ 

از نظر سندي  .این روایت اولین دلیل روایی براي حرمت سحر است .السَّاحِرُ مَلْعُونٌکه  است روایت شریفه آمده در این

همه رجل توثیق  اسحاق بن ابراهیم آن غیر از سندو در این روایت در خصال است  .راهی براي توثیق این روایت نباشد ظاهراً

چهار یا مشترك بین سه  است که تعبیري تنقیح و معجم آمدهچرا که در است مشوش اسحاق بن ابراهیم  وضع سند .شده هستند

از نظر داللی به نظر می آید مانعی ندارد براي  .لذا سند اعتبار نداردهستند همه آنها جزء مجانین  کهاست اسحاق بن ابراهیم 

راه نجاتی برایش و نی مبتالي به عذاب است است یع اهللا و کسی که مطرود من رحمۀ اهللا ۀاینکه لعن یعنی مطرود من رحم

  با حرمت است.نیست و این مالزم 
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