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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 : تصرفات در عالمفرع پنجم
تصرفات  است. هاآنو حکم غیرعادي  يهاروشبا در عالم  ر در ارتباط با انواع تصرفاتفرع پنجم در ذیل مباحث سح

 است.آمده  عالمه مجلسی و مرحوم شیخ در مکاسب و بزرگان دیگرمرحوم در فرمایشات  کهاقسامی دارد 

 ارتباط با مالئکه و اجنه -1
معمول، غیرمتعارف و غیرطبیعی و غیر يهاروشارج انجام داد ولی با توان در عالم خیک نوع از این تصرفاتی که می

که با  هاآنا تسخیر مالئکه و یا اجنه و یا ارتباط با شود بگفته می . معموالًهاستآنتسخیر  ارتباط با مالئکه و اجنه و احیاناً 

 که خوداین تسخیرات  .کنندتصرفی در دیگري می آورند یا احیاناً اطالعاتی را به دست میشود انجام میاي ویژه يهاروش

براي انقیاد قرار دهد  به نحوي تحت اراده وو را تسخیر کند  هاآنست تا اینکه ااي دارد و صرف یک ارتباط و فراگیري دامنه

 در جایی از عالم. هاآنتصرفی به واسطه  اناًیاحکسب معلومات و 

 هاانسانتسخیر  -2
است که االن کمی جنبه علمی پیدا کرده است قبیل هیپنوتیزمی این از  .است هاانسانتسخیر  ،نوع دیگر از مقوله تسخیرات

البته  .آورندمعلوماتی را از ضمیر ناخودآگاه بیرون می گیرند ونفوذ اقراري می در حالتکنند و هایی نفوذ میکه با شیوه

راهی به سمت و هاي درونی شخص را تخلیه آن عقدهو با است آمده رمانی درهیپنوتیزم در روانکاوي امروز به صورت روش د

با روش  هرحالبهگویند. میر ناخودآگاه میاسی و روانکاوي به آن ضکه در اصطالحات روانشنکنند میهاي درونی پیدا الیه

ویژه و  يهاروش کارگیريبهوع این هم یک ن .هانیاو امثال  یا ضرریا معالجه  تصرفکنند براي ویژه و خاصی هیپنوتیزم می

تسخیر و ارتباط با مالئکه و اجنه  ارتباط و تسخیر است منتهی یک وقت سنخاین دو نوع از  .معمول استغیرمتعارف و غیر

 براي اهدافی که متصور است.تسخیر یک شخص  و یک وقتست ا
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 کیمیاگري -3
فاتی از طریق کردند و یا طال را مس. تصرمثالً مس را طال میکردند اي تبدیلی در مواد عالم ایجاد میویژه يهاروشبا 

دهد که ر اثر سرعت عمل کارهایی انجام میت خالف واقع و ببه صور .یک نوع شعبده استکه گرفت علم کیمیا انجام می

 ؛مستقل در مکاسب عنوان دارد طوربهشعبده  .کندفهمد خالف تلقی میخالف واقع نیست ولی چون شخص نمی چیزي درواقع

دیگري نیز  يهاوهیشالبته ممکن است  .دیگر مثل تسخیرات و تمرین مغناطیسی عنوانی در مکاسب محرمه ندارد موارداما 

 کنیم.می هاآناي به وجود داشته باشد که ذیل بحث سحر اشاره

 تصرفاتحکم 
عالمه  جمعی از بزرگان مثالً ؟چیست هانیاحکم که که انجام دادیم وجود دارد  ییهابحثیک سؤال کلی با مالحظه 

 هانیامعتقد هستند که خیلی از  هانیاشهیدین و امثال است مثل مجلسی یا بزرگان دیگري که در مکاسب ارجاع داده شده 

-تعبیر شده است که ملحق به سحر میگاهی  .از مصادیق سحر است هانیااند بر اینکه حرام است و حرمت را هم مبتنی کرده

ند. امخفیانه و اسرارآمیز گفته يهاروشطبیعی با العاده و غیربه سحر انجام کارهاي خارق هانیا شود و علتش هم این است که

پیچیده و پنهان است مصداق سحر  يهاروش العاده و باامور هم که کارهاي خارق اینلذا اند معنا کرده طوراینچون سحر را 

 است. از سحر بر تعریفاین استدالل مبتنی  . پسشودمی

 پاسخ استدالل
که سحر است باب این حرام هستند از  هانیااند که گفتهکسانی  .پاسخ این استدالل بحثی است که سابق عرض کردیم

متعارف با منطبق است. کارهاي غیر هانیابر  اند که آن تعریفاست که تعریفی از سحر ارائه دادهاین  همآنهستند و دلیلش

. گفتیم که سحر کاربرد عرض کردیم جواب این استدالل همانی است که قبالً  .معمولغیرمتعارف و غیر يهاروشفاده از است

است. مبتنی و متقوم  ارائۀ الباطل حقاًکه مبتنی بر  ییهاروشمتعارف، اما تعارف است براي انجام کارهاي غیرمغیر يهاروش

اقل این ال .به تنبیه و خدعه است. در آن فریب دادن و تصرف در خیاالت دیگري است بدون اینکه واقعیتی وجود داشته باشد

است که خیال شخص را  یعنی سحر آنجایی ؛واضح نیست که مفهوم سحر را بگیردماوراء این  و تسقدر متیقن اتعریف 

پیدایش این مریضی یا دیدن آن امري مبتنی بر خیالی  کهدرحالیبیند کند یا طوري عالم را میو او را مریض می انگیزدبرمی

نیست و البته گفتیم این  طوراین درواقع کهیدرحالرا واقع نشان داده است  غیرواقعییعنی چیز  ؛استاست که در او ایجاد کرده 
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. اگر این شود. ولی در سحر باید نوعی از خدعه و تنویه و ارائه باطل به حق وجود داشته باشدواقعی میخیال منشأ آثاري 

و گفتیم این قدر متیقن است م مفهوم سحر این است یا اینکه میگفتیمی شود بگوییم این سحر است یا مطمئناًوجود دارد می

و توانستیم از کتب لغت استفاده کنیم می آنچهکند. پس در سحر شود و اجمال پیدا میمشکوك است و شبهه مفهومیه میبقی ما

اي نیست داشته باشد و اگر جایی چنین قصه وجود حقا ارائۀ الباطلقدر متیقن و مسلم است که در سحر باید یک نوع خدعه و 

آید مطلب درست این باشد که در سحر یک نوع تنویه و از این جهت است که به نظر می آن صادق نیست. حر برمفهوم س

این مالك  .اي نیست و ارائه باطل به حق وجود ندارد مشمول عنوان سحر نیستجود دارد و جایی که تنویه و خدعهخدعه و

 .این است که عنوان سحر صادق باشد شمرده شد یک راه براي حرمتکه بر  يم به این است البته در مواردما بود که سحر متقو

حرام  شرایطیبا یک عناوین دیگر و ثانوي ممکن است در یک بلکه حرام نیست  هانیا که منتفی شد دیگر ذاتاًعنوان  این

 .باشد

 بنديجمع
کند غیر از عنوان شعبده که چون عنوان جدا دارد بحث جدایی خواهیم دق نمیرد صاعنوان سحر در این مومعلوم شد 

یا خواب مغناطیسی و  هاآنداشت. بقیه تسخیرات و احضار اجنه و احضار مالئکه و ارتباط با اجنه و مالئکه و تسخیر 

گیرد که از بعضی و میو چیزهایی از ا شودقرار میارتباط بر را احضار ارواح است که ارواح گذشتگانهیپنوتیزم کردن و 

اي از ورثه مرحوم قاضی طباطبائی پیدا کردم که در آنجا مواردي جزوه اخیراً است ارتباطی به سحر ندارد. نقل شده  همآنبزرگ

اي نوشته است. ارتباط و احضار جزوهاند را در است و جوابی دادهکرده  هاآنکه ایشان ارتباط با ارواح داشته و سؤاالتی از 

 که با طلسماتو خواب کردن افرادي که در حال حیات هستند و علم حروف و اعدادي و  هیپنوتیزمح و مالئکه و اجنه یا اروا

نیست بلکه خیلی  حقا ارائۀ الباطلکند به دلیل اینکه در ذاتشان دهد یا چیزهایی را کشف میآن تصرفاتی را در عالم انجام می

 است مشمول سحر نیست.و تصرف واقعی کشف یک واقعیت  هاوقت

 تصرفاتعلل حرمت 
 از: اندعبارترا تحریم کند  تواند این عناوینعلل دیگري که میدیگري محرم شوند. با اسباب عناوین  اینممکن است 
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 اضرار -1
 يهاروشندارد و با  متعارفغیر يهاروشاضرار اختصاص به ولی  به دیگري ضرر بزند هاروشاین  کارگیريبهاگر با 

بلکه از حیث تضرر  م باشداانجام دادن حر العادهخارقنیست که صرف کار  طوراینتواند ضرري به دیگران زد. متعارف هم می

 .شودحرمت ذاتی به عنوان سحر ندارند و جزء عناوین ثانوي می هانیاذات  شود ودیگري حرام می

 ایذاء -2
 یا انسان زنده شود ممکن است بگوییم این حرام است اما در خص. اگر این تسخیر موجب آزار شاینکه کسی را آزار بدهد

 کنم.اي عرض میاً نکتهمورد غیر زنده بعد

 دیگرانتصرف در حوزه سلطنت  -3
ال یحل مال المرء اال بر مال و جانشان سیطره و سلطه دارند.  هاآدم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم چون داریم

شود در جان دیگري و در حوزه شخصیت شود تصرف کرد. به طریق اولی نمینمیمال دیگري را جز به اجازه لذا  بطیبۀ نفسه

تصرفی که بخواهد تسخیر کند و در حیطه اراده خودش قرار دهد و خواب و بیدارش  .و روح او بدون اجازه او تصرف کرد

آدمی او را به خواب ببرد و و ضایت طرف باشد. طرفی نشسته باید با إذن و ر القاعدهعلیهمه تصرفاتی است که  هانیا .کند

حتی اگر ضرر نزند و  اي است که نیاز به إذن دارد و جایز نیستکه این تسلط در او است و سیطره بعد هم از او اقرار بگیرد

براي اینکه  ندکردتسخیر میرا که  هابچهکه  بود طوراینگاهی  .ایذاء و اضرار باشدهمراه ایذاء هم نباشد. گاهی ممکن است 

 زد.ضرري به او می هرحالبهماند و شد که در او میو یک حالت جنونی در او پیدا میند نچیزي کشف ک

اگر مصداق اضرار یا ایذاء یا تصرف در  هانیاغیر از سحر از اقسام تسخیرات و احضار ارواح و امثال  غیرطبیعیاین اعمال 

وقتی اجازه  ولو تصرف در سلطنت طبعاً و ایذاء چه رضایت باشد چه نباشد نفس و جان دیگري باشد جایز نیست. البته اضرار 

 بدهد مانعی ندارد.

 اضرار به غیر انسان
مالئکه یا اجنه یا ارواح اشکال دارد یا در همین عناوین یک فرع و سؤال دیگري وجود دارد که آیا ایذاء و اضرار به 

 آیا اما ؛ندارد؟ قدر متیقن از ادله حرمت اضرار و ایذاء و تصرف در نفس دیگري و حوزه شخصیت دیگري آدمیان زنده هستند
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 يهانساناگویند این ادله منصرف به . بعضی میوجود دارد ينظراختالفاینجا  ؟شود یا نهمیهم  ...آیه شامل مردگان یا اجنه و

کند که جنی را بدون مصداق ظلم است و در ظلم فرقی نمی هانیاگویند که میمنصرف است. بعضی  هاآناز غیر و زنده است 

. این دو نظر است تصرفی صورت دهداند هارواح دیگرانی که از دنیا رفت اراده تسخیر کند یا در مالئکه اگر متصور باشد یا در

نسبت به مرده یا بلکه الزم نیست ظلم نسبت به انسان زنده باشد  باشد ومصداق ظلم موارد بعید نیست که این و که وجود دارد 

حوزه در هم مشمول این امر هست. اگر این را بگوییم همه موارد احضار و تسخیر و ارتباط و تصرف در دیگران  هجنا

تصرف  یا اضرار و ایذاء باشد و يهاحالته اگر یکی از چه مرده یا جن یا مالئک سالبزرگشخصیت و روح چه کودك چه 

 و اذیت هست یا نیست مانعی ندارد. البته هر جایی شک کند که موجب ایذاء و یا آزار .بدون رضایت هم باشد حرام است

 دلیل عقلی
امر د که او به این نیاز به این دارد که مطمئن باشو تسخیر تصرف است  .صرف ارتباط برقرار کردن تصرف در دیگري نیست

ست ولی صرف برقرار کردن و احضار مانعی ندارد. حاصل سخن این است که احضار ارواح و خواب مغناطیسی و نیراضی 

ایذاء دیگران  متوقف بر این است که مصداق اضرار و هاآنسحر نیست و حرمت و جواز  و احضار اجنه و مالئکه ذاتاً  هیپنوتیزم

گویند این عناوین شامل د مانعی ندارد. بعضی میاگر مصداق این نشو بشود یا نه. اگر مصداق اضرار و ایذاء شد اشکال دارد 

ظلم است و نیاز به ادله  ،آید از باب حکم عقلشود ولی به نظر میمی هانیاادله منصرف از  که در این صورتشود نمی هاآن

لو مرده یا جن باشد وگوید که آزار رساندن به دیگران . دلیل عقلی میوییم منصرف است یا منصرف نیستکه بگ دلفظی ندار

باید بر طبق ضوابط شرعی باشد.  اضرار به کافراشکال دارد و  القاعدهعلیاال  و ؛اشکال دارد مگر اینکه بداند جن کافري است

 .گرددبرمیپس حرمت به ایذاء و اضرار 

 ئکهارتباط با مال
غیب هستند و قدرتی  و عالماي که از عالم مجردات شود بر مالئکهو من هم تردید دارم که آیا میمحل بحث است حال 

 يهاآدمست ولی در حد ا هانیااین جاي تردید دارد گرچه عظمت روح انسان باالتر از  .فوق این عالم طبیعت دارند چیره شد

شود. یک ارتباط داریم و یک واقع است و عمل میاجنه  در ست ولیا. کمی مستبعد ستتردید اجاي ائمه معمول و غیر 

براي کار بدي کمک بگیرد یا بخواهد  هاآنجایز و میسر است ولی اینکه از  تصرف و تسخیر داریم. ارتباط با مالئکه قطعاً 

گذارند وجود دارد ولی از این طرف کن است. اینکه در انسان تأثیر میوجود دارد. تسخیر جن مم محل تأملتسخیر کند 

ببیند و بفهمد  گوید لمس کند وشود ولی ارتباط شعوري که میخیر است. ارتباط معنوي و روحی میگویند قابل تسمی معموالً

رك اما اینکه این ارتباط را بفهمد و د ؛کمک گرفت هاآنشود از و اال اصل ارتباط وجود دارد و میخواهد مراتب باالتري می
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با مالئکه ارتباط کنند و ه است. بعضی این کار را می. بحث ما در ارتباط ویژمحل بحث است کند یا آگاه به این ارتباط باشد

که آیا از غیر مجراي شرعی و محل بحث است کنند. همین تصرفاتی می گیرند و احیاناًکنند و خبرهایی را میویژه برقرار می

ممکن و عالم خیلی پیچیده است تر است. ولی تسخیر مشکلمشکلی ندارد  ؟ ارتباطر است یا نهمیس با ریاضتوالیت الهی و 

 .نیست در کار یهمیشه هم خباثتو است از یک جهت مسانختی پیدا کند 

 تصرف در حیوانات 
فهمد یا اقدامی انجام کنند و با واسطه حیوان چیزي می. گاهی حیوانات را تسخیر میقسم دیگر تصرف در حیوانات است

کسی ممکن است بگوید  لکن است زنده يهاانسانتسخیر مالئکه و اجنه و ارواح و قسم تسخیر حیوانات هم از  .دهدمی

شوند براي اینکه انسان از گوشتشان استفاده کشته می هانیاهدش هم این است که اضرار و ایذاء در حیوانات مانعی ندارد و شا

در این تردید است چون شاید یک مطلق از مقوله سحر نیست ولی باید عناوین ثانوي را ببینیم.  ذاتاً همر این نوع دیگ .کند

به اینکه ممکن است  گرددبرمی. بیشتر نداشته باشیمجامع و صحیح که بگوید که اضرار و ایذاء نسبت به حیوانات حرام است 

شد اذیت  شعورذيموجودي  کههمینگوید ظلم قبیح است وقتی میگویند حکم عقل . بعضی میکند کسی اینجا حکم عقلی

 .شودناراحت و اذیت می بعید نیست که بگوییم ظلم است یعنی آنجایی که حیوانی و موجودي شعور دارد واقعاً  .ظلم است

در  . مثالًاستناد کنیمه آن بو د نکشیم براي اینکه خورده شورا می هانیاشود بگوییم و نمیقبیح است  کند و عقالًظلم میصدق 

اما جایی که ادله مخصصات  ؛شود کشت و براي أکل انسان جایز استیا موجودات اهلی دلیل داریم که میوحوش و عقارب 

و تسخیر ایذائی حرام است. نبات و گیاه  هاآنبه  و اضرارباشد ایذاء  طورایناگر  و ؛گیردبگوییم ظلم آن را مینباشد شاید 

حیوانات در حیوانات نیست چون  عنوان سوم قطعاً .بنابراین ما سه عنوان داشتیم اضرار و ایذاء و تصرف در نفس ؛ردشعور ندا

کرد اما اگر ایذاء و اضراري باشد که شرع جایز نداشته بعید  هاآنشود انواع تصرفات را در اند و میآفریده شده هاانسانبراي 

و از آن حواس و درك بهره دارند که خیلی فراتر از انسان است  ییهادركنیست که قائل به حرمت باشد. حیوانات حواس و 

 ند یا واقعی را بفهمد.نکشف کرا د براي اینکه جرمی نگیرمی

 خالصه بحث
 :سه عنوان محرم داشتیم

 اضرار .1

 ایذاء .2
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 تصرف در نفس و جان دیگري. .3

 :است هانیا تبهمطلب دیگر ر

 مالئکه؛. 1

 اجنه؛. 2

 ؛ارواح مردگان .3

 ها؛. زنده4

 .حیوانات .5

 :است که این سه عنوان طورایناین پنج رتبه است. این سه عنوان محرم در این پنج قسم را اگر بخواهیم تطبیق دهیم 

 گیرد.کند و ادله آن را میبگوییم هر سه عنوان آنجا صدق می اجنه محل بحث است و بعید نیست در -

این محل بحث مالئکه و اجنه و ارواح حرام است؟ إذن در  دونتسخیر بیا آیا ایذاء یا اضرار که آید بعد میدر سه قسم  -

 است و بعید نیست که بگوییم همین است.

 .است که اضرار و ایذاء و تصرف بدون إذنشان حرام است نه ارتباط تصرف جاي این قطعاً هاانساندر  -

 ءمحل بحث است که بعید نیست بگوییم اشکال دارد مگر آنجایی که استثنا یوانات باشد اضرار و ایذاءم که حقسم پنج -

 از آن منصرف است. إذنی آنجا متصور نیست و ادله قطعاًالبته شده است. 

تصرف است ولی این  اریم. ارتباط برقرار کردن یک نوعگذباشد اعم است. تصرف را کنار می فاگر ارتباط نوعی تصر

. ولی اینکه بخواهد تسخیرش کند و تحت اراده او قرار گیرد این تصرفی است که یستمانعی ندارد و نیاز به إذن کسی ن

حرام است. در چهار  ذاء و تسخیر بدون إذنضرار و ایزنده ا يهاانساندر قدر متیقن است  آنچهباید با إذن او باشد. 

-جزء همین ما فی کههمینبه خاطر حیوانات تسخیر  در و اختالفاتی بود که توضیح دادیم. هاتفاوتگروه دیگر با 

وعی باشد ممکن است بگوییم ن هاآنولی اگر اضرار و ایذائی به  مانعی نداردگوییم هستند میاالرض و عالم طبیعت 

مثالً ظلم باشد و دلیل خاص داریم که  گوییم ظاهراًرا کشت ولی ما می هاآنشود گوید میمیاي خوئی آق .ظلم است

اند ا آورده، دلیل خاصی اگر نباشد شاید اشکال نداشته باشد. ایشان این شواهد راقتلوا الموذي قبل أن یوذيگوید می

پس مادامی که  اینجا ظلم نیست و اضرار و ایذاء مانعی ندارد.و از ادله بیرون است  هانیابگویند  طورکلیبهبراي اینکه 

تصرف در خیال شخص و باطل را حق نشان دادن در ارتباط و احضار و تسخیر نباشد سحر نیست اما از حیث سه 

 عنوان ثانوي بعضی از موارد اضرار و ایذاء و تصرف اشکال دارد منتهی بعضی موارد قطعی و مورد اتفاق است.
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 ر به غیراضرا -4
عنوان چهارم محرمی که اینجا متصور است این است که تسخیر و احضار ضرر و اذیتی به مسخر نزند ولی به کار گرفته 

این عنوان محرمی است که در هر یک از  مسخر.شود نه اضرار به اضرار به غیر میاین  .شود براي اینکه به دیگران ضرر بزند

دیگري. پس سه عنوان ضرر تسخیر کند براي اذیت یا مالئکه و جن یا انسانی را  الً حیوان. مثاین پنج قسم باشد اشکال دارد

عنوان چهارم محرم این است  .کردطبیعی برقرار میا او ارتباط غیراضرار و ایذاء و تصرف مربوط به مسخر بود یا چیزي که ب

 جایز است مثالً هاآنجایز نیست مگر آنجایی که اضرار به  همآنکه ضرر بزند  اهللاخلقانجام شود براي اینکه به  هانیاکه همه 

دشمن را به  لشکردر یک دفاع مشروع از خواب مغناطیسی استفاده کند براي اینکه  .در جنگ دفاعی که دفاع مشروع باشد

وعی ببرند و با این اشکالی ندارد. با یک روش پیچیده هیپنوتیزمی سربازهاي دشمن را به خواب مصن ظاهراً که خواب ببرد

دفاع جاي در بحث جهاد و که کنیم فکر می طوراینو ما  حمله ببرند و شکستشان بدهند. ادله دفاع مطلق است هاآنخواب به 

اي در جنگ مشروع باشد اشکال ندارد. عناوین ثانویه شرعی ید اشکال نداشته باشد. اگر دفاع هستهآبحث دارد ولی به نظر می

ع بحث آن در جهاد و دفاو  مانعی ندارد. در قاموس اسالم جهاد ابتدائی وجود داردلذا رود میق مشروع به کار است و در طری

 است.

 اضرار به نفس -5
تنابه یا نقص عضو عاضرار م .گویند مطلق اضرار به نفس حرام نیستاضرار به خود مورد اختالف است. آقاي خوئی می

ه کند یا ننظر اسالم هدف وسیله را توجیه میواال مطلق اضرار به نفس اشکال ندارد. اگر کسی سؤال کند که از  اشکال دارد

گوییم جایز است و نه اینکه بگوییم جایز نیست. این یک بحث شعاري است که هدف وسیله را توجیه می گوییم نه مطلقاًمی

له غیر مشروع باشد یاگر وسو کند. اگر وسیله مشروع باشد هیچ توجیه نمی کند گاهیمی توجیهگوییم گاهی . مییا نه کندیم

تر است و گاهی . گاهی هدف مهمتزاحم گاهی این اهم است و گاهی آنو در قاعده تزاحم است  .تابع قاعده اهم و مهم است

انقالب کنید به هر قیمتی شده حتی  گوید کهمی یک فقیه .در مقام تشخیص هم فقیهی با فقیه دیگر متفاوت است .تروسیله مهم

ست که در عناوین مزاحم شود. سابق گفتیم یا به خاطر این اگوید نمیراي اینکه به آنجا برسیم. یکی میکشت و کشتار شود ب

گوید اگر نظم جامعه به هم بریزد و متفاوت است. مرحوم امام می شانکارشناسیدارند یا تشخیص  نظراختالف اهم و مهم

-نداشته و می آقاي گلپایگانی این اطمینان رامرحوم جایز است.  رسیمداریم که به نتیجه می کشته بشوند چون اطمینان هاآدم

 جایز بلکه واجب است. هاسالحهمه  گوییم به عنوان اولی داشتنلذا میگوید جایز نیست. 
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