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استاديار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران


مهری رحمانی

سط سوم حوزة علميّه ،تهران
(تاريخ دريافت 1393/06/01 :تاريخ پذيرش)1393/10/09 :

چکیده
«سِحر» در لغت به معنى هر کاري يا چيزى است که مأخذ آن مخفاى و پنهاان باشاد ،ولاى در
عرف عام غالباً به همان کارهاى خارقالعادهاى مىگويند کاه باا اساتفاده از وساايل مختلا انجاام
مىشود .سِحر امري آموختنى است و منشااء آن ابلايس اسات ،لاذا کساانی کاه از سِاحر اساتفاده
میکنند ،با شياطين در ارتباط هستند .با توجّه به تصاري خداوناد در آياات قارآن در باان مساألة
سِحر ،میتوان به اين نتيجه رسيد که برخی از شعبههاي سِحر از امور واقعی است ،ولی اسالم ،رفتن
به سوي اين امور و استفاده از آن را به شدّت نهی میکند .همانگونه کاه در ديان يهاود نياز سِاحر
مورد نهی فراوان قرار گرفته ،هرچند که قوم يهود بسيار مرتكب اين گناه میشوند .البتّاه ياادگيري
سِحر به طور کُل حرام نيست و مردان خاصّ خود را میطلبد ( زيرا درغير اين صورت ،آثار مخارّن
فردي و اجتماعی يا حتّی خانوادگی به بار میآورد) .در اين تحقيق ،پس از بررسای معنااي لغاوي و
اصطالحی سِحر و واگه هاي مرتبط با آن ،سِحر از ديدگاه اسالم و يهود مورد توجّه قارار مایگيارد و
سعی خواهد شد ضمن بيان شعبههاي مختلا آن ،ماوارد واقعای از غيرواقعای بازشناسای شاود و
مصاديق و نيز حُكم آن از منظر اسالم و تورات تبيين شود.
واژگان کلیدی :سِحر ،ساحر ،اسالم ،قرآن ،تورات ،يهود.

(نويسندة مسئول) E-mail: khalat.hesam@yahoo.com
E-mail: jannan.j55@gmil.com
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مقدّمه
انسان در جهان مادّه قبل از تجربه و آموختن علوم بدين نتيجه رسيده که ميان اتّفاقهااي ايان
جهان ،قاعدة علّت و معلول حاکم اسات يعنای آن علّات رفاع تشانگی اسات و خاوان علّات رفاع
خستگی است .امّا گاه در اين جهان طبيعت اتّفاقهايی میافتد که از انتظار مردم به دور اسات ،لاذا
اين اتّفاقها را جزء موارد خارقالعاده میشمارند .با شواهد فراوان تاريخى و علمى موجود بايد قباول
کرد که يک دسته از دان،ها به نام علوم غريبه در قديم رايج بوده که باا پيشارفت علاوم جدياد از
اعتبار و رواج افتاده است که سِحر و شعبههاي آن از جملة آنها محسون میشاوند .جاادو ياا سِاحر
يكی از مقولههايی است که برخی از علما و فالسفة قديم جهان اسالم در تحقيقهاي خود کموبي،
بادان پرداختهاند و در تألي هاي خود شرح و توضي هاايی در چگاونگی نگارش باه جاادو و اناواع
راههاي رسيدن به آن ارائه دادهاند از جمله ابننديم در الفهرست ،فخرالدّين رازي در تفساير کبيار،
ابنسينا در کتان اشارات خود و همچنين در مقدّمة ابنخلدون و برخی کُتُب ديگر بحثی را به سِحر
اختصاص دادهاند.
در بررسی تاريخی مسألة سِحر ،کش آثار گياهان ،نخستين عامل پيداي ،جادوگري و سِحر به
نظر میرسد .در دورانی که بشر از شناخت واقعيّت بيماريها عاجز بود ،اوّلين تالشهاا باراي توجياه
بيماري بر اساس مُدرکات بود و مبناي درمان نيز در تمام زمينههاي پزشكی در ابتادا جاادوگري و
افسون بود که مخلوق فكر و چارهانديشی بشر و اساس اعتقادات او بوده است .قرنها پي ،از مساي
(ع) اختالل روانی ،مترادف با سِحر و جادو و ارواح شياطين بود .آنها بيماري را نتيجة تساخير ارواح
خبيثه میدانستند که چارة آن منحصر به خارج کردن آن ارواح موذي از بدن شخص مبتال بود کاه
طیّ مراسم ويژه انجام میگرفت .در سال  1486کتابی دربارة «تسخير جن» نوشته شاد کاه در آن
ويژگیهاي زشت و عادات ناپسند جادوگران و شيوة کار آنان تشري شده باود و نشاان مایداد کاه
بسياري از قربانيان آنان ،بيماران روانی بودهاند .براي درمان هر کس که کوچكترين اثري از اخاتالل
روانی در وي بود ،راهی جز افسون و جادوگري وجود نداشت.
مسايل مربوط به سِحر و جادو از روزگاران قديم به تدريج تنظيم میشد و با نام «علوم غريبه» به
صور گوناگون مورد کاربرد ساحران و جادوگران قرار می گرفت .در دوران اساالمی در اياران ،علاوم
غريبه در تعاليم اسماعيليّه رخنة عميق داشته است و افسانههايی نيز دربارة اقدامات جادوگرانة آنها
وجود دارد .علیرغم توضي ذکر شده ،در اين مسأله که سِحر از چه زمانی در ميان بشر پديدار شاد
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و چه کسی آن را به ديگران انتقال داد ،نظرهاي فراوان داده شده که هيچ کدام قانعکنناده نيسات،
امّا آن نظري که بيشتر با ظاهر آيات قرآني سازگار است اينكه آغااز پياداي ،سِاحر ا باه صاورت
علمی منسجم و دانشی که از استاد به شاگرد انتقال پيدا میکرد ا باه زماان حضارت ساليمان (ع)
برمیگردد و خاستگاه آن قوم يهود است .در عصر حاضر نيز به مسألة سِحر از ديادگاههااي مختلا
علمی و فلسفی پرداخته شده ،بهطوريکه بسياري از افعالی که در گذشته باه صاورت خارق عاادت
مطرح بوده ،امروزه يک اصل مسلّم علمی و کالسيک است که تقويت نيروي اراده و تلقين به وسيلة
مرتاضان نمونهاي از اين امور میباشد.
سِحر و جادو در کُتُب مختل به معانی مختلفی از جمله نيرنگ و خيالانگيزي ،کمک گرفتن از
شيطان با نوعی تقرّن به وي ،تصرّف در صور طبايع و ...آمده است و مصاديق متعدّدي براي آن ذکر
شده است .در دين يهود هم تفأّل ،غيبگويی ،علم نجاوم و اعتقااد باه تاأثير کواکاب در سرنوشات
انسانها ،شعبده ،طلسم و انواع اعمال جادوگري رواج داشته است ،لذا نوع نگاه دين يهود هام قابال
اهميّت میباشد.

معنای لْوی و اصطالحی سِحر و واژههای مرتب
در بررسی معناي سِحر و جادو در منابع مختل به چند واگه برمیخوريم که برخای باا يكاديگر
مترادف هستند و برخی ديگر ،متفاوت .اين مترادف بودن يا متفاوت باودن واگگاان گااه باه وضاع و
استعمال لغوي برمی گردد و گاه به ديادگاه و نظار نويساندة آن مطلاب و در برخای ماوارد واگگاان
فارسی و عربی استعمال میشوند .واگگانی از اين قبيل :معجزه ،کرامت ،استجابت دعاا ،چشامزخام،
تلقين ،طلسم ،سِحر ،جادو ،کهانت ،شعبده و . ..از ميان اين واگگان ،سه واگه در اين بحث بسيار مهمّ
و کليدي است :کهانت ،شعبده ،سِحر.

1ـ)1کهانت
«کهانت» يعنی فالگويی و غيبگويی ،اخترگويی و اخترشناسای و از اماور پنهاان خبار دادن و
مراد از آن رابطة ارواح بشري با ارواح مجرّده يعنی جنّ و شياطين است و نتيجة آن کساب خبار از
آنها راجع به حوادث جزئی مخصوص به زمان آينده در عالم کَون و فساد است .از کتان سرّ المكتوم
فخر رازي برمیآيد که کهانت بر دو قِسم است :يک قسم از خواصّ بعضی از نفوس است و اين قِسم
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اکتسابی است و قِسم ديگر با عزايم و مدد خواستن از ستارگان و اشتغال باه آنهاا هماراه اسات کاه
سلوک در اين طريق حرام است و بدين دليل ،از تحصيل و اکتسان آن احتاراز واجاب اسات (ر.ک
دهخدا ،1377 ،ج .)18778 :12

2ـ )1شعبده
«شعبده» به بازيی میگويند که آن را نمودي باشد ،ولی بودي نداشته باشاد و ايان باا حرکات
دست و سرعت آن صورت میپذيرد .شاعبده يعنای چشامبنادي ،نظربنادي ،حقّاهباازي ،نيرناگ و
تردستی (ر.ک همان ،ج .)14294 :9
در فروق اللّغويّه در بيان تفاوت سِحر و شعبده میگويد« :عملی که در سِحر انجام مایشاود و از
آن طريق امري خالف واقع براي ديگران تخيّل میشود و ممكن است با سرعت باشد يا با کندي ،امّا
شعبده حتماً با سرعت انجام میشود و در واقع ،اخصّ از سِحر است يعنی هر شعبدهاي سِحر است،
امّا هر سِحري شعبده نيست» (عسكري1410 ،ق.)272 :.

3ـ )1سِحر
تصرّفى است که در چشم بيننده واقع می شود تا گمان کند کار همان طور است کاه ماىبيناد،
حال آنكه آن گونه نيست يعنی عملى خفى است که شىء را بر خالف صاورت و جانس آن مصاوّر
میکند ،البتّه در ظاهر ،نه در حقيقت» (طبرسى ،1372 ،ج .)295 :1
در لغت ،سِحر هر کار لطي و دقيقى است که اسبان عاادى آن پنهاان اسات و از «سِاحر» باه
معناى «ريه» مشتق شده است ،چون «ريه» يک عضو مخفى در بدن انساان اسات .سِاحر را سِاحر
گفته اند چون از جهت خودش منصرف شده است و سِحر شدن يک شخص يعنی پريشانی و مختال
شدن عقل او (ر.ک طريحی ،1375 ،ج  .)325 :3بنابراين ،میتوان مادّة سِاحر را متارادف باا ماادّة
صرف دانست .بعضی هم سِحر را افسونگري دانستهاند و آنچه که در آن جذّابيّت و فريبندگی خااص
باشد (ر.ک معين ،1381 ،ج  .)1840 :2در فرهنگ الروس سِحر را افسون و جادو و هار اماري کاه
سبب و حقيقت آن دانسته نشود و جنبة نيرنگ و فريب داشته باشد ،معرّفی نموده است (ر.ک جر،
 ،1373ج .)54 :2
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«سِحر» هر کاري است که ياري شيطان در آن باشد و افسونی است که چشام را محاو خاودش
میکند و نيز بيان زيرکانه است و سِحر ،همان عمل سِحر و جادو اسات (ر.ک فراهيادي1410 ،ق،.
ج .)135 :3در مجموع ،میتوان گفت سِحر در لغت به هشت معنا آمده است (ر.ک رازي1420 ،ق،.
ج625 :3ا )621که مهمترين آنها عبارت است از1 :اا خدعاه ،نيرناگ ،شاعبده ،تردساتى و خدعاه
کردن2 .ا آنچه عوامل آن نامرئى و مرموز باشد.

2ـ سِحر در اصطالح
براي درک دقيقتر معناي «سِحر» که در قرآن آمده ،مایتاوانيم ابتادا باه کيفيّات و چگاونگی
«سِحر» توجّه کنيم زيرا اين موقعيّت طبيعی سِحر براي حواسّ ظاهر قابل درک اسات و باه تعبيار
ديگر« ،سِحر» به عنوان واقعه اي طبيعی و عينی می تواند به ما کمک کند تا معناي نسبتاً دقيقتري
از واگة «سِحر» پيدا کنيم.
«سِحر» به هنگامی گفته میشود که هنوز روشنايی صب سينة آسمان را نگشوده است ،با آنكاه
شب تقريباً پايان يافته ،امّا هنوز هم هوا تاريک است و بسا که اغلاب ماردم خاوان هساتند و سافر
کردن و جابجايی آدمی در اين مقطع خاصّ زمانی می تواند از نگاه ديگران پوشيده و مخفای بماناد،
در قرآن نيز همين معنا را دربارة لوط و چگونگی نجات او از شهر سدم میبينيم (القمر 34/و هاود /
 .)81همانگونه که در هنگام سَحَر نمی توانيم چيزهاي پيرامون خود را واضا و آشاكار ببينايم ،در
عمل «سِحر» که ساحر انجام میدهد ،هم نمیتوانيم چگاونگی ساير طبيعای آن عمال را مشااهده
کنيم.
مادّة سِحر و مشتقّات آن  66مرتبه در قرآن آمده است .از اين شصت و ش ،بار ،ساه باار آن در
معنی آخر شب به کار رفته است ،يک بار به صاورت مفارد (القمار )34/و دو باار باه صاورت جماع
(آلعمران 17/و الذّاريّات )34/و آنچه غير از اين موارد در قرآن است ،در معنی سِاحر و جاادو آماده
است (ر.ک عبدالباقی :1382 ،ذيل مادّة «سِحر»).
جادو يا سِحر ،مجموعة باورها ،اعمال ،فنون و روشهايی که باهکاارگيري آنهاا باراي کنتارل ياا
دگرگون کردن شرايط فراطبيعی ،طبيعی و محيط زيست و رسيدن به مقاصد و اهداف نيک ياا باد،
مؤثّر و سودمند پنداشته میشده است .در اين امر ،جادوگر يا از توان روحی و ارادة شخصی خود و يا
از برخی ابزارها ،وسايل ،اوراد ،افسونهاا ،طلسامات و تعوياذات باراي رام و مهاار کاردن نيروهااي
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فراطبيعی بهره میگرفته تا طبع ،من ،و ميل آنها را مطابق باا خواساتهاا و نيازهاا بگرداناد و بار
پديدههاي طبيعی ،انديشه ،احساس و فرجام انسان ،نيز امور جاري زندگی او تأثير بگذارد.
شيخ انصارى در مكاسب به نقل از شهيد اول در اين باره آورده است:
1ا سِحر کالمى است که به زبان جارى کنند و اورادى که مفهوم نباشد.
2ا يا چيزى که بنويسند.
3ا يا نوشتهاى که به همراه دارند.
4ا يا اورادى که بخوانند و بر ريسمانى بدمند و آنگاه گره بزنند.
5ا قَسَم بدهند (به موجوداتى مثل جن يا شياطين يا مَلَک قَسَم که فاالن کاار را بار ايشاان انجاام
دهند).
6ا يا بخور دهند ( و دود بدهند).
7ا يا بدمند.
8ا يا تصوير و مجسّمه درست کنند (ساحر ،تصوير يا مجسّمهاى از شاخص مساحور درسات کناد،
سوزن در آن فرو برد يا با چاقو قسمتى از آن را ببرد که با اين کار ضررى جسمى بر شخص مسحور
وارد مىکند).
9ا يا با تصفية نفس (ساحر با رياضات غيرشرعى مثل اعمالى که مرتاضهاى هندى انجام مىدهند)
بتواند به صرف ارادة کارهايى انجام دهند.
10ا يا با استخدام ماليكه يا اجنّه يا شياطين به کش اشياى گم شده ياا مساروقه و عاالج اماراض
ب ردازند و بهوسيلة آنها در بدن يا قلب يا عقل مسحور تأثير بگذارند (ر.ک انصاارى1410 ،ق ،.ج :3
38ا.)36

بررسی تطبیقی چیستی و ماهیّت سِحر
ال ) چیستی سِحر در اسالم
از مجموع آنچه در قرآن به کار رفته ،میتوان استفاده کرد که سِحر به دو قِسم تقسيم میشود:
1ا سِحري که مقصود از آن فريفتن و تردستی و شعبدهباازي و چشامبنادي اسات و حقيقتای
ندارد ،چنانکه میخوانيم« :پس ناگهان ريسمانها و چوبدستیهايشاان (جاادوگران زماان موسای ا
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عليهالسّالم ا) بر اثر سِحرشان در خيال او چنين مینمود که آنها به شتان میخزناد (طاه )66 /کاه
مصداق حقيقى سِحر نيز همين سِحرالعيون است (ر.ک بروجردي ،1366 ،ج .)231 :1
2ا قِسم دوم سِحري است که واقعاً اثرگذار است مثال اينكاه باعاث جادايی زن و شاوهر و ياا
مريض شدن انسان و ...میشود ،در قرآن میخوانيم «آنها مطالبی را میآموختند که بتوانند بهوسيلة
آن ميان مرد و همسرش جدايی بيفكنند ...آنها قسمتهايی را فرامیگرفتناد کاه باراي آناان زياان
داشت و نفعی به آنها نمیرساند» (البقره.)102 /
قِسم سومی هم ادّعا شده که ممكن است بر اثر سِحر ،شكل اشخاص تغيير کند مثالً انساان بار
اثر سِحر تبديل به حيوان شود که اين واقعيّت ندارد (ر.ک مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)378 :1
در خصوص نوع دوم که در باال از آن سخن گفته شد ،فیالجمله میتوان گفت :اين ممكن است
که کسی به واسطة سِحر بين زن و شوهري دشمنی ايجاد کند و يا خواستگاري را نسبت به دختري
بدبين کند و يا شخصی را نسبت به کار و شغل خاصّ خود بدبين کند ،امّا اينكه بتواناد کاامالً جلاو
بخت دختري را بگيرد ،اين واقعيّت ندارد و فقط صرف تخيّل است و همچنين است نسبت به شاغل
و کارهاي انسان ،يعنی اينكه همة راهها را بر انسان ببندد ،امكان ندارد﴿ :وَمَا هُم بِضَآرِّینَ بِـهِ مِـنْ
أَحَدٍ إِالَّ بِذِذْنِ اللّهِ :و به هيچ کس نمىتوانند آسيبى رسانند ،مگر آنكه خدا بخواهد﴾ (البقره.)102 /
در همين جا روايتى را دربارة حقيقت سِحر از امام صادق (ع) نقل مىکنايم کاه آن حضارت در
پاسخ اين پرس ،که حقيقت سِحر چيست؟ فرمودند :سِحر بر چند قِسم است .قِسمى به منزلة طبّ
است ،همانگونه که اطبّا معالجه میکنند و براى هر مرضى دوايى دارند .همين طاور سااحران هام
براى هر صحّت آفتى و براى هر عافيت مصيبتى و حيلههايى دارند .قِسم ديگر کارهايى است کاه باا
سرعت انجام ماىگيارد و قِ سام ديگار چيزهاايى اسات کاه دوساتان شاياطين از آنهاا ماىگيرناد
(ر.ک مجلسى1403 ،ق ،.ج .)169 :10
بنابراين ،به نظر مىرسد که نمىتوان اين اقسام از سِحر را به کلّى نفى کرد ،چون همانگونه که
بر اثبات آن دليل روشنى نداريم ،دليلى بر نفى آن هم نداريم .بنابراين ،بهتر است که احتمال هر دو
طرف را بدهيم ،لذا در اينكه آيا سِحر واقعيّت دارد يا جازو خرافاات مایباشاد ،باين علمااي اساالم
اختالف نظر وجود دارد (دروزه 1383 ،ق ،.ج )213 :6و دو نظريّة مشهور بيان شده است:
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ال ) برخی از علماي اسالم سِحر را صِرف خرافات میدانند و به آية  66سورة مبارکة طه﴿ ،فَذِذَا
حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ ،يا آية  116سورة اعاراف ﴿قَـالَ أَلْقُـوْاْ
فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ﴾ استدالل میکنند از جمله:
1ا ابوجعفر استرآبادي میگويد« :سِحر حقيقت ندارد ،بلكه صرف تخيّل و شعبده و چشمبنادي
است».
2ا عالّمه حلّی در حقيقت داشتن سِحر ترديد کرده است.
3ا مرحوم مجلسی میگويد« :بيشتر علما بر اين عقيدهاند که سِحر از خرافات اسات ،امّاا اينكاه
چرا اثر میکند و هيچ کس منكر اثر سِحر نيست ،در مقام توجيه اثر سِاحر گفتاهاناد :اگار مساحور
بداند که دربارة او سِحر کردهاند ،توهّم مسحور شدن باعث میشود که اثار سِاحر در او ظااهر شاود
مثل تلقين به مريض .امّا اگر اصالً نداند که دربارة او سِحر کردهاند ،در اين خصوص با آنكه هيچ يک
از علما منكر اين نوع اثر نشدهاند ،ولی هيچ گونه توجيه براي آن ندارند ،مگر آنكه بگوييم اين اعمال
بر اثر استخدام جنّ و شياطين عليه شخص مسحور انجاام مایشاود» (مجلساى 1403 ،ق ،.ج :60
32ا.)30
4ا عالّمه طباطبائی در ذيل اين آيه آورده است« :سِحر در اينجا يک نوع تصرّف در حاسّة انسان
است ،بهطورىکه حاسّة بيننده چيزهايى را ببيند و يا بشنود که حقيقت نداشاته باشاد» (موساوي
همدانی ،1374 ،ج .)274 :8
بنابراين ،ساحران چشم مردم را تحت تأثير قرار دادهاند ،نه قلب و عقل آنها را (صاادقی تهرانای،
1419ق.)164 :.
5ا رمانی میگويد« :معناي «سِحرُ األعين» اين است که چشم را از صحّت درک به تخيّال اماور
موهوم منحرف کردهاند و اين امر با حيلههاي مخفی و شعبدهبازي انجام گرفته است که اصالً باويی
از حقيقت نبرده است .البتّه کسی که اين تخيّل را ايجاد میکند ،خداوند متعال است ،امّاا در ظااهر
اين امر به ساحران نسبت داده میشود يعنی اگر خدا نخواهد آنها ذرّهاي تاأثير بار ديادگان ماردم
نخواهند داشت (ر.ک طوسی ،بیتا ،ج .)502 :4
امّا خود آية شريفه نيز دالّ است بر آنكه سِحر حقيقت ثابته نادارد ،بلكاه بناا بار داليلای فقاط
«نمود» است:
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1ا در واقع ،اگر آن عصاها و طنانهاا داراي حياات شاده باود ،نماىفرماود« :سـحرُوا أَعْـیُنَ
النَّاسِ» ،بلكه مىفرمود« :صَارُوا حَيَّات».
2ا در آية ديگري آمده است﴿ :یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (طاه )66/و هماين کاه
بعد از زمانى دو مرتبة آن شیء به حالت اوّليّة اصلی برمیگردد ،دالّ بار ايان اسات کاه ماهيّات آن
منقلب نشده است ،به خالف صدور معجزه از پيغمبر که قلب ماهيّت می باشد (ر.ک حساينی شااه
عبدالعظيمی ،1363 ،ج.)162 :4
3ا لفظ «سَحَرُواْ أَعْیُنَ النَّاسِ» نشان مىدهد که سِحر در چوبها و ريسمانها که انداخته بودناد
اثرى نداشت و آنها بیحرکت مانده بودند و سِحر فقط در چشمان تماشاگران اثر گذاشته بود و آنهاا
ديده بودند که چوبها و ريسامانها باه تنادى حرکات ماىکنناد (ر.ک قرشای ،1377 ،ج  482 :3و
مغنيه1424 ،ق ،.ج.)378 :3
4ا سِحر جز بر خيال بر چيز ديگري سيطره ندارد (ر.ک صادقی تهرانی1419 ،ق.)316 :.
ب) برخی ديگر قايلاَند به اينكه سِحر واقعی است و به آياة  102و  103ساورة بقاره اساتدالل
مینمايند از جمله:
1ا شيخ طوسی در کتان الخالف میگويد :نزد بيشاتر علماا از جملاه ابوحنيفاه و اصاحان او و
مالک و شافعی سِحر حقيقت دارد و با جادو میتوان کسی را کُشت يا مريض کرد ،يا دست ،را فلاج
نمود ،يا بين زن و مرد تفرقه انداخت و چه بسا اتّفاق میافتاد کاه فاردي در عاراق ،شخصای را در
خراسان سِحر کرده ،او را بكشد.
2ا عالّمه طباطبائی مینويسد« :دربارة تأثير اراده در افعال خارقالعاده ،سِاحر ،کهانات و احضاار
ارواح جاي هيچ ترديد نيست که برخالف عاادت جارياه ،افعاال خاارقالعاادهاي وجاود دارد .امثاال
اينگونه خوارق عادت و بسياري ديگر از آنها اعمالی است که بر اسابان طبيعای و پنهاان از حاسّ و
درک مردم متّكی است و خالصه اينكه صاحب عمل به اسبابی دست میزند که ديگاران آن اسابان
را نشناختهاند» (طباطباائی 1417 ،ق ،.ج367 :1اا 364و نياز ر.ک مكاارم شايرازي ،1374 ،ج :1
 377و انصاري 1410 ،ق ،.ج .)56 :3
3ا اين موضوع تخيّل محض نيست ،بلكه در واقع وجود دارد .تحقيق مطلب اين است که گفتاه
مىشود« :عالم طبيعت بين ملكوت سفلى و ملكوت عليا واقع شده است و اهل عاالم داراى تصارّفى
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به اذن و فرمان خداوند در عالم طبيعت هستند ،اعمّ از اينكه بىواسطه باشد ،يا به توسّاط اسابان و
وسايلى از نفوس بشرى .حال اگر نفس بشرى از وابستگیها رها شود و با رياضتهاي شرعى يا غيار
شرعى از تيرگیها پاک گردد و وجودش مناسب پذيرش مجرّدات علوى و سفلى گردد ،باا اسابان و
وسيله و يا بدون اسبان ،در اين عالم تأثير مىنمايد ،بدينگونه که آنها را تحت تاأثير و فرماان خاود
درآورده ،به سوى آن عوالم جذن مىکند و آنگاه خواستههاى نفاوس بشارى را چاه شارعى و چاه
غيرشرعى توجيه مىنمايد .هرگاه اين تأثير از جانب اهل عالم سفلى باشد ،باه اسابان و وساايل آن
سِحر مىگويند و اين تأثير گذاردن و اثرپذيرى نيز ناميده مىشود» (خاانی و رياضای ،1372 ،ج :2
.)169
4ا حقّ کالم اين است که« :سِحر اثار حقيقاى دارد و آن امار وجادانى اسات و مجارّد تخييال
نيست ،چنانکه بسيارى چنين گمان کردهاند» (بالغی ،1386 ،ج .)79 :1

ب) چیستی سِحر در یهود
از ديدگاه تورات ،جادوگر کسی است که واقعاً جادو میکند نه آنكه با شعبدهبازي نمااي،هاايی
بدهد .بنابراين ،در نگاه تورات بين جادوگر و شاعبدهبااز تفااوت هسات .چنانچاه از ديادگاه تاورات
جادوگر واقعی مجرم و محكوم است ،در حالی که شاعبدهبااز مجارم نيسات (ر.ک کاوهن:1350 ،
.)283
تلمود شواهد بسياري را ارايه میدهد مبنی بر اينكه همه گونه خرافات در ميان ماردم عاوام آن
زمان رايج بوده است« :اعمال منافی عفّت ،زناکاري و جاادوگري هماه چياز را تبااه کارد» (ميشانا
سوطا« )9 :13 ،وقتی کسانی که طلسمها وافسونها را به عنوان حفاظات خاود در مقابال خشام و
قهر خداوند به کار می بردند ،فراوان شدند ،غضب الهی بر جهان نازل شد و سايحنا از اسارائيل دور
گرديد» (توسيفتا سوطا .)14 :3
بنابراين تورات براي جادو واقعيّتی را میپذيرد ،امّا اعمالی مثال شاعبده و ياا تفاأل را از اعماال
خرافی محسون میدارد ،چنانچه دانشمندان يهودي میگويند« :هرچناد کاه تفاأل و پيشاگويی را
حقيقتی نيست ،لكن عالمت و نشانه حقيقت دارد» (کوهن.)289 :1350،
به نظر مىرسد قسمت قابل توجّه از سِحرها در ميان يهود بهوسيلة استفاده از خواصّ شايميايى
و فيزيكى به عنوان اغفال مردم سادهلوح انجام مىشده است مثالً در تاريخ ساحران زمان موسى(ع)
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مىخوانيم که آنها درون ريسمانها و عصاهاى خوي ،مقدارى ماوادّ شايميايى مخصاوص (احتمااالً
جيوه و مانند آن) قرار داده بودند که پس از تاب ،آفتان و يا بر اثر وساايل حرارتاى کاه در زيار آن
تعبيه کرده بودند ،به حرکت درآمدند و تماشاکنندگان خيال مىکردند که آنها زناده شادهاناد .ايان
گونه سِحرها ،حتّى در زمان ما ،نيز کميان نيست (ر.ک مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)381 :1
شناخته شدهترين عمل جادوگري ،طلسم (غيرطبيعی) است که عبارت است از يک فرماول کاه
انجام آن اثر مطلوبی را به همراه دارد .طلسمها اغلب يا گفتة مشهود میشوند يا نوشته میشاوند ياا
به طور فيزيكی انجام میپذيرند .اينها داراي يک سري قسمتهاي تشكيلدهناده اسات .شكسات و
عمل نكردن يک طلسم ممكن است داليل زيادي داشته باشد مثالً دنبال نكاردن فرماول باه طاور
دقيق ،مناسب نبودن شرايط که مانع از هدايت نيروها میشوند ،کمبود توانايی جادوگري .يک عمال
جادوگري مشهود ديگر «غيبگويی» است که هدف آن دادن اطّالعات دربارة گذشته ،حال و آيناده
است.
«نكرومانسی» (غيبگويی از طريق ايجاد رابطه با مردگان) نوع ديگري از اعمال جادوگري يهاود
است که شامل اخطار و گفتگو با روح مردگاان مای شاود .ايان کاار را گااهی فقاط هنگاامی انجاام
می دهند که بخواهند با روح عزيزي که مرده است ،رابطه برقارار کنناد .همچناين مایتواناد باراي
گرفتن اطّالعات از روح مردگان به عنوان نوعی پيشگويی باشد يا به عنوان فرمان دادن به روحهاايی
که در يک طلسم شرکت دارند ،براي کمک کردن به انجام طلسم .انواع جادو را میتاوان بار اسااس
ترفندهايی که در انجام آنها وجود دارد ،تقسيمبندي کرد .يک تقسيمبندي معمول ،کُالّ جادوهاا را
به دو قسمت «سرايتی» و «همسانی» تقسيم می کند که يک يا هر دو نوع را میتوان در يک جاادو
به کار برد .جادوي سرايتی شامل استفاده از عناصر فيزيكی است که زمانی با شخص يا چيازي کاه
می خواهيم روي او تأثير بگذاريم ،در تماس بوده است .نوع دوم شامل استفاده از تصااوير ياا اشاياي
فيزيكی است که به نوعی با شخص يا چيزي که میخواهيم تحت تاأثير قارار دهايم ،شاباهت دارد.
عروسکهاي وودو مثالی از اين دست هستند .يک تقسيمبندي ديگر جادو را به دو دساتة متعاالی و
پست تقسيم میکند :اوّلی از يک نيروي الهی استعانت مایجوياد و هادف متعاالی دارد و دومای از
ارواح کمک میگيرد و هدف شخصی دارد.
نوع ديگر تقسيمبندي ،جادو را به دو صورت واض و تدريجی و ظري تقسيم مایکناد .ايان دو
بيشتر به جادوي افسانه يا اسطوره مربوط هستند و چيزي را که اکناون همگاان از اثارات جاادو در
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ذهن دارند ،شامل نمیشود .جادوي واض جادويی است که به سرعت نتيجهاش ظاهر میشاود .امّاا
جادوي پنهان و ظري اثرش به طور تدريجی و نامحسوس دنيا را تغيير میدهد .ماورّخ دانشاگاهی،
ريچارد کيک هِفِر ،جادو را به دو نوع روانشناختی و خيالی (توهّمی) تقسيم میکناد .اوّلای بار روي
ذهن ديگري تأثير میگذارد تا آنگونه که جادوگر میخواهد ،عمل کند مانند طلسم عشاق و دومای
پديد آوردن عجايب گوناگون است .جادويی که ضيافت شاامی را پدياد آورد ،ياا جاادوگر را ناامرئی
کند ،از نوع دوم است .جادويی که تغيير فيزيكی در شيئی به شكل ياک معجازه باهوجاود آورد ،در
اين تقسيمبندي گنجانده نشده است.
راه ديگر ،تقسيمبندي جادوها بر حسب «سنّتها» است که باه مجموعاه اي از عقاياد و اعماال
جادوگرانه اطالق می شود که مربوط به گروههاي فرهنگی مختل و سلسله و مراتب انتقال آن جادو
است .برخی از اين سنّتها بسيار ويژه و از لحاظ فرهنگی محدود به يک گروه خاص هستند .عدّهاي
ديگر نيز التقاطیتر هستند .اين سنّتها هم شامل غيبگويیها و هم طلسمها میشوند .هنگامی که
با واگة «سنّتها» سر و کار داريم ،ممكن است بسياري به غلط تصوّر کنند هار دينای کاه موباد ياا
روحانی يا عامِل دينی آن ،طلسم و تعويذي را بهکار میبرد ،يک «سنّت جادوگري» است ،باا اينكاه
آن دين داراي روحانيّت ،مردم عادي و يک سري آدان عبادي ثبت شدهاست .اين کجفهمی ،بهوياژه
زمانی اتّفاق میافتد که عدّهاي از دينها يا دينهاي عامه به غلط به عنوان «جادو» يا حتّای «غياب
گويی» پنداشته میشوند .نمونههايی از سنّتهاي جادويی ،عامه ا جادويی ،دينی ا جادويی عبارتند
از :کيميااگري ،آنيميساام (زناادهانگاااري) ،بون ااو ،جااادوي تشااريفاتی و رساامی ،جااادوي آشاافتگی،
هرمتيسيسم ،آيين هندوي مانتريک ،هودو (طلسم) ،شعبدهبازي ،جادوگري در تانخ (کاه در کتاان
عهد قديم موجود است و مربوط به جادوگري يهودي است ،کاباال ،عصار جدياد ،پاائولو مونات (کاه
نوعی جادوگري عامه است) ،ريكی ،شيطانپرستی ،آيين يا ماذهب شامَن (شامنآيينای) ،شاينتو،
تليما ،دين تائو و وودو.

بررسی تطبیقی مصادیق سِحر
ال ) مصادیق سِحر در اسالم
يكی از مصاديق سِحر که به طور مشخّص در قرآن آمده ،سِحري است کاه باعاث جادايی زن و
شوهر از يكديگر میشود که در بان آن میتوان عالوه بر آياة  102ساورة بقاره ،آياة ﴿وَمِـن شَـرِّ
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النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ :و از شرّ دمندگان در گرهها﴾ در سورة «فلق» را نيز متاذکّر هماين مصاداق از
سِحر دانست .البتّه بر اساس همين آيه و نظرات برخی مفسّران دربارة اين آيه عالوه بر اينكاه سِاحر
کردن شوهر از سوي زن به عنوان مصداقی از سِحر فهميده میشود ،میتوان فهميد که سخنچينی
نيز يكی از مصاديق سِحر میتواند باشد که اينجا در همين خصوص به بيان نظرات مفسّران پرداخته
خواهد شد .امّا پي ،از آنكه به بيان نظرات مفسّران ب ردازيم ،الزم است بحثای لغاوي در باان واگة
«نفث» و «عقد» را ذکر کنيم.

نفث
جميع کتب لغت« ،نفث» را به معنى «يک نوع دميدن» گرفتهاند .راغب در مفاردات مایگوياد:
«نفث افكندن اندکى آن دهان است و نفث جادوگر يا دميدن دعاخوان باه ايان ناوع اسات کاه در
گرهها میدمد و اندکى آن دهان ،را بر آنها میافكند» .راغب بعد از بيان معنى نامبرده ،آياة ﴿وَمِن
شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ﴾را شاهد میآورد (ر.ک راغب اصفهانی1412 ،ق.)816 :.

عُقَد
جمع «عقدة» است يعنی همان گرههايی است که دمندگان ساحر بر طنانها میزدند و بار آن
اوراد سِحر را میخواندند (ر.ک طريحی ،همان ،ج.)104 :3

النّفاثات
زنها يا نفوسى هستند که در گرهها میدمناد و انادکى آن دهاان بار آنهاا مایافكنناد و چاون
جادوگران رشتهاى را که بر آن گرهها زدهاند ،به دست گرفته ،اورادى و اذکارى میخوانند و بر آنهاا
میدمند و آنها را میگشايند و با اين عمل چنين وانمود میکنند که گره از کاار کساى گشاادهاناد،
آنها را «نفّاثات» يا «نفّاثات فى العُقَد» يعنى «دمندگان» ياا «دمنادگان در گارههاا» مایخوانناد و
جميع کُتُب لغت ،چه آنها که نام برديم (مفردات راغب ،المنجد ،مختار صحاح) و چه ديگاران ،ايان
لفظ را به معنى ساحران و تعويذخوانان گرفتهاند .اينک براي تبيين مطلب باه نقال اقاوال مفسّاران
دربارة معانى «النَّفَّاثَاتِ فِى العُقَد» میپردازيم.
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ميبدى در تفسير کش األسرار (ر.ک ميبدي ،1371 ،ج )670 :10و نياز فخاز رازي در تفساير
خود (ر.ک رازي ،همان1420 ،ق ،.ج  )196 :32میگويند :ماراد از «نَفَّاثَاات فِاى العُقَاد» زنهاايى
هستند که عقل مردان را به دوستى و عشق خود میربايند.
ابوتمّام میگويد« :زنانى که با جادو از جوانمرد سلب تصميم مایکنناد و دمنادگان در گارههاا
هستند» .شيخ طبرسى همين معنى را روشنتر و بهتر از قول ابومسلم در مجمعالبيان با اين عبارت
آورده است« :ابومسلم گفته مقصود از نفّاثات زنانى هستند که افكار مردان را ربوده ،آنان را به رأى و
ميل و هوس خود بازمیگردانند» (طبرسی ،1372 ،ج.)866 :10
با نظر به تفاسير ذکر شده و معناي لغوي کلماة «نفّاثاات» کاه در ساطور پيشاين اشااره شاد،
میتوان اينگونه نتيجهگيري کرد که براى لفظ «النّفاثات فِى العُقَد» عالوه بر معنى معمول و مشهور
آن که جادوگران است ،معانى ديگرى نيز میتوان قايل شد که عبارتند از:
1ا زنانى که با خودآرايى و دلربايى خود دلهاى مردان را مىربايند و آنها را از عزمهاى آهناين و
تصميمهاي استوار براى کارهاى شايسته و سودمند بازداشته ،تابع هوسها و اميال خوي ،میساازند
و به فساد و فحشاء و جنايت و خيانت میکشانند (ر.ک طبرسى ،1372 ،ج.)569 :10
2ا سخنچينانى که روابط دوستى مردم را گسسته ،دلهاشان را نسبت به يكديگر ساياه و تياره
میسازند (بر حسب توجيه عبدُه).
3ا عموم افراد و طبقات و اقوام که با وسايل مختلا مثال اشااعة منكارات و فحشااء و تارويج
جنايات و مفاسد ،افراد را از تصميم به کارهاى سودمند بازمیدارند و يا در ميان جواماع انساانى باه
ايجاد نفاق و اختالف مىپردازند و روابط مردم را از هم میگسلند ،تا آنها را در ضع و انحطاط نگاه
داشته و مغلون و مطيع خوي ،سازند که از شرّ عموم آنها بايد به خدا پناه برد.
با اين توضي و تفسير ،جميع ممالک نيرومند که به کشورهاى ضعي طماع بساته ملّاتهاا را
غوطهور در فساد و تباهى ساخته ،رشتة وحدت دينى و ميهنى آنهاا را از هام مایگسالند و عماوم
استعمارگران و عمّال آنان و حكّام جور که براى غارت اموال مردم و در بند کشيدن آنهاا باه اشااعه
فساد و ايجاد تفرقه در ميان ملل و اقوام میکوشند« ،نفّاثات فِى العُقَد» مایباشاند (ر.ک شاريعتی،
 418 :1346و طالقانی ،1362 ،ج .)309 :4البتّه همانگونه که در شروع بحث ذکر شد ،وجه ديگاري
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از اين مصداق سِحر در آية  102سورة بقره آمده اسات کاه مایفرماياد﴿ :فَیَتَعَلَّمُـونَ مِنْهُمَـا مَـا
یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾.

ب) مصادیق سِحر در یهود
تاريخ زندگی انسانها در همة جوامع بشري آکناده از جرياانهاايی اسات کاه باه ناام هادايت
انسانها انحرافهاي گستردة اعتقادي ،رفتاري و اخالقی را به وجود آوردهاند .يكی از اين فرقاههااي
انحرافی ،شيطانپرستی است که سرمنشاء آن خود شيطان است که آدم نيز بهواسطة او سقوط کرد.
آنچه در تاريخ دربارة شيطانپرستی و چگونگی شكلگرفتن آن آمده ،نشان میدهد کاه سااحران و
جادوگران از ديرباز بهکار تقديس شيطان مشغول بودهاند .قوم بنایاسارائيل از زماانی کاه در مصار
سكنی گزيدند ،عقايد باطل مصريان در آنان تأثير فراوان گذاشت .مصريان آن زمان به تصري قرآن،
سِحر و جادو می دانستند و با همين سالح به مقابله با پيامبر خدا ،موسی (ع) ،رفتند ،ولای شكسات
خوردند .امّا قوم بنیاسرائيل حتّی بعد از عبور از دريا و هجرت از مصر دلبستگی خود را از آن عقايد
و اذکار شيطانی فراموش نكرد .در قرآن نيز آمده است که بنی اسرائيل در زمان حضرت سليمان کاه
آموزش سِحر و جادو ممنوع بود ،به هر صورت که امكان داشت ،جادوگري را اداماه دادناد و بعاد از
آن حضرت اين کار وسعت بيشتري يافت.
در تلمود آنچه که به عنوان سِحر و جادوگري معرّفی میشود ،فقط محدود به اعماال سِاحرآميز
نيست ،بلكه فالبينی و غيبگويی که در مواردي از طريق علم نجوم صورت میگرفته هام در زمارة
مصاديق سِحر محسون میشود ،البتّه در خود کتاان تاورات صاراحتاً از اعماال سِاحر و جاادوگري
سخنی به ميان نيامده ،بلكه در بخ،هايی که مربوط به اعمال بتپرساتان باوده ،اشاارهاي هام باه
سِحر و نهی از انجام آن شده است .در آيههاي  10و  12از فصال هجادهم سِافر تثنياه ،صاورتی از
اعمال سِحر و جادو که ميان ملل بتپرست آن زمان معمول باوده ،ارائاه شاده اسات« :مثال آنهاا
بچّههاي خود را روي آت ،قربانگاه قربانی نكنيد .هيچ يک از شما نبايد به جاادوگري ب اردازد ،ياا
غيبگويی و رمّالی و فالگيري کند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد .خداوند از تمام کساانی کاه
دست به چنين کارهايی میزنند ،متنفّر است بهخاطر انجام همين کارهاست که خداوند ،خادايتان
اين قومها را ريشهکن میکناد» .البتّاه يهودياان باا چشامپوشای از احكاام تاورات ،شاعائر و آدان
سِحرآميز ديگر بت پرستان را پذيرا شدند و در نتيجاه ،عقايادي مثال کابااال باه تعااليم پنهاانی در
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يهوديّت تبديل شد .رموز و اسراري که مشهور هستند به «کاباال» يا «قباله» و باه معنای دريافات و
قبول میباشد ،همان اعمال جادويی بتپرستان مصر باستان میباشد وآن چيزي هم کاه اماروز باه
«کاباال» معروف است و در ميان يهوديان گسترش پيدا کرده ،ريشه اي در عقايد سرّي و مادّيگاري
مربوط به مصر باستان دارد که بر جادوگري استوار است .از اين رو ،در بيان مصاديق سِحر در مياان
يهوديان ،شناخت کاباال و اعمال و عقايد کاباليساتهاا و روشهااي آناان ،در واقاع ،معرّفای هماان
مصاديق سِحر میتواند باشد.
طريقت کاباال1در حوزة علوم باطنی و حرکتهاي سرّي و مرموز همواره پيشگام قوم خاود باوده
است .به اعتقاد تابعان ،کاباال جادوگري يعنی استفاده از نيروهاي پنهان باالتر براي اداره کردن مردم
به ترتيبی که آنچه میخواهيم ،به دست آوريم .براي ارتباط با نيروهاي سرّي و مرماوز در طبيعات،
نياز به آموزشهاي کاباالست زيرا تعاليم کاباال طبيعت درونی افاراد را تغييار مایدهاد و ايشاان را
براي ارتباط با نيروهاي باالتر آماده میسازد (ر.ک کوسنک ،بیتاا .)5 :آماوزههااي بااطنی در ايان
طريقت که نهايتاً به گسترش خرافه و علوم غريبه در بين ايشان ختم شد ،منشائی جز کتان مقدّس
ندارد .باورهاي کابااليی در مورد متن کتان مقدّس ،بهترين شاهد باراي ادّعااي ماسات .طباق بااور
تابعان کاباال حروف عبري که متون مقدّس با آنها نوشته شده ،عاليمی نيستند که صرفاً براي تاألي
و ضبط وقايع و افكار بهوسيلة بشر اختراع شده باشند ،بلكه اين حروف مخازن نيروي الهی هساتند.
اين همان پيوند کاباال با سِحر و جادوست .وظيفة سالک يهودي اين است که با همان روشهايی که
از طريق روايت و سنّت به او منتقل شده ،اين معانی را کش نمايد .پيروان کاباال براي اثبات معاانی
مستور در کتان مقدّس تمهيدهايی انديشيدند و از سه طريق به کش معاانی مساتور در حاروف و
کلمات تورات پرداختند.
روش اوّل «گماتريا» ( )Gematriaنام داشت .در اين روش با محاسبة مقادار عاددي کلماات باه
کش روابط بين آنها میپرداختند .به باور اهالی کاباال ،کلمات با مقادار عاددي مسااوي مایتوانناد
جايگزين يكديگر شوند مثالً مقدار عددي «يهوه»  26بود و کاباليستها با محاسبات مشاابه کشا
کردند که پرقدرتترين نام خدا بايد  72حرف داشته باشد .دانستن اين نام ،بزرگتارين نيرويای باود
که میتوانست در تصوّر انسان بگنجد (ر.ک همان .)534
شيوة دوم «نوتاريجكُن» ( )Notarjkonنام داشت .در اين روش ،هر کلماة عباري مجموعاهاي از
حروف اختصاري محسون می شد و هر حرف از اين مجموعه ،حروف آغازين کلمة ديگار را تشاكيل
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میداد .در اين روش ،نخستين و آخرين حروف کلمات را جدا میکردند و آنها را به صاورت کلماات
جديد مینوشتند .با استفاده از همين روش طلسمهاي معروف و فراوانای از کلماات جاادويی اباداع
شد مثالً کلمة جادويی «اَگال» ( )Aglaکه در اکثر دواير جادويی قرار داده میشود ،از حروف آغازين
دعايی با اين مضمون ساخته شده است.
روش سوم «تِمورا» ( )Temurahنام داشت .در اين شيوه ،کاباليستها حروف کلماات را تعاويض
میکردند .با مقلون کردن همة کلمه ،معناي مكتوم آن آشكار مایشاد .باا باه کاارگيري ايان فان،
الفباي جديدي پديد آمد که تابعان کاباال میتوانستند با اساتفاده از ايان الفباا ،از هار جااي کتاان
مقدّس معانی مستور را کش کنناد و از هار کلماه کلماات ديگاري را باه وجاود بياورناد .باا ايان
روشهاي جادويی ،ايشان در يک کش عجيب دريافتند که اسماء خداوند  172ناام اسات و تعاداد
فرشتگان  655و ماليكة مقرّن  301عدد میباشد (ر.ک همان538 :ا.)535
به باور سالكان کاباال ،نظام خلقت بر اساس ادغاام عادد و حاروف باه وجاود آماده اسات (ر.ک
همان .)543:خداوند با آميختن و ترکيب حروف ،گونههاي بیشامار روح باه هار شاكل و هياأتی را
آفريده است و نام متعال و ناگفتنی خود را بر اساس آنها بنا نهاده است .طباق ماتن کتاان خلقات،
انسان از طريق کلمه و مكتون میتواند در نهانیتارين رازهااي آسامانی نفاوذ کناد و باا کلماات و
نشانهها اعجاز بيافرند (ر.ک همان .)547 :با توجّه به اهميّت حروف عبري در کتان «سفر يصايرا»،
جادوي حروف عبري در کاباال اهميّت خاصّی پيدا کرد .حروف عباري باه صاورت ابجاد در نوشاتن
برخی تعويذها و طلسمها به کار میرفت .نوشتن اين گونه تعويذها با حروف ابجد و نگهاداري آن در
نزد هر يهودي ،هنوز هم در بين ايشان مرسوم است.ستارة داود نيز از اسرار رمزي و جادويی بر کنار
نمانده و در بين يهوديان از قداست ويژهاي برخوردار میباشد .آموزههاي کاباال به تدريج بر باورهااي
قوم يهود آنچنان مؤثّر افتاد که ايمان به فرشتگان ،ديگر ايمان به غيب و مرزهاي ذات انساان نباود،
بلكه ايمان به ارواحی بود که میتوان به آنها رشوه داد و آناان را باه خادمت گرفات .شاياطين نياز
نيروهايی شدند که انسان میتوانست با تالوت دعا به زبان آرامی آنها را فريب دهاد .برخای اوامار و
نواهی ،مضمون اخالقی و دينی خود را از دست دادند و به منزلاة آدابای جاادويی نگريساته شادند.
البتّه يهوديّت نيز همچون مسيحيّت و اساالم ،باه طاور رسامی جاادو را مناع مایکناد و هميشاه
جادوگران را با درجات مختلفی از شدّت تعقيب و تنبيه کارده اسات .الهيّاات سانّتی ايان ديانهاا
اينگونه میپندارند که اثرات آشكار جادوگري يا پندار باطل هستند ،يا اينكه اين اثرات ناشی از ياک
فرشتهاست که طبيعت را به نمايندگی از آن جادوگر دستكاري میکند .بنابراين ،جادوگري هميشاه
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به عنوان نوعی پيمان با موجودات شيطانی است و کتان تورات نيز ساحران مصار را کاامالً تعريا
مىنمايد و اعمال آنها را به عنوان اعماالی شايطانی و ناوعی مباارزه در مقابال موسای (ع) معرّفای
مینمايد (کتان مقدّس ،سفر خروج بان هفتم :آيات  11و  12و  22و نيز بان هشتم :آية .)7

بررسی تطبیقی حکم سِحر
سنّت جادوگري از سنّتهاي کهن است که در رويارويی با آياينهااي توحيادي ريشاه دارد .در
قرآن اين عمل مذمّت شده است و در رواياات شايعی در مرتباة انكاار خادا از آن يااد شاده اسات.
همچنين در متون کهن يهود از جادوگري به نوعی بتپرستی ياد شده است و چنان وانمود شده که
هدف اساسی بسياري از پيامبران بنیاسرائيل به نقل متون مقدّس يهود مبارزه با اين مرام خطرناک
بوده است ،بهگونهاي که در تلمود (گنجينة دينی کهن يهود) جادوگر ،مجرم و محكاوم اسات زيارا
که از اوامر تورات میگذرد ،در حالیکه شعبدهباز با وجودي که تأييد نمایشاود ،امّاا مجارم نيسات
(ر.ک کوهن.)231 :1350 ،

ال ) حکم سِحر در اسالم
آنچه مسلّم است اينكه سِحر در اسالم حرام است .امّا اينكه آيا به طاور مطلاق حارام اسات ،ياا
بعضى جاها استثنا شده ،ظاهراً آنگونه سِحر که براى مقاصد درست به کار گرفته مىشود ،مثل پيادا
کردن گم شده ،يا بقاى عمارت ،يا فت سرزمين کفر جايز است ،بهويژه باطل کردن سِاحر باا سِاحر
جايز مىباشد (ر.ک انصارى 1410 ،ق ،.ج  95 :3و .)96
در سدة  8قمري ،شهيد اوّل ابوعبداهلل محمّد بن مكّی عاملی هماة اقساام کهانات و سِاحر را از
راههاي کالم ،کتابت ،رقيه و بخور با گياهان و عقاقير ،استفاده از کواکب و رياضتهاي نفسانی باطل
و عزايم زيان رسان ،همچنين به کار گماشتن فرشتگان و جنّ و شاياطين در کشا اسارار و عاالج
بيمار ،استحضار ارواح و کش مغيبات اسرار از جانب آنها و کاربرد نيرنجات و مانند آنها و اقادام باه
اين امور و اکتسان به آنها را حرام شمرده است (ر.ک بالغی.)384 :1341 ،
ابن خلدون سِحر و ساحري را رويكردي به جانبی به جز خدا و سجود غيار او مایداناد و چناين
رويكردي از ساحران و اسبان کارشان را کفر میشمرد و آن را همچون قانونی براي اِعماال کارهااي
پلي د و بد مانند نفاق انداختن ميان زن و شوهر ،آسيب رساندن به دشامنان و کارهاايی مانناد آنهاا
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می داند .او اين اعمال شرير را مخصوص ساحران و افرادي میداند که به تنهايی ياا در شارايطی بااا
حمايت و کمک شياطيان عمال میکنند (ر.ک ابنخلادون ،1375 ،ج .)498 :1يحيای بان شارف
نووي کار سِحر و ساحري را حمايت از تبهكاري میداند که با مقتضيّات عقل همگنای نادارد (ر.ک
نوري1405 ،ق .)153 :.مرحوم فخرالمحقّقين در کتان ايضاح ادعا کرده که حرمت سِحر و جاادو از
ضروريّات دين اسالم است و هر که جادو را حاالل بداناد ،کاافر اسات (ر.ک عاارفی بشای:1385 ،
مبحث شعبذه) .شهيد اوّل و شهيد ثانى (رحمهاهلل) در کتانهاى دروس و مسالک خود ادّعا کردهاند
که هر کس سِحر و جادو را حالل بداند ،بايد کشته شود .شيخ انصارى (رحمهاهلل) در کتان مكاساب
گفته است که هرچند ما مطمئن به اجماع علما در اين خصوص نيستيم ،ولى ادّعاى ضرورى دين از
چيزهايى است که ما مطمئن به حرمت اين عمل مىشويم و علما در همة اعصار بر حرمات جاادو و
جادوگرى اتّفاق داشتهاند (ر.ک انصاري1410 ،ق :.مبحث شعبذه) .شارح النّخبه گفتاه اسات« :هار
چه موجب ضرر به ديگرى شود ،يا موجب اهانت به مقدّسات شود ،حرام است ،چه سِحر باشد و چه
غير آن» .صاحب دروس (شهيد اوّل) همچنين گفته است« :طلسم نياز مانناد سِاحر حارام اسات»
(انصارى 1410 ،ق ،.ج 95 :3ا.)94
در ذيل آية  102سورة بقره بعضى از روايات حكم فقهى سِحر و اينكه تعلايم و تعلّام و باه کاار
بردن آن حرام است ،مطالبى آمده است از جمله« :مَن تَعَلَّمَ شَيئاً مِنَ السِّحرِ قَلِيالً أَو کَثِيراً فَقَد کَفَر
وَ کَانَ آخَرُ عَهدِهِ بُرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَن يُقتَلَ إِالَّ أَن يَتُونَ :على (ع) فرموده است :کسى که چيزى از سِاحر
بياموزد ،کم باشد يا زياد ،کافر شده است و اين پايان ارتباط او با خداسات و حادّ او ايان اسات کاه
کشته شود ،مگر اينكه توبه کند» (حرّ عاملی ،بیتا ،ج« )107 :2سَااحِرُ المُسالِمِينَ يُقتَالُ وَ سَااحِرُ
الكُفَّارِ الَيُقتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اهللِ لِمَ الَيُقتَلُ سَاحِرُ الكُفَّارِ؟ قَالَ :لِأَنُّ الشگرکَ أَعظَمُ مِنَ السِّحرِ لِأَنَّ السِّحرَ
وَ الشگرکَ مَقرُونَان :پيامبر خدا (ص) فرمود :ساحر مسلمانان کشته مىشود ،ولى سااحر کفّاار کشاته
نمىشود .گفتند :اى پيامبر خدا! چرا ساحر کفّار کشته نمىشود؟ فرمود :چون شرک از سِحر بزرگتر
است و شرک و سِحر به هم نزديكند» (حرّ عاملی ،ج  ،12بیتا.)106 :
از اين دو روايت و روايات مشابه ديگر حرمت شديد سِحر و تعليم و تعلّام آن باه خاوبى معلاوم
است و روشن مىشود که از ديدگاه اسالم ،سِحر و جادو آنچنان مطرود و منفور اسات کاه آن را در
حكم کفر دانستهاند ،هم در آية مربوط به هاروت و ماروت از سِحر به عنوان کفر ياد شده است و هم
در روايتى که از حضرت على (ع) نقل شد ،ساحر به منزلة کافر دانسته شده اسات .همچناين طباق
اين روايت ،حدّى که بر ساحر جارى مىشود ،بسيار شديد است و آن اينكه باياد او را کشات .البتّاه

124

دیدگاه اسالم و یهود دربارة سِحر /حسامالدّين خلعتبري و مهري رحمانی

بعضى از فقهاء ما اين حدّ را در صورتى الزم مىدانند که ساحر عالوه بر انجام عمليّات سِاحرآميز آن
را حالل بشمارد (ر.ک محقّق کرکی ،بی تا ،ج  .)29 :4گويا اين گروه از فقهااء رواياات را حمال بار
مستحلّ سِحر کردهاند.
مرحوم آیةاهلل خوئى از بعضی نقل میکند که مراد از ساحرى کاه حكام آن قتال اسات ،کساى
است که سِحر را براى خود شغل و حرفه قارار دهاد ،ولاى آن را ردّ مایکناد باه اينكاه در روايات
پيامبر(ص) سِحر با شرک نزديک هم شمرده شده است (ر.ک خويی ،بیتا ،ج  .)267 :1رسول خادا
میفرمايد« :مَن مَشَى إِلَى سَاحِر أَوْ کَاهِن أَو کَذَّان يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَد کَفَرَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کِتان:
هر کس به سوى جادوگر يا کاهن يا دروغگويى برود و گفتارش را تصديق کند ،به کتان خادا کاافر
شده است» (قمى ،بیتا ،ج .)605 :1
همچنين پيامبر (ص) میفرمايد« :جادوگر مسلمان بايد به قتل برساد زيارا سِاحر و جاادو باه
شرک نزديک است» (احسانبخ ،1374 ،،ج  .)348 :8باز حضرت علاى (ع) پيشاگويى از راه علام
ستارهشناسى را نهى کرده است زيرا پيشگويى دروغين انسان را به جادوگرى مىکشاند و غيابگاو
همچون جادوگر است و جادوگر همچون کافر و کافر در آتا ،جهانّم اسات (ر.ک نهاجالبالغاه /خ
 .)79در اين احاديث ،امورى مطرح است ،همچون اثبات حرمت سِحر ،اينكه سِحر در اسالم ممناوع
است و از گناهان کبيره است .پس از نظر اسالم ،انجام ،تعليم ،تعلّم و تكسّب به سِحر ،ممنوع ،حارام
و از گناهان کبيره است (ر.ک موسوي خمينی(ره) 1404 ،ق ،.ج .)498 :1
با توجّه به روايات و مطالب ياد شده ،حرام بودن سِحر و تعليم و تعلّم آن بسايار روشان اسات و
مورد اجماع فقهاء ماست و بيشتر فقها چه در مكاسب محرّمه و چه در بحاث حادود باه ايان معناا
تصري کردهاند که از جملة آنهاست ابانادرياس (ر.ک ابانادرياس1270 ،ق ،.ج  ،)218 :2محقّاق
(ر.ک محقّق حلّی ،بیتا ،)117 :عالّمه حلّى (ر.ک محقّق کرکی ،بیتا ،ج  )29 :4و صااحب جاواهر
(ر.ک صاحب جواهر ،1362 ،ج  )75 :22و ديگران که همگى به حرمت سِحر تأکيد دارند.
فقهاى اسالم به اتّفاق میفرمايند ياد گرفتن و انجام اعمال سِحر و جاادوگرى حارام اسات .امّاا
چنانچه ابطال سِحر در يادگيري آن منحصر گردد ،تعلّم آن اشكالى نادارد ،بلكاه گااهى باه عناوان
واجب کفايى بايد عدّهاى سِحر را بياموزند تا اگر مدّعى دروغگويى خواسات از ايان طرياق ماردم را
اغفال يا گمراه کند ،سِحر و جادوى او را ابطاال نمايناد و دروغ مادّعى را فااش ساازند .دليال ايان
استثناء حديثى است که از امام صادق (ع) نقل شده است .کلينى نقل میکند که عيسى بن شاقفى
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نزد امام صادق (ع) آمد و عرض کرد :حرفة من سِحر باود و در برابار آن مازد ماىگارفتم و مخاارج
زندگيم نيز از همين راه تأمين مىشد .با همين درآمد حج نياز گازاردهام ،ولاى اکناون آن را تارک
کردهام و توبه نمودهام .آيا براى من راه نجاتى هست؟ امام (ع) فرمودند :عقاده سِاحر را بگشاا ،ولاى
گره جادوگرى مزن (ر.ک حرّ عاملى ،بیتا ،ج  :17باان  .)15ايان حاديث و امثاال آن باه روشانى
داللت میکند بر اينكه ياد گرفتن سِحر يا عمل سِحر براى باطل کردن آن بدون اشكال بوده و جايز
است .همچنين در موارد ديگري اسالم يادگيري سِحر را جايز دانسته است از جمله:
1ا فراگرفتن سِحر براي از بين بردن آثار سِحر از کسانی که از سِحر آسيب ديدهاند.
2ا براي باطل کردن ادّعاي مدّعيان دروغين نبوّت.
3ا ياد گرفتن آن به منظور از بين سِحر ساحران (ر.ک انصارى1410 ،ق ،.ج 274 :1ا .)270
عالوه بر دين اسالم که آموزش جادو را از سوي شياطين میداند (البقره ،)102/ديان يهاود نياز
همواره يهوديان را از ارتكان به اين اعمال نهی کارده اسات و موسای (ع) بارهاا امّات خاوي ،را از
افسون و جادو بر حذر داشته است و با توجّه به اينكه آدان و مراسام جاادويی و شايطانی در واقاع،
طريقِ مشارکت با شياطين است که دشمن خدا هستند ،عجيب نيست کاه کتاان مقادّس پيوساته
چنين اعمالی را محكوم میسازد .بهطور کلّی ،هدف از تمام اينگونه اَعمال ،فراخواندن نفوذ شياطين
است .بايد اذعان داشت که جادو جنبل و مراسم مربوط به آيينهاي شيطانی تماماً از طرف شايطان
هستند و کسانی که خود را درگير آن میکنند ،در واقع ،به قشون شيطان ملحق شدهاند.

ب) حکم سِحر در یهود
سِحر و جادوگرى از نظر کُتُب عهد قديم (تورات و کُتُاب ملحاق باه آن) نااروا و بسايار ناپساند
است زيرا در تورات مىخوانيم« :به صاحبان اجنّه توجّه مكنيد و جادوگران را ماتفحّص نشاويد تاا
(مبادا) از آنها ناپاک شويد و خداوند خداى شما منم» (کتاان مقادّس ،الوياان  )31 :19و در جااى
ديگر تورات آمده است« :و کسى که با صاحبان اجنّه و جادوگران توجّه مىنمايد تاا آنكاه از راه زناا
پيروى ايشان نمايد ،روى عتان خود را به سوى او گردانياده ،او را از مياان قاوم ،منقطاع خاواهم
ساخت» (همان ،الويان .)7 :20
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قاموس کتان مقدّس در اين باره مىنويسد« :و پُر واض است که سِاحر در شاريعت موساى راه
نداشت ،بلكه شريعت اشخاصى را که از سِحر مشورتطلبى ماىنمودناد ،باه شاديدترين قصااصهاا
ممانعت مىنمود» .ولى جالب اينجا است که نويسندة قاموس کتان مقدّس اعتراف ماىکناد کاه باا
وجود اين يهود سِحر و جادوگرى را فراگرفتند و برخالف تورات باه آن معتقاد شادند ،او باه دنباال
مطلب قبل مىگويد« :لكن با وجود اينها اين مادّة فاسده در ميان قوم يهود داخل گرديد ،قوم به آن
معتقد شدند و در وقت حاجت بدان پناه بردند» (هاکس .)471 :1377 ،کتان مقادّس تماام اَعماال
جادوگري را به شدّت محكوم می داند و به تمام کسانی که خود را درگير چنين کارهايی مایکنناد،
هشدار میدهد که داوري هولناکی در انتظار آنها است« :و در ميان تو کسی يافت نشود که پسار ياا
دختر خود را از آت ،بگذراند و نه فالگير و نه غيبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و ناه سااحر و ناه
سؤالکننده از اجنّه و نه رمّال و نه کسی که با مردگان مشورت میکند زيرا هار کاه ايان کارهاا را
کند ،نزد خداوند مكروه است» (کتان مقدّس ،تثنيه ،بان  :18آية12ا« )10جاادوگري را از دسات
تو تل خواهم نمود که فالگياران ديگار در تاو يافات نشاوند» (هماان ،ميكااه ،باان  :5آياة )12
«تقسيم کنندگان افالک و رصدبندان کواکب و آنانی که در غرّة ماهها اخبار میدهناد ...ايناک مثال
کاهبُن شده ،آت ،ايشان را خواهد سوزانيد» (همان ،اشعيا ،بان  :47آية  13و« )14شامگاهان پاس
از غرون آفتان ،همة بيماران و ديوزدگان را نزد عيسی آوردناد ...و نياز ديوهااي بساياري را بيارون
راند( »...همان ،مرقس ،بان  :1آية 34ا« )31وقتی وارد سرزمين موعود شديد ،مواظب باشيد که از
آدان و رسوم نفرتانگيز قومهايی که در آنجا زندگی میکنند ،پيروي نكنيد .مثل آنها بچّههاي خود
را روي آت ،قربانگاه قربانی نكنيد .هيچ يک از شما نبايد به جادوگري ب ردازد يا غيبگويی و رمّالی
و فال گيري کند و يا ارواح مردگان را احضار کند و خداوناد از هماة کساانی کاه دسات باه چناين
کارهايی میزنند ،متنفّر است .به خاطر انجام همين کارهاست کاه خداوندخادايتان ،ايان قاومهاا را
ريشهکن میکند .شما بايد در حضور خداوندخدايتان پاک و بیعيب باشيد» (همان ،تثنياه ،باان :9
آية 18ا .)13در نتيجة موعظة مسي در افسس« ،بسياري نيز که پي ،از آن جادوگري میکردناد،
کتان هاي خود را آوردند و در برابر همگان سوزاندند ...بدين گوناه کاالم خداوناد باهطاور گساترده
منتشر میشد و قوّت میگرفت» (همان ،اعمال ،بان  :19آية .)19
در مكاشفه که آخرين کتانِ کتان مقدّس است ،در مورد رؤيايی از شهر سماوي میخوانيم کاه
مقدّسين ابديّت را در آنجا به سر خواهند بارد ،امّاا در بيارون از دروازههااي ايان شاهر« ،ساگان و
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جادوگران و زانيان و قاتالن و بتپرستان و هر کاه دروغ را دوسات دارد و باهعمال مایآورد» قارار
دارند» (همان ،مكاشفه ،بان  :22آية .)15
يهوه در سفر الويان به قوم يهود چنين میگويد« :کسی که به سوي صاحبان اجنّه و جاادوگران
توجّه نمايد تا در عقب ايشان زنا نمايد ،من روي خوي ،را به ضدّ آن شاخص مایگاردانم و او را از
ميان قوم او منقطع میسازم ...مرد و زنی که صاحب اجنّه و يا جادوگر باشاد ،البتّاه کشاته بشاود و
ايشان را به سنگ سنگسار کنيد .خون ايشان بر خود ايشان است» (همان ،الويان ،بان  :6آياة .)20
نيز در جاي ديگري آمده است« :اگر کسی به جادوگران و احضارکنندگان ارواح متوسّال شاود و باا
اين عمل خود به من خيانت ورزد ،من بر ضدّ او برمیخيزم و او را از ميان قوم خود طرد کارده ،باه
سزاي اعمال او می رسانم .پس خود را تقديس نماييد و مقدّس باشيد( »...همان ،بان :8آية .)20
بد ين ترتيب گام برداشتن در مسير سِحر و جادو ،در نظار کتاب آسامانی و اهال توحياد ،ياک
حرکت ناپسند شناخته میشود ،امّا متصوّفة يهودي فعّاليّت در اين حوزه را گامی جهت راه يافتن به
بطون کتان مقدّس میدانند و براي کاوش معانی توراتِ تحري شده که با منطاق بشاري باه هايچ
روي نمیتوان اين گزافهگويیها را حل کرد ،در پی کش اين رماوز ،باا پارداختن باه عاددگرايی و
حروف گرايی هستند .از اين مسير سيطره بر امور جهان و تصارّف طبيعات و تكياه زدن بار مساند
خدايی ،آرزوي ديرينة ايشان بوده است!

نتیجهگیری
از آنجا که قرآن با صراحت از سِحر و ساحر سخن گفته است و بر حقيقات و واقعيّات آن صاحّه
گذاشته است و همين دليل روشنی بر وجود سِحر و واقعی بودن آن در برخی ماوارد اسات .تاورات
هم با توجّه به منع و نهی که در موارد متعدّد از توسّل به سِحر داشته ،اين مطلب را روشن میکناد
که حقيقت سِحر را پذيرفته است .پس قرآن و تورات در پذيرش و وجود سِحر اتّفاق نظر دارند .البتّه
بين علماي اسالم در حقيقی بودن يا تخيّل بودن سِحر اختالف نظري هست ،ولی میتاوان در ياک
جمعبندي از نظرات آنها به اين نتيجه رسيد که آنان که میگويند سِحر از خرافات است ،به ماجراي
حضرت موسی (ع) و ساحران استدالل میکنند که قرآن و احاديث در تفسير اين آيات میگويند در
حقيقت امر چيزي ايجاد نشده بود ،بلكه آنها با شاگردهاي خاصّای چشام بنادي کارده بودناد ،باه
گونهاي که مردم خيال میکردند که آن نخها و ريسمانها به صورت مار واقعی درآمده اسات و آنهاا
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که میگويند سِحر واقعيّت دارد ،به موارد تجربی در جامعه استناد میکنناد کاه مكارّر دياده شاده
است بر اثر سِحر محبّتی از شخصی در دل ديگري ايجاد شده ،يا زن و شوهري صميمی بر اثر سِحر
از هم جدا گشتهاند و يا چيزهايی که گم شدهاند ،پيدا میشوند.
با توجّه به مطالب ذکر شده میتوان مصاديق سِحر در قرآن را در اعمال خاارقالعااده ،خوانادن
وردهايی که باعث تغييرهايی در برخی روابط میشود و يا دميدن در گرههايی که سرنوشت انسانها
را تحت تأثير قرار میدهد ،خالصه کرد ،در حالی که در تورات هرچند که از فالبينی و غيبگويی و
افسونگري سخن گفته شده است و مورد نهی واقع شده ،امّا بيشتر از هر چيز غيبگاويی و اعتقااد
به تأثير کواکب در سرنوشت انسانها مورد توجّه قرار گرفته است و به نوعی ماورد قباول هام واقاع
شده است و داستانهاي متعدّدي در اين باره در تلمود آمده است .آنچه که در مصاديق سِحر نقطاة
اشتراک قرآن و تورات میباشد ،همان کارهايی است که در جهت جلاب رضاايت شايطان و تاأمين
اهداف شيطان انجام میگيرد که يكی از آن قالبها اعمال خاصّی است کاه ناام آن جاادو ياا سِاحر
گذاشته میشود .آيهاي که صريحاً در قرآن دربارة سِحر است ،آية  102ساورة بقاره و آياة  4ساورة
فلق است که در هر دوي اين آيات به طور صري و غيرصري نامی از شايطان بارده شاده اسات .در
تورات هم اين تعاليم به شيطان نسبت داده شده است.
اسالم همچون دينهاي بزرگ و رسمی پي ،از آن ،مانند يهوديّت که سِحر و ساحري را شاديداً
ممنوع کرده ،به ساحران دربارة فريبكاري آنان هشدار داده بود و تنبيههايی باراي آنهاا پاي،بينای
کرده بود ،ساحري را مرتبط با شرک و بتپرستی میداند و آن را تحريم میکند .از ديدگاه علم فقه،
سِحر و جادوگرى از شرانخوارى و شرانفروشى و مانند آن بدتر است زيارا درباارة شاران گرچاه
تعابيرى همچون «رجس» آمده است و نوشيدن آن معصيت بزرگ محسون مىشود ،ولى باه ساود
(مادّ ى) اجمالى آن اشاره شده است .اگرچه تصري شده کاه گنااه آن بيشاتر از منفعات آن اسات:
﴿وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا :...گناه و ضرر شران خوردن و قماربازى از نفاع آن دو بيشاتر اسات﴾
(البقره  .)219/ولى دربارة سِحر ،منفعت به طور کلّى نفى شده است زيرا کاار بيهاودهاى اسات کاه
هيچ سودى بر آن مترتّب نيست ...﴿ :وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَالَ یَنفَعُهُمْ :...و چيزى ماىآموختناد

که به مردم ضرر مىرساند و سودى نداشت﴾ (البقره.)102 /

بنابراين ،چون نفع اندک هم از سِحر منتفى است ،از اين رو ،فساد و تباهى آن مالک تاامّ باراى
حرمت مىشود .بر همين اساس ،ساحران از شرانخواران و شرانفروشان بدترند .سِحر کار شايطان
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است و بدين دليل ،به کار گرفتن آن کفر و موجب از دست رفتن ذخيرههاى آخارت اسات و شاک
نيست که بايد از آن دوري کرد.
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کوسنک ،تونی( .بیتا) .آموزشهایی در مورد دانش کاباال .بیجا.
لوييس ،معلوف .)1365( .المنجد األبجدی .تهران :اسماعيليان.
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مجلسى ،محمّدباقر1403( .ق .).بحاراالنوار .ج  .10چاپ دوم .بيروت :مؤسّسة الوفاء.
محقّق حلّی ،جعفر بن حسن( .بیتا) .المختصر النافع .مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزههاا و مرکاز
اسناد آستان قدس رضوي.
محقّق کرکی ،علی بن حسين( .بیتا) .جامع المقاصد فی شـرح القواعـد .ج  .4قام :مؤسّسرة آل
البيت (ع) إلحياء التّراث.
معين ،محمّد .)1381( .فرهنگ معین .ج  .2گردآوري عزيزاهلل عليزاده .تهران :بینا.
مغنيه ،محمّدجواد1424( .ق .).تفسیر الکاش  .ج  .3چاپ اوّل .تهران :دار الكُتُب اإلسالميّه.
مكارم شايرازي ،ناصار و ديگاران .)1374( .تفسـیر نمونـه .ج  .13چااپ اوّل .تهاران :دارالكتاب
اإلسالميّه.
موسوي خمينی(ره) ،امام روحاهلل1404( .ق .).تحریرالوسیله .ج  .1قم :مؤسّسة النّشر اإلسالمی.

ميبدي ،احمد بن أبیسعيد .)1371( .کش

األسرار و عةدّة األبـرار .ج .10چااپ پانجم .تهاران:

انتشارات اميرکبير.
نهجالبالغه .)1367( .ترجمة محمّد دشتى .قم :مؤسّسة تحقيقاتی اميرالمؤمنين(ع).
نوري ،يحيى1405( .ق .).بستان العارفین .به کوش ،محمّد حجار .دمشق :بینا.
اااااااااااا  .)1360( .اسالم و عقاید و آراء بشری .تهران :بینا.
هاکس ،آمريكايی .)1377( .قاموس کتاب مقدّس .تهران :انتشارات اساطير.

