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، اند كفر ورزيده) صفتان گناه پيشه(بلكه شياطين ، و سليمان كفر نورزيده است«

ت و فرشته هاروت و مارود جادو و آنچه  در بابل بر) بجاي دستورات الهي(و 
اي كه سحر كردن را جهت آشنايي و  دو فرشته. (آموزند به مردم مي، نازل شده بود

آموختند مگر اينكه  و به هيچ كس چيزي را نمي) دادند پرهيز از آن به مردم ياد مي
از آنان چيزهايي . ي آزمايش هستيم كافر نشو ما وسيله: گفتند پيشاپيش به او مي

در حالي كه با اين . افكندند سرش جدايي ميآموختند كه با آن ميان مرد و هم
ي خدا  نكه با اذن و ارادهتوانند به كسي آسيب برسانند مگر اي جادوي خود نمي

رساند و سودي بديشان  گيرند كه به آنان زيان مي و چيزهايي ياد مي. باشد
در آخرت ، دانستند هر كس خريدار اين گونه متاع باشد به يقين مي. رساند نمي
اگر اند  بد چيزي است آنچه خود را بدان فروخته. اي نخواهد داشت بهره
  .»دانستند مي



 



 

  مقدمه

هاي ظلم و ستم را روشن  ستايش خدايي را است كه با نور كتاب خود تاريكي
ي  هاي عرب وعجم را منور گردانيد و علم او همه ساخت و با انوار هدايت آن دل

. ماند ها بر او پنهان نمي در زمين و آسمان اي كائنات را احاطه كرد و هيچ پوشيده
دعوتگر به ، فرستم بر كسي كه خداوند او را به عنوان هدايتگر درود و رحمت را مي

هاي  هاي كر را شنوا و چشم و گوشي ا منادي حق فرستاد و به وسيله راه راست و
گمراهي ، هاي بسته را باز كرد و در نتيجه بشريت بعد از كج روي كور را بينا و دل

  .هدايت و نور و روشنايي راه يافت، و تاريكي به راه راست
ها و نور و روشنايي  درود ورحمت خدا بر او باد كه او طبيب و دواي دل

او فرستاده و دوست برگزيده و داراي مقام ستوده و شفاعت عظمي  .ها است چشم
كار و تمام كساني اهل بيت نيكو، فرستم بر ياران برگزيده و درود و سالم مي. است

  .كنند گيرند و به خوبي از راه آنان پيروي مي كه راه آنان را در پيش مي
انگيزي است كه در آن حقيقت با خرافات و  شگفت يدنيا، دنياي سحر و جادو

  .شوند در هم آميخته مي و انگيزه با هدف بازي علم با شعبده
ريبنده است كه دنيايي است كه ظاهر آن زيبا و ف، دنياي سحر و جادو

ولي باطن آن زشت و پلشت است كه ، دهد لوح را فريب مي  هاي ساده انسان
  .شوند هاي نوراني از آن دور مي هاي داراي فطرت سليم و دل خردمندان و انسان
سحر در واقع يك نيرنگ شيطاني . تاريخي سياه و تاريك است، تاريخ سحر

كنند و آنان را در  ان خدا را گمراه مياست كه شياطين انس و جن به وسيله آن بندگ
  .اندازند دام بزرگترين گناه يعني گناه كفر و شرك و گمراهي مي

ها  ي خورشيد و ماه و ستارگان و بت ساحران و پيروان آنان را بنده ،شيطان
ي نفس پليد  بلكه شيطان پا را از اين هم فراتر نهاده و آنان را بنده، قرار داده است
  .ستخود ساخته ا
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سحر همواره لغزشگاهي بوده است كه بشريت جز نتايجي تلخ چيزي از آن به 
هايي  پيروان او آن را با نيرنگ ج تلخي كه شيطان ونتاي. دست نياورده است

  .كند اند كه جز در ميان افراد فرومايه رواج پيدا نمي پوشانده
احران پي رفت كه بشريت بتواند در اين عصر به گمراهي سحر و س انتظار مي

امروزه به ، چون بشريت، وري گزيندپردازي و كارهاي باطل آنان د روغببرد و از د
تواند از  ولي علوم مادي چگونه مي ؛جايگاه وااليي در علم و دانش رسيده است

  .پردازي و دروغ پردازان آگاهي يابد ماهيت اين دروغ
احران به اوج س رامروزه توجه به سحر و ساحران به حد هشدار رسيده و خط

  .خود رسيده است
هاي بزرگي مواجه ساخته  بشريت را با مصيبت، جان زندگي مادي خشك و بي

هاي خير و نيكي در روح بسياري از مردم  سرچشمه، اند ها سخت شده دل. است
هاي بارز اين عصر  ها و مشكالت رواني از ويژگي اين دوران خشكيده و عقده

اند به ساحران و  ه آرامش دروني خود را از دست دادهاند و بسياري از كساني ك شده
، حلي براي مشكالتي پيدا كنند كه روانشناسان برند تا راه بازان پناه مي شعبده
اين افراد همچون كساني . اند ها ناتوان مانده شناسان و فيلسوفان از حل آن جامعه

  .دنبر هستند كه از زمين داغ به آتش پناه مي
نوشتم كه بسياري از خوانندگان » جنّ و شياطين«را در مورد مدتي پيش كتابي 

شيطاني براي فريب دادن انسان  يها در اين كتاب از نقشه. مند شدند از آن بهره
ولي چون بحث سحر در اين ، ها است ام كه سحر يكي از اين نقشه سخن گفته

  .ام به صورت خالصه به آن پرداخته، كتاب يك موضوع جزئي بوده است
افراد زيادي با من تماس گرفتند كه از كارهاي ، عد از انتشار اين كتابب

يكي از چيزهايي كه زياد . گفتند سخن مي، آيد انگيزي كه براي آنان پيش مي شگفت
ام كه براي  حوادث زيادي را هم شنيده. سحر بود، گفتند در موردش سخن مي

  .برند رنج فراواني ميافرادي كه در قيد حيات هستند پيش آمده است و از آن 
و ساحران را مورد بررسي  مطبوعات كويت هم موضوع جن و شياطين و سحر

توان از طريق آن حق را  در اين زمينه نوشتند كه نميرا و مطالب مختلفي  ندقرار داد
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لذا به اين نتيجه رسيدم كه موضوع سحر هم به يك كتاب ، از باطل تشخيص داد
مدت زيادي را صرف مطالعه و تحقيق در اين زمينه كردم  بنابراين. مستقل نياز دارد

  .ي اين مطالعه و تحقيق است و كتاب حاضر نتيجه
  .چهارده فصل و يك خاتمه تدوين شده است، اين پژوهش در يك مقدمه

 ي سحر در اين فصل تاريخچه. ي سحر اختصاص دارد فصل اول به تاريخچه
، يهوديان، يونانيان، هنديان، مصريان، نايرانيا، در ميان كلدانيان ساكن بابل را

معاصر مورد بررسي قرار ي  اروپائيان و نيز در دروه، نانمسلما، ها عرب، مسيحيان
  .ام داده

در فصل دوم سحر را در لغت و اصطالح تعريف كرده و تفاوت بين سحر و 
  .ام معجزه و حسد را بيان نموده

  .ام بيان كرده نتايج و آثار سحر را، ها در فصل سوم انگيزه
فصل چهارم به بيان حقيقت سحر و اختالف نظر علما و داليل آنان و نظر 

  .راجح در اين زمينه اختصاص دارد
آيد و از راهها و  ي مكمل فصل چهارم به حساب مي فصل پنجم هم به منزله

  .گويد تخيلي و مجازي سخن مي، هاي سحر كردن اعم از حقيقي روش
تواند با سحر خود به آن برسد و نيز  كه ساحر مي در فصل ششم نهايت حدي

  .ارتباط پليد بين ساحر و شيطان مورد بررسي قرار گرفته است
فصل هفتم به روش ساحر شدن انسان و شرايطي كه بايد در ساحر وجود 

  .اختصاص دارد، داشته باشد تا شيطان او را ياري كند
اين فصل رواياتي كه در : گويد سخن مي صپيامبر فصل هشتم از سحر شدن
اند  كنند و اعتراضات و داليل كساني كه آن را رد كره بر صحت اين واقعه داللت مي

  .ام را ذكر كرده ها نو نيز پاسخ آ
 اين در. ي آن اختصاص دارد هاي پيشگيري از سحر و معالجه فصل نهم به راه

بيان  دآميز هستن آلود و كفر بيشتر شرككه هاي جوامع مختلف را  فصل روش
و نيز دواهاي الهي ي آن  سپس روش اسالم در پيشگيري از سحر و معالجه. ام كرده
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جهت شفا يافتن از سحر ساحران تجويز كرده است مورد بررسي قرار كه اسالم 
  .ام داده

در فصل دهم حكم فراگيري و آموزش سحر از نظر اسالم و نيز حكم ساحران 
  .ده استاز نظر ملل مختلف و مسلمانان بيان ش

  .ي ساحر است ي پذيرش توبه فصل يازدهم در مورد مسأله
در فصل ، ي بقره اختصاص دارد فصل دوازدهم به تفسير آيات سحر از سوره

و منجمان و نيز از  فالگيران، داني اعم از كاهنان سيزدهم به تفصيل از مدعيان غيب
  .گمراهي آنان و حكم خداوند در مورد آنان سخن گفته شده است

  .اند ي سحر نوشته شده هايي است كه در زمينه فصل چهاردهم در مورد كتاب
  .اي از مطالب كتاب است خاتمه شامل گزيده

خواهم كه حق مطلب را ادا كرده باشم و هر گونه تقصير  از خداوند متعال مي
درود و رحمت خدا بر بنده و . و لغزش احتمالي مرا مورد آموزش قرار دهد

  .و بر اهل بيت و ياران او باد صمدي او مح فرستاده
 

  دكتر عمر سليمان اشقر
  ق. هـ1409چهارم ذي الحجه . كويت

  .م1989 ژوئيه 6



 

 فصل اول
  ي سحر تاريخچه

  مقدمه
اند بر اين  بسياري از كساني كه در مورد تاريخ سحر به تحقيق و پژوهش پرداخته

، رموز، ها به نوشته باورند كه سحر ريشه در تاريخ بشريت دارد و در اين زمينه
اند كه بشريت از خود بر جاي گذاشته است و  هايي استدالل كرده تصاوير و اسطوره

اگرچه اين سخن درستي است ولي در اين زمينه . اند ها و قبرها پيدا شده در خرابه
چرا كه اين داليل با شك و ترديد همراه ، ايم نكرده  ما تنها بر اين داليل تكيه

شود  ي ماقبل تاريخ ناميده مي ين مرحله از تاريخ بشريت كه مرحلهچون ا، هستند
  .توسط انسان تدوين نشده است

آغاز آن با ابهام ، گردد تاريخ مدون بشر هم كه به پنج هزار سال پيش بر مي
توان به طور قطع بر اساطير و  لذا نمي، ها از آن اندك است همراه است و آگاهي

  .تكيه كرد ،ها را حفظ كرده و يا شناخته است آنرموز و تصاويري كه بشريت 
اين سخن خداوند ، شود آنچه كه در مورد درستي اين سخن بر آن تكيه مي

  m  N     M        L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :فرمايد است كه مي

  )٥٢: الذاريات(
مگر اينكه ، همين گونه هيچ پيامبري به سوي مردمان پيش از آنان نرفته است«
  ».او ساحر يا ديوانه است: اند گفته

كند بر اينكه تمام جوامع با اين  ي قرآني با عموم خود داللت مي نص اين آيه
سخن ظالمانه با پيامبران خود روبرو شده و آنان را به ساحري يا ديوانگي متهم 

  .اند دهد كه تمام جوامع سحر را شناخته و اين نشان مي اند كرده
ي فوق  با توجه به آيه. است ÷حضرت نوح ) صاحب شريعت(پيامبر اولين 

  .اند به مواجهه پرداختهبدون شك قوم حضرت نوح با سخن مذكور با او 
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وجود  ÷سحر در زمان حضرت نوح : گويد مي :ابن حجر عسقالني 
چرا كه خداوند در مورد قوم نوح به ما خبرداده است كه آنان بر اين ، داشته است

و با توجه به آنچه كه ابن اسحاق و غير او ذكر ، دند كه وي ساحر استگمان بو
  1.اند داستان هاروت و ماروت قبل از حضرت نوح بوده است كرده

اگر منظور ابن حجر اين است كه نص قرآني صريحي وجود دارد مبني بر 
، اين سخن نادرستي است، ندا هآن حضرت را به ساحري متهم كرد، اينكه قوم نوح

ولي . ا كه در قرآن نصي وارد نشده است كه به اين موضوع تصريح كرده باشدچر
پس سخن ، اي باشد كه ما بدان استدالل كرديم اگر منظور وي نص عام همان آيه

  .وي درست است
اما آنچه كه ابن حجر از ابن اسحاق روايت كرده است مبني بر اينكه داستان 

يك امر احتمالي ، ق افتاده استاتفا ÷هاروت و ماروت قبل از حضرت نوح 
چون هيچ  دليلي از كتاب و سنت وجود ندارد كه بتوان با استدالل به آن ، است

  .زمان دقيق وقوع داستان هاروت و ماروت را مشخص كرد
با كساني كه معتقدند به اينكه سحر در تاريخ بشري بر تمام اديان و اعتقادات 

نوعي انحراف از راه راست است و خداوند چرا كه سحر ، موافق نيستم، سبقت دارد
متعال به ما اعالم كرده است كه نخستين انسان موحد و بر راه راست بوده و خداي 

در اين زمينه براي ما كافي است كه بدانيم نخستين . يگانه را پرستش كرده است
يكي از انبياي الهي و عالم  ÷انساني كه خداوند آفريده است يعني حضرت آدم 

بعد از اين بيان الهي نبايد به آنچه كه مورخان و . ذات پروردگار بوده است به
چون ، اند توجه كرد شناسان مبني بر جهل و گمراهي نخستين انسان نوشته جامعه

 .خداوند به ما اعالم كرده است و بعد از حق چيزي جز گمراهي وجود ندارد

                                           
  .223ص، 10ج، فتح الباري، ابن حجر -1
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 مبحث اول
  سحر نزد اهل بابل 

ي كه به سحر و ساحري اشتغال داشته و با آن گمراه شده هاي قديم يكي از امت
m  N      M  L  :خداوند متعال فرموده است. اهل بابل است ،است

X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  l)١٠٢: البقرة(  
) بجاي دستورات الهي(و ، اند كفر ورزيده» صفتان گناه پيشه(بلكه شياطين «

به مردم ، هاروت و ماروت نازل شده بود جادو و آنچه در بابل بر دو فرشته
  .»آموزند مي

شهر بابل كه در اين آيه بدان اشاره شده يكي از شهرهاي عراق و بر ساحل 
اين شهر در . اند آثار اين شهر تاكنون هم باقي مانده. ي فرات بوده است رودخانه

از . زمان خود يكي از بزرگترين شهرهاي جهان و مهد علوم و فنون بوده است
مورخ » هيرودش«. سحر و فلكيات بوده است ،جمله علوم و فنون اين شهر

بابل را به صورت زيبايي توصيف كرده است كه بر عظمت و ، سرشناس عصر خود
ساكنان بابل از كلدانيان نبطي و سريانيان تشكيل شده . كند شكوفايي آن داللت مي

  1.بودند
رآن كريم هم بدان تصريح كرده انتشار سحر در ميان بابليان مشهور است و ق

وجود سحر در ميان ساكنان بابل كه از كلدانيان نبطي «: گويد ابن خلدون مي. است
زياد بوده و قرآن كريم به آن تصريح كرده و در  ،شدند و سريانيان تشكيل مي
سحر در بابل و در مصر و در زمان بعثت حضرت موسي . روايات هم آمده است

  2.ه استشتبازار پررونقي دا ÷
ي سحر صحبت  ي دايره المعارف قرن بيستم از نبوغ بابليان در زمينه نويسنده

اند  ساكنان بابل كه از كلدانيان نبطي و سريانيان تشكيل شده«: كرده و گفته است
                                           

 .به تفصيل از آن سخن گفته است) 1/309(ياقوت حموي در كتاب معجم البلدان  -1
 .927ص، هالمقدم، ابن خلدون -2
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ي مناجات  آيند و حرفه بيني به حساب مي ي سحر و طالع در زمينه مردم ترين بانبوغ
  1.ه استاجساد در ميان آنان جايگاه اول را داشت ا ازه با ارواح و خارج كردن آن

اهل بابل صابئياني بودند كه «: گويد ابوبكر رازي مشهور به جصاص مي
ناميدند و معقتد  ايان خود ميها را خد كردند و آن را پرستش ميهاي هفتگانه  سياره

خداي آنان به . گيرد بودند كه تمام حوادث جهان توسط اين خدايان ا نجام مي
آنان . ها و تمام اجرام هستي را آفريده است باور نداشتند اي كه اين سياره يگانه

را به سوي آنان فرستاد و آنان  ÷ابراهيم خليل ، همان كساني هستند كه خداوند
آنان اتمام حجت  را به سوي خدا فرا خواند و چنان در برابر آنان استدالل كرد و بر

پس او را ، ود و در نتيجه نتوانستند داليل او را رد كنندزده نم كرد كه آنان را شگفت
به آتش  انداختند و خداوند آن آتش را سرد و مايه سالمتي او گردانيد وسپس به او 

  ».دستور داد كه به شام مهاجرت كند
كردند كه به نام  هايي را پرستش مي اهل بابل بت«: نويسد جصاص همچنين مي

د و براي هر كدام از آنها هيكلي را قرار داده بودند كه سيارات هفتگانه ساخته بودن
گذاشتند و طبق اعتقادات خود با انجام دادن كارهاي  بت مربوطه را در آن مي

ها پناه  جستند و براي هر كاري به يكي از آن ها تقرّب مي مختلف به اين بت
ادو كردن به مثالً كسي كه دنبال خير و صالح بود با نيرنگ و طلسم و ج، بردند مي

مرگ و نابودي ، جنگ، و كسي كه خواستار بدي جست ي مشتري تقرّب مي سياره
 و كسي كه خواهان رعد و برد براي ديگران بود به گمان خود به سياره زحل پناه مي

سوزي و طاعون بود با سر بريدن حيوانات به سياره مريخ تقرّب  برق و آتش
  ».جست مي

نوشته هايي كه با زبان نبطي  مام اين طلسمت«: گويد جصاص در ادامه مي
ها  ها هستند با توجه به آنچه كه از آن بر تعظيم اين سياره مشتمل، اند شده
ها  پندارند كه با تعظيم اين سياره و مي خواهند از نيكي و بدي و محبت و كينه مي

ياز به توانند در حق ديگران انجام دهند بدون اين كه ن هر كاري را كه بخواهند مي

                                           
 .65ص، ج5، دايره المعارف قرن بيستم -1
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هايي كه به سياره مورد نظر خود تقديم  ها داشته باشند و تنها قرباني لمس كردن آن
  . دانند براي اين كار كافي مي ،اند كرده

توانند انسان را به االغ و سگ تبديل  كنند كه مي برخي از مردم عوام گمان مي
مچنين گمان و ه كنند و هرگاه بخواهند دوباره او را به شكل انسان بر گردانند

كنند و در  شوند و در فضا پرواز مي مرغ و جارو و كوزه سوار مي كنند كه بر تخم مي
روند و در همان شب  يك شب از عراق به هندوستان و به هر جا كه بخواهند مي

  .گردند بر مي
كردند و به  چون اين سيارات را پرستش مي، مردم عوام به اين امر معتقد بودند

در اين ميان ساحران هم با . ها بود اعتقاد داشتند ي تعظيم آن هر چه كه مايه
دادند و چنين وانمود  ي مردم وارونه جلوه مي هاي خود حقايق را بر عامه نيرنگ

هاي آنان باور نداشته باشند هيچ نفعي از جانب اين  كردند كه تا به صحت گفته مي
  1.رسد سيارات به آنان نمي

مورد تأثير سيارات و ستارگان بر زندگي انسان  كاهنان و ساحران كلداني در
دادند  ها نسبت مي آلودي داشتند و كارهاي زيادي را به آن آميز و شرك اعتقادات كفر

  :از جمله
ي فرزندان  هاي مهتابي به زنان حامله مژده ي مشتري در شب طلوع سياره - 1

  .دهد پسر را مي
بهبود وضعيت اقتصادي ، اريي عطارد بر افزايش معامالت تج طلوع سياره - 2

و گسترش علوم و ادبيات و بهبود وضعيت عالمان و اديبان داللت  كشورها
  .كند مي

ي اختالفات خانوادگي و گسترش  ي زحل نشان دهنده طلوع سياره - 3
  .ها است ور شدن جنگ گرسنگي و بيماري و شعله

                                           
نگاه كن و اگر ) 45-1/44(ابوبكر رازي »  أحكام القرآن«ها به كتاب  در مورد اين نقل قول -1

شهرستاني » الملل و النحل«خواهي مطالب بيشتري را در مورد صابئيان ياد بگيري به كتاب  مي
 .مراجعه كن) 2/4905(
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دختران مسنّي كه ي زهره هم بر رونق  بازار ازدواج بويژه براي  طلوع سياره - 4
  .كند داللت مي، اند هنوز ازدواج نكرده

وقت ، ساحران كلداني در كارهاي سحرآميز خود بر حركات اين سيارات
چرا كه اعتقاد ، كردند ها بود تكيه مي دور شدن و هر چه مربوط به آن، تقابل، طلوع

  1.ها بر زندگي آدميان داشتند راسخي به تاثير آن
شياطين انس و جن بندگان خدا را با  وو گمراهي هستند تمام اين كارها كفر 

  .اند آن گمراه كرده
آثار زيادي را از شهر بابل كشف ، هاي گذشته پژوهشگران در ميان آثار ملت

ها و نقش و نگارهايي كه بابليان و آشوريان بر جاي  نوشته  و سنگ«. اند كرده
د بر اين كه نكن اند داللت مي شدههايي كه با خط ميخي نوشته  اند و نيز لوحه گذاشته

  .»نوشته ها و نقش و نگارها داشته است سحر بيشترين بهره را از اين سنگ 
ي  اند كه ترس از جن و شياطين يك پديده با اين آثار چنين استدالل كرده

ي آنان متأثر از سحر بوده  اساسي در ديانت بابليان و آشوريان بوده و زندگي روزانه
  .است

از اماكن  -يكي از مراكز قديمي فرهنگ وتمدن سومري- » اور«يمي شهر قد
هاي قديمي سومريان پر از  آيد و كتاب و ساحري به حساب مي مهم سحر

  .ها است ها و افسون طلسم، ها موضوعات سحرآميزي همچون سروده
قبل از ميالد بسياري از متون  626تا  668نيپال پادشاه آشوري از سال آشور با

وي اين متون را از معابد . سحري را در كتابخانه خود نگهداري كرده استديني و 
بيشتر اين متون با زبان سومري . آوري كرده است مختلف شهرهاي قديمي جمع

  2.اند نوشته شده
ي اصلي  ها و متون سحرآميز بابليان را به سه مجموعه كتاب، پژوهشگران

  .اند تقسيم كرده

                                           
 .13ص، لسحرا، محمد محمد جعفر -1
 .10ص، فنون السحر، احمد شنتناوي -2



  
  
  

   13                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

ايان ن ذكر شده است كه اين ستارگان خدمتودر اين ، متون اخترشناسي - 1
 .گذارند كردار و سرنوشت آنان تأثير مي، مردم هستند و بر زندگي

گويي به كار  هاي مختص به برخي از وسايلي كه در امر كاهني و غيب لوحه - 2
  .روند مي

هايي كه براي دفع شر سحر سياه و دور كردن ارواح  ها و افسون طلسم - 3
كار ه ب، شدند ها مي ها و موجب بيماري آن رد بدن انساناي كه وا خبيثه
چون اعتقاد بر اين بود كه علت اصلي بيماري به شياطين و ارواح ، رفت مي

گردد و جهت شفا يافتن شخصي از بيماري بايد اين ارواح از  خبيثه بر مي
  1.بدن او دفع شوند

، بيل زلزلهاهل بابل معتقد بودند كه ارواح خبيثه مسئول حوادثي از ق
هستند؛ از ، افتند طوفان و سيل ويرانگر كه گاهگاهي در جهان اتفاق مي، فشاني آتش

دانستند تا از بازي كردن اين ارواح  ها را ضروري مي اين روي بكارگيري اين افسون
هاي مختلفي  اين افسون ها در لوحه. خبيثه با نظام حاكم بر هستي جلوگيري كنند

ها براي جلوگيري از يكي از حوادث مذكور مورد  دام از آنشدند كه هر ك مرتب مي
  .گرفت استفاده قرار مي

، كردند ها براي سحر استفاده مي ريدن آنكلدانيان از خون پرندگان بعد از سر ب
ها  كردند و خوراك مخصوصي به آن اي مي از اين روي به پرندگان توجه ويژه

  2.خوردند ها نمي دادند و هرگز از گوشت آن مي
هي بزرگ و شرارتي فراگير ادر گمر را بيني كه سحر چگونه اين اقوام آيا نمي

  فرو برده است؟
يكي از موارد جالبي كه در مورد سحر كردن با خون پرندگان روايت شده 

با لشكر » فالمينوس«رهبري  هاست مربوط به زمان رويارويي لشكر كلدانيان ب
به رئيس ساحران خود » فالمينوس«ه است ك» هانيپال«قرطاجيان به فرماندهي 

                                           
 .12ص، همان -1
 .13ص، همان -2
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اي را ذبح كند و با آن سحري را انجام دهد كه شكست دشمنانش  دستور داد پرنده
  .را تضمين كند

ي مورد نظر رفت و قبل از ذبح خوراكي به  هنگامي كه ساحر به طرف پرنده
پرنده از خوردن آن خوراك ، آن داد تا سحر خود را بر روي آن انجام دهد

ي خود تلقي كرد و به  ندهااين امر را دليلي بر شكست فرم، ي كرد و ساحرخوددار
اي به دشمنانش در آن روز برحذر  اش برگشت و او را از هر حمله سوي فرمانده

اگر پرنده : از سخن ساحر خنديد و از او پرسيد» فالمينوس«ولي فرمانده ، داشت
چه بايد كرد؟ ، خودداري كندامروز و فردا و براي مدتي طوالني از خوردن خوراك 

  .فرمانده بايد منتظر بماند: ساحر در پاسخ گفت
ولي فرمانده اندرز ساحر خود را به سخره گرفت و به او دستور داد كه فوراً 

ولي ساحر از اجراي اين دستور سرباز ، پرنده را ذبح كند و سحر خود را انجام دهد
  .زد و در جا كشته شد

به قرطاجيان را صادر كرد و جنگ در اطراف  فرمان حمله» فالمينوس«
و پانزده تن از لشكريان او » فالمينوس«در گرفت كه در آن » تراسمين« ي درياچه

  .كشته شدند
اي كه ايمان دارند به اين كه پرندگان از غيب  ها را ديده تر از اين آيا كم عقل

  .كنند ميي گذار پايهآگاهي دارند و احكام خود را بر اين كارهاي بيهوده 
گمراهي بندگي اين سيارات هفتگانه به اهل بابل اختصاص : گويد جصاص مي

ها او را  كه عرب» بيوراسب«مصر و روم تا روزگار ، شام، بلكه در عراق، نداشت
زماني كه ، بود 1»دنباوند«كه اهل » فريدون«. شايع بوده است، نامند مي» ضحاك«

و آنان را به (به هواداران خود نوشت  اي نامه، مردم عليه ضحاك شورش كردند
  .هاي مفصلي است و براي فروپاشي حكومت ضحاك داستان) كمك طلبيد

مذهب بودند و  نبر اي، كساني كه شهر دمشق را آباد كردند: گويد ابن كثير مي
اين سيارات هفتگانه را ، كردند و با افعال و اقوال مختلف به قطب شمال روي مي

كردند و بر هر يك از  ها جشن و قرباني برپا مي براي آنكردند و  پرستش مي
                                           

 .شايد منظور دماوند باشد -1
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هاي هفتگانه قديمي شهر دمشق هيكلي براي يكي از اين سيارات وجود  دروازه
  1.داشت

  .اند تمام اين كارها گمراهي بزرگي هستند كه بندگان خدا با آن گمراه شده

                                           
 .140ص، ج1، البدايه والنهايه -1
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 مبحث دوم
  سحر نزد ايرانيان

وحد بودند و زماني كه پادشاهان ايراني بر شهر ايرانيان در آغاز م: گويد جصاص مي
ايرانيان بر . به منظور كسب ثواب شروع كردند به كشتن ساحران، بابل مسلط شدند

  1.در ميان آنان به وجود آمد) پرستي آتش(اين آيين بودند تا زماني كه مجوسيت 
ه بزرگ ايراني يك شخص فالگير بود و ب ي رستم فرمانده: گويند مورخان مي

ي پيدايش مسلمانان و پيروز شدن آنان هم بر  وي در زمينه، كرد ستارگان  نگاه مي
اخترشناسي تكيه كرد و همين امر يكي از داليلي بود كه وي حدود چهار ماه 

  2.رويارويي با مسلمانان در جنگ قادسيه را به تأخير انداخت
نظر ساحران  زير» درفش كاوياني«پرچم كسري موسوم به : گويند مورخان مي

خاصي زراندود شده بود  هاي فلكي و به شكل 3و طبق معتقدات وفق مئيني عددي
هايي بود كه عليه همسايگان و  و هدف از آن استمرار پيروزي ايرانيان در تمام جنگ

  .ساختند ور مي دشمنان خود شعله
اين پرچم در جنگ قادسيه كه رستم در آن كشته شد و ايرانيان شكست 

هايي كه در  كه تكه شد در حالي كه ايرانيان معتقد بودند كه تمام پيروزيخوردند ت
ولي هنگامي كه ، گردد طول تاريخ خود به دست آورده بودند به اين پرچم بر مي

                                           
 .44ص، 1ج، أحكام القرآن، جصاص -1
 .38ص، 7ج ، البدايه والنهايه، ابن كثير -2
هر ضلع آن ، تقسيم شده استعبارت است از مربعي كه به صدخانه » وفق مئيني عددي« -3

سازندگان آن بر اين باورند كه اگر ممكن شود اعداد يك تا صد به هر . شود شامل ده خانه مي
ر اين مربع نوشته شوند بطوري كه اعداد هر ضلع از اضالع دهگانه افقي و د ترتيبي كه باشد

بطوري كه هيچ عددي اند  عمودي مساوي مجموع اعدادي باشند كه دو قطر آن از آن تشكيل شده
و اين مربع در لوحي طال هنگام وارد شدن خورشيد به برج حوت يا قوس ، دو بار تكرار نشود

 .رسد هر كس اين لوح را حمل كند به بيشترآرزوهاي خود مي، رسم شود
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سحر آنان باطل شد و پرچم كفر بر زمين ، مسلمانان با دين خدا و پرچم حق آمدند
  1.افتاد و سحر هيچ مشكلي از ايرانيان را حل نكرد

                                           
 .11ص، السحر، محمد محمد جعفر -1
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 مبحث سوم
  سحر نزد مصريان

قبطيان مصر ، اند هايي كه در تاريخ به سحر و ساحري شهرت داشته يكي از ملت
اند نشان  هاي قديمي مصر كه بر كاغذ پاپيروس بدست آمده نوشته و دست«هستند 

دهند كه سحر در ميان  تمام طوايف مصري از جايگاه وااليي برخوردار بوده  مي
دادند و وظايفي را در قبال آن  راسماتي براي آن ترتيب مياست تا جايي كه م

  .»شدند دار آن مي كردند كه عالمان ديني آنان عهده مشخص مي
دن مصريان گاهي به منظور غافلگير كردهند كه  ها نشان مي نوشته اين دست 

خواندند تا خدايان بتوانند تاثير مورد  آلودي را مي هاي شرك افسون، خدايان خود
هاي پزشكي را با  ها نسخه و گاهي هم جهت دفع بيماري آنان را بگذارند نظر

  .كردند ها آميخته مي ها و افسون طلسم
و معتقد بودند  كردند مصريان قديم بدن انسان را به اعضاي مختلف تقسيم مي

كه هر يك از اين اعضا تحت تاثير يكي از خدايان قرار دارند و جدولي را براي 
در روز نوزدهم ماه : گفتند ن و بديمن ترسيم كرده بودند و ميروزهاي خوش يم

و نيز معتقد بودند كه اگر كودكي در  ي نيل جايز نيست عبور از رودخانه» هاتور«
  1.»محكوم به قتل خواهد شد، به دنيا بيايد» بابه«ماه 

يكي از بزرگترين پادشاهان مصر كه در واپسين روزگار مصريان قديم بر آنان 
قبل  358است كه خود ساحري ماهر بوده و تا سال » نيكتانيبس«كرد  مي حكومت

  2.از ميالد حكومت او ادامه داشته است
ي مصر بعد از  ملكه» لوكاد«قبطيان در زمان «: ويدگ مي» الفروق«قرافي در كتاب 

و در اين معابد لشكريان دنيا را به تصوير  1دادند سحر انجام مي، فرعون در معابد

                                           
 .مصري قديم هستند هاي از ماه» بابه«و » هاتور« 64ص، 5ج، دايره المعارف قرن بيستم -1
 .15ص، السحر، محمد محمد جعفر -2
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 .زدند هايشان را مي آوردند و گردن  دند در حالي كه چشمانشان را بيرون ميكشي مي
افتاد  هر لشكري كه قصد حمله به آنان را داشت از ديدن اين تصاوير به وحشت مي

بدين ترتيب بعد از غرق شدن فرعون و . كرد و از تهاجم به آنان خودداري مي
يي زنان ششصد سال ادامه حكومت قبطيان به پادشاهي و فرمانروا، لشكريانش

  .يافت
هاي حسابي و فلكي و رموز  ساحران مصري داراي معادالت جبري و مجموعه
كاهن قبل . كردند ها استفاده مي و كلمات مبهمي بودند كه هنگام سحر كردن از آن

 ي خود خلوت به مدت نه روز در صومعه، داز آنكه به اعمال سحرآميز بپرداز
كرد و غذاي  هاي روزانه خود را پاك مي حل و لباسكرد و در اين مدت م مي

پس از پايان . داد هاي ديني سختي را انجام مي خورد و رياضت مخصوصي را مي
شست و با رنگ سبز تصوير يك پر  دهان خود را با نترون مي، يافتن اين نه روز

لت اين تصوير از نظر آنان بر راستي و حق دال. كرد كوچك را بر زبان خود رسم مي
كرد  ي بزرگي را به رنگ روزي كه سحر را در آن شروع مي سپس دايره. كرد مي
آميزي را  ها و رمزهاي سحر كشيد و در اطراف آن از داخل و خارج  عالمت مي

  2.كرد كرد و پس از آن كار خود را آغاز مي رسم مي
ساحران هنگام تجهيز مردگان جهت انتقال به جهان آخرت سحر انجام 

ارتباط نزديكي با ، د و از نظر مصريان قديمي عمليات موميايي و دفن كردندادن مي
هاي سحرآميز  عبارت ها و افسون، ها طلسم، هنگام موميايي كردن. سحر داشت

موميايي كردن آنطور كه شايسته است ، ها خواندند كه بدون آن مخصوصي را مي
  .گرفت انجام نمي

كه به زبان هيروگليفي هستند و » اهرام«ر هاي بدست آمده د كتيبه، عالوه بر اين
داراي آثار واضحي از سحر هستند ، آيند ترين آثار فكري بشر به حساب مي قديمي

                                                                                                      
هر روستايي در مصر داراي معبدي بود كه كاهني بر روي يك صندلي طاليي در آن  -1

 ).394ص، 1ج، نهايه األرب في فنون االدب نويري: نگا. (نشست مي
 .19ص، السحر، محمد محمد جعفر -2
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ها و رموز  اي از افسون ها را مجموعه شناسان اين كتيبه و حتي برخي از باستان
  .اند سحري قلمداد كرده

اوير كشيده شده روي كنند كه مناظر و تص شناسي تاكيد مي پژوهشگران باستان
چرا كه هدف ، اند آميزي بوده هاي سحر داراي انگيزه، ي قبرهاي قديمي مصر ديواره

  .ها در زندگي اخروي بوده است از اين مناظر و تصاوير تحقق يافتن محتويات آن
ي مشهور مردگان عبارت بود از  ي امپراتوري قديم مصر نامه در دوره

هايي كه مردگان هنگام انتقال به  و افسون و طلسم آميز ي از تصاوير سحرا مجموعه
  .دادند جهان ديگر آن را مورد استفاده قرار مي

ي مصريان قديم از آثار سحر خالي نبوده است تا جايي كه  زندگي روزمره
شدند مگر  كردند و براي مسافرت مهيا نمي مصريان قديم غذاي خود را آماده نمي

پناه بردن به سحر در . هاي سحرآميز مخصوصي غهها و صي بعد از خواندن افسون
چرا كه بيشتر آثار و ، هاي قديمي مصر بود هاي مياني و جديد بيشتر از دولت دولت
  .گردند ي حاوي سحر به اين دو دولت بر مي هاي كشف شده كتيبه

مصر قديم جايگاه فنون و صنايع مختلف بوده است و از تاريخ اين فنون و 
شود كه هيچ كدام از كارهاي صنعتي و شيميايي آنان انجام  شت ميصنايع چنين بردا

آميز كه براي موفقيت  كلماتي ديني و تعابيري سحر) گفتن(گرفت مگر همراه با  نمي
  1.آمدند در اين كارها ضروري و اساسي به حساب مي

 چرا كه، ي سحر به جايگاه وااليي رسيده بودند ساحران مصري در زمينه
روميان و غيره بر اين باور بودند كه سحر ساحران ، مثل يونانيان ديگر هاي ملت

و ساحران ، تر است مصري از سحر ساحران ديگر ممالك شرقي پيشرفته
كردند كه در كارهاي خود از ساحران مصري  هاي همجوار مصر تالش مي سرزمين

  2.تقليد كنند
ه جنايت سحر بر ب، ن قديم اطالع پيدا كنداكسي كه بر جايگاه سحر نزد مصري

برد و انسان مسلماني كه اين گمراهي را مورد مطالعه  بشريت در طول تاريخ پي مي

                                           
 .25ص، فنون السحر، احمد شنتناوي -1
 .29ص، همان -2
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سپاس و ستايش براي خدا بخاطر نعمت : راهي ندارد جز اينكه بگويد، دهد قرارمي
  .اسالم

  رويارويي بين موسي و ساحران

آنچه بين حضرت  يابد از خداوند متعال در قرآن كريم كه هرگز باطل به آن راه نمي
  .و ساحران بزرگ مصر اتفاق افتاده به ما خبر داده است ÷موسي 

را به سوي فرعون و اشراف و اعيان او فرستاد تا  ÷خداوند حضرت موسي 
نشانه هاي  ÷خداوند همراه با موسي . آنان را به سوي ايمان به خدا دعوت كند

ي از بزرگترين اين يك، كنند آشكاري را فرستاد كه بر صداقت وي داللت مي
انداخت به اژدهاي  آن را مي ÷ها عصايي بود كه وقتي حضرت موسي  نشانه

را تكذيب كرد واز او  ÷هنگامي كه فرعون حضرت موسي . شد بزرگي تبديل مي
ي  اين نشانه ÷حضرت موسي ، اي خواست كه بر صدق او داللت كند نشانه

: اعراف( mf  e  d  c  b   a    gl . بزرگ را به او نشان داد
پس موسي عصاي خود را انداخت و بناگاه به صورت اژدهاي آشكاري در «)١٠٧
فرعون و اشراف او خواستند با سحر ساحران خود كه درآن روزگار از جايگاه . »آمد

مبارزه كنند و آن را  ÷ي حضرت موسي  با اين معجزه، وااليي برخوردار بود
                                 .را از اطراف و اكناف مصر جمع كردند به همين منظور ساحران، باطل نمايند

 m  _  ~}  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q   p  o
  m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b   a  `

nl )حر به راستي اين سا: وم فرعون گفتنداشراف ق« )١١٢ - ١٠٩: اعراف
چه نظر مي دهيد؟ ، را از سرزمينتان بيرون كندخواهد شما  او مي. ماهري است

به ) مأموراني را(او و برادرش را به تأخير بينداز و : گفتند) اشراف به فرعون(
حران ماهر را نزد تو ي سا تا همه، جمع كنند) ساحران مجرّب را(شهرها بفرست تا 

    ~  _  ` m  .حضرت موسي روز عيد را موعد رويارويي قرار داد. »بياورند

  o  n  m  l  k  j  i    h         g  f  e  d    c  b  a
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  }   |   {           z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  pl )٥٧: طه - 
٥٩(   

اي كه با سحر خود ما را از سرزمينمان  آيا آمده! اي موسي: گفت) فرعون(«
پس موعدي را ، آوريم ي تو ميابيرون كني؟ همانا ما هم سحري مانند سحر تو بر

) بايد(گاه ما  وعده، ميان ما و خود معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلّف نكنيم
موعد ما روز جشن زينت باشد و بايد : گفت) موسي(، مكاني صاف و مسطح باشد
  .»آورده شوند مردم در هنگام چاشتگاه گرد

اداش و آوري شدند و فرعون با اعطاي پ ساحران از گوشه و كنار مصر گرد
پست و مقام آنان را تشويق كرد تا در روز رويارويي هر چه در توان دارند انجام 

  .آوري شدند در اين روز مردم هم از مناطق مختلف جمع. دهند
 m   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ       Ô  Ó  B  A

  T  S           R  Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F    E  D  C
  \  [  Z  Y  X    W  V  Ul )٤٢ – ٣٨: الشعراء (  

آيا : و به مردم گفته شد، سرانجام ساحران براي روز موعود گردآورده شدند«
هنگامي . ما از آنان پيروي كنيم، آييد؟ تا اگر ساحران پيروز شدند شما هم گرد مي
رگي خواهيم آيا اگر ما پيروز شويم پاداش بز: به فرعون گفتند، كه ساحران آمدند

  .»بلي و شما از مقرّبان خواهيد بود: گفت) فرعون(داشت؟ 
ساحران را نصيحت كرد و ساحران ، قبل از شروع مبارزه ÷ت موسي حضر

   .به گفتگو با هم پرداختند و در نهايت تصميم گرفتند كه مبارزه را ادامه دهند
 m  ¶  µ  ´  ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦

º  ¹  ¸     Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »
  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç

   Ø  ×l )٦٤ – ٦١: طه(   
بر خدا دروغ نبنديد كه خدا شما را با ! واي بر شما: موسي به ساحران گفت«

ي كارهايشا ن  پس ساحران درباره، كن خواهد ساخت نابود و ريشه) خود(عذاب 
) ساحران. (ه نزاع با يكديگر پرداختند و مخفيانه و درگوشي با هم سخن گفتندب
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خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان  همانا اين دو نفر ساحرند كه مي: گفتند
پس تمام مكر و كيد خود را روي هم ، آيين برتر شما را از بين ببرند بيرون كنند و

امروز كسي پيروز . گي به يك صف درآييدبريزيد و يكپارچه بكار گيريد سپس هم
  .»گردد كه بتواند برتري خود را نشان دهد مي

   :را به موسي دادند و گفتند) شروع مبارزه(ساحران اختيار 
  m  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤l )١١٥: اعراف ( 
  .»اندازيم مي) هاي خود را ريسمان(بينداز يا ما ) عصاي خود را(يا تو «

   .ي مبارزه باشند جيح داد كه ساحران شروع كنندهحضرت موسي تر
 m¯  ®  l)١١٦: اعراف(  
  .»بياندازيد) آنچه داريد(شما : موسي گفت«

 m  S  R  Q  PO   N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A
  Z   Y  X  W  V  U  Tl )٦٦ – ٦٥: طه(  

اندازي و يا ما اول  مي) عصاي خود را(يا شما ! اي موسي: ساحران گفتند«
  .»بيندازيد لبلكه شما او: موسي گفت. بيندازيم) اسباب جادوي خود را(

 m  d      c    b  a  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W  V    U  T  S
  n  m   l  k    j  i  h  g  f  el )٨٢ – ٨١: يونس(   

انا آنچه هم: موسي گفت، انداختند) ريسمان هاي خود را(هنگامي كه ساحران «
خدا ) چرا كه(، ارائه داديد سحر است و حتماً خدا آن را باطل و نابود خواهد كرد

) كند كه بر انبياء نازل مي(خداوند با سخنان خود ، گرداند كاران شايسته نمي كار تباه
  .»اگر چه مجرمان نپسندند، گرداند حق را پايدار مي

 m  n  m   l  k  j  i  h  g  f  el )٤٤: الشعراء .(  
به عزت فرعون : ها و عصاهاي خود را انداختند و گفتند پس ساحران ريسمان«

  .»سوگند كه ما قطعاً پيروزيم
در اين هنگام يك اتفاق ناگهاني روي داد كه لرزه بر اندام حضرت موسي 

ساحران چشمان شاهدان را سحر كردند و به ، انداخت و زبان حاضران را بند آورد
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ها و عصاهاي انداخته شده مارهايي  د شد كه گويي اين ريسمانآنان چنان وانمو
  .روند هستند كه بر زمين راه مي

 m  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO   N   Ml )٦٦: طه(  
ها و عصاهاي خود را  آنان ريسمان(، بلكه شما اول بيندازيد: موسي گفت«

ها و  آنان بناگاه ريسمان چنين به نظرش رسيد كه بر اثر سحر) انداختند و موسي
  .»روند تند راه مي) اند و مار شده(عصاهاي آنان 

 m  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °¯  ®
   »l )وسايل (شما بيندازيد پس هنگامي كه : موسي گفت«) ١١٦: اعراف

بندي كردند و آنان را به هراس انداختند  مردم را چشم، انداختند) گري خود راوجاد
  .»رگي را انجام دادندو سحر بز

 m  `  _  ^  ]  \  [l )پس موسي در درون خود «) ٦٧: طه
  .»احساس اندكي هراس كرد

در اين هنگام وحي الهي نازل شد تا به موسي استقامت و پايداري ببخشد و 
  .كار آنان را ناچيز جلوه دهد و به او مژده پيروزي اعطا كند

 m      d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   k  j  i  h  g     f  e
  z   y  x           w  v   u  ts           r   q   p  on  m  ll )٦٩ - ٦٧: طه (  

همانا تو ! مترس: گفتيم، پس موسي در درون خود احساس اندكي هراس كرد«
آنان ) ي مزورانه(هاي  ي ساخته و آنچه در دست راست داري بينداز كه همه برتري

و ساحر  اند نيرنگ ساحر است چرا كه كارهايي كه انجام داده، بلعد يرا به سرعت م
  .»شود هر كجا برود پيروز و رستگار نمي

و ) و به اژدهايي تبديل شد(موسي آنچه در دست راست خود داشت انداخت 
ها و عصاها را يكي پس از ديگري  هاي آنان رفت و تمام ريسمان به سوي ساخته

بود و ساحران در آن براي پروردگار جهانيان به سجده ي ترسناكي  صحنه. بلعيد
اعالم ، ي آن مبارزه آمده بودند افتادند و در برابر جمعيت بزرگي كه براي مشاهده

  .ي الهي است كردند كه آنچه موسي آورده است يك معجزه
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 m  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï          Î     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  B  A

  I  H  G  F  E  D   Cl  )١٢٢ - ١١٧: اعراف (  
به صورت اژدهايي (ناگهان . به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را بينداز«

پس حق ثابت شد و آنچه آنان . بلعيد ،بافتند به سرعت آنچه را به هم مي) در آمد و
شكست خوردند و خوار ) فرعونيان فرعون و(در آنجا  .باطل گرديد ،دادند انجام مي

به پروردگار جهانيان ايمان : گفتند، و ساحران به سجده افتادند و ذليل برگشتند
  .»پروردگار موسي و هارون، آورديم

m   p  on  m  l  k  j  i  h       :خداوند فرموده است يدر جاي ديگر 

|   {  z   y  x           w  v   u  ts           r   q     b  a      `  _  ~   }
  cl )٧٠ – ٦٩: طه(  

) مزورانه(هاي  ي ساخته و آنچه را كه در دست راست داري بيفكن كه همه«
اند نيرنگ است و ساحر  چرا كه كارهايي كه انجام داده، بلعد آنان را به سرعت مي

به  ما: پس ساحران همگي به سجده افتادند و گفتند، شود هر كجا برود پيروز نمي
  .»پروردگار هارون و موسي ايمان آورديم

به اژدهايي ، هنگامي كه موسي عصاي خود را انداخت«: گويد ابن كثير مي 
طوري كه مردم از آن كناره گرفتند و به سرعت از آن ، بزرگ و ترسناك تبديل شد

وعصاهايي كه  ها آن اژدها به سوي ريسمان. فرار كردند و از جاي آن دور شدند
ها را يكي پس از ديگري بلعيد  ي آن ند رفت و به سرعت همهانداخته بود ساحران

  .در حالي كه مردم نظاره گر آن بودند و از آن به شگفت آمده بودند
اما ساحران چيزي را مشاهده كردند كه آنان را به ترس انداخت و متحير 

در واقع  كرد و شان هم خطور نمي ساخت و بر چيزي اطالع پيدا كردند كه به قلب
، در اين هنگام با توجه به علم و شناختي كه داشتند. ي شغل آنان بود خارج از دايره

بهتان و ، دروغ، خيال، نيرنگ، بازي شعبده، يقين پيدا كردند كه اين كار سحر
بلكه حقي است كه هيچ كس توان آن را ندارد بجز پروردگار حقي ، گمراهي نيست

هاي  ي غفلت را از دل خداوند پرده. يد كرده استكه موسي را مبعوث و با حق تأي
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ر وها را با نور هدايت روشن گردانيد و سنگدلي را از آنان د آنان برداشت و آن
ساخت و در نتيجه آنان به سوي پروردگار خود توبه كردند و براي او به سجده 

  1.»افتادند

                                           
 .256ص، 1ج، البدايه و النهايه، ابن كثير -1
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 مبحث چهارم
  سحر نزد هنديان

نه تنها به خاطر محافظت از ، اند يخته شدهدر هند دين و علوم سحر با هم آم
بلكه جهت تسلط بر خدايان از طريق ، فريبد شيطاني كه انسان را با شهوات مي

  ...قرباني كردن و، تنگدستي، رياضت
سحر را حذف ، هنگامي كه دين بودايي كه اصالح دين برهمايي است آمد

حر در تبت و چين از جايگاه بلكه آن را مورد تأييد قرارداد و تا امروز هم س، نكرد
  1.»وااليي برخوردار است

يعني سفر » ويدا«ي كتاب  براي ما كافي است كه بدانيم يكي از اسفار چهارگانه
  .به شناخت افسون و سحر اختصاص دارد» اترافا«

كتاب مقدس هندوان است و اين كتاب در طي چندين نسل به تكامل » ويدا«
كسي كه وضعيت كنوني . اند سفر آن باقي نماندهرسيده است و امروزه بجز چهار 

) امروزه( .برد ي دور هند هم پي مي به تصوير گذشته، مورد بررسي قرار دهد هند را
ها نفر  فالگيران و پرورش دهندگان مار در هند به ميليون، كاهنان، تعداد ساحران

  .رسد مي
نشأت گرفته » براهما« اما برهمائيان كه معتقدند جهان از فرمانروا و معبود آنان

، اند به تمسخر گرفته، اگرچه سحر و هر آييني كه آن را مورد تأييد قرار دهد، است
ولي تاكنون هيچ مقاومتي در برابر آن انجام نداده و آن را مورد نكوهش قرار 

  .اند نداده
هنديان معتقد بودند كه ستارگان تأثير زيادي بر انسان دارند و ساحران و 

، ندي مدعي بودند كه از غيب آگاهي دارند و در مقابل پاداش ناچيزيمنجمان ه
توانند با شري كه در شياطين و مارها نهفته  و مي كنند مردم را از غيب مطلع مي

  .مبارزه نمايند ،است

                                           
 .65ص، 5ج، دايره المعارف قرن بيستم -1
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توانند شياطين را بر دشمنان  ساحران هندي همچنين بر اين باور بودند كه مي
كنند مسلط نمايند  يا مالي به آنان پرداخت مي جويند كساني كه از آنان ياري مي

  .توانند خود آن دشمنان را هم دفع نمايند همانطور كه مي
توانند شادابي را در انسان  ساحران هندي عالوه بر اين معتقد بودند كه مي

  .تجديد كنند و هر انساني را عاشق انسان ديگر نمايند
بينيم كه اين  مي، العه قرار دهيمهاي پزشكي قديم هندي را مورد مط اگر كتاب 

ي مداوا  چه در زمينه ها و ي دردها و بيماري علم در تمام مباحث خود چه در زمينه
  1.ي سحر به خود گرفته است و معالجه صبغه

                                           
 .267، 242، 235، 221، 38صص، 3ج، قصه الحضاره، ويل دورانت: مراجعه كن به -1
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 مبحث پنجم
  سحر در سرزمين يونان

 سحر نزد يونانيان از جايگاه وااليي برخوردار بود و يونانيان هم مانند ديگر جوامع«
  1.»بشري به افسون و طلسم و تأثير ارواح بد وغيره معتقد بودند

ي ميراث  در آغاز عصر نهضت و روشنگري كه دانشمندان به بررسي نقادانه«
ي يونان در مقايسه با  اين بود كه جامعه اعتقاد بر، كهن يونان و روم پرداختند

، افالطون، سطواي كه امثال ار چون جامعه، جوامع ديگر از سحر دور بوده است
ي هنري همچون  اكسينيفون و اربيدس را پرورش داده است امكان ندارد كه شيفته

  .آيد هنر سحر شود كه جزو هنرهاي زيبا به حساب نمي
ي يونان باستان از سحر و ساحري  اين ديدگاه كه معتقد به تبرئه، با وجود اين

چرا كه ، امان بماند ي يونان در است نتوانسته است از نقد جديد هنر و فلسفه
تاريخ و ادبيات يوناني كه پر ، تواند آثار سحر را در دين امروزه هر پژوهشگري مي

هاي يوناني پر از كارهاي  اسطوره. پيدا كند، آميز است هاي سحر از رموز و كنايه
انگيزي هستند كه موجودات را از وضعيتي به وضعيتي ديگر منتقل  آميز شگفت سحر
آميز و موجودات عجيبي هستند  پر از اخبار سحر ها ين اين اسطورههمچن، كنند مي

  .هاي انسان و حيوان برخوردارند كه از ويژگي
، اند موزشي خود فالسفه را به شگفتي واداشتهآها كه با قانون و نظام  اسبرطي
شان در واقع همچون زندگي روزانه صحرانشيناني است كه مراسمات  زندگي روزانه
  .دهند انجام مي، ارتباط نزديكي با سحر دارند و شعايري كه

كه به پدر علم تاريخ معروف است تمايل » هيرودتس« مورخ مشهور يوناني 
هاي  ها و روايت هاي مربوط به پيشگويي به تدوين داستان اي داشت ويژه

خيزند و  ها بر مي كه از درون زمين يا از دل آسمان انگيز و صداهايي شگفت
بنابراين . كردند ها را تفسير مي خواستند و دوست داشتند آن كه ميساحران آنطور 

                                           
 .65ص، 5ج، دايره المعارف قرن بيستم -1
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تاب هاي ها است همانگونه كه ك ها و شگفتي تاريخ مشهور او پر از اين داستان
ها و  ها و خواب و رؤياها و نيكي پيشگويي، ها پر از اخبار قرباني» اكسينيفون«

  .ها نهفته است هايي است كه درآن بدي
هاي عجيب به نويسندگان عادي يوناني ختم  ها و پيشگويي ذكر اين شگفتي

و يا » نافالطو«يگري كه به حكمت و فلسفه مثل دبلكه حتي نويسندگان ، شود نمي
ها  نوشيدني، ها طلسم، ها افسون، اند شهرت داشته» اربيدس«به تعمق در ادبيات مثل 

  .آفرينند ياند كه عشق و شيدايي را م آميز ديگري ذكر كرده و اعمال سحر
ادبي و فلسفي را در نظر ، هاي تاريخي كتاب اگر تمام اين شواهد ذكر شده در

ي سحر دست كمي از ديگر  رسيم كه يونانيان هم در زمينه به اين نتيجه مي ،بگيريم
  .اند و سحر يكي از عناصر مهم تمدن يوناني بوده است جوامع قديمي نداشته

م اخترشناسي و ديگر علوم غيبي به آنچه جاي شگفتي است اين است كه عل
كه در آن تمدن » هلليني«ي  شكل پيشرفته در يونان ظهور پيدا نكردند مگر در دروه

مده است كه شخصي به نام آدر برخي روايات . يوناني به اوج خود رسيده بود
ي آن  هاي ايران و يونان فنون سحر را در شكل پيشرفته در زمان جنگ» اوثانسي«

بلكه صورت ، و اين فنون از نظر يونانيان چيز جديدي نبودند ن كردوارد يونا
  .دادند تر فنون سحري ابتدايي بودند كه يونانيان در آن زمان انجام مي پيشرفته

ترين و  كه يكي از عميق» زيللر«. ي يوناني هم خالي از سحر نبوده است فلسفه
ناني تأليف كرده است ي يو ي فلسفه ترين كساني است كه آثاري در زمينه دقيق
. معتقد بود كه خود قادر به انجام دادن سحر است» وقليسامبيد«فيلسوف : گويد مي

كه وي در آثارش  اچر، توان به اين نكته پي برد م ميهاز خود آثار اين فيلسوف 
ها را برانگيزد يا آرام  طوفان، تواند پيري و بيماري را مداوا كند گفته است كه مي

تواند مردگان  را فرود بياورد يا متوقف كند و حتي ادعا كرده است كه ميباران ، كند
  .را دوباره زنده نمايد

. هاي فلسفي بويژه در قوانين خود از سحر سخن گفته است افالطون در كتاب
توانند به طبيعت  پيامبران و منجمان تنها كساني هستند كه مي، پزشكان: گويد او مي
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چون مردمان ديگر نسبت به اين اشياء . وميايي پي ببرندهاي م آميز و مجسمه سحر
  .شمارند ها را كوچك مي توجه هستند و آن ها بي نسبت به آن، شناخت يقيني ندارند

اي در قانع كردن بيشتر  كند كه هيچ فايده افالطون در عين حال اعتراف مي
بارزه با مردم به حقيقت اين اشياء وجود ندارد و الزم است كه قوانيني جهت م

  .سحر و پيشگويي تدوين شود
ي طبيعت از عقايدي كه از مجوسيان مشرق  هاي افالطون درباره ظاهراً ديدگاه

اشباع ، زمين گرفته شده است و يا از عقايدي كه با سحر ارتباط بيشتري دارد تا علم
وي به اشياء مادي ويژگي انساني . شده است و با علم اخترشناسي همخواني دارد

  .آميزد هاي روحي و مادي را در هم مي  ويژگي هد ود مي
مثالً . كند كه تفسيري طبيعي يا عقالني از سحر ارائه دهد افالطون تالش مي

اي است كه  ي آينه منزلهه كبد ب: گويد ي در مورد منجمي از طريق كبد ميو
افالطون از عشق سازگار و . كند ها و صورت نفس انسان را منعكس مي انديشه

گويد و بر اين باور است كه عشق سازگار  ق ناسازگار بين عناصر سخن ميعش
حيوانات و انسان است در حالي كه ، ي سالمتي و حاصلخيزي گياهان سرچشمه

ها است و بررسي و شناخت اين دو نوع از  ها و بيماري عشق ناسازگار علت طاعون
اي سال علم فلكيات يا ه ها با گردش اجرام آسماني و تغيير فصل عشق و ارتباط آن

ي ستارگان بر مخلوقات  شود و اساس قانون اين علم سيطره اخترشناسي ناميده مي
  1.دنيوي است

                                           
 .با كمي تصرف و اختصار 21- 17صص، فنون السحر، احمد شنتناوي -1
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 مبحث ششم
  سحر نزد يهوديان و مسيحيان

سحر را انكار كرده و به مبارزه با ، هايي كه خداوند نازل كرده است تمام شريعت
كه خدا نازل كرده است در تضاد چرا كه سحر با حقي ، اند ساحران دستور داده

كند به اينكه به خدا ايمان بياورند و تنها او  چون خداوند مردم را دعوت مي، است
را بندگي كنند و شريكي براي او قرار ندهند و تنها بر او توكل كنند و به او پناه 

دهد و دل و روي  ي غيرخدا قرار مي ببرند در حالي كه سحر بندگان خدا را بنده
  .گرداند ها بر مي ماه و انسان، خورشيد، ستارگان، ان را به سوي شياطينآن

در تورات آمده . تورات به بني اسرائيل دستور داده است كه ساحران را بكشند
  1.»به هيچ ساحري اجازه ندهيد كه زندگي كند«: است

 ي بين موسي و ساحران و چگونگي پيروزي موسي بر تورات همچنين مبارزه
هارون در مقابل فرعون و بردگان او عصايش «: ا ذكر كرده و گفته استساحران ر

فرعون هم حكما و ساحران را فرا خواند و . را انداخت و به اژدهايي تبديل شد
ساحران مصر هم سحر خود را انجام دادند و هر يك از آنان عصاي خود را 

  2.»نان را بلعيدانداخت و به اژدهايي تبديل شد ولي عصاي هارون تمام عصاهاي آ
و  هدانند كه يهوديان از مسيرخود منحرف شد پژوهشگران تاريخ يهوديت مي

ند و اين امر تنها به عوام آنان ا هو آن را انجام داد هبسياري از آنان سحر را ياد گرفت
  .اختصاص نداشته بلكه به علما و انديشمندان آنان هم سرايت كرده است

                                           
 .18پاراگراف ، اصحاح بيست و دوم، فر خروجس -1
در اينجا خواننده بايد به تحريفي كه در متن  12-10پاراگراف ، اصحاح هفتم، سفر خروج -2

و آنكه عصا  چون عصا عصاي موسي بوده نه عصاي هارون، توجه كند ،تورات روي داده است
 .شود جه به قرآن كريم معلوم ميو اين تحريف با تو. را انداخته است موسي بوده است نه هارون
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اينكه اخترشناسي علمي است كه در زندگي انسان تلمود اعتقاد راسخي دارد به 
تأثيرگذار است و ستاره از نظر نويسندگان تلمود انسان را باهوش و ثروتمند 

  .سازد مي
سازد و  تأثير ستارگان انسان را باهوش و ثروتمند مي«: گويد مي» شانينا«خاخام 

  1.»اسرائيل تحت تأثير ستارگان هستند يبن
هاي  يكي از خرافه. بازي و اخترشناسي است شعبده، حرتلمود مملو از شعاير س

هاي يهودي  اين است كه برخي از خاخام، مربوط به سحر كه در تلمود آمده است
  .توانند انسان و خربزه را بيافرينند مي

هاي يهودي زني را به االغ ماده  يكي ازخاخام: گويد  تلمود در اين زمينه مي
آنجا خاخام ديگري آن را  در، به بازار رفت د وتبديل كرد و سپس بر آن سوار ش

  .به صورت اصليش برگرداند
دانست و به  اخترشناسي را مي ÷ها بر اين باورند كه حضرت ابراهيم  خاخام

ها نيروي سحر وجود داشت و گردنبندي  فرزندان خود هدايايي داده بود كه در آن
د كه هر كس به آن نگاه بر گردن خود آويزان كرده بود كه در وسط آن سنگي بو

  2.يافت شفا مي ،كرد مي
كه شريعت نازل شده از جانب  ه بودتعلق يهوديان به سحر به جايي رسيد

خداوند در . خداوند را رها كردند و در تمام شئون زندگي خود به سحر پناه بردند
   :فرمايد اين زمينه مي

 m  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Ä   Ã   Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  E  D  C  B  A

  Q   P  O  N      M  L  K   J  I  HG  Fl 
از جانب خدا به ) به نام محمد(اي  و هنگامي كه فرستاده« )١٠٢ - ١٠١: البقرة(

، جمعي از اهل كتاب، اگرچه با آنچه با خود داشتند مطابقت داشت، سراغ آنان آمد

                                           
 .74ص، التلمود، ظفر اإلسالم خان -1
 .81ص، همان -2
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صفتان و (گويي آنان نمي دانند و به آنچه شياطين  ،كتاب خدا را پشت سر افكندند
باور داشتند و از آن پيروي ، خواندند ي سلطنت سليمان مي درباره) گناه پيشگان

اند  بلكه شياطين كفر ورزيده، نمودند در حالي كه سليمان هرگز كفر نورزيده است
  .»آموزند به مردم سحر مي و

آنان  .دهد ن با سحر را توضيح ميي قرآن كريم حجم تعامل يهوديا اين آيه
ي سلطنت سليمان  كتاب خدا را پشت سر انداختند و از آنچه شياطين درباره

كردند همان سحري بود  پيروي كردند و اين چيزي كه از آن پيروي مي، خواندند مي
  . دادند كه شياطين آن را آموزش مي

ي  بوده است و بوسيله سليمان ساحر، يهوديان بر اين باور بودند كه پيامبر خدا
خداوند سليمان را . جن و انسان و پرندگان و باد براي او مسخر شده بودند، سحر

m  L  K   J  I  :فرمايد مي كند و فتراي يهوديان تبرئه مياز اين ا
  Q   P  O  N      Ml )١٠٢: البقرة(   

مردم سحر اند و به  بلكه شياطين كفر ورزيده، سليمان هرگز كفر نورزيده است«
  .»آموزند مي

قرآن كريم بسياري از اخبار حضرت سليمان را ذكر كرده و به ما خبر داده 
است كه حضرت سليمان از پروردگار خود درخواست كرد كه به او حكومت و 

و خداوند دعاي او را  سلطنتي ببخشد كه بعد از او هيچ كس سزاوار آن نباشد
  .اجابت كرد

  m  ¡  �  ~     }  |  {   ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢l  )ص :
مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا بفرما كه بعد از ! پروردگارا: سليمان گفت« .)٣٥

  .»گمان تو بسيار بخشايشگري بي. من براي هيچ كس سزاوار نباشد
®  ¯  m  :فرمايد خداوند در بيان حكومتي كه به سليمان بخشيده است مي

´  ³  ²  ±  °    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ
  Ð  Ï   Î     Í  Ì       Ë  Ê  É  È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â  Á  Àl  

  )٤٠ – ٣٦: ص(
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، باد را تحت فرمان او در آورديم) دعاي سليمان را برآورده كرديم و(پس ما «
 ي بنّاها و و همه. كرد حركت مي، باد طبق فرمان او به هر كجا كه مي خواست

و گروه ديگري از شياطين را در  غواصان شياطين را هم تحت فرمان او در آورديم
اين عطا و بخشش ) ما به او وحي كرديم كه. (غل و زنجير به زير فرمان او كشيديم

آن را از هر كس كه (ببخش يا ) خواهي به هر كس كه مي(پس . ما است
 ما تماً براي سليمان نزدو ح .بازدار بدون هيچ گونه حساب و كتابي) خواهي مي

  .»مقامي ارجمند و سرانجامي نيكو است
ر شده براي سليمان به ما از قرآن هم از باد مسخّ يخداوند در جاهاي ديگر

¶  ¸    m  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹ : خبر داده و فرموده است
   Æ  Å  Ä  Ã  Âl )٨١: األنبياء(   

ليمان كرده بوديم تا به فرمان او به سوي ما باد تند و سريع را فرمانبردار س«
و ما به هر چيزي دانا . سرزميني حركت كند كه آن را پرخير و بركت ساخته بوديم

  .»و آگاه هستيم
 mw  v  u  t  s  r l   )و براي سليمان باد را « )١٢: سبأ

  .»پيمود مسخر كرديم كه بامدادان مسير يك ماه و شا مگاهان مسير يك ماه را مي
دادند نيز  داوند از مسخر گرداندن جن براي سليمان و كارهايي كه انجام ميخ

~  �    ¡  ¢     £  ¤    ¥    ¦§  ¨  ©  m  «    ª  :سخن گفته و فرموده است
               ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³   ²   ±  °    ¯  ®   ¬

¾    ½  l)١٣ -  ١٢: سبأ(   
و اگر يكي از  كردند ذن پروردگارشان نزد او كار ميو گروهي از جنيان به ا«

آنان هر . چشانديم از عذاب آتش سوزان بدو مي، كرد آنان از فرمان ما سرپيچي مي
، هاي عظيم قبيل پرستشگاه از، كردند يش درست مياخواست بر چه سليمان مي

  .»هاي ثابت گها و دي هاي بزرگ غذاخوري مانند حوض ظرف، ها مجسمه
به پيامبرش  ريم به ما خبر داده كه خداوند سخن گفتن پرندگان راقرآن ك

   :سليمان ياد داده است
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 m  o   n  ml             k  j  i       h  g  f  e  d  c  ba  `  _
  ~   }  |  {   z  y     x  w  v  u   t  s  r  q  p
  l  k     j  i       h  g  f  e  d  c  b  a  `      _

  m  u  t  s  r  q    p     o  nl )١٩ - ١٦: النمل (  
سخن ) درك(به ما ! اي مردم: گفت داود شد و) پدرش(سليمان وارث «

اين  اهمان. ي چيزها داده شده است پرندگان آموخته شده است و به ما از همه
لشكريان سليمان از جن وانس و پرنده براي او . فضيلت و لطف آشكاري است

تا ، ي آنان به يكديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند ند و همهآوري شد جمع
هاي خود برويد  به النه! اي مورچگان: اي گفت مورچه، ي مورچگان رسيدند به دره

پس سليمان ، تا سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند شما را پايمال نكنند
  .»از سخن آن مورچه تبسم كرد و خنديد

، داند كه آنچه به سليمان داده شده به يقين مي، اين آيات تأمل كندكسي كه در 
همانگونه كه سليمان بعد از ، فضيلت و لطفي از جانب خداوند متعال بوده است

ي سبا را براي او آورد قبل  تخت ملكه، آنكه كسي كه علم و دانشي از كتاب داشت
 )٤٠: النمل(mv     u  t  s  r   q  x    w  l  :گفت، بر هم زند چشماز آنكه 

آورم  اين فضل و لطف پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر او را بجا مي«
  .»كنم يا ناسپاسي مي

m     z  y   x  w  v  :آنكه سليمان سخن مورچه را فهميد گفت بعد از

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l )١٩: النمل(  
هايي باشم كه به من  ه پيوسته سپاسگزار نعمتچنان كن ك! پروردگارا: و گفت«

ها راضي  اي و كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آن و پدر و مادرم ارزاني داشته
  .»باشي

ولي اين افترايي ، بنابراين سليمان پادشاه و پيامبر بوده و ساحر نبوده است
به  سليمان متهم كردن. اند است كه حتي پيامبران هم از آن نجات پيدا نكرده

در . ساحري كمتر از متهم كردن او به عبادت كردن بتان از جانب يهوديان نيست
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همسران سليمان در زمان پيري او قلبش را به «: تورات تحريف شده آمده است
و قلب او همچون قلب داود به طور كامل با  برخي از خدايان ديگر متمايل ساختند

بت » ملكوم«ي صيدونيان و  الهه» عشتورت«ل پس سليمان به دنبا، پروردگارش نبود
عمونيان رفت و در برابر چشمان پروردگار مرتكب بدي شد و همچون پدرش داود 

در اين هنگام سليمان هيكلي را براي . به طور كامل از پروردگارش پيروي نكرد
بت بني » مولك«براي  نيز بت موآبيان بر كوه مقابل اورشليم و هيكلي را» كموش«

ي خود كه براي  سليمان همچنين اين كار را براي تمام زنان غريبه. ن ساختعمو
از اين روي ، انجام داد، نمودند قرباني مي كردند و خدايانشان آتش روشن مي

  1.»چون دلش از خداي اسرائيل برگشته بود، خداوند بر سليمان خشم گرفت
يمان گفته اين چيزي است كه تورات تحريف شده در مورد پيامبر خدا سل

ي  سليمان بوسيله: پس آيا بر يهوديان بعيد است كه در مورد سليمان بگويند، است
  !سحر جن و انسان و پرندگان و باد را به تسخير خود در آورده است؟

با وجود اينكه نص صريح قرآن كريم حضرت سليمان را از سحر تبرئه كرده 
تسبان به اسالم همواره سحر در ذهن بسياري از مردم از جمله برخي از من، است

دامنگير اين پيامبر گرامي الهي بوده است و سليمان و سحر را مالزم همديگر تلقي 
  .شود نمي تصور ها بدون ديگري اند به طوري كه هيچ كدام از آن كرده

يابد كه اين  در مي، ي ظالمانه را مورد بررسي قرار دهد كسي كه اين پديده
ها و  بلكه داستان، يمان بعد از اسالم هم متوقف نشددروغ و افترا نسبت به سل

بينم بر  هاي ديگر مي هاي زيادي نظير آنچه كه در هزار و يك شب و كتاب اسطوره
ي آن حضرت افزوده شد و بسياري از نويسندگان فارس و عرب و ترك مانند  سيره

سي در الدين سيوا احمد كرماني و شمس، اسحاق بن ابراهيم، سعدالدين، فردوسي
هاي سليمان مبالغه كردند و بسياري از چيزهايي كه حتي يهوديان هم از  ذكر شگفتي

بدين ترتيب شخصيت . هاي خود ذكر كردند در كتاب، ها غفلت كرده بودند آن 
نظير كه  اي بي هاي آنان عبارت شد از يك شخصيت اسطوره سليمان در كتاب

                                           
 .9-4پاراگراف ، اصحاح يازدهم، سفر ملوك اول -1
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اي هندي كه بسيار تخيلي هستند نيز ه هاي ادبي و حتي اسطوره همانند آن در كتاب
  1.شود پيدا نمي

 ي شياطين قرار داده ها را برده هاي سحر را كه انسان مردم در طول تاريخ كتاب
ها را به  مورد استفاده قرار داده و آن، اند  بين آنان و پروردگارشان مانع ايجاد كرده و

 .ه استها بري بود ز آناند در حالي كه سليمان ا پيامبر خدا سليمان نسبت داده

                                           
 .47ص، فنون السحر، احمد شنتناوي -1
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 مبحث هفتم
  سحر در اروپا

در مبحث پيش ذكر كرديم كه يهوديان سحر را در اروپا منتشر كردند و آغاز اين 
چرا كه ، ي مسلمانان اقامت كردند كارشان زماني بود كه در اسپانياي تحت سلطه

را ي حكومت عدل اسالمي به امنيت دست يافتند و اين فرصت  يهوديان در سايه
نقش بزرگي كه «. غنيمت شمردند جهت دميدن سموم خود در مناطق مختلف اروپا

پژوهشگران تاريخ اروپا را به ، اند ساحران در حيات اين ممالك بازي كرده سحر و
ها نزد حاكمان و  چون سحر و ساحران در آن سرزمين، شگفتي واداشته است

دند و در واقع تمام طبقات جامعه ي مرفه جامعه از جايگاه وااليي برخوردار بو طبقه
اعم از اميران و دزدان و ثروتمندان و فقيران و عالمان و جاهالن به دنبال يادگيري 

چرا كه وجود حسادت و رقابت ، اين جاي شگفتي نيست. و انجام دادن سحر بودند
ها به خاطر قدرت و عشق به قدرت و ثروت و حرص و طمع و حب  و دشمني

ها و غيره در اين كشورها نياز شديدي به سحر  ها و دسيسه نيرنگ شهوت و انتقام و
از اين روي هر پادشاه و اميري ساحري . داشت تا اهداف افراد ذينفع تأمين شود

  1.»داشت تا در خدمت وي باشد و اهداف او را محقق سازد
ي يهوديان منتشر شد و سحر از حالت اوليه كه افرادي  سحر در اروپا بوسيله

دادند خارج گرديد و يهوديان جمعيتي به نام  هرهاي مختلف آن را انجام ميدر ش
ي ديني در آمد  اين جمعيت به شكل يك مذهب و فلسفه. تأسيس كردند» قبالنيه«

شد كه ارواح بد همواره در ميان  چون گفته مي، كرد تكيه مي» تلمود«كه بر كتاب 
توان اين  تاب آمده است كه ميهايي از اين ك همچنين در بخش. مردم وجود دارند

  .ارواح بد را براي تحقق بخشيدن به اهداف مشخصي بكار برد
از طريق آلمان در اروپا منتشر شد و به » قبالنيه«در قرن چهاردهم جمعيت 

 1533را در سال » قبالنيه«ي  فرانسه و ايتاليا رسيد و اين گروه يهودي يك مدرسه

                                           
 .31ص، السحر، محمد محمد جعفر -1
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شود تا اينكه اين مدرسه  حر سياه شناخته ميي س تأسيس كردند كه نخستين مدرسه
هاي زيادي  بعد از اين پديده تحول پيدا كرد و جمعيت. بسته شد 1572در سال 

ها تا امروز هم  دادند و برخي از اين جمعيت پديد آمدند كه سحر سياه انجام مي
» قبالنيه«كه شعايري شبيه شعاير جمعيت » ماسوني«از جمله جمعيت ، وجود دارند

  .دهند انجام مي
توان از  اند مي ها پيوسته هاي تاريخي كه به اين جمعيت از جمله شخصيت

به تقوا و » دي رايس«. مارشال فرانسه نام برد» ژان دارك«همراه » جيل دي رايس«
هاي واال پايبند  داد و به ارزش كارهاي نيك انجام مي، پرهيزكاري شهرت داشت

وي نوشته است كه خود را تسليم شيطان ساخت  »ژان دارك«ولي بعد از مرگ ، بود
ها را بويژه در حق كودكان مرتكب  ترين جنايت و به گروهي ملحق شد كه زشت

در طول هفت سال هزاران كودك ناپديد شدند كه اعتقاد بر اين است كه . شدند مي
بعد از كشف شدن اين جنايت . اين گروه بخاطر شيطان آنان را قرباني كرده است

اي مربوط به اين دوره از تاريخ  سوزانده شد و نام قربانيان او در كتابچه» رايسدي «
  .ثبت گرديد
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 مبحث هشتم
  هاي قبل از اسالم سحر نزد عرب
ها هم  كنند بر اينكه عرب يابيم كه داللت مي در تاريخ  ملت عرب اخباري را مي

از جان و مال و سرزمين اند تا  مانند جوامع ديگر سحر را شناخته و آن را انجام داده
داند كه  مي، ي دارديولي كسي كه با تاريخ ملت عرب آشنا. خود حمايت كنند

كردند و  مصريان و يونانيان به سحر توجه نمي، سريانيان، ها همانند آشوريان عرب
بيشتر توجه آنان به پيشگويي و منجمي بود كه در آخر كتاب از آن سخن خواهيم 

  .گفت
ها به همان معني كه در ميان  يل وجود سحر در ميان عربن دالتري يكي از مهم

است كه در احاديث صحيح » اصحاب اخدود«داستان ، جوامع ديگري بوده است
ساحري داشت و اين ، در اين داستان روايت شده است كه پادشاه. وارد شده است

ي اين توانست به هر كس كه شايستگ ساحر از جايگاه وااليي برخوردار بود و مي
  .سحر بياموزد، ديد كار را در او مي

چرا كه احاديث صحيحي ، ولي استدالل به اين داستان خالي از اشكال نيست
اصحاب «كنند بر اينكه  به صراحت داللت نمي، اند كه در زمينه اين داستان وارد شده

اند و نظر  اند آنطور كه برخي از مورخان گفته عرب و اهل نجران بوده» اخدود
  .جح در اين زمينه همين استرا

  »اخدود اصحاب«داستان 

را در صحيح مسلم به نقل از صهيب روايت كرده » اصحاب اخدود«مسلم داستان 
هاي پيش از شما پادشاهي بود كه ساحري  در ميان امت«: فرمود صاست كه پيامبر

د من ام پس جواني را نز من پير شده: به پادشا گفت، زماني كه ساحر پير شد. داشت
. پادشاه جواني را نزد او فرستاد تا به او سحر بياموزد. بفرست تا به او سحر بياموزم

بر سر راه او راهبي بود كه نزد او ، رفت زماني كه اين جوان نزد ساحر مي
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و هرگاه بعد از نشستن  پسنديد ها را مي داد و آن مي نشست و به سخنان او گوش مي
پس آن جوان نزد راهب شكايت كرد ، زد مي ار او رساح، آمد با راهب نزد ساحر مي

و اگر از  ام بودم بگو در بند خانواده، اگر از ساحر ترسيدي: و راهب گفت
  .بگو در بند ساحر بودم، ات ترسيدي خانواده

روزي در مسير ، كرد در حالي كه اين جوان اين چنين روزگار را سپري مي
آن . د كرد كه راه را بر مردم بسته بودرفتن به نزد ساحر به حيوان بزرگي برخور

امروز خواهم دانست كه ساحر بهتر است يا راهب؟ پس سنگي را : جوان گفت
اين ، اگر كار راهب نزد شما از كار ساحر محبوبتر است! خدايا: برداشت و گفت

پس آن سنگ را پرتاب كرد و آن ، راه خود ادامه بدهند هحيوان را بكش تا مردم ب
جوان نزد راهب آمد و ماجرا را برايش تعريف كرد . شت و مردم رفتندحيوان را ك

چون كار تو به جايي ، تو امروز از من بزرگتر هستي! اي پسرم: و راهب گفت
بينم و حتماً شما مورد آزمايش قرار خواهي گرفت پس  رسيده است كه آن را مي

  .هرگاه مورد آزمايش قرار گرفتي مرا لو نده
داد و مردم را در  مادرزادي و افراد مبتال به پيسي را شفا مي كوران، اين جوان

، يكي از همنشينان پادشاه كه نابينا شده بود. كرد ها هم مداوا مي برابر ساير بيماري
تمام اين ، اگر مرا شفا دهي: گفت اين را شنيد و با هداياي زيادي نزد او رفت و

دهم و تنها خدا  س را شفا نميمن هيچ ك: جوان گفت. هدايا مال شما خواهد بود
خواهم و او تو  من از او شفاي تو را مي، پس اگر به خدا ايمان بياوري، دهد شفا مي

  .پس ايمان آورد و خدا هم او را شفا داد، دهد را شفا مي
پادشاه  .نشست آن مرد نزد پادشاه آمد و پيش او نشست همانگونه كه قبالً مي

: ا به تو باز گردانده است؟ آن مرد گفتچه كسي چشمان تو ر: به او گفت
پروردگار : آن مرد گفت! آيا پروردگاري جز من داري؟: پادشاه گفت. پروردگارم

پادشاه آن مرد را دستگير كرد و او را مورد شكنجه قرار داد تا . من و شما خداست
  .اينكه آن جوان را معرفي كرد

سحر تو به جايي رسيده ! اي پسرم: آن جوان را آوردند و پادشاه به او گفت
دهي و چنين و چنان  است كه كور مادرزادي و مبتاليان به بيماري پيسي را شفا مي
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پس ، دهد دهم و تنها خدا شفا مي من هيچ كس را شفا نمي: آن جوان گفت ؟كني مي
  .پادشاه او را دستگير كرد و مورد شكنجه قرار داد تا اينكه راهب را معرفي كرد

ولي وي خودداري ، از دين خود برگرد: د و به وي گفته شدراهب را آوردن
پس پادشاه اره را خواست و آن را بر تارك سر راهب گذاشت و او را دو نيم ، كرد

سپس همنشين پادشاه را آوردند و به وي . ن او بر زمين افتادندطرف بدكرد و دو 
را بر تارك سر پس اره ، از دين خود برگرد ولي وي نيز خودداري كرد: گفت شد

  .او گذاشتند و او را نيز دو نيم كردند و دو طرف بدنش بر زمين افتاد
ولي وي ، از دين خود برگرد: وردند و به وي گفته شدآسپس آن جوان را 

او را به : پادشاه او را به تعدادي از مأموران خود تحويل داد و گفت. خودداري كرد
او را از ، د و از دين خود برنگشتيكوه رسيد ي هرگاه به قله، باالي فالن كوه ببريد
آنطور كه ! خداوندا: او را به باالي كوه بردند و آن جوان گفت. باالي كوه پرت كنيد

ي  پس كوه به لرزه درآمد و همه، ها نجات بده خواهي مرا از شر اين خود مي
  .مأموران پادشاه از باالي كوه افتادند و جوان پيش پادشاه برگشت

خداوند مرا از : همراهان تو چه كار كردند؟ جوان گفت: به وي گفت پادشاه
  .شر آنان نجات داد

او را با يك : گفت پادشاه او را به تعداد ديگري از مأموران خود تحويل داد و
كشتي كوچك به وسط دريا ببريد و اگر از دين خود برنگشت او را به وسط دريا 

خواهي شر آنان  آنطور كه مي! خداوندا: گفت او را به وسط دريا بردند و. پرت كنيد
ي مأموران غرق شدند و آن جوان  پس كشتي واژگون شد و همه، را از من دفع كن

خداوند شر : گفت. ان تو چه كار كردندههمرا: پادشاه گفت. به پيش پادشاه برگشت
  .آنان را از من دفع كرد

تو  اينكه آنچه را كه بهتواني مرا بكشي مگر  تو نمي: آن جوان به پادشاه گفت
مردم را : دستور شما چيست؟ جوان گفت: پادشاه گفت. دهم انجام دهي دستور مي

سپس ، در يك سرزمين هموار جمع كن و مرا بر درخت خرما به صليب بكش
رب ، بسم اهللا«: تيري را از تيردان من بگير و آن را در كمان بگذار سپس بگو
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اگر اين كار را انجام دهي مرا خواهي . من پرتاب كنآنگاه تير را به سوي »الغالمِ
  .كشت

بر درخت خرما  اپادشاه مردم را در يك سرزمين هموار جمع كرد و جوان ر
: سپس تيري را از تيردان او برگرفت و در كمان گذاشت و گفت، به صليب كشيد

ي او اصابت  هآنگاه تير را به سوي او پرتاب كرد و تير به گون» رب الغالم، بسم اهللا«
مردم فرياد بر . وان دست خود را بر محل اصابت تير گذاشت و از دنيا رفتج. كرد

ما به پروردگار اين جوان ايمان ، ما به پروردگار اين جوان ايمان آورديم: آوردند
  .ما به پروردگار اين جوان ايمان آورديم، آورديم

زي را كه از آن آيا ديدي چي: مردم نزد پادشاه آمدند و به او گفتند
بر تو فرود آمد و ، رسيدي؟ به خدا قسم آنچه كه از آن در هراس بوديت مي
بكنند و  اهايي ر ها چاله پادشاه دستور داد كه بر سر راه. ي مردم ايمان آوردند همه

او را به ، هر كس از دين خود برنگشت: ور سازند و گفت ها آتشي را شعله در آن
كار كردند تا اينكه نوبت به زني رسيد كه مأموران پادشاه اين . ها بياندازيد اين چاله

ي آتش  خواست به داخل چاله آن زن توقفي كرد و نمي. كودكي به همراه داشت
  1.»شكيبا باش كه تو بر حق هستي! اي مادر: پس فرزندش به او گفت، انداخته شود

  »حضر« صاحبداستان 

ها با طلسم آشنايي  بعضي از عربهاي تاريخي آمده است كه  در برخي از كتاب
ابن كثير آمده است كه يكي از پادشاهان ايراني » البدايه و النهايه«در كتاب . اند داشته

، آن را ساخته بود» بالساطرون«كه يكي از پادشاهان يمني به نام » حضر«ي  به قلعه
كليد اين . نتوانست آن را فتح كند، حمله كرد و به خاطر طلسمي كه در آن قلعه بود

طلسم عبارت بود از اين كه كبوتري متمايل به سبزي گرفته شود و پاهاي آن با 

                                           
 .2299ص، صحيح مسلم، امام مسلم -1
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سپس آن كبوتر رها گردد كه اگر ، آميزي شود خون حيض دختري آبي چشم رنگ
  1.شود شود و در قلعه باز مي طلسم شكسته مي، بر ديوار قلعه بنشيند

  داستان عبداهللا بن جدعان

و شايد  –كند  ر انتشار سحر در جزيره العرب داللت مييكي ديگر از اخباري كه ب
داستاني است كه مورخان در مورد عبداهللا  -اين اخبار جزو اساطير ساختگي باشند

مورخان . اند بن جدعان يكي از سخاوتمندان دوران جاهليت در مكه روايت كرده
شكافي . فتهاي مكه ر عبداهللا روزي از مكه خارج شد و به يكي از دره: گويند مي

اژدهايي از آن خارج شد و به وي حمله ، وقتي كه به آن نزديك شد، را در كوه ديد
سپس . اي نداشت فايده، هر چقدر عبداهللا تالش كرد كه خود را از آن دور كند. كرد

بلكه يك اژدهاي ، يك اژدهاي واقعي نيست، براي عبداهللا مشخص شد كه آن اژدها
شده است و دو چشم ياقوتي دارد و اين اژدها  ساختگي است كه از طال ساخته

ساخته شده است تا از قبر برخي از پادشاهان جم كه به همراه اموال و ره
  2.دنگهباني كن، اند در آنجا دفن شدههايشان  گنج

                                           
 .182ص، 2ج، البدايه و النهايه، ابن كثير -1
 .217ص، 2ج، همان -2
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 مبحث نهم
  سحر نزد مسلمانان

ز جنگ تمام عياري را عليه ساحران و كاهنان و منجمان آغا، هنگامي كه اسالم آمد
در صحيح . سحر را يكي از جرائم بزرگ هفتگانه قلمداد كرد صكرد و پيامبر

از هفت «: فرمود صروايت شده است كه پيامبر سبخاري و مسلم از ابوهريره 
  ؟!آن هفت گناه چي هستند اي رسول خدا: گفتند. »گناه هالك كننده بپرهيزيد

ه خدا حرام كشتن نفسي ك، سحر، شرك ورزيدن به خدا«: فرمود صپيامبر
فرار كردن ، خوردن مال يتيم، خوردن ربا، )قصاص و غيره(كرده است مگر به حق 

  1.»از ميدان جنگ با كفار و تهمت زدن به زنان پاكدامن مؤمن و غافل
چون باعث هالكت انسان ، اند ناميده شده» موبقات«تگانه فاين گناهان ه

  .ها يعني هالك كننده» موبقات«شوند و  مي
ي  اند و به اين فرموده از علماي مسلمان سحر را كفر حساب كردهبسياري 

m      M  L  K   J  I  :اند كه مي فرمايد خداوند استدالل كرده
  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  l)١٠٢: البقرة( 
به مردم . اند دهبلكه شياطين كفر ورزي، و سليمان هرگز كفر نورزيده است« 

. آموزند ي هاروت و ماروت نازل شده بود مي سحر و آنچه در بابل بر دو فرشته
آموختند مگر اينكه پيشاپيش به او  به هيچ كس چيزي نمي) اي كه دو فرشته(

  .»ي آزمايش هستيم كافر نشو ما وسيله: گفتند مي
خن او را رود و س كسي كه نزد كاهن يا منجمي مي«: فرموده است صپيامبر

در حديث ديگري . »شود تا چهل روز نماز او پذيرفته نمي، نمايد تصديق مي
                                           

إن الذين يأكلون «قول خداوند «باب» الوصايا«بخاري اين حديث را در صحيح بخاري كتاب  -1
، 92ص، 1ج، صحيح مسلم، 393ص، 5ج، فتح الباري. روايت كرده است» أموال اليتامي ظلماً

 .عبارت حديث از بخاري است 89حديث شماره 
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و » به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است) كسي كه چنين كند(«: فرمايد مي
همانند كسي ، كسي كه بخشي از اخترشناسي را ياد بگيرد«: همچنين فرموده است

  .»است كه بخشي از سحر را ياد بگيرد
ي او صحيح   ند كه كشتن ساحر واجب است و توبهاري از علما بر اين باوربسي
در روايت صحيحي از عمر بن خطاب نقل شده است كه آن حضرت به . نيست

كارگزاران خود در مناطق مختلف كشور اسالمي دستور داد كه هر مرد و زن 
جرا هم ي راشد را ا ساحري را بكشند و برخي از كارگزاران اين دستور خليفه

  1.كردند
اند و مسلمانان  بنابراين ساحران در سرزمين اسالم بازار پر رونقي نداشته

با وجود اين سرزمين اسالم در  .كردند ي تحقير به ساحران نگاه مي راستين با ديده
ي خشم به  ولي مسلمانان با ديده، طول تاريخ  از سحر و ساحران خالي نبوده است

آنان را ، اذيت كردن ا كشتن و زدن وبر حاكمان همواره اند و شمشي آنها نگريسته
نيرنگ و گمراهي آنان را بيان كرده ، دنبال كرده و زبان علماي مسلمان هم پليدي

  .است
: مي گويد 284در مورد حوادث سال » البدايه و النهايه«ابن كثير در كتاب 

ه عوام حق ي عباسي دستور داد كه در تمام مناطق اعالم شود ك معتضد خليفه
  2.اي جمع شوند منجم و جدل كننده، پرداز ندارند نزد هيچ قصه

م علو«: مانان صحبت كرده و گفته استابن خلدون از تاريخ سحر نزد مسل
هم در  چون هم ضرر دارند و، سحر و طلسم در شرايع آسماني مهجور مانده است

هاي  ه همين دليل كتابب. ها بايد به غيرخدا از قبيل ستارگان و غيره توجه كرد آن
هاي پيشينيان مربوط به  شوند مگر كتاب ن علوم در ميان مردم پيدا نميآمربوط به 

هاي آنان جز تعدادي اندكي براي ما  و از كتاب ÷نبوت حضرت موسي  از قبل
» الفالحه النبطيه«كتاب : ده عبارتند ازهاي ترجمه ش اند از جمله كتاب ترجمه نشده

                                           
همچنين در ، ي همين بحث خواهد آمد در ادامه، اره كرديمها اش تخريج احاديثي كه به آن -1

 .ي او  بحث خواهيم كرد مورد مسايلي كه در اينجا مطرح كرديم مانند كشتن ساحر و توبه
 .76ص، 11ج، البدايه و النهايه، ابن كثير -2
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و مردم فنون  ه استآن را ترجمه كرد» ابن وحشيه«يان بوده و كه متعلق به بابل
و كتاب » مصاحف الكواكب السبعه«و كتاب  اند كشاورزي را از آن ياد گرفته

  .ستارگان و غيره، در مورد درجات فلكي» طمطم الهندي«
هاي  پيشواي ساحران در شرق ظهور كرد و كتاب، سپس جابر بن حيان
تخراج كرد و در ها اس ار داد و صنعت سحر را از آنساحران را مورد جستجو قر

و در . ي اين صنعت فرو رفت و چندين كتاب را در اين زمينه تأليف كرد گزيده
چرا كه اين علم هم از توابع ، ي اين صنعت و علم اشارات زياد سخن گفت زمينه

چون تبديل كردن اجسام نوعي از يك صورت به صورتي ، آيد سحر به حساب مي
پس اين علم هم ، گيرد نه با صنعت علمي گر با نيروي دروني صورت ميدي

  .آيد كنيم از قبيل سحر به حساب مي همانطور كه در جاي خودش بيان مي
ي تعاليم سحر  پيشواي اندليسان در زمينه» مسلمه پسر محمد مجريطي«سپس 
كتابي كه ها را تلخيص كرد و تمام راههاي سحر كردن را در  آن كتاب آمد و تمام

ي اين علم  آوري كرد و كسي بعد از او در زمينه ناميد جمع» غايه الحكيم«آن را 
  1.»كتابي ننوشته است

ي مسلمه پسر احمد مجريطي  نوشته» الغايه«كتاب «: گويد در جاي ديگري مي
ت و در آن حق مطلب ادا شده و تمام ي صنعت سحر تدوين شده اس در زمينه

فخر بن «براي ما نقل شده است كه امام . ده استمطالب اين صنعت بيان ش
ناميده است كه » السر المكتوم«كتابي را در اين زمينه تاليف كرده و آن را » خطيب

ولي به نظر من امام فخر اهل اين كار نبوده . كنند مردم مشرق زمين از آن استفاده مي
  .»و شايد اين خبر درست نباشد است

در مغرب گروهي از اين افرادي كه كارهاي « :گويد ابن خلدون همچنين مي
يعني پاره كنندگان شكم معروف » بعاجين«دهند بودند كه به  سحرآميز را انجام مي

آنان همچنين ، شد پاره مي، كرد اگر يكي از آنان به لباس يا پوستي اشاره مي. بودند
اين . شد يها هم پاره م كردند كه پاره شود و شكم آن به شكم گوسفندان اشاره مي

دادند مربوط به پاره  چون بيشترين سحري كه انجام مي، اند ناميده شده» بعاج«گروه 
                                           

 .924ص، المقدمه، ابن خلدون -1
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ها را بترسانند و از آن ها  صاحبان آن كم چهارپايان بود تا از اين طريقن شدكر
اين كارها را كامالً مخفيانه انجام ، اين گروه از ترس حاكمان. چيزي بگيرند

  .»دادند مي
با بعضي از افراد اين گروه مالقات كرده و «گويد كه  ادامه مي ابن خلدون در

اند كه افراد اين  برخي از كارهاي آنان را مشاهده كرده است و به وي خبر داده
و آميزي دارند و ارواح جنيان  ويژه و دعاهاي كفر يها گروه سمت و سو و رياضت

اي به نام  ا در صحيفهي اين كارها ر دهند و همه ستارگان را شريك خدا قرار مي
آنان با اين رياضت و . دهند اند و آن را مورد مطالعه قرار مي ثبت كرده» خزيزيه«

آنان تنها در غيرانسان آزاد  1.يابند دادن اين كارها دست مي رويكرد به توانايي انجام
: ندگوي آنان خود در اين زمينه مي .گذارند حيوانات و بردگان تاثير مي، كاالها از قبيل

ها كاربرد دارد يعني  رهم در مورد آنِگذاريم كه د ما تنها در چيزهايي تاثير مي
اين چيزي بود كه . آيند و قابل خريد و فروش هستند چيزهايي كه به ملكيت در مي

  . »كردند آنان گمان مي
اره از برخي از آنان سؤال كردم و آنان همين در اين ب«: گويد ابن خلدون مي

و اما كارهايشان آشكار و موجود هستند و بر بسياري از . من گفتندچيزها را به 
ام بدون اينكه در اين زمينه ترديدي  ها را مشاهده كرده ها اطالع پيدا كرده و آن آن

  2.»وجود داشته باشد
اسرار «برخي از متصوفان نوعي سحر را به نام علم : نويسد ابن خلدون مي

كه سيمياء يا علم «سحر همان چيزي است  اند و اين نوع به كار برده» حروف
ها منتقل شده و به اين شكل  اين علم در واقع از طلسم، اشارات ناميده مي شود
  .»ويژه به كار رفته است

                                           
و امروزه ، ها بندگان شياطين هستند ايندر واقع . دهند اين كارها را به كمك شياطين انجام مي -1

مثالً اشعه بدون . دهد بشر بجايي رسيده است كه بدون كمك شياطين هم اين كارها را انجام مي
 .برد كشد و از بين مي صدا و به آرامي مي

 .930ص، المقدمه، ابن خلدون -2
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زماني كه ، شداين علم بعد از صدر اسالم پيدا «: گويد ابن خلدون در ادامه مي
پيدا كردند و برخي  ي محسوسات تمايل متصوفان غالي پيدا شدند و به كشف پرده

خوارق عادات و تصرف در عالم عناصر توسط آنان انجام گرفت و كتاب ها و 
، ي تنزل وجود از واحد و ترتيب آن تدوين شد اصطالحات و پندارهاي آنان درباره

افالك و ستارگان است و طبايع و اسرار كردند كه مظهر كمال اسماء ارواح و گمان 
بنابراين طبايع و اسرار مزبور طبق همين نظام در  حروف در اسماء جاري است و

كاينات هم جريان دارند و كاينات از آغاز نخستين ابداع در مراحل خود انتقال 
پس به همين منظور علم اسرار حروف ، سازند يابند و اسرار خويش را آشكار مي مي

ست كه اي از علم سيمياء يا علم اشارات ا پديد آمد و اين علم در واقع شاخه
ها  ابن عربي و پيروان آن، بوئي. مسايل آن احاطه پيدا كردتوان به موضوع و  نمي

ي اين علم نزد آنان  ند كه حاصل و ثمرها آثار زيادي را در اين زمينه تأليف كرده
ي اسماء حسني و كلمات الهي  تصرف نفوس رباني در عالم طبيعت است بوسيله

  1.»اند ستي را احاطه كردهناشي از حروفي كه اسرار جاري در ه
به تفصيل سخن گفته است كه اگر ابن خلدون در مورد اين نوع از سحر  
او مراجعه » المقدمه«خواهي مطالب بيشتري را در اين زمينه ياد بگيري به كتاب  مي
  .كن

                                           
 .936ص، همان -1
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  مبحث دهم
  سحر در آمريكا و دنياي جديد

د كه سحر از جايگاه وااليي ديدن، ها آمريكا را اشغال كردند هنگامي كه اسپانيائي«
برند در حالي كه ساده  ها به غارها پناه مي برخوردار است و ساحران در بيابان

هاي نفسي خاصي  خوردند و بر آداب و رسوم و رياضت زيست بودند و چيزي نمي
شود كه آنان به مناجات با  كردند ومعتقد بودند كه اين كارها باعث مي محافظت مي

  .ر نواميس طبيعت دست پيدا كنندارواح و تسلط ب
ها همچنين ديدند كه ساحران در آمريكاي شمالي اطاالعات زيادي در  اسپانيائي

. برند هاي گوناگون به كار مي مورد خواص گياهان دارند و گياهان را براي بيماري
يك شخص  ي اين ساحران بر اين باور بودند كه با تأثير بر عكس يا مجسمه

تاثير را به صاحب عكس يا مجسمه منتقل نمايند و در نتيجه آن طور د اين نتوان مي
  1.»خواهند به آن ضرر يا نفع برسانند كه مي

                                           
 .64ص، 5ج، دايره المعارف قرن بيستم -1
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  مبحث يازدهم
  سحر در دوران معاصر

پيش  اي كه بر اثر رعد و برق يا غير آن براي آنان اهل روستا بعد از هر حادثه
ي خواستند كه دليل شدند و از او م در اطراف ساحر روستا جمع مي، آمد مي

در  اين هنگام ساحر . اي كه بر روستاي آنان وارد آمده است مشخص نمايد حادثه
كرد و اهل  كرد و نام يك يا چند نفر از ساكنان روستا را ذكر مي به آينه نگاه مي

يك از محكومان به اعدام و نزديكان آنان  سوزاندند و هيچ روستا آنان را زنده مي
چون تمام اهل روستا به اين ، به اين عقوبت سخت را نداشتندحق اعتراض نسبت 

اند ادات دست  قناعت رسيده بودند كه كساني كه محكوم به اين عقوبت شده
اند و شيطان از طريق آنان ضرر و زيان را به ديگر اهالي روستا رسانده  شيطان بوده

  .است
، رون وسطي استكند كه مربوط به ق گمان مي، كسي كه اين حادثه را بخواند

اين روستا هم اكنون در جنوب آفريقا قرار دارد و شش نفر از اهالي آن  ولي
اند كه در  اي بوده چون ساحر روستا گفته است آنان علت حادثه، اند سوزانده شده

  1.وع پيوسته استم بر اثر رعد و برق در روستايشان به وق1983سال 
ي ها ها امروزه تنها به ملت يرنگن كنند كه اين نوع برخي از مردم گمان مي
ترين  و اين درست نيست چرا كه در ميان متمدن عقب افتاده اختصاص دارد

هاي مختلف برگزار  هاي جهان هم مراسمات سحر بطور گسترده و به راه ملت
  .رسد د اذيت كردن و كشتن ديگران هم ميشود كه گاهي به ح مي

اند كه آنان قرباني  اين قناعت رسيده به ها نفر وجود دارند كه در فرانسه ميليون«
ات در طبقات پايين ي زيادي در انبار مشروب اجتماعات شبانه. اند شيطان شده

ها و يا در طبقات همكف وزارت دفاع  هاي بزرگ يا در محل پاركينگ اتومبيل هتل

                                           
 .10/2/1984تاريخ ، 1423شماره ، چاپ لندن» الحوادث«ه مجله مراجعه كن ب -1
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يكي  –شوند كه گويي پاريس ميزباني يكي از جشن هاي فودو در پاريس برگزار مي
  .را بر عهده گرفته است -هاي روحي سياه پوستان هائيتي بادتاز ع

يك مرد با خواهرش رختخواب پدر معلولشان را آتش زدند  1985در ماه مه 
  .تا وي را از دست شيطان نجات دهند

يك زوج بازنشسته تمام چهارپايان خود را از دست دادند و  1985در آوريل 
تواب دخترشان پيدا كردند و هزاران چماق هايي به وزن پانصد كيلوگرم در تخ سنگ

  .ي خود يافتند را با اشكال مختلف در باغچه و خانه
چون معتقد ، دو برادر پدرشان را با سي ضربه چاقو كشتند 1984در آوريل 

كند تا همسرش ر ا سحر كند و او را  را آماده مي» شراب محبت«پدرشان  بودند كه
ش تالش كرده بود كه همسرش را با آتش در حالي كه پنج سال پي، فريب دهد

چون با ، اي را با چاقو كشت يك شهروند تركيه بنايي 1984در فوريه . بسوزاند
  .كرد سحر او را اذيت مي

ساالنه  1969آمريكا از سال » اوهايو«در ايالت ، ساحران تنها در فرانسه نيستد
گاه شيطان قرباني تان در قربانپنج نوزاد بمناسبت مراسم فرا رسيدن فصل تابس

دختري را بسيار زدند و او را سوزاندند ، در ماه ژوئيه گذشته سه افسونگر. شوند مي
  .دادند پي ببرند تا به نام كساني كه روح وي را عذاب مي

به منظور تعيين  1982پژوهشي كه وزارت صنعت و پژوهش فرانسه در سال 
جده اين نتيجه رسيده است كه هبه ، ميزان عقالنيت شهروندان فرانسوي انجام داده

و با وجود اينكه نصف افراد پاسخ دهنده ، درصد فرانسويان به سحر ايمان دارند
ولي اين ، اند كه علم روزي تاثير و نتايج سحر را توضيح خواهد داد اعالم كرده

النه چندين هزار درخواست افسون و ادر همين حال س. فاصله رو به افزايش است
  .شود ها تحويل داده مي هاي ديني اسقف طلسم به حوزه

شود و  تعداد ساحران و شعبده بازان در فرانسه به سي هزار نفر تخمين زده مي
توان به  اگر چه نمي، ي آنان از ميلياردها فرانك تجاوز مي كند مجموع فروش ساالنه

ت سحر را منع كرده و عقوب، قانون جزايي 405ي  چرا كه ماده، ارقام دقيق پي برد
بازان و افسونگراني كه  شعبده«براي  .زندان از يك تا پنج سال را در نظر گرفته است
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ها را شفا  توانند برخي از بيماري كنند به اينكه مي فريب خوردگان خود را قانع مي
بدين ترتيب » بدهند و يا موفقيت را به ارمغان بياورند و حوادثي را ايجاد كنند

دهند  به صورت پنهاني سحر را انجام مي ارواح و واسطه بسياري از نجوا كنندگان با
هاي شيطان پرستان اطالق  و نام مستعار و توهمي را بر مدارس سحر و جمعيت

هايي كه دنبال  جمعيت«گيرند مانند  قرار مي 1901كنند كه تحت قانون شماره  مي
  .»نيستندسود 
ها و  همايش، ها كنفرانس، هاي خود ها از رهگذر اين فعاليت اين جمعيت 
ساحران ، كنند و هر روز رو به افزايش هستند هاي درس بسته را برگزار مي حلقه

. كنند را منتشر مي» جهان شيطاني«هاي  و جزوه» راهنماي سحر«هم ساالنه صدها 
دهد و در اين زمينه  اهميت زيادي مي عالوه بر اين تلويزيون هم به اين موضوع

  .هاي متعددي دارد برنامه
برخي از اين . كنند آميز واقعي را نقل مي ها يك داستان سحر ر روز روزنامهه
در » تولز«مانند داستان آن بازرگان تولزي كه در شهر ، آور هستند ها خنده داستان

با ژاپن را از آن  چرخيد تا قراردادي اطراف صندوق كوچك پر از اوراق بهادار مي
مانند آن ، انگيز هستند ها ترسناك و غم نبرخي ديگر از اين داستا. بيرون بياورد

اتفاق افتاد كه در آن » مونپليه«در شهر  1983سناريوي تراژديكي كه در ماه مارس 
ي خود را كشت تا  يك خانم پرستار در اثناي يك مراسم ديني پسر شش ساله

  .كندارواح بد را از او دور 
ات را متحير و قض، آوري است كه هنگام صدور حكم ها مسايل سرسام اين

متشكل از » كميسيون پيشگيري«آوريل گذشته  29در . كند كليسا را نگران مي
مؤمنان را به بسيج عمومي عليه اين ، گري و منجمي كارشناسان كليسا در امور باطني

ي  ماه پيش در روزنامه واتيكان هم چند. بزرگ الحادي فرا خواند  چالش
ني كه خواهان سحر هستند را به شدت ساحران و كسا» اوسرفاتوري رومانو«

  .محكوم كرد
در آلمان از هر چهار نفر يك . اعتقاد به خرافات تنها به فرانسه اختصاص ندارد

نفر به سحر و آثار آن ايمان دارد و در آلمان  هشتاد هزار زن ساحر وجود دارد و 
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يكي از قهرمانان » رومنيگه«اند كه  ها از سه سال پيش بر اين اعتقاد بوده حتي آلماني
در ماه مه گذشته يكي . تيم ملي فوتبال آلمان قرباني يك ساحر فرانسوي شده است

شعار موجود بر ، هاي آمريكايي پودرهاي شوينده ترين شركت از معروف
چرا كه روزانه و در طول يك ماه هزاران نامه را دريافت ، هايش را برداشت قوطي

در چين هنوز هم . كردند عار را محكوم ميكرد كه وجود رموز شيطاني در اين ش
چون ، سحر وجود دارد و در شهر شانگهاي زني به پانزده سال زندان محكوم شد

  .ي خود تماس برقرار كند تالش كرده بود كه از طريق يك ساحر با برادر مرده
كنند؟ بر اساس نظر مدير  چه قشري از فرانسويان تحت تاثير سحر زندگي مي

زنان بيشترين كساني هستند كه تحت تاثير سحر ، مي مجلس مليپژوهش هاي عل
به درخواست وزير آموزش و پرورش  1982پژوهشي كه در سال . كنند زندگي مي

غل تمايل دهد كه بيشتر زنان فرانسوي بويژه زنان غيرشا انجام گرفته است نشان مي
كه با وجود  پس از زنان افرادي. بيشتري به اعتقاد به چيزهاي نامعقول دارند

تحصيالت عاليه از موقعيت اجتماعي مناسبي برخوردار نيستند در جايگاه بعدي 
باور به ، چرا كه تفاوت بين تعداد اين افراد و موقعيت اجتماعي آنان، قرار دارند

اي از حوادث  كثراً سلسلها. كند تصورات ديگري از وضع موجود را تقويت مي
شوند كه انسان دنبال  و شخصيتي باعث ميهاي شغلي  دردها و شكست، ناگوار

محاكمه و  ي شيطان يا ساحر دو مجرم آماده. كسي بگردد كه سحر را از او باز كند
  .مجازات هستند

برد  بيمار به ساحر پناه مي، هنگامي كه پزشكي به ناتواني خود اعتراف مي كند
كاهن ظاهر ، دده و زماني كه شانه هاي خود را تكان مي، خواهد او كمك ميو از 
هاي ديني وجود دارند كه  در فرانسه افسونگران در بسياري از حوزه. شود مي

در . گزينند بر مي را آنان، روحانيان مسيحي با توجه به تقوي و پايبندي به تقاليد
اين كاهنان كه اكثراً افراد مسنّي . افراد از صد نفر بيشتر است نفرانسه تعداد اي

در پاريس گاهي افراد معتقد بخاطر ليست . دهند پاسخ مي هستند به هر درخواستي
اين هم فقط بخاطر مالقاتي كه بيشتر ، گيرند انتظار طوالني از چند ماه قبل نوبت مي

  .كشد از ربع ساعت طول نمي
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و ايمان به قواي پنهاني  رسد كه پناه بردن به اخترشناسي بهر حال به نظر مي
تر و  بلكه اين پديده عميق، ان سرگردان نيستتنها چوب خالصي براي مردان و زن

اين پديده يكي از نتايج فروپاشي روحانيت و عقالنيت . ريشه در تاريخ غرب دارد
  .علمي افراطي است كه از اعطاي معني به زندگي بشري ناتوان است

» هستريا«امروزه پزشكي آن را ، ناميد آنچه كه كليسا در گذشته استحواذ مي
هاي بيشماري متوسل  نگرن همان چيزي است كه انسان را به نيو اي. نامد مي
 65پيش آمد و ) فرانسه(دار در شهر نانسي  همانطور كه براي يك هتل. سازد مي

هزار فرانك فرانسه را در مقابل يك افسون ساخته شده از كاغذ دستشويي پرداخت 
  .كرد

از وضع كردن  بلكه، امروزه نگراني و بيم ساحران از كليسا و پليس نيست
  .ها است ماليات

مالياتي بر ارزش افزوده پرداخت ) ي ساحران(ها  از دو سال پيش واسطه
و همين امر باعث نگراني دانشمندان از موجي شده است كه پيشرفت  كنند مي

  .كند اطالع رساني علمي را تهديد مي
از  پليس فرانسه در شهرهاي مختلف بويژه پاريس تعداد زيادي 1988در سال 

افراد نيرنگ باز را دستگير كردند كه به نوع خاصي مدعي سحر و خبر دادن از 
ي چيزهاي  دي كه تشنهالوح و افر آينده بودند تا پول زيادي را از مشتريان ساده

  .بگيرند ،انگيز و غيرعادي هستند شگفت
بازان هيچ وقت مانند امروزه پررونق  مالحظه شده است كه فعاليت اين شعبده

اگر چه استثمار ساده لوحي تعداد زيادي از مردم در طول تاريخ منبع ، ده استنبو
  .بازان بوده است درآمد زيادي براي برخي از نيرنگ

، اي و ساده بود ي حاشيه هاي گذشته يك مسأله ي اين پديده كه در ساللو
ي نگران كننده تبديل شده و  امروزه ابعاد جديدي را پيدا كرده و به يك پديده

هاي دولتي فرانسه را وادار كرده است كه در اين زمينه مداخله كنند تا از  دستگاه
جوامع بشري و در تمام  تماممعموالً در ميان . گسترش اين پديده جلوگيري كنند

كنند كه قدرت  ها ادعا مي اين، ارندبيني وجود د ها زنان و مردان طالع سرزمين
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نمايند  نده را دارند و به همين حد اكتفا ميخواندن حوادث گذشته و خبر دادن از آي
فرانسويان ساالنه حدود سي ميليون فرانك را . شان علني و گسترده است و فعاليت

را ها  ها و كنفرانس اين افراد جشنواره. كنند ها پرداخت مي در مقابل خدمات اين
تر در هاي نوين را جهت پاشيدن خاكس  نمايند و كامپيوتر و تكنولوژي برگزارمي

  .گيرند بكار مي) و فريب دادن آنان(چشمان مشتريان خود 
امروزه در پاريس و  -اگر تعبير درست باشد -هاي رسمي بيني در كنار اين طالع

، ديگر شهرها و حتي در روستاهاي كوچك و دوردست ليون و مارسي و لوهاتر و
ي انجام دادن گران روحاني وجود دارند كه مدع انواع جديدي از ساحران و واسطه

، باز گرداندن معشوقان، پيدا كردن اشخاص مفقود شده: معجزاتي هستند از قبيل
حتي نوشتن ، آزمايي هاي بخت هاي برگه مشخص كردن شماره، جلب ثروت

اين ساحران . خطرناك هاي جادوي شر براي دشمنان و شفا دادن بيماران از بيماري
، خود كه هيچ ارتباطي با واقعيت ندارد بازان در مقابل اين خدمات خيالي و شعبده

  .كنند از مشتريان خود دريافت مي اآوري ر مبالغ سرسام
در بسياري از اوقات اين ساحران بعد از آنكه مردم را فريب دادند و اموال  

  .ماند شوند و هيچ اثري از آنان باقي نمي پنهان مي، آنان را گرفتند
بينان و تجارت كنندگان به  طالع، انطبق آمارهاي پليس فرانسه تعداد ساحر

  .دوش ها در حال حاضر بيش از شصت هزار نفر تخمين زده مي سادگي انسان
گران روحاني به  بينان و واسطه ساحران و طالع نتر اين كه بيشتر اي انگيز شگف

هاي  برخي از آنان دفاتر يا مطب. كنند ه علني فعاليت ميصورت علني يا شب
ها و مجالت  هايي در برخي روزنامه م از طريق آگهيهديگر  برخي. مشخص دارند

  .كنند ي علوم غيرطبيعي مشتري جذب مي اي يا متخصص در زمينه حاشيه
 هايي همراه ها و مجالت را ورق بزند تا آگهي كافي است كه انسان اين روزنامه

آميز و  انگيز و سحر ز قدرت شگفتابا آدرس و شماره تلفن مالحظه كند كه 
اي از اين  پليس فرانسه افزايش نوع ويژه. گويند يرعادي اين افراد سخن ميغ

هايي بودند  اين ساحران آفريقايي. ساحران را در شهرهاي بزرگ مالحظه كرده است



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         58
 

ي  ها مدعي بودند كه در زمينه از آن ناميدند و هر كدام مي »مارابوت«كه خود را 
  .خاصي تخصص دارند

ي از بين بردن بدشانسي و  عضي از آنان در زمينهها مدعي بودند كه ب اين
بديمني تخصص دارند و بعضي ديگر متخصص افسون نوشتن هستند و برخي هم 

پيدا كردن مفقودان و ، آزمايي ملي هاي بخت ي مشخص كردن ارقام برگه در زمينه
اين افراد معموالً . اجتماعي و عاطفي متخصص هستند، هاي شغلي تضمين موفقيت

هاي فقيرنشين شهرهاي بزرگ از مشتريان خود  هاي كوچكي در محله اقدر ات
گفته مسؤالن فرانسوي بيشتر اين افراد از راه غيرقانوني و از ه كنند و ب استقبال مي

  .اند كشورهاي آفريقايي بويژه كنيا و سنگال وارد فرانسه شده
فيايي را براي ها ما اند كه اين آفريقايي مسؤالن فرانسوي به اين نتيجه رسيده

اند كه گاهي با وسايلي كه هيچ ارتباطي هم با  بازان تشكيل داده ساحران و شعبده
پليس فرانسه اخيراً . كنند ي ندارد از مصالح آنان محافظت ميسحر و علوم غير طبيع

ي بزرگي از ساحران آفريقايي كشف كرده است كه ادعا  شبكه» لوهافر«در شهر 
اي  هاي سحري فوق العاده ي پيامبران هستند و از توانايي كردند آنان فرستاده مي

ي دشوارتر اين است كه پليس از اثبات اتهام اين ساحران به  مسأله. برخوردارند
ادي را در مقابل هاي زي حيله و نيرنگ ناتوان است و مشتريان آن ها هم كه پول

  .توانند حقوق خود را بدست بياورند اند نمي به آنان داده» هيچ«
ولي امروزه تنها ، سوزاندند مسؤالن گاهي ساحران را مي، در قرون وسطي 
ولي با نبودن . بازي و گرفتن مال از ديگران متهم كنند توانند آنان را به نيرنگ مي

  .م را اثبات كردتوان اين اتها داليل مادي و محسوس چگونه مي
اين است كه اين  ،توانند در اين زمينه انجام دهند تمام كاري كه مسؤالن مي

جرم ورود غيرقانوني به  هساحران را در دام جرم محسوس بياندازند و يا آنان را ب
  .فرانسه از آن كشور اخراج كنند

أله را بازان مس هاي اين ساحران و شعبده اعقتاد مشتريان فرانسوي به توانايي
برند كه فرصت از  كند و اين مشتريان تنها زماني به نيرنگ آنان پي مي تر مي پيچيده

  .دست رفته است
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، شوند ها مي ي جامعه قرباني اين نيرنگ نبايد اعتقاد داشت كه تنها طبقات ساده
بلكه بسياري از روشنفكران و بازرگانان هم وجود دارند كه در دام اين ساحران 

هاي بزرگ پاريس  وي كه كارمند يكي از شركت، ساله 39» پاتريك«مانند ، اند افتاده
اتفاق ) لوح افراد ساده(گفته مي شود اين كارها تنها براي ديگران «: گويد مياست 

خيلي مشتاق بودم كه . افتد در حالي كه براي خود من هم پيش آمده است مي
و بطور تصادفي  انجام برسانمكنم به  ي بزرگي را در شركتي كه در آن كا مي پروژه

ورهاي آفريقايي آشنا شدم كه توسط يكي از دوستانم با شخصي از يكي از كشو 
  .معلومات زياد او مرا به شگفتي وا داشت

به قدرت و توانايي او ايمان آوردم و ، ي روحي بعد از برگزاري چند جلسه
مبلغ هفتاد و پنج هزار فرانك را به صورت امانت به او تحويل دادم و وي آن را در 

آن را به من ، انجام نرسد ي من به گاوصندوقي گذاشت و تأكيد كرد كه اگر پروژه
حر بزرگ هم با اي پاتريك تحقق پيدا نكرد و اين س ولي پروژه. گرداند بر مي

  .پنهان گرديد ،مبلغي كه بصورت امانت به وي  تحويل داده شده بود
اين يك نيرنگ صرف است كه هيچ مدرك ، ليسي يكي از بازرسان پ گفتهه ب

بازان  يجه پيگرد قانوني و مجازات نيرنگر نتو دليلي براي اثبات آن وجود ندارد و د
حل اين مشكل  اين است كه  رسد كه تنها راه به نظر مي. باشد پذير نمي هم امكان

نگاهي ي خود به اين ساحران بكاهند و  برخي از فرانسويان از ايمان كوركورانه
  1.تر به امور داشته باشند واقعگرايانه

ناميده » فودو«عي سحر وجود دارد كه نو» برزيل«و » هائيتي«در جزاير  
يكي از انواع سحر سياه است كه ساحران در آن ارواح را براي » فودو«. شود مي

  .گيرند تحقق اهداف و مقاصد سوء خود بكار مي
كنند  آيند و گمان مي انجام دهندگان اين سحر در يك مراسم رقص گرد هم مي

رقص جزئي . پردازد ه رقص ميشود و آن زن ب كه روح بر جسد يك زن مسلط مي
  .خندد هاي بشري مي بازي است كه در آن شيطان به عقل از اين شعبده

                                           
 .12/7/1988تاريخ ، روزنامه القبس كويت: مراجعه كن به -1
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شوند تا بيماري و مرگ را براي كسي كه  ها بكار گرفته مي عروسك» فودو«در 
، مني، خون، هاي سحرآميز و در اثناي سروده، م نمايندخواهند اذيتش كنند فراه مي

شود كه انجام  مالحظه مي. برند د آدميان را بكار ميگياهان سمي و بقاياي اجسا
» از رويل«شوند كه به دنبال آن روح  دهندگان اين نوع سحر به نوعي صرع مبتال مي

ن او شده كنند زني كه روح وارد بد شود و گمان مي وارد بدن شخص رقاص مي
كند  كند ولي وجود نيرويي را در خود احساس مي بدن خود را احساس نمي، است

كند و به مدت سه تا چهار ساعت در اين وضعيت باقي  كه سر وي را منفجر مي
  .ماند تا سحر  انجام گيرد مي

ها را  آميز اين است كه به زني كه اين رقص يكي از گمراهي هاي اين آيين كفر
شود با چند مرد به تعداد انگشترهايي كه در دست دارد  دهد اجازه داده مي انجام مي
هر چقدر از  شود كه بدون ازدواج هم با اده ميهمچنين به وي اجازه د، ندازدواج ك

  .خواهد رابطه برقرار كند مردان كه مي
كند  ها و مشروبات الكلي را درخواست مي نوشيدني، روح، با پايان يافتن رقص

د و سپس از بدن آن زن جدا بخواهد كه بر يك تخت منتقل شود تا بخوا و مي
  1.شود مي

ي در ا گيرد و او را بازيچه ديد اين روحي كه انسان را به بازي ميبدون تر
  .در واقع شيطاني از شياطين است، دهد دستان خود قرار مي

مالحظه ، كنند كساني كه اخبار انتخابات را در جهان غرب پيگيري مي
شوند و خبر  گو در زمان انتخابات فعال مي نمايند كه مردان و زنان  غيب مي
هاي آينده  ي كشور در سال شود و يا آينده ه چه كسي رئيس جمهور ميدهند ك مي

  .چگونه خواهد بود
منتشر كردند مبني بر اين كه در  يانگيز مطبوعات خبر بسيار دردناك و شگفت

، تبعيت كرده بودند» جون«آمريكا بيش از هشت نفر كه از يك سبك عقل به نام 
از جامعه  هن خود دستور داده بودند كاين افراد گمراه به پيروا. خودكشي كردند

زماني كه . ي خود را انجام دهند كناره بگيرند تا پاك شوند و شعاير خرافي ويژه
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ي آنان با اختيار خود به  همه، رهبرشان تصميم به مرگ دسته جمعي گرفت
، قبال مرگ رفتند و خودكشي كردند و قبل از اين كه اقدام به خودكشي بكننداست

  .را سر بريدند كودكان خود
پردازي است كه  ها گزارش دادند كه در كره جنوبي دجال و دروغ خبرگزاري

كنند و محبوبيت او از محبوبيت هر رئيس جمهوري  ها انسان از او پيروي مي ميليون
هاي  ها دالر و كاخ ر آمده بيشتر شده است و از اين راه بليونكه در آمريكا بر سر كا

  .آورده استبسيار مجلّلي را بدست 
ترين دليل بر وجود عقليت خرافي در دنياي معاصر چشمي است كه   روشن

  .خم حسودان بر دالر آمريكا ترسيم شده استزجهت دفع چشم 
بي و اسالمي پيگيري بازان را در كشورهاي عر كسي كه اخبار ساحران و شعبده

 كه نيست در حاليدر مي يابد كه اوضاع اين كشورها از فرانسه و آمريكا بهتر ، كند
رود ساحران در كشورهاي اسالمي كه دينشان سحر را حرام كرده و آن را  انتظار مي

  .يكي از هفت گناه كبيره بحساب آورده است بازار پر رونقي نداشته باشند
ها و مجالت كويتي در  برخي از اخباري كه روزنامه ي گرامي براي خواننده

ام ذكر  كه من اين موضوع را پيگيري كرده اي مورد سحر در كشور كويت در دوره
  .كنم مي

خبري منتشر كرد مبني بر )1979مارس 8(در شماره روز » القبس«روزنامه 
  جلسه داد و براي هر بازي انجام مي باز كه سحر و شعبده دستگيري يك زن شعبده

  .كرد از بيماران خود مبلغ بيست دينار كويتي دريافت مي
دادگاه جرايم : روزنامه القبس آمده است 1979 ژوئن 21در شماره روز 

را به اتهام حيله گري و انجام دادن سحر و » سكينه«بازي به نام  شعبده، غيرجنايي
ها مراسم  آن هايي كه با شعبده بازي محكوم كرد و نزد او مقداري خرمهره و سنگ

اين كار اين زن از بيست سال پيش مشغول . داد بدست آمده است سحر را انجام مي
  .كرده است بوده و در مقابل هر جلسه چهل و پنج الي پنجاه دينار را دريافت مي

بازي است  يكي از شگفت انگيزترين اخبار منتشر شده در اين زمينه خبر شعبده
. آوري معالجه كند هاي شگفت بيماران رواني را با روش تواند كند كه مي كه ادعا مي
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بازي موسوم به  شعبده: روزنامه القبس آمده است 1980ژانويه  21در شماره روز 
كرد و با وارد كردن  اي در صحرا از قربانيان خود استقبال مي در خيمه» عودا«

آنان را ، هاي آهن در بدن آنان بطوري كه از طرف ديگر بدنشان خارج شود سيخ
د را كرد بلكه با سيخ يا شمشير بيماران خو به اين هم اكتفا نمي. كرد معالجه مي

بازي اين  زد و مأموران انتظامي مقداري پول كه محصول نيرنگ و شعبده مي
  .اند باز است از او كشف و ضبط كرده نيرنگ

گرازش داد كه مأموران  1980ژانويه  18روزنامه القبس در شماره روز 
سازد كه  هايي را مي نگهباني را دستگير كردند كه به زعم اين كه طلسم، انتظامي
بازي  كند مشغول انجام دادن سحر و شعبده ي آن زن را محبوب شوهرش مي بوسيله

خبري ذكر شده مبني بر دستگيري يك زن  1980ژانويه  27در شماره روز . بود
  .بازي بدهباز و پسرش به جرم انجام دادن سحر و شع شعبده

هم خبر دستگيري مردي نود ساله به اتهام انجام  1980ژوئيه  11در شماره روز
سر هدهد ، گوش ماهي، خرمهره، مأموران مقداري كاغذ. ادن سحر درج شده استد

  .ندا هو پاي گرگ از اين پيرمرد كشف و ضبط كرد
خبري درج شده است مبني بر دستگيري زني  1980ژوئيه  16در شماره روز 

به اتهام انجام دادن سحر كه يك حجاب را ) كويت(به نام فاطمه در استان پايتخت
اين زن در سحر خود از مرغ و مقداري شكر استفاده . ساخت پنجاه دينار مي به مبلغ

ي شكر را در محل حساسي قرار دهد و  خواست تكه يوي از بيمار خود م. كرد مي
  .مرغ را زير تخت بگذارد

بازي به نام  روزنامه القبس از دستگيري زن شعبده 1980اكتبر  8در تاريخ 
  .اشتغال داشت خبر داد كه به ساحري» وبريه«

كه اينخبري را منتشر كرد مبني بر  1980مه  28روزنامه السياسه در تاريخ 
كند و  ي دعاها و طب عربي مداوا مي مردم را بوسيله» يهثرمي«ي سوري در  راهبه

  .كنند و ميراو وقت رز مردم براي دو سال نزد



  
  
  

   63                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

عفر مدير روزنامه القبس سخنان آقاي عبدالكريم ج 1979ژوئيه  25در تاريخ 
باز  دفتر وزير بهداشت كويت را منتشر كرد كه در آن بيماران كويتي را از يك شعبده

  .رفتند بر حذر داشته است كه براي مداوا پيش او مي» مدهللا«اردني به نام 
مدير دفتر وزير در سخنان خود گفته است كه وي به دستور وزير بهداشت به 

باز  هاي اين شعبده كرد است تا بر نيرنگ اردن رفته و شش روز را در آنجا سپري
. روند اطالع پيدا كند كه بيماران از كشورهاي دور دست از جمله كويت نزد او مي

اكنون ثابت كند ولي ت ي وي اين زن روزانه حدود سي بيمار را پذيرش مي به گفته
  .نشده است كه هيچ بيماري توسط او شفا يافته باشد

اي  نسخه، باز نوشت كه يك شعبده 1985اوت  12روزنامه القبس در تاريخ 
اين زن نازا بود و اين . خرافي را به مبلغ هزار و پانصد دينار به يك زن فروخت

از دست ، عد ازب. تواند او را صاحب فرزند كند باز ادعا كرده بود كه مي شعبده
كلمات دادن فرصت اين زن فهميد كه مبلغ زيادي را در مقابل تعدادي كاغذ كه با 

  .پرداخت نموده است، و حروف و موادي كه ارزش يك دينار هم ندارند سياه شده
خبري را با اين مضمون منتشر كرد كه  1987مه  12روزنامه السياسه در تاريخ 

زني توانسته است صد و پنجاه هزار دينار كويتي را از يك مرد ثروتمند بدست 
سحر كرده و بعد از اين كه آب مرغي به اين مرد ادعا كرده كه اين زن او را . آورد

آن زن . او داده او را عاشق خود ساخته و در نتيجه وي را خواستگاري كرده است
مقداري مال را از وي خواسته و او هم آن مال را در اختيارش گذاشته و بعد از آن 

  .ديگر آن زن را نديده است
باز  ت كه مردي شعبدهروزنامه القبس آمده اس 1987فوريه  21در شماره روز 

هاي رواني رنج  ها و خارجياني كه از بيماري توانسته است مبلغ هنگفتي را از كويتي
طلسم از خود بر جاي  ياين مرد بعداً فرار كرده و تعداد. برند دريافت كند مي

  .كنند گذاشته كه هيچ دردي را دوا نمي
ي را منتشر كرده كه هاي تصاوير طلسم 1986مه  21روزنامه السياسه در تاريخ 

آلود  هاي شرك ها نامفهوم است و شامل آيات قرآني تودرتو و توسل كلمات آن
  .است
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ها  بازان در كويت اين طلسم اي از شعبده شبكه: اين روزنامه در ادامه گفته است
به . رسد را ترويج مي كنند و هر طلسم گاهي به هزار و پانصد دينار مي و خرافات

امه افراد اين شبكه در مناطقي كه ساكنان آن ساده لوح هستند و به ي اين روزن گفته
  .توان آنان را فريب داد در حال افزايش هستند آساني مي

ر بازان در اجراي مراسمات سحري خود چيزهاي زيادي را بكا اين شعبده
و خرمهره را براي جلب ، مثالً مدال پيچيده شده با يك نخ را بر ضد سحر، برند مي

. برند و محبت و رزق و روزي و جدايي انداختن ميان زن و شوهر بكار مي شانس
ي نجات را  گوش ماهي و كاسه، عود، دف زني، آنان همچنين فنجان؛ كف خواني

آوري را درخواست  چيزهاي تعجبآنان از مشتريان خود هم . برند نيز بكار مي
دار از آنان  ا شاخي سفيد ي مثالً برخي يك گوسفند سياه يا يك بره، كنند مي
خواهند كه خروسي را ذبح كنند و آن را در  برخي هم از آنان مي، خواهند مي

  .قبرستان دفن نمايند



 

  فصل دوم
  تعريف سحر

  مبحث اول 
  تعريف سحر در لغت

به ، شود اطالق مي، سحر در زبان عربي بر هر چيزي كه علت آن پنهان و دقيق باشد
أخفي من «: گويند ي بسيار پوشيده و پنهان ميها در مورد چيزها همين علت عرب

سحر  هها را هم ب ها زيبايي چشم عرب. تر است يعني از سحر پنهان» السحر
ها را مورد  يرهاي خود به صورت پنهاني دلها با ت چرا كه چشم، كنند توصيف مي

ي  شود از جمله در فرموده بيان هم به سحر توصيف مي. دهند هدف قرار مي
 .يعني برخي از بيان سحر است 1»إن من البيان لسحراً«: فرمايد ه ميك صپيامبر

ها  ها سحر ناميده شده است اين است كه اين نوع بيان علت اين كه برخي از بيان
كند و بر نفس آنان  هاي آنان را جذب مي گيرد و دل پسند شنوندگان قرار مي مورد

ري هم حس. گرداند يياء را از حقيقت و جهت خود بر مشود و اش غالب مي
ريه . شود ناميده شده است چون به صورت پنهاني در آخر شب خورده مي» سحور«

                                           
ت رواي» إن من البيان لسحراً«باب » الطب«اين حديث را امام بخاري در صحيحش در كتاب  -1

دو مرد از طرف مشرق آمدند و : گفته است سبخاري به نقل از عبداهللا بن عمر . كرده است
برخي از بيان سحر «: فرمود صپس پيامبر، اي خواندند و مردم از بيان آنان تعجب كردند خطبه
  .»است

چون گاهي شخصي كه حق به جانب او ، ي ذم است اين حديث بمنزله: اند برخي از علما گفته
كند و بدين ترتيب  تر است و با بيان خود مردم را مسحور مي از شخص صاحب حق فصيح نيست

مذموم بودنش بدين خاطر است كه شخص فصيح باطل را درست و زيبا . كند حق را ضايع مي
  .كند دهد بطوري شنونده آن را حق تصور مي جلوه مي

. اند خن و الفاظ حمل كردهبرخي از علما هم اين حديث را بر مدح و تشويق به زيباسازي س
گويي نرسد و باطل را به صورت حق نشان  بالغت زماني پسنديده است كه به حد اطناب و زياده

 ).54ص، 2ج، و تفسير قرطبي 237ص، 10ج، فتح الباري: مراجعه كن به. (ندهد
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ها  عرب. شود يده ميهم بخاطر پنهاني و دقت مجراهاي آن به اجزاي بدن سحر نام
. چرا كه علت آن پنهان و دقيق است، كنند سحر را بر خدعه و نيرنگ هم اطالق مي

  :لبيد به همين معنا به كار رفته استي سحر در اين بيت  كلمه
  ١فإن تسألینا فیم حنُن فإّننا     عصافیُر فی هذا األنامِ املُسحَّرِ

ما ) بدان كه(پس ، نيمك كني كه ما چه كار مي اگر از ما سؤال مي«
  .»هاي فريفته شده هايي هستيم در ميان اين انسان گنجشك

                                           
و  519ص، و قاموس المحيط 106ص، 2در مورد معني لغوي سحر به لسان العرب ج -1

  .لغت مراجعه كنهاي  كتاب
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  مبحث دوم
  تعريف سحر در اصطالح علما

در تعريف سحر تفاوتي بين معني لغوي و معني اصطالحي آن قائل نشده جصاص 
هر چيزي كه علت آن پوشيده و پنهان باشد «سحر از نظر او عبارت است از . است

  1.»ي گمراه كردن و نيرنگ باشد و برخالف حقيقت خود تصور شود و بمنزله
ان كه سحر بد«: رازي هم در تفسير خود همين نظر را دارد و گفته است فخر

در اصطالح شريعت مختص هر چيزي است كه علت آن پنهان باشد و برخالف 
  2.»ي گمراه كردن و نيرنگ باشد حقيقت خود تصور شود و بمنزله
لذا اين دو دانشمند چيزهايي كه در قلمرو سحر ، اين دو تعريف مانع نيستند

بحث انواع سحر در در م. ندا هگيرند نيز جزو مصاديق سحر به حساب آورد قرار نمي
  .اين زمينه سخن خواهيم گفت

سحر علمي است كه «: ابن عابدين سحر را اين چنين تعريف كرده است
تواند از طريق آن كارهاي  كه انسان ميآيد  اي نفساني بدست مي ي آن ملكه بوسيله
  3.»ها پوشيده و پنهان است انگيزي را انجام دهد كه علل و اسباب آن شگفت

هم تعريفي نزديك به تعريف سابق را در مورد سحر ارائه داده و ابن خلدون 
ي كه نفوس بشري از يسحر عبارت است از علم به كيفيت استعدادها«: گفته است
وانند بدون ياريگر و يا به ياري امور آسماني در عالم عناصر تاثير ت ها مي طريق آن
  4.»شود كه اولي سحر و دومي طلسم ناميده مي، بگذارند
فاوت بين دو تعريف اول و دو تعريف آخر در اين است كه سحر از نظر دو ت

خواه آن ، شود كه علت آن پوشيده و پنهان باشد تعريف اول شامل هر چيزي مي

                                           
 .42ص، 1ج، أحكام القرآن، الجصاص -1
 .25ص، قصه السحر -2
 .44ص، 1ج، حاشيه ابن عابدين -3
 .923ص، المقدمه، ابن خلدون -4
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چيزي كه علتش پنهان است يك نيرنگ علمي باشد و يا ويژگي برخي از مخلوقات 
حر را صفتي براي ولي دو تعريف آخر س. باشد و يا اينكه تخيل و نيرنگ باشد

اند  ي آنچه از سحر آموخته توانند بوسيله دهد كه مي برخي از نفوس آدميان قرار مي
  .در جهان مادي تاثير بگذارند

ما با جصاص و رازي در جواز اطالق سحر بر هر چيزي كه علت آن پنهان 
ت ولي نزاع ما با آنان در اين است كه سحر اصطالح شارع اس، باشد نزاعي نداريم

جصاص خود اقرار كرده است كه اطالق سحر بر ) و احكامي بر آن مترتب است(
  1.مجاز است نه حقيقت» إن من البيان لسحراً«بيان در حديث 

هاي  ي دستگاه گران بوسيله يني و آنچه كه حيلهچ شايسته بود كه جصاص سخن
جزو ، سنددهند تا به مقصود خود بر دستي انجام مي ترمركب هندسي و داروها و 
ي آن را  آورد نه سحر حقيقي كه خداوند انجام دهنده سحر مجازي به حساب مي

  .كافر قلمداد كرده است
سحري كه از «: گويد شيخ سليمان پسر عبداهللا پسر محمد پسر عبدالوهاب مي

و اگر  آيد گيرد سحر به حساب نمي ها انجام مي طريق دارو و دود كردن و امثال اين
چيني به  د از طريق مجاز است همانند نامگذاري سخن بليغ و سخنسحر ناميده شو

ولي اين نوع سحر به خاطر ضرر و زياني كه دارد حرام است و انجام . سحر
  2.»گيرد مورد تعزير قرار ميي آن به شدت  دهنده

ي تعريف سحر توسط علما تاثير  ي ديگري هم وجود دارد كه در نحوه  مسأله
ي از علما معتقدند كه حقيقت و ماهيتي براي سحر وجود و آن اين كه برخ دارد

  .ندارد در حالي كه برخي ديگر معتقدند كه سحر داراي حقيقت است
سحر هر چيزي است كه «: مثالً اگر ابوبكر رازي در تعريف سحر گفته است

ي  علت آن پوشيده و پنهان باشد و برخالف حقيقت خود تصور شود و بمنزله
به اين خاطر بوده است كه سحر از نظر او حقيقت » نگ باشدگمراه كردن و نير

  .ندارد

                                           
 .43ص، 1ج، احكام القرآن، جصاص -1
 .325ص، تيسير العزيز الحميد -2
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استاد سيد قطب از دانشمندان معاصر هم همين نظر را دارد و در تعريف سحر 
سحر عبارت است از فريب دادن حواس و اعصاب و الهام كردن به «: گفته است

كند  اد نميدهد و حقيقت جديدي را ايج و سحر طبيعت اشياء را تغيير نمي .نفوس
  1.»كند خواهد به حواس و عواطف انسان القا مي ولي آنچه را كه ساحر مي

آن را مانند ابن خلدون ، اما كساني كه معتقدند سحر داراي حقيقت است
  .اند تعريف كرده

وي در تعريف سحر گفته . از جمله كساني كه بر اين باورند ابن قدامه است
خواند يا  ها را مي هايي كه ساحر آن افسونها و  سحر عبارت است از گره«: است
، دهد و بطور غيرمستقيم در بدن نويسد و يا عملي است كه ساحر آن را انجام مي مي

  2.»گذارد قلب و يا عقل فرد جادو شده تأثير مي
سحر عبارت است از اين كه انسان «: تهانوي هم در تعريف سحر گفته است
كاري ، در شريعت حرام شده استدر حين ارتكاب گفتار يا كرداري كه 

سنت خدا بر اين جاري بوده است كه خود در ابتدا انجام . العاده را انجام دهد خارق
  3.»ي اين كار خارق العاده باشد دهنده

                                           
 .4007ص، 6ج، في ظالل القرآن، سيد قطب -1
 .150ص، 8ج، المغني، ابن قدامه -2
 .152ص، كشاف اصطالحات الفنون، تهانوي -3
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  ومسمبحث 
  تفاوت سحر با معجزه و كرامت

. شود حقيقت سحر روشن مي، دقت كردن در تفاوت سحر با معجزه و كرامتبا 
گيرند و معتزليان حقيقت  دم سحر را با معجزه و كرامت اشتباه ميبسياري از مر

  .اند ميان سحر و معجزه تفاوت بگذارند چون نتوانسته، اند سحر را انكار كرده
  :سحر از جهات زير با معجزه و كرامت تفاوت دارد

. آيد سحر علمي است كه از طريق يادگيري و مهارت پيدا كردن بدست مي - 1
mm  l  k  j  i  h  g  f  l  :فرمايد ميخداوند متعال 

آموزند كه با آن ميان مرد و همسرش جدائي  از آنان چيزهايي مي« )102: بقره(
  .»افكنند مي

 ms     r   q   p l      )نيرنگ ساحر است، اند آنچه كه انجام داده«(٦٩: طه«.  
m c    b  a  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W       d  :و موسي به ساحران گفت

  f  el )سحر است و حتماً خداوند آن ، آنچه شما ارائه داديد«) ٨١: يونس
  .»گرداند خداوند كار مفسدان را شايسته نمي، را نابود و باطل خواهد كرد

در حالي كه ، گيرد گفتار و كردار صورت مي و رنج سحر در واقع با تحمل
ازي به تحمل و رنج عطا و بخششي از جانب خداوند است كه هيچ ني، كرامت
  1.شود هاي خدا داده مي معجزه نيز چنين است و به پيامبران و فرستاده. ندارد

ثير بزرگي در نفس انسان أمعجزه نيرويي است كه ت«: گويد ابن خلدون مي
گذارد و صاحب معجزه در انجام دادن كار اعجازآميز خود از جانب خداوند  مي

ي خود را با نيروي نفساني  ر كار خارق العادهولي ساح، گيرد مورد تاييد قرار مي
  2.»دهد خود و گاهي با همكاري شياطين انجام مي

                                           
 .223ص، 10ج، فتح الباري: مراجعه كن به -1
 .932ص، المقدمه، ابن خلدون -2
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گيرند ولي سحر تنها از  مينمعجزه و كرامت توسط انسان فاسق انجام  - 2
زند از نظر  پيامبري كه معجزه از او سر مي«. گيرد جانب انسان فاسق صورت مي

ها و  مهرباني و دوري از پستي، ادب، صداقت، شآفرين، اخالق، مزايا، تولد، پيدايش
ها برتر است در حالي كه ساحر كامالً برعكس اين  ي انسان دروغ و نيرنگ از همه

 و هر جا يافته شود در ميان مردم مبغوض و حقير است و دوستان موارد است و
  1.»پيروان وي هم دنبال باطل هستند

كار خارق العاده را انجام  بايد به وضعيت كسي كه«: گويد ابن حجر مي
پس اگر آن شخص پايبند به شريعت بود و از گناهان كبيره ، نگاه شود، دهد مي

او كرامت و در غير اين صورت سحر خواهد ي  كار خارق العاده، كرد دوري مي
چرا كه اين كار او از يكي از انواع سحر مانند ياري كردن شياطين نشأت ، بود
  .گيرد مي

كاهنان و كساني كه در ، منجمان، ابن تيميه در مورد ساحرانشيخ اإلسالم 
د ايمان ان كنند ولي به آنچه كه پيامبران آورده ي علم و زهد و عبادت تالش مي زمينه
نمايند  كنند و از اوامر آنان اطاعت نمي آورند و سخنان آنان را باور نمي نمي
اعمالشان گناه و نافرماني باشد  ها بايد تكذيب شوند و بايد در ي اين همه«: گويد مي

و به همين خاطر ، غلو و يا بدعت در عبادت، فواحش، ستم، مانند نوعي شرك
گردند و بدين ترتيب آنان جزو  با آنان همراه مي شوند و شياطين بر آنان نازل مي

m  Y  X     W  V  :فرمايد خداوند مي. گيرند نه اولياء رحمن اولياء شيطان قرار مي
 [  Z   `  _   ^   ]     \l )و هركس از ياد خدا غافل و « )٣٦: الزخرف

او سازيم و اين شيطان همواره همدم  شيطاني را مأمور او مي، روگردان شود
  .»گردد مي

را با آن  صپيامبر، ذكر خداي رحمان همان قرآن كريم است كه خداوند
تصديق نكند و به پس هر كس به قرآن ايمان نياورد و آن را ، مبعوث كرده است

گردان شده و  در واقع از قرآن روي، وجوب اطاعت از اوامر آن اعتقاد نداشته باشد

                                           
 .170ص، 4ج، الفروق، القرافي -1
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بنابراين . ه او را همراهي خواهد كردشود ك در نتيجه شيطاني براي او مسخر مي
اگر كسي در نهايت زهد شب و روز مشغول ذكر خدا شود و در عبادت و بندگي 

، پيروي نكند -يعني قرآن كريم - كه نازل كرده استاو تالش نمايد ولي از ذكري 
آيد اگر چه در هوا پرواز كند و يا بر سطح آب  جزو اولياء شيطان به حساب مي

كند و به پرواز در  چون در واقع شيطان او را در هوا حمل مي، حركت نمايد
  1.»آورد مي

شود و  يساحر هيچ خيري از او صادر نم«: گويد ابن خلدون در اين زمينه مي
گيرد و صاحب معجزه هيچ  هاي خير بكار نمي هيچ وقت در راه) سحر خود را(

، گيرد هاي شر بكار نمي هيچ وقت در راه) معجزه را(شود و  شري از او صادر نمي
و خدا هر كه را بخواهد  گويي كه اين دو در اصل فطرت خود نقيض يكديگرند

  2.»يچ پروردگاري جز او نيستكند و او توانمند و باعزت است و ه هدايت مي
شان مانند ظاهرشان  داراي حقيقت هستند و باطن ÷رانمعجزات پيامب - 3

بري و اگر  ها پي مي بيشتر به صحت آن، يها به تأمل بپرداز است و هر چه در آن
ولي كارهاي ، تمام مخلوقات تالش كنند مانند آن را انجام دهند ناتوان خواهند شد

دستي است براي نشان دادن  ان نوعي نيرنگ و چابكساحران و تخيالت آن
با . حقيقت ندارد، شود و آنچه هم كه نشان داده مي، چيزهايي كه حقيقت ندارند

تواند سحر را ياد  هر كه هم بخواهد مي. توان به اين نكته پي برد تأمل و تحقيق مي
را انجام  بگيرد و به جايگاه ديگر ساحران دست پيدا كند و مانند كارهاي آنان

  3.»دهد
: قرافي هم به اين موضوع پرداخته و در تفاوت بين سحر و معجزه گفته است

تفاوت بين سحر و معجزه در اين است كه در سحر و طلسم چيزي خارق العاده «
بلكه يك امر عادي است كه طبق سنت الهي و بر اساس اسباب و ، وجود ندارد

نها براي تعداد اندكي از مردم فراهم ولي اين اسباب ت، گيرد مسببات انجام مي

                                           
 .173ص، 11ج، مجموع الفتاوي، ابن تيميه -1
 .935ص، المقدمه، ابن خلدون -2
 .49ص، 1ج، احكام القرآن، جصاص -3
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ها نفتي  و گياهاني كه از آن، شود ها كيميا ساخته مي شوند مانند دواهايي كه از آن مي
شود  ها روغني ساخته مي و از آن سوزاند ها را مي شود كه دژها و صخره درست مي

ني است و مانند سمندل كه حيوا برد آهن او را نمي، كه هركس آن را بر خود بمالد
ها كارهاي  تمام اين. گيرد گذارد و تنها در آتش پناه مي آتش بر آن تأثير نمي

ولي اگر اسباب ، پيوندد ع ميانگيزي هستند كه به ندرت در جهان به وقو شگفت
  .شوند ها فراهم گردد طبق روال عادي خود واقع مي آن

است فراهم همچنين اگر اسبابي كه خداوند طبق معمول براي سحر قرار داده 
  .سحر تحقق پيدا خواهد كرد، گردند

و غير آن هم طبق اسباب عادي به وقوع ) كه نوعي سحر است(سيمياء 
اما . شناسند تعداد كمي از مردم هستند ولي كساني كه اين اسباب را مي، پيوندند مي

دهد كه  را در جهان قرار نمي يپس خداوند اسباب، ندارند يمعجزات اسباب معمول
منظور ما از . ها ها را در هوا به حركت در آورند و امثال اين را ببندند و يا كوهدريا 

) با معاندان( ÷كه پيامبرانآفريند  معجزه آن چيزي است كه خداوند در جهان مي
   1.»كنند و ميان سحر و معجزه تفاوت زيادي است تحدي مي

چرا كه ، تدرست اس، اند گفته) جصاص و قرافي(آنچه كه اين دو دانشمند 
ولي سحر ، توان انجام داد و انسان از اسباب آن اطالعي ندارد شبيه معجزه را نمي

دانند ولي تعداد كمي از  ها را نمي داراي اسباب پنهاني است كه برخي از مردم آن
دانند اما اهل  ها را نمي ها اطالع دارند و گاهي هم اهل يك دوره آن مردم از آن

  .دانند مي ها را هاي بعد آن دوره
چيز «جنيان ، كردند مثالً در قديم برخي از كساني كه با جن ارتباط برقرار مي

خواستند در  دند و آنچه را كه از آنان ميدا ه به آنان نشان ميند آب و شيششفافي مان
دادند و آنان به مردم خبر  برايشان در آن چيز شفاف نمايش مي، موردش خبر دهند

كردند و به  كساني كه از ولي آنان درخواست كمك مي دادند و همچنين سخن مي
  2.»بردند رساندند و پاسخ وي را هم براي آنان مي وي مي

                                           
 .168ص، 4ج، الفروق، القرافي -1
 .309ص، 11ج، مجموع فتاوي، ابن تيميه -2
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و  امروزه بشر توانسته است به آنچه كه جن در گذشته به آن رسيده بود برسد
هايي كه شب و روز  اين تلفن و راديو و ماهواره. دانند دور و نزديك اين را مي

شوند كه ما از چيزهايي اطالع پيدا كنيم كه مردم  كنند باعث مي مي اخبار را منتقل
كردند و  دانستند و شياطين بندگان را با آن گمراه مي در قديم آن را در اوج سحر مي

دادند تا زماني كه آنان را بنده خود  ها را به بندگان نمي امكان استفاده از آن
  .كردند مي

با سرعت زياد امروزه در مدت زمان كوتاهي ديگر  به مكاني انتقال از مكاني
كردند مردم  گيرد ولي آنچه كه شياطين در گذشته با اين سرعت منتقل مي انجام مي

خداوند به ما خبر داده است كه شياطين از . كردند لي تعجب مياز آن خي
انگيزي برخوردارند و مي توانند با آن در اين جهان منتقل شوند  هاي شگفت توانايي

  .هر كه را بخواهند منتقل كنندو 
چرا كه يك ، معجزه قابل ابطال نيست ولي سحر ساحر قابل ابطال است - 4

به همين ، سحرش را باطل كند مي تواند عالمتر از او و يا يك فرد مثل ساحرفرد 
گاهي . ها و جنگ هايي صورت مي گيرد علت بين ساحران و شياطين آنان درگيري

ا يقيني كه خدا به آنان داده است و با آيات و دعاها و هم اهل تقوا و ايمان ب
ه گاهي اتفاق افتاد. گردانند كنند سحر ساحران را باطل مي اذكاري كه تالوت مي

الكرسي را  است كه برخي از پرهيزكاران در محفل اين منحرفان حاضر شده و آيه
م برخي از اين اند و ساحر نتوانسته است چيزي را انجام دهد وگاهي ه تالوت كرده

، اند شروع به تهليل كرده اند و وقتي كه اين پرهيزكاران منحرفان در هوا پرواز كرده
  .اند بر زمين افتاده

شد وفق  ناميده مي» درفش كاوياني«در پرچم كسري كه : گويد ابن خلدون مي
زربافت وجود داشت و آن ) طلسمي كه بر اساس مربع بنا شده است(مئيني عددي

اهل . در آورده بودند، كال فلكي خاصي كه براي اين وفق رصد كرده بودندرا به اش
ها  طلسم و اوفاق بر اين باور بودند كه اين پرچم مخصوص پيروزي در جنگ

  .خورد و هر پرچمي كه اين طلسم در آن يا با آن باشد هرگز شكست نمي، است
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ايرانيان  ي ولي اين پرچم در جنگ قادسيه سقوط كرد همانطور كه فرمانده
و تمسك آنان به  صايمان اصحاب پيامبر. رستم سقوط كرد و در خاك غلتيد

د الهي با سحري كه در اين پرچم بود معارضه كرد و دي خداوند به عنوان م كلمه
پايدار نماند و آنچه كه  ايمان هاي سحري آن باز شد و در برابر لشكريان تمام گره

  .باطل گرديد، انجام داده بودند
توانند  تواند از طرف ساحر و غيرساحر انجام گيرد و يك گروه مي سحر مي - 5

بجز (در حالي كه هيچ كس ، بطور همزمان سحر را ياد بگيرند و آن را انجام دهند
  1.تواند چيزي مثل معجزه را انجام دهد نمي) صاحب معجزه

و آن ادعاي  ،گردد بر مي» تحدي«اند به  تفاوتي كه متكلّمان بر آن تكيه كرده - 6
: ندا متكلّمان در اين زمينه گفته. است صوقوع معجزه بر اساس مدعاي پيامبر

د چنين تحدي را انجام نتوان و نمياند  ساحران از مثل اين تحدي بازداشته شده
چرا كه داللت ، وقوع معجزه هم طبق ادعاي شخص دروغگو مقدور نيست. دنده

و (معجزه تصديق  )و ماهيت(فت چون ص، معجزه بر صدق يك امر عقلي است
شخص صادق و ، پس اگر معجزه با دروغ هم واقع شود، است صتأييد پيامبر

بنابراين معجزه به هيچ وجه ، و اين محال استشود  راستگو به دروغگو تبديل مي
  2.گيرد توسط شخص دروغگو انجام نمي

                                           
  .47ص، 2ج، تفسير قرطبي، قرطبي -1
 .935ص، المقدمه، ابن خلدون -2
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  مبحث چهارم
  تفاوت بين سحر و حسد

معني سحر الزم است كه تفاوت بين سحر و جهت دقت بيشتر در مشخص كردن 
، گيرند چون برخي از مردم اين دو را با هم اشتباه مي، حسد مورد بررسي قرار گيرد

يعني حسود آرزو : حسده يحسده و يحسده حسداً و حسده«: گويند ها مي عرب
  .گردندكرد كه نعمت و فضيلت از شخص محسود گرفته شوند و به وي منتقل 

از شخص محسود سلب  او يا شخص حسود آرزو كرد كه نعمت و فضيلت ر
  .كند

  :شاعر عرب گفته است
  و تَری اللبیَب ُمَحسَّداً مل یجترِم       َشتَم الرجالِ و ِعرُضه َمشُتوُم

گيرد و با وجود اينكه  بيني كه مورد حسادت قرار مي و شخص خردمند را مي
  .گيرد بروي او مورد ناسزا گفتن قرار ميآ، به كسي ناسزا نگفته است

حسد عبارت است از اينكه آرزو كني نعمت از كسي كه : گفته است جوهري
حسده : شود گفته مي. مورد حسادت واقع شده گرفته شود و به شما داده شود

  1.»يحسده حسوداً
وي هم اگر انسان آروز كند كه همانند نعمتي كه به ديگري داده شده است به 

. شود ابن امر غبطه ناميده مي، داده شود بدون اينكه آرزوي زوال نعمت او را بكند
نسان آرزو كند نعمتي همانند نعمتي كه به غبطه اين است كه ا«: گويد ابن منظور مي

ديگري داده شده است به وي هم داده شود بدون اينكه آرزوي زوال نعمت او را 
  2.»بكند

ليد و خشمگين برخوردار است كه از دو راه در كسي انسان حسود از نفسي پ
يكي از طريق قدرت ذاتي نفس كه در ، گذارد كه مورد حسادت واقع شده تاثير مي

                                           
 .632ص، 1ج، لسان العرب، ابن منظور -1
 .632ص، 1ج، همان -2
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، گذارد چه محسود غايب باشد و چه حاضر اين صورت در محسود تاثير مي
ديگري از طريق چشم حسود كه در اين صورت تنها زماني در محسود تاثير 

حسادت به وي نگاه  وي حاضر باشد و شخص حسود با چشم شر وگذارد كه  مي
  .گذارد چون اگر سهواً يا بطور غيرعمد به او نگاه كند تاثيري در وي نمي، كند

كسي كه از طريق اين نگاه پليد نشأت گرفته از اعماق درون خود ديگران را 
نان ضرر دهد به دو دليل به آ كند و يا آنان را مورد اذيت قرار مي مريض مي

چون زماني كه چشم زخم زننده ، يكي بخاطر شدت عداوت و حسادت: رساند مي
دهد به وي  ورد توجه قرار ميبيند و با نفس پليد خود او را م دشمن خود را مي

چيزي كه در اين صورت بيننده با  به و ديگري بخاطر شيفته شدن رساند ضرر مي
كند و در نتيجه روح او كيفيتي به  بيني به چيزي نگاه مي ي اعجاب و بزرگ ديده

  .گذارد گيرد كه در آن چيز تاثير مي خود مي
در مورد كساني كه با چشم زدن در ديگران » المقدمه« ابن خلدون در كتاب 

و از قبيل اين تأثيرات روحي چشم زدن است و اين «: گذارند گفته است تأثير مي
با چشم خود ذات يا  تاثيري است از جانب نفس شخص چشم زن هنگامي كه

از اين . كند شمارد و در استحسان آن افراط مي بيند و آن را نيكو مي حالتي را مي
شود كه با آن سلب آن چيز را از كسي كه  ي پيدا مياستحسان و نيكو شمردن حسد

  .گذارد طلبد و در نتيجه اين فساد او تاثير مي بدان متصف شده است مي
مر فطري است و تفاوت آن با ديگر تاثيرات و اين چشم زخم رساندن يك ا

نفساني در اين است كه صدور اين چشم زخم يك امر فطري و جبلي است و هيچ 
، تواند آن را كسب كند كند و در اختيار صاحب آن نيست و نمي وقت تخلف نمي

ها به اختيار  ها اكتسابي نيستند ولي صدور آن ولي تاثيرات ديگر اگرچه بعضي از آن
ها هست فطري است نه خود صدور تاثير  آن  اي كه در گردد و قوه ها بر مي آن فاعل
را بكشد كشته  ير ديگركسي كه با سح: اند گفته) فقها(به همين علت . ها آن
شود و اين تنها بدين علت است كه  ي با چشم زخم كشته نمي شود ولي كشنده مي

خواهد آن را انجام دهد يا ترك باشد كه ب اين كار در شمار اعمال اختياري وي نمي
  .»كند بلكه وي در صدور آن عمل مجبور است
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 ساحر و حسود هر دو مشترك هستند در اينكه هر دو دنبال شر و بدي هستند
گردد  اي كه نسبت به محسود دارد دنبال شر مي ولي حسود با طبيعت و نفس و كينه

ز شياطين دنبال شر در حالي كه ساحر با علم و كسب و شرك و ياري گرفتن ا
  1.رود مي

نمايند بدون  ولي حسود را ياري مي، دهند شياطين حسود و ساحر را ياري مي
خواهد كه او را  اهد در حالي كه ساحر از شيطان مياينكه از شياطين ياري بخو

  2.ياري كند و چه بسا او را بجاي خدا بندگي كند تا نياز او را برآورده سازد
احر را در ه بردن به خدا از شر حسود و شر سفلق پناخداوند هم در سوره 

m   ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  :كنار هم قرار داده و فرموده است

  n  m  l     k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _

   ol )از شر هر آنچه خداوند ، دم برم به خداي سپيده بگو پناه مي« )٥ -  ١: الفلق
ها  و از شر كساني كه در گره رسد و از شر شب آنگاه كه كامالً فرا مي. آفريده است

  .»ورزد و از شر حسود آنگاه كه حسد مي دمند مي
شود كه از جانب شياطين  شامل هر شري مي، پناه بردن به خدا از اين دو شر

بنابراين هم حسد و هم سحر از شياطين انس و جن ، گيرد انس و جن انجام مي
  3.رددگ صادر مي
اين كه براي حسود شري  كند بر داللت مي m   n  m  l     k  jlي  آيه

بنابراين براي هيچ كس جايز . دهد است كه با آن محسود را مورد اذيت قرار مي
گذارد و به او هيچ ضرري  نيست كه مدعي شود حسود هيچ تاثيري در محسود نمي

اي كه از  بينيم كه با اشعه را مي در اين عصر حيواناتي از خشكي و دريا. رساند نمي
پس چگونه ، ر را بكشندتوانند حيوانات ديگ شود مي چشم يا بدن آنان پيدا مي

                                           
 .235ص، 2ج، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزيه -1
 .234ص، 2ج، همان -2
 .233ص، 2ج، همان -3
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ها نيرويي باشد كه بتوانند با آن ديگران را مورد اذيت قرار  نبايد براي برخي انسان
  .دهند و يا به آنان ضرر برسانند



 



 

  فصل سوم
  هاي سحر داليل و انگيزه

يابد كه  در مي، يت ساحران را در طول تاريخ مورد بررسي قرار دهدكسي كه وضع
اند ولي با وجود اين  ساحران چه قدر رنج كشيده و مورد شكنجه قرار گرفته

استقبال بسياري از مردم از فراگيري سحر و عمل كردن به آن ادامه پيدا كرده است 
ها اين راه  ينچه چيزي باعث شده است كه ا) حال اين سؤال مطرح است كه(

  .ر را در پيش گيرندپرخط
ي عشق به شر و  ي دروني است كه صبغه ين افراد يك انگيزهاي اول  انگيزه

در اين . اذيت كردن و نابود ساختن ديگران و تسلط بر آنان را به خود گرفته است
كنند و هم  هم خود را نابود مي، شوند كه با اين كار پيمان مي راه با شيطان هم

  .ان راديگر
تا بيشتر به اين شر بزرگ روي دهند  ميمردمان نادان هم به ساحران انگيزه 

كنند و جهت  چرا كه بسياري از مردم ساحران را تكريم و تعظيم مي، بياورند
برند و در اين راه بهترين اموال  هايشان به اين ساحران پناه مي رسيدن به خواسته
  .كنند اي خود غرق مير هدايا و تحفه هبخشند و آنان را د خود را به آنان مي

ي ثروت و جاه و مقامي كه برخي  در زمينه يپژوهشگران تاريخ سحر و ساحر
  .اند به ما خبر داده اند از ساحران و كاهنان در آن به سر برده

احاطه شده بود و در اطراف آن  هاي بزرگ در يونان به ميدان» دلفي«معبد 
ي نمايش  د داشت و براي آن استادي بزرگ و صحنهنماها و معابد زيبايي وجو آب

برنز و سنگ مرمر ، هاي ساخته شده از طال باشكوهي بود و در اطراف آن مجسمه
برپا شده بودند و با تصاويري كه توسط بزرگترين هنرمندان آن عصر ترسيم شده 

  1.بودند آراسته گرديده بود

                                           
 .19ص، التنبوء بالغيب -1
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هزار رأس حيوان را سه » هليدي«قارون پادشاه : گويند پژوهشگران همچنين مي
هاي نفيس  تقديم كرد و تعداد زيادي از لباس» دلفي«از انواع حيوانات به معبد 

هاي قيمتي را سوزاند به اميد اين كه لطف و ياري  آراسته شده با مرواريد و سنگ
قارون از ليديان هم خواست كه هر كدام . خداي موهوم اين معبد را بدست بياورد

  .را تقديم خداي آن معبد كندرباني ها يك ق از آن
مقدار زيادي طال را ، ها را به پايان رساند قارون بعد از اين كه تقديم اين قرباني

ذوب كرد و با آن يكصد و هفده پايه مجسمه را با طول شش وجب و عرض سه 
ها از طالي خالص بودند اما  چهار تا از اين پايه. وجب و ارتفاع يك وجب ساخت

  .اي از طال و نقره بودند ميزهها آ ني آ بقيه
ي شير از طالي خالص و دو ديگ بزرگ ساخت  قارون همچنين يك مجسمه

ديگ طاليي را در سمت راست ، كه يكي از آن ها از طال و ديگري از نقره بود
ي  قارون عالوه بر همه. آن قرار داداي را در سمت چپ  ورودي معبد و ديگ نقره

را براي نگهداري شراب و دو شيشه را هم براي  اي قرهي ن ها چهار شيشه اين
نگهداري آب پاك به آن معبد فرستاد كه يكي از آن ها از طال و ديگري از نقره 

  1.بود
كنند بهاي سنگيني  ولي بهايي كه ساحران در مقابل سحرشان پرداخت مي

 ه كمتركنند و شيطان ب نفس خود را پرداخت مي، چرا كه آنان در مقابل سحر، است
، و هرگاه انسان تسليم شيطان شد شود از مورد پرستش قرارگرفتن خود راضي نمي

. شوند فاسد و كارهاي او كج و نادرست مياخالق او ، قلب او تاريك، نفس او پليد
كارد و به هر جا برسد  شر را مي) نهال(بيني كه به هر جا وارد شود  پس او را مي

  .كند خش ميپليدي نفس و بدرفتاري خود را پ
هاي نفساني پليد خود مرتكب  گاهي هم در راه ارضاي نفس خبيث و خواهش

، دنخوا خدايان مختلف را بجاي خداوند متعال فرا مي، شود هر حماقت و شركي مي
ها را به نام  خورد و قرباني نجاسات و محرّمات را مي، دهد گناهان كبيره انجام مي
  .نمايد تقديم مي ،دكن تعال پرستش ميه بجاي خداوند مشيطان و خداياني ك

                                           
 .34ص، همان -1



  
  
  

   83                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

ايم كه احترام و گرامي داشتي كه ساحر از آن برخوردار  در موارد بسياري ديده
چون در بسياري از موارد وقتي كه مردم به ، بوده به ذلت و اهانت تبديل شده است

 ها داده است هايي كه به آن تواند وعده دانند كه نمي برند و مي دروغ ساحر پي مي
كشند و به زندگي او پايان  و به بهاي اين كار او را مي، بر او مي شورند، دهد انجام
  .دهند مي

آورند و  سودي كه ساحران بدست مي شيخ االسالم ابن تيميه در بيان ناچيزيِ
چينان و  ساحران و سخن«: گويد مي ،شوند زيان بزرگي كه با آن مواجه مي

به ، گيرد اطل پوشيده و پنهان قرار ميرهاي بي كا كيمياگران كه كارشان در زمره
كارهاي بزرگ و افكار عميق و انواع مختلفي از عبادات و زهد و رياضت و دوري 

آخرين كار آنان است اين است كه به خداي . ها نياز دارند ها و عادت از شهوت
ورزند و طاغوت و شيطان را پرستش مي كنند و مرتكب نيرنگ و  رحمان شك مي

در مقابل تعداد كمي از آنان به اهداف خود كه تنها آنان . ن مي شونددر زميفساد 
رسند و بيشتر آنان محروم و گناهكارند و آرزوي كفر و  مي، كند را از خدا دور مي

پردازي و آرزوي طغيان دست  ها به چيزي جز دروغ اين. كنند فسق و نافرماني مي
) آثار(خورند و بر آنان  ل حرام ميد و ماكنند و زياد به دروغ گوش مي دهن پيدا نمي

  1.ذلت افترا كنندگان است
به فيلسوفاني كه سحر انجام  كند مي شيخ االسالم ابن تيميه حمله شديدي

ايي آنان هكه هدف ن كند ميپردازند و گمراهي آنان را بيان  دهند و به منجمي مي مي
منجمان و «: گويدنه مي وي در اين زمي. ي شيطان شوند اين است كه مشرك و بنده

افسونگران از چنان جهل و گمراهي و دروغ و نيرنگي برخوردارند كه تنها خدا 
آيا طوسي و امثال او نزد مشركان مغول چيزي جز . تواند آن را به شمار آورد مي

 ،بازان كه با عقل و دين منافات داشت هاي نيرنگ هاي منجمان و نيرنگ پردازي دروغ
  .دادند انجام مي

                                           
 .62ص، 5ج، درء تعارض العقل و النقل، ابن تيميه -1
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ي شما مانند ارسطو و شاگردانش هدفشان اين بود كه  اما پيشوايان برجسته
س و امثال يپمشرك و ساحر و وزير پادشاهي مشرك و ساحر مانند اسكندر بن فيل

  1.»پرستيدند ها را مي او از پادشاهان يوناني شوند كه مشرك بودند و بت
تر  گمراه، تر نادانود كه ش امتي پيدا مي، آ يا در جهان«: گويد در جاي ديگري مي

آيا پيشوايان ، و دورتر از عقل و علم باشد از امتي كه رهبران آن فالسفه باشند
پرستيدند و براي  او مشركاني نبودند كه بت مي يوناني شما مثل ارسطو و امثال
ها را براي شيطان تقديم  دادند و انواع قرباني خداي رحمان شريك قرار مي

  كردند؟ مي
گترين علوم آنان سحر نبود كه هدف آن اين بود كه انسان يكي از آيا بزر

براي او روزه بگيرد و نماز بخواند و قرباني تقديم كند تا ، شياطين را پرستش كند
اي از دنيا دست پيدا كند كه فساد آن از صالح بيشتر و گناه آن از نفع  به بهره

  2.»افزونتر است؟
ساحر علي رغم تمام تالش و «ه جالب توجه در مورد سحر اين است ك

هايي كه با ذلت وخواري و ارتكاب گناهان و  دهد و جانفشاني ميكوششي كه انجام 
، دهد از خود نشان مي، ها و فروختن جان خود و هر چه كه دارد به شيطان رسوايي

ها تناسب  بينيم كه پاداش او از جانب شيطان با اين همه تالش و جانفشاني مي
كند و اگر ساحر بخواهد تاثير  كه كار ساحر بطور پيوسته ادامه پيدا نميچرا ، ندارد

بايد كار خود را دوباره تكرار نمايد و بدين ترتيب ساحر ، سحر او ادامه پيدا بكند
ولي هنگامي كه ، كند پيوسته با شيطان در ارتباط خواهد بود و به او احساس نياز مي

گيرد و براي رهايي او  از او كناره مي شيطان، آيد براي ساحر مشكالتي پيش مي
  3.»كند تالش نمي

                                           
 .68ص، 5ج، همان -1
 .65- 64صص، 5ج، همان -2
 .با اندكي تصرف، 91ص، السحر، محمد محمد جعفر -3



  
  
  

   85                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

هاي فراوان ساحران  محمد محمد جعفر در جاهاي مختلف كتاب خود تالش
  1.را به نمايش گذاشته است

جز حسرت و نااميدي چيزي ، برند هايي كه به ساحران پناه مي اما انسان
پناهگاه حقيقي كه  آنان همين بس است كه) بدبختي(شود و براي  نصيبشان نمي

بايد انسان به آن پناه ببرد يعني پروردگار بندگان را رها كرده و به شيطان و بندگان 
  !پس انتظار دارند كه شيطان چه چيزي به آنان عطا كند؟، اند او پناه برده

هاي گمراه كننده و خرافات درهم  نيرنگ، سحر در طول تاريخ با اسطوره
دهند و باعث  كرد انسان را تغيير ميروي مسير فكري و ها ي اين و همهآميخته است 

اي انجام دهد كه موجب نابودي جان و مال و  شوند كه انسان كارهاي احمقانه مي
  .گردند ي وي مي خانواده

ي قديمي در مورد خداي  در تاريخ براي ما ثبت شده است كه يك اسطوره
هاي  تمدن قديمي ملت، آيد تا ملت را نجات دهد سفيدي كه از پشت درياها مي

اسپانيايي در رأس يك » كورتيز«هنگامي كه . آمريكاي التين را از بين برده است
هاي آن منطقه بر اين باور بودند كه آن  ملت، آمد) به آمريكاي التين(نيروي مسلح 

هايي كه اين اسطوره آنان را  اي تحقق پيدا كرده است و اين ملت ي اسطوره وعده
كه در جستجوي طال بود پي بردند » كورتيز«به ماهيت  د تنها زمانيگمراه كرده بو

  .ي آنان را به معادن فرستاد كه جنگجويان آنان را سر بريد و افراد زنده
» هوسا«ي  اي كه نزد قبيله اسطوره» جورج گراي«در آفريقا هم حاكم انگليسي 

داشتند جهت  تهاي جنوب شرقي آفريقا سكون كه در قسمت» بانتو«يكي از قبايل 
  .سركوب كردن اين قبيله و سيطره بر آن مورد استفاده قرار داد

  .ي كارها اين اسطوره عبارت بود از مشورت كردن با نياكان در همه
نياكان آنان  ي در جامه 1857سه تن از مردان خود را در سال » جورج گراي«

ي با اشغالگران اروپا فرستاد تا پيشگويي عجيبي را به اين قبيله كه درگير جنگ سخت
سرزمين آنان را فرا ، اعالم كنند مبني بر اينكه خير و نيكي و صلح و آشتي، بود
گيرد و آنان اروپاييان و استعمارگران را از سرزمين خود بيرون مي رانند ولي  مي

                                           
 .نگاه كنيد 221تا220، به عنوان مثال به صفحات -1
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اين معجزه هم تحقق پيدا  .بعد از آن كه خورشيد از سمت مغرب طلوع كند
قبيله چهارپايان خود را سر ببرند و مزارع خود را آتش  كند مگر اينكه اين نمي
اعتراض رئيس قبيله و تعداد اندكي كه با وي بودند نسبت به اين مشورت . بزنند

سودي در بر نداشت و اين نادانان چهارپايان و مزارع خودرا نابود كردند تا از اين 
ني پشت وانست به آساباز كه ت ي گوارايي شوند براي اين حاكم نيرنگ به بعد لقمه

  .اين قبيله را بشكند
هاي علمي بشريت  هايي كه امروزه با وجود پيشرفت يكي از بزرگترين انگيزه

هايي است كه  رنج، اندازد پردازان مي مردم را در دام ساحران و شعبده بازان و دروغ
هاي نهفته در اعماق  غم، اضطراب، سرگرداني. بشريت امروزه با آن مواجه است

ها به  شوند انسان ها وعقده هاي رواني همه عواملي هستند كه باعث مي ون انسانرد
ها پناه ببرند تا به راحتي نفس و آرامش  مخدرات و آرامبخش، بازان شعبده، ساحران

دن اوضاع شان چيزي نصيب آنان ولي با اين كارها جز بدتر ش، درون برسند
  .شود نمي

، و پناه بردن و روي كردن به او دورتر شود وي ا هر چه انسان از خدا و برنامه
شوند و شياطين انس و جن بازار پررونقي  هاي او بيشتر مي رگرداني و مصيبتس

  .يابند هاي ضايع شده و سرگردان مي هاي خود نزد انسان براي نيرنگ



 

  فصل چهارم
  سحر بين حقيقت و توهم

اهل سنت و جماعت «. دارند منتسبان به اسالم در اين زمينه اختالف آشكاري با هم
عقد كه با آنان  ثابت و داراي حقيقت است و اهل حل و، بر اين باورند كه سحر

فرومايگان ، با توافق اهل حل و عقد. شود نيز همين نظر را دارند اجماع منعقد مي
  1.»معتزله و مخالفت آنان با حق اعتباري ندارد

ر داراي حقيقت است و سح«: خود گفته است» الفروق« قرافي در كتاب 
كنند اگر چه اين  عادات او تغيير مي ميرد و يا طبيعت و شخص سحر شده گاهي مي

  .اند شافعي و احمد بن حنبل هم اين را گفته. سحر با  بدن او برخورد نداشته باشد
تواند  اگر سحر به بدن مسحور برسد مانند دود و امثال آن مي: اند ها گفته حنفي

قدريه هم . تواند در آن تأثير بگذارد ولي اگر به بدن وي نرسد نمي تأثيرگذار باشد
  2.»سحر هيچ حقيقتي ندارد: اند گفته

سحر داراي حقيقت است و در آزار رساندن «: ها گفته است شيرازي از شافعي
اران ما گفته ابوجعفر استرابادي از ي. به جسم و تلف كردن آن داراي تاثير است

د و براي آن تأثيري وجود ندارد ولي ديدگاه اول مطابق سحر حقيقت ندار: است
  3.»مذهب شافعي است

سحر حقيقت : ابوجعفر استرابادي از ياران ما گفته است« : نووي گفته است
ولي صحيح اين است كه سحر داراي حقيقت است و ، بلكه تخيل است، ندارد

آن  مشهور بري علما هم بر اين نظرند و كتاب و سنت صحيح و  هجمهور و عام
  4.»كنند داللت مي

                                           
 .46ص، 2ج، تفسير قرطبي، قرطبي -1
  .149ص، 4ج، الفروق، قرافي -2
 .240ص، 19ج، المجموع، امام نووي -3
 .346ص، 9ج، روضه الطالبين، امام نووي -4
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در اين كه سحر حقيقت دارد يا نه علما اختالف «: ابن حجر هيثمي گفته است
ولي ، برخي از علما بر اين باورند كه سحر تخيل است و حقيقت ندارد، نظر دارند

است وسنت بر آن  تر اكثر علما معتقدند كه سحر حقيقت دارد و نظر آنان صحيح
  1.»كند داللت مي

برخي از مردم بر اين باورند كه سحر ذات و طبيعت «: ابن حزم گفته است
دهند كه قابل  سازد و ساحران چيزهايي را به مردم نشان مي اشياء را دگرگون مي

ولي اهل حق بر اين باورند كه هيچ كس نمي تواند ذاتي را تغيير ، رؤيت نيستند
  2.»ل براي پيامبرانشدهد و يا طبيعتي را دگرگون سازد بجز خداوند متعا

شود كه عموم اهل سنت و جماعت بر اين باورند  ها روشن مي ين نقل قولااز 
اند تعداد  و كساني كه با اين ديدگاه مخالفت كرده، كه سحر داراي حقيقت است

ابوبكر رازي از مذهب ، از جمله ابوجعفر استرابادي از مذهب شافعي، كمي هستند
ها گروهي كه با اين نظر مخالفت كرده است گروه حنفي و ابن حزم ظاهري و تن

  3.معتزله است
معتزله اتفاق نظر دارند «: گويد رازي پس از ذكر انواع هشتگانه سحر مي فخر

بر انكار تمام اين انواع سحر بجز سحر منسوب به تخيل و سحر منسوب به 
كار ولي اقسام پنجگانه ديگر سحر را ان، چيني تضريب و سحر منسوب به سخن

اند تكفير  ها را جايز شمرده شده و وجود آن ها اند و شايد كساني كه قائل به آن كرده
  4.»اند كرده

  داليل جمهور
به داليلي از كتاب ، جمهور علما جهت اثبات اين كه سحر واقعيت دارد   - 1

داشت در شريعت از آن نهي چون اگر سحر واقعاً وجود ن. اند وسنت استدالل كرده

                                           
 .100ص، 2ج، الزواجر، ابن حجر -1
 .2ص، 2ج، الفصل، ابن حزم -2
، المحلي، ؛ ابن حزم43ص، 1ج، احكام القرآن، ؛ جصاص240ص، 19ج، المجموع، امام نووي -3
 .2ص، 2ج، لفصلا، ؛ ابن حزم36ص، 1ج
 .47ص، قصه السحر -4
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هاي ديني و  گرفت و مجازات ي آن مورد تهديد قرار نمي انجام دهنده شد و نمي
شد و از آن به خدا پناه برده  آن در نظر گرفته نمي اخروي براي انجام دهندگان

خداوند متعال خبر داده است كه سحر در زمان فرعون وجود داشته است . شد نمي
كنند  مسأل داللت ميحث به بسياري از نصوصي كه بر اين و در البالي اين مب

  .اشاره خواهد شد
m   P  O  N      M  L  :فرمايد خداوند متعال مي - 2

  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q
  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a

}  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  q  l  
   )١٠٢: البقرة(

ي  به مردم سحر و آنچه در بابل بر دو فرشته، اند هو بلكه شياطين كفر ورزيد«
، موختند آ و به هيچ كس چيزي نمي، آموزند هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي

از آنان ، ي آزمايش هستيم كافر نشو ما وسيله: مگر اينكه پيشاپيش به او مي گفتند
د در حالي كه افكندن آموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي ميچيزهايي 

توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست  با اين سحر خود نمي
گرفتند كه برايشان زيان داشت و بديشان  هايي را فرا مي و آنان قسمت. خدا باشد

 .»رساند سودي نمي
خداوند متعال در اين آيه خبر داده است كه شياطين سحر را به مردم 

اگر سحر حقيقت نداشته باشد پس ، گيرند هم از آنان ياد ميآموزند و مردم  مي
  گيرند؟ آموزند و مردم چه چيزي را ياد مي شياطين چه چيزي را به مردم مي

ي قرآني تصريح  براي اثبات مطلب مورد نظر همين نكته كافي است كه آيه
اندازد و به مردم  ميان مرد و همسرش جدائي ميكند كه ساحر با سحر خود  مي

  .ندرسا ضرر مي
ها  از شرّ كساني كه در گره) برم و به خدا پناه مي(«: فرمايد خداوند مي - 3

  .»دمند مي
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اي است كه در  زنان ساحره )٤: الفلق( m  h   g  fl منظور از 
، اگر سحر حقيقت نداشته باشد. دمند هايي را مي بندند و بر آن مي سحر خود گره

  .ز شر آن به خدا پناه ببرنددهد كه ا چگونه خداوند دستور مي
وي معتقد . قرافي براي اثبات اين مطلب به اجماع استدالل كرده است - 4

، است كه اختالف در اين زمينه بعد از اجماع صحابه بر اين كه سحر حقيقت دارد
  .صورت گرفته است و در نتيجه به اين اختالف توجهي نمي شود

معلوم بود و قبل از ظهور  شابهسحر و خبر آن براي صح«: گويد قرّافي مي
  1.»قدريه بر آن اجماع داشتند

: گويد مي، اش تخيل است سحر همه: گفتند ابن قيم در رد ديدگاه معتزله كه مي
اين ديدگاه برخالف آثاري است كه از صحابه و سلف به تواتر رسيده و فقها و «

يزي است كه آن توافق كرده اندو همچنين برخالف آن چمفسران و محدثان بر 
  2.»دانند ي فقها مي عامه

 صبه سحركردن پيامبر، جمهور همچنين براي اثبات حقيقت داشتن سحر - 5
هاي حديث آمده است كه لبيد بن اعصم يهودي  چون در كتاب، اند استدالل كرده

شد كه كاري را انجام  را سحر كرد تا جايي كه به وي چنين وانمود مي صپيامبر
سپس خداوند آن حضرت را شفا داد ، داد كاري را انجام نمي مي دهد در حالي كه
در «: قرطبي به اين حديث استدالل كرده وسپس گفته است. و به او عافيت بخشيد

: فرمود، سحر زده شد صاين حديث اين نكته هم آمده است كه وقتي كه پيامبر
اين داللت و شفا عبارت است از برداشتن درد و بيماري و » خداوند مرا شفا داد«

، بنابراين حقيقت داشتن سحر قطعي است. مي كند بر اين كه سحر حقيقت دارد
  3.»اند به وجود و وقوع آن خبر داده صچون خدا و پيامبر

                                           
 .150ص، 4ج، الفروق، قرافي  -1
 .571ص، تفسير القيم، ابن القيم -2
در فصل مستقلي سخن  صدر مورد سحركردن پيامبر 41ص، 1ج، تفسير قرطبي، قرطبي -3

 .خواهيم گفت
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 m   Y  X  W  V  U  Tl  :ابن قيم به اين دو آيه استدالل كرده است - 6
و عصاها تند  ها آن ريسمان، چنان به نظرش رسيد كه بر اثر سحر آنان« )٦٦: طه(

  .»راه مي روند
 m  µ  ´   ³l  )چشمان مردم را جادو كردند« )١١٦: اعراف«.  

ساحر بتواند چشمان «وجه استدالل به اين آيات بدين صورت است كه اگر 
مردم را با وجود تعداد زياد آنان سحر كند تا اينكه چيزي را برخالف ماهيت 

پس چرا بايد تاثير او ، اس آنان استخودش ببينند و اين خود نوعي تغيير در احس
  هاي آنان محال باشد؟ قوا و طبيعت، در تغيير برخي عوارض

چه تفاوتي وجود دارد ميان تغيير واقع در ديدن و تغيير واقع در صفت ديگري 
ساحر بتواند كه احساس انسان را تغيير دهد بطوري كه  از صفات نفس و بدن؟ اگر

شود  چيزي مانع مي چه، صل و مرده را زنده ببيندساكن را متحرك و متصل را منف
نسان را هم تغيير دهد بطوري كه محبوب را مبغوض و مبغوض را كه صفات نفس ا

  1.»محبوب نمايد و يا تاثيرات ديگري از اين قبيل را انجام دهد
به وقوع سحر و وجود آن هم ، علما جهت اثبات حقيقت داشتن سحر - 7

، عقل، سنگيني، سحري كه موجب بيماري«: گويد م ميِيابن ق. اند استدالل كرده
شناسند و بسياري  شود وجود دارد و عموم مردم آن را مي كينه و ضعف مي، عشق

  2.»اند آن را چشيده، مردم هم بر اثر اصابت به آناز 
اند كه ساحران در هوا به  مردم در هر دوران و در هر سرزميني مشاهده كرده

  .كنند بر آب حركت ميآيند و  پرواز در مي
برخي از اقسام سحر موجب . سحر داراي حقيقت است«: گويد ابن قدامه مي

گيرد  برخي هم مرد را از همسرش مي، شوند كشتن و برخي موجب بيمار شدن مي

                                           
 .571ص، تقسير القيم، ابن القيم -1
 .571ص، همان -2
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دهد و يا ميان دو نفر دوستي و محبت ايجاد  و يا آنان را مبغوض همديگر قرار مي
  1.»و اين سخن شافعي است. كند مي

گويند فالن مرد  در ميان مردم مشهور است كه مي«: گويد ابن قدامه همچنين مي
تواند با او نزديكي  جه نمياز زني كه با وي ازدواج كرده بسته شده است و در نتي

تواند با او  گويند گره او با همسرش باز شده است و بعد از ناتواني مي كند و يا مي
ر ميان مردم شهرت دارد كه به حد تواتر رسيده و اين مسأله آنقدر د. نزديكي كند
و از اخبار ساحران چيزهايي روايت شده است كه  توان آن را انكار كرد است و نمي

  2.»ها وجود ندارد امكان توافق بر دروغ در آن
سحر حقيقتي : ده استي محمد محمد جعفر آم نوشته» السحر«در كتاب 

هاي آسماني آن را ذكر  مام كتابت. موجود است كه شكي در آن وجود ندارد
نقش و ، ها چينيان و غيره هم آن را در نوشته، هنديان، مصريان، اند و بابليان كرده

هاي قضايي  اند و در اسناد و پرونده ها و آثار خود بر جاي گذاشته مجسمه، نگارها
نين همچ .پرتقال و غيره هم وجود دارد، روسيه، هلند، ايتاليا، فرانسه، در انگليس

سحر در اعترافات مردان و زنان ساحر هنگام محاكمه و در آنچه كه از خود بر 
اند و هنوز  هايي كه با شيطان بسه اند از قبيل تجهيزات و مواد و پيمان جاي گذاشته

  3.شوند وارد شده است ها نگهداري مي هاي عمومي و موزه هم در كتابخانه
اند  و مردم در مورد آن سخن گفته سحر در گذشته شايع بوده«: گويد قرطبي مي

  4.»و از صحابه و تابعين به نظر نيامده است كه اصل آن را انكار كرده باشند
بدان كه بخاطر تأثيري كه ذكر كرديم از نظر عقال «: گويد ابن خلدون هم مي

  5.»ترديدي در وجود سحر نيست

                                           
 .150ص، 8ج، المغني، ابن قدامه -1
 .151ص، 8ج، همان -2
 .11ص، السحر، محمد محمد جعفر -3
 .46ص، 2ج، تفسير قرطبي، قرطبي -4
 .927ص، المقدمه، ابن خلدون -5
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 .نموده است اي از سحري كه خود مشاهده كرده براي ما نقل ابن خلدون نمونه
ما به چشمان خود ديديم كه يكي از اين ساحران «: گويد وي در اين باره مي

صورت شخصي كه قصد داشت او را سحر كند تصوير كرد و تمام خواص و 
احر معاني از قبيل اسماء و صفاتي در زمينه جمع كردن و جدا كردن كه س

داد سپس با اين  به تصوير او، خواست در شخص سحر شده به وجود بيايند مي
، گفت سخن مي، تصويري كه بجاي شخص سحر شده در برابر خود قرار داده بود

دميد با تكرار مخارج آن  شد در دهان او مي آنگاه هر چه آب در دهانش جمع مي
اي اين منظور آماده كرده بود بست كه آن را بر و به اين معني طنابي مي. حروف بد

و پيمان گرفتن از جني كه هنگام دميدن با وي شريك ي قاطعيت امر  و آن را نشانه
. دهد داد كه سحر را با عزم و اراده انجام مي و با اين كار نشان مي، پنداشت بود مي

براي اين كلمات و اسماء بد روح خبيث و ناپاكي است كه هنگام فوت كردن 
يب ارواح آميزد و بدين ترت ود و در موقع دميدن با آب دهان او در ميش خارج مي

خواهد بر شخص سحر شده فرو  آيند و آنطور كه ساحر مي ناپاك از آن بيرون مي
  1.»تنداف مي

ايم كه به عبا يا  از برخي از اين ساحران ديده«: گويد ابن خلدون در ادامه مي
خواند وآن عبا يا پوست پاره  بر آن مي) اورادي(كرد و پنهاني  پوستي اشاره مي

پس ، كرد كه شكافته شود گوسفندان در چراگاه اشاره ميشكم و يا به ، شد مي
  2.»هاي گوسفند از شكمش بر زمين افتاده است ديديم كه روده ناگهان مي

چرا كه ، معروف هستند» بعاجين«اين گروه از ساحران به : گويد ابن خلدون مي
اين ساحران بدينوسيله ، بيشتر سحر آنان در مورد شكافتن شكم گوسفندان است

ابن . ها برخوردار كنند ترسانند تا آنان را از محصوالت آن احبان گوسفندان را ميص
گويد كه با گروهي از اين ساحران مالقات كرده و اين كارهاي آنان را  خلدون مي

كرد و آنان داراي روي اند كه و خود اين گروه به وي خبر داده مشاهده كرده است
كفرآميز است و ارواح جن و ستارگان هاي  رياضتي هستند كه مخصوص به دعوت

                                           
 .928ص، همان -1
 .928ص، همان -2
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موسوم به اي  رساله ها ي اين دعوت درباره، دهند را در كار خود شريك قرار مي
ي اين  ن گروه بوسيلهاي. گيرند خوانند و فرا مي اند كه آن را مي نوشته» خزيزيه«

شوند و آنان در موجوداتي  كرد به انجام دادن اين نوع كارها نايل ميرياضت و روي
گذارند و اين كار خود را  حيوانات و بردگان تاثير مي، غير از انسان از قبيل كاالها

گذاريم كه درهم به آن  چيزهايي تاثير ميكنند كه ما تنها در  بدين صورت بيان مي
ها را  اين. راه يابد يعني هر چه كه به تملك در آيد و قابل خريد و فروش باشد

اما كارهاي آنان . از آنان پرسيدم و او تأييد كرد اند و من از يكي مردم نقل كرده
ها آگاه شده و بدون ترديد آن ها را با  آشكار و موجود است و ما بر بسياري از آن

  1.ايم چشمان خود ديده
رزمين هند شنيديم كه در اين روزگار در س«: گويد ابن خلدون همچنين مي 

ميرد  شود و مي بدنش جدا مي كند پس قلبش از ساحري است كه به انسان اشاره مي
يابند و به انار اشاره  جويند در درون او اثري از آن نمي و هنگامي كه قلب او را مي

  2.»يابند اي در آن نمي هيچ دانه، كنند وقتي كه آن را باز ميكند پس  مي
  .داليل كساني كه قائل به تخيلي و غيرحقيقي بودن سحر هستند

  :اند از جمله ه خود به داليلي استدالل كردهاين گروه براي اثبات ديدگا
. كند به اينكه سحر تخيل و چشم بستن است آيات قرآني كه تصريح مي - 1

چنان به نظرش رسيد كه بر «) ٦٦: طه( m   Y  X  W  V  U  Tl و: مانند آيات
m  µ  ´   ³ »ندرو ها و عصاها تند راه مي ريسمانآن ، اثر سحر آنان

  ¶l )چشمان مردم را جادو كردند وآنان را ترساندند«) ١١٦: اعراف«.  
كنند  اگر ساحر و افسونگر بتوانند آنچه را كه ادعا مي«:گويد ابوبكر رازي مي - 2

مبني بر نفع و ضرر رساندن به روشي كه مدعي هستند انجام دهند و بتوانند به 
ساندن به پرواز در بيايند و از غيب و اخبار كشورهاي دوردست و دزدي و ضرر ر

ها را  بايد بتوانند حكومت، اطالع پيدا كنند، هايي كه ذكر كرديم مردم از غير راه

                                           
 .930ص، همان -1
 .928ص، همان -2
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ها را استخراج نمايند و با كشتن پادشاهان بر كشورهايشان تسلط  گنج، نابود كنند
كار ناخوشايند مواجه نشوند و به هيچ مصيبتي  بدين ترتيب بايد با هيچ. پيدا كنند

خود را دور كنند و از ، هر كه قصد اذيت كردن آنان را داردگرفتار نيايند و از 
ولي چون وضعيت بدين ، نياز شوند درخواست آنچه كه در دست مردم است بي

ي مردم بدتر است و  صورت نيست و وضعيت مدعيان سحر و افسون هم از همه
ر و ردند و اظهار فقك ميه براي گرفتن پول از مردم دنبال طمع و نيرنگ بيش از هم

دانم كه اين ساحران قادر به انجام دادن هيچ يك از  بنابراين مي. كنند گرسنگي مي
  1.»اين ادعاهاي خود نيستند

توانستند كه اجسام  اگر ساحران مي«: گويد طبري هم در اثبات اين ديدگاه مي
ميان حق و باطل ، ها را دگرگون سازند را ايجاد كنند و حقيقت ذوات و حاالت آن

تمام محسوسات سحر شده  گفته شود بود كه داشت و جايز مي وجود نميتفاوتي 
  2.»ها دگرگون شده است ساحران هستند و ذوات آن

اگر ساحر به جايي برسد كه بتواند : اند طرفداران اين نظريه همچنين گفته - 3
  3.شد سحر با معجزه اشتباه مي، با سحر خود انجام دهد آنچه كه گفته شده

اگر بخواهيم صدق پندارهاي ساحران را از طريق : اند غرب گفتهدانشمندان  - 4
چرا كه عين ، بينيم كه پندارهاي آنان توهمي بيش نيست مي، تجربه آزمايش كنيم

ها مردگان را زنده  با آن كه ندا ههايي كه ساحران مدعي بود ها و افسون طلسم
ين پندار آنان هم تحقق توانند به كوچكتر اند ولي نمي نزد ما باقي مانده، كنند مي

  4.بخشند
  :ه قائل به تخيلي بودن سحر هستندبحث با كساني ك

راغب . ما با اين گروه توافق داريم براين كه برخي از سحر حقيقت ندارد - 1
ها نيرنگ و تخيالتي  آن شود كه يكي از  الق ميسحر بر چندين معني اط«: گويد مي

                                           
 .48ص، 1ج، احكام القرآن، ابوبكر رازي -1
 .460ص، 1ج، تفسير طبري، طبري -2
 .339ص، 1ج، وح المعانير، آلوسي -3
 .63ص، 5ج، دايره المعارف قرن بيستم -4
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دهد  باز با تردستي انجام مي آنچه كه شعبدهها نيست مانند  است كه حقيقتي براي آن
آراسته دارد و مانند آنچه كه سخن چين با سخن  ها را از كار خود باز مي و چشم

  1.»دهد ها انجام مي ي گوش شده و بازدارنده
سحر «: گويد قرطبي بنابر آنچه ابن حجر عسقالني از وي نقل كرده است مي

انسان از طريق كسب كردن به آن دست اي كه  هايي حرفه عبارت است از نيرنگ
ولي بخاطر دقت زيادي كه در آن است جز تعداد كمي از مردم بدان ، كند پيدا مي

ماده سحر هم عبارت است از آگاهي از خواص اشياء و . كنند دسترسي پيدا نمي
حقيقت  ها تخيالتي بي بيشتر اين نيرنگ، ها م به وجوه تركيب و وقت تركيب آنعل

دانند بزرگ  غيرثابت هستند كه از نظر كساني كه اين حقيقت را نمي و توهماتي
¸  m : فرعون فرموده استكند همانطور كه خداوند در مورد ساحران  جلوه مي

  º   ¹l )با وجود اين كه . »و سحر بزرگي از خود نشان دادند«) ١١٦: اعراف
ي سپس گفته قرطب. ها و عصاهاي آنان هنوز هم ريسمان و عصا بودند ريسمان
ها تاثير دارند مانند محبت وكينه  حق آن است كه برخي از اقسام سحر در دل: است

ها تاثير  ي ديگر هم با اذيت كردن و بيمار نمودن در بدنو القاي خير و شر و برخ
  2.»گذارند مي

به اعتبار معيني ، گويند داراي حقيقت است گاهي سحري كه علماي ما مي
كند و يا بر آب حركت  چون ساحري كه در هوا پرواز مي، دآي تخيل به حساب مي

اگر با اين اعتبار به او نگاه كنيم كه پرواز ، رساند نمايد و يا به ديگران ضرر مي مي
اين حقيقت دارد و شكي در آن ، رساند نمايد و ضرر مي كند و حركت مي مي

ر اين كارها را انجام ولي اگر با اين اعتبار به اين كارها نگاه كنيم كه ساح، نيست
چون شياطين هستند كه در واقع او را ، دهد ها را انجام مي دهد بلكه غير او آن نمي

در اين صورت كار ، رسانند آورند و به مردم ضرر مي به پرواز يا به حركت در مي

                                           
 .226ص، المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني -1
 .223ص، 10ج، فتح الباري، ابن حجر -2
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پنداريم كه ساحر اين كارها را انجام  چرا كه ما مي، آيد ساحر تخيل به حساب مي
  .حالي كه چنين نيستدر دهد  مي

ي دوم بايدگفت كه قدرت ساحر و افسونگر بر اذيت  اما در مورد رد شبهه - 2
توانند به ديگران ضرر برسانند بدين معني  كردن ديگران محدود است و اين كه مي

تواند به ديگران ضرر  اين انسان مجرم مي. هر كاري را انجام دهندنيست كه بتوانند 
  .د هر كاري را انجام دهدتوان برساند ولي نمي

  .ميزان قدرت ساحر را بعداً بيان خواهيم كرد
در مورد ادعاي اشتباه شدن سحر با معجزه قبالً تفاوت ميان اين دو تا را  - 3

سحر تنها توسط اولياء شيطان و معجزه تنها توسط پيامبران و . بيان كرديم
  .اختصاص دارد گيرد وكرامت هم به اولياء خدا فرستادگان الهي صورت مي

معجزه و كرامت عطا و بخششي از جانب خداوند هستند كه صاحب معجزه و 
در حالي كه سحر جزو علوم ، ها هيچ اختياري ندارند كرامت در بدست آوردن آن

  .تواند آن را ياد بگيرد و بدست آورد اكتسابي است و هر كس بخواهد مي
جنس آن چيزي است معجزه و كرامت خرق ناموس هستي است ولي سحر از 

معجزه وكرامت كار خدا است ولي . توانند آن را انجام دهند كه انسان و جن مي
  .سحر كار انسان و شيطان است

برند  هاي ساحران را بكار مي ها و افسون اما اين كه بعضي از مردم طلسم - 4
اند تحقق  ها انجام داده اي براي آنان ندارد و آنچه كه ساحران قبالً با آن ولي فايده
پاسخ آن اين است كه اين ساحران قبل از اين افسون ها و همزمان با ، كند پيدا نمي

كرد و  كردند و نفس آنان با پليدي و شر سازگاري پيدا مي ها شيطان را راضي مي آن
ولي آن كساني كه اين كلمات را . كرد د كه سحر تحقق پيدا ميدر اين هنگام بو

اي برقرار كرده باشند و بدون  ه قبل از آن با شيطان رابطهكنند بدون اين ك تكرار مي
ها در واقع حالتي را كه سحر در آن  اين، اين كه نفسشان با شر سازگار شده باشد

  .اند كند كامل نكرده تحقق پيدا مي
اند  ما بر اين باوريم كه نه آنان كه گفته) بايد بگوييم كه(در پايان اين مبحث 

اش تخيل است و  اند سحر همه ت و نه آنان كه گفتهاش حقيقت اس سحر همه
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اند وآنان كه به اصل حقيقت دست پيدا  حقيقت ندارد راه صواب را در پيش نگرفته
سحري كه داراي : اند اند كساني هستند كه سحر را به دو قسم تقسيم كرده كرده

  .حقيقت است و سحري كه حقيقت ندارد و تنها تخيل است
  :سحر را به سه قسم تقسيم كرده است» المقدمه«اب ابن خلدون در كت

سحري كه به كمك ياريگر تاثير ، گذارد سحري كه بدون ياريگر تاثير مي
: استابن خلدون سپس گفته . گذارد و سحري كه تخيل است و حقيقت ندارد مي

ي نخستين سحر داراي حقيقتي در خارج هستند و مرتبه آخر و  و چون دو مرتبه«
اند كه آيا سحر حقيقت دارد  علما در مورد سحر اختالف كرده، تي نداردسوم حقيق

  يا تخيل است؟
 اند و ي نخستين نگريسته گويند سحر حقيقت دارد به دو مرتبه آنان كه مي

بنابراين در ، اند رد مرتبه سوم و آخر را در نظر گرفتهگويند حقيقت ندا كساني كه مي
ي اشتباه  بلكه اين اختالف در نتيجه، جود نداردواقع اختالفي ميان اين دو گروه و

  1.»در مراتب آن پديد آمده است

                                           
 .926ص، المقدمه، ابن خلدون -1



 

  فصل پنجم
  هاي سحر و انواع آن راه

بيان كرديم كه بخشي از سحر داراي حقيقت و وجود خارجي است  يشدر فصل پ
  .و بخشي از آن تخيل است و حقيقت و وجود خارجي ندارد

، نامند ولي سحر نيست را سحر مي م آندنوع ديگري هم وجود دارد كه مر
بلكه نوعي نيرنگ و تردستي است و من معتقدم كه اين نوع سحر را بايد سحر 

  :استبنابراين سحر داراي سه نوع . مجازي بناميم
  سحر حقيقي - 1
 سحر تخيلي - 2
 سحر مجازي - 3

  .دهيم ن سه نوع سحر مبحثي را اختصاص ميدر اين فصل به هر يك از اي

  مبحث اول
  و انواع آن سحر حقيقي

در فصل پيش از ابن . سحري است كه داراي حقيقتي در خارج باشد، سحر حقيقي
  :خلدون نقل كرديم كه سحر حقيقي دو نوع است

گذارد و اين  سحري كه تنها با همت و بدون ابزار و ياريگري تاثير مي - 1
  .نامند همان است كه فالسفه سحر مي

يگر از قبيل تركيب و خاصيت افالك ي يار سحري كه ساحر در آن بوسيله - 2
گذارد و اين را طلسم  يا عناصر يا خواص عددي در غير خود تاثير مي

  1.تر است نماند و از نوع اول ضعيف مي

                                           
 .926ص، المقدمه، ابن خلدون -1
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  گذارد سحري كه با همت ساحر تاثير مي: مطلب اول

گرفتن از چيز  كسحري است كه در آن ساحر بدون كم، نوع اول سحر حقيقي
  .گذارد اثير ميي در غيرخود ترديگ

علم پنهاني است كه مبتني بر اقوال و اعمالي است كه چون از ، اين نوع سحر
هاي علوم  پيشرفت .گذارند ساحر صادر شوند با قدرت خداوند در ديگران تاثير مي

علم نيروهاي . كند نزديك مي) به ذهن(جديد در اين عصر وجود چنين سحري را 
ويران و نابود كند مانند ) چيزهاي زيادي را(واند ت پنهاني را كشف كرده است كه مي

  .اشعه
توان در مورد اشخاصي گفت كه  همين مطلب را مي. علم شايد پا را فراتر نهد

  .توانند با خواندن كلماتي ديگران را بكشند اي برخوردارند و مي از نيروهاي ويژه
  .شود و شرح آن گذشت و اين همان چيزي است كه چشم زدن ناميده مي

دهند گروهي از بندگان ستارگان  حراني كه اين نوع سحر را انجام ميسا
ها برهمائيان هستند كه  ي آن كه از جمله -گويد همانطور كه شهرستاني مي -هستند

ي متوسطي بين محسوسات و  فكر نزد آنان مرحله. هستند» اصحاب فكر«موسوم به 
بنابراين . رد مي شودمعقوالت است كه صورت معقوالت و محسوسات بر آن وا

  .فكر محل ورود اين دو علم از جانب جهانيان است
هاي زيادي را  ها و تالش اين ساحران براي انجام دادن سحر خود مجاهدت

ن ايدهند و تمام تالش خود را بكار مي گيرند تا اگر فكر به تجرّد از  انجام مي
صورت چه بسا شخص  جهان ديگر براي آن تجلي يابد كه در اين، جهان نايل آمد

جلوي باران را بگيرد و توهم را بر مردي ، ساحر بتواند از احوال غيبي خبر دهد
  .زنده واقع كند و در جا او را بكشد

هاي آنان در اين زمينه اين است كه شخص ساحر چند روزي  يكي از راه
گاهي هم . بندد تا فكر و وهم او به محسوسات مشغول نشود چشمان خود را مي

از اين روي . كنند وهي از ساحران جهت رسيدن به اهدافشان با هم همكاري ميگر
طبق عادت خود چهل نفر از مردان تهذيب ، آيد وقتي كه مشكلي براي آنان پيش مي

را در برگرفته و بر آنان  انشوند و در نتيجه مشكلي كه آن جمع مي شده و همفكر
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يعني به زنجيركشيده » بكرنتينيه« نگروهي از آنا. شود كند برطرف مي سنگيني مي
تراشند و  هايشان را مي هاي آنان اين است كه سرها و ريش از سنت. شوند ناميده مي

كنند و بدن خود را از وسط تا سينه به  ه ميهايشان را برهن اجسام خود بجز عورت
ي فكر پاره  هايشان از كثرت علم و شدت وهم و غلبه بندند تا شكم زنجير مي

دهند چيزي است كه شيطان آنان  ها انجام مي بدون ترديد اين كاري كه اين 1.نشود
  .را با آن فريب داده و گمراه ساخته است

كساني كه قايل به توانايي ساحر به تاثير در نفوس و اجساد ديگران هستند به 
  :از جمله .اند داليل زيادي استدالل كرده

چرا كه نفس انسان شاد يا اندوهگين  ،ها تاثير دارد نفس انسان ها بر بدن آن - 1
شود و اين تاثير در گرمايي كه  اين شادي و اندوه بر بدن ظاهر مي) آثار(شود و  مي

شود و رنگ پريدگي كه در هنگام خشم بر  بدن انسان هنگام خشم بدان دچار مي
  .شود نمايان مي، نشيند ي انسان مي چهره

ي وي  بود و پزشكان از معالجهيكي از پادشاهان فلج شده : گويد رازي مي
يكي از اين ساحران ماهر به طور ناگهاني بر او وارد شد و ، ناتوان مانده بودند

پس پادشاه خيلي خشمگين ، به ناموس او كردن شروع كرد به دشنام دادن و اهانت
  .شد و از شدت ناراحتي از جاي خود پريد و اين بيماري مهلك او از بين رفت

شوند بر انسان تاثير  ي كه براي نفس انسان پيدا ميتصورات روان - 2
مثالً كسي كه بر چوبي كه بر زمين انداخته شده و يا بر ديواري نزديك ، گذارند مي

ولي اگر بر همان چوب كه بر ، برد از چيزي رنج نمي، كند به زمين حركت مي
ر د، ي نصب شده باشد و يا بر ديواري مرتفع حركت كندا اهي يا رودخانهچ

چرا كه تخيل سقوط اگر قوي شود ، افتد كند و مي بسياري از اوقات سقوط مي
  .موجب سقوط مي شود

كنند كه  ارند توصيه ميبه همين خاطر پزشكان به افرادي كه خونريزي بيني د
قرمز رنگ نگاه نكنند تا مبادا اين نگاه كردن بر نفس آنان تاثير بگذارد و  به چيزهاي

كنند كه به  همچنين پزشكان به افراد صرعي توصيه مي. يدا كندخونريزي او ادامه پ
                                           

 .254- 253صص، 2ج، الملل و النحل، شهرستاني -1
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گذارد و  چرا كه اين امر بر نفس آنان تاثير مي، چيزهاي بسيار درخشان نگاه نكنند
  .شود امه پيدا كردن صرع او ميموجب اد
گفته شود آنچه كه خورده است با ادرار  ياين كه اگر به شخص، تر از اين واضح

كند اگر چه آن  آن را از شكمش به بيرون پرت مي، وده استيا مدفوع مخلوط ب
خبر دادند كه آبي كه  يبرخي از پزشكان به اشخاص. خوراك پاك و تميز باشد

پس آنان بيهوش شدند اگر چه آن خبر دروغ ، دري بوده استاند در آن مخ نوشيده
  .بود و آن نوشيدني هم آبي صاف و خالص بود

هايي كه ذكر شد اين است كه اگر نفس انسان از  مثالي استدالل به اين  طريقه
سپس اين نفس هم در بدني تاثير ، شوند متاثرگردد تصوراتي كه براي آن عارض مي

بنابراين ، وهم آن را از بلندي پرت كندتتا جايي كه ، بگذارد كه در آن جاي دارد
چرا كه ، تاثير اين نفس در ديگران هم بدون اسباب جسماني طبيعي جايز است

چون نفس در بدن حلول ، ها در اين نوع از تاثير يكي است نسبت نفس با بدن
اجسام شود كه  اين نفس در ديگر  پس ثابت مي، بندد كند و در آن نقش نمي نمي

  .گذارد هم تاثير مي
به چشم زخم ، بر ديگران هستند) ساحران(كساني كه معتقد به تاثير نفوس  - 3

چشم زخم زدن حق «: چون در حديث صحيح آمده است، دان زدن هم استدالل كرده
چشم زخم زدن بر ، و اگر حكم چيزي قبالً طبق قضا و قدر صادر شده باشد، است

تواند با چشم زخم  و هر كس نمي. »)دهد و آن را تغيير مي(گيرد  آن حكم پيشي مي
 و كساني هم كه با چشم زخم زدن ديگران را اذيت زدن ديگران را اذيت كند

برخي از آنان با چشم ، احوال مختلفي دارند -گويد همانگونه كه قرافي مي -كنند مي
هاي بزرگ را از ريشه در  كنند و درخت زخم زدن خود پرنده را در هوا شكار مي

توانند  رسند و تنها مي آورند در حالي كه برخي ديگر از آنان به اين درجه نمي مي
  1.آن دچار كنند طرف را به يك بيماري خفيف و امثال

حقيقتي كه بايد بدان اشاره كنيم اين است كه اين ساحر تنها با همت خود و 
بدون كمك ديگران نمي تواند در ديگران تاثير بگذارد و كسي كه او را در فساد و 
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دانيم اين  كند شيطان است و آنچه ما از حال ساحران مي به فساد كشاندن ياري مي
در اين حالت فساد و به  شوند و س شياطين يكي مينفواست كه نفوس آنان با 

به خواست خدا در يك فصل مستقل از نقش . پيوندد فساد كشيدن به وقوع مي
  .شيطان در سحر سخن خواهيم گفت

  ها سحر طلسم: مطلب دوم

پندارند با ياري گرفتن از ستارگان تحقق پيدا  طور كه ساحران مي اين نوع سحر آن«
وت اتف. شود حر همان است كه نزد فالسفه طلسم ناميده ميع سكند و اين نو مي

ي ساحر و بدون  هآن است كه نوع اول با همت و اراد، بين اين نوع سحر و نوع اول
گويند  سم ها ساحر همانطور كه منجمان مييابد ولي در سحر طل ميياريگري تحقق 

موثر در عالم  خواص موجودات و اوضاع فلكي، اسرار اعداد، از روحانيت ستارگان
ارتباط طبايع ، سحر اتحاد روح و جسم: گويند منجمان مي. گيرد عناصر كمك مي

علوي آسماني با طبايع سفلي و فرودين است وطبايع علوي روحانيت ستارگان 
  1.»جويد ها بيشتر از فن منجمي ياري مي از اين روي صاحب طلسم، است

طلسم ها اسماء «: گفته استها دقت به خرج داده و  قرافي در تعريف طلسم
خاصي هستند كه به پندار اهل اين علم در قالب اجسامي از معادن و غيره با افالك 

راي عادات به ها آثار خاصي است كه در مج و ستارگان ارتباط دارند و براي آن
، اسماء مخصوص: بنابراين در طلسم سه چيز الزم است. اند ها ربط داده شده آن

عالوه . ها در جسمي از اجسام برخي از اجزاي فلكي و قرار دادن آنها به  تعلق آن
چون هر ، ها قوت نفسي هم الزم است كه صالحيت اين كارها را داشته باشد بر اين

  2.»نفسي براي اين كارها سرشته نشده است
. گرهي است كه باز نمي شود - گويد همانگونه كه حاجي خليفه مي -طلسم« 

چون در آن معني قهر ، است» مسلّط«ي  مقلوب واژه» طلسم«ي  اژهاند و برخي گفته

                                           
 .932ص، المقدمه، ابن خلدون -1
 .142ص، 4ج، الفروق، القرافي -2
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كند از چگونگي تركيب قواي  كه بحث ميو طلسم علمي است  و تسلط است
هايي مناسب جهت فعل و تاثير مورد  آسماني فعال با قواي زميني منفعل در زمان
 ني اي مجموعه از ي روحانيت طلسم تا نظر همراه با بخورهاي مقوي جلب كننده

  .انگيزي به ظهور برسند كارهاي شگفت، كارها در جهان هستي و فساد
چرا كه اصول و اسباب آن ، آيد تر بدست مي سانطلسم نسبت به سحر آ

  .مشخص و سود آن آشكار است ولي راه بدست آوردن آن دشوار است
قواعد اين فن را گسترش داده است ولي » غايه الحكيم«مجريطي در كتاب 

عالمه . راه ابهام و دقت را در پيش گرفته است، خل در تعليم آنبخاطر شدت ب
  1.»سكاكي هم در اين زمينه كتاب ارزشمندي دارد

گيرد  برخي از پژوهشگران سحري را كه ساحر در آن از ستارگان كمك مي
اند و آن سحري است كه از خواصي آسماني تركيب  ناميده» كبرياء«بر وزن » هيمياء«

كسي كه چنين سحري براي او . شوند الت افالك نسبت داده ميشود كه به حا مي
كند كه گاهي  ميانجام شود كارهايي كه نزد ساحران معلوم است براي او تحقق پيدا 

همچون  او شود و احوال ماند و گاهي هم به كلي از او سلب مي اقي ميادراك او ب
تا جايي كه  گردد كه به خواب رفته است بدون هيچ تفاوتي احوال شخصي مي

هاي زياد در زمان كوتاهي و پيدايش فرزندان و سپري شدن عمر و  گذشت سال
براي او كند ولي كسي كه چنين سحري  غيره را در يك ساعت از زمان تصور مي
  2.يابد و اين تخيل است و حقيقت ندارد انجام نشود چيزي از آنچه ذكر شد نمي
سحر كلدانيان و كسدانيان ، گويد رازي مي اين نوع از سحر همانطور كه فخر

پنداشتند كه  آنان مي. است كه در سواحل رود فرات در عراق سكونت داشتند
و   خوشبختي ها و ها و بدي ي جهان هستند و تمام نيكي ستارگان تدبيركننده

را پيش آنان فرستاد تا  ÷خداوند ابراهيم خليل. شود ها صادر مي نگونبختي از آن
  3.ل و شرك آنان را نابود كندسخن آنان را باط

                                           
 .1114ص، 2ج، كشف الظنون، حاجي خليفه -1
 .4/490، أضواء البيان -2
 .25ص، قصه السحر -3



  
  
  

   105                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

كار شيطان است و ستارگان در آن ، ناميم درست آن است كه آنچه ما طلسم مي
آنان اين امور را به ستارگان نسبت مي دادند تا گمراهي و كفر خود  .تاثيري ندارند

محمد محمد جعفر به اين نكته پي برده و . را پنهان كنند و به مردم نيرنگ بزنند
طلسم كاري است كه ساحر با همكاري شيطان و يا بدستور او بر « :گفته است

هاي قيمتي و يا معجون مانند شمع و گل در  سنگ، چوب، فلزات، پارچه، كاغذ
مخصوص و به حجم و صورتي معين انجام مي دهد تا به يك نفر يا  شكل و زماني

  .»بيشتر و يا مال آنان ضرر برساند
شخص غيرساحر آن را بر موادي كه ذكر  تعويذه يا تميمه كاري است كه«

دهد تا مانع تاثير سحر يا فساد آن براي حامل آن تعويذه شود و يا  كرديم انجام مي
دهد تا تنها حامل يا صاحب آن از منفعت آن  انجام ميآن را جهت اهداف ديگري 

  1.»مند شود بهره
ل بيان كرده محمد محمد جعفر طلسم و روش انجام دادن و آثار آن را به تفصي

شوند و ماده و  طلسم ها با توجه به زماني كه در آن انجام داده مي«: گفته است و
گرفتار كردن شخصي معين  طلسمي كه ساحر براي. اهداف آن با هم اختالف دارند

براي شخص ديگري كه بخواهد به همان ، به يك بيماري مشخص انجام دهد
  .تاي نخواهد داش بيماري مبتال شوند فايده

طلسم حاوي كلمات و اشكال و نقوش و رموزي است كه بر آن نوشته يا 
و  شوند ميكاري و يا به صورت برجسته و رنگي و غيررنگي بر آن نقش بسته  كنده

ها در نهايت سختي و دقت هستند كه اشخاص عادي از فهم وحل آن  تمام اين
انسان در شناخت از اين روي لفظ طلسم بر خط بدو چيزهاي ديگري كه . عاجزند

  .اطالق مي شود، آنها متحير است
تواند طلسم  دارند كس ديگري نمي بجز ساحراني كه در كار خود مهارت كامل

چرا كه انجام دادن طلسم نيازمند شناخت كاملي از شياطين و درك ، را انجام دهد
ستارگان و چيزهاي بسيار ديگري است كه عمل ، فلزات، گياهان، عميقي از بذرها

  .ها نياز دارد ساحر به آن
                                           

 .215ص، السحر، محمد محمد جعفر -1
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د نگرد كند و سپس فاسد مي ها تاثيرشان چند روز ادامه پيدا مي برخي از طلسم
ماند  برخي ديگر تا چند ماه يا چند سال تاثيرشان باقي مي. دنمگر اين كه تكرار شو

كند و اين خيلي كم  مدتي طوالني ادامه پيدا مي ها تا تاثير برخي ديگر از طلسم و
ها خيلي  ي اين طلسم ها با دلها و بازوبندهايي مناسب آن اين روي معالجه از. است

كند و برخي ديگر در  طلسم ها را انسان با خود حمل مي برخي از. آسان است
شوند  ون زمين يا قبرهاي متروكه دفن ميشوند و يا در در مسير وزش باد آويزان مي

برخي هم سوزانده  .شوند ته ميها انداخ درياها و چاه، ها و يا در آب رودخانه
ها برسد  برخي از طلسم ها هم اصالً نبايد آتش به آن برسد و اگر به آن. شوند مي

  .شود كه خورده يا نوشيده شود ولي هيچ طلسمي يافت نمي، شوند فاسد مي
گيرد و  وقت زيادي از ساحر مي، ساختن طلسم با توجه به اهميت و هدف آن

كار خود آمادگي كامل پيدا كند و مواد و بخورهاي الزم را  ساحر بايد قبل از شروع 
برد  ي شخصي كه طلسم را بر ضد او بكار مي اطالعات الزم را درباره، تهيه كند

هاي سحرآميز و رموز و  دايره، اي را تحريك كند شياطين ويژه، بدست آورد
ي بخواند و هايي شيطان ها بايد عبارت هاي آن را رسم نمايد و در كنار اين نقش
  1.»اي را بپوشد هاي ويژه لباس

  ها تاثير طلسم
هايي كه مشاهده كرده است مهري است كه بر آن  گويد يكي از طلسم ابن حزم مي

نگه . صورت عقرب نقش بسته است در زماني كه ماه در برج عقرب قرار دارد
  .داشتن اين مهر براي جلوگيري از عقرب گزيدگي مفيد است

چرا كه ما خود ، ها ممكن نيست دفع طلسم«: گويد ن ميابن حزم همچني
ها تاكنون هم در روستاهايي وجود دارد كه حتي  ايم كه آثار اين طلسم مشاهده كرده

كه هيچ لشكري جز با زور وارد » كسر قسطه«در . شود ملخي هم به آنجا وارد نمي

                                           
 .216-215صص، السحر -1
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و اين آثار ، ودش ها ديده مي شود و جاهاي بسيار ديگري آثار اين طلسم آنجا نمي
  1.»كنند هاي معاند آن را انكار نمي آنقدر زياد هستند كه جز انسان

خبر داده است كه فرانسويان » كريگوري«محمد محمد جعفر ذكر مي كند كه 
هاي فلزي پيدا كردند كه  كندند طلسم زماني كه زميني را جهت ساختن پل بر آن مي

و مار و آتش و حشرات   ها عكس موش بر اين طلسم. ها نكردند توجه زيادي به آن
. ها را به رودخانه انداختند ها نكردند و آن كارگران توجهي به اين طلسم. ديگر بود

هاي فراوان و حشرات ديگر  يس با فوران زياد آتش و موشاز آن زمان به بعد پار
  .ها از چنين مشكالتي در امان بود در حالي كه قبل از اين طلسم، مواجه شد

هنگامي كه سلطان محمد : گويد مي» ريشيليو«رئيس كتابخانه » جافاريل اكژ«
پيدا  اي را به شكل مار بزرگي لشكريان او مجسمه، دوم شهر قسطنطنيه را فتح كرد

ي  لشكريان اين مجسمه، كردند كه دهان ساخته شده از برنز خود را باز كرده بود
و از زماني كه اين مجسمه ، كنندمصنوعي را ويران كردند تا مارها را از شهر دور 

اند و تاكنون نيز اين خزندگان  خزندگان در اين شهر زياد شده، نابود شده است
  2.وجود دارند

ها جزو  و اين، دور از واقعيت هستند، اند تمام اين چيزهايي كه ذكر كرده
تواند شهر  و گرنه چگونه طلسمي مي، خرافاتي هستند كه از خردمندان به دورند

تواند مارها را  ي يك مار چگونه مي سوزي حفظ كند و يا مجسمه از آتش را رگيبز
ولي اين دروغي است كه ، از وارد شدن به شهر بزرگي مثل استانبول منع كند

  .كنند ها بدون تحقيق آن را تصديق مي عقل

  كند مدتي كه در آن تأثير سحر و طلسم ادامه پيدا مي
، رود چند ماه و يا چند سال تاثيرشان از بين مي بيشتر سحرها بعد از چند روز يا

ماند و ديده شده است كه  هاي طوالني باقي مي ولي تاثير برخي از سحرها تا مدت

                                           
 .2/4، الفصل في الملل و األهواء و النحل، زمابن ح -1
 .228ص، السحر، محمد محمد جعفر -2



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         108
 

هاي مختلفي مبتال  كنند به مصيبت را نبش مي ها بسياري از كساني كه قبر فرعون
مام كشف قبل از ات» توت عنخ آمون«كاشف قبر » لوردكانارافون«مثالً ، شوند مي

، هاي مالي فراواني مبتال شد مقبره و بعد از آنكه به مشكالت خانوادگي و خسارت
  .از دنيا رفت

روزي كه همين مقبره را كشف كرد » كارتر«كاشف ديگر اين قبر يعني آقاي 
به قنّاري كه آن را در » كارتر«. انگيزي از مرگ نجات پيدا كرد بصورت شگفت

افتخار ، كرد منزل خود نزديك مقبره نگهداري ميقفسي در دفتر خود و يا در 
  .نمود مي

در روز كشف اين مقبره مار بزرگي از نوع كبري اين قناري را بلعيد و براي 
بعد از » كارتر«ولي آقاي ، هم كمين كرده بود تا او را از پاي در آورد» كارتر«آقاي 

خبر را منتشر كند و بلكه به قاهره رفت تا اين ، كشف مقبره به دفتر خود برنگشت
  .برخي از همراهان خود را مكلف كرد كه وسايل او را به قاهره منتقل نمايند

داخلي و ظريف يك موميايي مصري با ي بريتانيا تابوت  هم اكنون در موزه
ي حاكم و جزو  وجود دارد كه متعلق به يكي از افراد خانواده) 22542(شماره 

  .كاهنان است
آور  شگفتي، ي بريتانيا ثبت شده است طوركه در اسناد موزهداستان اين تابوت آن

ها از هزاران سال پيش  ي سحرهايي كه تاثيرآن است و بر نبوغ مصريان در زمينه
اين تابوت را از مصر » دوجالس مواري«آقاي . كند باقي مانده است داللت مي

و تمام كساني اي اين شخص بر. ي خود در لندن منتقل كند  خريد تا آن را به خانه
كه با اين تابوت در ارتباط بودند مشكالت و مصايب زيادي پيش آمدند تا اين كه 

  .از آن نجات دادند ي بريتانيا خود را با اهداي آن به موزه
سالح كمري خود را » دوجالس«در روز خريد اين تابوت و در حالي كه آقاي 

او اصابت كرد و در نتيجه ران اي از آن خارج شد و به ران چپ  گلوله، كرد تميز مي
  .او به عمل جراحي نياز پيدا كرد و در اثناي عمل جراحي جان خود را از دست داد
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كه او را در مسافرت » هوبلي«به يكي از همراهان خود به نام » السداگ«آقاي 
توصيه كرد كه اگر در اثناي عمل جراحي براي او اتفاقي ، به مصر همراهي كرده بود

  .لندن تحويل دهد» بيكر«به خواهر او در خيابات  را تابوت، پيش آمد
خود را براي وصيت دوستش آماده كرد و تابوت را به پورسعيد » هوبلي«آقاي 
ولي هنگامي كه به پورسعيد ، ي انتقال آن با كشتي به لندن را فراهم كند برد تا زمينه

. انتظار اوست رسيد ديد كه تلگرافي از لندن مبني بر كشته شدن برادرش در
» السداگ«ن كه تابوت را به خواهر آقاي هنگامي كه به لندن رسيد و قبل از آ

ش ناش افتاد و گرد  ش كه چهار ساله بود از پنجره خانهنيكي از فرزندا، تحويل دهد
  .خرد شد

آن را در يكي از ، اين تابوت را تحويل گرفت» السداگ«وقتي كه خواهر 
ي او شد مصايب  اي كه اين تابوت وارد خانه لحظه هاي سالن گذاشت و از گوشه

روزي كه آن تابوت را دريافت كرد دخترش در راه ، پي در پي او آغاز شدند
بعد از يك هفته شوهرش . مدرسه و بر اثر برخورد با يك ماشين از دنيا رفت

آشفته شد و ، و اوضاع مالي او وخيم شد، بخاطر وفات دخترش خودكشي كرد
ارواح را فرا ها و احضار گنندگان  را از دست داد و منجمان و واسطهاعصاب خود 
ي اين زن  اتفاق نظر داشتند كه وجود اين تابوت در خانه ي آنان خواند و همه

پس ، ها گرفته نمي شود شود كه جلوي آن موجب مصايب پي در پي براي او مي
تا اين تابوت را به آنجا  لرزه بر اندام اين زن افتاد و با موزه بريتانيا تماس گرفت

  .اهدا كند
اي در موزه گذاشته شود يكي از  هنگامي كه تابوت حمل شد تا در جاي ويژه

ي  د و عقالنيت هموطنان انگليسي خود را كه به خرافهحمل كنندگان تكبر ورزي
دهند  ها اختصاص مي اي را به آن ي آنان اعتقاد دارند و موزه ها و آثار فرسوده فرعون
و همين كه ، به سخره گرفت، ا همچون خادمان كار كنندجم ميهنانشان در آنتا ه

دچار شد و چند  يتابوت در جاي خود قرار گرفت اين حمل كننده به درد شديد
  .دقيقه به خود پيچيد و سپس در كنار تابوت بصورت مرده بر زمين افتاد
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ي اين  مسألهتمام كساني كه در انگلستان به آثار مصري اشتغال داشتند به 
. اي را جهت بررسي مشكل اين تابوت تشكيل دادند تابوت اهتمام ورزيدند و كميته

را مكلّف كرد تا چندين عكس را از » مانسل. أ. هـ «اين كميته شركت عكاسي 
ي خود را براي گرفتن  شركت هم نماينده، زواياي مختلف از اين تابوت بگيرند

ي شركت براي مأموريت ديگري كه در  ندهنماي، هاي مورد نظر ارسال كرد عكس
انتظار وي بود به شركت بازگشت و به آن مأموريت رفت وقتي كه از آن مأموريت 

دچار حادثه شد و انگشتان دست راست خود را از دست داد و ، به شركت بازگشت
  .هاي آن تابوت ناتوان گشت از گرفتن عكس

هاي آن عكس  ي از طرفهاي اين تابوت چاپ شدند بر يك هنگامي كه عكس
هاي خشم و  سن وسالي بود كه لباس كاهنان بر تن داشت و نشانه دختر يا پسر كم

اين ، ي كه از كساني كه قبل از عكس گرفتنوقت. ي او نمايان بود شر بر چهره
ي آنان اقرار  همه، تابوت را ديده بودند يا با آن ارتباط برقرار كرده بودند سؤال شد

هيچ نوع عكسي را بر هيچ يك از اجزاي اين تابوت مشاهده  كردند كه قبالً
  1.اند نكرده

  ي ژاپني سحر شده مجسمه
ي خود روايت كرده  در سفرنامه» امبرتسل. ج.س«ي انگليسي  اين قصه را نويسنده

  .است
المبرتس گفته است كه وي و همسرش طي يك مسافرت دريايي جهاني از 

ي خداي بخت ژاپني  حل عتيقه فروشي مجسمهدر م. كردند نژاپن ديد» كوبي«شهر 
اين . توجه آنان را به خود جلب كرد، كه از عاج ساخته شده بود 2»تي - هو«

. اي بود كه بر بالشي نشسته بود مجسمه به شكل مرد چاق متبسم نيمه برهنه
. ي اين مجسمه شد و تصميم گرفت كه آن را بخرد شيفته» ماري«همسرش 

                                           
 .18- 17صص، السحر، محمد محمد جعفر -1
 .آورند به اين كه اين مجسمه خدا باشد خدا لعنت كند خردهايي را كه ايمان مي -2
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، بيشتر شد كه فهميدند با وجود اينكه از عاج ساخته شده بودخوشحالي آنان زماني 
ظره شانسي غيرمنت بنابراين معامله براي آنان همچون يك خوش. ارزان قيمت بود

در كابين كشتي به خوبي آن را مورد بررسي . به نظر رسيد و مجسمه را خريدند
ج قديمي و داد كه اين مجسمه از عا رنگ روشن پوشش آن نشان مي. قرار دادند

ناب و به صورتي زيبا ساخته شده بود و هيچ عيبي نداشت بجز سوارخ كوچكي كه 
كه اين مجسمه از دندان يك فيل رسيد  به نظر مي .در قسمت پايين آن قرار داشت

لذا ، ساخته شده بود و اين سوراخ محل عصبي بود كه با دندان در ارتباط بود
  .عاج پر كرده بود ي مجسمه آن سوراخ را از خمير سازنده
هاي خود گذاشت و كشتي به  مجسمه را در يكي از كيف» ماري المبرتس«

هايش  ديدي را در دندانروز بعد خانم المبرتس درد ش. طرف فيليپين رفت
اين . اي نداشت ها را به او داد ولي فايده پزشك كشتي برخي مسكن. احساس كرد

اميد به سختي سپري كردند بخاطر دوازده روز به طول انجزوج گردش خود را كه 
در مانيل قبل از اين كه خانم المبرتس به دندانپزشك مراجعه . دردهاي طاقت فرسا

. هر دوي آنان به تب شديدي مبتال شدند و تمام مفاصل آنان درد گرفت، كند
دندانپزشك اشتباه كرد ، هنگامي كه خانم المبرتس در نهايت نزد دندانپزشك رفت

هايش را گرفت و بجاي اين كه شفا يابد  ود عصب يكي از دندانو با انبرك خ
  .دردش بيشتر شد
مجسمه به ، رفتي بعدي سفر كه كشتي راه استراليا را در پيش گ در مرحله
روز بعد آقاي المبرتس درد شديدي را . هاي آقاي المبرتس منتقل شد يكي از كيف

در استراليا با » كيرنس«و هنگامي كه در بندر  هاي خود احساس كرد در دندان
، هاي او سالم هستند دندانپزشك تاكيد كرد كه تمام دندان، دندانپزشك مشورت كرد

هايش متوقف شده بود ولي به محض اين كه  هنگام رفتن به دندانپزشكي درد دندان
بعد از دور روز با  .هايش دوباره شروع شد به كابين كشتي برگشت درد دندان

ي سوم  در مرحله. ورت كرد ولي همان اتفاق قبلي تكرار شدمش يدندانپزشك ديگر
هايش را يكي پس از ديگري  كه المبرتس نزد دندانپزشك رفت اصرار كرد كه دندان

هاي  و به محض كشيدن اولين دندان درد دندان، ها متوقف شود بكشد تا درد آن
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هايش  دانولي هنگامي كه المبرتس به كشتي برگشت درد دن، ديگر نيز متوقف شد
  .از قبل هم شديدتر گرديد

هايشان را در انبار گمرگ گذاشتند و درد  زن و شوهر كيف» دنييس«در 
ها به كابينشان برگشتند و  هايشان متوقف شد ولي در سفر به نيوزيلند كيف دندان

و » شيلي«ر طول سفر به د. هايشان هم دوباره شروع شد همراه با آن درد دندان
  . وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كرد »آمريكا«به سپس 

و او سخت ، به ديدار مادرزن كه يك خانم آمريكايي بود رفتند» نيويورك«در 
در همان روز . شد و آنان آن را به او اهدا كردند» تي -هو«ي  ي مجسمه شيفته
بنابراين ، بودند شروع به درد كردند هايي سالم و قوي هاي مادرزن كه دندان دندان

درزن آن مجسمه را به فال بد گرفت و آن را به دختر خود و همسرش برگرداند ما
با اين وجود اين دو زن و مرد تا آن موقع هم درد . »قدمش بد بود«: و به آنان گفت

هاي خود را به اين مجسمه ربط نداده بودند ولي آنان براي اولين بار به اين  دندان
مسافرت خود از آمريكا به انگلستان از ارتباط شك كردند زماني كه در آخرين 

كردند در كشتي خانمي اين مجسمه را به امانت از آنان  اقيانوس اطلس عبور مي
صبح روز بعد در حالي كه آن زن مجسمه را . گرفت تا آن را به شوهرش نشان دهد

به آنان گفت كه وي و شوهرش ديشب به دندان درد شديدي ، گرداند به آنان بر مي
در اين هنگام بود كه زن و شوهر فهميدند كه هر وقت مجسمه با آنان . اند بودهمبتال 
هايشان  درد دندان، اند تههايشان درد كرده و هرگاه از آن رهايي ياف دندان، بوده

با مرور وقايع روزهاي گذشته اعتقادشان به اين مسأله بيشتر . متوقف شده است
مجسمه را به دريا بيندازد ولي  در اين لحظه خانم المبرتس خواست آن .شد

شوهرش او را از اين كار منع كرد و مجسمه را با خود نگه داشتند تا به لندن 
  .برگشتند

هاي شرقي نشان  در لندن آقاي المبرتس آن مجسمه را به يك تاجر ژاپني عتيقه
آن تاجر به او پيشنهاد كرد كه فوري آن را بخرد ولي المبرتس گفت كه  داد و
خواهد  بلكه تنها چيزي كه مي، اند در مقابل اين مجسمه پولي را دريافت كندتو نمي

هايشان رهايي  كند اين است كه خود و همسرش از درد شديد دندان و آرزو مي
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در اين هنگام تاجر يكي از . يابند و تمام ماجراي مجسمه را براي تاجر نقل كرد
هاي سنتي ژاپني بر تن داشت  لباسدستياران خود را فرا خواند و پيرمردي ژاپني كه 

المبرتس از آنان  .دكردنبه بررسي مجسمه بيرون آمد و آن دو مرد با دقت شروع 
ي يكي از معابد در شرق ژاپن بوده و اين نوع  مجسمه» تي-هو«ميد كه هف

هايي از بخور را آنجا  سپس آن ژاپني چوب. شوند ها گاهي داراي روح مي مجسمه
  1.ندها المبرتس را به بيرون مغازه برد شديد ژاپني گذاشت و با فروتني

  تحليل ما از اين حوادث
چرا كه شايد اين وقايع ساختگي ، توانيم اين وقايع را باور كنيم به طور قطع نمي

باشد  ها اصلي ها تخيل نقش داشته باشد و يا شايد براي آن باشند و يا در ساختن آن
  .دان ولي نه به اين صورتي كه ذكركرده

اند واقع  در هر صورت اگر اين وقايع صحيح باشند و آنطور كه روايت شده
  .ستشده باشند پس براي شياطين نقشي در تمام اين وقايع بوده ا

  سحر ستارگان
كنند كه آنان در ساختن  ها ادعا مي در مبحث گذشته گفتيم كه صاحبان طلسم

از كساني » تاريخ سحر« جويند و در مبحث د ميدها از روحانيت ستارگان م طلسم
ها همان  اين. دهند ي ستارگان انجام مي پندارند سحر را بوسيله سخن گفتيم كه مي

كنند كه ستارگان  پرستان هستند اعم از مجوسيان و صابئياني كه گمان مي ستاره
  :و اين ستاره پرستان چند نوع هستند حيوان و هستي هستند، داراي تاثير در انسان

پرستند و معتقدند كه آنها داراي نفع و ضرر  رگان هفتگانه را ميگروهي ستا - 1
هايي  ها مجسمه اند و در آن هايي را ساخته اين گروه براي اين ستارگان خانه. هستند

                                           
راي اين اگر اين قصه مورد تصديق قرار گيرد پس بايد ب. 181-179صص، حقائق و غرائب -1

و گرنه مجسمه خود ، دهد كند و به او چنين تاثير مي مجسمه شيطاني باشد كه او را همراهي مي
 .نه ضرر رساند و قطعه جمادي است كه نه سود مي
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ها مناسك و شعايري را قرار  اند و براي آن را به نام اين ستارگان به تصويركشيده
ها و زيورآالت خاصي را  كنند و لباس اند كه طبق اين مناسك آنان را عبادت مي هداد

براي هر ستاره ، كنند ها حيوانات مخصوصي را قرباني مي مي پوشند و براي آن
  .حيواني كه مناسب آن است
اند مانند اوقات نماز  اي اوقات مخصوصي را قرار داده براي عبادت هر ستاره

وم حضرت ق. و معتقد به تصرف اين ستارگان در هستي هستند نزد مسلمانان
ابراهيم در بابل و غيربابل به اين كارها معروف بودند و حضرت ابراهيم بنابر آنچه 

آنان را مورد خطاب قرار داد و آنان را به چالش كشيد ، كه قرآن حكايت كرده است
   :رمايدف خداوند مي. هايشان را بيان كرد و ضعف خردها و گمراهي دل

 mZ  Y  X  W  V  U         T  S  R    ]  \   [
  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^
  d  c  b  a  `      _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut   s  r

   t  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  el   

  ) ٧٨ - ٧٥: األنعام(
، تها به او نموديمكه گمراهي قوم ابراهيم را در امر پرستش ب(و همان گونه 
از زمره  تا، ملك عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم )بارها و بارها نيز

هنگامي كه شب  )از جمله(   .)و بر راستاي خداشناسي رود(باورمندان راستين شود 
درخشان به نام (اي  ستاره) جا را پوشاند ي شب همهو تاريك(او را در برگرفت 

اين پروردگار من : گفت) بر سبيل فرض و إرخاءالْعنان(را ديد  )همشتري يا زهر
پرستان موجود در آن  ه ستارهبراي ابطال عقيد(اما هنگامي كه غروب كرد ! است
و به عبادت چيزهاي (دارم  كنندگان را دوست نمي غروبمن : گفت) محيط

 )در كرانه افق(طلوع و هنگامي كه ماه را در حال  .)گرايم پذير نمي ييرپذير و زوالتغ
ولي  !اين پروردگار من است :گفت )باز هم بر سبيل فرض و ارخاءالعنان(ديد 

بدون ، اگر پروردگارم مرا راهنمائي نكند: گفت، غروب كرد )آن هم(هنگامي كه 
و . خواهم بود )در وادي كفر و ضالل و جمعيت سرگشته(شك از زمره قوم گمراه 

دوباره بر سبيل فرض و (ديد  )در كرانه افق(ال طلوع هنگامي كه خورشيد را در ح
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 )از ستاره و ماه(اين بزرگتر  )چرا كه(اين پروردگار من است  :گفت )ارخاءالعنان
بيگمان من از آنچه انباز خدا  !اي قوم من :گفت، اما هنگامي كه غروب كرد !است
   . )دارم و تنها رو به خدا مي(كنيد بيزارم  مي

اي هر حرفي نويسند و بر را مي» ابجد«ساني هستند كه حروف گروه دوم ك - 2
ها و غيره را بر آن  ها و مكان دهند و نام آدميان و زمان عدد مشخصي را قرار مي

ها را به روش خاص خودش جمع و كسر و اثبات  آنگاه آن، كنند جاري مي
. دنمي ده گانه معروف نزد اهل حساب نسبت هاي دوازده و آن را به برج نمايند مي

كند حكم به  سپس بر اساس اين قواعد و با توجه به آنچه كه شيطان به او الهام مي
  .دنده وشبختي و بدبختي و غيره ميخ

ن مرد و همسرش كنند و بي ها را عوض مي خاطر نامدين بسياري از آنان ب
اندازند و معتقدند كه اگر در يك خانه جمع شوند يكي از آنان زنده  جدايي مي

  .ماند ينم
شوند كه  كنند و مدعي مي اين افراد گاهي هم در مورد مسايل غيبي حكم مي

فالن بچه پسر و فالن بچه دختر ، دار نمي شود شود و فالني بچه ار ميد فالني بچه
فالني شريف و فالني ، فالن شخص ثروتمند و فالن شخص فقير، خواهد بود

گويي كه او اين چيزها را براي . شود فرومايه و فالني محبوب و فالني مبغوض مي
اي  حتي فرشته، نه به خدا قسم اين چنين نيست. نويسد جنين در شكم مادرش مي

داند تا از پروردگار خود نپرسد كه اين  نويسد اين چيزها را نمي ها را مي كه اين
بدبخت يا خوشبخت است و روزي و اجلش چگونه خواهد ، كودك پسر يا دختر
اما اين  .نويسد ها را مي گويد و او آن چيزها را به فرشته مي بود؟ خداوند اين

ست كه علم به آن به خدا اختصاص افتراگر مدعي آگاهي از چيزي ا يدروغگو
هايي كه خود بافته است  كند كه او با صنعتي كه خود ساخته و دروغ ارد و ادعا ميد

او را تصديق كند  هر كس و اين بزرگترين شرك در ربوبيت است و، آن را مي داند
  .خدا پناه بر. شود افر ميو در اين زمينه به او اعتقاد پيدا كند ك

چرخش افالك و طلوع و غروب و اقتران و افتراق  روهي كه به حركت وگ - 3
دند كه هر ستاره در حركات انفرادي خود داراي تاثيراتي كنند و معتق ها نظر مي آن
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ي باال رفتن و  ي تاثيرات ديگري است در زمينهو هنگام اقتران با ستارگان ديگر دارا
گاهي هم اين . ها و وقوع حوادث وزش بادها و آرام شدن آن، ها پايين آمدن قيمت

» أنواء«طلب باران بوسيله . دهند به صورت مطلق به ستارگان نسبت ميامور را 
جزو اين قسم به حساب ) در مشرق آن غروب يك ستاره در مغرب و طلوع رقيب(

  .آيد مي
گروهي كه به منازل بيست و هشتگانه ماه نظر مي كنند و معتقدند كه اقتران و 
افتراق ماه با هر يكي از اين منازل داراي تاثيرات خاصي است و اين اقتران و افتراق 

  1.شود جدا كردن و غيره مي، جمع كردن، بدبختي، باعث خوشبختي
» أنواء«نامند و اين  مي» واءأن«ها آن را  منازل ماه همان چيزي است كه عرب

مطلع  ها در طول سال بيست و هشت ستاره هستند كه براي هر كدام از آن
هر سيزده شب يكي از اين ستارگان هنگام طلوع فجر در مغرب . مشخصي است

اگر  .كند ي مقابل آن در همان ساعت در مشرق طلوع مي شود و ستاره ناپديد مي
هاي جاهلي آن را به  عرب، باريد ها باراني مي هنگام اين طلوع و غروب ستاره

  2.دادند شد نسبت مي اي كه در مغرب ناپديد مي ستاره
خداوند متعال در قرآن كريم بيان كرده است كه خورشيد و ماه و ستارگان از 

ها را بر اي منفعت بندگان خود مسخر كرده  هاي خدا هستند كه آن آيات و نشانه
خدا هستند و شايستگي اين را  نقهور و مسخّر آفريدگابنابراين ستارگان م. است

و ضرري براي خود  توانند هيچ نفع ا نميه ينوند و اندارند كه بجاي خدا پرستش ش
  .داشته باشند چه رسد به ديگران

 ml  k  j  i  h  l)خورشيد و ماه و «) 54: اعراف
  .»ستارگان را آفريده است و جملگي مسخر فرمان او هستند

                                           
 .1/524، معارج القبول -1
 .2/61، شرح نووي بر مسلم: مراجعه كن به -2
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 m  §  °  ¯  ®¬  «   ª  ©     ¨l )و از « )٣٧: فصلت
براي خورشيد و ماه سجده . شب و روز و خورشيد و ماه است، هاي خدا نشانه
  .»نكنيد

 m  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  gl )٦١: الفرقان  (
هايي را به وجود آورده است و  واالمقام و بزرگوار است خدايي كه در آسمان برج«

  .»و ماه تابان را قرار داده است) فروزان خورشيد(اغ در آن چر
خداوند همچنين بيان كرده است كه اين ستارگان را به وجود آورده است تا 

ها راه يابند و نيز تا زينتي  ي آن هاي خشكي و دريا بوسيله بندگان او در تاريكي
  .براي آسمان و رجم كنندگاني براي شياطين باشند

m  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  :خداوند فرموده است

o l)و او كسي است كه ستارگان را براي شما آفريده است تا در «) ٩٧: األنعام
  .»ها رهنمود شويد هاي خشكي و دريا بدان تاريكي

هايي  و نشانه«) ١٦: النحل( m   Q  P  O  NMl : و فرموده است
  .»شوند يآنان با ستارگان رهنمون م) در شب(و ) پديد آورد(

m  `          _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  :و نيز فرموده است
  r  q  p  o  nm  l  k           j  i   h  g  f  e  d  c  b     a

  y  x  w  v   u  t  sl )ما نزديكترين آسمان « )١٠ - ٦: الصافات
ان متمردي كامالً حفظ ما آن را از هر شيط. ايم را با زينت ستارگان آراسته) به شما(

و (دزدكي گوش فرا دهند ) كه فرشتگانند(توانند به گروه واالمقام  آنان نمي. ايم كرده
آنان سخت . رود چرا كه از هر طرف به سويشان نشانه مي، )اسرار غيب را بشنوند

اما از آنان هر كه با ، شوند و براي آنان عذابي كامل و هميشگي است طرد مي
  .»كند او را دنبال مي) ي آسمان(آذرخشي سوراخ كننده ، معي كندسرعت استراق س

: خداوند متعال اين ستارگان را به سه هدف آفريده است«: گويد مي :قتاده 
 براي يا اي براي هدايت و راهيابي و رجم كننده وسيله، ها را زينتي براي آسمان آن

در ، ستارگان دريافت كند ها را از اين پس اگر كسي جز اين. شياطين قرار داده است
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ملكف  يي خود را از دست داده و خود را به چيز واقع از خود چيزي گفته و بهره
  .كرده است كه بدان آگاهي ندارد

خبر از اوامر الهي از اين ستارگان كهانت را پديد آورده و  برخي از مردمان بي
چنين و چنان ، فالن ستاره ازدواج كند) طلوع يا غروب(كسي كه با : اند)گفته(

چنين و چنان ، فالن ستاره مسافرت كند) طلوع و غروب(شود و هر كس كه با  مي
چنين و چنان ، فالن ستاره بچه به دنيا بياورد) طلوع و غروب(شود و هر كس با  مي
اي امكان دارد كودكان  هر ستاره) طلوع و غروب(در حالي كه با . شود مي

زيبا يا زشت متولد شوند و علم به اين ، بلندقد، كوتاه قد، پوست سياه، پوست سرخ
. آيد ستاره يا اين چهارپا يا اين پرنده به هيچ وجه علم به غيب به حساب نمي

m  d      c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X : خداوند مقرّر داشته است كه

  el )جز دانند  ها و زمين هستند غيب نمي كساني كه در آسمان«) ٦٥: النمل
  .»شوند قت برانگيخته ميدانند چه و و نمي خدا

محكم و صحيح است و اصل آن در صحيح بخاري به ، اين كالمي بزرگ
» في النجوم«باب » الطب«ابوداود در سنن خود در كتاب . صورت معلق آمده است

ابوبكر بن أبي شيبه و مسدد المعني به نقل از يحيي بن عبيداهللا بن : گفته است
به ما خبر دادند كه  سوليد بن عبداهللا از يوسف بن مالك از ابن عباس اخنس از 

در واقع بخشي از ، گيردهر كس بخشي از نجوم را فرا«: استفرموده  صپيامبر
بر فراگيري سحر ، سحر را فرا گرفته است و هر چه قدر بر فراگيري نجوم بيفزايد

  .ر كرده استرا هم ذك» منازل ماه«ابوداود حديث نَوء » افزوده است
من «: فرمود صعبد بن حميد از رجاء بن حيوه روايت كرده است كه پيامبر

تصديق منجمان و تكذيب قضا و قدر و ظلم : ترسم بر امت خود تنها از سه چيز مي
  .كردن به پيشوايان

ابن عساكر به صورت حديث مرفوع از ابومحجن روايت كرده و آن را حديثي 
، ظلم كردن به پيشوايان: مت خود از سه چيز مي ترسمبر ا«: حسن دانسته است

  .»ايمان آوردن به منجمان و تكذيب قضا و قدر
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من بعد از «: اند روايت كرده سبه صورت مرفوع از انس ابويعلي و ابن عدي
تكذيب قضا و قدر و ايمان آوردن به : ترسم خود بر امتم از دو خصلت مي

  1.»منجمان

                                           
مان و بيان اين گمراهي اطالع خواهي از گمراهي منج اگر مي. 526- 523صص، معارج القبول -1

 .مراجعه كن 2/125، پيدا كني به كتاب مفتاح دارالسعاده ابن قيم
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  مبحث دوم
  )ادوي ناشي از خيالج(سحر تخييل 

هاي  اين نيرو همان است كه در صورت، در آدمي نيرويي است كه متخيله نام دارد
اين تصرف گاه با ، دخل و تصرف مي كند، محسوس و معاني جزئي برگرفته از آن

، سر و يا بدون سر مثالًً تصور انساني دو، ها و گاه با تفصيل آنهاست تركيب صورت
و اگر وهم آن را صرفاً در  »مفكره«قل به كار گيرد چنين نيرويي را اگر ع
  1.گويند» متخيله«محسوسات استفاده كند 

گويند به دو شيوه  تخييلي كه پژوهندگان در مسائل سحر از آن سخن مي
  :پذيرد صورت مي

اي خاص در آن تصرف  آنكه ساحر متوجه قواي مخيله شود و به گونه - 1
اليد و تصاويري را كه از آن در نظر دارد به وي انواعي از خياالت و تق، نمايد

كند و سپس با نيروي مؤثر درون خويش آن را به حواس بينندگان  متخيله القا مي
نگرند كه گويي در عالم خارج  در نتيجه بينندگان طوري به آن مي، دهد تنزل مي

ن همانگونه كه از برخي ساحرا، در حاليكه اصالً وجود خارجي ندارد، موجود است
دادند با آنكه وجود  ها و نهرها و قصرها را به بيننده نشان مي حكايت شده كه بستان

  2.نامند مي) شعبده(» شعبذه«و » شعوذه«اين كار را فالسفه . خارجي نداشتند
از آن جمله آنكه ، هايي از اين نوع سحر را بيان نموده است ابن بطوطه نمونه

دانشمندي او را بر ، تراشيد را ميگذار ريش و ابروان خويش  گمراهي بدعت
تراشيدن ريش نكوهش كرد و آن گمراه مبتدع ناگهان فريادي زد و ريش سياه 

بار سوم فرياد زد و سر ، دوباره فرياد كشيد ريش سفيد و زيبا شد، فراواني پيدا كرد
  3.ريش گشت بر آورد چون حال نخست بي

                                           
 .176ص، تعريف جرجاني -1
 .926ص، مقدمه ابن خلدون -2
 .1/50، رحله ابن بطوطه -3
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كند كه او  نقل مي) چين دانشمندان ساكن در زا(دين سنجاري از أوحدالهمو 
ن عابد دست او را گرفت و اوحدالدين چنان آ، بر مرد عابدي در غاري وارد شد

گذار در آن بر تختي  ن عابد بدعتيوهي است كه همكپنداشت كه در قصر باش
ها در  و ميوه] اند ايستاده[و اسر دارد و كنيزهاي زيبا در دو طرف  نشسته و تاجي بر

 خواهد مي الدين خيال كرد كهحدأو، ريزند فرو مي] جاري استكه در آن [رودهايي 
تا آن را بخورد اما ناگهان خود را در غار و در پيشگاه آن عابد گمراه  رداي بردا ميوه

  .خنديد ديد كه داشت به او مي
  1.ابن بطوطه خود آن عابد را ديده و برخي از عجايب او را مشاهده كرده است

ي را ديد كه يك گوي چوبين داراي باز ين شعبدهدر چ] ابن بطوطه[گويند 
هاي درازي از آنها گذشته بود را برداشت و به هوا  هاي متعدد كه رشته سوراخ

آنگاه كه جز اندكي ، ها پنهان شد گوي چوبي آنقدر باال رفت كه از ديده، پرتاب كرد
به آن  از رشته در دستش باقي نماند به يكي از شاگردانش فرمان داد تا خود را

باز سه بار او را  شعبده، ها پنهان شد بياويزد شاگرد نيز آنقدر اوج گرفت كه از ديده
تا آنكه خود نيز خشمناك كاردي به دست گرفت و ، صدا زد اما جواب نشنيد

سپس دست شاگردش را به زمين ، خويش را به رشته آويخت و از نظر پنهان شد
ار دست او و سپس پاي ديگرش را و بعد ديگر ب، انداخت و بعد از آن پاي او را

زد و  سپس خود نيز پايين آمد در حالي كه نفس نفس مي، الشه و سرش را
و با زبان چيني با او  آنگاه در پيشگاه امير زمين بوسيد، اش آغشته به خون بود جامه

بعد از آن اعضاي آن كودك را . و امير فرمان داد تا به او چيزي بدهند سخن گفت
ابن . ت و به هم چسباند و با پاي خود به آن لگد زد تا كودك سالم برخاستبرگرف

تا آنكه ، من از آن شگفت زده شدم و هراسي در دل احساس كردم: گويد بطوطه مي
قاضي «و در آن لحظه  دوايي به من نوشاندند كه ترسم را برطرف ساخت

اال رفتني در كار بود و به خدا سوگند كه نه ب: كنار من بود و به من گفت» فخرالدين
  2.اي بود و بس هر آنچه كه بود شعبده، نه پايين آمدني و نه بريدن عضوي

                                           
 .2/725، رحله ابن بطوطه -1
 .2/731، رحله ابن بطوطه -2
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ساحري را ، كند كه وي نزد يكي از پادشاهان هند صديق حسن خان نقل مي
سپس هر عضوي را ، ديد كه دو كودك خويش را بياورد و آنان را تكه تكه ساخت

سپس فرياد برآورد ، را اثري از آن اعضا نديد به سويي پرتاب نمود تا آنجا كه كسي
به تنهايي پايين ) از آن اعضا(ناگهان حاضران متوجه شدند كه هر عضو  و گريست؛

  .آمد و به ديگري پيوست و هر دو كودك چون گذشته سالم برخاستند
گويند بزرگترين مشغله ذهني هيتلر به هنگام اشغال  محققان معاصر مي

را ) وولف ميسينگ(بود كه مردي لهستاني به نام  اني دوم آندر جنگ جه) لهستان(
چنان مشهور بود كه آن مرد در مقام يك . دستگير و زنده يا مرده به برلين ببرد

وي قبل از اشغال لهستان . اي است دان پيشگو داراي نيروهاي خارق العاده غيب
پيدا خواهد  پيشگويي كرده بود كه هيتلر جنگ را خواهد باخت و سرانجام بدي

، بيني عقيده داشت گويي و طالع و چون هيتلر آدم بدبيني بود و به پيش كرد
انتقام ، گويي او را به دل گرفته و تصميم گرفت اگر روزي دستش به وي برسد پيش

  .خود را بگيرد
اما ، پناهنده شود) مسكو(توانست در آخرين لحظه بگريزد و به ) ميسينگ(

زيرا ، برد بود كه از گرماي سنگ سوزان به آتش پناه ميرفتنش به آنجا چون كسي 
  .گرفتار آيد) استالين(او از چنگ ديكتاتوري گريخت تا به چنگ ديكتاتور ديگري 

ديكتاتور شوروي داستان و ماجراي او را شنيد و تصميم گرفت تا قدرت 
الي خواست تا نيروهاي خي) ميسينگ(او را آزمايش كند؛ و او خود از ) پاتي تله(

  .دعاي خود را در سرقت يكي از بانكهاي شوروي به كار گيردمورد ا
بانك بزرگي را در مسكو انتخاب كرد كه كسي در آن وي را ) وولف ميسينگ(
با قدمهاي استوار وارد بانك شد و نزد ) ميسينگ(شناخت در روز تعيين شده  نمي

را كه برگ سفيدي اي خود نشسته بود رفت و  ي كه پشت پيشخوان شيشه تحويلدار
به . اي را مقابل او قرار داد از يك دفتر كنده شده بود به او داد و كيف خالي گشوده

به او فرمان داد تاصد هزار روبل به او بدهد؛ تحويلدار به برگه نگاه ) تله پاتي(شيوه 
معتبري ) چك(اي ترديد نكرد كه آن برگه  او لحظه، كرد و با دقت آن را كاويد
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هاي اسكناس را از آن بيرون آورد و صد  د را گشود و بستهصندوق خو است؛ فوراً
  .هزار روبل را به تمامي در كيف او نهاد

تا آنكه مردان استالين پولها ، كيف را برداشت و از بانك خارج شد) ميسينگ(
  .را نزد او يافتند و سرقت او از بانك محرز شد

سكناس را به او هاي ا بستهپس از آن براي بار دوم نزد تحويلدار رفت و 
بازگرداند تحويلدار متحير به او و پولها و برگه سفيد مقابل خويش نگاه كرد و در 

  ...اثر يك ايست قلبي به زمين افتاد
از ) ميسينگ(اما ، بخت با تحويلدار يار بود و او از آن ايست قلبي جان بدر برد

خواست  بود كه استالين ميآزمايش ديگري منتظر او . چنگ استالين رهايي نيافت
  .اطمينان حاصل كند) ميسينگ(بدان وسيله شخصاً از نيروهاي استثنايي 

وارد ) كرملين(نامه كتبي به دفترش در  تالين از او خواست كه بدون اجازهاس
زيرا چنين اشخاص حتي ، خواستند به دفتر او بروند برخالف كساني كه مي. شود

بايست اجازه كتبي  هم بودند ميكمونيست شوروي  اگر فرمانده جنگي و يا رهبران
نزديك شد و فضاي بيرون ) كاخ كرملين(در روز تعيين شده مردي به . گرفتند مي

اسلحه ، چون به در ورودي رسيد نگهبانان به نشانه سالم. آن را پشت سر گذاشت
از  و آن مرد سالنهاي كرملين را يكي پس از ديگري پيمود و خويش را باال گرفتند

و در مقابل ديدگان نگهبانان و مردان امنيتي كه همه جا پراكنده بودند باال  ها پله
تا اينكه به اتاق آجودان استالين ، دادند همه به هنگام عبور به او سالم مي، رفت
را تا دفتر استالين همراهي ) ميسينگ(و سالم داد و ، او نيز از جا برخاست، رسيد
در اين هنگام . مي خم شده بود در را براي او گشودو در حالي كه به تما كرد

ناگهان خود را ، استالين چشم از اوراق مقابل خويش برداشت و به مهمان نگريست
  !!يافت) ميسينگ(رودرروي 

او به نگهبانان و مأموران : بعدها كار خود را چنين تفسير كرد) ميسينگ(
 رئيسي كه آنان را در اين ، ستا) بيريا(اطالعاتي چنان الهام كرده بود كه خود

او تنها . همن رئيس خوفناك تشكيالت اطالعاتي شوروي. مناصب گماشته است
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خواست نزد استالين  هر وقت كه مي ه وزنست بدون كسب اجااتو كسي بود كه مي
  1.برود

  .بندي است چشم، نوع دوم از سحر تخييلي
به سبب عوارضي  اساس اين نوع بر آن استوار است كه نيروي باصره گاه 

به همين دليل خطاهاي چشم بسيار ، بيند اشياء را خالف آنچه كه در واقع هست مي
نگرد كشتي را  بيني كه شخص سوار بر كشتي آنگاه كه به رودخانه مي است آيا نمي

همين دليل آن است كه شيء ساكن گاه در حال ، پندارد ثابت و رود را متحرك مي
كه به ، هاي باران به همين ترتيب قطره. تحرك ساكنشود و جسم م حركت ديده مي

شوند و يا فتيله آتش كه به هنگام چرخاندن به  صورت يك خط مستقيم ديده مي
و يا حبه انگوري كه در آب به اندازه هلويي مشاهده  شود اي ديده مي صورت دايره

  .رسد كي كه در مه بزرگ به نظر ميگردد و آدم كوچ مي
: گويد سوره بقره سخن رازي را به اختصار آورده و مي ابن كثير در تفسير

رود و متوجه چيز  گاه به خطا مي بر اين است كه چشم) چشم بندي(اساس آن «
باز حاذق و ماهر به ظاهر  ماند مثالً يك شعبده از ديگر اشياء غافل مي، خاصي شده

شمانشان را دهد تا بينندگان را به سبب آن شگفت زده كند و چ كاري را انجام مي
به محض آنكه ناظران به آن خيره و مشغول شدند با سرعت هر ، به آن خيره نمايد

چه تمامتر كار ديگري را انجام مي دهد و در اين هنگام است كه بينندگان چيز 
  .شوند زده مي اي مي بينند و از آن شگفت غيرمنتظره

يد و ذهن بيننده باز سكوت اختيار كند و چيزي نگو آن شعبده درحالي كه اگر 
نچه بينندگان هم آ، دهد متوجه نسازد را با كالم خود به طرف ضد آنچه كه انجام مي

  .شوند دهد متوجه مي را كه انجام مي
باز به حس بينايي خلل و نقص  هر اندازه كار شعبده: گويد ابن كثير در ادامه مي

در جاي بسيار روشن يا ، زبا كند؛ مثالً شعبده كار زيباتر جلوه مي، بيشتري وارد سازد
  1.خيلي تاريكي بنشيند تا حس بينايي به كارهاي او واقف نشود

                                           
خواب : ي با عنوان و مقاله 1984رس ما 99؛ شماره54ص) الدوحه(مجله قطري : نگا -1

 .مغناطيسي و اسرار پنهان در جهان و سياست اثر محمد الغرب موسي
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آيات ، ساحران فرعون از اين گونه بوده است ابن كثير معتقد است كه سحر
. ي بوده استبند قرآن نيز به اين نكته تصريح دارند كه سحر آنان تخييل و چشم

 )٦٦: طه( m V  U  T  S  R  Q    Y  X  Wl : فرمايد خداوند مي
موسي چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان بناگاه طنابها و عصاهاي آنان «

آوردن تخييل در اين آيه نص صريحي » روند خزند و تند راه مي اند و مي مار شده
±  m : همچنين در آيه ديگري به اين مطلب اشاره شده است. است بر اين مدعا

  µ  ´   ³  ²l )هنگامي كه وسائل جادوگري خود را « )١١٦: رافاع
زيرا واقع ساختن سحر بر چشمان مردم كه در اين آيه » بندي كردند بينداختند چشم

دليل آن است كه چشمان آنها چيزي غيرواقعي را تصور كرده است و ، آمده است
  .آگاه است) به حقايق(خدا 

زيرا ، نه سحر باشدآورد نيز از همين گو شايد آنچه كه دجال آن را مي
اند كه با او بهشتي و آتشي است اماحقيقت خالف آن چيزي  خبر داده صپيامبر

  .بهشت او آتش و آتش او بهشت است، بيند است كه شخص مي
، معه جنه و نار: (فرمودند صدر صحيح مسلم از حذيفه روايت شده كه پيامبر

وزخ او بهشت و بهشت او د، با او بهشتي است و دوزخي[ 2)فناره جنه و جنته نار
  ].دوزخ است

در  صهمچنين در صحيح بخاري و مسلم از حذيفه روايت شده كه پيامبر
همانا با او آبي ( 3»فناره ماء بارد و ماؤه نار، إن معه ماء و نارا«: مورد دجال فرمودند

در صحيح مسلم عالوه ) آتش او آبي است سرد و آب او آتشي است، است و آتشي
  ).آگاه باشيد كه هالك نگرديد( )فالهتلکوا(: است بر آن آمده

                                                                                                      
 .1/55، تفسير ابن كثير -1
 .2934شماره حديث ) 4/2248(باب ذكر الدجال ، مسلم در كتاب الفتن آن را روايت كرده -2
مسلم در كتاب الفتن باب ذكر  و) 13/90(فتح الباري ، اري در كتاب الفتن باب ذكر دجالبخ -3

 .2934ش) 4/2249(دجال 
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ألنا (: فرمود صديگري در صحيح مسلم از حذيفه آمده است كه پيامبرروايت 
أحدمها رأی العین ماء أبیض و األخر رأی . ریانیجمعه هنران ، أعلم ملا مع الدجال منه

مث لیطأطی رأسه  ،ضغمفلیأت الذی یراه نارا و لَی، فإما أدرکن أحد، العین نار تأجج
از ، به حقيقت من نسبت به آنچه كه دجال با خود دارد( 1)فیشرب منه فإنه ماء بارد

يكي به ظاهر آبي است سفيد و ديگري ، با او دو رود جاري است، خود او آگاهترم
اگر يكي از شما زمان دجال و كارهاي او را ، به ظاهر آتشي است كه مي جوشد

در آن فرو ، كند رود كه به صورت آتش مشاهده ميب) رودي(به روي ، دريافت
زيرا آبي سرد و گوارا ، سپس سر خود را به سمت پايين برده و از آن بنوشد، برود
  ).است

إنّ  رج ویخإن الدجال (: در صحيح مسلم روايت ديگري در حذيفه آمده است
ه الناس ناراً فماء بارد یرا الناس ماء فنار حترق و أما الذی یراه فأما الذی، معه ماًء و نارا

   2)یراه ناراً فإنه ماٌء عذب طیب من أدرک ذلک منک قلیقع فی الذیف، عذب
آنچه كه در ، كند  در حالي كه با او آبي است و آتشي همانا دجال ظهور مي(

و آنچه كه در نظرشان آتش است آبي سرد و  زانآتش سو، نظر مردمان آب است
پندارد  ان او را دريافت در آنچه كه آن را آتش مياگر كسي از شما زم. گوارا است

  ).همانا كه آن آبي است گوارا، در آيد
از جمله سحر تخييل كاري است كه ساحران در جداسازي ميان مرد و همسر 

آيد و به شكل  دهند در اين هنگام شيطان ساحر نزد زن زيبا مي او انجام مي
گيرد و در نتيجه فرد مورد نظر از  يهاي زشتي بر چهره آن زن زيبا قرار م صورتك

از آن سو نزد زن زشت و يا زني كه . پندارد آن زن تنفر پيدا كرده و او را زشت مي
شكل صورتك زيبايي صورت او را  رود و به ايي ندارد مياي از زيب بهره
  .كند مند شده و با او ازدواج مي در نتيجه شخص موردنظر به او عالقه، پوشاند مي

اندازد كه  صورت ميان مرد و زن او جدايي مي ساحر به اين: (گويد طبري مي
دهد تا  الف آنچه كه در واقع هست جلوه ميدر ذهن هر كدام از آنها ديگري را برخ

                                           
  .2935شماره حديث ) 4/2250(مسلم در كتاب الفتن آن را روايت كرده است  -1
  .2936شماره حديث ، همان -2
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زن و مرد را در نظر همديگر زشت گرداند و آن دو به هم پشت كرده و از همديگر 
حقيقت ساحر كه سبب در . دوري كنند و در نتيجه مرد زن خويش را طالق دهد
  1).جدايي ميان آن دو را پديد آورده جدا كننده اصلي است

گاه جداسازي انسان به وسيله آن چيزي است كه شيطان در دل و انديشه آدمي 
  .اندازد را از چشم مرد مي، كند كه در نتيجه آن زن القا مي

                                           
 .1/463، تفسير  طبري -1
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  مبحث سوم
  سحر مجازي: نوع سوم

  خييلتفاوت اين نوع با سحر ت: مطلب اول

هاي علمي و آگاهي بر خواص اشياء و تردستي و دروغ  اين نوع از سحر بر حيله
شود كه   شايد چنين پنداشته. نسبت به آدمهاي ساده لوح و نظاير آن استوار است

ساحري . اما اين تصور نادرست است، اين نوع از سحر از اقسام سحر تخييل است
، دهد او حركت مياي كه  كه با وسيله كه ريسماني را به شكل مار افعي در آورده

يا ، يا آنكه صورت سفيد خود را با رنگ به سياهي تبديل مي كند، كند حركت مي
اي مقاوم  زيرا ابتدا با ماده، سوزد كند و دستش نمي آنكه دست خود را در آتش مي

هيچكدام از اين اعمال از قبيل سحر تخييل ، به آتش دست خود را آغشته است
يا نتيجه تاثير در قواي ذهني فرد جادو شده ، مان گونه كه گفتيم تخييله، نيست

  .بندي است تا كارها را برخالف واقع ببيند است و يا در نتيجه چشم
او معتقد است كه . جز ابن القيم كسي تفاوت ميان اين دو را درنيافته است

 ،ود آمده استشيء ديده شده يا بيننده بوج در نتيجه تغييري كه در» سحر تخييل«
  .آيد پديد مي

مشاهده كنندگان كار ساحران فرعون يا در اثر تغييراتي كه در ريسمانها و 
هايي شيطاني پناه برده  مثالً اگر ساحران به روح(عصاها رخ داده بود جادو شدند 

) كنند باشند تا آن را حركت دهند و بينندگان گمان كرده باشند كه خود حركت مي
ها  سير و تحولي كه در بيننده بوجود آمده بود مسحور گشتند و طنابو يا در اثر تف

  .و عصاها را متحرك و جنبان مي ديدند در حالي كه واقعاً ساكن و ايستا بودند
گاه در خود ، دهد شكي نيست كه ساحر هر دو را انجام مي: گويد ابن قيم مي 

و گاه با  ه هست ببيندكند تا اشياء را خالف آنچه ك بيننده و احساس او تصرف مي
  .پناه جستن به ارواح شيطاني در اشياء محسوس تصرف مي نمايد
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ابن القيم به شدت مخالف آن نظر است كه سحر جادوگران فرعون را در نتيجه 
گويد شايد آنان در ريسمانها و عصاها  داند و مي هاي ساختگي آنان مي حيله

زيرا خاصيت ، شد حركت آن مي چيزهايي به مانند جيوه گذاشته بودند كه موجب
جيوه آنست كه چون در داخل چيزي ريخته شود و آن چيز در محل گرمي قرار 

  .آيد داده شود به حركت در مي
، زيرا اگر چنان بود، نظر آنان به داليل متعدد مردود است: گويد ابن القيم مي

جادو ، شد بلكه يك حركت واقعي بود و در نتيجه چنين كاري تخييل شمرده نمي
هاي مشترك  كردن چشم و سحر ناميده نمي شد بلكه فن و صنعتي بود از صنعت

m  X  W  V  U  T  S  R  Q : فرمايد در حالي كه خداوند مي. ميان مردم

   Yl )موسي چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان بناگاه طنابها «) ٦٦: طه
  »روند راه مي خزند و تند اند و مي و عصاهاي آنان مار شده

ها و عصاها با  گويند طناب واضح و آشكار است كه اگر آن گونه كه منكران مي
به عالوه اگر . چنين كاري ربطي به سحر ندارد، نيرنگي به حركت در آمده باشند

ها و عصاها و بيان و  چنان بود راه ابطال آن خارج ساختن جيوه از داخل ريسمان
بود و ديگر نيازي به انداختن عصاي موسي و هاي حاوي جيوه مي  افشاي محل

  .ها و عصاهاي ساحران نبود بلعيدن ريسمان
هايي نيازي به كمك گرفتن از  ست كه در اجراي چنين نيرنگا دليل ديگر آن
و فرعون هم نيازي به ، بلكه تنها مهارت سازندگان آن كافي است، جادوگران نيست

يشان و وعده پاداش ها در مقابل خواسته تعظيم و ارج نهادن به آنان و تسليم شدن
  .به آنان نداشت

m  o  n  m  l : گويند ها نمي همچنين در مورد اين قبيل نيرنگ

pl          )بزرگي كه به شما جادوگري آموخته، مسلماً او بزرگ شماست«) ٧١: طه «
اند و خالصه  ها مشترك زيرا تمام مردم در يادگيري و آموزش دادن صنعت«
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ست كه بخواهيم براي رد آن خود را به ا آشكارتر از آنساس بودن چنين نظري ا بي
  1.»زحمت بيندازيم

  هايي از سحر مجازي نمونه: دوممطلب 

اساس اين نوع از جادو بر . هايي از سحر مجازي آورده شود دوست دارم نمونه
ويش هايي است كه در آن جادوگر از زمان خ هايي علمي و يافته تردستي و نيرنگ

نمايد زيرا آنان  گيرد و كار جادوگران در چشم مردم بزرگ و عجيب مي پيشي مي
و اگر به راز آن پي ، نمي دانند كه چگونه مشاهدات خود را تفسير و تعليل كنند

  .شود حيرتشان برطرف مي، ببرند
  .بردند  ني كه به گنبد بيت المقدس زيتون ميراز پرندگا -1

د كه دانه هاي زيتون را ديدن ها پرنده را ميمردم شب اول آبريل هر سال صد
كردند و گنبد را  به گنبدي كه بر روي قبري در بيت المقدس بنا شده بود حمل مي

  .ساختند هاي زيتون پر مي از دانه
. اي كه آنجا مدفون است آنان معتقد بودند كه اين كار كرامتي است براي مرده

اي مشهور كه با  هبود جز نيرنگ نوازندماجرا چيزي ن. در حالي كه آن گونه نبود
  .هاي زيتون را به آنجا ببرند حيله خود پرندگان را وادار ساخته بود تا دانه

واقع امر آنست كه در آن . ابوبكر رازي اين داستان و راز آن را بيان كرده است
] روزي[ر حسب اتفاق زيست كه ب مي) أرجعيانوس(زمان نوازنده مشهوري به نام 

پرنده مهرباني ) برصله(اي ديد  در آن بيابان جوجه برصله، گذشت رايي مياز صح
داد و ديگر پرندگان  است آن جوجه برخالف ديگر پرندگان آواز اندوهگيني سر مي

آوردند و آن جوجه برخي را به هنگام نياز  هاي تازه زيتون را براي او مي دانه
  .ماندند ها نيز باقي مي خورد و برخي دانه مي

وازنده آنجا ايستاد و در حال آن جوجه تأمل كرد و دانست كه در آواز او كه ن
با ساير پرندگان متفاوت است نوعي از احساس درد و اندوه وجود دارد كه جلب 

                                           
  .572ص، التفسير القيم -1
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ساير پرندگان را دلسوز او ساخته است و آنان غذاي او را فراهم  كند و توجه مي
  .كنند مي

كه چون باد به آن اي شبيه سوت ساخت  هنوازنده وسيل] با الهام از اين كار[
نوزانده آنقدر دستگاه خود را آزمود تا به آن ، كرد زيد همان صدا را توليد مي مي

، بردند كرد و آن پرندگان به همان گونه كه براي آن جوجه غذا مي اطمينان پيدا
س اي هم جن كردند آنجا پرنده زيرا گمان مي، هاي زيتون را نزد او آوردند دانه

  .خودشان وجود دارد
نوزانده چون هدف خويش را نزديك و محقق شده دانست قصد هيكل 

كه آن هيكل را بر  عابدي، عابد پرسيد) أسترخوس(اورشليم كرد و از شب دفن 
او . به او گفتند كه وي در شب اول ماه آبريل دفن شده است پاي داشته بود

االي آن هيكل  نصب نمود و بر اي و توخالي ساخت و آن را بر ب اي شيشه مجسمه
. باالي آن نيز گنبدي بنا كرد و از مردم خواست تا  شب اول آبريل آن را بگشايند

هاي  صداي كرد و سيل پرندگان دانه) برصله(وزيد آن مجسمه به مانند  باد ميچون 
شد و  هاي زيتون مي آوردند تا آنكه هر روز قبه مملو از دانه زيتون را به آنجا مي

  1.اين كرامت آن شخص مدفون است دم چنان پنداشتند كهمر
از . داند بر مردم خويش را از  اين دست مي هاي بزرگان نصارا ابن كثير نيرنگ

در ) كنيسه القيامه(دادند مانند داستان  آن جمله است نورهايي كه به آنان نشان مي
ه به آن سرزمين مقدس و نيرنگي كه جهت داخل نمودن مخفيانه آتش به كنيس

هاي آن با ترفندي لطيف كه نزد توده مردم  ند و روشن ساختن چراغشد متوسل مي
اما كار  ،معترف بودند) ترفند(در حالي كه بزرگان نصارا خود به آن ، خريدار داشت

خواهند ياران خويش را بر دين خود گرد  خود را به اين بهانه توجيه كردند كه مي
  2.دانستند ست ميراه چنين كاري را درآورده و نگه دارند و در اين 

از همين گونه سحر روايت شده است كه مردي در زمانهاي پيشين به  
، به همين نيرنگ يك بت آهنين را در هوا نگاه داشت خاصيت آهنربايي آگاه بود و
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ها انجام داد  او اين كار را به وسيله ايجاد نيروي جاذبه مغناطيسي پيرامون آن بت
و مردم نيز به پرستش آن  شماست اين خداي: خوديش گفتسپس به قوم 

  .پرداختند
  شفاي بيماران -2

مردم در مورد بسياري از كساني كه ادعاي دينداري و تقوي دارند داستانهايي 
كنند كه گويا آنان بيماراني را كه پزشكان حاذق از معالجه آنها ناتوان  نقل مي

منصور حالج است كه  استانها قصه حسين بناز جمله اين د. اند شفا داده، اند بوده
بر مردم شهري از  بالد جبل وارد شد و در آنجا با بيماري مواجه شد كه كور و 

او برايش دعا كرد و از آب دهان خود در دستانش ريخت و ، گير شده بود زمين
سپس پاهاي او ، چشمان آن بيمار را با آن مسح نمود  تا بينايي خودر ا بدست آورد

  .مسح كرد و شخص بيمار فوراً برخاست و شروع به راه رفتن كرد را
اما حقيقت ماجرا فاش شد و مردم دا نستند كه اين از نيرنگهاي حالج بوده 

  .است
 آن، راز اين ماجرا آن گونه كه ابن كثير به نقل از خطيب بغدادي آورده است

از او به يكي از  ست كه حالج به يكي از ياران نزديك خود فرمان داد تا  قبلا
شهرهاي بالد جبل برود و به عبادت و پارسايي و زهد تظاهر نمايد و چون مطمئن 

 خود، اند شد كه آنان نزد او گرد آمده و او را دوست دارند و به او عقيده پيدا كرده
پس از چند روز وانمود كند كه زمين گير شده است و آن گاه  ا به نابينايي بزند ور

كارهاي شما سودي ، اي مردم نيكوكار: مداواي او تالش كنند بگويد كه مردم براي
را در خواب  صپس از گذشت چند روز وانمود كند كه پيامبر ، به حال من ندارد
در ) قطب(شود و  ميسر مي) قطب(شفاي تو فقط بر دستان : گويد ديده كه به او مي

و حالج  چنان است وآيد و خصوصيات او چنين  فالن روز و فالن ماه نزد تو مي
  !آيم خود به آن مرد گفت كه درست در آن وقت نزد تو مي

مرد به آن سرزمين رفت و مدتي را به عبادت و پارسايي و قرائت قرآن تظاهر 
سپس چنان وانمود كرد ، تا اينكه مردم به او عقيده پيدا كرده و عالقمند شدند، كرد

، سپس تظاهر به زمين گير شدن كرد، دكه نابينا گشته و مدتي به اين حال باقي مان
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وي ، مردم تا آنجا كه ممكن بود تالش كردند تا او را مداوا كنند اما سودي نداشت
كنيد نفعي به حال من  اي مردم نيكوكار تالشي كه شما در حق من مي: به آنان گفت

سالمتي و شفاي تو : گفت را در خواب ديدم كه به من  صو من پيامبر خدا ندارد
د بود و او در فالن روز و فالن ماه نزد و خواهد آمد؛ مردم خواه) قطب(دستان  بر

] چون اين سخن را شنيدند[كشاندند  كه در ابتدا داشتند او را با خود به مسجد مي
  .وي را بر دوش خود سوار كرده و به او احترام گذاشتند

فيانه وارد حالج مخ، فرا رسيد) و مورد توافق او و حالج(چون زمان موعود 
سپس وارد مسجد شد و ، شهر شد در حالي كه لباس پشمي سفيدي به تن داشت

مردم او را بر . در كنار ستوني بدون آنكه به كسي توجه كند مشغول عبادت شد
و براي عرض سالم  همان صفات و خصوصياتي يافتند كه آن مرد برايشان گفته بود

نزد مرد عليل منتظر شفا آمدند و آن گاه ، و كسب بركت به سوي او روان شدند
و آنان  او را برايم توصيف كنيد: مرد گفت، را به وي رساندند) قطب(خبر آمدن 

در  صاين همان مردي است كه پيامبر: مرد گفت، صفات او را برايش گفتند
مرا نزد او ، خواب به من خبر داده بود و فرموده بود كه شفاي من بر دستان او است

مرد با او سخن گفت ، مرد عليل را بردند و در پيشگاه قطب قرار دادندآنان ، ببريد
و خواب ... اي بنده خدا من پيامبر خدا را در خواب ديدم: و او را شناخت وگفت

حالج دستان خود را به آسمان بلند نمود و برايش دعا . خود را برايش تعريف كرد
. چشمان مرد را مسح نمودسپس آب دهان خود را در دستانش ريخت و با آن ، كرد

. او بينا شده بود، است  گويي هرگز بيماريي نداشته، مرد چشمان خود را گشود
و مرد  آب دهان خود گرفت و با آن پاهاي مرد عليل را مسح كرد زحالج دوباره ا

همه . بالفاصله برخاست و راه رفتن را آغاز نمود گويي كه هرگز عليل نبوده است
ناگهان مردم فرياد . اميران و بزرگان شهر نيز نزد حالج بودند مردم حاضر بودند و

بلندي سر دادند و تكبير و تسبيح گفتند و حالج را فراتر از نيرنگ و باطلي كه در 
  .حق آنان كرده بود بزرگ داشتند

كردند كه او  مردم آرزو مي، حالج مدتي با احترام و ارج فراوان نزد آنان ماند
خواستند مال فراوان ، آن گاه كه خواست آنان را ترك كند، دچيزي از آنان بخواه
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ما با ترك دنيا به اين ، من نيازي به مال دنيا ندارم: برايش گرد آورند اما او گفت
داشته ) ابدال(اما شايد اين دوست شما برادران و ياراني از ! ايم مقام و منزلت رسيده

آنان ، دهند كنند و صدقه مي يدر حال جهادند و حج م) طرسوس(باشد كه در مرز 
خداوند : گويد شيخ راست مي: مرد عليل شفا يافته گفت. به چنين مالي نيازمندند

بقيه عمر خويش را ، بينايي مرا به من باز داد و سالمتي را به من ارزاني داشت
و صالح خويش با جهاد در راه خدا و حج خانه او سپري ) ابدال(همراه برادران 
حالج مردم را تشويق كرد تا هر آنچه كه دوست دارند به آن مرد  .خواهم نمود

آن مرد مدتي ميان مردم ماند تا آنكه زر و سيم . بدهند و سپس آنان را ترك نمود
خواست از آن مال اندوخت با  اي كه مي چون به اندازه، فراواني برايش گرد آوردند

و آن دو ثروت را ميان خود آنان وداع كرد و آنها را ترك نمود و نزد حالج رفت 
  1.تقسيم نمودند

مردم را فريفته و هنوز هم ، در زمانهاي مختلف، از اين قبيل شگفتيهاي حالج
لوح خريدار دارد و آنان كه ادعاي سحر  اما فقط نزد عوام و مردم ساده، فريبد مي
د به ده نيرنگ و سحرشان را نزد مردم رواج مي، دانند كدام نوع از آن مي ،كنند مي

بازان چنان به مردم ساده القا كنند كه داراي نيروهاي  اين شعبدهخصوص اگر 
. منحصر به فردي هستند و يا هر دستوري كه بدهند جنيان آن را اجرا خواهند كرد

در چنين حالتي و بعد از آنكه عقل مردم را به كلي تخدير كردند و با خيال راحت 
  .دهند شعبده خود را انجام مي

گويد  و آنچنان كه خود او مي ناميده است) تنبله(ير ابن نوع از فريفتن را ابن كث
درايت و /علم الفراسه(در . لوح خريدار دارد فقط نزد مردمان كم عقل و ساده

و  توان جدا كرد عقل مي مواردي آمده است كه به وسيله آن عاقل را از كم) تيزبيني
سي از او اطاعت داند چه ك د مياگر شخص زيرك در اين دانش مهارت داشته باش

  .كند كند و چه كسي اطاعت نمي مي
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عامه مردم اسطوره و خرافات و خبرهاي دروغ و غيرممكن را زود باور 
ها ماجرايي است كه ابن كثير در تاريخ خود آورده  يكي از اين نمونه 1.كنند مي

حيواني به نام كند كه در سال سيصد و چهار در بغداد شايع شد كه  وي نقل مي
آيد و كودكان را در رختخواب ميخورد و به مردم در حال  شبانه بيرون مي) زرنب(

كند و گاه دست مردي و يا پستان زني را در حالت خواب بريده  خواب حمله مي
  .است

ماندند و بر  ها را بيدار مي مردم شب. اين شايعه در جان مردم بغداد كارگر شد
كوبيدند تا اين حيوان را از خويش  ي و آهني خود ميبامهاي خود بر وسايل مس

مردم براي . اطراف و اكناف بغداد آكنده از پژواك اين صداها شده بود، برانند
هايي از ليف خرما و غير آن ساخته بودند و دزدان اين اغتشاش  فرزندان خود گلوله

  .ي يافته بودو شلوغي را غنيمت دانسته بودند و دزدي و گم شدن اموال مردم فزون
مردم تنها زماني آرام يافتند كه خليفه دستور داد حيواني از جنس سگهاي آبي 

و چون مردم آن صحنه را مشاهده ، را بگيرند و بر روي پل بغداد بر دار آويزند
آرام و ، به خيال آنكه اين حيوان همان است و دولت توانسته كه آن را بگيرد، كردند

  !قرار يافتند
  .شد ي كه در دارالخالفه پيدا ميراز مرد -3

در ) معتضد باهللا(اند كه در زمان  جصاص و صاحبان تواريخ چنين نقل كرده
كرد و بيشتر به هنگام ظهر مردي  اوقاتي كه او با زنان و خانواده خود خلوت مي

يافتند و با وجود  گشتند او را نمي هر چه به دنبال او مي، شد شمشير بدست پيدا مي
خليفه خود بارها او . شدت در تعقيب او بودند نمي توانستند او را بگيرندآنكه به 
  .بود و اين امر او را ترسانده بود را ديده

كردند  خليفه افسونگران را فرا خواند و آنان با مردان و زناني كه گمان مي
وي از يكي از بزرگان آنان خواست تا . حاضر شدند، اند برخي ديوانه و برخي عاقل

كرد سالم است جادو  و آن جادوگر يكي از  آن مردان را كه گمان مي ويي بكندجاد
كه  دادند نان به وي توضيح ميآنگريست و  كرد و او ديوانه شد خليفه به اوضاع مي
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زيرا جنيان از جادوگر اطاعت ، اين كار نهايت مهارت و توانايي در اين حرفه است
اما اين كار فقط هماهنگي آنا جادوگر با آن ، اند كرده و آن مرد سالم را ديوانه كرده

اين سخن در (عقل شود  مرد بود تا هر وقت كه او را جادو نمايد او نيز ديوانه و بي
اثر كرد و او نسبت به آن افسونگر بدبين شد اما با اين حال در مورد آن ) معتضد

حيله و نيرنگ شد از آنها سؤال كرد؛ آنان با  شخص كه مرتباً در خانه او ظاهر مي
خليفه دستور . چيزهايي سرهم كردند بدون آنكه خبري از آن مرد و كار او بدهند

  .داد كه از نزد او بروند و خواست كه به هر كدام از آنها پنج درهم بدهند
كاري كرد و فرمان داد تا حصار و ديوار  توانست محكم تا آنجا كه مي) معتضد(

بر باالي ديوارها . اال رودنتواند از آن برا آنچنان محكم سازند كه هيچ كس 
هايي را به حالت خوابيده قرار داد تا دزدان نتوانند با انداختن قالب از آن باال  خم

اما هيچ خبري از آن مرد بدست نيامد جز آنكه گهگاه در دارالخالفه ظاهر ، بروند
  .ادامه يافت) معتضد(و اين ماجرا تا مرگ  شد مي

از دوستي كه ، ام را ديده) قصر ثريا(روي خوابيده بر با هاي من خود اين خم
بود در مورد آن شخص سؤال كردم و پرسيدم كه آيا خبري ) المقتدر باهللا(حاجب 

. خبري از او نبود) مقتدر(از او بدست آمد يا خير؟ او در جواب گفت كه تا زمان 
زان حرم عالقه بود كه به يكي از كني) يقق(آن شخص خدمتكار سفيدپوستي به نام 

ها را  هاي رنگارنگي براي خود تهيه كرده بود چون يكي از آن ريش داشت و ريش
او در زمان مشخصي يكي از . كرد كه ريش خود اوست گذاشت كسي شك نمي مي

گذاشت و در مكان موعود سالح به دست جلوي چشمان  ها را مي آن ريش
ان باغ و يا د به داخل درختكردن و چون او را دنبال مي، شد ظاهر مي) معتضد(

شدن از نظر ريش خود را  رفت و به محض غايب ها مي يكي از راهروها و داالن 
داد و سالح به دست مانند ديگر  كند و در آستين و يا جيب خود قرار مي مي

و به اين شكل ديگران به او شك  خدمتكاران به دنبال آن شخص مي گشت
آيا آن شخص را اينجا نديده است؟ ما ديديم : دپرسيدن كردند وحتي از وي مي نمي

  .ام كسي را نديده: كه به اين سمت آمد و او در جواب مي گفت
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آمدند و به آن محل  ز بيرون ميشد كنيزها ني هرگاه كه اين آشوب به پا مي
كرد و با او سخن   نيز مورد عالقه خود را مالقات ميرفتند و آن شخص ك مي
كارها ديدن و سخن گفتن با آن كنيز بود و اين كار در  هدف او از اين. گفت مي

در آنجا ماند  رفت و) طرسوس(و بود تا پس از مدتي به هم عادت ا) مقتدر(زمان 
  .پس از مرگش كنيز ماجراي او را تعريف كرد و سرّ او فاش گشت. فترتا از دنيا 

 حيله و نيرنگيك خدمتكار چنين ) معتضد(با وجود مراقبت هاي شديد 
در حالي كه مكر و نيرنگ  ،مانند دهد و همه از يافتن او عاجز مي پنهاني را انجام مي

  .پيشه اصلي او نيست
حال آنكه چنين كارهايي پيشه اوست و او از اين ، در مقايسه با چنين شخصي

  1خورد چگونه بايد باشد؟ راه نان مي
  نيرنگ زنده ساختن مردگان -4

شود زنده ساختن مردگان  شگفتي مردم ميها كه موجب  نيرنگ يكي از اين
  .هاي علمي در اين زمينه تكيه مي كند است كه جادوگر در اين مورد به يافته

گيرد و گردن او را  ست كه جادوگر كبوتري را ميا اي از اين نيرنگ آن نمونه
س كبوتر را به سمت مردم سپ، پيچاند تا آنجا كه به نظر برسد كبوتر مرده است مي

جادوگر كبوتر از ، گردند ناظران از چنين كاري متألم و آزرده مي، كند ميپرتاب 
خواهد تا به گمان خويش بار ديگر آن را زنده كند او كبوتر را در ورقي  مردم مي

شود و به سمت ناظراني كه جادوگر  كبوتر زنده مي، زند گذارد و بر آن ضربه مي مي
ن است كه دست جادوگر قبل ز اين كار در آرا. آيد اند به پرواز در مي را حلقه كرده

كه به ظاهر گردن كبوتر از پيچ است آن گاه ) بنگ(از گرفتن كبوتر آغشته به 
در نتيجه اين كار كبوتر ، را به شامه كبوتر ببوياند) بنگ(خواهد تا آن  دهد، مي مي

ن كنند كه او مرده است پس از آ دهد و مردم گمان مي احساس خود را از دست مي
نه كه آن گو. آيد زند و كبوتر بعد از مدتي به هوش مي جادوگر به كبوتر ضربه مي

  .شگفتي آن نيز از ميان خواهد رفت، اند اگر سبب و علت اين كار فاش شود گفته

                                           
 .11/77البدايه و النهايه : و نگا 1/47، أحكام القرآن جصاص -1
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زيرا يك پزشك بزرگترين كارهاي ، اين كار چندان هم غيرعادي نيست 
ر پيشگاه او مواد بيهوشي د دهد در حالي كه مريض تحت تاثير جراحي را انجام مي

به خواب رفته است به گونه اي كه اگر كسي قبل از انجام عمل جراحي او را ببيند 
  1.پندارد وي را مرده مي

  نيرنگ مشتعل ساختن شكر بدون آتش -5
 آن، كند هاي علمي استفاده مي هايي كه جادوگر در آن از يافته از جمله نيرنگ

دهد و از آنان  از شكر را به ناظران نشان مي ست كه شعبده باز يك سيني پرا
سپس با عصايي كه در ، خواهد كه آن را بچشند تا مطمئن شوند كه شكر است مي

  .كشد كند و شكر آتش گرفته و زبانه مي مي  دست دارد به سيني اشاره
كلرات (راز اين كار در آنست كه سيني حاوي دو قسمت مساوي از شكر و 

يك طرف عصايي كه در دست . باشد مي) يمايي شبيه شكريك ماده ش) (مپتاسي
آنگاه كه با اين عصا به سيني اشاره . است) جوهر گوگرد(باز است آغشته به  شعبده

. گيرد جوهر گوگرد با ماده شيميايي داخل سيني تماس پيدا كرده و آتش مي، كند مي
كر است به بندي از آن قسمت كه حاوي ش و جادوگر با تردستي و مهارت و چشم

  .چشاند مشاهده كنندگان مي
  كردن دود به داخل يك ظرف سربسته نيرنگ وارد -6

دمد بدون آنكه به آ ن دسترسي  باز به داخل يك كوزه سربسته دود مي شعبده
  .داشته باشد

، شويد مي) نمك(اي را با  راز اين كار آن است كه ساحر قبالً داخل كوزه شيشه
سازد و آن را به شكل عادي بر دهانه  آغشته مي) شادرنو(سپس كف يك سيني را با 

ايستد  باز خود از دور مي  شعبده. پوشاند آن را با د ستمالي ميگذارد و روي  كوزه مي
دمد تا ناظران  كند و دود آن را به سمت كوزه پوشيده شده مي سيگاري روشن مي و

  .كند چنان بپندارند كه او كوزه را پر از دود مي

                                           
 .9ص، من مذاكرات شرلوك هولمز، فن الشعوذه -1
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و ) نمك(ن است كه اين كار نتيجه يك فعل و انفعال شيميايي ميان واقعيت آ
بازان  و اين از لطايف الحيل شعبده، سازد است كه كوزه را پر از دود مي) نوشادر(

  .است
  سياه كردن چهره سفيد يك انسان -7

باز قبل از آنكه روبروي تماشاگران  راز نهفته در اين بازي آن است كه شعبده
اين ماده زيبايي . كند چرب مي) اكسيد بيسموت(رت خود را با ماده قرار گيرد صو

ها در  دهد و به همين خاطر برخي از خانم و درخشندگي خاصي به صورت مي
باز در مقابل تماشاگران ظرفي  پس از آن شعبده. گيرند آرايش خود آن را به كار مي

د چنان وانمو گيرد و را جلوي صورت خود مي) هيدروژن(پر از آب مخلوط با 
دهد و  باز بالفاصله تغيير رنگ مي صورت شعبده. كند كند كه دارد آن را بو مي مي

شود و اين نتيجه واكنش شيميايي ماده روي صورت و ماده موجود در آب  سياه مي
  .است

  هاي مختلف نگمايع و ر -8
به سپس آب آن را كه متمايل ، پزد هاي كلم را مي باز برگ در اين عمل شعبده 

در ، كند گيرد و بعد از آنكه كامالً سرد شد سه ظرف آماده مي قرمز شده است مي
) جوهر گوگرد(و در ظرف دوم چند قطره از ) آمونياك(ها چند قطره  يكي از ظرف 

بعد از آن مقداري از آب كلم را . كند ريزد و ظرف سوم را به حال خود رها مي مي
در مرحله بعد چند قطره از آن آب . كند ر نميريزد اما رنگ آن تغيي در ظرف اول مي

شود كه در اين حالت آب كلم تحت  ريزد و رنگ آن سبز مي را در ظرف دوم مي
دهد و باالخره با ريختن چند قطره از آب كلم به  تغيير رنگ مي) آمونياك(تاثير 

هاي شيميايي  آيد و تمام اينها نتيجه واكنش داخل ظرف سوم رنگ قرمز بدست مي
  1.ستا

  
  

                                           
 .14- 13ص، فن الشعوذه -1
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  بازي با بكارگيري مهارت و ظاهرسازي شعبده -9
بازان در اثر  هايي است كه شعبده از ديگر فنون شعبده مهارت و ظاهرسازي

باز به ظاهر انساني را سر ببرد و يا با شمشير  مثل آنكه شعبده، كنند تمرين كسب مي
ا هم آور آن است كه تماشاگران جاري شدن خون ر به او ضربه بزند و شگفت

شود اگر  زند و او زنده مي باز لگدي به شخص ذبح شده مي سپس شعبده، بينند مي
زيرا اگر عمل ، يابيم كه چنين امري واقعيت ندارد در چنين كاري دقت كنيم در مي

توانست زنده بماند چون ميراندن و زنده كردن  ذبح حقيقت داشت آن شخص نمي
  .دهد اراده او رخ ميبا علم و  كار خداوند يگانه بلند مرتبه است و فقط

النفس و عصبي  اما آدمهاي ضعيف، اگر چه هر آدم مسلماني اين عقيده را دارد
مزاجي نيز هستند كه با كوچكترين توهمات و انفعاالت متأثر شده و چنين 

  : هايي از اين قبيل را ذكر خواهيم كرد ما نمونه و. كنند بازي را باور مي شعبده
باز چاقوي تيزي را آورده و يا آن را از يكي از  ه شعبدهاز جمله آنك - 1

برد و  دهد و او را سر مي گيرد و بر گردن دستيار خودحركت مي تماشاگران مي
زند و او  پس از ده دقيقه با پا به او لگد مي، خون جاري شده و شخص مي ميرد

  .شود زنده مي
بردن به واقع امر آن  و با پي، در حقيقت اين كار توهم است و واقعيت ندارد

  .شود توهم برطرف مي
است كه يك حباب پوستي  دهد آن  باز در اين مورد انجام مي آنچه كه شعبده

به شكل پوست طبيعي انسان را كه از مايعي شبيه به خون پر شده است بر گردن 
دهد تا منفجر  دهد و چاقو را بر روي اين حباب حركت مي دستيار خود قرار مي

مانند خون است جاري شود و تماشاگران چنان  كه نآگ قرمز داخل شود و رن
  .تصور كنند كه او دستيار خود را كشته است

نمونه ديگر دريدن بدن انسان با شمشير و خارج ساختن آن از پشت  - 2
  .اوست

گيرد و آن را به تماشاگران نشان  باز شمشير فوالدي درازي به دست مي شعبده
سپس آن را در ، برنده و مرگباري در دست داردكه اسلحه  دهد تا مطمئن شوند مي
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اي كه شمشير خون آلود از پشت او  كند به گونه شكم يكي از دستياران خود فرو مي
  .ماند خارج مي شود با اين حال شخص ضربه خورده زنده مي

اي را كه تا نيمه از يك ماسوره  باز جليقه راز اين عمل در آن است كه شعبده
اين ، كند به شكل يك نيم دايره باز به تن دستيار خود مير شده است معدني پ

باز لبه شمشير را به  پس از آن شعبده، گيرد جليقه در زير لباسهاي دستيار قرار مي
كند تا از ماسوره بگذرد و در  گيرد و جليقه را پاره مي سمت شكم دستيارش مي

پر از مايع شبيه به  تيجه حبابيريختن خون نيز ن. نهايت از پشت دستيار خارج شود
خون است كه در اثر تماس شمشير پاره شده و شمشير آغشته به خون خارج 

  .گردد مي
دهد و آن را  ها آن است كه ساحر به ساعت فرمان مي از ديگر نمونه - 3

  .كند متوقف مي
. خواهد كه ساعتهايشان را در آورند باز از مردم مي در سالن نمايش شعبده

ن آنكه ساعتي را لمس كند دست خود را به سمت آن دراز مي كند و به سپس بدو
ها تكرار  دهد تا از حركت باز ايستد و اين كار را براي همه ساعت آن فرمان مي

  .كند مي
باز آهنرباي قوي كوچكي دارد كه آن را زير  راز اين كار در آن است كه شعبده

وقتي او در اين . گران آن را نبينندآستين و يا پيراهن خود پنهان نموده تا تماشا
ايستد و در حقيقت اين  كت باز ميفوراً از حر، شود حالت به ساعتي نزديك مي

  .باز ظاهرسازي نتيجه كار آهنرباست نه فرد شعبده
. فريبند بازان مردم را به وسيله آن مي كارهاي ديگري نيز وجود دارد كه شعبده

اي است سخت و مومي رنگ كه به  دهكه ما) سفرف(مانند استفاده از برخي مواد مثل 
بازان تركيبات  كه شعبده) روغن زيتون(كند و نيز  محض تماس با هوا نورافشاني مي

كنند و لباسهاي سفيد رنگ را با آن آغشته  معين اين دو ماده را با هم مخلوط مي
راني هاي درخشان و نو گذارند كه به صورت چهره كنند و در اتاق تاريكي مي مي

  .شود ديده مي



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         142
 

سحري كه اساس آن بر فن و نيرنگ و تردستي باشد در اين دوران بسيار است 
بينند و بسياري از ساحران كه به اين نوع از سحر مشغولند  و مردم همه جا آن را مي

نام دارد كه در ) جوي ايش(اند يكي از آنان اهل بنگالدش است و به كويت نيز آمده
مركز مطالعات (است كه بعدها ) ه آموزش فنون سحرمؤسس(كشور خود مدير 

  .فتنام گر) سحرِ بنگالدش
  .او در يكي از  نمايشهاي خود در تئاتر اتحاديه كارگران چند بازي انجام داد 

اي از تماشاگران دستهاي او را از پشت بستند  يكي از اين بازيها آن بود كه عده
در صندوقي قرار دادند و درِ آن را  اي گذاشتند و كيسه را نيز و او را در كيسه

در كمتر از يك دقيقه . ديگري گذاشته شدمحكم بستند و روي صندوق هم كيسه 
او به اين كار اكتفا نكرد و به داخل ، ساحر بيرون آمد و درمقابل مردم قرار گرفت

كيسه و صندوق بازگشت و باز در كمتر از يك دقيقه دست بسته در مقابل 
  .ان شدتماشاگران نماي

دهد و به  در صندوقي هم اندازه وي قرار مي در يك بازي ديگر او دختري را
در يك بازي ديگر دو كبوتر . كند وسيله كاردي عريض او را به سه تكه تقسيم مي

اما كبوترها ناپديد ، گشايد گذارد و سپس در صندوق را مي  را در صندوقي خالي مي
  .اند شده

گذارد سپس آن  اي مي خل يك تكه پارچه استوانهدر بازي ديگري دختري را دا
بار ديگر آن را بلند ، شود دختر ناپديد مي، آورد پايين ميرا بلند كرده و دوباره 

  .گردد آورد دختر با لباسهاي تازه دوباره ظاهر مي نموده و پايين مي
يكي از تماشاگران چشمان او را كامالً بست و عده ديگري عباراتي را بر تخته 

يكي از تماشاگران از جا . نوشت وشتند او نيز با چشم بسته عين آن عبارات را مين
اين بار او چيزي ننوشت فقط انگشت خود . برخاست و تالش كرد تا او را بفريبد

  .اما با كمال شگفتي ساحر نيز همان حركت را تقليد نمود، را تكان داد
نويسندگان نشريه يكي از كرد و در سالن  ديدار) القبس(اين ساحر از نشريه 

گفتگويي با او  12/1/1984نمايشهاي خود را اجرا نمود و همين نشريه در تاريخ 
  .ترتيب داد
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  ها غذاها و لباس، به كارگيري خواص داروها -10
برخي از ساحران كه ادعاي انجام كارهاي خارق العاده را دارند از خواص 

و ديگران از آن ، ردهها پي ب يتموادي كه خداوند آفريده و آنان به اين خاص
  .گيرند بهره مي، اند غافل

ها وارد شدن آنان به آتش است پس از آنكه پوست خود را با  از اين نمونه
هايي پوشيده باشند كه آتش آن را  مواد مقاوم در برابر آتش آغشته كرده و يا لباس

  .سوزاند نمي
ا جادو كرده و يا از طريق گاه ساحران در غذاي كساني كه به خيال خود آنها ر

ريزند كه مزاج آدمي  هايي مي ها و خوردني داروها يا نوشيدني، اند سحر اذيت نموده
براي مثال اگر انسان مغز . كند دهد و حتي گاه او را كودن و يا بيمار مي را تغيير مي

  .گردد كم عقل مي دراز گوشي را بخورد كودن شده و
و آن عبارت است از تركيبي ، ناميده است) ياءسيم(قرافي اين نوع از سحر را 

از مواد طبيعي و زميني مانند يك روغن به خصوص و يا مايعاتي به خصوص كه 
اس پنجگانه را تحت تاثير قرار شود و يا دريافت حو موجب توهم به خصوصي مي

ها و  بسودني، ها ديدني، ها  بوكردني، ها هايي مانند چشيدني دهد مثالً واقعيت مي
اين كارها گاه واقعيت داشته و خداوند آن حقايق ، كند را از خود متأثر ميها  شنيدني

و گاه اصالً واقعيت ندارد اما چنان بر ، نمايد ها خلق مي در نتيجه آن گونه كوششرا 
شود كه آدمي در مدت زماني اندك گذشت سالهايي طوالني را  خيال چيره مي

 اند و او پير شده و صاحب ها آمده فصل پندارد كه كند و چنان مي احساس مي
زمان اندكي به اندازه يك ساعت عمرها را  اني گشته است و يا در مدت فرزند

گيرد و انسان درست به  پندارد و خالصه فكر صحيح را از آدم مي سپري شده مي
كند كه جادو  اين تحوالت را تنها كسي درك مي. مانند كسي است كه خوابيده است

  1.خبرند بي گران از آنشده و دي
مثالً . دانند برخي از دانشمندان خواص ناشناخته را نيز جزو اين نوع جادو مي

كنند كه اگر سگي را با هفت سنگ مورد اصابت قرار دهي و آن  ساحران گمان مي
                                           

 .4/137، الفروق للقرافي -1
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سگ تمام آن هفت سنگ را گاز بگيرد و سپس سنگها را در داخل ظرفي قرار دهي 
انگيز و به خصوصي در او پديدار  د آثار شگفتو كسي از آن ظرف آب بنوش

  1.شود مي
نباتات و مواد ، پژوهشگران خواص حقيقي داروها و غذاها اعم از جمادات

گذارد و در كتابهاي اطبا و گياه  حيواني كه بر مزاج آدمي اثر مثبت و يا منفي مي
زيرا ، ننددا دانان به آن اشاره شده است را اين  دست سحر نمي  شناسان و طبيعي

برخي از آنان نيز . چنين مواردي به دانش پزشكي مربوط است نه به جادوگري
آيد نه  گذارد جادو به شمار مي كنند آنچه كه بر جان و روان آدمي تاثير مي گمان مي

  2.گذارد چيزي كه بر كالبد و جسم انسان اثر مي
كسي كه طرف  آيد كه از البته اين كارها تا زماني سحر و جادو به حساب مي

خبر باشند و اگر  مدعي سحر است انجام شود و مردم نيز از سبب حقيقي كار او بي
  .يدآ شكار شود ديگر سحر به حساب نميراز آن برمال و آ

  هاي پنهاني چيني و افساد به شيوهتالش براي سخن  -11
 -دان آنگونه كه ابوبكر رازي و ابن كثير و ديگران گفته –از انواع سحر مجازي 

به  –چيني و خراب كردن روابط بين مردم است اين نوع از سحر  اش براي سخنتل
جصاص به چنين جادويي اشاره كرده و . ميان مردم بسيار رايج است - گفته علما

چيني و نّمامي و فاسد ساختن روابط  تالش براي سخن، نوع ديگر سحر«: گويد مي
دم شايع و پراكنده يان بسياري از مرهاي پنهان است و اين گونه جادو در م به شيوه
  .است

ابتدا ، زني خواست تا رابطه ميان يك زن و شوهر را خراب نمايد: گويند مي
اند و  گردان است و او را جادو كرده شوهرت از تو روي: نزد زن رفت و به او گفت

من او را برايت جادو خواهم كرد تا كسي را جز تو نخواهد و به . اند از تو گرفته
  .متوجه نشود ديگري

                                           
 .4/138، الفروق -1
 .همان -2



  
  
  

   145                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

اما براي اين كار بايد سه تار از موي گردن او را به هنگام خواب با چاقو جدا 
  .آن زن فريفته شد و جادوگر را تصديق نمود. كرده و برايم بياوري تا كار تمام شود

زن تو عاشق مرد ديگري شده و : سپس نزد شوهر رفت و به او گفت
ام و دلسوز تو هستم و بايد تو  به اين امر پي برده خواهد تو را به قتل برساند من مي

كند و تو خود  را نصيحت كنم بيدار باش و فريب نخور او با چاقو اين كار را مي
  .به زودي خواهي فهميد و هيچ شكي در آن نيست

مرد در خانه خود را به خواب زد و آنگاه كه زن مطمئن شد كه شوهرش 
، و نزد او رفت تا سه تار موي او را بردارد چاقوي تيزي برداشت، خوابيده است

مرد ناگهان چشمان خود را گشود و زن را در مقابل خويش ديد كه با چاقويي 
الفاصله پس ب، خواهد او را به قتل برساند ، ترديد نكرد كه ميقصد گردن او كرده

  1.كشته شد) به جرم قتل(برخاست و زن خود را كشت و مرد نيز 
ني به يك نوع از چي سخن«: گويد تفسير سوره فلق مي شيخ محمد عبده در

اي پنهان و دروغين به دشمني  ا دوستي ميان دو نفر را به گونهماند زير سحر مي
  .»كند مبدل مي
، سازد آنچنان كه شب با تاريكي خود چيني وجدان دوستان را گمراه مي نسخ

كس آسان  براي هيچ چيني  احتياط براي پرهيز از سخن. كند آدمي را سرگردان مي
نزد خود تو نيز بازگو ، گويد زيرا سخن چين آنچه را كه نزد دوست تو مي، نيست

  .داني كه دوستت چه گفته و يا ممكن است چه بگويد كند و تو نمي مي
آورد كه امكان درست بودن آن بسيار است و به سختي  گاه سخني نزد تو مي

تر از نيروي  از چنين كاري به نيرويي قوي پس براي پرهيز، توان آن را انكار كرد مي
  .خودت نيازمندي و آن تنها نيروي ضد است

يكي از : گفته است) عيون المسائل(أبوالخطاب در : گويد صديق حسن خان مي
  .چيني و تباه كردن روابط ميان مردم است انواع سحر سخن

ه هدف شود ك سخن چيني به آن سبب سحر شمرده مي: گويد مي» فروع«او در 
چين در گفتار در رفتار خود اذيت و آزار است و او اين كار را با نيرنگ و  سخن

                                           
 .1/48، أحكام القرآن جصاص -1
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عرف و عادت نير حاكي . پس چيزي شبيه سحر و جادو است، حيله انجام مي دهد
الاقل به همان ، تر نباشد چيني اگر از سحر مؤثرتر و كارگر از آن است كه اثر سخن
مانند دو چيز متماثل يا متقارب حكم واحدي  در نتيجه، اندازه مؤثر و كارگر است

  .دارند
) سحر(شود كه صفت خاصي ساحر به اين سبب كافر شمرده مي: شود گفته مي

اما ، )سحر(دليل خاصي هم دارد ) تكفير(در او موجود است و اين امر خاص 
پس در اين ، و فقط تاثير و نتيجه آن مانند سحر است سخن چين آنگونه نيست

اما در مواردي مانند تكفير ساحر و عدم قبول ، سحر و جادو را دارد موارد حكم
  1.كه خاص سحر است چنان حكمي ندارد، توبه از او
در صحيم مسلم از عبداهللا بن . ناميده است) عضه(چيني را  سخن صپيامبر

أال أنبئکم ما العضُه؟ هی (: فرمودندصپيا مبر خدا: مسعود روايت شده كه گفت
اي است كه  چيست؟ نميمه) عضه(آيا به شما بگويم كه ( 2)له بین الناسالنمیمه القا

  ).ميان مردم منتشر شده است
بر ) عضَه(يكي ، اند را به دو شيوه روايت كرده) عضه(لفظ : گويد نووي مي

و تقدير ) الوجه(با فتح عين و سكون ضاد بر وزن ) العضه(و ديگري ) عده(وزن 
چيست؟ دروغي كه به شدت ) به شما بگويم كه عضهآيا : (اين حديث چنين است

  3.تحريم شده است
، چيني اطالق شده و سخن) نميمه(همان دروغ است و اين كلمه بر ) عضه(و 

  .زيرا سخن چنين معموالً از دورغ و بهتان خالي نيست

                                           
 .2/331، الدين الخالص -1
 .2606ي حديث  شماره 4/2012صحيح مسلم  -2
 .16/159، شرح نووي بر مسلم -3



 

  فصل ششم
  گذاري سحرِ جادوگر ميزان اثر

ي دانشمندان آن است كه جادو ها قبالً اشاره كرديم كه قول راجح از ميان گفته
اما آنان كه به اين مطلب عقيده دارند در ميزان اثرگذاري آن اختالف . حقيقت دارد

نظر دارند گروهي معتقدند كه سحر بر مزاج آدمي تاثير دارد و او را مريض كرده و 
گويند كه جادوگر  ي ديگر ميگروه. دهد دهد اما حقيقت اشياء را تغيير نمي آزار مي

تواند حقيقت و ماهيت  مي - اگر جادوي قوي و نيرومندي باشد –جادوي خود  با
  .اشياء را تغيير دهد

  :گويد تهانوي در اين مورد چنين مي 
ظاهر آيات قرآن و احاديث نبوي ، جمهور علما بر آنند كه سحر واقعيت دارد«

ه آيا جادو ست كا اند آن آنچه كه در آن اختالف نظر پيدا كرده. هم دليل اين امرند
آيد يا اينكه حقيقت  كند و نوعي بيماري به شمار مي فقط در مزاج تغيير حاصل مي

نمايد مثل تبديل انسان به  شيء را دگرگون ساخته و به چيز  ديگري تبديل مي
جمهور علما نظر . گوسفند و عكس آن جماد و عكس آن يا تبديل انسان به االغ و

  1.»اند دوم را پذيرفته
از جمله كساني  است كه به اين مسأله پرداخته و ) الفروق(كتاب  قرافي در

سحر و جادو گاه موجب تغيير و ضعف بدني «: گويد استاد أبواسحاق مي«: گويد مي
] نزد جادوگر. [شود و گاه كشنده است و يا عشق و كودني به دنبال دارد مي

عادتاً جايز  كارهايي داروهايي موجود است همچون صفرا و جگر و مغز و چنين
اما اينكه در اثر جادو گياهي بالفاصله برويد يا كاالهايي جابجا شود و يا . است

مرگ و كوري و كري فوري و آني صورت گيرد و يا غيبي به آن وسيله دانسته 
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زيرا در اين صورت هيچ كس به هنگام دشمني با ، چنين اموري محال است، شود
  .كسي امنيت و آسايش نداشت

اند اما احدي از  توزي شده كه خود ساحران هم مرتكب قتل و كينهدر حالي 
و اگر چه ] كه بتواند چنان كارهايي را انجام دهد[اي نرسيده  آنان به چنين درجه

قبطيان در جادوگري سرآمد همگان بودند اما فرعون دستها و پاهاي آنان را بريد و 
  .اشتنددن را ندآنها قدرت دفاع و يا فرار كردن و پنهان ش

بيشتر علما معتقدند كه ممكن است جادوگر آنقدر  :گويد ابن الجويني مي
باريك شود كه از روزنه كوچكي بگذرد و يا از روي نخ باريكي عبور نمايد و يا در 

  .ديگري را بكشد] با جادو[هوا به پرواز در آيد و 
مكن ا جادو مفقط كارهايي كه در حيطه قدرت انسان باشد ب: گويد قاضي مي

رسد  اي نمي و همه امت مسلمان بر اين امر اجماع دارند كه جادوگر به درجه. است
كه بتواند مردگان را زنده كند و يا كور مادرزاد را شفا دهد و دريا را بشكافد و 

  .حيوانات را به سخن آورد
تواند با سحر خود كسي را بكشد و چيزي را  جادوگر نمي) قرافي(به نظر من 

و اين گفته صحيحي . ت دهد و يا انسان را به شكل حيوانات در آورديير ماهيتغ
  1.است كه از علماي اسالم نقل شده است

نزد اهل سنت ممكن است جادوگر بتواند در هوا پرواز كند و : گويد رازي مي
اما آنان عقيده دارند كه خداوند . يا انسان را به االغ و االغ را به انسان تبديل نمايد

آورد  خواند و يا كلمات معيني به زبان مي كه جادوگر ورد مخصوصي مي آن هنگام
  2.نمايد و فلك و ستارگان هيچ تاثيري در اين كارها ندارند آن امور را خلق مي

ابن كثير نيز همين گفته رازي را نقل نموده و در آن مورد اظهارنظري نكرده 
  3.است

  :گويد قرطبي نيز در اين مورد مي

                                           
 .4/129، الفروق  1
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اي كه در توانايي  توان انكار كرد كه اعمال خارق العاده نمي: اند فتهعلماي ما گ«
بيمار ساختن و جدا كردن و زوال عقل و : مانند، زند بشر نيست از جادوگر سر نمي

معيوب ساختن يكي از اعضا و نظاير آن كه با دليل ثابت شده كه از عهده ساير 
  .آيد مردم بر نمي
نيست كه جسم جادوگر آنقدر باريك شود كه از دو بعيد در جا: گويند آنها مي

اي از نَي بايستد و يا بر روي نخ  ها بگذرد و يا بر روي شاخه ها و سوراخ روزنه
يا از سگي ، باريكي حركت كند و يا در هوا به پرواز در آيد و بر روي آب راه برود

  1.»...سواري بگيرد و نظاير آن
اي برسد كه حقيقت اشياء را  د به درجهتوان اما او معتقد است كه جادوگر نمي

  .دگرگون سازد و مثالً جماد را به حيوان و انسان را به االغ يا بالعكس تبديل كند
مسلمين بر اين نكته اجماع دارند كه در جادو قدرتي نيست : گويد قرطبي مي

كافد و كه خداوند به دنبال آن ملخ و شپش و قورباغه فرو فرستد و يا دريا را بش
يا مردگان را زنده سازد و حيوانات را به سخن آورد و ، صا را تغيير ماهيت دهدع

  .ها كه از معجزات بزرگ پيامبرن بوده است امثال اين نمونه
چنين كارهايي قطعاً رخ نخواهد داد و خداوند آن را به هنگام اراده فرد 

  2.جادوگر خلق نخواهد كرد
ست ا نوع سوم آن«: گويد سحر مي راغب اصفهاني در مورد نوع سوم از انواع

شود  جادو نزد اين دسته به كاري اطالق مي. كه مردم غيرفصيح به آن روي آورند
ها را دگرگون سازد و آدمي را به االغ  ها و طبيعت تواند صورت كنند مي كه گمان مي

  3.»تبديل كند اين جادو نزد اهل تحصيل حقيقت ندارد
گويند سحر حقيقت دارد در اينكه آيا  ن كه ميآنا«: يدگو ابن حجر عسقالني مي

دهد و در واقع نوعي بيماري است و يا  در جادو تاثيري است كه مزاج را تغيير مي
منجر به تغيير ماهيت اشياء شده و جماد را به حيوان و حيوان را جماد تبديل 

                                           
 .2/47، تفسير قرطبي -1
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كي نيز قول گروه اندجمهور علما بر نظر اولند و . اند اختالف نظر پيدا كرده ، كند مي
اگر منظور گروه دوم آن باشد كه با نظر به قدرت الهي چنين . اند دوم را پسنديده

و اگر منظورشان آن است  اين امري مسلّم و واضح است، شود تغيير ماهيتي پيدا مي
چنين ، ]يعني صرف نظر از آن قدرت[گيرد  كه اين تغيير با نظر به واقع صورت مي

كنند از  يرا بسياري از كساني كه چنين ادعاي ميموضوعي محل اختالف است ز
  1.»اقامه دليل برآن ناتوانند

مشخص شد كه در اين خصوص آراء ، با دقت در نظراتي كه ذكر كرديم
پراكنده و ناهماهنگ است و دليل اين اضطراب عدم آگاهي بسياري از پژوهندگان 

  .از ماهيت و حقيقت سحر است
پروردگار كه محيط و . شيطان ياري بخواهد سحر حقيقي آن است كه ساحر از

عالم به همه چيز است ما را از اين موضوع آگاه ساخته و فرموده است كه شياطين 
m  N      M  L  K   J  I : دهند سحر را بر مردم ياد مي

  Q   P  Ol )و حال آنكه سليمان هرگز دست به سحر « )١٠٢: البقرة
  »اند كه اين شياطين صفتان گناه پيشه كفر ورزيدهنيالوده و كفر نورزيده است و بل

ساحران پژوهش  رابطه ميان ساحران و شيطان نزد كساني كه در احوال سحر و
ساحران با عقايد فاسد اعمال گمراه . اند ثابت شده و به تواتر رسيده است ه كرد

نزديك ها كه مورد پسند شياطين است به آنان  خوردن حرام و پليدي، كننده
به همين دليل است كه . دهند شوند و شياطين نيز آنان را در اهدافشان ياري مي مي

به ] كننده آن[كاري كه : اند دانشمندان حاذق و ماهر ما سحر را چنين تعريف كرده
داراي [دهد و هر امري كه  شيطان نزديك شده و با ياري او عمل خود را انجام مي

و از اقسام آن كاري است كه  باشدسحر هم  تواند مي] اشدچنين خصوصيتي ب
كند كه وضع همانطوري است كه ديده است  ربايد و بيننده گمان مي چشم آدم را مي

  2.حقيقت چنين نيست اما در

                                           
 .10/222، فتح الباري -1
 .2/106، لسان العرب -2
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منظور از سحر كار نامأنوسي است كه شبيه خارق العاده باشد : گويد آلوسي مي
در تحصيل . اه دارددر آن ر اما در واقع خارق العاده نيست زيرا آموزش و يادگيري

جويند اين تقرب يا با ارتكاب گفتار پليد  جادو از تقرب به شيطان ياري مي و سحر
آميز و مدح شيطان و تسخير او در آن آمده  مثل وردهايي كه كلمات شرك(است 
گيرد ويا با ارتكاب اعمال پليد مثل پرستش ستارگان و جنايت و  صورت مي) باشد
يد مثل نيك شمردن آنچه كه موجب نزديكي به شيطان است ناه و يا با اعتقاد پلگ

رسد جز با شرارت و خباثت  و يا دوست داشتن شيطان؛ و اين كار به انجام نمي
و همانگونه كه ، است] بين طرفين[نفس زيرا شرط همكاري و تعاون تناسب 

به  و نزديكيدهند كه در نيكي و مداومت بر عبادت  مالئكه تنها كساني را ياري مي
شياطين نيز جز مشابهان خود در پستي و ، به آنان شبيهند، خدا با گفتار و رفتار

دهند و با اين خصوصيت ساحر از  نجاست قولي و عملي و اعتقادي را ياري نمي
  1.»شود پيامبر و ولي جدا مي

غزالي سحر را چنين تعريف ، آنگونه كه صديق حسن خان نقل كرده است
  كه در آن از علم خواص اشياء و مسائل حسابي در طالع جادو عملي است«: نموده

ساحر از اين خواص هيكلي به مانند شخص جادو شده . گيرند ستارگان بهره مي
 اين عمل با كلمات كفرآميز، شود كند و در طالع مخصوصي مترصد آن مي انتزاع مي
به شيطان  خود را] ساحر[گردد تا به وسيله آن  هاي مخالف شرع همراه مي و دشنام

مجموع اين عوامل عادتاً حاالت غريبي را در شخص موجب . نزديك نمايد
  2.»گردد مي

: دوم«: كند جويند چنين ياد مي سحري كه در آن از شياطين ياري ميراغب نيز از 
  : فرمايد خداوند مي، هاي نزديكي به آنان ب همكاري شياطين به يكي از شيوهجل

 m}  |  {  z  y  x  w  v  u     ¡  �     ~l )٢٢٢ – ٢٢١: الشعراء (  
  )كنند؟ و القاء وسوسه مي(شوند  آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه كسي نازل مي  

                                           
 .1/338، روح المعاني -1
 .2/324، الدين الخالص -2
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چرا كه كاهنان و .(دند كه كذّاب و بس گناهكار باشندگر بر كساني نازل مي  
   . )باشند مي غيبگويان دروغزن و پلشت

١٠٢1: رةالبق( mQP  ON M Ll :فرمايد و نيزمي
(  

بلكه بسياري از پژوهندگان ، چنين فهمي خاص دانشمندان مسلمان نيست
  .اند غيرمسلمان نيز به اين نتيجه رسيده

) ها قبل از انقالب و متحد شدن اياالت(قانون مستعمرات انگليسي در آمريكا 
يا ، يا سخن گفتن با او، دوستي و همكاري با شيطان«: كند سحر را چنين تعريف مي

  2.»مشورت كردن با او زي با او و ياري خواستن وبا
گويند سحر با عبادت  شيطان و نزديكي به او و با شرك و  گفته علمايي كه مي

گفته درستي است كه آيات و احاديث بر آن ، گناه و معصيت به وقوع مي پيوندد
چار زيرا بزرگترين دغدغه شيطان بازداشتن بندگان از عبادت خدا و د. داللت دارند

هاي  راه. ساختن آنها به شركي است كه آتش و خشم خداي جبار را به دنبال دارد
گمراه ساختن بندگان از طريق شيطان متفاوت است اما در نهايت همه آن به مجراي 

و همين شرك است كه مستوجب خشم و غضب ، ريزد نام شرك ميواحدي به 
  .الهي است

انسان را بر حسب قدرت خويش  شيطان: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
كند شيطان بر او  كسي كه خورشيد و ماه وستارگان را پرستش مي. كند گمراه مي

چنين كاري را روحانيت ، كند با او در مورد برخي امور صحبت مي وارد مي شود و
همچنين شيطان با . اما جز شيطان كار چيز ديگري نيست، نامند ستارگان مي

برند و  ه به مرده و يا شخص غيبي پناه مييد و با كساني كگو پرستان سخن مي بت
دهند و يا گمان مي كنند كه  كنند يا او را وسيله طلب قرار مي اي را طلب مي يا مرده

  3.»دعا كردن در منازل و مساجد بهتر استدعا كردن بر سر قبر او از 

                                           
  .226ص، القرآن المفردات في غريب 1-
 ..اللعب مع الشيطان -2
 .11/292، مجموع الفتاوي -3
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را در  شوند و آنان ها داخل مي شياطين در بت«: گويد او در جاي ديگر مي
آنچنانكه عبادت كنندگان خورشيد و ماه و . دهند برخي نيازهايشان ياري مي

ها آنگونه كه گمان مي كنند مناسب است  يدهستارگان را به هنگام پرستش آن پد
ياري ...) هاي مخصوص و بخور و كردن آنان و لباس پوشيدن مانند تسبيح(

روحانيت (وند كه خودشان آن را ش وارد مي در اين حالت شياطين بر آنان، دهند مي
كنند مثل كشتن  اين شياطين برخي نيازهاي آنان را برآورده مي. مندامي ن) ستارگان

گرفتن و آوردن كسي كه مدنظر دارند و يا حاضر ، دشمنان و مريض ساختن آنان
  1.كردن مال و دارايي

د پليدي و شر و فساد را دوست دار، و چون شيطان خود موجود پليدي است
و در نتيجه كساني را نيز كه به اين اوصاف متصف هستند  برد و از آن لذت مي

  .دوست دارد
را  شيطان نيز او، آن گاه كه آدمي به وسيله شر و فساد به شيطان نزديك شود و

هاي  از جمله گمراه ساختن. كند رده ميياري داده و برخي از نيازهايش را برآو
پندارند  و فاسدان وارد مي شود و آنان چنان مي شيطان آن است كه او بر بدكاران
آنان  اي نزد فرشته كنند كه اين بيچارگان گمان مي. كه روحي بر آنها نازل شده است

  .آمده در حالي كه جز شيطان كسي نيست
كرد شياطيني داشت كه او را از برخي امور  كه ادعاي پيامبري مي) أسود عنسي(

انان با او به جنگ در آمدند از آن بيم داشتند كه ساختند چون مسلم غيبي آگاه مي
كفر او مطمئن شد شياطين در مورد نقشه آنان به او خبر بدهند و زن او چون از 

نيز شياطيني داشت كه امور ) مسليمه كذاب. (مسلمانان را در كشتن اسود ياري داد
  2.دادند گفتند و او را در برخي كارها ياري مي غيبي را به او مي

آيند و با او سخن  اسالم نخستين كسي كه گمان كرد ارواح بر او فرود مي در
مختار گمان : به ابن عمرو ابن عباس گفتند. دبو) مختار بن ابي عبيد ثقفي(گويند  مي
خداوند ، گويد راست مي: آن دو در جواب گفتند، آيد كه روح بر او فرود مي كند مي

                                           
 .126ص، ايضاح الدالله -1
 .11/84، مجموع فتاوي شيخ االسالم -2
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 my  x  w  v  u    ¡  �     ~   }  |  {  zl : فرمايد واالمرتبه مي
بر ، شوند آيا به شما خبر دهم شياطين بر چه كسي نازل مي« )٢٢٢ - ٢٢١: الشعراء(

مختار : به ديگري گفته شد »گردند كه كذاب و بس گناهكار باشند كساني نازل مي
: خداوند بلند مرتبه مي فرمايد: در جواب گفت، شود مي پندارد كه به او وحي مي

 m |  { `  _        ~  } l       )و شياطين صفتان « )١٢١: األنعام
كنند تا اينكه با شما  مطالب وسوسه انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القا مي

صاحب كتاب (اين همان ارواحي است كه بر ابن عربي » كنندمنازعه و مجادله 
  1.و القا نمودندآمدند و همين ارواح كتاب فتوحات را به ا فرود مي) فتوحات

حال كه ثابت شد سحر جز با پرستش شيطان از سوي ساحر و جز با ياري 
نيم كه هاي شيطان آشنا شويم تا بدا الزم است با توانايي، پيوندد شيطان به وقوع نمي

  .تواند كارساز باشد ساحر تا چه اندازه با سحر خويش مي
پژوهشگران بايد به ، اطينها در دنياي جن و شي براي آگاهي بر ميزان توانايي

نصوص قرآن و سنت كه ما را با اين دنيا و با نيروهايي كه خداوند به جن و شيطان 
  .كنند مراجعه نمايد داده آشنا مي

در آن ، شد من كتابي نوشته بودم كه موضوع آن به جن و شياطين مربوط مي
جنيان مخلوقاتي  .هاي موجود در دنياي آنان نيز سخن گفته بودم  كتاب از توانايي

برخي از . عاقل هستند كه خداوند آنان را آفريده تا او را عبادت واطاعت نمايند
. را ببينند اما ما آنان را نمي بينيم] انسانها[مي توانند ما ، آنان كافر و برخي مؤمنند

هاي مختلف جو  نهند و از اليه آنان اطراف و اكناف زمين را به سرعت زير پا مي
به عالوه جن خود را . توانند بارهاي سنگين را با خود حمل كنند وند و مير باال مي
افعي و مانند آن ظاهر ، حيوان، قالب آدمي آورد و در ها گوناگون در مي به شكل

  .شود مي
ان قصرهاي باشكوه خداوند جنيان را براي سليمان پيامبر مسخر فرمود وآن

هاي محكم برايش  هاي بزرگ و ديگ قطب، هاي بديع كردند و مجسمه براي او بنا مي

                                           
 .11/238، الفتاوي مجموع -1
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رفتند و آنگاه كه يكي از  مي ساختند و براي استخراج مرواريد به اعماق درياها مي
  .ساخت نمود و در بندش مي مي آنان از فرمان او سرپيچي مي كرد او را اسير

زماني عفريتي تالش كرد تا . شيطان مي تواند به برخي از بندگان آسيب برساند
را آزار دهد اما خدا نيرنگش را به خود او باز گرداند و  ص امي اسالمپيامبرگر
  .را بر او مسلط ساخت صپيامبر

ر بدن آدمي اند كه شيطان همچون خون د به ماخبر داده ص گرامي ما پيامبر
 صدر صحيح بخاري و صحيح مسلم از انس روايت شده كه پيامبر. جريان دارد

همانا شيطان چون جريان ) (ن جمری الدمإلنسایجری من اإن الشیطان : (فرمودند
آنان در مورد ، به عالوه دانش شياطين بسيار است) خون در انسان جريان دارد

خلقت انسان و آنچه كه او را بيمار ساخته يا برايش سودمند است اطالعات فراواني 
ين دانند و علم آنان در چن ها بسيار مي دارند و در مورد خواص عناصر و آفريده

  .تر است مواردي از علم بشر پيشرفته
خداوند . توانند خوارقي به مانند معجزات پيامبران بياورند اما شياطين نمي
m  ]  \  [  Z  Y  X      W  V  U : فرمايد بلندمرتبه در قرآن مي

^l )اصالً اين ، اند اين قرآن را شياطين فرو نياورده«) ٢١١ - ٢١٠: الشعراء
اين آيه نص صريحي است دال » د و توانايي چنين كاري را ندارندكار ايشان را نسز

توانند قرآن را تقليد نمايند و مانند آن را بياورند و به همين  بر آنكه شياطين نمي
m  M   L : دليل خداوند متعال جن و انس را به آوردن مثل قرآن فرا خوانده است

     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ]  \
^l )بگو اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق «) 88: اإلسراء

اينكه همچون اين قرآن را بياورند نمي توانند مانند آن را بياورند هر چند  شوند بر
  .»هم برخي از ايشان پشتيبان ومددكار برخي ديگر شوند

  .ل او در آيدتواند در خواب به شك اند كه شيطان نمي نيز فرموده صپيامبر
  :توانند از مرز مشخصي تجاوز نمايند در فضا نيز شياطين نمي
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  m  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {
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  ¼l )٣٥ -  ٣٣: الرمحن(  
، گذريدزمين ب توانيد از نواحي آسمانها و ها اگر مي انسانها و  اي گروه پري«

و معنوي پس كداميك  توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم مادي بگذريد و ليكن نمي
و مس گداخته به سوي  ددو بي شكنيد آت هاي پروردگارتان را انكار مي از نعمت

    .»توانيد ياري دهيد گردد و شما همديگر را نمي شما روانه مي
اي را بگشايد و ظرف  تواند در بسته اند كه شيطان نمي خبر داده صپيامبر

  .اي را باز كند اي را نمايان كند و مشك در بسته  پوشيده
از جمله كارهايي كه شيطان توانايي انجام  آن را ندارد اموري است كه خداوند 

m    I  H  GF  E  D  C     B  A : فرمايد به آن تصريح مي
  Z  Y  X  W  V  U   TS  R   Q  P  O  N  M  L  K  J

  \[  _  ^   ]l )اي مردم مثلي زده شده است به دقت «) ٧٣: احلج
خوانيد و پرستش  آن كسا ني را كه به غير از خدا به كمك مي، بدان گوش فرا دهيد

نماييد هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند اگر هم همگان براي آفرينش آن  مي
بستادند و  حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان. دست به دست يكديگر دهند

توانند آن را از او باز پس گيرند و برهانند هم طالب و هم مطلوب  برگيرد نمي
  .»درمانده و ناتوانند

شود از خلق  بر آنچه كه جز خدا مورد پرستش واقع مي: كند اين آيه تصريح مي
اگرچه آن مخلوق موجود حقيري مثل يك مگس ، نمودن و زنده كردن ناتوان است

ت كه جن از جمله خدايان باطلي است كه مورد پرستش واقع و شكي نيس باشد
  .دشه است

و چون بداني كه شيطان بر چه كارهايي توانا است و از انجام چه اموري  
شيطان بالذات و يا به ياري . حقيقت اين مسأله بر تو روشن خواهد شد، عاجز

اعضا بر برخي  بردن عقل و معيوب كردن، دانشي كه در اختيار دارد از راه بيماري
  .شود از مردم چيره مي
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هاي  تواند جادوگر را بردارد و به هوا ببرد و يا او را از محل همانگونه كه مي
او مي تواند ملخ . تنگ عبور دهد و يا بر روي يك رشته باريك به حركت در آورد

  .و شپش را بر روستاها و شهرها فرو ريزد
، مانند معالجه كري، يها تواناستجن به مانند انسان برمعالجه برخي بيمار
  .طاسي و يا بيمارهاي قلبي و داخلي و مانند آن

زبانان و تبديل انسان به  اما شيطان بر زنده كردن مردگان و به سخن  آوردن بي
ن مثل شق القمر و االغ و يا االغ به انسان و انجام كارهايي مشابه معجزات پيامبرا

، خارج ساختن شتر از سنگ توانا نيست شكافتن دريا و فرود آوردن طعام و
و آنان كه انجام  شياطين كمتر و كوچكتر از آنند كه چنين كارهايي را انجام دهند

  .دانند هيچ دليل عقلي و يا نقلي ندارند چنين كارهايي را از سوي شياطين ممكن مي
 و آن اين است كه برخي از مردم گمان به توضيح دارد اي نياز اما اينجا شبهه

اي را زنده مي كند و يا گنگي را  اند كه دارد مرده كنند كه آنان جادوگري را ديده مي
با  گيرد و كند و يا مارها را مي غ تبديل ميني را به االاآورد و يا انس  به سخن مي

  .كند نان بازي ميآ
  .هاي زيادي از اين دست ذكر كردم نمونه) سحر تخييل(در مبحث  
آنان چشمان ، چه كه ساحران فرعون انجام مي دادنداز همين قبيل است آن 

ها و عصاها  مردم را جادو كرده بودند و بينندگان چنان گمان مي كردند كه ريسمان
  .و جوش دارند به مارهايي تبديل شده كه حركت و جنب 

) ذيبه المهل(اي به نام  كند كه او در جزيره ابن بطوطه در سفرنامه خود نقل مي 
را ديده است ) فقرا(اي موسوم به  طايفه، كه بر بلندايي به پا شده بود اي در معركه

برخي از آنان كردند و  كه در آتش وارد مي شدند و با پاهايشان  در آن حركت مي
  1.خوردند آتش را چون حلوا مي

، صديق حسن خان پس از آنكه اين واقعه را از ابن بطوطه نقل مي كند
در زمان ما ، شود گفته مي) ابدال(الح و عرف خودشان به اين قوم در اصط: گويد مي

                                           
  .2/665، ابن بطوطه -1
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در هند وجود داشتند كه پس از مدتي منقرض ) قنوج(نيز جماعتي از آنان در شهر 
  1.شدند

ها و  افعي جادوي مارها وفن «: گويد مي) الموسوعه العربيه الميسره(نويسنده 
شناخته شده  شكار كردن و چيره شدن بر آنها از زمانهاي دور در مشرق زمين

اعم از آنكه اين كارها را جهت تفريح و تسليت خاطر انجام داده باشند و يا ، است
  .»اي جهت دور كردن خزندگان خطرناك از انسان و دام همچون وسيله

) مار كبري(توانند بر  مارگيرهاي هندي به وسيله موسيقي اثرگذار و منظم مي
تيمك كه از يك جسم درخشان ساطع چيره شوند و يا به وسيله حركات منظم و ري

گاه مارگيرها دندان مارها را مي كشند اما ، شود يك مار سمي را جادو كنند مي
بيشتر اوقات به خاطر حفظ سالمتي خود از نيروي سحري كه از گذشتگان خود به 

  2.گيرند اند كمك مي ارث برده
هايي از  بحث نمونهها را كه من نيز در اين م بسياري از مردم امثال اين داستان
  .آن ذكر كردم دروغ و افسانه مي پندارند

ابن خلدون و گروه ديگري از محققان مي گويند جادوگر توانسته است بر 
مخيله ديگران اثر بگذارد و در نتيجه آنان چيزي را متفاوت از آنچه كه در واقع 

  .و ما گفته هاي او در اين خصوص را قبالً نقل نموديم هست ببينند
  :ه نظر من چنين كارهايي دو تفسير ديگر نيز مي تواند داشته باشدب

هايي علمي است كه مردم در آن زمان به رمز  برخي از اين مشاهدات يافته - 1
ايم و  اند و ما امروزه به گشودن راز چنين كارهايي نزديك شده و راز آن آگاه نبوده

 امروزه سينما و. شودحتي ممكن است اين كارها در آينده موجب شگفتي كسي ن
كه در گذشته در زمره جادوهاي  كنند هايي در دنياي واقع ايفا مي تلويزيون نقش

  .آمد و جز ساحران زبده و زبردست كسي را ياراي انجام آن نبود بزرگ به شمار مي
اند كه از طريق آن مردم  اي داشته داند شايد شياطين دانش پيشرفته كسي چه مي

ها و رودها و  ها و باغها و بستان اند خانه نشسته هايي خاص مي ندر حالي كه در مكا

                                           
 .3/581، الدين الخالص -1
 .972ص، الموسوعه العربيه الميسره -2



  
  
  

   159                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

رسيده خود را در  اند و چون زمان اجرا به اتمام مي كرده ن زيبا را مشاهده ميزنا
  .غ و بستان نبوده استاي وحشتناك تنها يافته و خبري از با خانه

مجسم ساختن  ها را بدون وجود پرده سينما از طريق تواند فيلم امروزه بشر مي
اي كه تصوير با تمام ابعادش  هاي مشاهده شده در فضا نمايش دهد به گونه منظره

زيرا او در آنِِ واحد و در تمام جهات با ، اي براي بيننده قابل ديدن باشد از هر زوايه
  .دارد تصوير بر مي، اي را دارد دوربيني كه توانايي تصويربرداري با چنين شيوه

و در واقع آنها  1كنند ر را آنگونه در چشم بيننده مجسم ميشياطين تصاوي - 2
ما از طريق ، هستند كه نقش فريب دادن و مضحكه شدن انسان را به عهده دارند

نبوي به خوبي مي دانيم كه شيطان مي تواند به شكل هر انساني  هاي الهي و آموزه
كرده است حركت آنگونه كه بيننده تصور كند كه همان انسان رامشاهده ، در آيد

تواند آن را دنبال نمايد و در نتيجه براي  شيطان گاه آنقدر سريع است كه چشم نمي
  .كند آدمي به شكل معجزه و كاري خارق العاده جلوه مي

آنكه انسان و يا حيواني را . به گمان من بيشتر اقسام جادو از اين دست است
گان تو زنده مي كند در اين كه كشته شده و سرش از بدن جدا گشته در مقابل ديد

او فقط سرِ مرده را به تو نشان ، گويد ادعا كه وي او را زنده ساخته دروغ مي
گويد و در واقع شيطان سر آن مرده را با   پيوندد و سخن مي دهد كه به بدنش مي مي
دنش گرد آورده و در او نفوذ كرده و زبانش را به شكلي به حركت در آورده ب

  .گويد مي كني كه آن مرده سخن مي است و تو گمان
خيزد و راه  آورد گويي بر مي گاه شيطان خود را به شكل انسان مقتولي در مي

و گاه به قالب حيواني مي رود و  آشامد خورد و مي كند و مي رود و حركت مي مي
پندارد كه آن حيوان خود سخن  گويد و شنونده چنان مي از درون  او سخن مي

كند حيواني را دور ساخته و  با سرعتي كه چشم آن را درك نميو گاه  گويد مي
خود در جاي او به شكل انسان ظاهر مي شود و يا حيوان كشته شده را به حيوان 

  .كند اي مبدل مي زنده

                                           
 .»عالم جن والشياطين«در اين خصوص مراجعه شود به كتاب  -1
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توانند از آن حد تجاوز  ما شك نداريم كه جنيان قدرت خاصي دارند و نمي
تواند به وسيله جادوي خود  يد نميجو ساحري نيز كه از شياطين ياري مي، نمايند

دهد  از محدوده توانايي جن و انس در گذرد در چنين مواردي تمام آنچه كه رخ مي
بيند و يا  نيرنگ و تجسم است و حقيقت چيزي غير از آن است كه بيننده مي

  .شنود نده ميشنو
شود  كارهايي كه از آن سؤال مي، در خبر از غيب نيز همين حكم صادق است 

جنيان ممكن است به آن جواب داده و از آن خبر ، گر در گذشته رخ داده باشدا
  .به خطا هم بروند] خبر از آن[دهند و ممكن است در 

گمان  گويند مبني بر حدس و و هر آنچه كه مي اما آنان از آينده خبر ندارند
 است و يا خبري است كه شياطين قبل آز انكه به زمين برسد از مالئكه استراق

  .اند سمع نموده
هاي  همانطور كه بعد از اين به آن اشاره مي كنيم در اين نوع اخبار دروغ

  .فراواني وجود دارد
دهد هرگونه تاثير  آيا شما در انجام جادويي كه ساحر انجام مي: اگر گفته شود

كنيد؟ و آنگاه كه ساحر به فوت كردن و  و علم را از جانب خود جادوگر انكار مي
يا سخن با ستارگان و سيارات و يا ذبح پرندگان و حيوانات و مانند آن دميدن و 
  نماييد؟ كار او را چگونه تفسير مي، كند اقدام مي

آن گاه كه او . جواب آن است كه در برخي موارد كار جادوگر نيز مؤثر است
نفسش با پليدي آميخته ، خواهد كسي را اذيت نمايد و يا به او ضرر برساند مي
و با خواند نفس ا د و در اين حال و پس از آنكه شيطان را به خود فرا ميگرد مي

  .رساند شيطان متحد شده و به هنگام فوت كردن و دميدن به طرف مقابل ضرر مي
و هر گاه نفس او به پليدي و  دميدن كار ساحر است«: گويد ابن القيم مي 

اين كار از  آميخت و در، شري كه مي خواهد متوجه شخص جادو شده نمايد
دمد و  ها نفسي آميخته با بزاق دهان مي ارواح خبيثه كمك خواست در آن گره

ازجان او نَفَسي آميخته با شر و پليدي خارج مي شود كه با بزاقي با همان 
جادوگر و روح شيطاني در آزار دادن شخص جادو شده ، خصوصيت همراه است
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كوني خداوند به انجام مي رسد نه با كنند و سحر با قضا و قدر و اراده  همكاري مي
  1.اراده شرعي او

تفسير بر زبان راندن كلمات مشخص يا ذبح پرندگان و حيوانات و يا سخن 
آلود  گفتن با ستارگان و مانند آن نيز اين است كه ساحر با گفتار و كردار شرك

ل آزار به كند تا آنچه را كه او مي خواهد و الاقل برخي از آن مث شيطان را راضي مي
كنند و  اما آنچه كه ساحران ادعا مي. دهدمردم و ضرر رساندن به آنان را انجام 

كند دروغي بيش نيست  فهمد و درك مي وحي دارند كه ميگويند كه ستارگان ر مي
  .اند و آنان كفر و شرك خود را پشت چنان دروغي پنهان ساخته

از روح ستارگان كمك دليل اين مدعا آن است كه ساحري كه به گمان خود  
خواهد جز با سوزاندن بخوري مخصوص و يا پوشيدن لباسي خاص به هدف  مي

) مثل لواط(زند كه يا شرعاً حرام است  رسد و گاه اعمالي از او سر مي خويش نمي
  .و يا كفر آشكار است

شود برخي كفر صريح است مانند  همچنين كلماتي كه بر زبان او جاري مي
اگرچه برخي از كلمات ، با كلماتي حاكي از عبوديت و الوهيتخواندن ستارگان 

  2آنان كه در كتابهايشان آمده است حرام نيست؟

                                           
 .563ص، التفسير القيم -1
  .4/148، الفروق -2



 



 

  فصل هفتم
  شود؟ انسان چگونه ساحر مي

تحقيق گذشته نشان داد ساحر واقعي تنها كسي است كه در سحر خود از شيطان 
ممكن نيست در سحر و كسي كه با شيطان ارتباط قوي نداشته باشد  جويد ياري مي

  .به درجه نبوغ برسد
پليدتر و دشمني وي با خدا و رسول و ، هر چه ساحر كافرتر«به قول ابن القيم 

  1.تر استتر و نافذ سحرش قوي، بندگان مؤمن خدا شديدتر باشد
وديان از هتر و سحر ي پرستان از سحر اهل كتاب قوي به همين علت سحر بت

  2.نافذتر است ،دانند ه اسالم ميسحر كساني كه خود را منتسب ب
شوند و  كنند كه با چيره شدن بر جن به مراد خويش نايل مي برخي گمان مي

توانند جنيان را براي انجام كار خود مسخر كنند و  دانشي دارند كه به وسيله آن مي
: كند را چنين تعريف مي) علم عزائم(حاجي خليفه . نام دارد) عزائم(اين دانش 

گرفته از عزم وتصميم قاطع و تعمق در كار و نيت كردن در آن و تحميل  عزائم بر«
  .يعني بر تو واجب و حتمي ساختم )عزمت علیک: (گويند مي، بر ديگران است

و در اصطالح آنان به معني تحميل و تشديد آن چيزي است كه از جن و 
انبرداري اطاعت و فرم) عزمت علیک(خواهند و هرگاه كه ساحر بگويد  شياطين مي

  3.را بر آنان واجب ساخته است
آنگاه ، عالم به عزائم اگر تمام شرايط را دارا باشد«رازي گمان كرده است  فخر

او را به آتشي بزرگ و ) عزائم(خداوند ، كند كه فرمان خود را متوجه جنيان مي
 هاي دنيا را بر آنها تنگ مي نمايد سوزان براي جنيان تبديل مي كند و تمام عرصه

اي جز حاضر شدن و فرمان بردن از آنان برايشان باقي نماند  تا آنجا كه هيچ چاره
                                           

 .581ص، التفسير القيم -1
  .581، التفسير القيم -2
 .2/1138كشف الظنون  -3
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خداوند متعال ، مهمتر از آن صاحب اين علم اگر ماهر و داراي اخالق نيكو باشد
فرستد تا آنها را به سوي اطاعت و  خشن و تندي بر جنيان فرو مي، فرشتگان قوي

  1.فرمان بردن از صاحب اين علم سوق دهند
مشاهده ، چون خداوند پادشاهي را به سليمان عطا فرمود«كنند  اينان گمان مي

كنند و آنان را در  كرد كه جنين آدميان را در بازارها به بازي گرفته و مسخره مي
اي بگمارد تا  وي از خدا خداست كه بر هر طايفه از جنيان فرشته، ها مي ربايند راه

د مالئكه را بر طوايف جن گماشت و آنان جنيان را وخداون آنان را از فساد باز دارد
و نه  -ها سليمان جنيان را در خرابه ها و بيابان. از فساد و آمدن نزد مردم باز داشتند

و آن گاه كه يكي از آنان . سكني داد تا مردم از شر آنها در امان باشند -در آباداني
كلماتي بر زبان ) م عزائمعل(داناي به ، زد كرد و فسادي از او سر مي سركشي مي

  .داشتند راند كه مالئكه آن را بزرگ مي مي
اي  هاي مختلف مالئكه هر كدام به بزرگداشت دسته كردند گروه آنان گمان مي

آنها فرمان برده و ، اند و چون آنان را به اين اساس قسم دهند از اين اسامي امر شده
) علم عزائم(داناي به . دهند م ميجواب مي دهند و هر چه از آنان خواسته شود انجا

دهد و او آن گروه از جنيان يا يكي از آنان را كه  اي را با اين اسماء قسم مي فرشته
  2.»دهد شخص طلب نموده حاضر مي كند و هر آنچه كه بخواهد به او دستور مي

و كم خرد لوح   سازي و تلبيسي است كه به وسيله آن مردم ساده اين ادعا دروغ
در  .و نقلي بر گفته آنان وجود نداردگيرند و هيچ دليل عقلي  مضحكه مي را به

دهند تعظيم و بزرگداشت جنيان  انجام مي) عزائم(حقيقت كارهايي كه تحت عنوان 
شدند به جن  اي وارد مي درست مانند مشركان كه چون به هنگام سفر به دره، است

m      x  w    `   _  ~       }  |     {  z  y : فرمايد خداوند مي. بردند پناه مي

  al )آوردند و بدين  ها پناه مي ها به كساني از پري و كساني از انسان«) ٦: جن
  .»افزودند  وسيله بر گمراهي و سركشي ايشان مي

                                           
 .2/1138، كشف الظنون -1
 .4/147، الفروق -2
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، آمد اي فرود مي يكي از آدميان به دره«: گويد ابن تيميه در شرح اين آيه مي
ها بيشتر وجود دارند تا در  د زيرا آنان در درهها بو احتمال وجود جنيان در دره

، برم دره به بزرگ آن پناه مي از سفيهان اين: گفت آن آدميزاد مي، هاي مرتفع مكان
و . شد شان بيشتر مي برَد طغيان و سركشي ديدند كه او به آنان پناه مي جنيان چون مي

ن و پادشاهانشان را مي برد و اسامي آنا به اين وسيله كسي را كه به آنها پناه مي
زيرا آن شخص آنها را به كسي قسم داده بود كه بزرگش ، گفتند خواند جواب مي

يافتند كه مجبورشان  و به اين ترتيب آنها بزرگي و شرفي بر آدميان مي، مي داشتند
به خصوص اينكه آنها . هاي آنها را در مقابل انجام دهند كرد برخي از خواسته مي

تسليم شدن انسان و پناه ، تر است تر و بامنزلت انسان از آنها شريفمي دانستند كه 
بردن او به جنيان درست به مانند آن بود كه بزرگان براي برآورده ساختن نيازهاي 

  1.»خود به فرو دستان پناه آوردند
مطالعه قرآن و سنت و آنچه كه در مورد سحر نوشته شده است گوياي آن 

طيع شيطان و حتي بنده او باشد تا شيطان نيز او را است كه ساحر نخست بايد م
  .ياري داده و خدمت كند

هاي گوناگوني گذاشته  شيطان براي آنكه مردم را خادم و بنده خود گرداند راه
نقطه اشتراك تمام اين . تا بوسيله آن مردم كفر و گمراهي خود را به اثبات برسانند

. شود خشم خداي رحمان را موجب ميرده و ها آن است كه شيطان را راضي ك راه
آنان از مردم دروي ، يابند هاي نفسي به سحر دست مي برخي از ساحران با رياضت

ها  اما همه اين مجاهدت. كنند خورند و بسيار تفكر مي جويند و غذاي اندك مي مي
شود و تزكيه و  پليد ساختن و فاسد كردن جان منجر ميشيطاني است و به 

  .ر آن نيستنفس د سازي پاك
دارند به سحر و  كه شيطان را با آن بزرگ مي) عزائمي(برخي ديگر به وسيله 
اين كار از طريق قسم دادن و خواستن و پناه جستن ، يابند ارضاي شيطان دست مي

  . است

                                           
 .247/120، مجموعه الرسائل المنير: نگا، ايضاح الدالله-1
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خواهند اما آنها دروغ  كنند كه از روح ستارگان مدد مي گروه سوم گمان مي
گوي گناه كاري نازل  رند و شياطين بر هر دروغگويند زيرا ستارگان روحي ندا مي
  .شوند مي

ي دسترسي به سحر را بيان هاي گوناگون ملل مختلف برا حاجي خليفه شيوه
، در زمانهاي مناسب) عزائم(راه نبطيان ، شيوه هنديان تصفيه نفس: گويد كرده و مي

ها  ان و عربطريقه يونانيان تسخير روح فلك و ستارگان و رويه عبرانيان و قبطاني
  1).عزائم(معني است كه اين خود نوعي است از  اي از اسامي بي بر زبان راندن دسته

  :هايي كه بايد در ساحر موجود باشد تا شيطان او را ياري دهد شرط
قبالً بيان كرديم كه انسان تنها هنگامي ساحر مي شود كه در زمره بندگان و 

ن در تاريخ سحرو ساحران به جستجوي پژوهندگا. ياران و خادمان شيطان در آيد
شرايط زير نتيجه مطالعات ، اند شرايط الزم براي ساحران و دوستان شيطان پرداخته

  2.آنهاست
ساحر بايد خود و تمام دارايي خويش را در حال حيات و مرگ به شيطان  - 1
_  m : فرمايد كند كه مي درستي اين گفته را سخن خداوند ثابت مي. بفروشد

 a  `   p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b
  r  ql )١٠٢: البقرة(.  

  .به معني فروختن جانها است) on   m  l (در اين آيه 
فروشد بايد از همه اخالق و اعمال  آنگاه كه آدمي جان خود را به شيطان مي

 كوشا ودل و كور گشته و در راه بدي و شر  نيك و پسنديده دست برداشته و سنگ
  .گردان باشد از نيكي وخير روي

                                           
 .2/981، كشف الظنون -1
به كتاب او در مورد سحر مراجعه ، محمد محمد جعفر اين شرايط را به تفصيل آورده است -2

 .47شود ص
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دشمن تمام اديان باشد و نسبت به آنها خشمگين بوده و آنها را مورد  - 2
هاي آسماني تبري جويد و در سوزاندن و پاره  استهزا قرار دهد و از تمام كتاب

  .كردن و به كارگيري آن در كارهاي پست كوشا باشد
رد تعظيم قرار داده و به خدا در تمام اين موارد الزم است كه غيرخدا را مو

  .بتها و يا بشر را عبادت كند، ستارگان، شرك بورزد و شياطين
و رياضت سحر به «انسان جز با رياضت ساحر نمي شود : گويد ابن خلدون مي

هاي علوي و شياطين و بزرگداشت و عبادت و  توجه به افالك و ستارگان و جهان
نتيجه اين رياضت توجه به غيرخدا . شودصر مي خضوع و ذلت در مقابل آنها منح

به اين دليل سحر كفر ، و سجده كردن براي اوست و توجه به غيرخدا كفر است
  1.»آيد  است و كفر از اجزا و اسباب آن به شمار مي

م خداوند را با ياري از پرستش كنندگان شيطان كالبس: گويد ابن تيميه مي
ند مرتبه را با خون و مانند آن و گاه با آنها سخن خداي بل، كنند پليدي كتابت مي

به جز اين آنها هر آنچه كه شيطان را خشنود سازد ، نويسند چيزي غير پليد مي
  2.»كنند نوشته و به آن تكلم مي

خوانند كه  هايي مي و طلسم) عزائم(شود بندگان و دوستان شيطان  گفته مي
ها و دعاهايي  طلسم حاكي از پرستش و بزرگداشت جنيان است و عموم عزائم و

آميز  شامل خطاب شرك، كه در دست مردم است و در زبان عربي قابل فهم نيست
  3.باشد سبت به جنيان مين

آنچه كه براي ساحر به هنگام انجام عمل سحر از : گويد محمد محمد جعفر مي
همه مهمتر است آن است كه كفشي به پا كند كه در جلو و اطراف آن اسم جالله 

ده تا به اين طريق شيطان را خشنود و خداوند را نسبت به خويش نوشته ش
  .غضبناك نمايد

                                           
 .926، المقدمه -1
 .2/121جموعه الرسائل المنيريه م: نگا، إيضاح الدالله -2
 .2/102، مجموعه الرسائل المنيريه، ايضاح الدالله -3
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ساحر بايد مظهر كثافت و پليدي و پستي نفس باشد و پاكيزگي و نظافت  - 3
بايد آماده (و  را ترك كند تا آنجا كه بدن و لباس و مسكن او بوي تعفن بدهد

گري باشد و  فجور و اباحي رفتن درها و فرو   ها وپستي ارتكاب گناهان و زشتي
مردم سپري كند و با آنها داد و ستدي نداشته باشد و جز  اوقات خود را به دور از
با آنان ارتباط ، خواهند جادويي بكند و به مردم ضرر برساند در موقعي كه از او مي

  .برقرار نسازد
پژوهندگان اند و آنان را به آنچه كه  علماي ما در احوال ياران شيطان تتبع كرده

  .اند متصف ساخته، اند در احوال ساحران به آن دست يافته
جنيان بيشتر در محل نجاسات يافت «: گويد شيخ بدرالدين بن عبداهللا شبلي مي

آنانكه شيطان با آنها همراه ، ها داني ها و زباله توالت، ها جاهاي چون حمام، شوند مي
گاه  هايي كه پناه تر به چنين محلبيش، شود و حاالت شيطاني دارند نه رحماني مي

ها  از نماز در اين محلآثار و احاديث زيادي در نهي . برند پناه مي، شياطين است
برخي فقها علت اين نهي ، وارد شده است زيرا چنين اماكني جايگاه شياطين است

مسأله اين : اند اند و برخي گفته را در معرض نجاست بودن اين اماكن بيان كرده
اما قول صحيح آن است ، توان حكمت و معناي آن را درك كرد است  و نمي تعبدي

كه علت نهي از نماز در حمام و جاي خواب شتران و مانند آن اين است كه چنين 
و علت نهي از نماز در مقبره اين است كه عالوه ، هايي جايگاه شياطين است محل

  .است براي دچار شدن به شرك راهي، ها نيز جايگاه شياطين مي باشد بر آنكه مقبره
اند و  اهل بدعت و گمراهان كه از راههاي غيرشرعي زهد وعبادت پيشه كرده

گاه مكاشفات و تاثيراتي هم دارند بيشتر به پناهگاههاي شياطين كه از خواندن نماز 
شوند و  زيرا در اين اماكن شياطين بر آنان نازل مي، برند در آنها نهي شده پناه مي

پرستان  روند و با بت ها مي كنند و يا به داخل بت ه كه با كاهنان صحبت ميهمانگون
گويند در مورد برخي امور با آنها به گفتگو مي پردازند و آنها را درست  سخن مي

  1.فريبند پرستان و ساحران و بندگان خورشيد و ماه و ستارگان مي مثل كاهنان و بت

                                           
 .39، غرائب و عجائب جن -1
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كنند و  آنان نظافت نمي: گويد و مي ابن تيميه به توصيف اين افراد پرداخته
ها و همنشين سگان  فرد منتسب به اين گروه هميشه همراه نجاست، گيرند وضو نمي

بوي بدي دارد و به شيوه ، برد ها و مقابر پناه مي داني ها و زباله است و به حمام
مالئكه «: اند فرموده صپيامبر، كند شرعي خود را پاكيزه نمي سازد و نظافت نمي

  .»شوند اي كه در آن شخص جنب و يا سگ وجود داشته باشد وارد نمي به خانه
ها محل  اين مبال« : فرمايد همچنين در مورد چنين جايگاههاي نجسي مي

كسي كه از اين دو ثمر بخورد به مساجد ما «: فرمايد و مي» حضور شيطان است
  1.»بيند اذيت و آزار مي، دنزديك نشود زيرا مالئكه نيز از هر آنچه كه آدمي را بيازار

هاي  ان با پليديآن«: گويد مي رده ونشانه هاي اولياي شيطان را بيان كسپس او 
هايي كه شيطان در آن حضور  ها و مبال مورد عالقه شيطان سروكار دارند و به حمام

پليد و ها و زنبورها و گوش سگها را كه همه  برند و مارها و عقرب يابد پناه مي مي
هايي مانند آن را كه شيطان  خورند و ادرار و نجاست اهر فسق هستند مياز مظ

نشين هستند و يا به  ها هم امند و با سگها و موشآش دوست مي دارد مي
خصوصاً مقبره كفار ، برند ها پناه مي روند يا به مقبره ها و جايهاي نجس مي داني زباله

را خوش ندارند و از آن فرار  آنان شنيدن قرآن، اعم از يهود و نصاري و مشركان
خالصه فرمان شيطان  دهند و آن ترجيح مي مي كنند و شنيدن آوازها و اشعار را بر

  2.تر است از كالم خداي رحمان نزد آنان مقدم
و به گناهاني كه موجب ، ساحر الزم است كارهاي حرام را انجام دهد - 4

تر اوقات در اماكن ساحران بيش. خشم خدا و رضايت شيطان است مبادرت كند
متروكه لخت و عريان مي نشينند و پرندگان و حيوانات  را در حالي كه نام شيطان 

اي  برند و خون را با آبجو و كوبيده سر مي ،خوانند يا ساير خدايان باطل را بر آن مي
اند مخلوط  گرفته شده از حيونات مردار يا حيواناتي كه به نام غيرخدا ذبح شده

كنند و  هاي خود را به آن آغشته مي نوشند و بدن از اين تركيب نجس مي كنند و مي

                                           
 .11/215، مجموع فتاوي شيخ االسالم -1
 .11/216، مجموع فتاوي شيخ االسالم -2
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ترين فاجران از انجام آن ابا  شوند كه پست  در مراسم خود گناهاني را مرتكب مي
  .دارند

ها و  داني هاي غذا از زباله آوري پس مانده ساحران در مراسم خود در جمع
كنند و برخي  رندگان تالش ميها و نيز مواد مخدر و خون حيوانات و پ كوچه

و ساحر عادتاً از  كشند كردن شيطان كودكان بيگناه را هم مي ساحران براي خشنود
  .اي كه به شكل ظرف در آمده مي نوشد كاسه سر مرده

هاي شنيع  ساحران به بسياري از گناهان و جنايت: گويد محمد محمد جعفر مي
اي انجام  اسم خود را معموالً بر روي تپهها مر اند اين گروه و انحرافات جنسي آلوده

دهند و پس از دزديدن كودكان و سر بريدن آنان در آن محل قرباني تقديم  مي
كنند پليس فرانسه جنازه دو پسر را در مدتي كمتر از سه هفته بر روي آن تپه  مي

ن ديكي به شيطاكشند تا از خونشان براي سحر و يا نز آنها كودكان را مي. پيدا كرد
خواهد ساحر شود تعهدات سختي گرفته مي شود كه  از كسي كه مي. استفاده نمايند

تمام آن در جهتي است كه شخص را بنده شيطان سازد و به سحر و جادو كه 
بدان فرو فرستاده  صمخالف حق و عدالت و ديني است كه خدا به وسيله پيامبر

  .مبادرت ورزد
الزم است كه به تدريج اين ، دشخص بوجود آم آن گاه كه اين شرايط در

هايي كه شيطان آن را  ديها را به مدت چند ماه تمرين نمايد تا با پلي گناهان و بدي
پس از آن الزم است كتابهاي جادو . دوست دارد نفس خويش را پست و پليد كند

را كه راه نزديكي به شيطان را براي او بيان كرده است و او را آماده نزول شيطان 
  .د مطالعه نمايدكن مي

و هاي مشابهي در روبرو شدن با شيطان  مشتاقان به رسيدن به درجه سحر شيوه
مثالً برخي در يك نيمه شب مهتابي به مكاني دوردست . يا يكي از پيروان او دارند

مانند آنكه ، دهند كه شيطان را خشنود و راضي سازد مي روند و كارهايي انجام مي
كشند و اشكال و رمزها و  اي مي به دور خود دايره لباس خود را در آورده و

سپس شروع به ، كنند پسند و عالقه شيطان را بر روي آن رسم مي هاي مورد طلسم
. شوند نمايند و برايش دعا كرده و متوجه او مي خواندن كرده و شيطان را تمجيد مي
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آن را ذبح  جيد از شيطانبرخي هم با خود حيواناتي دارند كه در حال تعريف و تم
  .دهند كرد ه و به شيطان هديه مي

ر مقابل شخص عالقمند به سحر هاي بعد د شيطان در مالقات اول و يا مالقات
بندد كه شخص آن را با ماده نجس و متعفني  و با او پيماني مي، شود ظاهر مي

  .نويسد مي
شيطان نيز . شود كه بنده شيطان باشد در اين پيمان شخص گمراه متعهد مي

در زمان تعين شده ساحران  و ارواح ، سازد زماني براي تعميد اين گمراه معين مي
رسد و ساحر در آن خوار  مراسم تعميد با پستي به اتمام مي، خبيثه هم حاضرند

ها وگوشت مردار  رد و از نجاستگي شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار مي
  .شود خورد و با كلمه زشتي نام گذاري مي مي

ام آنچه كه اين بيچاره در مقابل چنان بندگي پست و زشتي از دشمن تم
  .كند آن است كه بتواند جادوگري كند دريافت مي) شيطان(سرسخت خود 

درسخنراني خود كه در آكادمي علوم ماوراء ) موريس هارسون(وكيل برجسته 
گام پيمان اولين كاري كه ساحر به هن«: گويد ايراد نمود مي) 1929(الطبيعه در سال 

دهد آن است كه قراردادي را امضا  با شيطان و در اولين مالقاتش با او انجام مي
روح و جان و همه چيز خود را به طرف دوم ) ساحر(طرف اول ، كند كه در آن مي
نيرو و قدرت جادوگري را به طرف اول ) شيطان(فروشد و در مقابل طرف دوم  مي

  .كند عطا مي) ساحر(
محاكمه و سوزانده شد به رئيس دادگاه ) 1619(ه كه در سال ساحر) بارنيه(
اين قرارداد . قراردادي را كه با شيطان بسته بود نشان داد) قاضي بيوري النكر(وقت 

عبارت بود از يك تكه كثيف از پوست گربه يا سگ كه با خون حيض و ديگر 
  .شده بود نجاساتي كه انسان تاب ديدن و بوييدن آن را ندارد ملوث و نوشته

پيماني باشد كه ميان ، شيطان ترين پيمان بسته شده ميان ساحر و شايد پليد
پيماني كه موجب صدور حكم اعدام او ، ساحر و شيطان بسته شد) أوربان گرانديه(

به اجرا در ) لودون(شد و اين حكم به صورت علني در بازار  1934آگوست  18در 
در كتابخانه عمومي پاريس نگهداري  رونوشت اين پيمان نامه هنوز هم. آمد
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ساحر همان ) سالتنوس دانيال(تصوير پيمان منعقد شده ميان شيطان و . شود مي
استاد زبان عبري كه خود را به شيطان فروخت و در جا مرد نيز در كتابخانه 

  .است موجود) أبساال(
سيده بزرگ به مهر رگويند از جانب شيطان  هاي عجيبي كه مي از جمله پيمان

شود و يكي از  نگهداري مي )Grigcity(است پيماني است كه در بايگاني گريگستي 
اند  زباني كه اين پيمان را با آن نوشته. ن با ابليس آن را منعقد كرده استكشيشيا

شناسي نتوانسته آن را ترجمه و حتي  بسيار پيچيده است و تاكنون هيچ استاد زبان
  .ن آن را بفهمديكي از كلمات مت

اين پيمان عبارت بود از سطرهايي عمودي و مايل و جز نام كشيش امضا 
  .كننده آن چيزي از آن فهميده نشده است

و ساحران  آنچه گفتيم مشتي است از خروار اما براي توضيح حقيقت سحر
مؤمن كسي است كه به ربوبيت خداي يگانه ايمان داشته باشد و دين . كافي است

و ساحر كسي است كه به بندگي شيطان  م و درست بدانداو را راه و روش مستقي
را رب خويش ساخته و تمام امكانات و او ، راضي شده و به جاي خداوند يكتا

و براي همين است كه خداوند در . قواي خود را زير فرمان شيطان قرار داده است
مورد ساحران مي فرمايد كه آنان كتاب خدا را پشت سر انداخته و از آنچه كه 

گويد كه آنان سحر  اند يا او به ما مي خوانند تبعيت كرده شياطين بر ملك سليمان مي
به بهاي فروختن جان خويش به شيطان خريداري نموده و در مقابل آن جان و  ار

m  q  p  on   m  l  k  j : اند مال خود را به او  داده

rl )و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته « )١٠٢: البقرة
  .»اگر مي دانستند

شيطان هستند در پنداريد كه ساحران بندگان  شما چگونه مي: شايد گفته شود
هاي  كنند و در برگ خوانند و قرآن تالوت مي حالي كه برخي از آنان نماز مي

  .نويسند خود آيات قرآن را مي يجادو
در جواب اين شبهه بايد گفت كه آنان چنين كارهايي را فقط براي ظاهرسازي  

  .دهند و در درون از تقوا ونيكي به دور هستند و فريفتن مردم انجام مي
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حري كه توبه كرده و پشيمان شده بود در مصاحبه با نشريه كويتي سا
تصريح كرده بود كه شيطان آنان را به تظاهر به تقوا در پيشگاه مردم ) السياسه(

ها در مقابل مردم  خواست كه بدون بر زبان آوردن آيه كرد و از آنان مي راهنمايي مي
دهد و در صورت لزوم  مي در اين حالت ساحر حركات را انجام، نماز بخوانند

شيطان است كه ساحر را به پرهيز از گناه . راند برخي آيات قرآن را هم بر زبان مي
شود تا مردم بگويند فالني شيخ و بزرگ و  و معصيت در پيشگاه مردم رهنمون مي

با خود خلوت نمود و يا با دوستان خود همراه شد هر ) ساحر(اما چون ، ولي است
  1.تواند انجام دهد ارد ميآنچه كه دوست د

                                           
 .7/6/1987، نشريه كويتي السياسه -1



 



 

  فصل هشتم
   صجادو شدن پيامبر

  مبحث اول
  حديث روايت شده در اين خصوص

خداوند پيامبران خود را با انواع باليا آزمايش كرده و به اين وسيله اجر و ثواب 
ها آن بود كه مردم پيامبر خود  از جمله اين آزمايش. كند تر مي  آنان را بيشتر و بزرگ

برخي از پيامبران هم به بيماري مبتال . دادند كردند و آنها را آزار مي ميرا تكذيب 
. به سبب آن آزار ديد جادو شدن او بود صها كه پيامبر يكي از اين آزمون. شدند

روايت شده است كه مردي از طايفه ) ضي اهللا عنها(در صحيح بخاري از عائشه 
  .ا جادو كردر صبه نام لبيد بن األعصم پيامبر خدا 1بنوزريق

در اثر اين سحر گمان مي كرد كاري را انجام داده در حالي كه آن را  صپيامبر
سپس ، نزد من بود بسيار دعا كرد  صكه پيامبر - يا شبي –روزي . انجام نداده بود

] در خواب[اي عائشه آيا احساس كردي كه خداوند در آنچه كه از او : فرمود
  خواستم مرا راهنمايي كرد؟

، يكي از آن دو بر باالي سر و ديگر كنار پايم نشستند، نزد من آمدند دو مرد
چه : گفت، جادو شده: درد اين مرد چيست؟ گفت :يكي از آن دو به دوستش گفت

در شانه و : گفت، در چه چيز: گفت، لبيد بن األعصم: كسي او را جادو كرده گفت
در : ت آن كجاست؟ گفتگف، مويي كه بر اثر آن ريخته و در غشاي جوانه خرمابني

همراه جمعي از اصحاب بر سر آن چاه رفت و در  صپيامبر خدا. چاه ذروان

                                           
 .بنوزريق داشت منسوب به آن طايفه شداو فردي يهودي بود اما به علت پيماني كه با  -1
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هاي خرمايش   اي عائشه آب آن مانند جوشانده حنا و سر شاخه: بازگشت فرمود
  1.چون سر شياطين بود

                                           
و مسلم ) 235، 232، 10/221(فتح الباري ، بخاري در كتاب طب باب سحر روايت كرده -1
 .2189ش  4/1720
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  مبحث دوم
  اند دليل كساني كه اين حديث را رد نموده

اند و آن را با كتاب خدا  به شدت رد كردهبرخي از علما اين حديث را تكذيب و 
  .اند كه رسولش در آن از سحر و جادو شدن تبرئه شده متناقض دانسته

 صكنند كه پيامبر گمان مي«: گويد از جمله اين علما جصاص است كه مي
اي كه در خصوص آن  جادو شده و آن جادو در او كارگر افتاده است به اندازه

ام در حالي كه نه  ارم كه كاري را انجام داده و چيزي گفتهپند  من چنان مي: فرموده
  .ام آن را گفته و نه انجام داده

اي كه آن را زير سنگ  پندارند كه يك زن يهودي به وسيله غشاي جوانه و مي
باالي چاه پنهان ساخته بود او را جادو كرد و چون آن را بيرون آوردند اثر آن نيز بر 

اي  حالي كه خداوند در تكذيب كافران كه چنان پديده در، از بين رفت صپيامبر
�    ¡    ¢       £  ¤       ¥  m : نسبت مي دادند فرمود صرا به پيامبر

  ¦l )گويند شما جز از يك انسان ديوانه پيروي  ستمگران مي« )٨: الفرقان
  .»كنيد نمي

بوسيله آن  چنين رواياتي ساخته دست ملحدان است كه: افزايد او در ادامه مي
اند تا بدان طريق مردم معجزات پيامبران را  گرفته لوح را به بازي مردم عوام و ساده

  1.باطل شمرده و آن را دچار اشكال سازند
 صرحديث روايت شده در مورد جادو شدن پيامب«: گويد ابوبكر أصم مي

ور حديث متروكي است زيرا الزمه چنان حديثي آن است كه كافران در ادعاي مسح
زيرا خداوند ، راست گفته باشند و اين مخالف نص قرآن است صشدن پيامبر

رازي به نقل از قاضي . كند خود در قرآن كافران را در ادعايشان تكذيب مي
صحيح دانست در حالي كه توان آن را  چگونه مي، اين روايت باطلي است: گويد مي

                                           
  .1/49، أحكام القرآن -1
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ند تو را از مردمان محفوظ و خداو«) واهللا يعصمك من الناس: (فرمايد خداوند مي
و جادوگر هر كجا «  )٦٩: طه( m   y  x           w  v   ul : فرمايد و مي» دارد مي

  .»شود برود پيروز نمي
و اگر چنين ، الزمه تجويز اين حديث آن است كه به نبوت قدح وارد شود

عالوه  به. رساندند بايست به تمام پيامبران ضرر مي روايتي درست بود ساحران مي
حال اگر چنين ، جادو شده است: گفتند طعنه مي زدند و مي صكافران به پيامبر

جادو [اي راست باشد كافران نيز بايد در دعواي خود صادق باشند و آن عيب  واقعه
ديهي است كه چنين امري جايز شود و ب مي صمتوجه ذات پيامبر] شدن
  1.باشد نمي

شد جاي تعجب ندارد كه  داليلي كه ذكربا «: گويد الدين قاسمي مي شيخ جمال
چنين روايتي مورد قبول واقع نشود اگر چه كتابهايي صحيح هم آن را روايت كرده 

زيرا تمام آنچه كه در كتب صحاح آمده از نظر  سند و معني عاري از قدح و ، باشند
ز در خبر آحاد ا، به عالوه مناقشه. دانند و اين را راسخان در علم مي، نقد نيست

  2.»زمان اصحاب سابقه داشته است
اند كه گويا لبيد بن األعصم  احاديثي نقل كرده«: گويد شيخ محمد عبده مي

را جادو كرد و آن جادو در او اثر نمو د تا جايي كه خيال مي كرد كاري  صپيامبر
در حالي كه ، آيد  داد ويا نزد چيزي مي دهد در حالي كه آن را انجام نمي را انجام مي

 صو خداوند پيامبرش را به اين واقعه آگاه ساخت و اشيائي كه پيامبر، ان نبودچن
از آن جادو  صبه وسيله آن جادو شده بود از چاه بيرون آورده شد و پيامبر

  .»خالص شد
به آن اندازه كه گمان كند كاري انجام  صشك تاثير سحر در جان پيامبر بي

ها بر بدن و يا عارض شدن  نند اثر بيماريدهد و در واقع آن را انجام ندهد به ما مي
عقل ] در صورت صحت[بلكه ، سهو و فراموشي در برخي از كارهاي عادي نيست

  .و روح او را تخت تاثير قرار داده است
                                           

 .19/243، شارح المجموع آن را از او نقل كرده است -1
 .محاسن التأويل جمال الدين قاسمي -2
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¢       m : مشركان است كه گفتندعقيده به چنين امري تصديق «: افزايد سپس مي

  ¦  ¥       ¤  £l )يك انسان ديوانه پيروي  شما جز از«) 8: الفرقان
گمان كند  و مسحور نزد مشركان كسي نبود جز آنكه عقلش مختل شده و» كنيد نمي

رسد در حالي كه اصالً آن كار واقع نشود و چنان بپندارد كه به او  كاري به انجام مي
  .در حالي كه به او وحي نشود شود وحي مي

پندراند  آن ندارند چنان مي ازمبسياري از مقلدان كه درك درستي از نبوت و لو
كه خبر تاثير سحر صحت دارد و بايد به آن معتقد بود و انكار آن كار مبتدعان 

چرا كه انكار آن به نوعي انكارسحر است و حقيقت سحر را قرآن ثابت كرده ، است
  .»است

  :توان در نكات زير خالصه كرد داليل صاحبان اين ديدگاه را مي
  .اند اين روايت باطل است و ملحدان آن را جعل كردهكنند كه  آنها ادعا مي - 1
 .كنند كه سند اين حديث داراي اشكال است گمان مي - 2
آنها ادعا دارند كه اين حديث آحاد است و حديث آحاد مفيد ظن است نه  - 3
 .توان به احاديث آحاد استدالل كرد و به همين دليل نمي يقين

دار مي سازد و با  را لكه كنند باور به اين حديث مقام نبوت  ادعا مي  - 4
كرده كاري  اگر اين گفته درست باشد كه پيامبر گمان مي، منافات استعصمت در 
اين امكان هم وجود ، داده است در حالي كه آن ر ا انجام نداده است را انجام مي

دارد كه او گمان كرده باشد كه به وي وحي مي شود در حالي كه وحيي در كار 
اشته كه وحي را تبليغ كرده و به مردم رسانده است در حالي كه نبوده يا چنان پند

 .آن را تبليغ نكرده است
گويند سحر كار شياطين است و شياطين بر پيامبران و فرستادگان خدا  مي - 5

گمان تو هيچ  بي« )٤٢: احلجر( m  o  n  m  l  k  jl . چيره نمي شوند
 .»گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من نداري

تهمت جادو شدن  صاين حديث مشركاني را كه به پيامبر: ندگوي مي - 6
 m  ¦  ¥       ¤  £       ¢    ¡    �l ، كند زدند تصديق مي مي

 .»كنيد و ستمگران گفتند شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي« )٨: الفرقان(
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  مبحث سوم
  كنند در رد كساني كه اين حديث را رد مي

  :توان رد نمود ه طرق زير ميصاحبان اين ديدگاه را ب
پندارند كه اين حديث دروغ و ساخته دست ملحدان است  اينكه آنها مي - 1

اند و  اساس است زيرا اين حديث را بخاري و مسلم هر دو روايت كرده مردود و بي
درستي است و تنها آورده باشند در اوج )  ري و مسلمبخا(كه شيخين حديثي را 

سازد كه سرمايه اندكي در علم  صحيحين اشكال وارد ميكسي به حديث موجود در 
  .حديث داشته باشد

دليل است  ادعايي بي، ادعاي آنها در اينكه سند حديث داراي اشكال است - 2
ام و آنها  را كاويده) شرح نووي بر مسلم(و ) فتح الباري(هاي حديث مانند  من شرح

ز طعن در اين حديث و يا اي را كه حاكي ا شناسي گفته از هيچ دانشمند حديث
اي از اصحاب روايت كرده و از  اين حديث را عده. اند راويان آن باشد نقل نكرده

و هر  اند هر كدام از آنان نيز راوياني در نهايت ضبط و عدالت حديث را نقل نموده
اي ادعايي داشته باشد بدون داليل واضح و آشكار  آنكه را كه در مورد مسأله

  .ق نمودتوان تصدي نمي
كنند كه اين حديث آحاد است و احاديث آحاد در مسائل  آنان ادعا مي - 3

، در ميان نظرات گوناگون اهل علم: در جواب مي گوييم، اعتقادي قابل قبول نيست
گفته صحيح آن است كه حديث آحاد در مسائل اعتقادي به مانند مسائل علمي قابل 

اند هيچ دليلي بر صحت اين مدعا  ل شدهقبول است و آنان كه ميان اين دو فرق قائ
اي  سخن تازه، اند اينكه احاديث آحاد در مسائل اعتقادي قابل قبول نيست نياورده

  .ام بيان كرده )اصل االعتقاد(اي به نام  است و من اين مسأله را در رساله جداگانه
 هاي متعددي زيرا  قرينه، اين حديث مفيد علم است: از سوي ديگر بايد گفت

  .اند از مرتبه ظن به مرتبه علم رسانده اند و آن را آن را احاطه كرده
اند و علماي گرانقدري كه  اي از اصحاب روايت كرده زيرا اين حديث را عده

و حديث آنقدر  اند اصحاب  نقل نمودهاند آن را از  در نهايت دقت و عدالت بوده
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ه صحت ودرستي آن يقين پيدا دنباله و شاهد دارد كه دل هر انسان عالم و آگاهي ب
كند به عالوه تمام امت حديث را قبول كرده و هيچكدام از علماي حديث  مي

اند و امكان ندارد كه تمام امت اسالم به گمراهي  اشكالي بر درستي آن وارد نساخته
  .برود

براي ما ، و آنگونه كه قبالً يادآوري كرديم اتفاق بخاري و مسلم بر روايت آن
  .كافي است

دار مي كند و با  ادعاي آنها مبني بر اينكه اين حديث مقام پيامبري را لكه - 4
 صادعايي نادرست است زيرا به اجماع ثابت شده كه پيامبر، عصمت منافات دارد

اما نسبت به حاالت ، از هر چه كه به تبليغ و تشريع خلل وارد سازد معصوم است
پيامبران نيز مانند ساير آدميان ، مانند آنها و دردها و  و عوارض بشري مانند بيماري

m  A : فرمايد همانطوركه خداوند متعال مي، شوند هايي دچار مي به چنين عارضه

P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B l        )إبراهيم :
هاي همچون شما نيسيتم و ليكن  پيغمبرانشان بديشان گفتند ما جز انسان« )١١

  .»هر كس از بندگانش كه بخواهد منّت مي نهد خداوند بر
مازري  ، اند ستي آن را بيان كردهربسياري از علما به اين شبهه پاسخ داده و ناد

برخي از اهل بدعت  اين حديث را «: از ابن حجر عسقالني چنين نقل مي كند
در آن  اند كه اين روايت شأن نبوت را پايين آورده و اند و چنان پنداشته انكار كرده

به ، هر چه كه منجر به چنين كاري گردد باطل است: گويند مي، كند تشكيك مي
برد زيرا در اين  زعم آنها تجويز اين حديث اطمينان به شرايع پيامبران را از بين مي

دارد كه پيامبر به خيال خود جبرئيل را ديده باشد در حالي كه صورت احتمال 
شود و درحقيقت  كرده باشد كه به او وحي مي جبرئيل آنجا نبوده است و يا گمان

  .چيزي به او وحي نشده باشد
زيرا بر درستي آنچه كه ، همه اين ادعاها مردود است: گويد مازري مي

از طرف خداوند تبليغ كرده و بر عصمت او در امر تبليغ دليل ارائه شده  صپيامبر
ن امري كه دليل خالف در نتيجه جايز دانست، شاهد اين امرند صمعجزات پيامبر و

  .باطل است، كند آ ن را ثابت مي
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به خاطر آن مبعوث نشده و رسالت  صاما برخي امور دنيوي كه پيامبر
ها  براي آن نبوده به مانند ديگر انسانها در معرض عوارضي چون بيماري صپيامبر
، پس بعيد نيست كه در يكي از امور دنيوي چيز خالف واقعي را تخيل نمايد، است

مازري . نسبت به آ ن معصوم است صنكه همان اگر از امور دين باشد پيامبرآبا 
چنان  صمراد از اين خديث آن است كه پيامبر: برخي از مردم مي گويند: افزايد مي

كرد كه با همسرش نزديكي نموده در حالي كه نزديكي رخ نداده است و  خيال مي
گيرد و بعيد نيست كه در  رت ميتخيل چنين كاري براي انسان در خواب زياد صو

  .بيداري چنين تخيلي براي او پيش بيايد
اين مطلب به صراحت در روايت ابن عيينه در بابي پس از اين : گويم من مي

كرد كه با همسرانش مقاربت  كه او تصور ميتا جايي «: موضوع چنين آمده است
  .»كرد كند درحالي كه با آنان نزديكي نمي مي

] به همين معني[» أنه یأتی أهله و الیأتیهم«: يدي هم با لفظدر روايت حم 
  .آمده است

با ضم ياء به معني گمان ) يري] (در روايت ابن عينيه: [گويد دراوردي مي
  . كردن است

ام كه از  با فتح ياء ضبط كرده) يري(من آن را به صورت : گويد ابن التين مي
  .گردد و گمان بر مي) ظن(عني و در نهايت به م) رؤيت(است نه از ) رأي(

 صسحر النبی «: در مرسل يحيي بن يعمر از طريق عبدالرزاق چنين آمده است
نسبت به عايشه جادو شد تا جايي كه  صيعني پيامبر» عن عائشه حتی أنکر بصره

هم چنين در مرسل سعيد بن المسيب از . كرد ناشناس جلوه مي صدر چشم پيامبر
تا آنجا (» حتی کاد ینکر بصره«: صورت روايت شده استطريق عبدالرزاق به اين 

  ).كه نزديك بود او را نشناسد
به اين ترتيب آشكار شد كه سحر فقط بر جسم و اعضاي : گويد عياض مي

در مرسل عبدالرحمن : مي گويم. ه بر قوه تشخيص و عقيده اوپيامبر چيره شده ن
اگر او : ن األعصم گفتخواهر لبيد ب«: بن كعب از طريق ابن سعد آمده است

خود  به او خبرخواهند داد وگرنه اين سحر او را بي] از اين جادو[باشد  صپيامبر
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همانگونه كه در اين حديث صحيح آمده : مي گويم. كرده و عقلش را خواهد برد
  .روي داد) باخبر شدن(است احتمال اول 

دارد كاري را انجام كرد كه  گمان مي صاز اينكه پيامبر: اند برخي از عمال گفته
بلكه فقط از ، آيد داد جزم به آن فعل الزم نمي و آن را در واقع انجام نمي دهد مي

در نتيجه براي منكر ، خواطر قلبي غيرثابت بوده كه به قلب او خطوركرده است
  .ماند حجتي باقي نمي
ممكن است تخيل ذكر شده به آن معني باشد كه قدرت و : گويد عياض مي

آمده اما چون به همسرش نزديك  مقاربت به مانند گذشته براي او پديد ميتوانايي 
در . شده است شده است به مانند آدمي جادو شده از انجام آن عمل سست مي مي

به آن معني است كه او مانند كسي شد » حتی کاد ینکر بصره«روايت ديگر جمله 
قيقي خود در جلوي آن چيز بر غير صفت ح، بيند مي  كه چون چيزي را به چشم

  .اما چون در آن دقت كند به حقيقت آن پي مي برد، شود ديدگان او ظاهر مي
همه آنچه كه گذشت مؤيد اين واقعيت است كه هيچ روايتي دال بر آنكه 

  .نقل نشده است، سخني را گفته و بعداً خالف آن ثابت شده باشد صپيامبر
انع از آن نمي شود كه از شياطين م صحفظ كردن پيامبر: گويد مهلب مي

در صحيح آمده است كه شيطان خواست ، شياطين بخواهند نيرنگي متوجه او كنند
را بر او فاسد نمايد و خداوند نيز آن شيطان را بر انجام چنان  صتا نماز پيامبر

سحر نيز آنگونه نبوده كه نقصي را متوجه امور مربوط به تبليغ ، كاري توانا ساخت
شده است  مي  هايي بوده كه وي به آن مبتال ه از جنس ديگر بيماريپيامبر نمايد بلك

، مانند ضعف در سخن گفتن يا ناتواني از انجام كاري و يا پديد آمدن تخيلي گذرا
  .كه به سرعت از ميان رفته و خداوند نيرنگ شياطين را در مورد او باطل مي سازد

اي  بيماري بوده به گفته اي از جنس ابن القصار براي اثبات آنكه چنان عارضه
اما ) (أما أنا فقد شفانی اهللا: (گويد كند كه مي در آخر حديث اشاره و استدالل مي

بيهقي در ، اما استدالل به به اين گفته جاي تأمل دارد، )خداوند مرا شفا داد
در . كند كه اين مدعا را تأييد مي نمايد از عمره از عائشه روايتي نقل مي) الدالئل(

گشت و  به دور خود مي( )وجعه فکان یدور و الیدری ما(روايت آمده است اين 
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مرض (: ابن سعد هم از ابن عباس روايت كرده است). نمي دانست دردش چيست
 صپيامبر« 1)بط علیه ملکانفهالنساء و الطعام و الشراب و  عن و أخذ صالنبی 

دو فرشته بر او رغبت گشت و  بيمار شد و نسبت به زن و خوراك و آشاميدن بي
  .»فرود آمدند

او بعد از ، اند قاضي عياض است از جمله كساني كه به رد اين شبهه پرداخته 
ر بر فرد جادو اگر اين واقعه نيز از جنس مشتبه شدن ام« : گويد نقل حديث مي

توان توجيه كرد؟ و چگونه چنين  چگونه مي صآن را در مورد پيامبر، شده باشد
خداوند  - معصوم است؟ بدان صايز است در حالي كه پيامبرچيزي در مورد او ج

كه اين حديث صحيح و متفق عليه است ملحدان به آن  -شما و ما را توفيق دهد
اند با نيرنگ و  عقل بوده و خواسته اند و چون آنها جماعتي بي اشكال وارد ساخته

در حالي ] اند هچنان ادعاهايي كرد[ظاهرسازي امر شرع را بر ديگران مشتبه نمايند 
  .داوند شرع و پيامبر را از شائبه هر لبس و شكي منزه ساخته استكه خ

آن جادو چيزي نبود جز يك بيماري و عارضه طبيعي كه به مانند ساير 
  .سازد  شود و هيچ خللي را متوجه نبوت او نمي بيماريها پيامبر نيز به آن دچار مي

انجام داده و در واقع آن كار را انجام كرد كه كاري را  و اما اينكه او گمان مي
 صگويي پيامبر هيچ نقص و اشكالي را در تبليغ و شريعت و راست، نداده بود
ولي . واقع شده است صزيرا دليل و اجماع امت بر عصمت پيامبر، سازد وارد نمي

به سبب آن مبعوث نشده و به خاطر آن بر ساير  صدر امور دنيوي كه پيامبر
ها و آفات  او نيز به مانند ديگر ادميان در معرض بيماري، ي نيافته استپيامبران برتر

سپس ، اي تصور كرده است و هيچ بعيد نيست كه امري غير واقعي را براي لحظه
  .حقيقت او بر او آشكار شده باشد

: نمايد كه در آن آمده است همچنين اين حديث را روايت ديگري تفسير مي
پنداشت كه نزد همسرانش  آنچنان مي) (أهله و الیأتیهننه یأتی أحتی یخیل إلیه (

، اين تندترين نوع سحر است: گويد سفيان مي) آمده در حالي كه نزد آنها نيامده بود

                                           
  .10/227، فتح الباري -1
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از انجام كاري خبر داده و  صاما در هيچكدام از آن روايات نيامده كه پيامبر
  .بلكه فقط خواطر قلبي و تخيل بوده است، خالف آن ثابت شده باشد

مراد از اين حديث آن است كه او در خيال چنان پنداشت كه : گفته شده است
به صحت آن  صاما خود پيامبر، كار را انجام داده و در واقع كار انجام نشده است

  1.»اند خيال معتقد نبوده و تمام اعتقادات او راست وگفتارهايش درست بوده
گان خداوند قدرت ندارد گويند سحر كار شيطان است و شيطان بر بند مي - 5
 m  o  n  m  l  k  jl منظور از سخن خداوند : واب مي گوييمدر ج

عدم » گمان تو هيچ گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من نداري بي«( ٤٢: احلجر(
توانايي در گمراه ساختن و اغوا كردن است و اين شبيه همان آيه است كه از قول 

m  ï  î  í  ì  ë  ê  :شيطان خطاب به پروردگار مي گويد
  ðl )همه آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص « )٨٣ – ٨٢: ص

  .»تو از ايشان را
اي  هيچ آيه، اما اينكه شيطان جسم و بدن بنده صالحي را تحت تاثير قرار دهد

كند و در قرآن آياتي هست كه بر امكان وقوع چنين تاثيراتي داللت  آن را نفي نمي
×  m : گويد است كه به پروردگار خويش مي ÷آن جمله دعاي ايوب كند از مي

  Û  Ú      Ù  Øl )و » اهريمن مرا دچار رنج و درد كرده است« )٤١: ص
: القصص(        mp  o   n  m l : يا گفته موسي پس از آنكه مرد قبطي را كشت

احران و يا جادو شدن حضرت موسي آنگاه كه س» اين از عمل شيطان بود« )١٥
m  W  V  U  T  S  R  Q : ريسمان ها و عصاهاي خويش را انداختند

   Y  Xl )موسي چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان بناگاه «) ٦٦: طه
  .»روند خزند و تند راه مي اند و مي طنابها و عصاهاي آنان مار شده

ا تأييد ار مشركان رمي گويند اين حديث با قرآن متناقض است و پند - 6
اما قرآن آنان را در اين گفتار ، سحر زده است صكردند پيامبر كند كه گمان مي مي

                                           
 .4/439، شرح شفا از نورالدين قاري: نگا، قاضي عياض، الشفا -1
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اگر دقت كنند اين حديث موافق قرآن : تكذيب نمود در جواب اين شبهه بايد گفت
از پيامبران اولوالعزم بود با اين حال آنگاه كه  ÷زيرا حضرت موسي. است

و جوش و  ان خيال كرد كه در جنبساحران عصاها را بر زمين انداختند چن
در اين هنگام موسي در درون «) ٦٧: طه( m  _  ^  ]  \  [l: اند حركت

  .»خود احساس اندكي هراس كرد
اما اگر ، كند قرآن كريم به صراحت مي گويد كه سحر در پيامبران اثر مي، آري

واب مي در ج، هم سرايت نموده است صاين تاثير به عقل پيامبر: منكران بگويند
تاثير سحر به اين اندازه نبوده است و ، ما چنين ادعايي نمي كنيم و منكرآنيم: گوييم

عمل به آن و ، همانگونه كه قبالً نيز يادآوري كرديم جادو نمي تواند دريافت وحي
در  صزيرا نص قرآن حاكي از آن است كه پيامبر، تبليغ آن را تحت تاثير قرار دهد

  .ستاين خصوص معصوم بوده ا
 )٤٧: اإلسراء( m  Ñ  Ð   Ï  Î    Íl : گفتند منظور مشركان از اينكه مي

آن بود كه تمام اعمال و گفتار » كنيد اي پيروي نمي شما جز از مرد جادو شده«
و او در واقع پيامبر نيست و به او وحي ، ناشي از ديوانگي و خيال است صپيامبر

يست بلكه ناشي از خيال و سحر نمي شود و قرآن هم از جانب پروردگار او ن
  1.است

در نتيجه اين گفته كه پيامبر جادو شده است تصديق مشركان و موافقان آنان 
  .در مراد و نيتشان نيست

                                           
 .14ص، فنون السحر -1



 

  فصل نهم
  معالجه سحر و پرهيز از آن

  مبحث اول
هاي مختلف در پرهيز از سحر و نجات يافتن از  شيوه امت

  آن
. هيز و خالص شدن از سحر رهنمون مي شدنداديان آسماني مردم را به راههاي پر

اينها كلماتي هستند كه از تورات به «: در موطأ مالك از كعب روايت شده كه گفت
برم  پناه مي، كردند د يهود مرا به درازگوشي تبديل مياگر آن كلمات نبودن، ياد دارم

مه خداوند برم به كلمات تا به خداوند بزرگ كه چيزي بزرگتر از او نيست و پناه مي
برم  كه هيچ آدم نيكوكار و فاجري نمي تواند از آنها تعدي كرده و بگذرد و پناه مي

دانم از شر  دانم و به آنهايي كه نمي هايي كه مي به اسم، اسماي حسناي خداوند به
  .»آنچه كه آفريده و خلق نموده است

دور باز اما معالجه و پرهيز ار سحر نزد ملل مختلف به گذشته هاي بسيار 
هايي براي ما بر جاي گذاشته كه در آن  ها و طلسم آثار گذشتگان افسون. گردد مي

اشخاص جادو شده يا كساني كه از سحر هراس داشته است به خدايان خويش پناه 
  .آنها را از سحر و ساحران و نيرنگ آنان حراست نمايند اند تا برده مي

اين طلسم فرعوني است كه  ،ها و وردهاي شرك آلود از جمله اين افسون
  :گويد مي

  .درود بر تو اي حورس
  .اي كسي كه در سرزمين صدگان هستي

  .اي داراي دو شاخ تيز
  .اي رسيده به مقصود

  .من قصد تو كردم تازيبايي تو را بستايم
  .شيطاني را كه جسم مرا صاحب شده هالك ساز، هان
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ي پناه برده كه هيچ دانسته كه به كس اين در حالي است كه آن بيچاره نمي
  .سودي برايش ندارد

ما بر جاي آلود ديگري را براي  طلسم شرك، آثار مكشوفه در شهر بابل
  :گويد گذاشته كه خطاب به الهه خيالي خود چنين مي

  .شكوه من گوش كنبه اي ايزد بانو برخيز و 
  .عدالت را به من ارزاني دار و به حالم آگاه باش

  ام ز بهر ساحرم و ساحرهاي ساختم ا همانا پيكره
  .در پيشگاه تو خوار ايستادم و حاجتم را بر تو عرضه ساختم

  .و آن به سبب ضرري است كه آن دو به من رساندند
  .و به سبب آن چيزهاي پستي كه آن دو گرفتند و تناول كردند
  .بگذار اين ساحره بميرد و تو اي ايزد بانو به من زندگي ببخش

  .احره فرو ريزد و سحرش باطل گرددبگذار كه افسون اين س
  .مرا پاك سازد) بينو(بگذار شاخه گرفته شده از درخت 

  .بگذار اين شاخه مرا رها سازد و بوي بد دهانم در هوا نابود شود
  .كند مرا پاك سازد كه زمين را پر مي) مشتكل(و گياه 

  .قرار دهيد) كنكل(قبل از آنكه مرا در زير گياه 
  .و طراوات آن باشم) الردو(اه بگذار در نظافت گي

  .مضر است پليد و، طلسم آن ساحر
  .بگذار كه كلماتش به دهانش باز گردند و زبانش بريده شود

  .الهه شب او را به خاطر سحرش به دردي مبتال كند
  .نگهابانان سه گانه شب جادوي گناهكار او را باطل مي كنند

  .و بگذار دهان او مومي و زبانش عسلي باشد
ذار كلمه اي را كه او گفته آب شود چون موم كه همان سبب بدبختي من بگ

  .بود
  .و بگذار افسوني كه او كرده چون عسل ذوب گردد

  .و آن گره كه او بسته به دو نيم شود و هر آنچه كه انجام داده متالشي گردد
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بابل و آشور  آلود كفرآميز است كه در قديم در اين يكي از آن وردهاي شرك
هاي سحرآميز  ر برده مي شد و نشان مي دهد كه آنان در جادوي خود از پيكرهبه كا
هاي جادويي  اند و پيكره كرده ها و خواص برخي درختان و گياهان استفاده مي و گره

شده و به شيوه هاي  رسوبات و موم و روغن و مانند آن درست ميدر آن زمان از 
  .شده است گوناگون استفاده مي
، روغن، دهد كه بابليان در جادو از مواد ديگر چون شراب مي تحقيقات نشان

هايي را كه داراي  ها ومعجون پياز و لعاب استفاده مي نموده و نوشيدني، خرما، نمك
هاي مخصوص سحر مانند  اند و برخي آيين گرفته اند به كار مي تاثيرات جادويي بوده

  .اند دهدا روشن كردن آتش و سوزاندن بخور را نيز انجام مي
ها و دعاها براي باطل ساختن كار  بسياري هنوز در دنياي غرب از افسون

  .گويند مي» جادوي سفيد«كنند كه به آن  ميساحران استفاده 
آنان معتقدند بهترين وسيله براي باطل ساختن كار ساحر و از بين بردن اثرات 

ها به  زاري آيينهاي ديني و برگ جادو كمك گرفتن از مردان دين جهت خواندن آيه
جادو باشد تا زيان فرود آمده بر  همراه دعا و تضرع به درگاه خداوند بلندمرتبه مي

راه ديگر ياري خواستن از دانشمندان متخصصي است كه به ، شدگان برداشته شود
ها و گياهان آگاه بوده و نسبت به اجرام آسماني و تاثيرات  فوائد و ضررهاي دانه
تا آنان معلومات خويش را براي ابطال جادو به كار ، ت دارندمفيد و مضر آن شناخ

  .گيرند
سحر «براي معالجه » سحر مفيد«هاي گوناگون  اين تفكر موجب شد تا شيوه

ها و دعاهايي كه اين ساحران درست  رواج پيدا كند در سراسر اروپا طلسم» سياه
مي توان به كردند منتشر شد و به شدت رواج يافت از جمله اين ساحران  مي

شارح داستانهاي ) شارل الم(ناميده بود و ) ساحر سفيد(كه خود را ) جيمز هالس(
  .هاي عشق و عالقه اشاره كرد متخصص افسون) دكتر سيمون ريد(شكسپير و 

بلكه ، شد ابطال آن استفاده نمي وها تنها براي از بين بردن جادو  اين طلسم
، گوناگوني چون منع بدشگوني و حسد بسياري از مردم از آن براي اهداف مفيد
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گشايش در رزق و روزي و رواج در تجارت و يا در از بين بردن بحرانهاي رواني 
  .و مانند آن كه در واقع هيچ ارتباطي با سحر نداشت استفاده مي كردند

هاي بسيار زيادي از اين افسون ها براي اهداف گوناگون مشاهده شده  نسخه
سازد كه تصوير زن يا  انگشتري از نقره مي -مرد يا زن -است مثالً آدم منحوس

اگر شخص ، نشسته بر زمين بر آن نقش بسته است) به فراخور حال(مردي 
منحوس زن باشد تصوير نقش بسته سرش را به دست راست و اگر شخص 
منحوس مرد باشد سر را به دست چپ به مانند آدمي فرو رفته در فكر تكيه داده 

  .است
اي  منحوس معتقد باشد كه بديمني او به سحر ساحر يا ساحرهاگر شخص 

به فراخور عقيده او در (شكل زن يا مرد اي به  عروسكي پارچه، شود مربوط مي
درست به مانند عروسك كودكان درست ) مورد جنسيت كسي كه او را جادو كرده

كند و  يبه تن آن م) به فراخورحال(كند و لباسهاي مخصوص مردانه يا زنانه  مي
اي مو بر سر او مي گذارد تا به  سازد  و پاره مي... برايش چشم و ابرو و دهان و 

كند و  سپس تمام بدن عروسك را با سنجاق پر مي، زن و يا مردي جلوه كندشكل 
  .شود بويي نيز استفاده مي اندازد و همراه اين عمل بخور خوش آن را در آتش مي

اص خود را در ساختن افسون ها و هر مملكت و ملتي آداب و رسوم خ
ها كوبيده گياه خاصي را در  ايتاليايي. هاي بازدارنده و باطل كننده سحر دارند طلسم

ريزند و آن را بر گردن  ز پارچه يا يك كيسه چرمي كوچك ميتكه كوچكي ا
آويزند و اگر شخص بالغ و بزرگ باشد آن  چهارپايان و حيوانات اهلي مي، كودكان
  .تا در مقابل سحر و ساحران او را محافظت نمايد دهند س او قرار ميرا در لبا

خواهد حيوانات يا  كرد كه شخص مي كشاورز فرانسوي اگر شك مي
دوشيد و آن  با شتاب شير يكي از گاوهاي خود را مي، محصوالت او را جادو كند

علوم نوشيد م اگر آن را مي، را آميخته با آب جو به شخص مظنون تقديم مي كرد
يافت و اگر آن را رد مي كرد بر حيوانات يا  شد كه درست حدس زده و آرام مي مي

  .سازد پاشيد به اين گمان كه جادوي ساحران را باطل مي ميمحصول خود 
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هاي  هايي به شكل النگو يا انگشتر با نگيني از سنگ ها و طلسم آنان افسون
ه برخي از تصاوير و رمزها يا خود آن سنگ ها را ب كردند و گرانبها درست مي

كردند و اين عمل هم اكنون نيز  ساختند و به عنوان طلسم استفاده مي منقش مي
  .شود انجام مي

آن ) لوردنيفل(شود كه جادوگر مشهور  در موزه بريتانيا انگشتري نگهداري مي
) وستمورالند(او جواني قمارباز و ماجراجو بود كه از خانواده ، را ساخته است

شود وي به وسيله اين انگشتر در قمار و يا  گفته مي، فراواني به ارث برد ثروت
هاي مالي به ثروت فراواني دست يافت اما زياد از آن بهره نگرفت زيرا در  مضاربه

  .رگ به سراغش آمددهه سوم زندگي م
از جمله عادتهاي رايج در انگليس آن بود كه اگر كسي به بيماري صعب  

وي را ، كردند كه آن شخص جادو شده است شد و مردم گمان مي العالجي مبتال مي
تار مو از دم االغ را كنده و در داخل يك كيسه كردند و چند  وارونه سوار االغي مي

سپس ، آويختند پوستي كوچك مي گذاشتند و آن را بر گردن شخص بيمار مي
و را به بياباني و اگذاشتند  كردند و بر سر او مي ي مي تاجي از خار برايش تهيه

بردند تا در جاي وسيعي آن االغ نُه مرتبه بيمار را با خود حمل كرده و بياورد و  مي
  .گشتند هاي خود باز مي بعد از آن با اطمينان و آرامش به خانه

در فرانسه بيمار را در يك شب مهتابي چشم بسته از منزل خارج كرده و به 
در آنجا به عنوان كانون انجام آيين انتخاب  بردند و مكاني را يك بوستان عمومي مي

رفت و از خاك آن بر  ر اين محل پشت به ماه به ركوع ميكردند؛ بيمار د مي
گرفت و به محل بيماري خود مي ماليد و يك سكه نقره اي را در آن محل   مي
رفت و همان  كرد و به ركوع مي مي گذاشت سپس در همان محل به ماه روي  مي

بعد از آن پارچه را از روي چشمانش بر مي داشت و براي . نمود كرار ميكارها را ت
  .نگريست و به منزل باز مي گشت مدت كوتاهي به ماه مي

آوردند كه بر روي پوست آن با  در تركيه و شبه جزيره بلكان تخم مرغي مي
كرد اين  مداد و يا رنگ قرمز يا آبي كلماتي نوشته شده بود و آب آن را پاك نمي

سپس آن را در ، گذاشتند تا كامالً بپزد مرع را در ظرفي پر از آب جوش مي تخم
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كردند و آب جوش بر اجاق مي ريختند تا آتش آن خاموش  اجاق آتشي مدفون مي
در آلمان اگر . دادند آوردند و به خورد بيمار مي مرغ را بيرون مي سپس تخم، شود
ك شدن به منازلشان و يا ضرر رساندن اي را از نزدي خواستند كه ساحر يا ساحره مي

قلب آن را گرفته و  بريدند و خرگوش يا خروسي را سر مي، به خودشان منع نمايند
به محض آنكه ، كردند دادند و آن را كباب مي چند سنجاق كوچك در آن قرار مي

آمد يكي از اعضاي خانواده بيرون  سگ و يا گربه اي بر آستان خانه به صدا در مي
ها در بدن حيوان كارگر  داد؛ سنجاق ت و آن قلب را به خورد حيوان ميرف مي
و پس از آ ن ديگر ساحر يا  رفت سروصدا به اين طرف و آن طرف مي با شد و مي

  .ن خانواده ضرر برساندآه به كرد ك اي جرأت نمي ساحره
هايي كه ميان زن و شوهرها در تمام نواحي جنوب اروپا شايع شد  از طلسم 
كرد كه كسي  گمان مي شد و يا خيال ميد كه هرگاه زني نسبت به شوهرش بدوآن ب

دسته كوچكي  از موي خود را در تكه ، زنش دور نموده استاو را جادو كرده و از 
سپس بر سر ، نمود گذاشت و آن را در اتاق خواب دفن مي گوشت كوچكي مي

ي را دست چپ سوزن شد و يك سنجاق را در دست راست و حاضر مي) گوانتي(
سوزاند تا به خاكسر تبديل شوند و آن خاكستر را در  داد و آنها را مي او قرار مي

  .كرد اي جمع كرده و زير بالش يا تشك پنهان مي لفافه
و اينكه بسياري عقيده دارند كه نعل  همه ما خرافات رايج در مورد نعل اسب

  .نيمدا آورد و يا بدشگون است را شنيده و مي اسب شانس مي
در انگليس به ) النكشير(هايي است كه ساكنان  اين مورد يكي از بقاياي طلسم

  .تن سحر انجام مي دادندهنگام شدت گرف
به بزرگان ديني شكايت كردند كه ساحران اسبان آنها را با ) النكشير(اهالي 

زيرا تمام جادوگران دنيا از هيچ موجود  - اند هدف شكنجه و كشتن به سرقت برده
شود كه از ميان حيوانات تنها اسب  گفته مي - حيواني به اندازه اسب متنفر نيستنديا 

كند و به  غريزه خود نزديك شدن چيز ترسناكي را به خود احساس مياست كه با 
به ... بيند و شيهه مي كشد و از رفتن سر باز مي زند آساني روحهاي پليد را مي

زيرا اسب ، شدت از اسب متنفر هستند هاي پليد و ساحران به همين دليل اين روح
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بزرگان . دهد مردم را از آمدن آنان خبر مي دهد و نسبت به وجود آنان هشدار مي
از مردم خواستند كه هر كدام نعل اسبي را در جاي مخصوص ) النكشير(دين در 

  .شود در منزل خود بياويزند كه اين كار مانع نزديك شدن ساحران به آنها مي
انجير قديس (در انگليس براي از بين بردن سحر از گياهي به نام ) زويل(اهالي 

كردند و  آنها از آن گياه فتيله و يا مشعلي درست مي، كردند  استفاده مي) جون
اين عادت هنوز هم در ميان ما و به خصوص ... ساختند هاي خود روشن مي درخانه

اي از اين  از ازدواج دستهنوعروسان پس . هاي مقيم نزد ما وجود دارد نزد بيگانه
  .گياه را جهت دور ساختن حسد و جادو در خانه هاي خود آويزان مي كنند

هاي غيرمسلمان با سحر و پيشگيري از آن  اين ديد تاريخي راههاي مبارزه ملت
شد كه  ها خالصه مي ها و طلسم اين راهها در افسون، سازد را براي ما آشكار مي

دهد كه شيطان تا چه  اين نشان مي. و بندگي شيطان بود آميز آلود و كفر همه شرك
او برخي از مردم را با مشغول ساختن به سحر ، تواند انسان را گمراه سازد اندازه مي

  .كند و برخي ديگر را با مشغول كردن به گشودن و باطل كردن آن و جادو گمراه مي
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  مبحث دوم
  نظر اسالم درباره عالج جادو و پيشگيري از آن

  .نامند مي) نَشره(دانشمندان مسلمان گشودن جادو از شخص جادو شده را 
) نشره: (گويد أبوالسعادات مي«: گويد شيخ سليمان بن محمد بن عبدالوهاب مي

هر كس كه گمان كند گرفتار جن شده از آن  نوعي از عالج و افسون است و
رنج را از  ن درد وچو، گويند مي) نشره(نمايد و به اين دليل به آن  استفاده مي

  .برد گشايد و آن را از بين مي شخص جادو شده مي
براي جادو شده است كه ) نشره) (نوشتن(به معني ) نَشَرَه: (ديگري گفته است

گشودن سحر از ) نشرَه(«: گويد ابن الجوزي مي. چيزي است مثل طلسم و افسون
به همين دليل  1.»داند بر آن توانا نيست جادو شده است و جز كسي كه سحر مي

در سنن ابوداود و مسند . آن را از كارهاي شيطان به شمار آورده است صپيامبر
ايشان ، سؤال شد) نشره(در مورد  صأحمد از جابر روايت شده كه از پيامبر خدا

  .»آن كار شيطان است«: در جواب فرمودند

حكم اسالم در پناه بردن به ساحر جهت گشودن و از : مطلب اول
  بردن سحربين 

دهد كه جهت گشودن سحر از شخص جادو شده  اسالم به پيروان خود اجازه نمي 
مرا با : گويد كند به مانند كسي است كه مي ا ميكسي كه اين كا ر .پناه ببرند به ساحر

و يا چون شخصي است كه از آتش به ريگ ! هماني كه عين درد است درمان كن
  .سوزان پناه برده است
گشودن سحر از فرد جادو شده با «: گويد مي) رحمه اهللا(ي شيخ حافظ حكم

زيرا اين كار ياري دادن ساحر و تاييد كردن ، سحر ديگري به مانند آن حرام است
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به . كار او و نزديكي به شيطان از راههاي گوناگون براي باطل كردن جادو است
همين خاطر  به.... گشايد سحر را جز آدم ساحر نمي«: گويد همين دليل حسن مي

و شود دوستان  بسياري از ساحران فاجر آنگاه كه ببينند قدرتي مانع كار آنها نمي
تا آنان را مجبورسازند كه براي گشودن آن نزد ، كنند دشمنان خود را جادو مي

خودشان بيايند و به اين وسيله به ناحق صاحب مال مردم گردند و بر ثروت و دين 
  1.»آنان چيره شوند
در صحيح بخاري از قتاده . اند از اهل علم اين كار را جايز دانسته اما برخي

شخصي جادو شده يا او را «: به سعيد بن المسيب گفتم: روايت شده كه او گفت
توان جادو را باطل نمود و آن  آيا مي، اند نسبت به مقاربت با همسرش ناتوان كرده

ه كه و هر چ دهند  ح انجام مياين كار را براي اصال، اشكالي ندارد: را گشود؟ گفت
از احمد نيز روايت شده كه چنين  2.»از آن نهي نشده است ن باشدآمنفعتي در 

اند كه سخن  كرده  اما ابن مسعود و حسن آن را نهي، عملي را جايز دانسته است
برخي از «: گويد شيخ محمد بن ابراهيم رحمه اهللا مي. درست همان نظر دوم است

و برخي ، كه از جهت ناچاري گشودن سحر با سحر درست استحنابله معتقدند 
  .انند كه گفته درست همين نظر دوم استد آن را جايز نمي

در واقع به هنگام انجام اين كار شخص گشاينده و شخص رها شده از جادو 
كنند و با  هر دو از طريق قرباني كردن و سجده بردن ومانند آن شيطان را خشنود مي

اند  رسانند و او نزد ياران خود كه سحر را انجام داده يطان ياري مياين كار به ش
  .رود و به اين طريق اثر جادو از بين مي، رود مي

دانند و  گروهي آن را حرام مي، اند شده اصحاب ما در اين مسأله دو دسته 
اما اين قول دوم نياز به دليل دارد ، گروهي تنها در ضرورت آن را جايز مي شمارند

  .جز سخن ابن المسيب دليلي در دست نداريمو 
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و گفته ابن مسعود و نيز  1در حالي كه ما براي اثبات مدعاي خود حديث جابر
تواند سحر را بگشاد و اين كار را به  فقط ساحر مي: سخن حسن را داريم كه گفت
آيا براي . حرام و كفر است] به تمامي[دهد و سحر  وسيله سحر ديگري انجام مي

رفتن آدمهاي بيمار و جادو شده بايد به كفر متوسل شد؟ در حالي كه جان گ
به همين خاطر . شود ميرد و يا ديوانه مي شخص جادو شده در غالب اوقات يا مي

به كلي از آن منع كرده و كار شيطان را از كار شخص جادو شده جدا  صپيامبر
  2].د هم دانسته استو در واقع كار ساحر و مسحور را در اين زمينه مانن[نكرده 

. هاي مشروع و جايز آن حمل نمود توان بر شيوه سخن مجوزان اين كار را مي
: گويد ابن القيم مي«: گويد بدالوهاب ميشيخ سليمان بن عبداهللا بن محمد بن ع

گشودن سحر با : گشودن سحر از فرد جادو شده است و آن دو نوع است) نشره(
شود كه در آن  نيز بر همين نوع حمل مي سحر كه كار شيطان است و سخن حسن

شوند  هاي موردپسند شيطان به او نزديك مي يوهگشاينده و از جادو رها شده با ش
  .ه و آن را باطل مي كندو او نيز اثر جادو را از فرد جادو شده برداشت

كه ، نوع دوم گشودن سحر با استفاده از دعاها و اوراد و داروهاي مباح است
  .باشد ز مياين نوع جاي

يا بر نوعي  سخن ابن المسيب را بر اين نوع: گويد شيخ در شرح اين سخن مي
آنچه كه از امام . توان حمل نمود مي، كه مشخص نيست كه سحر است يا خير

و كسي كه  شود احمد در جواز اين عمل روايت شده نيز بر همين قسم حمل مي
سته در اشتباه است و گفته او بر گمان مي كند او نشره به واسطه سحر را جايز دان

بلكه آنگاه كه از او در مورد شخصي سؤال شد كه سحر ، چنين حالتي داللت ندارد
  .اند برخي از مردم آن را جايز دانسته: در جواب گفت، گشايد را مي

: در پاسخ گفت، ريزد و در آن غيب مي شود اي آب مي او در ديگچه: گفتند
  .ح خالص نموددانم و خود را از توضي نمي

                                           
آن كار شيطان : ايشان فرمودند سوال شد و) نشره(حديث جابر كه در آن از پيامبر در مورد  -1

 .اند احمد وديگران با سند صحيح روايت كرده، است
 .1/165، فتاوي و رسائل الشيخ محمد ابراهيم -2
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. دانم چگونه است نمي: آيا به جواز از چنين كارهايي قائل هستي؟ گفت: گفتند
هاي مكروه نهي كرده  كند كه او از گشودن سحر به روش و اين جواب تصريح مي

  .است
داند در حالي كه حديثي روايت  مام احمد چنين اعمالي را جايز ميچگونه ا

واژه مشتركي ) نشره(اما چون كلمه . كند ياد مي) عمل الشيطان(كرده كه از آن به 
و مردم نيز ديده بودند كه  شودني كه كار شيطان استاست ميان گشودن جايز و گ

اند كه او آن قسمي را  چنان گمان كرده، را جايز دانسته است) نشره(ايشان گاهي 
كه كار شيطان است جايز شمرده است در حالي كه شخصيتي چون او از چنين 

  1.ري بسيار به دور استكا

  راههاي مشروع پرهيز از سحر و ساحران: مطلب دوم

بهترين راه چاره آن است كه فرد قبل از واقع شدن و مبتال شدن به سحر از آن 
  .زيرا پيشگيري بهتر از درمان است، پرهيز نمايد
آدمي گمراه و شيفته بدي و فساد است و براي محقق ساختن اهداف ، ساحر

آموزد كه چگونه انسان مسلمان  قرآن به ما مي. جويد از شيطان ياري ميفاسد خود 
ها  برخي از اين راه. دارد خود را از شيطان و ياران و پيروان او در امان نگاه مي

  :عبارتند از
قرآن در موارد متعدد ما را به پناه بردن به خدا . پناه بردن به خداوند - 1

m  q  p    o  n  m  :فرمايد مي خداوند. رهنمون شده است) استعاذه(

s  r  l)از شيطان به تو رسيد به خدا پناه اي  و اگر وسوسه« )200: اعراف
m  v  u  t    s  r  q  p  o  n  m  l  k  j : فرمايد و مي» ببر

l )هاي اهريمنان در  و بگو پروردگارا خويشتن را از وسوسه«) ٩٨ - ٩٧: املؤمنون
و بهترين . »دارم از اينكه با من گرد آيند تن را در پناه تو ميدارم و خويش پناه تو مي
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m  p  و m  W  V  U  Tl  :پناه بردن به خدا خواندن معوذتين يعنيوسيله 

  s  r   ql است.  
پناه بردن به خداوند حكيم و دانا و بينايي است كه نيرنگ شيطان و ) استعاذه(

  .داند و بر رد آن تواناست ساحران را مي
، كسي كه تقواي خدا پيشه كند. تقواي خداوند و رعايت اوامر و نواهي او - 2

m  m  l    k  j سپارد  گيرد و به ديگري نمي خدا نيز حراست او را به عهده مي

  o    nl )هر كس از خدا بترسد و پرهيزكاري كند خدا راه نجات را « )٢: الطالق
½  ¾  ¿  m¼  »         À : فرمايد و مي» سازد براي او فراهم مي

Á l )گري آنان به شما  و اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد حيله«) ١٢٠: آل عمران
  .»رساند هيچ زياني نمي

خدا براي او ، كند كسي كه به خداوند توكل مي. توكل و اعتماد به خداوند - 3
هايي است كه بنده خدا آزار و ظلم و تجاوز  ترين شيوه كافي است و توكل از قوي

   m|  {  z  y  x  w l . كند ديگران را بدان وسيله از خود دور مي
  .»هر كس بر خدا توكل كند خدا او را بسنده است« )٣:الطالق(

توبه خالصانه در برابر خداوند از تمام گناهاني كه دشمن را بر او مسلط  - 4
m  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï : فرمايد خداوند متعال مي. ساخته است

  Õl )رسد به خاطر كارهايي  آنچه از مصائب و باليا به شما مي«) ٣٠: رىالشو
m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï : فرمايد و مي. »ايد است كه خود كرده

×  ÖØ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù l)آيا هنگامي كه مصيبتي در جنگ « )١٦٥: آل عمران
بدر دو ايد و حال آنكه در جنگ  احد به شما دست داده است به ناله و افغان افتاده

  .»بگو از ناحيه خودتان است، ايد گفتند اين از كجاست برابر آن كسب كرده
  .صدقه و احسان كه تاثير شگفتي در دور ساختن بال و سحر و حسد دارد - 5
توحيد خالص و ناب و اينكه شخص به هنگام مشاهده اسباب ظاهري  - 6

توانا نمايد و  تمام فكر و ذهن خود را متوجه مسبب حقيقي يعني خداوند حكيم
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يقين داشته باشد كه اين ابزار ظاهري مانند حركات باد هستند كه در دست قدرت 
. رسانند و جز به اذن او سود و زياني نمي محرك و خلق كننده خود قرار دارند

m  v  u  t  s  r  q  p  o : پروردگار توانا در مورد  سحر مي فرمايد

w l    )توانند به كسي زيان  با چنين جادوي خويش نميو حال آنكه «) ١٠٢: البقرة
m  C  B  A : فرمايد و مي» برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشد

I       H  G  F  E      DJ  P  O  N    M  L   K  l)اگر «) ١٠٧: يونس
تواند آن را برطرف گرداند و اگر  خداوند زياني به تو رساند هيچ كس جز او نمي

  .»تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند به تو برساند هيچ كس نميد خيري بخواه
خوف ، رسد آنگاه كه بنده كامالً متوجه خداوند شده و به توحيد ناب مي

شود كه در  رود و دشمن در چشم او كوچكتر از آن مي غيرخدا از دلش بيرون مي
ارد كه او را از دشمنش بلكه فقط از خداوندي هراس د، كنار خداوند از او بترسد
  .در امان نگاه داشته است

اين القيم دعاهاي قرآني و مأثور را . قرآن خواندن و دعا كردن فراوان - 7
گذاري كرده و آنها را مؤثرترين راه براي پرهيز از سحر و دور  داروهاي الهي نام

راههاي  سودمندترين از«: گويد او در اين مورد چنين مي. كردن شر ساحران مي داند
درمان سحر استفاده از داروهاي الهي است و در حقيقت داروي اصلي سحر همين 

هاي پليد و پست ناشي مي شود و طبيعتاً  زيرا سحر و جادو از تاثيرات روح. است
ها مقاومت و پيكار نمايد يعني  آن را بايد با چيزي درمان كرد كه در مقابل اين روح

  .سازد ر و تاثير آن را باطل مياذكار و آيات و دعاهايي كه سح
اين كار مانند ، گشايند سحر را بهتر مي، اين دعاها هر چه نيرومندتر باشند

روبرو شدن دو لشكر است كه هر كدام اسلحه و تجهيزات مخصوص به خود را 
  .تر و نيرومندتر باشد پيروز ميدان است و هر لشكري كه قوي، دارد

باشد و فرد در كنار آن دعاها و اورادي را اگر دل انسان لبريز از ياد خدا 
بخواند كه منافاتي با ياد خدا نداشته باشد و قلب و زبان در آن مطابق و همراه هم 

و  خود اين بزرگترين و بهترين وسيله براي دور ساختن سحر از آدمي است، باشند
ان فقط زيرا سحر ساحر، به هنگام مبتال شدن به جادو نيز همين بهترين درمان است
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در زنان و كودكان و نادانان و مردمان ساده لوح بيابان و كساني كه از دين و توكل 
و توحيد بهره كافي ندارند و از دعاهاي الهي وماثور نبوي محرومند كارگر مي شود 

  .كند ها اثر مي و خالصه جادو در دلهاي ضعيف و منفعل و متمايل به پستي
، كند رساندن ضرر به خويش كمك ميدر  شخص جادو شده خود نيز: اند گفته

زيرا در غالب اوقات دل او متوجه چيزي است و آن چيز به سبب ميل و التفاتي كه 
روح هاي پليدهم به محض آنكه چنان . شود در دل اوست بر قلب مسلط مي

روح هاي [هايي را مشاهده كردند و دانستند كه در آن چيزي است كه با آنها  قلب
و از سويي هيچ قدرت و نيروي الهي هم در آن دلها نيست و  داردتناسب ] پليد

بينند و بر آن مسلط  زمينه را مناسب مي، ساز و برگ مبارزه با آنها را ندارند
  1.وند و ممكن است با جادو و يا چيزي شبيه جادو در آن تاثير نمايندش مي

ت راهنمايي ما را به اين حقيق اين گفته ارزشمند كه از ابن القيم نقل شد
كند كه بر مسلمان واجب است كه به طور مداوم جان خود را به وسيله دعاها و  مي

به اين ترتيب مي تواند از . اوراد الهي و حرزهاي نبوي مصون و محفوظ نگاه دارد
اما كسي كه خود را به وسيله اين داروهاي . وقوع سحر و جادو پيشگيري نمايد

كند و به  ت كه خود به ضرر خود كار ميكند همان كسي اس الهي حفظ نمي
در پايان اين مبحث برخي از دعاها . خصوص اگر دلش را به غيرخدا مشغول بدارد

كند ودر درمان  و اوراد و اذكاري را كه آدمي را در مقابل سحر و شياطين حفظ مي
  .كنم براي شما ذكر مي، شخص جادو شده هم مفيد است

  ردن سحر پس از وقوعين بهاي مشروع از ب راه: مطلب سوم

  دعاها و تعويذها -1
دعاها از بزرگترين و مهمترين اسبابي هستند كه سحر را پس از وقوع از ميان 

ما كسي را كه بر دمل حاد و نيرومندي در همان اوان «: گويد ابن حزم مي. برند مي
ل ز اوخواند آزموديم و مشاهده كرديم كه آن دمل از رو دعا و تعويذ مي، پيدايش

                                           
 .3/105، زاد المعاد -1
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خشكد و سپس مانند  كند و در روز سوم به تمامي مي شروع به فروكش كردن مي
نمونه ديگر زني . ايم ها بسيار آزموده ما از اين نمونه. شود پوست زخمي كنده مي

بود كه بر يكي از دو دمل سر برآورده بر روي بدن شخصي دعا و تعويذ خواند 
ومي به تدريج رشد كرد و آن شخص را اولي خشكيد اما د، وديگري را رها ساخت

دعا ) خنازير(ايم كه كسي بر ورم مشهور  همچنين مشاهده كرده. به شدت آزرد
هاي بسته  پيوند خورده و قسمت) خنازير(هاي باز  خواند و در نتيجه آن قسمت مي

  1.»فروكش كرده و بيماري عالج يافته است
هاي كشنده در  دها و بيماريه درها به گفته قرافي الفاظ خاصي هستند ك )رقيه(

، شود گفته نمي) رقيه(و به لفظي كه به انسان ضرري برساند  يابند نتيجه آن بهبود مي
برخي از اين الفاظ جايز و مشروع هستند مانند . بلكه آن سحر و جادو است

خواندن فاتحه و معوذتين و برخي ديگر نامشروع مانند دعاهاي دوران جاهلي و يا 
آميزند و به همين دليل امام  ها و مانند آن و حتي گاهي اين الفاظ كفر نديدعاي ه

يرا احتمال دارد اند ز مالك و ديگران از خواندن دعاهاي غيرعربي مردم را نهي كرده
  2.»كلمه حرامي در آن بيايد

علماي اسالم مردم را از خواندن دعاهاي نامفهوم نهي «: گويد ابن تيميه مي
اگر چه خواننده ، آلود در آن وجود دارد  احتمال وجود كلمات شرك زيرا، اند كرده

در صحيح مسلم از عوف بن مالك أشجعي نقل . دعا خود نداند كه آن شرك است
، خوانديم ما در دوران جاهليت از اين دعاها و تعويذها مي«: شده است كه گفت

ت؟ ايشان نظر شما در مورد آن چيس: پرسيدم صاز رسول خدا] پس از اسالم[
  .»اگر شرك در آن نباشد اشكالي ندارد، دعاهاي خود را برمن عرضه داريد: فرمودند

مردم را از  صپيامبر خدا «: نيز در صحيح مسلم از جابر روايت شده كه گفت
آمدند  صتا آنكه آل عمرو بن حزم نزد رسول خدا، خواندن دعا و تعويذ نهي كرد

عويذهايي داشتيم كه به هنگام نيش زدن عقرب اي رسول خدا ما دعاها و ت: و گفتند
آنها : گويد جابر مي، كنيد گرفتيم و شما ما را از دعاها و تعويذ نهي مي از آن بهره مي

                                           
 .2/4، الفصل في الملل و النحل -1
 .4/147، الفروق -2
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، بينم اشكالي در آن نمي: دعاهاي خود را بر پيامبر عرضه داشتند و پيامبر فرمودند
  1.»آن كار را بكند، تواند به برادر خود ياري برساند هر كه مي

توان چنين برداشت نمود كه دعاها و تعويذها اگر داراي  از كالم اهل علم مي
  :سه شرط زير باشند مشروع و جايز هستند

آلود و گناه به مانند خواندن غيرخدا و قسم دادن خدا  در آن كلمات شرك - 1
  .به غيرخدا وجود نداشته باشد

  .به زبان عربي و يا دست كم مفهوم باشد - 2
  .چنان پنداشت كه اين دعاها ذاتاً مؤثرندنبايد  - 3

علماي اسالم بر اين مطلب اتفاق دارند كه هر دعا و «: گويد شارح طحاويه مي
، بر زبان راندن آن جايز نيست، آميز باشد عزيمت و قسمي كه حاوي كلمات شرك

همچنين بر زبان » اگر چه جنيان و يا غير آنان فرد را در نتيجه آن اطاعت كنند
زيرا ممكن است اين كلمات نامفهوم ، ن كلمات كفرآميز و نامفهوم جايز نيستراند

: فرمودند صخبر باشد و به همين علت پيامبر حاوي شرك باشند و فرد از آن بي
  2.»دعا و تعويذ مادامي كه شرك نباشد اشكال ندارد«

 شيخ بدرالدين. سودمندترين انواع دعا وتعويذ آن است كه با قرآن كريم باشد
معالجه و شفاخواهي با كتاب خداوند بلند «: گويد بن عبداهللا شبلي در اين مورد مي

زيرا قرآن نور و شفاي ، سازد نياز مي مرتبه ما را به  طور كامل از همه چيز بي
برد و براي  ها را به تمامي از بين مي بدي، هاست در سينه] هاي موجود بيماري[

ما را بر درك معاني آن توفيق دهد و به  خداوند. مؤمنان و مردگان رحمت است
هر آدم فهميده و بادرايتي چون در ، رعايت حدود اوامر و نواهيش ملزم گرداند

جز مرگ كه سرانجام  –ها بر هر دردي  يابد كه آن آيه هاي قرآن تدبر كند در مي آيه
m  r  q  p : خداوند بلند مرتبه مي گويد، شفا است - هر موجود زنده اي است

s  u  t l )و جز » ايم در كتاب هيچ چيز را فروگذار نكرده« )٣٨: األنعام

                                           
 .2/103، ئل المنيريهمجموعه الرسا: نگا، ايضاح الدالله -1
 .حديث را مسلم به روايت عوف بن مالك اشجعي نقل كرده است، 570شرح الطحاويه ص -2
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اما جز ، كند ها و اذكار قرآني را انكار نمي آدمهاي سست عقيده كسي خواص آيه
زيرا آيات قرآن همه پند و يادآوري ست ، دانايان كسي به اين حقيقت واقف نيست
خدا ما را به حقيقت رهنمون قط گيرند و ف و تنها گوشهاي شنوا از آن عبرت مي

  1.»شود مي
اينكه خواندن دعا و تعويذ  اينجا مطلبي را يادآوري كنم و آن دوست دارم

تواند بر خويش دعا و  انسان مسلمان مي، مختص گروه خاصي از انسانها نيست
توانند بر او دعا و  خواند و ديگران نيز مي تعويذ بخواند همانگونه كه بر ديگران مي

، تواند بر ديگري دعا و تعويذ بخوانند زن و شوهر نيز هر كدام مي، نندبخواتعويذ 
گمان پرهيزكاري انسان در اثر بخشي آن موثر است و هر چه انسان  اما بي

m    i: فرمايد پرهيزكارتر و باتقواتر باشد اثر آن دعا هم بيشتر است زيرا خداوند مي

  m  l  k  jl )پذيرد پرهيزكاران مي خدا تنها از«) ٢٧: املائدة«.  
كنند داراي خصوصياتي هستند كه دعا و تعويذ آنها را  اينكه برخي ادعا مي 

ادعايي ، اند اثربخش نموده است زيرا آنان از شيخ و يا صاحب طريقتي پيمان گرفته
زيرا تعويذ جز دعا و پناه بردن به . اساس و يك نوع گمراهي است نادرست و بي

m  O  N  M او را اجابت كند ، ا را بخوانددخدا نيست و هر كه خ
Q  P  l )گويد مرا به فرياد بخوانيد تا بپذيرم پروردگار شما مي«) ٦٠: غافر« .  

خواندن قرآن و دعاهاي مأثور در درمان و معالجه سحر سودمند است به 
  .شرطي كه خواننده آن پرهيزكار بوده و به اثربخشي آن يقين داشته باشد

  تن جادو و باطل كردن آنخارج ساخ -2
ابن القيم رحمه . يكي از راههاي درمان سحر خارج كردن و باطل نمودن آن است

، روايت شده است صدو شيوه در مورد عالج سحر از پيامبر«: گويد اهللا تعالي مي
، ساختن و باطل نمودن جادوست جدو كه سودمندتر هم مي باشد خاريكي از آن 

                                           
 .131ص، غرائب و عجائب جن  -1
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در اين مورد از خداي خويش  صه پيامبردر حديث صحيح آمده است ك
ن را آ صپيامبرل پنهان ساختن جادو راهنمايي شد و و او به مح درخواست كرد

مو و پوست جوانه خرمايي يله شانه و چند تارجادو به وس. از چاهي خارج ساخت
نيز از آنها را خارج ساخت عوارض جادو  صچون پيامبر صورت گرفته بود و
  .ويي از بندي رسته استميان رفت چنانكه گ

اين سودمندترين راه درمان شخص جادو شده است و به منزله خارج كردن 
  1.»باشد ماده پليد و دور ساختن آن از بدن به وسيله استفراغ مي

  به كارگيري داروهاي مباح -3
همانگونه كه با خوردن برخي داروها و يا ، مي توان از وقوع جادو پيشگيري كرد

. توان آن را درمان نمود ي كه پزشكان و دانشمندان به آن واقفند ميايجاد جراحات
ها آن است كه فرد هر روز صبح هفت عدد خرماي فشرده را ميل  يكي از اين راه

در صحيح بخاري از عامر بن سعد روايت شده كه او از پدرش روايت كرده . نمايد
یضره سم و السحر کل یوم مترات عجوه مل  ٢من اصطبح: (فرمودند صكه پيامبر

آنكه همه روزه چند عدد خرماي فشرده را در زمان صبح ( ).ذلک الیوم الی اللیل
  ).گردد بخورد آن روز هيچ سم و جادويي تا به شب متوجه او نمي

من تصبح سبع مترات عجوه مل یضره : (در روايت ديگري اين گونه آمده است
ذكرشده و ) سبع مترات) (مترات(ي در اين حديث به جا[ 3)ذلک الیوم سّم و ال سحٌر

  )].هفت عدد(عدد خرما را هم بيان كرده است 
عاليه (ها حاكي از آن است كه خرما بايد محصول مدينه يا  برخي از روايت

  .باشد) المدينه

                                           
 .3/104، اعالم الموقعين -1
 .اصطبح به معني نوشيدن صبحگاهي است كه بعداً در خوردن هم به كار رفته است -2
 ).10/238(، فتح البراي، لمداواه بالعجوه للسحرباب ا، كتاب الطب، صحيح بخاري  -3
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عبدالرزاق از طريق شعبي چنين روايت «: گويد ابن حجر در فتح الباري مي
نرساند اشكالي ندارد و آن به اين صورت عربي كه به آدم ضرر ) نشره: (كرده است

رود و از چپ و راست خود گياهان و برگ  ها مي است كه شخص به ميان خار بوته
خواند و با  كوبد سپس بر آن دعا مي گيرد و آن را خرد كرده و مي درختان را بر مي

  .دهد آن خود را غسل مي
شخصي جادو : استهاي وهب بن منبه چنين آورده  ابن بطال به نقل از كتاب

سپس ، كند گيرد و آن را ميان دو سنگ خرد مي سبز برمي شده هفت برگ از سدر
را بر آن ) توحيد و معوذتين(الكرسي و اواخر قرآن  آن را در آب ريخته و آيه

اين ، شويد آشامد و بعد از آن خود را با آن آب مي خواند و سه جرعه از آن مي مي
ادو از بين برود و به خصوص براي كسي كه از شود كه تمام عوارض ج سبب مي

  1.بسيار مفيد است) و جادو شده(مقاربت با همسرش بازداشته شده 
جعفر مستغفري ) الطب النبوي(در كتاب «: گويد ابن حجر در ادامه مي

هاي نصوح بن  در نوشته: گويد او مي. را خواندم) گشودن جادو(چگونگي نشره 
اگر شخصي از : به او چنين آموزش داده است واصل ديدم كه حماد بن شاكر

توانست كارهاي ديگرش را انجام  مقاربت با همسرش ناتوان شد در حالي كه مي
، اي از شاخه درختان فراهم آورد و تبري دو لبه در داخل آن قرار دهد كومه، دهد

سپس تبر را از آتش بيرون ، سپس كومه را آتش بزند تا جايي كه تبر داغ شود
  .»به اذن خدا عالج پيدا كند، رد و بر آن ادرار كندبياو

بهار گل   براي گشودن سحر در موسم«: او در مورد گشودن جادو مي گويد
سپس آب گوارايي به آن ، آوري كند و در ظرف تميزي بريزد ها را جمع غارها و باغ

به ، يزداضافه نمايد و آن را به آرامي بجوشاند و بعد از سرد شدن آن را بر خود بر
  2.»اذن خدا معالجه شود

                                           
 .10/233، فتح الباري -1
 .10/234، فتح الباري -2
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  درمان با حجامت و ايجاد زخم -4
درمان سحر ، از آن سخن گفته است) زاد المعاد(ها كه اين القيم در يكي از اين شيوه

  :گويد به وسيله حجامت است او در اين مورد مي
نوع دوم خالي كردن و خارج ساختن ماده پليد از محلي است كه جادو در آن «

سرشت و جنباندن اخالط و  زيرا سحر در تغيير. و آن را مبتال ساخته است اثر كرده
برهم زدن مزاج مؤثر است؛ اگر اثرات جادو در عضوي ظاهر شد و خارج ساختن 

أبوعبيد در كتاب ، اين كار بسيار سودمند است، ماده پليد از آن عضو امكان داشت
به  صكند كه پيامبر از عبدالرحمن بن أبي ليلي روايت مي) غريب احديث(

  .هنگامي كه جادو شده بود به وسيله شاخي از سرِ خود حجامت نمود
اطالع عجيب به نظر برسد و آن را مورد  اين كار ممكن است براي آدم كم 

اين درد را با آن  حجامت چه ارتباطي با سحر دارد؟ و: اشكال قرا دهد و بگويد
ابن سينا و ديگران به اين امر تصريح  ط ودانست كه بقرا اگر او مي درمان چه كار؟

كسي به آن تصريح نموده كه : گفت شد و مي پذيرفت و تسليم مي اند آن را مي كرده
  .در علم و دانش او شك نداريم

به آن مبتال شد به يكي از نيروهاي  صپس بدان كه ماده جادويي كه پيامبر
ه كاري را انجام داده در پنداشت ك اي كه چنان مي موجود در سرِ او رسيد به گونه

اين عارضه بدان سبب است كه ساحر در . حالي كه در واقع آن كار را نكرده بود
كند كه در بطن پيشين مغز افزايش يابد  اي تصرف مي  طبيعت و ماده خوني به گونه

  .و موجب تغيير مزاج و سرشت اصلي شخص شود
عل شدن نيروهاي طبيعي اي است از تاثيرات ارواح پليد و منف اين سحر آميزه

) عجين شدت روح پليد با نيروهاي بدن(در برابر آن و به آن سحر تمرينات 
و خصوصاً بيشترين ضرر را به عضوي  ترين نوع سحر است گويند كه سخت مي
حجامت اگر به شكل صحيح و طبق ، آن اصابت كرده است رساند كه سحر به مي

ديده در  رين معالجه براي عضو آسيبقوانين خاص خود به كارگيري شود سودمندت
  .نتيجه اين جادو است
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هايي صورت گيرد كه اين مواد  خارج ساختن مواد بايد از محل: گويد بقراط مي
از وسايل مناسب آن استفاده  ها تمايل دارند و در اين كار بايد بيشتر به آن محل

  .نمود
رضه دچار شد و به اين عا صآنگاه كه رسول خدا: گويند گروهي از مردم مي

، پنداشت كه كاري را انجام داده در حالي كه اصالًً آن را انجام نداده بود چنان مي
اي خوني يا مانند آن است كه به سمت مغز حركت  گمان كرده كه اين در اثر ماده

بر بطن پيشين آن غالب شده و مزاج او را از حالت طبيعي خويش خارج كرده و 
  .ساخته است

و رسول  حجامت رايج ترين و سودمندترين شيوه درمان بوددر آن زمان  
اين واقعه قبل از آن رخ داد كه از طريق وحي به او خبر ، حجامت كرد صخدا

دهند كه آن عارضه در اثر سحر بوده است و چون از جانب خداوند وحي آمد و به 
  1.»او خبر داد كه بيماري در اثر سحر است متوجه درمان واقعي آن شد

آيات و دعاهايي كه از سحر پيشگيري كرده و آن را : ب چهارممطل
  برد پس از ابتال از ميان مي

m  z   y  x  w  v  u  t تمامي قرآن براي مؤمنان شفا و رحمت است 

{ l )فرستيم كه مايه بهبودي و  و ما آياتي از قرآن را فرو مي« )٨٢: اإلسراء
  .»رحمت مؤمنان است

ذهايي كه انسان به وسيله آن به خدا پناه برده و متوجه دعاها و تعوي ذكر خدا و
همگي ، گردد به شرطي كه انسان از روي يقين و صداقت آن را به كار گيرد او مي

  .شفابخش و به اذن خدا كارسازند
هاي علما در اين زمينه اشاره  احاديث و گفته در اين مبحث به برخي از آيات و

  .كنيم مي

                                           
 .3/104، اعالم الموقعين -1
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). شيطان(د بزرگ از شر دشمن نفرين شده انسان پناه بردن به خداون - 1
 m  w  v  u  ts  r  q  p    o  n  ml : فرمايد خداوند مي

اي از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر او شنواي  و اگر وسوسه« )٢٠٠: اعراف(
m  u  t    s  r  q  p  o  n  m  l  k  j : فرمايد و مي» داناست

vl )هاي  بگو پروردگارا خويشتن را از وسوسه« )٩٨ -  ٩٧: املؤمنون
گرد  دارم از اينكه با من دارم و خويشتن را در پناه تو مي اهريمنان در پناه تو مي

  .»آيند
: بخاري در صحيح خود از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت كرده كه او گفت

شما  پدر«: سپرد و مي فرمود حسن و حسين را از شر شيطان به خدا مي صپيامبر«
برم به كلمات تامه  پناه مي: سپرد اسماعيل و اسحاق را به خداوند مي) ابراهيم(

و از هر ...) مانند عقرب و مار و(و خطرناكي خداوند از هر شيطان و جنبنده سمي 
  1).بدي كه آدم را فرا گيرد چشم

  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«: گفتن - 2
ي اهللا عنه روايت كرده كه پيامبر بخاري در صحيح خود از جابر بن عبداهللا رض

زيرا شياطين در اين ، چون شب فرا رسد كودكانتان را نگه داريد: (گفت صخدا
به حال (و چون ساعتي از شب گذشت آنان را رها كرده و . شوند وقت پراكنده مي
اي  زيرا شيطان هيچ در بسته، درها را ببنديد و نام خدا را ياد كنيد) خود وا گذاريد

هاي  و ظرف هاي خود را ببنديد و نام خدا را ياد كنيد دهانه مشك و گشايد يرا نم
با قرار دادن چيزي ] پوشاندن ظروف[چه خود را بپوشانيد و نام خدا را ياد كنيد اگر

  2.»هايتان را خاموش كنيد و چراغ روي آن باشد
  خواندن قل هو اهللا أحد و معوذتين در صبحگاه و شامگاه - 3

خود از معاذ بن عبداهللا بن خبيب و او از پدرش روايت كرده  ترمذي در سنن
خارج  صدر يك شب باراني و بسيار تاريك در جستجوي رسول خدا«: كه گفت

                                           
 .6/408: فتح الباري، كتاب األنبياء، صحيح بخاري -1
 .10/88، باب تغطيه اإلناء؛ فتح الباري، كتاب األشربه، صحيح بخاري -2
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من پيامبر را يافتم و او به : گويد عبداهللا بن خبيب مي، شديم تا برايمان نماز بخواند
چيزي نگفتم؛ باز هم  من باز، بگو: دوباره فرمود. من چيزي نگفتم، بگو: من فرمود

و معوذتين را شامگاه و ) قل هواهللا احد: (عرض كردم چه بگويم؟ فرمود، بگو: فرمود
  1.»نياز مي كند صبحگاه سه مرتبه بخوان كه تو را از همه چيز بي

  .معوذتين تاثير عجيبي در از بين بردن سحر دارند: صديق حسن خان مي گويد
سوره مداومت داشته باشد به اذن  كسي كه شبانه روز بر خواندن آن دو

ها را  و اگر شخص جادو شده آن سوره رساند خداوند هيچ سحري به او زيان نمي
  2.شاء اهللا اثر آن سحر از بين خواهد رفت بخواند ان

دچار رنج و دردي  صهرگاه رسول خدا«: گويد عائشه رضي اهللا عنها مي
اين حديث را ، دميد مي] خود به اطراف[خواند و  شد معوذتين را بر خود مي مي

در صحيح بخاري و صحيح مسلم نيز از طريق او  و مالك در مؤطأ روايت كرده
  .آمده است

 صدرصحيح مسلم از أبوهريره روايت شده كه پيامبر. خواندن سوره بقره - 4
إنّ الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سوره ، الجتلعوا بیوتکم مقابر: (فرمودند

اي كه سوره  همانا شيطان از خانه، هاي خود را به مقبره تبديل نكنيد خانه( 3)بقره
  ).كند شود فرار مي بقره در آن خوانده مي

در داستاني كه بخاري در صحيح خود آن را روايت . خواند آيه الكرسي - 5
آنگاه كه به رختخواب رفتي آيه الكرسي بخوان : شيطاني به ابوهريره گفت، كرده

mv  u  t  s   y  x   w      zl زيرا اين آيه هميشه نگاهبان تو خواهد ، تا آخر آيه
  .شود بود و تا صبح هيچ شيطاني به تو نزديك نمي

                                           
 .5/568، سنن ترمذي -1
 .2/320، الدين الخالص -2
 .780حديث شماره  1/539صحيح مسلم  -3
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: فرمود صپيامبر، تعريف نمود صآنگاه كه ابوهريره اين ماجرا را براي پيامبر
او به تو راست گفته هر چند كه بسيار ( 1)أما إنه صدقک و هو کذوب(

  ).دروغگوست
m  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s : آيه الكرسي اين است

  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤
  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼

  Ï   Îl )و زنده پايدار دو خدايي بجز اهللا وجود ندارد و ا«  )٢٥٥: البقرة
گيرد از آن اوست  او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي. جهان هستي را نگهدار است

كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند . آسمانها وآنچه در زمين استآنچه در 
داند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در  مگر با اجازه او؟ مي
آورند جز آن مقداري را كه  يزي از علم او را فراچنگ نميچ. پشت سر آنان است

فرماندهي و فرمانروايي او آسمانها و زمين را در برگرفته است و ، وي بخواهد
  .»نگاهداري آن دو وي را درمانده و ناتوان نسازد و او بلندمرتبه و سترگ است

ود رضي در حديثي كه بخاري از ابن مسع. خواندن دو آيه آخر سوره بقره - 7
 2»کفتاه ةفی لیل ةبقرةیتین من آخر سورمن قرأ باآل«: اهللا عنه روايت كرده آمده است

   ).كند كسي كه دو آيه آخر سوره بقره را در شبي بخواند براي او كفايت مي(
  : دو آيه آخر سوره بقره اين است

 m  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g
|{  z  y  x  w  v    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }

  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨
    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½

  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ðl 
از سوي معتقد است بدانچه  )محمد(، فرستاده خدا   )٢٨٦ - ٢٨٥: بقرة(

                                           
 ).4/487فتح الباري (بخاري در كتاب الوكاله آن را روايت كرده  -1
  .9/55، فتح الباري، باب فضل سوره بقره، كتاب فضائل القرآن، صحيح بخاري -2
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و  )و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد(پروردگارش بر او نازل شده است 
همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و . بدان باور دارند )نيز(مؤمنان 

گذاريم  ميان هيچ يك از پيغمبران او فرق نمي :)گويند و مي(پيغمبرانش ايمان داشته 
اوامر و نواهي رباني را ( :گويند و مي. )يمدان و سرچشمه رسالت ايشان را يكي مي(

و  آمرزش تو را خواهانيم !پروردگارا. شنيديم و اطاعت كرديم )توسط محمد
   . بازگشت به سوي تو است

گاه باالتر  و هيچ(كند  خداوند به هيچ كس جز به اندازه توانائيش تكليف نمي  
نيكي (هر كار  )انسان.  خواهد از ميزان قدرت شخص از او وظائف و تكاليف نمي

بكند به زيان خود كرده  )بدي كه(انجام دهد براي خود انجام داده و هر كار  )كه
و مورد (مگير  )بدان(ما را ، اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم !پروردگارا. است

را بر  )تكاليف دشوار(بار سنگين  !پروردگارا، )مؤاخذه و پرس و جو قرار مده
كساني كه پيش  )دوش(بر  )به خاطر گناه و طغيان(مگذار آن چنان كه ما  )دوش(

و ما (آنچه را كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن  !پروردگارا. از ما بودند گذاشتي
و  )قلم عفو بر گناهانمان كش(و از ما درگذر و  )را به بالها و محنتها گرفتار مساز

را بر جمعيت پس ما ، ياور و سرور مائيتو . و به ما رحم فرمايما را ببخشاي 
   . كافران پيروز گردان

)در . در حديث فوق به معني كافي بودن در مقابله با شيطان است) كفتاه
إن اهللا کتب کتابا و أنزل منه آیتین «: حديث  مرفوعي از نعمان بن بشير آمده است

] در ازل[خداوند (» لیال الیقرآن فی دار فیقر هبا الشیطان ثالث بقرة ةختم هبما سور
كتابي را بر شما فرض كرده و دو آيه از آن نازل نموده كه سوره بقره را با آن تمام 

اي اين دو آيه خوانده شود شيطان تا سه شب به آن نزديك  اگر در خانه، كرده است
در . حاكم اين حديث را روايت كرده و آن را صحيح دانسته است). نمي شود

  .اقوال ديگري نيز وجود دارد )کفتاُه(تفسير 
در حديثي كه بخاري و مسلم از . صد مرتبه در روز» ال إله اال اهللا«گفتن  - 8

من قال ال (: فرمودند صاند آمده است كه پيامبر ابوهريره رضي اهللا عنه روايت كرده
إله إال اهللا وحده ال شریک له  له امللک و له احلمد وهو علی کل شیء قدیر فی کل 

مائه سیئه و  حمیتکانت له ِعدلُ عشر رقاب و کتبت له مائه حسنه و ، مائه مرهیوم 
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کانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلک حتی یمسی و مل یأت أحد بأفضل مما جاء به إال 
كسي كه هر روز صد مرتبه ال اله اال اهللا وحده ال شريك « 1)أحد عمل أکثر من ذلک

به اندازه ده ] اين ذكر[، كل شيء قدير بگويدله له الملك و له الحمد و هو علي 
شود و صد گناه از گناهانش  عبد برايش ارزش دارد و صد حسنه براي او نوشته مي

دد و در آن روز تا غروب به سپري در برابر شيطان براي او تبديل گر محو مي
كر دهد مگر اينكه بيشتر از او آن ذ شود و هيچ كس عملي بهتر از آن انجام نمي مي

، شريك است او تنها و بي، هيچ معبود به حقي جز او نيست: معني ذكر[» را بگويد
همه ملك از آن اوست و تمام ستايش و حمد براي او و او بر هر چيزي قادر و 

    ].تواناست
مانند اين سخن خداوند . آن متضمن ابطال سحر استهايي كه لفظ  آيه - 9

پس حق « )١١٨: اعراف( mÎ  Í  Ì  Ë  Ê            Ïl : فرمايد متعال كه مي
  .»ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي كردند باطل شد

 m  Ô   Ó  Ò   Ñl )در آنجا كه گرد آمده بودند« )١١٩: اعراف ،
  .»فرعون و فرعونيان شكست خوردند و خوار و رسوا برگشتند

ma  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W        c    b : و مانند گفته خداوند بلندمرتبه
  e  dl )آنچه ارائه داديد واقعاً جادوست قطعاً خداوند آن را « )٨١: يونس

و يا » گرداند پوچ و نابود خواهد و خداوند كار تبهكاران را شايسته و سودمند نمي
 m   y  x           w  v   u  ts     r   q   pl )اند نيرنگ  كارهايي كه كرده« )٦٩: طه

  .»جادوگر هر كجا برود پيروز نمي شود و جادو است و
. كه در احاديث صحيح آمده است صدعاها وتعويذهاي مأثور از پيامبر -10

ربنا اهللا الذی فی السماء تبارک امسک أمرک فی السماء و االرض کما (مانند حديث 
) یربأفرمحتک فی السماء أنزل رمحه من رمحتک و شفاء من شفائک علی هذا الوجع 

اسم تو مبارك و امر تو درآسمان و زمين و ، اي خدايي كه درآسمان، ر ماپرودرگا«

                                           
 6/338، فتح الباري ،آن را روايت كرده] باب صفه ابليس و جنوده[بخاري در كتاب بدءالخلق  -1

 .2691حديث شماره  4/2071و مسلم 
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رحمت و شفايي از جانب خود براي اينِ درد نازل كن ، رحمت تو در آسمان است
  .اين حديث را أبوداود روايت كرده است» تا بهبود يابد

به نزد من  صپيامبر: گويد و مانند اين حديث عثمان بن أبي العاص كه مي
 صپيامبر، ساخت در حالي كه به دردي مبتال بودم كه داشت مرا هالك ميآمد 

اهللا و قدرته و سلطانه من شّر ما  ةأعوذ بعز: امسح بیمینک سبع مرات و قل(: فرمودند
برم به  مسح كن و بگو پناه مي] محل درد را[هفت مرتبه با دست راست« )أجد

عثمان بن » كنم حساس ميكه ا] دردي[بزرگي و قدرت و سلطنت خدا از شر آن 
من آن كار را انجام دادم و خداوند درد مرا به آن وسيله از ميان : گويد ميأبي اعاص 
ترمذي . كنم هميشه خانواده خودم و ديگران را به خواندن آن امر ميبرد و من 

هاي حديث آكنده از چنين  تمام كتاب. گويد اين حديث حسن صحيح است مي
  .ت كه به اذن خداوند بلند مرتبه كافي و شافي هستنددعاها و تعويذهايي اس

ايي كه هر عمل و دع«: گوييم در پايان ما نيز به مانند صديق حسن خان مي«
ها  بيماري و درد به وسيله آن برداشته بود و به عبارتي براي دردها و ناراحتي

عاري از هاي ماثور سلف صالح و  اگر از الفاظ قرآن و حديث و گفته، سودمند باشد
در غير اين صورت حرام ، توان از آن بهره برد مي، اشدآميز ب اسامي و صفات شرك

  1.»و شرك است

                                           
 .2/343، الدين الخالص -1



 



 

  فصل دهم
  حكم ساحر و ساحران

  مبحث اول
  حكم ياد دادن و ياد گرفتن سحر

در مباحث گذشته بيان كرديم كه سحر جز با ياري شيطان و بندگي او در كردار و 
و تمام اين كارها  رسد ميها و مانند آن به انجام ن ليديگفتار و خوردن محرمات و پ

براي فرد مسلمان كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد هرگز . كفر و شرك است
داليل زيادي كافر بودن ساحر را اثبات . جايز نيست كه به عمل سحر مبادرت كند

  :كند از جمله مي
m    M  L  K   J  I    N : فرمايد خداوند متعال مي - 1

  Q   P  Ol )سليمان هرگز كفر نورزيده است بلكه « )١٠٢: البقرة
  .»آموزند اند زيرا به مردم جادو مي شياطين كفر ورزيده

شيوه استدالل به اين آيه اين گونه است كه چون در اين آيه حكم كفر بر 
توان نتيجه گرفت كه علت كفر همان  وصف مناسب كفر متر تب شده است مي

صف مناسب مشعر به عليت آن وصف ترتب حكم بر و: بنابر قاعده(سحر است 
  ).براي حكم است

m   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z : فرمايد خداوند مي - 2
  u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f
  f  e  d  c   b  a  `  _  ~}  |  {  z   y  xw  v

h  g  l)كه پيشاپيش آموختند مگر اين س چيزي نميو به هيچ ك« )١٠٢: البقرة
از ايشان چيزهايي آموختند كه با . ما وسيله آزمايش هستيم كافر نشو: گفتند بدو مي

افكندند و حال آنكه با چنين جادوي خويش  آن ميان مرد و همسرش جدايي مي
توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشد و آنان  نمي
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رساند  ن زيان داشت و به ايشان سودي نميكه برايشاگرفتند  هايي را فرا مي سمتق
اي در آخرت نخواهد  دانستند هر كس خريدار اين گونه متاع باشد بهره و مسلماً مي

  . »داشت
  :كند اين آيه از چند طريق بر كافر بودن ساحر داللت مي

). تكفر فال: (دشو ه ياد گرفتن سحر كفر محسوب ميتصريح به آنك -الف
، اين آيه دليلي است بر آنكه يادگيري سحر كفر است«: گويد صديق حسن خان مي

و از ظاهر آيه چنان پيداست كه در اين حكم هيچ فرقي ميان معتقد و غيرمعتقد 
گيرد با كسي كه براي دفع آن به  نيست و كسي كه سحر را براي ساحر شدن ياد مي

  1.»ا هم مساويندكند ب ياد گرفتن سحر اقدام مي
سود و مضري را براي  هيچ سودي در سحر نيست و خداوند هيچ چيز بي -ب

  .بندگان خود مباح نساخته است
و . تصريح به اينكه چنين اشخاصي در آخرت هيچ بهره و نصيبي ندارند -ج

  .ماند نصيب مي فقط كافر است كه در آخرت بي
و جادوگر هر « )٦٩: طه( mx           w  v   u     yl : فرمايد خداوند مي - 3

رستگاري را شامل  نفي در اين آيه همه انواع فالح و» شود كجا برود پيروز نمي
  .شود مي

و اين دليل كافر  نمايد نيز اين مطلب را تاكيد مي) حیثُ أتی(عموميت مكاني 
زيرا فالح و رستگاري تنها از كسي به طور كلي و عام ، بودن شخص ساحر است

  .تواند باشد و او جز كافر كسي نمي نباشدگردد كه هيچ خيري در او  نفي مي
غالباً براي كافر به كار ) الیفلح(توان فهميد كه لفظ  با تتبع در آيات قرآن مي

¿  m  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  2:شود برده مي
  Õ   Ô   Ó  Ò  Ñ    Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ël )يونس :

دهند رستگار  طعاً كساني كه به دروغ چيزي را به خدا نسبت ميبگو ق« )٧٠- ٦٩

                                           
 .21از صديق حسن خان ص، نيل المرام -1
 .4/478أضواءالبيان : نگا -2
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با اين حرفها چند روزي مردم را اغفال كردن و چند صباحي به مال و . [شوند نمي
گردند و آنگاه  بهره گرفتني از اين دنياست سپس به سوي ما بر مي] منال دنيا رسيدن

  .»ن مي چشانيمبه آنا ،اند ما عذاب شديد را به سبب كفري كه ورزيده
 m  o  n         m  lk      j  i  h  g  f  e  d     c  b

  pl )چه كسي ستمكارتر از كسي است كه دروغي را به « )١٧: يونس
  .»گردند هرگز مجرمان رستگار نمي. هاي او را تكذيب كند خدا نسبت دهد يا آيه

وارد شده كه در نصوص فراواني در ذم مراجعه كنندگان به كاهنان و پيشگويان 
اند و ما در  كافر شمرده شده، آن كساني كه كاهنان و پيشگويان را تصديق كنند

  .مبحث مدعيان علم به غيب آن را خواهيم آورد
اما چون عقايد عامه مردم را ، رسد سحر مجازي هم اگرچه به حد كفر نمي

مأنوس رهاي نازيرا شخص عامي به هنگام مشاهده كا. سازد حرام است فاسد مي
داند و ممكن است صفات خدايي را براي ساحر تصور نمايد و در  سبب آن را نمي

  .نتيجه چنان تصوري هالك گردد
شريعت اسالم ميان سحر و افسون فرقي نگذاشته و همه : گويد ابن خلدون مي

زيرا شارع تنها كارهايي را مباح كرده كه در ، را از امور ممنوعه شمرده است
كه صالح آخرت ما نيز به آن است به كار آيد و يا در آن مصلحتي امورات دينمان 

دنيوي موجود باشد اما شعبده به مانند جادو و افسون همان اثرات سوء را دارد؛ 
بيني نيز كه به عقايد مردم ضرر رسانده و ايمان آنان را با نسبت دادن امور به  طالع

سبب شريعت اسالم سحر و  به همين. نمايد از همين دست است غيرخدا فاسد مي
افسون و شعبده را به علت ضرري كه در آن است از يك باب دانسته و همه را 

  1حرام ساخته است؟

                                           
 .934ص، مقدمه ابن خلدون -1



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         218
 

با استدالل به اين ] علما[«: گويد ابن حجر در مورد حكم يادگيري سحر مي
اين حكم در مورد . اند سحر را كفر شمرده و يادگيرنده آن را كافر دانسته، 1آيه

اما نوع ديگر آن ، اقسام سحر مانند بندگي شيطان و ستارگان بديهي است برخي از
  .»شود كه همان شعبده است شخص با يادگيري آن اصالً كافر نمي

 صپيامبر. سحر عملي حرام و به اجماع علما از كباير است«: گويد نووي مي
كفر  ،برخي از اقسام سحر. اند سحر را جزو هفت گناه هالك كننده انسان شمرده

اگر . شود اما در هر حال گناه كبيره است است و برخي ديگر كفر محسوب نمي
آميزي باشد كفر است و گرنه كفر نيست  سحر و جادو متضمن گفتار و يا كردار كفر

  2.»ولي يادگيري و ياد دادن آن حرام است
تعليم و تعلم سحر «: گويد امه نيز حكم يادگيري سحر را بيان كرده و ميدابن ق

  .»حرام است و در اين خصوص هيچ اختالفي ميان اهل علم نيست
شود  ساحر با ياد گرفتن سحر و انجام دادن آن كافر مي«: اند اصحاب ما گفته

روايتي از امام احمد در . چه به حرام بودن آن معتقد باشد و چه به مباح بودنش
: ه كه گفتحنبل از او روايت كرد، شود ساحر تكفير نميدست است كه طبق آن 

به نظرم به سبب انجام اين اعمال : عمويم در مورد پيشگو و كاهن و ساحر گفت
زيرا من معتقدم كه چنان شخصي حكم مرتد را ، بايد از او بخواهند كه توبه كند

آيا : من به او گفتم. توبه كرد و پشيمان شد بايد رها شود، اگر پس از استتابه، دارد
  .كنند شايد از كار خود پشيمان شد او را حبس مي نه بلكه: شود؟ گفت كشته مي

، زيرا ساحر حتماً بايد كافر باشد، كبيره سوم سحر است«: گويد ذهبي مي
 m  Q   P  O  N   M  Ll : فرمايد خداوند متعال مي

شياطين . »دادند بلكه شياطين كافر شدند زيرا به مردم جادو ياد مي« )١٠٢: البقرة(
خداوند در . به مردم هدفي جز مشرك ساختن آنان ندارندملعون در تعليم سحر 

                                           
m  O  N      M  L  K   J  I : آيه مشاراليه در سوره بقره است -1

  Q   Pl 102 :البقرة.  
 .10/224، باريفتح ال -2
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m  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z : فرمايد مورد هاروت و ماروت مي
  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f   ed
  e  d  c   b  a  `  _  ~}  |  {  z   y  xw  v  u

  r  q  p  on   m  l  k  j  ih  g  fl )البقرة: 
ما : گفتند آموختند مگر اينكه پيشاپيش به او مي و به هيچ كس چيزي نمي« )١٠٢

از ايشان چيزهايي آموختند كه با آن ميان مرد و . وسيله آزمايش هستيم كافر نشو
توانند به  افكندند و حال آنكه با چنين جادوي خويش نمي همسرش جدايي مي

هايي را  ت خدا باشد و آنان قسمتكسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواس
رساند و مسلماً  يشان سودي نميگرفتند كه برايشان زيان داشت و به ا فرا مي

اي در آخرت نخواهد داشت  دانستند هر كسي خريدار اين گونه متاع باشد بهره مي
  .»دانستند اند اگر مي و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته

دانند  ر اثر گمراهي مرتكب سحر شده و تنها آن را حرام مياز مردم د يبسيار
شوند كه عين  مشغول مي) سيمياء(در نتيجه به يادگيري ، دانند كه كفر است و نمي

كنند كه آن هم سحر  و يا مرد را نسبت به همسرش بسته و ناتوان مي سحر است
ه وسيل است و يا در ايجاد محبت و بغض مرد نسبت به همسر و مانند آن به

  .شوند  وارد مي، كلمات نامفهوم كه بيشترين شرك و گمراهي است
از انواع سحر اعمالي است كه به وسيله آن ميان مرد و «: گويد ابن العربي مي

از ديگر انواع آن ايجاد محبت ميان زن و شوهر ، همسرش جدايي انداخته شود
  1.»دآين ينام دارد و اين هر دو نوع كفر به حساب م) توله(است كه 

  :دانند كساني كه يادگيري سحر را واجب يا مستحب و مشروع مي
توان يافت كه ياد گرفتن سحر را واجب و يا  به ندرت برخي از اهل علم را مي

از جمله اين گروه رازي است كه ياد گرفتن سحر ، اند مستحب و يا مشروع دانسته
را در تفسير خود آورده  حافظ ابن كثير عين كالم رازي. را واجب پنداشته است

آگاه شدن به سحر ناپسند و ممنوع نيست اهل تحقيق بر اين «: گويد او مي، است

                                           
 .1/31، احكام القرآن ابن العربي -1
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و نيز به دليل  زيرا علم و دانش بالذات داراي مرتبت است، مطلب اتفاق دارند
بگو آيا « )٩: الزمر( mÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  l عموميت داشتن آيه 

  »دانند برابر و يكسانند؟ ني كه نميكساني كه مي دانند با كسا
فرق ، دليل ديگر آن است كه اگر مردم نسبت به سحر آگاهي نداشته باشند 

معجزه  ،كنند در حالي كه علم به اينكه معجزه ميان سحر و معجزه را درك نمي
است واجب است و هر چيزي كه امر واجبي بر آن متوقف باشد نيز واجب 

پس چگونه ، ست كه يادگيري علم سحر واجب باشدو اين مقتضي آن ا گردد مي
  1»شود؟ امر واجبي حرام و قبيح قلمداد مي

اند كه ياد گرفتن سحر براي مقابله با ساحر حربي  برخي از علما ادعا كرده
فرض و جهت ايجاد محبت ميان زن وشوهر و يا جدايي ميان دو نفر كه بر امر 

چنين ) ذخيره الناظر(در «: گويد ين ميابن عابد. اند مستحب است اتفاق كردهشري 
آمده است كه يادگيري سحر براي مقابله با ساحر حربي واجب و براي جدايي ميان 

  2.»شوهر حرام و جهت ايجاد محبت ميان آنان جايز است زن و
اي جدا برخي از علما معتقدند كه اگر ياد گرفتن سحر بر«: گويد قرافي مي

ما نيز ، آيد قربت به حساب مي و ي پسنديده استكار، كردن آن از معجزات باشد
انجام دادن سحر به وسيله امري مباح براي جدا : گوييم مي] با قياس بر اين مسأله[

خواهند از طريق ايجاد كينه و  ياند يا م كردن كساني كه براي زنا گرد هم آمده
. قربت است ،ند كه آنان پادشاه مسلمان را بكشنددشمني با سپاهيان كفر كاري بكن

از همين قبيل است سحري كه براي ايجاد محبت ميان زن و شوهر يا ميان پادشاه و 
  .»سپاه اسالم صورت گيرد

برخي از عالمان ياد گرفتن سحر را به دو منظور اجازه : گويد ابن حجر مي
يا براي جدايي و تشخيص كفر از غيركفر و يا براي باطل ساختن سحر و : اند داده

  3.»ن از شخص جادو شدهبرداشتن آ
                                           

 .50ص، قصه السحر -1
 .4/157، الفروق -2
 .10/234، فتح الباري -3



  
  
  

   221                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

استدالل برخي از علما بر جايز بودن يادگيري : گويند ابن جرير و آلوسي مي
سحر آن است كه هاروت و ماروت كه فرشته بودند به اذن خدا سحر را آموزش 

  1.دادند مي
  :توان چنين خالصه كرد داليل طرفداران اين نظريه را مي

  .يادگيري سحر ناپسند نيست - 1
 .ممنوع نيست يادگيري سحر - 2
 .يادگيري سحر پسنديده و نيكو است - 3
براي جداسازي معجزه از سحر و نيز جدا كردن اهل شر و فساد از  - 4

همديگر و دفع فتنه ساحر حربي و ايجاد عشق و محبت ميان زن و شوهر 
 .به سحر نياز هست

  .اند استدالل به اينكه مالئكه اجازه آموزش سحر را داشته - 5
  :توان رد نمود ظريه را به طرق زير ميداليل طرفداران اين ن

، »قبيح«اگر مراد آنان از كلمه ، گويند ياد گرفتن سحر قبيح نيست آنان مي - 1
معتزله در اين خصوص با آنان مخالفند و سحر را قبيح ، قبيح عقلي است

ست آيه ذكر شده آن كنند كه سحر قبيح شرعي ني و اگر ادعا مي .دانند مي
كنند  ا كه به ياد گرفتن سحر مبادرت ميآن آيه كساني ر زيرا، كند را رد مي

  .نمايد كه ياد گرفتن سحر كفر است كند و تصريح مي نكوهش مي
كنند كه ياد گرفتن سحر ممنوع نيست و محققان بر اين امر  آنان ادعا مي - 2

چنين ادعايي نادرست است زيرا آيات و احاديث بر ، اتفاق نظر دارند
ن داللت دارند و علماي بزرگ ما نيز به حرام بودن ياد نكوهش يادگيرنده آ

گرفتن سحر تصريح كرده و بسياري از آنها ياد گيرنده سحر را كافر دانسته 
اند كه محققان متفق بر اين  به عالوه اينان نگفته، اند و حكم به قتل او داده

  !مسأله چه كساني هستند

                                           
 .1/343و روح المعاني  1/455تفسير ابن جرير  -1
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نادرست و در غير  m  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ì  l  استدالل به آيه - 3
زيرا اين آيه علم به شريعت يا علمي كه شريعت آن را . باشد محل خود مي

  .ستايد نه مطلق علم را مباح دانسته را مي
اند كه شناخت معجزه بر شناخت سحر متوقف است و اين  آنان گمان كرده - 4

قرآن كريم است و  صزيرا بزرگترين معجزه پيامبر، گماني است نادرست
بديهي است كه علم به معجزه بودن قرآن بر ياد گرفتن سحر متوقف 
نيست و اصحاب و تابعين و ائمه ما بدون ياد گرفتن سحر به اعجاز قرآن 

  1.اند آگاه بوده
شود و در نتيجه تحريم  واضح است كه بسياري از مفاسد از سحر ناشي مي - 5

  .ضروري و واجبآيد و امري است   به شمار مي» سد ذرايع« سحر از باب
آنكه به « )من حام حول احلمی یوشک أن یرتع فیه(: در حديث هم آمده است

  .»گردد بعيد نيست كه در آن بچرد گرد محل ممنوعه و قرق شده مي
بينيم كه چگونه جادو عقايد مردم را متزلزل  به رغم پيشرفت علمي مي، امروزه

  .آرود را فراهم ميكند و براي بسياري از مردم موجبات شك و شبهه  مي
ياد گرفتن سحر بنا به قول صحيح حرام «: گويد امام نووي رحمه اهللا تعالي مي

  .است
همانگونه كه يادگيري فلسفه و شعبده و ، اند و جمهور علما به آن تصحيح كرده

هاي مربوط به طبيعت اشياء و هر آنچه كه موجب  و دانش) طالع بيني(شناسي  ستاره
  2.»شود حرام است] ردن ذهن مردمخراب ك[شوراندن و 

يادگيري سحري كه خداوند صاحب آن را كافر دانسته جز با همراهي و  - 6
همانطور كه ، دوستي با شيطان و جز با دخالت مستقيم او ممكن نيست

  3.توان ياد گرفت زدن و عود زدن را جز با مباشرت  استاد فن نمي ني

                                           
 .1/253، تفسير ابن كثير: نگا -1
 .1/7، المجموع -2
 .10/234، فتح الباري -3
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مثالً كسي كه . انجام نمي رسداين نوع يادگيري جز با كفر و شرك به  - 7
خواهد پادشاهي را جادو كند بايد در مقابل برج اسد بايستد و در  مي

فقط تو هستي كه ، بزرگ من، سرور من: نهايت خضوع و خشوع بگويد
خواهم  از تو مي، شوند پادشاهان و جباران و شيران در مقابلت تسليم مي

  1.»قلب فالن جبار را مطيع من سازي
اند او  ز دانشمندان و از جمله ابن العربي اين مسأله را فهميدهبسياري ا

اي كه با آن غيرخدا را  حقيقت سحر عبارت است از سخنان بافته شده«: گويد مي
  2.»دهند تعظيم كرده و قضا و قدر و وجود كائنات را به او نسبت مي

كفر و به نظر اهل فن سحر جز با : اند ز علما گفتهبرخي ا«: گويد قرطبي مي
اگر چنين باشد سحر بر كفر داللت ، رسد استكبار و يا تعظيم شيطان به انجام نمي

  3.»دارد
كه سحر جز با كفر به خدا كار مشخص شد «: گويد شيخ حافظ حكمي مي

  4.»شود مطلب از سبب نزول آيه فهميده مي و اين كند نمي
ع شرك است چون سحر از انوا«: گويد مي) كتاب التوحيد(شيخ سليمان شارح 

از آن سخن به ميان آورده ) كتاب التوحيد(و بدون آن به انجام نمي رسد مصنف در 
  5.»تا به مانند ساير اقسام شرك نسبت به آن هشدار دهد

در (شايد آنچه كه مؤلف از اصحاب نقل نموده است «: گويد ابن عابدين مي
، فر ممكن نيستمبتني بر اين باشد كه انجام سحر جز با ك) ساحرمورد تكفير 

m  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z : فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي
d  c l )١٠٢: البقرة(  

                                           
 .4/153، قرافي، الفروق -1
 .1/31، ابن العربي، م القرآناحكا -2
 .2/48، تفسير القرطبي -3
 .1/512، معارج القبول -4
 .333ص، تيسير العزيز الحميد -5
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در مباحث گذشته از ارتباط شيطان با سحر و ساحران سخن گفتيم و بيان 
  .رسد نموديم كه كار ساحر جز با كفر و شرك به انجام نمي

م و منع نموده و يادگيرنده آن را تواند آنچه را كه خداوند تحري كسي نمي - 8
تواند به كسي سود و يا  كافر دانسته است و تصريح نموده كه ذاتاً نمي

  .مباح بشمارد، زياني برساند
كند با  دعواي آنكه سحر سودمند است و ساحر به وسيله آن دفع شر مي - 9

m  z   y : فرمايد خداوند مي. منافات دارد كالم خداوند در قرآن

}  |  {  l)گرفتند كه  آنان چيزهايي را ياد مي« 1)١٠٢: البقرة
  .»رساند برايشان زيان داشت و به ايشان سودي نمي

پس چگونه شيطان ، رساند ساحر كار خود را جز با ياري شيطان به انجام نمي
آزارد   و چگونه گرد آمدگان بر شر و بدي را مي! از اولياي خدا دفع شر مي كند؟

نان كه به گمان خويش سحر را براي دفع آ!! د دوست آنهاستحالي كه او خو در
  .گيرند از حقيقت سحر هيچ اطالعي ندارند شر و انجام كار خير ياد مي

كنند كه مالئكه سحر  اين طايفه براي اثبات مدعاي خود چنين استدالل مي -10
اما اين استدالل ضعيف و سست است و ابن جرير ، اند را آموزش داده

اگر اين «: او مي گويد. را بيان نموده و آن را رد كرده استسستي آن 
چگونه ممكن است : مسأله بر آدم ساده لوح و كودني مشتبه شود و بگويد

م ياد دهند؟ و وه جدا كردن زن و شوهر را به مردكه مالئكه خدا شي
نسبت چگونه جايز است كه نازل ساختن چنين امري بر مالئكه به خدا 

خداوند متعال در ابتدا تمام آنچه را : گوييم واب به او ميداده شود؟ در ج
كه مردم را به آن امر و يا از آن نهي فرموده به آنان شناسانده است و بعد 

اند به آنان امر و نهي كرده است و اگر  از آنكه مردم به آن علم پيدا كرده
  .كرد بود امر و نهي معنايي پيدا نميغير از اين 

                                           
 .4/242، بدينحاشيه ابن عا -1
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و  كارهايي است كه خداوند انسان را از آن نهي كرده استسحر از آن جمله 
عجيب نيست اگر خداوند آن را در ابتدا به آن دو فرشته كه در قرآن از آنها نام برده 

همانگونه كه قرآن . ياد داده باشد و از طريق آنها انسان را آزمايش كرده باشد، است
ه كساني كه سحر را از آنها ياد آن دو فرشته ب: گويد به اين مطلب اشاره كرده و مي

ما وسيله آزمايش « )١٠٢: البقرة( md  c  b  a  `  l : گفتند مي ،گرفتند مي
تا در نتيجه اين آزمايش بندگان خود كه آنان را از جدا كردن » كافر نشو ،هستيم

هم مؤمني را ، ميان زن و شوهر و انجام سحر نهي نموده بود از همديگر باز شناسد
ز آنان ياد ا اند و هم كافري را كه سحر و كفر رن دو سحر نياموخته برگزيكه از آ

گرفته خوار و زبون نمايد و هم آن دو فرشته در آموزش سحر به كساني كه از آنان 
نهي كردن  اند مطيع امر خدا بوده باشند و هم سحر كساني كه با  وجود ياد گرفته

  1.»ال فرشتگان نداشته باشدجادو را از آنان آموختند ضرري به ح، آن دو

  حكم سحر ستارگان
خوشبختي و بدبختي  بي گمان كسي كه به تاثير ستارگان در تعيين روزي و عمر و

حال اگر اضافه بر آن از  .كافر است ،و پيروزي و شكست آدميان عقيده داشته باشد
خود  ستارگان ياري بخواهد و به آن پناه ببرد كفري را بر كفري افزوده و گمراهي

  .را دو چندان ساخته است
  .فساد اين عقيده را بيان فرموده و آن را كفر دانسته است صپيامبر

در  صپيامبر خدا«: كند كه او گفت بخاري از زيد بن خالد جهني روايت مي
نماز صبح را برايمان اقامه كرد و چون ، حديبيه به دنبال باراني كه شب باريده بود

: دانيد كه پروردگارتان چه گفت؟ مردم گفتند آيا مي: مودبه مردم فر رهسپار شد رو
آيند يا بندگان من چون به صبح در: ند گفتخداو: فرمود، دانند خدا و رسولش مي

به فضل و رحمت خدا باران بر ما باريد مؤمن به من : گويد آنكه مي، مؤمنند يا كافر

                                           
 .1/455، تفسير ابن جرير -1
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ستاره و فالن ستاره  در اثر طلوع فالن: گويد و كافر به ستارگان است و آنكه مي
  1.»باران بر ما باريد كافر به من و مؤمن به ستارگان است

مي سلب و او دكند اصل ايمان را از آ آيا كفري كه حديث فوق به آن اشاره مي
اين كفر اصل ايمان  ،بله: كند؟ در جواب بايد گفت را از زمره ملت اسالم خارج مي

به شرطي كه چنان معتقد باشد ، سازد يرا سلب نموده و شخص را از اسالم خارج م
كه ستاره فاعل حقيقي و مدبر و بوجود آورنده باران است آنگونه كه برخي از اهل 

كند بدون شك صاحب  و همانطوري كه نووي تصريح مي پنداشتند جاهليت مي
اي كافر است و اين مذهب جمهور علما و از جمله شافعي است و  چنين عقيده

  .كي از آن استظاهر حديث نيز حا
در اثر طلوع فالن ستاره بر ما باران باريد و در اصل معتقد باشد : اما اگر بگويد

كه باران از جانب خدا و در نتيجه رحمت اوست و طلوع ستارگان تنها ميقات و 
در آن وقت و زمان : مانند آن است كه گفته باشد، نشانه عادي باريدن هستند
علما در مكروه بودن اين گفته اختالف . ين كفر نيستو ا، مشخص بر ما باران باريد

نظر دارند و قول اظهر آن است كه اين سخن كراهت تنزيهي دارد و گناهي را 
سبب كراهت هم آن است كه اين سخن دوپهلو است و ، كند متوجه گوينده نمي

به عالوه اين ، موجب مي شود كه ديگران نسبت به گوينده آن دچار سوءظن شوند
  .شعار جاهليان و پيروان آنان استسخن 

برخي از علما معتقدند كفري كه متوجه گوينده اين سخن شده است كفران 
گوينده اين ، نعمت است زيرا او به نسبت دادن باران به ستارگان بسنده كرده است

سخن الزم است كالم خود را به عدم اعتقاد به ستارگان و تدبير و تاثير آنان در 
يعني بگويد منظور من از اين سخن آن نيست كه [ مقيد نمايد ، بارش باران

برخي از روايات صحيح مسلم مؤيد اين ] كنند ستارگان بالذات باران را ايجاد مي
كه ) [الناس شاکر و کافر صبح منأ: (در روايتي از مسلم چنين آمده است. نظرند

                                           
) و تجعلون رزقكم انكم تكذبون(در باب ، بخاري دركتاب اإلستقاء آن را روايت كر ده است -1

مسلم به چند طريق از چند نفر . 71حديث شماره  1/82و صحيح مسلم  2/522فتح الباري 
 .صحابه اين حديث را روايت كرده است
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ما : (ر آمده استدر روايتي ديگ]. كفران نعمت است، دهد منظور از كفر نشان مي
به بندگان خود نعمتي [) أنعمت علی عبادی من نعمه إال أصبح فریق منهم هبا کافرین

و در روايت ديگري ] نبخشيدم جز آنكه گروهي از آنان نعمت مرا كفران كردند
) من الناس هبا کافرین قفری أصبحما أنزل اهللا تعالی من السماء من برکه إال : (آمده است
خداوند هيچ ( 1.كفران نعمت است، نشانه آن است كه منظور از كفر) بها(كه ضمير 

بركتي از آسمان نازل نفرمود جز آنكه گروهي از مردم نسبت به آن كفران نعمت 
  ).نمودند

                                           
 .2/61شرح نووي بر مسلم : نگا -1



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         228
 

  مبحث دوم
  كيفر ساحر

  كيفر ساحر در ميان غيرمسلمانان: مطلب اول

ان را به كار بسياري از كشورهاي غربي براي رهايي از ساحران نهايت تالشش
بر  -زدن استكه كمترين آن دار -ن مجازاتها راتري در اين راستا سخت. اند گرفته

ي داراييها و  آنها تحميل كرده و انواع شكنجه و تنبيه و رسواسازي و مصادره
از جمله . يي بر خود و فرزندانشان را در مورد آنها اجرا كرده استتحميل مجازاتها

ساحران را محكوم به سوزانده شدن ، همه، مان و ايتاليااين كشورها فرانسه و آل
در اسكاتلند مجازاتشان انداخته شدن در ظرف بزرگ آهني پر از قير . اند كرده

عام به  نيز آنها را در مألانگليس و برخي ديگر از كشورهاي اورپايي . جوشيده بود
ن بر نزديكترين آمريكا مجازات ساحر يا ساحره حلق آويز كرد اما در، زد دار مي

و برخي كشورها براي اعدام ساحران از ديرك مرگ استفاده . درخت سر راه بود
را براي مجازات آنها به كار » تشبيح«در كشورهاي زيادي نيز روش . كردند مي
ي كلفت بزرگي كه به  آورند و او را بر سفره بدين ترتيب كه ساحر را مي، گيرند مي

د و دستهايشان را به سوي خواباندن مي، شده بودچهار قسمت جدا از هم تقسيم 
الي اي سمت راست ب كشيدند به طوري كه دست راستش را به گوشه باال مي

ي سمت راست  پاي راستش را به گوشه، ي چپ سفره و دست چپش را به گوشه
بستند و در وسط اين سفره چرخي  پايين و پاي چپش را به سمت چپ آن مي

 آن گونه كه با چرخشِ، مخصوصي به آن وصل شده بودمصنوعي نصب و به شكل 
شد و هر جزء آن به سمتي خالف ديگري  آن سطحش به چهار جزء تقسيم مي

شمال غربي و دست چپ به  كرد و در نتيجه دست راست به طرف حركت مي
سوي شمال شرقي و پاي راست به طرف جنوب غربي و پاي چپ به سمت 

ها و مفاصل ساحر  عضله، دين وسيله رگهاو ب... شد جنوب شرقي كشيده مي



  
  
  

   229                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

شد كه شياطين  يي ميا باعث ايجاد دردهاي سخت و آزار دهنده شد و متالشي مي
شد وسپس  هم تحملش را نداشتند و نهايتاً پس از چند دقيقه باعث هالكش مي

كردند و آتش مي زدند و خاكسترش را در خيابانها بر باد  جسدش را جمع مي
ايي كه براي مجازات ساحر  ترين شيوه ترين و زشت با اين حال سختاما . دادند مي

اين ، كردند گرفته شده آن بود كه دادگاههاي بازپرسي در اسپانيا اجرا ميدر نظر 
تا آن جا كه به فكر  –تمام ابزار و آالت شكنجه يي مجهز به  ا دادگاهها اتاقهاي ويژه

. بر آنها نهاده بودند) شكنجه يا اعترافاتاقهاي (كردند و نام  آماده مي -بشر رسيده
از ، كرد شد و مقدمتاً به مبادرت به كار ساحري اعتراف مي وقتي ساحر دستگير مي

هاي  آن جا شكنجهبردند كه در  و او را به اتاق شكنجه مي شد اتاق آتش گرفته مي
بزرگ ي  در يك فلكه -پس از بستن دستانش به پهلو –او را : شد زير بر او اجرا مي

سپس فلكه ، چنان كه سرش رو به پايين قرار بگيرد، كردند از پايهايش آويزان مي
 -آمد عي در ميو پس از چند روز به حالت طبي شد چند دور به تندي گردانده مي

اكنون  -شد به باال و پاهايش رو به پايين ميشد و سرش رو  يعني حالتش عوض مي
و پس از آن چرخ را  ن ناخنهاي پايشكردند به يكي يكي بيرون كشيد شروع مي

آوردند و اين بار نوبت به ناخنهاي دستش  گرداندند و به حالت وارونه در مي مي
و از بدنش  آورد گشت و او را به حالت افقي در مي سپس چرخ دوباره مي. رسيد مي

گرفتند و  ها يا رانها و ساقهايش را مي جاهاي پرگوشت و چربي مانند شانه
سپس ، كردند ايجاد مي، رسيد وتاه يا درازي آن چنان كه به نظرشان ميشكافهاي ك

و او را به حالت نخست كه وارونه بود در  ريختند نفت يا قير جوشيده در آن مي
آوردند و در  ي چشمانش را در ميا دهآوردند و با ميخهاي بزرگ و سرخ ش مي

  .بردند ان ميي بسيار سخت را به پاي شكنجهنهايت با سوزاندن شخص اين 
دادگاههاي اسپانيا ساحر را به مجازات محكوم ، ي دردناك نظر به اين شكنجه

مگر اين كه صراحتاً به عمل سحر بر مبناي پيمان يا عقدي كه با شيطان ، كردند نمي
اش  و ساحر بايستي اين اعتراف را بنويسد و در اعترافنامه اعتراف كنند، اند بسته

و متن پيمان نامه و مدت اجرايي  جا پيمان بسته استمشخص كند كه چه وقت و ك
و در سحرش چه . است شده  آن كدام است و شيطان در چه هيأتي بر او نمايان مي
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آورد؟ براي چه كسي و  ميبرد و اين مصالح را چه كسي برايش  مصالحي به كار مي
  كرد؟ به نفع كي و به ضرر كي سحر مي

جاي شكي در نيت باطني ساحر باقي و سؤالهايي ديگر از اين قبيل كه 
  .گذاشت نمي

هاي خارجي  هاي گوناگوني كه حكومت با وجود مجازاتهاي سنگين و شكنجه
باز براي فلج كردن فعاليتها و خطرهايشان و ، اند نظر گرفتهبراي ساحران در 

آنها معتقد بودند با ، كني تخم بدي در ذاتشان كافي نبوده ترساندن آنها و ريشه
ن روحشان به شيطان ديگر روحي باقي نمانده تا حكومت با به دار آويختن فروخت

  .هاي ديگر آن را مورد آزار و شكنجه قرار دهد يا سوزاندن يا شيوه

كاران يا ثروتمندان  د صاحبناما گروهي ازساحران تحصيلكرده يا روشنفكر مان
هاي  را به بهانه قطعي اعمال سحرآميزشان يا اساتيد بودند كه از ترس كيفر سخت و

كردند به خاطر كارهاي خير و  را كه ادعا ميچ، پوشاندند پوچ و واهي مي
يا يافتن رمز گنجي و  نها و همسرا سودرساني مانند شفاي بيماران يا آشتي خانواده

سحرشان ، گيرند نها بهره ميرساند و مردم از آ كه به تمدن سود مي ندانشهاي پنها
ناميدند تا از  مي) whitemagic(ها اين كارشان را سحر سفيدبنابراين آن. است موجه

اما تمام . متمايز باشد ،شد كه ضرر و زيان از آن قصد مي) blackmagic(سحر سياه 
ي چشمي  به آن گوشه ها نشد كه حكومت ي اين نيرنگها باعث اين ادعاها و همه

كار سحر چه سفيد و هر كسي را كه در  داشته باشند يا قانون به آن اعتراف كند و
چون كه سحر در هر حالت ، داشت محكوم به اعدام كردند تچه سياه يا سرخ دس

از طرف ديگر چون سنگ بنياد ، گردد ي سحر بودنش خارج نمي ن از دايرهآ
يازد  ست و ساحري كه به آن دست ميانيروهاي غير طبيعي  ن تكيه برآموفقيت در 

گي رادعاي چي دهد و اي طبيعي و آرايش آن ميبر قانونهبه خود نيرويي براي غلبه 
  1.بر عقلها ودلها و جانهاي بشر را دارد

                                           
  .28-30، السحر، محمد محمد جعفر -1
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ي  شد اين بود كه ساحره از جمله مجازاتهايي كه بر ساحران زن اجرا مي«
شد و در آن جا مأموران شكنجه تمام  برده مي  محكوم به مجازات اتاق به شكنجه

كاري ، كندند يي ميا چك سرخ شدههاي كو يكي با موچين –موهاي بدنش را يكي 
يي از اصرار و استواري  يي در هر درجها كه بيرون از تحمل بشر است و هر ساحره

زد و از  اد ميشد فري مو از بدنش كنده مي و شكيبايي باشد همين كه تنها چند تار
كرد و تهمتها را  اعتراف مي، ناليد و در نتيجه به آن چه كرده و نكرده شدت درد مي

... پذيرفت تا از فرايند كندن مو بگذرد و هر چه زودتر سوزانده شود ر خودش ميب
ي او را نقطه به نقطه و  مأموران قانون شكنجهاما بري هر چه بيشتر شكنجه دادنش 

و او را تنها پس از كندن آخرين موي بدنش رها ... كردند ميجزء به جزء اجرا 
جه از دردهاي بسيار تحمل ناپذير و كردند و ساحره در طي اين فرايند شكن مي

رفت و سپس براي سوزاندن  ما فرو ميُبرد كه به حالت شبه ك جانكاه چنان رنج مي
  1.»شد برده مي

  مجازات ساحر در اسالم: مطلب دوم

  ي مجازات ساحر ديدگاه دانشمندان درباره
 ي درباره -خدايش رحمت كناد –ابوبكر رازي در بيان ديدگاه ابوحنيفه   - 1

ابن شجاع از حسن بن زياد از ابوحنيفه روايت كرده كه «: گويد مجازات ساحر مي
مجازاتش اعدام ، ي ساحر گفته است اگر مسلّم شود كه شخص ساحر است درباره

كنم  است و توبه از او پذيرفته نيست و گفتن اين كه سحر را ترك و از آن توبه مي
و اگر  رار كند خونش مباح خواهد شدو چون به ساحر بودن خود اق افتد مقبول نمي

و اين امر را طوري وصف كنند كه معلوم  دو نفر بر ساحر بودنش شهادت بدهند
اما اگر اقرار ، اش پذيرفته نيست و توبه شود به كيفر آن كشته مي، شود سحر است

پذيرفته است و ، ام كردم ولي از مدتي قبل ترك كرده من سحر مي: كند و بگويد
و همين طور اگر برايش شهادت بدهند كه يك روزي ساحر بوده  هد شدكشته نخوا

                                           
 .30ص، السحر -1
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مگر اين ، شود كنند و كشته نمي از او قبول مي، و مدتي است سحر را كنار گذاشته
كه عليه او شهادت بدهند كه اين شخص آالن و در اين زمان ساحر است و خود 

 .شود كه در اين صورت مجازات قتل برايش صادر مي، نيز اقرار كند
ي مسلمان و ذمي آزاد كه اگر هر كدام به ساحر بودن خود  چنين است برده

اي از آنها پذيرفته  خونشان مباح است و كشته مي شوند و هيچ توبه، اقرار كنند
اي يا شخصي ذمي گواهي داده شود كه ساحر است و چنان  نيز اگر بر برده، نيست

اش قابل قبول نيست و  توبه، شودكارش را توصيف كنند كه سحر از آن فهميده 
ولي قبالً آن را رها ، اند اما اگر برده يا ذمي اقرار كنند كه ساحر بوده، شود كشته مي

اما ، و همين طور اگر بر او شهادت بدهند كه ساحر بوده اند قبول خواهد بود كرده
  .كيفرش قتل نيست، االن نيست و رها كرده

اگر بر ساحر بودن او شهادت بدهند يا  :ي زن قضاوت چنين است اما درباره
خورد تا  بلكه زنداني شده و شالق مي، خود به آن اقرار كند مجازاتش اعدام نيست

ي كنيز و  درباره، است وقتي كه يقين حاصل شود كه سحر و ساحري را ترك كرده
دختر يا زن ذمي حكم چنين است كه اگر بر ساحر بودنش شهادت داده شود يا 

اين . ولي بايد مسلّم گردد ترك كرده است، شود كشته نمي، اعتراف كند خود به آن
  1.»موارد كه بيان شد ديدگاه ابوحنيفه است

ين نظر ابوحنيفه در ي ا ابوبكر رازي از محمد ابن شجاع روايت كرده كه درباره
چرا : از ابويوسف پرسيده» اش پذيرفته نيست  شود و توبه كشته مي«مورد ساحر 

ساحر : ؟ و او در پاسخ گفته استشود ي مثل مرتد با او برخورد نميشخص چنين
ش براي فساد و خرابي در زمين پرداخته و چنين شخصي تال هعالوه بر كفرش ب

  2.»شود كشته مي، اگر باعث قتل شده باشد
بنابراين چيزي كه ، ديدگاه حنفيان است، آن چه ابوبكر از ابوحنيفه نقل كرده

آيد اين است كه ساحر با فرا گرفتن سحر و دست  به شمار مينزد آنها با اهميت 
در . چه نباشد، چه معتقد به حرام بودن آن باشد، يازيدن به آن كفر ورزيده است

                                           
 .1/50، أحكام القرآن -1
  .1/51، أحكام القرآن -2
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معتقد است كفر نورزيده مگر اين كه معتقد به ) فتح القدير(ميان حنفيها صاحب 
نه انداخته كه در اين صورت در كيفر آن به رودخا، كفر بودن كار خود باشد

اما آنها بر اين اعتقادند كه اگر به آن ، نيز از نظر وي پيروي كرده) ؟(شارح ، شود مي
  1.شود دست بيازد به طور مطلق كشته مي

بر اين ، از ياران نقل كرده) الفتح(نچه صاحب چه بسا آ«: گويد ابن عابدين مي
، پذيرد نمي انجام، ي چيزي كه خود كفر است پايه است كه سحر جز به وسيله
آورديم اين نكته را ) المختارات(شود و آن چه از  بنابراين غيركفر سحر خوانده نمي

باز و اهل طلسم و معتقد به  كند كه منظور از ساحر كسي غير از شعبده تأييد مي
  .اسالم است

معتقد به اسالم يعني كسي كه كاري منافي اسالم به فعل يا به اعتقاد مرتكب 
  2.نشود

معتقد است كه شخص مسلمان اگر با گفتاري كفرآميز به  -: -م مالكاما - 2
وي در . ه نيستاش پذيرفت كار سحر و ساحري بپردازد مجازاتش قتل است و توبه

شود به شرطي كه كس  كسي كه عمل سحر مرتكب مي«: گويد مي» الموطأ«كتابش 
ي او  درباره مثل آن كسي است كه خداوند، ديگري اين كار را برايش انجام ندهد

به « )١٠٢: بقرة(mh  g  f  e  d  c   b  a  `  _ l  فرموده
» اي نخواهد داشت تحقيق دريافتند كسي كه آن را بخرد در آخرت چيز شايسته
در سزاي عملش ، بنابراين به نظر من چنين شخصي اگر خود اين كار را كرده باشد

  3.بايد كشته شود
گويد مالك و يارانش  اش مي ي در حاشيهطرطوش«: قرافي چنين آورده است كه

و سحر چه از مسلمان و چه از ، بر اين نظرند كه ساحر كافر است و كيفرش قتل
اگر آن را : محمد گويد. يي قابل گذشت نيست به هيچ بهانه -مانند زنديق - ذمي

اگر اظهار بدارد و توبه نكند : گويد اصبغ نيز مي. اش مقبول است اظهار بدارد توبه
                                           

 .4/240، حاشيه ابن عابدين -1
 .4/244، اشيه ابن عابدينح -2
 .543ص، الموطأ -3
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اما اگر آن را پوشيده نگه . المال مسلمانان است بيت شود و داراييش از آن شته ميك
و من به نماز خواندن بر چنين شخصي سفارش  داراييش براي وارثانش است، دارد
  .»خود داند، اگر كسي اين كار را كرد، كنم نمي

: وي همچنين ابراز داشته يكي از نظريات دانشمندان پيشين اين است
اتش قتل نيست تا زماني كه ثابت شود عمل او در رديف سحري است كه مجاز

كسي : گويد خداوند عزوجل آن را به كفر وصف كرده است اصبغ در اين باره مي
  .دارد داند از اين امر پرده بر مي تش را ميكه حقيق
ارباب خود را سحر ، حتي اگر كاتب يا برده، دار قتل ساحر سلطان است عهده
  .ي امام است ي او نيست بلكه بر عهده تي اعدامش بر عهدهكند سرپرس

در اين قضيه شخص ذمي كشته نخواهد شد مگر اين كه مسلماني از سحرش 
ي نقض پيمان خواهد بو و در سزاي آن  اتفاق بيفتد به منزله، كه اگر اين، زيان ببيند
يكي از هم اما اگر . شود رسد و اسالم آوردن هم از او پذيرفته نمي به قتل مي

مگر اين كه كسي را ، مجازاتش فقط تنبيه است، مسلكان او به كار سحر دست بزند
ا كشته خواهد ي: سحنون گويد. شود به قتل برساند كه در اين صورت قصاص مي

كه البته اين مخالف سخن ) دشنام دهنده به پيامبر(مانند ساب ، آورد شد يا اسالم مي
  .امام مالك است

ي سحر برايش انجام دهد و خود مستقيماً اين كار را نكرده اگر كسي ديگر
چرا كه كفر نورزيده بلكه به سمت آن متمايل شده ، شود به سختي تنبيه مي، باشد
  1.»يادگيري سحر به نظر امام مالك كفر است: گويد مي) قرافي(وي . است

: يدگو ي مجازات ساحر و ذمي مي قرطبي در تبيين ديدگاه امام مالك درباره
مگر اين كه با ، مجازاتش قتل نخواهد بود«: ي ساحر ذمي گفته است مالك درباره

نيز اگر چيزي كه . سحرش كسي را به هالكت برساند و جرم خود را به عهده بگيرد
ابن . كشته مي شود، از او سر بزند، در مورد انجام آن با او به توافق نرسيده باشند

وايتها از مالك مختلف است؛ چرا كه يك بار در مورد ذمي ر: خويز منداد گفته
                                           

الشرح الصغير علي أقرب السالك «و نيز در اين باره نگاه كنيد به  4/152، قرافي، الفروق -1
 .49و 2/47و تفسير قرطبي  4/433
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اش اين است كه اسالم بياورد و در  توبه از او مقبول است و توبه: چنين گفته است
اما شخص حربي . ام را قبول كند اما باز كشته خواهد شدهر چند اسل: جايي گفته

ي حكم شخص ذمي كه به  شود و نير مالك درباره اگر توبه كند كشته نمي
اش اين است  شود و توبه توبه از او پذيرفته مي: گويد ناسزا گفته است مي صرپيامب

شود و  ميكشته : ي همين موضوع گفته است در جايي ديگر درباره. كه اسالم بياورد
  .اش مقبول نيست مانند شخص مسلمان توبه

ي شخص ذمي كه به سحر و ساحري بپردازد نظر  امام مالك همچنين درباره
مگر اين كه با سحرش مرتكب قتل شود يا كار ، شود تنبيه مي: ه استداده و گفت

اند بايد  ديگري كند كه در مورد هر كدام به تناسب برخورد خواهد شد ديگران گفته
چون نقض پيمان كرده است وارثان ساحر از او به خاطر اين كه كافر ، كشته شود

ي  درباره  مالك. نباشد ي كفر مگر اين كه سحرش از مقوله، برند ارث نمي، است
شود بلكه سخت تنبيه  گفته است كشته نمي، زني كه همسرش را جادو كند

  1.»ددگر مي
 - رحمه اهللا –ي ديدگاه امام شافعي  تقي الدين سبكي در فتاوي خود زبده - 3

در مجموع ديدگاه امام : گويد آن جا كه مي. را در اين باره به خوبي بيان كرده است
در يك حالت : ي ساحر اين است كه وضعيت ساحر سه حالت دارد شافعي درباره

شود و در  و در يك حالت به حكم قصاص كشته مي شود به خاطر كفر كشته مي
  .بلكه حكمش تعزير است. حالت سوم اصالً قتلي در كار نيست

گويد در  امام شافعي مي، شود اما در حالت نخست كه به سبب كفر كشته مي
ياران شافعي ، سحر و ساحري كاري كند كه به حد كفر برسدصورتي است كه با 

  :اند اين مسأله را با سه نمونه شرح داده
شك اين سبب قتل  اول اين كه سخني بر زبان براند كه محقق كفر باشد و بي

و حكم قتلش ساقط است اما اين امر ، شود است ولي هر زمان توبه كند پذيرفته مي
  .شود ثابت مي) دليل قاطع(با اقرار و حجت 

                                           
 .2/49، تفسير قرطبي -1



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         236
 

گانه باشد و اين كه آنها خود  هاي هفت عتقد به نزديكي به ستارهدوم اين كه م
قتلش  - چنان كه ابن صباغ نقل كرده -كه در اين صورت نيز، بالنفسه عمل مي كنند

  .شود اين حالت تنها با اقرار ثابت مي، شود اما اگر توبه كند پذيرفته مي. واجب است
به حقيقتي باشد كه با آن مي تواند واقعيتها را  وارونه جلوه سوم اين كه معتقد 

قتلش واجب  -بنا به قول قاضي حسين و ماوردي –كه در اين حالت هم ، دهد
شود و اگر توبه كند مقبول است و  اين قسم نيز جز با اقرار ثابت نمي. است

  .شود مجازات قتل از او برداشته مي
ر صورتي است كه اعتراف كند به اين كه د، شود اما در حالتي كه قصاص مي

رد يا با سحر م: گويد با سحرش انساني را كشته است چون همان طور كه مي
اين حالت نيز با ، شود به حكم قصاص كشته مي، سحرش غالباً باعث مرگ است

  .»كند شود ولي توبه حكم قصاص را نقض نمي اقرار ثابت مي
مواردي  در، شود تعزير بر او اجرا مي بلكه حكم، شود و حالتي كه كشته نمي

  1.»غير از اين است
هر كس آن را مباح بداند عمل سحر اجماعاً حرام است و «: گويد نووي مي

خواسته  از او، دانم كافر است اگر انسان بگويد سحر آموختم يا آن را به خوبي مي
كافر  ،هاي كفر مشاهده شود اگر در وصفش نشانه، شود كه آن را وصف كند مي

  .هاي هفتگانه باشد مانند اين كه معتقد به نزديكي به ستاره. است
با قدرت خود غير از قدرت خداي تعالي انجام  اگر اظهار بدارد: گويد قفال مي

اما توصيف سحر به چيزي كه كفر نيست كافر بودنش را ثابت ، كافر است، دهم مي
  .كند نمي

زيرا ، يا حتي غيرممكن است ي سحر و ساحري دشوار اثبات قتل در نتيجه
بلكه با اقرار خود ساحر ، بيند شاهد از قصد ساحر آگاه نيست و تاثير او را نمي

يا سحرم غالباً موجب ، مثالً اگر بگويد با سحرم مرتكب قتل شدم، شود ثابت مي
و اگر بگويد سحرم به ندرت سبب قتل  به قتل عمد اقرار كرده است، شود قتل مي

                                           
ي   لروضها: و نيز در اين باره نگاه كنيد به 19/245: صاحب المجموع از سبكي نقل كرده است -1

 .9/345: نووي
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اما اگر اظهار كند كه اشتباهي . مله اقرار به قتل شبه عمد استاين ج، شود مي
هر ) مخففه(ي شبه عمد و اشتباه كوچك  ديه، اقرار به اشتباه است، ام اسمش را گفته

شود جز  و چيزي از خويشاوندان شخص مطالبه نمي شود دو از مال ساحر داده مي
  1.»اين كه آن را تصديق كنند

از دو روايتي كه از او در دست هست معتقد به كفر  امام احمد نيز در يكي - 4
اين روايت همان است كه در مذهب حنبلي بر اساس . ساحر و وجوب قتلش است

آموختن و آموزش دادن سحر بدون هيچ «: گويد ابن قدامه مي. شود آن عمل مي
شخص با آموختن : گويند ياران ما مي، حرام است، اختالف نظري ميان اهل علم

كفر ، انجام دادن آن چه معتقد به حرام بودنش باشد و چه به مباح بودنسحر و 
  2.»ورزيده است

شود و آن را در  ساحري كه سوار بر جارو مي«: ابن قدامه همچنين گفته است
اما سحر با ، شود ي كفر شده و در سزاي آن كشته مي وارد حوزه، راند هوا مي

دليل ، آور شيدن يا نوشاندن چيزي زياناستفاده از داروهاي گياهي و دخانيات و نو
بلكه تعزير است و اگر ، بودن نيست و چنين شخصي مجازاتش قتل نيست كافر

اما كسي كه بر ، گردد قصاص مي، كاري كه موجب قصاص است مرتكب شود
كند و آنها  ها را جمع مي كند جني كمك گرفتن از جن تكيه دارد و ادعا مي

عملش كفر نيست و كيفرش نيز قتل ، كنند پيروي مي دستورهايش را اجرا و از او
  3.»نيست

چنين شخصي كفر نورزيده  گويد از امام احمد روايت ديگري هم هست كه مي
از ميان حنبليها ابن . شود توبه كند بلكه از او خواسته مي، و لذا مجازاتش قتل نيست

ي  احمد دربارهوي روايت قبلي را كه از امام ، كند عقيل به اين روايت عمل مي

                                           
 .9/346، نووي، روضه الطالبين -1
 .8/151، المغني -2
 .20/169، از مجدالدين ابن تيميه» المحرر«و نيز نگاه كنيد به  3/523، ابن قدامه، المقنع -3
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بنابر حنبليها بر كفر ، حمل بر كفرش در اعتقاد خود مي كند، كفرساحر آمده
  1.اند هم عقيده، ورزيدن ساحر به شرطي كه معتقد به حالل بودن آن باشد

چنان كه ابن قدامه  - كند مي ي كفر اما سحري كه صاحبش را وارد دايره
مانند عمل لبيد بن اعصم كه ، شمارند همان است كه در عرف سحر مي - گويد مي

سحر كرد و كسي كه شخص صرع زده را افسون ، پيامبر را با شانه و زني آرايشگر
دهد و اطاعت  آورد و به آنها دستور مي ها را گرد هم مي كند و ادعا كند جني

ولي قاضي ابوالخطاب حنبلي او را از ، شود به ظاهر وارد اين حكم نمي، كنند مي
  2.ده استشمار ساحران آور

نزد حنبليها ساحر اهل كتاب به سبب سحرش كشته نخواهد شد مگر اين كه 
در اين باب ، شود كه در اين صورت قصاص مي، شدي آن كسي را بك به وسيله

لبيد بن اعصم را كه عمل سحر را در مورد  صاند به اين كه پيامبر استدالل كرده
و او به  سحر استچون شرك بزرگتر از ، نكشت، خودش مرتكب شده بود
چون او با ، ي ساحر مسلمان روايتهايي آمده است درباره. خاطرش كشته نشده بود

  3.سحرش كفر ورزيده ولي شخصي مانند لبيد اصالتاً كافر است
  :توان ديدگاههاي علما در اين باره را چنين خالصه كرد مي

، ابوحنيفه اين ديدگاه امامان. وجوب قتل ساحر بدون درخواست توبه از او - 1
حنبلي طبق  يكي از روايتهايش است و در مذهب مالك و شافعي و امام احمد در

  .شود اين روايت عمل مي
و از صحابه هم عمر و  ي اهل علم نسبت داد قرطبي اين سخن را به عامه

همچنين قرطبي . عثمان و ابن عمر و حفصه و ابوموسي اشعري معتقد به آن هستند
تابعين نسبت داده و از فقهاي ديگر سرزمينها ابوثور و اسحاق  آن را به هفت نفر از
  4.به اين نظر معتقدند

                                           
 .10/349، مرداوي، ؛ واألنصاف8/151، المغني: نگاه كنيد به -1
 .8/154، المغني -2
 .10/353، األنصاف: نگاه كنيد بهنيز ، 8/157، المغني -3
 .2/48، تفسير قرطبي -4
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اگر با سحرش كاري انجام دهد كه وارد ، وجوب قتل ساحر به جرم كفر - 2
به ، ي كفر شود و اگر سحرش به غير از كفر باشد و با آن كسي را هالك كند مقوله

ت مجازات تعزير دارد و كشته در غير اين دو حال، شود حكم قصاص كشته مي
  .شود اين ديدگاه امام شافعي و يكي از نظرهاي امام احمد است نمي

  .بر اين باور است - كه قرطبي از او نقل كرده است –ابن منذر نيز 
اگر شخصي اعتراف كند كه «: از ابن منذر نقل است كه گفت: گويد قرطبي مي

همين  و قتلش واجب است، ه نكندو توب با سخني كفرآميز به سحر پرداخته است
عليه او وجود داشته باشد كه سخني كفرآميز را بيان ) دليل قاطع(طور اگر حجت 

  .باز حكمش همان است، كند
كفر نباشد قتلش جايز نيست ولي اگر ، كرده گويد با آن سحر اگر سخني كه مي

حكم ، در شخص سحر شده به عمد جرمي مرتكب شود كه قصاص داشته باشد
  1.صاص برايش صادر مي شودق

 ي ساحر اهل كتاب معتقد به وجوب قتل است و امام ابوحنيفه درباره - 3
  .تفاوتي بين او با ساحر مسلمان قايل نشده است

، و در صورت مرتكب نشدن قتل شود ديدگاه جمهور اين است كه معاقبه مي
امام . اهد شداز او بازخواست خو، اگر خرابي ايجاد كرده باشد، كشته نخواهد شد

پيمانش را ، اگر با سحرش زياني را بر شخص مسلمان وارد سازد: گويد مالك مي
  2.نقض كرده است

ي ساحره عدم قتل است چه مسلمان باشد و چه  ديدگاه ابوحنيفه درباره - 4
گانه  سه درحالي كه امامان، شود تا توبه كند بلكه حكم اين است كه زنداني مي، ذمي

  .در اين حكم بين زن و مرد تفاوتي قايل نيستند) احمد شافعي و، مالك(
  

                                           
 .2/48، تفسير قرطبي -1
 .5/477، 10/236، فتح الباري: نگاه كنيد به -2



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         240
 

  أدلّه
  :وجوب قتل -داليل معتقدان به نظر نخست

m  L  K   J  I . ساحر با استناد به نص قرآن كافر است - 1
   YX  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N      M

d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z l)سليمان هرگز «) ١٠٢: البقرة
اند كه به مردم سحر و آن چه در بابل بر دو  بلكه شياطين كافر شده، نورزيدكفر 

دادند تذكر  به هر كس ياد مي، آموزند مي، شدهفرشته هاروت و ماروت نازل 
بنابراين نفي كفر از . »ي آزمايش هستيم پس كفر نورز دادند كه ما فقط مايه مي

ي  شن تر از آن اين فرمودهو رو كند بر كفر ساحر سليمان به روشني داللت مي
زمايش آي  ما مايه« )١٠٢: البقرة(md  c  b  a  `  l خداوند است كه

  . »هستيم پس كفر نورز
اگر بپرسند چرا درخواست توبه از او ممنوع شده است در حالي كه براي مرتد 
اين طور نيست؟ پاسخ چنين است كه ساحر نزد مالكيه مانند زنديق است و از 

  .شود است توبه نميزنديق درخو
در ، است سعمر بن خطاب ي راشد كشتن ساحر سنت خليفه«: ويندگ مي - 2

زء بن معاويه عموي من كاتب ج: گفت بن عبده نقل است كه سنن ابوداود از بجالة
يك سال پيش از مرگش رسيد و در آن  ساي از عمر كه نامه، احنف بن قيس بودم

  .سنادش هم صحيح استو ا 1»هر ساحري را بكشيد«: گفته بود
اين روايت را ) المحلي(و بيهقي و ابن حزم در  نيز احمد در مسندش

  2.اند آورده
 در، نيز نقل است كه كشتن ساحر درست است لاز ام المؤمنين حفصه

موطاي امام مالك از عبدالرحمن بن سعد بن زراره آمده كه شنيده است حفصه 
  1.كشته است، حر كرده بودهمسر پيامبر يكي از كنيزانش كه او را س

                                           
 .3043: ي حديث شماره، 3/228، سنن ابوداود -1
 .11/397: ؛ و ابن حزم در المحلي8/136: ؛ بيهقي191، 1/190: مسند، احمد -2
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و در  بنابراين پيداست كه كشتن جادوگر نظر شماري از بزرگا صحابه است
ميان دانشمندان اصول چنان مقرر است كه صحابي اگر چيزي مي گفت و مخالفي 

ي صحابياني كه  ابن قدامه پس از ذكر گفته. از موارد اجماع شمرده مي شد، نداشت
اشتهر هذا القول فلم ُینکر فکانَ «: تند گفته استقايل به وجوب  قتل ساحر هس

  2.»بنابراين اجماع است، اين گفته مشهور بود و هيچ كس آن را انكار نكرده: إمجاعاً
كنند  معتقدان به قتل ساحر به روايت ترمذي از حسن بن جندب استناد مي - 3

اي با  بهحد ساحر ضر: حّد الساحر ضربه بالسیف«: فرمود صپيامبر: كه گفته بود
  .ترمذي روايت كرده است» شمشير است

، ي استناد ضعيف است است كه اين حديث از لحاظ زنجيرهحقيقت اين 
اين «: گويد ترمذي پس از ذكر اين حديث مي. بنابراين جايز نيست به آن استناد كرد

دانيم جز به اين طريق و اسماعيل بن  حديث را به صورت زنجيروار و مستند نمي
ي  و وكيع درباره داند خود آن را ضعيف مي) يكي از راويان اين حديث(ي مسلم مك

مورد (گويد ثقه  مي) يكي ديگر از راويان آن(دري بصري اسماعيل بن مسلم عب
  .كند و از حسن نيزروايت مي است) اعتماد

در اين مسأله صحيح بودن روايت اين حديث تا شخص جندب مؤكد و 
م از ياران پيامبر و ديگران نيز بر اين اساس و نظر برخي اهل عل درست است

  3.»است
ديث از لحاظ استناد ضعيف ي سخن ترمذي اين است كه اين ح خالصه

  .شود اما چون جندب بن عبداهللا از راويان آن است مقبول است ه مي شمرد
  
  

                                                                                                      
، روايت كرده» بالغا«حديث را در موطا محمد بن عبدالرحمن اين  543ص، موطا، مالك -1

از عبداهللا بن عمر با اسناد صحيح روايت  8/139و بيهقي » أبيهمسائل «وعبداهللا بن احمد در 
 .اند كرده

 .5/153، المغني -2
 .1460: ي حديث و شماره 4/60، سنن ترمذي -3
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  داليل معتقدان به نظر دوم
موزشياري را كه اند به اين كه عايشه دختر آ شافعي و ابن منذر استناد كرده

فروختنش حالل ، بود گويند اگر قتلش واجب مي مي. فروخت، جادويش كرده بود
کفر بعد : ال یحلّ دم امریء مسلم إال بإحدی ثالث«: فرموده صنبود و چون پيامبر

كشتن هيچ آدم مسلماني روا نيست : أو قتل نفس بغیرحق، أو زنا بعد إحصان، ایمان
و در اين » زناي محصنه يا كشتن كسي به ناحق، ايمان كفر پس از، مگر به سه دليل

  1.بنابراين الزماً كشتنش روا نيست، جا هيچ يك از اين سه كار مرتكب نشده
شافعي آنچه را از عمر و حفصه «: گويد تقي الدين شبلي در فتاوي خود مي

و آن چه را از عايشه  روايت شده حمل بر سحري كرده كه كفر در آن هست
ي كرده كه حمل بر سحر، ه كه كنيزش را فروخت و پولش را صدقه دادروايت شد

به منظور ايجاد هماهنگي ميان سخنان منقول از صحابه و در ، كفري در آن نيست
توجه  2»)دستور يافتم كه با مردم بجنگم :أمرت أن أُقاتل الناس(اين راستا به حديث 

  .داشته است
رأيانش استناد كرد به اين كه پيامبر  متوان براي اين سخن شافعي و ه البته مي

  .نكشت، لبيد بن اعصم يهودي را كه سحرش كرده بود

  ي بحث در مجازات ساحر نتيجه
يابد كه در حقيقت  پژوهشگر اگر در آراي اهل علم و داليلشان تأمل كند در مي

مثالً صاحبان ديدگاه اول كه معتقد به وجوب قتل . اختالف نظري بينشان نيست
به اين خاطر بر اين نظرند كه جادو به نظر آنها جز با كفر و شرك به خدا ، دساحرن

  .يابد تحقق نمي
صاحبان ديدگاه دوم نيز كه در بعضي موارد معتقد به عدم قتل ساحر هستند 

اند كه بر اين باورند گاهي جادو به غير كفر هم  تنها به اين دليل اين نظر را پذيرفته

                                           
 .2/48، تفسير قرطبي -1
  .19/246، نووي: المجموع -2
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ي اول در وجوب قتل ساحر اگر سحرش وارد  با دسته اين دسته، شود انجام مي
  .هيچ اختالفي ندارند، ودي كفر ش مقوله

گردد كه حقيقت سحر چيست؟ در واقع  ي اساسي به اين بر مي بنابراين نكته
دومي سحر ، يكي سحر حقيقي كه در واقعيت يك اساس دارد، سحر سه نوع است

  .پردازنه و سومي سحر مجازي خيال
حقيقت را بگيريم نوع اول و دوم جز با كفر و بندگي شيطان عملي اگر جانب 

  .پذير است وگاهي بدون آن نوع سوم گاهي با كمك طلبي از جن امكانشود و  نمي
اما ساحر اهل كتاب از ديدگاه امام ابوحنيفه قتلش واجب است به عبارت ديگر 

ي استناد كرده كه بين او با ساحر مسلمان تفاوتي نگذاشته است و به همان داليل
  .براي قتل ساحر مسلمان ارايه كرده بود
مگر اين كه با ، اما الزم است مجازات شود. جمهور معتقد به عدم قتل ساحرند

، گردد ن صورت حكم قتل در موردش صادر ميسحرش باعث قتل گردد كه در اي
  .يا ايجاد خرابي كند كه بازخواست خواهد شد

با اين كارش ، سحرش زياني به مسلماني برسانداگر با : گويد امام مالك مي
  1.پيمانش را نقض كرده است

مالك و شافعي و احمد و نيز ابن شهاب زهري قايل به عدم ، از ميان امامان
يونس از ابن : ابن وهب گفته است، قتل ساحرند بخاري در صحيحش آورده است

ر كساني كه پيمان دارند شهاب برايم نقل كرد كه او در پاسخ اين سؤال كه آيا قتل ب
در حقش اين عمل  صنقل است كه پيامبر خدا: واجب است؟ گفت، و سحر كنند

  2.نكشته است، صورت گرفته است و عامل آن را كه ازا هل كتاب بوده
به «او را نكشته  صتوان استدالل دوم را اين چنين پاسخ داد كه پيامبر البته مي

و نگران بود از اينكه اگر او را بكشد  گرفت خاطر اينكه او براي خود انتقام نمي

                                           
 .5/277، 10/236: نگاه كنيد به فتح الباري -1
 .6/276: فتح الباري، »هل يعفي عن الذمي إذا سحر«باب ، كتاب الجزيه، صحيح بخاري -2
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عاتي است و اين مانند مرا پيمانانش از انصار به پا خيزد آشوبي بين مسلمانان و هم
  1.»ن از كشتن منافقين داشتي صرف نظر كرد كه درباره

همان  –ي زن اگر به سحر و ساحري بپردازد ديدگاه امام ابوحنيفه  اما درباره
بلكه به نظر او به حبس انداخته و از او ، قتل استعدم  - طور كه گذشت

و حقيقت آن است كه سه امام يعني مالك و شافعي و  شود درخواست توبه مي
در اين زمينه هيچ  - نبود دليلي بر تفاوت نهادن بين زن ومرد به خاطر –احمد 

  .تفاوتي بين آنها قايل نيستند

                                           
 .10/236، فتح الباري -1



 

  فصل يازدهم
  ي ساحر توبه

 -در يكي از روايتهايش - ه نظر امام ابوحنيفه و مالك و احمدپيشتر اشاره كرديم ك
حجت . شود كشته مي، اين است كه جادوگر بدون اين كه از او بخواهند توبه كند

آنها را ، بدون درخواست توبه از ساحران صاين كسان اين است كه ياران پيامبر
  .رود كشتند به خاطر اين كه سحر و جادو با توبه از بين نمي

زيرا ، ام مالك و يارانش بر اين باورند كه نبايد از آنها درخواست توبه كردام
و  - مانند حكم زنديق است -همان طور كه پيشتر نقل شد -نزد آنها حكم ساحر

مگر اين كه پيش از آشكار  -اش قابل قبول نيست زنديق به نظر امام مالك توبه
  .شدن ساحريش توبه كند

معتقد است كه از او درخواست توبه ، مام احمدامام شافعي در روايتي از ا
و از مشرك درخواست توبه  چرا كه گناهش بزرگتر از شرك نيست، شود مي
هم اسالمش و ، باشد و اسالم بياورد شود و نيز به خاطر اين كه ساحر اگر كافر مي

  .اش مقبول است هم توبه
زنديق توبه  اما ادعاي اين كه از، اين چيزي است كه مشخص و بارزتر است

يك موضوع ) شود ي توبه كردن به او داده نمي يعني اجازه(، شود خواسته نمي
  .اختالف برانگيز است



 



 

  فصل دوازدهم
  ي بقره تفسير آيات سحر از سوره

´  m  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : فرمايد خداوند بزرگ مي
   Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  B  A

 D  C   O  N      M  L  K   J  I  HG  F  E
  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q   P
  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a  `
  `  _  ~}  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  q
  q  p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b  a

  z  y  x  w   v  u  t  s  r   ¡   �  ~  }|  {
  ¢l )١٠٣ – ١٠١: البقرة ( 

گرچه ، از جانب خدا به سراغ آنان آمد )محمد نام(اي  و هنگامي كه فرستاده «
مطابقت ، با آنچه با خود داشتند )ي كه در كتابهايشان بود ويها اوصافش با نشانه(

د را محم و اوصاف(كتاب خدا را پشت سر افكندند ، جمعي از اهل كتاب، داشت
گوئي  )انگار در كتابهايشان چيزي درباره او نيامده است و. از كتابهاي خود زدودند

به  )گروهي از احبار يهود(و  . دانند نمي )چيزي از اوصاف چنين پيغمبري(آنان 
بافتند و بر  به هم مي(آنچه شياطين صفتان و گناه پيشگانشان درباره سلطنت سليمان 

بردند كه  چه گمان مي(. اشتند و از آن پيروي نمودنداور دب، خواندند مي )مردم
پريها و پرندگان ، سليمان پيغمبر نبوده و بلكه جادوگر بوده است و با نيروي سحر

اه جادوگر كافري بيش نبوده و بادها را به زير فرمان خويش در آورده است و لذا ش
و ، نورزيده استكفر  )دست به سحر نيالوده و(و حال آن كه سليمان هرگز . )است
زيرا چنين سخناني را به هم (. اند كفر ورزيده، پيشه فتان گناهشياطين ص )اين(بلكه 

 )به مردم، اء بسته و به جاي دستورات آسمانيبافته و به پيغمبر خدا سليمان افتر
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ماروت آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ) هخرافات و از آثار بجا ماند(جادو و 
ي به ياي كه طريق سحركردن را براي آشنا دو فرشته(. آموزند ود مينازل گرديده ب

مگر اين كه ، آموختند و به هيچ كس چيزي نمي )دادند طرز ابطال آن به مردم ياد مي
و آنچه به تو (آزمايش هستيم كافر نشو  ي ما وسيله :گفتند پيشاپيش بدو مي

س و خويشتن را از آن به اآن را بشن. گردد ميبه آشوب و كفر منتهي ، آموزيم مي
از . )هايشان سوء استفاده كردند ليكن مردم نصيحت نپذيرفتند و از آموخته. دور دار

ان مرد و كه با آن مي )و در راهي از آن استفاده كردند(ي آموختند يايشان چيزها
چون ، كفر ورزيدند، پيشه آري اين شيطان صفتان گناه(. افكندند ي مييهمسرش جدا

 ي يهاي گذشتگان را بهم بافتند و آن را وسيلهيسرا يها و افسانهيگو ياوهاين گونه 
توانند  نمي )خويش(و حال آن كه با چنين جادوي  )آموزش جادو به يهوديان كردند

ي يو آنان قسمتها. ين كه با اجازه و خواست خدا باشدبه كسي زيان برسانند مگر ا
زيان داشت و بديشان سودي  )و آخرت از لحاظ دنيا(گرفتند كه برايشان  را فرا مي

اي در  بهره، دانستند هر كسي خريدار اين گونه متاع باشد و مسلّماً مي. رساند نمي
و (د است آنچه خود را بدان فروخته و چه زشت و ناپسن. آخرت نخواهد داشت

 و اگر  .)داشتند و علم و دانشي مي(نستند دا اگر مي )اند خويشتن ساخته ي آن را پيشه
د دا پروردگار پاداش نيكي بدانان مي(كردند  ردند و پرهيزگاري ميآو آنان ايمان مي

، است) ها و بد نهاديها از افسانه(است بهتر ) محفوظ(پاداشتي كه نزد خدا ) و چنين
  .»دانستند مي) داشتند و علم و دانشي مي(اگر 

مشتاقم كتاب خداست ي احكام مربوط به سحر در  چون اين آيات شامل عمده
  .به شرح و تفسيري از آن دست بيازم

  شأن نزول: نخست

، تورات بود به سوي بني اسرائيل فرستاد تخداوند قانون پاك و مباركي كه شريع
ي  اما آنها آن را ترك كرده و به كناري نهادند و به سحر و جادو كه آنها را برده

خاتم  صامبرروي آوردند و چون شريعتي كه خداوند بر پي، كرد شيطان مي
به گمراهي خود در پي سحر روگرداني از ، به گوششان رسيد فرستاده به ميان آمد و
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وحي آسماني ادامه دادند و ادعا كردند كه سليمان پيامبر از طريق سحر جن و انس 
لذا خداوند در سرزنش و نكوهش آنها اين ، و پرندگان و باد برايش مسخّر شده بود

فر و گمراهيشان پرده برداشت و بنده و پيامبر خود سليمان آيات را فرو فرستاد از ك
  .را از تهمتي كه آن گمراهان به او زده بودند مبرّا كرد

  :در سبب نزول اين آيات دو نظر هست«: گويد ابن جوزي مي
پرسيدند  مي صي تورات از پيامبر نخست آنكه يهوديان هر چيزي درباره

  .»داد جواب مي
آمدند و چنان بود كه اين آيات فرو  او از در جدال درازجادو پرسيدند و با 

  .اين نظر ابوالعاليه است. فرستاده شد
دوم آن كه هنگامي كه در قرآن از سليمان ياد شد يهوديان مدينه گفتند از 

به خدا او تنها يك ساحر ! پندارد در شگفتيم كه پسر داوود را پيامبر مي صمحمد
  !بيش نبود

  1.»ابن اسحاق اين نظر را بيان كرده است. آمدلذا اين آيات فرود 

  تفسير و تبيين: دوم

گردد كه خداوند در اين سوره بسياري  به اهل كتاب بر مي) جاءهم(در ) هم(ضمير
كردند همان ملت برگزيده و  آنها گمان مي. شان را آشكار كرده است از معايب

  .رستگارند و اهل علم و كتاب آسماني
هنگامي كه به پيامبري مبعوث  -سوي ايمان آوردن به محمدبايستي به  لذا مي

چرا كه او به سوي آنهامبعوث شده بود همان طور كه به سوي ، شتافتند مي - شد
و نيز به خاطر اين كه كتابشان به آنها امر كرد كه او را تصديق كنند و به  ديگران نيز

را به اطالع آنها ) محمد(ه پيامبر برگزيدهاي آن  او ايمان بياورند و پيشاپيش ويژگي
m  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  .رسانده بود

                                           
 .1/120، زاد المسير -1
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  o  nl )ي امي كه در كتاب  آنهايي كه از پيامبر برگزيده«) ١٥٧: اعراف
  .»كنند خود تورات و انجيل هست پيروي مي

اما با وجود اين همه دليل و برهان در لشكر مقابل او يعني كفر ايستادند و از 
، برتافتند و كتاب خدا را كه به پيروي از اين رسول كريم دستور داده بود او روي

دور انداختند و دنبال سحر و جادويي افتادند كه شياطين يا آن دو فرشته در بابل 
  .آورده بودند

) تفخيم و تعظيم(در آيه براي بزرگداشت وگراميداشت ) رسول(نكره آمدن 
  ).رسولٌ عظیٌم کریٌم ملا جاءهم(است و تقدير آن چنين است 

يعني ، جار و مجرور متعلق به صفت محذوف رسول است) من عنداهللا(و 
دليل اين كه . صفت ديگري است براي رسول) مصدق(و ) رسولٌ كائنٌ من عنداهللا(

اين است كه به آنها خبر داده ، ي چيزي است كه با آنها هست تأييد و تصديق كننده
ي  كه از جانب خدا نازل شده و هر چه دربارهو اين  گويد كه تورات راست مي

صادق است و ، ها و پند و اندرز در آن است يكتاپرستي و اصول دين و اخبار ملت
  .كرد روشن مي، پرسيدند هاي بغرنج تورات از او مي ها و نكته هر چه از پيچيدگي

گويند تصديق تورات از جانب پيامبر با نازل شدن قرآن و مبعوث شدن 
چرا كه وجود ، تحقق يافته است، همان توصيفي كه تورات بيان كرده خودش به

و  هاي او مطابق است با صفاتي كه تورات خبر داده است پيامبر و صفات و ويژگي
پيشگويي تورات ، آمد به اين هيأت و به اين ترتيب نمي صاگر چنان چه پيامبر
  .منظور است رست واست كه هر دو معني داما صحيح آن . آمد دروغ از آب در مي

ي سرراهي  به همين خاطر بچه. انداختن است ،در زبان عربي) نبذ(اصل 
و  .گويند ريزند نبيذ مي آب مي و خرما و كشمشي را كه در) منبوذ(را ) لقيط(

گرداني آنها از چيزي است كه كتابشان دستور داده و مقصود از نبذ در اين آيه روي
سدي . او و عمل به كتابي است كه آورده استآن پيروي از پيامبر و ايمان به 

ي آصف و سحر و جادوي هاروت و  تورات را رها كرده و نوشته«: گويد مي
خواندند  آن را مي، تورات در ميانشان بود: شعبي نيزگفته است» ماروت را برگرفتند

آن را در حرير و  :گويد سفيان ابن عيينه مي. ولي عمل به آن را رها كرده بودند
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دانستند و  اما حاللش را حالل نمي، گذاشتند و با طال و نقره آراسته بودند باج ميدي
دور انداختن و رها (كردند و نبذ  به آن عمل نمي، شمردند حرامش را حرام نمي

  1.»چنين است) كردن
را به حال  -گرداني از آن رها كردن كتاب خدا و روي –خداوند اين كارشان 

پشت ، داند ارزش مي خواهد يا آن را بي چيزي را كه نميتشبيه كرده است كه  كسي
ارزش  اين مثلي است براي كسي كه چيزي را بي«: گويد قرطبي مي. اندازد سر مي

اجعل هذا خلف ظهرک و دبراً منَک «: گويند عربها مي، كند بشمارد لذا به آن عمل نمي
خداوند . يندازبگردان و پشت سر ب  يعني رهايش كن و از آن روي» و حتت قدمک
  :بزرگ فرموده

 mb  a  `  l )آن را پشت سرتان انداختيد« )٩٢: هود«.  
يعني آن را انكار ، كتاب خدا را پشت سر انداختند«: گويد استاد سيدقطب مي

كردند و عمل به آن را ناديده گرفتند و آن را از ميدان انديشه و زندگي خود دور 
ي حس منتقل  ي ذهن به دايره را از دايرهاين تعبير تصويرگر اين معني . كردند
و اين رفتار را به  دهد ا در خيال با حركتي مادي نشان ميكند اين كارشان ر مي

بارد و  كشد كه نافرماني و انكار از آن مي آميز به تصوير مي شكلي زشت و توهين
اين . شرمي است بي و بياد سري حماقت بر پيشاني دارد سرشار از بي نشان سبك

حركت دستان در ، آلود گذارد تا اين حركت خشم خيال را باز مي عبير قرآني دستت
  2.»اندازد تصوير كند حالي كه كتاب خدا را پشت سر مي

يعني آن را دور انداختند ، در محل نصب حال است) کأهنم ال یعلمون(جمله 
محمد  در تورات دستوراتي به پيروي از«در حالي كه مانند كسي بود كه نمي داند 

دادن از اين است كه آنها  و تصديق او هست و اين از جانب خداي تعالي خبر
لذا ، حقيقت را انكار كردند و با فرمان خدا به ستيزه برخاستند، آگاهانه و با شناخت

  3.»با وجود اطاعت از دستور خدا با آن مخالفت كردند
                                           

 .2/41، تفسير قرطبي -1
 .1/95، في ظالل القرآن -2
 .1/442، تفسير طبري -3
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 فعل) تتلوا( )١٠٢: بقرة(mG  F  E  D  C  B  A l ي در آيه
: يكي پيروي مانند: تتلوا دو معني دارد. مضارع به معناي ماضي است يعني خواندند

m خداوند فرموده. يعني پشت سرش راه افتادند و ردش را گرفتند» تلوثُ فالناً«
  G    F  E  D  C  B  Al )سوگند به خورشيد و «) ٢ – ١: مشس

معني دوم كه . دنبال آن آمد يعني به. »برآمدنش و سوگند به ماه كه به دنبال آن آيد
m     g  f  e  d مانند، خواندن و بررسي است: بيشتر در كتاب خدا آمده

  k  j  i  hl )پروردگارا پيامبري در ميان آنها بفرست كه «) ١٢٩: بقرة
  .»آيات تو را بر آنها بخواند

از جانب خدا كه  اي فرستاده« )٢: بينة( m  v  u   t  s  r  ql و
  .»اي پاك را بر مي خوانده صحيفه

و هيچ روايت درستي به ما نرسيده كه نشان دهد شياطين در آن زمان چگونه 
اما روايتهايي كه در كتب تفسير فراوان آمده و چگونگي سحر (، سحر مي خواندند

و همان نص قرآني براي مثال دادن ) صحيح نيست، كند خواندن شياطين را بيان مي
ا را پشت سر انداختند و از چيزي كه شياطين به آنها نكوهش يهود كه كتاب خد

  .كند كفايت مي، پيروي كردند، كردند القا مي
، است كه اين نكته در زبان عربي بسيار است) في(در اين آيه به معناي ) علي(

 m  z  y  x  wl ي مانند آيه، آيد مي) علي(به جاي ) في(همان طور كه 
در اين جا ) في(كه » آويزم درخت خرما به دار ميهاي  شما را بر شاخه« )٧١: طه(

  .آمده است) علي(به جاي 
خداوند پيمبرش سليمان را از تهمتي كه يهود به ) و ما كفر سليمان(ي  با جمله

و جن و  كردند سليمان ساحر بوده چرا كه آنها گمان مي، او زده بودند تبرئه كرد
پيداست كه . رمان او در آمده بودانس و پرنده با سحر مطيع او شده و باد زير ف

و يكي  كردند كه زشتيها و گناهاني را كه دارند توجيه كنند يهود هميشه تالش مي
ي اين گناهان بزرگ را به پيامبران و  از روشهايشان براي اين منظور اين بود كه لكه

ان و يكي از پسر لوط با دو دخترش زنا كرده: گفتند مثالً مي، فرستادگان بچسبانند
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خواستند  انگار مي. يعقوب به برادر خود خيانت كرده و سليمان جادوگر بوده است
چرا ، گناهي بر ما گرفته نخواهد شد، بگويند اگر اين اعمال و رفتارها از ما سر بزند

اند و چه بسا پندار ديگرشان  كه پيمبران الهي هم چنان گناهان بزرگي مرتكب شده
لذا ، را بر دو فرشته هاروت و ماروت چيره كردهي اينكه خداوند شهوت  ارهدرب

چون بر زمين فرود آمدند چندان طول نكشيد كه وارد چيزهايي شدند كه خداوند 
اما خداوند پيامبران و فرستادگانش را از . از همين قبيل باشد، حرام كرده بود

  .ا و ادعاهاشان رسوا كرده هاي يهود مبرا و آنها را با دروغگويي تهمت
، خدا پيامبرش را از كفر مبرا كرد«: گويد ي اين آيه مي ق حسن خان دربارهصدي

اما چون يهود او را به سحر نسبت ، پيشتر هيچ كس او را به كفر نسبت نداده بود
  1»ي سحر است زيرا كفر الزمه، دادند مانند اين بود كه او را به كفر نسبت بدهند

چرا كه ، د اين آيه اختالف استي مقصو درباره«: گويد ابن حجر عسقالني مي
و  سليمان كتابهاي سحر و كهانت را جمع و آن را زير تختش دفن كرد: نقل است

تا اين كه سليمان وفات . هيچ يك از شياطين نمي توانست به تخت نزديك شود
شيطان در . يافت و دانشمنداني كه از اين امر باخبر بودند رفتند و پراكنده شدند

آيا مي خواهيد گنج سليمان را كه همتا ندارد به : د و به يهود گفتهيأت انساني آم
آنها . پس زير تخت را حفر كنيد: گفت. خواهيم مي، آري: شما نشان دهم؟ گفتند
كتابها را پيدا  -در حالي كه خود در كناري ايستاده بود -هم زير تخت را كندند

از آن پس . كنترل خود داشت با اينها انس و جن را در سليمان: به آنها گفت. كردند
و هنگامي كه قرآن از سليمان ياد كرد و  شايع شد كه سليمان ساحر بوده است
او ساحر بوده : گفتند، يهود انكار كردند، اسمش در قرآن در شمار پيامبران آمد

اند و  طبري و ديگران اين خبر را از سدي نقل كرده، سپس اين آيه نازل شد. است
از عمران بن حارث ، با سند صحيح روايتي همانند اين آمده است از سعيد بن جبير

، از ربيع بن انس نيز نظير اين خبر نقل شده. از ابن عباس معنايش نقل شده است
 نو چون سليما شياطين سحر را نوشتند و زير تختش دفن كردند: اما گفته است

ز مردم پنهان اين همان علمي است كه سليمان ا: و گفتند مرد بيرونش آوردند
                                           

 .2/224، الدين الخالص -1
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اين خبر از محمد بن اسحاق چنان روايت شده كه آنها انگشتري مانند . كرد مي
اين «: كتاب را با آن مهر كردند و عنوانش را چنين نگاشتند. انگشتر سليمان ساختند

 كتاب را آصف بن برخيا به پادشاه سليمان پسر داود نوشته كه سرشار از ذخاير و
اش را مانند آن چه اشاره شد  و ادامه. فنش كردندسپس د. »گنجهاي دانش است

از عوفي از ابن عباس هم نظير روايت سدي نقل شده است اما گفته .آورده است
اينها را خداوند بر سليمان نازل كرده و : گفتند، وقتي كه كتابها را پيدا كردند: است

ز بن عباس همچنين با سندي صحيح از سعيد بن جبير ا. او از ما مخفي كرده است
هايي  نوشته شياطين رفتند و، در روزهاي بيماري سليمان: روايت شده و گفته است

و پس از مرگ  آميخته با سحر و كفر تهيه كردند و زير تخت او دفنش كردند
: گويد ابن حجر نهايتاً مي، سليمان آن را بيرون آوردند و براي مردم خواندند

خواندند  اين است كه از آنچه شياطين مي، ي آنچه در تفسير اين آيه آمده گزيده
  1.»پيروي كردند
m  T  S  R  Q   P  O  N      M  L ي خداوند فرموده

X  W  V  U  l)به مردم ، اما شياطين كفر ورزيدند« )١٠٢: بقرة
. »موختند آ مي، سحري و آنچه در بابل به دو فرشته هاروت و ماروت نازل شده بود

رفع نون  تخفيف نون و با) و لكن(را ) و لكنَّ(ئي ابن عامر و حمزه و كسا
، اند خوانده) الشياطين(با تشديد نون و نصب ) لكنََّّو(و بقيه ، اند خوانده) الشياطين(

و ابن عباس و حسن و سعيد بن جبير و زهري  2.درست است ءتهر دو قرا تهو الب
يا دو نفر از ، سليمان نها داود وآ و منظور از 3اند با كسر الم خوانده) الملكين(

  .آدميان است
در ميان صحابه و تابعين و «: گويد مي) اخير(طبري پس از اشاره به اين قراءت 

  4.»قاريان ممالك مختلف اجماع بر نادرستي اين قراءت است
                                           

 .1/223، فتح الباري -1
 .1/122، ؛ زاد المسير109: حجه القراءات -2
  .1/122، زادالمسير -3
 .1/459، تفسير طبري -4
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كه كدام است؟ ، اختالف نظر دارند، اهل علم در مورد بابل كه در اين آيه آمده
بابل به خاطر تأنيث و «: گويد مي، الف پرداخته استو كجاست؟ قرطبي به اين اخت

گويند . هاي زمين است و آن يكي از ناحيه تعريف و عجمي بودن غيرمنصرف است
شما در ميان حيره و : ابن مسعود به اهل كوفه گفته است. عراق و باالتر از آن است

. رأس العينبابل سرزميني است از نصيبين تا : فتهقتاده نيز گ. بابل قرار داريد
البته ابن عطيه اين نظر را ضعيف ، است) مراكش(در مغرب : اند  گروهي نيز گفته

از ديگر سوي در نامگذاري . كوهي است در نهاوند: گروهي ديگر معتقدند. داند مي
زيرا هنگامي كه كاخ آن جا را بابل ناميدند : اند بعضي گفته. بابل هم اختالف است

برخي ديگر چنين . افتادند) اختالف در حرف زدن(تبلبل نمرود فرو ريخت مردم به 
چون خداوند وقتي خواست زبانهاي آدميان ، به اين نام خوانده شده: اند گفته

و  بادي برانگيخت كه آنها را از جاهاي مختلف در بابل گرد آورد، مختلف باشد
را در ممالك  همان باد آنها خداوند اين بلبله يا جدايي را در زبانهايشان انداخت و

خليل آن را چنين معنا . بلبله به معناي اختالف و فرق است. گوناگون پخش كرد
ترين سخنها آن است كه در  از جمله خالصه: ابوعمر بن عبداهللا گفته. كرده است

بي هند از گفته شد و زيباترينش روايتي است از داود بن ا) با معني مذكور(بلبله 
هاي كوه جودي فرود  ابن عباس كه نوح وقتي به دامنه از، عليا بن احمر از عكرمه

تا روزي فرا رسيد كه ، نام گذاشت) هشتاد(آمد روستايي بنا نهاد و آن را ثمانين 
مردمان . تعداد زبانهاي آن جا به هشتاد زبان رسيد كه يكي از آنها ربان عربي است

  1.»شدند آن جا زبان همديگر را متوجه نمي
درست اين است كه شهري بوده در عراق بر ساحل  ي بابل اما درباره

تاريخ   بزرگ 2هرودوت، ودر زمان خود بزرگترين شهر دنيا بود  ي فرات رودخانه
ي آن  فراواني دانشها و فنون كه از جمله، نگاران در آن زمان اين شهر را به بزرگي

  .وصف كرده است، جادو و اخترشناسي بوده

                                           
 .2/53، تفسير قرطبي -1
  پيش از ميالد زيسته است 425- 474جهانگردي يوناني بود كه در سالهاي  -2
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، شود عراق سحر و ساحري به وضوح ديده ميهنوز با وجود گذشت قرنها در 
امام مالك شنيده است كه عمر بن خطاب قصد كرده به : گويد بدرالدين شبلي مي

10به آن جا نرو ، اي اميرالمؤمنين«: كعب األحبار به او گفته است، عراق برود
سحر  9

  .»و بدي در آن سرزمين است
ام مالك در موطايش نسبت داده است و گذشته از بدرالدين  اين خبر را به ام

ها و داستانهايي بسيار خيالي از بابل ذكر  اين تاريخ نويسان حكايتها و افسانه
  1.اند كرده

 ) ١٠٢: بقرة( m  U  T  S  Rl در جمله ) ما(ي  اهل علم درباره
  ي موصول است يا نافيه؟)ما(اختالف نظر دارند كه آيا 

و در اين حالت معطوف است  ي موصولعتقد است مامحمد بن جرير طبري م
يعني پيروي ) ١٠٢: بقرة(     mG  F  E  D  C  B  A l  در) ما(به 

نيز عطف ، كردند از چيزي كه شياطين خواندند و چيزي كه بر دو فرشته نازل شده
و معنايش اين است كه شياطين به مردم سحر و آن چه  باشد آن به سحر صحيح مي

  2.آموزندمي، نازل شده بر آن دو
زيرا ، اند گروهي از مفسرين از جمله قرطبي اين نظر را در تفسير آيه رد كرده

و آنها به مردم ياد  ي آن اين است كه خداوند سحر را بر ماليكه نازل كرده الزمه
) ما(اين گروه معتقدند . تابد قواعد شريعت اين امر را بر نمي: گويند دهند و مي مي

و اين چنين آيه  )١٠٢: بقرة( m  K   J  Il  در) ما(معطوف است نافيه و 
مبرا ، دادند ماليكه را از ادعاهاي يهوديان مبني بر اينكه ماليكه سحر را آموزش مي

معني آن چنين . دارد را نيز از هر گزندي دور مي همانطور كه سليمان. كند مي
  .رشته نازل نشده استو چيزي بر آن دو ف، سليمان كفر نورزيده: خواهد بود

كس را   هيچ«ي  زيرا آيه، كنند اما اين گروه با اين تفسير خود مشكلي پيدا مي
» ي امتحانيم پس كافر نشو گفتند ما تنها مايه دادند مگر اين كه به او مي آموزش نمي

                                           
 .1/309، ياقوت، معجم البلدان: نگاه كنيد به -1
 .1/459، ريتفسير طب -2
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به » انداخت ن زن وشوهر جدايي ميگرفتند كه بي از آنها چيزي فرا مي«ي  و جمله
كند بر وجود دو نفر كه با وجود برحذر داشتن ياد گيرنده از  مي روشني داللت

اند و اين كه ياد گيرنده دانشش را كه از آنها  داده باز خود آموزش مي، آموختن
تأويل اين گروه در . گرفتند رساني كه آيه اشاره كرده به كار مي  گرفته بود در زيان

و  ند در اين آيه تقديم و تاخيري هستا و اظهار داشته اند متن قرآن به بيراهه رفته
m   P  O  N      M  L  K   J  I : تقديرش چنين است

  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Ql )١٠٢: البقرة(.  
  :به چند دليل، و إن شاءاهللا همان نظر نخست صحيح است

 اند اين كه اصحاب نظر دوم هاروت و ماروت را بدل از شياطين گرفته: نخست
اما در اين جا مثني و ، علوم عربيه مقرر است كه بدل بايد مانند مبدل منه باشدو در 

و قرطبي در  توان كتمان كرد  و اين البته ايرادي دارد كه نمي مبدل منه جمع است
  .هاروت و ماروت تكلف كرده است  توجيه اعراب

لغز  يي كه به معما و تقديم و تاخير در متن قرآني آن هم با اين شيوه: دوم
هاي بلند فصاحت و  كه به قله –ي سبك قرآني نيست  شايسته، نزديكتر است

به نظر «: شوكاني بر اين گونه تفسير تعليقي آورده و گفته است. بالغت رسيده است
من هيچ نيازي به اين گونه پيچيدگي و كج راهي كه مخالف با ظاهر و واقع 

  .»نيست، نمايد مي
ي  نبايد كالم خداوند را كه باالترين درجه«: آلوسي هم اظهار داشته است

كه ، تر از آن است تر و نازل حمل بر چيزي كرد كه پايين، فصاحت و بالغت است
اين كار تحريف كتاب خدا و كاستن از مقام و ارزش واالي آن است و زيان كم 

  .»شمار است مايگي زياد و بي
سپس كسي را كه  ،چطور ممكن است هاروت و ماروت دو شيطان باشند: سوم

ي امتحان  ما البته مايه«: گويند كنند و به او مي بگيرد نصيحت مي آمده سحر ياد
ي وسوسه گر به  در حالي كه ما از شيطان جز يك چهره» هستيم پس تو كفر نورز

ننده به نيكي و مانع گر و سفارش ك ايم كه نصيحت ايم و هرگز نشنيده بدي نديده
  .»شر باشد



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         258
 

روشني بيان مي دارد كه خداوند سحر را بر دو ملك در بابل به متن قرآني به 
و پيداست كه خداوند حق ، نازل كرد، قصد آزمايش و تجربه و امتحان پس دادن

  .خواهد بندگانش را بيازمايد دارد هر طور كه مي
آفريد و بندگانش را از پيروي  او منع ، ي هر چه شر است او ابليس را كه ريشه

  .اشت و لشكريان طالوت را با ننوشيدن از آب رودخانه آزمودكرد و برحذر د
آگاهانيدن مردم در آن ، ي اين آزمايش چه بسا حكمت نهفته در پس پرده

آن گونه  -روزگار نسبت به اين نكته باشد كه سحر و جادو چيز بزرگي نيست كه
ه جز خواص و خردمندان كسي ب -كردند كه بسياري از مردم آن روزگار گمان مي

لذا خداوند آن دو فرشته را واداشت تا به مردم سحر بياموزند و به ، آن دست نيابد
اما ما شما را از سحر و جادو برحذر ، تواند ساحر بشود هر كس مي، آنها بفهمانند

  .زيرا سحر كفر است و خشم خدا را باعث مي شود، داريم  مي
هايي كه نازل شدن سحر عالمه ابن عربي به دو اشكال به وجود آمده در نظر آن

، پاسخ داده و ابراز داشته است، كردند از جانب خدا و آموزش مالئكه را نفي مي
هر ، اگر بپرسند چگونه خدا باطل و كفر را نازل كرده است؟ در جواب مي گوييم«

فرمانبري و يا سركشي و ايمان و كفري از سوي خداي تعالي نازل ، گونه خير و شرّ
امشب چه گنجهايي گشوده شده؟ و خداوند چه «: فرموده صپيامبر. شده است

چه بسا شخص ، ها را بيدار كنيد صاحب خانه!! بالها و آزمايشهايي نازل كرده است
  .»!در دنيا پوشيده و جامه به تن باشد اما در روز قيامت عريان

  1.»از فرود آمدن بالها و آزمايشها بر مردم خبر داد صاين چنين پيامبر
هر چه  چگونه كفر را بر آن دو فرشته نازل كرد؟ در حالي كه آنها: نداگر بگوي
و بدون سستي و تنبلي شب و روز تسبيح  دادند گرفتند انجام مي دستور مي

  پس چطور درست است كالم كفرآميز بر زبان برانند و آموزش بدهند؟، گفتند مي
، اند نبوده گناهكار، پاسخ اين است كه آنها در هنگام آموزش سحر به مردم

چون آنها از سوي خداوند براي آزمايش و امتحان ، بردند بلكه از خدا فرمان مي
  .اند الهي بندگانش موظف به اين كار بوده

                                           
 .1/28، أحكام القرآن -1
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اين دو براي آموزش سحر به مردم به منظور امتحان الهي «: گويد آلوسي مي
ر كس كفر ورزيده و ه، بياموزد و آن را اجرا كند نازل شدند لذا هر كس آن را

خداوند اختيار  پايدار خواهد بود و، بر ايمان، بياموزد و از انجام آن اجتناب بورزد
يي بيازمايد همان طور كه قوم طالوت را با رودخانه ا دارد بندگانش را به هر وسيله

  1.»ي آزمايش قرار داد در بوته
الذهَب فََتنُت «: مانند، به معناي آزمودن و به مصيبت گرفتار كردن است: فتنه

  .ارزشي آن براي  شناختن مرغوبيت يا بي» طال را با آتش آزمايش كردم :بالنار
هيچ كس نبايد سحر بياموزد و به ديگران ياد دهد با اين ادعا كه در اين كار به 

زيرا خداوند آن دو را مكلف كرد كه به آموزش دادن ، آن دو فرشته اقتدا كرده است
بدين سان نادرستي و ظلمي . از ياد گرفتن آن نهي فرموداما بندگا را ، آن اقدام كنند

آنها مرد را بدين ، فاش مي سازيم، شوند را كه برخي شيادان كالهبردار مرتكب مي
اندازند كه خود روحانيوني هستند به هاروت و ماروت اقتدا كرده و به  وهم مي

يم اين مطلب را كن توصيه مي: مي گويند، دهند ه آنها ياد ميمردمي كه نوشتن را ب
براي كشاندن زني شوهردار به عشق مردي غير از همسرش ننويس؟ و براي زن يا 

كنيم اين فوايد را  شوهري ننويسي كه ديگري را دوست نداشته باشد؟ و توصيه مي
كار  و جدايي بين دو عاشق نابه به مصلحتهايي مانند ايجاد دوستي بين زوج درگير

گيرند كه به مردم  اني را بدين منظور به كار ميآنها چنين سخن. اختصاص بدهي
هايشان روحاني است و خود نيز نيتي خالصانه  دانشهايتان الهي و پيشه بفهمانند
  2!دارند

لُب آن ، ي داستان هاروت و ماروت احاديث و آثار زيادي آمده است درباره
نشان اين بوده سبب آمد، اند آنها دو فرشته بودند كه به زمبن فرود آمده: چنين است

از ، كه خداوند وقتي گناهكاريهاي بني آدم را به اطالع فرشتگان و ماليك رسانيد
با وجود نعمتهاي فراواني كه خداوند به آنها  –گناهان و سرپيچيشان از فرمان خدا 

                                           
 .1/340، روح المعاني -1
 .1/83، مختصر تفسير المنار -2
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اگر شما هم به جاي : خدا هم به آنها گفت. در شگفت آمدند - ارزاني داشته بود
  .عمل مي كرديدهمان طور ، آنها بوديد
  !ي ما نيست اين شايسته! سبحان اهللا: گفتند

به همين منظور خداوند به آنها دستور داد از بين خود دو فرشته را انتخاب 
. و به زمين فرود آمدند كنند تا به زمين بروند آنها هاروت و ماروت را برگزيدند

بل آنها به خدا خداوند همه چيز را براي آنها حالل كرد به اين شرط كه در مقا
و خون كسي را كه خداوند حرام  شراب ننوشند، دزدي و زنا نكنند، شرك نورزند

پس از گذشت مدتي كه به امر قضاوت در ميان مردم مشغول . كرده بيهوده نريزند
اسمش به عربي زهره و به ، پيش آنها آمد، زني كه با شوهرش دعوا كرده بود، بودند

اما ، و مهر آن زن به دلشان نشست از او تقاضا كردندموقعيت ، فارسي فندرخت بود
ي تازه  آن دو فرشته. او امتناع ورزيد مگر اين كه بت پرست شوند و شراب بنوشند

و ، به زمين آمده شراب نوشيدند و بت پرستيدند و با زن به توافق رسيدند
و به . كشتند ،رهگذري را كه در راه ديدند از ترس اين كه مبادا راز آنها را فاش كند

او هم ، كند زن سخناني آموختند كه هر كس بر زبان بياورد به آسمان عروج مي
لذا مسخ ، اما بعد فراموش كرد كه براي پايين آمدن چه بگويد، گفت و عروج كرد

  .و تبديل به يك ستاره شد
آن دو فرشته همان روزي را كه فرود  به خدا قسم: گويد مي) األحبار(كعب 
كه تمام مواردي را كه از آن نهي شده بودند مرتكب ، به شب نرساندند، آمده بودند

از آن پس هاروت و ماروت ، مالئكه از ين امر بسيار متعجب شدند، شدند
  1.لذا به آموزش سحر روي آوردند، نتوانستند به آسمان برگردند

، درست نيست، آورند اما اين داستان كه مفسرين هنگام تفسير اين آيه مي
ي داستان  بدان كه آن چه روايتگران درباره! اي بزرگوار: گويد ي عياض ميقاض

و نيز آن چه از علي و ، كنند گويند و مفسرين آن را نقل مي هاروت و ماروت مي
 صآن از پيامبر نه درست و نه نادرست، ابن عباس در تأويل آن روايت شده

و مواردي از آن  ه شودو اساساً چيزي نيست كه به قياس گرفت روايت نشده است
                                           

 .1/142، تفسير الماوردي -1
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حتي بسياري از پيشينيان ، كه در قرآن آمده مفسرين در معنايش اختالف دارند
اين روايات از نوشته ها و كتابهاي يهود و ، اند هاي برخي از آنها را انكار كرده گفته

همان طور كه خداوند نيز در آغاز آيات بر آن تأكيد كرده ، افتراهايشان نشأت گرفته
  1.»است

آن جا كه پس از آوردن احاديث و آثاري كه ، حقا ابن كثير چه زيبا گفته
مجموع آن به تفصيل به «: بيان كرده است، ي داستان هاروت و ماروت آمده درباره

زيرا هيچ حديث معلوم السند صحيحِِ متصلِ به ، گردد اسرائيل بر مي روايتهاي بني
، روي هوس سخن نگويد يك شخصِ راستگوي مورد اطمينان معصومي كه از

و داستان مختصراً بدون بسط و اطناب از سياق قرآن قابل مشاهده  وجود ندارد
 ، ايمان داريم، است و ما به آن چه در قرآن آمده بر اين اساس كه خدا اراده كرده

  2.»اما در هر حال خدا به حقيقت وضع آگاهتر است
ي  اري از مفسرين دربارهاما آن چه بسي«: گويد ر در جايي ديگر ميابن كثي

اند كه زهره زني بوده و آنها او را به خود  داستان هاروت و ماروت اشاره كرده
اما او سر باز زده و تسليم نشده مگر به اين شرط كه اسم اعظم را به او ، اند خوانده
و در نتيجه در قالب يك ، آنها هم ياد مي دادند و آن را بر زبان آورد، بياموزند
هر چند كعب أحبار ، اند اين همه اسرائيليها وضع كرده، به آسمان صعود كردستاره 

و به عنوان حكايت و ، ن را نقل و از گروهي از پيشينيان دريافت كرده استآ
  3.»اند ي بني اسرائيل ذكر كرده گويي درباره داستان

ي هاروت و ماروت ذكر كرده  قرطبي پس از ذكر برخي آثار و متون كه درباره
هيچ مورد از آن ، استاينها همه ضعيف و از ابن عمر و مانند او بعيد «: گويند يم

مالئكه كه امين وحي خدا و سفير او به سوي   زيرا اصولي كه درباره، درست نيست
آنها ، كند اين سخن را نقض مي، پيامبران و فرستادگانش هستند وجود دارد

و هر چه به آنها دستور داده شود  كنند از هيچ فرمان الهي سرپيچي نمي) ماليكه(

                                           
 .1/125، تعليق محقق زاد المسير: نگاه كنيد به -1
 .1/248، تفسير  ابن كثير -2
 .1/37، البدايه و النهايه -3
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سپس به بيان مطالبي پرداخته كه مفهومش اين است عقل وقوع ، دهند انجام مي
اما وقوع چنين امر جائزي جز با گوش درك ، چنين عملي از آنها را جايز مي داند

  .پايان كالم قرطبي 1»و درست نيست نخواهد شد
سپس مأموريتشان به پايان ، آيا وجود هاروت و ماروت مختص به عصري بوده

  ها ادامه داشته است؟ رسيده يا اين كه وجودشان در طول سده
دهد وجودشان  كند كه نشان مي يي از عايشه نقل مي طبري در تفسيرش قصه

ابن وهب برايمان ، ربيع بن سليمان آورده است«: گويد ادامه داشته است وي مي
از عايشه ، هشام بن عروه از پدرش: تگف ابن ابي زياد در اخبارش مي: تعريف كرد

جندل پس از وفات پيامبر الزني از اهالي دومه «: همسر پيامبر روايت كرد كه گفت
رو  ي چيزهايي از سحر كه با آن روبه درباره، رسول اهللا را مي خواست، پيشم آمد

  .»سؤال داشت، اما به آن عمل نكرده بود، شده
وقتي فهميد رسول اهللا نيست ، خواهرزاده اي: عايشه براي عروه بازگو مي كرد

، كرد كه دلم به رحم آمد چنان گريه مي. كند تا دردش را تسكين دهد ديدم گريه مي
شوهري داشتم كه . ترسم زمان رهاييم گذشته و هالك شده باشم مي: گفت مي

اگر آن چه : او گفت، در اين باره پيش او گاليه كردم، پيرزني نزدم آمد، ناپديد شد
  .كنم بيايد و به پيشت باز گردد كاري مي، گويم انجام بدهي مي

من هم بر  خود بر يكي سوار شد و، شب هنگام آن پيرزن با دو سگ سياه آمد
با دو مرد كه از پا آويزان شده ، چندان طولي نكشيد كه وارد بابل شديم، ديگري
مدم سحر ياد آ: دادم پرسيدند چرا به اينحا آمدي؟ جواب، رو شديمروب، بودند
اما نپذيرفتم و . پس كفر نورز و برگرد، ي آزمايش هستيم ما تنها مايه: گفتن. بگيرم
ولي ترسيدم و آن كار را ، رفتم. به آن تنور برو و ادرار در آن كن: گفتند. خير: گفتم

: پرسيدند. آري: دستور را اجرا كردي؟ گفتم: گفتند، نكردم و به نزدشان برگشتم
به ، پس اجرا نكردي: گفتند. چيزي نديدم: ديدي؟ پاسخ دادمپس آيا چيزي ن

آن  به آن تنور برو و در: باز گفتند، سرزمين خود برگرد و كفر نورز اما قبول نكردم
به تحقيق كه انجام : و برگشتم گفتم اما بدنم به لرزه افتاد و ترسيدم: رفتم. ادرار كن
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آنها هم دوباره . يچ چيز نديدمه: پس بگو چه چيزي ديدي؟ گفتم: پرسيدند. دادم
تو بر ، به مملكتت برگرد و كافر نشو، اي گويي و اين كار را نكرده دروغ مي: گفتند

به آن تنور برو و : گفتند. ز زدماسر كار خويش هستي من نيز دوباره از برگشت سرب
 ناگهان ديدم اسب سواري با، رفتم اما اين بار اين كار را كردم. در آن ادرار بكن

و به سمت آسمان تاخت تا آن جا كه از جلو چشمانم ، نقاب آهني از من بيرون آمد
. اجرا كردم: نزد آنها برگشتم و گفتم. ديدم به طوري كه ديگر او را نمي، پنهان شد

به آسمان  سواري با نقاب آهني كه از من خارج شد و: چيزي ديدي؟ گفتم: گفتند
، اكنون راست گفتي آن چه ديدي: گفتند، رفت و از جلو چشمانم محو گشت

  .برو. ايمانت بود كه از تو بيرون رفت
هر ، گفت آري، دانم و چيزي به من نگفتند به خدا هيچي نمي: به آن زن گفتم

هاي گندم را بگير و پخش كن من هم اين  اين دانه، شود چه بخواهي انجام داده مي
، درو كرد، درو كن: فتمو گ، آن هم ظاهر گشت، را كردم و گفتم ظاهر شو كار

خشك  آن گاه گفتم آن را. جدا كرد، دانه را از ساقه و گل جدا كن: سپس گفتم
و در نهايت ، دستور را انجام داد، آن را به آرد تبديل كن: كن؛ خشكش كرد و گفتم

پس چون ديدم هر چه . از آن نان درست كرد، از اوخواستم آن را به نان تبديل كند
به خدا ، به خدا اي ام المؤمنين، بسيار پشيمان گشتم، جام خواهد داداز او بخواهم ان

  1.كنم هرگز هيچ كاري نكرده و نمي
زيرا متن ، و اساساً با متن قرآني همخواني ندارد، اين داستان درست نيست

گفتند كافر  ين كه به او ميگويد هاروت و ماروت به طالب سحر پس از ا آشكارا مي
گويد آنها به اين زن چيزي ياد  اين داستان به صراحت مي، ادندد سحر ياد مي، نشود

  .نداده بودند
صريح است و اين آموزش البته ، عالوه بر آن قرآن در اين كه آموزشي بوده

m  g  f شود  چنان است كه باعث اختالف و جدايي بين زن و شوهر مي

m  l  k  j  i  h l ) كند بر  داستان به روشني داللت مي )١٠٢: بقرة

                                           
 .1/460، تفسير طبري -1
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كه اين آيه قرآن به آموزش  ز هاروت و ماروت چيزي ياد نگرفتهاين كه اين زن ا
  .آن به ساحر اشاره كرده باشد

از كجا بدانيم كه اين زن در ، به فرض صحت داشتن داستان منسوب به عايشه
ممكن است آن چه او ديده باشد دو تفسيرگر ، اظهار مدعايش راستگو است؟ چه

نير محتمل است اصالً دروغ گفته باشد ، اند او را گمراه كنند  خواستهشياد باشند كه 
با  از دشمنان اسالم باشد و، همان طور كه بعيد نيست، و اتفاقي برايش نيفتاده باشد

چه بسيار ، قصد گمراه كردن مسلمانان را داشته باشد، اين قصه كه ساخته و پرداخته
و چه بسيار دلها كه  ي گمراهي انداخت دهها و خردها كه اين داستان به جا انديشه

  .و ال حول و ال قوه اال باهللا، بر هم زد

يعني با ) ١٠٢: بقرة( mw  v  u  t  s  r  q  p  o  l ي   جمله
ازيرا كه خداي بلندمرتبه امر به زشتي و كار بد ، تقدير و قضاي الهي نه به فرمان او

  1.نظر ابن عربي است اين، سازد مردم را به آن دچار نمي، كند نمي
روي مي دهد و ، اين آيه همچنين به روشني بيان كرده كه هر چه خدا بخواهد

تواند با  ساحر نمي، بر اين اساس اگر خدا نخواهد، هر چه نخواهد اتفاق نمي افتد
ي باشد براي دلهاي بندگان تواند راهنماي و اين مي، سحرش بر چيزي تأثير بگذارد

و بر او توكل كنند كه اوست ، خود را بخواهند نه كس ديگري تا معبود و آفريدگار
  .اميد اميدواران و هيچ تكان و جنبشي جز به قدرت او نيست

 )١٠٢:البقرة( mh  g  f  e  d  c   b  a  `  _  l ي  جمله
كه  - در آن چه خدا به آنها داده و با آنها پيمان بسته بود –يعني يهود مي دانستند  

در آخرت هيچ نصيبي ، ب خدا را با سحر و جادو عوض كردندآنهايي كه كتا
، در اين جا عوض كردن است) خريد و فروش(منظور از شراء «. نخواهند داشت

  2.»خوانند عوض كند يعني كسي كه كتاب خدا را با آن چه شياطين مي

                                           
 .1/31، أحكام القرآن -1
 .22ص، صديق حسن خان، نيل المرام -2



 

  فصل سيزدهم
  مدعيان غيب

  مبحث اول
  تعريف غيب و بيان راز حرص مردم به شناخت آن

  تعريف غيب: لب اولمط

ابن أعرابي غيب را چنين . غيب در زبان عربي چيزي است كه از چشمان پيدا نباشد
  1.هر چند در دل حضور داشته باشد، غيب آن است كه پيدا نيست: تشريح كرده

اما حقيقت اين است كه غيب تنها به آن چه از چشم پيدا نيست خالصه 
. يچ يك از حواس انسان قابل درك نباشدبلكه آن است كه به كلي با ه، شود نمي

توانيم بر حواس پنجگانه  بنابراين غيب چيزي است كه براي فهم و درك آن نمي
لذا دريافت نتايج از مقدمات آن و شناخت مسببات از اسباب آن به ، تكيه كنيم

ي آن  و ناپيدا به پيدا وارد در حوزه، ي استدالل و قياس غايب به حاضر شيوه
نند اطالع از درمان بيمار پيش از حاصل شدن آن وقتي معالجه را مفيد و ما، نيست

هاي زمين وقتي گياهان و درختها را شكوفا و  كارآمد بدانيم و نيز مانند فراواني ميوه
اند و در  اگر ببينيم فرزندان آن پراكنده و يا سقوط و نابودي ملتي، آماده ببينيم

ي دانش  تمام اين موارد از دايره، كار به دورند هرزگي و رفاه فرو رفته و از تالش و
  2.غيب يا پيشگويي غيب بيرون است

  

                                           
 .4/152، ؛ بصائر ذوي التمييز20/1033، لسان العرب -1
 .5، التنبؤ بالغيب -2
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  حرص انسان به شناخت امور غيبي: مطلب دوم

اند كه انسان حرص بسيار زيادي در  پژوهشگران تاريخ بشر و روان انسان دريافته
: گويد ابن خلدون در اين باره مي ي به غيب و جهان ناشناخته دارد عالمهدستياب

كه از ويژگيهاي دروني انسان نگرش به عاقبت كارها و شناخت چيزهايي كه ! بدان«
و به ويژه حوادث عمومي ، خير و شر، افتد مانند زندگي و مرگ برايشان اتفاق مي

چشم دوختن و ، ي دنيا و عمر دولتها و تغيير آن است مثل اطالع از باقيمانده
به همين ، اند است و بر آن آفريده شده كنجكاوي به اين مسايل در سرشت بشر

  1.»برند بينيم كه بسياري از مردم به اطالع يافتن از اينها در خواب پناه مي خاطر مي

فرستادگان الهي در رسالتهايشان اين خواهش دروني : مطلب سوم
  اند بشر را پاسخ داده

را اشباع  هاي الهي و فرستادگان از سوي خدا اين گرايش بشري ها و آيين شريعت
ي جهان ناديدني كه قرآن آن را عالم الغيب نام نهاده براي مردم  درباره. اند كرده

پروردگار از خودش و نامهايش و ويژگيها و كارهايش برايشان . اند صحبت كرده
مفصالً از ، همانطور كه از دنياي مالئكه و جهان جن سخن گفته است، گفته است

ل و ترس آن و از رستاخيز و بهشت و دوزخ از قبر و سؤا، مرگ و سكرات آن
  .براي مردم سخن رانده است

پروردگار عالميان را از بسياري از رويدادهايي كه در آينده بر روي همين 
مانند موسي و عيسي كه از جانب او ، افتد آگاه كرده است ي خاكي اتفاق مي كره
  : اند را پيشاپيش داده صي آمدن پيامبر ما محمد مژده

) كند كه در آخر الزمان ظهور مي(پيامبري امت خويش را از فسيح دروغگو هر 
بخاري از عبداهللا ابن عمر باز در حديثي كه . ترسانده و برحذر داشته است

ي اوست ستايش  برخاست و خدا را به آن چه شايستهپيامبر خدا : گفته، گويد مي
و ، ی اال أنذرُه  قوَمُهمن نب إِنی أنذرکموه و ما«: سپس از دجال نام برد و گفت، كرد

                                           
 .587، ي ابن خلدون مقدمه -1
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من به شما  :ِِلکنی سأقول فیه قوالً مل یقله نبٌی لقومه إنُه أعور و إن اهللا لیس بأعور
اما ، اند تمام پيامبران ملت خود را از او برحذر داشته، دهم ه او هشدار ميبت بسن

يك هيچ پيامبري پيش از من به مردمش نگفته او گويم كه  من چيزي به شما مي
  1).چشم ندارد و خداوند اينطور نيست

ما بعث نبٌی إال نذر اُمته : (در صحيحين از انس روايت شده كه پيامبر فرمود 
هر  :األعور الکذاب أال إنه أعور و إن ربَّکم لیس بأعور و إن بین عینیه مکتوٌب کافر

نيد كه پس بدا، امتش را از آن يك چشم دروغگو ترسانده  پيامبري كه فرستاده شده
او يك چشم دارد و پروردگار شما اين طور نيست و بر پيشاني او نوشته شده 

  2).كافر
، هر كس در امور غيبي كه قرآن خبر داده و رسول خدا ما را از آن باخبر كرده

كه مقدار بسيار زيادي روايت و اخبار در اين ، يابد در مي، دقت نظر به خرج دهد
قيامت : القيامه الصغري«بي از اين اخبار را در كتابم و بنده مقدار متناس. باره هست

  .ام گرد آورده» كوچك
از جمله اين اخبار درست يكي آن بود كه روم به زودي ايرانيان را در چند 
سال آينده شكست خواهند داد و نيز نشستن ابوبكر و عمر و عثمان و علي بر 

بن علي پسر ابوطالب و پا در مياني و اصالح حسن  تخت خالفت پس از پيامبر
  .اميه و به دست گرفتن حكومت توسط بني، بين دو گروه درگير

، ظهور دجال، دود: ي قيامت است مانند از ديگر خبرهاي پيش گفته نشانه
بيرون آمدن ، آورد د ميآيد و مردم را به محشر گر آتشي كه در آخرالزمان بيرون مي

  3.چهارپا و برآمدن خورشيد از مغرب
زيرا از جانب خداوند كه به همه چيز علم ، خبرهايي بايد ايمان داشتبه چنين 

و او مؤمناني را كه به غيب و خبرهاي گفته شده از جانب  دارد اعالم شده است

                                           
  .13/90، نيز فتح الباري، باب ذكر الدجال، كتاب الفتن: صحيح بخاري -1
، كتاب الفتن، صحيح مسلم. 13/91، فتح الباري، كر الدجالباب ذ، كتاب الفتن، صحيح بخاري -2

 .2933: ي حديث شماره، 4/2248، معه باب ذكر الدجال و صفه ما
 .القيامه الصغري: بنگريد به كتاب ما -3
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m  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  A : خدا يا پيغمبرش باور دارند ستوده است

  O  N  Ml )شكي در آن نيست اين همان كتاب است و هيچ« )٣ - ١: بقرة ،
  .»ي هدايت پرهيزكاران است آنهايي كه به غيب ايمان دارند مايه

  يابي فرستادگان به غيب ي دست شيوه
احكام  ها و روشي كه خداوند فرستادگان و پيامبرانش را از اخبار غيب و آيين

m  M   LK  J  I  H   G  F E    D   C     B كند وحي است  باخبر مي

  Q  P  O  N  W  V  U  T  S   R
  \  [  Z   YXl )همان طور كه به ، كرديم ما به تو وحي «) ١٦٣: نساء

نيز وحي كرديم به ابراهيم و اسماعيل و ، نوح و پيامبران پس از او وحي فرستاديم
به داود ، اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان

  .»هم زبور عطا كرديم
، چنين بود كه پيامبر يا فرستاده بدون اين كه صدايي بشنود) وحي(ر و اين ام

گاهي خداوند از ، خواست به او ابالغ كند در درون خود مي يافت آن چه را كه مي
فرستاد تا  يي به سويش مي يي با او سخن مي گفت و گاهي هم فرشتها پس پرده

mË      Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì . به پيامبر وحي كند، آنچه را خدا به او سپرده بود
  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  

هيچ بشري را اين مقام و مرتبت نيست كه خدا با او سخن بگويد « )٥١: شورى(
يي الهي بفرستد و آن چه را  يا اين كه فرستاده، مگر از طريق وحي يا از پس پرده

  .»خداوند بلند مرتبه و حكيم است، كه خدا خواسته به او وحي كند
، روشن شده است صدر متون گوناگون چگونگي وحي فرشته به پيامبر ما 

  :ي وحي به سه حالت بر او نازل مي شد فرشته
ديد و  مي، جبرئيل را به شكل اصلي خود كه خداوند آفريده بود صپيامبر - 1

ار براي پيامبر بزرگوار رخ اما اين حالت تنها دو ب، كرد وحي خدا را بر او القا مي
  .داد
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آمد و بالفاصله جبرئيل از  وحي مانند صداي زير و بم زنگ بر پيامبر مي - 2
. پيامبر دريافته و فهميده بود، رفت در حالي كه آن چه را كه گفته بود پيش پيامبر مي

بدنش ، درخشيد ورت پيامبر ميص، شد وقتي جبرئيل در اين حالت بر پيامبر وارد مي
. گشت و از او جدا مي شد روز بسيار سرد بر او وارد مي شد و وحي در گين ميسن

و حاضران سروصدايي مانند سروصداي ، در حالي كه پيامبر غرق در عرق بود
در هنگام نازل شدن وحي هيچ  صپيامبر، دندشني زنبور عسل به دور سرش مي

تمام آن چه را بر او رفت پيامبر  و در نهايت هنگامي كه فرشته مي كرد صحبت نمي
  .دريافته و درك كرده بود، وحي كرده بود

شد و با او به صحبت  وحي در هيأت مردي بر او ظاهر مي ي فرشته - 3
ترين و  كرد و اين حالت ساده گفت پيامبر حفظ و فهم مي هر آنچه مي، نشست مي

  1.ترين حالتهاي وحي بر پيامبر بود سبك

  ان در شناخت غيبميزان توانايي انس: مطلب چهارم

هاي آينده كه فرستادگان و پيامبران از آنها اطالع  بشر به خبرها و وقايعي از غيب
هاي  بلكه خود براي پيدا كردن و شناخت غيب، اند قانع نشده و بسنده نكرده داده

گمان كردند برخي افراد بشر توانايي شناخت غيب را  اند و آينده آستين باال زده
اند قدرت  ر زمان و در هر سرزمين گروهي برخاسته و ادعا كردهلذا در ه. دارند

  .شناسايي رويدادهاي آينده و جهانهاي ناپيدا را دارند
خي مردم قدرتي اند كه بر از طرف ديگر پژوهشگران در اين زمينه تأييد كرده

دارند كه به آنها امكان ديدن چيزها و رويدادهاي ناديدني را چه در زمان و چه در 
و ملت اين پديده را وجود يك ويژگي و روح آنها كه دورنگري  دهد ن ميمكا

  2.دانند مي، اند روحي نام نهاده

                                           
 .59ص: الرسل و الرساالت: در اين باره بنگريد به كتاب ما -1
  .12ص، دكتر احمد شنتناوي، التنبؤ بالغيب -2



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         270
 

كافي است بدانيم و دقت كنيم كه بهترين و برترين ، اين البته درست نيست
، اين ويژگي مزعوم را ندارند، افراد نسل بشر كه پيامبران و فرستادگان الهي هستند

ي بهترين آفريدگان خود امر فرموده كه اين حقيقت را به مردم  خداوند به نماينده
m  P  O     N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A : اعالم كنند

V  U  T  S  R  Q l  )بگو جز آن چه خدا «  )١٨٨: أعراف
، و اگر از جهان غيب آگاه بودم، اختيار هيچ سود و زياني براي خود ندارم، بخواهد
  .»رسيد انباشتم و هيچ گزندي به من نمي نيكيهاي بسياري براي خود مي خير و

خداوند به آنها گفته است و هرگز با ، دانند بنابراين آن چه پيامبران از غيب مي
m   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç توانايي و قدرت ذاتي خودشان نبوده 

Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð        á   à  ß  Þ
  é  è           ç  æ  å  ä  ã  âl )او داناي غيب است«) ٢٨ - ٢٦: جن ،

يي كه خود از آن خشنود باشد كه آن ا كند مگر فرستاده هيچ كس را بر آن آگاه نمي
هم خود در پيشاپيش و پشت سر او مراقب است تا ببيند كه رسالت پروردگارش را 

  .»ن چه نزد آنهاست چيره و همه چيز را شمرده استاو بر آ، ابالغ كرده است
m  ]  \  [  Z    Y   X  W : دنياي غيب تنها به خود خدا اختصاص دارد

`   _  ^  l )بگو جز خدا هيچ كس در ميان آسمانها و زمين از « )٦٥: النمل
  .»دنياي غيب آگاه نيست

برانش را بر آن از مطالب غيبي آن چه خداوند هيچ كس حتي فرستادگان و پيام
: كند از آنها ياد مي) اسرار غيب(اموري است كه خود به مفاتيح الغيب ، مطلع نكرده

 mÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ l     )غيب نزد خود ) اسرار(كليدها «) ٥٩: أنعام
  .»اوست و جز خودش كسي از آن باخبر نيست

m¿  ¾  ½      Á  À : و مفاتيح الغيب همان است كه در اين آيه آمده است
  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â

  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕl )داند ها خداوند قيامت و زمان آن را ميتن« )٣٤: لقمان ،
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در حالي كه ، داند چه در رحمها وجود دارد و مي باراند هم اوست باران فرو مي
داند كجا و در چه  نميهيچ كس كند و  داند فردا چه كسب مي هيچ كس نمي
  .»خدا است داناي باخبر، ميرد سرزميني مي
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  مبحث دوم
  كهانت و پيشگويي

  اند لقبها و عنوانهايي كه به مدعيان غيب داده: مطلب اول

) غيبگويان(كُهان ، مشهورترين كساني كه ادعاي غيب و اطالع از آن را دارند
  .گويند مي عربها تمام كساني را كه مدعي غيبند كاهن. هستند

كسي است كه از بعضي «ابن حجر هيثمي كاهن را اين گونه معرفي كرده است 
يي از خبرهايش درست و بيشتر آن نادرست است و ا عده و دهد ناپيداها خبر مي

  .»دهد كند جن به او خبر مي خود ادعا مي
دست يازيدن به خبر دادن از غيب و «از برخي دانشمندان نقل است كه كهانت 

و اين كه جن اين خبرها را  و ادعاي داشتن علم غيب است يداهاي آيندهناپ
  1.»دهد مي

كاهن كسي است كه مدعي شناخت و اطالع «: گويد ابن عابدين در اين باره مي
به همين خاطر به ، يابد و آن به شيوه هاي گوناگون وقوع مي از علم غيب است

طالع : و رمالي و طالع بيني) افتعر(مانند پيشگويي ، چند نوع گوناگون تقسيم شده
و رمال آن  دهد ستاره و غروب آن از آينده خبر ميبين كسي است كه با طللوع 

پيشگو كسي است كه مدعي است در ميان ، است كه با شن و رمل سرو كار دارد
  2.»كند افتد او را باخبر مي جنيان دوستي دارد از آن چه اتفاق مي

پيشگو : گويد بغوي مي« : گويد چنين ميشيخ محمد بن عبدالوهاب نيز 
هايي كه به كمك آن به شيء ربوده شده و جاي  كسي است كه با مقدمه) عرّاف(

برخي . داند چيز را مي كند همه ادعا مي، كند آن راهنمايي مي چيز گمشده و مانند

                                           
 .2/109، رالزواج -1
 .4/242، حاشيه ابن عابدين -2
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نيز ، كاهن كسي است كه از غيبهاي آينده خبر مي دهد، اند همان كاهن است گفته
   .دهد اند كسي است كه از آن چه در درون نهفته است خبر مي گفته

پيشگو عنواني است براي كاهن و طالع بين و «: گويد ابوالعباس ابن تيميه مي
ي شناسايي كارها و رويدادها  رمال و كساني مانند آنها كه به آن روشها درباره

  1.»كنند صحبت مي
ستن چيزهايي از غيب و آن كه ادعاي دان«: گويد مي شيخ سليمان شارح

كه به او ، و يا شريك در معني آن يا وارد در اسم كاهن است، كند ها مي ناشناخته
دهنده از برخي امور ناپيدا بعضي وقتها با  شود و درست گويي خبر ملحق مي

راندن ، و با فال شود مكاشفه است و برخي از آن از سوي شياطين خبر داده مي
شن و خط كشيدن بر زمين و به عبارت ديگر با كهانت و و ) فال پرنده(پرندگان 

ي  گيريد و از جمله معلومات و دانشهاي دوره طالع بيني و مانند آن انجام مي
كاهن يا پيشگو يا چيزي كه در اين ، در تمام اين موارد شخص... جاهلي است

، ندهايشان را تصديق ك و هر كس به آنها مراجعه كند و گفته شود معني گفته مي
  2.»گيرد ها دامن او را ميدعاقبت تهدي

  هاي كاهنان در شناخت غيب شيوه: مطلب دوم

و ، اند پژوهشگران احوال مدعيان غيب را به دقت هر چه تمامتر بررسي كرده
و يا ، يا چيزي است كه اتفاق افتاده و سپري شده، دهند آن چه خبر مي، اند دريافته

شناسايي و خبر ، آن چيز اتفاق افتاده باشد در حالت نخست كه. آيد در آينده مي
آنها ، و اصالً دخلي به غيب ندارد دادن از آن كاري ممكن و در حد توان است

، برند جاسوساني دارند كه در ميان مردم هستند و اخبار و رويدادها را برايشان مي
مان در نتيجه آن كه از حقيقت امر باخبر نيست گ، كنند سپس براي مردم بازگو مي

  .دانند كند غيب مي مي

                                           
 .360ص، تيسير العزيز الحميد -1
 .361، تيسير العزيز الحميد -2
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و به آنها  كند جن كمك مي، اما برخي از آنها را در شناسايي دزد و جاي دزد
و  آيد دهند كه فالن شخص كه غايب است فردا يا پس فردا نزد آنها مي خبر مي

. مواردي مانند آن علم به واقعيت و انتقال آن كاري است در حيز امكان و آسان
ديگر جاي ، فن و تلفكس و ديگر وسايل ارتباطي در اين روزگارامروزه با اختراع تل

  .شگفتي نيست
از ديگر سو برخي كاهنان چنان زيرك و تيزهوشند كه جوابهايي چند پهلو 

توان  شود و در پرتو آن مي ي ديگري از آن برداشت ميدهند كه احتمالهاي عموم مي
يي كه شخص مراجعه  جهبه طوري كه نتي. ي راههاي احتمالي را تفسير كرد همه

به يك . رسد كاهن حقيقت را گفته است به نظر مي، هر چه باشد، گيرد كننده مي
 ي پسر مريضش با مردي درباره: مثال ملموس و نزديك در اين مورد دقت كنيد

پسرت به زودي : وي به مرد گفت. يكي از اين شيادان دروغگو مشورت كرد
ديدي گفتم به زودي از : به پدر گفت، ردشود و هنگامي كه پسر فوت ك راحت مي
آن ، يافت در صورتي كه اگر از بيماريش شفا مي، شود هايش راحت مي درد و رنج

  .بود مي  پاسخ نيز براي مرد در درستي نظر او قانع كننده
و  بسياري از اين پيشگوييهاي كاهنان به گمان و تخمين و حدس متكي است

، دهد در آن قرار مي، مردم با وجود دروغ بسيارخداوند گاهي نيرويي براي بعضي 
مثالً با توجه به آن چه ، ها و عادت ها هم پيشگويي مي كنند گاهي به استناد تجربه

  . كنند ي آينده اشاره مي به حادثه، روي داده است
 دهند اما خبرهايي كه كاهنان بدون تكيه بر تجربه يا حدس و گمان از آينده مي

به كمك شياطين است و در حقيقت آنهايي كه ، آيد ميو درست از آب در 
  .كند همانهايند كه شيطان به آنها القا مي، ي نام كهانت هستند شايسته

  ي القاي شيطان به آنها ي كُهان با شيطان و شيوه رابطه: مطلب سوم

آورد و به  ي شيطانند كه خود را در قالب آنها در مي پيشتر گفته شد كاهنان بنده
، اند شياطين با اين جانهاي پليد  كه آلوده به شر و خباثت، زند آنها حرف ميزبان 

  . خو گرفته و به آنها خشنودند



  
  
  

   275                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

كاهنان مردماني تيزهوش و داراي روحي بدكار و اخالق و « : گويد خطابي مي
شياطين به خاطر تناسبي كه در اين مورد بينشان هست و ، سرشتي آتشين هستند

اند و كهانت در عصر جاهليت  به آنها عادت كرده، م قدرت خودكمك به آنها با تما
  1.»به سبب قطع نبوت در ميان عربها رايج بوده است

  هايي از پيشگويي و غيبگويي نمونه: چهارممطلب 

  كاهنان يونان و مصر -1
در سرزمين ) دلفي(از جمله بزرگترين مراكز پيشگويي در دنياي قديم مركز 

براي مشورت با كاهنان در كارها و نيتهايي كه قصد انجام و يونانيها . يونان بود
آنان معبد دلفي را بسيار گرامي . رفتند به آنجا مي، عملي كردن آن را داشتند

آن . كردند ها و قربانيهاي خود مي و قربانگاههاي آن را غرق در هديه داشتند مي
. اي زيبا آراسته بودها و پرستشگاهه ت و با فوارهمركز ميدانهاي بزرگ زيادي داش

هاي  يك استاديوم بزرگ و مركز نمايش با شكوه در آن جا بود همراه با مجسمه
  .برنزي و طاليي كه بزرگترين هنرمند آن زمان تصويرهاي آن را كشيده بود، مرمري

نام داشت و از عادتهاي او اين بود كه ) بيثا(مشهورترين زن كاهن دلفي 
از درز سنگ زير تختي كه بر ويد و از گازهايي كه برگهاي درخت برگ بو را مي ج

هاي  وقتي از آب چشمهكرد او  استشناق مي، آمد بيرون مي، نشست آن مي
داد و در آن حالت  نوشيد شبه بيهوشي يا كمايي به او دست مي مي) كاسوتس(

  2.داد در آن از رويدادهاي آينده خبر ميآورد و  سخناني بر زبان مي
اين . در جنوب مقدونيه بود) دودودنا(ر يونان مركز كهانت يك مركز قديمي د

مردم آن روزگار بر اين . ي مرغزاري از درختان بلوط قرار داشت مركز در ميانه
) زيوس(الي خود خواست الهه  اعتقاد بودند كه نسيم و نوازش آن درختان در البه

  .ردآو و مشيتت او را به ارمغان مي

                                           
 .1/217، فتح الباري -1
 .19، التنبؤ بالغيب -2
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خواست  وصداهايي كه از برگهاي درختان بر ميكاهنان شياد به تفسير سر
پرداختند و آن را پاسخ مورد نظر سؤالهايي به شمار مي آوردند كه در آن مركز  مي

از سوي مراجعه كنندگان كه از سراسر يونان براي اطالع از آن چه تقدير از آنها 
  1.آمد مثل باران بر سر آنها فرود مي، آمده بودند، دارد مخفي مي
تاريخ اين ، در مصر بود) آمنون رع(اكز مشهور كهانت در دنيا مركز از مر

شيطان در آن جا ، گردد پرستشگاه آلوده به شرك به قرن پنجم پيش از ميالد بر مي
او در هيأت يك طيف به نمايندگي از خدا براي . النه ساخته و تخم گذاشته بود

داد و پاسخ  گوش مي كرد و به سؤالها شد و با آنها صحبت مي مردم ظاهر مي
در بيابان ) آمنون رع(نقل است كه اسكندر بزرگ هنگامي كه به پرستشگاه . گفت مي

من به تو وعده «: آن طيف به سوي او بيرون آمد و خطاب به او گفت، مصر رفت
خواهند ها تابع تو  ي دين آوري و همه ها را به دست مي مي دهم كه تمام سرزمين

  2.»شد
اما نه ، كه البته اين درست است، شود كردند به آنها وحي مي كاهنان ادعا مي

^  _  `  m  :خداوند فرمود. بلكه وحيي ابليسي و شيطاني، وحي خدايي

g  f    e  d  c  b  a l     )شياطين انس و جن با «)  ١١٢: األنعام
}  |  {  ~        m و » كنند فريبكاري گفتارهاي آراسته به همديگر وحي مي

  _l )كنند شيطانها به دوستان خود وحي مي« )١٢١: أنعام«.  
همان طور كه از حالتشان نيز مالحظه  - كرد شيطان وقتي به آن كاهنان وحي مي

رفت و شروع به  و عقل و خردش از سر مي، شد يكي از آنها بيهوش مي - شود مي
كه در حالي كه آن ، كرد هوشي صحبت ميكرد و در آن حالت بي هذيان گفتن مي

و به هر چه از او پرسيده ، كرد شيطان بود از زبان كاهن حرف مي زد صحبت مي
دانست چه  آمد نمي  داد و هنگامي كه آن كاهن به هوش مي پاسخ مي، شد مي

و نمي دانست در آن ، اند ي چه چيزهايي از او پرسيده سؤالهايي از او شده و درباره

                                           
 .19، التنبؤ بالغيب -1
 .39، همان -2
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اين حالتها و آن چه تشريح شده با  بنابراين تمام، حالت بيهوشي چه جواب داده
حالت فرستادگان الهي كه از چگونگي وحي خدا به آنها و حالت آنها هنگام وحي 

  .فرق دارد و مخالف هم هستند ،صحبت كرديم
كند و خود وحي در  هرگز در هنگام پذيرش وحي صحبت نمي صاوالً پيامبر

و ، نشيند به عرق ميشود و پيشانيش  ري كه جسمش سنگين ميماند طو بدنش مي
پيداست كه اين برخالف حال كاهن است كه صورتش زرد و بدنش ضعيف 

و چون به  ند ز و در هنگام بيهوشيش حرف مي رود قوايش تحليل مي، شود مي
ي چه صحبت كرده  داند در آن حالت چه گفته است و درباره آيد نمي هوش مي

، دهد ن هنگام وحي دست ميي كه به كاهناي حالت احمد شنتناوي درباره. است
 گمان بر اين بود كه اين نوع پيشگوييها نوعي هذيان است كه در«: گويد چنين مي

افتاد و سخناني بر  لذا زبانشان به حركت مي، داد مراكز پيشگويي به كاهنان دست مي
سقراط اين هذيان را . داد ميآوردند كه از رويدادهاي روزهاي آينده خبر  زبان مي
يي از بزرگترين نعمتهاي موجود بين بشر  و سرچشمه، خشش آسمانيبه يك ب
  1.»كرد تفسير مي

زيرا اين حرف زدن القاي شيطان است نه ، سقراط در اين نظرش صادق نيست
آورد و هرگز نعمت الهي  وحي خداوندي و نعمتي است كه خداوند را به خشم مي

  .نيست
مردم از . يي دارد رت ويژهشه) هليوپوليس(در ديار مصر همچنين پرستشگاه 

ر مهمترين كارهايشان به آن جا هر سو براي راهنمايي و مشورت با كاهنان د
پيش از اينكه در جنگ ) تراجان(آمدند و مشهور است كه امپراطور روماني  مي

ي سرنوشت اين جنگ  هيأتي براي مشورت با كاهنان درباره، شركت كند) بريش(
به ، صدا به اين خواسته پاسخ دادند گويد كاهنان بي ميتاريخ ، به اين مركز فرستاد
به ، ي انگوري را بدون هيچ گونه تعليق يا شرحي ي شكسته اين ترتيب كه شاخه

                                           
 .18، التنبؤ بالغيب -1
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اين امپراطور در جنگ با يونان كشته شد و جسدش را . فرستادند) تراجان(سوي 
  1.»به روم بردند

  كاهنان عرب -2
و در ميان مردم عرب از ، پراكنده بودندكاهنان پيش از اسالم در جزيره العرب 

جويي و طلب راهنمايي در  مردم براي چاره، پايگاه اجتماعي وااليي برخوردار بودند
ضمن اين كه از امور غيبي و ، بردند تنگناها و امور پيچيده به آنها پناه مي

  .از آنها كسب اطالع مي كردند، دهد رويدادهايي كه در زمان آينده رخ مي
نام «: كند كه ز جابر بن عبداهللا انصاري نقل ميدر صحيحش ا بخاري

در اسلم و در هر ، خواستند يكي بود طاغوتهايي كه در جهينه از آنها قضاوت مي
  2.»آمد كاهناني بودند كه شيطان در قالبشان درمي، قبيله و هركوي همين طور

اران هم به عبادت و درمان بيم دست، اين كاهنان گذشته از آن چه ذكر شد
يكي از شاعران ، اند عربها اين امر را به تحقيق درشعرشان به ثبت رسانده، زدند مي

  :گويد عرب در اين باره مي
  فقلُت لعراِف الیمامه داوِنی             فإنَک إن داوَیتنی لَطبیُب

  .پزشكيبه پيشگوي يمامه گفتم مرا مداوا كن كه اگر اين كار را بكني حتماَ تو 
  :گري چنين سروده استعر ديشا

  د إن مها َشفَیانیـجعلُت لعّراِف الیمامه حکَمه                   و ّعراف جن
  فقاال َشفاَک اُهللا و اهللاِِ ما لَنا                    مبا محلت منَک الضلوع یداِن

، هر چه بخواهند، د اختيار دادم كه اگر مرا شفا دهندبه عراف يمامه و نج
ي تو  به خدا ما قدرتي بر آن چه در سينه :گفتند خدا تو را شفا بدهد، )فراهم كنم(

  .نداريم، هست
  .پيشگوي يمامه رباح بن عجله و پيشگوي نجد ابلق اسدي بوده است

بلكه زنان نيز ، البته كهانت و عرافت در ميان عربها تنها منحصر به مردان نبود
در عصر جاهلي اينها شناخته شده به اين كار دست زدند و از ميان كاهنان زن عرب 

                                           
 .39، التنبؤ بالغيب -1
 .8/251، نيز نگاه كنيد به فتح الباري ،ي صحيحش آورده است بخاري در حاشيه -2
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عفراء ، فاطمه دختر مرّ همدانيه، سلمي همدانيه، ظريفه الخير كاهن حمير: بودند
  .حمير و سجاح كه اين اخير ادعاي پيامبري كرد

خنافر بن توأم ، از مشهورترين كاهنان عرب در عصر جاهلي شق و سطيح
  .اند حميري و سواد بن قارب دوسي بوده

  سطيح اخبار شق و
مانند  - گويند چنان كه مي -شق به اين اسم نامگذاري شده به سبب اين كه

و  اما سطيح مانند تكه گوشتي بوده كه بر زمين افتاده باشد. ي انسان بوده است نيمه
در سطح قرار گرفته و پهن (به او سطيح ، از اين لحاظ گويي بر آن پهن شده است

  .اند نام نهاده) شده
تنها گوشت و عضله ، آدم سطيح نظير نداشت  در ميان بني «: يدگو ابن عباس مي

او مانند . جز در سر و چشمان و كف دستانش، استخوان و عصب نداشت، بود
جز ، هيچ عضوي نداشت حركت كند، شد لباس از پاهايش به طرف سرش تا مي

كرد و  باد مي، شد وقتي خشمگين مي: ي او گفتند همچنين درباره. زبانش
  1.»ستنش مي

و . سطيح نامش ربيع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان بود
بن ) يا أنمار(شق پسر صعب بن يشكر بن وهم بن افرك بن قسر بن عبقر بن أثمار 

  2.كه أنمار يا أثمار پدر بجيله و خثعم نيز بود. نزار بود
بن نضر پادشاه  توان به اين اشاره كرد كه ربيعه از جمله اخبار شق و سطيح مي

فالگيران و ، ساحران، لذا تمام كاهنان. يمن خوابي وحشتناك ديد و به شدت ترسيد
ام و به  من خوابي ديده: طالع بينان سرزمينش را دور خود گرد آورد و به آنها گفت

پس به من بگوييد معنا و تعبير آن ، شدت مرا ترسانده و سراسيمه كرده است
اما وي چنين . را برايمان بيان كن تا تعبيرش را بگوييمخواب ، بگو: گفتند. چيست

به تعبيرهايي كه شما ارائه ، اگر خوابم را بگويم: آنها را مورد خطاب قرار داد
داند كه پيش از  بنابراين تنها كسي تعبير آن را مي، كنيد اطمينان نخواهم داشت مي

                                           
 .8/251، البدايه و النهايه -1
 م. اختالف نظر در متن اصلي است -2
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يكي . ا بفهمد و بداندو تأويلش ر، اين كه من بگويم از خواب من خبر داشته باشد
، خواهد بايد به سطيح و شق خبر بدهد اگر پادشاه چنين مي: ن افراد گفتاز بين آ

  .و حتماً پاسخ پادشاه را خواهند داد تر از آنها نيست زيرا هيچ كس آگاه
پادشاه ، سطيح پيش از شق رسيد، بدين شكل بود كه پادشاه آنها را فرا خواند

، ام و سخت مرا آشفته و سراسيمه كرده است ناك ديدهمن خوابي هول: به او گفت
تعبيرش را نيز درست خواهي ، كه اگر درست بگويي، پس بگو آن خواب چه بود

اي كه  ي آتشي ديده تو شعله، كنم اين كار را مي: درنگ چنين گفت سطيح بي. گفت
روحي درخشيده و به زمينهاي اطراف دريا افتاده و هر ذي ) روي دريا(از تاريكي 

  .ي خود كرده است در آن جا را طعمه
پس بگو براي تعبير و تأويلش چه : كامالً درست بود اي سطيح: پادشاه گفت

سرزمين ي بين دو  هاي موجود در فاصله سوگند به افعي، معلوماتي داري؟ پاسخ داد
و مابين ابين و جرش ، گذارند به تحقيق حبشيها پاي بر سرزمين شما مي، سنگالخي

  .ورند آ ه تصرف خود در ميرا ب
اين كه خيلي دردآور و سخت ، جان پدرت اي سطيح: پادشاه به او گفت

پس بگو كي اين اتفاق خواهد افتاد؟ آيا در زمان من يا پس از ، خواهد بود براي ما
پادشاه . بيشتر از شصت يا هفتاد سال كه بگذرد، نه مدتي پس از زمان تو: آن؟ گفت

، خير: گذرد؟ جواب داد ت بر كشور دوام خواهد داشت يا ميآيا اين وضعي: پرسيد
شوند يا فرار  پس از آن مدت يا كشته مي، تا هفتاد و چند سال رفع نمي شود

ارم ابن ذي : دار كشتن و اخراج آنهاست؟ گفت چه كسي عهده: پرسيد. كنند مي
ادشاه دوباره پ. گذارد ورد و يك نفر را در يمن باقي نميش از عدن بر آنها مي 1،يزن

كنار ، خير: رود؟ سطيح پاسخ داد تش همچنان خواهد ماند يا كنار ميآيا قدر: پرسيد
پيامبري منبع خير و : برد؟ گفت ي اين پادشاهي را از بين ميچه كس: گفت. رود مي

اين پيامبر از چه : پادشاه پرسيد. شود احسان كه از جانب بلند مقامي به او وحي مي
                                           

يا به خاطر اين كه ارم ، اما او را ارم ذكر كرده، سيف بن ذي يزن است: آنچه معروف است -1
ا خواسته و ي، مشهوري است و خواسته او را اين چنين بيان و معرفي كند اسم شناخته شده و

 .است او را به ارم عاد در درشت هيكلي و تنومندي تشبيه كند
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مردي از نوادگان غالب بن فهر بن مالك بن : خواهد بود؟ گفت يي قبيله و طايفه
  .ماند و تا آخرالزمان پادشاهي در دستان قومش مي، نضر

روزي است كه نخستينها و ، آري: پاياني دارد؟ جواب داد، آيا روزگار: گفت
رسند و بدكاران به  نيكوكاران به گوهر خوشبختي مي، آيند آخرينها در آن گرد مي

دهي حقيقت  آن چه خبر مي: پادشاه به شگفتي پرسيد. نشينند روزي مي خاك سيه
، گيرد دمان و افق هنگامي كه مي سپيدههنگام و  سوگند به شب، بله: است؟ پاسخ داد

  .حقيقت است، آنچه به تو خبر دادم
از او هم ، همان سؤالهايي كه از سطيح پرسيده بود، سپس شق از راه رسيد

تا ببيند آيا مانند هم جواب ، سطيح را از او مخفي نگه داشتاما پاسخهاي . پرسيد
روي (اي كه از تاريكي  ديدهي آتشي  تو شعله، آري: شق هم گفت، دهند يا خير مي
، يي افتاده و هر جانداري را كه در آن جا بوده و تپه  بيرون آمده و در ميان باغ) دريا

  .ي خود كرده است طعمه
پادشاه فهميد كه هر دو يك جواب داده و ، ادهمچون شق نيز چنين جواب د

به زمينهاي « : سخنانشان يكي است با اين اختالف كوچك كه سطيح گفته بود
در «: و شق گفت» ي خود كرده است اطراف دريا افتاده و هر ذي روحي را طعمه

  .»ي خود كرده است طعمه، يي افتاده و هر جانداري را كه آنجا بود ميان باغ و تپه
اي شق كامالً درست گفتي اما چگونه آن را تأويل و : گاه پادشاه به او گفتآن 
، اند جان انسانهايي كه بين دو زمين سنگالخي به: كني؟ شق چنين پاسخ داد تعبير مي

و مابين اين ، شوند شوند و كوچك و بزرگ چيره مي سودانيها وارد سرزمين شما مي
اين بسيار ، جان پدرت اي شق: به او گفت پادشاه، كنند تا نجران را از آن خود مي

ا پس از افتد؟ آيا در زمان من ي پس بگو كي اين اتفاق مي، دشوار و دردآور است
سپس شخصي بزرگ و مهم شما را از آنها . خير مدتي پس از زمان تو: آن؟ گفت

اين : گفت. چشاند به شما مي ترين خفت و خواري را مي رهاند و سخت
، يي كه پست نيست و سهل انگار نيست ا بنده: ي است؟ پاسخ دادالشأن چه كس عظيم

  .گذارد در يمن و هيچ كس از آنها را باقي نمي، ي ذي يزن كند از خانه ظهور مي
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، خير: رود؟ گفت يا از بين مي، آيا قدرتش دوام خواهد داشت: پادشاه پرسيد
فضل حق و عدالت توسط پيامبري فرستاده كه بين اهل دين و، رود بلكه از بين مي
روز : گفت. ماند ميان قومش مي و پادشاهي تا روز داوري در. آورد را به ارمغان مي

روزي است كه فرمانروايان در آن روز پاداش داده : وي پاسخ دادداوري چيست؟ 
و مردم در روز تعيين  شنوند زنده و مرده مي، آيد و از آسمان نداهايي مي شوند مي

آن روز نجات و خيرو پاداش از آن كساني است كه ، شوند شده احضار مي
  .پرهيزگارند

گويي حقيقت دارد؟ شق  آن چه مي: الت شگفتي از او پرسيدپادشاه با همان ح
و پستي و بلنديهاي ، سوگند به پروردگار آسمان و زمين، آري: در پاسخ چنين گفت

  .يستآن چه به تو خبر دادم حقيقت است و هيچ شكي در آن ن، ميان آنها
لذا او فرزندان و . هاي شق و سطيح در درون ربيعه بن نضر نفوذ كرد گفته
به سوي عراق روانه كرد و ، آمد اش را با هر آن چه الزم بود و به كار مي خانواده

نوشت و آنها را ) خرداد(يي به يكي از پادشاهان ايران به نام شاپور پسر خرزاذ  نامه
  1.در حيره اسكان داد

ي خود از حافظ ابوبكر محمد بن  كثير در كتاب البدايه و النهايهحافظ ابن 
ا اسناد به مخزوم بن هاني ب) هواتف الجان(جعفر بن سهل خرائطي در كتابش 

و چهارده تا از ، كند كه ايوان كسري به لرزه در آمد مخزومي و او از پدرش نقل مي
در حالي كه پيش ، كردفروغ آتش ايران فروكش ، بالكنها و رواقهاي آن فرو ريخت

در (و موبدان ، ي ساوه فرو رفت آب درياچه، از آن هزار سال خاموش نشده بود
كشيدند و از  شترهايي رام نشدني ديد كه اسبهايي اصيل را به دنبال خود مي) خواب

كسري صبح وقتي از . ي دجله گذشتند و در سرزمين آنها پراكنده گشتند رودخانه
اما براي نشان دادن شجاعت خود بر ، خواب بسيار ترسيد از آن، خواب بيدار شد

لذا آنها ، آن صبر كرد سپس فهميد كه نبايد آن را از مرزبانان خود پوشيده نگه دارد
و دنبال آنها فرستاد و ، و بر تختش تكيه داد و تاجش را بر سر نهاد، را فرا خواند

                                           
 .2/162، البدايه و النهايه: ي اين داستان نگاه كنيد به نيز درباره، 18-15، ي ابن هشام سيره -1
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: ام؟ گفتند را فرا خوانده دانيد چرا شما آيا مي: گفت، چون نزد او فراهم رسيدند
  .كند پادشاه ما را باخبرمي، خير

و باري ، خبر خاموشي آتشها رسيد، گو بودنددر همان حال كه آنها در آن گفت
آن گاه به آنها خبر داد كه خوابي هولناك ديده و ، بر اندوه و نگراني او افزود

من نيز ، مت بادپادشاه به سال: موبدان در اين هنگام گفت. سراسيمه گشته است
ي شتران ديده بود برايش بازگو  او نيز رؤيايي را كه درباره. ام ديشب خوابي ديده

ن تري تواند باشد؟ موبدان كه آگاه اي موبدان اين به چه معني مي: پادشاه پرسيد. كرد
  .يي در سرزمين عربها خواهد بود واقعه: پاسخ داد، آنها بود

، ري پيكي به سوي نعمان بن منذر فرستادآيد كه كس از داستان چنان بر مي
وقتي كسري خواب خود . نعمان مردي دانا به اسم عبدالمسيح به نزد پادشاه فرستاد

بالفاصله كسري او ، عبدالمسيح به خبر سطيح اشاره كرد: و موبدان را براي او گفت
 هاي و هنگامي كه به آنجا رسيد سطيح آخرين لحظه، را به سوي سطيح روانه كرد

عبدالمسيح با چند بيت شعر علت آمدنش را براي او بيان ، گذراند زندگيش را مي
عبدالمسيح سوار بر شتري : و سطيح چون شعرش را شنيد سربلند كرد و گفت، كرد

به سبب ، پادشاه ساسان تو را فرستاده، قوي نزد سطيح كه پايش لب گور است آمد
كه شتراني رام نشده ديده كه ، نخواب موبدا، ها فروكش كردن آتش، لرزش ايران

  :كشيدند و از دجله گذشتند و در كشورش پراكنده گشتند اسباني اصيل مي
، كند و صاحب عصا ظهور مي، شود اي عبدالمسيح آن گاه كه خواندن زياد مي

آتش فارس خاموش ، رود ي ساوه فرو مي درياچه، شود دشت ساوه سرشار مي
زنان و مرداني از آنها به تعداد ، م نخواهد بودشام ديگر براي سطيح شا، گردد مي

پس از آن حادثه سطيح آخرين ، هر چه مقدر باشد بيايد، نشينند رواقها بر تخت مي
   1.نفسهاي زندگيش را بركشيد و جان سپرد

گروهي از سران شهر ، گويد كه سطيح يك بار به مكه آمد ابن كثير همچنين مي
در پاسخ آنها ، ي حوادث آخر الزمان پرسيدند ربارهو از او د، از او استقبال كردند

در ، شما اي مردم عرب: از من و از الهام خدا به من بگيريد و بشنويد: گفت
                                           

 .بخوانيد 2/268، داستان را به طور كامل در البدايه و النهايه -1
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هيچ دانش ، ها مانند هم شد است بصيرت و ديد شما و عجم، روزگار پيري هستيد
شها را درِ انواع دان، آيند به دنبال شما گروهي فهيم و با درك مي، و دركي نداريد

كشند و غنيمت  مردمان عجم را مي، رانند روميان را مي، شكنند بتها را مي، كوبند مي
  .گيرند مي

از اين ، رسد ي خود مي سوگند به جاودانه و آن كه به خواسته: سپس گفت
يغوث و فند را رد ، به راه درست مي نماياند، كند شهر پيامبري هدايتگر ظهور مي

آن گاه خداوند ، پرستد خدايي يكتا مي، جويد بيزاري مي از پرستش ضَدد، كند مي
از زمين رخت بربسته و ، گيرد با نام نيك او را از بهترين خانه به سوي خود بر مي

چون به امر ، زند پس از او راستگويي به جاي او تكيه مي، در آسمان درخشيده
ق نه بي انصافي در باز پس دادن حقو، كند با صداقت داوري مي، پردازد قضاوت مي

كارآزموده ، سپس شخصي بر آيين يكتاپرستي، و نه سبكسري هيچ در كارش نيست
دارد و يكتاپرستي را  ميهمانداري را پاس مي، شود و خوش اندام جانشين او مي

دادهاي پس از آن در زمان دنش و رويآن گاه از عثمان و كشته ش، دكن استوار مي
  .كند بعد از آن دوران ياد مي بني اميه و آشوبها و ناآراميهاي

ابن عساكر با سند اين داستان را به ابن عباس نسبت داده : ابن كثير مي گويد
  1.است

  كنند منابع غيبهايي كه شياطين وحي مي: مطلب پنجم

بيشترشان دروغ ، كنند شياطيني كه اخبار غيب و جهان ناپيدا را به كاهنان وحي مي
m  y  x  w  v  u   :فرمايد در اين باره ميپروردگار صاحب عزت . گويند مي

        ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡  �     ~   }  |  {  zl )٢٢١: شعراء 
خواهيد به شما بگويم شياطين بر چه كساني فرود مي آيند؟ بر هر  آيا مي« )٢٢٣ -

  .»كنند و بيشترشان دروغگويند به گوشها الهام مي، كاري شياد گناه

                                           
 .همان -1
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و به عنوان يك ، دروغ كه تاريخ آن را گرد آورده است از جمله اين سخنان
ادعاي دروغيني بود كه ، مانده ستي ننگي بر پيشاني كاهنان و طالع بينان  لكه

تواند پيش از رسيدن انجير و انگور شهر عموريه را فتح  گفتند خليفه معتصم نمي
مان به جنگ و بينان به معتصم توصيه كردند كه در اين ز به همين خاطر طالع، كند

ها و ترهاتشان وقعي ننهاد و با توكل بر پروردگار  اما خليفه به گفته، قتال نرود
خداوند دروغ طالع بينان را فاش ساخت و ايمانداران را عزت ، رون رفتبي

اين پيروزي فتح در ، به تحقيق كه مسلمانان آن شهر محكم را گشودند، بخشيد
كه روميها خوارش كرده بودند و او فرياد برآورده زني مسلمانان بود  پاسخ به فرياد

  !وامعتصماه: بود
 1كرد ي مسلمانان را همراهي مي شاعر توانا ابوتمام در اين فتح عموريه خليفه

يي غرا  آن پيروزي را با قصيده، شاعر 2هـ آن را فتح كرد222معتصم در سال 
از ، ع بينان پرداخته استپردازيهاي طال كاري و دروغ در آن به نابه، جاودانه كرده
  :اش چند بيت ذكر مي كنيم ابيات قصيده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .است) تركيه امروزي(تول شهري استوار در انا: عموريه -1
 .حوادث اين سال، نگاه كنيد به ابن اثير -2
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  :يعني

ي آن جدي و  راستگوتر است لبه) ي طالع بينان(شمشير در خبر دادن از كتابها 
  /.كند شوخي را از هم جدا مي

پشت آن  در، هاي سفيدند نه مانند كتابها ورقهاي سياه داشته باشند داراي رويه 
  /.شك و ترديد به كناري نهاده شده است

نه در هفت ، استهاي شهاب مانند بين دو سپاه  دانش در درخشش نيزه 
  /.ستاره

كجاست روايت و بلكه كجاست ستارگان و چه دروغ و زخرفي در مورد  آن 
  /.اند؟ ساخته

ر گويند كه چون به آن بينديشي د ي و نامفهومي سخناني تكه پاره ميبا گنگ
  /.حقيقت چيزي قابل ذكر نيست

كردند حوادث عجيب روزگار و تكان دهنده در خود دارد و در   گمان مي 
  /.صفر يا رجب است

دار پديدار  ي غربي دنباله مردم را از مصيبت سختي ترساندند وقتي ستاره
  /.گشت

كه برخي خود دگرگون شده و برخي ، و برجهاي باال را به چشم نماياندند
  /.نشده بود

هر چه بر سر بتها و ، اگر حتي يك بار كاري را پيش از وقوع بيان كند
  /.ماند آمد پنهان نمي ها مي صليب

نود هزار نيروي جنگي مانند شيران جنگي عمر آنها را به پايان رساندند پيش 
  /.از اين كه انجير و انگور برسد
و واالتر از آن است  باالتر، بود) يا بزرگترين پيروزيها(اين پيروزي فتح الفتوح 
  /.ها جاي بگيرد يا گنجانده شود كه در نظم شعر يا در خطبه

ن در لباسهاي شود و زمي فتحي بود كه درهاي آسمان براي آن گشوده مي
  /.گردد ي خود ظاهر مي تازه
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گيرد و  ي معتصم بود كه به كمك خدا انتقام مي اقدام سنجيده و تيزهوشانه
  /.ل به اوستمنتظر ديدار خداوند و ماي

اند كه طالع آن  گويند طالع بينان هنگام ساخت بغداد ادعا كرده تاريخ نگاران مي
ي در آن نميرد و اين امر شايع گشت تا اين كه ا كند كه هيچ خليفه چنان اقتضا مي

  :يكي از شاعران در شعري اين خبر را به منظور تبريك گفت

  
  

ش كه مردن تو در آن اتفاق مباركت باد شهري كه چنين مقدر شده براي
  /. افتد نمي

  .احكام طالع زمان خود اقتضا كرده كه هيچ امامي مرده در آن ديده نشود
خليفه مهدي در ماسبندان و ، و از قضاي روزگار مرگ منصور در مسير مكه

اما اين ، هادي در عساباد و رشيد در طوس اين پندار را در اذهان مردم قوي كرد
و هنگامي كه مأمون امين را در خيابان باب األنبار به قتل رساند ، دروغ بر باد رفت

  :يكي از شاعران وقت در اين باره چنين سروده، دروغ بودن آن آشكار گشت

  
  

  /.دروغ گفت آن طالع بين در پندارش كه به ناروا به بغداد نسبت داده بود
ارد نيز تصديق به جان خودم كشته شدن امين در آن دروغ آنها را در ساير مو

  /.كند مي
... مكتفي و ناصر و، متوكل معتضد، پس از آن نيز جماعتي از خلفا مانند واثق

  1.در بغداد وفات يافتند
همچنين طالع بينان ادعا كردند كه دعوت فاطميين در قاهره به غير از خودشان 

بني بر اين ادعا م. هر چند بر سر زبانهاي مردم عرب و غيرعرب هم بيفتد، رسد نمي
هاي طالع آن هنگام بناي قاهره در نهايت استواري و پايداري  ين بود كه ستارها

ي آنها  طالع بينان را جمع كرد و به همه) سيسيلي(فرمانده جوهر صقلي . بودند
                                           

 .67ص، التنبؤ بالغيب -1



  
  
  

   دنياي سحر و شعبده بازي                                                         288
 

و به ، هاي آن را عملي كرده و تحكيم بخشند دستور داد احداث رصدخانه و طرح
و آن قدر بيدار و آماده  ده سنگ اساس را نگذارندبناها دستور داد تا به آنها گفته نش

، ي قاهر كه همان زحل يا مريخ بود باشند كه همراه و همزمان گردند با طلوع ستاره
  .عاقبت هنگامي كه طالع بينان دستوردادند اساس كار گذاشته شد

بعدها ادعاي طالع بينان مورد تأكيد قرار گرفت وقتي مردم ديدند اسدالدين 
اش صالح الدين ايوبي دعوت فاطميه را كه ملكشان  پس از او برادرزاده شيركو و

اما در نهايت هنگامي كه صالح الدين ، براي آنها محفوظ نگه داشتند، زايل شده بود
دروغ طالع بينان براي همگان آشكار ، دعوت را به نفع بني عباس واگذار كرد

  1.گشت
است كه علي بن ابي طالب هنگامي ديگر اين كه شيخ االسالم ابن تيميه آورده 

اي : خواست به جنگ خوارج برود يك نفر طالع بين پيش او آمد و گفت كه مي
ماه در برج عقرب است و اگر در اين زمان به جنگ ، به اين سفر نرو، اميرالمؤمنين

با ايمان و اعتماد به خداوند و : علي گفت، خورند يسپاهيانت شكست م، بروي
حضرت علي به جنگ . رويم منظور روشن شدن دروغ تو مي و به توكل بر او

چون  تمام خوارج را به ، خوارج رفت و سفري مبارك و پيروزمندانه داشت
زيرا جنگ با آنان به فرمان ، هاي او بود و اين از بزرگترين شادي، هالكت رساند

  2.بود صپيامبر
ن وسطي بود در قرو) جوهر ستوفلر(پيشگويي ، يكي ديگر از دروغهاي بزرگ

، نوردد طوفاني سهمناك و ويرانگر مانند طوفان نوح جهان را در مي، كه خبر داد
  3.ها پناه ببرند تا هنگام سيل به آن، مردم به سرعت به ساخت كشتيها دست زدند

بيشتر ، اند همچنين آن شيادان در بسياري از دورانها به پايان جهان خبر داده
چنان ، فرا مي رسد) م999(بودند كه پايان جهان سال  طالع بينان در زمان خود گفته

و حاجيان از آن جا بيرون آمدند ، كه اين دروغ بزرگ مردم اروپا را متأثر كرده بود
                                           

 .67ص، التنبؤ بالغيب -1
 .231ي  ي شماره مسأله، 1ج، شيخ االسالم، الفتاوي الكبري -2
 .83ص، التنبؤ بالغيب -3
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و به خاطر فراواني شمارشان ، نهادند) سرزمين بعث(و روي به سوي بيت المقدس 
ه آنها تمام دارايي و اند ك تاريخ نويسان آورده. آمدند مانند لشكر سهمگين به نظر مي

به فروش ، ي دنيا را پيش از اين كه اروپا را به جا بگذراند مايملك خود از جيفه
  .رسانند
در آن زمان مردم ساختن و برافراشتن ساختمانهاي عمومي يا تعمير آن را رها  
در حالي كه پايان جهان ، يي به آباداني بپردازند زيرا آنها ديگر به چه انگيزه، كردند

ات و نتيجه اين بود كه بسياري از آن تأسيس، ي دو كمان يا كمتر بود  به اندازه
ها  حتي كنيسه، شان نابود شدندبيشتر. ي به كام نيستي فرو رفتندساختمانهاي عموم

  .ها از اين سرنوشت فجيع رهايي نيافتند و عبادتگاه
ه راه افتادند دينمداران و بردگان به سوي بيت المقدس ب، سواران، فرمانروايان

، دادند رفتند و سرود و ترانه ها سر مي همه با فرزندان و همسران خود مي
 هر لحظه در اين انتظار، چشمانشان رو به آسمان سرشار از ترس و نگراني و تضرع

  1.»آسمان دهان باز كند و مسيح از آن فرود آيد، بودند
ز مردم از تصديق اين وجود هنگامي كه دروغ داعيان غيب برمال گشت با با

نان هر چند وقت يك بار كسي سر چنين افتراهايي دست برنداشتند و همچ
كند فرا  ان جهان در تاريخي كه او مشخص ميپاي، آورد و ادعا مي كرد ميبر
  .رسد مي

  2بيني و كهانت در اين عصر انتشار طالع: ششممطلب 

از پيشگوييها و  يليبينان و شيادان و مدعيان غيب با س با آغاز سال جديد طالع
بر سر جهانيان ، دهد انتظارهاي خود از آن چه در يك سال آينده در جهان روي مي

                                           
 .84، التنبؤ بالغيب -1
 28، 205ي  در شماره، ي المسلمون ه نشريهاين موضوع از نوشتاري ارزشمند گرفته شده ك -2

  .م منتشر كرد1989 ژانويه 6، هـ1409سال ، جمادي األولي
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و ، گيرد و ادعا مي كنند به زودي جنگي بين فالن كشور در مي... آورند يورش مي
  .شود و آرامش فالن منطقه به هم مي ريزد فالن هنرمند زن طالق  داده مي
روند كه آينده و  ريهاي خود چنان به پيش ميبسياري از آنها در فريبكا

، اند گويند متولدين برج جدي خوشبخت مثالً مي. كنند سرنوشت برجها را تعيين مي
و ديگر ... اند و روزهايي مبارك و روزهايي نحس... اما متولدين برج جوزاء بينوايند

  .اوهام سيل آسايشان
خوب كشورها از مسافران ار در كنار استقبال بسي... ي ديگر در اروپا نمونه

يك شغل ديگري به ، عرب كه به منظور درمان يا كار به آن كشورها مي روند
اند به خوبي در  و اشخاص بدحساب و ناجوانمرد توانسته... ، تازگي پيدا شده

به طوري كه اكنون . از آن شغل استفاده كنند، جذب پولهاي جيب مسافران عرب
ستاره يا ، ي آينده از طريق كف صصي براي مطالعهوجود بسياري از مكانهاي تخ
  .ببسيار عادي و طبيعي است، ورقهاي بازي يا حتي فنجان

و ) ريگان(در اروپا همچنين اعالم شد كه رييس جمهور وقت آمريكا 
طالع بين در مشخص كردن و نوشتن جدول » جوان كويجليِ«از ) نانسي(همسرش 

كه اين خود تأثير بسياري در ، ك گرفتندكارهايشان و اتخاذ برخي تصميمها كم
و چطور تأثير نداشته  افزايش ملي و مردمي بودن طالع بينان به طور كلي داشت

به كمك خواستن از طالع ... در حالي كه رئيس بزرگترين كشور دنياي متمدن، باشد
  !برد بينان پناه مي

ريگان و نانسي و عكس  كردند بسياري از آنها از اين فرصت به خوبي استفاده 
گذشته از اين . و آن زن پيشگو را در نماي محل كار و ساختمانهاي خود آويختند

ي ريگان و  نه تنها مراجعه) از ول ستريت تا كاخ سفيد(» رونالد ريگان«كتاب 
بلكه پرده از پناه بردن بسياري از رؤساي كنوني و ، نانسي به طالع بينان را نشان داده

  .برداشته است، طلبي از پيشگويان كمكي كشورها به  گذشته
يسي نيست كه همسرش پس از تالش براي ئاكنون پيداست كه ريگان تنها ر

اش به مشورت با پيشگويان  براي فعاليتهاي آينده، ترورش توسط جواني هوسباز
بلكه مشخص شد كه راجيف گاندي هنگامي كه از موج خشكسالي ، پناه برده است
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همان . به همان اقدام توسل جست، نااميد شد، برگرفته بودشديد كه كشورش را در 
يس ئطور كه سياستمداران تايواني براي مشخص كردن بهترين روز براي دفن ر

  .با آنها مشورت كردند» شيانگ شنگ كو«جمهور فقيد 
مرتباً با روحانيون و » سوهارتو«همچنين است كه رييس جمهور اندونزي 

و عالوه بر آن يكي از آنها به صورت تقريباً  ...گذاشت شعبده بازان جلسه مي
  .هميشگي در كاخ رياست جمهوري ساكن بود

و ، گرفت همانطور كه گفتند انديرا گاندي از ستارگان راهنمايي و مشورت مي
  .وزير پيشين هند موراچي ديساي نيز نخست

يس جمهور اسبق فرانسه جيسكار ديستان با يكي از ئاخيراً معلوم شد كه ر
  .م مشورت كرده است1981ي انتخابات رياست جمهوري سال  طالع بينان درباره

و دستمزد با ، تري هستاند مادام كه مش دريافته» ها خواجه«به خاطر اين كه 
برخي افراد ، وهم و پندار به مردم تزريق مي كنند، شود ارز كمياب پرداخت مي

رونيكي ويژه طرح اكتبين  طلب ابتكار عمل به دست گرفته و يك طالع فرصت
ازدواجهاي ناموفق و موفق را ، اين پيشگوي الكترونيكي ظريف كار. اند ريزي كرده

ي يك دستگاه  اين دستگاه به اندازه... كند تعيين و همسر مناسب را انتخاب مي
ي رواني و يك  يك دوره، فكرش برمبناي يك دوره زندگينامه، ماشين حساب است

ي كار با آن چنين است  شيوه... شود تولد انسان شروع ميي عصبي است كه از  دوره
يك ، كه با وارد كردن تاريخ تولد دستگاه سه دوره را براي شخص حساب مي كند

و بر اساس اين ... ي سوم متغير است ي دوم هر ماه و دوره دوره، روز 90دوره هر 
طوري كه  به... كند ها روزهاي تكامل عصبي و آرامش ذهني را تعيين مي دوره

دجال «شخص مي تواند تصميمات بزرگ و مهم و كارهاي بسيار ديگري كه اين 
  .اتخاذ و عملي كند، كند مشخص مي» الكترونيكي

هاي ديگر مرتبط با  بيني و شغل هاي طالع در فرانسه انجمني از صاحبان پيشه 
كه  طالع بيني بيشتر از آن، اعضاي اين انجمن ادعا دارند، آن تشكيل شده است

توانند با  اند مي و مدعي علمي براي پيشگويي باشد علمي است براي تفسير
بيني طبعاً به كشورهاي پيشرفته محدود  كار طالع، گذشته را بشناسند، نوسانات بدن
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براي مثال در كشوري ، حتي كشورهاي عربي نيز طالع بينهايي دارند... شود نمي
  !وجود دارد هزار كف بين زن 16مانند مغرب چيزي حدود 

بازان و محل كارشان در غرب بيشتر در محله هاي  هاي ساحران و شعبده خانه
چنان كه شهر يا . در مصر نيز چنين است. ..فقيرنشين روستاها و شهرها تمركز دارد

باز كند و » دستمال«تواند  شناخت غيب كه مي حتي روستايي از كف بين يا مدعي
  !لي نيستخا، روح سرگرداني را احضار كند

يي بين اجسام آسماني و اجسام بشري وجود  كنند رابطه طالع بينان ادعا مي
ي  توانيم حال و آينده و حتي گذشته مي، اگر اين رابطه را تفسير و تأويل كنيم، دارد

وضعيت خورشيد و ماه و ستارگان در هنگام تولد شخص ! انسان را بشناسيم
بين به كار پيشگوييها  طالع. د داشتواهي واضحي با شخصيت و زندگي او خ رابطه

ها و  كه بر آن جايگاه ستاره... هاي برجها ي نقشه و دروغ پردازيهاي خود به وسيله
برجها دوازده تا . پردازد مي، كند يخ تولد هر يك از افراد بشر را مشخص ميتار

  .هستند و هر يك تاريخ و نشان ويژه و متمايز خود را دارد
ييها و ادعاها كه به حقيقت جهل طالع بينان و اين كه هر گو از آخرين بيهوده

پيشگوييهايي است كه ... دهد نشان مي، جز مشتي حرف مفت نيست، گويند چه مي
  اما آنها چه گفتند؟، عالم كردند) 1988(اين شيادان براي سال گذشته 

 88آمده كه سال  - كه عادت سالهاي اخيرشان است –در آغاز پيشگوييهايشان  
يك طالع بين زن . و كنت صوفيه خواهد بود، بدون شك شاهد طالق شاهزاده ديانا

يا ، ادعا كرد شاهزاده ديانا در روزهاي آينده تصادف مي كند» باربرا«ديگري به اسم 
  .ها اتفاق نيفتاد طبعاً هيچ يك از اين، يك عمل جراحي زيبايي خواهد داشت

اهزاده كارولين چهار دو قلو خواهد بيني كرد ش پيش» جلوب«ي  طالع بين مجله
اما نشنيديم كه ، داد يك دجال ديگري از رسوايي در اميرنشين موناكو خبر. آورد

  .هيچ يك از اين دروغ و بهتانها اتفاق بيفتد
گويي بود با تأكيد اظهار داشت كه رئيس فيدل  زني شياد نيز كه مدعي غيب

جالب اين است كه او اعالم ، ابدي آسا از مرگ نجات مي كاسترو به شكلي معجزه
با يك بلوند  كند و را ترك مي» ريسا«كرد رهبر شوروي گورباچف همسرش 



  
  
  

   293                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

 وقوعز هم هيچ كدام از اين موارد با. كند ازدواج مي، سال دارد 19هواپيما كه 
  .تنياف

ي  سون و دياناروس از يك حادثههمان زن در پيشگوييهاي خود افزود كه جاك
يك پيشگوي ديگري به . برند در نيويورك جان سالم به در مي اكآتش سوزي هولن

ي خويش را فاش ساخته و ادعا كرده بود  بيهوده ن ديكسون پيشگوييهايياسم ج
تر خواهد  ي هشتاد شاهد نابودي بشريت و پيدايش آن به شكلي روحاني كه دهه

  !كند رميانه انقالبي در جهان ايجاد ميو يك نفر از خاو، بود
بلكه يك نفر از آنها مدعي شد كه كشوري ثروتمند ، ه اين بسنده نكردندتنها ب

اصالً . كند در ذخاير نفت در خاورميانه در ماه مارس عليه چين اعالن جنگ مي
يي اين حرف را زده  توانم بفهمم اين طالع بين به چه علت و از روي چه نشانه نمي
ج در هر گوشه و كنار جهان همان طور كه به وجود يك بيماري پوستي بغرن، بود

ه ئدر پيشگوييها چيزهايي معماگونه ارا، طالع بينان مانند عادت هميشگي. معتقد بود
گيري  انتخابات رياست جمهوري آمريكا شاهد كناره: يكي از آنها گفته بود. كنند مي

يكي از سياستمداران برجسته به خاطر چاپ عكسي از او با لباس زنانه در يكي از 
  !طبيعي است كه باز حتي يك مورد از اين دروغها پيش نيامد. خواهد بود، اه نشريه

طبق  –م مي بينيم چندين طالع بين 1983اگر اندكي به گذشته برگرديم به سال 
ي بريتانيا از  دادند كه ملكه خبر -(!)كند حسابهاي فلكي دقيق خود كه خطا نمي

همان طوركه . لز بر تخت بنشيندعهد چار كند تا پسرش ولي گيري مي سلطنت كناره
اعالم كردند رئيس جمهور  فرانسوا ميتران به زودي به خاطر بيماري ناچار به ترك 

  !و اين كه اتحاد شوروي به ايران حمله مي كند! شود ميصحنه ي سياست 
  جا دارد بپرسيم آيا چيزي از اينها تحقق يافت؟

طالع بينان و پيشگويان از خود آورترين پيشگوييهايي كه  شگفت، اما با اين همه
، كه دو سال از آن گذشته 1986اند اين است كه پايان امسال با آغاز سال  ابراز داشته
جاي  خود گفته بودند زمين ناگهان از مدار خود در پيشگويي ناب! خواهد بود
ها به طور كامل ناپديد شده و آتشفشانها زمين را با  و تمام قاره، شود منحرف مي

ي دنباله دار هالي  اين همه به سبب ظهور ستاره. سوزاند دات روي آن ميموجو
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ي زمين بسيار  و اين ستاره براي ساكنان كره. آيد سال يك بار مي 76است كه هر 
م هم سپري شد  88و  87گذشت و به دنبال آن  86شكر خدا سال . خطرناك است

  !دهاي نابجا روي ندا زي از اين حرفها و گفتهو چي
نظر مي رسد طالع بينان از اموري خبر مي دهند كه با طبيعت گرايشهاي به 

يكي از اين پيشگوييها اين بود كه طالع بينان ، سياسي سازگاري داشته باشد
بدون شك شاهد برانداخته شدن دو حكومت كوبا و  1987امريكايي گفتند سال 

در شمال » اطلنتس«قود ي مف و آثار قاره، خواهد بود، نيكاراگوا پس از وفات كاسترو
نه تنها اين بلكه . گردد ي شديد پديدار مي ي يك زمين لرزه اقيانوس اطلس در نتيجه

ي آن حجمش به نصف حجم   كند و در نتيجه با يك شهاب يزرگ برخورد مي
براي نجات نژاد بشر بر » تبت«انساني از  1987و در سال ! يابد كنوني آن كاهش مي

  !گوييها روي داد؟ سيد آيا حتي يك مورد از اين پرتباز بايد پر. خيزد مي

  گيري سياستمداران از طالع بينان و غيبگويان  بهره
رسيدن به  ها و رجال سياسي در گذشته و هنوز هم از طالع بينان براي اجراي طرح

پس شگفت نيست كه بسياري از آنها در برخي ، كنند اهداف خود استفاده مي
خواهند بر رهبران و  شوند و از آنها مي كومت خريده ميكشورها از سوي افراد ح

  .تأثير بگذارند، مردماني كه به آنها باور دارند و پيشگوييهايشان را تصديق مي كنند
ي دست سياستمداران با  بسيار پيش آمده كه پيشگوييهاي ساحران ساخته

حقيقت را  تا - شكست لشكرها و به گمراهي انداختن مردم، تجربه در نابودي ملتها
  .بزرگترين  اثر را داشته است - ندانند

م 23/5/1988به تاريخ » القبس«ي  در لندن پخش و نشريه) كونا(در خبري كه 
آمده بود كه رييس جمهور آمريكا رونالد ريگان تنها سياستمداري نبوده ، چاپ كرد
  .هاي طالع بينان را در امور كشوري به كار گرفت كه توصيه

ي  يي به روزنامه بنگاه اطالعات مركزي آمريكا در نامه يشينيك جاسوس پ
نوشت كه اين بنگاه تالش كرده است با پيشگوييهاي دروغيني بر سران و » تايمز«

  .رهبران جهان سوم تأثير بگذارد



  
  
  

   295                                           دنياي سحر و شعبده بازي  
 

يس جمهوري ئر، نوشت، كه ناظر بخش عمليات جهاني بود» مايلز كوبالند«
احمد سوكارنو و رهبر آلماني محمد  غنا كوامي نكروما و رييس جمهوري اندونزي

ها كه بنگاه اطالعات مركزي  هاي ستاره و همه را با موفقيت از طريق نقشه شيخ
  .تحت تأثير قرار داده است، او داده استآمريكا به 

كوبالند اعالم كرده بود توانسته نكروما را به سفر چين قانع كند تا هنگامي كه 
او از ميدان ، زند دست به كودتا مي، زمام قدرت براي قبضه كردن) انكراه(ژنرال 

  .حوادث به دور باشد
هنگامي كه ) جون فوستر داالس( مدير اطالعات مركزي آمريكا در آن زمان

هاي همانند براي كارمندان رييس جمهور در كاخ سفيد در راه بوده  برد كه نقشه پي
  .فرماني به بسته شدن آن بخش صادر كرد، است
ي تايمز كارشناس تبليغاتي بريتانيا  ديگري به روزنامهي  در نامه 

نروژ و   اظهار داشت او براي  نابود كردن نيروهاي آلماني در) سيرپيترتينانت(
  .بينان استفاده كرده است ي جنگ جهاني دوم از اقدامات طالعدانمارك در سالها

يي پخش ني بريتانيانيز كه كارگزارا» ها بپرس از ستاره«مجموعه كتابهاي 
ي بيماريهاي صعب العالجي مثل تيفوئيد و دوزنتاريا  آموزشهايي درباره، اند كرده

  .ي روسيه در بردارد براي ناتوان كردن سربازان آلمان از خدمت در جبهه

  راز راستگويي كاهنان در بعضي موارد: مطلب هفتم

يان دروغ ممكن است بگويند درست است بيشتر اخبار كُهان و طالع بينان و پيشگو
ايم كه برخي خبرهايشان اتفاق افتاده و مصداق  اما ما شنيده و ديده، و بهتان است

م وقوع طاعوني 1563سال ) تيخو(از جمله يك طالع بين به اسم . پيدا كرده است
  .پيشگويي كرده بود، م فرا گرفت1665ي اروپا را در سال  كه همه

همان سال وفاتش  را در )گوستاو ادولف(نام مرگ ) جون دي(طالع بيني 
  1.پيشگويي كرد
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چند سال قبل از ، م لندن را در نور ديد1666سوزي كه سال  طاعون و آتش
  1.وقوع آن پيشگويي كرد

خبرهاي زيادي را ، كه از مشهورترين پيشگويان اروپاست) نستراداموس(
ا و بسياري خبرههنوز براي شناسايي )  ها سده: القرون(پيشگويي كرده است كتابش 

قرآن كريم و سنت . حوادثي كه در اين جهان اتفاق مي افتد به آن مراجعه مي شود
  .پرده از راز راستگويي اين پيشگوييها در برخي موارد برداشته است صپيامبر

توانند خبرهاي آسمان را  از جمله متون ديني حاكي از اين است كه شياطين مي
اين پديده پيش . بشنوند، كند بحث مي دث هستي پيش از وقوع آنهاي حوا كه درباره

آسمان بيشتر حفاظت ، هنگامي كه پيامبر مبعوث شد. از مبعث پيامبر بسيار بود
پروردگار از جن برايمان . يافتشد و قدرت شياطين بر استراق سمع كاهش  مي
m  £  ¢  ¡  �  ~   }  |{  z  y  x    w  v : گويد كه آنها گفتند مي

¤l )االن هر كس ، نشستيم جايگاههايي براي استراق سمع مي ما بر«) ٩: جن
: فرمايد درجايگاهي ديگر قرآن مي» يابد ميشهابي را در كمين خود ، گوش دهد

m  U  T  S   R  Q  P  Ol )مگر كسي كه پنهاني گوش فرا « )١٨: احلجر
m    z  y  x : گويد همچنين مي» كند دارد كه آن هم شهابي روشن دنبالش مي

  {     d   c  b  a  `_  ~  }   |l )آسمان دنيا را «) ٥: ملك
به چراغهايي آراستيم و آنها را براي راندن شياطين قرار داديم و عذاب آتش را 

  »برايشان آماده كرديم
براي ، متون حديث از يك جهت براي شرح و توضيح متون قرآني آمده است

وقتي : فرمود صپيامبر خدا«ه نمونه در صحيح بخاري از ابوهريره روايت شده ك
ماليكه براي نشان دادن اطاعت از فرمان ، دارد خداوند كاري را در آسمان مقدر مي

و چون . يي صاف زنند مانند زدن زنجيري بر صخره الهي بالهايشان را بر هم مي
: گويند پروردگارتان چه گفت؟ به پرسنده مي :گويند مي، شود دلهايشان كشف مي
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، بدين ترتيب آن كه گوش فرا گرفته، ي بزرگ ت بلند مرتبهو اوس حق گفت
اينها طبقه طبقه بر روي يكديگر هستند آن را متمايل كرد و انگشتانش را ، شنود مي

او هم به ، شنيد و آن را به نفر پاييني القا مي كرد و حرف را مي از هم بازگذاشت
پيش از آن كه  -وند چه بسادر اين ر، رسيد نفر پايين تا به زبان ساحر يا كاهن مي

و چه بسا پيش از اين كه برسد آن را  شهابي فرار برسد و مانع شود - القايش كند
آيا فالن روز اين : لذا گفته مي شود، و با آن حرف هزار دروغ مي گفت، القا كند

باور ، شد با آن كلمه كه از آسمان شنيده ميطور و آن طور به ما نگفت و اين چنين 
  .كرد مي

از (يكي از ياران پيامبر : در صحيح مسلم از ابن عباس نقل شده كه او گفت
و ناپديد  يي پرتاب شدا گفت آنها شبي با پيامبر نشسته بودند كه ستاره) انصار

وقتي : ؟ماذا کنتم تقولون فی اجلاهلیه إذا ُرمی مبثل هذا: (به آنها گفت صگشت پيامبر
: اب دادندجو) گفتيد؟ شما چه مي، شد در عصر جاهليت چنين چيزي پرتاب مي

 .آيد امشب مردي بزرگ به دنيا مي: گفتيم ولي ما مي، دانند خدا و پيغمبرش بهتر مي
فإّنه ال ُیرمی هبا ملوت أحد و ال : (پيامبر فرمود. يا امشب مردي بزرگ از دنيا رفت

، وندش خاطر مرگ يا زندگي كسي پرتاب نميپس بدانيد كه اينها هرگز به  :حلیاته
سپس اهل ، گويند حامالن عرش تسبيح مي، اما پروردگار وقتي كاري انجام دهد

تا تسبيح به اهل آسمان اين دنيا ، گويند تسبيح مي، آسمان كه پس از آنها قرار دارند
پروردگار چه گفت؟ : گويند وم به حامالن عرش ميي د سپس افراد مرتبه، برسد

تا خبر به ، دادند آسمانها به همديگر اطالع مي و اهل دهند بدين سان به آنها خبر مي
و به سوي سرپرستان  دادند در اين جا جنيان پنهاني گوش مي، آسمان اين دنيا برسد
به شكل خودش  بنابراين هر چه، رفتند و آن را مي گفتند و دوستان خود مي

  1).كردند اما آن را كم و زياد مي. آوردند حقيقت بود مي

                                           
ي اين حديث  ؛ ترمذي درباره5/362ترمذي ، 22290ي حديث  شماره، 4/1750، صحيح مسلم -1
 .حديث خوب و صحيحي است: گويد يم
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ي  از پيامبر خدا درباره«: اند كه گفت عايشه روايت كردهبخاري و مسلم از 
آنها ، اي پيامبر خدا: گفتند) چيزي نيستند :لیسوا بشیٍء: (كُهان سؤال شد جواب داد

: آيد؟ پيامبر فرمود و درست در مي، زنند ي چيزهايي با ما حرف مي گاهي درباره
: فیحلطونَ معها مأته کذبهفیقذفها فی أذن ولیه ، یجنتلک الکلمه من احلق یخطفها (

و آن را به گوش سرپرست و دوستش ، شنود كلمه اي است كه جني از حق مي، آن
  ).آميزند  رساند و صد تا دروغ به آن مي مي

آنرا در گوش : فیقرقرها فی أذن ولیه کقرقره الدجاجه: (در روايتي افزوده است
فيقرها في أذن : (يگريدر روايت د) خواندن مرغخواند مانند صداي  سرپرستش مي

  ).خواند مانند صداي مرغ آن را در گوش سرپرستش مي: وليه قرّ الدجاجه
: و العنان -املالئکه حتّدث فی العنان: (بخاري درروايت ديگري چنين آورده است

فتقرها فی أذن الکاهن کما شیاطین لباألمر یکون فی السماء؛ فتسمع ا -الغمامالکلمه 
ي كاري كه در آسمان صورت  ماليكه درباره: زیدون فیها مائه کذبهفی، قّر القارورهُت

شنوند و آن را در گوش كاهن  شياطين كلمات آنها را مي: كنند صحبت مي، گيرد مي
و صد تا دروغ به آن اضافه ، خوانند مانند صداي شكسته شدن شيشيه باز مي

  1).كنند مي
ز آن شياطين از استراق ممكن است بپرسند اين پيش از بعثت بوده اما پس ا

بلكه ، شياطين به طور كامل و قطعي منع نشدند: پاسخ اين است! سمع ممنوع شدند
  .حراست آسمان بيشتر شد و بدين ترتيب استراق سمع آنها كمتر شد

اما ، درست گويي كهان پيش از اسالم بسيار زياد بود« 2:گويد ابن حجر مي
آسمان از ورود شياطين منع وحراست ، هنگامي كه اسالم آمد و قرآن نازل شد

ماند كه نفر بااليي  بنابراين از استراقشان تنها اين مي، گشت شهاب پرتاب مي، شد مي
ي  آيه، كرد و پيش از اين كه شهاب به آن برسد به پاييني القا مي ربود كلمه را مي

                                           
 .5/63: ابن اثير، صولجامع األ -1
 .10/217، فتح الباري -2
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مگر « )١٠: صافات( m  y  x  w  v   u  t  sl : قرآن به اين اشاره دارد
  .»شود ن كس كه پنهاني و ناديده گوش دهد كه شهاب فروزاني بر آن شليك ميآ
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  مبحث سوم
  فال بد و بدبيني

  تعريف فال بد و بدبيني: مطلب نخست

عرب كالغ و ، است و از طير مشتق شده است) بدبيني(همان تشاؤم ) فال بد(تطير 
تقد بودند مانع خير و مع نسبت به آن بدبين بودندگرفتند و  أخيل را به فال بد مي

  .است
رفت اگر  در ميان مردم عصر جاهليت وقتي كسي براي كاري بيرون مي

دانست و  داد و آن را مبارك مي ادامه مي، ديد كه به سمت راست بپرد يي را مي پرنده
فت و بر گر مي) تطير(به فال بد ، كرد اما اگر به سمت چپ پرواز مي، كرد تفأل مي

بر مبناي جهت پرواز آن عمل  آوردند و ا به پرواز در ميگشت گاهي پرنده ر مي
در پرواز يا حركتش جانب ، كردند رنده يا حيواني كه وقتي تهييج ميپ. كردند مي

دادند و آن را مبارك  گفتند و به همديگر مژده مي سانح مي، گرفت راست را مي
نيازشان بر آورده آميز و  ند كه سفرشان موفقيتداد دانستند و دليل اين قرار مي مي

  .خواهد شد
ناميدند و به فال بد  كرد بارح مي اما آن را كه به طرف چپ حركت مي

شدند يا  ي سفر منصرف مي ديدند از ادامه چه بسا كساني وقتي چنين مي، گرفتند مي
  .كردند تعطيل مي، كاري را كه آغاز كرده بودند

تطير «ه اش اين است مان مطالبي ذكر كرده كه خالصهاي اي بيهقي در شاخه
در دوران جاهليت در ميان عربها عبارت بوده از برانگيختن پرنده در ) فال پرنده(

نيز به صداي كالغ و به آهو . خواستند براي كار يا نيازي بيرون بروند هنگامي كه مي
چون اصلش از مورد ، نام نهادند) فال بد(بدبين بودند و اينها را تطير ، سر راه آمدن

  .آمد  مي) پرواز كردن پرنده: طير(اول 
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فال بد در ميان عجم چنين بود كه اگر بچه به سوي معلم : گويد وي مي
همچنين اگر شتري را با بار ، گشت فال نيك بود و اگر بر مي، رفت باعث فال بد مي

و ، به فال نيك مي گرفتند، ديدند ديدند به فال بد و اگر با بار سبك مي سنگين مي
  1.ه شريعت تمام اينها را برداشتمانند آن ك
خداوند در كتابش . ي دراز مدتي دارد در ميان ملتها سابقه) فال بد(تطير 

m  A : موسي و همراهانش را به فال بد گرفتند، كه فرعون و قومش: ويدگ مي

N  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B l      )١٣١:أعراف( 
و چون كار بدي و ، گفتند اين از آن ماست ميآمد  اگر كار خوبي برايشان پيش مي«

قوم . »به موسي وهمراهانش بدبين مي شدند، شد امر ناخوشايندي بر آنها وارد مي
گفتند تو و « )٤٧: منل(        ma  `  _  ^  ] l : صالح نيز به او بدبيني ورزيدند
ستانش آمده و مردمان روستايي كه در قرآن دا» گيريم هر كه با توست به فال بد مي

ما شما را به : گفتند« )١٨: يس( mv  u  t  s  l به پيامبرانشان بدبين بودند 
  .»ايم فال بد گرفته

پاسخ تمام آنها اين است كه شر و بدي منحصراً از سوي خودشان با كفر و 
هاي خداوند در زندگي دامنگيرشان  ناسپاسي و لجاجت و سستي ورزيدن به سنت

هان بدانيد كه بخت آنها پيش «) ١٣١: اعراف( m R  Q  P   T  Sl : شده بود
  .»شانس شما به خودتان است« )١٩: يس(       mc  b l و » خداست
ها حكايتهاي بسيار و   ها و شب ساعت، ها در بدبيني به روزها ملت
ي ده را و  گفتن كلمه«ي ابن تيميه  به گفته، براي مثال رافضه، دارند آوري شگفت

اختمان سازي بر حتي در س، دوست ندارند، كاري را كه ده در آن باشدانجام دادن 
زيرا ، ده شاخه و مانند آن هم برايشان خوشايند نيست، سازند ده ستون خانه نمي

                                           
و فتح الباري  4/218، و نيز شرح نووي بر صحيح مسلم 7/628، نگاه كنيد به جامع األصول -1

10/213. 
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ي بهشت به آنها داده شده دوست  بهترين ياران پيامبر را كه ده نفر بودند و مژده
  1».ندارند و از آنها متنفرند

به همين  دانند و ي سيزده را فال بدي مي ب زمين شمارهبسياري از مردم مغر
اري صندليها اين شماره را حذف زگ سبب برخي شركتهاي هواپيمايي در شماره

فال بد  كردند و بسياري از مردم كشور خودمان نيز صداي بوم و كالغ را
  .شمارند مي

  اهميت فال بد: دوممطلب 

در حديثي كه ، ه همان سحر استگرفته ك» جبت«فال بد را از شمار  صپيامبر
از پيامبر خدا شنيدم : گويد مي، ابوداود از قطن بن قبيصه از پدرش روايت مي كند

بدبيني و فال سنگريزه ، فال: و الطرق اجلبت فة و الطیرةالعیا(: گفت كه مي
  2).سحرند

  3.عمر بن خطاب نيز به روايت بخاري جبت را به سحر تفسير كرده است
در سنن ابوداود و . بد برحذر داشته و آن را نهي كرده است اسالم از فال

طیرة ال( :پيامبر خدا فرمود: ترمذي از عبداهللا بن مسعود روايت شده كه گفت
فال بد : و لکن یذهبه اهللا بالتوکل، شرک و ما مّنا إال الطیرة، شرک الطیرة، شرک

به آن دچار ي ما گاهي  و همه -سه بار اين جمله را تكرار كرد - شرك است
   4).اما خداوند با توكل آن را برطرف مي سازد، شويم مي

                                           
 .1/10، منهاج السنه -1
 .3907: شماره ي حديث، 4/22، كتاب الطب، سنن ابوداود -2
دانشمندان در تفسير جبت : 8/251: الباريفتح ، سوره ي نساء، كتاب التفسير، صحيح بخاري -3

 .10/252: فتح الباري: بنگريد به. نظرهاي ديگري نيز دارند
و گفته است  1614ي حديث  شماره، 4/160ترمذي ، 3910: ي حديث شماره 4/22، ابوداود -4

 .لفظ حديث از ابوداود است، حديث خوب و صحيحي است
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وما مّنا إلّا و : تقديرش چنين است، در اين جا محذوف دارد) و مامنّا(ي  جمله
و نفرت از آن  دهد ي ما فال بد و بدبيني به او دست مي يعني همه، یعتربه التطیر

خاطر اختصار و اعتماد به درك  ي جمله به حذف ادامه، پيشتر به دلش راه مي يابد
در كتاب ترمذي آمده است كه اين سخن از ابن مسعود است و . شنونده است
  1.»حديث نيست
يي ضمني به اين مسأله ا اشاره) ا و لکن اهللا یذهبه بالتوکلما مّنا إلّ و(ي  در جمله

بد هست كه هر كس اين امر برايش پيش بيايد و خود را به خدا بسپارد و به فال 
  .مؤاخذه نخواهد شد، نسبت به آن چه برايش روي داده است، توجهي نكند

سودي ، فال بد را به اين خاطر در رديف شرك قرار داده كه معتقد بودند
پس چنان است كه آن را شريك خداوند قرار داده ، بخشد رساند يا زياني مي مي

ي زير مقرر فرموده  د آيهاما اين اعتقاد به آن چه خداوند در آيه هايي مانن، باشند
m    M  L   K  JI       H  G  F  E      D  C  B  A : منافات دارد، است

P  O  N  l )تواند  د زياني به تو برساند هيچ كس نمياگر خداون«  )١٠٧: يونس
و اگر خيري براي تو بخواهد هيچ كس نمي تواند مانع ، آن را بردارد إال خودش

ها از  اين پرنده، بخشد يا سود مي رساند ن خداست كه زيان ميبنابراي» فضل او گردد
دانند بنابراين به چپ يا به راست پرواز كردنشان نه زياني دارد و  غيب چيزي نمي

  .آورد نه سودي مي
بدبيني است به چيزي شنيدني يا ، فال بد«: ويدگ ابن قيم در اين باره مي

 از سفري منصرف شود يا از انجام آنچه مثالً، اگر انسان آن را به كار بگيرد، ديدني
يا چه بسا ، گمان راه شرك را پيش گرفته بي، قصد آن را كرده است خودداري كند

ي  و دروازه، و از توكل بر خداي سبحان دور شده و بيزاري جسته، پاي در آن نهاده
به روي خويش گشوده است فال بد از جمله  اترس و وابستگي به غيرخدا ر

m  S  R شنود و اين منافي موقعيت  بيند و يا مي است كه شخص مي چيزهايي

  U  Tl )تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو كمك مي خواهيم«) 5: فاتحه «
                                           

 .7/630، جامع األصول -1
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m و » او را بپرست و بر او توكل كن«  )١٢٣: هود( mj  i  h  l و 
  Ð  Ï  Î  Íl )بر او توكل كردم و به سوي خودش باز «  )١٠: شورى

شود و  ي غيرحق مي است و در نتيجه قلبش در پرستش و توكل وابسته» دممي گر
تيرهاي فال بد و  و ايمان و موقعيتش را به باد تباهي مي دهد و خود آماج دل

شود و شيطان كسي را به  كه از هر طرف به سوي آن رانده مي، شود بدبيني واقع مي
و چه بسيار ، خراب كنددهد كه دينش را و دنيايش را بر او  سوي او سوق مي

كساني كه بدين سبب به كام هالكت فرو رفتند و دنيا و آخرت را نيز باختند و چه 
نصيب  بسيار كه فال بد دنياي بندگان را مضرت رسانده و آنها را از خير فراوان بي

ي عقد  هايي را كه پس از خوانده شدن خطبه ايم خانواده ساخته است چه بسيار ديده
يي كه شنيده يا خيالي كه در خواب به ذهنشان  دخترشان به خاطر كلمهاز ازدواج 

و دختر و خوشبختي او را فراموش كرده و فرصت ، اند پشيمان شده، طور كردهخ
ايم كه گوش به فال  ر بازرگاناني را ديدهاند و چه بسيا زندگي جديد را از او گرفته

ي كرده و تجارت خود خوددار، بد يا پيشگويي فالگير دروغگويي گرفته و از سفر
  .اند را رها ساخته

  هاي درستي ندارد فال بد پايه: مطلب سوم

گمانها و  بلكه تنها به وهم و، حقيقت اين است كه فال بد اساس درستي ندارد
در حديثي كه بخاري و مسلم . آيد خيالپردازيهايي مبتني است كه در قلب پيش مي

و  العدوی و الطیرة و الهامة(: ر خدا فرموده استپيامب، اند از ابوهريره روايت كرده
  1).مسخ سر و صفر نيست و واقعيت ندارد، فال بد، واگيري بيماري: الصفر

اين چنين چيزهايي را كه مردم عصر جاهليت باور داشتند نفي كرده است آنها 
كما اين كه در شناخت ، كند ردند بيمار شخص سالمي را دچار ميك گمان مي
نفي اعتقادي است » الهامة«: و اين فرموده پرداختند ر به راندن پرنده ميعاقبت امو

                                           
 4.1743: صحيح مسلم، 10/171، فتح الباري، باب الصفر، كتاب الطبصحيح بخاري  -1

 .2220: ي حديث شماره
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ميرد و روحش تبديل به  بدين سان كه استخوانهاي شخص مي، كه عربها داشتند
  .كند شود كه پرواز مي سري مي

مردم عصر جاهليت از ماه صفر بدبين «نيز اشاره به اين دارد كه » الصفر«
و روشن ، پيامبر اين عقيده را نفي و باطل كرد. تها استگفتند ماه مصيب مي 1.بودند

همين ، كرد كه صفر نيز مانند ديگر ماهها هيچ تأثيري در سود يا زيان بخشي ندارد
مردم عصر جاهليت روز ، رندها نيز فرقي با هم ندا شبها و لحظه، طور روزها

ازدواج در آن بديمن ي  دانستند و ماه شوال را به ويژه درباره چهارشنبه را بديمن مي
، خدا در ماه شوال با من ازدواج كرد پيامبر«: گفت پنداشتند عايشه در اين باره مي مي

  2»و چه كسي خوشبخت تر از من هست؟
 - بقيه براي ما نقل كرد كه به محمد: گويد محمد بن مصفي گفت ابوداود مي
گفتند هر كس  ي مياشاره به اين دارد كه مردم جاهل» هامه«: گفتم - منظور ابن رشد

به چه چيزي » صفر«م پس پرسيد. آيد بميرد و دفن شود سري از قبرش بيرون مي
ام كه مردم عصر جاهلي ماه صفر را بديمن  چنان شنيده: اشاره دارد؟ گفت

  3).الصفر: (سبب پيامبر فرمودهدانستند به همين  مي
راي درستي ها بدبين هستند ب اي از كساني كه به برخي روزها و لحظه عده

{  ~  m : كنند در وصف عذاب قوم عاد استدالل مي ي خدا ادعاي خود به فرموده

  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �l )ما باد سرد شديدي در روزي نحس «) 19: قمر
باد « )١٦: فصلت( m  |   {  z  y  x  w  vl و » بر آنها فرستاديم

ها  گفتند قرآن در اين آيه ميو » شديد و سردي در چند روز نحس به آنها فرستاديم
  .مبارك وجود دارد وبيان مي كند كه در بين روزها نيز نحس 

                                           
كه ديدگاهي نيز در تفسير . ي شكم تفسير كرده است بخاري صفر را به يك بيماري در ناحيه -1

  .اين حديث است
 .1/167، فتاوي و رسايل شيخ محمد بن ابراهيم -2
 .4/24، سنن ابوداود -3
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همين  - چنان كه آلوسي گفته است -براي پاسخ به اين گروه و رد ادعاي آنها
خداوند فرموده ، كافي است كه رويداد عاد تمام روزهاي هفته را در بر گرفت

m  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½l )هفت شب و هشت روز آن « )٧: حاقه
پس بايد ، بنابراين اگر نحس بودن روزها به خاطر آن است» را بر آنها چيره كرد

  پرسيد چه روزي نحس نيست؟
يابيم كه به  اما اگر به جانب حقيقت برگرديم و از اين ديدگاه بنگريم در مي

ن كما اي، و هيچ روزي به بديمني اختصاص ندارد، ي روزها يكسانند حقيقت همه
بلكه در واقع تمام . كه هيچ روزي هم به خوش يمني اختصاص داده نشده است

لحظه ها و ساعتها بر شخص خوش يمن است و بر شخص ديگر بديمن با توجه 
پس . گيرد به خير و نيكي كه بر او وارد مي شود و شر و بدي كه دامن اين را مي

ي  بايد همه، شود شته مييي كه در آن افتاده نحس پندا اگر روزي به خاطر حادثه
روند  چرا كه شب و روز درهم فرو نمي، روزها را به سبب حوادث آن نحس شمرد

يا به عبارت ديگر ، اما اين حوادث هيچ تاثير در آن ندارد. جز براي ايجاد حوادث
  .زمان و مكا واشياء هيچ ربطي به بديمني يا مباركي ندارد

  ي فال بد چاره: مطلب چهارم

تواند حس بدبيني را كه در درونش پيدا  انسان گاهي نمي: كسي بگويدممكن است 
هايي  شخص مسلمان نبايد دنبال وسوسه: در جواب بايد گفت. دفع كند، شود مي

در صحيح مسلم از معاويه به حكم نقل است كه . آيد بيفتد كه در درونش پديد مي
ذاک شیٌء یجده أحدکم (: فرمود» ي فال بد را داريم ما عقيده«: گفتم صبه پيامبر

، چيزي است كه ممكن است يكي از شما آن را در خود بيابد :فی نفسه فالیصّدنکم
  1).اما نبايد جلوتان را بگيرد

همچنين در سنن ابوداود از بريده نقل شده كه پيامبر به هيچ چيز بدبين نبود و 
آن خوشش اگر از ، پرسيد كرد از اسمش مي هنگامي كه كارگزاري را انتخاب مي

                                           
 .4/1748، مصحيح مسل -1
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و ، شد نمايان مياش  ه لي و خرمي در چهرشد و اين خوشحا خوشحال مي، آمد مي
شد  پيدا بود و چون وارد روستايي مي پسنديد باز در چهره اش اگر اسمش را نمي

ابراز خوشحالي و خرسندي ، شد اگر مورد پسندش واقع مي پرسيد كه اسمش را مي
آثار اين حالت ، آمد ز آن اسم بدش ميو اگر ا، كرد و در سيمايش مشخص بود مي

  1.»شد نيز در صورتش نمايان مي
ي اين فال بد چنان كه پيامبر اشاره فرموده اين است كه از آن چه  اما چاره

ايم ما را باز ندارد و با طلب ياري از خداوند و توكل  براي انجامش تصميم گرفته
 اللهم ال یأتی«: ه بگويمو آن گونه كه در برخي دعاها آمد، بر او پيش برويم

خداوندا  :إال بک لسیئات إال أنت و ال حول و ال قوةباحلسنات إال أنت و الیدفع با
و ، آوري و خودت كارهاي بد را دفع مي كني تنها خودت كارهاي نيك را پيش مي

  2.»يي نيست جز به قدرت تو هيچ نيرو و اراده
داهللا ابن عمر روايت احمد در سندش و ابن سني با اسنادي صحيح از عب

هر كس را فال بد از : عن حاجته فقدأ شرک من رّدتُه الطیرةُ(: اند كه پيامبر فرمود كرده
أن (: ي آن چيست؟ گفت پرسيدند كفاره) شرك ورزيده است، قصدش منصرف كند

! الهي«: بگويد )و ال طیر إال طیرک و ال إله غیرک: اللهم الخیر إال خیرک: تقول
و هيچ فالي جز فال تو نيست و هيچ خدايي جز تو ، خير تو نيستهيچ خيري جز 

  3.»نيست

  بديمني در سه چيز است: مطلب پنجم

نهي از فال بد چگونه با آنچه در برخي احاديث ذكر شده كه : اگر كسي بپرسد
سازگاري دارد؟ مانند حديثي كه ، زن و اسب، خانه: بديمن در سه چيز وجود دارد

                                           
 .3920ي حديث  شماره 4/25، سنن ترمذي -1
به همين خاطر آن را به ، ودر اسنادش بحث هست، اين حديث را ابوداود در سننش نقل كرده -2

 . پيامبر نسبت نداديم
 .163، النهج السديد -3
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و ، الشؤم فی ثالث فی الفرسو اّنما ، ال عدوی و الطیرة: (كند مي عبداهللا بن عمر نقل
، اسب، بديمني تنها در سه چيز است، واگيري و فال بد درست نيست: و الدار املرأة

  .)زن و خانه
، از بديمني صحبت كردند صپيش پيامبر«: ه استدرروايت ديگري چنين آمد

زن ، در خانه، اگر وجود داشته باشد: لفرسو ا املرأة، ففی الدار، مإن کان الشؤ(: فرمود
  1).و اسب است

مالك و ، ي اين حديث اختالف دارند دانشمندان درباره«: گويد نووي مي
خانه گاهي ، شود همان است كه از ظاهرش خوانده مي اند گروهي ديگر گفته

اسب يا ، نيز انتخاب زن، گرداند خداوند سكونت در آن را سبب زيان يا هالك مي
معناي حديث اين . متكار به نظر او گاهي به قضاي الهي هالكت به بار مي آوردخد

اگر «همان طوركه در روايت ، آيد د ميياست كه گاهي بديمني در اين سه چيز پد
خطابي و بسياري ديگر . نيز به آن تصريح كرده است» بديمني در چيزي نباشد

بدين معنا كه فال بد از آن نهي ، اند حديث در معناي استثناء از فال بد است گفته
اي داشته باشد كه در آن ساكن شود يا زني كه از هم  شده مگر اين كه شخص خانه

كه بايد آنها را با فروختن و طالق ، يا اسب و خدمتكار، صحبتي با او راضي نباشد
  .دادن و عوض كردن يا مانند آن رها كند

ي ناباب و  آن و همسايهبديمني خانه در كوچكي : گروهي ديگر مي گويند
مزاحم است و بديمني زن در نازايي و بدزباني و مشكوكي اوست و بديمني اسب 

، بديمني اسب گران بهايي آن است: اند در آن است كه بر آن كارزار نشود و نيز گفته
و در مورد خدمتكار آمده است كه بديمني او در بداخالقي و بي تعهدي نسبت به 

اند منظور از بديمني در اين  و نيز گفته، او گذاشته شده است ي كاري كه به عهده
  .جا ناهماهنگي و عدم توافق است

را آماج حمالت  )الطیرة(اي از دهريون به همين بهانه حديث  عده
  .اند آميز خود قرار داده اعتراض

                                           
 .7/631، نيز نگاه كنيد به جامع االصول، بخاري و مسلم روايت كرده اند -1
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 )الطیرة(كه اين مخصوص حديث : اند ابن قتيبه و ديگران در پاسخ آنها گفته
  .در اين سه مورداست مگر 

مذكور در اين حديثها را سه  ي اشتراك موارد برخي فقها نقطه: گويد قاضي مي
  :دانند چيز مي
، و عادت ويژه يا عامي نداشته باشد آنچه ضرري از آن ناشي شده باشد: يكي

و شارح توجه به آن را منع كرده است و  شود كه اين هيچ به آن اهميت داده نمي
  .اين فال بد است

و ، آنچه به عموم ضرري از آن واقع مي شود ولي به آن اختصاص ندراد: دوم
شوند و از آن بيرون  ي آن نمي مانند وبا كه وارد حوزه، آيد به ندرت پيش مي

اند نبايد به جايي  هست نبايد رفت و اگر آنجا بوده يعني جايي كه وبا(روند  نمي
  ).قرنطينه هستند: ديگر بروند
در اين ، است و عموميت ندارد مانند خانه و اسب و زن آنچه خصوصي: سوم

  1.مورد رهايي از آن اجازه داده شده است
اين است كه خبر دادن پيامبر به «: اما آنچه عالمه ابن قيم تحقيق كرده است

بلكه مقصودش اين ، د الزاماً به معناي اثبات فال بد نيستربديمني در اين سه مو
ريند كه براي كسي كه نزديك آن آف يمن را مياست كه خداوند چيزهايي بد

، رساند آفريند كه بديمني و شري به او نمي و چيزهايي نيز مي، شود شوم است مي
ي  درست مانند اين كه خدا به پدر و مادري فرزند مباركي عطا فرمايد كه در چهره

از  دهد بديمن كه شر و بدي و به زوج ديگري فرزندي مي، او خير و نيكي ببينند
خانه و ، كند همين طور است دوستي و محبت كه بنده پيدا مي، صورتش پيداست

  .زن و اسب نيز به همين شكل است
برخي از اين ، خداوندي كه خير و شر و مباركي و نحسي را آفريده است

يمن آفريده و خوشبختي كسي را كه به آنها نزديك  كاالها را نيز مبارك و خوش
اي از آن را  همچنين عده، مقدر كرده است، خير و بركت شود با دستيابي به مي

                                           
 .14/221، بر صحيح مسلمشرح نووي  -1
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بديمني دامن او را ، نحس و ناميمون خلق كرده كه هر كس نزديك آن شود
همان طور كه ديگر سببها را آفريده ، تمام اين موارد بنا به تقدير الهي است. گيرد مي

وش را از او مشك و بوي خ، و آن را به مسببهاي ضد و مختلف آن ربط داده است
فرق . روحهاي پاك آفريده و لذت آن را به هر كس نزديك آن بشود چشانده است

ها و زنان و اسبها نيز وضعيت به  ي خانه درباره، شود بين اين دو با حس درك مي
  .فال بد نيز يك نوع، اين يك نوع است، همين شكل است

  ها و مركبها هايي از بديمني خانه نمونه: مطلب ششم

يي  ا ما در خانه، اي پيامبر خدا: ابوداود از انس نقل شده كه شخصي گفتدر سنن 
دارايي و اموالمان نيز افزايش ، پس از مدتي زندگي در آن تعدادمان زياد شد، بوديم

مان  اما در آنجا تعدادمان كمتر و مال و دارايي، ديگر رفتيم يي يافت سپس به خانه
در حالي كه نكوهش شده آن را رها  :یمةذروها ذم: (فرمود نيز كمتر شد پيامبر

  1).كنيد
با : زني پيش رسول خدا آمد و گفت« :در موطا از ابوسعيد نقل است كه

تعدادمان كم شد و ، يي ساكن شديم يي پرجمعيت و اموالي فراوان در خانه ا خانواده
شود آن را ترك  در حالي كه نكوهش مي :عوها ذمیمة: (پيامبر فرمود. مال هم رفت

  ).كنيد
در حالي كه  يعني رهايش كنيد: مي گويد) ةعوها ذمیم(ي جمله  ابن اثير درباره

وچ از خانه سفارش و پيامبر تنها به اين خاطر آنها را به ك، شود از آن به بدي ياد مي
كردند به سبب آن خانه و سكونت در آن دچار مصيبت و  كرد كه گمان مي

رود و شبهه و  روند عامل آن توهم از بين ميپس اگر از آن جا ب، اند تنگدستي شده
  2.واهللا أعلم. گردد برطرف مي، خيال باطلي كه در درونشان ايجاد شده

                                           
 .4/26ي حديث شماره 4/26، سنن ابوداود -1
 .7/641، جامع االصول -2
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  هواپيماي شوم
يي بود كه براي يك هواپيماي بزرگ  ها حادثه از جمله شواهد شومي مركب

ي  در ماه ژوئيه، پيش آمد» لوكهيد كونستللينس«مسافربري داراي چهار موتور ازنوع 
ز كارگزاران حفاظت از ي بديمني آن هواپيما با اتفاقي كه يكي ا زنجيره 1945سال 

داستان بدين ترتيب بود كه كارگر به يكي از موتورهاي . آغاز گشت، آن قرباني شد
يك سال بعد . موتور چرخيد و او را كشت، هواپيما نزديك شد تا آن را تميز كند

ما آرثرلويس در حالي كه در كابين خلباني بود خلبان همان هواپي 1946ژوئيه  9در 
سپس دقيقاً يك سال . ي قلبي مرد در اثر سكته، گذشت و هواپيما از باالي آتالنتا مي

هواپيمااندكي پس از بلند شدن آن يكي ازموتورهاي  1947ي  ژوئيه 9پس از آن در 
منجر به سوزي در اتاق خلباني شد كه نزديك بود  منفجر شد و باعث ايجاد آتش

آسا توانستند فرود  اما خلبان و دستيارش به شكلي معجزه، ي مرگباري شود حادثه
ي  ژوئيه 10اما درروز ، خطر و بدون حادثه سپري شد بي 1948سال بعد . بيايند
  ي آن كشته شدند ا در نزديك شيكاگو در هم ريخت و تمام سكنههواپيم 1949

  اتومبيل شوم
فرانس (اي بود كه براي ماشين ارشيدك  يمني حادثههاي مشهور بد يكي از نمونه

در  1914لي عهد اتريش و مجارستان كه دانشجوي صربستاني در سال و) فرديناند
ا ترور كرد و همسرش نيز در گو او ر هنگام سوار شدن بر اتومبيلش در شهر ساراي

گ يي بود كه آتش جن اين همان حادثه. پيش آمد، همان حادثه با او جان باخت
  .جهاني اول را برافروخت

ي ارتش اتريش اتومبيل را  فرمانده» بوتيوريك« پس از درگرفتن جنگ ژنرال 
با  بر او وارد آمد و» فالجينو«اي در  چند هفته بعد شكست كوبنده. از آن خود كرد

و نتوانست آن خواري و رسوايي را تحمل كند در نتيجه ، خواري به وين بازگشت
  .مرد ديوانه شد و
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» بيوتريك«صاحب بعدي آن اتومبيل پليسي از ارتش اتريش و از هيأت ستاد 
، نه روز پس از تحويل گرفتن آن در تصادفي دو نفر كشاورز را زد و كشت. بود

  .سپس خودش هم به درختي برخورد كرد و گردنش شكست
ماه  در طول چهار، در پايان جنگ حاكم يوگسالوي صاحب آن ماشين شد

در آخرين آنها بازويش را از دست داد و ، بين راهي برايش پيش آمدي  چهار حادثه
شش ماه پس از اين معامله آن اتومبيل نكبت را . اتومبيل را به يك پزشك فروخت

پس از آن اتومبيل . در گودالي بزرگ پيدا كردند كه پزشك در داخل آن له شده بود
شيد و تنها پس از يك سال طولي نك، به دست يك بازرگان ثروتمند زيورآالت افتاد

اما او نسبت به آن بدبين شد لذا با ضرر ، پزشكي ديگر آن را خريد. خودكشي كرد
مالك . فروخت، راني زيادي آن را به ورزشكار سويسي ماهر در مسابقات اتومبيل

بر اثر برخورد ماشين با ديوار كشته ، يي در كوههاي آلپ در ايتاليا جديد در مسابقه
يي در  او مالك بعدي كشاورزي صربستباني بود او نيز بر اثر حادثهپس از . شد

گاراج «اما آخرين مالك آن ماشين ناميمون صاحب يك ، داخل اتومبيل جان باخت
او روزي همراه شش نفر از دوستانش از يك . به اسم تيبور هيرشفيلد بود» اتومبيلها

جلوي خود سبقت هيروشفيلد خواست از خودروي . گشتند جشن عروسي بر مي
خود و چهار نفر از دوستانش كشته ، كه اتومبيل معلق خورد و وارونه گشت، بگيرد
ي آن اتومبيل با آن همه تصادفات و حوادث پر  از آن پس انگار شناسنامه، شدند
  .شود بود لذا به يك موزه در وين منتقل شد و هنوز در آنجا نگهداري مي شده

  كاخ شوم
، زل مسكوني كه بدشانسي براي ساكنانش به ارمغان آوردهمثال ديگري براي منا

) فرانز جوزيف(اين قصر را امپراطور . است» تريستا«در نزديكي » ميرامار«ي  قلعه
اما او خود هرگز در آن زندگي ، ي نوزدهم بنا نهاد امپراطور اتريش در اواسط سده

بود كه ) ليانارشيدوك ماكسيمي(گويا نخستين كسي كه در آن ساكن شد ، نكرد
همسرش ، ي آتش كشته شد بعدها امپراطور مكزيك شد و در آنجا در مقابل جوقه

) رودلف(و پسرش شاهزاده ) اليزابت(پس از آن امپراتور . نيز مبتال به جنون گشت
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را در داخل ) ماري فيتيرا(اش بارونه  معشوقه) رودلف( 1889سال . وارد آن شدند
و سال . و خود نيز در برابر جسدش خودكشي كردبه قتل رساند ) ميرامار(كاخ 
امپراتور اليزابت به دست يك شورشي ايتاليايي كه معتقد به جدايي ايتاليا از  1898

ارشيدوك (نفر بعدي از ساكنان قصر پسر عموي رودلف . ترور شد، اتريش بود
 در داخل آن 1914و صاحب همان اتومبيل بديمني بود كه سال ) فرينسس فردنياند

در . همانطور كه اشاره كرديم باعث در گرفتن جنگ جهاني اول شد كشته شد و
به آنجا رفت اما اين دوك » ميرامار«براي اقامت در ) اوستا(دوك ، پايان جنگ

سپس به ترتيب دو . اتريشي در اردوگاهي بريتانيايي در سالهاي جنگ جان باخت
از سوي متحدين در كاخ اقامت نفر از ژنرالهاي انگليسي در خالل اشغال ايتاليا 

تا . ي قلبي به كام مرگ فرو رفتند و هر دو يكي پس از ديگري بر اثر سكته گزيدند
  !و آن را به موزه تبديل كنند، ي ميرامار رقم بخورد سرنوشت جديدي براي قلعه

  دعايي براي دفع شومي سه چيز: مطلب هفتم

هنگام ازدواج يا انتخاب خدمتكاري پيامبر مسلمانان را دعايي ياد داده است كه در 
آفريدن اعمال (روايتي  بخاري در. يا خريدن چهارپايي خدا را با آن بخوانند

كه آن  -و ابن ماجه در سننش و حاكم) كارهاي روز و شب(و نسائي در ) بندگان
با او اظهار موافقت ) شرح السنه(را تصحيح كرد و ذهبي و بيهقي و بغوي در 

كه كنند  مرو بن شعيب از پدرش و او از جدش از پيامبر روايت مياند و از ع كرده
خدايا خير و : (بگوييد، خريد كنيد يا خدمتكاري مي وقتي با زني ازدواج مي: فرمود

و از شر او و شر آنچه در ، خواهم از تو مي، اي نيكي او و آنچه او را بر آن سرشته
كه شتر مي خريد باالي كوهانش را و هنگامي ، برم به تو پناه مي، اي سرشتش نهاده

  1).بگيريد و همين دعا را بخوانيد

                                           
و نووي ، اسناد آن حسن است. 158: القول السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد -1

 .اسنادش خوب است: حافظ عراقي نيز گفته است، در اذكار آن را آورده
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  مبحث چهارم
  فال

شود و به فال  شنود و خوشحال مي ي نيكويي است كه انسان آن را مي فال كلمه
  .گيرند نيك مي

شود و آن  فال، در اصل با همزه است و گاهي تليين مي«: گويد ابن اثير مي
اي : گويد ار باشد و از كسي ديگر بشنود كه ميچنين است كه مثالً شخص بيم

اي يابنده؛ و چنان به خيالش آيد كه از : گويند علم، و بشنود كه مي سالم، يا طالب
لذا منتظر درستي اين مژده . كند اش را پيدا مي يابد و گمشده بيماري نجات مي

ري در آمده سازگا ِكند، زيرا با گوينده از در اد ميماند، و بدان خودش را ش مي
  .است

  1.به فال نيك گرفتميعني » تفاءلت«: توان گفت از اين ريشه مي
پسنديد، در حديثي كه بخاري و مسلم از انس  پيامبر اين گونه برخوردها را مي

و یعجبنی ة، و الطیر، العدوی(: كنند، آمده است كه پيامبر فرمود بن مالك نقل مي
 زاما ا، واگيرداري و فال بد درست نيست: ةطیب ةو ما الفأل؟ قال کلم: قالوا، الفأل

بخاري ) ي زيبا و خوب يك كلمه: فال چيست؟ گفت :پرسيدند، يدآ ل خوشم مياف
  .اند و مسلم نقل كرده
و یعجبنی الفأل : (گويد ثل اين مطلب را ذكر كرده است و ميمبخاري نيز 

حديثي از اين قبيل  همچنين مسلم) يي زيبا كلمه :پسندم فال را مي :ةاحلسن ةالکلم
، فال را دوست دارم: ةالطیب ةالکلم ةاحلسن ةالکلم: و یعجبنی الفأل( :گويد مي، دارد

  .2)حرف زيبا حرفي پاك

                                           
 .7/638، جامع االصول -1
 .7/631، جامع االصول -2
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در سنن ترمذي از انس نيز نقل است كه پيامبر دوست داشت وقتي براي كاري 
معناي  به(، اي نجيح )به معناي راهنما(گويند، اي راشد  رفت بشنود كه مي بيرون مي

  1.ترمذي شرح داده كه اين حديثي حسن، غريب و درست است). پيروز
و راز پسنديده بودن اولي و . چيست) فال بد(چه بسا كسي بپرسد فأل و تطير 

ناروا بودن دومي در چيست؟ ابن اثير به اين چنين سؤالهايي پاسخ داده است، آنجا 
شدن آن باشد و ظاهرش خوب فال در مواردي است كه خير در واقع «: گويد كه مي

. آورد تنها در مواردي است كه بدي مي) ال بدف(و باعث شادماني باشد، اما طيره 
ايي داشته باشند  پيامبر فال را پسنديده است زيرا مردم هرگاه از خدا اميد فايده

اند و اگر به آنچه اميد داشتند، دست نيابند، در عوض در اميدواري به  سالمت
اند، عالوه بر اين كه اميدواري آنها  خواست از او درست عمل كردهخداوند و در

براي درك اين موضوع كافي است دقت . بهترين دستاويز رسيدن به اهداف است
  .شود كنيم كه انسان با قطع اميد از خداوند، دچار بدي و شر مي

را  بدگماني و قطع اميد و انتظار مصيبت و نااميدي از بركت) فال بد(اما طيره 
در خود دارد، كه اين حالت نزد خردمندان نكوهيده و از جانب شرع نهي شده 

  2.است

                                           
 .1616ي حديث  شماره 4/161، سنن ترمذي -1
 .7/631، جامع االصول -2
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  مبحث پنجم
  حكم مدعيان غيب

كنند، گمراهند، زيرا غيب مختص  با توجه به آيات و آثار آنهايي كه ادعاي غيب مي
بگو هيچ كس «) ٦٥: منل (m`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  W l : خداست

  .»داند جز خدا وزمين غيب نميدر آسمانها 
خداوند . دانند پيامبران نيز جز آنچه خدا به آنها گفته است، چيزي از غيب نمي

m  R  Q  P  O     N  M به پيامبرش فرموده كه اين را اعالم كند 

  ^  ]       \   [    Z  Y     X  WV  U  T  Sl )اگر غيب « )١٨٨: أعراف
اما من . رسيد كردم و هيچ بدي به من نمي ادي جمع ميدانستم نيكيها و سود زي مي

  .»هشدار دهنده و مژده دهنده به كساني هستم كه ايمان دارند تنها يك
دانند شاهد اين امر اين است كه خداوند روح سليمان  جنّيان نيز غيب نمي

پيامبر را در حالي كه ايستاده و بر عصايش تكيه داده بود گرفت و جنّيها به او 
زنده است تا  كردند، نگريستند و مشغول انجام كارهاي سخت بودند، گمان مي مي

اين كه حشرات و جانداران از عصايش خوردند و او بر زمين افتاد آن گاه فهميدند 
آفرين تسليم كرده است از اين موقعيت مردم دريافتند كه جنيان  جان به جان

mÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê    Ô  Ó   Ò   Ñ : اطالعي از غيب ندارند
  å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õl 

تا اين كه مرگ را براي او مقدر كرديم و آنها نفهميدند تا زماني كه «) ١٤: سبأ(
حشرات زمين از عصايش خوردند و او بر زمين افتاد آنگاه فهميدند و آرزو كردند 

  .»كردند ت بار را تحمل نمياز غيب خبر داشتند و آن عذاب خف
پيامبر اسالم كهان را نكوهش و كهانت را ممنوع كرد و گناه مراجعه كنندگان 

  .به آنها را بزرگ معرفي كرد
در صحيح مسلم از يكي از . پيشگويان، رماالن و طالع بينان از آن جمله بودند

 ةشیٍء مل تقبل له صالَمن أتی عرافاً فسأله عن «: زنان پيامبر نقل است كه پيامبر فرمود
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هر كس نزد پيشگو برود چيزي از او بپرسد، نماز چهل شبش قبول  :ةاربعین لیل
  1.»نيست

همچنين در همان كتاب از معاويه بن حكم سلمي روايت شده كه پرسيدم اي 
ه كرديم، مثالً به كاهنان مراجع رسول خدا كارهايي بود كه ما در عصر جاهليت مي

بعضي : گفتم. پس ديگر  پيش آنها  نرويد :فال تأتوا الکُّهان«: تكرديم، پيامبرگف مي
آنها چيزهايي بودند كه شما در درون خود : گفت. گرفتيم چيزها را به فال بد مي

  2.»يافتيد پس نبايد مانع شما بشود مي
هر كس فال بد بزند، يا براي او انجام شود، «: از عمران بن حصين روايت شده

يا برايش پيشگويي كنند، يا جادو كند يا برايش جادو كنند، از ما يا غيبگويي كند، 
نيست، و هر كس پيش غيبگو برود و او را تصديق كند، به آنچه بر محمد نازل 

  3.»شده كفر ورزيده است
كاهن كسي است كه با دليل مختلف ادعاي شناخت و «: گويد همچنين مي

بين، كه با برآمدن و  طالع: است به چند نوع تقسيم شده اطالع از غيب دارد، لذا
كند و  دهد، رمال كه با شن و سنگريزه كار مي ها از آينده خبر مي فروشدن ستاره

افتد، به او خبر  كند از ميان جنيان دوستي دارد از آنچه اتفاق مي پيشگو كه ادعا مي
ي اين موراد از ديدگاه شرع مذموم و نكوهيده است و خود و تصديق  همه. دهد مي

ي آنها نيز محكوم به كفرند، زيرا بزازيه آمده است، شخص با ادعاي علم  كننده
در . ي كفر گذاشته است غيب يا مراجعه به كاهن و تصديق آن پا به دايره

دهم  ها خبر مي نيز چنين آمده است با گفتن اين كه من از دزديده شده) تتارخانيه(
   4.»آن شخص كفر ورزيده است كنم، يا خبرهايي كه جن به من گفته، بازگو مي

                                           
 .2230ي حديث  شماره 4/1751صحيح مسلم  -1
 .4/1748، صحيح مسلم -2
منذري . آمده است 4/33: بزاز با اسناد روايت كرده است و در الترغيب اثر حافظ منذري -3

 .اسناد آن خوب است: گفته است
 .4/442، حاشيه ابن عابدين -4
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ديدگاه حنبليها در اين موضوع اين است كه غيبگو و پيشگو مانند ساحرند، با 
اما آنها . شوند ي كفر نهاده و بدان جرم كشته مي كهانت و پيشگويي پاي در دايره

روايت ديگري از امام احمد دارند كه ابن عقيل بدان عمل كرده و براساس آن 
  .عملشان كفر نيست

به . كاهن و طالع بين به نظر دوستان ما مانند ساحرند: آمده است) الترغيب(در 
  1.نظر ابن عقيل اگر بگويد با حدس و زيركي پي بردم، تنها فاسق شده است

اما تحقيق اين مسأله بدين شرح است كه كاهنان و پيشگويان كه ادعاي غيب 
. آيند، باشند، كافرند  رود ميشيطان كه شياطين بر آنها فكنند اگر از دوستان  مي

m  £  ¢  ¡  �     ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u : فرمايد خداوند مي

        ¦  ¥    ¤l )به شما خبر بدهم شياطين بر چه «) ٢٢٣ -  ٢٢١: شعراء
دارند و بيشترشان  گر گناهكاري، گوش فرا مي شوند، بر هر فتنه كساني وارد مي

ي قرآن تأكيد كرده است كه شياطين بر هر كساني كه وارد از ديگر سو» دروغگويند
 )١٢١: أنعام( m  _        ~  }  |  {l : شوند، آنها دوست شياطينند

و باز بنابر آيات قرآني هر كس » كنند شياطين به تحقيق به دوستانشان وحي مي«
¬  ®  ¯  m : تواند دوست رحمان نيز باشد دوست شيطان باشد نمي

²  ±     °    ¸  ¶  µ  ´  ³l )هر كس به جاي « )١١٩: نساء
  .»خدا شيطان را به دوستي بگيرد، به حقيقت سخت زيان ديده است

كنند و با حدس  گرچه مدعيان غيب از كساني هستند كه براي مردم شيادي مي
ادعا كه از طريق خط كشيدن بر  اما آنها با اين: گويند و تخمين سخناني با مردم مي

تن به دست و فنجان و مانند آن قدرت اطالع بر غيب دارند، مردم را شن، نگريس
پس شك نيست اين اشخاص از راه درست منحرف شده و سزاوار . دهند فريب مي

تنبيه و نكوهشند و تا زماني كه آن كار را روا ندانند، حكم كفر در مورد آنها صادق 
  .نيست

                                           
 .52413: و المقنع 10/351اإلنصاف  و 8/155المغني : نگاه كنيد -1
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شود، پس  كنند نيز گفته مي يي كساني كه به كهان مراجعه م همين كالم درباره
گويند تصديق كنند،  اگر به طور قطع معتقد به مباح بودن آن باشند و آنچه را مي

ي كفر است، زيرا كالم خداوند را در اينكه فرموده تنها خودش عالم  البته از مقوله
m  ]  \  [  Z    Y   X  W كه  در قرآن است. كنند دار مي الغيب است، خدشه

`   _  ^  l)داند  بگو در ميان آسمانها و زمين هيچ كس از غيب نمي«) ٦٥: منل
 m  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Çl و » جز خدا

آگاه از جهان ناپيدا تنها اوست و هيچ كس را بر غيبش مطلع « )٢٧ -  ٢٦: جن(
  ¾  ¿  m Ã  Â  Á  À و » يي كه خود بخواهد كند، مگر فرستاده نمي

Ä l)داند اسرار غيب پيش خود اوست جز خداوند كسي آن را نمي« )٥٩: أنعام«.  
هركس نزد كاهني برود و «ي اين حديث كه  از شيخ محمد بن ابراهيم درباره

سؤال » هايش را تصديق كند، به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است گفته
  كند؟ كردند آيا اين كفر مذهب را نقض مي

اند او را  اهل علم در اين مسأله اختالف دارند، برخي گفته«اسخ داد وي چنين پ
كند، بلكه در شمار سركشاني از اهل اسالم خواهد بود كه  از اسالم خارج نمي

نماز  روز شد، پيامبر با تهديد چهل گناهان بزرگي دارند و گرنه اگر كافر مي
نماز چهل روزش (ست ي پيامبر ا منظور اين فرموده -زد ي او حرف نمي درباره

اين حديث از جمله حديثهايي است : يي ديگر بر اين باورند كه ا عده .)قبول نيست
گذرند و به تأويل آن  ، به همان ترتيب كه آمده از كنار آن مين استآكه تهديد در 

پردازند اين نظر احمد و عموم پيشينيان است، زيرا در جلوگيري از جرم رساتر  نمي
  .است

تأويل نيست، بلكه تأدب در معني با لفظ است، اما دومي تأدب با لفظ نظر اول 
  .است و هر دو درست هستند
رود همرأي  اما بهتر اين است به كسي كه گمان مي«: سپس چنين ادامه داد
از دين خارج نشده است، كه اين ضمناً بيان حكم او : خوارج باشد، گفته شود

شخص و نظاير او دليل تكفير سركشان از  باشد، زيرا خوارج ادعا كردند اين مي
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و اگر وضع از اين كه كسي او را به تكفير سركشان متمايل كند، . امت محمد است
  .گردد شود، آزاد مي گفته مي -مثل آنچه ذكر شد –در امان باشد 

همچنين است طالع بين و رمال، اما عدم كفر آنها در شرايطي است كه معتقد 
ند، اگر معتقد به اباحه باشند، مرتدند، زيرا دليل آن در شرع به مباح بودن آن نباش

مشخص است چرا كه اين كار بسته به مطيع و خوار شدن در برابر شياطين و 
داند، يا مدعي  مند شدن شياطين از آنها است و نيز اگر ادعا نكند غيب مي بهره

ي از آنها يا بسيار. دخالت در وجود در بعضي وقتها نباشد، به همان ترتيب است
  .دارند ها دست بر نمي تر بيشترشان از ادعاي علم به ناشناخته درست

شوند تا خود و امثال خود از اين كارها بازداشته شوند،  اهل اين كار تعزير مي
گردد، اگر  گردند، تعزير و حكم آن به امام ناظر امور شرعي بر مي سپس رها مي

  1.ي داشته باشد، كشته خواهد شدمقتضي قتل باشد، به ويژه كسي كه شهرت
كند، به  اما حديثي كه مسلم در صحيحش از معاويه بن حكم سلمي نقل مي

کان نبی من االنبیاء «. يراد وارد كرده استديدگاه تحريم كهانت و پيشگويي ا
كشيد و هر كس موافق آن  يكي از پيامبران در زمين خط مي: فمن خطه فذاک، یخطّ
  2.»كننده بود شد، بسيار خوشحال مي

اهل علم در معاني اين حديث دچار اختالف هستند و درست اين است كه 
بدين معناست هر كس موافق خطش باشد، براي او مباح است، اما هيچ راهي براي 
اطالع يقييني از موافقت با آن نداريم، لذا مباح نيست، بنابراين حرام است چون جز 

  .شود شود، البته كه يقين دارم حاصل نمي ميبا حاصل شدن يقين به موافقت مباح ن
) هر كس موافق خطش است ايرادي ندارد: (به اين خاطر فرموده صپيامبر

بدون اين كه تعليق موافقت را ذكر كند و نگفت حرام است، تا كسي نپندارد كه اين 
كشد و بدين شكل رسول  شود كه در شن خط مي نص شامل آن پيامبري هم مي

  .به آن پيامبر را همراه با بيان حكم در حق ما نگه داشتگرامي احترام 

                                           
 .21/165: فتاوي و رسايل محمد بن ابراهيم -1
 .4/769، صحيح مسلم -2



 



 

  فصل چهاردهم
  ي سحر كتابهاي نگاشته شده درباره

ي سحر و جادو نوشته شده بود،  ساحران در طول روزگاران به كتابهايي كه درباره
كردند و اين گمراهي كه ايجاد و بندگان را به آن دچار خسران  مراجعه مي

  .اما اين كتابها به دو سبب منتشر نشدند. گرفتند تابها ميكردند، از آن ك مي
به خاطراين كه ساحران نسبت به چاپ و پخش اين كتابها در ميان : نخست

  .شدند مردم هيچ رضايتي نداشتند و مانع مي
بسياري از مردم اين كتابها را پخش كردن و نگهداري آنها را به فال بد : دوم

  .گرفتند مي
هاي عمومي در كشورهاي مختلف شماري از اين كتابها را  انهاما برخي كتابخ 

ي دسترسي به آنها به كسي  نابودي نجات داده و نگهداشته است، ولي اجازه از خطر
  .شود يي داده نمي ا جز پژوهشگران و متخصصان آن هم در شرايط ويژه

ي كار سحر و ساحري بحث  قسمي درباره: ي سحر دو قسمند مؤلفات در زمينه
اين عده كتابها براي صاحبان . تواند ساحر شود كند و اين كه انسان چگونه مي مي

ي زندگي و چگونگي  در اين كتابها شيوه. ها براي مسلمانان است آن مانند مصحف
كند و  غذا و نوشيدني و لباس و روابط با مردم و تالشهاي شخص را مشخص مي

ي  يقت شيطان است، تا بشر را  بندهكند در حق آن كه تمام اين موارد را تعيين مي
ها همان كتابهاي سحرند كه داشتن و خواندن و انتشار آن  اين. ذات پليد خود كند

  .ممنوع است
ي سحر و شناخت حقيقت و بيان تباهي  كتابهايي هستند كه درباره: قسمت دوم

  .كند، مانند كتاب حاضر آن و گمراهي ساحران بحث مي
و ) والشیاطین جنإالیضاح و البساتین ألرواح (ل از جمله كتابهاي نوع او

و ) و رسائل ارسطو ةاجلمهر(و ) بغیة الناشد و مطلب القاصد علی طریقة العربانین(
املعانی  ةمرأ(به روش عبرانيها و  )اعمی(و  )الیونانیین ةالوقوفات علی طریق(كتاب 
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اين ) کشف الظنون( ي هنديها، حاجي خليفه در به شيوه) فی إدراک العامل اإلنسانی
  .كتابها را ذكر كرده است
ي اوضاع  از ابن وحشيه درباره) ةالفالحه النبطی(توان از كتاب  عالوه بر اينها مي

و نيز از كتابهاي ) طمطم اهلندی(و ) ةمصاحف الکواکب السبع(مردم بابل و كتاب 
  .از محمد مجريطي اندلسي نام برد) احلکیم ةغای(جابر بن حيان و 

اش آورده است و اضافه كرده است كه  كتابها را ابن خلدون در مقدمهاين 
مجموعه قوانين اين علوم است كه در آن به ) غایه احلکیم(كتاب اخير يعني 

  .تمامي، روشهاي مختلف آن تشريح شده است
برد كه ساحران در غرب در دست  محمد محمد جعفر نيز از چند كتاب نام مي

ساحر نوشته ) زورستر(خستين كتاب در سحر، كتابي است كه ن: گويد اند و مي داشته
  .اين كتاب اولين مرجع ساحران استاست و 

ي سحر و جادو وجود دارد  در پاريس مصنفي درباره) ترسانه(ي  در كتابخانه
اسرار (اسم اين كتاب . شود ي ديگري از آن در جاي ديگر يافت نمي كه هيچ نسخه

. ساحر است) Melinملين (و مؤلف آن ) Thesecret magic of abraسحر ابرا 
محمد محمد جعفر معتقد است اين ساحر كتابش را به الهام از مؤلفات ساحري 

  .نگاشته است) يافح(براي فرزندش  1468و آن را در سال ) إبراهام(يهودي به نام 
) كباله(كنند كتاب  از بزرگترين كتابهاي سحر كه يهوديان از آن استفاده مي

ين كتاب يهودياني كه ا. كه دست نوشتي است به زبان عبري و در ده مجلد است
از ديگر . دهند بر آن اطالع يابد ي اختيار آنهاست به هيچ كس اجازه نمي در حوزه

  .از فرانسيس بارت است) الحكيم(مؤلفات در موضوع سحركتاب 
و ناروا  از دورانهاي بسيار دور ساحران و گمراهان اين كتاب را كه به ناحق

ي امپراتور  اين كتاب در دروه .دادند حكيم ناميدند، به پيامبر خدا سليمان نسبت مي
هاي مخصوص احضار جن و  رواج داشته است و سرشار از افسون) فسباسيان(

  .شياطين است
تاريخ نويس كه در آن زمان ) Flavius. Jozephusفالفيوس ژوزيفوس (
در اختيار يك نفر يهودي به نام عازار بوده اين كتاب : گويد زيسته است، مي مي
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است، اين شخص توانسته بود در حضور امپراتور فسباسيان چند نفر را كه جن زده 
هايي با نقشهايي ويژه بر آن كه سليمان به  بدين ترتيب كه حلقه. بود، شفا دهد

يي گذاشت، آن گاه همزمان عبارتها همين منظور درست كرده بود، در بيني آنها مي
  .خواند كه سليمان در اين كتاب ذكركرده بود، مي

با گذشت زمان دعاها و افسونهاي سحري بسيار زيادي به اين كتاب افزوده 
باشد كه در قرون وسطي » مفاتيح سليمان«ي اصلي كتاب  شايد اين كتاب هسته. شد

معروف  Cia vicule de salamonبه اسم ي آن پخش شده بود و  شهرت و آوازه
  .بود

سخن ها در عصور مختلف از كتابهاي سحر منسوب به سليمان  نويسنده
 ميخاييل سللوس(ي يوناني  از جمله در قرن يازده ميالدي نويسنده. اند رانده

Michael psellus (ي جن و خواص سنگها صحبت كرد و گفت  يي درباره از رساله
نسي ديگر در قرن يك تاريخ نويس بيزا. ي اين كتاب سليمان حكيم است نويسنده

از كتابي در ) Manuel Comnenus مانويل كومنينوس(سيزدهم در تاريخ امپراتور 
ه است ك» مفاتيح سليمان«سحر صحبت كرده است كه به ظن غالب همان كتاب 

ذكر شد، وي گفته است اين كتاب در اختيار هارون اسحاق مترجم امپراتور بوده 
تواند لشكرهايي انبوه از  كتاب را بخواند مياست او همچنين گفته بود هر كس اين 

  .را خواندجن و شياطين را ف
رسد اين كتاب در قرن سيزدهم از دنياي بيزانسي به دنياي التيني  به نظر مي
  .برده شده است

سوم كه به جاي پاپ ) هنوريوس(روايتها حاكي از اين است كه پاپ 
جديدي از اين كتاب ي  م به تخت نشست يك نسخه1216سوم سال ) اينوست(

كما اين كه پاپها ليوي سوم، . بده شدتهيه كرد و به همين خاطر متهم به سحر و شع
  .جان بيست و دوم و سلفستر دوم نيز در معرض همين اتهامات قرار گرفتند

ي كتابهاي  م وفات يافت درباره1294راهب نامدار كه سال ) روجر باكون(
افي داشت، اما او معتقد بود به خاطر فضل سحر منسوب به سليمان حكيم اطالع و

م پاپ 1350حدود سال . نسبت اين كتاب به او صحت نداردو حكمت اين پيامبر، 
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سوزانده ) كتاب سليمان(اينوست ششم دستور داد كتاب بزرگي در سحر به اسم 
  .ي احضار جن بود گفتند اين كتاب مملو از قواعد و افسونهاي ويژه مي. شود

هاي مختلف به  هاي مختلفي كه مورخان مسيحي در دوره ا و اشارهاز يادداشته
توان نتيجه گرفت كه كتاب سحري كه منسوب به  اند، چنين مي جاي گذاشته

هاي اروپا وجود داشت، اما چه بسا اين كتاب از مسالك و  سليمان بود در كتابخانه
ن بود و بعضي شعايري بوده باشد از اصل يهودي كه بعضي از آن منسوب به سليما

از جمله محتواي كتاب . گشت هاي ديگر غير از دوران سليمان بر مي ديگر به دوره
عبارتها و افسونهايي سحري بسيار قديمي بود براي احضار جن كه با زبان ميخي بر 

  .نقش شده بود) نينوي(لوحهاي 
هاي خطي زيادي از اين كتاب در  با نزديك شدن به پايان قرون وسطي نسخه

دانشمندان عصر نهضت با جديت به اين كتاب . و كنار اروپا پخش شد  ام گوشهتم
از آن پس بارها . م تهيه شد1629ي چاپي آن سال  اهتمام ورزيدند و نخستين نسخه
  .اين كتاب به زيور طبع آراسته شد

هاي چاپي از منظر عمليات اجرايي هيچ ارزشي  با اين وجود اين نسخه
شمارد،  بود كه ساحري كه خود وهنرش را محترم مي نداشت، زيرا رسم چنان

اي از كتاب سليمان را داشته باشد و رعايت اين شرايط بهترين  بايستي نسخه
  .تضمين موفقيت فرايند احضار جن و شياطين است

مفاتيح  –ي اين كتاب آورده است كه سليمان كتاب را  ي مقدمه نويسنده
ه و اين گفتگو بين سليمان و پسر رد و واگذار كرد) رحبعم(به پسرش  -سليمان

  :بدل شده است
ترين موجود براي من در اين  كه تو گرامي! به ياد داشته باش)! رحبعم(فرزدم «

  .»ي مخلوقات هر حكمتي را در ذات من نهاده است دنيا هستي و آفريدگار همه
  .»من بايد چكار كنم تا مانند پدرم باشم؟«: پرسد رحبعم مي
ي پروردگار اين راز را در خواب به من الهام كرد، من  فرشته«: ويدگ سليمان مي

ي حكمت را بر من ارزاني  را خواندم و از او خواستم وسيله) اهللا(» يهوه«نام مقدس 
سرّاألسرار را به بهترين شكل مخفي : دارد، آن را در خواب به من نماياند و گفت
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گردد،  او پخش و به تمامي پنهان مي آيد كه دانشها در نگه دار، زيرا امروز كسي مي
آيد و بدان كه روزت نزديك است، در اين لحظه از خواب  و در شمار اباطيل در مي

بيدار شدم و مانند شخصي سرمست بودم، از ترس بر خود لرزيدم، به فكر اين 
  .»افتادم كه با اين قضيه چكار كنم

ا با او در قبرش سپس پادشاه سليمان از پسرش رحبعم خواست اين كتاب ر
همه چيز آن گونه كه سليمان دستور داده بود انجام شد و آن كتاب . دفن كند

يي از  فيلسوفان بابل از دوستان سليمان آن را در  همچنان مدفون بود تا اين كه عده
اما . كتاب در صندوقي عاجي گذاشته شده بود و آن را برداشتند. قبرش پيدا كردند

به  نستند آن را بخوانند يا حتي بخشي از آن را بفهمند، البته اينهيچ يك از آنها نتوا
  .خاطر گنگي و نامفهومي الفاظ اين علم بود

در مقدمه پس از موارد ياد شده آمده است كه يكي ازآن فالسفه به اسم 
روزي در اتاقش نشسته بود و غرق تأمل و انديشه در اين ) Tozgrecتزگرك (

نگاه كن و «: ردگار بر او ظاهر گشت و خطاب به او گفتي پرو كتاب بود كه فرشته
كوچك را بخوان كلماتي كه بر تو پنهان و نامفهوم است، شرح و توضيح  اين كتاب

با شنيدن اين كلمات تزگرك بسيار خوشحال شد و به » شود آن برايت آسان مي
ه هيچ وجد آمد و بالخره به سراغ كتاب آمد و توانست آن ر ا خواند و حال آن ك

و التماس از خدا خواست  كس نتوانسته بود آن را بخواند، در اين لحظه او با تضرع
من تمام كساني را كه اين «: گفت. كه اين كتاب به دست هيچ نادان مستي نيفتد

افتد، به جان خود و به هر چه دوست دارند و به هر چه  كتاب به دستشان مي
ه اين كتاب را ترجمه نكنند و به تفسير آن دهم ك خواهند انجام دهند، سوگند مي مي

ترين  نپردازند و حتي آن را به هيچ كس نشان ندهند، جز به داناترين و حكيم
  .»مردم

ي كارهاي مقدماتي مربوط به احضار جن و  پس از اين مقدمه فصلهايي ويژه
بر اما بايد گفت تمام اين مطالب دروغ و بهتان است بر آن پيام 1.شياطين آمده است

  .گرانقدر
                                           

 .2/981، كشف الظنون -1
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از دكتر  )و اخلرافات ةاألساطیر العربی(اما از كتابهاي قسم دوم يكي كتاب 
از دكتر محمد  )األساطیر و اخلرافات عند العرب قبل اإلسالم(مصطفي جوزو، و 

مؤلف كتاب دوم به خاطر همين كتاب به . توان نام برد عبدالعين خان افغاني را مي
  1.م در قاهره آن را چاپ كرد1938ي دكتري دست يافت و سال  درجه

ي بريتانيايي جون ريموس چاپ سال  از نويسنده )اللعب مع الشیطان(و كتاب 
  .م نيز از اين دسته است1983

ي همين كتاب حاضر اسامي كتابهايي از اين دست كه به آن  در قسمت كتابنامه
  .مراجعه كرديم، آمده است

                                           
 .53-570، فنون السحر -1



 

  



 

  خاتمه

اوردها و نتايج اين پژوهش را به شكل زير خالصه توان مهمترين دست در پايان مي
  :كرد

سحر دنيايي شگفت دارد، ظاهرش زيبا ولي باطنش زشت و بدبو، حقيقت  - 1
ساحر بر تردستي و علم . بازي با علم آميخته است در آن با باطل و شعبده

  .طلبد و گنگي متكي است و از شياطين كمك مي
ملتها و اقوام . آيد   دار به شمار مي ريشهسحر در تاريخ بشر انحرافي كهن و  - 2

اند و شيطان از اين راه  در طول تاريخ دراز مدت بشري با آن آشنا بوده
ي گمراهي فرستاده و با جادو سرشت انساني را  مردمان بسياري را به جاده

ي غيرخدا گردانده است و در نتيجه او را به وادي ذلت  فاسد و او را بنده
  .است و هالكت كشانده

در اين قرن نيز سحر و جادو هنوز هست و از بين نرفته است، بلكه  - 3
ايي دارند و  توان گفت امروزه ساحران در زندگي بشر نقش برجسته مي

هنوز تالشهاي انساني به دنبال اوهام ساحران و پيشگويان و شيادان در 
نها دهد و جا حركت است و با حركت در مسير آنها وقت و مال را هدر مي

  .دآور و دلها را به تنگ مي
آيد و  سحر علمي اكتسابي است كه با آموزش و صنعت به دست مي - 4

اما ممكن . توانند بر آن دست يابند اشخاص باهوش و هم افراد كندذهن مي
وضعيت ساحران . نيست انسانهاي پرهيزگار و نيكوكار به آن دست بيازند

  .ترين مردمانند و پستخود دال بر اين مدعاست، آنها فاسقترين 
ي خرق عادت نيست، بلكه به عوامل پنهاني منسوب است  سحر از مقوله - 5

ي  گاهي رموز سحري، عمومي و معلوم است و همه. دانيم كه ما آن را نمي
گاهي ساحران  دانند، با پيشرفت معلومات و دانشها، باز گاه مردم آن را مي
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نيروهايي دارند كه براي انسان اند، جن و شياطين  بر جن و شياطين متكي
  .رسد خارق العاده به نظر مي

سحر حقيقت دارد، چه بسا ساحر با سرعتي فوق العاده و غيرمعمولي براي  - 6
رساند و بيماري  ساحر گاهي زيان مي. رود بشر از جايي به جاي ديگر مي

 كند، مثالً كند، اما قدرتش حد و حدودي دارد و از آن تجاوز نمي ايجاد مي
ها را بيندازد يا از حركت زمين  كند، يا ستاره تواند خورشيد را متوقف نمي

ها برگرداند، يا از جمادات،  جلوگيري كند و زندگي را به كالبد مرده
تواند انسان را به حيوان يا  همان طور كه نمي. موجودات زنده بيافريند

ها  از اين نمونه كند، حيوان را به انسان تبديل كند و هر چيزي كه ايهام مي
  .گنجد داده، نيرنگي است كه تنها در عقلهاي ضعيف مي چيزي انجام

سحر ممكن است توسط ساحر ديگري باطل شود و چه بسيار پرهيزگاران  - 7
يابند، آن را باطل  برند و به حريم او راه مي صالحي كه به خدا پناه مي

  .كنند مي
اما بيشتر ساحران در كار . سحر چند نوع است، حقيقي، خيالي و مجازي - 8

آميزند ساحر تمام قدرت و توان خود را براي  خود هر سه نوع را به هم مي
برد مهارتهاي  گيرد و گاهي آنچه به كار مي فريفتن عقل بشر به كار مي

  .گيرد ساحر همچنين از شياطين هم كمك مي. علمي و يا خيالي است
 تواند در سحرش پيشرفت كند، يي شيطان نكند نم ساحر تا خودش را بنده - 9

و هر چه در بندگي اين مخلوق رانده شده به پيش برود، در كار سحر و 
كند، بنابراين ساحر نفس خود را به پليدي و فساد آغشته  ساحري ترقي مي

برد و گرايش هميشگي به آزار دادن در او  مي كند و از شر و بدي لذت مي
  .شود بيشتر و بيشترمي
كند،  را به تمرد و شرك و مخالفت با خدا و پيامبر ملزم مي شيطان جادوگر

آورد امر و از هدايت و ايمان دور  او را به هر آنچه خداوند را به خشم مي
دهد، در  با تمام دوستي و فرمانبري كه ساحر به شيطان نشان مي. كند مي

و كند و چون عذاب بر ا مواقعي كه در نهايت نياز به اوست، او را رها مي
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گيرد، او را به سرنوشت هول انگيز  ا فرا ميشود و سختيها او ر وارد مي
  .سپارد خود مي

گرايي در اين روزگار و شقاوت روح در اثر قطع رابطه   ي مادي سلطه -10
باخدا، منجر به روي آوردن بسياري از مردم به ساحران شده است، تا 

خسته و از پاي  بيمارهايي روحي خود را مداوا كنند و براي جانهاي
، آسايشي بجويند، اما جز بار بيشتري از درد و مصيبتها ي خود درآمده

  .چيزي نيافتند
ملتها براي پيشگيري از سحر قبل از واقع شدن آن و براي رهايي از آن  -11

اما بيشتر اين روشها خود مبني بر پناه . اگر پيش آمد، روشهاي زيادي دارند
يابد،  ل بر كفر و شرك و گمراهي قوام ميجستن به ساحران است و در ك

پيش پاي انسانها گذاشته  صو بهترين راهنمايي، همان است كه محمد
است و مبني بر توسل جستن به خدا و پناه بردن به او و خواندن قرآن و 

  .دعاها و اذكار است
  .آلود نباشد، مباح است هر گونه افسوني مادام كه شرك -12
كساني كه . وختن سحر يا آموزش دادن آن جايز نيستدر هيچ شرايطي آم -13

اند، جماعتي اندك و نادرند و اقتدا  ياد گرفتن آن از اهل علم را روا دانسته
  .به آنها و عمل به نظرشان جايز نيست

اهل علم در اين نكته همرأيند كه اگر سحر از نوع كمك خواستن از  -14
است و در اين حال كشتن او  شياطين و ستاره ها باشد، ساحر كفر ورزيده

اما اگر سحرش با استفاده از مهارتهاي صنعتي باشد، به خاطر . واجب است
زيرا در اين . ي مردم حكم تعزير دارد ايجاد آشفتگي و فساد در انديشه

نماياند كه توانايي كارهايي را دارد كه جز از خدا  حالت به مردم چنان مي
  .ساخته نيست

اش  يش از دستگيريساحر نظر درست اين است كه پ ي در مورد توبه -15
اگر توبه كند، مقبول است و در محضر خداوند درِ توبه هميشه به روي 

  .همگان باز است و هيچ كس نمي تواند مانع شود
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جز خداوند كسي از عالم غيب آگاه نيست، كمك طلبي از مدعيان غيب  -16
نيست حاكمان بايستي با اين  مانند طالع بينان و غيبگويان و پيشگويان روا

بازي بجنگند و انواع مجازاتها را بر چنين كساني تحميل كنند،  نوع حقه
  .دانشمندان نيز بايد مردم را از پناه جستن به اين شيادان برحذر دارند

بسياري از مدعيان غيب از كساني هستند كه قدرت درك بسيار بااليي  -17
  .طلبند كمك ميدارند و بعضي از آنها از شياطين 

آيد، به  مسلمانان بايد در مصيبتها و گرفتاريهايي كه فرا روي آنها پيش مي -18
m  w : خدا توكل كنند و به ساحران و پيشگويان و غيبگويان پناه نبرند

|  {  z  y  x l) هر كس بر خداوند توكل كند «) ٣: طالق
  .»كند نياز مي برايش كافي است و از هر چيزي ديگر بي
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 .هره، املکتبة التجاریة الکربی، قاسنن ابی داود .۴۶
حممد أمحد شاکر، چاپخانه مصطفی البابی احللبی، قاهره، چاپ : ، حتقیقسنن الترمذی .۴۷

 .م۱۹۳۷/هـ ۱۳۵۶خنست، 
 .، چاپ دار الشروقفی ظالل القرآنسید قطب،  .۴۸
 .، مکتبة القرآن، قاهره، چاپ خنستغرائب و عجائب اجلنشبلی، بدرالدین بن عبداهللا،  .۴۹
 .و کتاخبانه آن، چاپخانه مصریه شرح النووی علی مسلم .۵۰
 .م ۱۹۵۹املعارف، مصر، دار، التنبؤ بالغیبشنتاوی امحد،  .۵۱
 .م ۱۹۵۷، داراملعرفة، مصرف، فنون السحرشنتاوی، امحد،  .۵۲
ی مدنی، قاهره، چاپ اول،  چاپخانهأضواء البیان، شنقیطی، شیخ حممد امین،  .۵۳

 .م۱۹۶۵هـ، ۱۳۸۴
 .، دار احیاء التراث العربی، بیروتفتح القدیرشوکانی،  .۵۴
، دار املعرفة للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دوم، امللل و النحلشهرستانی،  .۵۵

 .م۱۹۷۵/هـ۱۳۹۵
جامعة : حممد رشاد سامل، انتشارات: ، حتقیقدرء تعارض العقل و النقلشیخ اإلسالم،  .۵۶

 .اإلمام حممد بن سعود، ریاض
رح تیسیر العزیز احلمید فی ششیخ سلیمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب،  .۵۷

 .، انتشارات الرئاسة العامة للبحوث، عربستان سعودیکتاب التوحید
ابن قاسم، چاپخانه : ، مجع آوری و مرتب منودنفتاوی و رسائلشیخ حممد بن ابراهیم،  .۵۸

 .هـ ۱۳۹۹احلکومة در مکه مکرمه، چاپ خنست، 
 .، منت فتح الباری، چاپخانه سلفیة، قاهره، چاپ خنستصحیح البخاری .۵۹
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 .م۱۹۷۲دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، : اپ، چصحیح مسلم .۶۰
 ۱۳۷۳، چاپ مصطفی البابی احللبی، قاهره، چاپ دوم، تفسیر طربیطربی،  .۶۱

 .م ۱۹۵۴/هـ
 .، مکتبة السلفیة، قاهرة االولی، فتح الباریعسقالنی، ابن حجر .۶۲
: چاپفؤاد واصف، :، یادداشتهای شارلوک هوملز، ترمجه به عربیفن الشعوذة احلدیثة .۶۳

 .م ۱۹۲۳داراهلالل، 
، چاپ شورای عالی امور اسالمی، قاهره، بصائر ذوی التمییزفیروزآبادی،  .۶۴

 .هـ۱۳۸۳
 .شرح آن نوشته نورالدین قاری، چاپخانه مدنی، قاهره: ، و نگا بهالشفاقاضی عیاض،  .۶۵
 .، دار املعرفة، بیروتالفروققرافی،  .۶۶
 .م ۱۹۶۷/ هـ ۱۳۸۷، چاپ دار الکتب املصریه، تفسیر قرطبیقرطبی،  .۶۷
، چاپخانه حجاز، دمشق، علوم الدین اإلسالمیکحالة، عمر رضا،  .۶۸

 .م۱۹۷۴/هـ۱۳۹۴
یوسف خیاط و ندیم مرعشلی، دار لسان العرب، : ، مرتب منودنلسان العرب .۶۹

 .بیروت، چاپ خنست
جلنة التألیف و الترمجة و النشر، چاپ دوم، : چاپخانهقصة احلضارة، لول دیورانت،  .۷۰

 .م ۱۹۵۶
 ۱۴۰۲چاپ خنست، . ، انتشارات وزارت اوقاف، کویتتفسیر املاوردیی، ماورد .۷۱

 .م ۱۹۸۲/هـ
، املکتب االسالمی، بیروت، چاپ خنست، خمتصر تفسیر املنارحممد امحد کنعان،  .۷۲

 .م۱۹۸۴/هـ۱۴۰۴
، املکتب اإلسالمی، شرح العقیدة الطحاویةحممد بن حممد بن أبی العز احلنفی،  .۷۳

 .هـ۱۳۹۱بیروت، 
 .م۱۹۵۸، کتاخبانه أجنلو مصری، السحرعفر، حممد حممد ج .۷۴
ی السنتة احملمدیة، قاهره،  چاپخانهاإلنصاف فی معرفة الراجح من اخلالف، مرادوی،  .۷۵

 .م۱۹۵۴هـ، ۱۳۷۷چاپ خنست، 
 .، مکتبة الریاض احلدیثة، ریاضمنهاج السنة النبویة .۷۶
و مؤسسه  دار الشعب: ، زیر نظر حممد شفیق غربال، چاپاملوسوعة العربیة املیسرة .۷۷

 .فرانکلین
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 .، کتاخبانه مدبولی، قاهره، و دارزیدون، لبنانحقائق و غرائبموسی، حممد العزب،  .۷۸
 .، املکتبة السلفیة، مدینه منورهاجملموعنووی،  .۷۹
 .، املکتب االسالمی، بیروتروضة الطالبیننووی،  .۸۰
 .م۱۹۷۹/هـ۱۳۹۹، کتابفروشی مدنی، جدة، نیل املرام .۸۱
، دار املعرفة للطباعة و النشر، عارف القرن العشریندائرة موجدی، حممد فرید،  .۸۲

 .م ۱۹۷۱بیروت، چاپ دوم، 
 .، دار املعرفة، بیروتالزواجر عن اقتراف الکبائرهیتمی،  .۸۳

 

 


