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 چکیده
جهان خارج در تعامل است و بر آن نفس انسان با 

 شود، دایره تأثیر آن گذارد و هرچه نفس قویترتأثیر می
نکته همین  .یابدبر جهان بیرون توسعه و گسترش می

یل ما در بحث منشأ سحر بشمار مبنای اصلی تحل
 ایننوشتار ال اصلی تحقیق ؤراین اساس سب آید.می

 منشأدرباره  سینا و مکتب صدراابنست که دیدگاه ا
های دینی نیز این از آموزه سِحر چیست؟ البته عالوه بر

تا اینکه به پاسخ  گرفته شدهمدد  مسئلهبرای حل 
و ماهیت سحر دست یافته و با  منشأعلمی و تحقیقی 

 .ثبات نماییماستناد به منابع مذکور آن را ا
 که درصدد است ش توصیفی تحلیلیرو نوشتار بااین 

و  سبب العاده بهانجام کارها و امور خارقبیان کند 
از  شود و تأثیر آنمیزان قوت اراده نفس مربوط می

علول است و قدرت روحی علت و م قانون سببیت و
پدیدآمدن کارهای  منشأها عامل و بعضی انسان

باشد.العاده مانند سحر میالعاده یا خارقفوق

سینا، سحر، مالصدرا، معجزه، ابن کلیدی: واژگان
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Abstract

The human soul interacts with and influences 

the outside world, and as much as it becomes 

stronger, its scope of influence extends to the 

outside world. This is the main hypothesis of 

our analysis in the discussion of the origin of 

Magic. Thus, the main question of the paper is 

what is the view of Ibn Sina and the Sadra 

School about the origin of Magic? In addition to 

the philosophical theories, we will get help from 

religious teachings to answer the question and 

prove that the nature and the origin of magic is 

the human soul. The research method in this 

paper is a descriptive-analytic one, which seeks 

to state that extraordinary actions such as magic 

stem from the faculty of the Will of Human 

soul, and that its influence is grounded in the 

laws of nature, e.g., the law of cause and effect. 

In other word, the spiritual power of some 

human beings is the origin of extraordinary 

actions like magic. 

Keywords: Ibn Sina, Magic, Mulla Sadra, 

Miracle, Dignity. 
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 مقدمه
در نوشتار حاضر ابتدا به ابزار شناخت ماهیت سحر 
و معجزه و فاعل آن و امور ماورای طبیعی در آراء 
دو مکتب فلسفی مشاء و صدرا پرداخته شده  و 

پذیری آن تبیین و تحلیل گردیده و در سپس برهان
تحلیل منشأ و فاعل سحر، اختالف در مبانی 

زار شناخت از فالسفه اسالمی بیان گردیده است. اب
سینا تصورات نفس است که سبب پیدایش نظر ابن

گردد بدون آنکه اسباب جسمانی برخی حوادث می
و مادی در کار باشند؛ مثالً همّ و غم یا غضب 
باعث گرمی بدن شده یا کسی که باالی دیواری 

کند تصور و فکر سقوط باعث سقوط او حرکت می
یده مالصدرا از به عقگردد. اما این ابزار شناخت می

واسطه طریق تعامل عقل و نقل و عرفان است که به
توان به حقیقت دست یافت و دستیابی به آن می

حقیقت سحر نیز از این قاعده مستثنی نیست. سیره 
او در آثارش بیانگر حجیت آیات، احادیث، برهان 

عبارتی سه روش نقل، استدالل و و شهود و به
به حقیقت است. او کشف و شهود برای دستیابی 

حکمتش را از برهانات کشفی که مؤید به کتاب و 
. بنابراین تفاوت روش و ابزار داندسنت است می

سینا مستند به تصورات نفس و شناخت در آثار ابن
نهایت خود نفس است ولی در آثار مالصدرا ابزار 

به سه روش نقل، استدالل و کشف و شناخت 
ختالف در روش کند و این اشهود بازگشت می
العاده سبب اختالف در مبانی شناخت امور خارق

این دو فیلسوف )یا اختالف در مکتب مشاء و 
 گردد.مکتب صدرا( می

سینا و درباره ماهیت و منشأ سحر نزد ابن
معنا و : اینکه شود مالصدرا در دو حیطه بحث می

اینکه فاعل و منشأ دیگر ماهیت سحر چیست؟ و 
درباره معنا و ماهیت  ن کیست؟مستقیم پیدایش آ

اراده و عزم راسخ و قطعی و  سحر بیشتر سخن از
آن کسی که خارق عادت نفس آگاهی برای علم و

، اما اینکه این علم با خارج می باشد دهدانجام می
. در مورد فاعل و منشأ هم مطابق باشد، لزومی ندارد

مالصدرا و فالسفه پیرو مکتب وی آن را با  سحر
کنند اما در عین حال بین این عجزه مقایسه میمنشأ م

هایی نیز هستند که پیامبر دو در منشأ قائل به تفاوت
با تزکیه نفس به این قدرت و جایگاه رسیده و ساحر 

های غیرشرعی و در نیت پیامبر هدایت و با ریاضت
اثبات نبوت تعبیه شده ولی نیت ساحر گمراهی و 

 شد.بااضرار به غیر و کسب سود می

 پیشینه سحر .1
 منشأباره فاعل و و پژوهش در  در اینکه سحر

از چه زمانی در میان بشر پدیدار شد و چه  سحر
 آراء متفاوتیکسی آن را به دیگران انتقال داد، 

اما آن  ندکننده نیستهیچ کدام قانع که وجود دارد
نظری که بیشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است 

صورت علمی به ـدایش سحر این است که آغاز پی
منسجم و دانشی که از استاد به شاگر انتقال پیدا 

( )ع به زمان حضرت سلیمان ـکرده است
 ؛باشدگردد و خاستگاه آن، قوم یهود میبرمی

نیز سحر و  )ع( گرچه قبل از حضرت سلیمان
سحر در  .جادو میان یهودیان رواج داشته است

 آن را به سلیمان و همیان یهود امری متداول بود
پنداشتند گونه میند، چون ایناهداد( نسبت می)ع

انگیز و ( آن سلطنت و مُلک شگفت)ع که سلیمان
و کارهای  آن تسخیر جن و انس و وحش و طیر

، دادانجام میکه را عجیب و غریب و خوارقی 
: ذیل 1417 ،طباطبایی)بوده است سحر  وسیلهبه

 .(سورۀ بقره 112آیه 
دهنده ترین عامل شکلبدیهی است بنیادی

 رفتارهای انسانی اعتقادات و باورهای اوست.
عامل کاستی و نقص باورهای اعتقادی  تزلزل در

در فهم و معرفت دینی خواهد شد و کارآمدی آن 
نوشتار . نی استیمسبب کمالِ فهم و معرفت د

دنبال کشف و  هسحر، ب منشأبا تحلیل  حاضر
است که  های باورهایییابی کاستیریشه
  .شونددر انسان می دهنده اعتقادات متزلزلشکل

آن  منشأپژوهش هایی نیز در موضوع سحر و 
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 تفسیردر  :برخی از آنها عبارتند ازانجام شده که 
 درمورد قرهسوره ب 113و  112آیات  ذیل ،المیزان
ماروت و مبحث سحر مطالبی آورده  و هاروت

 گناهان در دستغیب عبدالحسین سید است.شده 
 سحر حقیقت» عنوان تحت( 85 /2: 1382) کبیره

 به این بحث پرداخته «آن ملحقّات و اقسام و
 مبحث سحر را مکاسب در انصاری شیخ است.
 از جادو و سحر»مقاله همچنین در است.  آورده
طور به (1379)نرگسی،  «دین و علم هدیدگا

 مستقیم به بحث سحر و جادو پرداخته شده است.

 شناسی سحر، معجزه و کرامتمفهوم .2
یی که برخی افراد انسانی العادهکارهای خارق

انجام میدهند در سه قالب جای میگیرد که هریم 
ماهیتی کامالً متفاوت دارند. سحر، معجزه و 

فاوت ماهوی از افرادی کرامت هریک بنا به ت
 خاص سرمیزنند.

 . معنا و مفهوم سحر5ـ7
 و یعنى خدعه کردن قاموس اللغهبه تعبیر سحر 

 مفرداتدر . آنچه عوامل آن نامرئى و مرموز باشد
خدعه و خیاالت بدون حقیقت و معانی سحر به

 شیاطینجلب یا واقعیت همانند شعبده و تردستى 
 است آنان هاى خاص و کمک گرفتن ازاز راه

سحر  المحیط. در (411: 1412 ،)راغب اصفهانی
چیزی است که منشأ و سبب آن دقیق و ظریف 
باشد و به خدعه و نیرنگ نیز سحر گفته شده است 

سحر را نهایه (. ابن اثیر در 138/ 3: 1366)هارون، 
هر چیزی که حقیقت اشیاء را »چنین تعریف کرده: 
در  المجملفارس در و ابن« دگرگون نشان دهد

« آنچه حق را باطل نشان دهد»تعریف سحر نوشته: 
. در اصطالح شرعی نیز (56/ 2: 1416 ،ابن فارس)

شود که سبب آن مخفى فته میبه هر کار و عملى گ
پردازى شود بوده و برخالف حقیقت خود خیال

 (.187/ 2: 1371)رازی، 
نقل به« حث شعبدهب»مکاسب شیخ انصاری در 

از شهید اول آورده است: سحر کالمی است که به 

یا  کنند )اورادی که مفهوم نباشد( زبان جاری
یا  دای که به همراه دارنی که بنویسند یا نوشتهچیز

دمند و سپس اورادی که بخوانند و بر ریسمانی ب
یا تصویر و یا بُخور دهند )دود بدهند(  گره بزنند

ا تصفیه نفس )ساحر با مجسمه درست کنند یا ب
اعمالی که  همچونشرعی ریاضات غیر

 دهند( بتواند به صِرفهای هندی انجام میمرتاض
ه یا یا با استخدام مالئک اراده کارهایی انجام دهند

شده یا جنیان یا شیاطین به کشف اشیای گم
وسیله آنها روقه و عالج امراض بپردازند و بهمس

 قلب یا عقل مسحور تأثیر بگذارند در بدن یا
 .(38-36 /3 :1411 ،)انصاری

تلفیقِ تبیین به ست که آن انوآوری این تحقیق 
همچنین ر و جادو از دیدگاه دین و فلسفه و سِح

سنجی ررسی آرای فالسفه مسلمان و امکانب
کارگیری نظرات آنها در تبیین و معرفی علمی به

ینی آن را شفاف این امور بطوری که ممنوعیت د
ی که حالت بازدارندگی سازی کند، به صورت

 .پردازدداشته باشد، می

 معجزه  معنا و مفهوم  .7ـ7
اى است که با ارادۀ خداى متعال، العادهخارق یامر

به غیر از راه تعلیم و تعلّم، از شخص مدّعى 
اش ظاهر شود و نبوت، مطابق خواست و اراده
ف دارای این تعرینشانۀ صدق ادعاى وى باشد. 

العاده معجزه، امر خارقچند قید بسیار مهم است: 
افتد و است نه امری که هر روز بارها اتفاق می

کند. معجزه از برای مردم بسیار طبیعی جلوه می
شود. معجزه، از راه تعلیم و تعلّم حاصل نمی

شود که پیامبر خدا باشد نه شخصی صادر می
. داردادعای نبوت  و صرفاً تکسی که پیامبر نیس

معجزه باید مطابق خواست خود پیامبر و مطابق 
کسی اراده  مثالًطلب مردم صورت گیرد؛ یعنی 

کند که آب چاه زیاد شود، اما متوجه شوند که آب 
چاه خشکیده است، این معجزه نخواهد بود؛ زیرا 

 تواند باشد. نشانۀ صدق او نمی
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 کرامتمعنا و مفهوم . 9ـ7
ای است که با ارادۀ خدای متعال، ادهالعامر خارق

به غیر از راه تعلیم و تعلّم، از شخص متّقی و 
اش ظاهر شود. پرهیزکار، مطابق خواست و اراده

 )ع( نوعاً کرامت به کارهایی که از ائمۀ معصومین
 گویند. شود، میو علمای وارستۀ دین صادر می

 . تفاوت معجزه و سحر9ـ7
 از برخى که دارد بسیارى تفاوتهایمعجزه با سحر 

 عبارتند از: قرآن آیات به توجه با آنها،
است:  معجزه حق است، ولى سحر باطلـ 

ِبين * » ا َجآَءُهُم اْلَحق  ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوا ِإنَّ َهـَذا َلِسْحر  م  َفَلمَّ
ا  َأِسْحر  َهـَذا و َجآَءُكْم  َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن ِلْلَحِقّ َلمَّ

الَ  از  (معجزه)و هنگامى که حق  ؛ـِحُروَن السَّ  ْفِلُح يُ  ََ
این سحرى است »نزد ما به سراغ آنها آمد، گفتند: 

موسى گفت: آیا درباره حق )معجزه(، « * آشکار!
 آیا گویید؟مى چنین آمد شما سوىهنگامى که به
که ساحران رستگار ]و آن حال و سحر است؟
حر س(. پس 77و 76)یونس/ « شوندپیروز[ نمى

 شودنمى رستگارى سبب و آوردپیروزى نمى
هُ  ُيِحق   َو » »که   معجزه برخالف  َلوْ  َو  ِبَكِلَمـِتهِ  اْلَحقَّ  اللَّ

خداوند حق را با کلمات ]و  ؛اْلُمْجِرُموَن  َكِرهَ 
 چند هر بخشد،مى تحقق اشمعجزات[ قاهره

 (.82)یونس/« باشند داشته اکراه مجرمان

ولى معجزه عمل  سحر، عمل مفسدان است،ـ 
 ولى شود،سحر دیر یا زود باطل مى .انبیاى الهى

َه » :نیست شدنى باطل معجزه ْحُر ِإنَّ اللَّ َما ِجْئُتم ِبِه الِسّ
َه الَ  موسى  ؛اْلُمْفِسِديَن  َعَمَل  ُيْصِلُح  َسُيْبِطـُلُه ِإنَّ اللَّ

که خداوند  آنچه شما آوردید سحر است فرمود:
 را مفسدان عمل خدا کند،به زودى آن را باطل مى

 (.81)یونس/ « کندنمى اصالح

 َيُقوُلونَ  َو » :معجزه مربوط به عالم غیب استـ 
ن َءاَية   َعَلْيهِ  ُأنِزَل  َلْوالَ  هِ  ِمّ ِبّ َما َفُقْل  رَّ ه اْلَغْيُب  ِإنَّ و  ؛ِللَّ
 بر پروردگارش جانب از اىمعجزه چرا: گویندمى
ات( براى : غیب )و معجزبگو شود؟نمى نازل او

ر.ک:  ((21)یونس/« تبه فرمان او[ اسخدا ]و 

 :1374؛ همو، 292ـ287 /7 :1386، مکارم شیرازى
 (.364 و 356 /8

 و معجزه میان جوهرى تفاوت دوهمچنین 
 :دارد وجود سحر

معجزه حقیقتى است که تأثیر حقیقى دارد و ـ 
مار کرد، ولى سحر،  واقعاً را چوبى توانبا آن مى

ه خیال است و اثرش، خیالى و وتصرّف در ق
 بر واقعى اثر سحر گرچه یعنى ؛تخیّلى است

 صورت به واقعى اثر این ولى گذارد، مى انسانها
. است تخیل هقو کانال از بلکه نیست، مستقیم
 خیال آنگاه و گذارداثر مى بیننده خیال در ساحر،
 رفتار و احساس و گذاردمى اثر خود در بیننده

 .کنداد مىخاصى در او ایج

معجزه شهودى است، ولى سحر حصولى ـ 
یادگیرى قابل  و تعلیم راه از سحر یعنى است؛

دسترسى است، ولى معجزه را با تعلیم و تعلّم 
 گرفت.فرا تواننمى

انش عجیب و تأثیرگذاری است که سحر، دـ 
دو خصوصیت که  هاستالعادهخانوادۀ خارق از
هم با آموختنی است و اشخاص دیگری  :اردد

توانند مانند او انجام دهند و جادوگر تعلیم می
شخصی است که تحت تعلیم این علم قرار گرفته 

های شیطانی و با الهامات، توجهات، اوراد و طلسم
کند؛ چراکه درجۀ میالعاده اقدام به امور خارق

که خداوند -اعتبار این اعمال از معجزه و کرامت 
 -کندعطا می به بندگان صالح و برگزیدۀ خود

 تر و محدودتر است. بسیار پایین

 سیناابن منظر از منشأ سحر فاعل و. 3
 داندمی قسم سه بر را سحر و معجزه منشأسینا ابن
 یک و نفسانی در نفسانی ثیرأت تحت آن نوع دو که

است و  نفسانی در جسمانی ثیرأت تحت آن نوع
اقسامی است  همین قسمت نیز خودش مشتمل بر

 اینکه این توانایی از اول از: قسم ارت استکه عب
در اثر تهذیب  مستعده و نفوس به خداوند جانب
 تقویت به متعلق قسم دوم شود.افاضه مینفس 
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 تأثیر تحت که سوم باشد. قِسممی خیال قوه
 اعمال و افعال است و کلیه جسمانی در نفسانی
 خارج طبیعی مجرای از که عاداتی خوارق

 .(491: 1363، سینا)ابنشود مل میرا شا باشندمی

 سیناسحر از نظر ابن منشأ. 5ـ9
رامات و شیخ الرئیس در مورد امکان صدور ک

چنین ظهور آثار خرق عادات و معجزات و هم
سحر و امثال آن، شرحی مبسوط نوشته و این امور 

بر این باور است  ا با ادله عقلی پذیرفته است. اور
سحر نفوس قوی هستند که بدون  منشأ ب وکه سب

پیوندد؛ ولی ستفاده از ابزار مادی به وقوع میا
وای آسمانی و قوای زمینی ناشی طلسم از ارتباط ق

در قوت اراده و شود. وی بعد از بحث کاملی می
عادی های غیرپدیده» 1:فرمایدتصرفات نفسانی می

گیرند: در جهان طبیعت از سه منشأ سرچشمه می
خواص اجسام عنصری؛  (هیئت نفسانی، ب (الف
قوای  (جذب آهن توسط مغناطیس، ج مثل

آسمانی که در اثر ارتباط با قوای زمینی آثار 
عجیبی را در پی دارد. سحر از نوع اول است، ولی 

 (. 491 همان:« )طلسم از نوع سوم است
 یجاهای مختصری نیز برسینا رسالهاز ابن

 ه فیض الهی در مجموعهدر رسال وی مانده است.
نحو مشروح اعمال او بهرسائل منسوب به 

بدان که »العاده را تبیین و تحلیل کرده است: خارق
ثری که در عالم أثیر و تأکلیه فعل و انفعال و ت

وجود دارد، برحسب امور عقلیه نفسانیه متفاوت و 
خاطر اینکه هر قدر موجودی ؛ بهمتباین می باشد

أثیر فعل او در تر باشد، تیت کاملو در فاعل ترقوی
تر و آثارش زیادتر است. و هر مقدار غیر بیش

 ،موجود قابل، در استعداد قبول اتَمّ و اکمل باشد
 2.«تر استأثیر فعل غیر در او ظاهر و واضحت

 معجزه   . شقوق فاعل سحر و7ـ9
در فلسفه ثابت شده که فعل و انفعال از مقوله 

است از تأثیر چیزی در  باشد که عبارتاضافه می

چیز دیگر و تأثر موجودی از موجود دیگر. موجود 
هم دو قسم است: نفسانی و جسمانی. از ضرب 
نمودن فعل و انفعال در موجود نفسانی و جسمانی 

آید که در مجموع فاعل سحر و چهار قسم پدید می
 گردد:معجزه تحت این چهار قسم تبیین می

 فوس مستعدهقسم اول افاضه به ن .5ـ7ـ9
 شود.بدون تعلیم و تعلم بشری افاضه میاین قسم 

این نحو از علم که آن را علم لدنّی و موهبتی 
به تمام موجودات ارضی و سماوی به قدر ، گویند

فرماید: می قرآن ؛ چنانکهطاقت بشر محیط است
دانستی َعَلَّمَک ما لَم تَکُن تَعلَمُ؛ و آنچه را نمی و»

 فرماید:میچنین (. هم113اء/)نس« آموختبه تو 
کُنتَ  کذلک اَوحَینا إلَیک روحاً مِن أَمرِنا ما وَ»

گونه ما روح همین و ؛اَلَ اإلیمانُ تَدری ما الکِتابُ و
خود را به فرمان خویش به سوی تو فرستادیم و 
قبل از اینکه وحی به تو رسد، نه میدانستی کتاب 

کدام  خدا چیست و نه فهم میکردی که راه ایمان
 . (78 :1361، )ابن سینا (52)شوری/« است

 قسم دوم تقویت قوه خیال .7ـ7ـ9
باشد؛ به ق به تقویت قوه خیال میاین قسم متعل

که چه این نحو که به نفوس مستعد بشری آن
و گذشته و موجب تقویت تخیالت امور حاضر 

شود؛ آینده است افاضه می اطالع دادن از
لیه حوادث گذشته و به نفس نبی ککه طورهمان

شود. ثمره این صنف، انذار و بشارت آینده القا می
غیب است.  دادن به کائنات و حکایت کردن از

به این مرتبه اشاره  قرآنچند جای  خداوند در
تِلکَ مِن أَنباءِ الغَیبِ نُوحیها : »فرمایدو میکرده 

این حکایت  ؛إِلَیکَ ما کُنتَ تَعلَمُها أنتَ وَ ال قومُکَ
نوح از اخبار غیب است که پیش از آنکه ما به تو 

« وحی کنیم تو و قومت هیچ از آن آگاه نبودید
وُم* »فرماید: می(. همچنین 49/)هود الم* ُغِلَبِت الر 

فى أدَنى األرِض َو ُهم ِمن َبعِد َغَلِبِهم َسَيغِلبُوَن فى ِيضِع 
 رد .رومیان مغلوب شدند .الف الم میم؛ سنين
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 ، ولی آنها پس ازترین نقطه این سرزمیننزدیک
-1 /روم) «شان به زودی پیروز خواهند شدتشکس

این صنف از علم ممکن است که برای غیر . (3
نبی هم در خواب حاصل شود نه در بیداری، اما 
چون نبی صاحب نفس قوی است خواب و 

گوید حق یداری نزد او یکسان است. آنچه میب
دهد صدق و مطابق با ه خبر میاست و آنچه را ک

َوما َينِطُق َعِن الهوى* إن ُهَو إاّل َوحى  » :واقع است
گوید. این سخن ؛ و از سر هوس سخن نمیُيوحى

 «شود نیستمیجز وحیی که از جانب خدا هب
 .(4و  3 /)نجم

تحت این دو قِسم  قرآنهمچنین معجز بودن 
از جهت فصاحت و بالغت، اسلوب  ؛شودواقع می

جهت مشتمل بودن  غریب و نظم بدیع و از
برعلوم عقلیه که به معرفت خدای تعالی و مالئکه 
مقربین و کتب و رسائل انبیاء مرسلین و کیفیت 
حشر و نشر همه موجودات عالم و علوم غیبه 

 گذشته و آینده متعلق است.

 قِسم سوم قوت فوق تصور نف  .9ـ7ـ9
رسد می ایر این قسم  قوت نفس نبی به مرتبهد

که قادر به انجام کارهایی است که از طاقت بشر 
بیرون است و غالب معجزات انبیاء علیهم السالم 
هم از این قبیل است مانند: معجزات حضرت 

که داخل در این  )ع(عیسیحضرت و  )ع( موسی
قایق و هالک قسم می باشند، از قبیل انقالب ح

واسطه بادهای سخت و نمودن اقوام طاغی به
های متوالی و تبدیل های صعب و زلزلهفانطو

یا طلب باران کردن و  صورت مارنمودن عصا به
خره کلیه افعال اطاعت کردن سباع از ایشان و باأل

عادات که از مجرای طبیعی و اعمال خوارق 
 باشند.خارج می
یعنی  ؛منفعل جسمانی فاعل جسمانی والف( 

ثیر برخی از عناصر چهارگانه در بعضی دیگر تأ
بگذارند و الحاق و استحاله آنها نسبت به یکدیگر 

ا شود و یا اتفاق بیفتد؛ مانند آنکه آب تبدیل به هو

ثیر ادویه یا سموم أو نیز ت هوا به آتش مبدل گردد
در طبیعیات هم  مسئلهموذیه در بدن انسان که این 

 ثابت شده است.
 مانند ؛منفعل جسمانی فاعل نفسانی وب( 

سانی در عناصر اربعه که ثمره این ثیر قوای نفأت
ن، گانه )معادأثیر پدید آمدن مزاج موالید سهت

همچنین تغذیه و نمو و تولید  حیوانات( ونباتات و
    است. أثرثیر و تأمثل است که در اثر همین ت

مانند تأثیر فاعل جسمانی و منفعل نفسانی؛ ج( 
وجه زیبا و نیکو و صور مستحسنه در نفوس بشریه 

 شوند.شوند و گاهی متنفر میگاهی مایل میکه 
کلیه اقسام وحی و کرامات، اصناف آیات و 
معجزات، فنون الهامات، انواع سحر و عیون 

حت یکی از این تأثیرگذار و طلسمات، ناچار ت
 .(79و 81 همان:) باشداقسام می

 سیناماهیت سحر از منظر ابن .4
، رثیر نفس در معجزه، کرامت، سحأسینا تابن

اساس استجابت دعا، چشم زخم، طول عمر را بر
جسمانی به ماهیت رابطه متقابل امور نفسانی و 

گونه که شادی، غم، ؛ بدینکندسحر تحلیل می
ثیرات أاضطراب، لذت، شوق، رقص و ... همه ت

ب، همچنانکه وحی، علم غی ،نفس بر بدن است
شوند. ذهن و عین پیشگویی نیز اینگونه تفسیر می

ذهن متعاکس دارند. أثیر دیگر رابطه داشته و تبا یک
 گذاردبر خارج اثر دارد و خارج نیز بر ذهن اثر می

بینیم یک تصویری را که می .(79تا: سینا: بی)ابن
ثیر مختلف بر أاگر زیبا یا زشت باشد دو نوع ت

و سحر از این قبیل است که ذهن  گذاردنفس می
روحی ساحر بر آن ماده خارجی  و تصورات

 .گذار بوده استاثر
توانند اند مینفوس انبیاء چون به کمال رسیده

تأثیرگذار در عالم باشند و صورتی را از ماده جدا 
ه آن بپوشانند؛ آنگونه که نموده و صورتی دیگر ب

در معجزات وجود داشته است. چنین شخصی 
واسطه قوت نفس خود، هوای صاف و شفاف را به
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پر از ابر متراکم تبدیل کرده و با یک اشاره و 
مالصدرا، ) شودفرمان او از آسمان باران نازل می

طور وقتی نور هدایت خداوند به .(95: 1393
مستقیم بر گوهر ذات پیامبرو از آنجا بر کسی که 

ر استوار دارد ارتباط خود را با گوهر ذات پیامب
تواند تأثیرگذار در عالم تابد، چنین کسی نیز میمی

گردد. بنابراین برای استجابت دعا، توسل و ارتباط 
 همو،)با پیامبران و وسائط فیض ضرورت دارد 

در نتیجه همه اجسام و اجرام  .(66 /2: 1366
ارضی و سماوی مطیع و منقاد صاحب چنین 
مقامی بوده و همه قوای ملکی و ملکوتی در انجام 

ا شفا تواند مریض راند و لذا میفرمان او آماده
ای را سیراب نماید. انسانی دهد یا تشنه و گرسنه

که خلیفه خداوند باشد چون نفس او به کمال 
رسید، دعای او مستجاب و برکات الهی بر او نازل 

و انسانی که  (514الف: 1375سینا، )ابنگردد می
 .با او ارتباط دارد نیز چنین خواهد بود

گوید: گاهی می ـسیناابنشارح ـفخر رازی 
ات نفس سبب پیدایش برخی حوادث تصور

گردد بدون آنکه اسباب جسمانی و مادی در می
مثالً همّ و غم یا غضب باعث گرمی  ؛کار باشند
کند ی دیواری حرکت مییا کسی که باال بدن شده

 ؛گرددسقوط او می تصور و فکر سقوط باعث
یا سالمتی موجب همچنانکه تصور مریضی 

راین بعید نیست که شود. بنابسالمتی یا مرض می
جهت قوت و قدرتی که کسب یک نفس قوی به

أثیری که نموده، طوری باشد که بتواند عالوه بر ت
گذار اثر های دیگر نیزبر بدن خود دارد در بدن

باشد و انفعاالتی از او صادر شود که سبب شفای 
مریض گردد و یا با طلب شفای مریض از او، 

و یا با دعای او باران نازل شده  شودمریض خوب 
و با نفرین او زلزله و طوفان حادث گردد و یا 

و شاهد  ی حیوان گردد یا حیوانی جماد شودجماد
ه، یک ت که با چشم زخم نگاهمه اینها آن اس

و باعث  تواند در دیگری اثر گذاشتهچشم می
  .(435: 1371رازی، ) تغییر در رفتار او گردد

سینا معتقد است که سبب به این ترتیب ابن
 جزه و کرامت، زیارت، لعنمستقیم دعا، صدقه، مع

 نفس انسان و آن همه یک چیز استو نفرین 
کند یا با سحر است؛ مثالً کسی که ظلم یا گناه می

روح  ،شودو گمراهی مردم میو طلسم باعث رنج 
گذارد و باعث امور أثیر منفی در ماده عالم میاو ت

ثیر أبه تأ و علت همه اینها گردد. مبدزشت می
ثیر أنفس خیّر و خوب در بحث دعا و صدقه یا ت

حر و ظلم و گناه نفس شرور و پست در بحث س
 الف:1375 ،سینا)ابنگردد برمی در امور عالم

 و سحر تفاوت سینا،ابن نظر از بنابراین،. (485

شخصیت نفوسی  در تفاوت توانمی را معجزه
 انست که فاعل این امور هستند و نیز در تفاوت د

بر همین . ذاتی تفاوت نه ثر آنها دانستؤنیّات م
 که نفس کمال و قدرت است معتقد ویاساس 

 و راه خیر در هرگاه شود،می عادت خارق موجب
 اولیا، در و معجزه انبیا، در شود، گرفته کاربه صالح

ر گرفته کاو بدی به شر راه در اگر و است کرامت
درنتیجه  .(417 همان:) 3گویندشود آن را سحر می

دایره  ،شود هرچه نفس قویتر وی معتقد است
 یابد.جهان بیرون توسعه و گسترش می تأثیر آن بر

پس بعید نیست که نفس چنان قوی باشد که 
ثیرش از بدن خود فراتر رفته و بر اشیاء دیگر أت

 .(121و  121: 1363، همو)کند  پیرامون خود اثر

 حکمت صدرایی و فاعل سحر در منشأ .5
ا و مرتاضان از جهت عرفمالصدرا معتقد است 

دو  هم تشابه دارند و هر سحر با بروز کرامت و
که دهند. البته آنالعاده انجام میگروه کارهای خارق

، در صدد ام قرب وارد و از خود فانی گردیدبه مق
لعاده نیست و آنچه بروز کرامت و کارهای خارق ا

شود اموری است که از وسعت از وی عیان می
 .(488 :1363 مالصدرا،)ند کوجودیش ریزش می

واسطه مالصدرا معتقد است برخی انسانها به
کارهای خارق العاده  توانندقدرت روحی خود می

م عالَم براساس علت و معلول زیرا نظا ؛انجام دهند
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آنها را  ها برای ما روشن است واست. برخی علت
خوانیم و بعضی برای ما آشکار علل عادی می

پنداریم. کارهای و آنها را خالف عادت می نیست
خالف عادت این افراد به نفس انسانی ریاضت 

 .(جاهمان)منتسب است  کشیده 
مِن  وَ»: فرمایدمیخداوند سحر را شرّ نامیده و 

برم از ؛ خدایا به تو پناه میالنَّفّاثات فی العُقَدِ شَرِّ
 (5/)فلق« دمندها میشرّ آنها )ساحران( که در گره

هدف رسیدن  ساحران با. (185/ 1: ق1411همو، )
تقویت نفس لیکن از طریق  به شهرت یا

ی خالف شرع، نفس خود را تقویت هاتمرین
کنند و و براساس خواهش نفس کار می کنندمی

دهند ز انجام میخالف اخالق نیچه بسا کارهای 
های غیرشرعی انجام و کارهای شرّی را با ریاضت

تمرین و تکرار و  قدرت نفس و بر اثر دهند، اما با
ماالت نفس های غیرشرعی که فقدان کاز راه

این بنابر (همانجا) باشدانسانی و امری حرام می
خارق العاده همین مقدمات حرام برای کارهای 

 باشد.دلیل حرمت آنها نیز می

 مالصدرامنشأ و ماهیت سحر از دیدگاه . 5ـ1
به عقیده مالصدرا از طریق تعامل  روش شناخت:

و ت یافتنی است عقل و نقل و عرفان حقیقت دس
قت سحر از این قاعده مستثنی یابی به حقیدست
در آثارش بیانگر حجیت آیات،  وی. سیره نیست

احادیث، برهان و شهود و به عبارتی سه روش 
نقل، استدالل و کشف و شهود برای دستیابی به 

 است حقیقت است. او در مباحث خود نشان داده
ا بیان سه یک حقیقت ررکه شرع، عقل و وجدان ه

گیرند که انسان کرده و از یک مبدأ سرچشمه می
برداری کند. ها بهرهتواند از آنهم حقایق میبرای ف

او حکمتش را از برهانات کشفی که مؤید به کتاب 
 .داندو سنت است می

های شناخت چنین مالصدرا در مورد راه
واسطه عقل و دل و همچنین تمسک به به»گوید: می

توان عالم غیب را اعم به نوعی می آیات و روایات

از حوادث جزئی کائنات، اسرار ملکوتی، اسماء و 
صفات حق و ذات او را شناخت. از طریق دل و 

توان حقایق مجرد و ماورای دریافت درونی می
گونه که هستند، شناخت و به عالم مادی را همین

طریق شهودی و کشفی حقایق غیبی را در مراحل 
 (.115 :1385)همو، « دمختلف شهود کر

وی راه رسیدن به عالم ماورای طبیعی را 
برخالف ساحران، عقل و دل و قدرت نفس 

داند. بنابراین برای بررسی مسائل  سحر و جادو می
های شناخت و غیب در آثار مالصدرا باید به راه

اشاره کرد و از این طریق ماهیت سحر و جادو را 
 که مسائلی از مهمترین بدست آورد. یکی

 بحث پرداخته بدان در آثار خویش صدرالمتألهین
 . ایناست طبیعی ماورای حقایق در شناخت

برخوردار  و اعتباری ارزش نزد او از چنان مباحث
داند؛ می واجب را بر هر عاقلی آن تحصیل که است

 و فنون گوناگون علوم از آنجا که 4گوید:می چنانکه
 آنها دشوار بلکه همه به بسیار و احاطه ادراکات
 مهه که است فرض بر هر عاقلی پس است ناممکن

 و عزم داشته آنها معطوف مهمترین را به اشتوجه
 در به آنچه را به سراسر عمرش نماید که جزم
 دارد مصروف اختصاص ذاتش رساندن کمال

 اندازه به و معارف از سایر علوم نماید، بعد از آنکه
)همو،  جست بهره و اخروی در امور دنیوی نیازش
 .(121/ 1ق: 1411

معجزه و  سحر و منشأ و مالصدرا ماهیت
بسیار شبیه به تحلیل ماهیت و چگونگی کرامات را 

 متعدد آثار داند. بطوری که درمعجزات انبیاء می

 تکامل از طریق را معجزه و نبوت کوشد می خود

؛ کند اثبات و تبیین پیامبران متعدد قوای در نفس
 و مصوره کمال قوه محصول را غیب به علم چنانکه

 رذک حسیه قوه کمال محصول را عادات خوارق انجام
 شدت موجب قوه حساسه کمال او نظر از. کندمی

 و وضع اساس ب جسمانی مواد در نبی تأثیر

 زیرا گردد؛مى موادجسمانی و حس میان در محاذات

 موجب که است تحریکى قوه با مساوى حس قوه
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 و جرمانی قوه وخشوع خضوع و مواد تأثر و انفعال
 رد نهفته قواى یعنى(بدن  لشگریان انقیاد و اطاعت

موضع  در وی .(96:  1382 همو،) باشد م )وى
 نبوی، نفس از را ماده عالم اثرپذیری راز دیگری

به  تبدیل قابلیت که کند م ذکر آن بودن مادی رعنص
 شفای آن، برای و دارد را مختلف اشکال و صور

 مثال را خسوف و زلزله آتش،و شدن سرد بیمار،

 .(22/ 6: 1366 همو،) زندمی
 طبیعت شده شناخته قوانین از هرچند هامعجزه

پیروی  دیگری قوانین از ولی کنند نم پیروی
 طبیعت کننده مها قوانین بر واقع در که کنندمی

روح  با اتصال اثر در معجزه صاحب .دارند حکومت
 هاپدیده به مربوط یعیطب قوانین در عالم، کلی

آنها  نقض معنایبه وی تصرف اما ،کندمی تصرف
 قوانین بر که کندمی استفاده قوانینی از بلکه ،نیست

 روند برخالف معجزه لذا است، حاکم طبیعت
نیست و همین  قانون برخالف ولی است عادی

سخن در مورد سحر ساحران و کرامات عرفا نیز 
، نفس انسان راصادق است. به عقیده مالصد

ایی چون تجرد، جامعیت و هدلیل ویژگیبه
ای آفریده شده که در نشئات گونهبساطت به

 ؛ یعنی بهوجودی خود توان خلق و ابداع دارد
شأنی از شئون  راد او به گونۀمحض علم و اراده، م

شود، ولی این توانایی در نشئات او محقق می
دارای مختلف نفس و با توجه به مرتبه نفوس، 

عبارت دیگر، مراد مراتب شدید و ضعیف است. به
خود،  ابداعی آن است که نفس با ارادهاز خالقیت 

ای از جلوات خویش را در شأنی از شئون و جلوه
مملکت وجودی خود و مراتب مختلف عالم 

زیرا به تعبیر حکیم  ؛کندهستی آشکار می
همان تشأن و  نفس فاعلیت و اعطای سبزواری

ست نه تولید و ابداع چیزی مباین با نفس و تطور ا
 . (74: 1388 ،)سبزواری مانند آن
است نفس انسان همانند  معتقددرا مالص

خدای متعال دارای عوالم غیب و شهادت است و 

عالوه بر نشئه بدنی که عالم خلق است )ملک و 
دارد که در تمام شهادت(، عوالم غیبی متعددی 

مالصدرا،  :تواند دست به انشاء بزند )رکها میآن
(. وی از این عوالم و نشئات تعبیر به 34/ 7: 1366

 :1382 ،: هموکند )رکمی جودی نفسمملکت و
ای خلق شده گونه(. به تعبیر او نفس انسان به151

که توان ایجاد صور موجودات مجرد و مادی را 
زیرا موجودی ملکوتی است و ملکوتیان  ؛دارد

قدرت ابداع صور و موجودات عقلی قائم به ذات 
و نیز تکوین موجودات مادی قائم به مواد را 

اینکه عاری از ماده باشد یا قائم به  دارند، اعم از
 (.265/ 1 :1366 ،همو :ماده )رک

توسط او این موجودات پس از ایجاد  به عقیده
ها نفس قیام صدوری به او دارند؛ یعنی حصول آن

برای نفس مانند حصول همه موجودات نزد 
فس انسان را خدای متعال است. در واقع، وی ن

داند و معتقد است تعالی میمثالی برای ذات باری
گونه که خداوند خالق موجودات مجرد و همان

و  مادی است، نفس انسان نیز به جهت آنکه ذاتاً
مثال حق تعالی است، دارای ذاتی  و فعالً صفتاً

مجرد و صفات کمالی و مملکتی شبیه به مملکت 
خدای متعال است که در مملکت خویش هر چه 

  ند.کرا که بخواهد اراده و ایجاد می
است نفس انسان به این جهت که  معتقدوی 

در مراتب نزولی عالم واقع شده و بین او و حق 
تعالی وسائط بسیاری وجود دارد، در نشئه دنیا 
دارای وجودی ضعیف است و به همین سبب 

شوند در د میافعالی که توسط او در این نشئه ایجا
ای که آثار عینی بر گونهغایت ضعف هستند؛ به

ا مترتب نیست، اما اگر نفوس بشری در همین هآن
نشئه از سعه وجودی برخوردار باشند، قادر به 
ایجاد موجوداتی خواهند بود که بر آنها آثار عینی 

بر این اساس، مخلوقات نفس را  اومترتب است. 
اقد آثار عینی به دو دسته دارای آثار عینی و ف

ی و وجود عین»ها را به ترتیب کند و آنتقسیم می
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نامد. وی می« وجود ذهنی و ظلی»و « خارجی
صور خیالی و عقلی انسان را از مصادیق 

 /1 :1366 ،همو :داند )رکوجودهای ذهنی می
( و معتقد است 391-392: 1354 ،همو؛ 265-268

 ها قادر به ایجاد این صور در مملکتتمام انسان
نشینی با ماده، وجود خود هستند و غلبه احکام هم

ر عینی در عالم خارج ثیأکثر نفوس، مانع تبرای ا
أثیر نفس در  مملکت که مانع تاست، نه این
(. در واقع، 151 :1385، همو :)رک خودش باشد

وی نیروی خالق نفس در عالم طبیعت  به عقیده
نتیجه شود، دراشتغال به بدن، ضعیف می به دلیل

ها در عالم طبیعت، خالقیت در برای همه انسان
 مقدور نیست. عالم عین

وی خلق موجودات عینی را مختص به برخی 
ها چون اصحاب کرامات و اولیاء الهی در از انسان

ها در نشئه آخرت نشئه دنیا و ویژگی همه انسان
(. به عقیده او 598: 1363دانسته است )رک: همو، 

اگر انسان نیروهای خود را متمرکز کند، اراده او 
آید ده کرده به وجود مینافذ خواهد بود و آنچه ارا

که در حیطه خیال  طورهمان(؛ یعنی 21 همان:)
انسان، اراده عین فعل است، در عالم عین نیز به 
 شرط همت و تمرکز قوا اراده عین فعل خواهد بود. 

کسی که کیفیت قدرت حق تعالی  اوبه تعبیر 
در وجود قوه خیال و آنچه نفس از صور اجرام و 

یابد را شم به هم زدن میابعاد عظیم در یک چ
ر بشناسد، برای او تصدیق به تجسد ارواح و تصو

محض همت های نفس بهنیات و حضور خواسته
آسان خواهد بود. وی تمثل کرامات و تصرفات 
انبیاء و اولیاء علیهم السالم در صور اجسام 

داند و این امر خالقیت می محسوس را از مصادیق
ی و غلبه جهت اساس قوت نیروی باطنرا بر 

برخی از  اوکند. به تعبیر فاعلیت نفس توجیه می
قدرت باطنی هستند مکاشفین که دارای چنین 

یعنی صور متمثل نزد -بینند چه میگاهی درباره آن
شوند که آیا آن را به چشم دچار شک می -خویش

 بینند یا خیال و حق آن است که آن صور،حس می
ز موجودات لحاظ وجودی نیز امحققند و به

او این موجودات ترند. به تعبیر طبیعی قوی
وسیله ماده و جهات قابلیت ایجاد که به طورهمان

ت توانند توسط نفس به مجرد جهاشوند، میمی
محض همت نیز فاعلیت، بدون مشارکت ماده و به

 (.232و  231 :1385همو، ) ایجاد شوند
بندی چه گفته شد، در یک تقسیمبر اساس آن

توان حیطه خالقیت نفس در حکمت میکلی 
متعالیه را به خالقیت در درون و خالقیت در 

مراد از درون، عوالم غیبی و  5بیرون تقسیم کرد.
باطنی نفس و مراد از بیرون، عوالم طبیعت و 

قیت را گونه خالعرفا این ماوراء طبیعت است.
 .اندنامیده« خلق به همت»

حث ضروری ای که تذکر به آن در این بنکته
رسد چگونگی انتساب این توانایی به به نظر می

انسان با توجه به نظرات نهایی مالصدرا در باب 
وحدت شخصی وجود و ربط بودن ماسوی اهلل و 
انحصار فاعلیت در حق تعالی است. بنا بر وحدت 
شخصی وجود هر شیئی از اشیاء عالم اسم یا 

س در مظهر اسمی از اسماء الهی است، بر این اسا
هی وجود ندارد تا اثر عالم چیزی جز اسماء ال

؛ 34: 1363مالصدرا،  :)رک داشته باشد
(. به عبارت دیگر، بر اساس 355 /2، م1981همو،

یک از ، هر اثر و فعلی باهلل به هر وحدت شخصی
شود. در این ظهورات خدای متعال نسبت داده می

نتساب حقیقی آثار به خدای صورت در عین ا
ها را به ظهورات او نیز آن توان حقیقتاًمی متعال،

عین  یعنی ظهورات از همان جهت که ؛نسبت داد
ند. بر این اساس، ربط یا ظهورند، عین اثر و کماالت

اهلل از جه به اینکه فرض استقالل برای ماسویبا تو
محاالت است، هر فعلی که به هر یک از ظهورات 

ست؛ یعنی شود، باهلل اداده میخدای متعال نسبت 
از این  حقیقت فعل حق تعالی است که حقیقتاًدر

مجرا و مجال آشکار شده است. در این بحث نیز 
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مراد از انسان، ظهور تام خدای متعال است و هیچ 
 شود.چیز به او به نحو استقاللی منتسب نمی

 . منشأ و ماهیت سحر از دیدگاه عالمه طباطبایی7ـ1
سحر نیرویی  به اعتقاد گروهی از اندیشمندان

است که در افراد خاصی وجود دارد و از دیرباز 
واقعیت و بازتابهای آن بسیاری از مردم از این 

اند. اما اکثر فیلسوفان مسلمان پیرو سخن گفته
صدرایی همچون عالمه طباطبایی، این تأثیر مکتب 

منشأ سحر را در نفس اند و را نفسانی دانسته
  کنند.ساحر جستجو می

طباطبایی بحث مفصلی در جلد اول عالمه 
در باب سحر و جادو دارد. وی  تفسیر المیزان

معتقد است جاى هیچ تردید نیست که برخالف 
العاده وجود دارد، حال عادت جاری، افعالى خارق

ایم و یا آنکه بطور یا خود ما آن را به چشم دیده
ایم، و متواتر از دیگران شنیده و یقین پیدا کرده

العاده م هستند کسانى که از افعال خارقبسیار ک
کم یا زیاد ندیده و نشنیده باشند. بسیارى از این 

زند که با اعتیاد و تمرین، کارها از کسانى سر مى
اند؛ مثالً میتوانند زهر نیروى انجام آن را یافته

کشنده را بخورند و یا بار سنگین و خارج از 
روى طنابى طاقت یک انسان عادى را بردارند و یا 

بروند و اند راه که خود در دو طرف بلندى بسته
امثالهم و بسیارى دیگر از آنها نیز اعمالى است که 
بر اسباب طبیعى و پنهان از حس و درک مردم 
متکى است و صاحب عمل به اسبابى دست 

اند؛ مانند زند که دیگران آن اسباب را نشناختهمى
، بخاطر کسى که داخل آتش میشود و نمیسوزد

اى اینکه داروى طلق به خود مالیده و یا نامه
مینویسد که غیر خودش کسى خطوط آن را 

بیند، چون با چیزى )از قبیل آب پیاز( نوشته نمى
که جز در هنگام برخورد آن به آتش خطوطش 

(. 241/ 1ق: 1417ظاهر نمیشود )طباطبایی، 
بسیارى دیگر از اینگونه کارها بوسیله سرعت 

پذیرد؛ سرعتى که بیننده آن را نجام مىحرکت ا

تشخیص ندهد و چنین بپندارد که عمل نامبرده 
العاده انجام بدون هیچ سبب طبیعى اینطور خارق

دهند. بازان انجام مىیافته؛ مانند کارهایى که شعبده
همه اینها افعالى هستند که مستند به اسباب عادى 

شناسیم و یمیباشند منتها ما سببیت آن اسباب را نم
بدین جهت پوشیده از حس ماست و یا براى ما 

 غیرمقدور است.
 ن میان افعال خارق العاده دیگرى هستدر ای

که مستند به هیچ سبب از اسباب طبیعى و عادى 
آنچه  و مخصوصاً ؛ مانند خبر دادن از غیبنیست

جاد محبت و و نیز مانند ای مربوط به آینده است
و  هاگره زدن گشوده ها ودشمنى و گشودن گره

بندى و و یا خوابیا بیمار کردن  خواب کردن
احضار و حرکت دادن اشیاء با اراده و از این قبیل 

هیچ  و به ها انجام میدهنده مرتاضکارهایى ک
خودمان بعضى از یا  وجه قابل انکار هم نیست

اند که قدر نقل کردهایم و یا برایمان آنآنها را دیده
(. منظور عالمه 242 :همانار نیست )دیگر قابل انک

از سحر همین نوع دوم است که به ظاهر هیچ 
اسباب مادی و طبیعی مانند تردستی و سایر 

اینک در همین عصر  مصادیق قسم اول ندارد.
مرتاضان هندى و ایرانى و نیز بسیاری حاضر 
ه انواعى از اینگونه کارهاى ک هستندغربى 

 د.دهنالعاده را انجام میخارق
سینا و مالصدرا منشأ سحر عالمه نیز مانند ابن

کند. را در نفس ساحر و قوت اراده او جستجو می
از نظر ایشان کسی که دارنده چنین اراده مؤثری 
است، ای بسا که در اراده خود و نیروی نفس و 

مانند مرتاضان،  ثبات شخصیت خویش اعتماد کند،
ر آن مفید خواهد بنابراین اراده آنان قهراً محدود و اث

 بود هم برای صاحب اراده و هم در خارج.
چه بسا اشخاصی مانند انبیاء و اولیا که دارای 

 برخیو نیز  مقام عبودیت برای خدا هستند
یقین به خدا هستند و در اراده  مؤمنین که دارای

دارند، چنین صاحبان ، اعتماد به پروردگار خود
مگر برای  ندکنای هیچ چیزی را اراده نمیاراده
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مدد او و این قسم اراده، پروردگارشان و نیز به
که نفس صاحبش نه به هیچ  است طاهر ایاراده

وجه استقاللی برای خود قائل است و نه به هیچ 
شود رنگهای تمایالت نفسانی متلوّن میرنگی از 

. چنین و نه جز حق بر چیز دیگری اعتماد می کند
انی است که )همانند در حقیقت اراده ربّ ایاراده

( محدود و مقید به چیزی اراده خود خداوند
بیاء و انم دوم از اراده که گفتیم اراده نیست. قس

 :دو قسم است خود، اولیاء و صاحبان یقین است
ت که بخواهد مثالً نبو استیکی مورد تحدّی 

صورت آن عمل و در اینخود را اثبات کند 
معجزه  ،آوردور میای را که به این منظالعادهخارق

دنبال کرامت است و اگر به ، مورداست و دوم
 .دعایی پیدا شود، استجابت دعا است

گیری و یا طلب قسم اول اگر از باب خبر
، نامش را ارواح و امثال آن باشد ویاری از جن 

طلسمی و اگر با دعا و افسون و  گذارندکهانت می
 /1 :1374 ،)موسوی همدانی نامندباشد سحر می

363 ،367). 
العاده هر چه باشد، دائرمدار قوت کار خارق

که خود مراتبی از شدت و ضعف دارد  اراده است
ها چنین است ممکن است بعضی از ارادهو چون 

که  طورهماناثر بعضی دیگر را خنثی سازند؛ 
 ا باطل کرد و ارادهان رسحر ساحر )ع( موسی

تواند در بعضی دیگر مؤثر از نفوس میبعضی 
احب اراده ضعیفتر و آن نفس ص چراکه افتد؛

ها در فن تنویم گونه اختالفاست. اینتر دیگری قوی
 .مغناطیسی و احضار ارواح مسلّم است

عالمه امور خارق العاده را به دو دسته تقسیم 
شر، با ادعای  کند: شر و خیر. امور خارق العادهمی

نبوت و تحدی همراه نیستند؛ مانند سحر. اما امور 
العاده خیر گاهی همراه با تحدی هستند؛ مانند خارق

معجزه و گاهی هم همراه با تحدی نیستند. عالمه 
العاده )چه خیر و چه شر( را همه این امور خارق

)طباطبایی، داند مستند به علت طبیعی غیرعادی می

و تفاوت اساسی اینها را در  (41و  39: 1362
 ف از خوارق عادت شر،کند. هدهدفشان عنوان می

 .(256: 1387)همو، دنیا و هوای نفس است 
تقیم سحر را عالمه با توجه به اینکه عامل مس

تقویت نفس و  داند، زمینهنفس و اراده ساحر می
های تلقین به نفس و ایجاد ملکهاراده  را از طریق 

های ایجاد بیان شیوه داند و دراخالقی برای آن می
دیگری که  صفت نویسد: هرالقی میملکات اخ

لمی ، راه اولش تلقین عدور کنی بخواهی از خود
/ 2ق: 1417)همو،و راه دومش تکرار عملی است 

ا نیز در دو جنبه منفی هریک از این موارد ر .(311
هایی که توان بررسی کرد؛ یعنی تلقینو مثبت می

تمرین  )مانند منفی هستند و نباید صورت پذیرند
های مثبت که باید نفس( و تلقین و تلقین ساحر بر

 تلقین صفات مطلوب در )مانند کار گرفته شوندبه
 کماالت نفس(.

وی در ضمن سحر را در چارچوب قضا و قدر 
کند و آن را که در قسم قدر الهی الهی ارزیابی می

گوید: قضا و قدر را تحلیل و تفسیر نموده و می
توان برنظام علّی و معلولی جهان منطبق کرد. می

یک شئ )معلول(  شود کهقضا منطبق بر وجوبی می
: 1388)همو، آورد دست میاش بهاز ناحیه علت تامه

(. پس سحر و جادو از خواست و قدرت الهی 375
افتد، از باالتر نیست. هرچه در جهان هستی اتفاق می

یست و با حکمت و قدرت خواست خداوند بیرون ن
الهی نیز منافات ندارد؛ زیرا خود خداوند این قدرت 
را به ساحران داده تا مشخص شود چه کسانی از آن 

کنند و چه کسانی در راه صحیح استفاده ناصحیح می
 کنند.استفاده می

عالَم، عالَم اسباب و مسببات است و هر چیزی 
ب را شود. خداوند اسباسبب چیزی دیگری می

خلق کرده و به انسان هم اختیار استفاده از آنها را 
از طرف  .کار گیردآن را به داده تا خوب یا بد

دیگر تا خداوند نخواهد، هیچ سببی کارگر 
شود و تا کسی زمینه جریان آن سبب را نمی
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نسبت به خودش فراهم نکند آن سبب هم متوجه 
 رنیز چنین است. اگر کسی ب سحر شود.او نمی

خداوند توکل کند و از گناه و خیانت دوری کند و 
شود. و دعا پناه ببرد، سحر مؤثر واقع نمی قرآنبه 

ولی کسی که این اسباب را از دست بدهد، ممکن 
این سحر خارج از بنابر است سحر در او اثر کند.

هم به  آنتأثیرگذاری  و قضا و قدر الهی نیست
اثری ایجاد  اگر خدا اجازه ندهد و اذن خدا است

تواند داشته باشد، منکر ولو اینکه اثر می ،شودنمی
 توان شد. اثر نمی

توان گفت که قضا و در تحلیل نظر ایشان می
قدر الهی بر اساس دیدگاه کسانی چون عالمه 
معادل با همان نظام علت و معلولی و اسباب و 
مسببی است. پس سحر خود با استفاده از همین 

هایی که خداوند در عالم فرمولاسباب و علل و 
یابد؛ فقط فرقش این است که ساحر نهاده تحقق می

ها و علل و اسبابی خبر دارد که معموالً از فرمول
اطالعند. یکی از این مهمترین مردم عادی از آن بی

علل تأثیر خالقانه اراده و نفس انسانی است که 
قواعد و اسبابی برای تقویت و قوت بخشیدن به 

ها و باالبردن سطح تأثیر آنها دارد که ساحر از آنها آن
بطور کلی عالمه طباطبایی انجام کارها   برد.بهره می

العاده را به سبب و میزان قوت اراده و امور خارق
قانون علیت، قانونی فراگیر است که پایه  داند.می

های ماست. یکی از پرسشهایی که تمامی استدالل
ن ممکن است پیش آید، درباره با توجه به این قانو

رابطه بین این قانون و سحر است؛ اینکه اگر سحر 
معنای نقض قانون را خرق عادت بدانیم، آیا به

 علیت نخواهد بود؟
دهد روشنی به این پرسش پاسخ میعالمه به

قانون عمومی علیت را تصدیق کرده  قرآنکه 
اسباب فراهم باشد و مانعی هم  است و هرجا همه

وجود خواهد آمد. باشد، معلول بهد نداشته وجو
که  دادهاز حوادثی خبر  ن کریمآقردر عین حال 

د، مانند نبا روال عادی زندگی سازگاری ندار

پیامبران و سحر و دیگر امور معجزات منسوب به 
اما این امور، جزء ، العاده منسوب به ساحرانخارق

 کارمحاالت نبوده و حتی طبیعت نیز آنها را ان
ها، روابط و ضوابطى برقرار میان پدیده  کند.نمی

ها است و در بسیاری از موارد جز خدا کسى از آن
و فرضیّات علمی موجود، از تعلیل و  آگاه نیست

تفسیر بسیاری از رویدادهاى جهان ناتوانند. 
و این خداوند برای هر چیز قدری مقرر فرموده 

؛ چنانکه هست العاده نیزشامل امور خارق
ا ُكلَّ َشْى »فرماید: می راستى، هر ؛ بهء  َخَلْقناُه ِبَقَدر  ِإنَّ

 .(49/ )قمر« چیز را به قدر و اندازه آفریدیم
 بلکه بنابراین سحر، ناقض اصل علیت نیست،

 شود. خود در چارچوب این اصل تحلیل می

 از دیدگاه جوادی  ملی   سحر ماهیت و . منشأ9ـ1
ر شرع ممنوع چند سحر از نظاز منظر وی هر

 مانند ؛ولی تکویناً مأذون و ممکن است ،است
سایر محرماتی که شرعاً حرام است ولی انجام آن 

نویسد: باره میغیرممکن نیست. در اینامور حرام 
خواری گرچه تشریعاً ممنوع، ولی غیبت و حرام»

تکویناً مأذون است وگرنه فاعل فاعل مضطر 
فراهم نخواهد  اریخواهد بود و زمینه تکامل اختی

ورد رضای خدا گوید: اگر سحر مبود. کسی که می
داد، بین تکوین و تشریع خلط نبود به آن اذن نمی

کار خیر یا شری در جهان باید به  کرده است. هر
خدا باشد وگرنه تفویض مستحیل  ذن تکوینیا

ست که معلول ممکن از آید و مستلزم این امی
که به خود  ریطونیاز باشد، به علت واجب بی

متکی باشد که الزم آن انقالب ذاتی ممکن به 
واجب است و آن نیز مستحیل است یا به ممکن 
دیگر بسنده کند و به واجب منتهی نگردد که این 
هم محذور استقالل ممکن در ایجاد را به همراه 

 (.676 /5، 1383 :)جوادی آملیدارد 
که کند می قرآنبه استناد وی همچنین 

« و ما ُهم بضارَيَن به ِمن احِد اال ياذن الله»فرماید: می
معنا نیست که سحر بی تأثیر است و ساحر بدین
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هایی که اضرار به دیگران را ندارد و آسیبتوان 
شود از باب صدقه و انفاق در پی سحر حادث می

که ؛ چنانو برخورد با سبب دیگری از اسباب است
اند. ن جمله مزبور را بدین معنا گرفتهخی مفسرابر

فیتعلمون »زیرا اصل تأثیر سحر با ظهور جمله قبل 
تأییده شده « منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه

یکی اصل  :کنداست. این جمله دو چیز را بیان می
تأثیر تکوینی سحر و دیگری عدم استقالل ذاتی 

از قانون سببیت  آن بدان معنا که سحر و تأثیر آن
خارج نیست و قانون سببیت از مقدرات الهی 

معنا تأثیر تکوینی و خارجی سحر بدین است.
نیست که ساحر بر مقدرات و قضا و قدر پیشی 

الهی خللی ایجاد کرده و بر گرفته و در وضع 
قوانین و سنن جاری در نظام هستی حاکم شده 

رفته اسباب سببیتش را از قضای الهی گ، بلکه است
و اگر خدا بین سبب و مسببی حایل شود آن 

دهد. سببیّت و تأثیر خود را از دست میسبب، 
پذیرش تأثیر اجمالی منجر به ربوبیت با بنابراین 

خداوند و توحید افعالی او منافاتی ندارد، زیرا 
که در برابر ر جزء قضا و قدر الهی است نه اینسح

ه در کطورهمان؛ یعنی مقدرات خداوندی باشد
جانب خیر، دعا، صدقه، صله رحم و نماز استسقاء 

ست و به اذن خدا در تکوین اثر از مقدرات الهی ا
مثال آن نیز سحر و شعبده و طلسم و ا ،گذاردمی

های قَدَرالهی است و به در طواف سوء از جلوه
و  اذن خدا برای امتحان و ابتالی مردم مؤثر است

کوین اثر کند گونه نیست که سحر در نظام تاین
ا چه خداوند بخواهد و چه نخواهد، بلکه ت

تواند به کسی خداوند اذن ندهد هیچ ساحری نمی
 (.678  همان:آسیبی برساند )

سحر معتقد است دو برهان  منشأوی در مورد 
یکی از راه علّت قابلی و  :شود اقامه کردمی

دست غیر  ی از راه علّت فاعلی که معجزه بهدیگر
 شود. اما مبدأ قابلی این است کهدر نمیپیغمبر صا

انسان متنبّی و دروغگو هرگز روحش به آن قدرت 

رسد که به آن پایگاه مخزن غیب راه و تجرّد نمی
اذب، انسان فاسق و ک .را ندارد یلیاقتو چنین  یابد

فقط در محدوده  رسد وهرگز به تجرد عقلی نمی
 انسان وارسته است ]و[ وهم است. عقل مال یک

گو یک متخیّل و متوهّمی دروغ و وارستهانسان غیر
رسد؛ پس او به مرحله عقل نمی بیش نیست که

لیاقت آن مقام بلند را ندارد. خدای سبحان کار 
دهد که مردم خود را به دست هر فرد ناسالم نمی

از لحاظ مبدأ فاعلی خدا حکیم  .را گمراه کند
ح است و حکیم دین خود را به دست افراد ناصال

دست هد؛ پس خدای سبحان دین خود را بهدنمی
از  .دهد )این از لحاظ مبدأ فاعلی(متنبیّان نمی

ند هم افراد متنبّی، ضالّ و گمراه لحاظ مبدأ قابلی
ز راه ندارد و و انسان ضالّ و گمراه به مقام اعجا

پس از دو راه  .دیگر راه دارد به مقام علوم غریبۀ
دست غیر معجزه بهتوان ثابت کرد که هرگز می

 .(5: 1393 ،)جوادی آملی شودولیّ حق صادر نمی

مبدأ  سحر را از وی منشأکه عالوه بر اینالبته 
ر و فقط در محدوده وهم و خیال قابلی سح

العاده ا امور خارقمعتقد است معجزه هم ب ،داندمی
 ؛هم با موجودات دیگر متفاوت استمانند سحر و 

هستند؛ یعنی در زیرا امور دیگر یک امور عادی 
توانند یاد بگیرند و و همه میدسترس همگانند 

 عادیرند. اما فرق معجزه با امور غیرآن را بیاومثل 
سحر و شعبده و سایر علوم غریبه این  همچون

است که آنها راه فکری دارند؛ گرچه در دسترس 
توانند ولی خواص از انسانها می ندتوده مردم نیست

 طورهمانرا بیاورند؛  سحر را یاد بگیرند و مثل آن
 آنها را وانتد و مینکه سایر علوم راه فکری دار

و شعبده و سایر علوم غریبه هم یاد گرفت، سحر 
یعنی  ؛چنین هستند، ولی معجزه راه فکری ندارد

کند که تواند بفهمد پیغمبر چه میانسان نمی
شود یا انسان مرده درخت خشکیده سرسبز می

راه علمی ندارد که کسی  پس معجزه .شودزنده می
به قداست  مربوط بلکهرا بفهمد،  آنبا فرمول 
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سحر مربوط  منشأاما  .روح و تهذیب نفس است
 ینفس ساحر و تمرین وی و راه فکریبه قدرت 

 .است که ساحر آن را کشف کرده است
به نظر جوادی آملی سحر و جادو با اینکه 

و ساحر  استمأذون  حرام است ولی تکویناً شرعاً
حر روی اختیار آن را انجام دهد. وی س میتواند از

داند که قانون ر آن را از قانون سببیت میو تأثی
جوادی آملی، ر.ک: ) سببیت از مقدرات الهی است

در موضوع تأثیر سحر بر قوانین  او .(1383/ 5
طبیعی حاکم بر زندگی انسان معتقد است تأثیر 
تکوینی و خارجی سحر بدین معنا نیست که 
ساحر بر مقدرات و قضا و قدر پیشی گرفته و در 

ایجاد کرده باشد و بر قوانین و وضع الهی خللی 
بلکه  ،سنن جاری در نظام هستی حاکم شده باشد
سببات عمل او مانند سایر اعمال از اسباب و م

لیکن اسبابی که سببیتش را از قضای جدا نیست؛ 
 الهی گرفته است.

 گیريبحث و نتیجه
سینا )ابن تحلیل و بررسی آراء فالسفه مسلمان در

ون چهمصدرا مالوان و مالصدرا و برخی پیر
عالمه طباطبایی و جوادی آملی( در خصوص 

 منشأاتفاق منشأ سِحر و جادو دریافتیم که آنان به 
دانند اما با ه مشترک و نزدیک میسحر را با معجز

و  تزکیه نفس به این قدرت این تفاوت که پیامبر با
 های غیرشرعی وجایگاه رسیده و ساحر با ریاضت

هدایت و اثبات نبوت تعبیه  در نیت پیامبر نیز
ولی نیت ساحر گمراهی و اضرار به غیر و  ،شده

 منشأ. اما به نظرعالمه طباطبایی استکسب سود 
تقویت نفس از طریق نوعی تلقین به نفس  ،سحر

ر را مربوط به قضا و قدر الهی است و ماهیت سح
شود و که در قدر الهی تحلیل و تفسیر مید دانمی

 العاده را بهکارها و امور خارقطور کلی انجام ب
د و تأثیر آن دانسبب و میزان قوت اراده مربوط می

داند و قانون سببیت و علت و معلول میرا از 
پدید  منشأها را عامل و قدرت روحی بعضی انسان

 داند؛العاده میلعاده یا خارقاآمدن کارهای فوق
 ام عالَم براساس علت و معلول است وزیرا نظ

ای خالف عادت این افراد به نفس انسانی کاره
 ریاضت کشیده منتسب است. 

از مقایسه بین نتایج بدست آمده با آثار دیگران 
یابیم که فالسفه مسلمان قدرت نفس انسان را درمی

اند که از طریق تمرین و تکرار و منشأ سحر دانسته
 شود. تحلیل ابنتجربه اندوختن ساحر حاصل می

از منشأ سحر با تحلیل آنان از سینا و مالصدرا 
چگونگی وقوع معجزه بسیار نزدیک است. به نظر 
هر دو فاعل مستقیم سحر و معجزه، نفس ساحر یا 
نبی است؛ البته به اذن الهی، لیکن نیت و انگیزه در 

هاست و در سحر انگیزه معجزه خیر و هدایت انسان
شر و گمراهی است و نیز با این تفاوت که انجام 

ز توسط نفس پیامبر بر اثر تهذیب نفس او اعجا
باشد که به وی این مقام و قابلیت ویژه از طرف می

خداوند اعطا شده است ولی در سحر، ساحران با 
تمرین و تکرار و تلقین به نفس به قدرتهای نفسانیی 

العاده انجام دهند، اما توانند کار خارقرسند که میمی
ای نیست و یژهاین قدرت و توان نفسانی امر و

توانند با ریاضتها و تمرینهایی از همین دیگران نیز می
دست به همان موقعیت دست یابند. لیکن با اینکه 

سینا و هم مالصدرا و فالسفه پیرو وی هم ابن
القول منشأ و فاعل سحر را نفس انسان متفق

اند، اما در روش و ابزار شناخت منشأ و فاعل دانسته
این دو مکتب اختالف روش سحر بین فالسفه 

وجود دارد که همین اختالف ابزار شناخت سبب 
اختالف در مبانی هم گردیده است؛ چنانکه ابزار 
شناخت ماهیت سحر و معجزه و فاعل آن و امور 

سینا پذیری آن از نظر ابنماورای طبیعی و برهان
به عقیده مالصدرا از طریق تصورات نفس است و 
توان به رفان است که میتعامل عقل و نقل و ع

حقیقت دست یافت و دستیابی به حقیقت سحر از 
در نتیجه معنا و ماهیت  این قاعده مستثنی نیست.

 اراده و عزم راسخ و قطعی و سحر عبارت است از
آن کسی که خارق عادت انجام نفس آگاهی برای 
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دهد و اما اینکه این علم با خارج هم مطابق باشد، می
به شهادت اینکه دارندگان قدرت لزومی ندارد، 

ند تسخیر کواکب معتقدند که ارواحی وابسته ستارگان
ای تسخیر شود، آن روح هم که وابسته و اگر ستاره

گردد، لذا با همین اعتقاد باطل به آن است مسخر می
دهند، با اینکه در العاده انجام میکارهایی خارق

 خارج چنین روحی وجود ندارد. 
سحر را قدرت نفس انسان  فالسفه منشأ

های دانند، لیکن قدرتی که از راه ریاضتمی
غیرشرعی بدست آمده و نتیجه و کاربرد آن به دلیل 

رود کار میها بهاینکه برای ضرررسانی به انسان
 امری ناپسند، حرام و ممنوع اعالم شده است. 

تأثیرگذاری است که از خانوادۀ دانش سحر، 
دو خصوصیت در آن لحاظ شده  و هاستالعادهخارق

است: اوالً آموختنی است و ثانیاً شخص جادوگر 
آخرین شخصی نیست که توانسته با توجهات و 

بلکه اشخاص دیگری  ،تلقینات شیطانی تصرف کند
درجۀ اعتبار  .توانند مانند او انجام دهندهم با تعلیم می

که خداوند به -معجزه و کرامت نسبت به این اعمال 
تفاوت  -کندصالح و برگزیدۀ خود عطا می بندگان

 تر و محدودتر است. دارد و بسیار پایین
سینا، مالصدرا و فالسفه مکتب ابندر مجموع، 

منشأ سحر را در نفس ساحر جستجو صدرایی 
اگرچه بین نظرات ایشان تمایزهای خردی کنند. می

وجود دارد، لیکن همگی بر این نکته توافق دارند که 
قیم سحر نفس ساحر است که از قوتهایی فاعل مست

سینا قوت نظر ابن درونی برخوردار شده است. به
 طورهماننفسانی ساحر موجب پیدایش سحر است؛ 

که در معجزه نفس نبی را عامل مستقیم پیدایش 
داند. بر این اساس، تفاوت سحر با معجزه معجزه می

و کرامت تنها به تفاوت شخصیت ساحر و نبی و نیز 
مالصدرا نیز عالوه بر نیت درونی آنها وابسته است. 

قبول قدرت نفس در عاملیت سحر، نقش تمرین و 
تکرار را در قوت یافتن نفس بر انجام سحر مورد 

 توجه قرار داده است.

   هانوشتپی
 

االمور الغريبة تنبعث فى عالم الطبيعة من مبادى ثالثة: »1. 
احدها الهينة النفسانيية و ثانيها خواص االجسام العنصرية 

  ...«.تخصه و ثالثها قوى السماوية قوةمثل مغناطيس الحديد ب

إعلم، أن جميع التفاعالت و التجاذبات الموجودة في » .2
 العالم، من حيث مختلفة الفكرية و الحسية هي متناقضة:
كثر اكتماال، و تأثير عمله  الّنهم كم المخزون وكالة أقوى و أ
كثر من ذلك. و أي مبلغ القائمة، و  كثر اآلخر و عمل أ في أ

مقبولة ذرات أكمل الدين إحسان و تأثير غيراللفظي على  هدية
كثر وضوحا  .«مظهرها و أ

3. « ، فالذي يقع له هذا في جبلة النفس ثم يكون خيرا  رشيدا 
مزكيا  لنفسه فهو ذو معجزه من االنبياء او كرامة من االولياء. و 
الذي يقع له هذا ثم يكون شريرا  و يستعمله في الشر فهو 

  «.بيثالساحر الخ

و  متكثرة االدراكات و فنون ُمتشّعبة   العلوم لّما كانت» .4
 على العاقل ... فالواجباو متعّسرة متعذرة بجملتها االحاطة

يكبَّ  َان له و الحزم باألهم االشتغال الي بشراشره يتوّجه َان
د بع اتم فيه ذاته لتكميل ما االختصاص علي عمره طول

 اليها في بقدر الحاجة و المعارف سائر العلوم لُه من ماحصل
 .«و المعاد المعاش

. الزم به ذکر است که تعبیر درون و بیرون در این 5
عبارات، تعبیر مسامحی است؛ زیرا نفس در واقع حقیقتی 
است که درون و بیرون برایش معنای مادی و عرفی ندارد 

ن نفس دانسته شده است، و آنچه در این عبارات بیرو
  درواقع خارج از حیطه مملکت وجودی نفس نیست.
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