
 

 

خان دربارۀ مسحور شدن  آرای گابریل مندل تحلیل انتقادی
 )ص(پیامبر

 رستمی احترام
 معاون، قم معارف دانشگاه اسالمی متون و نقرآ گرایش اسالمی معارف دكتری موختةآ دانش

 رانیا ،قم ،پژوهش
 هفتادر رضایی حسن

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه پردیس فارابی حدیث و قرآن علوم استادیار

 (86/88/6863؛ تاریخ پذیرش: 68/86/6867افت: )تاریخ دری

 چکیده

را مهورد حملهه قهرار دههد. از طرفهی، مواجههة        )ص(تواند اص  نبوت پیامبر می« سِحرالنّبی»پذیرش 
رو،  ایهن  از یابهد.  پذیرد و به سایر ابعاد انعکاس مهی  ها صورت می غربیان با اسالم از طریم دانشمندان آن

خهان   ضرورتی انکارناپذیر است. گابری  مندل )ص(رپژوهان دربارة پیامبرهای خاو تحلی  علمی دیدگاه
سهؤال اصهلی پهژوهش حاضهر ایهن       اسهت.  شناسانه داشته از اساتید پیشکسوتی است كه مطالعات اسالم
وارد اسهت؟ اههم    )ص(خهان دربهارة مسهحور شهدن پیهامبر      است كه مه انتقاداتی بر آرای گابری  منهدل 

در اثر سِحر،  )ص(عبارت است از: تأیید سِحر شدن یا بیماری جسمی پیامبر مینههای او در این ز دیدگاه
، دوگانگی در معرفی مکی یا مدنی بهودن معهوذتین. در كنهار    قرآنهای خاصی از  طلسم نامیدن سوره

خان در این زمینه نقد خواهد شهد.   صحت این واقعه بررسی و آرای مندل روش تتبع در منابع اسالمی،
توجهی به لوازم و تالی فاسدهای  دهد كه توجه نکردن به منابع شیعی، بی این تحقیم نشان می های یافته

های دیگر نزول آیهه و اسهتفاده نکهردن از كهالم      ها و زمینه ، دخالت ندادن داللت)ص(سِحر شدن پیامبر
م مهدنی  را تأیید كنهد. اگهر سهورة فله     )ص(خان دیدگاه سِحر شدن پیامبر معصومان موجب شده تا مندل

كهه برخهی آن را     از سوی یهود مدینه سازگار است، در حالی )ص(باشد، با شأن نزول سِحر شدن پیامبر
هها نهام طلسهم اطهالق      انهد و بهه آن   های فلم و ناس با نهام معهوذتین مشههور شهده     اند. سوره مکی دانسته

سهت و برخهی سِهحر شهدن     خان در این زمینه متفهاوت ا  است. رویکرد تفاسیر به عنوان منابع مندل نشده
اند. هرمند آن جناب را در  حضرت را قبول كرده، برخی معنای آیه را به امور غیر از سِحر نسبت داده

 دانند. امور تبلیغی و شریعت مصون از سِحر می

                                                           

 E-mail : ehtrostami@gmail.com 
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 مقدمه

گری، فسهون   ردن، جادوگری، افسون، به معنای جادو ك«س   ر»از ریشة « سِحر»واژة 
باز كهه بها تردسهتی،     ها و تخیالتی كه حقیقتی ندارد، مانند اعمال شعبده و جادو است. حیله

 نمایهد یها ههر امهری كهه از جانهب       مشم یا قلب افراد را از آنچه واقعیت است، منحرف می
، 6818، مصهطفوی ؛ 48: 6837شیطان در آن یاری و كمک باشد )ر.ک؛ راغب اصفهانی، 

(. همچنههین، 843 :4 ، جق.6464منظههور،  و ابههن 689: 8 ، جق.6468فراهیههدی،  ؛17: 9 ج
آنچه در آن جذابیت و فریبندگی خاص و یا مأخذ آن لطیف و دقیم باشهد، همگهی سِهحر    

(. 6836: 8 ، ج6834و معهین،   8697 :4 ، ج6868ر.ک؛ حسهینی دشهتی،   ) شهود  نامیده مهی 
رود )ر.ک؛  كهار مهی   ، بلکه در معنای خدعه و نیرنگ نیهز بهه  سِحر تنها به معنی جادو نیست

اسهت. یکهی    (. بنابراین، در سِحر، سه اص  جداگانه شناخته شده889: 8 ، ج6879طریحی، 
ها، عضهوی از اعضاسهت، دیگهری شهبهه و خدعهه و سهومی وقتهی از اوقهات اسهت           از آن

جادوگری اسهت. سهؤال   (. مراد از سِحر در پژوهش حاضر، 486: 6837فارس،  )ر.ک؛ ابن
 )ص(یهامبر پمربهوط بهه مسهحور شهدن      خهان  منهدل آرای گابریه   »اصلی مقاله این است كهه  

رو،  ایهن  كنهد. از  به ایهن موضهوع اشهاره مهی     قرآنآیات مندی در بدین بیان كه «. میست؟
اند. آشنایی با تحقیقات  خاورپژوهان نیز به پژوهش دربارة سِحر و مصادیم آن روی آورده

هایشان در این موضوع، ضرورتی انکارناپهذیر اسهت. دوری از مبهانی و     نقد دیدگاهآنان و 
 )ص(های ناروا به پیامبر اطالعات اندک نسبت به منابع اسالمی، موجب بروز برخی از نسبت

 است. های قرآنی آنان شده در نوشته

اشهاره نمهود.    ههای ایتالیها   خان از اساتید دانشهگاه  توان به گابری  مندل در این زمینه، می
شناسهی و   اسهت مطالعهات شهرق    وی با اصالت شرقی خود و آشنایی با زبان عربهی توانسهته  

ههای رایهج    یکهی از اندیشهه   شناسی درخور توجهی به اروپها و جههان عرضهه نمایهد.     اسالم
خهان در ایهن زمینهه نیهز مطالعهاتی       زمهین اعتقهاد بهه ِسهحر و پیشهگویی اسهت. منهدل        مشرق
و كتهابی دربهارة سِهحر و جهادو و هنهر       تهاروت تاب راهنمهای مختصهر   است؛ مانند ك داشته

 8888اسهت و در سهال    نیز فعالیت داشته قرآنمقدس به زبان ایتالیایی. وی در زمینة ترجمة 
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اسهت. بهدین ترتیهب، ههم در موضهوع       ه ایتالیایی از او انتشار یافتهه  ای عربی میالدی، ترجمه
دارد. از دیگر موارد وجه محوریهت وی در ایهن    هایی وجود تألیف قرآن كریمسِحر و هم 
توان به این مورد اشاره كرد كه وی به دلیه  جایگهاه و سهابقة مطالعهاتی طهوالنی،       مقاله می

دار مهدخ  سِهحر در ایهن     )ویراسهتة مهک اولیهف( عههده     قهرآن  المعارفدائرةتوانست در 

ههای ایهن نویسهنده بهه      اهدیدگ در دنیا، قرآن المعارفدائرةمجموعه گردد. به دلی  جایگاه 
از این نظر نیهز نقهد و    است. خط مقدم نمایش جهانی از موضوع سِحر در اسالم تبدی  شده

 كند. شناس در موضوع مسحور شدن پیامبر اهمیت پیدا می های این اسالم تحلی  اندیشه

، النیمه  دانشهگاه ی فراوانهی همچهون   ها دانشگاهاو در طول زندگی خود با مؤسسات و 
است و جوایز، مهدارک و   ، بروكس ، دانشکدة معماری در تورین و... همکاری داشتههیقون
تنهوع آثهار او در ابعهاد    اسهت.   ی افتخار فراوانی از ایتالیا و خارج آن دریافت نمهوده ها لو 
 شناسی، حاكی از اطالعات گستردة وی در این زمینه است. شرق

تند كهه اتههام سِهحرزدگی را بهه     دربارة پیشینه باید گفهت مشهركان اولهین كسهانی هسه     
 3نمودند و مردم را از تبعیت فردی اینچنین برحذر داشتتند )ر.ک؛ الفرقان / وارد )ص(یامبرپ
اسهت   ی فلهم و نهاس روایهاتی نقه  شهده     هها  سهوره  نهزول  نأش درین، همچن (.47ء/سراإلا و

جریان به  ( كه763: 9 ج، ق.6469حویزی،  و عروسی  888: 9 ق.، ج6488 ،)ر.ک؛ بغوی
 :69ج ، 6816ین، امه )ر.ک؛  یعیانشه سِحرالنّبی مربوط است. ایهن روایهات از سهوی بیشهتر     

اسههت. گرمههه   شههده ( نقههد863 م.:666 ،الههوادعیو برخههی از اههه  سههنت )ر.ک؛   (818
آن آثار درخوری از قرون گذشته تا بهه حهال    دربارةاز موضوعاتی است كه  )ص(سِحرالنّبی

دربارة سِحر النّبی هنهوز ارزیهابی    خان مندل، آرای گابری  وجود دارد، اما به طور مشخص
نق ، تحلی  و نقد آرای وی دربارة سِحرالنّبی به همراه رویکرد مفسران بهه ایهن    است. نشده

 دهد. امر، روش موضوعی تحقیم حاضر را تشکی  می
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 (Mandel Khān, Gabriel) خان . معرفی گابریل مندل9

 ینامهزندگ .1ـ1

ایتالیها دیهده بهه     (Bologna)میالدی در بولونیای  6684فوریة  68خان در  ی  مندلگابر
جهههان گشههود. او بههه تحصههی  در رشههتة موسههیقی در هنرسههتان هنرهههای زیبههای ویچنههزا     

(Vicenza) ههای كالسهیک در طهول جنهگ جههانی دوم بهود.        پرداخت و پژوهشگر زبان
در هنهد و ایهران انجهام داد كهه      شناسهی  خان تحقیقات میدانی زیادی در زمینة باسهتان  مندل

ههای صهوفیانه    میالدی، شروع به نگارش رمهان  6686نتایج آن بعدها منتشر شد. او در سال 
شناسهی،   نمهود و بهه تهدریس روان    (Corrier Della Sera)برای روزنامهة كهوریر دال سهرا    

، 8868ی ی ایتالیا، فرانسه و بلژیهک پرداخهت. او در اول جهوال   ها دانشگاهتاریخچة هنر در 
 در میالن ایتالیا مشم از جهان فروبست.

 آثار .2ـ2

را به زبان ایتالیهایی ترجمهه    قرآناثر به رشتة تحریر درآورد. او  888خان  ی  مندلگابر
ههای   ینهه زمین تهر  برجسهته ، تاریخچهة هنهر و خوشنویسهی،    )ص(كرد. تصهوف، سهیرة پیهامبر   

 ین قرارند:ین آثار او بدتر مهمآیند.  یمپژوهشی وی به شمار 

How to recognize Islamic art, Macdonald Educational, 1979. 

 مگونگی شناختن هنر اسالمی

The Life and Times of Mohammad, Hamlyn, 1968 

 )ص(زندگی و دوران ]حضرت[ محمد

"Magic", in Encyclopaedia of the Quran, edited by Jane Dammen 
McAuliffe, Leiden, Brill, 2003, vol. 3, pp. 245-251. 

 سِحر
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 خان دربارة سِحرالنّبی و نقد آن دیدگاه گابریل مندل .2

دربارة سِحر استناد جسته تا در كنار روایهات مربهوط بهه     )ص(خان به روایات پیامبر مندل
سنس تهمت سِحر شدن آن حضرت بدین نتیجه نائ  گردد كه سِحر امری باورپذیر است. 

و  )ص(یهامبر پكند، وی به ماجرای سِهحر شهدن    یمرا گزارش  قرآندر  ص()یامبرپساحری به 
در  )ص(یهامبر پاز عایشهه بهه توانهایی     گونهه  گهزارش در روایتی  .پردازد یمجریان یازده گره 

 اسهت  اشهاره داشهته   )ص(یهامبر پخهوردن   زخهم  مشهم سِحر با شرط توسه  بهه خهدا و نیهز بهه      
(Encyclopadia of the Qur’an, 2003, Vol 3: 245-252 .) در میههان موضههوعات

از اتهام سِهحر بهه    قرآنشود؛ مانند گزارش  ینممذكور، برخی واقعیت دارد و شبهه قلمداد 
مستند به منابع اسهالمی اسهت، امها نقدپهذیر اسهت؛ زیهرا        هرمند، اما برخی دیگر )ص(یامبرپ

 است. نویسنده از روایات ضعیف و نامعتبر نزد همة مسلمانان بهره جسته

زون بر آنچه یاد شد، نکهات مثبهت دیگهری در آرای وی وجهود دارد كهه در ادامهه       اف
 شود: ها اشاره می اختصار بدان به

 . در اسالم... وجود نیروهای سوای قوای الهی... پذیرفته نیست.6

 های ایمانی است. . سِحر، تصرفی ناروا در ارزش8

 اند. مودهجویی ن و اسالم سِحر را تقبیج و از آن كناره قرآن. 8

دانسهته   )ص(به پیهامبر  قرآنشده در  های اشاره ، تهمت)ص(. ساحر و مسحور بودن پیامبر4
 است. شده

 )ص(سِحر شدن پیامبر .1ـ2

 )ص(خان معتقد است روایاتی وجود دارد كه اعمهال سِهحرگونه بهر پیهامبر     گابری  مندل
 است: دانستهاست. در كنار شواهد قرآنی، وی سِحر را باورپذیر  تأثیر گذاشته



 757احترام رستمی و حسین رضایی هفتادر /(ص)پیامبر شدن مسحور دربارة خان مندل گابریل آرای انتقادی تحلیل

 

 )ص(یهها روایههات حههاكی از برخههی اعمههال ِسههحر گونههه را كههه بههر شههخص پیههامبر        »
تهوان افهزود...    است نیز به شواهد قرآنی مذكور ]بهرای باورپهذیری سِهحر[ مهی     تأثیرگذاشته

 )ص(مانند برای آسهیب رسهاندن بهه پیهامبر     ساحری یازده گره بر ریسمانی زد، اورادی طلسم
 این ماجرا، سورة فلم را دربارةنق   دركنار وی .(Ibid: 248)« ر شدخواند و پیامبر هم بیما

شهمرد، امها دركنهار آن، خاصهیت      اوراد شریرانه علیهه وضهع جسهمی و سهالمت تهن برمهی      
دهد و معتقد اسهت سهورة فلهم از     تعویذی این سوره را به محدودة روان و نَف س توسعه می

 .(Ibidكند ) د نیز حف  میكن اختالالت روانی كه شیطان بر انسان وارد می

 بررسی .1ـ1ـ2

های  شأن نزول مطلب مذكور را از برخی خان مندلدهد كه  بررسی سورة فلم نشان می
اسهت. نویسهنده اشهارة تفصهیلی بهه ایهن روایهات         ویژه اه  سنّت برداشهت كهرده   تفاسیر، به
اسهت و   فتهه است. این روایات بیان داشته كه آن حضرت تحت تهأثیر سِهحر قهرار گر    نداشته

های معوذتین را نازل فرمود. قول سِحرالنّبی و روایهات آن نیهز    خداوند برای رفع آن، سوره
 شود. از نظر قرآنی، عقلی، لغوی و... نقدپذیر است كه در ادامه بدان پرداخته می

 قرآن 

 توان به مند دسته آیات زیر اشاره نمود: در این زمینه می

بهه   قهرآن رو بهود كهه    ی خهویش بها مهوانعی جهدی روبهه     در مأموریت اله )ص(پیامبر ـ9

( 17/المائدة) النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُکَ وَاللّهُدر این زمینه اشاره دارد:  )ص(حفاظت الهی پیامبر
ق.، 6468حجهازی،  ؛ 818: 69ج ، 6816امین، ( )69)الحجر/ إِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِینَو 
(. یکی از این موانهع، سِهحر شهدن و اخهتالل در     8618: 8 ج ق.،6488و زحیلی،  688: 8 ج

گونهه اعمهال سهاحرانه در آن زمهان رایهج       است كهه ایهن    )ص(حیطة ادراكی و روانی پیامبر
 است. بوده
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هههای ادراكههی را از آن  هههایی مههون جنههون و نههاتوانی سِههحرزدگی و بیمههاری قههرآنههه 8
حت او را از سِهحرزدگی دور  صهرا  سهورة اسهراء بهه    47اسهت. در آیهة    حضرت نفی نمهوده 

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیـکَ وَ إِذْ هُـمْ نَجْـوَی إِذْ    فرماید:  داند و می می

دارند، ما  هنگامی كه به سوی تو گوش فرامی یَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجُالً مَسْحُوراً:
پردازند، وقتی كهه   دهند و ]نیز[ آنگاه كه به نجوا می دانیم به مه ]منظور[ گوش می بهتر می

كهه    ترتیهب، آنهان   . بهدین  كنیهد  شده را پیهروی نمهی   ستمگران گویند: )جز مردی افسون
انهد و بالفاصهله در    توصیف شده« ظالم»است، با وصف  سِحر زده شده )ص(پندارند پیامبر می

اُنْظُـرْ کَیْـ َ ضَـرَبُوا لَـکَ     اسهت:   راهی و ضاللت توصهیف نمهوده  آیة بعد، آنان را به گم

سورة فرقهان نیهز    6همین وصف در آیة (. 43اإلسراء/) الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَالَ یَسْتَِْیعُونَ سَبِیالً
 است. آمده

صهراحت آن جنهاب را از بیمهاری جنهون و مشهکالت       ه همچنین، مهوارد زیهر كهه بهه    8
و  86؛ الطهور/ 78؛ المؤمنهون/ 3و  41؛ السهبأ/ 634ر.ک؛ األعراف/) است تهادراكی مبرا دانس

 (.81الصافات/

ر.ک؛ )گویانههة شههاعران   در آیههات دیگههری وی را از گفتارهههای گزافههه    قههرآنههه 4
( و عم  باط  ساحران مبهرا  86ر.ک؛ الطور/) و ادعاهای واهی كاهنان (87و  81الصافات/
بهه   (6و  3و الفرقهان/  43هه 47ر.ک؛ اإلسهراء/ ) یاست. آنان به سهبب ظلهم و گمراهه    دانسته
ر.ک؛ ) اسهت  دادند كه در پی آن، وعدة عهذاب داده شهده   نسبت سِحر كردن می )ص(پیامبر

( و هر پیامبری 8ببینند، سِحر پندارند )ر.ک؛ القمر/ قرآنای را از  (. آنان هر آیه84المدثر/ 
ها به انبیای پیشین نیهز داده   ن نسبت(. ای98انگاشتند )ر.ک؛ الذاریات/ را ساحر و مجنون می

)ر.ک؛  )ع(( و حضههرت شههعیب86)ر.ک؛ الههذاریات/  ع()شههد؛ ماننههد حضههرت موسههی مههی
اسهت )ر.ک؛   (، اما خداونهد رسهتگاری و پیهروزی جهادوگران را نفهی نمهوده      639الشعراء/

 (.16طه/
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 ص(امبریپلوازم ناصواب سِحر شدن  روایات( 

ای توصهیف نمهوده كهه از لحها  عقلهی و       ا به گونهر )ص(در روایات، سِحر شدن پیامبر
در اثهر   )ص(ها جای نقد دارد، ایهن اسهت كهه پیهامبر     نقلی مردود است. آنچه در این داستان

سِحر به مه حالتی دمار شده بود. در برخی روایات وارد شهده بهه قهدری اثهر سِهحر بهر او       
اسهت یها بهرعکس     نهداده  كهرد كهه انجهام    داد و گمهان مهی   شدید بود كه فعلی را انجام می

هها   (. ایهن نقه   763: 9 ج، ق.6469حویزی،  و عروسی  888 :9 ق.، ج6488 )ر.ک؛ بغوی،
 غالباً به عایشه منسوب است.

اسهت؛ زیهرا از    )ص(الزمة پذیرش این نق ، مورد تردید قرار گرفتن اصه  نبهوت پیهامبر   
رو،، گفتهار،   ازایهن  رود. لحا  عقلی، اعتمادی بر اقوال و اعمهال دیگهر منهین فهردی نمهی     

گونه كه سِهحر در محهدودة وجهودی     تواند حجت باشد؛ زیرا همان  كردار و تقریر آن نمی
رو  تواند حوزة ادراک او را بها مخهاطرة جهدی روبهه     است، آفات دیگر نیز می وی راه یافته

و حتّی تأثیر هوی و ههوس را بهر ا   قرآنپذیر است.  كند. از لحا  نقلی نیز این لوازم خدشه
ر.ک؛ ) گویهد  جهز وحهی الههی سهخنی نمهی      )ص(است و بیهان نمهوده كهه پیهامبر     نفی نموده
 .(4ه8النجم/

 عقل 

ههای آنهان صهورت     از لحا  عقلی، گزینش افراد باید بهر اسهاس اسهتعدادها و توانهایی    
شود، الزم است از توانایی  آور از سوی خداوند برگزیده می پذیرد. فردی كه به عنوان پیام

خهوبی انجهام    لی و ادراكی برخوردار باشد تا مسئولیت و رسالت خهویش را بهه  جسمی، عق
رو، تسهخیر ایهن    دهد. قسمتی از مسئولیت نبوت در حیطهة ارتبهاط بها مهاوراء اسهت. ازایهن      

نیروها به اذن خداوند الزمة تحمه  ایهن مأموریهت الههی اسهت. ههر گونهه تأثیرپهذیری از         
شهود، حهاكی از ضهعف آن     حهدوده اعمهال مهی   نیروهای انس، جن و شیاطین كه در این م

پیامبر در قلمرو مأموریت خویش است و سلب توانایی منجهر بهه سهلب مأموریهت خواههد      
رو، نبوت لوازمی دارد كه با مسحور شدن نبی همخوانی ندارد. هرمند از لحها    شد. ازاین
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ع جهدی  عقلی، سِحر كردن از سهوی معانهدان مهانعی نهدارد، امها ِسهحر شهدن نبهی بها موانه          
 روست كه متوجه اص  نبوت است. روبه

  لغت 

اسههت. برخههی از معههانی « جهادوزده و سِههحرزده »بههه معنههی « مسههحوراً»از لحها  لغههوی،  
 دیگری كه برای این واژه ذكر شده، عبارتند از:

 (.889 :8 ج ،6879 )طریحی، 36الف( مخدوع: المؤمنون/ 

 (.867تا:  ، بیقتّیة ب( معل  و بیمار )ابن

ق.، 6469و خهازن،   176: 8 ق.، ج6487)زمخشهری،   زده و دیوانه )سِحر فجنّ( نج( ج
 (.688: 8 ج

( و از 984: 8 ق.، ج6488اسهت( )مقاته ،    العق  )سِحر بر عقلش غلبه نمهوده  د( مغلوب
 (.896: 88 ق.، ج6488است )فخر رازی،  حد استوا خارج شده

كه كاركرد آن فاسهد شهود یها    است؛ مانند غذای مسحور وقتی  هه( كسی كه فاسد شده
 همان(.) است زمین مسحور وقتی كه باران بیش از حد بر آن باریده و فاسدش نموده

 (.687: 8 ق.، ج6488)بغوی، و( مطبوب

 شهود )قرطبهی،   نیهاز نمهی   كسی كه از خهوردنی و نوشهیدنی بهی    ناپذیر: ز( تشنه و سیری
 (.أبوعیّدة)قول  878: 66 ، ج6814

شدن معانی گونهاگونی دارد كهه ممکهن اسهت روایهت آن را اراده       ترتیب، سِحر بدین 
 مهذكور هرمند برخی از احتماالت لغهوی   نموده باشد )إذا جاء اإلحتمال بط  اإلستدالل(.

توان  ویژه با قرائنی در روایات می شود، اما معانی دیگر جای تأم  دارد، به ضعیف تلقی می
 ن جادوزدگی برشمرد.مطبوب و بیماری جسمی را به عنوان جایگزی
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 عصمت. مخالفت با اصول و مبانی همچون اصل 5ـ2

مخالفت با اص  عصهمت در افعهال و تبلیهغ و نیهز سهنّت و شهریعت بهودن قهول و فعه           
كه در صورت سِحر شدن او این اصه  نیهز در مهواقعی از حیهاتش دمهار خدشهه        )ص(پیامبر
 (.4887: 1ج ق.، 6468شاذلی، است )ر.ک؛  شده

 های متنی ت. تفاو6ـ2

 هایی وجود دارد. در بیان روایات تفاوت

در فرد یا افراد سِحركننده اختالف است كه آیا لبیدبن اعصهم )یها: لبیهدبن     ساحر: ال .
ها نیز به وساطت غالم یههودی متعلهم    عاصم(، دختران وی و یا هر دو بودند. در برخی نق 

 است. اشاره شده )ص(به پیامبر

مینه، روایات به مهوارد گونهاگونی اشهاره دارد؛ ماننهد: كبهوتر،      در این ز ب( نوع سِحر:
 شاخة خرما، شانه و مو، گره یا میزهای دیگر.

یها عمهار    ع()، علی)ص(است كه پیامبر ها آمده در برخی نق  نحوۀ باطل کردن سِحر: ج(
و ای دیگر فرسهتاد تها ِسهحر را بیهرون آورد وآنهان منهین كردنهد         تنهایی یا همراه عده را به
سِحر را از ماه بیهرون نیهاورد؛    )ص(آید كه پیامبر های دیگر برمی شفا یافت. از نق  )ص(پیامبر

رو، مون عافیت یافته بود، تنها ماه را پُر كردنهد.   آورد. ازاین زیرا مشکالت دیگر پدید می
ای از اصحاب به سمت ماه رفت. در واقع، تفاوت در نهوع سِهحر،    با عده )ص(یا اینکه پیامبر

 شود. سِحركننده و نحوة باط  نمودن آن مشاهده می

 )ص(خبر واحد بودن روایت مبنی بر مسحور شدن پیامبر .7ـ2

است. شرط  قرآنكه مرجّج،  توان به اخبار آحاد تکیه نمود، در حالی در امر عقیده نمی
كهه ایهن    اخذ احادیث در اصول اعتقادات این اسهت كهه حهدیث متهواتر باشهد، در حهالی       
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ر.ک؛ همان(. برخی مفسران معاصهر اهه  سهنّت )همچهون قاسهمی:      ) متواتر نیستحدیث 
ق.( در این زمینهه معتقدنهد كهه بها توجهه بهه دالیه  عقلهی و نقلهی، ایهن خبهر            6888ه6838

آمده باشد؛ زیهرا هرمهه در    صحا پذیرفتنی نیست و اشکالی در ردّ آن نیست، هرمند در 
ز نقد نیست، عالوه بر اینکه مناقشهه در اخبهار   آمده، از لحا  سندی و متنی، سالم ا صحا 

است؛ ماننهد ردّ عایشهه     است و به مواردی اشاره كرده آحاد در عهد صحابه نیز وجود داشته
 ههای  شهود. در ادامهه، دیهدگاه    خبر عُمَر را كه میت با گریهه كهردنگ اهه  خهود عهذاب مهی      

 (.971: 6ج ق.، 6463ی، قاسمر.ک؛ ) است دانشوران را در ردّ اخبار آحاد بیان نموده

 . مخالفت با روایات دیگر8ـ2

: 1ج ق.، 6468شهاذلی،  ر.ک؛ مانند شأن نزول: نزول معوذتین در مکهه راجهج اسهت )   
 (.998: 88ج تا،  یب، عاشور ابنو  4887

در زمینة سِحرالنّبی اقوال مختلف دیگری غیر از سِحر شهدن آن حضهرت در تفاسهیر     .1ـ9
 است و عبارتند از: ها را در نظر نیاورده خان آن ه مندلشود ك اسالمی مشاهده می

المهتن، سهبب نهزول معهوذتین را سِهحر شهدن        یک قول مستند به روایات ضهعیف  الف(
؛ 766ههه763: 9 ج، ق.6469دانههد )ر.ک؛ عروسههی حههویزی،  از سههوی یهههود مههی )ص(پیههامبر

 جق.، 6463و زحیلههی،  873: 68 ج ق.،6468؛ مظهههری، 398ههه398: 4 ، ج6838صهابونی،  
اما محدودة سِحر شدن متفاوت است. در این زمینهه برخهی تنهها قائه  بهه تهأثیر        (.474: 88

 انهد  هسهتند و عقه  و ادراک وی را از مسهحور شهدن مبهرا دانسهته       )ص(سِحر بر جسم پیامبر
؛ فهیض  944: 68 تها، ج  ؛ حقی بروسوی، بهی 879ه874: 88 ق.، ج6488ر.ک؛ فخر رازی، )

در ایهن راسهتا، روایهاتی     .(864: 88 ، ج6867، طباطبهائی و  6468: 8 ق.، ج6463كاشانی، 
ر.ک؛ فهراء،  ) انهد  ها مسحور و مطبوب بهه یهک معنها دانسهته شهده      است كه در آن نق  شده

تهوان اسهتفاده    (. از مطالب برخی دیگر مهی  887: 68 ، جق.6488و ثعلبی،  886: 8 تا، ج بی
برسد، اما باعث جنهون آن حضهرت نخواههد     هم )ص(نمود كه گرمه سِحر به ادراک پیامبر
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( و یا به انحای دیگر تأثیر سِهحر در ادراک او را  843: 9 ق.، ج6463شد )ر.ک؛ بیضاوی، 
 (.988: 69 ق.، ج6469اند )ر.ک؛ آلوسی،  توجیه نموده

؛ 878هه 816: 64 ، ج6873طیب، )ر.ک؛  اند نشدهبرخی دیگر متعرض این روایات  ب(
(. یا قهول  949: 69 تا، ج ؛ طنطاوی، بی6688 ق.:6489؛ ابیاری، 6688: ق.6483سعدی،  آل

شهرّ  »اند؛ مانند تفسیر اینکهه   غیر از سِحرالنّبی( در توضیج و تفسیر آیه اتخاذ كرده) دیگری
 ،ق.6488است، نه سِهحر ایشهان )ر.ک؛ فخهر رازی،     ، تأثیر محبت آنان دانسته شده«نفاثات

(، یهها نیروهههای نفسههانی، اعههم از وهههم و... )ر.ک؛ 178: 68 ، ج6876؛ میبههدی، 874 :88 ج
 ق.، ج6487( و یا عم  و كید آنان است )ر.ک؛ زمخشری، 478: 8 ق.، ج6488عربی،  ابن
 (.388ه386: 4

صهراحت روایهات سِهحرالنّبی را بهدون      رد و یا توجیه روایات: در این بین، برخی به ج(
اند )ر.ک؛  ( و به نقد آن همت گماشته 987: 3 ق.، ج6466كثیر،  اند )ر.ک؛ ابن سند دانسته

خان بهه اقهوال    ( كه مندل 818: 69 ، ج6816و امین،   474: 88 ق.، ج6483ابوالفتو  رازی، 
انهد كهه    است؛ برای مثال، مفسرانی نیز این روایات را منین توجیهه نمهوده   آنان اشاره نکرده

د و خدا پیامبرش را آگاه نمهود و  اند، اما نتوانسته بودن شاید یهودی یا دخترانش سعی كرده
؛ حسههینی 319 :68 ج ،6878سِههحر )پههیش از اثههر كههردن( باطهه  شههد )ر.ک؛ طبرسههی،     

 (.364: 9 ق.، ج6461و بحرانی،  864: 64 ، ج6818عبدالعظیمی،  شاه

كه از لحا  متنهی، نقدپهذیر اسهت؛      زمینه وارد شده برخی روایات شیعه نیز در این  .90ـ9
شام  دو قسمت است: اول آنکهه نقه  شهده     )ر.ک؛ همان( كه ع()صادق مانند روایت امام

اسهت. دوم   است و گمان نموده كهه انجهام نهداده    كاری را در اثر سِحر انجام داده )ص(پیامبر
را لمس كهرد. قسهمت اول )انجهام كهاری و گمهان انجهام        دید تا آنکه آن  اینکه در را نمی

اسهت، امها قسهمت     د روایت بدان اشاره نکهرده شود، هرمن ندادن آن( شام  ادراک نیز می
اسهت و   توان تنها به گرفتاری جسمی نسبت داد. مطابم روایت، سِحر اتفاق افتاده دوم را می

درست نیست و با توجه به عرضة حهدیث بهر    )ص(است. اما سِحر شدن پیامبر بعداً باط  شده



 7591، زمستان 53، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          758

 

اشهکال اسهت.    عقه  كهه یکهی از معیارههای نقهد محتهوایی حهدیث اسهت، روایهت دمهار          
این را اصهلی نیسهت؛ مهون مخهالف     » است: خوبی بدین نکته اشاره كرده ابوالفتو  رازی به
( و در ادامه، به دالیلی مون تنفیهر  474 :88 ق.، ج6483ابوالفتو  رازی، )« ادلّة عق  است
)ر.ک؛ همان(. مفسران شهیعه بهه دو معیهار نقهد محتهوایی، یعنهی عقه  و         است اشاره نموده

تفسهیر  « مجنهون »در آیهات پیشهین را بهه    « مسهحورا »اند، هرمند برخهی   مسک كردهت قرآن
انهد )ر.ک؛   منین تمسک به معیار قرآنی را در ردّ این روایات، تام ندانسهته  اند و این  نموده

گیهری مفسهران شهیعه نسهبت بهه ایهن        (. بدین ترتیب، موضهع 864: 88 ، ج 6867، طباطبائی
 نها در محدودة جسم است.روایت، توجیه، رد یا پذیرش ت

های ادراكی و روحهی را   سِحر شدن مطلم است و هم جنبهبا توجه به آنچه گذشت، یا 
اسهت و یها اینکهه غالهب و      های جسهمانی و طبیعهی معنها شهده     گردد و هم به جنبه شام  می

متبادر به ذهن از مسحور، سِحر روحی، عقلی و ادراكی است. به هر روی، قدر متقن سِهحر  
است؛ مهه امهور دنیهایی منظهور باشهد، مهه امهور         راه نیافته )ص(حنة عق  و ادراک نبیدر ص

گونه كه گذشت، روایات سِحرالنّبی از جنبة سِحر شهدن ادراكهی    مربوط به شریعت. همان 
است و مکرر در ضمن دفاع از نبی مکهرم اسهالم، او را از ههر     قرآنو عقلی مخالف آیات 

است. امها در ایهن زمینهه     زدگی و یا دیوانگی مبرا دانسته نگونه سِحر كردن، سِحر شدن، ج
ای وارد نیست، بلکه سِحر شهدن   را سِحر كرده باشند، اشکال و شبهه )ص(كه ساحران پیامبر

 ناكی در پی دارد و باط  است. لوازم شبهه )ص(پیامبر

ف ها، ممکن است ساحران برای توق های معوذتین و نقش حفاظتی آن با توجه به سوره
اسهت؛ زیهرا حفاظهت     سِحر نشده )ص(به سِحر متوس  شده باشند، اما پیامبر )ص(رسالت پیامبر

اسهت. سِهحر در روایهات     هها مصهون داشهته    گونهه تبهاهی    الهی عق  و ادراک وی را از این
باشهد، امها بیمهاری روحهی خهالف ادلهه اسهت.        « بیمار شدن جسهمی »ممکن است به معنی 

اسهت و حهاكی از اخهتالالت     نسهبت داده شهده   )ص(یات به پیامبررو، افعالی كه در روا ازاین
 روانی است، بنا به دالی  مذكور درست نیست.
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 دوگانگی در معرفی مکی یا مدنی بودن معوذتین .2ـ2

نزد مسلمانان، این دو سوره  قرآنگذاری سنّتی نزول  خان معتقد است بنا بر تاریخ مندل
ها در مکه نهازل   هستند، مون این سوره  قرآنهای  ورهیکمین س و و بیست  به ترتیب بیستمین

 Encyclopadia of theآورند ) به شمار می قرآنهای  ترین سوره ها را از كهن اند، آن شده

Qur’an, 2003, Vol 3: 247ههای معهوذتین آشهکارا مکهی دانسهته       (. بدین ترتیب، سوره
كهه بها   ( Ibidشود ) اشاره می )ص(امبراند، اما در ادامه به جریان شأن نزول سِحر شدن پی شده

توجه به متون، این جریان مربوط به یهود مدینه است و با مکی بودن سوره كه پیشهتر بهدان   
 اشاره شد، سازگاری ندارد.

 بررسی .1ـ2ـ2

مکهی یها مهدنی     مؤثر است، )ص(یکی از مواردی كه بر حقیقت داشتن سِحر شدن پیامبر
بها شهأن نهزول مربهوط بهه یههود مدینهه         )ص(دن پیهامبر بودن معوذتین است. مسئلة سِهحر شه  

رو، با مدنی بهودن سهوره سهازگار اسهت. امها اگهر سهورة فلهم مکهی           پیوستگی دارد. ازاین
توانهد  مفهاد ایهن سهوره را توضهیج دههد. در منهابع         انگاشته شود، شأن نهزول یادشهده نمهی   

 است كه عبارتند از: تفسیری اقوال مختلفی در این زمینه ذكر شده

عطیهة   ر.ک؛ ابهن ) اسهت  عبهاس و مکهی بهودن از قتهاده نقه  شهده       ه مدنی بودن از ابن6
 (.983 :9 ق.، ج6488اندلسی، 

انهد )ر.ک؛ ابوالفتههو  رازی،   برخهی تفاسههیر تنهها بهه مههدنی بهودن آن اشهاره كههرده      هه 8
 (.117: 68 ، ج6876و میبدی،  478: 88 ق.، ج6483

 (.388: 4 ق.، ج6487خشری، برخی به دو قول اشاره دارند )ر.ک؛ زم ه8

 ق.، ج6468شاذلی، )ر.ک؛ است  ه در برخی تفاسیر، مکی بودن راجج برشمرده شده4
1: 4887.) 
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مکی بودن سورة فلم )= قول قتاده( از لحا  تاریخی با روایت شأن نزول مبنی بر سِحر 
ایهن بهاب   های مختلفهی در   در مدینه سازگاری ندارد. بدین ترتیب، دیدگاه )ص(شدن پیامبر

 خان به آن توجه نماید. وجود دارد كه ضرورت داشت مندل

نامگهذاری  « معهوذتین »فلم و ناس در مکه نازل و با عنوان  همچنین، ممکن است سورة
در مدینهه اتفهاق افتهاده باشهد و آن حضهرت بهه        )ص(شده باشد، اما جریان سِحر شدن پیامبر

 حران در امان مانده، سِحر نشده باشد.سبب استعانت به تعویذ این دو سوره، از سِحر سا

 ها طلسم خواندن برخی سوره .3ـ2

یابهد كهه اغلهب بهه مثابهة       با دو سهورة تعویهذی خاتمهه مهی     قرآنخان معتقد است  مندل
شود و این خود تصدیقی بهر حقیقهت داشهتن سِهحر بهه       كننده تلقی می های محافظت طلسم

حتهی درادامهه    (Encyclopadia of the Qur’an, 2003, Vol 3: 245رونهد )  شهمار مهی  
 است. سورة فاتحه نیز طلسمی قدرتمند تلقی شده

 . بررسی1ـ3ـ2

اثرگهذار(  ) علم طلسمات دانشی است كه از آن مگهونگی درآمیخهتن نیروههای فعهال    
شود تا به وسهیلة آن فعه  غریبهی در     سماوی با نیروهای منفع  )اثرپذیر( زمینی شناخته می

(. همچنهین، بهه نقهوش    6683: 8 م.، ج6661ر.ک؛ تههانوی،  ) آیهد  عالم كَون و فساد پدید
زخهم یها    هها، مشهم   سِحری و تنجیمی یا شیء منقش به این نقوش نیز كهه بهرای دفهع آفهت    

گهردد. اگهر موضهوع مطلهم علهم، رو  در       شد، اطالق مهی  حواد  مختلف دیگر تهیه می
كیمیا و یا به قولی، طلسم  رو  باشد، آن را سِحر خوانند و اگر جسد در جسد باشد، آن را

 :68 ، ج6866)ر.ک؛ صاحبی شهاهرودی،   گویند و اگر رو  در جسد باشد، طلسم گویند
 (.8111ه8119: 9 ، ج6868و حسینی دشتی،  967
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های عددی و اسرار فلکی مشابه طبیعیهات اسهت. علهم بهه      علم طلسمات از لحا  نسبت
، مسائ  این علم از كتب اقوام نبهوت پهیش   بخش هستند. بنا به قولی ها در شرایع زیان طلسم

از شریعت موسی است )مانند نبطیهان، كلهدانیان و...(؛ زیهرا پهیش از او پیهامبران بهه وضهع        
انهد. شهریعت اسهالم     اند و به ذكر مواع  و دعوت به یکتاپرستی پرداختهه  شریعت ننرداخته

یک باب، حرام عنهوان  ها را در  است و همة آن میان ساحری و طلسمات تفاوتی قائ  نشده
 (.963: 68 ج ،6866است )ر.ک؛ صاحبی شاهرودی،  كرده

و  (Talismansوجود دارد كه به مثابهة طلسهم )   قرآنهایی در  بیان نویسنده، سوره طبم
شهأن  مطلهب مهذكور را از    خهان  منهدل دههد كهه    بررسی سورة فلهم نشهان مهی   جادو است. 

و یا تعویذ  )ص(ین سوره برای سِحر شدن پیامبرهای تفاسیر سنّی و شیعه دربارة تعویذ ا نزول
گونه كه سهاحری پیهامبر را    (، بدین484 :68 تا، ج بی است )ر.ک؛ طوسی، گرفته ع()حسنین

ایهن  سِهحر، معهوذتین را بهه عنهوان طلسهم فرسهتاد.       » سِحر نمود و خداوند برای گشهایش آ 
و داللهت   )ص(مبریها پبرداشت )طلسم خوانهدن معهوذتین و در نتیجهه، پهذیرش سِهحر شهدن       

 نیست؛ زیرا طبم بیانات پیشین: ( درستمعوذتین بر حقیقت داشتن سِحر

های فلم و ناس طلسم نیستند، بلکه آیات الهی هستند كه برای مبهارزه بها    خودِ سوره ه6
 اند. طلسم نازل شده

است و مسهلمانان و پیشهوایان آنهان     های فلم و ناس نام معوذتین اطالق شده بر سوره ه8
 اند؛ زیرا ماهیت آیات الهی با طلسم متفاوت است. ان نام طلسم اطالق نکردهبد

هها   توان برداشت نمهود كهه ایهن سهوره     های فلم و ناس، می با توجه به محتوای سوره ه8
هها بهه سهبب تقویهت      اند تا حقیقت داشتن سِحر را تصدیم كنند، بلکهه نهزول آن   نازل نشده
 اوند متعال است.ها به خد جویی انسان توكّ  و پناه

تهوان سِهحر را باطه  نمهود،      ها، تنها با طلسم نیست كه مهی  های این سوره ه طبم آموزه4
اثهر كهرد. بنهابراین،     تهوان آن را بهی   بلکه با تعویذ الهی و پناه جستن واقعی بهه خداونهد مهی   
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شهود، امها دلیه  بهر آن نیسهت كهه دو        هرمند با این دو سوره گزند سِحر از انسان دور مهی 
 ورة یادشده طلسم باشند.س

در صورتی این دو سوره تصدیقی بهر حقیقهت داشهتن ِسهحر اسهت كهه شهأن نهزول         ه 9
وسیلة این دو سهوره( درسهت باشهد.     و نجات او به  )ص(یادشده )حاكی از سِحر شدن پیامبر

ویهژه مفسهران    گونه كه گذشت، این امر مورد پذیرش همة دانشوران اسالمی، بهه   اما همان
یژه در و به، )ص(یامبرپ اند. اند و یا متعرض آن نشده رخی به ردّ این روایات پرداختهنیست و ب
توانهد مسهحور شهده باشهد، هرمنهد ممکهن اسهت برخهی سهعی           ینمادراک و عق   صحنة
 آن حضرت را مسحور كنند. اند داشته

 یَهْدِی الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّفرماید:  است و می خود را كتاب هدایت معرفی كرده قرآن ه1

گهری اسهت و انسهان بها عمه  بهه        هدایت قرآن(. هدف نهایی 6)اإلسراء/ أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی
؛ 636/الیقببرة) تقههوا رسههد؛ دسههتورهایی ماننههد دسههتورهای آن بههه فههال  و رسههتگاری مههی 

(، 684عمههران/ منکههر )آل از نهههی و معههروف بههه امههر ،(و... 688 /المائببدة؛ 688عمههران/ آل

 اعمههال از (، دوری89/المائببدة) وتوسهه  مجاهههده (،888عمههران/  )آل بطهههمرا و شههکیبایی

هها بهرای پیشهبرد     (. اما ساحرانی كهه از فنهون متعهددی همچهون طلسهم     68/المائدةشیطانی )
 الَ وَ سَـاحِر   کَیْدُ صَنَعُوا إِنَّمَا رسهند:  جویند، به فال  و رستگاری نمی اهداف خود سود می

رسول حم و هادی امهت اسهت، نهه     )ص(از طرفی، پیامبر (.16( )طه/أَتَی ثُحَیْ السَّاحِرُ یُفْلِحُ
 (.48/الحاقة) تَذَکّرُونَ مَا قَلِیالً کَاهِن  بِقَوْلِ الَ وَ ساحر و كاهن:

گردد كه این كتاب الههی تشهابهی    مشخص می قرآنگر  ه با بررسی محتواهای روشن7
اند و رمهوز بهین    ه عنوان طلسم معرفی نشدهگونه ندارد. حتّی حروف مقطّعه ب با متون طلسم

 حاوی طلسم و اوراد نیست. گرمهه  قرآنروی  اند. بنابراین به هیچ خدا و رسول تفسیر شده
و نه مسلمانان نهام طلسهم بهر آن     قرآن، اما نه اند شدهآغاز « أعوذ»دو سورة معوذتین با لف  

با پنهاه   زیرااین نام رنگ توحیدی دارد؛ . اند نهاده، بلکه نام معوذتین بر آن اند ننمودهاطالق 
رسهد. امها در    ینمبردن به خدای یگانه و پروردگار جهان است كه شرّ موجودات به انسان 
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از  قهرآن خداونهد در   كهه  همچنهان توحیدی وجود نهدارد.   صبغةطلسم، منین پیشینه و  واژة
سهلب   )ص(یهامبر پن از است و كهانت و سهاحر بهود   این واژه و مشابه آن نیز استفاده نفرموده

 است. شده

داللت آشکاری بر حقیقت داشتن سِحر نهدارد؛   وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِه آیة 3
 است كه ذكر آن گذشت. مراكه تفاسیر دیگری نیز برای آن بیان شده

ههای مربهوط، بطهالن طلسهم      و نیز سوره و آیهه  قرآنبنابراین، با بررسی محتوا و هدف 
شهود. بها    روشهن مهی   )ص(ودن این دو سوره و نقش آن در از بین بردن آثار سِحر بر پیهامبر ب

هها   توجه به اینکه تعویذ نقش پیشگیری و طلسم نقش درمانی دارد، نامگهذاری ایهن سهوره   
تهوان منهین برداشهت نمهود كهه       تأییدی بر سِحر شدن پیهامبر نخواههد بهود. در پایهان، مهی     

 است. م به واژگان دقیقی تمسک نکردهخان در اطالق این نا مندل

 گیری نتیجه

دهد كه وی بهه همهة منهابع معتبهر      خان دربارة سِحرالنّبی، نشان می مندل های یافتدره 6
است. همچنهین،   اسالمی مربوط به سِحرالنّبی و تفاسیر معوذتین دسترسی و یا اشراف نداشته

زیرا اگر این سوره مکهی باشهد،   خورد؛  در بیان شأن نزول سورة فلم دوگانگی به مشم می
نماید كه در این زمینه، اقوال مختلف بررسهی یها    سِحر شدن به وسیلة یهود دور از ذهن می

 است. گزارش نشده

رساند كه سِحرالنّبی تنها دیدگاه در این زمینه است، در حهالی   خان می عبارات مندل ه8
كه به تفصی  بررسی شد، سِحر شدن النزول و تفاسیر آیات سورة فلم  كه با توجه به اسباب 

 نمایاند، گرمه سِحر كردن اتفاق افتاده باشد. را امری تردیدپذیر می )ص(نبی

اسهت. منبهع    )ص(خان، نق  و عدم رد گزارش سِهحرالنّبی  ترین ایراد آرای مندل عمده ه8
این شبهه در مطالب تفسیری پیگیری شد و نتایج ذی  حاص  آمد كه ایهن سِهحر در جسهم    

است. نقهد آن منهین    ده، نه عق  و ادراک، و در امور دنیایی است و تبلیغ پیام الهی نبودهبو
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گمان كرده كاری را انجام نداده( در ادراک ههم  ) شد كه اوالً سِحر شدن با این توصیفات
هست و تالی فاسدهای آن همچنان پابرجاست. ثانیاً امور دنیایی و ابالغ پیهام الههی دربهارة    

پذیر نیست؛ زیرا نقض غرض یها تنفیهر عمهوم از     تفکیک )ص(مون پیامبر شخصیت عظیمی
عالوه بر دالی  عقلی، دالیه  قرآنهی نیهز در ایهن زمینهه از قهول        آید. آن حضرت پیش می
 مفسران بررسی شد.

در بیماری روانی و تأثیر آن  )ص(خان به سِحر شدن پیامبر الزم به ذكر است كه مندل ه4
اسهت. امها از    كرد كه انجام نداده یا بهرعکس( اشهاره نکهرده    مان می)كاری انجام داده و گ

انهد، امها    اطهالق نکهرده  « طلسهم »الکتاب نام  فاتحةهای معوذتین و  طرفی، مسلمانان بر سوره
 اند. های قوی شمرده شده ها طلسم وی معتتقد است آن

و در عقه  خهود   ر  به ههیچ  )ص(سرانجام، باید گفت مسلمانان بر این باورند كه پیامبر ه9
دمار سِحر و بیماری نشد و در تبلیغ و رساندن پیام الهی به مردم به مهوانعی همچهون سِهحر    

اسهت و هرمنهد ماننهد دیگهر      داشهته  است و خداوند شرّ این موارد را از او بر برخورد نکرده
ها ممکن بود در جسم خود دمار بیماری و یها جراحهت و مهوت شهود، ولهی هرگهز        انسان

 است. ر ابالغ پیام الهی نداشتهتأثیری د

 منابع و مآخذ

مکتیة النهضبة  . بیروت: تیسیر الکریم الرحمنق.(. 6483بن ناصر. ) سعدی، عبدالرحمن  آل
 .العربّة

. تحقیهم علهی   روح المعانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم    ق.(. 6469آلوسی، سید محمود. )
 .العلمّةدار الکتب  . بیروت:عطّةعبدالباری 

 التاریخ العربی. مؤسسة. بیروت: التحریر و التنویرتا(.  ر، محمدبن طاهر. )بیعاشو ابن
. تحقیم سهمیر مصهطفی ربهاب. بیهروت:     عربی تفسیر ابنق.(. 6488الدّین. ) عربی، محیی ابن

 .دار احیاء الترا  العربی
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 . تحقیهم المحرر الوجیز فی تفسیر الکتـاب العزیـز   ق.(.6488عبهدالحم. )  عطیة اندلسی، ابن
 .العلمّةعبدالسالم عبدالشافی محمد. بیروت: دار الکتب 

حیهدر  و  سعیدرضها علهی عسهکری    میحقت. اللغةترتیب مقاییس (. 6837فارس، احمد. ) ابن
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقم: . مسجدی

 .العلمّة. بیروت: دار الکتب غریب القرآن تا(. بن مسلم. )بی ، عبداهللقتّیة ابن
. تحقیههم محمدحسههین تفســیر القــرآن العظــیم ق.(.6466بههن عمههرو. ) كثیههر، اسههماعی  ابههن

 .العلمّةالدّین. بیروت: دار الکتب  شمس

 . بیروت: دار صادر.العرب لسان ق.(.6464بن مکرّم. ) منظور، محمد ابن
. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآنق.(. 6483بن علی. ) ابوالفتو  رازی، حسین

ههای اسهالمی    تحقیم محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصج. مشههد: بنیهاد پهژوهش   
 آستان قدس رضوی.

 سج  العرب. مؤسسةجا:  .بیالموسوعةٍالقرآنیةق.(. 6489ابیاری، ابراهیم. )
 . تهران: نهضت زنان مسلمان.مخزن العرفان در تفسیر قرآن(. 6816بیگم. ) امین، نصرت

. تحقیهم عبهدالرّزاق   معالم التنزیـل فـی تفسـیر القـرآن    ق.(. 648بن مسعود. ) بغوی، حسین
 المهدی. بیروت: دار احیاء الترا  العربی.

. تحقیههم محمههد ویــلأنــوار التنزیــل و أســرار التأ ق.(.6463بههن عمههر. ) بیضههاوی، عبههداهلل
 عبدالرّحمن المرعشلی. بیروت: دار احیاء الترا  العربی.

 الدّراسههات قسههم تحقیههم .القــرآن تفســیر فــی البرهــانق.(. 6461هاشههم. ) سههید بحرانههی،
 بعثت. . تهران: بنیادالیعثة موسسة اإلسالمّة

لهی  تحقیهم ع  .کشاف اصْالحات الفنون والعلـوم  موسوعة م.(.6661محمدعلی. ) ،تهانوی
 .لبنان ناشرون مکتیة بیروت: .دحروج

. بیهروت:  الکش  و البیان عن تفسیر القـرآن  ق.(.6488ثعلبی نیشابوری، احمدبن ابراهیم. )
 دار إحیاء الترا  العربی.
 . بیروت: دار الجی  الجدید.التفسیر الواضح ق.(.6468حجازی، محمد محمود. )

http://rihu.ac.ir/author/1252/سعیدرضا-علی-عسکری
http://rihu.ac.ir/author/1253/حیدر-مسجدی
http://rihu.ac.ir/author/1253/حیدر-مسجدی
http://rihu.ac.ir/author/1253/حیدر-مسجدی
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. تههران:  دائـره المعـارف اسـالمی   معـارف و معـاری :    (.6868حسینی دشهتی، مصهطفی. )  
 سنیدموی اندیشه.

 . تهران: میقات.تفسیر اثنا عشری (.6818عبدالعظیمی، حسین. ) حسینی شاه
 . بیروت: دار الفکر.تفسیر روح البیان تا(. حقی بروسوی، اسماعی . )بی

. تحقیهم محمهدعلی   لباب التأویل فـی معـانی التنزیـل    ق.(.6469خازن، عالءالدّین علی. )
 .العلمّةاهین. بیروت: دار الکتب ش

. تحقیههم المفــردات فــی غریــب القــرآن(. 6837بههن محمههد. ) راغههب اصههفهانی، حسههین
 محمدخلی  عیتانی. تهران: آرایه.

. بیروت: والمنهج والشریعة العقیدةالتفسیر المنیر فی  ق.(.6463بن مصطفی. )وهیةزحیلی، 
 دار الفکر المعاصر.
 . دمشم: دار الفکر.التفسیر الوسیطق.(. 6488)ههه .هههههههههههههههههههههههههه

. بیهروت: دار  الکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل   ق.(.6487) .زمخشری، محمودبن عمر
 الکتاب العربی.
 . بیروت: دار الشروق.فی ظالل القرآنق.(. 6468شاذلی، سید قطب. )
 نی. تهران: احسان.. ترجمة محمدطاهر حسیالتفاسیر صفوة(. 6838صابونی، محمدعلی. )

. ویراستة احمهد صهدر   المعارف تشیعدائرة«. طلسم»(. 6866صاحبی شاهرودی، عبدالعلی. )
 تهران: حکمت. جوادی. سید حاج

. تههران: دار الکتهب   المیزان فـی تفسـیر القـرآن    ق.(.6867سید محمدحسین. ) ،طباطبائی
 .اإلسالمّة

 محمهدجواد  مقدمهة  بها  .القـرآن  رتفسـی  فی البیان مجمع(. 6878حسن. ) بن فض  طبرسی،
 ناصرخسرو. تهران: بالغی. 

 . تحقیههم سههید احمدحسههینی. تهههران: مجمــع البحــرین (.86879الههدّین.  طریحههی، فخههر
 فروشی مرتضوی. كتاب

 مصر. نهضة. قاهره: التفسیر الوسیط للقرآن الکریمتا(.  طنطاوی، سید محمد. )بی
 العربی. الترا  حیاءإ . بیروت: دارالقرآن یرتفس فی التبیان تا(. حسن. )بی محمدبن طوسی،
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 . تهران: انتشارات اسالم.اطیب البیان فی تفسیر القرآن (.6873طیب، عبدالحسین. )

. تحقیهم سهید هاشهم    تفسـیر نـور الثقلـین    ق.(.6469بن جمعهه. )  عروسی حویزی، عبدعلی
 رسولی محالتی. قم: اسماعیلیان.

 حیاء الترا  العربی.دار إ . بیروت:اتیح الغیبمفق.(. 6488فخر رازی، محمدبن عمر. )

. تحقیم احمد یوسهف نجهاتی، محمهدعلی نجهار و     معانی القرآنتا(.  بن زیاد. )بی فراء، یحی
 .والترجمةللتألیف  المصریةعبدالفتا  اسماعی  شلبی. قاهره: دار 

 . قم: هجرت.کتاب العینق.(. 6468بن احمد. ) فراهیدی، خلی 

. تحقیهم محمدحسهین   األصـفی فـی تفسـیرالقرآن    ق.(.6463محسهن. ) فیض كاشانی، مهال  
 درایتی و محمدرضا نعمتی. قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

السهود.   . تحقیم محمد باسه  عیهون  محاسن التأویلق.(. 6463الدّین. ) قاسمی، محمد جمال
 .العلمّةبیروت: دار الکتب 

 . تهران: ناصرخسرو.ألحکام القرآنالجامع (. 6814قرطبی، محمدبن احمد. )
. تهران: بنگاه ترجمه و نشهر  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (.6818مصطفوی، حسن. )

 كتاب.
. تحقیهم غهالم نبهی تونسهی. كویهت:      التفسیر المظهـری ق.(. 6468مظهری، محمد ثناءاهلل. )

 .مکتیة رشدیة

 نامن. یزاهلل علیزاده. تهران:. به اهتمام عزفرهنگ فارسی معین (.6834محمد. ) معین،

. تحقیهم عبهداهلل محمهود شهحاته.     تفسیر مقاتـل بـن سـلیمان    ق.(.6488) بن سلیمان. مقات 
 بیروت: دار إحیاء الترا  العربی.

 . تهران: امیركبیر.األبرار عدةکش  األسرار و (. 6876الدّین. ) میبدی، رشید

 .ردود أهل العلم علی الْـاعنین فـی حـدیث السِـحر     م.(.6666. )بن هادی مقب  ،الوادعی
 .شر والتوزیعاآلثار للنّ دَارُ صنعا:

Encyclopadia of the Qur’an. (2003). Vol 3 .Edited by Jane Dammen 
McAuliffe. Leiden: E.J. Brill. 
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