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چكيده
جادوگرى قدمتی دیرینه و عمرى به درازاى عمر بشر دارد .انسان با كشف رموز سحر و جادوگرى پاى
در این عرصه گذاشت و اگرچه در آغاز راه به دنبال درمان بيمارى و كسب قدرتهاى ماورایى و برگزارى آیين
هاى مذهبى بود ولى كم كم به سراغ جنبه هاى دیگرى از این اعمال رفت كه آنها را به كلى از مناسبات معمول
خارج ساخته بود و به همين دليل در هر دوره ای به نوعی با آن برخورد می شد.
قرآن كریم در آیات متعددی به موارد خارق عادت مانند :معجزات پيامبران ،كرامات اوليا ،استجابت دعا،
چشم زخم ،اثر حسادت ،سحر و ...اشاره نموده ؛ و حقوق كيفرى ایران كه مبتنی بر شرع می باشد نيز سحر و
جادوگرى را جرم قلمداد ننموده ؛ اما برخى معتقدند كه قانونگذار با جرم انگاری اعمالی چون كالشى و ...به
نوعی مفهوم رمالى و جادوگرى را مد نظر داشته است.
در این مقاله ،پس از مفهوم شناسى جادو به خاستگاه جادوگرى در ایران پرداخته سپس رویکردی به
سحر و جادوگری در حقوق كيفری و قرآن دارد.
كليدواژه  :جادوگرى ،سحر ،قرآن ،حقوق كيفری.
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مقدمه
جادوگری سابقه ای به درازاى عمر بشر دارد .اگر زندگی انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی بدانيم،
همان گونه كه زندگى او در بعد مادی با عصر حجر آغاز میشود ،دوره آغازین زندگی بشری در بعد معنوى ،عصر
جادوگری است .بشر اوليه مدت زمانی مدید به نيروهای ماوراءالطبيعه و خارج از حوزه شناخت انسان باور داشته
و همواره در پی یافتن راه حلی برای توجيه این مسائل بوده است .جادوگری را میتوان به این شکل تعریف كرد:
مجموعه اعتقادات و اعمالی است كه از طریق تسلط بر نيروهای نامرئی یا استفاده از ارواحی كه در خدمت این
نيروها قرار دارند ،در پی ایجاد اثراتی ماورای طبيعی و خارج از قلمرو شناختهای عقلی است ( .شفيع
زاده)٨ :1٩٣١،
در تخيل انسانها ،جادو به ترفندهایی گفته میشود كه برخی افراد در داستانها انجام داده و (به گفته
داستانسراها) میتوانند از طریق این ترفندها قوانين طبيعت را دور زده و كارهایی خارقالعاده از خود بروز دهد.
به فردی كه جادو میكند جادوگر گفته میشود .در داستانها ،جادوگران میتوانند افراد را طلسم كنند،
جادوهای دیگر را خنثی كنند و در شکل و ظاهر افراد و اجسام تغيير به وجود آورند .در تخيالت داستانسرایان،
جادوگران معموالً این كارها را با خواندن ورد ،كمک گرفتن از نيروهای فراطبيعی ،استفاده از تركيبی از اجسام و
یا تهيه آشهایی مرموز انجام میدهند .چنانچه جادوگرى و افسون در بابل مرسوم و مشروع بود ولى از شعبده
بازى و به اصطالح چشم بندى شدیداً جلوگيرى مى شد(.صفى زاده)22١ :1٩٣1 ،
می توان در اینجا سه فرض را برای جادوگری متصور شد  .فرضيه نخست بر دروغين بودن تمام اعمال
جادوگرى است با هدف تحصيل مال غير و ...كه بالطبع مجازات آن مى تواند زیر عنوان كالشى و كالهبردارى
تعریف و تبيين شود.
فرضيه دوم بر دروغين بودن و سوءاستفاده برخى از این اعمال داللت دارد كه سزاوار مجازاتند به شرط
آنکه به نظم عمومى جامعه خللى وارد كنند و هدف غایى شان سودجویى از اشخاص ناآگاه باشد .در فرض سوم
ولى اعمال خارق عادت به شرط آنکه در جهت تقویت قواى فردى باشد و آدمى را به كسب توانایيهاى فردى
رهنمون گردد به شرط آنکه هيچ زیانى مالى و معنوی غيرمتعارفى متوجه شخص نگردد خالى از اشکال است(.
شركت در مراسم آیينى )

مفهوم شناسى جادو
در فرهنگ معين زیرواژه جادو آمده است؛" جادو ،آنکه جادو كند ،افسون كننده ،افسونگر ،سحر،
ساحرى ،جادوگرى ،مکار( ".معين)1٩١1 :1٩٨١،
در لغتنامه دهخدا نيز زیرواژه جادو مى خوانيم ":آنکه جادو كند ،افسونگر ،عامل سحر ،ساحر ،صاحب
آنندراج چنين آرد ":جادو ساحر باشد و جادوى ساحرى و سحر كردن و عوام سحر را جادوى دانند و ساحر را
جادوگر خوانند و این غلط است .چيزهاى غریب را كه خالف عادت طبع است جادویى و سحر گویند و آن را
سحر حالل خوانند .صاحب غياث گوید كه فى الواقع در كالم قدما جادو به معنى ساحر است و در كالم شعراى
معتبر هند مثل اميرخسرو و فيضى و شاعران و متأخرین ایران ،جادو به معنى سحر و جادوگر به معنى ساحر
بيش از آن است كه تعداد توان كرد ،پس تغليظ این هر دو لفظ بر سبيل اطالق درست نباشد و از اینجاست كه
در برهان  ،جادو به معنى سحر و ساحر هردو آمده(" .دهخدا)١2٢١ :1٩١١ ،
اگرچه برخى ميان سحر و جادو تفاوت قائل اند ولى مقصود در این نوشتار معناى عام جادو و جادوگرى
است كه سحر ،ساحرى ،رمالى ،كف بينى ،دعانویسى ،بخت گشایى و مواردى از این دست مصادیق بارز آن
هستند.
واژه شناسی واژه جادو در زبان پهلوی(( )) nudâjبودهاست .ليکن در پهلوی و نوشته های كالسيک
فارسی از جمله شاهنامه ،واژه جادو به معناى شخص جادوگر است و عملی كه این شخص انجام میدهد جادوی
است كه به معناى جادوگری آمده است .در واقع امروزه بهاشتباه جادوی را جادو میگویند و ناچار جادو را
جادوگر مى نامند)metalife.mihanblog.com( .
مهم ترین تقسيم بندی در زمينه جادو بر مبنای فرهنگ عامه است كه در این رویکرد جادو به دو نوع
((جادوی سياه)) و ((جادوی سفيد)) تقسيم میشود .جادوی سفيد برای اهداف متعالی انجام میگيرد در حالی
كه جادوی سياه برای آسيب زدن به اشخاص و جامعه انجام می پذیرد(.شفيع زاده)٨ :1٩٣١ ،
ارتباط جادوگرى و علم
جادوی عام یا جادو در معنای كلى ،به معنای هر عمل عجيبی است .اصطالح انگليسی فنون سحرآميز
) )witchcraftشامل قسمتی از این گونه پدیده هاست و آن هم شامل جادوی خاص است .جادو یا جادوی
خاص در معنای جزئی ( Magic):فنّی است مرموز برای اثرگذاری بر عالم ماده با دخالت اراده جادوگر؛ چه
ابتدایی باشد و چه برای خنثی كردن جادوی دیگری؛ چه هدف متعالی داشته باشد و چه پست ،چه ورد بخواند،
چه حركاتی انجام دهد و چه از وسایلی استفاده كند.

برای معرفى جادو مطابق دانش شناسی كاربردی ،واژه جادو را باید از چند جنبه بررسی كنيم :واژه
شناسی .یعنی معنای مورد استفاده آن در بين مردم ،كاربرد اصطالحی این واژه ،یعنی هرچه در جایی جادو
خوانده شده در این قسمت بررسی میشود ،معرفی جادوی عام و انواع آن ،یعنی تمام اعمال عجيب ،معرفی
((دانش نظری جادو)) معروف به نظریههای جادو ،یعنی دانشی كه به ((چيست؟)) و ((چرا؟)) ها در مورد جادو
جواب میدهد و آن علمی است به این نام كه مرموز و حتی رازورزانه یا سری است یعنی توسط علم شناخته
نشده است .زیرا هيچ گونه توضيح ،توجيه ،نظریه یا رابطه علت و معلول یا روش علمی در مورد آن ارائه نشده اما
چون تالش به روش علمی و روشهای كهن در این زمينه وجود داشته و فرضيه هایی نيز در این مورد ارائه
شده ،نمیتوان جنبه دانش آن را كنار گذاشت .معرفی ((دانش كاربردی جادو))یعنی دانشی كه از چگونه انجام
دادن اعمال عجيب سخن میگوید نه از ((چيست؟)) و ((چرایى ؟)) آن .جادو قبل از هر چيز یک فنّ است و از
چگونه عمل كردن برای هدفی خاص صحبت میكند.
در پاسخ به این پرسش كه آیا جادوگرى ،علم است ،باید گفت جادوگرى به هر شکل و به هر اندازه كه
باشد ،نياز به تمرین و كسب تجربه دارد و عموماً جادوگر مى خواهد بخشى از قدرت طبيعت را به نمایش گذارد.
در خصوص سحر اما مى توان گفت سحر در اصل به معنى هر كار و هر چيزى است كه مأخذ آن ،مخفى
و پنهان باشد ،ولى در زبان روزمره به كارهاى خارق العاده اى مى گویند كه با استفاده از وسایل مختلف انجام
مى شود .گاهى صرفاً جنبه نيرنگ و خدعه و چشم بندى و تردستى دارد ،گاهى ازعوامل تلقينى در آن استفاده
مى شود و گاه از خواص ناشناخته فيزیکى و شيميایى بعضى از اجسام و مواد و گاه از طریق كمک گرفتن از
شياطين و همه اینها در آن مفهوم جامع لغوى درج است .مثال در شيمى امروز اجسام بسيارى را مى شناسيم كه
وزنشان سبکتر از هواست و اگر درون جسمى قرار داده شوند ممکن است آن جسم به حركت درآید و كسى هم
تعجب نمى كند ،حتى بسيارى از وسایل بازى كودكان امروز ،شاید در گذشته یک نوع سحر به نظر مى رسيد( .
چنارى)1١2 :1٩٨٢،
پيشينه جادوگرى در ايران
درباره آغاز سحر و ساحرى بحثهاى فروانى شده است .از كتيبه ها ،تصاویر ،عالئم و اشيایى كه از حفارى
هاى باستان شناسى به دست آمده ،چنين برمى آید كه سحر و ساحرى از زمانهاى بسيار قدیم در ميان مردم
رواج داشته و آن را مورد استفاده قرار مى دادند.
مورخان شروع جادوگری را به بين النهرین باستان و سومریها نسبت میدهند .در ایران نيز بر پایه
اسناد تاریخی ،جادوگری از زمان هخامنشيان رواج داشته است(.شفيع زاده )٨ :1٩٣١ ،و اهل بابل از نوابغ این

فن بوده اند .در بابل پيشگویى و و تفآل نيز كه مى تواند از مصادیق جادوگرى به شمار آید ،رواج كامل داشت و
این كار توسط كهنه صورت مى گرفت .پيشگویى به وسایل مختلف انجام مى شد و دو تن از خدایان بابل به نام
شاماش و آداد بر این امور نظارت مى كردند و به خدایان وحى معروف بودند(.صفى زاده)22١ :1٩٣1 ،
در ایران علم نجوم و جادوگرى امرى عمومی بود و هيچ گونه اقدام مهمى بدون رجوع به وضع صور
فلکى به عمل نمى آمد؛ و هر واقعه زمينى به اعتقاد مردم نتيجه جنگ ستارگان سعد و نحس در آسمان بود ـ
همان گونه كه فرشتگان و شياطين در روح انسان با یکدیگر مى جنگيدند ـ و این در حقيقت همان نبرد
اهورمزدا و اهریمن بود .فقط یک زندگى منزه و پاكيزه مى توانست روح را از شر اهریمن برهاند؛ در جنگ با
شيطان ،بهره گرفتن از یارى مغان و پيشگویى ،وردخوانى ،جادوگرى و دعاهاى آنان امرى بس ضرورى بود.
روحى كه این گونه یارى مى شد به پاكى و قدسيت مى رسيد ،از دادگاه سهمگين روز رستاخيز مى گذشت و در
بهشت ،شادمانى جاودانگى مى یافت)hosc.blogfa.com(.
كتاب ششم دینکرد جادوگری را چنين تعریف كرده است(( :برخورداری از خوی پنهان و خویشتن را
جدا از آنچه هست نمودن)) .در همين كتاب ،جادوگری از اميالی دانسته شده كه در گوهر همه مردم نهفته است
و تنها با دینداری و همنشينی با نيکان میتوان آن را مهار كرد .به گزارش كتاب سوم دینکرد(راشد محصل،
 :1٩١١بند )٨جادوگری یکی از پنج عامل اهریمنی در درون انسان است كه اساسش بدچشمی (شورچشمی،
چشمزخم ،رشک و حسد ) و راه غلبه بر آن افزایشِ نيکچشمی (خيرخواهی) است( .همان ،بند )٩نيز بر پایه
روایات سنتی زردشتی ،دهمين زمين در ميان پليدترین زمينها ،زمينی است كه ((جادویی بر آن كنند))( .
اونواال)٣٨ :1٩١٣ ،
ایرانيان جادوگری را دین اهریمن میدانستند ( بهار :1٩١٣ ،بند ٢و )١و بدین سبب آن را از گناهان
بسيار
بزرگ به شمار میآوردند ،به گونهای كه در روایت پهلوی نام چند گناه مرگارزان (مستوجبِ مرگ ) آمده كه
نخستينِ آنها آدمكشی و دومين آنها جادوگری آموختن است ( .ميرفخرایى :1٩١١ ،بند)1
دوری از جادوگران و تبرّی جستن از آنان از وظایف زردشتيان بود .در یسن  12كه نوعی اقرارنامه
زردشتی است ،فرد دیندارِ زردشتی ،از دیوان و دیوپرستان و جادوگران و جادوپرستان و از اندیشهها و گفتارها و
كردارهای آنان تبرّی میجوید( .راشدمحصل :1٩١١ ،بند)٢
جادوگری از جمله صفاتی است كه در اوستا به زنِ روسپی نسبت داده شده است ( .همان ،بند( )٩2
پورداود :1٩٢١ ،بند )٣در متون پهلوی نيز یکی از نشانههای جِه (زن روسپی) ،جادوگری یا گفتار جادویی(
مزداپور ٢٢1:1٩١٨ ،و  )٢١١-٢٢٣دانسته شده است .به نظر میرسد كه اصطالح ((جادوگر)) برای ناسزا گفتن

به دیگران نيز به كار میرفته است ،چرا كه به گزارش كارنامه اردشير بابکان ،پس از آنکه اردشير از قصدِ سوء
زنی كه میخواست با خوراندن زهر او را از پای درآورد ،جان سالم به در برد ،آن زن را ((زنک روسپی جادوگرِ
دروندزاده زیانکار)) خطاب كرد و فرمان به قتلش داد( .فره وشى :1٩١٢،بند)1١
شادروان سعيد نفيسى در كتاب " تاریخ اجتماعى ایران" باورمندى ایرانيان به سحر و جادو را پيامد
همسایگى آنها با اقوام ساكن در بين النهرین مى داند و مى نویسد ":پس از آنکه آریایيان ایرانى از دوره مهاجرت
آسوده شدند و شهرنشين گردیدند ،به تدریج به یک عده عوامل خوب و بد ،خير و شر و زشت و زیبایى معتقد
شدند ...ناچار عوامل خير و زیبایى را كه مى پرستيدند براى آنها نماز و دعا و نذر و نياز مى كردند .براى رهایى از
عوامل شر وردهایى مى خواندند و كم كم این اعمال به جادوگرى ،سحر و طلسم منتهى گشت و پيداست كه این
عقاید یادگار دوره اى است كه با اقوام سامى و آسورى همسایه شدند ،زیرا اقوام سامى و بابلى و آسورى به سحر
و طلسم و جادو عقيده اى راسخ داشتند و این اعتقاد را ایرانيان از آنها كسب كردند و در همين زمان است كه "
زردشت" از ميان ایرانيان برخاسته و با این خرافات درافتاده است (.نفيسى)2٨-2١ :1٩٢2،
ژان وارن پژوهشگر فرانسوى درباره باورمندى مردم سرزمين هند و كشورهاى همسایه آن به قدرت و
تأثير خدایان گوناگون در كتاب "زردشت چه مى گوید" ،مى نویسد ":این سنتها و عقيده ها سه هزارسال پيش
در بين اقوام هند و اروپایى  ،چه زمانى كه در همسایگى هندیان مى زیستند و چه زمانهاى بعد تا ظهور زردشت
در بين آنان متداول بود (".وارن)٩2 :1٩١2 ،
این باورها در گذر زمان به خاطر ناآگاهى نسلهاى آینده و تمایالت سودجویى و برترى جویى گروهى از
مردم جنبه خرافه به خود گرفت و به دامن جادوگرى ،طلسم و پيشگویى پناهنده شد.
از سخنان وارن دست كم دو مسئله را مى توان یافت ":نخست پيدایش و گسترش پدیده كهانت و اعتبار
كاهنان است و مى توانست زمينه ساز سحر و جادو و طلسم باشد دوم پيدایش این طرز فکر و باور كه گروهى به
عالم اسرار آگاهند و نفوذ و اقتدار آنها به اندازه اى است كه سخنان آنها دستورى مذهبى به شمار مى رود و در
نتيجه مردم باید به آنها احترام بگذارند ،عالقه مند شوند و حتى آن را مقدس بشمارند (.همتيان)١٩ :1٩٨١ ،
سحر و جادو از ديدگاه قرآن کريم
اینکه سحر از چه زمانی در ميان بشر پدیدار شد و چه كسی آن را به دیگران انتقال داد ،نظرات فراوانی
داده شده كه هيچ كدام قانع كننده نيست اما آن نظری كه بيشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است این است كه
آغاز پيدایش سحر ـ به صورت علمی منسجم و دانشی كه از استاد به شاگرد انتقال پيدا می كرد ـ به زمان
حضرت سليمان(ع) برمیگردد و خاستگاه آن ،قوم یهود است ،گرچه پيش از حضرت سليمان نيز سحر و جادو

ميان یهودیان رواج داشته است؛ مانند ساحران فرعون در زمان حضرت موسی ،اما آن زمان به صورت دانشی
منسجم درنيامده بود..
سحر در ميان یهود امری متداول بود و آن را به سليمان(ع) نسبت میدادند ،چون این گونه
میپنداشتند كه سليمان(ع) آن سلطنت و مُلک شگفتانگيز را ،و آن تسخير جن و انس و وحش و طير را ،و آن
كارهای عجيب و غریب و خوارقی كه میكرد به وسيله سحر انجام میداد(.طباطبایی :1٩٨2 ،ذیل آیه  1١2و
)1١٩
قرآن كریم به وجود سحر پيش از زمان حضرت سليمان(ع) به شکل فنی مدوّن و رایج ،اشارهای ندارد،
گرچه یکی از حربههای تخریب و اهرمهای فشار دشمنان انبيا(ع) در طول تاریخ اتهام «مجنون بودن »یا همان
جنزدگی بيان میكند كه به نظر میرسد حتّی حضرت نوح(ع) هم از طرف مخالفان ،بدان متّهم شده بود:
«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ»(قرآن ،سوره قمر ،آیه )٣
به هرحال یهودیان منشأ سحر خود را منحصراً سليمان(ع) نمیدانستند ،بلکه معتقد بودند بخشی از
های مربوط به سحر خود را از دو فرشتة هاروت و ماروت فرا گرفتهاند« :وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَی مُلْکِ
آموزه ِ
سُلَيَمانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ ...وَمَا أُنْزِلَ َعلَى الْمَلَکَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ (.»...قرآن ،سوره بقره ،آیه )1١2
اما قرآن كریم ادعای یهودیان را درباره منشأ تعليمات سحری آنان رد كرده و می گوید كه آنچه سليمان
انجام می داد ،به وسيله سحر و جادو نبود؛ زیرا سحر و جادو نوعی كفر به خداست كه حضرت سليمان كافر نبود
«وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ» .این آیه ـ كه تنها آیهای است در قرآن پيرامون این موضوع ـ از پيچيدگی و نظرات مختلف
تفسيری فراوان برخوردار است به حدی كه عالّمه طباطبایی در تفسير الميزان ذیل همين آیه ،اختالفات متعدد
تفسيری را محاسبه كرده و به این نتيجه رسيده است كه یک ميليون و دویست و شصت هزار احتمال در تفسير
این آیه وجود دارد كه این ،از عجائب نظم قرآن است .ایشان مطلب را این گونه بيان كرده است":به خدا سوگند،
این مطلب از عجائب نظم قرآن است كه یک آیهاش مذاهب و احتمالهایی میسازد كه عددش حيرتانگيز و
محيّر العقول است و در عين حال كالم همچنان بر حُسن و زیبایی خود متّکی است و به زیباترین حُسنی آراسته
است ،و خدشهای به فصاحت و بالغتش وارد نمیگردد (".طباطبایی :1٩٨2 ،ذیل آیه )1١2
همچنين عالمه طباطبایی مینویسد" :دربارة تأثير اراده در افعال خارق العاده ،سحر ،كهانت و احضار
ارواح جایی هيچ تردید نيست كه برخالف عادت جاریه ،افعالی خارق العاده وجود دارد ،حال یا خود ما آن را به
چشم دیدهایم ،و یا آنکه به طور متواتر از دیگران شنيده و یقين پيدا كرده ایم و بسيار كم هستند كسانی كه از
افعال خارق العاده چيزی ـ كم یا زیاد ـ ندیده و نشنيده باشند ،و بسياری از این كارها از كسانی سر می زند كه
با اعتياد و تمرین ،نيروی انجام آن را یافته اند ،مثالً می توانند زهر كشنده را بخورند و یا بار سنگين و خارج از

طاقت یک انسان عادی را بردارند و یا روی طنابی كه خود در دو طرف بلندب بسته اند راه بروند و یا امثال این
گونه خوارق عادت و بسياری دیگر از آنها اعمالی است كه بر اسباب طبيعی و پنهان از حس و درك مردم متّکی
است ،و خالصه صاحب عمل به اسبابی دست می زند كه دیگران آن اسباب را نشناخته اند ،مانند كسی كه داخل
آتش می شود و نمی سوزد ،به خاطر اینکه داروی طلق به خود ماليده و یا نامهایی می نویسد كه غير خودش
كسی خطوط آن را نمی بيند ،چون با چيزی نوشته كه جز در هنگام برخورد آن به آتش خطوطش ظاهر نمی
شود(".طباطبایی)٩١٢ :1٩٨2 ،
قرآن در آیات زیادی به موارد خارق عادت مانند :معجزات پيامبران ،كرامات اوليا ،استجابت دعا ،چشم
زخم ،اثر حسادت ،سحر و ...اشاره می كند .در مجموع ،ذیل چند آیه از آیات الهی مباحث مختلف خارق عادتها
مطرح می شود كه برخی از مفسّران و دانشمندان ،واقعيت داشتن خارق عادت و تأثير آن را استفاده كردهاند و
برخی دیگر ،واقعيت نداشتن و مؤثّر نبودن را .در زیر به برخی از این آیات اشاره می شود:
 .1سوره بقره ،آیه  (( :١١وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَالَ تَعْثَوْاْ فِی األَرْضِ مُفْسِدِینَ »ترجمه :و (به یاد آورید)
زمانى را كه موسى براى قوم خویش ،آب طلبيد ،به او دستور دادیم« :عصاى خود را بر آن سنگ مخصوص
بزن» .ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشيد؛ آن گونه كه هر یک (از طوایف دوازده گانه بنى اسرائيل) ،چشمه
مخصوص خود را مى شناختند (و گفتيم« ):از روزیهاى الهى بخورید و بياشاميد و در زمين فساد نکنيد)).
 .2سورة بقره ،آیات (( : 1١2-1١٩وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ َعلَى مُلْکِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَکِنَّ
الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ َعلَى الْمَلَکَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
یَقُوالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَکْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِالَّ بِإِذْنِ
اللّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَالَ یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی اآلخِرَةِ مِنْ خَالَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ
لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اهلل خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ)) و (یهود) از آنچه شياطين در
عصر سليمان بر مردم مى خواندند پيروى كردند .سليمان هرگز (دست به سحر نيالود و) كافر نشد؛ ولى شياطين
كفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند .و (نيز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل ((هاروت)) و ((ماروت)) ،نازل شد
پيروى كردند( .آن دو ،راه سحر كردن را ،براى آشنایى با طرز ابطال آن ،به مردم یاد مى دادند و) به هيچ كس
چيزى یاد نمى دادند ،مگر اینکه از پيش به او مى گفتند« :ما وسيله آزمایشيم كافر نشو( !و از این تعليمات،
سوء استفاده نکن )(( ولى آنها از آن دو فرشته ،مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله آن ،ميان مرد و
همسرش جدایى بيفکنند؛ ولى هيچ گاه نمى توانند بدون اجازه خداوند ،به انسانى زیان برسانند .آنها قسمتهایى
را فرامى گرفتند كه به آنان زیان مى رسانيد و نفعى نمى داد .و مسلمأ مى دانستند هر كسى خریدار این گونه

متاع باشد ،در آخرت بهره اى نخواهد داشت .و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند ،اگر مى
دانستند و اگر آنها ایمان مى آوردند و پرهيزكارى پيشه مى كردند ،پاداشى كه نزد خداست ،براى آنان بهتر بود،
اگر آگاهى داشتند.در این آیه ،ماجرای هاروت و ماروت ذكر شده كه خالصه آن ـ برپایه ظاهر آیه و روایات معتبر
ـ بدین قرار است:
در سرزمين بابل ،سحر و جادوگری به اوج خود رسيده و موجب ناراحتی مردم گردیده بود .خداوند دو
فرشته را به صورت انسان مأمور ساخت كه عوامل سحر و طریق ابطال آن را به مردم بياموزند ،تا بتوانند خود را
از شرّ ساحران بركنار دارند .ولی این تعليمات قابل سوء استفاده بود؛ چراكه فرشتگان ناچار بودند برای ابطال
سحر ساحران ،طرز انجام آن را نيز تشریح كنند تا مردم بتوانند از این راه به پيشگيری بپردازند .این موضوع
سبب شد كه گروهی از مردم پس از آگاهی از طرز سحر ،خود ،در ردیف ساحران قرار گرفتند)tebyan.net(.
از آنجا كه یهودیان ،منشأ حکومت حضرت سليمان را ـ كه گسترش فراوان داشت و مسلّط بر انس ،جن،
حيوانات و طبيعت (باد) بود ـ سحر و جادو می پنداشتند و معتقد بودند كه سليمان نيز با سحر این حکومت را
به دست آورده است ،قرآن در پاسخ می گوید (( :وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ»؛ سليمان كافر نشده است؛ زیر آن سحر نوعی
كفر است و در نهایت ،منجر به كفر می شود .پس حکومت سليمان از سحر نبود بلکه موهبتی الهی بود كه از
پدرش به ارث رسيده بود؛ زیرا قرآن می فرماید« :وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَاالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی
كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوِتِينَا مِن كُلِّ شَیْءٍ إِنَّ
هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ )) (قرآن ،سوره نمل ،آیه  1١و  )1١و ما به داود و سليمان ،دانشى عظيم دادیم; و آنان
گفتند :ستایش از آن خداوندى است كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد و سليمان وارث داود
شد ،و گفت(( :اى مردم !زبان پرندگان به ما تعليم داده شده ،و از هر چيز به ما عطا گردیده; این فضيلت
آشکارى است)).
 .٩سوره اعراف ،آیه  (( :11١قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ))
گفت:
((شما بيفکنيد »و هنگامى (كه وسایل سحر خود را) افکندند ،مردم را چشمبندى كردند و ترساندند و
سحر عظيمى پدید آوردند.
در جایی دیگر قرآن میفرماید« :قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى »
(سوره طه ،آیه  .)١١گفت« :شما اول بيفکنيد »در این هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به
نظر مى رسيد كه حركت مى كند!

 .٢سوره یونس ،آیات (( :١١-١١فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ * قَالَ مُوسَی
أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذَا وَالیُفْلِحُ السَّاحِرُونَ)) چنين بود كه وقتی آن معجزه حق از جانب ما برایشان
آمد ،گفتند :بی تردید این جادویی است آشکار * موسی گفت :آیا وقتی این معجزه راستين برای شما آمد آن را
افسون می خوانيد؟ آیا به راستی این افسون است؟ و حال آنکه افسونگران نيکبخت نمی شوند.
 .١سوره نمل ،آیات (( :٩٨-٢١قَالَ یَا أَیُّهَا المَلَأُ أَیُّکُمْ یَأْتِينِی بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن یَأْتُونِی مُسْلِمِينَ * قَالَ
عِفْریتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ وَإِنِّی عَلَيْهِ لَقَوِیٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا
آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَيْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّی لِيَبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن
شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ كَرِیمٌ)) (سليمان) گفت« :اى بزرگان !كدام یک از شما تخت او
را براى من مى آورد پيش از آنکه به حال تسليم نزد من آیند؟ »* عفریتى از جنّ گفت« :من آن را نزد تو مى
آورم پيش از آنکه از مجلست برخيزى و من نسبت به این امر ،توانا و امينم »!* (امّا) كسى كه دانشى از كتاب
(آسمانى) داشت ،گفت« :پيش از آنکه چشم بر هم زنى ،آن را نزد تو خواهم آورد »!و هنگامى كه (سليمان) آن
(تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید ،گفت« :این از فضل پروردگار من است ،تا مرا آزمایش كند كه آیا شکر او
را به جا مى آورم یا كفران مى كنم؟ و هر كس شکر كند ،به نفع خود شکر مى كند؛ و هركس كفران نماید
(بزیان خویش نموده است ،كه) پروردگار من ،غنىّ و كریم است».
 .١سوره قلم ،آیات (( :١1-١2وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ)) نزدیک است كافران هنگامى كه آیات قرآن را مى شنوند با چشم زخم خود
تو را از بين ببرند ،و مى گویند« :او دیوانه است »!* در حالى كه این (قرآن) جز مایه بيدارى براى جهانيان
نيست.
 .١سوره فلق ،آیات (( :٢-١وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ))و از شرّ آنها كه با
افسون در گره ها مى دمند (و هر تصميمى را سست مى كنند] و از شرّ هر حسودى هنگامى كه حسد مى
ورزد[به خداوند پناه می برم.
حكم سحر در اسالم
مرحوم فخرالمحققين در كتاب ((ایضاح)) اظهار می دارد :حرمت سحر و جادو از ضروریات دین اسالم
است و هركه جادو را حالل بداند كافر است.هم چنين شيخ انصاری در كتاب ((مکاسب محرمه)) معتقد است:
هرچند ما مطمئن به اجماع علما در این خصوص نيستيم ولی ادعای ضروری دین از چيزهایی است كه ما

مطمئن به حرمت این عمل میشویم و علما در همه اعصار بر حرمت جادو و جادوگری اتفاق داشتهاند(.ذهنی
تهرانی)١١١ :1٩١٣ ،
اما اینکه سحر بهطور مطلق حرام است یا بعضی جاها استثناء شده ،باید گفت ،ظاهراً آن گونه سحر كه
برای مقاصد درست به كار گرفته میشود مانند :فتح سرزمين كفر یا بقای عمارت و ...و به خصوص باطل كردن
سحر با سحر ،جایز است .آیتاهلل ناصر مکارم شيرازی در تفسير نمونه آوردهاند :سحر در اسالم ممنوع و از
گناهان كبيره است؛ چراكه در بسياری از موارد  ،باعث گمراه ساختن مردم و تحریف حقایق و متزلزل ساختن
پایه عقاید افراد ساده ذهن می شود .البته این حکم مانند بسياری از احکام دیگر موارد استثناء نيز دارد؛ از جمله
فراگرفتن سحر برای ابطال آن و یا برای از بين بردن اثر آن در مورد كسانی كه از آن آسيب
دیدهاند)portal.anhar.ir(.
شيخ انصاری در ((مکاسب محرمه ،بحث شعبده)) به نقل از شهيد اول در این باره آورده است:
 .1سحر كالمی است كه به زبان جاری كنند (اورادی كه مفهوم نباشد)؛
 .2یا چيزی كه بنویسند؛
 .٩یا نوشتهای كه به همراه دارند؛
 .٢یا اورادی كه بخوانند و بر ریسمانی بدمند و سپس گره بزنند؛
 .١قسم بدهند (به موجوداتی مثل جن یا شياطين یا ملک قسم كه فالن كار را برایشان انجام دهند) ؛
 .١یا بُخور دهند (دود بدهند) ؛
 .١یا تصویر و مجسمه درست كنند (ساحر ،تصویر یا مجسمهای از شخص مسحور درست كند ،سوزن در
آن فرو برد یا با چاقو قسمتی از آن را ببرد كه با این كار ضرری جسمی بر شخص مسحور وارد می كند) ؛
 .٨یا با تصفيه نفس (ساحر با ریاضات غير شرعی مثل اعمالی كه مرتاضهای هندی انجام می دهند)
بتواند به صِرف اراده كارهایی انجام دهند؛
 .٣یا با استخدام مالئکه یا جنيان یا شياطين به كشف اشيای گم شده یا مسروقه و عالج امراض بپردازند
و به وسيله آنها در بدن یا قلب یا عقل مسحور تأثير بگذارند(.انصاری)٩١-٩٨ :1٢11 ،
می توان بر این پایه معانی سحر را حول محور خدعه ،نيرنگ و فریب دانست كه این معانی عبارتند از:
 .1شعبده بازی ،تردستی ،چشمبندی؛
 .2اغفال كردن ،خدعه ،نيرنگ و فریفتن و حيله دروغين به كار بردن؛
 .٩خيال و پندار موهوم؛
 .٢به كارگيری عوامل مرموز و نامرئی در جلب شياطين جنّ و انس؛

 .١تصرف در طبيعت از طریق اوراد و افسونها و طلسمهای شيطانی؛
 .١فساد و تباهی؛
 .١دیوانگی (.خرمشاهی)11٣٩ :1٩١١ ،
سحر ،دانش عجيب و تأثيرگذاری است كه از خانواده خارقالعادههاست ،اما از درجه اعتبار؛ این اعمال از
معجزه و كرامت ـ كه خداوند به بندگان صالح و برگزیده خود عطا می كند ـ تفاوت دارد و بسيار پایينتر و
محدودتر است.
فرق بين سحر و معجزه و كرامت در این است كه سحر به كمک اقوال و افعالِ ساحر انجام می شود،
ولی كرامت غالباً به صورت غيرمنتظره انجام می گيرد .معجزه هم در مقام تحدّی برای پيامبر صورت می پذیرد .
سحر از فرد فاسق ظاهر می شود ،ولی معجزه ،از فردی صادق صادر می شود كه كار خارقالعاده را با
ادّعای نبوّت انجام دهد و معجزه را شاهد صدق سخنان خود بياورد .كرامت از فردی صادق صادر می شود كه كار
خارقالعاده را بدون ادّعای نبوّت انجام دهد و این كار خارقالعاده ،دليلی بر مقام و منزلت معنوی آن فرد شمرده
می شود؛ مثالً برخی از كارهایی كه ائمه معصومان(ع) و یا برخی از علمای زاهد و پارسای دین انجام می دادند.
معجزه و كرامت ،واقعيتی دارای اثر است؛ مثالً شتر حضرت صالح ،مدتها زندگی می كرد ،آب می نوشيد ،راه
می رفت ،خون در بدنش جریان داشت و در نهایت نيز كشته شد .به عبارتی ،این شتر با دیگر شترانی كه از مادر
زاده می شوند ،هيچ گونه تفاوتی نداشت .یا شيری كه به دستور امام حسن عسکری(ع) از تصویر روی دیوار پرید
و فردی را مجروح كرد .اما سحر نمی تواند واقعيت را تغيير دهد بلکه چند لحظهای اراده ساحر بر شیء اثر می
گذارد و آن شیء را دگرگون جلوه می دهد درحالی كه به صِرف برطرف شدن اراده ساحر ،آن شیء به حالت
اولی بر می گردد؛ مثالً ساحر با اراده قوی خود ،ریسمانی را به گونه مار جلوه می دهد اما آن مار ،نمی تواند
چيزی را بخورد یا نيش بزند و یا جریان خون در بدن داشته باشد .به همين جهت ،هنگامی كه ساحران فرعون
دیدند مار حضرت موسی ،دیگر مارها را خورد و بلعيد ،به حضرت موسی ایمان آوردند و فهميدند كه كار وی
سحر نيست بلکه معجزه است)tabligh.blogfa.com(.

سحر و جادوگرى در حقوق کيفری ايران
جادوگری رمالى و فالگيرى از جمله جرائمى است كه از حدود هفتاد سال پيش و برای اولين بار در به
وضوح در نظام حقوقی ایران طی آیين نامه امور خالفی سال  1٩2٢خورشيدى مورد توجه قرار گرفت و به شرط
حرفه قرار گرفتن جرم انگاری شد .در بند  1٨ماده  ٩آیين نامه موصوف آمده بود ((:افرادى كه رمالى ،جفر،

تعبيرخواب ،كف بينی ،افسونگرى ،جادوگرى ،جن گيرى ،فالگيرى ،پيشگویى ،چله نشينى ،بخت گشایى و امثال
آنها را وسيله معركه یا دوره گردى قرار داده یا با باز كردن دكان و خانه ،اعمال مزبور پيشه و وسيله كسب و
استفاده خود قرار دهند به هفت تا ده روز حبس تعزیرى و از  1١١تا  2١١ریال غرامت محکوم مى شوند)).
این آیين نامه در سال  1٩١2خورشيدى اصالح و مجازات حبس ،صرفاً براى رمالى كنار گذاشته شد .اما
در حال حاضر آیين نامه معروض و اصالحيه آن منسوخ شده و فاقد اعتبار حقوقى است.
با اتمام مهلت چند باره قانون آزمایشی مجازات اسالمی مصوب سال 1٩١١و ضرورت تصویب قانون جدید
مبتنی بر نياز های جامعه ؛ تدوین كنندگان پيش نویس قانون جدید مجازات اسالمى مصوب  1٩٣2خورشيدى
تالش داشتند ،جادوگرى و رمالى را به عنوان یک جرم مستقل جرم انگارى كنند .از این جهت در ماده ماده -12
 22١الیحه اوليه برای هر مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا
فرقهای ترویج نماید ،مجازات اعدام تعيين و پيش بينى شده بود .و در اصالحيه بعدی صرفاْ مسلمانی كه كارش
سحر و جادو بوده و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه ای ترویج می نماید را در حکم مرتد دانسته و
مجازات قتل برای مرتکب در نظر گرفت.
با وجود این پس از بحث و بررسى و رایزنى هاى بسيار ،مواد مذكور از متن نهایى قانون حذف گردید.
استدالل مخالفان آن بود :كه اوالْ ،مجازات اعدام براى این اقدامات بسيار سنگين و نامتناسب است ،ثانياً از آنجا
كه تعریف روشن ،حقوقى و دقيقى از رمل ،جادو ،فال و ...وجود ندارد ،مى تواند طيف بسيار وسيع و غيرقابل
احصایى از اقدامات را شامل شود كه شدت و ضعف آنها متفاوت است .ایراد دیگرى كه بر جرم انگارى این قبيل
اقدامات متصور است ،آن است كه مرز بين اقدامات شرعى و توصيه شده از اقدامات خرافى و بدعت آور بعضاً
ممکن است ظریف و ابهام آلود باشد .نوشتن و خواندن دعا و آیات آسمانى ،نه تنها در اسالم بلکه در تمام ادیان
و مذاهب مورد توصيه بوده و آثار روانى آن نيز مورد تأیيد است .از این رو مراجع عظام تقليد ،نوشتن و همراه
داشتن ادعيه و آیات قرآن را جایز مى دانند .اما در مقابل ،افراد سودجو با استفاده از عقاید و باورهاى مذهبى،
نوشتن دعا را در قالب دعانویسى و گشودن سركتاب به یک شغل و ابزار امرار معاش تبدیل كرده اند كه هيچ
گونه وجاهت و توجيه مذهبى ندارد (.تدین)1٩٣٢،
البته الزم است توجه شود كه لفظ سحر و جادو متفاوت از عمل رمالى است زیرا با توجه به اینکه
قانونگذار سخن از حرفه سحر و جادو به ميان آورده ،بدین معناست كه این عمل را ولو مجرمانه به رسميت
شناخته و این كار عبارت از عملياتى اجرایى به منظور مسخر كردن امور جهت رسيدن به اهدافى خاص است اما
رمالى و كف بينى مشتمل بر عمليات اجرایى خاص نبوده و مرتکب ،تنها الفاظى را به صورت خبر از آینده یا
گذشته افراد به ميان مى آورد.

با نگاهى به قوانين متوجه مى شویم كه در قوانين كيفری ایران عناوین مجرمانه تحت عنوان رمالى،
دعانویسى و فالگيرى وجود ندارد ،اما رمالى با وجود شرایطی و بر پایه ماده  1قانون تشدید مجازات مرتکبان
اختالس و ارتشاء و كالهبردارى ،كه مقرر می دارد .:
((هر كس از راه حيله و تقلب مردم را ...فریب دهد یا به امور غير واقع اميدوار نماید یا از حوادث و
پيشآمدهای غير واقع بترساند  ...و به یکی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا
حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كالهبردار محسوب
و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش ،به حبس از یک تا  ١سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده
است محکوم میشود)) .مى تواند مصداق بارز كالهبردارى باشد  .هرچند براساس رویه معمول ،برخى قضات از
ماده  2قانون مارالذكر استفاده كرده و رفتار مرتکبان این گونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از
طریق نامشروع مى دانند.
پيشينه كوتاهى كه بيان شد نشان مى دهد گر چه در نظام كيفرى فعلى ،عنوان مجرمانه خاصى براى
رمالى ،سحر و جادو پيش بينى نشده  ،اما این به معناى فقدان و خأل قانونى یا عدم وقوف قانونگذار به موضوع
نيست.بلکه قانونگذار با آگاهى و تعمد از ورود مستقيم به این موضوع امتناع ورزیده و این امکان را فراهم كرده
است تا قضات در هر مورد با توجه به شرایط و ادله موجود در قالب دیگر جرائم نظير :كالشى ،كالهبردارى و...
چنين اعمالى را موردتعقيب و مجازات قرار دهند.
در حال حاضر قانونی هر چند نه جامع و نه مانع ؛ براى محاكمه این افراد وجود دارد اما عزم جدى
براى برخورد با این افراد وجود ندارد و چنانچه عزمى براى مقابله با این نوع خرافه گرایىها در دستگاه قضایى
وجود داشته باشد ،با قوانين موجود هم مى توان جلوى رواج این ناهنجارى اجتماعى را گرفت.
نتيجه گيرى
حقوق كيفرى ایران هر چند صرف جادوگرى  ،سحر و مصادیق آن را جرم انگاری ننموده اما در صورتى
كه این اعمال به اشخاص آسيب وارد سازد( چه آسيب مادی و چه آسيب معنوی ) ،از حيث زیان وارده و به تبع
و تناسب آن قابل شکایت و داراى مجازات كيفرى است.
آمار حاكى از این است كه حدود  ١درصد از طالقها با موضوع رمالى ،فالگيرى و جادوگرى در جامعه
ارتباط دارد .عالوه بر این ،جرایم متعدد دیگرى مانند :سوءاستفاده جنسى ،كالهبردارى و سرقت نيز توسط
رماالن رخ مى دهد و پروندههاى بسيارى در این زمينه در محاكم قضایى به ویژه در كالنشهرها تشکيل شده
است .نگاهى اجمالى به صفحات حوادث روزنامهها نشان مى دهد ،فالگيرى و رمالى (به عنوان مصادیق
جادوگری) یک معضل اجتماعى است كه افراد و خانوادههاى زیادى قربانى پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى آن

مى شوند .در این زمينه عالوه بر ضرورت فرهنگ سازى براى مردم ،ضرورتهاى وجود قانون مشخص و مدون
براى برخورد با سوءاستفاده كنندگان از ناآگاهى مردم غيرقابل انکار است.
اما به نظر می رسد كه قوانين موجود در برخورد با این پدیده همزاد بشریت و واقعيت غير قابل انکار؛
كافی نيست خصوصاْ كه مصالح و منافع افراد جامعه اقتضای این را دارد كه جادوگری و مصادیق آن در صورت
مضر بودن ،صراحتاْ از طرف قانونگذار منع شود كه بى تردید یکی از موثرترین راهها برای این منع ،جرم انگاری
آن است .اما آنچه باید در این رابطه مد نظر قرار گيرد مبنا و چگونگی جرم انگاری جادوگری و مصادیق آن
است كه ضروری است قانونگذار با توجه به آسيبهاى بيان شده در خصوص این اعمال عنایت ویژه اى به وضع
قوانين مربوطه مبذول نماید.
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