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مقدمة

وعلماء الفالسفة، من العديد حاول وقد الجنون. يثري أمر «السحر» تعريف إن
عىل أيديَهم يضعوا أن املنرصم القرن طوال الالهوت وعلماء واملؤرخني، األنثروبولوجيا،
عن إال تسفر لم بدرجة ومبهم معقد بعمق األحيان بعض يف إياه محللني األسايس، معناه
«ممارسة» يدرسون ممن كبري عدد يُعِرض ما كثريًا السبب، ولهذا كليٍّا؛ معناه تضييع
يفهمون قرَّاءهم أن مفرتضني له، ل مفصَّ تعريف تقديم عن والحارض املايض يف السحر
الوسط عن وبعيًدا للطبيعة. خارقة قًوى يف البرش بتحكم عام بوجه يتعلق السحر أن
بأي يشعرون ال والناس الشعبيني. واللغة الخيال يغزو «السحر» يزال ال األكاديمي،
جدل من السحر تعريف أثاره عما غافلني الراهن، الوقت يف معانيه تعدد إزاء غضاضة
لفظ يرد اليوم، الشائع االستخدام ويف عام. وخمسمائة ألفني مدى عىل ونقاش ونزاع
والخيال، واملعجزات واالحتيال والوهم والخرافة للطبيعة الخارق إىل لإلشارة «السحر»
الجنس أن كما السينما»، «سحر مصطلح نستخدم فنحن جامًعا. شامًال لفًظا وباعتباره
املفارقة قبيل ومن الكثريين. إعجاب محط السحرية» «الواقعية اسم يحمل الذي األدبي
مصطلحات باستخدام مفرداتهم، قاموس يف الكلمة أدمجوا املعارصين العلماء أن أيًضا

السحرية». و«الزوايا السحرية»، و«الرصاصات السحري»، «الحمض مثل:
البدائية، عىل أمارة بوصفه عادة إليه يُنظر والسحر األوروبي» التنوير «عرص منذ
الكثريون يزال ال لكن الجهل. ظالم يف غارقة البرشي التطور من مبكرة مرحلة عىل
تفسريات يقدم فالسحر أيًضا. ويخشونه السحر، إىل يَلَجئون املعولم املعارص عاملنا يف
الصناعي، الغرب ويف األخرى. البدائل إىل ويفتقرون مدقع فقر يف يعيشون ملن وحلوًال
الدينيون األصوليون يستنكر الدولة، ترعاها التي االجتماعية الرعاية أنظمة من فيه بما



السحر

باتت الجديدة، الوثنية ستار تحت لكن متواصل. أخالقي تهديد من السحر يشكله ما
بحق. عاملية قضية السحر يزال وال ذاتها، حد يف ديانة السحر ممارسة

وتغري متعددة، معانَي تحمل واملفاهيم فالكلمات عرصه؛ نتاج هو للسحر تعريف كل
للمجتمعات والفكري والديني والثقايف االجتماعي التطور عىل اعتماًدا تضيعه أو املعنى
وال العالقات. هذه الستكشاف قيِّمة وسيلة «السحر» يقدم سنرى، وكما تستخدمها. التي
نطاق يتجاوز أمر ألنه للسحر؛ شاٍف تعريف تقديم إىل ا جدٍّ القصرية املقدمة هذه تسعى
— للسحر واستخدامهم البرش لفهم العديدة الطرق تُستكشف وإنما بسيط، تعريف أي

السنني. آالف مدى عىل — وممارسًة فكًرا

املصطلحات

تشري كانت استُخدمت ما أول التي «ماجيا»، اليونانية الكلمة من مستمدة السحر كلمة
املاجوي إن قيل وقد «ماجوي». والجمع «املاجو»، يؤديها التي والطقوس املراسم إىل
تقع بابلية مملكة وهي «كلدو»، من الرشق، من سحرة كهنة هم — املجوس أو —
املجوس كلمة اشتُقت وقد الحايل. الوقت يف إيران صارت التي فارس، أو العراق، جنوبي
ذلك يف لإلغريق بالنسبة «ماجيا» لفظة كانت «ماكوز». الفارسية الكلمة من باألساس
«نيكومانتيشا» لفظ كان فقد السحر؛ لوصف أخرى مفردات لديهم وكان أجنبية، الوقت
«فارماكا» ولفظ تَنَبُّئِيٍَّة، ألغراض املوتى مع التواصل يعني مثًال األرواح) (استحضار
الساحرات، أو املشعوذون يستخدمها التي والسموم العقاقري وتحضري للتعاويذ يُستخدم
ومع التعاويذ. وإلقاء الخداع يف خرباء كانوا الذين «املشعوذين» يعني «جويتس» ولفظ
حرف من حرفة كل عن للتعبري محددة أللفاظ مبارش تخصيص هناك يكن لم ذلك،
كانت «ماجيا» كلمة أن يالَحظ املصادر، بعض ففي القديمة؛ اإلغريقية البيئة يف السحر
تكن لم وهكذا، و«فارماكا». الشعوذة) (ممارسة «جويتيا» كلمتَي مع بالتبادل تُستخدم
عن للتعبري الجامعة الشاملة اللفظة هي امليالد قبل الخامس القرن يف «ماجيا» كلمة

الروماني. العرص خالل صارت مثلما السحرية املمارسات
الرابع للقرنني اإلغريقية املصادر من مستمد «املاجوي» عن نعرفه ما معظم
الغريب الديني الطابع من عدائيٍّا موقًفا عام بوجه تتخذ كانت التي امليالد قبل والخامس
يشري بينما محتالون»، متسولون «كهنة بأنهم سوفوكليس وصفهم فقد به؛ يتسمون الذي
تضحيات تقديم عىل يرشفون بأنهم املصادر وتصفهم املاجوي». «خدع إىل آخر مصدر
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مقدمة

ذكره ملا ووفًقا املرىض. ويشفون املوتى، أرواح عىل ويسيطرون والحيوانات، البرش من
ويفرسون اإلراقة طقوس عىل يرشفون كانوا هريودوت، امليالد قبل الخامس القرن مؤرخ
الشمس، رشوق وقت لآللهة والتعاويذ الرتانيم يغنون وكانوا الشمس، وكسوف األحالم
فقد جوانب؛ عدة يف اإلغريق الكهنوت رجال ممارسات عن تختلف ممارساتهم وكانت
الطقس، هذا عموًما اإلغريق يمارس لم بينما الحليب إراقة طقس مثًال «املاجوي» مارس
بصوت بها يتغنَّْون أو همًسا، طقوسهم ويمارسون ترانيمهم يتلون كانوا أنهم ويُعتقد
يمارسون أنهم املعتقد من كان ذلك، إىل باإلضافة مشبوهة. ممارسة وهذه منخفض،

املحارم. نكاح
امليالد، قبل الخامس القرن يف فارس لبالد الرئيسية الديانة هي «الزرادشتية» كانت
القديمة الديانات أصغر إحدى باتت اليوم لكنها القديم، العالم يف الديانات أكرب إحدى وهي
للكيان اإللهية بالسلطة يبرش أسطوريٍّا نبيٍّا زرادشت كان اآلن. إىل باقية تزال ال التي
الفوىض قوى عىل املطاف نهاية سينترصيف الذي الخري كل مصدر مازدا»، «أهورا األسمى
واملاجوي، زرادشت بني مباًرشا ربًطا األوىل اإلغريقية املراجع تربط وال العالم. يف والرش
الزرادشتيون كان امليالدي. الرابع القرن بحلول واقعة حقيقة صار بينهما الربط لكن
«يعبدوا» لم — والحارض املايض يف — الواقع يف لكنهم النار، عبدة بأنهم يوصفون
صحت وإذا مازدا». «أهورا حكمة تمثل أنها يعتربون كانوا وإنما ذاتها، حد يف النار
عىل شاهد هذا فإن متسولون، أو متجولون بأنهم الكهنة تصف التي اإلغريقية األقوال
ممارساتهم. أو عقيدتهم ينرشوا كي الغرب نحو الرحال شدوا قد الفرس «املاجوي» أن
ثمانينيات يف خشایارشا امللك بقيادة الفاريس بالزحف ارتبط هذا انتشارهم أن شك وال
نقل عن مسئولون بأنهم بعد فيما اتُّهموا وقد اليونانية، األرايض عىل الخامس القرن
الشائعات الروماني العالم يف انترشت أخرى، ناحية من القديمة. لليونان السحر عدوى
عن العلم يأخذوا كي رشًقا الرحال شدوا قد اليونان مفكري كبار بعض أن تروج التي

«املاجوي».
املقام يف يشري اللفظ يعد لم إذ «املاجيا»؛ تعريف نطاق اتسع الروماني، العهد خالل
هذا مظاهر أول أحد عىل العثور ويمكن غامضة. عقيدة أو أجانب، كهنة أنشطة إىل األول
(٢٣–٧٩م)، األكرب بلينيوس الطبيعي املنارصللمذهب الروماني العالم كتابات يف التحول
من كبرية مجموعة الطبيعي» «التاريخ موسوعته يف املستفيض بالنقاش يتناول الذي
نسب ويكرر فعاليتها وينكر سحرية»، «أباطيل يها يُسمِّ التي واملمارسات املعتقدات
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السحر

السحرية التعاويذ لبعض بلينيوس وصف إليك عنها، فكرة وإلعطائك للفرس؛ أصولها
ى: الُحمَّ لعالج املستخَدمة

دائًما والذي «سيودوسفيكس»، باسم املعروف بالدبور يُمَسك اليرسى، باليد
الغرض لهذا البعض يَستخدم املريض. ذقن أسفل ويعلَّق وحيًدا، يطري يُرى ما
رأس يُستخدم أَُخر، تعاويذ يف العام. ذلك يف املرء عينا عليه تقع دبور أول
سامة أفعى قلب أو كتاني؛ بقماش ويُلف جسمها، عن يُفصل سامة أفعى
بخرقة جميًعا تلف أذنيه، وطرفا فأر خطم أو حية، تزال ال وهي منها يُجتث

حمراء.

اإلناث. إىل لإلشارة «ماجو» لفظة استخدام أيًضا الروماني العهد شهد وقد
تُكتب كانت الطبيعي»، «التاريخ موسوعته فيه يكتب بلينيوس كان الذي الوقت يف
يحملون الذين املجوس اتبع كيف تحكي رواية ومعها الجديد، العهد نصوص أول أيًضا
بها ل أوَّ التي الطريقة صارت وقد رضيع. وهو يسوع إىل قادهم نجًما الرشق من هدايا
خاللها من الكنيسة حاولت التي األشمل العملية من جزءًا املجوس قصة الكنيسة آباء
السحر بني جذري انفصال إحداث ثم ومن الجديد؛ العهد من السحر» طابع «استئصال
إشكالية عىل تنطوي مصريهم إىل املجوس قاد التنجيم أن فكرة كانت وهكذا والدين.
إذْن؟ «ماذا ١٦٠–٢٢٠م): (حوايل القرطاجي ترتليانوس الفيلسوف تساءل وقد واضحة.
واإلجابة أيًضا؟» املنجمون إليه استند ظهريًا يشكل املجوس هؤالء دين أن هذا يعني هل
«خرافية» أو شيطانية قًوى أي — الكنيسة آباء من وغريه هو فرس كما — ألن ال؛ هي:

لرحلتهم. املقدسة والغاية الالمع النجم بفعل تبددت هؤالء بها تمتع
كانوا املجوس أن حقيقة — لرتتليانوس معارص وهو — أوريجانوس تقبَّل وقد
كان وإنما الزائف، العلم هذا يكن لم املسيح إىل قادهم ما بأن مقتنًعا كان لكنه منجمني،
بأن بلعام الوثني القديم العهد نبي بها تنبأ التي للنبوءة تفسريهم خالل من إليه ُهداهم
املجوس تعريف أعيد ذلك، ومع يسوع. منهم ينحدر الذين يعقوب، آل من سيخرج نجًما
املرشق، من الحكماء امللوك أنهم عىل — بالسحر صالتهم انقطعت الذين — الثالثة

املسيحية. واألساطري األيقونات يف املهمة الرموز من وأصبحوا
فئات وظهرت للتنقيح، السحر تعريفات خضعت ذلك، تلت التي القرون مدار عىل
الجوانب لفهم والعلماء واليهود واملسلمون املسيحيون الدين رجال سعى عندما جديدة
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مقدمة

مجموعة عن عبارة السحر يكن لم إذ رفضها؛ من بدًال أفضل فهًما السحر من املختلفة
ظهر وهكذا، والعلمي. الديني اإلدراك طيف تغطي صنوف وإنما املمارسات، من واحدة
السحر نوَعي بني للتمييز وسيلة باعتباره الطبيعي» «السحر مصطلح الوسطى القرون يف
العالم وأرسار عجائب أو — الطبيعي فالسحر الرشعي. وغري الرشعي أو والسيئ، الجيد
مفتاح هو وإنما األخرى، الديانات أو الثقافات أباطيل كَمثل َمثله ليس — هللا خلقه الذي
االجتماع علماء حاول عندما الحق، وقت ويف املادية. للبيئة الخفية الخصائص استكشاف
هم سَعْوا والحارض، املايض ثقافات يف السحرية املمارسات فهم عرش التاسع القرن يف
مصطلح ظهور إىل هذا أدى وقد كونية. خصائص أساس عىل السحر لتصنيف أيًضا
ببعضها مرتبطة أشياء بني املسترتة أو الغامضة العالقات لوصف املتجانس» «السحر
لكن زائًفا. كان وإن منطقي أساس للسحر بات وبهذا ظاهرية. تشابه أوجه تجمعها أو
السحر ممارسة وظلت دائًما. كانت مثلما طاغية ظلت بالغية أداة باعتبارها السحر قوة

األجانب. والكهنة للسحرة الغريبة واملمارسات الخداعة املزاعم منظور من تُعرَّف

اتهاًما بوصفه السحر اآلخر: تعريف

لتعريف وسيلة ذلك باعتبار بالسحر «آخرين» دينية جماعات اتهمت القرون، مر عىل إذْن،
الوصف هذا كان األوىل، املسيحية سياق ففي والثقافية؛ السياسية الرشعية ولتعزيز الذات
— األوائل املسيحيني أنشطة كانت فقد دينيٍّا»؛ «انحراًفا السحر اعتبار من انطالًقا يرد
واجتماعات باأللسنة، والتكلم الرشيرة، األرواح وطرد رسالتناول، وممارسة الصليب، رشم
االتهام هذا ساعد الرومانية. السلطات نظر يف السحر من رضبًا تعد — الليلية الصلوات
الروماني للمجتمع ومعادون اجتماعيني غري دخالء أنهم عىل املسيحيني تصنيف عىل
ينطبق السحر بأن تفيد مفردات األوائل الكنيسة آباء طور املقابل، يف الرومانية. والعادات
املفردات هذه صارت بعُد وفيما وفاسدة، منحلة أنها عىل صوروها التي روما ديانات عىل
األديان كانت ما دائًما شموًال، أكثر وبنظرة املسيحية. عدا ما األخرى، األديان لكل مرادفة

بالسحر. غارقة بأنها واإلحيائية الرشكية الديانات التهام استعداد عىل التوحيدية
واملسيحية اليهودية — الثالث التوحيدية األدنى الرشق ديانات من كلٌّ كانت وباملثل،
وعبادة التناول رس فممارسة نفسه؛ باألسلوب البعض صورة بعضها يشوه — واإلسالم
واليهود. املسلمني من للنقاد بالنسبة خصبة تربة شكَّلت املسيحية يف املقدس الثالوث
سحرية شعائر يمارسون أنهم بزعم اليهود يضطهدون واملسلمون املسيحيون كان ولطاملا
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تعتربهم كانت التي األدنى الرشق يف الرومانية السلطات خطى بذلك متبعني فاحشة،
لشعائر اليهود ممارسة فكرة كانت الوسطى، العصور أوروبا ويف بالسحر. يشتغلون
يف مذبحة وقعت ،١٢٣٥ عام ففي الشعبية؛ الثقافة يف بعمق راسخة فاحشة سحرية
شعائرهم ممارسة أثناء َقتلوا قد اليهود بأن شائعات انتشار أعقاب يف بأملانيا فولدا مدينة
سائد اعتقاد َة ثَمَّ وكان سحرية. عالجية طقوس يف دماءهم واستخدموا مسيحيني، ِصبية
استخدموها دماء منه سالت حتى بوه وثقَّ الكنائس املقدسمن الخبز رسقوا قد اليهود بأن

شيطانية. طقوس يف بعد فيما
االجتماع عالم ويقول السحر. يف غارق أنه عىل اإلسالم روا صوَّ أيًضا املسيحيون
يف اإلسالم نرش «إن الحق: فصل يف بالنقاش نظرياته سنتناول الذي — فيرب ماكس الرائد
عىل يتفوق خالله من ظل السحر، من أساسضخم إىل األول املقام يف يستند كان أفريقيا
وقد السحر.» يرفضون كانوا األوائل املسلمني أن من الرغم عىل املنافسة األخرى األديان
والرشق أفريقيا إىل التبشريية البعثة قدوم شهدت التي الفرتة خالل مماثلة مزاعم برزت
مارينوس صمويل الكالفيني األمريكي املبرش كتب وقد عرش. التاسع القرن يف األوسط
عرش التاسع القرن ثمانينيات يف العربية الجزيرة يف التبشريية بعثته بدأ الذي — زويمر
هما كما بقوة راسَخني والشعوذة السحر فيه تجد آخر توحيدي دين من «ما أن: —
راسخة كانت مماثلة مفاهيم أن تبني كثرية أدلة أسوق أن أستطيع لكنني اإلسالم.» يف
الكثريون كان فقد عرش؛ التاسع القرن تسعينيات خالل املسيحية أمريكا يف نفسه بالقدر
وتُظهر به. ويعملون تعيش.» ساحرة تدع «ال يقول الذي القديم العهد بأمر يؤمنون
جميع أن الوقت ذلك يف املحاكم عىل تعرض كانت التي والقضايا الفولكلور مصادر

الوقائي. السحر تمارس كانت األمريكية املتحدة الواليات يف والدينية العرقية الفئات
الصحيحة األشكال بني تفصل حدود لوضع وسيلًة أيًضا السحر استُخدم وقد
طوائف ظهور للمسيحية األوىل القرون شهدت فقد األديان؛ داخل» «يف للعقيدة والفاسدة
تضمنت الديني، اإلصالح حركة وخالل السحر. بممارسة اتُّهمت التي كالغنوصية متعددة
إذ للكاثوليكية؛ السحرية العناَرص يُعترب كان ما تحديد الربوتستانتية تعريف عملية
العصور قدييس معجزات وُرفضت األرواح، استحضار بممارسة الباباوات من عدد اتُّهم
عىل يحتالون للخرافة مروِّجون بأنهم والرهبان الكهنة وُعرف سحًرا، باعتبارها الوسطى
التقديس علياء من الرشيرة األرواح املقدسوطقوسطرد الرفات وأُنزل املذعورين. الناس

الدنس. دنيا إىل
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ما غالبًا إذ السحر؛ بممارسة عديدة اتهامات محط أيًضا الصوفية كانت اإلسالم، ويف
والزهد الشعائر عىل لرتكيزها اإلسالم من الخفي أو الباطني البعد بأنها الصوفية توصف
النبي زمن بعد تأسست قد الصوفية الطرق أُوىل كانت الفردية. الروحية النورانية وبلوغ
اقتباستأثريهم يمكن معلمني خالل الشفويمن النقل عىل الصويف التعليم ويرتكز محمد.
الثامن القرن مصلح أتى ثم بالقدسية. أرضحتهم تحظى ولذا، املوت؛ بعد حتى الروحي
من للتطهري ودعا وأتباعه، (١٧٠٣–١٧٩١) الوهاب عبد بن محمد املحافظ عرشاإلسالمي
الحركة أدانت لإلسالم. و«أصيل» نقي شكل ولتطبيق املسلم، لتقوى املفسدة التأثريات
وتقديسهم والصوفيني، للقديسني أتباعها وعبادة الصوفية، الطقوس «وثنية» الوهابية
مكة مدينتَي داخل املوجودة األرضحة هدم — الوهابية تأثري تحت — فجرى لألرضحة؛

لالضطهاد. الصوفيون وتعرَّض عرش، التاسع القرن أوائل يف حولهما وما واملدينة
مصطفى الحديثة الرتكية الدولة كمؤسس اإلسالميني، العلمانيني بعض اعترب وقد
تعزيز عىل عمل اإلسالم من منحطٍّا شكًال التصوف ،(١٨٨١–١٩٣٨) أتاتورك كمال
أو «املرابطون» ويُعترب والسذاجة. الجهل من حالة يف الناس وأبقى والخرافات، السحر
وسط شكل هم والذين — وغربها أفريقيا شمال يف كبري بتأثري يتمتعون الذين «األولياء»
من ألنهم استنكار محط فإنهم ولذا، التصوف؛ مظاهر أحد — الدين ورجال السحرة بني
سلطات كانت وقد املفسدة. التأثريات من التقليديني اإلسالميني اإلصالحيني نظر وجهة

مشعوذين. باعتبارهم نفسه بالقدر تهاجمهم املايض يف االستعمار
كربى ديانات يف السحر الجتثاث تهدف كانت مماثلة إصالحية جماعات هناك
داياناند سوامي الهندويس أطلق أن عرش التاسع القرن أواخر الهند يف حدث فقد أخرى؛
النحو عىل للهندوسية، توحيدية أكثر بمفهوم تنادي حركة (١٨٢٤–١٨٨٣) ساراسواتي
الطائفة تزال وال «فيدا». املقدسة الهندوسية كتب ألقدم االنتقائية قراءته من فرسه الذي
كان اليوم. الهند من أجزاء يف ونشطة حية ساماج» «آريا باسم واملعروفة أسسها التي
التي الهندوسية املظاهر تلك عىل للقضاء الوطني الحافز من اإللهام استمد قد داياناند
وثنية بأنها الهندوسية العقيدة لوصم خصبة تربة واملسلمني املسيحيني الحكام منحت
النظرة مع متماشية وتصبح د تُرشَّ أن إىل بحاجة الهندوسية كانت وقد ناقصة. بدائية
وممارسته، بالسحر االعتقاد أشكال كافة عىل القضاء من بد ال كان ذلك، ولتحقيق العلمية.
السحر ونرشوا الفيدا يف الوارد الحقيقي املذهب أفسدوا بأنهم الرباهمة الكهنة ووصف
أمام وكذلك والعرصية، التقدم أمام عائًقا يعترب السحر كان وهكذا والخرافة. والوثنية

املايض. نقاء استعادة
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شعبيٍّا دينًا باعتباره السحر

معتقدات وجود يعتربون الدارسون كان ما كثريًا العالم، يف الرئيسية الديانات مناقشة عند
ديانة أو الصغرية»، «التقاليد أشكال من شكًال اليومية الناس حياة يف وممارساته السحر
تعطَي أن يمكن إنها حيث من إشكالية — ذاتها حد يف — املفردات وهذه «شعبية».
والتفسريات. األفكار نفس اعتنقوا الناس أن وإىل اآلراء، يف توافق إىل يشري زائًفا انطباًعا
عندما الطائفة، يف أو الطبقة يف اختالفات وجود إىل تشري أن يمكن أنها كما
اجتماعية. مستويات عدة عرب الواقع يف متوغلة البحث قيد الدينية العبادة أشكال تكون
املعتقدات من عامة مجموعات تحديد عىل تساعد أن يمكن ذلك رغم املصطلحات لكن
ال كانت وإن استنكاره، محط تكون أو الرسمي، الالهوت مع تختلف التي واملمارسات

يعتنقونها. من نظر يف آثمة أو للدين منافية تعد
شكًال أو انحراًفا السحر يعتربون الدينيون املصلحون كان ما غالبًا للتو، رأينا وكما
السلطات بعض وكانت مصدره. بأنها معينة دينية جماعات ويتهمون للدين، مفسًدا
اعتناق قبل موجودة كانت التي الديانات بقايا بأنها الشعبي الدين من عنارص تصف
أوروبا، ففي واإلسالمي؛ املسيحي التاريخ يف هذا رؤية ويمكن الجديد. للدين السكان
علماء ر طوَّ عرش التاسع القرن ويف وثنية، بقايا بأنه السحر األوىل الكنيسة وصفت
التي السحرية املمارسات من العديد بأن تقول التي الجذابة الفكرة األنثروبولوجيا
لديانات — ثقافية حفريات أي — بقايا سوى ليست األوروبيون الفالحون يمارسها
— املنزل باب فوق حصان حدوة كوضع — الضارة غري املمارسات حتى التاريخ. قبل ما

قديمة. «دينية» شعائر ممارسة أنها عىل تفرسَّ كانت
النقي الشكل أنه اعتقد ما لفرض الوهاب عبد ابن حملة من جزءًا وباعتباره
«الرشك»، من لون أنهما عىل وممارسته بالسحر اإليمان صنف اإلسالم، من «األصيل»
من وغريه الوهاب عبد كان وقد «وثني». لكلمة املسيحي لالستخدام مرادف مصطلح وهو
واألشجار املوتى وعبادة السحرة، استشارة يف املسلمني استمرار من غاضبني املصلحني
النصوص وتدنيس بالحيوانات، والتضحية األرواح، شفاعة لنيل وسعيهم والصخور،
لبقاء تُعزى اإلسالمية» «غري التأثريات هذه وكانت وأحجبة. تمائم باستخدامها املقدسة
يف فشلوا الذين اإلسالم اعتنقوا من ولبعض اإلسالم، قبل ما عهد من قديمة ممارسات
الصوفيني. مثل لعنارصمفسدة وكذلك السابقة، عبادتهم وأشكال معتقداتهم من التجرد
العربية اململكة تشكيل عىل كبريًا تأثريًا تمارس أن الوهابية للحركة مقدًرا كان وقد
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املتحرر الدين عالم أعرب مرص، ويف املعارص. اإلسالمي السني األصويل واملذهب السعودية
بني بالسحر اإليمان انتشار من الشديد استيائه عن (١٨٤٩–١٩٠٥) عبده محمد واملفتي
آليات تفسريه يف «عبده» نفى السحر، بحقيقة أقر قد القرآن أن من الرغم وعىل املسلمني.
أساليب الستخدام نتيجة أو خداع إما «السحر يقول: إذ القبيل، هذا من يشء وجود القرآن

املشاهدون.» يدركها ال

عمله.1 يمارس سنغايل «مرابط» :1 شكل

الشعبي» «اإلسالم لهذا السحرية املمارسات تزال ال معارصة، دراسات تشري كما لكن
الجماعات لبعض الدينية للحياة بالنسبة محورية — الدارسني بعض يسميه كما —
من املاليني ملئات أشمل، نطاق وعىل مرص، يف الحرض وسكان العرب، كالبدو السكانية
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أرضحة إىل قرغيزستان مسلمي حج ذلك عىل األمثلة ومن العالم. أنحاء جميع يف املسلمني
عىل للشفاء يسَعْون الذين الحجاج يعلق حيث أوش؛ مدينة يف سليمان جبل (مزارات)
ملونة قطع عن فضًال الربكة، لنيل وطلبات ابتهاالت، من يكتبونه ما املقدسة األشجار
قبل ما لعهد القديمة للعبادة استمراًرا باعتبارها املمارسات هذه ُفرست وقد القماش. من
التاريخ قوة كانت وقد لإلسالم. منافية هذه أنشطتهم أن يَرْون ال الحجاج لكن اإلسالم،
العاملي الرتاث ملواقع اليونسكو قائمة رأس عىل وضعه يف سببًا للموقع «الشعبي» الديني

.٢٠٠٩ عام البالد يف
يجري الواقع أرض عىل لكن السحر، ممارسة اإلسالمية البلدان سلطات تحظر قد
وغري بها املسموح الدين استخدامات وبني األبيض، والسحر األسود السحر بني التمييز
بماليزيا الحرض مناطق يقطنون ممن املسلمني من كبري عدد قال وقد بها. املسموح
ما، بطريقة لكن به، نؤمن أن بنا يفرتض «ال األسود: بالسحر يتعلق فيما الباحثني ألحد
السحر عن ناجمة بمحنة املرور خربة تعلو الشعبي، الدين ويف مفعوًال.» يؤتي أنه يبدو
لحظر املطلق اإلنفاذ أن حني يف للقانون، الدينية الرسالة عىل بالسحر منها العالج ثم
الكامنة والدوافع السحر، استخدام من الغرض بحسب وطأته ف تُخفَّ ما عادة السحر
املاضية القليلة السنوات مدار عىل الدولية العفو منظمة شاركت وقد الترصفات. وراء
عىل باإلعدام السعودية العربية اململكة سلطات فيها حكمت التي الحاالت من العديد يف
عىل الضوء السلطات ألقت ،٢٠١٠ عام ففي األسود؛ السحر بممارسة متهمني أشخاص
زوجته يرتك ليجعله رجل عىل سحًرا ليلقَي أمواًال تلقى قد كان سوداني مواطن قضية
حكم نفذت قد السعودية السلطات كانت سنوات، بثالث ذلك قبل األوىل. إىل ويعود الثانية
زوَجني بني للتفريق منه مماثلة محاولة الحكم أسباب ومن مرصي، صيديل يف اإلعدام

سحرية. بطرق
مذهب مفهوم خالل من الشعبي والدين السحر بني العالقة لفهم آخر مسار ثمة
جماعة داخل مختلفة دينية تقاليد بني املزج باألساس يعني وهو املعتقدات، بني التوفيق
وربط التحقري، بغرض «توفيقي» وصف استخدام ويمكن دمجها. أو معينة سكانية
تستنكر وقد «السطحية». أو «االصطناعية» أو الرشعية» «عدم أو بالبدائية املذهب هذا
العملية هذه استخدام لكن خرافة. أو سحًرا بوصفها العملية هذه نتيجة السائدة الديانة
واملعتقدات العقائد من األشخاص تمكُّن لطريقة وصًفا يكون أن أيًضا يمكن بحساسية،
احتياجاتهم مع يتماىش بما إياها وتكييفهم عليها، وسيطرتهم عليهم املفروضة الثقافية
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سياق يف القديمة الدينية املمارسات إىل اللجوء استمرار فإن هذا، وعىل واملميزة. الخاصة
واألشخاص لها. تكييًفا يكون وإنما الحياة، قيد عىل لبقائها استمراًرا يكون ال السحر
هو ملا تصوُّرهم إطار داخل مرشوعة يعتربونها املمارسات هذه مثل يستخدمون الذين

دينهم. يف مباح
بتفسريات يتعلق فيما التوفيقية العالقة هذه عىل حيٍّا مثاًال «الفودو» ديانة تعترب
من مزيًجا أصبحت هايتي، شعب وسط تطورت قد الفودو كانت فلما والدين؛ السحر
فيما عاشت التي للشعوب السحرية واملمارسات الدينية واملعتقدات الكاثوليكية الطقوس
مرتبطة يجعلها العبيد من هايتي سكان وسط تطورها أن كما بنني. اآلن عليها يطلق
أواخر خالل جرى الذي والتحرر االستقالل أجل من النضال عن له انفصام ال ارتباًطا
توحيدية ديانة أنها من الرغم وعىل عرش. التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن
وأرواح األفريقية، واآللهة الكاثوليكيني، القديسني من مجموعة تضم نراها باألساس،
أن دون دينية، أو سحرية بأنها وصفها يمكن عنارص الفودو طقوس وتتضمن األجداد.

التحقري. من نوًعا هذا معتنقوها يَعترب
ُولدت التي كالحاالت مماثلة، توفيقية عقائدية نظم عىل عديدة أخرى أمثلة وتوجد
إحدى أشارت فقد أفريقيا؛ غرب منطقة يف األصلية والديانات اإلسالم بني التفاعل نتيجة
لكنه الخارج من ُمستمد أنه صحيح أفريقي، دين أفريقيا يف «اإلسالم أن إىل الدراسات
السياقات من العديد مع يتناسب كي املختلفة الطرق من بالعديد تطويعه جرى ذلك بعد
قوى االعتبار يف نأخذ أن السحرية للتقاليد التوفيقي التطور فهم ويتطلب املختلفة.»
مزيج عن عبارة هي التي — «الربوهرييا» طائفة تطور عن مفصلة دراسة تظهر إذ العوملة؛
تأثري شكَّل كيف بورتوريكو يف — متنوعة سحرية وتقاليد والكاثوليكية الروحانية من
والطلب العرض طبيعة اآلسيوية، واملنتجات الكاريبي، منطقة إىل والهجرة «األمركة»،
باسم هناك املعروفة الشعبية الدينية التموين محالت لدى املوجودة السحرية السلع عىل
من تشكلت التي املمارسات عىل جديدة عنارص العوامل هذه أضافت فقد «بوتانيكاس»؛

العبودية. مع تجربتها ومن الكاثوليكي اإلسباني الجزيرة مايض

تطور مع معقدة بصورة السحر تشابك كيف بيان هو املقدمة هذه من الهدف كان
سحر، أنه عىل الخارج من يبدو فما ثقايف. تداُول عملية بأنه يوصف أن يمكن فيما الدين
للعبادة والعميل املرشوع التطبيق بممارسته أُدينوا أو للدراسة خضعوا من نظر يف يشكل

17



السحر

وبينما الخالص. أو الروحي التنوير غري أخرى ألسباب للدين اليومي والتوظيف الدينية،
يف نضع أن املفيد من سيكون التفسريات، من املتشابكة الكتلة عرب تقدمنا اآلن نواصل
الفصول ستبينه ما فإن ذلك، ورغم السحر. معنى لتقييم املبدئية املحاوالت هذه االعتبار
بعيًدا ليس العلم وأن السحر، قصة من فقط واحد جزء سوى ليس الدين أن هو التالية

أبًدا. عنها

هوامش

(1) © Robert Harding Picture Library Ltd/Alamy.
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األول الفصل

السحر أنثروبولوجيا

عرش؛ التاسع القرن يف املبكر االجتماعي العلمي الفكر أساس التطورية النماذج شكَّلت
املكانة عىل يركز النقاش كان التنوير، عرص يف التصنيع إىل أوروبا تحول فإبَّان
هيجل إف دبليو جي األملاني الفيلسوف رسم وقد املجتمع. تطور يف للدين التاريخية
املحارضات من سلسلة يف العاملية الدينية التجربة لفهم جديًدا مساًرا (١٧٧٠–١٨٣١)
الصلة ذات النقاط بني من وكان .١٨٣٢ عام وفاته بعد نُرشت الدين، فلسفة تناولت التي
الالهوتي، الفكر الثقافة شكَّلت كيف لفهم األهمية من نفسه القْدر نسب أنه بموضوعنا
خصصله لكنه ذاته، حد يف بالسحر ا مهتمٍّ هيجل يكن لم العقل. الدين شكَّل كيف ولفهم
الثالث املراحل تلك كانت وقد ابتكرها. التي الثالث الدين مراحل من األوىل املرحلة يف موقًعا
الفردية املمجدة اآللهة وأديان باألرواح، مشبعة الطبيعة فيها كانت التي األديان ييل: كما
ومن األخريني؛ املرحلتني من «بارًعا» مزيًجا اعتربها التي املسيحية وأخريًا الدنيوية، فوق
إنه عنه هيجل قال والذي وبساطة»، بدائية وأكثرها الدين، أشكال «أقدم السحر كان ثم،

اإلسكيمو. شعب مثل معينة، شعوب بني موجوًدا يزال ال
ماركس كارل الثوري السياسة عالم ذكر يرد أن املحتمل غري من يبدو قد
التحديد، وجه عىل السحر قضية يدرس لم وهو السحر. عن دراسة يف (١٨١٨–١٨٨٣)
عبارتيه يف إيجازها ويمكن السياق، بهذا صلة ذات الدين عن املعروفة آراءه لكنَّ
اإلنسان.» يصنع الذي هو الدين وليس الدين، يصنع الذي هو «اإلنسان الشهريتني:
هيجل بفكر كبرية دراية عىل كان امللحد ماركس أن ورغم الشعوب.» أفيون و«الدين
ارتبطت الدين أشكال أقدم أن فكرة مع متفًقا كان أنه إال نفسه، الوقت يف له وناقًدا
هو هذا كان أخرى، مرة «اإلحيائي». املذهب الحًقا عليه سيطلق ما أو الطبيعة، بعبادة



السحر

تقع املجتمعي التطور من اآلخر الجانب عىل بجذوره. السحر فيه يرضب الذي املنبع
مكان. للسحر يكون لن وقطًعا الدين، عنده يختفي الذي الحد وهي الشيوعية،

املفهوم تشبه تطور «مراحل» ب معنيٍّا القرن من األول النصف يف التنظري كان
تشارلز نرش بعد تحوًُّال النقاش شهد ثم األرض. طبقات تقسيم يف املتمثل الجيولوجي
ومصطلحاته البيولوجي التطور نموذج بات فقد ١٨٥٩؛ عام األنواع» «أصل كتابه داروين
أكثر مكانًا السحر فئة احتلت ذلك، وإبان والثقايف. االجتماعي التطورين عىل يطبقان
أن يعني هذا يكن لم البرشي. التطور نموذج باعتباره الخطة «العلم» ودخل أهمية،

تشوًشا. السحر فهم ازداد العكس، عىل بل وضوًحا، أكثر ستصبح السحر تعريفات
أول (١٨٢٠–١٩٠٣) سبنرس هربرت الربيطاني االجتماعي وامُلنظِّر مة العالَّ كان
للدين بدائيٍّا نموذًجا يحدد أنه عىل السحر فيه صور اجتماعيٍّا تطوريٍّا نموذًجا نرش من
مع للتكيف قاِبل — كممارسة — ولكنه األسالف، وعبادة املتجانسة العالقات عىل يقوم
برينت إدوارد منافسه لكن مًعا. التعايش والسحر الدين يستطيع بحيث الدين، تطور
علم يف أستاذ أول بصفته — الدارسني مخيلة أثار الذي هو (١٨٣٢–١٩١٧) تايلور
بحوث يف رئيسيٍّا موضوًعا السحر كون وأكد — أكسفورد جامعة يف األنثروبولوجيا
،(١٨٧١) البدائية» «الثقافة مجلَدين يف املنشور كتابه يف وضع فقد األنثروبولوجيا؛
وعىل مختلفة. بمعدالت تطورت لكنها عاملية، كانت اإلنسانية الحالة أن إىل يذهب نموذًجا
وتواجد بل املتحرضالحديث، املجتمع يف يتواجد أن يمكنه الهمجي» «الفكر فإن قوله، حد

بالفعل.
فكرة عن تعبريًا باعتباره األمر بادئ يف موجوًدا كان السحر أن تايلور ويرى
وكان روحاني. جوهر أو أرواح لها — البرش وكذلك — األشياء أن ترى التي «اإلحيائية»،
اإلنسانية»، مقياس عىل دنيا مراتب تحتل «التي للشعوب سمة والسحر اإلحيائي الفكر
التطورية الخطوة كانت ثم البرشية، الروح مفهوم من مستقلة كفئة الدين تطور ثم
صاغ وقد هيجل. نموذج يضاهي النموذج وهذا التوحيد؛ إىل الرشك من التحول هي التالية
عىل البقاء استطاعت التي البدائية الثقافة عنارص عن للتعبري «الباقيات» مصطلح تايلور
للمجتمعات. التبايني التطور رصد دراستها أتاحت والتي املعارص، العالم يف الحياة قيد
حدوث عىل واألدلة املايض. نحو متطلعة بناء إعادة مسألة األمر يكن لم أخرى، بعبارة
تماًما األوروبيني، والفالحني البدائية» «القبائل عادات يف حولنا من منترشة التطور عملية

الحيوان. عالم يف لها أدلة عىل داروين عثر مثلما
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أن بهذا يعني وكان السحر. لوصف الزائف» «العلم مصطلح أيًضا تايلور صك
علم لكنه ويستغلها. األشياء بني السببية العالقة يفرس — العلم غرار عىل — السحر
لم خاطئة. دائًما كانت والنتيجة السبب حول البدائية وتفسرياته افرتاضاته ألن فاسد؛
األنثروبولوجيا أن يؤمن كان ألنه متجرد؛ علمي باحث أجندة مجرد تايلور أجندة تكن
الدين عن مدافًعا يكن لم أنه حني ويف واضحة. إصالحية أجندة لها تكون أن ينبغي
وحشية»، «توليفة بأنه وصفه الذي السحر، إىل األول املقام يف هجومه ه وجَّ فإنه املنظم،
باألطفال البدائية الثقافات شبَّه وقد البرشي.» الجنس حريت التي األوهام أخبث و«أحد

الفكر. من أعىل مرحلة إىل ترتقَي كي توجيه إىل مثلهم تحتاج ألنها
بجامعة األنثروبولوجيا علم أستاذ لكن هائًال، تأثريًا تايلور نظر وجهات أحدثت
أوسع لنطاق التطوري النموذج قدم الذي هو (١٨٥٤–١٩٤١) فريزر جيمس كامربيدج
— تايلور أعمال من عمله استلهم بأنه رصح الذي — فريزر ترك فقد الجمهور؛ من
عرش ثالثة من املؤلف الكالسيكي مرجعه يف وضع فقد النظرية؛ عىل الخاصة بصمته
للتطور مراحل ثالث من واضًحا نموذًجا (١٨٩٠–١٩١٥) الذهبي» «الغصن مجلًدا
يف التقدم تحقق املجتمعات وجميع العلم. إىل الدين إىل السحر من اإلنساني: الفكري
يف تايلور من وضوًحا أكثر أيًضا فريزر وكان الثالث. املراحل هذه عرب املطاف نهاية
عرَّفه الذي — الدين وأن الدين، قبل جاء السحر بأن وقال والدين، السحر بني التمييز
يتعارض — استعطافها» أو السرتضائها ومحاولة البرش، قدرة من أعىل بقًوى «إيمان بأنه
السحر أن إدراك عن نشأ الدين لكن للبرش. السيطرة أن يفرتض الذي السحر مع عموًما
«األفكار» مع تتعارض ال السحر «ممارسات» أن تقبل أنه نفهم هذا وبقوله فشل. قد
غري «أخت بمنزلة فالسحر والعلم؛ السحر بني املقارنة نطاق فريزر وسع وقد الدينية.
التي األشياء إن أي العدوى؛ قانون أولهما مغلوطني: قانونني عىل قائم للعلم»، رشعية
املسافات. بينها فصلت لو حتى عالقة تربطها تظل بعضها مع اتصال عىل ما وقٍت يف كانت
ثبت ما إذا لكن مسبباتها. تشبه النتائج أن إىل يذهب الذي التشابه، قانون فهو الثاني أما

علم». وإنما إذْن، سحًرا ليس «فهو وفعال، صحيح السحر أن يوًما

النقاد

األنثروبولوجيا، علم لبدايات بالنسبة األساس حجر الثقايف التطوري النموذج شكَّل ربما
الطبيعة إخفاء من يتمكن لم وفريزر تايلور راكمها التي املقارنة ملواد الهائل الوزن لكن

21



السحر

التي التعريفات تقويض السهل من فكان األساسية؛ للنظرية السطحية التبسيطية
حاد ناقد وهو — النج أندرو ه سفَّ والدين» «السحر عن مقال ففي إليها. استندت
الدين بأن فريزر رؤية — للطبيعة الخارقة بالقوى املتعلقة للنظريات ورشس املالحظة
اإلثنوغرافية، للتقارير فريزر تفسري هدم طريق عن ذلك فعل وقد السحر. فشل من تطور

األصليني. أسرتاليا سكان بني الدين غياب افرتض والذي
دوركايم إميل الفرنيس االجتماع عالم قلم من قوة أكثر آخر نقد تدفق
غريه ويف (١٩١٢) الدينية» للحياة أولية «أشكال كتابه يف رفض الذي (١٨٥٨–١٩١٧)
الروحية؛ والكيانات اآللهة نطاق يف ينحرص منظور من الدين تعريف فكرة أعماله من
دوركايم رأى ذلك، من وبدًال للسحر. وفريزر تايلور بتعريَفي واحد وقت يف أطاح وبهذا
يتكبد لم لكنه مقدسة.» بأمور املتعلقة واملمارسات املعتقدات من موحد «نظام الدين أن
«عكس إنها قال أنه عدا «مقدسة»، بصفة يقصده ما يحدد واضح تعريف تقديم عناء
دوركايم، منظور ومن بعد. فيما رأيه حول للجدل واسًعا مجاًال أتاح الذي األمر مدنسة»،
عن تعبري الكنائس وأن والخربات، القيم وتشارك االجتماعي باالندماج يتسم الدين كان
من نموذًجا وبصفته األفراد. بني باملعامالت السحر يهتم أخرى، ناحية ومن املجتمع.
ممارسة، وبصفته االجتماعي، التالحم يف وظيفة أي يلعب ال السحر فإن االعتقاد، نماذج
أن صحيح له.» كنيسة ال «السحر دوركايم: فيقول لزبائن؛ خدمة بتقديم يهتم كان فإنه
كلٍّ وظيفة اختالف لكن متشابهة، وعقائد وطقوس معتقدات تجمعهما والدين السحر

بينهما. فرَّق الذي هو االجتماعية منهما
االجتماعية برؤيته ملحق جزء أنه اعتبار عىل السحر مع دوركايم تعامل وبينما
ففي مباًرشا؛ تعامًال السحر مع (١٨٧٢–١٩٥٠) موس مارسيل أخته ابن تعامل للدين،
للسحر خاله تعريف من موس اتخذ (١٩٠٢-١٩٠٣) السحر» عن عامة «نظرية كتابه
جوانب بالفحص تناول ثم انطالق، نقطَة جماعي نشاط بأنه وللدين خاص، نشاط بأنه
السحري «الطقس أن إىل وخلص مختلفة مجتمعات تمارسها التي املقدسة الطقوس من
حتى وغامض.» ورسي شخيص ألنه منظمة، طائفة يف دور أي يلعب ال الذي ذلك هو
بني جوهريٍّا اختالًفا يَر لم األول لكن ودوركايم، موس رؤيتَي بني فرق ال الحد هذا
الطقوس أن إىل وذهب النظريات، عىل الحقائق يفضل شخصيٍّا وكان والسحر، الدين
كالهما لكْن عديدة، ثقافات يف مختلفة شخصيات ِقبل من تؤدَّى قد والدينية السحرية
إىل باالبتهال ارتبطت السحر من أنواع فهناك نفسها؛ املفاهيم عىل قائًما يكون ما غالبًا
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مساحات ويف جماعيٍّا تؤدَّى مثًال املطر استنزال طقس طقوسمثل وهناك وبالدين، اآللهة
بعض وكانت أغراضسحرية. يف والصلوات الدينية النصوص استخدام ويمكن مفتوحة.
يكن لم الذي السحر عكس عىل وهذا فريزر، منظور من التعاطف عىل قائمة الدين جوانب
«السحر مصطلح يستخدم أن موس ل فضَّ ثَمَّ، ومن العدوى؛ عىل أو التعاطف عىل قائًما
وذلك الحني، ذلك منذ واسع نطاق عىل املصطلح انترش وقد الحاالت. من كثري يف الديني»

األحيان. أغلب يف حكيًما خياًرا كان الذي األمر جدال، أي تجنب بغرض — جزئيٍّا —
أشكال أحد الدين كان فقد السحر؛ قبل تطور الديني الدافع أن إىل موس ذهب
املرتبطة واملفاهيم الطقوس اتخاذ األفراد قرر عندما السحر نشأ ثم املجتمع، عن التعبري
فيلهلم اليسوعي األملاني اإلثنولوجي العالم خلص وقد ألنفسهم. ومالءمتها بالقدسية
ذهب فقد مختلف. فكري اتجاه من لكن مماثل، استنتاج إىل (١٨٦٨–١٩٥٤) شميدت
قلب يعني ما وهو توحيديٍّا، األمر حقيقة يف كان بدائية الدين أشكال أكثر أن إىل شميدت
بأن وقال عقب. عىل رأًسا التوحيد إىل اإلحيائية من التطور عن وتايلور سبنرس مفهوَمي
«البيجمي» األقزام ساللة بني ظاهرة تزال ال إنها قال والتي — أعىل إلله األوىل العبادة
حضاريٍّا شكًال تتخذ أن قبل واإلحيائية والرشك السحر إىل تدهورت قد — الكونغو يف
عىل شميدت نموذج أبقى ذلك ومع الدين. من منحط شكل السحر فإن ثَمَّ ومن حديثًا؛

التطوري. املستوى نفس عىل يتحركا لم والتوحيد السحر بأن القائلة الفكرة
من التحديد كامل صار لكنه األوىل، النقاشات هذه يف أصول له آخر فكري نهج َة ثَمَّ
فهمهما يمكن والدين السحر بأن تقول فكرة يف تمثل عقود، مرور بعد النظرية الناحية
وقد فكريتني. مرحلتني أو ثقافيتني أداتني كونهما عن فضًال رمزيتني بنيتني باعتبارهما
تأثر الذي (١٨٧٣–١٩٥٧) جينيب فان أرنولد األملاني الفرنيس الفولكلور خبري ركز
كطقوس — البيولوجية الفرد حياة بمراحل املرتبطة الطقوس رمزية عىل فريزر، بنظرية
السحر بني العالقات الستكشاف مدخًال باعتبارها والزمن الثقافات عرب — والوفاة الوالدة
جنبًا تعايشا والسحر الدين أن إىل (١٩٠٨) االنتقالية» «الطقوس كتابه وخلصيف والدين.
فحص وعندما الدين. ممارسة تقنيات أي شعائري؛ عمل بأنه السحر معرًِّفا جنب، إىل
حدد العالم، أنحاء جميع من الطقوس من متنوعة مجموعة بنية يف العمق من بمزيد
الحياة» يف التحول «نقاط عىل قائمة فالطقوس رمزي. معنًى من عليه تنطوي ما أهمية
فإن ثَمَّ، ومن أخرى؛ إىل اجتماعية حالة من الفرد انتقال بمعنى االجتماعية، العتبات أو
جينيب كان الطفولة. مرحلة عن لالنفصال ترمز البلوغ سن لدى مثًال الختان ممارسة
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العتبات هذه لوصف واسع نطاق عىل اآلن املستخدم «العتبية» مصطلح صك الذي هو
عبور وإىل واالجتماعية الروحية الحدود إىل ترمز كانت والتي والزمان، املكان يف املقدسة

الحدود. هذه
املناهج جانب إىل — وغريه جينيب انتهجه الذي الرمزي النهج شجع وقد
الرمزي املعنى استكشاف عىل الدارسني — التايل الفصل يف سنناقشها التي السيكولوجية
بدوره وهذا طقوس. من به يرتبط وما االجتماعي، وتمثيله بنيته، حيث من السحر من

الجنس. أو النوع عامل املعادلة إىل أدخل
مفاهيم فإن ،(١٩٦٦) والخطر» «الطهارة كتابها دوجالسيف ماري استكشفت وكما
تشكل الجسم فتحات وإن بعينه. بجنس ترتبط ما وغالبًا بالرمزية، ثرية الجسدي الدنس
العديد فهناك وتلوث. ترسبات حدوث إىل تؤدي فهي اجتماعية؛ «عتبية» أهمية ذات حدوًدا
إفرازات َة وثَمَّ مثًال. الحيض بدم معنية العالم أنحاء جميع يف السحرية املمارسات من
التطهري الناسلطقوس ويلجأ سحرية. أهمية لها والبول واللعاب الثدي حليب مثل: أخرى

االجتماعية. العالقات يف التواؤم وإحداث الجسدية الطهارة الستعادة
استمع أن حدث ،١٩٣٠ عام ففي اللغة؛ يف له تعبريًا أيًضا الرمزي التفسري ويجد
قراءة إىل — كامربيدج بجامعة الفلسفة أستاذ — (١٨٨٩–١٩٥١) فيتجنشتاين لودفيج
أفكار عىل املالحظات بعض كتب التايل، العام ويف لفريزر. الذهبي» «الغصن من أجزاء
بعد نُرش الذي فلسفية» «تحقيقات كتابه يف إال مطبوعة املالحظات هذه تظهر لم فريزر.
كما وتبدأ األوىل. الطبعة من ُحذفت االفتتاحية املالحظات بعض أن ولو (١٩٥٣) وفاته

ييل:

وراء ما (علم امليتافيزيقا عن بمالحظات كتابي أبدأ أن هو الصواب أن أعتقد
السحر عن أدافع أال يجب هذا يف لكنني السحر. من لونًا باعتبارها الطبيعة)

خافيًا. سيظل السحر بشأن غامض هو فما به؛ أستهزئ أو

زائف علم السحر أن فكرة ينتقد فيتجنشتاين كان االقتباس، هذا من يتضح وكما
«التعبري»، أنواع من نوع ألنه اهتمامه مثار السحر كان التطور. مراحل من بدائية ومرحلة
فئات تنهار األساس، هذا وعىل عنها». وتعرب تمثلها، صورة األمنية «تعطي رمزية ولغة

والبدائي. الحديث الفكر
معنى أن إىل تشري وغموض إيجاز من فيتجنشتاين مالحظات به تتسم ما إن
صعيد عىل ينتهي. ال فلسفي جدل مثار لفريزر» الذهبي الغصن عىل «املالحظات

24



السحر أنثروبولوجيا

تناول هو فيتجنشتاين لتعليقات البصرية ونافذ واضح تناول أكثر كان األنثروبولوجيا،
هي السحرية «األعمال أن أساس من تامبيا انطلق .(١٩٢٩ عام (املولود تامبيا ستانيل
صياغة إىل اللغوية للفلسفة قراءته قادته ثم تطبيقيٍّا، علًما وليست شعائرية» أعمال
— والذي واألداء الكالم من مزيج فهو بالغيٍّا؛ فنٍّا وإنما سيئًا، علًما ليس أنه عىل السحر
الذي الوقت يف املنشود مفعوله يؤتي والسحر الحالة. يف تغريًا يحدث — تأديته بمجرد
صحيحة. بصورة تم قد األداء كان إذا األقل عىل مفعوله، سيؤتي إنه الساحر فيه يقول
لعالج كورنوال مقاطعة بلغة السحرية الطقوس يمارسأحد الذي — الساحر فإن وهكذا،
واذهبي القوباء، أيتها «اهلكي آمًرا: ينطق بأن الطقيس عالجه يختتم حينما — «القوباء»
مجرد تكون ال الكلمات فإن ثَمَّ، ومن الفعل؛ وقع أي حدث؛ قد السحر يكون رجعة.» بال

كلمات.

العاجي النظرية برج من النزول

السحر كان الواقع، يف السحر. ملفهوم تناوًال املعرفة فروع أكثر األنثروبولوجيا كانت
األمر، بادئ يف تطوره. شكل الذي وهو املعرفة فروع من الجديد الفرع هذا جوهر هو
بدأ العرشين القرن خالل لكنه البرش، جذور باستكشاف ا مهتمٍّ األنثروبولوجيا علم كان
السلوك خريطة بالتفصيل ترسم مسارات، عدة إىل وتفرع الحارض. عىل فأكثر أكثر يركز
بالسحر الخاصة الكربى النظريات وصارت والبيولوجي. والطبي والثقايف االجتماعي
األنثروبولوجيا علماء راح أن بمجرد جذري تعديل األقل عىل أو هجوم، محل والدين
من كلٌّ أشار التي البدائية» «الحضارات دراسة خالل من والتدقيق للفحص يُخضعونها
طرح العملية، هذه يف األوائل. املؤرخني من وصلتهما كما عاداتها إىل وفريزر تايلور
وما الثقافية. التطورية النظريات ميزت التي واالزدرائية العنرصية الجوانب الباحثون
للدين مناقض باٍق وأثَر «بدائي»، شكل السحر أن بحقيقة جدال دون يُسلِّمون عادوا
مثل: جديدة ومصطلحات مفردات أيًضا األنثروبولوجيا علم قدم كما «الحقيقيني». والعلم
السحر «نجاح» يف السبب لتفسري محاولة يف السحرية» الكونية و«الرؤية املحدود» «الخري

الناس. مع
النظم لدراسة العالم أنحاء جميع يف األوائل األنثروبولوجيا علماء ارتحل عندما
أنه أساس عىل يعملون كانوا األخرى، الثقافات وطقوس االجتماعية والوظائف العقائدية
اإلنسان؛ أصول عن املزيد اكتشفوا وتقنيٍّا، جغرافيٍّا الغربية الحضارة عن ابتعدوا كلما
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يقدمها التي املعلومات قيمة زادت وغرابة، بعًدا إليها يذهبون التي القبيلة زادت فكلما
أرض عىل األصيل ميدانه يف التطوري النموذج يختربون كانوا فقد وهكذا املصدر. ذلك

الواقع.
برونيسالف املولد البولندي الجنسية الربيطاني األنثروبولوجيا عالم كان
عمله وكان امليدانية. األنثروبولوجيا من النوع هذا يف رائًدا (١٨٨٤–١٩٤٢) مالينوفسكي
الوظيفية املدرسة أساس شكل الذي هو وأفريقيا الهادي املحيط منطقتَي يف امليداني
وعندما اجتماعي. غرض لخدمة تطورت الثقافة أن رأت التي االجتماعية لألنثروبولوجيا
لغينيا استكشافية بعثة يف أسرتاليا يف مالينوفسكي كان األوىل، العاملية الحرب اندلعت
تعرض فقد املجرية؛ النمساوية االمرباطورية مواطني من كان ألنه ونظًرا الجديدة.
«تروبرياند» جزر إىل طريقه يشق أن يف — نفوذه خالل من — نجح لكنه لالعتقال،
السنوات مدار وعىل الجديدة. غينيا لبابوا الرشقي الساحل قبالة اليوم) كرييوينا (جزر
«البدائية»، الحضارة تلك ومزارعي صيادي عالم يف مالينوفسكي انغمس التالية، القليلة
إذا للفهم وقابلة معقولة الجزر سكان يمارسها التي السحرية الطقوس أن يعتقد وبات
التمكني املرء تمنح السحر طقوس كانت فقد واالجتماعي؛ البيئي سياَقيها يف شوهدت ما
(بما األخرى املعرفة مصادر تكون ال حينما بالحلول وتوحي الخطر، مواجهة يف النفيس
استكشف وقد نافعة. وظيفة يؤدي السحر كان باختصار؛ ذلك. عىل قادرة العلم) فيها
الكامن واملعنى السحر، يف اللغة دور أيًضا — بفيتجنشتاين متأثر غري — مالينوفسكي
الصيغ ترجمة يحاول كان بينما األمر هذا إىل انتباهه تحول وقد الكلمات، «استخدام» يف
بقوة يؤمنون الجزيرة سكان كان فقد تروبرياند؛ جزر سكان يستخدمها التي السحرية
سكان كلمات كانت كيف بوصف فقام امليزة؟ تلك ترجمة له يتسنى كيف لكن الكلمات،

تامبيا. به قام الذي العمل بذلك مستبًقا عملية، نتائج تؤتي «أفعاًال» تمثل الجزيرة
التقاليد يستكشفون امليدانية األنثروبولوجيا علماء بدأ حينما غريب أمر حدث
به املتعلقة األمور وكل «السحر» بمسألة االنشغال تراجع إذ أفريقيا؛ يف السحرية
بريتشارد إيفانز إلدوارد كان املشهد. صدارة و«الشعوذة» «العرافة» احتالل مع
— بريتشارد إيفانز درس االصطالحي. التحول هذا يف الرئييس التأثري (١٩٠٢–١٩٧٣)
براون رادكليف ألفرد األنثروبولوجيا عالم عن العلم ونال — بمالينوفسكي تأثر الذي
.١٩٤٦ عام أكسفورد جامعة يف لألنثروبولوجيا كأستاذ إيفانز وخلفه ،(١٨٨١–١٩٥٥)
عن بحثًا العالم أقىص إىل اآلخر هو ارتحل قد — مالينوفسكي مثل — رادكليف كان
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الهندي املحيط شعوب لدراسة رائدة برحالت قام و١٩١٢، ١٩٠٦ عاَمي بني معلومات.
ببنيوية بعيد حدٍّ إىل متأثًرا نهجه وكان األصليني. أسرتاليا وسكان «أندامان» جزر يف
شعائريني، َمظهَرين باعتبارهما فهمهما ينبغي والدين السحر أن يرى كان إذ دوركايم؛
إحداث عىل قادًرا السحر كان فقد الوظيفية؛ مالينوفسكي حجج تناول عن أحجم ولكنه

والقلق. كالخوف وظيفية اختالالت أعراض

كتابه من تروبرياند، جزر سكان من شهريًا «مشعوذًا» يواجه مالينوفسكي :1-1 شكل
1.(١٩٢٩ (لندن، مالينيزيا» غربي شمال يف للبدائيني الجنسية «الحياة

وسط عملُه بنيَّ فقد املتنافسني؛ النهجني بني وسًطا نهًجا بريتشارد إيفانز اتخذ
نظر يف عقالنية غري بدت التي املعتقدات كانت كيف الوسطى أفريقيا يف األزاندي الشعب
كان وقد للعالم. السحري الديني األزاندي مفهوم إطار يف ومعقولة منطقية الغربيني،
للعثور الحاجة من نابًعا املستقبلية األنثروبولوجية املفردات عىل بريتشارد إيفانز تأثري
السحرية األنشطة عن األزاندي ملصطلحات متميزة إنجليزية ترجمات أنه يرى ما عىل
محنة عن تعرب إنها حيث من «عرافة» إىل األزاندية «مانجو» كلمة تُرجمت وهكذا املختلفة.
األزاندية) النظر وجهة من مادي (يشء أشخاص لدى فطرية لقوة نتيجة املرء تصيب
حدٍّ إىل تجمع «نجوا» لفظة كانت حني يف الغضب. أو الحسد مشاعر من ومستوحاة
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قائًما صنًفا «الشعوذة» إيفانز جعل ثم الطقيس. العمل شكل يف والطب السحر بني كبري
عالجات أو سحرية تقنيات استخدام بأنها وعرَّفها «النجوا»، األزاندي السحر من بذاته
للعرافة الواضحان التعريفان هذان وبات باآلخرين. مرشوع غري رضر إللحاق طقوس أو
استجد ما عىل يغلبان — شموًال األكثر العامة البنية مكانة يف السحر بقاء مع — والشعوذة
فقد إشكاليان؛ تعريفان لكنهما األفريقي، السحر بشأن أنثروبولوجي خطاب من الحًقا
األنثروبولوجيا علماء استخدمه الذي ذلك عن مختلًفا للشعوذة بريتشارد تعريف كان
فقد أوقيانوسيا؛ يف املعتقدات درسوا الذين — مالينوفسكي إىل عائًدا يمتد والذي —
غري مظاهره فقط وليس عام بوجه املؤذي السحر لوصف الشعوذة مصطلح استخدموا
املثال. سبيل عىل اللصوص لعقاب املؤذَي السحر أدرجوا فقد ثَمَّ ومن أخالقيٍّا؛ املرشوعة
و«الشعوذة»، «العرافة» عىل تركيز من بريتشارد إيفانز به أوحى ما أن األهم، األمر لكن
السحرية التقاليد لعوالم نسبي تجاهل إىل أدى للعرافة، األوروبية بالتعريفات تأثر والذي

وغرابة. وثراءً شموًال واألكثر املعقدة األفريقية

السحرية العاملية الرؤى

القديمة» «املدرسة تجاه الرَِّىض بعدم الشعور كان العرشين، القرن ستينيات مطلع يف
وروزايل موراي دفع سببًا والعلم؛ والدين السحر عن التنظري يف سائدة تزال ال كانت التي
اللذان — واكس الزوجان كان السحر. دراسة يف جوهريٍّا تحوًال يبدو ما يقرتحا ألْن واكس
بوالية الهندية ريدج» «باين محمية يف سو» «أوجالال شعب وسط ميدانية دراسة أجريا
والدين السحر بني التفريق من ودوركايم فريزر إليه ذهب ما انتقدا قد — داكوتا ساوث
يقوالن: إذ أخرى؛ مجتمعات لفهم تصلح ال غربية يهودية مسيحية مفاهيم إىل استناًدا

خضم يف — ألنها السحر لتفسري السابقة األكاديمية املحاوالت أخفقت لقد
تدرك أن من تتمكن لم — األمنيات تحقق أو التعاويذ أو الطقوس عىل تركيزها
تحتلها التي واملكانة العالم، يتصورون الدراسة قيد األشخاص كان كيف ا حقٍّ

العالم. ذلك يف الطقوس أو العاطفة أو الرقية أو الرغبة

داخل تفسريها يجب بل كافية، ليست رموزه أو السحر أفعال دراسة فإن ثَمَّ، ومن
الزوجان أشار وقد العقالنية. الغربية الرؤية عن جوهريٍّا اختالًفا تختلف للعالم رؤية إطار
العاملية «الرؤية من معاديًا موقًفا اتخذت املعارصة الغربية العاملية الرؤية أن إىل واكس
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كان الديمقراطية. الكونغو جمهورية يف اآلن تقع التي بينسا من «مشعوذ» :2-1 شكل
أفريقية» «مغامرة كتابه يف روى قد (١٨٧٧–١٩٦١) ماركوسون إيزاك األمريكي الصحفي
مادة باستخدام السحرية بعالجاته العليا الكونغو منطقة من مشعوذ اشتُهر كيف (١٩٢١)
لها واملواد األشياء بأن شائع مفهوم هناك كان إذ معلبة؛ بقر لحوم أنها الحًقا تَبنيَّ حمراء

سحرية.2 غرابة

الغربيون املراقبون يصف أن إىل الفهم غياب أدى فقد آلخرين؛ تنسب التي السحرية»
السحرية» العاملية «الرؤية منظور من للغاية منطقية تبدو التي واملعتقدات األنشطة
أكثر فهًما األنثروبولوجيا علماء طور عندما وحتى و«ساذجة». و«جاهلة» «بدائية» بأنها
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يف بعقالنية التفكري من أنفسهم منع من يتمكنوا لم مثًال) مالينوفسكي (كفهم تعاطًفا
الغربية. العلمية املعرفة تعريفات منظور من السحرية األفكار

الالهوتي للمؤرخ أدبي عمل من السحرية» العاملية «الرؤية مصطلح اقتُبس
والثقافة» «الدين كتابه يف قال فقد (١٨٨٤–١٩٦٥)؛ موفينكل سيجموند النرويجي
الدين أشكال من شكًال ليس السحر بأن — القديم العهد قراءته من منطلًقا — (١٩٥٣)
تلك لكن املتبادل.» وترابطها األشياء لفهم معينة و«طريقة للعالم»، «رؤية هو وإنما
اختالًفا تختلف متبادلة وارتباطات سببية عالقات مفاهيم عىل قائمة املعينة» «الطريقة
أيًضا مستوًحى املفهوم هذا كان الحديث. الغرب وضعها التي املفاهيم عن جوهريٍّا
.١٩٥٢ عام نُرشت البدائية» العاملية «الرؤية بشأن ريدفيلد لروبرت بحثية ورقة من
قيِّمة وسيلة يراها وكان العاملية»، «الرؤية لنظرية رائًدا (١٨٩٧–١٩٥٨) ريدفيلد كان
طويًال وقتًا األنثروبولوجيا علماء قىض فقد املجتمعات؛ مختِلف حياة أساليب ملقارنة
املجتمعات تلك كانت كيف يفهموا ألن يحتاجون كانوا حينما املجتمعات، «دراسة» يف

مجمله. يف وتدركه حولها من للعالم «تنظر»
بحماس السحرية» العاملية «الرؤية مفهوم آخرون أنثروبولوجيا علماء يستقبل لم
ُكتبت التي املقاالت من سلسلة يف الهجوم من لوابل هدًفا املفهوم هذا كان فقد كبري؛
هو املفهوم لهذا وجهت التي االنتقادات بني ومن واكس. الزوجان كتبها مقاالت عىل للرد
ا حقٍّ يمكن فهل وفريزر. دوركايم اقرتحها التي كتلك مغلوطة ثنائية مقابالت يبني أنه
رؤية جميعها تتشارك أنها اعتبار عىل واحدة سلة يف الغربية غري املجتمعات كل تجميع
اليهودي؟ املسيحي التاريخ ولَّدها التي الرؤية عن باختالفها تتحدد واحدة سحرية عاملية
العاملية للرؤية واكس الزوجان قدمه الذي التعريف يف أيًضا كبري ضعف موطن َة وثَمَّ
جزر سكان مفهوم (وهو «مانا»، عليه يطلق ما أو — القوى تبادل يف تمثَّل السحرية
والكيانات البرش بني — يشء) كل يف كامنة روحية قوة هناك أن يرى الذي الهادي املحيط
رؤية عن ماذا للعالم؟ الغربية غري الرؤى كل أساس هو ا حقٍّ هذا كان فهل البرشية. غري
النقاد أحد خلص وقد مًعا؟ العامليتني الرؤيتني كال يعتنق كان هل األوروبي؟ الفالح
سوى ليست األساس، «يف واكس الزوجان اقرتحها التي السحرية العاملية الرؤية أن إىل
قيمة رأت أخرى معرفية فروًعا لكن تايلور.» عنه تحدث الذي اإلحيائي العالم مفهوم
من واسع نطاق عىل يُستخدم املصطلح هذا وظل السحرية» العاملية «الرؤية مفهوم يف

النفس. وعلماء الثقافات، ومنظِّري الفولكلور، وداريس والفالسفة املؤرخني جانب
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فوسرت جورج األنثروبولوجيا عالم وضعها التي املحدود» «الخري نظرية تضمنت
كان العاملية. الرؤية أنواع من آخر نوًعا العرشين القرن ستينيات يف (٢٠٠٦ –١٩١٣)
محل وكانت املكسيكيني، الفالحني ملجتمعات دراسته من النظرية هذه استلهم قد فوسرت
عنها تتحول أن قبل سنوات عدة مدى عىل األنثروبولوجي األدب يف النطاق واسع جدل
خريًا هناك بأن التصور يشكله والعمل الفكر من سلوكيٍّا نمًطا فوسرت حدد األضواء.
يكون مغلًقا نظاًما الطبيعية والبيئة واالقتصاد املجتمع ن يكوِّ إذ العالم؛ يف محدوًدا
فال ما، شخص ثراء زاد إذا وهكذا وثابتًا. محدوًدا فيه — املوارد بمعنى — «الخري»
الريفي املجتمع نموذج يف آخر. شخص حساب عىل إال تأتَّى قد ذلك يكون أن يمكن
ثَمَّ ومن االقتصادي؛ النمو يشجع ال أخالقي اقتصاد أرسى الناس يعيش «الكالسيكي»،
يف يتساءل فالعامل والقال. والقيل للحسد وهدًفا للطبيعة، منافيًا الثروة تجميع كان
هذا؟» كان فكيف ثراءً، مني أكثر صار لكنه بالضبط، جاري مثل بجد أعمل «أنا نفسه:
ككنز — املوارد من مورًدا اكتشف ربما الجار أن أساس عىل هذا تربير املمكن من كان
املمكن من كان ولكن الصفري. االقتصاد نظرية تميز التي الرؤية وهي — مثًال مدفون

السحرية. باألعمال استعان بأنه الجار ثراء تربير أيًضا
املحن تفسري يف الشعبي الطبي والتشخيص والعرافة السحر دور يدرك فوسرت كان
واملؤرخني والفولكلور األنثروبولوجيا علماء من غريه ورضب املحدود. الخري مجتمع يف
إىل بريو من الكنوز أساطري كانت العالم. أرجاء جميع من والحارض املايض يف أمثلة
املعرفة امتالك عنرص عىل احتوائها مع سيما ال النموذج، لهذا مناسبة تبدو السويد
الخري تفسريات رشحت وقد وتأمينها. الكنوز عىل العثور وسائل إحدى بوصفه السحرية
ويعد للمحن. سببًا كونه رأسها عىل السحر، بممارسة االتهامات من الكثري أساس املحدود
هذا؛ عىل جيًدا مثاًال النجاح) أو الحظ (بمعنى «أوني» باسم يُعرف ملا الفنلندي املفهوم
«أوني» أن يعني فهذا ما، بقرٍة رضع يف اللبن انقطع أن غامض لسبب حدث ما فإذا
خالل من حظه زاد قد أخرى بقرة مالك أن بد ال الحالة، هذه ويف قلَّ. قد مالكها (حظ)
من السحر بممارسة اتهامات عن ويسفر الحسد عىل يبعث قد وهذا للسحر. اللجوء
صاحب يأمل فقد الحد، هذا إىل األمر يصل لم إذا وحتى «الحظ». توازن استعادة أجل
«الحظ» كفة ترجح بحيث الجريان أحد بقرة رضع يف اللبن ينقطع أن يف املنحوسة البقرة
أو «حظها» قلة عىل يتوقف جيد زوج عىل الفتاة عثور كان وباملثل، مجدًدا. لصالحه

زيادته.
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الحاسدة». «العني صورة يف الحسد يظهر املحدود، الخري مجتمعات بعض يف
النظر بمجرد األذى أو النحس بث بعينهم أشخاص يستطيع املفهوم، هذا وبحسب
يف يُعتقد كان كما شائًعا ليس املفهوم هذا لكن أمالكهم، إىل أو آخرين أشخاص إىل
والرشق املتوسط البحر حوض مجتمعات يف قويٍّا حضوًرا له أن شك ال األحيان. بعض
أن ورغم السحر. عن الغربية أوروبا مجتمعات سجالت يف قوة أقل حضوره لكن األدنى،
حكًرا بالرضورة ليست فإنها عادة، للساحرات تنسب العني بنظرة السحر بث عىل القدرة
الحسد من بدافع يفعلونه ذلك يفعلون فمن السحر. ممارسة عنهن املعروف أولئك عىل
املجتمعات عن دراسة تشري كما — ولكن ورائه، من مادية فائدة يحققون فال والَغرية،
واألرس األشخاص «جعلت الحاسدة» «العني خشية فإن — اإليطايل الجنوب يف القروية
يف سببًا هذا كان ربما ثَمَّ، ومن املادية»؛ املمتلكات أو الحظ بحسن التباهي عن يُحجمون

الثروة. توليد عن الناس تقاعس
من املحدود الخري مفهوم القى كهذه، الشاملة النظريات جميع مع يحدث وكما
أن يدَِّع لم فإنه فوسرت أوضح كما لكن إطراءً. لقي كما الذًعا انتقاًدا الدارسني بعض
مجتمع سلوكيات عىل أمثلة أن إىل وأشار الريفية، املجتمعات جميع عىل تنطبق نظريته
تعد لم النظرية أن ورغم املجتمعات. «جميع» يف عليها العثور يمكن املحدود» «الخري
قيمة ذات تزال ال فإنها عدمها)، (أو االقتصادية للتنمية كنموذج السائدة النظريات من
واسعة طائفة لدى السحرية واملمارسات املعتقدات بعض لفهم مفاهيمية أداة باعتبارها

الثقافات. من

أرضالوطن من السحر عوالم اقرتاب

جيًدا يدركون العرشين القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف الفولكلور دارسو كان
الريفية املناطق مشطوا وقد األوروبية. الشعوب بني وممارسته بالسحر اإليمان استمرار
ذلك بعد سيأتي ملن قيًِّما سجالٍّ صنعوا وهكذا تايلور. عنها تحدث التي البقايا يسجلوا كي
هواة تالئم كانت البدائي للفكر املفرتضة البقايا هذه أمثايل. من االجتماعيني املؤرخني من
بالتحقيق جديرة اعتربوها ما نادًرا األنثروبولوجيا علماء لكن واآلثار، الفولكلور دراسة
للسفر املتأصلة األوروبية الهمة جذوة تبدأ ولم الواقع. أرض عىل الجاد األنثروبولوجي
العرشين القرن خمسينيات منذ إال الخفوت، يف السحر ثقافات واستكشاف البحار عرب
أخرى مرة أنظارهم يحولون بدءوا األنثروبولوجيا علماء من قليًال عدًدا لكن بعدها. وما
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مقتًرصا ليس وممارسته بالسحر «التقليدي» اإليمان أن مدركني مجاورة، مجتمعات إىل
األجنبية. األخرى الثقافات عىل أو املايض عىل

أفريقيا، رشق يف ميدانية دراسات إجراء وبعد العرشين، القرن خمسينيات أوائل يف
كان الذي — (١٩١٩–٢٠٠١) ريفرز بيت جوليان االجتماعية األنثروبولوجيا عالم أجرى
أندلوسيا. منطقة قرى إحدى يف الحياة عن مفصلة دراسة — بريتشارد إليفانز تلميذًا
للطبيعة» الخارقة «األمور عن فصًال الدراسة هذه عنه تمخضت الذي الكتاب ن تضمَّ
يكن لم نفسه، املنوال وعىل الحكيمة. املرأة أو «سابياس» عليه يطلق ما بدور املتعلقة
مفاهيم عن ميدانية دراسة أجريا عندما بلوم وإيفا ريتشارد لعمل الرئييس املحور السحر
النهج لكن العرشين. القرن ستينيات أوائل اليوناني الريف يف واملوت والحياة الصحة
األسود»، و«السحر الطيب»، «السحر مفاهيم ترسخ مدى بنيَّ سلكاه الذي األنثروبولوجي
إذ للدراسة؛ خضعوا الذين اليونانيني للفالحني والطبية الدينية الخربة يف و«الشعوذة»
واألشباح األموات والجنياتوعفاريت والشياطني السحر إىل باألمراضتعزى اإلصابة كانت
من متنوعة بطائفة باالستعانة الباليا هذه يكافحون الفالحون وكان الطبيعة. وأرواح
الزوجان استكشف دوجالس، ماري غرار وعىل َحرة. والسَّ الحكيمات والنساء املعالجني
أصيًال جزءًا الكهنة كان كيف أيًضا والحظا الشعائري. للعالج والطهارة الدنس محورية
يعمالن والسحر الدين أن إىل يشري ما وهو والتداوي، للوقاية السحرية الثقافة هذه من

جنب. إىل جنبًا
(١٩٥٩) والسحر» «الجنوب كتابه يف (١٩٠٨–١٩٦٥) مارتينو دي إرنستو طبَّق
الفقراء الفالحني وسط السحر معنى عىل نفسية وتحليلية وسياسية أنثروبولوجية نُُهًجا
عن وبعيدة بدائية منطقة إيطاليا شمال مثقفو يعتربها التي اإليطايل، الجنوب منطقة يف
التعايل هذا من الجنوب ثقافة ينقذ أن عملُه حاول وقد الثقايف. املستوى عىل الشمال
«أزمة مفهوم السحر لفهم استخدمها التي األساسية املفاهيم أحد فكان واالمتهان.
املستبَعدون األشخاص فيها يواجه حاسمة لحظات الحياة يف أن أوضح إذ الوجود»؛
ومحو أرواحهم، وفقدان وجود عدم حول وجودية أزمة العقالنية الرفيعة» «الثقافة من
الصدارة إىل الحالة هذه دفع — الطقوس من باعتباره — والسحر التاريخ. من وجودهم
الشخصية فقدان مشاعر مواجهة وكذلك األزمات، هذه عىل التغلب من الفقراء ومكَّن

النفيس. للضغط صمام بمثابة السحر يعمل املعنى، وبهذا واالغرتاب؛
ونائية متناثرة ريفية مجتمعات من فيها بما — األبيضاملتوسط البحر منطقة كانت
األوروبيني األنثروبولوجيا لعلماء بالنسبة مبارشة وجهًة — الحاسدة العني بتأثري ومؤمنة
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الصناعي العالم عن بُعد من يرغبونه ما تمنحهم كانت فقد امليدانية؛ الدراسات إلجراء
األبحاث تركيز بؤرة واليونان إيطاليا وجنوب إسبانيا تزال ال واليوم الغربي. الحرضي
التقليدي السحر انتشار استكشاف يف تمثلت الكربى الخطوة لكن الشعبي. الطب حول
يف بثبات الناس يعيش حيث ووسطها؛ أوروبا غرب يف الريفية املجتمعات أوساط يف
عىل الدين ورجال والرتبية الفولكلور خرباء كان وقد فريزر. إليه أشار الذي العلوم عرص
والفرنيس والسويرسي واألملاني الدنماركي الريف يف السحرية» العاملية «الرؤية ب دراية
ذلك. مالحظة يف تأخروا األنثروبولوجيا علماء لكن الثانية، العاملية الحرب بعد ما فرتة يف
الفجوة رأب عىل ساعدوا العرشين، القرن ستينيات يف ذلك إىل منهم قلة انتبهت وحينما
وعندئٍذ «الحديثة». واملجتمعات «البدائية» املجتمعات بني والجغرافية الثقافية القديمة
جزر سكان له يخضع كان الذي املفاهيمي، التحليل لنفس يخضعون األوروبيون صار

الجنوبية. وأمريكا أفريقيا قبائل أو الهادي املحيط
علماء أوائل إحدى (١٩٣٤ (مواليد سادا فافري جني الفرنسية األكاديمية كانت
من بمفهومه األقل عىل أوروبا، يف الباقي السحر تقليد عىل ركزوا الذين األنثروبولوجيا
يف لفرتة قابعة ظلت العرشين، القرن ستينيات أواخر ففي منه؛ والتحرر ممارسته حيث
السحر ممارسة الخاصباتهامات العالم يف وانغمست فرنسا، يف السفىل نورماندي يف قرية
األنثروبولوجية املوضوعات بعض يجد أن املرء ويستطيع القرويني. وسط والتعاويذ
وممارسة السحر بممارسة االتهام اعتربت فقد سادا؛ قدَّمته الذي التحليل يف املألوفة
كلمات عن عبارة «فالسحر فردية: قوة بامتالك يرتبط رمزيٍّا سياًقا املضاد السحر
وقد املعلومات.» وال املعرفة وليس القوة، تشكل املنطوقة الكلمات هذه لكن منطوقة،
املمتلكات (وتشمل شخص أي يملكها التي الحيوية» «القوة نوعني: إىل القوة صنفت
«القوة عىل لالستحواذ الساحرات تستخدمها التي السحرية» و«القوة واألرض)، واملنزل
ووقعت السياق، هذا من جزءًا صارت سادا أن هو املألوف غري األمر لكن الحيوية».
إطار عن خرجت ثَمَّ ومن السحر؛ من التحرر تطلب زبونٍة إىل وتحوَّلت لسحٍر ضحية
أعدته الذي التحليل يف لكنها محايد. كمراقب األنثروبولوجيا عالم يؤديه الذي املعتاد الدور
من تجربتها فهم عىل القائمة األكاديمية النظرة وتبنَّت الحقيقي دورها إىل عادت الحًقا،

خارجي. أنثروبولوجي إطار منظور
وعلم األنثروبولوجيا طالب من العديد فتوجه الجامد؛ القالب سادا فافري حطمت
القرن وثمانينيات سبعينيات خالل الفرنيس الريف صوب اآلخرين الفرنسيني االجتماع
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تتخطى ال منازلهم عن تفصلهم التي املسافة أن الطمأنينة أنفسهم يف يَبث وكان العرشين،
كبرية قيمة ذات إليها توصلوا التي النتائج أن ثبت وقد بالسيارة. ساعات بضع مسري
يف السحر وجود استمرار حول أدلة تجميع يحاولون كانوا الذين للمؤرخني بالنسبة
شوك إنجا الفولكلور دارسة كشفت تقريبًا، الوقت نفس يف التنوير. عرص بعد ما أوروبا
سيبالد هانز االجتماع عالم وقال أملانيا، غرب جنوب يف ونشًطا بل حيٍّا، يزال ال السحر أن
— أملانيا) وسط تقع (منطقة الفرانكونية لسويرسا الزراعية املجتمعات يف السحر بأن
لكنه الجماعية، الرصاعات تنظيم يف بارًزا وظيفيٍّا غرًضا يخدم يزال ال — هو ترعرع حيث
العلمية». «املوضوعية وانتشار االجتماعي التغري بفعل التآكل يف آخذة وظيفته أن يرى

هوامش

(1) © Mary Evans Picture Library.
(2) © Wellcome Library, London.
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تارخيية وجهاتنظر

معتقًدا باعتباره — السحر لفهم سبيل ال السابق، والفصل املقدمة من لنا تبنيَّ كما
أيًضا بحاجة بذلك لكننا التاريخ. وعمله تعريفه شكَّل كيف نعرف أن دون — وممارسة
املؤرخني، عمل يتجاهلوا لم األوائل االجتماع علماء إن التاريخ. ُكِتب كيف نعرف ألن
والثقايف، الديني التحيز يشوبه كان معه يتعاملوا أن عليهم كان الذي التاريخ لكن
وحينما الغربي. التفوق بنربة منتفخ أنه عن فضًال محدودة، مصادر إىل عموًما ويستند
املايض، تجاه املتفشية االستعالء نظرة من ويتجردون السجالت ينبشون املؤرخون بدأ
الدين بني للفصل بنَْوها قد األوائل االجتماع علماء كان التي النظرية الُجُدر انهارت

مذهًال. انهياًرا والعلم؛ والسحر

السحر تاريخ

يفكرون املثقفون ظل طويل، بوقٍت األنثروبولوجيا علم ظهور قبل السحر؟ أتى أين من
مدى ما لكن الرشق، من أتى أنه اإلجابة كانت ما وغالبًا السؤال. هذا إجابة يف مليٍّا
الطبيعة ملذهب املنارص الروماني املفكر لنا يقدم السحر؟ منه أتى الذي الرشق هذا بُعد
يف ورد فقد السحر؛ تاريخ لتصور مدروسة محاولة أول (٢٣–٧٩م) األكرب بلينيوس
بالد يف بدأ السحر أن عىل عاملي «إجماع هناك كان أنه الطبيعي» «التاريخ كتابه
عالم أجراها التي امليالد قبل الرابع القرن حسابات عىل وبناءً زرادشت.» بظهور فارس
قد زرادشت أن بلينيوس قدَّر أرسطو، والفيلسوف يودوكسوس اإلغريقي الرياضيات
امليالد. قبل الخامس القرن يف ُولد الذي أفالطون زمن من عام آالف ستة قبل عاش
شنها التي الفاشلة الحربية الحملة خالل إال الغرب إىل طريقه يجد لم السحر لكن
هناك وكان امليالد. قبل ٤٨٠ عام هذا كان وقد اإلغريق، عىل خشایارشا الفاريس امللك



السحر

يرافق — السحر ن دوَّ من أول أنه بلينيوس اعتقد والذي — أوستانا يُدعى ساحر
اإلغريق أصيب وهكذا رحلتهما». خالل حل أينما العالم يف الوباء «ونرش خشايارشا
فيثاغورس أن وذكر به. والجنون السحر باشتهاء — متحًرسا بلينيوس يذهب كما —
عن املزيد ليعرفوا الرشق إىل جميًعا ارتحلوا وديموقريطوس وإيمبيدوكليس وأفالطون
وأحمَقني. محتاَلني بلينيوس اعتربهما اللذان املجويس، ورفيقه أوستانا نرشه الذي السحر
منهج نرش يف تأثريًا األكثر بأنها (٤٦٠–٣٧٠ق.م) ديموقريطوس أعمال تميزت
«أبو البعض اعتربه الذي — ديموقريطوس عىل بلينيوس تركيز ويُعَزى الفاريس. السحر
السحر أعمال ممارسة من الرجل لهذا زوًرا نُسب بما مقتنًعا كان أنه إىل — العلم»
الخصائص رشح الذي «كريوميكتا» النصوص أبرز بني من وكان (السيمياء). والخيمياء
يبدو ما عىل — النص لهذا الفعيل املؤلف كان والحيوانات. واألحجار للنباتات السحرية
عن كتبه فيما بلينيوس عرَّف املينديس. بولس ويدعى اليونان يف تعليمه نال مرصيٍّا —
ويمربيس وينيس «موىس من تفرع أحدها السحر، من حداثة أكثر فروًعا السحر تاريخ
قربص. يف آخر فرع وظهر السنني». بآالف زرادشت زمن بعد حيٍّا كان لكنه واليهود،

السحر أصول رد يف والرومان اإلغريق حذو األوائل املسيحيني الُكتَّاب بعض حذا
بارزة، كانت أخرى أسماءً َة ثَمَّ لكنَّ وأوستانا، زرادشت إىل وتحديًدا البرش، عالم إىل
السحر تاريخ كان ملا لكن وبختانيس. أنبو نخت اسمهما ساحران مرصيان ملكان منها
نسبة القديم العهد يحتوَي أن بد ال كان مسيحية، عاملية» «رؤية يف بالكامل مغموًرا
مثل وملفق، مؤثر أدب يف الرئييس الرسد ظهر جغرافية. ومواقع أصول إىل السحر
خالل انترشت والتي روما، أسقف كليمنت لألب تنسب التي الزائفة اإلكليمندية الرسالة
ويتوافق السحر، البرش علَّمت التي هي شياطنَي إن الرسالة تقول امليالدي. الرابع القرن
الساهرون» «املالئكة اسم يحمل أخنوخ» «سفر من جزء يف ورد يهودي تراث مع هذا
شياطني أن الكتاب هذا يذكر إذ امليالد؛ قبل الثالث القرن إىل تاريخه يعود ربما الذي
األرضلتتزوج إىل وتهبط تتمرد جعلتها التي الفسق بدوافع مدفوعة الرب عند من هبطت
وعلم السحر اإلناث رفيقاتها الشياطني تلك لقنت وقد عمالقة، وأنجبت البرش، بنات من

بحريتها. تستمع كانت بينما األعشاب
إذ الذكور؛ من سلسلة عرب السحر انتقال عىل بشدة منصبٍّا املسيحية تركيز كان
هذا مارس من أول كان نوح بن حام أن الزائفة اإلكليمندية الرسالة «إقرارات» يف ورد
العظيم» «الطوفان بعد باقيًا بالسحر علمه ظل وقد الجديد، الفاسق الشيطاني الفن
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وهكذا والبابليني. والفرس املرصيني من ذريته إىل ابنه ومن ابنه، مرصايم إىل ووصل
زرادشت). نفسه هو حام أن تذكر أخرى مصادر كانت (وإن بزرادشت مرصايم ُشبِّه
ظهر السحر أن يعتقد كان — الرابع القرن يف الكنيسة آباء أحد — إبيفانيوس لكن
أيًضا النمرود يعد آدم. ذرية من الخامس الجيل ابن لجاريد ينسبه أن واختار حام قبل
إنه القديم العهد يقول إذ السحر؛ عن األوىل التاريخية الحكايات هذه يف بارزة شخصية
(الوركاء). وأوروك بابل يف الهامة الحرضية املراكز من بالقرب عاش وإنه حام، حفيد
إن إبيفانيوس يقول الرب. وجه يف وثائر بارع كصياد أسطورية شهرة اكتسب وقد
ملح يف بالسحر علمه تلقى كيف «اإلقرارات» وتروي السحر، علم أسس وضع النمرود
هو النمرود أن يعتربون أيًضا األوائل الُكتَّاب بعض وكان السماء. من أعىل، من البرص
املسيحية الرؤية كانت منها، انحدر التي الساللة عن النظر وبرصف زرادشت. نفسه
موىس تعلم الذين املرصيون، أو الفرس أو البابليون أنتجه السحر أن إىل تذهب اليهودية

اثنتني. أو حيلة منهم
يظهر إذ السحر؛ انتقال بداية قصة إىل جديدة شخصيات الجديد العهد أضاف
رجل بأنه يصفه الذي الرسل، أعمال سفر يف الجديد العهد يف أوًال املجويس سيمون
تعميده، قصة السفر لنا ويروي قبل». من املدينة يف السحر مارس قد «كان سامري
القدس الروح خالل من الشفاء رس عىل الحصول مقابل املال عرض ألنه إياه بيرت وعتاب
تحوُّل لكن ذلك، من أكثر أخرى تفاصيل هناك ليست عليه. يده يضع من يشفي بحيث
الثاني القرنني يف ُكتبَت نصوص أوردتْه البدع لكل وأب بارع مجويسوساحر إىل سيمون
املثال سبيل عىل — امليالدي الرابع القرن مخطوطات إحدى وتزعم امليالديني. والثالث
واملبالغة لإلضافة تخضع األسطورة ظلت الطريان. محاولته بعد َ تُُويفِّ سيمون أن —

الالحقة. عرش الثمانية القرون مر عىل والتحريف
طاملا والذي — املقدس الكتاب يف املذكور سليمان برز الوسطى، العصور خالل
أو السحر أصل أنه افرتاض عىل الصدارة يف — السحر ممارسة يف اسمه استُخدم
كتب صيغت فقد الصدد؛ هذا يف املختلفة املعارصة النظر وجهات عىل اعتماًدا الحكمة،
إلخضاع استخدمه الذي والسحر طقوسه بشأن تفاصيل تحوي أنها تدَّعي التي السحر
هرمس هو السحر رموز من آخر أسطوري رمز َة ثَمَّ الروحي. التنوير وتحقيق الجان
عنه قيل الذي — قرون لعدة املجال هذا يف حيٍّا ظل الذي االسم — طريسميجيسطيس
هرمسشخصية كان فلما الغامضة». «الفنون أو والغيبيات العلم يف الكتب آالف ألَّف إنه
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واإلله تحوت املرصي اإلله من توفيقيٍّا ومزيًجا وبًرشا، إلًها باعتباره الهويات متعددة
القرن يف النهضة عرص إبَّان السحر تراث يف بارزة شخصية أصبح هرمس، اليوناني
مؤلفها أنه ُزعم الغيبية الفلسفة عن مخطوطات عىل العثور عقب سيما ال عرش، الخامس

الالتينية. إىل وتُرجمت
سايمون يُدعى شخص طرح ،١٦٣٦ عام يف الجامعات بإحدى أُلقيت محارضة يف
مصدر أول بشأن حاسمة معلومات تقديم يمكن «هل التايل: البالغي السؤال رافنزبرج
َة ثَمَّ أنه وأردف يمكن.» ال «ال، أجاب: ثم إلخ؟» … ذلك كان ومتى نشأ أين أعني للسحر،
الرحم.» نفس من خرجا وكأنهما الوثنية، مع «ُولد السحر أن وهو ، يقينيٌّ فقط واحد أمر
للتشكيك تعرضت اليقينية اآلراء هذه لكن الشياطني. اخرتاع السحر كان لقد باختصار؛
— أو بالدفاع يحظى نفسه السحر بات حينما عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف

للمراجعة. يخضع تاريخه بات — األقل عىل
(١٦٠٠–١٦٥٣) نودي جابرييل الفرنيس والطبيب املكتبة أمني ألَّف ،١٦٢٥ عام يف
إىل تُرجم السحر» بممارسة زوًرا اتُّهموا الذين الحكماء لكل «اعتذار بعنوان كتابًا
شخصيات لتربئة يهدف نودي وكان السحر». «تاريخ عنوان تحت ١٦٥٧ عام اإلنجليزية
بيكون، روجر الوسطى القرون وعالم وفريجيل، وفيثاغورس، وسقراط، زرادشت، مثل:
تألًقا أضفى ذلك، وإبَّان قرون. مدار عىل واتهامات كاذبة شائعات من به وصموا مما
والعلم الفنون مجاَيل يف العظام الرجال هؤالء إن وقال نفسه. السحر عىل إيجابيٍّا
الجديدة العلوم وتعلُّم السياسة يف «انخراطهم بسبب الشبهات طالتهم — وغريهم —
وحقد وهرطقة خرافية، ومالحظات ملفقة كتب من معلومات وبسبب والرياضيات،
التمييز وَمَلكة الحصافة وافتقار القراء، جانب من تصديق ورسعة وجهل ومنافسة،
السحر إن وقال املرشوع، وغري املرشوع السحر بني نودي ميَّز الُكتَّاب». جانب من
هناك ثم باأللسنة. والتكلم واملعجزات النبوءات أي: اإللهي؛ السحر يشمل املرشوع
فاقت السحر من األنواع وهذه املالئكة، مع بالتواصل أثره يتحقق الذي «العلوي» السحر
الفيلسوف قدرة أو — الطبيعي السحر يتقبل وكان الرب. هو ومصدرها البرشية القوى
وساملوكسيس، زرادشت يَدي عىل رائًجا» «صار الذي — الغامضة الخصائص فهم عىل
أدانه الذي الوحيد السحر نوع أما طريسميجيسطيس. مثل: تراقيا من إله برش هو الذي
يتصور أن للمرء ينبغي «ال يقول: إذ الشيطاني؛ السحر أو «الشعوذة» سحر فهو نودي

إبليس.» إال كائن أي بيد ُكتب واملحرم املؤذَي السحر هذا أن
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كتابه يف مشابًها موقًفا (١٦٢١–١٦٦٦) فون توماس الويلزي الخيميائي تبنَّى
فَصل وقد .(١٦٥٠) للسحر» القديمة «العصور بعنوان مستعار اسم تحت نُرش الذي
تودَع التي الخالق حكمة سوى السحر «ليس وقال: واملحرم، املرشوع أصول بني فون
ما السحر، يف فاعلة تكون أن يمكن كلمة من و«ما خالله»، من وتتكشف املخلوق يف
بالسحرة حافًال والحارض املايض يف العالم كان لطاملا هللا.» كلمة من فعاليتها تستمد لم
— ثَمَّ ومن وأنبياء؛ ملوًكا كانوا الحقيقيني القدماء السحرة لكنَّ واملشعوذين، الدجالني
نقطة وإنما بدء، نقطة للسحر فليس السحر، أصل هو هللا أن بما — فون يذهب كما
قبله آخرون اقرتح وكما — فون كتاب عنوان يشري وكما للبرش. السحر عندها هللا كشف
يرى وهو األرض. إىل يهبط أن قبل الجنة يف وهو آلدم ُكشف السحر أن يعتقد فإنه —
ملتزم بربوتستانتي يليق كما — وحدد ذلك، بعد ظهر الشيطاني» امللعون «السحر أن
تمارسها التي الرشيرة األرواح وطرد التكريس طقوس يف تمثل منه شيطانيٍّا فرًعا —

الرومانية. الكاثوليكية الكنيسة
أصل مفهوم تشكيل عىل أخرى مؤثرات ثالثة عملت عرش، الثامن القرن خالل
مجموعة تشمل مظلة عن عبارة وهي املاسونية، يف تمثل املؤثرات هذه أحد السحر.
يف واضًحا السحرية باملمارسة االهتمام وظهر والرسية. العلمانية األخويَّات من متنوعة
الجانب تركز وقد قلبها. يف قابًعا كان القديمة بالرمزية االفتتان لكن املاسونية، جوانب
حول نُسجت التي األساطري ويف سليمان، هيكل هندسة يف للماسونية الغامض الرسي
االهتمام لتزايد نتيجًة القرن نهاية بحلول الغموض هذا عىل الضوء إلقاء ازداد قصته.
املسيحية الصيغ أدق، بتعبري أو — اليهودي «الكاباال» مذهب زاد وكذلك املرصية. باآلثار
تكشف أن يمكن التي والرموز بالطقوس االهتمام — النهضة عرص يف نشأت التي منه
دافًعا — املثقفة األوساط بعض يف — املاسونية شكَّلت وهكذا، القديمة. الحكمة أرسار

السحر. تاريخ الستكشاف جديًدا
إذ مختلف؛ اتجاه نحو السحر قصة ه وجَّ آخر تطوًرا عرش الثامن القرن شهد
الرشقية» «الهند رشكة نجاح خلفية عىل وتاريخها الهند بثقافة األوروبي االهتمام ازدهر
هاستينجز وارن تشجيع التوجه هذا نال وقد القارة. عىل الربيطانية السيطرة قوة وزيادة
ترجمة يف مرة ألول الباحثون ورشع للهند، عام بريطاني حاكم أول ،(١٧٣٢–١٨١٨)
من جديًدا عامًلا فتحوا وبذلك اإلنجليزية؛ إىل القديمة السنسكريتية الهندية النصوص
علماء حذوهم حذا ثم بريطانيا. يف املثقفني جمهور أمام والسحرية الدينية املعرفة عوالم

والفرنسيون. األملان واملسترشقون اللغة فقه
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بإجابة ت برشَّ عظيمة علمية طفرة أنه بدا ما أيًضا عرش الثامن القرن أواخر شهد
ميسمر أنطوان فرانز الطبيب افرتض فقد «تأثريًا»؛ باعتباره السحر أصل عن السؤال
غري مغناطييس سائل اإلنسان جسم داخل يوجد أنه — فيينا من — (١٧٣٤–١٨١٥)
باسم يُعرف ما وأتباعه هو واستخدم أخرى. أجسام عىل للتأثري توجيهه يمكن مرئي
السائل، مجرى من العوائق إزالة طريق عن املرىض لعالج الحيوانية» «املغناطيسية
الرئييس املفهوم آخرون اعتمد ثم الجسدي. االتصال أو اإلرادة قوة خالل من إما
يف العلمي أصله له املغناطييس والتنويم طرق. بعدة فيه وطوروا فعدلوه العملية لهذه
الحيوانية املغناطيسية لطلبة كان أملانيا ويف املثال. سبيل عىل الحيوانية املغناطيسية
تفسريًا املغناطييس السائل لهذا املفرتضة الشاملة الطبيعة قدمت وقد غامضقوي. طابع
غري القوى وبعض األرواح، بعالم واالتصاالت الديني االنجذاب تميز التي النشوة لحاالت

التاريخ. مر عىل للسحرة نُسبت التي االحتيالية

بتشنجات.1 تستجيب امرأة نحو املغناطيسية قواه يوجه مغناطييس منوِّم :1-2 شكل

األملان املحققني أحد (١٧٨٧–١٨٥٤) إنموزر جوزيف الفيسيولوجيا أستاذ كان
املغناطيسية «تاريخ كتابه نرش وقد سابًقا. ذكرناها التي التطورات بكل تأثروا الذين
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كان السحر». «تاريخ عنوان تحت ١٨٥٤ عام اإلنجليزية باللغة (١٨٤٤) الحيوانية»
أثناء وابنه هويت ويليام الروحاني العالم ترجمه قد مجلدين من املكون العمل هذا
وجود عن يُذكر شيئًا سمعت قد إنجلرتا تكن لم «عندما ١٨٥٢؛ عام أسرتاليا إىل رحلة
خالل — إنموزر توصل وجود». لها يكون بأن نحلم نحن نكن ولم األمريكية، الروحانية
استنتاج إىل — السحر تاريخ عن النهضة عرص وأدب الكالسيكي، لألدب استقصائه
السحر أصل أن إىل خلص إذ اآلسيوية؛ واألساطري بالديانات درايته عىل اعتماًدا جديد
الرشق، أقىص يف ذلك من أبعد وإنما اليهود، وسط أو مرص أو فارس بالد يف يكن لم
للطبيعة، ودراسة األرواح بعالم اتصاًال باعتباره واألصيل» الحقيقي «بمعناه السحر وأن

آسيا. يف نشأ قد البرشية»؛ النفس يف وفطرية استثنائية «هبة وباعتباره
الهندية السنسكريتية الدينية النصوص ترجمات من أدلته استمد قد إنموزر كان
وكتاب — يزيد أو عام ألَفي نحو إىل تاريخه يعود الذي — مانو» «قانون مثل: القديمة
«الزندافيستا» نصوص مثل: صلة، ذات مقدسة أخرى مجلدات عن فضًال «الفيدا»،
زرادشت زمن بحلول السحر فإن إلنموزر، ووفًقا صينية. أخرى ونصوص الزرادشتية،
إىل وذهب واألسود. األبيض نوعيه إىل وتفرع استخدامه، وأُيسء الفساد أصابه قد كان
تأسست الحًقا ظهرت التي الوسطى والعصور واإلسكندرية مرص سحرة «تعاليم أن
لكي إال وتتنوع تتغري ولم واإلغريقية، واليهودية الرشقية القديمة العصور رؤى عىل
حمل رفًضا إنموزر كتاب رفضت ريفيو» «وستمنسرت دورية لكن عرصها.» تناسب

رشًسا: هجوميٍّا طابًعا

الحقل يف مكانة أي نمنح أن والتمادي التساهل قبيل من أنه نشعر إننا
فهكذا السحر». «تاريخ إنموزر لكتاب — هامشه عىل كانت ولو — العلمي
خصبًا مثاًرا يكون ربما — مناسبًا تناوًال ُكُفؤ علمي مفكر تناوله — موضوع
الساذجة إنموزر الدكتور تخمينات ألن نأسف أن إال يسعنا ال لكننا للتعليقات،

البدائية. اللغة عتمة يف قابعة تعد لم والجنونية

واملعرفة، اإللهام من كبري لقدر مصدًرا — الكثريين نظر يف — كان الكتاب هذا لكن
لفضول ومثريًا ومشعوذين، أنثروبولوجيا وعلماء ومؤرخني نفس لعلماء مرجًعا وظل

جاسكل. وإليزابيث ديكنز، تشارلز مثل: األدب مجال يف بارزة شخصيات
يف صدر آخر كتاب تحوَّل النطاق، واسع ثقافيٍّا تقديًرا إنموزر كتاب نال وبينما
الفرنيس الساحر تأليف من السحر» «تاريخ عنوان أيًضا يحمل عرش التاسع القرن
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أحد إىل — ليفي إليفاس باسم واملشهور — (١٨١٠–١٨٧٥) كونستان لويس ألفونس
يف ليفي كرر وقد املعارص. الخارقة القوى دراسة لعلم أسست التي األساس أحجار
السحر أصل عن املألوفة التقليدية الروايَة ١٨٦٠ عام نُرش الذي السحر» «تاريخ كتابه
هذا بحسب فالسحر طفيفة؛ تعديالت إجراء مع لكن املقدس، الكتاب يف وردت التي
وكونفوشيوس إبراهيم به تمتع الذي املطلق» والعلم الخارق، الغيبي «العلم هو الكتاب
لم ليفي لكن طريسميجيسطيس. وهرمس أخنوخ الحجر عىل نقشه والذي وزرادشت،
املتناول. يف باتت التي القديمة السنسكريتية السحرية الدينية النصوص تجاهل يستِطْع
يف نفيه رواية وردت الذي قابيل ذرية هم الهند أنشأ من بأن مقتنًعا ليفي كان وملا
ومماريس «الشعوذة» األسود السحر موطن هو البلد هذا بأن اعتقد املقدس، الكتاب
ب املوصوف الزائف السحر وأصل الوثنية، املذاهب لكل موطن والهند املؤِذين. الدجل
واعية». كنيسة أي من اللعنة عىل والباعث الحصيفة، العقول يرهب والذي عاهة، «ألف
الذي الكاثوليكي واملذهب الكاباال مذهب من رؤيته استلهم الذي — ليفي يمثل
الذي املعارص الخارقة القوى دراسة علم روافد من رئيسيٍّا رافًدا — شخصيٍّا هو يعتنقه
نال وقد الرشق، يف آخر رافد َة وثَمَّ غربيٍّا. يهوديٍّا مسيحيٍّا تراثًا التبرصالسحري من جعل
بيرتوفنا هيلينا الروحانية الوسيطة أسستها التي الثيوصوفية الحركة من األكرب التأييد
املعرفة وراء سعيًا العالم جابت قد بالفاتسكي كانت .(١٨٣١–١٨٩١) بالفاتسكي
أصل أن إىل فتوصلت الصويف؛ الرتاث فروع مختِلف عرب سبيلها ست وتلمَّ الروحانية،
القديسني أو الحكماء خالل من هذا تجسد والتبت. الهند يف يكمن القديمة الحكمة كل
ادَّعت وهؤالء أسمى، روحانية مرتبة إىل ارتَقْوا بًرشا باعتبارهم الغامضني، «املهاتما»
العرق مهد هي الهند بأن تعتقد وكانت روحانية. قًوى منهم تستمد بأنها بالفاتسكي
لتاريخ فهمها يف اعتمدت قد بالفاتسكي أن نجد أن املستغرب من يكن ولم املرصي.
أنه يف شك ال الذي األمر وهو إنموزر، لكتاب اإلنجليزية الرتجمة عىل كبريًا اعتماًدا السحر
أتباعها إحدى حررت وقد الغرب. إىل الرشق من املمتدة الغيبية املعرفة عن مفهومها صاغ
األمريكية الروحانية الوسيطة (١٨٢٣–١٨٩٩) بريتن هاردينج إيما واسمها — األوائل
وفوق الدنيوية ودون الدنيوية الروحانية أو السحر: «فن عنوانه كتابًا — املولد بريطانية
«ال فيه: وجاء السحر، أصل عن بحثًا الرشق أقىص إىل التوجه موضوع تناول الدنيوية»،
يشكل الذي الشعب الصينية؛ األمة بالسحر اهتمامها يف تُفوق الرشق أمم من كثري يوجد

األصل.» عراقة يف الهند حتى وينازع تاريخيٍّا، لغًزا تراثه
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والعالم بأوروبا تقريبًا تهتم السحر عن املنشورة التأريخ محاوالت جميع أن مع
أيًضا، السحري تاريخها لها العالم أنحاء جميع يف كثرية أخرى حضارات َة ثَمَّ القديم،
املجتمعات، من الكثري يف عنه. ُكتبت التي املؤلفات من قليل نصيب سوى يَنَْل لم كان وإن
جزر فسكان والخرافة؛ األسطورة خالل من شفويٍّا التاريخ هذا عن التعبري يجري
أسطوريان، تفسريان لديهم كان مالينوفسكي درسهم الذين — مثًال — تروبرياند
تنبع سفيل عالم يف تستقر التي األسالف أرواح هي السحر أوجد من أول أن أحدهما
خالل من أوًال للناس السحر ُقدم كيف تفرس أخرى أسطورة َة وثَمَّ كلها. الحياة منه
البحر، يف الحجارة ألقى بأن الجزر بعض خلق الذي «تودافا»، البطولية الشخصية
األنثروبولوجيا عالم كان — قديمة دراسة يف ورد وقد الزراعة. نعمة البرش وهب والذي
أن — كالهاري صحراء يف يعيشون الذين البوشمن عن أجراها قد فوري لويس الهاوي
أرواح تستقبل التي «جاوا»، تُدعى رشيرة روح من مستَمد السحر بأن آمنوا الناس هؤالء
الذي األمر وإبليس، «جاوا» بني فوري لويس ساوى شنيعة». «ميتة يموتون الذين أولئك
وتاريخ الحضارات تلك بني تشابه أوجه إيجاد يف الرغبة بأن الوعي مسألة مجدًدا يثري

تمثيلها. سوء أو األخرى الثقافات معتقدات تشويه إىل تؤدي قد الغربي، املسيحية

والهرطقة العلم بني

اليوناني املجتمع أوساط يف سيئة سمعة تصحبها «السحر» من املختلفة األشكال كانت
كان وهكذا الفضفاض. «الخرافة» عنوان تحت تندرج ما غالبًا وكانت القديم، الروماني
األذى، إلحاق ورائه من النية تكون ما وغالبًا غريبة، طقوًسا باحتوائه يُعَرف السحر
السحر يكن لم املشني. الرتبُّح أجل من يُماَرس وبأنه واإلفساد، بالتسميم وبارتباطه
عن ومرفوًضا بغيًضا تعبريًا كان السحر بأن القول يمكن وإنما الدين، عن منفصًال
رشعت وحينما األول. الفصل يف ناقشنا كما اآلخر دين هو هنا بالدين واملقصود الدين،
القدماء لغة عىل استولت املسيحية، إىل املعروف العالم سكان لتحويل سعيها يف الكنيسة
وإبَّان الخبيث. والدين الطيب الدين بني تفصل واضحة حدوًدا ترسم كي وتعريفاتهم

التاريخية. السجالت يف والسحر الدين بني لتفصل الخطوط أبرز ُرسمت ذلك،
دين أي بها يقصد التي للوثنية، مرادًفا السحر اعتبارها يف حاسمة الكنيسة كانت
أسقف (٣٥٤–٤٣٠) أغسطينوس القديس أمثال أعاد وقد واليهودية. املسيحية غري آخر
غري عبدها التي واألرواح اآللهة تكن لم ثَمَّ، ومن شيطاني؛ بأنه السحر تعريف هيبو
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الجحيم فإن املنظور، لهذا ووفًقا وشياطني. عفاريت املايضوالحارضسوى يف املسيحيني
وحتى الشياطني، عون دون من السحر يف ليفلحوا كانوا ما فالبرش السحر. موطن هو
وادِّعاءات لها، أساس ال أوهاًما كونها عن تزيد لن السحر هذا آثار فإن نجاحهم حال يف
أما العالم، من السحر وجود تمحَو أن املسيحية مهمة وكانت الخرافة. بلسان تنطق
منذ تغريًا شهد املوقف هذا لكن جوهريٍّا. تهديًدا لها يشكل يكن فلم ذاته حد يف السحر

تقريبًا. عرش الثاني القرن
يف واملسلمني اليهود يد عىل والصوفية العلمية الحركة شهدته الذي االزدهار كان
يف املسيحية أوروبا يف بالسحر الثقايف االهتمام أسباب أحد أوروبا رشق وجنوب إسبانيا
الفلسفية املؤلفات عىل حافظتا قد واليهودية اإلسالمية الثقافتنَي فإن الوسطى؛ العصور
نظام بشأن الخاصة اإلبداعية نظرياتهما وطورتا أوروبا، أضاعتها التي القديمة والطبية
واحد يف حكمتهم مزيج واملسلمون واليهود املسيحيون تَشارك املرحلة، تلك ويف الكون.
السحر يكن لم نظرهم، يف التاريخ. مر عىل الندرة البالغ املشرتك االستكشاف فصول من
معرفة يحوي ربما السحر مؤلفات أرشيف لكن خرافيٍّا، هراءً كونه يعدو الشائع الشعبي
بني الفصل هو الهدف كان الوجود. شكلت التي الخفية أو الغيبية القوى عن تكشف
نوعه ومعرفة والضار، والنافع والدنس، واملقدس والشيطاني، الطبيعي السحر نوَعي
رأَْوا مثًال، «الطبيعي» السحر مجال ففي ذلك؛ يف السبب وتحديد تأثريًا يؤتي الذي
الفضول هذا امتد وقد الدقيق، والتحقيق بالدراسة جديرة والتنجيم الخيمياء فائدة أن
واألحجار والحيوانات النباتات لدى الخفية القوى يف البحث شكل يف الطب إىل املعريف

الكريمة.
عرش الثالث القرن يف ظهر الذي والالهوتي العالم — بيكون روجر آراء وتوضح
العلم عن السحر فصل يف يواجهونها الوسطى العصور علماء كان التي الصعوبات —
لم لكنه و«بطالنه»، السحر زيف وجه يف سالًحا العلم يرى بيكون كان فقد والدين؛
محددة أنواًعا هناك أن يتقبل وكان بينهما. فاصل حدٍّ وضع من املطاف نهاية يف يتمكن
التعاويذ بعض وأن إعجازية»، تكون «تكاد قًوى لها واملعادن واألحجار األعشاب من
عقول يف تؤثر قد النجوم وأن والروح، الفكر قوتَي خالل من مفعوًال تؤتي ربما اللفظية
أن فكرة — مبارشة بذلك ح يرصِّ أن دون — يتقبل كان باختصار؛ وأجسامهم. الناس

غيبية. قوًة بوصفه يعمل الطبيعي السحر
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تقييم إعادة عملية ريادة (١٨٨٢–١٩٦٥) ثورندايك لني األمريكي املؤرخ توىل وقد
«تاريخ لكتابه الثمانية املجلدات من األول الجزء يف كتب إذ الوسطى؛ القرون سحر

يقول: التجريبي» والعلم السحر

السحرة وأن تطورهما، يف ببعضهما ارتبطا التجريبي والعلم السحر أن أرى
التجريبي والعلم السحر تاريَخي وأن التجارب، أجرى من أول كانوا ربما

مًعا. بدراستهما أفضل نحو عىل فهمهما يمكن

القديمة، الحضارات زمن يف بجذورها لترضب تمتد العالقة هذه بأن أقرَّ أنه حني ويف
فرتة باعتبارهما عرش والثالث عرش الثاني القرنني عىل كبرية بدرجة منصبٍّا تركيزه كان
أثبته ما فإن األوائل، األنثروبولوجيا بعلماء تأثره ورغم الحديث. العلم تطور يف تكوينية
كان كيف توضيحه خالل من التطوري فريزر نموذج تقويض عىل ساعد ثورندايك
القرون باحثي يف ذلك يتجسد كما الفكري، التطور يف متشابكات والعلم والدين السحر
وهو الوسطى العصور لسحر آخر بارز مؤرخ قال كما أو النهضة. وعرص الوسطى

بالعلم.» الدين عندها يلتقي تقاطع نقطة هو السحر «إن كياكيفر: ريتشارد
باالستكشاف اتسمت التي وعرصالنهضة الوسطى العصور يف الفرتة هذه نتائج من
مخاوف غذى بدوره وهذا للشياطني. الدين رجال ينسبها التي القوة زيادة الغيبي؛
الطبيعي السحر كان فإذا للمسيحية. بالنسبة إبليس يشكله الذي التهديد إزاء متزايدة
الوثنية، عن تعبريًا السحر يَُعد لم وهكذا، هرطقة؛ الشيطاني السحر فإن غيبيٍّا، علًما
حقيقًة — يمارسون من أنشطة يف تحقق الكنيسة فبدأت املسيحية؛ عن انحراف وإنما
عادة. عليهم يطلق كان كما األرواح مستحرضي أو الشيطاني، السحر — زعًما أو
والذي املسيحية، الطقوس عىل القائم واملناشدات األرواح استحضار سحر هو هذا كان
وكتب الكتب طريق عن وجامعاتها أوروبا أديرة يف املتعلمة النخبة أوساط يف انترش
التي السحر كتب عدد وازدياد الكنيسة، تكشفهم الذين السحرة ازدياد ومع السحر.
كل وربما — الشيطاني السحر بأن اقتناعهم ازداد ويحرقونها، محققوها عليها يعثر
ومطلع عرش الخامس القرن خالل مستفحلة. شيطانية مؤامرة من جزء — السحر أنواع
أيًضا ليشمل للسحر الشيطانية الطبيعة من التخوف نطاق اتسع عرش، السادس القرن
القرنني يف الساحرات محاكمات لعرص الطريق د مهَّ الذي األمر الشعب، عامة «خرافات»

عرش. والسابع عرش السادس
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أوروبا أنحاء جميع يف ُوضعت التي والشعوذة العرافة تحارب التي القوانني كانت
وهذه عام، بوجه السحر أيًضا تحارب عرش؛ السادس القرن من األول النصف خالل
قانون حدد فقد الساحرات؛ بمحاكمات املؤرخني النشغال نتيجة تضيع ما غالبًا حقيقة
البحث بينها من كان التي السحر، أنشطة من لطائفة عقوبات ١٥٤٢ عام صدر إنجليزي
١٥٦٣ لعام االسكتلندي القانون حظر حني يف الرسقات، مرتكبي وكشف الكنوز عن
اإلعدام عقوبة كانت اسكتلندا، يف األرواح». ومستحرضي واملشعوذين العرافني «استخدام
لعام كارولينا كقانون — أخرى أماكن يف القوانني لكن السحر، يمارس من كل تتهدد
حددت — ١٦١٧ لعام الدنماركي والقانون املقدسة، الرومانية لإلمرباطورية ١٥٣٢
نافًعا يَُعدُّ السحر كان أخرى، بعبارة «النافع». السحر ممارسة عىل أخف عقوبات
كانت حني ويف مطلًقا. شيطانيٍّا باعتباره قمعه يجب لكن املضلَّلني، الناس لعامة بالنسبة
حملة وتشنان والدين، السحر بني فاصًال ا حدٍّ تضعان واإلكلرييكية العلمانية السلطتان
— فون توماس مثل — األشخاص بعض ظل الثاني، عىل الحفاظ أجل من األول إلبادة

للسحر. املقدس الدور لتوضيح أسبابًا يسوقون
جانب من بالشيطنة وصمه رغم السحر عالم عن بُرمته العلمي الوسط يَْنءَ لم
رؤية — املحدثة األفالطونية عىل تأسست التي الغيبية الفلسفة وظلت الالهوتيني،
كل بني روحي ترابط بوجود تعتقد كانت الروماني العرص أواخر يف نشأت للعالم
ظل السحر أن إىل يرجع منه جزء يف هذا كان مؤثرة. فكرية قوة — الكون يف يشء
بالسحر الكفر أن إىل يرجع آخر جزء ويف العلمي، التحقيق يف جديدة ميادين يقدم
باإللحاد. االتهام عىل يبعث أن شأنه من كان — األقل عىل الشيطاني بشكله أو —
كبري؛ جدال محل عرش السابع القرن يف العلمية» «الثورة يف السحر إسهام كان وقد
السحر، إلنكار نتيجة حدثت العلمية الثورة أن املؤرخني من معسكر رأى فبينما
من جديد جيل إنتاج عملية من يتجزأ ال جزء السحري التجريب بأن آخرون قال
خيوط يربط األخري املسار وهذا املطاف. نهاية يف السحرية غري الجديدة العلمية املبادئ
من القدماء أورثه ما فحص أعادوا الذين النهضة عرص لسحرة الفكرية املساعي
واسع املحدثة األفالطونية فيلسوف — (١٤٣٣–١٤٩٩) فيتشينو مارسيليو مثل حكمة،
(١٤٨٦–١٥٣٥) أجريبا وكورنيليوس — مشابهة ميادين يف العاملني باملفكرين االتصال
مثل املؤثرة عرش السادس القرن شخصيات بكتابات مروًرا األملاني، الغيبية فيلسوف
وبأنشطة حرًقا، أُعدم الذي (١٥٤٨–١٦٠٠) برونو جوردانو والفلكي الرياضيات عالم
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مثل الحديث العلم عمالقة إىل ووصوًال ،(١٥٢٧–١٦٠٨) دي جون اإلليزابيثي الساحر
سيما ال — الطبيعي السحر مجال يف السعي ألهم وقد .(١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق
للعالم، التجريبي التحقيق — بالقليل ليس وقتًا نيوتن لها أفرد التي القديمة، الكيمياء

للعلم. الجديد للعرص البرش نقلت نظرية قفزات عن تمخض الذي األمر وهو
ظهر وقد السحرية، املقدرة تعادل العلمية املعرفة ظلت الشعبي، املستوى عىل
ويلكنز جون الرياضيات عالم وضع فقد الرياضيات؛ علم يف صوره أوضح يف هذا
امليكانيكية» «الفنون عن لكتابه — امللكية» «الجمعية مؤسيس أحد — (١٦١٤–١٦٧٢)
العمليات كل تنسب ما عادة التي الشعبية، للرؤية إشارة «يف الريايض»، «السحر عنوان

السحر». لقوى الغريبة
القرن يف ُكتب والذي — للعرافة االنتصار نربة تشوبه الذي التاريخي الرسد إن
فكر نتاج أنها عىل الساحرات محاكمات مصوًرا العرشين، القرن ومطلع عرش التاسع
اندالع نتاج أنها عىل املحاكمات هذه ونهاية العلمي، وغري العقالني غري الوسطى العصور
للنماذج منارصته يف وساذًجا الفرتة لتلك فهمه يف مضلًال كان — حديثة علمية ثورة
بالشياطني اإليمان نظريات فإن كالرك، ستيوارت املؤرخ أشار وكما للتقدم. التطورية
مكانتها جانب إىل علمية بمكانة تتمتع كانت — الساحرات اضطهاد دعمت والتي —
بني مبارشة سببية عالقات إىل التوصل بمكان الصعوبة من ذلك، إىل باإلضافة الالهوتية.
صحيح السحر. يف القضائية أو الشعبية والشكوكية العلمية املادية ميدان يف التطورات
العلمية، املساعي عن كبري حدٍّ إىل انفصل قد كان عرش الثامن القرن بحلول السحر أن
أن إىل يستند يكن لم السحر حيال والتشكك السحر. اختفاء إىل يؤدِّ لم العلم تطور لكن
السحر وجود ينتِف لم ثَمَّ، ومن الكون؛ عمل كيفية عن شافية إجابات يقدم بات العلم
الحديث. الغربي املجتمع من اإلطالق عىل — خالقة وقوة وفكًرا ممارسة باعتباره —

الوهم؟ زال هل

١٩١٧ عام ألقاها محارضة يف (١٨٦٤–١٩٢٠) فيرب ماكس األملاني االجتماع عالم صك
الثاني املصطلح العالم». عن السحر «زوال أو الوهم» من [العالم] «تحرر مصطلح
التي Entzauberung األصلية األملانية للكلمة دقة أكثر ترجمة لكنه غريبًا يبدو قد
الخطاب يف أدبية قاعدة بات الوهم» من «التحرر تعبري أن بما لكن فيرب، استخدمها
فيرب رسد عن بإيجاز عرب الذي املصطلح هذا باستخدام ألتزم فسوف األكاديمي،
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فيرب كان السحر. من الدين تخليص خالل من الحداثة إىل االنتقال لعملية التاريخي
تحكمه الذي الطبيعي العالم عىل السيطرة بنَيل البرش يَِعُد عقيًما، فنٍّا السحر يعترب
كان لكنه والسحر، الدين بني فوارق ووضح الدائم. بالفشل عليه محكوم لكنه األرواح،
األدلة مع بالرضورة تتماىش وال ثابتة، وال ُصلبة ليست الفوارق هذه أن جيًدا يعي
جوانب هناك وأن باألساس، سحرية كانت الدين أشكال أقدم أن يعتقد وكان التاريخية.
واضح هو كما اإلنساني، للفكر الالحقة املراحل عرب باقية ظلت السحري» «الدين من
جديًدا؛ شيئًا فيرب يُِضْف لم الحد، هذا حتى الروماني. الكاثوليكي املذهب حالة يف مثًال
عنها تحدثنا التي واألنثروبولوجيا االجتماع علَمي بنظريات متأثًرا كان يشء كل رغم فهو
الربوتستانتية «مذهب أن يرى كان ألنه فيرب أفكار هنا نعرض لكننا السابق. الفصل يف

السحر.» من تخلص الذي الوحيد هو الزاهدة
— (١٩٠٤) الرأسمالية» وروح الربوتستانتية «األخالق كتابه يف فيرب افرتض فقد
الربوتستانتية أن — الوهم» من «التحرر مصطلح صكه من سنوات قبل نُرش الذي
التحرر إىل يؤدي الذي تأثريها وأن الحديث، الغربي املجتمع تطور يف تحوُّل نقطة شكَّلت
وأخالقيات العلمية العقالنية يدعم املجتمعي والتنظيم الفرد نفسية عىل الوهم من
— يستطيع «املرء أن يعني الوهم من املتحرر العالم فإن الحًقا، أوضح وكما الرأسمالية.
للجوء بحاجة يعد لم وأنه … بالحسابات األمور كل عىل يسيطر أن — املبدأ حيث من
تحرًرا وإنما اإللهي، املبدأ وإنكار الدين انتهاء يعني يكن لم وهذا سحرية.» وسائل إىل

الخارقة. بالقوى عالقتها عىل بالحفاظ املهمومة الحياة عبودية من غامًضا
الدين حررت الديني» اإلصالح «حركة أن إىل ذهبت التي — فيرب نظرية أثرت وقد
فرسَّ التي الطريقة عىل كبريًا تأثريًا — التقنية» «العقالنية ظهور وألهمت السحر من

العرص أوائل يف التنوير عرص نحو والتوجه التجارة وتوسع العلم ارتقاء املؤرخون بها
السحر» وتراجع «الدين الكالسيكية توماس كيث دراسة عنوان عكس وقد الحديث.
العصور من الفرتة يف اإلنجليزي التاريخ تغطي والتي — الرئييس وموضوعها (١٩٧١)
لكن الوهم»، من العالم «تحرر عن فيرب مفهوم — عرش الثامن القرن وحتى الوسطى
حدتها تِقل لم السحر بشأن مخاوف روجت الديني» اإلصالح «حركة بأن أقر توماس
مرحلة الربوتستانتية كانت حيث التنوير؛ عرص خالل الزمان من قرننَي مرور بعد إال

إنجلرتا. يف حديث عقالني مجتمع نحو الطريق عىل «انتقالية» لكنها أساسية
أطروحة عن فأكثر أكثر تقريبًا املاضية العرشين السنوات مدار عىل املؤرخون ابتعد
توماس أطروحة أيًضا وقوضوا اإلشكالية، بالغة أساساتها وفضحوا الوهم، من التحرر
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يف عليها العثور يمكن الوهم من التحرر عنارص فأوًال: ما؛ حدٍّ إىل الصدد هذا يف
بقدر واضحة اآلن باتت الديني اإلصالح إخفاقات وثانيًا: الديني، اإلصالح قبل ما فرتة
محكمة لسجالت املفصل األرشيفي العمل إىل — جزئيٍّا — يُعَزى وهذا نجاحاته، اتضاح
عىل الناس لحمل جاهدت الربوتستانتية السلطات أن اآلن واضًحا بات فقد الكنيسة؛
الشعائري بالنشاط البعض التزام وإلخماد صالحني، بروتستانتيني باعتبارهم التفكري
إىل يضاف الطويل». «اإلصالح بأنه اآلن املؤرخني بعض يصفه ما وهذا الكاثوليكي.
الذي الوقت يف لكنها ومستنرية، عقالنية عقيدة اعتنقت ربما الربوتستانتية، أن ذلك
تعزز عقيدتها كانت للكاثوليكية، السحرية العقيدة من تتخلص أن فيه تحاول كانت
الفرد امتالك عىل الرتكيز فإن املثال، سبيل عىل وهكذا، السحر. من معينة جوانب وتروج
استخدامات استخدامه النتشار الطريق د مهَّ عليه، الحصول وتشجيع املقدس، للكتاب
فصل يف له سنعرض ما وهذا الشعبية، الثقافات بعض يف واسع نطاق عىل سحرية
املجتمعات يف السحرية» العاملية «الرؤى باستمرار أيًضا وعيًا أكثر اآلن واملؤرخون الحق.
أقل وباتوا االجتماعية، املستويات جميع وعىل العالم، أنحاء جميع يف الحديثة الصناعية
والفكري االجتماعي التقدم بشأن القديمة التطورية املفاهيم بصحة يقبلوا ألْن استعداًدا

نقد. أي دون ا تامٍّ تقبًُّال

هوامش

(1) © Wellcome Library, London.
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الثالث الفصل

السحرحمضوهم؟ هل

ح تبجُّ مواجهة يف ثاروا وآخرين السحر، حقيقة يف مشككني املدوَّن التاريخ ن تضمَّ لطاملا
لطبيب تُنسب املقدس» املرض «عن بعنوان رائدة أطروحة وهناك األجوف. السحرة
اإللهية اإلرادة حجة وباعتمادهم َحرة بالسَّ فيها ندد أبقراط، امليالد قبل الخامس القرن
مرض عىل أبقراط ركز استخدموها. التي الطقوس عن فضًال باألمراض، اإلصابة يف
حجة شكَّل الذي األمر مقدًسا؛ ابتالءً يعدونه كانوا الناس عامة ألن تحديًدا الرصع
جوانب كانت وقد الخارقة. القوى يكافحون أنهم َعْوا ادَّ الذين أولئك كذب تسرت مناسبة

كالتايل: الرشس النقد هذا

(أجورتاي) املتسولون والكهنة (كاثاريا) واملطهرون (املجوس) السحرة
ويعلمون متدينون أنهم ُعون يدَّ بعضهم مثل كلهم (آالزونس)؛ والدجالون
إياها واتخاذهم اإللهية اإلرادة وراء هم بتسرتُّ األفراد، هؤالء فإن وهكذا، الكثري.
التام. جهلهم ينكشف ال بحيث ذلك من يستفيدون عجزهم، لتربير ذريعة

املفهوم ضد كان لكنه اإللهي، التدخل مسألة يف املتشككني من أبقراط يكن لم
ال البرش تطهري عىل تعمل فاآللهة البرشي؛ الجسد تتلف اإللهية اإلرادة بأن القائل
لوقيان كتبه الذي كذلك هجاءٍ يف مماثلة مشاعر عن اإلعراب نلمس أن ويمكن تدنيسهم.
لحماقة مراًرا لوقيان تعرض فقد امليالدي؛ الثاني القرن يف عاش الذي السميساطي
يبيعها ترانيم تخدعهم وآخرين مقدس، بدواء أنفسهم «يطهرون ممن وسخر الخرافة،
يظهر نمط َة ثَمَّ لكْن اليهود». تعاويذ ك َرشَ يف يقعون الذين البلهاء وغريهم الدجالون،
ال السحر بأن مبارشة الترصيح عن اإلحجام مع السحرة زيف فضح وهو أال هنا، لنا



السحر

الذي الالحق للتشكك قالبًا كان السحر «مماريس» عىل األبقراطي الهجوم هذا له. وجود
التنوير. عرص حتى كبري حدٍّ إىل اتُِّبَع

السحر يف بالتشكك املتعلقة القديمة النظر وجهات أروع أحد عىل العثور ويمكن
بعيدين اآللهة جعل فقد (٣٤١–٢٧٠ق.م)؛ إبيقور الراديكايل اإلغريقي املفكر فلسفة يف
اإللهي، االنتباه جذب يف تفلح ال واالبتهاالت الصلوات إن حتى البرش حياة عن البعد كل
عليه، يستدل أو العني رأَي يراه ما إال يصدق أال ينبغي املرء أن لفكرة يروج وكان
إلهام من وما األرواح، وليس متصادمة ذرات تحكمه العالم أن استنتاجاته وتضمنت
سوى كتاباته من تصلنا لم — لألسف — لكن البرش. عالم توجه مرشدة يد أو إلهي
أفكاره. بني مكان للسحر يكن لم نعرفه، مما ولكن أفكاره، عىل منها تعرَّفنا شذرات

معنية الوسطى العصور خالل السحر حقيقة يف االرتياب أو التشكك مظاهر كانت
علم مع التشابك بالغ السحر كان فقد كليٍّا؛ ممارسته برفض ال السحر من معينة بأنواع
اإلصالح حركة تمخضت عرش، السادس القرن خالل لكن التجريبي. والعلم الالهوت
— املهمني لكن — املثقفني األشخاص من صغري عدد عن الساحرات ومحاكمات الديني
أنها حد إىل النقاشات هذه امتدت بالسحر. اإليمان عقالنية إزاء قلقهم عن أعربوا الذين
االهتمام زاد أن ذلك نتائج من كان زمن. منذ انتهى قد املعجزات عرص أن إىل ذهبت
هما: رئيسيان مجاالن النقاش ر وتصدَّ سحر، أنه يبدو ما ملسببات تفسريات بتقديم

نفسية. حالة بوصفه والسحر ووهًما، خداًعا بوصفه السحر

وهم؟ مجرد السحر هل

وقد األوسع. بمعناه السحر مكونات من مكوِّن الوهم أن عىل اتفاق هناك كان لطاملا
(الشعوذة) أو الحواية» «سحر عن خلدون ابن العربي عرش الرابع القرن عالم تحدث
جمهور وسط املمارس يُلقي وفيه املخيلة؛ قوى عىل تأثري ممارسة بأنه إياه واصًفا
الحيس.» اإلدراك منزلة ينزلها ثم … والصور والتخيالت الخياالت من «أنواًعا مشاهديه
أوهام بالطبع هناك كان الظاهر. العالم يف ينتجونه مما ليشء وجود ال الواقع، يف لكن
خدعة عىل مثاًال — بغداد من وهو — الباقالني العارش القرن عالم قدم وقد أيًضا. مادية
كان لكن تسعى. حية فيه ما بأن الظن عىل الناس لحمل بالزئبق حريري كيس ملء
وقد املحظور. السحر مجال يف يندرج الوهم جعل للطبيعة خارق تفسري أيًضا هناك
يستطيعون والساحرات السحرة من َحَواِريِّيه وأن األكرب، املضلل أنه عىل الشيطان ر ُصوِّ
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استخدمتها التي الخدع بشأن كبري جدل هناك وكان املجال. هذا يف بقوته االستعانة
النبي روح استحرضت بأنها الظن عىل وحْمله شاول امللك لخداع دور» عني «عرافة
أعمال من عمًال هذا كان القديم، اإلغريقي املنظور من بمستقبله. للتنبؤ صموئيل
الواقعة، هذه حقيقة حول املسيحية يف الجدال من عاصفة أثار لكنه األرواح، استحضار

صموئيل). (سفر القديم العهد يف جاء كما
سكوت ريجنالد اإلليزابيثي النبيل هما اإلنجليز، الشكوكيني من اثنان تجارس
بإبداء وخاطرا آدي، عرشتوماس السابع القرن منتصف وأديب ،(١٥٣٨–١٥٩٩ (تقريبًا
مجتمعاتهما. يف الساحرات محاكمات تسببه الذي البؤس من انزعاجهما بسبب رأيهما
الشيطاني السحر وجود إمكانية رفضه يف ورصاحة مبارشة االثنني أكثر سكوت كان
ما أو الحواية، فن عىل كبريًا تركيًزا ركز كالهما لكْن واملعجزات، باألرواح واالتصاالت
يأمالن — الحيل تنفيذ كيفية رشح خالل من — وكانا املرسح. سحر اليوم عليه نطلق
من تقليدها يسهل الشعوذة أو للسحر تُنسب التي املظاهر من العديد أن يُثبتا أن يف
لتعلُّم الهينة غري املهمة عاتقه عىل سكوت أخذ وقد اليد. وخفة األدوات بعض خالل
يجوبون الذين املتجولني السحرة من العديد يؤديها كما يؤديها بحيث املهنة؛ هذه خدع
عيْش سبيل و«اعرتاض أالعيبهم كشفه عىل الندم بوخز شعر لكنه واملهرجانات. األسواق
مجموعة رأيه يف كانت بمن واإلساءة االزدراء من وابًال أنزل أنه إال بذلك.» املساكني هؤالء
الُكتَّاب كان الكاثوليكيني. الدين رجال مجموعة بها قاصًدا األخرى، الرئيسية املحتالني
لحمل الخدع الكهنوت رجال يستخدم كيف يوضحوا أن لهم يروق الربوتستانتيون
يتخيلون جعلهم أو الرشيرة، لألرواح طرد من يمارسونه ما فعالية تصديق عىل الناس
الكهنوت عىل يدر الذي التطهر بمفهوم اإليمان يدعموا كي املوتى، أرواح حرضة يف أنهم

الوفري. املال
السحر» عالم «اكتشاف كتابه يف سكوت يرشحها التي العديدة الحيل بني ومن
إىل يديك إحدى من نقود «نقل وكيفية أكثر»، أو واحدة «كرة إخفاء كيفية ،(١٥٨٤)
سكني، و«ابتالع جديد»، من تماًما سليًما جعله ثم وسطه، من منديل و«تمزيق األخرى»،
رأس «قطع اإلطالق؛ عىل إثارة األكثر والخدعة آخر»، مكان أي من مجدًدا إخراجه ثم
مباًرشا شبًها الخداع هذا يحمل كيف إلظهار آدي سعى طبق». يف ووضعه أحدهم،
بعد األعمال هذه آدي كتب وقد املحاكمات. يف للساحرات الشهود نسبها التي بالظواهر
الجنرال عليها حرض التي إنجلرتا رشق يف الساحرات مطاردة اشتعال من سنوات بضع
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للقرن تاريخها يعود فرنسية مخطوطة من الوسطى، العصور حواة ألحد صورة :1-3 شكل
عرش.1 الحادي

بأن مزاعم ظهرت أن حدث فقد .(١٦٤٧ عام َ (تُُويفِّ الساحرات» «صائد هوبكنز ماثيو
وتكراًرا مراًرا منزلية حيوانات هيئة يف رفاق أو صغرية شيطانية عفاريت لهن الساحرات
استنساخ كيفية إىل آدي أشار وهكذا اعتقلن. الالئي املتهمات من املئات إدانة أدلة يف

معه: يكون املشعوذ فهذا والشعوذة. الحواية فنون خالل من الرفاق هذه

طوله بارز سلك بمؤخرته ملتصق اصطناعي فأر أو بالريش، مرقط فأر جلد
أو املهرجانات أحد يف خدعته عرض يف يبدأ وحينما يزيد، أو قدم حوايل
أو مرة منه يربز ويجعله هذا، الصغري عفريته يخرج العامة، أمام األسواق

الطاولة. عىل اثنتني

أن: آدي يتذكر الحيل، هذه أداء تصاحب كانت التي اإللهاء أساليب وعن
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امللك زمن يف يتجول وكان سواه، عن الحرفة هذه يف امتاز الرجال أحد
الساحر امللوك الجاللة أصحاب سحرة «أبرع نفسه عىل ويطلق جيمس،
أيٍّا يؤدي كان حينما ألنه وذلك ينادونه؛ الناس بات وهكذا بوكاس»، هوكاس
سيلرييتري فادي تالونتوس، تونتوس بوكاس، «هوكاس يقول: كان حيله من
املشاهدين أبصار غشية منها الهدف الكلمات، من مبهمة توليفة وهي جوبيو»،
من يجعل وأذنه الرائي عني إلهاء ألن وذلك تنكشف؛ أن دون حيلته لتمرير

الدجال. وتمييز الحيلة اكتشاف الصعب

أداة مجرد كانت وإنما قوة، أي — بوكاس» «هوكاس — الكلمات لهذه تكن لم
ومن املدة، إلطالة ناحية «من تُستخدم السحر» «كلمات كانت سكوت: يوضح وكما إلهاء.
شهرة سبب هذه الحواية» «حيل تفرس وهكذا واإلعجاب». التصديق لنيل أخرى ناحية
القول خالصة القديم. العالم يف الوثنيني للكهنة املشبوهة واملعجزات املجويس سيمون
التفسريات من املقدس الكتاب تطهري إىل أدى مما التوراتي؛ السحر أمر فضحا أنهما

«الخرافية».
عرَّف فقد سحرية؛ تبدَو أن يمكن التي الفنون من آخر فنٍّا البطن» من «التكلم كان
رشيرة روح بداخله «شخص بأنه: بطنه» من «املتكلم عرش السابع القرن معاجم أحد
الصوت يُخرج وكأنه يتكلم أن واالعتياد باملمارسة يستطيع شخص أو بطنه، يف تتحدث
السحر يف واملشكك الهولندي الطبيب تأمل وقد شفتيه.» يحرك أن دون من بطنه، من
— املقدس» املرض «عن أبقراط بعمل املعجبني وأحد — (١٥١٥–١٥٨٨) فاير يوهان
كان حاالت عن وروى واستغاللهم. السذج لخداع يُستخدم البطن من التكلم كان كيف
حكى أن بالفعل حدث وقد النساء. فروج ومن اإلبطني تحت من فيها ينبعث الصوت

روفيجو. مدينة يف األخرية لتلك مماثلة حالة عن اإليطاليني أحد

تماًما، مفهوم لكنه شك، ال الخفوت بالغ دنسة روح صوت مراًرا سمع فقد
صحته يف مشكوك لكنه وحارضة، ماضية أمور بشأن مدهش نحو عىل ودقيق

وخادًعا. خامًال يكون ما وكثريًا عموًما، باملستقبل يتعلق فيما

«عني عرافة بها قامت التي للخدع كتفسري يُقدَّم البطن من التكلم كان ما كثريًا
وكان األشباح. خدع من الكاثوليكيون الكهنة َقه َلفَّ وملا اإلغريقية، وللمعجزات دور»،

شيطاني. مس أنه ُزعم ما حاالت بعض يفرس أنه أيًضا يُعتَقد
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الدجل؛ سحر مفتاح هو — آدي قول حد عىل — والبرص» السمع حاستَي «إلهاء كان
األشياء تبدو اليد خفة خالل ومن اآلذان، تُخدع البطن من والتكلم التعاويذ خالل فمن
تكنولوجية أشكال خالل من اإلبصار عضو خداع أيًضا يمكن وتختفي. تظهر وكأنها
الطبيعي، السحر فروع من فرع وهو البرصي»، «السحر هناك كان فقد الحيل؛ من
العني. تخدع ظاهرية صور إلخراج ومرايا ومنشورات عدسات باستخدام يُؤدَّى الذي
هائًال بحثيٍّا جهًدا كرس الذي بورتا ديال جامباتيستا النابويل الغيبيات عالم الحظ وقد
اليشء يبدَو أن يمكن بحيث لإلبصار؛ متعددة «طرًقا هناك: أن املسألة هذه الستكشاف
الطبيعي» «السحر مرات عدة ُطبع والذي املهم كتابه تضمن وقد آخر.» يشء وكأنه
إنشاء وكيفية ما» حجرة يف حقيقية غري «أشياء رؤية كيفية بشأن تعليمات (١٥٥٨)
تطري صورة جعل كيفية بشأن قاله ما ييل وفيما أجوف». زجاج خالل من تُرى «صورة

الهواء: يف

ثبت التايل: النحو عىل بسهولة ذلك يمكنه يفعلها، أن شخص أي أراد إذا
الساعة قرص كعقربَي أو قائمة زاوية شكل يف ببعضهما الخشب من قطعتني
متساوي أو الزاوية، قائم مثلث شكل سينتج مًعا وبتثبيتهما الشمسية،
متساويتني، مسافتني عىل كبرية، مرآة منهما ذراع كل يف ثبت ثم الساقني.
بني القائمة الزاوية عن نفسها املسافة وتبعد األخرى، منهما كلٌّ تواجه بحيث
الوسط، يف مكانًا يتخذ املشاهد واجعل أفقي، وضع يف إحداهما اجعل الذراعني.
الحذاء كعب شكل بسهولة يرى أن يستطيع بحيث األرض، عن قليل وبارتفاع
يقطع اليمني اتجاه يف مكانًا اتخذت إذا للتوِّ ذلك تالحظ وغدوه؛ رواحه يف
املستقبلة املرآة سرتسل وهكذا األفق. عن متساوية مسافة ويبعد الزاوية تلك
تحرك وكأنها تبدو وسوف املشاهد، إليها ينظر التي األخرى املرآة إىل الصورة
صورته املشاهد سريى وهكذا تطري؛ وهي الطيور تفعل كما واألقدام، األيدي
من يتحرك أال عىل لكن تتحرك، وكأنها دائًما تبدو ثَمَّ ومن األخرى؛ نحو تطري

بُرمتها. الحيلة فستفسد وإال مكانه

الحديث الشكل عنها نشأ التي املظلمة، الكامريا عىل أخرى تجارب بورتا ديال أجرى
الضوء عليها يسقط محدبة، بعدسة مزود صندوق من تتكون وكانت الضوئي. للتصوير
يمكن وهكذا املظلم؛ التجويف يف أبيض سطح عىل الضوء وينعكس الساطع، الطبيعي
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من الغرفة هذه بداخل عما لديه فكرة وال مظلمة غرفة يف موجود شخص أي يظن أن
تمكَّن إضافية، مرآة وباستخدام مقلوبة. الصور كانت لو حتى سحر، يراه ما أن أشياء
مدهش أمر وهو األعىل، إىل صحيحة بصورة الصورة وضع يلف أن من بورت ديال
مصدر ووضع العدسات تكنولوجيا مجال يف التطور أدى عرش السابع القرن يف التأثري.
ا حقٍّ جديًرا كان ما اخرتاع إىل الزجاجية الرشائح وإنتاج املظلم الصندوق داخل ضوئي
املرسومة والعفاريت العظمية الهياكل صور عرض وكان السحري». «الفانوس باسم
السابع القرن سبعينيات من قصص ُرويت وقد ومثريًا. شائًعا أمًرا زجاجية رشائح عىل
هذه مشهد أمام دماؤهم «هربت الشجاعة منتهى يف أشخاًصا أن كيف تحكي عرش
السحري الفانوس عروض كانت عرش، الثامن القرن بحلول السحرية». والحيل األالعيب
أن يف غضاضة يجدون ال العروض هذه مؤدي بعض أن واضًحا وبدا املقاطعات، تجوب

«حقيقي». سحر أنها عىل يقدموها

السحر يحارب السحر

وَسَحرة الحواة اعتربوا ما كثريًا الصغرية والجرائم الترشد قضايا عن املسئولني أن رغم
ضارة، آفات ويعتربونهم بل الفقراء، سذاجة يستغلون محتالني واملهرجانات األسواق
حد عىل — كانوا فقد إيجابية؛ اجتماعية بوظيفة يقومون السحرة كانوا هؤالء فإن
تتفوق كانت الجماهريية عروضهم ألن الظالم» يف «شمعة مثل — آدي توماس تعبري
وكما «الخرافات». زيف فضح يف اليائسة املشككني كتابات أو الواعظني استنكارات عىل
فهي أيًضا»؛ بالثناء جديرة بل فحسب، مقبولة «ليست الحواة أالعيب فإن سكوت، يفرس
الرشيرة األخرى الحيل كشف يمكن وبهذا الحيلة، رس مكمن عن رصاحة تُعرب ما «دائًما
يلَق لم أنفسهم الحواة بوأه الذي التنوير نواب دور لكن أمرها.» وفضح املرشوعة وغري

بعده. وما عرش الثامن القرن أواخر من بدءًا إال حقيقيٍّا قبوًال
إعالناتهم يف يتخذون املسارح وسحرة بطونهم، من واملتكلمون الحواة، كان
بينما «الربوفيسور»، لقب بعضهم فتقلد الجماهري؛ معلمي دور وعروضهم وشهرتهم
تقديم متعهدي كانوا فقد رياضيات، وعلماء فالسفة بأنهم أنفسهم آخرون وصف
راني جون بطنه من واملتكلم االسكتلندي الساحر أعلن وقد للناس. «العقالني» الرتويح
يف رغبته عن — ١٨٠١ عام له جولة خالل أمريكا يف كبرية ضجة مثار أصبح الذي —
والساحرات باألشباح األحمق اإليمان يعتنقون يزالون ال من أعني فوق من الغشاوة «إزالة
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مطلع خالل أيًضا املرسح سحر أصبح وقد إلخ.» … الشيطاني واملس األرواح واستحضار
العامة العلمية القاعات يف رئيسيٍّا ترفيهيٍّا معلوماتيٍّا منتًجا يشكل عرش التاسع القرن
إنجلرتا يف كان شهرة العروض هذه أكثر تجارية. مرشوعات باعتبارها تقام كانت التي
السحرية، الخدع علم ترشح عروًضا يقدم بدأ الذي املتعددة، للفنون امللكي املعهد يف
الكيميائية والتفاعالت السحرية والفوانيس واملحركات الكهرباء عن عروضه جانب إىل
الوساطة «سحر» موضوع قدم عرش، التاسع القرن خمسينيات من وبدءًا والبرصيات.

لتقديمها. الثراء شديدة مادة ملحارضيه الروحانية
التاسع القرن ففي أيًضا؛ استعماريٍّا سياسيٍّا دوًرا الصليبيون َحرة السَّ لعب كما
والفرنسية، الربيطانية السلطات قلق أفريقيا شمال يف املرابطني أنشطة أثارت عرش،
يتمتعون كانوا إذ الربيطانية؛ السلطات قلق الهند يف الفقراء طائفة أنشطة أثارت كما
كانوا سحرية، قدرات من به يتمتعون بما الفتخارهم وبالنظر قوي، شعبي بإيمان
قررت ،١٨٥٦ عام ويف االستعماري. الحكم ضد املحتملة املقاومة نقاط إحدى يشكلون
املرابطني. لتقويضتأثري الغربي املرسح سحر تستخدم أن الجزائر يف الفرنسية السلطات
هودين روبرت يوجني جان الشهري الفرنيس الساحر هو ذلك يف املختار سالحها وكان
فن محرتف — ويز إريك لألمريكي إلهام مصدر بعد فيما صار الذي ،(١٨٠٥–١٨٧١)
الفرنيس الساحر أوضح وقد هوديني. اسم نفسه عىل أطلق الذي — القيود من التخلص

قائًال: الحًقا مهمته هودين

املرابطني حيل أن عرويض من العرب يفهم أن — رشيًدا أمًال — نأمل كنا
الحال بطبيعة هذا استلزم وقد … وبسيطة تافهة أطفال لعب سوى ليست
من هناك فليس السحر، ذكر ما إذا وأنه يشء، كل يف متفوقون أننا نظهر أن

مهارة. الفرنسيني يضاِرع أن يمكن

متعددة عروًضا — الغربية املسائية حلته يف املعهودة بأناقته — هودين قدم
هذه أكثر إحدى وكانت املرابطني. بعض بوضوح يشمل كان والذي الجزائري، للجمهور
طلًقا الساحر يتلقى أن تضمنت التي «البندقية» حيلة املنشود هدفه مع تماشيًا الحيل
يشء أي من أو فمه من يستخرج ثم الحارضين، ذهول وسط أذًى يمسه أن دون ناريٍّا
عىل ظاهرة بعالمة ُوسمت أن سبق والتي بها، ُرضب التي الطلقة جسده من قريب
من باالنزعاج تشعر السلطات كانت وقد البندقية. يف حشوها قبل الجمهور من مرأًى
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مماثلة لتجربة أنفسهم تعريض خالل من مناعتهم باستعراض املرابطني بعض قيام
املرابطني هؤالء أحد تحمس أن لهودين عرض أول خالل حدث وقد للشك. مثرية بصورة
مهارة رأى عندما الرهبة غمرته ما رسعان أنه إال عليه، النار بإطالق للتطوع املدَّعني
للعقالنية انتصاًرا باعتبارها هودين رحلة الصحافة استعرضت وقد الحقيقية. هودين
مواطنيهم.» وسط املرابطني سمعة انهارت «اليوم الصحف: إحدى وقالت االستعمارية،

النفيس الطب نظر وجهات أوىل

مونتني دي ميشيل الكاثوليكي الفرنيس املفكر مثل السحر يف املتشككون قال
السحرة البعض اتَّهم التي املذهلة السحرية األعمال القصصحول بأن (١٥٣٣–١٥٩٢)
يف — للسحر ممارستهن يف املشتبه الساحرات بعض بها اعرتفت والتي — بارتكابها
النساء من مجموعة زيارة بعد مونتني كتب فقد الخيال؛ نتاج تكون األحيان أغلب
ألصف كنت ما — الصدق وبكل — األمر نهاية «يف يقول: السحر بتهمة املدانات العجائز
يستحققن أنهن بذلك يقصد وهو الخربق.» زهرة وإنما السام، الشوكران نبات لهن
حالتهن «إن ليفي: تيتوس الروماني باملؤرخ مستشهًدا مونتني ويستطرد املوت. ال العالج
الهولندي الطبيب قدم وقد إجرامي.» سلوك إىل منه الجنون من نوع إىل أقرب تبدو
تمارسها التي الخدع أن إىل تذهب مفصلة نقاشات السحر» «عن كتابه يف فاير يوهان

وهالوس. تخيالت عن ناجمة السحرية بقدرتهن يتعلق فيما الساحرات
نباتات عن ناجمة الهذيانية الحاالت هذه بعض أن وغريهما بورتا وديال فاير اعتقد
تحضري يف يستخدمونها املدعني السحرة هؤالء أن يظنون البعض كان ومخدرة، سامة
السبب كانت التي — النباتات هذه أحد الشوكران ونبات — طقوسهم وممارسة مراهمهم
للسحر تعرضوا أنهم اعتقدوا الذين الناس يكون وقد عاليًا. بالتحليق إحساًسا منحهم يف
من أطعمت امرأة أن فاير يحكي إذ املخدرة؛ املواد هذه من — قصد دون — تناولوا قد
الجنون» من مس «أصابهم تناولوه أن وبعد الجاودار، طحني من خبًزا لديها يعملون
من تعاَفْوا الجاودار، خبز إطعامهم عن توقفت وحينما وعميق، ممتد سبات يف وغطوا
هو يعلمه يكن لم ما لكن الجاودار، وخبز األعراض هذه بني فاير ربط األعراض. هذه
الجاودار نبات عىل تنمو التي الفطريات تناولوا — األرجح عىل — العمال أن واملرأة
الهلوسة، تسبب التي الخصائص بعض عىل يحتوي الذي (األرجوت)، باسم واملعروفة
حمض أميد إيثيل بثنائي املعروف الهلوسة عقار العرشين القرن يف منه استُخرج والذي
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ترى التي الدعوات تفيش إىل الحقيقة هذه اكتشاف أدى وقد دي). إس (إل الليرسجيك
من التحرر وأوهام — السبت باجتماعات املعروفة — السحرة اجتماعات خياالت أن
الرئييس التفسري لكن باألرجوت. التسمم إىل جميًعا عزوها يمكن السحرة أيدي عىل املس
هو الشيطانية بالعربدة السحرة اعرتافات يربر الذي — جيًدا يدرك فاير كان كما —
اسكتلندا. ويف أوروبا يف السحر بممارسة املتهمات من الكثري له تعرضت الذي التعذيب
طرح خالل من السحرة، من سماعه الجالدون أراد ما القرسية االعرتافات انتزعت فقد

سماعها. السائل يريد التي باإلجابات توحي التي التوجيهية األسئلة
ويف بالسحر. لإليمان رئييس مصدر بالكآبة املعروفة الحالة أن وغريه فاير حدد
الحديث العرص أوائل يف ظهرت التي العقلية األمراض من الطبية الفئة هذه أن حني
وأدبي فلسفي منظور من أيًضا إليها ينظر كان فقد االكتئاب، اليوم عليه نطلق ما تشمل
االكتئاب، أعراض بعض لعالج يُستخدم الخربق نبات وكان أوسع. وروحي وقانوني
الفرد إصابة عىل قادرة أنها يُظن كان التي الرشيرة واألرواح الساحرات لدرء وأيًضا
من للكآبة عرضة أكثر — منهن العجائز سيما ال — النساء أن يُعتقد وكان بالكآبة.
بالشيطان، البائسة خياالتهن يف اْلتَقني بأنهن لالعتقاد عرضة أكثر وبالتايل غريهن؛
من بجريانهن رضًرا وألحقن الجنيات، مع ورقصن السبت، اجتماعات لحضور وطرن
للمصابني املريض «الخيال عن فصًال السحر» «عن فاير كتاب تضمن السحر. خالل

فيه: رشح بالكآبة»،

الكائنات مع عام بوجه يتشاركها غريبة أطياًفا املرء خيال يدرك أن يمكن كيف
يمكن وهكذا البرصي، العصب هو وسيط خالل من العقلية وحالته املرئية
التأكيد عىل باملوت التهديد مواجهة أمام املوهومات السيدات هؤالء تتجرأ أن
اإلطالق. عىل وجود لها يكن ولم الواقع، يف تُر لم أشياء فعلن أو رأين بأنهن

النساء بني الربط قوة من النفيس الطب مجال عزز عرش، التاسع القرن يف
مارتن جان الرائد الفرنيس النفيس الطبيب حلل فقد والسحر؛ العقيل واالضطراب
للسيدات العقلية لألمراض «سالبيرتير» مستشفى يف وزمالؤه (١٨٢٥–١٨٩٣) شاركو
والشعوذة املس عن املحكمة يف بالسحر املدانات روتها التي الروايات باريس؛ يف
وصفنه، ما بني واضحة تشابه أوجه فاكتشفوا بها، أحسسن التي النشوة ومشاعر
«االعتالل مفهوم نشأ وهكذا السيدات. من املريضات تعانيها التي واألعراض«الهيستريية»
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شاركو أشاد وقد الجنون. من نوًعا باعتبارها الشيطاني املس حالة أو الشيطاني»،
يجعله الذي األمر نفيس، طبيب أول باعتباره بفاير األوائل النفيس الطبي الوسط وأعضاء
الشيطاني، بالتدخل يؤمن كان نفسه فاير أن حقيقة أما بكثري. عرصه سبق طبيبًا
يجرَي أن اللياقة من كان فقد البرش، بأجساد الرضر إلحاق عىل الشياطني وبقدرة

تجاهلها.

أندريه للفنان ،(١٨٨٧) سالبيرتير» مستشفى يف رسيري «درس لوحة :2-3 شكل
مستشفى يف الهيسترييا مرض يرشح وهو شاركو اللوحة تصور .(١٨٥٧–١٩١٤) بروييه
«ملكة باسم املعروفة (١٨٥٩–١٩١٣) فيتمان بلونش املريضة حالة عىل «سالبيرتير»

الهيسترييا».2

بدرجة السحر عىل النفيس الطب طابع إلضفاء املبكرة املحاوالت هذه مشكلة إن
كي بصحتها آمن األشخاص من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن هي الواقع؛ يف وجوده تلغي تكاد
والخداع الوهم أساس عىل السحر بتجربة واملرور بالسحر، االعتقاد تربير يستطيع
التاسع القرن أطباء راح إذ والهيسترييا؛ والكآبة واملخدرات البرصية والخدع والسذاجة
عن نظريات ليصوغوا فردية عصبية تجارب من النتائج يستخلصون النفسيون عرش
مثرية أفكاًرا قدموا أنهم صحيح والجهل. الدين وليدة تحدث التي املجتمعية األمراض
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استكشاف يف التعمق يؤدَي أن األمل كان ثَمَّ ومن واقعية؛ تكن لم ذلك مع لكنها وجريئة،
إقناًعا. أكثر نتائج إىل الالوعي

فرويد

أعماق استكشاف صعيد عىل الغيبيات مجال يف (١٨٥٦–١٩٣٩) فرويد سيجموند برع
— املثال سبيل عىل — الساحرات بمحاكمات اهتمامه نجم وقد الخفية. اإلنساني العقل
بالنسبة إلهام مصدر كان الذي شاركو، مع «سالبيرتير» مستشفى يف دراسته فرتة عن
الحاالت توظيف أي االستعادي»، «العالج أسلوب املتعددة أعماله يف استخدم وقد لفرويد،
الذي الوظيفي النفيسلالختالل التحليل ألنواع والخالدة العاملية الطبيعة إلثبات التاريخية
لكن هذا. بنهجه كثريًا تأثرت الهيسترييا عىل دراساته أن شك وال املرىض. عىل يالحظه
الحاالت أن هي — فرويد به استخدمه الذي النحو عىل األقل عىل — األسلوب هذا مشكلة
عموم بالرضورة تمثل وال كبرية، بعناية منتقاة كانت للدراسة لتخضع اختريت التي
بني دمج والهيسترييا، للشعوذة دراسته يف أنه ذلك إىل يضاف هو. وصفها كما الحاالت
التي الساحرات اعرتافات أن كبري حدٍّ إىل وتجاهل املتهمات، الساحرات وحالة املس حالة
تكن لم إنها أي بالتعذيب؛ انتُزعت قد كانت الحالتني بني التشابه لتبيان عليها هو اعتمد
أن علينا ثَمَّ ومن املحققني؛ خيال نسج من بل الساحرات، خيال نسج من بالرضورة

يستكشف؟ فرويد كان الوعي أيَّ نسأل:
للسحر التطوري التصنيف من إطارها والدين السحر بشأن فرويد رؤى اتخذت
يف التصنيف بهذا اإليمان نجح وبالتايل، البدائية؛ الثقافة مراحل أقدم عن تعبري أنه عىل
أعماله يف فرويد كان ثقايف. منه أكثر نفيس شكل له كان وإن الحياة، قيد عىل البقاء
عىل — قال فقد الكلمات؛ بقوة يتعلق فيما خاصة تقيد، دون «السحر» مفردة يستخدم
نظراته من يتدفق كان «السحر أن شاركو مع أمضاها التي الفرتة عن — املثال سبيل
جوهريٍّا تفريًقا يفرق أن املفردة هذه تعريف محاولته تطلبت وقد صوته.» يف ويدوي
بني اإلشكالية اللغوية باملسافة دراية عىل كان أنه رغم و«السحر»، «الشعوذة» بني
من األرواح يف التأثري فن هي «باألساس فرويد نظر يف الشعوذة كانت وهكذا املفردتني.
مماثلة.» ظروف يف البرش مع املرء بها يتعامل التي الطريقة بنفس معها التعامل خالل
سيكولوجية أساليب ال خاصة إجراءات ويستخدم األرواح «يتجاهل فهو السحر أما
بدًال فالسحر التطوري؛ السلم درجات عىل الشعوذة سبق السحر فإن وهكذا معتادة.»
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العاطفية الحالة يف بجذوره يرضب كان االجتماعي، التفاعل يف بجذوره يرضب أن من
اجتماعية. عواقب من االرتباط هذا يخُل لم وإن بالنفس، ارتبط إنه أي الفردية:

مقاله يف تفاصيله أدق يف فرويد منظور من للسحر النفيس التحلييل التفسري اتضح
الشهري كتابه يف فصًال بعد فيما ظهر الذي لألفكار» الكلية والقدرة والسحر «اإلحيائية
وفريزر تايلور بي إي عمل عىل شديًدا اعتماًدا فرويد اعتمد .(١٩١٣) والحرام» «الطوطم
من أفكاره واستنتج والعلم، والدين السحر حول الجدل يف بدلوهم أدَلْوا ممن وغريهما
كبرية بثقة فرويد رصح فقد املحاكاة؛ عىل القائم والسحر املعدي السحر عن خطابهم
بمزيد الربط نظرية دراسة بمجرد للسحر شاٍف تفسري إىل التوصل السهل «من بأن
للسحر، املستعبدة البدائيني ذوات بني قارن بأن ذلك فعل وقد والعمق.» التفصيل من
إن وقال األطفال. عند املبكر والتطور عصبية بأمراض للمصابني العقلية العمليات وبني
أفراد اقتناع عىل قائم السحر فإن وهكذا مماثلة. نرجسية سمة أظهرت الثالث الفئات
باختصار؛ أمنياتهم. قوة يف املطلقة الثقة وعىل ألفكارهم، الكلية بالقدرة الفئات هذه
بشكل النظرية إطار ولوضع الواقع. عن بديًال األفكار فيه تحل للذات خداع السحر فإن
التطور يف أوديبية قبل عامة مرحلة السحر أن فرويد رأى — جموًحا أكثر أو — أرحب

والعقيل. الثقايف
تحليل أن األوىل العاملية الحرب بعد ما جيل من األنثروبولوجيا علماء من العديد رأى
الذي — (١٨٩١–١٩٥٣) روهايم جيزا املجري الباحث أكد وقد كبرية. قيمة ذو فرويد
للممارسات الجنسية الجوانب أهمية عىل — النفيس وللطب لألنثروبولوجيا ممارًسا كان
اإلحباط لحالتَي والرشجية الفمية الجوانب واستكشف فرويد، فعل مما أكثر السحرية
لنظريته؛ محوًرا بالطفل األم عالقة جعل فقد السحر، أصل عن أما الجنسية. واإلثارة
املبدأ انبعث كيف ووظيفته» السحر «أصل بعنوان وفاته بعد نُرش له مقال يف رشح فقد
رغباته تُشبع الذي الرضيع لدى املسيطرة القوية األفكار من والثابت األصيل السحري
تفسري يمكن النحو هذا وعىل األم؛ تجاوب خالل من الكالمية قبل وما الكالمية ة املعربِّ
فرويد، رؤية عن ابتعد وبالتايل التطوري؛ النموذج قالب عن روهايم خرج التعاويذ.
من أسايس عنرص وإنما للبدائية، امتداًدا ليس وأنه تحررية، نفسية قوة السحر أن ورأى

نشاط». ألي املبدئية و«املرحلة الفكر عنارص
علماء جانب من الجد محمل عىل النفسية التحليلية روهايم أفكار تؤخذ لم
مالينوفسكي كان الفرويدية. النظرية مع مالينوفسكي تعامل عكس عىل األنثروبولوجيا،
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هذه وإسقاطه اإلنساني، للسلوك الجنسية النفسية فرويد بأفكار كبري حدٍّ إىل مقتنًعا
الفكري املسار رؤية يف اختلفا ومالينوفسكي فرويد لكن البعيد. املايض عىل األفكار
عرص يف الزوال إىل سينتهي والدين السحر «وهم» بأن مقتنًعا فرويد كان فقد والثقايف؛
اإلنسانية، الحالة من رضوري جزء والسحر الدين أن يرى مالينوفسكي كان بينما العلم،
نعترب «إننا والدين»: والعلم «السحر مقاله يف كتب وكما واملستقبل. والحارض املايض يف
الحمق تجسد فيه نرى أن بد ال أننا وأعتقد املهمة. األنشطة لكل ثابتًا ملحًقا السحر

لألمل.» السامي

الخرايف الفكر

مع التعامل من «الخرافة» فئة مع التعامل يف ارتياًحا أكثر النفس علماء كان ما غالبًا
«الرؤية نوع من األنثروبولوجية املفاهيم مع عموًما يتعاملوا لم فهم «السحر»؛ فئة
بياجيه جان كان للطفل. العقيل بالتطور صلة ذات كانت إذا إال السحرية» العاملية
سلسلة يف راح وقد النفس. علم مجاالت من املجال هذا يف رائًدا (١٨٩٦–١٩٨٠)
املادية، السببية للعالقة تفسريهم وكيفية واملنطق للواقع األطفال تصور تتناول كتب
لهذا نعود وسوف متعددة. وإحيائية سحرية فكرية مراحل عرب تطورهم يستكشف

األخري. الفصل يف السحري» «التفكري بشأن البحث
يتعلق فيما «الخرافة» عن للتحدث النفس علماء تفضيل وراء أسباب عدة هناك
أن عىل الحرص كل حريص مجال إىل ينتمون أنهم إىل فبالنظر البالغني؛ بمعتقدات
نحو عىل — تشري وصف كلمة استخدام يفضلون كانوا فقد علم؛ أنه عىل قبوله يتم
من مجموعة إىل — «السحر» لكلمة الشائع الثقايف االستخدام يفعله مما وضوًحا أكثر
بطالنًا «باطلة — جاهودا جوستاف النفس عالم تعبري حد عىل — كانت التي املعتقدات
لكن شاذ. نفيس سلوك عن يعرب بها اإليمان فإن ذلك عىل وبناءً لإلثبات.» وقابًال واضًحا
جيًدا يدرك كان — (١٩٦٩) الخرافة» «سيكولوجيا املهم العمل ألَّف الذي — جاهودا
ما «دائًما نفسه الزيف ذلك وأن زيفها، برهنة العلم عىل تصعب «الخرافات» بعض أن
حديث علماني سياق يف الخرافة تعريف فإن لذا معني»؛ معريف بوضع صلة ذا يكون
املصطلحني باستخدام األمر ينتهي ما وكثريًا نفسه. السحر إبهام مبهًما يكون أن يمكن
هو الخرافة مفهوم يكون عندما حتى النفس، علم نصوص يف مرادفني باعتبارهما

الرئييس. العنوان
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إذ النفس؛ علم أبحاث بطبيعة يتعلق «الخرافات» مع التعامل وراء ثاٍن سبب َة ثَمَّ
أداة النفس علماء يعتربها ولكي اإليمان. سيكولوجية لفهم مهمة أداة االستبيانات تشكل
من عليهم مطروح هو ما املستجيبون أو العينة أفراد يفهم أن للغاية املهم فمن ناجحة
«خرافة»، كلمة تعنيه ملا مشرتك أسايس فهم الناس لدى يوجد الخرافة، حالة ويف أسئلة.
ال «السحر»، عن السؤال يكون حينما لكن خرافيٍّا. سلوًكا يعد أن يمكن عما عامة وفكرة
املستوى لهذا ووفًقا — لذا املقصود؛ هو السحر من نوع أي بشأن االرتباك يسود أن بد
أن املرجح من وحينئٍذ بالخرافات؟» تؤمن «هل الشخص: نسأل أن يجب — القاعدي
لو عليها لنحصل كنا التي تلك من بكثري داللة وأكثر أكرب «نعم» ب إجابة عىل نحصل
ما غالبًا النفسية االستطالعات أن ذلك إىل يضاف بالسحر؟» تؤمن «هل السؤال: كان
واسع نطاق عىل عليها املتعارف الشائعة» «الخرافات من محدودة مجموعة عىل تركز
والذي منها، الغرض حيث من معقدة غري بأنها تتسم والتي وأديان، وبلدان ثقافات عرب
عىل تدق هل مثل: أسئلة فتطرح الحظ. تعثر وتجنب الحظ حسن ضمان عموًما يكون
تفسري أظهر وقد إصبعيك؟ تعقد هل أو الساللم؟ تحت امليش تتجنب هل أو الخشب؟
وبضعف الفرد لدى القلق بمستويات مرتبط «الخرايف» االعتقاد أن األسئلة هذه نتائج
غالبًا أنها هو االستبيانات، هذه يشوب واحد عيب َة ثَمَّ لكْن النفيس. التكيف عىل القدرة
البعض ذهب وقد الحظ». سوء يجلب مرآة كرس «إن نوع من السلبية بالخرافات تهتم ما
الحظ، تجلب التي التعاويذ ارتداء مثل اإليجابية، للخرافات االستقصائية الدراسات أن إىل

مختلف. نفيس تشخيص إىل تؤدي نتائج عن تسفر أن شأنها من
النفيس. واالضطراب والطقوس السحري التفكري بني الروابط بعض هناك بالطبع
بهذا املصابون يقوم إذ ذلك؛ عىل مثال أوضح القهري الوسوايس االضطراب ولعل
بنمطية يتسمون أو مغلق، الباب أن من التحقق مثل: متكررة، بأنشطة االضطراب
يؤدَي أن من لخوفهم نظًرا بالرصيف املوجودة الرشوخ فوق امليش عدم مثل: التجنب
سوء يتخذ األحيان بعض يف الطالع. سوء من نوع إىل الطقوس بهذه التزامهم عدم
َلِكِن محدد. غري يكون ما كثريًا لكنه العائلة، أفراد أحد وفاة مثل محددة، صورة الطالع
طالعهم. حسن لتعزيز بطقوسهم يقومون ال القهري الوسواس باضطراب املصابون
األمراض من شكل بأنها تفسريها يمكن ال — النفسيني األطباء منظور من — والخرافات

وممارسات. معتقدات صورة عىل للغاية شائعة ألنها وذلك عام؛ بوجٍه النفسية
يف له، املبهم رهم وتصوُّ والسحر النفس علماء بني الضمنية العالقة إيجاز يمكن
املجال هذا يف االستخدام شائعة أداة فهناك «الروحانيات»؛ أو «الخوارق» دراسة لغة
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يف تطويره تم الذي بالخوارق» اإليمان «مقياس يف تتمثل النفسية البحوث مجاالت من
الحادي القرن من األول العقد أوائل يف للتنقيح خضع ثم العرشين، القرن ثمانينيات
بالخوارق» اإليمان «مقياس منظور من الخارقة للظواهر العميل والتعريف والعرشين.
والسحر العلم»، تحدد التي األساسية املبادئ عىل تخرج «قد — حقيقية كانت إذا — أنها
«السحر» لفئة وجود ال أعاله، املذكورة لألسباب لكن نفسه. النحو عىل تعريفه يمكن
مع تتماىش بحيث ُوضعت التي الصينية نسخته يف أو بالخوارق»، اإليمان «مقياس يف
التقليدي، الديني االعتقاد هي: سبًعا فئات املقياس هذا ويشمل مختلفة. ثقافية معتقدات
واالستبصار. العادية، غري الحياة وأشكال والروحانية، والخرافة، والشعوذة، والتخاطر،
«السحر كان إذا عما يسأل والذي املقياس، هذا يف بالسحر املتعلق الوحيد والسؤال
االستدالل من الهدف أن ويبدو «الشعوذة». من ثانويٍّا فرًعا يشكل ا»؛ حقٍّ موجوًدا األسود
بالعمل باإليمان مرتبط ثَمَّ ومن رش؛ األسود» «السحر أن مفادها بنتيجة الخروج هو
من املنقحة النسخة يف دعمه جرى السحر مفهوم أن لالهتمام املثري واألمر الشيطاني.
بسحر باإليمان متعلَقني األصيل املقياس يف عنَرصين استبدال جرى إذ املقياس؛ هذا
هذين أحد محل حل وقد عديدة. لثقافات بالنسبة مألوًفا ليس املفهوم هذا ألن «الفودو»
عىل سحر إلقاء يمكن والتعزيم، التعاويذ استخدام خالل «من التالية: العبارة العنرصين
اآلن. سنرى كما العالم، مستوى عىل فهمها يمكن عبارة شك دون وهذه األشخاص.»

هوامش

(1) © 2011 The British Library Board.
(2) © Faculty of Medicine, Lyon/The Bridgeman Art Library.
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الرابع الفصل

السحر كتابة

معظم أوردت وقد والدين. السحر بني عليها املتنازع الحدود أحد الكلمة قوة تمثل
ما «السحر» إىل القرآن أشار فقد السحر؛ ذكر العالم يف املوجودة املقدسة النصوص
— املرصية اإلسالمية اإلرشادية الكتيبات ألحد وفًقا — سياقات يف مرة ستني من يقرب
إىل إشارة ٤٨ وهناك الذهول». وإحداث االنتباه جذب إىل والشاذ الغريب من «ترتاوح
اليهودية واألعراف القوانني مجموعتَي إحدى يشكِّل الذي البابيل، التلمود يف ُحددت التمائم
أثارت سحرية، ممارسات إىل عديدة إشارات والجديد القديم العهدان ويحوي القديمة.
يعتمد األديان، هذه ويف املسيحية. الديانة بدايات ومنذ اليهودية الديانة يف جدًال تفسرياتها
وتابعيهم. األنبياء ألحاديث املدون السجل أي املكتوبة، الكلمة عىل كليٍّا اعتماًدا السند
خالل لكن ذاته. حد يف العبادة أشكال من شكًال يعد وتجميعها األقوال هذه وحيازة
النصوص من نسًخا امتلكوا من هم فقط األشخاص من قلة الديانات، هذه تاريخ معظم
النسخ لهذه الوصول كان ثَمَّ ومن لقراءتها؛ يؤهلهم الذي العلم عن ناهيك املقدسة،
«األيدي يف املقدسة النصوص أن يُعتقد كان فقد األحيان؛ أغلب يف عمد عن وذلك محدوًدا،
السحر ملساندة تُستخدم أن ويمكن والرتجمة، التأويل لسوء تتعرض أن يمكن الخطأ»

السحر. لعمل تُستخدم أن أيًضا ويمكن َحرة، والسَّ

النصوصالدينية استخدام

يمكن وكيف «سحر»؟ أو «رشك» إىل مباحة عبادة من القرآنية اآليات تالوة تتحول متى
الحركة توجهه الذي االتهام هو هذا سحرية؟ بطرق القرآن استخدام دون الحيلولة
إنتاج جرى وقد القرآن. من آيات تالوة تكرارهم خالل من بفعله للصوفية الوهابية
يف للقرآن «الصحيح» االستخدام لكيفية الناس عامة تهدي التي اإلرشادات من العديد



السحر

البتار «الصارم بايل السالم عبد بن وحيد الشيخ وكتاب والحماية. واالستشفاء الجن درء
العديد خالل من انترش الذي املعارصة اإلرشادات هذه أحد األرشار» َحرة للسَّ التصدي يف
زهيدة وإنجليزية فرنسية طبعات يف أيًضا ونُرش العربي، العالم عرب اإلصدارات من
الوهابي، املذهب يعتنق دين عالم وبايل أوسع. نطاق عىل تعاليمه نرش بهدف الثمن
البتار» «الصارم كتابه ويقدم والجن. السحر بمكافحة تتعلق متعددة مؤلفات وضع
واملرض والجنون الجنسية املشكالت عن فضًال الحاسدة، العني مع التعامل بشأن النصح
الشيطاني، الفعل عىل قائم السحر بأن تماًما مقتنع وبايل السحر. عن الناجمة والكوابيس
خالل من وليس القرآن، خالل من إال ملكافحته سبيل ال السحر أن عىل يربهن أن ويريد
ممارسو يعاَقب أن عام بوجه املقبول من إن ويقول َحرة. للسَّ أو املضاد للسحر اللجوء
فعالج بالسحر؛ املصاب الفرد عالج أي «النُّرشة»، من نوعان وهناك باملوت. السحر
السحر عالج أما الشيطان، عمل من مثًال بالجن االستعانة خالل من بالسحر السحر

مباح. فهو بالقرآن
طرق أنه عىل إليه يُنظر أن يمكن فيما واسع نطاق عىل القرآن يُستخدم ذلك، رغم
ملكافحة القرآن فاتحة تالوة املعالجني الشيوخ بعض يستخدم فمثًال، صحيحة. غري
جسده يدهنون ثم املصاب عىل الكلمات ينفثون بحيث الجسد؛ عىل املؤذية األرواح تأثري
القرن لعالم النبي»، «طب عنوانه الشهرية االستشفاء كتب أحد أورد وقد باللعاب.
وأن سبق بماء املرىض يغتسل أن عىل تعتمد رقية السيوطي، الدين جالل عرش الخامس
النبي من املقربني الصحابة أحد أن إىل يشري السيوطي لكن القرآن. من آيات عليه تُليت
يف املسلمة املجتمعات بعض تلجأ ذلك، ومع رجس. بأنها املمارسة هذه وصف محمد
عليه املقروءة املاء لرشب مماثلة ملمارسات — دارفور يف «بريتي» قبيلة مثل — أفريقيا
«فاكيس» باسم يُعرفون — «بريتي» ال من معالجون شيوخ فهناك القرآن؛ من آيات
«املسح» طقوس يمارسون صاروا ثم وحفظوه، القرآن مدارس ارتادوا قد كانوا —
عىل — املرض لطبيعة وفًقا يختارونها التي — القرآنية اآليات بعض يكتبون فهم هذه؛
ذلك بعد اآليات هذه تغسل ثم العربي، والصمغ السخام من مصنوع بحرب خشبي لوح
العني رضر لدرء املستخدمة الكلمات هي هذه فمثًال، يتناولها. كي للمريض وتُعطى

الحاسدة:

أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
َمُد﴾ الصَّ ﴿هللاُ
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يُوَلْد﴾ َوَلْم يَلِْد ﴿َلْم
أََحٌد﴾. ُكُفًوا لَُّه يَُكن ﴿َوَلْم

والوقاية؛ العالج بخالف أخرى سحرية ألغراض أيًضا القرآن يُستخدم أن ويمكن
سور من الثالثة السورة من التاسعة اآلية كتابة مثًال املدفون الكنز اكتشاف يتطلب إذ
أبيضصغري ديك رقبة يف تُعلق ورقة عىل والتسعني، الخامسة السورة آيات وكل القرآن،
التايل، اليوم يف مات ثم معني موضع عند وقف فإذا الديك، يطلق ثم العرف، مزدوج

املوضع. ذلك يف مدفون الكنز أن يعني فهذا
أكثر — املقدسة «الفيدا» كتب من الرابع الكتاب — «آثارفافيدا» يعترب الهند، يف
االستشفاء يف — املرء نظر وجهة عىل يعتمد هذا — إيذاءً أو قيمة الهندوسية املصادر
بشأن املعهود الجدل خالل من «آثارفافيدا» ال بشأن النقاش تشكل وقد بالسحر. والوقاية
النصوص أقدم تكون أن بد ال أنها وتكراًرا مراًرا تردد حيث والعلم؛ والدين السحر
٧٣٠ من يقرب ما يحوي فهو وترانيم؛ تعاويذ من تحويه ما إىل بالنظر «الفيدية»
الشعرية، والتمائم لالستشفاء، وترانيم الرشيرة، األرواح طرد تعاويذ بني تنوعت تعويذة
وطول الصحة ولجلب والشياطني، األمراض لدرء مصاحبة أخرى طقوس إىل باإلضافة
أوجه من العديد وهناك املعركة. ميدان يف واملساندة الحظ، سوء من والوقاية العمر،
البحر حضارات من السحر نصوص يف املوجودة والتعاويذ التعاويذ هذه بني التشابه
املثال سبيل عىل — فيها نجد إذ الوسطى؛ القرون وأوروبا القديمة املتوسط األبيض
يف الحال هي وكما البالغية. واألسئلة الطقيس، للتكرار واللجوء املتجانس»، «السحر —
من للوقاية عام بوجه قوية وسيلة باعتباره الحديد باستخدام يوىص األوروبية، التقاليد
والشياطني اآللهة من يحىص ال عدد باألمراض اإلصابة يف ويتسبب الرشيرة. األرواح
أو كتمائم إما االستشفاء نباتات استخدام السحرية التعاويذ من كثري وتتطلب واألرواح.
حدٍّ إىل البسيطة التعاويذ إحدى ييل وفيما الرشيرة. األرواح وطرد التطهري بهدف حرقها

الرش: لدرء ما

يف بأذًى، الرش أيها تمسني ال القوي! أيها بنا رحمتك الرش؛ أيها أمِض دعني
السعادة! عالم

أن عىس الطريق. مفرتق يف عنك فسنرحل الرش، أيها عنا ترحل لم وإذا
آخر! (إنسانًا) الرش يتعقب
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من بأذاه يصيب أن عىس عني! األلف ذو الخالد (الرش) عنا يبعد أن عىس
نكره! من بسحرك ترضب بالتأكيد فإنك نكره،

عىل الفيدية، للنصوص بالنسبة محورية بأهمية يتمتع ال «آثارفافيدا» كتاب لكن
أو رفضه يمكن ثَمَّ ومن اإلسالمي؛ القرآن أو املسيحي املقدس الكتاب وضع عكس
الثالثة «الفيدا» كتب أهمية من التقويض بالرضورة ذلك يعنَي أن دون تجاهله حتى
الهندوسية العقيدة عىل عقالني طابع إلضفاء حمالت يشنون الذين أولئك ويعترب األخرى.
الثقايف: الهند تاريخ عن الحديثة الكتب أحد ويوضح للسحر. خبيثًا مصدًرا «آثارفافيدا»
والشعوذة السحر عىل األحمق باعتمادها — تحل سحرية عقيدة يحوي آثارفافيدا «إن

النقية.» الفيدية العقيدة محل —
التي البوذية، سوترا» «داراني نصوص إىل أيًضا اإلشارة الصدد هذا يف وتجدر
غرار وعىل امليالديني. والخامس الرابع القرنني يف الوسطى العصور يف الصني يف أُلِّفت
البوذية للنصوص بالنسبة شك محل هذه التعاويذ كتب كانت لطاملا «آثارفافيدا»،
يحوي الذي التكريس» «كتاب أو تشينج» تينج «كوان مثًال الكتب هذه من التقليدية.
ألًفا ٧٢ ال «تعاويذ مثل: عناوين تحت — سحرية وصفة أي — «سوترا» عرشة اثنتي
هذه وتُستخدم عقدة»، املائة ذات األرواح ملوك من وقائية و«تعاويذ األرواح» ملوك من
ولعمل واملنازل، املقابر وحماية لألمراض، املسبب الجان وطرد الطالع قراءة يف التعاويذ
والشمس القمر آلهة دَعْوا أناًسا أن الكتاب هذا يف جاء وقد أيًضا. السحرية األعمال
األسحار؛ أنواع جميع تحقيق أجل من معهم ميثاق «عقد إىل األشجار وشياطني والجبال
التي والتعاويذ األحجبة وصاغوا تمثلهم، دًمى وصنعوا األشخاص، أسماء فاستخدموا
وقائية قًوى له نفسه النص أن املعتقد من كان وقد بل بالسحر.» مسهم إىل تهدف

طبيعية.
األشخاص من مجموعة املسيحي الجديد العهد ويف اليهودية التوراة يف يوجد
َة وثَمَّ املجويس. وسيمون وسليمان، موىس، مثل: السحرية باملعرفة مرتبطة صارت التي
وكتب قبطية سحرية تعاويذ فهناك للدهشة؛ إثارة أكثر للسحر أخرى مزعومة مصادر

ييل: بما تبدأ تعويذة التعاويذ، هذه بني ومن العذراء. مريم إىل منسوبة

أن يوم (يف) العذراء مريم تلتها (التي) والعرشون الحادية الصالة هي هذه
بسالم، علة، وكل مرض كل وتلعن العدو، قوى كل تخمد إنها النوم. يف راحت

آمني.
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من مقاطع يف األوىل امليالدية للقرون تعود كثرية أمثلة عىل العثور ويمكن
والتسعون الحادي فاملزمور وقائية؛ ألغراض أو لالستشفاء تُتىل القديم التوراة/العهد
مخطوطة وتحوي الشيطان، من لالستعاذة يُستخدم كان لطاملا — املثال سبيل عىل —
السحرية االستخدامات من طويلة قائمة الجيماتريا»، «سفر عرش، الرابع للقرن تعود
سفر من ٤٩ : ١٨ اآلية بقراءة الليل يف للحماية تويص فهي املقدس؛ الكتاب من آليات
هي وكذلك مرئية. غري حالة إىل ل للتحوُّ نفسه السفر من ١٩ : ١١ اآلية وقراءة التكوين،
قوة من املقدسة الكلمات هذه تحويه بما تتعلق أدلة تنترش حيث للقرآن؛ بالنسبة الحال
طحيلم»، «شيموش سفر هو وعراقة شعبية اليهودية النصوص أكثر أحد ولعل خفية.
الفاعلة القوة بشأن تعليمات السفر هذا يقدم األوىل. األلفية أواخر إىل يعود ربما الذي
خالص شأنها من وبالتايل، الرب؛ أسماء من مؤلفة كلها «التوراة أن ويدَّعي للمزامري،

ووقايته.» اإلنسان
أن يمكن أوروبا، ففي املادي؛ شكله يف قوة ذا أيًضا املسيحي املقدس الكتاب كان
لعالج منه صفحات تناول أو ليًال، للحماية طلبًا الوسائد تحت به االحتفاظ يف ذلك نرى
لعبته الذي الدور كان وقد التنبؤ. طقوس مختِلف يف استخدامه عىل عالوًة األمراض،
أيٍّ يف األساطري أهمية يفوق رئيسيٍّا دوًرا السحر توليد يف املسيحية واألبوكريفا األساطري
نصوص وهي — األبوكريفا شكلت فقد مقدسة؛ كتب عىل تقوم التي األخرى األديان من
شخصيات حياة بالتفصيل تَعرض لكنها الكنائس باعرتاف تحظى ال مسيحية وقصص
يف واسع نطاق عىل انترشت التي الواقية للتعاويذ أساًسا — وأقوالهم املقدس الكتاب
— وتتضمن العرشين. القرن وحتى الوسطى العصور من بدءًا أوروبا أنحاء جميع
كاسبار الغربية: املسيحية تسميهم الذين — الثالثة الحكماء أقوال — املثال سبيل عىل
ما غالبًا املقدس. الكتاب يف ال األبوكريفا يف ذكرهم يرد الذين — وبالتازار وملكيور
الناس كان بوهيميا ويف والرُّقى، التعاويذ كتابات يف الحكماء هؤالء أسماء ذكر يرد
أكثر ولعل للحماية. طلبًا األبواب عىل بالطباشري أسمائهم من األوىل الحروف يكتبون
يُزعم التي املقدسة أو السماوية الرسائل يف يتمثل األبوكريفي السحر عىل املثرية األمثلة
جنوب الواقعة الرها ملك ٥٠م) عام تُويفِّ (الذي الخامس أبجر امللك إىل يسوع من أنها
ألف مرور بعد ظلت ولكنها امليالدي، الرابع للقرن الرسائل هذه تاريخ ويعود تركيا.
يف الجنود جيوب يف وتُحفظ اإلنجليز العمال أكواخ جدران فوق تُلصق عام وخمسمائة

للحماية. طلبًا األوىل العاملية الحرب خنادق
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واألحجبة التمائم

والتمائم األحجبة لصنع املقدسة النصوص تُستخدم الكتب عىل القائمة األديان جميع يف
ل يفعِّ أن الساحر من يُطلب ما وعادًة الطالع. وحسن والعالج للحماية طلبًا تُرتدى التي
البابلية التمائم أن تبنيَّ وقد علم. من لديه ما أو الفطرية قوته خالل من إما العملية، هذه
األوىل األلفية من مبكر لوقت تاريخها يعود والتي الصلصال، عىل املنقوشة املسمارية
الطاعون، من البيوت تحمَي كي وإيزوم» وإيرا «مردوخ لآللهة دعوات كانت امليالد؛ قبل
يعود التي والفوىض)، الطاعون (إلهة «إيرا» الشعرية امللحمة من ا مستمدٍّ أغلبها وكان
منها: مثال ييل وفيما امليالد. قبل ٨٠٠ عام حوايل إىل شذراتها من تبقى ما أول تاريخ

الطرقات، بيده من يا إيزوم بأًسا، اآللهة أشد يا إيرا اآللهة، أحكم يا مردوخ
(اسم أنا بي، رحمتكم يُضاهون، ال الذين األبطال أيها السبعة، اآللهة أيتها
هذه يف الوباء، هذا من الخاضع، عبدكم الخاص)، (إلهه ابن الشخص)
أتغنى ولسوف الجبار، إيرا … طاعون من إيرا، غضب من البلية، هذه الكارثة،

املستقبل. يف الوقت طوال البرشية ألبناء وحمدكم بتسبيحكم

التمائم من مماثلة أمثلة وروما واليونان ملرص القديمة الحضارات من ُسجلت وقد
واألحجار. والجلد والرصاص والصلصال واألواني الربدي ورق عىل األدبية

األسطح عىل وإنما للكلمات، املقدسة القوة عىل فقط تتوقف التمائم فعالية تكن لم
الربشمان، ورق عىل تُكتب القرآنية اآليات كانت فقد أيًضا؛ عليها تُكتب كانت التي
والخبز اإلبل وعظام األبيض واملوسلني والحجارة والحديد والنحاس الفضة عن فضًال
أيًضا؛ سحرية أهمية املستخدمة الكتابة أداة لنوع وكان األغنام. وأكتاف املخمر غري
واملسك والزعفران والعسل النعناع عصري مثل: لسوائل مميزة خواص هناك كانت فقد
ذلك يف شأنه ذاته، حد يف كأحجبة يُستخدم — يزال وال — القرآن وكان الورد. وماء
النساء عن َحرة السَّ أذى رش ليدرأ الوسادة تحت يوضع كان إذ املقدس؛ الكتاب شأن
يُعلق فيض أو ذهبي صندوق يف منه الصغر بالغة طبعات تُحفظ وكانت املخاض، أثناء
القرآن من الصغر بالغة طبعات عىل العثور يمكن واليوم، للحماية. طلبًا الرقبة حول

الحوادث. من للحماية الخلفية نوافذها أو السيارات عدادات لوحات فوق موضوعة
ترشح متعثرة، عربية بلغة املكتوبة النصوص من مجموعة ُجلبت ،١٨٢٦ عام يف
إىل أفريقيا غرب يف «أشانتي» إلمرباطورية غينيا ساحل من قرآنية تمائم صنع كيفية
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صارت خاللها من التي العملية عن نادًرا أرشيًفا النصوص هذه تشكل الدنمارك.
السحرية القوة تقدِّر الشفهي، بالنقل تتعلم التي اإلسالمية، غري األفريقية املجتمعات
الشمال. من بالدهم يأتون كانوا الذين التجار يد عىل عليه تعرَّفوا الذي للقرآن املكتوبة

ييل: بما عسكرية ألغراض تُستخدم التي التمائم إحدى وتنصح

وينبغي وعاء، يف يغسله ثم ييل ما يكتب أن الحرب يف النرص يريد من عىل
آية اكتب ذلك. بعد به الجسم يُغسل ثم فيه، والفضة الذهب بعض وضع
وافعل مرة، ثالثمائة الكوثر سورة أيًضا واكتب مرة، ألف عرش اثني الكريس

نواياك. عىل الناس يطَّلع أن دون رسية يف هذا كل

وبائعي «األشانتي» شعب بني تبادلها جرى الذهب من كبرية كميات أن شك ال
املمارسات من األصليني السكان لرصيد مكمًال تشكل كانت التي القرآنية، التمائم

عنه. بديًال وليست السحرية
واملسيحيني املسلمني السكان من كبري عدد فيها يعيش التي — نيجرييا تشكل واآلن،
نفسها؛ السحرية لألغراض املقدس والكتاب القرآن استخدام كيفية عىل جيًدا مثاًال —
«مايدوجوري» بلدة سوق زوار أحد صادف أن حدث العرشين، القرن ثالثينيات ففي
من قطع عىل مكتوبة القرآن من مقاطع يبيع كان تمائم بائع نيجرييا شمال الواقعة
الثعابني، أو العقارب من للحماية املرء يرتديَها كي جلدية أكياس يف ومحفوظة الورق،
الشمالية املناطق يف املاشية مداواة عن حديثة استقصائية دراسة وهناك عدو. أي رمح أو
أفادوا االستقصاء أسئلة عليهم ُطرحت الذين الرعاة من ٪٣٥ أن تُظهر نيجرييا من
آيات بتعليق أو حيواناتهم عىل منه آيات بقراءة إما للحماية، القرآن يستخدمون بأنهم
ثمانينيات مطلع يف أجريت دراسة أن فسنرى الجنوب، إىل انتقلنا وإذا عليها. منه مكتوبة
كيف أظهرت نيجرييا جنوب يف تعيش التي «إبيبيو» قبيلة سكان عىل العرشين القرن
نرشت وقد واألحجبة. التمائم يف املقدس الكتاب استخدام املسيحي الغربي التبشري عزز
وهي — األمريكية الحياة» دراسة «زمالة منظمة تصدرها التي الشهرية «فيث» مجلة
املقدس الكتاب بمقاطع قوائم — كونيتيكت والية ومقرها ١٩٣٩ عام تأسست منظمة
عىل كتابتها طريق عن السحر، من للحماية «إبيبيو» قبيلة أفراد يستخدمها التي الفعالة
ذات مماثلة تمائم رشاء جرى وقد مقدسة. حيوانات جلود من املصنع الربشمان ورق
بالربيد، السحرية املؤن لبيع شيكاجو رشكة من عربية شبه أو املقدس الكتاب من أصول
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ويليام الغيبيات مجال يف املتخصص األعمال رجل العرشين القرن أوائل يف أسسها التي
نيجرييا. غرب يف بلدات عدة يف وكالء الرشكة لهذه كان وقد دلورانس. لوران

بالطبع، استخداًما. وأكثرها اليهودية التمائم أشهر هي «املزوزا» الباب تمائم ولعل
علبة من تتألف وهي وقائي. سحر أنها عىل تُفرسَّ أو تُستخَدم أن منها الغرض ليس
تحوي الربشمان ورق من لفافة بداخلها محفوظة السرياميك، أو املعدن أو الخشب من
أسماء (أحد اي» «شدَّ كلمة اآلخر الوجه وعىل وجهيها، أحد عىل التثنية سفر من مقطعني
«مزوزا» (كلمة للمنزل الرئييس املدخل باب ِعضادة عىل وتُعلق القدير)، ومعناه الرب،
أعمال من عمًال هذا يمثل الالهوتية، النظر وجهة من الباب). ِعضادة باألساس: تعني
فيها يغادرون مرة كل يف بالتزاماتهم اليهود تذكري عىل ويساعد املجتمعية، الوحدة
اليهود من كبري عدد استخدمها فقد العملية، املمارسة يف أما يدخلونها. أو منازلهم
األرواح تدرأ واقية تميمة أنها عىل — الوسطى العصور حاخامات بعض فيهم بما —
تضاف كانت األحيان، بعض ويف املنزل. عن بعيًدا فيهم املرغوب واألشخاصغري الرشيرة
أدلة وهناك السحرية. خواصها تعزيز بغرض املزوزا إىل مالئكة وأسماء غامضة عالمات
الوسطى القرون فرتة خالل «املزوزا»، اقتناء يلتمسون كانوا مسيحيني هناك أن إىل تشري

قوية. تمائم باعتبارها الحديث، العرص وبداية
األمراض. درء بغرض املزامري ومن التوراة من أجزاءً يحملون البعض كان كما
املرىض، ملداواة التوراة من كلمات استخدام اليهودية) القوانني (أي «الهاالكا» وتحظر
املرض «منع» بغرض باستخدامها تسمح لكنها حياة، سينقذ استخدامها كان إذا إال
يف التوراة من وعبارات كلمات من األوىل األحرف استخدام أجازوا الحاخامات لكن والرش.
الحروف من اختصارات تحمل التي التمائم استخدام ظهور إىل هذا أدَّى املرىض؛ مداواة
املزمور من باماي» يازي «إيبكا ذلك عىل القوية األمثلة أحد مقدسة. عربية لكلمات األوىل
مرضاه من عدًدا بأن إرسائييل طبيب أفاد العرشين، القرن تسعينيات مطلع يف .٧ ،٦٩

محرتفون. تمائم بائعو يصنعها التي التمائم هذه مثل يرتدون كانوا
تُقرأ التي املتناظرة والكلمات مربعات، شكل يف املكتوبة الكلمات أن أيًضا يُعتقد كان
«باتر مثل مقدسة كلمات قوامها يكون التي التصحيفي الجناس وأشكال وعكًسا، طرًدا
إنقاصها أو الكلمة زيادة وكانت األخرى. هي فعالية لها السموات) يف الذي (أبانا نوسرت»
ولم السحرية الثقافات من العديد يف عليها ُعثر التي األحجبة من وشائًعا قديًما مظهًرا
إنقاص عىل القائمة التعويذة هو ذلك عىل األمثلة أشهر مقدسة. نصوص عىل تعتمد تكن

«أ». بالحرف ينتهي مثلثي شكٍل يف تُخط ما عادًة التي «أبراكادابرا»، كلمة
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أبراكادابرا
أبراكادابر
أبراكاداب
أبراكادا
أبراكاد
أبراكا
أبراك
أبرا
أبر
أب
أ

عىل يحملونها الناس وكان تميمة، يف التعويذة هذه يستخدمون الرومان كان
ظلت ثم ،١٦٦٥ عام لندن مدينة الطاعون اجتياح فرتة إبَّان الورق من قصاصات
لتتحول قوتها تخرس أن قبل العرشين، القرن يف األوروبي الشعبي السحر يف تُستخدم

واملزاح. الفكاهة سبيل عىل تُستخدم عادية كلمة إىل
من مشتقة أنها إىل يذهب اقرتاًحا هناك أن مع غامًضا، يزال ال الكلمة أصل لكن
من كبري عدد القرون مرِّ عىل صيغ وقد املبارك). (اسم دابارا» براكا «ها العربية العبارة
السحر بعضكتب حوت فقد تدريجيٍّا؛ إنقاصالحروف فيها يجري التي األخرى الطالسم
«كاليماريس». الغامضة الكلمة من متناقًصا مثلثًا عرش التاسع القرن يف الدنماركية
الذي — (١٧٧٢–١٨١٠) ناشمان الغامض األوكراني الحاخام أتباع يستخدم واليوم،
واقية تمائم — كبرية بشعبية تحظى حج وجهة بأوكرانيا أومان مدينة يف رضيحه صار
النحو عىل التعويذة وتكون مرقده. مكان وعىل يسافر) تعني «نا» (كلمة اسمه عىل تعتمد
هذه رؤية ويمكن «مي-أومان». ثم «ناشمان»، ثم «ناشما»، ثم «ناش»، ثم «نا» التايل:
عام. بوجه الطالع وحسن السالمة لضمان إرسائيل يف ومبانَي سيارات تزين الصيغة

بعينها عربية أو عربية حروًفا َة ثَمَّ أن يُعتقد إذ الحريف؛ السحر إىل يقودنا وهذا
وتُقرأ التوراة تُدرس الرسمية، العبادة ويف الطاقة. تجذب أنها أو بالطاقة مشبعة
مقدستان. لغتان فإنهما وبالتايل، العربية؛ باللغة ويقرأ القرآن يُدرس وكذلك بالعربية،
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وال األم، لغتهم العربية اللغة تكون ال الذين املسلمني لدى املفهوم هذا قوة وتزداد
الحروف أن يُعتقد أن املستغرب غري من ثَمَّ، ومن القرآن؛ خالل من إال معها يتفاعلون
عاش الذي — خلدون ابن املسلم العربي العاِلم تناول وقد سحرية. بخصائص تحظى
ا خاصٍّ ارتباًطا مرتبًطا كان الذي الحريف، السحر موضوع — عرش الرابع القرن يف
حرف لكل إن «السيمياء». أو الطبيعي، السحر أشكال من شكًال باعتباره بالصوفية،
وكل العالم.» يف املوجودة األرسار «تشمل روحية قوة والعرشين الثمانية األحرف من
املنسوبة الحروف كانت ثم، ومن األربعة؛ العنارص من واحد إىل يُنسب كان منها حرف
العربية الحروف األفارقة املرابطون يستخدم واليوم، الحمى. عالج يف تُستخدم املاء إىل

مقلوبة. أو معكوسة ويكتبونها السحر، بعالمات فيخلطونها تعاويذهم، يف
الغربي، السحري الرتاث يف أكرب بشكل اليهودية «الكاباال» يف الحرف قوة تُشتَهر
العصور يف فرنسا وجنوب إسبانيا يف اليهود علماء يد عىل للتطوير خضعت أن بعد
مفاهيم عىل تعتمد كانت التي — الوسطى القرون يف «الكاباال» تقاليد وكانت الوسطى.
أنه يُزعم نص من مستوحاة — عام بألف ذلك قبل اليهودية العقيدة يف بارزة باطنية
«كتاب أو «زوهار»، سفر اسمه الباطني) السحر يف مألوف موضوع (وهذا اكتشافه أعيَد
وقد عرش. الثالث القرن إسبانيا يف والعربية اآلرامية باللغة ن دوِّ والذي النور»، سطوع
القرن حاخامات أحد تأليف من أنه ليون دي (موىس) موشيه الكتاب هذا مروج ادَّعى
ويقدم بالشكوك. محاط ادِّعاء وهو الرومانية، فلسطني يف عاشوا الذين امليالدي الثاني
فهي «الكاباال» أما للعبادة. ساميًا استخداًما ويلهم للتوراة باطنيٍّا تفسريًا «زوهار»
حرًفا والعرشين االثنني استخدام هو «ممارسة» باعتبارها يميزها ما أهم لكن معقدة،
وتمثيل خفي معنًى منها حرف فلكل ساكنة). الحروف (كل العربية األبجدية حروف من
يمكن فهمهما، وبمجرد العالم. بناء ولبنات الخالقة الرب قوة تمثل فإنها ومًعا عددي؛
البعض ويرى الروحي. واالنسجام الحكمة لبلوغ شتى وتراتيب تراكيب يف استخدامهما
الربانية االنبعاثات تسخري أجل من السحرية، الطالسم يف استخدامهما املمكن من أن
الفلسفة إىل أيًضا «الكاباال» ممارسات ترسبت وقد عملية. نتائج إلحراز األرواح وعالم
لذلك، ونتيجة عرش؛ السادس القرن خالل املحدث األفالطوني والسحر املسيحية الغيبية
مخطوطات من كبري عدد صفحات يف مبعثرة وزائفة حقيقية عربية حروًفا نرى أن يمكن

بعده. وما النهضة عرص منذ تنترش بدأت التي املطبوعة، وكتبه السحر
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املكتوبة العربية والحروف بمتلقيها. لعنة إلحاق منها الغرض ماليزية تعويذة :1-4 شكل
الغامضة.1 الجان بلغة مكتوبة تعاويذ عن عبارة البرشي الشكل حول

السحر كتب

الكلمات يرى الذي للمفهوم بالنسبة الدينية النصوص أهمية اآلن حتى استكشفنا
وما القديمة العصور منذ لكن سحريٍّا. عمًال باعتبارها والكتابة سحرية باعتبارها
كانت التي السحرية واألرسار والتمائم والتعاويذ للطقوس تجميعات انترشت بعدها،
أنها عىل تصنيفها يمكن ما التجميعات هذه ومن الرسمية، العقيدة حدود خارج تعمل
أو الشياطني أو املالئكة أو لآللهة وابتهاالت تعاويذ عىل اشتملت ألنها «مخطوطات»
مثل لوصف الدارج االستخدام مجال يدخل لم «مخطوطة» وصف لكن األخرى. األرواح
يف واسع نطاق عىل اعتُمد ثَمَّ ومن عرش؛ الثامن القرن يف فرنسا يف إال الكتب هذه
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هذه مثل وكانت عربية. ورموز حروف عليها فضية يد شكل عىل سورية تميمة :2-4 شكل
عليها ويطلق فاطمة، يد أو «خمسة»، العربية الثقافات يف عليها يُطلق التي — التميمة
األوسط والرشق أفريقيا شمال يف طويل وقت منذ تُستخدم — مريم يد أو «حامش»، اليهود

الحاسدة.2 العني رش لدرء

أساطري استخدام كيفية لكشف سعت التي السحر كتب أيًضا وهناك اإلنجليزي. األدب
الطبيعي السحر شكيل كال تحوي «املخطوطات» كانت ما غالبًا الغيبية. الطبيعي العالم

والروحاني.
فقد القديمة؛ العصور من مبكرة فرتة إىل هذه السحر أدلة أو كتيبات أصل ويعود
األثرية املواقع يف الصلصال ألواح عىل مدونة والتعاويذ الطالسم من مجموعات عىل ُعثر
وكان امليالد. قبل األوىل األلفية من األوىل للقرون تاريخها يعود التي األوسط، الرشق يف
ويف جديدة. أدبية تقنيات إضافة عىل يعتمد الحق تطور من الكتيبات هذه شهدته ما
مزيًجا شكل الذي األمر بخواصسحرية، مشبعة الجديدة التقنيات صارت نفسه، الوقت
النصوص من أمتار لف إمكانية الكتابة يف الربدي ورق استخدام أتاح وهكذا قويٍّا.
إرشادية سحر كتيبات حفظ أتاح وهذا متنقل؛ معلومات سجل إىل وتحويلها املكتوبة
شخص بمقدور وبات التالية. لألجيال نقلها عن فضًال وإيضاحية، ومتسلسلة متماسكة
أيًضا الربدي أتاح وقد ونقله. املرتاكمة السحرية املعرفة من كامل متن ترميز فقط واحد
السحري. التأثري تحقيق أجل من املختلفة الخواص ذي الحرب أنواع مختِلف استخدام
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الثالثة األلفية إىل يعود مبكر وقت منذ الكتابة يف اآلخر هو استُخدم قد الجلد كان
كان والذي — الحيوانات جلود من الربشمان ورق تصنيع لكن مرص، يف امليالد قبل
إال يتطور لم — بكثري أفضل كتابة سطح إىل الجلد لتحويل تعقيًدا أكثر إجراءً يتطلب
دلتا يف ينبت نبات من يُصنع الربدي ورق كان حني ويف امليالد. قبل الثالث القرن خالل
جغرافية أو بيئية عوائق أي هناك تكن لم — الربدي نبات — نفسه االسم ويحمل النيل
الناحية فمن السحر؛ ممارسة أمام جديدة آفاًقا هذا فتح الربشمان. إنتاج دون تَُحول
الفردية الصفحات وخياطة الربشمان، ورق جانبي كال عىل الكتابة تسنت العملية،
حجًما؛ أصغر محمولة وحدات يف املعلومات من أكرب قدر تخزين أمكن ثَمَّ ومن ببعضها؛
وعىل الدين عىل ثوري تأثري األمر لهذا كان ولقد السحر. كتب وُولدت اللف تقنية ففنيت
تعتمدان اللتني — واإلسالمية املسيحية الديانتني انتشار نجاح اعتمد فقد أيًضا؛ السحر
الكتاب انتشار صار رأينا، وكما الربشمان. ورق من املصنوعة الكتب عىل — التبشري عىل
أتباع. الديانتني لهاتني كان حيثما السحرية املمارسات من أصيًال جزءًا والقرآن املقدس
تُصنع بالرضورة تكن لم أنها ولو أخرى، قديمة أدبية ثقافات يف السحر كتب توجد
أمثلة قبل من رضبنا وقد معينة. ديانات يف مقدسة ألفكار نتيجة الربشمان ورق من
ويقدم البوذية. سوترا» و«داراني الهندوسية «آثارفافيدا» مثل: «دينية» نصوص عىل
تي» هو شوي بلدة «تقاويم أو — اليومية» «الدفاتر عليها أُطلق ملا اآلثار علماء اكتشاف
املتحاربة» املمالك «حقبة نهاية يف الصني يف السحر عن ثاقبة نظرة ١٩٧٥ عام يف —
املكتوبة القانونية النصوص من عدد وسط عليها ُعثر وقد امليالد، قبل الثالث القرن إبَّان
يف امليالد قبل ٢٢٠ عام حوايل إىل تاريخها يرجع مقربة داخل الخيزران قصاصات عىل
الفلكية التوصيات من مزيًجا الدفاتر هذه تحوي هوبي. مقاطعة يف تي، هو شوي بلدة
الصيني الشعبي الدين يف لألشباح املهم الدور عن النقاب وتكشف والسحرية، والتنبُّئية

ييل: ما منها معها، للتعامل تعاويذ وتقدم البدائي،

ويلهو الزوج عىل يسيطر وكان ليًال، املرء منزل عىل باستمرار كلب تردد إذا
شبح. شكل يف متنكر مقدس كلب فهو به، اإلمساك يتسنى وال الزوجة مع

األمر. هذا سيُنهي فهذا وتناوله؛ اشوه ثم … توت شجرة بلحاء ائت

وتأثريها ونطاقها عددها يف املخطوطات توسعت بعده، وما عرش الثاني القرن منذ
املسيحية املمالك يف األديرة كانت املتوسط. األبيض البحر وعالم أوروبا أنحاء عرب الثقايف
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العصور نهاية نحو لها. سوق أكرب الدين رجال وكان والنسخ، اإلنتاج مراكز تشكل
زيادة إىل والطب القانون مهنتَي نطاق اتساع أدَّى عرش، الخامس القرن يف الوسطى،
استخدام مع الالتينية، باللغة تقريبًا جميعها كانت التي املخطوطات قراء قاعدة اتساع
«كتاب مثل: عناوين تحمل كتب السحر كتب بني من وكان واليونانية. للعربية محدود
لسليمان، املنسوب البارز» و«الفن وصورها»، وحروفها ومداراتها الكواكب مالئكة
زائفة أسماء إىل السحر كتب نََسَب أنَّ يالحظ طيبة». ملك لهونوريوس املحلَّف و«الكتاب
الوسطى، العصور يف كبرية علمية شخصيات نالت فقد لها؛ مميزة سمة كان طاملا
رشًفا كولونيا؛ من ماجنوس ألربت األملاني ومعارصه اإلنجليزي، بيكون روجر مثل:
أدب يف أما السميهما. والطبيعي الشيطاني السحر عن كتب نََسِب يف تمثَّل مشبوًها
طقوس تضمن الذي الحكيم»، «غاية هو تأثريًا النصوص أكثر كان فقد العربي، السحر
بأنهما يوصفا أن يمكن ممن اثنني مؤلفات عن فضًال النجوم، وسحر األرواح استحضار
القرن يف عاش الذي البوني عيل بن ألحمد املعارف» «شمس بالفعل: حقيقيني عاملني
القرن يف عاش الذي الكندي يوسف أبو العراقي املنجم الساحر ومؤلفات عرش، الثالث
القيمة هائل مخزونًا األوروبيني والسحرة للدارسني بالنسبة مؤلفاته كانت الذي التاسع،

القديم. الغيبي اليوناني الفكر من
زال فقد السحر؛ أدب لرتاث مهمة مالمح طمس إىل السحرية املعرفة طباعة أدت
التجميع، ثم اليد بخط للنسخ الغامضة الخالبة العملية سمة كان الذي املميز الطابع
وعىل لها. حاجة ال مبالغة يعد قدسية وذات خاصة كتابة وسوائل أقالم استخدام وبات
لظهور األوىل األيام منذ ممكنة كانت الجودة عايل الربشمان عىل الطباعة أن من الرغم
كبري لقدر ومستهلًكا مكلًفا يعد كان ذلك فإن عرش، الخامس القرن أواخر يف الطباعة
قطع من إال يُصنع يكاد ال الزمن ذلك يف املطبوعة الكتب يف الورق كان فقد الوقت؛ من
وإن للسحر، األدبي الرتاث وقوة تأثري تقتل لم الطباعة لكن والقطني. الكتاني النسيج
عدد تمكني خالل من الرتاث هذا يف ثورة أحدثت بأنها القول فيمكن تأثري، من لها كان
وصار منتقاة. قلة عىل حكًرا ما يوًما كان الذي السحر عالم دخول من الُقرَّاء من أكرب
كذاك — الطبيعي السحر كتب كانت إذ قبل؛ من يكن لم كما تجارية فرصة السحر
بدأت ثم مبكر. وقت منذ بيًعا الكتب أفضل بني من — ماجنوس ألربت إىل املنسوب
أجريبا. كورنيليوس مثل النهضة، عرص يف األملان الغيبيات فالسفة أعمال للنور تخرج
شهد الذي هو — التنوير» «عرص عليه يطلق ما قلب أو — عرش الثامن القرن لكن
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زهيدة املحظورة الكتب آالف تدفقت فرنسا، ويف األدبي. السحر تاريخ يف جماهريية ثورة
أيدي إىل مرة ألول طريقها ووجدت املطابع، من والطقيس الطبيعي السحر عن الثمن
الكربى»، «املخطوطة سمعة، املخطوطات أسوأ إحدى أن بالذكر الجدير ومن الفقراء.
أن الفرنسية الطبعات لهذه َر وُقدِّ الشيطان. استحضار كيفية توضح تعليمات تقدم
يف الفرنسية واملستعمرات األملانية واألرايض وإيطاليا إسبانيا إىل طريقها بعد فيما تجد

الكاريبي. ومنطقة الهندي املحيط
رخيصة طبعات يف عديدة مرات طحيلم» «شيموش سفر ظهر أخرى، أماكن يف
إدراجه بسبب أمريكا يف أوسع انتشاًرا استخدامه وحقق عرش، الثامن القرن أواخر منذ
أفريقيا، شمال يف والسابع». السادس موىس «كتابا عليه يُطَلق كان ملا أملانية ترجمة يف
شكل يف قرون لعدة واسع نطاق عىل انترش الذي — للسيوطي النبي» «طب كتاب حقق
طبعات يف إصداره خالل من عرش التاسع القرن يف بكثري أوسع انتشاًرا — مخطوطة
تناول مثل: — التمائم وصنع التداوي بشأن القرآنية وصاياه وصلت وهكذا رخيصة؛
واألذى السحر لدرء اإلفطار يف النبي) لدى املفضلة (الثمار العجوة من تمرات سبع
القاهرة يف منه طبعات عدة نُرشت إذ الناس؛ من أوسع جمهور إىل — اليوم طوال
اإلصدارات كانت وكذلك عرش. التاسع القرن وثمانينيات سبعينيات يف وبومباي وطهران
املوجودة األكشاك يف تُباع للبوني الكربى» املعارف «شمس كتاب من الشعبية املطبوعة
الحصول إمكانية اتساع من الرغم عىل لكن واليمن. مرص إىل املغرب من الشوارع يف
كتب استخدام عىل القدرة أن يُعتقد ظل السحر، عن الثمن زهيدة املؤلفات هذه مثل عىل

غريهم. دون املوهوبني األفراد بعض عىل باألساس حكر بنجاح السحر

هوامش

(1) © Wellcome Library, London.
(2) © Pitt Rivers Museum, University of Oxford.
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السحر ممارسة

يؤديَه أن بد ال وجود، له يكون ولكي عمًال، السحر يعترب شعبية نظر وجهة من
ولكن الحاسدة)، العني حالة يف (كما قصد دون ذلك يكون األحيان بعض يف أشخاص،
يف الذي السحر وهذا شخص، أي يؤديَه أن يمكن السحر وبعض عمًدا. يكون عام بوجه
املعرفة؛ أو َحرة السَّ أو الدين عىل يعتمد ال لكونه ملموًسا انتشاًرا منترش الجميع متناول
لم لكنني والجماعات. األرس داخل شفهيٍّا آلخر شخص من به املتعلقة املعرفة تمرر إذ
تكن لم — الحارض يف أو املايض يف — العالم يف مكان أي يف حضارة أي عن أسمع
التمتع مجرد يكن لم السابق، الفصل نهاية يف أملحت وكما متخصصني. لوجود بحاجة

السحر. ممارسة يف للنجاح الالزمة الوحيدة الصفة هو السحرية باملعرفة

عاملية مقارنات

من متشابهة سحرية ممارسات عىل أمثلة أقدم الصفحات مئات أكتب أن يمكنني
من الكثري عىل العثور يمكن إذ الزمن؛ مدى عىل العالم أنحاء شتى من حضارات
التمثيل ثم ألشخاص تماثيل إنشاء التشابه هذا عىل الجيدة األمثلة من ولعل األمثلة.
حضارات آثار يف لذلك أمثلة عىل اآلثار علماء عثر إذ بهم؛ األذى إلحاق بغرض بها
السابق، الفصل يف رأينا كما قروسطي صيني نص يف ذكره ورد وقد القديم، العالم
يف أيًضا عنه الكثري ن وُدوِّ أوروبا، يف الساحرات محاكمات سجالت يف وصفه جاء كما
«فودو» دمية مثل رمزية مكانة املمارسة هذه تبوأت واليوم، واألمريكتني. وآسيا أفريقيا
غموًضا أكثر آخر مثال َة ثَمَّ الدبابيس. فيها تُغَرز ثم تجاريٍّا منتًجا باعتبارها تُباع التي
الهند يف املسلمون يستخدمها طريقة َة فثَمَّ اللصوص؛ عن للكشف يُماَرس بطقس يتعلق
بعد الورق، من قصاصات عىل فيهم املشتبه األشخاص أسماء الساحر يكتب أن تتضمن
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عجينة مع خلطها طريق عن كبسوالت أو كرات إىل ل وتُحوَّ القصاصات هذه تُربم ذلك
قبل املاء سطح عىل تطفو كرة أول تكون ماء، به وعاء يف إسقاطها وعند الطحني. من
كانت مماثلة طريقة عن أخباًرا ونجد اللص. اسم بداخلها تحوي التي هي نظرياتها

الصلصال. من بكرات تغطى األسماء وكانت الوسطى، القرون يف إنجلرتا يف تُماَرس
هناك أن إىل تشري هل تعني؟ ماذا لكن رائعة، العاملية التشابهات هذه أن شك ال
واملمارسات الثقافة يف تكوينية فرتة إىل تعود والطقوس املمارسات من أساسية مجموعة
تايلور أمثال إليه خلص ما هو تحديًدا هذا التاريخ؟ قبل ما حقبة يف البرشية الدينية
البدائية. الثقافة عن نظرياتهم أساسها عىل شيدوا التي املقارنات هي وهذه وفريزر،
بناء أعادوا ومنها العالم، أنحاء جميع يف مماثلة وعادات طقوًسا آخرون حدد وباملثل،
لكن األم. األرض أو الشمس عبادة مثل: ديانة، أول وراء األسايس املفهوم اعتربوه ما
عما فضًال االجتماعية، العلوم مجال يف األوىل النظريات هذه تقويض جرى رأينا، كما
املعلومات من الهائل الرصيد من نشأت أخرى قيمة مفاهيم لكن استدالالت. من دعمها
إليه توصل فيما تَمثَّل املفاهيم هذه أحد الباحثون. جمعها التي املقارنة اإلثنوغرافية

السحر. عنارص من أساسيٍّا عنًرصا يشكل التجانس قانون أن من فريزر
لألفكار. األسايس االرتباط من ا مستمدٍّ ا عامٍّ ً مبدأ يمثل املتجانس السحر أن شك وال
مثاًال تشكِّل الفودو ودمية مسبِّباتها»، تشبه «النتائج أن يعني — صوره أبسط يف — وهو
ذلك فسيسفر املعنية، ضحيتك تمثِّل التي الدمية ساق يف الدبابيس غرزت فإذا ذلك؛ عىل
بالعمى. ضحيتك فستصاب الدمية، عني يف الدبابيس غرزت وإذا بالعرج، إصابتها عن
يف الصور استخدام عىل أُطِلق وقد نفسها، بالطريقة والتصوير الرسم استُخدم وقد
القديم اليوناني املصطلح من مستَمد محاكاة ووصف السحرية»، «املحاكاة الغرض هذا
الفلسفي بمعناه األول املقام يف يُستخدم كان والذي «التقليد»، يعني الذي mimesis
علماء استخدم فقد السحر، صعيد عىل أما املادي. العالم عن الفني للتعبري يشري الذي
التحكم وإنما الواقع، عن التعبري فقط «ليس محاولة لوصف املصطلح هذا األنثروبولوجيا

صورته.» خالل من أيًضا فيه
التجانس قانون أن من إليه ذهب ملا املفرط لتعصبه فريزر موس مارسيل انتقد
الصليب ارتداء يكون أن يمكن ماذا املطاف، نهاية ففي الدين. وليس للسحر مميزة سمة
ا محقٍّ موس كان متجانس؟ ارتباط عن يعرب ترصًفا يكن لم إن الصليب رشم أو املسيحي
األمثلة ذلك، ومع السحرية. الطقوس لكل تفسريًا يقدم ال التجانس أن مالحظته يف أيًضا
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من مسماًرا، ١٣ فيه مغروز النضيج) (الطني «الرتاكوتا» من صغري تمثال :1-5 شكل
ِقْدر داخل موضوًعا ُوجد وقد الرابع. أو الثالث للقرن تاريخها يعود مرصية تماثيل مجموعة
الجان.1 معونة تنشد املحبة الستجالب تعويذة عليه منقوشة الرصاص من لوح مع خزفية

فتفسري تُحَىص؛ وال تَُعد ال الحارض من أو املايض من سواء التجانس عن تعربِّ التي
خاطفة نظرة ألقينا وإذا التجانس. ارتباط عىل منه كبري قدر يف يعتمد مثًال األحالم
فسنجده القديمة، العصور حقبة ألواخر تاريخه يعود الذي األحالم» «تفسري مرجع عىل
مهنتك»، أو تجارتك زوال تشهد فسوف موتى، بأشخاص تحلم كنت «إذا بأنه: يخربنا
عاريًا تجلس بأنك حلمت وإذا األعداء»، بها سيتسبب إصابات عن تعرب الدبابري، «ورؤية

أمالكك.» منك تُنتزع «فسوف
كوال» «بيال لوادي األصليني السكان لدى املتجانس السحر عىل أمثلة نرى أن ويمكن
دب فرو يُلُقون السكان كان فقد الهادي؛ املحيط عىل املطل الكندي الساحل عىل الواقع
أطراف األنثى الرضيعة عىل توضع كانت بينما أقوياء، يصريوا كي الذكور من ع الرُّضَّ عىل
بالسمة تتمتع وهي تكرب كي — كدًحا الحيوانات أكثر وهو — لتوه مات لقندس دافئة
بوجه بالرش مرتبًطا العقرب فكان والحارض، املايض يف العربية الثقافات يف أما نفسها.
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طريق عن الوقاية الستجالب قوة باعتباره أيًضا يُستخدم كان قاتًال لكونه لكن عام،
من وتُصنع عقارب شكل عىل تُصنع التي التمائم، يعلقون الناس كان ثَمَّ ومن التجانس؛
أيًضا. الحاسدة والعني األخرى العقارب إلبعاد البيوت مداخل وفوق الجسم عىل الخرز،
بذور من كمادة باستخدام يويص البيطار ابن األندليس عرش الثالث القرن طبيب وكان

العقارب. لدغات لعالج — العقرب ذيل وبذوره أوراقه تشبه — معني نبات
منذ كبري حدٍّ إىل باألعشاب العالج عليه اعتمد الذي «العالمات» نهج أيًضا هناك
يتسم نبات ألي الخارجي املظهر أن إىل النهج هذا ويذهب بعدها، وما القديمة العصور
ظل وقد عالجية. خصائص من له ما إىل تشري — لونه أو شكله يف — مميزة بخاصية
ما بفضل وذلك عرش، الثامن القرن حتى األوروبي الطب من أصيًال جزءًا النهج هذا
الرومانيني الطبيبني الطبية: للنظرية املؤسسني األبوين جانب من تأييد من به حظي
أن يُعتقد كان وهكذا، (١٢٩–٢٠٠م). وجالينوس ٤٠–٩٠م) (حوايل ديسقوريدوس
بسبب الكبد ألمراض مفيدة — اسمها يوحي كما — الرمادية الطحلبية الكبد حشيشة
كبقلة الصفراء الزهور ذات النباتات أن يُعتقد وكان والشكل، اللون يف الكبد مع تشابهها
تُضفي التي الريقان، عليها يُطَلق التي للحالة مضادة الصباغني) (عروق الخطاطيف
الطبيعي السحر جوانب أحد العالمات مذهب اعتبار ويمكن اصفرار. مسحة الجلد عىل
باعتباره سحري غري جانب أيًضا له لكنه الطبيعة، يف الخفية الخصائص يستكشف ألنه

املثلية. املعالجة لطب ينتمي
أيًضا. التاريخ قبل ما مرحلة فن معنى لتفسري املتجانس السحر مفهوم استُخدم
مثًال — فريزر ذكر فقد ذلك؛ إىل تشري ال املوجودة التشابهات الفن؟ أجل من فنٍّا كان هل
عدد زيادة يحاولون «الوارامونجا» قبيلة من األصليون األسرتاليون السكان كان كيف —
باعتبارهما وبيضها يعرضدهونها الواقع، أرض عىل يمثلها رسم طريق عن اإلمو طيور
البعض يعتمر ثم ويتغنَّْون الرسم حول يجلسون الرجال وكان ثمنًا. أجزائها أعىل من
صغري. ورأس طويلة رقبة من الطائر هذا به يتسم ما يحاكوا كي للرأس غطاءً منهم
يعود الذي األوروبي الكهوف بفن املمارسات هذه تُقارن أن املعقول من بدا حينئٍذ
رسم وراء من الغرض أن بدا فقد صيد؛ مشاهد من عنه يعربِّ وما الحجري للعرص
عدد زيادة هو — حمل حالة يف تصوَّر ربما التي — املاموث وأفيال والغزالن الخيول
عمليات يف النجاح تعزيز أو الثمار، وجامعو الصيادون عليها يُقبل التي الحيوانات هذه
لكن تهديد، من تمثله ما تقليل هو الخطرية الحيوانات تصوير الغرضمن وكان الصيد.
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— املثال سبيل عىل — النقاد أشار إذ األخرية؛ العقود يف تقويضها جرى التفسريات هذه
املؤكد فمن الصيد، غرض يخدم متجانس سحر إىل تشري الفنانني نية كانت لو أنه إىل
خصوبة صوروا ولكانوا الرماح، أو بالسهام مصابة الحيوانات سريسمون كانوا أنهم
املتجانس السحر حجة تَنَْهْر لم ذلك، ومع ومبارشة؛ وضوًحا أكثر نحٍو عىل الحيوانات
ضمني مفهوم وجود الصخري الفن عىل أُجريت التي الدراسات مشكالت بني فمن كليٍّا.
الفن مظاهر أن صحيح «بدائية». ثقافة من جزء الصخري الفن كل أن يرى رصيح أو
الرضوري غري من لكن مماثلة، مالمح تتشارك قد العالم أنحاء جميع يف الصخري
التي الصخري الفن لوحات من بعًضا أن ذلك إىل يضاف نفسه. املعنى تتشارك أن
بينما السنني، من مئات بضع عن عمرها يزيد ال الثمار وجمع الصيد عمليات تصور
والية يف الصخري الفن عن دراسات وهناك سنة. ألف ٤٠ عىل يزيد اآلخر البعض عمر
يف مماثلة تناظرات ُوجدت آخر، شكل عىل سهًما يطلق شكًال يصور الذي كاليفورنيا،
السحر بممارسة تتعلق نفسها املنطقة يف األصليني أمريكا لسكان اإلثنوغرافية السجالت

الصورة. طريق عن
األشياء أن يرى الذي التجانس، قانون جوانب من آخر جانبًا املعدي السحر يعد كما
التقليدي واملثال بينها. الصلة بهذه تحتفظ ما وقٍت يف بعضها مع صلة عىل كانت التي
شعر وضع فإن شخًصا ما كلٌب عقر إذا أنه يُعتقد كان حيث الكلب؛ شعر هو ذلك عىل
العثور ويمكن الكلب. داء يعالج أن شأنه من العضة جرح عىل الجاني الكلب هذا من
يف مسمار وضع بأن يؤمن الربيطاني الشعبي فاملعتقد األخرى؛ األمثلة من العديد عىل
عىل الحصول بأن تؤمن أخرى فكرة َة وثَمَّ سحره. يبطل أن شأنه من الساحر لقدم طبعة
الشخص؛ هذا عىل التأثري تمنحك أن يمكن جسمه من أثٍر أو ما شخٍص مالبس من يشء
أو اإلنسان شعر من يشء يقع أن من الثقافات من الكثري يف مخاوف هناك ثَمَّ ومن
خادم عن قصة العرشين القرن أربعينيات يف ليبرييا يف ُسجلت وقد رشيرة. أيٍد يف أسنانه
أعادها ثم املبرشين أحد مهمالت سلة من األظافر قصاصات جميع بعناية يلتقط أخذ
هناك ألن وهذا األذى؛ به يُلحق أن بذلك يستطيع لن أحًدا أن له يؤكد وهو فخوًرا، إليه
ثم منها، تخلَّص التي مالبسه من أو العدو شعر من يشء يؤخذ أن تتضمن ممارسة
الغرض هو القتل يكن لم التعاويذ. بعض عليها تُتىل ثم حفرة يف تُدفن أو شجرة يف تُخبأ
سوء من معاناته تتكرر أو عمله يف يفشل بحيث املسحور إعاقة وإنما السحر هذا من
من شيئًا املحقق» الروحي «الوسيط عليه يُطَلق من يَطلب الغربية، الدول ويف الحظ.
روحه. مع للتواصل استبصاره تنشيط من يتمكن كي املفقود أو امليت الشخص مالبس
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العديد يف شاع املعدي السحر أعمال من عمل السحر طريق عن املرض ونقل
ألسباب املرء بها يُصاب التي األمراض أن يُعتقد كان إذ والحارض؛ املايض ثقافات من
لعالج الوحيدة الوسيلة كانت ثم ومن عليها؛ القضاء يمكن ال للطبيعة خارقة أو طبيعية
أحد ويف الطقوس. بعض ممارسة خالل من آخرين ألشخاص تمريرها هي األمراض
من طريقة وهناك املحدود». «الخري نظرية عىل آخر مثاًال الفكرة هذه تشكل الجوانب،
حبة «خذ التايل: النحو عىل البثور عالج كيفية جيًدا توضح الشمالية كاروالينا والية
عند الكيس وضع كيس يف ضعها ثم البثور، بها افرك ثم واقطعها أيرلندية بطاطس
إنموزر جوزيف كان الكيس.» يلتقط من أول إىل لتذهب بثورك وستختفي طرق، مفرتق
فريزر يضع أن قبل التجانس» «خرافات حول فصل األمراضيف نقل موضوع ناقش قد
مرض عالج عىل التايل هولنديٍّا مثاًال إنموزر ورضب بعقود. املتجانس السحر عن نظريته

ييل: كما وكان املالريا، أو الربداء

عتيقة، صفصاف شجرة إىل الباكر الصباح يف فليذهب املالريا، يعاِن من
أُلقي العتيقة! أيتها الخري «صباح ويقول: أفرعها أحد يف ثالثًا عقًدا وليعقد
رسيًعا. ينسحب أن عليه ذلك بعد العتيقة!» أيتها البارد الجميل الصباح عليك

آخر؛ شخص أي إىل املرض نقل الرضوري من يكن لم الطقس، هذا من يتضح كما
يجنب أن يمكن الحيوانات إىل نقله أو الجاري باملاء الجسم عن املرض غسل ألن وذلك

للمجتمع. املعادية السلوكيات هذه املرء

املحرتفون املمارسون

عىل العمل من عيشهم يكسبون كانوا أفراًدا نجد تاريخها، ل ُسجِّ التي الثقافات كل يف
من السحر، مظاهر لكل بالنسبة الحال هي ومثلما السحرية. الناس احتياجات تلبية
كانوا من — السحرة لعالم عاملية استكشافية بجولة الصفحات مئات نمأل أن السهل
سوى ذلك يمثل أن دون — إليهم الناس نظرة كانت وكيف فعلوا، وماذا اآلن، هم ومن
أقدم أن هو هنا بوسعي ما كل ومعناها. السحرية املمارسة ثراء سطح فوق خدش
دينيني إىل أوليٍّا تصنيًفا السحر متخصيص أصنف دعني أوًال، التعبريية. اللوحات بعض

دينيني. وغري
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ممثيل أعني — القداسة ذوو الرجال كان ما دائًما الكتاب، هذا مقدمة يف رأينا كما
عىل السحر بتعريف قبلنا إذا خاصًة بالسحر؛ مرتبطني — الشعبيني أو الرسميني الدين
مسمى وكان اليومية. الواقعية املشكالت حل أجل من الدينية للعبادة العميل التطبيق أنه
سيما ال القديمة، العصور يف الدينيني املسئولني إىل يُنسب ما عادًة الساحر» «الكاهن
التي التوحيدية الديانات يف باقيًا ظل ساحًرا بصفته الكاهن لكن القديمة. مرص كهنة
اإلسالم يف «املرابطني» مثال إىل الصدد هذا يف أرشت أن سبق وقد الحق. وقت يف ظهرت
القرآن علماء أحد كونه خالل من الشعبي احرتامه ينال «الحقيقي» فاملرابط األفريقي؛
ما تمنحه ما هي مجتمعه لخدمة استخدامه وكيفية بالقرآن درايته ألن ذلك ومعلميه؛
من بقدر يحَظْون حينما السنغال من أجزاء يف الناس كان وقد قدرات. من به يتمتع

جيد.» مرابط «لديك يقولون: الحظ، حسن
جيًدا مثاًال — بامبا أمادو يدعى — عرش التاسع القرن من سنغايل مرابط ويقدم
املرابطني من أجيال عدة ساللة من ينحدر إنه أوًال: سمعته؛ املرابط يبني كيف يوضح
أبيه وفاة وبعد قبيلة، ملك عائلة من وتزوج املحليني، األطفال يعلِّم كان فأبوه املوقرين؛
عام يف املعارك إحدى يف مرصعه امللك لقي وحينما امللك، بطانة يف مكانه بامبا أخذ
املنطقة يجوب وراح (صوفية)، «طريقة» وأنشأ أسالفه بيوت أحد إىل بامبا عاد ،١٨٨٦
بلغت إن وما أسالفهم. أرواح قوى تفوق القرآنية قواه أن املحليني للسكان ج ويروِّ
هم الزبائن بات أن بعد أحواله وازدهرت جوالته عن توقف حتى كافية مكانة سمعته
املحليني، األطفال تعليم عن فتوقف بالغرور أصابته القوة لكن للقائه. يرتحلون الذين
نفيه جرى ،١٨٩٥ عام يف الفرنسية. السلطات تُقلق السياسية طموحاته بدأت حني يف
قد وقتئٍذ بامبا كان للقائه. األتباع آالف احتشد عودته ولدى سنوات، لسبع الجابون إىل
فقد الناس؛ أعني يف مكانة يضارعه اآلخرين املرابطني من أيٌّ يكن ولم مهنته، ذروة بلغ
مسافات يقطعوا ألْن استعداد عىل الناس وكان وآخر، مرابط بني تتفاوت السمعة كانت

مكانة. منه أدنى محيل آَخر دون شهري مرابط لقاء سبيل يف طويلة
كان فقد مماثًال؛ دوًرا واألرثوذكيس الكاثوليكي الكهنوت لعب طاملا املسيحية، يف
الوحيد فهو الكهنوت؛ رس خالل من إلهية بصالحية يحظى الروماني الكاثوليكي القس
حتى — املرابط شأن شأنه — كان أنه عىل عالوًة به، الخاصة األبرشية يف للرب املمثل
املقدس. الكتاب مع التعامل بمقدورهم الذين األشخاص من قلة ضمن الحديث العرص
عامة تقرأه أن به يراد يكن لم «الفولجاتا» الالتينية ترجمته أو الكاثوليكي فاإلنجيل
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هيمنة منحهم وهذا للناس، تفسريه بهم املنوط هم القساوسة كان وإنما الكنيسة، رعايا
خالل من قوة السيطرة هذه وازدادت والبدني. الروحي العالجي الدور عىل وسيطرة
واألعشاب املقدس كاملاء األخرى، املحتملة السحرية املوارد من طائفة عىل سيطرتهم
أن حاولت الربوتستانتية أن ورغم واملسابح. الرشيرة األرواح طرد وطقس املباركة
إىل ينظرون الناس ظل سحري، مورد أنه عىل للقس الشعبي التصور تستأصل
ومجابهة للمداواة تؤهلهم بموهبة يتمتعون أنهم عىل الربوتستانتيني والكهنة القساوسة
األرواح طرد طقس ممارسة عىل يقدرون ال كانوا لو حتى الرشيرة، واألرواح السحرة

الرشيرة.
أنفسهم يسوِّقون كونج» «ساي كهنة كان الثورة، قبل الصني ويف آسيا، يف أما
من يعملون كانوا فقد كذلك؛ أنهم شعبيٍّا السائد املعتقد وكان طاويني، كهنة باعتبارهم
هذا من يشء أو طاوي» هيكل هنا «يوجد تقول إعالنية الفتات تحمل التي منازلهم،
تحمل التي الخاصة هياكلهم حول رسميٍّا لباًسا مرتدين طقوسهم يؤدون وكانوا القبيل.
والرُّقى. والصور، والتعاويذ، األدعية، مثل: سحرية سلًعا يبيعون وكانوا لآللهة. صوًرا
يستطيع بالطقوس، وعلمه معرفة من به يتمتع ما خالل من كونج» «الساي كاهن وكان
الرشيرة األرواح طرد يف فعالية ويثبت زبائنه، ملساعدة واألرواح اآللهة قوة يوجه أن
ذلك يف شأنه — السحرية كونج» «الساي كاهن سمعة وكانت الروحية. األمراض وعالج
عىل ما حدٍّ إىل أيًضا تعتمد — العالم أنحاء جميع يف السحر مماريس من غريه شأن

العائلية. بأصوله الشعب معرفة
السمعة وهذه القوة هذه تكن لم إذا سحرية وسمعة قوة يكتسب أن إذْن للمرء كيف
الجنس تشبهها؟ سلطة األقل عىل أو الدينية، الرسمية السلطة وعىل الحظوة عىل تعتمدان
مثل من النساء تستثني الثقافات بعض ألن وذلك هنا؛ أساسية مسألة — النوع أو —
األطباء السحرة أن يبدو قد مثًال األفريقية الثقافات معظم ففي الشعبي؛ الدور هذا
لبعض بأن يؤمنوا لم الناس أن يعني ال هذا لكن الرجال. من األول املقام يف كانوا
السحر مجاَيل يف الرجال من شأنًا أقل تُعتربن ما غالبًا كنَّ وإنما سحرية، قدرات النساء
من كان البدنية. القوة أو بالطهارة تتعلق مسائل بسبب وذلك املجتمع؛ وحماية املفيد
القوى البعض نيل دون ما مجتمٍع لدى السائدة التوريث أعراف تَُحول أن أيًضا املمكن
يزلن وال — الساحرات كانت الثقافات بعض يف لكن أسالفه. بها تمتع التي السحرية
«الباتاك» مجتمعات بعض يف الساحرات كانت فقد اإلطالق؛ عىل شأنًا األسمى هن —
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أمريكا سكان قبائل بعض ولدى السحر، مجال يف رفيعة بمكانة يتمتعن سومطرة يف
نساء ممارسة عن الحديث يبدو قد بالسحر. العالج يف مهيمنًا دوًرا يلعبن كن األصليني
املحيل، الصعيد عىل لكن املصطلحات. استخدام يف التناقض قبيل من القرآني للسحر
السحر بالفعل — السنغال يف الصوفية الطرق مرابطات مثل — املتعلمات النساء تمارس

اإلناث. من زبائنهن ومعظم القرآني،
— تالها وما الوسطى العصور فرتة من بدءًا األقل عىل — األوروبي التاريخ يف
أن رغم ماكرة، زمرة بأنهم املؤرخون يصفهم الذين الدينيني غري َحرة السَّ أهمية نعلم
أوائل يف عاش أملاني قس وصفهم فقد األخرى؛ واملحلية اإلقليمية األسماء من العديد لهم
ونساء وجزارون، «جالدون، بأنهم: — زيمرمان جورج يُدعى — عرش الثامن القرن
ومشعوذون.» وصعاليك، وفالحون، ويهود، أبقار، ورعاة أغنام، ورعاة وغجر، عجائز،
تحدد كانت التي الصفة لكن كليٍّا. خاطئًا ليس لكنه جامًحا وصًفا هذا يكون قد
إذ السحرية؛ خدماتهم نطاق اتساع وإنما اجتماعيٍّا، انعزالهم تكن لم املاكرة الزمرة
عىل قدرتهم أبَدْوا بل الطالع، قراءة أو املداواة مجرد عىل نشاطاتهم يقرصوا لم إنهم
الكنوز عىل والعثور األبراج، عن والكشف الحب، واجتالب املرسوقة، املمتلكات استعادة
صحيح الساحرات. رش مجابهة كله ذلك من واألهم العشبية، األدوية وتحضري املدفونة،
أنحاء جميع يف ُسنَّت التي القوانني مجموعة ظل يف مرشوعة تكن لم ممارساتهم أن
سوى يتعرض لم لكن والشعوذة، السحر ملكافحة عرش السادس القرن خالل أوروبا
قدرتهم من املخاوف تفوق كانت املفيدة خدماتهم ألن نظًرا للمحاكمة فقط منهم قلة
واملمارسات والتدليس لالحتيال املضادة القوانني تفلح لم الضار. السحر ممارسة عىل
عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني يف دورهم تقويض يف كثريًا القانونية غري الطبية
العرشين. القرن حلول بعد حتى األوروبي االجتماعي املشهد يف هامة شخصيات وظلوا
ويليام يُدعى — املاكرين اإلنجليز الرجال أحد إىل زبائن أرسلها التي والرسائل
عن فكرة تعطينا — سومرست مقاطعة يف تونتون مدينة من (١٨١٨–١٨٩٠) برور
كتبت فقد شعبيني؛ معالجني باعتبارهم الناس بها خدموا التي والكيفية أنشطتهم طابع

تقول: شابة امرأة

من طالعي عن تكشف هالَّ أو يل، زوًجا سيصري الذي الرجل َمن تخربني هالَّ
مرتنَي معي خرج لقد إيلَّ، د التودُّ عن توقف آخر شاب َة ثَمَّ سيدي، األبراج.
ذلك؟ أنا أردُت إذا ويتزوجني إيلَّ يتودَّد تجعله هالَّ معه؛ الرشاب واحتسيت
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أخرى: وسألت

يل، لدودة عدوة وهي تعمل، كي فيه أقطن الذي منزيل إىل تأتي سيدة َة ثَمَّ
املجيء؟ من منعها أمر تتدبر هال األربعاء؛ يوم تأتي وسوف

امرأة: وتسأل

بمقدورك كان إن أسألك كي إليك أكتب األصدقاء أحد من عنك سمعت أن بعد
شديًدا قلًقا وقلقة أرملة أنا حاليٍّا، بالخارج إنه ابني، أخبار عىل تطلعني أن

عليه.

تقول: أخرى أرملة وكتبت

وماشيتي؛ أنا بي ما خطٌب هناك كان إذا ما تخربني إيلَّ وتكتب تتعطف هال
يفسد. فعله عىل أُقِدم أمر وكل العاثر، الحظ إال أشهد ال فأنا

ضار. بسحر مصابة أنها يف تشك أنها الواضح من
السادس القرن من بداية طرق. بعدة بها يتمتعون التي القوة املشعوذون يكتسب
مفتاح السحر كتب وحيازة مهمة، ميزة تشكل والكتابة القراءة معرفة كانت عرش،
وحتى التعليم، عىل حصوًال أقل النساء كانت األمية. عليه تغلب مجتمع يف سمعة لبناء
التي البلدان يف سيما ال ا، جدٍّ نادرة بالقراءة اإلناث معرفة ظلت عرش الثامن القرن
عىل باألساس تعتمد املاكرات النساء من الكثري سمعة كانت ثَمَّ، ومن الكاثوليكية؛ تعتنق
تحقيقات أظهرت وقد القديسني. أو املوتى أرواح مثل الخارقة، بالكائنات اتصاالتهن
اكتسبن إنهن قلن نساءً هناك أن صقلية يف الحديث العرص أوائل يف التفتيش محاكم
عليهن يُطَلق الالئي — كن وقد بالجنيات. املتكررة لقاءاتهن من النافعة قدراتهن
أيًضا ا مهمٍّ املولد حق كان حلوة». «دماءهن ألن الجنيات يجذبن — الخارج من السيدات
بطن من مولود نزل أن حدث فإذا سحرية؛ قدرة يملك بأنه ما شخٍص وسم أجل من
سحرية، قدرة امتالكه عىل العالمات إحدى تلك كانت الحمل» كيس أو «برقع داخل أمه
الشفاء. عىل بالقدرة فيتمتع إخوته بني ترتيبه يف السابع بدوره كان ألب السابع االبن أما

أفواههم. داخل نابتة بأسنان أو زائدة بإصبع يولدون «التالتوشوك» كان املجر، ويف
هما: البرشية، غري الخارقة املخلوقات من بنوعني رسميٍّا فيعرتف اإلسالم، أما
البرش. خلق قبل وُخلقوا والعفاريت، املوتى أرواح عن مختلفون والجن والجن. املالئكة
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«الجن وهناك لها. دخان ال نار من مخلوقون الجن بينما النور، من مخلوقون املالئكة
ويسبب الناس، ويمس املرض، يُلحق الذي الرشير، الكافر» و«الجن املؤذي غري املسلم»
التنبؤ يملكون ال أنهم عىل شدد فإنه الجن، وجود أكَّد القرآن أن ورغم للرجال. الُعنَّة
النجسة األماكن عادة يسكنون والجن الخفية. األشياء اكتشاف عىل القدرة أو باألمور
الظلمة، يحبون وهم القمامة. أكوام ووسط واملقابر الحمامات يف وحولها، املنازل داخل
حياة ويعيشون بعدها، وما الغسق فرتة من ابتداءً البرش عالم مع يتفاعلون وعامًة
بقدرات يتمتعون أنهم بَيَْد النواحي، من كثري يف البرش حياة عن تختلف ال يومية
البرش. قوة تفوق التي وقوتهم أشكالهم، تحويل عىل قدرتهم مثل: أيًضا، استثنائية
الشفاء لنيل املضاد للسحر هام مصدر أنهم أيًضا يُعتقد لكن الرضر، يلحقون والجن
فيما السبب هي الجن عىل سليمان امللك سيطرة إن األساطري وتقول والوقاية. املرض من
الجن عن يبحثون أنهم املعارصون املسلمون َحرة السَّ ويزعم قدرات. من به يتمتع كان
رواتبهم، زيادة عىل زبائنهم مساعدة من خاللهم من ويتمكنون املظلمة، أوكارهم يف

األخرى. الخدمات من العديد وتقديم الصداقات، واكتساب
َقبول لطقوس خضوعهم بعد إال قدراتهم السحرة يكتسب ال الثقافات، بعض يف
من واحًدا سيصبح الذي الشخص فمثًال، آخر. ساحر رعاية تحت عادًة تجري شاقة،
بني ترتاوح ملدة املقيل املوز يأكل أن عليه الجديدة غينيا يف «املاريند» قبيلة يف َحرة السَّ
يتعني جثة. عصارة تحتوي رشبة املتمرسني َحرة السَّ أحد له يُحرض بينما أيام، و٧ ٥
الجثة عصارة تقطري مع وتكراًرا مراًرا الرشبة هذه يتناول أن املبتدئ الساحر هذا عىل
القدرة الساحر تمنح الطقوس هذه من كثريًا أن يُعتقد إذ أيًضا؛ أنفه وداخل عينيه يف
هذا يرتبط ما عادًة قدرته. تمنحه التي هي الصلة وهذه األرواح، عالم مع التواصل عىل
وباعتبارها جوهرها يف — الشامانية ألن وذلك بالشامانية؛ القبول طقوس من الشكل
عالم مع التواصل أجل من النشوة حاالت بلوغ بإتقان تتعلق — أنثروبولوجيٍّا مفهوًما
رحالت يف التحليق خالل من أو املحكوم االنجذاب حالة يف الدخول طريق عن إما األرواح،
يتعني الذي الشاق املساُر التدريِب عملية عىل الجلية األمثلة من األرواح. عالم إىل سحرية
تعليمية عملية وهي نيبال، يف «التامانج» شعب لدى يسلكه أن املبتدئ الشامان عىل
أو عقلية بأزمة مر قد يكون الذي هو قبوله يمكن الذي فالساحر طبيعتها؛ يف ووجدانية
رشيرة. أرواح من لهجمات تعرُّضه أو رًؤى يتضمن قد وهذا كاشفة؛ روحية بتجربة مر
أو أصوات (أي و«املانرتا» األساطري من كبري عدد بتعلُّم الشاماني تدريبهم َحرة السَّ ويبدأ
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والتعليمات التدريبات هذه خالل من الروحي). ل التحوُّ من حالة تولِّد كلمات أو أغاني
األمر يستغرق قد النشوة. حالة دخول َحرة السَّ يتعلم آخرين، شامان من تُستقى التي
كثريًا. يكون ال ذلك بعد أموال من يكسبه ما أن مع ِحرفته، الساحر يتقن كي سنوات

بالدين يتعلق فيما ثقايف. إطار أي داخل محصورة ليست السحرية التقاليد إن
قورن إذا شيئًا يعد ال األخرى الديانات سحر إن واملرابطني الكهنة قول يمنع لم الشعبي،
نجد ولهذا، «اآلخر»؛ بسحر لالنتفاع السعي من الناَس القرآِن أو املقدس الكتاب بقوة
العارفني يستشريون كانوا مسيحيني إسبانًا أن اإلسبانية التفتيش محاكم سجالت يف
الوثائق تُظهر إذ البلقان؛ دول يف لذلك أمثلة عىل العثور أيًضا ويمكن القرآني. بالسحر
يف كانت املحلية العثمانية الرتكية السلطات أن عرش، الثامن القرن يف للبوسنة الرسمية
صلواتهم يستخدموا أن فوينيكا، دير يف الفرنسيسكان الرهبان تسأل املناسبات من عدد
بالجن. التلبس أو الشيطاني املس من املسلمني املرىض عالج يف وأدويتهم وتعاويذهم
بروتستانتيني أشخاًصا أن تُظهر أوروبا محفوظات أرشيف من عديدة أمثلة وهناك
يشرتوا أو الرشيرة األرواح من التخلص يف يساعدوهم كي كاثوليكيني، قساوسة إىل لَجئوا

مباركة. أشياء منهم
أنفسهم السحر ممارسو وجد القدماء، الفرس املاجوي مع حدث ما غرار وعىل
خدماتهم يقدموا ألْن املهني الطموح أو الحاجة بدافع أو جربًا مضطرين القرون بمرور
يف ا هامٍّ دوًرا تلعب كذلك والدين الثقافة غرابة كانت وقد وأجنبية. غريبة أراٍض يف
ذائع بصيت الغجر تمتع طاملا أوروبا، ففي السحرية؛ للقدرة الشعبية النظرة تشكيل
الكاريبي، ومنطقة أمريكا ويف بارًعا. استغالًال يستغلونه ما وهو السحر، ممارسة يف
أرض عىل واجتماعها والثقافات األجناس لتعدد نتيجًة توفيقية سحرية تقاليد تشكلت
يف األفارقة األمريكيون يمارسها التي الشؤم وجلب االستحضار تقاليد فكانت واحدة؛
خالل من املسيحية السحر بتعبريات أفريقيا من الشفهية املعرفة تمزج الجنوب واليات
أملانيا من أتت التي السحر كتب املزيج هذا إىل أيًضا أُضيفت املقدس. الكتاب استخدام
السحرة ليعتمدها املستوطنني األملان تجمعات من انترشت والتي عرش، الثامن القرن
واملمارسات املصطلحات تبادل جرى وقد األفارقة. األمريكيني من األرواح مستحرضو

املعاكس. االتجاه يف أيًضا
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املادية الثقافة

أدلة وراءه يخلف ما غالبًا فهو مكتوب؛ أو شفهيٍّ سجلٍّ مجرد السحر تاريخ يكن لم
تمثل ألنها هذا؛ عىل واضح مثال املنازل أبواب فوق تُعلق التي الحصان وحدوة مادية،
سوى لنا املكتوب األرشيف يقدم وال السحر. من الشعبية باملخاوف يُذكِّرنا ماديٍّا دليًال
التقاليد بعض ُوثقت وقد وتنوعها. املايض يف السحرية املمارسات لطبيعة جزئي فْهم
فيها، تُستخدم كانت التي الحقبة إىل انتماؤها مثبَتًا صار بحيث أثريٍّا سجالٍّ خلفت التي
الباقية األدوات طبيعة تفسري خالل من إال كاملة تتشكل أن يمكن ال بغريها معرفتنا وإن
املداخن يف واملالبس األحذية وضع د تعمُّ أن الواضح من املثال، سبيل فعىل وموقعها.
ذلك ومع البيوت، بناء عند واسع نطاق عىل منترشة ممارسة كان الحوائط وتجاويف
أظهرت التي األخرية االكتشافات وباملثل، إليها. إشارة أي من التاريخية السجالت تخلو
من مبكر وقت يف ُشيدت التي الكلس حرق أتون تحت الخيول جماجم وضع د تعمُّ
تدون لم البناء؛ عند تمارس التي بالطقوس املتعلقة العالمات عن فضًال الحديث، العرص

تاريخي. سجل أي يف
يُذكر الباحثني جانب من املادية السحر ثقافة القته الذي االهتمام يكن لم لألسف،
هذه اشتُقت «الفيتش». مفهوم هو لهذا الوحيد االستثناء األدبية. بالسجالت مقارنًة
نطاق دخلت وقد بفن». «مصنوع ومعناها «فاكتشوس» الالتينية الكلمة من التسمية
الربتغالية الكلمة طريق عرشعن السابع القرن يف مرة ألول اإلنجليزية اللغة يف االستخدام
— وجدوا التي األصنام لوصف الكلمة هذه يستخدمون الربتغاليون كان «فيتشيسو».
املقام يف غينيا — الغربي األفريقي الساحل شعوب أن — التجارية رحالتهم خالل
تستخدمها. أو الشعوب هذه ترتديها التي السحرية القطع وكذلك تعبدها، — األول
واسع نطاق عىل انترشت التي هي «فيتيش» الكلمة هذه من الفرنسية النسخة لكن
عرش، الثامن القرن يف تقريبًا، نفسه الوقت يف اإلنجليزية. اللغة إىل إدخالها بمجرد
من «ِجري-ِجري»، هي أفريقيا غرب كلمات من أخرى كلمة أيًضا الفرنسيون اقتبس

التحديد. وجه عىل األفريقية والتمائم التعاويذ لوصف «امليندي»، شعوب لغة
األفريقي األمريكي الشعبي السحر لغة من جزءًا «ِجري-ِجري» كلمة صارت حني يف
بكثري. أكرب وثقايف فكري سياق يف تُستخدم «فيتش» كلمة صارت الجنوبية، الواليات يف
فقط تعرَّف «فيتش» كلمة تصبح فلم عرش، التاسع القرن اجتماع علماء أذهان يف أما
يقدس كان الذي البدائي الدين أشكال من شكل أيًضا بل مادي، يشء مجرد بأنها
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لني امللك مدينة يف األمالك عتبات إحدى داخل مدفونة عليها ُعِثر ساحر ِقنِّينة :2-5 شكل
عرش، السابع القرن أواخر إىل القنينة هذه تعود .١٩٠٥ عام بإنجلرتا نورفولك مقاطعة يف

بدبابيس.2 مثقبة قلب شكل عىل قماش قطعة بداخلها وكان

ظهور سبقت بذاتها قائمة سحرية دينية مرحلة باعتباره أو اإلحيائي بمعناه إما األشياء،
«الطوطم» اسم — األوىل االجتماع علم مصطلحات من غريه غرار وعىل الرشكية. الديانات
من فئة لتعريف واستخدموه بعد، فيما «فيتش» اسم النفسيون املحللون اعتمد — مثًال
ازدرائية لفظة باعتبارها الفيتشية استُخدمت أوسع، نطاق وعىل الجنسية. األمراض فئات
خالل «البدائيون». األفارقة يعتنقها التي السحرية أو الدينية املعتقدات لوصف عنرصية
كبرية بدرجة وأسقطت فأكثر، أكثر انتقاٍد محل التعريفات هذه صارت العرشين، القرن
— الفيتش وأغراض أدوات صارت األثناء، هذه يف األنثروبولوجي. العلمي الخطاب من
مقتنيات لتصبح وشحنوها االستعماريون واملسئولون اإلثنوغرافيا علماء جمعها التي
اهتمام محل — واملتاحف الفنية العرض صاالت يف وتُعرض خاصة مجموعات يف
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الثقافية واستخداماتها «الفيتش» داللة جذبت واليوم، فنية. قطًعا باعتبارها متزايد
متعددة الثقافية النظرية يف مفاهيمية أداة باعتبارها مجدًدا االهتمام واالستعمارية

التخصصات.
أدوات عىل تطَلق — سحرية ألداة اسًما باعتبارها — «فيتش» كلمة كانت ما نادًرا
يمكن لكن عنرصي. نحو عىل تُعرَّف كانت فقد األوروبي؛ الشعبي للسحر املادية الثقافة
لدرء تُستخدم التي أو الوقائية، واألغراض والتمائم التعاويذ من هائل رصيد عىل العثور
التي «الغريبة» األدوات جانب إىل األوروبية املتاحف يف مجموعات يف الحاسدة العني رش
األذى من املرء تحمي أدوات فهناك املستعمرين؛ من األثرية املقتنيات جمع لهواة راقت
جميع يف سحري. معالج ِقبل من بأخرى أو بطريقة معه تُستخدم أو عليه توضع حينما
يعود التي والبلطات الحجرية الرءوس ذات السهام أن يُعتقد كان مثًال، أوروبا أنحاء
كان التي — األشياء هذه وكانت سحرية. بقًوى تتمتع التاريخ قبل ما لعصور تاريخها
حماية توفر باعتبارها كبري تقدير محل — الرعد أحجار الثقافات بعض يف عليها يطلق
حجر من املصنوعة السهام رءوس أن يُعتقد كان وأيرلندا، اسكتلندا يف الربق. خطر من
واألشخاص؛ املاشية تؤذي التي الجن قذائف هي الربونزي للعرص تعود التي الصوان
وِقنِّينة الجن. بقذائف أصيبوا َمن لعالج يجمعونها َحرة السَّ األطباء أو املشعوذون فكان
تستخدم وكانت إنجلرتا، يف املتاحف مقتنيات وسط ُوجدت أخرى أداة إال هي ما الساحر
يف تطوًرا شهد أنه يبدو الذي املتجانس السحر عىل باالعتماد للسحر ا مضادٍّ عالًجا
كثري يف املشعوذين أحد من نصيحة عىل ِبناءً — السحر ضحايا كان عرش. السابع القرن
كانت كما وشعرهم، أظفارهم من يشء مع قنينة داخل بولهم يسكبون — األحيان من
مثانة تمثل القنينة وكانت واألشواك. والدبابيس املسامري مثل: حادة أدوات أيًضا تضاف
َجيَشان كان حجري، موقد تحت تُدفن أو النار فوق لتُغىل توضع كانت وحينما الساحر،
وصارت أمريكا إىل املمارسة هذه انتقلت شديًدا. أمًلا للساحر يسبِّب القنينة داخل املزيج
تحوي التي السحر قنينات املناطق بعض يف فحلت األفريقي؛ األمريكي السحر من جزءًا
تهدف التي املمارسات أيًضا انترشت «تقليدية». األكثر السحر أكياس محل مؤذية أدوات
من وغريها النافقة والقطط الخيول وجماجم شخصية أشياء إخفاء فكان املنازل؛ لحماية
ممارسة يشكِّل املنازل، أعتاب وتحت األرضيات حفر وداخل الحوائط داخل الحيوانات
أوروبا يف املنازل ترميم وعمليات األثرية التنقيبات يف كبرية بدرجة مشهودة طقسية

املكتوبة. السجالت يف قليًال إال تَِرْد لم إليها اإلشارة أن ولو وأسرتاليا،
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هوامش

(1) © Genevra Kornbluth.
(2) © Norwich Castle Museum and Art Gallery.
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احلديث والعامل السحر

نظرياتهم وفيرب وتايلور فريزر أمثال ِمن علماءَ إعالن عىل أكثر أو قرن مرور بعد
تقبَّل فقد للسحر؛ عًرصا أيًضا يكون أن يمكن الِعلم عرص أن اآلن جليٍّا يبدو الرائدة،
التقليدية الدينية واملعتقدات العلمية للحتمية تحديًا بوصفه السحر املثقفني من أناس
ظل املاضينَي الَعقَدين مدار فعىل للعقالنية؛ مرادفة الحداثة تَُعِد لم الخالقة. واملطابقة
االعتقاد إىل الغربية الثقافة عودة يستكشفون الثقافية النظريات وواضعو املؤرخون
عرش، التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر إىل املسائل هذه فتعقبوا بالسحر؛
أفعال ردود التصنيع إىل املتجهة األوروبية املجتمعات يف الحياة تجربة أثارت حينما
مدمرة؛ قوة وكأنه التقدم ظهر فقد والتلوث. والتمدن املاكينات اجتياح ملواجهة جمالية
الكالسيكي الوثني املايض إىل الرومانسيون والفنانون املقاالت وكتَّاب الشعراء فارتد
العالم ذلك إىل املؤدية الحارض بوابات آخر كانت حني يف رعوية، بيئة يف ازدهر الذي
ييتس بي دبليو األيرلندي الشاعر عربَّ والخيال. والذكريات العواطف هي الساحر
مقال يف املشاعر هذه عن — الرومانيس للعرص األدبيني الورثة أحد — (١٨٦٥–١٩٣٩)

:١٩٠١ عام كتبه «السحر» حول

الِحرف ويف املنازل، ويف والنساء، الرجال يف أتصور أو أرى أصبحت لقد
من شكًال الرش، أشكال من شكًال تقريبًا، واألصوات الصور كل ويف اليدوية،
العقول لطبيعة القرون بمرور البطيء الهالك من ينبع الذي القبح أشكال

العالم. حول املنترشة وشواهده [بالسحر] االعتقاد هذا أرست التي

القرن يف الوسطى الطبقات اهتمام بعودة تبرش جديدة قوة إىل منجذبًا ييتس كان
الفيكتوري، العرص أواسط يف بريطانيا يف الروحاني. املذهب الوهم: بعالم عرش التاسع
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الجاد العقالني اإليمان عن تحول إيمان»؛ «أزمة بأنه املؤرخني بعض وصفه ما يوجد كان
الروحاني املذهب قدمه ما وهو وروحانية؛ حيوية أكثر صلة عىل وتلهف إنجلرتا، بكنيسة
فوكس املراهقتان األختان زعمت حينما ١٨٤٨ عام أمريكا يف الحركة هذه بدأت الحديث.
بواسطة املوتى أرواح مع التواصل بوسعهما أن نيويورك بوالية هايدسفيل مدينة من
بأنها املايض يف توصم كانت التي — العتيقة الظاهرة هذه بدأت حينئٍذ والدق؛ القرع
جانب من تأييًدا والقت التأويل إلعادة تخضع — الشياطني أو الساحرات ممارسات من
صميم إىل «الخرافة» عالم من مجدًدا للجدل املثرية األرواح زيارات فانتقلت الكثريين؛
السطح، إىل الشياطني عبادة ظهور عودة تمثل الروحانية اعترب البعُض َلِكِن الدين.
حني يف املسيحية، املبادئ تُرسيها التي اآلخرة الحياة عىل عميًقا تأكيًدا اعتربوها وآخرون
تعريفاته اختالف عىل — السحر عاد وهكذا كشفها؛ من بد ال خدعة ثالثة فئة اعتربتها

والعلمية. الدينية التحقيقات إىل —
فقد اإليمان»؛ يف «أزمة أبرز ما بقدر األدلة» إقامة يف «أزمة الروحاني املذهب مثَّل
العلمي اإلنجاز وهذا تلغرافية. رسالة أول إرسال من قليلة سنوات بعد املذهب هذا ظهر
ذوي من للكثريين بالنسبة قبل ذي من أكثر معقوًال األرواح عالم مع التواصل فكرة جعل
،(١٨٢٨–١٨٨٣) فاريل كرومويل مثًال خذ سواء. حدٍّ عىل والعلمية الدينية الخلفيات
اخرتاع يف كبريًا دوًرا ولعب اإللكرتونيات، هندسة مجال يف رائد بريطاني خبري وهو
مغناطييس كهربائي تلغراف بوجود يؤمن فاريل صار لألطليس. العابر التلغراف نظام
علمية. تجارب عرب بل أعمى، إيمان من االستنتاج هذا إىل يتوصل لم وهو «الروح». ل
منهم قليل عدد نجح محتالني، واعتبارهم الروحانيني الوسطاء من العديد افتضاح ورغم
من رصده يمكن ما محدودية حول تساؤالت أثاروا فقد العلمي؛ الوسط حرية إثارة يف

العلمية. املرجعية ومحدودية وبراهني أدلة
— األوروبيني املثقفني من عدد واصل عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني خالل
عرص خالل ظهرت التي الفكرية السحر أشكال استكشاف — الرجال من أغلبهم
واملخطوطات. املطبوعة الكتب عرب االنتشار من القرون مدار عىل تمكَّنت والتي النهضة،
عن للغيبيات الدارسون هؤالء ر شمَّ السحر، يف الرومانسيون فيه فكَّر الذي الوقت يف
تأثري جانب إىل — الروحانية لحركة االجتماعي القبول أسهم وقد ذلك. ذوا ونفَّ سواعدهم
صغرية مجموعة إلهام يف — ليفي إليفاس نرشها التي والكتب «الثيوصوفية»، الحركة
التي الذهبي»، «الفجر باسم الخاصة الرسية أخويتهم بإنشاء الربيطانيني املاسونيني من
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دمجت التي الطقوس من مجموعة األخوية هذه مؤسسو ابتكر فيها. عضًوا ييتس كان
السحرية املمارسات مع القروسطية، أوروبا يف انترش الذي املسيحي اليهودي السحر
وقد اإلنجليزية. إىل حديثًا تُرجمت قد أدلتها كانت والتي القديمة، وآسيا األوسط للرشق
التاسع القرن أواخر يف وفرنسا أملانيا يف أخرى صغرية سحرية أخويات أيًضا ظهرت

العرشين. القرن وأوائل عرش
الحركة يف السحرية للممارسات الثقايف التبنِّي لهذا آخر مظهًرا نرى أن يمكن
إرنست ماكس كتب ،١٩٤٢ عام يف العرشين. القرن أوائل يف ظهرت التي «الرسيالية»
من االقرتاب «وسيلة السحر أن — الرسيالية الحركة رواد أحد — (١٨٩١–١٩٧٦)
باألبحاث تأثروا الذين — الرسياليون رأى وقد والدين.» العلم غري أخرى بطرق املجهول
التحليل مبادئ من أفكارهم واستمدوا البعيدة، األخرى الحضارات عن األنثروبولوجية
السحري. االستكشاف من عمًال َفنَّهم — والروحانية الغيبيات علم وأذهلهم النفيس،
يتأمل نراه ١٩٢٤ لعام (١٩٠١–١٩٩٠) لرييس جوليان الرسيايل الكاتب مذكرات يف
حصل وقد الداخلية.» للشياطني السحري االستحضار سوى الفني للعمل غاية «ال قائًال:
أندريه الشاعر صممها التاروت بطاقات من مجموعة صورة يف فني تجسيد عىل إلهامهم
باراسيلسوس مثل: أشخاص صور البطاقات أوجه حملت حيث وأصدقاؤه؛ بريتون
التي «أليس» وشخصية سميث هيلني والوسيطة وهيجل ساد دي وماركيز وفرويد
«فن كتاب الحًقا بريتون كتب فيا. بانشو املكسيكي والثائر كارول، لويس ابتكرها
قبل ما عرص منذ والسحر الفن بني العالقة تاريخ يتناول الذي (١٩٥٧) السحر»

الحارض. الوقت وحتى التاريخ
مطلع يف الغربية أوروبا يف السحرية التقاليد مختِلف مع االنتقائي التعامل كان
املايض، سحر طريق عن الحديث العالم تصفح عىل فكري تدريب بمثابة العرشين القرن
الرغبة من وإنما الطبيعة، يف التحكم إىل الحاجة من نابًعا ليس واٍع فعل رد بمنزلة وكان
رحلتهم يتعقبون الجدد َحرة السَّ كان فقد الداخلية؛ النفوس حياة يف تحول إحداث يف
اجتماعي تاريخي منظور من الحركة هذه فهم ويمكن الروحي. التنوير لبلوغ الخاصة
عىل أيًضا هذا ينطبق وبالطبع، لألفراد. النفسية مدلوالتها مراعاة من بد ال لكن ثقايف،

املايض. من وقت أي يف للسحر اللجوء حاالت
القضايا هذه واالفتتان السحر بني تولكني رونالد جون وضعه الذي التمييز ص ويلخِّ

دقيًقا: تلخيًصا
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وتعكس .(١٨٦٧–١٩٣١) فابورج سايمون لجون صورة ،(١٩٠١) «التعويذة» :1-6 شكل
التالعب عىل والقدرة الوقت، ذلك يف الفنية الدوائر يف الطقيس بالسحر االهتمام الصورة

الروحانيني.1 صور من العديد يف نراه ما وهو بالصور؛

إلشباع دخوله واملتفرج املصمم من كلٌّ يستطيع ثانويٍّا عامًلا يخلق االفتتان
والغاية. الرغبة حيث من فنيٌّ نقائه يف العالم هذا لكن بداخله، وهما حواسهما
… األصيل العالم داخل تغيريًا — يُحدث أنه يُزعم أو — فيُحدث السحر أما
عىل والسيطرة العالم هذا يف القوة حيازة وغايته أسلوب، وإنما فنٍّا ليس وهو

واإلرادات. األشياء

التاريخي؛ السياق إطار يف الوضوح عن البعد كل بعيدة التعريفات هذه لكن
من االفتتان، ممارسة يحاولون كانوا السحر مارسوا الذين الوسطى القرون فباحثو
األصيل». «العالم يف أيًضا موجود — الغيبيات عالم أي — الثانوي» «العالم أن منطلق
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السحر هدف كان املنطلق، هذا ومن ومبهمة. مجهولة كثرية أمور هناك ظلت ذلك ومع
والرغبة السحر يف الرغبة فإن ذلك، إىل باإلضافة السحر. من العالم تحرير هو الفعيل
حديث؛ سياق أي يف تبادلية بصورة حرصيتني غايتني اإلطالق عىل تكونا لم االفتتان يف
الذهبي» «الفجر أخوية يف عضًوا كان الذي — (١٨٧٥–١٩٤٧) كراويل آليسرت كان فقد
يسعى — العالم» يف رجل و«أخبث الكبري» «الوحش بأنه السيئة بشهرته يستمتع وبات
الرحلة هذه أن يؤمن كان لكنه واملخدرات، والجنس السحر طريق عن االفتتان لبلوغ

اآلخرين. عىل السيطرة من تمكِّنه سحرية قًوى منحته

والتكنولوجيا السحر

املبدئي االحتكاك أن فسنجد والفعيل، العميل إىل والفكري املجرد من انتقلنا إذا
التقنيات هذه عمل طريقة حول علمية غري تأويالت يلهم ما كثريًا الجديدة بالتكنولوجيا
من يكتنفها ما التقنيات عن ينزع الذي هو العلمي الفهم ال فاالعتياد استخدامها. أو
السحرية التأويالت نبذ األشخاص يستطيع وهكذا ظهورها؛ بدء لدى سحري طابع
لقطعة يمكن كيف ا حقٍّ يدرك شخص فكم للتكنولوجيا. علمية تفسريات يتبنَّْوا أن دون
صوت إىل وتحوِّلها الهواء يف تُبث التي املرئية غري املوجات تلتقط أن صغرية معدنية
سحري، غري أمًرا ونعتربه وحسب ذلك نقبل إننا التلفزيون. جهاز يفعله ما هذا وصورة؟
عجوز سيدة اعتياد سبب تماًما أتفهم أن أستطيع كثرية. عقول حرية يثري يزال ال لكنه
ثقوب سد — منزلها إىل الكهرباء أدخلت أن بعد — العرشين القرن مطلع يف إنجلرتا يف

الكهرباء. ب ترسُّ منع بغرض استخدامها عدم عند املقابس
إنجلرتا قرى يف — والكهرباء الكامريات تجاه املبدئية األفعال ردود أسفرت وقد
الغريبة؛ الجديدة القوى لهذه سحرية تأويالت ظهور عن — عرش التاسع القرن خالل
الشخص أن تعترب سومرست مقاطعة يف ما لشخٍص صورة التقاط عملية فكانت
أو الحظ سوء يف تتمثل ذلك عواقب وأن ُسحر؛ أو «ُطلب» أنه يعني بما «ُخطف»،
اتهامات ثارت والورش، املزارع يف تظهر البطاريات بدأت عندما وباملثل، املبكر. املوت
السحر. تشبه بطريقة الناس إليذاء الكهربائية» «القوة يستخدمون بأنهم ألصحابها
نفسها التكنولوجية االبتكارات هذه تجاه مشابهة مبدئية أفعال ردود عىل العثور ويمكن

العالم. حول الثقافات مختِلف يف

105



السحر

كامرياتهم األوروبيون واملبرشون املستكشفون قدَّم عرش، التاسع القرن أواخر يف
لثقافة الثقايف الوصول إمكانية لضمان أو تفوقهم، يؤكدوا كي سحرية أجهزة أنها عىل
طومسون جوزيف االسكتلندي الرحالة انتحل املثال، سبيل عىل األصليني. السكان
الصور أن «ماساي» قبيلة أبناء مخربًا أفريقيا، رشق يف معالج أو «مجانجا»، شخصية
سحري. نحٍو عىل املعركة يف بسالة تزيدهم أن شأنها من ملحاربيهم يلتقطها التي
ممارسة من جزءًا الصور استخدام ظل عقود، بعد الكامريا عمل حقيقة انكشفت بعدما
السحرة األطباء ابتكر العرشين، القرن خمسينيات يف كينيا غرب يف الشعبي. السحر
نجاح عىل كدليل قطعها عند الضحية صورة تنزف أن تتضمن اللعنات الستنزال طقوًسا
الجماعات إحدى لكن لهم. صور التقاط يعارضون الكثريون كان السبب، ولهذا اللعنة؛
الكتاب مع الشخص صورة التقاط أن فكرة برتويج لذلك تصدت األصولية املسيحية
مماثلة ممارسات يف أيًضا الصور استُخدمت سحرية. أعمال أي مفعول يبطل املقدس
إذ العرشين؛ القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف أمريكا يف املتجانس بالسحر مرتبطة
واألمريكية األملانية العرقية املجتمعات يف عملوا الذين الفولكلورية األغراض جامعو وجد
يُعتقد كان فمثًال، املتجانس. السحر من قديمة أشكال يف استُخدمت الصور أن األفريقية
العدو هذا حياة إنهاء إىل ستؤدي األسفل نحو الوجه يكون بحيث العدو صورة دفن أن
أو معينة بتعويذة التمتمة مع الصورة حرق يمكن وباملثل، الصورة. معالم اختفاء مع
نفسها. الغاية لتحقيق مقلوبة الصورة ووضع ظهرها عىل كفن رسم أو بمسمار ثقبها
جميع يف فالسيارات السحرية؛ التدخالت أمام منيعة أيًضا التكنولوجيا تكن ولم
علماء اكتشف وقد راكبيها. وحماية لحمايتها طلبًا بالتمائم تحفل اليوم العالم أنحاء
القرن وثمانينيات سبعينيات خالل الفرنسية بوكاج مروج يف عملوا الذين اإلثنوغرافيا
وهذه سحرية. ألسباب تُعزى كانت التحطم حوادث أو السيارات حوادث أن العرشين،
املصادر يف وردت التي املتكررة لالتهامات معارص تكنولوجي شكل سوى ليست الفكرة
التي العربات عجالت تحطم عن مسئوالت الساحرات تعترب كانت التي القديمة، األوروبية
الجرارات ظهور أضاف أفريقيا، مناطق بعض ويف الوحل. يف وقوعها أو الخيول تجرها
الحركة عن دراسة كشفت فقد بالزراعة؛ املرتبطة السحر أعمال لرصاعات جديًدا بُعًدا
الحوادث فيها تكثر التي املواقع يف والشاحنات السيارات تحطم أن غانا يف الطرق عىل
السحر. هو الحوادث هذه سبب يكون أن يف شكوًكا أثار الجيدة الجديدة الطرق عىل

األفريقية االجتماعية العالقات شكل ت غريَّ تكنولوجيا أحدث هو املحمول والهاتف
يف البعض اعتقد سحرية، كتقنية املحمولة الهواتف إىل النظر عدم من بالرغم اليومية.
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،٢٠٠٤ عام نيجرييا ففي السحري؛ األذى إللحاق كأداة تُستخدم قد أنها ظهورها بدء
مفادها لشائعات رسيع انتشار بعد العام الذعر إشاعة إىل املحمولة الهواتف انتشار أدى
يسقط أو بالجنون سيصاب خبيثة معينة أرقام من مكاملات عىل يرد شخص أي أن
مع يتواصل شخص كل أخذ حيث النصية الرسائل من سيل الشبكة فاجتاح ميتًا؛
لكن الصحف. يف بعضها نُرش التي األرقام، تلك من لتحذيرهم عائلته وأفراد أصدقائه
ساد الذي الشيطاني بالهلع الذعر هذا يُذكِّرنا بالطبع. املخاوف تلك تالشت ما رسعان
رسائل تحوي ميتال الهيفي أغاني أسطوانات أن أشيع حني الثمانينيات، مطلع يف أمريكا
قد الرسائل هذه أن وُزعم بالعكس، األسطوانات بتشغيل إال سماعها يمكن ال شيطانية
النار هذه أذكى وقد الشيطان. عبادة أو لالنتحار وتدفعهم األشخاص الوعي عىل تؤثر
التليفزيونية القنوات انتشار بفضل بقوة تأثريهم ازداد الذين املسيحيون األصوليون
الهاتف «تطبيقات» تطوير أدَّى أيًضا، األمريكية املتحدة الواليات ويف االشرتاك. مدفوعة
الجديدة. الوسيلة هذه عرب سحرية تعاويذ ببيع املرشوعات أصحاب قيام إىل املحمول

ليس ولهذا العرشين؛ القرن يف والتجارة والتكنولوجيا الفن جوهر يف اإلعالنات تقع
يشء وال الصناعة. هذه أرباب عىل تُطبق واالفتتان السحر لغة نجد أن املستغرب من
تجذب التي العرق ومزيالت مذهلة، بنتائج تعد التي الِحمية منتجات من ذلك عىل أدل
خزعبالت أساس عىل له ج يروَّ الذي والشامبو الرجال، تثري التي والعطور الجميالت،
محتواها من أهم املنتجات هذه عن اإلعالن يف املستخدمة الكلمات فاختيار وهمية؛ علمية
اللغة قوى استخدام بفضل وتحوِّلها للمنتجات، قيمة تضيف فاإلعالنات الكيميائي؛
يف بالتحكم املستهلك تعد املنتجات هذه أن األمر يف ما أهم األمنيات. بتحقيق والوعد
نكن لم فلو املاليني. يفعله ما وهو مبالغاتها، عن تغاىض ما إذا السحر مثل مصريه
نعرفها التي بالطريقة لتوجد اإلعالنات صناعة كانت ملا سحري، عالم يف اآلن حتى نعيش

اآلن.

بداخلنا الطفل

قليًال اإلرساع عىل سيارتك بحثِّ يوًما تَُقْم ألم خاصة. سحرية بلحظات جميًعا نمر
أكثر كان معينًا موقًفا أن شعرت هل أمنية؟ يوًما تمنيت هل مرتَفًعا؟ تصعد وأنت
مثًال — عقالنية بصورة يشء حدوث يف رغبتنا عن التعبري يمكننا صدفة؟ محض من
تأويالت إىل التأويالت تتحول فقد تحققت، ما إذا لكن — وظيفتها» تفقد أن «أتمنى
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إىل عقولنا فتأخذنا أحالمنا، يف أما استيقاظنا. ساعات خالل شائعة ظواهر هذه سحرية.
حولنا. األحالم عالم تغري أن أفكارنا تستطيع نطري. أن فيمكننا سحرية؛ وأنشطة عوالم
حول مختلفة ثقافات يف ُسجلت والتي — النوم شلل باسم تُعرف التي الطبية والحالة
من ليلية حقيقية كاعتداءات يبدو ما توليد شأنها من — التاريخية السجالت ويف العالم
وشعور وبرصية، سمعية وهلوسة مؤقت، بشلل «الضحية» تصاب إذ خارقة؛ كائنات
بوجود شهادات ظهور إىل الحالة هذه أدت وقد والحلق. الصدر عىل ثقيل ِحمل بوجود

الغريبة. والكائنات واألشباح والشياطني الساحرات من اعتداءات
أنهم شك فال والتجارب، الدوافع هذه ملثل تعرض قد القراء بعض يكن لم إذا حتى
علماء اهتم طاملا سابق، فصل يف أرشنا كما صغرهم. يف السحرية اللحظات ببعض مروا
الجمعية اقرتحته الذي العميل التعريف ويقول األطفال. لدى السحري» «التفكري ب النفس
أو أفكاره أن «يعتقد الذي الشخص عىل تنطبق الحالة إن النفسيني لألطباء األمريكية
نتيجة وقوع يف التسبَب — ما بطريقٍة تستطيع قد أو — فعًال تستطيع أفعاله أو كلماته
وقد والنتائج.» للمسببات الطبيعية القوانني مع تتناىف بوسيلة وقوعها تمنع أو معينة،
البدائية املجتمعات يف الشائع والتفكري األطفال لدى السحري التفكري بني فرويد ساوى
التطوري النفس عالم لكن بدائية. ثورية مرحلة يف بقاء وسيلة فاعتربه العصابيني، ولدى
تفكري عمليات عىل مكثفة تجريبية دراسات أجرى شخص أول هو بياجيه جان الرائد
السحري التفكري أن بياجيه استنتج العرشين. القرن عرشينيات يف وذلك الطفولة، مرحلة

مادي. هو وما عقيل هو ما بني التمييز عىل األطفال قدرة عدم من نابع
أغلب خاللها ينبذ التي السن هي التاسعة إىل السادسة من السن أن ويعتقد
أظهرت الحديثة الدراسات من العديد أن غري راسخة. كقناعة السحري التفكري األطفال
العالقة حول متطور «عقالني» إحساس لديهم يكون قد الثالثة سن يف األطفال أن
التطوري النفس عالم أجرى السحري. التفكري يمارسون ذلك ومع املادية، السببية
تشبه «سحرية» مائدة الرابعة سن يف أطفال عىل فيها عرض تجربة سابوتسكي يوجني
ُدمى تحويل تستطيع سحرية مائدة تمتلك فتاة حول تدور قصة يف لهم وصفها مائدًة
قلة أجابت ذلك، حدوث إمكانية عن األطفال سأل وعندما حقيقية. حيوانات إىل الحيوانات
تحريكها وتم السحرية املائدة عىل أسد شكل عىل دمية ُوضعت عندما لكن بنعم. منهم
حقيقي، ألسد الدمية ل تَحوُّ من الخوف مظاهر األطفال أغلب أبدى مغناطيس، بواسطة
الدمية ملنع إياها أعطاهم قد النفيس االختصايص كان سحريٍة بعًصا بالتلويح قاموا أو
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عندما لكنهم عقالني، رأي عن لفظيٍّا عربوا األطفال أن ذلك من نستنتج التحرك. من
سحرية. بطريقة استجابتهم جاءت سحريٍّا، يبدو ملوقف تعرضوا

فضًال األطفال «تفسريات» حيث من السحري التفكري موضوع العلماء استكشف وقد
ما الخامسة يف طفل فرسَّ املثال، سبيل عىل مثًال. واملوت للحياة كرؤيتهم رغباتهم؛ عن
أطفاًال ويرجعون أمهاتهم بطون إىل «يعودون بأنهم: يموتون حني لألشخاص يحدث
املبكرة الطفولة أفكار تستطيع د. التجسُّ فلسفة مثل يبدو وهذا أخرى.» مرة صغاًرا
أن البديهي األطفال فافرتاض الدين؛ أصول يف وارد هو ملا أخرى تشابهات إىل التوصل

األساس. يف إحيائي اعتقاد تشعر الجمادات
التفكري الثقافات مختِلف يف اآلباء يشجع للعالم، عقالني منظور تبنِّي عن وبعيًدا
إلرضاء سحرية تربيرات ويقدمون املدرسة، قبل ما سن يف أطفالهم لدى السحري
حدوثها. أسباب أو األشياء عمل طريقة عن االستفسار عند املبكرة املراحل يف أطفالهم
الصغار لألطفال التليفزيون برامج وتقدم السحرية، الخياالت األطفال كتب تشجع كما
يف السحري التفكري نغذي فلماذا قوية؛ عالقة الواقعي بالعالم تربطها ال سحرية عوالم
بوتر» «هاري رواية هل كثريًا: السؤال هذا تردد البعيد؟ املدى عىل ذلك تبعات ما أطفالنا؟
تفسريات؛ عدة وتحمل حاسمة وغري متفاوتة اإلجابات تأتي ع، متوقَّ هو وكما مرضة؟
األسايسبني املستوى عىل اآلراء انقسام مع البرشي، املعريف التطور فهم السهل من فليس
األطفال استفادة إمكانية البعض اقرتح إيجابية، نظر وجهة من والتنشئة. البيئة تأثري
خصائص عىل التعرُّف يف قيِّمة دروس استخالص يف والخيالية الخرافية القصص من
السحرية العوالم استكشاف أن عىل عالوًة والثقة. والصداقة كاإلحسان اجتماعيٍّا مرغوبة
قد كذلك األسايس. إدراكهم نمو مع والخيال الواقع بني الحدود فهم عىل األطفال يساعد
امَلَلكات لتطور الرضورية والنظرية املجردة التفسريات إثارة يف السحري التفكري يساعد
الرضورية التأقلم اسرتاتيجيات األطفال السحري االعتقاد ويمنح واإلبداعية. الفكرية
ملواجهتها. عاطفيٍّا مؤهلني كانوا ما ذلك لوال التي واملآيس التوتر مواقف مع للتعامل

رسد أن وتكراًرا مراًرا عرش والثامن عرش السابع القرنني يف الرتبية علماء أكد
آثاًرا يسبب قد األطفال عىل والجنيات والساحرات األشباح وقصص الخيالية القصص
ليصبحن والفتيات وتعساء، جبناء رجاًال ليصبحوا الصبيان سيكرب إذ مستمرة؛ مرضة
علم حول الحديثة املؤلفات يف قليلة أدلة َة ثَمَّ لكن بالخرافات. يؤمنَّ حمقاوات نساءً
البعض أن غري الحياة، مدى األثر باستمرار الخاصة الفكرة هذه تدعم التطوري النفس

109



السحر

لكن القهري. بالوسواس واإلصابة األطفال لدى السحري التفكري بني عالقة بوجود زعم
وجود كشفت أنها إال املزاعم، هذه املدارس أطفال من ١٠٢ شملت حديثة دراسة تؤيد لم

العام. القلق أعراض وزيادة السحري التفكري بني متبادلة عالقة
ينتمي يشء بأنه التطوري النفس علم مؤلفات من كثري يف يعرَّف السحر زال ما
أننا نظن البلوغ مرحلة دخول فمع طفولتنا؛ هو اآلخر ذلك املرة، هذه ولكن لآلخر،
الحفاظ يفضل الحديث الغربي واملجتمع السحرية. ذاتنا نفقد ومعها طفولتنا، «نفقد»
سوي غري ترصًفا يعد البلوغ مرحلة يف السحري التفكري عن التعبري لكن «اآلخر». هذا عىل
العصبية واالضطرابات بالقلق اإلصابة منظور من للتفسري ويخضع الكثريين، رأي يف
تفسري منظور من السحر يف البالغني اعتقاد تفسري يمكن ال رأينا، كما لكن والعقلية.

فحسب. مريض

عاملية؟ تجربة أهي

األمر مع تعاملنا طريقة وتتأثر ما. مرحلٍة يف سحريٍّا تفكريًا فكَّرنا جميًعا نحن إذْن،
أغلب يف الشخصية. والتجارب والتعليم والثقافة واملجتمع املايض بعوامل الكرب يف
التفكري استمرار لعقلنة مقبوًال ثقافيٍّا إطاًرا الراسخة الدينية التعاليم تشكل املجتمعات،
النظر يمكن املؤسيس». السحري «االعتقاد وصف ذلك عىل البعض أطلق وقد السحري،
أو سحرية أنها عىل إما — األخرى والشعائر كالصالة — للعبادة امليكانيكية للصور
مناقشة إىل ذلك يف الرجوع ويمكن فيه، يؤديها الذي والسياق يؤديها من بحسب دينية
الشئون يف التأثري يمكنها آلهة أو إلًها بأن فاالعتقاد الكتاب؛ مقدمة يف الشعبي الدين
علم يف مفهوم هو كما سحريٍّا تفكريًا باألساس يُعد املوت بعد وجودنا تحديد أو الدنيوية

التطوري. النفس
البقاء له مقدَّر الدين يف خالد ما يشءٌ َة «ثَمَّ يقول: مرة ذات دوركايم إميل كتب
حذف يمكن تباًعا.» نفسه الديني التفكري بها أحاط التي املحددة الرموز كل من أكثر
صحيحة. العبارة وستظل مكانها «السحر» كلمة ووضع العبارة هذه من «الدين» كلمة
أن املعارصين الباحثني من مزيد اقرتاح إىل «اليشء» ذلك ماهية تحديد محاولة أدت وقد
كلية. معرفية عمليات عىل يقومان والحارض، املايض يف — كتجربة — والدين السحر
العقل، يف تنظيمها وطريقة املعرفة، بها ل تُحصَّ التي الطريقة إىل تشري معرفية وكلمة
يف ذلك تطبيق كيفية أمثلة أحد ويتمثل الوعي. أو وعي عن سواءٌ توظيفها، وطريقة
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ووفًقا األدوات؛ الستخدام املبكر البرش تطوير من تنبثق السحرية النزعة بأن االقرتاح
أجل من بل التواصل، أجل من اللغة يف املستخدمة املخ وظائف تنشأ لم الفكرة، لهذه
ذلك فإن األشياء»، «استخدام بسبب نشأت قد الكلمات كانت فإذا األشياء، استخدام

أشياء. تنفيذ يف الكلمات لتوظيف اإلنسان حاجة تفسري يف سيساعد
إذ االفرتاضات؛ عىل اعتماًدا أقل واملعرفة املعدَي السحر تناولت التي الدراسات إن
مفاهيم تعكس التي الدنيوية األنشطة من مجموعة الحديث العرص يف البالغون يمارس
تناولها األفراد أغلب وسريفض الغائط، من قدٍر من بالقرب مرشوب علبة ضع العدوى.
يشعرون األشخاص وأغلب الحًقا. وُعقمت مغلقة كانت وإن حتى عليهم عرضتها إذا
املعرفية االستجابات هذه تكون ربما مستعملة. مالبس ارتداء فكرة من باالشمئزاز
هي منشودة وظيفة تؤدي — عقالنيتها عدم من بالرغم — ألنها نشأت قد السلبية
السعي مثل «إيجابية» عدوى نزعات نُظهر أننا كما للعدوى. الحقيقية املصادر تفادي
عن شهري بنجم دائم عاطفي برباط نشعر حيث املشاهري؛ من تذكار عىل للحصول
مطربي كبار أجسام ملس يف الجماهري رغبة إىل مثًال انظر ملموس. يشء امتالك طريق
بأساليب عنه التعبري يجري العدوى فكرة إدراك يزال ال األخرى، الثقافات ويف البوب.

ودنيوية. دينية
عىل — فإنهما عاملية، معرفية سمات السحريني والتفكري السلوك أن سلمنا وإذا
نمر ألننا التاريخية؛ السياقات يف السحر من جوانب تفسري يف سيساعداننا — األرجح
األمر؛ هذا يف للبحث قليلة محاوالت أُجريت وقد والبدنية. العقلية التجارب بنفس اليوم
السحرية الربدي وأوراق واألسفار األوىل األورثوذكسية املسيحية الكتابات عىل فاعتماًدا
أوًال: متداخلة؛ عوامل ثالثة إىل تستند للسحر معرفية نظرية ظهرت كمصادر، اإلغريقية
ثانيًا: واإللهام. والتفسريات العرب تقدم التي واملعجزات السحر عن القصص توظيف
املتكررة كاألفعال املرشوطة السلوكيات ثالثًا: السحر. معقولية عىل تؤكد التي املعتقدات
أكثر منهًجا حديث كتاب تبنَّى وقد أعاله. املذكورة والنزعات الواعية غري واملناورات
الشعبي والسحر العرافة «حقائق فهم إىل — عنوانه يوضح كما — يسعى انتقائية
والعلوم النفس علم عىل الكتاب مؤلف يعتمد أوروبا». يف الحديث العرص بدايات يف
املتغري، اإلدراك أشكال من وغريها والثمالة واالنتشاء األحالم دور الستكشاف العصبية
وتتضح السحرية. املمارسات بآثار الخاصة املعتقدات تؤكد «حقيقية» تجارب خلق يف
نزال ال بالطبع لكننا تاريخيٍّا، السحر معنى فهم يف اإلدراك بعلم الوعي أهمية هنا
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عدد كم فمثًال، إلينا. وصل الذي االنتقائي والربهان املايض عن ابتعادنا مشكلة نواجه
الحديث اإلدراكي باملعنى سحرية تجربة نسميَه أن يمكن ملا تعرضوا الذين األشخاص
التي املصادر يف والعرافة السحر مؤرخو يبحث سحريٍّا؟ تفسريًا يفرسوها لم لكنهم
التفسريات يؤكدون ما نادًرا لكنهم العصبية، النفسية الفردية التجارب من ملحات تقدم

موجودة. غري أنها يعني ال هذا لكن الكلية. املعرفية
عاملة أوضحت املعارص. العالم يف السحرية» «التجربة معنى وإىل الحارض إىل لنعد
بالرضورة ليست الخاصة السحرية تجربتها أن كيف معارصة بريطانية أنثروبولوجيا
الحداثة، بعد ما أو الحداثة أزمة جوانب من جانبًا بالرضورة وليست غامضة، أو خارقة
الشعبية واملعتقدات األسالف مفاهيم خالل من املكان مع «عاطفية» «عالقة إنها بل
أنه عىل هذا تفسري ويمكن للسحر. املعنى هذا صميم يف قابعة والطبيعة واألساطري.»
«الوعي حول مشابهة أفكار أن غري الذاتي. االنعكايس الغربي العقالني التفكري نتاج
الهندية: باناراس مدينة يف وزبائنهم َحرة السَّ بني بالعالقة يتعلق فيما ظهرت السحري»
العقول فيه تدخل الذي السياق يخلق الذي — امرأًة أو رجًال — الشخص هو «الساحر
يف استثنائية التجربة أن ومع «سحري». حدٌث أنها عىل إليها يُنظر ما غالبًا عالقة، يف
التفكري عن تعبريًا بوصفها أيًضا النتيجة هذه رفض يمكن تماًما.» طبيعية فإنها الواقع،
والعاطفية الثقافية الحواجز هدم يف تساعد الدراسات هذه مثل لكن الغربي، العقالني
كثريًا الواقع، يف ممارسته. عند السحر معنى لفهم مفاتيح وتقدم واملشارك، املراقب بني

كذلك. الوضع يكون أال ينبغي لكن دراسته، عملية يف السحر معاني أحد يضيع ما

هوامش

(1) © National Media Museum/SSPL.
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أو للجهل، مبارشة نتيجة بوصفه ننبذه أو املايض، من جزءًا السحر نعترب أن يمكن ال
املنظور من ليس األقل عىل اإلنساني؛ الفكر مراحل من تطورية مرحلة أنه عىل نصنفه
للمرة السحر عن التعبري جرى أن منذ ا، جدٍّ القصرية املقدمة هذه توضح فكما الثقايف.
تضمن التي املعاني من مجموعة اكتسب القديمة، العصور يف مفاهيميٍّا تعبريًا األوىل
بكثري أكثر فالسحر الحايل؛ العرص يف مجتمع كل يف املعاني تلك عن بتعبريه احتفاظه
ونظرية لغة بوصفه السحر نفهم أن لنا بد ال املهيبة. املمارسات من مجموعة مجرد من
الدين، من يتجزأ ال جزء فهو معرفية؛ وأداة وتجربة إبداعيٍّا وتعبريًا وفعًال واعتقاًدا
نعم، بالسحر. يؤمن أن ملحد لشخص يمكن إذ عنه؛ مستقالٍّ يكون أن يمكن ولكن
جانبًا نحى فقد الطبيعية؛ للعمليات تفسريًا بوصفه السحر أساس العلم قوض لقد
من بها االنتفاع يستطيع ملن بكثري أفضل نتائج تقديم خالل من الطب يف السحر دور
فبإمكان أيًضا. الخيار يمنحنا فإنه وحلوًال، تفسريات العلم لنا يقدم حني يف لكن بيننا.
قائًما. بديًال دائًما سيظل فالسحر أهميته؛ تقليل يستطيع ال لكنه السحر، تفسري العلم
سيختفي السحر بأن واالعتقاد اإلنسانية، الحالة من جزءًا يشكل الواسع بمعناه فالسحر

أمنية. مجرد كونه يعدو ال املطاف نهاية يف
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