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إلى الذي أحمل اسمه بكل افتخار وٕالى التي ال یوجد معنى للحیاة بدونها إلى الوالدین 

.الكریمین أطال اهللا عمرهما وأحسن خاتمتهما وجزاهما عني خیر جزاء

:ا في الحیاة اخوتيوٕالى من ال أملك غیرهم وطالما كانوا لي سندً 

.»عبلة، زهرة، سمرة، صالح، سلیمة، سعید، محمد، وزوجة أخي نعیمة «

:إلى صدیقاتي اللواتي بقلوبهن الجمیلة أضفن إلى حیاتي حلوها وبهجتها

.»خولة، سلوى، سهام، حسنة «

:إلى االبتسامة الصغیرة التي رافقتني طیلة حیاتي

.»أمونة تیم، سیدار، دادو، منیر، أروى،«

:إلى الورود التي مألت حدیقة أیامي والضحكات التي تنیر سمائي أوالد اخوتي

.»دوسا، میشا، نصرو، جود، أدومة، توتا، مالك، مایا، میسو «

.»علي  «إلى من غیر لون حیاتي ورسم التفاؤل على وجهي زوجي الغالي 

ي هذا الجهد المتواضع مع إلى كل من ساندني وكان دعائه سر نجاحي، إلیكم جمیعا أهد

.المحبة والعرفان



شكــــــر وعرفــــــــان

الحمد هللا حمدا كثیرا، الحمد هللا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه الذي 

.وفقني وأعانني الصحة والعافیة إلتمام مذكرتي

لقبوله . »ة أحمد بوطب«أتوجه بأسمى عبارات الشكر واالمتنان الخالص ألستاذي 

.االشراف على مذكرتي أوال ثم على جهوده القیمة ونصائحه وتوجیهاته

الذي لم  »عباسي یزید«واألستاذ »درنوني سلیم«وكل االمتنان والعرفان إلى األستاذ 

یدخر أي جهد في تقدیم النصح واإلرشاد، وكما أود أن أشكر جمیع األساتذة األفاضل بشعبة 

.رافقونا طوال مشوارنا الدراسي بزاد المعرفة والعلماالنثروبولوجیا الذین 

والشكر والدعاء بالخیر لكل من ساعدني في إنجاز هذه الثمرة سواء من قریب أو من 

.»شیة لیندة «بعید ولو بكلمة طیبة خاصة زمیلتي 
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:الملخص

یعتبر السحر من المواضیع الهامة التي شغلت اهتمام الكثیر من علماء االجتماع 

وعلماء النفس وكذلك كافة المجتمعات فهو موضوع یعني كل فرد من أفراد المجتمع وخاصة 

.المجتمعات العربیة

حر وجمیع لقد حاولت هذه الدراسة الكشف عن تمثالت المجتمع البسكري للس

فكانت منقسمة إلى قسمین حول نظرة .التصورات التي تطرأ على المخیال االجتماعي حوله

خیر ونظرة شر حیث أن هناك فئة تستعمل السحر من أجل فائدة في الخیر إلصالح حالها 

.وفئة أخرى إلیذاء اآلخرین وفئة تنبذ هذا الفعل من أصله

ورات االجتماعیة ودواعي القیام بهذا كذلك حاولت الكشف على مرتكزات هذه التص

.العمل أال وهو السحر

فكان القیام بهذه الدراسة نتیجة النتشار هذه الظاهرة في الوقت الحالي هذا ما جعلنا 

.نتوجه إلى الشارع البسكري لنتعرف أكثر عن ما یدور داخل تصورات الناس

Résumé
La magie est l'un des sujets importants qui a retenu l'attention de nombreux

sociologues et psychologues, ainsi que de toutes les sociétés, c'est un sujet qui

concerne chaque membre de la société, en particulier les sociétés arabes.

Cette étude a tenté de révéler les représentations de la société Biskra sur la

magie et toutes les perceptions qui surgissent dans l'imaginaire social qui

l'entoure. Il a été divisé en deux parties sur un bon regard et un mauvais regard,

car il y a un groupe qui utilise la magie au profit du bien pour réparer sa

condition et un autre groupe pour nuire aux autres et un groupe qui rejette cet

acte dès son origine.

J'ai aussi essayé de révéler les fondements de ces perceptions sociales et les

raisons de faire ce travail, qui est magique.

La réalisation de cette étude a été le résultat de la propagation de ce phénomène

à l'heure actuelle.C'est ce qui nous a conduit à la rue Biskra pour en savoir plus

sur ce qui se passe dans les perceptions des gens.



ةــدمــمق



 :مقدمة 

أ

فالصراع بین الحق والباطل والخیر والشر مندلع منذ قدیم الزمان وباق فتیله إلى أن 

یرث اهللا األرض ومن علیها وهذا الصراع جعله اهللا تعالى اختیاًرا لعباده أمام الشدائد وأمام 

وت الذي خلق الم﴿اللذائذ على حد سواء، وتمحیًصا للخبیث من الطیب والقبیح من الحسن 

).2الملك، ( ﴾والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عمال وهو العزیز الغفور

فاهللا جل جالله وضع لنا میزاًنا سماوًیا وأمرنا بفعل الخیرات ونهانا عن المنكرات ولكن 

هناك أناس لم یعتبروا بما رأوا من عظمة اهللا في خلقه وتدبیر شؤون الكون فخرجوا عن 

هوا لفعل أنكرته كل الشرائع السماویة بل وحاربته أال وهو الفطرة اإلنسانیة السلیمة واتج

بل أنه من شر الموبقات وأكبر الكبائر التي یستحق مرتكبها لعنة اهللا والمالئكة »السحر«

.والناس أجمعین في الدنیا ویوم یقوم الناس هللا رب العالمین

ا تمثالت المجتمع ونحن ال یهمنا هنا حكم السحر وأهله في هذه المذكرة بقدر ما تهمن

.اتجاهه

ومن المؤسف أن ظاهرة السحر عادت لالنتشار من جدید في أوساط الناس لیس في 

فكم هو مؤلم جًدا أن ترى ...عامتهم فحسب وٕانما في الطبقات الراقیة وذوي الجاه واالنفتاح

في ذلك قطعاًنا بشریة تسعى شد سیقانها نحو أبواب السحرة والمنجمین یرجون منهم ویبذلون 

أمواًال باهظة مقابل ما یحصلون علیه من وعود كاذبة وأوهام باطلة ومنهم من یقصد هؤالء 

وما هم بضارین به من أحد ﴿السحرة للتواطؤ معهم على مضرة الناس في أموالهم وأنفسهم 

  .﴾إال بإذن اهللا

وفي كل جهة المقابلة نجد فئة من األطباء والمثقفین من ینكر بشدة وجود السحر

أصًال ویعتبره وهًما ال حقیقة له ویتعجب على الذین یتكلمون بجدیة في حقیقة السحر وأثاره 

.السلبیة على النفس والروح



 :مقدمة 

ب

فلطالما جذب مفهوم السحر وممارسته اهتمام علماء النفس واالجتماع وعلماء الالهوت 

ال یمكن أن والمؤرخین وحتى الیوم ال تزال قضیة السحر تسیطر على الخیال الشعبي لكن

تعتبر السحر جزًءا من الماضي أو نتخذه بوصفه نتیجة مباشرة للجهل أو نصنفه على أنه 

إذن السحر .مرحلة تطویریة من مراحل الفكر اإلنساني على األقل لیس من منظور الثقافي

في معناه الواسع یشكل جزًءا من الحالة اإلنسانیة واالعتقاد بأنه سیختفي في نهایة المطاف 

.ال یعدو كونه مجرد أمنیة



:ل األولــالفص

ةـة منهجيــمقارب
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الجانب المنهجي:المبحث األول

:اإلشكالیة

إذا كان مرض االیدز قد افزع الناس في الغرب الكافر فإن السحر قد أفزع كثیرا من 

باطل في القلوب والختالط الحق بالاإلیمانوذلك لضعف الناس في الشرق العاصي الجاهل

.ولتفشي الجهل والبدع والخرافات بین المسلمین

تتمثل المشكلة األساسیة للدراسة الراهنة في محاولة جادة للتعرف على تمثالت الشارع 

البسكري في أعمال السحر خاصة بعد مالحظة انتشار هذه الظاهرة واالعتقاد بها في اآلونة 

افاتهم  فنحن ال نستغرب استمرار األخیرة بین كثیر من طبقات المجتمع على مختلف ثق

االیمان بأثر السحر وبقاء بعض مراسیمه لدى الشعوب المتحضرة وفي ذهن الفرد المعاصر 

على الرغم من ازدهار حضارتنا وتطورها فكثیر من الناس أصبحوا یتجهوا نحو طالسم 

سبب السحر والشعوذة أكثر من أي شيء آخر فكم من فرد ضاعت حیاته وتوقف مستقبله ب

السحر ففي الوقت الحالي أصبحت سیرة السحر على كل لسان وفي كل مكان فال تخلو أسرة 

من تجربة السحر والمعاناة التي ألحقت بهم بسببه وبالتالي فإن معرفة ظاهرة السحر 

وتمثالت المجتمع عنه سیساهم في خروج الدراسة بعدد من النتائج التي قد تكون لها أهمیة 

.قد تساهم في إعداد دراسات أخرى تجرى في هذا المضمار في فهم الموضوع 

:إذن یمكن بلورة هذه المشكلة في التساؤل الرئیسي التالي

ما هي تمثالت السحر في المخیال االجتماعي في المجتمع البسكري؟

:ومن هذا التساؤل الرئیسي استخرجنا تساؤالت فرعیة تمثلت في

الخیر والشر؟فیما تمثلت دواعي اللجوء للسحر بین)1

على ماذا ترتكز تصورات االجتماعیة حول السحر في منطقة بسكرة؟)2
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:الفرضیات

:فرضیة عامة

تعددت تمثالت السحر في المخیال االجتماعي في منطقة بسكرة حیث أنها انقسمت 

.إلى فئة تؤید السحر وفئة تعارضه هذا على حسب المنفعة الشخصیة لكل فرد

:الفرضیات الجزئیة

ننا القول أن لكل شخص سبب جعله یفكر في دخوله عالم السحر وبطرق یمك-1

.وغایات متنوعة

من المرتكزات التي تقوم علیها تصورات االجتماعیة حول السحر نجد العدید ومنها -2

.أو الفوائد التي خلفها لهم السحرواألضرارعامل التجربة والمعایشة 

:أهمیة الدراسة

یتها من كونها تتناول موضوع شدید األهمیة أال وهو السحر تستمد الدراسة الراهنة أهم

كما .حیث اعتمدنا على محاولة إدراك نظرة المجتمع للسحر والتصورات االجتماعیة حوله

أننا تطرقنا من خالل هذه الدراسة إلى التقرب من أفراد المجتمع أي الشارع البسكري من 

تهم في المخیال االجتماعي ودواعي اللجوء خالل الجانب التطبیقي للتعرف أكثر على تمثال

.إلیه

:أهداف الدراسة

.الهدف الرئیسي لهذه الدراسة هو التعرف عن تمثالت السحر لدى المجتمع البسكري.1

.التطرق إلى دواعي لجوء الفرد البسكري إلى السحر وكیفیة المعایشة معه.2

بر اآلراء محاولة الكشف عن مدى شیوع فكرة السحر داخل مجتمع البحث وس.3

.اتجاهه
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.الكشف على ماذا ترتكز تصورات االجتماعیة حول السحر في منطقة بسكرة.4

:أسباب اختیار موضوع الدراسة

تعد عملیة اختیار موضوع عملیة معقدة حیث تتعدد عوامل ومقاییس هذا االختیار 

لباحث ولعل هذه المرحلة من البحث هي الوحیدة التي تعتمد على العوامل الذاتیة لدى ا

واهتماماته ومیوله واستعداده لدراسته وكذلك امكانیته وفیما یخص األسباب التي أدت إلى 

:اختیار هذا الموضوع هي

أن الدراسات المتخصصة بالسحر تكاد تكون منعدمة لما لها من صعوبة وخطورة -1

.یتعرض لها الباحث

ه أصبح من مخاوف انتشار هذه الظاهرة بطریقة خیالیة خاصة في هذه الفترة حیث أن-2

.االنسان الیومیة

.المعایشة مع المجتمع للتعرف على النظرة االجتماعیة للسحر-3

انتشار ظاهرة السحر في وسائل التواصل االجتماعي خاصة ما یمس المجتمع -4

البسكري هذا ما جعلنا نقوم بهذه الدراسة الكتشاف حقیقة تصورات الفرد ومدى تأثیر 

.االجتماعیةهذه الظاهرة على المخیالت

النظرة السلبیة واالیجابیة للسحر داخل المجتمع هذا ما جعلنا نحاول التعرف أكثر -5

.علیها داخل المجتمع

:الدراسات السابقة

تعد الدراسات السابقة من الخطوات الهامة في أي بحث علمي وفي هذا البحث هناك 

:ة ومن بین الدراساتمجموعة من الدراسات ذات الصلة في هذا الموضوع من جوانب عد



مقاربة منهجیة:الفصل األول 

-7-

موقف اإلسالم من «وجاءت هذه الدراسة بعنوان 1989دراسة حیاة سعید عمر بأخضر )1

رسالة تقدمت بها للحصول على درجة ماجستیر كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة »السحر

.1989جامعة أم القرى 

ث وعند استعراض تناولت هذه الدراسة بعضا من جوانب التي لها عالقة بموضوع البح

هذه الدراسة نجد أن الباحثة ابتدأتها بمقدمة مشتملة على أهمیة هذا األمر ووجوب دراسته 

متأنیة تُثري المكتبة العلمیة من جهة وتبین خطر هذا المرض من جهة أخرى وبینت ما 

واجهته من صعوبات نفسیة وجسدیة في الحصول على المادة العلمیة وتطرقت ألسباباختارها 

ذا الموضوع واألهداف التي تود أن تحققها من خالل طرحها معتمد على منهج تاریخي ه

.تحلیلي وبعد ذلك تطرقت إلى فصول البحث وبینت أنه مكون من إثني عشر فصالً 

:وقد أسفرت هذه الدراسة على جملة من النتائج هي

:تبین من خالل تعاریف الفقهاء للسحر/1

.الدقة والصرفأن السحر یعتمد على الخفاء و . أ

یعتمد فیه على الرقي والعقد وأن له تأثیر على بدن المسحور وقلبه وعقله وأنه ال . ب

.یمكن وضع تعریف جامع مانع للسحر وخفته

أن هناك فرقا بین السحر والمعجزة وهي أن المعجزة شرطها دعوة النبوة والتحدي بها وال /2

.د من الساحر وغیرهیمكن اهللا أحد أن یأتي بمثلها وأما السحر فیوج

انتشار السحر في جمیع األزمنة والعصور على مر التاریخ على اختالف في استعماله /3

وأسلوب تعلیمه واالهتمام به وأن أسباب انتشاره راجع لسباب عدیدة أهمها ضعف الوازع 

.والجهلالدیني او انعدامه
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الدینیة واالجتماعیة واألمنیة أن للسحر أضراره وأخطار كثیرة على مختلف جوانب الحیاة /4

ومن العلوم أنه إذا كان هناك خلل في الجانب الدیني في المجتمعات فإن ذلك یؤثر سلبا 

.على باقي الجوانب األخرى

:عالج السحر على نوعین/5

.عالج السحر بسحر مثله ال یجوز باتفاق العلماء. أ

.عالج السحر بالقرآن واألدعیة الشرعیة مشروع مرغوب فیه. ب

.أن هناك طرقا وقائیة للسحر یجب على اإلنسان التمسك بها والتعود علیها/6

جریمة السحر وعقوبتها في الفقه اإلسالمي وتطبیقاتها «دراسة بعنوان :الدراسة الثانیة)2

وهو بحث مقدم من صالح عبد العزیز الدعفس »المحاصرة في المملكة العربیة السعودیة

.هجري1419من أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة للحصول على درجة ماجستیر

هدفت هذه الدراسة إلى تعریف جریمة السحر وبیان أركانها وحكمها وعقوبة الساحر في 

الفقه اإلسالمي والتعرف على أسباب المفضیةإلى سلوك هذا الطریق وبیان الخطر 

السحریة ودراسة نماذج من االجتماعي واألمني والصحي واالقتصادي الذي تسببه األعمال 

القضایا الموجودة في المحكمة العامة في مدینة الریاض كما هدفت هذه الدراسة إلى كشف 

خطر السحر وما یتصل به من شعوذة وكهانة على العقیدة الصحیحة للمسلم وقد أستخدم 

.الباحث في دراسته المنهج الوصفي الوثائقي

  :يومن أهم ما توصلت إلیه الدراسة ما یل

أن السحر یعتمد على الخفاء والدقة وأنه انتشر في جمیع األزمنة والعصور على مرر 

التاریخ وأن للسحر حقیقة وأن أسباب انتشار السحر راجع ألسباب عدیدة أهمها ضعف 
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الوازع الدیني أو انعدامه والجهل وكذلك فإن للسحر أضرار وأخطار كثیرة على جوانب الحیاة 

.ة وأن الرأي الراجح للعلماء في عقوبة الساحر هو القتلالدینیة واالجتماعی

السحر والشعوذة الممثالت االجتماعیة في المعیش الیومي العربي، عیاد أبالل :دراسة)3

.حوار مع الباحث المغربي باحث في علم االجتماع واالنثروبولوجیا الثقافیة.28/8/2006

ل موجه له ما هي أبعاد المتخیل أجرت معه الحوار لطیفة لعروسي وكان لها سؤا

الشعبي لهذه الممارسات؟

أما بخصوص انتشار هذه الظواهر والممارسات فوظیفیا وعلى :كانت إجابته كالتالي

المستوى السیاسي فإن األنظمة العربیة توظفها في استدامة األوضاع كما هي بل وعلى فهم 

ي بالمعنى االنثروبولوجیا للكلمة فإذا معین للدین اإلسالمي والذي یتجلى في اإلسالم الشعب

كان السحر والشعوذة التي تمنح مقوماتها الرمزیة من األساطیر والخرافات هو مجرد مغالطة 

فعلى المستوى االقتصادي أصبحت تشكل هذه الممارسات تشكل .وقع فیها الفكر اإلنساني

.في مخیلته للنجاح لفائدتهتجارة مربحة، إذن فالممارسات السحریة هي أداة وظفها اإلنسان 

السحر في المعتقدات الشعبیة بین «بعنوان )2010(سماح محمد صفي الدین :دراسة)4

ما مدى اعتقاد الفئات :تتمحور إشكالیة الدراسة الراهنة حول سؤال مؤداه»االستمرار والتغیر

  :ؤالتوالشرائح االجتماعیة المختلفة في المجتمعین في السحر؟ وكانت أهم التسا

هل توجد أبعاد اجتماعیة وثقافیة لظاهرة السحر في المجتمعات الریفیة والحضاریة؟-

هل هناك عوامل وأسباب تدفع بعض الفئات االجتماعیة إلى ممارسة السحر؟-

.استخدمت في دراستها المالحظة، المقابلة، االستبیان

:وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
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مع نسب المعتقدین في السحر )الصعید(في السحر من ریف تقارب نسب المعتقدین-

.حیث ینتشر بكثرة االعتقاد بالسحر)الوجه البحري(من ریف 

الوجه (عنهم من حظر )بحظر الصعید(یوجد فارق بین نسب المعتقدین في السحر -

حیث ارتفعت نسبة االعتقاد به في حظر الصعید بشكل كبیر عن حظر )البحري

).وجه بحري(

:تقییم عام للدراسات السابقة

الدراستین المقدمتین عبارة عن دراسات لها صلة بصفة عامة حول موضوع بحثنا ومن 

خالل بعض الدراسات السابقة التي اطلعنا علیها وقدمنا البعض منها نستطیع أن نستنتج أنها 

یة والعالج دراسات اهتمت بدراسة السحر وأضراره على مختلف جوانب حیاة دینیة واالجتماع

.منه وأسباب انتشار السحر

وانطالقا من هذه المالحظات المتعددة جاءت دراستنا هذه محاولین إضافة لهذه 

الجانب المیداني للظاهرة وذلك من خالل محاولة معرفة تمثالت لى الدراسات بالتركیز ع

تمثالت مجتمع البحث حول السحر وكیفیة النظر إلیه إضافة إلى على ماذا ارتكزت هذه الم

.في منطقة بسكرة

:المنهج وتقنیات البحث

إذا أخذنا كلمة منهج بمفهومها العام فإنها تعبر عن مجموعة القواعد التي تقود :المنهج-1

.)1(خطوات التفكیر العقلي في سعیه نحو الكشف عن نتیجة أو نتائج معینة

ریخ للنشر، الریاض مدخل إلى مناهج البحث في علم اإلنسان، دار الم:فتیحة محمد إبراهیم ومصطفى حمدي الشنواني)1(

.110، ص 1988، )السعودیة(
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لعلوم بواسطة الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في ا«ویعرف كذلك على أنه 

طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة 

.)1(»معلومة

.وقد استخدمنا في موضوعنا هذا المنهج اآلتي الذي رأینا أنه مناسب لدراستنا

هرة ما أو المنهج االثنوغرافي حیث یستخدم هذا المنهج لدراسة الواقع أو ظا:المنهج الوصفي

ویهتم بوصفها وصفا دقیقا موضحا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع 

.)2(الظواهر األخرى

ولقد استخدمنا هذا المنهج قصد اعطاء صورة حول تصورات المجتمع البسكري على 

.السحر ومعرفة ما یدور داخل مخیلتهم االجتماعیة عنه

:تقنیات البحث

التي ساعدتنا على جمع تنا على مجموعة من األدوات البحثیةلقد اعتمدنا في دراس

.المعلومات وهي المقابلة الحرة والمالحظة

المالحظة:

إن المالحظة هي أولى األدوات التي یعتمد علیها الباحث في أي دراسة علمیة فهي 

ة تساعده في بناء األسئلة وفي الوقت نفسه أكثر األدوات صعوبة ألنها تعتمد على مهار 

الباحث في تحلیل العالقات االجتماعیة وأنماط السلوك االجتماعي المراد دراسته، والمالحظة 

الجیدة تتم باستخدام وسیلة صادقة تتضمن التدوین الدقیق أو الرصد في مواقف فعلیة من 

قبل شخص مدرب لدیه اتجاهات إیجابیة نحو البحث العلمي ولدیه أمانة علمیة ولذلك تعد 

.34، ص 1994، الكویت، 9أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة األكادیمیة، ط:أحمد بدر)1(
.13ذوقان عبیدات وأخرون، مذكرات عن مناهج البحث عن كتاب البحث علمیا، دار مجدالوي، عمان، األردن، ص )2(
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داة بحثیة من أكثر األدوات دقة وأقلها تحیزا أضافة إلى أنه یمكن تسجیلها المالحظة أ

.)1(وتصویرها

وقد استخدمنا هذه األداة منذ بدایة الجولة االستطالعیة وأثناء اجراء المقابالت مع 

المبحوثین إذ أفادت هذه الوسیلة في التعرف عن قرب على طبیعة أفراد العینة وربط النتائج 

.واستنباط مدى صحة المعلومات المتحصلة علیهافیما بینها

المقابلة:

تعتبر المقابلة من أهم الوسائل المستخدمة لجمع المعلومات وفیما یبدأ الباحث بإلقاء 

محادثة یقوم بها فرد مع آخر أو مع مجموعة «:أسئلة على المبحوث وتعرف المقابلة بأنها

.)2(»ومات الستخدامها في بحث علميمن األفراد بهدف الحصول على أنواع من المعل

ولقد كان اختیاري لهذه التقنیة بسبب أنها تتمتع بعدة مزایا من بینها أنها تساعد في فهم 

المبحوث أكثر ومعرفة أرائه وأفكاره كذلك تتیح للمبحوث فرصة اإلجابة المطولة عن 

.شخصیة وسماتهمالتساؤالت المطروحة دون توجیه أو تدخل كما أنها تظهر خصائص أفراد 

.500، ص 2003، )فلسطین(العلمي، مركز تطویر تربوي، غزة مناهج البحث:سهیل رزق دیاب)1(
.5، ص 1997، 5، ط)مصر(البحث االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، اسكندریة :محمد جوهري طارق)2(
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مفاهیم وتاریخ السحر:المبحث الثاني

:مفاهیم الدراسة: أوال

تحت هذا العنوان نتناول المفاهیم األساسیة التي تشكل الجوهر في دراستنا وذلك 

بغرض التحكم في توظیفها واستخدامها إلى جانب المفاهیم هي بمثابة الكلمات المفتاحیة 

  .ألي علم

  :تمفهوم التمثال-

من مثل الشيء تمثیال أي صورة بالكتابة ونحوها حتى كأنه ینظر إلیه والتمثیل اسم :لغة

منقول عن المصدر ماثل مماثلة أي شابهه بفالن أي شبهه به وتمثیل الشيء یعني تصور 

.)1(مثاله وتمثل له الشيء احتذاه وعمل على مثاله

مكن أن نعتبر التمثالت حسب مواضیع البحوث وأطر القراءات من الم:اصطالًحا

االجتماعیة واقع فریًدا من نوعه یدل على رسوخ بنیة الوعي الجماعي وطابعه االستعاللي أو 

آلة تصنیف األشخاص والتصرفات، وهیئة وسیطة بین األیدیولوجیات وممارسات أو شكل 

.)2(خاص لفكر رمزي له قواعد تشكیل وانتشار خاصة وترتبط بالفرد والمجتمعات

:سیاق التاریخي لمفهوم التمثالتال -

یعتبر مصطلح التمثالت قدیم النشأة استعمل أصًال من طرف الفالسفة وباألخص عند 

.كانط حیث یقول أن مواضیع معرفتنا ما هي إال تمثالت ومعرفتنا للواقع الكلي مستحیلة

.721، ص 2003، 40، دار المشرق، بیروت، ط)1(
.15، ص 2011، 1جیل فیریول، ترجمة أنسام محمد األسعد، دار ومكتبة الهالل، بیروت، ط)2(
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راد ولها یجعل من التمثال إطاًرا مرجعًیا لنشاط األف:مفهوم تمثالت عند ماكس فیبر-

أهمیة سببیة معتبرة بل مهیمنة من أجل السیر الطبیعي لنشاط األفراد الواقعیین وتمثل في 

.)1(معناها مجموعة أفكار وصور وآراء وتنظیم المعارف

ومن الدراسات الحدیثة التي تهتم بمفهوم تمثالت تلك التي قام بها عالم االجتماع الفرنسي -

Stottel-ات التي أقیمت في مجموعة من الدول األوروبیة حول ز وهي عبارة من تحقیق

النزاهة روح المسؤولیة، االیمان الدیني وغیرها حیث :تمثالت بعض القیم المقترحة مثل

.)2(أثبتت هذه الدراسة أن تلك المتمثالت متغیرة من دولة ألخرى

:مفهوم السحر-

:السین والحاء والراء أصول ثالثة متباینة:في اللغة

.العضو السحر وهو ما لصق بالحلقوم والمرئ من أعلى البطن یقال بل هي الرئة:األول

.السحر وهو إخراج الباطل في صورة الحق ویقال هو الخدیعة:الثاني

الوقت وهو قبل الصبح وجمع السحر أسحار ویقولون أتیتك سحًرا إذا كان الیوم بعینه :الثالث

.)3(أتیتك سحًرافإن أراد بكرة وسحًرا من األسحار قال 

السحر في اللغة یدور حول عدة معان فیطلق على صرف الشيء عن حقیقته إلى غیره 

.ویطلق على الخداع وعلى إخراج الباطل في صورة الحق

:من حیث االصطالح

عدیدة هي التعریفات التي قدمت حول السحر فهو من الناحیة السوسیولوجیة یقوم على 

.ن الدین وهي طقوس تتسم بطابعها اإلیماني أو االعتقاديتعالیم وطقوس معینة شأنه شأ

.34-33، ص 2005لمثالت السلطة التنظیمیة لدى عمال صناعة، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة جزائر، )1(
.26، ص 2009الموارد البشریة، جامعة منتوري قسنطینة، )2(
.بتصرف187، عمان، األردن، أمواج للنشر والطباعة، ص 2بناء االنسان، ط2013عبد الرزاق منصور، )3(
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ومن الناحیة اإلجرائیة فإن أبلغ التعریفات للسحر وأكثرها قرًبا من تصور الفاعل 

االجتماعي ومن المفهوم الشائع في المجتمع الجزائري أنه عقد ورقى وكالم یتكلم به أو یكتبه 

أو قلبه أو عقله من غیر مباشرة له فمنه الساحر أو یعمل به شيء یؤثر في بدن المسحور

ما یقتل ومنه ما یمرض ومنه ما یأخذ الرجل عن امرأته فیمنعه وطأها ومنه ما یفرق بین 

أو یحبب بین إثنین كل هذه األشیاء واقعة بین الساحر والشیطان الموكل )1(المرء وزوجه

بفعل المحرمات بعمل ذلك وذلك ال یتم إال بحصول منفعة بینهما فیقوم الساحر

.)2(والشركیاتوالكفریات في مقابل مساعدة الشیطان له وطاعته فیما یطلب منه

تاریخ السحر:ثانیا

السحر معروف وشائع منذ القدم سواء بین الشعوب البدائیة أو بین األمم األخرى ذات 

ة االنسان الحضارات المختلفة وال یكاد المتتبع لتاریخ ظهور السحر یجد بدایة محددة لمعرف

به أو استخدامه له لكن الكتب تذكر أنه كان معروفا عند أهل بابل من السریانیین والكلدانیین 

.)3(وفي أهل مصر من فراعنة والقبط وغیرهم أما أثارهم وكتبهم فلم یترجم منها إال القلیل جًدا

:السحر عند أهل بابل-1

رها قائمة على الیوم وكانت أعظم بابل مدینة بالعراق على ضفتي الفرات وال تزال أثا

مدائن العالم في وقتها وكانت واسعة األرجاء كثیرة العلوم والفنون ومن هذه العلوم علم 

كان أهل -وقد انتشر السحر عند أهل بابل واستفاض العلم به من نص القرآن علیه.السحر

تحتال في خالل ذلك بابل یعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظیمها إعتقدوه وكانت السحرة

.183، ص 1980، 2أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، مصر، ط)1(
.211-212، ص 1992، 1محمد زهیر الحریر، السحر بین حقیقة والخیال، دمشق، بیروت، دار االیمان، ط)2(
.67، ص 1987عبد الرحیم سكري، السحر بین الحقیقة والوهم، مصر، دار الكتب الجامعیة، )3(
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بحیل تموه بها على العامة إلى اعتقاد صحته بأن یزعم ذلك ال ینفذ وال ینتفع به أحد وال یبلغ 

.)1(ما یرید إال ما اعتقد صحة قولهم وتصدیقهم فیما یقولون

وكان لكهنة البابلیین وسحرتهم اعتقادات في تأثیر الكواكب والنجوم على حیاة البشر 

مور كثیرة منها أن ظهور كوكب المشتري في لیالي القمریة یبشر النساء وینسبون إلیها أ

الحامالت بالموالید الذكور وظهور عطارد دلیل على زیادة معامالت تجاریة وتحسین أحوال 

اقتصادیة للبالد وظهور كوكب زحل یدل على الخالفات العائلیة وكان السحرة البابلیین 

ركات هذه الكواكب واوقاتها وتقابلها وابتعادها وكل ما یعولون في أعمالهم السحریة على ح

.)2(یتصل بها وذلك العتقادهم الراسخ لتأثیرها على حیاة اآلدمیین

وقد اكتشف الباحثون في أثار األمم الغابرة كثیًرا من اآلثار التي خلفتها مدینة بابل 

رة األساسیة في دیانة واستدلوا بتلك اآلثار على أن الخوف من الجن والشیاطین كان الظاه

.)3(البابلیین واآلشوریین وأن الحیاة الیومیة عند هذه األقوام كانت متأثرة بالسحر

:السحر والشعوذة عند أهل فارس-2

أن الفرس كانوا في بدایة أمرهم على التوحید فلما استولى بعض ملوكهم على مدینة 

.)4(حتى حدثت فیهم المجوسیةبابل أخذوا یتدینون بقتل السحرة ولم یزل هذا دینهم 

كان منقوًشا علیها الذهب )زركش كاویان(وذكر لنا المؤرخین أن رایة كسرى المسماة 

بمعرفة السحرة وفقا لتعالیهم الوقف المتبني العددي في أوضاع فلكیة خاصة، والغرض منها 

هم وأعدائهم ضمان استمرار نصرة الفرس في جمیع المواقع الحربیة التي یشنونها على جیران

وقد وجدت هذه الرایة ممزقة في الموقعة التي قتل فیها رستم وانهزم فیها الفرس وتشتت فیها 

.13، ص 1985حر، القاهرة، دار الطباعة الحدیثة، محمد محمد جعفر، الس)1(
.15محمد محمد جعفر، نفس المرجع، ص )2(
.23، ص 1990شارل قیروللو، أساطیر بابل وكنعان، دمشق، دار الهیثم للطباعة، )3(
.44، ص 1992، 1أحمد بن علي، خصاص، أحكام القرآن، مصر، دار الحیاء الكتب العربیة، ج)4(
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شملهم وهي المعركة المعروفة بالقادسیة ولكن جاء المسلمون یحملون دین الحق بطل السحر 

.)1(واندقت رایة الكفر

:السحر والشعوذة عند المصریین-3

سحر في تاریخ القبط في مصر دلت المخطوطات المصریة من األمم التي اشتهرت بال

القدیمة التي وجدت على ورق البردي أن السحر كان له في مصر االعتبار األعلى عند 

.جمیع الطوائف حتى رتبت له رسوم وطقوس وجعلت له وظائف یقوم بها رجال الدین

حیان بقصد وقد دلت تلك المخطوطات على أنهم كانوا یتلون العزائم في بعض األ

مفاجأة اآللهة لیؤثروا اآلثار المطلوبة لهم وفي أحیان أخرى كانوا یخلطون الوصفات الطبیة 

.)2(بالرقى والتعاویذ لدفع األمراض

وكان السحرة المصریین یمارسون سحرهم عند تحضیر الموتى لالنتقال إلى العالم 

لمصریین اتصاال وثیقا بالسحر اآلخر فاإلجراءات التحنیط والدفن كانت متصلة عند قدماء ا

فقد كانوا یتلون عند كل عملیة من عملیات التحنیط الرقى والتعاویذ والعبارات السحریة 

.الخاصة التي ال یمكن بدونها أن تتم عملیة التحنیط كما یجب

ولقد بلغ السحرة المصریون بسحرهم مبلغا عظیما یدلنا على هذا أن األمم األخرى 

ومانیین وغیرهم من أهل العالم القدیم كانوا یرون أن السحر المصري أرقى كالیونانیین والر 

وأعمق من سحر البالد الشرقیة األخرى وكان سحرة البالد األخرى القریبة من مصر یسعون 

جهدهم لتقلید أعمال السحرة المصریین والتشبه بهم في كل ما یصنعون ومن اطلع على 

.)3(علم مدى جنایة السحر على البشر عبر التاریخمكانة السحر عند المصریین قدیًما 

.17فر، المرجع نفسه، ص محمد محمد جع)1(
.06مهاب درویش، السحر والسحرة في مصر القدیمة، القاهرة، دار المعارف، ص )2(
.65، ص 1971، 5محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن عشرین، بیروت، دار المعرفة، مجلد )3(
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:السحر عند أهل الهند-4

في الهند كانت الدیانة وعلوم السحر مختلط ببعضها البعض لیس فقط بالنسبة للتحفظ 

من الشیطان المغري بالشهوات بل للتسلط على اآللهة بالریاضیات والتقشف 

  .الخ...والتضحیة

لنجوم لها تأثیر عظیم على البشر وكان السحرة والعرافون والهنود كانوا یعتقدون بأن ا

یدعون معرفة الغیب ویطلعون الناس على ما غاب عنهم مقابل أجر زهید ویزعمون أن 

.باستطاعتهم مواجهة الشر المتمثل في الشیطان والثعبان

كما كانوا یزعمون أن بمقدورهم تسلیط الشیاطین على أعداء من یستعین بهم أو یدفع 

.هم ماًال كما أن باستطاعتهم طرد أولئك األعداءل

وٕاذا طالعنا الكتب الطبیة الهندیة القدیمة رأینا هذا العلم قد استبع بالسحر في كل 

.)1(مباحثه سواء في بحث العلل واألمراض أو في التداوي والعالج

:اإلغریقالسحر والشعوذة عند -5

ا على نحو جمیع األمم في أمر االعتقاد كان السحر مكان واسع عند الیونانیین وكانو 

.)2(بالرقم والعزائم والطالسم وتأثیر األرواح الشریرة إلى غیر ذلك

ظهرت أعمال السحر عند االغریق في عصر النهضة والتنویر وقیام علماء بدراسة 

حر التراث الیوناني والروماني القدیم دراسة نقدیة عمیقة أن أمة الیونان مبرأة من أعمال الس

ال یمكن ...)أرسطو، أفالطون(إذ قورنت بغیرها من األمم القدیمة وأن أمة قد أنجبت أمثال 

.أن یستهویها فن كفن السحر الذي ال یعد من الفنون الجمیلة

.66محمد فرید وجدي، نفس المرجع، ص )1(
.70عمر فرید وجدي، المرجع السابق، ص )2(
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على أن هذا الرأي یذهب إلى تبرأة الیونان القدیمة من السحر والسحرة لم یقوى على 

وفلسفتهم فإنه ال یصعب على الباحث أن یلمس اإلغریقاحتمال معاول النقد الحدیث لفنون 

ملیئة باألفعال السحریة العجیبة التي تنقل الكائنات من حال اإلغریقیةأثار السحر في الدیانة 

.إلى حال

والغریب أن علم التنجیم وغیره من العلوم الغیبیة لم یظهر في بالد االغریق في شكلها 

لذي بلغت فیه الحضارة الیونانیة أوجها، وتذهب الروایات ا) الهللیني(المتقدم إال في العهد 

قد نقل فنون السحر في شكلها المتقدم إلى بالد االغریق )أوثانیس(إلى أن شخصا یدعى 

في عهد الحروب التي استعرت بین الفرس واالغریق ولم تكن هذه الفنون بدعة جدیدة في 

دما من الصور السحریة الغلیظة نظر االغریق إنما كانت بمثابة صور أسمى وأكثر تق

.)1(البدائیة التي كانوا یمارسونها حتى ذلك الوقت

أنواع السحر:ثالثا

اختلفت وتعددت تصنیفات ألنواع السحر بین الباحثین لذا حاولنا من خالل هذه 

الدراسة التطرق على أهم أنواع السحر المتداولة في یومنا هذا وفي مجتمعنا العربي ألن 

:توضیح أنواع السحر وهي كالتاليهدفنا هو

:تصالي أو التعاطفيالسحر اإل /1

هو التعبیر عن األشیاء التي كانت متصلة بعضها ببعض في وقت ما، تستمر في 

التأثیر بعضها على بعض من بعید بعد أن تنفصل حیث یستنتج الساحر أن كل ما یفعله 

الشخص الذي كان متصال به في بالنسبة ألي شيء مادي سوف یؤثر تأثیرا مماثًال على

.25عمر سلیمان األشقر، المرجع السابق، ص )1(
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وقت من األوقات سواء كان جزء من جسمه أو مالبسه ومنها الشعر واألظافر أو أشیاء 

.)1(أخرى تكن ملًكا للمراد سحره حتى بعد غیابه

وهذا ما یطلق علیه في المجتمع الجزائري بسحر المحبة وهذا یستعمل كثیرا لجلب 

.زیزاألحبة والظفر بمحبة الزوج أو شخص ع

:السحر التمثیلي/2

ویطلق علیه أحیانا سحر التوافقي أو سحر المحاكاة حیث یستنتج الساحر بأن في 

استطاعته تحقیق األهداف والنتائج التي یریدها عن طریق محاكاتها بوضع الملح فوق النار 

أو سكب الرصاص أو التشبیر بالخیط لفك السحر والرباط والتعطیل عن أداء األعمال 

وظائف كما یتمثل السحر التمثیلي في محاولة ربط العروسین خالل لیلة الدخلة وهذا بإلقاء وال

.)2(بعض التعاویذ خالل مرور العروسین

:السحر األبیض أو الخفة/3

السحر األبیض في المعتقد الشعبي یتم فیه االستعانة باآلیات القرآنیة من أجل عالج 

یستعان بها من أجل الحصول على األشیاء بعض المرضى مثل الصداع والحمى كما

السعیدة منها الظفر بالزوج أو وظیفة كما یستعمل فیه طرق بسیكولوجیة بسیطة مثل قراءة 

الكف، قراءة الفنجال، للتنبأ بالمستقبل ومعرفة بعض األسرار سواء من الماضي أو الحاضر 

.وهذا یعتمد على المهارة

:السحر األسود أو األحمر/4

لقیام بأعمال مدهشة تحیر العقول ویحسبها الجاهل أعمال غیر طبیعیة تنفذ هو ا

بواسطة الشیطان أو الجن وهذا النوع من السحر كان منتشًرا عند الشعوب البدائیة وكان 

.1981، ترجمة أحمد أبي زید، مصر، 1جیمس فریزر، الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدین، ط. د)1(
.1991، لبنان، جروس برس، 1راجي األسمر، السحر حقیقته، أنواعه، الوقایة منه، ط)2(
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یستعمل لعدة أغراض منها أسر األعداء أو إصابتهم بأمراض أو التسبب في موتهم فهو 

.)1(مرتبط بأعمال الشیطان

:كما أن هناك تصنیفات أخرى ألنواع السحر من بینها

وهو نوع متضمنا رموز معقدة وضعت في عهود :السحر الذي یعتمد على الفلك والحساب*

.قدیمة كاالعتقاد باألبراج للتنبؤ بالمستقبل

هذا النوع من السحر یتوجه الساحر بتعاویذه :السحر الذي یعتمد على مخلوقات خفیة*

الجن طلبا لمعونتها في عمله مقدما لها فروض الطاعة والتذلل فراضا على وتالوته إلى

نفسه العهود التي تخرجه من حظیرة االیمان إلى الكفر تحت لواء إبلیس الجن اللعین والتوكل 

.)2(على الجن ووجوده نادًرا في وقتنا الحال فهو كان منتشرا عند الشعوب البدائیة

:یهدف هذا السحر إلى:اإلیحاءالسحر الذي یعتمد على قوى*

.السعي بالنمیمة بین الناس من خالل سرد األقاویل الكاذبة بین الناس وزرع الفتنة-

اتخاذ من كالم النار ستاًرا یحجب به أعین الناس وعقولها عما تفعله یداه من حیل -

وخیر ذلك حین وصف القرآن الكریم فعل سحرة فرعون یوم التحدي الكبیر بینهم وبین

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصیهم یخیل إلیه من ﴿: موسى علیه السالم بقوله تعالى

فالجبال والعصي في حركتها دلت على ).22سورة طه آیة ()3(﴾سحرهم أنها تسعى

.اإلیحاء الحركي أما العصي فهي كالمي

(1)Herve, flaquart, croyance et realeurs chez les jeunes maghrebinsedition complexe, 2003.
.1991، لبنان، دار النبوة اإلسالمیة، 1إبراهیم كمال أدهم، السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة، ط)2(
)3(
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:السحر الذي یعتمد على قوى النفس*

یعد من أنواع السحر الخفیفة والتي ورد ذكره وهذا النوع من السحر یشمل الحسد الذي 

﴿في القرآن الكریم بقوله تعالى       ﴾)1( فكما یؤثر الساحر في الناس

یؤثر الحاسد في المحسود وخطورة هذا النوع یكمن في سرعة تأثیر الحسد في المحسود عن 

العین حق ولو كان شيء «:وسلم قالأبي عباس رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا علیه

وهذا السحر یعتبر من أخطرها على )2(»سابق القدر لسبقته العین وٕاذا استغسلتم فاغسلوا

.االنسان ومستقبله

أسباب السحر:ابعار 

إن من األسباب الداعیة للذهاب إلى السحرة والمشعوذین والعرافین خاصة من قبل 

:النساء األمور التالیة

.الجازم بقدرة الساحر والمشعوذین على ابطال السحر وٕانهاء المعاناة واأللماالعتقاد -1

االعتقاد بأن هذه الوسیلة تعتبر من أسرع الوسائل وأنفعها في تحقیق المراد -2

والمطلوب سواء تم استخدام سحر العطف أو الصرف أو أي نوع من األنواع 

.المختلفة

أصبح ارتیاد الساحر أمًرا طبیعیا بل اضمحالل العقیدة في كثیر من نفوس الناس ف-3

أصبح هذا األمر محببا لبعض النفوس بسبب انتكاس الفطر والبعد عن منهج الكتاب 

.والسنة وما علم أولئك أن اقتراف هذا األمر یخرج صاحبه من ملة اإلسالم بالكلیة

.الحقد والحسد والضغینة والكره-4

.05سورة الفلق، اآلیة )1(
.12، ص 1978أبي الحسین مسلم، )2(
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.)1(والجاه والتملك ونحوهحب الدنیا وشهوتها كالمال والرئاسة والمنصب -5

:الوسائل التي یستخدمها السحرة: اخامس

أهم الوسائل التي كان یستخدمها السحرة للوصول إلى مأربهم وتحقیق أهدافهم وهي 

:كالتالي

.قدرة السحرة على االستهواء وفرض إرادتهم وسلطتهم على اآلخرین-1

سحر بالفعل واالرشادات التمسك بعبارات وتقالید مفصلة ومعینة عند ممارسة ال-2

.والحركات التي كانوا یقومون بها للتأثیر على الناس

.النطق بعبارات وكلمات مغلقة بكل جد وخشوع وتوسل-3

.احراق لمثال العدو أو اتالف أي أثر من آثاره-4

.طرح النرد أو أوراق كوتشینه أو الملح بطرق الحصى أو أخذ الفال-5

 .غاب محاولة تأویل الماضي واالخبار بما-6

.التأثیر ومعرفة مجرى المستقبل-7

.ضبط قوى الطبیعة وتأثیر فیها-8

.القضاء على المرض أو دفع الشر-9

كما یستخدم السحرة مالبس والثیاب تخص الشخص المراد فك سحره أو إیذائه -10

والمعروف عن السحرة استخدامهم أشیاء المیت من ماء غسله والصابون الذي 

باإلضافة إلى تراب القبور المنسیة كذلك بعض استعمل في غسله وقطع من كفنه

.)2(الحیوانات والعقاقیر الغریبة

.203، ص 2000المشعوذین والسحرة، عمان، دار المعالي، أسامة بن یاسین المعاني، الصواعق المرسلة في تصدي)1(
.2002، بیروت، دار مكتبة الهالل، 1مصطفى غالب، تطور المعالجة النفسیة، ط)2(
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الدراسة تمجاال:األولالمبحث 

.تنقسم مجاالت الدراسة إلى مجال زمني ومجال مكاني ومجال بشري

:المجال المكاني*

تمت فیه الدراسة المیدانیة والمجال الذي یمثل المجال المكاني الحیز الجغرافي الذي 

تمت فیه هذه الدراسة الحالیة هو والیة بسكرة التي تقع في الجهة الجنوبیة الشرقیة من 

:كلم حیث یحدها من400الجزائر تبعد عن العاصمة بحوالي 

  .كلم 120شمال والیة باتنة التي تبعد حوالي -

 .كلم 310بـ شمال غرب والیة مسیلة-

 .كلم 200لشرقي والیة خنشلة بـ الشمال ا-

 .كلم 277ومن الغرب والیة الجلفة بـ -

 .كلم 220الجنوب والیة الوادي والتي تبعد بـ -

دائرة 12بلدیة موزعة على 33وتضم 21671تتوزع والیة بسكرة على مساحة تقدر بـ 

تعداد ساكن لكل كلم ویقدر 28ألف نسمة وبكثافة سكانیة بمعدل 633234إداریة یقطنها 

في قطاعات أخرى وهي 65181في الفالحة و22902منهم 88083:السكان المشتغلین

.بذلك أكبر والیات جنوبیة

.)1(تلقب والیة بسكرة بعروس الزیبان وبوابة الصحراء الكبرى

:المجال الزماني*

قامت دراسة موضوع تمثالت المجتمع البسكري حول السحر على جانبین جانب نظري 

إلى  2021من جانفي تقریباجمع المعلومات واالطالع على الكتب والتي بدأت من خالل

.ویكیبیدیا الموسوعة)1(
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وجانب میداني وذلك من خالل القیام بالمقابالت وجمع المعلومات 2021غایة بدایة فیفري 

.2021إلى غایة بدایة ماي 2021المیدانیة حیث كانت تقریبا منذ مارس 

:المجال البشري*

مصطلح علمي منهجي یراد به كل ما یمكن «ع البحث هو ویمثل مجتمع البحث ومجتم

إلخ وذلك طبقا للمجال ...أن تصمم علیه نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفراد أو كتب

الموضوعي لمشكلة بعبارة أخرى فإن المجتمع هو مجموعة التي یهتم بها الباحث والتي یرید 

.)1(»أن یعمم علیها النتائج التي یصل إلیها من العینة

مبحوث متنوعة بین نساء 20ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على عینة متكونة من 

والرتباطنا بأهداف الدراسة فقد اعتمدنا أسلوب العینة العشوائیة في اختیارنا لمفردات .ورجال

.البحث

هي التي یكون فیها لكل عنصر في مجتمع البحث فرصة محددة «والعینة العشوائیة 

ات العینة ویتم اختیار العینة العشوائیة عندما یكون مجتمع الدراسة محدد لیكون إحدى مفرد

ومعروف من حیث الحدود الجغرافیة والعددیة ویتم االختیار بطریقة غیر انتقائیة وٕانما بشكل 

عشوائي یخضع لشروط محددة حسب نوع العینة آخذین بعین االعتبار التجانس والتباین في 

.)2(»المجتمع

.95، ص 2009، الجزائر، 4عادل مرابطي وعائشة نحوي، العینة، مجلة الواحات للبحوث ودراسات، العدد )1(
.4، ص )ب، ب(مجتمع دراسة والعینات مدیریة تربیة لواء البتراء :الطوسيزیاد أحمد )2(
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السحر إلصالح ذات البین: يانثالالمبحث 

لم الشمل:

أكدت العدید من الدراسات في الجزائر أن نسب االقبال على مراكز الشعوذة والمداواة 

بأدوات ومعارف غیر طبیة تعد نسبا عالیة ومخیفة أحیانا ألن األرقام التي تضبط هذه 

.الظاهرة وتفسرها تعد أرقام مهولة

ة التخلف في الوطن العربي والجزائر خاصة من زاویة هذه الظاهرة تعید طرح إشكالی

نظر دینیة واجتماعیة وتؤكد األرقام أن المجتمع الجزائري وبالرغم من التطور في میادین 

.التعلیم والطب والقوانین وغیرها إال أن عدد المشعوذین یفوق عدد األطباء

ج إیجابیة لإلنسان مثال فقد طغت فكرة أن السحر یؤدي إلى إصالح البین والرجوع بنتائ

فكرة لم الشمل تعد ظاهرة اجتماعیة یهتم بها المجتمع البسكري كثیرا هذا ما جعلهم یلتجئون 

.للسحر من أجل ذلك

یقول أحدهم أنه یأمل في إیجاد حل لمشاكله العائلیة وخاصة مع زوجته التي أخذت 

ذي أمامه وهذا ما یجعله أبناؤه وذهبت إلى منزل أهلها حیث أنه یرى السحر هو الحل ال

.یستطیع أن یلم شمل عائلته من جدید باستخدام عدة طالسیم

كذلك تقول سیدة أن ابنها تركها وغادر البالد وهي من یومها تعاني اكتئاب وتقول أنها 

أصبحت ترى حیاتها ال فائدة منها بدون ابنها هذا ما جعلها تذهب إلى السحر والدخول في 

أن یعود ابنها إلیها ولم تفكر أبًدا في عواقب هذا العمل ألنه بالنسبة لها متاهاته راجیة منها

.األمل الوحید في ذلك

نفس الشيء لفتاة تعرضت للطالق بعد شهر فقط من زواجها وهذا ما جعلها تفقد في 

فلم . األمل في رجوعه مع الضغوطات االجتماعیة لها وعدم تقبلها في المجتمع كونها مطلقة
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اب مفتوح في وجهها سوى السحر السترجاع زوجها ولم شملهم من جدید ألنها إذا تجد أي ب

.لم تفكر في السحر فإنها قد تفكر في االنتحار كونها منبوذة اجتماعیا

وهذا ما یؤكد أن تمثالت المجتمع للسحر كانت إلصالح ذات البین لكن كلها أوهام 

.وتخیالت ألن السحر لن ولم یكن حل أبًدا وٕاطالقا

جلب الرزق:

أصبح امتهان اعمال السحر في الجزائر بزنسا مربًحا یدر الكثیر من األرباح على 

محترفیه فالطلب على الخدمات السحریة في تزاید مستمر والكثیر من الناس یؤمنون بأن 

اللجوء إلى الشعوذة من شأنه أن یحل أكثر المشاكل صعوبة وأنه األداة الفعالة لتحقیق 

حصول على كل ما یتمناه الفرد بما في ذلك كل األشیاء التي تبدو مستحیلة األماني وال

حاولنا تسلیط الضوء على أكثر الممارسات انتشارا في سوق الشعوذة في بسكرة بما في ذلك 

نوعیة السحر الذي یلجأ إلیه الناس بكثرة فوجدنا أن هذا المیدان أصبح أرضا خصبة ومن 

.هذه الممارسات جلب الرزق

عظم الفئات االجتماعیة تعاني من البطالة والفقر وهذا ما أدى بهم إلى تهمیش فم

اجتماعي لكن على حسب تصورهم أن في عالم السحر ال یوجد شيء صعب أو مستحیل 

حیث أنهم توجهوا إلیه وكلهم إیمانا وتصدیقا بأنه هو من سیخرجهم من عتبة الفقر ویجلب 

  .لهم الرزق

مشاریع الكبرى یتوجهون إلى الساحر بطلب منهم أن یعمل كذلك أصحاب الشركات وال

لهم طلسم أو تعویذة لزیادة الخیر والرزق وهو بدوره یوهمهم بأنه سوف یحقق لهم كل ما 

.یتمنوه

شخص یقول أنه ذهب إلى ساحر وهو كان تاجر ویعاني من نقص الزبائن والرزق 

فعله سوف یأتي لك الزبائن من كل القلیل حیث قال له الساحر بعد هذا الشيء الذي سوف ت
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مدینة ومن كل منطقة سوف تصبح أغنى التجار وسیزداد أموالك ویأتیك الغنى والوصفة 

حیث قال هذا الرجل أن تجارته كانت في طریقها إلى .التي قدمها له من السحر األسود

.الفشل ولكن بفضل هذا السحر وبغضون شهرین أصبح مشروعه من أكبر المشاریع

لك نالحظ أن مواقع تواصل االجتماعي تغزوها األعمال السحریة المتعلقة بجلب كذ

.الرزق ونجد أن كل من جربها یقول أنه رجعت علیه بنتائج مذهلة وعظیمة

هذا ما جعل مختلف شرائح اجتماعیة تؤمن بهذا الشيء على حسب تصورهم أنه سوف 

سحر أقوى فائدة مجربة في العلوم یغیر طریقة عملهم إلى األحسن حیث أن جلب الرزق بال

هذا الشيء الذي غزا عقول الناس وأصبح بالنسبة لهم طریق یجب السیر علیه .الروحانیة

.للوصول لإلصالح والفائدة

طلب الذریة:

یشهد المجتمع البسكري هذه األیام انتشار ظواهر اجتماعیة غریبة عن بیئته وعاداته 

یتفشى في قلب مجتمعنا ضاربا عرض الحائط بكل وتقالیده من بینها السحر الذي بدى

القوانین واألنظمة التي تمنع العمل به داخل البالد وما ساهم بتأمین أرضض خصبة لزراعته 

وغرسه في نفوس بعض األسر واألبناء والنساء بعض األفراد الذین تخلوا عن القیم والدین 

.دفا سهًال أمام السحرةوجعلوا السحر ینمو في هذه األرض حتى أصبحت البالد ه

توجد أسر لم یرزقهم اهللا تعالى باألوالد .»الذریة«فهناك على سبیل المثال موضوع 

وهذا راجع لمشیئتة وقدرته ولكن ما جعلهم یبتعدوا عن الدین وعن اهللا تعالى واللجوء إلى 

.السحر هو نقص االیمان والتأثیر علیهم من المجتمع

د النساء بصفة خاصة وهي عملیة البحث عن ساحر أو وهذا الفعل نجده دائما عن

.مشعوذ قادر لجعلها ترزق باألوالد على حسب علمها
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فیقوم هذا الساحر بإعطائها القلیل من األعشاب لتناولها أو االستحمام بها ویطلب منها 

الكثیر من األموال واألشیاء الصعبة ألن موضوعها خطیر وهام والمرأة بالتأكید سوف تقوم 

.بفعل ما یطلبه منها فالمهم عندها األوالد لتصبح أًما

لذلك عملیة زیارة أضرحة أولیاء الصالحین العتقادهم أنه سوف یفك عنهم سحر 

فمثال في مجتمعنا یصادفنا الكثیر في الجلسات النسائیة عندما .األرحام ویرزقهم باألبناء

ابة أخرى هذا یكون سوى سحر قاموا تقوم إحداهن سؤال األخرى لما لم تنجبي أوالد تكون إج

.بفعله لي من أجل عدم انجاب لألوالد

وهذا ما یوضح لنا أن فكرة السحر غرست في نفوس المجتمع وأصبح كل شيء متعلق 

.بالسحر حیث قیل أنه ال یفك سحر إال بسحر مثله

فموضوع جلب الذریة موضوع حساس تتمناه أي امرأة كانت ومهما كانت حالتها أو 

تواها المعیشي عندما تصل على هذا الموضوع فهي تصبح تؤمن بالسحر على حسب مس

  .﴾فالمال والبنون زینة حیاة الدنیا ﴿تصورها أنه قادر على جعلها تتمتع باألمومة 

سنة متزوجة ولم تنجب أوالد تقول أنني تعرضت في 40نورة هي سیدة تبلغ من العمر 

والنفسیة إال أن زوجي قرر أن یتزوج زوجة ثانیة حیاتي إلى كثیر من الضغوطات العائلیة

لتنجب له أوالد فلم تكن بیدي حیلة سوى اللجوء إلى مشعوذ لینقذني من هذه الورطة فقام 

بإعطائي العدید من األعشاب والزیوت وقال لي یجب المداومة علیهم أنا وزوجي وأنا مؤمنة 

ن أشعر بتحسن من خالل هذه األعشاب بهذه األعشاب ألن األدویة لم تنفعني بشيء وأنا اآل

.والزیوت راجیة أن أصبح أم في أقرب وقت

كذلك تقول أخرى أنها فقدت األمل إطالقا في االنجاب إال أن أخبرتها صدیقتها أنه 

قادر على أن یجعلها أم في أقرب وقت »یجمد الماء «یوجد مشعوذ على حسب قولها 

.أنا اآلن أم لولدینفذهبت إلیه فقام بمداواتي شهر فقط و 



السحر في الجزائر كتمثل:الفصل الثاني 

-31-

السحر مرادف الشر: ثلالمبحث الثا

التفریق بین األزواج:

البیوت البسكریة كلها أسرار وكل منزل أو عالقة زوجیة من وراءها حكایة ما فلو نأخذ 

القلیل من الوقت لنتطلع على هذه العائالت فإننا سنجد أول شيء یصادفنا هو المشاكل 

.ل هذا السحر سببهالزوجیة بین أي زوجین وك

هناك أشخاص ال تهمهم حیاة اآلخرین حتى لو كان هذا العمل سوف یجعلهم یبتعدون 

.عن اهللا واإلسالم

كلنا نعرف أن السحر من الموبقات وأن اهللا نهانا علیه ألنه من المحرمات كما یخلفه 

.من أضرار ومشاكل على الناس

صور ألشخاص تعرضوا للسحر تحت فأحیانا تصادفنا في مواقع التواصل االجتماعي

فائدة واحدة وهي التفریق بین الزوجین، فالحقد واالنتقام والغیرة هذا ما یجعل الناس مهما 

.كانت فئته أن یرتكب هذا الشيء وهو السحر للتفریق

ففي وقتنا الحالي نجد أماكن السحرة والمشعوذین تضج بآالف النساء والهدف من هذا 

.لسحر والشعوذة لخراب بیوت الناسهو القیام بأعمال ا

فكم من عائلة تفككت وكم من أوالد تربو بعید عن أحد الوالدین وكم من امرأة تعرضت 

.للطالق وكل هذا راجع إلى السحر

»فیسبوك«صادفتني خالل األیام القلیلة الماضیة حكایة في موقع التواصل االجتماعي 

ا وخراب بیتها وحیاتها، ألنها كانت تفوقها لسیدة تقول أنها كانت سبب في طالق صدیقته

جماًال وماًال وكما قالت هي ألنها تزوجت وأنا لم یحالفني الحظ والشيء الذي جعلني أقوم 

بالسحر هو الغیرة واالبتعاد عن اهللا على حد علمي بأنني لما سوف أقوم بهذا الفعل سوف 
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ي تدمرت حیاتها وأنا لم أكون قد حققت غایتي ولكن ال جدوى من ذلك حیث أن صدیقت

أستطیع أن اسامح نفسي على هذا الفعل الذي قمت به ولحد اآلن أشعر بتأنیب الضمیر وأنا 

أعرف بأنني ال أستحق الشفقة أو السماح من عند صدیقتي ولكن أنا أرید أن أوجه نصیحة 

.للناس بأن ال یقومون بما فعلت ألن عقابه في الحیاة واآلخرة كذلك

ین األزواج من أنواع السحر الذي یكون سببه الغیرة أو الكره وهو من أخطر فالتفریق ب

فكم من عائلة ما زالت تعاني ولكن لم تعرف أو تستوعب أنها تعرضت إلى هذا .أنواعه

.النوع من السحر وأن یجب علیهم االستعانة بالرقیة وتحصین النفس

لى سحر الربط عن الذریة سنة مطلقة تعرضت إ30عطرة هي فتاة تبلغ من العمر -

وسحر التفریق بین األزواج تقول أن حیاتها كانت سعیدة ال باس بها مع زوجها ولكن كانت 

تنقصها نعمة األوالد فلم تترك طبیب إال أن زارته والكن ال فائدة ولكن في المدة األخیرة 

ع والدته زوجي أصبح یعاملني معاملة سیئة إذ أني أصبحت أعیش في منزلي لوحدي وهي م

وفي آخر األمر ذهبت إلى منزل أهلي للزیارة اتصل بي وقال لي سوف تصلك ورقة طالقك 

لم أفهم شيء سوى إحساسي بالضعف واالكتئاب وبعد ذلك قمت باللجوء إلى . في أقرب وقت

.الرقیة فاكتشفت إنني مسحورة ولكن ال بالید حیلة سوى حسبي اهللا ونعم الوكیل

سنة مطلقة تقول من أول یوم زواجي وأنا أكره زوجي 32لغ من العمر كذلك زهرة فتاة تب-

فكنت أراه أسود أمامي فكانت مدة زواجي أسبوع فقط إذ أني قدمت في المحكمة طلب خلع 

ولكن بعد فوات اآلوان اكتشفتأنني تعرضت إلى .ألنني ال أستطیع أن اتحمل الحیاة معه

.دامة طیلة حیاتيسحر التفریق وأنا اآلن أعیش في حسرة ون

:سنة كانت تجربتها قاسیة مع السحر حیث قالت لي30إیمان فتاة تبلغ من العمر -

تعرضت لسحر التفریق وأنا عروسة جدیدة حیث أنني أصبحت أكره زوجي كره شدید لدرجة 

ال أجعله یتقرب مني أصبحت حامل لكن تعرضت لإلجهاض بسبب هذا السحر كما أنني 
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غثیان رؤیة أشیاء غریبة عند النظر إسهالأعراض منها تساقط شعر كنت أعاني من عدة

في المرآة وأنا اآلن متطلقة ولحد الساعة أعاني من عواقب هذا السحر الذي دمر لي حیاتي 

.بأكملها

العمل من أجل زوال الصحة:

هوس النساء بالسحر واألعمال السحریة تلك العالقة التي من الصعب فك عقدتها أو 

ید أسبابها فمنذ القدم تعلقت النساء بعالم السحر بتفاصیله المختلفة بصورة جنونیة من تحد

جلب الحبیب لالنتقام من األعداء والربط أو حتى الحجاب لجلب الحظ وغیرها من القصص 

المهووسة التي لعبت دور البطولة في حیاة النساء على عكس الرجال والمتابعة بدقة لقصص 

یكتشف العدید من القصص المرعبة والمفزعة التي یلعب فیها الحب السحر والدجالین 

.واالنتقام دور البطولة

فكثیر من الناس یلجأ إلى السحر األسود وهو شكل من أشكال الشعوذة التي تعتمد 

دون  واإلیذاءالسحر یمكن التذرع به أو استخدامه للقتل .على القوى الحاقدة أو الخبیثة

ضارة لآلخرین فكم من شخص وجدت صورته في المقابر أو في مواقع النظر إلى اآلثار ال

الصوت، الجنون، الشلل وهذا ما :التواصل علیها مجموعة من الطالسم والكلمات منها

یصاب بعدید من األمراض وبعد ذلك الموت هذه اإلنسانیعرف بالموت البطيء حیث أن 

.هي غایة هذا السحر

ب وهم في حالة سیئة ولكن لم یجد فیهم الطبیب أي كذلك هناك أفراد یذهبون للطبی

مرض أي یعجز الطب والعلم عن تشخیص العالج أو المرض، وهذا ما یعرف بالسحر أي 

.أمور ال دخل للعلم فیها

ومن أسباب هذا السحر هو االنتقام والكره والحقد والخ من مسببات هذا الموت 

.البطيء
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بین أي سحر الخیر وال یوجد فیه ضرر إذن فللسحر دافعین هما إصالح ذات ال

لآلخرین بل هو منفعة شخصیة یقوم بها الفرد اتجاه نفسه وما هي إال أوهام جسدها السحرة 

.في الحقیقة

وهناك سحر الشر وهو ما یترتب علیه األذى والمرض ویصل إلى الموت للناس وهذا 

.أیضا لتحقیق منفعة شخصیة ولكن على حساب شخص آخر

ر من أخطر وأصعب السحر وال یمكن للشخص أن یعترف به ألنه یعتبر فهذا السح

جریمة لقتل شخص ما وكذلك نجد فئة قلیلة فقط من یقوم بهذا السحر أي زوال الصحة ومن 

النساء أیضا ألن نفسیتهم الضعیفة تجعلهم یقومون بهذا الشيء المهم عندهم االنتقام وراحة 

.ماعیا ونفسیا وعلمیا أیضاالبال وهو من األعمال المنبوذة اجت

سنة یقول خالل فترة ما من حیاتي تعرضت إلى السحر الذي خلفني 30سعید شاب -

طریح الفراش وتعرضت إلى العدید من العملیات الجراحیة في المستشفى ألن األطباء لم 

یتعرفوا على سبب مرضي فقد كنت أعاني من االسهال والغثیان وال أستطیع النهوض من 

اش حیث أنني كنت أقول سوف أموت ألن حالتي كانت صعبة إطالقا فبعد العملیات الفر 

التي قمت بها والتحالیل والفحوصات لم أتحسن بالعكس كل یوم تسوء حالتي كثیًرا فعائلتي 

بعد ما فقدوا األمل في الطب أحضروا لي راقي فعند بدایة الرقیة بدأت حالتي تنكشف فهنا 

لشيء الذي أخرجته ال أستطیع وصفه لكم إال أنني أقول الحمد هللا اكتشفنا أنني مسحور فا

.قبل أن أموت قمت بالرقیة

مرجعیة القرآن:

جاء بیانا مفصال وموضحا في كتاب اهللا عن أحوال السحر ابتداء من حكم تعلیمه 

ه ال للناس وحكم من أراد تعلمه وأن السحر له تأثیر على الواقع مما قد یفرق بین الزوجین وأن



السحر في الجزائر كتمثل:الفصل الثاني 

-35-

قال تعالى )1(یؤثر بنفسه استقالال وأنه معدوم الفائدة مطلق وأن السحرة لهم وعید في اآلخرة

ُلوْا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ  ﴿في سورة البقرة  َواتـَّبَـُعوْا َما تـَتـْ

السِّْحَر َوَما أُنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن الشَّْياِطيَن َكَفُروْا يـَُعلُِّموَن النَّاسَ 

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْيَن ا َيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ َنٌة َفَال َتْكُفْر فـَ ْلَمْرِء َوَزْوِجِه ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوَال ِإنََّما َنْحُن ِفتـْ

يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن الّلِه َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا َوَما ُهم ِبَضآرِّ 

َلَمِن اْشتَـَراُه َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه أَنُفَسُهْم َلْو َكانُواْ 

.)﴾)2}2/102{يـَْعَلُموَن 

ففي هذه اآلیة أثبت اهللا كفر الشیاطین بتعلمهم الناس السحر ثم بین اهللا تعالى أنه 

َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد ﴿: بمجرد تعلمه یكفر سواء عمل به وعلمه أو ال قال تعالى في الملكین

َنٌة َفَال َتْكُفْر َحتَّى يـَُقوَال ِإنََّما َنْحُن فِ  وأخبر تعالى أن من أضراره مفارقة الزوج لزوجته  ﴾تـْ

﴿ ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ وأن السحر لیس بمؤثر لذاته نفعا وال  ﴾فـَ

 ﴾ ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن الّلهِ َوَما ُهم ِبَضآرِّينَ ﴿ضًرا وٕانما یؤثر بقضاء اهللا وقدره وخلقه 

َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوالَ ﴿والسحر علم مضرة محضة لیس فیه منفعة ال دینیة وال دنیویة 

َوَلَقْد ﴿والسحرة لیس لهم نصیب وال حظ في اآلخرة ألن االیمان قد إنتفى عنهم  ﴾يَنَفُعُهْم 

َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه أَنُفَسُهْم َلْو َكانُواْ َعِلُموْا َلَمِن اْشتَـَراهُ 

  .﴾يـَْعَلُمون

سنة مستوى بكالوریا حیث قالت أن السحر 29كانت لي مقابلة مع اآلنسة نعیمة 

أنواع العنف وضعف الشخصیة حیث أنها بالنسبة لي هو قبل كل شيء شرك باهللا ونوع من

.وما بعدها18السحر بین الحقیقة والخیال للدكتور أحمد الحمد، ص )1(
.102سورة البقرة، اآلیة )2(
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ال توجد وظیفة للسحر سوى أن یهدم حیاة الناس ویبعد الساحر على اهللا عز وجل بالنسبة 

لرأي حول سحر الخیر والشر فال یوجد فرق بینهما فهو ضعف االیمان ولجوء للسحر حرام 

.حتى في حاالت الخیر

لكثرة األضرار التي یسببها ولمنعنا أما بالنسبة على ماذا ارتكز تصوري حول السحر 

.اهللا عز وجل اللجوء إلیه وتحریمه في عدة آیات

.یلجأ للسحر قد تكون الحب، الكره، الفقراإلنسانهناك العدید من الدواعي التي تجعل 

ال أؤمن بفكرة أن السحر یؤدي إلى إصالح ذات البین ألن الشيء المأخوذ بالسحر 

بل اللجوء إلى القرآن الكریم والموعظة الحسنة والسعي إلى الخیر نهایته النفاذ ألنه حرام،

والحالل لیس بالحرام والسحر إذا كنت ال أملك أوالد أو أي شيء آخر قدرة اهللا أن ال یكون 

.لي وهو مكتوب من اهللا تعالى فاهللا هو الذي یأخذ وهو الذي یعطي

علم اجتماع بالنسبة لي سنة مستوى ماستر 26كانت لي مقابلة مع اآلنسة خولة 

تمثلت وظیفته في التفریق بین الناس واألزواج اإلنسانالسحر یعد شيء سيء وشر یؤذي 

نطرتي حول السحر .أما بالنسبة للفرق بین سحر الخیر والشر ال یوجد فرق ألنه دائما شر

ة للسحر هو نوع من اإلیذاء والسوء والشيء الذي جعلني أخذ هذه النظرة هي الحاالت العدید

بسبب السحر، ال توجد أي اإلنسانمن تفرقة بین األزواج والمرض الخبیث الذي یصیب 

.یلجأ للسحر ألن هناك أشیاء أخرى یمكن أن تحقق هدف الشخصاإلنساندواعي تجعل 

سنة حیث قالت لي أن السحر هو نوع 30كانت لي مقابلة مع اآلنسة سارة جامعیة 

أو تمریضه أو اإلنسانعلیه بعض الجاهلین والمشعوذین لربط من أنواع الشرك باهللا یعتمد

وتغییر حاله من أحسن حال إلى اإلنسانفوظیفته هو تدمیر .تدمیره بدافع الغیرة والحسد

لذلك ال یوجد .حیث أن تصوري قائم من منطق أنه جهل وشرك باهللا وال یجوز.حال سيء

ة ففي نظري لیست هناك دواعي تلجأ للشرك فرق بین سحر الخیر والشر لكن العبرة بالوسیل
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باهللا فاألقرب من إتیان بیوت المشعوذین وضع السجادة والدعاء بصدق هللا فهو قادر على 

تحقیق المعجزات فأنا من قبل كنت أؤمن بهذا حیث أنني قصدت العدید من المشعوذین 

.النظرةولكن اآلن أدركت جیًدا أن الخطأ خطأ وأن السبب والنتیجة لهما نفس 



ةـخاتم
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إن موضوع السحر من المواضیع التي تشغل المجتمعات العربیة في وقتنا الحالي حیث 

أننا نجد أن أغلبیة الشعوب تعاني من هذه المشكلة وهذا ما تبین لنا من مواقع التواصل 

ب النفسي االجتماعي ومن حكایات األفراد مهما كانت الفئة االجتماعیة فالسحر یشغل الجان

.واالجتماعي للفرد فهو مدمر كلیا لإلنسان

فالدراسة التي قمت بها هي دراسة میدانیة هدفها معرفة تمثالت األفراد داخل المجتمع 

البسكري حول السحر فقد كان السبب األول واألخیر الذي جعلني أختار هذا الموضوع 

اصة في الشارع البسكري فنحن والعمل فیه هو األضرار التي یخلفها السحر على اإلنسان خ

كل یوم نتطرق إلى حالة جدیدة للسحر أي أن اإلقبال على عالم السحر في حالة تزاید 

.بالنظر إلى الوقت الماضي

:ومن النتائج التي تطرقنا لها من خالل هذه الدراسة نجد

أن المجتمع البسكري منقسم إلى فئتین فئة تؤید السحر وفئة تعارضه على أساس -

.الخیر والشر وكل فرد یتبع مصلحته الخاصة مهما كانت الوسیلةسحر

إن اللجوء للسحر مرتبط بحسب الجانب الثقافي للفرد أي أن الثقافة والتعلیم یلعب -

.دور مهم في نشوء تصور حول موضوعنا المدروس

هناك من یرى أن السحر وسیلة إلصالح ذات البین اللجوء إلیه أمر محسوم وهناك -

.السحر طریقة إلیذاء اآلخرین بدافع شخصيمن یرى 

كذلك تطرقت في دراستي هذه العدید من الحاالت التي تعرضت للسحر والمعاناة -

.واألضرار التي لحقت بهم

موضوع السحر یستحق العدید من الدراسات خاصة المیدانیة للتقرب أكثر من الناس 

.ل التجربة والثقافةومعرفة تصوراتهم حوله فهي تختلف من شخص آلخر حسب عام
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