السحـر والـشعوذة
بـين
الشـرق األدنـى الـقديـم
و
الـكتاب الـمقدس
دراسة بحثية
BY: J.KAZANJYAN

تعتمد هذه الدراسة على عدد من األوراق البحثية التي قام بتقديمها عدد من
األكاديم ّينيُ ،قمت بالعمل على جمع ونقل وترجمة تلك املعلومات بعد التحقق منها
من مراجعها األصلية )عند توفرها( ،سيتم وضع املراجع في نهاية هذه الدراسة
إال أنه قد يتم اإلغفال عن ذكر بعض املراجع البسيطة نظرا ً لكونها مصادر ثانوية
وليست رئيسية واستخدامها ال يتعدى التح ّقق واملطابقة.
ترجمة الكلمات العبرية الواردة في هذه الدراسة تمت من خالل البحث في مراجع
عبرية انكليزية إضاف ًة إلى الترجمات العربية للكتاب املقدس
املبسطة(.
)البستاني  -ڤاندايك ،الحياة ،العربية املشتركة ،العربية
ّ
الصالة الدائمة هي أن يستخدم الرب اإلله هذه املعلومات في بناء كنيسته التي
هي جسد مخلصنا وفادينا وربنا يسوع املسيح املبارك.
صلوا من أجلي
Jack
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تمهيد
في مدينة ذات إرث حضاري عريق يظهر من خالل اآلثار العمرانية الباقية
والتي تشهد على تاريخها ،تنتشر بني أحياءها كنائس شامخة خاوية من ّ
كل
عالمات الحياة اإليمانية فيما عدا أصوات األجراس ورائحة البخور العطرة
التي تفوح في املناسبات والتي غالبا ً ما تغطيها رائحة العطور والبارفانات
ّ
ضال يتبع
التي تغتسل بها الجموع الحاضرة .كان في تلك املدينة خروف
ٍ
خرافات وشعوذات وعرافات لم يسمع أي ٍ
ٍ
واعظ أو راع ٍ،
نقد لها من منب ٍر أو
بل كانت أولى ذكرياته تلك التعويذة التي ُع ِّل َقت على صدره وهو طفل رضيع
في حجر أ ّمه لحمايته من الحسد والعني والشرورَ .ك ِب َر هذا الطفل ليجد في
بيوت العبادة أشخاصا ً يركعون أمام مذبح ويشعلون الشموع لرسومات،
ص ُّلون بأسماء الراقدين ويحملون تعويذات مختلفة األشكال ت َّم وضعها
و ُي َ
ٍ
خاصة عند اآللهة ،فكانت تلك
على رفاة البعض ممن يُعتبرون ذوي
كرامة
ّ
الصور التي رافقت نم ّوه دليالً ساعد طبيعته الفاسدة  -التي لم تكن قد
تج َّددت من خالل الوالدة الثانية واإليمان  -على تقبّل تلك املمارسات وسواها
أي ضرر أو تحريم عليها.
على أساس عدم وجود ّ
العراف الذي ُيبدي
حني وصل إلى س ّن املراهقة ،دخل إلى حياته ذلك
ّ
عالمات ”الحكمة“ ويتكلم مستخدما ً مصطلحات كبيرة ويتحدث عن مغامرات
تثير الريبة وعن مخلوقات غريبة وقدرات خارقة … ارتفع عدد دقات قلبه
وتحمس لتع ّلم كل تلك ”املعارف“ من ذاك
وازداد ُمع َّدل األدرينالني في دمه
َّ
”الحكيم“ .قوبلت حماسته تلك بقبول وتصفيق من الذين كانوا قد ض ّلوا قبله
وبعده فانجرف وراء تلك املعارف التي كان من خاللها يقوم بترديد تعويذات

٨

العراف في رحالت انتهت برعب ومرض وشرور
وآيات شيطانية ليرافق ذلك
ّ
تسربت إليه وإلى من كان حوله وأيَّده ورافقه في كل تلك املمارسات.
ّ
بعد مرور عدد من السنوات ،وبعد أن انتزع الرب اإلله قلب الحجر وأعطاه
قصة
قلب لحم ،جلس أمام شاشته ووضع أصابعه على لوحة املفاتيح ليكتب ّ
وشر جميع تلك الخرافات املنتشرة في
مغامراته الشيطانية تلك وينتقد جهل
َّ
وطنه وبني شعبه .ويصلي ُمعلنا ً توب ًة من ٍ
قلب مليء بمحبة اإلله الخالق
والفادي الوحيد الذي لم يمسك ابنه الوحيد بل بذله على خشبة الصليب فدا ًء
لكثيرين غير مستحقني أن يُدعون بنني ،وأسوأهم هو ذاك الذي كان قلبه
القديم قد امتأل بجميع تلك الشرور والتجاديف واملمارسات املُعادية لكل ما
هو ُمق َّدس.
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تـشير كـلمة سحـر بـمعناهـا الـواسـع إلـى نـوع مـن أنـواع الـتواصـل الـذي يـتضمن
عــالــم الــخوارق واملــاورائــيات ،حــيث يــتم مــن خــالل ذلــك الــتواصــل مــحاولــة الــتأثــير عــلى
م ــسار األح ــداث ال ــحال ــية أو املس ــتقبلية م ــن خ ــالل األع ــمال ال ــطقسية )خ ــاص ــة ت ــلك
الـ ــتي تـ ــنطوي عـ ــلى عـ ــملية تـ ــمثيل وتـ ــجسيد لـ ــألمـ ــور الـ ــتي يـ ــود امل ُـ ــمارس أن يـ ــراهـ ــا
تتح َّقق( .وق ــد تش ــتمل أي ــضا ً ع ــلى ت ــالوة ت ــعوي ــذات ت ــصف ع ــادة ال ــنتيجة امل ــرج ــوة أو
تهــدف إلــى اســتحضار الــشياطــني أو األرواح الــتي يُــعتقد أنــها مســتوطــنة فــي املــواد
الطبيعية.
بــغية الــوصــول إلــى أقــصى اســتفادة مــمكنة يــتوجــب عــلينا أن نــقوم بــالــتمييز بــني
الـطقوس والـشعائـر الـتي تـرتـبط بحـل املـشكالت وبـني تـلك األنشـطة الـكهنوتـية الـيومـية
ـاص نـتيج ًة لـكون هـذا الـتمييز مـتوافـق مـع الـتقسيم
واإلحـتفاالت املـنتظمة ،وبـشكل خ ّ
ـتخصصني فــي دراســة شــؤون الشــرق األدنــى الــقديــم وكــذلــك أولــئك
امل ُـتّبع مــن ِقـ بَل امل ُـ ّ
املـتخصصني فـي دراسـة األمـور الـخارقـة .ونـتيجة ألن الـتصنيف االعـتيادي لـألنشـطة
الـكهنوتـية يـضعها ضـمن قـائـمة ”الـديـن“ ،فـإن ”السحـر“ فـي هـذه الـدراسـة سـيقتصر
ع ـ ــلى ال ـ ــطقوس امل ـ ــختصة ب ـ ــامل ـ ــشكالت وح ـ ـ ّلها .إال أنَّ ـ ــه ي ـ ــجب ع ـ ــلينا أن ن ـ ــأخ ـ ــذ ب ـ ــعني
اإلعـتبار أ َّن هـذيـن الـنوعـني مـن الـنشاطـات كـانـا جـزءا ً مـن نـظام إيـمانـيّ واحـد وبـأنَّـه
ل ــم ي ــوج ــد ب ــينهما أي ع ــداء ُمــشاب ــه ل ــذل ــك ال ــذي ظه ــر ف ــي أوق ــات الح ــقة ب ــني ”ال ــدي ــن“
١٠

”والسح ــر“ .ك ــان ك ـ ٌّـل م ــن ط ــاردي األرواح وال ــكهنة ق ــد ت ــلقوا ذات ال ــتعليم وخ ــدم ــوا
اآلل ــهة ع ــينها وق ــد ت ــعام ــلوا ب ــعضهم م ــع ب ــعض ع ــلى أس ــاس أن ــهم ج ــميعا ً م ــمارس ــني
شرعيني لنشاطات مشروعة.

اسـتُخدم السحـر فـي الشـرق األدنـى فـي الـفترة الـتي سـبقت الـحضارة الـيونـانـية
)اله ــلينية( ف ــي ك ــل م ــكان ح ــيث ك ــان األم ــر ش ــعبيا إل ــى درج ــة ك ــبيرة ،وق ــد ت ــم اح ــياء
ط ـ ــقوس ط ـ ــرد األرواح )ت ـ ــخوي ـ ــف وت ـ ــروي ـ ــع األرواح ق ـ ــبل أو ب ـ ــعد أن تس ـ ــتوط ـ ــن ف ـ ــي
اإلنـ ــسان( ،وكـ ــذلـ ــك طـ ــقوس االسـ ــتعطاف الـ ــكفاريّـ ــة )رشـ ــوة األرواح( إضـ ــاف ـ ـ ًة إلـ ــى
طــقوس الــنقل )أي نــقل األرواح الشــريــرة لــتسكن فــي شــخص أو شــيء آخــر( .وكــان
األمـر الـالفـت فـي املـمارسـات هـو الـتنوع فـي الـطقوس السحـريـة واإلبـداع فـي صـياغـة
ال ــتالوات املس ــتخدم ــة ف ــيها .إن األم ــر ي ــتعدى وج ــود اآلالف م ــن ال ــوص ــفات ل ــكل م ــن
ال ــتعاوي ــذ وال ــده ــون السح ــري ــة وال ــعقاق ــير الس ـ ّـري ــة ،إل ــى ص ــناع ــة ال ــتماث ــيل واألش ــكال
الـ ــتي تـ ــتراوح فـ ــي الـ ــتعقيد مـ ــن كـ ــونـ ــها مجـ ـ ّـرد كـ ــتل طـ ــينية بـ ــسيطة إلـ ــى مـ ــجسمات
ت ـ ــفصيلية تُ ـ ــمثل وح ـ ــوش ـ ـا ً ن ـ ــصف بش ـ ــري ـ ــة تح ـ ــمل أس ـ ــلحة م ـ ــصغّرة وي ـ ــتم االه ـ ــتمام
ب ــال ــتفاص ــيل ال ــدق ــيقة إل ــى درج ــة اخ ــتيار أل ــوان ال ــطالء ال ــتي ت ــناس ــبها .وم ــن ب ــني م ــا
خـلفته الـحضارة املـصريـة الـقديـمة نجـد رسـومـات غـريـبة تـتعلق بـالسحـر والـشعوذة فـي
رقـوق مـن الـبردي .كـما يـوجـد الـكثير مـن الـدالئـل عـلى وجـود اسـتخدامـات للسحـر لـدى
الحث ّيني وفي بالد ما بني النهرين بشكل عا ّم.

أ -في بالد ما بني النهرين.
بــالنســبة لــسكان مــنطقة مــا بــني النهــريــن فــإنــه يــوجــد تــمييز واضــح بــني مــا ُيــعرف
بـالسحـر األسـود الـذي يـتميز بـأنَّـه يتسـبب بـاألذى أو الـضرر لـلمجتمع )وهـو مـا ُيـعرف
بحس ــب ال ــلفظ األك ــادي ِ - kišpūكيش ــبو( وال ــذي ي ــقوم ب ــتأدي ــته م ــشعوذ أو م ــشعوذة
ـاشابـتو(
ـاشابـو  kaššāptu -ك َّـ
)وهـو مـا يُـعرف بحسـب الـلفظ األكـادي  kaššāpuك َّـ
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وبــني السحــر األبــيض أو السحــر الــدفــاعــي الــذي يــقوم بــتأديــته مــمارســون شــرع ـيّون
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم طـ ـ ــاردوا األرواح )وهـ ـ ــو ومـ ـ ــا يـ ـ ــعرف بـ ـ ــالـ ـ ــلغة األكـ ـ ــاديـ ـ ــة  āšipuآشـ ـ ــيبو،
 mašmāšuمـاشـماشـو( ،وكـانـت عـقوبـة مـمارسـة السحـر األسـود هـي اإلعـدام 1.أمـا
بــالنســبة للسحــر األبــيض فــإنــه كــان يُــعتبر ِهـ بَ ًة للبشــر مــن ِقـ بَل اآللــهة )بــشكل خــاص
ـوي( .وه ــو م ــا ي ــمكن اس ــتخدام ــه إم ــا ل ــغاي ــة ق ــلب السح ــر ع ــلى
اإلله ــني م ــرودخ وأس ــال ـ ّ
اإلنـسان الـذي قـام بـه أو لتهـدئـة اآللـهة عـندمـا تـغضب وذلـك مـن خـالل إزالـة املـخالـفات
األخ ــالق ــية أو ال ــدي ــنية ب ــطري ــقة سح ــري ــة و/أو م ــن خ ــالل التخ ــلص م ــن ن ــتائ ــج ذل ــك
الــغضب مــثل املــرض أو ســوء الــطالــع .كــما أن السحــر كــان مــمارســة مــالزمــة لــعملية
ت ــأس ــيس امل ــعاب ــد وامل ــبان ــي أو ع ــملية ت ــكري ــس ال ــكهنة أو إع ــداد ط ــبول امل ــعبد .ك ــما أن
ســكان بــالد مــا بــني النهــريــن كــانــوا قــد اســتخدمــوا السحــر لــلمساعــدة عــلى الــوالدة،
ول ــجعل األط ــفال ال ــقلقني يخ ــلدون إل ــى ال ــنوم ،وللح ــماي ــة م ــن األوب ــئة م ــثل ال ــطاع ــون
والح ــمى وأل ــم األس ــنان وآث ــار ع ــضة ال ــكلب والعج ــز ال ــجنسي واألش ــباح وال ــشياط ــني
والــعني الشــريــرة والــتشهير )االفــتراء ،اإلشــاعــات( والــنحس .إضــافــة إلــى ذلــك ،يــوجــد
اس ــتخدام آخ ــر للسح ــر ه ــو لكس ــر ال ــيمني )اإلخ ــالل ب ــال ــقسم أو الح ــلف( وإع ــطاء
ال ــلعنات ق ــوةً وف ــعال ــية .وم ــن ب ــني أك ــثر االس ــتخدام ــات امل ُ ــرب ــحة للسح ــر ك ــان ــت ت ــلك
املـ ــمارسـ ــات واإلجـ ــراءات الـ ــتي تـ ــساعـ ــد عـ ــلى االنـ ــتصار فـ ــي املـ ــعارك وفـ ــتح الـ ــقنوات
امل ــائ ــية واآلب ــار وف ــي األع ــمال ال ــتجاري ــة م ــثل ال ــحان ــات ،إض ــافـ ـ ًة إل ــى إج ــبار ال ــعبيد
الــهاربــني عــلى الــعودة إلــى َـمـوالــيهم .يــوجــد عــدد مــن الــتعاويــذ األقــل شــيوع ـا ً مــثل تــلك
ال ــتي تُ ــساع ــد ع ــلى رب ــح ال ــقضاي ــا ال ــقان ــون ــية وال ــتي ت ــمنع اآلخ ــري ــن م ــن ال ــغضب م ــن
الـشخص الـذي ُيـمارس السحـر .كـما ويـوجـد فـئة غـامـضة مـن السحـر وهـي تـلك الـتي
تــتعلق بــالــحب والــتي تــضمنت أدوات ومــمارســات كــالســيكية مــثل إعــطاء املــرأة تُــفاحـةً
لـ ــتأكـ ــلها أو مـ ــنحها مـ ــجسما ً صـ ــغيرا ً يـ ــتوجـ ــب عـ ــليها أن تـ ــدفـ ــنه وتـ ــسير فـ ــوقـ ــه .وكـ ــان
اإلت ــصال م ــع امل ــوت ــى م ــن ب ــني امل ــمارس ــات ال ــشائ ــعة ف ــي ب ــالد م ــاب ــني النه ــري ــن ب ــغرض
ال ــعراف ــة واس ــتحضار أرواح امل ــوت ــى وذل ــك م ــن خ ــالل م ــسح وج ــه امل ُ ــمارس ب ــال ــده ــون
” 1إذا قــام رجــل أو امــرأة بــإجــراء اســتعدادات أو تــحضيرات سحــريــة وت ـ َّم الــعثور عــليها فــي حــوزتــهما ،فــإنــه عــند
مـقاضـاتـهما وإدانـتهما ،فـإنـه يـجب أن يُـقتل صـانـع االسـتعدادات )الـتحضيرات( السحـريـة “….مـن كـتاب نـصوص
الشرق األدنى القديم ص  .١٨٤انظر املراجع.
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السحــريــة أو مــن خــالل اســتخدام الجــماجــم واملــجسمات عــلى أســاس أنــها ســتشكل
مساكن مؤقتة لألرواح التي يت ّم استدعاؤها.

ب -في الحضارة الحثيّة
ك ــان السح ــر ال ــحثّي ُمــشاب ــها ً للسح ــر ف ــي م ــنطقة م ــا ب ــني النه ــري ــن .وك ــان ي ــوج ــد
ذات الــنوع مــن الــتمايــز بــني السحــر األســود )بحســب الــلفظ الــحثّي -alwanzatar
الـ ـ ــوانـ ـ ــزاتـ ـ ــار( الـ ـ ــذي تـ ـ ــتم مـ ـ ــمارسـ ـ ــته مـ ـ ــن ِقـ ـ ــبل امل ُـ ـ ــشعوذ )بحسـ ـ ــب الـ ـ ــلفظ الـ ـ ــحثي
 -alwanzinašال ــوان ــزي ــناس( وب ــني السح ــر األب ــيض ال ــذي ي ــتم م ــمارس ــته ب ــطري ــقة
مش ــروع ــة م ــن ِقـ ـ بَل م ــمارس ــني ش ــرع ــيني ،وك ــان ــت م ــمارس ــة السح ــر األس ــود م ــخال ــفة
ل ــلقوان ــني ال ــحثّية .م ــن ب ــني ال ــسمات غ ــير ال ــعادي ــة ال ــتي ي ــتمتع ب ــها السح ــر ال ــحثّي
)ب ــامل ــقارن ــة م ــع سح ــر ب ــالد م ــاب ــني النه ــري ــن( ب ــروز ال ــنساء امل ُ ــسنات ب ــني امل ــمارس ــني
ـعراف ــني 2وب ــني ط ــاردي األرواح
الش ــرعـ ـيّني وع ــدم وج ــود ت ــقسيم واض ــح ل ــلعمل ب ــني ال ـ ّ
الش ـ ــري ـ ــرة .واألم ـ ــر غ ـ ــير اإلع ـ ــتيادي ه ـ ــو أن ال ـ ــطقوس ال ـ ــحثيّة تُ ـ ــق ِّدم ك ـ ــل أو ب ـ ــعض
امل ــعلوم ــات ع ــن اس ــم وم ــهنة وم ــوط ــن م ــؤل ــف ال ــطقوس السح ــري ــة .ل ــم ي ــكن امل ــؤل ــفون
املـذكـورون مـن الـنساء املـسنّات وطـاردي األرواح الشـريـرة فـقط ،بـل كـان يـواجـد بـينهم
أط ــباء وك ــهنة وس ــيدات م ــن أع ــلى ال ــطبقات اإلج ــتماع ــية ،وت ــختلف أص ــول ــهم لتش ــتمل
عـلى أنـاس حـثّني أو قـادمـني مـن مـناطـق نـائـية مـثل كـليليكيا أو تـل الـعطشانـة )الـواقـع
فــي ســوريــا( أو مــن أفــسس .وكــما هــو الــحال فــي بــالد مــابــني النهــريــن فــإن السحــر
األب ــيض ك ــان يُ ــعتبر ه ــدي ــة إل ــهية وي ــمكن أن ي ــتم اس ــتخدام ــه ب ــشكل ش ــرع ــي لته ــدئ ــة
وص ــرف غ ــضب اآلل ــهة ،وك ــان ــت امل ــمارس ــة ال ــشائ ــعة ب ــني ال ــحثيّني تتخ ــذ ش ــكل ط ــقوس
اسـتحضار واسـتجداء حـيث يـتم إغـراء اآللـهة لجـذبـها إلـى املـكان الـذي يـمكن أن تـتم
فـيه تهـدئـتها .وكـان السحـر مـطلوبـا ً عـند تـأسـيسي املـعابـد واملـبانـي ،كـما أن الـحث ّيني
ك ــان ــوا ق ــد اس ــتخدم ــوا السح ــر ل ــلمساع ــدة ف ــي ال ــوالدة ،أو ف ــي أث ــناء ال ــدف ــن ،ول ــتجنب
 2ال ـ َعرافــة بحســب تــعريــف مــوســوعــة الــكتاب املــقدس الــدولــية الــقياســية  ISBEهــي عــملية الــحصول عــلى املــعارف
ـاصة فـيما يـتعلق بـاملسـتقبل وذلـك مـن خـالل طـرائـق ووسـائـل تـقع بـشكل حـصري فـي مـتناول فـئة خـاصـة
السـريـة ،خ ّـ
من الناس.
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الــعديــد مــن الشــرور بــما فــي ذلــك الــشعوذة ،والعجــز الــجنسي ،والـ ِ
ـخصام ،والــتشهير
)االفــتراء ،اإلشــاعــات( ،واملــرض ،وإلبــعاد األشــباح أو الــشياطــني والــنحس .ومــن بــني
اإلسـ ــتخدامـ ــات اإلضـ ــافـ ــية للسحـ ــر نجـ ــد اسـ ــتخدامـ ــه لـ ــلتأكـ ــد مـ ــن أن أولـ ــئك الـ ــذيـ ــن
ي ــقسمون ويح ــلفون ي ــقوم ــون ب ــأخ ــذ أق ــسام ــهم ع ــلى مح ــمل الج ــد .ك ــما ي ــتم اس ــتخدام
السحـ ـ ــر لـ ـ ــضمان اإلنـ ـ ــتصار فـ ـ ــي الحـ ـ ــروب واملـ ـ ــعارك وذلـ ـ ــك بـ ـ ــاسـ ـ ــتخدام عـ ـ ــدد مـ ـ ــن
املـ ــمارسـ ــات الـ ــتي نجـ ــد بـ ــينها إقـ ــامـ ــة طـ ــقوس اسـ ــتحضار واسـ ــتجداء آللـ ــهة الـ ــعدو
إلغ ـ ــراءه ـ ــا ب ـ ــاإلب ـ ــتعاد ع ـ ــن ِعـ ــباده ـ ــا ،أو ده ـ ــن ال ـ ــقوات وال ـ ــخيول وال ـ ــعتاد ال ـ ــعسكري
ح ِر قــائــد الــعدو وحــمايــة قــائــدهــم.
س ْـ
بــاســتخدام خــليط يحــميهم ،أو مــن خــالل مــحاولــة َ
وحـ ــتى فـ ــي حـ ــال لـ ــم تـ ــنجح هـ ــذه الـ ــطقوس فـ ــي املـ ــيدان ،كـ ــان يـ ــتم اسـ ــتعادة الـ ــروح
امل ــعنوي ــة ل ــلمقات ــلني وذل ــك ح ــني ي ــقوم ال ــجيش املُنه ــزم ب ــال ــسير ب ــني الح ــرائ ــق واألش ــواك
والـحيوانـات امل ُـقطَّعة واألسـرى .وكـما هـو الـحال عـند سـكان بـالد مـابـني النهـريـن ،فـإنَّ
ال ــحثيّني ك ــان ــوا ق ــد ح ــاول ــوا اس ــتدع ــاء أرواح امل ــوت ــى ،إال أنَّ ــه ل ــم ي ــصل إل ــينا ت ــفاص ــيل
الطقوس التي ترافق تلك املمارسات.

ج -في مصر
ي ـ ــوج ـ ــد ت ـ ــشاب ـ ــه ك ـ ــبير ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ــنواح ـ ــي ب ـ ــني السح ـ ــر امل ـ ــصري والسح ـ ــر
املســتخدم فــي لــدى كـ ّـل مــن ســكان بــالد مــابــني النهــريــن والــحث ّيني .فــاآللــهة املــصريــة
كــانــت تــمارس السحــر ،وقــد كــان اإلســتخدام الــرئــيسي للسحــر هــو اســتخدام ـا ً طــبياً
ومـضادا ً لـألرواح الشـريـرة والـشعوذة كـما يشـتمل عـلى عـالجـات للشـرور املـختلفة مـن
أمـ ــثال الـ ــطاعـ ــون ،والـ ــكوابـ ــيس ،والـ ــصداع ،والـ ــنزيـ ــف ،والحـ ــروق وابـ ــتالع الـ ــذبـ ــاب،
وان ـ ــحشار ال ـ ــحسك ف ـ ــي الح ـ ــلق ،وال ـ ــوالدة ال ـ ــصعبة ،وال ـ ــطيور وال ـ ــزواح ـ ــف وم ـ ــختلف
ال ــحيوان ــات امل ــزع ــجة .ك ــما ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن األم ــثلة ع ــن اس ــتخدام ــات للسح ــر ف ــي
مـ ــواجـ ــهة األعـ ــداء الـ ــذيـ ــن مـ ــن الـ ــداخـ ــل أو الـ ــغربـ ــاء ،أو لـ ــضمان الـ ــنجاح الـ ــعالقـ ــات
الـعاطـفية أو الـدعـاوى الـقضائـية ومـاشـابـه ذلـك .وعـلى الـرغـم مـن هـذا الـتشابـه الـكبير،
إال أنَّــه يــوجــد اخــتالف واحــد مــثير لــإلهــتمام بــني هــذه الــتقالــيد وبــني تــلك املســتخدمــة
عــند الــحثيّني وسـ ّكان بــالد مــابــني النهــريــن ،وهــو أن املــصريّــني لــم يــكونــوا يــميّزون بــني
١٤

السحـ ــر الـ ــجيد وبـ ــني الـ ــشعوذة )كـ ــان يـ ــتم اإلشـ ــارة إلـ ــى كـ ــل مـ ــن السحـ ــر األبـ ــيض
واألســود بــاســتخدام مــصطلح واحــد وهــو -hekaهــيكا أو حــيكا( .كــما أن املــصر ّيــني
ك ــان ــوا ي ــميلون إل ــى ال ــتعام ــل م ــع آله ــتهم ب ــطري ــقة ك ــان ــت تُسـ ـتَعمل م ــن ِـق ـ بَل ال ــحثيّني
وس ــكان م ــنطقة م ــاب ــني النه ــري ــن ل ــلتعام ــل م ــع ال ــشياط ــني  -وه ــذا األم ــر ك ــان ي ــتم م ــن
خ ــالل ت ــوج ــيه الته ــدي ــدات ال ــدم ــوي ــة ال ــطاب ــع إل ــى ت ــلك اآلل ــهة ع ــند ظ ــهور أول ع ــالم ــات
ال ــعصيان .وم ــن ب ــني امل ــيزات غ ــير اإلع ــتيادي ــة امل ــوج ــودة ف ــي امل ــمارس ــات السح ــري ــة
املـصريـة هـي وجـود فـئة خـاصـة بـالـتعويـذات الـتي تُسـتَخدم إليـصال الـروح بـأمـان إلـى
ال ــعال ــم ال ــسفلي وم ــساع ــدت ــها ع ــلى ال ــنجاة م ــن ال ــدي ــنون ــة األخ ــيرة .ل ــقد ث ــبت وج ــود
مـ ــمارسـ ــات السـ ــتحضار األرواح فـ ــي مـ ــصر الهـ ــلينية )الـ ــيونـ ــانـ ــية( وقـ ــد تـ ــرجـ ــع هـ ــذه
املـمارسـات إلـى فـترات سـابـقة ،ومـن املـمكن أن تـكون مـمارسـة كـتابـة الـرسـائـل املـوجـهة
إلى األموات قد است ُ ِ
خد َمت لهذه الغاية.

د -في النصوص األوغاريتية واآلرامية والفينيقية
ل ــم ي ــنجُ ال ــكثير م ــن ال ــنصوص السح ــري ــة ال ــتي ك ــان ــت ُمس ــتخدم ــة ف ــي امل ــناط ــق
امل ــذك ــورة ،وت ــلك ال ــتي ن ــجحت ف ــي ال ــوص ــول إل ــينا ك ــان ــت مج ـزّأة وت ــحتمل ال ــكثير م ــن
الــتأويــالت املــتبايــنة .إال أن الــسمات الــعامــة لــلنصوص الــتي وصــلت إلــينا تــشير إلــى
ـصممة لـتصاحـب طـقوس الـزواج والـوالدة والـدفـن ،أو لـدرء
أ َّن هـذه الـنصوص كـانـت ُم َّ
ـس ْكر ولــدغــات األفــاعــي.
خــطر الــشياطــني واألشــباح ،وملــعالــجة الــكوابــيس والــعقم والـ ُّ
بشري.
ويوجد نص ينقل تعويذة من املحتمل أن استخدامها كان ملواجهة خصم
ّ

١٥

الفصل الثاني-السحر في العهد القديم

ب
”الَ تَ ْلت َ ِفتُوا إِ َلى ا ْل َجا ِّن َوالَ تَطْ ُلبُوا الت َّ َوابعَ ،فَتَتَن َ َّج ُ
الر ُّ
سوا ِب ِه ْم .أَنَا َّ
إِل ُه ُك ْم) “.الالويني (٣١ :١٩
تـبايـنت الـتفاسـير املـتعلقة بـطبيعة ودور ومـضمون السحـر واملـمارسـات السحـريـة
فـي العهـد الـقديـم .وقـد دارت الـنقاشـات حـيال عـدد مـن الـقضايـا مـثل تـفسير وتـرجـمة
املـصطلحات الـعبريـة الـتي تـشير إلـى املـمارسـات السحـريـة ،وتـقييم أهـمية الـشهادات
امل ــختلفة ع ــن اس ــتخدام السح ــر ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم؛ إض ــاف ـ ًة إل ــى تح ــليل ال ــعالق ــة ب ــني
السحـر والـديـن .وقـد ثَـبُتَ أن تحـديـد تـعريـف مـصطلح ”سحـر“ وتحـديـد مـايـشير إلـيه
مـن مـمارسـات إنـما هـو أمـر صـعب لـلغايـة ،لـذلـك سـيتم اسـتخدام مـصطلح سحـر فـي
هــذا املــقام لــإلشــارة إلــى الــطرائــق والــوســائــل املــرتــبطة بــاكــتساب املــعرفــة والــقوة الــتي
تـفوق الحـدود البشـريـة أو بـالـتأثـير عـلى تـلك الـقوة وتـطويـعها أو درء خـطرهـا .ويجـدر
ب ــنا ال ــتنبه إل ــى أن ــه ف ــي ال ــغال ــب ي ــتم م ــناق ــشة السح ــر ف ــي ع ــالق ــته ب ــال ــعراف ــة )ت ــمييز
املس ــتقبل( ح ــيث ي ــوج ــد ت ــداخ ــل ك ــبير ب ــني السح ــر وال ــعراف ــة ف ــي ك ــل م ــن امل ــمارس ــات
املرتبطة بهما واملصطلحات املستخدمة.

أ -املصطلحات الخاصة
إن امل ــصطلحات امل ــتعلقة ب ــالسح ــر وامل ــمارس ــات السح ــري ــة تنتش ــر ف ــي م ــواض ــع
ـختصة بـها تظهـر بـشكل أسـاسـي
كـثيرة مـن العهـد الـقديـم .إال أ َّن املـفردات الـتقنيّة امل ّ
في اآليات التي تحمل طابعا ً قانونيا ً تشريعيّا كما هو الحال في اآليات التالية:
١٦

ـوجـ ْد ِف ـ َ
ـيك َـم ـ ْن يُـ ـجِيزُ ابْـ ـن َ ُه أ َ ِو ابْـ ـنَت َ ُه ِف ــي الـ ـنَّا ِرَ ،والَ َـم ـ نْ
ال ــتثنية ” ١١-١٠ :١٨الَ يُ ـ َـ
ـف َوالَ ُـمتَفَ ِ
ف ِعـرافَـ ًةَ ،والَ َع ِ
سأ َ ُل َـجانًّـا
س ِـ
ائ ٌـل َوالَ َـ
اح ٌرَ ،والَ َـم ْن َي ْـر ِقـي ُر ْـق َي ًةَ ،والَ َـم ْن َي ْ
ـائ ٌ
َيـ ْع ُر ُ َ
أ َ ْو تَا ِب َع ًةَ ،والَ َم ْن يَ ْ ِ
ير ْامل َ ْوتَى“.
ستَش ُ
الـالويـني »” ٢٧ ،٦-١ :٢٠ ،٣١ ،٢٦ :١٩الَ تَأ ْ ُـك ُلوا ِبـالـ َّدم ِ .الَ تَـتَفَا َء ُلـوا َوالَ تَ ِـعيفُوا.
ب إِل ُه ُك ْمَ ….و َك َّل َم
… الَ تَ ْلت َ ِفتُوا إِ َلى ا ْل َجا ِّن َوالَ تَطْ ُلبُوا الت َّ َوابعَ ،فَتَتَن َ َّج ُ
الر ُّ
سوا ِب ِه ْم .أَنَا َّ
يل َو ِم َن ا ْلغُربَ ِ
سر ِ
سر ِ
وسى َق ِ
س ٍ ِ ِ
ائالًَ » :وتَ ُق ُ ِ ِ
ائ َ
ائ َ
اء
ب ُم َ
يلُ :ك ُّل إِنْ َ
الر ُّ
ان م ْن بَني إِ ْ َ
ول لبَني إِ ْ َ
َ
َّ
سر ِ
ال ـ ـنَّا ِزلِ ـ ـ َ ِ
ائـ ـ َ
ب األ َ ْرضِ
جـ ُم ُه َ ـ ـ
ـيل أ َ ْعـ ـ طَى ِمـ ـ ْن ز َْر ِـع ـ ِـه ِمل ُـ ــو َلـ ـ َـك فَ ِإنَّ ـ ـ ُه يُ ـ ـ ْقت َ ُل .يَـ ـ ْـر ُ ـ
ش ْع ُ
ني فـ ــي إِ ْ ـ ـ َ
ض َّد ِ
ذل َـك ِ
ِبـا ْل ِ
ـس ِ
ش ْع ِب ِه ،ألَنَّـ ُه أ َ ْـعطَى ِـمنْ
انَ ،وأ َ ْقـطَ ُع ُه ِـم ْن َـ
ج ِهي ِـ
ج َع ُل أَنَـا َو ْـ
ار ِةَ .وأ َ ْـ
اإلنْ َ
ـح َج َ
س َم ْق ِد ِ
ب األ َ ْر ِ
ض َ
وسَ .و إِ ْن َغ َّم َ
ض
س ْ
اس ِميَ ا ْل ُق ُّد َ
سيَ ،ويُ َدنِّ َ
ز َْر ِع ِه ِملُو َل َك لِ َكيْ يُن َ ِّج َ
ش ْع ُ
ان ِعـ ن ْ َد َمــا يُ ـ ْع ِ
أ َ ْع ـ يُن َ ُه ْم َع ـ ْن ذلِ ـ َـك ِ
ـس ِ
ض عُ
طي ِمـ ْن ز َْر ِعـ ِـه ِمل ُ ــو َلـ َـك ،فَ ـ َل ْم يَ ـ ْقت ُ ُلوهُ ،فَ ِإنِّ ــي أ َ َ ـ
اإلنْ ـ َ
ِ
ض َّد ذلِـ َـك ِ
ـس ِ
ج ِريـ َن َو َرا َءهُِ ،ـبـالـزِّنَــى
ج ِميعَ ا ْلـفَا ِـ
ير ِـت ِـهَ ،وأ َ ْقـطَ ُع ُه َو َـ
انَ ،و ِـ
ج ِهي ِـ
َو ْـ
اإلنْـ َ
ض َّد َـعـش َ
ـجانَِّ ،و إِ َلـ ــى ال ـ ـت َّ َواب ـ ـعِ لِ ـ ـتَز ِْنـ ـ يَ
َو َرا َء ُمـ ــو َلـ ـ َـك ِمـ ـ ْن َ ـ ـ
س ا َّلـ ـ ِـتي تَ ـ ـ ْلت َ ِفتُ إِ َلـ ــى ا ْلـ ـ َ
ش ْع ِب ِه ْمَ .وال ـ ـنَّفْ ُ
ض َّد ِـت ْل َك الـنَّفْ ِ
ش ْع ِب َهاَ » ….و إِذَا َكـا َن ِفـي َر ُـجلٍ
س َوأ َ ْـقطَ ُع َها ِـم ْن َـ
َو َرا َء ُـه ْم ،أ َ ْـج َع ُل َو ْـج ِهي ِـ
أ َ ِو ا ْم َرأ َ ٍة َجا ٌّن أ َ ْو تَا ِب َع ٌة فَ ِإنَّ ُه ُي ْقت َ ُلِ .با ْل ِ
ار ِة َي ْر ُج ُمونَهَُ .د ُم ُه َع َل ْي ِه«“.
ح َج َ
س ِ
اح َرةً تَ ِع ُ
يش“.
الخروج ” ١٨ :٢٢الَ تَ َد ْ
ع َ
اس ت َ ْ
جـ انًّـ ــا
خ َد َم َ ـ
ـاف َوتَ ـ ـفَا َء َل َو ْ ـ ـ
املـ ــلوك الـ ــثانـ ــي َ ” ٦ :٢١و َعـ ـ بَّ َر ابْ ـ ـن َ ُه ِفـ ــي ال ـ ـنَّا ِرَ ،و َـع ـ َ
َوتَ َوابعََ ،وأ َ ْكثَر َع َم َل َّ ِ
ب ِإل َغاظَ ِت ِه“.
الر ِّ
َ
الش ِّر في َعيْنَيِ َّ
انظر أخبار األيام الثاني .٦ :٣٣
ا -املصطلحات املستخدمة في سفر التثنية .١١-١٠ :١٨
املفس رون ع ــموم ــا ع ــلى أن اآلي ــتني امل ــذك ــورت ــني م ــن س ــفر ال ــتثنية تُ ــق ّدم ــان
ّـ ـ
ي ــتفق
ال ــقائ ــمة األس ــاس ــية وال ــشام ــلة ل ــلمصطلحات ال ــعبري ــة امل ُ ــتع ِّلقة ب ــالسح ــر ف ــي العه ــد
الــقديــم .غــير أن مــفاهــيم هــذه املــصطلحات قــد تــختلف فــي الــكثير مــن األحــيان وذلــك
ن ــتيج ًة ل ــلصعوب ــة ال ــتي ت ــراف ــق التح ــدي ــد ال ــدق ــيق ل ــلممارس ــات ال ــتي تُ ــشير إل ــيها ه ــذه
امل ــصطلحات 3.إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك ،إن ــه م ــن امل ــمكن أن ي ــتم إرج ــاع ه ــذه امل ــفاه ــيم إل ــى
 3عــلى ســبيل املــثال ،نجــد فــي العهــد الــقديــم أنــه تــتم اإلشــارة إلــى املــمارســات املــرتــبطة بــالــشعوذة بــوصــفها فــئة
ف ــرع ــية م ــن السح ــر ،وغ ــال ــبا ً م ــا ي ــلجأ امل ــترج ــمون إل ــى ع ــلم اإلي ــتوم ــول ــوج ــي ال ــذي ي ــدرس أص ــول ال ــكلمات وت ــطور
استخدامها عبر الزمن ،في محاولة لتفسير وشرح املصطلحات العبرية من خالل جذور مختلفة للمعنى.

١٧

األزمـنة الـتوراتـية حـيث أنـه كـان يُـنظر إلـى هـذه املـمارسـات عـلى أنـها ”سحـريـة“ وذلـك
في الوقت الذي تمت فيه الترجمة.
.i

מַעֲבִ֥יר ּבְנֹֽו־ּובִּתֹ֖ו ּבָאֵׁ֑ש ]مــاعــابــير بــينو وبــيتّو بــا-آش[ )مــن ُيــجيز ابــنه

أو اب ــنته ف ــي ال ــنار( .ل ــطامل ــا ن ــاق ــش امل ــترج ــمون وال ــدارس ــون م ــعنى ه ــذه ال ــعبارة
وعــالقــتها بــاملــصطلحات األُخــرى الــتي تــرد فــي اآليــتني مــوضــع الــدراســة .وقــد تـمَّ
األخ ـ ــذ به ـ ــذه ال ـ ــعبارة ل ـ ــإلش ـ ــارة إم ـ ــا إل ـ ــى ت ـ ــقدي ـ ــم األط ـ ــفال ك ـ ــأض ـ ــاح ـ ــي به ـ ــدف
اس ــترض ــاء اآلل ــهة  -وه ــذا األم ــر ال ي ــتعلق ب ــالسح ــر وال ــشعوذة ،أو إل ــى ن ــوع م ــن
”اإلسـ ــتخارة اإلغـ ــريـ ــقية“ الـ ــذي يـ ــرتـ ــبط فـ ــي الـ ــكثير مـ ــن األحـ ــيان بـ ــالـ ــعرافـ ــة أو
السحر.
ֹ .iiקסֵ֣ם ְקסָמִ֔ים ]ق ـ ـ ــوس ـ ـ ــيم ِق ـ ـ ــسام ـ ـ ــيم[ )م ـ ـ ــن يَ ـ ـ ــعرف َعـ ـ ــراف ـ ـ ــةDiviner,-
 .(Augurerت ــميل ال ــترج ــمات إل ــى رب ــط ال ــكلمة ال ــعبري ــة ]ق ــوس ــيم[ ب ــال ــعراف ــة
) .(Divinationإال أنــنا نجــد فــي كــتب الــتفسير مــيالً إلــى الــتعامــل مــع الجــذر
الــعبري لــلكلمة وهــو ]קסם قــسم[ عــلى أســاس كــونــه مــصطلحا ً عــمومــيا ً يــشير
إلـى مجـموعـة كـامـلة مـن املـمارسـات السحـريـة أو املـرتـبطة بـالـعرافـة فـي اسـرائـيل
ـح َجج ال ــتي ت ــداف ــع ع ــن ك ــون ه ــذا امل ــصطلح ع ــموم ـ ّيا ً تس ــتند إل ــى
ال ــقدي ــمة .إن ال ـ ُ
مجـموعـة مـن األمـور (١ :املـيل املـوجـود فـي األسـفار الـتثنويـة )الـتي تـنقل تـاريـخ
اســرائــيل املسجــل مــن ســفر الــتثنية وحــتى ســفر املــلوك الــثانــي بحســب الــترتــيب
الــعبري للعهــد الــقديــم( إلــى اســتخدام مــصطلح عــام فــي بــدايــة الــتسجيل حــيث
يُ ــتبَع الح ــقا ً بمج ــموع ــة م ــن امل ــصطلحات ال ــتي ت ــوفّ ــر اإلي ــضاح ال ــالزم وال ــفروق
ال ــدق ــيقة امل ــوج ــودة (٢ ،أص ــل ال ــكلمة وت ــطور اس ــتخدام ــها (٣ ،اس ــتخدام ه ــذا
الج ــذر ف ــي م ــواض ــع أُخ ــرى م ــن العه ــد ال ــقدي ــم )ان ــظر ال ــعدد ” ٢٣ :٢٣ع ــراف ــة“؛
ص ــموئ ــيل األول ” ٢٣ :١٥ال ــعراف ــة“؛ امل ــلوك ال ــثان ــي ” ١٧ :١٧و َعــرف ــوا َعــراف ـ ًة“؛
ميخا ” ٦ :٣عرافة“(.
ـعون ـ ــن[ )ع ـ ـ ِ
]مـ ـ ِ
 .iiiמְעֹונֵ֥ן ِ
ـائ ـ ــف soothsayer, observer of time, the -
 .(one who looks for omens, sorcerer, enchanterإن امل ـ ـ ـ ـ ــصطلح
]م ِ
الـعبري ِ
ـختصة بـاملـمارسـات
ـعونـن[ هـو األول بـني سـلسلة مـن املـصطلحات امل ُ َّ
السحــريــة واملــرتــبطة بــالــعرافــة .يــعكس الــتنوع فــي تــرجــمة هــذا املــصطلح مــن ِقـ بَل
١٨

ص بــاملــمارســات الــتي يــشير إلــيها ،إال
الــدارســني غــياب اإلجــماع الــعلمي امل ُــخت َ ّ
أن ت ــرك ــيز ه ــذه ال ــترج ــمات إن ــما ه ــو ع ــلى السح ــر وال ــعراف ــة .اع ــتمدت ال ــتفاس ــير
ب ــشكل م ــباش ــر ع ــلى امل ــقارن ــات اإلش ــتقاق ــية ألص ــل امل ــصطلح ،ح ــيث أن ــها ت ــقوم
]م ِ
بـاملـوازاة بـني مـصطلح ِ
ـعونـن[ وبـني كـل مـن املـمارسـات املـرتـبطة بـالـعرافـة مـثل
مـراقـبة الـسحب ،الـعني الشـريـرة ،تـر ّقـب األزمـنة ،وأصـوات األنـني الـتي تـرتـبط مـع
العرافني إضاف ًة إلى املمارسات السحرية مثل استحضار األرواح.
ّ
 .ivמְנַחֵׁש ِ
ـناخـ ـ يس[ )م ـ ــتفائ ـ ــل  .(Augur, diviner, enchanter -إن
]مـ ـ ِـ
تحــديــد املــعنى الــدقــيق لهــذا املــصطلح يــواجــه ذات الــصعوبــة ،وذلــك يــنعكس مــن
خ ـ ــالل رب ـ ــطه م ـ ــن قـ ـ ـبَل ال ـ ــدراس ـ ــني بج ـ ــذري ـ ــن وه ـ ــما נחׁש ِ
]ن ـ ـ ِ
ـيحش[ و לחׁש
ـيحش[ .ونجـد بـني الـدارسـني الـبعض مـمن يـرون أن اإلشـتقاق هـو مـن ِن ِ
]لِ ِ
ـيحش
ي ــرون أن ــها م ــرت ــبطة ب ــالج ــذر נָחָׁש ]ن ــاح ــاش[ ال ــذي ي ــعني )أف ــعى( وي ــرب ــطون
امل ــعنى ب ــنوع م ــن م ــمارس ــات ال ــعراف ــة ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــاألف ــاع ــي .أم ــا أول ــئك ال ــذي ــن
ي ــرون أن اإلش ــتقاق ه ــو م ــن ]لِ ـ ِ
ـيحش[ ي ــميلون إل ــى رب ــط امل ــمارس ــة ب ــالسح ــر -
وخ ــاص ــة ف ــيما ي ــتعلق ”ب ــال ـ ُّـرقـ ـ ِية“ )اش ــعياء ” ٣ :٣ب ــال ــرق ــية“؛ ” ٢٠ :٣األح ــراز-
الـتمائـم-الـتعاويـذ“؛ ” ١٦ :٢٦هـمسُ -مـخافَـتة“؛ ارمـياء ” ١٧ :٨تُـرقـى“؛ الـجامـعة
” ١١ :١٠رقية ،سحر“(
 .vמְכַׁשְּפ ِ
ـاحرَ ،ع َّـراف  .(Sorcerer -يـوجـد نـوع مـن الـتوافـق
ـكاشف[ )س ِـ
]م ِّـ
ال ــعام ف ــيما ي ــتعلق ب ــمعنى م ــصطلح ك ـ ّ
ـيشاف כׁשְּפ ال ــعبري ال ــذي ي ــترج ــم ع ــادة
بـاسـتخدام ”سـاحـر أو مـشعوذ“ .يـوجـد مـيل مـن جـانـب عـدد كـبير مـن املفسـريـن
وكـذلـك فـي الـترجـمات املـختلفة إلـى اسـتخدام املـصطلح بـطريـقة سـلبية ومـعاديـة
لــلمجتمع عــند مــا يــكون املــمارس لهــذا الــفعل امــرأة ،فــي حــني أنــه يــتم اســتخدام
املــصطلح بــطريــقة حــياديــة عــندمــا يــكون املــمارس رجــل .ويظهــر هــذا الــتمييز بــني
م ــمارس ــي ه ــذا ال ــفعل م ــن ال ــرج ــال وال ــنساء ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم ن ــفسه .ح ــيث أن
ال ــوص ــية امل ــوج ــودة ف ــي س ــفر الخ ــروج  ١٨ ،١٧ :٢٢ت ــضع ع ــقوب ــة امل ــوت ع ــلى
املـرأة الـتي تـمارس السحـر )الـشعوذة( מְכַׁשֵּפָ֖ה ِ
اح َرةً
س ِـ
ع َـ
]م ِّـ
ـكاشباه[ ”الَ تَـ َد ْ
تَ ِـع ُ
يش “.فـي حـني أن الـنصوص الـتي تـذكـر الـرجـل الـذي يـمارس السحـر ال تـقوم
ـوج ْد ِف َ
اح ٌر…،
س ِـ
ـيك … َوالَ َـ
بـتقديـم عـقوبـة ُمحـ َّددة كـما فـي الـتثنية ” ١٠ :١٨الَ يُ َـ
١٩

ِ
ِ
ب “.أو أنها تترك العقاب للرب اإلله كما في
الر ِّ
أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَفْ َع ُل ذل َك َم ْك ُروهٌ عن ْ َد َّ
ح ـ ِاملِـ ــي ُك ْم َو َـع ـ ِ
ائـ ـ ُك ْم َو َـع ــر ِ
ـس َم ُعوا أَنْ ـ ـت ُ ْم ألَنْ ـ ـ ِب َي ِ
ـائـ ـ ِـفي ُكمْ
افـ ــي ُك ْم َو َ ـ
ارمـ ــياء ” ٩ :٢٧فَ ـ ـالَ تَـ ـ ْ
َّ
ش ِ
س ِري ـ ًعا
اهـ ًدا َ ـ
ب إِ َلـيْ ُك ْم لِ ـ ْل ُح ْكم َِ ،وأ َ ُـكـو ُن َ ـ
س َـ
َو َ
ح َر ِتـ ُك ُم …“ ومــالخــي َ »” ٥ :٣وأ َ ْقـت َ ِر ُ
الس َحر ِة َو َع َلى ا ْلفَ ِ
ني َو َع َلى…“.
اس ِق َ
َع َلى َّ َ
 .viחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר ]ح ـ ـ ــاڤ ـ ـ ــار ِ
حـ ـ ـ ڤير[ ) َم ـ ـ ـ ْن يَ ـ ـ ـ ْـر ِقـ ـ ــي ُر ْق ـ ـ ـيَة  .(one who -ي ـ ـ ــتفق
والسح ــر.
]ح ڤر[ ب ــال ــرق ــية
املفس ــرون ع ــموم ـا ً ع ــلى ارت ــباط الج ــذر ال ــعبري חבר َ ـ
ّ
ويــنتج هــذا الــترابــط املــقبول عــموم ـا ً مــن ارتــباط الجــذر الــعبري املــذكــور مــع فــكرة
”الجــمع أو الــربــط أو ال ـنَّسج مــعا ً“ .يــقوم الــكثير مــن املفســريــن بــالــربــط بــني هــذا
املـ ــفهوم وبـ ــني مـ ــمارسـ ــات مـ ــثل ربـ ــط أو وضـ ــع الـ ــعقد والـ ـ ُّـر ُبـ ــط السحـ ــريـ ــة عـ ــلى
األش ــخاص أو األش ــياء ،وه ــو األم ــر ال ــذي ي ــشير إم ــا إل ــى إل ــزام أو ت ــقييد اآلل ــهة
لــلقيام بــأمــر مــا أو ربــط )أي تــعطيل( الــشخص أو الــشيء املــقصود .كــما يــوجــد
تـفسير آخـر يـقوم بـربـط املـفهوم بـفكرة أن الـكلمات مـنسوجـة مـعا ً بـشكل مـتماسـك
فــي الــتعويــذة ذاتــها .ويــوجــد أيــضا ً اشــتقاق بــديــل لــلمصطلح الــعبري ]حــاڤــار[
ـادي ]ح ــاڤ ــاروم[ ال ــذي ي ــعني ص ــاخ ــب أو
وه ــو م ــن خ ــالل رب ــطه ب ــامل ــصطلح األك ـ ّ
ي ـ ــصدر ض ـ ــجيجا ً ال ي ـ ــمكن ت ـ ــبيان م ـ ــعناه .وف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــحال ـ ــة ي ـ ــكون امل ـ ــقصود
بـاملـصطلح الـعبري حـاڤـار )ال ّـراقـي( هـو الـشخص الـذي يـصدر أصـواتـا ً ال يـمكن
تمييزها أو تبيان معانيها.
 .viiוְׁשֹאֵ֥ל אֹוב וְיִּדְעֹנִ֔י ]وســوئــيل أوڤ و ِيـ ّدعــونــي[ )مــن يــسأل جــانّ ـاً ،وســيط،
مـن يسـتشير األشـباح أو األرواح( .إن الجـزء الـثانـي مـن هـذا املـصطلح ]אֹוב
וְיִּדְעֹנִ֔י أوڤ و ِيـ ـ ـ ّدع ـ ــون ـ ــي[ ي ـ ــتكون م ـ ــن ث ـ ــالث ـ ــة م ـ ــصطلحات ع ـ ــبري ـ ــة م ـ ــرت ـ ــبطة
بـاسـتحضار األرواح )أي الـعرافـة مـن خـالل املـوتـى( .إن املفسـريـن يـعانـون مـن
ص ــعوب ــة ت ــتعلق ب ــمصطلح )אֹוב أوڤ( وذل ــك ن ــتيجة ل ــظهوره ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم
ف ــي ع ــدد م ــن ال ــسياق ــات وه ــو م ــا أدى ت ــقدي ــم اق ــتراح ــات ت ــقوم ب ــرب ــطه بمج ــموع ــة
واس ــعة م ــن امل ــفاه ــيم امل ــختلفة م ــثل :روح ،روح األج ــداد ،ج ــانّ ،ت ــواب ــع ،خ ــيال،
شــياطــني ،الــحفرة الــتي تــنطلق مــنها األرواح الــتي يــتم اســتدعــاؤهــا وجــميع هــذه
امل ــفاه ــيم إن ــما ه ــي م ــتراب ــطة ب ــعضها ب ــبعض .ي ــعترف م ــعظم املفس ــرون ب ــوج ــود
ـقرون ب ــأنَّ ــه ي ــشير إل ــى ع ــدة أش ــياء
ص ــعوب ــة ت ــتعلق ب ــتفسير ه ــذا امل ــصطلح ويُ ـ ّ
٢٠

م ــختلفة م ــن ح ــيث ال ــظاه ــر إن ــما ه ــي م ــتراب ــطة م ــثل ال ــحفرة ال ــطقسية ال ــتي ي ــتم
ِ
اسـ ـ ــتخدامـ ـ ــها مـ ـ ــن ِقـ ـ ـ بَل ُمس ـ ـ ـت َ ِ
ـتحضر
حضر األرواح ،الـ ـ ــروح الـ ـ ــتي يـ ـ ــقوم املُسـ ـ ـ
بــاســتدعــائــها و/أو ُمســتحضر األرواح نــفسه ) .انــظرَ …” :و َقـ َ
ـال» :ا ْعـ ِر ِفــي لِــي
ص ِع ِدي لِي َم ْن أ َ ُق ُ
ول َل ِك« “.صموئيل األول .(٨ :٢٨
ِبا ْل َجا ِّن َوأ َ ْ
يــرتــبط مــصطلح )יִּדְעֹנִ֔י ِيـ ّدعــونــي( ارتــباطـا ً وثــيقا ً بــمصطلح )אֹוב أوڤ( .وفــي
الــوقــت الــذي نجــد األخــير يظهــر بــشكل مســتقل فــي العهــد الــقديــم ،فــإن األول ال
يظه ــر وح ــيدا ً وه ــو األم ــر ال ــذي ي ــشير إل ــى وج ــود ع ــالق ــة وارت ــباط ب ــينهما .وي ــرى
عــدد مــن املفســريــن أن املــصطلحني هــما تــعبيران مــختلفان يحــمالن ذات الــداللــة
)ويــتم الــربــط بــينهما غــالــبا ً مــن خــالل حــرف عــطف( ،فــي حــني أن الــقسم األكــبر
فس ري ــن )وه ــو م ــا يظه ــر م ــن خ ــالل م ــعظم ال ــترج ــمات( ي ــقول ــون ب ــأن ــهما
م ــن امل ُ ّـ ـ
ي ــشيران إل ــى ف ــئتني م ــختلفتني م ــن األش ــخاص )ع ــلى س ــبيل امل ــثال :أص ــحاب
ـعراف ــني( .إن ال ــصعوب ــات ف ــي ت ــقدي ــم ت ــعري ــف
ال ــجان وال ــتواب ــع أو السح ــرة وال ـ ّ
لــلمصطلح )יִּדְעֹנִ֔י ِيـ ّدعــونــي( مــشابــهة لــتلك الــتي تــواجــه تــعريــف )אֹוב أوڤ(،
وي ــتنبه م ــعظم املفس ــري ــن إل ــى وج ــود الج ــذر ال ــعبري )ידע ِي ـ َداع( ف ــي م ــصطلح
)יִּדְעֹנִ֔י ِي ـ ـ ّدع ـ ــون ـ ــي( وي ـ ــعني )يَ ـ ــع ِرف( إال أنَّ ـ ــه م ـ ــن غ ـ ــير ال ـ ــواض ـ ــح م ـ ــا إذا ك ـ ــان
ال ــشخص ال ــذي َي ــع ِرف ه ــو ال ــكيان ال ــذي ت ــتم اس ــتشارت ــه أم أنَّ ــه امل ــمارس ال ــذي
ي ــقوم ب ــاإلس ــتشارة .وق ــد ت ــكون ال ــترج ــمة ال ــتي ت ــقول ب ــأ َّن امل ــصطلح ي ــشير إل ــى
)روح أح ــد امل ــعارف أو روح م ــأل ــوف ــة( ص ــحيحة ،إال أنَّ ــه ي ــجب أي ــضا ً أن ن ــراع ــي
اإلرت ــباط ال ــوث ــيق واإلش ــكال ــي له ــذا امل ــصطلح ب ــاآلراء ال ــتي ك ــان ــت س ــائ ــدة ف ــي
العصور الوسطى حيال السحر.
ـا-م ت ْ ِيم[ )مـن يسـتشير املـوتـى ،مـن
 .viiiוְֹדֵרׁש אֶל־הַּמֵתִים ] ِو ُدريـش إيـل-ه ِـ
يس ــتحضر أرواح امل ــوت ــى ب ــقصد س ــؤال ــهم( .ي ــتفق املفس ــرون ع ــلى ارت ــباط ه ــذا
املــصطلح بــاســتحضار األرواح إال أ َّن الــطريــقة الــدقــيقة املــرتــبطة بهــذه املــمارســة
وارتباطها باملمارسات املذكورة سابقا ً ليست واضحة.

٢١

 -٢مصطلحات أُخرى.
إض ــافـ ـ ًة إل ــى م ــا ذ ُِكـ َـر س ــاب ــقاً ،ي ــوج ــد ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم ع ــدد م ــن امل ــصطلحات
املرتبطة بالسحر وهي:
]حـ ِ
اكــيم ه ــا-راش ــيم[ )ال ــحكيم ب ــال ـ ُّـرق ــية ،س ــاح ــر ب ــارع -
 .Iחֲכַ֥ם חֲָרׁשִ֖ים َـ
 .(magician, sorcererيــرد هــذا املــصطلح فــي مــوضــع وحــيد وهــو :اشــعياء
 ٣ :٣وذلـ ــك ضـ ــمن الئـ ــحة رؤسـ ــاء أورشـ ــليم ويـ ــهوذا الـ ــذيـ ــن سيتجـ ـ ّـرعـ ــون كـ ــأس
غضب الرب ويَبيدون من أمام وجهه.
 .IIمصطلحات مرتبطة بالفلك.
نج ـ مني ،راص ـ ــدو
הֹבְֵרו ׁשָמַ֗יִם ]ه ـ ــوڤ ـ ــا ِري ـ ــو ش ـ ــا َمـ ــاي ـ ــم[ )ق ـ ــاس ـ ــمو ال ـ ــسماء ،امل ُ ّ ـ
األفالك( اشعياء .١٣ :٤٧
הַֽחֹזִים ּבַּכֹוכָבִים ]هـ ــا هـ ــوزيـ ــم بـ ــاكـ ــوخـ ــاڤـ ــيم[ )راصـ ــدو الـ ــنجوم ،الـ ــفلك ّيني،
الناظرون في نجوم السماء( اشعياء .١٣ :٤٧
ּגָזְִרין ]چ ــازوري ــن[ )منج ــمني( دان ــيال ٢٧ :٢؛ ٧ :٤؛  .١١ ،٧ :٥إن امل ــصطلح
اآلرام ــي چ ــازوري ــن ُمس ــتخدم ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم و ُمــرت ــبط ب ــالسح ــرة ال ــكلدان ـيّني.
وهــو ُمشــتق مــن الجــذر גזר ]چــازار[ الــذي يــشير إلــى تحــديــد )أو إقــرار شــيء
م ــا( ح ــيث أن وظ ــيفة املُنج ــمني ت ــتضمن ق ــراءة ال ــعالم ــات امل ــوج ــودة ف ــي ال ــسماء
لتحديد وتمييز األمر الذي ُق ِ
ضيَ به والتعريف عنه.
بالسحرة الغرباء )الذين ليسوا من اسرائيل(.
 .IIIمصطلحات مرتبطة
ّ
ح ـ رة( وامل ـ ــصطلح اآلرام ـ ــي
)س َ ـ
إن امل ـ ــصطلح ال ـ ــعبري חְַרטֻּמֵים ]خ ـ ــا ِرتُ ـ ــميم[ َ
ـاش اف ــيم[ ي ــرت ــبطان ب ــالسح ــرة ال ــذي ي ــنتمون إل ــى أق ــوام غ ــري ــبة ع ــن
כַׁשְּפִים ]ك ـ ّ ـ
اسـرائـيل  ،ويُسـتخدمـان لـإلشـارة إلـى كـل مـن السحـرة املـصريّـني )الـتكويـن :٤١
٢٤ ،٨؛ الخ ـ ــروج ٢٢ ،١١ :٧؛ ١٩-١٨ ،٧ :٨؛  (١١ :٩والسح ـ ــرة ال ـ ــكلدانـ ـ ـيّني
)دان ـ ــيال ٢٠ :١؛ ٢٧ ،١٠ ،٢ :٢؛ ٩ ،٧ :٤؛  .(١١ :٥غ ـ ــال ـ ــبا ً م ـ ــا ي ـ ــكون ه ـ ــذان
املـ ــصطلحان مـ ــترافـ ــقان ويـ ــختلف تـ ــقديـ ــم العهـ ــد الـ ــقديـ ــم لـ ــهؤالء السحـ ــرة إال أنَّ
مـواجهـتهم مـع إلـه اسـرائـيل تـنتهي بـشكل دائـم ٍ بـخسارتـهم وذلـك عـلى الـرغـم مـن
أنَّه يتم تقديمهم على أنهم حكماء חֲכָמִים ِ
]خكاميم[ في سياقات أُخرى.
٢٢

 -٣السحر في الكتابات التلمودية واملِشناة
تـ ـ َّم ال ــعثور ع ــلى ال ــعدي ــد م ــن ال ــكتاب ــات امل ــثيرة ل ــإله ــتمام وخ ــاص ــة ف ــي ال ــتلمود
الـبابـلي ،ويـمكن أن يـكون الـعدد الـكبير مـن املـقاطـع الـتي تُـشير إلـى السحـر بـمثابـة
دلـيل قـوي عـلى انـتشاره عـلى نـطاق واسـع .إال أ َّن مـمارسـة السحـر هـي األمـر الـذي
كـ ــان محـ ــظوراً ،فـ ــي حـ ــني أ َّن مـ ــعرفـ ــته كـ ــان أمـ ــرا ً ضـ ــروري ـ ـا ً لـ ــعضو مجـ ــلس األعـ ــيان
)الـشورى( أو السـلطات الـقضائـية ،ويـسمح بـالـوصـول إلـى هـذه املـعلومـات حـتى مـن
ـعمقا ً مــاهــريــن بــالسحــر )الــفنّ( األســود ،ولــم
خــالل الــوثــنيّني .كــان أكــثر الــدارســني تـ ّ
ـتخصصني فـقد
ـتمني بـآراء امل ُ ّ
يـنكر الـقانـون قـ ّوتـه .أمـا األشـخاص الـذيـن لـم يـكونـوا ُمه ّ
كـ ــان اهـ ــتمامـ ــهم مـ ــحصورا ً بـ ــالسحـ ــر ،وإن لـ ــم يـ ــكونـ ــوا مـ ــثل الـ ــبابـ ــل ّيني واملـ ــصر ّيـ ــني
والــيونــان ـ ّيني والــرومــان .نجــد فــي املــشناة ســوتــاه ” ١٣ :٩الــزنــى والسحــر قــد وضــعا
نــهاي ـ ًة لــكل شــيء“ وفــي الــتوســيفتا ســوتــاه ” ٣ :١٤لــقد رحــل مجــد اهلل عــن اســرائــيل
وح ـ َّـل غ ــضبه ع ــلى ال ــعال ــم ع ــندم ــا أص ــبح ع ــدد السح ــرة ك ــبيرا ً ج ــدا ً“ .ك ــما ن ــقرأ ف ــي
ال ــتلمود ال ــباب ــلي ف ــي ق ــسم السنه ــدري ــم  ٤٥ب ،أن ش ــيمون ب ــار ش ــيتا ك ــان ق ــد ش ــنق
ث ــمان ــني س ــاح ــرة ف ــي ي ــوم واح ــد .ونج ــد أي ــضا ً اق ــتباس ـا ً م ــن س ــفر س ــيراخ ١٠-٩ :٤٢
ف ــي ال ــتلمود ال ــباب ــلي ق ــسم السنه ــدري ــم  ١٠٠ب  ،٥م ــع إض ــاف ـ ٍـة ت ــقول” :ع ــندم ــا ت ــكبر
اإلب ــنة ،م ــن امل ــحتمل أن ت ــتعام ــل ب ــالسح ــر“ .ك ــما وت ــنقل ل ــنا امل ــوس ــوع ــة ال ــيهودي ــة ب ــأن
اإلي ــمان ب ــالسح ــر ك ــان ق ــد أص ــاب ح ــتى ال ــعلماء .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــهم ل ــم ي ــقوم ــوا
بـاسـتخدام السحـر لـتحقيق أهـداف وغـايـات غـير مشـروعـة ،إال أنـهم كـانـوا فـي بـعض
األحــيان يــقومــون بــالــتصدي للسحــر األســود بــاســتخدام السحــر األبــيض .حــتى أنــهم
كـ ــانـ ــوا قـ ــادريـ ــن عـ ــلى إنـ ــشاء عجـ ــل عـ ــندمـ ــا يـ ــحتاجـ ــون إلـ ــى الـ ــطعام .وال تـ ــتم إدانـ ــة
اسـتخدام السحـر األبـيض إال فـي حـال كـانـت الـوسـيلة املسـتخدمـة هـي وسـيلة وثـنية.
ك ــما ازده ــر ط ــرد األرواح ،وإن ل ــم ي ــكن األم ــر م ــشاب ــها ً مل ــا ه ــو س ــائ ــد ف ــي ال ــدوائ ــر
ال ــيهودي ــة امل ــسيحية )أع ــمال ال ــرس ــل  (٩-٦ :١٣ ،٩ :٨وي ــتم ال ــنظر إل ــى ي ــسوع ف ــي
ال ــتلمود وف ــي ال ــعال ــم ال ــقدي ــم ع ــموم ـا ً ع ــلى أنَّ ــه س ــاح ــر )امل ــشناه ،س ــوت ــاه  ٤٧ب١٥ :؛
الـتلمود الـبابـلي ،سنهـدريـم  ١٠٦ب( ،كـما أن الـيونـانـيّني كـانـوا قـد اعـتبروا أن الـيهود
هم عرقٌ من السحرة.
٢٣

ب -تعامل العهد القديم مع السحر
إن وجـود هـذا الـكم مـن املـصطلحات الـتقنية ،واألدلـة املـختلفة املنتشـرة فـي العهـد
ال ــقدي ــم ال ــتي ت ــدل ع ــلى م ــعرف ــة وم ــمارس ــة مج ــموع ــة واس ــعة ال ــنطاق م ــن امل ــمارس ــات
افيَّة وكـذلـك الـتقييمات امل ُـختلفة للسحـر فـي العهـد الـقديـم نـفسه ،تـجعل
السحـريـة والـ َع َر ِـ
املُفس ــري ــن م ــنقسمني ف ــيما ي ــتعلق ب ــتعام ــل العه ــد ال ــقدي ــم م ــع السح ــر وامل ــمارس ــات
السح ــري ــة ف ــي اس ــرائ ــيل ال ــقدي ــمة .وي ــرت ــكز ال ــخالف ال ــدائ ــر ح ــول س ــؤال ــني م ــرت ــبطني
ب ـ ــعضهما ب ـ ــبعض وه ـ ــما :أوالً ،ه ـ ــل ي ـ ــنبغي أن ي ـ ــتم ال ـ ــنظر إل ـ ــى ال ـ ــتقييمات الس ـ ــلبية
والح ــظر امل ــفروض ع ــلى امل ــمارس ــات السح ــري ــة ع ــلى أنَّ ــها امل ــوق ــف األس ــاس ــي للعه ــد
الــقديــم ،أم يــنبغي الــنظر إلــيها عــلى أســاس أنــها تــعكس وجــهات نــظر كــانــت ُمــتبناة
فـي أوقـات مـعينة أو مـن ِـقبَل ُـكتَّاب ال ِـكتاب امل ُـق َّدس؟ ثـانـياً ،هـل يُـمثل السحـر نـوعـا ً مـن
اإلنحــرافــات أو الــعبادات الــبدائــية أو الــغريــبة عــن عــبادة إلــه اســرائــيل ،أم أنَّــها تُــمثل
نوعا ً بديالً ومشابها ً لعبادة إله اسرائيل؟
إن الح ـ ــظر امل ـ ــفروض ع ـ ــلى امل ـ ــمارس ـ ــات السح ـ ــري ـ ــة وال ـ ــوص ـ ــف الس ـ ــلبي ل ـ ــتلك
امل ــمارس ــات م ــذك ــور ف ــي م ــواض ــع ع ــدي ــدة م ــن العه ــد ال ــقدي ــم )ال ــتثنية ٢١-١٩ :١٨؛
الـ ـ ــالويـ ـ ــني ٣١ ،٢٦ :١٩؛ ٢٧ ،٦-١ :٢١؛ الخـ ـ ــروج ١٨ :٢٢؛ صـ ـ ــموئـ ـ ــيل األول ٢٨؛
اش ــعياء ١٩ :٨؛ ٣ :٥٧؛ ح ــزق ــيال ٢٨ :٢٢؛ م ــالخ ــي  .(٥ :٣وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك
ف ــإن ــه ي ــوج ــد إش ــارات ح ــيادي ــة أو إي ــجاب ــية ت ــرت ــبط بمج ــموع ــة واس ــعة م ــن امل ــمارس ــات
السح ــري ــة وت ــلك ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــال ــشعوذة ع ــبر م ــواض ــع ع ــدي ــدة م ــن العه ــد ال ــقدي ــم م ــثل
األح ــالم ،االس ــتبصار )ال ــتنبؤ ع ــن املس ــتقبل( ،ال ــعراف ــة ب ــاس ــتخدام ح ــرك ــة ال ــسوائ ــل
كــاملــاء ،اســتخدام ال ـ ُقرعــة التــخاذ الــقرارات ،األحــكام الــقضائــية ،الــبركــات والــلعنات،
طـرد األرواح الشـريـرة وسـواهـا .إن وجـود املـفهومـني املـذكـوريـن فـي العهـد الـقديـم يـثير
مـسألـة الـعالقـة بـني الـعرض والـتقييم السـلبي واإليـجابـي لـكل مـنهما .ونجـد عـددا ً مـن
املفســريــن الــذيــن يــقفون فــي دعــم املــواقــف الســلبية مــن السحــر فــي حــني يــقف عــدد
آخ ــر ل ــدع ــم امل ــواق ــف اإلي ــجاب ــية م ــنه وال ــنظر إل ــى امل ــواق ــف الس ــلبية ع ــلى أس ــاس أن ــها
اسـتجابـة محـدودة الـنطاق بـأزمـنة ُمحـ َّددة فـقط مـثل الـتقليد املـرتـبط بـالـتثنية أو بـعض

٢٤

األنـ ــبياء املـ ــنفرديـ ــن ،ويـ ــميل األخـ ــيرون إلـ ــى إلـ ــغاء أو تحـ ــديـ ــد املـ ــعيار الـ ــرئـ ــيسي فـ ــي
الحظر لتلك املمارسات في العهد القديم.
تـرتـبط الـردود الـتي تـقوم بـتقديـم الحـظر لـلممارسـات السحـريـة فـي العهـد الـقديـم
ارت ــباط ـا ً وث ــيقا ً ب ــفهم ال ــتاري ــخ ال ــدي ــني إلس ــرائ ــيل ال ــقدي ــمة .ف ــال ــتفسيرات ال ــتي ت ــؤي ــد
الحـظر وتحـريـم املـمارسـات السحـريـة تـميل إلـى الـتأكـيد عـلى أن السحـر هـو نـوع مـن
الـ ــعبادات الـ ــبدائـ ــية أو الـ ــغريـ ــبة عـ ــن عـ ــبادة إلـ ــه اسـ ــرائـ ــيل .وفـ ــي هـ ــذه الـ ــحاالت فـ ــإن
اإلش ــارات إل ــى السح ــر ت ــؤخ ــذ ع ــلى أس ــاس أن ــها تُ ــمثِّل ن ــوع ـا ً م ــن امل ــمارس ــات امل ُ ــبكرة
والـغريـبة الـتي سـبقت عـبادة يـهوه إلـه اسـرائـيل ،أو أنـها مـمارسـات تـعود إلـى األزمـنة
ال ــغاب ــرة إال أن ــها اس ــتمرت إل ــى أزم ــنة الح ــقة .وع ــلى ال ــجان ــب اآلخ ــر ف ــإن ال ــتفسيرات
ال ــتي ت ــميل إل ــى ت ــثبيت الح ــظر وح ــصره ب ــفترات م ــعينة ف ــإن ــها ت ــكون أك ــثر اس ــتعداداً
لــلدفــاع عــن السحــر بــاعــتباره جــزءا ً أصــليا ً وجــزءا ً ال يتجــزأ مــن الــديــانــة اإلســرائــيلية،
تـتضمن الـعديـد مـن هـذه الـتفسيرات وجـود دور مـقبول فـي العهـد الـقديـم لـلممارسـات
السح ــري ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى رؤي ــة سح ــري ــة ل ــلعال ــم ف ــي اس ــرائ ــيل ال ــقدي ــمة .وع ــند ت ــقدي ــم
تــعريــفات وتحــديــدات للسحــر عــلى أســاس إيــجابــي فــإن هــؤالء املفســريــن يــرون وجــود
أسـاس يـرتـبط بـالسحـر ملجـموعـة مـتنوعـة مـن الـشخصيات الـديـنية )األنـبياء ورجـال اهلل
و ال ــكهنة وامل ــلوك( وامل ــمارس ــات ال ــدي ــنية )ب ــشكل خ ــاص ت ــلك ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــالح ــرب
والشرائع واملرض واملوت والحداد(.

ج -العالقة بني السحر والدين
إن ال ــعدي ــد م ــن اإلخ ــتالف ــات ال ــتي ت ــمت اإلش ــارة إل ــيها أع ــاله ق ــد ن ــشأت ن ــتيجةً
لــلنقاشــات الــطويــلة واملــحتدمــة بــشأن الــعالقــة بــني السحــر والــديــن .وقــد تــأثــرت الــعديــد
مـن املـفاهـيم امل ُـبكرة للسحـر فـي العهـد الـقديـم بـالـتش ُّكك بـحقيقة املـمارسـات السحـريـة
الـوثـنية )غـير الـديـنية( .وقـد تـأ َّثـرت الـتفسيرات الـتي انتشـرت فـي الـعصور الـوسـطى
بشـدة بهـذه األفـكار املسـبقة الـتي مـيّزت بـشكل حـا ّد بـني السحـر والـديـن ،حـيث ارتـبط
الدين بالكنيسة في حني أن السحر والشعوذة قد ارتبط بالشيطان.

٢٥

ي ــوج ــد ث ــالث ــة م ــجاالت أك ــادي ــمية ل ــعبت دورا ً خ ــاصـ ـا ً وم ــؤث ــرا ً ف ــي وج ــهات ال ــنظر
امل ُ ــعاص ــرة ل ــلعالق ــة امل ــذك ــورة وق ــد أص ــبحت ب ــارزة ف ــي أواخ ــر ال ــقرن ال ــتاس ــع عش ــر
وأوائل القرن العشرين وهي:
 -١العلوم االجتماعية.
يــوجــد الــعديــد مــن الــجوانــب الــتي تــم اقــتراحــها مــن خــالل الــنماذج الــتي ق ـ ّدمــتها
الـعلوم االجـتماعـية والـتي تحـمل تـأثـيرا ً كـبيرا ً عـلى الـعديـد مـن الـنقاشـات الـتي تـتعلق
بالسحر في العهد القديم .
 .Iالــنموذج الــتطوري .يُــق ّدم الــنموذج الــتطوري فــهما ً للسحــر عــلى أســاس أنَّــه
املــرحــلة األولــى أو األكــثر بــدائــية لــلعملية امل ُــعقدة الــتي تــتكون مــن ثــالثــة مــراحــل
وه ــي السح ــر  -ال ــدي ــن  -ال ــعلم .ت ــميل ت ــفسيرات السح ــر ف ــي العه ــد ال ــقدي ــم وف ــق
الــنموذج الــتطوري إلــى عــرض اإلشــارات إلــى املــعتقدات واملــمارســات السحــريــة
عـ ــلى أسـ ــاس أنـ ــها تُـ ــش ِّكل دلـ ــيالً عـ ــلى وجـ ــود الـ ــعناصـ ــر الـ ــديـ ــنية الـ ــبدائـ ــية فـ ــي
مـعتقدات وعـبادات اإلسـرائـيليّني )الـتي غـالـبا ً مـا يـتم ربـطها بـالـتأثـير الـكنعانـي(.
وحــني تــكون هــذه الــعناصــر مــوجــودة فــي الــنص فــإنــها تُــمثِّل وفــق هــذا الــنموذج
دليالً على هذه املرحلة البدائية أو على وجود بقايا منها.
 .IIال ــنموذج األرواح ــي  .Animism -أح ــد اش ــتقاق ــات ال ــنموذج ال ــتطوري ه ــو
ذلـك الـذي يـقوم بـالـتركـيز عـلى مـراحـل تـطور الـديـن مـن املـذهـب األرواحـي مـروراً
بـتع ّدديـة اآللـهة إلـى الـتوحـيد .ويـقترح الـنموذج األرواحـي أن املـراحـل األولـى مـن
ال ــدي ــن تُظه ــر وج ــود اع ــتقاد وإي ــمان ق ــوي ب ــوج ــود وق ــوة األرواح وال ــقوى ال ــخارق ــة
األُخـرى فـي الـعالـم .وكـان يـتم اعـتبار السحـر جـزءا ً ُمـهما ً مـن هـذا الـنظام وكـذلـك
اع ـت ُ ِبر أنَّ ــه وس ــيلة ل ــلسيطرة ع ــلى ه ــذه األرواح وال ــقوى ال ــخارق ــة .إن ه ــذا ال ــفهم
للسح ــر ك ــأداة ل ــلسيطرة ق ــد أث ــر ع ــلى ال ــعدي ــد م ــن دراس ــات السح ــر ف ــي العه ــد
ال ــقدي ــم .وك ــان اس ــتخدام ــه األك ــثر ش ــيوع ـا ً ل ــلدف ــاع ع ــن ال ــتمييز ب ــني امل ــمارس ــات
الخاصة بالتحكم بالسحر وبني تلك املتعلقة بالعبادة )أي الدينيّة(.
 .IIIالــنموذج الــنفسي .إن فــهم السحــر عــلى اعــتباره أنَّــه آلــية مــن آلــيات الــتأقــلم
الـنفسية ) (coping mechanismيـرتـبط بـشكل وثـيق بـالـنظرة الـتي تـعتبر أنَّ
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السح ــر ه ــو وس ــيلة ل ــلسيطرة .وت ــؤك ــد ال ــنظري ــات ال ــنفسية ع ــلى دور السح ــر ف ــي
ت ــمكني األف ــراد م ــن ال ــتحكم ف ــي ح ــيات ــهم وع ــامل ــهم إم ــا م ــن خ ــالل ال ــتغلب ع ــلى
مــصادر الــخوف الــنفسي أو عــن طــريــق خــلق ثــقة إضــافــية فــي املــمارســات الــتي
ت ـ َّم ب ــال ــفعل الش ــروع ب ــها .ك ــان مل ــثل ه ــذه ال ــنظري ــات ت ــأث ــيرا ً م ــتباي ــنا ً ع ــلى دراس ــة
السحـر فـي العهـد الـقديـم ،إذ أنـها قـد قـادت الـعديـد مـن املفسـريـن إلـى الـتعامـل
مـع السحـر بـنوع مـن الـتعاطـف عـلى اعـتباره مـمارسـة مـفهومـة فـي ظـل الـظروف
الـصعبة الـتي تـواجـه اإلنـسان؛ وقـد قـادت ذات الـنظريـات الـبعض مـن املفسـريـن
إلى تفسير استخدامه كدليل على انعدام الثقة باهلل.
 .IVالــرؤى الــتي ســبقت الــعلم واملــنطق الحــديــثني .يــجادل الــعديــد مــن الــدارســني
ب ــأنَّ ــه ي ــوج ــد ف ــارق ب ــني ال ــرؤى ال ــتي س ــبقت ال ــعلم وامل ــنطق الح ــدي ــثني وب ــني ت ــلك
الـرؤى املـعاصـرة .وفـقا ً لـهؤالء الـدارسـني فـإن املـجتمعات الـتي سـبقت كـانـت تـنظر
إل ــى ال ــعال ــم ع ــلى أس ــاس م ــخفي أو غ ــام ــض؛ أي أن ــها ت ــقوم ب ــتقدي ــم ش ــروح ــات
لـألحـداث مـن خـالل اسـتخدام الـعبارات الـتي تـقدم مـواقـف خـارقـة لـلطبيعة أكـثر
مــن كــونــها طــبيع ّية .والسحــر كــان هــو جــزءا ً مــن هــذه الــرؤيــة لــلعالــم الــتي ســبقت
امل ـ ــنطق وال ـ ــعلم الح ـ ــدي ـ ــثني م ـ ــن ح ـ ــيث ق ـ ــبول ـ ــه ل ـ ــحقيقة ال ـ ــقوى ال ـ ــخارق ـ ــة ل ـ ــلطبيعة
ولــلتقنيات الــتي تُـ ِ
ـمك ّن مــن الــتأثــير عــليها ،وبــأنَّــه ال يــقوم بــالــتمييز املــعاصــر بــني
األمــور املــاديّــة وتــلك الــروحــية .يــقوم هــذا املــوقــف غــالــبا ً بــالــدفــاع عــن السحــر فــي
العهـد الـقديـم إضـافـ ًة إلـى أنَّـه يـنظر إلـيه عـلى أنَّـه طـريـقة لـفهم رؤيـة اإلسـرائـيليّني
لــلمرض واإلضــطهاد )خــاصــة مــا يظهــر فــي املــزامــير( ،واملــمارســات الــتي تــمتلك
تأثيرا ً سحريا ً مثل املِ َحن والبركات واللعنات وبعض املمارسات الدينية.
 .Vالـنموذج اإلجـتماعـي .أكـدت الـنظريـات اإلجـتماعـية امل ُـبكرة عـن السحـر عـلى
التناقض بني الدور اإلجتماعي للدين والدور اإلجتماعي للسحر .وقد ت َّم النظر
ـهمة
إلــى الــديــن مــن خــالل هــذه الــنظريــات عــلى أســاس أنَّــه مــمارســة جــماعــية ُمـ ّ
إلضـفاء الشـرعـية عـلى املـجتمع كـكل والـحفاظ عـليه .فـي حـني أنَّـه يـتم الـنظر إلـى
السحـ ــر عـ ــلى أسـ ــاس أنَّـ ــه عـ ــمل فـ ــردي وغـ ــالـ ــبا ً يـ ــكون ُمـ ــعادي ـ ـا ً لـ ــلمجتمع ،ويـ ــتم
اســتخدامــه لــتعزيــز امــكانــيات األفــراد عــوض ـا ً عــن رفــاهــية املــجتمع .يــمكن رؤيــة
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هـذا اإلنـقسام بـني الـديـن بـوصـفه تـعبيرا ً اجـتماعـيا ً والسحـر بـوصـفه تـعبيرا ً فـرديـاً
من خالل كتابات العديد من علماء العهد القديم.
 .VIالـنظريـات الـهجينة .قـدمـت الـنظريـات الـالحـقة جـوانـب مـختلفة مـن الـنظريـات
الـتي سـبق تـقديـمها أعـاله .وكـان أحـد االتـجاهـات امل ُـهمة فـي هـذا املـزج هـو املـيل
امل ــتناق ــص ل ــلتمييز ال ــحاد ب ــني السح ــر وال ــدي ــن .وك ــبدي ــل ع ــن ذل ــك ت ــؤك ــد ال ــنماذج
امل ُـعاصـرة إمـا عـلى الـترابـط الـوثـيق بـني السحـر والـديـن أو أنـها تـنظر إلـيهما عـلى
اساس أنهما يعمالن في سلسلة مترابطة ومتصلة.
 -٢مقارنة دراسات الشرق األدنى القديم.
لــقد تـ َّم اســتخدام مــواد املــقارنــة فــي تــطويــر نــظريــات الــعالقــة بــني السحــر والــديــن
ال ــتي س ــبق ت ــقدي ــمها .إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك ف ــإن م ــناق ــشة ط ــبيعة ودور وت ــفاص ــيل م ــعينة
للسحــر واملــمارســات السحــريــة فــي العهــد الــقديــم قــد اســتندت بــشكل كــبير إلــى مــواد
الش ـ ــرق األدن ـ ــى ال ـ ــقدي ـ ــم .وك ـ ــما س ـ ــبق أع ـ ــاله ف ـ ــإن ش ـ ــرح ال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن امل ـ ــصطلحات
واملـمارسـات قـد تـ َّم مـن خـالل املـقارنـة مـع أوجـه الـتشابـه مـع املـواد الـتاريـخية األكـاديـة
واآلش ـ ــوري ـ ــة وال ـ ــباب ـ ــلية وال ـ ــحثّية وال ـ ــكنعان ـ ــية .ك ـ ــما ت ـ ـ َّـمت امل ـ ــقارن ـ ــة م ـ ــع امل ـ ــصطلحات
واملمارسات العربية وخاصة البدوية في بدايات القرن العشرين.
 -٣الطبيعة الخاصة للديانة اإلسرائيلية.
إن اإلســتخدام الــكثيف لــلنماذج الــسابــقة واملــقارنــات بــجانــب املــيل املــبكر لــلتمييز
الــحاد بــني السحــر والــديــن ،قــد أ َّدى إلــى الــعديــد مــن الــدراســات الــتي تُظهــر الــطابــع
امل ُــميز لــلديــانــة اإلســرائــيلية .لــقد كــان لهــذا املــيل عــواقــب ســلبية عــلى فــهم دور وأهــمية
السحـ ــر فـ ــي اسـ ــرائـ ــيل الـ ــقديـ ــمة والعهـ ــد الـ ــقديـ ــم وذلـ ــك ألنَّـ ــه قـ ــد ت ـ ـ َّم فـ ــصل السحـ ــر
واملــمارســات السحــريــة عــن الــتيار الــسائــد لــلديــانــة اإلســرائــيلية والهــوت العهــد الــقديــم
وذلــك مــن خــالل اعــتباره بــدائـيّ أو غــريــب أو ُـمـختلف عــن الــعبادة اإلســرائــيلية .وعــلى
الـرغـم مـن ذلـك فـإن املفسـريـن قـد انـقسموا حـول هـذا الـرأي وهـو األمـر الـذي ال يـزال
سائدا ً حتى وقتنا الراهن.
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الخالصة
إن السحـر والـشعوذة وجـميع املـمارسـات األُخـرى املـرتـبطة بـهما هـي عـلى درجـة
ـاص ة تـختلف مـن حـضارة إلـى أُخـرى.
عـالـية مـن الخـطورة ،ويـنطبق عـليه إجـراءات خ ّـ
وفــقا ً لــلمرســوم الــذي أصــدره املــلك الـ ِ
ـحثِّي تــيليبينوس فــإنّــه كــان مــن امل ُــنتظر أن يــقوم
األشـخاص بـاإلبـالغ عـن أفـراد أسـرتـهم ،أمـا الـحكم فـهو لـلملك الـذي يـقوم بـاسـتجواب
الشهود.
ال يُـعرف إال الـقليل عـن املـمارسـات الـتي كـانـت ُمحـرمـة .ويُـذكـر مـنها :قـتل ثـعبان
أثـناء نـطق اسـم أحـد األشـخاص ،كـما أ َّن دفـن بـقايـا طـقوس الـتطهير فـي حـقل أحـد
األشخاص كان يعتبر شعوذة

وتدنيس4.

أم ــا ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس ف ــإن س ــفر الخ ــروج  ١٨ :٢٢ي ــقول” :ال ت ــدع س ــاح ــرة
تـعيش“ .ونجـد حـظرا ً صـريـحا ً عـلى نـوع واح ٍـد مـن أنـواع الـشعوذة وهـو الـذي يـعتمد
عـلى اسـتدعـاء أرواح املـوتـى )الويـني  .(٢٧ :٢٠وإن كـان تـقديـم األضـاحـي ملـولـك هـو
بـغرض اسـتجداء أرواح املـوتـى فـإن تحـريـمها سـينتمي إلـى هـذه الـفئة .ويـتضح دور
امل ــلك ف ــي اس ــرائ ــيل م ــن خ ــالل م ــحاول ــة ش ــاول الس ــتئصال ال ــعراف ــة )أص ــحاب ال ــجان
والـتوابـع( مـن األرض )صـموئـيل األول  ،(٩ :٢٩حـيث أ َّن هـذا الـنوع مـن املـمارسـات
كــان يــثير غــضبا ً إلــهيا ً حــيث أن الــشخص الــذي يــقوم بــاســتشارة ال ـ ُع َرفــاء والــوســطاء
ُمه َّدد بالعقاب اإللهي )الالويني .(٦ :٢٠

 4نصوص الشرق األدنى القديم ص  .١٩٥ ،١٩١انظر املراجع.
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ل ــيس اله ــدف م ــن ه ــذه ال ــدراس ــة ال ــقيام ب ــتقدي ــم إج ــاب ــة ش ــاف ــية وح ــاس ــمة لج ــميع
األس ــئلة ال ــتي ق ــد ت ــطرأ ع ــلى ذه ــن ال ــقارئ ،ب ــل م ــساع ــدة ال ــقارئ ع ــلى ال ــتمييز ب ــني
األم ـ ــور وال ـ ــحكم ع ـ ــليها م ـ ــن م ـ ــنظور ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس ،ال ـ ــذي ي ـ ــنقل ل ـ ــنا املح ـ ــظورات
وامل ُــكرهــات الــتي يُــبغضها الــرب اإللــه .واملــسؤولــية تــقع عــلى عــاتــق كــل شــخص لــيقوم
بتحديد هذه األمور واإلبتعاد عنها لئال يقع تحت دينونة.

ت َّم ملجد الرب في الثاني من كانون األول  -ديسمبر .٢٠٢٠
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