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The research deals with the exposure of Iraqi women to the topics of
magic and sorcery in Egyptian drama and its reflection on their intellectual
orientations. Research to descriptive research using the field survey
method, by surveying a sample of women in the city of Baghdad, and the
research reached many results and conclusions, the most prominent of
which are: It was found that the majority of the sample is exposed to the
themes of the drama of magic and sorcery and that housewives are the
most vulnerable group to this type of drama, as their percentage exceeds
50%, and in age groups under the age of thirty. According to the opinion
of the majority of the sample’s vocabulary, the study concluded that the
majority of those who resort to using magic are either motivated by
revenge and to bring harm to others, or out of hatred and jealousy, as well
as other factors, but they are less motivated. Negative approach toward
addressing these issues without developing effective solutions to them.
The researchers presented several proposals and recommendations to the
media and to the concerned parties, most notably: The need to warn Iraqi
families against watching soap operas and movies that broadcast
witchcraft and sorcery because of their danger to society, with the need to
pay attention to the education of women. The Iraqi media adopted the task
of confronting this type of series and everything related to witchcraft and
witchcraft, which is broadcast on Arab satellite channels, and warning
Iraqi women of its danger, by conducting media campaigns and awareness
programs and hosting experts and specialists in the social, psychological,
health, security and legal fields.
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تعرض المرأة العراقية لموضوعات السحر والشعوذة في الدراما المصرية وانعكاسها على توجهاتهم
الفكرية
دراسة ميدانية لعينة من النساء في محافظة بغداد
 كلية التربية األساسية-  جامعة ميسان- حسين امير عباس
 قسم االعالم- كلية االدآب- جامعة تكريت- خميس محمد كرحوت
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الخالصة:
يتناول البحث تعرض المرأة العراقية لموضوعات السحر والشعوذة في الدراما المصرية وانعكاسها على
توجهاتهم الفكرية ،إذ يهدف البحث الى معرفة انماط ودوافع التعرض لموضوعات السحر والشعوذة ومدى
ايمان المرأة العراقية بها ،واسباب لجوء البعض منهن لممارسي هذه االعمال وهل للدراما دور في انتشار
تلك الممارسات ،وينتمي هذا البحث الى البحوث الوصفية مستعينا بالمنهج المسحي الميداني ،من خالل مسح
عينة من النساء في مدينة بغداد ،وتوصل البحث الى عدد من النتائج واالستنتاجات وابرزها:
تبين ان غالبية العينة تتعرض لموضوعات دراما السحر والشعوذة وان ربات البيوت الفئة االكثر تعرضا ً لهذا
النوع من الدراما ،إذ تجاوزت نسبتهن ال  ،%50وبفئات عمرية دون سن الثالثين ،كما اتضح ان المسلسالت
تروج للدجل والشعوذة وكذلك تسهم في نشر الخرافة واالساطير في المجتمعات ،بحسب رأي غالبية مفردات
العينة ،وتوصلت الدراسة الى ان الغالبية ممن يلجئ الستخدام السحر إما بدافع االنتقام وجلب االذى لالخرين،
او بدافع الحقد والغيرة ،فضالً عن عوامل اخرى لكنها اقل دافعية ،كما اتضح أن عرض الدراما المصرية
التي تعنى بقضا يا السحر والشعوذة جاء باسلوب معمق وبشكل سلبي نحو معالجة هذه القضايا دون وضع
حلول ناجعة لها.
وقدم الباحثان عدد من المقترحات والتوصيات لوسائل االعالم وللجهات المعنية وابرزها:
 -1ضرورة تنبيه االسر العراقية من متابعة المسلسالت واالفالم التي تبث اعمال السحر والشعوذة
لخطورتها على المجتمع ،مع ضرورة االهتمام بتعليم النساء.
 -2تبني االعالم العراقي مهمة التصدي لهذا النوع من المسلسالت وكل ما له صلة باعمال السحر
والشعوة والذي يبث عبر الفضائيات العربية ،وتحذير المرأة العراقية من خطورتها ،من خالل عمل
حمالت اعالمية وبرامج توعوية واستضافة الخبراء والمختصين في المجال االجتماعي والنفسي
والصحي وكذلك االمني والقانوني.
كلمات مفتاحية :السحر,الشعوذة,التعرض,الدراما,المرأة العراقية

621

)Lark Journal (2022) 46 (3

المقدمة
تعدد الددراما التلفويونيدة واحددة مددن ابدرز المدتثرات التدي تسدهم فددي تعويدو القديم االجتماعيدة اوتحداول ضددرب
منظومتها بمختلف الوسدائل ،وباتدت مدن االمدور التدي تعدود المجتمدع علدى مشداهدتها مدن خدالل زازدة التلفداز
ويتأثر بمضامينها ،إذ تشكل الدراما المصرية من ابرز ما يتابعه الجمهور العربي بشكل عدام والعراقدي بشدكل
خاص ،ولها تأثير كبير على المجتمعات سواء كان مدن الناحيدة اجيجابيدة او السدلبية ،فقدد لدوح فدي السدنوات
االياخيرة عرض مضدامين تعندى بالسدحر والشدعوذة وطدرح استحضدار الجدن فدي المسلسدالت المصدرية التدي
أصددبحت زددائعة وتعددرض بشددكل يددومي مددن علددى القنددوات الفضددائية وبالتددالي هددذا االمددر اصددبح يددتثر علددى
التوجهات الفكرية على كل فئات المجتمع  ،حتى اننا نالح ونسمع في واقعنا بأن الكثير من النداس يتعداطون
السحر ويتعاملون به واصبح واقع في حياتنا اليومية.
الفصل االول  :االطار المنهجي
اوال :مشكلة البحث:
يمكددن توصدديف المشددكلة العلميددة بأنهددا معبددارة عددن موقددف أو قضددية أو فكددرة أو مفهددوم يحتدداج الددى البحددث
والدراسة العلمية للوقوف على مقدماتها وبناء العالقات بين عناصرها ،ونتائجها الحالية ،وإعادة صياغتها من
خالل ننائج الدراسة ووضعها في االطار العلمي السليمم (ابدراهيم  ،2017 ،ص ،)34وتدتلخ

مشدكلة بحثندا

فددي التسددالل الددرئيس االتددي :مددا مدددى تعددرض المددرأة العراقيددة لموضددوعات السددحر والشددعوذة فددي الدددراما
المصرية وانعكاسها على توجهاتهم الفكرية؟.
وهذا يقودنا الى عدة تسالالت فرعية:
 .1هل تتعرض المرأة العراقية لدراما السحر والشعوذة في الدراما المصرية ؟
 .2ما اسباب انجذاب المرأة العراقية لهذه المضامين؟ ومدى ايمانها بها؟
 .3ما هي المسلسالت المصرية التي تتعرض لها مفردات العينة؟
 .4ما هو رأي المبحوثين في الهدف من عرض مثل هذه المضامين في الدراما المصرية؟
 .5هل تسهم الدراما المصرية في الترويج لهذه االعمال ؟
 .6ما دوافع النساء في اللجوء لهذه االعمال .
ثانياً :اهداف البحث:
 .1التعرف الى مدى تعرض المرأة العراقية لموضوعات السحر في الدراما المصرية.
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 .2التعرف الى اسباب انجذاب المرأة العراقية وايمانها بهذه المضامين.
 .3تحديد المسلسالت المصرية التي يتابعنها مفردات عينة البحث.
 .4الكشف عن رأي المبحوثين في الهدف من عرض مثل هذه المضامين في الدراما المصرية.
 .5الكشف عن مدى إسهام الدراما المصرية في الترويج لهذه االعمال من عدمه.
 .6الكشف عن دوافع النساء في اللجوء الى هذه االعمال .
ثالثاً :اهمية البحث :
تأتي اهمية البحدث مدن اهميدة الموضدوع نفسده ،تدأتي اهميدة البحدوث العلميدة الرتباطهدا بحيداة المجتمعدات ،إذ
تساعد في حدل مشدكالته ،كمدا تشدكل اضدافة يإلدى ميددان العلدم والمعرفدة فدي المجدال الدذي تخدت

فيده (العبدد،

 ،2000ص ،)73إذ تتمثل االهمية في عدة جوانب :
 -1االهمية االكاديمية :يمثل البحث في هذا الموضوع هو بداية لبحوث اكاديمية اخدرى ،كدون هدذا الندوع
من البحوث تتميو بالحداثة وكذلك ندرتها في المكتبات العلمية .
 -2االهمية المجتمعية :ويعد البحث في مجال الخرافة والسحر من الضرورات البحثية ،فقدد اصدبح ياخدذ
صدى كبير في وسائل االعالم وفي المضامين التي تقدمها الوسائل السيما العربيدة منهدا ،ونحداول ان
نصل الى مديات التعرض والتأثر بمثل هكذا مضامين تشكل خطورة علدى قديم المجتمدع وعلدى حياتده
وثقافته.
رابعاَ :منهج واداته:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية،مإذ يهدف هدذا الندوع مدن الدراسدات إلدى جمدع المعلومدات الالزمدة
العطدداء وصددف البعدداد أو متغيددرات الظدداهرة المدروسددة وذلددك مددن خددالل تحديددد ماهيددة االزددياءم (الحيددوان،
 ،2004ص )18التددي اتبددع فيهددا الباحثددان المددنهج المسددحي وقددد اسددتخدما اداة االسددتبيان بعددد عرضددها علددى
الخبراء ذوي االختصاص لتحكيمها والنظر في مدى صالحيتها لتحقيق اهداف الدراسة.
خامساَ :مجتمع البحث وعينته:
تمثددل مجتمددع البحددث بالنسدداء العراقيددات التددي تتعددرض للدددراما المصددرية ،ولصددعوبة حصددر هددذا المجتمددع
والوصول اليه إذ البد من اختيار عينة متجانسة وتكدون ممثلدة لهدذا المجتمدع  ،لجدأ الباحثدان الدى اختيدار عيندة
قصدية من نساء مدينة بغداد جانب الرصافة ،ولكون مدينة بغداد تتمتع بتنوع وتشكل سكانها مدن كدل اطيداف
الشعب العراقي ،كان ذلك من اسباب اختيار مجتمع البحث وعينته ،والعينة القصدية هي أن (( يختدار الباحدث
المفردات في هذه العينة بطريقة قصدية ،طبقا لما يراه من سمات أو خصائ
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أهداف البحث)) (عبد الحميد ،2000 ،ص ،)70فقد وزع الباحثان ( )200استمارة اسدتبعد منهدا ( )50لوجدود
اخطدداء فددي بعددض اجابتهددا أوعدددم اكتمددال االجابددة علددى بعددض االسددتمارت ،وكددذلك لددم تسددلم عدددد مددن النسدداء
االستمارات للباحثين ،لذا تم اعتماد ( )150مفردة والتي كانت مكتملة ومثلت عينة البحث.
سادساً :مجاالت البحث
أ -المجال المكاني :تمثل المجال المكاني بنساء مدينة بغداد قاطع الرصافة .
ب -المجال الزماني :تحدد المجال الوماني من 2021/1/1لغاية 2021/1/29
سابعاً :الصدق الظاهري:
قام الباحثان بتصدميم اسدتمارة االسدتبيان وعدرض فئاتهدا علدى الخبدراء  1مدن ذوي االختصداص للتأكدد مدن
مالئمتها لمتطلبات البحث وصالحية تطبيقها وتحقيقها الهداف البحث ،حيدث كاندت نسدبة اتفداح الخبدراء علدى
فقرات االستمارة  ، %87مما يعطي االستمارة صدقا ظاهريا لتطبيق فقراتهدا والوصدول الدى النتدائج وتحقيدق
االهداف المنشودة.
ثامناَ :تحديد المصطلحات
 التعرض اصطالحا ً :هو منشاط اتصالي يقوم به الجمهور بصورة انتقائيدة لمتابعدة واسدتقبال مضدامين
وأزددكال رسددائل تنقلهددا وسددائل اتصددالية مقددروءة او مسددموعة او مرئيددة ومحاولددة فددك رموزهددا إدرا
معانيها وفهمها وفقا ً لتحكم عوامدل تتعلدق بندوع وكدم الرسدائل المسدتقبلة وخصدائ

الجمهدور العقليدة

و النفسية والعاطفية واالجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية بل وتتعلق حتى بالقدرة التكنولوجية
المتاحة لشرائح المجتمعم ( الهروتي،2017 ،ص.)11
 تعريف التعرض إجرائياً :عملية يتم من خاللها تعرض الجمهور لمحتدوى معدين فدي وسدائل االعدالم
بشكل مقصود او انتقائي من بين المحتويات والمضامين المعروضة في تلك الوسائل.
 السحر اصطالحاً :هو م المخادعة والتأثير في عدالم العناصدر ،بمقتضدى قددرة محددودة ،سدواء بمعدين
من الجن ،أو بأدوية ومركبات ،أو باستعدادات خاصة لدى الساحر يكدون قدد تعلمهدام (رافدع،2021 ،
ص.)1012
 ) 1أسم المحكم
 -1أ.م.د حسين دبي حسان
 -2أ.م.د حسين رشيد ياسين
 -3أ.م.د عادل عبد الرزاق الغريري
 -4م.د عدنان جالب منيجل
 -5م.د محمد اسماعيل الخزعلي

التخصص
االذاعة والتلفزيون
االذاعة والتفزيون
االذاعة والتلفزيون
الصحافة
االذاعة والتلفزيون
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 .1تعريف السحر إجرائياً :يقصد كل مايعرض في الدراما من موضوعات تتضمن اعمال السحر يحاول
ممارسيها بخداع الناس وايهامهم بأن هذه االعمال تستخدم لحل جميع مشاكلهم النفسية والجسدية ،مثل
المشدداكل االسددرية بددين الددووج وزوجتدده او حدداالت الطددالح او حدداالت البحددث عددن النصدديب او لعددالج
بعض الحاالت النفسية.
 .2الشعوذة اصطالحاً :ويقصد بها خفة اليد والقيام بعمليات من اجل خداع المشداهدين وهدي فدن يسدتعمل
قددوة غيددر عاديددة فيقددوم المشددعوذ بأعمددال تظهددر الشدديء للمشدداهدين علددى غيددر مدداهو عليدده فددي الواقددع
ويرجع ذلك الى خفة في اليدد ،وتكتسدب خفدة اليدد بممارسدة الحيدل وتنميدة المهدارة العضدوية وخاصدة
السرعة في حركة االصابع (ابن خلدون .)1972 ،
 .3تعريففف التوجهففات الفكريففة إجرائي فاً :ويقصددد بهددا مدددى قناعددة االزددخاص واعتقددادهم باعمددال السددحر
والشعوذة ،مما قد تشكل توجها معينا لدى المتعرضين لها من خالل دحضها او قبولها والتأثر.
تاسعاً :الدراسات السابقة
 -1دراسة ( سبتي)2021 ،هدفت هذه الدراسة الى قياس المعتقدات واالتجاهات نحو الخرافدة لددى عيندة
البحث ،والتعرف على داللدة الفدرح فدي المعتقددات واالتجاهدات نحدو الخرافدة لددى عيندة البحدث تبعدا ً
لمتغير النوع( ذكر ،انثى ) ،والتعرف الى داللة الفروح في المعتقدات واالتجاهات نحو الخرافدة لددى
عينة البحث تبعا ً لمتغير ( العمر) ومتغير (الحالة االجتماعية) وكذلك المتغير (الجغرافي) ،باالضدافة
الى معرفة الفروح في المعتقدات واالتجاهات نحو في متغيدر مددى مشداهدة هدذا الندوع مدن البدرامج
لدى العينة.
وتوصلت الدراسة الى ان نسبة الجمهور العراح الذي ي ٌ
شاهد برامج السحر والتنجيم منخفضدة ،وأن
معظم الجمهور العراقي ال يعٌتقدد بصدحة مدا يعٌدرض فدي قندوات السدحر والتنجديم والرقيدة الشدرعية،
وكشفت عن أن الجمهور الذي يتٌابع هذا النوع من البرامج ٌ
زاهدها فدي فتدرات محددودة بوقدت اليويدد
عن الساعة في اليوم الواحد ،وعن طبيعة دوافدع الجمهدور مدن مشداهدة بدرامج السدحر والتنجديم هدو
لتمضية الوقت والتسلية باستثناء نسبة قليلة تعتقد بها.
 -2دراسة (عالم  ،2012 ،ص )189هدفت الدراسدة الدى تحليدل البدرامج التلفويونيدة التدي تدروج للفكدر
الخرافي والتي تعرض في القنوات الفضائية العربية وتحليل سمات األزخاص القائمين بعملية الددجل
فددي األفددالم والبددرامج مددن حيددث النددوع االجتمدداعي والفئددة السددنية والمسددتوى التعليمددي والمسددتوى
االجتماعي وهدفت أيضا الى تحليل السمات الشخصية للمترددين على السحرة من افراد الجمهور في

625

)Lark Journal (2022) 46 (3

األفددالم والبددرامج وهدددفت الدراسددة أيضددا الددى تحديددد العالقددة بددين تقبددل الخرافددة والمتغيددرات االتيددة
( متغير النوع االجتماعي  ،متغير الفئة السنية  ،محل اجقامة  ،متغير المستوى التعليمي ) .
وقد توصلت الدراسة الى ان  13فيلما سينمائيا تناول موضوع الدجل والشعوذة من الفترة  1959الى
 ، 2008وتم عرض تلك األفالم على القنوات العراقية منها ( قناة البغدادية وقناة الديار وقناة الشرقية
وقناة السومرية وقناة هي الفضائية  ،وقنوات فضدائية عربيدة متخصصدة فدي األفدالم ومنهدا قنداة art
األفالم  1وقناة artاألفالم  2وقناة  ARTسينما وقناة نايل سينما.
وتوصلت الدراسة الى ان اكثر المشكالت التي تناولتها تلك االفالم كانت مشكلة الصراع بدين اللجدوء
للطب واللجوء للدجالين في عالج االمراض ،يليها االعتماد على الدجل في حل مشكلة الوواج .
ومن اهم سمات الدجال في الفلم انه رجل ،وقدد جسدد الددور الرئيسدي فدي الفلدم ،ومسدتواه االقتصدادي
مرتفع ،اما بالنسدبة للمسدتوى العلمدي فقدد تسداوى المتعلمدون مدع األميدين فدي تجسديد دور الددجال فدي
الفلم .
امددا سددمات المتددرددين علددى الدددجل فددي الفلددم فددان معظمهددم مددن النسدداء ،ومسددتواهم التعليمددي جددامعي،
وأيضا مسدتواهم االقتصدادي مرتفدع بدين الشدباب ،ومدن اهدم أهددافهم للدذهاب للددجال هدو العدالج مدن
االمراض يليه هدف الوواج.
 اوجه التقارب واالبتعاد من الدراسات السابقة :
تقترب دراستنا الحالية من مع الدراسات السابقة من حيث نوع الدراسة والمنهج المسدتخدم ،كدذلك
من حيث بحثها عن اعمال السحر والخرافدة ،لكدن مدايميو دراسدتنا هدو هددفها للبحدث عدن اعمدال
السحر والشعوذة ومدى تعرض المرأة العراقية لهذه الموضوعات في الدراما المصرية ،إذ تبحث
دراس ة (سبتي) عن االتجاهات والمعتقدات نحو الخرافة وداللة الفروح بينها وبدين متغيدرات عددة
منها النوع والعمر والحالة االجتماعية فضالً عن المتغير الجغرافي .
وتبتعدددد دراسدددتنا ايضدددا عدددن دراسدددة(عالم) فدددي االداة المسدددتخدمة ،إذ اسدددتخدم فيهدددا أداة تحليدددل
المضمون لمعرفة البرامج التلفويونية التي تروج العمال السحر والخرافة.
الفصل الثاني :االطار النظري
مقدمة:
تعد الدراما من االزكال التلفويونية التي تجتذب اليها زرائح المجتمع بصفة عامة والمدرأة بصدفة خاصدة ولمدا
كانت المرأة لها تأثير كبير على االسرة في المجتمعات العربية يصبح من الضروري االهتمام بدراسة تعرض
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المددرأة لوسددائل االعددالم وتددأثير هددذا التعددرض علددى توجهاتهددا الفكريددة وخاصددة المددواد الدراميددة اذ تثيددر لدددى
المشاهد الرغبة في محاكاة ما يقدم له حيث تمثل الدراما جوءا أساسيا من الحياة.
وتتدي القنوات الفضائية بما تبثه من ازكال درامية من مسلسدالت وافدالم ومسدرحيات دورا ً كبيدرا ً فدي عمليدة
تكددوين السددلو الفددردي والجمدداعي لدددى الجمدداهير المتعرضددة ،وتسددعى للتددأثير علددى بعددض القدديم والمفدداهيم
المجتمعية تبعا لظروف تأثر المجتمع بها.
اوالً :السحر في اللغة واالصطالح
سحر َيس َحر يسحرا َ – فهو ساحر ،والمفعول مسحور.
س َحر  :فعل َ ،
 .1السحر لغة َ :
حر :هدو كدل أمدر يخفدى سدببه ،ويتخيدل علدى غيدر حقيقدة ،ويجدري مجدرى التمويده
يسحر :اسم  ،وال ّ
س ُ
والخداع ،غخراج الباطل في صورة الحق ،استخدام القوى الخارقة بواسدطة االروا ،،وسدحر الشديء
– افسده (مجمع اللغة العربية ،دون سنة نشر).
 .2السحر اصطالحا ً :يشدير الفخدر الدرازي فدي تفسديره للسدحر ماعلدم انده لفد السدحر فدي عدرف الشدرع
مخت

بكل أمر يخفدى سدببه ويتخيدل علدى غيدر حقيقتده ويجدري مجدرى التمويده والخدداع (الدرازي،

 ،1958ص.)217
ويذهب ابن قدامة المقدسي الى ان السحر هو م عقد ورقي وكالم يتكلم به او يكتب او يعمل زيئا ً يتثر
في بدن المسحور او قلبه أو عقله من غير مبازرة له حقيقة فمنه مايقتل ،ومايمرض وما يأخدذ الرجدل
عن أمراته فيمنعه وطأها ومنه مايفرح بين المرء وزوجه وما يبغض احدهما الى االخر او يجب بدين
زيئين (بالي ،2005 ،ص.)13
والساحر كل من يقوم باعمدال مدا ورائيدة بغيدة الحداح الضدرر بداخرين واالعتدداء علديهم بطدرح غيدر
مبازرة سواء أكان محترفا او هاوزيا لهذا العمل (عوالم  ،2021 ،ص.)283
ثانيا :التعرض للدراما المصرية
الدراما المصرية موجهة الى جمهور عدريض ينتمدي الدى فئدات عمريدة ومهنيدة وثقافيدة مختلفدة (خلوصدي،
 ،1992ص ، )140لددذا يمكددن القددول ان مشدداهدة الدددراما التلفويونيددة التددي تعددرض فددي الفضددائيات العربيددة
اصبحت طاغية على مشاهدة البرامج التلفويونية في الفضائيات االخرى المعروضة علدى زازدة التلفويدون،
االمدر الددذي جعددل المنتجدين والمنفددذين يتوجهددون نحددو انتداج الدددراما التلفويونيددة التدي تعنددى بعددرض اعمددال
الخرافددة والسددحر والشددعوذة فددي تلددك المسلسددالت التلفويونيددة وتعتبددر الدددراما المصددرية مددن ابددرز الثقافددات
الجماهيريدة ألنهددا تددتثر فدي وجدددان وعقددول الجمداهير وتلعددب دورا ً فددي تكدوين الددرأي العددام نحدو قضددايا نشددر
627

)Lark Journal (2022) 46 (3

الخرافة والجهل في المجتمع العربي (الشريف ،2008 ،ص ، )67وان الدراما التلفويونية العربية بما تمتلكده
مددن مرونددة وقدددرات هائلددة علددى تجسدديد الواقددع والمتخيددل مع دا ً بسددبب انتشددار الجهددل الخرافددة الموروثددة فددي
المجتمعات العربية ،األمر الذي يجعل الصورة المرئية المعروضة في الفضائيات العربيدة تعدوز مصدداقية
المشاهد بتلك الخرافدات المنتشدرة فدي الواقدع االمدر الدذي اسدهم فدي التدأثير المبازدر علدى الجمهدور ،فيصدبح
ابطال الددراما المصدرية وافعدالهم عالمدات مهيمندة تخيدل الدى المشداهد الواقدع الدذي يعيشده بكدل مدا يددور مدن
احداث في مجتمعه حيث توظيف اعمال السحر والشعوذة كشكل في الدراما التلفويونيدة مهديمن فدي الكثيدر
من المسلسالت التلفويونية ،وهذا االمر يجعل مدن الصدورة المرئيدة سدالحا ً خطيدرا ً يرسدا كثيدرا ً مدن االفكدار
والمعتقدددات الخرافيددة واالسدداطير القديمددة المتوارثددة ،وقددد تكددون اهددداف مغرضددة يددراد منهددا االسدداءة صددوب
ديانددات وعقائددد ومجتمعددات تنب دذ تلددك االعمددال الشدديطانية الموجدده الددى جمهددور مختلددف الثقافددات والددديانات
واالعمار والمستويات الثقافية والعلمية ،حتى وان كان للمشاهد الصالحية في تحليل وتأويل وتقبل ما يعرض
من هذه االفكار التي تعمل الى تفكيك االسر العربية التي تربت على محاربة هدذه الظدواهر ونبدذ مدن يعمدل او
يجاهر بها (عالمي ،2004 ،ص. )37
ثالثا :الخرافة في الدراما التلفزيونية
توايد االهتمام بالخرافة واالساطير في الدراما التلفويونية وتوداد أهميتهدا المجتمعيدة يومدا بعدد اخدر كدأداة
من أدوات التأثير في المجتمع لما تتمتع به من تأثير على المتلقي وانجذابه لها كون هذه االسداطير والخرافدات
يعيشها االنسان في الواقع ولها تأثير زبه مبازر لم ا تتمتع به من مقومات لجذب االنتباه والتدأثير الفعدال الندابع
من تجسيدها للواقع الحياة وقضايا االنسدان بكافدة ازدكالها ومسدتوياتها حيدث ان هدذا التدأثير قدد يشدكل خطدرا
كبيددرا علددى االسددر العربيددة حيددث ان المضددامين التددي تقدددم فددي الدددراما التفويونيددة تتغلغددل وتددتثر بسددهولة فددي
المجتمعات العربية (زكريا ،2016 ،ص)14
( اذ كاندددت فدددي بدددداياتها فدددي افدددالم السدددينما حتدددى تطدددورت ووصدددلت الدددى الددددراما التلفويونيدددة التدددي اهتمدددت
بالموضوعات األكثر إثارة لخيال المشاهد واجتذابا ً له لو ّجه في دائرة من التسالالت والترقدب ،وهدو مدا عدوز
الشغف بذلك الندوع مدن األفدالم القائمدة علدى الميثولوجيدا والخرافدات أو تلدك التدي يخدتلر بهدا السدحر واجيهدام
البصري ،وال زك أن هذا النوع القى نجاحا كبيرا في سوح الفيلم وجمهورا عريضا عازقا لهذا النوع( ،اذ ان
الدراما التلفويونية بوصفها زكالً قائما ً بذاته ويحمل رسالة يجب ان تفهم بصورة اساسية كشكل محدد يُعرض
من خالل وسير ناقل لرسالة محدد وهو التلفويون ،اذ ان الرسالة تتأثر لحد كبير بطبيعة الوسيلة الناقلة لهدا و
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التي تُقدَّم من خاللها حيث تفرض هذه الوسيلة تأثيراتهدا الواضدحة علدى المتلقدي لتلدك الرسدالة للحدد الدذي يدتم
قياس مستوى تلك الرسالة بمدى تمازيها مع طبيعة تلك الوسيل (السوداني ،1996 ،ص.)57
رابعا :صناعة السحر في الدراما المصرية
زهدت الدراما المصرية ظاهرة الفتة للنظر اال وهي االهتمام بفكدرة الروحانيدات والسدحر والشدعوذة اذ قامدت
مسلسالت وافالم على هذه األفكار وأصبحت مواضيع الدجل والسدحر والشدعوذة تسديطر كخطدوط رئيسدة فدي
احداث المسلسالت ،مثل (مسلسدل الكبريدت األحمدر) حيدث يعتمدد فكدرة العمدل بالكامدل علدى الددجل والشدعوذة
ووجود الجن ،من خالل ضابر زرطة يدعى ممعتوم يقوم بالتحقيق فى قضية حول ازتعال منازل بدون سبب
واضح ويقومون أهل المنطقة التى تشتعل فيهدا المندازل بددون سدبب ،برحضدار مشدعوذ يددعى مزدمسم ألنهدم
يظنددون أن تلددك المنددازل تشددتعل بسددبب الجددن ,ويقددوم المشددعوذ بفعددل أزددياء غريبددة جزالددة الجددن ،امددا مسلسددل
ضا على السحر والشعوذة ،وتدور احدث المسلسل حول فتاة تلجأ إلى أعمدال الددجل
(ساحرة الجنوب) يعتمد أي ً
والشعوذة لتوهم أهل قريتها فى الصعيد أنها تساعدهم فى حل مشاكلهم ،وتصدبح سديدة معروفدة بأنهدا مدن أهدل
ذكدرا بعددما أنجبدت زوجتده أربدع بندات،
الكرامات ،فيلجدأ إليهدا كبيدر القريدة لتصدنع لده معمدالًم يجعلده ينجدب ً
وبالفعل يتووج وينجب له الولد ،وهو ما يغير حياة ساحرة الجنوب.
كذلك تناول مسلسل (هي ودافنشي) فى خطوطه الرئيسة على فكرة الدجل والشعوذة من خالل ظهور عفريدت
يدعى دافنشى إلى المحامية كرمة التى استعانت بشيا ليخلصها منه حتى كشف الشيا أن دافنشى ليس عفريتًدا
وال وه ًما ،ولكنه من الجن العازق ،وقع فى غرامها من أول نظرة ،وهو من أخطر خدام المعشر ،وما يقوم به
ال حيلة له فيه ،وركوت أحداث مسلسل (السبع وصايا) على الجانب الصوفى واستعمال الددجل وظهدور الجدن
كددذلك ،وي عددد مسلسددل (سددرايا عابدددين) مددن المسلسددالت التددي اسددتعانت بالدددجل والشددعوذة مددن خددالل زخصددية
األميرة مزفقم التى جسدتها الفنانة مى كساب حيث قامدت برحضدار إحددى أمدراة مشدعوذة بنداء علدى نصديحة
وصيفتها لتعمل لها معمالًم يجعلها الحبيبة الوحيدة فدى قلدب الخدديوى إسدماعيل الدذى لديده  3زوجدات غيرهدا
باجضافة لعدد كبير من الجوارى ،وغيرها من األعمال األخرى التى تناولت هذه األفكار كجوء من أحدداثها).
وقددد تفشددت ظدداهرة السددحر والشددعوذة فددي المجتمددع العربددي خاصددة فددي المجتمعددات التددي ينتشددر فيهددا الفقددر
واألزمات االجتماعية بشدة وتطالعنا وسائل االعالم المحلية بجرائم ابطالها مشعوذون وتتنوع هذه الجرائم من
النصب واالحتيال وصوال الى القتل  ،ورغم ذلك فأن هذه المتزرات ال تدفع الى االتعاظ بقدر ما تنتشدر بحددة
وتسددتقطب مويدددا مددن الضددحايا مددن مختلددف المسددتويات  ،وهددذا الواقددع يدددفع المشددعوذين الددى االسددتثمار فيدده
واالثراء على حساب حاجة الناس بأستغالل سدذاجتهم وبسداطة تفكيدرهم  ،مسدتغلين الظدروف االجتماعيدة فدي
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المنطقة العربية التي تتميو بتفشي الفقر وانتشار البطالة وارتفاع نسبة العنوسة وانتشار االمدراض البيئيدة ممدا
جعل المجمتعات مهيأة لتقبل انتشار المشعوذين والسحرة  ،وقد لجأت بعض النسداء فدي المجتمدع العربدي الدى
الكهان والمنجمين والسحرة والعرافين ظنا منهن ان هتالء يحققون ماربهم اوبعضدا منهدا غيدر مبدالين بتحدذير
اجسالم من السحر وتصديقهم  ،وبالمقارنة بدين الحدال فدي مجتمعندا العربدي وبدين المجتمدع الغربدي سدنجد انده
لدديس بأفضددل اذ أكدددت مجلددة نيددوز ويددك االمريكيددة بعددددها  21اب  1989/علددى ان الشددباب فددي المانيددا بدداتوا
يلجأون الى العرافين لفح

األراضي التي ينوون بناء مساكنهم عليها وان  %70من الطلبة في غانا يعتقدون

ان العرافين يكشفون المستقبل وانهم قادرون على قتل البشر (عالم  ،2012 ،ص.)189
الفصل الثالث :الدراسة الميدانية
أوالً :تفسير الجداول
جدول (  ) 1يوضح الفئات العمرية لفئة المبحوثات
الفئة العمرية

التكرارات

النسبة المئوية

المرتبة

29-20

60

%40

االولى

39-30

37

%24.67

الثانية

49-40

29

%19,33

الثالثة

 50فأكثر

24

%16

الرابعة

المجموع

150

%100

جدول رقم ( ) 1يوضدح الفئدات العمريدة للمبحوثدات تصددرت الفئدة العمريدة(  )29-20كاندت المرتبدة االولدى
وحصددلت علددى( )60تكددرار وبنسددبة ( )%.40مددن العينددة ،وحلددت بعدددها الفئددة العمريددة ( )39-30بنسددبة (
 )%24.67وعلى ( )37تكرار ثم جاءت بالمرتبة الثالثة الفئة العمرية ( )49-40وبنسة ( )19.33وحبت في
المرتبة االخيرة الفئة العمرية ( )50فأكثر وبنسدبة ( ،)%16ويتضدح ان اغلدب مفدردات العيندة هدن مدن الفئدة
العمرية مادون سن ال(.)30
جدول (  )2يوضح التحصيل الدراسي للمبحوثات
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المستوى التعليمي

التكرارات

النسبة المئوية

المرتبة

أمية

42

%28

االولى

تقرأ وتكتب

32

%21.33

الثانية

متوسطة

31

%20.66

الثالثة

اعدادية

25

%16.66

الرابعة

بكالوريوس

12

%8

الخامسة

زهادة عليا

8

%5.33

السادسة

المجموع

150

%100

في الجدول رقم ( )2نجد ان فئة ( االمية ) حلت بالمرتبة االولى وبنسبة ( ، )%28وتليها بالمرتبة الثانية فئة
(تقرأ وتكتب) وبنسبة ( ، )%21.33وتاتي بالمرتبة الثالثة فئة (متوسطة ) وبنسبة ( ،)%20.66بينمدا جداءت
فئة (اعدادية ) بالمرتبة الرابعة زكل نسبة ( ، )%16.66وحلت بالمرتبة الخامسدة فئدة (بكدالوريوس) بنسدبة
( ، )%8وتاتي بالمرتبة السادسة واالخيرة فئة (زهادة عليا ) بنسبة ( )%5.33وبواقدع ( )8تكدرارا ً  ،ويتبدين
ان اغلب مفردات العينة هن أميات او تقرأ وتكتب فقر ويشكلن نسبة تجداوزت  %49مدن نسدبة العيندة الكليدة،
كما ان هذا يعطي متزرا ً على لن اغلب النساء مستواهن التعليمي متدني فيما يخ

عينة البحث.

جدول (  )3يوضح مهن المبحوثات
المهنة

مجموع التكرارات النسبة المئوية المرتبة

ربة بيت

76

%50.66

االولى

طالبة

39

%26

الثانية

موظفة

35

%23.33

الثالثة

المجموع

150

%100
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في الجدول رقدم ( )3نجدد ان فئدة ( ربدة بيدت ) جداءت بالمرتبدة االولدى وحصدلت علدى ( )76تكدرار مدن
مجموع ( )150مبحوثه وبنسبة ( ، )%50.66وتليها بالمرتبة الثانية فئة (طالبة) اذ حصدلت هدذه الفئدة علدى
( )39تكرارا ً من مجموع ( )150مبحوث وبنسدبة ( ، )%26وتداتي بالمرتبدة االخيدرة فئدة (موظفدة ) وقدد
حلصت على ( )35تكرارا ً من مجموع ( )150مبحوث وبنسبة (.)%23.33
ويظهر من خالل نتائج الجدول( ) 3ان غالبية مفدردات العيندة التمتلدك وظيفدة معيندة او لدم تسدتمر بالدراسدة إذ
زكلت نسبة ربات البيوت اكثر من ( ) %50من مفرادات العينة الكلية.
جدول رقم ( )4يوضح مدى تعرض العينة لدراما السحر والشعوذة
مجمددددددددددددددوع النسبة المئوية المرتبة

يوضح حجم المتابعة للدراما المصرية

التكرارات
نعم

98

65.33

االولى

ال

52

34.66

الثانية

المجموع

150

%100

جدول رقم ( ) 4نجد ان النسبة االعلى من المبحوثات يتدابعن الددراما المصدرية فدي المسلسدالت المعروضدة
حيث حازت فئة ( نعم) على ( )%65.33فدي المرتبدة االولدى ،فيمدا حلدت بالمرتبدة الثانيدة فئدة (ال) المرتبدة
الثانية وبنسبة (.)%34.66
جدول رقم ( )5يوضح فئة ايمان المبحوثات بالسحر والشعوذة
نعم -ال

مجموع التكرارات النسبة المئوية المرتبة

نعم

105

%70

االولى

ال

45

%30

الثانية

المجموع

150

%100
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في الجدول رقم ( )5الذي يوضح ايمان فئة المبحوثات بالسحر والشعوذة في المسلسالت المصرية جداءت فئدة
(نعم) على ( )105تكرار وبنسبة ( ،)%70اما فئدة (ال) فقدد حصدلت علدى المرتبدة الثانيدة وذلدك بواقدع ()45
تكرار من مجموع (  )150تكرار وبنسبة (،)%30
تشير نتائج الجدول اعاله ان غالبية مفردات العينة يتمن بقاضيا السحر والشعوذة وبنسبة %70
جدول رقم ( )6يوضح اسباب عدم متابعة العينة للدراما المصرية التي تعنى بالسحر
اسباب عدم المتابعة

مجمددددددددددددددددددددددددوع النسبة المئوية المرتبة
التكرارات

ال أومن في السحر والشعوذة

14

26.92

االولى

ال احب هذا النوع من المضامين

9

17.30

الثانية

النهددددا تحددددث علدددددى تصددددديق الخرافدددددات9 ،

17.30

الثانية

واألزياء الغيبية
اتابعها فقر في الدراما االجنبية

7

13.46

الثالثة

الن مخاطرهما الكبيرة على عائلتي

7

13.46

الثالثة

الشريعة االسالمية تنهانا عنها

6

11.53

الرابعة

المجموع

52

%100

فددي الجدددول رقددم ( ) 6يوضددح فيدده اسددباب عدددم المتابعددة نجددد ان فئددة (ال أومددن فددي السددحر والشددعوذة) حلددت
بالمرتبة االولى وبنسبة ( )%26.92وتاتي بالمرتبة الثانية مكرر فئتي(ال احب هذا النوع من المضامين -النها
تحث على تصديق الخرافات ،واألزياء الغيبية) وبنسدبة ( ، )%17.30فيمدا حلدت فدي بالمرتبدة الثالثدة فئتدي
(اتابعها فقر في الدراما االجنبية -الن مخاطرهما الكبيرة على عدائلتي) وبنسدبة ( ، )%13.46وتداتي المرتبدة
واالخيرة فئة (الشريعة االسالمية تنهانا عنها) فقد حازت على ( )6وبنسبة (.)%11.53
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ويتضح من نتائج الجدول ( )6ان اسباب عدم التعرض لقضدايا السدحر لددى جدوء مدن عيندة البحدث متعدددة ،
منها ان البعض اليتمن بالسحر بشكل نهائي ،والدبعض االخدر يدرين فيهدا مخداطر علدى أسدرهن ،ومدن جاندب
آخر يمتنع البعض من مشاهدتها التواما ً بالشريعة االسالمية .
جدول رقم ( )7يوضح اسباب متابعة العينة للمسلسالت المصرية
اسباب المتابعة

مجمددددددددددددددددددددددوع النسبة المئوية

المرتبة

التكرارات
ألمن بالسحر

51

لكدددددي اتعدددددرف علدددددى تفاصددددديل هدددددذا 22

% 52

االولى

%22.6

الثانية

الموضوع
ألندددي رأيدددت ازدددخاص قدددريبين مندددي 13

%13.2

الثالثة

تعرضوا لمثل هذه االعمال
ألنها مواضيع مثيرة للفضول

8

%8.2

الرابعة

ألنني تعرضت للنصب واالحتيال

4

%4

الخامسة

المجموع

98

%100

في الجدول رقم ( ) 7نجد ان فئة (تتمنين بالسحر) قد جاءت بالمرتبة االولى وتصددرت اعلدى الفئدات وبنسدبة
( )%52وتليها فئة (لكي اتعرف على تفاصيل هذا الموضوع ) بالمرتبدة الثانيدة وبنسدبة ( ، )%22.6وحلدت
فئة (ألني رأيت ازخاص قدريبين مندي تعرضدوا لمثدل هدذه االعمدال) بالمرتبدة الثالثدة وبنسدبه ( )%13.2يليده
بالمرتبة الرابعة فئة (ألنها مواضيع مثيرة للفضول) وبنسبة ( ،)%8.2فيما حلت بالمرتبة االخيرة فئة (ألنني
تعرضت للنصب واالحتيال) وبنسبة (.)%4
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جدول رقم ( )8المسلسالت المصرية التي تهتم بالسحر والشعوذة التي تتابعها المبحوثات.
المسلسالت

مجموع التكرارات النسبة المئوية المرتبة

مسلسل عفاريت عدلي عالم

120

%18.75

االولى

مسلسل الكبريت االحمر

91

%14.21

الثانية

مسلسل الحالل

85

%13.28

الثالثة

مسلسل جمال الحريم

83

%12.96

الرابعة

مسلسل هى ودافنشى

78

%12.18

الخامسة

مسلسل كفر دلهاب

73

%11.40

السادسة

مسلسل ساحرة الجنوب

64

%10

السابعة

مسلسل وادي الجن

46

%7.18

الثامنة

المجموع

640

%100

يوضددح جدددول رقددم ( )8فئددة خيار(مسلسددل عفاريددت عدددلي عددالم) اذ حددازت علددى ( )120تكددرارا ً وبنسددبة
( ،)%18.75فيما جاءت بالمرتبة الثانيدة فئدة (مسلسدل الكبريدت االحمدر) وبنسدبة ( ،)%14.21امدا المرتبدة
الثالثة فكانت لفئة (مسلسل الحالل) وبنسبة ( ، )%18.47وتأتي بالمرتبة الرابعة فئة (مسلسدل جمدال الحدريم)
بواقددع ( ،)%18.47وتدداتي بالمرتبددة الخامسددة فئددة (مسلسددل كفددر دلهدداب) بنسددبة ( ،)%11.40امددا بالمرتبددة
السادسة فكانت لفئة (مسلسل هى ودافنشى) وذلدك بنسدبة ( ،)%12.18يليده فدي المرتبدة السدابعة فئدة (مسلسدل
ساحرة الجنوب) بنسبة ( ،)%10اما المرتبة االخيرة فكانت لفئة (مسلسل وادي الجن) وبنسبة (.)%7.18
جدول ( )9يوضح مدى ترويج الدراما المصرية للسحر والشعوذة من عدمه.
المضامين

مجمدددددددددددددددددددددددوع النسبة المئوية
التكرارات
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تسهم في الترويج العمال السحر والشعوذة

54

تسدددهم فدددي تنشدددر الخرافدددة واالسددداطير فدددي 49

%36

االولى

%32.66

الثانية

المجتمع
تحددددداول تثقيدددددف المجتمدددددع مدددددن الخرافدددددة 47

الثالثة

%31.33

واالساطير عبر تناول هذه الموضوعات.
150

المجموع

%100

في جدول رقم ( )9نجد ان فئة (تسهم في الترويج العمال السدحر والشدعوذة ) قدد حدازت النسدبة االعلدى وهدي
( )%36تليها في المرتبة الثانية فئة (تسهم في نشر الخرافة واالساطير في المجتمدع) بنسدبة ( ،)%32.66امدا
المرتبددة الثالثددة فكانددت لفئددة (تحدداول تثقيددف المجتمددع مددن الخرافددة واالسدداطير عبددر تندداول هددذه الموضددوعات)
وبنسبة (.)31.33
وهذا يتزر علدى ان رأي اغلدب مفدردات العيندة يدذهب الدى ان الددراما المصدرية أسدهمت فدي التدرويج لضدايا
السحر والشعوذة والخرافة ولسيت دورها الحد من هذه الظاهرة أو معالجتها.
جدول رقم ( )10يوضح اسباب لجوء بعض النساءفي المجتمع العراقي لسحر والشعوذة
االسباب

مجموع التكرارات

النسبة المئوية

المرتبة

الرغبة في االذى واالنتقام

50

%47.7

االولى

الحقد والغيرة

35

%33.3

الثانية

الجهل والتخلف

14

%13.33

الثالثة

قلة االيمان باهلل

6

%5.7

الرابعة

المجموع

105

%100

جدددول رقددم ( ) 10يوضددح فيدده حصددول (الرغبددة فددي االذى واالنتقددام) التددي جدداءت بالمرتبددة االولددى وبنسددبة
( )%47.7تليها فئة (الحقد والغيدرة) التدي جداءت بالمرتبدة الثانيدة و وبنسدبة ( )%33.3ثدم تلتهدا فئدة (الجهدل
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والتخلف) بالمرتبة الثالثة وبنسبة ( )%13.33تليها فئة (قلة االيمدان بداهلل) بالمرتبدة الرابعدة واالخيدرة وبواقدع
( )6تكرار وبنسبة (.)%5.7
ثانيا :نتائج البحث:
 )1تبين ان الفئة العمرية من المبحوثات الالتي يتعرضن لموضدوعات السدحر فدي الددراما المصدرية هدن
مادون سن الثالثنين بنسة بلغت  ،%44,66جاءت بعدها الفئة العمرية دون سن االربعين بنسبة بلغت
. %32.66
 )2اتضح ان الغالبية من النسداء المتعرضدات العمدال السدحر فدي الددراما المصدرية مدن غيدر المتعلمدات
بنسبة بلغت  ،%28وحلت النساء الالتي يقرأن ويكتدبن بالمرتبدة الثانيدة بنسدبة  ،%21,33فيمدا كاندت
النساء ممن يحملن زهادة عليا في المرتبة االخيرة بواقع %5.33
 )3تبين ان غالبية العينة تتعرض لموضوعات دراما السحر والشعوذة وان ان ربات البيوت الفئدة االكثدر
تعرضا ً لهذا النوع من الدراما ،إذ تجاوزت نسبتهن ال  ،%50تليها الطالبات بنسة .%26
 )4نجددد ان النسددبة االعلددى مددن المبحوثددات يتددابعن الدددراما المصددرية فددي المسلسددالت المعروضددة بنسددبة
تجاوزت ال( ، ،)%65.33وهذه النتيجة تخالف ما جاء في دراسة (سبتي) التي توصلت الى ان نسبة
الجمهور الذي يشاهد هذا النوع من البرامج منخفظة.
 )5اتضح ان هنا نسبة بلغت ( )%70من العينة تتمن بأعمال السحر والشعوذة.
 )6اسددفرت نتددائج البحددث عددن نسددبة مددن النسدداء التتعددرض لهددذا الدددراما لعدددة اسددباب منهددا ،انهددا التددتمن
بالسحر وهي النسبة االعلى بواقع  ،% 26.92فيما كاندت المرتبدة الثانيدة لفئدة ال احدب هدذا الندوع مدن
الدددراما وبنسددبة بلغددت  %17.30أو النهددا تحددث علددى تصددديق الخرافددات ،واألزددياء الغيبيددة بالمرتبددة
ذاتها ،فيما كانت رأي النسبة االقل فيهن ان الشريعة االسالمية تنهانا عنها بنسبة بلغت .%11.53
 )7تبددين ان مسلسددل عفاريددت عدددلي عددالم جدداءت فددي المرتبددة االولددى بنسددبة  ،%18.75تليهددا مسلسددل
الكبيرت االحمدر بنسدة  ،%14.21فيمدا حلدت بالمرتبدة الثالثدة مسلسدل الحدالل بواقدع  ،%13.28وقدد
حلت مسلسل وادي الجن في المرتبة االخيرة بنسبة بلغدت  %7.18مدن المسلسدالت التدي تعدرض لهدا
مفردات العينة ،والتي تحتوي مضامينها أعمال السحروالشعوذة.
 )8اتخذت الدراما المصرية عدة طرح لنشر مضامين السدحر حسدب رأي المبحدوثين ،منهدا اسدهامها فدي
التددرويج لهددذه االعمددال ،إذ جدداءت بالمرتبددة االولددى بنسددبة  ،%36فيمددا كددان اسددلوب نشددر الخرافددة
واالساطير في في المجتمع بالمرتبة الثانية بنسبة بلغدت  ،%32.66أمدا محاولدة التثقيدف المجتمدع مدن
هذه االعمال جاءت بالمرتبة االخيرة بنسبة .%31.33
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 )9توصلت الدراسة الى ان الغالبية ممن يلجئ الستخدام السحر إما بدافع االنتقام وجلب االذى لالخدرين،
او بدافع الحقد والغيرة ،فضال عن عوامل اخرى لكنها اقل دافعية.
ثالثا :االستنتاجات
 .1أن المددرأة العراقيددة فددي الغالددب تعتقددد بصددحة مددا يعٌددرض فددي الدددراما المصددرية مددن اعمددال السددحر
والشعوذة واالعمال التي ترتبر بالماورائيات.
 .2يتضح ان متابعدة الددراما المصدرية التدي تعدرض السدحر والشدعوذة تجدد رواجدا ً كبيدرا ً فدي المجتمدع
العراقي بسبب عجوه عن التحكم في ُمستقبله وواقعه بشكل علمدي ،ممدا يفدتح المجدال النتشدار السدحر
والشددعوذة التددي تهدددد كيددان االسددر بسددبب سددطحية التفكيددر والهددروب مددن الواقددع وتعقيداتدده الددى عددالم
الغيبيات
 .3يتضح أن عرض المضامين في الدراما المصرية التي تعرض طقوس استحضار الجن يجعدل المدرأة
عند ُممارستها ُمتمنة بجدواها ،مما يعطيها احساسا ً بتحقيق الذات ،بل وأحيانا فرض الذات ،من خالل
عرض المشاهد التي تحضر الجن.
 .4يتضح ان المرأة العراقية اصبحت ضحية مكاتب السحر والشعوذة التي باتت تعرض خدماتها بداعي
توفر العالج للمرضى اليائسين من الحصول على عدالج أو مدن المطلقدات والعدوانس ،وكدذلك الالتدي
يعانين من مشاكل مع أزواجهدن والعداطلين عدن العمدل والبداحثين عدن وظيفدة أو منصدب أو السداعين
لإليقاع بفتاة ما ،أو الذين تعرضوا للسرقة أو اختفاء قريب لهم ،وسر غياب الرادع القانوني للحدد مدن
هذه الظواهر التي باتت تمارس بالعلن.
 .5يتضددح ان اسددباب اللجددوء الددى السددحر والشددعوذة هددو ضددعف الددوازع الددديني وغيدداب الددوعي والثقافددة
المجتمعيددة السددائدة والمشددكالت االجتماعيددة واألميددة واألسدداطير والخرافددات الشددعبية والهددروب مددن
الواقع.
 .6يتضح أن عرض الدراما المصرية التي تعنى بقضايا السدحر والشدعوذة جداء باسدلوب معمدق وبشدكل
سلبي نحو معالجة هذه القضايا دون وضع حلول ناجعة لها.
رابعا :المقترحات والتوصيات
 )1اهتمدام االسدر العراقيدة بضدرورة تعلديم النسداء لمدا لده مددن اثدر فدي نبدذ هكدذا اعمدال تسدهم فدي تدددمير
المجتمع ونشر الخرافة فيه .
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 )2عمددل حمددالت اعالميددة وبددرامج توعويددة مكثفددة فددي مختلددف الوسددائل االعالميددة واستضددافة الخبددراء
والمختصين في المجال االجتماعي والنفسي والصحي وكذلك االمندي ،للحدد مدن انتشدار هدذه االعمدال
والترويج لها عبر الوسائل االعالمية.
 )3متابعة الجهات المختصة (الجهات االمنية) النتشدار المكاتدب التدي تدروج العمدال السدحر والشدعوذة،
وتشريع القوانين الرادعة لهذه االعمال التي تضر بتمسا لحمة المجتمع.
 )4ضرورة عمل ورش وندوات توعوية السيما لربات البيوت فيما يخ

خطورة اللجدوء لهدذا االعمدال

واضرارها على االسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .
 )5تبني االعالم العراقي متمثالً بـ(هيئة االعال ،زبكة االعالم العراقي) مهمة التصدي لهذا النوع من
الدراما وكل ما له صلة باعمال السحر والشعوة والتي تبث عبر الفضائيات .
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