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   تقديم

 جنائزية وطقوس فضاءات

 واظطؼقس ظؾػضاءات اطخصص اطؾػ ػذا 68 سددػا يف إغداغقات جمؾة تـشر
 بادلاظّت جمال تقدقعوذصتح يف عتؿثال ارئقّد ػدصا صقف دتحّد واظذيذ،اشـائزؼة

ذذختصصات بني  ساعة بطرؼؼة غدؿقف أن ميؽـ عا تتـاول سدؼدةععرصقة
ذإّناطقت أغثروبقظقجقا ذاظتخّصذ. ذػذه ذبني ذاطشرتك ذميؽــاذاظعاعؾ ذطؿا صات،

ذأّغ ذػق ذذظؽ، ذرؤؼةذعالحظة ذغلعؾ ذاظبحثذاظذي ذصؿقؿ ذيف ذتؼع ذتـاضشذعدائؾ فا
ذظؼد ذاظعدد. ذػذا ذيف  بزؼارة اضاصة اطادؼة عـاصرؾظ طبرية أػؿقة أوظقـا تطقره

 باطؼابر اطرتبطة اظعدؼدة اطالعح وإديذ...)ةذرّؼاظـّ اآلثار اطزارات،ذاظزواؼا، (األعقات
 تـظقؿ يف تـخرط سـاصرذاستبارػا ميؽـ واظيت،ذواالحتػاء ظؾذاطرة أعاطـ باستبارػا
ذ ،واظرؼػل اصضري اجملال  اظطؼقسذزؾقؾذسؾك أؼّضا اػتؿاعـا اغّصبطؿا

ذ اشـائزؼة ذاجتؿاس ممارداتبقصػفا  ة،االحتػاظق ،دؼةتعّباظ سؾقاتفا يفقة
ذ... اظتذطارؼة

ذبذؾائداط ريذحاظقًاثت ذعـذغقسًاذلاظتارخيذاجدػاقت صرتاتسربذ اطؼابراطرتبطة
ذذسقدة ذاالػتؿام ذاظعامبفا ذاظرأي ذظدى ذدقاء ذاالذؽاظقاتذ، ذبؾقرة ذخالل ذعـ أو

 اظتارؼخ صجر عـ ،اشـائزؼة اظطؼقس ادتؿرارؼةؾتذعّث ،دقاقاظ ػذا يفوذ،اظبحثقة
ػذاذاألخريذؼرىذ،ذودريسي دؾقؿ عؼالعقضقعذ إصرؼؼقا، مشال يف اظؼدؼؿ اظعامل إدي
دذعـذاضؾقدذيفذاظعاملذطانذاظرشبةذيفذاظتلّطذػاجسذاشؿاساتذاإلغداغقةذاألوديذأّن

ذوعـ ذصـعذاآلخر، ذيف ذأبدسقا ذذظؽ عـذاطؽتشػذ دتعّداط اشـائزي أثاثفؿذأجؾ
ذ ررف  ظتحضري اطادي اشاغب إدي وإضاصة .م19ذاظؼرن عـذ خاصةذاآلثارسؾؿاء

.ذصباظـدبةذظػرتةذعؽاغةذالذؼدتفانذبفاتذظطؼقسذعراصؼةذاطّقذ،ذصنّن"األطرب ػراظّد"
ذدّس ذاظتارؼخ، ذاطتشافذصجر ذعـذيف حققاغات سظامؿ ذاألثري راصػ عقاضع اظعدؼد

 اأّعذ.اظدؼين االستؼاد سؾقات أودي ميؽـذاستبارػا جـائزؼة رؼقس وجقد صرضقة
 عع األتردؽاغقة– اظالتقـقة اظػرتة يف أددفاشردتذذاظؼدمية،ذواظيت ظؾػرتة باظـدبة
 اظشرضقة واظثؼاصات باطعتؼدات أثرؼت ضد فاأّغ غالحظ ـاصنّغ إشرؼؼقة، بصؿة

ذ ذخصقصا  مسحتذ،ذظؽ سـ وطؿثال..اطتقدط اظبحر ضػاف عـ اظؼادعةتؾؽ
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ذ اتاصػرؼ  تّدأط دصـ جمؿقسات نبرازب اشزائر يف وتقبازة دتقػقسمبداصـ
ذ.ذاتف اطقضع يف اطقتكذؼؼرزو دصـ مماردات
ذيفذصرتاتذا قضقساتط عؼاالت ثالث أؼضاذاظعدد صخيّص طزاراتذواألضرحة

 واظطؼقس اطؿاردات عدلظة إدي دويدة غػقدة تتعرضذإذذ.زعـقةذوأعاطـذعتباؼـة
ذبفا ذ اطرتبطة ذسؾكذجاغبذعـذتفعقز ،لتارخيذعـظقرعـ ذاظضقء  اصقاة تدؾقط

ذ اشزائري اجملتؿع يف ةاظدؼـّق ذأضرحةذ اصؼبةخالل ذزؼارة ذالدقؿا اظعثؿاغقة،
 أطثر تارخيقة ألدباب استباّرا وذظؽ ،األوظقاءذاظيتذسرصتذازدػاراذيفذػذهذاظػرتة

 اطغرب بالد يف اظصاصني ألوظقاءا أضرحةحظقتذذوحدبذاظباحثةذ.دؼـقة عـفا
 اطؼددة األعؽـة ػذه عـ جعؾـ اظالتل اظـداء ررف عـ قصًاخصذ،باظغذاػتؿامب

 أؼامذاشؿعةذوأثـاءذاالحتػاالتذاظدؼـقة. ؾتالضلظ عؼصدا
 زغالش ريزة عداػؿة ّضحتقزؼارةذاألضرحة،ذ عقضقعذسؾك دائؿا وباالرتؽاز

 عع وصاق يف ؼؽقن ألن حباجة رذَع،ذاألزعـة طؾ ويف،ذاإلغدان أّنذبوسنينة عـقةو
 ظدقدي باظـدبة ػـاذاصال ػق طؿا ،"آ رجال"ظـ صةاطخّص اطؼددة األعاطـ
 ظقدت األضرحة زؼارة أّن اطؼال صاحبا دمّطوؼ.ذدطقػ عـطؼة أوظقاء أحد اضّقر،
ذاطؿاردةذ؛ذصؿـذخاللذاظتؼؾقدؼة باجملتؿعات خاصة  أّن إدي اطمظػانذؾؼتقّصػذه

ذاشزائري اجملتؿع ذ"ذفأّغ إال ،اظتحدؼث عظاػر عـ وباظرشؿ، ذعا ذإديذشاظبا ؼعقد
ذاظتؼؾقدؼة اطؿاردةذاظطؼدقة.ذادتؿرارؼةذعـذخاللذبشؽؾذدوري،ذذ،بـقتفذاظػؽرؼة

تتعاؼشذػذهذاطؿارداتذععذاإلدالمذاظذي،ذدونذأنذميحقفا،ذضامذبنسطائفاذعؽاغةذ
ذ".ظالغدجامذاالجتؿاسلذساعاًلذقصػفاةذوععرتصاذبةذصعؾّقدؼـّق

ذبعنيذذصنّنذ،نابيت ظـعؾل باظـدبة أّعا ذبقذيعة ذدقدي ذطؼربة ذاظـداء زؼارة
ذ ذرائعا ذعثاال ذتعترب ذاظقػراغل، ذاظؼطاع ذجـقب  ظؾػضاء اطرأةذظتؿّؾؽاظصػراء،

ذاشـائزي ذظزائراتذ باضصقصذغتباهالا اطمظػ وؼؾػت. ذاطتـقسة ذاطؿاردات إدي
 الهلمالءذاظـدقةذ اظؼقيذضقراص أّن الحظوؼذصؼطذإديذسددػـذاظؽبريذاطؼربةذوظقس

ذاألودي ؼفدف  الستبارات ؼدتجقب وظؽـ طؼربة،ا وظل طةجؾبذبر إدي باظدرجة
 صرصة اظـدقي عاظتجّؿ ؼعطلإذذذ،االجتؿاسل باظتبادل ؼةاطتعّؾ ،ذخاصةذتؾؽأخرى
 اظبؼاء سؾك اظؽثريذعـفـذحيّػز باألعان اظشعقر عـ اظضرؼح ميـحف ؿاِظ،ذععا اظتقاجد

ذ.بلطؿؾف اظققم صقفا
صؾدػقة"ذ-عـذجفتفذآصاقذاظبحثذمبؼاربةذ"أغثروبق بغداد حريش حمؿد دعؼقو

ذا ذخالل ذعـ ذوآثارػا ذواطؽاغقة ذاظزعاغقة ذأبعادػا ذيف  طؿارداتظؾطؼقسذاشـائزؼة
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ذتصّقّرذاظباحث،ذاظذيذؼعتربذاظزعانذأدادًاذيفذاظتحؾقؾ،ذَوؼَقر.ذواشؿاسقة اظػردؼة
 ذيفذدورةذاصقاة حدثني عـ ًااغطالضطـادبةذ"األربعقـقة"ذذسـذاالدتعؿالذاالذياسل

اظصدصةذ)اظالسؼالغقة،ذاظعشقائقة،ذؼدتبعدذعـذذاظبداؼةذصؽرةذ،ذوةواظقصا اظقالدةػؿاذ
ذبفاذيفذاضقاظل...( ذأّنذاإلحتػاء ذتقضقح ذسؾك ذعـذاظتدرجيلذ"اطدارذوحيرص

ذاصقاة".ذإديذقتاطذعـذاظتدرجيلذظؾؿدارذعا،ذبشؽؾذعشابف،ذاطقتذإديذاصقاة
 واطعاصرة، اصدؼثة اظػرتة يف وإدارتفا اطؼابر تـظقؿ عقضقعذيفذعاذخيص أّعا

 تؽقن أن عـ أبعد ػل اطؼربة ضادة، بـ صادقظ باظـدبةصذ اثـني غّصني قؼرتحذاظعددص
ذاطدن تقدقع دقادات يف حماؼدا سـصرا  سـاصرػا أحد أّغفا اظؼقل ميؽـ بؾ،

 بػفؿ تدؿح أّغفاذحقث عـ اصضرؼة اظدقادات ػذه درادة جيبظذاذذاحملّرطة،
 أو اظرأمساظل اظدقادل اظـظام ذات اجملتؿعات يفاطرتبطةذبفاذذاطضاربة مماردات

دقديذاظبشريذيفذوػرانذبإشالقذاطؼربةذاإلدالعقةذحاظةذوباظعقدةذإديذذ.اظؽقظقغقاظل
اضاصةذذHaussmannدقادةذاظبارونذػقمسانذبذاظباحثذفارغْؼاظيتذُؼ،ذ1868ذدـة

ػذاذذعتربذأّنؼبنبعادذبعضذاطؼابرذخارجذعدؼـةذبارؼسذوإزاظتفاذخاللذغػسذاظػرتة،ذ
تؽشػذضضقةذوذاظؼرارذظقسذدقىذغؼؾذظؾـؿقذجذاهلقمساغلذإديذاظدقاقذاظؽقظقغقاظل.

ذظؾـظامذ ذاظرعزي ذاظعـػ ذسـ ذاظتعبري، ذجاز ذإذا ذبقػران، ذاإلدالعقة ذاطؼربة إشالق
إزاظةذاطؼابر،ذسؾكذتشرؼعاتذزرصقةذبعقدةذذتـد،ذصقؿاذخيّصاظؽقظقغقاظلذاظذيذؼد

خاللذثالثذزسزستذػذهذاظؼضقةذظؼدذمتاعاذسـذساداتذوضقاسدذاشؿاسةذاطدؾؿة.ذ
ذ ذاظّددـقات ذأّنطؾ ذاطدؼـة، ذأسقان ذظدان ذسؾك ذاستربوا، ذاظذؼـ ذاظؼرارذذؽان ػذا

ذاالستبارذاحرتامذاألعقاتذوأعاطـذاظذاطرةذاشؿاسقة.ذباذتعدػلذوالذؼلخذذأبّد
.ذاظػرغدقة اطؼابر سـذعقّدعًا سرّضا برتراند رجقس مؼؼّدذ،غػدف اجملال ويف

ذاظػرغدقة.ذص ذاظثقرة ذوبعد ذضبؾ ذاطؼابر ذظقضعقة ذتارخيل ذبتذطري ذعؼاظف ذادتفؾ ؼد
ذعغؾؼةذذؽؿُحذَتتِحَص ذأراضل ذاظؽاثقظقؽقة ذأوربا ذيف ذاطؼابر ذ"طاغت ذاظؼدؼؿ، اظـظام

ذ ذسؾكذظؼدذحرصذرجالذاظدؼـذوطاغتذتعتربذأعاطـذردة". ذاظػرتة يفذغفاؼةذػذه
ذاظػرغدقةذ ذاظثقرة ذظؽـ ذدخقهلا. ذعـ ذواصققاغات ذاظـاس ذطـع ذوذظؽ ذاطؼابر شؾؼ

ذ،ـعرّجاذحامّساذّؽؾتذعذ،واظيتذصؼدتذخالهلاذاظؽـقدةذأػؿقتفاذ،(2789-2799)
اةذاظطؼقسذاظعاعةذظؾؿكمتذوإضرارذعداوذتجذسـذذظؽ،ذعـذبنيذأعقرذأخرى،ذإظغاءإذذغ

اظثقرةذأصؽارذجدؼدةذػذهذذ.ذظؼدذزفرتذععذغفاؼةعؿقعقةاظؼابرذاطصـذباشؿقعذيفذاظّد
طانذعـذبنيذغتائجذػذاذاطشروعذوذ،صـصقؿاذؼتعؾؼذبنسادةذتـظقؿذرؼقسذوأعاطـذاظّد

ذ ذعذ2801دـة ذاألبإراز ذبدرسةذذPère-Lachaiseذالذقزذؼربة ذأصبحت اظيت



 تقـديـم

10 

ذبف ذحيتذى ذذ.منقذجا ذذظؽوباطقازاة ذعع ذغابقظققن،و، ذحؽؿ إصدارذذَتؿَّذزت
اظتشرؼعاتذاشـائزؼةذاطعاصرةذبػرغدا.ذحنـذػـاذإذنذيفذصظةذدضقؼةذبنيذغفاؼةذ

ذغظامذجـائزيذضدؼؿذو"اخرتاع"ذاطؼربةذاظػرغدقةذاطعاصرة.
ذ،"جمازصة مبثابةذ"رػان إغداغقات جمؾة عـ اظعدد هلذا اطؼرتح اطقضقع ؼعترب

 بؾدان يف اطقضقع هلذا احملتشؿ اظتـاولوذذراص باالستبار أخذغا يفذاظقاضع،ذإذاو
 إسطاء سدم إدي متقؾ األطادميقة اظدرادات صنّن باضصقص، واشزائر سؿقعا اطغرب
اظعؾقمذاالجتؿاسقةذذؼبدوذأّنذ،اظدببهلذاذذ.هلذاذاظـقعذعـذاطقاضقع اظؽاصقة األػؿقة

ذب ذاظتارؼخذيفذبؾداغـا ذوسؾؿ ذخاصةيفذجمؿؾفا، ذزاظتذتتؿـّعذسـذسدؼدذذ،صػة ال
ذذذتـاوهلاذعـذذزعـذرقؼؾذيفذبؾدانذأخرى.ذاظيتذمّتذةاطقضقساتّق ؼارباتاط

  قادة بن صادق
ذذبغداد حريش حممدو


