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سليم دريسي:نشأة واستمرارية املمارسات اجلنائزية من فرتة ما قبل التاريخ
إىل الفرتة القدمية بشمال إفريقيا

يقرتح املقال حتليال لنشأة املمارسات اجلنائزية واستمرارها يف مشال إفريقيا وذلك
يف الفرتة املمتدة بني ما قبل التاريخ إىل الفرتة القدمية منه .ويعتمد صاحب املقال على
نتائج األحباث واحلفريات األركيولوجية اليت متت يف العديد من املناطق .ويعتقد
الباحث أن القصدية الكامنة وراء ما تكشفه بعض احلفريات تؤكد وجود الطقوس
اجلنائزية؛ وإذا مت تأكيد وجود هذه القبور يف فلسطني والعراق قبل مائة ألف سنة،
فإن مدافن بالد املغرب تكشف هي األخرى قدم هذه الطقوس.
الكلمات املفتاحية :ما قبل التاريخ – طقوس جنائزية – املوت – القرابني –
املعتقدات – األثاث اجلنائزي.

نفيسة دويدة :املعتقدات والطقوس اخلاصة باألضرحة يف اجلزائر خالل الفرتة
العثمانية

نتناول يف هذا املقال دور وأهميـة األضرحـة يف اجلزائر باعتبارها أماكن للدّفن
ومبعثا للحياة يف بعدهـا الالمادي والروحـي ،على مستوى احلياة االجتماعية والدينية.
تسمح قراءة بعض الطقوس واالعتقادات من حتليل منوذج ضريح سيدي عبد الرمحان
الثعاليب (مدينة اجلزائر العاصمة) .لقد عرفت اجلزائر يف العهد العثماني تعدّدا وتنوّعا
يف مرافقها احلضارية واالجتماعية واالقتصادية والدينيّة والعمرانية ،مما انعكس على
املنشآت الدينية مثل املساجـد والزوايـا واملدارس واألضرحة اليت استفادت هي األخرى
من حميط االنفتاح الديين والتعايش املذهيب والعقائدي السائد آنذاك.
الكلمات املفتاحية :ضريح – طقوس – معتقدات – العهد العثماني – سيدي عبد
الرمحان الثعاليب – اجلزائر.
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محزة زغالش ومنية بوسنينة :الفضاء املقدّس واملمارسات الطّقوسية بسيدي
اخلري (سطيف-اجلزائر)

يقرتح الباحث ضريح سيدي اخلري بسطيف موضوعا هلذه الدراسة ،ويعتقد أن
السكان احملليني يسعون من خالل معتقداتهم إلعادة حتيني حدث مقدس يكون قد
وقع يف زمن أسطوري ،وبهذا يعود اجملتمع إىل بنيته الفكرية التقليدية ،بشكل
دوري ،من خالل استمرارية املمارسة الطقسية .تتعايش هذه املمارسات مع اإلسالم
الذي ،دون أن ميحيها ،قام بإعطائها مكانة دينية فعلية ومعرتفا
بها بوصفها عامال لالنسجام االجتماعي .لقد مت تأطري هذه املمارسات القدمية،
واليت ميكن أن يعود البعض منها إىل فرتة ما قبل اإلسالم ،من طرف الطرق الصوفية
اليت أعطتها مكانة اجتماعية بارزة من خالل "أماكن رمزية" ليست يف الواقع إال
األضرحة.
الكلمات املفتاحية :فضاء مقدس – ضريح – طقوس – طريقة صوفية – سيدي
اخلري – سطيف.

علي نابيت :مقربة سيدي بو مجعة ونساء عني الصفراء (النعامة-اجلزائر)

حتلّل هذه الدراسة راهن بعض املمارسات جلماعة نسائية ترتدّد على مقةرة دمدينة
عني الصفراء (والية النعامة) واليت حتمل اسم الوليّ سيدي بومجعة .تَحَوّل احلضور
النسائي املتكرّر يف هذا اجملال إىل ظاهرة تستدعي قراءة ملضامني هذا الزيارات،
خصوصا أنّ غالبية النساء الزائرات ميكثن بالفضاء احمليط باملقةرة لساعات طوال ،وهو
ما حييل على وجود تفاعالت اجتماعية ذات أبعاد خمتلفة .ودما أنّ األماكن املقدّسة
عند هؤالء النسوة جتمع بني قيمتها التذكارية املرتبطة باملاضي والتأسيس لفضاء املعاش
اليومي ،فإنّ الغاية من هذه الدراسة هي التساؤل حول مكانة هذه املقةرة بوصفها فضاء
عموميّا ذا وظائف كامنة ورمزيات متنوعة.
الكلمات املفتاحية :مقةرة – نساء – ذاكرة – معاش يومي – فضاء عمومي –
سيدي بومجعة – عني الصفراء (النعامة).

حممد حريش بغداد :األربعينية :مقاربات أنثروبو -فلسفية

ترتبط الطقوس االجتماعية بآجال ومواعيد زمنية دقيقة .وقد الحظ الباحث أ ّن
طقس "األربعينية" مُحتفل به يف مناسبتني متباينتني هما مناسبة الوفاة ومناسبة
الوالدة .يرافق حدث الوالدة خوف دائم وقلق على صحة األم وال يزول ذلك إالّ بعد
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مرور أربعني يومًا .أمّا بالنسبة حلدث املوت ،فهناك قلق آخر يالزم أقارب امليّت ،قلق
من مصري املتوفى ومدى "مفارقته الفعلية" لعامل األحياء .وتُسجل باألربعينية بداية
التعايف وتقبل الفراق واإلقبال على احلياة كما يتم "التأكد فعليًا" من أنه ال جمال لعودة
امليت .يف هذا املقال عدد من األدلة تُةرز أن "األربعينية" ليست خمتارة بطريقة
عشوائية ،بل تتوافق مع اعتبارات نفسية وطبية وتتأثر بالسياق االجتماعي
واالقتصادي كما يدل على ذلك تقليص األزمنة املخصصة هلا اليوم.
الكلمات املفتاحية :اجلزائر – األربعينية – الطقوس – الوالدة – الوفاة.

صادق بن قادة :املقابر والتوسّع احلضري يف الوضع االستعماري :حالة املقربة
اإلسالمية بوهران ()1868

يعاجل الباحث يف هذا املقال حدث إزالة مقةرة املسلمني بوهران سنة  1868ويعتةرها
دليال على منطق اشتغال السياسات احلضرية سواء يف فرنسا أو يف جزائر الفرتة
الكولونيالية .بالنسبة للباحث ،إ ّن إزالة مقةرة وهران ما هي إالّ استنساخ ملخطط
البارون هومسان  Haussmannالذي جعل إبعاد بعض املقابر ،وإزالتها ،من أولويات
سياسته احلضرية يف توسيع مدينة باريس.
فأيًّا كانت الفكرة اليت نكونها إذن عن املقابر ،تبقى هذه األخرية بعيدة عن كونها
عنصرا حمايدا يف سياسات توسيع املدن ،بل ميكننا القول بأنها تشكل إحدى أهم
حمركاتها .ومهما كان النظام السياسي ،رأمساليا أو كولونياليا ،فإنّ مسألة إزالة
املقابر املتواجدة داخل املدن كانت تطرح دوم ًا حبدة على أصحاب القرار احملليّني.
الكلمات املفتاحية :مقابر إسالمية – تغيري املواقع – توسع عمراني – مضاربات
عقارية – وهران.

رجييس برتراند :أصول ومميّزات املقربة الفرنسية املعاصرة

يعود تنظيم املقابر يف فرنسا إىل االعالن امللكي الصادر سنة  1776وكذلك إىل القرار
الصادر يوم  12جوان  .1804يف هذا السياق تعتةر مقةرة األب الشيز Père-Lachaise
اليت افتتحت سنة  1804منوذجا ومكانا للتجريب إذ مت التمييز بني فضاءات الدفن
وفضاءات غرس األشجار والطرقات .كما مسح التنازل عن األراضي" ،بشكل دائم" أو
لفرتة حمددة ،بظهور أماكن دفن عائلية .لقد نتج عن ذلك بروز طقوس جديدة مثل
زيارة القبور ووضع الزهور ،إخل .إن املقةرة متثل مكانا هلداية وتهذيب الزوار الذين
عليهم االلتزام فيها بسلوك حمرتم .فالصلبان ،الرموز الدينية والتماثيل جتعل من
املقةرة الفضاء احلضري األكثر انطباعا بالدين ،حتى بعد علمنته ،نسبيا ،سنة .1881
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لقد مجعت املقةرة خالل القرن التاسع عشر قبورا ذات أشكال أفقية أو عمودية ،وذات
مواد وأساليب وأبعاد متنوعة ،كما أنها كانت منقوشة يف بعض األحيان .خالل القرن
العشرين هيمن الطابع الصناعي على إجناز املدافن ،كما تقلصت الكتابات الشاهدية
وأصبح النقش نادرا .كما تطلب حتريق املوتى ،والذي انتشر بفعل الفكر احلر ،إنشاء
أفران وأبنية خاصة حلفظ رماد املوتى .ويف نهاية القرن العشرين عرفت بعض املدافن
احلضرية جتديدا يف البحوث املنظرية.
الكلمات املفتاحية :تشريعات جنائزية – طقوس – األب الشيز – منط القبور –
حتريق املوتى – فرنسا.
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