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تقديم

فضاءات وطقوس جنائزية
تـشر جمؾة إغداغقات يف سددػا  68ػذا اطؾػ اطخصص ظؾػضاءات واظطؼقس
اشـائزؼة ،ذواظذي حدّدت صقف ػدصا رئقدّا عتؿثال يف صتح ذوتقدقع جمال اظتّبادل
بني ختصصات ذععرصقة ذسدؼدة تتـاول عا ميؽـ أن غدؿقف بطرؼؼة ساعة
أغثروبقظقجقا اطقت .ذإنّ ذاظعاعؾ ذاطشرتك ذبني ذػذه ذاظتخصّصات ،ذطؿا ذميؽــاذ
عالحظة ذذظؽ ،ذػق ذأغّفا ذتـاضش ذعدائؾ ذتؼع ذيف ذصؿقؿ ذاظبحث ذاظذي ذغلعؾ ذرؤؼةذ
تطقره ذيف ذػذا ذاظعدد .ذظؼد أوظقـا أػؿقة طبرية ظؾعـاصر اطادؼة اضاصة بزؼارة
األعقات )اطزارات،ذاظزواؼا ،اآلثار اظـّذرؼّة(...ذوإدي اطالعح اظعدؼدة اطرتبطة باطؼابر
باستبارػا أعاطـ ظؾذاطرة واالحتػاء،ذواظيت ميؽـ استبارػاذسـاصر تـخرط يف تـظقؿ
اجملال اصضري واظرؼػل ،طؿا ذاغصّب اػتؿاعـا أؼضّا سؾك ذزؾقؾ ذاظطؼقس
اشـائزؼة بقصػفا ذمماردات اجتؿاسقة ذيف سؾقاتفا اظتعبّدؼة ،االحتػاظقة،
اظتذطارؼة  ...ذ
تثري ذحاظقاً اطدائؾ ذاطرتبطة ذباطؼابر سرب ذصرتات تقاجدػا ذاظتارخيل ذغقساً ذعـذ
سقدة ذاالػتؿام ذبفا ذدقاء ذظدى ذاظرأي ذاظعام ،ذأو ذعـ ذخالل ذبؾقرة ذاالذؽاظقاتذ
اظبحثقة،ذويف ػذا اظدقاق ،عثّؾتذادتؿرارؼة اظطؼقس اشـائزؼة ،عـ صجر اظتارؼخ
إدي اظعامل اظؼدؼؿ يف مشال إصرؼؼقا ،عقضقعذعؼال دؾقؿ دريسي،ذوؼرىذػذاذاألخريذ
أنّ ذػاجسذاشؿاساتذاإلغداغقةذاألودي ذطانذاظرشبةذيفذاظتلطّدذعـذاضؾقدذيفذاظعاملذ
اآلخر ،ذوعـ ذأجؾ ذذظؽ ذأبدسقا ذيف ذصـع ذأثاثفؿ اشـائزي اطتعدّد اطؽتشػ ذعـذ
ررف سؾؿاء ذاآلثار ذخاصة عـذ اظؼرن ذ19م .وإضاصة إدي اشاغب اطادي ظتحضري
"اظدّػر األطرب"،ذصننّ ذظطؼقسذعراصؼةذاطقّتذعؽاغةذالذؼدتفانذبفا.ذصباظـدبةذظػرتةذ
صجر ذاظتارؼخ ،ذدسّؿ ذاطتشاف ذسظام حققاغات يف ذاظعدؼد ذعـ عقاضع اصػر األثريذ
صرضقة وجقد رؼقس جـائزؼة ميؽـذاستبارػا أودي سؾقات االستؼاد اظدؼين .ذأعّا
باظـدبة ظؾػرتة اظؼدمية،ذواظيتذشردتذأددفا يف اظػرتة اظالتقـقة– األتردؽاغقة عع
بصؿة إشرؼؼقة ،صنغّـا غالحظ أغّفا ضد أثرؼت باطعتؼدات واظثؼاصات اظشرضقة
خصقصا ذتؾؽ ذاظؼادعة عـ ضػاف اظبحر اطتقدط..وطؿثال سـ ذظؽ ،ذمسحت
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اصػرؼات مبداصـ ذدتقػقس وتقبازة يف اشزائر بنبراز جمؿقسات دصـ أطدّت
مماردات دصـ وزرؼؼذاطقتك يف اطقضع ذاتف .ذ
خيصّص اظعدد ذأؼضا ثالث عؼاالت طقضقسات اطزارات ذواألضرحةذيف ذصرتاتذ
زعـقةذوأعاطـذعتباؼـة .ذإذ ذتعرضت غػقدة دويدة إدي عدلظة اطؿاردات واظطؼقس
اطرتبطة ذبفا عـ ذعـظقر ذتارخيل ،عقزتف ذتدؾقط ذاظضقء ذسؾك ذجاغب ذعـ اصقاة
اظدؼـقّة يف اجملتؿع اشزائري خالل ذاصؼبة اظعثؿاغقة ،ذالدقؿا ذزؼارة ذأضرحةذ
األوظقاءذاظيتذسرصتذازدػاراذيفذػذهذاظػرتة ،وذظؽ استبارّا ألدباب تارخيقة أطثر
عـفا دؼـقة .ذوحدبذاظباحثة ذحظقتذأضرحة األوظقاء اظصاصني يف بالد اطغرب
باػتؿام ذباظغ ،ذخصقصاً عـ ررف اظـداء اظالتل جعؾـ عـ ػذه األعؽـة اطؼددة
عؼصدا ظؾتالضل أؼامذاشؿعةذوأثـاءذاالحتػاالتذاظدؼـقة.
وباالرتؽاز دائؿا سؾك ذعقضقع زؼارةذاألضرحة،ذتقضّح عداػؿة ريزة زغالش
وعـقة بوسنينةذأنّ اإلغدان،ذويف طؾ األزعـة،ذذعَر حباجة ألن ؼؽقن يف وصاق عع
األعاطـ اطؼددة اطخصّصة ظـ"رجال آ" ،طؿا ػق اصال ذػـا باظـدبة ظدقدي
اضقّر ،أحد أوظقاء عـطؼة دطقػ.ذوؼمطّد صاحبا اطؼال أنّ زؼارة األضرحة ظقدت
خاصة باجملتؿعات اظتؼؾقدؼة؛ذصؿـذخاللذػذهذاطؿاردةذؼتقصّؾ ذاطمظػان إدي أنّ
اجملتؿع اشزائري ،ذوباظرشؿ عـ عظاػر اظتحدؼث ،إال أغّف ذشاظبا ذعا ذ"ؼعقد ذإديذ
بـقتفذاظػؽرؼةذاظتؼؾقدؼة ،ذبشؽؾذدوري،ذعـذخاللذادتؿرارؼةذاطؿاردةذاظطؼدقة.ذ
تتعاؼشذػذهذاطؿارداتذععذاإلدالمذاظذي،ذدونذأنذميحقفا،ذضامذبنسطائفاذعؽاغةذ
دؼـقّةذصعؾقّةذوععرتصاذبقصػفاذساعالًذظالغدجامذاالجتؿاسل" .ذ
أعّا باظـدبة ظـعؾل نابيت ،ذصننّ ذزؼارة ذاظـداء ذطؼربة ذدقدي ذبقذيعة ذبعنيذ
اظصػراء ،ذجـقب ذاظؼطاع ذاظقػراغل ،ذتعترب ذعثاال ذرائعا ذظتؿؾّؽ ذاطرأة ظؾػضاء
اشـائزي .ذوؼؾػت اطمظػ االغتباه ذباضصقص إدي ذاطؿاردات ذاطتـقسة ذظزائراتذ
اطؼربةذوظقس ذصؼطذإديذسددػـذاظؽبري ذوؼالحظ أنّ اصضقر ذاظؼقي هلمالءذاظـدقةذال
ؼفدف باظدرجة ذاألودي إدي جؾب ذبرطة وظل اطؼربة ،وظؽـ ؼدتجقب الستبارات
أخرى،ذخاصةذتؾؽ اطتعؾّؼة باظتبادل االجتؿاسل،ذإذذؼعطل اظتجؿّع اظـدقي صرصة
اظتقاجد ععا،ذظِؿا ميـحف اظضرؼح عـ اظشعقر باألعان حيػّزذاظؽثريذعـفـ سؾك اظبؼاء
صقفا اظققم بلطؿؾف .ذ
وؼقدع حمؿد حريش بغداد عـذجفتفذآصاقذاظبحثذمبؼاربةذ"أغثروبق-صؾدػقة"ذ
ظؾطؼقس ذاشـائزؼة ذيف ذأبعادػا ذاظزعاغقة ذواطؽاغقة ذوآثارػا ذعـ ذخالل ذاطؿاردات
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اظػردؼة واشؿاسقة.ذوَؼقَر ذاظباحث،ذاظذيذؼعتربذاظزعانذأداداًذيفذاظتحؾقؾ ،ذتصقّرّذ
سـذاالدتعؿالذاالذياسلذطـادبةذ"األربعقـقة"ذاغطالض ًا عـ حدثنيذيفذدورةذاصقاة
ػؿاذاظقالدة واظقصاة،ذوؼدتبعدذعـذذاظبداؼةذصؽرةذاظصدصةذ(اظالسؼالغقة،ذاظعشقائقة،ذ
اضقاظل )...ذيف ذاإلحتػاء ذبفا ذوحيرص ذسؾك ذتقضقح ذأنّ ذ"اطدار ذاظتدرجيل ذعـذ
اصقاةذإديذاطقتذعشابف،ذبشؽؾذعا،ذظؾؿدارذاظتدرجيلذعـذاطقتذإديذاصقاة" .ذ
أعّا يفذعاذخيص ذعقضقع تـظقؿ اطؼابر وإدارتفا يف اظػرتة اصدؼثة واطعاصرة،
صقؼرتحذاظعدد غصّني اثـني ذصباظـدبة ظصادق بـ ضادة ،اطؼربة ػل أبعد عـ أن تؽقن
سـصرا حماؼدا يف دقادات تقدقع اطدن ،ذبؾ ميؽـ اظؼقل أغّفا أحد سـاصرػا
احملرّطة ،ذظذاذجيب درادة ػذه اظدقادات اصضرؼة عـ حقث ذأغّفا تدؿح بػفؿ
مماردات اطضاربةذاطرتبطةذبفاذيف اجملتؿعات ذات اظـظام اظدقادل اظرأمساظل أو
اظؽقظقغقاظل .ذوباظعقدةذإديذحاظةذإشالقذاطؼربةذاإلدالعقةذبدقديذاظبشريذيفذوػرانذ
دـةذ،1868ذاظيتذؼُؼْرغفاذاظباحث ذبدقادةذاظبارونذػقمسانذHaussmannذاضاصةذ
بنبعادذبعضذاطؼابرذخارجذعدؼـةذبارؼسذوإزاظتفاذخاللذغػسذاظػرتة،ذؼعتربذأنّذػذاذ
اظؼرارذظقسذدقىذغؼؾذظؾـؿقذجذاهلقمساغلذإديذاظدقاقذاظؽقظقغقاظل.ذوتؽشػذضضقةذ
إشالق ذاطؼربة ذاإلدالعقة ذبقػران ،ذإذا ذجاز ذاظتعبري ،ذسـ ذاظعـػ ذاظرعزي ذظؾـظامذ
اظؽقظقغقاظلذاظذيذؼدتـد،ذصقؿاذخيصّ ذإزاظةذاطؼابر،ذسؾكذتشرؼعاتذزرصقةذبعقدةذ
متاعاذسـذساداتذوضقاسدذاشؿاسةذاطدؾؿة.ذظؼدذزسزستذػذهذاظؼضقةذخاللذثالثذ
دـقات ذطؾ ذاظدّؽان ذاظذؼـ ذاستربوا ،ذسؾك ذظدان ذأسقان ذاطدؼـة ،ذأنّ ذػذا ذاظؼرارذ
تعدػلذوالذؼلخذذأبدّاذباالستبارذاحرتامذاألعقاتذوأعاطـذاظذاطرةذاشؿاسقة.ذ ذ
ويف اجملال غػدف ،ذؼؼدّم رجقس برتراند سرضّا عقدّعاً ذسـ اطؼابر اظػرغدقة.ذ
ص ؼد ذادتفؾ ذعؼاظف ذبتذطري ذتارخيل ذظقضعقة ذاطؼابر ذضبؾ ذوبعد ذاظثقرة ذاظػرغدقة.ذ
حؽؿ ذاظـظام ذاظؼدؼؿ ،ذ"طاغت ذاطؼابر ذيف ذأوربا ذاظؽاثقظقؽقة ذأراضل ذعغؾؼةذ
تذ ُ
َصتحِ َ
وطاغتذتعتربذأعاطـذردة".ذظؼدذحرصذرجالذاظدؼـذيفذغفاؼةذػذهذاظػرتةذسؾكذ
شؾؼ ذاطؼابر ذوذظؽ ذطـع ذاظـاس ذواصققاغات ذعـ ذدخقهلا .ذظؽـ ذاظثقرة ذاظػرغدقةذ
( ،)2799-2789ذواظيتذصؼدتذخالهلاذاظؽـقدةذأػؿقتفا ،ذذؽّؾتذعـعرجّاذحامسّا،ذ
إذذغتجذسـذذظؽ،ذعـذبنيذأعقرذأخرى،ذإظغاءذاظطؼقسذاظعاعةذظؾؿكمتذوإضرارذعداواةذ
اشؿقعذيفذاظدّصـذباطؼابرذاظعؿقعقة.ذظؼدذزفرتذععذغفاؼةذػذهذاظثقرةذأصؽارذجدؼدةذ
صقؿاذؼتعؾؼذبنسادةذتـظقؿذرؼقسذوأعاطـذاظدّصـ ،ذوطانذعـذبنيذغتائجذػذاذاطشروعذ
دـة ذ 2801ذإراز ذعؼربة ذاألب ذالذقز ذ Père-Lachaiseذاظيت ذأصبحت ذبدرسةذ
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منقذجا ذحيتذى ذبف .ذوباطقازاة ذعع ذذظؽ ،ذوزت ذحؽؿ ذغابقظققن ،ذتَؿَّ ذإصدارذ
اظتشرؼعاتذاشـائزؼةذاطعاصرةذبػرغدا.ذحنـذػـاذإذنذيفذصظةذدضقؼةذبنيذغفاؼةذ
غظامذجـائزيذضدؼؿذو"اخرتاع"ذاطؼربةذاظػرغدقةذاطعاصرة .ذ
ؼعترب اطقضقع اطؼرتح هلذا اظعدد عـ جمؾة إغداغقات مبثابةذ"رػان جمازصة"،ذ
ويفذاظقاضع،ذإذا أخذغا باالستبار اصذر ذواظتـاول احملتشؿ هلذا اطقضقع يف بؾدان
اطغرب سؿقعا واشزائر باضصقص ،صننّ اظدرادات األطادميقة متقؾ إدي سدم إسطاء
األػؿقة اظؽاصقة هلذاذاظـقعذعـذاطقاضقع.ذهلذاذاظدبب،ذؼبدوذأنّذاظعؾقمذاالجتؿاسقةذ
يف ذجمؿؾفا ،ذوسؾؿ ذاظتارؼخ ذيف ذبؾداغـا ذبصػة ذخاصة ،ذال ذزاظت ذتتؿـّع ذسـ ذسدؼدذ
اطؼاربات اطقضقساتقّةذاظيتذمتّذتـاوهلاذعـذذزعـذرقؼؾذيفذبؾدانذأخرى.ذذ ذ
صادق بن قادة
وحممد حريش بغدادذ ذ
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