
Sepideh Parsapajouh et Mathieu Terrier (Sous 
la direction de.).- Cimetières et tombes dans les 
mondes musulmans. A la croisée des enjeux 
religieux, politiques et mémoriels. Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée, 
(146), décembre 2019. https://doi.org/10.4000/
remmm.12590.

إرشاف(.-  )حتت  ترييي  وماتيو  بارسابَّاجوه  سيبديه 
الرهانات الدينية والسياسية والتخليدية للمقابر والقبور يف 
األبيض  والبحر  اإلسالمية  العوامل  اإلسالمية. جملة  العوامل 

املتوسط )دجنرب 2019(.
توزعت حماور العدد 146 لشهر دجنرب 2019 من جملة العوامل اإلسالمية والبحر األبيض 
بني  اجلنائزية  واملامرسات  ˮاملعتقدات  بعنوان  منها  األول  رکز  أقسام،  أربعة  بني  املتوسط 
ومشاعر  متثالت  باعتباره  اجلنائزي  للفعل  الديني  البعد  عىل  واالبتداعية”  األرثودوکسية 
وممارسات، فوقف بإسهاب عند املعتقدات والتصورات الشيعية بناًء عىل قاعدة التعارض بني 
احلنبلية اجلديدة وبني املذهب اإلصالحي اإلسالمي. وانصب القسم الثاين عىل ˮالتوترات بني 
املعتقدات واحلکم والذاکرة: اإلسالم يف السياق االشرتاکي،” وحتديدا عىل الرهانات الدينية 
والسياسية والتذکارية للفعل اجلنائزي يف املجتمعات اإلسالمية املنضوية حتت لواء املجالني 
بني  اإلسالم  من  وبالضبط  الدين،  من  مواقفها  تراوحت  أنظمة  يف  أي  والصيني،  السوفيايت 
أماکن  اجلنائزية  واملامرسات  املجاالت  تبدو  حيث  االحتواء،  يف  والرغبة  والالمباالة  املعاداة 
مقابر  املوت:  توطني  ˮإعادة  فتناول  الثالث  القسم  أما  اهلوية.  بناء  إعادة  وملحاولة  للمقاومة 
املعارصة  اإلسالمية  املجتمعات  داخل  الکربى  التطورات  ظل  يف  املهجر”  بالد  يف  املسلمني 
مواضع  الختيار  املعقدة  للعمليات  والرمزية  االقتصادية  األبعاد  عىل  الوقوف  خالل  ومن 
الدفن، وملامرسة طقوسها اإلسالمية يف وضعيات االغرتاب. وناقش القسم الرابع يف األخري 
موضوع ˮالتوترات بني املعتقدات واحلکم والذاکرة: مقابر الشيعة اليوم” من خالل نموذجني 
متناقضني ملقابر وأرضحة داخل العامل الشيعي، ويتعلق األمر ببادية جنوب لبنان وبالعاصمة 
اجلنائزي  املجال  املثري ملفهوم االستشهاد يف  السيايس  التوظيف  يبينان کيفية  طهران، واللذان 

واملامرسات الطقوسية ذات الصلة، عقب نزاعات العقود األخرية.  

السياقات  املستمر ومستوياته بني  التفاعل  وتتمحور إشکالية هذا امللف حول درجات 
الدينية والسياسية والذاکرتية. کيف يؤسس التنظيم املادي للمقربة وتقنني املامرسات اجلنائزية 
واملعيش الواعي لزوار املقابر، للنظرة إىل العامل املحسوس والعامل اآلخر؟ لقد تم إعطاء األولوية، 
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يف هذا الصدد، للمعتقدات والتمثالت ذات الصلة بمصري األموات، وللعالقات بني األموات 
واألحياء، وملواقف األحياء من األموات. کام متت املواءمة بني أرثودوکسية اإلسالم وبني واقع 
املعارصة عىل  املجتمعية والسياسية واحلرضية  الديناميات  تؤثر  املامرسات واخلطابات. کيف 
بناء ذواکر وهويات خمتلف  املعتقدات واملامرسات اجلنائزية؟ وکيف تساهم هذه األخرية يف 
املجموعات؟ سعى هذا امللف إىل دراسة ثالث ظواهر ذات أمهية بالغة: املجتمعات اإلسالمية 
اخلاضعة لألنظمة االشرتاکية املعادية للتقاليد الدينية؛ استقرار اجلاليات اإلسالمية خارج دار 
اإلسالم وما واکبه من عوملة هذا الدين؛ ومظاهر التسييس اجلديد لإلسالم يف الفضاء الشيعي 

منذ السبعينيات. إذن ملاذا ختصيص هذا العدد ملوضوع املقابر والقبور يف العوامل اإلسالمية؟

ال غرو أن موقف اإلنسان من املوت شهد تطورا عميقا يف کل املجتمعات اإلنسانية، إذ 
متظهرت ممارسات عمليات الدفن بکل مکان يف شکل واقع اجتامعي شمويل، بالنظر لکوهنا 
والتکنولوجية  واالقتصادية  الثقافية  أبعاده  کل  وتعبئ  برمتها،  ومؤسساته  املجتمع  حترک 
أفراد املجتمع، وتعکس بجالء وترية األشکال  والسياسية والفنية والدينية، وتشد من عضد 
املتغرية للحياة اليومية وللذاکرة والوعي اجلمعيني. والواقع أن املقابر والقبور شکلت منذ زمن 
بعيد قضايا ذات أولوية للعلوم اإلنسانية واالجتامعية والتارخيية. وتقف األنثروبولوجيا يف هذا 
احلقل البحثي عىل الثوابت املتعلقة بالشواهد، وعىل اخلصوصيات املتصلة بأشکال املامرسات 
الطقوسية والدينية. کام جيد فيها األرکيولوجي واملؤرخ وسيلة لتجميع املصادر املادية اخلاصة 
بالتطور السيايس واالقتصادي واألخالقي للمجتمعات. ويمکن للسوسيولوجي والسيايس 
أن يرى من زاويتها خمتلف أوجه التبادالت االقتصادية وعالقات احلکم املتداخلة. أما اجلغرايف 

فيحلل من خالهلا التحوالت والتأقلامت مع املجال وحتديدا ما هيم املدينة احلديثة.

فضاءاهتا  يف  تبنى  التي  األمکنة  إحدى  وبامتياز،  الثقايف،  التاريخ  زاوية  من  املقربة،  تعد 
الذاکرة اجلمعية لألفراد والذاکرة الثقافية للمجتمع. إهنا املجال الذي تتمأسس فيه الذاکرة عرب 
مفارقة التخليد والنسيان. يف حني يدخل الفعل اجلنائزي، من منظور العلوم الدينية، يف إطار 
الفکر واملامرسة الدينيتني، إذ تشهد املقابر والقبور عىل البعد اإليامين والرشعي-القانوين للدين، 
ألهنا ترکز عىل املامرسات الطقوسية ملجتمعات العامل جتاه املعتقدات ذات الصلة بمصري الروح يف 
 )Orthopraxie( اآلخرة، وتعترب مکانا لتشکل وتطبيق مفاهيم األرثودوکسية واألورثوبراکسية
املقابر وحول  الفصل داخل  االبتداعية واهلرطقية. وإمجاال، ال يمکن  يف عالقتها مع غريميها 
القبور بني املادي والرمزي، وبني السيايس والروحي، وهو األمر الذي جيعل العلوم اإلنسانية 
املختلفة املهتمة هبذا النوع من املواضيع، جمربة عىل جتاوز حدودها بغية االنفتاح عىل مقاربات 

متعددة قمينة بالکشف عن أبعاد الفعل اجلنائزي بکل جتلياته الظاهرة واملسترتة.
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اإلسالم،  أن  إىل  بالنظر  األمثل،  النموذج  الصدد  هذا  يف  اإلسالمية  املجتمعات  وتعترب 
بالرغم من تعدد مذاهبه، يقر بأن احلياة الدنيا ما هي يف املحصلة النهائية إال استعدادا لآلخرة، 
ومن ثم يضفى عىل القرب جمموعة من الدالالت الرشعية واألخالقية واألخروية، وحتتل املقربة 
مکانة هامة باعتبارها جماال للتواصل وللتآلف االجتامعيني بمشارکة النساء. لقد کان جمتمع ما 
قبل اإلسالم الذي ضم بني طياته البدو واحلرض، متعددا من حيث األديان والثقافة اجلنائزية 
کام تبني مقربة املعال أو أهل مکة. أما مقربة جنة البقيع باملدينة املنورة، فتشکل أول مکان للدفن 
دفن  عىل  البداية  يف  املسلمون  ودأب  الفردوس.  عىل  تسميته  وحتيل  )ص(،  الرسول  حدده 
بالقرب من  وليس  املدن،  أبواب  بجانب  ثم  احلوارض،  القوم، خارج  علية  باستثناء  موتاهم، 
أماکن العبادة کام هو احلال يف املسيحية. غري أن توسع املدن يف العرصين الوسيط واحلديث، 
املختلفة أسفر عن جتاور بني األحياء واألموات، حيث  الکوارث  املوتى بفعل  وتزايد أعداد 
أضحت املقربة وسيلة للتعبري عن املامرسات االجتامعية املتجذرة يف حياة الناس. بل بلغ األمر 
يف العامل الشيعي أن أنشئت مدن بأکملها، إما حول قرب أو قبور مقدسة، کام هو حال النجف 

وکربالء ومشهد وقم، أو بجوار ويل صويف کام هو شأن قونية برتکيا وماهان بإيران.

واملتصوفة، وللمدافن  األولياء  التارخيية ألرضحة  الدراسات  الکثري من  لقد خصصت 
املشرتکة يف الرشق األوسط يف العاملني السني والشيعي. لکن إىل اليوم، مل تنجز دراسة متعددة 
التخصصات واألبعاد حول املقابر والقبور يف العوامل اإلسالمية املعارصة تسرب أغوار خمتلف 
أصناف املوتى من قبيل األولياء والشهداء واألبطال وعامة الناس...عىل أساس املقارنة بني 
دراسة  إهنا  وباختصار،  والقروية.  احلرضية  األوساط  وبني  والثقافية،  اجلغرافية  الفضاءات 
لدى  والتمثالت  املعتقدات  رکائز  تشخيص  حماولة  املعارصة،  الديناميات  تتبع  عرب  تغيت، 

املسلمني يف هذا الباب.

مفرتق  يف  ˮاملقابر  العمل  لورشة  حصيلة  األصل  يف  يعد  الذي  امللف  هذا  يروم  وعليه 
اجلنائزي  للفعل  بالتأکيد،  جزئية  تظل  نظرة،  تقديم  الدين،”  الدولة،  املجال،  السياسات: 
أنه  ويبدو  الثقايف.  والتاريخ  االجتامعية  والعلوم  اإلسالمولوجيا  مقاربات  بني  جتمع  اليوم، 
الديني  الفعل  يمکن الرتکيز عىل ثالث وجهات نظر غري قابلة للفصل؛ تتعلق األوىل برصد 
هبام  يرتبط  وما  الفردي،  والقدر  العامل  مفهوم  عىل  الضوء  لتسليط  وذلک  للجنازة،  املؤصل 
املرتبطة  السياسية  الرهانات  بتحليل  الثانية  السياقات. وتتصل  بتباين  تتباين  معايري وقيم  من 
جتاوز  عرب  اجلنائزي  للفعل  التارخيية  الديناميات  لفهم  سعيا  وذلک  املقابر،  وبتسيري  بالدفن 
فتحيل  األخرية  أما  املوت.  ثقافة  الديني عن  والشعور  الرشيعة  التي حتملها کل من  الصورة 
باعتباره  الديني  النظام  يمثل  حيث  الذاکراتية،  الرهانات  وعىل  الثقافية،  الذاکرة  مفهوم  عىل 
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مصدرا لإليامن وللترشيع، حاضنة جلميع املامرسات ولکل أماکن الدفن. وتبدو املقابر والقبور 
يف هذا السياق، کواجهة بني عامل األحياء وعامل األموات حمکومة بالقواعد اإلهلية امللزمة. وإذا 
کان القرآن يربط بني الدفن وأفق البعث يوم القيامة، فإن املصادر املکتوبة، من قبيل األحاديث 
النبوية، تلتزم الصمت مثال حيال التواصل بني األموات واألحياء. وقد تکفل الثيولوجيون 
وتقنني  اإليامن  قواعد  بتربير  التيارات  خمتلف  من  واألخالقيون  القانون  وفقهاء  والفالسفة 
املامرسات؛ فمنذ ابن تيمية، مرورا بالوهابية وباملذهب السني احلنبيل اجلديد، متت بشدة إدانة 
إنشاء األرضحة وزيارة القبور املامرسة من طرف الشيعة واملتصوفة. وترمجت هذه املواقف إىل 
أفعال عرب التدمري املکثف، کام حدث مع الوهابيني بمقربة البقيع باملدينة املنورة، ما بني 1806و 
1925. وعىل الرغم من سعي هذا التيار الدعوي لتمثيل األرثودوکسية واألورثوبراکسية، فإن 

العربية  اململکة  باستثناء  اإلسالم،  دار  فضاءات  حارضا يف  زال  األولياء ال  بتقديس  التشبث 
السعودية. 

ال مشاحة أن املقابر والقبور مثلت منذ العهود األوىل لإلسالم رهانات سياسية عظمى 
العرشين،  القرن  وخالل  املتمردة.  أو  اخلاضعة  لألقليات  أو  احلاکمة  للقوى  بالنسبة  سواء 
من  موقف  هلا  اشرتاکية  وأخرى  باحلداثة،  مهتمة  دول  إىل  اإلسالمية  املجتمعات  انقسمت 
الدين، وثالثة تتخذ من اإلسالم مرجعية تقليدية أو إصالحية هلا. وشکل السعي للتحکم يف 
بني  تأرجحت  خمتلفة  سياسية  ملواقف  جماال  والصاحلني  باألولياء  والتشبث  اجلنائزية  التقاليد 
الثورة أو  املنبعثة من  البلدان ذات األنظمة  بالبريوقراطية. ففي  القمع والباتريمونيالية مرورا 
من احلرب، حل جزئيا التقديس السيايس للشهداء بالعواصم حمل تقديس األولياء. ومع تنامي 
النزاعات ذات النعرات الطائفية، حتولت املقابر إىل ساحة للرموز السياسية، بل وأحيانا ساحة 
للمعرکة کام حدث يف وادي السالم يف النجف خالل صيف 2004. غري أن زيارة األولياء ال 
ومايل  وتونس  ليبيا  يف  اجلهادية  السلفية  هتديد  حتت  اإلسالمية  البلدان  بمعظم  متارس  زالت 
الرهانات  هلذه  املثرية  التجليات  بني  ومن  وغريمها.  وباکستان  وأفغانستان  والعراق  وسوريا 
السياسية، وحتى اجليوسياسية، استهالل العودة املظفرة آليات اهلل اخلميني إىل إيران سنة 1979 
اليوم قربه. کام شکل دفن صدام حسني برضيح  بزيارة املقربة الکربى لطهران، حيث يوجد 
العوجة قرب تکريت، مناسبة لزيارات مکثفة من قبل أنصاره، قبل أن يتم تدمري قربه من قبل 
لرفاة أسامة بن  الغامض واملجهول  2014 و2015. ويف األخري، فإن املصري  الدواعش ما بني 
2011، استهدف باألساس حرمان قربه  الدن املغتال من قبل القوات اخلاصة األمريکية سنة 

من التحول إىل مزار ألنصاره.
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لبناء  متميزة  أماکن  الثقايف،  التاريخ  زاوية  من  والقبور  املقابر  اعتربت  املحصلة،  ويف 
يف  القومية  أو  الدينية  للجامعات  السيايس  املخيال  لتشکيل  ومرآة  والثقافية،  اجلمعية  الذاکرة 
العامل اإلسالمي، إذ تعد املدن املقدسة أو العتبات يف املجال الشيعي، والتي حتتضن أرضحة 
األئمة وأقربائهم، فضاءات لبناء اهلوية اجلمعية من خالل التخليد املستمر. وينطبق األمر ذاته، 
ويتعلق  أتباعهم.  وقبور  األولياء  لقبور  زيارات  من  به  يتصل  وما  التصوف  عىل  ما،  حد  إىل 
بام  الدينية والسياسية،  األبعاد  بينها وبني  الفصل  بأي حال  احتفالية ال يمکن  األمر بمواقف 
أن الدين يوجد يف قلب اهلوية اجلمعية، وبام أن الذاکرة بشکل عام، تبنى من قبل السلطة أو 
من قبل نقيضها. وهکذا فإن تدبري املقابر وزيارهتا يسامهان يف بناء اهلويات الوطنية احلديثة. 
االقتصادية  السياسية واالستثامرات  النزاعات  اليوم  التخليد يف طياهتا  ثم ختفي أشکال  ومن 
والتحوالت احلرضية التي تشهدها األماکن املقدسة اخلاصة باإلسالمني السني والشيعي، کام 
هو حال مکة واملدينة والنجف. ويفرس هذا البعد ملاذا ال تعکس القيمة الرمزية املنسوبة للقبور 
التطورات  عىل  امللف  هذا  يؤکد  وأخريا  فحسب؟  الديني  اإليامن  قداستها،  درجة  بمختلف 
السياسية واملجتمعية للعرص احلديث، وعىل الدور املحوري للمقابر والقبور يف قضايا التخليد. 

ومع ذلک، فمن بني ثغرات هذا امللف املتعدد التخصصات واملجاالت التي أشار إليها 
إفريقيا  يف  اجلنائزي  بالفعل  املتعلقة  املسامهات  إدراج  من  متکنهم  عدم  نذکر  عليه،  املرشفون 
هلا.  قادمة  أعداد  بتخصيص  وعدوا  والتي  والبلقان،  وترکيا  واملغارب  الصحراء  جنوب 
املوت يف  علمنة  من  الغربية  املجتمعات  فيه  الذي متکنت  الوقت  أنه يف  إىل  امللف  خلص  کام 
تتبنى اإلسالم کدين رسمي للدولة أم  التي  الدولة احلديثة، فإن املجتمعات اإلسالمية  إطار 
التي ختول لکل شخص مهام  املامرسات والطقوس واملعتقدات  بنفس  ال، ال زالت متمسکة 
اإلسالمية  للمجتمعات  اجلنائزية  الثقافة  أيضا  وحتيل  اجلنائزي.  الطقس  يف  احلق  قدره  کان 
املتحدرة من التجربة التارخيية بکل ديناميتها، عىل الطابع النسبي واملرن ملفاهيم األرثودوکسية 
الفعل  يف  التحکم  يبقى  ثم  ومن  وممرکزة.  موحدة  دينية  سلطة  غياب  يف  واألورثوبراکسية، 
اجلنائزي رهانا رضوريا إلضفاء الرشعية عىل مواقف املجموعات املعنية. لکن مع ذلک يبقى 
للفعل اجلنائزي الرسمي أو الشعبي دورا رئيسيا يف رسم مرآة املجتمعات اإلسالمية ويف بناء 
الذواکر الفردية واجلمعية، عرب االهتامم بالربط بني ذکريات املايض السحيق ومشاکل احلارض 

وانتظارات املستقبل يف الدنيا واآلخرة. 

حممد جادور
جامعة حممد اخلامس بالرباط

املغرب


