
الشكال الدينية ببالد املغرب القديممختصر ل  

 عناصر املوضوع:

) الطوطمية...( ألاولىاملقدسات  :أوال  

وافدة( أخرى معبودات  -الرومانية -املحلية -ثانيا: املعبودات الوثنية) القرطاجية  

  :ألاولىاملقدسات 

ها ترض ى
ّ
 علم الانسان منذ العصور القديمة بوجود قوة خفية يجب كسب عطفها، واتقاء شّرها لعل

على املعلومات القليلة املستخلصة من النصوص الكالسيكية،  ألاولىدراسة هذه املقدسات عنه، وتعتمد 

فكرة عنها، ويمكن اكتشاف رواسبها في التاريخ  إعطاءومن بعض املخلفات الاثرية، التي تساعد على 

 الاجتماعي طوال الفترات التاريخية، وحتى الوقت الحاضر.

ببالد املغرب القديم بالظواهر الطبيعية والكونية كالحجارة، والجبال،  ألاولىعض املقدسات ارتبطت ب

جانب الحيوانات، منها التي حّرم قتلها، واصطلح على إلى والشمس، والقمر،  ،وألاشجارواملغارات، واملاء، 

 اد بها.نحو الاعتق أنداكالتي وجهت سلوك البشر  هذه املقدسات بالطوطمية

 تقديس الظواهر الطبيعية:

يعد تقديسها انعكاسا لنظرة السكان للطبيعة ومكوناتها، فاعتقدوا بوجود مجموعة من القوى الخفية 

التي تتحكم  في هذه الظواهر، وتقدر على حمايتهم من مختلف الاخطار، ولذلك وجب تقديسها، والتقرب 

فرد لإخالصهم لها، وللتخفيف من غضبها حتى تضمن السالمة لإليها بتقديم القرابين للتعبير  عن 

وأسرته، وحتى ممتلكاته. وكان يتطلب الاعتقاد القيام بطقوس ال تزال بعض من رواسبها قائمة حتى 

 الوقت الحاضر.

طلى بالزيت، أو اعتقد 
ُ
سكان بالد املغرب القديم على أن الحجارة تشفي املريض، واملرأة العاقر، فكانت ت

املوجود بداخلها، وملنعه من الخروج منها، واعتقدوا انها تمتلك روحا  الدم للحفاظ على املقدس

لت املغارة مكانا طبيعيا للعبادة، فاعتقد بوجود قوة خفية تسكنهكالحيوان
ّ
ى حماية ا، وقادرة عل. كما شك

، أو من أذى الانسان، وكان يعتقد أن التوغل  بداخلها سيقربهم من الانسان من التقلبات الطبيعية

 إلاله.

تقديسا من سكان بالد املغرب القديم، لذلك بنيت على قممها  ألاخرى هذا ولقيت قمم الجبال هي 

أن جبال ألاطلس كانت تلمع ليال بألف ضوء، فكانت  املعابد، ويشير املؤرخ الروماني " بلينوس الكبير"



سندا للسماء، مما يدل على ان هذه الجبال كان لها التقديس بين السكان، وتواصل اعتقادهم فيها، 

 الذين كانت لهم عادة تسلق الجبال يستشف انه ان يذم معصريه" أوغسطين"  حيياملس الاسقف كتابات

 لالقتراب من الاله.

، والعيون، والوديان، واقترن هذا التقديس كاألمطارقّدس سكان بالد املغرب القديم املاء، ومصادره 

وازداد تقديسهم  خاصة. لإلنسانالزراعية، أو عند الانجاب بالنسبة  ألارضبالخصوبة، سواء خصوبة 

م بوجود أرواح تسكنه، وقادرة على التحكم في جيرانها او جفافها، وفي إليمانه لهذا العنصر الحيوي 

موجودة باملاء  وأخرى  ،ألارضاعتقادهم أّن سّر  نمو الزرع ال يتم إال بواسطة قوة خفية تسكن باطن 

يجب التزاوج بينهما، وبعد ان يحدث ذلك، ينتج الاخصاب. وال تزال تمارس طقوسا بغية سقوط املطر 

لّبس بقطع من القماش، وتحمل في موكب 
ُ
بالعديد من قرى بالد املغرب القديم واملعروفة بالدمية التي ت

 ..أنزار..."....نزار.أُيرّدُد فيها عبارات " ... 

مكانها إالشريرة، وب ألارواحفاعتقدوا أنها تحتضن  ،ألاشجارأقبل سكان بالد املغرب القديم على تقديس 

ن أ " أرنوب" الروماني، ضر الانسان، واستمرت طقوس تقديسها حتى القرن الرابع امليالدي، ويذكرأن ت

 وحّرم قطعها، وتحاط بالقرابين. .بأغصانها شقطعا من القمابالد املغرب القديم كانوا يربطون سكان 

ات التي عرفها سكان املنطقة، قّدمت لها القرابين الحيوانية، كانت تقديس الشمس والقمر من املعتقد

: " .... يقطع جزء من اذن القربان، ثم التي يذكر ضمنهااملؤرخ " هيرودوت" هذا الشأن وردت رواية  فيو

لوى رقبته نحو الخلف، وبقذف جزء منه 
ُ
 " وأشارمن وراء الكتف..." ) يقصد كتف صاحب القربان(. ت

ابن خلدون" عندما تطرق لسكان بالد املغرب القديم قائال: " .... كان من بينهم من تهّود ومن تنّصر، وكان 

 آخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر...".

  الحيوانات:تقديس 

التي عنيت بهذا التقديس مثلما تبينه املخلفات الاثرية ) الرسومات  كان الكبش من اهم الحيوانات

 ،.كما لقي الثعبان تقديسا املنقوشة( على الصخور باملناطق الصحراوية ) العصر الحجري الحديث(

 مانية(.ويستمر تقديسها حثى الفترات املتأخرة من العصور القديمة) الفترة الرو 

 :الوثنية ) املعبودات(آلالهةثانيا 

إلى لفسيفساء( ا -املسكوكات -املصابيح -بقايا املعابد -النصب الجنائزية -تشير املعطيات الاثرية) النقوش

 .على وجود معبودات انتشرت عبادتها بين سكان بالد املغرب القديمجانب املصادر الكالسيكية، 



بعد ان أصبحت قرطاجة تتحكم في الحوض الغربي للبحر ألابيض املتوسط، أصبح لها آلهة، ومعتقدات 

 اقع اثرية ببالد املغرب القديم نذكر منو من أشهر املعبودات التي خلفت لنا بقايا أثرية بعدة مو دينية، 

 :بينها

إله  ،وألايام: إله السماء، والزمن، والعالم، يسكن الفضاء، ويحكم الفصول،  بعل آمون""  -

 من " بعل" بمعنى السّيد،ويتركب اسمه وموالها، يسهر على سالمتها وسالمة ساكنيها،  املدينة

سّيد املبخر، او سّيد نار الجمر،  أخرى مون" الذي يعني تارة جبل ) امانوس ( بلبنان، وتارة آو"

  على املبخرة.خر قد يعني املعبد نفسه الذي يحتوي آوفي تفسير 

تعتبر قرينة " بعل آمون"، تظهر في شكل مثلث، تعلوه دائرة، يفصلهما خطا ينتهي  ":تانيت"  -

ى لر على حياة وممتلكات السكان، وتعمل ع. من وظائفه انها كانت تسهألاعلىبتعقيف صغير نحو 

 ونس(.كركوان بت -) ينظر موقع قرطاجةم في التناسلكوتكاثر املاشية، وتتح ،ألاراض يتخصيب 

 املعبودات املحلية: -

 نكتفي بذكر اشهرها: -

 ولتفاصير أكثر تراجع سجالت النقوش, (Dii Maurici، والالهة املحلة)  ( Dii Patri  )إلاباءلهة آ

 ، والتكاثر....، إضافة للمعبودةاملخّصب للحقول  ألاكبرأيضا عبادة " ساترنوس": الاله عرفوا و 

 وترعى الحيوان، وإلهة املطر. ،وألارضلسماء كاليستيس" قرينة " ساترنوس"، التي تحكما"

 املعبودات الرومانية:

احب الاحتالل الروماني لبالد املغرب القديم انتشار ملعبودات وثنية رومانية التي جلبها التجار، ص

 والاداريون، والعسكريون,

وحتى  ،يبية عن سجل متنوع لهذه املعبودات بمختلف التجمعات السكانيةكشفت التقارير التنق

 الكهنوتي. لسلكها

ومن جملة هذه املعبودات: " جونو: حامية النساء"، ونشكل مع املعبودات " جوبيتر" و" مينارفا" 

اتح مارس فمعبد كل مدينة(. وكانت تقام لها احتفاالت في ال علىالثالثية الكابيتولية ) التي تشرف 

 من كل سنة.

 املعبود " ماركوريوس" إله التجارة والتجار.

 املعبودة " فرتونا" إلهة الحظ.



 عبادة الامبراطور:

أصبحت عبادته  في نظر السلطة الرومانية من اهم الشعائر الدينية، والتي اصبح القانون يعاقب 

الذي استطاع بواسطتها أن يخلق وس" من لم يلتزم بها، ويعزى انتشارها إلى عهد الامبراطور " أوغسط

فكانت الوسيلة الوحيدة  ،ألاطرافالرومانية املترامية  إلامبراطوريةصلة بين مختلف مقاطعات 

واملتينة لتحقيق ما سّمه بالسلم الروماني، فعّمت كل الطبقات الاجتماعية، واصبح لها سلكا كهنوتيا، 

أمام الامبراطور على حسن سير  ألاول لس اعلى للكّهان، يراسه كبير الكهنة املسؤول يتكون من مج

هذه العبادة، وشعائرها، والاحتفاالت التي كانت تقام تقديسا لإلمبراطور، وإقامة املأدوبات، 

 واملهرجانات.

 :أخرى معبودات 

عرف سكان املعرب القديم معتقدات الوافدين آلاخري الذين جلبوا معهم معبوداتهم، منها على 

 سبيل الذكر ال الحصر:

، واملعبود الاغريقي" أبولو" إله الصحة ." حامية الخيول والاصطبالتااملعبودات الكلتية، مثل " إيبون

واملجاري املائية. و"  الوديان ونس" إله" نبتو" باخوس" الاغريقي معبود الخمر والنشوة، والاغريقي

لتفاصيل اكثر حول كل والاغريقي" بانوس"راعي القطيع..... هرقل" الاغريقي، إله الزراعة والحرب، 

 املوضوع يراجع:

 محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية.......

 محمد حسين فنطر ، الفينيقيون بناة املتوسط......

 محمد الصغير غانم، اململكة النوميدية......

C. Salles, l’Antiquité  Romaine…….. 

J. Scheid, la religion Romaine…… 

R. Turcan, Rome et ses Dieux ….. 

M . Besson , Le Totémisme……. 

 

 



 


