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  ملخص:

الـيت تقـدم لنـا صـورا ميكـن  البقايا املاديةاال من خالل  القدميمن الصعب معرفة معتقدات االنسان        
ــــب الفكــــري لإلنســــان،  ــــاء اجلان ــــا بواســــطتها اعــــادة بن ــــة ورســــومات األطلــــس لن خاصــــة االنصــــاب النذري

والــيت محلــت يف طياــا الكثــري مــن الــدالالت العقائديــة  الصــحراوي والتاســيلي نــاجر بالصــحراء الكــربى،
عوب الســحر والعلــم والــدين عنــد الشــيف كتابــه "يبــدد  مالينوفســكىفـــاملتخصص بالــدين البــدائي ،  والدينيــة

" اخلرافة اليت التصقت باإلنسان البدائي، وتصفه باالفتقار إىل الدين واألخالق والعلم، فهو يقـول البدائية
ال يوجد أناس مهما كانوا بدائيين دون دين وسحر، كما يجب أن نضيف على الفور أنـه ال توجـد   يف مستهل حبثـه :" 

 ال اليت بوانِ اجل من الروحي جلانبا يعد"، إذن إلى العلمى النزعة العلمية، أو أية أجناس بدائية تفتقر سواء إل
االنسـان  تطـورل ةكسـا ع ةمـرآ و يعتـربفُهـ ،القـدمي اإلنسـانِ  حضـارة هعنـد دراسـتِ  اغفاهلـإ باحـثٍ  يأل كـنميُ 

 القلـــبِ  وانطـــواء الـــدين، أســـاس علـــى هـــذا اجلانـــب القـــائم؛ والفكريـــةِ  ه الروحيـــةِ نشـــاطاتِ  بُ يســـتقطِ  لٌ وجمـــا
القـــدمي اذا أمهلنـــا دراســـة ديانتـــه، وال  لـــذلك ال ميكننـــا فهـــم االنســـانِ ، وشـــدةٍ  رخـــاءٍ  يف لـــهه وجلوئـــ للمعبـــود

  .الدينية  اتهومؤسسَ  آهلتها، اذا جتاهلنا حضارة ما استيعابا تامً  ربى يف تاريخِ ل الكُ املراحِ  ميكننا استيعابِ 
مــن أهــم املنــاطق الــيت اســتقر فيهــا االنســان يف الفــرتات التارخييــة القدميــة،  املغــرب القــدميتعــد منطقــة      

هـو املعيـار الرئيسـي  الـدينفقـد كانـت الظـروف املناخيـة مواتيـة السـتقرار االنسـان وازدهـار احلضـارة، وألن 
 القـــدامى وصـــلوا اىل درجـــةاملغاربـــة علـــى اعتبـــار أن  و البشـــري لتطـــور اتمعـــات كونـــه نتـــاج تفتـــق الـــذهن

نصـبهم مـن االنـذار بقايـا من التطور، فقد سجلوا معتقـدام وأفكـارهم وكـل تفاصـيل حيـام علـى  مهمة
والــيت  الصــحراوي لألطلــس الغربيــة املرتفعــات مشــارف مــن الشــرق إىل اثارهــا امتــدتالــيت  والنصــب

اننــا امــام البــدايات األوىل لتشــكل الفكــر إذن   ،أصــبحت اليــوم تشــكل متحفــا طبيعيــا علــى اهلــواء الطلــق
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الديين فهذا احلس الطبيعي يكتنفه يف حقيقة األمر بعد روحي عنـدما شـعر االنسـان بضـعفه أمـام الطبيعـة 
مث جسـدها يف رسـوماته هـا احليوانيـة منهـا، فقدسـها وهاـا وتقـرب الي ، خاصـةها من حياة وقوىنمبا يسك
    حىت يدرء شرها أو ينتفع خبريها حسب ما اعتقد. اجلدارية

	�א���א��������:�)Zoolâtrie(� �
الـيت مـر ـا الفكـر الـديين االنسـاين من أهم املراحـل الدينيـة  (Totémisme)املرحلة الطوطمية  تعترب     

حيـواني أو نبـاتي أو جمـاد     عقيدة مبينة على أصـلٍ هي نظام أو « : ،وقد عّرفهـا الباحـث وايف عبـد اهللا بقولـه
أكـل  لبه ،فال يBهم وأنهم من صBدون انه خالقBها ،ويعتقEأفرادE ا يعرف به جميعBا االهيا لها ،ولقًبه العشيرة رمًزخذْت،ات>;

B(أما سيغموند فرويـد  ،)1( »وال يتأذْى قتْلوال يFreud-(S نظام ينوب « :فيعـرف الطوطميـة بقولـه B منـاب 

Eالدين Eلدى بعض االقوام EالبEية ،تمثل أساًسدائB2(» ...ناك أيضا النباتات والجماداتا بالحيوانات ولكن ه(.  

وكان لكل فرد لـدى الشـعوب البدائيـة طـوطٌم خـاٌص أو روٌح مفضـلة لديـه، ُمسيـت بـالروِح احلارسـة،       
تــل أو يُؤكــل، إال يف ُمناســباٍت طقوســيٍة واختــذت يف غالــب االحيــان شــكالً حيوانيــا حيــرم أن ُيصــطاد أو يُق

  ، وعادة ما ُحيمل جزٌء منه يف شكل متيمٍة للِحماية كريشة أو خملب أو ناْب.)3(نادرة
و يرمز اىل الطوطم برسم معني أو بشكل هندسي أو جمموعـة مـن اخلطـوط أو جلـد حيـوان أو وشـم      

  .)4(خاص
جتمــع الطــوطمي فيقــوم علــى اســاِس      

ُ
القبيلــة ألنــه رمــٌز هلــا، وقوُــا مســتمدة مــن الــروِح املقدســة أمــا امل

جتمعاِت وَمشَْت طوطَمها علـى اْجسـاد افرادهـا علـى أمـل اُحلصـول علـى محايـة 
ُ
للطوطم، وكثٌري من هذه امل

؛كما جيعل االنسان من طبيعة طوطمية ويضفي عليه قدسية الطوطم املوشوم، فالعالقة بـني أفـراد )5(أكرب
وطمها ليسـت عالقـة عبـادة اهلـة فقـط، بـل هـي عالقـة أقربـاء تـربطهم بعظهـم بـبعض وشـيجة ط العشرية و

  .)6(الدم وحلمة النسب الوثيق
لإلشــارِة اىل عبــاداٍت طوطميــة منظمــة ،وســيد الدببــة  ،أطلــق البــاِحثون ُمصــطلحات ســيد احليوانــات      

  .)7( يف َمغاور ِجبال األلب األوروبية
ســرة كــان حيــث أن رب األ ســرة،ول هلــذا التقــديس هــو األمــن البــاحثني ان املنشــأ األيعتقــد الكثــري و      

مـر بعـد مـرور الـزمن مث تطور األ س عليها،أب القوة والبرهب ألنه صاحِ وكان يُ ، رتم لكفالته هلاجيب أن حيُ 
ة وبـأس تفـوق رأوا فيها قـو ، و )8(مزِجت بني ما يُرهب ويُرعب وُيسحر ميطة ِ وى أخرى حمُ قُ أفرادها  فعبد

 احليـة وغريهـا مـن الكائنـاتِ  تلـك احليوانـاتِ  مـا أحـاط ـم مـن وىكانت أهم هـذه الُقـ،قوة وبأس عائلهم
  نُفوِسهم.دسية يف من الرهبة والقُ  فجعلوا هلا نوعاً 

 ومــن بـــني مـــا ِقيـــل عـــن تقـــديس االنســـاِن البــدائي للحيـــوان، مـــا خلصـــه عبـــد العزيـــز صـــاحل يف قولـــه:       

 : ويـرى أنـه، )9(» هي: المصادفة الرهبة والرغبة وتقديس االنسان للحيوان كان مبعثه ثالثة عوامل رئيسية،...«

عن طريق المصادفة يكتسب الحيوان صفة تميزه عن باقي جنسه ،وربما ترتبط  بمسكن الحيوان حيـث يكـون فيـه أو    «
بالحيوان المقيم بجانب تلـك المنطقـة التـي ظهـر     بالقرب منه شيء مبارك ينفع الناس ،وسرعان ما تلحق تلك الصفة 

أما بالنسبة لعاملي الرهبة والرغبة، فيذكر عبد العزيز صـاحل أن هـذين العـاملني كانـا مـن أهـم ، »فيها الخير
  .)10( »فالرهبة تشير الى اتقاء الشر ،والرغبة الى رغبةE النفعE واالستفادة من الخير « االثار يف عقيدة احليوان
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ـــه االوىل حمُ        ـــورِ  اطـــا بـــأنواع خمتلفـــة مـــن احليوانـــاتِ واالنســـان املغـــريب القـــدمي عـــاش يف بيئت ـــة والطي  الربي
عور الغريـــزي فتملكـــه ذلــك الُشــ بدائيــة، ا وهـــو ال ميلــك اال أدواتٍ امــام قوِــ الــيت وقــف ضـــعيفاً  الكاســرة،

،كما قـــد  يفتقـــر إليهـــا هـــو نفســـهالـــيت العاديـــة ورأى أن يقدُســها خوفـــا منها،كمـــا أنـــه أعجـــب بقوـــا غـــريِ 
 .)11(يكون تقديسه لتلك احليوانات دئة هلا ودرءا لشرها، أو ضمانا لوفرة الكساء أو الغذاء

وقد أورد املؤرخون أسباباً أُخرى تفسر هذا التقـديس، منهـا ان املغـاريب القـدمي شـعر بنـوع مـن احلُـب       
تقدمـه لـه مـن خــرياٍت متنوعـة كاأللبـان واللحـوم واجلُلـود الــيت  اخلفـي اجتـاه تلـك القـوى احليوانيـة بســبب مـا 

  كان يف أمس احلاجة اليها، وأعترب ذلك رمزا خفيا للحب فمنحها قدسية بقدر موازي ملا جتود عليه.
كما أن بعًضا من تلك احليواناِت اليت عاشت جبوار االنسان املغـاريب القـدمي، قـد الـتمس فيهـا نوعـاً       

لتميز،كُحنــو البقــرة علــى وليــِدها وقــدرة الكــبش والثــور علــى االخصــاب املتتــابع، فنظــر اليهــا خاصــاً مــن ا
  نظرة خاصة ربطها بقوة خفية تسكنها.

وقد أُشري أيضـا اىل أن التقـديَس كـان موجهـا لـروح االلـه الـيت تسـُكن احليـوان، أي أن املغـاريب القـدمي      
منه وسيطا لإلله الـذي قطـن هـذا احليـوان وجتلـت فيـه قدرتـه اخلالقـة  ، واّمنا جَعلَ )12(مل يعبد احليوان لذاتِه

الحجر المقدس والشجرة المقدسة لم يعبدا بصفتهما تلك ،وانهما ليسا   « :،ويف هذا الصدد يقـول مارسـيا اليـاد 
الكـائن  موضوع عبادة بالفعل النهما تجليان ،وانما النهما يظهـران شـيئا مـا لـيس هـو حجـر وال شـجرة ،وإنمـا         

ومن هنا فإن االعتقاد الساذج بأن الطوطمية هي نوع من عبادة احليوان هـو اعتقـاٌد بعيـٌد ، )13(» المطلق
بالكتابـــات املتعجلـــة الـــيت قـــدمت اىل اجلمهـــور لتعريفـــه الطوطميـــة  فـــراس الســـواحعـــن واقـــع االمـــور، بـــرره  

بكرة الكتشافَها
ُ
  .)14(خالل الفرتاِت امل

       خللــق حيوانــات هجينــة نصــف انســانية ونصــف  هِ أن املغــاريب القــدمي اســتعان مبخيلِتــكر واجلــدير بالــذ
حيواناتــه املقدســة وبــني الشــكل الــذي ختيلــه ألهلتــه، فأنتجــت خميلتــه صــورة هجينــة بــني  تحيوانيــة، ربطــ

هــا احليوانيــة حتــت امسائِ  س تلــك احليوانــاتِ ،كمــا أنــه مل يقــد )15(صــف حيوانيــةأســطورية نصــف انســانية ونِ 
لكنــه مســاه  هِ  عنــد تقديِســفلــم يطلــق علــى الكــبش امســه احليــواِين  ولكنــه قدســها حتــت امســاء اخــرى، الوىل،ا
    ."جرزيلي "" ونفس الشيء بالنسبة للثور الذي مسُ امون"
 

cccc@@@@@M@M@M@M  ŠìrÛa@÷í‡Ôm@ : 

، حيـــث وجــدت صـــوره بـــني أوىل العصــورِ   ا األوىل إىل أقـــدمِ صــوهلِ تقـــديس الثــور ترجـــع يف أُ  إن ظــاهرةَ      
 32.000(إىل مـــا بـــني  عُ ترِجـــ األوربيـــة، والـــيت  هـــوفِ يـــد اإلنســـان يف الكُ  اإلنتاجـــات الفنيـــة الـــيت خطتهـــا 

  .)16(يالدقبل املِ  سنةٍ  )10.000و
 

 الثـــور، ففـــي مصـــر اقـــرتن القـــدميِ  مـــن العـــاملِ  خمتلفـــةٍ  يف حضـــاراتٍ  كمـــا انتشـــر تقـــديس الثـــور واالبقـــار    
عديـدة عـن  بأثارٍ * )Karma(ي النيل تزخر ثقافة كرمة وادِ  جنوبِ ، و يف )Apis( )17( "ابيس" باإلهلة

يف االلـف العاشـر قبـل املـيالد   ،كما جنـد أن إنسـان األناضـول ومنطقـة الفـرات )18(تقديس االبقار والثريان
  )(ا
	� ا���� مسكنه، أو يزينه ا. كان حيرص على دفن قرون الثور يف 
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تتواجد بأعداد كبرية جدا، وما يدعم ذلـك هـو   والثريانُ  أما يف بالد املغرب القدمي فقد كانت االبقارُ      
ور وأوالد ور والقُصـــوجببـــال عُمـــ )19(الصـــخرية بالتاســـيلي ازجـــر ســـومِ الرُ  كثـــرة مشـــاهد قطعاـــا يف حمطـــاتِ 

كمــا دلــت  ،)20(كبــري  احــرتامٍ وحي بــأن هــذه احليــوان كانــت حمــل يُــ ي، علــى حنــوٍ الصــحراوِ  ل بــاألطلسِ نائِــ
مــن املشــاهد املرســومة %13الــوهراين أن  خرية يف اجلنــوبِ ســوم الصــالرُ  بعــض االحصــائيات عــن حيوانــاتِ 

  )ا���ر (أ
	�، وهو ما يبني أمهيتها الِدينية عند راِمسِها.)21(بقارأمتثل ثريان و 
املقدســـة خاصـــة بـــاملالجئ  نِ مـــاكِ األ يف بعـــضِ  كمـــا عثـــر علـــى صـــور ومتاثيـــل صـــغرية  يف شـــكل ثـــورٍ      

العظميـة ألبقـار  لِ غرب اليزي وجدت العديد مـن اهلياكِـ )Mankhor(ففي منخور والكهوف الصخرية،
ـــــدل علـــــى أـــــا أحيطـــــت بعنايـــــة خاصـــــة ـــــة بطريقـــــة ت ، وجنـــــد مثـــــال اخـــــر يف منطقـــــة تـــــازروق )22(مدفون

)Taserouk(  ــا تتنـــاثر متاثيـــل صـــغرية  يف اهلقــار حيـــث احتـــوى املكـــان علــى حجـــارة جممعـــةبعنايـــة وبقر
كمــــا احتــــوت مشــــاهد صــــخرية راقصــــني يــــدورون حــــول بقــــرٍة يف جــــو ،)23(حجريــــة إضــــافة اىل رأس ثــــور

أ
	�� (.)24(واعتـربت حيوانـات مؤهلـة احتفايل، وهو ما فسر علـى أنـه تعبـري عـن طقـوٍس لتقـديِس األبقـار

  )ا���رة
مــع مــا وجــد هلــا مــن متاثيــل حجريــة صــغرية فإننــا نفــِرتُض وجــود وإذا ربطنــا بــني رســوم الثــريان واالبقــار    

  .)Néolithique( )25( تقديٍس خاص منذ العصر احلجري احلديث
ـــه اجلســـدية و       ـــهقو  وأشـــار املؤرخـــون أن ســـبب تقـــديِس الثـــور هـــو قوت أي القـــدرة علـــى   اإلخصـــائية ت

،كمــا ربطــه املغاربــة القــدماء أيضــا )26(الطبيعــة  منوذجــا للعنصــر املــذكر يف وهــو مــا جعلــه التكــاثر والتوالــد، 
 ه أثـنـــــاء العصــــرِ عبادتُــــ وانتشــــرتْ  اإللــــه األب، علــــى مــــر الزمــــانِ  وأصــــبحَ ، )28(بظــــاهريت اِإلعصــــار واملطــــر

 األبـيضِ  البحـرِ  يين يف حـوضِ الـد  كرِ على الفِ  تامة  سيطرةَ  ونز إىل أن سيطرتْ وعصر الربُ  احلجري احلديث  
 
ُ
  .توسطامل

وان الليبيين الذين كان غـذاؤهم اللحـوم   ...« :فيقـول و حيدثنا هريودوت عن تقديس الليبيني للبقـرة،      

»  لحم البقرة لذات االسباب الذي يمتنع من أجله المصـريون  ال يمسون كانواوشرابهم االلبان ،
وربـط ذلـك   ،)29(

شكل امرأة حتمل بني قرنيها قرص الشمس املقـدس، ويف موضـع " اليت جسدت يف إيزيسباإلهلة املصرية "
)30(» .. الخنازير إن الليبيين من مصر الى بحيرة تريتون ال يلمسون لحم االبقار وال يربون « :آخر يقول

 .   

 الـوالدة إىل يرِمـزُ  الشـهرية بدورتِـهِ  كـان الـذي خاصة بـالقمر، و الكواِكبِ  بتقديسِ  الثورُ  كما ارتبط        
 .)31( والنمو واخلصوبة املتجددة

ـــــــلاىل االلـــــــه الثـــــــور " أشـــــــار املؤرخـــــــونو        ـــــــل" أو "قورزي يف بعـــــــٍض مـــــــن النقـــــــوش  )Gourzil(" جرزي
، )33(ببقــرة آمــونوهــذا االلــه  حســب األســاِطِري الليبيــة القدميــة نــاِتٌج عــن زواج االلــه الكبــري  ، )32(القدميــة

 )Ierna(اىل قبيلـــة تســـكن يف اقلـــيم الســـريت ووصـــف أمريهـــا ايرنـــا  )Corippus(فقـــد أشـــار كوريبـــوس 
بكــاهن االلــه قورزيــل، وبــني أن هــذه القبيلــة كانــت تضــع ثورهــا املقــدس يف مقدمــِة اجلــيِش كقائــٍد وكممثــل 

، لكننا ال منلك أي تفاٍصيل حول املراٍسيٍم الدينية اليت أُقيمت لـه، وال حـول الطُـرق الـيت )34(لإلله قورزيل
  .)35(اعتمدها الليبيون يف طلِب حاجاِم أو التقرِب منه
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إىل القـرن احلـادي عشـر  وقد استمر املغاربُة يقدسـون الثُـريان اىل الفـرتِة الرومانِيـِة واإلسـالمية  وصـوالً       
صـنعت اهلـا للميالد، فقد أشار الَبْكرِي اىل تأليه الثور عند قبيلة َلَواتة الليبية قُـرب طـرابلس، فهـذه القبيلـة 

وبــــني أن الُســــكان يف املنــــاطق  )Gorza( "قــــورزاحجريــــا يف صــــورة ثــــور ووضــــعته علــــى هضــــبة تســــمى "
جاورة حيجون اليه بانتظام، وُهـم حـاملني ُخمتلـف القـرابني واهلـدايا، كمـا اـم يتضـرُعون اىل ذلـك الصـنم 

ُ
امل

  .)36(طلًبا للربكة أو الشفاِء من األمراض
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@lM@÷í‡Ôm@”jØÛa:   

َحِظيــت الكبــاُش يف املغــرب القــدمي علــى أمهيــٍة وقداســٍة كبــريٍة، حيــث أدرك املغــريب القــدمي مــا حليــوان      
الكـــبٍش مـــن مقـــدرة فائٍَقـــة يف التناُســـِل، لـــذا رُبـــط بينـــه وبـــني اُخلُصـــوبة والبعـــث، لـــذك هـــو يـــأِيت علـــى رأِس 

 جيــد مشــاِل افريقيــا  يف املنتشــرة صــخريةال والُنقــوشِ  فالــدارس للرســوماحليوانــاٍت الــيت قدســها املغــاريب القــدمي، 
  )ا���رة( .)37(كرويا شكالً  رأِسها على حتِملُ   اليت للكباش غريباً  تكراراً  هناك أن

 عصـور  إىل تعـود و منطقة اجلنوب الوهراين من أهم املناطق اليت عثر على رسوم للكبـاش فيهـا، والـيت     
سـيدي و  احلسبية خنق اهلالل وضيعة احلمري وقرب البيض، و ) بوعالم زناقة، خاصة بـ() 38(التاريخ قبل ما

، وبــآفُلوا بــاألغواط، ومبنــاطق الشــرق القســنطيين مثــل خنقــة )39(عــني الناقــة وزكــار جنــوب اجللفــةبــوبكر ب
، )41(، وحمطــاِت الُنقـوِش الواقعــة غـرب تيــارت)40(وبـالقرب مــن سـدراته واخلـروب بوحجـار وكهـف تســغنه

، )42(وحرصــهم علــى نقلهــا أينمــا حلــوا للكبــاشاملغاربــة القــدماء وهــي مشــاهد تبــني ســعة انتشــار تقــديس 
  .)43(حىت أن فنطر رأى أنه كان لُكِل قبيلة كبٌش مقدٌس خاص ا 

فـوق رأسـه مشـدود يربطـه علـى  )calotteقلنسـوة (ويف معظم املشاهد جنـد هـذا احليـوان مزينـا بقـرص     
،كمــا )..ةانظــر الصــور ،()44(مســتوى الرقبــة، وختــرج منهــا العديــد مــن الزوائــد كــالريش واألغصــان الصــغرية

ظهـر يف الكثــري مـن املشــاهد يف وضـعية دينيــة وجبانبـه انســان رافـع يديــه مثلمـا هــو يف مشـهد حمطــة بوعــامل 
  )( .)45(وعني الناقة 

 ذو الكـبش" أطلـَق عليـه املختصـون اسـم و والدراسـات، االهتمامـاتِ  مـن بـالكثري الكـبش هذا حظي    
حيــث أكــد أــا تعــرب عــن  كــامبسوأول مــن أهــتم ــذه النقــوش هــو ،)  Bélier à  sphéroïde( اهلالــة"

الكــبُش هــذا رف ُعــكمــا ،  )46( اهلهــم مــن خــالل اهلالــة احتفــال ديــين خــاص بالرعــاة الــذين حــاولوا متثيــل
وهــو املــاء،  االمازيِغيــة اللهجــاتِ  مجيــع يف تعــِين " الــيت أمــانمــن " مشــتقٌ  ، وامســهُ )Ammon( بــآمون أيضــا

، و ربط العديـد مـن )47( (le grand dieu)حسب تعِبري االستاذ حاِرش االله األعلى للمغارِبة الٌقدماء 
نتيجـــة أوجـــه الشـــبه الكبـــرية بـــني  Ammon-Thèbes) ("امـــون طيبـــةالبـــاحثني بينـــه وبـــني االلـــه املصـــري "

  اإلحتواء على زوائِدٍ◌ كالريش أو الثعاِبِني الصغرية.مشاهد الكبشني، كرْسِم قرص الشمس أعلى الرأِس و 
 كـان أنـه أو حمليًـا معبـوًدا ميثـل كـان هـذا الكـبشُ   حـول إن لذِلك فقد ظهرت العديـُد مـن التسـاؤالتِ      
 ؟. مصرية أصولٍ  ذي

 مــع بعــد فيمــا  امتــزج والــذي كــبش، شــكل علــى عبــد الــذي" آمــون" املصــري اإللــه الــبعض أن  اعتقــد     
 يف  القــدمي املغــرب منطقــة يف يُـــعبد ظــل وأنــه ،املنتشــر بــبالد املغــرب"اهلالــة ذي الكــبش" أصــل "رع" اإللــه

 بعـد اليـوم ولكـن متـأخرة، نسـبياً  ظلـت  املنطقـة سـكان حضـارة ألن -كـبش  شكل على -البدائي شكله
 أي احلــديث،  احلجــري العصــر أوائــل إىل إفريقيــا مشــال ونقــوش رســوم انتمــاء  احلديثــة الدراســات أثبتــت أن

كمــا مت العثــور علــى صــالية ،  )48( ســنة آالف ثالثــة  حبــوايل مصــر يف" آمــون" عبــادة انتشــار مــن أقــدم أــا
ــــــاريخ ــــــاش  )ق.م 3200-3500(تعــــــود اىل فجــــــر الت ــــــريان والكب ــــــون الث توضــــــح أن املصــــــريني كــــــانوا جيلب

 يف وجـــدت الــيت الصــخرية والنـقـــوش الرســـوم إىل باإلضافـــة  هــذا ،)49(وشــجريات الزيتــون مــن بــالد اللــوبيني
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-6000( واخلامسـة السادسـة األلـف  بـني مـا إىل وترجـع ،"الهالة ذات والكباش الثيران" واليت تصور  لـيـبـيا

  .)50(األسرات عهد من بكثري أبعد  عهد إىل أي امليالد، قبل )5000
، بــــل أن بعــــض )51( "رع آمــــون" املصـــري باإللــــه لـــه عالقــــة ال" الهالــــة ذي الكــــبش"   بـــأن القــــول ميكـــن    

رأوا أن امــون ســيوة هــو ذو أصــل صــحراوي ليــيب، وأن عبادتــه انتقلــت اىل  )Leglay("لــوغلياملــؤرخني كـــ"
   .)52(مصر عكس ما أشيع سابقا

ربـان قـدم كقُ كـان يُ   ح أن هـذا احليـوانَ اليت حيملها الكبش ذو اهلالـة جعـل كـامبس يـرج  كثرة الزوائِد◌ِ إّن     
إذ عثر على يف الكثري مـن القبـور القرطاجيـة علـى أثـاث جنـائزي ومـن  ،)53(اىل الشمس زُ له مساوي يرمُ إل

ــــيت تنســــب المــــون ــــل ال ــــاش، فضــــالً عــــن عــــدِة متاثي يف ِحــــني أن فاســــيل  ،)54(ظمنهــــا رؤوس وقــــرون لكب
)Vassel( يــــرى أن الكبــــاش مل تكــــن ُخمصصــــة للتضــــِحية وإّمنــــا هــــي وســــاِئٌط اهليــــة)ولكنــــه يف ِكلتــــا )55 ،

  تقِديس.احلالتني يبقى حمل 
استمر تقديس الكبِش يف العِديِد من املناطق بشماِل افريِقيا اىل فـرتاٍت متقدمـة، فِفـي الفـرتة البونيـة        

أصبح ميثل حيوان تضحية االسـتبدال لكونِـِه احليـوان املفضـل للمغاربـة القـدماء، فاسـتخدم مكـان القـرابني 
-Beni( بنـــي المـــاس، كمـــا ذكـــرت لنـــا املراِجـــُع وجـــود قبيلـــة )56(البشـــرية يف العديـــِد مـــن املعابِـــِد الُبونيـــة

Lamas( باملغرب االقصى ُمتارس هذا التقديس حىت بعد دخول االسالم ملدة طويلة)كمـا أن قبائـل )57،
يف الشماِل الوهراين(على احلدود املغربية اجلزائرية حاليا)، بقيت متارس هـذ  )Béni-Snouss( بني سنوس

 القــرن يف البكــري املســلم اجلغــرايف لنــا كمــا نَقــلَ ،  )58(قــرنني مــن الــذهب والفضــةالتقــديس بتصــوير كــبش ب
 فإنـه األخـري، هـذا أوردهُ  مـا وحسـب األمـازيغ، لـدى احليوانات هذه بعبادة املتعلقة املعلومات التاسع آخر

 يتنكــرون أفرادهــا أن لدرجــة الكــبش، تعبــد كانــت املغــرب جنــوب ِجَبــال مــن أمازيغيــة قبيلــة عصــرِهِ  يف مثــة
  .)59(باإلسالم تتدين اليت بالبالدِ  األسواقَ  ارتيادهم عند
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 @�uM@‡�þa@÷í‡Ôm:  

 هــو كــذلك، تقــديسٍ حمــل فقــد كــان ا، ت أســرة املقدســات احليوانيــة يف مشــال افريقيــا األســد أيًضــلَــمشِ       
، )60(ولعله فاق يف ذلك الثور نْفِسه، حيث أنه ربط بني شعره الالمـع وبـني أشـعة الشـمس احلـارة والقويـة

رفقـة بعــض احليوانــات  )Messior(الكهــوف القدميـة ككْهــِف مســيوريف العديـد مــن  مشــاِهِدهلـذلك جنــد 
حيوان األسـد ال تتواجـد أما يف األطلس الصحراِوي فإن مشاهد  ،)61(املتوحشة كابِن آوى واخلنزير الربي

ِبكثــرة، رغــم ذلــك فــان املغــاريب القــدمي مثــل األســد يف أغَلــِب تلــك املشــاهد يف صــور واضــحة وبــارزة تــدل 
 تازينــة، ومــن هــذه احملطــات جنــد )ا	���� ����رة(،)62(علــى اهتمامــه الكبــري ــذا احليــوان وبالتــايل تقديَســهُ 

، إذ يظهــر )63(احملطــاِت الــيت تظهــر املالمــح الكاِملــة لألســد، وتُعتبَـــُر هــذه األخــرية مــن أروِع جــاتوو زكــارو
وهـو دليـل هـام علـى تقـديس االسـد  األسٌد يف أعلـى ِجـَدار الصـخرَِة ويف األسـفِل ُمثلـت بـاقي احليوانـات، 

  .)64(الغابة ي ملكَ االنسان لدرجة أنه مسُ  قدساتِ على مُ  كأحد القوى اليت سيطرتْ 
حىت الفرتة البونية وتشهد علـى ذلـك  متثيلهفقد استمر  رب قسنطينة،خاصة قُ  الشرقيةِ  قِ ناطِ امليف أما      

ويظهـر أيضـا علـى االضـرحة النوميديـة كضـريح قـرب  ،)65(ب القبـور البونيـةُصـصوره املتواجدة بكثـرة علـى نُ 
الرومانيــة فقــد عثــر علــى العديــد مــن  الفــرتةِ  يفمــا ، أ)ا�����رة (أ
	���)66(الروميــة برفقــة اللبــؤة كحارســني

االلـــه ســـاتورن يف بعـــض  نـــدجمت صـــورة األســـد بصـــورةِ كما إه أســـد،ورن وجبـــوارِ االنصـــاب املهـــداة اىل ســـاتُ 
 مَ أن صـــورArnobe(  ُ( وبــني أرنـــوب ورن،االنصــاب املهـــداة لســـاتُ 

ُ
ندجمــة هـــذه هـــي متثيــل اللـــه واحـــد ا امل

  .)67(قربه اية امليت واضاءةِ أمهيته تكمن يف ِمح 
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@†@†@†@†MMMM@c@òîãaìîy@pb�‡Ôß  :���›ôـ
 

القـدماء  املغاربـةٌ س بـل قـد  واألسـد، والثـورِ  الكـبشِ  علـى يةاحليوانِ املغاربُة القدماء  مل تقتصر مقدساتُ      
ـــاتٍ  ـــذلك جنـــد املصـــادِ  لكنهـــا كانـــت أقـــل ، أخـــرى حيوان ـــة ال تُ تابِ املاديـــة والكِ  رَ أمهيـــة ل  وردهـــا اال نـــادرا ،ي

وهــي ُحتــرتم بشــكل كبــري و  فــديودور الصــقلي خيربنــا عــن وجــود قبيلــة تعــيش معهــا القــردة ضــمن العائلــة،
 يلِســــالبَ  ، أمــــا قبيلــــةُ )68(ا هلــــم ألقابًــــ ون أمساءهــــاخــــذُ يعاقــــب بشــــدة مــــن يؤذيها،كمــــا أن افــــراد القبيلــــة يتّ 

)Psyiles( ،ي فـإذا ون املواليـد اجلـدد لألفـاعِ ُضـفهـم يعرِ  يف منطقة السرت فلها عالقة عجيبة مع االفاعي
وقــزال يـــرجح أن تكــون كلمـــة   أن هــذا الطفـــل هــو فعــال ابـــن والــده،ملــس الطفــل االفعـــى فــإن ذلــك يعـــِين 

 يــة والرومانيــة،ونِ ي حــىت الفـرتة البُ فـاعِ األ يف تقــديسِ  ةُ ســتمر املغاربَـوا، )69(تعــين االفعـى )Psyiles(البسـيل 
 البحــر وريــاتِ ي جبــوار حُ فيهــا أفــاعِ  فقــد عثــر علــى فسيفســاء يف هنشــري احلمــام بــالقرب مــن خنشــلة تــربزُ 

 قـــد )Sainte-Salsa(أن القديســة سالســا  فقــد شــاعَ  املوريتانيــةبشــكل يــدل علــى أمهيتهــا أمــا يف تيبـــازة 
أشـري كمـا ،)70(نابعـة مـن وجـود أتبـاع هلـا يقدسـون أفعـى مـن الربونـز رصـعت بالـذهب  اآلمهـاعلمت أن 
ن يف امـــاكِ ُخمتلفـــة  هلـــةٍ آ يجـــانِ علـــى تِ الـــذي تظهـــُر بعـــُض ُصـــوره  ،)Lhynx(الوحشـــي  طِ لِقـــا اىل تقـــديسِ 

  . )71(نعزلةمُ 
 

 ،)72(نـع اصـطياده أو ايذائـهم ميُ هلُـ ونـه خـاالً يعتربُ فهـم  ،الـورلِ  حلـمِ  عـن أكـلِ  ونَ تنعُـق ميَ الطـوارِ  وال يـزالُ     
  كمــا ميتنعــون ايضــا عــن أكــل حلــوم الطيــور واالمســاك،

ُ
ون قــد قدســت يف فــرتات أن تُكــ مكــنِ والــيت مــن امل

مثلـة  مـن األ ك العديـدُ ولنـا يف ذلِـ ا هلـا،ا وطنيًـا مـا رمـزً العـامل اليـوم جتعـل حيوانًـ شـعوبِ  وأغلبُ  ،)73(سابقة
      وس وفيل اإليفواريني.الرُ  رنسيني ودب الفِ  كديكِ 

م مـــا ز أَهـــوجِ أن نـُــ ميكـــن لنـــا املغاربـــةُ  اعتقـــد ـــاالـــيت  املقدســـات احليوانيـــةة علـــى طاللَـــهـــذه اإلِ  مـــن خـــاللِ 
  ليه يف ما يلي:إا نَ توصلْ 

 
 حيــــاة االنســــانِ  خــــرى حتــــوال جــــذريا يف اســــاليبِ ار الــــبالد األرَ علــــى ِغــــ بــــالد املغــــرب القــــدميِ  دتْ شــــهِ  -*

ن بعــد اكِ َســاملد هــذا التحــول يف إقامــة مقــابٍر جبانــب ّســجُ  الــديين منهــا، بِ وباخلصــوص اجلانِــ جتماعيــةِ اإل
  بعدما كان يدفن موتاه داخل املالجئ والكهوف. االنسان استقرار

ء الُقبـور وتقـدِمي للقـرابِني اميان املغاريب القدمي باحلياِة الثانِية، وذلك يظهُر جليا من ِخالل اهتماِمِه بِبنـا -*
صاحبة.

ُ
 واقامِة لالحتفاالت امل

 هـــا بوضـــعياتٍ أو دفنِ  قـــوس اجلنائزيـــة مـــن حـــرق للجثـــة أو جتريـــدها مـــن اللحـــم،اســـتمدت أغلـــب الطُ  -*
  أحدث. اىل فرتاتٍ  ا استمرتْ أّ مية،كما ية القدِ املغاربِ  يةِ اجلنائزِ  تلفة أصالتها من الطقوسِ خمُ 
واهر الطبيعيــة بغرابتهــا وقوــا خيــال االنســان املغــاريب القــدمي فتفاعــل معهــا وحــاول أثــارت خمتلــف الظــ -*

العميقــة الـــيت   اجــاتِ احلعــن   القــدمي كتعبــريٍ وىل للمغـــارِيب األ وبــذلك ولــدت املعتقــداتُ  مبادلتهــا مشــاعره،
 كان اشباعها رهنا بعناصر الطبيعة اىل حد بعيد.
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املقدســاِت الدينيــِة يف املغــرب القــدمي كانــت بــداياًت ســاِذجة، مثلهــا مثــل أن البــداياِت اُألوىل لنشــأِة  -*
  احلضارات القدمية اُألخرى، ومرْت به كل املراحل الدينية كتقديِس مظاِهِر الطبيعة والطوَطِمية والفلكية.

النفســي  عَ يتهـا الطـابِ غــم ماد حراوي رُ الَصـ طلـسِ ي ازجـر و يف األيلِ ية يف التاِســوم الصـخرِ ُسـعكسـت الرُ  -*
  .وكانت أهم املصادر املادية لدراسة الدين باملنطقة ،و الديين لرامسها

ا سـامية سـكنتها ،متثلـت ولكنـه وجـد فيـه روًحـ قدس احليوان لذاته، القدمي مل يُ ِيب ميكن القول أن املغارِ  -*
 ي احليوانات.ا من باقِ أو غريِمه  أو ذلك الطريِ  ت يف ذلك الكبشِ يف روح ربه اليت حل  

الكبش من املقدساِت األصيلة يف بالد املغرِب القدمي عرف منٌذ عصوِر مـا قبـل التـاريخ، ولـيس وافـدا  -*
مصـريا كمــا إدعـى بعــُض اُلمــؤرِخني، بـدليل الُرُســوم الصــخريِة الـيت تـُُعــود اىل عصـٍر أقــدم مــن عصـْر مــا قبــل 

  األسراْت.
  
 

  
L��=ل��+N�*�@�;������+���O���37�  �Q���*$����@Rوس�א�)Pאن��

  .98) أد��ن و"%�$�ات "� ! � ا	��ر��، ���ن: دار ا	��وق 	���� وا	��ز��، ص�1997�� ا	����ي (
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Hachid M (1998) op.cit, p349 .  

  

  المقال:بيبليوغرافيا 
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- ���� ���8وت: دار ا�>�D  ���>84$%�� $���رج ط�ا 3��8، ) ا�>��ط+ وا����Bام،1997( @�8?%�
� �5و

،��E11-10ص ص �4>1!�2 وا�. 
- Pierre M (1951) « Essai sur la signification du terme Totem », R.H.R, 
Vol: 40, n°1, p87. 
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  .22ص ،ا�%�$# ا�"! �  )1995وا35 342 �12 ا��ا�� ( -
- ،M"N
  . 40 -39ص ص 
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) أ���ET$��8! أ
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