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إن دراَســَة التــأثري الــديين جتعــل مــن الضــروري علينــا أن نقــدم تعريفــات خمتصــرة للــدين، فهــذه الكلمــة تنطــوي علــى         
 نــه االعتقــاد بــأمر مقــّدس و قيــلأفقــد قيــل يف تعريــف الــدين العديـد مــن املعــاين املتباعــدة واملتناقضــة يف كثــري مــن األحيــان، 

ـــدينَ   إن قيـــلهـــو اإلميـــان مبوجـــودات روحانيـــة، و  ـــارةُ  ال البشـــرية، ينبغـــي إطاعتهـــا و   عـــن االعتقـــاد بقـــوة أو قـــوى فـــوق عب
لـك و اِخلدمـة والـُذل واإلكـراه واإلحسـان والضـر والنفـع واخلـري والّشـر وهـو اسـٌم لكـِل مـا يعـين الـدين   إن و قيل ،عبادا

ُ
امل

ومــن جمتمــع اىل جمتمــع آخــر، وهــو اخــتالف نــاتج ،كمــا اختلفــت معانيــه مــن فــرتة تارخييــة اىل أخــرى )1(يعتقــد أو يتعبــد بــه
عـــن اخـــتالف الوضـــعية املاديـــة واالجتماعيـــة ومـــدى التطـــور الثقـــايف والتكنولـــوجي، فمفهـــوُم الـــدين عنـــد البـــدائي تنـــاقُض 

   مفهومها عند انسان الُعُصور الوسطى وعند االنسان املعاصر،كما ختتلف معانيها من ديٍن آلخر.

مــن البــاِحِثني اىل بنيــة جمتمعــات احلضــارات القدميــة فكريــا وثقافيــا، هــذه البنيــة الــيت يعــد الــدين أقــدم  تعــرض الكثــريُ            
جتلياــا، فقــد عــرف اإلنســان بأنــه كــائٌن متــدين اىل جانــِبِ◌ كونــه كــائن نــاطق ومفكــر حســب أرســطو، لكــن االتفــاق مل 

ـــدين يف تارخيـــه الطويـــل جبانـــب االنســـان ميـــده  حيصـــل بـــني املتخصصـــني يف ضـــبِط تعريـــٍف شـــامل وموحـــد للـــدين، ظـــل ال
بإجابـــات ليشــــبع مـــه مــــن األســــئلة احملـــرية املتعلقــــة بنفســــه وبالعـــامل الــــذي حولـــه، فالبــــدائي يفــــرتض الـــدين وجــــوٌد لعــــاٍمل 

ـــةخفـــي( ، قـــد يتجلـــى ألشـــخاص دون غـــريهم وقـــد ال يفعـــل، ويتواجـــد هـــذا العـــامل املخفـــي مـــع العـــامل )2( )كائنـــات روحي
كون أكثر وضوحا وبداهة، وهو أمر جيعله يشـعر أنـه ال ميلـك السـيطرة علـى كـل مـا حولـه، فهنـاك دائمـا احملسوس الذي ي

 .)الدين(شيء يتجاوزه، هذا الشيء قد يكون أساَس وجوده 

ولـــدت املعتقـــدات البدائيـــة فرديـــا، أي أن لكـــل إنســـاٍن بـــدائي مفهـــوم خـــاٌص للـــدين يف أعمـــاِق فكـــره خيتلـــف عـــن       
نعزلة مع بعِضهم البعض يف حماولٍة لتحقيق معتقد واحـد جيمـع بيـنهم، مفاهيم اآلخ

ُ
رين، مث تباَدَل االفراد خربام الدينية امل

، فمـن خـالل القـرابني والـرقص الطقوسـي والصـلوات والرتاتيـل وغريمهـا )3(معتقد يطغى على مجيع املفـاهيم الفرديـة السـابقة
 .)4(فَعاٍل عام، يشرُح نظرَة اجلماعة البدائِية هذه اىل اإللهتدمج االنفعاالُت الفرديُة املتفرقة يف ان

وقــــد أخــــذ هــــذا املعتقــــد اجلديــــٌد أجيــــاالً كثــــرية حــــىت تتبلــــور وتنــــتظم طقوســــه، وظهــــرت يف هــــذه املرحلــــة األســــاطري       
)Mythes( حىت تفسر ما صعب على معتنقي املعتقد فهمه)حفظـه ، من خالل توضيحه وإغناءه بصيغ تسـاعد علـى )5

،كما أا تضمن ربط الـدين بـالعواطف االنسـانِية حـىت تكـون فكـرة االلـه حيـة، فهـي ترسـم صـوره )6(وتداولِِه بني األجيال
أشــرف مث ، )7(وتعطيــه امســاءه وتكتــب لــه ســريه الذاتيــة وتــاريخ بطوالتِــه، كمــا تبــني صــالحياته وعالقاتــه مــع االهلــة االخــرى

ـــقوس الدينيــة  والتوســط بــني العــامل الــدنيوي والعــامل القدســي يف اتمعــاِت القدميــة أفــراد والشــعائر اجلنائِزِيــة علــى تأديــة الطـ
  .)8(متميزون، أخذوا صفة الكّهان ومتتعوا بسلطٍة مطلقٍة على احلياِة الدينية

منطقـة لل احلالـة الدينيـة معرفـةِ البـد لنـا مـن  ،عادات الـدفن وتقـدمي القـرابني املغاربيـة القدميـةل علينا دراسة حىت يسهُ و       
دماء يف ســــياق تــــأرخيهم غرافيــــون الُقــــون واجلُ املؤرُخــــ انــــا القــــدمي تناوهلــــالفينيقيــــني ــــا، هــــذه الفــــرتة مــــن تارخيِ  اســــتقرارقبــــل 

حىت صار مـن يطلـع علـى مـا كتبـوه يسـتنتج أن بالدنـا مل يكـن هلـا  ،والرومان دة خاصة حضارة الفينيقينيللحضارات الوافِ 



 

 

ولـدحض هـذه املـزاعم ارتأينـا أن جنعـل هـذا الفصـل يف بدايــة ، لـكرد جـزء مـن هـذه احلضـارة أو تِ ان مميـز بـل هـي ُجمـأي كيـ
حبثنــا، درســنا فيــه بقايــا خملفــات فجــر التــاريخ يف بالدنــا والــيت ــم اجلانِــب الــديين، وهــو اجلانــب الــذي شــكل دافًعــا قويًــا 

الرســِم علـى الُصــخور أو ببنــاء الُقبــور مثلــه مثــل أي إنســاٍن يف تلــك الفــرتة، لإلنسـان املغــاريب القــدمي حــىت يبــدع فنيــا ســواء ب
تخصص يف علم األديـان بقولـه مارسيا اليادهذا ما يُؤكده 

ُ
إذا اعتبرنا أن أهل العصور الحجرية بشرا حقيقيـون  و...« :امل

» فإن ذلك يتبع إنهم امتلكوا معتقدات ومارسوا بعض الشعائر
السـحر والعلـم "يف كتابـه  مالينوفسـكى فنـدي ، كمـا)9(

اخلرافة اليت التصـقت باإلنسـان البـدائي، وتصـفه باالفتقـار إىل الـدين واألخـالق والعلـم، فهـو  "والدين عند الشعوب البدائية
  .)10(»ال يوجد أناس مهما كانوا بدائيين دون دين وسحر  «: يُقول يف مستهل حبثه

احلضــاراِت االنســانية، أنــه ال توجـــد أي حضــارٍة مل تــويل اهتمامــا كبــريا بــاملوت، ومل تفكـــر مــن املعــروِف يف تــاريخ و       
نيا، فكــُل جمتمعــاِت احلضــاراِت القدميــة صــورت ُرؤيتهــا للمــوِت  ا اىل مــا ســيؤول اليــه اإلنســان بعــد مفارقتِــِه احليــاة الــدشـعو

ِف تفســرياِا لإللــه والــُروِح واجلســد؛ إذن كــان املــوت أكــرب يف شــكٍل مميــز، خيتلــف عــن بــاِقي الُشــعوِب أو يتشــابه بــاختال
هواجس اإلنسان البدائي، فهو يالقي اخلطر يف كل مكاٍن يتواجـد فيـه، لـذلك فقـد تعلّـم الـدفن منـذ البدايـة فقـد ذكـر لنـا 

َفَبَعَث الّلُه ُغَرابًا َيْبَحُث ﴿﴿﴿﴿ تعـاىل اهللا قـال القران الكرُمي قصة دفن ابن ادم قابيل ألخيه هابيل بعد أن تعلم ذِلك من غـراب،

َفـُأَواِرَي َسـْوءَة َأِخـي    ِفي اَألْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتـا َأَعَجـْزُت َأْن َأُكـوَن ِمْثـَل َهــَذا اْلُغـَراِب       

  .)11( ﴾﴾﴾﴾َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِميَن
، غـري أن الـدالئل األثريـة األوىل عـن الـدفن )12(سانيٍة يف الُكُهوِف األوىل الـيت سـكنها كما ُعثر على بقايا عظاٍم ان      

والذي استعمل املغرة احلمراء لتلوين ُجثـث موتـاه وسـلِخ  )ألف سنة100(تعود اىل انسان النياندرتاليون منذ ما يقرب من 
اهتماًمــا كبــريًا مبوتــاهم أيضــا، فقــد أكتشــف يف موقــع  ، وُســكان مشــاِل إفريقيــا القــدماء كــانوا يولــون )13(اللحــم عــن اجلســد

كُلومناطة قُرب تيارت عظام انسانية ملونة ومبعثـرة كداللـة علـى اسـتخدام انسـان احلضـارة القفصـية للمغـرة احلمـراء وتعريـة 
دي، ودفنـوا جثـث ، كما شيدوا هلم مقابر ذات غرف جنائزية مبواد صـلبة وكـأم أرادوا هلـا البقـاء األبـ)14(اجلثة من الّلحم

موتاهم يف وضعيات خمتلفة ومصـُحوبة بأثـاٍث جنـائزٍي، وهـي ُسـلوكياٌت تـربهن علـى وجـود معتقـدات دينيـة مورسـت بقـوة 
   .ومازالت بعض من أثارها إىل اليوم 
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طقوســا خمتلفــة، تــدل علــى اميانــه حبيــاة أخــرى بعــد مماتــه وعــرب عــن خشــيته مــن املــوت مــا قبــل التــاريخ  مــارس انســان      
 )15(هذه احلياة الثانية اليت قد تكـون علـى الَقمـِر أو األرض أو يف احملـيِط أو يف أي مكـاٍن آخـر -وامله يف احلياة االخرى 

  بابتداِعِه طقوَس دفٍن خمتلفة . -



 

 

 يؤكـد إميــان اإلنســان هامــاً  دلـيالً  ،)16(وحلـي وفخــار حةِ يـة مــن أســلِ زِ اجلنائِ  مـع املرفقــاتِ  )*(عتــرب عمليـة الــدفنتُ لـذلك      
خوفــا مــن أن يعبــث ــا انســاٌن أو حيــوان أو  ،تطلبــْت اإلهتمــام جبثتــه كمــا ينبغِــي ،جديــدة بعــد موتــه القــدمي حبيــاة ثانيــةٍ 

  العواِمل الطبيعية املختلفُة.
االعتقــاد الــديين والشــعائِري هلــذا اإلنســان، لــذلك سُنخصــص هــذا اجلــزَء مــن البحــث لدراســة هــذه  يــربز املــدفنُ اذن ف     

الظــاهرة الدينيــة بــبالد املغــرِب القــدِمي بشــيٍء مــن التــدقيق مــع امجــال أنواعهــا ومنــاطق انتشــاِر كــل نــوع، مــع العلــم أن هــذه 
 ومعظـم العديـد مـن التـأثريات اخلارجيـة يف بنائهـا، املدافن قد تنوعت واختلفت مـن حقبـٍة زمنيـٍة ألخرى،كمـا أـا شـهدت

  . االسالم مث للمسيحية النوميد اعتناقِ  بعد إال كلًيا ختتفي التارخيية، ومل الفرتة طيلة مستعملةً  بقيت املداِفنِ  هذه
1- ���:א�������א��
�א��وא��� �

العصــــــــــر احلجــــــــــري القــــــــــدمي األعلـــــــــــى أقــــــــــدم املعتقــــــــــدات الدينيــــــــــة يف بــــــــــالد املغــــــــــرب القـــــــــــدمي ترجــــــــــع إىل فــــــــــرتة       
الـــت بـــاملغرب األقصـــى بّينـــت التنقيبـــات أن اإلنســـان ر ي مـــوقعي افـــآلو ببجايـــة و تافو فـــف ،)Epipaléolithique(املتـــأخر

علــى حــواف وحتديــدا ، )3و4صــور(الطبيعيــةكــان يــدفن موتــاه داخــل املغــارات )IbéroMaurisien( )17(يبريومغــريب اإل
لنا يف هذا اخلصوص شـواهد كثـرية إذ جنـد عظامـا مرتاصـة وعشـرين  ،)18( )2شكل( يف وضعيات خمتلفة جدراا الداخلية

، وعـــادة مـــا أضـــيفت للجثـــة احللـــي واألســـِلحة )19(قـــرب قســـنطينة  )Sila(ُمججمـــة مســـتوية يف خـــط واحـــد مبغـــارة ســـيال 
، )20(،مثــل بقايــا كــل مــن ســيجوس و تيــديس قــرب قاملــة و بونــوارة )20(اإلنســان يف حياتِــه اليوميــة اســتعملهاواألواِين الــيت 

  .)21(ويف مرحلة الحقة استعملت كهوف اصطناعية ادخلت عليها حتويرات بسيطة على حوافها وأرضياا
املغـاريب القـدمي  اإلنسـانأن  وهـو مـا يبـنيُ هذا يوضح الِعناية الكبرية بدفن املوتى اليت مردها االهتمام بظـاهرِة املـوِت،       
،كمـا يــدل علــى درجـة عاليــة مــن التقــدم الفكـري، علــى عكــس مــا )22(يف فـرتات مــا قبــل التــاريخ مــارس أوىل معتقداتــهقـد 

، إىل أن تعلـم دفنهـا عنـد قـدوم )23(يشيعه بعض الباِحثني الذين بينوا أنه بقي يُهِمل جثث موتاه يف اخليـام وبـاهلواِء الطلـق
دون أن يقـوم  ارة جـاهزةً احلَضـ ىتلقـ همـا قبـل التـاريخ، وأنـ يف بدائيـةِ  اجميء العناصر الفينيقيـة غارقًـ كان عندبل   الفينيقيني،

 يُ  دورٍ  بأي ِا.ذكر يف بلور  
حــىت يضـمن املـأوى ألكـِرب عـدٍد ُممكـن، فقـد أشـار قــزال إىل أن  اختـار إنسـاُن تلـك الفـرتة املغـاراِت الواسـعة والعميقـة      

ــرالكبــرية مشــال العاصــمة (مغــارة الصــخرِة  ، كمــا اــا كانــت تــوفر )24() كانــت تكِفــي إليــواِء عشــرِين شخصــاً مدينــة الجزائ
  .)25(مكانًا اكثر قربًا من االله حسب اعتقادام

ــــــــة مــــــــن اللحــــــــم       ــــــــة اجلث ــــــــزة كتعري ــــــــن ممي ــــــــد  )26(ومــــــــا يالحــــــــظ يف هــــــــذه املغــــــــارات هــــــــو اعتمــــــــاد شــــــــعائر دف  وترمي
L’incinération)امليــــــت ، وهــــــي تــــــراب صلصــــــايل يســــــتخدم يف (L’ocre-rouge)واســــــتعمال املغــــــرة احلمــــــراء  )27( (

     . )28(التخضيب يدهن ا اإلنسان موتاه ويلون ا جسمه أيضا



 

 

كمــا ُوضــعت اجلَُثــث يف وضــعيات خمتلفــة عنــد دفنهــا فبعضــها كــان ممــددا علــى األرض وبعضــها يف شــكل جنيــين أو       
وهــو مــا يوضــح  وجــود اعتقــاٍد بــأن الكــائن احلــي مكــون مــن جســٍد مــادي  )3انظــر الشــكل(.)29(موضــوعا علــى اجلانــب 

وروح تكتسـب قــوة غــري عاِديــة عنــد خروِجهــا(املوت)، وتتخــُذ فيمــا بعــد شــكالً نافعــا أو ضــارا وفقــا ملوقــف االحيــاِء منهــا، 
ن التمـدد واخلـروج اىل عـامل االحيـاء وهذا ما يفسر وضع اجلثة وفق طرٍق خمتلفة، ألن هذا الوضع مـن شـأنه منـع اجلسـد مـ

حممًال بالقوى املؤذية، وعـادة مـا محـي الـرأس بـألواٍح حجريـة ووجـه حنـو جهـة الشـرق الـذي أعتـرب رمـزا إلعـادة البعـث، كمـا 
قــد تنثــر بعــض االزهــار فــوق قــرب امليــت باعتبارهــا رمــزًا النبعــاِث احليــاِة يف الشــجر كمــا هــو الشــرُق رمــٌز النبعــاِث الشــمِس 

  .)30(لقمروا
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مــع ايــة العصــر الســابق ابتعــد اإلنســان عــن اســتعمال املغــارات الطبيعيــة كمــدافن ألمواتــه واختــذها كأمــاكن مقدســة       
  .)32(بتيارت   كلومناطة، واستعمل مكاا خنادق حماطة حبجارة لُتكّون أضرحة كمدفن )31(خاصة بالعبادة 

)، الحوانيــتتلـك إذن ِهـي املـداِفُن الــيت اسـتخدمها إنسـان ذلـك الوقــت، قبـل التوُصـِل إىل نقــِشُ قبـوره يف الُصـخور (      
    ويف مرحَلٍة الحقة بنائها يف شكٍل مزخرٍف وضخٍم عرف باألضرحة.

   2J א���   �(Les Haouanets):א�������א�

اهــتم اإلنســان يف هـــذه الفــرتة بتوســيع املـــدافن ويئتهــا عــن طريـــق اســتعماله حلجــارة صـــغرية و كبــرية مت مزجهــا بالرتبـــة     
 ايشــوكانو بوســفيانلتشــكل معــامل جنائزيــة، كمــا انتشــرت املقــابر الواســعة الــيت تضــم العديــد مــن املــدافن  كمقــابر الركنيــة و

  .)34(، وقد شيدت هذه املقابر على املنحدرات واهلضاب الصخرية وعرفت الحقا باسم احلوانيت)33(شرق اجلزائر
-Kalaat( وقد احتوت بعض احلوانيت رسوماٍت بسيطٍة رمبا هلا عالقة باجلثة املدفونة فيهـا، كحـانٌويت قلعـة السـنام       

Es’sanam( ) وجبــل زيــتDjebel-Zit( )35( ــٍت أخــرى رســومات أكثــر أمهيــة كحــانوت كــاف ، كمــا ظهــرت يف حوانِي
  .)36(أين ُعثر على لوحٍة لسفينة فينيقية وعليها حبارة يرتدون أقنعة وحيملون رماًحا )Kef-el-Blida(البليدة مشال تونس 

�.)5ا�,� ا�+*ر(�أما من حيُث النوع فيمكننا أن نشري إىل ثالثِة أنواٍع بإجياز:   �

• �Lא	�� متر 2 إىل 1.5(وتعترب أكثر األنواع انتشارا، متتاز حبجم صغري يرتاوح بني  :א�8א-��7א��

، ونظـرا لضـيقها فقـد )37(عرضـا وسـقف أفقـي لتشـكل بـذلك شـكال مكعبـا) متـر 1.80اىل 0.46(طـوًال، و)
أكــد البــاحثون أن اجلُثــث كانــت توَضــُع يف داخلهــا بشــكٍل منحــين، ومــن أمثلــِة هــذا النــوع مــن احلوانِيــت جنــد 

 .)38(باجلزائر (Roknia)روكنية و  بتونس (Mogods)موقادوس 

• L���9�7א;%����:�א���א�8א-W 

، تعُلوها قبة جنائزية تضـم القـرب ومتتـاُز بسـقف منحـين الشـكل ذو بوابـاٍت عموديـة، )39(ُحفرت يف صخوٍر معزولة        
بالطـارف و حوانيـت مشـال شـرق تبسـة وحوانيـت منطقـة دوقـة  )Bou-Hadjar(ومن أمثلة هذا النوِع حوانيـت بوحجـار 

 .)40(بتونس

• ���L�2=��7'+�د��א��א�8א-W 

جنائزيــة عكــس النــوعني الســابقني،كما حتتــوي أغلُبهــا علــى غــرف حجريــة وهــذا النــوع ميتــاز بوجــود أكثــر مــن غرفــة        
حتــت األرض ويف حـــاالٍت أخـــرى حتتــوي علـــى مـــدخٍل منحـــين، وبســَبِب ضـــيق مقـــاييس الغُـــرف اجلنائزيــة فـــإن اجلُثـــث قـــد 

  . )41(تكون تُوضع يف شكِل اجللوس
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Camps G (1961)Aux origines..op.cit ,pp111-168 .  
  

3Jא�����������TumulusTumulusTumulusTumulus)א�$�#�"س(�:א � �

عرفــــت املــــدافن تغــــريات كبــــرية يف الشــــكل الــــداخلي واخلــــارجي هلــــا خاصــــة يف فــــرتة فجــــر التاريخ،بــــدءا بــــالتيموليس أو    
وهــي عبــارة عــن رًكــام حجــري خمروطــي يوضــع فــوق جثــة امليــت مــن أجــل حفظهــا ومحايتهــا، قاعدتــه تــرتاوح بــني  (اجلثــوة)،

، وتوجــد اجلثــوات هــذه علــى )43(، وهــي ذات أشــكال بيضــاوية أو مربعــة وأحيانــا تأخــذ شــكال مــدرجا)42( )متــر 5-20(
 .)4ا�,� ا�012(نوعني رئيسني يف بالد املغرب القدمي مها: 

 �L����3Cא	�� : א��

تعترب األكثر انتشارا يف بالِد املغرب، وتـُوجه للدفن الفردي واجلماِعي،كما اعتربها األثريون البناء األصـِلي الـيت بُنيـت      
ــروا ذلــك باســتعماِل تقنيــة تكــديس احلجــارة فــوق بعِضــها دون مــالٍط، وهــي  علــى شــاكلِتِه اجلثــوات املتطــورة الالحقــة وفس

م و  2(، أمـا اإلرتفـاع فيـرتاوح مـا بـني )م 22م و 10(مشكلة ُعموًما من احلجارة املمزوجـة بالرتبـة، يـرتاوُح ُقطرهـا مـا بـني 

  .)44()م4.5

 



 

 

�L�Dس�*
 )Bazinas: )45א��*ز5

اجلثاوي،كمــا شــهدت اجلثــوة البســيطة تطــورًا مــس يئــة القــرب ببنــاء الصــندوق اجلنــائِزِي الــذي أصــبحت تُوضــع فيــه       
تطـوَر مظهرُهـا اخلـارجي كثـريا بعـدما أصــبح البنـاؤون يهتمـون برصـف احلجـارة وتنظيِمهـا بإحكــاِم عكـَس مـا كـان يُعمـل بــه 

 .)46(سابًقا، فصارت اجلثوات تتميز بكساٍء خارِجي ذو أشكاٍل هندسيٍة متنوعة

وقـد ميـز األثريـون بـني  يف الشـرق اجلزائِـرِي بصـورة كبـرية،تنتشر البازينات على نطـاٍق واسـٍع يف مشـاِل إفريقيـا، وترتَكـُز       
ـــت أشـــكاهلا ومرافقهـــا واملـــواد املصـــنوعة منهـــا، فهنـــاك البازينـــات  عـــدة أنـــواٍع مـــن البازينـــات تـــدُل علـــى تطـــوراٍت هامـــة مس

سـتطيلة  
ُ
كمـا توجـد أيًضـا البازِينـات االسطوانِية ذاِت الدرجتني أو الثالثة وهنـاك أيًضـا البازينـات ذات القاِعـدة املربعـة أو امل

 اجلزائري.ذات القاِعدِة اُألسطوانية املرتِفعة خاصًة يف الشرِق 

َا لوح       ـا كانـت منُزوعـة األقـدام، بـل وأحيانًـا وممالرجـل حـىت ظ أن أغلـب اجلُثـث املوضـوعة داخـل اجلثـاوي السـابِقة أ
  .)47(الرُكبة وهذه الظاهرُة هي األكثر انتشارًا

أن األنـــواع الســـابقة كانـــت مصـــدرا للنمـــوذج الـــذي اعتمـــد يف بنـــاء األضـــرحة الكـــربى،   يرِجـــُع الكثـــري مـــن األثـــريني      
، فقـــد اســـتوحى بناؤهـــا أشـــكال قاعـــدا وتيجاـــا )48(كالضـــريح امللكـــي  املوريتـــاين بتيبـــازة واملدغاســـن يف ضـــواحي باتنـــة

   .)49(املدرجة من األنواع السابقةاهلرمية 

   )W�)�Dolmens�Les( )50א��و�� �א����� -4

شــكل تعلوهــا صــفيحة صــخرية كغطــاء أفقــي للغرفــة اجلنائزيــة( وهــي يف شــكل بنــاء صــخري مكــون مــن أربعــة جــدران      

 م1.20()، وهـي خمتلفــة األشـكال واألحجـام، أغلــب دوملانـات مشـال إفريقيــا مسـتطيلة الشـكل مبقــاييس تـرتاوح بــنيدولمـن
 .)51()م1.20(عرضا، أما ارتفاعها فال يتجاوز  )م1إ��  0.80(طوال و )م1.50اىل

عـــادة مـــا بـــين ُصـــوٌر حيـــيط بالغرفـــة اجلنائزيـــة باســـتعماِل صـــٍف واحـــد مـــن األحجـــاِر أو حـــاِئٌط يبلـــغ مســـتوى الطاولـــة       
األفقيـة، وتنتشــر الـدوملن يف مســاحاٍت واســعة بـدًءا مــن غـرب تُــونس مــرورًا بشـرق اجلزائــر أيـن جنــد أكــرب عـدٍد منهــا، ويقــل 

  .)52(دم عند جتاِوزِنا األطلَس الصحراويظُهورها كلما اجتهنا حنو الغرب وتكاُد تنع
 :والدوملن

• 
متتــاز بقصـرها وغرفهــا ذات األشــكال املسـتطيلة واملربعــة وجنـدها تنتشــر يف اجلزائــر : ا�������� ا���و��
 .)53(الداخلية ووسط تونس

ومنطقـة وهي مبثابة قبور ميغاليثية ذات أروقٍة وغرٍف عديـدة تنتشـر يف دوقـة بتـونس : ا�و��
 ا������ •
 القبائل باجلزائر.



 

 

تبــىن بوضــِع أربعــة أحجــار كبــرية  : عــادة مــا حتــاُط ــا جــدران يف شــكل دائــري،ا���و��
 ا���������� •
ارتفاًعا، تضم العديـَد مـن اجلثـث يِصـُل عـددها حـىت سـبعة  )متر 2.20(عموديا، يصل ارتفاع سقفها إىل حدوِد 

   .)54(املرافقة للُجَثثِ  أشخاٍص،كما وجدت بعُض األواين الفخارية واألسلحةُ 

5J(�:א��وא*)�א�()'&א��������Cromlechs(  

تتشـــكل الـــدائرة مـــن  ،(Cromlechs)كمـــا وجـــدت أيضـــا مـــدافٌن يف شـــكل دائـــري ُعرفـــت باســـم الـــدوائر احلجريـــة        
مـا يف مركـز الـدائرة حجارة صغرية فضة قليلة الرتبيع حتيط باجلثوة الـيت تضـم غرفـة جنائِزِيـة، علـى شـكل حفـرة عميقـة نوعـا 

احلجرية وقد ُرِجح أن تكون هـذه الـدوائر احلجرِيـة قـد اسـتعملت ألغـراٍض غـري الـدفن كعـرِض اجلثـة قبـل دفنهـا أو كمـذبح 
ينتشــــر هـــذا النــــوع مــــن املعــــامل يف عـــدة منــــاطق مــــن بــــالد املغرب،كمنطقـــة أوالِد نايــــل و الــــيت متيــــزت  ،)55(حلـــرق اجلثــــث

تنو 
ُ
مشــكل أساســا مـــن  )م4(عــة وهــي يف جيــدة احلفــظ، تتكــون مــن ســياج حجــري قطــره حــوايل بأشــكاِهلا العديــدة و امل

  .)56( )م0.40(اما ارتفاعه فحوايل حجارة مغروسة بشكل أفقي،
ـــا يف االوراس وبـــالد القبائـــل        ـــا وبـــدرجاٍت أقـــل غرب ـــرة يف اِهلضـــاب العلي وقـــرب  وينتشـــر هـــذا النـــوع مـــن املـــداِفِن بكث

 .)57(توجد أيضا يف قصر الشاللة بتيارت واملنطقة املمتدة بني معسكر وسِعيدةكما  قسنطينة و سطيف،

6Jא���������
+�Wא�-, �

وهـي عبـارة عـن مـدافن دائريـة  )58(املنطقـة الُقبُـور القالعيـة أومـأ يعـرف بالُشوشـات أُسـُتعِملت يف يف فـرتات الحقـة       
مبنيــة حبجــارة مرُصــوفة بإحكــام، ويف عمقهــا جنــد الغرفــة  )59( )أمتــار 5إلــى  3(، مــع قطــر بــني)أمتــار 3(عاليــة تصــل حــىت

اجلنائِزِيــة الــيت تتضـــمن جثــة ُمنطويـــة جــردت مــن اللحـــم وأرفقــت بفخاريـــات مملــوءة بالغــذاء، اضـــافة اىل األســلحة واحللـــي 
الشــرِق اجلزائــري أيًضــا ، وقــد تركــز وجودهــا يف )60(وغريمهــا مــن املرفقــات اجلنائزيــة، الــيت تؤكــد اإلميــان بالبعــث بعــد املــوت

 .)61(خاصًة مشال اُحلضنة و باألوراس، وبدرجاٍت اقل يف وسط الصحراء
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، وقــد )62(كــان للطُقــوس الــيت تنتهــي بتقــدمي قــرابني وأضــاِحي لآلهلــة مكانــٌة هامــة يف حيــاِة االنســان البــداِئي الدينيــة      
  أُعتربت القرابني من أهِم الشعائر الدينية لدى مجيِع احلضاراِت اإلنسانية من أكثرِها بدائيًة اىل أمساها وأكثرِها تطورًا.

وتقــدمي القــرابني عمــل ديــين يتمثــل يف تقــدمي أضــحيٍة مــا، حيوانيــٍة أو نباتيــٍة أو غريمهــا مــن أجــل تقريــِب اخلــري أو ازالــِة      
، وقد وجد هذا اإلعتقاٌد انطالقا من إميان القدماء حباجـة االهلـة واألمـوات مـن النـاس اىل الطعـام كحاجـة )63(وابعاِد الشر

األكـل فقـط بـل مشلـت اللبـاس واحللـي وأدواَت الزينـة، وغريهـا مـن االحتياجـاِت اليوميـة كمـا  األحياء اليه، ومل تقتصر على
ضحي. أا تفاوتت كميةً 

ُ
  وقيمة حسب ِغىن أو فقر امل



 

 

ولقد بينت خمتلـف النقـوش اجلنائزيـة والرسـوم الصـخرية املكتشـفة يف مشـال افريقيـا ومـا عثـر عليـه يف ملحقـات الكثـري       
، وجـود عــادة تقـدمي املغاربــة القـدماء لقــرابني )64(لسـابقة مــن أواين فخاريـة حتمــل عظامـا حيوانيــة وبقايـا أغذيــة مـن القبــور ا

يف  )خنقـة الحجـار(قـرب قسـنطينة و) الحرمـة(واضـاِحي متنوعـة، ففـي جهـاٍت متفرقـة مـن  األطلَـِس الصـحراوي، ومبنطقـة 
ببسـكرة ُعثِـر علـى رسـوم صـخرية متثـل أشخاصـا جـامثني علـى رُكـبهم وهـم راِفعِـني أيـديهم اىل اَألعلـى، ) وادي ايتـل(قاملة و

  وحيمُلون أشياًءا رمست بطريقة غري واِضَحة، ُفسرت على أا قرابٌني آلهلة ما. 
عـاة فـي تقـديم القـرابين     أن طريقة البـدو الر « :وأشار هريودوت لكيفية تقدمي الليبيني القدماء للقرابني يف قولـه      

هي قطع جزء من أذن الضحية من أجل بواكير المحصول وإلقائه فوق البيت وعندما يتم هذا يلـوون أذن الضـحية   

    .)65(» الى الوراء

ُخصصـت أمـاكن ُمعينـة لتقـدمي هـذه القـراِبني، إمـا امـاكن هيـأت مسـبًقا خـارج القـرب، مثـل الـدوائِِر احلجريـة واملمـرات       
، أُطلــق )67(، أو بنــاءاٍت داخليــٍة مندجمــة معــه يف شــكل أروقــة وحماريــب)66()ببســكرةعــين الحمــارة و وادي تامــدةمقــربيت (

    .)68(املواِقد أو املذابحعلى هذه امللحقات مسميات عديدة،كطاوالِت القرابني أو 
، آملــــني اســــتعطافها وضــــمان الرخــــاء )69(خمتلفــــة وآلهلــــة متنوعــــٍة بســــعادٍة ونشــــوة وقــــد قــــدم املغاربــــُة القــــدماء قــــرابني      

، فقــد عثــر املنقبــون علــى أواين فخاريــة كثــرية بــالقرب مــن املعــامل اجلنائزيــة أويف داخــل ملحقاِــا، حتمــل )70(واخلصــوبة منهــا
�,BBB� أ(.)71(ة القـــدماء لآلهلـــة بـــداخلها بقايـــا عظـــام حيوانـــات وأغذيـــة، شـــكلت فيمـــا مضـــى اضـــاحيا تقـــرب ـــا املغاربـــ

  )6ا�+*ر

،لــذلك )72(و اختلفــت أنــواع القــاربني مــن مقــربة اىل أخــرى تبعــا لالعتقــاد الســائد واملنطقــة اجلغرافيــة الــيت يقــدم فيهــا      
  فقد صنفت هذه القاربني اىل:

• JJJJ�1����2א��&�3)א�4�� : 

يصعب علـى الباحـث كثـريا أن يقـدم صـورة متكاملـة عـن القـرابني واألضـاحي الـيت قـدمها املغـاريب القـدمي ألهلتـه فيمـا       
  بقايا مبانيه اجلنائزية املختلفة.قبل التاريخ، وال جند إال إشارات قليلة يف الرسوم الصخرية اليت تركها أو يف 

من احليوانات احمللية كقرابني ألهلته، و جند من ضمنها بعضـا مـن احليوانـات الـيت  قدم االنسان املغاريب القدمي العديد      
اعتــربت مقدســة كــالثوْر والكــبش، فقــد عثــر علــى بقايــا مــن عظــاْم الثــور وبعضــا مــن اســنانه يف العديــد مــن املعــامل اجلنائزيــة 

ر هـذه احليوانـات مل يكـن اعتباطيـا بـل ألـا ، وقد أكد االثريون أن اختيا)74(قرب قسنطينة  بوشانو  سيال، كمقابر )73(
محلــت صــفاٍت متيزهــا عــن غريهــا مــن حيوانــات املنطقــة،كقوة االخصــاب أو القــوة اجلســدية، والــيت هــي يف نظــرهم صــفاٌت 

  .)75(أهم القرابني لفرتات طويلة اهليٌة، وبالتايل فهذه احليوانات ترمز لآلهلة لذلك فقد بقيت من 
بــالثريان ترتاجــع تــدرجييا تاركــة الكبــاش تأخــذ مكاــا لتصــبح بــذلك هــذه األخــرية أهــم  لتضــحيةُ بعــد ذلــك بــدأت ا       

-Baal( لبعـــل حمــــونأضـــحية يقـــدمها املغـــاريب القـــدمي، فظهـــرت صـــور الكـــبش يف العديــــِد مـــن الُنُصـــِب النذريـــة املهـــداة 

Hammon(  املهداة اىل ساتورن يف الفرتة الرومانية أثناء الفرتة البونية كما ظهرت صوره يف االنصاب)76( .  



 

 

والكبــــاش، فقـــد عثــــر علــــى بقايــــا عظميــــة لطيـــوٍر خمتلفــــة كالــــديوك واليمــــام واحلمــــام  مل تقتصـــر القــــرابني علــــى الثــــريان     
أودعت يف صحون فخارية وجدت داخل القبور أو بقرـا وهـو مـا فسـر علـى أـا أيضـا كانـت تقـدم كقـرابني لآلهلـة، )77(

عثـر علـى أواين فخاريـة  نقـاوسوكـذا يف  جيجـلبتـونس وقـرب  باجـةوبقيت كذلك اىل الفرتة البونية والرومانية، ففي منطقـة 
ـــ ، وظهــرت اليمامــة يف كثــري مــن )78(ُمــألت بعظــام الطيــور ســاتورن  يف معبــدي )Tanit( تانيــتالنصــب النذريــة املقدمــة ل

  ضروري لطلب اخلصوبة.، مما جعلها حتتل مكانة أساسية كقربان )79(بني أيدي الكهنة تانيت كايلستيس و
وحــدها قربانــا لآلهلــة، بــل مشــل ذلــك حــىت احليوانــات الربيــة الــيت عثــر علــى بقاياهــا يف  مل تقــدم احليوانــات املستأنســة      

  .)80( ببني مسوسوبقايا عظام االيل الربي والسلحفاة  بسيالالعديد من املعامل اجلنائزية،كبقايا عظام الثعلب 
لآلهلة احمللية وهـو واخلمور بشكل كثيف  قدمت الفواكه والزيوت وحىت احللويات :,56א*�&�3)א1����2 •

فـــإن الرمـــان ، فممـــا يستشـــف مـــن النصـــب النذريـــة )81(مـــا جيعلهـــا ال تقـــل أمهيـــة عـــن القـــرابني احليوانيـــة الســـابقة
  .)82(والعنب والتفاح كانت تقدم كقرابني

البونيقيــة، افريقيــا واســتمرت اىل املرحلــة  مشــال اىل الفينيقيــني قــدوم قبــل مــا احملليــة العــادات مــن أصــالتها تســتمد وهــي     
الـــــدوملن ا غالبـــــا يف اجلنبـــــات الشـــــرقية لقبـــــور فقـــــد ُخِصـــــص إلراقـــــة الســـــوائِل املقدمـــــة قنـــــوات وحفـــــر صـــــغرية، عثـــــر عليهـــــ

  . )83(واحلوانيت
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