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ملخص:

هتدف هذه الدراسة  ،اىل الكشف عن املعتقد الديين والطقوس املرتبطة هبا يف منطقة اوالد ميمون ( التافا) مبدينة

تلمسان ما بني القرن الثاين حىت السادس ميالديني  ،حيث تزخر املنطقة مبادة اثرية هامة من نقوش التينية وبقايا معابد
كشفت عن العديد من املمارسات الدينية ا لوثنية  ،ومن خالهلا نستطيع التعرف على امساء اآلهلة ونسبة انتشار عبادهتم ،
بينما تكشف البقايا االثرية املسيحية من بازيليكا ومعابد ،اضافة ملا تكشفه كتابات ورسائل االسقف اغسطني وغريها من
املصادر املسيحية عن تطور املعتقد الوثين يف املدينة وبروز مؤشرات للديانة املسيحية يف منطقة اوالد ميمون وعليه سنبني
امساء كل من اآلهلة الوثنية مث مؤشرات الديانة املسيحية والطقوس املرتبطة هبم.
الكلمات الدالة :الطقوس الدينية ،الديانة الوثنية ،الديانة املسيحية ،آهلة رومانية ،ألتافا.
Abstract:
In this article we are going to shed light on the Rituals and religious belief
in the area of Ouled Mimoune (Altava ) in the city of Tlemcen, the 2nd to the 6th
century, where the area is full of important archaeological material of Latin
inscriptions and remains of temples, revealed many pagan religious practices,
through which we can identify the names of the gods and the prevalence of their
worship, while revealing the Christian relics of Basilica and temples, and what
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reveals the writings and letters of Bishop Augustin and other Christian sources
about the development of the belief in the city and the emergence of Indicators of
christianity in the Region of ouled mimoune, and therefore we will show the names
of each of the pagan gods and then the indicators of ChristianityEnter your abstract
here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the
article).Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of
the contents of the article).
Keywords: Rituals; Pagan Cult; Christianity; Roman Gods; Altava.

مقدمة:
تزخر مدينة أوالد ميمون ) (Altavaالواقعة باقليم تلمسان حاليا  ،بتاريخ مميز وإرث
حضاري متواصل  ،جعلها ذات بعد هام خالل الفرتة الرومانية  ،فموقعا اجلغرايف الذي كان غرب مقاطعة
موريطانيا القيصرية جبانب العديد من املدن املهمة  ،مثل مدينة بوماريا ) (Pomariaومغنية
) (Numeris Syrorumأثبت اهتمام الرومان باجلهة الغربية القريبة من موريطانيا الطنجية  ،حيث
جعل هذا من املنطقة حمل استيطان ومركز استقطاب للعناصر األجنبية املشكلة من خليط يضم قدماء
اجل ي وبخب حملية وعائالت نافذة  ،تركوا لنا شواهد عديدة اهمها النقوش الالتينية ال ي من خالهلا
نستطيع التعرف على العديد من مظاهر احلضارة الرومانية ،والن موضوعنا منكب عن اجلانب الديين
فيمكن االستقراء من خالل النقوش املمارسات والطقوس الدينية ومنها نتعرف على اسم املعبودات
واالجهزة الدينية املرتبطة هبا  ،وكيف كان يتم تقدمي تلك الطقوس والشعائر الدينية  ،وألن فرتة الدراسة
طويلة فمن املمكن أن نتعرف ايضا عن التنوع الديين الذي ظهر يف املدينة  ،وتطرح لنا يف هذا الشأن
العديد من التساؤوالت لعل أهمها  :هل تأثر جمتمع مدينة ألتافا بالديانة الوثنية الرومانية أم احتفظ
مبعبودات حملية ؟ وهل ملسنا وجود تأثري للديانة املسيحية باملنطقة ؟ وهل بقيت الوثنية بعد املسيحية ام
اهنا استمرت اىل جانب املسيحية ؟

أوال :الوثنية

تقسم الديانة الوثنية يف اجملتمعات القدمية خالل الفرتة الرومانية إىل عبادتني متماثلتني أحدهما
طقوس وعبادات خاصة باالمرباطور وأخرى ديانة مكرسة جملموعة من اآلهلة املتنوعة تقدم هلا طقوس
وممارسات خاصة هبا  ،وقد ظهرت الديانة الوثنية قبل الفرتة الرومانية يف املدن اجلزائرية  ،لكن العصر
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الروماين يزخر مبادة اثرية ومصادر مكتوبة أكثر وفرة يُعتمد عليها يف استنتاج مظاهر الديانة الوثنية يف
مدينة ألتافا من خالل اإلهداءات واألنصاب ال ي بقيت إىل يومنا هذا  ،ومن هذا املنطلق ميكن ان نطرح
التساؤل االيت هل وجدت مؤشرات للديانة الوثنية يف مدينة ألتافا خالل القرن الثاين ميالدي ؟ هل وجد
مسريين هلذه الطقوس ؟ وهل كان هناك انواع من العبادات الوثنية ؟
- 10عبادة االمبراطور :
حظي األباطرة بنوع من التبجيل والقداسة والعبادة منذ قيام اإلمرباطورية الرومانية  ،ومن خالل

استقراء األهداءات والنقوش تبني أن االمرباطور فعال أخذ مكانة متميزة يف اجملتمع من خالل العبارات
ال ي ترد يف نصوص اإلهداءات على معظم منشآت املدن  ،ومن تلك املنشآت الدالة على عبادة
االمرباطور املعابد اخلاصة بتقديس اإلمرباطور والتماثيل املنجزة له ومعابد الكابيتول  ،إضافة لألعياد الدينية
املصاحبة ملناسبة تقلده احلكم ) ،(Leydier Bareil A.M,2006,p505مل تكتف اجملتمعات
الوثنية بتقديس اإلمرباطور وعبادته على مستوى وضع املعابد والتماثيل فهذه املعامل تعد نوع من الدعاية
الدينية لالمرباطور وتذكري للمجتمع به وبفضائله على الناس يف تلك املناطق واملدن بل أضافت له
التبجيل  ،ومن خالل ورود عبارت ترافق اسم االمرباطور يف االهداءات مثل عبارة األغسطي
( )Augusteوالراهب ( ، )Pontifexوالراهب األكرب )(Divin Pontifex Maximus
لتدل على وجود عبادة االمرباطور وما يهمنا هل وجدت اشارات دينية مثل هذه يف مدينة ألتافا ؟ .
سجلت العديد من النقوش الالتينية أمساء العديد من األباطرة ،محلت نصوصها عبارات تقديس
وبداية الثالث
يعود تاريخ معظمها إىل هناية القرن الثاين ميالدي
وتبجيل
ميالدي( (Yahiaoui,n,2010,p62نذكر من بينهم نقيشة اشارت لالمرباطور بوبليوس سبتيموس
جيتا ) ،(Publius Septimus Getaواألب لوكيوس سبتيموس سيفريوس (Lucius
) Septimus Severusتؤرخ تلك النقوش لسنة 001م ونصوص أخرى رفعت على شرف
االمرباطور ماركوس أورليوس ) (Marcus Aurelius Antoninusسنة 000م واالمرباطور
قسطنطني ) (Constantinسنة 001م  ،ومن خالل ورود عبارات ذات تقديس وتبجيل يف تلك
النقوش مثل:

املؤله األغسطي )(Divi auguste

وعبارة الراهب االكرب

(Pontifex
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) Maximusواالله االعظم ) (Yahiaoui,n,2010,p62) (Divin Magnusنستنتج
وجود مؤشرات لتفشي عبادة االمرباطور يف مدينة اوالد ميمون ) (Altavaخالل الفرتة الرومانية .
وتقرتن عبادة االمرباطور  ،بوجود احتفاالت سنوية أقيمت على شرفه ومن هذا املنطلق فإننا ال
نستبعد أن مدينة ألتافا كانت تقام هبا احتفاالت دينية خاصة باالمرباطور وفق تواريخ وأيام حمددة ويتم
خالهلا تقدمي األضاحي واهلدايا والنذر  ،وأشرف على هذه الطقوس العديد من الكهنة الذين عاشوا
باملدينة خالل القرن الثاين والثالث ميالدي .
- 10اإلدارة الدينية :

تعترب املدن الرومانية يف اجلزائر قدميا منوذجا واضحا لربوز النظم االدارية  ،فخالل القرن الثاين
ميالدي وجدت يف تلك املدن خمتلف وسائل االدارة احمللية املمثلة يف اجملالس البلدية واإلدارة املالية ال ي
خيتص هبا احملاسبني وخصصت اإلدارة الدينية للسهر على تنفيد الطقوس الدينية واإلحتفاالت املتعلقة
بالديانة الوثنية سواء كانت احتفاالت خاصة باألمرباطور أو احتفاالت خاصة باآلهلة  ،ومن الرتب
الدينية ال ي كشفتها النقوش الالتينية رتبة الكاهن( )Flamenالذي يعترب من كهنة االمرباطور ويرتأس
اجلهاز االداري رتبة دينية تدعى الكهنوت ( ،)Sacerdosوهي من الوظائف ال ي ختتص بشؤون عبادة
االمرباطور ،ولتعدد األهلة يف املدن الرومانية كان هنالك منصبني خمتلفني من رتب الكاهن وهم الكاهن
األغسطي ( )Flamen Augustiوالكاهن األبدي ( (Le )Flamen Perpetuus
) ، Glay.M ,2006,p86وينحدر هؤالء من العديد من الرتب احمللية  ،فالكاهن األبدي يرتقى
إىل هذه الرتبة بعدما يقضي مدة زمنيا يف اجلي أو ضمن طبقة الفرسان إضافة إلن سبق له ان كان
قاضي بلدي ( )Magistrvm Mvnicipivmأو مراقب للمالية  ،أو كان من املسريين احملليني
القدامى أو عضو باجمللس البلدي ( )Decvrionesوميكن أن يتم ترقيتهم إىل رتب أعلى كمسريين
للديانة يف املقاطعات الرومانية  ،تقريبا ال يوجد فرق بني الكاهن والكهنوت يف الوثنية؛ أي بني من
اإلمرباطور
يتكلف بطقوس األهلة ومن حيرس على الطقوس املكرسة الرساء عبادة
).(Selmi,s,2011,p204
كانت عبادة االمرباطور  ،ديانة رمسية يف كافة ارجاء االمرباطورية مبقاطعاهتا ال ي كانت موريطانيا
القيصرية احداها  ،ومبا ان التافا احد املدن الغربية للمقاطعة عرفت انتشار واسع لعبادة االمرباطور الذي
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خصصت له االدارة الرومانية طاقما دينيا مكونا من الرهبان والعرافني والكهان الدائمني واألغسطيني ،
إضافة إىل كهنة اجمللس البلدي السنويني كما جند كذلك وظيفة الكهنوت ( )sacerdoال ي أسندت
إليهم مهام تنظيم الطقوس واالحتفاالت الدينية واإلشراف على تقدمي القرابني اخلاصة باألمرباطور ،
وتأكد لنا وجود هذه اهليئة الدينية يف مدينة ألتافا من خالل اإلهداءات.
وم ن هذه املنطلق ميكن أن نطرح التساول اآليت ماهي املعبودات ال ي قدست يف مدينة ألتافا
خالل القرن الثاين ميالدي ؟وماهي وظائفها الدينية ؟ وماهي الطقوس األحتفالية اخلاصة هبا ؟
 62ا-آللهة :

تشري النقوش االتينية أن هناك العديد من املعبودات املتنوعة ال ي عبدت يف املقاطعات الرومانية ببالد
املغرب قدميا  ،ولقد مت احصاء العشرات منها  ،لكن ما يهنا ماهي أمساء األهلة ال ي عبدت يف مدينة
أوالد ميمون ( ألتافا) ؟ .
 -نمسيس ): (Nemesis

تعد اإلهلة منسيس احد املعبودات االغريقي ة  ،ال ي عرفت انتشارا بعض الشيء يف روما ويف بعض
املناطق التابعة هلا  ،وتقتضي خاصية هذه املعبودة يف امليثولوجية االغريقية اهنا اهلة االنتقام وجتسيد الغضب
االهلي  ،كما جتسد ايضا دور آهلة الغرية ) ،(Perdrizet,1912,p248وأظهرت النقوش الالتينية ،
اسم هذه املعبودة ضمن بعض الكتابات ( ينظر الشكل رقم  ) 10ال ي يعتقد اهنا جسدت بعد
انتصارات حققت ضمن العاب املصارعة  ،وهلذا يرمز لالنتصار بتخليد اسم هذه املعبودة ال ي حققت
االنتصار واالنتقام  ،وهذا ما ظهر يف مناطق خمتلفة من االمرباطورية الرومانية مثل منطقة البلقان
) (Gavrilovi,2011,191وظهرت اهداءات هلذه املعبودة يف مدينة أوالد ميمون  ،حيث بينت لنا
نقيشة جنائزية ( )AE,1932, 00031يستنتج من نصها  ،اسم بخبوي من اجلي يدعى تيتوس
يوليوس جريمانوس ) ، (Titus Iulius Germanusله مسار مشرف حيث تدرج على منصب
ديكرييو ضمن الفرقة الثراكي ة ليشغل بعدها منصب برايبوسيتوس يف الكتنية الساردينية الثانية  ،واستهلى
االهداء يف نص النقيشة باملعبودة ديانا منسيس ،ال ي تعتقد حوهلا الباحثة ) (Gavrilovicيف دراستها
حول هذا االسم الثنائي املقرتن بني منسيس وديانا اهنما اقرتان قوي وذي عالقة بألعاب املصارعة
) ، (Gavrilovi,2011,191واذا نظرنا لنقيشة اخرى وجدت مبوقع عني متوشنت )(Albulae
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جند نفس النخبوي الذي ذكر باالسم الثنائي هذه املرة أي يوليوس جريمانوس (Iulius
)Germanusمن نفس الكتيبة وبنفس املسار والرتبة ضمن الكتيبة الثانية الساردينية  ،جسد له اهداء
ابتدأ باملعبودة منسيس ))CIL,VIII, 10949( (Nemsisلكنها ذكرت لوحدها بدون ديانا
) ، (Dianaeوتؤرخ النقيشة لسنة  012م .
يبدو ان هذا النخبوي  ،كان له شغف باآلهلة منسيس االغريقية أو كانت له عالقة بألعاب
املصارعة  ،وقد شاع هلذه املعبودة أن خيصص هلا طقوس دينية معينة منذ القرن  4ق .م
) ، (Emma Stafford,2013,p.212وارتبطت تلك الطقوس بتقدمي منافسات خمتلفة من
ألعاب وعروض مسرحية درامية ). (Hornum Michael B,1993,p.46
.

ديانا ):(Dianae

تشري العديد من الدراسات اىل األصل االغريقي للمعبودة ديانا ) ، (Dianaحيث يشري الباحث
قوردن ) (Gordonأهنا ذات اصل اغريقي اتروسكي ) (Gordon ,1932,p177وكثريا ما
ارتبطت ديانا مع املعبودة أرمتيس  ،وجتسد دور ربة العفاف والعذرية يف مدينة ألتافا وقد وجدت نقيشة
اهدائية ذكرت فيها أسم املعبود ( ( )Dianaeينظر الشكل رقم  ) 10رفعت من أجل اعانة اجلندي
يوليوس جريمانوس من عناصر الفرقة الرتاكية ) (N. Yahiaoui,2010,p65كما وجدت نقيشة
اخرى ) (Id,altava,00028رفعت لشخص يدعى كايوس تورنتيوس )(Caius Torentiusمل
تشر النقيشة اىل رتبته أو وظيفته  ،بينما نقيشة أخرى ) (CIL,VIII,09831أشارت اىل بخبوي من
اجلي الروماين حيمل رتبة بريفكتوس ) (Praefectusضمن الكتيبة الساردينية الثانية (Cohors II
) ، Serdorumيدعى فانيوس يونيانوس ) (Fannius Iunianusاقيم له معلم جنائزي استهلت
عباراته بتبجيل املعبودة ديانا .
 -اآللهة المورية (Dis Mauris ):

يرمز للمعبودات احمللية املورية يف الكتابات الالتينية بصيغة دي ماوري )( (Dis Mauris
ينظر الشكل رقم  ) 10ال ي تعين اآلهلة املورية املقدسة  ،وهي معبودات حملية افريقية استمر تقديسها
وعبادهتا خالل الفرتة الرومانية رغم الرومنة ال ي مست العديد من مسائل احلياة اليومية خاصة يف اجلانب
الديين واستمرت القبائل احمللية يف تقدمي القرابني وطقوس العبادة هلا
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) ، (G. Camps,1995,p0000وامللفت يف ورود امساء هذه اآلهلة املورية ان معظمها اهداءات مت
الروماين
كانوا ضمن وحدات اجلي
نصبها لتخليد عناصر افريقية
)(G. Camps,1990,p132مما يوحي اهنم حافظوا وتشبثوا مبعتقداهتم األصلية ،وقد سجلت اآلهلة
املورية وجودا يف نقوش مدينة اوالد ميمون ) (Altavaمبعدل نقيشتني تشريان السم اآلهلة املورية (Dii
) ، (G. Camps,1990,p148) mauriاحداها لديكرييو ) (Decurioيدعى أورليوس
اكسوراتوس ) (Aurelius Exoratusشغل هذا املنصب ضمن فرقة الفرسان البارثية (Ala
) Parthorumمث تشري النقيشة اىل مساره الذي انتهى برتبة برايبوسيتوس يف الكتيبة السادرينية
السيفريية )(CIL,VIII,21720,AE,1891,0005). (Cohors Serdorum
بينما أشارت نقيشة اخرى استهلت بتقديس اآلهلة املورية وذكر اىل جانبها عبارة ديس
بورسبرييس ) ، (AE 1956, 00159)، (Dis prosperisتشري النقيشة اىل بخبوي عمل
مبنصب برايفكتوس ) (Praefectusضمن الكتيبة الثانية الساردينية )(Cohors II Serdorum
حيمل االسم الثالثي كايوس فانيوس يونيانوس حيث يعتقد انه نفسه الذي اقيم له معلم جنائزي على
شرف املعبودة ديانا  ،وتؤرخ معظم النقوش اخلاصة باآلهلة املورية يف بالد املغرب القدمي اىل القرن الثاين
والثالث ميالديني ) ، (G. Camps,1990,p151اما الطقوس املرتبطة هبذه اآلهلة فقد ثبت اقامة
احتفاالت دينية خاصة هبا نستنتجها من خالل وجود امساء اآلهلة يف النقوش .
 -مان ): (Mane

تعترب اآلهلة مان يف امليثولوجية الرومانية  ،هي آهلة األرواح وآهلة اخللود بعد املوت واحنالل اجلسد
فالروح بعد املوت تصبح مان) (Liou-Gille Bernadette,1993,p111وهلذا شاع انا تعبد
ويقام هلا احتفاالت دينية يف  00من فرباير من كل سنة ) (Ovid,2015,p445يسمى هذا العيد
فرياليا ) (Feraliaوهي مناسبة عامة لدى الناس يشرتكون يف تقدمي قرابني واقامة نصب اهدائية على
شرف مواهتم ) (Liou-Gille Bernadette,1993,p112ومن خالل البحث يف سجل
النقوش الالتينية املتعلقة باآلهلة مان( ينظر الشكل رقم  ) 14يف مدينة ألتافا  ،وجدنا  44نقيشة مكرسة
هلذه اآلهلة من جمموع النقوش عامة بألتافا واملقدرة كليا بـ  050نقيشة مما يعادل نسبة  % 26.72من
امجايل تلك النقوش ،وتتصدر اآلهلة مان النقوش املكرسة للمعبودات واآلهلة الرومانية واحمللية  ،عند
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استقراء البعض منها جند أن هناك تنوع يف الشخصيات ال ي اهديت هلا تلك االهداءات وغالبها مل تذكر
وظائفهم أو مناصبهم االدارية أو الدينية وال العسكرية وامنا البعض منها فقط  ،ولكثرة تلك النقوش
نكتفي بذكر البعض منها وعلى سبيل املثال النقيشة حتت رقم ) (CIL 08, 09851أشارت الهداء
جنائزي رفعته سيدة تدعى اورليا بوروك ) (Aurelia Borocاىل زوجها ماركوس كايكيليوس
دوناتوس ) (Marcus Caecilius Donatusالذي عاش  55سنة و  10اشهر  ،وضحت
حبيوان من اجل رضى املعبودة مان  ،وبالنظر لتأريخ النقيشة تبدو اهنا رفعت يف سنة  000م أي مع
القرن الرابع ميالدي  ،ألن النقيشة أشارت للتأريخ بعمر مقاطعة موريطانيا القيصرية  ،مما يوحي باستمرار
الوثنية بشكل كبري يف املدينة حىت هذه الفرتة .
بل يتواصل عند بعض السكان يف مدينة اوالد ميمون تبين الوثنية حىت القرن اخلامس ميالدي عند
قراءة نقيشة حتمل الرقم ) ، (CIL 08, 09859تؤرخ لسنة  401م  ،مع اواخر الفرتة الرومانية ومن
خالل عباراهتا نستنتج اسم بنت صغرية تدعى فالفيا روغاتا ) (Flavia Rogataعاشت  4سنوات
وكتبت عبارة غادرت يف اخلامس عشر من يناريوس  401م .
كما وجدت نقيشة مسيحية توحي الستمرار الوثنية تؤرخ ألواخر القرن اخلامس ميالدي حتمل الرقم
) ، (CIL 08, 21759نستقرء منها اسم ولد صغري يسمى بيرتونيوس بامفيلوس (Petronius
) Pamphilusعاش عشر سنوات وغادر احلياة يف اخلامس عشر من نوفمرب  420م .
ثانيا  :الديانة المسيحية

تعترب الديانة املسيحية من اهم الديانات السماوية ال ي عرفت انتشارا واسعا خالل الفرتة
القدمية يف مشال أفريقيا منذ هناية القرن الثاين ميالدي  ،فماهي مؤشرات ظهور املسيحية يف ألتافا وكيف
نستنتج تراجع الديانة الوثنية ام اهنا بقيت مستمرة اىل جانب املسيحية ؟
- 1تراجع الوثنية وظهور المسيحية :

على الرغم من تسجيل العديد من ضحايا املسيحية يف مدن مقاطعة موريطانيا القيصرية اذا
ذكرنا مدن اجلهة الغربية القريبة من ألتافا  ،فنذكر على سبيل املثال شهداء مدينة ) (Cartenaeأو
تنس احلالية منذ سنة  014م ) (Monceaux P,1908,p315وشهداء مدينة سيدي احممد
سنة 004م ،
بن علي (بالقرب من غليزان ) ال ي سجلت ستة شهداء
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) (Mandouz,A,1982,p143وضحايا مدينة البنيان احلالية ) (Ala Miliariaسنة 434م
) (Lenoir,m,1986,p661وعلى الرغم من هذه التواريخ إال أن مدينة ألتافا سجلت ضحايا
العنف اإلمرباطوري ضد املسيحية مع بداية القرن الرابع ميالدي .
كشفت نقيشة التينية مسيحية عن أحد الضحايا املسيحيني يدعى ياناريوس
) (Ianuariusقتل نتيجة االوامر االمرباطورية بتصفية املسيحييني املتعصبني الذين رفضوا العودة للوثنية
 ،ومت أعدامه يف سنة 010م ) ، (Courtot P,1986,p04ومن هذا املنطلق نستنتج ان املسيحية
بدأت ت نتشر يف مدينة ألتافا وضواحيها قي وقت مبكر من القرن الرابع ميالدي (Noura
) Yahiaoui,2010,p65وخالل هذه الفرتة  ،أصبحت املسيحية اكثر تنظيما يف اجملتمع من
الناحية العملية كما اهنا بدات تظهر كمنافس للوثنية  ،ومل يكن ضحايا العنف االمرباطوري او اجملتمعي يف
اجملت مات املسيحية جمرد ذكرى عابرة بل كانت تقام هلم احتفاالت دينية كل سنة خاصة يف اليوم الذي
يتزامن مع تاريخ اعدامهم ومن بني املصادر ال ي أشارت إىل هذه االحتفاالت األسقف أغسطني حيث
ذكر أن هناك احتفاالت جترى يف املدن الرومانية ختليدا لذكرى اعدام األسقف كيربيانوس
) (Cyprianusيف يوم الثالث عشر والرابع عشر من شهر سبتمرب من كل سنة (Poque
) S,1968,103ومن غري املستبعد أن هذه الطقوس واالحتفاالت كانت معروفة يف املدن الرومانية
لتخليد شهداء هذه الديانة ويعتقد ان مدينة ألتافا كانت تقام هبا احتفاالت سنوية متعلقة هبذه املناسبة.

- 2اإلدارة الكنسية :

مثلما عرفت الديانة الوثنية طاقم ديين يشرف على خمتلف امور التسيري الديين  ،فقد عرفت
الديانة املسيحية طبقة كهنوتية هبا العديد من الرتب االدارية من أساقفة ومشاسة وقساوسة وقراء  ،هذه
الرتب تسهر بشكل مستمر على مراسيم اإلحتفاالت واملتابعة اإلدارية الدينية للرعية  ،ومن األساقفة
الذين مت تسجيلهم يف مدينة ألتافا جند األسقف سانكتوس ) (Sanctusالذي عمل ما بني -014
002م ) ، (Mandouz,A,1982,p1031ويعترب األسقف ) (episcopusمن أهم الرتب
الدينية وأرفعها درجة مهمته الرقابة والتسيري االداري والديين ويعترب رئيسا عاما للكنيسة ال ي يف مدينته أو
بلدته واملرشد العام للمسيحية يف املدينة وضواحيها كما يسهر على ارساء وسري الطقوس واالحتفاالت
وميثل الطائفة املسيحية ملدينته يف التجمعات األقليمة والعامة خارج مدينته.
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ومن بني الرتب الدينية املسيحية ،كشفت النقائ املسيحية مبدينة ألتافا وجود مهنة الشماس
( )Diaconusال ي تعد من الرتب الدينية املهمة يف السلم الكهنويت املسيحي ومن بني الشماسني
الذين عملوا يف هذه املدينة الشماس فيكتور تانونيوس ) (Victor Tannoniusالذي عمل ما
بني 002-014م ) (Mandouz,A,1982,p1155والشماس ايربانوس اكسبريانتيوس
) (Vrbanvs Ecxuperantiusالذي اشتغل من سنة  044إىل غاية 400م وعاش من عمره
 04سنة  ،حيتل الشماس يف درجته الدينية املرتبة الثالثة يف السلم الكنسي مهمته خدمة األسقف
والقسيس ويعتقد ان الشماس يأمتر بأمرة بعض الرتب األخرى مثل الكهنة و القراء
). (Mandouz,A,1982,p1223
وجدت يف مدينة ألتافا كذلك رتبة القسيس ( ، )Presbyterحيث كشف املصادر اسم
قسيس يدعى يوليوس كابساريوس ) (Iulius Capsarivsعاش ما بني  410إىل غاية 445م مما
يعين انه عاش  40سنة ) (Mandouz,A,1982,p190ويعترب القساوسة  ،العمود الفقري يف
السلطة الكهنوتية املسيحية فهو يتوسط بني األسقف كقائد له كما يشرف القس على الشماسة وشبه
الشماسة والقراء كما تسند للقساوسة مهام التوجيه الديين وتسيري املهام االدارية لألسقفية ،ومن مهام
رجال الدين توفري مناخ ديين مالئم للمجتمع وحماولة الرفع من درجة التعلم لدى اجملتمع  ،كما جتلى انه
عرف عنهم اإلنضباط من خالل السهر على االحتفاالت الدينية يف كل أسبوع وتقدمي املواعظ واخلطب
الدينية
لقد بينت النقائ املسيحية أن مدينة ألتافا عرفت انتشارا للديانة املسيحية( ينظر الشكل رقم
 ) 15واستمرت حىت مطلع القرن اخلامس ميالدي  ،كما كشفت تلك النقوش وجود تنوع يف الرتب
االدارية املسيحية وما هي إال انعكاس إىل االنتشار الواسع مادام كان هناك طاقم ديين مبختلف رتبه
ساهم يف عملية تأطري واتساع نشر املسيحية  ،كما يستنتج أن األساقفة كان هلم دور مهم آخر مل
ينحصر على املستوى احمللي يف املدينة وإمنا دور اقليمي بتمثيل جمتمع مدينته يف اجملامع الدينية الكربى ال ي
انعقدت انذاك ومن هذا املنطلق ميكن ان نطرح التساؤل األيت  :هل بينت احملاضر الدينية أمساء أساقفة
من مدينة ألتافا خالل القرن اخلامس ميالدي ؟.
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 - 2المجامع الدينية :
تعترب حماضر اجملامع الدينية واحدة من أهم املصادر ال ي تبني أمساء أساقفة املدن يف اجلزائر قدميا
وتفيد حول مدى دورهم وتدخالهتم يف هذه اجملامع الدينية ومن بني تلك اجملامع ال ي كان هلا تأثري كبري
يف التاريخ األسقفي املسيحي خالل القرن اخلامس ميالدي  ،جند جممع قرطاج يف شهر جوان من سنة
) )MAIER,J.L 0424, P173وجممع قرطاج لسنة 424م (Moderan
400م
) . Y,2009,p118فاجملمع املنعقد يف شهر جوان من سنة 400م  ،يعد واحد من أهم املؤمترات
الدينية الفاصلة يف التاريخ املسيحي من حيث التعداد البشري احلاضر فيه واملناظرات الدينية ال ي وقعت
بني أساقفة الدوناتية والكاثوليكية  ،بدأت التحضريات له أواخر سنة 401م بطلب من اإلمرباطور
هونوريوس ) )Honoriusالذي أقر ضرورة انعقاد جممع ديين يف قرطاجة يضم أساقفة املقاطعات
األفريقية الرومانية  ،وبالفعل قام بارسال نص بتاريخ  04أكتوبر 401م إىل الربوقنصل فالفيوس
ماركيلنوس ) (Marcellinus Flaviusيأمره بتهيئة ظروف انعقاد املؤمتر وإرسال الدعوات من أجل
املشاركة فيه ) ، (Albert C,1966,p193وبعد حتضري قارب الستة أشهر انعقد اجملمع يف مدينة
قرطاجة يف شهر جوان من سنة 400م ) (Moreau M,1973,p51وسجلت احملاضر الدينية
أن عدد املشاركني واملالحظني فاق  511مشارك من بينهم  025أسقفا كاثوليكيا حاضرا و001
أسقفا غائبا يف حني كان هناك  54مقعد شاغرا  ،بينما اجلناح الدونايت حضر منهم  004أسقفا
). (Monceaux P,1910,p60
هذا اجملمع شهد أكرب منظري املسيحية يف القرن اخلامس ميالدي من بينهم األسقف أغسطني
زعيم املقاطعة الكنسية هبيبون ) (Duval Y ,1984,p520واألسقف أوروليوس بأعتباره
األسقف العام ألساقفة املقاطعات الكنسية األفريقية الرومانة (episcopus ecclesiae
 (Carthaginensisخالل القرن اخلامس ميالدي ) (Mandouz,A,1982,p105عقدت
املناظرات الدينية يف قاعات فاخرة وخصص هلم اإلقامة باحلمامات القرطاجية (Monceaux,
) ، P,1910,p60وعلى الرغم من أهمية هذا اجملمع الديين يف تاريخ املسيحية والدور التارخيي ملدينة
ألتافا خالل القرن اخلامس ميالدي  ،إال اننا الحظنا بان أسقف مدينة ألتافا مل يكن حاضرا على الرغم
من مشاركة العديد من أساقفة املدن اجملاورة ،ليبقى احتمال واحد أو احتمالني حاال دون مشاركته يف
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اجملمع  ،أوهلما اذ ميكن أن وصوله كان متأخرا أو أنه مل يغادر بسبب املرض ألن هناك العديد من
اإلشارات يف حمضر جممع قرطاج أكدت أن ب عض األساقفة تغيبوا إما بسبب املرض أو التأخر يف طريق
الوصول) ، (Mandouz,A,1982,p47وبعد مؤمتر قرطاج سنة  400م  ،لن تستمر السيطرة
الرومانية على بالد املغرب القدمي  ،حيث انتهى النفوذ الروماين على يد الوندال منذ سنة 404م ،وبعد
السيطرة على مناطق النفوذ الديين مثل هيبون سنة 400م وقرطاجة 404م اصبحت كل املمتلكات
السابقة حتت السلطة الوندالية). (Bourgeois C,1980p228
ويف ظل الصراع الديين احملتدم يف الفرتة الوندالية من خالل عملية التهجري القسري ألساقفة
الكنيسة الكاثوليكية خارج املقاطعة ) (Fournier E,2007,p23وتداعيات نشر الدين األريوسي
يف أوساط اجملتمع ) ، (Moderan Y,2009,p121دعا امللك الوندايل هنريك
) (Toulotte,a.j,1892,p.77إىل أنعقاد مومتر آخر يف شهر فرباير سنة 424م بني األساقفة
األريانيني واألساقفة الكاثوليكيني ) ، (Moderan Y,2009,p117وسجلت احملاضر الدينية
حضور أعداد معتربة من األساقفة من خمتلف املقاطعات األفريقية الرومانية حيث سجلت مقاطعة
الربوقنصلية حضور  54أسقفا ) (Devreesse R ,1940,p164بينما مقاطعة نوميديا حضر
منها  000أسقفا ) (Mandouz,A,1982,p464والعدد االكرب من االساقفة احلاضرين كان من
نصيب مقاطعة موريطانيا القيصرية ال ي سجلت حضور  001أسقفا
) ، (Mandouz,A,1982,p540ويعتقد ان عدد املشاركني وصل تقريبا اىل  011أسقفا
) (Diehl CH,1896,p445ومن بني األساقفة الذين مثلوا مدينة ألتافا  ،هو األسقف
الكاثوليكي ايوس ) (Avusالذي جاء امسه يف املرتبة العاشرة يف حمضر األساقفة اخلاصني مبقاطعة
موريطانيا القيصرية ) (Benguemale M,2012,p86هذا األسقف مثل مدينة ألتافا وجاء يف
أحسن ترتيب مقارنة مع األسقف الكاثوليكي الذي يدعى لونقينوس ) (Longinvsالذي كان ممثال
عن مدينة تلمسان ( )Pomariaوسجل يف املرتبة  40يف حمضر أساقفة موريطانيا القيصرية
) (Mandouz,A,1982,p644ومن بني نتائج املؤمتر تقرر مواصلة نشر األريانية (Moderan
) Y,2009,p121كما أقر املؤمتر تصفية أو هتجري الكثري من األساقفة الكاثوليك وعلى الرغم من
القسوة املمنهجة واإلضطهاد الالحمدود من طرف الوندال  ،إال أننا الحظنا بعض الثبات عند أساقفة
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موريطانيا القيصرية وقدرت نسبة حتوهلم وارتدادهم من املسيحية إىل األريوسية يف حدود  02باملئة
). (Moderan Y,2009,p121
- 4الوضع الديني في التافا بعد القرن الخامس ميالدي :
رغم االضطهاد الذي تعرضت له املسيحية  ،ودخول األريوسية وأنتشارها يف الكثري من املدن
الرومانية  ،لكن هذا مل يؤثر على اختفاء املسيحية الكاثوليكية وال الديانة الوثنية ال ي سجلت لنا النقوش
استمرارها ومواصلة اقامة النصب اجلنائزية واالهداءات على شرفها  ،فالنقوش املسيحية مبدينة ألتافا اواخر
القرن اخلامس وحىت القرن السابع م يالدي بينت استمرارية املسيحية  ،حيث عثر على نقيشة بألتافا
اشارت السم األسقف اولبيوس ماكسيموس ) (Vlpius Maximusتؤرخ النقيشة لتاريخ 04
أوت 504م عاش هذا االسقف  25سنة ) ،(Mandouz A,1982,p740وبتتبع نقوش أخرى
فقد وجدت نقيشة مسيحية إلمرأة تدعى فالفية ساتورينا ) (Flauia Satvrinaهذه املرأة تبدو
مسيحية من خالل عبارة ) (deuotaوتؤرخ لسنة 501م )، (Mandouz A,1982,p1034
وتستمر النقوش املكتشفة بألتافا حىت القرن  5و  0ميالدي ) (Courtot P,1986,p04ومن غري
املستبعد أهنا بقيت حىت مع بداية الفتح اإلسالمي يف الشمال الإلفريقي مع القرن الثامن ميالدي وهذا
ما يستنتج من اإلشتباكات بني املسلمني والبيزنطيني يف سبيطلة وقرطاجة وهيبون اواخر القرن السابع
ميالدي وبداية القرن الثامن ميالدي ). (Camps,g,1983,p11

خاتمة :
بعد معاجلتنا هلذا املوضوع  ،خرجنا جبملة من النتائج نوجزها كاآليت :
عرفت مدينة اوالد ميمون ) (Altavaاملعتقدات الدينية إبتداء من القرن الثاين ميالدي،
وأعتنقت اجملتمعات القاطنة باملدينة املعتقد الوثين كمثل املدن الرومانية يف الشمال اإلفريقي،مارس السكان
خالل القرن الثاين ميالدي طقوس دينية وثنية متثلت يف عبادة األمرباطور وآهلة أخرى  ،منها احمللية
والوافدة ،كما عرفت الديانة الوثنية انتشارا واسعا يف أوساط اجملتمع من خالل النصب اجلنائزية
واإلهداءات الكثرية واملتعددة  ،أما اجملتمع فقد عرف متازجا دينا وثنيا متثل يف اآلهة الوافدة الرومانية
(مان .منسيس .ديانا) واآلهلة احمللية املتمثلة يف (اآلهلة املورية) ،كما مارس اجملتمع يف مدينة ألتافا طقوسا
وثنية من خالل اإلحتفاالت الدينية املتعددة ،وعبارات التقديس والتبجيل ورفعة املقام لإلمرباطور .
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وقد عرف اجملتمع تباينا واضحا خالل القرن الرابع ميالدي من خالل ظهور املسيحية يف
الوسط اجملتمعي  ،هذا الدين اجلديد يف املدينة خلق نوع من اإلضطراب العقائدي ونتج عنه اعمال عنف
بني أنصار الوثنية واملسيحية  ،مل يدم طويال هذا الصراع من خالل طغيان املسيحية يف اجملتمع من خالل
تبنيها كديانة رمسية يف الفرتة الرومانية (مع القرن الرابع ميالدي ) والسماح ملعتنقيها حرية التعبد  ،وهذا ما
أدى إىل ظهور نظاما كهنوتيا و ُوجود رتب دينية خمتلفة كالقسيس والشماس واألسقف .
أما رجال الدين يف مدينة ألتافا فكان هلم دور مهم يف التاريخ املسيحي خاصة أواخر القرن
اخلامس ميالدي يف تشريف ومتثيل املدينة يف اجملامع الدينية املنعقدة مبدينة قرطاجة سنة  424م  ،كما
مل يتخل اجملتمع عن املعتقد الوثين يف ظل سيطرة املسيحية على اجملتمع وبقيت الوثنية تقاوم وحتافظ على
وجودها حىت القرن السادس ميالدي  ،لكن اجملتمع يف مدينة ألتافا بعد متسكه لقرابة األربع قرون من
الوثنية وثالثة قرون من املسيحية أعتنق الدين اإلسالمي احلنيف بداية من القرن الثامن ميالدي من خالل
وصول الفتوحات اإلسالمية للمنطقة .
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