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 :بالعربية ملخص الدراسة

 عتتن كمتت ال هتمتته هتتلد الدراستتة بالتتتدين المتتعبي الممتتارق علتتأ مستتتوج لبيلتتة أنجتترة الجبليتتة  تتما  المغتترب، بغتتر ا

والمعتقتدا  التتي جملتة متن الممارستا ، ، وذلت  متن لتد   راستة األفترا  لبتل من سلوكيا يستثمر وكما والعيا ثليم كما تجلياته

التتي يعتقتد النتاق أندتا  ينيتة ويتعتاملون المعتقتدا  كتل الممارستا  وهو التدين المعبي  تكم  عن نظام  يني لاص، معتبرة أن

: ما هي أنمتاط وتجليتا  التتدين الستافدة فتي ة المركبة التاليةيب علأ اإل كاليللل  حاوله الدراسة أن تجمعدا علأ هلا األساق، 

 السافدة؟والمعتقدا  الدينية  الممارسا  ما  المغرب؟ وما هي طبيعة  لبيلة أنجرة

ني التديتحبل بكثير من ظواهر التقديس التي تمكل أنماطا مختلفة تمثل عما  الستلو   ومن أجل ذل  توصلنا إلأ أن القبيلة

  الل القبيلة:لدج األفرا  

 تلعب أ وارا ووظاف  كثيرة تتعلق بدرجة أولتأ بمتفاء األمترا  العةتوية  ، التيأولدا ظاهرة تقديس األولياء

وكتتلل  العدتتو  وأ وار الوستتاطة والصتتلم بتتين المدا تتر  ،وإبتترام العقتتو  ستتواء الخاصتتة بالملكيتتة أو التت وا 

 والقرج.

  ة تتعلتق بت كيتة االحتفتاال  الجماعيتة و عمدتا متن أجتل الحفتاظ  ينيت اأ وار لعتبتالتتي  ،ثانيدا ظاهرة ال اويتا

وبين القرج بعةدا  ،علأ هوية القبيلة وعدم تفتتدا وتمتتدا، ولصوصا في حل الن اعا  بين األفرا  من جدة

 .مع بعض من جدة ثانية
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  الصتتخور' 'الكراكيتر' و' ا؛ لصوصتالمقدستة وجتو  ظتواهر  ينيتة  تعبية ألترج تتتلخص فتي كثيتر متن األمكنتة

 وغيرها.و'القبور' واأل جار' و'منابع المياد' 

 تتعلتتق بالستتحر والثقتتاو والتوكتتا  والعتتين واللعنتتة والحستتد والجتتان متتن الممارستتا  والمعتقتتدا   وجتتو  كثيتتر

إذ والعفاريه والسخط والرضا وهي معتقدا  تدعم بقوة كل تل  الظواهر التتي تعتبتر بالنستبة لافترا  مقدستة، 

  ما بين الثقافة والدين.ا تختلط طبيعتد

 المعتقتتدا ، الدينيتتة، التجربتتة التتديني، الستتلو  الدينيتتة، التجربتتة التتديني، الستتلو  المتتعبي، التتتدين لتتدين،االمفتاحيااة  الكلمااات 

 الدينية الطقوق

 

Popular religiosity in the tribes of northern Morocco, "A socio-anthropological field study" 

(Anjara tribe as an example( 

Abstract: 

This study deals with the question of the people’s religiousness practised in the tribe of Fahs 

Anjra, in the north of Morocco. It investigates its manifestations as it is represented in reality and 

invested behaviourally by the tribe’s individuals. 

 This is done through the data analysis of a number of practices and beliefs that disclose a 

particular religious system, considering the people’s religiousness as all practices and beliefs that 

people believe to be religious (and nothing else). Therefore, this study attempts to answer the 

following complex problem: what are the predominant types, manifestations of religiousness, 

and the nature of the religious practices and beliefs in the aforementioned tribe? 

We consequently concluded that this tribe is replete with the phenomena of sacredness and thus 

constituting various types that represent one of the pillars of individuals’ behaviour in the tribe. 

Most of these phenomena can be stated as follows: 

 The phenomenon of canonizing, i.e. sanctifying saint people. This plays many roles (and has 

various functions) in constructing people's beliefs and traditions. 
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That is, the people of this tribe considers the saints or the holy people as a source of cure of 

many physical diseases, a mediator between them and Allah,  and even means of solving 

problems related to writing contracts of properties and engagements (e.g. buying and selling, 

marriage, etc.). 

 The phenomenon of Zawya, i.e. the saint houses of prayer (mausoleum). It plays fundamental 

religious roles that have much to do with recommending and supporting collective 

celebrations for the sake of preserving the identity of the tribe and not fragmenting it, 

particularly in resolving conflicts between individuals, on the one hand, and between villages 

on the other hand. 

 There are also other popular religious phenomena represented by the existence of many holy 

places, namely: Karakir, rocks, tombs, trees, water sources, and many others.  

 Finally, there are many practices and beliefs associated with magic, the spell of the evil eye, 

cure, envy, demons, discontentment, and contentment. These are some beliefs that strongly 

support those phenomena that are considered to be sacred by individuals in the sense that its 

nature is nothing but a mixture of culture and religion. 

Keywords: Religion, popular religiosity, religious behavior, religious experience, religious 

behavior, religious experience, beliefs, religious rituals  

 

  ديمقت

 بالرغم من التحوال  التي عرفتدا القبافل المغربية ومعدا المجتمع المغربي بمكل عام، ال زاله القرج تحافظ علتأ جت ء

قصتد هنتا تلت  األنمتاط المتعلقتة بتقتديس األوليتاء وال وايتا وبعتض الظتواهر األلترج كاأل تجار ن كبير من أنماط التدين التقليدية؛

مظتاهر لارلتة يتتدالل فيدتا  فتي صتلبهالزلنتا نجتد  الفتر   فالتتدين،   ألترج متعتد ةإلتأ فةتاءاباإلضتافة والصخور والقبور، 

بالخصتوص ال زا  يحبتل بكثيتر متن  القبافليالجتماعي المتخيل افالسحر  بالخيالي، األسطور  بالوالعي، الخرافي بالعجافبي، 

 للمجتمتعالبحتث عبتارة عتن متدلل لدراستة الوالتع التديني هتلا تحلتيد موضتوعيا ، لتلل  فت ن  لتحليلدااستخراجدا  يجبالمظاهر، 

 ، )لبيلة أنجرة(1األنجر 

                                                           

 بةأأ : بةأأالب قةحقييمأحأ بةأأال ةغبحييمأحبقحجهغ/ن بغعهةغأععوةحمألةمأ   أ،علةشأليةيجأربةرأقةغ جأحالبلة أاللعح ةققبيلة أنجرة تأع ةأأبىقاةشأال ةلغرأال  بة أ 1 
 أ ةبع أالللعلة أالعة أع ةأأسأ)حد اس(أح ة قغأب بيلة أاللةحمأحلديجةضأاللعح ةقأحرجحبةغأب بيلة أحادأالة نحالبلة أاببةيحه أعلدأ لغالأبلييجأربرأقةغ جأبل احييم،أال

أ.الل  بيعيمأغأب بيل أالفلصأحلديج أقجر ،أحه أف أالعجظيمأاإلدا يأالرديدأعغبع ألره أقجر أعقحامأالل يل حغ ببع ابهغ،أ
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ل  ونمتا إعتدن ممكتن للتعتاط  أو الترفض دلد الدراسة تأتي مولعة بتأعين الباحثاالمرالتب لمتا يعتمتل فتي  يناميتا  هتلا الحقتف

غرضته  2رم   تأويليتخوم القبيلة، إنه بحث التي تلوح في األفق ونحن نجو  بين  معتقدا ممارسا  والتمثد  واللانماط وال

 فافض المعنأ.ب المس 

؛ أ  3ا متن لبتل األفترا يمثتل والعيتا وكمتا يستتثمر ستلوكي للكم  عتن تجلياتته كمتاإننا إذن، نتوجه لدراسة التدين المعبي 

نظتام  ينتي لتي تكم  عتن والمعتقدا  ا،   الل المجا  المدروق من لد  جملة من الممارسا السلو  التدينيسنحاو  معرفة 

التي يعتقد الناق أندا  ينية ويتعاملون معدا علتأ هتلا المعتقدا  وبصفة عامة ف ننا نعني بالتدين المعبي كل الممارسا  ولاص، 

 رةالسافدة في لبيلة أنجت : ما هي أنماط وتجليا  التدينالمركبة التاليةاإل كالية  تحاو  هلد الدراسة أن تجيب علأللل  األساق، 

 السافدة؟الدينية  والمعتقدا  الممارسا ؟ وما هي طبيعة  ما  المغرب

 أهمية الدراسة 

ومية لقبيلة أنجرة الجبلية  تما  المغترب، لصوصتا تبرز أهمية هلد الدراسة، في كوندا تبحث في مجمل الحياة الدينية الي

 دين، والمعتقدا  والطقوق والتمثد  المرتبطة به.في جانبدا المعبي، أ  ما يتعلق بتمظدرا  وتجليا  هلا النوع من الت

 أهداف الدراسة 

 نظرا لما لدلا البحث من أهمية، ف ن أهدافنا بمكل عام تتمثل في:

المعبي وأنماطه في لبيلة أنجرة  ما  المغرب، وتمريحدا وفدمدا ومتن تتم تأويلدتا، لمعرفتة الكم  عن تجليا  التدين  -

 ية. الالتدا السوسيوأنثروبولوج

فدم طبيعة المعتقتدا  والممارستا  والطقتوق المرتبطتة بدتلا التنمط متن التتدين، لمعرفتة متدج أهميتدتا فتي تنظتيم حيتاة  -

 ثقافية واالجتماعية.  الناق اليومية، وارتباطاتدا بالمجاال  ال

I. أنماط وتجليات التدين الشعبي بقبيلة أنجرة 

بدلد القبيلة تتنتوع  وأنماطه  ناها، وجدنا أن تجليا  التدينلمفدية التي أعدفي المقابد  ا العينةبه   استنطقنا ما جا  عند

التتي الزالته إلتأ اليتوم األنماط البتارزة تقديم  في البداية محاولين، ولد الترنا أن نقسم هلد الفةاءا بتنوع فةاءاتدا الطبيعية، 

 لدا حظوة واحترام من لبل األفرا ، 

                                                           

باةةف أعغلةة ،أف ةةدأاععلةةدجغأعلةةشألةةجهةألرلةةأأاللةةغدتأللةة  أفةة أالل ةةغب عأالعةة أنر يجغهةةغأعلةةشأالعيجةةغعأاللد ح ةة ،أأولةةغأدناأالبةةغل حمأفةة أالعلةةحمأأاالرعلغعيةة  2 
أ.أأ'Glifford Geertz'وليفح دأغي عمابج  حبحلحر أاللعغا أل عفيمأجلحذجأال لميأأهةألعلليرألغأرلعجغهألمألغدتألل  أف أاللجهةأالعىحيل بغإليغف أإلشألج

أأبق ي ة أ ا  أعلشأعيجة أع ةحاةي ألةمأنرةرأيةلغمأعل يلية أاةليل ،أناحاةغأنمأهةذاأالجةحاألةمأالعيجةغعأيعةياأإلوغجية أإ ة امأوغفة أنفة ادأاللرعلةاععلدعأالد 3 
أ06(أبلعةةدرألفةة دتألحمعةة أبغلع ةةغحيأعلةةشأن بةةغاأال بيلةة أاللد ح ةة )الب قحقييم/ال غبحييم/البل احييمأ06غيةة أقاةةدي أحلةة ت،أإذأ ةةللعأالعيجةة أالعةة أاععلةةدجغأعليهةةغأ

ألف دتألورأ بأ.
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وجتدنا أكثر متن ذلت  بل  يكون في مقدمة هلد التجليا  ما نطلق عليه بفةاء 'األولياء وال وايا'،ن أ 4'ةال  ب  ج  'كبالي تراب   وال  

نعنتي بدتا األمكنتة عليدتا استم 'الفةتاءا  الطبيعيتة'؛ أطلقنتا لية تخص الطبيعة الجبلية المجاتجليا  ألرج أل كا  متعد ة أنماط و

'الكراكير' و'القبور' و'الصتخور' وبعتض األمكنتة األلترج تقديس لخصوص التي تجلب أنظار األنجريين إليدا بكوندا مقدسة، وبا

بنتوع  5'جتريينن  األ  'ا  تحظتأ متن لبتل لمستاجد ومغتاروالبقايتا  اآلثارة' وبعض ج  ر  المملوكةاالم   يضا' و'األرااآلباريون الماء'كع  

  حترام والتبجيل.من اال

    فضاء األولياء والزوايا -2

 بأنجرة األولياء تقديس -أ

نجد بقايتا ألوليتاء يعتو  تتاريخ وجتو هم إلتأ متا إذ  لقد تمي  فةاء األولياء بأنجرة علأ مر التاريخ بكونه ظل في تجاذب،

ختتص فقتتط ظتتاهرة تقتتديس األوليتتاء، وإنمتتا نجتتد أيةتتا  ونحتتن نتحتتد  عتتن الممارستتا  لبتتل عمليتتة الفتتتم اإلستتدمي، وهتتلا ال ي

ر إال متع توغتل اإلستدم أ نفسته منتل متا لبتل  لتو  اإلستدم، وصتن  يلتر لتم يظدتوالمعتقدا  صنفين؛ صتن  ظتل محافظتا  علت

حقيقتي ويلتر وهمتي، وإنمتا  فمجتمتع الدراستة طبقتا  للمدحظتا  ال يفتر  بتين ولتي رستمي ويلتر  تعبي، أو بتين ولتي بالمنطقة،

تحصلنا مجمل األجوبة التي فلي أو ذا ، يتصرو ويتكي  مع الظاهرة انطدلا  من حاجاته، وانطدلا  أيةا  من مبتغاد من هلا الو

و  أ  أن جميع األجوبة تقريبا  تجمع ما بتين أوليتاء يعت اء والصلحاء الموجو ين  ون تميي ؛كانه تجمع ما بين جميع األولي عليدا

م اليتومي يستتقالإن  بتل فالتميي  هنتا فقتط حستب وظيفتة كتل ولتي. اإلسدم. مجيءوأولياء ظدروا مع  تاريخدم إلأ ما لبل اإلسدم

ولتتيس إلتتأ  ،التخصصتتا  العدجيتتة التتي يوفروندتتا؛ ولصوصتتا  متن 6هتو تقستتيم يعتتو  إلتأ وظتتاففدم لافترا  بخصتتوص األوليتتاء

 .تي جرج بدا العمل إلأ يومنا هلاستعمارية، والاألنثروبولوجيا اال وسمهجدها ما  مجر ة كتل  التي نيتقس

بالةترورة '، فالةريم يةتم د  ي  فدم يمي ون ما بين 'الةريم' و'الس   ن نوع يلر؛يين في أنجرة تميي ا  منجد لدج الجبلإننا  

أيةتا  بكونته محاطتا  إمتا بأستوار أو  ، وهتو يتميت 7 تعبي و وهمتي، رستمي أموليا  بغض النظر عن ما إذا كان هلا الولي حقيقي أ

' فد نجد له لدج األنجريين سوج معنأ واحد هو يَّد  تلتون أنه يكتون عبتارة عتن لبتر صتغير محتاط بأحجتار  بقبة، أما مصطلم 'السَّ

فرلتون وصاحبه ال يصل إلأ  رجة الوالية بقدر ما يكون فقط صالحا، من هنا نكتم  أن جبالة ي ،في الغالب بلون أبيض لتميي د

ور وعبتا ة ء و القبتاألوليتا تقتديسبين مصطلحي الوالية والصدح، فاألولأ أكثر  رجة من الثانية في نظرهم، للل  فرلنا ما بتين 

تم  ن  يقولون:'غ  فية، فت ذا كتان األمتر يتعلتق بتولي ألرج تخص 'الحوش  أو الكركور'، فالناق يفرلون بين ذل  بتلقا ي ل  التو   ور     ي ن تم 

 ن ور السيد فوالني'،  يفيقولون: 'غنممما إذا كان األمر يتعلق بصالم ني'، أوال  ف  

                                                           

 .حأغلغ تأحالهبقاللجق  أاللد ح  أه ألجق  أربلي ،أعع فأعغدتأف أالل  اأبلفظأ'ربغل 'أعلييماألهغأعمأال يفأ 4 

 .لفظأابجر ييمألع حفأف أ لغرأالل  اأيقلجألا اأعلشأ وغمأقبيل أنجر تأالربلي  5 
لرلة أبيةعأ،ألاةقفشأالل ةجغحيغ ةوحم،أنجظة ألة  :أبةحرأبغ ةوحم،أاب ةغقي أحاللعع ةداعأبةغلل  ا،أع رلة أج ةي أهجةغأإلةشأجةحاأالد ا ةغعأالعة أقةغمأبهةغأبةحرأبأ6 

 .98،أص6890لش،أنوعحب أحأ،أال ج أاب3اللول ،أعدد
أج ي أهجغأإلشأد ا غعأ'إيليرأدح لج هم'أحناحاغأوعغبه: 7 

Emile Dermenghem : Le Culte des Saints dans L’Islam Maghrebin ; Édition Gallimard ; paris1954 .أ  
أ
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لتتأ مستتتوج أ مستتتوج القبيلتتة كلدتتا، بينمتتا الصتتالم أو الستتيد يكتتون صتتيته محلتتي عإال أنتته غالبتتا  متتا يكتتون التتولي معروفتتا  علتت

ولتد بلتع عتد  األوليتاء  كألصتأ حتد.القبيلتة ربتع صتل فقتط إلتأ مستتوج تعتداد يمكتن أن ي'، وإذا متا االقرية ال القبيلتة ككتلالمد ر'

 البعض بوظاففدم الدينية وبتواريخ تواجدهم.بأنجرة حسب المبحوثين ثمانية معروفين علأ مستوج القبيلة، يتمي ون عن بعةدم 

 ن بقبيلة أنجرة إلى حدود اليوم.  مجموع األولياء المنتشري( يبين2جدول رقم)

 األولياء  المدشر الربع

 

 

 

 البحراويين

 سيد  لنقوش زرارعا

 سيد  المنار  الحا  المكاو  المنار 

 سيد  علي بنحرازم الحمومي

 عيسأريس بن سيد  ا  طالع المري 

 سيد  أحمد بن عجيبة ال ميج

 بن عجيبة سيد  عبد القا ر 

 بن عجيبة سيد  عبد القا ر  غدير الدفلة  البرلوليين

 د  مسعو سي الخميس )كدية علي الفحل( الغابويين

 

 بأنجرة الزوايا بركة -ب

س الدجتر ، حيتث انتقتل استمدا متن ' ار أن ال اويتة فتي المغترب لتم تعترو إال بعتد القترن الختام 8يلكر 'محمتد جنتدوبي'

القتو  أن ال اويتة  بغض النظر عن الستيا  التتاريخي للنمتأة يمكتنلكن ة' ثم إلأ اسمدا المعروو حاليا ، ار الةيافالكرامة' إلأ ' 

ن متتا بتين  تيخدا المسستس ولتدامدا، إال أنته سترعا معنتأ أندتا حافظته علتأ التروابط المتينتةالمتا ارتبطته بعامتل الممتيخة؛ بلط

تصتبم ال اويتة ا ستترتبط مبا ترة بتأ وار سياستية، حيتث سإلأ إيديولوجيا لاهرة عندم 9' يل إيكلمان'ستتحو  كما جاء علأ لسان 

في نمأتدا معروفة بكوندا ال اوية  ذا كانه فإلأ مواجدة األلطار الخارجية والداللية، مسسسة الستقطاب المجاهدين والدفع بدم 

  متع ندايتة االستتعمار فتي أواستط القترن العمترين إلتأ ة والتعليمية، فت ن أ وارهتا ستتغدو سياستية، لتتحتوتةطلع باأل وار الديني

مدا عوامل متعد ة أهمدا اندثار األلطار الخارجية وتحكم الستلطة أ وارها االجتماعية الدينية التعليمية السابقة، هلد الدورة ستحك

 في كل القوانين المنظمة للدولة،

                                                           

-غ يني ،ألج ح اعأوجغرأنحرح دحي،ألقبع أدا أال  حييم،أفغسبيمأالعرليغعأحالرذح أالعغ يني أحال ح يحعأتالل  ا:أالظغه ألللدأرجدحب ،أابحليغءأف أ 8 
أ.61،أص0668الل  ا،أقبع أ

الل ةة ا،أالقبعةة أابحلةةشأ-ل أعةةغ يوأحلرعلعةةغع،أدا أعحب ةةغرأللج ةة ،أالةةدا أالبييةةغء:أديةةرأايوللةةغم،أاإل ةة مأفةة أالل ةة ا،أع رلةة ألللةةدأنعفيةةف،أ ل ةةنجظةة أ9 
أم.6886
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بكامتل  للقيتامن لل اوية  يئا  بعد ذل  إلأ حين تصبم مسسسة ال اوية مجمدة وغير لا رة اليتوم سسسة السلطاولن تتر  م 

دتا أو تتتدلل فيدتا، وبتاأللص فتي لبيلتة أنجترة، ستيرتبط تأستيس أ وارها، ومن ثم سترتبط أكثر بمعتقدا  لم تكتن لبتل  معروفتة ب

طة أ د االرتباط باألولياء والمرفاء األولين التلين عمتروا المنطقتة، لكتن هتلد ال اوية بالدين بمكل مبا ر، وستكون وال تدا مرتب

المتمالية، حيتث ستتظدر زوايتا بافتل  وار سياستية متع بت وج فجتر الغت و الختارجي للتبد  وللقال اوية سترعان متا ستتتحو  إلتأ أ

ل اويتة بمتكل عتام لتدج جبالتة بتتاريخ ال وايتا لرج ليسه  ينية بقدر ما هي جدا ية، إنه ال يمكن بتاتا  أن نفصل تاريخ مسسسة اأ

نحتتفظ بنتوع متن الخصوصتية، وذلت  أن ال وايتا القافمتة علتأ المترفاء واألوليتاء ستتحتفظ إلتأ المغربية عامة، إال أنته يمكننتا أن 

متن الوجتو  متع حدو  ما بعد القرن العمرين بكل أ وارها االجتماعية في جبالة، في حين ستختفي ال وايا ذا  الصبغة السياستية 

بريالية التي حصتلنا عليدتا، إلتأ أن نداية حقبة االستعمار، وستطلعنا الوثافق التاريخية لإل ارة االستعمارية وكلل  الدراسا  اإلم

 ا زوايا متعد ة لن تكون سوج صنيعة الظرفية وسرعان ما ست و  كما لو أندا لم تكن.منطقة جبالة ستولد فيد

 .2222ها وجود إلى حدود سنة يلة أنجرة والتي لم يعد ل(  الزوايا بقب0جدول رقم)

 المداشر المنشرة بها اسم الزاوية القبيلة 

 

 

 أنجرة 

 تسو   ون أن تستقر ال اوية الوزانية

بين الويدان، تغرامه، سو   ةال اوية الريسوني

 الخميس، الخرارزة

 الحمة، البيو ، بو عبا ، الداهر ال اوية البقالية

 

األو  يستتمد ممتروعيته متن مسسستة الواليتة  ال وايا فتي فتترا  متباعتدة: عرفه ثد  أصناو منإذن، لة أنجرة بيل إن 

يدة كليا  عن اللعبة السياسية، وهو الصن  السَّبا  للظدور فتي والصدح ظله أ وارها اجتماعية و ينية وتعليمية بالخصوص وبع

، وب مكاننتا القتو  أن هتلد ال وايتا ظلته محافظتة 'التيجانيتة'و 'الدرلاوية'و 'ويةيساالع'القبيلة ونلكر علأ وجه التخصيص ال اوية 

يستتمد ستلطته متن  استية؛ هتلا الصتن ليلعتب أ وارا  سي رعلأ أ وارهتا إلتأ اليتوم، أمتا الصتن  الثتاني ظدتر متع بت وج اإلستتعما

لطتب م  تيخ جبالتة سيد  يونس بن أبي بكر' عتالتي تنحدر أصولدا من ' 'الريسونية'مسسسة ال عيم، ونلكر بالخصوص ال اوية 

أمتا الصتن  الثالتث فألتل متن  لطته السياسية علأ كل تراب جبالتة.، حيث كان الريسوني يبسط س'عبد السدم بن مميش'المغرب 

ن، فدو يستمد ممروعيته متن مسسستة الصتدح والواليتة لكنته سترعان متا يعتو  لتأكيتد هتلد الممتروعية عتن طريتق لعتب الصنفي

التي تعتو  أصتولدا  'البقالية'و 'المري  الوزاني'التي تنحدر أصولدا من  'الوزانية' وار السياسية، ونلكر بالخصوص ال اوية األ

 تي انخرطه في السياسة حتأ نسيه أ وارها االجتماعية والدينية.الوإلأ 'محمد بن عبد هللا الحا  البقا ' 
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 قبيلة أنجرة إلى حدود اليوم.بالزوايا  انتشار صورة عامة عن  10(2جدول رقم)

 عدد المريدين مقر الزاوية  نوع الزاوية الربع القبيلة 

 

 

 

 

 أنجرة 

 

 

 الغابويين

حيةرةاالخوايمامراح  العيساوية

 الديان 

 مريدين 72

 مريدين 2 بليونش الدرلاوية

 مريد 72 عين   يمة التيجانية

 

 البحراويين

  دمري 61 طالع المري  العيساوية

 مريد 61 ال ميج الدرلاوية

  مريد 72 الروماناالمنار التيجانية

 

 البرلوليين

 مريدين 61 ال اويا العيساوية

 مريد 62 غدير الدفلة الدرلاوية

 مريد 63 بولعيمش التيجانية

 

اعيتة والدينيتة إلتأ حتدو  فالصن  األو  ظل محافظا علأ نفسه من االندثار  وحافظ علأ لتدر كبيتر متن وظاففته االجتم  

أمتا الصتن  الثتاني فقتد زا  متن القبيلتة بت وا  االستتعمار متن اليوم وذل  ألن هلا الصن  لم يدلل في متاها  اللعب السياستية، 

في لبافلدا عن طريق وضع هيكلة هرمية تعتمد األ ياخ والمقدمين والقةتاة واألعتوان التتي  متر  القتوانين جدة وبتحكم الدولة 

بمعنتتأ أن زوالته ارتتتبط بأحتدا  سياستتية جعلته مركتت د يتتقلص أكثتتر فتتأكثر  الستافدة فتتي القبيلتة متتن جدتة ثانيتتة؛ة للستتلطة العرفيت

ما تحوله أ وارد االجتماعيتة والدينيتة إلتأ أ وار سياستية بالخصتوص، بمرور اليوم، أما الصن  الثالث فقد لةأ علأ نفسه حين

ا أرا  أن يعتو  إلتأ أ وارد الرفيستية فتي القبيلتة، وهتلد المعانتاة جعلتته يتراجتع حتتأ وظل يعاني في فترة متا بعتد االستتقد  حينمت

 لر القرن العمرين بعدما كان منتمرا  في كل تراب جبالة.اندثر من القبيلة في أوا

 فضاء المجال واألمكنة المقدسة  -0

عبتارة عتن تبجيتل، وأغلتب هتلد الفةتاءا  ة متعد ة تحظأ بالتقديس والنعثر في لبيلة أنجرة علأ أمكنة وفةاءا  طبيعي

 ، ض بقايا ويثار 'المساجد' القديمةلمياد' و'أراضي مملوكةاالمرجة' وبع'كراكير' و'صخور' و'لبور' وأ جار' و'منابع 

                                                           

أحالعيرغجي أف ع أرلعجغهغ،أحه ألعقيغعأدقي  أعلوججغألمألع ف أالاح تأالعغل ألليح أالماحيغأالعي غحي أحالد قغحي أهذهأاللعقيغعألاد هغأالل غب عأال 10 
محايغأفهمأيلي حمأ'الللغع'ألأأف جأنن ىأأالأيعحف حمأعلشألوغمأل ع  /لومأأ،نن ىحق ىأمأهجغمأل يديمأو  أف ألدا  أقبيل أنجر تأاليحم،أحقدأذو ألجغأن

أالمحايغ.علمأبيل أحنغ رهغ،ألذلمألددجغأف قأاللدا  أالع أعحردأبهغأدانرأال 
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التدعم المتفو  القتو   يبتا ، كمتا أندتا لتم تكتن لتقتدق لتوالا  تقدق متن زوايتا متعتد ة وبأستاليب مختلفتة تقروكل هلد األ ك

 المكان مقدق بالفعل.ا  التي تنتمر لتعبر عن أن للحكاي

 ه راستت إلتأ ستبقنا لتد المقتدق فةتاءال هلا مثل أن علينا يخفأ وال أنجرة، لبيلة أرباع في بكثرة وتنتمر' الكراكير' تظدر

 ال:"يقتو  حيتث التقتديس، أ تكا  متن المتكل هتلا فتي كثيترا   فصتل التل  ' وتتي إ مونتد' علأ رأستدم ،نواألنثروبولوجي من كثير

 التتتدو علتتأ الحجتتارة أكتتوام عتتام بوجتته يمتتمل بتتل بتتالتولير، المخصوصتتة الحجتتارة أكتتوام علتتأ كركتتور كلمتتة متتدلو  يقتصتتر

 ليتتتلكرها ذكتترج أو عدمتة مجتتر التتل  يبقتأ ' العدمتة' كركتتور :مندتا عتتدة وأصتنا إلتتأ الكراكيتر ' وتتتي' لستم ولتتد .11"أنواعدتا

 كركتتور، باإلضتافة إلتأ القبافتل حتدو  بتين للفصتل النتاق يةتعدا أحجتتار كومتة عتن رةعبتا هتو التل ' الحتدا ة' وكركتور النتاق،

 هللا أوليتاء متن بتولي بالخصوص بطتري النوع وهلا' الولي باسم' يصنع وكركور ،ما  خص فيه يقتل الل  الموضع وهو' المن د'

 منته، نرالتب أو ننظتر التل  المكتان الكلمتة هتلد تعنتي حيتث ؛'الركوبتة' كركتور، ثتم األستاق موضعه يكون ما وغالبا   المعروفين

 لا فعتكمت نعممدا أن يمكن الإال أن نتافج ' وتي'  .بركة ذا كان لمخص لبر أنه فيقا  مجدوال يكون ما عا ة الل ' القبر' وكركور

بتل  واع،نتاأل هتلد جميتع مثتل متن كراكيتر أنجترة منطقتة  الل نجد فد بمدة، عليه نساللد  يء وهلا المغرب مناطق جميع علأ

 لتدج معتروفين كتانوا متا غالبتا   التلين الصالحين هللا أولياء بآثار مبا را   ارتباطا   يرتبط  الكراكير: األو من صنفين قبيلةال في نجد

، نيمجدتول صتالحين أو 'لستا ا ' تكون بقبور يرتبط ما فغالبا   الثاني الصن  أما ،'فدن سيد  روضة' سما عليه يطلقون، األفرا 

 يلتر  تيء أ  نجتد ال ذلت  عتدج األحجار، من كومة به موضع عن عبارة أنه رغم' فدن سيد  لبر' اسم عليه نجريونألا يطلق

 ذلتت  وعتتو  جتتدا   للتتيد إال' كركتتور' كلمتتة يستتتعملون ال أنجتترة أهتتل أن االنتبتتاد نلفتته أننتتا غيتتر .كركتتور كلمتتة معنتتأ علتتأ يتتد 

 التتي' حتوش' كلمتة يستتعملون ال كمتا للثتاني، بالنستبة' فتدن ستيد  ستيد' أو األو ، للصتن  بالنستبة' فتدن سيد  روضة:'يقولون

 متن كثيتر في الغربي المما  الةجب أن مجد ا االنتباد نلفه أننا غير المغربي، والوسط الجنوب مناطق في االستعما  كثيرة نجدها

يَّد  ' اسم والقبر الةريمو الكركور علأ يطلقون المدا ر  .مقدق مكان أنه عن فقط للداللة' س 

 صتتالم لتتولي يثتتر أو مخلفتتا  عتتن عبتتارة أنتته لمجتتر  تقديستته ويعتتو  بكثتترة -األوليتتاء كركتتور -األو   الصتتن إذن  نجتتد

 ال يتارا  أن غيتر  افمتا ، منته يمتر موضتعا أو بيته أو للوته موضع يكون أن كنيم القبيلة، أو الربع مستوج إما علأ 12معروو

 يتتوفر لتم وإذا بتيض، أو نقتو  بقطتع يتأتي أن ستوج عليته ماد ي ور أن مثد أرا  فمن بسيطة، تكون ما غالبا   النوع بدلا المرتبطة

 أمتا .هنتا  تظتل حتتأ الكركتور حجتارأ متن حجترة تحته يةتعدا 13'الخدنتج'  تجرة متن جت ء يقطت  أن لته فمستموح ذلت  علأ

 متلهل، بمكل السا ا  يقدسون دمأن إلأ راجع ل وذ األو ، الصن  من أنجرة في أكثر منتمرة فدي الكراكير من الثاني الصن 

 وبالخصتوص بتأنجرة، المدا تر غالبيتة تطبتع ستمة وهتلد األلتل، علأ واحد بمد ر كراكير ثد  من أكثر نجد أن يمكن أننا حتأ

 معروفة، غير الكراكير هلد غالبية لكن مجاليا ، التوسع من كبيرا   لدرا   تمتل  لتيا تل 

                                                           

أ.06-06أصأ،0666أقبع أالل  ا،-ل بغقاأ ق اج،أنب ألقبع أل  م،ألج ح اعألمر،أال ليمأعبدأع رل أل اوش،أدحع ،أإدلحجدأ11 
أنجظ :أ 12

Edouard Montet :le culte des saints dans L’Afrique du Nord et plus Spécialement Au Maroc ; Librairie George & Cie ; 
Genéve ; 1909. 

أ.حلع حف أقيب أ اةل أحلهأابني أإلشأليغرألحجهأالربغر،أملقأنعلشأف أيجع  أاللع يمأيععدىأالأجبغعأعمأعبغ تأهحأةج أ اأالن أأ ر أ13 
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 وهميتة، أو حقيقيتة أيةا   تكون ولد متباعدة، زمنية فترا  في هنا  من مروا صالحين لرجا  لبور كانه أندا المنطقة أهل يقو  

 بمثابتتة هتتي أو وهميتتة الكراكيتتر تلتت  جميتتع أن نقتتو  ال فتتنحن اآللتتر الجانتتب وفتتي ،حقيقيتتة غيتتر فأغلبدتتا لمدحظاتنتتا طبقتتا   لكتتن

 متتع نتترج كمتتا واجبتتة ليستته وزيارتدتتا متتا، صتتالم لرجتتل مكانتتا   بالفعتتل يكتتون أن ويمكتتن هتتو كمتتا الزا  بعةتتدا ألن عدمتتا ،

 .ةوالنفسي العةوية األمرا  من المفاء أو الصحة طلب أو ال وا  مثل مختلفة لغايا  ت ار لكندا الةرافحية، المقدسا 

 هتم ألستيا  دتانأ يقتا  متا أيةتا   غالبتا   التي ،14القبور للنظر ملفه بمكل األنجريون يقدق الكراكير، تقديس عن بعيد وغير

 القبتور أن القتو  وب مكاننتا يوجتدون، حيتث المد تر الغالتب في يتعدج ال صيتدم أن كما لدم، تاريخ ال معروفين، غير الغالب في

 مجمتوع متن مد تر كتل فتي والتبجيتل الولتار متن بنتوع يحةون األلل علأ لبرين نجد أننا حتأ أنجرة، في بكثرة تنتمر المقدسة

 بتتدبير أووفت  العقتم  األطفتا طلتب  أو الت وا  بطلبتا  أو األمترا  بمتفاء عدلتة القبتور لدتلد يكتون متا بتا  وغال القبيلتة، مدا ر

 التربط'لةتايا  تختص ستحرية لةتايا عقتد أو كف  ' يطانية' ألغرا  تستعمل لبورا   نجد ما أيةا   الغالب وفي اليومية، األحدا 

 .المعروفة القةايا من  لذ غير أو' العين أو التابعة أو الثقاو أو الفسخ أو

 طيلتة لكننتا ،15'الصتخور' يقدستون يلر جانب من ف ندم والكراكير والقبور واألولياء ال وايا يقدسون أنجرة أهل كان وإذا

 الصتخور جميتع أن انتباهنتا أثتار ومتا ألترج، ظتواهر متع بالمقارنتة لليلتة إندتا بكثرة، منتمرة الظاهرة هلد نجد لم بأنجرة جولتنا

' ال طمتة اللتة' وحجترة 16'امباركتة اللتة' كحجترة بنستاء، مرتبطتة أستماء أندتا بمعنتأ ذكوريتة، غيتر أسماء تحمل بأنجرة ةقدسالم

 أن فتي الحق المجتمع يعطيدا فلم العدجي، الجانب تعدجي ال نجرةأ في كفةاء مقدق المرأة حةور أن نقو  يجعلنا ما وغيرها،

 .معروفة أو عالمة ولية تصبم

 بنقتاط المترة هتلد األمتر يتعلتق المقدستة، الطبيعيتة األمكنتة متن ألترج أ تكا  بالقبيلتة جبالتة لتدج د عن ذل  نجديوغير بع

 فتد الثتاني أمتا باألوليتاء، يترتبط متا وغالبتا   بالبركتة، مفعتم نتهأل يقتدق األو : التقتديس من صنفين نجد المكل هلا في لكننا الماء،

  '،والعفاريه كالجان' ا تسكنهأرواح أن لمجر  رامباالحت يحظأ ولكنه بركة، به ألن يقدق

                                                           

أالعيةحي أابلة اضأعة جأفة ألنةعصأال  ية أنهةرأل ةاأحهةح'أم أداأج أالد أأ يدي'أيدعشأاغلاأل ررأقب أيحردأالب قحقييمأ بأألف ق أالعغبأ'أععغاأبج 'ألد  أف  14 
أنحأديةمأ ةورأعلةشأق بةغمأنحأبةيضأنحأج ةحدأققةأأإلةغأ،'بغلميةغ ت'أيةىع أحنمأرلعة الأيةحمأل ةغءأيةىع أنمأإالأالماةة أعلةشأفلةغأبغلليحاجةغع،أنحأبغإلج ةغمأالنغاة أ حاء

أيىنةذأالليحاجةغعأوغجةعأإذاأنحأاللة ضألحيةأألية أفي  ةهغأأعة ااألفجة أيىنذأ مأبغلدعغءأفيعح رأبغل ب أاللدفحمأس نأعجد'أالميغ ت'أحي دمأال ب أنلغمأفي فأدرغر ،
 .في فشأالر حأنحأضالل أألحيأأعلشأفي  هغأالع ااألمأاللفج أعلم

أج ي أهجغأإلشألغأوعبهأ'هج يأبغ  '،أنجظ : 15 
Henri Basset :Le Culte des Grottes au Maroc ;Ancienne maison Bastide/Jourdan ; édition Carbonel ; Alger ; 1920.أ

 

أعغ تأعدعشأل د  أأبىجهغأابجر ييمألدىأال دمألجذألع حف أان تأشعلأ،البل احييمأل بأأالعغبأ'أأالل  شأحاد'ألد  أف أجع  أالظغه تألهذهأا ياأل غرأف  16 
أح يدجغأالني ألع شاألي 'أالان ت'أي لشأبغلبل ألحيأأعجدألح شأربرأن فرأع أأحالع 'أأالب و أبلر ت'أنن ىألاغد أف أحعدعش'أالبغ و أالل أبلر ت'

لللدأداحدأف أوعغبهأفي حر:ألر تأالب و ألحرحدتأبحادأالل  شأعلعأربرألح ش،أي غرأيذو هغألؤ خأعقحامأأ.اللع حف أال ا ألهمأححقععأال  مأعليهألح ش
الل  ا،أ- أاللح .أنجظ :ألللدأداحد،أعغ يوأعقحام،أاللرلدأاللغديأع  ،ألج ح اعأعقغحيمأن لي ،أعقحامنجهغأان تأ يدجغألح شألأأالني ،أحفيهغأن 

 .60،أصأ0668قبع أ
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ة' اسم األو  الصن  علأ يطلقون فجبالة  ،17غيتر ذلت  بأستماء تستمأ' المتاء عيتون' ستنجد ألننا المامل بالمعنأ ليس لكن ،'الحامَّ

 بدتا، غستل أو ،أ متن مافدتاألتل متن منبعدتا أو توضت الولي ألن تقدق أندا فاألغلب باألولياء ترتبط التي المافية للمصا ر فبالنسبة

 18'بالحامتة' عتا ة تتدعأ التتي المافيتة األمكنتة يختص فيمتا أمتا إليدتا، انتقله الولي بركة أن بدعوج مقدسة بعد فيما الناق ليجعلدا

 تلت  أن إمتا عتاملين،يعتو  إلتأ  رأينا كما المافية المصا ر تقديسف .بالخصوص عدجية اجتماعية لدما  دمتق نظرا ألندا فتقدق

 .عدجية الغالب في تكون معينة بوظيفة ارتبطه أندا وإما الصالحين، األولياء من بولي ارتبطه المصا ر

مر بآثار المساجد القديمتة التتي تحتا  حولدتا يلر من الظواهر الطبيعية المقدسة، يتعلق األ نعثر علأ نوع جدة ألرجمن 

لمجتر  أن أحتداثا  لارلتة تحتد   اللدتا،  بتل تقتدق ينيتة، وظيفتة تتس    لتيس ألندتامجموعة من األساطير والروايتا  الخارلتة، 

أ المستجد فتي ، حتأ أن االسم الل  يطلقته األنجريتون علت19ة'ع  ويم  اسم 'اللة الجامعاالج  األنجريين علأ مثل هلد الظاهرة  ويطلق

 اللتة لته ة الجتامع'، فالمصتطلم 'اللتة' هلد الحالة يد   اللة لطعية أندم يجعلون مندا روحا  تتحر ، للل  يطلقون عليدتا لقتب 'اللت

حينمتا أن تحد  عن األنجريين  20، ولد سبق 'إل وار  فستر مار 'في الفةاء الطبيعينسانية لدا روح معينة تتحر  تتخل صفة إ

ا  إضتفاء صتف ؛ أ 21مي ون بكوندم يطوعون الظواهر الطبيعيتة لصتالحدم تحته متا ستماد 'بأنستنة البيئتة الطبيعيتة'يت اعتبر أندم

 الب تمس الظروو المعيمية لافرا .ألغرا  تكون في الغ الصد استغدلدة تتحر  علأ أمكنة جامدة ال تحر  ساكنا  إنساني

' األر ' كانته فلمتا ،'بتاألر ' األمتر يتعلق بالمنطقة، قديسالت أ كا  من يلر نمط علأ ينصرو أن يمكن الميء نفس

 ال الستيا  ذا  فتي األمتر إن متميت ة، ألترج بطقتوق يتمتتع مستقد كيانا    كله ،دما يئا م القرو  المجتمع في وليمتدا بوفرتدا

 تلت  أ ' المملوكتة بتاألر ' األنجريتون يستميه بمتا يتعلتق األمر إن القبيل، هلا من  يء أو محصو ة أو م روعة بأر  يتعلق

  سكنتدا، لد األرواح أن بفعل تولفه لكن ت رع كانه التي األر 

                                                           

أنالمأعداحيأالع أالبل احييمأف ق أب بأ'أال لرأعيم'حأالداه أبلد  'أال للحمأعيم'حأل اممأبمأعل أب يديأالللحل أبلد  'أالج ح أعيم'ج ي أهجغأإلشأ 17 
 حغي هغألمأابلوج .أحابلعغءأحال لاأ الاد

أنمألجةغأف يةرأقبيعة ،ألةغءألجةهأينة جأنجةدجأ فةأرةغءعأحقةدأالب قةحقييم،أ بةأأف قة ألم'أععغاأبج 'ألد  أف أاللحرحدت'أاللغل 'أبيجهغألمألذلمأو ي تأنل ل أجرد 18 
أبغلناةحصأععة فأاللغلة ألوةمأالةمحاج،أفة أقلبةغ أأالة نسأنغقيةعأبةهأالج ةغءأعة يقأاة ي أن ةرغ أ ةعغةرأب  بهةغأعحرةدألوةمأابقفةغر،ألعة جأعناةصأاللغل أهذه

أععلةةجأإذاأنلةةغأفي ةةفش،ألغةهةةغألةةمأالقفةةرأي ةة اأنمأف بةةد'ألةة  أتاللةة ا أأد رةة أوغ عفةةغا'أدانليةة أبةةىل اضأابلةة أععلةةجأفةةاذاأنلةة اض أعةةدتألةةمأابقفةةغرأععةةغلةأبوحجهةةغ
أالل ةةدسأاللوةغمأهةذاأفبميةغ تأاللة ض،أنلةغومأفة أليحيةأأاللبلةرأع ابهةغألةمأفيؤنةذألة  'أالرلةديأااللعهةغا'أولة ضأعيةحي أحبغلناةحصأنغ رية أبةىل اضأابلة 
أحعوةحمأنل ايةهم،ألةمأابقفةغرأي ةف أنمأهةحأال ةي ة أعللةهأيب ةشألوةمأاالنعاغاةغعأددلععةأوقبيةاأفغللغلة أنقفةغال،أحيجربةحاأيعمحرةحاأنمأالماةة حمأيعلجةشأنييغ أ
أ.بيضأنحأن حااأنحأال لأألمأققأأنحألجغءأنحأج حدا أأعيمأال غلاأف أب يق أالميغ ت
مأدانله،أحليسأف أعللجغأنمأالل أالرحيلع أنحأالرغلأأهحألاقلاأللل أنغصأجردهألدىأابجر ييمأللدالل أعلشأنمأالل ردأال ديمأع وجهأ ححأععل أأ 19

 جردأل رأهذهأالظغه تأف أقبغةرأربلي أنن ى.

أجأيعق جأف أرمءألجهأل بيل أنجر ت:جلاأنمأج ي أهجغأإلشأوعغاأفي ع ألغ مألحرأالمحا 20 
Edward Westermarck :Marriage Ceremonies in Morocoo ; Curzon Press ; London (sans date). 

 :نجظ  21 
Eva Evers-Rosander : Some Wedding Customs in Qbila ANJRA Now (1976-1987) and Then (1900-1910) 
Comparisons and Reflections Based on Westermarck’s ; Books “Westermarsk et a societe Marcaine” Université 
Mohammed 5 Faculté des litters et des Sciences Humaines ; Colloques et Seminaires N° 27 ; Imprimerie El Maarif Al 
Jadida ; Rabat-Maroc. 
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 موجتو ة، لكندتا بكثترة، منتمترة غير أندا ولو الظاهرة هلد إن .زرعدا أو األر  لمس علأ تجرأ من كل تصيب األرواح وهلد

 عتتن الحتتديث ستتل  كمتتا وتمامتتا   .الطبيعيتتة ألمكنتتةوا الظتتواهر تقتتديس إطتتار فتتي عنتته الحتتديث يمكتتن موضتتوعا   لنتتا بالنستتبة تمتتكل

 أرضتا   كوندتا ثانيتة جدتة متن' المرجة' دة أوج من' المملوكة ر ألا' عن الحديث نفس ينصرو أن يمكن' الماء ونقاط المجار '

 حتلر، تقتديس موضتع فقط تظل لكندا' العبا ة' مستوج إلأ تصل ال الظواهر هلد. فمثل 'والعفاريه الجنون' يسكندا ما غالبا   مافية

 .الةرر تجنبل الخوو بنكدة تقديس

II. ممارسات ومعتقدات مقدسة بالمجتمع األنجري 

 المقدسة بقبيلة أنجرة رسات المما -2

 هتلد التتاريخ، فتي الةتاربة التقاليتد صلب من تنبع ،تحةر في المجا  المدروق تتخل صبغة مقدسة الممارسا  من كثير

ة'أ رأق هتتلد الممارستتا  علتتنجتتد  ومتنوعتتة، كثيتترة الممارستتا  متتار   لتتدج  ينتتي احتفتتا  أعظتتمالتتتي تعتبتتر  العتتين، بتستتكين' الع 

 لطتب ب يتارة تتعلتق لكندتا المواستم، بعتضفتي  نترج كما زراعية بطقوق تتعلق ال فالعمارة عام، بمكل الةوجبلاصة  األجريين

  ،'مميش بن السدم عبد موال ' جبالة و يخ بالمغرب األلطاب

 ستتمي لتتلل  المتتمالية، بالمنطقتتة الجبليتتين كتتل بتتين القويتتة الوحيتتدة الرابطتتة يظتتل التتل  التتوالء طتتابع تستتيتك ال يتتارة هتتلد

 عبتد لموال  ينتمي بةريحه، تحيط التي المباركة المنطقة في فالكل:"'أورياطي لينارو' اإلسباني يقو  .22'بالعمارة' به تفا حاال

 األرواح علتأ للتغلتب القوة وهو )..( الخيرا  تمنم التي واألر  جبالة، كانلس الحياة يعطي الل  األكسجين يعتبر الل  السدم

متارة' حستب العينتة لته ثتد  معتاني:المعنأ  .23"ووالجفتا األمطتار نتدرة عند االستسقاء لطلب المدذ وهو المريرة، فتالمفدوم 'ع 

أن  فدتم يقولتونأ  ما يعا   'العمترة' فتي المتر ، ؛ للفقراءبمثابة موسم الحج األصغر بالنسبة  كونداأندا سميه كلل   يفيداألو  

، أمتا المعنتأ الثتاني وهتو األلترب فتي نظرنتا إلتأ الحقيقتة لكثترة ل العلتملحتج عليته أن يعتمتر فتي جبتالل  لم يستطع اللهاب إلأ ا

'؛ بمعنتأ أندتا ستميه كتلل  أن يعتبتر ، تفدياتداولته  تر  مَّ حستب تعبيتر أحتد  المصتطلم يتأتي متن 'التعميتر' وبالةتبط متن الجتلر 'ع 

تتع  ت  'ل   :األنجتتريين مناستتبة لتجديتتد  كتتلل  كوندتتاأندتتا ستتميه الثالتتث فيقتتو  ، أمتتا المعنتتأ 'االمتتتدءنستتبة إلتتأ ''؛ أ  ن  ة كتتامل  بال تتج  ب   ار  م 

'، حيث يعتقد األنجريون وسافر جبالة أن زيارة القطب هي التي تحد  من سيمو  أو يعيش في السنة المقبلة، لتلل  ستم ر  م  يه 'الع 

ر نيا في فجتر الفتاتم متن  تدعلأ أن العمارة تبدأ زم .حتأ يغسل الفر  ذنوبه ويتةرع إلأ هللا يارة القطب واجبة فبلل  االسم، 

 يوليوز من كل سنة، وكانه في األيام السابقة تظل مستمرة زهاء األسبوع، ثم تقلصه إلأ ثدثة أيام،

                                                           

أياةرأالأبىحليةغءأيععلةجألةغأغغلبةغ أأحالةذيأالب ةيقأااللعفةغرأعلةشأابنية تأالع لي أيقل حمأفغلربليحمألألف اد،أبغلج ب 'أ ماللحأ'أععغدرأال'أأالعلغ ت'أنمأاالجعبغهأجلفع 22 
أبلد ةة 'أعريبةة أبةةمأنللةةدأ ةةيدي'ألح ةةمأنحأالللةةحل أبلد ةة 'أعلةة أ ةةيدي'ألح ةمأنحأال ةة يفأقةةغلأأبلد ةة 'أاد يةةسأ ةةيدي'أولح ةةمأالعلةةمأربةةرأققةةاأإلةةشأاةيعهم
 .عغمأورأايفأف أال بغج أال قاألهذاأربغل أينااهأالذيأااللعفغرأعلشأإالأيجقجأعردهأف أابحرأاال مأنلغأل  ،أالملية

أابحلةشأالقبعة أ ةبغ عير،أألقبعة أالع ح ة ،أالعيةغديأالعميةمأعبةدأع رل أحابي ل ،أالمحايغ:ال  فغءأقحاةفألفحلنعأبربغل أالديجي أال حابقأنح يغق ،أنيجغ ح 23 
 .08صأم،0666
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فتتي أستتفل الجبتتل فتتي مواكتتب صتتالبة، وهتتم يصتتعدون بتتين جنبتتا  الجبتتل حتتتأ صتتار  اليتتوم يومتتا  واحتتدا ، حيتتث يتجمتتع النتتاق  

ر هنتتا وهنتتا ، وفتتي بعتتض اللحظتتا  تستتمع النستتاء يتترتلن متتا يستتميه جبالتتة ريتتد تنتمتت' وال غاصتتدة والستتدمتستتمعدم يتتر  ون 'ال

 .24'بالعيوع'

يختلط علينا األمر ونحن نحاو  أن ة ممارسة طقوسية بامتياز لدج جبالة، لكن عا  'ةر  ص  ن  الع  'باإلضافة إلأ العمارة تمكل 

ت' و 'ينَّاي  وز  اك  رة' و'الح  ندرق هلا النوع من الممارسا  لدج جبالة، ولصوصا  ما بين 'العنص ذلت  أن الستكان  ، 'ديتد  ج  ا   ام  ر' و'الع 

حقيقتتة أن ، والباألستتاق الفدحتتي التقتتويم متتن نابعتتة مةتتبوطة رزنامتتة وفتتق وذلتت  طقوستتي طتتابع ذا  احتفتتاال  عتتدة يخلتتدون

جديد' كمتا يحتب لجبالتة عام ااير' أو 'الحاكوز أو ينبالنسبة 'لللميء واحد، ف'الحاكوز ويناير والعام الجديد' لدج جبالة هي تسميا  

أنجرة أن يطلقوا عليه غالبا  ما يسبق العنصرة، حيث يكون االحتفا  به احتفاال عافليا  فقط، وذل  ألن العتام الفدحتي الجديتد  افمتا  

صترة فدتي االحتفتا  التل  هي احتفتا  وممارستة أوليتة لبدايتة العتام الفدحتي، أمتا العن كوزافي الفاتم من  در يناير، فالحا يبدأ م

' يعقب جني المحاصيل، وبالتالي فدي م ديتد  وسم االحتفا  األكبر بتاألر  وترافدتا، وغالبتا  متا كتان الفدحتون فتي بدايتة 'العتام اج 

ة'، يجتمعون في الساحة الكب از  لتم  هتلا التجمتعرج 'للد ر' وهم متأهبون للعمل الجماعي أو ما يسميه الجبليتون علتأ عتا اتدم 'بتتوَّ

وعتا ة يكتون  في جماعا  ليتعاونوا فيما بيتندم.  لغر  واحد هو أن يلهبوا لحقل كل فر  أرا  للب األر  تأهبا  للحر يكن إال

وز من كل سنة بالقصر الصغير، فالتيار بداية فصل الصي  ليس عبثا  بقدر ما في اليوم السابع من  در يولياالحتفا  بالعنصرة 

من الحبوب، ويكون الجبليتون لتد لرجتوا مجتد ا فتي جماعتا  والقمم والفو  وغيرها  واللرةوالمعير  وهو بداية نةج الفواكه 

ل هي ممارسة مقدسة للحصو  علتأ فالعنصرة ليسه مجر  احتفا  فقط ب، وهو سلو  تعاوني تةامني متمي ، ا من أجل الحص

   الرفيسي لمعيمتدم اليومية.'بركة األر ' التي تعد الرأسما  الما 

وغيتتر بعيتتد عتتن 'العنصتترة' يتلدتت  األنجريتتون  افمتتا لتتدلو   تتدر محتترم الدجتتر  حيتتث يحتفلتتون فتتي اليتتوم العا تتر منتته 

بالعا ور'، حيث يصوم أغلب أهل المدا ر هتلا اليتوم تيمنتا  بمناسبة مقدسة ؛ مناسبة  لو  'عا وراء' أو كما يحلوا لدم تسميتدا '

جديدة، لكن النساء يعدون لليوم كما هتو معدتو  لتدج  اين النساء ويلبس الرجا  أثواببه، وبعد تحةير حساء الحريرة لإلفطار تت 

التلين  25انتظتار موكتب الطلبتة أهالي أنجرة الفطافر واإلسفنج والرغي  والحلويا  الجافة والخب  والبيض واللتبن والحليتب، فتي

 .وفي يدهم ألواحدم الخمبية الم ركمة 'ورا   الع  'ب طلل يطوفون حو  المناز يجتمعون في 'المسيد' لينطلقوا في المد ر صباحا  

نظترا  للتدور الخطيتر  بتهيوصتون باالحتفتا  والعلماء المتصوفون ما كان  كما أندم يحتفلون بعيد المولد النبو  الل  غالبا

 ،اإلسدمية، واالحتفا  به ليس ألمر سوج لتكريس المعافر الدينية كانه تمارسه األعيا  المسيحية لل ا

                                                           

غلج غءأحالألعيحاأعبغ تأعمأجداءألعجغغمأحفمأج حيأيععلدأعلشأنحمامأب يق أع حلهأالج غءأبىاحاعهمأالل عفع أال ري أعلشأ ورألحاحير،أحالعيحاأنغصأبا 24 
بدأال  مأل يشألل ررأنمأي حمأبهأبجهألمأانعاغاهمأل رأهذاأالل قأأالذيأي غرأبربرأالعلم:أعيقعأعلشألحاليأعبدأال  مأيلي أفيهغ/نلحاليأعيلومأ

أالقُّلبا . عغأحالل غمأ/نألةةةةةة ةةةةةبيا   لحالي/نألحرأالعا  

 

اأعغ ةح ا/أحال ديةدتألنعح ت/عقةةةةيج أبيية أبييةغ/أجةمحجأبهةغألحل /حلةحل أفة أالرجة أعغدتأفة ألحوةاأالقلبة أي علةحمأب ةورأرلةغع أالل قحعة أالعغلية :أعغ ةح أ 25 
   جح ح.أ/حالرج ألللحل أ/للهغألحالجغأ/حاهللأي ع أ
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فاالحتفتا  ستواء فتي  .مقدستة لاصتةوبما أن الجبليين عرو عندم تمسكدم القو  بالمريعة والدين، كان احتفالدم بالمولد مناسبة  

د تر' لكتن يجتمعون في ال اوية إذا ما كانه متوفرة أو يجتمعون فتي مستجد 'ال نجد ال يمكل استثناءا  ألن الجبليوال اوية أو المس

استتعدا ا  تكتون بتدايتدا لبتل أستبوع متن ذلت ، معتمتدين علتأ عافتدا   'المولتد'غالبتا  متا يستبق يتوم وبنفس الطقوق والمراسيم، 

أرا ، فتتتدبير 'االحتفتتا ' يكتتون بطريقتتة  االحتفتتا  بعيتتد المولتتد الستتابق متتع فتتتم بتتاب المستتاهما  أو الصتتدلا   التتل الد تتر لمتتن

يصومون هلا اليوم تيمنا  به لصوصا  إذا ما صا و ذل  يتوم  26يونإن الجبل استراتيجية تظل متواترة عبر االحتفاال  المتكررة.

يقتروون حةور مجموعة من طلبة 'المسيد' وبعض الفقداء، وأو  ما يفعلونته أندتم بدأ بعض صدة المغرب بفاالحتفا  يالجمعة، 

االنتداء يفسم المجا  للفقدتاء التلين  بعد، و'البر ة'و 'الدم ية'ين من 'القرين الكريم'، ثم بعدها يفسحون المجا  إلنما  لصيدة بع  ر  

يقدمون بعض الدروق تلكر بسيرة الرسو  المعظم، فتفتم فسحة لصيرة لمرب الما  مع بعتض الحلويتا ، ثتم يصتلون العمتاء 

لكسكس' بالبصل وال بيب والحمص واللحم، وبعدها يفسم المجتا  'للطلبتة' ولصوصتا  أصتحاب األصتوا  في جماعة فيأكلون 'ا

 .جليلة بالمناسبة لين يقومون بترتيل لصافدة البديجال

حياتته والحفتاظ علتأ الرأستما  المتا    إنعتاشالمتاء والكتا متن أجتل علتأ اإلنسان الجبلي وبحكم اعتمتا د  التل القبيلتة ف

ير والتتلنب، "فتتالكوار  الطبيعيتة جعلتته يمتعر بالتقصتفتي األولتا  التتي يقتل فيدتا المطر،لنبتاتي غالبتا  متا كتان يقلتتق الحيتواني وا

، لمواجدتتة الكوار االعقتتاب، بالتوبتتة النصتتوح وتوزيتتع الصتتدلا ، والتتتيمن بتتلو  النفتتوذ الروحتتي-فيدتترع إلتتأ المختت ون التتديني

 وق المطتتر بالنستتبة للمدا تتر ال تختلتت  بتتين الفتتر  الثدثتتة الممتتكلة للقبيلتتةطقتتف ،27الروحتتي لطلتتب الغيتتث وستتقي التتبد  والعبتتا "

عمليتة    الطبتو  بمتكل متتواتر متن طترو مجموعتة  القبيلتةفتي  هكانت القيام بتالطقسغابويين(، فقبل ال-البحراويين-)البرلوليين

او، فالطبتل كتان فتي الستابق غالبتا  هتو نلير طلب الخرو  من البيو  في يوم محد  عندما يتتألر الغيتث لصتد االستتعط 'طبالين'

هلد العا ة من القبيلة بفعل تغيرا  العالم المعاصر، ولما التفه لتفه ولد ايعلن من لدلدا فتم 'باب الطلب'،  اآللة التقليدية التي

تم  ج  هلد العا ة أصبم يوم الخرو  يتحتد  متن طترو 'ا   وطلتب  'االستستقاء بصتدة'ة' التتي تجتمتع فتي المستجد لتحتد  يتوم القيتام اع 

د تيقة للنظتام القبلتي أصتبم 'النتداء' يقتام فتي المستجالغيث، ولما اندثر  أ وار 'اجماعة' لدج جبالة بفعل تدمير البنيا  التقليدية الع

للصدة فيعلن الفقيته عتن أنته فتي اليتوم الفدنتي يجتب القيتام 'بالطلتب'، وعتا ة حينمتا يقيمتون  حيث يجتمع أهل الد ر ،يوم الجمعة

صدة االستسقاء  الل المسجد يخرجون جماعتة إلتأ ستاحة المستجد، فيقتوم الفقيته بالتدوران متع طلبتته والحاضترون حتو  بنايتة 

                                                           

أ ةو ي أعحللحيةغأحفقةغة أإ ةفجةألةمأاللعليةمتأالحربةغعأفيلية مأحاللجةغء،أبغلولةرأفيععقة مأالج ةغءأنلةغأنعيجهم،أف أالولرأييعحاأنمأالقلب أبيمأالعغدتأر ع 26 
أبغلة أفة أابقفةغرأعلةشألعحميعهةغ'أية الفغو'أالللحيةغعأحبعةضأبهةغأيعاةدقمأواةدق أاب ةبحع أال ةحجألةمأالرديةدتأال يةغاألمأبعضأحي ع حمأاليحم،أبل حتأعذوي ا أ

أالع ةغء،أعلةشألةذبلهغأابوبةغشألةمأالة ؤحسأبعةضأ ة اءأيةحف ألةغأال ةغب  أحالعغةداعأالادقغعألمأحيرلأ،أفيهأعلرأنحأد ا  أالأعقل أاليحمأيوحمأولغأالل رد،
أ.االلعفغرأليل أاجعظغ أف أال داءأعلشأديوغ أأاب  أعذباألغأحغغلبغ أ

،ألقبعة أالجرةغحأالرديةدت،أالةدا أ00جلحذر أللح ةقي أحاالععةدار،أ ل ةل أ ة فغعأالةملمأ قةمأأجالل  ا:أج ،أالعاحفأال ج أف أعغ يوألرلحع ألمأاللؤلفيم 27 
 .080صأأ،0666الل  ا،أقبع أ-البييغء
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لبتة لبعتاتدم ونعتالدم ويقلبتون جدبيتبدم بمتكل عكستي 'الجامع' ستبع  ورا  وهتم فتي حالتة  تبه بدافيتة، حيتث ي يتل الرجتا  والط

 ، وعندما تكتمل السبع  ورا  مع ترتيل الدعاء،28تماما ، فيرفع الطلبة ألواحدم علأ رووسدم ويكملون الدورا  السبع

األلتواح فيتقدم 'الطلبة' الصتغار الموكتب وعلأ نفس الحالة؛ يخر  الموكب من ساحة المسجد مبا رة نحو لبر ولي صالم، وهم  

يقومون بقراءة القترين ي الصالم فيجلسون علأ  كل  افرة، علأ رووسدم ثم الرجا  فالمسنين وراءهم حتأ يصلوا إلأ لبر الول

ويبدأون بالدعاء طلبا  للعط  والرحمة، ثم يقومون بتنظي  'السيداالم ار' ويصتبون الميتاد تبمتيرا  بتالوفرة، فيتندض الطلبتة لبتدء 

طلبا  لسقوط 'القطرة'، ويكون من حق الطلبة أن ير وا بالمياد كل الرجا  والميوخ الحاضترين  بالمياد الرش يبدألعبة 'الخصب'، 

وإن وجتدوا  خصتا  ر تود  ،ر الولي في عملية أ به بالكرنفا ، ثم يعو ون من نفس الطريقوهم يقومون بدورا  سريعة علأ لب

لتر يستمأ 'طلتب د ر، يبدأ طقتس يوغيثه، وعندما يصل 'الطلبة' إلأ وسط البالماء، والمرا  من هلد العملية هو طلب رحمة هللا 

 .29الرز '

 المعتقدات المقدسة بقبيلة أنجرة -0

إن أ  مجتمع كي  ما كان نوعه ال يخلو من معتقدا ، فدي كثيرة ومتنوعة وتكون محفوظة في المتخيل االجتماعي، 

اللين استنتجوا أن السحر هو "نتا   اإلنسانل  مع علماء االجتماع وختهو أعظم هلد المعتقدا ، وال ن 'السحر'ويبدو أن 

ينقسم إلأ في لبيلة أنجرة،  فدو ينتمر بكثرة ما بين األفرا  30حاجا  طبيعية ممتركة، كامنة في أعما  النفس البمرية المعقدة"

ن عن المر يقوم به الفقداء الخارجوأ إلن، وسحر أسو  يددو أ الخير يقوم به الفقداء الملت موصنفين:سحر أبيض يددو إل

سبة لجبالة هو صراع ما بين بالنوعين، للل  فالسحر بالن الوله هنا  من الفقداء من يقوم الدين بالتعبير الجبلي، لكن في نفس

لر اللكر تأوالمر، لكن هلا الصراع يفدمونه بطريقتدم الخاصة، يظدر ذل  في السلوكا  اليومية التي يقومون بدا، فكلما الخير 

أو األنثأ عن ال وا  ظن الجبليون أن ذل  نابع من نوع من أنواع السحر يسمأ 'الثقاو'، وكلما ارتبط  اب بمابة رغم رفض 

والديه لدا ظنوا أن ابندم أصابه سحر يلر يسمأ 'الربط أو التوكا '، وإذا كان عمل الجبلي عمد متواصد وال يحقق من لدله 

ق ي وق  بسحر التابعة'، وكلما كانه حياته اللدر معين من الحياة  مستقرة أو ال يستقر مع زوجته استقرارا  تاما  ظن أنه 'متبوع' أو 'م 

فعل أن أحد  مع ألواته، فيظنزوجته أو حتأ  أو إذا رأج أحداثا  تحد  له مع صاحبته أما قية كلما ظن أن 'العين' لد أصابته، 

، وكلما رأج أن أرضه ال تعطي ظن أيةا  أن  خصا  لد عمل عمد سحريا  الكراهية' أوأعما  سحرية تسمأ 'سحر التفرلة  له

تمو  بد سبب ظن أيةا  أن 'العين' أو 'التابعة' لد  هحيواناتو سه في أرضه فيدرع إلأ الفقيه ليعالج األمر، وكلما رأج 

انا  بكوندا مصدر الرز  يسعأ  افما للحفاظ حيوأصابتدا، للل  ف ن السحر عند جبالة سحر يمس اإلنسان كما يمس األر  وال

 عليدا،

                                                           

لقفأبجةغأيةغألحالجةغأبغ 28  أالر لة أفة أعغدتأحهمأي حلحمأبغلدح امألحرأالل ردأي علحمألغأجاه:أيغأ اأالقفأبجغأف أال  اأعمأعرةر/حال ل يةغءأحال ةد /أنجةعأالل ة ا
 ورأجغةب /أحال فجألغألرأبجغألمأقل أاللق /أاب ضأقدأالع قعأحلللحلشأافع  ع/نغ هغأبغلعفحأحاللقفأيغأل عد .

أعةمأعبةغ ت'أاةدق 'أفيعقةحجهمأأغلليغهبأي  حجهمأاللجمرأنهرأين جأحعجدلغأ،'الل اعغأدأالع سأحأعغعغأعغعغأ عغأن:أ'ي ددحمأحهمأاللجغمرأورأبميغ تأالقلب أي حمأغدتع 29 
 .الق سأإولغرأبعدأعىع أنمأاللفع ضألمأالع أحالب و أبغلني أعيلجغ أأنبمأنحأبيضأنحأميعأنحأ عي أنحأدقيج

قبع أابحلشأالل  ا،أال-ع اا،أاللعع داعأحالق حسأال ل ي أف أالل  ا،أدا أالل فأللج  أحالعحميأ،ألقبع أالجرغحأالرديدت،أالدا أالبييغءلاقفشأحا 30 
 .0م،أص0660يجغي أ
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نوع لإلنسان أو ألرج من لبيل 'الحرز والحجاب' المص بقايالدج جبالة هلد األنواع فقط من السحر بل نعثر علأ  وال نجد 

  رفيسيين: األوضمن نوعين  نا بصفة عامة القو  أن مجمل هلد األصناو من السحر تدللإال أنه يمكنحيوان أو لار ، لل

ا  أما والثاني مةا  له وهو سحر أبيض يددو إلأ طر  المر، فاألو  يكون سحرا  هجوميأسو  يددو إلأ المر،  هو سحر

 الثاني فدو تحصيني  فاعي.

كتتان البتتد  ، لتتلل ، وهتتي تتترتبط بالحستتد بطريقتتة مبا تترةن جميتتع األنجتتريين يسمنتتون بوجو هتتاأمتتا فيمتتا يختتص 'العتتين' فتت 

المقاربتة  إلتأ يتجتهاألو   االتجتادمنحيين: تنحتواإلتأ عمليتا  ولافيتة؛ هتلد العمليتا  الولافيتة نجتدها لتدج جبالتة  ندجلإلنسان أن ي

المقاربتة الثانيتة إلتأ جدتة ألترج  تتجته القرين والستنة بعيتدا عتن األعمتا  المندتي عندتا، فتي حتينمن  تندلالدينية المحةة التي 

ا  المحرمة'، ونقصد هنا أندا تلهب في اتجاد الستحر والمتعوذة، لتلل  نجتد األفترا  ارستتقاطع مع الديني وتدلل في جانب 'المم

، إنته متن لتد  المدحظتة يبتدو أن األفترا  ال يفرلتون بتين متا هتو  ينتي أو غيتر  ينتي ألن التقاليتد االز واجيةينخرطون في هلد 

دة وكأن مصتدرها  ينتي. فتالعين هتي عتين الحستد واحواألعراو لد اندمجه فأصبحه كل الطقوق الخاصة بالعين بالنسبة إليدم 

البستملة والتستبيم والصتدة ''تقتتل أو تصتيب فتعيتب'، لتلل  البتد لإلنستان أن يقتدم  تمثل المعبي، هلد العين إمتا أندتاوالسوء في ال

إفتدق اإلنستان فتي  أو بميء ما، فالعين حسب االعتقا ا  لد تس   إلأ المر  أو المو  إعجابهكلما أرا  أن يبد   'علأ النبي

حتتأ الما تية  س كتل  تيء،أيةا ، للل  ف ن مختل  المبحوثين عبروا بصراحة أن العتين تقتي األسرية والمعيمية أوحياته المالية 

'، لكتتن مجملدتتا يتعلتتق تبختتر' أو 'تتت ين الجستتد' أو 'تعلتتق فتتي المنتتاز ' أو 'علتتأ التتور  ، لتتلل  للقتتوا تحصتتينا  'تكتتتبوالفدحتتة

 حرز'.وال 'بالحجاب

بل أكثر من ذل ، فاألنجريون ال يسمنون بالسحر والعين فقط وإنما يسمنون بالمعتقدا  الخاصة بالجان والعفاريه بقوة، 

فدبد لإلنسان أن يألل كل الحلر، فطيلة المقابد  التي   اسعا ام الجبل مجاال  سان والمجا ، ومافالجنون لدم سلطة علأ اإلن

الجنون والعفاريه يمغلون في غالب األحيان ولتا  ليس بالدين فمن الحكايا  المتعلقة بدلد المعتقدا ، وعة أجريناها استقينا مجم

ن ون تسكن األ 31في تفكيرهم اليومي، وغالبا  ما يحكون إن الجان بدلا راضي والمناز  الخالية واألماكن، لنا عن عفاريه وج 

با ، كون والحراق، وحفظة األر ، والغابة، والجالسكان والمدَّ فدم المعنأ "يوجدون في مختل  فةاءا  األر ، وبلل  

 .32"ومجار  المياد والمستنقعا 

ن بمعتقدا  ألرج من بيندا 'اللعنة'، فدلد ة الجان والعفاريه، يسمن األنجريووغير بعيد عن المعتقدا  الخاصة بطبيع

ة، لكن مع  لو  اإلسدم تم تحييندا، ويمكن القو  أننا نجد لديماألليرة تتواجد في كل المجتمعا ، ويعو  تاريخدا إلأ  يانا  

 لدج األنجريين ثد  من الصيع الخاصة باللعنة،

                                                           

أيةةذباأنمأالبدايةة أفةة ألةةهأالبةةدألةةغأن ضأعلةةشألجةةمالأيبجةة أنمألةةغأنلةةدأي يةةدأفعجةةدلغأو يةة ا ،أالرةةمأيهبةةحمأنجرةة تأفةة أالجةةغسأنمأالب قةةحقييمأ بةةأألةةمألبلةةح أيلوةة  31 
ألعةشأدرغرة أنحأنة حفأذبةاألةمأنييةغ أأبعةدهغأالبةدأجةمراللأيوعلةرأحعجةدلغأعغدي،أب ورأالبجغءأعللي أعل ألعشأاال عقغع أل اأن حفأنحأدرغرعيمأنحأدرغر 
أاعع ةغدأهجةغمأبمأاللجةمر،أ ةوجحاأنحأاب ضأ ةعحقجحااأقدأيوحجحاأنمأاللفع ضألمأالذيمأالرجحمأق دأهحأحالدألهدفأعوحمأالعللي أحهذهأاللجمر،أح قأدلهغأي ير
أالبجةةغء،ألةةمأاللجةمرأإجهةةغءأعجةةدأال ةمأي قعةةحمأبةرأف ةةقأبةةذلمأيوعفةحمأالأنجرةة تأنهةرأنمأبةةرأاب ض،أعلةةشأي ةيرأالةةذيأال  بةغمأبةةدلغءأعع ةةذىأالرجةحمأنمألفةةغدهأ ةغةد

 .في لرأاإلجسأ ي وجهأاللجمرأنمأالرغمأيع فأحلعشأهدنحلأعلشأفغعل أعوحمألعش'أحالف هغءأالقلب 'أبهغأي حمأديجي ألفل أفي يلحم
 .669م،أصأ0660الل  ا،أقبع أ-يغأال  ج،أالدا أالبييغءنف ي أن ليم،أدا لرلحع ألمأاللؤلفيم،أنبلغ أف أال ل ،أع رل ألللدأ 32 
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ي المقابد  التي لمنا بتحليلدا، فعندما من بيندا تل  الخاصة 'باألولياء والمجاذيب' والتي تطفوا وتطغأ حسب ما الحظناد ف 

لوب فيجب أن 'يسلم نيته' أو يكون لصدد ليرا ، أما إذا نوج المر أو تحد  و مجيق  اإلنسان في حةرة ضريم أو لبر ولي أ

في الولي بكدم نابي أو غير محترم ف نه ال   حسب المعتقد سيتعر  للمر وستعص  به اللعنة فيما ال يحمد عقباد، فكثير من 

سوا لبرد بميء أو غير ذل  من أو ممس الولي أو سرلوا من ضريحه  يء بالحكايا  صا فندا تتحد  عن أفرا  لاموا 

األفعا ، وكل ما سيصيبه بعد ذل  في حياته اليومية يتصورد األفرا  كما لو أنه لعنة من ذل  الولي، لكن هلد األليرة تةع 

 باإلضافة إلأ ذل  نجد اللعنة .اإلنسان بين ليارين إما أن يمو  أو أن يصاب في أحد أعةاء جسمه فيبقأ طو  حياته مصابا  

هلد األصناو الثد  تبدو هي المسيطرة علأ الحيوانا  التي تبدو  به محترمة، اصة بالجان والعفاريه، واللعنة الخاصة بالخ

تفكير األفرا   الل المجتمع، وال نجد أصناو غيرها، يبقأ اإل ارة أن لعنة األجدا  ال تدلل لدج األنجريين في النوع الل  

تتعلق بمعتقد 'السخط والرضا' والل  يتعلق بالوالدين  االحتراميعطيدا جبالة الكثير من لرج نتحد  عنه، بل تدلل في لةية أ

 ،ا  ما تتعلق 'باآلباء' من جدة، وغالبن اللعنة لكندا تكون من المقربين، فالسخط هو جانب يلر مأو األجدا  حسب  رجة التأثير

ل بالحرو وإال تنفتحترم وعنين في السن لابناء أو غيرهم يجب أن الظااألجدا  من جدة ثانية، فاألوامر التي يعطيدا اآلباء  ثم

 يتجنبونه.ما لقيمة السخط في الحياة للل  يعون جيدا الجبليون كان السخط مصيرهم، ف

 خالصة 

ء ولياإن ما يمكن أن نخلص إليه في هلد الورلة، أن أنماط وتجليا  التدين بقبيلة أنجرة متعد ة ومتنوعة أهمدا تقديس األ

وال وايا ثم بعض الظواهر الطبيعية مثل الكراكير والصخور والقبور واأل جار ومنابع المياد وأراضي مملوكةاالمرجة، وبعض 

البقايا ويثار 'المساجد' القديمة، ويمكن القو  أن تقديس هلد األنماط يعو  كما الحظنا إلأ االعتقا ا  السافدة التي يسمن بدا 

التقديس تعو  إلأ الوظاف  االجتماعية والعدجية لتل  الظواهر. في نفس الوله يمكن أن نقو  بأن هلا جبالة، وأغلب أسباب 

اك وز  الممارسا  التي وجدناها ولصوصا ما يتعلق  ام  بالعمارة والعنصرة والح  ديد  وعا وراء وطقوق  وينَّاي ر والع  ا ج 

الممارسا  تندل من الدين وتعو  إليه  ون الوعي بأن هلد  هلد االستمطار تمكل بنية واحدة؛ فجل األفرا  يعتبرون أن

الممارسا  جلدا ترسخه من العا ة والعرو والتقليد في المتخيل االجتماعي الجبلي وال ارتباط لدا بالدين الرسمي. نفس الميء 

و  إلأ طبيعة العدلا    تعفيما يخص المعتقدا  التي يعتقد بدا األفرا  من سحر وعين وجان ولعنة وغيرها، فدي معتقدا

 االجتماعية من جدة، وطبيعة المجا  الجبلي من جدة ثانية.

غير أنه يمكننا القو  أن التدين المعبي هو بنية، بل نظام مكتمل األطراو؛ فالممارسا  هي من يعطي معنأ لانماط 

اها فتصير معتقدا راسخا، والعكس صحيم، بجدوهلا المعنأ المتجد  يجعل األفرا  يسمنون وتجليا  التدين الموجو ة بأنجرة، 

كما نحب أن نمير أننا رك نا فقط علأ بعض الج فيا   ون أن نفصل في جميع األنماط والممارسا  والمعتقدا ، وال يمكن 

 مطلقا أن ندعي أننا أحطنا بكل  يء، فالتدين المعبي موضوع أكبر من أن يخت   في ورلة أو  راسة واحدة، عسأ أن تأتي

 سبة ألرج لنسلط الةوء علأ الج فيا  األلرج.منا
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