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لَْمنَاَزْل" الفالحية ":  التراث الالمادي وأهـميته في تدبير الموسم الفالحي
 بأرياف دكالة 

Le patrimoine immatériel et son importance dans la gestion de 
la saison agricole : « lmnâzl » agricoles à Doukkala  

Immaterial patrimony and its importance in the management of the 
agricultural season : agricultural “lmnâzl” in Doukkala 

 BOUDIAF Mohamed، محمد  بوضياف

 . مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة، جامعة شعيب الدكالي، الجديدةبباحث 

boudiaf.mohammed@outlook.com 

 :  الملخص

هذه   اإلالعالقة    المقالةتتناول  بين  والمجال  الجدلية  التراث   ةتجسد المنسان  مستوى  على 

تدبير موسمها الفالحي بشكل جيد، وذلك عبر تقويمات الساكنة المحلية    من خالله  تحاول  الذي  ،الالمادي

تؤطرها   متوارثةفالحية  ي أقوال  ما  ب  حول  بالمناخ   .الفالحية  " ل  از  ن م  ل  "سمى  عالقة  لها  وهي 

بأرياف   الفالحية  الرزنامة  في  اعتمادها  يتم  التي  الزراعية  ووبالممارسات  عموما،   دكالة المغرب 

 . خصوصا

الدور    موضوعال امقاربة هذ فإن   عليه،و الالمادي التمتمن زاوية  التراث  يلعبه  الذي   كبير 

والمناخ، ومن تم  فالحي  ال بمجالهالفالح   المحلية، وذلك من خالل دراسة عالقة تشكيل هوية الساكنة

 واتخاذ القرارات المناسبة.  استجالء الجوانب التطبيقية لهذا التراث في المعيش اليومي

 :  الكلمات المفاتيح

ل   ن از  الفالحية  "ل م  الالمادي    –"  الفالحي    –التراث  الموسم  دكالة  –تدبير  رزنامة    -أرياف 

  فالحية

Résumé : 
Cette étude traite de la relation dialectique entre l'homme et l’espace, une 

relation qui s'incarne au niveau du patrimoine immatériel, par lequel la population 

locale essaie de bien gérer sa saison agricole, à travers des calendriers caractérisés 

par des dictons hérités appelés [ lmnâzl ]1, qui sont liés au climat et aux pratiques 

agricoles adoptées dans les campagnes de Doukkala. 

 
1]â [ : آ : هذا الصائت يعني ترميزا فونوغرافيا للمد 
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L'approche de cette étude traite de l'aspect et du rôle incontournable que le 

patrimoine immatériel joue dans la constitution de l'identité de la population locale, 

en étudiant la relation de l'agriculteur avec son espace agricole et le climat, et donc 

souligner les aspects pratiques de ce patrimoine dans la vie quotidienne et la prise de 

décision appropriée. 

Mots clés : 

« lmnâzl » –  patrimoine immatériel –  saison agricole – compagnes de 

Doukkala – calendrier agricole. 

Abstract: 

This study deals with the dialectical relationship between man and space, a 

relationship that is embodied at the level of immaterial patrimony, through which the 

local population tries to manage its agricultural season properly, via calendars 

characterized by inherited sayings called “lmnâzl”, which are related to the climate 

and agricultural practices adopted in the Doukkala countryside. 

The approach of this study addresses the aspect and the inescapable role that 

the immaterial patrimony plays in the constitution of the identity of the local 

population, studying the relationship of the farmer with his agricultural space and 

climate, and thus highlights the practical aspects of this heritage in daily life and 

appropriate decision-making. 

Keywords: 

“lmnâzl”  - immaterial patrimony  - agricultural season  - Doukkala 

countryside - agricultural calendar. 

 

 مقدمـــة  لا

الفالحيي الموسم  دكالة خصوصا  ،رتبط  وبأرياف  المغربية عموما  من    ،باألرياف  بالعديد 

الفالحية التي تتجسد على مستوى الموروث الزراعي،  ظم  المعارف والن  التقنيات والعادات والتقاليد و

المنطقة يميز  الذي  الالمادي  بالتراث  والمتوارثة    ،وترتبط  المأثورة  األقوال  بعض  التي ومن خالل 

عبر فترات زمنية يقومون  وذلك  ،  من أجل التدبير الجيد للموسم الفالحيالفالحون    ويتداولهاستعملها  ي

ستغالل هذه المواقيت الفالحية بحيث يقوم الفالح با، المطرية والحرارةمراقبة التساقطات ب من خاللها

 .الفالحية "ل  از  ن م  ل  "  بتعرف  التي

  الحرث ورمي البذورالممارسات الزراعية كتدبير  في  دورا مهما  الفالحية    "ل  از  ن م  تلعب "ل  

، ويتجلى ذلك من خالل األمثال واألقوال المأثورة حول التغايرية المناخية التي تؤثر والدرس  والحصاد 

الفالح منهجا معرفيا    هايتخذ   االماديتشكل هذه األمثال تراثا  و  .نشطة الفالحيةالحياة اليومية واألعلى  
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مجاله، وبالتالي يمكن اعتبار هذه    مع  ه تفاعالتفي إطار    ،يدبر من خاللها الموسم الفالحي  اوسلوكا ثقافي

 والدينامية الترابية.هوية ال في تشكيلساهم  ياألمثلة المرتبطة بالمنازل الفالحية إنتاجا وموروثا ثقافيا 

 المنهجية 1

 إشكالية البحث  1.1

المرجعيات التاريخية للتقويمات الفالحية، بل دراسة ليس هدفنا من خالل هذه المقالة توثيق  

العالقة التفاعلية الجدلية بين الفالح باعتباره فاعال يعتمد على استراتيجيات مختلفة تزيد من قدرته على 

و األزمات  من تجاوز  احتواء  مجموعة  يحتضن  به  مفعوال  باعتباره  المجال  وبين  االكراهات، 

التي تترجم على مستوى الموروث التراكمي الشفوي الذي يشكل جزءا مهما   ،الممارسات الزراعية

 من هوية الساكنة.

قويمات الفالحية أو الحقول الزمنية كمعطى تهناك عدة دراسات سابقة اهتمت بموضوع ال

الموضوع يرتبط   هذا  تربط  أخرى  إلى  باإلضافة  الجغرافيا  في  المعرفية  االتجاهات  بمختلف 

األسعد   .ثقافيةال  اباإليكولوجي محمد  بها  قام  التي  الدراسة  فإن  السياق  هذا  الحقول    ،وفي  يخص  فيما 

الرعي القرارات  في  -الزمنية التخاذ  بالمغرب دراسة  الجافة  البيئات شبه  في  الفالحين  لدى  زراعية 

ن  نسقا في عالقتها الجدلية مع المج ااإليكولوجي  ال. الثقافية، تؤكد على أن الحقول الزمنية ت ك و ِّ

اإلشكالية هي أن لنا موروثا مهما يمكن استثماره بشكل جيد في التنمية   ،وبناًء على ما ذكر

 . الحفاض عليه وتثمينه لكننا ال نفعل ويجب

 أهداف البحث  2.1

يهدف هذا البحث إلى المساهمة في معرفة قيمة وأهمية التراث الثقافي بمنطقة دكالة، وثانيا  

للفالح في عالقته مع هذا التراث وكيفية استثمار هذا األخير كعامل من العوامل دراسة المعيش اليومي  

 التي تساهم في تدبير الموسم الفالحي.

  مقاربة الموضوع 3.1

الميداني من خالل   عمللمقاربة موضوعنا هذا ارتأينا على المستوى المنهجي االعتماد على ال

فالحي إلى مشاهد  تنتمي  الفالحين  الدراسة  استهداف عينة من  بمجال  لة مختلفة    – السهل    –   )السَّاح 

الشرقي(   الجنوبي  للجزء  الهامشية  خالل الجوانب  من  الالمادي  بالتراث  اإلحاطة  أوال  أجل  من 

المتوارثة   الشعبية  األمثال  تؤطرها  التي  الفالحية  ل  التقويمات  ناز  الجوانب )ل م  استجالء  ثانيا  ثم   ،)

 فالحي.التطبيقية لها في تدبير الموسم ال

ولألمانة العلمية تجدر اإلشارة إلى أن هذا البحث هو جزء من بحث ميداني أنجز في إطار 

  2( 2021بوضياف،  )محمد أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا 

 
 "المجاالت البورية بأرياف دكالة بين االكراهات واستراتيجيات التكيف".  تحت عنوان : 2
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  " الفالحية"لَْمنَاَزلْ على شكل  التحقيب الزمني  2

" الفالحية تقويمات زمنية بحيث تقسم السنة   ل  ن از  وهذا التقسيم معتمد    .جزءا  28إلى  تعتبر "ل م 

وبالتالي يكون    ،يوما  13وكل جزء يضم    (BOULIFA A et all, 2017)العالم اإلسالمي    في كل

وتقسم السنة الفالحية تقسيما زراعيا   .مع إضافة يوم إلى إحدى المنازل   ،يوما 364مقدار السنة الفالحية  

 يبدأ بالحرث وينتهي بالحصاد، وليست مرتبطة بالتقويم الشمسي والقمري.

 يوما  13تجدر اإلشارة إلى أن التقويم الذي يعتمده الفالح يتفاوت مع التقويم الغريغوري ب 

(JOLY A., 1905)  وحسب بعض   ا.يوم  13الفالحية ب  الشهور الميالدية دائما الشهور  تسبق  ، بحيث

المستجوبين فإن هذا التقويم الفالحي يمكنهم بشكل كبير من الوقوف على التقلبات المناخية وتحديدها  

 فيما يخص العالقة بين الفالحة والمناخ. عبقرية الفالحمما يؤكد  ،لصالح الممارسات الزراعية

الشمسي والقمري    اتالتي تضم التقويم  ،على اليومية العصرية للحاج ادريس بوعياد   نااعتمد 

أوقات الصالة   إلى  باإلضافة  اليوم،والفالحي،  مدار  األقوال   على  الفالحية وبعض  المنازل  وأسماء 

 المأثورة المرتبطة بها.

باللغتين  تاريخ التقويم القمري  و تاريخ التقويم الغريغوري باللغة الفرنسية، ،تضم هذه اليومية  

والفرنسيةولعربية  ا العربية،،  باللغة  الفالحي  التقويم  وفترات   تاريخ  الفالحية  المنازل  إلى  باإلضافة 

 .(1شكل الأخرى مرتبطة بالموسم الفالحي )

 
 اليومية العصرية لبوعيادبنية  : 1شكل ال

 

 

 قمريالتقويم ال
 شمسيالتقويم ال

حسب  أوقات الصالة فالحيالتقويم ال

 توقيت الرباط 

ل  فصل الشتاء  ن از  ل ة من م  ن ز   م 
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 بمنطقة دكالة فترات الخاصة بالموسم الفالحيال بعضل التقويم الزمني : 1جدول ال

 التقويم الميالدي  التقويم الفالحي الفترة

 فبراير  2دجنبر إلى  25من  يناير  20دجنبر إلى  12من  الليالي 

 مارس 17إلى  10من  مارس  4فبراير إلى  25من  الحسوم 

 ماي  16إلى  10من  ماي  3أبريل إلى  27من  النسيان 

 شتنبر  25يونيو إلى   2من  غشت 20يونيو إلى  12من  السمائم

 . يوما بين التقويم الفالحي والتقويم الميالدي 13فرق   *

 هـ  1440الموافق ل   م2019لسنة  بناءا على اليومية العصرية لبوعياد   :  المصدر

، الفترات الخاصة بالموسم الفالحي والتي نراها في بعض اليوميات 1  جدوليتبين من خالل ال 

( مواعيد بعض الممارسات سنة  50فوق    ماالفالحية، ومن خاللها يضبط بعض الفالحين )خصوصا  

والحصاد  والبذر  كالحرث  األعمال   .الزراعية  الستخراج  الزمنية  التقويمات  هذه  بمعالجة  قمنا  وقد 

 عية وفتراتها الزمنية في رزنامة خاصة بتدبير الموسم الفالحي.المرتبطة بالممارسات الزرا

" ل  ن از   3:  يلي كماالفالحية حسب الفصول  ويتم تقسيم "ل م 

ل  فصل  ✓ ن از   القلب،-كليل اإل -الزبنان  -الغفار  - السمك -العوى -الصرفة  -  : الخريفم 

ل  فصل   ✓ ن از  سعد   -سعد السعود    -سعد البولع    -سعد الذابح    -البلدة    -النعيم    -الشولة    -  : الشتاءم 

 .الخبية

ل  فصل   ✓ ن از  الثريا   -البطين    -النطح    -بطن الحوت    -الفرع المؤخر    -الفرع المقدم    -  : الربيعم 

 الدبران،   -

 ،الخرثان -الجبهة  -الطرفة  - ةالنثر -الذراع  -الهنعة  -الهقعة  - : الصيففصل  ل  از  ن م   ✓

  

 
معلومات تقسيم المنازل حسب الفصول مستقاة من ساكنة المجال المدروس، وهو نفس التقسيم المعتمد في   3

 .أغلب األرياف المغربية
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" الفالحية ل ـــالزمني  التحقيب : 2 شكلال ل  ن از   "ل م 

 
  معطيات من اليومية العصرية لبوعياد بناًء على  :  المصدر

 

ن  نظاما معرفيا خاصا بمختلف  تجدرو اإلشارة إلى أن هذه األمثلة واألقوال المأثورة ت ك وِّ 

جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والدينية، فمنها ما يعالج العالقات بين األفراد ومنها ما يعالج  

 مسألة االستثمار في الحيوانات، باإلضافة إلى ما يخص الممارسات الزراعية. 

  يتم  والتي  الفالحي،  الموسم  بفترات   الخاصة  العالمة  الثقافة  هذه  هو  هنا   خاص  بشكل  يهمنا   وما

 الزراعي  باإلنتاج  المتعلقة   الشروط  تحدد   التي  التقنية  المعرفة  في   التطبيقية  جوانبها  استجالء

 .المأثورة  واألقوال األمثلة  في المتمثل الالمادي التراث طريق عن ،اتخاذها يتعين التي واإلجراءات

يصب هذا التراث الالمادي الخاص باألمثال المرتبطة بالمنازل الفالحية في الموروث الثقافي  

يستغلها الفالح في    –عن وعي أو الوعي    –الذي يميز مجال الدراسة ويشكل سيرورة واستمرارية  

  .ممارساته الزراعية
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 في تدبير الموسم الفالحي"لَْمنَاَزْل" الفالحية وعالقتها بالمعيش اليومي  3

الفالح   يعتبر هذا الترابط بين المعرفة العالمة التي تعبر عن فترات زمنية يقوم من خاللها

المأثورة، نسقا يؤطر   وحركة الشمسالمطرية والحرارة  مراقبة التساقطات  ب وبين األمثال واألقوال 

ومجاله التي تعتبر جوهر اإلشكالية الجغرافية المتجلية في تدبير الموسم نسان  اإلالعالقة الجدلية بين  

 .الفالحي من خالل الممارسات المعيشية اليومية الخاصة باألساليب الزراعية

 والممارسات المرتبطة بها  دالالت "لَْمنَاَزْل" الفالحية  1.3

ل  سنحاول التطرق إلى بعض   ن از  وما يرتبط بها من تحوالت وتغيرات مرتبطة    " الفالحية"ل م 

بالمناخ والتي تؤثر في األنشطة المعيشية للساكنة، ثم بعض المعارف والتقاليد المرتبطة بالممارسات 

المأثورة   واألقوال  األمثال  طريق  عن  تصرف  والتي  الموسم الزراعية  تدبير  حسن  على  تدل  التي 

 الفالحي. 

 التي استطعنا الحصول عليها من خالل استجواب بعض الفالحين  ،ومن األقوال المأثورة

  2)الجدول (

" الفالحية والدالالت المرتبطة بالممارسات الزراعية   بعض  : 2 جدولال ل  ن از  األقوال المأثورة المرتبطة بــ "ل م 

 الخاصة بها

"ْلَمْنْزلَة" أو  

 الفترة

 المثل داللة  المثل المرتبط بها 

ال    سعد الذابح و  ت شابه   وه   ج  و  ال   اب ح   "الذِّ
 ". ن اب ح  ال ب  ت   ك 

، (يناير   16إلى    04)يقال هذا المثل في منزلة سعد الذابح  

البرودة   تشتد  تعدل حيث  الحيوانات  بعض  يجعل  بشكل 

عن بعض األمور التي تقوم بها عادة، كالكالب التي تكف 

الفترة، هذه  في  النباح  عن  تشيد    غالبا  الساكنة  أن  كما 

بالتساقطات المطرية في هذه الفترة والتي يكون لها أثر 

 .ودية الزراعيةالمردعلى جابي يإ

،  سعد البولع  ب ع  ل يه  م ا ي ش  ك  "ف ي س ع د  الب ول ع  وَّ
". يه  م ا ي س م ع  ض   نَّو 

البولع   منزلة  في  فبسبب (يناير  29إلى    17)يقال   ،

وتقل  كثيرا  الناس  يأكل  الحرارة  درجة  في  انخفاض 

 المؤونة. نقصحركتهم مما يمكن أن يؤدي إلى 

ن    سعد السعود  ن ز  ت ز  ك  ع ود   السِّ  س ع د   "ف ي 
ي ل ة ف ي الع ود ." ح   النِّ 

 : بصيغة أخرى

س ع د  "  و  ع ود   السِّ  س ع د   س ع د ك  
ع ود يل ة ف ي ال  ح   " النِّ 

دائما   المنزلة  هذه  بسبب  أتعرف  النباتات  مختلف  زهار 

لممارسة  النحل  فيأتي  الحرارة،  لدرجة  تدريجي  ارتفاع 

 . نشاطه بجمع اللقاح وصنع العسل

ج  ك ل  م ن  ه يَّ  سعد الخبية ر  ب ية ت خ  "ف ي الخ 
ية."  ب ِّ خ   م 

 بعض الكائنات من جحورها. تعرف هذه المنزلة خروج

ل ة الشولة ن ز  ث و ف ي  م  ح  الع ول ة ي ح ر  "ل ي ب غ ا ق م 
 الشُّول ة."

يباشر عملية الحرث، ألن القمح الذي أن  الفالح  أن    ىعل

 يكون محصوله جيدا.  هذه المنزلة يزرع في
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ح   النعايم ع  ف يه  الك م  ر  ت زِّ  ع ايم  ك  "النِّ 
ين ا." ف ر  ال   و 

لب ه ايم   ع  لَّ ر  ي الزِّ  ر  "ل ي ب غ ا ي ش 
ع ايم ."  ل ة النِّ  ز  يه  ف ي م ن  ر   ي ش 

الفترة   هذه  واللين،    يزرعفي  الصلب   ى رت شويالقمح 

الشعير    للماشية،العلف   فائض  من  يتخلص  الفالح  ألن 

 .سوقالفي  هويطرحالذي يكون لديه، 

ي ر  م ن    أبريل يل  خ  ة ف ي ب ر  ر  "م ط 
." ف يض    النِّ يل 

يبين أهمية األمطار في الفترة الربيعية والتي تؤثر بشكل 

 جيد على المحاصيل، وهذا ما تم تأكيده من خالل دراسة 

ارتباط التساقطات المطرية الخاصة بالفترة الربيعية مع  

 مردودية الحبوب.

اير     "ا ال فبراير  ر  لِّ يه ا م  اير  ا خ  ج  ب ر  ر  خ 
 ". اير  ر   ف ي م 

را الفالح يتشاءم إذا لم يعرف هذا فير  تعني المرارة،  ""م 

الحرارة  درجة  انخفاض  ألن  مطرية،  تساقطات  الشهر 

القصيرة الليالي  فترة  في  األمطار    وخصوصا  وانعدام 

أهمية  يؤكد  وبالتالي  المحاصيل،  ضعف  على  يؤشر 

الدورة  وسط  فترة  في  خصوصا  المطرية  التساقطات 

 الزراعية. 

اير   ت ا ف ي ب ر  احت  الش  "ا ال  ط 

 ". ك اير  الش ِّ اير  و  ر  ت ع مَّر  الغ   ك 

اير   ت ا ف ي ب ر  "ا ال  ص بَّت  الش 
 ". اير  ر  يه ا َللا  م ن  ك ل  ض  م   ي ح 

فبراير شهر  في  المطرية  التساقطات  أهمية  فترة   ،يبين 

تغذية الفرشة أهمية    وسط الدورة الزراعية، باإلضافة إلى

 ة ونمو الكأل للماشية.المائي

ي ال ي،   الليالي
ت ا ف ي الل ِّ "ا ال  ص بَّت  الش 

ال   ال ي." ع  و  و 
 ل يك  ف ي الت ِّ

يدل على أهمية التساقطات المطرية في هذه الفترة التي  

الزراعية الدورة  وسط  الفالح توافق  يضمن  وبالتالي   ،

جيد   فالحي  ه إموسم  األمطار  تهاطل  صادف  ذه  ذا 

 المرحلة.

ال ي ك ون  " و  م ِّ ك ون  ص ب ت  ال 
ات  ف ي  ق يت  س ب ع  م رَّ ت س 

ي ال ي  ." اللَّ

يدل هذا المثل على أهمية السقي بالنسبة للزيتون في فترة 

 الليالي. 

الفرع 

 المؤخر 

ر    ع  الم ؤخَّ ل  الف ر  "م لِّ ي د خ 
". ر  خَّ ة ال  ت و  ر 

ع  الذِّ  ر   ز 
ن ي  ك  ور  ، ز  م وت  ال  ن  ق ين ي و  "س 

 ". ف وت  ال  ن   و 

الذرة زراعة  وقت  المازوزية  ،يبين  الزراعات   ،كأحد 

 التي توافق الفترة أواخر فبراير وبداية مارس. 

ب ور    ع  ال  ر  م ع  ف ي ز  تَّى   "ال  ت ط  ح 
 ". ك س ك اس  ي ف ور  ي ف وق  ال  لِّ  و 

يستوعب جيدا خطر التغايرية المطرية على المنتوجات 

عندما  خصوصا  بحذر  يتعامل  فهو  وبالتالي  الزراعية، 

المجال تساقطات مطرية مبكرة يجعله ال    ،يعرف  وهذا 

 يصدر أحكاما متسرعة بخصوص الموسم الفالحي. 

االعتدال  

 الربيعي

،  "ا ال  ف نَّن   ف ار  د ن ين  ال  م  ق د  و  ر  ك   ال 
". ه ار  ع  النِّ  ق اد  اللِّ يل  م   ا ت 

 االعتدال الربيعي. يحدد فترة

،   بطن الحوت  ح وت  ن  ال  ات  ف ي ب ط  و  "ا ال  ر 
". ان وت  ح  ح  ب ال  طَّ ا س وط  النِّ  خَّ  و 

يبين أهمية التساقطات المطرية في هذه الفترة من الدورة 

 .اجيد ايضمن له انتاجالزراعية بشكل 
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م  ف يه ا   السمايم لَّ م ايم  و ت ك  ل  السِّ  "م لِّ ي ك د خ 
ي   ر  ش  ع  و  ر  ع د ، ب يع  الزِّ  الرِّ 

ب ه ايم ."   ال 

الفالحي سيكون جيد الموسم  أن  إلى  حين تسقط    اإشارة 

  الماشيةفترة مالئمة لشراء    وهياألمطار في هذه الفترة،  

رخيصت  األنه فصل   ةصبح  فترة  مع  بالمقارنة  الثمن 

 .واإلنتاج سيكون جيدا الربيع

."  يونيو اع  ة د ر  ر  ل  الذِّ   الفالح مباشرة حصاد الذرة.على  "  دخ 

م ا   بداية شتنبر اد  ال  ت ز  ، ك  بر  ت ن  ل  ش  د خ  "م لِّ ي ك 
، ير  د  ة    ف ي ك ل  غ  ب ول  ل ى ب ل  ت ح  و 

ل و  ح  ا د خ  ف الَّ ال  ، و  ير  ع  الشِّ 
 ".  التَّد ب ير 

يستعد لتدبير الموسم الفالحي مع دخول أن  الفالح    على

 شهر شتنبر من خالل إيجاد األدوات الفالحية. 

ين ة."   ن م  غ  غ  ال  ، و  ق ر  ب ك ر  ف  الخطر،   " ل  وقليل  مربح  كاستثمار  األغنام  أهمية  على  يدل 

بحيث أن فقدان رأس من األغنام ليس كفقدان مثيله من 

 األبقار.

." البطين ل  ال  ي ب ط  ن  و  مطرية، "ي ب ط  تساقطات  عرفت  إذا  الفترة  هذه  أن  فإن   يعني 

تثمر وتدخل حبوبها إلى بطن االنسان، وإذا  المزروعات

 كانت السنة جافة تموت في سنبلتها. 

م ا ا ش وب ر  " أكتوبر  د و ال  ي م ع ن  ت وب ر ل ِّ أكتوبر، بحيث أن أعمال يدل على أهمية الماء في شهر   " ك 

الفالح رهينة بالعنصر المائي في هذه الفترة، كما يؤشر  

 على أهمية توفر البئر من أجل اعتماد الزراعات المسقية. 

 المصدر : عمل ميداني

 "لَْمنَاَزْل" تؤطر الرزنامة الفالحية وقرارات الفالح 2.3

على اكتشاف الفالح للعالقة التي تربط بين    ،المتجلي في األمثلة  ،يبين هذا التراث الالمادي

واستجالء الجوانب التطبيقية لهذا التراث في المعيش اليومي، وبالتالي الخروج   المجال الفالحي والمناخ

 . ألقوال المأثورةا  في ممارساتها الزراعية توافق  برزنامة فالحية
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 الرزنامة الفالحية بالمجاالت البورية بدكالة : 3 شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020بناء على معطيات من فالحي المجال المدروس،  : المصدر
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يتبين من خالل الرزنامة الفالحية التي يعتمدها فالحو المنطقة المدروسة، أنها تتضمن فترة  

" فصل الشتاء  ، وهي تمتد على مدى أربعين يوما  ،"الليالي الكبيرة"  تسمى ب ل  ن از    . وتضم بعض "م 

انخفاض تعرف  الحرارة  أن درجات  المجال  يؤكد فالحو  الفترة  تكون    اكبير  اوخالل هذه  إلى درجة 

كظاهرة   الظواهر  الالصقيع  بعض  الفالحية  المنتوجات  على  خطرا  تشكل  التي  ة"،  يح  ر  ورقة  م"الج 

 لبان والفول. كالج
 ظاهرة الصقيع بدوار أوالد ساعد بجماعة موالي عبد هللا : 1 صورةال

 
ن زلة سعد الذابح ،2019يناير   19عدسة الباحث بتاريخ    :  المصدر  . الذي يوافق م 

التي يعتمد مستغلوها على   ،تجدر اإلشارة إلى أن الرزنامة الفالحية في المجاالت البورية

فباإلضافة إلى عملية قلب   .تعرف زيادة بعض األنشطة الزراعية المرتبطة بتوفر مياه اآلبار  ،اآلبار

األرض في شهر شتنبر فإن الفالح المتوفر على البئر يقوم بزراعة الفصة في هذا الشهر لتفادي الرياح  

ة إلى إمكانية االستفادة من التساقطات المبكرة، ويمكنه  "، باإلضافايم  م  الحارة التي تكون في فترة "الس  

هذا من االستفادة من هذا المنتوج الزراعي الموجه للعلف من شهر مارس إلى شهر أكتوبر وهي فترة 

 االزدهار. 

  ، البصلنقلة  بزراعة الجلبانة والبرسيم و  ،من بداية شهر شتنبر  ،أيضا  ينيقوم بعض الفالح

وفي بداية    .باإلضافة إلى الشعير إلى نهاية أكتوبر  ،حول الى االستغالليةتي يزرع في األحواض تم  تال

الزراعات   اعتماد  يتم  علف  ،"المازوزية"فبراير  تستعمل  التي  الصيفية  والجلبانة  والحمص   ا كالذرة 

 السويهلة( إلى غاية شهر أكتوبر. – للماشية، باإلضافة إلى زراعة البحيرة )البطيخ 
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يتبين مما سبق أن الفالح يشتغل على مدار السنة الفالحية، ويمكن اعتبار زراعة الشعير  

الذي يعتبر عنصرا   ، والذرة عامال مشتركا بين فالحي المجاالت البورية، كما يتبين أهمية عنصر الماء

ر، مما امطالتي يمكن أن تتزحزح بفعل تأخر تهاطل األو محددا في جميع مراحل الرزنامة الفالحية  

تأخر التساقطات   نتيجةوفي حالة زيادة تأخير البذر  ر،  تأجيل بذر الحبوب إلى غاية شهر دجنب  يؤدي إلى

من فإن ذلك يؤدي إلى زحزحة دورة الحبوب إلى فترة حارة وجافة )  ،إلى غاية شهر يناير  المطرية

 أواخر أبريل إلى أوائل يونيو( مما يؤدي إلى ضعف المردودية. 

سياق الرزنامة الفالحية، يستحضر الفالح األقوال المأثورة التي تلعب دورا في تدبير وفي  

  "يوز  از  م  ال    د  ن   ع  ي ال  ر  ك  ب  ال    د  ن   ع  ا ال  اه  ن ف  ر  ع  ام  الممارسات الزراعية، باإلضافة إلى استحضاره للمثل "

التغايرية ال)الزراعات الربيعية(   مناخية التي يمكن أن تحصل الذي يدل على أن الفالح يدرك جيدا 

خالل الموسم الفالحي، فالتغيرات التي تطرأ في سلوك التساقطات المطرية أو درجة الحرارة تحدد  

 .  بشكل كبير إنتاجية ومردودية الزراعات البكرية أو المازوزية

  مكانة "لَْمنَاَزْل" الفالحية في الثقافة الفالحية لفالح اليوم 3.3

يتبين مما سبق أن تدبير الموسم الفالحي من خالل تنظيم اإلجراءات والممارسات الزراعية  

ويمكن اعتبار الزمن   ،المرافقة، مرتبط بالسلوكات الثقافية والتقنية الخاصة بفترات الموسم الفالحي

 .متغيرا محوريا يلعب دورا مهما في قرارات الفالح

ا  قمنا الفالحين  من  مجموعة  الثقافة باستجواب  واستحضار  حضور  مدى  لمعرفة  لشباب 

 .في ممارساتهم الزراعية الخاصة بهذه المنازل الفالحية

بأرياف  ومن خالل استجواب بعض الفالحين المنتمين إلى مختلف الوحدات المورفولوجية  

خصوصا ذوي    ،، تبين أن المعرفة الدقيقة بمختلف المنازل الفالحية تغيب عند بعض الفالحيندكالة

إلى المتمكنين من هذه المنازل لمعرفتها.   ونؤيلجسنة، كما أن البعض منهم    40الفئة العمرية أقل من  

ومن   وبالتالي فإن مسألة الدرايات بالمنازل الفالحية يمكن أن تختلف حسب األعمار وحسب المجال 

 .شخص إلى آخر

بالسن، وذلك لكونها أساسا  أن مسالة إدراك الفالح للمنازل الفالحية متعلقة  بيمكن القول  و 

 ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي.آخر، مما يستوجب عن  تعتبر تراثا شفويا يتم توارثه جيال

سنة تبين   50  –  40من خالل مقابلتنا الشفوية التي أجريناها مع بعض الفالحين من ذوي الفئة العمرية  

   :  أنهم

 كانوا على علم بوجود تقويم فالحي، يختلف عن التقويمين الشمسي والقمري، •

 يوًما،  13يعرفون أن المنازل الفالحية تنتظم في •

 أغلبهم يجهلون الترتيب المتسلسل للمنازل الفالحية، •

 كالليالي والسمائم، (يوما 40الفترات التي تضم التقسيمات الكبرى )يضبطون  •

 التراث الشفوي المتعلق بالنازل الفالحية يضبطه كبار السن، أن  رفونيعت •

الرعي  ونعاو • بنشاطاتهم  وبالتالي  اليومي،  بالمعيش  عالقة  لها  الفالحية  المنازل  – بأن 

 زراعية، 

يعلمون أن عامل الزمن المتمثل في المنازل الفالحية أو في التقويم الشمسي يؤثر في قراراتهم   •

 رزنامة مضبوطة. ويحدد نشاطاتهم في 
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الذي يدرك   ،زراعية للفالحين تعتبر نسقا مركزه الفالح–قرارات الرعيالإن عالقة المنازل الفالحية ب

 ثقافة هذه الحقول الزمنية التي تؤثر وتحدد نشاطاتهم وممارساتهم. 

فإن    وبناءً  ذلك،  دكالة    يفالحعلى  بأرياف  البورية  ممارساتهم  المجاالت  يلخصون مجمل 

 :  يليفيما  الزراعية

العمليات المتعلقة باألرض كالحرث واعتماد الزراعات البكرية كزراعة الحبوب، من منزلة  •

 ،4الغفار إلى منزلة البلدة 

اعتماد الزراعات المازوزية كزراعة الذرة والقطاني، من منزلة سعد الذابح إلى منزلة بطن  •

 ،5الحوت  

 العناية بالمزروعات وبالقطيع الحيواني، وهذه العمليات تتم في فصل الربيع،  •

 .(4)الشكل  الحصاد وعملية جمع المحاصيل التي تتم في فصل الصيف •

 دكالة أرياف مجمل العمليات والممارسات الزراعية بالمجاالت البورية ب : 4 شكلال

 
 . 2019بناء على العمل الميداني،    :  المصدر

 

 
 .حسب تصريحات أغلب الفالحين 4
  .المستجوبين تصريحات الفالحينحسب  5



Revue AFN Maroc               N° : 31-32                 Décembre 2022 

167 
 

  اتمــةخـــال

ل  تلعب   ن از  األرياف  "ل م  في  ووظيفته  النظام  بنية  على  الحفاظ  في  مهما  دورا  الفالحية   "

خصوصا، والنتيجة هي استمرارية العيش في هذه المجاالت الهشة   أرياف دكالةوفي    عموما  المغربية

المجاالت قدرة على االحتواء في شكل استباقي، من خالل إدراك وتعلم هذه    وبالتالي اكتساب فالح

الزراعية  الممارسات  واستجالء  الفالحي  الموسم  تدبير  فترات  بمختلف  الخاصة  المأثورة  األقوال 

أكتالمناسبة انطالقا من  نهاية ماي وبداية  ،  إلى  بالحرث  الخاصة  الكبرى  العمليات  يعرف  الذي  وبر 

 يونيو حيث يبدأ موسم الحصاد. 

من   الفالحةوانطالقا  في  المخاطر  تدبير  مستوى  على  الموجودة  تخص    التفاعالت  التي 

يعتمده  -السوسيوالمجموعات   الذي  التنويع  مبدأ  فإن  الرزنامة بفالح  المجالية،  في  المدروس  المجال 

وهذا ما الحظناه ،  أدوات واستراتيجيات تدبير المخاطر المرتبطة باالستغالليةالفالحية، يعتبر من بين  

أن    من خالل بحيث  الفالحي،  الموسم  تدبير  تخص  التي  الزراعية   بين  التنويعاألعمال   الممارسات 

التخفيف من   في  مهما  دورا  االستغاللية، يلعبان  نفس  داخل  مجموعة من المنتوجات  واعتماد  رعيوال

  األخطار.

إن ثقافة الفالح المرتبطة بإدراك المنازل الفالحية واألقوال المأثورة المرتبطة بها تساعده  

 . المناسبة زراعية–في اتخاذ القرارات الرعي

 :  المراجع
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 الفهرسة 

َلْمَناَزْل" الفالحية بأرياف " :  التراث الالمادي وأهـميته في تدبير الموسم الفالحي 
 154 ______________________________________________ دكالة 

 155 ___________________________________________ المقدمـــة

 156 _________________________________________ المنهجية  1

 156 ______________________________________ إشكالية البحث 1.1

 156 _______________________________________ أهداف البحث 2.1

 156 ______________________________________ مقاربة الموضوع 3.1

ْل" الفالحية 2
َ
از
َ
ْمن

َ
ي عىل شكل "ل

 157 _________________ التحقيب الزمن 

ي تدبير الموسم الفالحي  3
 

ْل" الفالحية وعالقتها بالمعيش اليومي ف
َ
از
َ
ْمن

َ
 160 __ "ل

ْل" الفالحية والممارسات المرتبطة بها  1.3
َ
از
َ
ْمن
َ
 160 ______________ دالالت "ل

ْل" تؤطر الرزنامة الفالحية وقرارات الفالح  2.3
َ
از
َ
ْمن
َ
 162 ________________ "ل

ي الثقافة الفالحية لفالح اليوم 3.3
 
ْل" الفالحية ف

َ
از
َ
ْمن
َ
 165 ___________ مكانة "ل

 167 ___________________________________________ الخـــاتمــة 

 

 


