
 

 

 7 انذسط سقى :

 حصتاٌانًذج انضيُيح : 

        
 يقذيح :

 تطوٌره. و ٌعكس التراث المستوى الحضاري للشعوب، مما ٌفرض ضرورة المحافظة علٌه 
إعدادا دلٌل حول  ؟ و ما خطوات تنظٌم معرض و تطوٌره ما سبٌل المحافظة علٌه و ؟ و فما هً أنواع التراث بالمغرب

 ؟ اآلثار بجهتً
I. يجٕٓداخ انذٔنح نهًحافظح ػهيّ انًغشتي ثشاتَٕاع انأ ٔ : 

  : يتًيض انتشاث انًغشتي تانتُٕع .1
و و األدبٌة و التارٌخٌة و األثرٌة فً المٌادٌن الفكرٌة اإلرث الحضاري الذي خلفته األجٌال السابقة  التراث هو

 :ما ٌلً  فً التراث بالمغرب تتجلى أهم أنواع والمعمارٌة. 
 أمثلة  أنواع التراث

 تراث مادي

 التراث المبنً
المدارس ) جامع القروٌٌن، مدرسة العطارٌن  ،المساجد، ، مكناس...(المدن العتٌقة ) فاس -

 ...القصور ،القصبات، .(.بفاس.

 ..(..المواقع االثرٌة ) ولٌلً، تافوغالت - التراث االركٌولوجً

 ... سلحةأوانً، أنقدٌة، القطع ، الالقطع االثرٌة - التراث المنقول

 .الوثائق و المخطوطات القدٌمة - التراث المكتوب

تراث غٌر 
 مادي

 ... الرواٌات الشفوٌة، الحكاٌات الشعبٌة - التراث المسموع

 ...التقلٌدي، المواسم الدٌنٌة الزواج - العادات و التقالٌد

 ... صناعة الخزف ، الحلً - الحرف التقلٌدٌة

 الفنون الشعبٌة
 حواش،أ) روافد إفرٌقٌة )كناوة(، روافد صحراوٌة )رقصة الركبة(، روافد أمازٌغٌة -
 وس(،روافد أندلسٌة )الملحون(، روافد عربٌة )التبورٌدا(.حٌدأ

 

  : نهحفاظ ػهٗ انتشاث ٔ تطٕيشِتثزل انذٔنح يجٕٓداخ كثشٖ  .2
مدٌرٌة ذلك من خالل وزارة الثقافة و مدٌرٌاتها )  و ،تعتبر الدولة المسؤولة األولى عن الحفاظ على التراث المغربً

رٌة التً ٌزخر بها على التعرٌف بالثروات األثمدٌرٌة التراث الثقافً حٌث تعمل ، ( مدٌرٌة الفنونو التراث الثقافً 
ً، و تسهر على تطبٌق النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة نقاد التراث الوطنإعمال صٌانة و لى القٌام بأإإضافة ، المغرب

بالتعرٌف بالفنون و التعابٌر الشعبٌة، و تعمل  المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافً و حماٌته. كما تقوم مدٌرٌة الفنون
 .و فنون الرقص و الفنون التشكٌلٌة تطوٌر و تنمٌة مجاالت المسرح و الموسٌقىعلى 

II. : انًشاسكح انُشيطح في انتؼشيف تانتشاث انٕطُي 
انخطٕاخ 

 انًُٓجيح
 إػذاد دنيم حٕل اآلثاس انًٕجٕدج في جٓتي تُظيى يؼشض ػٍ تُٕع سٔافذ تشاث انًغشب انفُي

انخطٕج 

 األٔنٗ

 تحذيذ يٕضٕع انًؼشض ٔ أْذافّ، ٔضغ خطح انؼًم

)تٕصيغ انًٓاو تيٍ أػضاء انًجًٕػح، تحذيذ يكاٌ 

 ٔ صياٌ انًؼشض، يذج ٔ طشيقح اإلَجاص(.

) تكٕيٍ  جًغ انًؼطياخ ػٍ اآلثاس تانجٓح ٔ تصُيفٓا

 تُك نهًؼطياخ ػٍ اآلثاس، االتصال انًثاشش تاآلثاس(.

انخطٕج 

 انثاَيح

)ستظ االتصال تانجٓاخ انًختصح،  اإلػذاد نهًؼشض

جًغ يٕاد انًؼشض ٔ تصُيفٓا حسة انشٔافذ، 

تشتية يٕاد انًؼشض تاسيخيا، ٔضغ يهخص نكم 

 يادج (.

) جشد دقيق ألْى انًؼانى  دساسح انًؼانى األثشيح تانجٓح

األثشيح، َٕػٓا، فتشج ٔ سثة تُائٓا، دٔسْا، سصذ 

 (.ٔضؼٓا انحاني ٔ يظٓشْا انذاخهي ٔ انخاسجي

انخطٕج 

 انثانثح

)تقسيى قاػح تُظيى قاػح انؼشض ٔ استقثال انضٔاس

انؼشض إنٗ أجُحح، تُظيى يٕاد انًؼشض، تقذيى 

 ششٔحاخ نهضٔاس(.

)صياغح يقذيح نهذنيم يغ إسشاداخ ػٍ  إَجاص انذنيم

كيفيح استؼًانّ، إػذاد يهخص ػٍ كم يؼهًح أثشيح، 

إغُاء انذنيم تٕثائق ٔ سسٕو...، إدساج خشيطح نهًٕاقغ 

 األثشيح، إثثاخ انًشاجغ ٔ انًصادس، ٔ ضثظ انفٓشط(.

انخطٕج 

 انشاتؼح
ػشض تجشتح تُظيى انًؼشض ػهٗ انًُاقشح 

 انجًاػيح.
طثغ ) إػذاد يهخص يؼشف تانذنيم،  استثًاس انذنيم

 ٔضغ َسخح يٍ انذنيم انًكتثح انًذسسيح، انذنيم، 

 : خاتًح
 تطوٌره. و المحافظة علٌهمن واجبنا فٌعتبر التراث الوطنً من مقومات الهوٌة الثقافٌة للبلد، لذا 

 

 

 : ث اإلياو ػهي اإلػذاديحانًؤسسح 

 سشيذ نؼتيكاألستار : 
 

 انحفاظ ػهٗ انتشاث ٔ تطٕيشِ
 ننظم معرضا عن تنوع روافد التراث الفنً للمغرب. -

 مسابقة إلعداد دلٌل عن اآلثار الموجودة بالجهة. تنظٌم -

 

 : يفاْيى ٔ يصطهحاخ
 المعمارٌة.و  ثرٌةدبٌة و التارٌخٌة و األاألو  لسابقة فً المٌادٌن الفكرٌةجٌال امخلفات األ التراث : -
 .كل ما ٌدخل فً خانة العادات و التقالٌد الشعبٌة و الحرف و الصنائع و الموسٌقى الشعبٌة : التراث عٌر المادي -

 


