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تقديم إشكالي

يعكس التراث المستوى الحضاري للشعوب، مما يفرض ضرورة المحافظة عليه وتطويره.

فما هي أنواع التراث بالمغرب؟

وما سبيل المحافظة عليه وتطويره؟

وما هي خطوات تنظيم معرض وإعداد دليل حول اآلثار بجهتي؟

أنواع التراث المغربي وضرورة الحفاظ عليه

أنواع التراث المغربي

يشمل التراث ما كل خلفته األجيال السابقة في مختلف الميادين، من تراث مسموع (روايات شفوية، وحكايات، وفنون غنائية ...)،

وتراث مكتوب (كالوثائق والمخطوطات)، باإلضافة إلى التراث المبني (كاآلثار والبناأت والزخارف والنقوش ...)، وهناك أنواع أخرى

كأدوات الزينة والحلي والمالبس وغيرها.

أهمية الحفاظ على التراث وتطويره

تتحمل الدولة المسؤولية األولى في الحفاظ على التراث وتطويره من خالل وزارة الثقافة ومديرياتها، وذلك بتحفيز الحياة الثقافية،

وتشجيع اإلبداع والفكر، والمحافظة على أصالته، مع العمل على مواكبته لمتطلبات العصر.

خطوات تنظيم معرض حول روافد التراث الفني المغربي

تتنوع روافد التراث الفني المغربي

يتميز التراث المغربي بتنوع روافده، فهو تراث أمازيغي قديم تأثر باالحتالل الفينيقي والقرطاجي والروماني، ثم امتزج عبر العصور

بالتراث العربي اإلسالمي منذ نهاية القرن السابع، وبتراث الزنوج األفارقة، وبالتراث األندلسي بعد نهاية القرن السادس عشر، كما تأثر

بالحضارة األوربية خالل فترات االحتالل الفرنسي واإلسباني، وقد أحدث المغرب وزارة الثقافة للحفاظ على هذا التراث وتطويره من

خالل مديرية التراث ومديرية الفنون.

التدرب على تنظيم معرض حول تنوع التراث المغربي

لتنظيم معرض حول تنوع روافد التراث المغربي، أتبع الخطوات التالية:

مرحلة اإلعداد: تحديد مكان وزمان المعرض، تكوين لجنة لإلشراف على تنظيم المعرض، وتوزيع المهام بين التالميذ، واإلعالن عن

تنظيم المعرض، ثم فتح باب المساهمة في المعرض أمام التالميذ.

مرحلة العرض: جمع ما يمكن من مواد تراثية مادية وتصنيفها إلى مخطوطات، وصور، وقطع نقدية، وأواني ومالبس، أو مواد

معنوية كعادات ورقصات وأهازيج يتم عرضها بواسطة أشرطة سمعية أو وأقراص مدمجة للفنون المغربية، اختيار مكان الئق

بالمؤسسة لعرض المواد داخل رواق خاص، وينتهي المعرض بتسجيل ارتسامات الزوار وكتابة تقرير.

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي
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التدرب حول إعداد دليل حول اآلثار بالجهة

إلعداد دليل حول اآلثار المتواجدة بجهتي أتبع الخطوات التالية:

جمع المعطيات: استكشاف المواقع األثرية بالجهة، وزيارة المتاحف للتعرف على البقايا المادية.

تصنيف المعالم األثرية: تصنيف المآثر حسب نوعها، وتاريخها، وأهدافها (عسكرية، دينية ...)، ووصف مظهرها وزخارفها.

إنجاز الدليل: تدوين المعطيات التاريخية مرفوقة بالصور والرسوم، ووضع خريطة جهوية لتوطين المآثر التاريخية والعمرانية،

المساهمة بالدليل في مسابقة للتعريف باآلثار بالجهة.

خاتمة

يمكن تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وتأصيل االعتزاز بها عن طريق التعريف بأنواع وروافد التراث الحضاري بإعداد معارض وتنظيم

مسابقات محلية وجهوية ووطنية.

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




