
 اىََينخ اىَغشثٍخ- ىضقبفخ 

  

عبر التارٌخ المغربً، استضاف هذا البلد العدٌد من الهجرات . المغرب بلد متعدد اإلثنٌات ٌزخر بثمافة وحضارة غنٌتٌن
الرومان، الوندال، )، ومن الشمال (جنوب صحراء أفرٌمٌا)، ومن الجنوب (الفٌنٌمٌون والٌهود والعرب)المادمة من الشرق 

وكان لكل هذه الفئات أثر على التركٌبة االجتماعٌة للمغرب حٌث أنها تضم العدٌد من المعتمدات، كالٌهودٌة . (المور والٌهود
وتمتلن كل منطمة مغربٌة خصوصٌاتها، وتساهم بالتالً فً صنع فسٌفساء الثمافة واإلرث الحضاري . والمسٌحٌة واإلسالم

 .المغربً، حٌث وضعت المملكة ضمن أولوٌاتها المحافظة على تراثها الثمافً وحماٌة تنوعها وخصوصٌتها

  

  

  

 :-اىَزبحف فً اىَغشة 

وتشكل إحدى الركائز األساسٌة , مما الشن فٌه بان المتاحف تلعب دور مهم فً التعرٌف بمختلف الثمافات والحضارات
التناعا من , ولمد شٌدت بالمغرب العدٌد من المتاحف منذ أوائل المرن العشرٌن. للحفاظ على التراث والذاكرة اإلنسانٌة

, المملكة بالدور المهم الذي تضطلع به فً حماٌة التراث الثمافً ودورها فً تطوٌر المجتمع وتربٌة الذوق الفنً والتعلٌم
 .إضافة إلى الجانب الترفٌهً والسٌاحً

وٌتعلك األمر بالمتاحف األركٌولوجٌة والمتاحف اإلثنوغرافٌة , وتنمسم المتاحف المنتشرة فً المغرب حالٌا إلى ثالثة أنواع
وتمدم المجموعات المعروضة بهذه المتاحف التً توجد داخل مساكن ولصور لدٌمة لمحة تارٌخٌة , والمتاحف المتخصصة

 .عن تطور العادات والتمالٌد المغربٌة عبر العصور

متحف دار السً سعٌد بمراكش و   متحف البطحاء بفاس ومتحف الفن اإلسالمً بمراكش و  :-    ومن اهم المتاحف 
متحف مراكش ومتحف تسكٌوٌن بمراكش و متحف البطحاء و متحف التراث األمازٌغً بأغادٌر و متحف الرباط األثري 

 .و متحف شفشاون اإلثنوغرافً, ومتحف تطوان األثري 

  

 

 

 :-اىَالثظ ٗاالصٌبء اىؾعجٍخ 

س , ٗاىزي ٌعذ احذ اىَقٍ٘بد اىالصٍخ ىزؾٍٍذ اىحعبسح, ال ؽل أُ اىيجبط اىزقيٍذي جضء ال ٌزجضأ ٍِ اىزشاس ّ٘ فٖ٘ ظشٗسي ىزط

ع  ّ٘ اىحعبسح ، حٍش اُ اىيجبط اىزقيٍذي أداح رعشٌف األٌٍ ٗسٍض ىزٍَضٕب ٗرفشدٕب ٕٗ٘ خٍش ؽبٕذ عيى دسجخ ٗعٍٖب ٗعيى رْ

 .اىحعبساد اىَزعبقجخ عيٍٖب 

اىَغشثً ٍِ أقذً األىجغخ اىزقيٍذٌخ، إر ٌع٘د ظٖ٘سٓ إىى اىعصش اىَشًٌْ، ىنْٔ اّزؾش فً األّذىظ، حغت " اىقفطبُ"ٌعزجش 



فً ثذاٌخ اىقشُ اىزبعع عؾش، اىزي مبُ ٌشرذي ٕزا اىضي، حٍَْب اّزقو إىى " صسٌبة"ثعط اىجبحضٍِ، ثفعو ٍ٘عٍقً 

 .األّذىظ

ٌٗعزض اىَغبسثخ ثقفطبٌّٖ مأحذ سٍ٘ص اىضقبفخ اىؾعجٍخ اىَزؾجعخ ثأصبىزٖب، ٍَٖٗب رعذدد أّ٘اع األص٘اة ٗج٘درٖب رجقى 

ٗرجذ أُ اىَغشثٍبد ٍب صىِ ٌفعيِ اىيج٘ء إىى .ىيزنؾٍطخ خبصٍزٖب اىزً ال ٍحٍذ عْٖب ًٕٗ ٍفخشح اىْغبء ٍِ جٍَع اىطجقبد

 .اىخٍبغ ع٘ض اىزصٍََبد اىحذٌضبد

فبىخٍبغخ اىفبعٍخ رزٍَض ثأصبىخ عشٌقخ . ٗرزٍَض اىخٍبغخ اىزقيٍذٌخ ىيقفطبُ اىَغشثً ثبّزَبئٖب إىى ٍْبغق ٍغشثٍخ ٍؾٖ٘سح

ْٕٗبك اىخٍبغخ . اىَزشقشقخ ثبىيَعبُ ٗاىزً ال رشظى اىَشأح اىفبعٍخ عْٖب ثذٌال" اىصقيٍخ"رَضط ثٍِ أصبىخ اإلرقبُ ٗاىخٍ٘غ 

اىشثبغٍخ اىزً ٌطيق عيٍٖب أٌعب اىخٍبغخ اىَخضٍّخ، ألّٖب رجعو ٍِ اىض٘ة قفطبّب فعفبظب، مَب مبّذ ريجغٔ ّغبء اىقصش فً 

 .اىَبظً

  

 

 

 اىَغشثٍخاىشقصبد اىؾعجٍخ 

وذلن نظرا ألن الفلكلور المغربً له . إن الفن الشعبً كٌفما كانت أنواعه وأنماطه مرتبطة بالبٌئة والمجتمع الذي خلك فٌه
وٌنمسم الفلكلور المغربً إلى عدة ألسام، الشًء الذي ٌزٌد من أهمٌته وسمعته بطبٌعته وكثرته . خصوصٌاته فً اإلبداع

، حكم وأمثال، حكاٌات "أغانً وموسٌمى: " فً الكمٌة والنوعٌة، وهكذا تجد رلصات ولوحات فنٌة مثل
 "أزلٌات شعبٌة... محاجبات"وخرافات

  

ألن األلالم الفنٌة ال تواكب الفلكلور المغربً فً جمٌع أنواعه وبشتى ألوانه وأحواله، : فلكلور المنطمة فً عداد النسٌان▪ 
فالحظنا كما الحظ الرأي العام بالمنطمة أن هنان فتورا فً هذا المجال من حٌث التدوٌن، فال نجد كلمة واحدة عن الفلكلور 

فهنان للة فً التوثٌك رغم كثرة ما نسمع عن طرب اآللة . الشرلً الذي ٌعطٌنا نظرة أخرى عن الفلكلور المغربً ككل
ورلصات أحٌدوس ورلصات لعالوي وانهاري والركادة والعروبً " اكناوة" والطرب األندلسً، والفن األمازٌغً ورلصة 

 .وغٌرها من الرلصات الشعبٌة

  



 

 

  

 ٍطجخ اىَغشثًاه

والسبب ٌرجع إلى تفاعل المغرب مع العالم الخارجً منذ .ٌعتبر المطبخ المغربً منذ المدم من أكثر المطابخ تنوعا فً العالم
اشتهر الطهاه . المطبخ المغربً ٌعد مزٌج من المطبخ االمازٌغً والعربً، والمغاربً، والشرق أوسطً، واألفرٌمً.لرون

فً المطبخ المغربً على مر المرون فً كل من فاس ،مكناس ،مراكش ،الرباط وتطوان فهم من اسس لما ٌعرف بالمطبخ 
 .المغربً الٌوم، كما أن المطبخ المغربً ٌعتبر األول عربٌا وأفرٌمٌا، والثانً عالمٌا بعد فرنسا

تعد المغرب منبعا وملتما لحضارات عدٌدة، فمد تأثر مطبخه بالمطبخ األمازٌغً األصٌل باإلضافة إلى المطابخ العربٌة 
 .األندلسٌة ؛ والمطبخ التركً العثمانً والشرق األوسطً وغٌرها

ومن أشهر األطباق األمازٌغٌة المغربٌة هً الكسكس، البسطٌلة،المروزٌة،الطاجٌن،الطنجٌة،الزعلون،البٌصارة، الحرشة، 
ورغم أن األخٌرة هً الشوربة، فانها تعتبر وجبة كاملة وٌُمدم عادة مع التمر خالل شهر . المالوي، البغرٌر والحرٌرة

 .رمضان

  

 

 

  

 اىفِ اىَعَبسي فً اىَغشة

ٌعذ فِ اىعَبسح اىَغشثً ٍِ اىفُْ٘ اإلعالٍٍخ اىزقيٍذٌخ اىعشٌقخ اىزً مبُ ٗال ٌضاه ىٖب أثشص األصش فً مضٍش ٍِ اإلثذاعبد 

- اىعَشاٍّخ ٍْز ٍئبد اىغٍِْ ٗإىى عصشّب اىحبظش، ًٕٗ ؽبٍخخ ثنو أىُ٘ اإلثذاع ٗاىفِ ٗاالثزنبس ٗىعيْب ْٕب ّيقً اىع٘ء 

 :عيى ثعط ٍِ ريل اإلثذاعبد ٗاىفُْ٘ اىَغشثٍخ اىخالقخ فً فِ اىعَبسح ٍْٖٗب ٍب ٌيً- ٗى٘ ثؾنو ٍجغػ 

األعقف اىخؾجٍخ اىَْق٘ؽخ ٌنضش اعزخذاً اىخؾت اىَْق٘ػ فً اىطشاص اىَغشثً ٌٗزجيى ثؾنو ٗاظح ع٘اء ثبألصبس أٗ 



ِّ اىْقؼ عيى .األعقف اىخؾجٍخ أٗ األث٘اة ٗال رضاه رحزفع أعقف اىَْبصه اىَغشثٍخ ثطبثعٖب اىخبؿ اىٍََض اىججظ اىَغشثً ف

ِّ ٌٖذف إىى اىزجٍَو، ٗإظفبء اىجَبه عيى اىعَبسح  .اىججظ فً اىَغشة ٍِ اىفُْ٘ اىقذٌَخ، ىنِ ثشٗصٓ أمضش مف

اعزعَبالد اىَ٘صاٌٍل رقذً سعً٘ ٗأى٘اُ فٖزٓ اىقطع اىصغٍشح ٍِ اىَ٘صاٌٍل رقذً رْ٘عب ال ٍزْبٍٕب ٍِ األؽنبه اىزً قذ ر٘حً 

ىْب ثبىقَش أٗ اىؾَظ أٗ عَبء رزألأل ثبىْجً٘، ٍِٗ اىَضٍش أُ مو ٕزٓ اىقطع رجَع ثبىَقي٘ة ٗرضجذ ثبإلعَْذ ٗاىجٍش ىزنُ٘ 

 .ى٘حبد ٍِ اىفغٍفغبء اىزً رضٌِ حٍطبُ اىقص٘س ٗاىَغبجذ ٗاألعَذح ٗاألح٘اض ٗاىْبف٘ساد

  

 

 

  :-ىيَضٌذ ٌشجى ارجبع اىشاثػ اىزبىً ىَؾبٕذح اىفٍذٌ٘

https://youtu.be/OpV1N_TlHik 
 

https://youtu.be/OpV1N_TlHik

