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 نشاط تفسري الرتاث يف املغرب 
 *1د. حممد لزهر

 أكادير -جامعة ابن زهر   -كلية اللغات والفنون والعلوم االنسانية 1
m.lazhar@uiz.ac.ma 

 
 10/12/2021اتريخ القبول:           11/2021/ 19:  االرسال اتريخ 

 ملخص:  
 ( ابلرتاث"  "التعريف  أو  الرتاث"  "تفسري  موضوع  املقال  هذا   Heritageيتناول 

Interpretation الثقافية الوساطة  اطار  يف  يدخل  تواصليا  نشاطا  ابعتباره   ) (Cultural 
Mediation .) يكتسي أمهية كبرية ليس يف املغرب فحسب ولكن  قد أخذ نشاط ومن املعلوم أن هذا ال
بلدان العامل. فيما يتعلق ابملغرب، أنشئت يف السنوات األخرية جمموعة من مراكز التعريف يف جمموعة من  

بينها مثايل التعريف برتاث األطلس    ابلرتاث، سنقدم من  التعريف برتاث موقع وليلي األثري ومركز  مركز 
 . التابع للمركز الثقايف آلزرو ، املتوسط

 سيني:  وحناول من خالل هذا املقال حتقيق هدفني رئي
اهلدف األول ذو طابع عام ويتمثل يف الرغبة يف دراسة فكرة "التعريف ابلرتاث" املستوحاة من  -

 .  '' التجربة األمريكية والغربية وكيف انتقلت إىل مؤسسات وفضاءات مغربية حتمل اسم ''مركز التعريف ابلرتاث
ما ي- تقدمي  يرتبط ابلرغبة يف  الثاين فهو ذو طابع خاص  به موقع وليلي األثري  أما اهلدف  زخر 

ومنطقة األطلس املتوسط تراثيا وثقافيا وطبيعيا انطالقا من العرض الذي يضعانه يف متناول اجلمهور. سيتم  
الرتكيز هنا على مكوانت هذين الفضائني املتحفيني املبتكرين؛ اليت تتمثل يف جمموعة من الشواهد األثرية  

 واإلثنوغرافية والطبيعية. 
 التفسري، الرتاث، مركز، متحف، وليلي، األطلس املتوسط : املفتاحية الكلمات  

 
 

 
 m.lazhar@uiz.ac.maؤلف املرسل: حممد لزهر، االمييل:  امل*
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 مقدمة:  
يتميز الرتاث الثقايف املغريب ابلغىن والتنوع. وقد حظي هذا الرتاث ابهتمام كبري يف السنوات األخرية  

تعتين  خمتلفة  من قبل جمموعة من املتدخلني يف تدبريه هبدف ضمان اشعاعه وطنيا ودوليا. وهناك مؤسسات  
نذكر   أن  ميكن  املغريب  الوطين  ابلرتاث  هذا  يومنا  يعرف بيف  ما  املتاحف  التعريف   اىل جانب  "مراكز 

على جمموعة من املناطق املغربية وتعمل على تفسري خصوصياهتا  احلديثة االنشاء  ابلرتاث". تتوزع هذه املراكز  
  من بني الدول العربية الرائدة يف جمال تفسري الرتاث  الثقافية والتارخيية واجملالية؛ مما ميكننا من اعتبار املغرب

. وسنعمل يف هذا املقال، من جهة، على الوقوف على هذا النشاط ابعتباره مفهوما جديدا يف الوسط  الوطين
 . الرتاث هذا  مثالني من املراكز اليت تنشط حاليا يف جمال تفسري  ،أخرى  ريب، مع تقدمي من جهة غالثقايف امل 

 
 : بحثاشكالية ال

دراسة نشاط تفسري الرتاث يف املغرب وكيف شكل هذا النشاط    حولتتمحور اشكالية البحث  
وتفسري قيمه وتثمني خمتلف مكوانته الثقافية والطبيعية والتارخيية.    ة الرتاث الوطينحتوال نوعيا يف طرق مقارب 

 االسئلة التالية: وعلى هذا األساس، سنقوم مبعاجلة املوضوع من خالل حماولة االجابة عن 
 ما معىن "تفسري الرتاث" أو "التعريف ابلرتاث"؟  .1
 ما الفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث؟  .2
 كيف مت االنتقال من املتاحف اىل مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب؟  .3
املغربية خصوصا   .4 ابلرتاث"  التعريف  "مراكز  مميزات  التعريف  ماهي  و مركز  التعريف  بوليلي  رتاث  بمركز 

 االطلس املتوسط؟ 
 

 فرضيات الدراسة:  
وجود مؤسسات مبتكرة رأت النور مؤخرا يف جمموعة  بكرب  أتفرتض الدراسة ااثرة االهتمام بشكل  

من دول العامل من بينها املغرب، وهي مراكز التعريف ابلرتاث. ويالحظ أن بعض الدول العربية ال زالت مل  
تعر االهتمام الالزم هلذه املؤسسات اليت تساهم يف تثمني الرتاث الوطين ابعتماد مقارابت جديدة قد ختتلف 
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راكز  عطاء الدفعة للتفكري يف انشاء متحفية الصرفة. ونتوقع أن تكون هذه الدراسة منطلقا إل عن املقاربة امل
العريب   الوطن  املوروث احمللي والوطين و مهيتها  نظرا ألالتعريف ابلرتاث يف  تثمني  بتارخيهم يف  ربط األجيال 

 وثقافتهم الوطنية.  
 

 الدراسات السابقة حول املوضوع: 
وهناك بعض  ف ابلرتاث يف املغرب حداث مهما يف املشهد الثقايف الوطين. شكل ظهور مراكز التعري

أن نذكر منها مقاال ابللغة الفرنسية للباحث حممد لزهر )كاتب هذا املقاالت اليت اهتمت هبذه املراكز ميكن  
 حتت عنوان:  ذا املقال هووه  .O Ideario Patrimonialيف جملة برتغالية حتمل اسم:  املقال( 

« L’interprétation du patrimoine : Du concept à l’institution- Le cas 
du Maroc ».    آخر لنفس الكاتب يف اجمللة الفرنسية  كما أن هناك مقاالLa lettre de l’Ocim   

بعنوان: 2021دجنرب    – )نونرب   واملقال   ،)   « Les centres d’interprétation du 
patrimoine au Maroc »  .  وقع وليلي األثري للباحث  مركز التعريف مب حول  يضاف هلذا مقال
 .  اليت تنشرها مجعية خرجيي املعهد الوطين لعلوم اآلاثر والرتاث  مصطفى أتق يف جملة الرتاث املغريب 

اليت مت اجنازها حول املوضوع هو كتاب التعريف    الدولية  كذلك أبن أوىل األحباثهنا  وميكن التذكري  
وكان    « Freeman Tilden »لفرميان تيلدن :   « Interpreting our heritage» برتاثنا : 

 . بطلب من املنتزهات الوطنية األمريكية 1957ذلك سنة 
 

 :أمهية الدراسة 
كوهنا ستمكن من تقدمي معطيات متعددة تتعلق أوال ابلسياسة    يف تنبع األمهية العلمية هلذه الدراسة  

انشاء مؤسسات جديدة ومبتكرة تعمل على تثمني الرتاث    من اجتاه حنوالثقافية املغربية وما مييزها مؤخرا،  
الوطين. كما ستقدم الدراسة اثنيا أهم مميزات مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب خصوصا من خالل مثالني 

وجغرايف شاسع )األطلس املتوسط(. وأييت انشاء هذه   أحدمها يرتبط مبوقع أثري واآلخر مبجال ثقايفخمتلفني
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املراكز وأخرى مماثلة يف سياق التطورات اليت يعرفها املشهد الثقايف واملتحفي املغريب خصوصا يف السنوات  
 األخرية.

 
 منهجية الدراسة:  

الظاهرة املدروسة؛ أي نشاط التعريف ابلرتاث، اىل حتليل  تعتمد الدراسة على منهجية تتجاوز وصف  
االشراف على  امليدانية اليت امتدت حلوايل ثالث سنوات املتمثلة يف    تنا املعطيات ومقارنتها. وقد كان لتجرب

موقع ملركز التعريف برتاث اليت قمنا هبا  ، وكذا الزايرات املتكررة  ريف برتاث األطلس املتوسطمركز التع   تسيري 
وليلي األثري دور مهم يف مجع املعطيات اليت مت االعتماد عليها لتقريب املوضوع املدروس من القراء الكرام.  
غري أن هذه الدراسة ميكن مستقبال أن حتاول االحاطة بكل مراكز التعريف ابملغرب ابعتبار ان االهتمام قد 

 او سبعة مراكز موجودة ونشطة. انصب يف هذا املقال على تقدمي اثنني فقط من حوايل ستة 
 

 هيكلة الدراسة:  
مت تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني، يتناول املبحث األول منها اإلطار النظري ملفهوم تعريف أو  
تفسري الرتاث والفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث والتطورات اليت رافقت ظهور االهتمام هبذه املراكز  

به من    ان لتعريف ابلرتاث يف املغرب وما تقومني لاملبحث الثاين إىل أهم مؤسست  يف املغرب. بينما يتطرق 
 أدوار متعددة خدمة ألهداف ثقافية وعلمية وتربوية. 

 
 من التعريف إىل مركز التعريف أو من املفهوم إىل املؤسسة    -املبحث األول  

 
 يف مفهوم ''التعريف ابلرتاث''  - أوال

يتلخص معىن التعريف، بشكل عام، يف إعطاء معىن للشيء وتوضيحه وشرحه وتفسريه. ويف اللغة  
اجملاالت مثل املسرح )لعب دورا مسرحيا(،  يف العديد من  ( Interprétation) الفرنسية، تستخدم كلمة  

واللغوايت   والشعر)تفسري قصيدة( والرقص، والتصوير الفوتوغرايف، والقانون )تفسري أحكام مرسوم أو قانون(
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)علم الداللة وعلم األصوات(. كما تستخدم يف بعض األحيان مقرونة بنعت إذ يتم احلديث عن التفسري  
ويتم    (Interprétation personnelle)الشخصي   والواضح.  واملتماسك  العقالين،  والتفسري 

 عن تفسري األحالم والتفسري الديين والفلسفي واملاركسي للتاريخ اخل.  احلديث أيضا 
.  ( Interprétation)وتوجد يف اللغة العربية جمموعة من الكلمات اليت تقابل الكلمة الفرنسية 

ص وترمجة. ويف جمال الرتاث والثقافة، يتم عادة يف املغرب  فنجد كلمة تفسري وأتويل وإيضاح ومتثيل وتشخي 
الفرنسي   التعبري  ليقابل  ابلرتاث''  "التعريف  مصطلح   L’interprétation du)استعمال 

patrimoine .)    "لكن يف بعض الدول العربية، يتم احلديث عن ''تفسري الرتاث'' أو "مركز تفسري الرتاث
 قد اخرتان لعنوان مقالنا هذه الصيغة العربية. عوض ''مركز التعريف ابلرتاث''؛ و 

عمليا، ميثل ''التعريف ابلرتاث'' شكال من أشكال الوساطة الثقافية إذ يهدف إىل مساعدة الزوار  
على اكتشاف وفهم وتثمني الرتاث الثقايف والطبيعي. وقد ارتبط ظهور وتطور هذا النشاط التواصلي مع 

يكية اليت انشئت يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ففي سياق  الزوار ابملنتزهات الوطنية األمر 
يتسم ابلتحضر السريع الذي شهده هذا البلد خالل هذه املرحلة، ونظرا لعدم وجود آاثر قدمية تشكل معامل 

خرى من العامل،  للهوية األمريكية مثلما هو حال احلضارة اإلغريقية والرومانية واإلسالمية اليت ميزت مناطق أ
وبرتاثهم  أبرضهم  األمريكيني  املواطنني  ربط  هو  الوطنية  املتنزهات  به  تزخر  مبا  التعريف  من  املقصود  كان 
التعريف قد تكون   أنه ابلرغم من أن عملية  يتضح  املثال األمريكي،  الطبيعي. وابلتايل وانطالقا من هذا 

اجلمالية والفنية والطبيعية والثقافية للرتاث، فإهنا ميكن أن    موجهة إىل إاثرة اهتمام اجلمهور الواسع اىل األمهية
تلعب دورا أساسيا يف بناء اهلوايت اجلماعية وتكون، يف هناية املطاف، موجهة خلدمة األهداف اإليديولوجية  

 الوطنية. 
، بناء على طلب من املنتزهات  1957( سنة  Freeman Tilden)  فرميان تيلدنوقد أجنز  

يكية، دراسة مهمة حول ''التعريف ابلرتاث''. ويف كتابه الذي حيمل عنوان ''التعريف برتاثنا''  الوطنية األمر 
Interpreting our heritage) )    يعرف تيلدن هذا النشاط بقوله: '' التعريف هو النشاط الذي

جربة  حتاول من خالله أن تكشف عن معىن األشياء وعالقاهتا من خالل استعمال األدوات األصلية والت 
 ,Tilden)  رد إبالغ معلومات واقعية بسيطة'' الشخصية املباشرة ووسائل توضيحية خمتلفة بدال من جم

(1957. 
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 من خالل هذا التعريف، ميكن أن نستنتج ما يلي: 
 . يهدف عمل "التعريف ابلرتاث" إىل عرض خصوصيات املمتلكات الثقافية والطبيعية. 1
معرفني تتلخص مهمتهم يف كشف البيئة الطبيعية مع األخذ بعني  . يستلزم نشاط التعريف وجود 2

 االعتبار موقع اإلنسان جلعله حمبا لبيئته وتشجيعه للحفاظ عليها. 
. يتم االعتماد على التحف واألجسام األصلية يف أعمال التعريف لكن ترافقها وسائل توضيحية  3

 خمتلفة.  
 بادل اخلربات والتجارب الشخصية. . يشارك الزائر يف عملية التعريف من خالل ت4

وعالوة على ذلك، ورغم أن دراسة تيلدن كانت موجهة أساسا حنو جزء من الرتاث ؛ أي الرتاث  
   الطبيعي املتمثل يف احلدائق الوطنية األمريكية، فقد شكلت األساس لتحديد مبادئ تفسري الرتاث.

يستند اترخييا على سلسلة من املبادئ اليت  ومن املعلوم أن ''التعريف ابلرتاث'' أو ''تفسري الرتاث''  
وضعها فرميان تيلدن، يف سياق تثمني الرتاث الطبيعي يف أواخر اخلمسينات يف الوالايت املتحدة. وقد وضع  

 ستة مبادئ هي: 
من األشكال مسة شخصية الزائر  كل تعريف ملنظر طبيعي، أو معرض، ال يستهدف أبي شكل     .1

 أو جتربته فهو عقيم. 
فاألمران   .2 املعلومة.  أساس كشف  يقوم على  األخري  أن هذا  تعريفا رغم  املعلومة وحدها  ليست 

 خمتلفان متاما، ولكن كل تعريف فهو يتضمن معلومات. 
ة أو اترخيية  التعريف هو فن جيمع بني العديد من الفنون األخرى، سواء كانت املواد املقدمة علمي   .3

 أو معمارية. وأي فن يكون بدرجة ما قابالً للتعليم.  
 يسعى التفسري إىل اإلاثرة ) إاثرة الفضول( أكثر من التلقني.   .4
إىل    .5 يتوجه  وأن  التعريف جزئًيا،  يكون  ال  اذ  منظور كلي  تقدمي  إىل  التعريف  يسعى  أن  ينبغي 

 اإلنسان يف جممله وليس إىل بعض خصائصه. 
يكون التفسري املوجه لألطفال )مثالً حىت سن الثانية عشرة( صيغة خمففة ملا يقدم  ال ينبغي أن   .6

للكبار. ولكن جيب أن يتبع مسارا خمتلًفا اختالفًا جذراًي. وحىت يقدم يف أفضل حاالته، فإنه يتطلب  
 (. Tilden, 1957)  برانجًما منفصاًل.
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تساير التطورات اليت عرفها التعريف ابلرتاث    لكن بعض املنتقدين هلذه الدراسة يعتربون أهنا قدمية وال
منذ هناية اخلمسينات اىل يومنا هذا. "جيب أن نعرتف أن النص الوحيد الذي يتم االستشهاد به ابلفعل  
)مقتطف من عمل تيلدن( به عيوب متعددة: إنه قدمي جًدا )كتب منذ أكثر من مخسني عاًما( ؛ وينطبق  

الطبيعي( ؛ وال يقرتح كتعريف للتفسري اال تعاليم غامًضة وملخصة إىل  فقط على جزء من الرتاث )الرتاث  
حد ما، يتم تنفيذها حبزم من طرف منشطني بصحبة جمموعات صغرية من األشخاص، والذين يرافقوهنم أو  

 'ملخطط هلا لصاحل هؤالء األشخاص.'يوجهوهنم يف أنشطة االكتشاف املصممة وا
.(Serge Chaumier et Daniel Jacobi, 2008) 

 
 املتحف ومركز التعريف ابلرتاث   -اثنيا

يطرح الفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث حتدايت نظرية بسبب بعض التداخالت املوجودة  
التعريف  مراكز  إنشاء  يتم  بني املؤسستني. وعلى كل حال وسواء تعلق األمر ابملغرب أو بدول أخرى*، 

ابالقرتان مع املؤسسات الثقافية األخرى قصد تعزيزها: مراكز ثقافية، مكتبات وسائطية، متاحف،  ابلرتاث  
ما يتم وصفه مبركز التعريف خيتلف بشکل واضح مراكز احلرف أو جممعات للصناعة التقليدية، حدائق، اخل. و 

رکز. لكن مبجرد استخدام  عن املتحف يف حالة عدم وجود جمموعات متحفية يراد التعريف هبا بداخل هذا امل
التمييز بني  الطبيعي، يصبح  أو  الثقايف  الرتاث  املتحفية يف فضاء مغلق خاص بتفسري وتقدمي  اجملموعات 

 املؤسستني موضع جدل كبري.  
مييز مراكز التعريف عن املتاحف هو أن هذه األخرية يقوم انشاؤها على وجود  فمن املعلوم أن ما  

( وال ميكن أن نتصور متحفا فارغا من اجملموعات املتحفية. بينما تشكل  fond muséalرصيد متحفي )
التحف يف مراكز التعريف اختيارا من بني االختيارات املتاحة حيث أن التوجه حنو التعريف مبعمار بلد ما  

على لوحات    أو برتاثه الطبيعي مثال لن يستلزم ابلضرورة وجود التحف. لذلك يتم االعتماد يف تفسري الرتاث 
وعالمات التفسري اليت تتضمن خرائط وصورا فوتوغرافية ونصوصا لشرح املوضوع وإيصال املعلومات لزوار  

 املوقع الطبيعي أو التارخيي أو الثقايف أو احلدائق أو املنتزهات أو املواقع األثرية. 
بق مع مهمة املتاحف  ابملقابل، واعتبارا لكون التحف جزءا من الرتاث فان نشاط التعريف هبا يتطا

سستني وهو إشراك الزوار. ذلك أن املتحف ال يتيح لزواره إال  ؤ مما جيعلنا نظيف معيارا آخر للتمييز بني امل



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

86 

 

مشاهدة التحف كما هو الشأن ابلنسبة جلميع املتاحف عرب العامل وحىت تلك اليت تعرض األدوات املوسيقية  
جلمهور إبعطائه الفرصة للعزف على هذه اآلالت املوسيقية  مثال. بينما يعمل مركز التعريف على إشراك ا

كل حسب اختياره. وهكذا، سيحس الزائر بنوع من الفخر والفرح عندما جيد مثال آلة موسيقية يتقن العزف 
عليها يف مركز للتعريف ويتمكن من اقتسام جتربة العزف عليها مع الزوار اآلخرين. وهو نفس احلال ابلنسبة  

نج أو أي نشاط آخر قد يتيحه مركز التعريف يف حني سيقتصر فيه احلال داخل املتحف على  للعبة الشطر 
مشاهدة التحفة داخل صندوق العرض دون التمكن من االستمتاع هبا بشكل أكرب. وهذا ما جيعلنا نستنج 

التعريف ابلرت  اث قد ان الرتفيه بداخل املتحف يعتمد على املشاهدة فقط يف حني أن األمر داخل مركز 
 يتجاوز املشاهدة اىل وضع بعض األدوات واألشياء املادية التابعة للمركز حتت تصرف الزوار.  

 
 من املتاحف اىل مراكز التعريف ابلرتاث   –اثلثا  

من املعلوم أن املغرب كان يتوفر منذ الفرتة الكولونيالية على متاحف متعددة تعمل على احلفاظ  
 نوعني كبريين: متاحف أثرية ومتاحف إثنوغرافية. لكن يف يومنا هذا تعددت  على موروثة الثقايف؛ وتنقسم إىل

أثرية واثنوغرافية   بينها قائما على العرض املتحفي اذ جند متاحف  التمييز قائما  املتاحف ابملغرب وأصبح 
الية.  ومتخصصة أو خاصة ابلفن احلديث واملعاصر. وحتتضن حتفا فنية ذات قيم اترخيية وثقافية ومجالية ع

كما تعمل على تثمني الرتاث الوطين من خالل جمموعة من اإلجراءات املادية والقانونية والعلمية. فمن  
جهة، تقوم هذه املؤسسات ابقتناء التحف وجتميعها ومحايتها ونشر األحباث والدراسات حوهلا. ومن جهة  

م بدوره ابلتعريف ابلثقافة املغربية وبكنوز  اثنية تقوم بعرضها للجمهور الواسع والتعريف بتارخيها وهذا ما يساه
 بلدان وجلب املهتمني اليه من خمتلف أحناء العامل.  

واذا كان التمييز قائما من قبل بني املتاحف العمومية التابعة للدولة؛ اليت تقع حتت وصاية اهليئات  
اليت  الطاقة واملعادن واملتاحف اخلاصة  الثقافة أو وزارة  أنشأهتا عائالت مغربية مشهورة الوزارية مثل وزارة   

. ذلك أن إنشاء املؤسسة الوطنية للمتاحف 2014)بلغازي، بنجلون(، فان األمر قد تغري منذ منذ عام  
، وتفويت جل املتاحف اليت كانت ختضع إلشراف وزارة الثقافة املغربية اىل هذه املؤسسة  2011يف سنة  

راثية جديدة ومبتكرة. وقد اختارت مديرية الرتاث  قد عجل ابلتفكري يف انشاء مؤسسات ت  2014سنة  
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الثقايف، وحرصا منها على املسامهة الفعالة اىل جانب املؤسسة الوطنية للمتاحف يف احلفاظ على الرتاث  
 الوطين املنقول وضمان إشعاعه، إنشاء "مراكز التعريف ابلرتاث".  

قبل مديرية الرتاث الثقايف التابعة لوزارة   وميكن التذكري أبن سياسة إنشاء مراكز التعريف ابلرتاث من 
جمال   تعزيز  املراكز يف  هذه  انشاء  من  اهلدف  ويتمثل  األخرية.  السنوات  وليدة  اال  ليست  املغربية  الثقافة 
املؤسسات املكرسة للحفاظ على الرتاث الوطين وتثمينه وضمان إشعاعه. كما يدخل يف اطار رغبة هذه 

املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم   2006نوفمرب    10املنصوص عليها يف مرسوم    املديرية الوفاء ابلتزاماهتا
  ).2006دجنرب  7الصادرة يوم اخلميس   5480أنظر اجلريدة الرمسية رقم (  وزارة الثقافة.

ومن املعلوم أنه من بني املهام املنوطة هبذه املديرية هي "مهمة السهر على محاية الرتاث املعماري  
الفنية الوطنية واحلفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف  الثروات  واألثري واإلثنوغرايف واملتحفي وخمتلف 

 هبا." 
ع و  السهر  مهمة  )أي  الغاية  هلذه  الثقايف  الرتاث  مديرية  واألثري  تتوىل  املعماري  الرتاث  محاية  لى 

 واإلثنوغرايف واملتحفي وخمتلف الثروات الفنية الوطنية واحلفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف هبا( ما يلي:  
القيام ابلدراسات واألحباث والتحرايت الالزمة للتعريف ابلعناصر القائم عليها الرتاث الثقايف واختاذ   .1

 التدابري املالئمة للمحافظة عليها وإبراز قيمتها ؛  
 متابعة الدراسات والتدخالت التقنية وتقييمها ؛   .2
 لطبيعية ؛  تنسيق أشغال التسيري التقين ملفتشيات املعامل التارخيية واملواقع ا  .3
 برجمة األحباث األثرية وتنظيم ومراقبة أوراش احلفرايت بتنسيق مع املصاحل املختصة ابلوزارة؛   .4
 القيام أبعمال التنشيط املتعلقة ابلرتاث الثقايف ؛   .5
 مجيع الواثئق الالزمة للقيام جبرد الرتاث الثقايف املادي والغري املادي ؛   .6
للتعريف ابلثروات األثرية واإلثنوغرافية وكذا الثروات    تنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات أخرى  .7

 املتصلة ابملعامل التارخيية للبالد ؛  
صيانة إنقاذ الرتاث الوطين الشفهي ، واألعراف والعادات والفنون واحلرف األصيلة واحملفوظات   .8

 الصوتية والتعريف بطابعها اأًلصيل ؛  
 صيانة الرتاث املتحفي ومحايته ؛   .9
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 راسات املتحفية وإبراز قيمة التحف والتعريف هبا ؛  القيام ابلد .10
 مراقبة وتفتيش املتاحف ؛   .11
  السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابحملافظة على الرتاث الثقايف ومحايته.  .12

 ).2006دجنرب   7الصادرة يوم اخلميس  5480اجلريدة الرمسية رقم  أنظر (
تشكل مراكز التعريف ابلرتاث ابملغرب اليوم فضاءات للوساطة الثقافية تساهم إىل جانب املؤسسات  

يف الدينامية الثقافية والرتاثية. وهو مؤسسة ثقافية وعلمية وتعليمية تفاعلية، موجهة للتواصل مع   األخرى
وإشراكه يف األنشطة اليت تعزز مكانة الرتاث وتثمنه. وابلتايل، فالتعريف ممارسة متعددة األبعاد تربط  اجلمهور  

بني القيام بنشاط التواصل من جهة وكذا إشراك اجلمهور من جهة أخرى. وبناء على كل هذا، ميكن أن  
 نستخلص هاتني الفكرتني الرئيسيتني: 

اث يف املغرب يف الكشف عن قيم الرتاث الوطين يف جوانبه  أوال: تتمثل مهمة مراكز التعريف ابلرت 
املعمارية واملنقولة والطبيعية مع تقدمي املفاتيح ملعرفته. ويشمل نشاط التعريف إعطاء املعىن الرمزي الكامن  

 وراء اآلاثر املادية والعادات والتقاليد الالمادية من خالل أدوات التواصل الشفهي والتقين والفين.  
: تروم مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب إشراك الزائر مباشرة يف عملية إيصال قيم الرتاث بوضعه  اثنيا 

 يف صميم النشاط التعريفي حسب اإلمكانيات املتاحة وحسب سياق هذا النشاط التواصلي. 
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 مؤسسات التعريف ابلرتاث يف املغرب   -املبحث الثان 
 

مكن غىن وتنوع الرتاث املغريب وحاجته لتضافر كل اجلهود قصد رد االعتبار اليه وتثمينه من انشاء  
جمموعة من مراكز التعريف ابلرتاث. وتتبع هذه املراكز ملؤسسات خمتلفة غري ان مديرية الرتاث الثقايف التابعة  

 جد مشاريع أخى قيد االجناز. لقطاع الثقافة هي اليت عملت على انشاء جمموعة من املراكز فيما تو 
 ابلنسبة ملراكز التعريف ابلرتاث اليت تقدم خدماهتا للزوار ميكن ان نذكر منها:  

 ( 2017مركز التعريف مبوقع وليلي األثري )افتتح أبوابه سنة  .1
 (2016مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط )افتتح أبوابه سنة  .2
 (2019مركز التعريف ابلرتاث لكسوس ) .3
 ( 2013املنظري للفنون والرتاث )افتتح سنة مركز  .4
 ( 2011مركز التعريف برتاث موقع القصر الصغري )اكتوبر  .5

 أما ابلنسبة للمشاريع اليت توجد قيد االجناز فنذكر منها: 
 مركز التعريف مبوقع شالة   .1
 مركز التعريف برتاث منطقة الغرب الذي يتم اجنازه مبدينة القنيطرة  .2
 مركز التعريف مبوقع جبل ايغود  .3
 موقع التعريف برتاث موقع سيدي عبد الرمحان  .4

"أمان"، ويقع    -مبدينة مراكش افتتاح متحف حممد السادس حلضارة املاء  2017كما مت يف يناير  
حتت وصاية وزارة األوقاف والشؤون االسالمية. ويعترب هذا املتحف "أول معلمة متحفية متخصصة يف اتريخ 

املاء ابملغرب، تروم التعريف جبوانب من الرتاث التشريعي والتفاوضي للمغاربة خبصوص املاء، وإظهار    وحضارة
حكمتهم يف اقتصاد هذه املادة احليوية والوقوف على بعض املعتقدات والصور امللهمة املرتبطة بتدبريه ابعتماد  

ترسيخ الوعي بقيمة املاء وتغيري نظرة الناس  ومن شأن هذا املتحف اإلسهام يف    معاجلة سينوغرافية متنوعة. 
إليه، وكيفية التعامل معه، وإدراك قيمته النابعة من عراقة أساليب جلبه وتسيريه وتوزيعه ابملدن العتيقة، وكذا 

'' )كريب  ابلبوادي، عرب تقنيات ابلغة يف الدقة والتنظيم احملكم على مدى اتريخ طويل من حضارة املغرب. 
 ميكن اعتبار هذا املتحف أيضا "مركزا للتعريف". و  (2017جواد، 
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التعريف برتاث األطلس   التعريف برتاث وليلي ومركز  بتقدمي معطيات أكرب عن مركز  سنقوم هنا 
 املتوسط. 

 
 مركز التعريف برتاث وليلي  - أوال

احة  يعد مركز التعريف برتاث وليلي أول مشروع من نوعه أنشئ مبوقع أثري يف املغرب، وميتد على مس
مرت مربع. يهدف املشروع اىل إبراز وتثمني وليلي حيث يسلط الضوء على حضارهتا واترخيها    1300تفوق  

واقتصادها وختطيط مدينتها وأراضيها وأصوهلا األثرية وثقافات سكاهنا ومعتقداهتم. ومن املعلوم أن وليلي  
واخر القرن التاسع عشر، وهو جزء  كانت حتمل أيضا اسم قصر فرعون. وقد مت اكتشاف وحتديد املوقع يف أ 

. ويعود الفضل يف شهرته إىل العديد من البقااي األثرية نذكر  1921من الرتاث احملمي للمغرب منذ سنة  
   (. volubilis-to-meknes.com/ar/welcome-https://visit)   منها الفسيفساء اليت تزين منازله القدمية. 

 
 

: من  1رقم  لوحة 
فسيفساء موقع  

 وليلي األثري 
 )صورة لزهر( 

 
 

نتاجا لألحباث األثرية اليت بدأت منذ   2017يف سنة   يعد مركز التعريف برتاث وليلي الذي افتتح أبوابة
السنوات األوىل لفرتة احلماية الفرنسة ابملغرب؛ وكانت تتم مبوقع وليلي حتت اشراف الباحث األثري لويس  

شاتالن. رامت هذه األحباث كما هو معلوم كشف النقاب عن آاثر الفرتات القدمية اذ "مع بداية القرن  
نظمت أول بعثة أركيولوجية للحفر والبحث والدراسة العلمية قي موقع  1915سنة  العشرين وابلضبظ يف

 . ( 62، ص.1989 ، عبد العزيز توري)شاتالن.'' وليلي، أسندت مسؤولية ادارهتا للويس 
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وتعد وليلي مثاال ابرزا على جمموعة معمارية جتسد تنظيم اإلدارة البونية وما قبل الرومانية والرومانية  
النصر والكابيتول   بينها قوس  أن نذكر من  اليت ميكن  العمومية واخلاصة  البناايت  اذ جند بقااي  إفريقيا  يف 

 .1997و منذ سنة والبازليكا. كما أدرج املوقع على الئحة الرتاث العاملي لليونسك
تكمن أمهية مشروع مركز التعريف برتاث وليلي يف كونه جزءا من جمموعة معمارية متكاملة مت بناؤها  
عند مدخل املوقع لتلبية حاجيات التدبري واالستقبال والتعريف ابملوقع. وقد مت تصميمه على الشكل الذي  

راًي على منظره الطبيعي. وحىت حيصل االندماج  ميكن من احلفاظ على مشهد املوقع حبيث ال يشكل عائًقا بص
مت أتطري واجهاته وسقفه بقضبان خشبية كما ُزرعت  الكامل للمركز يف املنظر الطبيعي والثفايف العام للموقع،  

مكان.  كل  يف   centre-le-choi-http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-)األشجار 
dinterpretation.html .) 

تتضمن جناحا متهيداي للزايرة )ممر بني املدخل الرئيسي    أما ابلنسبة لفضاءات العرض ابملركز فاهنا
والقاعة الزجاجية ابلدور    وأطالل املوقع( مث جناحا لتعميق الزايرة )القاعة السفلية على طول املقطع التمهيدي 

 centre-le-choi-http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-)العلوي(. 
dinterpretation.html.)    يقدم هذا الفضاء لزواره حتفا أثرية مميزة اكتشفت ابملوقع، اضافة اىل واثئق أصلية

هامة من أرشيف املوقع. وحيتضن وسائل خمتلفة للعرض والتفسري منها الصور السمعية والبصرية والنصوص  
والتفاعلية.  والشاشات  واخلرائط  الفوتوغرافية  والصور  -مركز - وفيدي/https://2m.ma/ar/news)واللوحات 

 (. /20170701- املغرب- يف- أثري- مبوقع- ينشأ- مشروع- وليليأول- برتاث- لتعريفا

http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-choi-le-centre-dinterpretation.html
http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-choi-le-centre-dinterpretation.html
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: وسائل التفسري  2رقم    لوحة 

 )صور، شاشة، نصوص( 
 )صورة لزهر( 

 
 

 مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط   -اثنيا
التعريف برتاث األطلس املتوسط  يشكل   الثقايف  مركز  جزءا من مركب ثقايف كبري، جيسده "املركز 
اتفياللت واجمللس اإلقليمي إلفران    -إطار الشراكة بني وزارة الثقافة وجهة مكناس   إنشاءه يف آلزرو" الذي مت  

   .وبلدية املدينة 
ة وعلمية وتربوية تعىن أساسا ابلتعريف،  يعترب مركز التعريف برتاث منطقة األطلس املتوسط مؤسسة ثقافي

لدى اجلمهور الواسع، ابملوروث الثقايف للمنطقة ومبؤهالهتا الطبيعية، كما تسعى أيضا للتحسيس بقيمة هذا 
(.  2، ص.2016،  لعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحيحممد ب)  اإلرث والتنبيه إىل هشاشته وإىل املخاطر اليت تتهدده. 

ثقافيا كبريا   صرحا  الفضاء  هذا  واخلصائص  ويشكل  الرتاثي  الغىن  إبراز  هو  انشاءه  وراء  من  اهلدف  كان 
االجتماعية للمنطقة. ويتعلق األمر بفضاء للوساطة الثقافية يروم من خالل األدوات اليت يعرضها واألنشطة  

 اليت ينظمها تثمني الرتاث احمللي ليكون يف خدمة اجملتمع وتطويره. 
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 منظر عام للمركز الثقايف آلزرو وحميطه :  3رقم  لوحة 
 )صورة لزهر( 

: الواجهة األمامية للمركز الثقايف  4رقم  لوحة 
 )صورة لزهر(  ألزرو الذي حيتضن مركز 

 
يف السنوات األخرية إشعاعا ثقافيا متثل يف تكامل مهام جمموعة من املؤسسات    وقد عرفت مدينة آزرو 

واملركز   الوطين الفران  املنتزه  الشباب ودار  ودار  التقليدية  الصناعة  منها: جممع  نذكر  الثقافية واالجتماعية 
األطلس املتوسط ومتيزه   الثقايف آلزرو وفضاء الذاكرة التارخيية للمقاومة والتحرير أمري األطلس. واعتبارا لغىن

بتقاليده العريقة، مت إنشاء مركز التعريف ليشكل بدون شك أداة للوساطة والتحسيس وتثمني املوروث احمللي.  
وقد كانت احلاجة ملحة ملثل هذه املنشأة اليت ستمكن اجلمهور الواسع من الوصول إىل خمتلف الوسائل  

 األثري واالثنوغرايف والفين واجليولوجي احمللي.  واألدوات اليت ستساعده على فهم وتثمني اإلرث 
   متناول اجلمهور عرضاً دائماً ينقسم اىل ثالثة أجنحة:   يف   يضع مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط 

 جناح الرتاث الطبيعي  -1
بفضل موقعه اجلغرايف ومناخه وتضاريسه، يتوفر األطلس املتوسط على مؤهالت موسومة ابلتنوع  

الكتل اجلبلية واألشكال اجليولوجية    متيزه البيئي حيث وجود أصناف من الوحيش وأنواع نباتية مستوطنة. و 
من   والعديد  األخضر،  والبلوط  األرز  غاابت  من  هامة  ومساحات  الرطبة،  املناطق  وكذا  واملرفولوجية، 

لنبايت. وجتعل جمموع هذه  البحريات واملنابع واألودية والشالالت وأصناف متنوعة من الوحيش والغطاء ا
املنظومات البيئية واملواقع ذات األمهية البيولوجية واملنتزهات وكذا األصناف املستوطنة العديدة، من األطلس  

 (. 5، ص. 2016حممد بلعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحي،    )املتوسط منطقة تركز لرتاث طبيعي استثنائي. 
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املتوسط،  يف   األطلس  برتاث  التعريف  مبركز  الطبيعي  الرتاث  املعادن  جناح  قطع من  يتم عرض 
واالحفورايت والصخور وأغصان األشجار. فنجد مثاًل الكوارتز والسفلريت اليت تعودان إىل احلقبة األولية  

 ي العلوي. وكذا األراجونيت الرتايسي وبريتني العصر اجليوراسي إضافًة إىل أمونيت العصر الطباشري 
 .كما تضم هذه القاعة النبااتت العطرية والطبية اليت تنمو يف املنطقة كالزعرت والشيح وعود العطاس 

إلثراء اجلولة املتحفية، متت إضافة لوحات تقدم معطيات خمتلفة عن جيولوجيا املنطقة ومواردها  
عن لوحتني حتسيسيتني حول موضوع    املائية ونبااتهتا وحدائقها وعن تقنيات السكن التقليدية. هذا فضالً 

 هشاشة البنية الغابوية وعن كون النظام االيكولوجي والفرشاة املائية مصدرا للحياة. 
 

:  5رقم  لوحة 
لوحات حائطية  
مبركز التعريف  
برتاث األطلس  

)صورة    املتوسط
  لزهر( 

 
 جناح الرتاث الثقايف غري املادي -2

يشمل الرتاث الثقايف غري املادي كل أشكال التعبري التقليدية اليت حتافظ من خالهلا اجملتمعات  
على قيمها وتصون ذاكرهتا اليت تشكل هويتها الثقافية. ومتثل مكوانت الرتاث غري املادي األشكال األكثر  

تتعدد أشكال  الثقايف لألطلس املتوسط، حبيث  انتشارا يف الرتاث  التعبري الشفاهي والفين    غىن واألكثر 
حممد بلعتيق، فؤاد   (للمنطقة. واملعريف واملمارسات وأمناط العيش اليت ترمز إىل اخلصوصية واهلوية الثقافية  

 (. 16ص.،  2016مهداوي، نزهة جناحي، 
لعرض احلرف    جناح الرتاث الثقايف غري املادي مبركز التعريف برتاث األطلس املتوسط  خصص

والفنون التقليدية ابملنطقة. ويضم العرض به اجملوهرات واللباس التقليدي للرجل واملرأة والبنادق واألدوات  
كما تضم هده القاعة    املوسيقية والزرايب. وقد مت تقدمي فن النسيج ابملنطقة من خالل عرض منسج وأدواته.
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)مهرجان   واملهرجاانت  والرتحال  التقليدي،  واحلرف كاحلرث  والعادات  ابلفنون  متعلقة  مصورة  لوحات 
 .الكرز بصفرو ومهرجان أحيدوس بعني اللوح( 

 

  
 

: اللباس التقليدي ابألطلس  6رقم  لوحة 
 )صورة لزهر(   املتوسط

 
 )صورة لزهر(   : فن النسيج ابألطلس املتوسط7رقم  لوحة 

 
 جناح الرتاث األثري والتارخيي  -3

يضم األطلس املتوسط، عددا من البقااي األثرية اليت تشهد على أن هذه املنطقة كانت مستوطنة  
منذ العهود األوىل حلضارات ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا. إذ جند شواهد أثرية تنتمي إىل عصور ما قبل  

مد حم)م واحلقبة الوسيطة واحلديثة.التاريخ القدمية واملرحلة املمهدة للتاريخ وبقااي تعود حلضارة ما قبل اإلسال
 (.  9، ص.2016بلعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحي، 

يف  األطلس    يتم  مبنطقة  مكتشفة  أثرية  لقي  عرض  التعريف  مبركز  والتارخيي  األثري  الرتاث  جناح 
املتوسط. وتعود هذه اللقى إىل حقب اترخيية خمتلفة: عصر ما قبل التاريخ، عصر ما قبل اإلسالم والفرتة 

 الوسيطة. 
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: قاعة  8رقم  لوحة 

الرتاث األثري  
 والتارخيي 

 )صورة لزهر( 

 
 

تتمثل أدوات ما قبل التاريخ يف فؤوس صغرية وفؤوس ذات وجهني. كما تتمثل يف نواة مصنوعة  
وشظااي ومكاشط وأدوات مسننة وشفرات وأدوات هاللية تعود للعصر احلجري القدمي األعلى.   لفلوابتقنية 

احلديث   احلجري  العصر  خمدومة  وميثل  وصدفات  صحراوي  رمح  ورأس  وخزف كمباين  فخارية،  بقطع 
وصنارات من عظام إخل. وللتعريف ابلتجديد الذي عرفته فرتة العصر احلجري احلديث يف اجملال الفالحي  

كما يتم    .والتقين، مت عرض قطع رحى ومدقات حجرية )دليل على ظهور الزراعة( إضافة إىل فؤوس مصقولة
ية تعود لبقااي عظام الدب الذي مت اكتشافه مبغارة افري اوسعيد. وعن عصر ما قبل  عرض حفرايت حيوان

اإلسالم، يتم عرض أدوات للزينة مثل عقد لشابة وخوامت حناس، إضافة إىل عظم مزخرف ونسخ لنقائش  
نصب جنائزية. أما العصر الوسيط أو االسالمي، فتتمثل أدواته يف فخار وزجاج ومعادن مكتشفة مبوقع 
للمنطقة وعن   فزاز. وإلثراء اجلولة املتحفية متت إضافة لوحات تقدم معطيات عن املواقع األثرية الكربى 

 خمتلف اللقى األثرية. 
وميكننا القول يف األخري أن التعريف ابلرتاث يف املغرب واملراكز اليت مت إنشاؤها هلذا الغرض قد بدأت  

رة اليت عملت مديرية الرتاث الثقايف على تطويرها أصبحت  يف حتقيق النتائج االجيابية حيث أن هذه الفك
حتظى ابهتمام جمموعة من املتدخلني يف جمال الرتاث. ففي سياق دويل وحملي يعرف تزايد املشكل حول  
املاء أنشئ مبراكش '' متحف حممد السادس حلضارة املاء" وهو مبثابة مركز للتعريف حبضارة املاء عند املغاربة.  

لعمل على أتهيل موقع جبل ايغود إبنشاء مركز للتعريف برتاث هذا املوقع الذي مت فيه العثور على  كما يتم ا
 أقدم مججمة إنسان عاقل.  
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 النتائج  اثلثا: حتليل 

التعريف ابلرتاث يف املغرب تطورا مهما مكن من االستجابة جملموعة من املتطلبات   عرف نشاط 
املغريب والتحسيس أبمهيته. ويشكل التوزيع اجلغرايف هلذه املراكز وجماالت ختصصها  املتعلقة بتثمني الرتاث  

كذلك دليال على وجود اسرتاتيجية وطنية تروم املضي قدما يف سبيل حتقيق هنضة ثقافية وتراثية وطنية. كما  
كز يشكل حافزا على  ان التجاوب االجيايب للجمهور والزوار املغاربة واألجانب مع ما يتم عرضه يف هذه املرا 

االستمرار يف تنزيل جمموعة من املشاريع اجلديدة اليت يتم االشتغال عليها حاليا من قبل مديرية الرتاث الثقايف  
 التابعة لقطاع الثقافة املغريب ومن طرف مؤسسات أخرى تشتعل يف جمال الرتاث. 

 
 : خامتة

خالل الرتكيز على خصوصيات هذا النشاط ابملغرب  الرتاث من  نشاط تفسري موضوع   املقالة هذه تناولت
 بناًء على النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الدراسة مبا يلي:  و . وبعض املؤسسات اليت تنشط يف امليدان

 . املغريب ابلرتاث التعريف  مراكز   انشاء مشاريع   يف  االستمرار .1
  وما مهامها   حول والربوراتجات ابلدراسات  القيام  خالل  من  املراكز  هلذه الالزم  االشعاع ضمان  .2

 . به تزخر 
  ثقافية   مؤسسات على  تنفتح  كي املراكز  هذه بداخل  الرتاث حول وحماضرات أنشطة  تنظيم .3

 . وجامعية  وعلمية 
ربط هذه املؤسسات فيما بينها مع شبكات ثقافية دولية ومع مراكز تفسري الرتاث مبختلف مناطق العامل  

 التجارب. قصد تبادل 
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CONCLUSION  

 

To conclude, this article deals with the topic of heritage interpretation activity 

by focusing on the specificities of this activity in Morocco as well as some 

institutions that are active in this field. Based on the findings, the study 

recommends the following:  

- first, continuing the projects of establishing centers for introducing 

Moroccan heritage.  

-  secondly, ensuring the necessary radiation for these centers by 

showing what they are rich in and carrying out studies and reports on 

their tasks.  

- Thirdly, organizing activities and lectures about heritage within these 

centers in order to open them up to cultural, scientific and university 

institutions.  

- Finally, linking these institutions among themselves, with 

international cultural networks and with centers of interpretation of 

heritage in various regions of the world in order to exchange 

experiences . 
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Abstract: 

 This article deals with the topic of “heritage interpretation” as a 

communicative activity within the cultural mediation framework. It is known 

that the activity of heritage interpreting has been of great importance not only 

in Morocco, but also in a broad group of countries in the world. In Morocco, 

this activity has emerged in recent years, where a number of Heritage 

interpreting centers have been established. In this article we will introduce the 

example of the Heritage Interpreting Center of the Archaeological Site of 

Volubilis and the Heritage Interpreting Center of Middle Atlas", which is 

affiliated to Cultural Center of Azrou city. Through this article we try to 

achieve two main goals: - The first goal is general: it is about to study the idea 

of “ heritage interpreting” which is inspired from the American and Western 

experience and how it was transferred to Moroccan institutions and spaces, 

today called heritage interpreting centers. - The second goal is specific: we 

will try to present how Volubilis and the Middle Atlas region are rich in terms 

of heritage, culture and nature, through what Heritage Interpreting Center 

exhibits to the public. We will focus on the archaeological, ethnographic and 

natural components of these two innovative museum spaces.  

Keywords: Interpreting, heritage, center, museum, Volubilis, Middle 

Atlas 
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