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Abstract :
A living nation is based on its principles, constants and constituents, which by highlighting the
fixed and original values in the society that formulate the lofty ideas and narratives that arise
and crystallize a group of thinkers and scholars who in turn put and present what their minds
and the sap of their experiences and experiences serve their homeland and their nation in all fields
And the levels، and thus contribute to the advancement and prosperity of their homelands in
terms of quality and quality ، and here a lamp, which is the book and Sheikh Muhammad
Ali .Dand in our research we address some features and manifestations Artistic and culture in his
book The History of the Great Maghreb and its role in documenting and recording many stations
from the history of Algerian art

 1المؤلف المرسل  :زيتوني عبدالرزاق .

مالمح الفن و الثقافة في كتاب تاريخ المغرب الكبير
مقدمة:

ساىم العلماء وادلفكرين اجلزائريُت يف ربوع الوطن الغارل إسهاما عظيما يف نشر الوعي الديٍت واألديب والثقايف وىذا من
خالؿ األعماؿ وادلؤلفات اجلليلة اليت أنار هبا الساحة احمللية والدولية وكاف ىذا جتسيدا دلفهوـ الوحدة والثوابت والشخصية
الوطنية اإلسالمية وبذلك حافظوا على ادلوروث احلضاري الذي تزخر هبا اجلزائر  ,ويف ىذا ادلقاـ دلع الكاتب والشي زلمد على
دبوز (رمحو اهلل) يف عدة مؤلفات ومنها كتا تاري ادلغر الكبَت يف جزءه األوؿ الذي تطرؽ فيها إذل تاري احلضاري للمغر
الكبَت  ,ومن أىم االشراقات اليت ذكرىا الكاتب ىي فعالية ودور الفنوف سواء الكربى أو الصغرى يف تثبيت معادل اذلوية
الثقافية للجزائر .
كما جاءت اإلشكالية يف الصيغة اآلتية  :ما ىي التجليات الفنية والثقافية يف كتا تاري ادلغر الكبَت و ما ىو دور الفن
والثقافة يف توثيق وتسجيل احملطات الفنية من تاري اجلزائر احلضاري والثقايف يف الكتا ?
وؽلكن أف تتلخص أعلية البحث التعريف بالكاتب زلمد على دبوز و دوره يف إبراز معادل احلضارة والتاري والفن يف اجلزائر .
و تأيت أىداؼ البحث من خالؿ:
 دراسة جانب من مؤلفات الكاتب زلمد على دبوز وخاصة ما تعلق بالفن والثقافة باجلزائر .
 التعريف بالتاري الفٍت القدمي للجزائر و كيف أسهم يف بلورة ركائز وىوية الوطن من خالؿ الشواىد و اآلثار
كما اتبع البحث ادلنهج التارؼلي لتتبع وادلنهج التحليلي يف حتليل و وصف مضموف جانب من بعض األعماؿ الفنية
 -1لمحة عن غرداية مدينة مؤلف كتاب تاريخ المغرب الكبير
 1-1غرداية

تعترب إحدى الواليات اجلزائرية الثماين واألربعُت حتمل الرقم ( )47ضمن التقسيم اإلداري للبالد لسنة 1984ـ ،حسب
القانوف رقم  09184حيث كانت يف السابق تشكل إحدى دوائر والية األغواط تقع والية غرداية مشارل صحراء اجلزائر ،ومقر
الوالية مدينة غرداية تبعد

 600كلم جنو العاصمة اجلزائر ،مساحتها اإلمجالية تقدر

 86105كلم ،2امتدادىا من

الشماؿ إذل اجلنو  450كلم ،ومن الشرؽ إذل الغر من  200إذل  250كلم ترتفع عن مستوى سطح البحر

 486ـ

(.)1
 2-1الموقع والطبيعة

حتد والية غرداية كل من :مشاال :والية اجللفة ووالية األغواط جنوبا :والية دتنراست شرقا :والية ورقلة غربا :والية البيض
ووالية أدرار.
2
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تبعد مدينة غرداية عاصمة والية غرداية

 200كلم عن عاصمة والية األغواط ،و  200كلم عن عاصمة والية ورقلة ،و

 840كلم عن عاصمة والية أدرار و  1400كلم عن عاصمة والية دتنراست ويعربىا الطريق الوطٍت رقم  1الرابط العاصمة
اجلزائرية باجلنو الكبَت الساحر.
 3-1التضاريس

تتميز والية غرداية بطبيعة صحراوية ،باعتبارىا جزء من الصحراء الكربى ،كما حتتوي على بعض ادلنخفضات ،ادلتمثلة يف
احلمادات والشطوط وبعض اذلضبات الصخرية ادلتقطعة ادلتكونة من طبقات كلية تتخللها ،ودياف عميقة متشعبة ومتداخلة،
وأبرز مثاؿ على ذلك سهل وادي ميزا  ،الذي يقع فوؽ طبقة صخرية متقطعة تتكوف من طبقات كلسيو لذا مسيت ببالد
الشبكة ،ومن أىم ىذه األودية وادي ميزا  ،واد نسا ،واد قدير ،واد بلوح واد متليلي ،واد األبيض ،واد اريدلن ،واد أنتيسو )
.)2
 4-1المناخ

كوف الوالية واقعة يف مناطق صحراوية ،فإف مناخ ادلنطقة صحراوي جاؼ ,ادلدى احلراري واسع بُت النهار والليل ،وبُت
الشتاء والصيف ،تًتاوح درجة احلرارة شتاء بُت  1إذل  25درجة ،وبُت  18إذل  48درجة صيفا يعتدؿ اجلو يف فصلي الربيع
واخلريف ,وتصفو السماء يف غالب أياـ السنة ( . )3
معدؿ سقوط األمطار بالوالية حوارل  60ملم\سن ويا غالبها يف فصل الشتاء كم هتب على ادلنطقة رياح مشالية غربية باردة يف
الشتاء وجنوبية غربية زلملة بالرماؿ يف الربيع ويف الصيف جنوبية حارة ( )4
 5-1السكان

ؽلتد تعمَت ىده ادلنطقة إذل آالؼ السنُت والدليل على دلك تلك النقوش الرببرية على الصخور واليت تعود إذل  3آالؼ
سنة قبل ادليالد وقد شهدت ادلنطقة قياـ الكثَت من القرى والقصور السكنية للقبائل األمازيغية ادلعروفوف باسم آت مزا ( )5
كما تطور النمو الدؽلغرايف للمنطقة بعد سقوط الدولة الرستمية وختريب مدينة سدراتة حيث اعتنق سكاهنا ادلذىب
اإلباضي ادلعتدؿ الذي أضاؼ للمنطقة إنعاشا علميا وشهدت ادلنطقة نزوحا بفعل األمراض للبدو الرحل من القبائل العربية على
ادلذىب ادلالكي وىم ادلذابيح وبٍت مرزوؽ والشعامبة الذين قدموا من القطاع الوىراين ومن سلتلف أضلاء الصحراء اجلزائرية وعاشوا
حياة بدوية مث استقر معظمهم يف قصر متليلي ويف القرف السابع عشر ادليالدي كثر عددىم فرحل قسم منهم لتأسيس مدينة
ادلنيعة فسموا بشعانبة أي أما ىؤالء الذين بقوا يف متليلي فقد مسوا بشعانبة برزقة ( ) 6وقدر عدد سكاف والية غرداية سنة
 2008بػ  93423نسمة ()7
 -2الجانب التاريخي لغرداية
 1-2فترة ما قبل التاريخ:
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عرفت عدة مناطق من والية غرداية ،حضارات تعود إذل عهد ما قبل التاري وبالتحديد إذل فًتة العصر احلجري احلديث،
وىذا من خالؿ االستكشافات األثرية اليت مث العثور عليها وادلتمثلة يف بعض الصناعات احلجرية وبعض ادلعادل اجلنائزية يف كل
من  :ادلنيعة و متليلي كما مت العثور على العديد من النقوش الصخرية على ضفاؼ سهل وادي ميزا يف كل من  :أنتيسة وبابا
السعد ،و مرماد ،وفيما ؼلص تارؼلها فإف أغلبها يعود إذل حوارل  5000سنة قبل ادليالد ،وبالتحديد إذل فًتة الليبيكوبربرية
والباليونتولوجي الوسيط ()8
كما أف اذلضا اليت تشرؼ على مدينة ادلنيعة من الناحية الشمالية غنية مبخزونات مواد تعود إذل ما قبل التاري "سهاـ
سواطَت" ،وبعض الكتابات تؤكد أف مجاعات بدائية سكنت مغارات كانت موجودة هبذه ادلنطقة.
أوذل االكتشافات يف ىذا الشأف يف منطقة وادي ميزا  ،ترجع إذل حورل  50سنة من قبل حتدد موقعها يف نواحي مليكة
وغرداية و القرارة ( )9حيت مت العثور على أثار إنساف ما قبل التاري بادلنطقة من خالؿ ما عثر عليو األستاذين  " :بيَتروفر
pierre roffoمث " abonneau-goelحيث أحصى األستاذ " بيَت" إحدى عشر ( )11زلطة() 10يف زلاضرة ألقاىا
يف الدورة احلادية عشر( )11دلؤدتر ما قبل التاري بفرنسا سنة  1934ـ وصف خالذلا ما مجع من أدوات أضف إذل ذلك غٌت
ادلنطقة بالنقوش الصخرية( ،) 11اليت تراوحت مواضيعها بُت الرسومات احليوانية واذلندسية ،ورسوـ لبعض أعضاء اجلسم البشري،
مثل  :اليد والرجل ،وبعض الصخور نقشت عليها رموز وحروؼ وأعداد أمازيغية .
ودل تعرؼ ادلنطقة كغَتىا من مناطق الصحراء أي نوع من أنواع التواجد الروماين ،حيث بقي على حدود واد اجلدي
بالصحراء ،وال التواجد الوندارل ،أو البيزنطي ،فيما كانت منطقة عبور لقوافل القبائل الزناتية( )12
 2-2التأسيس والسكان األولون لغرداية:

إف موضوع معرفة التاري احلقيقي احملدد لقدوـ العائالت ادلوجودة حاليا يف والية غرداية ،يصطدـ بأكثر من عقبة ،فمن
ناحية أوذل ىناؾ نقص كبَت يف ادلؤلفات التارؼلية اليت تناولت العائالت القادمة إذل ىذه ادلنطقة ،وزمن قدومها ضمن أيت
ظروؼ دتت وىذا النقص دل تستطع جتاوزه احملاوالت الفردية ،ومن ناحية أخرى صلد يف الوالية نوع من الًتاث الشعيب ادلنقوؿ
شفويا ،و ادلتعارؼ عليو يف رواية أصل العائالت( ، )13ولكن الروايات ختتلف نوعا ما ولكنها تتفق على أف السكاف يف ىذه
الوالية ىم من العر  ،والرببر امتزجت دماؤىم مع مرور الزمن ،حىت انو حاليا ال ؽلكن نسبة مجاعة إذل عرؽ زلدد فالسكاف
األصليوف الذين قطنوا يف ربوع والية غرداية قدموا من سلتلف أضلاء اجلزائر ومن من سلتلف أضلاء الوطن العريب كذلك ( )14
فخالؿ احلقبة التارؼلية ادلمتدة ما بُت  :القرف  10والقرف 17ـ توافدت أقواـ متعددة إذل سهل ميزا  ،فهناؾ ىجرة
كانت نتيجة لسقوط دولة مدرار ،وىناؾ قبائل قدمت من وارجالف بعد خرا مدينة سدراتة يف 1075ـ ،على يد أحد أمراء
قلعة بٍت محاد ادلنصور بن الناصر " ،و الغزو الثاين يف سنة 1229ـ بقيادة ػلِت بن إسحاؽ النيورقي يف ثورتو ضد ادلوحدين
فتدمر هنائيا سنة 1274ـ ( ،)15وقبائل أخرى قدمت من وادي ريغ بنواحي تقرت ،وقبائل قدمت من جبل عمور ،وقصر
4
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البخاري ،وادلدية ،و األبيض سيدي الشي  ،ومن جبل نفوسة بليبيا ،ومن جزيرة جربة بتونس ،ومن مدينيت سجلماسة وفقيق
بادلغر األقصى ،من إقليم الساقية بالصحراء الغربية.
ىذه اذلجرات ادلتعددة كونت خليطا بشريا انصهر يف بوتقة واحدة حتت راية ادلذىب اإلباضي ،و يطلق عليهم مجيعا بنو
زا مثل من سبقهم هبا( ،( 16ومع مرور السنُت تزايد عدد السكاف وأسست قرى كتلك اليت أسست سنة 1004ـ وتدعى
"اغرـ انواداي" بُت مليكة احلالية والوادي على سفح اجلبل وقد خرج هبا أوالد عبد اهلل عاـ 1123ـ ودل يبق سوى مسجدىا،
وكاف السكاف يسكنوف أسفل ادلسجد الذي عند الوادي ،لينتقلوا إذل حيث ىم اليوـ ,ويف 1012ـ أسس خليفة بن أبغور
مدينة العطف وكانت تسمى -تاجنينت – يقصد هبا ادلكاف ادلنخفض -وسكنت ىذه القرية  13عائلة أصلها من ادلعتزلة ) (17
 ،ويذكر الشي أطفيش يف الرسالة الشافية أف أىل العطف كانوا موجودين يف قرية امسها -اغرـ نتالزصيت  -ويعٍت قرية الصوؼ
()18
إف بٍت ميزا وإخوهتم من بٍت بادين بنو عبد الوادي وبنو توجُت وبنو زرداؿ من قبيلة زناتو الرببرية دلا فشلت ثوراهتم ضد
قبيلة كتامة مت من بعدىم صنهاجة .
ويف النصف األخَت من القرف الرابع ىجري (4ىػ) نزحت زناتو إذل مشاؿ الصحراء ،فانتشروا يف بُت زا

وملوية حىت

اجلنو واستقروا هبا وعمروىا ) ، )19ودلا ظهرت ادلذاىب الفقهية سبقت إذل بٍت مصعب أصوؿ ادلعتزلة الواصلية ،وقد كاف
ىؤالء السكاف يغلب عليهم طابع ال بداوة والبساطة ،ونظاـ حياهتم يعتمد على تربية ادلواشي بالدرجة األوذل وعلى الزراعة
بالدرجة الثانية ،كما توجد بعض القرى وادلد اشر اليت اندثرت ودل يبق منها إال بعض اآلثار ،واليت ال يعرؼ عنها إذل حد اآلف
إال القليل ،وادلتعلق خاصة بأمسائها ومواقعها نذكر منها  :دتزرت -نرشى – اكنوناي ،و من ذلك ما ذكره الشي إبراىيم مطياز
عن قرية بوىراوة مشاؿ شرؽ غرداية ،حيث كانت معمورة بادلعتزلة انقرضت ،و دل يبق ذلا أثر ويف إشارة إذل العالقة بينهم وبُت
الرستميُت أكد أف العالقة كانت متوترة ،إذل درجة أهنم دخلوا يف حرو ضدىم .كما اشتهرت عدة مناطق من والية غرداية
مند القدمي ،بتواجد قبائل الشعانبة الدين قدموا من القطاع ألوىراين ومن سلتلف أضلاء الصحراء اجلزائرية يف سهل ميزا كما
دتركزوا و بكثرة يف مدينة متليلي .ويف القرف السابع عشر ميالدي (19ـ) كثر عددىم فرحل قسم منهم لتأسيس مدينة ادلنيعة،
مسو بشعانبة مواضي ،أما الدين بقوا يف متليلي فقد مسو بشعانبة برزقو  .كما توافدت قبائل بٍت مرزوؽ الذين قدمو إذل غرداية
سنة  1527ـ ،و استقروا بادلنطقة الشرقية ،عند سفح قصر غرداية ،وقبائل ادلدابيح الدين قدموا إذل غرداية سنة
1586ـ،واستقروا بادلنطقة الشمالية عن د سفح قصر غرداية ،ويف واحة الضاية ،أما يف قصري القرارة وبرياف ّتانب ادلزابيُت الذين
أسسوا تلك القصور ،فقد نزحت أليهم قبائل عربية تتمثل يف قبائل العطاطشة وأوالد السائح والزناخرة وأوالد الشرفة ومغازي(
).
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ويف برياف يسكن إضافة إذل اجلماعة االباضية ،أوالد ػلِت وىم من السكاف القدامى يف ادلدينة ،وكانوا قبل ذلك يف
العطف ،فحلوا منها يف وادي نسا مث استقدمهم آؿ برياف ،وفسحوا ذلم ادلدينة ،ومنهم كذلك آؿ دبادبة ،وكانوا يف بٍت يزقن مث
انتقلوا إذل برياف يف األزمنة األخَتة فسكنوىا ،ويف القرارة يسكن إضافة إذل اجلماعة االباضية أوالد الشرفة ،ومغازي ،وىم من
ادلهاجرين القدامى إذل القرارة.وىناؾ عائالت أخرى حلت يف بعض مدف والية غرداية ،منذ قرف أو أقل ،وتعاملوا مع السكاف مث
استحسنوا ادلكاف فاستقروا فيو  .أما من الناحية االقتصادية فيذكر لنا التاري أهنم انقسموا إذل رلموعتُت ،أوالعلا :استقرت حوؿ
مراكز شبو حضارية زلصنة طبيعيا وآمنة ،مثل قصر متليلي ،وادلنيعة اليت كونوا فيها حضارة عمرانية ،ىذا عن اجملموعة ادلستقرة،
أما رلموعة البدو فإهنا ترحل بعيدا مبواشيها إذل مراعي صيفية وشتوية ،مث ما تلبث أف تعود إذل اجملموعة األـ من جديد بعد
انتهاء موسم الرعي()21
 -3إشرقات من سيرة الشيخ محمد على دبوز

ايربڤػاف (برياف) سنة 1927
ىو الشي زلمد بن علي بن عيسى دبوز ،أبوه من أبرز مؤسسي اجلمعية اخلَتية يف آت ْ
ايربڤػاف "برياف " سنة  1337ىػ  1919 /ـ ،وىو وحيد أبويو الذين نذراه للعلم وىو ما زاؿ جنينا
(مجعية الفتح( ،ولد يف آت ْ

 ،و يف سنة  1928بدأ الدراسة يف ادلدرسة القرآنية عند افتتاحها (مدرسة الفتح) ،ودرس على الشي صاحل بن يوسف

أبسيس ،ويف سنة  1934توجو إذل تيػ ْڤػرار دلواصلة الدراسة وما لبث أف استظهر القرآف الكرمي ،ويف سنة  1935اطلرط يف
معهد احلياة بتيػ ْڤػرار " القرارة "وكاف من أبرز وأصلب تالمذتو  ،و يف سنة  1942توجو إذل تونس للتعليم العارل ودرس يف جامعة
الزيتونة ومعهد ابن خلدوف (و عكف على مكاتبها سيما مكتبة العطارين) ،ويف سنة  1943توجو إذل القاىرة سَتا على
(متنكرا ُسلاطرا بنفسو باخًتاقو أحد أعظم جبهات القتاؿ يف احلر العادلية الثانية) يف مدة  29يوما.
األقداـ ُ

يف سنة  1948رجع إذل اجلزائر بعد مخس سنوات من الدراسة ،استقبل باحتفاؿ عظيم مشهود يف تاري تيػ ْڤػرار باعتباره

من األوائل اخلرغلُت بدراسة جامعية وإف دل تكن بشهادة رمسية  ،تصدى للتدريس يف معهد احلياة بتيػ ْڤػرار مدرسا مادة  :األد
العريب ،التاري اإلسالمي ،الفلسفة ،علم النفس ،ومناىج التعليم  ،وداـ يف جهاده الًتبوي إذل سنة  ،1981قاـ بدور عظيم يف
تطوير برامج الدراسة بادلعهد ،وأدخل مواد جديدة إليو ،وامتاز بطريقة خاصة يف التدريس  ،و يف سنة  1950تصدى للتأليف
وأصدر أحد عشر كتابا يف التاري اجلزائري واإلسالمي ،مجع مادهتا العلمية من ادلكتبات ،ومن أفواه العلماء بصفة خاصة ،فقد
كاف يقوـ ّتوالت عرب الوطن وخارجو ذلذا الغرض.
و من آثار الشي الفكرية والعلمية تتجلى يف كتاباتو ومؤلفاتو اليت تركت بصمات ختلد دلآثره وعزمو و إصرار وحزمو 
 كتا  :تاري ادلغر الكبَت ،يف ثالثة أجزاء كبَتة ،من العصر احلجري إذل الدوؿ اإلسالمية ادلستقلة يف ادلغر
الكبَت،
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 كتا  :هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا ادلباركة ،يف ثالثة أجزاء كبَتة.
 كتا  :أعالـ اإلصالح يف اجلزائر من  1921إذل  ،1974يف مخسة أجزاء كبَتة.
 ولو عدة تآليف ،سلطوطات تارؼلية وأدبية ونقدية وتربوية منها  :تاري الدولة العثمانية...اخل ،وعدة مسرحيات
تارؼلية واجتماعية ،ولو مقاالت عديدة( .(22
 -4الجوانب الفنية و الثقافية من خالل كتاب تاريخ المغرب الكبير
لقد تناوؿ كتا " تاري ادلغر الكبَت " يف اجلزء األوؿ للمؤلف الشي زلمد على دبوز العديد اجلوانب و النقاط
ادلهمة والقوية الىت تربز الشخصية الفياضة يف مواطن العطاء والسخاء يف شيت ادلناحي واحملطات من احلياة الدينية و الثقافية
واألدبية والفنية يف للجزائر.
بداية نوه الشي زلمد على دبوز( رمحو اهلل) يف كتابو تاري ادلغر الكبَت إذل مآثر القرطاجنُت ويف شرؽ اجلزائر" قد
تسعوا يف جتارهتم وشئوف حضارهتم كلها إذل نوميديا الشرقية ،وىي جزء من شرؽ اجلزائر اليوـ "( )23وذكر "أف الرببر أذكياء
طازلُت فاستفادوا من البونيقُت الذين اختلطوا هبم يف نوميديا فاخذوا علومهم وصنائعهم ،وكل فنوف حضارهتم فأمست نوميديا
كلها سيما اجلزء الشرقي منها كافريقية يف العلم واحلضارة والغٌت وأصبح الرببر فيها يباروف البونيقيُت يف كل ادليادين " ( ) 24وقد
ولع البونقيُت بالفنوف اجلميلة بأنواعها فنقشوا "يف النقش على الصخور واخلشب والنحاس ويف صنع الدمى اجلميلة من العاج و
العظاـ ويف صنع التماثيل ويف التصوير كما برعوا يف شؤوف الزينة فقطروا العطور األرغلة وكانت عطور ادلغر شلتازة لذكاء رائحتها
وتعدد أنواعها " ( . (25كما ازدىر فن ادلعمار والتخطيط عند البونقيُت فانشأوا القصور البديعة ،وحفوىا باحلدائق الغناء
ادلرصعة بأنواع األشجار والزىور والرػلاف كما انشاؤا الديار العالية وادلدف العامرة واحلمامات الساخنة الواسعة الفخمة وغَتىا
من ادلشاءات (.(26
كما ذكر ادلؤرخ يف كتابو تاري ادلغر الكبَت أف تأسيس شللكة صيفاقس الكربي اليت وحدت بالد النوميديُت من
الشرؽ إذل الغر  ،فازدىر ادلملكة " وكانت عاصمة صيفاقس ىي مدينة صيغة يف مشاؿ تلمساف "( )27وسك ادللك عملة
نقدية خاصة مبملكتو تربز معادل الرسم التشكيلي يف ذلك الوقت.
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الصورة عملة ادللك صيفاقس()28
ىذه ادلسكوكات النقدية تدؿ على انتشار التشكيل الفٍت يف ادلماليك النوميدية اليت اثبت وجودىا بنقودىا وفنوهنا
وشخصياهتا القيادية .
وبعد احلكم غَت ادلباشر لنوميديا و بالد ادلغر من طرؼ الروماف  ،كثرت الثورات و الفنت البينية بُت ادلماليك احمللية
على السلطة  ،فحكم الروماف بالد ادلغر مباشرة و صارت والية ادلغر والية رومانية ،مع ذلك كاف الثورة و ادلقاومة و
ادلواجهة ضد االحتالؿ الروماين ال هتدا من طرؼ السكاف احملليُت .لقد كاف حكم الروماف ادلغر ػلمل يف طيات اإلعمار
والتشييد و التحصُت حلواضره حلمايتها و جعل من مرتعا للزراعة والفالحة لروما ،فازدىرت احلياة االقتصادية ومعها االجتماعية
والثقافية.
بدأ احلكم الروماين للمغر بتوليو ادللك "يوبا الثاين" الذي تريب تربية رومانية منذ بداية نشأتو فتعلم يف مدارسها العلوـ
والفنوف الرومانية و اإلغ ريقية وذاع صيتو يف روما يف عدة رلاالت علمية و أدبية فألف الكثَت من الكتب ومنها يف رلاؿ
التصوير والتمثيل والطب والكيمياء( )29فكاف نابعا روماين ادلنشأ نوميديا األصل.
اىتم يوبا الثاين بالفنوف وورل يف عاصمتو شرشاؿ فقاـ بعدة دتاثيل ورسم صورتو وصورة زوجتو  ،وكاف معجب احلضارة
اإلغريقية فاستقدـ مجاعة كبَتة من العلماء والفنانُت ادلصورين وادلمثلُت وادلزخرفُت من أثينا ،وجعلوا من يوؿ (شرشاؿ حاليا)
كأثينا يف احلسن والفن ( ) 30ويراجع ىذا إذل تأثَت نشأتو يف جو من الفالسفة والفنانُت اإلغريق الذي تتلمذ على أيدىم.
كما كاف مصيبسا ابن وخليفة ماسينيسا ػلسن اللغات الثالث البونيقية و اإلغريقية والرومانية فاستفاد من العلوـ
الكالسيكية وفلسفة اإلغريقية اليت تعٍت باجلماؿ  ،فانتشر يف عاصمتها قرطة (قسنطينة حاليا) البناء و الزركشة وجلب طائفة
من اليوناف ليعلموا الرببر فنوف ادلعمار اإلغريقي ،فصارت قرطة يف اجلماؿ و الروعة والزخرؼ والنظاـ ىي عروس ادلغر وحصينة
عالية األبراج واألسوار (.)31
كما تطرؽ ادلؤرخ والكتا زلمد على دبوز رمحو اهلل إرل أف " الرببر قد سبقوا الروماف إذل احلضارة .فمغرهبم الذي بنوه،
وزخرفوه ،وعمروه بضارة قرطاجنة اليت اخذوا هبا ،وورثوىا فصار جنة عدف باجلماؿ ودلدينة والغٌت وكثرة اخلَتات "( .)32كما
استشهد الكاتب بصورة عن بسالة فرساف ادللك النوميدي يوغرطا وىو غلتاح اسبانيا وىي تسرد البطولة والشموخ والعناد 
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الصورة تصوير فٍت لفرساف ادللك النوميدي يوغرطا وىو غلتاح اسبانيا ()33
كما ضر حساف السكة اإلسالمية يف ادلغر " اليت توحي إذل النفوس بعظمة ادلسلمُت وتقر يف الصدور عقيدة
اإلسالـ"(  ،) 34وقد ظهر نقد و" دينار حساف الالتيٍت العريب فهو عُت الدينار القرطاجٍت ادلتقدـ وزنا وشكال و إظلا حذؼ
من الصليب العمود األفقي وعوضو برسم الكرة يف أعلى العمود الراسي وحذؼ الدرج األسفل من السلم ووضع صوريت عبد
ادللك بن مرواف والوليد ابنو بدال من قيصر البيزنطيُت ووذل عهده"()35
 -5االستنتاجات
 أوؿ ما يستنتج أف مسَتة الكاتب زلمد على دبوز حافلة بالثراء الفكري والعلمي والثقايف. ساىم الكاتب يف خدمة الفكر والتاري و الفن . كتا تاري ادلغر الكبَت من ادلؤلفات اليت وثقت لفكر مستنَت يوسع رلاالت ادلعرفة ومنها رلاؿ الفن التشكيلي.الخاتم ــة
تبقي األعماؿ ادلادية وادلعنوية للكتا

والباحثُت من الشواىد واحلواضر اليت كانت ومازاؿ خزاف لألفكار واذل

التجديد والتنوير ففي الكتا ادلذكور أعاله جتلي البعد التشكيلي واحلضاري الذي ادلى بو الكاتب من خالؿ احملطات الفنية
اليت كانت شاىد على العراقة و األصالة للوطن  ,ففي الكتا وسم و أسهب يف رلاؿ الفن من الفنوف الصغَتة كادلسكوكات
والنقود و احللي وغَتىا  ,ومن الفنوف الكربى للعمائر ادلختلفة واألضرحة كما ابرز القيم الفنية و ادلعاين والدالالت السيميائية
ذلاتو األعماؿ اليت خلدت للزماف وادلكاف .
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