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 (1)رابح عيضاوي 

 مـــة ذ  مل

لم ًىً املؼطح ولُس الفترة املػاكطة وإهما كسًم كسم إلاوؼان ووـاطه الخواضي 

بل واضجىع الػمل املؼطحي غلى الاغخلاز السًني الصي ؤزط بـيل  ،هسوػلىهه وغازاجه وجلالُ

 ججؼُسها  إلاوؼانؤو بأدط غلى ظهىض محاواة لألػاطير واللىي الخفُت التي حاٌو 

ت و   بسؤث، زم داضكت مطجبطت بما وان ٌػخلس فيهامً دالٌ جمثُله وججؼسه لشخلُاث كٍى

لي إلاوؼان، وكس غطف يهصه ألاغماٌ جخطىض الى الجاهب السضامي واليىمُس مماضػاث  إلافٍط

كىض الطاػُلي هاحط والتي  بلىؿطها ؤالخػبير فةشا  رصمحاهُت للمؼطح البسائي هىغا ما بن 

طػىم مـاهس لحاهب  بلىؤكىػت مذُفت  وؤحُاهاكػىت بطئوغ حُىاهُت ؤًطجسي  ابوؼاهجبين 

ت  حل غمل مؼطحي ؤ دطي ججؼس ضكلاث وحللاث في شلً املـهس ؤواهذ مًؤوهلىؾ صخٍط

جاضخ بالػلط  ألنها ؛الفترةداكت للسم كلُلت و  فةن ألازلتزًيُت  ألغطانبسائي ؤم واهذ 

وجبلى الفترة الطوماهُت ألاظدط مً حُث املازة ، ق.م(9000 –ق.م 0000)الدجطي الخسًث 

ذُت والتي ؤباهذ غً ظهىض زلت مً املثلفين ألافاضكت والصًً  ت والىلىق الخاٍض ػهمىا ؤألازٍط

 . زطاء الترار ألازبي والفلؼفي وؤلفىا في املؼطح والفًببـيل هبير في 

 الوضع التعليمي والثلافي في بالد املغرب

لى الخػلُم في بالز املغطب اللسًم ٌػس بؤن الخسًث غً الىذب زون الخططق في ال ؿً 

لخػلُم الصي ألهه ال ًدؼنى ظهىض ؤزباء وبلغاء مطمىكين زون جىفط ػبل ا ؛حللت مفلىزة

لُا حُث حػخبر املػابس مً ؤولى مطاهع الخػلُم والتي ظهطث في كططاحت  ؛ غطفخه ؿماٌ ؤفٍط

                                                           
(1) Université El Oued Hamma Lakhdar, 39000, El Oued, Algérie. 
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لُت  املسن بمىخباث ظدطث هصه هما هماػؼاث زًيُت حػلمُت ومذخلف املسن الـماٌ ؤفٍط

 اىخبتها وػلب مػظمهمالىخب وغىس اػدُالء الطومان غليها كامىا بدـخِذ جوم الػسًس مً 

ىا بلُبُا مساضغ حػلُمُت جواهي املىحىزة (2092-2092، بىغطاضة(  ، هما ظهطث في كىٍض

م في حسوز   حُث غطفذ جبازٌ للػلم والطلبت  ؛ق.م بل وواهذ كبلت للخػلُم000في إلاغٍط

 : ضػاٌ ؤبىائهم للخػلم مثلة، هما اهخم امللىن الىىمُس ب(2092-2092بىغطاضة، )مؼ ؤزِىا 

م بىائه غالكاث حس مخميزة مؼ إلا اهخم بالثلافت الهُلُيُت ووان أل الصي  اؼِىِامللً ماػ غٍط

 (Gsell, 1913) وغىلىػا، زم امللً ماهُبؼا الصي اػخلبل غلماء ومسضػين مؼخيبػل : مثل

م بل وواهذ ػيرجا غاكمت هىمُسًا مذجمً إلا  م والفالػفت وألازباء إلا  للػلماء اغٍط غٍط

وواهذ هىمُسًا في ؤظهى  (2090-2003، ؿػبان غلي ؤحمس(والالجُني غلى كٌى ػترابىن 

ت للمسًىت  غلىضها في فترة هصا امللً مً حُث الػمطان واملػابس ومذخلف املظاهط الخواٍض

((Camps, 1960 

حُث  ؛وان مىحىزا كبله جطىض املؼخىي الخػلُمي غلى ما زم في فترة الاحخالٌ الطوماوي

لُت ُم ؤبجسًاث اللغت الالجُيُت وإلا وتهخم بخػل Ludiوحسث مساضغ ابخسائُت حؼمى  غٍط

ػىت  92لى غاًت ب 1خلىق وىنها واهذ لغت اللىم آهصان، حؼخلطب ألاطفاٌ ما بين ػً بال

Ludus و ًطلم غليها Ludusliterarum  املسضغ فيها ٌؼمى وLudi Magister  وهي حـبه

لُت في ؤزً املػطفي مؼخىحاة مً املساضغ إلا مً حُث الخيٍىاملساضغ الابخسائُت  ِىا تهخم غٍط

ـير املاضخ زًىهِؼىغ إلا  ،الخؼابوالىخابت و  بخػلُم ألاطفاٌ اللطاءة لي الصي غاؾ َو غٍط

لف ؤنهم واه ىا ًخػلمىن الىطم بالطغم مً غسم في ضوما ؤهه جللى الخػلُم في مساضػها ٍو

 وان ٌؼخػمال الخالمُصومً ؤهم الازواث التي  ،(Cubberley, 2013) زضاههم للخطوفب

مً ؤحل ضػم الخطف الصي ًملُه املػلم هما ال  Stylusلىحاث ؿمػُت ًمطض غليها الللم 

ما ًلطلر غلُه  الػازاث واللُم الطوماهُت ؤوبٌغفل طُلت هصه املطحلت الخصهير 

MosMaiorum الصي ًيىن جللاه في الىػط الػائلي مً كبل والسًه (Zupancic, 2015). 

ً والبلغاء املطحلت الهامت مً الخػلُم و  هي املسضػت الؼفؼطائُت ؤو مسضػت املفىٍط

وهي التي جيىن ؤغلى هُبت مً حُث طلبتها الصًً ًتراوح  ,Cordasco) 9321 (والخطاب

الػلىم والخطاب واملخامين  ىابغومنها ًخذطج ه ،ػىت ؤحُاها 20ػىت الى  90ػنهم ما بين 

ؼمى ؤػاجصة هصه املساضغ ملسن الطوماهُتوؤغلبهم ًلبحىن مً الشخلُاث املهمت في ا ، َو

Rhetors  ـبهها ًوىنه Cubberleyَو ألنها جيىن  ؛ ا حـبه الجامػاث مً حُث الخيٍى

 ألنها  ؛ ىكذالىاغ زضحت غلمُت في شلً ال الصي ٌػخبر مً ؤغلى Oratorالخطُب 
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 بطبُػت الخاٌ حؼهل غلى كاحبها السدٌى في مهىت املخاماة ومماضػت الؼُاػت

 (Cubberley, 2013) ٌلُا الػسًس مً املسن التي ظدطث باملساضغ مثلبوكس غطفذ ؿما  : فٍط

ىا ولبسة الىطي ومسًىت جبؼت  ومساوضوغCirta ومسًىت كؼىطُىت  Theveste كىٍض

Madauro وهصا ما ؤزط بـيل ؤو بأدط غلى ظهىض  (2092-2092،بىغطاضة) وغيرها مً املسن

غُت بطغذ في مجاالث مذخلفت ووان املؼطح مً بين اهخماماتها ولهصا  ،هذب محلُت ؤماَظ

 هحاٌو ؤن هبرظ ؤهم الشخلُاث التي هخبذ في املؼطح وبطغذ فُه. 

 همارج للشخصيات لامازيغية التي ألفت في املضرح 

 Terentius  Aferآفر ثورهتوش

لي جىضهدُىغ ؤفاض ؤو إلا  ن اػمه اليامل بِبلُىغؤجسٌ الىلىق   Publiusفٍط

Terentius Afer ولس بلططاحت ((Prete, 1961  ق.م  900 جىفي فيق.م، و  930في حسوز 

غ في الفترة اللسًمت، وغً  َػخبر مً ؤهم الـػطاء ومالفي املؼطحو ، في ػىت الثالزين ألاماَظ

 ًفطي طلم غليها الطومان كبائل إلا ؤ يغاؾ في هطاق اللبائل اللىبُت التهه ؤؤكىله ًحخمل 

Ifri  ـير ولصلً وؼب اػمه آلفطي ؤو إلا لي، َو سا في طفىلخه زم بُؼ ؤو جم هه وان غبؤفٍط

دص اػمه ؤهه ؤولصلً ًحخمل  Terentius Lucanus لى الؼِىاجىض جىضهدُىػلىواهىغبمىحه 

ت وحىز غبُس مػلمين في هفؽ الىكذ :وكس ؿاع في هصه الفترة ؤي ولصلً  ،الفترة الجمهىٍض

ولصلً  ،آفط مجتهسا ومخمىىا في الجاهب ألازبي و ألاػطىضي وفي السضاما وان جىضهدُىغ

خه ووان هابغا في الخإلُف املؼطحي خىحا هائال ولهصا جطن لىا مى ،ػطغان ما جحلل غلى حٍط

لى غاًت بق.م  900الؼىت و ألادطي ما بين  مؼطحُاث  هامت وان ٌؼطزها بين 00ًخمثل في 

ر وفاجه املخخمل 900  .(22ق.  ،9323، دمحم ؿفُم) ق.م جاٍض

ا"  هىيرا"  ، الخماة "Andriaوحؼمى املؼطحُاث التي هخبها جىضهخىغ واآلحي : "ؤهسٍض

hecyra"الخص ي "اًىىدىغ ، Eunuchus ،"فىضمي" Phormio املػصب لىفؼه "هُخىن ، 

مىىغ"  ، حُث حػخبر Adelphoeوالـلُلان "ؤزًلفى"  Heaton Timorumenosجُمىٍض

ا  هي ؤهسٍض ، وشلً جعامىا مؼ ق.م 900كام بػطهها في  Andriaاملؼطحُت ألاولى لخىضهخىغ ؤفٍط

ل، وه 90–2احخفاالث زًيُت مىػمُت جلام غازة غىس الطومان ما بين   ى ؤفٍط

ؼمى الػُس ؤًوا غىسهم بـ  Magna Materغلى ؿطف ألام الػظُمت  MegalensesLudi  َو

(Nancy. 2015). 
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لي هه اكخبؼها مً إلا بحُت  كوُت زضامُت ضوماوؼُت ًلاٌ حػالج املؼط  ، Menanderغٍط

يل هبير فيها، وألاهم في الللت مً السضاما بـ اليها حمالُت في الخػبير وحؼىبلىىه ؤهفى 

جه غالجذ كلت حب أل  نهاؤ  حس ؤبىاء الىبالء مً فخاة ؤحىبُت ضغم بكطاض ؤبُه غلى جعٍو

ؿػبُت باألولى وهي بِىما حػخبر املؼطحُت الثاهُت ؤكل   ( Harsh,1944)مً فخاة مً ؤزُيُت

 اق.م، وحػالج املؼطحُت ؤمىض  900عجاب الجمهىض الطوماوي في بساًت غطهها في بالتي لم جىل 

والتي لم  فُلىمُىت ابىت فُسًىغو  بين شخلُت بىفلُىغ ابً الدُىغ ظوحُت حللذ ما

هه وان مطجبطا بمىمؽ اػمها بادِؽ وغىسما غاب غً ظوحخه أل  ؛ ٌػاؿطها مػاؿطة ظوحُت

ً واهذ هي حامل وكس غازضث لب مىض ؤدطي حللذ ما بين ؤهلها و ؤِذ فُلىمُىت لـهٍط

 .( 2009،الجاص ي) املىمؽ والخماة

م املػخاز غىس جىضهدُىغ هما لم جحخىي غلى جمهُس لها بولىنها افخلطث   لى الدـٍى

prologue (Slater, 1988)  "بِىما املؼطحُت الثالثت والتي واهذ بػىىان "اًىىدىغ

Eunuchus ًفي ؤغماله وهالذ ؿهطة  هجر املؼطحُاث التي غطهها جىضهِخىغؤ، والتي حػخبر م

ؤًوا همً واػػت غىس حمهىضه بل وغطهذ ألهثر مً مطة في الُىم الىاحس غطهذ 

لؤالاحخفاالث السًيُت في   ق.م وكس جللى مؼاغساث  909مً  MegalensesLudi فٍط

ملابل هصا الػمل املمخاظ  ( Harsh,1944) وحشجُػاث مً كبل الػسًس مً الىبالء في ضوما

حس مً كبله في هصا املجاٌ وهي حياًت ضوماوؼُت ؤهه لم ًىل بهه هاٌ ميافإة مالُت ًلاٌ بحتى 

هه حؼلل بة غمل املؼخحُل ليي ٌغخلبها حتى وكؼ في حب فخا لها غؼىطي طبزضامُت ؤًوا 

الفىُت مً نها حمػذ بين الػسًس مً اللىاحم بلغطفتها وما يهمىا في املؼطحُت  بمالبؽ ؤدطي 

بهلىاوي ولصلً هالذ ؿهطة واػػت و ملاضغت بين الخص ي هلىان و مىػُلى وغطون ب

 .(2009،الجاص ي)

مىىغ" ؤما الػمل الطابؼ له والصي وان بػىىان املػصب لىفؼه "هُخىن و   جُمىٍض

 Heaton Timorumenos  مسة حُثُاتها مً الخُاة مؼخق.م  902وهي مؼطحُت كسمها في

حُث بطل املؼطحُت ؿابان جسادلذ كلم  ؛ مً الللم الغطامُت لم جذلفةنها  الُىمُت

كل ؿٍطف، ؤىما هُلُيُا وان غاؿلا لفخاة مً حبهما فيلُيُفىن وان غاؿلا ملىمؽ بِ

خسدل  حس الػبُس ًسعى ػيروغ ملؼاغستهما في مغامطجيهما، هما جحخىي الللت غلى ؤٍو

  منهاادخالف في طبُػت الػائلت التي ٌػِف فيها هال الـابين والظطوف املخُطت بيل 

 .(2009،غماض الجاص ي)
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ق.م ووان  909ؤما املؼطحُت الخامؼت والتي واهذ بػىىان فطمُىن، فهي ألادطي مثلذ في 

ا ػافط والسيهما  لها هجاح ؤًوا في وكتها وجحيي كلت املؼطحُت ؿابين وهما ؤهدُفىن و فسٍض

دُمت جسعى فىُىم  هدُفىن ؤضغاًت غبس ًسعى زًمُفىن، حػلم  وجطواهما في بابىت فليرة ٍو

، حاٌو الازىان اػخػماٌ ؿتى الخُل للخلٌى اوي غاظفت غُخاضة ًملىها ضحل زطي وغـم الث

ن ًذسع ؤكاضب مً الفلطاء واػخطاع ٌ اػخػمل حجت اللاهىن في ظواج ألاغلى الفخاجين ألاو 

لغاًت غىزة ؤبيهما حسار وجدؼاضع ألا  ماال لـطاء غاظفت الغُخاض ملًاملخىمت والثاوي لم ً

  (.2009)غماض الجاص ي، 

والتي  Adelphoeدىان الـلُلان ُت الؼازػت والتي واهذ بػىىان ألا بِىما املؼطح

ليهه كام باكخباػها مً مُىاهسض إلا ؤوا ًًطجر ؤ  ليها الىثير مً الػملبهاف ؤلىىه  ؛ غٍط

(Arnott, 1963.)  وؤسخُىىغ ٌػِف ِؼفُىن ً وهما هخٍحُث حػالج املؼطحُت كلت ؤدى

بُه زًمُا اللاضم بالٍطف و الثاوي في املسًىت مؼ غمه مُلُىن املدؼاهل وجطهع ؤألاٌو مؼ 

، وكس جم غطن نهجي الخُاة اللاضمت واملدؼاهلتًجاز ملاضهت بين باملؼطحُت غلى حُثُاث 

 ًمها كبل وفاجه وشلً و حػس آدط مؼطحُت كام جىضهِخىغ بخلس ،ق.م 900املؼطحُت في 

ؤو ما ٌػطف L. Aemiliuspaulus  باولىغ امُلُىغ حُاء وفاة لىهُىغب جإبُيُتفي 

ludifunebers  ىبالء في ضوما بخلسًم مؼطحُاث وجلام الاحخفالُت غلى ؿطف ألامىاث ال

ل مً كبل ػىُبُىن بلػاب امللاضغت حُث جم ؤو   للاء مؼطحُت جىضهدُىغ بطلب وجمٍى

 ماهؼُمىغ وفابُىغ Scipion Aemilianus (Lindsay, 1928) اًمُلُاهىغ

 .Fabius MaximusAemilianus  (Prete, 1961)اًمُلُاهىغ

 امللك ًوبا الثاوي 

امللً ًىبا م، بمسًىت ظاما امللىُت ؤبىه 22-م22في ق.م و جىفي  02ولس ًىبا ألاٌو حىالي 

ؤوادط الفترة  َػخبر ًىبا الثاوي ؤهم ملً هىمُسي مثلف غاكطو ، ألاٌو امللً الىىمُسي

ت في ضوما، وهى الصي وـ وجطبى في البالط الخاهم بطوما غىس ًىلُىغ كُلط الصي  إالجمهىٍض

ٌ ؤؤدصه بػس غسض  طاهُا التي جمبُه ًىبا ألاو س مً الىازي خ، وفي هصه الفترة واهذ مملىت مىٍض

الثاوي غؼطؽ زم هلب غليها ًىبا إُط ألاطلس ي جحذ بزاضة ؤهخىافُىػلى غاًت املخبالىبير 

بىدىغ و  ى  للب ملً غلى ول مملىت بىغىزحُث جحلل هصا ألادير غل 1ق. م 20مليا في 
                                                           

ق. م، اكخازه كُلط زم  20ًىبا الثاوي : و هى ابً امللً ًىبا ألاٌو و الصي جطبى في ضوما بػس وفاة ؤبُه في 1 
طاهُا ًىظط : ؤلى بو حػلم في ضوما  إجبىاه ؤهخافُىغ ؤغؼطؽ و وـ  ن جم حػُِىه مليا غلى مملىت مىٍض

Maraini (T.). (1999), Juba de Maurétanie et l'héritage antique.  Horizons Maghrébins - Le 
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 ٌ والصي ػمى فُما بػس غاكمخه  ( (Desanges, 1997الثاوي و حعءا مً ؤضاض ي الجُخى

ت  IoIؿطؿاٌ  مبراطىض دالكا لل إلى ًىلُىغ كُلط و بوؼبت  Ceasareaػابلا بلُلٍط

ر  –وان ًحمل اػم كُلط ؤهخافُىغ ؤغؼطؽ الصي   ق.م 0ؤغؼطؽ و شلً بخاٍض

Philibert, 1973)). 

ن ؤه في الطداء واملخُط ػاغسجه غلى اهخم امللً ًىبا الثاوي بحىم جطغطغه في ضوما وحُاج

ملىت هه جعوج مً امللىت ولُىباجطا ػُلُني ابىت ولُىباجطا الىبري ؤفاث هما اًيىن مخػسز الثل

لي كُلت الهخمائه إلا ؤحُث حمؼ بين زلافاث مخػسزة  ؛الؼابلتملط وظوحت ؤهطىهُىغ  فٍط

ت بحىم ظواحه إوضوماهُت لتربِخه و  لُت كالجه وحػلمه وملٍط  ؛ (2092-2092)بىغطاضة، غٍط

 جلً في مجاٌ الفىىن ؤاث ألازبُت والػلمُت والثلافُت و هم في الػسًس مً املالفػؤحُث 

ت ولصلً خلسًط والا والـػط ووان مثاال لل والخطاب كُم له جمثاٌ ؤحترام بمؼاهماجه الفىٍط

لُت ُيُت وإلا لى حاهب الالجبا اػخطاع حػلم الػسًس مً اللغاث عجابا به همبفي الُىهان  غٍط

فلس ؤلف كلت ألاػس الخلىز  هخاج املؼطحيؤما غً إلا و  ،تُوالبىهُلُت والػطبُت والخبـ

غي  ؛والتي حػخبر مً الترار املغاضبي حُث ًثير دمحم ؿفُم ؤنها ماظالذ مخساولت في الترار ألاماَظ

هما  )9323،22، دمحم ؿفُم( الؼمط مً الـخاء هترار ؿفىي في اللُالي بل الجساثمً ك

مؼطح للهم مػلم ؤولػل  ،اهخم ًىبا ألاٌو بدـُِس الىثير مً املػالم في مسًىت ؿطؿاٌ

 .(Leveau, 1979)ق. م  90–ق.م 20املسضج والصي ؿُس ما بين 

  Apulee Madaure أبوليوصاملادوري

غي الىىمُسي ؤبُلي الصي ولس بمساوضوؾ في حسوز  هطاغؤحىىب ػىق  2وهى ألاماَظ

 ، معج بين الىثير (22. ق ،9323،دمحم ؿفُم(  ؿفُمدمحم910م وجىفي في حسوز 920

 الفلؼفُت والؼفؼطائُتطهع الػلىم لى ؤزِىا مبلىم حُث حػلم في كططاحت زم جىلل مً الػ

ىلب زًىمفير وهى مىلب ضئِؽ بلسًت، هما وان والسه مً ؤغُان املسًىت حُث جللس مو 

 (2092-2091،بىغطاضة) Sesterces ػِؼترغ دُه زطوة هبيرة ملسضة بملُىويؤلى حاهب بوضر 

ألهه حمؼ  ؛وان ؤبىلي مً هباض املثلفين ومىػىغُاو ، مبلغ هبير مما ًبين زطاءه الفاحفوهى 

                                                                                                                                        
droit à la mémoire. (39), Place Jema' el Fna : Patrimoine Oral de l'Humanité. Héritage 

commun en Méditerranée. 43-61, 44.  
نها مطهع غلمي بامخُاظ ؤ، غطفذ م مسًىت ضوماهُت2كبحذ في اللطن ؤمسًىت مساوضوغ : مسًىت هىمُسًت زم  2

لُت مثلهم الشخلُاث إلا وىنها واهذ حاهىت أل  ؤبُلي والىحىي ماهؼُمىغ  ًىظط : وفاء بىغطاضة،  :فٍط
 .201.الخػلُم في بالز املغطب اللسًم، ق
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اء وحتى الجاهب الطبي وغلم  اهُاث وفيًز بين الىثير مً الػلىم مً فلؼفت وغلم فلً وٍض

ح وماضغ املخاماة والخطابت  غماله هثيرة في مذخلف الجىاهب لىً ما يهمىا ؤوحػس الدـٍط

حُث جطن مالفا هاما وهى ضواًت الخماض الصهبي  ؛ وما له غالكت باملؼطح الجاهب الطوائي

Métamorphoses  ر إلااو وؼاوي هخبذ بالالجُيُت غلى كٌى لصي ٌػس ؤٌو ضواًت في الخاٍض

فيها كلت  ، هخبها في فترة ؿبابه ًطويً هخاباٍوغـط  واحسجخيىن مً  الىثير مً الباحثين 

هه أل  ؛ طة وغاؾ بؼبب شلً في محً هثيرةلى حماض بفػل ػاحبؿاب ًسعى لىهُىغ جحٌى 

ت ؤاهخلل مً مالً آلدط كبل  هالذ و  (2092، دمحم الخبِب بـاضي )ن ٌػىز للىضجه البـٍط

جلام لُىمىا هصا الػطون املؼطحُت   وال جعاٌ ،هصه الطواًت اهخمام الىثير مً الباحثين

  .مؼخلهمت مً ضواًت ؤبُلي

 خاثمة 

غي ت مً  مىص الفترة اللسًمت املؼطح ػىاء غطف املجخمؼ ألاماَظ  حُث املازة ألازٍط

هم، فشخلُت وؼاوي املال ًعاٌ ؿاهسا غلى شلً الترار إلازبي الصي هخاج ألا ؤو مً حُث إلا 

لي الجىضهدُىغ إلا  لى ًىمىا هصا بل بغماله حػطن ؤق.م الظالذ  2صي غاؾ دالٌ اللطن فٍط

 ، هما غطفىا امللً ًىبا الثاوي الصي لم جطهع السضاػاث اللغاث جطحمذ للػسًس مًو 

، هما بطظث ديرىبير للمالفاث التي جطهها هصا ألا الىم ال غلى اهخماماجه باملؼطح بالطغم مً

ر جتباملازوضي وإٌو ضواًت  واًت ؤبىليؤًوا ض   ،رحم وجمثل في املؼاضح الػاملُتوؼاهُت في الخاٍض

غُتؤوولهم شخلُاث   ن جيىن ؤهثر حسًت ؤلم جحظ بىافط السضاػاث التي هخمنى  ماَظ

 في املؼخلبل. 

افيا  بيبليوغر

 الخُاة ألازبُت الطوماهُت ومؼاهمت ألافاضكت حىان(. –، حاهفي2092دمحم الخبِب ) ،بـاضي 

 .(20)، . مجلة عصور في بوػاؿها

الحياة الثلافية في املغرب اللذًم بين لاصالة وثأثير (.2092-2092)وفاء  ،بىغطاضة

افذة   ]مصهطة غير ميـىضة ملسمت لىُل ؿهازة املاحؼخير  .م436-ق. م  641الثلافات الو
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ر اللسًم، حامػت ؤزضاض[  .لىُل ؿهازة زهخىضاه الػلىم في الخاٍض
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