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هبيجة سيمو وحسن حافظي علوي (تنسيق وإرشاف). -  األندلس تاريخ 
واحلضارة  املجتمع  الثاين:  اجلزء  السيايس؛  التاريخ  األول:  اجلزء  وحضارة. 

(الرباط: منشورات مديرية الوثائق امللكية، 2018)،  324 و 576ص.
يف احلاجة إىل األندلس، أو التجربة اإلنسانية األندلسية التنويرية يف تدبري االختالف 
ونبد النظرة الضيقة القائمة عىل العرق أو الدين أو املذهب، ومواجهة التمثالت النمطية 
غايات  من  بعضا  كانت  تلک  اآلخر.  ذهنية  يف  االسالمي  العامل  بصورة  اليوم  املرتبطة 
امللكية  الوثائق  مديرية  منشورات  عن  الصادر  وحضارة  تاريخ  األندلس  كتاب  تأليف 
بالرباط سنة 2018، يف جملدين، خصص األول للتاريخ األندلس السيايس، وتم بسطه يف 

324 صفحة، والثاين لدراسة املجتمع واحلضارة  يف 576 صفحة. 

يف  إليها  ملحة  احلاجة  أصبحت  جادة  تركيبية  أعامل  ضمن  الكتاب  هذا  يندرج 
التجربة  حصيلة  تقديمه  من  أمهيته  ويكتيس  املعارصة،  املغربية  التارخيية  الدراسات 
استثامر  عرب  وذلک  واحلضارية.  والفكرية  واالجتامعية  السياسية  الناحية  من  األندلسية 
جتربة تسعة عرش باحثا من ختصصات خمتلفة، عملوا عىل استدعاء نتائج املنجز الوازن 
ثم  ومتنوع،  غني  وثائقي  رصيد  وتوظيف  األخرية،  العقود  خالل  األندلس  تاريخ  عن 
اإلرشاف  إدارة  قبل  من  شديد  حرص  مع  التحليل،  طرائق  وتنويع  السؤال  يف  التجديد 
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والتنسيق املكونة من هبيجة سيمو وحسن حافظي علوي عىل اعتامد األسلوب األكاديمي 
الرصف، واحلفاظ عىل االنسيابية املطلوبة يف نسق التحليل.

وينطلق هذا العمل من بحث يف مفهوم األندلس (21 - 42)؛ فيحفر يف أصل التسمية، 
وحيسم بالقول إنه بقدر االختالف الوارد يف أصل الكلمة، فإن ثمة إمجاع عىل أن املسلمني 
مع  إليها،  نفوذهم  امتد  التي  االيبريية  األرايض  جمموع  عىل  ”األندلس“  تسمية  أطلقوا 
استحضار التطور التارخيي هلذا النفود وللتسمية تبعا لذلک؛ فبعد أن كانت تشمل أغلب 
أرايض شبه اجلزيرة االيبريية يف عهد األمويني، تطور هذا املجال ليقترص يف األخري عىل 
عىل  إطالقها  إىل  األمر  انتهى  ثم  9هـ/15م،  القرن  خالل  غرناطة  بإقليم  اليوم  يسمى  ما 
جنوب إسبانيا احلالية. ومن جانب آخر، تساءل الكتاب عن املفهوم التارخيي لألندلس 
عند العرب واإلسبان، وذلک بغرض اإلجابة عن سؤال حموري حول ما إذا كان تاريخ 
األندلس تارخيا للعرب واملسلمني أم تارخيا لإلسبان دون غريهم، أم تارخيا مشرتكا ال 
يقيص طرفا ما يف صناعته؟ وبعد استحضار مرجعيات كل رؤية حتليلية عىل حدة، انترص 
إسبان  لباحثني  العلمية  واملجهودات  العربية،“  الدراسات  ”مدرسة  مركز  لفكرة  العمل 

وعرب، والتي عززت أطروحة اإلرث املشرتک الذي ال حيق ألي أحد احتكاره.
زمن  مع  البداية  فكانت  السيايس،  األندلس  لتاريخ  صفحاته  األول  املجلد  يفتح 
الفتح  هذا  مراحل  خمتلف  العمل  وتتبع  الوالة“ (45 - 70)؛  عرص  إىل  اإلسالمي  ”الفتح 
الفاحتني  بني  العالقة  ورصد  به،  أحلق  الذي  التشويه  من  بعضا  عنه  وأزاح  ودواعيه، 
دعائم  إرساء  يف  ومتثلت  هؤالء،  هبا  اضطلع   أخر أدوار  إىل  منبها  املحليني،  والسكان 
وفلح األرض وتعريب  املساجد وسک العملة  جديدة من خالل بناء  حضارة إسالمية 
التبعية  مرحلة  إىل  هذا  الرتكيبي  العمل  خالصات  يف  فيحيل  الوالة،  عرص  أما  األسامء. 
اإلدارية والسياسية لوالية األندلس ملركز اخلالفة يف دمشق. وعىل الرغم مما خيم عىل هذه 
الفرتة من حروب أهلية وهشاشة يف االستقرار، فقد مثلت أيضا ”فرتة انتقالية فاصلة بني 
 مرحلة هيمن عليها الطابع العسكري واملواجهة من أجل السيطرة عىل املجال، وأخر
ممهدة لالستقرار والبناء وترسيخ الطابع السيايس يف ارتباط إداري وثيق مع دار اخلالفة 

بدمشق (59).“ 
يبتدأ تاريخ ”األندلس يف عرص اإلمارة“ (73 - 112)، بوصول عبد الرمحان الداخل 
اإلسالمي.  باملرشق  اخلالفة  دار  عن  مستقل  مركزي  حكم  أول  وتأسيس  األندلس  إىل 
للهوية  األوىل  املالمح  أعطى  الذي  العهد  هذا  عىل  كاشفة  أضواء  الكتاب  سلط  وقد 
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األندلسية، فرصد اخلطوط العامة لتشكل اإلمارة األموية، وأهم اآلليات املعتمدة لبناء 
املؤسسات وحتقيق الوحدة السياسية، وأدوار احلكام يف حتقيق االستقرار والقضاء عىل 
بؤر التوتر الكثرية، إىل جانب االستمرار يف الدفاع عن حدود الدولة، دون إغفال اجلانب 
يف  أسهمت  التي  التحوالت  جممل  بإبراز  املرحلة  هذه  وأهنى  والسلمي.  الديبلومايس 
الطابع  ذات  الثورات  جانب  إىل  التجزئة  مشاهد  وعودة  املركزية  الوحدة  هذه  اختالل 

االجتامعي، والتي أفضت إىل هناية عرص اإلمارة.
ثم جاء عهد ”أيام اجلامعة“ أو ”عرص اخلالفة باألندلس“ (115 - 137)، وهو العهد 
وفيه،  الكتاب.  مؤلفي  بتعبري  احلضارية  والرفعة  والعسكرية  السياسية  بالقوة  املوسوم 
أسس  حيث  املتوسط؛  للبحر  الغريب  احلوض  يف  األندلس  مكانة  تعززت  هؤالء،  يقول 
املاملک  من  اجلزية  لت  حتصّ أن  القوة  من  بلغت  موحدة  قوية  لسلطة  األمويون  اخللفاء 
املغرب  يف  وتدخلت  املسيحية،  األمم  من  السفراء  عليها  ووفد  املجاورة،  النرصانية 
الفورة  يف  متثل  العهد،  هذا  ميز  ما  أهم  أن  عىل  الفاطمية.  اخلالفة  مع  الرصاع  إطار  يف 
حارضة  وظلت  االنسانية،  منها  واستفادت  األندلس،  تاريخ  بصمت  التي  احلضارية 
حتى بعد االهنيار الذي مس رصح اخلالفة. أي خالل املرحلة احلرجة املعروفة بـ ”عرص 
الطوائف“ (141 - 172)، والذي انقسمت فيه األندلس إىل نحو 26 إمارة. وبقدر ما سجل 
هذا العمل رصاعات هؤالء األمراء فيام بينهم، وتنامي املد املسيحي نتيجة لذلک، فإنه 
حرص أيضا عىل مراجعة األحكام التي محَّلت أمراء الطوائف مسؤولية ما حدث، معتربا 
يف  الحت  التي  املسيحي  التفوق  ر  نُذُ ظل  يف  املتاح  البديل  كان  إلمارات  تأسيسهم  أن 
الفنون  ميادين  يف  عطاءا  الفرتات  أزهى  من  كان  الطوائف  عرص  أن  سجل  مثلام  األفق، 

واألدب والعلوم.
 النصار شوكة  اشتداد  أن  فيسجل  املتسارع،  األحداث  تطور  الكتاب  ويتابع 
والفقهاء  أمرائها  بعض  إمجاع  مسألة  من  عجل  قد  الطوائف  إمارات  استسالم  وبداية 
يف  رشعيتهم  يقوي  عام  وبحثا   .(209 - 175) بـاملرابطني  االستنجاد  عىل  الناس  وعامة 
وقبل  املسلمني،  نرصة  يف  ورغبة  للمتوسط،  الغريب  احلوض  يف  مكانتهم  ويدعم  احلكم 
الرهانات  أمهية  إغفال  دون  االسرتاتيجية،  ألمهيته  البوغاز  عىل  القبضة  إحكام  ذلک 
من  ومتكنوا  األندلس،  يف  بجيوشهم  املرابطون  تدخل  الكتاب،  إليها  يرش  مل  التي  املادية 
وقف الزحف املسيحي، وأهنوا حكم ملوک الطوائف فوحدوا األندلس حتت رايتهم، 
النرصاين،  الزحف  ووقف  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  متميز  نموذج  تقديم  استطاعوا  كام 
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هناک،  وجودهم  تلقاها  كثرية  رضبات  أن  غري  باألندلس.  العام  الشأن  تدبري  يف  وكذا 
املوحدون (213 - 235)  ورث  وقد  احلضور.  هذا  بإهناء  وعجلت  منها،  كثري  يف  أسهموا 
لكن  دوة،  العُ حلكم  إخضاعها  يف  واستمروا  األندلس،  عن  الدفاع  مهمة  املرابطني  عن 
عىل  برتكيزهم  ذلک  الكتاب  ففرس  املطلوب،   املستو إىل  ترق  مل  العسكرية  تدخالهتم 
لألندلس  واستعامهلم  املوحدين  األمراء  بني  الرصاع  واحتدام  بإفريقية،  الرشقية  اجلبهة 
يف هذا الرصاع. وعىل الرغم من اجلهود املبذولة يف هذا الشأن، فقد انتهى األمر هبزيمة 
فيها،  املوحدي  الوجود  اهنار  بعدها  إذ  األندلس،“  هالک  يف  ”سببا  كانت  التي  العقاب 

وتصاعدت وثرية حروب االسرتداد، ثم حدث أن تأسس كيان بني األمحر يف غرناطة.
 “الصغر ”األندلس  مملكة  فضل  إغفال  يمكن  ال  بأنه  الكتاب  مؤلفو  ويقر 
رغم  متقدة  األندلسية  احلضارة  شعلة  عىل  احلفاظ  يف   (255 - 239) النرصية  غرناطة  أو 
األجواء السياسية املضطربة وانقالب موازين القو لصالح املسيحيني. كام يرصون عىل 
رضورة االنتباه لدور بني مرين (259 - 324) يف دعم هذه الشعلة، إما بشكل مبارش عرب 
احلمالت العسكرية التي قادها هؤالء، أو عرب خطة ”الغزاة“ التي استمرت يف احلضور 
باألندلس طيلة هذه املرحلة. غري أن الظروف العامة يف احلوض الغريب للبحر املتوسط 
أدخلت األندلس يف مسلسل طويل من االحتضار، انشغل فيه أهل العدوة بوصول أوىل 
املسلمني  معاقل  آخر  غرناطة  بسقوط  األمر  وانتهى  شواطئهم،  إىل  املسيحية  الرضبات 

سنة 897هـ/1492م.
لعرض  املجال  الكتاب  هذا  من  األول  اجلزء  من  األخرية  الصفحات  وتفسح 
واملتمثلة  غرناطة؛  سقوط  بعد  ما  األندليس  املجتمع  مست  التي  اجلوهرية  التحوالت 
 ،النصار كنف  يف  العيش  إىل  هناک  واليهود  املسلمني  من  تبقى  ما  اضطرار  يف  أساسا 
املرشق،  أو  املغارب  نحو  وفرارهم  هجراهتم  تواتر  يف  والتنكيل  االضطهاد  فأسهم 
وإرصار بعض من بقي منهم عىل التمسک بمعتقداهتم. وقد توقف الكتاب عند التباين 
احلاصل بني مواقف احلكام املسيحيني الذين سمحوا هلؤالء باحلفاظ عىل خصوصيتهم، 
لصالح  التعايش  مساعي  وعرقلت  التفتيش  حماكم  أنشأت  التي  الكنيسة  موقف  وبني 

االضطهاد أو الفرار أو القبول برشوطها القهرية.
املجتمع  قضايا  مالمسة  إىل  اجلادة  الرتكيبية  املحاولة  هذه  من  الثاين  اجلزء  وينتقل 
تسمع  إذ  االجتاه؛  هذا  يف  املنجز  املجهود  أمهية  يستجيل  أن  للقارئ  ويمكن  واحلضارة. 
املعطيات املقدمة بالتعرف عىل جممل سامت التجربة احلضارية األندلسية الفريدة بتنوعها 
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املتميز. ويف هذا االجتاه، يؤكد منسقا العمل عىل سمة التسامح والتعايش التي بصمت 
تبني  ويمكن  املسيحية.  ودار  االسالم  دار  بني  املواجهة  أمد  طول  رغم  األندلس  تاريخ 
بعض من ذلک يف طبيعة املجتمع األندليس (15 - 108) املتسم بتساكن عنارص إثنية خمتلفة 
وأدوارها  املكونات  هبذه  تفصييل  تعريف  الكتاب  ويف  وثقافيا،  ولغويا  وعقائديا  عرقيا 
أو  الصقالبة،  أو  املولدين،  أو  األمازيغ،  أو  بالعرب،  األمر  تعلق  سواء  وإسهاماهتا، 
الزنوج، أو أهل العهد والذمة. وقد حرصت هيئة التأليف عىل تأكيد خاصية التعايش 
الفريدة التي ميزت تساكن هذه املكونات، مع تركيزها عىل التسامح الديني الذي وسم 

أوضاع اليهود ثم النصار باألندلس إلثبات فرادة هذه التجربة.
األندليس؛  املجتمع  تراتبية  عن  مهمة  معطيات  لف  املؤَ يوفر  سبق،  ما  عىل  وعالوة 
معتمدا يف ذلک عىل تصنيف هرمي جيعل طبقة اخلاصة يف قمة اهلرم، وتتألف من حمتكري 
السلطة والنفوذ واجلاه والثروة، ويصنف العامة يف قاعدة اهلرم، مع عرض ألوضاعها 
بوجه عام. ويف وسط اهلرم، حديث عن طبقة متوسطة ظل تأثريها ضعيفا يف املجتمع، 
لف عىل األرسة األندلسية  وغاب عنها الوعي بأمهية موقعها. وفضال عن ذلک، انفتح املؤَ
ومكوناهتا، وقدم تفاصيل مهمة عن املرأة األندلسية وأدوارها الفاعلة. وختم هذا املحور 
بحديث عن جوانب من احلياة االجتامعية؛ وفيه تعريف بأساليب العيش وأنامط احلياة 
هذا  يف  نسجل  أن  املهم  ومن  وغريها.  وأعياد  واحتفاالت  ولباس  غذاء  من  األندلسية 
وكان  وثبات،  سكونية  يف  غريها  دون  قدمت  املحور  هذا  معطيات  من  كثريا  أن  الباب 
امتداد قرون هذه  من املمكن إخضاعها للتحليل وفق متغريات املجتمع األندليس عىل 

التجربة.
جممل   ،(144 - 111) األندليس“  بـ”االقتصاد  اخلاص  املحور  يف  الكتاب  ويرصد 
من  مكنهم  ما  وهو  الفالحة،  من  اإلجيايب  األندلس  أهل  موقف  يف  املتحكمة  العوامل 
وفرت  التي  التارخيية  اجلغرافيا  يف  ذلک  وجيمل  الفالحية“؛  بـ”الثورة  سمي  ما  حتقيق 
البنية  ثم  للمجتمع.  البرشي  الرتكيب  وتنوع  ومائية،  ومناخية  تضاريسية  مؤهالت 
العقارية التي اعتربت قاعدة مادية لتطوير أنظمة االستغالل الزراعي، ونوع الرضائب، 
وخضوع األرض إلعادة التشكل املستمر عرب تاريخ األندلس، إىل جانب البنية الفكرية 
أما  باألندلس.  وتدبريه  الفالحي  للمجال  املركزية  السلطة  تنظيم  فعالية  ثم  املساعدة، 
والتقنية  والبرشية  الطبيعية  املؤهالت  تداخل  عىل  اآلخر  هو  فارتكز  احلريف،  النشاط 
والتنظيمية، التي شكلت نسقا بنيويا أسفر عن تنوع إنتاجه يف جمموع املجال األندليس. 
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وباملقابل، ضم الكتاب ما يثبت أن األندلس جسدت قوة جتارية مهمة يف البحر األبيض 
هذا النشاط أو ضعفه  مالحظة أساسية تثملت يف ارتباط قوة  املتوسط بشكل عام، مع 

بالعامل السيايس والوضع األمني الداخيل واخلارجي بشكل عام.
األندلسية  والثقافية  الدينية  التجربة  عرض  إىل  هذا  بعد  التأليف  هيئة  وتنتقل 
املجاالت،  خمتلف  يف  مهمة  ثقافية  بحركة  متيزت  األندلس  أن  فتؤكد   ،(214 - 147)
ورصدت ازدهار الدراسات القرآنية واحلديثية بمختلف علومها، ومسار تطور املذهب 
املالكي، ثم اجتاهات الفكر العقدي السائدة يف األندلس، ويف كل ذلک ما يعكس قيمة 
اإلبداع الذي اتسم به العقل املسلم يف إنتاج املعرفة املرتبطة بالرشيعة وتوظيفها لتأطري 
هذه  من  اليهود  حظ  لتبيان  عنايتها  وجهت   ،أخر زاوية  ومن  وحدهتا.  وحفظ  األمة 
واللغة  املعارف  تطور  يف  األندلسية  الثقافة  ودور  إنتاجها،  يف  الفعال  وإسهامهم  الثقافة 

العربية، وكذا دور اليهود يف نقل املعارف العربية اإلسالمية إىل الغرب.
الكتاب  أوىف   ،(311 - 281) التجريبية  والعلوم   (277 - 245) الفلسفة  جمال  ويف 
والفلک  والطب  الرياضيات  وعلوم  الفلسفة  به  حظيت  ما  إبراز  يف  حقهم  األندلسيني 
هذه  يف  التأليف  كثرة  يف  ذلک  وجتىل  هؤالء.  عند  ومتفرد  خاص  اهتامم  من  والفالحة 
إحداث  يف  أسهم  مما  العلوم،  تلک  يف  القديم  الرتاث  ترمجة  عمليات  وازدهار  امليادين، 
يف  األندلسيني  إسهام  عن  ويكشف  التجريبية،  والعلوم  الفلسفة  جمال  يف  نظري  تراكم 
إغناء الفكر العلمي اإلنساين. أما يف جمال العلوم اإلنسانية (315 -  362)، فقد أثبت الكتاب 
رسوخ قدم األندلسيني يف علم التاريخ، وتتبع تطور املعرفة التارخيية األندلسية من زمن 
الرواد األوائل إىل عهد ابن اخلطيب، مع رصد تنوع أنامط التأليف التارخيي لد هؤالء. 
وفضال عن التاريخ، سجل الكتاب نبوغ األندلسيني يف جمال اجلغرافية وإسهامهم املتميز 

يف تطوير املعرفة اجلغرافية.
ويف القسم اخلاص باحلياة األدبية (365 - 425)، أفرد الكتاب صفحات كثرية للتجربة 
األندلسية يف جمال اإلبداع األديب، ورصد إسهام األدباء والشعراء األندلسيني يف صناعة 
الدوق األندليس، وجتاوهبم مع واقع جمتمعهم وانشغاالته وأفراحه وأتراحه. ومن خالل 
األندليس  املجتمع  بصم  الذي  االنساين  والبعد  التسامح  ذلک  استجالء  يمكن  أعامهلم، 
ملكانة  العربية  اللغة  تبوء  العمل  رصد  االجتاه،  ذات  ويف  الوسطى.“  ”العصور  طيلة 
ذلک،  لتأكيد  املعتمدة  األدلة  ومن  األندليس،  واألديب  العلمي  اإلنتاج  جمال  يف  متميزة 
إقبال املسيحيني عىل قراءة الكتب العلمية باللغة العربية أكثر من غريها، وانفتاحهم عىل 
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االنتاج األديب األندليس تأثرا وحماكاة. ومل يغفل الكتاب احلديث عن املوسيقى األندلسية 
املوسيقية  املعارف  لتالقح  أمثل  فضاء  شكلت  األندلس  بالد  أن  فأثبت   ،(463 - 429)
ومتازج املامرسات الغنائية وما ارتبط هبا من أدوات ووسائل، فكان من نتائج ذلک أن 
إبداعها وتطورها  يف  جمال املوسيقى أسهم  يف  وجمددة  أصيلة  أندلسية  شخصية  تبلورت 

تنوع العنارص املكونة للمجتمع األندليس وثراء ثقافاهتا األصلية.
األندلسية  اخلطوط  أنواع  عن  األول  بفصلني؛  حماوره  الضخم  العمل  هذا  وخيتم 
األندلس،  يف  وتبيئتها  املعروفة  العربية  اخلطوط  لتطور  تفصييل  جرد  وفيه   ،(491 - 467)
وحديث عن متيز األندلس بخط أضحى من أشهر اخلطوط العربية. أما الثاين، فخصص 
للخط والعامرة باألندلس (495 - 536)، ويربز حرص األندلسيني عىل إبراز مظاهر اهلوية 
العربية اإلسالمية يف املساجد والقصور واملباين املدنية. حيث متكن املسلمون من بصم 

األندلس بمالمح متميزة ال تزال شاهدة عىل إسهامهم احلضاري إىل اليوم.
وإمجاال، فإننا أمام حصيلة تركيبية وموسوعة بنفس علمي وأكاديمي جاد لتاريخ 
والعمراين،  والديني  والثقايف  والفكري  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  األندلس، 
الغرب  وتاريخ  ختصيصا  األندلس  تاريخ  يف  للباحثني  نوعية  إضافة  متثل  أهنا  شک  ال 
اإلسالمي عموما. واستحق القائمون عىل الفكرة واإلنجاز الشكر اجلزيل عىل املجهود 

واالجتهاد.
محيد تيتاو

جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا بفاس
 


