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مراجعة كتاب" :هويات ُمسائلة  :التعايش والرصاعات املابني دينية يف املتوسط (من القرن
41م إىل القرن 41م)
Book Review: 'identities accountability: coexistence and religious conflicts
Almabin on average (from the 14th century AD to 18th century AD

تاريخ االستالم :

تاريخ القبول:

/ /

/ /

"فوقات ذؿُدائؾة :ذاؾتعاقش ذواؾصراعات ذاطابني ذدقـقة ذيف ذاطتودط ذ(ؿن ذاؾؼرن ذ48م ذإىل ذاؾؼرنذ
<4م)"،ذفوذعـوانذاؾؽتابذاؾذيذصدرذعنذجاؿعةذبؾـدقة ذيفذربقعذدـةذ ،614:ذواؾذي ذضمّذ
أعؿالذاطؤمترذاؾدوؾيذاؾذيذعُؼدذخاللذذفرذؿايذؿنذدـةذ،6149ذوؼدذمجعذفذهذاألعؿالذوؼدّمذ
هلاذاألداتذةذبورخاذػراـؽو،ذبروـوذبوؿارا،ذؿاـوالذؾوؿاس،ذبربراذروقث .ذ
ذذذحياول ذفذا ذاؾؽتاب ذدرادة ذبـاء ذاهلوقة ذوتطورفا ذيف ذاجملتؿعات ذاطُتودطقة ،ذواؾعالؼات ذاؾيتذ
سؿعذؿُ ختؾفذاهلوقاتذاطؽوـةذهلذهذاطُجتؿعات،ذؿنذتعاقشذوصراعات،ذاـدؿاجذأوذإدؿاجذؼدريذ
يفذاطتودط،ذؿنذاؾؼرنذاؾرابعذعشرذإىلذاؾؼرنذاؾثاؿنذعشر .ذ
ذذذذفدفذاؾباحثنيذيفذفذاذاؾعؿلذؽانذخصوصًاذدرادةذؽقفذتُبـىذاهلوقةذيفذعالؼةذباآلخر،ذأيذ
أنذاهلوقةذفيذيفذاألداسذوعيذذبؿوعةذؿُعقـةذبإختالػفاذاؾثؼايف،ذاؾدقينذواالجتؿاعي ،...ذعنذ
اشؿاعات ذاألخرى ذاطؽوـة ذؾؾؿجتؿع ،ذمبعـى ذأنذاالختالف ذفو ذأداس ذتشؽل ذاهلوقة ،ذؾؽن ذؿعذ
اإلذارةذإىلذأنذفذاذاالختالف ذؽؿاذميؽنذأنذقؽونذربقعقًا،ذتشؽلذعربذاؾزؿن،ذميؽنذأنذقؽونذ
ؽذؾكذؿُص طـعًاذأوذؼدذدافمذيفذتشؽؾهذبعضذاألػرادذ(رجالذاؾدقن،ذاؾدقادقون،ذاطثؼػون)...ذأوذ
اؾدوؾة ذاؾيت ذؼد ذتؾعبُ ذ دقادتفا ذاإلؼصائقة ذأو ذاإلدؿاجقة ذاؾؼدرقة ذدورًا ذربورقًا ذيف ذوعي ذمجاعةذ
ؿُعقـةذبتؿقزذفوقتفا .ذ
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ذذذذحاولذاؾباحثونذاطشارؽونذيفذؽتابذ"فوقاتذؿُدائؾة"ذؿُعاشةذؿُختؾفذاؾؼضاقاذاؾيتذذؽرـافاذ
دابؼًاذؿنذخاللذؿُؼارباتذوزواقاذؿُختؾػة،ذػإفتمذاؾبعضذباطدائلذاؾدقادقة،ذاالجتؿاعقةذواؾدقـقة،ذذذذذ
يفذحنيذؼامذآخرونذبدراداتذجفوقةذؿُتعؾؼةذببعضذاشؿاعاتذواطـارقذاإلدباـقة .ذؽؿا ذخصصذ
بعضذاؾباحثنيذدراداتفمذؾؾبحثذيفذؿوضوعذاهلوقةذؿنذخاللذؽتاباتذمجاعةذبعقـفا،ذؽؿاذفوذ
اؾشأن ذباؾـدبة ذؾؾؿورقدؽقني ،ذأو ذؽتابات ذمجاعات ذاألغؾبقة ذؽاطدقحقني ذاؾؼدؿاء ،ذيف ذحني ذمتذ
دبصقصذاؾبابذاؾرابعذواألخريذطوضوعذحضورذاهلوقةذيفذاألعؿالذاؾػـقة .ذ
ذُـالحظُذباؾـدبةذؾؾبابذاألولذاالفتؿام ذخصوصًاذحبضورذاؾؽوـػاردوسذواطورقدؽقنيذعؾىذاألراضيذ
اإلقطاؾقة،ذؽعؿلذدقدقؾقاذرادكذاؾيتذعاشت ذحضورذوإدؿاجذاؾؽوـػاردوسذيفذاطُجتؿعذاؾصؼؾي،ذ
أوذعؿلذبروـوذبوؿاراذداػقـوذاؾذيذحبثذيفذحضورذاطورقدؽقنيذاؾبؾـدقنيذبإقطاؾقاذخاللذاؾؼرنذ
اؾدابع ذعشر ،ذػؼدم ذؾؾؼارئ ذاؾعدقد ذؿن ذاطُعطقات ذاشدقدة ذواؾوثائق ذاؾـادرة ذاؾيت ذوجدفا ذيفذ
األرذقػاتذاإلقطاؾقة .ذ
ذذذافتم ذاؾباحثون ذيف ذفذا ذاؾباب ذ"باطُفتدقن" ذيف ذاؾبحر ذاألبقض ذاطتودط ذخالل ذاؾػرتة ذاصدقثة،ذ
وأقضًاذمباذميؽنذتدؿقتهذ"اهلوقاتذاطدحوؼة"،ذؽبحثذػالـتقـاذأودراـيذحولذوجودذاألوروبقنيذ
باألراضي ذ اإلدالؿقة ،ذوصعوبة ذرباػظتفم ذعؾى ذدقاـتفم ذاطدقحقة ،ذأو ذحبث ذؾوقس ذػاي ذؽاـتوذ
حولذؿصريذدؽانذوفرانذؿنذاطُدؾؿنيذبعدذأنذدقطرذعؾىذاطدقـةذاإلدبانذدـةذ .4;76ذ
ذذذذ يفذاؾبابذاؾثاـيذؼدّمذؾـاذاؾباحثونذدراداتذجفوقةذحولذاهلوقةذاطورقدؽقةذمبـارقذإدباـقةذ
زبتؾػة،ذػؿثالًذافتمذخاػقريذفـراـداثذرواـوذببـاءذفذهذاهلوقةذجبفةذخقػارتذ،Xivertذودرسذ
دارجيذدقؾػقدرتذباراتذؿنذخاللذدػاترذاؾدقونذعالؼةذاطدقحقنيذاؾؼدؿاءذباطورقدؽقنيذيفذجفةذ
ؽودـتاقـاذ ،Cocentainaذيفذحنيذؼدؿتذؿارقا ذؾوقداذثوراـقا ذدرادةذررقػةذحولذاؾصُورذاؾيتذ
ذؽؾتفاذمجاعةذاطدقحقنيذاؾؼدؿاءذحولذؽتاباتذاطورقدؽقني،ذحقثذربطتفاذدائؿًاذمبحاوؾةذفذهذ
اشؿاعةذإخػاءذثرواتفا،ذثمذتدوقنذؽقػقةذاؾوصولذإؾقفاذباؾعربقةذأوذاألضاؿقدقة،ذؿنذفـاذوؽؿاذ
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تُب نيذاطُؤؾػةذذاعذيفذجفةذبؾـدقةذاؾبحثذعنذؽـوزذاطورقدؽقنيذوؿُحاوؾةذاؾوصولذطنذميؽـهُذأنذ
قؼرأذؽتاباتفم .ذ
ذذذذذأؿا ذيف ذاؾباب ذاؾثاؾث ذػؼد ذحاول ذاؾباحثون ذزؾقل ذاهلوقة ذاطورقدؽقة ذؿن ذخالل ذؽتاباتذ
أـتجتفا ذ اشؿاعةذـػدفا،ذؽاؾبحثذاهلامذؾألدتاذذؾوقسذبرـباهذبوـسذاؾذيذاعتؿدذذبؿوعةذؿنذ
اؾـصوصذاطورقدؽقة،ذأوذذفاداتذفؤالءذأؿامذرباؽمذاؾتػتقش ،ذؿُبقـًاذتعؼقداتذاؾبحثذيفذاهلوقةذ
اطورقدؽقة،ذؿؤؽدًاذيفذخامتةذحبثهذعؾىذأنذزدقدذاطدقحقنيذاؾؼدؿاءذؾتؿقزفمذعنذاطورقدؽقني،ذ
ؽانذقتمذؿنذخاللذاؾعباداتذاؾؽاثوؾقؽقة،ذوذبؿوعةذؿنذاؾعاداتذاؾيتذجعؾفاذاطدقحقونذرؽقزةًذ
هلوقتفم،ذذؽأؽلذصمذاضـزقرذوذربذاضؿر،...ذيفذحنيذذؽّلذاطورقدؽقونذفوقتفمذعؾىذأداسذ
االختالفذؿعذفذهذاؾعادات .ذ
ذذذذذيفذـػسذاإلرارذتُؼدمذؾـاذباربرا ذروقث ذخباراـو ذدرادةذحولذؿُحاوؾةذاطورقدؽقنيذاألراغوـقنيذ
احملاػظة ذعؾى ذفوقتفم ،ذواجملفودات ذاؾيت ذؽان ذقؼوم ذبفا ذؼادة ذاشؿاعة ذوػؼفائفا ذؾتحؼقق ذفذاذ
اهلدف،ذحقثُذتالحظذحضورذفذاذاهلاجسذبصػةذواضحةذيفذؿُؤؾفذ"اؾتػدري"ذطاـثقؾوذديذأرػاؾوذ
،Marcelo de Arévaloذػؼدذؽانذاطورقدؽقونذحياوؾونذاطُحاػظةذعؾىذفوقتفمذيفذودطذ
ؿدقحيذؿعادي،ذقعؿلذؿنذخاللذمحالتذاؾتبشريذوؼراراتذرباؽمذاؾتػتقشذعؾىذاؾؼضاءذعؾىذفذهذ
اهلوقة ،ذؿُربزةًذأنذاؾؽتاباتذاطورقدؽقةذفيذاؾيتذحاػظتذعؾىذاهلوقةذاطورقدؽقةذؿنذاؾضقاعذرقؾةذ
اؾؼرنذاؾدادسذعشرذوحتىذؼرارذرردذاطورقدؽقنيذاألراغوـقنيذيفذذفرذأػرقلذؿنذدـةذ .4:41ذ
ذذذذيفذاؾبابذاؾرابعذواألخريذؼدمذؾـاذاطؤؾػونذدراداتذررقػة،ذحاوؾواذؿنذخالهلاذادتؼراءذوزؾقلذ
ؿوضوع ذاهلوقة ذوتػرعاتفا ذؿن ذخالل ذاألعؿال ذاؾػـقة ذاؾيت ذتعود ذيف ذؿُعظم ذاألحقان ذإىل ذاؾػرتتنيذ
اؾودقطة ذواصدقثة ،ذػباؾـدبة ذؾؾػرتة ذاألوىل ذميؽن ذأن ذـذؽر ذحبث ذأؿقادو ذدارا ذدقدػقؾقس ذاؾذيذ
حؾل ذػقه ذذبؿوعة ذؿن ذاألعؿال ذاؾػـقة ذواؾؾوحات ذاطوجودة ذيف ذؿتحف ذاؾػـون ذاشؿقؾة ذمبدقـةذ
بؾـدقة،ذواؾيتذتتعؾقذبعؿؾقاتذاؾتعؿقد،ذأوذحبثذؿارقا ذبورمتان ذاؾيتذدردتذعددًاذؿنذاؾردومذ
حولذتعؿقدذاؾقفودذواطُدؾؿنيذيفذإدباـقاذخاللذاؾؼرنذاضاؿسذعشر .ذ
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ذذذذباؾـدبةذؾؾػرتةذاصدقثةذػقؿؽنذأنذـذؽرذدرادةذػرـاـدو ذؿارقاس ذحولذاإلذؽاؾقاتذاؾيتذؽانذ
قتعرضذهلاذاؾػـاـونذؿنذاؾؽوـػاردوسذيفذاؾعصرذاؾذفيب.ذأقضًاذحولذـػسذاؾػرتةذردذاؾبحثذ
اهلامذؾبورخاذػراـؽوذقوبقسذحولذرؤقةذاطدقحقنيذاؾؼدؿاءذؾؾؿورقدؽقنيذؿنذخاللذاألعؿالذاؾػـقة،ذ
حقثُ ذررح ذاطؤؾف ذ اؾعدقدذؿنذاإلذؽاؾقات ،ذوؼارن ذبنيذ"اؾصورة ذاؾرمسقة" ،ذ"اؾصورة ذاألدبقة"،ذ
"اؾصورة ذاطرئقة ذأو ذاؾػـقة" ذاؾيت ذرُمست ذؾؾؿورقدؽقني ،ذؿُؤؽدًا ذأن ذصورة ذاطورقدؽي ذوإن ذتطورتذ
خاللذاؾؼرنذاؾدادسذعشرذوبداقةذاؾؼرنذاؾدابعذعشرذسبوذاؾدؾبقةذيفذاؾوثائقذاؾرمسقةذاإلدباـقةذ
ويفذاؾؽتاباتذاألدبقةذواإلخبارقة،ذػإـفاذيفذاألعؿالذاؾػـقةذملذتدؾكذـػسذاالساه،ذبلذفيذؽؿاذ
قعربذعـفاذبؼقتذ"صورةذصاؿتة"ذأوذصورةذؿُحاقدة،ذالذقُؿؽنذاصؽمذعؾقفاذباؾدؾبقةذأوذاإلجيابقة .ذ
ذذذذذإمجاالً ذميؽنذاؾؼول ذأن ذأفؿقة ذفذا ذاؾؽتاب ذال ذتتأتى ذػؼطذؿن ذتـوع ذاؾزواقاذاؾيت ذعوجل ذؿـفاذ
ؿوضوع ذاهلوقة ذيف ذاطتودط ذخالل ذـفاقة ذاؾػرتة ذاؾودقطة ذواؾػرتة ذاصدقثة ،ذبل ذؽذؾك ذؿن ذاؾؼقؿةذ
اهلاؿة ذؾؾدرادات ذاؾيت ذضؿفا ،ذواؾيت ذؽاـت ذيف ذؿعظؿفا ذعؾى ذدرجةذعاؾقة ذؿنذاؾعؿق ذواصرػقةذ
اؾعؾؿقة .ذ
عؾىذاؾرغمذؿنذتـوعذاؾزواقا،ذواؾؼقؿةذاؾعؾؿقةذاؾعاؾقةذؾؽتابذ"فوقاتذؿُدائؾة"،ذػإنذؿاذميؽنذأنذ
ــؼدهُذباؾـدبةذؾعؿلذوعدذؿُحرروهذيفذاؾتؼدقمذبطرحذذاؿلذطوضوعذاهلوقةذيفذاطتودط،ذفوذتغققبهُذ
ذبهذاؾتامذؾؾضػةذاشـوبقة،ذواؾرتؽقزذػؼطذعؾىذاؾضػةذاؾشؿاؾقة،ذػؿثالًذؽـاذسببذذاؾوؼوفذبأؽثرذ
تػاصقلذعؾىذؽقػقةذتطورذاهلوقةذاطورقدؽقةذيفذؿُجتؿعاتذاالدتؼبالذاطغاربقة،ذؽؿاذؽـاذـرغبذيفذ
وجودذدراداتذؿُؼارـةذحولذاهلوقةذوتشؽؾفاذبنيذاطُجتؿعاتذاطدقحقةذواإلدالؿقةذخاللذاؾػرتةذ
اصدقثة ،ذإىل ذغري ذذؾك ذؿن ذاطدائل ذاؾيت ذؽان ذؿن ذاطؿؽن ذأن ذتداعدـا ذيف ذػفم ذاطوضوع ذاططروحذ
بصورةذأدقذوأمشل .ذ
اإلحاالتذ :ذ
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