
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

  خمسونالو  الثانية/ السنة نتسعيالالعدد   
 عدد خاص بالمؤتمر العاشر لكلية اآلداب/ جامعة الموصل

 م1/11/2022 تشرين الثاني /  هـ1444 - الثانيربيع 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 معة املوصل/ العراقكلية اآلداب/ جا )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :ريرــالتح مدير

 :عضاء هيئة التحرير َأ

 ق/العرااملوصلكلية اآلداب/جامعة  ( علم االجتماع)                   حارث حازم َأيوباأُلستاذ الدكتور 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق اللغة اإلنكليزية)      وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق العربيةاللغة )        اخلاتونياأُلستاذ الدكتور مقداد خليل قاسم 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة (اللغة العربية)           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق (التاريخ)                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ (التاريخ)                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر( اإلعالم)                اذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحداأُلست

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا( وآدابها الرتكيةاللغة )            اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية (كتباتاملعلومات وامل)       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

 ( جامعة كرنوبل آلب/فرنسااللغة الفرنسية وآدابهااأُلستاذ الدكتور كلود فينثز                             )

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة ( دب اإلنكليزياأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق الفلسفةد الدكتور سامي حممود ِإبراهيم      )اأُلستاذ املساع

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر
 ث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي: على الباح  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
 مفا رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  هدها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 suljournals.com/contacts?_action=loginhttps://radab.mo  . 

ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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ثنائية الشرق والغرب يف كتابات املستشرقة الربيطانية كارين 

   أرمسرتونج

 مصعب محادي جنم الزيدّي 

8/10/2022 تأريخ القبول:       23/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ط هذا البحث الضوء على كارين أرمسترونج رائدة االستشراق البريطاني يسل          
يخ والحضارة، والبحث ي من حيث الدين والتار اإِلسالمتها عن الشرق المعاصر وكتابا
فات تحليل المؤل  ب اإِلسالممنصفة في دراسة  لفكر الغربي وتعريف بجهود ايعرض نموذج  

 في مسار البحث األكاديمي.   اكبير   اأحدثت تغير   ال تينجزتها التي أ  
لباحثين اليوم في علم األديان المقارن، وقد شهر اها مفكرة وفيلسوفة ومن أ  كما أن           

تربى عليها الغرب منذ عصر  ال تي( ملسو هيلع هللا ىلصهالتها الصورة النمطية المشوهة للنبي محمد )
الحروب الصليبية، فتعمقت في دراسة الشرق األوسط ، وأديانه وثقافاته وتاريخه وألفت في 

ان السماوية الثالث)اليهودية ــ من الكتب تناولت فيها العقائد واألدي العديدهذه المجاالت 
تبحث فيها عن ما يؤثر منها في و في القواسم المشتركة بينها،  ( وتبحثاإِلسالمالمسيحية ــ 

 تاريخ العالم ويوجه أحداثه .
 : أ ديان، فلسفة، عقيدة .الكلمات المفتاحية      

 توطئة :
لم األديان باحثة متخصصة في عKaren Armstrong كارين أرمسترونج        

مقيمة في الواليات المتحدة ، يرلنديإِ من أصل المقارن، وكاتبة صحفية بريطانية الجنسية 
واحدة من أشهر الكتاب والباحثين المستشرقين المنصفين لإلسالم  تعد  حاليا ،  األمريكية
وممن  ،ي ودينه وحضارتهاإِلسالمالعقل واالعتدال في نظرتهم للشرق ِإلى  االذين مالو 

ها على الرغم من أن   ،والغرب في التاريخ الحديث والمعاصر اإِلسالماضروا وكتبوا عن ح

                                                 

 /كلية اآلداب/جامعة الموصلوحدة االستشراقُأستاذ/. 
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تجوب مختلف ال تؤمن بسماوية األديان لكنها في كتبها منصفة ألعلى درجة، وهي 
ا ودحض   اإِلسالما عن وتكتب المقاالت دفاع   ،حاديثبلدان وتلقي المحاضرات وتدلي باأل  ال

 .(1) ( ملسو هيلع هللا ىلصمحمد) ة عنه وعن نبيهخاطئللالتهامات والمفاهيم ا
ها مفكرة وفيلسوفة ومن أشهر الباحثين اليوم في علم األديان المقارن، وقد هالها ن  كما أ    

تربى عليها الغرب منذ عصر الحروب  ال تي( ملسو هيلع هللا ىلصالصورة النمطية المشوهة للنبي محمد)
تاريخه وألفت في هذه ، وأديانه وثقافاته و ة، فتعمقت في دراسة الشرق األوسطالصليبي

المجاالت العديد من الكتب تناولت فيها العقائد واألديان السماوية الثالث)اليهودية ــ 
( وتبحث في القواسم المشتركة بينها، كما تبحث فيها عن ما يؤثر منها اإِلسالمالمسيحية ــ 

 .      (2)في تاريخ العالم ويوجه أحداثه
جريئة، اجترأت على الموروث الصليبي الحاقد الذي أحاط بها ها باحثة ن  حدهم أ  وعدها أ     

تضاعف من جرعة  ال تيالرهبنة في بداية حياتها ِإلى  ها اتجهتن  في نشأتها والسيما أ  
، بينما عرفها البعض اآلخر بشكل خاص اإِلسالمآلخر بشكل عام و العداء ازاء ا

كي وغادرت حياة الدير دون أن تفقد بأنها)الراهبة الهاربة( التي تركت مذهبها الكاثولي
نما لتعود إليه من بوابة  ي مقارنة األديان السماوية، هي البحث ف ُأخرىاهتمامها الديني وا 

 . (3)( لمجتمعها الغربيملسو هيلع هللا ىلصمقدمي سيرة الرسول) برزواحدة من أ   وتصير
العار وتتحدث بصراحة شديدة في معظم لقاءاتها الصحفية والتلفازية معترفة بشعورها ب   

والمسلمون من تشويه وتظليل  اإِلسالمبسبب الصمت الغربي األوربي تجاه ما يتعرض له 
للحقيقة، وتنصح الحكومات األوربية وأمريكا بضرورة البدء في حوار جاد مع المسلمين 

م الحقيقي بعيدا  عن الصورة القاتمة المشوهة التي يقدمها اإلعال اإِلسالممن أجل فهم 
تلقي بالمسؤولية على المسلمين في ضرورة تعريف الغرب لدين العظيم، و الغربي لذلك ا
( ملسو هيلع هللا ىلصي بالقول والفعل وتتمنى عبر كتاباتها عن سيرة محمد )اإِلسالمبعظمة الدين 

                                                 

 .  95م(،ص2017( أحمد أبو زيد ، االستشراق النسائي، قصة حضارة في عيون غربية منصفة)الرباط:1)
 .   95( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص2)
يــة لتنترنــت فــي ( داليــا يوســف، يكــارين أرمســترونج : الراهبــة الهاربــةي ، مقــال منشــور فــي الشــبكة الدول3)

   http://www.weghatnazar.com: االلكتروني لرابط في ا م،2006موقع وجهات نظر، ديسمبر
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 وتقسم هذه الدراسة(1)ي الذي تراه ينتشر عبر العالماإِلسالممساعدة الغرب في فهمه للدين 
 :ِإلى ثمانية مباحث هي كما يأتي

   :ة: نبذة عن حياتها الشخصي   أوالا 
تشرين الثاني 14فيالبريطانية وايلدمور ورسترشاير  بلدةفي ت المفكرة أرمسترونج د  لِ وُ    
سرة مسيحية كاثوليكية، وفي سن الثامنة عشرة التحقت في جمعية من أُ  (2)م1944سنة

حد األديرة للعمل الديني راهبة مبتدئة في أ(3)(Jesus Seminar)يسوع الطفل المقدس
سبع التابعة للطائفة الكاثوليكية ضمن نظام تعليمي خاص، واستمرت في سلك الرهبنة 

 Waster)التي كان يشرف عليها معهد وستار م1969-1962للمدة بينسنوات 
Institute)(4)  لتهب نفسها للمسيحية ولحياة الزهد كما كانت خطتها في البداية، وفي هذا

 ذا النوع من الحياة،رمة والطاعة العمياء هي القانون السائد في هالدير كانت األوامر الصا
القهر الفكري كان هو المنهج المعتمد طوال السبع سنوات من حياتها التي أمضتها  ن  أ  و 

لى جامعة أكسفورد إِ  م،1967هناك، وتذكر أن الدير أرسلها في مهمة محددة سنة

                                                 

 .   96( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص1)
كـــرة لحيـــاة كـــارين ( لـــم نعثـــر فـــي المراجـــع التـــي اعتمـــدها البحـــث علـــى أيـــة معلومـــات تتعلـــق بـــالفترة المب2)

أرمسترونج وطفولتها قبل بلوغها سن الثامنة عشرة من عمرها حتى أن أرمسترونج نفسـها لـم تصـره بهـا 
 في جميع مؤلفاتها التي راجعناها.  

شـخص تقريبـا  تضـم بـاحثين بألقـاب جامعيـة عاليـة فـي اختصـاص  200( وهي حلقة دراسـية مؤلفـة مـن 3)
هذه المجموعة من أنشط المجموعات في النقد الكتابي األوربـي . ينظـر:  األديان أو القريبة منها ، وتعد

، مقــال منشــور فــي الشــبكة الدوليــة لالنترنــت فــي موقــع شــمس مصــطف الشــامي ، ي كتــاب مــن مكتبتــيي
 .    أغسطس 31الكتب بتاريخ

(4) Karen Armstrong ,The Spiral Staircase: My Climb out of Darkness 
(New York:2004),p.6 . 

مـــــادة ي كــــارين أرمســــترونجي، ضـــــمن موســــوعة االســــتغراب الصـــــادرة عــــن مركــــز الفكـــــر وينظــــر أيضــــا  : 
؛ وفـــاء الحكيــري، ي كــارن نرمســـترون   www.cwesttمنشــورة فـــي الــراببط االلكترونــي   WESTTالغربــي

الم ي ، مقـال منشـور فـي الشـبكة الدوليـة لالنترنـت فـي الراهبة التي تبحرت في تاريخ األديان وأنصـفت اإلسـ
 Karen Armstrong " in؛  www.meemmagazine.netالـــــرابط االلكترونـــــي: 

www.wikipedia.orgي 
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االنكليزي المعاصر، وهنا أدركت  في تخصص األدب سللحصول على شهادة البكالوريو 
الفكري واالنعزال  ت غريبة تماما  عن الحياة الخارجية بسبب هذا السجنصار كيف أنها 

طبيعتها العقالنية الحادة، وتجاذبتها ِإلى  بدأت في سنواتها الجامعية تعود الذي تعيش فيه،
من جانب، وعلى الجانب  تعقل األمور وتأملها ووزنها بميزان العقلِإلى  فطرتها التي تميل

اآلخر كانت سنوات التحجر شديدة صارمة تجاه أي إعمال للعقل والفكر تقف وراءها 
 .      (1)السيما فيما يتعلق بقضايا األلوهية

م قررت أرمسترونج ترك الدير والحياة الصارمة التي 1969في سنة ابعدها وتحديد  و    
طالق العن ان لفكرها وقلمها قبل أن تنهي دراستها حرمتها من التفاعل مع الحياة وا 

الجامعية، وتقدمت بطلب للتعليم مفضلة التعليم على العمل الديني، ولم تترك الدير 
نما تركت الدين بالكلية وبكل أشكال الديانة المؤسسية وتحولت اإللحاد مدة ِإلى  فحسب وا 

مدة )كنت أكره فلسطين، وقالت أرمسترونج عن تلك الِإلى  خمسة عشر سنة حتى ذهبت
أي بعد تركها لحياة الرهبنة في ذلك  (2)الدين بالفعل...لقد كرهته بشدة في أيام الغضب(

 الدير وانتقالها لحياة التفاعل مع الناس واالندماج في المجتمع .
وبهذا غادرت عالم الرهبنة وتحولت فكريا  لتصبح أكثر ليبرالية معترفة بأنها لم تستطع   

كانت قد اختارتها تلك الحياة التي وصفت ضيقها  ال تيحياة الرهبنة، اإليفاء بمطالب 
ومحدودية الخبرات التي تمنحها في كتابها الموسوم )عبر البوابة الضيقة( ــ الذي سيرد 
الحديث عنه الحقا  ــ لتكسب بذلك عداء الكثير من البريطانيين الكاثوليك من أبناء مذهبها 

 . (3)نيا البروتستانتقياسا  بأغلبية سكان بريطا
كملت دراستها في جامعة لندن وبعد تخرجها عينت أستاذة في الجامعة ذاتها أ   م  ثُ      

دب الحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين للسنوات الممتدة لتدريس مادة األ  
ة ال تناسب طبيعتها م( غير أنها تقر بأن الحياة الجامعية األكاديمي  1976-1972بين)

                                                 

في دراسة الديان المقارنة)كارين أرمسترونج نموذجا (عرض ( ناسي أحمد عويس ، منهج التطور العقدي 1)
 .23م(،ص2011ونقد في ميزان اإلسالم)القاهرة:

؛ وينظر الرابط االلكتروني :   24-23عويس ، منهج التطور العقدي،ص   (2)
http://www.washingtonpost.com                                                                      

 ( الحكيري ،يكارن نرمسترون  الراهبةي، . 3)
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في كلية  اإِلنكليزي ة، وسعت خالل تلك المدة إلكمال دراسة اللغة محبة للكتابة والبحثال
، فواصلت الدراسة فيها حتى سجلت موضوع أطروحتها سان نن في جامعة أكسفورد

 Alfred  Lordللدكتوراه في األدب الحديث عن الشاعر االنكليزي ألفريد لورد تنيسون 
Tennyson(1)  ممتحنها الخارجي بعد أن  لدنت في الحصول عليها من ها أخفقن  غير أ

على الرغم (2)ترك وظيفتها الجامعيةِإلى  كانت قد أمضت ثالث سنوات فيها مما اضطرها
من أنها كانت قد سجلت موضوع أطروحتها المذكور بموافقة اللجنة العلمية في الكلية 

في شخصيتها وزاد  ايجاب  إِ  ذلك انعكس ن  أ   ويبدو، (3)وبمصادقة مجلس جامعة أكسفورد
 رغبتها واندفاعها نحو عالم التأليف والكتابة فيما بعد .

نكليزية في مدرسة جيمس ألين للبنات في التعليم وعينت معلمة لغة إِ ِإلى  لتنتقل بعدها   
 اإِلنكليزي ةم،وأمضت فيها ست سنوات رئيسة لقسم اللغة 1976بلدة دولويتش اللندنية سنة

م، 1982ا على كتابة مذكرات تجربتها في دير الرهبنة التي نشرتها سنةعكفت خالله
ها أصيبت بمرض في ن  ذكرت فيها معاناتها من اإليذاء الجسدي والنفسي في الدير، غير أ 

، وبسبب ازدياد ت فأحدث تغيرا  كبيرا  في حياتهاالعقد الثالث من عمرها في نهاية السبعينيا
وقد عبرت عن تلك  (4)م1982سنة ُأخرىمهنة التدريس مرة تفاقم حالتها الصحية تركت 

                                                 

 6( ألفريـــــد لـــــورد تنيســـــون: أبـــــرز الشـــــعراء االنكليـــــز فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر، كانـــــت والدتـــــه فــــــي 1)
فيكتـوري، م ، ويعد من أفضل الشعراء الغنائيين المشهورين والمحبـوبين خـالل العصـر ال1809أغسطس

وأظهــر موهبــة مبكــرة للكتابــة فــي ســن الثانيــة عشــرة مــن عمــره ، وكتــب قصــيدة ملحميــة بعنــوان )ســيدة 
م ، ثــم درس فــي كليــة الثــالثوث المقــدس بجامعــة 1832شــالوت( مكونــة مــن ســتة اآللــف بيــت شــعر ســنة

رى، عـواليس م، وأشهر قصائده هي: الذك1850كامبريدج وتخرج منها . وبعدها عين شاعرا  للبالط سنة
وللمزيـد ينظـر: الـرابط  م.1892، توفي سـنةديوانه الشعري)األميرة( ، وهجوم اللواء الخفيف، فضال  عن 

 http://ar.wikipedia.orgااللكتروني : 
(2) Armstrong ,The Spiral Staircase,p.7. 

 .  Deraya Universityنشور في موقع( ينظر: ي كارين أرمسترونجي مقال م3)
( عبد الرحمن أبو المجد ، ي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب إلى االعتدال ؟ بحث منشور فـي الشـبكة 4)

     www.kutubpdfbook.comالدولية لتنترنت في الرابط االلكتروني: 



                                                                                                          مصعب محادي جنم الزيدّي                           ثنائية الشرق والغرب يف كتابات املستشرقة الربيطانية كارين أرمسرتونج  

 472 

المرحلة الحرجة والمؤلمة في حياتها بقولها: )لقد كانت سنوات حياتي األولى كارثة بكل 
 . (1)المقاييس ولكن كل هذا تحول لتفضل فيما بعد(

، فنفذت  وانتقلت بعدها للعمل في إعداد البرامج المتخصصة في األفالم الوثائقية الدينية  
فلسطين ِإلى  سلسلة من األفالم التسجيلية بعد أن أرسلتها القناة الرابعة في المملكة المتحدة

كانت زيارتها األولى من أجل كتابة وتقديم برنامجا  تلفازيا دينيا  عن  ال تيم 1984سنة
قديس عداد فلم وثائقي عن حياة الل أعمالها المشاركة في إِ و  التصوف المسيحي، وكان أ  

ضم ست حلقات جرى تصويرها في الشرق في السنة ذاتها، كما عملت  (2)سان بولس
 Varieties ofلعل أهما كان بعنوان اختالفات في الخبرات الدينية ُأخرىأفالما  تسجيلية 

Religious Experience  لسنة النار أوTongues of Fire(3)  التي حققت نجاحا
س أمضت سنوات من الدراسة والقراءة والبحث وتحولت وهناك في القد (4)كبيرا  حينذاك

قولها وهي تعني بذلك أنها  على وفق  Freelance M0notheistإلىي موحدة حرةي 
، فتركت أرمسترونج ر االلتزام أو تحديد ديانة معينةولكن من غي (5)تؤمني بالتوحيدي

، فهي ُأخرىي كنيسة وية أ  عضِإلى  الكنيسة الكاثوليكية ولم تنظم بعد ذلك التاريخ المذكور

                                                 

 ؛ وينظر الرابط االلكتروني :  24العقدي ،ص( عويس ، منهج التطور 1)
                                                                      

http://www.islamfortoday.com  
ل، وهــو أحــد قــادة القــديس بــولس: هــو بــولس الطرسوســي، ويعــرف عنــد المســيحيين بأنــه بــولس الرســو ( 2)

الجيــــل المســــيحي األول، ويعــــده الــــبعض أنــــه ثــــاني أهــــم شخصــــية فــــي تــــاريخ المســــيحية بعــــد الســــيد 
      http://ar.wikipedia.orgالرابط االلكتروني : المسيح)عليه السالم( نفسه . وللمزيد ينظر: 

 ر( ألرمسترونج تحول فيما بعد الى كتاب سيرد الحديث عنه الحقا  .الفلم التسجيلي) ألسنة النا( 3)
 ي( أبو المجد ، ي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب إلى االعتدال ؟4)
( علـى التوحيـد الـذي 2، هـامش رقـم) 25( تعلـق الباحثـة عـويس فـي كتابهـا، مـنهج التطـور العقـدي ،ص5)

ه مـبهم ألنهـا ال تقـول إن كـان هـو توحيـد إللـه معـين أو أمنت به أرمسترونج قائلة: )هذا التوحيد فـي ذاتـ
ن كــان األغلــب هــو أنهــا تقصــد شــعور داخلــي  ايمــان بمقــدس معــين، أو قــوة مفارقــة أو غيــر مفارقــة ، وا 
ينبع من شعور االنسان نفسه بشيء أقوى منه ، ولكـن لـيس لـه وجـود خـارجي ، كخلـه شخصـي ... ومـا 

على مفهوم توحيد اهلل ، بل هو يعني في العموم اإليمان بوجود  تقوله في الواقع غير صحيح وال ينطبق
                               إله أو قوة مقدسة أيا كان مفهوم هذه القوة وهل قضية المصير والجزاء قضية فرعية؟( .     
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ها لم تقدم أي إجابات ن  تعد نفسها متدينة على وفق طريقتها الخاصة، على الرغم من أ  
محددة عن أي شيء، وعندما سئلت عن اعتقادها في يالحياة بعد الموتي أو ياآلخرة ي 

 .(1)أجابت قائلة :)بالنسبة لي هي قضية فرعية، تلهيك عن القضية األساسية(
البحث من جديد في شؤون األديان السماوية لتطلع بعمق عن ِإلى  ذا النجاه قادهاوه   

(، وهذا األمر كان قد اإِلسالمقرب على األديان اإلبراهيمية الثالثة)اليهودية ــ المسيحية ــ 
شغلها كثيرا  خالل السنوات السبع التي أمضتها في حياة الرهبنة الديرية، ولم تكتف بتجربة 

نما استلزم تكليفها السفرالفيلم ا ِإلى  ، وهذا دفعهاالقدس مرات عديدةِإلى  لتسجيلي وا 
زيارتها للقدس سمعت من على من تعمل في أوساطهم، وفي  المالحظة وطره األسئلة

ي بأكثر التعبيرات ازدراء، فلم اإِلسالمالعرب والدين ِإلى  مضيفيها االسرائيليين يشيرون
نشأت تستنكر فظائع الهولوكوست أثناء الحرب العالمية  هان  ما أ السي  و تصدق ذلك 

وتراود نفسها التساؤالت : كيف ألناس عانوا الكثير من  (2)م(1945-1939الثانية)
:)لقد صدمني أن االضطهاد أن يتورطوا في مثل هكذا أعمال عنصرية، وعن هذا تقول

ل لهم وال قوة بل ويعملون أسمع االسرائيليين ال يدافعون فقط عن قتل الصغار الذين ال حو 
أن أرى جانبا  نخر من القصة ، ِإلى  مر، وكل هذا أتى لينتهيأيضا  على تسوي  هذا األ  

عبر زيارة مناطق المسلمين في القدس، ومن هنا أدركت أن ثمة شيئا  ما تم حذفه عمدا  
يتم تقديمهما  ن  أل   ؛بحاجة اإِلسالموسط و الشرق األ   ن  ، وأ  ايض  في أوربا وربما في أميركا أ  

خت المبالغات والتشويهات صفحات تاريخ الكتابة عنهما في ن لط  بالشكل الصحيح، بعد أ  
 اإِلسالمديان السماوية من جديد، وجذب انتباهها الغرب( وهكذا قررت القراءة بعمق في األ  

                                                 

 ؛ وينظر الرابط االلكتروني :  25( عويس ، منهج التطور العقدي،ص1)
                                                                                 

http://www.salon.com  
( الهولوكوســت: يقصـــد بهـــا االبــادة الجماعيـــة أو المحرقـــة المزعومــة التـــي وقعـــت فــي الحـــرب  العالميـــة 2)

قــرب مــن ســتة ماليــين يهــودي فــي أوربــا علــى يــد م وقتــل فيهــا مــا ي1945-1941الثانيــة مــا بــين ســنتي
النظام النازي ألدولف هتلر والمتعـاونين معـه فـي البلـدان التـي احتلهـا فـي أوربـا وشـمال أفريقيـا . ينظـر: 

        http://ar.wikipedia.orgموسوعة ويكبيديا ، الموسوعة الحرة . في الرابط االلكتروني : 
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ئل اإلعالم الذي تقدمه وسا اإِلسالمالذي وجدته دينا  يستحق الدراسة والتأمل ويختلف عن 
 .  (1)الغربي لشعوبها

رض الواقع في القدس الديانات ل مرة على أ  و  أرمسترونج واجهت أل   ن  وهذا يعني أ     
تحيط  الثالث التي عرفتها من قبل، ولكن في سياق منظومة من القواعد الصارمة التي

ي، وبدأت في ماإِلسالعن التشويه اإلعالمي المعروف للدين  هذه المعرفة في الدير فضال  
القدس تتأمل في األحداث التي تدور حولها، وتسأل أهل البلدة عن تاريخها وعن 

وما يجمع بينهم، وبدأت بخعادة قراءة ما درسته في الدير  امعتقداتهم وكيفية تعايشهم مع  
ن طبيعة حياتها السابقة في الغرب  ُأخرىمرة  في ظل هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه، وا 

ا في الدير منحها رؤية إيجابية متحيزة بطبيعة الحال تجاه اليهودية والمسيحية ودراسته
على الرغم من أنها تقول إن أول من شد انتباهها في  (2)اإِلسالموشديدة السلبية تجاه 

 هو قبوله للتعددية، إذ يمده القرنن كل األنبياء السابقين، على الرغم من ذهابها اإِلسالم
لم يعتقد أنه جاء يبدين جديدي يجب أن يؤمن به كل البشر بل كان ( ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي)ِإلى 

 .  (3)يعتقد أنه نبي مرسل للعرب الذين لم يرسل لهم نبي من قبل
 ثانياا : تكوينها الفكري

وبعدها انطلقت ارمسترونج في عالم الكتابة تركز على مقارنة األديان في منتصف    
م، فهمت الكثير، فتغيرت 1996الثانية في سنةالتسعينيات، وعندما زارت القدس للمرة 

                                                 

ـــ المدينــة : غالبيــة األوربيــين ال يفهمــون 1) ( أيــاد عبــداهلل ، المفكــرة والراهبــة البريطانيــة كــارين أرمســترونج لـ
فــي الــرابط 18510م(،العــدد2013نــوفمبر 8طبيعــة اإلســالم )مقــال منشــور فــي جريــدة  المدينــة، جــدة: 

 االلكتروني :
madina.com-//www.alhttp:  

 .   95؛ أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص
 ؛ وينظر: الرابط االلكتروني :  26( عويس ، منهج التطور العقدي،ص2)

http://www.washington.com  
 PBS طــة تلفزيـونهـا محجــزء مـن حـوار أجرتـه مع؛ وينظـر  26( عـويس ، مـنهج التطـور العقـدي،ص3)

 الرابط االلكتروني :  في 2002سنة
                                                                                 

http://www.pbs.com  
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على غير ما قرأت، وبعد االحتالل األمريكي للعراق  اإِلسالممواقفها، وبدأت تعرف 
م، كتبت مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت فيه أن معاناة 2003سنة

ِإلى  أدت وأبو غريب وفلسطين والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم مثل جوانتانام
والعدالة، وبسبب انشغالنا بما يسمى بصراع الحضارات حدث هذا التوتر  تضامن الناس

الداخلي، وصار هذا قضية دينية للمسلمين عندما يرون إخوانهم وأخواتهم يضطهدون 
اضطهادا  منظما  ويذلون حتى يشعر البعض بالجره، كالمسيحي الذي يرى التوراة يبصق 

ها في ذلك الوقت شاركت في كتابة ويالحظ أن   (1)رباني قد انتهكعليها أو المضيف الق
وهذا يعني أن زيارة أرمسترونج كان لها  Genesis (2)مسلسل تلفزيوني عنوانه التكوين

ويذكر أنها قالت:)زرت  ،اإِلسالمأثر كبير في مساعدتها على التوغل بعمق الكتشاف 
ية، وبدأت أفهم العالقة الموجودة بين همت في برنامج تلفزيوني عن المسيحأ سالقدس و 

تأخذ  اإِلسالماألديان الثالثة في هذه البقعة من العالم، ومن هناك بدأت مؤلفاتي عن 
 .(3)النشر(ِإلى  طريقها

عن قرب وذلك من خالل  اإِلسالمه أثناء إقامتها بالقدس تعرفت على ن  والالفت للنظر إِ    
ية ، وتغيرت في اإِلسالمصهم على إظهار شعائرهم سلوكيات مسلمي المدينة البسيطة وحر 

والمسلمين،  اإِلسالمذهنها الصورة النمطية التي سوقها المغرضون في الغرب األوربي عن 
تغيير افتراضاتها السابقة، وقدمت ِإلى  ها يتجربة اختراقي أدتووصفت هذه الزيارة بأن  

 . (4)عمالها الالحقةمصدر إلهام لكل أ  

                                                 

(1) Armstrong, Violent Islamic radicals Know they are heretical Extremists 
are proud of their deviance and moderate Muslims can't be held 
responsible, The Guardian,(Saturday 8 July:2006). 

ـــــــي 2) ـــــــرابط االلكترون ـــــــي ال ـــــــت ف ـــــــة لالنترن ـــــــي الشـــــــبكة الدولي ـــــــال منشـــــــور ف ( ي كـــــــارن نرمســـــــترون  ي مق
rgwww.wikipedia.o     

 ( ي كارين أرمسترون  : المرأة التي واجهت الغربي.  3)
ــــ المهمـــة التاريخيـــة والواجـــب الرئيســـيي ، مقـــال منشـــور فـــي جريـــدة  (4) مـــدبولي عتمـــان ، ي دائـــرة الـــوعي ـ

         . 2019أغسطس 17الجمهورية المصرية بتاريخ 
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ت أرمسترونج بسبب زيارتها للقدس حالة جادة من التساؤل واألرق يتمثل في وقد واجه   
قولها:)لقد أقلقني أن وعيا  جديدا  بدأ يقوض ما خبرته ، ونشات عليه من ثقافة غربية 

نما تسترسل وتضيف  ، وليس ذلك على وفق،متسقة ، ونظام قيمي ارتبط بتلك الثقافة( وا 
نا نصدر أحكاما  من مواقع متسامح ورحيم، ومع ذلك فخن   قائلة:)إننا نقدم مجتمعنا كمجتمع
 .(1)شديدة الجهل وتخلو من العقالنية(

ارمسترونج خالل تلك المدة بدأت في اقتفاء أثر ما وصفته بالحكمة  ن  والجدير بالذكر أ    
، وحتى ذلك الوقت كانت اإِلسالمالجديدة وأعادت البحث في مسائل اليهودية والمسيحية و 

دية لإلعالم واألكاديمية درها الروحية مستمدة من تعاليم الكنيسة والروافد التقليمصا
أن جميعها تعرض اليهودية والمسيحية في أفضل صورة إيجابية ِإلى  شارتذ أ ، إِ الغربية

 .(2)اإِلسالمفي الوقت الذي تعطي صورة سلبية قاتمة لكل ما يتعلق بالعرب و 
لتضع أرمسترونج حجر األساس ومد أبناء جلدتها بفهم ومن هنا كانت نقطة البداية    

( ومن ثم قامت بتمشيط المكتبات واطلعت على ملسو هيلع هللا ىلصأفضل لإلسالم والنبي محمد)
أعمال مدارس مقارنة األديان، وحضرت الندوات والحلقات النقاشية لتعثر على ثروة من 

قارئ العام الذي لم ينشأ الكنوز البحثية واألعمال المفيدة، غير أنها لم تجد شيئا  يناسب ال
ي، اإِلسالمية مما حثها على التفكير في تقديم جوانب من الدين اإِلسالمفي ظل الثقافة 
 . (3)( بصورة تناسب القارئ الغربيملسو هيلع هللا ىلصوسيرة الرسول)

وكان من ضمن األحداث التي دفعت أرمسترونج للكتابة عن حياة رسول اهلل    
ف رواية ينيات شيطانيةي، الصادرة ( قضية الكاتب سليمان رشدي مؤلملسو هيلع هللا ىلصمحمد)
الرسول ونل ِإلى  م ، الذي قوبل بموجات غضب إسالمية عارمة نظرا  إلساءته1988سنة

قضت  ال تيبيته ، وبينما استاءت أرمسترونج من تلك الفتوى التي أصدرها اإلمام الخميني 
مع قضية سلمان  بهدر دمه وناشر كتابه، غير أنها لم يرق لها الطريقة التي تم التعامل

رشدي ومناقشتها في انكلترا فقالت:)هؤالء الصليبيون الجدد يدافعون عن الحق في حرية 

                                                 

     . ( داليا يوسف ، يكارين أرمسترونج : الراهبة الهاربةي 1)
 .   98( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص2)
 .   97( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص3)
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لو كان و التعبير، ولكن من موقع الجهل ، لقد احتجوا على حرق نيات شيطانية ، 
المسيحيون لم يشعلوا حريقا  من قبل في كتب اختلفوا مع محتواها ، لقد اضطررت أن 

 فيما يتعلق ال  ماذا قوانين الكفر والتجديف ال تطبق في بريطانيا إِ أسال أصدقائي ل
 .(1)بالمسيحية فقط(

وفوق ذلك كله أثناء إقامتها بالقدس رأت أرمسترونج المسلمين يحرقون الرواية بغضب    
شديد ، في الوقت الذي كانت وسائل اإلعالم في الغرب األوربي تنتقد ذلك الفعل وتطلق 

لمتطرفين والمتخلفين، وكأن المسيحيين على حد تعبيرها لم يقوموا أبدا  على عليهم تسمية ا
مدى تاريخهم الطويل بحرق الكتب التي أثارت حنقهم أو التي لم يتفقوا مع ما جاء فيها، 
وكان تساؤلها المنطقي: لم تطبق قوانين يعدم المساس بالمقدسي فقط ،على ما يتعلق 

 .   (2)لمين وغيرهم أن يكون لهم مقدساتهم التي ال تمس؟بالدين المسيحي، أال يحق للمس
ووسط هذه األجواء المشحونة من فقدان الوعي والتوتر الفكري قررت أرمسترونج    
( ــ خصيصا  للقارئ الغربي، وقد رأت ملسو هيلع هللا ىلصم تأليف كتاب محمد: سيرة النبي)1991سنة

اإلبراهيمي الثالث:  ضرورة وجود توافق أكبر بين التراث المسيحي واليهودي والدين
 Varieties ofالخبرات الدينية تنوعمنها:  ُأخرىكما عملت أفالم وثائقية  (3)ياإِلسالم

Religious Experience  لسنة النارأوTongues of Fire ِإلى  تحولت وبعدها
وأصدرت سلسلة  ،العقائد واألدياندراسة في تخصصت و  ،دراسة التصوف المسيحي

 .  (4)ان المقارندراسات في علم األدي
  :اإِلسالمموقفها من اا : ثالث
حد كبير موقف ِإلى  ي وحضارته فهو يشبهاإِلسالموالدين  اإِلسالما موقفها من م  أ     

جهد بشري تأثر باألديان السابقة، فعلى  اإِلسالمالذين يرون أن  الكثير من المستشرقين
العربية بعنوان)اهلل ِإلى  ـ المترجمسبيل المثال ال الحصر في كتابها تاريخ األلوهية ـ

                                                 

 .   98( يوسف ، ي كارين أرمسترونج : الراهبة الهاربةي  ؛ أبو زيد ، االستشراق النسائي،ص1)
                                              ؛ وينظــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــرابط االلكترونــــــــــــــــــــي :                       26( عــــــــــــــــــــويس ، مــــــــــــــــــــنهج التطــــــــــــــــــــور العقــــــــــــــــــــدي،ص2)

http://www.washington.com  
 ( يوسف ، يكارين أرمسترونج: الراهبة الهاربة ي .  3)
 .، ي كارين أرمسترونجي  Abou Shakra؛   98-97أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص (4)
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واإلنسان( قالت عقب حديثها عن ذكر القرنن ألنبياء بني إسرائيل:ي إن المسلمين اليوم 
لو كان يعلم عن الهندوس والبوذيين ألضاف قصص زعمائهم،  امحمد   ن  يصرون على أ  

لم محمد كما قالت في موضع نخر من الكتاب ذاته:)من لطفاء اليهود في المدينة تع
وهي بذلك لم تكتف بزعمها أن القرنن من تأليف  (1)قصة إسماعيل)عليه السالم((( ملسو هيلع هللا ىلص)

ما جعلت كفرة زعماء الهندوس والبوذيين في مقام األنبياء والمرسلين ن  النبي عليه السالم وا ِ 
فضال  عن عالمات التعجب؟ من لطف اليهود أم من تعليمهم سيد البشر 

 .(2)(ملسو هيلع هللا ىلص)محمد
 بعد زيارتها ال  لها موقف واضح بشأنه إِ  يروتفهمه ويص اإِلسالمها لم تكتشف ن  أ   والواقع   

:)من هناك بدأت مؤلفاتي عن  للقدس في تسعينيات القرن الماضي، وتجسد ذلك بقولها
النشر، فقد طلبت مني مجلة نيويوركر أن أكتب مقالة عن ِإلى  تأخذ طريقها اإِلسالم
كرجل سالم، وهذا لم يوافق أجندتهم  ة الرسول محمد، ألنني طرحت شخصياإِلسالم

كدين كوني  اإِلسالممعرفة ِإلى  السياسية، وهذا ما يؤكد لي أن الناس في الغرب بحاجة
صدارها سلسلة إعن  فضال  ( 3)وليس فيه أي توجه معاد للغرب عكس ما يروج له البعض(

حملة ِإلى  تعرضهاِإلى  تد  حينذاك أ   ا  واسع ا  من المقاالت التي كان لها صدى عالمي
إعالمية استهدفت تحجيم دورها وكتاباتها لكونها من الكتاب المعتدلين وتمتلك فكرا  متنورا ، 

إنسانية  وفق نظرتها حاجة  على وانتقادها للعلمانية، والدين  اإِلسالمفضال  عن دفاعها عن 
قصاؤها والحواشي مهما تكن  الهوامشِإلى  ذات جذور عميقة ال يمكن التغاضي عنها وا 

العقالنية ومهما يكن مستوى التقدم الذي وصل إليه مجتمعنا، وقد يرحب البعض بعصر 
 . (4)اإليمان الجديد الذي نشهده في الوقت الحاضر

                                                 

(1) A History of God : The 4000 Year Quest of Judaism , Christianity and 
Islam (Vintage:1999),pp.178,180. 

فيصــل بــن علــي الكــاملي ، يالحكمــة الخالــدة وحقيقــة المشــترك اإلنســانيي ،  بحــث منشــور)مجلة البيــان  (2)
 .      3-1،ص301م(،العدد2012الكويتية:

 ي واجهت الغربي.  ( ي كارين أرمسترون  : المرأة الت3)
 .  2012نوفمبر14( ي كارين أرمسترونج ، مقال عن الدين منشور في الشبكة الدولية لتنترنت بتاريخ 4)
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موقفها منه بطبيعة الحال أثر في فهمها وتوجهها  ن  ي فخِ اإِلسالموما يتعلق بالدين    
رنن الكريم كتاب يستحق الدراسة والتأمل ويختلف تمام االستشراقي فترى أرمسترونج أن الق

و)القرنن الكريم دائما (1)االختالف عن القرنن الذي تقدمه لنا وسائل اإلعالم الغربية األوربية
 ال  عليهم أ   ن  ح أ  ه يوض  ن  ا ِ و وعلى تحمل معاناتهم بجلد وكرامة،  يحث المسلمين على الصبر،

والقرنن الكريم يحوي على دروس ، (2)صي من أعدائهم(يتحينوا الفرص لالنتقام الشخ
روحانية عميقة ينقلها لهذا العالم المليء بالعنف والصعاب، والقرنن هو صرخة من أجل 

ذا لم نحافظ على التسامح في  متطرفين ِإلى  سننقلب اإِلسالمالرحمة والعطف والتسامح وا 
حل مشاكل العالم االقتصادية يتمثل  ن  دت أ  ك  وأ   (3) على تعبيرها في أحد لقاءاتها التلفازية
) أن حجر األساس في دعوة القرنن الكريم هو أن :في تطبيق ما نزل به القرنن الكريم قائلة

يدعوك لتقاسم ثروتك مع الغير بدال  من االستئثار بها لنفسك ، وأن تراعي كل محتاج 
مستشهدة في حديثها ( 4)وفقير في المجتمع ، هذا هو الواجب الرئيس لكل فرد مسلم(

 .(5) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چ باآليات الكريمة: 
وقد منح القرنن المسلمين مهمة تاريخية تمثلت في خلق مجتمع عادل يحظى جميع 

شؤون الدولة غير معزولة عن  ن  أفراده بنفس القدر من القيمة واالحترام، وهذا يعني أ  
المسلمين تمكنوا على امتداد تاريخهم من تطوير  ن  ترى أ  و ن، لشؤون الروحية عند المسلميا

شعائرهم وفلسفتهم ومناهجهم الدينية الخاصة في مواجهة األحداث السياسية في المجتمع 
يزالون أقلية  ماعندما كان المسلمون  اإِلسالموبهذا الصدد قالت: )في فجر  (6)ياإِلسالم
الرد على االعتداءات لكنهم تعرضوا لالضطهاد  قا  عليها في مكة منعهم القرنن منمضي  

نهم في ذلك أالمدينة، وتأسيس دولة فيها، وكان ال بد للمسلمين شِإلى  الفرارِإلى  فاضطروا
                                                 

 م.  2011أكتوبر 21(  كارين أرمسترونج ، تعليق منشور في الشبكة الدولية لتنترنت بتاريخ1)
هادة كارين أرمسترونج ي، مقـال منشـور ؛ فوزية العثماني ، ي ش 40أرمسترونج ، سيرة النبي محمد،ص (2)

         .  2015يونيو 2في الشبكة الدولية لتنترنت بتاريخ 
 .   2016مايو 26( ينظر: فيديو لكارين أرمسترونج  منشور في الشبكة الدولية لتنترنت بتاريخ 3)
 ( عتمان ،ي دائرة الوعي ي . 4)
 ( .   25( و)24( سورة المعارج: اآليات)5)
 كارين أرمسترون  : المرأة التي واجهت الغربي.   ( ي6)
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والخلفاء ( ملسو هيلع هللا ىلص)والقرنن أيد ذلك، وأن محمد  ،أن يقاتلوا خرىشان مؤسسي الدول األُ 
مبراطوريتهم أكثر من استخدامهم إِ هم الدبلوماسية لبناء األوائل كانوا استثناء  في اعتماد

 . (1)العنف(
)أحد  اإِلسالموتذكر أرمسترونج في الصفحات األولى من كتابها سيرة النبي ــ أن 

ورته ه ما يزال يحتفظ بصن  وا ِ  ... األديان الكبرى ال يزال خارج دائرة النوايا الطيبة المذكورة
تلهام أديان مثل دين يالزني أو يالتلويةي ، فالذين شرعوا في اسالسلبية في الغرب على األقل

، ه الدين الثالث إلبراهيم الخليلن  ، مع أ  اإِلسالمِإلى  يندر أن ينظروا نفس النظرة المتعاطفة
تراثنا اليهودي المسيحي، فلدينا في الغرب تاريخ طويل من العداء ِإلى  وأقرب في روحه

القلق في أوربا على مدى السنوات  ِإلى وهو العداء الذي شهد صحوة تدعو لإلسالم...
  .(2)األخيرة(

، وهل قام على العنف وانتشر بقوة السيف اإِلسالموفي معرض حديثها وتصورها عن     
زمن الحروب الصليبية، عندما هاجم المسيحيون الغربيون ِإلى  )تعود هذه الفكرة قالت:

بالخطيئة فالمسيح أمر إحساس خفي ِإلى  المسلمين في الشرق األوسط ويمكن ارجاعها
ا دين السيف نشره كان دائم   اإِلسالمن يحبوا أعداءهم ال أن يفنوهم، االعتقاد بأن أتباعه بأ  

سقطوا قلقهم بشأن سلوكهم الخاص على أ  ِإذ ؛بان مسيحيون في القرن الثاني عشرره
تدرك سماحته  وال اإِلسالمفغالبية المجتمع األوربي واألمريكي ال تفهم مبادئ ( 3)ضحاياهم(
فسح المجال للمتطرفين في الغرب لبث أفكارهم وزرع أمما  ؛ه دين رحمة وسالمن  وال تعرف أ  

في الوقت الذي لم يعرف المسلمون حتى اآلن كيف  ،الكراهية لإلسالم بين الجماهير هناك
لة يواجهون المجتمع األوربي بالحوار لتعريفه بطبيعة هذا الدين وما يحمله من مبادئ نبي

                                                 

 30( ي كـارين أرمسـترونج ي،حـوار أجـراه معهـا موقـع قنطـرة منشـور علـى الشـبكة الدوليـة لتنترنـت بتــاريخ1)
 .  2015مارس

 .17( ينظر: أرمسترونج ، سيرة النبي محمد، مقدمة المؤلفة، ص2)
ر الشائع بأن اإلسالم قام على العنف منذ البداية ؟ هـل ( كارين أرمسترونج ي سؤال عن رايها في التصو 3)

 هو تصور خاطئ ، ضمن الحوار في موقع قنطرة المذكور .  
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دين يتسم بالعنف أو  اإِلسالموتجسد ذلك بقولها:) من الخطأ أن نظن أن  (1)وقيم سامية
دين عالمي وال  اإِلسالمالتعصب في جوهره، على نحو ما يقول به البعض أحيانا  ، بل إن 

عد أرمسترونج من أشهر ولذلك تُ  (2) يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب(
والصادقين في تحليل فكرهم النير سعت إلبراز  اإِلسالمن الذين دافعوا عن الكتاب الغربيي

 .     (3)ي وتأثيره في العالم الحديثاإِلسالمدور الدين 
وحضارته ونبيه  اإِلسالموبعد مضي سنوات طوال من البحث والدراسة والتأليف عن    

بعد  اإِلسالميف وجدت مجموعة واضحة من المواقف واآلراء، فعندما سئلت كِإلى  توصلت
دراستك األديان السماوية كلها، وهل يستحق كل هذا الهجوم عليه في الغرب؟ قالت:) لقد 

، وكثير من يالذي يروج له اإلعالم الغرب اإِلسالموجدت إسالما  يختلف جذريا  عن 
ن لليهودية كراهية المسلميِإلى  مثال  لم يدع اإِلسالمالتيارات اليمينية المحافظة في الغرب، ف

اإليمان باألديان السماوية ِإلى  ، فالقرنن يدعو المسلميناليهود بشكل مطلق على العكس أو
دين ه ن  التي سبقته وحسن التعامل مع أهل الكتاب على عكس المفهوم السائد لدينا بأ  

شخصية مثالية ، ولديه ( ملسو هيلع هللا ىلص)، كذلك وجدت النبي محمدعدائي وال يقبل غير المسلمين
نما للشعب الغربي(دروس مهم  . (4)ة ليست فقط للمسلمين وا 

 
 
 

                                                 

أغســــطس  29( ينظـــري كــــارين أرمســــترونجي ،  تعليــــق منشــــور علـــى الشــــبكة الدوليــــة لتنترنــــت بتــــاريخ 1)
2011  . 

 .  19( أرمسترونج ، سيرة النبي محمد ، ص2)
رمســترونجي ، مقــال منشــور علــى الشــبكة الدوليــة لتنترنــت فــي موقــع جلجــامش للكتــب ( ينظــري كــارين أ3)

 .  2016اكتوبر  6بتاريخ 
 .   126( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص4)
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، فقد رأينا كتابا  رنن)ويرى الغربيون صعوبة فهم ذلكوقد ال يتذوق الغربي جمال الق       
يتحيرون إزاء  اإِلسالمحد معقول مع ِإلى  ، وكانوا متعاطفين(2)وكارليل(1)مثل : جيبون
ه من الصعوبة بمكان تذوق الكتب ن  إِ ذ إِ  ؛بفي حد ذاته ليس باألمر المستغر القرنن، وذلك 

 .    (3)(خرىالمقدسة للحضارات األُ 
في الغرب هو جزء من منظومة  اإِلسالماالتجاه العدائي ضد  ن  وترى أرمسترونج أ     

القيم الغربية التي ظهرت مالمحها مع الحروب الصليبية وعصر النهضة، وهي بداية 
، فقد شهد القرن السادس الهجري/ الثاني ُأخرىخاصة مرة إعادة الغرب األوربي لذاته ال

هذه الحمالت الصليبية كانت بمثابة أول رد  ن  عشر الميالدي بداية ألروبا الجديدة، على أ  
مثلما يكره الناس  اإِلسالمفعل جماعي اشتركت فيه أوربا ضد المسلمين، وكره األوربيون 

 في العالم الثالث أمريكا اآلن .
ح: )إن السبب األول والرئيس لكره الحضارة الغربية المسيحية لمحمد نبي توض  و    

تحدى نموذج الفشل الالهوتي الغربي الذي تقدسه أوربا ( ملسو هيلع هللا ىلص)...هو أن محمد  اإِلسالم
أسسا  جعلت من قومه الذين كانوا يعيشون في البادية ( ملسو هيلع هللا ىلص)ضع محمدو منذ قرون... و 

اريخ بل وأسرع حضارة في التاريخ من حيث يصنعون واحدة من أقوى الحضارات في الت
المولد، فقد ازدهرت حضارتهم في أقل من قرن واحد من الزمان ولم توجد أي حضارة في 

                                                 

 اضـمحالل م(، مؤلـف  كتـاب1794-1737: مـؤر  إنكليـزي) Edward Gibbon( هو إدوارد جيبون1)
م(، وكان قد أثار 1788-1776اء، أنجزه في السنوات ما بين)أجز  6اإلمبراطورية الرومانية وسقوطها بـ

فيـه الجــدل حــول مســألة فلســفية وال تــزال حتــى اليــوم ،إذ يرجــع جيبــون أســباب ســقوط رومــا إلــى هجمــات 
البرابــرة وانتشــار المســيحية، فضــال  عــن أن انتصــار المســيحية ألن اهلل أراد لدينــه النصــرة علــى الوثنيــة. 

        www.wikipedia.orgالشبكة الدولية لتنترنت في الرابط االلكتروني: ينظر: مقال منشور في 
-1795: كاتـــب انكليـــزي اســكتلندي وناقـــد ســـاخر ومـــؤر )Tomas Carlyle( هــو تومـــاس كارليـــل 2)

و مــن عائلــة كالفينيــة ، وهــم(1901-1837)م( ، وكــان ألعمالــه تــأثير كبيــر بالعصــر الفيكتــوري1881
صارمة أملت أن يصبح واعظا  لكنه فقد إيمانه بالمسيحية أثناء دراسته في جامعة في أدنبرة على الـرغم 

محمد المثل األعلى . ينظر: يتوماس  همن أن القيم الكالفينية ظلت تالزمه طوال حياته ، من أشهر كتب
      www.wikipedia.orgالرابط االلكتروني:  كارليلي، مقال منشور في الشبكة الدولية لتنترنت في

 .؛ العثماني ، ي شهادة كارين أرمسترونج ي  41أرمسترونج ، سيرة النبي محمد،ص (3)
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ية، وهذا هو أهم اإِلسالمالتاريخ نشأت وازدهرت في هذا الوقت القياسي سوى الحضارة 
 .(1)ونبيه( اإِلسالمسبب جعل أوربا تكره وتعادي 

في الغرب األوربي،  اإِلسالمعلق باإلساءات المتكررة التي يتعرض لها ما يتفيا م  أ     
ر، ولكن ال بد أن يدرك المسلمون أن اإلساءات بالفعل تتكر   قالت: )لتسف الشديد فخن  ف

غالبية المجتمع األوربي واألمريكي ال  ن  المسيئين لإلسالم قلة قليلة، والمشكلة تتمثل في أ  
، وال يدرك سماحته، وال يعرف أنه دين رحمة وسالم، مما أفسح  اإِلسالميفهم مبادئ 

المجال للمتطرفين في الغرب لبث أفكارهم، وزرع الكراهية لإلسالم بين الجماهير 
 . (2)هناك(
 ؛أتاه الفرصة ألرمسترونج اإِلسالمفي النقاش حول تأثير  ةالمتزايد ةالعالمي   عنايةال ن  إِ    
ها عملت على تكوين وجهة نظر ن  أل   ؛متحدثة ذات شعبية كبيرة تبل  الشهرة وتكون ألن  

من قبل جمهور كبير في الغرب األوربي والواليات  اإِلسالمحد كبير تجاه ِإلى  معتدلة
المتحدة األمريكية ، لكن هذا االتجاه المعتدل لم يرض اليهود فشنوا حربا  إعالمية ضدها 

رئيس مركز دراسات  (3)ليهودي إفريم كارشفعلى سبيل المثال ال الحصر المستشرق ا
اتهمها بتحريف الحقيقة بسبب موقفها  حوض البحر المتوسط في كلية الملك بلندن،

تلك المعالجة التي لم  (4)اإِلسالمالموضوعي من يهود بني قريظة في عصر صدر 
                                                 

( حمــدي مصــطفى محمـــد ،ي مؤرخــة األديــان أرمســـترونجي، مقــال منشــور فـــي الشــبكة الدوليــة لتنترنـــت 1)
 م .  2017مارس  8خ بتاري

 .   127-126( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص2)
م، درس 1953إفريم كاراش: خبير اسرائيلي معروف في شؤون الشرق األوسط ، ولد فـي اسـرائيل سـنة( 3)

فـــي الجامعـــة العبريـــة فـــي القـــدس وتخـــرج منهـــا ، وعمـــل أســـتاذا  للتـــاريخ ورئـــيس قســـم الدراســـات البحـــر 
الملك بلندن، كما عمل في مراكز األبحاث في جامعات السوربون وكولمبيا وواشـنطن  المتوسط في كلية

م، والحـرب االيرانيـة ـــ 1991وتل أبيب،  له العديد من المؤلفات أهمها، صدام حسين: السيرة السياسـية/
م، واالمبرياليـة 2003، وحرب عرفات: الرجل ونضـاله لغـزو اسـرائيل/2002م(/1988-1980العراقية)

م. وللمزيد ينظر: ي إفرايم كارشي، مقال منشور في موقع 2010م، وفلسطين المغدورة/2006سالمية/اإل
  وينظـر:؛   www.wikipedia.orgالمركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية في الرابط االلكترونـي: 

 www.iicss.iq 
 .   123( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص4)
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وخشي من الصدى اإليجابي للكتاب لدى المسيحيين في الغرب فثار غضبه  تعجبه،
 . (1)اعليه
 "فكانت أرمسترونج قد ألقت محاضرة بعنوان اإِلسالما عن رأيها في م  أ    

Understanding Islam في معهد جامعة أكسفورد المتفاهمي اإِلسالمي أي ي ،
للدراسات األمريكية في إنكلترا في ظل المخاوف والفرضيات الغربية فضال  عن مدى 

وأجابت على العديد من  أيلول، 11هجماتالسائدة في الغرب منذ  اإِلسالممعاداة 
لي عن مبادئهم وقيمهم بل دة أن المسلمين لم يطلبوا من الغرب التخ، مؤك  التساؤالت
أرمسترونج أثناء محاضرتها التي دل مضمونها ِإلى  وردت الكثير من األسئلةو  ،بالعكس

دد كبير جدا  فضال  عن وجود ع اإِلسالمعلى عدم وجود رغبة قوية لمعرفة متعمقة عن 
 .   (2)اإِلسالممن االعتراضات اإلعالمية المتأصلة في الروه األمريكية ضد 

ِإلى  يلول قسمت األكاديميين األمريكيينأ   11أحداث  ن  وترى أرمسترونج )أ     
معسكرين ، األول كان بقيادة مارتن كرامر مدير مركز دراسات الشرق األوسط الذي 

ي اإِلسالمميين أمثال جون اسبيسيتو مدير مركز الحوار اتهمها واتهم بعض األكادي
هم يخدعون الناس حول االعتقاد بأن ن  المسيحي في جامعة جورج تاون، على اعتبار أ 

ي بضعة عاها ثبت كذبها بعد مضلم يكن تهديدا  ألحد، وحجة كرامر التي اد   اإِلسالم
هزة اإلعالم في الواليات جوتسترسل حديثها بكثرة أ  ،أيلول 11أسابيع على حادثة

، يلولأ  11المتحدة األمريكية التي حاولت تكميم األصوات المعارضة عقب أحداث
 ن   أ  ال  إِ  اإِلسالملكتابة مقال عن   مجلة نيويوركفت من ل  فعلى سبيل المثال كانت قد كُ 

 .  (3)المجلة نشرت بحثا  لتكاديمي المعروف برنارد لويس بدال  من أن تنشر مقالتها
كصانع سالم، وهذا لم يناسب ( ملسو هيلع هللا ىلص)ن مقالتي كانت حول النبي محمد أوتقول:)   

ء جدول أعمالهم بقدر ما تناسبهم مقالة لويس، فكل من لويس وكرامر صهاينة أوفيا
دين عالمي ،  اإِلسالم ن  ، لكن الناس بحاجة لمعرفة أ  يكتبون من واقع التحيز المتطرف

                                                 

 ( أبو المجد، ي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب إلى االعتدال ؟ .    1)
 .   123( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص2)
 .   124-123( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص3)
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وقد أدى  (1)رض(غدين عنف، أصال  خط م اإِلسالمبأن  وأن الخط الذي انتهجه لويس
موقفها المدافع عن حق المسلمين في تبني أسلوب العيش الخاص بهم وفي إبداء 

الهجوم الشديد عليها ومحاولة ِإلى  التعاطف مع اخوانهم المضطهدين في مناطق كثيرة
 .(2)منع الناس من التأثر بكتاباتها

لتحقيق  االمستشرقين وأبحاثهم تكون موجهة سياسي   والحقيقة أن معظم دراسات   
أهداف مطلوبة ترصد لها المبال  الطائلة من أجل انجازها، أمثال مؤلفات روبرت 

لبعض األفراد والمجموعات، وقد  اإِلسالمسبنسر الذي عمل مستشارا  خاصا  حول 
حول  المكشوفي لكي يصحح للبعض إساءة الفهم اإِلسالمطلب منه كتابة كتاب ي

التي كانت منتشرة بشكل واسع حينذاك، ويقصد بـ )تصحيح( يشوه الفهم حول  اإِلسالم
، ثم عمل مستشارا  بالقيادة المركزية األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية ووزارة اإِلسالم

الخارجية األلمانية، ثم عين من قبل بول ويريش بمؤسسة الكونغرس الحرة، وطلب منه 
حالة أرمسترونج  ن   أ  ال  ، إِ اإِلسالمعن  فكتب سلسلة الدراسات إِلسالماالكتابة عن 

                   . (3)االعتدالِإلى  متفردة وتعد أقرب
جذور تاريخية ِإلى  ا ما يتعلق برأيها في أسباب عداء الغرب لإلسالم؟ فترجعهام  أ     

ي الغرب هو جزء من منظومة ف اإِلسالمن نتذكر االتجاه العدائي ضد فتقول:)علينا أ  
القيم الغربية التي بدأت في التشكل مع عصر النهضة والحمالت الصليبية وهي بداية 

، فالقرن الحادي عشر كان بداية ألوربا ُأخرىاستعادة الغرب لذاته الخاصة مرة 
الجديدة، وكانت الحمالت الصليبية بمثابة أول رد فعل جماعي تقوم به أوربا ، وكان 

مثلما يكره الناس في العالم الثالث أمريكا  اإِلسالمهو العدو، وكره األوربيون  الماإِلس
ا في الوقت الحاضر فتتحدث عن السياسة الخارجية الغربية تجاه الشرق م  اآلن( أ  

األوسط ومنها الحرب على العراق ودور بريطانيا فيها:)لكن هذا العداء تزايد لإلسالم 
خاصة عقب تفجيرات لندن وتغيرت النظرة لمرتكبي الحوادث والمسلمين في بريطانيا ب

                                                 

 إلى االعتدال ؟ .    ( أبو المجد، ي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب 1)
 28( منــــال عبــــد الحميــــد،ي كــــارين أرمســــترونجي ، مقــــال منشــــور فــــي الشــــبكة الدوليــــة لتنترنــــت بتــــاريخ 2)

 م .    2019يناير
 ( أبو المجد ، يي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب إلى االعتدال ؟ . 3)
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حيث إنهم عاشوا في بلد ديمقراطي وليس في الشرق األوسط؟ جميعا  كنا نتوقع ذلك 
نظرا  ألن السياسة الخارجية البريطانية تجاه العراق وفلسطين تتبع واشنطن، ويبدو أن 

اسة الخارجية هي السبب التجاهل داخل المجتمع البريطاني دفعهم لذلك لكن السي
الرئيس حيث أن الغالبية العظمى من األوربيين والبريطانيين كانوا ضد الحرب على 
العراق وهو ما يعطي دليال  واضحا  على حالة االختالف الكبيرة بين الوضع في أمريكا 
وأوربا، وعدم خضوع البريطانيين لتأثير وسائل اإلعالم األمريكية التي تتبنى سياسات 

وتسترسل حديثها كيف يمكن تصحيح النظرة  اصة بالشعوب(خد المصالح الض
والمسلمين؟)على الغرب أن يحذف من  اإِلسالموالمفاهيم المغلوطة في الغرب حول 

مناهجه كل ما يسئ لإلسالم، فعلى سبيل المثال القرنن الكريم منح المسلمين مهمة 
ه بنفس القدر من القيمة واالحترام تاريخية تتمثل في خلق مجتمع عادل يحظى كل أفراد

، وخبرة تأسيس مثل هذا المجتمع والعيش فيه منحت المسلمين جوهر الحياة الدينية 
الذي يعني أن الشؤون الروحية عند المسلمين وكذلك القرنن يحرم العدوان وال يسمح 

م ية الحقيقية هي السالاإِلسالمبالحروب إال دفاعا  عن النفس ، ويؤكد أن القيم 
والمصالحة والعفو، وكلمة الجهاد ال تعني الحرب المقدسة كما يعتقد البعض في 
نما الكفاه والجهد ، والمسلمون مأمورون ببذل محاوالت واسعة على جميع  الغرب، وا 
الجبهات االقتصادية واالجتماعية والعرقية والروحية لتنفيذ مشيئة اهلل، والجهاد قيمة 

ليس دين سيف كما قيل لنا ونحن  اإِلسالمرتبط بالعنف ، و روحية ألغلب المسلمين ال ت
 . (1)صغار(

وكانت قد كتبت مقاال  في إحدى الصحف البريطانية عقب هجمات واشنطن    
برأت فيها يالفكر الوهابيي من خيارات تنظيم القاعدة  2001ونيويورك في سبتمبر

سامة بن الدن أُ  ن  ذ إِ إِ  ؛ياأليديولوجية مع الغرب المسيح عسكرة مواجهتهِإلى  وميله
نما تأثر بكتابات  زعيم تنظيم القاعدة ــ بحسب ما جاء في المقال ــ لم يتأثر بالوهابية، وا 

                                                 

دوليـة لتنترنـت علـى موقـع مكتبـة ( ي كارين أرمسترونج لــ الشـرق األوسـط ي، مقـال منشـور فـي الشـبكة ال1)
 .   2014نوفمبر 17مروان فوزي الشاملة بتاريخ
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في عهد الرئيس المصري جمال عبد  م،1966الذي أعدم عام (1)سيد قطب
استخدام مصطلح ِإلى  م( مستنتجة من ذلك بعض المراقبين1970-1956الناصر)

يي لوصف أعمال العنف التي قام بها من اتبعوا أفكاره، لذلك فنحن ياإلرهاب القطب
 .(2)إصالهِإلى  إصاله المناهج، جميعنا يحتاجِإلى  أيضا  في حاجة

في العالم العربي وهل هي وراء موجة الكراهية للعرب في  (3)وعن تصاعد األصولية   
ان في الواليات المتحدة أوربا وأمريكا؟ ترى أرمسترونج أن األصولية موجودة في كل مك

األمريكية أكثر منها في أوربا، وكذلك في الهند وفي الشرق األوسط لكنها أقل في أوربا 
ن يرتكبها ، وفيما يتعلق ببعض أعمال العنف ضد المهاجرين والعرب فغالبية م

تقرير  وعن أسباب الكراهية فهي تتفق تماما  مع ما جاء في ،جماعات علمانية متطرفة
ذ يعاني الكثيرون في الدول العربية من العيش في ظل إِ ؛ ية البشرية العربيةالتنم

وبريطانيا على مدى  األنظمة الديكتاتورية المسنودة من الواليات المتحدة األمريكية
، وهو ما يدعو الناس وليس وكذلك البطالة وغيرها من المشاكل، عشرات السنين
ِإلى  ، والخطورة أن يتجه هؤالءذاتهمالبحث عن شيء لتحقيق ِإلى  العرب وحدهم

 .(4)اإلرهاب والتطرف
 

                                                 

( ســـيد قطـــب : مفكـــر إســـالمي مصـــري، ومؤســـس المـــذهب التكفيـــري الـــذي خرجـــت مـــن عباءتـــه معظـــم 1)
الحركات التكفيرية في العالم اإلسالمي ، وأحد قيـادات التنظـيم السـري لجماعـة اإلخـوان المسـلمين الـذي 

غراق الدلتا من أجـل اسـقاط نظـام حكـم عبـد الناصـر عـام خطط لتفجير م ألقـي 1954القناطر الخيرية وا 
م . وللمزيــد مــن 29/8/1966القــبض عليــه فيمــا بعــد وأودع الســجن مــدة عشــر ســنوات ثــم اعــدم بتــاريخ 

المعلومـــات عنـــه . ينظـــر: عـــادل حمـــودة ، ســـيد قطـــب مـــن القريـــة إلـــى المشـــنقة ، ســـيرة األب الروحـــي 
 م( .  2008م( ؛ حلمي النمنم ، سيد قطب: سيرة تحوالت)القاهرة:1999لعنف )القاهرة:لجماعات ا

 ( ي كارين أرمسترونج لـ الشرق األوسط ي .  2)
( األصـولية : يقصـد بهـا دراسـة األصـول أي مصـادر شـتى القواعـد والمبـادئ  فـي الشـريعة اإلسـالمية ، 3)

فـي الغـرب ال يقومـون بدراسـة هـذا العلـم مـن العلـوم ومعظم المسلمين الذين يطلق عليهم هذا المصـطلح 
اإلنسانية  ولكن لهم اهتماماتهم البالغة االختالف ، ومن ثـم فـخن اسـتخدام مصـطلح األصـولية مضـلل . 

 ينظر: ي كارين أرمسترونج لـ الشرق األوسط ي، .  
 ( ي كارين أرمسترونج لـ الشرق األوسط ي .  4)



                                                                                                          مصعب محادي جنم الزيدّي                           ثنائية الشرق والغرب يف كتابات املستشرقة الربيطانية كارين أرمسرتونج  

 488 

  :في الغرب اإِلسالموالغرب ومستقبل  اإِلسالماا: رأيها في التقارب بين رابع
دت أرمسترونج على أن الغرب ال بد أن يؤدي دورا  محوريا في مسيرة التقارب مع ك  أ     

إلسالم ، فعلى سبيل المثال ال ي، فيحذف من مناهجه كل ما يسيء لاإِلسالمالعالم 
الحصر ال بد للغرب أن يتأكد أن القرنن الكريم منح المسلمين مهمة تاريخية تمثلت في 
خلق مجتمع عادل يحظى كل أفراده بنفس القدر من القيمة واالحترام، وخبرة تأسيس 
مثل هذا المجتمع والعيش فيه منحت المسلمين جوهر الحياة الدينية الذي يعني أن 

القرنن  ن  أ  و  لشؤون الروحية عند المسلمين،شؤون الدولة السياسية ال تنفصل عن ا
القيم  ن  د أ   في حالة الدفاع عن النفس، ويؤك  ال  الكريم يحرم العدوان وال يسمح بالحروب إِ 

ية الحقيقية هي السالم والمصالحة والعفو، وكلمة الجهاد ال يقصد بها الحرب اإِلسالم
ن  المقدسة كما  ما تعني الكفاه والجهد، وفوق ذلك يعتقد البعض في الغرب األوربي وا 

كله فخن المسلمين مأمورون ببذل قصارى جهدهم في جميع المجاالت االقتصادية 
ا الجهاد فهو قيمة روحية م  ، أ  رقية والروحية لتنفيذ مشيئة اهللواالجتماعية والفكرية والع

ليس دين سيف كما قيل لنا ونحن  إِلسالماعليا للمسلمين ال ترتبط بالعنف، و 
 .(1)صغار

وعن طبيعة العالقات بين الشرق والغرب في العصر الحديث وما نلت إليه           
تصورات الغرب تجاه الشرق تقول أرمسترونج:)لقد بينت لنا حرب الخليج الثانية في 

الرغم على و  ،ياإِلسالمعالم نا نرتبط ــ شئنا أم أبيناــ بروابط عميقة بالن  أ   م،1991عام 
ي قد فقدوا الثقة في اإِلسالممن األحالف المؤقتة، فالواضح أن الناس في العالم 

خطأ من طرف ِإلى  الغرب. ومن المحال في أي وقت أن نعزو انقطاع حبل التواصل
واحد، فخذا كان الغرب يريد استعادة التعاطف واالحترام اللذين كان يتمتع بهما في 

، وينظر في الصعوبات التي يه أن يفحص دوره في الشرق األوسطاألوسط فعلالشرق 
، اإِلسالمرصد تاريخ كراهية الغرب لنبي ِإلى  ، وهذا ما حدانياإِلسالمتواجهه إزاء 

إذ تمكن بعض األوربيين منذ األيام األولى من  ؛لة السوادولكن الصورة ليست كام
حد ما، ولكنهم كانوا دائما  يمثلون أقلية، كما أنهم  ِإلى نظرة متوازنة اإِلسالمِإلى  النظر

                                                 

 .   128-127ائي، ص( أبو زيد ، االستشراق النس1)
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لم يسلموا من العيوب، ومع ذلك حاولت تلك الحفنة من الناس تصحيح أخطاء 
معاصريهم وتجاوز اآلراء السائدة، وال شك أن تلك التقاليد التي تتمسك بالمزيد من 

 .     (1)التسامح والتعاطف والشجاعة هي التي يجب علينا أن نسعى لتشجيعها(
في الغرب فقد تحدثت أرمسترونج في محاضرة  اإِلسالما عن مستقبل م  أ        

 12في الغربي ألقتها بتاريخ  اإِلسالمبالجامعة األمريكية بالقاهرة بعنوان ي مستقبل 
دت فيها أن الحل لمواجهة صراع الحضارات الذي نعيشه حاليا  ك  م ، أ  2005أيلول سنة

ن، وتغيير طريقة تقويم أنفسنا ومعرفة اآلخر لوقاية العالم من هو الحوار والتعاو 
 .  اإِلسالماإلعالم الغربي الذي قدم صورة خاطئة عن ِإلى  اإلرهاب في إشارة منها

( ملسو هيلع هللا ىلص)دين سالم وتسامح، وليس دين عنف منوهة بخطبة الرسول اإِلسالموقالت:)   
ڃ  ڃ    ڃ   ڄ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  وباآلية الكريمة: عندما دخل مكة

 (2)چ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ ڇ      ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 ضرورة معرفة حقيقة أن كلنا من ندم وندم من تراب .ِإلى  داعية
ما في الواليات السي  و يلول زادت الصراع بين الحضارات أ   11حداثأ   ن  وذكرت أ     

، فظهر هناك من قال بأشياء مات العنيفةالتي صدمتها هذه الهجالمتحدة األمريكية 
تزايد عدد الذين يتحدثون عن و حتى وصفه البعض باإلرهابي،  مريعة عن الرسول

بشكل سيء وفي المقابل بدأ البعض اآلخر يفتش عن أي شيء يخص  اإِلسالم
 .اإِلسالم

يلول ها في زيارتها للواليات المتحدة األمريكية بعد هجمات أن  وأشارت أ            
، فقالت اإِلسالمفوجئت بتوافد عدد كبير من األمريكيين عليها من أجل أن تحدثهم عن 

لهم أشياء كثيرة صعبة عن سياستي بريطانيا وأمريكا محاولة محو النظرة السلبية 
 لإلسالم .
وربا والواليات وجود انقسام كبير بين أُ ِإلى  وليس ذلك فحسب بل أشارت          

يكية فأمريكا تعد ثاني أكبر دولة دينية بعد الهند، في الوقت الذي تعد فيه المتحدة األمر 

                                                 

 .   25( سيرة النبي محمد، ص1)
 ( .  13( سورة الحجرات: اآلية)2)
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إذ تبل  نسبة  ؛يا هي األكثر علمانية بين الجميعأوربا علمانية ، وكانت بريطان
 . اإِلسالماختالف النظرة نحو ِإلى  %، وهذا يؤدي6المتدينين بها

ريكية بمسلمين يحاولون أن يكونوا ها التقت في الواليات المتحدة األمن  دت أ ك  وأ     
مسلمين جيدين وأمريكان جديدين في الوقت ذاته أمال  منهم في بناء الجسر الذي 

( ، فال يوجد اينما في بريطانيا )العلمانية جد  الحقيقي ب اإِلسالميجعل العالم الغربي يرى 
من قرية  بين المسلمين البريطانيين من يرغب في أن يصبح إماما  ، فيأتي اإلمام

       صغيرة في بنغالدش وال يعلم ماذا يقول لهم.       
و اإلعالم الذي ينقل )أن سبب اتهام المسلمين باإلرهاب ه :قت أرمسترونجوعل     

راسخة عن المسلم في الغرب، رغم أنهم ال يعرفون شيئا   ا، فهناك صور  ا خاطئةصور  
، ففي القرن  اإِلسالملم يكن مهتما  بأن الغرب في الماضي ِإلى  مشيرة اإِلسالمعن 

ي اإِلسالمالسادس عشر الميالدي كانت أوربا مثل العالم الثالث اليوم، بينما كان العالم 
 اإِلسالمالقرنن، فظهرت فوبيا ِإلى  ، وبدأوا ينظرونامريكا اليوم، أكثر قوة وتحضر  مثل أ  

حرب المقدسة، رغم أنها واليهودية التي انعكست في تصرف الغرب نحوهم ، فشنوا ال
ناهيك عن الصورة السلبية المشوشة التي حملها الغرب عن (1)ليست طريقة المسيحية(

   الشرق منذ العصور الوسطى.  
دين حرب وانتشر  اإِلسالم ن  وأوضحت أرمسترونج أن الغرب األوربي كان يعتقد أ     

أنه مع بدء ِإلى  فتةبحد السيف والقتال، على الرغم من إنه دين تسامح وسالم ال
عصر النهضة األوربية وسياسة التحديث التي تعتمد على االقتصاد والتكنلوجيا بدأت 

سبانيا إِ  أ برزهاسياسة االستعمار إليجاد سوق جديدة، وكان لهذه السياسات ضحايا 
رغام اليهود والمسلمين على اإِلسالمالتي كانت من أكثر الدول حضارة في العصر  ي وا 

 .(2)مسيحية أو عدم العيش في أورباالتحول لل

                                                 

( فتحيـــة الـــدخاخني ، يالكاتبـــة البريطانيـــة كـــارين أرمســـترونج : اإلســـالم لـــم ينشـــر بحـــد الســـيفي ، مقـــال 1)
 م .  2005ديسمبر  14، بتاريخ  549منشور في جريدة المصري اليوم ، العدد

 ، .  549الكاتبة البريطانية ، العدد( الدخاخني ، ي2)
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وتفضح أرمسترونج ازدواجية الغرب األوربي بقولها نحن األوربيين نريد من العالم    
كله أن يقبل أن حقوق اإلنسان حقوق عالمية على الرغم من أنها لم تطبق في العالم 

لعقلية تعاملنا الجديد )أمريكا( فسكان أمريكا األصليون )الهنود الحمر( أبيدوا ، وبهذه ا
مع الدول الواقعة تحت االستعمار، لو كنا تصرفنا بشكل مختلف في المستعمرات لما 
واجهنا الكثير من المشاكل اليوم وحتى اآلن، ما زالت بريطانيا تدعم حكومات تحرم 

       .(1)مواطنيها من أبسط الحريات األساسية(
ت المتزايدة ؟ قالت )ال يستطيع أحد في الغرب وسط االحتقانا اإِلسالموعن مستقبل    

التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكن علينا أن نفرق بين أوربا وأمريكا ألسباب دينية ، 
 ن  أ  و  من أوربا التي تعتبر علمانية،فالمجتمع األمريكي أكثر تعصبا  أو قربا  للدين 

 ن  أل   ؛حيان بالخطورة الشديدةصف في بعض األ  يت  ، الموقف في أمريكا
ردود فعل عكسية ضد المسلمين األمريكيين الذين يعتبرون ِإلى  سبتمبر أدت11أحداث

تنتشر بشكل ثاني أكبر جالية إسالمية بعد الهند ،كما أن ظاهرة األصولية المسيحية 
، ولكن على الرغم من وجود شعور بالعداء والغضب ورباألُ  اكبير في أمريكا خالف  

األشياء التي لمستها خالل فترة  رزبحد أ أ   ن  ، فخِ العام الشديدين لدى النخبة والرأي
وحتى اآلن هو الرغبة الشديدة في  ،وجودي في الواليات المتحدة منذ سبتمبر الماضي

، فقد بيعت أعداد هائلة من الكتب ية لدى األمريكييناإِلسالموالثقافة  اإِلسالممعرفة 
ا البحث عن طريق تقديم نظرة والمطلوب من اإِلسالمالتي تتناول موضوعات متعلقة ب

فحسب بل يجب العمل  اإِلسالمال تقتصر على  الجدل دفاعا  عن  اإِلسالمإيجابية عن 
 . (2)(على تغيير الصورة النمطية لكل من الجانبين عن اآلخر

 
 

 

                                                 

( السنوســي محمــد السنوســي ،ي كــارين أرمســترونج تفضــح ازدواجيــة الغــرب ي، مقــال منشــور فــي الشــبكة 1)
 .    2015يناير 29الدولية لتنترنت بتاريخ 

 ( ي كارين أرمسترونج لـ الشرق األوسط ي، .  2)
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 :ساا: موقفها من التعايش السلمي بين األديان وطرحها دستور الرحمةماخ
 المية أطلقت عليها دستور الرحمة أو الشفقةطرحت أرمسترونج مبادرة ع        

Charter for Compassion   (1) قد تقدمت بالمشروع لمنظمة تيد العالمية  وكانت
TED(2) م لرسم 2008باسم مجلس قادة المسيحيين والمسلمين واليهود في شباط سنة

حد من دستور للرحمة الذي يبحث عن أوليات أخالقية مشتركة في األديان السماوية، ت
 . (3)الصدام وتنشد المحبة والسالم وتتبنى فهما  عالميا  لروه هذه القاعدة الذهبية

م، 2008وقد منحت أرمسترونج جائزة حرية العبادة بمعهد روزفلت في حزيران سنة       
وصره المعهد بأنها صارت صوتا  مهما  يطالب بفهم متبادل في أوقات كثر فيها الهرج 

المجموعات الدينية وأشاد المعهد بأن تركيزها الشخصي المثالي نحو  والمجابهة والعنف بين
 .(4)السالم يمكن أن يوجد في الفهم الديني

م ، 2009وكانت قد كشفت عن دستور الرحمة في واشنطن في تشرين األول سنة       
وكان ضمن الموقعين عليه ولي عهد األردن األمير الحسن بن طالل ورئيس أساقفة 

ير ريتشارد برانس وعدد من الشخصيات الدينية والمدنية من غير الديانات ديزموند والس
 .( 5)السماوية

                                                 

غـة العربيـة والمكـون مـن ثالثمائـة كلمـة تقريبـا . ينظـر: ( لالطالع علـى الـنص الكامـل لميثـاق التـراحم بالل1)
ـــه  www.charterforcompassion.orgالـــرابط االلكترونـــي:  ـــديو متـــرجم تتحـــدث في ؛ وينظـــر: في

  www.ted.comأرمسترونج بشكل مفصل عن الميثاق المذكور منشور في الرابط االلكتروني: 
م بعـد أن 2019( منظمة تيد : منظمة خيرية عالمية غير ربحية تعود ملكيتها لمؤسسة تدكس منذ سـنة 2)

وتقـدم منحـا  ماديـة لكـل مفكـر يريـد منـذ تأسيسـها ،   Sapling Foundationكانـت تابعـة لمؤسسـة 
لمؤسسة تنظم مؤتمر تدكس العالمي سـنويا  الـذي يهـدف إلـى وكانت اتغيير العالم بأفكاره نحو األفضل، 

نشر األفكار الجديدة والمميزة للعالم تالتي تستحق الدعم تحت شعار يأفكار تستحق االنتشاري ، ويتناول 
واضـيع التـي تشـغل اإلنسـان مـن التكنولوجيـا الـى الترفيـه الـى التصـميم. المؤتمر مجموعة واسـعة مـن الم

فـــي الـــرابط االلكترونـــي:    TED x Sanaa COUTDOWNعلـــى موقـــعينظـــر: مقـــال منشـــور 
www.ted.com     

 .   125( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص3)
 .   125( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص4)
 .   125( أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص5)
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نقد كبير وحملة ضارية إلفشال مشروعها المدافع عن ِإلى  تعرضت أرمسترونج   
، فقد كتب خصمها اللدود شاكير مامي مقاال  بعنوان يكارين أرمسترونج أم اإِلسالم

جنونة ونقدت القرنن ضمن السياق مدعية أن القرنن ال المجانيني اتهمها فيه بأنها م
نه ال توجد فيه أية نية تؤكد الشفقة والرحمة والتراحم،  يعرف هذه القاعدة الذهبية ، وا 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  ٹبقوله  واستشهدت

ويالحظ أنها  (1)چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
ڃ ڃ ڃ چ تجاهلت كثيرا  من اآليات التي حثت على الشفقة والرحمة كقوله تعالى 

ژ    ژڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ چ 

  . (2)چڑ  ڑ  ک     ک 
نه وقد اعتمدت أرمسترونج فيها عقيدة اآلرثوية والمشترك اإلنساني الذي ال يعدو كو    

ذريعة لمروجي عقيدة الفلسفة الخالدة مثل هذا ترجمتهم لـ يكلمة سواءي الواردة في سورة 
 (3)عمراننل 

وتعني كلمة مشتركة مع أن المقصود في اآلية كلمة عدل هي البراءة من الشرك، وجاء في 
 وروحيةيل الميثاق:ي يقع مبدأ التراحم في صميم ما توارثه البشر من تقاليد دينية وأخالقية أو  

وهذا (4)م18/11/2010وكان االحتفال بهذا الميثاق في مقر األمم المتحدة في نيويورك في
إعادة التفكير الرحيم ِإلى  يعني أن الميثاق هو عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تهدف

محور تركيز الحياة الدينية واألخالقية والسياسية كما يعد وثيقة تحث ِإلى  والعمل الرحيم،
ميع الشعوب وجميع األديان في العالم على احتضان قيمة التراحم، وبفضل هذا المشروع ج

                                                 

 .  ( 2( سورة النور : اآلية)1)
 ( .  8( سورة الممتحنة : اآلية)2)
ٍٍ َبْيَنَنوا َوَبْيوَنُكْم َأال  َنْعُبوَد ِإال  الل وََل َواَل ُنْشو (3) ِرَك ِبوَِل َشوْيئاا َواَل َيت ِخوَذ ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسوَوا

ا َأْرَباباا ِمْن ُدوِن الل َِل َفِإْن تَ    (.64. اآلية:) َول ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأن ا ُمْسِلُمونَ َبْعُضَنا َبْعضا
ــــــــــي: 4) ــــــــــرابط االلكترون ( مــــــــــادة ي كــــــــــارين أرمســــــــــترونجي ، موســــــــــوعة االســــــــــتغراب ، منشــــــــــورة فــــــــــي ال

www.cwestt.com   
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ويذكر أنها  (1)م2010الفكري نالت أرمسترونج جائزة تيد للتكنلوجيا والترفيه والتصميم سنة
قالت في كلمتها بمناسبة هذا التكريم:)أن الناس ترغب التدين ويتوجب علينا المساعدة 

لالنسجام( كما )طلبت من مجتمع تيد معاونتها لبناء ميثاق للتراحم لجعل الدين قوة 
وكان غرض (2)للمساعدة في إعادة إحياء القاعدة الذهبية كمذهب ديني عالمي أساسي(

أرمسترونج من تأسيس ميثاق التراحم نشر قيم التسامح والتأكيد على القواسم المشتركة بين 
 . (3)الناس واألديان

ونج أن التعاطف هو جوهر كل ديانات العالم الرئيسة وأكدت على وقد عدت أرمستر       
ما هو معروف في كثير من األحيان القاعدة الذهبية التي حسب قولها أن لم تعتمد فلن 
يحصل على عالم قابل للحياة، وهذه هي مهمة جيلنا وواجب علينا جميعا  أن نتفحص 

لم، ونكون رسل للعطف والشفقة والرحمة العاِإلى  تقاليدنا إليجاد التعاطف ونجعله يتحدث
قيمة جائزة تيد العالمية التي حصلت عليها أرمسترونج  ن  والجدير بالذكر أ   (4)في زماننا هذا

البالغة مئة ألف دوالر لم تنفقها على شؤونها الخاصة بل أسست بها مؤسسة أطلقت عليها 
االلتزام بالتراحم في العالقات اإلنسانية ِإلى  )ميثاق التراحم( التي دعت من خاللها الجميع

 .    (5)واحترام جوهر الدين وهو إحالل السالم واالبتعاد عن العنف والحروب
 
 

                                                 

  www.context.reverso( ي ميثاق التراحمي ، مقال منشور في الرابط االلكتروني: 1)
  www.huffpost.com( ينظر : فيديو منشور في الرابط االلكتروني: 2)
م 2017/ مـايو 23( سوسن جميل حسن ي سورية بين ضجيج المثقف وصمته ي ، مقـال منشـور بتـاريخ 3)

وينظــــر: ي الكاتبــــة ؛  www.diffah.alaraby.cmوقــــع ضــــفة ثالثــــة فــــي الــــرابط االلكترونــــي: علــــى م
    www.arabjo.comالبريطانية كارين أرمسترونجي ، مقال منشور في الرابط االلكتروني: 

ترجمـة : نـدى قنبـر ، منشـور فـي الــرابط بعنـواني كـارين أرمسـترون  : الشـغف للتعــاطفي  ( ينظـر: فيـديو4)
  www.ted.comااللكتروني:ي 

(5) " Karen Armstrong " in www.wikipedia.org. 
م منشـور فـي 2010/ 20/4يفة  البيان في عددها الصادر بتاريخ تصريح كارين أرمسترونج لصحوينظر: 

 ae.cdn.ampproject.org-www.albayanالرابط االلكتروني: 
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   :سادساا: مؤلفاتها
دلت  ال تيأنجزت المستشرقة أرمسترونج العديد من المؤلفات في علم وتاريخ األديان       

مدى نادر واستثنائي في ِإلى  فعلى حرصها العميق الصادق على الموضوعية واإلنصا
وربي بعد أن تصاعدت موجة الحقد عقب انهيار العدو االتحاد السوفيتي الغرب األُ 

وقد (1)والمسلمون محله عدوا  رئيسا  في مجتمعات الغرب اآلن اإِلسالمالشيوعي ليحل 
اجع عرفت مؤلفاتها برقي مستواها المعرفي األكاديمي المدعمة بالوثائق والمصادر والمر 

 . (2)المهمة المعتمدة فيها
في علم وتاريخ  اسعة عشر كتاب  تأرمسترونج من الكتاب يغزيري االنتاجي، ولها  عد  تُ       

األديان، كما سجلت بعض الكتب السمعية بصوتها، فضال  عن نشرها العديد من المقاالت 
ما  في الصحف البريطانية واألمريكية، وفوق ذلك كله فهي المستشار الرئيس عن كل

وهناك رأي يقول أنها أربع ( 3)وتاريخه في عدد من األفالم الوثائقية اإِلسالميتعلق ب
ا هذا ــ على بحثنفي التي توافرت لدينا وأدرجناها معظمها ِإلى  وقد أشرنا( 4)وعشرون كتابا  

غتها أن أرمسترونج تجيد عددا  من اللغات منها الالتينية واللغة اليونانية القديمة والعبرية ول
ف اللغة العربية ها ال تعر ن  األم االنجليزية، ولعل من نقاط الضعف التي تؤخذ عليها، أ  

ِإلى  ي مترجمة من العربيةاإِلسالمغلب مصادرها عن التاريخ أ   ن  لذا فخِ  ؛يلةسوى كلمات قل
 .         (5)االنجليزية

                                                 

فـي  ( مهند الخليل ، كتاب يمحمدي لكارين أرمسترونج : راهبة سابقة تتحـرر مـن أغاللهـا ، مقـال منشـور1)
ـــــــــــــــــــي : 2012ســـــــــــــــــــبتمبر :17موقـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــودان اإلســـــــــــــــــــالمي،  م فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــرابط االلكترون

http://www.sudansite.net   
ــــت بتــــاريخ 2) ــــة لتنترن ــــي الشــــبكة الدولي ــــال منشــــور ف  14( هــــاني اســــماعيل،ي كــــارين أرمســــترونج ي ، مق

 م .  2017أبريل
 /Muhammad, Legacy of Prophetائقية التي تحدثت فيها أرمسترونج هـي:( أهم األفالم الوث3)

A History of God       
(4) www.wikipedia.org . 

 .   27( عويس ، منهج التطور العقدي،ص5)
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 اإِلسالمباتها عن وتمثل أرمسترونج الجناه المعتدل بين األكاديميين الغربيين في كتا   
وناقشت في مؤلفاتها التي وصفتها إحدى الباحثات ــ بالعيار الثقيل ــ مسائل دينية ممتزجة 

اهلل ِإلى  مع معضالت ثقافية وحضارية وتاريخية عويصة ومثيرة للجدل مثل نظرة اإلنسان
ي والعسكري وتاريخ األديان منذ بدايتها والعنف المرتبط بالدين واالنتشار السلمي التبشير 
 .(1)لتديان ودراسة األصول التراثية للتقاليد الدينية والمسائل الشائكة المرتبطة بها

 : ما يأتيوهذه المؤلفات هي ك
الذي منحها قوة على نالمها  (2)م1982)عبر البوابة الضيقة( الصادر في لندن سنة.1

عمال، وهذا الكتاب ومنه كانت نقطة انطالقتها في عالم الكتابة وتأليف العديد من األ
ن تنذر نفسها أ  رادتها قبل إِ ة واختيارها طريق الرهبنة بكامل تسرد فيه حياتها الشخصي

للبحث والمعرفة في المرحلة الالحقة، وتوصف مرحلة التحاقها بجمعية دينية مسيحية 
وتحدثت فيه عن الشطر األول من  Society of the Holy Child Jesusكأخت

سبع التي أمضتها في دير كاثوليكي انكبت فيه على دراسة حياتها والسنوات ال
  .(4)واألديان السماوية(3)الالهوت

وتناولت فيه المؤلفة الحديث عن نشأة  (5)م1983)بداية العالم(، طبع في لندن سنة. 2
 .الخليقة وبداية تكوين العالم القديم 

وهو دراسة معمقة ( 6)م1983)القديس بولس وأثره في المسيحية(،وصدر في لندن سنة.3
 . كما أشرنا ننفا   (7)عن التصوف في الديانة المسيحية

                                                 

 ( عبد الحميد ،ي كارين أرمسترونجي  .  1)
(2) Through the Narrow Gate(London:1982). 

الالهوت : علم يبحث في كل ما يخص الذات اإللهية وأسمائه الحسنة وصفات العلى ووحيه وعالقتـه  (3)
بالكون. ينظر: عبد الجبار الرفـاعي ، علـم الكـالم الجديـد ـــ مـدخل لدراسـة الالهـوت الجديـد وجـدل العلـم 

         .  33-32م(،ص2016والدين)بغداد:
  .ن  : المرأة التي واجهت الغربي( ي كارين أرمسترو 4)

(5) Beginning the World(London:1983). 
(6) The First Christian : Saint Paul's Impact on Christianity(London:1983). 

 ي( أبو المجد ، ي كارن أرمسترون  : هل هي أقرب إلى االعتدال ؟7)
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خصص  (1)م1985)ألسنة النار: خيارات الدين والسياسة(، وصدر في لندن سنة.4
 لمناقشة الصراع االسرائيلي ــ الفلسطيني وأبعاده في منطقة الشرق األوسط  .

كرس للحديث  (2)م1986لندن سنة نجيل: نشوء المسيحية في الغرب(، وصدر في)اإلِ .5
 .عن ظهور الديانة المسيحية وتطورها في الغرب األوربي

الحمالت الصليبية وأثرها على العالم اليوم( ـــ الصادر في نيويورك  )الحرب المقدسة:.6
الذي يتناول الحروب الصليبية من وجهة نظر أتباع األديان الثالثة اليهودية (3)م1988سنة

 .(4)إِلسالماوالمسيحية و 
هو دراسة قامت (5)م1992سيرة النبي(، الصادر في نيويورك سنة(: ملسو هيلع هللا ىلص))محمد  .7

ونشرتها إبان موجة الكراهية والعداء للمسلمين ( ملسو هيلع هللا ىلص)عن الرسولبها أرمسترونج 
آليات الشيطانية وقد كتابه االتي انفجرت في الغرب بعد نشر سلمان رشدي  اإِلسالمو 

الغاضبة ازاءه، ومن ترحيب الغرب المبال  فيه بالكتاب  اتخذت من ردود فعل المسلمين
الشيطاني وما صاحبه من موجة كراهية لإلسالم واالزدراء لمشاعر المسلمين منطلقا  

فهي تثبت فيه باألدلة القاطعة والبراهين الواضحة أن ( ملسو هيلع هللا ىلص)لكتابها سيرة النبي محمد
السيطرة الغربية على ِإلى  لية يرجعأسباب الحقد والكراهية والعنف الذي تشهده الساحة الدو 

المفاهيم الخاطئة التي تروجها ِإلى  االشعوب واألفراد، وأن تلك األحقاد تعود أساس  
 اإِلسالمالعناصر المغرضة التي تستهدف توسيع الفرقة واحداث القطيعة بين 

جا  كبيرا  أحدث صدى واسعا  ولقي رواو  هاكتب برزأ   يعد كتابها المذكور واحدا  منو (6)والغرب

                                                 

(1) Tongues of Fire: An Anthology of Religious and Poetic Experience 
(London:1985). 

(2) The Gospel According to Woman :Christianity's Creation of the Sex 
War in  the West(London:1986). 

(3) Armstrong, Holy War ,The Crusades and their impact on Todays 
Word(New York:1988). 

    . 28-27( عويس ، منهج التطور العقدي،ص4)
(5) Armstrong, Muhammad: a Biography of the Prophet(New York:1992).    

         ؛ القرش ، سيرة النبي محمدي . 101أبو زيد ، االستشراق النسائي، ص (6)
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كأحدث الكتب االستشراقية التي أرخت للسيرة النبوية، وأعيد  م،1992عند صدوره سنة
، وبلغت مبيعاته ربع مليون نسخة في الواليات المتحدة األمريكية عدة طباعته مرات

 .   (1)م2001ايلول سنة11وحدها في الشهر التالي لتفجيرات نيويورك
(،المطبوع في نيويورك اإِلسالمليهودية والمسيحية و سنة من ا4000)تاريخ األلوهية:. 8

ويعد أول كتاب مهم ألرمسترونج في األديان)والذي صدر أيضا  في فلم (2)م1993سنة
 Newوثائقي( وحقق أعلى مبيعات في استطالع أجرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 

York Times تطور اإليمان  والكتاب وصف مشوق وواسع المعرفة عن(3)أكثر من مرة
على مدى أكثر من أربعة نالف عام من  اإِلسالمفي الديانات الثالث المسيحية واليهودية و 

متاهات أطول مسار في ِإلى  وليس ذلك فحسب بل تذهب مؤلفة الكتاب (4)التاريخ البشري
بية على الكتاب تفهم البشرية هلل وللربو تتابع من  : الذيالبحث عن اهللمن مثل التاريخ ــ 

مر العصور، تبحث نقاط التشابه واالختالف بين الديانات الثالث الموحدة السماوية 
 .  (5)الكبرى وتصف تأثيرهن على بعضهن البعض

الذي كان (6)م1996)القدس مدينة واحدة ــ عقائد ثالث(، الصادر في نيويورك سنة.9
والتسعينيات الثمانينيات  يعقد تأليفه بسبب الواقع المأساوي لمدينة القدس التي زارتها في

ظلت عالقة في ذاكرتها ال تفارق خيالها السيما أن المدينة كانت قد ارتبطت ببعض  ال تي
ت على نحو ما جزءا  ال يتجزأ من صار األحداث ذات األهمية البالغة في حياتها ف

 .( 7)اهتماماتها على حد تعبيرها

                                                 

         . 100أبو زيد ، االستشراق النسائي ،ص (1)
(2) A History of God . 

 .   27( عويس ، منهج التطور العقدي،ص3)
(4) A History of God ,pp11-12. 

: ( ي تاريخ اهلل تأليف كارن نرمسترون  ي مقال منشور في الشبكة الدولية لتنترنت فـي الـرابط االلكترونـي5)
www.wikipedia.org     

(6) Jerusalem One City Three Faiths (New York :1996). 
     يسيرة النبي محمدي .  ( القرش،7)
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 (1)م1996ين(، المطبوع في نيويورك سنة)في البداية: تفسير جديد من سفر التكو . 10
دراسة للعهد القديم وقراءة جديدة لسفر التكوين تتجاوز ما كتبه محرري التوراة، وبهذا  وهو

من المسعى التخيلي الذي كانت الغاية منه هو أن نرى حقيقة مقدسة أرمسترونج تحررنا 
على  المؤلفةعنه حدثنا في شروط مأساوية... وبهدف بلوغ المعنى الحقيقي لكتاب مقدس ت

 .        (2)حد تعبير ناشر كتابها هذا
(، الصادر اإِلسالم)المعركة ألجل اإلله: النزعات األصولية في اليهودية والمسيحية و . 11

حاولت فيه أرمسترونج البحث عن ظاهرة األصولية وما وراءها (3)م2000في نيويورك سنة
لى أين تتجه ف ي الديانات الثالثة الرئيسة، معتبرة أنها والصراع الذي يصاحبها، وا 

كالسرطان الذي ينخر جسد جوهر الديانات ورساالتها السماوية، محذرة من استخدام 
دمار ِإلى  ذلك يقود ن  أل   ؛النص المقدس كبرنامج سياسي ثقافي حسب مفسري األديان

رفة الثالث أن األصوليات المتطِإلى  المجتمعات، وقد أهتمت المؤلفة باألصوليات مشيرة
، فلم يكن لدى األصوليين وقت للديمقراطية أو التعددية الحزبية، أو تتشاطر قواسم مشتركة

التسامح الديني أو الحفاظ على السالم أو الخطاب الحر أو فصل الدين عن الدولة لكنهم 
االنخراط في نمط واحد وهو الصراع مع اآلخر الذي يعدونه حربا  كونية بين ِإلى  يميلون

، ويقيمون أفكارهم من بعض النظريات الماضيةقوى الخير والشر...وهؤالء يستمدون 
ألنفسهم ثقافة خاصة مغلقة مضادة للثقافة السائدة في المجتمع الذي ينسحبون منه وال 

راقة ِإلى  ونؤ ولكي يحققوا أهدافهم المرضية يلجيشعرون باالنتماء اليه... العنف المسلح وا 
دمير، ومن ثم يصبح المجتمع بالنسبة لهم كافرا  ينبغي الخروج عليه الدماء والهدم والت

 . ( 4)واعالن الجهاد ضده ، لذا فكل األصوليات تحارب وتقتل باسم الدين

                                                 

(1) Armstrong, In the Beginning: A New Interpretation of Genesis(New 
York:1996). 

 ( ينظر: كلمة ناشر كتاب أرمسترونج في البداية سفر التكوين .  2)
(3) The Battle for God , Fundamentalism in Judaism , Christianity and 

Islam(New York:2000) . 
 .  121؛ ابو زيد ، االستشراق النسائي،ص 4( أرمسترونج ، معارك ، ص4)
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وتحدثت فيه عن فلسفته الروحية، (1)م2000حياة بوذا( المطبوع في نيويورك سنة. )12
لتراث البوذي الذي خلفه في حياة كما تمتده فيه أرمسترونج منهج بوذا في حياته، وأثر ا

 .  (2)من اعتنقوا منهجه
بعد تفجيرات  (3)م2001: موجز تاريخي(، الصادر في نيويورك سنةاإِلسالم) .13

ودحضت به  اإِلسالمم على أثر تزايد الهجمة الشرسة على 2001سبتمبر سنة 11نيويورك
وجهة نظر معتدلة عن  وساعدت على بناء اإِلسالمالمؤلفة كل التصورات الخاطئة عن 

 اإِلسالمويعد هذا الكتاب من الكتب المهمة التي يمكن أن تصحح صورة  (4)اإِلسالم
  .(5)اإِلنكليزي ةالشاسعة في العالم الناطق باللغة 

الذي قالت  (6)م2002سبتمبر(، المطبوع في نيويورك سنة11اإليمان بعد. )14
فقد انهال  2001من سبتمبر 11ات الـبعد تفجير  اإِلسالمِإلى  فيه:)تغيرت النظرة

هم كانوا يريدون ن  أل   ؛األمريكيون على المكتبات من أجل اقتناء نسخة من القرنن الكريم
بل تسترسل قائلة)عندما ألقيت محاضرة عن  على وفق( وليس ذلك اإِلسالمالتعرف على 

بعة كم تقريبا(لمتا40ميال )20في نيويورك حضرها الجمهور بعد أن قطع نحو اإِلسالم
ها وقعت في عقر دارهم ن  أل   ؛من سبتمبر صعقت األمريكيين11المحاضرة، وأن أحداث ال

                                                 

( هو غوتاما بوذا مؤسس ديانة أو فلسفة البوذية، وهـي أقـرب إلـى فلسـفة حيـاة أكثـر منهـا إلـى الـدين، إذ 1)
ل ال تـــؤمن بخلـــه وتقـــوم علـــى التجـــرد والزهـــد تخلصـــا  مـــن الشـــهوات واأللـــم طريقـــا  إلـــى الفنـــاء التـــام، وتقـــو 

بالتناســـخ ومبـــدأ الســـببية وتنمـــر البعثـــة والحســـاب، وهـــي مـــن أكثـــر الـــديانات انتشـــارا  فـــي الهنـــد والشـــرق 
نمـا هــو لقــب  األقصـى. وكلمــة بـوذا تعنــي السـاهر أو الــيقظ ، وهـو لــيس اســم علـم علــى شـخص بعينــه وا 

وداي، ضـــمن مـــادة يغوتامـــا بـــدينـــي عظـــيم معنـــاه الحكـــيم أو المســـتنير أو ذو البصـــيرة النفـــاذة. ينظـــر: 
  http://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة في الرابط االلكتروني: 

(2) Armstrong, Buddha, Lipper/Viking(New York:2000). 
(3) Armstrong, Islam : A Short History (New York:2001). 

         .عتمان ، ي دائرة الوعيي ( 4)
             http://search.barnesandnoble.com ؛  34( عويس ، منهج التطور العقدي،ص5)

(6) Armstrong, Faith After September 11 th (New York:2002). 
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بينما اعتادوا أن تكون حروبهم بعيدة عنهم مثل ما حدث في فيتنام فيما مضى أو في 
 . ( 1)العراق أو أفغانستان في الوقت الحالي(

نيويورك . كتاب)السلم الحلزوني: رحلتي للخروج من الظالم( الصادر في 15
ت موحدة صار أن ِإلى  وهو يناقش تجربتها الروحية ورحلتها من الكاثوليكية( 2)م2004سنة

 حرة كما قالت أرمسترونج عن نفسها في كتابها هذا . 
الذي تحدثت فيه (3)م2005المطبوع في المملكة المتحدة سنة . )تاريخ األسطورة(16

لقديم محاولة منها إثبات أن األساطير أرمسترونج بخسهاب عن تاريخ األساطير في العالم ا
 .(4)هي أصل األديان في العالم

وهو كتابها الثاني عن  (5)م2006)محمد نبي لزماننا( المطبوع في نيويورك سنة .17
كتابها األول ظهور عشرة سنة على  بعد مضي خمسوصدر ( ملسو هيلع هللا ىلص)سول محمد الر 

عنه ، وأن كتابها األول لم يعد يفي  سيرة النبي، وأن مؤلفها الثاني الجديد هذا مختلف كليا  
ِإلى  إذ اقتضت الحاجة في نظرها ،يلولأ   11رحلة بعد هجماتطلبات المبالغرض ومت

هذه األحداث زادت من العداء  ن  أل  ( ملسو هيلع هللا ىلص)من حياة محمد  ُأخرىالتركيز على مجاالت 
لإلسالم ونبيه، على أن هذا الكتاب لم يكتب مثله في عصر، ونجح في احداث صدى 

ير في أوساط المثقفين في الغرب األوربي عامة لتكتمل الرؤية حول مكانة هذه الباحثة كب
وعملها ، كما نجح في توضيح بعض الجوانب من عظمة النبي محمد)صل اهلل عليه 

للعمي الصم في  ُأخرىمؤكدة مرة (6)نسانيتهإِ جريده من النسانية لمن يحاولون توسلم( ا
  .(7)خصية مجاوزة للزمانش( ملسو هيلع هللا ىلص)محمدا   ن  الشرق والغرب أ  

                                                 

    .( ي كارين أرمسترون  : المرأة التي واجهت الغربي1)
(2) The Spiral Staircase: My Climb out of Darkness(New York:2004). 
(3) Armstrong, A Short History of Myth(UK:2005). 

 .   28( عويس ، منهج التطور العقدي،ص4)
(5) Armstrong, Muhammad: A Prophet For Our Time(New York:2006). 

 . 109أبو زيد ، االستشراق النسائي ،ص (6)
              . 26، محمد نبي لزماننا ،صأرمسترونج  (7)



                                                                                                          مصعب محادي جنم الزيدّي                           ثنائية الشرق والغرب يف كتابات املستشرقة الربيطانية كارين أرمسرتونج  

 502 

المطبوع في الواليات المتحدة األمريكية  بداية تقاليدنا الدينية(، )التحول الكبير:.18
الذي حاولت فيه أرمسترونج إثبات أن األساطير هي أصل األديان في (1)م2007سنة
 .(3)م2009لغة الضاد سنةِإلى  وقد ترجمه محمد الجورا (2)العالم
 (4)م2007سيرة ذاتية(،الصادر في الواليات المتحدة األمريكية سنة.)الكتاب المقدس: 19

الذي فسرت فيه أرمسترونج كلمة ابن اهلل بأن بولس عندما أطلقها على المسيح)عليه 
السالم( كان يقصد بها المعنى اليهودي للكلمة، إذ كان اليهود يطلقون على أنفسهم )أبناء 

 .(5)من نسله اهلل( بمعنى )أحباء اهلل( وليس أبناؤه
وهو كتاب في (6)2009.)مسعى البشرية األزلي ــ اهلل لماذاــ(، المطبوع في نيويورك سنة20

ذاتية اخترعها اإلله قضية  ن  من أ  ،قبلتاريخ األديان أكدت فيه كل ما ذهبت اليه من 
ضافت فيه أن أفضل تعبير عن هذا االعتقاد يكون عن طريق ، وأ  اإلنسان في مخيلته

 .(7)الصمت
                                                 

(1) Armstrong, The Great Transformation : The Beginning of Our Religious 
Traditions(Atlantic Books:2007). 

 .   28( عويس ، منهج التطور العقدي،ص2)
ا الطبعـة الثانيـة م( أمـ2009وصدرت ترجمـة الطبعـة األولـى للكتـاب أعـاله عـن) دار الكلمـة، دمشـق : (3)

              م(.2016صفحة عن) دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق: 550فكانت بــ
(4) Armstrong, The Bible : The Biography(Atlantic Books: 2007). 

(5 )Sherif El-Nemr  ال للمستشـرقة كـارين نرمسـترونج ي ، مقـ؟ ، ي تفسـيرا  وردا  علـى كتـاب اهلل لمـاذا
              م .2017سبتمبر  20منشور في الشبكة الدولية لتنترنت ، بتاريخ 

(6) Armstrong , The Case For God (New York:2009). 
تقديم للكتاب المذكور أعاله للقـارئ فـي   Blackburn( وضع البروفيسور البريطاني سيمون بال كبرن 7)

:  إن أرمسترونج تحدثت فيه عن عدد من المعتقدات السـائدة صحيفة الجارديان البريطانية ، فذكر قائال  
في العالم اآلن ، لتصل إلى أنها جميعها متشابهة وتنتهي إلى الشيء ذاتـه ، فهـي جميعـا  تسـتخدم نفـس 
الوسائل ؛ من أداء الشعائر واألساطير والموسيقى أحيانا  والتأمل لتعين النـاس علـى التعـايش مـع م سـي 

تختلــف فــي تأثيرهــا علــى اإلنســان عــن التــأثير الــذي يخلفــه زيــارة إلــى معــرض للفنــون  الحيــاة ، فهــي ال
الراقيــة ، أو الــذهاب إلــى حفــل موســيقي كالســيكي ، فهــذه هــي خالصــة رأيهــا فــي الــدين ، وهــي تكــرر 
رفضــها إدخــال العقــل فــي الــدين الن هــذا يحولــه إلــى معتقــدات دوغماطيقيــة وجــدل مســتمر. إذن كيــف 

أن يعبر عن معتقده ؟ اإلجابة التـي قـدمتها أرمسـترونج : هـي أن يعبـر عنـه بـال شـيء ، يمكن لإلنسان 
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كشفت ( 1)م2014)حقول الدم ــ الدين وتاريخ العنف(، الصادر في نيويورك سنة.21
أرمسترونج في مقدمة هذا الكتاب أن تأليفه كان لتحقيق هدفين، األول: مقاومة الرؤية 

هو  سادت منذ بداية القرن العشرين، والهدف الثاني: ال تيالمشوهة لإلسالم في أوربا 
الدين هو منبع الحروب والدمار  ن  لفكرة الرائجة في الغرب بأ  عادة النظر في اإِ محاولة 

الذي طال الجنس البشري على مر العصور التاريخية، كما كشفت المؤلفة عن الدوافع 
المركبة التي أنتجت العنف في الحضارات ما قبل الحديثة، وأبانت عن الكيفية التي 

ها، ولصب  حروبها وعنفها تجاه استخدمت بها الدول الدين كدرع واق للمحافظ على وجود
كانت  ال تيأعدائها بالقدسية مع محاولة إخاء دوافعها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 .(2)السبب الرئيس في العنف والدمار
 :سابعاا : آراٍ العلماٍ والنقاد في أرمسترونج 

ت مؤلفاتها إذ لقي ؛مؤرخي األديان في عالمنا المعاصرأرمسترونج من أبرز  عد  تُ    
، وقد لفت األنظار إليها في البداية ة في الواليات المتحدة األمريكيةالعديدة حفاوة كبير 

ه يعد تاريخا لمعتقدات عديدة ومتباينة في تاريخ البشرية ن  أل   ؛كتابها تاريخ األلوهية
 عرضتها في سياق واحد ومتصل، فهي تذكر في كتابها هذا كيف تحول اليهود من الوثنية

نبعتا من اليهودية وهو االدعاء  اإِلسالمالتوحيد حسب رأيها كما تدعي أن المسيحية و  ِإلى
 . (3)الذي فندته الباحثة عويس في دراستها

                                                                                                                         

فهي تتبنى فكـرة أنـه ال يمكـن وصـف اإللـه ، أو المقـدس بـأي كلمـات ، إذن كيـف يمكـن أن يعبـر المـرء 
يجـب أن ينظـر   Godعن المقدس؟ تقول أرمسترونج إن هذا ال يكون إال بالصمت .فكلمات مثـل اإللـه

. لــى أنهــا رمــوز وليســت أســماء . فالصــمت هــو التعبيــر الصــادق الوحيــد عــن الممارســة الدينيــة لهــا ع
                http://www.guardian.comينظر: 

(1) Armstrong, Fields of Blood ,Religion and History of Violence (New 
York:2014). 

              . 9-8الدم ، صحقول  (2)
 . 31( منهج التطور العقدي،ص3)
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ها من أكثر الكتاب إثارة للجدل، ومن أكثر المفكرين وقد وصفت أرمسترونج أيضا بأن     
تيد التي منحتها جائزة كما عدتها مؤسسة  (1)ابداعا  في مجال الدين في الوقت الحاضر

لق بدور ها من أكثر المفكرين إبداعا  فيما يتعن  م، إِ 2008عن مشروعها وثيقة التراحم سنة
 . (2)ديان المقارنةفي األ   اساسي  أ  امرجع   عد  ها تُ ، كما أن  األديان في العصر الحديث

مصادر وهي تمتده عادة لغزارة مصادرها وتوثيقها مؤلفاتها في أغلب األحيان بقائمة    
غير أن  (3)إضافية ضخمة الطالع القارئ على مزيد من المعلومات حول موضوع الكتاب

نما ينطبق غالبا  على ما يتعلق باليهودية  هذا ال ينطبق على كل ما تطرحه من نراء وا 
إطالق األحكام أو االعمام دون ذكرها ِإلى  والمسيحية ، وهي تميل في كثير من األحيان

، وتغفل عادة ذكر المصدر التاريخي أو الفلسفي اإِلسالمحديثها عن  مصادر للتوثيق في
كقولها قال المؤرخون وقال الفالسفة أو قال الصوفيون...إلخ ، وأحيانا  تذكر المصدر 

مثلما فعلت مع بعض  خرىالتاريخي لكنها تختار منه ما يوافق رؤيتها وتهمل الروايات األُ 
)جامع البيان عن تأويل القرنن(، كما أنها لم تذكر روايات الطبري وتفسيره المعروف بـ
ها انتقدت العتمادها على ية فضال  عن أن  اإِلسالممرجعا  واحدا  في تقديمها للفلسفة 

: سيرة النبي فضال  المصادر العربية في كتابها محمدِإلى  المصادر المترجمة دون اإلشارة
اسية واالجتماعية في حياة النبي على أنها انتقدت لتركيزها الشديد على المجاالت السي

منها ظهرت الفضائل السياسية  ال تيحساب مناقشة رسالته الدينية لكونها رسالته األصلية 
ويرى بعض النقاد وعلماء مقارنة األديان في الغرب األوربي أن أرمسترونج  (4)واالجتماعية

ها جاءت ن  رأوا أ  و ، في العالمت من أهم مؤرخي األديان والباحثين في القضايا الروحية صار 
بقراءة جديدة لتاريخ األديان وعدوا نظريتها للتقريب بين األديان الثالثة وعرض مواطن 

                                                 

(1) Ron Csillag ," Faith Relies on Practical Action", National Catholic 
Reporter (December:2009),Vol.46, issue.4,p.15 . 

(2) http://www.tedprize.org . 
(3) Anne Carr, "A History of God", The Journal of Religion ,Vol,no,2,p.294 

. 
(4) Michael Hofstetter,"Muhammad: A Biography of the Prophet" ,Magill 

Book reviews,9/1/1992 .  
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ها تحاول االختالف واالتفاق بمثابة رؤية جديدة غير مسبوقة من كاتبة غير مسلمة، وأن  
 (1)اب سماوي محددبهذه القراءة تأييد نظريتها عن التوحيد المطلق، ولكن دون التقيد بكت

في حين وصفها هاربر كولينز أحد ناشري مؤلفاتها بأنها تعد من الرواد في تاريخ األديان 
 .(2)والحضارات

       :ثامناا : الجوائز التقديرية التي حصلت عليها
تقديرا  لنبوغها وجهودها البحثية وغزارة انتاجها العلمي المتميز حصلت المستشرقة   

كثير من الجوائز التقديرية، ولكونها تتمتع بشعبية كبيرة عند مسلمي أرمسترونج على 
في ية للشؤون العامة اإِلسالمنالت جائزة الجمعية الواليات المتحدة األمريكية 

، وذلك لعملها على خلق م1999سنة Muslim Public Affairs Councilكاليفورنيا
رمت بجائزة االنصاف اإلعالمي روه التفاهم بين أصحاب المعتقدات المختلفة، كذلك ك

من مجلس العالقات العامة للمسلمين في السنة ذاتها، وكرمها مركز نيويورك المفتوه 
The Open Center Award  م لفهمها العميق لتديان 2004بجائزة في سنة
وكانت أرمسترونج قد تقدمت بمشروع وثيقة التراحم (3)وللتقاليد الدينية وعالقتها بالمقدس

Charter for Compassion مؤسسة تيد العالمية وفاز مشروعها بجائزة ِإلى  ـ
 . (4)م2008المؤتمر السنوي سنة

 
 

                                                 

(1) http://www.salon.com  
 Muhammad A Prophetناشر كتابها محمد : نبي لزماننا و كولينز المشار إليه أعاله ههاربر ( 2)

for OurTime :ينظر .http://www.harpercollinx.com  
الموقـــع االلكترونـــي:  فـــي( ينظـــر: ي كـــارين أرمســـترون  ي ، مقـــال منشـــور فـــي الشـــبكة الدوليـــة لتنترنـــت 3)

www.wikipedia.org   وينظر: ي كارين أرمسترون  : المرأة التـي واجهـت الغـربي، مقـال منشـور فـي
 ؛ والرابط االلكتروني :  www.albayan.aeالشبكة الدولية لالنترنت في الموقع االلكتروني: 

http://www.islamfortoday.com 
(4) http://www.islamfortoday.com  
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 Rooseveltمعهد روزفلتمن  يحرية العبادةيجائزة على أرمسترونج  حصلتكما       
Institute  وتعد هذه الجائزة واحدة من أربع  ،م2008حزيران سنةنيويورك في في
قدم كل سنة للرجال والنساء الذين أظهرت انجازاتهم االلتزام بالحريات ميداليات ت

-1933علنها الرئيس تيودور روزفلت)التي أ   Four Freedoms Awardاألربع
م، لكونها أساسية للديمقراطية : حرية التعبير والعبادة والتحرر 1941م( في سنة1945

لوكاس من جامعة توبنجن من العوز والخوف، كما نالت جائزة الدكتور ليوبولد 
جائزة م،ونالت 2009كذلك حازت جائزة كومون غراوند للرحمة والتعاطف سنةم،2009سنة

دراسة تقديرا  للتحقيقات التي أجرتها في ،م2017سنةفي العلوم االجتماعية أميرة أستورياس 
 .( 1)بالمشترك بين األديان السماويةحاليا  تهتم األديان العالمية و 

وتعمل على تجديد  ،عاما  77تبل  من العمر زالت أرمسترونج على قيد الحياة و وال        
السيما أمريكا وبريطانيا وبعض في و ية حتى اليوم اإِلسالمالخطاب الديني في المراكز 

البريطانية هي عضو في الجمعية وحاليا  دول الخليج العربي وأهمها اإلمارات وقطر، 
ها لم تدخل وعلى الرغم من أن   (3)دراسية عن يسوععضو الحلقة الو (2)الملكية لتدب

نصاف ن   أ ال  إِ  اإِلسالم ورسوله وأهله سواء  اإِلسالمها كرست جل عمرها لقول كلمة الحق وا 
 هاولذلك وصفت(4)بتأليف الكتب ونشرها أو بخلقاء المحاضرات أو بكتابة المقاالت الصحفية

ها األكثر ن  ارز وغزير، وأ :)مؤر  ديني ب هان  صحيفة الواشنطن بوست األمريكية بأ  
 . (5)وضوحا (

                                                 

(1) http://www.absoluteastronomy.com . 
م في عهـد الملـك جـورج 1820دبية تأسست في بريطانيا سنة( الجمعية البريطانية لتدب : هي جمعية أ2)

م( كــان الغــرض منهــا 1830-1811الرابــع الــذي حكــم مــا يقــارب عقــدين مــن الزمــان للســنوات الممتــدة)
ثـارة المواهـب األدبيـة ، وتضـم عضـو 14زميـل فـي عضـويتها ويـنظم إليهـا 450تكريم األدباء المميـزين وا 

 .  Deraya University:مقال منشور في موقع سنويا  . ينظر: ي كارين أرمسترونجي
ــــرابط االلكترونــــي 3) ( ينظــــر: ي كــــارين أرمســــترون  ي مقــــال منشــــور فــــي الشــــبكة الدوليــــة لالنترنــــت فــــي ال

www.wikipedia.org  
         .عتمان ، ي دائرة الوعيي ( 4)
 .  Deraya University: نشور في موقع( ي كارين أرمسترونجي مقال م5)
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بحق رائدة االستشراق البريطاني المعاصر فاقت  عد  أرمسترونج تُ  ن  إِ وعليه يمكن القول    
عن  اوحضارة بعيد   اوتاريخ   ادين   اإِلسالمأقرانها من األكاديميين بكتاباتها الرصينة عن 

تبحث عنها وتقدمها بصورة الميول واالتجاهات والعواطف من أجل الوصول للحقيقة التي 
 صحيحة ألبناء جلدتها بشكل خاص والغرب بشكل عام.
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The duality of East and West, in the writings of the British 

Orientalist Karen Armstrong 

Musab. H. Najem Al Zadey

  

Abstract 

         This research sheds light on Karen Armstrong, the pioneer of 

contemporary British Orientalism and her writings on the Islamic 

East, in terms of religion, history and civilization 

The researcher presents a model of a Western thinker, and 

introduces equitable efforts in the study of Islam, through the 

analysis of the works completed by the thinker (Karen Armstrong), 

which made a great change in the course of academic research. 

      Karen Armstrong is a thinker, philosopher, and one of the 

famous researchers in the field of comparative religions. The three 

(Judaism, Christianity, and Islam) religions  discuss the common 

denominators of these beliefs, as well as what affects them in the 

history of the world and is directed towards convergence.  

   keywords:  religion. philosophy. East & west 
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