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الفكر االستشراقي الروسي
�سيف الوهيبي  
يذكر الأ�ستاذ لورين دومو يف بحث له ن�شر يف جملة التفاهم بعنوان «تاريخ اال�ست�شراق الرو�سي يف القرن التا�سع ع�شر» ب�أن الرحاالت التي قام بها الرو�س الأوائل من جتار ورجال دين
وحجاج �إىل بيت املقد�س ،حتى الرجال الذين �شاركوا يف احلمالت الع�سكرية� ،شكلت بدايات ت�أ�سي�س الفكر اال�ست�شراقي الرو�سي .وكان للرو�س طرق عديدة لالت�صال بال�شرق� ،أما البدايات
الفعلية ملدر�سة اال�ست�شراق الرو�سي ح�سب ما ت�شري �أغلب الدرا�سات التاريخية ،فقد ت�شكلت يف عهد بطر�س الأول ،والتي كان لها الأثر الكبري بعدها على م�ستقبل رو�سيا ،وحاجاتها
املتزايدة للتعرف �إىل جريانها ،مواكبة للنمو امل�ضطرد لرو�سيا� ،سواء كان ذلك على امل�ستوى ال�سيا�سي �أو االقت�صادي ،وقد �أ�صدر بطر�س الأول مرا�سيمه ب�إعداد دار�سني ملختلف اللغات
ال�شرقية ،وتهيئة رجلني �أو ثالثة من الرهبان ال�شباب الذين با�ستطاعتهم �أن يتعلموا اللغة ال�صينية واملغولية قراءة وكتابة ،واللغة اليابانية ،و�أ�صدر �أمراً بتوجيه بعثة من ال�شباب
الرو�سي �إىل �إيران لتعلم اللغة الفار�سية ،وقد توا�صل هذا االهتمام وال �سيما خالل الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،ففي عهد القي�صرة كاتريينا الثانية ّ
مت التو�سع يف تعليم لغات
ال�شعوب الإ�سالمية يف الأقاليم الإ�سالمية ،كما مت التو�سع يف الطباعة العربية ،ولقد كان ملطابع �سان بيرت�سربج وقازان �شهرة عاملية يف هذا املجال ،حيث ُطبعت العديد من امل�ؤلفات
والكتب الإ�سالمية ،وي�أتي على ر�أ�س تلك املطبوعات ،طباعة امل�صحف ال�شريف �سنة 1778م .وحقيق ُة الأمر �أنّ رو�سيا كانت تراودها فكرة تو�سيع نفوذها ال�سيا�سي على البحر الأ�سود
مروراً لبحر اليابان.
بداية اال�ست�شراق الرو�سي
م��ع ان�ت���ش��ار رق �ع��ة الأم� ��ة ال��رو� �س �ي��ة ،ان�ف�ت��ح ن�ق��ا���ش ح��ول
الهوية الرو�سية ودور رو�سيا يف العامل؟ وهل با�ستطاعة
رو�سيا درا��س��ة ال�شرق؟ �أم �أنّ الأم ��ر �أ�صبح ل��زام�اً عليها؟
وق��د كانت احلكايات الع�سكرية والنتاجات الأدب�ي��ة حول
ال�شرق تنت�شر من قبل �شرائح خمتلفة يف �أو�ساط املجتمع
ال ��رو�� �س ��ي ،م ��ن ِق �ب ��ل امل�ت�رج �م�ي�ن �أو ال �ع �� �س �ك��ري�ين ،ح�ت��ى
امل�ست�شرقني والأك��ادمي �ي�ين ،وق��د الم�ست �أه�م�ي��ة ال�شرق
ال��ذائ �ق��ة ال��روم��ان���س�ي��ة ل ��دى احل �� �ض��ارات ال �ب �ع �ي��دة ،ال�ت��ي
ا�ست�سلم ل�سحرها ال�شعراء ،الر�سامون ال��رو���س .يف حني
كثفت احلكومة الرو�سية مببادرة من غورت�شاكوف وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية من ع��ام � 1856إىل ع��ام  1881ن�شاطها
يف ال�شرق ،يف حماولة لإعادة ال�سالم يف القوقاز ،مع غزو
عدة �أقاليم من �آ�سيا الو�سطى ،وقبل ذلك بنحو عامني مت
افتتاح �أول كلية للغات ال�شرقية يف رو�سيا ،مبدينة �سان
بيرت�سربغ ،وقامت احلكومة ب�إر�سال الطالب للمدار�س
الأورب �ي��ة املختلفة ال�ت��ي تهتم بتدري�س ال���ش��رق ولغاته،
ه��ذا وق��د ت��وج�ه��ت احل�ك��وم��ة م�ن��ذ ب��داي��ات ال �ق��رن التا�سع
ع�شر ب�إن�شاء الأق���س��ام والكرا�سي اجلامعية يف �أرب�ع��ة من
�أهم اجلامعات الرو�سية ،مثل :جامعة خاركوف ،وجامعة
قازان ،وجامعة مو�سكو ،وجامعة �سان بيرت�سبورج.
رو�سيا (ال�شرقية الغربية)
غ� ��ذى امل �� �س �ت �� �ش��رق��ون ال ��رو� ��س ف �ك ��رة ال �ه ��وي ��ة ال��رو� �س �ي��ة
وع�لاق �ت �ه��ا ب��ال �� �ش��رق ،وال �ن �ق��ا���ش ال ��دائ ��ر ح ��ول الأ� �ص ��ول
ال���ش��رق�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ،ث��م مت �إن �� �ش��اء امل ��دار� ��س املتخ�ص�صة
يف تكوين الع�سكريني العاملني يف ال�شرق ب ��د ًءا م��ن عام
 ،1899وكانت املناهج تدر�س التجارة واالقت�صاد والتنظيم
ال�سيا�سي لليابان وك��وري��ا ومنغوليا ومن�شوريا ،وا�صلت
احل�ك��وم��ة ال��رو��س�ي��ة ن�شاطها امل�ه�ت��م ب��ال���ش��رق ،م��ن خ�لال

�إر�سال البعثات الرتبوية والتحررية� ،إىل جانب البعثات
الدينية .يف الربع الثاين من القرن التا�سع ع�شر عرفت
رو�سيا يف ذروة قوتها الأورب�ي��ة ،ن�شاطا غري م�سبوق على
حدودها ال�شرقية ،ووطدت حروبها املتالحقة �ضد تركيا
و�إي� ��ران �أو��ض��اع�ه��ا يف ال�ق��وق��از ،وت�ضاعف ع��دد �إ� �ص��دارات
التاريخ املعا�صر حول ال�شرق وعالقته برو�سيا ،وقد قام
الكونت �سرجي �أوف ��اروف ب��دور كبري يف تنمية الدرا�سات
ال�شرقية يف رو�سيا ،و�شدد على �ضرورة العمل على تطوير
درا� �س ��ة ال�ل�غ��ات ال���ش��رق�ي��ة ،ي �ق��ول « :الأه �م �ي��ة ال�سيا�سية
وا�ضحة للغاية� ،إيجابية للغاية ،لأنه يكفي املرء �أن يلقي
نظرة على اخلارطة لكي يقتنع بها».
كونت �سرجي �أوفاروف وامل�ست�ش ِر ّقان فريهن و�شارموا
ق��ام امل�ست�شرقون ال��رو���س باختالف مكاناتهم و�أطيافهم
بجهد كبري يف ك�شف �أجزاء معتمة من �أقاليم الإمرباطورية
اجل � ��دي � ��دة م� ��ن خ �ل��ال ال� ��درا� � �س� ��ات االن�ث�روب ��ول ��وج� �ي ��ة،
والتاريخية ،واجلغرافية ،والأدب�ي��ة ،واملخطوطات ،وعلم
امل�سكوكات�....إلخ ،ويعد الكونت �سرجي �أوفاروف من �أهم
الرواد يف جمال تنمية الدرا�سات ال�شرقية يف رو�سيا ،حيث
�آمن بوجود عالقات وطيدة تربط ال�شرق برو�سيا ،ور�أى
�أنّ لرو�سيا ر�سالة يف عالقتها بال�شرق ،وقد ا�ستقبل يف عام
 1818الفرن�سيني فريهن و�شارموا ،اللذين كان لهما الدور
البارز الحقا يف قيادة التاريخ اال�ست�شراقي الرو�سي ،فقد
كان فريهن متخ�ص�صاً يف اللغتني العربية والرتكية ،وقد
ت��وىل من�صب مدير املكتب ال�شرقي ،وعينه �أوف ��ارف بعد
ذلك مدر�ساً للغة العربية يف جامعة قازان ،قبل �أن يعود �إىل
موطنه رو�ستوك وينكب على تعلم الفل�سفة ال�شرقية وعلم
امل�سكوكات ،وقد ت�أثر العديد من ال�شباب الرو�سي بفريهن
منهم :جريجورييف و�سافليليف ال�ل��ذان ق��دم��ا درا��س��ات
متعددة يف تاريخ القبائل الرتكية واملغولية ،و�سنكوف�سكي

الذي �أ�س�س كلية م�ستقلة للغات والآداب ال�شرقية يف حني
قدم امل�ست�شرق الفرن�سي �سلف�سرت دو �سا�سي زميله �شارموا
للكونت �أوفاروف؛ لكي ُيدر�س الفار�سية والرتكية يف ق�سم
اللغات ال�شرقية بكلية التاريخ والفل�سفة ب�سان بيرت�سربغ،
وقد فر�ض �شارموا الحقا نف�سه على الو�سط اجلامعي.
تعدى ت�أثري فريهن و�شارموا جمعية امل�ست�شرقني ،حيث
انت�شرت �إ�سهاماتهما املن�شورة يف املجالت غري املتخ�ص�صة
ال �� �ص��ادرة يف � �س��ان ب�ي�تر��س�برغ وم��و��س�ك��و دائ� ��رة ق��رائ�ه�م��ا،
ومت ن�شر �أعمالهما م��ن قبل ورثتهما املثقفني ،و�ساهم
ال�ف��رن���س� َّي��ان يف �إي �ج��اد م���ص��ادر ج��دي��دة وم�ت�ن��وع��ة لتاريخ
رو��س�ي��ا ،ح�ي��ث ق��ام��ا ب ��إع��داد م��دون��ة ط��وي�ل��ة ع��ن امل ��ؤرخ�ين
امل ؤ� ّثرين لدرا�سة التاريخ الرو�سي منهم :الكتاب والأدباء
ال �ع��رب وامل���س�ل�م��ون ال��ذي��ن اه �ت �م��وا ب��إن�ث��ول��وج�ي��ا ال��رو���س
ال�ق��دام��ى :ال���س�لاف ،وال�ب�ل�غ��ار ،واخل ��رز ،و��س�ط��روا تاريخ
�أوزون ح���س��ن ،الأم�ي�ر ال�ترك�م��اين ال�شهري ق��ره قوينلو،
وال �� �ص �ف��وي�ين ،وامل �ل ��وك الأف� �غ ��ان ل �ف��ار���س ،وق �ب��ائ��ل ال��زن��د
والقاجار .ويذكر امل�ؤرخون حتديدا مراجع بالغة الأهمية
مثل ،م��روج الذهب للم�سعودي ،و�أ��ش��ار امل�ست�شرقون �إىل
ال ُكتاب الذين كتبوا تاريخ خمتلف الأ��س��ر املغولية ،على
وجه اخل�صو�ص �أ�سرة �أولو�س بدجوت�شي ،و�أ�سرة اخلانات
بقازان ،و�أ�سرة �آ�سرتاخان ،وم�ؤرخو عائلة جرياي بالقرم،
وم�ؤرخو احلوليات العثمانيون منذ عهد ال�سلطان بايزيد.
�أ�� �س� �ه ��م امل �� �س �ت �� �ش ��رق ��ون يف ال �ت �ح �� �ض�ي�ر ل �ك �ت ��اب ��ة ت ��اري ��خ
الإم�براط��وري��ة الرو�سية ،ب ��إدراج تاريخ ال�شعوب املجاورة
ق�ب��ل ال���س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ،وا� �س �ت �م��رت م��در� �س��ة اال��س�ت���ش��راق
ال ��رو�� �س ��ي ن �ح ��و ا� �س �ت �ق�لال �ي �ت �ه��ا ع ��ن ط ��ري ��ق ت ��وف ��ر امل� ��واد
اال�ست�شراقية واملخطوطات والقوامي�س ال�شرقية ،وظهرت
الرتجمات ب�صورة وا�ضحة يف جميع �أنحاء رو�سيا.
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