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األدب العريب يف عيون املسترشقني الروس
(قراءة يف كتابات كراتشكوفسكي)

أ.د .حبيب بوزوادة

[[[

تقديم:
يطل
ميثّل االسترشاق حال ًة ثقاف ّي ًة وحضاريّ ًة فريد ًة من نوعها ،فهو النافذة التي ّ
منها اآلخر عىل ديانة الرشق ولغته وثقافته وسائر منجزاته الحضارية ،ومن جملة ذلك
نصوصا وأعال ًما وإبدا ًعا.
التع ّرف عىل األدب العريب
ً
ٍ
بصامت
ويعترب االسترشاق ال ّرويس واح ًدا من أهم مدارس االسترشاق التي تركت
خالد ًة يف مجال ال ّدراسات األدب ّية عىل غرار االسترشاق الفرنيس واإلنجليزي
ومم مت ّيز به االسترشاق ال ّرويس هو االعتدال يف الطّرح ،واملوضوع ّية
واألملاينّ ،
(إىل ح ٍّد ما) يف مقاربة اإلبداع العريب؛ بسبب عدم خضوعه للتأثري الكنيس ،وبُعده
عن العقل االستعامري املهيمن عىل االسترشاق األورويب.
[[[مدير مختبر اللسانيات العربية وتحليل النصوص ،جامعة معسكر ،الجزائر.
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ويعترب املسترشق إغناطيوس كراتشكوفسيك (1883م )1951-شيخ املستعربني
ال ّروس ،فقد سخّر هذا ال ّرجل حياته لدراسة األدب العريب القديم والحديث ،وكتب
دراسات وأبحاث ًا قاربت نحو ( )600بحث ما بني مقالة وكتاب ،فكتب عن أيب العتاهية
( ،)1908وعن املتنبي ،وأيب العالء ( ،)1910والشنفرى ( ،)1914وعن بالغة قدامة
بن جعفر ( ،)1930وعن الحضارة العربية يف إسبانيا ( ،)1937وعن الشعر العريب يف
األندلس ( ،)1940وغريها.
وسأحاول أن أقوم يف ورقتي باخرتاق العقل االسترشاقي ،ورصد حالة التلقّي
ال ّنقدي للمنجز األديب العريب ،من خالل رصد اآلليات القرائ ّية لدى كراتشكوفسيك،
ومركزيّة املنهج ،والكشف عن مالمح تلقّي ال ّنص األديب العريب يف االسترشاق
ال ّرويس .يف سبيل الوصول إىل قراء ٍة نقديّة واصفة تسمح للقارئ مبعرفة املرتكزات
النقديّة واألنساق املتحكّمة يف ال ّنقد االسترشاقي وعالقاته باإلبداع العريب.

الرويس
املطلب ّ
األول :نبذة عن االسترشاق ّ

يعترب االسترشاق ( )Orientalismحالة ثقافيّة طارئ ًة يف العالقات بني األمم،
ولذلك مل يرد هذا املصطلح أب ًدا يف املعاجم العرب ّية القدمية ،فابن منظور يف لسان
العرب –مثال -يكتفي بالحديث يف مادة (رشق) عن بعض مشتقّاتها فيقول« :رشقت
الشّ مس ترشق رشوقًا :طلعت ،واسم املوضع املرشق ،والجمع أرشاق ،والترشيق:
رشقوا :ذهبوا إىل الرشق ،أو أتوا ناحية الرشق».
األخذ يف ناحية الرشق ..و ّ

بالشق يف مصطلح االسترشاق داللته الجغرافيّة فقط؛ أل ّن هذه ال ّداللة
وال يقصد ّ
فكل ما هو ٌ
غرب باعتبا ٍر
نسبيّة ومتح ِّولةّ ،
رشق باعتبا ٍر من االعتبارات ميكن وصفه بأنّه ٌ
ٌ
مثل ،فالحاجز بني الرشق والغرب ليس دامئًا جغراف ًّيا ،ولك ّنه
جنوب ً
شامل أو
آخر أو
ٌ
يختص به من
وحضاري ،لذلك فموضوع االسترشاق هو اإلنسان الرشقي مبا
يف
ّ
ّ
ثقا ّ
ثقافة ودين ولغة وأدب وحضارة ...وعىل هذا األساس يحصل التاميز بني الرشق
ُ
أسلوب من الفكر قائم عىل متييز وجودي
«االسترشاق
والغرب ،يقول إدرواد سعيد:
ٌ
ومعريف بني الرشق ويف معظم األحيان الغرب»[[[.
مؤسسة األبحاث
[[[ سعيد ،إدوارد :االستشراق -المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،تر :كمال أبو ديب ،ط ،7لبنانّ ،
العربية2005 ،م ،ص.38
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فالتباين املعريف جعل البعض يفضّ ل مصطلح االستعراب ( )Arabismالذي ال
خصوصا أ ّن املهت ّمني بالحضارة العرب ّية اإلسالم ّية يتوزّعون
يطرح مشكلة جغراف ّية،
ً
عىل جهات العامل األربع ،إالّ أ ّن شيوع مصطلح االسترشاق وذيوعه يف كتابات
التمسك به واستخدامه يف هذا البحث ،دف ًعا لاللتباس
الباحثني ودراساتهم يدفعنا إىل
ّ
االصطالحي الذي قد يضلّل الق ّراء.
وتعود بواكري الحركة االسترشاق ّية إىل القرن الثامن امليالدي عقب فتح املسلمني

لألندلس سنة 711م (92هـ) ،مثلام يقول أحمد ساميلوفيتش« :وذلك لحتميّة
استعراب بعض العنارص ..بسبب رغبتها يف فهم عقليّة الفاتح وأفكاره وات ّجاهه
وسبب ق ّوته وتف ّوقه ،ودستوره وعقيدته وفلسفته وأدبه»[[[ ،وكان تعلّم اللّغة العرب ّية
مدخل
ً
من بعض ال ّنخب يف فرنسا وبريطانيا وإيطاليا (الفاتيكان) وأملانيا وهولندا
للتع ّرف عىل ثقافة العرب وعىل الدين اإلسالمي ،فرتجمت معاين القرآن إىل الالتينيّة
يف القرن الثاين عرش امليالدي ،وتواىل االهتامم بثقافة الرشق يف مجاالت اللّغة
وال ّدين والفنون وغريها ،ملقاصد علم ّية طو ًرا ومقاصد تآمريّة أطوا ًرا كثرية ،ليتح ّول
تجسدت يف العديد من املعاهد
هذا االهتامم الحقًا إىل منظوم ٍة فكريّ ٍة وثقاف ّي ٍة،
ّ
املتخصصة يف الشأن العريب اإلسالمي.
ومراكز البحث الغربيّة
ّ
وعىل هذا املنوال نشأ االسترشاق يف روسيا؛ متّكئًا عىل عالقة وطيدة بالعامل
اإلسالمي ،فقد كانت اإلمارات اإلسالم ّية يف العهد الع ّبايس تشمل الكثري من
الجمهوريات اإلسالم ّية ،التي أصبحت تحت السيطرة ال ّروسية إبّان فرتة االت ّحاد

السوفيايت (1922م1991-م) ،عىل غرار أوزبكستان ،وأذربيجان ،وكزاخستان،
وطاجكستان ،وتركامنستان ،غري أ ّن التفاعل الثقايف بني الروس واملسلمني تأخّر
تول بطرس األ ّول (1672م1725-م) عرش روسيا
إىل غاية القرن السابع عرش عندما ّ
القيرصيّة ،وبدأ عمل ّية تحديث شاملة ،كان من مثراتها سنة 1716م إصدار مرسوم
يقيض بإرسال خمسة شبّان من موسكو إىل بالد فارس لتعلّم اللّغات الرتكيّة والعربيّة
[[[ سمايلوفيتش ،أحمد :فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر ،ال ط ،القاهرة ،دار الفكر
العربي1998 ،م ،ص.67
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والفارس ّية ،لتتلو هذا املرسوم مراسيم أخرى يف هذا االت ّجاه[[[ ..وأعقب ذلك اهتامم
كبري باإلسالميات ،ومبختلف فروع الثقافة الرشق ّية ،فت ّمت ترجمة معاين القرآن
الكريم إىل الروسيّة عىل يد بوسنيكوف ( )Posnikovسنة  1716عن اللّغة الفرنسيّة،
ث ّم ترجمها فرييوفكني ( )Vrryovkinسنة 1790م ،ث ّم كوملاكوف ( )Kolmakovسنة
شكل إلها ًما قويًّا ألمري الشعراء الروس ألكسندر بوشكني (�A.Puch
ّ
19722م ،وهو ما
ّ
املتوف سنة 1837م ،فكتب سلسلة قصائده املشهورة «قبسات من القرآن» التي
)kin
نصوصا من ثالث وثالثني سورة قرآنية[[[.
عالج فيها شعريًّا
ً

فهذه املعطيات تؤكّد أ ّن البداية الحقيقيّة لالسترشاق ال ّرويس تعود إىل القرن الثامن
عرش ،الذي تح ّول فيه االهتامم بحضارة اإلسالم ولغته وثقافته جز ًءا من املنظومة
التعليم ّية لل ّنخب يف روسيا ،مثلام تشري إىل ذلك الباحثة مكارم الغمري إذ تقول:
«ارتبطت املحاوالت األوىل مليالد االسترشاق يف روسيا بالربع األ ّول من القرن
أسست يف بطرسربغ يف عام  1724أكادمييّة علميّة كان لها
الثامن عرش ،وذلك حني ّ
َت يف عهد القيرصة
فضل اإلرشاف عىل إصدار ال ّدوريات التي تُع ِّرف بالرشق ،كام بُ ِذل ْ
يكاترينا الثانية ( )1796-1762محاوالت لتدريس العرب ّية يف املناطق اإلسالم ّية ،وقد
املتوسطة يف مدينتي قازان واسرتخان»[[[.
اضطلعت بهذا ال ّدور املدرسة
ّ
وتعتقد مكارم الغمري أ ّن العالقة الثقافيّة بني العرب والروس بدأت يف القرن
التاسع امليالدي ،وات ّسمت بال ّنضج يف القرن التاسع عرش امليالدي ،متح ّدثة عن
ثالث مراحل أساس ّية يف هذه العالقة ،وهي:
-1املرحلة األوىل :االستقبال والتلقّي من خالل الوسائط التالية:
 -العالقات التجاريّة.

 -الرحالت :حج املسيحيني إىل القدس ،ال ّرحالة ،البعثات العلميّة والدبلوماسيّة.

[[[ العطّاوي ،عبد الرحمن :االستشراق الروسي ،ط ،1بيروت ،المركز الثقافي العربي2002 ،م ،ص.59
[[[ م.ن ،ص.65-66
[[[ مكارم الغمري ،مؤثرات عربية وإسالمية في األدب الروسي ،ال ط ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة،
1991م .ص.28-29
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 -االسترشاق العلمي.

 -الرتجامت.

الصحافة.
ّ -

-2املرحلة الثانية :االستيعاب؛ متمثّالً يف التفاعل بني العنارص العرب ّية وظروف
القرن التاسع عرش واحتياجات تط ّور األدباء ال ّروس.
-3املرحلة الثالثة :االنعكاس والتأثري الذي يظهر بوضوح يف أدب القرن التاسع
وبخاصة يف إنتاج أدباء الحركة الرومانتيكية[[[.
عرش،
ّ

الرويس:
مراكز االسترشاق ّ
حلم
لقد كانت ال ّرغبة يف تأسيس كليات ومعاهد تُعنى باالسترشاق يف روسيا
ً
إىل غاية 1804م تاريخ صدور ميثاق الجامعات الذي سمح بتدريس اللّغات
وتأسست تب ًعا لذلك أقسا ٌم للغات الرشقيّة يف
الرشقيّة يف برنامج املدرسة العليا،
ّ
املدن املختلفة ،ويف مق ّدمتها بطرسربغ (لينينغراد) التي صارت مرك ًزا السترشاق يف
روسيا[[[ .ليتواىل إنشاء املدارس ومراكز األبحاث االسترشاقية يف عموم البالد ،ويف
العديد من دول أوروبا الرشقية ،كأكرانيا وبولونيا واملجر وجمهوريات ما كان يس ّمى
يوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا ،تقوم برتجمة الرتاث العريب ،وبفهرسة املخطوطات،
وتعلّم اللغة العربية ،وتعمل عىل فهم الثقافة اإلسالمية ،كام نبغ يف هذه البلدان
املتخصصني املرموقني ،مثلام يؤكّد ذلك الباحث عبد الرحيم
عد ٌد من املسترشقني
ّ
العطاوي الذي يقول «إ ّن املدارس االسترشاق ّية يف هذه البلدان ،شأنها شأن نظرياتها
الغربيّة أنجبت العديد من العلامء الذين كانت لهم إسهامات كبرية يف هذا الفرع من
تقل أهميّة عن إسهامات زمالئهم الغربيني»[[[.
املعرفة ال ّ
لقد سمح انفتاح روسيا القيرصيّة عىل العامل باستضافة العديد من الباحثني
[[[ مكارم الغمري ،مؤثرات عربية وإسالمية في األدب الروسي ،ال ط ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة،
1991م .ص.26
[[[ م.ن ،ص.29
[[[ عبد الرحمن العطّاوي ،االستشراق الروسي ،م.س ،ص.11
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املهت ّمني بالدراسات االسترشاق ّية ،واسترياد الكتب والقواميس ذات الصلة مبوضوع
االسترشاق ،باإلضافة إىل إدراج اللّغات الرشق ّية والثقافة العرب ّية يف مق ّررات بعض
الجامعات واملراكز العلميّة الروسيّة مثل[[[:
 -1جامعة خاركوف:
تأسست أ ّول شعبة لالسترشاق بروسيا سنة 1805م عىل يد
يف هذه الجامعة ّ
تول تدريس اللغات السامية ،مع تركيز
األملاين برييندت ( ،)J.G.Bärendtالذي ّ
ين آخر
واضح عىل اللّغة العربيّة ،وتجاهل للّغة العربيّة ،ليقوم فيام بعد عاملٌ أملا ٌّ

هو روميل ( )1859 -1781( )Rommelبتدريس الثقافة العربية ،لك ّن االهتامم باللّغة
خمسا وعرشين سنة إىل غاية 1829م عندما أظهر الباحث
العربية وتاريخها توقّف
ً
األملاين دورن ( )1881-1805( )Dornاهتام ًما أكرب باللّغة العرب ّية وبسائر اللّغات
الرشقيّة كالفارسية والعربيّة القدمية والسنسكريتيّة والحبشيّة والرتكيّة.
 -2جامعة قازان:
املؤسسات االسترشاق ّية الرائدة يف روسيا ،فقد انطلقت ال ّدراسات
تعترب من
ّ
الرشق ّية بها سنة 1807م ،وساعدها يف ذلك توفّر جامعتها عىل مطبعة مج ّهزة بالحروف
العربيّة منذ عام  ،1802وهو ما مكّنها من طبع العديد من الكتب بالحرف العريب ،وقد
كان لهذه املدرسة الواقعة يف إقليم (ترتستان) عالقات بحثيّة وأكادمييّة مع العديد
من املراكز االسترشاقية األورب ّية ،ويف هذه الجامعة أنجزت الكثري من البحوث ذات
الصلة باللّغة العرب ّية وبالثقافة والتاريخ اإلسالميني ،ومن أبرز أعالمها العامل األملاين
ّ
فرين (1851-1782( )Frähnم) واألملاين اآلخر غوتولد (-1813( )Gottwaldt
1897م) ،باإلضافة إىل كاظم بك وبرييزين اللذين انتقال إىل جامعة سان بيرتسبورغ.
 -3جامعة موسكو:
فتحت شعبة ال ّدراسات االسترشاق ّية يف جامعة موسكو سنة 1811م عىل يد
األستاذ بولديرييف (1780( )Boldyriyevم1842-م) ،الذي درس الثقافة العربية يف
[[[ انظر :تفصيل هذه المدارس في المرجع السابق ص 73وما بعدها.
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أملانيا ويف فرنسا عىل يد املسترشق الفرنيس سيلفيسرت دو سايس (،)S.De Sacy
وقد أدرك بولديرييف أ ّن نجاح عمله مرهون بتوفري الكتب ،فأنشأ مطبعة بحروف
عربية ورشع يف إعداد الكتب يف مختلف الفنون ،أهمها كتابه يف نحو اللغة العربية،
وكتابه الثاين يف مطالعة النصوص العربية ،اللذين ظالّ لعقود أهم مرجعني لطالب
اللغة العربية وآدابها يف روسيا.
وقد متكّن بولديرييف من تكوين جيل من املسترشقني الذين واصلوا رسالته،

وعملوا عىل نقل املنجز الثقايف العريب إىل اللغة الروسية ،عىل غرار كوكونوف
(1806( )Korkunovم1858-م) ،وأوزنوبيشني (1804( )Oznobichinم1877-م).
 -4جامعة فيلنيوس:
رغم أ ّن فلنيوس ( )Vilniusمدين ٌة صغري ٌة غري أ ّن قربها من بولونيا جعل جامعتها
تتأث ّر بالجو االسترشاقي يف بولونيا املجاورة ،وهي جامعة عريقة يف روسيا ،تستم ّد
جذورها من أكادميية فيلنيوس (1579م1773-م) ،من أه ّم شخصياتها العلميّة
بوبروفسيك (1784( )Bobrovskiyم1848-م) ،ال ّرجل الذي أنصف اللّغة العرب ّية،
ودافع عنها ،وق ّدم تقري ًرا علم ًّيا يؤكّد ذلك سنة 1823م ،غري أ ّن رئاسة الجامعة فصلته
جهات الجامعة ،التي كانت تعتقد أ ّن اللّغة
عن العمل بدعوى أ ّن آراءه ال تتامىش وتو ّ
وسجِن يف أحد أديرة ال ّرهبنة
العربيّة هي أصل اللّغات السامية ،فقد تع ّرض للتضييق ُ
ومل يعد إىل وظيفته إالّ بعد تغيري آرائه العلم ّية .وقد أغلقت جامعة فيلنيوس أبوابها
سنة 1832م لينتقل معظم علامئها إىل العاصمة سان بيرتسبورغ.
-5جامعة سان بيرتسبورغ:
تعترب جامعة سان بيرتسبورغ محطّة مفصليّة يف ال ّدراسات االسترشاقية الروسيّة،
فقد سمحت هذه الجامعة بوضع أسس متينة لالسترشاق ال ّرويس ،وأصبحت واحدة
من أه ّم مدارس االسترشاق يف العامل ،عىل ال ّرغم من تأخّرها عن باقي املراكز ،فقد
تأسست سنة 1818م تحت اسم «املعهد الرتبوي املركزي» الذي أطلق فيام بعد
ّ
تأسس املتحف اآلسيوي التابع ألكادمييّة
(جامعة سان بيرتسبورغ) ،ويف سنة 1819م ّ
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وكل املقتنيات
العلوم ،حيث ت ّم اقتناء املخطوطات العرب ّية واملسكوكات املختلفة ّ
والتاث اإلسالمي.
ذات العالقة بالثّقافة العرب ّية ّ

الروس:
أعالم االسترشاق ّ
املتخصصني يف مجال ال ّدراسات االسترشاق ّية،
استقطبت روسيا عد ًدا من العلامء
ّ
من أملانيا وفرنسا وبولندا ،كام متكّنت من تكوين العلامء ال ّروس وتشجيعهم عىل

التخصص يف االسترشاق ،األمر الذي أسهم يف بعض الحركة يف معاهد االسترشاق
ّ
املنترشة يف ربوع الرتاب الرويس ،ومن هؤالء نذكر:
أ -فرين (1851-1782( )Frähnم):
تأسس سنة
من أصل أملاين ،وهو أ ّول مرشف عىل «املتحف األسيوي» الذي ّ
1819م ،فقد كان مديره والباحث الوحيد فيه لثامن سنوات ،يقوم برتتيب عرشات
تحل نقوشً ا عرب ّية من جهة،
اآلالف من ال ّنقود الرشق ّية ،وعدد كبري من القطع التي ّ
وتصنيف املخطوطات العرب ّية والفارس ّية والرتك ّية من جهة أخرى[[[ ،ساعده يف
يف املتعلّق بالحضارة والثقافة والتاريخ واآلثار والنقود ،فكان
ذلك
ّ
تخصصه املعر ّ
وإخالصا فيه ووفرة نتائج ،فنرش عد ًدا من
ربا عىل البحث
ً
من أكرث املسترشقني ص ً
املخطوطات العربية ،وألّف كت ًبا عن النقود العرب ّية دراس ًة وتحليالً ،أشهرها كتابه
«صفة بعض ال ّدراهم» ،باإلضافة إىل األبحاث والدراسات يف األدب العريب[[[.
لقد أرىس فرين حجر ال ّزاوية ملدرسة علم ّية متكاملة لدراسة املخطوطات
الرشقيّة ،حيث أدخل الطّباعة العربيّة إىل املتحف ،مام سمح بنرش العديد من
املخطوطات القدمية ،لقد اكتسب فران بفضل نشاطه يف املتحف اآلسيوي احرتام
كل املسترشقني ال ّروس ،حيث تأث ّروا به جميعاً سواء بفضل إحساسه العلمي
وتقدير ّ
املرهف أو ثقافته األكادميية العالية[[[.
[[[ العطاوي ،عبد الرحمن ،االستشراق الروسي ،م.س ،ص.82
[[[ نجيب العقيقي ،المستشرقون ،ال ط ،مصر ،دار المعارف بمصر ،1964 ،ج ،3ص.933
الساموك ،االستشراق الروسي دراسة تاريخية شاملة ،ال ط ،ع ّمان األردن ،دار المناهج1423 ،ه/ـ
[[[ سعدون ّ
2003م ،ص.116
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ب -سينكوفسيك (1800( )Senkovskiyم1858-م)
من أصل بولوين ،أرسلته جامعة فيلنيوس إىل لبنان فتعلّم اللّغة العرب ّية عىل األب
جهه هذه الجامعة إىل العامل العريب حيث قىض
أنطوان عريضة ،فكان أ ّول طالب تو ّ
قصصا
سنوات ع ّدة[[[ ،مام سمح له بفهم الثقافة العربية عن قرب ،وعند عودته كتب
ً
خصوصا ألصحاب االت ّجاه الرومانتييك
عن الرشق كانت ملهمة لألدباء الروس،
ً
ريا ،إذ أعطى الدفع
ّ
السائد ،وقد شهدت سان بيرتسبورغ عند عودته نشاطًا استرشاق ًّيا كب ً

الالزم لجهود فرين الذي كان ينشط يف املدينة نفسها ،هذا ومل يرتك سينكوفسيك
مؤلّفات كثرية تعكس نشاطه ودوره االسترشاقي ،لك ّنه قام بدور كبري يف تعليم اللّغة
العرب ّية ،ووضع الربامج والخطط التعليم ّية لتدريسها ،كام استطاع تخريج مجموعة
من الباحثني املهتمني باالسترشاق أثناء فرتة عمله بجامعة سان بيرتسبورغ.
ج -خانيكوف (1822( )Khnikovم1878-م):
ولد بضواحي بطرسربغ ،وتعلّم اللّغات الرشقيّة عىل يد سيكوفسيك ،رحل إىل
بخارى والقوقاز وإيران ،حيث ُع ّي فيها قنصالً مبدينة تربيز (1845م1859-م)،
وكانت له عناية باآلثار واملخطوطات العربية ،أهدى ملكتبة بطرسربغ مجموعة من
نسخ القرآن الكريم بالخط الكويف ،وصو ًرا من حملة نابليون عىل مرص ،باإلضافة
إىل عدد من املخطوطات ،من آثاره «وصف مملكة بخارى» 1843م ،باإلضافة إىل
فضل عن التقارير التي أرسلها إىل
ً
عدد من الدراسات واملخطوطات التي نرشها،
وزارة املعارف التي كان أحد مراسليها[[[.

د -بارتولد (1869( )Bartholdم1930 -م):
يعترب أحد أعمدة االسترشاق الرويس خالل النصف األ ّول من القرن العرشين،
تخ ّرج من جامعة بطرسبورغ (1891م) ،و ُع ّي فيها أستاذًا لتاريخ الرشق اإلسالمي،
فكان أ ّول من د ّرس تاريخ آسيا الوسطى ،واعتنى بالرشق اإلسالمي ،وحقّق املصادر
[[[ نجيب العقيقي ،المستشرقون ،م.س ،ج ،3ص.934
[[[ م.ن ،ج ،3ص.936
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ورئيسا دامئًا
العربية املتعلّقة به ،وا ُنتخب عض ًوا يف مج ّمع العلوم ال ّرويس (1912م)،
ً
للجنة املسترشقني ،إىل غاية وفاته .ومن أه ّم تالمذته الذين تأث ّروا به ،وواصلوا عىل
نهجه زميني ،وياكوبوفسيك ،وأومينياكوف[[[.
ٍ
ومقاالت كثري ًة بلغت أزيد من  400بحث ،من أه ّمها «تاريخ
خلّف بارتولد بحوث ًا
الشق يف أوروبا وروسيا» و «تركستان من الفتح العريب إىل الغزو املغويل»،
دراسة ّ
ونظ ًرا إلملامه الكبري بتاريخ بلدان آسيا الوسطى ،استدعته الحكومة الرتكية خالل

السنة الجامعية 1927-1926م إللقاء سلسلة محارضات يف جامعة إسطنبول ،جمعت
[[[.
يف كتاب عنوانه «تاريخ الرتك يف آسيا الوسطى»
وقد مت ّيزت أبحاث بارتولد برفض «املركزية األوربية» التي تعطي األسبقية
املطلقة سلفًا ألوربا عىل حساب آسيا[[[ ،فانتقد بش ّدة األفكار العنرصية لالسترشاق
األوريب ذات الطّابع االستعامري.

الرويس يف امليزان:
االسترشاق ّ
رغم الجهود الكبرية التي قام بها املسترشقون ال ّروس؛ إالّ أنّها تبقى ضئيلة أمام
ضخامة األبحاث وال ّدراسات االسترشاقية القادمة من دول أوروبا الغربية والواليات
ح ع ّدة؛ كاألسبقية التاريخية
املتحدة ،فهي تتف ّوق عىل نظريتها ال ّروسية من نوا ٍ
لالسترشاق الغريب ،وعراقة مدارسه ،واستمراريتها ،باإلضافة إىل غزارة اإلنتاج العلمي
اآليت من الغرب ،من مؤلفات ودراسات متن ّوعة ،مستفي ًدا من ال ّدعم الكبري الذي يأتيه
واملؤسسات
املؤسسات ال ّراعية له ،كالكنيسة والجيش وأجهزة االستخبارات
من
ّ
ّ
الشكات .هذا باإلضافة إىل ق ّوة الغرب املال ّية والسياس ّية
ربعات ّ
البحث ّية املختلفة وت ّ
وهيمنته الثقاف ّية التي مل تتأث ّر سل ًبا بالتح ّوالت الكربى التي م ّر بها العامل ،وكان تأثريها
حا عىل روسيا و (االت ّحاد السوفيايت).
السلبي واض ً
[[[ نجيب العقيقي ،المستشرقون ،م.س ،ج ،3ص.943
[[[ العطاوي ،عبد الرحمن ،االستشراق الروسي ،م.س ،ص.129
[[[ م.ن ،ص.136
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ويعزو الباحث عادل األلويس سبب تأخّر االسترشاق ال ّرويس إىل تأث ّره بالحرب
الكون ّية الثانية ،التي أوقفت عمل املستعربني ال ّروس يف أكرث اتّجاهاتها الجا ّدة
واملثمرة ،وقىض الكثري منهم نحبه خالل هذه السنوات وتف ّرغ القسم اآلخر إىل
أعامل أكرث رضورة ،كام ضاعت وتلفت وأُبيدت املئات من الوثائق واألعامل التي
عكف عليها املسترشقون ال ّروس أثناء فرتة الحرب وأثناء حصار لينينجراد[[[.
الساموك فقد أق ّر ضم ًنا بضعف حصيلة االسترشاق الرويس
أ ّما الباحث سعدون ّ

عندما تح ّدث عن طبيعة العالقة الثقافيّة بني روسيا والعامل العريب واإلسالمي ،التي
تتأطّر بالعنارص التالية:
 -1ضعف العالقات التي كانت تربط بني العامل العريب واإلسالمي مع روسيا
واالت ّحاد السوفيايت.
 -2ضعف حركة الرتجمة من اللّغة الروسية بخالف ما يكتب اللغتني اإلنجليزية
ريا يف الوصول
والفرنسية عىل سبيل املثال ،فقد كانت اللّغة ال ّروسيّة حاج ًزا كب ً
إىل أعامق ال ّدراسات االسترشاق ّية ال ّروسية.
 -3افتقاد ال ّدراسات ال ّروسية للعمق املطلوب ،فقد ركّز املسترشقون ال ّروس عىل
املخطوطات وما يتّصل بها ،مع بعض اإلشارات عن البحوث اإلسالميّة األخرى.
لكل ما له صلة بالثقافة اإلسالميّة .باإلضافة إىل تأثري
 -4تجاهل الكنيسة ال ّروسية ّ
األيديولوجية الشيوعية التي ترفض كل ما له صلة بالدين[[[.

[[[ عادل األلوسي ،التراث العربي والمستشرقون ،م.س ،ص.51
الساموك ،االستشراق الروسي ،م.س ،ص.125
[[[ سعدون ّ
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املطلب الثاين :كراتشكوفسكي والثقافة العربية
إذا كانت مدرسة سان بطرسربغ أه ّم مدارس االسترشاق ال ّروسية ،وإحدى أه ّم
املدارس يف العامل ،فإ ّن العامل واألكادميي كراتشكوفسيك ()I.Kratchkovski
بالتاث
(1883م1951-م) أه ّم مسترشقي روسيا عىل اإلطالق ،نظ ًرا ملعرفته الكبرية ّ
باملؤسسات األكادميية العربيّة ،وغزارة إنتاجه العلمي يف
العريب ،وصالته الوثيقة
ّ
املجال االسترشاقي.
ولد إغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسيك يف  4آذار /مارس 1883م مبدينة ويلنا
( )Vilnaعاصمة ليتوانيا القدمية ،حيث كان والده مدي ًرا ملدرسة املعلّمني ،ث ّم رافق
عائلته إىل طشقند ،التي تعلّم فيها اللّغة األوزبكيّة ،وهناك عاين املساجد واألسواق
الرشق ّية وتن ّوع الطّوائف واختالف األلبسة ،ليكتشف يف هذه املرحلة املبكرة من
عمره ميوله نحو الرشق .ويف سنة 1893م دخل كراتشكوفسيك املدرسة اإلعدادية
وتخ ّرج فيها سنة 1901م حيث ازداد ح ّبه للرشق ،وقويت رغبته يف تعلّم اللغة العربية،
خصوصا للمسترشق الفرنيس دو سايس (De
لييدأ يف مطالعة كتب املرشقيات
ً
 ،)Sacyلينتسب سنة 1901م إىل قسم اللغات الرشقية يف جامعة لينينغراد ،فقىض
أربع سنوات يف دراسة اللغات العربية والفارسية والرتكية والترتية وبعض اللغات
السامية كالعربية والحبشية القدمية.
ومن أهم أساتذته يف هذه املرحلة بارتولد(  ( )Bartoldوفيسيلوفسيك (�Veselo
 )vskiوفيكتور روزن ( ،)Rosenباإلضافة إىل بعض العلامء العرب املقيمني بروسيا
مثل فضل الله رصوف ،وأنطون خشاب ،لينال كراتشكوفسيك الشهادة الجامعية
عقب إنجاز رسالته عن الخليفة املهدي العبايس .لينتقل سنة 1908م إىل املرشق
العريب أين قىض سنتني بني سورية وفلسطني ومرص ،زائ ًرا للمكتبات مرت ّد ًدا عىل
صل بكبار علامء الّلغة أمثال جرجي زيدان ،أحمد زيك باشا ،واألستاذ
الجوامع ،متّ ً
بجامعة القاهرة كارلو نالينو ( ،)C.Nallinoوخالد السكاكيني ،ولويس شيخو.
وبعد عودته إىل بالده أصبح كراتشكوفسيك مدي ًرا ملكتبة فرع اللّغات الرشق ّية يف
عامل يف
ً
كليّة لينينغراد 1910م ،ومعل ًّم ملادة العربيات .لينتخب سنة 1921م عض ًوا
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مراسل يف املجمع العلمي
ً
أكادميية العلوم الروسية ،ويف سنة 1923م انتخب عض ًّوا
العريب بدمشق ،وهو التتويج الذي اعتربه مصدر فخره واعتزازه واعرتافًا بجهوده يف
ٍ
رشف نلته م ّد َة عمري ،وصار
البحث والتعليم والتأليف ،فقال« :وكان ذلك أكرب
ورأيت فيه تقدي ًرا أتفاخ ُر به
ج ًعا يف أحوالنا الصعبة،
ُ
هذا الترشيف مساع ًدا يل ومش ّ
ألتعايب يف التعليم والبحث والتأليف منذ عرشين سنة»[[[.
لقد تح ّول ميل كراتشكوفسيك للثقافة العربية من حالة انجذاب عاطفي ،وإعجاب

حة يف اكتشاف العقل العريب من ال ّداخل،
وجداين ،إىل قلق معريف ،ورغبة مل ّ
خصوصا يف الجانب األديب الذي كان نافذته عىل ثقافة العرب« ،فهو يلتهم املئات
ً
ليتخصص يف
واملجلت يف العلوم الرشق ّية واملخطوطات العربية»[[[،
ّ
من الكتب
ّ
ثالثة مجاالت وهي تاريخ الشعر العريب ونقده ،وأدب نصارى العرب ،وتاريخ األدب
العريب املعارص[[[ ،وقد شكّلت الثقافة العربية صلب املسار العلمي واملعريف
دارسا وباحثًا يف
للعالّمة كراتشكوفسيك ،الذي قىض نصف قرن من عمره تقريبًا
ً
الثقافة العرب ّية وأدبها.
تقول زوجته فريا كراتشكوفسكايا يف مق ّدمة كتابه (مع املخطوطات العربية):
«وبلغ مجموع ما كتبه كراتشكوفسيك ستمئة دراسة علميّة ،ولكن امليادين األساسيّة
خ ونظرية اآلداب العربية ،سواء يف القرون الوسطى
لنشاطه العلمي إنّ ا كانت تاري َ
أم يف العرص الحارض»[[[ ،ويقول عبد الكريم يايف« :من تلك ال ّدراسات مائتان
مخصصة للتاريخ واألدب العربيني»[[[ ،وعىل أه ّمية ما ق ّدمه
وخمسون عىل األقل
ّ

كراتشكوفسيك يف مجال البحث والتأليف إال أ ّن زوجته تن ّوه بثالثة مؤلّفات ،حيث
[[[ انظر :سيرته الذاتية بقلمه في مقدمة كتابه تاريخ األدب الجغرافي العربي ،ص.1-5
[[[ كراتشكوفسكي ،اغناطيوس :مع المخطوطات العربية (االقتباس من مقدمة زوجته) ،ترجمة عن ال ّروسية
محمد منير مرسي ،ال ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية1969 ،م .ص.6
[[[ كراشكوفسكي ،اغناطيوس :تاريخ األدب الجغرافي العربي ،ترجمة :عن اإلنجليزية صالح الدين عثمان
هاشم ،ال ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي1987 ،م ،ص.5
[[[ كراتشكوفسكي ،مع المخطوطات العربية (االقتباس من مقدمة زوجته) ،م.س ،ص.8
[[[ عبد الكريم يافي ،تحية إلى ذكرى المستعرب إغناطيوس كراتشكوفسكي لمرور مائة عام على ميالده،
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ،ص.451
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تقول« :كانت أه ّم مؤلّفات كراتشكوفسيك يف أدب القرون الوسطى بحوثه عن
الشعراء العرب؛ الوأواء الدمشقي ،وابن املعتز ،وأيب العالء املع ّري»[[[ ،وميكن
توزيع إنتاجه العلمي ضمن ثالثة محاور أساسية ،وهي[[[:
 -1محور املخطوطات وتحقيقها:
لقد كان كراتشكوفسيك شغوفًا باملخطوطات العربية ،شديد الولع بها ،فسخّر
جهده ووقته ومعظم عمره العلمي يف قراءتها ،وجمعها ،والسفر إليها ،والتعريف بها،
وتحقيقها ،ونرشها بالعربية وأحيانًا مصحوبة بالرتجمة إىل ال ّروسية .ومن كتبه يف
مجال التعريف باملخطوطات نذكر:
•املخطوطات الرشق ّية يف قرص كاترين.
•املخطوطان الطبيان القدميان يف مرص وسوريا.
•املخطوطات العربية لِ َكتَبَ ِة النرصانية يف املكاتب البطرسربغية.
أ ّما يف مجال تحقيق املخطوطات ونرشها فنذكر:
•ديوان الوأواء ال ّدمشقي  ،1914وعنوانه الدقيق (أبو الفرج الوأواء الدمشقي،
مواد لوصف اإلبداع الشعري) ،وهو رسالته للدكتوراه يف  540صفحة.
•كتاب البديع البن املعتز 1921م.
•نرش مخطوطتني مجهولتني عن الجغرافيا وعلم الفلك.
•الحامسة للبحرتي عن مخطوطة ابن ماجد 1912م.
•األوراق للصويل 1912م.
•نرش كتاب األخبار الطوال للدينوري 1912م.
[[[ كراتشكوفسكي ،مع المخطوطات العربية (االقتباس من مقدمة زوجته) ،م.س ،ص.8
[[[ للتع ّرف على أهم مؤلفات كراتشكوفسكي يُنظَر االستشراق ال ّروسي لعبد الرحيم العطاوي ،واالستشراق
الساموك.
الروسي دراسة تاريخية شاملة لسعدون ّ
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 -2محور الرتجمة:
فضل كبري يف ترجمة الرتاث العريب ونقله إىل اللغة ال ّروسية،
ٌ
لكراتشكوفسيك
مم أفاد الباحثني ال ّروس والقراء التّواقني إىل التع ّرف عىل آداب العرب ولغتهم ،فقد
ّ
ترجم القرآن الكريم والكثري من الكتب العربية ،أه ّمها:
•ترجمة رسالة املالئكة للمعري 1910م.
•ترجمة ملختارات من الكتّاب كقاسم أمني ،وأمني ال ّريحاين ،واليازجي
وغريهم.
•ترجمة األيام لطه حسني.
•ترجمة كليلة ودمنة.
•اإلرشاف عىل الطبعة الكاملة ال ّروسية األوىل لرتجمة ألف ليلة وليلة.
 -3محور الدّ راسات واألبحاث:
كتب كراتشكوفسيك العديد من البحوث وال ّدراسات التي تع ّرف باألدب العريب
وبأعالمه وبالشخصيات املؤث ّرة يف الرتاث العريب ،يف كتب مستقلة حي ًنا ويف
مقاالت أحيانًا كثرية ،مثل:
•دراسة يف إدارة الخليفة (حصل وسام ذهبي فيها) 1905م.
•شاعرية أيب العتاهية 1906م.
•املتنبي واملع ّري 1910م.
•رسالة عن أثر الكتاب الرويس يف األدب العريب املعارص 1911م.
•سرية أيب دهبل الجمحي 1912م.
•إسبانيا املسلمة.
•جنوب جزيرة العرب.
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•الخلفاء العباسيون.
•مع املخطوطات العربية ،صفحات من الذكريات عن الكتب والبرش ،تعريب
محمد منري مرسيى 1969م.
•البديع عند العرب يف القرن التاسع 1930م (مقال).
•ابن زيدون شاعر األندلس 1923م (مقال)
•نصف قرن من االستعراب اإلسباين 1930م (مقال)
•الشعر العريب يف إسبانيا 1940م (مقال)
•دراسات يف تاريخ األدب العريب 1965م (مقاالت جمعت بعد وفاته)
•تاريخ األدب الجغرايف العريب ،تعريب صالح الدين هاشم 1987م.
•حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوي ،تعريب كلثوم نرص عودة .2013

املطلب الرابع :مركز ّية املنهج يف دراسات كراتشكوفسكي
ومن اإلنصاف القول بأ ّن دراسات كراتشكوفسيك كانت مدفوع ًة بالقلق املعريف
والفضول العلمي ،يف معرفة اآلخر (العريب) ،وهو ما انعكس عىل دراساته وأبحاثه
تتجل فيها املوضوعية ،ويظهر فيها اإلنصاف ،وهو ما يختلف بشكل كبري مع
ّ
التي
االسترشاق الغريب الفرنيس والربيطاين واألمرييك عىل وجه التحديد ،الذي كان ينظر
إىل اآلخر العريب بتعا ٍل واستكبار غال ًبا ،تغذيه ال ّنزعة االستعامريّة ،والحقد الديني
ال ّدفني ،يق ّزم اإلنسان العريب ،ويتجاهل حضارته وسائر منجزه الثقايف« ،فالرشقي ال
متحل بالفضائل،
ٍّ
ين،
يل مختلف ،وباملقابل فإ ّن األورويب عقال ّ
عقالين ،فاسق ،طفو ّ
بة -غال ًبا-
ناضج،
ٌّ
ٌ
سوي»[[[ ،هكذا لخّص إدوارد سعيد ،عالقة الرشق بالغرب ،املع ّ
حش اإلمربيايل،
عن وجهة نظر استعالئ ّية استعامريّة ،فرضتها الهيمنة الغربية والتو ّ
الذي ينظر إىل الرشق بنمط ّية.
[[[ إدوارد سعيد ،االستشراق ،ترجمة :كمال أبو ديب ،ط ،7لبنان ،مؤسسة األبحاث العربية2005 ،م ،ص.38
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لقد ناقش كراتشكوفسيك األدب العريب وقضاياه بعي ًدا عن هذه الخلف ّية املتح ّيزة،
ويكننا متثّل ذلك بقراءة كتابه (دراسات يف تاريخ األدب العريب) ،الذي يتض ّمن
ُ
خمسة بحوث كتبت عىل فرتات متباعدة وهي:
•الشعر العريب (.)1924
•البديع عند العريب يف القرن التاسع (.)1930
•الحضارة العربية يف إسبانيا (.)1936
•الشعر العريب يف األندلس (.)1940
•أقدم تاريخ لقصة املجنون وليىل يف األدب العريب (.)1946
ويف هذا الكتاب نتع ّرف عىل منهج كراتشكوفسيك يف التحليل ومقاربة النصوص،
الذي يقوم عىل املرتكزات التالية:
 -1رفض مركز ّية ال ّنقد األورويب:
النص
يقارب كراتشكوفسيك األدب العريب بعقليّة محايثة ( ،)Immanenceتقرأ
ّ
ضمن أطره املرجعيّة ،املتمثّلة يف القواعد اللّغويّة عند العرب ،ووفقًا لسنن الكتابة
ص ضمن بيئته اللغويّة ،وضمن الرشوط التي أنتجته .وإ ّن
املتوارثة لديهم ،إنّه يقرأ ال ّن ّ
من يقرأ (دراسات يف تاريخ األدب العريب) ال يشعر بأ ّن الكاتب ينتمي إىل بيئة غري
فضل عن أن يكون مسترشقًا ،فال ّرجل يقرأ األدب العريب بروح متشبّعة باملقروء
ً
عربيّة،
التاث
العريب؛ أل ّن أكرب مشكلة يف البحوث االسترشاقيّة -الغربيّة تحدي ًدا -هي قراءة ّ
السياق الذي أنتجه ،ما يؤ ّدي يف النهاية إىل االعرتاض عىل الكثري من
العريب خارج ّ
املنجز األديب العريب بفعل «التعايل عىل اآلخر ،واعتبار الذّات هي املركز الذي يف
فكل ما وافق
ضوئه ميكن تفسري مختلف الظواهر املوجودة يف املجتمع الرشقيّ ،
وكل ما خالفه فهو سلبي وخاطئ وغري
ومتحضّ ،
النموذج الغريب فهو إيجايب ومنتج
ّ
ٍ
مجد ،وهذه القراءة تلغي اآلخر الرشقي ،وتسجنه يف حدود العقل الغريب»[[[.
[[[ حبيب بوزوادة ،القراءة االستشراقية للموروث األدبي بين الموضوعية واإلجحاف ،مجلة جذور،
السعودية1435 ،هـ2014 ،م ،ع ،37ص.308
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لقد رفض كراتشكوفسيك قراءة الرتاث العريب انطالقًا من رؤية غرب ّية ،ودعا إىل
مقاربة النصوص وفقًا ملرجع ّيتها األدب ّية األصيلة ،ولذلك أعاب عىل ريجيس بالشري
( )R.Blachèreتقييم شعر املتنبّي من وجهة نظر أووربية رصفة ،واعترب ذلك غري
مفيد للدراسة ،وغري ذي جدوى ،بسبب تباين الذائقتني العربية واألوربية يف التعامل
ريا يف تحليل محتوى شعر املتنبي ،وتجاهل أه ّم
مع الشعر ،فقد بذل بالشري جه ًدا كب ً
مك ّوناته الشعرية وهي األسلوب والتصوير الفني[[[.
 -2الشّ ك املنهجي:
ّ
الشك طريقًا إىل املعرفة ،عندما يجد الباحث نفسه يف مواجهة أفكار هشّ ة،
يكون
تفتقر إىل التربير العلمي ،وال ّدليل املتامسك ،وهو ما دفع كراتشكوفسيك إىل رفض
بعض الحقائق املتوارثة التي يصعب ال ّدفاع عنها ،ومن قبيل ذلك استغرابه من رواية
الشعر العريب بلغة واحدة لشعراء نشأوا يف بيئات متباعدة ،كالهذليني املجاورين
حقيقي أو من صنع
ملكة ،وشعراء الفرات البدويني ،ليطرح السؤال« :هل هذا يش ٌء
ٌّ
حدة من
ال ّرواة املتأخرين؟»[[[ ،ليطرح فرض ّية أخرى وهي أن تكون هذه اللّغة املو ّ
جح رأيًا مع ّي ًنا.
رصف الرواة ،من دون أن ير ّ
ت ّ
 -3الحفر يف أصول الظاهرة:
وأعني به البحث يف تاريخ الظاهرة اللغويّة ،من مرحلتها الجنينيّة إىل تط ّورها إىل
اكتاملها؛ أل ّن املتلقّي يف العادة يتعامل مع البنية اللّغويّة تزامن ًّيا (،)Synchronique
وربا وقف مذهوالً أمام هذا النسج العجيب ،مثلام يقول
رصا براهن ّية الخطابّ ،
محا ً
تقل عن تلك التي يثريها إتقان
كراتشكوفسيك« :إتقان العروض يثري فينا دهشة ال ّ
السامية الوحيدة التي نجبت عروضً ا مستقالً»[[[ ،وقد
اللّغة .فاللّغة العربية هي اللغة ّ
دفعت هذه ال ّدهشة كراتشكوفسيك ليبحث عن أصول العروض العريب ،ومراحل
تشكّل اإليقاع يف الكتابة الشعرية .ليجد بأنّه بدأ يف أ ّول األمر يف هيئة جمل مسجوعة
[[[ عبد الرحمن العطاوي ،االستشراق الروسي ،م.س ،ص.169
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.7
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.8

176
قصرية ج ًّدا ،مرتبطة يف العادة باالنفعاالت والعواطف كبكاء قتيل أو دعاء عىل عدو
مثالً ،ث ّم تط ّورت هذه األسجاع يف مواعظ الكهان .ث ّم سار التط ّور يف اتّجاهني ،األ ّول
السجع املنقّح أدق التنقيح ،والثاين متثّل يف ال ّرجز ،الذي يجري عىل ألسنة حداة
هو ّ
اإلبل ،وعىل ألسنة النسوة عندما يسقني املاء ..ومن ال ّرجز تط ّورت األوزان األخرى
بالتدريج[[[.
حرصا دقيقًا من كراتشكوفسيك
فالبحث يف أصول اإليقاع الشعري العريب يعكس
ً
ج ِة بحثه ،باستقصاء مسرية اإليقاع العريب من شكله البدايئ البسيط إىل
عىل َم ْن َه َ
شكله الفني «املدهش» .كام تساءل عن أصالة (علم البديع العريب) ومدى ارتباطه
ح لتأثري الرتاث اليوناين يف تشكيل البالغة العربية،
بالرتاث األرسطي ،مع انحيا ٍز واض ٍ
مع التأكيد أيضً ا عىل مركزيّة البديع العريب تاريخ ًّيا إىل جانب الدراسات البالغ ّية لدى
اليونان والهنود وحتى الصينيني مع الحرص عىل التذكري بنفوذ البالغة العربية عىل
اآلداب الفارسية والرتكية والهندوستانية واألفغانية وغريها[[[.
 -4مركزيّة السياق والبيئة:
إ ّن الكتابة ملجتمع غري عريب ،كاملجتمع ال ّرويس يف دراسات كراتشكوفسيك
يتطلّب الوقوف عند بعض التفاصيل التي تبدو ثانويّة للقارئ العريب ،فاختالف
البيئة يستوجب تذكري القارئ الرويس ببعض ركائز الحياة البدوية العربية مثل املاء
وأهم ّية البحث عن منابعه ،والكأل ،وبعض الحيوانات املرافقة للعريب يف حلّه أو يف

ح ُمر الوحشية ،واألسود ،وما
ترحاله ،كالخيل ،واإلبل ،والنعام ،واملها ،والظباء ،وال ُ
يلحق بذلك من يوميات الصيد ومالحقة الطّرائد ،إىل الحديث عن الخمر وألوانها
وأذواقها وأسامئها ،وما يصاحبها من الفجور والتهتّك .فهذه التفاصيل الثانوية مه ّمة
يف فهم حياة اإلنسان العريب قبل اإلسالم ،ومن الرضوري إدراكها ليتمكّن القارئ
من التلقّي الج ّيد للشعر الجاهيل ،فالشعر يف مفهوم كراتشكوفسيك ليس بنية لغويّة
مفتوح عىل الحياة واملجتمع وكافة تفاصيل البيئة التي أنتجته،
مغلقة ،ولك ّنه كتاب
ٌ
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.9
[[[ م.ن ،ص.34
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لذلك فإنّه ال ينىس التذكري بهذه السياقات يف حديثه عن الشعر العريب القديم،
التي أصبح إيرادها يف الشعر العريب تقلي ًدا حتّى يف مراحل ما بعد اإلسالم ،وليؤكّد
كراتشكوفسيك وجاهة رأيه يقول« :ومن هذا القبيل ما جرى ألحد العلامء اإليطاليني
وهي حادثة ليست باستثنائية -إذ ترجم مقط ًعا من حكاية عن َسفْر ٍة ليليّة عىل ظهرالسفن»[[[.
اإلبل فجعله وصفًا لغارة بحريّة عىل منت ّ
-5العرب ّي ُة ِع ْرقًا:

من الشائع يف ال ّدراسات العربية أ ّن «من تكلّم العربية فهو عريب»[[[ ،وقد ترت ّب
كل املنجز العلمي واألديب املكتوب باللّغة العرب ّية ضمن
عن هذا األثر تصنيف ّ
رص عىل
الثقافة العربية ،بعي ًدا عن األصول العرق ّية لكتّابها ،غري أ ّن كراتشكوفسيك ي ّ
أ ّن اإلبداع العريب الخالص هو الذي كتبه األدباء العرب دون سواهم ،حيث يقول:
«إ ّن الشعر العريب باملعنى ال ّدقيق لهذه الكلمة ،ال ميكن إطالقه إالّ عىل شعر الجزيرة
العربية يف عرصه الجاهيل وما يلحق به ..ويجب أن ترصف العناية األوىل إىل هذا
الشعر ،ال لهذا السبب وحده ،بل ألنّه ال يجوز أن ننىس أ ّن هذا الشعر هو الذي
ح ّدد لشعر األزمنة الالحقة كلّها لغته وعروضه ،وقيّده زم ًنا طويالً بدائرة معيّنة من
املواضيع والطرائق اإلنشائية»[[[ ،وعليه فقد رفض تصنيف األشعار الواردة يف «ألف
جة أ ّن كتّابها ليسوا من أرومة العرب.
ليلة وليلة» ضمن األدب العريب ،بح ّ
يرى كراتشكوفسيك أ ّن أشعار ألف ليلة وليلة كتبت ما بني القرنني العارش والرابع
جا إثنوغرافيًّا يف املجتمع العريب،
عرش امليالديني وهي الفرتة التي شهدت امتزا ً

ربراته
نتيجة الختالط الفاتحني بالشعوب األصليّة ،غري أ ّن هذا الطّرح عىل ال ّرغم من م ّ
العلم ّية ليس قويًّا وال ميكن أن يكون وجي ًها ،لسبب بسيط وهو أ ّن النقاش الثقايف،
ينبغي أن يت ّم تحت سقف الثقافة ،وضمن رشائط اإلبداع ،وال يجوز ربطه بأعراق
حا عنرصيًّا!!
املبدعني وأصولهم ،وإالّ خرج من دائرة النقاش األديب وأصبح طر ً
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.13
[[[ رواه ابن عساكر عن أبي سلمة بن عبد ال ّرحمن ،وأورده األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة
والموضوعة ()926
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.4
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-6النزعة التاريخ ّية:
إ ّن تقسيم األدب العريب إىل أحقاب زمن ّية مل يُعرف إالّ من خالل املسترشقني الذين
رسخوا فكرة ارتباط اإلبداع األديب بالكيانات السياسيّة الحاضنة له ،فرصنا نتح ّدث
ّ
عن أدب جاهيل ،وإسالمي ،وأموي ،وعبايس وهل ّم جرا ً ،تبعاً للدول املتعاقبة[[[،
مثلام أكّد ذلك ال ّرافعي« :وأ ّول من ابتدع هذا التقسيم املسترشقون من علامء أوروبا،
قياسا عىل أوضاع آدابهم»[[[ ،وقد سار كراتشكوفسيك عىل هذا ال ّنمط يف تحقيق
ً

العصور األديب يف دراسته عن تاريخ األدب العريب ،إذ يتتبّع مسار الشعر العريب من
الجاهليّة إىل صدر اإلسالم إىل عرص بني أميّة ث ّم عرص بني العبّاس مرو ًرا بـ(عرص
كل
الضعف) ،ليتوقّف عقب ذلك عند الشعر األندليس ،مق ّد ًما نبذ ًة موجز ًة ج ًّدا عن ّ
ّصا
عرص ،مع ذكر أه ّم شعراء املرحلة ،وأبرز ما مي ّيز شعرهم .ويف الختام يق ّدم ملخ ً
عم أسامه (البعث) الشعري ،وهو مرتب ٌ
ط لديه -كام لدى معظم املسترشقني -بحملة
ّ
نابليون عىل مرص سنة ) (1798–1802من ّو ًها بالشاعر العراقي (معروف ال ّرصايف)،
وبدعوة الشاعر املرصي (حافظ إبراهيم) إىل التجديد الشعري ،واالستلهام من
تجارب األوربيني يف قصيدته الالمية التي يقول فيها:
ّ
نفــك قيــودا ً
آن يــا شــعر أن

ق ّيدتنــا بهــا دعــاة املحــال

فارفعــوا هــذه الكامئــم عنــا

ودعونــا نشــ ّم ريــح الشّ ــال

وانسجا ًما مع نهجه التاريخي يربط كراتشكوفسيك البعث الشعري باملستجدات
التاريخ ّية فيقول« :إ ّن مرحلة جديدة من الحياة العربية ،ومن الشعر العريب عىل
األرجح ،قد بدأت بسبب األحداث التي جرت بعد عام  ،1914ولك ّننا ال نستطيع أن
نحكم عليها لعدم توفّر املواد الالزمة»[[[ ،غري أ ّن كراتشكوفسيك مل يق ّدم الشواهد
القاطعة التي تربط حركة الشعر العريب مبا أسامه (أحداث  ،)1914فلم يذكر أمثلة
من هذا الشعر ،وال أبرز التح ّوالت التي حصلت عىل مستوى البنية الخطاب ّية لهذا
[[[ حبيب بوزوادة ،القراءة االستشراقية للموروث األدبي بين الموضوعية واإلجحاف ،م.س ،ص.214
[[[ الرافعي :تاريخ آداب العرب.)1/13( ،
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.31
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الشعر ،وعليه فإ ّن هذا الطرح ال ميكننا القبول به عىل عواهنه؛ أل ّن التح ّول الف ّني
تراكمي وليد
انعكاسا آل ًّيا للتح ّول االجتامعي كام تقول املاركسية ،ولك ّنه فعل
ليس
ً
ّ
معي.
صريورة ثقافيّة ليست بالرضورة مرتبط بحدث تاريخي ّ
 -7التكامل املنهجي:
ريا ،إذ يعترب افتقاد
تتش ّدد ال ّدراسات األكادمي ّية يف شأن املنهج تش ّد ًدا كب ً
ريا ،وخطأً
جسيم ال يغتفر ،وذلك ألنّه
ً
البحث العلمي للمنهج املتامسك عي ًبا كب ً

الوسيلة التي تقود الباحث إىل اإلجابة عن أسئلة البحث ومشكالته ،ولذلك حرص
كراتشكوفسيك عىل االلتزام باملناهج القرائيّة التي تسمح له باإلجابة الصحيحة عن
ٍ
واحد ،ولك ّنه
ج
القضايا املطروحة لل ّنقاش ،غري أ ّن املالحظ هو عدم التزامه مبنه ٍ
كان ين ّوع بحسب الغاية التي يرومها ،واإلجابة التي يتوخّاها ،فاملنهج ليس هدفًا يف
يتوصل من خاللها إىل الغاية األساسيّة من البحث ،ولذلك مل
ح ٍّد ذاته ،ولك ّنه وسيلة
ّ
جا يف ات ّباع أكرث من منهج ،وهو ما ُيكننا تسميته (التكامل املنهجي) ،حيث
يجد حر ً
معي ،وال انقيا ٍد بال بصرية ملفردات
تتآلف املناهج وتتن ّوع بال غل ٍّو يف ات ّباع منه ٍ
ج ّ
ص ،وإظهار مكنوناته.
منه ٍ
ج واحد قد ال يكون كاف ًيا الستنطاق ال ّن ّ
فعىل سبيل املثال نجد كراتشكوفسيك يلجأ إىل البحث التاريخي عندما يناقش
قصة (قيس وليىل) ،محاوالً االستفادة من البحث الحفري ،من خالل اإلشارة إىل
أطالل قلعة كانت تعيش فيها ليىل بالقرب من الطّائف مبنطقة الحجاز ،موثّقًا ذلك
من كتاب أحد ال ّرحالني الفرس وهو (نارص خرسو) ،كام يشري عىل طريقة املؤ ّرخني
التاث الشعبي لبدو سوريا[[[ ،كام اجتهد يف
قصة (قيس وليىل) يف ّ
إىل حضور ّ
جمع ما أمكنه من الوثائق التي تسمح له بالقيام ببحث تاريخي يع ّزز معلوماته عن
قيس وليىل ،بد ًءا من القرن العارش امليالدي الذي عاش فيه قيس وليىل ،باإلضافة
إىل ما كتب بعد تلك الفرتة ،حيث يقول« :ال يجوز أن نهمل جميع املواد التي
وفعال قام
ً
السابق»[[[،
جاءت بعد ذلك ،ال أثناء تحليل تاريخها الحديث وال تاريخها ّ
[[[ كراتشكوفسكي ،دراسات في تاريخ األدب العربي ،م.س ،ص.159
[[[ م.ن ،ص.161
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قصة ح ّبهام الخالدة،
قصة قيس وليىل يف املصادر العربية تت ّب ًعا توثيق ًّيا إلثبات ّ
بتت ّبع ّ
بعدما ناقش آراء كبار علامء العرب ّية وداريس األدب أمثال األصمعي وابن األعرايب
والجاحظ واملدائني املؤ ّرخ وحتى طه حسني من املعارصين.
ٍ
معلومات
وانسجا ًما مع هذا العمل التقني التوثيقي يقوم كراتشكوفسيك بتقديم
وافية عن مخطوطات تتحدث عن قيس وليىل ،سواء تلك التي اطّلع عليها بنفسه يف
مكتبات لينينغراد أو اطّلع عليها غريه مثل كارل بروكلامن.
وال ينىس كراتشكوفسيك يف هذا ال ّنقاش التاريخي أن يعقد مقارن ًة ولو بشكلٍ

وقصة (روميو وجوليت) التي خلّدها ويليام شكسبري،
قصة (قيس وليىل) ّ
سطحي بني ّ
ٍّ
حيث يضعنا يف صلب األدب املقارن ،مع أنّه مل يناقش املوضوع بالعمق املطلوب،
واكتفى بفقرة عابرة.

اخلامتة:
اللزمة لحركة االسترشاق عرب العامل ،مبا
لقد منح االسترشاق ال ّرويس اإلضافة ّ
متتلكه روسيا من مق ّومات ال تتوفّر يف غريها ،أه ّمها صلة بعض القوم ّيات ال ّروسية
باإلسالم ،والقرب الجغرايف ،باإلضافة إىل عدم انخراط روسيا يف الحمالت
االستعامريّة عىل العامل اإلسالمي ،وهو ما جعل مدارس االسترشاق ال ّروسية ذات
علمي أقرب إىل املوضوع ّية.
جه
تو ّ
ّ
ولقد استطاع االسترشاق ال ّرويس رغم تأخّره نسب ًّيا عن االسترشاق األورويب أن
خصوصا من خالل جامعة سان بطرسبورغ ،التي أصبحت واحدة من
يفرض نفسه،
ً
أه ّم مدارس االسترشاق يف العامل ،وق ّدمت الكثري من القامات العلم ّية ،يف مق ّدمتها
(إغناطيوس كراتشكوفسيك) ،أه ّم األسامء الروس ّية وأشهرها عىل اإلطالق .فقد كان
هذا العامل نافذة ال ّروس عىل الحضارة اإلسالم ّية وآدابها ،من خالل ترجامته الكثرية
لل ّنصوص األدبيّة ،والكتب اللّغويّة املختلفة ،ومبا قام به من التعريف بأعالم الف ّن
واألدب العربيني ،وما حقّقه من املخطوطات التي نرشها باللغتني العربية وال ّروسية.
إ ّن كراتشكوفسيك من العلامء املكرثين ،فأبحاثه تع ّد باملئات ،شملت مختلف
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وخصوصا يف الشأن األديب ،وهي مت ّميزة يف نوع ّيتها ،فلم
مجاالت الثقافة العرب ّية،
ً
رص ناق ٌد،
جم ًعا للمعلومات
يكن كراتشكوفسيك ّ
َ
(حاطب ليلٍ ) ،ولك ّنه باحثٌ مستب ٌ
يقلّب املسألة عىل جميع الوجوه التي تحتملها إىل أن يصل إىل اإلجابة التي تقنعه
ويراها أقرب إىل اليقني .فبحوثه تكشف عن شخصيّته النقدية ،إنّه ال يتقبّل األفكار
إل بعد غربلة ومتحيص .ومن أه ّم سامت هذه الشّ خص ّية خوضها
بسهولة ،وال يتب ّناها ّ
يف القضايا العرب ّية بروح عرب ّية ،وعقل ّية عرب ّية ،تتعامل مع األفكار مبح ّبة ،بعي ًدا عن
التعايل والفوقيّة املنترشة يف أوساط كثري من املسترشقني الغربيني.
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