
 االستشراق يف روسيا 
 

 

بدأ اهتمام روسٌا باالستعراب واالستشراق فً القرن الثامن 
عشر بناء على مبادرة من القٌصر بطرس األكبر الذي أمر 

. بنسخ بقاٌا الكتابات العربٌة المحفوظة فً مدٌنة بولغار
ومن الواضح  . 922هذه المدٌنة أعتنق سكانها اإلسالم عام 

أن عملٌة نشر هذه الكتابات لعبت دوراً هاماً فً تطوٌر 
 .االستعراب الروسً فً تلك الفترة
 (1723-1673)كانتٌمٌر . أطلق بعد ذلك الكاتب المعروف أ

 صدرت فً روسٌا أول ترجمة كاملة للقرآن الكرٌم 1716وفً عام . مبادرته فً تأسٌس أول مطبعة بالحرف العربً
أما فً النصف الثانً من . كما أنشئت بتوجٌه من بطرس األكبر أولى مدارس الترجمة للمستعربٌن. باللغة الروسٌة

 .القرن الثامن عشر فقد دخلت اللغة العربٌة فً مناهج المدارس الثانوٌة فً بعض المدن الروسٌة مثل أستراخان
غٌر أن بداٌة انطالقة العهد الجدٌد فً االستعراب الروسً تعود إلى بداٌة القرن التاسع عشر، إذ تم إدخال تدرٌس 

. وتأسس أولى أقسام اللغة العربٌة فً خاركوف وقازان وفٌما بعد فً موسكو. اللغات الشرقٌة فً الجامعات الروسٌة
فً " المتحف اآلسٌوي"م حٌث تأسس 1817كما ٌمكن اعتبار البداٌة الفعلٌة لالستعراب العلمً فً روسٌا فً عام 

وكان هذا المستشرق قد أجرى . (1851-1782)فرٌن . د.بطرسبورغ على ٌد أحد أكبر المستشرقٌن فً ذلك الحٌن خ
سلسلة كبٌرة من البحوث فً علم المسكوكات العربٌة ، وقام بدراسة المراجع العربٌة فً تارٌخ بالد الروس، وتعود 

 .إلٌه أولى الدراسات ألعمال ابن فضالن
وتأسست عام . تحول المتحف اآلسٌوي إلى معهد اإلستشراق التابع ألكادٌمٌة العلوم السوفٌتٌة فً مدٌنة بطرسبورغ

 . كلٌة اللغات الشرقٌة فً جامعة بطرسبورغ، التً ضمت قسم اللغة العربٌة وآدابها1854
http://kassioun.org/index.php?d=30&id=621  

 

 معهد الدراسات الشرقٌة ألكادٌمٌة العلوم الروسٌة

http://www.ivran.ru 

 
 معهد المخطوطات الشرقٌة التابع ألكادٌمٌة العلوم الروسٌة

http://www.orientalstudies.ru  

 

 معهد بلدان آسٌا وأفرٌقٌا التابع لجامعة موسكو

http://www.iaas.msu.ru 

 

 كلٌة اللغات الشرقٌة التابعة لجامعة سانت بطرسبورغ

http://kassioun.org/index.php?d=30&id=621
http://www.ivran.ru/
http://www.orientalstudies.ru/
http://www.iaas.msu.ru/


http://www.orient.pu.ru 

 المستشرق مٌخائٌل بٌوتروفسكً مدٌر متحف االرمٌتاج

ترعرع فً جو ٌتصف بحب . مٌخائٌل بٌوتروفسكً هو المستشرق الروسً ومدٌر متحف ارمٌتاج فً بطرسبورغ
اما . وكان والده عالما معروفا فً مجال المصرٌات ومدٌرا لمتحف االرمٌتاج اٌضا. الشرق واحترام الحضارات العرٌقة

. والدته فهً عالمة آثار وباحثة فً حضارة االورارتو

 

 ثالثة أجٌال من المستشرقٌن من أسرة واحدة

.   سنة على عمله فً مجال االستشراق60احتفل المستعرب الروسً لٌونٌد مٌدفٌدكو مؤخرا بٌوبٌله الثمانٌن وبمرور 

 

 ٌفغٌنً برٌماكوف السٌاسً السوفٌتً الروسً المخضرم

 عٌد المٌالد الثمانٌن لٌفغٌنً ماكسٌموفٌتش برٌماكوف احد الساسة 2009تشرٌن االول عام / اكتوبر29ٌصادف ٌوم 
المخضرمٌن الكبار فً روسٌا ، والعالم البارز فً مجال االقتصاد وعلم االجتماع والسٌاسة العالمٌة ، والخبٌر المعروف 

. فً شؤون الشرق االوسط ن والذي ٌحتل حالٌاً منصب رئٌس غرفة التجارة والصناعة لروسٌا االتحادٌة

 

http://www.orient.pu.ru/
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/38569
http://arabic.rt.com/news_all_cult/27541
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/36526


 شٌخ المستعربٌن فً روسٌا.. اغناطٌوس كراتشكوفسكً 

بحق مؤسس مدرسة االستعراب الروسٌة حٌث  ( 1951 – 1883)ٌعتبر اغناطٌوس ٌولٌانوفٌتش كراتشكوفسكً
وضع منهج دراسة تأرٌخ وآداب العرب فً مختلف االمصار وكان اول من ترجم معانً القرآن الكرٌم الى الروسٌة من 

. اللغة العربٌة مباشرة ترجمة علمٌة دقٌقة

 

 كرس حٌاته للدراسات القرآنٌة واالسالمٌة... اغافانغل كرٌمسكً 

بدراسة التارٌخ العربً  (1942 – 1871)ارتبطت حٌاة المستشرق والمستعرب اغافانغل ٌفٌموفٌتش كرٌمسكً
والسٌما تتار القرم الذٌن ٌنتمً  (االقوام االتراكٌة )واالسالمً وكذلك اللغات السامٌة وتارٌخ الشعوب الناطقة بالتركٌة

. الٌهم عن طرٌق والده

 

 نظرة موضوعٌة لألسالم... فاسٌلً بارتولد

فً عائلة عمٌل فً  (1930 – 1869)ولد المستشرق والمؤرخ والباحث اللغوي فاسٌلً فالدٌمٌروفتش بارتولد 
 التحق بكلٌة اللغات الشرقٌة فً جامعة 1887وبعد التخرج من جمنازٌا بطرسبورغ التاسعة فً عام . البورصة

وقد اتاحت امكانٌات والده المالٌة الفرصة له للسفر الى الخارج من اجل مواصلة التحصٌل العلمً فً . بطرسبورغ
. المراكز العلمٌة فً اٌطالٌا وسوٌسرا والنمسا

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/42801
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/43034
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/43050


 ودراسة قواعد اللغة العربٌة بروسٌا.. نٌقوالي ٌوشمانوف

 (1946-1896)ٌقف المستعرب والعالم اللغوي الروسً المختص باللغات السامٌة نٌقوالي فالدٌمٌروفتش ٌوشمانوف
ٌعتبر من " قواعد اللغة العربٌة الفصحى" وما زال كتابه . فً طلٌعة دارسً اللغة العربٌة دراسة علمٌة فً روسٌا

. المراجع االساسٌة لدى طالب اللغة العربٌة فً المعاهد العالٌة الروسٌة

 

 درس المنهج النحوي لدى العرب.. فالدٌمٌر فٌودوروفٌتش غٌرغاس

احد العلماء البارزٌن فً مجال االستعراب بروسٌا  (1887 – 1835 )البروفٌسور فالدٌمٌر فٌودوروفٌتش غٌرغاس 
ودرس اللغة العربٌة وآدابها فً سورٌة ومصر ونشر مختارات من االدب العربً ومرجعا حول القرآن الكرٌم والحدٌث 

. وبعض اعمال ابً حنٌفة الدٌناوري والعدٌد من البحوث فً النحو واالدب العربً

 

 تحقٌق المخطوطات العربٌة القدٌمة حول روسٌا..البارون فكتور روزٌن 

الى رعٌل الرواد القدامً من  (1908 – 1849)ٌنتمً البروفٌسور واالكادٌمً البارون فكتور رومانوفٌتش روزٌن 
المستشرقٌن الذٌن اولوا اهتماما خاصا الى دراسة المخطوطات العربٌة وما ٌرد فٌها من معلومات حول تارٌخ 

".  تأرٌخ الرسل والملوك" وٌعود الٌه الفضل فً تعرٌف االوساط العلمٌة الروسٌة بأعمال الطبري والسٌما كتابه.روسٌا

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/43774
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/43932
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/43927


 صاحب فهرست المخطوطات القدٌمة..اٌلٌا بٌرٌزٌن 

فً القسم الشرقً بجامعة قازان بأختصاص  ( 1895 – 1819)درس المستشرق الروسً اٌلٌا نٌقوالٌفتش بٌرٌزٌن 
وحصل على الماجستٌر فً اللغات الشرقٌة ثم ارسل فً بعثة علمٌة جاب فً خاللها داغستان . التارٌخ واللغات الشرقٌة

الصادرة عن جامعة قازان فً " بحوث علمٌة" ونشرت مقاالته حولها فً مجلة . وماوراء القوقاز وتركٌا وفارس
. 1846 و1845عامً 

 

 رائد االستشراق فً روسٌا...كاظم بٌك (مٌرزا محمد علً)الكسندر 

المستشرق والعالم احد الرواد االوائل لألستشراق فً  (1870 – 1802)كاظم بٌك  (مٌرزا محمد علً)ٌعتبر الكسندر 
وقد شغل منصب عمٌد كلٌة اللغات الشرقٌة فً جامعة بطرسبورغ وكان احد العلماء الذٌن وضعوا أسس . روسٌا

دراسة الشرق فً روسٌا على أساس علمً وجعلها فً مصاف مدارس االستشراق االوروبٌة ، وذاع صٌته فً العالم 
 ..

 

 خبٌر الدراسات السامٌة والشعر الجاهلً..بنصهٌون غرانده 

احد المستعربٌن القالئل فً روسٌا الذٌن درسوا الشعر  (1974 – 1891)ٌعتبر بنصهٌون مائٌروفٌتش غرانده 
الجاهلً وقواعد النحو بصورة وافٌة كما انه كان من مؤسسً مدرسة االستعراب الروسٌة ومربٌا تخرج على ٌدٌه 

 15ولد غرانده فً بلدة سودارغً فً لٌتوانٌا فً . اكثر من جٌل من المستعربٌن فً روسٌا واالتحاد السوفٌتً
وقبٌل الحرب العالمٌة االولى زار فلسطٌن . درس فً البداٌة فً كلٌة الطب بجامعة موسكو . 1891آب عام /أإسطس

.  وبعض االقطار العربٌة األخرى

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/44693
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/44695
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/46152


 بروفٌسورة من مدٌنة الناصرة... فاسٌلٌفا - كلثوم عودة 

مكانة بارزة بٌن مؤسسً مدرسة االستعراب الروسٌة،  (1965-1892)فاسٌلٌفا - تحتل البروفٌسورة كلثوم عودة
. وٌعود الٌها الفضل فً تعرٌف الروس بقدر أكبر بالثقافة العربٌة واقامة جسر حضاري بٌن روسٌا والعالم العربً

وكان طرٌقها فً درب البحث العلمً ملٌئا باالشواك حٌث القت االمرٌن لزواجها من روسً اجنبً ولدخولها معترك 
. الحٌاة مع زوجها الذي فقدته مبكرا فً اصعب فترة من تأرٌخ روسٌا حٌن قامت الحرب العالمٌة االولى

 

 الدبلوماسً والمستعرب الروسً الموهوب فٌكتور بوسوفالٌوك

الدبلوماسً المستعرب السوفٌتً الروسً فٌكتور بوسوفالٌوك هو نائب وزٌر الخارجٌة ومبعوث الرئٌس الروسً الى 
وقد احتل بوسوفالٌوك مكانة مرموقة فً . الشرق االوسط فً عهد الرئٌس الروسً االسبق بورٌس ٌلتسٌن 

 من 1963وتخرج عام .  فً موسكو 1940آٌار عام / ماٌو7ولد ٌوم . الدبلوماسٌة السوفٌاتٌة وورٌثتها الروسٌة
. معهد اللغات الشرقٌة لدى جامعة موسكو الحكومٌة

 

 واكتشاف اسرار سقطرى.. فٌتالً ناؤومكٌن 

. ٌعتبر البروفٌسور فٌتالً فٌاتشٌسالفوفٌتش ناؤومكٌن احد الوجوه الالمعة فً مدرسة االستعراب الروسٌة المعاصرة
وقد استحق ناؤومكٌن .  بمنصب مدٌر معهد االستشراق التابع ألكادٌمٌة العلوم الروسٌة2009أٌار/وقد انتخب فً ماٌو

التقدٌر فً روسٌا والعالم العربً بصورة خاصة لتجاوبه مع االحداث اآلنٌة فً منطقة الشرق االوسط باالضافة الى 
. بحوثه العدٌدة حول قضاٌا العرب واالسالم

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/46338
http://www.rtarabic.com/news_all_info/47752
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/48514


 باحث فً االسالم وصراع الحضارات.. لٌونٌد مٌدفٌدكو

مكانة خاصة  (1928كانون االول عام / دٌسمبر25من موالٌد )ٌحتل البروفٌسور والدكتور لٌونٌد اٌفانوفٌتش مٌدفٌدكو
حٌث مارس عمله كباحث . بٌن المستشرقٌن والدبلوماسٌٌن والصحفٌٌن فً روسٌا المختصٌن بشئون العالم العربً

وصحفً فً ظروف انفتاح االتحاد السوفٌتً على العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، واتٌحت له الفرصة للتعرف عن 
". برافدا"كثب على االوضاع فً االقطار العربٌة حٌن كان مراسال لوكالة تاس وصحٌفة 

 

 مؤلف دروس اللغة العربٌة.. البروفٌسور الكسندر كوفالٌوف 

دورا بارزا فً تربٌة عدة اجٌال من  (2000 – 1923)مارس البروفٌسور الكسندر الكسندروفٌتش كوفالٌوف
العربٌة التً شهدت بناء السد العالً – المستعربٌن فً االتحاد السوفٌتً فً فترة هامة من تأرٌخ العالقات السوفٌتٌة 

.  وتحرٌر الجزائر وتنفٌذ المشارٌع الكبرى فً مصر وسورٌة والعراق والٌمن

 

 فالدٌمٌر غولٌنٌشٌف عالم المصرٌات الروسً وبروفسور فً جامعة القاهرة

ٌرتبط اسمه بتدشٌن القسم الدراسً للمصرٌات فً جامعة القاهرة وتشكٌل مجموعة التحف المصرٌة القدٌمة فً 
. متحف االرمٌتاج ومتحف بوشكٌن للفنون التشكٌلٌة 

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/48495
http://www.rtarabic.com/news_all_info/49299
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/49338


 وعلم دراسة المفردات فً اللغة العربٌة... فالدٌمٌر بٌلكٌن 

اهتماما كبٌرا بدراسة المفردات واالشتقاق فً اللغة  (2000-1923)ابدى البروفٌسور فالدٌمٌر مٌخاٌلوفٌتش بٌلكٌن 
وٌعود الٌه الفضل فً ادخال هذه المادة فً المقرر الدراسً لطالب قسم . العربٌة المعاصرة وكذلك بتأرٌخ اللغة العربٌة 

كما عمل فً اصدار المعجم . بجامعة موسكو (معهد بلدان آسٌا وافرٌقٌا حالٌا)اللغة العربٌة بمعهد اللغات الشرقٌة
. العربً الموجز وتولى مراجعة المعجم الكبٌر الذي اعده المستعرب فالدٌمٌر بورٌسوف– الروسً 

 

 ومشاكل االعراب فً اللغة العربٌة... هراتشٌا جابوتشٌان 

نشاطه العلمً فً مجال االستعراب الى  (2004 – 1926)كرس المستعرب االرمنً االصل هراتشٌا جابوتشٌان 
" وترجم الى العربٌة كتابه . دراسة ادوات التعرٌف واالعراب فً اللغة العربٌة ومضى شوطا بعٌدا فً هذا المجال

. 1984الذي نشر بدمشق عام " نظرٌة ادوات التعرٌف وقضاٌا االعراب فً اللغة العربٌة

 

 ترجم االعمال االدبٌة العربٌة الى الروسٌة.. فالدٌمٌر شاجال 

من ابرز المستعربٌن المعاصرٌن فً روسٌا فً مجال ترجمة االعمال  (1925)فالدٌمٌر ادواردوفٌتش شاجال. ٌعتبر د
وٌعود الٌه الفضل فً ترجمة رواٌات نجٌب محفوظ وحنا مٌنه والطٌب الصالح . االدبٌة العربٌة الى اللغة الروسٌة

. وعلً عقلة عرسان والطاهر وطار وغٌرهم

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/49384
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/49390


 سجل وقائع الثورة الجزائرٌة.. روبرت الندا 

أحد اكبر الخبراء بروسٌا فً مجال دراسة تأرٌخ بلدان المغرب ، وال سٌما  (1931)روبرت جرٌجورٌفٌتش الندا 
كما تناول بالبحث تأرٌخ . دراساته حول تطور الثورة الجزائرٌة والواقع السٌاسً واالجتماعً للجزائر بعد االستقالل

. االسالم فً روسٌا

 

 وعملٌات تطور بلدان الخلٌج العربً... ٌلٌنا مٌلكومٌان 

ٌلٌنا مٌلكومٌان فً صف الخبراء القالئل فً روسٌا الذٌن تبحروا وتعمقوا بدراسة االوضاع . تقف المستعربة د
ولهذا تجدها دوما فً طلٌعة الكتاب والمتحدثٌن . السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة واالمنٌة فً بلدان الخلٌج العربً

فً المؤتمرات والندوات العلمٌة الدولٌة واالقلٌمٌة التً تبحث فٌها القضاٌا الخلٌجٌة، حٌث تقدم رؤٌة موضوعٌة 
. شاملة آلفاق تطور بلدان هذه المنطقة

 

 

 أول من انجز ترجمة كاملة لمعانً القرآن الكرٌم من العربٌة الى الروسٌة.. غوردي سابلوكوف 

احد كبار رواد االستعراب واالستشراق فً روسٌا  (1880- 1804)البروفٌسور غوردي سٌمٌونوفٌتش سابلوكوف 
ولكن لعل ابرز اعماله هو تزوٌد المكتبة الروسٌة بأول . وٌعتبر اٌضا من العلماء المحنكٌن فً الدراسات االسالمٌة

ترجمة كاملة لمعانً القرآن الكرٌم من اللغة العربٌة وٌعتبرها البعض من خٌرة التراجم بالرغم من انتمائه الى 
. االكادٌمٌة الدٌنٌة االرثوذكسٌة فً قازان
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 صاحب الدراسات فً التطور المعاصر لألقطار العربٌة... جرٌجوري كوساتش . د

جرٌجوري كوساتش البروفٌسور فً قسم تأرٌخ الشرق الحدٌث فً الجامعة االنسانٌة الحكومٌة . ٌقوم المستعرب د
وقد كتب الكثٌر . الروسٌة فً موسكو بدراسات جدٌة لتأرٌخ وتطور االقطار العربٌة وال سٌما المملكة العربٌة السعودٌة

عن المملكة ولهذا ٌعتبر بحق احد الخبراء الروس الكبار فً تأرٌخ المملكة ومراحل تطورها فً القرن العشرٌن وحتى 
.  ٌومنا هذا

 

 "تأرٌخ العربٌة السعودٌة" و...الكسً فاسٌلٌٌف 

مكانة بارزة فً االستعراب الروسً حٌث  ( 1939من موالٌد عام  )ٌشغل البروفٌسور الكسً مٌخاٌلوفٌتش فاسٌلٌٌف 
عالج العدٌد من القضاٌا االساسٌة لتأرٌخ االقطار العربٌة االجتماعً والسٌاسً فً العصور الحدٌثة ودور الدٌن فً 

" كما كان أول من درس ظاهرة .النضال السٌاسً ودور التطورات االثنٌة والسٌكولوجٌة فً حٌاة المجتمع العربً
.  وتأثٌرها فً العملٌات السٌاسٌة فً المنطقة ، وألف كتابا جامعا حول الملك فٌصل بن عبدالعزٌز آل سعود" الوهابٌة

 

 هاجسه دراسة االتقان فً علوم القرآن.. البروفٌسور دمٌتري فرولوف 

تعددت مجاالت البحث التً طرقها المستعرب والباحث اللغوي والمختص بالدراسات االسالمٌة والمستشرق دمٌتري 
فً  (كرسً االمٌر ناٌف)فالدٌمٌروفٌتش فرولوف رئٌس قسم اللغة العربٌة وآدابها ومركز الدراسات العربٌة واالسالمٌة

وٌشرف فرولوف على تنفٌذ مشروع واسع النطاق لترجمة وشرح كتاب . معهد آسٌا وافرٌقٌا التابع لجامعة موسكو
وقد صدرت منه عدة اجزاء باللغة " االتقان فً علوم القرآن" العالم الموسوعً المصري جالل الدٌن السٌوطً 

. الروسٌة

 

http://arabic.rt.com/news_all_news/info/57328
http://arabic.rt.com/news_all_cult/59674
http://arabic.rt.com/news_all_news/info/61211


 مؤسس مدرسة قازان فً علم االستشراق...االكادٌمً كرٌستٌان فرٌن

مارس االكادٌمً كرٌستٌان دانٌلوفٌتش فرٌن دورا بارزا فً تطوٌر علم االستشراق واالستعراب والدراسات التركٌة 
وٌعود الٌه الفضل فً تأسٌس مدرسة قازان فً علم . واالٌرانٌة فً روسٌا فً النصف االول من القرن التاسع عشر

ودراسة المخطوطات والمسكوكات القدٌمة فً " آزٌات" المتحف االسٌوي- االستشراق وكذلك مركز االستشراق 
. روسٌا

 

 بٌن لزومٌات المعري وسٌرة عنتر.. اسحاق فٌلشتٌنسكً . د

اسحاق موٌسٌٌفتش فٌلشتٌنسكً مؤرخ وباحث ادبً ومستشرق ومستعرب كرس حٌاته العلمٌة لدراسة تارٌخ . د 
كما ترجم العدٌد من الملفات واالعمال االدبٌة . االدب العربً وتأرٌخ العرب والخلفاء فً العصر االموي والعباسً

المرجع " تأرٌخ االدب العربً" وٌعتبر كتابه . العربٌة منها اعمال الجبرتً والتنوخً وسٌرة عنتر ولزومٌات المعري
. الرئٌسً لجمٌع دارسً االدب العربً فً روسٌا
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