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  0101-0581التطهرات العلسية والفكخية واالدبية في روسيا القيرخية                

 مخكد بابل للجراسات الحزارية والتاريخية / جامعة بابل –ا.م.د.نادية جاسم كاظم الذسخي 

 السلخص 

اوضحت الجراسة اف التقجـ العمسي تحقق في جسيع السياديغ العمسية بجيػد العمساء والسختخعيغ      
والسؤلفيغ واساتحة الجامعات مغ خالؿ اكتذافاتيع وصياغتيع الشطخيات وانذائيع السكتبات العمسية 

القائيع  الخصيشة والسخاصج الفمكية وترسيسيع مختبخات في مختمف االختراصات ، فزال عغ ذلظ
السحاضخات عمى الصمبة لتشسية الػعي السعخفي ، واصجارىع الكتب العمسية الخصيشة ونذخىع البحػث 

 االكاديسية والسقاالت التي تخجست الى مختمف المغات االوروبية .

وكذفت الجراسة سياسة الحكػمة الكيرخية تجاه اساتحة الجامعات الخوسية  في التزييق عمى       
وترسيسيا عمى شخد االساتحة االكاديسييغ ومزايقتيع لسبادرتيع الجادة في لثقافية والفكخية الحخيات ا

نذخىع االفكار الثػرية التي تذجع افخاد السجتسع الخوسي عمى رفس الطمع واالستغالؿ والسصالبة 
 بالحخيات الثقافية والفكخية مسا  تخؾ اثار  سمبية عمى السدتػػ العمسي. 

الجراسة اف لمسفكخيغ الخوس اثخ كبيخ عمى واقع السجتسع الخوسي الدياسي  واشارت         
واالقترادؼ مغ خالؿ اصجارىع السؤلفات ونذخىع السقاالت في الرحف الخوسية والقائيع الخصابات 
الدياسية التي شجعت شبقات السجتسع عمى االصخار والترسيع الجاد عمى االستعجاد الثػرؼ 

قػقيع وحخياتيع الدياسية والثقافية واالقترادية ومػاجية مداوغ الحكػمة الكيرخية لمحرػؿ عمى ح
االستبجادية الستحالفة مع الصبقة الخأسسالية التي اثقمت جيػد العامميغ بالعسل الصػيل الذاؽ 

السبحولة، وكاف ىجفيا االساسي  والزخائب السجحفة بحقيع ومشحتيع اجػرا ال تتشاسب مع جيػدىع
قيق مرالحيا الدياسية واالقترادية وزيادة جشي االرباح وال ييسيا مرالح الذعب الخوسي ىػ تح

 .ورفاىيتو

واوضحت الجراسة اف االدب الخوسي شيج تصػرا كبيخا مشح الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ    
ة تعبيخاتو ورقيو حتى بجاية القخف العذخيغ فقج امتاز بقػتو الفشية الخارقة وجسالو وروعة نساذجو ودق

الفشي فزال عغ ارتباشو بػاقع السجتسع الخوسي الدياسي واالجتساعي والفكخؼ واتجاىاتو التي 



  0101-0581التطورات العلمية والفكرية واالدبية يف روسيا القيصرية 

 ا.م.د.نادية جاسم كاظم الشمري                                                                                          

 

   م(3133حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات ااريخيةجم 
270 

 

270 

امتدجت ما بيغ الػاقعية والسدتقبمية واالنحصاشية السشاىزة لمػاقعية والخمدية واخيخا الثػرية برػرة  
اعية والذخرية وكذف ليع عغ جحبت جسيخة القخاء ودفعيع الى التسعغ في مذاكل الحياة االجتس

اسباب ومدؤولية التأخخ والفقخ الذجيج التي تعانيو دولتيع، فقج حمل االدباء اوضاع السجتسع مغ 
خالؿ نذخ اشعارىع ورواياتيع ومدخحياتيع وكتاباتيع االدبية وحجدوا نقاط الزعف في السجتسع 

ية وشجعػا الصبقات الكادحة عمى الخوسي ووضعػا الخصط الكفيمة في تالفييا في نتاجاتيع االدب
الديخ نحػ االتجاه الثػرؼ الحاسع لمتحخر مغ جسيع القيػد والحرػؿ عمى حقػقيع وحخياتيع 

 الدياسية والثقافية  .

التصػرات الفكخية، االختخاعات العمسية، الخوايات االدبية، روسيا الكيرخية،  الكلمات املفتاحية:
 االفكار الثػرية .
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Scientific, Intellectual and Literary Developments in Tsarist Russia 
1850-1914 

Assist Prof. Nadia Jassim K. Al-Shammari - Babylon Center for 
Cultural and Historical Studies / University of Babylon 

Abstract 
       The study explained Scientific progress has been achieved in all 
scientific fields by the efforts of scientists, inventors, authors and university 
professors through their discoveries, formulation of theories, establishment 
of solid scientific libraries and astronomical observatories, designing 
laboratories in various specializations, in addition to giving lectures to 
students to develop knowledge awareness, issuing solid scientific books 
and publishing academic research and articles It has been translated into 
various European languages. 

     The study revealed the policy of the tsarist government towards 
Russian university professors in restricting cultural and intellectual 
freedoms and its determination to expel academic professors and harass 
them for their serious initiative in spreading revolutionary ideas that 
encourage members of Russian society to reject injustice and exploitation 
and demand cultural and intellectual freedoms, which left negative effects 
on the scientific level.                                      

       The study indicated that Russian thinkers have a great impact on the 
political and economic reality of the Russian society through their 
publication of books and articles in Russian newspapers and their political 
discourses that encouraged the classes of society to insist and serious 
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determination for revolutionary readiness to obtain their political, cultural 
and economic rights and freedoms and to confront the disadvantages of 
the authoritarian tsarist government allied with The capitalist class that 
burdened the workers with long hard work and unfair taxes against them 
and gave them wages that were not commensurate with their exerted 
efforts, and its main goal was to achieve its political and economic 
interests and increase profits, and it does not care about the interests and 
welfare of the Russian people.                                                         

        The study showed that Russian literature  witnessed a great 
development since the second half of the nineteenth century until the 
beginning of the twentieth century. Finally, the revolutionary symbolism in a 
way that attracted the mass of readers and pushed them to contemplate 
the problems of social and personal life and revealed to them the reasons 
and responsibility for the delay and extreme poverty that their country 
suffers from. In their literary productions, they encouraged the toiling 
classes to march towards the decisive revolutionary direction to be 
liberated from all restrictions and to obtain their political and cultural rights 
and freedoms.                                                                   

Keywords:  intellectual developments, scientific inventions,  Literary novels, 
Tsarist Russia, revolutionary ideas. 
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 السقجمة

التصػرات العمسية والفكخية واالدبية في روسيا تقتزي الزخورة مػاصمة االىتساـ بالكتابة عغ      
كػنو مغ السػاضيع التي تدتحق  ،في اشار دراسة تاريخ روسيا الحجيث 0101-0581الكيرخية 

 ذلظ ركدت عغ الجراسة لتدويج الباحثيغ االكاديسييغ بسعخفة واضحة عغ ىحه التصػرات ، فزال 
الكثيخ مغ الجراسات الخوسية التاريخية الدابقة عمى الجػانب الدياسية واالجتساعية واالقترادية، 
لحلظ صسسشا الخخوج مغ ىحه الجػانب والتخكيد عمى الجػانب العمسية واالدبية والفكخية، واصبح مغ 

بجاية  0581الزخورؼ تخريز دراسات عمسية جادة لالىتساـ بيحا السػضػع ، وتع اختيار عاـ 
لسػضػع البحث فقج شيج الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ تقجما عمسيا سخيعا في جسيع مياديغ 

والذعخاء   واالساتحة الجامعييغالعمػـ السختمفة وبخز عجد مغ العمساء والسختخعيغ والسفكخيغ 
مسي وسيمت انتذار والخوائييغ الحيغ كانت ليع انجازات عمسية  وفكخية وادبية ساىست في التقجـ الع

السعخفة  وارتفاع مدتػػ الثقافة لجػ الشاس ونست عقػؿ السػاششيغ الخوس باالدراؾ السعخفي وتسدكػا 
بأفكار ىحه الشخبة السثقفة بذكل جعمتيع مرسسيغ عمى مػاجية التحجيات ورفس الػاقع السؤلع الحؼ 

 0101الفة معيا ، وتػقفت عشج عاـ فخضتو الحكػمة الخوسية االستبجادية والصبقة الخأسسالية الستح
بدبب انجالع الحخب العالسية االولى واثخ السفكخيغ الخوس فييا الحيغ بحلػا جسيع مداعييع إلقشاع 
افخاد السجتسع الخوسي عجـ الجخػؿ في ىحه الحخب وحثيع عمى حسل عمع الثػرة إلسقاط الحكػمة 

 وحقػقيع وحخياتيع الدياسية والثقافية. الكيرخية الخوسية التي حخمتيع مغ جسيع  امتيازاتيع

 وقج راودت في ذىغ الباحث بعس التداؤالت مغ خالؿ تعسقو في مػضػع البحث اىسيا :        
ىل اتاح تصػر العمع لمعمساء باكتذاؼ اختخاعات ججيجة في روسيا ؟ وماىي اىع االنجازات العمسية  

وما ىػ الجور الكيادؼ لمعمساء الخوس في مشترف القخف التاسع عذخ وبجاية القخف العذخيغ ؟ 
وما و؟ والتػجييي الفاعل الحؼ مارسو اساتحة الجامعات الخوسية  في تذكيل سياسة السجتسع وثقافت

ىػ اثخ السفكخيغ عمى الػاقع الدياسي واالقترادؼ في روسيا الكيرخية مشح الشرف الثاني مغ 
القخف التاسع عذخ حتى انجالع الحخب العالسية االولى ؟ وماىي اىع الشذاشات االدبية لألدباء ال 

-0581يغ )سيسا الذعخاء والخوائييغ الخوس التي ساىست في تصػر االدب الخوسي في السجة ما ب
 ( ؟ 0101
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التصػرات العمسية والفكخية  السشيج التاريخي الحؼ يداعج عمى دراسةاعتمدت في بحثي على        
واثخ العمساء والسختخعيغ والسفكخيغ واالدباء  الساضية  0101-0581واالدبية في روسيا الكيرخية 

واستيعاب الشتائج الستختبة عمييا، فييا ومػقف الحكػمة الخوسية الستحالفة مع الصبقة الخأسسالية مشيا 
 التصػرات ىحه  تػضيف السشيج التحميمي في تحميل ىحه التصػرات وتع وصفوالسشيج الػصفي في 

 سػضػع البحث.ب فيسا يتعمقالتفاصيل الجقيقة وربصيا ببعزيا لسعخفة السعمػمات و 

-0581التصػرات العمسية والفكخية واالدبية في روسيا الكيرخية وتيجؼ الجراسة الى معخفة        
ودعسيع لمصبقات الكادحة في حل واثخ  العمساء والسختخعيغ والسفكخيغ واالدباء  فييا   0101

 .ومػقف الحكػمة الخوسية مشيا يةوالعسم السذكالت التي تػاجييع في  حياتيع العمسية

 وشبقا لحلظ فقج قدع مػضػع البحث الى مقجمة  وثالثة مباحث تزسغ السبحث االوؿ:        
، التصػرات العمسية في روسيا الكيرخية مشح مشترف القخف التاسع عذخ حتى الحخب العالسية االولى

اثخ  السفكخيغ  عمى الػاقع الدياسي واالقترادؼ في روسيا الكيرخية وخررت في السبحث الثاني 
مشح الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ  حتى انجالع الحخب العالسية االولى ، اما السبحث الثالث  

وختسُت بحثي بخاتسة وقائسة ، 0101  - 0581فقج تزسغ التصػرات االدبية في روسيا الكيرخية 
 لمسرادر.

التطهرات العلسية في روسيا القيرخية مشح مشترف القخن التاسع عذخ حتى الول: السبحث ا
 .الحخب العالسية االولى

الذعب الخوسي رغع  حققفقج عمسيا ،  تصػرامغ القخف التاسع عذخ  الثانيشيج الشرف         
اضصياد الحكػمة الكيرخية نجاحات كبيخة في السجاالت العمسية واحتمت الثقافة الخوسية مكانا 
مخمػقة بيغ الثقافة العالسية التي ارتكدت في جػىخىا العمسي مػاجية التحجيات والػقػؼ ضج كل 

 سي.اشكاؿ االستغالؿ والطمع مغ اجل اشالؽ الحخيات الثقافية لمسجتسع الخو 
، فقج والفيدياء والكيسياء وعمع الحيػاف وغيخىا الخياضياتوتصػرت العمػـ الصبيعية ال سيسا          

Lobachevsy  Nikolai لػباتذيفدي الخوسي نيكػالؼ  عالع الخياضيات العبقخؼ  صاغ
نطخية  )*( 

البيانية وبحؿ جسيع مداعيو مغ اجل تصػيخ جامعة قازاف حيث شغل مشرب  قميجيةغيخ اإلاليشجسة 
رئيذ الجامعة وانذأ مكتبة عمسية لمقخاء ، ومخصج فمكي ومختبخات في مختمف االختراصات 
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العمسية ال سيسا لمفيدياء والكيسياء ولعمع التذخيح ورغع ميامو الذاقة فقج صسع عمى القاء السحاضخات 
. ووضع العالع الخوسي (0)والخياضيات ال سيسا في عمسي اليشجسة والجبخوتجريذ الفيدياء 

( نطخية االجيدة الصائخة اثقل مغ اليػاء وحدب ترسيع لو 0588-0511) Mojayski مػجايدكي
( سشة مغ صشع الصائخة في 81أؼ قبل ) 0558صشعت اوؿ شائخة في العالع حمقت في الجػ عاـ 

حػؿ السغشاشيدية والطػاىخ الكيخونػرية التي  Stoletovستػليتػؼ  الخارج ، واعساؿ العالع الخوسي
 Zeytinوضعت بجاية التكشيظ الكيخبائي الحجيث ، واسيع العمساء زيتيغ 

مداىسة كبخػ في تصػيخ الكيسياء الشطخية  Butlerovوبػتميخوؼ  Markovnikovوماركػفشيكػؼ
 Sofia Kovalevskayaة صػفيا كػفاليفدكايا. وساىست العالسة والباحثة االكاديسي(8)والتصبيكية 

( في نذخ دراسات عمسية  تزسشت معادالت تفاضمية جدئية اوضحت فييا وجػد 0581-0510)
حمػؿ مغ تمظ السعادالت ، واشتيخت بسعخفتيا لغات مختمفة ال سيسا الخوسية وااللسانية والدػيجية 

 . (3)والفخندية 

 Mendeleev  Ivanovicميشجلييف  إيفانػفيترديسيتخؼ واكتذف العالع         
Dimitri

القانػف الجورؼ لمعشاصخ الكيسيائية وىػ اىع قانػف في العمػـ الصبيعية ، وقج شكل ىحا )*(
 ، االكتذاؼ انقالبًا في العمع واصجر كتابو اسذ الكيسياء الحؼ تخجع الى جسيع المغات االوروبية

 (0510-0581في السجة ما بيغ )   باريذ في كثافة الغازات فيونذصت اعسالو 
، واكتذف مشجلييف ىايجلبخغ في Gustav Kirchhoff  جػستاؼ كيخشػؼ مع السصياؼ وأعساؿ

اذار  7ائية الخوس في يالقانػف الجورؼ واعمغ عغ ىحا القانػف السكتذف حجيثا اماـ الجسعية الكيس
       ً     عغ دورية  في وكذف                    ً                             " تختيب العشاصخ وفقا  لألوزاف الحرية الخاصة بيا ، بعشػاف  مع بياف  0511

( السعخوفة 71. وسسح القانػف لمسكتذف بإعجاد ججوؿ مشطع لجسيع العشاصخ الػػػػػػ )(1)خرائريا " 
كاف لسشجلييف ثقة كبيخة في صحة القانػف الجورؼ لجرجة انو اقتخح إجخاء تغييخات عمى و آنحاؾ ، 

غيخ السعخوفة في الججوؿ  الكيع السقبػلة لألوزاف الحرية لبعس العشاصخ ، وتشبأ بسػاقع العشاصخ
          ً                                                                        الجورؼ جشبا  الى جشب مع خرائريا ، واكتذف العشاصخ التي تشبأ بيا ال سيسا الغاليػـ عاـ 

، وبجأ الشطاـ بكدب قبػؿ واسع بيغ  0551، والجخمانيػـ عاـ  0571، والدكانجيػـ عاـ  0578
لشطخية الكيسائية ، ونتيجة العمساء وتجريجيا ، واصبح القانػف والججوؿ الجورؼ جدئيغ ميسيغ في ا

، بسا فييا حرػلو االوروبيةمشجلييف اعتخافا دوليا وتع تكخيسو مغ كل السؤسدات العمسية لحلظ كدب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA
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 السخمػقةىحه الذخرية  امتازتفزال عغ ذلظ ،  عمى جػائد فخخية مغ أكدفػرد وكامبخيجج
الػششي ، فقج شارؾ مشجلييف في  العسمية في كثيخ مغ االحياف لخجمة االقترادو بجراساتيا العمسية 

البحػث العمسية السختبصة ارتباشا وثيقا بإنتاج الشفط الخوسي وصشاعة الفحع واالساليب الدراعية 
                      ً       ً                                                            الستقجمة ، وعسل مدتذارا  حكػميا  لسدائل تتخاوح بيغ انػاع ججيجة مغ البارود والخسػـ الكسخكية 

جامعة سانت  ة بعج اف تخؾ مشربو التعميسي مغالخوسية الػششية ، وبقي مذغػال باألنذصة العمسي
 بدبب الشذاط الدياسي الحؼ اقمق الحكػمة الخوسية، مسا أدػ إلقالتو 0511 اب 07 في بصخسبخغ

ُ        ً                 ، وساىع في كتابة العجيج مغ السقاالت في مػسػعات مختمفة ، ثع ع يغ مجيخا  لمسجمذ السخكدؼ                                                            
، واشخؼ عمى عجة شبعات مغ كتاب مبادغ الكيسياء  0513الخوسي الججيج لألوزاف والسقاييذ عاـ

 .(8)الحؼ أصجره

في حقل التكشيظ ال سيسا   وقج اتاح تصػر العمع لمعمساء السيشجسيغ اف يقػمػا باختخاعات رائعة      
 0518( اوؿ مختخع لمبخؽ الالسمكي عاـ 0581-0118) Alexander Popovالكدشجر بػبػؼ 

ورفس ىحا السختخع اقتخاحات الخأسسالييغ ليزع نفدو في خجمتيع ، فرخح ليع قائاًل  :" انا مػاشغ 
روسي وافتخخ بالجولة الخوسية وسأبحؿ جسيع جيػدؼ مغ اجل الشيزة العمسية الخوسية ". واعخب 

ة ججيجة لالتراؿ قج تع اكتذافيا في روسيا وليذ في عغ ابتياجو بيحا السختخع لكػنو وسيم
. وعخض بػبػؼ جيازه لمشقل الالسمكي اثشاء اجتساع الجسعية الفيديائية الخوسية في سانت (1)الخارج

ثع قّجمو لػزارة البحخية مغ اجل تػفيخ مػارد مالية لتػسيع  0518بصخسبػرغ في الدابع مغ تسػز 
( دوالر، ورغع ذلظ فقج واصل تجاربو 081( روبل )311مشحو سػػ ) أبحاثو العمسية غيخ أنو لع يتع

. ونجح في الػقت نفدو عالع الفيدياء والسختخع  ورجل (7)كع( 8لتذغيل محصات إرساؿ لسدافة )
( الحؼ  0571-0137) Guglielmo Marconiالدياسة واالعساؿ االيصالية جػجييمسػ ماركػني 

تذاؼ اختخاع أف يبعث بخسائل ال سمكية عبخ السحيط كاف مصمعًا عمى تجارب بػبػؼ في اك
مغ صشع اوؿ جياز استكباؿ راديػ  0110االشمدي ، وتسكغ العالع السختخع ماركػني في سشة 

ماركػني جياز االستكباؿ ىحا حيث أنذأ محصة  وشػرالسمكي واستقبل بشجاح رسالة عبخ االثيخ ، 
مقاشعة في  (Station  ay StrandRailw روسالر ستخانج)السمكية في بيت ماركػني 

 كػرنػاؿ  البخيصانيتيغالسقاشعتيغ   ليكػف بسثابة حمقة وصل بيغ 0110سشة البخيصانية وكدفػردا
 Cornwallوكمفجف Calfdan باستخجاـ في العاـ نفدو  كانػف االوؿ  مغ 08 أعمغ في يػـ، و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 في كشجا ( قجـ ومجعػـ بصائخة ورقية لالستكباؿ انو تع استالـ الخسالة 811ىػائي بارتفاع  )

Canadaفاإلشارات السخسمة كانت مغ محصة الذخكة الججيجة ذات شاقة عالية في كػرنػاؿ ، 
   .(5).، مسا بذخ بتقجـ عمسي ضخع ( كع 30811 )، وكانت السدافة بيغ الشقصتيغ حػاليالبخيصانية
واستصاعت  0111عاـ Victoria عشجما غخقت الدفيشة فيكتػريا وتكسغ أىسية ىحا األختخاع        

في شمب الشججة مغ الدفغ السجاورة وفي  استخجمت                            ً                الخسائل الالسمكية أف تشقح عجدا  مغ ركابيا فقج 
في الدشة التالية نجح في أف يبعث بخسائل السمكية ، و جائدة نػبل نفذ العاـ حرل ماركػني عمى

 .(1) )ميل ستة أالؼ )أؼ عبخ مدافة واألرجشتيغ أيخلشجا بيغ
والستػسط الستحخر مغ وصاية الكشيدة السباشخة تقجمًا ميسًا  ، فقج وحقق التعميع االبتجائي       

 101( مجرسة )  515ازداد عجد السجارس الستػسصة غيخ الستخررة التابعة لػزارة التعميع مغ) 
لمبشات (  0110لمبشيغ  717)  ( مجرسة 0715الى)  0511لمبشات ( في عاـ  851مشيا لمبشيغ و 

عجد مجارس البشات عمى مجارس البشيغ ىػ اف اعجادا كبيخة مغ  والدبب في تفػؽ  0101عاـ 
االوالد قج درسػا  في السجارس العدكخية والرشاعية والتجارية الستخررة ، اما التعميع العالي فقج 
واجو صعػبات كثيخة ذلظ اف مذاركة الصالب في الحخكة الثػرية عمى نصاؽ واسع جعمت الجامعات 

ي نطخ الدمصة التي كانت تالحق السشطسات الصالبية وتقتز مغ الحيغ والسعاىج بؤرًا لمخصخ ف
شاركػا في الحخكة الثػرية فكانت تجشج الصالب الثػرييغ في الجير وترسع عمى شخد االساتحة 
الميبخالييغ ومزايقتيع لسبادرتيع الجادة في نذخىع االفكار الثػرية التي تذجع افخاد السجتسع الخوسي 

االستغالؿ والسصالبة بالحخيات الثقافية والفكخية حتى يزصخوا االستقالة، فقج عمى رفس الطمع و 
( الحيغ لجييع الخبخة العمسية الفائقة الى 031اضصخ بعس االساتحة والسجرسيغ الحؼ بمغ عجدىع )

( بخوفدػرا مغ جامعة مػسكػ مسا اضخ بذكل كبيخ لمعسمية 31، )  0100تقجيع استقالتيع عاـ 
. وليحا فاف عجد الجامعات والسعاىج العميا كاف محجودا في بجاية القخف العذخيغ ولع (00)التعميسية 

بأسع جامعة  0111التي افتتحت عاـ  Saratov تشذأ اال جامعة ججيجة واحجة ىي جامعة ساراتػؼ
اوؿ رئيدا ليا ،  Vasily Ivanovich ، وكاف فاسيمي أيفانػفيتر Nikolaevskyنيكػاليفدكي 
( 007تزع ) 0101( معيجا عاـ 13اؿ بمغ العجد االجسالي لمسعاىج العميا الخوسية )وعمى كل ح

الف شالب غيخ اف ىحه السعاىج لع تكغ مػزعة عمى انحاء البالد السختمفة بذكل متداو ، فقج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84
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ارتكدت ثالثة ارباعيا تقخيبا في بصخسبػرغ ومػسكػ ، وثالثة معاىج في سيبيخيا ، في حيغ لع يكغ 
 .(00)واحج مشيا في القفقاس واسيا الػسصى يػجج أؼ 

ارتقى مدتػػ التعميع في الجامعات الخوسية في بجاية القخف العذخيغ درجة عالية ، واصبحت      
جسيع السؤسدات التعميسية والسجارس التقشية والسعاىج التكشػلػجية واكاديسيات التعجيغ والالىػت 

الغابات وعجد مغ السجارس العميا لمقانػف والمغات ومعاىج مدح االراضي والصخؽ والسػاصالت و 
 .(08)االنكميدية والفخندية والخوسية وااللسانية تحت اشخاؼ ادارة الجولة الخوسية

يتزح مسا سبق تحقق التقجـ العمسي مشح مشترف القخف التاسع عذخ حتى بجاية القخف             
العذخيغ بجيػد الشخبة السثقفة مغ عمساء ومختخعيغ واساتحة الجامعات مغ خالؿ ابجاعاتيع 

خىع وانجازاتيع العمسية وكاف ليع دور قيادؼ وتػجييي كبيخ في تذكيل سياسة السجتسع وثقافتو وتصػي
الجامعات الخوسية واصخارىع عمى نذخ االفكار الثػرية في السؤسدات االكاديسية التي شجعت افخاد 

 السجتسع الخوسي عمى السصالبة بحقػقيع وحخياتيع الثقافية. 

: اثخ السفكخين على الهاقع الدياسي واالقترادي في روسيا القيرخية مشح الشرف السبحث الثاني
 ع عذخ حتى انجالع الحخب العالسية االولى الثاني من القخن التاس

التي تبمػرت في مؤلفاتيع ومقاالتيع الدياسية عمى واقع السجتسع  السفكخيغ الخوسأثخت افكار   
الخوسي الدياسي واالقترادؼ بذكل فاعل ال سيسا السفكخ االقترادؼ الخوسي فالديسيخ الكديفتر 

( الحؼ تسدظ باألفكار 0581-0588) Vladimir Alekseevich Milyutinميميػتيغ  
التي تمغي حق الفخد في امتالؾ وسائل اإلنتاج، وتقخ حق الجساعات بامتالكيا، وتذسل  االشتخاكية

ونذخ ميميػتيغ مقاالت اقترادية اوضح  الدمع السختمفة                       ُ             وسائل اإلنتاج واآلالت الس دتخجمة إلنتاج
ار أف العمػـ السزبػشة ىي وحجىا التي تدتصيع فييا اف االقتراد البخجػازؼ في حالة ازمة ،  واش

اف تؤدؼ إلى اكتذاؼ قػانيغ التصػر االنداني واالجتساعي وتقتزي الزخورة اف تتسكغ الشطخيات 
االقترادية واالجتساعية مغ مفاليع العمػـ الصبيعية مغ جية ، وتقخيب الشطخيات االقترادية 

جاؿ االجتساعي الدياسي نحػ اآلماؿ االصالحية واتجو في الس .(03)واالشتخاكية مغ جية اخخػ 
لمتحػيل الدمسي لألرض كميا الى وسيمة عسل غيخ قابمة لمتجدئة والحفاظ عمى شبقة صغار السالؾ 

 .(01)الفالحيغ متحجة في جسعيات مشتجيغ لجشي االرباح



  0101-0581التطورات العلمية والفكرية واالدبية يف روسيا القيصرية 

 ا.م.د.نادية جاسم كاظم الشمري                                                                                          

 

   م(3133حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات ااريخيةجم 
279 

 

279 

وقج ساىست افكار الكاتب الدياسي والجيسقخاشي الثػرؼ الخوسي شيمغػنػؼ نيكػالؼ  فاسيميفتر       
Shelgunov Nikolai Vasilievich (0581-0510 في تشسية االدراؾ السعخفي لجػ شبقات )

السجتسع الخوسي ، فقج كتب السفكخ الخوسي شيمغػنػؼ في مذكالت تاريخية وسياسية واقترادية ، 
 0510نتقج في مقاالتو السشذػرة " الى الجيل الذاب " و " الى الجشػد" االصالح الفالحي عاـ وا

مخاشبا ابشاء شعبو قائال " ليستمظ كل مػاشغ روسي العـد واالرادة والترسيع ثع التزامغ بيغ شبقتي 
ع الكيرخؼ الجشػد والفالحيغ واعالف الثػرة الفالحية لسػاجية مداوػء نطاـ القشانة ونطاـ الحك

االستبجادؼ السدانج لمصبقة الخأسسالية التي سخقت جيػدكع وفخضت عميكع ىحه الصبقة ضخائب 
مجحفة بحقكع  ، واىع شيء ىػ االستعجاد الثػرؼ الحؼ يسيج لمحرػؿ عمى حقػقكع وحخياتكع بكل 

 . (08)اشكاليا "

تصػر االنتاج بالشدبة لمتقجـ  وتحجث السفكخ الخوسي  شيمغػنػؼ عغ دور البذخية في التاريخ واىسية
االجتساعي واعتقج اف روسيا ليا القجرة الفائقة عمى االنتقاؿ الى االشتخاكية مغ خالؿ شخيق السذاعة  
الدراعية الفالحية ، وقج نذخ آرائو وافكاره في مؤلفاتو ال سيسا " شخوط التقجـ االقترادؼ " ، و " 

، و " رسائل في التخبية " 0511مداوػء الجيل " عاـ ، و " 0513االرض والحياة العزػية "  عاـ 
، وقج اعتقل عجة مخات مغ الدمصة الكيرخية بدبب افكاره الثػرية التي شجعت الفالحيغ عمى 0571

 . (01)الػقػؼ بػجو الشطاـ الخوسي االستبجادؼ والسصالبة بحقػقيع الدياسية واالقترادية

ناتػلي فاسيميفيتر الخوسي أواوضح الفيمدػؼ والكاتب الدياسي والرحفي 
تقغ لغات ( الحؼ ا 0578-0133)   Anatoly   Vasilievich Lunacharskyلػناتذارسكي

بعج  العالقة الفمدفية بيغ الجيغ واالشتخاكية عغ  مشيا االلسانية والفخندية واالنكميدية مختمفة أجشبية 
 ال سيسا فكختو األساسية عمى ربط  وصسع 0518مشطسة ماركدية عاـ الى  وبذكل سخؼ انتسائو 

تحقيق ذلظ 0 واقتخب بالتجريج مغ  فذل فيالفمدفة السادية باألحالـ واألفكار الجيشية السثالية 0 ولكشو 
ليا وفخندا تحخيخ العسل ( 0 وسافخ الى ايصا)االشتخاكية وتشطيسيع الحؼ كاف يدسى السؤيجيغ لألفكار 

ػسكػ وبجأ بسسارسة العسل الثػرؼ مع تشطيسات 0 ثع عاد الى م0515و  0511بيغ عامي 
بالعسل في ىيئة تحخيخ  وبجأ 0111جشيف عاـ  ثع عاد الىالساركدييغ 0 وتع اعتقالو وسجشو ونفيو 0 

ومشاىزا  بعج االنذقاؽ في صفػؼ الحدب0 واصبح واحجا مغ قادتيع0  )االكثخية ( جخائج  البالشفة
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. (07)0117- 0118لىروسيا لسدانجة الثػرة الخوسية االو  ورجع الى ، )االقمية ( السشاشفة  ألفكار
وقج اشارت ىحه الذخرية الستسيدة والحيػية  الى االتجاىات االشتخاكية الجيسقخاشية واصجر كتابو 

وصسع عمى نذخ  0100والثاني عاـ  0115السػسػـ )االشتخاكية والجيغ(  في الجدء االوؿ  عاـ 
جيسقخاشية التي دعت الى التغييخ االجتساعي بتأجيج الحخكة الثػرية العسالية االفكار االشتخاكية ال

اف الدبب الجػىخؼ في ترادـ اشتخاكي وصخح قائاًل: "كاستخاتيجية فاعمة وصػال الى مجتسع 
الصبقات االجتساعية ىػ الشطاـ الخأسسالي الحؼ ال ييتع بستصمبات االندانية الخئيدة وانسا ىجفو 

الرباح عمى حداب سخقة جيػد شبقات السجتسع الخوسي الكادحة ال سيسا شبقتي االساس جشي ا
 .(05)الفالحيغ والعساؿ "

ال سيسا ية والدياسية والثقافية الخوسية واحتمت الرحافة مكانة مخمػقة في  الحياة االجتساع        
ـ بسجيشة سانت  0108ايار  8التي اصجرت في )الحكيقة(وتعشي  Pravdaصحيفة البخافجا اليػمية 

 Vladimirفالديسيخ ألييتر أوليانػؼ  بصخسبػرغ وكاف الفيمدػؼ والسشّطخ الدياسي الخوسي 

Ilyich Ulyanov  وعّج ىحا اليػـ عيجًا  احج السداىسيغ السؤسديغ ليا )*( السعخوؼ بميشيغ
لمرحافة العسالية ونذخت في مقالتيا االفتتاحية " الصبقة العاممة خالقة لكل الثخوات وستدفيج مغ 
جسيع ثسار عسميا ، ويجب عمييا الديخ في العسل الثػرؼ السشطع إلنياء ضمع واستغالؿ الحكػمة 

وىي بتحخيخ نفديا ال تخيج اف تدتغل  الخوسية مغ اجل الحخية الذاممة والسداواة واالخاء بيغ البذخ
 .  ( 01)احجا ، وال تخيج أف يدتغميا أحج " 

احب العساؿ الخوس صحيفتيع وتسدكػا بيا وراسمػىا كسفكخيغ وكاتبيغ افرحػا  عغ افكارىع     
الثػرية وىحه داللة واضحة عمى وعي الصبقة العاممة ووحجتيا.  ونذخ ليشيغ مقاالتو فييا، اذ بمغت 

 . (81)( مقاالً 851عاميغ  نحػ )في 
ضع  0101تسػز  08في  Polish Poroninتخأس ليشيغ مؤتسخا في مجيشة بػرونيغ البػلشجية       

كػادر حدب العساؿ االشتخاكي الجيسقخاشي الخوسي ، ناقر فيو االستعجادات الجولية لمحخب العالسية 
لكغ الحكػمة الكيرخية شّشت حسمة اعتقاالت واسعة، فقج ىاجست   .(80)االولى، وأكج رفزو ليا

أعمشت السانيا الحخب عمى روسيا في . و  (88) مكاتب صحيفة البخافجا واعتقمت عجد مغ العامميغ فييا
، وأدرؾ ليشيغ خصػرة تمظ الحخب، ودعا الى جسع كل القػػ االشتخاكية وتكػيغ مشطسة 0101آب 

وصخح الفيمدػؼ الخوسي قائاًل  :   .(83) باتيا االشتخاكية لسػػعارضة الحخبقادرة عمػى الكياـ بػاج
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"الحخب ليدػت مرادفة وىػي ليدت عقاب مػغ الدػساء عمى خصايانا كسا اعتقج القداوسة 
السديحيػف، وىي مخحمة حػتسية مغ مخاحل الخأسسالية  ويقع ضسغ واجب االشتخاكييغ الجعػة الى 

 .(81)االمػر باتجاه تحػيل الحخب بيغ االمع الى حخب اىمية"الرخاع الصبقي وتػجيو 
شخح ليشيغ مفيػـ )االنيدامية الثػرية(، وشالب فيو باندحاب العساؿ مغ الحخب وأف ال           

ىي أقل ضخرًا مغ  الخوسيػجيػا أسمحتيع الى اخػانيع العساؿ في بمجاف اخخػ، وأكج أف ىديسة 
 .(88)ىديسة األلساف

  الجير الخوسي أف يػجو أسمحتو لذغ حخب ضج البخجػازييغ ومالكي األرض وشجع         
وعارض ىحه الحخب العساؿ السؤيجيغ لالتجاىات االشتخاكية واشاروا  بانيا استعسارية ال تفيج 

دوف  انيائيا)االشتخاكية والحخب( عجـ شخعية الحخب واستحالة  في مقالة واشار  ليشيغ (81)الذعػب 
وصخح نحػ الحكػمات الخأسسالية،  الزخبات القاضيةالغاء الصبقات واقامة االشتخاكية وتػجيو 

الحخوب االىمية وشابعيا رة نعتخؼ تساما بذخعية وضخو  " الفيمدػؼ والسشطخ الدياسي ليشيغ قائاًل :
الفالحػف االقشاف و ،  يعلعبيج ضج مالكيواالصبقة السطمػمة ضج الصبقة الطالسة،  حخوبالتقجمي ، أؼ 

 .(87)"العساؿ ضج البخجػازيةو ضج االقصاعييغ، 
يتزح  مسا سبق اف لمسفكخيغ الخوس اثخ كبيخ عمى واقع السجتسع الخوسي الدياسي           

واالقترادؼ مغ خالؿ تأكيجىع عجـ الجخػؿ في الحخب العالسية االولى  وترسيسيع  عمى تسدظ 
 سيسا شبقتي الفالحيغ والعساؿ باألفكار االشتخاكية التي تذجعيع شبقات السجتسع الخوسي الكادحة ال

عمى العسل الثػرؼ السشطع لمحرػؿ عمى حقػقيع وحخياتيع الدياسية واالقترادية لسػاجية الحكػمة 
الكيرخية االستبجادية الستحالفة مع الصبقة الخأسسالية التي ال ييسيا مرالح الذعب الخوسي وسعادتو 

 ىػ جشي االرباح عمى حداب سخقة جيػد الصبقات الكادحة. ىجفيا الخئيذ 
 0101-0581: التطهرات االدبية في روسيا القيرخية ثالثالسبحث ال

وبجاية القخف  لشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخفي اكبيخا  شيج االدب الخوسي ازدىارا    
 والذعخاء الشذاشات االدبية لمكّتاب وناؿ اعتخافا وتقجيخا كبيخيغ مغ اوروبا وامخيكا وتخجستالعذخيغ 

 .  (85)الخوس الى لغات مختمفة واصبحت جدءا مغ التخاث االدبي لعذخات اآلالؼ مغ القخاء االجانب
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وتحػلت الكثيخ مغ قرائج الذعخاء الخوس الى اغاني شعبية سياسية ثػرية وبخزت في االنتاج     
، وامتاز االدب جيجة في روسيا بعج االصالحاة الجالفشي ضػاىخ مختبصة بذكل وثيق بشسط الحي

جحبت جسيخة  ودقة تعبيخاتو ورقيو الفشي برػرةالخوسي بقػتو الفشية الخارقة وجسالو وروعة نساذجو 
القخاء ودفعيع الى التسعغ في مذاكل الحياة  االجتساعية والذخرية وكذف ليع عغ اسباب 

، فقج حمل االدباء االغمبية الداحقة مغ سكانيا وفقخومدؤولية التأخخ الذجيج الحؼ تعانيو روسيا 
اوضاع السجتسع  وشخرػا عممو واقتخحػا كل حدب اجتياده العالج الشاجح ليحه العمل في نتاجاتيع 

 . (81)االدبية

 Nikolai Alekseevich ومغ اشيخ الذعخاء الخوس نيقػالؼ الكدييفيتر نيكخاسػؼ    
Nekrasov (0580-0577 الحؼ عّبخ عغ ) هقرائج وتزسشتافكار السجتسع الخوسي وآمالو ،

 وصفت، تحجيات الحياة في السجتسع الخوسي، حيث خسديشيات القخف التاسع عذخ التي كتبيا في
ساشا  ومغ أمثمة ذلظ، قريجتو. (31)شخيقة تفكيخ الخوس، وصخاعاتيع التي ال تشتيي مع الحكيقة 

التي كتبيا في ستيشيات القخف التاسع عذخ، مثل، القرائج  ووتعج أعسال ،وىي أوؿ قرائجه الصػيمة
الحؼ عاش حياة افزل في روسيا" مغ ، فقريجتاه " الذعبية وقرائج األشفاؿ، مغ أفزل ما كتب

" واشعاره التي وصفت مريخ الصبقات الكادحة السؤلع التي اصبحت مغ الكتب و"الشداء الخوسيات
ىسسيع لمعسل الثػرؼ ضج ضمع واستبجاد الحكػمة  السفزمة لسالييغ القخاء التي تدتشيس

 .(30)الكيرخية

 Ivan Sergeevichتػرغيشيف سيخجييفيتر إيڤاف االديب والخوائي الخوسي أنتجو          

Turgenev  (0505-0553 )حيث وصف حياة  ”محكخات صياد“ عسمو األوؿ الكامل بعشػاف
. وقج  (38)بذكل مقتصفات 0588الفالحيغ الخوس البائدة بػاقعية شجيجة، وضيخ ألوؿ مخة في عاـ 

 . (33) مختمف الصبقات، وقج ساىع العسل في إلغاء نطاـ القشانةقخأ ىحا العسل العجيج مغ الشاس مغ 
 ”بيت الشبالء“ كاف عسمو اآلخخ ىػ رواية بعشػافو يشيف دوما متعاشفا مع شبقة الفالحيغ، غكاف تػر و 

كتب  0518وفي عاـ ”. في السداء“والتي زادت مغ شعبيتو كثيخا، ثع أتبعيا بخواية أخخػ بعشػاف 
التي وصف فييا األفكار العجمية التي كانت مشتذخة في روسيا وقتيا. وفي  ”اآلباء والبشػف “ رواية
األرض “كتب آخخ أعسالو الصػيمة وىي  0577 ، وفي عاـالجخاف كتب رواية 0511عاـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
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، يػميات رجل روديغ نذخ عجة قرز قريخة حمل فييا نفديات شخرياتيا، مثلو . (31)”العحراء
 . (38)جمجاتزائج، وغيخىا وجسعت قررو القريخة الحقا في ثالث م

 Fyodor Mikhailovich Dostoevskyفيػدور ميخايمػفيتر دوستػيفدكي  وكاف        
 جمعتبصابع انداني  رواياتومغ اشيخ  االدباء الخوائييغ الخوس،  فقج امتازت  (0580-0550)

تحىالتها ما بيه السمى  وصفو        ً      ً                تحػؼ فيسا  عسيقا  لمشفذ البذخية بيه القيمة األدبية والقيمة الجمالية 

وحى الفضيلة والسقىط في الرذيلة و بيه اإليمان و االلحاد و ما إلى ذلك بأسلىب أدبي ساحر جذب 

ً  تحميال   قجمت، فضال عه ذلك القراء ً         شامال  لألوضاع      في القخف  الخوسيةالدياسية واالجتساعية     
. وقج اثخ ابجاعو تأثيخا (31)مع مجسػعة متشػعة مغ السػاضيع الفمدفية والجيشية وتعاممتالتاسع عذخ 

    ً                                     ً      ً                                        كبيخا  في تصػيخ االدب العالسي وانعكذ انعكاسا  ساشعا  بالتػغل العسيق في مريخ االنداف ونفديتو 
عصف عمى كل مدتزعف مياف مغ والسقجرة عمى كذف السذاعخ الخوحية الخقيقة لجػ االنداف وال

و"الجخيسة  0510. و"محكخات السػتى" عاـ (35)0511 ومغ اشيخ رواياتو "السداكيغ" عاـ (73)الشاس
ورواية "السعتػه" التي تزسشت تحميل رائع لعقمية  0551" عاـ و"االخػة كارامازوؼ 0511والعقاب" 

 ( .31)الثػرييغ الخوس االوائل

( مغ 0585-0101)  Leo Nikolaevich Tolstoy نيكػاليافيتر تػلدتػؼ  ػويعج لي        
وقج أعجب   .(11)كل أعسالو  االدبية بالججية والعسق والجساؿ واترفت، الخوائييغ الخوس عسالقة

 7ومغ اشيخ اعسالو الخوائية ىي " رواية الحخب والدالـ " التي اكتسمت في  . الكثيخوف بآرائو وأفكاره
 وىي رواية تاريخية وفمدفية    ّ                        ُ                   وتعج   مغ أىع الخوايات التي ك تبت في األدب الخوسي ـ 0511حديخاف 

وضحت الخواية الرخاع ا، و  لألراضي الخوسيةووصف فييا االحتالؿ الفخندي وروماندية وحخبية 
السأساة التي عاشتيا خسذ عائالت أرستقخاشية في روسيا عاـ  ووصفتالخوسي ، –الفخندي 

ا حياة الشبالء وما كانػا يعيذػف فيو 0508                                                 ً                                   ، نتيجة احتالؿ فخندا لبالدىع. وقج صػرت الخواية أيز 
   .(10)مغ تخؼ في عيج الحكػمة الكيرخية 

 0511ػؼ نذخىا عاـ تػلدت مغ أمتع الخوايات الصػيمة التي كتبيا الفمدفية البعث رواية ُ    وت عج         
  Dmitriy Ivan Niklindovالثخؼ ديستخؼ إيفاف نيكميشجوؼ  تزسشت محتػاىا قرة الذاب الشبيل

مع  خالتيو الثخيتيغ اثشاء  عاشتالفتاة الفقيخة اليتيسة التي  Catherine Maslova وكاتخيغ ماسمػفا
 الذيصاف وغمب اغػاىا اف وبعج بيشيسا عالقة ونذأت كاتخيغ عمى تعخؼ خالتيو بيت ديستخؼ زيارة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 سشػات بعج الى بعجىا يعج ولع العدكخية الى ورحل ، الساؿ مغ مبمغ مع تخكيا يخيج ما عمى وحرل
 حياة الى واتجيت جخاحيا فيو تخكت الحؼ السشدؿ ذاؾ في كاتخيغ يجج لع عػدتو بعج ولكغ عجيجة،

 الذاب  تخؾ مجة وبعج القجر، شاء ىكحا ولكغ ، الشار ىحه في نفديا تخمي اف متػقع يكغ لع اخخػ 
 قزية وامامو السحكسة قاعة في وجػده اثشاء السفاجأة وكانت السحمفيغ لجشة الى وانزع العدكخية

 .(18)التي حكع عمييا بالدجغ  والشفي الى سيبيخيا  كاتخيغ فييا الستيسيغ وأحج وسخقة قتل

العخبية العخبية، فعخؼ الحكايات  والثقافة ،العخبي ألدبباالخوسي  الخوائي تأثخ تػلدتػؼ  وقج        
، وحكاية "قسخ "ألف ليمة وليمة" ، وقخأ"عالء الجيغ والسرباح الدحخؼ " مشح شفػلتو، وعخؼ حكاية

                                                                                          الدماف بيغ السمظ شيخماف"، ولقج ذكخ ىاتيغ الحكايتيغ ضسغ قائسة الحكايات، التي تخكت في نفدو  
  .(13)   ً       ً أثخا  كبيخا  

باالديب والشاشط  ومغ السالحع عمى االدب الخوسي اف االتجاه االدبي الججيج السسثل        
  واسسو الحكيقيMaxim Gorky  (0515-0131 )ػركي جمكديع  الخوسي الساركديالدياسي 

الػاقعية  مجرسة مؤسس Alexei Maksimovich Bishkovذكػؼيالكدي مكديسػفيتر ب
عمى الشذاط االقترادؼ  يدتشجأف األدب  رأػحيث  لألدب الساركدية الشطخة التي تجدج االشتخاكية

 يشبغي تػضيفو في خجمة السجتسع ، وشبقا لحلظالسجتسع بقػتو عمى  ويؤثخ في نذأتو ونسػه وتصػره،
وقج رسخ وضخب جحورا عسيقة في  ،     ّ                                              ، وعج  ىحا االديب مسثل الصبقة العاممة في ميجاف االدب 

الحياة االدبية الخوسية وامتاز ىحا االتجاه بسشاىزة كل ما ىػ سمبي في السجتسع والحقج الذجيج عمى 
كل مطاىخ االستبجاد واالستغالؿ القائسة والدعي لسداعجة الجساىيخ لسعخفة قػتيا الحكيكية فتترجػ 

. ومغ اشيخ روايات جػركي  القررية " االـ"  (11)بكل ثقة وشجاعة لإلشاحة باألنطسة االستغاللية
، ثم 6091عام  أبليتون نشرت ألول مرة باللغة اإلنجليزية في مجلة 0111التي كتبيا عاـ 

ال  أـ   وبصمة ىحه الخواية  العربيةاللغة  خة منها مترجمة إلى وهناك نس ،6091بالروسية عام 
لكغ بعج فيسيا لصسػحاتو وأىجافو، ، تتجاوز األربعيشيات تكافح في سبيل ابشيا في أوؿ السصاؼ 

، وقج رسع لػسائل اإلنتاج الصبقة السالكة ضمع الحيغ عانػا مغ العساؿمغ أجل  بحلت جسيع مداعييا 
 .(18)في ىحه الخواية صػرة العسل الثػرؼ لمصبقة العسالية ضج الخأسسالية واالستبجاد الدياسيجػركي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
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وقج سار عمى خصى ىحا االديب في ىحا االتجاه شعخاء روس ليع شيختيع االدبية مشيع         
)  Vladimir Vladimirovich Mayakovskyماياكػفدكي  فالديسيخيػفيتر فالديسيخ الذاعخ
أعجب ماياكػفدكي بأفكار السدتقبمييغ، الحيغ أعمشػا التسخد عمى الساضي، . و( 61) (0513-0131

ونبحوا كل ما يست  جسيع القيػد ،مغ  الذعخ ونادوا باإلشاحة بالتخاث الكالسيكي ودعػا إلى تحخيخ
إلى األصالة الذعخية برمة. ولع يكتفػا بحلظ، بل كاف سمػكيع االجتساعي فيو شيء مغ الغخابة، 

اف الفاقعة، ويخبصػف السشاديل في أعشاقيع، باإلضافة إلى استخجاـ فأخحوا يختجوف الثياب ذات األلػ 
مغ السدتقبمية  0108، ثع تحػؿ ىحا الذاعخ عاـ   في أثشاء السشاقذات األدبية غيخ فريحةكمسات 

 .(17)باتجاه الحخكة الثػرية

وضيخ ادباء روس التدمػا بالسحىبي الصبيعي واخخوف انزسػا تحت لػاء االنحصاشية التي تسثل     
اتجاه في االدب والفغ مشاىس لمػاقعية  في نياية القخف التاسع عذخ وبجاية القخف العذخيغ الحيغ 

، وادباء رفعػا  امتازوا  بانعجاـ السحتػػ الفكخؼ وشغياف الشدعة الفخدية ، واخخوف تسدكػا بالخمدية
شعار " الفغ لمفغ " مؤثخا بحلظ االبتعاد عغ حمبة الرخاع االجتساعي والػقػؼ مػقف الستفخج مشو ، 
لقج تسثمت االنحصاشية في ضيػر ادباء مغ امثاؿ الذاعخ وكاتب السدخحيات الخوسية  فاليخوس 

سي  قدصشصيغ (  والذاعخ  والشاقج االدبي الخو 0573-0181) Valeros Bryusovبخيػسػؼ 
(  الحيغ امتازت  كتاباتيع بالفػضػية وانعجاـ 0517-0118) Constantine Balmontبالسػنت 

الكيع وشغياف الشدعة الفخدية ومشاىزة السشحى االجتساعي في االدب ، ولعل ابيات الذعخ التي 
ً  كتبيا بالسػنت عبخت عغ جػىخ ىحه االتجاىات قائال                                              (15): 

 واسارع باليخب مشياانشي اكخه البذخية 

 اف وششي الػحيج ىػ روحي الخاوية

يتزح مسا سبق اف االدب الخوسي ازدىخ مشح مشترف القخف التاسع عذخ حتى بجاية القخف       
العذخيغ وتخجست جسيع الشذاشات االدبية  لمكّتاب والذعخاء الى لغات مختمفة ال سيسا القرائج 

قريخة وارتبط  كال مغ الذعخ والخوايات بػاقع السجتسع الذعخية والخوايات الصػيمة والقرز ال
الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي وعّبخ االدباء عغ واقع مجتسعيع السؤلع ، ووصفػا مريخ 
الصبقات الكادحة السخيخ وجدج الذعخاء روح الحساسة لجييع التي شجعتيع عمى العسل الثػرؼ السشطع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)


  0101-0581التطورات العلمية والفكرية واالدبية يف روسيا القيصرية 

 ا.م.د.نادية جاسم كاظم الشمري                                                                                          

 

   م(3133حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات ااريخيةجم 
286 

 

286 

ية االستبجادية الستحالفة مع الصبقة الخأسسالية وصػال الى إلنياء ضمع واستغالؿ الحكػمة الكيرخ 
 تحقيق شسػحاتيع الدياسية بإقامة دستػر يزسغ ليع حقػقيع وحخياتيع الدياسية والثقافية والفكخية.

 
 الخاتسة

حقق الذعب الخوسي مشح مشترف القخف التاسع عذخ حتى بجاية القخف العذخيغ رغع سياسة     
الحكػمة الكيرخية  في التزييق عمى حخياتو الدياسية والثقافية والفكخية تصػرا عمسيا في جسيع 

يع العمسية مياديغ العمػـ السختمفة بجيػد العمساء والسكتذفيغ والباحثيغ االكاديسييغ مغ خالؿ اختخاعات
التي سّيمت مغ انتذار السعخفة وارتفاع السدتػػ الثقافي  وتقخيب  السدافات البعيجة بيغ افخاد 
السجتسع الخوسي واخترار الػقت  الحؼ ادػ الى التػاصل العمسي برػرة فاعمة بيغ دوؿ العالع 

عمى الحقائق  عبخ وسائل االتراالت السختمفة ، فزال عغ ذلظ صياغتيع الشطخيات التي استشجت
التي يتع تأكيجىا مغ خالؿ التجارب العمسية  ووضعيع القػانيغ ونذخىع البحػث العمسية وتصػيخىع 

 الجامعات الخوسية التي مغ شأنيا االرتقاء بالسدتػػ العمسي . 

وكذفت الجراسة سياسة الحكػمة الكيرخية االستبجادية التي امتازت بالقدػة تجاه السشطسات       
الحخكة الثػرية وفخضت عقػبات شجيجة بفرميع مغ السؤسدات  فيية  بحجة مذاركتيع الصالب

 االكاديسية  مسا تخؾ اثارا سمبية عمى السدتػػ العمسي.

واوضحت الجراسة اثخ السفكخيغ عمى واقع  السجتسع الخوسي الدياسي واالقترادؼ في السجة ما      
الفكخية ونذخ مقاالتيع الدياسية واالقترادية ( مغ خالؿ آرائيع وشخوحاتيع 0101-0581بيغ )

التي اكجت عمى االتجاىات االشتخاكية الجيسقخاشية وخصاباتيع التي شجعت شبقات السجتسع الخوسي 
الكادحة لمتسدظ باالفكار االشتخاكية والديخ بخصػات تجريجية نحػ الجيسقخاشية والتغييخ االجتساعي 

حخر مغ ضمع الحكػمة الكيرخية  والشطاـ الخأسسالي  الستحالف مغ خالؿ تأجيج الحخكات الثػرية لمت
 معيا وصػال الى تحقيق مجتسع اشتخاكي .

وبيّشت الجراسة اف الرحافة  ليا مكانة مخمػقة في مختمف جػانب الحياة الخوسية ال سيسا      
ي مغ جيػد صحيفة البخافجا التي نذخت فييا مقاالت اشارت فيو اف جسيع السػارد االقترادية ى

الصبقات الكادحة ال سيسا الفالحيغ والعساؿ ، وشبقا لحلظ يجب عمى ىحه الصبقات الديخ نحػ 
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االتجاىات الثػرية ضج استغالؿ الحكػمة الخوسية مغ اجل الحرػؿ عمى حقػقيع وحخياتيع 
 الدياسية والثقافية والفكخية واالقترادية.

في الحخب العالسية االولى وترسيسيع عمى رفس وكذف مػضػع البحث اثخ الكًتاب والسفكخيغ    
دخػؿ دولتيع ىحه الحخب  ومسارستيع اسمػب ااقشاعي لصبقات السجتسع الخوسي الكادحة  مغ خالؿ 
شخحيع مفاليع اشتخاكية وديسقخاشية ونذخىع مقاالت شجعت العساؿ والفالحيغ عمى تػجيو ضخبة 

 لخأسسالية .حاسسة ضج االقصاعييغ ومالكي االرض والحكػمات ا

في الشرف الثاني مغ القخف التاسع  كبيخا  شيج  ازدىاراواوضحت الجراسة اف االدب الخوسي     
الجوؿ االوروبية وتخجست معطع  وبجاية القخف العذخيغ واصبحت لو مكانة مخمػقة في عذخ 

االلسانية والفخندية  ال سيسا  الخوس الى لغات مختمفة  والذعخاء والخوائييغ  الشذاشات االدبية لمكّتاب
، وارتبط  واصبحت جدءا مغ التخاث االدبي لعذخات اآلالؼ مغ القخاء االجانبواالنكميدية والدػيجية 

االدب بػاقع الخوس االجتساعي والدياسي واالقترادؼ والفكخؼ ، فقج عبخوا االدباء مغ خالؿ 
سجتسع الخوسي وآمالو  ووصفػا  اشعارىع ورواياتيع ومدخحياتيع وكتاباتيع االدبية  عغ افكار ال

مريخ الصبقات الكادحة ال سيسا الفالحيغ والعساؿ وحثيع عمى تفعيل العسل الثػرؼ السشطع لػضع 
نياية لشطاـ القشانة والتحخر مغ ضمع واستبجاد الحكػمة الخوسية الستحالفة مع الصبقة الخأسسالية 

 االستغاللية.

شالههام
(1) Nikolai Ivanovich Lobachevskii ,Pangeometry ,Translated: Athanase, 

Papadopoulos ,  European Mathematical Society, 2010, PP.206-207. 
تاريخ االتحاد الدػفيتي ، تخجسة : خيخؼ الزامغ ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ، يبيفانػؼ فيجوسػؼ ،  (2)

 .111-118د.ت ، ص
(3) Cooke, Roger ,The Mathematics of Sofia Kovalevskaya ,Springer publishing , 

1984,P. 77.  
ة  في االوؿ مغ كانػف ( : عالع روسي ولج في نيجشي نػفغػرود الخوسي0581 -0718) نيكػالؼ لػباتذيفدي (1)

 0588، تػفي ابػه عشجما بمغ سغ الدابعة مغ عسخه، تمقى تعميسو في جامعة قازاف واصبح استاذا عاـ  0715االوؿ 
( عغ مخاوفو مغ تأثيخ 0588-0510وعّجت ىحه الطخوؼ صعبة بالشدبة لو حيث اعخب الكيرخ الكدشجر االوؿ )

تي تذكل تيجيجا خصيخا لمجيانة االرثػذكدية ، مسا اضصخ العجيج مغ االساتحة مبادػء الثػرة  الفخندية عمى السثقفيغ ال
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مغادرة ىحه الجامعة ، ورغع ىحه الطخوؼ السعقجة صسع لػباتذيفدي عمى الحفاظ عمى مدتػاه العمسي وتصػره ، 
 في قازاف. 0581شباط  81( سشة ، وتػفي في 01لسجة )  0581وشغل مشرب رئيذ جامعة قازاف عاـ 

Nikolai Ivanovich  Lobachevskii, op.cit.,PP. 207-208. 
  تػبػلدظ في ولج(: كيسيائي وفيديائي واستاذ جامعي واقترادؼ 0117-0531ميشجلييف) ديسيتخؼ إيفانػفيتر (8) 

عاـ   بالسعيج التخبػؼ العالي والتحق، سانت بصخسبخغ انحجر مغ عائمة فقيخة في ،0531 شباط 5الخوسية في 
، وانتقلسمكية واالكاديسية الػششية لمعمػ ، وىػ عزػ في الجسعية ال0581 إلى شبو  ـ واكاديسية سانت بصخسبخغ لمعمـػ

، ي السجرسة الثانػية السحمية، حيث أصبح الخئيذ العاـ لمعمـػ ف0588البحخ االسػد عاـ  جديخة القـخ بالقخب مغ
وبعج تقجيسو  0511ـ عا ، وحرل عمى االستاذية مغ السعيج التكشػلػجي0581 ورجع إلى سانت بصخسبخغ عاـ

 ً     را  في في جامعة بصخسبخغ، واصبح بخوفدػ         ً                       بخوفدػرا  لمتكشػلػجيا الكيسائيةُ    ع يغ  0518اشخوحتو في الجكتػراه عاـ 
في سانت  0117شباط  8وتػفي في ، 0511واستسخ في مديختو العمسية حتى عاـ ، 0517الكيسياء العامة عاـ 

 بصخسبخغ .
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Moon, David , The Abolition of Serfdom in Russia, 1762–1907, London, 2001,  P. 127 
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  0101-0581التطورات العلمية والفكرية واالدبية يف روسيا القيصرية 

 ا.م.د.نادية جاسم كاظم الشمري                                                                                          

 

   م(3133حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات ااريخيةجم 

 

289 289 

، 0171الفمدفية، مشذػرات دار الصميعة، بيخوت، مجسػعة مغ السؤلفيغ  واألكاديسييغ  الدػفيتييغ،  السػسػعة  (01)
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(15) Адаптированы из Николай Васильевич Шелгунов
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(18)   Quoted in Fitzpatrick, Sheila, Soviet Organization of Education and the Arts under 
Lunacharsky, Cambridge University Press, 1970,  PP.130–131; Carr, E.H.. Socialism 
in One Country, Vol. 2, London,  1970, PP. 187–188. 

، بحؿ جسيع مداعيو لتحقيق شسػحاتو الدياسية سياسي وصحفي روسي: فيمدػؼ ومشطخ (0181-0571ليشيغ ) )*(
واالقترادية في نيزة روسيا واالرتقاء بيا الى مراؼ الجوؿ االوروبية الستقجمة وترسيسو عمى االشاحة بالحكػمة 

وتأثخ بالفيمدػؼ االلساني ومؤسذ الذيػعية العمسية كارؿ  ،بجادية، واعجب بألسانيا وصشاعتياالكيرخية الخوسية االست
)رأس الساؿ( الحؼ اوضح بالتحميل التشاقزات الخأسسالية وبخىغ حتسية سقػشيا وانترار ماركذ وقخأ كتابو 

 خاكيةتعسقًا وداعيًا لمسثل االشتاالشتخاكية وأيج الساركديػف، وحزخ جمداتيع الشقاشية برػرة سخية مسا جعمو ماركديًا م
Fischer Louis  The Life of Lenin. London,1964;Vladimir Ilich Lenin, The Birth of 
Bolshevism Lenins Struggle against Economism, New South Wales, 2005, P. 5.  

، 0171الكدييف وكارتدػؼ تخويتدكي، مػجد تاريخ االتحاد الدػفيتي، مشذػرات دار التقجـ، مػسكػ،  (01) 
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 .885، ص0118باريذ ، -، مشذػرات عػيجات ، بيخوت 3حديغ حيجر ، ج تخجسة :

 (20) Ponomargov and Others, History at Soviet Foreign Policy (1917 – 1945) First 
Printing, Progress Publisher, Moscow, 1969, PP.101-103. 
 (21) Robert Service, A History of Modern Russia from Nicholas 11 to Vladimir Putin , 
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Roberd Service , op.cit.,  P . 213. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&text=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&sort=relevancerank&search-alias=books
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Fischer
https://archive.org/details/lifeofleninfischer
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مشذػرات  دار التقجـ، ،  8مجمجات( ، السجمج 01ليشيغ ، االشتخاكية والحخب ، السختارات )في مقتبذ مغ   (87)
 . 311ص 0171مػسكػ، 

 . 811، السرجر الدابق ، ص جػرج فخنادسكي ( 85)
 .018،  السرجر الدابق ، صىاشع صالح ميجؼ التكخيتي   (81)
 .318، صالدابقيبيفانػؼ فيجوسػؼ، السرجر  (31)

(31) Корней Чуковский, Некрасов анд Пушкин , Вол.4, Москов. 1966, str. 371. 
 .8101ايفاف تػرغيشيف ، محكخات صياد ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ،  (38)

 (33) Cecil, David., Poets and Story-tellers A Book of Critical Essays, New York, 
Macmillan 1949, PP. 123–38; Freeborn, Richard, Turgenev the Novelist's Novelist, a 
Study, London, Oxford University Press, 1960; 

، 0111، مشذػرات وزارة الثقافة، دمذق، تخجسة: انصػف حسري، 0110 -0508جػرج سكػلػؼ، روسيا 
 .018ص
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؛  0518تخجسة : خيخؼ الزامغ ، مشذػرات دار التقجـ، مػسكػ ،   

 ؛8103مشذػرات دار التقجـ مػسكػ ، شيف ، دخاف ، تخجسة : شكخؼ دمحم عياد، غيإيفاف تػر 
.115-117يبيفانػؼ فيجوسػؼ ، السرجر الدابق ، ص      

 .0581، روديغ ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ،  إيڤاف سيخجييفيتر تػرغيشيف (38) 
(36) Mochulsky, Konstantin , Dostoevsky: His Life and Work, Translated by  Michael A. 
Minihan   ,  Princeton University Press,  New Jersey ,1967, PP.2-23. 

.115يبيفانػؼ فيجوسػؼ ، السرجر الدابق ، ص   ( 37)  

(38) Mochulsky, Konstantin,op.cit., P.24.  
  .881فخنادسكي ، السرجر الدابق ، ص   جػرج (31)

(40) Leon, Derrick ,Tolstoy His Life and Work. London, 1944.  
 . 0511، رواية الحخب والدالـ ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ،  ليػ تػلدتػؼ  (10)
لمتفاصيل عغ اىع االحجاث عغ رواية البعث التػلدتػية يخاجع :  ليػ تػلدتػؼ ، رواية البعث، تخجسة : عمي   (18)

 .0151دمحم جابخ ، االسكشجرية ، 

(43) Alexandre Christoyannopoulos, The Contemporary Relevance of Leo Tolstoy's Late 
Political Thought, New York, 2019; https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Alexandre+Christoyannopoulos%22
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Leo Nikolaevich Tolstoy. 
 (44) Tovah    Yedlin,  Maxim Gorky Apolitical biography, Printed in the United States of 
America, 1999, PP.2-8.  
(45) Maxim Gorky, Mother's novel, Moscow, 1907 . 
(46) Woroszylski, Viktor The Life of Mayakovsky, Orion Press, New York, 1971,  P. 527. 

 .011نقال عغ  ىاشع صالح ميجؼ التكخيتي ، السرجر الدابق ، ص (17) 
 .011ىاشع صالح ميجؼ التكخيتي ، السرجر الدابق ، ص ؛888فخنادسكي ، السرجر الدابق ، ص   جػرج (15)
 

 قائسة السرادر:
 اواًل : الكتب العخبية والستخجسة :

  ؛ 0581، االباء والبشػف ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ، تػرغيشيفايفاف 
 0518، ،  بيت الشبالء ، تخجسة : خيخؼ الزامغ ، مشذػرات دار التقجـ، مػسكػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . 
  ، 8101ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، محكخات صياد ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ. 
 8103: شكخؼ دمحم عياد، مشذػرات دار التقجـ مػسكػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دخاف ، تخجسةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 
 0581، روديغ ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 
  ،مشذػرات السكتب الػششي لمبحث  تخجسة: عبج هللا سالع الدليتشي،جػرج فخنادسكي، تاريخ روسيا

 .08117 والتصػيخ، شخابمذ
 تخجسة: انصػف حسري، مشذػرات وزارة الثقافة0110 -0508كػلػؼ، روسيا جػرج س ، ،

 .0111دمذق ، 
  ،الكدييف وكارتدػؼ تخويتدكي، مػجد تاريخ االتحاد الدػفيتي، مشذػرات دار التقجـ، مػسكػ
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  دار التقجـ، مػسكػ، مشذػرات ، 8مجمجات(، السجمج01ليشيغ، االشتخاكية والحخب، السختارات )في

0171 . 
  0511، رواية الحخب والدالـ ، مشذػرات دار التقجـ ، مػسكػ ، ليػ تػلدتػؼ . 

  0151االسكشجرية ، ، رواية البعث، تخجسة : عمي دمحم جابخ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 
 بغجاد ، د. ت(.0101-0711، روسيا ىاشع صالح ميجؼ التكخيتي ( ، 
  ، يبيفانػؼ فيجوسػؼ ، تاريخ االتحاد الدػفيتي ، تخجسة : خيخؼ الزامغ ، مشذػرات دار التقجـ

 مػسكػ ، د.ت.
 ثانيًا : الكتب باللغة االنكليدية
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