
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
التي   القديم  العالم  انهيار  عملية  إن  فارقة.  عالمات  اليوم  للبشرية  التاريخية  الصيرورة  تشهد 

منذ ثالثين عاًما قد أوشكت على االنتهاء، وأصبحنا اآلن في مرحلة   يتيڨأطلقها تفكك االتحاد السو 

والثقا واالجتماعية،  السياسية،  األصعدة،  جميع  تطول  كبرى  تغيرات  فيها  ننتظر   فية، مفصلية 

والدينية، والفكرية. وعلى إيقاعات هذه التحوالت تتشكل أنماط التفكير لدى اإلنسان التي تنمو  

مفهوم   فهي  الحقيقة  أما  الحقيقة.  المتالك  محاولة  في  الواقع  تستوعب  وهي  آلياتها  تتراجع  أو 

أبدية    رورةشديد النسبية، وكثير الخضوع للتغيرات مع تبدالت التاريخ وتقلباته، فالتاريخ هو صي

أو  املفاهيم،  لقبول  اإلنسان  وعي  معها  يتسع  التي  النفسية  الفعل  ردود  بدوامة  مقارنتها  يمكن 

تضيق قدرته على امتصاصها. كذلك بعض املعتقدات التي يبنى عليها اإلنسان واقعه وحقيقته قد  

ا عن تعبير آخر لها. 
ً
 تختفي لبعض الوقت، ثم تنهض من جديد بحث

 
 
املوجة  ل العاملي    الحديثةقد دفعت  املسرح  إلى  التاريخية روسيا  الصيرورة  إبراز    بقوةمن  لتحاول 

جديد.   من  تواجولكن  نفسها  التي  التحديات  اليوم    اههأحد  بقاء  روسيا  املفاهيم  هو  بعض 

العربي  ،عنهاالتصورات  و  العالم  في  سابقة الستيعاب واقع  النماط  األ ها  تصنعالتي    ،ومنها الشائعة 

إريد  ن. ال  انقض ىسوڨيتي   يتعامل  القول  العربي  الوعي الجمعي  مع روسيا على أساس تصورات ن 

فإن    ،خاطئة العظمىبالعكس  الدولة  وثقافتها  ب   -السوڨيتياالتحاد    –هذه  وأدبها  كانت تاريخها 

التأمل ا  موضعً     ،والتمعن  لكثير من 
ً
ليست كيانً   ،وأيديولوجيتهاها  اتعن سياس  فضال   ؛ ابغريً   افهي 

بعد  ،  ولكن من جانب آخر  . الفكرية في البلدان العربيةالنخب  و   الطبقة السياسية جيًدا  جّربتها    بل

ا  ا سياسي  بسبب عودتها قطبً   هتماماال من  كبير  على نصيب  في الفترة الحديثة  استحوذت روسيا  أن  

،  شقها السياس يبرزت في  هذه العودة القوية  معظم تجلّيات    يالحظ أن  ،الساحة الدولية   في  ا مؤثرً 

 وإنما كان حضوره   ؛بس ح فالسياسة  في    العاملييمارس نفوذه    السوڨيتي التحاد  ا   لم يكن   في حين

قوي  لفكري  ا  أيضا  أحياًنا  وإن  ،اوالثقافي واألدبي  أن ميلوالج.  أيديولوجيغالف  ب  جاء  باملناسبة،   ،

العربي  الناس العالم  يوًمانصرفيلم    في  الروس ي  وا  باألدب  االهتمام  قراءاته   ،عن  في  والتوغل 

 الفلسفية. 

 

نفسه    لكننا الوقت  بنمفي  االعتقاد  إلى  روسيا    كتبوا   منم  ا كثيرً أن  يل   هاوفكر   ومجتمعهاعن 

امتلك  لهم  ال يمكن  وفلسفتها بأنه  ل  وا االدعاء  الكاملة  الروس ي  حقيقة الرؤية  جاءت وإن    ،اإلنسان 



 
 
 
 

 كتاباتهم  
ً
االتصاالت الثقافية بين روسيا والعالم   سابًقا هاتالتي راكم  العميقة  لتجارب العمليةل  ثمرة

اطلع  العربي  القارئ  و .  العربي ع  ا واسعً   اطالًعاوإن  أعمال  الروس ي،  مالقة  على  هذه   فإناألدب 

على   عادة  تقتصر  كبير  عدد  املعرفة  األسماءغير  نطاق أخرى  مهمة  أسماء  تاركة    ،من  خارج 

ال    هكذا و   .والدراسةهتمام  اال  كثيفإنه  االجتهاداتمير  زال  عقلية   الفكرية  ن  تفسير  تحاول    التي 

على    جيًدا   كان مطلًعاوإن    ،عن القارئ العربي  محجوًبا   ،متعمقةبصورة    ،وبنيته  اإلنسان الروس ي

  النفس البشرية بفضل ترجمات   أبعادكس ي  ڨدوستويدور  و في  عظيمالاألديب الروس ي    شرح  ية كيف

العربية اللغة  إلى  الخالدة  أن  األمر  و   . أعماله  الروس يالالفت  كان  "اللغز   يثير  " 
ً

لدى    ا كبيرً   فضوال

بعضهم  ،مئتي عام  من  يقاربما  منذ  وس  الر   ةسفوالفال   يناملفكر  سنتطرق هي مادة    فاجتهادات 

   .إليها اليوم أيًضا

  

ل محاولة  الصورةوفي  إلى  دعونا    ،تقريب  مقاربة  األمور  ننظر  خالل  ا،  ةمختلفمن  وهي   مفاهيمي 

الخاص    (Archetype)  التي تشكل النمط العريق ساسية  األ شاملة و الفاهيم  املمع  تتعامل  مقاربة  

أزاحتها    لدى املجتمع الروس ي قد رسالة  الإن فكرة    .أو الغائية  الرسالةويتصدرها مفهوم    ،باملجتمع

  ،أرادت نخبة "الديمقراطيين الجدد" في روسياعندما    السوڨيتياالتحاد    تفكك حقبة ما بعد  ا  تماًم 

 ، إلى غياهب النسيان  وعمقه الفكري   الروس يالتاريخ  ب  أن تزّج   قراطية،الديم  ماهو أ وهي تركض وراء  

من املوضوعية  سيكون  و .  "شرق املديمقراطي  الستقبل  "املا إلى  سعيً "  املتحضرة  وااللتحاق "باألمم

في    أيديولوجية إلى مضغة    ت تحولقد    املتأخرة  يتيةڨ السو بنسختها    ة شيوعيالأن  إلى  ا أن نشير  تماًم 

الواقع  بسبب  الناس  أفواه   ال  ، شاملعيبعدها عن  الفكري   ،يتطبيقوضعفها  أولويات  ألن    ؛وتآكها 

عهد  املجتمع   " غورباتشوڨ ميخائيل  في  في  املشتركاختزلت  األوروبي  البيت  إلى    ثم   ،"االنضمام 

ا وسط السعي  محظورة في روسيا دستوري   -أيديولوجيةأي  –في عهد يلتسين األيديولوجيةأصبحت 

 . پوتينجاء عهد إلى أن  ،األمريكيلدوران في الفلك املرض ي ل 

 

ال    ،يانبالنشاط الروح  ا جتمع ينبض تاريخي  ملعضوية  سمات  كاألساسية  ية  انالروحالقيم    بيد أن

تموت   أن  أو  يمكن  السياسية  الظروف  كانت  عابرة    ؛ ولوجيةياأليدمهما  واملكانلفهي   ، لزمان 

عنأ خاصة   نتحدث  األرثو   ننا  ورثت  إمبراطورية  ذدولة  عن  املسكونية    الشرقية روما  كسية 

أنه    )القسطنطينية(  درجة  إلى  العثمانيين  يد  على  سقوطها  موسكو    إمارةفي    تتبلور بعد 

روحانية  القروسطية   بأنها  ت  ةتافيزيقي يمرؤية  موسكو  الثالثة"صف  صاغها    " روما  الراهب كما 



 
 
 
 

بسكو   الروس ي السادس،  سكيڨ فيلوفي  القرن  في    ،في  يعيش  بسكو وهو  شمالي  العريقة    ڨ مدينة 

 . روسيا

  

شيئً   افترضناوإذا   يحمل  الروس ي  الشعب  للعالممهم    اأن  الصع  ،ا  رسال  همف  بفمن    ته طبيعة 

حاملية  انالروح هوية  عند  التوقف  الرسالة  بدون  الروس ي  تلك  اإلنسان  هوية  فما    وطبيعته . 

يتأملون  يةانالروح وهم  الكبار  الروس  املفكرين  معظم  أن  الفت  ألمر  إنه  قد  ؟  املسألة  هذه 

أن   الروس ي  طابعاكتشفوا  على  ي  اإلنسان  يجمع  حتوي  الذي  التناقض  من  كبير  من    ا كثيرً قدر 

 . النفسية ألضدادا 

  

أحد ك  ،"الالمنطقية"ن إالقول هنا    املهممن  أيًضا على هذه التناقضات سيكون  التعريجولكن قبل 

االختالف  ت  ،الروسيةالعقلية  مكونات   نقطة  الغربيالرئيس ي  شكل  اإلنسان  هوية  ومحدداتها   مع 

اال   .األساسيةالعميقة   أوجه  والغربي  ختالفولتوضيح  الروس ي  بين  التباعد  من    –أو  ضير  فال 

أملانيا    ألن  ؛"الروحي  األملانيلمشروع  ل"   الفكر الروس يمعالجة  حسبنا أن ننظر إلى كيفية    –القياس

ا في أواسط القرن التاسع الروس كثيرً تكلمون  تأثر بهم امل  لفالسفة واملفكرين الذينا ألهم    موطن

الم    . وأكثر عشر الروسية وقتئذ  واضحةن ترك بصماته  الفكرية    يغيل هغيورغ  كان    على الساحة 

(Georg Hegel )،  ا أهم    أحد أسست  أقطاب  التي  الكالسيكية  األملانية  لتراث  لصال  أ لفلسفة 

ن  إ الروس ي بحيث  نظيره  ل  انقيضً   األملاني  الروحي  املشروع  ديعو ي الفلسفي الغربي املعاصر.  الفكر 

ية  تطلع إلى "التشاركيفالثاني  السيطرة والغلبة والجاه، أما  تكمن في امتالك    األول   العليا في  الغاية

 Ivan)  ڨ ان أكساكو ڨحسب املفكر الروس ي إي وذلك    ،العالم  واألخوة بين شعوبأو "التضامنية"  

Aksakov  ) تاسع عشرية في روسيا في القرن الڨأي النزعة السال  ،وفيلياڨالسال زعيم حركة  . 

 

و "  :ڨ أكساكو يضيف  و  الروح  تقتل  الغرب  هي    هوهذ  ،للدولة  تطويرأشكال    بها  ستبدلي  في  الدولة 

بالضرورة يستبدلون  "شرطوية  األملان(  )أي  إنهم  ب.  ويستبدلون الضميرالقانون    النظام   ، 

اإلنسانيةانالروح  االندفاعاتب النفس  عمق  في  عملية  ية  إلى  لديهم  الخيري  العمل  ويتحول   ،

التي    ورغم بعض املثالية  ،الطوعية والحرية والسالم""ميكانيكية. أما الدولة الروسية فتقوم على  

املرء   يلمسها  أن  الوصف  فييمكن     ،هذا 
ً
قوال ي  آخر  فإن  ب  قليال اعد  سربما  اإلمساك  مكامن  على 

يجيد الشكل بقدر ما يجيد  لكنه ال  ،  اإلنسان الروس ي شخصية موهوبة"  و أنوه  ؛ الهوية الروسية

تعبير  ،  "الجوهر القرن  أل وفق  في  الديني  الفلسفي  الروس ي  الفكر  أباطرة  نيحد  الي و قالعشرين 



 
 
 
 

سن  ،ڨبيردياي على  الذي  هنا  أن قليالأفكاره  ركز  الكبير  الروس ي  الفلسفي  القلم  هذا  ويقصد   .

التعبير   يجيد  الروس ي قد ال  الروحاني واإلنساني  اواضًح   تعبيًرا اإلنسان  يجيد    ،عن عمقه  ولكنه 

 ممارسته.

 

ت بالنسبة  اإلشارة    فوتناوال  األهم  األسمى  القيم  أن  ا إلى  الروسإلى  والعقل  تاريخي  يلقلب  تدور    اين 

على   ماتجلياته بعضإلى درجة أنه يمكن أن نلحظ  ،اإليمانيةو  الدينية ، هماتينشديد تينحول نزع

في روسيا   لتمايز  ،املعاصرة نطاق متزايد  الروسية  وهنا وجه آخر  الغربي عن    الروح  اإلنسان  بنية 

 . رعبةممتسارعة  أشكالدينيته اليوم ب الذي تتزايد ال

 

أحد  أ واملثير   قيصر الروس  الدينيين    املفكرينأغرب  ن  عهد  التاسع    ،والي قنيها  في  القرن  بداية 

لم يغادرها   ،بالد القياصرةيئس من ظروف القمع واالستبداد في  أن  بعد    ،بيتشيرين  الديمير ڨ  عشر

   االكاثوليكية في أوروب  بعدما تحول إلى  نبل ترهب  ؛بفحس
ً
،  "حرية الفكر الغائبة في وطنه"ا عن  بحث

اإلصالحات   عاةأشهر د  ،ينتسير هإلى املفكر والكاتب الروس ي ألكسندر  عجيبة  نبوءة  كتب رسالة  و 

والديمقراطية   روسياالبورجوازية  تصبح  "قدوم  ب  هافيتنبأ    ،في  مادية  الروح    يطاغكالحضارة  على 

ال  ومع  ".للهروب منهاال مجال    ،اإلنسانية ،  القرن   قرن ونصفمن  أكثر  كلمات قيلت منذ  أن هذه 

املفإننا   انهار  كيف  اليوم  لإلنسان  انالروحركز  نالحظ  حول املعاصر  ي  الطاغية   ليدور    املاديات 

،
ً

احتل  فعال كيف  نتذكر  أن  النقال  وحسبنا  الهاتف  كانة  امل  ،العصرية  األجهزةمن    وغيره  ،جهاز 

أشبه   اجنونً   ةجديد  ا إلى أخرى تغييره  رغبةباتت  ف  ،الشبابدينية لدى الجيل الجديد من  الشبه  

 بة! غري ة جديدةعبادخاصة بطقوس ما يكون ب

 

إلى   التي  وعودة  ز  التناقضية  مي ّ
 
الروسيةبنية  ت في    ڨبيرديايوالي  قنياملفكر  صفها  و ف   ،العقلية 

التالية  بالكلمات  املاض ي  القرن  طبيعة  :أربعينيات  أن  نفهم  أن  هي    "يجب علينا  الروس ي  اإلنسان 

ثائر  و   عاص  من جانب آخر  و   ، للتضحياتجاهز  و   متبرئ و خشوع    ،فهو من جانب  ؛طبيعة منقسمة 

العدالة أجل  آنوقاس    مشفقمتعاطف    إنه  .من  في  ا ي..    إلى  إن    يميلو لحرية  تطلع  العبودية.  إلى 

األرض تجاه  مختلف  شعور  لديهم  تلكف  ،الروس  عن  مختلفة  إن   التي  أرضهم  الغرب.  في 

عليهم  قيميتافيزي غريبة  والعرق  الدم  ميتافيز   ،ا جد  ة  من  قريبون  وقال يولكنهم  األرض".  قية 

على هذه   عمران هذه املدينة   شغلهالشعب الروس ي أنه ال يالفكرة األزلية لدى  "إن    اأيضً   ڨ ايييبرد

طبًعا)  األرض املجازي  بمعناها  املستقبليتطلع  وإنما    (و"املدينة"  مدينة  جديد  .. إلى  قدس    ،ةإلى 



 
 
 
 

الجديد  ههذ  ولكن الشاسعة  ةمعزول  ت ليس  ةالقدس  الروسية  األرض  مر   ،عن  بهاطبتإنها   ،ة 

 فيها".تدخل سو 

 

القا وجد  كالم  وإذا  استيعاب  في  الصعوبة  بعض  يهب إف  ،ڨبيرديايرئ  نفسه  الفيلسوف  ن 

الدفين    الوعين  أ   املخصً   تنا ملساعد "آخر   نحو   ا فطري  يندفع  الروس ي  إلى  يتطلع  فهو  "النهاية"، 

وهذا ما    ،تجاوز الجغرافيا والزمانيالروس ي  اإلنسان  لدى  األعلى  ي  انالروحالهدف  ن  إ أي    ،الزمان"

إلى م    .1946كتبه سنة     الروس ي   الفيلسوف   ومنهم  ،رسالة روسيافي    أملسبقه في الت  نوهنا جسر 

حيث    ،. كان هذا املفكر الروس ي شخصية فكرية نادرة ومثيرة للجدل في آنڨدايابيوتر تش  الفريد

والفلسفية  كانت   النقدية  اعتياديةو   ،"ريادية "كتاباته  القرن   أواسطروسيا  إلى  بالنسبة    غير 

عشر األول   ،التاسع  نيقوالي  القيصر  سلطات  أن  درجة  مصابً   إلى  العقلي  اأعلنته  .  باالضطراب 

أن التاريخ العاملي  تهومكانرغم انتقاده الشديد لتقاليد املجتمع الروس ي  أيًضا  هو  ه  لكن املهم    ،في 

حل معظم القضايا  إلى  "مدعوون  الروس  أن    املتأخرةتيقن في مؤلفاته    وتمجيده الحضارة الغربية،

واإلجابة   ،استكمال معظم األفكار التي نشأت في املجتمعات القديمةإلى  و   ،)الكونية(االجتماعية  

البشرية أمام  تنهض  أسئلة  أهم  القول  و   . عن  نفسها    إنيمكن  أن  حتمت  الطبيعة    كون نعلينا 

املنظورة أمام املحاكم العظمية للروح البشرية  كثير من القضايا  للبت في  حقيقية    محكمة ضمير  

 !واملجتمع البشري"

 

القرنيلروسيا  و  تخوم  والعشرينعلى  عشر  التاسع     ن 
 
التاريخ  الريادة مواجهة  حاولت    في  أن  بعد 

الرأسمالي  فوق  القفز   ال"  الحتمي"النمط  سياق  شيدت   فهي  ،التاريخي  املجتمعي  تطور في    قد 

وسياسي  اجتماعي  ا  نظاًم   بالفعل التاريخا  يشهده  لم  اإلنسانية    ،ا  بالرسالة  اإليمان  من  ينطلق 

من    خالية  نكتلم    فإنها  ،اليوم  ذمة التاريخفي    تأصبح   تي لا   يتية،ڨالسو الشيوعية  حتى  و .  الكبرى 

الشيوعي  ،الغائيةهاجس   الفكر  واملادي   ،وكان  املاركس ي  بغالفه  عن    ،حتى  مفعمة   رسالةيعبر 

األدبيات   في  تسمى  ما  مصطلح   وهو(،  Sobornost)  "سوبورنوست"   الروسيةالفسلفية  بإحساس 

الت  ،عيةالجميعني  ديني  ي  ففلسروس ي     شتراكيةا   هاولكن  ،ن شئتمإ االشتراكية  حتى  أو    ، شاركيةأو 

  اصفاته  تداعيمن    البشرية  إلى إنقاذ  هسعيمع  اإلنسان    روحتلك التي تتشارك فيها    ،من نوع خاص

الروس    تعني  "سوبورنوست"إن  .  اإلنسانية الفالسفة  إلى  لدى  إلى  بالبشرية  الوصول  السعي 

روحي    علياال  غاياتال موحدة  متالحمة  متشظ  ،اكمجتمعات  كأفراد  هي  كما    متباعدين  ني وليس 

البلدان  وخاصة    ،اليوم  املجتمعات  كثير من  حالة مفهوم مع  آخر  خالف  يكمن  وهنا    الغربية.في 



 
 
 
 

تطور  مجال لأن ال  يتحدث عن  الذي    ي عموًما،الغربو   األملاني في الفكر الفلسفي    املركزي   الغائية

التنافس املجتمع إال من خالل  أو  الفرد  أن  ليس فقط    هو  التنافسو   ،الفرد  على هيمتنه  يفرض 

 .اتماًم  يلغيه في النهايةقد في الواقع وإنما  ؛خراآل فرد ال

 

املفكر والفيلسوف الديني الروس ي  حسب    -فهي  ،الطابع القومي الروس يمحددات  املفارقات في  أما  

الروح الحرة والبحث عن ،  ابل التقاعس والخمول مقوالتحمس  اإلرادة    تشمل  -نيقوالي لوسسكي

، القيم العليا مقابل امليل نحو الفوضوية والعدمية )عند املثقفين( والشغب )عند عامة الناس(

مقابل امليل نحن    للوعيرية  حالسبنية  الاملوهبة و ،  مقابل القسوة غير املبررة  فطريةالقلب  الطيبة  

ذاته من  الالنيل  نقص    رساليةالغائية  ،  التنضباطاال مقابل  "السلبية"  السمات  أما  تؤطر    ي. 

فتتخلص الروس ي  لوسسكي  -الطابع  نيقوالي  املفكر   ،االنتقاديةالنزعة  و   ،تقاعسالفي    -وفق 

الال امليل  و   ،عنهجيةالو   ،واملبادرة  فعلالغياب  و  التصرفات  الداخليو   ،عقالنيةإلى   ،التمزق 

 .السكروإدمان امليل إلى تعاطي الكحول و  ،ن الذاتنكرا والتفريط في 

 

كتب  و   ،بصماتها القوية في تاريخ الشعب الروس ي  -على ما يبدو  -تركت  والالفت أن هذه التناقضات

الغرب"  أنبيرديايڨ  نيقوالي   الشرق  إنه  عالم خاص،  هي  العاملين   ،روسيا  بين  يجمع  عالم    ؛ وإنه 

الروسية   النفس  فإن  وعويصةهي  لذلك  معقدة  املسارين    ؛ نفس  بين  الصدام  تستضيف  ألنها 

االثنين واملسا  ،"التاريخين  الغربي  املسار  الشرقي.واملقصود  آخر  ر  جانب  هذا    ،من  فإن 

الذاتي بين وحد  االستطقاب  الثابت  الروسية والتوازن غير  الثقافة   ،نفسهاهي    استقطابهاو   تهافي 

مرونشكل  ي العاد  تهاعوامل  وتأقلميغير  لها    ؛ليالعاالتاريخي    هاة  يضمن  على القدرة  المما  خارقة 

   ." مضادة للثقافة"ظروف في و ،ظروف كارثيةفي ا يضً أ وإنما  ؛الظروف البقاء ليس فقط في أصعب

 

تاريخية فريدة لم  منعطفات  وحده شهد  لشعب الروس ي  بالنسبة إلى ا القرن العشرين  وهكذا فإن  

االروس  ب  جرّ ر.  خآيعشها أي شعب   ا مدوي 
ً
ثورتين اثنتين  ثم    ،القيصرية  مإلمبراطوريته  فيه سقوط

 ت خضعدموية أ بحرب أهلية    ، وهي األكبر  ،ثانيتهما انتهت    ( 1917أكتوبر  ثورة  و   1917فبراير  ثورة  )

لالحتالل   الجنسياتاملالدولة  أركان  تمكنوا  البالشفة    ولكن   ،تعدد  إثبات    السوڨيتية   دولتهممن 

من   عدوان  أعتى  بعد  فيما  واجهت  التي  هتلرالفتية  فيه  ا و   ،أملانيا  هلهم أ ما    ؛السوڨيتنتصر 

ا ليصبحوا   عاملي  األمريكية  قطًبا  املتحدة  الواليات  ا  و انهار و   -االستعمارية  بريطانيا وريثة    -ينازع 



 
 
 
 

التسعينيات    مجدًدا  متجددفي  قوي  ظهور  في  الساحة  إلى  من    ، ليعودوا  أقل  خالل  كله  وذلك 

 !اعاًم  تسعين

 

بين  و  املقارنة  إلى  للعودة  املجال  لنا  كان  يميز    أهمإذا  تلك  الروسية    العقلية ما    ، الغربيةعن 

 : في األشكال التاليةهنا فتتخلص الفوارق األساسية 

املجتمعيةالشخصية  ،  أوال الشخصية/مقابل  سمة  لإلنسان   .  الطاغي  الوصف  هي  الشخصنة 

وحبه   ،والصراع من أجل االعتراف  ،الفرديةوالنزعة    ،ابتعاده عن العالمأو  ومن هنا بعده    ؛الغربي

كتركيبة   الهرمية  املبادرلل نظام  النشط  والفعل  اإلرادة  جانب  كما  الوعي   ،مجتمع،  على  وارتكازه 

لإلنسان  أما    الذاتي. العقلية  حيزً ا التركيبة  يحتل  عنده  الشخص ي  فالجانب  أقللروس ي  حيث    ،ا 

ا قربه    ادديز  والناسإلى  للمجت  ؛لعالم  حبه  هنا  الجماعي ومن  والعمل  نحو   ي الفطر   والسعى  ،مع 

 . املساواة والعدالة

 

الغربي هو مخلوق فردي   الجماعية.مقابل  الفردية  ،  ثانًيا الروس ي فجماعي.    ،اإلنسان  في  ساد  أما 

الوسطى القرون  مدى  على  بدًءا أوروبا  وخاصة  النهضة  ،  حقبة  الحريات    ،من  عن  الدفاع  نمط 

الدولة. الفيلسوف   وأ  ،كالكنيسة ،الكبرى  ملؤسساتبوضع الفرد أو الشخص بمعزل عن ا الفردية 

لوسي  السوڨيتيو الروس ي   أليكس ي  النهضة  وصف    ڨالكبير  والعشوائي " فترة  الطائش  بالتأسيس 

اإلنساني" بشخصي لذلك    ؛ للفاعل  يتمتع  الغربي  اإلنسان  الروس ي    القوية. و   الفاعلة   تهأصبح  أما 

كان  "  -بيرديايڨنيقوالي  عنه  قال  مثلما    -فكان الروس ي  دفء  دائًم الشعب  في  يعيش  أن  يحب  ا 

بخط  الروس ي  لذلك ال يشعر    ؛وفي حضن األم"  ،في حالة الذوبان داخل طبيعة األرضو  ،مجتمعه

واضح واآلخرين  فاصل  نفسه  الذاتية  ،بين  باملعزولية  يشعر  الكمال   ويرى   ،وال  من  جزًءا  نفسه 

هنا    ؛الجماعي السمات  أحياًناأتي  ي  كانومن  للتضييق  الطو خضوع  ال  ،لطابعهسلبية"  ال"  بين  عي 

ليس    والقمع ما  )ولكن  نهايةإلى  القوي !(فيه  ال  املجتمع  إلى  أكثر  متوجه  الروس ي  أن  والخالصة   .، 

 املجتمع الغربي فال يعتمد إال على نفسه. في فرد الويميل إلى االعتماد على اآلخرين، أما 

 

 
ً
بين  ،  اثالث والعالقات  املجتمع  تنظيم  أو   أفراده.في  الهرمية  بمبدأ  األوروبي  اإلنسان  يؤمن 

أما إلى    التسلسلية،  فيميل  املساواة.  الروس ي  األ و مبدأ  على  األقلية  سلطة  هي  أما   ، غلبيةالهرمية 

األغلبية فهي سلطة  هي    ،املساواة  الجميع"أو حتى  ا  ،"سلطة  األقل  نظري  كيف  على  د.  حدَّ
 
مة  يق  ت

هنا هي إنجازات الفرد وقوته، أما املساواة فهي األساسية  املعايير  إن  في الهرمية؟    وشأنه  اإلنسان



 
 
 
 

بل ذهب بعض الباحثين إلى القول    ؛نجازاته إ بغض النظر عن    ،القيمة على كل إنسانتلك  تضفي  

  ، في نفس املصاف  "العبد"و  "السيد"تضع    ألنها  ؛لفرد الغربيإلى ا املساواة غير مقبولة بالنسبة  إن  

رجعه إلى مجتمع بال روح فردية  ،نجازاتهإ كل    "السيد "زع عن  وتن
 
  وتنزع عنه شخصيته الفريدة.   ،وت

ه واالضطهاد  املساواة  عدم  بأن  مقتنعون  فهم  الروس  والويالت  ماأما  العداوات  كل  في   جذور 

فرد على  الويمنع تفوق    ،املساواة بين كل الناسحول  التفكير الروس ي العميق    حوملذلك ي  ؛العالم

 خر. اآل 

 

  ، املبادر يتجلى أكثر في اإلنسان الغربي  الجانب اإلرادي والفعل النشط/ .  اإلرادة ضد التأمل،  رابًعا

التأمل   الروس ي فيسود فيه جانب  اإلنسان  الروس ي    ؛"الخامل"أما  يتهرب  بعض األحيان في  لذلك 

العالم  "مفضال التأمل واملراقبة. وبما أن اإلنسان الروس ي يعيش بسالم مع    ،من النشاط الفاعل

 م  ،عن القيام بالفعل النشط  متراجًعانه يفسح له املجال  إف  "الخارجي
ً
على   نفسه في الوقت    احافظ

يندفع إلى و   ،السيطرة على العالم  مدفوع بغريزةأما الفرد الغربي فهو    الهدوء والسكون والتوازن.

 ،"عديم التوازن "محيطه  لذلك فإن    ؛اذاتي    فرد مستقل ومكتف  أنه  شط وإثبات  القيام بالفعل الن

الوضوح والترتيب  يحاول  و   ،وعالقاته معه غير متناغمة إلى  يركن  أن  السبب  يسعى  و   ، الجيدبهذا 

ا  غامضإلى  هو  ما  كل  من  األوروبي  ،ومبهم  ،لتخلص  النشاط    -إذن  -وعشوائي.  إلى  املرتب يميل 

 تقان العمل املرتب املتواصل. إع بعكس الروس ي الذي ال يتمت ،الروتيني

 

جناح  وهي ال تمنع أن "يحمل  ،ليست بالضرورة مقارنات مطلقة  -بالطبع -إن هذه املقارنات هي

 ،يالجانب التأملن الجناح الشرقى يعكس أ فى حين  الكثافة العقلية في التفكير،ثناياه في الغرب 

 ة". فى الشخصية الحضارية الروسي أحدهما اآلخر  التفكير. وكال الجناحين يكمل يف يوالوجدان

 

لكنه قد تبرد  ،  مبادرة ماإلى  وقد يهب فجأة ويسرع    ،ا على نوباتالروس ي أحيانً   يتصرف الشخص

يقول    سريًعا،همته   له.  تحمس  ما  الروس ي  فيترك  الديني  والفيلسوف  لوسسكياملفكر  :  نيقوالي 

أو بخطة عمل    ،ا ما يقتصرون على املبادرة بمشروع فريدولكنهم كثيرً   ،الروس لهم مواهب غنية"

الحد  ،فقط أن  بعيد  زمن  منذ  ولوحظ  النهاية.  حتى  إكماله  يعطيك  دون  الغربي  العالم  مع  يث 

كتحول    اأساًس  أغنى   بما  بمضمون  فتأتي  الروس ي  العالم  محادثة  أما  أعماله،  في  العالم  هذا 

 وأفكار جديدة مقارنة بما هو مكتوب في أعماله املنشورة". 

 



 
 
 
 

التركيز على السمات  ذهب بعض علماء االجتماع إلى   ، السوڨيتيسنوات ما بعد تفكك االتحاد  في  

تدني نظرته إلى نفسه ومجتمعه بسبب ما  إلى  ا  نظرً  ؛لإلنسان الروس ي  ،"السلبية"أو    ،"غير املريحة"

الكبرى   دولته  اختفاء  كارثة  ظل  في  الثقيلة  والنفسية  االجتماعية  التداعيات  صعيد  على  عاناه 

فهم من دراسات بعضالسوڨيتياالتحاد   عالم االجتماع    ،ادا ڨلي  وري يومنهم    ،الباحثين  هؤالء  . وي 

املعروف مراك  ،الروس ي  أكبر  أحد  البالد،ومؤسس  في  العام  الرأي  دراسات  هم  ز 
 
  منهًجا   تفضيل

 .ا" كما أسموهالسوڨيتينسان ما بعد اإلروح "في دراسة  "أكثر دقة وموضوعية" بوصفه ”اانتقادي  “

تدور حول  "  السوڨيتيإلنسان ما بعد  "لـ   ساسيةالعميقة األ األبعاد  أن  إلى    الباحثون الجدد  ووصل

التالية املزمن"  : الصفات  االرتياح  عدم  يعاني  الذي  اإلنسان  أو ،  إنه  "الجمهري"  اإلنسان 

الذاتي  ،"الحشدوي" معاييره  تدور  الذي  املجمع  أي  نظرة  حول  ا ه،  يلإ ة  فكري  املحدود  أو  البدائي 

وفقره  وجمالي   بدائيته  يصور  الذي  أوكفضيلة،  ا  فعالة    املتردد  مؤسسات  ال  ألنه  املطمئن  غير 

ر  باألمانة االجتماعية والقانونية،    تشعره ض وي  ع ومبيَّ جع  الذي يعاني الحنين األبدي إلى ماض ملمَّ

 . "ه إلى األعداء واملؤامرات الخارجيةت كالكل مش

 

 
ً
ذلك    وبدال كل  الجدد  عّدهالذي    تقادم"امل"من  الباحثون  املاض ي  ا ءً جز  هؤالء  أن    ،من  يجب  أو 

لك  ذ  ؛روسية ما بعد الحداثة"العقلية  الما يسمى "ب  استحدثوا   ،كما قالوا   ا من املاض ييصبح جزءً 

ثقافي  مستوً   -وفق تصوراتهم  -املعاصرالروس ي  نسان  لإل ألن   املدنية  ا ى  املستجدات  تحدده    ، آخر 

املستوى  ن  إ بل   اسيزاحم    -رأيهمب  -اآلخرالثقافي  هذا  الفرد    تدريجي  لدى  التقليدي  التفكير  نمط 

ألنها   ؛تختلف عن مثيلتها العريقة  عقلية ما بعد الحداثة، فهيوهي  الروس ي. أما العقلية الجديدة،  

 . " وديناميكيته ،وتنوعاته ،وتستطيع امتصاص تعقداته ،تتماش ى مع املجتمع املعاصر"

 

 

 

روس  ولكنَّ  وباحثين  أشاروا    يينعلماء  للبشر    أنإلى  آخرين  العقليات  ألنماط  العلمية  الحقيقة 

تفكيرهم   تعقيًد وطرائق  الذكراأل من    ا أكثر  اآلنفة  عصرية   حيث  ،طروحات  "عقليات  توجد  ال 

   -القسم من العلماءذا  ه  رأي ب  -سيئة". إن في ذلكقديمة  " وأخرى "جيدة
ً
ظاهرة ل  ا شديًد   ا تبسيط

نقاد  كامركبة   أو  الن  إ   "الحداثةعقلية ما بعد  "لعقلية. يقول    -في األغلب  -تتسم"نفسية  العقلية 

 . "لجديد املتنوع والقديم املتنوعلتشابك  املزيج املب

 



 
 
 
 

أمر، الحظ   من  يكن  أن  مهما  الباحثين  من  الروس ي  كثير  النفس ي  بدأ انالروحالنمط  أيامنا  في  ي 

التدريجيلتعرض  ي العصرية وصفاقت  لتدمير  للحياة  العلماني  النمط  ازدواجية  تأثير  وزاد هاتحت   .

الذي ستجد فيه كل ش يء:   الروس ي  تناقضية طابع املواطن  املتطرفة  "ذلك من  القومية  إلى  امليل 

ن امليل  أ مع قدر مذهل من الرحمة، كما  التي تتعايش  القسوة  األخرى، و   واالنفتاح على الثقافات

ا إلى جنب مع التعاطف العميق مع آالم اآلخرين ومشاعرهم، أما موهبة ش جنبً عييإلى إيذاء اآلخر  

 . "الخمول والكسل والالمباالةيجاورها العمل املتفاني والتحمل ف

 

االجتماعيشير  و  الصبر  علماء  ميزة  أن  إلى  ،  اليوم 
ً
جزءً   مثال بالرحمة  بصفتها  الشعور  من  ا 

دراسة اجتماعية كثيفة  كما كشفت  قد تراجعت مكانتها في املجتمع الروس ي املعاصر.    ،واإلنسانية

 شملت فترة ما بين  ،عالم االجتماع والفيلسوف الروس ي الكبير نيقوالي البينأجريت تحت إشراف  

الروس ي،    ،سمة التضحيةأن  ،  2006و  1990  عامي التي وهي وظيفة أخالقية مهمة لدى الشعب 

املرتبة  تحتل  األساسية)الثامنة(    كانت  األخالقية  القيم  امل  ، ضمن  إلى  )الحادية    رتبةتراجعت 

أماأ بل    ؛(ةعشر  املجال  التي    ،كاالستقاللية  ،جديدة   قيم  مفسحت  علماء    يعّدهاواملبادرة، 

 من الحداثة.   الروس االجتماع

 

الحد األدنى    -رأيناب  -إلنسان الروس ي قد يؤمنفي ا لروحانيات الكامنة  واسعة لالرؤية  الامتالك    إن

  -مثال  -في توجهات روسيالها    تعبيًرا يمكننا أن نجد  ف  ،كثيرةفي مجاالت    الفطرية  همن تفهم دوافع

العالقات   العربيالروابط  و   ،اإلنسانيةعلى صعيد  العالم    -دفةاصمليس  و   .الدينية والثقافية مع 

أنه قريب من    تحديًدا،  والعربي  ،إرادي لدى اإلنسان الشرقي  الشعور الالذلك    -لعلى سيبل املثا

  .هذه الظاهرةتفسير حاولة لالقارئ في هذا املقال م وجدفربما  ،بطريقة ما الروس ي

 

فهم طبيعة توجهات    علىنا كل هذا  دولكن كيف يمكن أن يساع  ،اوهنا قد يتساءل القارئ: حسنً 

كدولة   سياساتهافي  روسيا  حقيقة  وما  العربي؟  ربما    ؟الشرق  منطقتنا؟  في  تريد  من  وماذا  ليس 

كتبالسهل   ما  السياس ي  ناه إسقاط  الشأن  الخطأ  ؛احرفي   على  نحاول   -نابرأي  -بل سيكون من  أن 

األدائًم  ترجمة  الروس يبعاد  ا  للنمط  على    املبطنة  الذي العريق  االقتصادي  أو  السياس ي  املجال 

ظرفية خاضعة لتأثير  متطلبات    -بالدرجة األولى  -مليهااملواقف تتلك  ألن    ؛ تتحرك فيه روسيا اليوم 

في الوقت  ولكن    . التوجهات األيديولوجية للنخب الحاكمة  -مثال  -تكون من ضمنها  ،مختلفةعوامل  

مارس االنفعاالت والعواطف،  من    ةوإن كانت بعيد  ، ن السياسةأ علينا أن نعترف ب  نفسه
 
فإنها ال ت



 
 
 
 

خالص  دائًما مصلحي  تكون    ،بشكل  ال  معزولة  وقد  الحوافز  بالضرورة  السياسة  الروحانية عن 

 الباطنية ملن يزاولها. 

أن لسياق  الفي    ه صحيح  روسيا  التاريخي  إيمان  عن  شعبلحديث  بعض  تختفي  قد    اهوروحانيات 

الوقتلهذا الشعب    الكبرى   عتقداتامل  متجدًدا   امنع نهوضً تال    يةالتاريخة  ر الصيرو   لكن  ،لبعض 

 تدخل في بنية الوعي الروس ي   أساسيةعضوية  فاهيممل
ً
 ا.  له تعبير آخرا عن  بحث


