
 
ديف سياق النراث لبنانوات الشهرية لإلضاءة على ت  

  "لّيحشيف الدوِلي والْمر يف األلبنانُ"ويف سلسلة هذا العام 
يتشفر  

  مركز التراث اللبناني
  يف

  الجامعة اللبنانية األميركية
حثاحاضرة الببدعوتكم اىل م  

رحـيل فََهالدكتور س  
  يف موضوع

  الستشراق الروسيلبنان في أرشيف ا
   والدينية والدبلوماسية واإليديولوجيةوبولوجيةجغرافية واألنتر لصورة لبنان الْةٌ تحليليدراسةٌ

  مؤلفاموتقاريرهم الروس يف كما صورها الْمستشرقون 
  

  اشة على الشق ووثاِئٍرو صها عرضقُيراِف
  
م للمحاضرة ميقدالْمركزدير   

  الشاعر هنري زغيب
  

  ٢٠٠٥ نيسان ٦ساء األربعاء سادسة مال
   مبىن الْمكتبة- LRC 21يف قاعة 

  بريوت- قريطم –جامعة األعلى يف شارع ماري كوري مدخل الْ



  من المحاضرة 
  .وره صورةٌ عن لبنانطَلكلّ مرحلٍة من تحول الْمشرق، خطاب معريفٌّ  االستشراق الروسي  -  
  - حلّل الْمحاِضيا عالمها ه بأر عناصرا وأبعادهاوخصائصها وِصفاروأبرزها سومتغي ،ةت:  
 الْمستشرقألول مرة مع" لبنان سويسرا الشرق" عبارة تظهر :جغرافية الطبيعيةالصورة الْ) ١  

ها ت سويسرا الشرق اليت حولَري صخوربفكْتسلّق ب أن أَأُِح: " حني كتب١٨٢٠عام الرائد ِسنكوفسكي 
  ". وأدراجاً تقود اىل السماءسالِلماللبناين ن يد اإلنسا

،مأكله،معتقداته،عاداته ( اللبناين حياته اليومية اإلنسانُ كيف يزاولُ:الصورة األنتروبولوجية) ٢  
  . الثقافة يف الذهنية اللبنانيةحضور :  مث الحقاً...) مآِتمه،،أعراسه

اسي، ويف اهتمام س السيالْخالّب مع الْمدن سيف تداخل الْمقد :الصورة الدينية الْمذهبية) ٣  
  .بالبعد الديين للشخصية اللبنانية وللمشرقيني يف الْمدى الشرق أوسطيالْمستشرقني الروس 

 القياصرةَفَتت لَفَ وإعالميون  وكتابقناصلُكما صاغها  :الصورة الدبلوماسية السياسية) ٤  
 وكانت تلك . ودينياً بني الشرق والغربوِتجارياً وأمنياًٍل اقتصادياً ر تواصجسوس اىل لبنان  الروالرؤساَء
التقاريروالكتابات  لَ لصانعي القرار يف أعلى همرجعاً أوم السلطة السياسية الروسيةر.  

لتخلّصلنيل استقالهلم وامع محاوالت اللبنانيني  متعاطفةً كانت يهو :الصورة اإليديولوجية) ٥  
االهتمام العلمي االستشراقي لكن انحسار . فرنسي ذات فترة، واألمريكي يف فترة أُخرىالنفوذ المن 

  . ضبابيةً ورماديةً عن لبنان واللبنانيني الصورةَلَعجحرب األخرية بالظاهرة اللبنانية خالل الْ
 اللغات لتعليم  ومؤسساٍتمعاهدوس  وما لَِحقَها من تأسيس الر:الصورة العلمية الواقعية) ٦  
الْحضارات الشرق أوسطيةة ودراسِةالشرقي ع  وجالْمخطوطات والْمصكوكات واآلثار اللبنانيةم.  

  ةومن هذه العناصر الستخلُص الْمالصاتحاضر اىل ، يثالث خ:  
  ١ (بني االستشراق الروسي منهجيٍة مقارنٍةعرب ،  الْمعرفةخدمةُ:  االستشراق الروسيهدف 

  .ريب حول لبنانالغاالستشراق و
  ٢ (توصيف سوسيوثقاِففلسفي أَتلك اليت  حول صورة االستشراق الروسي عن لبنان أو يهاشاع

  .يف األوساط العلمية والثقافية الروسية
  . وأبعادهامتغيرااعالمها وحضارا وأَبصورة لبنان يف االستشراق الروسي تحليل  نتيجةُ) ٣  



 ن المحاضرع
  .١٩٥١د من موالي *  
  .)١٩٩٩(ودكتور يف العلوم الفلسفية ) ١٩٨٤(يف فلسفة التاريخ والْحضارة دكتور  *  
  ).الفرع الثالث( كلية اآلداب -يف الْجامعة اللبنانية ) ١٩٩٢منذ ( الفلسفة  أُستاذُ*  
  * عضومؤس وسي" يف سالْجمعية الفلسفية العربية"ويف " البيت اللبناين الر."  
  ). ٢٠٠٠(ة بوشكني داليوزير الثقافة جائزة وِم/ن نائب رئيس الْحكومة الروسية يحمل م*  
  ).٢٠٠٣(األكاديمية الروسية للتعليم عضو  *  
  ).٢٠٠٣(جمعية األمرباطورية الروسية عضو شرف يف الْ *  
  ).٢٠٠٤(للصداقة بني الشعوب  الذهيب الوسام" منظّمة اتحاد شعوب روسيا"من  يحمل *  
  .اختصاص عالَميةمنشورة يف مجالت يف الفلسفة واالستشراق الروسي ه أبحاث متخصصة ل *  
  .)بالروسية وبالعربية (كثرية يف تآليف جماعيةعلمية وأكاديمية له مشاركات  *  
  : من مؤلّفاته*  
    - لْالعمربيةع بال– ١٩٩٧ بريوت -الرباط(ة الْمعاصرة بني ديننا ودنيانا ن.(  
  .)بالعربية والروسية -١٩٩٨بريوت (ني  الثقافتلقاُء: وسيا والْمشرق العريبر -    
    - أسئلةُ:الروسية والْمشرقيةتان العقلي ٢٠٠٠ -موسكو(ين والثقافة  الد.(  
  ).٢٠٠٥ - بالروسية والعربية(ع الثقايف ون التتجربةُ: روسيا والْمشرق العريب -    
  :  منها شارك يف مؤلّفاٍت كثرية،*  
  ). بالروسية١٩٨١ –جامعة لينينغراد ( عام ١٠٠االستعراب الروسي يف  -    
  ).١٩٩٦ -جامعة البلَمند( روسيا وأرثوذكس الشرق -    
    - بالروسية٢٠٠١ -موسكو(ل يف حضارات الشرق والغرب الْحوار والتفاع  .(  
    - ِد األديان يف عالٍَمحواربالروسية٢٠٠١ - نوفغرودجنين( الثقافات واألديان  متعد .( 
    -األفكار حوار  :الوحدة والتنبالروسية٢٠٠١(العامل ت يف لإلتنيات والثقافاع و .(  

  
 


