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المخطوطات العربية في روسيا

قاعدة االستعراب وخزانة التراث

تشكل روسيا االحتادية وبلدان
رابطة ال��دول املستقلة «االحت��اد
السوفييتي سابقاً» شاهدا ً حيا ً
على تالقي احل���وارات العميقة
ب�ين ال��ش��رق وال��غ��رب م��ن خالل
أوراق صفراء عتيقة كتب فيها
م��ن ال��روائ��ع النفيسة األدب��ي��ة
والعلمية والفلسفية والفنية ما
بقي خ��ال�دًا حتى يومنا احلالي
انها املخطوطات العربية.
ورمبا يكون االهتمام باملخطوطات
ن��وعً ��ا م��ن م��ح��اول��ة النبش في
السطور البالية املطموسة بغية
ال��ت��ع��رف على احل��ي��اة املاضية
واستعادتها م��ن جديد بعد أن
كانت مطمورة حتت األرض أو في
الصناديق املنسية مئات السنني.
ولكن في العموم تزامن انبعاث
االه��ت��م��ام احلقيقي ف��ي روسيا
جتاه جمع ودراس��ة آثار الكتاب
العربية عمليا ً مع تأسيس املعهد
اآلسيوي التابع ألكادميية العلوم
في عام  .1818وي��دل االحتكاك
القدمي بني املسلمني والروس على
عمق العالقة بينهم وهذا ما يفسر
وجود مخطوطات عربية كثيرة
في املتاحف الروسية.
من األمور الغريبة أن اإلسالم قد
دخل الى روسيا قبل املسيحية
بقرن كامل حيث ت��دل الوثائق
التاريخية على أن اإلسالم دخل
ال��ى روس��ي��ا ف��ي ال��ق��رن التاسع
امليالدي بينما لم تدخل املسيحية
ال��ب�لاد اال ف��ي ال��ق��رن العاشر.
وانتشرت املخطوطات العربية
في مختلف أصقاع األرض ومن
بينها االحتاد السوفييتي السابق
ال��ذي شغل املرتبة الرابعة في

العالم بعد تركيا ومصر وإيران
ب��ع��دد امل��خ��ط��وط��ات ال��ع��رب��ي��ة
املوجودة لديه.
وميكن تعداد أكبر املراكز التي
حت���وي آالف���ا م��ن امل��خ��ط��وط��ات
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي دول االحت����اد
السوفييتي السابق :مؤسسات
االستشراق ودور املخطوطات
في سانت بطرسبورغ وموسكو
وال��ق��وق��از وك���ازان ف��ي روسيا.
كذلك في أوزبكستان وأذربيجان
وطاجكستان وجورجيا وأرمينيا
ودول أخرى.
وفي مكتبات ومعاهد بطرسبورغ
متتلئ اخلزائن العتيقة بكنوز
الثقافة العربية حيث تتلهف

•مخطوطات عربية

األيادي لتلمسها بغية النهل من
ما بداخلها من معان وقيم فريدة
عكست ث��ق��اف��ة ال��ع��رب وت��ن��وع
اسهاماتهم في الطب والفلسفة
وال��ع��ل��وم وال��ل��غ��ة واجلغرافيا
والتاريخ وعلوم املنطق والفلك.
وت��ع��د مكتبة كلية ال��دراس��ات
ال��ش��رق��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة س��ان��ت
بطرسبورغ م��ن أق���دم مكتبات
االستشراق في روسيا ورابطة
ال���دول املستقلة .وفيها حتفظ
ك��ن��وز ثمينة م��ن مخطوطات
وع��ادي��ات ومؤلفات ن���ادرة في
علوم الشرق باللغات الشرقية
واألوروب���ي���ة وتغطي ع��ص��ورا ً
تاريخية مختلفة.

• بعض املخطوطات

وت��ش��غ��ل امل���ؤل���ف���ات ال��ع��رب��ي��ة
إلسالمية حيزا ً كبيرا ً في خزائن
امل��ك��ت��ب��ة .ك��م��ا حت��ظ��ى مجاميع
امل��خ��ط��وط��ات العربية لسانت
بطرسبورغ منذ أمد بعيد بشهرة
دول��ي��ة واس��ع��ة ألن��ه��ا أصبحت
ق��اع��دة أس��اس��ي��ة ل�لاس��ت��ع��راب
واإلس�ل�ام���ي���ات ال���روس���ي���ة ملا
ق��ب��ل ال���ث���ورة .وب��واس��ط��ة ه��ذه
املخطوطات العربية أدخلت الى
احلياة العلمية مجموعة من آثار
ال��ط��راز األول ل�ل�آداب العربية
وكونت دراسات رائعة بالتاريخ
ال��س��ي��اس��ي وال��ث��ق��اف��ي للعرب
وش��ع��وب ال��ش��رق األخ����رى في
منتصف القرن.
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اق���ت���ن���ى امل���ت���ح���ف اآلس���ي���وي
املخطوطات ف��ي أس���واق الكتب
الشرقية والغربية وحجز نسخا ً
م��ن امل��خ��ط��وط��ات م��ن مختلف
مستودعات الكتب األخ��رى في
العالم ونظم البعثات اخلاصة
جل��م��ع امل��خ��ط��وط��ات .واستمر
املتحف في هذا ألكثر من مائة عام
ليتحول فيما بعد وب��ال��ذات في
عام  1930الى معهد االستشراق
التابع ألكادميية العلوم بينما
اك��ت��س��ب ف��ي ع���ام  2007اس��م
معهد املخطوطات الشرقية وهو
يعتبر بالفعل املستودع املركزي
للمخطوطات العربية والشرقية

• خزانة التراث

عموما في روسيا.
وأك����س����ب ك���ت���اب األك����ادمي����ي
ايغناتي كراتشكوفسكي« :على
املخطوطات العربية .أوراق من
ذك��ري��ات ح��ول الناس والكتب»
ش���ه���رة خ���اص���ة مل��ج��م��وع��ات
ب��ط��رس��ب��ورغ م��ن املخطوطات
العربية ومت��ت اع��ادة طبع هذا
الكتاب مرات عديدة وترجم الى
الكثير م��ن ال��ل��غ��ات األجنبية.
وتبلغ احملتويات العربية مبعهد
املخطوطات الشرقية حاليا حوالي
خمسة آالف مجلد وتقريبا :أربعة
آالف مجموعة مؤلفات وبحدود
 2.7ألف مقطع أي يصل اجمالي
ه���ذه امل��خ��ط��وط��ات ال���ى عشرة
آالف وسبعمائة وحدة َِوِص� ِ
�ف.
وتعكس احملتويات جميع فروع
ومراحل تطور الكتابة العربية
سواء اإلسالمية أم املسيحية.
كنز تراثي
وت��ث��ي��ر امل��خ��ط��وط��ات العربية
املتعلقة بعلم الفلك اهتما ًما
�اص��ا ل��دى الباحثني ال��روس
خ� ً
ومن أهم املخطوطات في املجال
لعالم الفلك الفارسي كوشيار بن
ل ّبان باللغة العربية ذلك كعادة
كافة الك ّتاب املسلمني في ذلك
الزمان .واسم املخطوطة :مدخل
الى صناعة أحكام النجوم وقد
كتبت عام  1130ميالدية حيث
ع��رض فيها الكاتب أس��س علم
الفلك.
والى جانب وجود نسخ عديدة
ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي جن��د اهتماما ً
خ��اص �ا ً باملخطوطات األدب��ي��ة
اإلسالمية ناهيك عن مخطوطة

