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  دراسة�تحليلية�:لفؤاد�سزك/ن�"تاريخ�الr.اث�العربي"كتاب�
������������������������������������������������ 

 �أديتنGي عّزالدين                              

  عمان،�_ردن���س[مية�العاPية،جامعة�العلوم��دكتوراه،الباحث�

  ��ا�قدمة

�ظهور� �قبل �الزمان �أعمق ��ي �يمتّد �أصيل �عريق �العربي �ال§�اث إّن
��س[م�بقرون �وتيسرت�وسائل�. �العربية��س[مية، ونمت�الحضارة

�الكتابة�وك¿��التدوين�والتأليف� �انتقل�ال§�اث�اPروي�إvى �ثّم الكتابة،
�العصر�_  �من ��موي.بدء �النمط�البدئيومنذ �العلوم��،هذا انتشرت

العربية�و�س[مية��ي�أقطار�العالم�حيث�ألف��ي�هذه�العلوم�العرب�
وامتóت�اPكتبات��ي�كل�أنحاء�العالم�بكتب�عديدة�ذات��،واPسلمون 

� �واجتماعية.�وتاريخيةتراثية �وسياسية �وفكرية �عdى��وثقافية ع[وة
�هذا �ال§�اث�تستلزم�ضرورة، تخصيص�مجموعات��إن�عملية�إحياء

��ي �واPتخصص$ن �الدارس$ن �واPعرفة�من �العلم �فروع �من �فرع ،�كّل
�ما�يمت�إvى�ال§�اث�العربي�بصلة� لتنقيب�عن�_ماكن�ال�VWيوجد���ا
�دراسته� �بقصد �وصحته �وحقيقته �أصله �Pعرفة �تتوافر�عليه VWوال

̄جتماع�والفقه�والعقائد�،�وتحليله ولهذا�درسوا�التأريخ�و¯قتصاد�و
فكرة�إحياء�ال§�اث��والقانون�والنظريات�السياسية�والفلسفية�وغ$�ها�ل�سهام�بشكل�إيجابي�وفعال��ي�تنفيذ

  بمعناه�العام.

   فؤاد�سزك/ند/�
�ال��فيسور�فؤاد�سزك$ن�عام �أكمل�دراسته�� إ�ي���١٩٢٤ولد �وف¸�ا كان�تلميذا��.بتدائية�والثانويةستانبول،

من��ستانبول إ�ي�جامعة��وأصبح�سزك$ن�أستاذام)،�١٩٥٦-١٨٦٨(�روكلمانالكب$��كارل�ب�للمستشرق�_Pاني
�وكان��١٩٥٤عام �عdى�ب[د��اهتمامه، �وتأث$�ها منذ�وقت�مبكر�بمسألة�نشر�التاريخ�الحقيقي�للعلوم�العربية

�ي��ث�Vjعشر�مجلدااال�VWوصل�عددها��"تاريخ�ال§�اث�العربي"أصدر�اPجلد�_ول�من�،��١٩٦٣ي�عام�و�.الغرب
vى�إvى�تطبيق�فكرته�الداعية�إس£ى�و �.)١(لوم�العرب�ال�VWشملت�العلوم�_دبية�والطب�والكيمياء�والجغرافياع

عن��،�وقد�شارك�أربعة�عشر�بلدا�عربيا�فض[ �س[ميةتأسيس�معهد�دوvي�متخصص�بتاريخ�العلوم�العربية�
�و_  �اPنظمات �العالم �من �واPشجع$ن �_ ��س[ميصدقاء �بثلث �كرأسبالت��ع �اPق§�حة �أوvي� موال مال

��ي�س�(معهد�تاريخ�العلوم�العربية�و� ستأ،�١٩٨٢و�ي�عام��).٢(للجمعية طار�جامعة�فرانكفورت،�إس[مية)
̄ أوقد�منح�فؤاد�من�قبل�رئيس�دولة� وvى��ي�نفس�العام،�وكذلك�حصل�ستحقاق�من�الدرجة�_ Pانيا�وسام�

� ��١٩٧٨سنة �للعلوم �اPلك�فيصل �مية�س[ جائزة �وت[�ذلك�سنة �من��١٩٧٩، �غوتة �عdى�ميدالية حصوله
  مدينة�فرانكفورت.
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     �"تاريخ�الr.اث�العربي"كتاب�

واPصادر�اPتفاعلة��الببليوجرافيامن�أوسع�موسوعات�لدكتور�فؤاد�سزك$ن�ل�""تاريخ�ال§�اث�العربي�كتابعد�ي
س[مية�بما�حفلت�به�من�مؤلفات�ودراسات�وكذلك�يمثل�التاريخ�الثقا�ي�للحضارة�� ��ي�ميدان�_دب�العربي،
�اPعرفة �منا�ي �Wش� �ال§�اثاليعت����.�ي �اعتنت�بكتب VWال� �الكتب �أمهات �وجودها�،كتاب�من �وذكر�أماكن

،�من�الهجرة�٤٤٤إvى�عام�مطبوعة�ومخطوطة�ومفقودة�خ[ل�الحقبة�الزمنية��ي�عصر�الخلفاء�الراشدين�
� �أحسن �éا

ّ
�تصنيف�ورت �أجود �ومختلف�حيث�صّنفها �الفنون �Wش� ��ي �لط[ب�العلم �jغدت�غ� �Wترتيب�ح

�العربي�التخصصات�ع½�ا. �ال§�اثي �التاريخ �كتاب �قيمة �عن �العمرى �أكرم �_ستاذ �محاولة��:يقول �يمثل "أنه
جديدة�أعقبت�محاولة�بروكلمان�ومحاو�ت�أخرى�أسبق�للتعريف�بكتب�ال§�اث�العربي�ما�فقد�م½�ا�وما�بقي�

"لم�يقتصر��،�ثم�يضيف�أنه)١(ة�الفكرية�وتطورها�ع���القرون�_وvى�من�التاريخ��س[ميمع�رسم�إطار�للحرك
سزك$ن�عdى�ذكر�اPؤلفات�الخطبة�واPطبوعة�ال�VWوصلت�إلينا�بل�تعداها�إvى�ذكر�اPؤلفات�اPفقودة،�وهو�أمر�

  ).٢(ضروري��ي�تسجيل�الحركة�الفكرية"

  ومن�أهمها�ما�يdي:،�وموضوعات�مختلقة�قضايا�"تاريخ�ال§�اث�العربي"يحتوي�كتاب�

،�ويظهر�فيه�هدف�اPؤلف��ي�إعداده�ليكون�تجديدا�لعمل�بروكليمان�غ$��أن�١٩٦٧اPجلد�_ول:�نشر�سنة�� •
ة،�بينما�يكتاب�بروكليمان�يبتدئ�بالشعر�والنحو�واللغة�والتأريخ�والعلوم�العربية�والفلسفة�والعلوم�الطبيع

�كتا �ال§�اث�العربي"ب�يحتوي�اPجلد�_ول��ي �عdى��"تاريخ �الرواية��س[مية�مستندا عن�أهمية��سناد��ي
 علوم�القرآن�والحديث�والتاريخ�والفقه�والعقائد�والتوحيد�والتصوف�والب[غة�والن¿�...الخ.�

،�ناقش�اPؤلف�فيه�قضية�أصالة�الشعر�الجاهdي�وروايته�وتصنيف�مصادر�١٩٧٥نشر�سنة��اPجلد�الثاني:� •
�الجاهdى�الشعر  �وكتب�، �الحماسة �وكتب �و_صمعيات �واPجهورات �واPفضليات �اPعلقات �أيضا ويتضمن

vثالب�و_ماPعاني�والفضائل�واPى�أك¿��من�.�وتوالنوادر�وكتب�الطبقات..�الخ�ياdناول�نظريات�الشعر�معتمدا�ع
 .ئة�مصدر�لم�يستفد�م½�ا�أو�لم�تكشف�من�قبلام

• � �والفارسية�القديمة��،١٩٧٠اPجلد�الثالث�:نشر�سنة �والسريانية �اPصادر��غريقية ويحتوى�فيه�Åول�مرة
ذلك�استعراض�_طباء�اPسلم$ن.�والجدير�بالذكر��ي�هذا�اPجلد��ويdي�،والهندسة�لعلم�الطب�عند�اPسلم$ن

 أنه�قائم�عdى�منهج�سرد�اPصادر�_جنبية.

�نشر�سنة� • �اPجلد�١٩٧١اPجلد�الرابع: �القرن�الثاني�،�وأهم�مسائل�هذا ×ي�مسألة�تأسيس�علم�الكيمياء��ي
�يزعم��.الهجري�عdى�يد�جابر�بن�حيان �كما ويثبت�سزك$ن�أن�جابر�بن�حيان�شخصية�حقيقة���خرافية،

 بعض�الناس�عdى�نظرية�كراوس،�وكذلك�يحتوى�علم�النبات�والزراعة�.�

ويظهر�أن�اPسلم$ن�وصلوا�إvى�،�$نيتضمن�تاريخ�الرياضيات�عند�اPسلم�،م١٩٧٣نشر�سنة��اPجلد�الخامس: •
واستطاعوا�أن�يجدوا�طرقا�لحل�اPعاد�ت�الج��ية�من��،نتائج�هامة�كما�أسسوا�علم�الج��،�كعلم�مستقل

ووصلوا�إvى�تنظيم�اPعاد�ت��،وم½�ا�الحل�العددي�والحل�الهند����والحل�بطريق�اPنحنيات،�الدرجة�الثالثة
 يضا��ي�الحساب�التفاضdى�وما�أشبه�ذلك.ووصلوا�أ�،من�الدرجة�الرابعة�وحلها

 .،�ويتضمن�علم�الفلك�وأحكام�النجوم�و ثار�العلوية١٩٧٨اPجلد�السادس:�نشر�سنة� •

 ،��ويحتوى�علم�اللغة�والنحو�والب[غة...الخ١٩٧٩اPجلد�السابع:�نشر�سنة� •

̄جتماع،�ويشمل�علم�الفلسفة�واPنطق�وعلم�النفس�والسيا١٩٨٢اPجلد�الثامن�:�نشر�سنة� •  سة�وعلم�
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 ،�ويحتوى�العلم�الجغرا�ي�والف$¡يائي�والجيولو�ي�واPوسيقي١٩٨٤اPجلد�التاسع:�نشر�سنة� •

• � �نشر�سنة �العاشر: ��س[مية�٢٠٠٠اPجلد �العلوم �من�حيث�نشأة �العلوم��س[مية �إvى �ويحتوى�مدخل ،
�غريق�وال[ت$ن��ي�صفات�_مانة�والدقة�قارنة�بي½�م�وب$ن�اP،�و أمانة�النقل�عند�العلماء�اPسلم$ن،�و وتطورها

̄حتياط   .)١(أثر�العلماء�اPسلم$ن��ي�أوروبا��ي�سائر�النوا�ي،�و

  : الكتابأسلوب�ا�ؤلف�&ي�إعداد�   

لفؤاد�سزك$ن�كتابا�يكشف�بج[ء�عظمة�تأريخ�العربى�الثقا�ي�اPمتد�ع����"تاريخ�ال§�اث�العربي"�لقد�كان�كتاب
كانت�نيته�أو��تأليف�ملحق�لكتاب��.اب�بمراحل�متعددة�تغ$�ت�ف¸�ا�خطة�اPؤلف�مراتالكت�وقد�مرّ �.القرون

� �بروكلمان �كارل �_Pاني �العربي"اPستشرق �_دب �بتاريخ �مكتبات�" ��ي �اPحفوظة �اPخطوطات �إvى ا�ستناد
�،��ذا�الهدف�وقد�تم�اPجلد�_ول �،ليص$��تجديد�كتاب�بروكلمان�،ثم�تطور�الهدف�بمرور�الزمن�.ستانبول إ

ليص$��كتابه�تاريخ�العلوم��س[مية�اPكتوبة�بالعربية��ي�إطار�ما�يسمح�به�_خرى�ثم�تغ$��الهدف��ي�_جزاء�
ع[وة��.)٢(ودراسات�سزك$ن�للمخطوطات�واPطبوعات�،تطور�الدراسات�و_بحاث�اPتخصصة��ي�هذا�اPجال

جرافيا�هائلة�لنتاج�الحضارة��س[مية�خ[ل�أربعة�عشر�وإذا�كان�كتاب�كارل�بروكلمان�يمثل�ببليو �،عdى�هذا
فإن�كتاب�سزك$ن�يمثل�التاريخ�الثقا�ي�للحضارة��س[مية�بما�حفلت�به�من��،قرنا�(ح��Wالعصر�الحديث)

الف§�ة�الزمنية�من��–بخ[ف�كتاب�بروكلمان–مؤلفات�ودراسات��ي�ش��Wمنا�ي�اPعرفة.�يغطي�كتاب�سزك$ن�
�ح �Wح� ��س[م �بدء �سنة �كل��،م١٠٣٩هـ/٤٣٠واvي �ترجمة �مع �العلمية �ومنجزا«�م �اPسلم$ن �للعلماء ليؤرخ

�مؤلفاته�،مؤلف �مكتبات�العالم�اPخطوط�م½�ا�،وبيان�أسماء ��ي �ناشري�اPطبوع��،وأماكن�وجودها وأسماء
با�ذلك�مرت�،مع�بيان�ما�تعلق���ذه�اPؤلفات�من�شروح�ومختصرات�وتعقبات�وردود�وذيول�ونظم...إلخ،�م½�ا

  .�ترتيبا�زمنيا�يورد�فيه�اسم�الشخصية�ثم�أثارها�عdى�النحو�اPذكور 

ويذكر�اPؤلف�_عوام�ال��Wأخذته�هذا�العمل�الجليل�عdى�أنه�مكث�خمسة�عشرة�عاما��ي�تقديم�حصيلة�بما�
�تيسر�له�فرصة�Pعرفة�مواقفه VWوال� �منه، �العلوم�العربية�و�س[مية �الباحث$ن��ي م�منه�يرى�من�استفادة

�أو�الثانوية �يخص�اPسائل�الجوهرية �بما �أو�سلبيا �إيجابيا �أو�نقدا �أكانت�تقديرا �سواء �Pس�. �ما �إن ولهذا،
�اللغة�العربية� �بعض�العلماء�إvى�ترجمته�إvى الكتاب�من�رغبة�قوية�لدى�الجماه$����يس±�ان�به،�حيث�لجأ

جلد�_ول�منه�إvى�اPم�Vأبو�الفضل�بنقل�ونشره�مثل�ما�قام�به�الدكتور�محمود�فهم�Vحجازي�والدكتور�فه
م،�١٩٧٨و�ي�عام��عdى�نفقة�الهيئة�اPصرية�العامة�للكتاب.�١٩٧١العربية،�وتم�نشره�القسم�_ول�منه�سنة�

�الرياضتولت� �(جامعة �اPلك�سعود �وجامعة ��س[مية �سعود �بن �محمد �العربية��جامعة �باPملكة سابقا)
��السعودية �نشر�من �ما �جميع �_Pاني،ترجمة �رأس��_صل �عdى �وكان �متعاقبة �أجزاء �عdى ليصدر�الكتاب

سعيد�عبد�/�د�،عرفة�مصطفى/�د�،محمود�فهم�Vحجازي /�اPشتغل$ن�بإصدارها�ترجمة�ومراجعة�وفهرسة:�د
  �حجازي�...وغ$�هم.�هللا�بن�عبد�هللاعبد�/�د�،عبد�الفتاح�الحلو�مازن�عماوي /�د�،الرحيم

  أسلوب�الذى�تابعه�سزك$ن��ي�كتابه�ال§�اثي�التاريíي�اPوسوم�عdى�نقاط�تالية:ممكن�تلخيص��،بناء�عdى�هذا

  أو�:�يتعلق�باPرحلة�الزمنية�ال�VWغطاها�عمل�اPؤلف� •

  ثانيا:�إنه�لم�يقف��ي�عمله�عن�كتب�ال§�اث�اPوجودة�وإنما�جاوزها�إvى�اPفقود�م½�ا�� •

،�وما�يتمم�هذا�التعريف�ويتبعه�مثل�بيان�تواريخ�ثالثا�:�العناية�الك��ى�بكتب�ال§�اث��س[مي�الخطية •
  وتحديد�مؤلف¸�ا�عdى�وجه�الدقة�،وبيان�أجزا�èا،�وعدد�أوراقها�،النسخ�الخطية
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  رابعا:�استعمال�اPصورات�الورقية�والفلمية�اPحفوظات��ي�الجامعات�واPؤسسات�العلمية •

  بة�الواحدةخامسا:�تسجيل�النسخ�الخطية�حديثا�عن�نسخ�أقدم�م½�ا��ي�اPكت •

  من�ذلك�أشار�إvى�ما�تقدم�V�Þءسادسا:�عدم�التكرار�إ��لضرورة�وإذا�وقع� •

�لها • �ي§�جم �Wال� �الكتب �لشروح �الخطية �النسخ �استيفاء �عdى �البالغ �الحرص �حال��،سابعا: �به وبلغ
 ̄ستكثار�والتوسع

�الصح • �قامت�حول VWبالدراسات�ال� �اعتناء �ح$نيثامنا: ،� �برواة ح$ن�يالصححيث�بوب�للكتب�الخاصة
 وأحادي��ما�

 تاسعا:�التعامل�بالكتب�الستة�خاصة�بعد�تفارعه�من�الحديث •

�والدواوين��عاشرا: • �اPطبوعة �والفهارس �الخطية �اPكتبات �فهارس �بطون ��ي �Pا �جمع �عdى يرتكز�هذا
  )١(و¯ثبات

  ا�صادر�وا�راجع�
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  م�١٩٧٥البصرة�،�،فهرس�اPخطوطات�العربية�اPحفوظة��ي�اPكتبة�اPركزية�بجامعة�البصرة�،الجبار�عبد�الرحمن .٢

  ه١٣٩٨ب$�وت�،�طبعة�دار�الفكر،�،�اPستدرك�عdى�الصحيح$نالحاكم .٣
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  القاهرة�،ه�دار�ال§�اث١٤٥سنة�،�٣تحقيق�محمد�إبراهيم�طالسيوطي،��تقان��ي�علوم�القران،� .٥

̄س[مي .٦ ̄س[مية�،الفهرس�الشامل�لل§�اث�العربي�   _ردن�،�مؤسسة�آل�البيت،�اPجمع�اPلكي�لبحوث�الحضارة�

  م�١٩٨٥ه:�١٤٠٧،ب$�وت�،عالم�الليث�،الطبعة�_وvى�،ب$�وتب�من�مخطوطات�دار�الكتب�القطرية،�اPنتخ .٧

  ̄سكندرية��،١٩٨٩،دار�اPعرفة،�ربي£ي�محمد�عبد�الخالق:��ي�رحاب�ال§�اث�العربي�القديم��ي�الشعر�العربي�اPعاصر .٨

  ب$�وت.�،�م١٩٧٦،�دار�ال½�ضة�العربية�،عزالدين�اسماعيل�:اPصادر�_دبية�واللغوية��ي�ال§�اث�العربي .٩

̄س[مية�،�اث�العربيتاريخ�ال§�فؤاد�سزك$ن: .١٠ ̄مام�محمد�بن�سعود�   الرياض،�ه�١٤٠٢سنة�،�٢ط�،طبعة�جامعة�

  ٤ط�،مصر�،ار�اPعارف،�دعبد�الحليم�النجار�ترجمة�د.،�كارل�بروكلمان،�تاريخ�_دب�العربي .١١

  �دمشق،�١٩٩٥،�وزارة�الثقافة�،إحياء�ال§�اث�العربي�،مصطلحات�نقدية�من�ال§�اث�_دب�العربي�محمد�غرام: .١٢

  م��١٩٧٤،اPغرب�،�ئحة�اPخطوطات�اPحفوظات��ي�خزانة�تمكروت�باقليم�ورزازات .١٣
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