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بیستم اکتبر 2016م یکصدمین سالروز تولد فؤاد سید،  عالم و 

متخصص پرآوازۀ نسخه های خطی و فهرست نویسی، پدر دکتر 

ایمن فؤاد سید1 است. این مرد خودساخته در شرایطی بسیار 

دشوار فعالیت می کرد، اما با وجود سختی های فراوان به جنگ 

فوق العاده  تحمل  و  توان  با  و  رفت  دشواری ها  و  چالش ها 

توانست جایگاه بلندی در میان پیشگامان عرصۀ پژوهش و 

دانش نسخه های خطی در مصر و جهان عرب پیدا کند. 

فؤاد سید به دلیل فقر مجبور بود کار کند و به همین دلیل 

نتوانست به موقع درس بخواند و آموزش های رسمی را بگذراند؛ 

اما پس از آن که شرایط کاری و زندگی اش کمی بهبود یافت، 

کوشش برای کسب دانش را ادامه داد. همین امر او را از کارگری 

در دفتر نشر »دارالکتب المصریه« در شهر قاهره، به کارشناس 

نسخه های خطی تبدیل کرد. در این  شرایط و در حالی که 27 

سال داشت، موفق به کسب گواهی نامۀ پایان دورۀ ابتدایی شد. 

در واقع او برای ارتقاء از طبقۀ کارگر به طبقۀ کارمند راهی جز 

گرفتن این گواهی نامه نداشت؛ با این حال آرزوهایش فراتر از 

تا زبان فرانسوی را  بود. او وارد مدرسۀ »برلیتس« شد  این 

بیاموزد و بتواند آثار و نوشته های خاورشناسان فرانسوی را 

 به آن زبان بر آثار خود 
ً
بخواند و پیش گفتارهایی را که معموال

می نوشتند دریابد و دیدگاه ها و نظراتی را که در هامش صفحات 

این کتاب ها طرح می کردند، درک کند. افزون بر آن، روحیۀ 

مداومت و پشتکاری که در عمق جانش بود و اشتیاقی که به 

میراث عربی )منابع دورۀ اسالمی( و عناصر  ارزشمند و رازهای 

سربه مهر آن داشت، او را در ادامۀ این راه مصمم تر می کرد.

نامه های  فؤاد سید به دلیل کار و تخصصی که داشت، 

فراوانی از سراسر جهان دریافت می کرد و از او دربارۀ مسائل 

نسخ  نگهداری  محل  و  آن  با  مرتبط  دغدغه های  و  میراث 

مختلف خطی پرسش ونظرخواهی می شد. دانش و توان او در 

این  بود.  ساخته  سخنگو«  »فهرست  یک  او  از  زمینه  این 

تقویم  کتاب  مؤلف  عبدالجواد  محمد  که  است  توصیفی 

دارالعلوم دربارۀ او به کار برده است. او همچنین نقش بسیار 

مهمی در مؤسسۀ نسخه های خطی، وابسته به اتحادیۀ عرب، 

 ابوالحسن جمال٭)قاهره(

ترجمه: اکبر ایرانی

فؤاد سيّد
عالم و متخصص نسخه های خطی و فهرست نویسی

به مناسبت یکصدمین سال تولد او

٭ زادۀ نوزدهم جوالی 1976م در مصر، فارغ التحصیل رشتۀ ادبیات انگلیسی از 
دانشگاه المنیا )مصر(، پژوهشگر تاریخ و ادبیات. جمال با تعدادی از مجالت 
مصری همکاری داشته است، از جمله: اخبارالیوم، صوت االزهر، المصریون، 
الزمان و القاهره؛ همچنین نوشته هایی در بسیاری از مجالت ادبی و فرهنگی 
مصر و دیگر کشورهای عربی زبان منتشر کرده است، از جمله: العربی، المساء، 
القاهره، األخبار، الهالل، الوعی اإلسالمی، رابطة أدباء الشام و... . او افزون 
بر این مؤلفاتی هم دارد، که از آن جمله اند مآذن من بشر، أعالم معاصرون )مصر، 
دارالبشیر، 2016م( و علی شاطئ المجد، أبحاث مهداة الی د. حامی القاعود 

بمناسبة سن السبعین )مصر، دارالنابغة، 2016م(.

1. زادۀ سوم دسامبر 1949م در مصر، فارغ التحصیل دورۀ دکتری دولتی رشتۀ 
متخصص  و  مصر  دانشگاه های  استاد  )پاریس(،  سوربون  دانشگاه  از  ادبیات 
تاریخ و تمدن عرب. او استاد تاریخ اسالم در دانشگاه األزهر بود و در کتابخانۀ 
مؤسسۀ  کتابخانۀ  امین  هم  مدتی  برای  و  داشت  مدیریتی  سمت  مصر  ملی 
باستان شناسی فرانسه در قاهره )مدتی هم مؤسسۀ باستان شناسی هلند در قاهره( 
کرد:  اشاره  موارد  این  به  او، می توان  متعدد  تألیف ها و تصحیح های  از  بود. 
المواعظ و اإلعتبار فی ذکر الخطط و اآلثار از مقریزی )لندن، مؤسسة الفرقان، 
2003م(، الروضة البهیة الزاهرة فی خطط المعزیة القاهرة از ابن عبدالظاهر 

)بیروت، اوراق شرقیة، 1996م(، نزهة المقلتین فی أخبار الدولتین از ابن الطویر 

القیسرانی )بیروت، المعهد االلمانی لألبحاث الشرقیة، 1996م(، مسالک األبصار فی 
ممالک األمصار از ابن فضل هللا   العمری )ممالک مصر، شام، حجاز و یمن؛ قاهره، 
المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیة، 1985م(، الدولة الفاطمیة فی مصر )قاهره، 

الدار المصریة اللبنانیة، 1992-2000م(، مصادر تاریخ الیمن فی العصر اإلسالمی 

)قاهره، المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیة، 1974م(.



97

ید
س

د 
ؤا

 ف
/ )

1(
ن 

ها
ژو

ن پ
مت

و 
ن 

سا
شنا

خه 
س

ا ن
ی ب

ای
شن

آ

ی
ران

ای
ر 

کب
ۀ ا

جم
تر

(؛ 
ره

اه
)ق

ل 
ما

ج
ن 

س
ح

وال
اب

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

ایفا کرد؛ آن هم در دوره ای که مؤسسه در اوج قدرت  و شکوفایی 

خود قرار داشت، یعنی در زمان مدیریت دکتر صالح الدین 

المنجد که به »سندباد نسخه های خطی« معروف بود. فؤاد سید 

تصویری  نسخه های  از  فهرست نویسی  به  اقدام  همچنین 

کتاب هایی کرد که هیأت های اعزامی مؤسسه به کتابخانه های 

غرب و شرق جهان تهیه کرده و با خود آورده بودند. 

فؤاد سید به سفرهای علمی، از جمله به حجاز و یمن، رفت 

و با تالش علمی ای که داشت، متخصص تاریخ، جغرافیا و 

بخش های  انتشار  به  دست  همچنین  او  شد.  یمن  اعالم 

ارزشمندی از کتاب های قدیمی در حوزۀ میراث مکتوب زد و 

در نشریات علمی و تخصصی دربارۀ کتاب های خطی و تاریخ 

و نمایۀ آن مقاالت پژوهشی منتشر کرد.

اکنون یکصدمین سالروز تولد او را در حالی گرامی می داریم 

که در آستانۀ پنجاهمین سالگرد درگذشتش نیز هستیم و یک 

سالی بیشتر به این مناسبت نمانده است. به همین بهانه باید 

اشاره کرد که پژوهشگران و نویسندگان بسیاری دربارۀ فؤاد سید 

نوشته اند. از جملۀ آنها یک کار پژوهشی تمام و کمال است که 

دانشمند بزرگ دکتر »محمود محمد طناحی« انجام داده است. 

این اثر رساله ای است که از آن پس مبنای نوشتن دربارۀ فؤاد 

عالم  این  دربارۀ  که  کسانی  بیشتر  و  است  گرفته  قرار  سید 

نسخه های خطی و زندگی نامۀ او نوشته اند، همین رساله را 

مبنای کار خود قرار داده اند. دربارۀ او همچنین کسانی چون 

دکتر »حسین نصار« و نیز فرزند خود او »ایمن فؤاد سید« 

ـ محقق بزرگ و استاد تاریخ اسالم  ـ نوشته اند، که ما در این 

نوشتار از همۀ این کارهای مطالعاتی بهره برده ایم. 

فؤاد سید عماره روز بیستم اکتبر 1916م به دنیا آمد. این 

 تاریخی است که همۀ کسانی که دربارۀ او نوشته اند ذکر کرده اند، 

اما فرزندش دکتر ایمن به من گفت که تاریخ والدت پدر او 

پانزدهم اکتبر همان سال است. فؤاد سید در »درب األغوات« 

در محلۀ »الدرب االحمر« شهر قاهره به دنیا آمد. پدرش مردی 

کم بضاعت بود و در سال 1932 درگذشت و او را که تنها 

 پسرش بود تنها گذاشت. فؤاد  نه عمو داشت  و نه دایی تا مادرش 

را که گرفتار مشکالت بیوگی و ادارۀ زندگی شده بود یاری کنند. 

در چنین شرایطی بود که فؤاد در همان سن کودکی تصمیم 

گرفت مسئولیتی بر عهده بگیرد که به دوش کشیدن آن برایش 

بسیار زودهنگام بود. به همین دلیل بود که دوران تحصیل را تنها 

تا مرحلۀ خواندن و نوشتن ادامه داد و بدون این که گواهی نامۀ 

پایان دورۀ ابتدایی را بگیرد، مدرسه اش »عبدالباقی الشوربجی« 

در خیابان جامع البنات را رها کرد. بعد از چهار سال تحصیل 

در آن مدرسه، به دلیل تنگدستی، ناچار وارد بازار کار شد تا 

بتواند خرج مادرش را بدهد. او در یک چاپخانۀ کوچک در 

نزدیکی دارالکتب مصر در محلۀ باب الخلق مشغول به کار شد. 

این محله که غرق در کتابخانه های مختلف است و از آن عطر 

و بوی کتاب و نوشته به   مشام می رسد، موجب شکل گرفتن روح 

و ضمیر فؤاد سید و تغییر مسیر زندگی او شد، آن هم در شرایطی 

که زندگی اش پر از دشواری بود، حتی دشوارتر از شرایطی که 

»عباس محمود العقاد« با آن مواجه شده بود؛ درحالی که العقاد 

کسی است که سرگذشتش از نظر میزان تحمل سختی ها و 

خودساختگی به ضرب المثل تبدیل شده است. فؤاد سید چنانکه 

کند،  تمام  را  ابتدایی اش  تحصیالت  نتوانست  حتی   گفتیم 

درحالی که العقاد موفق شد گواهی نامۀ  پایان تحصیالت  ابتدایی 

را بگیرد  و سپس وارد مطبوعات شود. ورود به عرصۀ مطبوعات 

و تشویق او به مطالعه، به آسان تر شدن شرایط مادی زندگی اش 

منجر شد، درحالی که فؤاد سید شرایط متفاوتی داشت. او مبارزه 

ادامه داد و  برای پیشرفت را از صفر شروع کرد و گام به گام 

دشواری های این مسیر را چشید تا  سرانجام به برجسته ترین 

متخصص فهرست نویسی و نسخ خطی تبدیل شد.2 

وی در سال 1929 در حالی که کودکی بیش نبود، به عنوان 

کارگر حروف چین در چاپخانۀ انتشارات »دارالکتب« مشغول 

به کار شد. یک سال بعد به مخزن کتابخانۀ »التیموریه« رفت و 

بود که مورد توجه دکتر »منصور بک فهمی« مدیر  آنجا  در 

دارالکتب قرار گرفت. این زمانی بود که مدیر انتشارات مقاله ای 

از فؤاد را که در روزنامۀ »االهرام« دربارۀ کتابخانه های جهان 

اسالم منتشر شده بود، خواند.  این امر سبب شد وی را در سال 

1937م به بخش فهرست های عربی منتقل کند.

کنجکاوی فؤاد سید سبب شد سر از پستوهای مخازن 

کتابخانۀ دارالکتب درآوَرد و عطروبوی نوشته های خطی را از 

عمق جان خود استثمام کند و به آن دل بدهد و عاشق شود و عزم 

2. الطناحی، 2002: 70- 80.
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خود را برای کسب مهارت در این زمینه جزم کند؛ هنری که 

تبحر یافتن در آن جز با برخورداری از نعمت صبوری و اراده ای 

قوی ممکن نیست. دراین دوران، شخصیت های علمی بسیاری 

به انتشارات دارالکتب رفت و آمد داشتند و این فرصتی بود تا 

فؤاد سید از آنان چیزهای بسیاری بیاموزد، شخصیت هایی که 

هستی خود را وقف خدمت به میراث جهان عرب کردند و آثار 

گران بهایی را با روش علمی ممتاز ارائه دادند. از جملۀ این آثار 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: تفسیر القرطبی، االغانی نوشتۀ 

ابوالفرج اصفهانی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر والقاهره 

نوشتۀ ابن تغری بردی و نهایة األرب فی فنون العرب نوشتۀ 

النویری. این آثار با دقیق ترین درجۀ ضبط و تصحیح،  آماده و 

منتشر شد. از جملۀ شخصیت هایی که آن روزها دارالکتب مملّو 

از آنان بود می توان به عبدالرحیم محمود، زکی عدوی، حسن 

حسین، عبدالمجید اقدمی و محمود امام اشاره کرد. همچنین 

باید از محمود عبدالرسول یاد کرد که قدیمی ترین و باتجربه ترین 

حوزۀ  در  نظرش  و  کالم  و  بود  دارالکتب  فهرست نویس 

نسخه های خطی، بر همگان حجت بود. فؤاد سید شیفتۀ او شد 

و ارتباط محکمی با او برقرار کرد و بسیار از او آموخت.3 

درآمد  کسب  برای  بود  ناچار  سید  فؤاد  دوران،   دراین 

و  پژوهشگران  برای  خطی  کتاب های  از  نسخه برداری  به 

به لرزش  امر سبب شد  بپردازد؛ همین  خاورشناسان بزرگ 

شهاب الدین  عالمه  آنچه  مانند  درست  شود،  دچار  دست 

نویری )د. 733ق( صاحب نهایة االرب  بدان دچار شد. دستان 

وی نیز به دلیل کثرت نسخه برداری از کتاب های خطی رعشه 

)د.  »حموی«  رومی  یاقوت  چون  کسانی  همچنین  گرفت؛ 

626ق( صاحب معجم البلدان و نیز یاقوت مستعصمی )د. 696 

ق( که مطابق آنچه ابن تغری بردی و دیگران گفته اند، خطی 

شگفت انگیز داشت و شهرتی در شرق و غرب یافته بود. البته 

به مهارتی دست  به برکت همین نسخه برداری ها  فؤاد سید 

یافت که بتواند خط های مختلف مربوط به دوره های مختلف 

تاریخی را با استناد به نوع جوهر و ضخامت کاغذ و شیوۀ 

نگارش آنها از هم تشخیص دهد، و حتی از روی خط پی به 

دی 
َ
نویسندۀ آن ببرد. به عنوان مثال می گفت این خط از آن َصف

است، آن یکی کار ابن حجر است، این دیگری را ِمقریزی 

نوشته است. او همچنین اطالعات فراوان و نام کتاب های 
بی شماری را در ذهن داشت.4

کوشش در راه خدمت به میراث اسالمی

در  موجود  خطی  نسخه های  فهرست نویسی  به  سید  فؤاد 

دارالکتب و موسسۀ نسخ خطی اتحادیۀ عرب اهتمام ویژه ای 

منجد  صالح الدین  دکتر  که  دوره ای  در  به ویژه  ورزید،  

مدیریت آن مؤسسه را بر عهده داشت. صالح الدین منجد در 

 بر فؤاد سید و توانمندی های او تکیه کرد. فؤاد 
ً
این زمینه کامال

سید نیز به آموزش کسانی  پرداخت که مؤسسه آنها را برای 

تصویربرداری از نسخ خطی به کتابخانه های مختلف جهان 

مشهد،  تهران،  بخارا، سمرقند،  تاشکند،  مسکو،  لنینگراد،  در  )از جمله 

پاکستان و هند( اعزام می کرد. او همچنین تصویربرداری از نسخ 

کتابخانۀ  و  واتیکان  کتابخانه های  و  مغرب  و  تونس  خطی 

آمبروزیانا )در میالن ایتالیا( و نیز کتابخانه های آلمان )از جمله 

خطی  آثار  از  فهرست نویسی  رسانید.  انجام  به  را  توبینگن( 

او  بود.  سید  فؤاد  اقدامات  دیگر  از  کتابخانۀ سنت کاترین 

و  اسیوط  شهر  کتابخانۀ  هدایت  و  راه اندازی  در  همچنین 

و  قاهره  در  شرقی  آثار  فرانسوی  انستیتوی  عربی  بخش 

انستیتوی ایتالیایی مطالعات شرق و نیز انستیتوی مطالعات 

شرق دومینیکن در قاهره مشارکت داشت. این کارها زمینۀ 

دیدارش با بزرگان عرصۀ نسخه های خطی در سراسر جهان 

و دوست شدن با برخی از آنها را فراهم کرد. از جملۀ این 

لویی ماسینیون و عالم بزرگ  اشخاص، خاورشناس بزرگ 

عربستان حمد الجاسر و نیز بیشتر پژوهشگران مصر را می توان 

نام برد. این امر همچنین موجب شد او سفرهای فراوانی به 

نقاط مختلف جهان، از جمله یمن، داشته باشد. او در یمن 

را  خطی  نسخه های  از  گرانسنگ  مجموعه ای  شد  موفق 

تصویربرداری کند، که برخی از آنها را نیز به چاپ رساند. او 
همچنین در انتشار میراث معتزله تخصص داشت.5

از جملۀ نتایج این تالش های او، تهیۀ تعدادی فهرست بود 

که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

3. نصار، 2010م: 90؛ فؤاد سید، 1996: 108.

4. الطناحی، 2002: 72.

5. نصار، 2010م: 91.
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تهیۀ فهرست نسخ خطی در زمینۀ دانش »مصطلح الحدیث« . 1

برای  مفصل  و  دقیق  علمی  روش  با  مطابق  درایه(   )علم 

نخستین بار در دارالکتب. این اثر در 1956م منتشر شد. 

فهرست کردن تازه های نشر در زمینۀ نسخه های خطی که . 2

 به کتابخانه می رسید،  و نسخه های تصویربرداری شد ۀ 
ً
مرتبا

نسخ خطی.

تهیۀ فهرستی از همۀ کتاب های خطی که از سال 1936 تا . 3

شد.  اضافه  دارالکتب  کتابخانۀ  مخازن  به   1955م 

این فهرست شامل نزدیک به هشت هزار جلد کتاب و 

رساله است و در سه بخش تهیه شده است: بخش نخست 

)أ تا س(، منتشرشده در سال 1961م؛ بخش دوم )ش تا ل( در 

سال 1962م؛ بخش سوم )م تا ی( در سال 1963م.

انتشار فهرستی از اطالعات مربوط به تألیفات ابن سینا . 4

و شرح هایی از آن که در دارالکتب وجود داشت. این 

کتاب در سال 1950م به مناسبت هزارمین سال میالد 

ابن سینا منتشر شد. 

تهیۀ فهرست های مختلف در موسسۀ نسخ خطی در سال . 5

1953م، پس از این که به عنوان کارشناس به آنجا مأمور 

شد. همچنین تهیۀ یک فهرست عمومی از آثار موجود در 

مخزن مؤسسه در سال 1954م و فهرست دیگری در زمینۀ 

علم تاریخ که در دو جلد به ترتیب در سال های 1957 و 
1959م نشر یافت.6

آثار علمی فؤاد سيد

فؤاد سید با خلق آثار متعدد و ارزشمند سبب غنای هرچه بیشتر 

کتابخانه های عربی شد؛ آثاری که او را در کنار پژوهشگران 

بزرگ و علمای نسخه های خطی و سایر حوزه های میراث 

جهان عرب نشاند، کسی که خود برجسته ترین کارشناس حوزۀ 

میراث بود. آثار او در زمینه های متنوعی قرار می گیرد؛ گستره ای 

از کارهای پژوهشی در حوزه های تخصصی و فرهنگی، از 

)معهد  عرب زبان  خطی  نسخ  موسسۀ  مجلۀ  انتشار  جمله 

المخطوطات العربیة( که در آن نتایج مطالعات پژوهشی مهم و 

او  آثار  اینگونه  جملۀ  از  می شد.  منتشر  ارزشمندی  بسیار 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: شروط المؤرخ فی کتابة التاریخ 

)شامل مجموعه ای از فتاوای برخی از علما که رعایت ضوابط جرح و تعدیل 

به وسیلۀ مورخان برای نگارش تاریخ را ضروری دانسته اند(. این اثر در 

سال 1957م در مجلۀ موسسۀ نسخ خطی اتحادیۀ عرب )معهد 

المخطوطات بجامعة الدول العربیة( منتشر شد. همچنین تصحیح  

إعارة الکتب عند األقدمین که شامل دو متن قدیمی از یزیدی 

او  و سیوطی است و در ماه مه 1958م منتشر شده است. 

همچنین شمار فراوانی مقاله برای مجلۀ المکتبة عراق )متعلق به 

»قاسم الرجب« فعال مشهور عرصۀ کتاب( نوشت. 

و  ارزشمند  آثار  از  زیادی  شمار  تصحیح  و  تحقیق 

منحصربه فرد در حوزۀ میراث، از دیگر نقاط درخشان کارنامۀ 

فؤاد سید است. از جملۀ این موارد می توان به طبقات األطباء 

والحکماء از ابن جلجل ابی سلیمان بن حسان اندلسی اشاره کرد. 

این کتاب یک سند نادر و مهم در تاریخ علم و روند توسعۀ 

نهضت تألیف و ترجمه در قرن چهارم هجری به شمار می رود، 

عصری که در آن تمدن اسالمی شاهد شکوفایی بود و به اوج توان 

تولید در حوزه های مختلف علم و ادب رسید. اهمیت این کتاب 

همچنین به این موضوع بازمی گردد که مؤلف در استفاده از منابع 

ترجمه شده به عربی، برای نخستین بار از کتاب های ترجمه شده 

از زبان التین استفاده کرده است. او دراین باره می نویسد: 

همیشه عادت کرده ایم که بیشتر کتاب هایی که اعراب یا دیگر 

مترجمان از زبان های دیگر به زبان عربی آورده اند، ریشۀ یونانی 

داشته است و تعداد کمی از آن ها نیز از زبان های فارسی و 

سریانی و هندی آمده است؛ اما تاکنون کتابی نمی یافتیم که از 

منابع التینی ترجمه شده باشد و شاید این کتاب از نخستین 

کارها در این خصوص باشد که نقل قول های ترجمه شده از 

منابع التین را نقل می کند.7 

می دانیم که کتاب طبقات ابن جلجل کهن ترین کتاب در اندلس 

در موضوع مورد بحث ماست؛ اما کاری که فؤاد سید انجام داد 

و در واقع کار ابن جلجل را تکمیل کرد، تحقیق وتصحیح کتابی 

در زمینۀ مشرق اسالمی بود. این کتاب تاریخ االطباء والفالسفة 

نام دارد و نوشتۀ اسحاق بن حنین )د. 298ق( است. او این کتاب 

را به عنوان ضمیمۀ طبقات ابن جلجل منتشر کرد. این اثر همان 

کتابی است که پس از آن هر کس قصد نوشتن تاریخ علم داشته، 

7. ابن جلجل، 1985: مقدمۀ مصحح.6. الطناحی، 2002: 74-75؛ فؤاد سید، 1996: 68.
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مرداد - آبان 13۹4

آن را مبنا قرار داده است؛ کسانی چون ابن ندیم و ِقفطی و 
َصیبِعه و َسجزی.8

ُ
ابن ابی ا

تحقیق و تصحیح کتاب طبقات فقهاء الیمن از ابن سمرۀ 

جعدی )د. 516ق( از دیگر کارهای اوست. این کتاب یکی از 

آثار علمی ارزشمندی است که او در جریان نخستین سفر 

خود به یمن در سال 1951م با خود آورد. این اثر از کهن ترین 

تألیفات موجود در این زمینه در یمن است. نویسنده در این 

کتاب، همۀ مطالب مربوط به علم تراجم از زمان فتح اسالمی 

در یمن تا عصر خویش را گردآوری کرده است. همین کتاب 

است که در آثار پس از خود در زمینۀ طبقات و تراجم به عنوان 

منبع اساسی مورد استفاده قرار گرفته است. فؤاد سید همچنین 

اقدام به تحقیق و تصحیح کتاب های دیگری نیز کرده است. 

از جملۀ این کتاب ها الوسیط فی تراجم أدباء شنقیط نوشتۀ 

احمدبن االمین الشنقیطی )د. 1331ق( و الِعبَر فی خبر من عبر 

اثر حافظ ذهبی )د. 748ق( است. کتاب دوم در واقع مختصری 

ووفیات  االسالم  تاریخ  بزرگ  دایرة المعارف   از  است 

المشاهیر واألعالم که فؤاد سید جزو های دوم و سوم آن را 

تحقیق و تصحیح کرد و در کویت در سال 1961م به چاپ 

رسانید. همچنین در این زمینه باید از تحقیق و تصحیح کتاب 

العقد الثمین فی تاریخ البلد االمین اثر تقی الدین فاسی )د. 

832ق( یاد کرد. این کتاب بزرگترین دایرة المعارف در زمینۀ 

تاریخ مکه است. کتابی مانند آنچه که خطیب بغدادی در 

تاریخ بغداد و ابن عساکر در تاریخ دمشق نگاشته اند. فاسی 

عالم آن پرداخته است. 
َ
در این دایرة المعارف به تاریخ مکه و ا

دیگر  و  شاعران  فقیهان،  عالمان،  شامل  اثر  این  در  عالم 
َ
ا

وآمد  رفت  مکه  به  یا  بودند  مکی  که  است  شخصیت هایی 

داشتند یا در آن سکونت گزیدند. فؤاد سید جزوهای دوم تا 

هفتم از این دایرةالمعارف را تحقیق و تصحیح کرد، اما مهلت 

ببرد. او همچنین در نظر  پایان  به  نیافت جزو هشتم آن را 

داشت ذیل العقد اثر ابن فهد فاسی شاگرد فاسی بزرگ را نیز 
تحقیق و تصحیح کند.9

آثار  و تصحیح  تحقیق  در جریان  فؤاد سید  که  روشی 

مربوط به میراث به کار می گرفت، چنین بود که ابتدا یکی از 

متونی را که عرصۀ کتاب در جهان عرب به انتشار آن نیاز 

داشت و خأل آن احساس می شد، برمی گزید  و سپس اقدام 

به جمع آوری همۀ نسخه های خطی موجود از آن می کرد و آنها 

را به ترتیب از نظر زمان نگارش، مورد مطالعه قرار می داد و 

 موارد ابهام آن را 
ّ
روند مقارنه و مقایسه و مستندسازی و حل

انجام می داد، همچنین به بررسی محتوای متن می پرداخت و 

برای آن نمایه سازی می کرد.  

فؤاد سید شیفتۀ کتاب بود و برای خود کتابخانه ای فراهم 

و  خطی  نسخه های  از  ارزشمندی  آثار  حاوی  که  کرد 

نسخه  به 3500  آن  تعداد  و  بود  کمیاب  چاپی  نسخه های 

می رسید. بعدها آثاری که مورد استفادۀ دو فرزندش أیمن و 

احمد بود، نگه داشته شد و بخشی از کتاب ها نیز به انستیتوی 
جهان در پاریس منتقل شد.10

نظرات دیگران دربارۀ فؤاد سيد

محمد عبدالجواد در کتابش به نام تقویم دارالعلوم می نویسند: 

بیش از ربع قرن پیش به دارالکتب مصر رفته بودم و دنبال 

یک موضوع در حوزۀ زبان می گشتم. بین کارکنان انتشارات 

با پسر جوانی بیست وچندساله آشنا شدم. مسئول انتشارات 

از آن جوان خواست تا مرا راهنمایی کند و اینگونه شد که 

من با شخصی مطلع و صاحب دانش در موضوع مورد نظر 

خود مواجه شدم. او ضمن پاسخگویی به سؤاالت بنده، 

مجموعه ای از منابع قابل رجوع دراین خصوص را نیز به 

 از توانایی او شگفت زده 
ً
من معرفی کرد به گونه ای که واقعا

کارکنان خود چند  میان  در  دارالکتب  کردم  آرزو  و  شدم 

جوان دیگر مثل این فرد داشته باشد تا مراجعه کنندگان  را 

به خوبی راهنمایی کنند؛ افرادی که من به آنها »فهرست های 

سخنگو« می گویم.

عبدالجواد در ادامه و پس از ذکر کتب وآثار فؤاد سید، می نویسد:

ـ  در تحقیق و تصحیح »ح« )منظور کتاب طبقات االطباء  فؤاد را 

ظاهر  بزرگ  علمای  همچون  که  می بینید  است(  ـ  والحکماء 

می شود، که به ریزترین نکات و حقیقت های تاریخی و سیره 

 اشراف دارد. او همچنین در زمینۀ موضوعات 
ً
و طبقات کامال

مورد نظر برای جست وجو در منابع، بسیار اطالعات گسترده 

و تسلط خوبی داشت و به درستی ابعاد صحت و استناد آن 

و  نام ها  تحقیق  و  لغوی  موضوعات  در  می یافت.  را 
مۀ مصحح، 143.

ّ
8. همان: مقد

10. العالونة، 2011م: 9.160. الطناحی، 2002: 78.
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این که  توانمندی شگفت انگیزی داشت؛  نیز  اصطالحات 

دربارۀ نام ها و اصطالحات علمی در زبان های دیگر، از زبان 

یونانی و التین گرفته تا زبان های فرانسوی و آلمانی و ترکی 

نکات  کدام  هر  دربارۀ  و  می گفت  سخن  اطمینان  با  و... 
ضعف و قوت را بیان می کرد.11

شیخ محمد زاهد کوثری در شب جمعه 20 رمضان 1374ق 

آخرین اجازۀ علمی ای که برای شاگردانش صادر می کرد را برای 

فؤاد سید صادر کرد و در متن اجازۀ خود آورد: 

ـ که  استاد فاضل و پژوهشگر بسیار آگاه، فؤاد سید عماره 

من  از  باشد  ـ  یاورش  و  یار  و  همراه  همواره  خداوند 

استجازه کرده است. در پاسخ به این درخواست و از آنجا 

که او نسبت به بسیاری از تألیفات بنده آگاهی و شناخت 

کافی دارد و حدیث مسلسل »الرحمة«12 نخستین حدیثی 

است که از من شنیده است، بر این اساس نقل از خود و 

در همۀ آنچه که خود می توانم روایت کنم یعنی حدیث، 

و  تاریخ  اصطالحات،  و  مفاهیم  اصول فقه،  فقه،  تفسیر، 
حکمت، و زبان عربی را به او اجازه می دهم.13

دکتر خالد فهمی مدیر اسبق دارالکتب المصریه و کارشناس 

فرهنگستان زبان عربی می گوید: 

این  بود.  امت  یک  به تنهایی  علیه  ـ  ـ  رحمة هللا  سید  فؤاد 

سخن دالیل بسیار دارد و اندکند کسانی که امروز از این 

و  قدر  بود،  امت  به  متعلق  عالمی  او  باشند.  آگاه  دالیل 

منزلت میراث امت را که حاصل تالش علمای بزرگ در 

او  می شناخت.  بود،  اسالمی  رویکرد  حاکمیت  دوران 

پژوهشگری با سبکی منحصربه فرد بود که سهم عمده ای از 

تربیت و تعلیمش درونی و خودجوش بود. او نابغه ای بود 

که مجموعه ای از استعدادها و مواهب در ابعاد مختلف را 

در خود جمع کرده بود. از جملۀ این ابعاد می توان به چند 

در  واقعی  پیشگامان  از  یکی  سید  فؤاد  کرد:  اشاره  مورد 

و  تحقیق  در  او  است.  نسخ خطی  فهرست نویسی  زمینۀ 

تصحیح آثار میراث معتزله و به ویژه میراث یمن کوشش های 

ستودنی ای نمود. در نسخه شناسی زبان عربی صاحب نظر 

فهرست  و  متون خطی  از  آموزش عکس برداری  در  بود. 

کردن آنها تخصص وافر داشت و چه بسیار جوانان مستعد 

و شریفی که به دست او در این زمینه ها پرورش یافته اند؛ 

پسرش  و  حلو  عبدالفتاح  طناحی،  محمود  چون  افرادی 

او  دستاوردهای  و  سید  فؤاد  کارنامۀ  به  وقتی  من  أیمن. 

می نگرم چیزی جز پشتکار، استواری، دقت و صحت در 
ضبط و عشق به نشر علم نمی یابم.14

درگذشت

از  سرشار  کارنامه ای  و  کرد  تالش  عمر  یک  سید  فؤاد 

این  گذاشت.  جا  به  بزرگ  دستاوردهای  و  موفقیت ها 

دستاوردها حاصل صرف دقیقه دقیقۀ عمر او در راه انجام 

کارهای علمی و بخشیدن و نشر آن بود. فؤاد سید سرانجام 

در روز یکشنبه دوم رمضان سال 1387 قمری )سوم دسامبر 

الهی  این فضیلت  و  وداع گفت  را  فانی  دار  میالدی(   1967

نصیب او شد که در ماه مبارک رحلت کند. مرگ او مصر و 

جهان عرب را از یک عالم بی همتا محروم کرد، عالمی که 

به  و  کرد  تالش  خطی  نسخه های  عرصۀ  در  سال  چهل 

تحقیق، تدریس، فهرست نویسی و نگارش کتاب پرداخت. 

با مرگ او تجربیات گرانسنگ و عظیمی از دست رفت. از 

جمله کارهایی که او در دست داشت و می خواست منتشر 

کند، تعدادی کتاب نفیس بود. از جملۀ این کتاب ها یکی 

نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق اثر ادریسی بود، که یکی 

از مراکز خاورشناسی در ایتالیا قصد چاپ این دایرة المعارف 

در زمینۀ جغرافیا را داشت و تحقیق و تصحیح بخش مربوط 

به یمن را به فؤاد سید واگذار کرده بود. فؤاد سید همچنین 

درنظر داشت به تحقیق و تصحیح کتاب طبقات المفسرین 

930 ق( بپردازد. این  نوشتۀ داودی از شاگردان سیوطی )د. 

کتاب نخستین بار از سوی دکتر علی محمد عمر در سال 

فضل  کتاب  همچنین  شد.  آراسته  طبع  زیور  به  1972م 

االعتزال وطبقات المعتزلة اثر قاضی عبدالجبار که جزء آثار 

نفیسی بود که از یمن به همراه خود آورده بود و قصد تحقیق 
و تصحیح و انتشار آن را داشت.15

11. عبدالجواد، 1959: 166-164.
12. حدیث نبوی: الراحمون یرحمهم الرحمن، إرحموا من فی األرض یرحمكم من 

فی السماء. مترجم
13. الکوثری، بی تا: 542.

14. نامۀ دریافتی نویسنده از دکتر خالد فهمی استاد زبان و ادبیات در دانشکدۀ 
ادبیات المنوفیۀ مصر.

15. الطناحی، 2002: 80.
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