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  تالمیذ رءوف عباس يعیدون اكتشاف تراثه

 

  عزة مغازي

الترجمة وضمت الندوة  الثاني مطلع األسبوع الماضي ندوة حول المؤرخ الكبیر الراحل رءوف عباس ودوره في أقام الصالون الثقافي للمركز القومي للترجمة في افتتاح موسمه
ً من تالمیذ العالم الراحل، وأدارھا د. عماد أبوغازي الذي تحدث» مترجماً  رءوف عباس«لمجلس األعلي للثقافة تحت عنوان التي أقیمت بمقر ا ً كبیرا في بداية الندوة حول  عددا

التاريخ المصري  یب في الفجوات المھمله فيالتاريخ ومدرسته الخاصة في الدراسات التاريخیة وسعت للتنق فضل د. رءوف عباس علي جیله واألجیال الالحقة من الباحثین في
ً عن سیر الحكام والملوك لیعید كتابة التاريخ المصري من خالل إلعادة اكتشافھا كما عرض د. أبوغازي لجھود د. رءوف عباس في االلتفات البسطاء كالعمال   إلي التاريخ بعیدا

أسس مدرسة في التاريخ  والتي تلتھا حول تاريخ الملكیات الزراعیة وكبار المالك، فضالً عن كونه قد» المصرية في تاريخ الطبقة العاملة«والفالحین، كما في رسالته األولي 
ة بالمجلس األعلي للثقاف أبناء جیله من تاريخ الحقبة العثمانیة وتحدث بعده د. شوقي جالل مقرر لجنة الترجمة العثماني وانتھج نقد الذات بشجاعة عندما حلل موقفه وموقف

ً عن العزلة األكاديمیة المثالیة لیصیر العالم الذي عرض لموقف د. رءوف عباس من الثقافة االجتماعیة والوعي ً للمثقف  بمشكالت المجتمع واالنخراط بعیدا الكبیر الراحل نموذجا
المثالیین دعم تطلعات السلطة لترسیخ  ام مجتمعه نحو التغییر لألفضل فیما يفضل مؤيدو العزلة األكاديمیة منالطريق أم الموسوعي الشامل الذي يتخذ من العلم منھجا لرسم

ً للجمود إلي بترجمتھا والدراسات التي اھتم بنقلھا  وتغییب المجتمع ومشیرا إلي أن اختیارات د. رءوف عباس في الكتب التي كان يقوم ھذا الفصل بین العالم والمجتمع ترسیخا
  تالمیذ العالم الراحل استعرض منھج د. عباس لھا عالقة بمشروعه الفكري الكبیر الباحث د. ناصر إبراھیم أحد» خاصة«وراءھا نظرة  العربیة لم تكن من قبیل الصدفة وإما كان

ً أمام الباحثین  شیف وزارتي الخارجیةالوثائق األمريكیة والبريطانیة للباحثین المصريین خاصة وأن أر في الترجمة خاصة فیما يتعلق باتاحة والداخلیة المصريتین مغلقتان تماما
» سیرة أبوطاقیة -تجار القاھرة«أثناء ترجمته لكتابھا  حنا عن الدقة الشديدة التي كان يتحراھا د. رءوف عباس عند الترجمة من واقع تعاونھا المصريین فیما تحدثت د. نیللي
 .الراحل من تالمیذ العالم واختتمت الندوة بمداخالت لعدد
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