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 العربي ولكل قارئ للعربیة في العالم تصدرھا وزارة اإلعالم بدولة الكویت للوطن 1958مجلة شھریة ثقافیة مصورة تأسست عام 

 

  جامعة: سیمنار الجامعة األمریكیة یحیي ذكرى المؤرخ رؤوف عباس

  2011یونیو 

   القاھرة -مصطفى عبدهللا 

 
 المؤرخ الراحل د. رؤوف عباس

عة األمریكیة بالقاھرة االجتماعیة بالجام أقام قسم الحضارات العربیة واإلسالمیة بكلیة اإلنسانیات والعلوم
 .«والعمال في تاریخ مصر في العصرین المتوسط والحدیث العمل«سیمنار التاریخ السنوي تحت عنوان 

فیھ العدید من الباحثین  )، وشارك2008 - 1939أحیا السیمنار ذكرى المؤرخ الراحل د. رؤوف عباس (
عن الراحل د. رؤوف عباس، والقس د.  اومنھم: د. عبدالعال الباقوري، ود. عاصم الدسوقي، وقد تحدث

القبطي بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي بالقاھرة، الذي  باسیلیوس صبحي، أمین وحدة البحث ونشر التراث
ا أن ھناك العدید من الدراسات تناولت المھن والحرف المرتبطة بإعداد»القبطي حرفة الناسخ«تناول  ً  ، موضح

اقالمخطوطات، وزخرفتھا ونسخ ّ والمُجلد والناسخ  ھا، حتى انتھاء العمل بھا وعرضھا للبیع، مثل مھنة الور
الدراسات من معلومات قیمة وفوائد علمیة  والمزخرف وغیرھا من المھن والحرف. وعلى الرغم مما قدمتھ ھذه

ا بال ال یستھان بھا، إال أنھا التزال لم تكشف كل ً ا وثیق ً ثقافة والفكر في مختلف أغوار ھذه المھنة المرتبطة ارتباط
 .العصور

الورق بشھادة بعض المؤرخین  وأوضح باسیلیوس كیف اشتھر األقباط بالمھارة في مجال النساخة وصناعة
م)، الذي شھد بذلك في كتابھ  892ھـ /  279 العرب، مثل: أحمد بن یحیى بن جابر البالذري (توفي سنة

ھـ) الذي وصف الورق الفرعوني،  385الندیم (توفي سنة  ابن ، وأبو الفرج محمد بن اسحق»فتوح البلدان«
 .وشھد لھ وغیرھما

حاد، كما كانت ھناك أقالم ذات  وأشار إلى أن النساخین كتبوا على ورق البردي بأقالم مصنوعة من قصب
خام المخلوط بالماء ا رؤوس معدنیة، واستخدموا السّ ً  .حبر

العصر العباسي، كما شھد بذلك  وراق البردي حتى أوائلوذكر أن مصر كانت المصدر الوحید للقراطیس وأ
 .البردي كانت مصدر رزق للمصریین بعض المؤرخین العرب، وأوضح أن تجارة القراطیس وأوراق

كان بحث » العشرین تدریب العمال والمدارس الصناعیة في مصر في النصف األول من القرن«وحول 
المدارس الصناعیة أوائل القرن العشرین، ثم  یة تاریخیة حول نشأةالفرنسیة أنالورا توریانو، التي قدمت خلف

 .مصر والتعلیم الصناعي تطرقت إلى العالقة بین التطور الصناعي في
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الكتابیة على اآلثار االسالمیة بالوجھ  فیما تناولت د.ھبة الطودي، التي مثلت جامعة إدنبره الحرفیین والنقوش
الكتابیة على العمارة اإلسالمیة بالقاھرة، زخرت نقوش المباني  البحري، موضحة أنھ على العكس من النقوش

 وقد قام المرحوم حسن عبدالوھاب بتعدید مجموعة من توقیعات .بأسماء حرفیي البناء في باقي أقالیم مصر
ومنذ ذلك الوقت  ،«توقیعات الصناع على آثار مصر اإلسالمیة«م في بحثھ ھؤالء الحرفیین وتتبع تراجمھ

صروح حضارتنا الحدیثة، وفیھا نجد  اھتمت بحوث عدة بذكر ھؤالء البنائین والحرفیین الذین أسھموا في صنع
 .بالقاھرة استنتاجات حول كثرة توقیعات صناع األقالیم مقارنة

بالحاكم في العاصمة، ومن ھنا  الحرفي بطبیعة المنشأة ذات الصلة وربما یرجع ھذا إلى صعوبة اقتران اسم
یجب دراستھ إلى جانب المصادر األخرى، ألنھا تبقى  تأتي أھمیة النقوش الكتابیة باألقالیم كمصدر تاریخي

ا لھؤالء الحرفیین یتكلمون ً  .فیھ عن أنفسھم وعالقاتھم من خالل التوقیعات واأللقاب واألدعیة خطاب

االجتماعیة للعمل في مصر في العصور  القیمة«جامعة األمریكیة بالقاھرة قدم محمد مصلوح ورقة حول ومن ال
الحالة االجتماعیة للعمال عبر النصوص األدبیة التي  ، وفیھا درس»الوسطى من خالل المصادر األدبیة

 .والعثمانیین لمصر استلھمت فترة حكم الممالیك

السوق في نھایة العصر المملوكي  لجامعة األمریكیة بالقاھرة الحتجاجاتوتعرضت د. أمینة البنداري من ا
 .الطبقة العمالیة بین األحزاب السیاسیة والدولیة تتبع یوسف محمد وعالقتھ باألزمات االقتصادیة، بینما

ا أعطتنا »والثورة في مصر العمال«فیما كانت ورقة محمد واكد، الممثل لجامعة أمستردام، عن  ً د.إیمان ، وأخیر
ا«في  یحیى، األستاذة بجامعة قناة السویس، قراءة ً  .«كیف یكتب العمال تاریخھم: طھ سعد عثمان نموذج

العمل األكادیمي وتدرج فیھ حتى  بقي أن نقول إن المحتفى بھ الراحل د. رؤوف عباس بدأ حیاتھ العملیة في
ى رئاسة قسم التاریخ بجامعتھ من م، وتول1981 دیسمبر 30حصل على درجة أستاذ التاریخ الحدیث في 

ً للدراسات1988إلى  1982  .1999إلى  1996العلیا والبحوث بالكلیة من  ، وعمل وكیال

العربیة المتحدة، السربون، كییل،  شغل د. رؤوف عباس منصب أستاذ زائر بجامعات: طوكیو، قطر، اإلمارات
جورجیا، والجامعة األمریكیة بالقاھرة. وھو وستانفورد، و وإسن ، وھامبورج، وفرایبورج، وكالیفورنیا،

االجتماعي، تولى من خاللھا تكوین جیل من الباحثین في تاریخ مصر االجتماعي  صاحب مدرسة في التاریخ
األمریكیة، ولھ  تكوین بعض الباحثین في ھذا المجال في الیابان، وألمانیا، وفرنسا، والوالیات المتحدة وساھم في

  .الكثیر من األعمال المتمیزة إلى اللغة العربیة ت باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، كما قام بترجمةالعدید من المؤلفا
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