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ا أربعین من أكثر طوال    :ملخص  تخصصھ من الرغم وعلى ، الثقافیة حیاتنا فى بارزة عالمة عباس وف رؤ الدكتور كان عامً
ا كان لكنھ المعاصر؛ مصر لتاریخ كأستاذ الدقیق ً ا أستاذ ً  حیث من أو ؛ والسیاسیة والفكریة الثقافیة اھتماماتھ حیث من سواء ، مختلف
 ، المؤرخین لمجتمع كبیرة خسارة تعد وفاتھ كانت وإذا الكلمة، تعنیھ ما بكل لألستاذ نموذجا عباس رؤوف كان فقد ؛ اإلنسانیة مواقفھ

 المصرى الثقافى المجتمع كان وإذا والثقافة؛ الفكر مجالى فى الكبار والبنائین المخلصین أبنائھا من واحداً  برحیلھ فقدت قد مصر لكن
 إعدادھا على قام وقد لھ، نشرھا رأت قد القومیة والوثائق الكتب دار لكن والمؤرخ؛ األكادیمي عباس رؤوف أعمال یعرف والعربى

ا. إبراھیم أحمد ناصر الدكتور وھو النابھین تالمیذه أحد ستھاودرا  العربي الفكر ذخائر من تعد ومقاالتھ وبحوثھ دراساتھ كانت ولمَّ
 نعمل أن بنا یجدر فإنھ المعاصرة، التاریخیة الكتابة مجال في نوعیة إضافة من تمثلھ ولِما ومتمیزة كبیرة قیمة من لھا لِما المعاصر

ا بالتاریخ والمھتمین القراء من ألجیال وإتاحتھ األصیل، والمعرفي الفكري لتراثا ھذا حفظ على  الباحثین من الشابة الكوادر وأیضً
ا منھا فصل كل یضم ، أساسیة فصول خمسة الكتاب یتضمن.  یدیھ على التتلمذ حظ لھم یكن لم الذین ً  الفصل ـ.  المقاالت من عدد
 وجوانب التاریخیة الكتابة أزمة عالجت ، مقاالت أربع على ویشتمل" مصر تاریخ وكتابة المنھج أزمة حول" یدور منھا األول

 أربع ویضم ، النظریة األطر في نقدیة قراءة..  مصر تاریخ كتابة یتناول الثاني الفصل ـ.  تجاوزھا وكیفیة ، فیھا المنھجي القصور
 جاء الثالث الفصل ـ.  المحكم النظري بالبناء االنبھار خطورة اموضحً  نظریة أطر إلى المستند التفسیر إشكالیة تناولت مقاالت
ا ً  الثابتة الحقائق من یعتبرھا كان آراء عن تخلیھ عباس رؤوف الدكتور فیھا سجل التي الفكریة والمراجعات القراءات لبعض متضمن

 المتعلقة المختلفة الوثائقیة المجموعات على مؤلفال أجراھا دراسات فیتناوالن ، والخامس الرابع األخیران الفصالن أما ـ.  والمؤكدة
 الوثائقیة المصادر ندرة من المتخصصون المؤرخون یعانیھ ولما العشرین، القرن من األول النصف في المعاصر مصر بتاریخ

 من المھمة الحقبة بھذه الخاصة المجموعات ھذه ونشر جمع في جھد من وسعھ أقصى عباس رؤوف/  الدكتور بذل لذلك وتشتتھا،
 فى وأخلص وطنھ، أحب عظیم ألستاذ حقیقى تعریف بمثابة تعد الرصینة البحوث ھذه فإن حال أیة على.  المصري المجتمع تاریخ
  حیاتھ من األخیر الرمق حتى رسالتھ أداء
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