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د. علـــي حــــداد

د. عادل تقي عبد البلداوي

)1(
             ولكن ذلك مل يدم عندي طوياًل، فحني 
�إجناز  على  �لثمانينات،  منت�صف  ـ  ��صتغلت 
يف  �لرت�ث  )�أثر  �ملو�صومة  للماج�صتري  ر�صالتي 
يف  �لتد�خل  ذلك  تبدد  �حلديث(  �لعر�قي  �ل�صعر 
�إبر�هيم(  )نبيلة  �لدكتورة  فالأ�صتاذة  �مل�صمى، 
�لكتابي  �لغالب من جهدها  م�صرية. وقد كر�صت 
يف  �ملختلفة،  وفنونه  �ل�صعبي  �لرت�ث  جمال  يف 
�لعر�قية  لالأ�صتاذة  �لعلمي  �جلهد  �جته  حني 
)�لرت�ث  جمالت  حيث  �إىل  �ملنعم(  عبد  )نبيلة 
من  لها  وماتو�فر  وتاريخه  باآفاقه  �لعربي( 
�لتي  و�لعلوم  �ملعارف  خمتلف  يف  خمطوطاته 
يف  وحتققها  منجزها  وتتق�صى  تدر�صها  ر�حت 
ذلك  قيم  �إىل  �ملنتمية  و�لقر�ءة  �لتاأمل  من  ف�صاء 

�لرت�ث ومنجزه �لعلمي و�حل�صاري. 
وهكذ� تيقنت �أين �إز�ء �أ�صتاذتني جليلتني، حم�صا 
�ملعرفة و�لثقافة و�لبحث �لعلمي �لعربي ما يعد 
لكليهما ر�صيدً� جديرً� بالإعجاب و�لثناء، وتاأكيد 
حني  �لعربية  للمر�أة  و�ملعرفية  �لثقافية  �ملقدرة 
على  �ملوؤ�ص�س  للح�صور  حقيقية  فر�س  لها  تتاح 
يتاأكد�ن  جمتهد،  ود�أب  ح�صيفة،  ذهنية  مدركات 
من خالل ��صتغالها يف �حلقل �لبحثي �لأكادميي 

�جلاد و�لر�صني.
و�صاءت �أقد�ري ـ حني عدت �إىل �لعمل يف جامعة 
ـ  �صنة  ع�صرة  �أربع  غربة  بعد  عام2009م،  بغد�د 
�لعلمي  �لرت�ث  �إحياء  تعييني يف مركز  يعاد  �أن 
�لعربي باجلامعة ذ�تها، هذ� �ملركز �لعريق �لذي 
مدة  رئي�صته  �ملنعم(  عبد  )نبيلة  �لأ�صتاذة  كانت 
ـ حني جئته كانت  قاربت �لع�صرين عامًا. ولكنها 
قد �أحيلت على �لتقاعد يف تلك �ل�صنة، لأ�صغل �أنا 
درجة �لأ�صتاذية �لتي كانت لها. حينها ظننت �أين 
�ألتقي تلك �لأ�صتاذة �لتي ماجرى ذكرها على  لن 
ل�صان �أحدهم حتى قرنه بالإ�صادة و�لذكر �لطيب 

و�لتغني ب�صجاياها �لنبيلة كا�صمها.
عادت  فقد  �لظن  من  �أكرب  كانت  حظوظي  ولكن 
�لرت�ث  �إحياء  مركز  يف  للعمل  نبيلة  �لأ�صتاذة 
وزمالء  ـ  لأ�صاركها  متمر�س(،  )�أ�صتاذ  ب�صفة 
غرف  من  و�حدة  غرفة  يف  �جللو�س  ـ  �آخرين 
هذه  ـ  بيانًا  عيانًا  ـ  �أتعرف  �أن  يل  فتهياأ  �ملركز، 

وحيوية  وطيبة  �إن�صانية  �ملتدفقة  �لأ�صتاذة 
ومثابرة معرفية لنظري لها.

 
)2(

        ت�صكلت �صخ�صية �لأ�صتاذة )نبيلة عبد �ملنعم( 
طويلة،  ومعرفية  �إن�صانية  م�صرية  عرب  �لعلمية 
تر�كمت  �أن  لها  كان  مبكرة،  مر�حل  منذ  بد�أت 
يف  ومتميز  خا�س  ثقايف  بناء  يف  خمرجاتها 

كثري من جو�نبه. 
متعدد  مثقف  �أب  كنف  يف  لن�صاأتها  كان  لقد 
مكتبة  على  بيته  يتو�فر  ـ  �ملعرفية  �لهتمامات 
كان  �لذي  �لثقايف  جمل�صه  وله  بالتنوع،  عامرة 
مثقفي  من  كبري  عدد  مع  خالله  من  يتو��صل 
ع�صره و�أدبائه ـ ما هياأ �صخ�صيتها للتلقي �لد�ئب 
و�لطالع �ملبكر، رغبة يف فهم هذ� �جلو �لثقايف 
و�لتو��صل مع ك�صوفاته. متاهى ذلك ماكانت عليه 
�صخ�صيتها من نباهة عالية وجدية، ونزوع مبكر 
نحو تاأكيد �ل�صخ�صية من خالل تثقيفها مبختلف 
�إليها  تناهت  �لذي طاملا  �لثقايف  �لنتاج  جمالت 
�أمثلته �لتي يتو�فر عليها جمل�س �أبيها ومكتبته.

تتعزز  �أن  نبيلة  �لأ�صتاذة  ل�صخ�صية  تهياأ  ورمبا 
مبكر  وقت  يف  بذ�تها  �إح�صا�صها  ويتعمق 
�أخوتها  بني  �لكربى  �لبنت  كونها  حياتها  من 
تعاي�صه من وقائع،  �أن  لها  ماقدر  ثم  و�أخو�تها.  
ـ وقيام �لأم  �آو�خر �خلم�صينات  ـ  بعد وفاة �لأب 
�حلال  وهو  وتن�صئتهم،  �أبنائها  برتبية  بعده 
�لذي ل�صك يف �أنه عمق لدى تلك �لبنت �ملجتهدة 
تدرك  �أن  كلها  در��صتها  مر�حل  يف  و�ملتفوقة 
�أن  لها  ميكن  �لتي  �ملر�أة  لدى  �لكامنة  �لطاقات 
�أقد�رها على حمك  تتفجر معطاءة  حني ت�صعها 
�ملعاي�صة �حلقيقية لأد�ء ماعليها من م�صوؤوليات 

�إجتماعية وتربوية.  
لقد تر�صخت تلك �لرغبة يف تاأكيد �ل�صخ�صية على 
نحو كبري لدى �لأ�صتاذة نبيلة، و�أمدتها باأر�صدة 
م�صافة من قوة �ل�صخ�صية وقدرتها على مو�جهة 
بال�صد  جتيء  ما  كثريً�  �لتي  و�لأقد�ر  �لظروف 
ما  �أكرث  وما  و�لرغبات،  و�لأماين  �لطماح  من 
�صو�ء  �لنبيلة،  �لأ�صتاذة  هذه  حياة  يف  منها  مّر 
�لنزوع  �أو على م�صتوى  �لإن�صاين  �ل�صعيد  على 

�لعلمي وتوجهاتها فيه.
�ملبكرة  �ملعرفية  �لأرها�صات  من  و�حدة  ولعل 
منطلقاتها  وخ�صو�صية  وعيها  لتاأكيد  عندها 
�أن  ـ  �ل�صتينات  منت�صف  ـ  �ختارت  �أنها  �لفكرية، 
)ن�صاأة  عن  للماج�صتري  ر�صالتها  مو�صوع  يكون 
كثري  يكن  ملتب�س مل  �لمامية( يف وقت  �ل�صيعة 
يخو�صو�  �أن  ليجروؤ�  �لأكادمييني  �لباحثني  من 
متناولها  ت�صع  �لتي  �ملو�صوعات  هذه  مثل  يف 

وذلك  و�حلجب،  و�ل�صك  �لر�صد  من  عني  حتت 
كان  حني  لحقًا،  ثمنه  نبيلة  �لأ�صتاذة  مادفعت 
قو�ئم  ـ من  مرة  لأكرث من  ـ  �صطبه  ��صمها يجري 
لكنها  حينذ�ك.  �لدكتور�ه  در��صة  يف  �ملقبولني 
عالية  باأريحية  �ملمار�صات  تلك  تو�جه  بقيت 
و�لتحدي  �لتجلد  من  وكثري  نف�س،  و�صماحة 
�لذي  �ملعريف  �مل�صو�ر  مو��صلة  على  و�لإ�صر�ر 
�نتدبت وجودها له، لتو��صل در��صاتها و�إنتاجها 
�لعلمي �لرث وبحوثها �لتي بلغت مقد�رً�  وعمقًا 
جعلها  �لذي  وذلك  و�لتبجيل،  �لإعجاب  يثري�ن 
بوقت  �لأكادميية  �ملر�تب  �أعلى  بنيل  جديرة 

قيا�صي و��صتحقاق متميز.
   

)3(
        تهياأ لالأ�صتاذة )نبيلة عبد �ملنعم( �أن تتلقى 
علم �لتاريخ وكذلك علم حتقيق �ملخطوطات على 
�لكبار  �لعر�قيني  �لأ�صاتذة  من  نخبة طيبة  �أيدي 
�لتاريخي  �لدر�س  تر�صيخ  يف  �أ�صهمو�  �لذين 
�صمات  بروز  يف  جهودهم  و�أره�صت  و�لرت�ثي، 
�لتق�صي  من  �ملجال  هذ�  يف  عر�قية  مدر�صة 
�لأ�صاتذة  هوؤلء  �أبرز  ومن  �لر�صني.  �ملنهجي 
�أجنزت  �لذي  �لدوري(  �لعزيز  )عبد  �لدكتور   :
حتت �إ�صر�فه ر�صالتها للماج�صتري. و�لدكتور عبد 
�لرز�ق حمي �لدين، و�لأ�صتاذ طه باقر، و�لدكتور 

�لرحيم،  ح�صن  �حمد  و�لدكتور  �ل�صامر،  في�صل 
ح�صني  و�لدكتور  �لعلي،  �أحمد  و�لدكتور�صالح 
و�صو�هم  �أمني،  ح�صني  و�لدكتور  حمفوظ،  علي 
تعاي�س  �أن  لها  �أتيح  �لذين  �لأ�صاتذة  من   �لكثري 
�لتاريخ  )يف  �لبارزة  �لعلمية  �إجناز�تهم  مر�حل 
تتد�خل  �للذ�ن  �ملجالن  وهما  �لرت�ث(  وحتقيق 
�آفاق ت�صكلهما يف �لدللة على ماكان لالأ�صالف يف 
ع�صورهم �ملا�صية من وقائع و�أحد�ث، ومنجز�ت 

علمية وح�صارية.
تاأثريها  �لكبار  �لأ�صاتذة  �أولئك  جلهود  كان  لقد   
يف تيقن �لباحثة �لو�عدة ـ حينذ�ك ـ من وجهتها 
�لعلمية �لتي تخريتها. و�إذ ز�ملت معظمهم لحقًا، 
فقد �أ�صبحت مفعمة بالرغبة �أن جتاري �صنيعهم 
مبتحقق معريف ت�صيفه بد�أبها، وم�صاعيها �جلادة 
يف در��صة �لرت�ث و�لبحث عن مكتنز�ته �لتي مل 
تنل كفاية قر�ئية �أو مكانة تعريفية تليق بها، �أو 
ظلت يف طيات �لإهمال و�لتغييب. وهو مابذلت 
�لأ�صتاذة نبيلة جهد� يف �لتو�فر عليه وحتقيقه، 
على  للح�صول  �لدوؤوب  �مل�صعى   : �إليه  وعدتها 
�لأعباء  �أكرب عدد من ن�صخ خمطوطاته، وحتمل 
يف  �جلهد  �أق�صى  وبذل  ذلك.  على  ترتتب  �لتي 

قر�ءته وحتقيقه.
�لتي  �لطيبة  نبيلة   �لأ�صتاذة  �أقد�ر  من  وكان 
يف  لالأ�صتغال  وجهتها  وعمقت  وعيها  ر�صخت 
�حلقل �لرت�ثي �أنها عينت يف عام 1963م �أمينة 
�لذي  �لإ�صالمية(  �لدر��صات  )معهد  يف  مكتبة 
فيها مدة  �لآد�ب، وبقيت  كلية  �إىل  �صي�صم لحقًا 
�صت �صنو�ت. وهذه �ملكتبةـ  طبقًا ل�صهادة �لباحثة 
و�أغزرها  �لعر�ق  يف  �ملكتبات  �ف�صل  من  كانت  ـ 
�لآلف  ع�صر�ت  ثناياها  يف  �صمت  �ذ  حمتوى، 
و�ملرتجمة. �لعربية  و�لكتب  �ملخطوطات  من 
وقد �فادها هذ� �لعمل يف تلك �ملكتبة �إذ وفرت لها 
�لتي  وباملخطوطات  و�ملر�جع،  بامل�صادر  معرفة 

عملت على �لعناية بها وفهر�صتها.
         لقد تاأكد يف تخرّيها �لوجهة �لعلمية �لتي 
��صتغلت عليها، وو��صلتها خالل �أكرث من ن�صف 
�لبحث  باأهمية  �لر��صخ  يقينها  ـ  تز�ل  وما  ـ  قرن 
�جلاد �ملكر�س للدر�س �لتاريخي، وتق�صي �لرت�ث 
�لدر�س  من  �لوجهة  وهي  نفائ�صه.  وحتقيق 

�لذكورية(  تكون)�لهيمنة  تكاد  �لتي  �لأكادميي 
ى�هننا  يف  جند  لنكاد  فنحن  مطلقة،  عليها 
وحمققه  موؤرخة  �أنها  �إليها  �أ�صري  من  �لثقايف 
تهياأ  �لتي  �لنتاج  وغز�رة  و�لد�أب  �ملقدرة  بذ�ت 

لالأ�صتاذة نبيلة عبد �ملنعم �أن تكون عليها. 
        )4(

         مل يكن �لدر�س �لتاريخي بوجهته �لتقليدية ـ 
�لتي تن�صغل مبر�جعة �لوقائع �ملا�صية و�أخبارها، 
من خالل تبويبها، و��صتعادة ماقيل عنها ـ هو ما 
��صتغلت عليه �لأ�صتاذة )نبيلة عبد �ملنعم(. مثلما 
مل يكن حتقيق �لن�س �لرت�ثي ملجرد �أنه قدمي، �أو 
لأنه مما جتده بني يديها متو�فرً� هو ما حم�صتها 
من  رحبة  م�صاحة  ل�صخ�صيتها  كان  لقد  عنايتها. 
�لتاأمل �حل�صيف و�لوعي �ملتمكن من تخرّي وجهة 
خا�صة يف �ملجالني، ليتمثل ذلك يف �لعمل على ما 
تو�فر� عليه من �جناز�ت ذ�ت �صمات �جتماعية 
�إليه،  تنتمي  �لذي  �لع�صر  على  د�لة  وح�صارية 
بقيمه وممار�صات �أهله و�ملنجز �حل�صاري �ملادي 

�لذي خلفوه.
           من خالل هذه �لروؤية �حل�صيفة توجهت 
در��صاتها  يف  ـ  �ملنعم(  عبد  )نبيلة  �لأ�صتاذة 
نحو  �ملخطوطات  حتقيق  ويف  �لتاريخية، 
ر�صمت  �لتي  و�لجتماعية  �لعلمية  �جلو�نب 
�لعربية  �حل�صارة  ملتحقق  �لبارز  �مل�صهد 
عن  در��صاتها  يف  ذلك  �أكان  �صو�ء  �لإ�صالمية، 
�ملت�صع  �ن�صغالها  يف  �أم  �لإ�صالمية،  �ملدن  تاريخ 
�لعلوم  حقول  يف  �لعلمي  �ملتحقق  باإبر�ز 
�ل�صرفة ـ من طب و�صيدلة وكيمياء وفلك، وعلم 
�ملعارف  �أويف  ـ  وبيئة  وطبيعة  وحيو�ن  نبات 
و�ملمار�صات �ملتعلقة بتف�صيالت �حلياة �لإن�صانية 
�ل�صلوك  و�آد�ب  �لعي�س  �أمناط  يف  ومظاهرها 
و�لتعامل وو�صائل �لكتابة وطر�ئق �لتعليم، وكل 
�لف�صاء �حل�صاري  ي�صخ�س يف  �أن  �صاأنه  من  ما 
تعامالته  يف  �لأزمنة  تلك  لإن�صان  حتقق  �لذي 
�أن  وم�صربة  وماأكله  و�صكنه  وبيئته  �ليومية 

ينتجه ويوطد وجوده �لإن�صاين عليه.
�ل�صتعادة  من  �لوجهة  هذه  �صغلت  لقد          
و�لتد�ر�س وجتلية قيم �ملا�صي �حل�صاري معظم 
�ملنعم( من كتب  �لأ�صتاذة )نبيلة عبد  �أجنزته  ما 
و�أبحاث ودر��صات، �أكدت فيها ح�صورها �لعلمي 
�لر�صني  �ملنهجي  ملنجزها  ور�صخت  �لالفت، 
م�صاحة من �لإدلل �لتي ت�صخ�س فيه ��صمًا مهمًا 
يف م�صاحة �لدر�س �لتاريخي و�لرت�ثي يف حديه 

�لعر�قي و�لعربي.
      ويف كل تلك �ملجالت �لتي كر�صت لها جهودها 
�صفرها  على  يطلع  ملن  ميكن  �لتي  �خل�صيبة 
كانت  فاإنها  عندها،  يقف  �أن  �لطويل  �لبحثي 
�بتنت  �لذي  �لر�صني  �لعلمي  يقينها  من  تنطلق 
�حلر�س  يف  متثلت  �أ�صيلة  منهجية  �صمات  له 
�لذي ليجارى على �لتق�صي و�لر�صد، و�لذهنية 
�حلا�صرة ل�صتعادة �لوقائع و�لأفكار وتبويبها، 
كله  ذلك  ت�صاوق  وقيمها.  دللتها  و��صتنطاق 
�أ�صلوبية  خ�صائ�س  ��صتكناه  يف  متمكنة  مقدرة 
نبيلة  �لأ�صتاذة  �أر�صت  �لذي  �لأدبي  �لبعد  توؤكد 
�لعلمي  ومنجزها  �صخ�صيتها  يف  �لبّينة  ح�صته 

و�لثقايف �خلالق.

    كان يل �ل�صرف �ن �أكون �أحد طلبة �ل�صتاذة �لفا�صلة نبيلة عبد �ملنعم د�ود، حيث در�صتني 
عام 1983 يف �ملرحلة �لثانية يف ق�صم �لتاريخ/ كلية �لرتبية/ جامعة بغد�د، كنا نت�صوق 
�ىل حما�صر�تها لي�س من خالل ��صلوبها �لعلمي �ملمتع فح�صب، بل من خالل �طالقة وجهها 
�لفا�صلة  �لر�ئعة و�ملربية  �نها �لن�صانة  �ليها  وب�صا�صته، ولطف حديثها ورقته، كنا ننظر 

و�ل�صتاذة �ملثالية، فهي حتمل كل �ملعاين �لرفيعة خلقًا وعلمًا.
   ف�صاًل عن ذلك، عندما كنا نح�صر مناق�صاتها �لعلمية لالطاريح و�لر�صائل �جلامعية، كنا 
دون  للمو�صوع  �لفاح�صة  �لقر�ءة  على  �لد�لة  �لعلمية  ودقتها  �لطرح،  يف  بجر�أتها  ننبهر 

�لتالعب باللفاظ و�لقو�ل.
    �ما �د�رتها �جلامعية للمر�كز �لعلمية،فقد كانت �د�رة مثالية وبارعة ومبدعة، ون�صهد عليها 
نحن طلبتها، باأن ��صتاذتنا كانت وماز�لت مثاًل يحتذى به يف �لعفة و�لنز�هة و�لخال�س 
و�صيادي  و�لو�صوليني  و�لدجالني  و�ملنافقني  �جلهلة  حفيظة  �أثار  �لذي  �لمر  �لعمل،  يف 
�ملنا�صب وقنا�صي �لكر��صي �صدها، حيث �تهموها بتهم ما �نزل �لله بها من �صلطان، كان 
�خطرها تهمة �لطائفية، �ل �ن ��صتاذتنا مل تهتز �مام هذه �لتهم �بدً�، بل و��صلت م�صريتها 
باملوؤلفات  ز�خرً�  علميًا  تر�ثًا  �نتجت  حتى  �لعلمي  و�لبد�ع  �لنتاج  من  مبزيد  �لعلمية 

�لر�صينة �لتي لميكن لي باحث يف حقلي �لتاريخ و�لرت�ث �ل�صالمي �ن يتجاوزه.
نبيلة يف كل  �ملنعم �صتبقى  نبيلة عبد  ��صتاذتنا  �ن  يقال،  �ن  �قول و�حلق لبد      �خريً�، 
�صئ، نبيلة �خللق و�لعلم و�لقيم �لوطنية �ل�صادقة، لذ� نطالب با�صر�ر كبري �ن تكون �أحد 
�ع�صاء �ملجمع �لعلمي �لعر�قي، فهي خري من متثل ر�صالة �ملجمع �لنبيلة، هذ� �ذ� ما �ر�د 
��صحاب �لقر�ر �ن يكون �ملجمع �لعلمي �لعر�قي ميد�نًا علميًا ي�صم يف رحابه �روع �لنا�س 
يف  �لله  �طال  د�ود  �ملنعم  عبد  نبيلة  حقًا  �لنبيلة  ��صتاذتنا  �مثال  من  وعلمًا  خلقًا  و�نبلهم 

عمرها و�بقاها ذخرً� لنا جميعًا نحن طلبتها وحمبيها �ل�صادقني.

لألستاذة  المنهجي  المشغل 
)نبيلة عبد المنعم داود(

تأمالت في القيم والمنجز

 طاملا تردد ذكر األستاذة )نبيلة عبد املنعم( أمامي واختلط 

االسم عندي ـ كام عند آخرين سواي ـ باسم أستاذة قديرة 

أخرى هي )نبيلة إبراهيم( حتى كان الظن غري املتوثق أحيانًا 

يذهب إىل أنهام شخصية واحدة، السيام أن كليهام أستاذة 

اشتغلت  وكليهام  العطاء.  وفرية  الجضور  بارزة  جامعية 

مختلفني  ومبجالني  متباعدتني  بوجهتني  وإن  الرتاث،  عىل 

من ذلك الرتاث.

نبيلة عبد المنعم 
داوود خير مثال 

للقيم النبيلة
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 د. عماد عبد السالم رؤوف 

زين احمد البرزنجي النقشبندي

فالنها  بالتفرد  �صخ�صيتها  و�صفت  قد  كنت  و�ذ� 
طيبة  �صفات  جتتمع  �ن  �لنادر  فمن  حقًا  كذلك 
فيها، و�هم  �ن�صان و�حد كما �جتمعت  عديدة يف 
تلك �ل�صفات يف تقديري هو �ل�صرب، �ل�صرب �لذي 
جمال  يف  نف�صه  عن  يعرب  ل  و�لذي  له  لحدود 
�لتحقيق  جمال  يف  �جدها  فكنت  فح�صب،  و�حد 
بالغة  �صخمة  كتب  وحتقيق  ن�صخ  على  ت�صرب 
�لوعرة يف خطها ولفظها و�صبطها وقد ي�صتغرق 
عملها يف كتاب و�حد �صنو�ت عدة تتبع رو�ية هنا 
وتقابل لفظَا هناك لتعرف ملال ول يدركها �لكلل 
مهما بذلت من تعب وجهد ومن ناحية �خرى وهي 
�لنا�س،  على  بال�صرب  حتليها  ت�صوري  يف  �لهم 
ل  �لذي  �لذى  من  �لكثري  بع�صهم  من  لقيت  فلقد 
م�صدر له �ل �حل�صد على �لنجاح، فلم تكن تو�جه 
و�منا  به،  يقابلونها  مبا  �لنا�س  من  �لنفر  �ولئك 
رمبا  بل  نحوها،  وم�صاعرهم  نياتهم  بتجاهل 
و�جهتهم مبو�قف نبيلة غري متوقعه، عماًل بالقول 

�ملاثور )عذب ح�صادك بالح�صان �ليهم(.
�ل�صاءه  حاول  �لنفو�س  �صعاف  بع�س  �ن  و�ذكر 
�ثارة  �ىل  �ل  ذلك  يوؤدي  يكن  فلم  مرة،  غري  �ليها 
�صفقتها عليهم، ل كرهها لهم، و�كاد �جزم  بان قلب 
هذه �لن�صانة مل يعرف �حلقد �ليه �صبياًل قط ومن 
تلك �ل�صفات �ي�صا �لرغبة يف �تقان كل ما تقوم به 
من علم وعمل، فمع �نها عرفت بالت�صامح �ل �نها مل 
تكن مت�صاهلة يف �ي عمل �لزمت نف�صها به فكنت 
طويلة  �صاعات  �لو�حدة  �لكلمة  عند  تقف  �جدها 
و�يامًا متتالية تتبعها، وتتحق منها وتقابلها على 
دومنا  و�ملطبوعة،  �ملخطوطة  �لن�صو�س  خمتلف 
كلل وكانها ل هم لها غريها، حتى �ذ� فرغت منها 
متابعه  �ىل  نف�صيهما  و�جلهد  بالوقت  �ن�صرفت 
�صعيدة  �جدها  كنت  وكم  وحتقيقة،  �خر  �لن�س 
كلما �متت عماًل من هذ� �لنوع �لذي مل يكن يدركة 
كان  �لعملية  �لباحثني ويف حياتهم  �لقليل من  �ل 
وهذ�  �صعارها  �قول  ول  �صلوكها  �لتقان  طلب 
�لتقان هو �لذي ترك �ثاره �يجابًا على م�صيالتها 

للتاريخ �ل�صالمي يف جامعة بغد�د ويف  ��صتاذه 
ورئي�صة  �لعليا،  للدر��صات  �لعربي  �لتاريه  معهد 
ملركز �حياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، فلم تكن تهمل 
وقتها  من  تعطية  و�منا  فيه  تت�صاهل  �و  و�جبًا 
ما  كثريً�  �نها  و�ذكر  كاماًل،  ي�صتحقه  ما  وجهدها 
كلفت برئا�صة �للجان �لمتحانية يف ق�صم �لتاريخ 
بكلية �لرتبية �لذي كانت تعمل فيه، فكنت �جدها 
�ل�صيف  �يام  يف  �لنهار  من  �لكرب  �ل�صطر  ت�صغل 
�حلارة تدقق �لدرجات وتقابل �لبيانات وتدونها 
حتقق  وكانها  �لنتائج  وتذيع  �ل�صجالت  يف 
خمطوطة نادرة باجلهد و�لتقان نف�صه ول �تذكر 
مقطبة  حتى  �و  منزعجه  �و  غ�صبى  وجدتها  �ين 
وهي توؤدي ما كلفت به عمل م�صن، لن �لبت�صامة 
�لتو��صع  �ي�صًا  ذلك  ومن  نادرً�  �ل  تفارقها  مل 
�لعجيب �لذي حتلت به فال �ذكر �نها ن�صيت لنف�صها 
�صيئا فعلته و�منا كانت تن�صبة �ىل �ملوؤ�ص�صة �لتي 
هي ع�صو فيها �و �لتي ر��صتها، وهي �صفه نادرة 
بني �ملديرين و�لروؤ�صاء و�نا �علم علم �ليقني �نها 
بها  قام  �لتي  �ملهمة  �لفعاليات  من  �لكثري  ور�ء 
�ملركز �لعلمي �لذي ر��صته ولكني مل ��صمعها يوما 
وحي  من  كانت  �لناجحة  �لفعالية  هذه  بان  تقول 
�فكارها هي �و �نها هي �لتي �صعت �ىل �جناحها 
وفعلت �مل�صتحيل لكن تبلغ ما بلغت من م�صتويات 
تلك  بان  توؤكد  وهي  ��صمعها  كنت  و�منا  �لنجاح، 
�لعربي  �لعلمي  �لرت�ث  �حياء  ملركز  هي  �لفعالية 
بل  وكفى  �لتعليم  لوز�رة  �و  بغد�د  جلامعة  �و 
��صمها  فيه  تخفي  جعلها  حدً�  منها  �لتو��صع  بلغ 
عمدً� عن عدد من �لعمال �لكبرية �لتي �جنزت يف 
حياتها، و�نا �علم ويعلم �خرون �نها طاملا قدمت 
حمققني  �و  لباحثني  �صان  ذ�ت  علمية  م�صاعد�ت 
فلم تكن تطالب باي حق �دبي من �صكر �و ��صارة 
�ثر  وقد  ج�صيم  عون  من  تقدمة  كانت  ما  مقابل 
هذ� �لتو��صع يف عالقتها مبروؤو�صيها وبطالبها، 
تاثريً� بليغًا فلم �كن ��صمعها تتحدث �ىل �ي منهم 
�ل بهدوء ومودة ولني، وكانها تتحدث �ىل �خوة 

تتغا�صى عن هفو�تهم  كانت  كم  بل  لها و�خو�ت، 
�ي  بناء دومنا  و�ر�صاد  بن�صح  مكتفية  �لعمل  يف 
ملمح لتعنيف �و تقريع، وقد ر�يتها ور�ها �خرون 
وهي تظهر يف ندو�ت حو�ر تتحدث يف خمتلف 
�ول  يف  وهي  فتبدو  و�حل�صارة  �لتاريخ  �صوؤون 
متخ�ص�صة  ��صتاذه  ل  علم  طالبة  وكانها  �حلديث 
ولي�س ذلك لقة يف علمها و�منا ملا طبعت علية من 
فاإذ�  روؤ�ها،  وتقدمي  �فكارها  طرح  يف  �لتو��صع 
�حلقيقة  على  بدت  �حلو�ر،  على  دقائق  م�صت  ما 
تتحدث  ما  تفا�صيل  يف  متعمقة  مقتدرة،  عاملة 
على  قادرة  هي  و�منا  تكلف  ول  �دعاء  فال  فيه، 
عبارة  و�ب�صط  ��صلوب  باي�صر  �لفكار  �عقد  طرح 
وفاء  وهو  ل�صاتذتها  �لنادر  وفاوؤها  �ي�صًا  ومنها 
كانت  �نها  و�ذكر  جتاههم  ذ�تها  �نكار  حد  بلغ 
على  �ل�صاتذة  �ولئك  بع�س  ��صماء  و�صع  تقبل 
�عمال علمية قامت بها وحدها، ملجرد �نها �صعرت 
برغبتهم يف م�صاركتهم تلك �لعمال وحينما كنت 
�عاتبها لن يف ذلك بخ�س جلهودها ووقتها كانت 
تن�صب �صطرً� كبريً� من جهدها �ليهم حتى لتظهر 
نف�صها وكانها �صاحبة منه عليهم، وكم كنت �ر�ها 
وتذكر  و�حدً�،  و�حدً�  تعدهم  وهي  و��صمعها 
بل  بالرحمة  منهم  و�لر�حلني  باخلري،  �حياءهم 
كثريون  كان  وقت  يف  هذ�  �فعالهم  حما�صن  تذكر 
مع �ل�صف- يرتفعون عن ذكر من تعلمو� منهم �و 
دورهم  من  يقللو�  مل  �ذ�  هذ�  عمدً�،  يتجاهلونهم 
�ىل حد �ل�صاءة �ىل ذكر�هم، ومل يقت�صر وفاوؤها 
على ��صاتذتها فح�صب و�منا لزمالء لها، �صاركوها 
�لرثة،  حياتها  من  مرحلة  يف  �لعلمية  رحلتها 
ولهذ� فانها �حتفظت ب�صالت طيبة وو��صعة، مع 
عدد كبري من �لعلماء و�ملثقفني يف �لعر�ق �و يف 
�لتعاون  من  �نو�عا  �ثمرت  �صالت  وهي  خارجه 
�لعلمي �ملفيد ومن �صفاتها �ي�صا تقديرها �لعميق 
�ىل  تدعو  تكن  فلم  معه،  �حلر  وتعاملها  للرت�ث، 
حولة،  �لبخور  حترق  �صنما  باتخاذه  )تقدي�صه( 
�لمم  تتقدم  �ن  ميكن  ل  �نه  تعرف  كانت  و�منا 

متثيلة  �ىل  يدفعها  لها  د�فعًا  بو�صفه  دونه  من 
عنايتها  وكانت  �مل�صتقبل  �جل  من  به  و�لتا�صي 
من  ياتي  ودر�صًا،  وحتقيقًا  فهر�صة  باملخطوطات 
هذ� �ملنطلق بالذ�ت، فانها �صعت �ىل ن�صر �لوعي 
بها لدى �لباحثني �ل�صباب، �در�كًا منها لهمية �ن 
تتوىل �لجيال �ملقبلة دورها يف هذه �لعناية من 
�جل �ن ل تنقطع �ل�صلة بينهم وبني ما�صي �لمة 
نهو�صها يف  �مكان  من  �ليا�س  في�صيبهم  �مل�صرق، 
�مل�صتقبل لقد كانت لقد كانت د�ر�صه للرت�ث ومتمه 
ل  �لوىل،  بالدرجة  �خالقي  مفهوم  من  تنطلق 
من  بع�س  لدى  �لمر  حتول  كما  حريف  �و  مهني 
�لكثريون  ويذكر  ملحر�به،  �صدنة  �نف�صهم  عدو� 
حتقيق  دور�ت  عقد  �جل  من  �مل�صنية  جهودها 
عديدة،  ول�صنو�ت  م�صتمرة،  ب�صفه  �ملخطوطات 
يذكرون  �نهم  كما  �لنبيل،  �لهدف  هذ�  لتحقيق 
�لع�صر�ت من �لندو�ت و�لدور�ت و�ملوؤمتر�ت �لتي 
�صعت �ىل عقدها، و�لتي ��صتهدفت ��صتجالء �لقيم 
�لخالقية �لرفيعة �لتي تقف ور�ء خمتلف جو�نب 
�مل�صرق  ما�صيها  يف  لالمة  �حل�صارية  �لن�صاطات 
وهنا لبد يل من �لقول بان مفهوم �ل�صتاذه نبيلة 
للرت�ث منحها روحًا متفائلة نحو �مل�صتقبل، قابلة 
��صاب  حينما  فانه  ولذ�  �حلا�صر،  مع  للتعامل 
بعد  منهم،  �ملثقفني  ل�صيما  �لنا�س  �كرث  �لحباط 
فو�صى  من  ر�فقة  وما  للبالد،  �لمريكي  �لحتالل 
وتخريب، مل تفقد هي �لمل يف �ن ياتي يوم على 
�عتقادها  تبني  وكانت  �صابقة،  من  خري  �لوطن 
هذ�  يف  �لقوة  لعنا�صر  فهمها  ��صا�س  على  ذ�ك 
وتر�ثه  تاريخه  من  تعلمته  ما  خالل  من  �لوطن 
�ملنعم  نبيلة عبد  كله، ولغريه تقف �ل�صتاذه  لهذ� 
و�ملحققه  �ملجدة  للباحثة  فريدً�  �منوذجًا  د�ود 
�لعر�ق  يف  لي�س  �لكفوء،  و�لرت�ثية  �ملتعمقة، 
و�ح�صب  كله،  �لعربي  �لوطن  يف  و�منا  وح�صب، 
�كت�صبتها من  �لتي  �لرفيعة  �لن�صانية  �ن �صفاتها 
ح�صن تربيتها، كانت �ل�صبب فيما حققته و�جنزته 

يف كل جمال.

�لكبرية نبيلة عبد�ملنعم ��صم  �ل�صتاذة �ملحققة 
جهود  من  قدمت  مبا  �صاحبته  �صجلته  لمع 
تاليفها  �ىل  ��صافة  ��صيلة  وبحوث  كبرية 
ومما  �لر�صينة  و�مل�صادر  �ملوؤلفات  من  للعديد 
ودكاترة  �لم�س  طالب  من  �لعديد  به  يفخر 
وباحثي �ليوم هو تتلمذهم ودر��صتهم على يد 
هذه �لعاملة �لفا�صلة و�ل�صتاذة و�لخت �لنبيلة 
�لخالق و�لل�صان وهي بحق ��صم على م�صمى.

يفخرون  �لذين  هولء�لطالب  من  و�حد  و�نا 
�ل�صتفادة  خالل  من  يدها  على  بالدر��صة  �ول 
بحوث  من  وحققه  و�لفته  كتبته  ما  من 
ت�صريفي  خالل  من  وثانيا   ، وكتب  ودر��صات 
حتقيق  دور�ت  يف  معها  بالعمل  وتكليفي 
�لن�صو�س و�ملخطوطات �لتي كان يقيمها مركز 
بغد�د  بجامعة  �لعربي  �لعلمي  �لرت�ث  �حياء 
تر�صهذه  خالل  �لدور�ت  لهذه  من�صقا  عام  كل 
�ل�صتاذة �لفا�صلة لهذ� �ملركز، وثالثا ��صرت�كي 
ومعار�س  دور�ت  من  �ملركز  بن�صاطات 
�ملركز  قيام  ور�بعا  و�لندو�تو�ملومتر�ت، 

م�صكور� بتبني ��صد�ر ثالث من كتبي هما:-
�لعثمانية  �ملعدنية  �لنقود  معجم   –  1   
د.  تقدمي  �لعر�قية،  �لوليات  يف  �مل�صتخدمة 
عماد عبد �ل�صالم روؤوف وهو يف 164 �صفحة 
�لعلمي  �لرت�ث  �إحياء  مركز  �إ�صد�ر�ت  ومن 

�لعربي / جامعة بغد�د عام 1999م.
مع  �لقدمية،  بغد�د  مقاهي  تاريخ   –  2    

د.  تقدمي  �ل�صابندر،  مقهى  عن  خا�صة  در��صة 
ومن  �صفحة   126 يف  وهو  �حلمد�ين،  طارق 
�لعربي  �لعلمي  �لرت�ث  �إحياء  مركز  �إ�صد�ر�ت 

/ جامعة بغد�د عام 2001م.
و�ملكتبات  �ملطبوعات  �أو�ئل  يف  مباحث   –  3
نعمان  عن  خا�صة  در��صة  مع  �لبغد�دية، 
�ل�صالم  عبد  عماد  د.  تقدمي  �لكتبي،  �لأعظمي 
روؤوف وهو 330 �صفحة ومن �إ�صد�ر�ت مركز 
بغد�د  جامعة   / �لعربي  �لعلمي  �لرت�ث  �إحياء 

عام 2001.
نبيلة  �لنبيلة  با�صتاذتي  عالقتي  فان  وبعد 
�ملا�صي  �لقرن  ثمانينات  �ىل  تعود  عبد�ملنعم 
قبل �ن �تعرف عليها عن قرب حيث كنت �تابع 
وبحوثها  كتاباتها  كل  وقر�ء  ن�صاطاتها  كل 
و�لخبار  و�لتحقيقات  �ل�صحفية  و�للقاءت 
تعرفت  �ن  معها �ىل  �و  عنها  تن�صر  كانت  �لتي 
�لقرن  ثمانينات  نهاية  يف  قرب  عن  عليها 
خالل  �لعالقة  هذه  توطدت  حيث  �ملا�صي 
يف  عقدت  و�لتي  بغد�د  منتدى  ندوة  �نعقاد 
بناية �ملتحف �لبغد�دي �لتابع لمانة �لعا�صمة 
حمفوظ  علي  ح�صني  �لدكتور  �فتتحها  حيث 
يف  باملحا�صر�ت  �لوردي  علي  و�لدكتور 
�تردد  �خذت  �لت�صعينات  بد�ية  ويف   ، حينها 
على مركز�حياء �لرت�ث  و��صارك يف ن�صاطاته 
�لذي  وت�صجيع  دعم  من  �لقاه  كنت  ملا  �ملتعددة 
 ، �لفا�صلة  �ل�صتاذة  هذه  به  تقابلني  كانت 

وخالل هذه �لفرتة وخا�صة خالل دورة حتقيق 
يقيمها  كان  �لتي  و�ملخطوطات  �لن�صو�س 
�ملركز يف قاعة كلية �لتمري�س يف باب �ملعظم 
�لكبرية   جهودها  قرب  عن  و��صاهد  �مل�س  كنت 
توفري  لجل  قرب  وت�صحياتهاعن  و�يثارها 
كل ��صباب جناح هذه �لدور�ت و�ن تكون يف 
�كمل و�ح�صن وجه من خالل توفري وتهيئة كل 
�مل�صتلزمات من ��صاتذة �كفاء حمققني معروفني 
يف  �لطويل  و�لباع  بالخت�صا�س  لهم  م�صهود 
و�حلمد   ، منا�صبة  و�جو�ء  وقاعة  �ملجال  هذ� 
�لعدد  تخرج  حيث  مثمرة  �لنتيجة  كانت  لله 
�لذي ل ي�صتهان به من هذه �لدور�ت و�ن هذه 
كل  نفو�س  يف  �لطيب  �ل�صدى  تركت  �لدور�ت 
ب�صكل  منها  و��صتفادو�  فيها  ��صرتكو�  �لذين 
و�هلتهم  �ملتني  �ل�صا�س  لهم  وكونت  كبري 

لدخول و�لتخ�ص�س يف جمال ومعرتك حتقيق 
منهم  �لكثري  �ن  بل  و�ملخطوطات  �لن�صو�س 
هذه  �صهادة  على  وح�صوله  با�صرت�كه  يفخر 
�لدور�ت �لتي كانت تقديرية ومن ثم ��صبحت 
يف  �مل�صوؤولة  �جلهات  على  ويتمنى  تاهيلية 
وز�رة �لتعليم �لعايل �لخذ باقرتحات �ل�صتاذة 
نبيلة يف فتح در��صات جامعية ودر��صات عليا 
متخ�ص�صة يف حتقيق �لن�صو�س و�ملخطوطات 
لله  يحتوي  خا�صة و�ن بلدنا �لعر�ق و�حلمد 
على �لكثري من خز�ئن �ملخطوطات �لكبرية و�ن 
هناك ماليني منها يف �رجاء �ملعمورة منثورة 
ملا لها من فائدة يف در��صة �ملا�صي و�كمال بناء 
وبيان  �صري  يف  حاليا  منها  و�لفادة  �ل�صورة 
تطور وتقدم �لعلوم �لقدمية وتوظيفها خلدمة 

�لن�صانية.
هذ� بع�س مما �حمله يف نف�صي لهذه �ل�صتاذة 
�لباحثة و�ملحققة �لبارعة و�لن�صانة �ملتو��صعة 
ومالها  ووقتها  وعلمها  نف�صها  نذرت  �لتي 
 ، و�لباحثني  و�لرت�ث  �لعلم  خلدمة  و�صحتها 
و�ملبادر�ت  �مل�صهودة  �ملو�قف  �صاحبة  �لخت 
و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  و�لعمال  و�لفكار 
�لنافعة �ملعهودة �لتي لي�صتطيع كل من عرفها 

�ل يقف لها �حرت�ما و�جالل حبا وتقدير.

سنوات عدة في كتاب واحد

عبد  نبيلة  العاملة  االستاذه  عرفت 

قرن  الثلث  تجاوزت  مدة  منذ  املنعم 

دخويل  من  االول  اليوم  ففي  تقريبًا، 

سلك التدريس يف جامعة بغداد تعرفت 

وزميلة  محققة  وباحثه  نبيلة  اختا  عليها 

املختلفة  الجامعي  العمل  مجاالت  يف 

ولذا فاين اعتقد بان هذه املدة الطويلة 

صادقة  عنها  شهاديت  تجعل  الن  كافية 

كتبها  خالل  من  يعرفونها  الكثريين  ان  ومبا  كبري  حد  اىل  ودقيقة  وواضحة 

املؤلفة واملحققة الكثرية ومحارضتها املعمقة ونشاطها العلمي الجم، فلن 

يبق يل مجال لزيادة وتفصيل ولكني ساحاول الحديث يف الجوانب االنسانية 

من شخصيتها الفريدة، مام شاهدته وخربته يف تلك املدة املديدة برسائها 

ورضائها عىل حد سواء

المؤرخة االستاذة نبيلة عبدالمنعم 
مفخرة العراق

نبيلة التراث ذكرت االستاذة  اذا ذكر   -
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د. وجدان فريق عناد

 وسن صباح عبيد 

محمد كامل محمد الربيعي 

فتكون  �إ�صمه،  �صفات  �لإن�صان  يحمل  �أن  جميل 
ينطبق  �لقول  وهذ�  و�صلوكه،  �أخالقه  من  جزء 
�ملنعم  عبد  نبيلة  �لفا�صلة  �أ�صتاذتنا  على 
�صيء،  كل  يف  نبيلة  كانت  عرفناها  فمنذ  د�ود، 
�لتاريخ  بني  جمعت  درو�س  �لعلم  مع  منحتنا 
و�ملعا�صرة، فكانت در�صًا يف �لتاريخ يجمع بني 
�لإ�صالمية،  �حل�صارة  يف  �لأ�صتاذ  روح  جمال 
فهي  �حلديثة،  �لتدري�س  باأ�صاليب  و�لت�صلح 
ملتم�صني  �إليها  يلجاأون  طالبها،  من  �لقريبة 
�لعلم و�لن�صيحة، تفتح �إمامهم �لأمل بامل�صتقبل، 

ل تبخل مب�صاعدة ممكنة.
�أثبت تاريخها �حلافل �أنها حري�صة على �صورة 
يف  يذكر  و��صم  �أعالمه،  من  علم  فكانت  �لعر�ق 
و�أبحاثها  كتبها  فكانت  بفخر،  �لدولية  �ملحافل 
وموؤلفاتها  و�ملتعة،  و�لأ�صالة  �جلدة  حتمل 
�لدولية  و�ملكتبات  �لكتب  معار�س  يف  حا�صرة 
موؤكدة  تر�ثنا،  وثر�ء  تاريخنا  بروعة  تذكرنا 
�أن �لتاريخ  ب�صوتها �لهادئ وح�صورها �لر�قي 

و�لرت�ث هما عماد �حلا�صر و�مل�صتقبل.
حتت  من  فتخرج  �ملخطوطات  حتقيق  �صت  درَّ
�ملخطوطة،  ع�صق  علمتهم  �لطلبة،  مئات  يديها 
�أ�صاتذة  وغدو�  �لتحقيق،  يف  فربعو� 
للمخطوطات يف �جلامعات �لعر�قية و�لعربية، 
يديها،  على  يدر�صو�  مل  �لذين  �ولئك  وحتى 
فكانت  �ملطبوعة  حما�صر�تها  على  �عتمدو� 

�لعلمية  �ملادة  تلك  يدر�س  من  لكل  مهمًا  مرجعًا 
يف �جلامعات �لعر�قية ويدّر�صها.

على  �إحالتها  مع  ينقطع  مل  �لتاريخي  در�صها 
غري  �لعلمي  �لإنتاج  �أن  فعلمتنا  �لتقاعد، 
مرهون مبكان وزمان، ول بعمر معني، فال تز�ل 
و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  با�صمها  تتزين  حا�صرة  
ملتم�صني  بطلبتها  حماطة  �لعلمية،  و�ملناق�صات 

منها �خلربة.
نلم�س يف موؤلفاتها �لأ�صلوب �لب�صيط يف طرح 
عبار�تها  �ختيار  يف  دقة  مع  �لعلمية،  �لفكرة 
�حلقيقة  من  قريبة  �ملعنى،  يف  عميقه  لتكون 
حتلو  لذلك  و�ل�صتنتاج،  بالتحليل  �لتاريخية 
�صياغة  يف  �لذكاء  لتجد  م�صنفاتها  يف  �لقر�ءة 
بنو�حي  كتبت  �ملو�صوع،  وتناول  �لعنو�ن 

من  �لعديد  بقلمها  و�أحيت  �لرت�ث  من  خمتلفة 
�ل�صخ�صيات �لتاريخية. 

�إد�رة  تولت  حني  �لرت�ث  �إحياء  �أمانة  حملت 
�صهد  �لذي  بغد�د،  جامعة  يف  �لر�ئد  مركزه 
فيه  ��صتقطبت  نوعية  موؤمتر�ت  عقد  بجهودها 
عن  ببحوث  للم�صاركة  وعاملية  عربية  �أ�صماء 
يف  عالقة  تز�ل  ل  �لإ�صالمية  ح�صارتنا  تر�ث 
�لعر�قية  �ملدن  تر�ث  �إحياء  عن  ف�صاًل  �لأذهان، 
�لتاريخية  �جلو�نب  جميع  �صملت  بندو�ت 
تنظيم  يف  مبدعة  كانت  �ملدن،  لتلك  و�لرت�ثية 
دورة �ملخطوطات �لتي ينتظر موعدها �ل�صنوي 
وبكفاءة  لنجدها  و�لباحثني،  �لطلبة  ب�صغف 

عالية  تنادي ب�صرورة �لعناية فيها. 
علمتنا �أن �لإد�رة �لناجحة تكون حني ن�صعر �أن 

مكان �لعمل �أجمل من �لبيت، و�أن �لزمالء �أقرب 
يغلق  ل  مفتوحًا  غرفتها  باب  كان  �لأخوة،  من 
�أبدً�، ولي�س هناك حاجز بينها وبني كل �لعاملني 

يف �ملركز. 
ب�صفات  حتلت  �إمر�أة  فهي  �لعلمي  �لتمكن  مع 
�إل جاء معه  �لأدب و�لتو��صع، فال يذكر ��صمها 
جترب  �لنفو�س،  يف  زرعته  �لذي  �لطيب  �لأثر 
�جلميع على �حرت�مها، �أنيقة يف �ختيار �ألو�نها 
و�لأ�صل  �لرقي  على  تدل  ب�صاطة  مع  وعطرها، 
ورقة  بعطفها  �لقلب  �صغاف  تالم�س  �لطيب، 
�متحان �حلياة مبحنه و�صعابه  قلبها، و�جهت 
نية  يف  و�ل�صدق  �لدوؤوب  و�لعمل  بال�صرب 
�أمنوذج  بحق  تعد  فهي  لذلك  �لله.  على  �لتوكل 

للمر�أة �لعر�قية باأجمل �صورها.
�أرنو  لها،  �لإنحناء  �إل  �ملك  �أر�ها ل  فاأنا عندما 
باأح�صانها،  �حلنون  �لأم  فهي  مبحبة  �إليها 
�لأ�صتاذة  كانت   بن�صيحتها،  �لكربى  و�لأخت 
�ل�صادق  �لإن�صاين  �لعطاء  �أن  علمتني  �لتي 
لين�صب، و�ن ثمار �لعلم تقطف حني تنقل �إىل 
�لأخرين، كنت  �أ�صعر مب�صاندتها يل وفخرها بي 
حني �أرتقي منابر �لعلم، ت�صجعني على �لأ�صالة 
يف �لبحث و�جلدة يف �لعمل، �أ�صعر بالفخر حني 
�أقول نبيلة عبد �ملنعم د�ود هي �لدر�س �لتاريخي 
�ملتجدد، كما �أ�صعر بالزهو كوين تتلمذت عليها 

ونهلت من علمها.

�لتدري�س  قاعات  بني  تتنقل  ��صاتذتنا  كانت 
وكاأنها فر��صة فرتحب بهذ� وتعطي توجيهاتها 
�للتز�م  ب�صرورة  ثالثًا  وتن�صح  لأخر  �لعلمية 
�لعلمي لن  �لتح�صيل  من  و�ل�صتز�دة  بالدو�م 
وبالتاأكيد  �ملال  نحر�س  ونحن  يحر�صنا  �لعلم 
�صاأنها  هو  وهكذ�  �لثاين  من  �ف�صل  �لول  فاأن 

د�ئمًا.
فان  حتملهما  �للذين  و�لكرم  �لطيبة  وبحكم 
��صاتذة  ملعظم  حمطة  مثابة  ��صحت  غرفتها 
�لق�صم فقد كانت ترتب لالأ�صتاذ �لفالين جدوله 
و�صع  على  يوؤثر  ول  ير�صيه  مبا  �لدر��صي 
مع  وتتناق�س  �لعامة  وم�صلحته  �لعلمي  �لق�صم 
�لتي  �لعلمية  �مل�صادر  �حدث  حول  �خر  ��صتاذ 
تتحول  ما  وغالبًا  �خت�صا�صها  حقل  يف  ظهرت 
هذه �لنقا�صات �لعلمية �ىل حلقة علمية متكاملة 
يف  �لخت�صا�س  ��صحاب  ح�صرها  �ذ�  ل�صيما 
�لتاريخ �ل�صالمي �مثال �لدكتورين عبد �لمري 

عبد دك�صن وعبد �جلبار عطيوي وغريهما.
�ما نحن �لطلبة فقد كنا نكلف �حدنا وهو مر�قب 
مبتابعة  �حلديثي  �للطيف  عبد  وهو  �ل�صف 
�مورنا �لدر��صية معهما من قبيل حتديد موعد 
�متحان لطالب مر بظرف قاهر وما �ىل ذلك من 
طلبات وم�صتلزمات طالبية وكانت تتقبل �لر�ء 
تتميز  عالية  و�ن�صانية  رحب  ب�صدر  وتناق�صها 
بها على مدى در��صتنا يف �لكلية �لتي ��صتمرت 

�ربع �صنو�ت ل ميكن �ن متحى من ذ�كرتنا.
مل جتد �لطائفية جماًل للدخول يف عقل �ل�صتاذة 
فقد كانت ��صتاذة مرتفعة عن هذ� �ملر�س �لذي 
كان وما ز�ل ينخر يف عقول غريها ممن نعرفهم 
�نها  من  �لرغم  فعلى  �لكلية  يف  در�صونا  �و 
تدر�س فرتة ح�صا�صة ومهمة من �لتاريخ �لعربي 
�ل�صالمي وفيها �لكثري من �لحد�ث �لتي تدفع 
�و  �لطرف  هذ�  �ىل  لالنحياز  �ملوؤرخني  بع�س 
بحيادية  �لحد�ث  تعر�س  كانت  �نها  �ل  ذ�ك 

ومبو�صوعية قل نظريهما.
�حدى  يف  كبري  لظلم  تعر�صت  فاأنها  ذلك  ومع 
�ل�صاق  �لبع�س  حاول  �و  عمرها  �صنو�ت 

مكانها  عن  �ز�حتها  �جل  من  بها  ملفقة  تهمة 
وو�ثقة  متما�صكة  ظلت  �نها  �ل  �جلامعة  يف 
مبوقفها  �عتز�زً�  �ل  ذلك  يزدها  فلم  نف�صها  من 
حاولو�  �لذين  لتخر�صات  تاأبه  فلم  �ل�صحيح 
�ل�صاءة �ليها �و حماولة زحزحتها عن طريقها 
تعتقده  ما  على  ��صرت  و�منا  �جلاد  �لعلمي 
مو�صوعيًا فظلت تلك �لنخلة �لعر�قية �ل�صاخمة 

يف حني بقي خ�صومها �قز�مًا هائمني.
مبنهجها  �ملنعم  عبد  نبيلة  �ل�صتاذة  متيزت 
مل  فهي  �ل�صالمي  �لتاريخ  كتابة  يف  �لعلمي 
�و  �لتاريخية و�صردها  تكتف بدر��صة �لظاهرة 
عر�صها �فقيًا و�منا ركزت على �لتحليل �لعلمي 
لن  بنتائجها  وربطها  وقوعها  و��صباب  لها 
�حلدث �لتاريخي لي�س حدثًا وقع و�نتهى زمنيًا 

ومكانيًا و�منا هو حدث له �صريورته وتكوينه 
ويوؤثر فيما بعده من �حد�ث لأنه ميثل �لب لها 
يتعلق  ل  وهو  ��صباب  بال  حدث  فال  ومرتكزها 
�لتي ي�صتند  له جذوره وقاعدته  بالهو�ء و�منا 
وكتبها  وبحوثها  در��صتها  جاءت  لذلك  �ليها 
��صيلة وعميقة يف حمتو�ها ومادتها �لتاريخية 
ومما ز�د يف قيمة در��صتها �نها �هتمت بالرت�ث 
�جلو�نب  فربزت  �ل�صيل  �ل�صالمي  �لعربي 
على  �ل�صو�ء  و�صلطت  تر�ثنا  من  �مل�صرقة 
نقاط �لقوة فيه ونبهت �ىل نقاط �ل�صعف �لتي 
�ن تكون بحق رئي�صة مركز  �عرتته فا�صتحقت 
�حياء �لرت�ث �لعلمي يف جامعة بغد�د ل�صنو�ت 

طو�ل. 
وعل �ل�صعيد �لن�صاين فاأنها متيزت بتو��صعها 
�مل�صورة  لتقدمي  و�صعيها  �لكبري  وعقلها  �جلم 
�لعلمية لكل من يحتاجها فدخلت قلوب طلبتها 
من �و�صع �لبو�ب فاأحبها طلبة �لعلم و�ل�صاعون 
لهم  قدوة  و��صبحت  �لتاريخية  �حلقيقة  نحو 
وتهافت عليها طلبة �ملاج�صتري و�لدكتور�ه لكي 
ت�صرف على ر�صائلهم و�طاريحهم لنهم يدركون 
مدى جديتها وعلميتها فحر�صو� على �ن يكون 
��صمها حمفورً� على �غلفة در��صتهم لن ر�صائل 
بني  م�صرتك  �لثالث جهد  �لعامل  طلبة  و�طاريح 
�لذي ي�صرف  �لطالب و�ل�صتاذ و�لطالب �جليد 
على در��صته ��صتاذ مميز حتما �صينتج ر�صالة �و 

�طروحة متاألقة.
�ثرً�  د�ود  �ملنعم  عبد  نبيلة  �ل�صتاذة  تركت  لقد 
مرموقًا يف نفو�س كل من عرفها طالبًا �و ��صتاذً� 
�صوى  يو�زيه  ل  �لغزير  علمها  فاأن  �ن�صانًا  �و 
�لعاملية  �ملو��صفات  وب�صبب  �جلم  تو��صعها 
فاأن  �ل�صالمي  �لعربي  �لتاريخ  يف  ودورها 
�لعلمي  و�لرت�ث  �لعربي  �لتاريخ  معهد  عمادة 
�لدكتور�ه  �صهادة  منحتها  �لعليا  للدر��صات 
لدن  من  ر�ئعة  خطوة  تلك  وكانت  �لفخرية 
لأ�صتاذة  �لعريق  �ملعهد  هذ�  عن  �مل�صوؤولني 
مبدعة ومتميزة مثل �ل�صتاذة نبيلة �لتي �صتظل 

��صمًا على م�صمى ما د�مت �ليام.   

ــع جميل  ــواض وت غــزيــر  عــلــم 

تعرفت عىل االستاذة نبيلة عبد 

املنعم داود عام 1977 حينام 

كانت تدرسنا مادة التاريخ 

العبايس يف كلية الرتبية / 

جامعة بغداد فقد كانت فضاًل 

عن تدريسنا لهذه املادة مقررة 

للقسم ايام تسنم الدكتور 

خاشع املعاضيدي عامدة 

كليتنا وكان معها اساتذة اكفاء 

يدرسوننا امثال الدكتور عبد 

االمري محمد امني وعبد االمري 

دكسن واملرحوم عبد الوهاب 

القييس والدكتور جعفر عباس 

حميدي والدكتور طالب رجب 

الخطاب والدكتور عامد عبد 

السالم رؤوف والدكتور عبد 

الرزاق االنباري وغريهم من 

االساتذة الذين رحل قسم منهم 

اىل عليني واطال الله اعامر من 

بقى منهم عىل قيد الحياة ميارس 

دوره يف املهنة النبيلة مهنة 

التدريس الجامعي بتوعية االوىل 

والدراسات العليا.

والدرس  داود  المنعم  عبد  نبيلة 
التاريخي المتجدد

�ن  �قول  �ملنعم  عبد  نبيلة  �ل�صتاذه  ثقافة  عن  �كتب  حني 
�ل�صتاذه نبيلة هي �لثقافة جم�صمة، وحني �كتب عن خلق 
وح�صن �صرية �ل�صتاذه نبيلة، فانا �عرف جيدً� �ن �ل�صتاذه 

نبيلة هي �لدماثة عينها، و�ن �لنبل مركب يف �عطافها.
نبيلة �ل�صم يتمثل يف كل ت�صرف من ت�صرفاتها وكل تعامل 
تعجز  �لتي  �لفا�صلة.  �خللوق  �لنبيلة  �لخرين.�نها  مع 
بح�صن  �لحاطة  و  �و�صافها  مبحامد  �لملام  عن  �لكلمات 
�صجاياها. عرفت �ل�صت نبيلة عبد �ملنعم يف عقد �ل�صبعينات 
�لقرن �ملا�صي طالبة در��صات عليا يف ق�صم �لتاريخ، طالبة 
جمدة ملتزمة مميزة تبني ��صاتذتها بتفوقها و��صالتها، مبا 

تقدمة من در��صات م�صتجدة ��صلية يف حقل �خت�صا�صها.
يف  متالقه  ناجحة  تدري�صية  �لعمل  ذلك  بعد  و��صلت 
�لبارزة  �ملكانة  لها  كانت  بغد�د،  بجامعة  �لتاريخ  �ق�صام 
�لتعليمي وما تكتب من بحوث  �لن�صاط  بني �ل�صاتذه يف 
ودر��صات.ت�صلمت �د�رة مركز �حياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي 
يف جامعة بغد�د �و�ئل �لت�صعينات ف�صرعان ماحولته �ىل 
له  وتكون  �لعامة،  �لثقافة  يف  �صارك  مو�صوعة،  د�ئرة 
وخارجة.  �لعر�ق  د�خل  �لعلمية  �لندو�ت  يف  �لولوية 
د�ئرة  بغد�د فقط، بل و�صعت  �ملركز على  ن�صاط  مل تق�صر 

ن�صاطه �ىل �جلامعات �لعر�قية يف �ملحافظات، حيث �صار 
يقيم �ملركز ن�صاطات متميزة كل عام يف �جلامعات �ملختلفة 
با��صالة  لها   م�صهود�  �لعلمية  موؤمتر�ته  كانت  حيث 

و�لبتكار.
�لرت�ث  �حياء  مركز  نبيلة  �ل�صاتذه  جعلت  هذ�  من  �كرث 
م�صاركاته  �ن  و�لعاملية،  �لعربية  �لندو�ت  يف  ي�صارك 
�جلامعات  يف  ول�صيما  �لعربية،  �جلامعات  يف  معروفة 
�لدول  �ىل  ��صافة  �خلليج،  ودول  و�لردنية  �ل�صورية 
�لردن،  م�صر،  �ليمن،  �ل�صود�ن،  لبنان  مثل  �لخرى، 

�صوريا، ��صبانيا.
�ن من يطلع على كتابات �ل�صتاذة نبيلة يدرك مدى عمق 
�ملو��صيع �لتي تت�صدى لها وجدتها و��صالتها �نها حتاول 
�ليها �جد من قبل ول  �لكتابة يف حقول مل يتطرق  د�ئما، 

يت�صدى لها موؤرخ قبلها.
بكلمات  نبيلة  �ل�صتاذه  �صخ�صية  وجز  �ن  �ردت  �ذ� 
ويحرتمها  معها  يعمل  من  كل  حترتم  �نها  �قول  حمدودة 
كل من عمل معها �نها تعتز باجلميع ويعتز بها �جلميع كل 
ذلك ب�صبب نبلها �ملعروف وخلقها �جلم، وتعاملها �لطيب 

مع �جلميع.

))المالك الطاهر((

مع حميد املطبعي
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  د. محمد عزيز الوحيد         

      �لأ�صتاذة �لفا�صلة نبيلة عبد �ملنعم د�ود من 
حقلي  يف  و�لعرب  �لعر�قيني  �لكادمييني  �ملع 
�ملخطوطات،  وحتقيق  �لتاريخية  �لدر��صات 
وقد تتلمذ عليها جيل من �لأ�صاتذة و�لباحثني، 

ويل �ل�صرف �ن �أكون �حدهم. 
منذ  لأ�صتاذتنا  �ملعرفية  �ملنظومة  ت�صكلت 
و�أدب  علم  بيت  يف  عينها  فتحت  �ذ  طفولتها، 
عبد  �لأ�صتاذ  �ملرحوم  و�لدها  وكان  وف�صيلة، 
�ملنعم د�ود – وهو من كبار �ملوظفني �حلكوميني 
�لعلم و�لأدب،   فيها حب  – �أديبا عاملا قد غر�س 
فاأخذت  �لأدبية،  �ملجال�س  �إىل  معه  ي�صحبها 
�لق�صائد  �ملبكرة  �ل�صن  هذه  يف  وهي  حتفظ 
�خلطب  و  �لعربي  �ل�صعر  عيون  من  �لطو�ل 
�لق�ص�س  عن  ف�صال  �لعرب،  لبلغاء  �لبليغة 

و�لرو�يات �لتاريخية و�أخبار �لرت�ث. 
      لقد وهبها �لله ذكاء مفرطا، وحافظة قوية، 
تنهل  فاأخذت  و�ملعرفة  للعلم  جاحمة  ورغبت 
د�أبها  هذ�  و�م�صى  �لعامرة،  و�لدها  مكتبة  من 
�لتو��صل  حيث  �لالحقة،  حياتها  مر�حل  يف 
�أهلها  �لذي  �ملعريف  و�لن�صغال  �جلاد  �لثقايف 
و�لإقبال  �لتاريخ،  در��صة  للتخ�ص�س يف  لحقا 
وهمة  بلهفة  و�لإ�صالمي  �لعربي  �لرت�ث  على 

عاليتني. 
وقد قي�س �لله لها �أ�صاتذة �أفذ�ذ كالأ�صتاذين عبد 

�لعزيز �لدوري و �صالح �حمد �لعلي �للذين كان 
لهما دور بارز يف توجيهها وتعليمها.

دفعها  للبحث  دفعها  �لرت�ث  مع  تعاملها  �ن       
�لعربية  �ملخطوطات  عن  و�لتفتي�س  للبحث 
و�لطالع  �ملخطوطات  مع  رحلتها  لتبد�أ 
معرفة  �لعلماء  ��صهر  من  �أ�صبحت  عليها،حتى 
ودر�ية باملخطوطات �لعربية و�أماكن وجودها 
�لعر�قيني  للباحثني  ومرجعا  منها،  حقق  وما 

و�لعرب و�مل�صت�صرقني. 
      لقد نذرت �لأ�صتاذة حياتها خلدمة تر�ث �لأمة 
�مل�صرق و�إبر�زه للباحثني و�لد�ر�صني من خالل 

حتقيق �ملخطوطات �ملهمة و�ملفيدة لالمة.
     �ن �لتحقيق يحتاج �إىل جهد وعناية �كرث مما 
�لن�صو�س  حتقيق  عملية  لن  �لتاأليف،  يحتاج 
بع�صهم،  يرى  كما  ميكانيكية  �أو  �صهلة  لي�صت 
ومر�ن  خربة  �إىل  حتتاج  دقيقة  عملية  هي  بل 
كتابا  يحقق  من  لن  �طالع،  و�صعة  ومتابعة، 
�ملر�جع  من  كثري  �إىل  يحتاج  مثال  �لتاريخ  يف 
و�حلديث  و�جلغر�فية  و�لأدب  �للغة  يف 
�لأدبية  �ملجاميع  وكتب  و�لدو�وين  و�لفقه 
وكتب �لرت�جم، وذلك لن نتاج �لثقافة �لعربية 
و�لإ�صالمية و�صيج �لأن�صاب متد�خل �لأ�صباب. 

    لقد حققت �لأ�صتاذة جمموعة من �ملخطوطات 
�لنادرة ون�صرتها ومنها :

1. كتاب �لعيون و�حلد�ئق يف �أخبار �حلقائق، 
�جلزء �لر�بع – �لق�صم �لأول، در��صة وحتقيق، 

�لنجف، مطبعة �لنعمان، 1972م. 
2. كتاب �لعيون و�حلقائق يف �أخبار �حلقائق، 
�جلزء �لر�بع – �لق�صم �لثاين، در��صة وحتقيق، 

بغد�د، 1973م. 
�صاكر  بن  ملحمد  �لتو�ريخ  عيون  كتاب   .3
وحتقيق  در��صة  ع�صر،  �لثاين  �جلزء  �لكتبي، 
و�لإعالم،بغد�د،  �لثقافة  بامل�صاركة،وز�رة 

1977م. 
�لع�صرون،  �جلزء  �لتو�ريخ،  عيون  كتاب   .4
�لثقافة  وز�رة  بامل�صاركة،  وحتقيق  در��صة 

و�لإعالم، بغد�د، 1980م. 
�حلادي  �جلزء  �لتو�ريخ،  عيون  كتاب   .5
و�لع�صرون، در��صة وحتقيق بامل�صاركة، وز�رة 

�لثقافة و�لإعالم، بغد�د، 1984م. 
�لثالث  �جلزء  �لتو�ريخ،  عيون  كتاب   .6
��صعد،  مطبعة  وحتقيق،  در��صة  و�لع�صرون، 

بغد�د، 1991م. 
در��صة  للجاجرمي،  �لوزر�ء  نكت  كتاب   .7
1984؛  بغد�د،  �لرت�ث،  �إحياء  مركز  وحتقيق، 
للن�صر  �ملطبوعات  �صركة  بريوت،  طبعة 

و�لتوزيع، 2000م.
8. كتاب نزهة �لظرفاء وحتفة �خللفاء، در��صة 

وحقيق، بغد�د، 1984م. 
�لأموي،  مو�صى  بن  ل�صعد  �لزهد  كتاب   .9
در��صة وحتقيق بامل�صاركة، بيت �حلكمة،بغد�د، 

2000م.
بن  �لله  لعبيد  �حليو�ن  منافع  كتاب   .10
بغد�د،  بامل�صاركة،  وحتقيق  در��صة  بختي�صوع، 

2001م. 
ولها حتت �لطبع 

11. كتاب عيون �لتو�ريخ، �جلزء �لثالث ع�صر.
�لثاين  �جلزء  �لتو�ريخ  عيون  كتاب   .12

و�لع�صرون.
�لر�بع  �جلزء،  �لتو�ريخ  عيون  كتاب   .13

و�لع�صرون. 
14. كتاب جو�مع �لعلوم.

15. �أدب �لوزر�ء لأحمد بن جعفر بن �صاذ�ن.
16. كتاب �صلوك �ل�صنن �إىل و�صف �ل�صكن لبن 

�أبي حجلة �لتلم�صاين.
وعرفت ببع�س �ملخطوطات �ملهمة وكتبت عدة 
در��صات عنها جللب �نتباه �لباحثني و�ملحققني. 

منها:
1. در��صة حتليلية يف كتاب �أدب �لوزر�ء لأحمد 
�جلامعة  در��صات،  جملة  �صاذ�ن،  بن  جعفر  بن 

�لأردنية، كليلة �لآد�ب، 1995م. 
ندوة  �لعلوم،  جو�مع  خمطوط  يف  قر�ءة   .2
�لعلوم،  تاريخ  لدر��صة  �لأ�صا�صية  �ملنطلقات 

�ملجمع �لعلمي �لعر�قي. 
�لطبيب  ي�صع  ل  خمطوط”ما  يف  قر�ءة   .3
�لعلوم  لتاريخ   )22( �ل�صنوي  جهله”�ملوؤمتر 

عند �لعرب – معهد �لرت�ث بجامعة حلب. 
لبن  �لأطباء  ب�صتان  خمطوط  يف  قر�ءة   .4
مركز  و�لعقاقري،  �لأدوية  ندوة   – �لبطريق 

�إحياء �لرت�ث 2003م. 
�أ�صتات  ل�صفات  �جلامع  خمطوط  يف  قر�ءة   .5
لالأع�صاب  �لر�بع  �ملوؤمتر  لالإدري�صي،  �لنبات 

�لطبية،جامعة ذمار،�ليمن، 1999م.
6. قر�ءة يف خمطوط �لر�أي و�مل�صورة للحكيم 
�ملوؤمتر  �ملطبب،  �حمد  بن  علي  �حل�صن  �بو 
�ل�صنوي )23( لتاريخ �لعلوم عند �لعرب، معهد 

�لرت�ث بجامعة حلب، 2002م. 
معرفة  يف  �لتجار  خمطوط”كنز  يف  قر�ءة   .7
�لأحجار”�لندوة �لدولية �لتا�صعة لتاريخ �لعلوم 

عند �لعرب، مكتبة �لإ�صكندرية، 2004م. 
�لن�صو�س  حتقيق  يف  بحوث  عدة  لالأ�صتاذة  و 

منها:
1. منهج بدر �لدين �لغزي يف حتقيق �لن�صو�س، 
�لعدد  و�لوثيقة،  �لكتاب  جملة  �لوطنية،  �لد�ر 

�لأول 1994م. 
2. مناهج �لعرب �لقد�مى يف حتقيق �لن�صو�س، 
ندوة منهجية حتقيق �لن�صو�س، �ملجمع �لعلمي 

�لعر�قي  1995م. 
�إحياء  مركز  جملة  �لفريدة،  �لن�صخ  حتقيق   .3

�لرت�ث، جامعة بغد�د، �لعدد 4 ل�صنة 2002م. 
�ملخطوطات  حتقيق  مناهج  يف  حما�صر�ت   .4

�لعليا.  �لدر��صات  – لطلبة 
منهج �لأ�صتاذة يف �لتحقيق 

فهناك  متعددة  �ملخطوطات  حتقيق  مناهج  �ن 
منهج حتقيق 

عيون  وهما  �أعماله  من  عملني  على  و�صاأقت�صر 
�حلد�ئق، ونكت �لوزر�ء  

�أ . كتاب عيون �حلد�ئق
 وهو باكورة عملها يف �لتحقيق، وكتاب عيون 
جمهول  ملوؤلف  �حلقائق  �أخبار  يف  �حلد�ئق 
من  يتكون  وهو  �ملهمة،  �لرت�ثية  �لكتب  من 
و�لثاين  �لأول  �لأجز�ء  فقدت   �أجز�ء،  خم�صة 
�لثالث  �جلزء  �ل  منه  يبق  ومل  و�خلام�س، 

و�لر�بع. 
من  86هـ،  �صنة  باأحد�ث  �لثالث  �جلزء  يبد�أ   
خالفة �لوليد بن عبد �مللك وينتهي بنهاية خالفة 
�ملعت�صم. وقد ن�صره �مل�صت�صرق دي غوية  بليدن 
�صنة 1868م.      �ما �جلزء �لر�بع �لذي حققته 
�صنة  باأحد�ث  يبد�أ  مبجلدين،  نبيلة  �لأ�صتاذة 
وموؤلف  351هـ.  �صنة  باأحد�ث  وينتهي  255هـ 
�لكتاب موؤرخ جمهول، يدل �أ�صلوب �لكتابة �نه 

�ألف يف �أو�خر �لقرن �ل�صاد�س �لهجري. 
    تاأتي �أهمية �ملخطوط بتقدميه معلومات عن 
بع�س �لدول كالدولة �لفاطمية و�حلمد�نية، كما 
يقدم معلومات مهمة �أي�صا عن �لأغالبة، و�نفرد 
بذكر �لأخبار ول�صيما �أخبار ذكا موىل �لر��صي، 
وبع�س �لرو�يات عن �حلالج و�لأخبار �ملتعلقة 
�لتي  �أو  �صو�ه  يذكرها  مل  و�لتي  بالفاطميني 
�بن  ككتاب  متوفرة  غري  م�صادر  من  نقلها 
�جلز�ر عن �لدولة �لفاطمية وهو كتاب مفقود، 
وقد حفظ لنا �صاحب �لعيون بع�س ن�صو�صه. 
لأوربا.   �لعرب  فتح  عن  �أخبار  من  �أورد  وما 
وتو�صع  و�لوزر�ء،  �لق�صاة  لبع�س  وترجم 
كما  مقلة،  و�بن  �لفر�ت  �بن  �أخبار  و�صف  يف 
ترجم ملحدثني وعلماء ومل يقت�صر تر�جمه �أهل 
�مل�صرق و�إمنا �صملت �أهل �ملغرب �ل �نه �أكرث يف 
ذكر تر�جم �ملغرب و�لتي مل يرد لها ذكر يف كتب 
�لرت�جم �ملعروفة كما ترجم لعدد من �لنحويني 

و�ل�صعر�ء. 
    وملا كانت �لن�صخة �لتي عملت عليها �لأ�صتاذة 
– خمطوطة برلني حتت  �ملحققة ن�صخة فريدة 
رقم 9491 – كانت مهمة �ملحققة �صعبة، وهذ� 
يعرفه �ملخت�صون بالتحقيق. لذلك كان لبد من 
�ملعروفة  �لتاريخية  �لأ�صول  بقية  مع  مقابلتها 

ومقبولة  �صحيحة  ب�صورة  �لن�س  يخرج  لكي 
جهد  �لأ�صلي  �لن�س  �صكل  على  �ملحافظة  مع 
�لإمكان. فقامت مبقارنة �لأحد�ث �لو�ردة فيها 
عريب  و�صلة  كالطربي  �لتاريخية  �مل�صادر  مع 
ومروج �لذهب وجتارب �لأمم وتكملة �لطربي 
للهمد�ين و�ملنتظم لبن �جلوزي و�لكامل لبن 
�لأثري، مر�عية يف ذلك �لت�صل�صل �لزمني ملوؤلف 

�مل�صدر.
     كما عملت على ت�صحيح �لأ�صماء �لتي وردت 
يف �ملخطوط ب�صورة غري �صحيحة �أو باأ�صكال 
�ملعروفة ومنها  �لأ�صول  �إىل  بالرجوع  خمتلفة 
قو�صني  بني  �ل�صم  وح�صر  �ملت�صابه،  كتب 
وو�صف �ل�صكل �لذي ر�أته مغلوطا يف �لهام�س 
مع �لإ�صارة �إىل �مل�صدر.    وقامت ب�صالح �ل�صقط 
قو�صني  بني  وح�صرته  �مل�صادر  من  باإ�صافته 
ي�صتقيم  كي  �لهام�س  يف  ذلك  �إىل  �لإ�صارة  مع 

وخرجت  و�لبلد�ن  باملو��صع  وعرفت  �ملعنى. 
لل�صخ�صيات  موجزة  تر�جم  و�أوردت  �ل�صعر، 
تثقل  �لوزر�ء و�لق�صاة و�ملحدثني. ومل  �صملت 
فهار�س  وعملت  �لطويلة.  بالتعاليق  �لهام�س 
�لقبائل  وفهر�س  �لأعالم،  فهر�س  للكتاب،  فنية 
و�لأماكن.وهي  للبلد�ن  وفهر�س  و�لفرق، 
يف  �مل�صت�صرقني  منهج  بني  جمعت  هذ�  بعملها 
�لعرب  �ملحققني  ومنهج  و�ملقابلة  �لن�س  �صبط 
�ملحدثني يف �لتخريج متبعة �لطريقة �لو�صطى 

بعدم �إثقال �لهو�م�س مبا ل فائدة منها.
�ملوؤيد  �ملعايل  لبي  �لوزر�ء  نكت  ب . 

بن حممد �جلاجرمي
ن�صاأ نظام �لوز�رة يف �لع�صر �لعبا�صي وتطور، 
حتى ��صبح نظاما قائما بذ�ته يف نهاية �لع�صر 
�لعبا�صي �لأول، وقد لعب �لوزير دور� مهما يف 
فهو”�صريك  �لإ�صالمية  �لعربية  �لدولة  �صيا�صة 
للخليفة يف �لتدبري وم�صاعد له يف �ل�صيا�صة«. 
كتب  فقد  �لأهمية،  بهذه  �لوز�رة  كانت  وملا 
�لكثري عن �لوز�رة و�لوزر�ء ودورهم. وظهرت 
هذه �ملعلومات عن �لوز�رة و�لوزر�ء، �ما على 
عديدة  كتب  يف  متناثرة  و�أخبار  ف�صول  �صكل 
�لهتمامات، مثل كتب �لأدب و�لتاريخ و�لثقافة 
فتح  لقد  م�صتقلة.  كتب  �صكل  على  �أو  �لعامة، 
�ملعلومات  من  و��صع  باب  �لتاريخ  علم  على 
فتحته �لكتب �لتي حتدثت عن �لوز�رة. وبلغت 
�لكتب �لتي �ألفت عن �لوز�رة عدد� كبري�، و�صل 
�ليه  �إ�صارة  �ذ  �لأخر،  وفقد  منها  بع�س  �لينا 
و�صلتنا  �لتي  �لكتب  هذه  ومن  �لفهار�س.  كتب 
للجاجرمي”و�لتي  �لوزر�ء  خمطوطة”نكت 
و�إخر�جه  بتحقيقه  �ملحققة  �لأ�صتاذة  نه�صت 

للنور. 
�أخبار  �صمت  ورقة  خم�صني  يف  �لكتاب  يقع 

مئة وزير من وزر�ء �لدولة �لعربية �لإ�صالمية 
�حلميد  بعبد  �بتد�أ  و�أطر�فها،  �لدولة  مركز  يف 
من  �لأطر�ف  بوزر�ء  و�نتهى  �لكاتب  يحي  بن 

�صامانيني و�صالجقة. 
        �حتوى �لكتاب على �أقو�ل وتوقيعات لعدد 
كبري من هوؤلء �لوزر�ء، وكاأن �جلاجرمي �أر�د 
�ألف يف �لوز �ن يكمل جانبا مل يلتفت �ليه من 
�رة.                                                                                                                       

    �صلك �جلاجرمي منهجا جديد� يف كتابه”نكت 
و�لوزر�ء  �لوز�رة  عن  كتبو�  من  �لوزر�ء”لن 
�ل�صيا�صية  �جلو�نب  على  �هتمامهم  �أوقفو� 
كما  �أخرى،  كثرية  جو�نب  و�غفلو�  و�لإد�رية 
�ن �غلبهم تكلم عن وزر�ء �لدولة و�همل وزر�ء 
كتاب  �صم  لذلك  �لأخرى،  و�لنو�حي  �لأطر�ف 
�لوزر�ء  هوؤلء  عن  مهمة  معلومات  �جلاجرمي 
�لذين تندر �لإ�صارة �ليهم يف �مل�صادر �ملعروفة 
�لبويهيني  وزر�ء  عن  مهمة  معلومات  لنا  فقدم 
تعدد  لنا  وو�صح  و�لغزنويني،  و�ل�صالجقة 
�لعبا�صية �ملتاأخرة، فللخليفة  �لقبة  �لوزر�ء يف 
وزير ولالمري وزير ولم �لمري وزير. و�حيانا 
يوزر �ل�صخ�س للخليفة و�لأمري كما هي �حلال 

يف وز�رة �أبي �صجاع. 
�لوزر�ء  ثقافة  على  �صوء  يلق  �لكتاب  �ن  كما 
�لثقافة  وحدة  على  وبالتايل  �لأطر�ف  ل�صيما 

�لعربية يف مركز �لدولة و�أطر�فها. 
     �عتمدت �لأ�صتاذة �ملحققة على ن�صخة فريدة 
�حمد  مكتبة  يف  حمفوظة  �ملخطوطة  هذه  من 
�خلام�صة  �ملجموعة  �صمن  باإ�صطنبول  �لثالث 
يف �ملعا�س مكتوبة يف �صنة 877هـ بخط ن�صخ 
�ن  هذ�  �إىل  ي�صاف  مقروء،  غري  لكنه  جميل 
�أور�ق �لن�صخة غري مرتبة ترتيبا �صحيحا، فقد 
�ل�صحيح  �لت�صل�صل  رغم  �ملو�صوعات  تد�خلت 
�لكثري  و�لتد�خل  �لوهم  لهذ�  ونظر�  للورقات. 
�لرتتيب  باإعادة  �ملحققة  �لأ�صتاذة  قامت  فقد 
�ل�صعوبة مبا متتلك من خربة  وجتاوزت هذه 
معرفية  ومنظومة  بالتحقيق  و��صعة  ودر�ية 
�صخمة، و�أخذت مبقابلة �لن�صو�س مع �مل�صادر 
�صحيحا  �إخر�جا  �لن�س  لإخر�ج  �لأخرى 
�لن�س  على  �لإمكان  قدر  �ملحافظة  مع  ومقبول 
�لأ�صلي، و�أحالت �إىل �مل�صادر �ملهمة و�لتعريف 
�ل�صقط  و�أ�صافت  تعريف  �إىل  يحتاج  مبا 
�إىل  �لكالم  �أعادت  كما  مو��صعه،  �إىل  و�أ�صرت 
�لورقات،  ترتيب  و�أعادت  �ل�صحيحة  مو��صعه 
�لوهم  من  خاليا  م�صححا  �لن�س  فاأخرجت 
طبع  وقد  كبرية.  منه  �لإفادة  لتكون  و�خللط 
مركز  عن  بغد�د  يف  �لأوىل  طبعتني،  �لكتاب 
�إحياء �لرت�ث �صنة 1984، و�لطبعة �لثانية يف 

بريوت �صنة 2000م. 
�لوفاء  من  جزء  �أ�صتاذتي  عن  كتبته  ما  �ن       
و�لعرفان لها، هذه �لعاملة �ملحققة �لتي طوقتني 
و�ملعرفة  بالعلم  وزودتني  و�ملعروف  بالف�صل 
و�خلربة  و�لإر�صاد  بالن�صح  علي  تبخل  ومل 
�ملاج�صتري  مرحلة  يف  عليها  تلمذتي  �أثناء 
قر�ءتها  ثم  ر�صالتي،  على  بالإ�صر�ف  وتف�صلها 
خالل  �أو  ف�صال،  ف�صال  للدكتور�ه  �أطروحتي 
عملي مبعيتها تدري�صي يف مركز �إحياء �لرت�ث 
تر�أ�صته.  �لتي  بغد�د  بجامعة  �لعربي  �لعلمي 
�لأ�صتاذة  به  متتاز  ملا  عليها  غريبا  لي�س  وهذ� 
من �صفات حميدة و�أخالق فا�صلة، فهي �صادقة 
�لكذب  تعرف  ل  و�لأخرين  وربها  نف�صها  مع 
و�لغ�س و�لنفاق، نبيلة كا�صمها حتى مع �لذين 
نا�صبوها �لعد�ء ح�صد� وبغ�صا لعلمها وف�صلها 

و�صفافيتها.
 �أطال �لله يف عمرها بال�صحة و�لعافية لتفي�س 
علمها  من  ف�صلها  وعاريف  طلبتها  نحن  علينا 
�لغزير و�إنتاجها �لعلمي �لوفري خدمة لرت�ثنا. 

و”هل جز�ء �لإح�صان �ل �لإح�صان«.

رائدة المحققات العراقيات

المنعم  عبد  نبيلة  المحققة  األستاذة 
داود وجهودها في تحقيق التراث

مركز اإحياء الرتاث

مع ح�سني علي حمفوظ
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د. مجيد مخلف طراد     

ــابــي  ــعــت ال عـــبـــدهللا  د. 

ول  تتكرر  ل  �صخ�صيات  �ملعا�صر  تاريخنا  يف 
من  تركته  ملا  جليلها  �لتالية  �لجيال  تن�صاها 
و�لفكرية  �لعلمية  �حلياة  يف  �ملدى  بعيد  �ثر 
�ل�صخ�صيات �ل�صتاذة  �برز هذه  و�لثقافية، ومن 
�لعاملة و�ملربية �لفا�صلة نبيلة عبد �ملنعم د�ود فهي 
و�لطالع،  �لفق  و��صعة  ومفكرة  متعمقة  باحثة 
�لذهن،  حا�صرة  �لذ�كرة،  قوية  �ملعرفة،  كثرية 
عليهم  حتا�صر  �و  �لخرين  مع  تتحدث  عندما 
ووجد�نها،  وقلبها  بعقلها  حتا�صر  �نها  ت�صعر 
متدفقة  وب�صال�صة  تكلف  دون  من  ب�صدق  تتكلم 

فكان ما يخرج من �لقلب يحل يف �لقلب.
فهي  �لعربي،  �لعلمي  بالرت�ث  ��صمها  �رتبط  لقد 
�لذين  و�لعلميني  �لكادمييني  �ل�صخا�س  من 
ومتميزة  كبرية  جهودً�  وبذلت  كثريً�  به  �هتمو� 
�لنقطة  هو  منه  �لعلمي  �جلانب  تعد  لأنها  فيه 
هو  يكن  مل  �ن  �لعربي  تر�ثنا  يف  �مل�صيئة 
ومعظم  نه�صته  �لغرب  عليه  بني  �لذي  �ل�صا�س 
�نف�صهم  �لوربيون  به  يعرتف  ما  وهذ�  نظرياته 
وهو  �ل  �لرت�ث  من  �ملهم  �جلانب  على  فركزت 
�ملخطوطات لأنها متثل �بد�ع هذه �لمة و�جيالها 
و��صبقيتها  ��صالتها  لالآخرين  لتوؤكد  �ملتعاقبة 
و��صح  �لباب  هذ�  يف  جهدها  فكان  �لعلوم،  يف 
ينم  جهد  وهو  و�لعربي،  �ملحلي  �مل�صتوين  على 
ر�فدً�  �لرت�ث  �صكل  �إذ  عميقني  ووعي  �أ�صالة  عن 
��صا�صيًا و��صافيًا يف وعيها على �متد�د جتربتها 
�لإبد�عية يف جمايل �لتحقيق و�لتاأليف من �أجل 
طياته  وتقليب  �خلالد  �ل�صالمي  �لرت�ث  �إحياء 
فق�صت  ومكنوناته  ودرره  نفائ�صه  عن  و�لبحث 
ن�صره  �صبيل  يف  �ل�صالمي  لرت�ثها  وفيه  عمرها 

و�حيائه و�إز�لة �لغبار عنه. 
لقد تعاملت مبنتهى �لدقة و�ملو�صوعية مع �لرت�ث 
فلم تكن مليول ذ�تها وتعاطفها �أي �ثر يف �لوقوف 
�لتي  �لرت�ثية  �مل�صكالت  مو�صوع  حقيقة  على 
جميع  باعرت�ف  حتقق  �ن  و��صتطاعت  عاجلتها 
�حلقيقية  �لعلمية  بالرت�ث  و�ملعنيني  �لباحثني 
تكون  �ن  دون  �لرت�ثية  �لظاهرة  مع  �لتعامل  يف 
وتاأزرً�  تعاطفًا  معها  �لتعامل  يف  حا�صرة  ذ�تها 
�لينا  تعيد  �ن  كله  ذلك  من  تهدف  فكانت  ودفاعًا. 
�صورة جديدة وبعالقة جديدة مع �لرت�ث لتجلعه 

معا�صرً� لنا على �صعيد �لفهم و�لعقولية بل وعلى 
�صرر  ول  و�لثقايف  �لفكري  �لتوظيف  �صعيد 
نقدية  �صيتم بروح  �لتوظيف  �إذ كان هذ�  ذلك  يف 
�لرت�ث  هذ�  ي�صتمر  ولكي  عقالين  منظور  ومن 
يف ثقافتنا �ملعا�صرة لبد من �حلاجة �ىل جتديد 
و�ىل قر�ء�ت حديثة تن�صجم مع معطيات �لع�صر 

�لعلمية و�حل�صارية. 
�لقر�ء�ت و�لتحقيقات ��صتطاعت �ن تطرح  بهذه 
ق�صاياه  ور�صد  وم�صطلحاته  �لرت�ث  مفاهيم 
روؤية  ��صكالياته  و�إبر�ز  و�ملنهجية  �لفكرية 
يف  و�لفكري  �ملعريف  دوره  وتبني  ومو�صوعًا 
و�صرورة  �لعربية  و�لذ�ت  �لهوية  على  �حلفاظ 
�لعودة �ىل �ملا�صي لفهمه جيدً� و��صتيعابه ب�صكل 
متاأن وو�ع قر�ءته قر�ءة ��صتباقية وظيفية لفهم 
�يجابية  بطريقة  وتنويره  �ملعا�صر  حا�صرنا 
�لتقدم  وهادفة لكي نحقق ��صالتنا و�ل�صري نحو 
و�صيلة  �لرت�ث  هذ�  توظيف  يكون  �إذ  و�لزدهار 
و�لثقايف  �حل�صاري  بالنتماء  �ل�صعور  لتحقيق 

لنا. 
د�ود  �ملنعم  عبد  نبيلة  �ل�صتاذة  ��صتطاعت  لقد 
بها  يتحرك  �لتي  �لتحولت  جميع  ��صتيعاب 
فكرة  كل  جتد  �إذ  �لرت�ثي  �لن�س  �صاحب  ومنها 
من �فكارها مكانها �لطبيعي د�خل هذ� �لن�س يف 
ت�صتند  تاريخية  قر�ءة  �لن�س  قر�ءة فكر �صاحب 
فيها على ��صتقر�ء �لظروف �لتاريخية و�ل�صيا�صية 
و  �فكاره  فهم  يف  و�لجتماعية  و�لقت�صادية 
تف�صريها من ثم �لبحث عن �لوظيفة �لتي يوؤديها 
�صياقه  د�خل  �لتحقيق  �و  بالدر��صة  �ملعني  �لفكر 
�ملعرفية  �ملنظومة  د�خل  �و  و�لتاريخي  �لدليل 
ذلك  �صاحب  فيها  ي�صتغل  �و  �ليها  ينتمي  �لتي 
�ملر�د  �لن�صو�س  هذه  تقابل  �نها  مبعنى  �لن�س، 
�ملعروفة  �لتاريخية  ��صولها  بقية  مع  حتقيقها 
ومقبولة  �صحيحة  ب�صورة  �لن�س  يخرج  لكي 
�ل�صلي  �لن�س  وجوهر  �صكل  على  �ملحافظة  مع 
قدر �مل�صتطاع فتجدها تقارن �لحد�ث �لتاريخية 
�لتي وردت يف ذلك �لن�س مع �مل�صادر �لتاريخية 
�لعتبار  بنظر  �آخذًة  معه  �ملتز�منة  �ملعروفة 
�لت�صل�صل �لزمني لهذه �مل�صادر ف�صال عن جهدها 
و��صافتها  �لن�صو�س  من  �صقط  ما  ��صالح  يف 

باعتماد �مل�صادر �لتاريخية و�ل�صارة �ىل ذلك يف 
�لهو�م�س حتى ت�صتقيم �ملعاين �مل�صافة مع �لن�س 

�ل�صلي. 
�لعديد  �لكبري  �لعلمي  �جلهد  ذلك  ح�صيلة  فكانت 
من �لكتب �ملحققة و�ملوؤلفة و�لبحوث يف �حلقول 
بيطري  �ملختلفة من طب و�صيدلة وطب  �لعلمية 
وتربية  �حليو�ن  وعلم  �لنبات  وعلم  وبيئة 
و�ملر�آة  و�لكيمياء  و�لفلك  و�لغذ�ء  �لنف�س  وعلم 
و�لعلوم  �لبلد�ن  وتاريخ  و�لتاريخ  و�حل�صبة 
و�لتعليم و�ملعادن وغريها �لتي تقدر �عد�دها بني 
كتاب وبحث باأكرث من مئة �لتي �غلبها مطبوعة 
و�لندو�ت  و�ملوؤمتر�ت  �ملجالت  يف  ومن�صورة 
�لعر�ق وخارجه  د�خل  بها  �صاركت  �لتي  �لعلمية 
�إذ تنم كلها عن ��صالة وعلمية و�إ�صافة جديدة �ىل 
�ملكتبة �لعربية �لرت�ثية و�لتاريخية ي�صتفيد منها 

�لباحثون. 
�أما فيما يتعلق بخ�صالها �ل�صخ�صية فقد �ت�صمت 
يندر  �لتي  �لن�صانية  �لقيم  باأبرز  نبيلة  �ل�صتاذة 
�ن جتتمع ب�صخ�س و�حد تاأتي يف مقدمتها �صمة 
�لتو��صع �لتي قلما توجد يف �دعياء �لعلم، تعلم 
�لطالب وتد�ر�س معهم �صاعات توجههم وحت�صن 
�ر�صادهم وما من د�ر�س �و باحث يف �لتاريخ �و 
و�لتقدير  و�لولء  باحلب  لها  ويدين  �ل  �لرت�ث 
��صر�فًا ومناق�صة �و مدً� بالعلم و�ملر�جع ل تعلي 
تغ�صب  ول  �حدً�  تعنف  �و  تنهر  ول  �ل�صوت 
عن  ف�صاًل  �لنا�س،  من  �ليها  ��صاءو�  عمن  وتعفو 
لعملها  �ملتناهي  متيز �صخ�صيتها بذلك �لخال�س 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  مع  �مل�صتمر  وتو��صلها 
�لكادميية و�لثقافية جم�صمة نف�صها عناء �لذهاب 
دون  د�رها  �ىل  و�لعودة  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �ىل 
لكل  و�ملعنوي  �ملادي  دعمها  مع  كلل  �و  ر�حة 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  �قامتها  �لتي  �لعلمية  �لن�صاطات 

عندما تتطلب �حلاجة �ىل ذلك.
و�لر�صا  �ل�صماحة  وتبدو  �خللق  دمثة  كانت  لقد 
�ملحبة  وتزرع  �لقلوب  بني  توؤلف  وجهها  على 
و�لمل عند �جلميع وتفعل �خلري ولو كان ز�ئدً� 
�بدً�  تفارقها  ل  �صفات  وهي  �ل�صتحقاق  على 
�ل  يهابوها  ول  �ليها  ياأن�صون  ملحديثها  فتجعل 
غر�بة  جتد  فال  مودة،  و  وتقديرً�  و�حرت�مًا  حبًا 

قدوة ح�صنة يف  �ليها ويتخذونها  �لطلبة  بتقرب 
�لعلم و�ل�صلوك معًا لزكية فطرتها وجلية ب�صريتها 
حبًا  فاأحبوها  �صريرتها  و�صفاء  �صريتها  ونقية 
�ل�صاحلة  و�ل�صوة  و�ل�صلوك   �لعلم  يف  �صادقًا 

يف �لعمل. 
م�صامعي  على  ��صمها  تردد  فقد  بها  عالقتي  �ما 
بغد�د  بجامعة  �لآد�ب  كلية  يف  طالبًا  كنت  منذ 
وتعرفت عليها بقرب قبل خم�صة ع�صر عامًا عندما 
طلبت منها �ملو�فقة على �لتن�صيب �ىل مركز �حياء 
رئي�صة  �آنذ�ك  وكانت  �لعربي  �لعلمي  �لرت�ث 
خالل  ومن  ذلك  على  باملو�فقة  ترتدد  فلم  �ملركز 
عملي معها كانت من �حب �ل�صخ�صيات �لكادميية 
و�لعلمية �ىل نف�صي ل لكونها رئي�صة �ملركز و�منا 
ول  فكان  �لخوة  حمبة  و  حنان  من  متتلكه  عما 
يز�ل يف نف�صي �جالل عميق لها وجعلتها مثاًل يل 
�قتدي بها يف �لعلم و�خللق وحبها للخري و�صفاء 
�لنف�س ما يجعلها مثاًل لكل �ن�صان خلوق وطالب 
كان  ملن  �لعون  بذل  عن  تتو�نى  تكن  فلم  علم، 
حمتاجًا مل�صورة علمية �ليها ول ترجو يف مقابل 
ور�صا  �لله  ر�صا  غري  �ح�صانًا  ول  عو�صًا  ذلك 
�لنف�س، ت�صاعد طلبة �لعلم بكل �لو�صائل وتتربع 
خلق  �ن  فيها  مل�صت  وقد  منهم  حمتاجًا  كان  ملن 
�ليثار طبعًا ل تكلفًا وهو �صبيل لديها للتقرب �ىل 

�بو�ب �لله تعاىل. 
عبد  �لدكتور  مني  طلب  عندما  كثريً�  �صعدت  كما 
�لرت�ث  �حياء  مركز  رئي�س  �لعتابي  حميد  �لله 
عند  قليلة  ب�صفحات  �عرب  �ن  �لعربي،  �لعلمي 
فله  د�ود  �ملنعم  عبد  نبيلة  �ل�صتاذة  مع  ذكرياتي 
كي  �لطيبة  �لفر�صة  هذه  �تاحة  على  �ل�صكر  مني 
�لتعبري عن حبي  متو��صع يف  بقدر  ولو  ��صاهم 
لهذه  و�حرت�مي  و�عجابي  وتقديري  ووفائي 
فتحية  �لفا�صلة  و�ملربية  �لر�ئعة  �ل�صخ�صية 
و�لف حتية ل�صناع �لوفاء يف يوم �لوفاء، حتية 
�ملمتازة  �ل�صفوة  لهذه  و�متنان  وتقدير  �صكر 
�لوفاء  لهذ�  حتية  �لجالء  �لعلماء  �ل�صاتذة  من 
�هل  ي�صرع  �لوفاء فحني  فيه و�صح  عّز  يف ع�صر 
�و  بكلمات  و�لتعبري  ��صاتذتهم  با�صتذكار  �لوفاء 
�خالقية  قيم  ير�صخون  �منا  �صفحات  �و  ��صطر 

و�ن�صانية نبيلة. 

لي�ــــس �لقــــول �ن �لأ�صتاذة نبيلــــة عبد�ملنعم د�ود 
موؤرخــــة مــــن �لطــــر�ز�لأول �بتعاد�عــــن �حلقيقة 
،�ذ كانت مــــن �صمن �لذين �صاركــــو� يف تاأ�صي�س 
مالمح مدر�صة تاريخية رو�دها �لأو�ئل �لعاملني 
�جلليلــــني �لأ�صتــــاذ �لدكتورعبد�لعزيــــز �لدوري 

و�لأ�صتاذ �لدكتور�صالح �لعلي.
�عتقــــدت �ملرتجــــم لهــــا �ن �لتاريــــخ عند�لعــــرب 
و�مل�صلمــــني مو�صوع حيي �صــــكل جانبا مهما يف 
ثقافتهــــم �لعامــــة ملفهومها �لو��صــــع  ، وهو وثيق 
�ل�صلــــة ببع�س مفاهيــــم و�عتقاد�تهــــم  وللتاأكيد 
علــــى �أهمية علم �لتاريــــخ و�صمولــــه للنا�س كافة 
كل  :"�ذ  �مل�صعــــودي  ��صتاذتنابقــــول  ت�صت�صهــــد 
علــــم فمــــن �لخبــــار ي�صتخــــرج،  وكل حكمة منها 
ت�صتنبط، و�لفقه منها ي�صتثار ، و�لف�صاحة منها 
ت�صتعاد،  و��صحاب �لقيا�س عليها يبنون، و�هل 
�ملقالت فيها يحتجون، ومعرفة�لنا�س منا توؤخذ 
،  و�مثال �حلكماء فيهاتوجد ،  ومكارم �لخالق 
منهــــا تقتب�ــــس ،  و�د�ب �صيا�صــــة �مللــــك و�حلرب 

فمنها تلتم�س". 
وعلى �لرغم من ر�ي ��صتاذتنا ،  فان �ملحدث عند 
�لعرب يف ذلــــك �لزمان ��صــــرف مو�صعا و�أ�صمى 

منزلة من  �لخباري.
وهكــــذ� فالتاريخ ي�صمل علومــــا خمتلفة ، ولي�س 
و�خللفاءو�حلــــروب  للملــــوك  تاريخــــا  جمــــرد 
و�ملنازعــــات وهــــذ� �لمــــر يجــــب �ن يوؤخذ بنظر 
�لعتبــــار حينمــــا نكتــــب �لتاريخ �آمنتــــامل ترجم 
لهــــا بان �لتاريخ من �لعلــــوم �ملحببة لكال لنا�س ، 
وترويعناحــــده مقوله:"ليت �خلطيب �لبغد�دي 
ذكــــرين كفاية ولويف �لكذ�بــــني". و�أخرمات يف 
حيــــاة �ل�صخــــاوي يقول"ليتني �مــــوت يف حياة 

�ل�صخاوي حتى يرتحمني".
كان مــــن �لو��صــــح �ن �هــــال ل�صــــرية و�لخبــــار 
قــــدر �صمــــو� يف �و�خر�لقــــرن �لثــــاين �لبــــو�ب 
�ل�صا�صيــــة للتاريــــخ عند �لعــــرب ،  وهي لتعدو 

�مور� �أربعة: 
1. �أخبار �ملا�صني

2. �حو�ل �لعرب قبل �ل�صالم
3. �ل�صرية

4. �خبار �لدولة �ل�صالمية.

ومــــن �و�ئــــل �لقــــرن �لثالــــث �ىل �و�ئــــل �لر�بــــع 
يلحــــظ زيادة جوهرية يف �ملادة �لتاريخية ودقة 

وحترر� يف م�صادرها.
�نطلقــــت روؤيــــة موؤرختنــــا �ىل �ن �لتاريــــخ لي�س 
�صيئا يكتب مرة و�حدة ،  ولكنه مادة تكتب مئات 
�ملــــر�ت ،   تعــــاد كتابتهــــا با�صتمر�ر�صــــو�ء ب�صب 
ظهورمعلومــــات م�صتجــــدة �وب�صبــــب تطــــوريف 
مذ�هب �لتاريــــخ وفل�صفاته،  �وب�صبب ظهور �أي  
كاتــــب ومــــوؤرخ يجــــد يف نف�صه �لقــــدرة و�لرغبة 
علــــى �ن يتعر�ــــس ملو�صــــوع ما مــــن مو�صوعات 

�لتاريخ.
ويف �ل�صيــــاق نف�صه، �عتقــــدت �ل�صتاذة نبيلة �ن 
كتابــــة تاريخ فــــرد �و�مة �وعــــامل عملية متجددة 
، لي�صدر قــــر�ر ببدئها ، ولقــــر�ر بايقافها. و�ن 
�ل�صعــــوب يف مر�حــــل يقظتهــــا �لفكريــــة تــــزد�د 
�هتمامــــا  بتاريخهــــا متامــــا كماتــــزد�د  �هتمامــــا 
بحا�صرهــــا وم�صتقبلهــــا ،  ومن ثــــم ت�صتد حركة 

�لتاليف عــــن �لتاريــــخ ويزد�د�لنا�ــــس �قبالعلى 
قر�ئتــــه ، ويف حــــالت �خلمــــول تنــــام �لمم عن 
ما�صيهــــا وم�صتقبلهامعا،  وت�صت�صلــــم ملا وجدته 

مكتوبا عنها من قبل.
وقدلحظــــت موؤرختنــــا"�ن �لتاريخ لي�ــــس �صيئا 
تكتبه جهــــة و�حدةولي�س لأحــــد �ن يحتكركتابة 
فــــرد  ولميلــــك  �متــــه،  تاريــــخ  حتــــى  �لتاريــــخ 
�وجمتمع �ن مينع �لغريمن �لكتابة عنه ،  وكلما 
كانــــت �حل�صارةغنيــــة تتعــــدد جن�صيــــات �لذيــــن 
يكتبــــون عنها ،  وذلك �ن �لتاريــــخ و�حل�صار�ت 
ملــــك م�صــــرتك للمعرفــــة �لن�صانية كلهــــا ،  فتكرث 
�ملوؤلفات �لتاريخية وتتعدد مناهجها لذلك يجب 
�لحاطــــة بكل تلــــك �ملناهج عنــــد كتابــــة �لتاريخ 

�وقر�ئته قر�ءة جديدة".
و�حلــــق ، يف حلظة مــــن �للحظات ، تــــكاد ت�صعر 
و�نــــت تقــــر� مناهــــج �لتاريــــخ �ن �أي تاريخ غري 
تاريــــخ �حلكام مل يكــــن موجود� علــــى �لطالق. 
فال يــــورد �لتاريخ كثري� �ن �صعوبا تعر�صت �ىل 
�لظلم �و�ل�صطهاد،  مل يكن هنا كثور�ت حقيقية 
قادهــــا ثــــو�ر خرجو� من بــــني طبقــــات �ملجتمع،  
لي�س هناك �صئا�صمه هزميــــة وقعت بفعل حماقة 
�صلطانــــا وجهلهــــا وق�صــــوره، فــــكل �لهز�ئم �لتي 
حدثت كانت نتــــاج موؤ�مر�ت خططلهــــا �لعد�ء. 
لتورد مناهج �لتاريخ يف �غلبها ق�ص�صالحر�ر 
�لتــــي قطعــــت �عناقهــــم دفاعا عــــن  �حلريــــة،  بل 

تتحــــدث با�صهــــاب عن جمموعــــة مــــن �ملتمردين 
مــــع  و�ملتو�طئــــني  �لقانــــون  علــــى  �خلارجــــني 

�لعد�ء.
وتناق�س �ملرتجم له ��لذين ي�صفون كتابة �لتاريخ 
،  �نــــه تاريخ ر�صميا يتاريخ �مللوك و �ل�صالطني.  
و�ن �لنا�ــــس لتتفق بهــــذ� �لتاريخ وم�صالة �ل�صك 
هذه قدميــــة جد�، ينبغي �للتفــــاف �ليها ،  ومما 
يرد يف �مل�صــــادر �ن بع�س ملوك �لفر�عنة كانو� 
ين�صبون �ثار من �صبقهم وماقامو� به من حروب 
ومعارك لنف�صهــــم. وت�صت�صهد موؤرختنا بتعليق 
�حد�ملوؤرخني قائــــال :"�ن هذ� �لمر ��صتمر حتى 
�لع�صــــر �حلديــــث ، لن �لنف�ــــس �لن�صانيــــة ، �و 
نف�صية �ل�صلطة ، و�ل�صعور ب�صطوتها حني متتلك 
�لب�صــــر فيها مالمــــح مت�صابهــــة م�صتمرةوعر�صة 
للتكر�ر ولذ� من �لطبيعي �ن ي�صك �لنا�س يف كل 

ماهو تاريخ ر�صمي.
ومــــن �جلدير باملالحظة، حتــــى تو�ريخ �لنبياء 
، �صاعت كلهــــا و�صط �لتاريخ �لذي يروي �جماد 

�لفر�عنة و�مللوك �لذين عا�صروهم.
ويف منظــــور �ل�صتــــاذة نبيلــــة �ن مبــــد�أ �خفــــاء 
�ملعلومــــات بوجها وباآخرموجود يف �ملجتمعات 
معرفــــة  وكانــــت  كلــــه.  عرب�لتاريــــخ  �لن�صانيــــة 
�لخبارلتتــــم �ل بالرو�يــــة �ل�صفويــــة، وتتو�تر 
�لرو�يــــات مــــن �صخ�س لخرمع كلمــــا متر به من 
خــــالل ذلك يف حتريف مق�صود �و غري مق�صود ، 

لذلك كانت معرفة�لنا�س ب�صيطة ، ثم �ن �ملوؤرخني 
ياأتــــون بعد ذلك مبئات �ل�صنني يحاولون جتميع 
مالمــــح �حلدث �و�لع�صــــر ب�صعوبة بالغة ، ومن 
�صو�هد نــــادرة وحتى �لن حني يعرث�لنا�س على 
وثيقــــة �وخمطوط �وحجر فتقلــــب تاريخ ع�صر 
كمــــا نعرفه ر��صا على عقــــب ، وتلعب �مل�صادفات 

يف ذلك دور �كبري�.
وت�صــــري موؤرختنــــا �ىل �هميــــة �ملخطوطــــات يف 
عمليــــة كتابــــة �لتاريخ ، لن هناك كمــــا هائال من 
�ملخطوطات ، مل ين�صر منها �ل �قل �لقليل ون�صر 
وحتقيــــق �ملخطوطــــات ي�صاعد يف فهــــم �لتاريخ 
عنــــد كتابتــــه ، و�لمثلــــة علــــى ذلك كثــــرية جد�، 
وت�صري �ىل و�حدة منهــــا �ن ��صتاذها عبد�لعزيز 
�لدوري �خت�س بكتابة �لتاريخ �لعبا�صي، وكان 
له ر�أي يف �لدعوة �لعبا�صية و�ن ذلك �لر�أي كان 
معتمــــد� عند جمهرة مــــن �مل�صت�صرقــــني و�لكتاب 
�لعــــرب ، �ل �نه وبطريقة مــــا عرث على خمطوط 
هو �خبــــار �لعبا�س وولده و�طلــــع عليها ، وبعد 
�طالعــــه ظهر له ر�أي جديــــد مايخالف ماكتبه هو 
وماكتبه �لآخــــر ونفي �ملو�صــــوع ، لن �كت�صاف 
�ملخطوطــــة غــــريت �ملفهوم �ل�صابــــق. وقد و�صح 
�لدكتــــور �لــــدوري ذلــــك يف مقــــال كتبــــه حــــول 
�ملو�صــــوع بعنو�ن"�صــــوء جديــــد علــــى �لدعوة 
�لعبا�صية"، ن�صــــر يف جملة كلية �لد�ب و�لعلوم 

عام 1956.
ميكن �ن نعــــزو ذلك �ن موؤرخــــي �ل�صالم خلفو� 
 ، طائلــــة  تاريخيــــة  ثــــروة  �ملعا�صــــر  للمــــوؤرخ 
ي�صتطيع �ن يتد�رك يف �صياغتها مافاتهم ،  و�ن 
�لعلــــم �حلديث ي�صجــــل لهم �نهــــم �ول من �صبط 
�حلــــو�دث بال�صنــــاد و�لتوقيــــت �لكامــــل، و�نهم 
مدو� حدود �لبحث �لتاريخــــي ونوعو� �لتاليف 
فيمــــا هو �كــــرث �ىل درجة ملن حلق بهــــم فيها من 
تقدمهما وعا�صرهم من موؤرخي �لمم �لخرى ،  
و�نهــــم �وملن كتب يف فل�صفة �لتاريخ و�لجتماع 

وتاريخ �لتاريخ.
وتوؤكد ��صتاذتنا على بقاء بذرة �ل�صك د�ئما لدى 
�لنا�ــــس ويف �لتاريــــخ �ملعا�صــــر ، ومــــرة �خرى 
�صــــار كل ر�صمــــي، يجب �ن ي�صــــرح ر�أيه وير�صم 
�صورتــــه قبــــل �ن ير�صمهــــا غــــريه ، فهــــو و�ن مل 
يكــــذب �صر�حة ، فهو على �لقل يحذف مال يريد 
لــــه �ن يذ�ع.  و�لتاريــــخ �ل�صالمي – يف منظور 
�ل�صتــــاذة نبيلــــة- كتــــب منه جانــــب كبرييف ظل 
ظــــروف حتكــــم �ل�صلطــــة ،  ويف ع�صورمظلمــــة 
فكريا وثقافيــــا و�جتماعيا ، وتلك م�صالة جديرة 

بالهتمام حني نكتب �لتاريخ.
متيــــزت �ل�صتــــاذة نبيلــــة مبنهجهــــا �لعلمــــي يف 
كتابة �لتاريخ �ل�صالمي ، فهي مل تكتف بدر��صة 
�لظاهــــرة �لتاريخية و�صردهــــا �وعر�صها �فقيا ، 
و�منا ركــــزت على �لتحليل �لعلمــــي لها و��صباب 
�لتاريخــــي  �حلــــدث  �لن  ونتائجــــه    ، وقوعهــــا 
لي�س حدثا وقع و�نتهــــى زمانيا ومكانيا ، و�منا 
هو حدث لــــه �صريورته وتكوينــــه ، ويوؤثر فيما 
بعــــده من �حد�ث لنه ميثل �لب لها ، ومرتكزها 
، فالحــــدث بال ��صبــــاب،  وهوليتعلــــق بالأهو�ء 
و�منا له جذور هوقاعدته �لتي ي�صتند �ليها لذلك 
جاءت در��صتها وبحوثها وكتبها ��صيلة وعميقة 

يف حمتو�ه �ومادتها �لتاريخية.

مركز احياء الرتاث العلمي  

االستاذة نبيلة عبد المنعم داود
)المبدئية العلمية واالخالقية(  

منظور  في  التاريخية  الكتابة  تطور 
األستاذة نبيلة عبد المنعم داود
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نبيلة عبد�ملنعم د�ود.

الوظائف التي تقلدتها : 
�ل�صالمية  �لدر��صات  مكتبة  �مينة   -

1963-1969م 0
ق�صم   – �لد�ب  كلية  يف  معيدة   -

�لتاريخ 1969-1973م0
ق�صم   – �لد�ب  كلية  يف  مدر�صة   -

�لتاريخ 1973م 0
ر�صد(  )�بن  �لرتبية  كلية  مدر�صة يف   -

ق�صم �لتاريخ 1973م 0
)�بن  �لرتبية  كلية  م�صاعد يف  ��صتاذ   -

ر�صد( ق�صم �لتاريخ 1983م 0
باحثة يف مركز �حياء �لرت�ث �لعلمي   -

�لعربي – جامعة بغد�د 1983-1990م
مركز  يف  �ملخطوطات  ق�صم  رئي�صة   -

�لرت�ث بجامعة بغد�د 1990-1989. 
�لعلمي  �لرت�ث  �حياء  مركز  رئي�س   -
1990/10/28وحلد  بغد�د  جامعة   – �لعربي 

0 2009
��صتاذ متمر�س 2009 وحلد �لآن.  -

معهد  يف  �ملخطوطات  ق�صم  رئي�صة   -
�لتاريخ �لعربي من 2007-2004.

رئي�صة ق�صم �لرت�ث �لفكري و�لعلمي   -
�لعربي من 2015-2007. 

معهد  يف  �لعلمية  �لهيئة  ع�صوة   -
�لتاريخ �لعربي من 2005 �ىل �لآن.

رئي�صة ق�صم �لرت�ث �لعربي يف �ملعهد   -
�لعر�قي للدر��صات �لعليا 2013-2010. 

للدر��صات  �لعر�قي  �ملعهد  عميدة   -
�لعليا يف 2013 وحلد �لآن.

البحوث والدرا�سات 

– جملة  �لفتوح  فتح  نهاوند  معركة   -1
عدد  م  ر�صد(1980  )�بن  �لرتبية  – كلية  �ل�صتاذ 

خا�س 0
 – ��صعد  بنت  وزيرة  �لوزر�ء،  �صت   -2
�لعربية  �ملر�أة  دور  لندوة  �لكاملة  �لوقائع  �صمن 
يف �حلركة �لعلمية – بغد�د - مركز �حياء �لرت�ث 

0 1988
�لخرى  و�هتماماتهم  بغد�د  �طباء   -3
– �صمن �لوقائع �لكاملة للندوة �لقطرية �لر�بعة 
–  جامعة بغد�د - مركز  لتاريخ �لعلوم عند �لعرب 

�حياء �لرت�ث 1988 0 
�ثر �ملو�صل على �حلركة �لعلمية يف   -4
�ربل – �صمن �لوقائع �لكاملة لندوة دور �ملو�صل 
يف �لرت�ث �لعربي – مركز �حياء �لرت�ث �لعلمي 

0 1988
�صمن  �حلمامات–  على  �حل�صبة   -5
�ملدينة  يف  �حلمامات  لندوة  �لكاملة  �لوقائع 
�لرت�ث  �حياء  مركز   - بغد�د  جامعة   – �لعربية 

1990 م 0
 – �حل�صبة  كتب  يف  �لغذ�ئي  �لمن   -6
يف  �لغذ�ئي  �لمن  لندوة  �لكاملة  �لوقائع  �صمن 
�لرت�ث  �حياء  مركز   - بغد�د  جامعة   – �لرت�ث 

0 1990
 – �ل�صمعاين  بغد�د لبن  تاريخ  ذيل   -7

�صمن �لوقائع �لكاملة لندوة بغد�د مدينة �ل�صالم 
بالتعاون  �لرت�ث  �حياء  مركز   - بغد�د  – جامعة 

مع �مانة بغد�د 1990 
يف  �لعلمية  و�لنظمة  �لتقاليد   -8
�لكاملة  �لوقائع  �صمن   – �مل�صتن�صرية  �ملدر�صة 
كلية   - بغد�د  – جامعة  �لتاريخ  بغد�د يف  لندوة 

�لرتبية �بن ر�صد 1990 0
بن  �لدين  وجيه  تكريت  �عالم  من   -9
 – �لرت�ث  يف  تكريت  ندوة   – �لتكريتي  �صويد 

جامعة تكريت 1992 0 
حتقيق  يف  �لغزي  �لدين  بدر  منهج   -10
�لن�صو�س – �صمن �لوقائع �لكاملة لندوة �لكتاب 

و�لوثيقة، د�ر �لكتب �لوطنية 1995.
بغد�د  يف  للخلفاء  �لعلمية  �ملجال�س   -11
– �صمن كتاب نه�صة بغد�د �لعلمية، بغد�د، �للجنة 

�لثقافية لحتفالت يوم بغد�د 2001.
 – بالله  �ملعت�صد  �لعبا�صي  �خلليفة   -12
�لعليا  �للجنة  بغد�د  و�حد�ث  �عالم  كتاب  �صمن 

لحتفالت يوم بغد�د 
كتاب  – �صمن  �لدينوري  قتيبة  �بن   -13

�عالم و�حد�ث عام 2000. 
موؤرخ �لكوفة، �بن �لنجار �لكويف –   -14
 2001 �لول  �لعدد  �لكوفة  جامعة  �لكوفة،  جملة 

عدد خا�س مبهرجان �لفية �لكوفة.
من �عالم �لقد�س يف �لع�صر �لعبا�صي   -15

للقد�س، جامعة  �لثالث  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  – �صمن 
تكريت 2001.

يف  �لقد�مى  �لعرب  �لعلماء  مناهج   -16
– �صمن وقائع ندوة منهجية  �لن�صو�س  حتقيق 
�لعر�قي  �لعلمي  �ملجمع   – �لن�صو�س  حتقيق 

 0 1995
�لتقاليد و�لنظمة �لعلمية و�لرتبوية   -17
– �صمن وقائع ندوة عنا�صر  �لعربي  يف �لرت�ث 
جامعة   – �ل�صالمي  �لعربي  �لفكر  يف  �حلد�ثة 

بغد�د - مركز �لبحوث �لرتبوية 1998 0
يف  �لعلم  ودور  و�ملكتبات  �ملد�ر�س   -18
�لعر�ق من خالل كتاب تلخي�س جممع �لد�ب لبن 
�لفوطي – �صمن وقائع ندوة �بن �لفوطي خازن 
بالتعاون مع  – بغد�د مركز �لرت�ث  �مل�صتن�صرية 

د�ر �لكتب �لوطنية 1994. 
�لعربي  �لرت�ث  يف  و�ل�صحة  �لغذ�ء   -19
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مع �حتاد جمال�س �لبحث �لعلمي �لعربية  1995 

م.
�ل�صدر  وو�صاو�س  �لنف�س  حديث   -85
– مركز  �لرت�ث  يف  �لبار��صايكولوجي  – ندوة 
مع  بالتعاون  بغد�د  بجامعة  �لنف�صية  �لبحوث 

مركز �لرت�ث  1999 م.
خطة �ملدينة �لعربية من خالل كتاب   -86
ندوة   – للوطو�ط  �لعرب  ومناهج  �لفكر  مباهج 
 – و�لتاأ�صيل  �ل�صالة  بني  �لعربية  �ملدينة  خطة 
معهد �لتخطيط �حل�صري، �حتاد جمال�س �لبحث 

�لعلمي �لعربية، مركز �حياء �لرت�ث 1994م.
علماء  عند  �لطبيعية  �لعلوم   -87
يف  �لطبيعية  �لعلوم  ندوة   – �لعلوم  �لت�صنيف 
كلية  بالتعاون مع  �لرت�ث  – مركز �حياء  �لرت�ث 

�لرتبية للبنات  1995م.
 – �لرت�ث  يف  و�لطرف  �لنكت   -88

حما�صرة �لقيت يف ملتقى �لرو�د 1996م 0
�لعربي  �لرت�ث  يف  بالكتاب  �لعناية   -89
– ندوة �ملكتبة يف �لرت�ث  – مركز �حياء �لرت�ث 
بغد�د   جلامعة  �ملركزية  �ملكتبة  مع  بالتعاون 

1994م 0
 – وموؤلفاته  �صريته  �لدري�صي،   -90
–�حتاد  �لعرب   للجغر�فيني  �ل�صابع  �ملوؤمتر 
�حياء  مركز  مع   بالتعاون  �لعرب  �جلغر�فيني 

�لرت�ث 2001م 0
من  �صورة  �لتعليم،  على  �حل�صبة   -91
�د�رة  – ندوة دور �حل�صبة يف  �لرتبوي  �لرت�ث 
�مانة  �لعربية، مركز �لرت�ث بالتعاون مع  �ملدينة 
و�ملدن  �لعو��صم  ملنظمة   28 �لدورة  �صمن  بغد�د 

�لعربية بغد�د 1989.
�لعربي  �لرت�ث  يف  �لنف�س  �صحة   -92
– مركز  �لرت�ث  يف  �لبار��صايكولوجي  – ندوة 
�لبحوث �لنف�صية بالتعاون مع مركز �حياء �لرت�ث  

1996م 0
�لرقى و�لتعاويذ يف �لرت�ث – ندوة   -93
�لبحوث  مركز   – �لرت�ث  يف  �لبار��صايكولوجي 
�لنف�صية بالتعاون مع مركز �حياء �لرت�ث  1997م 

0
خمطوط  يف  و�جلو�هر  �لحجار   -94
�لر�س  علوم  تطور  ندوة   – �لفكر  مباهج 
�حتاد  مع  �لرت�ث  �حياء  مركز   – �لعرب  عند 
د.  مع  بامل�صاركة  2000م   �لعرب  �جليولوجيني 

ند�ء جنم �لدين.
�لرت�ث  يف  �لبحث  �آد�ب  م�صادر   -95
�لعربي – ندوة �آد�ب �ملهنة و�خالقيات �لعلوم – 

�ملجمع �لعلمي �لعر�قي 2002م 0
�لفلك  �للغة يف ن�صاأة علم  دور علماء   -96
�ملجمع   – �لرت�ث  يف  �ل�صرفة  �لعلوم  ندوة   –

�لعلمي �لعر�قي 2002م 0
�لعربي  �لرت�ث  يف  �حليو�ن  علم   -97
جنان  د.  مع  بامل�صاركة  �ل�صرفة  �لعلوم  – ندوة 

�لهموندي 2002م. 
عدن  – ندوة  عدن  موؤرخ  باخمرمة،   -98

1995م 0
�لو�يف  كتابه  يف  �ل�صفدي  منهج   -99
)بامل�صاركة( مع د. �لء نافع  مركز �حياء �لرت�ث 

0 1991
مركز  )بامل�صاركة(  �ل�صفدي  موؤلفات   -100

�حياء �لرت�ث 1991م 0
تاريخ  يف  �ملرجع  –�لكتاب  �جلي�س   -101
و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �لعربية  �لمة 

و�لعلوم 0
�لدو�وين –�لكتاب �ملرجع يف تاريخ   -102

السيرة العلمية لالستاذة المتمرسة 
نبيلة عبد المنعم داود

مع ح�سني اأمني
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◄◄
�لمة �لعربية 

�ملرجع  –�لكتاب  و�ل�صربة  �لطعمة   -103
للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �لعربية  �لمة  تاريخ  يف 
�لكتاب  هذ�  �جز�ء  �صت�صدر  و�لعلوم  و�لثقافة 

قريبا.
�لإ�صالمية  �لعربية  �ملو�صوعات   -104
�صمن  للن�صر  قبل  �لعلوم  تاريخ  لدر��صة  م�صدرً� 
يف  �لعلوم  تاريخ  عن  �لدولية  �لندوة  وقائع 
�لرباط   – للعلماء  �ملحمدية  �لر�بطة  �لإ�صالم 

 .2010
من م�صادر �لبيئة يف �لرت�ث �لعربي،   -105
 )29( �ل�صنوي  �ملوؤمتر  وقائع  �صمن  للن�صر  قبل 
�لعربي  �لرت�ث  معهد  �لعرب،  عند  �لعلوم  لتاريخ 

بجامعة حلب 2009. 
�جلغر�فية و�لطب، قبل للن�صر �صمن   -106
عند  �لعلوم  لتاريخ  �لول  �لدويل  �ملوؤمتر  وقائع 

�لعرب جامعة �ل�صارقة �آذ�ر 2008. 
ودلئل  )ع(  �لكاظم  مو�صى  �لمام   -107
�لعلمي  �ملوؤمتر  وقائع  �صمن  للن�صر  قبل  �مامته، 

�لول للعتبة �لكاظمية �ملقد�صة 2010. 
ودلئل  �جلو�د)ع(  حممد  �لمام   -108
�مامته،قبل للن�صر �صمن وقائع ندوة �لمام حممد 

�جلو�د، �لعتبة �لكاظمية �ملقد�صة 2010. 
للن�صر  قبل  بغد�د،  موؤرخ  �لبند�ري،   -109
�صمن وقائع ندوة بغد�د مدينة �ل�صالم �لتي �قامها 
بغد�د  �مانة   مع  بالتعاون  �لرت�ث  �حياء  مركز 

 .2009
�أدب �لكتاب يف �لرت�ث �لعربي، ندوة   -110
�لكتاب مركز �إحياء �لرت�ث بجامعة بغد�د 2008. 
للن�صر  قبل  �لرت�ث،  يف  �ملائدة  �أدب   -111
يف ندوة �لطبيخ يف �لرت�ث �لعر�بي 2008 مركز 

�إحياء �لرت�ث بجامعة بغد�د. 
يف  و�ل�صربة  �لطعمة  م�صادر   -112
�لطبيخ يف  ندوة  للن�صر يف  قبل  �لعربي،  �لرت�ث 

�لرت�ث �لعربي، مركز �إحياء �لرت�ث 2008. 
�لرت�ث  يف  و�لرحلة  �ل�صفر  �دب   -113
يف  �لرحلة  ندوة  وقائع  يف  للن�صر  قبل  �لعربي  
بغد�د  بجامعة  �لرت�ث  �إحياء  مركز  �لعلم،  طلب 

 .2008
�صريته  �لعمري،  �لله  ف�صل  �بن   -114
 )30( �ملوؤمتر  وقائع  �صمن  للن�صر  قبل  وموؤلفاته 
�لعلمي  �لرت�ث  معهد  �لعرب،  عند  �لعلوم  لتاريخ 

�لعربي بجامعة حلب 2010. 
جو�مع  خمطوط  يف  جديدة  قر�ءة   -115
�لعلوم قبل لن�صر �صمن لكتاب �لتذكاري مبنا�صبة 

بلوغ �ل�صتاذ ع�صام �ل�صنطي �صن �لثمانني. 
يف  و�لرتبوية  �لعلمية  �لتقاليد   -116
�خالقيات  ندوة  بغد�د،  جامعة  �لعربي،  �لرت�ث 

�لتعليم �جلامعي 2008. 
�لعربية  �ملخطوطات  يف  ورقات   -117
�لأ�صا�صية �جلامعة  �لرتبية  لكلية  �لثقايف  �ملو�صم 

�مل�صتن�صرية 4 / 1 / 2010. 
كلية   / بغد�د  ح�صارة  يف  ورقات   -118

�لرتبية �ل�صا�صية يوم بغد�د 26 / 4 / 2010. 
�ملدر�صة  يف  �لعلمية  �لتقاليد   -119
�لآد�ب  كلية   / �لتاريخ  ق�صم   / �مل�صتن�صرية 

�جلامعة �مل�صتن�صرية 4 / 5 / 2010.
�لعطور يف �لرت�ث �لعربي، حما�صرة   -120

يف �ملو�صم �لثقايف ملركز �حياء �لرت�ث 2015. 
�بن �لندمي وكتابه �لفهر�س، حما�صرة   -121

يف �ملو�صم �لثقايف ملركز  �لرت�ث 2015. 
�ملعادن يف �لرت�ث �لعربي، حما�صرة   -122

يف �ملو�صم �لثقايف ملركز  �لرت�ث 2015. 
�حمد بن عبد�لله �ل�صلمي �ل�صابي.  -123

�صجاع  بن  حممد  عبد�لله  �بو   -124
�لثلجي.

حممد بن �حمد �ملعموري �لبيهقي.  -125
حممد بن حممد بن �صهاب �لبز�زي.  -126

كمال �لدين �ل�صرت�باذي.  -127
علي  بن  �حل�صن  حممد  �بو   -128

�لرببهاري.
�لقا�صي عبد�جلبار �لهمد�ين.  -129
�بو حممد �حل�صن �لنوبختي.  -130

عبد�لقاهر �لبغد�دي.  -131
علي  بن  �حمد  �لعبا�س  �بو   -132

�لنجا�صي.
�صعد �ل�صعري �لقمي.  -133

�بو بكر �حمد بن حممد �لريقاين.  -134
�بن �لدبيثي.  -135

حممد بن �صاكر �لكتبي.  -136
بكر  �بي  بن  يحيى  زكريا  �بو   -137

�لعامري.
�بن �لدمياطي.  -138

�بو حممد ��صماعيل �خلطبي.  -139
موفق �لدين �بو �حل�صن �خلزرجي.  -140

�لبند�ري.  -141
�بن �لنجار �لبغد�دي.  -142

�بو �حمد عبد�لعزيز �جللودي.  -143
حممد  بن  �حمد  عبد�لله  �بو   -144

�جلوهري.
�حلر �لعاملي.  -145
�ملحقق �حللي.  -146

�بو عبد�لله �لبو�صنجي.  -147

��صافة �ىل مقالت يف �ل�صحف و�ملجالت �لعر�قية 
يف منا�صبات خمتلفة. 

)�ملاج�صتري  �لعليا  �لدر��صات  لطلبة  حما�صر�ت 
و�لدكتور�ه(

�ملخطوطات �لعربية ومناهج حتقيقها 
�لفكر �لتاريخي

ت�صنيف �لعلوم عند �لعرب
�لتدوين �لتاريخي 

در��صة يف �ل�صري و�لرت�جم و�لطبقات
�لعلوم عند �لعرب 

الكتب املن�سورة

ن�صر 13 كتابا يف بغد�د وبريوت 0
بغد�د،   – �لمامية  �ل�صيعة  ن�صاأة   -1
�ملوؤرخ  د�ر  بريوت،  وط   1968 �لر�صاد  مطبعة 

�لعربي 1994م 0
�خبار  يف  و�حلد�ئق  �لعيون  كتاب   -2
�لنجف   – وحتقيق  در��صة  ق1-  ج4  �حلقائق 

مطبعة �لنعمان 1972م 0
�خبار  يف  و�حلد�ئق  �لعيون  كتاب   -3
بغد�د 1973  در��صة وحتقيق   ، �حلقائق ج4 ق2 

م 0 
يف  �مل�صورة  �ملخطوطات  فهر�صت   -4
في�صل  د.  مع  بامل�صاركة  �لعليا  �لدر��صات  مكتبة 

�ل�صامر  – مطبعة جامعة بغد�د 1977م 0
كتاب عيون �لتو�ريخ ملحمد بن �صاكر   -5
– در��صة وحتقيق بامل�صاركة مع د.  �لكتبي ج12 
و�لعالم  �لثقافة  وز�رة  – بغد�د  �ل�صامر   في�صل 

1977م 0 
كتاب عيون �لتو�ريخ ج20 – در��صة   -6
�لثقافة  وز�رة  بغد�د   – بامل�صاركة  وحتقيق 

و�لعالم 1980م 0
�لتو�ريخ ج21- در��صة  كتاب عيون   -7
وحتقيق بامل�صاركة مع د. في�صل �ل�صامر – بغد�د 

وز�رة �لثقافة و�لعالم 1984م 0 
 – للجاجرمي  �لوزر�ء  نكت  كتاب   -8
1984م،  �لرت�ث  – مركز  بغد�د  وحتقيق  در��صة 
و�لتوزيع  للن�صر  �ملطبوعات  �صركة  طبعة بريوت 

2000م 0
�خللفاء  وحتفة  �لظرفاء  نزهة  كتاب   -9

0 1984م  – بغد�د  وحتقيق  – در��صة 
كتاب نزهة �لظرفاء – بريوت – د�ر   -10

�لكتاب �لعربي 1985م 0 
در��صة  ج22  �لتو�ريخ  عيون  كتاب   -11

وحتقيق بغد�د مطبعة �ل�صعد 1991م 0 
كتاب �لزهد ل�صد بن مو�صى �لموي   -12
�لمري  عبد  د.  مع  بامل�صاركة  وحتقيق  در��صة   –

دك�صن بغد�د – بيت �حلكمة 2000م 0
بن  �لله  لعبيد  �حليو�ن  منافع  كتاب   -13
د.  مع  بامل�صاركة  وحتقيق  در��صة   – بختي�صوع 

جنان �لهموندي مركز �لرت�ث 2001م 0
و�لأ�صربة  �لأطعمة  �صناعة  م�صادر   -14

يف �لرت�ث �ملجمع �لعلمي �لعر�قي 2014.
مركز   – �لرت�ث  يف  و�لطب  �لبيئة   -15

�لرت�ث – جامعة بغد�د 2014. 
مركز  �لرت�ث،  يف  و�لأزهار  �لنخيل   -16

�لرت�ث، جامعة بغد�د. 
�لإ�صالمية،  �لعربية  �ملو�صوعات   -17

�ملجمع �لعلمي �لعر�قي 2013. 
�لرت�ث،  يف  و�لريا�صي  �لأزهار   -18

�ملجمع �لعلمي �لعر�قي 2015. 

كتب حتت الطبع :

 – �صاذ�ن  بن  جعفر  بن  – �حمد  �لوزر�ء  1-�دب 
در��صة وحتقيق.

2- عيون �لتو�ريخ ج13 – در��صة وحتقيق.
3- كتاب �صلوك �ل�صنن �ىل و�صف �ل�صكن در��صة 

وحتقيق بامل�صاركة مع د. جنان �لهموندي.
4- جو�مع �لعلوم در��صة وحتقيق. 

الإ�سراف واملناق�سات 

دكتور�ه  �أطروحة   )64( على  �ل�صر�ف 
وماج�صتري.

و�أطروحة  ماج�صتري  ر�صالة   )200( مناق�صة 
دكتور�ه. 

ع�صوية �للجان : 

-1983 من  �ملركز  �د�رة  جمل�س  يف  ع�صو 
1990م. 

رئي�س جمل�س �د�رة �ملركز 1990 وحلد 2009. 
��صتاذة �لتاريخ �ل�صالمي كلية �لرتبية )�بن ر�صد( 

�ىل 2003. 
�لعلمي  �لرت�ث  �حياء  مركز  جملة  حترير  رئي�س 

�لعربي 
يعدها  �لتي  بغد�د  مو�صوعة  هيئة  يف  ع�صوة 

�ملركز.
خبرية يف �ملجمع �لعلمي �لعر�قي �ىل 2003. 

�لعلمي  �ملجمع   / �لعلوم  تاريخ  فرع  يف  ع�صوة 
�لعر�قي – 2003. 

�مينة �صر �جلمعية �لعر�قية لتاريخ �لطب منذ عام 
1989م – 2009. 

ع�صوة يف جمعية �لكادمييني �لعر�قية 0
ع�صوة يف �جلمعية �لعر�قية للتاريخ و�لثار 0

ع�صوة يف �حتاد �ملوؤرخني �لعرب 0
ع�صوة يف جمعية �لعر�ق �لفل�صفية 0

�ل�صالمي يف  �لعربي  �لرت�ث  �حياء  مقررة جلنة 
بيت �حلكمة منذ عام 1997م – 2003. 

ع�صو موؤ�زر يف �جلمعية �لردنية لتاريخ �لعلوم 
عام 2000حلد �لآن. 

ع�صوة يف �لهيئة �ل�صت�صارية ملجلة معهد �لرت�ث 
�لعلمي �لعربي – جامعة حلب حلد  �لآن.

 ع�صوة يف جمل�س �د�رة در��صات �لوطن �لعربي 
يف �جلامعة �مل�صتن�صرية حلد �لآن.  

ع�صوة يف جملة در��صات تاريخية، كلية �لرتبية 
�لأ�صا�صية.  

ع�صوة يف جملة �جلمعية �لتاريخية. 
ع�صوة يف جملة �ملورد.

ع�صو يف هيئة �لبحث �لعلمي يف وز�رة �لتعليم 
�لعايل.

�لعايل  �لتعليم  �ل�صهاد�ت  تعادل  هيئة  يف  ع�صو 
و�لبحث �لعلمي �ىل �صنة 2013.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات : 

�مل�صاركة يف عدد من �ملوؤمتر�ت د�خل   -1
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لعلوم �لف�صاء و�لفلك عام 2000. 
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جنان الهموندي

هي �صفـــر من ��صفـــار �لتاريخ.. هي 
بـــل هـــي مو�صوعـــه  �صفـــر معـــريف 
تاريخية مفتوحة لطلبتها قبل ذوي 
�لخت�صا�ـــس و�ملثقفـــني هي �حدى 
�لقالئـــل �للو�تي متيزن بهذ� �ملجال 
�لتاريخـــي ل بـــل هـــي �حـــدى �هـــم 
مفكرينا �ملتميزيـــن يف هذه �حلقبة 

�لتاريخية.
لـــو �ردت �حلديـــث عنهـــا يف د�ئرة 
�صاكـــون  �ل�صخ�صيـــة  �لعو�طـــف 
حمـــدودة �حلديـــث يف زمن حمدود 
خـــارج  يف  عنهـــا  حتدثـــت  ولـــو 
�صاكـــون  �ل�صخ�صيـــة  �لعو�طـــف 
منطلقـــة يف د�ئـــرة �لزمـــن �ملطلـــق 
ولـــن �كـــون ملمـــة بنتاجهـــا �لعلمي 
و�لفكري �لتاريخي بـــل �صاعد عنها 
وثيقة تاريخية هي �كرب منها بكثري 
و�حني ر��صي لها ��صتحياء لين لن 
�قدم عنها �ل ما �عرف فهي �ل�صتاذه 

و�نا تلميذتها �لوفية.
�لدكتـــورة نبيلـــة عبـــد �ملنعـــم د�ود 
��صتاذتـــي �لن�صانـــة عرفتهـــا و�نـــا 
طالبـــة يف مرحلة �لدر��صـــة �لولية 
)�لبكلوريو�ـــس( جلات �ليهـــا نيابة 
عن زمالئي حلل م�صكلـــة مع رئا�صة 
�لق�صم فاذ� بهـــا تذلل �مل�صكلة بهدوء 
وبروح مت�صاحمة فا�صبحت مالذي 
ومالذ �لطلبة جميعـــا و�رتبطنا بها 
روحيا نفرح لفرحها وتفرح لفرحنا 
ولنـــرى بعينها �ل نظـــر�ت �لر�صا. 
ثالثـــون مـــن �ل�صنـــو�ت مـــرت على 
معرفتي با�صتاذه رمز حدثت خاللها 
�ل�صعـــد  وعلـــى  كثـــرية  متغـــري�ت 
�ملختلفـــة فـــاذ� بها �صاخمـــة فوق كل 
تلـــك �ملتغـــري�ت و�لحـــد�ث و�غنت 
�ملكتبـــات بنتاجهـــا �ملتميـــز بكثافـــة 
�ملـــادة �لعلميـــة �لتـــي تبهـــر �لقارئ 

و�ملخت�س فماذ� تر�ين �أقول؟...
تذكرت يوم كنت يف حرية من �مري 
و�نـــا طالبة يف �ملاج�صتـــري �لر�غبة 
يف حتقيـــق �ملخطوطـــات و�صعـــب 
علـــى �حل�صول على خمطوط جلات 
�لـــذي  �لـــدرب  علـــى  لتدلنـــي  �ليهـــا 
��صعـــى لل�صـــري بـــه فـــاذ� بهـــا ت�صـــع 
�مامـــي ثـــالث خمطوطـــات لختيار 
منهـــا وت�صـــاء �لقـــد�ر �ن تكون هي 

�مل�صرفـــه و�ذ� بهـــا ت�صـــع مكتبتهـــا 
�لعامـــرة حتـــت ت�صـــريف وتقدم يل 
كل عـــون وم�صـــورة و�صيافه تفوق 
حد �لت�صـــور وي�صتمـــر �لعمل معها 
حتـــى بعـــد �حل�صـــول علـــى ر�صالة 
�ملاج�صتـــري لجدهـــا تعمـــل جاهـــدة 

لن�صرهـــا وتلـــك هي �خـــالق �لعلماء 
�ملعرفـــة  لن�صـــر  �ل�صاغـــل  و�صغلهـــم 
�لتـــي  �لعقليـــة  وقر�رتهـــم  و�لعلـــم 
تو�كب كل تغـــري وتقدم وتطور فال 
قو�لـــب �جتماعية حتكمها ول ثقافة 
تفر�ـــس عليهـــا قيودهـــا �ل �حـــكام 

�لعقل ولغريه. 
ملدينتهـــا وعبقهـــا �لروحـــي �ملقد�س 
�لكاظمية وثقافتها �لروحية �لدينية 
�لجتماعيـــة  �ن�صانيتهـــا  تاثـــري يف 
��صتقتـــه  �لـــذي  �لثقـــايف  ووعيهـــا 
مـــن م�صـــادر �ملعرفـــة جانـــب �خـــر 
توجهاتهـــا  تكـــن  فلـــم  ل�صخ�صيتهـــا 
متع�صبـــة  �و  منحـــازة  �لتحليليـــة 
وهـــي تكتب يف متغـــري�ت وظروف 
وعقيديـــة  �صيا�صيـــة  وعو��صـــف 
خمتلفـــة فكانت حتر�س على ترتيب 
�مورهـــا بـــال ميـــل لهذ� �لجتـــاه �و 
ذ�ك وعلمـــت طلبتهـــا �لوعـــي بهـــذ� 

مـــن �لرتتيـــب و��صتقـــاء �لفكرة 
�خلـــري�ت �لجتماعيـــة ولي�ـــس من 
�ل�صيا�صيـــة  و�ل�صغـــوط  �ملوؤثـــر�ت 
فكانـــت �لنا�صـــح و�ملعلـــم �ملتـــو�زن 
�لفـــذ �لـــذي �حبهـــا ومـــا ز�ل يحبها 
كل مـــن علمها ومن تعلـــم على يدها 
طـــو�ل �صنـــني خدمتهـــا، توقعت يف 
مد�رج �لعلـــم و�ملعرفـــة و��صتقامت 
�صخ�صيتها �ملوؤثرة ووجدت مناخها 
�ملالئـــم بـــني زمـــالء وطلبـــة و�هـــل 
و�حبـــه فامتلكـــت ثقافـــة �جتماعية 
�رتقـــت �ىل حيـــث �لعقـــل ول�صـــيء 
قاعدتهـــا  مـــن  فانطلقـــت  �صـــو�ه 
�لخالقيـــة وهـــي �بنـــه بيـــت �لكرم 
و�ل�صيافة �ملعروف حبيبة �خو�تها 
وهـــي �لخـــت �لكـــربى و�لم �لروؤم 
و�حلنـــون و�ل�صديقه �لعزيزة �لتي 
للجميـــع  وتنظـــر  �لعبـــاء  تتحمـــل 
نظـــرة حـــب ور�صـــا و�لبت�صامـــة ل 

تفارق وجهها.
تعاقـــب  ل  حتقـــد  ول  د�ئمـــا  تغفـــر 
ول حتـــرج لتتملـــق ول تنـــزف من 
�جـــل مك�صب �صخ�صـــي رقيقه هادئة 
�لظـــل  �لربيعيـــة خفيفـــة  مالن�صمـــة 

�صاحبة فكاهة وملحة حا�صرة.
نعم هـــي د. نبيلـــة عبد �ملنعـــم د�ود 
�لتي جمعت بني �ملوروث �لخالقي 
و�لفطرة �حل�صا�صة وبني ما �كت�صبه 
من �ملثابـــرة و�جلهـــد �جلهيد وبني 
ما �حتـــو�ه قلبها من حب وطمانينة 
و�صـــالم �ت�صعـــت لـــه جهـــات �لدنيـــا 
مثلـــث  هـــو  ذلـــك  ونقـــول  �لربـــع 

�ن�صنيتها وعلمها وروحها.

سفر معرفي يتسع لكل الجهات


