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ــــه بــــاقــــر بــيــن  ط
ومؤلفاته ابــحــاثــه 
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المحرر

ـــني ـــط ـــــــــــارىء ال ق

مجيد ناشئ
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المناصب االدارية التي تقلدها






















المناصب االكاديمية التي تقلدها


































 طه باقر وانقالب٨شباط االسود  



























     







     





















العودة الى الوطن
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االعمال والتنقيبات االثارية
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مساهماته في المؤتمرات االثارية
  –











 –




االبحاث والمؤلفات
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الكتب التي ساهم في ترجمتها
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طه با قر ومجلة سومر


















متفرقات














شذرات يف حياة البابيل.. طه باقر
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ــه ــات ــف ــؤل ـــه وم ـــاث ـــح ـــر بــــني اب ـــاق طــــه ب

مـن يطلـع علـى كثـرة الوظائـف واملناصـب الـيت تقلدهـا األسـتاذ طـه باقـر يف حياتـه 
الوظيفيـة البـد مـن أن يقـول مـع نفسـه بـان هـذه الوظائـف واملناصـب قـد أثـرت على 
كميـة إنتاجـه العلمـي ألن إدارة تلـك الوظائـف ومتشـية مهـام املناصـب الـيت شـغلها قـد 

أخـذت مـن وقته الشـيء الكثـري وشـغلت بالـه باسـتمرار، غـري أن واقع احلـال عكس 
ذلك فبالرغم من ضيق وقت األستاذ طه باقراال ان انتاجاته كثرية .



















 



    





    



    





















 









    



















(مقدمــة فــي تاريــخ الحضــارات 
القديمة)


     


 






 




























 








 


















































Fischerweltgeschichte


     





 



















 د . فوزي رشيد




 

اعــل فــوق االطــالل القديمــة 
وتمش عليها 

وانظــر الى جماجــم المتأخرين 
والماضين 

وايهـــم  االشــــرار  فأيهــــــم 
الصالحــون؟
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طه باقر .. نستذكرك ألنك ذاكرة طني العراق اخلالد
د . هديب غزالة



662009 ايــــــــار   (21) الخميس  الــســادســة  السنة   (1513) 77الــعــدد  2009 ايــــــــار   (21) الخميس  الــســادســة  السنة   (1513) الــعــدد 









     
     





     


Festschrift











   



































  





 




 
   








القيت في حفل تكريمه عام 
١٩٧٨





 








 


  






















 






















 







 

 















 



















   القيت في اربعينية طه باقر عام ١٩٨٤ 

د . حسين علي محفوظ

طه باقر .. شمولية املعرفة ودماثة اخللق
د . وليد الجادر

د. فاضل عبد الواحد علي 

االثاريني مجيع  استاذ   .. باقر   طه 
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القيت في حفل تأبينه عام ١٩٨٤

املـــعـــلـــم  .. بــــــاقــــــر   طــــــه 






2009 ايــــــــار   (21) الخميس  الــســادســة  السنة   (1513) الــعــدد 





















 
















































القيت في الحفل التكريمي الذي 

اقيم للعالمة طه باقر ١٩٧٨

  الدكتورة بهيجة خليل إسماعيل

استاذي
طــــــه بـــاقـــر

ـــــــراق  ـــــــع ال
مقالة نادرة للعالمة طه باقر

نشرت في مجلة العاملون بالنفط عام ١٩٥٤

     

       




      
    


     
    
       





        
  
       
       







       
  

       
   
      
         
       

     
       



       
     
       
       
        

     


      
      

       





     
     
     
      

      

       
     
     
       



        



    
       



أسماء أخرى تاريخية للقطر
       

        
     
       
    

       
     


    


       
   
        
      




       



  
      
      
       
       
     
 
      
   
      
     

    


    


    
    
    

    
   
     

    




مصطلح بالد ما بين النهرين
     
       
     



         
       

     

       
       
       
     
       
     
       
       

       

       




  
 








       

       


       

       
       
      
   


       
 

 





       


        

      
        
     
 
   





؟ التسمية  هـــذه  ـــاءت  ج ايـــن  ــن  خالد الحليم
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زيارة إىل متحف اللوفر توحي بالكتابة عن جلجامش
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تركي علي الربيعو
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احلديـث عن الـدور الريـادي لـ(طـه باقر) هو حديـث متعد, مبعـىن أنه بعيـد الغـور, ويتجاوز باشـكالياته 
حـدود العالقـة, الـيت تنشـأ عـادة بـني راوي األسـاطري وجامعهـا, لنقـل بـني النـص االسـطوري الذي 
أخـذ شـكله وبـني مؤلفـه. ويف رأيـي ان احلديـث عـن الـدور الريـادي, هـو مبثابـة حنـني اىل األصـول, 
واملـدون  األديـان  املؤسـطر وعلـى مـؤرخ  نفسـها علـى  تفـرض  الـيت  العـودة  البدايـات االوىل,  وعـودة إىل 
بـتارخييـة  وأقصـد  مـا,  منطقـة  يف  األسـطوري  والفكـر  األسـطورة  تارخييـة  تطـال  كتابـة,  كل  وعلـى  لألسـاطري, 
األسـطورة كمصطلـح جديـد, جمموعـة الظـروف واألحـوال وعـوادي الزمـن, الـيت سـامهت يف تكويـن األسـطورة, ويف جممـوع 

أخـرى, شـفاها أو كتابـة,  حرتقاـا الـيت طالتهـا وغـريت يف بنيتهـا ومرسـاهلا, عنـد انتقاهلـا مـن جمموعـة بشـرية إىل 
حبيـث تفـرض علـى قـارئ األسـطورة أو حمللهـا أن يقرأهـا مبجمـوع رواياـا وحرتقاـا. وهـي الظـروف الـيت تسـتجد 

باستمرار وتدفع إما إىل آفاق جديدة أو إىل أنفاق جديدة.

جمــهــول  ــم  ـــ ــال ع يف  والـــــريـــــادة  بـــاقـــر  ـــه  ط
 بحثاً عن األسطورة الخالدة! 
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نشر هذا البحث في   مجلة نزوى 
العدد ٣٩ ، تموز ٢٠٠٤ 
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ناجح المعموري

جلجامش ومــلــحــمــة  ــر  ــاق ب طـــه  ــة  ــالم ــع ال


    
   




















 














  
   
 














    









     




 
























      




 






   

    
 





























 









  








 






 



 























     















 


     
   















 































 












  


      

 


 







 









ـــــر ـــــاق طـــــــــه ب
قيس قاسم العجرش







 













 



 




















 




























 














      


































 
















 













    



















 





















 





















    
    





 



 























 













عن جريدة اخبار االدب المصرية ٢٠٠٨

كلكامش وثيقة إنسانية فريدة تتصدر املبيعاتكلكامش وثيقة إنسانية فريدة تتصدر املبيعات
ملحمـة جلجامـش هـي أطـول نـص أديب وصـل مـن ثقافـة املشـرق العريب 
القـدمي، وهـي نـص شـعري طويـل مكتـوب باللغـات السـومرية واآلكاديـة 
والبابليـة، ومـوزع علـى أثين عشـر لوحـا فخاريـا، ويعتقـد بعض العلمـاء أن 

مثة ألواح أخرى الزالت مفقودة أو هي أصاا العطب والتلف.
واخللـود،  املـوت  كمشـكلة  مركزيـة،  إنسـانية  قضايـا  امللحمـة  تعـاجل 

والصـراع بـني احلياة واملـوت وقـد انتقـل أثـر امللحمـة إىل آداب األمم 
املجـاورة  الشـعوب  أسـاطري  يف  مفاهيمهـا  وشـاعت  القدميـة، 

حلضارة بالد الرافدين.



دعني اذن اتقدم قبلك وليناديني 
صوتك تقـدم والتخف  

لي  فساخلد  هلكت  ما  واذا   
بعد  عني  وسيقولون  أسماً 

لقد  االجيال  تولد  ان 
هلك جلجامش 

ملحمة جلجامش 

ترجمة طه باقر


