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 :الممخص
شكل التراث العربي اإلسالمي منبعًا رئيسًا من منابع الفكر العربي        

المعاصر فالبد من دراستو لموقوف عمى أصالة األمة العربية اإلسالمية 
ومراحل إشعاعيا الحضاري، أو إخفاقيا، سواء أكان ذلك في مشرق الوطن 

ي في العربي أم مغربو، وقد اىتم الباحثون بدراسة التاريخ العربي اإلسالم
المشرق والمغرب، وحضي ما ألفو البصريون في ميدان التاريخ بعناية عدد 
من الباحثين، قدموا جيودًا جدية ومعمقة ساعدت كثيرًا عمى معرفة موارده، 
وما وصل منيا إلينا وما لم يصل ، لقد اىتم أىل الصرة وىم جزء من أىل 

ا بكتابة السيرة العراق  في ضروب وميادين عمم التاريخ وتدوينو فاىتمو 
النبوية، والتاريخ العام وسنبين من خالل ىذا البحث ابرز عمماء البصرة  

 الذين كان ليم االثر الكبير في تطور عمم التاريخ وازدىاره.
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Abstract: 

Praise be to God, by whose grace good deeds are 

accomplished, and blessings and peace be upon the 

Messenger of guidance and the master of beings, the 

leader of the pious, the Messenger of the Lord of the 

Worlds, my master Muhammad, the Trustworthy, and 

upon his family and his companions and those who are 

loyal to him, and he walked on his method and followed 

his footsteps. 

The Arab-Islamic heritage is a major source of 

contemporary Arab thought, so it must be studied to 

determine the authenticity of the Arab Islamic nation and 

the stages of its civilizational radiation, or its failure, 

whether in the East or the West of the Arab world. In the 

field of history, the Basrians composed it with the care of 

a number of researchers, they made serious and in-depth 

efforts that helped a lot to know its resources, and what 

reached us and what did not. . 
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 المقدمة
الذي بحمده تتم الصالحات والصالة والسالم عمى رسول اليدى  وسيد الحمد هلل 

الكائنات إمام المتقين رسول رب العالمين سيدي محمد االمين وعمى الو وأصحابو ومن وااله 
 وسار عمى منيجو وتبع خطاه.

شكل التراث العربي اإلسالمي منبعًا رئيسًا من منابع الفكر العربي المعاصر فالبد من 
لموقوف عمى أصالة األمة العربية اإلسالمية ومراحل إشعاعيا الحضاري، أو إخفاقيا،  دراستو

سواء أكان ذلك في مشرق الوطن العربي أم مغربو، وقد اىتم الباحثون بدراسة التاريخ العربي 
اإلسالمي في المشرق والمغرب، وحضي ما ألفو البصريون في ميدان التاريخ بعناية عدد من 

موا جيودًا جدية ومعمقة ساعدت كثيرًا عمى معرفة موارده، وما وصل منيا إلينا الباحثين، قد
وما لم يصل ، لقد اىتم أىل الصرة وىم جزء من أىل العراق  في ضروب وميادين عمم 

 التاريخ وتدوينو فاىتموا بكتابة السيرة النبوية، والتاريخ العام . 
البصرة في عمم التاريخ في  ومن ىذا المنطمق اخترنا موضوع )) إسيامات اىل

 العصر العباسي األول (( .
فقد احتمت مدينة البصرة مكانة متميزة بين المدن االسالمية واكتسبت اىمية كبيرة في 
التاريخ االسالمي ، اذ كان ليا اسيامات ميمة في اغناء الحركة الفكرية والعممية في العالم 

 االسالمي رجاليا اساطين الفكر والعمم . 
وقد تتبعنا اثناء بحثنا ىذا مراحمة تأسيس المدينة كوقفة تاريخية ثم تطرقنا في ثنايا 
الدراسة عن اىتمامات العرب بالتأريخ ومن ثم وقفنا اخيرا عمى اسيامات اىل البصرة في ىذا 

 الميدان ...
 تاريخ البصرة 

أسالمية بنيت لمدينة البصرة أىمية في التاريخ العربي اإلسالمي فيي أول مدينة 
)رضي اهلل عنو(  (0)خارج حدود الجزيرة العربية في عيد الخميفة عمر بن الخطاب

ىـ( 07. فقد بناىا عتبة بن غزوان بن جابر بن نسيب بن حارث بن عوف )ت(2)ىـ(04سنة)
جنوب العراق ليباشر بفتح بقيت ارضي بالد الرفدين من السيطرة الفارسية وقد بنيت عمى 

 .                                                                                                           (3)البناءارض خالية من 
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وىناك عدة عوامل ىامة أسيمت في تقدم البصرة وتطورىا الكبير عبر التاريخ العربي 
 اإلسالمي كان من أىم ىذه العوامل ما يأتي:

و العامل االقوى واالساس الذي أدى دورا كبيرا في وصول . الموقع الجغرافي وى0
. ولمحكماء رأي في اىم مقومات بناء (4)مدينة البصرة الى ىذه المكانة التاريخية والحضارية

 . (5)المدن إذ قالوا ) ان المدائن ال تبنى أال عمى ثالثة أشياء : عمى الماء والكأل والمحتطب(
فقد نزل البصرة مئة وخمسون صحابي وىو عدد  . العنصر السكاني والبشري :ـ 2

يبين دون شك ان من قطن البصرة من الصحابة كان كثيرا قياسا بمن سكن في األمصار 
. وقالوا: ستًا في البصرة ليس بالكوفة مثميم) الحسن البصري ،  (6)اإلسالمية األخرى

خميل بن احمد واالخفش، وطمحة بن عبد اهلل ، وابن سيرين ، ومالك بن دينار، وال
 .(7)الفراىيدي(

. كونيا مقرا لقيادة جيوش المسممين فقد كانت القوات العسكرية في العراق تعتمد 3
 (8)اعتمادًا يكاد يكون كميا عمى القبائل العربية التي تسكن مدينة البصرة 

 الحركة الفكرية في البصرة 
ونثر وحكمة وقصص وأمثال كانت المغة العربية وما فييا من التراث األدبي من شعر 

 الى  جانب المعارف العامة األخرى تشكل أىم مظاىر الحياة الفكرية العربية قبل االسالم .
وعندما ظير االسالم ونشر بين العرب عقيدة التوحيد ووضع ليم األسس األخالقية 

م ومداركيم كما أطمعيم عمى أحوال األمم األخرى فاتسعت أفاقي (9)السامية لتقدم الفكر العربي
وظيرت عندىم عموم لم تكن معروفة من قبل كعمم القراءات والتفسير والحديث والفقو والسير 
والمغازي، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من اآليات الى التفكير في خمق السماوات واألرض 

يمياء فكانت نتيجة ذلك ان ظيرت العموم الطبيعة مثل الجغرافية والفمك والرياضيات و الك
والفيزياء وغيرىا، وبذلك أصبح االسالم الينبوع االول واألعظم لمثقافة العربية اإلسالمية 
فانطبعت حياة العرب والمسممين بطابعو سوأ كان ذلك في النواحي الفكرية ام غيرىا من 

 النواحي. 
فقد أصبحت البصرة إحدى أىم المراكز األساسية لمثقافة العربية منذ تمصيرىا سنة 

وتعد  (01)ىـ حتى قيل )العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق ، والمربد عين البصرة(04
الحياة الدينية أول مظير من مظاىر الحركة الفكرية في البصرة كما كانت في سائر األمصار 
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اإلسالمية األخرى فقد انتجعت ىذه الحيات في ثالث اتجاىات اتجاه اىتم بالقران الكريم 
 (.00)تجاه الثاني اىتم بالحديث بينما نفرد االتجاه الثالث بالتشريع والفقووتفسيره واال

 عمم التأريخ: 
عمم التاريخ في المغة ىو تعريف الوقت . والتواريخ مثمو أرخت الكتاب بيوم كذا. وعمم 
التاريخ ىو معرفة أحوال الطوائف وبمدانيم ورسوميم ،وعاداتيم ،وصنائع أشخاصيم 

 .(02)تيم الى غير ذلك،وأنسابيم، ووفيا
وقد عرف بن خمدون التاريخ اذ قال))اعمم ان فن التاريخ فن غزير المذىب جم 
الفوائد، شريف الغاية اذ ىو يوقفنا عمى احوال الماضيين من االمم في اخالقيم واألنبياء في 

حوال سيرىم ، والمموك في دوليم ،وسياساتيم حتى تتم فائدة االقتداء في ذلك لمن يرومو في أ
، والرواية (04). وقد ارتبط عمم التاريخ في صدر اإلسالم بالحديث النبوي(03)الدين والدنيا((

،حتى منتصف القرن الثاني اخذ العرب يبحثون تاريخيم وظيرت المدارس  (05)الشفوية
التاريخية .مثل مدرسة المدينة والكوفة والبصرة ،وظيرت كتب السير و المغازي. وقد تميز 

رة بتدوين مختمف مجاالت الحياة السياسية والعسكرية واالقتصادية والفكرية ، مؤرخو البص
 . (06)والثقافية حتى اصبحت تراثا وارثا حضاريا ناقال صفحات  التاريخ

 تطور التدوين التاريخي في المشرق
إن بداية ظيور التدوين التاريخي عند العرب المسممين تشير إلى وجود اتجاىين في 

 التاريخية :الدراسات 
: ىو اتجاه إسالمي يتمثل في اىتمام وعناية أىل الحديث بالدراسات  االتجاه األول

التاريخية التي ارتبطت منذ ظيورىا بسيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ومغازيو، ولذلك 
 .  (07)أصبحت المدينة مركز ىذا االتجاه الذي يمثل الفعاليات والنشاطات اإلسالمية

: وىو اتجاه قبمي أو اتجاه )األيام( وىو استمرار لمتراث القبمي الذي  انياالتجاه الث
كان سائدا قبل اإلسالم، وقد تركز ىذا التيار عمى األغمب في الكوفة والبصرة، وأصبح ىذان 

 .(08)التياران )اإلسالمي والقبمي( محور النشاط الثقافي في صدر اإلسالم
ريخ اإلسالم أو في سيرتو )صمى اهلل عميو االتجاه اإلسالمي : لم يكتب في تا   

وسمم( شيء حتى مضت أيام الخمفاء الراشدين، فمم يدون في ىذه المدة شيء سوى القرآن 
الكريم وتقويم إعرابو بمبادئ وقواعد النحو عمى يد أبي األسود الدؤلي بإمالء أمير المؤمنين 
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عمى السنة أبناء العرب عمى أثر  بعد أن تفشت العجمية (09)عمي بن أبي طالب )عميو السالم(
اختالطيم بغيرىم عند اتساع الرقعة اإلسالمية التي دفعت أبا األسود الدؤلي إلى عرض ذلك 

، لقد فرضت سيرة (21)عمى اإلمام عمي )عميو السالم( فكان ذلك حافزا عمى تدوين النحو
الىتمام بيا عن طريق الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( نفسيا عمى عدد من المسممين لمعناية وا

حفظيا وروايتيا، ومن ثم نشرىا بين الناس، وكان ىذا االىتمام يعود إلى أىمية حياة الرسول 
صمى اهلل عميو وسمم وسيرتو بالنسبة لممسممين، فأقوالو وأفعالو المصدر الثاني لمتشريع 

رية بالبحث عن اإلسالمي بعد القرآن كما أن المسممين بحاجة ماسة ليا في التنظيمات اإلدا
السوابق التي قام بيا في ىذا الخصوص، فضال عن أحاديث الرسول)صمى اهلل عميو وسمم(، 
تفسر الكثير من آيات القرآن الكريم، كما أن جياده، وغزواتو كانت مثار إعجاب المسممين 
وانبيارىم، فصبره وجمده في مقاومة الوثنية وبث دعوتو وتركيز دعائميا أصبح مثاال 

 .(20)ييحتذ
والتواريخ العامة أو تواريخ العالم من مميزات ىذا النوع ظيور مؤرخين كبار وىم طبقة 

 كاممة من مؤرخي النصف الثاني من القرن الثالث وقد تميزوا بأنيم :
 فيموا التاريخ بالمعنى الشامل واإلسالم عندىم أمة واحدة. .0
كما استفادوا من اظيروا اندفاعا لمرحمة في طمب العمم وجمع المعمومات  .2

 أسموب المحدثين في توثيق الرواة والسند.
استفادوا من مواد السيرة واإلخبار واألنساب والشعر واألدب جميعا لتكوين  .3

 مادة عمم التاريخ، كما استفادوا أحيانا من تواريخ األمم األخرى .
اختاروا مادة التاريخ بعد النقد من مختمف المصادر ونظموىا في كتب خاصة  .4

بق أسموب ىو تارة حولي وتارة يتبع األنساب وثالثة يختار موضوعو اختيارا في الحوادث ط
 المختمفة.

أما السيرة النبوية فقد ظمت موضوعا قائما بذاتو ويكتب بعنوان )السيرة(، حتى القرن 
 . (22)التاسع اليجري

قبل الحديث عن فكرة التاريخ عند البصريين ال بد من اإلشارة بشيء من االختصار 
الى مفيوم التاريخ بشكل عام ، اذ تعددت رؤى المؤرخين لمتاريخ واختمفت باختالف الثقافات 
االنسانية ونظرتيا لمكون والحياة ، اال ان اآلراء ميما تعددت في مفيوم التاريخ فإنيا ال تتعدى 
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وفعمو في البيئة التي يعيش فييا فالتاريخ عند االقدمين "رواية احداث واحوال  االنسان
وىو عند بعض المؤرخين يحمل معنيين : "االول بمعنى التاريخ العام ، أي  (23)الماضي" 

تسجيل الحوادث عامًا وبمعنى االخبار مرتبة بحسب العصور ، والثاني : بمعنى تحديد زمن 
 .  (24)قيقًا " وقوع الحوادث تحديدًا د

 ويعده آخرون عبارة )عن الوصف االدبي ألي نشاط انساني ثابت سواء 
 .(25)قام بو االفراد ام الجماعات والذي يتجمى في تطور أي جماعة او فرد ويؤثر في تطورىا(

ولم يختمف العرب المسممون في رؤيتيم لمتاريخ عن غيرىم من حيث مجاالتو فقد 
وما مضى من اكناف الزمان من اخبار االنبياء والمموك وسيرىا  عدوه )رواية اخبار العالم

 .  (26)واالمم ومساكنيا( 
ولم تتميز بو عندىم امة من دون االمم اذ ))ليس امة من الشريعين وغيرىم ممن 
سمف وخمف اال وليا تأريخ ترجع اليو وتعول عميو في اكثر امورىا ينقل ذلك خمف عن سمف 
وباق عن ماض اذ كان بو تعرف الحوادث العظام ، والكوائن الجسام ، وما كان في االزمان 

، ولوال ضبط ذلك وتقييده النقطعت االخبار ودرست اآلثار وجيمت  الماضية والدىور الخالية
 . (27)االنساب(( 

ونكتفي بيذين النصين لتحديد االطار العام لمفيوم التاريخ عند العرب المسممين ، اذ 
انيما يدالن داللة واضحة عمى عمق الرؤية العربية االسالمية لمتاريخ والقائمة عمى اساس 

 مل نشاطو واثره في البيئة التي يعيش فييا .الفعل االنساني بمج
لم يكن ذلك اال بجيود مفكري االمة الذي استميموا التاريخ مؤطر بالرؤية االسالمية 
لمعالجة الوضع الجديد وىم بذلك لم يجعموا من التاريخ مجرد سجل لمحوادث الماضية وتخميدًا 

ة واضحة تدعوا لمعظة والعبرة لكي ألعمال الرجال العظام ، بل درسوا الماضي برؤية اسالمي
ال تدور عمييم دوائر الماضي فيحل بيم ما حل باألقوام الماضية وان ىم مروا بذلك فعمييم 
العودة الى القيم والسبل التي جعمت االمم الماضية في مواضع الترقي بعيدًا عن مواقع 

 .  (28)االنحدار 
والفتوح مادة التاريخ العربي  اذا كان الحديث النبوي الشريف والسيرة والمغازي

فان ىذه المادة قد توسعت فيما  (29)االسالمي فضاًل عن االخبار في القرون الثالثة االولى 
بعد لتنظم الييا مناظرات اىل المذاىب و الفمسفة ومؤسسات الدولة التي اسيمت مع غيرىا 
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الميالدي ، إذ ) بدأ عمم من العوامل بتطور عمم التاريخ خالل القرن الرابع اليجري /العاشر 
التاريخ مسيرتو العممية المستقمة لحد كبير مسجال طورًا خاصًا جديدًا في تمك المسيرة ومتأثرًا 

 . (31)دون شك بنمو العموم األخرى ، واتساع نطاق الحضارة المادية وانتشار الورق( 
ة حافزًا لكثير وفضاًل عن ذلك فقد كانت التحديات التي تواجو االمة العربية االسالمي

من المؤرخين والميتمين بمعالجة حالة التردي التي تشيدىا األمة لمكتابة في تواريخ األمم 
السابقة بمنحى فمسفي عميق متعرفا" عمى عمل الحوادث واسباب قيام الدول وعمل سقوطيا 

 ، وحسب ما تم بيانو .  (30)ومظاىر العمران واصول االجتماع ونحو ذلك 
 رخون فضاًل عن ذلك بدراسة القيم االخالقية اذ ان التاريخ وقد اىتم المؤ 

 . (32))يخمد ذكر االعمال الصالحة والسيئة لتكون عبرة لالجيال المقبمة( 
بان المؤرخين العرب اتخذوا اإلشارة الى العامل االخالقي في  (33)ويرى ىاممتون جب 

خ اإلسالمي وكما مر بنا توضح ان ذلك العصر بدال من العامل الديني . اال ان دراستنا لمتاري
العامل االخالقي شكل جزء من الكل الذي دعا العامل الديني لمعمل بموجبو . ان ىذا 
االىتمام من جانب مؤرخي العرب المسممين خالل ىذا القرن لم يأت ترفًا فكريًا او حاجة 

 .ألمالء دفاترىم بل كان حاجة اجتماعية لمعالجة حالة التردي في المجتمع 
 جهود اهل البصرة في عمم التأريخ

واسيم عمماء البصرة بازدىار الحركة الفكرية في العصر العباسي وذلك بعدد كبير 
 من العمماء الذين كان ليم االثر الكبير في تطور عمم التاريخ، وسنذكر ابرزىم :

ابو الحسن عمي بن محمد بن عبداهلل بن سيف مولى سميرة بن حبيب بن عبد شمس 
ىـ 035ولد  المدائني في البصرة عام  ،  (34) ىـ(228بد المناف المعروف بالمدائني)تبن ع

ونشأ في البصرة وتتممذ بيا ثم أنتقل الى المدائن التي ينتسب ألييا ثم سكن بغداد ولم تشر 
المصادر التأريخية الى سنة انتقالو ولكن عمى ما يبدو ايام المأمون حيث تشير النصوص عن 

المدائني :دخمت يوما عمى المأمون فحدثو بأحاديث عمّي فمعن بني أمية فقمت قولو )وقال 
حدثني المثنى بن عبد اهلل األنصاري قال: كنت بالشام فجعمت ال اسمع عميا وال حسنا إنما 
اسمع معاوية ،يزيد ،الوليد ،مررت برجل عمى بابو :فقال اسقيو يا حسن ،فقمت: أسمعت 

حسين ،وجعفر فان اىل الشام يسمون أوالدىم بأسماء خمفاء اهلل حسنا؟ فقال: أوالدي:حسن، و 
ذا ليس بجينم اشر منك  ،ثم يمعن الرجل ولده ويشنعو . فقمت ضننتك خير أتيل الشام ،وا 
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. وكان (35)،فقال المأمون :ال جرم قد جعل اهلل من يمعن أحياىم بمواتيم ـ ويرد الناحبة... (
روايتو ومحل تقدير العمماء اذ قالوا فيو) من اراد اخبار اإلسالم المدائني ذا عمم وفير ثقة في 

 : (36)فعميو بكتب المدائني ( و جعل ابن النديم كتب المدائني تحت العناوين التالية
 .كتبو في اخبار النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم(سبع وعشرون كتابا 0
 .كتبو في اخبار قريش احدى وثالثون كتابا 2
 .كتبو في اخبار الخمفاء سبع كتب 3
 .كتبو في اخبار االحداث ست وعشرون كتابا 4
 .كتبو في مناكح االشراف واخبار النساء تالث وعشرون كتابا5
 .كتبو في اخبار الفتوح ثمان وثالثون كتابا 6
 .كتبو في اخبار العرب عشرة كتب .7
 .كتبو في اخبار الشعر اثنان وثالثون كتابا 8
 في مواضيع اخر خمس واربعون كتاب .كتبو 9

فقد قدمت كتب المدائني مادة عممية واسعة الى  (37)ويعد بحق دائرة معارف متنقمة
المؤرخين واالدباء المعاصرين لو ولمذين من بعده عمى حد سواء وذلك لما فييا من تحقيق 

أحداث العرب وتدقيق لمحقائق بقدر ما يسمح لو عصره وان الييكمية العامة لمكتابة تظير 
بشكل مفصل وخاصة في العيد اإلسالمي مبتدأ من السير النبوية ثم عصر الخمفاء الراشدين 
)رضى اهلل عنيم ( بما شيده من فتوح واحداث، وعصر بني امية وما حدث فيو من ثورات 
واضطرابات فقد ألف كتب خاصة بيا مثل كتاب)مقتل  االمام الحسين بن عمي )رضى اهلل 

و تميز المدائني بطريقتو الخاصة بتدوين الحدث  (38)ذلك احداث العصر العباسيعنيما( وك
التأريخي من خالل اعتماده عمى مصادر مختمفة في التدوين منيا : الشفوية :وىي أما عن 
طريق افراد اسيموا في الحدث أو عاصروه كأفراد مغمورين أو شيوخ قبائل، أو عن طريق 

ومن مصادره األخرى ما كان  (39)نة أو مجموعة من االفرادجماعات كالقبيمة أو سكان مدي
مكتوبا. وىو في ذلك فقد توسع كثيرا في روايتو عما سبقو من المؤرخين اذ كان بعد ان يجمع 
الروايات المختمفة يقارن بينيما وفي حالة اختالف الرواية أو اتفاقيا يكتب بعد ذلك الصورة 

 (41)واية من مجموع الروايات الكاممة بعضيا بعضالصحيحة لمحدث أو يعتمد الى تأليف ر 
فكان يحاول جاىدا بن يأخذ الرواية عن اشخاص ثقات واحيانا يصف االشخاص الذين اخذ 
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عنيم وقد اعتمد في رواياتو عمى السند واتبع بذلك اسموب المحدثين في النقد وليذا كمو حظي 
 .(40)بثقة العمماء المعاصرين لو والذين جاؤوا بعده

د اخذ عمماء بغداد ىذه الطريقة عنو ونقموىا عنو كبار المؤرخين البغداديين امثال  وق
 .(43). وبيذا استحق لقب شيخ االخباريين (42)الطبري والبالذري وغيرىم من المؤرخين

الممقب بابن سعد  (44)ومن مؤرخو البصرة الكبار محمد بن سعد بن منيح الزىري
في البصرة وتتممذ عمى يد عمماء البصرة أمثال . نشأ (45)ىـ (231مولى بني ىاشم )ت

ثم (  46)إسماعيل بن عمية  وعبد اهلل بن نمير وكيع بن الجراح ويعقوب بن إسحاق الحضرمي
توجو الى المدينة وبقي فييا مدة من الزمن وخالل ىذه المدة التقى بشيوخ المدينة وكتب عنيم 

الى الواقدي صاحب المغازي المشيور)ت الحديث ثم انتقل الى بغداد وسكن فييا حيث انقطع 
وكتب عنو وروى عنو وكان يعرف ببغداد بكاتب الواقدي . اخذوا عمماء بغداد  (47)ىـ(217

عنو ، وكان احمد بن حنبل يوجو في كل جمعة رجل الى ابن سعد يأخذ منو جزئيين من 
وصنف ابن سعد  (48)حديث الواقدي فينظر فييما الى الجمعة االخرى ثم يردىما ويأخذ غيرىما

عددا من المؤلفات مثل كتاب اخبار النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم (، وكتاب الطبقات 
ومن العوامل التي ساعدت عمى اتساع  (49)الكبرى وكتاب الطبقات الصغرى ،وكتاب الخيل

الى  فقد قام من البصرة واخذ من شيوخيا وبعدىا انتقل (51)افقو الثقافي والعممي اسفاره الكثيرة
وقد امتدح كثيرا  ( 50)المدينة وسمع من شيوخيا وكذلك سافر الى دمشق وسمع من شيوخيا

من المحدثين وكتاب التراجم مكانتو العممية فقد قيل عنو بأنو صدوق وثقة في كثير من 
أما عن مصادر   .(52)الروايات ووصفو اخرون بأنو أحد الحفاظ والثقات المعبرين عن الحقائق

 . (53)استفاد ابن سعيد من مالزمتو لشيخيو الواقدي الذي اقترن اسمو بو بأنو كاتبو رواياتو فقد
واتبع ابن سعد طريقة في تدوين االخبار اذ لم يتبع منيج التسمسل الزمني أي يقسم 
االحداث حسب السنين كما فعل الواقدي ،وانما جاءت معموماتو في بعض االحيان متسمسمة 

دأب عمى تقديم ىيكل عام لمحدث التاريخي ،وذلك ألنو قسم  تاريخيا ،وفي احيان اخرى
تراجمو عمى البمدان ،وكذلك يمحظ عميو اقتصاده في رواية االخبار االدبية كالشعر التي تقع 
تحت اخبار النبي )صمى اهلل عميو وآلة وسمم ( ودفتو في نقميا وادائيا . اذ كان يروي شعرا 

)صمى اهلل عميو والو وسمم ( ويعزوا كل شعر الى قائمو  كثيرا لصحابة اخرين في رثاء النبي
ويستعمل االسناد في كثير من االحيان فقد اضاف ابن سعد اضافو جديدة في كتابة التاريخ 
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. وقد (54)بتركيزه عمى فضائل الرسول )صمى اهلل  عميو وسمم ( وشمائمو واخالقو ودالئل نبوءتو
ف من الكتب التاريخية اذ اتخذىا الكتاب نموذجا اتسمت طبقاتو بسمت الريادة في ىذا الصن

لكثير من كتب التراجم والمدن وتراجم رجال الحديث وقد استفادة منيا بعض عمماء بغداد 
وغيرىم وساروا عمى نيج ابن سعد في تأليفو وظير ذلك في مؤلفاتيم بشكل واضح مثل، 

اء االنصار لمبستي ىـ ( ،وكتاب مشاىير عمم260كتاب الطبقات لمسمم بن الحجاج )
فضال عن ذلك فقد اعتمد عميو  (56)ىـ(748، وكتاب تذكرة الحفاظ الذىبي )(55)ىـ(354)ت

ىـ( في كتابو المعارف ،والبالذري في 276الكثير من مؤرخي بغداد وغيرىم مثل ابن قتيبة)ت
ىـ( في كتابو تاريخ الرسل والمموك ،والخطيب 301كتابو  انساب االشراف ،والطبري )ت

. وبذلك يكون ابن سعد قد طبق  (57)ىـ(في كتابو تاريخ بغداد وغيرىم كثير463بغدادي )ال
 . (58)المنيج االسالمي في رواية الخبر ونقده وكان دقيقا في تطبيق ىذا المنيج

ومن مؤرخين البصرة الكبار عمر بن شيبة بن عبيد بن زيد بن رائطة بن أبى     
اد وانما سمي بابي شيبة الن امو كانت ترقصو وىو . ابو زي (59)ىـ(262معاذ النميري )ت
 صغير اذ تقول :
 (61)ياباني وشباب وعاش حتى              دبا شيخا كبيرا خبا      

نشا في البصرة في اسرة عممية وحضر مجالس المحدثين من صغره أو سمع من 
يخي واىتم بالسند اخبار المحدثين في عصره وتأثر بأساليبيم في رواية الخبر والحدث التار 

.وقد اخذ عنو ابو عبيدة واالصمعي والمدائني والواقدي  (60)فجاءت اغمب رواياتو مسنده
. وقد قدم بغداد واخذ منو اىميا وروى عنو ببغداد  ابو (62)ىـ( وغيرىم208والفضل بن دكين )

 (63)االثرم وغيرىمبكر بن أبى الدنيا وأبو شعيب الحراني ،وأبو القاسم البغوي ،ومحمد بن احمد 
وكان عالما بالسير وايام الناس ولو مصنفات ذكرىا ابن النديم ومنيا : كتاب اخبار ابن بجير 
،وكتاب اخبار المنصور ،وكتاب االستعانة بالشعر وما جاء في المغات ، وكتاب االستفيام 

،وكتاب  لمنحو ومن كان يمحن من الكتاب النحويين ،وكتاب اشعار الشراة ،وكتاب االغاني
امراء البصرة ،وكتاب امراء الكوفة ،وكتاب امراء المدينة ،وكتاب امراء مكة ،وكتاب البصرة 
،وكتاب التاريخ ،وكتاب السمطان ،وكتاب الشعر والشعراء الكتاب ، وكتاب ما استعجم الناس 

تاب فيو من القران وكتاب محمد بن إبراىيم أبى عبد اهلل بن الحسن ، وكتاب مقتل عثمان ،وك
 األنساب . 
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وكانت كتبو تؤرخ احوال  العرب في الجزيرة العربية والمشرق سيما العراق والحجاز 
ولم يتناول االمم المجاورة لمعرب مثل الروم والترك واليند وغيرىا من االمم ،وتميزت مؤلفاتو 

 .(64)بانو حوت معمومات ميمة عن الجوانب الحضارية فضال عن الجوانب السياسية
نصا واقتبس منو  41س العديد من المؤرخين منو مثل البالذري أقتبس منو و اقتب

نصا وأبو فرج االصفياني في  88. و وكيع اخذ منو  (65)نصا  289الطبري في التاريخ 
وابن ماجد في سننو ، و ابن حوقل في كتابو صورة االرض  (66)نصا57االغاني اخذ   

غيرة بن محمد بن الميمب بن المغيرة بن .ومن مؤرخي البصرة ومحدثييم الم (67)وغيرىم
ىـ(وكنيتو)ابو 278الميمب بن حرب بن محمد بن الميمب بن أبى صفرة الميمبي االزدي)ت

خباريا ثقة (68)حاتم( فقد روى عنو ببغداد ىارون بن محمد بن  بصري قدم بغداد وكان أديبا وا 
 .(69)اسحاق بن البيمول عبد الممك الزيات ومحمد بن خمف بن المزبان ويوسف بن يعقوب بن

وان المغيرة بن محمد الميمبي دخل عمى المتوكل العباسي في بغداد فمثل بين     
 يديو قائما ،فقال الخميفة: انتسب فقال المغيرة بن محمد فقال:

 قتل المغيرة بعد طول تعرض           لمقتل بين اسنة وصفائح         
و فقمت: واهلل ياأمير المؤمنين لقد بر القسم قال: فغمرني سنيف حاجبو فقال لي اجب 

 اخي     يزيد كان يزيد حاضرا حين يقول :
 فاحمف حمفة ال اتقييـــا       يحنث في اليمين وال ارتياب            
 لوجيك احسن الخمفاء وجيا       واسمحيم يدين وال احابــي           

 . (71)سبعة آلف درىمفأخذ الخميفة يردد الشعر حتى حفظو واجازه 
 النتائج 

كان لمؤرخي البصرة الدور الكبير في الحفاظ عمى تراث األمة العربية من الضياع 
وذلك من خالل عدد من الكتب التي تناولت التاريخ العربي االسالمي .وقصدنا في ىذا 
البحث دراسة جيود العرب والمسممين في البصرة خالل عصر العباسيين في ميدان من 
ميادين تفوقيم وفي مدة محددة من تاريخيم المجيد وىي مدة تأسيس حضارة العباسيين وقمبيا 
بغداد والميدان الذي سمطنا الضوء عميو ىو ميدان حركة تدوين التاريخ ومنيجيا والتطورات 
التي رافقتيا  في مدينة البصرة، وقد وجدنا من ذكرىا أو أشار إلييا ضمن المؤلفات التي 

من التمف والحرق والضياع. والبد من القول لقد اسيمت عوامل عدة في جذب  حفظت لنا
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مؤرخي البصرة الى بغداد كان من ابرز ىذه العوامل اىتمام خمفاء بني العباس بالعمم 
 والعمماء.
  االحاالت

  
 

                                                 
(، 0971النجـف )0ىـ ( التاريخ ، تحقيق وتقديم أكرم ضياء العمـري، ط241أبن خياط: خميفة بن خياط )ت(0)

؛ و  408، ص0، بــــــال، ق0( فتــــــوح البمــــــدان، ط279بــــــن يحيــــــى بــــــن جــــــابر)ت؛ الــــــبالذي: احمــــــد 98ج،ص
، 2ىـــ(تاريخ الرســل والممــوك، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراىيم ط301الطبري:ابــو جعفــر  محمــد بــن جريــر)ت

؛ يــاقوت الحموي:شــياب الــدين ابــن عبــد اهلل يــاقوت بــن عبــد اهلل الرومــي 295، ص2دار المعــارف بمصــر،ج
؛ ابـن الـوردي: عمرمصـطفى 431، ص0عجم البمدان ،دار صادر بيـروت) ب،ت(، مـجىـ( م626البغدادي)ت

، دار 0ىـــ( تتمــة المختصــر فــي إخبــار البشــر، تحقيــق، احمــد رافــت البــدراوي، ط479بــن عمــر بــن محمــد )ت
؛ البصـــري:عبد اهلل بـــن عيســـى بـــن إســـماعيل، تـــاريخ مدينـــة البصـــرة ، 209(، ص 0971المعـــارف، بيـــروت )
ــيج العربــي بجامعــة ألبصــره  تحقيــق فــاخر جبــر :وانظــر ناجي:عبــد 23،ص0996مطــر، منشــورات مركــز الخم

 030(،ص 0996،جامعة البصرة)0الجبار دراسات في تاريخ المدينة اإلسالمية، ط

ىــ (، 341ىـ ؛   ابن الفقية: أبو بكر احمد بـن إبـراىيم اليمـذاني)ت07ىنالك روايات تذكر أنيا مصرت سنة(2)
ـــاب  ـــة ليـــون ، مطبعـــة بـــرلين )مختصـــر كت ـــع فـــي مدين ـــدان، طب ؛  المســـعودي:أبي  088ىــــ( ، ص 0312البم

،أال ان الروايــة فــي الغالــب لــدى 319ىـــ(:التنبيو و اإلشــراف، ص346الحســن عمــي بــن الحســين بــن عمــي)ت 
ىــــ؛ وأنظـــر ابـــن خمـــدون: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد 04المـــؤرخين والجغـــرافيين يـــذكرون بـــأن تمصـــيرىا كـــان ســـنة

، 2( ق0981، مـــؤ سسســـة العممـــي لممطبوعـــات، بيـــروت) 4ىــــ(العبر فـــي ديـــوان المبتـــدى والخبـــر، ط818)ت
؛ ألعمي: صالح احمد، خطط البصرة ومناطقيا دراسة في أحواليا العمرانيـة والمإليـة فـي العيـود  013، ص2ج

 43(، ص0989،المجمع العممي العراقي) 0اإلسالمية األولى، ط

؛ ابـن حوقـل:  33؛   كذلك المسعودي: التنبية واألشراف ،ص088ب البمدان ، صابن الفقيو: مختصر كتا(3)
 .202مطبعة فؤاد بيان و شركائة ، لبنان ،ص 2ىـ( صورة األرض،ط367أبي القاسم لحوقل النصبي)ت

 . 227البصري : تاريخ مدينة البصرة ، ص(4)
،  0، دار الكتــــب المصــــرية ، مــــجىـــــ( عيــــون االخبــــار 276بــــن قتيبــــة: ابــــو محمــــد عبــــداهلل  بــــن مســــمم )ت(5)

ىـــ( : األخبــار الطــوال تحقيــق عبــد المــنعم عــامر ،  282؛  الــدينوري: ابــو حنفيــة احمــد بــن داود  )ت203ص
، الطبــري تــاريخ الرســل   007، ص 0961، دار أحيــاء الكتــاب العربــي  0مراجعــة د. جمــال الــدينا لشــيال ، ط

ىـــ( أحســن التقســيم فــي معرفــة 375حمــد بــن احمــد )ت؛ المقدسي:شــمس الــدين ابــو عبــداهلل م295، ص 3،ج
. ابن حوقل : 3؛ ابن حوقل : صورة 433، ص 0؛   ياقوت الحموي : معجم االبمدان ،مج 008األقاليم ،ص

 .204صورة األرض ، ص
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ناجي: من تاريخ الحركة الفكرية في البصرة فـي العصـر السـالمية فـي الدراسـات اإلنسـانية ، جامعـة البصـرة (6)

 . 28(، ص0990ز الثقافي)المرك
 . 240، ص 0ابن خمكان : وفيات االعيان ، ج(7)
 . 437، ص  0ياقوت الحموي : معجم البمدان : مج(8)
 .299، ص 3الطبري : تاريخ الرسل  ، ج(9)
 . 222، ص2الدينوري: عيون االخبار، ح(01)

مشــاىير عممـاء االمصــار اعــالم ىــ( ، 354(ابـن حبــان: ابـو حــاتم محمـد بــن حبـان بــن احمـد التميمــي )ت 22)
؛ الخطيــب البغـــدادي:أبي 224( ص 0990، دار الوفــاء)0فقيــاء االقطــار، تحقيــق مــرزوق عمــي ابــراىيم ، ط

؛ ابـــن النـــديم: محمـــد بـــن اســـحاق 242، ص8( دار العمميـــة بيـــروت، )د،ت( ج463بكـــر احمـــد بـــن عمـــي)ت
؛ ابـــن  88طــري بـــن الفجـــاء)د،ت(  ص ىــــ(الفيرست ، تحقيـــق ناىــد ة عبـــاس عثمـــان ، دار ق238النــديم،)ت 

؛ ابـــن ابـــي 45، ص3االثيـــر: اســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الصـــحابة ، مطبعـــة انتشـــارات اســـماعيميان ،طيـــران ،ج 
دار  2ىـــ(  شــرح نيــج البالغــة،  تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابــراىيم ط656الحديــد:ابو عبــد الحميــدبن ىبــة )ت

؛ فــروخ ، عمر:اثــر 58-56، ص2د: الطبقــات ، ج؛  بــن ســع032، ص07(ج0965احيــاء الكتــاب العربــي )
الحضـارة االســالمية فــي الحضــارة االنســانية ، مجمــة المـورخ العربــي ، اصــدار االمانــة العامــة التحــاد المــؤرخين 

 .40-41بغداد، ص 0980، 01العرب ، العدد 

احمــد عبــد ىـــ( الصــحاح تــاج المغــة وصــحاح العربيــة، تحقيــق 393(    الجــوىري: إســماعيل بــن حمــاد )ت02)
 .270،ص0( ؛ حاجي خميفة :كشف الظنون ،ج0987، دار العمم الممين، بيروت )4الغفور، ط

 .9،ص0(    ابن خمدون :تاريخ بن خمدون ،ج03)

 .  213-212(  ماجد :تاريخ الحضارة اإلسالمية ،ص04)

 .   351-349،ص0(  حسن :تاريخ اإلسالم ،ج05)

 .010،ص0،ج0979،بيروت ،ص2،ط (   مصطفى شاكر: تاريخ العرب والمؤرخون06)

الـــــدوري، عبـــــد العزيـــــز، بحـــــث فـــــي نشـــــأة عمـــــم التـــــاريخ عنـــــد العـــــرب، المطبعـــــة الكاثوليكيـــــة، )بيـــــروت،   07
 09(،ص0961

 . 02(،ص0977حسن، محمد عبد الغني، التاريخ عند المسممين، دار المعارف، )القاىرة،   08

م(، البدايـة والنيايـة، تحقيـق: عمـي شـيري دار 0373ىـ/774ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل الدمشقي )ت  09
 .343، ص8م(، ج0988ىـ/0418إحياء التراث العربي، )بيروت، 

م(، 0997ىــ/0407، مطبعـة اليـادي،)قم،0الغروي، محمد ىادي يوسف، موسوعة التاريخ االسـالمي، ط  21
 .05ص
 .00، حسن، التاريخ، ص09نشأة عمم التاريخ، ص الدوري، بحث في  20

 213مصطفى، شاكر، تاريخ ، ص  22
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 .083( ، ص0986( ينظر : ريان ، د. رجائي : مدخل لدراسة التاريخ ، دار ابن رشد )عمان 23)

ــــاني 24) ــــاب المبن ــــراىيم خورشــــيد واخــــرون ، دار الكت ــــاريخ ، ترجمــــة اب ــــم الت  ( ينظــــر : جــــب ، ىــــاممتون : عم
 . 06-05(، ص0980)بيروت ، 

( روزنثــال ، فرانــز : عمــم التــاريخ عنــد المســممين ، ترجمــة صــالح احمــد العمــي ، مكتبــة المثنــى )بغــداد ، 25)
 . 09-08(، ص0963

م( : مروج الذىب ومعادن الجوىر 957ىـ/346( المسعودي ، ابو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت 26)
 . 02، ص 0( ج 0964، )مصر ،  4السعادة ، ط، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة 

م( : التنبيــو واالشــراف ، تحقيــق 957ىـــ/346( المســعودي : ابــو الحســن عمــي بــن الحســين بــن عمــي )ت 27)
 . 067( ، ص0938عبد اهلل اسماعيل الصاوي ، المكتبة التاريخية )القاىرة ، 

م( : االثــار الباقيــة عــن 0148ىـــ/441ت( ينظــر : البيرونــي ، ابــو الريحــان محمــد بــن أحمــد الخــوارزمي )28)
 . 03القرون الخالية )المكان، ال ت(  ص

( 0983ينظر : الدوري ، عبد العزيز : بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ، دار المشرق )بيروت ، ( 29)
( ؛ 0983؛ العمي ، صالح احمد : تطور الحركة الفكرية في صدر االسالم ، مؤسسة الرسالة )بغداد ، 

 (.0986ريان ، د. رجائي : مدخل لدراسة التاريخ ، دار ابن رشد ، )عمان ، 

 . 269، ص 0مصطفى ، د. شاكر : التاريخ العربي والمؤرخون ، ج( 31)

 . 59ينظر : ىرنشو : عمم التاريخ ، ص( 30)

لمماليين جب ، ىاممتون : دراسات في حضارة االسالم ، ترجمة د. احسان عباس وآخرون ، دار العمم ( 32)
 . 059( ص0974)بيروت ،  2ط

 . 059جب ، ىاممتون : دراسات في حضارة االسالم ، ص( 33)

(34   )
؛  الذىبي:سـير 059،ص02؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغـداد ،ج003،ص7الطبري : تاريخ الرسل ،ج 

 410،ص01األعالم ،ج

  .069،ص3ج؛  القمي : الكنى وااللقاب ، 412،ص01الذىبي:سير األعالم ،ج(   35)

  .007-003ابن النديم: الفيرست ،ص(   36)

 20(،ص 0975فيد: محمد بدري ،المدائني شيخ المؤرخين ،مطبعة القضاء ،النجف االشرف )(  37)
  

(38   )
 .412،ص01الذىبي: سير االعالن ،ج 

  .076،ص3؛  السنجاري:مدرستا البصرة والكوفة في التاريخ ،ق05،،ص7االصفياني :االغاني،ج(   39)

 38الدوري : بحث في نشأة عمم التاريخ،ص(  41)
  

  .079فيد :المدائني شيخ االخباريين،،نص(   40)

(42   )
 .064-062نفس المصدر :ص 

(43   )
 .027ناجي :اسيامات مؤرخي البصرة ،ص 
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(44   )

 .040،ص0ابن خمكان :وفيات االعيان ،مج 
(45   )

 060،ص9حجـر العسـقالني :تيـذيب التيـذيب ،ج؛  ابن 369،ص2الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،ج 
 036،ص6؛  الزركمي األعالم ،ج

(46   )
 .63،ص35؛  ابن عساكر :تاريخ دمشق ،ج368،ص2الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ،ج 

(47   )
 .027(،ص 0949ىورفيتش:يوسف :المغازي االولى ومؤلفوىا ،ترجمة حسن نصار ،مصر ) 

   . 8،ص5بن حجر العسقالني : االنساب ،ج  ؛ 8،ص5السمعاني :االنساب،ج(  48)

(49   )
 8،ص5؛  السمعاني :االنساب ،ج 371،ص2الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ،ج 

(51   )
 .271-269،ص2؛  الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد :،ج000ابن النديم : الفيرست ،ص 

(50   )
 . 63-62،ص35ابن عساكر :تاريخ دمشق ،ج 

  .473،ص3؛  ابن خميكان : وفيات االعيان ،ج371،ص2دي :تاريخ بغداد ،جالخطيب البغدا(   52)

(53   )
 .081؛  السنجاري : مدرستا البصرة والكوفة ،ص473،ص3ابن خمكان :وفيات االعيان ،ج 

 .080،ص3؛  السنجاري :مدرستا البصرة والكوفة ، ق92،ص4ابن سعد : الطبقات الكبرى ،ج(   54)
   .32عمم التاريخ ،صالدوري :بحث في نشأة (55)

(56   )
 .32المصدر نفسو ،ص 

(57   )
 .082،ص3؛  السنجاري :مدرستا البصرة والكوفة فيق61-59ناجي:اسيامات مؤرخي البصرة ،ص 

(58   )
 082المصدر نفسو ،ص 

  .201،ص00؛  الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،ج220ابن النديم : الفيرست ،ص(   59)

(61   )
 .220المصدر نفسو ،ص 

(60   )
 .053(،ص0988إبراىيم : محمود عبد اهلل ،عمر بن شيبو ودوره في تدوين التاريخ بغداد ، ) 

  .085المصدر.نفسو ،ص(   62)

(63   )
 218،ص00الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ،ج 

  . 085إبراىيم : عمر بن شيبو ودوره في تدوين التاريخ ،ص(   64)

-593-385-343،ص2وج567-552-547-488،ص0وك ،جالطبــــــــري : تـــــــــاريخ الرســـــــــل والممـــــــــ(   65)
،  063، 050،053،و00،ص5وج545ومـــــا بعـــــدىا الـــــى ص511-499-476-474-468،ص4وج594
،  029،ص7،ج 282، 248،273، 218الـــــــــــى 359،  057،ص6وج 359، الـــــــــــى  235، 343،  081

047،050 ،069  ،256 ،281 .  

(66   )
 . 051،  002، 21،ص3،ج403،  417 ، 215، 091،  084،ص2وكيع :اخبار القضاة ،نج 

(67   )
 .24،ص3؛  البروكممان :تاريخ االدب العربي ،ج093،ج3السنجري : مدرستا البصرة والكوفة ،ق 

؛  الحمـــوي 058،ص0؛  الـــذىبي :ميـــزان االعتـــدال ،ج059،ص03الخطيـــب البغـــدادي :تـــاريخ بغـــداد ،ج(  68)
 66،ص3:معجم البمدان ،ج
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.    21ص الذىبي :طبقات الحفاظ ،69)

  

 .096،ص03الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ،ج(   71)
English Reference 
 Ibn Khayyat: Khalifa bin Khayyat (d. 240 Ah) History, achievement and 

presentation of Akram Dia al-Omari, i1alajaf (1970), AL-Baladi: Ahmed bin 

Yahya bin Jaber (d. 279) Fatouh al-Balad, i1, none 

 Al-Tabari: Abu Jaafar Muhammad ibn Jarir (d.310 ah)the history of the 

apostles and Kings, the investigation of Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim i2, 

Dar Al-Ma'arif in Egypt. 

 Yaqut al-Hamawi: Shihab al-Din ibn Abdullah Yaqut ibn Abdullah al-Rumi al-

Baghdadi( d.626 Ah) gazetteer of countries ,Dar Sader Beirut (B,T), Vol. 1, p. 

43. 

 Ibn al-wardi: Omar Mustafa Bin Omar bin Mohammed (d479h) the sequel to 

the short in telling people, an investigation, Ahmed Rafet Al-Badrawi, 1st floor, 

Dar Al-Maarif, Beirut (1970). 

 Al-Basri: Abdullah bin Isa bin Ismail, the history of the city of Basra , the 

achievement of Fakher Jabr Matar, publications of the Arab Gulf Center at the 

University of Basra 1996. 

 Naji: Abdul-Jabbar studies in the history of the Islamic city, Vol. 1, University 

of Basra(1996) 

 Haben Al-Faqih: Abu Bakr Ahmad ibn Ibrahim al-Hamdani (d. 340 Ah), an 

abridgment of the book of countries, printed in the city of Lyon, Berlin press 

(1302 Ah). 

 Ibn Khaldun: Abd al-Rahman ibn Muhammad(d .808 Ah)lessons in the divan 

of the novice and Al-Khobar, Vol. 4, founder of scientific publications, Beirut 
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