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تطور الحياة العممية في المشرق االسالمي وازدىارىا في العصر 

 م(5599 – 539ه/  334 -333) البوييي

 سعاد ىادي حسن ارحيم الطائيأ.د. 

 المقدمة

الحمـــــــــد لمــــــو رب العالمين والصالة والسالم عمى الرسول الكريم محمد 
 وعمى آلو وصحبو الكرام اجمعين .

عمى الرغم من حالة الفوضى السياسية، والضعف والوىن الذي اصاب 
الخالفة العباسية في ظل التسمط البوييي، فقد كانت مدينة بغداد تزخر بنتاج 
عممي وفكري بارز لمعيان، اذ ُتعد ىذه المرحمة من اخصب المراحل االسالمية 

ويعود السبب في من حيث االنتاج العممي والفكري في العموم والفنون واالدب، 
ذلك الى االثار العممية والفكرية التي خمفيا الخمفاء العباسيون السابقون، 

م( 616 -564ه( / )071-051وباالخص في عيد الخميفة ىارون الرشيد )
م(، فقد ازدىرت الحياة 611 – 601ه( / )806 – 076والخميفة المأمون )

المراكز العممية في بغداد  العممية والفكرية في عيدىما، ىذا فضاًل عن وجود
والقاىرة وقرطبة ونيسابور وبخارى وغيرىا من اقاليم الدولة العربية االسالمية، 
كانت التزال مستمرة في عطائيا الفكري العربي االسالمي وفي مختمف الوان 

 العموم واالدب والفنون.
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ين وتناولنا في بحثنا ىذا اسيامات الخمفاء العباسيين واالمراء البوييي
ووزرائيم في دعم الحياة العممية والفكرية في معظم اقاليم الدولة العربية 

 االسالمية السيما في الشرق االسالمي.

واشرنا في بحثنا ىذا الى اعتماد عدد كبير من الخمفاء العباسيين 
واالمراء البويييين عمى عدد من العمماء في ادارة الدولة، فكان من بينيم الوزراء 

نظرًا لما يتممكونو من حس اداري وعممي مرموق كان لو االثر الكبير والكتاب، 
 في نجاح ادارة البالد.

 :ويييين ووزرائيم بالحياة العممية*اواًل: اىتمام الخمفاء العباسيين واالمراء الب

 -160ازدىرت الحياة الفكرية والعممية في عيد الخميفة القادر باهلل ) 
-0111ه/ 245-288والخميفة القائم بأمر اهلل )م( 0111-770ه/ 288

 م(، فقد شجع كل منيما العمم والعمماء وقربا رجال الفكر والفقياء.0152

واشتير عن الخميفة القادر باهلل انو كان يجالس العمماء، ويكرم رواة  
وصنف كتابًا في االصول تضمن (،0)الحديث ويجزل ليم المكافآت السخية. 

ضي اهلل عنيم جميعا( وفضائميم، واورد فيو فضائل الخميفة تاريخ الصحابة )ر 
م( ، وكان الكتاب يقرأ 507-505ه/ 010-77االموي عمر بن عبد العزيز )

في كل يوم جمعة في حمقة اصحاب الحديث في جامع الميدي وغيره من 
 .(8)جوامع مدينة بغداد 
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يم كان نابعًا من ويتضح لنا اىتمام الخميفة القادر بالعمم والعمماء واكرام 
ىدفو في ترسيخ السمطة الدينية وابراز ما تحممو من عناصر القوة تدعيمًا 

 لسمطة الخميفة العباسي الذي فقد معظم سمطاتو في ظل التسمط البوييي.

اما الخميفة القائم بأمر اهلل، فقد اىتم ايضًا بالعمم والعمماء، وكانت لو  
فة حسنة في الكتابة ىذا فضاًل عن انو كان عناية واىتمام باالدب واالدباء ومعر 

 (1)شاعرًا فصيحًا، واديبًا خطيبًا.

فضاًل عن اىتمام الخمفاء العباسيين بالناحية الفكرية والعممية وبالعمم  
 والعمماء، فأن االمراء البويييين اىتموا ايضا بالعمم والعمماء والفقياء.

تبون اال العمماء والشعراء كان االمراء البويييون ال يستوزرون وال يستك 
والكتاب، فكان اشير ادباء ذلك العصر من وزرائيم، او عماليم،او قضاتيم ،او 

جمع كل امير بوييي في قصره العمماء والشعراء، فقد عقد احد  .(2)كتابيم 
الوزراء البويييين في بغداد مجمسًا لمعمماء، وخصص اليوم االول لعمماء والفقو 

 (3)دباء، واليوم الثالث لعمماء الكالم، واليوم الرابع لمفالسفة. واليوم الثاني لال

برز العديد من االمراء البويييين في مجال االىتمام بالعمم واالدب  
 وتقريب الشعراء واالدباء والفقياء كما اسمفنا.

م( 767-755ه/ 158-145فبرز االمير البوييي عضد الدولة ) 
سمطانًا وممكًا واكثرىم سطوة، فكان مشاركا  الذي كان اوسع االمراء البويييين

في العديد من الفنون االدبية، وكانت لديو الرغبة في تقريب العمماء واالدباء 
والكتاب واكراميم وحثيم عمى تصنيف الكتب واالىتمام بالعمم واالدب، فضاًل 
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عن اىتمامو بالشعر والشعراء، وكان ميتمًا بالشعر، ويزور عددا من الشعراء 
م(، وابي الحسن السالمي 743ه/ 132نيم ابي الطيب المتنبي )ت م

، وكان متفرغًا لالدب وقراءة الكتب ويؤثر مجالسة (4)م( 0118ه/ 171)ت
ويتضح ان اىتمام االمير البوييي عضد الدولة (5)االدباء عمى منادمة االمراء. 

و لمتقرب من باالدب والعمم كان نابعًا من شغفو بيذا الجانب، فضاًل عن محاولت
العمماء واالدباء والفقياء لكسب تأييدىم وجزل العطاء عمييم واكراميم، ليذا كان 
يفضل مجالستيم عمى مجالسة االمراء البويييين وال يخمو عممو ىذا كما يترأى 

 لي من ىدف سياسي كان يسعى لتحقيقو.

ين، اشارت المصادر التاريخية الى انو امر ببسط رسوم الفقراء، والمفسر  
والمتكممين، والمحدثين، والنسابين، والشعراء، والنحويين، والعروضين، واالطباء، 
والمنجمين، والحساب، والميندسين، وافرد داره لمحكماء والفالسفة موقعًا قريبًا 
من مجمسو وىو الحجرة التي يختص بيا الحجاب ، واقيمت ليم رسوم تصل 

م وقد كانت مواتًا، وتراجع اىميا الييم وكرامات تتصل بيم فعاشت ىذه العمو 
شيوخ في التأديب وانبعثت وكانوا اشتاتًا ورغب االحداث في التأدب وال

 .(6)القرائح

وعندما اراد االمير البوييي عضد الدولة بناء قصره في باب الشماسية  
استزاد في الذراع ، فسأل عما يريد ذلك لو فذكر انو يريده ليبني فيو دورًا 

اصير ترتب في كل موضع منيا رؤوساء كل صناعة ومذىب من ومساكن ومق
مذاىب العموم النظرية والعممية ويجري عمييا االرزاق... ليقصد كل من اختار 

 .(7)عممًا او صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنو 
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وامر االمير البوييي عضد الدولة ببناء خزانة لمكتب في داره التي  
واشارت المصادر التاريخية واصفة اياىا بأنيا  ،(01)شيدىا في مدينة شيراز 

)حجرة عمى حدة، عمييا وكيل وخازن ومشرف من عدول البمد، ولم كانت 
يبق كتاب صنف الى وقتو من انواع العموم كميا اال وحصمو فييا، وىي ازج 
طويل في صفحة كبيرة، فيو خزائن من كل وجو، وقد الصق الى جميع حيطان 

تًا طوليا قامة في عرض ثالثة اذرع من الخشب المزوق، االزج والخزائن بيو 
عمييا ابواب تنحدر من فوق، والدفاتر منضدة عمى الرفوف، لكل نوع بيوت 

،وكان المؤرخ (00) وفيرسات فييا اسامي الكتب، وال يدخميا اال كل وجيو(
م( خازن الكتب في ىذه المكتبة وكان مأمونًا عند 0111ه/ 280مسكويو )ت

 .(08)لبوييي عضد الدولة اثيرًا عنده االمير ا

وامر بمنح االرزاق لممؤذنين في المساجد واالئمة والقراء، وبعمارة  
المساجد الجامعة واعاد بنائيا عمى احكام وشيدىا واعالىا وفرشيا وكساىا، 

 .(01)وبأقامة الجرايات لمن يأوي الييا من الغرباء والضعفاء 

: )فأما البوييي عضد الدولة بالعمم والعمماءوذكر عن اىتمام االمير  
محبتو لمعموم وتقريب اىميا، فأنو كان يكرم العمماء اوفى اكرام وُينعم عمييم 
أىنأ انعام ويقربيم من حضرتو ويدنييم من خدمتو ويعارضيم في اجناس 
المسائل ويفاوضيم في انواع الفضائل، فأجتمع عنده من كل طبقة اعالىا 

ثمرة احالىا، وُصنفت في ايامو المصنفات الرائعة في  وجنى لو من كل
اجناس العموم المتفرقة فمنيا كتاب "الحجة في القرآت السبع وىو كتاب ليس 

 .(02) لو نظير في جاللة قدر واشتيار ذكر(
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ومن الجدير بالذكر ان ابا عمي الحسن بن احمد بن عبد الغفار  
" وىو مع قمة في النحو االيضاحم( صنف كتاب "765ه/ 155الفارسي )ت

حجمو يوفي عمى الكتب الكبار التي من جنسو من حيث قوة اسموبو وعبارتو 
وجودة صنعو، وكان تصنيف ىذا الكتاب بناءًا ألوامر االمير البوييي عضد 

 .(03)الدولة 

: وذكر ابو طالب احمد بن بكر العبدي، صاحب كتاب "شرح االيضاح" 
بيا الكتاب محبًا لالختصاص بقراءتو من دون ان عضد الدولة كان ضنينًا )

كل احد، وان رجاًل توصل الى كتبو بخطو بحيمو فأمر عضد الدولة بقطع يده 
، وىذا (04) لنفاسو الكتاب ...وحالوتو في قمبو، حتى ُسأل في امره فعفى عنو(

يؤكد عمى اىمية ىذا الكتاب بالنسبة لالمير البوييي عضد الدولة ألدراكو 
 النحوية والعممية. ألىميتو

"الكناس وُصنفت عدة كتب لالمير البوييي عضد الدولة منيا كتاب  
لعمي بن العباس المجوسي، وكان ىذا الكتاب الموفى عمى  العضدي في الطب"

" البي التاجي في اخبار بني بويو. وكتاب "(05)غيره بيانًا وحسن ترتيب وكمااًل 
ال عن العديد من المقاالت ، فض(06)م( 772ه/ 162اسحاق الصابي )ت

 (07)الرياضية والرسائل اليندسية. 

م امر االمير البوييي عضد الدولة بتجديد 756ه/ 146وفي سنة  
العمران وبناء البيمارستان في غرب مدينة بغداد، ووقف الوقوف الكثيرة عمى 

و، بنائو وعمرانو، وامر بنقل انواع عديدة من االالت واالدوية من كل ناحية الي
، وكان بمثابة (81)م 768ه/ 158ورتب لو االطباء والخدم، وتم افتتاحو سنة 



 تطور الحياة العممية في المشرق االسالمي وازدىارىا في العصر البوييي
 .................................... م(5599 – 539ه/  334 -333)

 

 

 

 

 

379 
 ج

 
 

 م1038 - تشرين االول -(  66مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد )
 

،وتمتع ىذا البيمارستان بأوقاف كثيرة، لما (80)مدرسة يدرس فييا عمى الطب. 
احتمتو من اىمية طبية وعممية، وكان مزودًا بما يحتاج اليو االطباء والممرضين 

ساعدت ىذه االوقاف عمى استمرار واالدوية وغيرىا من المستمزمات الطبية، و 
ىذه البيمارستان بتقديم الخدمات الصحية العامة لمناس لفترات طويمة من 

 (88)الزمن. 

وكان االمير البوييي تاج الدولة، ابو الحسين احمد بن عضد الدولة  
امير االحواز، محبًا لمعمم واالدب، وادركتو حرفة االدب فكان اديب آل بويو 

.وبرز ايضًا االمير البوييي ابو العباس خسرو بن فيروز (81)يم واشعرىم واكرم
. ومن الواضح لنا ان (82)بن ركن الدولة، في مجال اىتمامو بالعمم والعمماء 

اىتمام االمراء البويييين، مثل االمير بختيار واالمير خسرو باالدب والعمم، 
ير يؤكد ان عددًا جعل منيما مقصدًا لمعديد من الشعراء واالدباء، وىذا االم

معمومًا من االمراء البويييين كانوا يعقدون حمقات ومجالس ادبية وعممية 
 يحضرىا عدد من ابرز الشعراء واىل العمم.

واشتير االمير البوييي شرف الدولة في مجال اىتمامو وحبو لمعمم  
ه/ 155، فاىتم بعمم الفمك،وامر في سنة (83)والعمماء والفقياء واالحسان الييم 

م بأن ترصد الكواكب في مسيرىا وتنقميا في بروجيا، وفعل الخميفة 765
المأمون ذلك، واستعان االمير البوييي شرف الدولة بعدد من العمماء في عمم 

مممكة ليكون مركزًا لرصد الييئة واليندسة، وامر ببناء بيت في دار ال
 .(84)الكواكب
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فكرية عمى الخمفاء العباسيين ولم يقتصر االىتمام بالناحية العممية وال 
واالمراء البويييين فقط، انما نجد اىتمامًا واضحًا عند عدد من الوزراء البويييين 

 ايضًا .

م(، 741ه/ 138وبرز الوزير ابو محمد الحسن بن محمد الميمبي )ت 
وزير االمير البوييي معز الدولة، فقد اشتير في مجال اىتمامو بالعمم والعمماء 

لالدب والشعر وألىمو، وكان يترسل ترساًل مميحًا، وكان ينظم الشعر  وكان محباً 
.ومن اشير ما صنف من (85)ويقول قواًل لطيفًا، فأنشأ مجمسًا حافاًل باالدباء 

 .(86)الكتب كتاب "رسائل وتوقيعات" فضاًل عن ديوانو في الشعر 

ه/ 144اما الوزير ابن العميد، ابو الفضل محمد بن الحسين )ت 
م( وزير االمير البوييي ركن الدولة، فقد برز في مجال حبو لالدب والعمم 756

م( في حبو 646ه/833تشبييًا لو بالجاحظ)ت  الجاحظ االخير"ولقب بـ "(87)
واىتمامو بالعمم واالدب، وكان ُيطمق عميو لقب "االستاذ الرئيس"، فقد كان 

الترسل وجزالة االلفاظ ُيضرب بو المثل في البالغة والفصاحة والبراعة وُحسن 
وسالستيا، وبراعة المعاني ونفاستيا، ولعممو وادبو وكان يزور العديد من 

، وكان مقدمًا في (11)الشعراء البارزين مثل الشاعر ابو الطيب المتنبي وغيره 
، (10)صناعة الكتابة، وليذا قيل بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بأبن العميد 

"المذىب في فات منيا: كتاب "ديوان الرسائل" وكتاب ولو العديد من المصن
 (18)" وغيرىا. البالغات

وكانت لو مكتبة فخمة، وكان خازنيا المؤرخ الشيير مسكويو وقد  
احتوت عمى انفس واجود الكتب، وقد ظل ابن العميد طول حياتو يتعيدىا 
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بعنايتو ويغذييا بعممو وادبو وُيتحفيا بالكتب التي يقوم بشرائيا او يأمر 
صو .وذكر مسكويو رواية تؤكد عمى اىتمام ابن العميد وحر (11)بأستنساخيا 

م، عمى 744ه/ 133عمى مكتبتو، فحين اغار جند االمارة السامانية سنة 
، ونيبوا داره واصطبالتو مدينة الري التي كانت مقر الوزير ابن العميد

وكان الّي خزانو كتبو فسممت من بين خزانتو ،واضاف مسكويو )(12)وخزانتو
و بدفاتره ولم يكن ولم يتعرض ليا، فمما انصرف الى منزلو لياًل... واشتغل قمب

شئ اعز عميو منيا، وكانت كثيرة فييا كل عمم وكل نوع من انواع الحكم 
واالدب يحمل عمى مائة دفتر وزيادة، فمما رآني سألني عنيا، فقمت ىي 
بحاليا لم تمسيا يد، فسرى عنو وقال: اشيد انك ميمون النقيبة اما سائر 

ي ال عوض عنيا، ورأيتو قد الخزائن فيوجد منيا عوض وىذه الخزانة ىي الت
اسفر وجيو وقال: باكر بيا الى الموضع الفالني، ففعمت وسممت بأجمعيا 

 (13) من بين جميع ما لو(.

اما الوزير الصاحب ابو القاسم اسماعيل بن ابي الحسن عباد بن  
م(، لقب 773ه/ 163العباس بن عباد بن احمد بن ادريس الطالقاني )ت

ير ابن العميد، كان ابوه عباد وزيرًا لالمير البوييي بالصاحب لمصاحبتو لموز 
ركن الدولة، بينما وزر الصاحب لالمير البوييي مؤيد الدين بن ركن الدولة ثم 
وزر لالمير البوييي فخر الدولة، فقد برز في مجال اىتمامو بالعمم واالدب، فقد 

دباء وطالب العمم كان شاعرًا كاتبًا ، عالمًا وكان يقصده العديد من الشعراء واال
.ويتضح (15)، وىو اوحد زمانو وفريد عصره في البالغة والفصاحة والشعر (14)

لنا ان الوزير الصاحب بن عباد ال يقل اىتمامًا عن الوزير ابن العميد في العمم 
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واالدب، اذ قصده العديد من الشعراء وطالب العمم، فضال عن حبو لمبالغة 
 والشعر.

اد من انو كان من العمم والفضيمة والبراعة والكرم وصف الوزير ابن عب 
واالحسان الى العمماء والفقراء، فقد كان يبعث في كل سنة الى مدينة بغداد 
بخمسة االلف دينار النفاقيا عمى اىل العمم وطالبو، واقتنى كتبًا كثيرة وكانت 

بعد .ولحبو لمعمم والعمماء فقد اوقف مكتبتو ىذه (16)بعير  211تحمل عمى 
.ومن اىم مصنفاتو كتاب في (17)موتو عمى الفقياء والعمماء في مدينة الري 

"، "الكافي في الرسائلالمغة العربية اسمو "المحيط" في سبع مجمدات، وكتاب 
السبيل في ، وكتاب ""االعياد وفضائل النيروز"، وكتاب "الوزارة"وكتاب 
فو لديوان الشعر وديوان "، فضاًل عن تصنيالوقف واالبتداء"، وكتاب "االصول
 .(21)الرسائل 

م( الذي كان رئيس 0182ه/204وبرز الوزير سابور بن اردشير )ت 
وزراء لالمير البوييي بياء الدولة بن عضد الدولة، ومن ثم وزير لالمير 
البوييي شرف الدولة، برز ىذا الوزير في مجال اىتمامو بالعمم واالدب، فقد 

ائن لمكتب اطمق عمييا اسم دار العمم في م خز 771ه/ 161أنشا في سنة 
منطقة الكرخ غربي مدينة بغداد، ليكون مركزًا لمعمم ونشر الثقافة العربية 
االسالمية، ومركزا يرتاد اليو طالب العمم واالدب، فقد كانت ىذه الدار تحوي 
عمى اجود انواع الكتب في زمانو وحوالي عشرة االلف مخطوط نفيس في شتى 

م والمعارف سواء في االدب والفقو والطب والفمسفة وغيرىا، منيا مائة فروع العمو 
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نسخة من المصحف من المصحف الشريف بخط ابن مقمة، وخصص الوزير 
 .(20)سابور وقف ىذه الدار لمفقياء 

وكانت ليذه الدار اىمية عممية بارزة والدليل عمى ذلك ىو ان كثيرًا من      
العممي من خالل تقديم نسخة مما كانوا يؤلفونو  المؤلفين كانوا يخمدون ذكرىم

من الكتب القيمة الى دار العمم، ليكون مرجعًا لمعمماء واالدباء،ومن الذين كانوا 
يرتادون ىذه الدار بأستمرار لمدرس والمطالعة والنسخ، ىذا فضاًل عن حضور 

ن يرتادىا المناظرات والمجالس العممية واالدبية، فكانت ىذه الدار عامرة بمن كا
من العمماء والفقياء واالدباء والفالسفة والشعراء، وعقد البعض منيم حمقات 

.ومن اشير من ارتاد ىذه الدار ىو الشاعر ابو العالء المعري (28)لمتدريس فييا 
 .(21)م(، واجتمع مع عممائيا وادبائيا واستمع الييم0013ه/ 277)ت

ثناء الحريق الذي اندلع استمرت ىذه الدار مركزا عمميا حتى دمرت ا 
م، في منطقة الكرخ، ونيبت بعض الكتب 0137ه/ 230في مدينة بغداد سنة 

.ان استمرار ىذه الدار طوال ىذه المدة التاريخية (22)النفيسة الموجودة فييا 
يعكس دورىا العممي والثقافي في دعم الحياة العممية ورفدىا بأنفس انواع الكتب 

 واجودىا.

ىتمام بالعمم واالدب عمى الوزراء البويييين فقط، بل نجد ولم يقتصر اال 
ان الكاتب البوييي  ابو عمي بن سوار كاتب االمير البوييي عضد الدولة 

، وىي بمثابة (23)م(، انشأ دار الكتب في مدينة رام ىرمز 768ه/ 158)ت
 مدرسة يدرس فييا عمم الكالم، وانشأ في مدينة البصرة دار اخرى لمعمم، وجعل
فييا اجراء عمى من قصدىا، وكانتا مركزين ميمين لمقراءة والنسخ، اال ان 
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خزانة الكتب في مدينة البصرة اكبر مساحة واكثر كتبًا من خزانة الكتب 
 .(24)الموجودة في رام ىرمز 

وانشئت مراكز عممية من قبل محبي العمم واالدب والشعر، اذ انشأ  
(، دار لمعمم في مدينة سامراء، م0103ه/ 214الشاعر الشريف الرضي )ت

فكانت مركزًا تعميميًا لطالب العمم وروادىا، وكانت منظمة تنظيمًا حسنًا، فضاًل 
ا، واالنفاق عمييا من مالو عن توفير كافة مستمزمات الدراسة لي

.وذكرت المصادر التاريخية ان بعض االدباء اجتاز بدار الشريف (25)الخاص
يعرفيا، وافنى عمييا الزمان بيجتيا واخمفت ديباجتيا الرضي في سامراء وىو ال 

وبقايا رسوميا تشيد ليا بالنضارة وحسن البشارة، فوقف عمييا متعجبًا لما 
 .(26)اصابيا من الخراب 

 

 الخاتمة

تمخضت عن دراستي ىذه جممة من النتائج الميمة سوف اشير الى      
 ابرزىا.

العباسيين بدعم الحياة العممية والفكرية من خالل اىتمام الخمفاء  -0
استقطاب العمماء واىل العمم، وتوفير المستمزمات الالزمة لطالب العمم 

 عمى الرغم من اضطراب االوضاع السياسية في عموم البالد.
اىتمام االمراء البويييين برفد الحياة العممية ودعميا لمعمماء وطالب  -8

لسيم لالفادة من عمميم وخبراتيم في ادارة العمم، وتقريبيم من مجا
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الدولة، وليذا استقطب عدد منيم عدد كبير من العمماء واتخذوا منيم 
 وزراء ليم.

ان االىتمام العممي لالمير البوييي عضد الدولة لم يقتصر عمى  -1
االىتمام بتصنيف الكتب النحوية، بل نجده ييتم بتصنيف الكتب 

ية واليندسية، وذلك ألدراكو لالىمية العممية الطبية والتاريخية والرياض
 ليذه الكتب.

كان لعدد من العمماء اثر ميم في تثقيف عدد من االمراء البويييين  -2
فظير منيم محبين لالدب والشعر، فضاًل عن اىتماميم بعموم الفمك 

 والنجوم.
م ان اىتمام االمراء البويييين بالعمماء واالدباء، كان نابعًا من تعمقي -3

باالزدىار الحضاري المتجدد لمدولة العربية االسالمية في مركز 
الحضارة والخالفة بغداد، وان اىتمام الخمفاء العباسيين بالناحية العممية 
والفكرية كان عاماًل ميمًا من عوامل تشجيع االمراء البويييين وبعضًا 

 من وزرائيم لالىتمام بالناحية العممية واالدبية.
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 :البحث ومصادره *ىوامش

م(، 0813ه/ 411ابن دحية، ابو الخطاب عمر بن ابي عمي بن حسن بن عمي )ت (0
النبراس في تاريخ خمفاء بني العباس، صححو وعمق عميو، عباس العزاوي، مطبعة 

 .085م، ص0724ه/ 0143المعارف، بغداد، 
تظم م(، المن0811ه/375ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد )ت (8

ه/ 0136، 0في تاريخ المموك واالمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، اليند ط
ه/ 475؛ ابن الكازروني، ظيير الدين عمي بن محمد )ت040، 5م، ج0717
م(، مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتيى دولة بني العباس، حققو وعمق 0875

و: سالم االلوسي، وزارة عميو: د. مصطفى جواد، وضع فيارسو واشرف عمى طبع
؛ ابن كثير، عماد الدين ابو 077االعالم، مديرية الثقافة العامة، بغاد، بال.ت، ص

م(، البداية والنياية في التاريخ، مطبعة 0158ه/ 552الفدا اسماعيل بن عمر )ت
؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 817، ص00السعادة، مصر، بال.ت، ج

لخمفاء، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة م(، تاريخ ا0313ه/700)ت
 .208م، ص0742ه/0161، 8العاني، القاىرة، ط

ه/ 542؛ الكتبي، محمد بن شاكر بن احمد )ت37، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج (1
ه/ 0172م(، فوات الوفيات، تحقيق: د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، 0148
؛ السيوطي، 001، ص08ة والنياية، ج؛ ابن كثير، البداي801، ص8م، ح0752

 .205تاريخ الخمفاء، ص
زيدان، جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، راجعو وعمق عميو:د. شوقي ضيف، دار  (2

 .840، ص8اليالل، بال. ت، ج
بارتولد، فاسيمي فالديميروفتش، تاريخ الحضارة االسالمية، ترجمة: حمزة طاىر، دار  (3

 .014و ص 013م، ص0744ه/ 0164، 0المعارف، مصر، ط
م(، شذرات الذىب في اخبار 0456ه/ 0167ابن العماد، ابو الفالح عبد الحي )ت (4

؛ زيدان، جرجي، تاريخ 56، ص1من ذىب، دار الكتب العممية، بيروت، بال.ت، ج
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؛ نكمسن، أ.رينولد، تاريخ االدب العباسي، ترجمة 848، ص8اداب المغة العربية، ج
؛ معروف، 14م، ص0745ه/ 0165مطبعة اسعد، وتحقيق: د. صفاء خموصي، 

م، 0747ه/ 0167، 08ناجي، اصالة الحضارة العربية، مطبعة التضامن، بغداد، ط
 .271ص

م(، يتيمة 0154ه/ 247الثعالبي، ابو منصور عبد الممك بن محمد بن اسماعيل )ت (5
الدىر في محاسن اىل العصر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، 

ه، ترجمة: محمد 2؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية في القرن 804، ص8ت، جبال.
عبد اليادي ابو ريدة، اعد فيارسو: رفعت البدراوي، دار الكتاب العربي، بيروت، مكتبة 

 .430، ص0م، ج0775ه/ 0165، 2الخانجي، مصر، ط
م(، تجارب االمم وتعاقب اليمم، 0111ه/ 280مسكويو، ابو عمي بن محمد )ت (6

؛ ابن 216، ص8م، ج0703ه/ 0111بعة شركة التمدن الصناعية، مصر، مط
م(، الكامل 0818ه/ 411االثير، ابو الحسن عمي بن ابي مكرم محمد بن محمد )ت 

؛ ابن 010-011، ص5م، ج0756ه/ 0176في التاريخ، دار الفكر، بيروت، 
بعة م(، تاريخ مختصر الدول، المط0864ه/ 463العبري، غريغوريوس الممطي )ت

؛ ابن الكازروني، مختصر 050م، ص0736ه/ 0156، 0الكاثوليكية، بيروت، ط
م(، خالصة 0105ه/ 505؛ االربمي، عبد الرحمن سبط قنيتو )ت071التاريخ، ص

؛ ابن كثير، البداية والنياية، 841الذىب المسبوك ، مكتبة المثنى، بغداد، بال.ت، ص
؛  طمس، محمد اسعد، 42، ص0؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ج873، ص00ج

-018، ص4م، ج0757ه/ 0177، 8تاريخ العرب، دار اندلس، بيروت، ط
 .012ص

م(، نشوار المحاضرة واخبار 772ه/ 162التنوخي ،ابو عمي المحسن بن عمي )ت (7
م، 0750ه/ 0170المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي، مطابع دار صادر، بيروت، 

 .216، ص8م، ج؛ مسكويو، تجارب االم020ص-06، ص0ج
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م(، احسن التقاسيم في معرفة 763ه/ 153المقدسي، ابو عبداهلل محمد بن احمد )ت (01
؛ معروف، ناجي، اصالة الحضارة 227م، ص0714ه/ 0182االقاليم، بريل، ليدن، 

 .241العربية، ص
؛ شريف، م.م، الفكر االسالمي منابعو واثاره، 227المقدسي، احسن التقاسيم، ص (00

 60م، ص0764ه/ 0215مبي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ترجمة: د. احمد ش
؛ حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، نشأتيا وتطورىا. ومصائرىا، 34و ص

؛ معروف، 000ص-001م، ص0760ه/0210، 1مؤسسة الرسالة، دمشق، ط
 .241ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص

م(، تاريخ 0826ه/ 424ف )تالقفطي، جمال الدين ابي الحسن عمي بن يوس (08
؛ حمادة محمد ماىر، المكتبات في 110الحكماء، مكتبة المثنى، بغداد، بال.ت، ص

 .001االسالم، ص
؛ متز ، ادم، الحضارة االسالمية، 213ص-212، ص8مسكويو، تجارب االمم، ج (01

 .73، ص0ج
(، ذيل كتاب تجارب االمم، مطبعة 776ه/ 167ابو شجاع،محمد بن الحسين )ت (02

؛ ابن االنباري، ابو 46، ص1م، ج0704ه/ 0112التمدن الصناعية، مصر،  شركة
م(، نزىة االلباء في 0065ه/ 355البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت

ه/ 0157طبقات االدباء، تحقيق: د. ابراىيم السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، 
ه/ 527ظفر )ت؛ ابن الوردي، زين الدين عمر بن م805ص -804م، ص0737
، 8م(، تتمة تاريخ المختصر في اخبار البشر، مطبعة الحرية، النجف، ط0126
، ابن 873، ص00؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج284، ص0م، ج0747ه/ 0167

،  4؛ طمس، محمد اسعد، تاريخ العرب، ج56، ص1العماد،  شذرات الذىب، ج
؛ معروف ناجي، 064ص ؛ حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم،012ص

 .241اصالة الحضارة العربية، ص
 .46، ص1ابو شجاع، ذيل كتاب تجارب االمم، ج (03
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 .46، ص1ابو شجاع، ذيل كتاب تجارب االمم، ج (04
؛ 054؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص53القفطي، تاريخ الحكماء، ص (05

 .001حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص
 .46، ص1كتاب تجارب االمم، جابو شجاع، ذيل  (06
، 1؛ ابو شجاع، ذيل كتاب تجارب االمم، ج081المقدسي، احسن التقاسيم، ص (07

، 5؛ ابن االثير، الكامل، ج001ص-008، ص5؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج47ص
؛ ابن كثير، البداية والنياية، 841؛ االربمي، خالصة الذىب المسبوك، ص000ص
؛ لسترنج، كي، بغداد في 56، ص1الذىب، ج؛ ابن العماد، شذرات 77، ص00ج

، 01عيد الخالفة العباسية، ترجمة: بشير يوسف فرنسيس، المطبعة العربية، بغداد، ط
؛ معروف، 815؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ص41م،  ص0714ه/ 0133

 .23ناجي، اصالة الحضارة العربية، ط
 .14نكمسن، أ. رينولد، تاريخ االدب العباسي، ص (81
م( 0836-0117ه/ 434-211حيم، د. عبدالحسين، الخدمات العامة في بغداد )الر  (80

 .32م، ص0765ه/ 0216، 0دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
 .881، ص8الثعالبي، يتيمية الدىر، ج (88
؛ 108، ص00؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج048، ص5ابن االثير، الكامل، ج (81

، 8زيدان، جرجي، تاريخ المغة العربية، ج ؛208السيوطي، تاريخ الخمفاء، ص
 .014، ص4؛ طمس، محمد اسعد، تاريخ العرب، ج041ص -040ص

 .841ص-848، ص8زيدان، جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، ج (82
 .014، ص1ابو شجاع، ذيل كتاب تجارب االمم، ج (83
؛ معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، 015، ص5ابن االثير، الكامل، ج (84

 .231ص
م(، الفيرست، مكتبة خياط، 773ه/ 163ابن النديم، ابو الفرج محمد بن اسحاق )ت (85

؛ 882، ص8؛ الثعالبي، يتيمية الدىر، ج012، ص3م، ج0742ه/ 0162بيروت ، 
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الثعالبي، تحفة الوزراء )منسوب اليو(، تحقيق: حبيب عمي الراوي، و د. ابتسام مرىون 
؛ الصابي، ابو الحسن 083م، ص0755ه/ 0156الصفار، مطبعة العاني، بغداد، 

(، اقسام ضائعة من كتاب تحفة االمراء في 0134ه/ 226ىالل بن المحسن )ت
ه/ 0145تاريخ الوزراء، جمعيا وعمق عمييا: ميخائيل عواد، المعارف، بغداد، 

؛ ابن خمكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر 11م، ص0726
يات االعيان وانباء ابناء الزمان، حققو وعمق عمى حواشيو م(، وف0868ه/ 460)ت

ووضع فيارسو: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
؛ 270، ص0؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ج172و ص 178، ص0بال.ت، ج

 .871، ص8زيدان، جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، ج
 .012، 3، جابن النديم، الفيرست (86
؛ 032، ص1؛ الثعالبي، يتيمية الدىر، ج013، ص3ابن النديم، الفيرست، ج (87

؛ الصابي، اقسام ضائعة من كتاب تحفة االمراء، 004الثعالبي، تحفة الوزراء، ص
؛ فروخ، عمر، 55ص -54؛ نكمسن، أ. رينولد، تاريخ االدب العباسي، ص25ص

ه/ 0211، 8العمم لمماليين، بيروت، طتاريخ االدب العربي الى ايام ابن خمدون، دار 
 .31م، ص0757

؛ نكمسن، أ. رينولد، تايخ االدب 034ص -032، ص1الثعالبي، يتيمية الدىر، ج (11
 .311، فروخ، عمر، تاريخ االدب العربي، ص15العباسي، ص

م(، اخالق الوزيرين ابن عماد 0117ه/ 211ابو حيان التوحيدي، عمي بن محمد )ت (10
عمق عمى حواشيو: محمد بن تاويت الطنجي، المطبعة الياشمية، وابن العميد، حققو و 

 .311؛ فروخ، عمر، تاريخ االدب العربي، ص30م، ص0745ه/ 0165دمش، 
 .013، ص3ابن النديم، الفيرست، ج (18
؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، 66حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص (11

 .811، ص0ج
 .882، ص8تجارب االمم، ج (12
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 .883ص-882، ص8ارب االمم، جتج (13
؛ ابن االثير، 888؛ ابن االنباري، نزىة االلباء، ص083الثعالبي، تحفة الوزراء، ص (14

، 0؛ ابن الوردي، تاريخ، ج88، ص2؛ ابو الفداء، المختصر،ج047، ص5الكامل، ج
؛ نكمسن، أ. رينولد، تاريخ االدب 018، ص1؛ ابن العماد، شذرات الذىب، ج211ص

؛ زيدان، 67حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص ؛15العباسي، ص
؛ فروخ، عمر، تاريخ االدب العربي، 841، ص8جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، ج

 .348ص -340ص
؛ 72؛ ابو حيان التوحيدي، اخالق الوزيرين، ص841، ص3ابن النديم، الفيرست، ج (15

ة: د. فؤاد عبد المنعم احمد، ابن الجوزي، الشفاء في مواعظ االمراء، تحقيق ودراس
م، 0756ه/ 0176مراجعة: محمد السيد الصفطاوي، المطبعة العصرية، االسكندرية، 

؛ 047، ص5؛ ابن االثير، الكامل، ج812؛ ابن االنباري، نزىة االلباء، ص71ص
 .211؛ ابن الوردي، تاريخ، ص88، ص2ابو الفداء، المختصر، ج

؛ ابن الجوزي، 32ص -38االمراء، ص الصابي، اقسام ضائعة من كتاب تحفة (16
، 0؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج047، ص5؛ ابن االثير، الكامل، ج71الشفاء، ص

؛ 076ص -075، ص0؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ج103ص -102ص
 .67حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص

وف، ناجي، اصالة ؛ معر 086حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص (17
 .243الحضارة العربي، ص

؛ الصابي، اقسام ضائعة من كتاب تحفة االمراء، 013، ص3ابن النديم، الفيرست، ج (21
، 0؛ ابن خمكان، وفيات االعيان، ج881؛ ابن االنباري، نزىة االلباء، ص31ص
 -211؛ ابن الوردي، تاريخ، ص88، ص2؛ ابو الفدا، المختصر، ج815ص
 .212ص

، 00؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج66، ص6و ج 047، ص5، الكامل، جابن االثير (20
، 8؛ زيدان، جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، ج208؛ السيوطي، تاريخ، ص108ص
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؛ طمس، محمد اسعد، التربية والتعميم في االسالم، دار العمم لمماليين، 841ص
حضارة العربية، ؛ معروف، ناجي، اصالة ال77م، ص0735ه/ 0155، 0بيروت، ط

 -63م، ص0732ه/ 0155؛ الديوه جي، سعيد، بيت الحكمة، الموصل، 232ص
 .64ص

؛ الديوه جي، سعيد، بيت الحكمة، 232معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص (28
 .086؛ حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص65ص -63ص

طمس، محمد اسعد، التربية  ؛841، ص8زيدان، جرجي، تاريخ اداب المغة العربية، ج (21
؛ 086؛ حمادة، محمد ماىر، المكتبات في االسالم، ص77والتعميم في االسالم، ص

؛ الديوه جي، سعيد، بيت الحكمة، 232معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص
 .65ص -63ص

؛ الديوه جي، 66، ص6؛ ابن االثير، الكامل، ج814، ص3ابن الجوزي، المنتظم، ج (22
؛ 086؛ حمادة، محمد طاىر، المكتبات في االسالم، ص65ت الحكمة، صسعيد، بي

 .233معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص
رام ىرمز: رام بالفارسية تعني )المراد(،  و ىرمز تعني )احد االكاسرة( ىذه المفظة  (23

مركبة ومعناىا مقصود ىرمز، وىي مدينة مشيورة من نواحي خوزستان، يكثر فييا 
ل وفييا جامع بيي، وىي مدينة نظيفة وطريفة وفييا اسواق عامرة. ينظر: ابن النخي

م(، المسالك والممالك، بريل، 708ه/ 111خرداذبة، ابو القاسم عبداهلل بن عبداهلل )ت
؛ االصطخري، ابو اسحاق ابراىيم بن محمد 28م، ص0670ه/ 0117ليدن، 

؛ 67م، ص0785ه/ 0124م(، المسالك والممالك؛ بريل، ليدن، 730ه/ 121)ت
ه/ 484؛ الحموي، ياقوت بن عبداهلل )ت201المقدسي، احسن التقاسيم، ص

؛ ابو 05، ص1م، ج0734ه/ 0153م(، معجم البمدان، دار صادر، بيروت، 0886
الفدا، تقويم البمدان، اعتنى بتصحيحو وطبعو: رينود وكوكين ديسالن، دار الطباعة 

 .107م، ص0621ه/ 0834السمطانية، باريس، 
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؛ 187، ص0؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ج201المقدسي، احسن التقاسيم، ص (24
 .231معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص

، 0؛ متز، ادم، الحضارة االسالمية، ج061، ص1ابن العماد، شذرات الذىب، ج (25
 .232؛ معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ص111ص

 . 061، ص1جابن العماد، شذرات الذىب،  (26

 

 قائمة المصادر والمراجع

 *اوال:المصادر االصيمة:
م(، 0818ه/ 411ابن االثير، ابو الحسن عمي بن ابي مكرم محمد بن محمد )ت - 0

 م.0756ه/ 0176الكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت، 
م(، خالصة الذىب المسبوك ، 0105ه/ 505االربمي، عبد الرحمن سبط قنيتو )ت-8

 مكتبة المثنى، بغداد، بال.ت.
م(، المسالك 730ه/ 121االصطخري، ابو اسحاق ابراىيم بن محمد )ت-1

 م.0785ه/ 0124والممالك؛،بريل، ليدن، 
م(، 0065ه/ 355ابن االنباري، ابو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت-2

ي، مطبعة المعارف، بغداد، نزىة االلباء في طبقات االدباء، تحقيق: د. ابراىيم السامرائ
 م.0737ه/ 0157

م(، نشوار المحاضرة واخبار 772ه/ 162التنوخي ،ابو عمي المحسن بن عمي )ت-3
 م.0750ه/ 0170المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي، مطابع دار صادر، بيروت، 

م(، يتيمة 0154ه/ 247الثعالبي، ابو منصور عبد الممك بن محمد بن اسماعيل )ت-4
في محاسن اىل العصر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، الدىر 
 بال.ت.
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تحفة الوزراء )منسوب اليو(، تحقيق: حبيب عمي الراوي، و د. ابتسام مرىون الصفار،  -5
 م.0755ه/ 0156مطبعة العاني، بغداد، 

في م(، المنتظم 0811ه/375ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد )ت-6
 م.0717ه/ 0136، 0تاريخ المموك واالمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، اليند ط

الشفاء في مواعظ االمراء، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم احمد، مراجعة: محمد -7
 م.0756ه/ 0176السيد الصفطاوي، المطبعة العصرية، االسكندرية، 

م(، اخالق الوزيرين ابن عماد 0117ه/ 211ابو حيان التوحيدي، عمي بن محمد )ت-01
وابن العميد، حققو وعمق عمى حواشيو: محمد بن تاويت الطنجي، المطبعة الياشمية، 

 م.0745ه/ 0165دمشق، 
م(، معجم البمدان، دار صادر، بيروت، 0886ه/ 484الحموي، ياقوت بن عبداهلل )ت-00

 م.0734ه/ 0153
م(، المسالك والممالك، 708ه/ 111عبداهلل )ت ابن خرداذبة، ابو القاسم عبداهلل بن-08

 م.0670ه/ 0117بريل، ليدن، 
ه/ 460ابن خمكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر )ت-01

م(، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، حققو وعمق عمى حواشيو ووضع 0868
 رية، القاىرة، بال.ت.فيارسو: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النيضة المص

م(، 0813ه/ 411ابن دحية، ابو الخطاب عمر بن ابي عمي بن حسن بن عمي )ت-02
النبراس في تاريخ خمفاء بني العباس، صححو وعمق عميو، عباس العزاوي، مطبعة 

 م.0724ه/ 0143المعارف، بغداد، 
تحقيق: م(، تاريخ الخمفاء، 0313ه/700السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن )ت -03

 م.0742ه/0161، 8محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة العاني، القاىرة، ط
(، ذيل كتاب تجارب االمم، مطبعة 776ه/ 167ابو شجاع،محمد بن الحسين )ت-04

 م.0704ه/ 0112شركة التمدن الصناعية، مصر، 
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(، اقسام ضائعة من كتاب 0134ه/ 226الصابي، ابو الحسن ىالل بن المحسن )ت-05
حفة االمراء في تاريخ الوزراء، جمعيا وعمق عمييا: ميخائيل عواد، المعارف، بغداد، ت

 م.0726ه/ 0145
م(، تاريخ مختصر الدول، 0864ه/ 463ابن العبري، غريغوريوس الممطي )ت-06

 م.0736ه/ 0156، 0المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط
شذرات الذىب في اخبار  م(،0456ه/ 0167ابن العماد، ابو الفالح عبد الحي )ت-07

 من ذىب، دار الكتب العممية، بيروت، بال.ت.
ابو الفدا، تقويم البمدان، اعتنى بتصحيحو وطبعو: رينود وكوكين ديسالن، دار الطباعة -81

 م.0621ه/ 0834السمطانية، باريس، 
م(، تاريخ 0826ه/ 424القفطي، جمال الدين ابي الحسن عمي بن يوسف )ت-80

 بة المثنى، بغداد، بال.ت.الحكماء، مكت
م(، مختصر التاريخ 0875ه/ 475ابن الكازروني، ظيير الدين عمي بن محمد )ت-88

من اول الزمان الى منتيى دولة بني العباس، حققو وعمق عميو: د. مصطفى جواد، 
وضع فيارسو واشرف عمى طبعو: سالم االلوسي، وزارة االعالم، مديرية الثقافة العامة، 

 .ت.بغداد، بال
م(، فوات الوفيات، تحقيق: د. 0148ه/ 542الكتبي، محمد بن شاكر بن احمد )ت-81

 م.0752ه/ 0172احسان عباس، دار صادر، بيروت، 
م(، البداية 0158ه/ 552ابن كثير، عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر )ت-82

 والنياية في التاريخ، مطبعة السعادة، مصر، بال.ت.
م(، تجارب االمم وتعاقب اليمم، 0111ه/ 280عمي بن محمد )تمسكويو، ابو -83

 م.0703ه/ 0111مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر، 
م(، احسن التقاسيم في معرفة 763ه/ 153المقدسي، ابو عبداهلل محمد بن احمد )ت-84

 م.0714ه/0182االقاليم، بريل، ليدن، 
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 م1038 - تشرين االول -(  66مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد )
 

م(، الفيرست، مكتبة خياط، 773/ ه163ابن النديم، ابو الفرج محمد بن اسحاق )ت-85
 م.0742ه/ 0162بيروت ، 

م(، تتمة تاريخ المختصر 0126ه/ 527ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر )ت-86
 م.0747ه/ 0167، 8في اخبار البشر، مطبعة الحرية، النجف، ط

 *ثانيا:المراجع الحديثة:
مية، ترجمة: حمزة طاىر، دار بارتولد، فاسيمي فالديميروفتش، تاريخ الحضارة االسال-87

 م.0744ه/ 0164، 0المعارف، مصر، ط
 م،0732ه/ 0155الديوه جي، سعيد، بيت الحكمة، الموصل، -11
م( 0836-0117ه/ 434-211الرحيم، د. عبدالحسين، الخدمات العامة في بغداد )-10

 م.0765ه/ 0216، 0دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
ريخ اداب المغة العربية، راجعو وعمق عميو:د. شوقي ضيف، دار زيدان، جرجي، تا-18

 اليالل، بال. ت.
 م.0757ه/ 0177، 8طمس، محمد اسعد، تاريخ العرب، دار اندلس، بيروت، ط-11
 م.0735ه/ 0155، 0التربية والتعميم في االسالم، دار العمم لمماليين، بيروت، ط -12
لعباسية، ترجمة: بشير يوسف فرنسيس، المطبعة لسترنج، كي، بغداد في عيد الخالفة ا-13

 م.0714ه/ 0133، 01العربية، بغداد، ط
فروخ، عمر، تاريخ االدب العربي الى ايام ابن خمدون، دار العمم لمماليين، بيروت، -14

 م.0757ه/ 0211، 8ط
 ه، ترجمة: محمد عبد اليادي ابو ريدة، اعد2متز، ادم، الحضارة االسالمية في القرن  -15

، 2فيارسو: رفعت البدراوي، دار الكتاب العربي، بيروت، مكتبة الخانجي، مصر، ط
 م.0775ه/ 0165

 م.0747ه/ 0167، 08اصالة الحضارة العربية، مطبعة التضامن، بغداد، ط-16
نكمسن، أ.رينولد، تاريخ االدب العباسي، ترجمة وتحقيق: د. صفاء خموصي، مطبعة -17

 م.0745ه/ 0165اسعد، 


