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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢١/١/٢٠١٣  ١٧/٩/٢٠١٢  

 

يمثَّل انتسبت تراجم هذا البحث، إلى عدد غير قليل من بلدان الموصل، و

وقد جاءت سنجار . بعضها بلدانا رئيسة والبعض اآلخر قرى شهيرة ومزارع بسيطة

ثم البوازيج وتلعفر في المراتب المتقدمة من حيث كثرة تراجمها، كما وردت تراجم 

أخرى لبلدان معروفة مثل السالمية، قبيصة، باعشيقا، بارطلى، الدولعية، عين 

 وقد كان لما أورده ابن الشعار أهمية تاريخية سفنى، باوشنايا، بوماريا، قونسية

وقد ارتأيت أن يحمل البحث . كبيرة سواء أفي نطاق البلدان أم في نطاق التراجم

صيغته المثبتة في العنوان وذلك سيراً على النهج الذي وضعه البلدانيون مثل 

ان وعدوا اليعقوبي وابن الفقية وياقوت وابو الفداء حيث جعلوا كتبهم بأسم البلد

  .المدن والبلدات والقصبات والقرى وغيرها من معالم العمران بلداناً

        وبخصوص التراجم ذات الصلة ببلدان الموصل فقد بلغ عدد هـذه التـراجم،     

و ظهر ابن   . ثالثة وأربعين ترجمة، توزعت على تسعة عشر بلداً من بلدان الموصل          

      خ لتـراجم ذلـك       الشعار من خالل هذه التراجم، بصيغة تفوق فيها على كثير ممن أر

                                         
 صل الموجامعة/كلية التربية/ أستاذ مساعد *
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العصر، كما تبين أن ابن الشعار كان أقرب المؤرخين واألدباء إلى تـراجم عـصره               

التي حوت مختلف الصنوف والمهن والوظائف؛ أما موارده في السماع والمـشافهة            

  .المتمثلة بالكتب والوثائق والخطوط. فكانت أكثر من مصادره التحريرية

Mosul Counties and Biographies in Qalaa'id Al-Juman by 
Ibn Al-Sha'aar Al-Mousilli (654 H/1256 A.D.)  

Abstract 
         Biographies  of  this research are related to many 
towns and villages in Mosul. For instance، Sinjar and Al-
Bawazeaj  had the superiority over all other towns due to 
the large number of biographies of prominent figures 
found there. Several other biographies of many town as 
Sallamiya، Qubaissa، Baashiqa، Bartella، Dowela'a، 
Einsefni، Bawshnaia، ، Bomaria and Gunisiysa had also 
been mentioned by Ibn Al-Sha'aar whose reports in this 
regard had a great historical importance in terms of the 
scope of the towns or the biographies. 

These  biographies amounted to Forty three،  
distributed on nineteen  towns in Mosul. Through these 
biographies، Ibn Al-Sha'aar exceeded many historians of 
that age. He was the closest historian and writer to his age  
biographies which contained types، professions and crafts. 

Moreover، his field data exceeded t written ones recorded 

in books، documents، and notes.  
 

 

 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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       كانت الموصل في حقب األتابكة الزنكيين، ذات أعمال واسـعة، تتـوزع فـي            

وقد استخدم ابن الـشعار تـسمية عمـل         . الجانبين الشرقي والغربي، من نهر دجلة     

الموصل أو أعمال الموصل، في مواضع عديدة من كتابه، وذلك للداللة على التبعيـة        

: للموصل، وكانت هذه األعمال تتوزع بين أطراف الموصل المختلفة وهـي          اإلدارية  

أعمال نينوى ومرج الموصل والزوزان والهكّار في الجهات الشرقية من نهر دجلـة،    

ثم أعمال الفَرج وبقعاء الموصل وبين النهرين وتلعفر وسنجار في الجهات الغربيـة             

 تقع ضمن مركز مدينـة الموصـل، ال         وأود األشارة هنا، إلى أن التراجم التي      . منه

  .تدخل في نطاق الدرامة

وقامت هذه الدراسة، على استخراج بلدان الموصل وتراجمها، من كتاب قالئـد            

الجمان البن الشعار، ثم تحليل هذه المادة ودراستها مـن خـالل عناصـر التـراجم         

عزيزهـا  األساسية ، وصنوفها والموارد المعتمدة فيها ، وبيـان مواصـفاتها مـع ت       

بالمصادر األخرى، وقد كانت مادتها العلمية، وافية الجراء الدراسة أما عـن سـبب             

اختيار هذا الموضوع، هو لتسليط الضوء على االضافات الجديدة التي جاء بها ابـن        

الشعار بخصوص بلدات وقرى ريف الموصل، والتراجم العائدة لها، لكونه أحد اهـم             

الثالـث عـشر    / اني من القرن السابع الهجـري     من أرخ لذلك، في حقب النصف الث      

الميالدي، كما وردت من خالل ذلك، اظهار مشاركة الريف وريف الموصل بالـذات،             

في النشاط الحضاري للموصل في العهد االتابكي، وهذا جانب لم يتم التطرق اليـه،              

وبخـصوص هـذه    . في البحوث والدراسات الحديثة العائدة لتلك الحقب التاريخيـة        

  :لدان، فقد تم توزيع أعمالها، على أصناف ثالثة، مع بيان تراجمها باقتضاب وهيالب

  

  

 يوسف جرجيس جبو الطوني. د. م. أ



 >>  

  

)٤( 

 

 :البلدان الرئيسة وتراجمها .١
سنجار، البوازيج، حديثة الموصل، إذ أورد ابن       : هذه البلدان الرئيسة هي   

الشعار عدداً من التراجم، لكل بلد من هذه البلدان، مع إشارات تخـصها فـي كثيـر        

  :م تصنيف هذه التراجم على بلدانها بإشارات بسيطة عنها وكما يأتيمنها، وقد ت

نَسب اليها ابن الشعار تراجم كثيرة، وكانت مركز إمارة في بعض حقـب             : سنجار  .أ 

وعـدت  . )١(األتابكة، كما وجدت فيها بعض مؤسسات اإلدارة والتعلـيم وغيرهـا          

ة، في لحف الجبل الـذي      سنجار في تلك الحقب، مدينة مشهورة في نواحي الجزير        

هـي مدينـة طيبـة، فـي        : أخذ اسمها، وقد فصل في ذكرها ياقوت الحموي قائالً        

وسطها نهر جار، وهي عامرة جداً، وقدامها واٍد فيه بساتين ذات أشـجار ونخـل               

وترنج، وبينها وبين نصيبين ثالثة أيام  أيضاً، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم               

استوصفت أحداً من أهلها لها،     :"كر ابن شداد هذه البلدة بقوله     ، وذ )٢(واألدب والشعر 

فذكر أنها كانت قبل استيالء التتر عليها، بليدة صغيرة لها سوران، أحـدهما أعلـى    

، وقد أورد ابن الشعار، عدداً غير       )٣(من اآلخر، وكالهما مبني من الحجر والجص      

  :قليل من تراجم أهل سنجار، وهم

    حمد بن يرنقش السنجاري، كان أبوه من مماليك عمـاد الـدين            األمير أبو العباس أ

زنكي، بن مودود بن أق سنقر صاحب سنجار، كان أحمد أميراً مكمـالً فاضـالً                

 .)٤(م١٢١٨/ هـ٦١٥متموالً له أمالك كثيرة بسنجار، مات بها سنة 

          مولى عماد الـدين    : إسماعيل بن يرنقش بن عبد اهللا، أبو الفداء السنجاري العمادي

أبي الحارث ابن زنكي بن مودود صاحب سنجار، قال عنه الصاحب أبو البركات             

تـوفي  ..... رأيت أبا الفداء هذا في الموصل وكان جندياً لطيفـاً         : " إبن المستوفي 

 .)٥(وهو شاب بالموصل سنة نيف وستمئة

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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     غلب عليه قول الشعر، طـاف بـبالد الـشام،          : أسعد بن يحيى السلّمي السنجاري

وكها وسالطينها، واستوزره صاحب حماة وميزه على نظرائـه، تـوفي           وامتدح مل 

 .)٦(م١٢٢٧/ هـ٦٢٤بسنجار سنة 

        استشهد علـى يـد التتـار سـنة         : إسماعيل بن أبي الفتح بن رزق اهللا السنجاري

 .)٧(م١٢٣٣/ هـ٦٣١

         ورأيت له من جمعه كتابـاً      : "أبو محمد طاهر بن محمد بن قريش العتابي البغدادي

ه، غنية النديم في وصف الخمر والغناء، وأخبار المغنين وطرف مـن       مطبوعاً سما 

 .)٨("م١٢١٣/ هـ٦٠٩سكن بآخرِه سنجار وبها توفي سنة . أخبار الطفيلية

     مناظر عارف بالمـسائل  : أبو حسن بن أبي عبداهللا السنجاري، المعروف بابن دبابا

 .)٩(م١٢٣٩/ هـ٦٣٧ثم بحلب ثانيةً سنة " رأيته ببغداد وحلب"الخالفية، 

      شاعر رائق األلفاظ، له فـي الغـزل أشـياء          : أبو حفص عمر بن علي السنجاري

 .)١٠(مستجادة

   س الفقـه بالمدرسـة    : أبو البركات بن محمد بن عبد السالمكان فقيهاً شـافعياً، در

العقيلية بأربل سنين عديدة، واتصل بمظفر الدين كوكبري، وصار أحـد المثـرين             

 إلى مدينة السالم وبالد الشام وغيرها، ثم انصرف عـن           في دولته، وأنفذه رسوالً   

 .)١١(م إلى بالد الروم وسكن قونيه ثم قيسارية وملطية١٢١٦ هـ ٦١٣أربل سنة 

       ـ ٥٩٢من أهل سنجار، ولد سـنة       : أبو يوسف يعقوب بن عبد الملك األسدي / هـ

م، كان يقول الشعر ويمدح الناس، أقـام بالموصـل، قتلـه المغـول سـنة        ١٢٩٦

 .)١٢(م١٢٣٣/ هـ٦٣١

 وتأتي هذه التراجم السنجارية، في مقدمة تراجم بلدان الموصل من حيث عـددها،         

ولم يقم  . حيث بلغت تسع تراجم كان فيهم وعاظ ومدرسون وكذلك أيضا أمراء وجنود           

جميع هؤالء السناجرة في بلدهم ،بل نجد بعضهم استقر في الموصل ، وبعضهم اآلخر              

 .سالجقة الرومفي بلدان الشام، أو عند 

  الطونييوسف جرجيس جبو. د. م. أ
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، أو "من أهل البـوازيج  : " ذكرها ابن الشعار من خالل تراجمه في قوله        :البوازيج  .ب 

: ، وكانت هذه البلدة، من أعمال الموصل، قال عنها ابن حوقـل     )١٣("بالبوازيج"ولد  

فيسقي البـساتين واألقطـان إلـى شـماليها     ... شرقي تكريت وهي على النهر  

وربما حمل من   ... حة وأكثرها الرمان والرطب   وشرقها، وهي بساتين فاكهة ملي    

كما ذكرهـا يـاقوت الحمـوي       . )١٤(فاكهتها إلى الموصل وينادى عليه باسمها     

بلد قرب تكريت على فم الزاب األسفل، حيث تصب في دجلة ويقال لهـا              ":بقوله

بوازيج الملك، لها ذكر في األخبار والفتوح، وهي اآلن من أعمـال الموصـل،              

  : منهم)١٥("اعة من العلماءينسب إليها جم

     ولد بالبوازيج ونشأ فيها، وقدم الموصـل       : طاهر بن ثابت، القاضي البوازيجي

أبو منصور بـن عبـد القـاهر بـن الحـسين           : وتفقه فيها، واتصل بخدمة القاضي    

الشهرزوري، فسمع شهادته والزمه مدة، وكان يصحبه في حمل الرسائل إلى ديوان            

م بالمدرسة الكمالية نسبة الى كمال الدين ابن يونس، يدرس          الخالفة وغيرها، كما أقا   

 .)١٦(م، ودفن في داره١٢٢٥/ هـ٦٢٢ويفتي، وتوفي في الموصل سنة 

    رأيته سـنة  : "عبد الرحمن بن أبي الحسن علي البوازيجي، قال عنه ابن الشعار

الـنظم  ثالثين وستمئة، شاباً طويالً أشقر، ذا هوج وطيش، كثير الدعاوى فـي فـن           

 .)١٧("والنثر

      نزل بالموصل ، كان يقرأ القرأن      : أبو الفضل المقرىء، المعروف بابن حرمية

ويفيد الناس، وتخرج عليـه عـالم كثيـر، إلـى أن تـوفي فـي الموصـل سـنة              

 .)١٨(م١٢١٥/هـ٦١١

    م، كان له طبع في الـنظم       ١٢٠٧/ هـ٦٠٤ولد سنة   : علي بن أحمد البوازيجي

وله خط حسن ينسخ باألجر، وله قصائد فـي المـديح           وقريحه جيدة، يمدح ويهجو،     

 .)١٩(والغزل

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي
 



 >>  

  

)٧( 

 

     من أهل البوازيج، كـان أبـوه   : محمد بن يوسف بن علي بن عبيد اهللا الشيباني

رجال قصابا، وكان أبو عبد اهللا، له ميل إلى األدب، ويعاني الكتابة، ثم هـاجر مـن         

 .)٢٠(وطنه

         ولد بالبوازيج سـنة    : بوازيجيمحمد بن أحمد بن عبد الحمد الغيداوي السلمي ال

م، وأقام بنظامية بغداد اثني عشر عامـا، يتحقـق علـى مـذهب              ١١٧٦/ هـ٥٧٣

م بـدار الحـديث المظفريـة       ١٢٣٦/ هـ٦٣٣الشافعي، لقيه ابن الشعار بأربل سنة       

 .)٢١("أشعارا سخيفة"يقول 

، إذ      وتأتي تراجم أهل البوازيج، في المرتبة الثانية من حيث عددها بعـد سـنجار             

أما اسـتقرارهم،   . تراجم، فيهم أهل الفقه والشعر والتعليم، ومن العامة ايضاً        ) ٦(بلغت  

فكان أغلبهم قد أقام في الموصل أو غيرها من البلدان، وخاصة المتعلمين مـنهم، كمـا    

نزح إلى المدينة أيضا بعضاً من أولئك العامة، وهكذا نلحظ بأن الريف، كـان معينـاً                

 .السكان بأستمراريزود المدينة ب

هي بليدة على دجلة بالجانـب الـشرقي        " قال عنها ابن الشعار      :حديثة الموصل   . ج 

-على فرسخ واحد     وقيل إنها كانت قصبة والية الموصل      )٢٢("قرب الزاب األعلى  

وعدت في حقب اإلسالم المتقدمـة،      . )٢٣( من مصب نهر الزاب الكبير فيه      -كم٦

 وقـد وصـفها ابـن     )٢٤( الموصل وبغداد  محطة رئيسة من محطات الطريق، بين     

كثيرة الصيود، واسعة الخيـر، فـي ضـمن الموصـل عملهـا،             "حوقل، بأنها   

وإلـى  . )٢٥("وبالموصل تُجبى أموالها، ولها عامل بذاته، على استيفاء أموالهـا         

حديثة الموصل ينتسب بنو عصرون، منذ أيام شرف الدين ابن أبـي عـصرون،            

هـ، في عهد نـور الـدين   ٥٤٥د انتقل إلى حلب سنة    الفقيه الشافعي، الذي كان ق    

زنكي، وبنى له عدة مدارس، بحلب وحماه وحمص، وقد ذكر ابن الشعار، بعضاً             

  :من تراجم اعالمها وهم

 يوسف جرجيس جبو الطوني. د. م. أ
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      وأصله من حديثة الموصل، ولـد بالموصـل        : أبو المجد بن أبي البركات الموصلي

صـول، واشـتغل    م، وبرع في الفقه وخاصة في الخالف واأل       ١١٧٩/ هـ٥٧٥سنة  

  .)٢٦(باألدب، ورِتب معيدا بالمدرسة البدرية، وصنف كتبا عديدة

        ولد بحديثة الموصـل، منتـصف      : أبو حامد محمد بن عمر المعروف بابن الحديثي

شوال سنة ثالث وسبعين وخمسمئة، ونشأ بأربل وكان يتولى خدمة سلطانها الملـك             

ونلحظ من  . )٢٧(لنظر في أمالكه  المعظم مظفر الدين كوكبري، في بعض االوقاف وا       

الترجمتين العائدتين الى حديثة الموصل، أن كليهما قد استقر فـي المـدن الرئيـسة             

المجاورة، وهما الموصل وأربل، وهذه سمة من السمات الحياتية ألهل العلـم فـي              

كما يبدو لي إنها تشير إلى نوع من تراجع انـشطة الحيـاة فـي        . العصور المختلفة 

لك الحقب التأريخية وهي مقدمات لتدهور هذِه البلدة في حقب مـا بعـد             الريف في ت  

 .الغزو المغولي

قرية كبيرة مشهورة فوق الموصل، من      "الحسنية  :  قال عنها ابن الشعار    :الحسنية  .د 

-وعدها ياقوت بلداً في شمال شرق الموصل، على يـومين منهـا             . )٢٨("أعمالها

والحسنية اليوم هي مدينة زاخـو      . )٢٩(ر، بينها وبين جزيرة ابن عم     -كم تقريباً ٧٠

بها ولد ونشأ، وتفقه في الموصل وبغداد، وسافر        : وإليها نسب أبو الحسن الحسني    

 .)٣٠(م١٢٣٣/ هـ٦٣٠إلى الشام ونزل دمشق، وفيها توفي قبل سنة 

 :  القالع المهمة وتراجمها . ٢

   :هذه القالع هيو) من أعمال الموصل(علق عليها ابن الشعار من خالل التراجم بقوله 

قلعة حصينة مشهورة، يقال لها عقر الحميديـة،        "  وصفها ابن الشعار بقوله    :العقر  .أ 

وكانت من أهم قالع مرج الموصل في حقـب         . )٣١("جيل من األكراد ببلد الموصل    

الزنكيين، وبقيت كذلك إلى ما بعد الغزو المغـولي، واشـتهرت فـي كثيـر مـن              

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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وهي بلدة عقرة الحالية، وقد أورد ابـن الـشعار          . )٣٢(المصادر باسم عقر الحميدية   

  : بعضاً من تراجمها، وهم

      خبرت أنه من عقر الحميدية، من أعمال       : "عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي

  .)٣٣("الموصل

   الفقه في الموصـل  : أبو محمد بن أبي العباس العقري سرموصلي المولد والمنشأ، د

  .)٣٤(ف والفرائض والحساب، درس بعد أبيهوبغداد، وقرأ  األصول والخال

           سـنة  مـن أبنـاء األكـراد، ولـد         : أبو عبد اهللا محمـد بـن فـضلون العقـري

توفي في الطريق نحو أهله الى العقر، في موضع يعـرف    .... ،  م١١٩٠/هـ٥٨٦

 . )٣٥(برأس الناعور أي الناوران

، وذلـك لـشهرتها    ذكرها ابن الشعار، دون تعليق في التراجم العائدة لهـا      :تلعفر  .ب 

المحلية، إال إنه ذكر بعض أحيائها السكنية، مثل محلة بني عـوف، ومحلـة بنـي              

وهو اسـم قلعـة وربـض بـين سـنجار      : سعد، وقد أضاف ياقوت إلى ذلك قوله     

وفـي   والموصل، في وسط واد فيه نهر جار، على جبل منفرد، حصينة محكمـة،            

ـ            ر يجلـب رطبـه إلـى       ماء نهرها عذوبة، وهو وبيء رديء، وبهـا نخـل كثي

وأورد ابـن   . )٣٧( وكانت في حقب الزنكيين، كإحدى القالع المهمة لهم        )٣٦(الموصل

الشعار تراجم أربعة من أعالمها، نجد بينهم كاتـب اإلنـشاء والنحـوي وبعـض               

الشعراء، ومعظم هؤالء قد أقاموا، إما في الموصل أو في بلدان الشام، بفعل تفـشي     

يف في هذِه الحقـب التاريخيـة، طـارداً للـسكان،           االقطاع العسكري واصبح الر   

  :وخاصة المتعلمين منهم، وهم

     أصله مـن تلعفـر،    "م،  ١١٩٣/هـ  ٥٩٠ولد سنة   : أبو الحسن الكاتب النحوي الفاضل

 .)٣٨("من محلة بني عوف، وهو المنشىء في يومنا هذا بالديوان السلطاني
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   ر وكان شاعرا معروفا بالشام     م في تلعف  ١١٦٣/ ه ٥٦٠ولد سنة   : أبو المحاسن الشيباني

 .)٣٩(م١٢١٨/ هـ٦١٥مات سنة 

       ـ  ٥٩٣ولد سـنة    :  محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني التلعفري م فـي   ١١٩٧/ هـ

 .)٤٠(الموصل، شاعر مشهور، بهي الشعر مداح هجاء، له هجاء شنيع

                   محمد بن يوسف بن أبي سعد التلعفري، ولد في تلعفر، في محلة بنـي سـعد، سـنة

م وكان يتردد إلى فضالء أهل الموصل، وله قصائد كثيـرة، تـوفي             ١١٦١/هـ٥٥٨

 )٤١(.م١٢٢٥/ هـ٦٢٢بالموصل سنة 

      وأصـله مـن    .... الكاتب المعروف بابن زيـالق،      : "أبو العز بن أبي العز العباسي

فـي  " تلعفر، جلس مكان أبيه في العدل، وتولى كتابة اإلنـشاء لبـدر الـدين لؤلـؤ                

 .)٤٢(الموصل

 وكانـت   )٤٣("قرية من نواحي الموصل شرقيها    " ل عنها ابن الشعار      قا :العمرانية  . ج 

متاخمة لناحية شوش والمرج، فيها بساتين وكروم، والقلعـة         .... قرية كبيرة وقلعة    

. )٤٤(آلت إلى الخراب وما بقي منها شيء، وبها كهف يقولون انه كهف داود يـزار              

والعمرانيـة  . عقرة والـشوش  ويقع كهف داود اليوم، عند قرية كندك، الواقعة بين          

منسوبة إلى بني عمران األزديين، وكانت من األسر الموصـلية المتنفـذة، خـالل             

وبيـت  : "  كما قال عنهم ابن بـاطيش الموصـلي          )٤٥(العصور اإلسالمية المتقدمة  

العمراني مشهور بالموصل، بالتقدم وتولي األمور الديوانية، وخدمة الملوك، يقـال           

  :  ومن هؤالء العمرانيين)٤٦("انيةإن أصلهم من العمر

       مـن أبنـاء الرؤسـاء    : أبو العباس بن أبي المكارم العمرانـي، األزدي الموصـلي

والمتصرفين، في جالئل األعمال في الدولة األتابكية، وكـان المـستوفي بالـديوان             

 .)٤٧(الملكي، لبدر الدين لؤلؤ

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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        أجداده مـن العمرانيـة،      كان. أبو حامد محمد بن أبي المكارم، الموصلي العمراني 

ورد أربل في عهد مظفر الدين كوكبري، وأقام متوليا نظارة ديوانها، وتـوفي سـنة          

 .)٤٨(م١٢٢٥/ هـ٦٢٢

  : قرى الموصل وتراجمها . ٣

ذكر ابن الشعار في قالئد الجمان، فضال عن البلدات والقالع التـي وردت،             

: من الموصـل ، مثـل     كثيرا من القرى والضياع، بعضها واقعة في الجهات الشرقية          

والبعض اآلخر كان يقع فـي   . باعشيقا، برطلة، عين سفني، قبيصة، الحسنية، السالمية      

باوشنايا، بلد، حزقة، قونسية، كزبرا؛ وسنـشير بـشيء مـن           : الجهات الغربية، وهي  

  .اإليجاز، إلى هذه القرى وتراجمها، التي أوردها ابن الشعار

مصادر التاريخية، كما انها معروفـة فـي   وهي قرى مذكورة في ال    : قرى معروفة     . أ

   الوقت الحاضر، وهي

 وقد أضاف إلى ذلك     )٤٩("قرية من قرايا الموصل   "  ذكرها ابن الشعار، بأنها      :باعشيقا 

وهي مدينة من نواحي نينوى، في شرق دجلة، لها نهـر جـار يـسقي     : "ياقوت بقوله 

نهر في وسط البلد، والغالـب      بساتينها، وتدار به عدة أرحاء، وبها دار إمارة، ويشق ال         

على شجر بساتينها، الزيتون والنخيل والنارنج، ولهـا سـوق كبيـر فيـه حمامـات              

 )٥٠("وقيسارية تباع فيه البز، ولها جامع كبير حسن له منارة، وأكثر أهلهـا نـصارى              

وقد أدرج ابن الشعار، ترجمة ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي العبـاس األزري،         

دنيه، وهو من قرية تدعى آزر من قرى قوسـان، مـن األعمـال              والمعروف بابن ال  

العراقية، في أطراف بغداد، ويعرف بالموصلي وبالباعشيقي، ألنه أقام بقرية باعشيقا،           

 .)٥١(مدة من الزمان فنسب إليها
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 ار، بأنها كانت في تلك الحقب        :برطلةكما  )٥٢("أحدى قرايا الموصل   " ذكرها ابن الشع ،

دينة في شرق الموصل، من أعمال نينوى، كثيرة الخيرات واألسـواق  قرية كالم "كانت  

 ألف دينار حمراء، والغالب     -عشرون–والبيع والشراء، يبلغ دخلها كل سنة، عشرين        

وترجم ابن الشعار ألحد رجاالتها، وهو عمر بن المظفـر          . )٥٣("على أهلها النصرانية  

وف بالسيهبان، وهو لقب لـبعض    بن عبد اهللا بن المبارك بن عثمان، المخزومي المعر        

أجداده، وهو من قرية برطلة، كانت حرفته الحياكة، ثم صار له طبع، فعمل فيه قطعا               

 .)٥٤(كثيرة، وعانى فن الطرب فصار مغنيا يحضر السماعات

  وتعنـي تـسميتها   )٥٥("قرية من نواحي الموصـل " قال عنها ابن الشعار    :عين سفنه ،

د، وكانت أحد المراكز األسقفية للنساطرة، في القـرن         اآلرامية، عين األخشاب واألوتا   

. ، وهي اليـوم مركـز قـضاء الـشيخان         )٥٦(الثاني عشر الميالدي  -السادس الهجري 

والنسبة إليها العنسفي أو العينسفني، وممن أنتسب إليها، اإلمام أبو حفـص الـضرير،    

قـرى سـواد    النحوي العينسفني، وهو من شيوخ ابن الشعار، وكان مولده بقرية من            

وقـدم  " وقد تكون مصحفة من بوهرز في جهات بعقوبـة ـ   -العراق، تسمى موهرز

صغيرا إلى عين سفنه، فسكنها مدة فنسب إليها، ثم ورد الموصل، وبرع في النحـو،               

وصار أنحى أهل زمانه، وأعلمهم بالنحو والعروض، والقوافي والتـصريف واللغـة،           

 .)٥٧("م١٢١٦/هـ٦١٣وتوفي بالموصل سنة 

 قرية مشهورة من قرى الموصـل شـرقيها،        : " كانت كما قال ابن الشعار     :السالمية

وهي قريـة تحـت     "؛ كما ذكرها في ترجمة أخرى بقوله        "وهي عنها بخمسة فراسخ   

قريـة كبيـرة بنـواحي      : أما ياقوت فقد وصفها بأنهـا     . )٥٨("الموصل بأربعة فراسخ  

نحدر إلى بغداد، مشرفة علـى      الموصل، على شرقي دجلتها، بينهما ثمانية فراسخ للم       

شاطىء دجلة، وهي من أكبر قرى مدينة الموصل، وأحسنها وأنزهها، فيهـا كـروم              

 )سة تحليليةدرا) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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، وذكر ابن الشعار بعضاً مـن       )٥٩(ونخيل وبساتين، وفيها عدة حمامات وقيسارية للبز      

 :تراجم أهلها وهما

          بو العـز   ؛ وابنه أ  )٦٠(إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السالمية، وكان يتولى بها

، وتوفي بها، وقد أورده ابن الـشعار        -دياربكر -يوسف، الذي كان قد استوطن آمد     

 .)٦١(في ترجمة مستقلة

          وكان جليال رئيسا متمـوال،     "...أبو الحسين علي بن أبي غالب، السالمي الموصلي

 .)٦٢(م١٢٢٢/هـ٦١٩وتوفي بالسالمية سنة " ذا يسار ونعمة واسعة

 ها ": ار قال عنها ابن الشع :قبيصة٦٣("قرية من أعمال الموصل تدعى قبيصة شـرقي( 

 )٦٤(قرية من أعمال شرق الموصل، بينهما مقدار فرسـخين       : كما ذكرها ياقوت بقوله   

 : وهي قرية مشهورة وال يعرف موضعها اليوم، ومن تراجم أهلها

                  محمد بن أبي الوفاء، النحوي العـدوي المعـروف بـابن القبيـصي، ولـد سـنة

تفقه في بغداد والموصل، خرج إلى بالد الروم، ثـم رحـل إلـى          م،  ١١٦٣هـ٥٥٨

الشام، وأقام بحلب، وتصدر إلفادة النحـو والعربيـة واألدب، وتـوفي بهـا سـنة                

 .)٦٥(م١٢٣٥/هـ٦٣٢

        ،نزل حلب وسكن بعـض  " أبو عبد اهللا محمد بن سالم بن مطر، القبيصي الموصلي

 .)٦٦("رامنازلها متفقها، وجاد خاطره بالشعر وقال منه كثي

  :ومن القرى الواقعة في غرب الموصل وتراجمها

 قرية كبيرة غرب بلد، من أعمال البقعاء،        )٦٧("من أعمال الموصل  " وكانت   :باوشنايا 

خرج منها قوم من أهل العلم والذكر، ويبدو لي انها قرية ابو وجنة، الواقعة شـمال                

 منصور، األثـري    ، ومن تراجمها أبو محمد عبد الكريم بن       )٦٨(غرب اسكي موصل  

  .)٦٩(هـ، وسمع الحديث الكثير٥٨٣الباوشنائي، ولد سنة 
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 إسماعيل بن موسـى بـن   : ورد ذكرها في ترجمة أحد شيوخها وهو  : بوماريا

من قرية من قرى الموصل الغربية      :")٧٠("وهو رجل صالح متدين   "منصور البوماري   

ي الموصـل، تـدعى     بليدة مـن نـواح    :  أشار إليها ياقوت بقوله    )٧١("تدعى بومارية 

  )٧٢(.بومارية قرب تل يعفر

 قرية مشهورة من قرى الموصل الغربية، وهي عنهـا بـسبعة           " وهي   :قونسية

) أسـكي موصـل   ( وتسمى اليوم الكونسية، وتقع جنـوب غـرب بلـد            )٧٣("فراسخ

كم، ضمن ناحية الحميدات وخرائب القونـسية واضـحة للعيـان، وديرهـا             ١٨بـ

ة المتقدمة، باسم دير كنوشية؛ ينسب إليها، يعيش بـن  المشهور في العصور اإلسالمي   

 .)٧٤(موسى القونسي، وهو رجل ينتمي إلى معرفة النحو واألدب

 ار بقوله         :الدولعيةأصله من قرية من عمـل      " وردت في إحدى تراجم ابن الشع

قريـة كبيـرة، بينهـا وبـين        "كما ذكرها ياقوت بأنها     " الموصل، يقال لها الدولعية   

أبـو  : ، ومـن تراجمهـا    " واحد، على سير القوافل في طريق نصيبين       الموصل يوم 

 .)٧٥(الحسن االنشاطي، قرأ طرفاً من فقه اإلمام الشافعي

     وتراجم هذه القرى، هي من الفئات المتعلمة، والتي تميزت بتنوع اختـصاصاتها،            

الء وقد اسـتقر اغلـب هـؤ      . فكان منهم الفقيه والمحدث والنحوي، ثم الشاعر والتاجر       

األعالم في الموصل، ومدن الشام الرئيسة، وحتى الذين توفوا في مسقط رأسهم، فقـد              

قضوا شطراً كبيراً من أعمارهم خارج قراهم، وهذِه دالئل اخرى على ان الريف كـان   

معيناً يزود المدن بالسكان وكان من بينهم النخب المتعلمة، بفعل تراجع انشطة الحيـاة              

 .فشي االقطاع العسكرياالقتصادية فيها، بعد ت

 :بلدان وقرى انفرد بذكرها ابن الشعار  . ب

انفرد ابن الشعار، بذكر بعض القرى، ومواضع العمران ألول مرة، وهـذِه ميـزة              

تميز بها، كما إن تراجم هذه القرى متفردة أيضا، دون ان ترد فـي مـصادر اخـرى              

 :ومنها

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(صل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي بلدان المو
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 هـا     قرية من نواحي الموصل   : " قال عنها ابن الشعار    :حزقةتدعى حزقـة غربي ، "

أخبرنـي أنـه    : "وردت في ترجمة أبي العباس الضرير النحوي النصيبي، جاء فيها         

، وانتقل إلى نصيبين، وعمره اثنتاعشرة سنة، فأقام فيهـا مـدة،          ....ولد بقرية حزقة  

 .)٧٦(صنف كتبا عديدة في النحو" فنسب إليها، ثم قدم الموصل

 وكانـت   "،حمد بن علي العلوي الحسني     جاء في ترجمة عبد اهللا بن أ       :كزبرا
وبعد ذكر هذِه التفاصيل عـن بلـدان   . )٧٧("والدته بكزبرا من نواحي الموصل  

يوضح بجالء، توزيع تراجم    ل )١( برقم   الجدولالموصل وتراجمها، نُورد هذا     
 :عدد تراجمهابلدان الموصل حسب 

عدد   البلد  ت
  التراجم

عدد   البلد  ت
  التراجم

  ١   سفنهعين  .١١  ٩  سنجار   .١

  ١  الحسنية  . ١٢  ٦  بوازيج   .٢
  ١  حزقه  .١٣  ٥  تلعفر   .٣
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  : أخرىبلدانيات  .  ج

فضالً عن البلدان الرئيسية، التي وردت في صلب تراجم بلـدان الموصـل،    

التي انتسبت إليها أو حملت اسمها، فقد أورد ابن الشعار بلدانيات موصلية أخرى، بين              

ثنايا تلك التراجم، وهي على جانب كبير من األهمية، ألن بعضاً من هذه البلـدان، قـد    

ادر التاريخية، ومن ذلك، ما جاء في ترجمة أحمد بن          وردت أيضاً ألول مرة في المص     

فحدثَ لهم  ) صلى اهللا عليه وسلم   (أصله من مدينة الرسول     : "أبي محمد العلوي الحسني   

 شـماليها، ثـم   "الشَرِفيةّ"حدث، وهاجروا إلى الموصل، وسكنوا قرية من قراها تدعى         

، ومعظم هذه البلدانيات الثالث     )٧٨(، فولد فيها أبو العباس    خربا مجاورة   لزيوانتقلوا إلى   

الواردة في هذا النص، ينفرد بذكرها ابن الشعار دون غيره من أصـحاب التـراجم أو        

المصادر التاريخية العربية األخرى، كما انفرد أيضا، بذكر بلدانيات أخرى في ترجمة            

وقد صعد مع صديق له إلى كرسى، قريـة مـن قـرى             :"أبو محمد العتابي، في قوله    

، "ار، فتركه في البستان يومه أجمع ولم يطعمه شيئاً، ومضى في بعض أشـغاله          سنج

وقتل بقرية مـن قـرى   :"كما وردت بلدانية أخرى في ترجمة أبي يوسف األسدي بقوله  

قتله التتار حين وصلوا إلى نواحي الموصل، وانتهبوها        ،  "بارمون"الموصل، ويقال لها    

كما جـاء ذكـر قـرى       . )٧٩("حدى وثالثين وستمئة  سنة إ ..... وقتلوا منها عالماً كثيراً،   

راس : ونواحي أخرى ورد ذكرها في بعض المـصادر التاريخيـة والبلدانيـة مثـل             

ويعد ذكر هذِه البلدان، اضافات جديدة قـدمها ابـن          . الناعور، كفر زمار، قلعة الجديدة    

  .)٨٠(الشعار، تضاف الى سابقاتها لتشمل جوانب وعطاءات عديدة مختلفة

  : العناصر األساسية في التراجم: ثانياً

تضمنت التراجم األساسية ذات الصلة ببلدان الموصل، عناصر عدة، بـدءاً           

بأسماء التراجم وسالسل النسب، ثم التواريخ األساسية مـن والدة ووفـاة وغيرهمـا،              

  .فضالً عن إعطاء الصور الدقيقة للتراجم

  

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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 :االسم وسلسلة النسب . ١

سل النسب في تراجم الموصل تفاوتاً كبيراً، فمن        تفاوتت أسماء التراجم وسال   

تراجم اعتمد فيها المؤلف على االسم واسم األب مع إضافة النسب، كما فـي الـصيغة       

عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي، وأبي حفـص عمـر     : التي نجدها في تراجم   

والشهرة، كمـا   بن علي السنجاري، ثم االسم الثالثي مع النسبة المضافة إليه من اللقب             

، )٨١(أبي العباس أحمد بن يرنقش بن عبداهللا العمادي ثم الـسنجاري          : في ترجمة األمير  

وعبد الكريم بن أحمد بن محمد الضرير البوازيجي، أبي الفضل المقـرىء المعـروف      

: ، ونجد االسم الرباعي مدعوما بالنـسبة وغيرها،كمـا فـي ترجمـة            )٨٢(بابن حرمية 

، وعمر بن أحمد بن أبي بكـر       )٨٣(ن رزق اهللا الهائم السنجاري    إسماعيل بن أبي الفتح ب    

وأورد ابـن   . )٨٥(، وآخرين )٨٤(بن مهران، األمام أبي حفص الضرير النحوي العينسفي       

الشعار في تراجم عديدة أخرى، أسماء حتى جدّها الثالـث أو الرابـع أو الخـامس أو             

 إبراهيم بن نصر بن عسكر بـن   :السادس معززة بالكنى والنسبة، وذلك في تراجم مثل       

 )٨٦(نصر بن عسكر بن نصر بن عسكر، أبي إسحاق الخطيب قاضي السالمية وغيـره        

كما إن هناك تراجم فاقت سلسلة النسب فيها، حدها المعتاد لتبلغ في بعـض األحيـان                

... أبـي المعـالي أسـعد بـن يحيـى     : أكثر من عشرة من األجداد، كما في ترجمـة   

، ونجـد  )٨٧(ت سلسلة نسبه أكثر من خمسة وعشرين من األجـداد         السنجاري، الذي بلغ  

  .)٨٨(مثل ذلك في تراجم أخرى غيرها

إن معظم التراجم ذات سالسل النسب القصيرة أو الطويلـة، قـد عززهـا              

المؤلف بالكنى وبتعدد النسبة، وبكل ما تُعرف الترجمة أو تشتهر بها، فهو في بعـض               

  .)٨٩( والشواهد في  ذلك كثيرةاألحيان يكتفي بكنية ونسبة بسيطة

كما إن هناك تراجم معززة بكل ما يحيط بها، من كنـى وسالسـل نـسب                

وشهرة ومعرفة، ويعود ذلك الى تباين المعلومات التي حصل عليهـا المؤلـف، عـن               

  )٩٠(.اسماء التراجم وسالسل النسب
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 أن  وأخيراً فإنه من خالل دراستنا ألسماء التراجم وسالسـل النـسبة، تبـين            

التراجم ذات األسماء المختصرة كانت  ثالث تراجم، تليها األسماء المحددة التي بلغت             

أربعاً، ثم األسماء ذات السلسلة الطويلة، التي بلغت خمس تراجم، أما أغلـب أسـماء               

 ١٧ -١٥التراجم فإنها إما كانت بسلسلة معتادة أو فوق المتوسطة وتراوحـت بـين                

يوضح توزيع االسم وسلسلة النسب كما يوضح مدى        ) ٢(م  ترجمة، والجدول اآلتي برق   

  :اهتمام ابن الشعار بسلسلة النسب

  العدد  أسماء التراجم

  ٣  تراجم بأسماء مختصرة

  ٤ تراجم بأسماء محدودة

 ـ معتادةتراجم بأسماء ذات سلسلة 
 متوسط

١٥  

  ١٧ تراجم بأسماء ذات سلسلة فوق المتوسط

  ٥  لةتراجم بأسماء ذات سلسلة طوي

  ٤٣  المجموع

    )٢(   جدول رقم    

 :التواريخ األساسية . ٢

تفاوتت تراجم بلدان الموصل في اعتماد التواريخ األساسـية، وذلـك بـين             

تراجم غير معززة بتاريخ أو مفتقرة للتواريخ األساسية، وبين نماذج أخرى تـرد بـين       

ة بكليهما ، ثـم بنمـاذج    ثناياها، إشارات إلى تواريخ خاصة بالوالدة أو الوفاة أو معزز         

أخرى ذات تواريخ أساسية مع أخرى متنوعة وداعمـة، ومـن خـالل ذلـك يمكـن                 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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كما نلحظ فـي إحـدى       ،)٩١(مالحظة، أن هناك تراجم خالية أو مجردة من أية تواريخ         

تراجم ابن الشعار، سعيه للتحقق من تاريخ الوالدة، وبذله لمختلف الوسـائل للوصـول    

أخبرني أنه ولد بقرية من نواحي الموصل تدعى حزقه         : "ي قوله إلى تاريخ دقيق لها، ف    

ما أتحققها إال أن لي اآلن أربعين سنة، وكان سـؤاله فـي         : وسألته عن والدته فقال   ...

وهناك تراجم موثقة بتـاريخ الـوالدة   . )٩٢("شوال بالموصل سنة إحدى وثالثين وستمئة  

فـي شـهر اهللا   : "باوشنائي الذي ولد أو الوفاة فقط، كما في ترجمة أبي محمد األثري ال         

 وترجمة أبي الحسن الكاتب النحوي الفاضـل        )٩٣("رجب سنة ثالث وثمانين وخمسمئة    

، )٩٤("أنه ولد في شهر ربيع األول سنة تسعين وخمـسمئة "األديب الذي أخبر ابن الشعار 

، أخبرني أنه ولد يوم الثالثاء العاشر مـن صـفر    : "وأبي محمد بن أبي العباس العقري     

  .)٩٦(ومثل هذا نجده في تراجم أخرى )٩٥("سنة ست وتسعين وخمسمئة

  :الِغنَى بالتواريخ األخرى . ٣

استعان أبن الشعار في تراجم كثيرة، ليس فقـط بتـواريخ أساسـية تتعلـق          

بالوالدة والوفاة، بل بتواريخ أخرى تعزز الترجمة وتزيد غناها، وهكذا نَجـده يتـدخل              

 في معظم التراجم، يتفاعل مع الحدث التاريخي، ونقـدم          مباشرة أو نقول يكون حاضرا    

هنا أمثلة عديدة على مثل هذا التفاعل والحضور المباشر، كما في ترجمة أبي الحـسن               

الضرير النحوي النصيبي إذ فضالً عن سؤاله عن والدته في شوال بالموصـل سـنة               

 بـين يديـه،   إحدى وثالثين وستمئة ثم عزز ذلك مستفيداً من حضور صاحب الترجمة        

أنشدني لنفـسه،  : "ليعرض نصوصاً تاريخية مهمة، إذ ذكر في تلك الترجمة نفسها قوله  

وكان في سنة ثالث وثالثين وخمسمئة، في جمادى األول بعد رجوع التتار المالعـين              

وأمر أميرها بدر الدين لؤلؤ ابـن عبـداهللا، بتعطيـل           . خذلهم اهللا تعالى، عن الموصل    

ء والمدرسين، وأن ال يقيم أحد بها غير بواب وفـراش وإمـام       المدارس وصرف الفقها  

ومؤذن، يستعين بذلك على العدو وقمعه، ثم أقطعها األجناد واألمراء، فلم يبـق يومئـذ       

في الموصل مدرسة يدرس فيها الفقه، فعند ذلك سافر المتفقهة وتبدد شـملهم وتفرقـوا           
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هذه الحادثة الشنيعة، فقـال فـي   في البالد، ودثرت معالم الدين وعظمت البلوى لنزول   

ثم من اهللا بعد ذلـك علـى        ..... ذلك أبو العباس متوجعاً نادباً لرسوم الفقه باكياً أهله          

الفقهاء وأهل العلم، وتداركهم بلطفه في قلب األمير بدر الدين، بأن أمر ِبـرِد الفقهـاء                

 وثالثـين   إلى المدارس، وإعادة جرياتهم وذلك في أوائل شـهر صـفر سـنة أربـع              

  .)٩٧("وستمئة

ونجد مثل هذا التعزيز بالتواريخ المتنوعة، في ترجمة أبي المعالي الـسلمي            

وخَِبرتُ أنه توفي بسنجار فـي أوائـل        : "السنجاري، إذ جاء بين ثناياها، قول المؤلف      

المحرم سنة أربع وعشرين وستمئة، وكان مولده في الحادي عشر من جمـادى األول              

، ثم استعان المؤلف بكالم الصاحب شـرف الـدين أبـي            "وخمسمئةسنة ست وثالثين    

، فقدم علينا أبو المعالي أسـعد بـن         .....حدثني الصاحب :"البركات بن المستوفي بقوله   

يحيى السنجاري، أربل غير مرة، وقدم أخرى في صفر سنة أربع وستمئة، وقد ساءت              

أنشدني األمير ركن الـدين     ":حاله كما واستعان في الترجمة ذاتها بآخرين كما في قوله         

أنشدني أبو المعالي أسعد بن يحيـى  :"، قال"أبو الثناء أحمد بن قرطايا المظفري األربلي    

حدثني :"السنجاري لنفسه بالموصل في غالم سنة ست وعشرين وخمسمئة وكذلك بقوله          

القاضي اإلمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحلبـي بحلـب فـي منزلـه                  

ومثل هـذا   . )٩٨( في العشر األول من ربيع اآلخر سنة أربع وثالثين وخمسمئة          المعمور

  .)٩٩(الغنى في التواريخ الدقيقة، نجده في تراجم أخرى غير ما ذكرناه

 :التقرب من الترجمة إلى حد كبير . ٤

قَدم ابن الشعار تراجمه، وفق صيغ يكاد يتفـوق فيهـا علـى كثيـر مـن                 

راجم والطبقات والرجال، إذ نـراه فـي كـل ترجمـة            المؤرخين، الذين كتبوا في الت    

حاضراً، يسأل ويلتقي ويتحدث ويشاهد ويرى، قريباً جداً من تراجمه، يالحظ قـسمات             

الوجوه ومالمحهم، يترقب حركاتهم وسكناتهم، ثم سلوكهم وألفـاظهم، ليمتحـنهم فـي             

 تراجمـه يكـاد     ثقافتهم وأشعارهم، يستعين بالقريبين منهم، والعارفين بعلومهم،إنه في       

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت( الجمان البن الشعار الموصلي بلدان الموصل وتراجمها في قالئد
 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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يكون أقرب الناس وأقرب المؤرخين واألدباء إلى نصوصه وتراجمه، وهذه الطريقـة            

هي خير شاهد على هذه الصلة الوثيقة، وهذا االقتراب وهذا الغـوص فـي األعمـاق             

  .اإلنسانية

ففي ترجمة إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السالّمية، بعـد أن أعطـي              

وكان خَيراً ديناً فقيهاً شافعي المذهب، تولى       " :شيوخه قال دقائق عن والدته وسماعاته و    

كما أعطى صورة مماثلة لألمير أحمـد بـن يـرنقش           ) ١٠٠("قضاء السالمية وخطابتها  

وكان أحمد أميراً مكمالً، فاضالً شاعراً، حـسن األخـالق، طيـب المعاشـرة،          :"بقوله

     ر عليه قطب الدين بـن عمـاد   متموالً، وله أمالك كثيرة بسنجار، ووجاهة عظيمة، تَغَي

الدين صاحب سنجار، وقبض عليه وأخذ جميـع مالـه وحبـسه حتـى مـات فـي                  

، كما أنه بعد اإليفاء بجوانب الترجمة األساسية انتقل إلى جوانب أخرى            )١٠١(..."سنجار

وهو مِقّل من عمل الشعر، يقول منه يـسيرا         : "قَيمة ذات صلة باالعالم من خالل قوله      

 أنشدني لنفسه وكان في سنة ثالثة وثالثين وسـتمائة، فـي جمـادى              في غرض يقع،  

 عن الموصل وأمر اميرهـا      - خذلهم اهللا تعالى     –األولى، بعد رجوع التتار المالعين      

    بدر الدين لؤلؤبن عبدهللا بتعطيل المدارس وصرف الفقهاء والمدرسين، وان اليقيم أحـد

   .)١٠٢("على العدِو وقمعهغير بواٍب وفراٍش وإماٍم ومؤذٍن يستعين بذلك 

ولم ينس ابن الشعار، الربط بين كل ما أعان الترجمة، وأفصح عن حقيقتها،             

مـن أبنـاء   : بقوله في ترجمة، أبي العباس بن أبي المكارم العمراني األزدي الموصلي   

الرؤساء والمتصرفين في جالئل األعمال، في الدولة األتابكية، ولهم المحل األسنى في            

 وأبو العباس هو اليوم المستوفي بالديوان الملكي البـدري بالموصـل، وإليـه      الرئاسة،

الحكم والنظر في االرتفاعات، وله اتساع تام في صناعة الحساب، وضروبه واألشغال            

  .)١٠٣("الديوانية

وفي ترجمة أبي المعالي السلمي السنجاري، حاول ابن الـشعار أن يقَـرّب             

كاشفا عن عدم تمكنه من الوصول إليه، أكثر من هذا          صورة المترجم، مصرحا بذلك و    
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ساق ذكره الصاحب شرف الدين أبو البركـات المـستوفي فـي            : ... الذي دونَه قائال  

  .)١٠٤("الفقيه الفاضل الشاعر ذو األلفاظ المتناسقة والمعاني الرائقة: "تاريخه، قال

         ووالده، وتعليمه   وفي كثير من التراجم نجد مادة تاريخية جيدة، عن المترج م

وشيوخه، وطلب العلم وأماكنه، ورحالته والعلوم التي برز فيها ومؤلفاتـه، إن كانـت              

ومثل هذه الدقائق والتفاصيل، نجـدها  ) ١٠٥(الشخصية علمية، كما في ترجمة ابن باطيش 

  .)١٠٦(في كثير من التراجم

ه بالمظاهر  كما نجد حضور ابن الشعار وإظهار صلته بالمترجم له، واهتمام         

. )١٠٧(أبو الفتح البلـدي   : وهناك نماذج لذلك، كما في ترجمة     . الشكلية والعالمات الفارقة  

 )١٠٩(وفي أبي العز بن أبي إسحاق الموصلي      . )١٠٨(وأبو يوسف األسدي من أهل سنجار     

  . )١١٠(ثم في تراجم أخرى

  :صنوف التراجم ومكانتها: ثالثاً

ها في مختلف الوظـائف، والمهـن       تنوعت صنوف التراجم، وتباينت مكانت    

والحرف واالختصاصات، وكان للمتفقهين وأهل العربية واألدب، ثـم للعـاملين فـي             

دواوين الدولة، مكانة مهمة بين تلك التراجم، وقد تم توزيع تلك الجماعات، وجعلها في              

  :صنوف محددة هي

  :القضاة وأهل الفقه . ١

املين في حقـول القـضاء،      كان من بين تراجم بلدان الموصل، عدداً من الع        

تـولى قـضاء الـسالمية    "أبـو إسـحاق الخطيـب، وقـد     : منهم على سبيل المثـال   

ولي نيابـة القـضاء، واشـتغل    :" وأبو الطيب القاضي البوازيجي، الذي     )١١١("وخطابتها

  .)١١٢("بسماع البينات، وقبول الكتب الحكمية والحكم والتثبيت واألشهاد عليه بذلك

أبـو الفـضل    : ء، عملوا في حقول التدريس والتعليم مثـل       كما كان هناك فقها   

المقرىء، المعروف بابن حرمية، الذي كان يقرأ القرآن ويفيد الناس، وتَخَـرج عليـه              

وكذلك أبو البركات ابن باطيش الموصلي، الذي كان في بداية أمـره،            . )١١٣(عالم كثير 

 )دراسة تحليلية) (م٦١٢٥/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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 النورية بحلب، وهـو   بالمدرسةمعيداً بالمدرسة البدرية وخزانة الكتب بها، ثم التدريس         

كتاب في طبقات أصحاب الشافعي، وكتاب مزيل االرتيـاب   : ، والتي منها  الشهير بكتبه 

عن مشتبه االنتساب، وكتاب التمييز والفصل بين المتفق في الخط والـنقط والـشكل،              

  .)١١٥(كما نجد فقهاء آخرين عملوا في مجاالت عديدة أخرى .)١١٤(وغيرها كثير

  :للغة واألدب أهل ا-٢

ع فـي ميـادين     برز عدد من تراجم بلدان الموصل، ممن كان لهم اهتمام واس          

أبو العباس الضرير النحوي النصيبي العينـسفني، الـذي         : اللغة والنحو واألدب، منهم   

درس العربية وسائر الفنون، حيث كان يغشى مجلسه، جماعة من المستفيدين يقـرؤون      

إيضاح العلل الخـوافي فـي معرفـة        "عليه، وصنف كتباً في النحو، منها كتاب سماه         

في النحو سماه بيان المنهج وشـرح األنمـوذج؛ وكتـاب           العروض والقوافي؛ وكتاب    

وكان أبو حفص قد صار أنحى أهـل زمانـه، وأعلمهـم           . الرجحان في شرح الميزان   

بالنحو والعروض والقوافي، والتصريف واللغة ومعاني الشعر، وسـائر فنـون األدب،     

. )١١٦("ألدبفلما توفي شيخه أبو الحرم، قام مقامه وجلس مكانه، وأقرأ الناس النحـو وا           

ثم أبو عبداهللا النحوي العدوي الموصلي، المعروف ببن القَبيصي، الذي تصدر إلفـادة             

علم النحو والعربية واألدب، وله ثالث مقدمات في النحو والتصريف والحساب، ولـه             

، ثم أبو عبداهللا بـن أبـي العبـاس، الـذي عـِرف بالموصـلي                )١١٧(شعر في الغَزل  

، )١١٨(يعمل الكيمياء، وكان شاعراً معروفـاً ومـن أهـل األدب         وبالباعشيقي،الذي كان   

مـداح  " :وأخيراً أبو عبداهللا محمد بن أبي المحاسن يوسف الشيباني التلعفري الموصلي          

وله في كل صنف من المنضوم من الموشح والـدوبيت، والمواليـا والرجـز              . هجاء

  .)١١٩("والمزدوج وكان وكان، وغير ذلك

 :  بار المتصرفينكبار رجال الدولة وك - ٣

   كان بين تراجم بلدان الموصل، من ارتقى مناصب رفيعة، كالوزارة واإلمارة، كمـا          

أبو المعـالي  : كان بينهم من عملوا في دواوين الدولة ولدى كبار رجاالتها، ومن هؤالء      
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السلّمي السنجاري، الذي تولى القضاء ِبدنيسر، وبغيرها من البالد، وكان من الـشعراء        

مكثرين، الفضالء والمتدينين، استوزره صاحب حماة، وميزه على نظرائـه، وكـان            ال

؛ وكذلك األمير، أحمد أبو العباس بـن يـرنقش العمـادي            )١٢٠(ينفذه إلى البالد رسوال   

من أبنـاء   "؛ ثم أبو العباس ابن أبي المكارم العمراني األزدي الموصلي،         )١٢١(السنجاري

عمال في الدولة األتابكية، ولهم المحل األسنى فـي      الرؤساء والمتصرفين، في جالل األ    

. )١٢٢("الرئاسة، وأبو العباس هو اليوم المستوفي بالديوان الملكـي البـدري بالموصـل            

أبو عبداهللا محمد بن يوسف بن علي البوازيجي، كاتب في ديوان اإلنشاء            : ومنهم أيضاً 

لموصلي، الـذي كـان يتـولى       ثم أبو حامد بن أبو المكارم العمراني ا       . )١٢٣(بديار بكر 

  .)١٢٤(نظارة الديوان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  العدد  الوظيفة  ت  العدد  الوظيفة  ت
  ١  ناظر ديوان  ١٠  ٨  شعراء  ١
  ١  حديث  ١١  ٨  فقهاء  ٢
  ١  ءالكيميا  ١٢  ٤  كتاب  ٣
  ١  الغناء  ١٣  ٣  نحويون  ٤
  ١  مستوف  ١٤  ٣  مةامن الع  ٥
  ١  متمول  ١٥  ٢  قضاة  ٦
  ٢  ، متدينواعظ  ١٦  ٢  نيم قرآتعل  ٧
  ١  جندي  ١٧  ٢  ريس الفقهتد  ٨
  ٤٣  المجموع    ٢   أمير،وزير  ٩

  )٣(جدول رقم 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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  :تراجم من عامة الناس - ٤
      كان هناك من التراجم الذين عدوا من العامة، وسـبب ورودهـم ضـمن فئـات       

التراجم، كونهم أصحاب بضعة مقاطع من الشعر، دون أن يرد في ترجمتهم، أي ذكر               

الحسن بن علي البـوازيجي، الـذي كـان ذا     منهم، عبد الرحمن بن أبي لعلم أو فقه، و   

وعمـر بـن المظفـر      . )١٢٥(هوج وطيش، وكثير الدعاوى، في فـن الـنظم والنثـر          

وكانت حرفته الحياكة، ثم صار له طبع، فعمـل منـه         "المخزومي،المعروف بالسيهبان   

 وعموماً فإنـه مـن     )١٢٦("قطعاً كثيرة، وعانى الطرب، فصار مغنياً، يحضر السماعات       

خالل مراجعة تراجم بلدان الموصل، يكون باإلمكان توزيع هذه التراجم، إلى الوظائف            

  :والمهن واالختصاصات الكثيرة والجدول اآلتي يوضح ذلك

  :بعض المواصفات األساسية للتراجم: رابعاً

كان أبن الشعار الموصلي، شاهد عيان لحقبة النـصف األول مـن القـرن              

 إذ جعل كتابه موسـوعة لـشعراء وأدبـاء          -الثالث عشر الميالدي  -جري،  السابع اله 

عصره، وهو في نسخته األصلية، ذات المجلدات العشر، حصيلة جهد ولقاء شخصي،            

وإذا أردنا أن نشير إلى بعـض  . وتماس مباشر، مع معظم التراجم الذين ضمهم الكتاب       

 ال يكـون هنـاك تناسـق بـين     أنساق تراجم الكتاب، يمكننا القول إنه من الطبيعي أن     

التراجم وكمية المعلومات الواردة فيها، فقد تطول بعض التـراجم وتقـصر أخـرى،              

وتكون الثالثة ربعة ال هي بالطويلة وال بالقصيرة، وهذا التباين في التناسـق البنـائي               

للتراجم، من حيث المساحة الشاغلة لها، ومن حيث اإلسهاب واالقتضاب سـمة مـن              

  .مسمات التراج

  : التأكيد على الجانب الخُلقُي . ١

ال شك أن إطالع ابن الشعار على علوم عصره وتميزه بها، وخاصـة مـا               

يتعلق بالعربية أدباً ونحواً وبالغة، واالبتعاد عن السجع والتكلف، كما كان ابن الشعار              

كثيراً ما يفصح عن رأيه وانفعاالته، بعبارات وألفاظ واضحة، من خالل االلتزام فـي              

دين، أو في التهتك فيه أو الخروج عليه، ويؤكد ابن الشعار، على الجانب الخُلقي فـي   ال
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وهو شيخ فاضل كبير، تام المودة، كريم الصحبة، حسن األخالق حـر الطبـاع،          :"قوله

يراعي حتى أصدقائه ومعارفه، ويتعصب لهم باجتهاد، ويبالغ فـي قـضاء حقـوقهم،              

 )١٢٧("هو، ديناً وفضالً وسكوناً، وعقالً وحلمـاً وعلمـاً  وإيصال الراحة لهم، ِنعم الرجل   

كان حـسن الـسيرة مـسدداً فـي         : "وقوله في ترجمة أبي الطيب القاضي البوازيجي      

وقوله في ترجمـة      )١٢٨( الدينية مالقضاء، قيماً بمعرفة المذهب، متطرفاً من سائر العلو       

من مظفر الـدين كـوكبري،   بن أبي المكارم الموصلي العمراني، الذي تولى الديوان ز        

وأقام بها متولياً نظارة ديوانها، ثم حبس بعد ذلك، وآلت به األحوال إلـى              : "عن سلوكه 

وقولـه عـن    . )١٢٩("أن ضمنه جهبذة الديوان، فأقلع عن ظلم فاحش وسيرة غير حميدة          

إنه غير مرضي الطريقـة، بتبذلـه       : " بن أبي المحاسن الشيباني التلعفري     أبي عبد اهللا  

ماكه في الشرب، والتظاهر بالخالعة والتهتك، والفسق والقمار والسرقة، وأشـياء           وانه

مما تقارب هذه األشياء المنكرة، التي ال تليق بذوي الفضل واألدب، فهي التي أهبطتـه      

  .)١٣٠("وأسقطته في أعين الناس

  
  

  
  
  
  
  
  
   التباين في حجم التراجم وموضوعاتها-٢

      وفيما يتعلق بالنسق الحجمي للتراجم، فهناك تفاوت كبير في ذلك بـين ترجمـة              

وأخرى، فمنها تغلب نص الترجمة التاريخي على النصوص الشعرية واألدبية، ومـن            

طيب القاضـي البـوازيجي؛ أبـو       ابن باطيش؛ أبو ال   : التراجم التي تتسم بذلك ترجمة    

  العدد  حجم التراجم

  ١٨  تراجم موسعة

  ١٧  تراجم متوسطة

  ٨  تراجم قصيرة

  ٤٣  المجموع

  )٤(جدول رقم 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت( الموصلي بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار
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وهناك تـراجم أخـرى غلـب       . )١٣١(الفضل ابن حرمية؛ وأبو حفص الضرير النحوي      

أبـو المعـالي الـسلّمي      : عليها الشعر، خاصة لمن كان ضليعاً في هذا الفـن، مثـل           

السنجاري، أبو عبداهللا النحوي العدوي، أبو حامد بن أبي المكارم الموصلي العمرانـي             

  . )١٣٢(وغيرهم

       كما إن هناك تراجم تتسم بقصرها ومحدوديتها، مثل ترجمة أبي محمد العلـوي             

الحسني البوازيجي؛ عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي، أبي محمـد بـن أبـي               

وتقف تراجم أخرى في وسـط الطريـق   . )١٣٣(العباس العقري، وأبي حفص السنجاري    

ِه الفقرة يوضـح أحجـام هـذه التـراجم     المرفق بهذ)  ٤( والجدول )١٣٤(بين تلك وهذه  

  :وتوزيعها

  :   أصالة التراجم - ٣

ومن حيث األصالة وما انفرد به ابن الشعار في تراجمه، فإن معظـم هـذه              

التراجم، هي في شكلها العام أصيلة، يكاد ينفرد المؤلف في كثير منها، حتى تلك التـي        

نقولة عنه، ومن التراجم التي     ذكرتها المصادر التاريخية، فإنها هي األخرى قد تكون م        

، أبو العبـاس بـن أبـي        )١٣٥(األمير أبو العباس السنجاري   : انفرد بذكرها ابن الشعار   

، ثم تراجم منفـردة     )١٣٧(، أبو محمد عبداهللا أحمد العلوي الحسني      )١٣٦(المكارم العمراني 

ـ           ) ٥(والجدول  . )١٣٨(أخرى غيرها  ن المرفق بهذِه الفقرة يوضح مـا تفـرد بـذكره اب

الشعار، من تراجم، وأخرى ورد ذكرها في المـصادر، مـع امكانيـة رجـوع هـذه         

المصادر البن الشعار دون ان تذكره.  
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  :الموارد المعتمدة في التراجم: خامساً

موارد المعتمدة في تراجم بلدان الموصل، بـين مـوارد سـماعية            تنوعت ال 

ولكن موارد السماع والمشافهة أكثر بكثيـر مـن         . وشفاهية، وأخرى تحريرية مقروءة   

المصادر التحريرية، وجدير بالذكر فإن أبن الشعار، كثير التـصريح بمـوارده، دائـم         

ارة إلى ذلـك، وفـي مواضـع    اإلشارة إليها، إذ ال تكاد تخلو ترجمة واحدة، دون اإلش  

متعددة، مما أعطى الترجمة قوة وزاد مـن حيويتهـا، وقـدرتها علـى المـضارعة                

  :واالنفراد، وسنحاول هنا توزيع  هذه الموارد على فروعها المختلفة، وهي

 :المصادر الشفاهية والسمعية . ١

هذه المصادر نجدها تتدافع بين ثنايا النصوص، مؤكدة حضورها بكلمات أو           

: رأيته، شاهدته، سـألته، لقيتـه؛ ثـم بـصيغة       : ات أو مفردات، كما في قوله     مصطلح

وكل . حدثني، روى لي، قال لي، أخبرني، ذكر لي، أنشد لي لنفسه، وقَع إلي من قوله              

  :هذه التسميات حاضرة بوضوح في معظم تلك التراجم، وتأخذ أشكاالً عديدة هي

  :المشاهدة والسؤال  .أ 

 لمختلف أصحاب التـراجم والشخـصيات التـي         كان لمجالسة ابن الشعار،   

أوردها في مادة كتابه، حضور واضح ، إذ أتاح له ذلك جمع مـادة واسـعة النطـاق،     

رأيتـه، شـاهدته، لقيتـه،      : ومن خالل عنصر المشاهدة في إبراز الذات، كنحو قوله        

  العدد  نوعية التراجم

  ٢٧  تراجم منفردة ـ أصيلة

  ١٦  تراجم وردت في مصادر أخرى

  ٤٣  المجموع

  )٥(جدول رقم 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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رأيته سـنة   : "أجتمعت به، مثل قوله في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الحسن البوازيجي           

وقوله فـي ترجمـة  أبـي    . )١٣٩("ثالثين وخمسمئة ، شاباً طويالً أشقر ذا هوج وطيش     

وقوله في   .)١٤٠("رأيته عدة مرات ولم آخذ منه شيئاً      : "عبداهللا النحوي العدوي الموصلي   

وكان مولده فيما أخبرني من لفظه، سنة       : "ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد البوازيجي      

  )١٤١(....."ديرها، رأيته فيها سنة تـسع وثالثـين وسـتمئة        أربع وستمئة، نزل بغداد وتَ    

رأيتـه  "أبي الحسن بن أبي عبداهللا السنجاري المعروف بأبن دبابـا           : وقوله في ترجمة  

 وهناك أمثلة وشواهد كثيرة تدلل على ذلك،        )١٤٢("سنة ست وثمانين وخمسمئة في بغداد     

كما إننا نجـده     )١٤٣(."ي مدينة أربل  لقيت أبا العباس ف   " أو نحو     "رأيته غير مرة  : "كنحو

  .)١٤٤(يستخدم صيغة شاهدته أو سألته في نصوص أخرى

  : المشافهة من خالل الحديث والذكر والقول واإلخبار  - ب

هناك مقوالت كثيرة أدخلها ابن الشعار عن طريق المشافهة، جاءت مباشرة           

 إبنه أو أخـوه؛  أو عن طريق شيوخه وصحبه ورفقته، أو من خالل القرابة، كأن يكون        

وابن الشعار الذي ال يضارعه أحد في عصره، من األدباء وأهل التاريخ في االعتمـاد               

على هذه الناحية، من أجل التقاط ما تعلق بعناصر الترجمة المختلفة، ومن ذلك قولـه               

وحدثني القاضي اإلمام أبو العبـاس،      : "في ترجمة األمير أبي العباس أحمد بن يرنقش       

قدم علينا أحمد بن يرنقش حلب وأقام بهـا       : بن أبي جرادة الحلبي، وقال    عمر بن أحمد    

: وحدثني القاضي أبـو القاسـم قـال   ....". مدة وسكن درب العدل، ثم عاد إلى سنجار     

وقوله في ترجمة أبي الفضل المقرئ البوازيجي       . )١٤٥(...."أخبرني جماعة من سنجار   "

إذا ألحـدتموني  : حسين األديـب النحـوي  وحدثني الشيخ العالم أبو العباس أحمد بن ال     "

وقوله في ترجمة األمير أبي العباس أحمد بـن يـرنقش           . )١٤٦(...."وجئتم علي التراب  

وقال لي علي بن الحسين بن دبابا، أبلغني أن أحمد بـن بـرنقش، أتـى مـاء             : "أيضاً

اهللا قال العبد الفقير إلـى رحمـة        : "وقوله في ذات الترجمة   ......." ليشرب فرده وقال  

وأخبرنـي أنـه كـان فـي صـدر عمـره            ...." روى لنا عنه شيئاً من شعره     : تعالى
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كما أكثر من استخدام صيغة اإلخبار، كما في قوله في ترجمة أبـي             . )١٤٧(....."مسرفاً

. )١٤٨(...."أخبرني أنه ولد بقرية في نواحي حزقـة غربيهـا         : "العباس العزيز النحوي  

أخبرني أنه ولد يوم الثالثاء فـي    : " العباس العقري وقوله في ترجمة أبي أحمد بن أبي        

 وقوله في ترجمة ،أبي الحـسن الكاتـب         )١٤٩(.شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمئة     

وقولـه  . )١٥٠("ر ربيع األول سنة تسعين وخمـسمائة     أخبرني أنه ولد في شه    : "النحوي  

 سنة أربـع    كان مولده فيما أخبرني من لفظه     : "في ترجمة أبي الحسن علي البوازيجي     

أخبرني أنه ولد فـي     : "وقوله في ترجمة، أبي عبداهللا التلعفري الفراء       )١٥١(...."وستمئة

  .)١٥٣( ثم في تراجم أخرى غيرها)١٥٢(...."تلعفر

  :اإلنشــاد. جـ 

كان أبن الشعار معنياً بجمع األشعار ، وكان اإلنشاد إحدى الوسـائل التـي              

ن النصوص واألشعار، وجاء هذا اإلنـشاد مـن         جمع من خاللها كل هذا الكم الهائل م       

خالل لقاءات كانت تجمعه بكبار أعيان عصره، من المهتمين بشؤون الـشعر واألدب             

بعامة، أو من خالل لقائه بالتراجم أنفسهم، أو بذويهم وأقربـائهم، وفيمـا يلـي أمثلـة          

  :متنوعة على هذا  النمط من اإلنشاد

أنشدي الصاحب شرف   : ضي السالمية جاء في ترجمة أبي إسحاق الخطيب قا        

كمـا جـاء فـي     .  )١٥٤(...الدين أبو البركات المستوفي، قال أنشدني أبو إسحاق لنفسه        

أنشدي أبو الحسن علي بن الحـسن بـن علـي المرانـي             : ترجمة ،أبي أحمد العتابي   

وأنشد منها صـاحب شـرف الـدين،        .... الموصلي، قال أنشدني محمد العتابي لنفسه     

ام أبو المجد إسماعيل بن هبة اهللا بن باطيش بمدينة حلب، أنشدني القاضي             أنشدني اإلم 

 .)١٥٥(...أبو الطيب طاهر بن ثابت

أنشدني أبو الحرم مكي بن علي بن مكي، قال أنشدني أبو           : وهذه نماذج اخرى    

أنشدني أبو الثناء محمـود بـن محمـد         . )١٥٦(...حفص عمر بن  علي بن سيار لنفسه       

أنشدني أبو بكر محمد بن أميركـا       . )١٥٧(...قال أنشدني أبو البركات   ... الحكيم األربلي 
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قال أنـشدني   ...اهللا أحمد بن الحسن بالموصل     أنشدني أبو حامد عبد   . )١٥٨(...الزنجاني

كما إنه تلقى هذا اإلنشاد من األشخاص الذين تـرجم لهـم مباشـرة        . )١٥٩(...أبو البقاء 

 .)١٦٠(والشواهد في ذلك كثيرة جدا

  :لمصادر الخطيةا . ٢

وتشمل هذه المصادر، المؤلفات التي كتبها غيره من المؤلفين، ثـم الوثـائق           

والخطوط، من األوراق والقُصاصات، حيث تعد هذه المصادر، بنْيةً مهمة من بنَى هذا             

  :الكتاب وهذه المصادر هي

  : المصادر السابقة  . أ

يفها قبـل ذلـك   نقل ابن الشعار بعض نصوصه، من المصادر التي جرى تأل  

بزمن يسير، وخاصة تلك التي كان ألصحابها صلة وثيقة بالمؤلف، مثل الصاحب أبي             

البركات ابن المستوفي في تاريخ أربل، والقاضي اإلمام أبي القاسم عمر بن أحمد أبـي   

أدركـت  :"جرادة الحلبي، حيث جاء في ترجمة أبي المعالي السلمي الـسنجاري قولـه          

لقاءه، وخبرت أنه توفي بسنجار، في أوائل المحرم سنة أربـع           أواخر أيامه فلم أرزق     

ساق ذكره الصاحب شرف الدين أبو البركـات المـستوفي فـي تاريخـه       "،  "وعشرين

ومثلما استفادة من كتاب ابي البركات المـستوفي،        . )١٦١(..."الفقيه الفاضل الشاعر  :"قال

  .)١٦٢(فأن حضوره كان واضحاً في تاريخ أربل

  :طوطالوثائق والخ  . ب

وتشمل مسودات القصائد التي أطّلع عليها ابن الشعار، ونقل منها، وهي من            

         ِنـيت مصدراً مهما من المصادر التي عدالمفقودات التالفة والتي لم تصل إلينا، وقد ع

بها ابن الشعار واستقى مادته منها، كما في قوله في ترجمـة، أبـي عبـداهللا محمـد                  

ت من شـعره بخـط يـده، قولـه فـي المـديح قـصيدة                وعلق"الشيباني البوازيجي   

رأيت من أشعاره عـدة     : " وقوله في ترجمة، أبي محمد العلوي الحسني       )١٦٣(..."طويلة
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خبـرت  "وقوله في ترجمة عبد الرحمن أبي الفوارس المخزومي،         . )١٦٤("قصائد بخطه 

لملـك  ، ووقع إلي من قوله قصيدة طويلة، يمدح بهـا المـولى ا            "أنه من عقر الحميدية   

وقولـه فـي ترجمـة أبـي الحـسين الـسلمي        .)١٦٥(..."الرحيم بدر الـدنيا والـدين     

  .)١٦٦("ورأيت من إنشائه مقامة، هابها قاضي أربل وتنتره فيها تنتيراً قبيحاً:"الموصلي

 

انتسب أصحاب تراجم البحث إلى كثير من بلدان الموصل، بعضها رئيـسة          

ي مقدمة تلك البلدان ثم البوازيج وتلعفر التي جاءتـا فـي            سنجار التي كانت ف   : مثل

كمـا نلحـظ   .المرتبة الثانية ثم العقر وحديثة الموصل ثم قريتي السالمية وقبيـصة          

باعـشيقا ، بـارطلى، الدولعيـة ،       : بروز تراجم أخرى بعضها من قرى شهيرة مثل       

عـين  : ريخية مثلوالبعض اآلخر منها بلدان صغيرة قلما يرد ذكرها في المصادر التا  

ونجد تراجم أخرى منسوبة إلى قـرى يـرد         . سفنة ، باوشنايا ، بوماريا ، قونسية        

كرسـى،  : ذكرها ألول مرة؛ كما قدم لنا ابن الشعار، إشارات عن قرى أخرى مثـل               

بارامون،راس الناعور ، كفر زمار ، قلعة الجديـدة وهـذه اإلشـارات ذات أهميـة              

محدوديتها في كون ابن الشعار هو صاحب الفضل في         تاريخية كبيرة على الرغم من      

فضالً عن ذلك فأن معظم هذه البلدان، تقع داخـل حـدود العـراق اليـوم،                . ذكرها

بأستثناء قلعة الجديدة، الواقعة في سورية في الجهات القريبة من ناحية ربيعة وتـل     

ثناء البـوازيج  كما ان كثير من هذه البلدان، ال تزال موجودة الى اليوم، بأست        . كوجك

  .  وحديثة الموصل وقبيصة

لقد بلغ عدد تراجم بلدان الموصل، ثالثة وأربعين ترجمة، توزعـت علـى       

تسعة عشر بلدا من بلدانها، واتسمت تلك التراجم، بتفاوت عناصرها األساسية تفاوتاً  

كبيراً، في أسمائها وسالسل النسبة وفي تواريخها المعززة لها، من تواريخ أساسية            

  . أخرى فيها غنى بالتواريخو
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وقد ظهر ابن الشعار من خالل هذه التراجم العائدة لبلدان الموصل، بصيغة        

تَفَوقَ فيها على كثير ممن أرخ لتراجم ذلك العصر، ويمكن عـده فـي ذلـك أقـرب             

: المؤرخين واألدباء إلى تراجمه، التي حوت مختلف الصنوف والمهن والوظائف من          

كما حوت تراجمه كبار رجال الدولة وكبار المتصرفين        . و لغة وأدب  قضاة وأهل فقه أ   

كما تنوعت مواده، إال أنها كانت في السماع والمـشافهة،          . وتراجم من عامة الناس   

أكثر بكثير من مصادره التحريرية، من كتب ووثائق وخطـوط، وهـذه سـمة هـذا              

ت حصيلة جهد ولقـاء     التاليف مما زاد من قوة ومتانة هذا المؤلف، ألن تراجمه كان          

  . وتماس مباشر، فجاءت أصيلة ومتفردة

 

ابن الـشعار الموصـلي، ت      : للتفاصيل عن حياة ابن الشعار وكتابه قالئد الجمان ينظر         )١(

هـ، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق كامل سـلمان الجبـوري،              ٦٥٤

روحة الدكتوراه العائدة للسيدة حنان عبـد  ، وكذلك اط٢٠٠٥بيروت، دار الكتب العلمية،  

عبد . د. الخالق السبعاوي بعنوان المنهج التاريخي عند ابن الشعار الموصلي، بأشراف أ          

كما أود األشارة هنا الـى اعتمـاد قالئـد          . الجبار حامد، كلية األداب، جامعة الموصل     

ناء احالة واحدة في    الجمان بتحقيق كامل سلمان الجبوري في معظم إحاالت البحث بأستث         

تم الرجوع فيها الى طبقة نوري حمودي القيسي، وعـن سـنجار ينظـر       ) ٢٦(الهامش  

 ٤ /٢٦٦،  ١٤٥،  ١٣٨/ ٤٣٢،٣،  ٣٨٧ ،   ٣٨٠ ، ٢٤٣ ،   ١/٢٤٢:  اإلشارات اآلتيـة    

٢٥/٣٨،١/ ٩،  ٣١١،  ٥٥ ، ٧/٤٥ ،   ٣٢٦ ،   ١٣٨ / ٦ ،   ١٧٧ / ٥ ، ٣٦٧ ،   ٢-٣ ،

حسن شميـساني، مدينـة   . مدينة سنجار د ، وكذلك ينظر التفاصيل عن     ١٠/١٢٠،١٢١

  .١٩٨٣سنجار من الفتح العربي اإلسالمي حتى الفتح العثماني ، بيروت ، 

  . ١٥٨ ص ٣، ١٩٨٠ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  )٢(

، ١٩٧٨ هـ، األعالق الخطيرة، تحقيق يحيـى عبـارة،          ٦٨٤ابن شداد، عز الدين ت       )٣(

٣/١/١٥٥ . 

  ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج )٤(
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  .وهو أخو األمير أحمد بن يرنقش. ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٥(

ابـن خلكـان، وفيـات      : وينظر عنه ايـضاً   . ١٤٦، رقم   ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٦(

؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم    ١/٢١٤األعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت        

  .٣/٢٦٢البلدان، مادة سنجار، 

  . ١٦٩، رقم ٤٣٥، ص ١ان، جقالئد الجم )٧(

  . ٢٢٥، رقم ١٣٨، ص ٢قالئد الجمان، ج )٨(

ياقوت الحمـوي، معجـم     : وعنه ينظر أيضاً  . ٥١٠، رقم   ١٤٠، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٩(

  .٥/١٩٧٣األدباء 

  . ٥٤١، رقم ٢٣١، ٥قالئد الجمان، ج )١٠(

  .لم أعثر له على ترجمة في مصادر أخرى. ٦٣٩، رقم ١٣٨، ص ٦قالئد الجمان، ج )١١(

لم أعثر له على ترجمـة فـي مـصادر          . ٩٥١، رقم   ١٠٢، ص   ١٠لجمان، ج قالئد ا  )١٢(

  .أخرى

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٢قالئد الجمان، ج )١٣(

  . ٢٢٠، ص ١٩٧٩ابن حوقل، صورة األرض، بيروت،  )١٤(

  . ٧٥٠، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )١٥(

وعن المدرسة الكمالية وغيرها من مدارس      . ٢٢٦، رقم   ١٥٨، ص   ٣قالئد الجمان، ج   )١٦(

ـ  ١٩٨٢سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل الموصل،       : وصل ينظر الم -٣٤٤ ص ١، جـ

؛ عبد الجبار حامد أحمد، الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكيـة، رسـالة            ٣٥٢

  . وما بعدها١١٣ماجستير غير منشورة، كلية األداب، جامعة الموصل، ص

 فـي مـصادر   لم أعثر له علـى ترجمتـه  . ٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص  ٣قالئد الجمان، ج   )١٧(

  . أخرى

  .١/٢٦٤ينظر ترجمته في تاريخ أربل . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج )١٨(

لم أعثر له علـى ترجمتـه فـي مـصادر     . ٥٠٣، رقم ١١٠، ص  ٥قالئد الجمان، ج   )١٩(

  .أخرى
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)٣٥( 

 

لم أعثر له علـى ترجمتـه فـي مـصادر     . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص  ٦قالئد الجمان، ج   )٢٠(

  .أخرى

وعنه نقلت الترجمـة فـي مجمـع اآلداب         . ٧٩٣، رقم   ١٦١، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٢١(

  ٥٩٠١ رقم ٥/٦٤٦

  ٧٧٣، رقم ١١٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٢٢(

؛ لسترانج، بلدان الخالفـة الـشرقية،       ٢٣٠، ص   ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج     )٢٣(

  . ١١٩ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ص 

J. M Fiey, Assyrie chretienne، Beyrouth 1962, ، v.2، p. 103-115. 

 . ٢٠، ص ١٩٩٩، ٤عبد العزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي، بيروت، ط )٢٤(

 . ١٩٨ابن حوقل، صورة األرض، ص  )٢٥(

، تحقيق نوري حمودي القيسي ومحمد نـايف        ٣ابن الشعار الموصلي قالئد الجمان، ج      )٢٦(

عـن الترجمـة   . ٥٧ ـ  ٥٥، ص ٣؛ ابن خلكـان، ج ٧الدليمي، جامعة الموصل، ص 

وبخصوص المدرسة البدرية، فكانـت     . ١٦٨، رقم   ٤٣٣، ص   ١ن، ج قالئد الجما : ينظر

عبـد  . د: من بناء بدر الدين لؤلؤ، في قلعة الموصل بجوار مشهد يحى بن القاسم؛ ينظر      

المنعم رشاد، المظاهر المضاربة في الموصل في عهد االدارة االتابكية، ضمن موسوعة            

  . ٢٠٩لد الثاني، الموصل الحضارية، موسسة الكتب، جامعة الموصل، المج

 .ولم أعثر على ترجمة في مصادر أخرى. ٧٧٣، رقم ١١٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٢٧(

  . ٤٩٢، رقم ٩٥، ص ٥قالئد الجمان، ج )٢٨(

  . ٤٨٦، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: عن الحسنية ينظر )٢٩(

  . ٤٩٢، رقم ٩٥، ص ٥قالئد الجمان، ج )٣٠(

الحموي ، في معجم البلـدان،       وذكره ياقوت    ٧٧٢، رقم   ١١٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٣١(

  . ٦/٢٦٠١، وكذلك في معجم األدباء ١٣٦، ص٤مادة العقر، ج

، وكذلك  ١٣٦، ص ٤؛ ج ٣٧٢، ص ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، الشوش والعقر، ج       )٣٢(

؛ وينظر ترجمة ابي الفتح البلدي، قالئد الجمـان،         ١٩٨ابن حوقل، صورة األرض، ص      
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)٣٦( 

 

ز والفصل، تحقيق عبد الحفـيظ منـصور،   ؛ ابن باطيش، التميي٨٥٨، رقم ٢٥، ص   ٩ج

  .١٠٨ ـ ١٠٦، ص ١٩٨٣القاهرة الدار العربية، للسنة 

لم أعثر له على ترجمة فيما تم الرجوع إليه       . ٢٤٢، رقم   ٢٠٠، ص   ٣قالئد الجمان، ج   )٣٣(

  .من مصادر

لم أعثر له على ترجمة فيما تم الرجوع إليه       . ٣٥٨، رقم   ١٠٥، ص   ٤قالئد الجمان، ج   )٣٤(

  .من مصادر

  . ٧٧٢، رقم ١١٥، ص ٧ئد الجمان، جقال )٣٥(

  . ٨٦٣، ص ١ياقوت، معجم البلدان، ج )٣٦(

/ ١١،  ٦٣٤، ص   ٨، ج ١٩٦٦ابن األثير، الكامل في التاريخ، دار صـادر بيـروت،            )٣٧(

٣٤١، ١٩٢/ ١٢، ١٤٠ .  

  . وكذلك ينظر هامش الترجمة. ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج )٣٨(

  . ٧٧٠، رقم ١٠٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٣٩(

الـذهبي، تـاريخ اإلسـالم      :  وعنه ينظر أيضاً   ٧٤٦ رقم   ٣٥، ص ٧مان، ج قالئد الج  )٤٠(

، ابن فضل اهللا الصقاعي، تالي كتـاب   ٢٥١ رقم   ٢٠٥-٢٠٣ص) ٦٨٠-٦٧١السنوات  (

  . ٢٢٦ رقم ١٤٢-١٤١، ص١٩٧٤وفيات األعيان تحقيق جاكلين سوبله، بيروت، 

  .٧٧٠، رقم ١٠٨ ص ٧قالئد الجمان، ج )٤١(

  . ٩٩٨ ، رقم٣١١، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٤٢(

  . ٧٤٦، رقم ٣٥، ص٧قالئد الجمان، ج )٤٣(

: وعن كهـف داود ينظـر     . ١٥٢، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، العمرانية، ج      )٤٤(

  .٥٣، إضبارة ٢٨٧المواقع األثرية في العراق، ص 

، ص  ٢، ج ١٩٦٧علي حبيبة، القاهرة،    . أبو زكريا األزدي، تاريخ الموصل، تحقيق د       )٤٥(

٣٥٩، ٩٢ . 

  . ١٣٥ -١٣٤الفصل، ص ابن باطيش، التمييز و )٤٦(

  .وكذلك الهامش الخاص بالترجمة. ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج )٤٧(

  .لم أعثر له على ترجمتِه. ٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦قالئد الجمان، ج )٤٨(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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)٣٧( 

 

 .  ٣٧٣، رقم ١٤٣، ص ٤قالئد الجمان، ج )٤٩(

 ثم مادة باعشيقا في ياقوت الحموي، معجم        ٧٥٥ رقم   ٧٠، ص ٧ينظر قالئد الجمان، ج    )٥٠(

 . ٤٧٢، ص ١ان، جالبلد

لم أعثر له على ترجمته فيما تم الرجوع اليه         . ٧٥٥، رقم   ٧٠، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٥١(

  .من مصادر

ذكرت ترجمته في مجمع اآلداب، منقولـة       . ٥٣٣، رقم   ٢٥٨، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٥٢(

  ٥/٥١٦عن القالئد ينظر 

  . ٦٥٧، ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٥٣(

  . ٥٥٣قم ، ر٢٥٨، ص ٥قالئد الجمان، ج )٥٤(

  .٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص ٥قالئد الجمان، ج )٥٥(

  . ٨٩كوركيس عواد، تحقيقات بلدانية، ص  )٥٦(

  . ٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص٥قالئد الجمان، ج )٥٧(

والفرسـخ يـساوي    .٤٤٦ ، رقم    ٤٧١، ص ٤؛ ج ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٥٨(

، كامل العـسلي  . فالترهنتس، المكابيل واالوزان االسالمية، ترجمة د     : كم تقريباً ينظر  ٦

  .٩٤، ص١٩٧٠عمان، 

  . ٤٣؛ كوركيس عواد، تحقيقات بلدانية، ص ١١٣/ ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان،  )٥٩(

 . ٣، رقم ٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٦٠(

 . ٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٦١(

  . ٤٤٦، رقم ٣٧١، ص ٤قالئد الجمان، ج )٦٢(

 . ٨٢٢، رقم ٢٣٩، ص٧ ؛ ج٧٠٩ ، رقم ٣٠٨، ص٦قالئد الجمان، ج )٦٣(

 . ٣٠٨،ص٤الحموي، معجم البلدان، قبيصة، جياقوت  )٦٤(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج )٦٥(

  . ٨٢٢، رقم ٢٣٩، ص ٧قالئد الجمان، ج )٦٦(

  . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص ٤قالئد الجمان، ج )٦٧(
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)٣٨( 

 

  . ٤٨٦، ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٦٨(

وينظر عنه أبن المـستوفي، تـاريخ أربـل،    . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص   ٤قالئد الجمان، ج   )٦٩(

٤٥١-١/٤٤٧ .  

كذلك أبن المـستوفي، تـاريخ أربـل،        . ٦٤ رقم   ٤٢٨-٤٢٧، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٧٠(

١/٣٥٠.  

 .٦٤ رقم ٤٢٨-٤٢٧، ص ١قالئد الجمان، ج )٧١(

 .٥١٠، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة بوماريا، ج )٧٢(

توما المرجي، كتاب   : وعن القونسية ينظر  . ٩٥٨، رقم   ١٣٣، ص   ١٠قالئد الجمان، ج   )٧٣(

؛ ابن األثيـر، الكامـل فـي        ١٢٨من السريانية األب ألبير أبونا، ص       الرؤساء، ترجمه   

     : وكذلك. ٧٥٣، ص ٩التاريخ، ج

                                       J. M Fiey, Assyrie, v.2, p. 336-342.      

  .٩٥٨ ، رقم ١٣٣، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٧٤(

عجم البلدان، مادة الدولعية،     وينظر ياقوت، م   ٤٩٨، رقم   ١٠٥، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٧٥(

كم، وهي المسافة التقريبية    ٣٠؛ أما مسيرة يوم واحد للقافلة فكانت بحدود         ١٨٦، ص ٢ج

  . بين محطتين

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٧٦(

  . ٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣قالئد الجمان، ج )٧٧(

  .٧٦، رقم ٢١٠، ص ١قالئد الجمان، ج )٧٨(

  . ٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠، ج٢٢٥، رقم ١٤٥، ص ٣قالئد الجمان، ج )٧٩(

، وبخـصوص  ٧/١١٥؛ ٥/١٧٨؛ ٤/٣٥٩قالئد الجمـان،  : عن ذكر هذه البلدان ينظر   )٨٠(

 وكـذلك  ١٣٥، ص٣لزراعـة، ج  يـاقوت ، معجـم البلـدان ، ا        : راس الناعور ينظر    

ياقوت ، معجم البلـدان ،      :  ينظر   ٤٦٨، ص ٤، آثار البالد وعن كفر زمار، ج      القزويني

 كما ينظر عـن  ٩٣ / ١٢ ، ٥١٧ ، ١١٧ / ١١ الكامل ، كفر زمار وكذلك ابن األثير ، 

 .١١٥، ص٤ينظر ياقوت ، معجم البلدان، الجديدة، ج: قلعة الجديدة 

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج )٨١(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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)٣٩( 

 

 . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج )٨٢(

 . ١٦٩، رقم ٤٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٨٣(

 . ٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص ٥قالئد الجمان، ج )٨٤(

، ١٠؛ ج ٧٠٩، رقـم  ٣٠٨، ص ٦، ج٦٧٩، رقم   ٢٥٢، ص ٦د الجمان، ج  قالئ: ينظر )٨٥(

 . ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ٩٥١، رقم ١٠٢ص 

، رقـم   ٢٧٦، ص   ١٠١ رقـم    ٢٦٥، وينظر ص  ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٨٦(

، ٣؛ ج ٢٢٦، رقـم    ١٥٨؛ ص ٢٢٥، رقم   ١٣٨، ص   ٢؛ ج ١٦٨، رقم   ٤٣٣، ص   ١٠٣

 . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص ٤؛ ج٢٩٨، رقم ٣٤٥؛ ٢٤٢، رقم ٢٠٠ص

 . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٨٧(

، رقم  ٣١١، ص   ١٠، ج ٧٧٢، قم   ١١٥، ص   ٧٤٦، رقم   ٣٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٨٨(

٩٩٨ . 

، ٣؛ ج ١٢٨، ص   ٢، ج ٤٣٣، ص   ٣٧٩، ص   ٢٤٢؛ ص   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٨٩(

، ص  ١١٥، ص   ١٠٨، ص   ٧، ج ٢٣١،  ٩٥، ص   ٥، ج ٦٠، ص   ٤؛ ج ٢٠٠ص  

  . ١٣٩ ، ص١٣٣، ص ١٠٢، ص ١٠؛ ج٢٥، ص ٩؛ ج ٢٣٩

، ٦٤، ص   ٤؛ ج ١٠٣، رقم   ٢٧٦، ص   ١، ج ١٠١، رقم   ٢٦٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٠(

، رقـم   ٢٥٨، ص   ٥٣٣، رقـم    ٢٠٧، ص   ٥، ج ٤٤٦، رقم   ٣٧١، ص   ٤؛ ج ٣٤٧رقم  

؛ ٧٤٦، ص ٣٥، ص ٧؛ ج٧٣٠، رقــم ٣٣٩؛ ص ٦٣٩، رقـم  ١٣٨، ص ٦؛ ج٥٥٣

  .٩٩٨، رقم ٣١١؛ ص ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ١٠؛ ج ٧٩٣، رقم ١٦١ص 

، ٢٣١، ص ٥؛ ج٢٤٢، رقـم  ٢٠٠، ص ٣، ج٣، رقـم   ٧٥، ص   ١ ج قالئد الجمان،  )٩١(

وعـن تـواريخ    . ٩٦٠، رقم   ١٣٩، ص   ١٠؛ ج ٥٥٣، رقم   ٢٥٨، ص   ٥؛ ج ٥٤١رقم  

حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي،     : الوالدة والوفاة، في تراجم ابن الشعار بعامة، ينظر       

  .٧٥-٧١ص

  .١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٩٢(

 . ٣٤٦، رقم ٦٠ ، ص٤قالئد الجمان، ج )٩٣(

 . ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج )٩٤(
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)٤٠( 

 

 . ٣٥٨، رقم ١٠٥، ص ٤قالئد الجمان، ج )٩٥(

، رقم  ٤٣٥، ص   ١؛ ج ٩٢، رقم   ٢٤٢، ص   ١؛ ج ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٦(

، ٦؛ ج ٩٥، ص   ٥، ج ٨٤، ص   ٥، ج ٣٧١، ص   ٦٤، ص   ٤؛ ج ١٣٨، ص   ٢؛ ج ١٦٩

  .٣٣٩؛ ص ٣١١، ص ١٠؛ ج ٢٥، ص ٩؛ ج٣٥، ص ٧؛ ج ٢٥٢ص 

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١الئد الجمان، جق )٩٧(

  . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٩٨(

، ص ٦؛ ج ١٤٠، ص   ١١٠، ص   ٥؛ ج ١٥٨، ص   ٢؛ ج ٤٣٣، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٩(

  . ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ١٠، ج١١٥، ١٠٨، ص ٣٥، ص ٧؛ ج٣٠٨

  . ٣، رقم ٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٠(

  . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠١(

  . ١٠١، رقم ٢٦٦، ص ١، جقالئد الجمان ) ١٠٢(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٣(

  . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٤(

 . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٥(

، ٦٤،  ٤؛ ج ٢٢٦، رقـم    ١٥٨، ص   ٢؛ ج ٢٢٥، رقم   ١٣٨، ص   ٢قالئد الجمان، ج   ) ١٠٦(

، ٦؛ ج٥٣٣، رقـم  ٢٠٧؛ ص ٥١٠، رقـم  ١٤٠؛ ص ٤٨٥، ٨١، ص ٥؛ ج ٣٤٧رقم  

  .٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦٣٩ رقم ،١٣٨ص 

 . ٨٥٨، رقم ٢٥، ص ٩قالئد الجمان، ج ) ١٠٧(

 . ٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٠٨(

 . ٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٠٩(

    ، ١١٥، ص   ٧؛ ج ٧٩٣، رقم   ١٦١، ص   ٧؛ ج ٢٩٨،  ٣٤٥، ص   ٣قالئد الجمان، ج   ) ١١٠(

 .٩٩٨، ص ٣١١، ص ١٠؛ ج٧٧٢رقم      

  . ٣ ، رقم٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١١(

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١١٢(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
 



 >>  

  

)٤١( 

 

 . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج ) ١١٣(

 . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١٤(

وينظـر عنـه    . ٦٣٩،  ١٣٨، ص   ٧؛ ج ٣٥٨، رقم   ١٠٥، ص   ٤قالئد الجمان، ج   ) ١١٥(

، رقـم  ٢٣٩، ص  ٧؛ وينظر تراجم أخـرى ج     ١٨٩٦، رقم   ٨٥،  ٣المنذري، التكملة، ج  

؛ ١٦١، ص   ١١٥، ص   ٧؛ ج ١٤٠، ص   ٥؛ ج ٩٤، ص   ٤؛ ج ٤٣٥، ص   ١؛ ج ٨٢٢

 .٣١١، ص ١٠؛ ج ٢٥، ص ٩ج

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١٦(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١١٧(

، ١٠٨، ص   ٧؛ ج ٤١٥،  ٢٣١، ص   ٥؛ ج ٥٣٣، رقم   ٢٠٧، ص   ٦قالئد الجمان، ج   ) ١١٨(

 .؛٧٥٥، رقم ٧٠، ص ٧؛ ج٧٧٠رقم 

 هـ  ٦٧٥ي الشاعر التلعفري هذا سنة      توف. ٧٤٦، رقم   ٣٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   ) ١١٩(

وقد ترجم له الكتبي في فوات الوفيات، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،                

 ـ  ٦٧١السنوات (؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ٥٥٥ ـ  ٥٤٦، ص ٢، ج١٩٧٤ ـ  ١٩٧٣

؛ الصقاعي، تالي كتاب وفيات األعيان، تحقيـق جـاكلين   ٢٠٥ ـ  ٢٠٣، ص )هـ٦٨٠

 مجلدات، مطبعـة  ٤؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ١٤٢ ـ  ١٤١، ١٩٧٤سوبلة، دمشق 

  .٢٢٨ ـ ٢١٨، ٣، ج١٩٥٦ ـ ١٩٥٤مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

  . ١٤٦، ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٠(

  .٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢١(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٢(

  . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٢٣(

  .٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦جمان، جقالئد ال ) ١٢٤(

 . ٢٩٧، رقم ٣٤٤، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٢٥(

  .٥٥٣، رقم ٢٥٨، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٢٦(

  . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٧(

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٢٨(

 يوسف جرجيس جبو الطوني. د. م. أ
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)٤٢( 

 

  . ٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٢٩(

  . ٧٤٦، رقم ٣٥، ص ٧قالئد الجمان، ج ) ١٣٠(

؛ ٢٠٧، ص ٥؛ ج٦٤، ص ٤؛ ج١٥٨، ص ٣؛ ج٤٣٣، ص ١قالئــد الجمــان، ج ) ١٣١(

حنـان  : وعن مثل هذا التباين في حجم التراجم وموضوعاتها، ينظـر . ١٠٢، ص   ١٠ج

  .١٢٥عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص

، ٧؛ ج ٣٣٩، ص   ٦؛ ج ٣٠٨، ص   ٦؛ ج ١٤٦، رقـم    ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٣٢(

 ـ  ٢٩٦، ص ١٠؛ ج٢٤٦ ـ  ٢٣٩، ١١٨ ـ  ١١٥، ٧٣ ـ  ٧٠، ٤٢ ـ  ٣٥ص 

  .٣٢٤ ـ ٣١١، ٣٠٢

؛ ٢٩٧، رقـم    ٣٤٤، ص   ٣؛ ج ٢٤٢، رقـم    ٢٠٠، ص   ٣ قالئد الجمان، ج    )١٣٣( ) ١٣٣(

  .٥٤١، رقم ٢٣١، ص ٥؛   ج٣٥٨، رقم ١٠٥، ص ٤؛ ج٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص ٣ج

، ١٤٠، ص   ٥؛ ج ١٠٣، رقـم    ٢٧٦، ص   ٩٢، رقم   ٢٤٢، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٣٤(

قـم  ، ر ١٦١، ص   ٧؛ ج ٦٧٩، رقـم    ٢٥٢، ص   ٦٣٩، رقم   ١٣٨، ص   ٦؛ ج ٥١٠رقم  

  .٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠؛ ج٨٥٨، رقم ٢٥، ص ٩؛ ج٧٩٣

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٣٥(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٣٦(

 .٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٣٧(

، ص  ٤؛ ج ٢٩٨، رقـم    ٣٤٥، ص   ٣؛ ج ٢٩٧، رقم   ٣٤٤، ص   ٣قالئد الجمان، ج   ) ١٣٨(

، ص  ٥؛ ج ٤٤٦قـم   ، ر ٣٧١، ص   ٤؛ ج ٣٥٨، رقـم    ١٠٥، ص   ٤؛ ج ٣٤٧، رقم   ٦٤

؛ ٤١٥، رقـم    ٢٣١؛ ص   ٥٣٣، رقم   ٢٠٧، ص   ٥٠٣، رقم   ١١٠، ص   ٤٨٥، رقم   ٨١

، ٧؛ ج ٧٧٣، رقـم    ١١٨، ص   ٧؛ ج ٧٣٠، رقم   ٣٣٩؛ ص   ٧٠٩، رقم   ٣٠٨، ص   ٦ج

، ص ١٠؛ ج٨٥٨، رقــم ٢٥، ص ٩؛ ج٨٢٢، رقــم ٢٣٩؛ ص ٧٥٥، رقــم ٧٠ص 

  .٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ٩٥٨، رقم ١٣٣، ص ٩٥١، رقم ١٠٢

 . ٢٩٧، رقم ٣٤٤ص ، ٣قالئد الجمان، ج ) ١٣٩(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٤٠(

  . ٥٠٣، رقم ١١٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤١(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(مها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي بلدان الموصل وتراج
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)٤٣( 

 

  . ٥١٠، رقم ١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤٢(

، ص ١٠؛ ج٧٩٣، رقـم  ١٦١، ص ٧؛ ج١٠٣، رقم ٢٧٦، ص  ١قالئد الجمان، ج   ) ١٤٣(

 .٩٦٠، رقم ١٣٩

ص ،  ٩؛ ج ١٦٨، رقـم    ٤٣٣، ص   ١؛ ج ١٠١، رقم   ٢٦٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٤٤(

  .١٣٧حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص: وعن مثل ذلك ينظر. ٨٥٨، ٢٥

  . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٥(

  . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج ) ١٤٦(

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٧(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٨(

  . ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤٩(

  . ٥١٠، رقم ١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥٠(

  .٥٠٣، رقم ١١٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥١(

  . ٧٧٠، رقم ١٠٨، ص ٧قالئد الجمان، ج ) ١٥٢(

  . ١٠٢، ص١٠؛ ج ١٨١، ١١٥، ص٧؛ ج١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥٣(

  .٣، رقم ٧٧-٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٥٤(

  .٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٢٢٥، رقم ١٣٨، ص٣قالئد الجمان، ج ) ١٥٥(

  .٥٤١ رقم ٢٣٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٦(

  . ٦٣٩، رقم ١٣٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٧(

  .٧٠٩، رقم ٣٠٩- ٣٠٨، ص٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٨(

  .٩٥٨، رقم ١٣٣، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٥٩(

، ص  ٤؛ ج ١٦٨، رقـم    ٤٣٣، ص   ١؛ ج ١٠٣، رقم   ٢٧٦، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٦٠(

، ٧؛ ج٥٠٣، رقـم  ١١٠، ص ٥؛ ج٤٨٥، رقـم  ٨١، ص ٥؛ ج٣٤٦، رقم ٦٤ ـ  ٦٠

  . ٩٩٨رقم ، ٣١١، ١٠؛ ج٨٢٢، رقم ٢٣٩ص 

 يوسف جرجيس جبو الطوني. د. م. أ
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)٤٤( 

 

ويراجع أيـضاً ابـن خلكـان، وفيـات         . ١٤٦، رقم   ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٦١(

؛ الذهبي، المختار من تاريخ ابن الجزري، تحقيق خضير عباس          ٢١٤، ص   ١األعيان، ج 

؛ السبكي، طبقـات الـشافعية الكبـرى،        ١٣٩،  ١٢٥، ص   ١٩٨٨المنشداوي، بيروت،   

د الحلو، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي،   تحقيق محمود محمد االطناحي وعبد الفتاح محم   

. ١١٠، ص ١٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٥٠، ص ٥، ج١٩٧١ ـ  ١٩٦٤القاهرة، 

  . وما بعدها١٤٨حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص: وكذلك ينظر

 .٤٥١-٤٤٧، ١/٣٥٠أبن المستوفي، تاريخ أربل،  ) ١٦٢(

  . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٦٣(

  . ٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣ان، جقالئد الجم ) ١٦٤(

 . ٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٦٥(

اما عن التراجم التي اسـتعان بهـا ابـن          . ٤٤٦، رقم   ٣٧١، ص ٤قالئد الجمان، ج   ) ١٦٦(

الشعار، من غير تراجم الموصل وبلدانها، ينظر حنان عبد الخالق، المـنهج التـاريخي،           

  .١٦٨-١٦٧ص 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
 


