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أسرة الديوه جي في      

من األسر المنتجة   الموصل  

معرفياً وبرز فيهـا علمـاء      

محققين أفاضوا في عطائهم    

العلمي وبخاصة في العلـوم     

اإلنسانية في حقل علوم الدين 

والفقه والبالغة والتـاريخ،    

ويأتي فـي الطليعـة مـنهم       

الشيخ العالمة احمد الـديوه     

) هـ١٣٦٢ – ١٢٨٨(جي  

الذي ترك وراءه إرثاً علمياً     

 فـي   غزيراً من المصنفات  

العلوم المتعددة، حيث يعكف    

ابي سعيد الـديوه    . د.حفيده أ 

جي منذ سنوات عدة علـى      

الكشف عن زخارة انتاجـه     

من المخطوطات، وها هـو     

شرح الشيخ الفقيه االصولي احمد بن محمـد        (اليوم يطالعنا بنشر المخطوط الرابع وعنوانه       

الذي صدر عـن دار ابـن       ) أغا الديوه جي الموصلي على منظومة ابن الشحنة في البالغة         

صفحة اعتنى بها وعلق عليها الشيخ الدكتور اكـرم         ) ١٣٥( وقع الكتاب  بـ      ٢٠١٢األثير  

  .عبد الوهاب المال يوسف
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لما كانت األرجـوزة    (أما عن أهمية شرح المنظومة فيقول الشيخ احمد الديوه جي             

ى اقرانه، ابي الوليد محمـد      المنسوبة للعالم المحقق والحبر المدقق، عالمة زمانه والفائق عل        

الشهير بابن الشحنة وقاه اهللا من كل محنه، وقد حوت من علم البالغة معظمه واشتملت على                

أغلب مسائله مع وجازتها وحسن سبكها، ولم يقع نظري على شرح لها يكشف عن معانيهـا                

، ويكـشف   الستائر، ويظهر مافيها من الذخائر، أردت ان اشرحها شرحاً يتكفل بحل مسائلها           

ماخفي تحت استارها، ويكمل امثلتها والشواهد، ويوضح مسائلها والقواعد، فشرعت في ذلك            

  ).وإن لم أكن أهالً لما هنالك

) الحمـد هللا  (بسم اهللا الرحمن الرحيم     (ونقتطف هنا ماقاله الناظم ابن الشحنة رحمه اهللا تعالى          

مسطور، فال بأس بأن نطوي عنـه       االبتداء بالبسملة، والحمد له مشهور، وفي أغلب الكتب         

فانه بالذكر أليق   . كشح المقال، لئال ينجر الى المالل، ولكن نتكلم عن الحمد من جهة أخرى            

هو لغـة   : (فيقول الناظم ابن الشحنة     ) تعريف الحمد والشكر  (ومما جاء مثال عن     ). وأحرى

مة ام ال، والـشكر     الوصف الجميل باللسان على الجميل االختياري سواء أكان في مقابلة نع          

  ..)فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، سواء كان باللسان او االركان او الجنان،

أبي سـعيد الـديوه جـي       .  د.وقد ضم الكتاب المحقق ثمانية ابواب، مبتدأ بتقديم أ          

وترجمة الشيخ احمد الديوه جي، ومقدمة الشارح، فصل في تعريف الخبـر وبيـان معنـى                

احوال االسناد الخبـري، البـاب      : علم المعاني، الباب األول     : ب، الفن األول    الصدق والكذ 

الثاني، احوال المسند اليه، الباب الرابع احوال متعلقات الفعل، الباب الخامس القصر، الباب             

السادس االنشاء، الباب السابع، الفصل والوصل، الباب الثامن االيجاز واالطناب، الفن الثاني            

 الفن الثالث علم البديع، ثم الخاتمة في السرقات الـشعرية ومـا يتـصل بـذلك                 علم البيان، 

والمالحق، واصل المنظومة المائة بيت في علم البالغة لمحب الدين ابن الـشحنة الحلبـي،               

والصفة األولى من المخطوطة األصلية والصفحة األخيرة من المخطوطة األصلية، واالجازة           

  .- رحمه اهللا –ي احمد الديوه جي العلمية للشيخ الفقيه األصول

  :وقد سبق ان نشر للشيخ احمد الديوه جي ثالثة مؤلفات من مجموعة مخطوطاته وهي

  ).المواريث(شرح منظومة السيد احمد الفخري الموصلي في علم الفرائض  -١

 .شرح الورقات في علم األصول الشافعي -٢

 .شرح المنار في علم أصول الحنفية -٣
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ل أن الكتاب الذي بين أيدينا سيثري الذائقة العلميـة والثقافيـة            وأخيراً البد من القو   

والمتخصصين بعلم النحو والبالغة لما حواه من ابواب مقسمة الـى فنـون فـي أصـول                 

واساسيات علم البالغة، فضالً عن الجهد العميم والوافر الذي اضطلع به الشيخ الدكتور اكرم  

ح أيضاً واالحاالت العلمية والتصويبات اينمـا       عبد الوهاب المال يوسف في التعليق والشرو      

وجدت، او اآلراء اتفاقاً او اختالفاًً مع طروحات الناظم، متذرعين للباري عز وجل ان يكون           

هذا الجهد العلمي في ميزان حسنات كل من سعى الى نشره وبذل جهده في اظهـاره الـى                  

  .  المأل لينهل منه ارباب العلم والقراء
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اقليم الموصـل فـي العـصر       :  حورية عبد سالم كتاب بعنوان     للدكتورةصدر      

، وهو كتاب يتعلق بالتاريخ المحلـي لمدينـة         ٢٠٠٨رة  هالقا،  ربيعن دار العالم الع    االموي

 من تاريخ هـذه     بالموصل في العصر االموي وهي اول دراسة لمؤرخ عربي يتناول جان          

 فصول جاءت على    واالربعة من تمهيد واربعة فصول وخاتمة،       تكونت الدراسة المدينة، وقد   

  :النحول االتي
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وابتعدت الباحثة عن الجانب السياسي، وركزت في دراستها علـى الجانـب                  

الحضري فقط، وتناولت في التمهيد ظروف فتح الموصل والجزيرة في عهد الخليفة عمر بن      

 تضمن جانبا مهما من تاريخ المدينة وهو        ألولا، في حين الفصل     " رضي اهللا عنه  " الخطاب

خطط الموصل ومرافقها، من حيث المعني اللغوي واالصطالحي لكلمة الموصل، وانتهـت            

 مـن عـدم     األعرابي هذه التسمية مستندة بذلك على قول ابن         أصل إلىبنتيجة عدم التوصل    

 أمـا  وضاع معنـاه،      اسم قديم ومتطور، تغير لفظه     ألنهمعرفته علة الموصل بهذه التسمية      

، والكنائس  واألسواق،  اإلمارة الباحثة فهي المساجد، ودار      إليهاخطط الموصل التي تطرقت     

  . الطرق والدروبوأخيراع، ي، والبواألديرة

 الموصل ، وقسمته الى عدة      إلقليم اإلداري الفصل الثاني فعالجت فيه التنظيم           أما

 الموصـل قاعـدة     عـدت  لها و  اإلسالميالفتح   للمدينة بعد    اإلدارينقاط من حيث الوضع     
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 الجزيرة وبـالد    كإقليم لتحرير باقي المدن القريبة من الموصل        اإلسالميةالنطالق الجيوش   

 تابعـة  األمـوي  مدينة الموصل منذ العصر     أصبحتالشام ثم غزو ارمينية واذربيجان، وقد       

  .األمويةط الدولة ، وبقيت مرتبطة بها حتى سقواألمويةلمدينة دمشق عاصمة الخالفة 

 والذي  األمير أووظيفة الوالي   بوصفها   األخرى اإلدارة بالنسبة لباقي نظم          وأما

 امير  أن الحرب، ليتضح بعد ذلك      أخرى أحيان الصالة والخراج معا وفي      أموراجتمعت اليه   

 ، وهناك وظيفـة عامـل     إداريا إليه التابعة   األقاليمالموصل كانت له صالحيات واسعة على       

الخراج والذي كان يعين مباشرة من قبل الخليفة، وقد استحدث هذا المنصب في عهد الخليفة               

 الـوالي،   أو األميـر ،  وكان سابقا ضمن سلطات       )هـ١٢٩( مروان بن محمد سنة      األموي

 منهـا   واإلنفاق األموال قيامه بمهامه السياسية والحربية يقوم بجباية        إلى باإلضافةالذي كان   

وهناك وظيفة صاحب الشرطة، والتـي كانـت        .  والمرافق العامة في امارته    على المشاريع 

 هذه الوظيفة كانت موجودة مستندة      أن إلى الباحثة   وأشارتالمعومات قليلة جدا بهذا الجانب،      

 الذي فرش مدينة الموصل بالحجارة هو ابن تليـد          أنعلى نص تاريخي ورد لدى البالذري       

طور هذا المنصب في عهد الخليفة هشام بـن عبـد           صاحب شرطة محمد بن مروان، وقد ت      

 وظائف  أيضاوتضمن الفصل   .  وهي حرب الخوارج   أخرى مهامه مهمة    إلى فأضيفالملك  

  . كالقاضي والمحتسب والكاتب والحاجب ثم عمال الكور واالقاليمأخرى إدارية

 الجانـب االجتمـاعي مـن       نوقد خصصت الباحثة الفصل الثالث للحديث ع           

 السكانية التي سكنت الموصل كالقبائل العربية العدنانية والقحطانيـة وتفرعاتهمـا،            العناصر

 كاألكراد أخرى عناصر سكانية    إلى إضافةودور هذه القبائل في الحياة السياسية في المدينة         

 ووضعها االجتماعي فـي ذلـك العـصر،         المرأةوالمسيحيين واليهود، ثم عالجت موضوع      

 ازدهار الحياة االجتماعية أنة السائدة في المدينة ، وعدت الباحثة وبعض المظاهر االجتماعي

 حد كبير مناخ بالد الشام حسب وجهة        إلى مناخها يشابه    أن إذجاء نتيجة للظروف المناخية     

  .نظرها

 والخاص بالحياة االقتصادية في المدينة من الزراعة        واألخير الفصل الرابع         أما

 هذه النشاطات، فموضوع الزراعة عالجت فيه مشاريع الري          والتجارة وتفرعات  والصناعة

 المزروعات كالحنطة والشعير والزيتون وقصب السكر والقطـن والكتـان وملكيـة             وأنواع

 الجلديـة  :ة انواع الـصناعات منهـا  ناع الزراعية، في حين تضمن موضوع الص األراضي
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قـصدت فيهـا المـواد التـي         المحاجر والتي    وأعمالوالخشبية والمعدنية وحتى الغذائية ،      

  . الزخرفية واألعمال. واألحجارتستخرج من الجبال كالرخام 

 التجارة فقد اشتملت هذا المبحث على العوامل التي ساعدت على ازدهار النـشاط              أما       

التجاري  في المدينة، وتجارة الموصل الخارجية والداخلية وطـرق التجـارة، والمكاييـل              

 جانـب الجزيـة     إلـى .  الموصل من الخراج وطرق جبايته     إيراداتو والعمالت   واألوزان

  . والضرائب المتنوعة واألسالبوعشور التجارة والغنائم 

 نتائج جاءت في الخاتمة ارتباط اقليم الموصل بـالجزيرة          إلىوقد توصلت الباحثة     

ع  الموق أن ذلك   إلى أضفساعد على ازدهار التجارة، من حيث تنوع المحاصيل الزراعية،          

التجاري للمدينة ساعد على ازدهار هذا النشاط، وقد ركزت فقط على الجانب االقتصادي في      

   . تتعلق ببقية الجوانب التي تناولها الكتابأخرى تذكر نتائج أنهذه الخاتمة دون 

بعض الرسومات الخاصة بخطط المدينـة دون ذكـر مـصدرها،           وتضمن الكتاب   

  . وموقعها التجاري من باقي المدن، الموصلوالدراسة تفتقر الى خارطة توضح موقع

 المصادر والمراجع التي اعتمدتها والتي كانت خالية        بأسماءوتضمن الكتاب قائمة     

  :من بعض الدراسات الحديثة وهي تصب في صلب الموضوع وهي مقالة

Forand, Paul G. ":The Governors of Mosul According to Al-

Azdi's Ta'rikh Almawsil,Journal of the American Oriental Society, 

Vol. ٨٩, No. ١ (Jan. - Mar., وهي من المقاالت المهمة جدا والتي تناولـت  .١٩٦٩

بشكل مسهب والة الموصل في العصرين االموي والعباسي من خالل كتاب تاريخ الموصل             

اسة الماجـستر   البي زكريا االزدي والذي يفيد الفصل الخاص بالتنظيم االداري، وكذلك در          

 لـ عبد المـاجود أحمـد الـسلمان،       " الموصل في العهدين الراشدي واألموي    :" التي بعنوان 

-٤٠الموصـل فـي العهـد االمـوي         :"ومقالة االستاذ الدكتور عبد الواحـد ذنـون طـه         

جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة     (، موسوعة الموصل الحضارية،   "م٧٤٩-٦٦٠/هـ١٣٢

م من المعالجة السطحية لهذه الدراسة تبقـى مـن المحـاوالت       وعلى الرغ ). ١٩٩٢والنشر،

  .الجيدة لبيان وجهة نظر المؤرخين العرب في تاريخ وحضارة الموصل
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هو )فهرس(  بيبليوغرافيا البد أن نعرف بان هدف أي عملية فهرسة أو أعداد
تعريف القارئ بشكل عام والباحث بشكل خاص بسرعة ودقة عن معلومات  و مصادر كل 
نوع من المعارف التي يهدف إلى  تدوينها أو بعبارة أخرى هو عملية تدوين لنصوص  

الكتب المطبوعة أو المخطوطة ويحتوي كل نص على اسم المؤلف وعنوان ومعلومات عن 
ولكل فهرس موضوع يختص به ويناسب أبحاثا من .خ الطباعة وعدد الصفحاتمكان وتاري

الفئة نفسها وبعبارة أخرى تتصل المؤلفات المدرجة فيه بصفات مشتركة بالموضوع أو 
الطباعة (األماكن نفسها 

تواريخ وهنا نذّكر بان لكل )والنشر
فهرس موضوع يختص به ويناسب 

   .أبحاث من فئة معينة

 سوف أقدم علم    ومن ما تقدم     
فـي اللغـة    ) بيبليوغرافيـا (الفهرسة

واالصطالح و أتناول تاريخها فـي       
العراق القديم وأوربا  وعند العـرب       
والمسلمين  ومـنهجهم فـي تقـسيم        
ــارس   ــسانية والفه ــارف اإلن المع
والمفهرســين المواصــلة  وأنــواع 
الفهرسة قديما وحديثا  ثـم عـرض        
لكتاب وقراءة في كتاب بيبليوغرافيا     

لموصل في الدوريات العراقية واهللا     ا
   .الموفق

: الفهرسة في اللغـة واالصـطالح     
فهرس (تعني كلمة الفهرسة في اللغة      

يعني الكتـاب عمـل لـه       ) فهرسة–
كتاب  )والفهرس والفهرست (فهرسا  

  ).١(تجمع فيه أسماء الكتب 

غرافيا بيبلو-وقيل عن الفهرسه    . واصطالحا يعني تصنيف ضروب العلوم وأنواع المعارف      
تشكل جزء من علم الكتاب وانها تستند الى البحث والداللة والوصف وترتيـب النـصوص               
  . المطبوعة او المتعددة الخطوط بقصد تكوين فهارس للكتب تخصص لتسهيل البحث الفكري
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 عنوان\Biblion-كتاب(فهي مشتقة من الكلمتين اليونانيتين  )بيبليوغرافيا(أما كلمة 
Graphein-  (ا متأخر عن مدلوالها ومعناه)٢)(فهرسة العناوين(  

  )بيبليوغرافيا(التطور التاريخي للفهرسة

ارتبطت الفهرسة ارتباط وثيقا بالمكتبات وقد عرفها العراقيون          :تاريخ الفهرسة في نينوى     
منذ أقدم العصور كما عرفوا المكتبات التي كانت كثيرة مثل مكتبات في المـدن الـسومرية                

ولكن أشهر تلـك    ،الوركاء  \نوزي  \كيش  \سبار  \ دريهم   \ نيبور   \شورية  لكش  والبابلية و األ  
الفهارس و المكتبات هي الموجودة بمدينة نينوى المعروفة بمكتبـة الملـك آشـور بانيبـال       

م ١٨٤٥سـنة   )بول لوتـا  (اكتشفت هذه المكتبة أثناء التنقيبات التي قام بها القنصل الفرنسي           
ة وفي غاية التنظيم والمهم في الموضوع  أن تلـك المكتبـة             ووجدت محتويات المكتبة مرتب   

احتوت على الفهارس المرتبة وكانت األلواح الطينية مختومة بختم المكتبة وقد ذكـر فـي               
بعض األحيان اسم صاحبها ووجد فيها تصنيف عام وقد خصصت أماكن لموضوعات معينة             

محتويات حسب ترتيبها على الرفوف وكتب فوق األبواب والمداخل للحجرات المثبتة قائمة بال     
أو في أوعية الفخار وكانت أهم محتويات المكتبة اثني عشر لوح طيني يروي ملحمة الملك               
السومري كلكامش ومجموعة ألواح تعنى بالقواعد اللغوية األشورية والبابلية وسلـسة عـن             

الطينية في مكتبة تاريخ مملكتي أشور وبابل ومعاجم جغرافية  وقد صنف األشوريين األلواح 
نينوى حسب المواضيع وكانت ستة وهي التاريخ والقانون  والسحر والعقائـد واألسـاطير              
والمعاجم اللغوية الجغرافية وكانت محتوياتها تحتوي على فهرس عام بمحتوياتها والفهـرس            

  ) .٣(موجود في متحف بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية

 من هنا البد من التذكير بان أول من قام بإعـداد فهـرس قبـل                :لمأقدم المفهرسين في العا   
الميالد هو العالم الليبي  كاليماخوس عندما كان من المشرفين على مكتبة اإلسكندرية فوضع              
فهرس بمائة وعشرين مجلدا بمحتوياتها وقام بتصنيف حسب اسم الكاتب ومكان الميالد واسم        

  ).٤(ه وأسماء مؤلفاتهوالده وذكر أساتذته وترجمة عن حيات

ا ن أول فهرس مخطوط  ألفه الطبيب اإلغريقي كلود غاليلن في القرن              : الفهرسة في أوربا  
 بيبليوغرافيا التي   -أعطى أول تعبير لفكرة الفهرسة    ) الكتابات الخاصة   (الثاني كتاب بعنوان    

 للكتب المطبوعـة    وان أول ظهور لفهارس أو البيبليوغرافيا بالنسبة      ) الئحة المؤلفين (توازي  
م بسنوات قليلة ازدهرت في البالد األوربية المختلفة خالل         ١٤٩٤بعد اكتشاف الطباعة عام     

  ) .٥(القرون الالحقة

  الفهرسة والتصنيف عند العرب و المسلمين أهم المفهرسين ومنهاجهم في تقسيم المعارف 

لنـديم أول المفهرسـين     اعتنى العرب و المسلمين بتصنيف وفهرسة الكتب ويعد ابن ا               
العرب والمسلمين وكذلك فان فهرس مكتبة المدرسة النظامية ببغداد  أقدم الفهارس المذكورة             

  .هجري٥٩٧عند العرب وكان فهرسها شامل ودقيق  حسب رأي ابن الجوزي المتوفى 

أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بابن النديم ولد ببغداد وتوفي  فيها سنة                -١
وابن النديم أقدم من قام بتصنيف العلوم السريانية واليونانية والفارسية          ،م  ٩٦٥\هجري  ٣٨٥

 الرابع ورتبها   والهندية باللغة العربية حيث جمع أسماء الكتب التي عرفها حتى أواخر القرن           
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حسب مواضيعها وثبت أسماء مؤلفيها مع أعطاء فكرة موجزة بالمؤلف والكتاب وقام بتقسيم             
العلوم ضمن عشرة مقاالت اهتمت باللغات وكتب الشرائع والنحـويين واإلخبـار واآلداب             
والسير واألنساب وفنون الشعر وفنون الكالم والفقه والفقهاء والمحـدثين وفنـون األسـماء              

  .خرافات والسحر والشعوذة والمذاهب والكيميائيينوال

صنف العلوم بما ال يختلف عن التصنيف المعروف لدى أرسطو           )م٩٨٦\ ٨٠١( الكندي   -٢
  . وقسم العلوم إلى دينية وفلسفية وعلوم إنسانية

وهو غير عالم الجبر ويعتبر أقدم من كتب دائـرة          ) القرن العاشر الميالدي  ( الخوارزمي   -٣
  .ماه مفاتيح العلوم وقسم العلوم إلى علوم الشريعة وعلوم الفلسفة معارف وس

ويسمى المعلم الثاني بعد أرسطو المعلم األول حيث قام بجمـع           ) م  ٩٥٨\٨٥٠(الفارابي  -٤
مكتبة أرسطو ثم قام بشرحها وقسم العلوم إلى ستة أقسام علوم اللسان واللغة والمنطق وعلوم             

  .لعلوم الدينية الرياضيات والعلوم الطبيعية وا

المنطـق والعلـوم الطبيعيـة      (قسم العلوم إلى قسمين النظرية      ) م١٠٣٧\٩٨٠( ابن سينا    -٥
  ).األخالق وتدبير المنزل وتدبير المدينة والعلوم الشرعية(والعملي ) والرياضيات

قسم العلوم إلى العلوم النقلية وهي علم التفسير والقـراءات          ) م١٤٠٦\١٢٣٢(ابن خلدون   -٦
الحديث وعلم الفقه وعلم الكالم وعلم التصوف العربي والعلوم الطبيعية إلـى أربعـة              وعلم  

  ).٦)(ما وراء الطبيعة(أقسام وهي المنطق وعلم الطبيعي والعلم اإللهي وعلم الميتافيزيقية 

  )٧(الفهارس والمفهرسين المواصلة 

 والعشرين  يعد الموصلين أكثر من اهتم بالفهرسة وذلك  خالل القر ن التاسع عشر            
وسبب ذلك كثرة المكتبات في المدينة   وتشهد لهم  بذلك المؤلفات العديد في هـذه الميـدان                   

  . والتي اجزم باني لم أغطي كل ما ألف في هذا المجال 

م بإعداد فهـرس لمكتبـة المدرسـة        ١٩١٤ قام متولي الوقف إسماعيل بك ألجليلي سنة         -١
  .ألحسنية  الواقعة بمحلة الرابعية

ام الشيخ حسن الحبار بإعداد فهرس بمخطوطات مكتبة مدرسة يحيى باشا ألجليلي ثـم               ق -٢
  .مخطوط٤٦٠قام المرحوم الدكتور محمود ألجليلي بإعداد فهرس لنفس المكتبة التي بلغت 

  .هناك فهرس بمخطوطات مكتبة مدرسة زكر  ال يعرف من قام بإعداده -٣

 م اعد فهرس بمخطوطات دير الربـان        ١٩٠٦ المطران العراقي ادي شير الصادر سنة        -٤
  .هرمز في القوش باللغة  الفرنسية

م اعـد أيـضا فهـرس       ١٩٢٩المستشرق الفرنسي األب فوستي الدومنكي الصادر سنة        -٥
  .بمخطوطات دير الربان هرمز في القوش باللغة  الفرنسية

 الموصـل    الدكتور داؤد ألجلبي يعد أول المفهرسين المواصلة  ويعد كتاب مخطوطـات            -٦
م من أهم مراجع المخطوطات بالموصل واعتمـد فيـه علـى نظـام              ١٩٢٨المطبوع سنة   

  .التصنيف حسب المواضيع من الفقه واللغة والتاريخ واألدب 
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 كور كيس عواد صاحب معجم المؤلفين العراقيين بثالثة أجزاء ويعد أهـم المفهرسـين               -٧
 مخطوطات مكتبة أوقاف بغـداد      العراقيين و العرب في العصر الحديث كذلك كتب وصنف        

 م  ١٩٤٦سـنة   )أقدم مخطوطات في خزانة األوقاف العامة       (ونشره في مجلة سومر بعنوان      
م وفهرس المخطوطات العربية    ١٩٦٦كذلك فهرس مخطوطات خزانة يعقوب سركيس بغداد        

 ١٩٢٦م وكتب جمهـرة المراجـع البغداديـة بغـداد           ١٩٨٤في العالم الصادر في الكويت      
المخطوطات العربية فـي مكتبـة المتحـف العراقـي ببغـداد بـثالث أجـزاء                وكتاب  .م

  .م١٩٨١\١٩٨٠وكتاب مصادر التراث العسكري عند العرب بثالثة أجزاء .١٩٥٩م\١٩٥٨

م ١٩٥٩-١٩٤٥والـصادر سـنة     ١٥-١حكمت توماشي فهرس مجلة سومر للمجلدات       -٨
 والصادر سنة  ٢١-١٦ات  م وفهرس سومر القسم الثاني للمجلد     ١٩٦٠مطبعة الحكومية بغداد    

م  وفهرس مجلة لغة العرب الصادر في بغداد         ١٩٦٨م مطبعة الحكومة بغداد     ١٩٦٥-١٩٦٠
  .م ١٩٧٣

م ١٩٦٣ سعيد الديوه جي وكراسه الموسوم مخطوطات مكتبة سعيد الديوه جي القـاهرة              -٩
  .م١٩٦٧وكراس أخر بعنوان مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل بغداد 

فيصل دبدوب وكراسه الموسوم الدكتور داؤد الجلبي حياته ومخطوطات خزانته الدكتور -١٠
  .م طبع بمطابع الشركة المصرية للطباعة والنشر١٩٦٧الصادر عام 

  . م١٩٧١عصام محمد محمود مطبوعات الموصل الصادر في الموصل سنة -١١

ربية اإلسـالمية    الدكتور عماد عبد السالم رؤوف الذي كتب اآلثار الخطية في دار الت            -١٢
م وكتاب اآلثار الخطية فـي المكتبـة        ١٩٧٧ببغداد المنشور في مجلة المورد في عددين سنة       

  .م بخمسة أجزاء ١٩٨٠\١٩٧٤القادرية ببغداد بين عامي  

فؤاد قزانجي و كور كيس عواد في كتابهما مراجع الكتب والمكتبات في العراق الصادر -١٣
  .م ١٩٧٥في بغداد سنة 

  .م١٩٧٦براهيم في كتابها كشاف الجرائد والمجالت العراقية بغداد زاهدة إ-١٤

 سالم عبد الرزاق الطائي الذي قام بكتابة فهرس مخطوطات مكتبة األوقـاف العامـة               -١٥
 م والطبعة الثانيـة     ١٩٧٩-١٩٧٤بالموصل بتسعة أجزاء صدر بطبعتين األولى بين عامي         

الموصلية التي تكونت منهـا مكتبـة       م حيث انه فهرس للمكتبات      ١٩٨٣-١٩٨٢بين عامي   
األوقاف بالموصل واستخدم الفهرسة الموضوعية ذات الطبيعة المرجعية مبتدأ بعلوم الـدين            

  ....  .فاآلداب واللغة والتاريخ 

سهيل قاشا مخطوطات مكتبة كنيسة قرقوش مستل من كتـاب فهـارس المخطوطـات              -١٦
  . بغدادم طبع بمطبعة التايمس١٩٧٧السريانية في العراق 

م  صنف كتابه كـذلك بطريقـة   ١٩٨٣ عبد اهللا أمين أغا متحف الموصل الصادر سنة  -١٧
  .موضوعية
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عبد الجبار محمد جرجيس وكتابه دليل المكتبة العامة المركزية في الموصـل مطبعـة              -١٨
  .م١٩٨٠الجمهور الموصل 

ـ      .األب بطرس حداد واألب د    -١٩ ي خزانـة   جاك إسحاق المخطوطات السريانية والعربية ف
  م١٩٨٨الرهبانية الكلدانيه ببغداد مطابع المجمع العلمي العراقي 

م العـدد   ٢٠٠٢-١٩٧٣هالل هرمز كبارا ورند عادل حبابه فهارس بـين النهـريين            -٢٠
  .م بمجلة بين النهرين ٢٠٠٣الصادر عام ١٢٤

 عمر الطالب الكّتاب والمؤلفين في الموصل في القـرن العـشرين مركـز دراسـات                -٢١
  .م ٢٠٠٥صل  سنة المو

م الـى العـدد     ١٩٧١سـنة   ١أكرم محمود فتحي كشاف مجلة آداب الرافدين من العدد          -٢٢
  م ٢٠٠٧م والصادر سنة ٢٠٠٥لسنة ٤٢

أعدت المكتبة المركزية في جامعة الموصل عددا مـن الفهـارس وبـصورة خاصـة               -٢٣
  .لالطاريح الجامعية اطلعت على بعضها

  .رس  الموصل في االطاريح الجامعيةائي باالشتراك  فهكتب األستاذ الدكتور ذنون الط-٢٤

كتاب قراءة في كتاب بيبليوغرافيا الموصل في الدوريات العراقية لألستاذ الدكتور ذنون            -٢٥
  الطائي والدكتورة أزهار هاشم شيت والسيد صباح حسين والذي سأتناوله فيما يلي

لى الكتب التي تحتويهـا المكتبـة        تكون مكتوبة في مجلدات تشمل ع      :أنواع الفهرسة قديما  
يرجع أليها المطالع من اجل معرفة محتوياتها أو إن تكون أسماء الكتب والمؤلفين مكتوبـة               

  .على الئحة معلقة على مدخل كل قسم من أقسام المكتبة 

بنـشر خطتـه    ) ملفل ديوي (م قام المصنف العالمي     ١٨٧٦ في سنة    :أنواع الفهرسة حديثا  
نيفات في العصر الحديث وقسم العلوم إلى عشرة أقسام كما هو مشهور            المتضمنة أقدم التص  

وكذلك يوجد في المكتبات نظام التصنيف وفق اسم المؤلف أو موضوع الكتاب أو عنـوان               .
الكتاب أو كليهما من خالل بطاقات الفهرسة في المكتبات سواء أعدت بـشكل بطاقـات أو                

يف باألبجديـة الن الغالبيـة العظمـى مـن          بشكل قوائم هنا تظهر عالقة الفهرسة والتصن      
وكذلك توجد الفهارس الملحقة بالكتاب التي تعمل       )   ياء \ألف(التصانيف تعتمد على األبجدية     

على تسهيل عمل القارئ عند بحثه عن معلومة معينة كفهارس  أسماء العلم وفهارس المكان               
ة إلى الفهرس العـام بعنـاوين       إضاف...وفهارس اآليات القرآنية وفهارس االحاديث النبوية         

  .المواضيع 

 يقسم المفهرسين العالميون في الوقت الحاضر الفهارس إلى ثـالث أقـسام             :الفهرسة اليوم 
رئيسية تلك التي تذكر المنشورات دون تميز في الموضوع واللغة وسمة عمومية أو عالمية              

 باللغة واحدة أو تظهر     تلك التي تذكر المنشورات دون تميز في الموضوع سوى أنها مكتوبة          
على ارض امة واحدة وتدعى عمومية أو وطنية والفهارس المتخصصة وهي تلك التـي ال               

  تذكر سوى الكتب أو المطبوعات التي تتحدث عن موضوع واحد 
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غالبا ما تكون الفائدة من الفهارس تقديم معطيات إحصائية تتعلق بالنشاط الطباعي لمجموعة             
جع رسميا لإلنتاج الوطني وتقدم بالتالي هذه الفهـارس المعلومـات           بلدان وبالتالي تصبح مر   

 ).٨(حول النشاط الثقافي في كل فرع من فروع المعرفة 

  قراءة في كتاب ببيليوغرافيا الموصل في الدوريات العراقية

لألستاذ الدكتور ذنون يونس الطائي والدكتورة أزهار هاشم شيت والسيد صباح حسين 
  م٢٠٠٦راسات الموصل عام الصادر عن مركز د

لقد كتب عن الموصل الكثير من المقاالت والدراسـات والبحـوث فـي مختلـف               
التخصصات المعرفية اإلنسانية األكاديمية والثقافية واألدبية واللغوية وغيرها وبرهنت تلـك           
المقاالت والبحوث أهمية الموصل بمختلف الحقب الزمنية على صـعيد اإلبـداع والتطـور              

يث بزغت فيها شخصيات حازت على الريادة فـي تخصـصاتها وقـدمت تلـك               والنمو ح 
  ..الشخصيات خدماتها في مجال الفكر والثقافة والفنون 

وتعد الموصل ميدان خصب للبحث العلمي بالنظر لعمقها التاريخي وأهميتها الحضارية                
  .ية والعلميةلوم والميادين المعرفوفعاليتها في مختلف الحقب الزمنية وفي جميع الع

وث ومقاالت في الـدوريات     عدم وجود طبوغرافيا تجمع ما كتب عن الموصل من بح              
  . العراقية

يأتي هذا الكتاب تحت قسم البيبليوغرافيا المتخصصة فـالمؤلفون فـي هـذا الكتـاب                    
اختصاصيون في حقل علمي معين وهو التاريخ  ومفهرسين في نفس الوقت تقنيـا ويـأتي                

زارة األبحاث وكثرة الكتابات وبالتالي هذا البيبليوغرافيا تأتي في خدمة أهداف مركز  نتيجة غ
  .دراسات الموصل ويأتي لتوفير المعلومة للباحثين في المركز وخارجه 

 م وكان هـذا     ٢٠٠٦صدر كتاب بيبليوغرافيا الموصل في الدوريات العراقية في سنة               
نون يونس الطائي والدكتورة أزهار هاشم شيت والـسيد         الكتاب من أعداد األستاذ الدكتور ذ     

صباح حسين يعد هذا الكتاب جهد متميز يخدم الباحثين الذي يبحثون في موضوع الموصـل            
ويأتي أكماال لجهود موصلية متواصلة في العصر الحديث لتوثيق وفهرسة وتميـز بكونـه              

  .ت العراقية أالول في موضوع توثيق البحوث والمقاالت المنشورة في المجال

جاء تنفيذ الكتاب على شكل ببلوغرافيا تضم اسم الباحث وعنوان البحث او     :تناول الموضوع 
المقاالت وعدد المجالت وسنة إصدارها ورتبت المجالت حسب الحروف األبجدية وحصرت           

م باستثناء مجلة دراسات موصلية ومجلة موصليات التي أضفيت         ٢٠٠٤المجالت حتى سنة    
تعريف بما كتب عـن  :وكان هدف المشروع .م إثناء طبع المشروع العلمي    ٢٠٠٥إليها سنة   

الموصل من دراسات أو بحوث أو مقاالت عنها ومجالت الفترات التاريخية المختلفة ابتـداء             
من التاريخ القديم ثم اإلسالمي ثم الحديث والمعاصر وإعانة الباحثين والدارسين المهتمـين             

وين الموضوعات والدراسات التي كتبت عن الموصـل فـي          بدراسة الموصل وناشري عنا   
مختلف الميادين والسنوات وعلى اختالف الدوريات والمجالت ولتكون بمثابة مفاتيح علميـة            
للدارسين في اختصاصات المتنوعة وباألخص العلوم اإلنسانية وهذا بحد ذاته هو احد أهداف             
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ل على المعلومات عـن الموصـل       مركز دراسات الموصل الذي يسعى دوما لتيسير الحصو       
  على امتداد تاريخها الطويل وفي الحقول المعرفية والعلوم اإلنسانية 

م وواجهته صعوبات في االطالع علـى الـدوريات         ٢٠٠٤\٢٠٠٣امتد العمل بين أعوام        
م  حيث ٢٠٠٣العراقية التي تضمها المكتبات الرسمية في الموصل وبخاصة بعد أحداث عام            

   .من الدوريات في مختلف المكتبات داخل الجامعة وفي المدينةفقدت العديد 

تم حصر المجاالت األكاديمية والثقافية والعامة المتاحـة وجـرد األعـداد             :منهجية العمل 
وفرزت كل الموضوعات والبحوث والدراسات التي تتعلق بالموصل في المجالت المختلفـة            

لمجالت والدوريات ولذلك  تناول هذا الكتاب       على الرغم من عدم توفر األعداد الكاملة لكل ا        
  .مجلة ٦٣

  صفحة والمجالت التي تناولها هي ٢٢٦يقع الكتاب 

  عنوان المجلة  ت  عنوان المجلة  ت

  مجلة العراقية للعلوم البيطرية   ٣٣  مجلة أبحاث كلية المعلمين  ١

  ية مجلة  العراقية للعلوم الزراع  ٣٤ مجلة أحياء التراث العربي اإلسالمي   ٢

  مجلة العلوم التربوية والنفسية   ٣٥  مجلة آداب البصرة   ٣

  مجلة علوم الرافدين   ٣٦  مجلة آداب الرافدين   ٤

  مجلة القادسية   ٣٧  مجلة األديب المعاصر   ٥

  مجلة قاال سورث الصوت السرياني   ٣٨  مجلة آداب المستنصرية  ٦

  مجلة  الكاتب السرياني   ٣٩  مجلة األستاذ  ٧

  مجلة كلية اآلداب   ٤٠  فاق عربية مجلة أ  ٨

  مجلة كلية التربية   ٤١  مجلة األقالم   ٩

  مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم   ٤٢  مجلة الرواق   ١٠

  مجلة  كلية المعلمين  ٤٣  مجلة أوراق موصلية   ١١

  مجلة لسان المشرق   ٤٤  مجلة بين النهرين   ١٢

   مجلة لغة العرب  ٤٥  مجلة التراث الشعبي   ١٣

  مجلة المؤرخ العربي   ٤٦  مجلة  التربية اإلسالمية   ١٤

  مجلة المجمع العلمي العراقي   ٤٧  مجلة  التربية والعلم   ١٥

  مجلة المرأة   ٤٨  مجلة تنمية الرافدين   ١٦
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  مجلة المشرق   ٤٩  مجلة الثقافة   ١٧

  مجلة المعرفة   ٥٠  مجلة الجامعة   ١٨

  جديد مجلة المعلم ال  ٥١  مجلة الجزيرة   ١٩

  مجلة  موسوعة الموصل الحضارية   ٥٢  مجلة  الجمعية الجغرافية العراقية   ٢٠

  مجلة الموصل التراثية    ٥٣  مجلة الجمعية الجيولوجية العراقية   ٢١

  مجلة موصليات   ٥٤  مجلة  الخليج العربي   ٢٢

  مجلة النبراس   ٥٥  مجلة دراسات تركية   ٢٣

  مجلة النجم   ٥٦  ر مجلة دراسات في التاريخ واآلثا  ٢٤

  مجلة النور   ٥٧  مجلة دراسات لألجيال   ٢٥

  مجلة نون   ٥٨  مجلة دورة مجمع اللغة العربية   ٢٦

  مجلة هندسة الرافدين   ٥٩  مجلة الرابطة   ٢٧

  مجلة الرافدين للعلوم والرياضيات   ٢٨

  مجلة زراعة الرافدين   ٢٩

  مجلة  سومر   ٣٠

  مجلة طب الموصل   ٣١

  طليعة األدبية مجلة ال  ٣٢

أرجو في الختام إن أكون قد أوفيت الموضوع حقه  وفي النهاية أقـول  أن البـاب                  
مفتوح أمام أدباء الموصل وكتّابها لإلضافة على هذا اإلرث الكبير حتى تعود  الموصـل  و               

  .نينوى لتكون األولى في هذا المجال كما كانت دائما والحمد هللا رب العالمين

  الهامش

  .٥٦٣، بيروت، الطبعة الثامنة، منجد الطالب،  أفرام البستاني فؤاد-١

،  منـشورات عويـدات   ، الطبعة األولى ، ترجمة بهيج شعبان  ، البيبليوغرافيا، نويل مالكليس -لويز-٢
  .١٩م ص، ١٩٧٤، بيروت

، بغـداد ، الطبعـة األولـى   ، من تاريخ المكتبات في البلدان العربية     ،خيال محمد مهدي الجوهري     . د
  .١٢٤-١٢٣ص، م٢٠١١

،  للهجـرة  ١٠٠٠خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سـنة            ، كوكيس عواد -٣
  .٦٨ -٤٨ص،م ١٩٨٦، بيروت، دار الرائد العربي، الطبعة الثانية

  .١٨٦-١٨٥ص،م ١٩٨٢،طرابلس ،الطبعة االولى ، مدخل لعلم الفهرسة،  عبد اهللا الشريف-٤
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  .٨ص،مصدر سابق ،يبليوغرافيا الب،نويل مالكليس - لويز-٥

  .١٢٧-١٢٤ص. مصدر سابق ،من تاريخ ،خيال محمد مهدي الجوهري . د-٦

مقال  منشور  في مجلة موصليات      ، المعجميون والمفهرسين المواصلة  ،  األستاذ عبد اهللا أمين أغا     -٧
ـ   ،٣٧العـدد  ،مجلة ثقافية فصلية تصدر عن مركز دراسات الموصل في جامعة الموصل           نة آذار س

  .م٢٠١٢

  .أضفت عدد من الفهارس التي وجدت ذكرها الى الفهارس التي وردت في المقال:مالحظة 

  .مصدر سابق،البيبليوغرافيا ،نويل مالكليس - لويز-٨

  .مصدر سابق ،من تاريخ ،خيال محمد مهدي الجوهري .د    

كز دراسات  الموصـل     مر،الطبعة األولى     ،المكتبات الموصلية العامة      ،األستاذ قصي آل فرج        
  .م راجع الفصل التمهيدي٢٠٠٤،جامعة الموصل 

، األستاذ الدكتور ذنون يونس الطائي والدكتورة أزهار هاشـم شـيت والـسيد صـباح حـسين                   
  .م٢٠٠٦عام  ،الصادر عن مركز دراسات الموصل، ببيليوغرافيا الموصل في الدوريات العراقية
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