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ملخ�ص بحث

 وكتب املذكرات مصدرا من مصادر التاريخ الي،تعد الكتابة عن الشخصيات فن من فنون التدوين التارخيي

ويف كل بلد اعالم ورجال حفروا يف ذاكره، بلد ملا حتتويه من معلومات مهمة تعرب عن حقيقه زمنيه لكاتب املذكرات
 فالبد من االقتداء هبم واالستفاده من جتارهبم وتوظيفها يف حياتنا اليومية هذا من جانب واطالع،التاريخ جمدا هلم

. ابناء هذا اجليل عليها من جانب اخر

والشيخ جالل احلنفي احد اولئك األعالم امللقب باملوسوعة الطالعه ومعرفته بالكثري من العلوم واملعارف

الرتمجة ) وغريها من املعارف وله من، أصول الدين، الفقه، األدب،اللغة،  الرتاث الشعبي،املختلفة منها (التاريخ

قدم دراسات، فهو كاتب مقال وصحفي متمرس وشاعر مقتدر، املواقف املتنوعه يف اجلوانب الثقافية يف العراق
فالف معاجم يف فصيح اللغه العربيه وعاميتها مع تتبع اصول الكلامت، اجتامعيه متنوعة مستندا عىل اخلربة واملشاهدة

والف يف االمثال والقصص الشعبية ويف االحلان واالنغام واملقامات العراقيه وخبري يف القراءات كام الف كتب هتتم
و ساهم يف تاسيس الكثري من اجلمعيات االسالميه اخلرييه وساهم يف وضع احللول، بلصناعات واحلرف الشعبيه

 ويف البحث الكثري من املعلومات عن هذه الشخصيه واالجابه عن الكثري من التساؤالت0 للمشكالت االجتامعيه
Summary of research (Sheikh Jalal Jalal Hanafi Sirte and stir the intellectual
efforts in the details of heritage Baghdadi (1914 – 2006)

The writing of the characters is an art of historical blogging, and the memoirs are a
source of history for any country because of the important information that reflects the
real time of the author of the memoirs, and in each country flags and men dug in the
memory of history glory to them, it is necessary to follow them and take advantage of
their experiences and employment In our daily lives and by informing the sons of this
generation of them on the other
Sheikh Jalal al-Hanafi is one of those scientists known for his knowledge and
knowledge of many different sciences and knowledge (history, folklore, language, literature, jurisprudence, fundamentals of religion, translation) and other knowledge and
his diverse positions in the cultural aspects of Iraq. He is a talented and experienced
poet. He has presented various social studies based on experience and observation.
He has compiled dictionaries in the Arabic language and its generality, while tracing
the fundamentals of words and phrases in the proverbs, folk tales, tunes, melodies and
makamat of Iraq. And contributed to the establishment of many Islamic charitable
societies and contributed to the development of solutions to social problems and in the
search for a lot of information about this personality and answer many questionsAxim
estorerum harum aut assi
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املقدمه
تعد الكتابه عن الشخصيات فن ليس باجلديد

وكان يسمى علم الرجال ،ودراسه الشخصيات

التارخييه حلقه اساسيه يف سلسله اجلهود املبذوله يف
كتابه التاريخ اخلاص با لعراق املعارص فاصبح من
الرضوري مواصله الكتابه عن الشخصيات التي

سامهت بشكل فعال يف تاريخ العراق وهلا بصامت
واضحه يف مسريه االحداث التارخييه والثقافيه

واالدبيه ،فضال عن ان كتب املذكرات مصدرا مهام
من مصادر كتابه التاريخ الي بلد ملا حتتويه من

معلومات مهمه وان كان اغلبها شخصيه االاهنا تعرب

عن حقيقه زمنيه لكاتب املذكرات وراوهيا ووصف
حلال البالد.

بدات الكتابه عن السري الذاتيه جتد مكانا متميزا

وبارز يف املجتمع احلديث وصار بالمكان اعتبار

هذا النوع من الكتابه جنسا ادبيا مستقال ومشاركا

يف النسيج الثقايف احلديث الي بلد فمره اعتبارها
مذكرات وكتب تاريخ او رسد لقصه او روايه
ويمكن اعتبارها مزيج مابني تاريخ البلد وصاحب

السريه الهنا مراة تقدم صاحبها ،ولكل بلد اعالم
ورجال حفروا يف ذاكره التاريخ جمدا هلم ،واملوروث

االسالمي غني باالامثله لشخصيات يقتدى هبا ملا
متتلكه من ادبيات يف الرتبيه االرسيه والتي الغنى

عنها يف ظل املتغريات املتسارعه التي يشهدها العامل
اليوم والتي نلمس تاثريها عاى الكثري من القيم
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البحوث املحكمة
االخالقيه التي نشانا عليها فالبد من العوده اىل
النبع الصايف امليل بلقيم االخالقيه والرتبويه يف تربيه
االبناء وتنظيم عالقاهتم مع بعضهم ومع املجتمع
،وبام ان التاريخ صنيعه الرجال والشعوب واالمم
وهوعنوان حضارهتا فسعيت االهتامم بالكتابه عن

الشخصيات وعىل ضوء ماتقدم كان سببا ودافعا قويا

للكتابه عن شخصيه شغلت نفسها وجل وقتها يف
ازاحه الغموض عن الكثري من جوانب احلياة العراقيه
من خالل التوثيق اليومي لالحداث اليوميه صغريها
وكبريها اال هو الشيخ املوسوعه جالل احلنفي .

مشكله البحث :الكثري من الشخصيات العراقيه

مل يكتب عنها بدراسات اكاديميه متخصصه

هدف البحث :هيدف البحث اىل ابراز شخصيه

الشيخ جالل احلنفي كمثال يقتدى به لالجيال احلديثه
امهيه البحث:تسليط الضوء عىل جتارب الشيخ

احلنفي وامكانيه توظيفها بلوقت احلارض

منهجيه البحث :استخدم الباحث املنهج

الوصفي يف عرض املادة التارخييه ملوضوع الدراسه

هيكليه البحث :توزعت الدراسه عىل مقدمه

ومبحثني ركزنا يف االول عن السريه الذاتيه وبناء

الشخصيه ويف الثاين ذكرنا اثار احلنفي واسهاماته يف
الثقافه والرتاث واختتم البحث باهم النتائج

أ.م.د .طارق زيدان خلف

املبحث االول
�سريته

البغدادي يف بداية القرن العرشينفأنه بعد والدة جالل

احلنفي بمدة قصرية وضع رأسه يف فوهة (الطوب)

ولد الشيخ جالل حميي الدين بن عبد الفتاح بن

الذي كان يستخدم مـدفـعـا ً لألفطار متاشيا ً مع

من جانب الرصافة .وأختلفت املصادر يف حتديد

الوالدة يف فوهة مدفع األفطار سيجعله يف املستقبل

مصطفى بن حممود احلنفي ببغداد يف حملة البارودية
سنة والدته احلقيقية فمنهم من ذهب إىل أن والدته

كـانـت عـام (  ،) 1912ومـــنهم من قال أنه ولد

عام (  ،)1915اال أن نجله قد أكد بأن والده من
مواليد عـــام (  )1914والـتـاريــخ األخــيــر،

كـمـا يــبـدو ،هو األقـرب إلــى الـــدقــة.

يــنتمي الــحنفي إلــى عشــرية (زبيد) فـي
مـدينة الـكـوت ،ولـقـب باحلـنفي نـسبة إلـى
جـده الـثـالـث (مـحـمـود) الـذي كـان الـنـاس
يـنـادونه آنذاك باملال حممود احلنفي (.)1

نشأ احلنفي يف أرسة عراقية بغدادية ،متواضعة

صغرية مكونة من والده ووالدته وشقيقته (فتحية)
وكان والده حميي الدين يمتهن مهنة احلالقة آنذاك .يف

حني أكد آخرون أن والده عمل طباخا ً ضمن احلاشية
التي خدمت أرسة امللك فيصل األول ملك العراق (.)2

وجريا ً مع العادات والتقاليد التي سادت املجتمع

((( باقر أمني الورد ،أعالم العراق احلديث :قاموس تراجم
 ،1969 – 1869ج 1بغداد ،1978 ،ص. 211

معتقدات األهايل بأن وضع رأس الطفل حديث
حمبا ً لوطنه خملصا ً له وشجاعا ً وقد ال يكون ذلك
االعتقاد بالرضورة حقيقة لكن هذا ما اعتقدته العامة

وأمنت به .
()3

ترعرع احلنفيفي حملة البارودية املتواضعة التي

أتصفت بيوهتا بالبساطة والناس فيها يعيشون حياة
إجتامعية هادئة بعيدة عن التعقيد .وأنترشت بـينهم

روح الـمحبة والـتسامح والتزاور واملساعدة والنخوة

مما أنعكس ذلك اجيابيا ً عىل سلوكه يف مرحلتي
الشباب والشيخوخه

()4

سيقت ذلك دراسنه يف جمالس املاليل ،ومن ثم

دخل الدراسه االبتدائيه وخترج منها و بسبب عدم
وجود ملتوسطة أو أعدادية دينية بحيث كان طالب
األبتدائية عند خترجه يرحل إىل كلية األمام األعظم

وكانت هذه الكلية بمثابة املتوسطة واألعداديةالدينية.
وقـد إبتدأ الدراسة فيها يف شهر ترشين الثاين من عام

( ،)1930وكان الزي الرسمي لطالب الكلية (اجلبة
والعاممة) والدراسه فيها تنقسم عىل قسمني صباحي

((( انوار نارص حسن ،جالل الدين احلنفي وارائه الثقافية يف

((( مقابلة شخصية اجراها الباحث مع ولده واعيه جالل احلنفي

كلية الرتبية البنات ،2009 ،ص 15؛حممود درويش ،الدليل

الثورة ( ،بغداد ) ،العدد  / 30 / 6045حزيران . 1986 /

املجتمع العراقي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد،

العراقي الرسمي معجم األعالم ،بغداد ،1936 ،ص. 872

بتاريخ  2017/3/2يف داره الواقعة بغداد حي تونس ؛جريدة

((( جريدة الثورة ،العدد  / 30 ،6045حزيران 1986 /
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ومسائي وكان احلنفي طالبا ً يف الدوام الصباحي
وللطالب آنذاك راتب شهري قدره ثامين روبيات
والدراسة فيها مخس سنوات (.)1

البحوث املحكمة
يف عام (  )1935فصل احلنفي من دار العلوم

الدينية والعربية وهو يف الصف اخلامس االبتدائي
بدعوى أشتغاله يف السياسة – وهو بعيد عنها  -عىل

وضع احلنفي عىل رأسه منذ الصبا السدارة

خلفية إصداره ملجلة (مجعية الناشئة األسالمية) التي

وظهرت السدارة يف العراق وهو يف الصف الرابع

الفتح عثامن) وكان جالل احلنفي رئيس حتريرها .وهي

البغدادية املصنوعة من (اجلبن) واللباد الصويف .
االبتدائي ووضعها عىل رأسه وهو يف الصف اخلامس

ابتدائي وكانت من نوع اللباد الصويف العراقي( .)2ويف
أحدى املناسبات أراد احلاج نعامن األعظمي ،مدير

كلية األمام األعظم متزيق سدارة احلنفي لعناده ولعدم
إستجابته ألوامر األعظمي يف ارتدائه العاممة أيام

كان يف الصف االول مـــن الــكلية  .إال أنه خضع
فيام بعد لتعليامت الكلية( .)3ويف أثناء دراسته يف كلية
األمام األعظم كان للحنفي مشاركات أدبية وخطابية
وكان احلاج نعامن األعظمي مدير الكلية من املتابعني

واملشجعني له ملا وجدّ فيه من قابليات أدبية ومهارات
خطابية ،هذا وقد حتول أسم هذه الكلية بعد سنتني

من الدراسه فيها عام  1932إىل (دار العلوم الدينية
والعربية) وبقي مقرها يف األعظمية بجوار جامع

األمام األعظم أيب حنيفة النعامن (. )4

((( جالل حمي الدين ،املذكرات ،خمطوطة وهي حمفوضة لدى

ولده واعيه يف داره يف حي تونس بغداد املقابلة الثانية بتاريخ

 2017/4/5ص. 3

((( جريدة الزمان ( ،بغداد) ،العدد  / 6 ،2345آذار . 2006 /

((( جريدة األحتاد ،بغداد ،العدد  / 11 ،300كانون الثاين /
. 2000

((( جريدة العرب ( ،بغداد ) / 18 ،آب . 1964 /
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قام بتأسيسها هو ورفاقه ومن أبرزهم الشيخ (أبو
جملة أدبية دينية وتصدر شهريا ً  .اال ان املجلة رصدت

بعض التجاوزات والتزوير احلاصل يف سندات متلك
مدرسة التفيض لبعض األرايض  ...وشككت بذلك

يف نزاهة مدير األوقاف رؤوف الكبييس ومدير مدرسة
التفيض (حسن رضا) لقيامهام بدون وجه حق بضم

جزء من أرايض جـامـع الـعـاقـولـيـة إلـى مـدرسـة
الـتـفـيـض .وبـسـبـب رد فـعـل األوقـاف الـعنيف
إزاء هـذه األهتامات صـدر الـقـرار بفصله من دار

العلوم الدينية والعربية عام1935ملفقني ضده هتمة
االشتغال بالسياسة عىل أثر ذلك قدم احلنفي طلبا

ًإلتمس فيه مقابلة امللك غازي  ...كام قابل رئيس
الوزراء ياسني اهلاشمي ونقل اليهم حقيقة احلادث
واألسباب التي أوجبت فصله وطلب تدخل رئيس

الوزراء ألنصافه  ...وكانت النتيجة أعادته إىل مقاعد
الدراسة بعد أن قدم األعتذار لدائرة األوقاف كام

صدر أمر بمنع األوقاف من متليك اجلزء الذي أرادوه

ملدرسة التفيض .وبعد خترجه عام  1935عني خطيب ًا
وإماما ً ملسجد سوق الصفافري  .وملا أرادت األوقاف

جمددا ً منح التفيض جزءا ً من جامع العاقولية كان
احلنفي حينها وكيال خلطيب جامع املرادية فبادر اىل

أ.م.د .طارق زيدان خلف
تقديم شكوى جـديـدة إلـى رئـيس الوزراء ياسني

ويف سائر الساحات عىل الرغم من أهنا كانت عـادلــة

اال ان شكواه مل جتد هلا أية استجابة .ومع ذلك مل

أعتقده يف شأهنا ويف صددها وفد وصف ذلك شعرا

اهلاشمي حول املوضوع (. )1

يتوقف احلنفي عن رصد األخطاء والتجاوزات فقد
كان قلمه يشّ هر هبؤالء ملا يقومون به من فساد أداري

حتى جاء األمر بفصله هنائيا ً من وظيفته يف املسجد
وأحالته إىل التحقيق ،وكان خصمه آنذاك عبد العزيز
اخلياط أحد املسؤولني عن أدارة مدرسة التفيض .
وقد تدخل مـديـر األوقاف العام (حامد الراوي)

لصالح احلنفي العادته إىل الوظيفة إال أن احلنفي
رفض وبـقي مرصا ً عىل رفضه حتى عـــام ( )1937

حينام صدر األمر بتعيينه جمددا ً إماما ً وخطيبا ً يف جامع
املرادية (. )2

ورغم قبوله بالوظيفة اجلديدة  ...إال أنه بقي عىل

وواضحة ولكني فشلت كل الفشل يف أثبات ما
بقوله

وي���ل ل��ن��ا م���ن أم���ة مفتونة

خاب النبيه هبا وف��از األمح��ق

()3

ويف أواخر عام (  ) 1939سافر إىل القاهرة بغية

الدراسة يف جامعة األزهر ضمن وفد أرسلته األوقاف

لغرض الدراسة وكان من رفاقه يف هذه البعثة الطالبية
حممود الصواف وعبد اهلل الشيخيل.

()4

أنغمر احلنفي خالل احلقبة التي عاشها يف القاهرة

يف حمافلها الثقافية والتقى بعدد من الشخصيات التي
كانت تشكل جمتمع مرص الفقهي أو الثقايف من بينهم
حممد فريد وجدي الباحث واملؤرخ املرصي املعروف

وضعه املعارض وحتديه لألوقاف حينام أقام جمددا ً

وعبد الوهاب خالف والشيخ قارئ القرآن الشهري

غري جهة القبلة إال أن دعواه ردت عىل خلفيه قرار

والشيخ حممد زاهر الكوثري أحد كبار الفقهاء

الدعوى عليها لبنائها جامع احلنان بـالـكرخ عـلـى

القايض «ال يوجد لدى املحكمة حكم الزامي يعينه

عىل إصدار احلكم يف الدعوى املرفوعة» .وقد تأثر
احلنفي عندما ردت دعواه عىل الرغم من صواب
إعرتاضه حتى أنه قال « من األمر العجيب أن أكثر

من قضية عاجلتها يف الصحف والكتب ودوائر الدولة
((( جريدة الدستور ( ،بغداد ) ،العدد  / 9 / 1312آذار /
2008

((( جريدة الثورة ( ،بغداد ) ،العدد  / 26 ،6010مايس /
1986

عبد الفتاح الشعشاعي واألديب أمحد حسن الزيات
املولعني بنرش الكتب الرتاثية والشيخ حممد الشنقيطي
ومجهرة أخرى من الفقهاء واألدباء واملفكرين الذين

أخذ منهم اليشءالكثري وخاض معهم نقاشات فقهية
وتراثية طويلة نرش بعضا ً منها يف صحف القاهرة

كالبالغ اليومية وجملة الكشكول األسبوعية (.)5

إال أن البعثة العلمية التي سافر فيها احلنفي إىل

((( جريدة العراق ،العدد  ،47يوم األثنني  / 5ايلول 2005 /

((( جملة مزامري ،بغداد / 28 ،كانون الثاين  ، 2008 /ص. 26

((( جريدة املدى ( ،بغداد) ،العدد  / 27 ، 1307آب .2008 /
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مرص مل تستمر طـويـال ً حـيـث أمـضـى عاما ً واحدا ً

مذكرات احلنفي يتوضح أن الكرميل توسم يف احلنفي

اجلامعات املرصية أبواهبا بسبب خماطر احلرب العاملية

وتفسرياته ويرى يف ذاكرته عمقا ً ووثوقا ً وهلذا فأنه

وعاد بعده إىل بغداد عام ( )1940بـعـد أن أغـلـقـت
الثانية والتهديدات التي تعرضت هلا األرايض املرصية.
ومع ذلك فأن السنة التي أمضاها يف مرص وأحتكاكه

ببعض رجال الثقافة والفقه واللغة جعلته جيتهد يف
املتابعة والبحث ومتيز يف إجتهاده الن يف ذلك « علة يف

نفسه الطاحمة إىل العلو أكثر فأكثر وعلة أخرى يف عقله
الذي غرزت فيه املعرفة كام لو أهنا يشء متمم خلصاله

الكيانية األخرى»(.)1

إنتفع احلنفي ً كثريا ً من حضوره املنتظم ملجلس

االب انستانس ماري الكرميل عرب األحتكاك والتعرف
عن قرب عىل رواد الفكر العراقي ممن نالوا شهرة يف

زمانه وكانوا يف طليعة الكتاب والفقهاء واألدباء وقد

أسهمت هذه املشاركات يف تنشيط فعالية احلنفي يف
حقول األدب واملعرفة (.)2

مهارات ومواهب فكرية كثرية وكان يثق بأطالعاته

لقبه بـلقـب (الشيخ) وكان احلنفي يعتز بـهـذا اللـقب

كـثـريا ً

()4

ومن الشخصيات األخرى التي كانت هلا بصامت

واضحة وتأثري كبري يف احلنفي ومسريته التعليمية

الشاعر مجيل صدقي الزهاوي ،والسيام يف جمال الشعر

وأوزانه(. )5

املبحث الثاين
�آثــار احلنفي و�إ�سهاماته
الــثــقــافـيــــة والرتاثية:
يلحظ املتتبع لكتابات احلنفي ومؤلفاته احلنفي

تؤدي به إىل األستنتاج إىل أن لكل مولف من مؤلفاته
طريقته اخلاصة به يف التتبع والكتابة والتأليف فمنها ما

إىل جانب حصوله عىل الكثري من املعلومات عن

يعتمد يف البدء عىل «اجلمع كاألمثال واأللفاظ واأليامن

عليها من مكان آخر  .حـيث أطلعه الكرميل عىل

والرتجيح» .ومنها «ما يعتمد عىل النقل ومراجعة

الفلكلور والرتاث واللغة والتي ال يتسنى احلصول
مصادر متعددة ومعلومات مجة منها عىل سبيل املثال
خرائط ملراقد األنبياء يف بغداد املوجودة يف كتب فرنسية

وكتب للرحالة غري املرتمجة

()3

ومن خالل جمريات جملس الكرميل وما جاء يف

واحلرف ثم التنسيق والتخريج والرشح والتأويل
املصادر املوثوق هبا من الكتب» .ومنها «ما يعتمد عىل
أطالق العنان للفكر يف جمال املناقشة والغربلة والعلمية

أما كتبه املـعجمية فأستندت إىل نظام الفهرسة الـدقـيـق

الـسليم» (.)6

((( جريدة الرأي ( ،بغداد ) ،العدد  / 20 ، 108مايس .2001 /

((( جملة الشبكة العراقية ،العدد  / 7 ،12شباط  ،2007 /ص. 9

((( جريدة الزمان  ،العدد  / 20 ،2624شباط . 2007 /

((( جملة الشبكة العراقية ،العدد  / 7 ،12شباط  ،2007 /ص. 9

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 12
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((( محيد املطبعي ،املصدر السابق  ،ص. 42

أ.م.د .طارق زيدان خلف
وفيام يتعلق بالظروف التارخيية والفكرية

إعتمده دفـعـت البعض من رجال الفكر واألدب أن

كانت متشعبة ،فالعوامل التي أستند اليها يف كتاباته

صيدح والدكتور معمر خالد الشابندر وجعفر اخللييل

واألجتامعية التي أستندت اليها جتربته يف الكتابة فقد

الدينية قد تكون توجيهية أو تصحيحية.

يعلقوا عليها ومن بينهم حممد رضا الشبيبي وجورج
والدكتور عبد الرزاق حميي الدين والدكتور صفاء

وأما العوامل التي حتكمت يف كتاباته الفولكلورية

خلويص وحممد فريد وجدي وعبد احلميد العلوجي

عوامل أخرى تتوزع عىل شتى املباحث التي كتبها

أن احلنفي « متضلع يف علمه ،عامل يف أختصاصه ،فنان

فهي عوامل األحصاء والعرض والتوثيق .وهناك
منها التذوق ومنها التعليم ومنها النقد ،وتوخى يف كل
كتاباته قول احلقيقة وال يشء غري احلقيقة واألنصاف يف

احلكم (. )1

أما كتاباته الشعرية فيستند فيها إىل جتربته اخلاصة

فلشعره الوصفي «مرائيه املنظورة ومغرياته الذوقية»،
ولشعره الغزيل أسبابه ومقدماته «التي تتفاعل مع

اللوعات والشوق» ،ولشعره يف الشكوى دواعيه التي

تستوجب ذلك من نحو التعرض للظلم وما اليه وسوء

وقعه عىل نفوس املظلومني»(.)2

أما منهجه يف التأليف تتوزع فيام ينتجه عقله

االبداعي يف وضع املعاجلات واحللول ،لذا ادرك الكتاب

بان احلنفي يقول عن نفسه ال أدري أكان منهجي يف هذا

معروفا ً لدى القراء أو غري معروف .ولكن الظاهر أن

القارئ احلاذق يكتشف ذلك أو بعض ذلك من متابعاته

وأقتناءاته ملا ألفت من قبل وما عساين أؤلف»(.)3

أن سعة املواضيع التي تناوهلا واملنهج الذي

والدكتور صالح جواد طعمة وآخرون اذ أمجعوا عىل
يف حرفته ،ناقد متبحر ،مدرسة يف الفولكلور ،مفرس،
عرويض ،واضع األرشاد ،متفقه يف مسائل الدين» إىل

آخر صفات النقد التي يطلقها عادة كبار الكتاب عىل
البارعني يف جماالت التأليف املختلفة (. )4

وعىل العموم يمكن القول ان منهجه يف التأليف

مل يستقر عىل مبدأ واحد ولكن فيه األعتامد الدائم

عىل البحث امليداين يف أطار األستدالل والوثائقية

واالستنباطية دون أغفال الفوائد املتوخآة من السامع
واملشاهدة واملتابعة واملطالعة لغرض مجع أكرب قدر ممكن

من األلفاظ والرتاكيب اجلميلة وانواع األشتقاقات
واالبدال وتوظيف هذه املساحة املعرفية فيام وضعه من

كتب ودراسات خمتلفة(.)5

ولعل من أبرز خصائص كتاباته األلتزام

باملوضوعية واألمانة العلمية وجتسد ذلك بكل وضوح
يف ذكر مصادره وتعداد مراجعه الـتي أستشارها .دون
أمهال ذكر فضل من مد يد العون واملساعدة له وأشاد

((( جريدة الدستور ( ،بغداد ) ،العدد . 2008 / 3 / 9 ،1312

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 17

((( جريدة املرشق ،العدد  / 13 ، 1012مايس . 2007 /

. 2000 /

((( جريدة الدستور ،العدد  / 9 ،1312آذار . 2008 /

((( جريدة الرأي  (،بغداد )،العدد  ،73السنة الثالثة / 21 ،نيسان

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

373

البحوث املحكمة

الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
بذكر فضائلهم عليه يف حتسني أدائه وتشجيعهم له

ويف عقد مخسينات القرن املايض نرش ديوانه

ففي اللغة العربية واداهبا عالج احلنفي

ويقول فيه «ال يتكلف النظم وال يتصنع الكالم ،يأتيه

كتبه عن اللهجة العامية املحلية البغدادية ...ساهم

ال نبو فيه وال جمافاة وهكذا يكون الشعر املطبوع»(.)2

وصوال ً إىل درجة متقدمة يف جمال الكتابة والتأليف.

موضوعات شتى منها الشعر والعروض وكذلك ما
يف نرش اللغة العربية يف الصني عندما اوفدته احلكومة

العراقية عام 1966م لتدريس اللغة العربية يف معهد
اللغات األجنبية بشنغهاي ومكث هناك ثالث أعوام

وكتب مسودات لقاموس عريب صيني ،أما ما يتعلق

بموضوع الشعر فأنه تعلق يف سن مبكرة وهام يف سرية
عنرتة بن شداد العبيس عىل الرغم ما ورد فيها من

مبالغات تعامل معها بنقد وموضوعيه والتي يكثر فيها
النامذج الشعرية والقصائد ذات املضامني املتعددة.

ويف الصف اخلامس االبتدائي أرشده أستاذ العربية

الشاعر (عبد الستار القره غويل) إىل أوزان الشعر
وبحوره  .فصار يعرف أيا ً منها الطويل وأيا ً منها
البسيط واخلفيف وغري ذلك من أسامء البحور .ويف

هذا السن املبكر بدأ بتجربة نظم الشعر إال أن ذلك

الشعر مل تكتمل منه ملن هو يف سن َه األدوات التعبريية
التي تعد من املواد الرضورية للبناء الشعري ...وكان

(بقايا ديوان) كتب مقدمته الشاعر (خاشع الراوي)

الشعر عفو اخلاطر فيجري عىل مقوله سلسال ً عذبا ً
وقد كتب احلنفي توطئة هلذا الديوان قال فيها «ال

أجد ما يدعو إىل كتابة مقدمة هلذا الديوان الضئيل فكل
ما أريد أن أقوله أن عرشات القصائد واملقاطيع مما قد

نظمت يف فرتات خمتلفة قد فقدت ،وأن ما تضمه هذه
الصفحات من الشعر ليس أال بقايا ديوان  ...وهذا ما

أخرتته ليكون عنوانا ً هلذه الصفحات العجاف» وقد
رأى أن هيدي بقاياه إىل ذلك الذي قال فيه من قصيدة

ضائعة جاء يف مطلعها

لئن تك قد أحسنت يل يف صنيعة

صنعت فقد أهلمتنيها قـصـائـدا

جملجلة أهجو هبا كـل غـادر

لئيم وأحبو باملديح االمـــاجدا

لقد كان قذفا ً انطقتني حـروفه

قصيدا ً به أشدوا القصيد الـشواردا

أث��رت به ما يف ف��ؤادي من أسى

ما يدخل من القصائد الشعرية املتنوعة يف ماده النشيد

وحركت يف النفس الشجون الرواكدا

املساعدة عىل تنمية ملكة التذوق البالغي ملن يمتلك

عىل العدل قد أرسى الذرى والقواعدا

يف املراحل املختلفة من سنوات الدراسة من العوامل
األستعداد الفطري(.)1

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 16
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ترى هل يتوب اهلل عنك وأنـه

()3

وضمن أهتامم احلنفي بالشعر وموضوعاته جاء
((( جريدة الثورة ،العدد  / 19 ،6003مايس . 1986 /
((( جملة الفتح ،العدد  / 12 ،187نيسان . 2003 /

أ.م.د .طارق زيدان خلف
أهتاممه بموضوع العروض واشكالياته ...رغم

مستفعلن « تفعيلة أصيلة وكذلك حال مجيع التفاعيل

اهتاممه بعلم العروض جاء نتيجة تكليفه يف أن حيارض

أما التفاعيل السداسية مثل «مفتعلن» و «مفاعلن»

أن اهتاممه هبذا املوضوع جاء متأخرا ً حيث ذكر أن
يف كلية األم��ام األعظم يف مادة العروض ،ومن
خالل تدريس هذه املادة عالج املشاكل العروضية

التي كانت حمل مالحظة داريس العروض ومدرسيه
فأهتدى إىل وضع دراسة آلت فيام بعد إىل كتاب

ضخم عنوانه (العروض هتذيبه وأع��ادة تدوينه)
وطـبـع يف بغداد عام .1985

السباعية احلروف فأهنا مجيعا ً تفاعيل أصيلة وأساسية،
فتفعيالت بديلة وأضافية ثم جلأ إىل أستعامل الرتقيم
الذي من خالله يكون املقطع الصويت زوجي ًا أو فردي ًا

ثم جعل أستقامة الوزن وأطراد االيقاع وتناسق

التفاعيل مقاييس بنى عليها قواعده يف أعادة تـدوين
العروض وهتذيبه وفـتـح األبواب ملن يريد أن يبدع

فـيه دون أن يـخل به (. )2

وأورد يف مذكراته سبب تأليف هذا الكتاب

وخالصة ما دونه احلنفي يف هذا الكتاب كان

والكليات وتؤلف فيه الكتب املوجزة واملفصلة عىل

املصادر العروضية مابني خمطوط ومطبوع مما عثر

قائال» أن العروض ما يزال يدرس يف املدارس

ذات اهليئة التي وضعها ( اخلليل بن أمحد الفراهيدي)

يف القرن الثاين اهلجري وتابعه عليها املؤلفون والرشاح

العروضيون ،فضال ً عن الكتب التي ألفت فــي
العروض كثرية وكلها تشري إىل ما يف العروض من
تعقيد وأطالة قول وكثرة ألقاب ومصطلحات ولكن
دون املبادرة إىل عالج العلة وأستئصال الشأفة» (. )1

من أجتهاداته الشخصية ووقوفه عىل العرشات من
عليه أو سعى اليه داخل مكتبات العراق وخارجه

 ...وقد أعيد طبع هذا الكتاب بطبعة منقحة وموسعة

عام (  ) 1987حيث أحتوى عىل (  ) 58موضوعا ً
وزعت عىل فصول عدة بواقع  845صفحة  .وهبذا

يعد مرجعا ً مهام ً يف صناعة الشعر(.)3

أما موضوع اللهجة املحلية (البغدادية) فأنه

وتأسيسا ً عىل ذلك وضع احلنفي خطة للعروض

موضوع آخر ولع به احلنفي وتعلق بمتابعة أصوله

كبرية من التعليالت التي ال قيمة هلا يف الواقع ألوزان

حياته حتى أنه قال « لبثت أعمل يف حقله منذ سبعني

ترمي إىل التهذيب وأعادةالتدوين ،فقد ألغى مجهرة
الشعر وتفاعيله ،حيث قسم التفاعيل إىل قسمني منها

ما يعد أصيال ً واآلخر بديال ً وحدد التفاعيل البديلة
بالنسبة لكل تفعيلة أصيلة . .فمثال ً جعل تفعيلة «

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 19

منذ أيام الدراسة األبتدائية وبقي مالزما له طيله

عام ًا»( )4وراح يستفرس عن أصول اللهجة العامية من

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص.20

((( جالل احلنفي ،العروض هتذيبه وأعادة تدوينه ،ص. 16

((( جملة الف باء ،بغداد ،العدد  ،1623السنة الثانية والثالثون،
.1999 / 12 / 3
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أصحاب املعرفة يف هذا املوضوع ويف مقدمتهم األب

والرتكية يف العامية البغدادية والسبب يف ذلك ألن

راح يسأل أصحاب املهن والصناعات وأنصت إىل

من الدهر وكذلك ترك األحتالل الربيطاين يف لغة

(أنستانس ماري الكرميل) املتوىف سنة (  . ) 1947كام
العامة وهم يتحدثون «فحفظ من كالمهم ما حفظ

وعلم من طرائق حتريفهم الكالم ما علم وهكذا كان

نتاج هذه املسرية املعطاة سبع أجزاء من كالم العامة
وقد طبعت منها ثالثة وبقيت أربعة»(.)1

بغداد « عاشت حتت سلطان الفريقني مدة طويلة
البغداديني ما ترك من األلفاظ واملصطلحات الكثرية

ولكن العامي أذ يأخذ لغة قوم فأنه يعمد إىل الترصف

فيها فتكون عىل لسانه غريها عىل لساهنم» (. )4

وأضاف أنه مل يكن يقصد من تأليف هذا

حيث قال «وحني ضعف برصي رصت أحتاج

الكتاب « أن نعلم الناس العامية فأن شيئا ً من هذا

وزراء الدولة ملعاونتي فأمدوين ببعض موظفي وزارة

سينقرض ويزول فيكون وروده يف املعجم نموذجا ً

ملن يأخذ باصبعي ألكامله وراجعت غري واحد من
الثقافة ولكن كان هؤالء يتهربون  ..وحني تتبدل

الوزارة هيربون ويرتكون تقديم اية مساعدة يل»(. )2

ال يمر عىل بالنا ولكننا نرى أن فريقا ً من هذه األلفاظ

للهجة العامية القائمة اليوم يف بغداد  .وأن فريقا ً آخر
سيحرف ويمسخ فيكون أثباته هنا منبه ًا عىل أصول

وأضاف « لقد جاوزت التسعني قمريا ً وصارت

تلك األلفاظ املحرفة واملمسوحة  .وهناك حمالت

يسو امرها رغام عـن اين كدت استوفيها
اللغة مل ّ

عامية كتبت يف عـهـدنـا فـأذا مـر عـلـيـهـا حـيـن

قواي ترتاجع إىل الوراء وهناك عدة حروف من هذه
بجذاذات حمفوظة ولكن ال بد أن يكون من يعينني

عىل حتريكها وامتام معانيها من أحد وال احد يف

الساحة والعجيب اين يف جامع اخللفاء ال احد يل

يف منطقة من مثقف البتة الستعني به أو هبا وسوف
أنتقل إىل جوار ريب وعيني ترمق هذه اجلذاذات التي

ستهلك هبالكي واالمر يومئذ هلل . )3(»..

كام مل يفته أن يشري إىل كثرة األلفاظ الفارسية

((( جريدة العراق ،العدد  19 59أيلول . 2005

وأقاصيص وأمثال وكنايات ومصطلحات شعرية
مـن الـدهـر فـلـن نـجـد مـن يـفهـمـهـا من أبناء

األجيال الـقادمة» (. )5

أعلن احلنفي عن مرارة ويأس بالغني لعدم

األهتامم واألكرتاث هبذا املوضوع قائ ً
ال «أن بغداد
مدينة موجودة وذات سكان من شتى األنحاء فلغتها

قائمة شائعة ولكن أحدا ً مل يكلف نفسه تأليف معجم
هلا يبني جماالت تكوين الفاظها وحتريفها وتصحيفها
وما فيها من كتابات وأمثال والفاظ اطفال فكأن ذلك

((( عبد اللطيف ثنيان ،صفحات من قاموس العوام يف دار

((( جريدة العراق ،العدد  / 19 ،59أيلول . 2005 /

((( جريدة العراق ،العدد  / 19 ،59أيلول . 2005 /

فولكلوري ،ج ،1بغداد ،1978 ،ص. 6

السالم ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ،2001 ،ص. 299
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((( جالل احلنفي ،معجم اللغة العامية البغدادية معجم هلجي

أ.م.د .طارق زيدان خلف
مل يكن يعني احدا من الناس عىل أن كثريا ً من الفاظها

وقد بدأ إهتاممه بالفلكلور يف سن مبكرة حيث

ولكن كام قلنا مل يفطن فاطن إىل تسجيل ذلك ..

قد أطلع عىل الكتب املؤلفة يف ذلك.وكانت طريقة

ومفرداهتا قد تبدل وزال وانقرض وتناساه الناس
لقد عاش العجم فيها حكاما ً ومتولني حقبة دون أن

يعمد احد منهم إىل تسجيل ما دخل عليها من الكالم
والتسميات واأللقاب وعاش االتراك فيها دهرا ً دون

أن يقول قائل ماذا كانت الناس تتكلم ،وحدث فيها

الطاعون والفيضان وكل ذاك كـــان جــديــرا ً أن
يــحمل ذو قـلـم قـلـمـه لـيـقـول كـيـف كـان

اهلالكون يعيشون وكيف كانت لغتهم»(. )1

عني يف وقت مبكر بتدوين األمثال البغدادية ومل يكن
مجعه األمثال تعتمد عىل ما يسمعه من أفواه الناس.
ومن طريف ما يذكر يف هذا املجال أنه كان يطلب من

معارفه ومن جـريانه أن يكتبوا أو يبعثوا اليه األمثال
لقاء فلس واحد لكل عرشة أمثال (. )3

وضمن إهتاممات احلنفي الفولكلورية جاء ولعه

بسلامت املقام العراقي واملقرئني وتوارخيهم واألحياء
البغدادية وأسامئها وسكاهنا ونداءات الباعة املتجولني

وهنا ال بد من األشارة إىل أن معاجلات احلنفي

وبعض عادات الناس وأمور الطبخ والطعام .

من الباحثني بدعوى أن األمعان يف العامية يمس

البغدادي دون فيه شيئا ً مما أماله عليه الطباخون وذكر

يف موضوعات اللهجة العامية تعرضت لألنتقادات
الفصحى ويضع العراقيل يف األتصال القومي.
واحلنفي ال ينفي مثل هذا األمر لكنه يرد عىل منتقديه

بأن القضايا العامية الشعبية أنام هي قضايا تارخيية

تروي لألجيال التالية وقواعد تأصيل العادات
والـتقاليد والصناعات واللهجات ويستطرد يف رده

قائ ً
ال «أننا نشعر اليوم بجهل تام يف صدد ما كان

عليه كالم البغداديني قبل قرنني وثالثة وأربعة لعدم
وجود معجم يف هذا املجال واملعجم أنام ينقل األلفاظ

واملصطلحات وأسامء األدوات واألثاث واألطعمة

واالزياء واأللبسة ومرافق احلياة وما تتمثل به حياة

املجتمع اليومية يف شتى نواحي حياته»(.)2
((( املصدر نفسه ،ص. 8

((( جريدة العراق  ،العدد (  / 19 ،) 59أيلول . 2005 /

ففي أواخر عقد الثالثينات وضع كتيبا ً يف الطبيخ
فيه أكثر من صنف من أصناف املأكوالت ،وكان هو

نفسه حيسن الطبخ ومشتقاته وعىل رأيه أن املطبخ
البغدادي فيه داللة كافية عىل جانب حضاري ال يصح

أمهاله وتناسيه  .وكذلك عزم عىل تدوين مقاالت يف
العالجات الشعبية ومتابعة املرىض الذين شفتهم تلك
العالجات ومقاالت أخرى تطرق فيها إىل طرق البناء
الـبغـدادي ومصطلـحاته (. )4

وأنسجام ًا مع منهجه يف التأليف بالتزام األمانة

العلمية يف الكتابة وقول احلقيقة واألنصاف يف احلكم،
((( جالل احلنفي ،معجم اللغة العامية ،ج ،3بغداد،1993 ،
ص. 5

((( جريدة صوت بغداد ( ،بغداد ) ،العدد  / 13 ،65كانون
األول . 2006 /
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البحوث املحكمة

الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
فأنه مل ينس ذكر فضل الباحثني الرواد يف موضوع

املوسوم بـ ( األيامن البغدادية ) املطبوع يف بغداد عام

للرتاث الشعبي منبهي عىل كل يشء ثمني يف تراث

احلالفني «كسبا ً لثقة ،ودفعا ً لباطل ،وتعزيزا ً حلق،

الفولكلور ألهنم كام يرى «وضعوا لنا األطار العام
الشعب ،وأهنم لو مل يبحثوا فيه ويسجلوه لضاع منا
كنز الروح» (. )1

وليس بعيدا ً عن الفولكلور وموضوعاته ،فأنه

وجه أهتامما ً إىل الصناعات واحلرف البغدادية والف
فيها كتابا ً محل العنوان نفسه وقد نرش هذا الكتاب عام

(  ) 1966بواقع  253صفحة بحث خالهلا « عددا ً
من الصناعات واحلرف البغدادية مما أدركه أهل هذا
اجليل وما مل يدركوه بسبب فقدانه من املكتبات» (.)2

(  )1964والذي مجع فيه االيامن املأثورة املتداولة بني
وترفيها ً لنفوس ملت اجلد فاملت إىل املعاتبة» .وقد جلأ
احلنفي إىل مجيع «األرتسامات املقدسة التي أستغلها
العقل الشعبي تأييد ًا للخرب الصادق الذي أراد تنزهيه

من الظنون والشبهات ،وتدعي ًام للخرب الكاذب الذي

رام تثبيته وأقراره يف نفس سامعه ملصلحة ما»(. )4

فضمت كتاب األيامن البغدادية الكثري من النامذج

التي تشري إىل العقليات الشعبية وهي تظهر يف أدق
املواطن وأحرجها حيث حتمل النفوس عىل أداء األيامن

وقد أخذ احلنفي بنظر األعتبار يف كتابه هذا أن

برضوب وأنواع من األحالف صـيغت ونسقت عىل

املوضوع الفولكلوري الشعبي املتخم باملصطلحات

إىل أعطاء صورة واضحة لألجيال التالية «عن هنج

يكتب بلغة بسيطة سهلة لتكون أقرب إىل طبيعة هذا

والتعابري

()3

احلنفي والرتاث البغدادي

أن تعلق احلنفي ببغداد وتراثها جعله يتناول

جوانب عدة من حياهتا األجتامعية والسيام تلك

العالقات التي حتكم سلوك األفراد واجلامعات ...

وأنطالقا ً من هذا التوجه فأنه دخل مسلكا ً جديدا ً
يف دراسـاتـه الـتـراثية الشعبية متثل بام وضعه يف كتابه
((( جريدة الزمان ،العدد  ،2617السنة التاسعة / 12 ،شباط
. 2007 /

((( جريدة الرشاع ( ،بغداد ) / 12 ،كانون األول . 2002 /

((( جالل احلنفي ،الصناعات واحلرف البغدادية ،بغداد،
 ،1996ص. 3
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نمط عجيب وهلذا كان يف مجعها وتدوينها ما يؤدي

أهايل بغداد يف أيامهنم وأقسامهم» .معترب ًا السبب يف

تدوين هذا اجلانب الفولكلوري البغدادي «ألمهيته
األجتامعية وملا فيه من متعة وطرافة» (. )5

أن تعلق احلنفي برتاث بغداد سواء عىل مستوى

االيامن أو الصناعات واحلرف والفلكلور دفعه

ألستكامل هذه الدائرة الرتاثية بالكتابة عن األمثال
البغدادية (. )6

وقد أهتم هبذا املوضوع منذ عام . 1935

((( جالل احلنفي ،الصناعات واحلرف البغدادية ،املصدر
السابق ،ص. 233

((( جالل احلنفي ،األيامن البغدادية ،بغداد ،1964 ،ص. 12
((( جالل احلنفي ،االيامن البغدادية ،ص. 23

أ.م.د .طارق زيدان خلف
وأستطاع أن جيمع الكثري منها غري أن هذا اجلمع

هـو األهتامم بـاملقام وقــرائه واألنـغـام وأصوهلا (. )3

حيث ذكر يف مذكراته اخلطية كيفية ضياع النسخة

عدَّ املقام جزءا ً ال يتجزأ من احلياة البغدادية األصيلة،

كان مصريه الضياع بسب فقدانه النسخة األصلية،
األصلية برواية فيها نوع من املبالغة حيث قال «حني

كنت يف القاهرة عام  1939تركت النسخة املخطوطة
لدى األستاذ عبد الستار فوزي وقد حالت املشاغل
عن أسرتجاعها منه يومئذ ،حتى اذا عدت إىل بغداد

وسافر هو إىل لندن محلها معه فأطلع عليها الربوفسور

(هاملتون جب) فاصطفاها هذا لنفسه ومل ترد ايل
بعد»(. )1

هلذا فاألمثال يف قناعته جيب أن ال هتمل أو تنسى

ملا متثله وتعكسه من طبيعة احلياة األجتامعية خالل

دهر تعاقبت فيه عىل أرض الوطن أجيال كثرية.

ويبدو للمتتبع لرتاث هذا الرجل وأهتامماته إنه

وأنه تراث غنائي ال ينفصل عن تراث أهل بغداد

وبالتايل هو جزء من املوروث الشعبي ويدخل ضمن

دائرة أهتامماته .

ان أهتاممه بالقراءات القرآنية جعله يف مرحلة

الحقة ينتقد القراء الذين ال يلتزمون بقواعد القراءة

املقامية حتى انه اعرتف قائ ً
ال « ...أحرض قاعات

الفواتح وجماالت التالوة القرانية واستمع إىل من هم
يف عداد القراء وكذلك أستمع إىل االذاعات فال أجد

يف املوضوع ضبطا ً والتزاما ً بحقوق التالوة ورشوطها
وواجباهتا واجدين ذكرت بعض من خيرجون عىل قيم

ويف عام  1961رأى احلنفي أن يرشح تلك

التالوة وطلبت منهم أن يلتزموا بقواعدها فاذا أهنم مل

وحذف منها ما كان فيه يشء من بذيء اللفظ أو ما

وشدد عىل قارئ القرآن االلتزام بأصول التالوة

األمثال فأشار إىل مواردها وتفسري بعض ألفاظها
يسمى باألدب املكشوف (. )2

يعريوا ذلك شيئا ً من التفاتة» (. )4

«وال ينحرف عنها ثم يتحكم يف امر القراءة عىل نحو

ولعل من أكثر املواضيع سخونة وأثارت جدال

ما يروق له فلذلك جيب وضع حد له يف أي مكان من

إهتاممات احلنفي باملقامات العراقية واألنغام  ...أذ

يف املناهج القرائية ألنبه عىل ما يقع منهم من تفريط

ً يف األوساط الثقافية والسيام يف الوسط الديني

كيف يمكن التوفيق بني رجل حمسوب عىل املؤسسة
الدينية وله باع يف جمال الرشع والدين والكتابة يف

املسائل الفقهية والتارخيية ،يـنحو منح ًا آخـر ذلـك

العامل األسالمي وساتابع القراء الذين تظهر هلم أسامء

وتقصري حفاظا ً عىل هذا القانون االدائي الذي عرفه

االولون واخذوه ممن جالسوهم وتتلمذوا عىل يدهم

((( جالل احلنفي ،األمثال البغدادية ،ج ،1بغداد،1962 ،

((( جالل احلنفي ،االمثال البغدادية ،ج ، 1ص. 27

((( جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 25

 ،2008ص. 8

ص.2

((( جريدة البيان ( ،بغداد ) ،العدد  / 22 ،18حزيران /
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البحوث املحكمة

الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
برعاية جد تامة»(. )1

وأصبح من املعروف لدى الناس أن احلنفي

يعرف من أحكام املقام وأنغامه اليشء الكثري وأصبح

حجة يف تراكيبه وأوصاله وحتاريره (. )2

رواية من لقاه من مقرئي هذا اجليل (. )5

وقد أورد يف هذا الكتاب آراءه املتضمنة أن املقام

العراقي يقرأ يف بغداد قراءة ختتلف كثريا ً عن قراءته يف
املوصل وكركوك ومها مدينتان أشتهرتا بقراءة املقام

حتى أنه حرض كثريا ً من املؤمترات واللقاءات

العراقي أيضا ً ولكن عىل نطاق ضيق  .كام أشار إىل أن

وقواعد التالوة املقامية  .فمثال ً ألقى عام ()1964

االقرائية للمقام العراقي وبني أن لكل القارئ طريقة

الرتاثية الفولكلورية وألقى ابحاثا كثرية عن املقام

بحثا ً يف «موسيقى التالوة البغدادية» وكان هذا يف
مؤمتر موسيقي يف بغداد ونرش البحث يف جملة الرتاث
الشعبي  .كام ألقى يف قاعة املركز الثقايف العريب األسباين
يف بغداد بحثا ً آخر عن املقام العراقي وقواعده (. )3

لقراءة املقام العراقي أساليب متعددة لتعدد املدارس
خاصة يف األداء  .وأشار يف كتابه هذا إىل موضوعات
طريفة أخرى يف القراءة كبحثه عن قراءة املقامات
العراقية يف املوالد النبوية ويف األذكار ويف التـمجـيد

عىل املنائـر (.)6

ومن الطريف ذكره هنا أن حبه وعشقه للمقام

شغل احلنفي نفسه ،فضال ً عىل املوضوع

مدرس خاص لقاء أجور شهرية فحفظ عىل يده

موضوعات شتى حضاريا ً وأجتامعيا ً وما إىل ذلك من

العراقي دفعه إىل تعلم الرضب عىل العود عن طريق
الكثري من السالمل والقطع املوسيقية البغدادية(.)4

أن أرتباط احلنفي باملقام وبتارخيه وبقرائه دفعه إىل

وضع كتاب عام ( )1964عنوانه (املغنون البغداديون

واملقام العراقي) وهو أشبه بمعجم خمترص يف تراجم
طائفة من قراء املقام العراقي البغداديني الذين
قرؤوا املقام ومهروا فيه خالل القرنني (التاسع عرش

و العرشين ) وقد تتبع سريهم معتمدا ً يف ذلك عىل
((( جريدة العراق ،العدد  24 ،109ترشين الثاين . 2005
((( املصدر نفسه .

((( جريدة العراق ،العدد  / 24 / 109ترشين الثاين . 2005 /
((( جريدة الدستور ،املصدر السابق ،العدد / 3 ،1417
حزيران . 2008 /
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الرتاثي واألديب ،باملوضوع الفكري أيضا ً فعاجله يف
أمور تتصل بوجدانه الفردي وإيامنه بالقيم الروحية
وباملثل العليا ،وأبرز معاجلاته يف هذا امليدان تأليفه

لبعض الكتب الفكرية التي جعلها ميدانه الواسع
للتعبري عن خلجاته الداخلية وتصوراته العقلية .

قـدم احلنفي رشح ًا وافي ًا عن شخصية الرسول

األعظم حممد ﷺ من خالل كتابه ( شخصية الرسول

األعظم قرآني ًا) حيث أوضح عظم هذه الشخصية من

خالل اآلثار اخلالدة التي تركتها لكونه أختري لتبليغ
((( جالل احلنفي ،املغنون البغداديون واملقام العراقي ،بغداد،
،1964ص5

((( جالل احلنفي ،شخصية الرسول األعظم قرآنيا ً ،بغداد،
 ،1997ص4

أ.م.د .طارق زيدان خلف
رسالته إىل الناس كافة لصفات جتمعت يف شخصه

القرانية وجهة جديدة تتميز بطابعها العرصي يف

سبحانه وتعاىل قد أعده األعداد العظيم « لتحمل

كبرية يف خلق مدرسة عراقية جديدة يف دراسة القران

الكريم ومزايا حتىل هبا دون غريه من البرش ،وأن اهلل

املسؤولية العظمى ألنقاذ البرشية واجلهاد الكبري
من أجل هدايتها والسعي احلثيث إىل نرش الدعوة

األسالمية بني العرب وغريهم من األقوام (. )1

تقييم شخصية الرسول ﷺ قرآنيا ً ،كام كانت له أمهية
الكريم وفق منهج ومعاجلة جديدة.

وكتابه (احلضارة األسالمية من خالل اآليات

القرآنية ) قدم احلنفي رؤيته عن القرآن الكريم بأنه

أن الكتاب إضافة علمية مستفيضة عن شخصية

كتاب دين وعبادة وكـتـاب علم وثقافة وكتاب أدارة

ثباته وصربه ،يف أمانته وشجاعته يف كل ماحتىل به من

الركن احلضاري يف األسالم « سيواجهون بالنصوص

الرسول ﷺ وعن سريته الرشيفة يف قوته وجرأته ،يف
الصفات العظيمة التي أهلته لتحمل تلك املسؤولية
العظيمة  .وكذلك يف حتدي املرشكني الطغاة والعمل

عىل نرصة املستضعفني ،فكان هو القائد والطبيب
والقايض والعامل واملستفتي وأكثر من ذلك .وكيف

تعامل مع الكبري والصغري واملرأة والرجل واملسؤول
والبسيط والغني والفقري (. )2

وسياسة وكتاب مدنية وحضارة والذين ينكرون
احلضارية مشارا ً إىل أرقام آياهتا وأسامء السور التي

وردت فيها»(. )4

وللحضارة كام يرى مساحة واسعة يف آيات

القران ،فالوضوء املفروض آلداء الصالة هو عمل
حضاري ألنه حيقق جانب النظافة يف املصلني والنظافة

من مطالب احلضارة السيام اذا أجتمع املصلون

وأن القران الكريم هو معجزة اهلل تعاىل لرسوله

يف مكان واحد  .وكذلك تأجيل صيام الصائم يف

من عند اهلل تعاىل عىل حممد ﷺ واملنقول عنه «والقرآن

أمر حضاري ألن الرشيعة الحظت يف املسافر حاجته

املختار بل هو مـعـجـزة األسـالم وهو الوحي املنزل
هو بدء تاريخ األسالم وأنه دستور األمة ومنه نستمد

معاين السرية الرشيفة ونتعرف عىل التوجيهات
واألوامر املرسلة إىل الرسول» (. )3

ولقد ترك هذا الكتاب أثرا ً يف توجيه الدراسات

((( املصدر نفسه ،ص. 13
((( املصدر نفسه ،ص. 4
(((

جالل احلنفي،احلضارةاألسالمية من خالل اآلي

القراين،بغداد،2002،ص. 5

رمضان اذا كان مسافرا ً إىل ما بعد عودته من سفره
إىل الراحة واىل أستكامل املطالب التي دعته إىل السفر
فاحلضارة هلا دور بارز يف توجيه املتعبدين ويف اداء

شعائر العبادة .وقوله تعاىل «خذوا زينتكم عند كل
مسجد» أنام هو دعوة حضارية ألن الزينة من وجوه

احلضارة وأركاهنا(.)5

((( املصدر نفسه ،ص. 11

((( جالل احلنفي احلضارة االسالمية من خالل اآليالقراين،
ص. 15

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

381

البحوث املحكمة

الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
واستمر احلنفي يف إيراد خمتلف األدلة والشواهد

مدة صدر األسالم وكيفية أدارة املؤسسات وتطبيق

حضارة ففيه من العالمات احلضاريةما هو من أرقى

وله كتاب معاين القران طبع هذا الكتاب يف

ليدلل عـىل أطروحته بأن األسالم أنام هو دين

أنواع التحرض والتمدن ،وقد أستشهد بشواهد
وأستدالالت هي مئات االيات القرآنية الداله عىل

حضارة األسالم(. )1

السياسة العامة للدولة األسالمية(. )4

بغداد عام ( )1941وأعتمد احلنفي يف تأليفه عىل

قراءة عرشات املصادر يف التفسري .وأختذ له منهجا ً
يف التفسري أعتمد عىل رضورة «فهم املسالك الكالمية

هذا وقد صدر الكتاب عام ( )2002ولقي

التي جرى عليها أسلوب القرآن ألن املهم هو أعطاء

األسالمي أو اولئك املهتمون باحلضارة األسالمية

موضوع اجلملة واملناسبة لقرائن الكالم واملطابقة

ترحيبا ً من القراء سواء اولئك املتابعون للشأن
وأبواهبا (. )2

وأوضح الشيخ جالل احلنفي يف كتابه ( نظام

احلكم يف األسالم ) أن األمر كان فيه منذ نشأته األوىل
إىل الوحي اآلهلي عىل رسوله فكانت أمرة األمة إىل

الرسول األعظم ﷺ فكان هو « الذي يديرها ويقيض
فيها ويقود جيشها ويرسم هلا منهج احلياة ويؤمها يف

الصالة ويعظها ويرشف عىل أسواقها عىل ذات الوجه
الذي يعرف يف قيام أحد الدول والرعايا»  .أما بعد

وفاة الرسول ﷺ فكان «اخلليفة املنتخب يدرك مهامه
الرسمية فراح يـدبر أمــور الدولة تدبري ًا أعرتفت له

األمم والـدول بـالتوفيق» (. )3

وقد نرش كتاب (نظام احلكم يف األسالم) عام

( )2001ومعظم فصوله تناولت نظام احلكم يف
((( جريدة صوت األهايل ،املصدر السابق .

مفردات القرآن معانيها الطبيعية املنسجمة عىل
ملقتضيات احلال» ونتيجة لذلك فأن احلنفي خرج

برأي يقول «أن القران هو الذي يمنح الكلمة معناها

الطبيعي قبل أن تكون الكلمة هي املانحة للقرآن

معانيها املرادة»(. )5

وضمن أطار أهتاممه باملوضوعات األسالمية

فقد تناول جانب الصحة منها يف كتاب طبع ببغداد

عام ( )1952وتقوم فكرة الكتاب عىل مناقشة
موضوع الوهم والوقاية مبينا ً أن الوقاية يشء والوهم
يشء آخر فالوقاية حكمة صائبة والوهم علة قاتلة
«والوقاية هي أن يفكر املرء كيف حيمي نفسه من
مقدمات املرض وكيف يقيم أسبابه أما األغراق
الشديد يف الوقاية فهي وهم ينهك الفكر أهناكا ً شديدا

أذ يبدد نشاطه يف مسارب القلق واألرتباك مما جيعل
((( عبد الكريم العبيدي،جملة الشبكة العراقية،العدد/ 4 ،20

((( جالل احلنفي ،نظام احلكم يف األسالم ،بغداد،2001 ،

مايس . 2007 /

((( املصدر نفسه ،ص. 10
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((( كوركيس عواد ،معجم املؤلفني العراقيني يف القرنني التاسع

أ.م.د .طارق زيدان خلف
اجلسم النرض يـذوي هزاال ً ونحو ً
ال»( .)1ودخل

عىل أنه كتب بنجاح وأشتهر بنجاح دون أن يتوكأ عىل

بالعبادة واملسؤوليات الصحية يف الغذاء والعالج

جتربة مهمة يف مقاييس (الكتاب الناجح) أي كتاب

يف مناقشة موضوعات أخرى منها عالقة الصحة
والوقاية (.)2

غريه فانترشت كتبه بنجاح ال نظري له ،وصارت لديه
يباع أكثر وأي كتاب يرتاجع سوقه  .ويف هذا الصدد

وهناك جمموعة من املؤلفات عىل هيأة رسائل

يقول «قد يكون بيع الكتاب الذي يباع كثريا ً مقياسا ً

لكونه أمام وخطيب جامع اخللفاء ومنها عىل سبيل

أي أن نفاذ نسخ كتاب ما ليس دليال ً عىل نجاحه

وكتيبات وظفها خلدمة مسريته األقرائيةواألرشادية
املثال ال احلرص كالم عىل األمالء العريب ،وقواعد

التجويد واأللقاء الصويت ،مقدمة يف املوسيقى
العربية ،رمضانيات وغريها(.)3

لنجاح الكتاب ولكن ذلك ال يطرد يف مجيع احلاالت

بامليزان الدقيق»(. )5

هذا من جانب ومن جانب آخر فأن مجهوره

الواسع كام ورد سابقا ً كان قد أولع بكتبه اخلاصة

وفضال ً عام تقدم ،فأن معظم ما ورد ذكره من

باألمثال البغدادية والفولكلوريات التي كانت من

من العواصم العربية  .ولكن وجد إىل جانبها جمموعة

قد ال حتقق نجاحا ً أكيدا ً للمؤلف  .فمن خالل

املؤلفات والكتب طبعت ونرشت يف بغداد وغريها
أخرى من املؤلفات بقيت عىل حاهلا (خمطوطة) ومل

يتسن له طبعها وال تزال يف خزانته اخلاصة ومنها:

عوامل نجاحه وشهرته  .ولكن هذه الشهرة وحدها

املتابعات والدراسات يف هذا املوضوع قد تتكون
الشهرة ولكنها ال تكون أحد العوامل يف نجاح

يشء من التفسري ،قرآن وسنة ،معجم الكنايات

املؤلف .فهناك شهرة مفتعلة لكتاب تفتعلها مؤسسات

واألسالم ،دروس يف التصحيح اللغوي ،مسائل

ذكي وجمرب وممتحن يف األزمات .وهناك شهرة

البغدادية ،اخلطب املنربية ،األدب العريب يف اجلاهلية
من الفكر الالهويت يف األسالم ،األجوبة البغدادية،

القاموس الصيني العريب (. )4

ان مراجعة رسيعة ملعظم مؤلفات احلنفي تؤكد

((( صباح نوري املرزوك ،املصدر السابق ،ص. 133

((( باقر أمني الورد ،أعالم العراق قاموس تراجم – 1869
 ،1969ج ،1بغداد ،1978 ،ص. 211

((( كوركيس عواد ،معجم املؤلفني العراقيني يف القرنني التاسع

عرش والعرشين  ،1969 – 1800بغداد ،1969 ،ص. 60
((( جالل حميي الدين ( ،املذكرات ) ،ص. 55

أجتامعية لغايات حمددة رسعان ما تتالشى بني مجهور

يسعى اليها بعض الكتاب بطريقة دعائية هي األخرى
رسعان ما تذوب يف نسيان رسيع  .وهناك الشهرة
األصيلة التي تتزامن مع مواقف الكتاب وأبداعاهتم

وعىل رأي أحد أصدقائه ومريديه أن الكاتب املبدع

كلام ألتزم بموقفه الفكري والوجداين «التزم به

اجلمهور وأحبه ورفعه إىل مستوى مثايل وبعض القراء
((( جريدة العراق ،العدد  22 ،83ترشين األول . 2005
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يسمون هذا النموذج ( بالكاتب الثوري ) ألن يف هذا

ولكن مع ذلك فأن مراجعة موضوعية هلذه

ضمري املاليني ال القلة ،الذي ال هتزمه عوامل األغراء

تشري وبدون أدنى شك إىل أن الدافع الذي كان يدفع

الكاتب تتحقق صفات كاتب الشعب املدافع عن
« غري أن كل ما إتصف به احلنفي مل ينقذه من منتقديه
الذين كانوا يتابعون إنجازاته ويعملون معه حيث أهنم

أهتموه باألنانية وحب الذات ووصفوه بأنه كان يميل
إىل األنعزال مع نفسه .وأن بعض مؤلفاته يغلب عليها
طابع التكرار وبعيدة عن األصالة واألبتكار .ولربام

يصدق ذلك عىل كتاباته التارخيية أو ذات الطابع
التارخيي النه هو نفسه يعرتف بان اهلواية يف كتابة

التاريخ «من قديم األباد ال تتاح لكل أحد ذاك ألنه

جهد جهيد منهك للقوى وانام يقبل عليه ويعنى به
الناس من األفراد ممن قد يشاء أناس ان حيكموا عليهم

بالضائعني والطفيليني الذين حيسبوهنم ال يعملون ..
أن املؤرخ يمتاز بالثقة يف كتابة الوقائع من دون أن
يكذب فيها اال من تعمد أن يكتب حلاجة  ..عىل أي

حال ان املؤرخ الصادق خيلد وهو حمفوف بالتكريم

واالكبار والتقدير ومن كان كاذبا ً ملفقا ً فأنه خيلد

حمفوفا ً باألزدراء واالنكار»(.)1

املؤلفات واستعراض موضوعاهتا وأبواهبا املختلفة
احلنفي إىل أصدار هذه اجلمهرة الواسعة من الكتب

ليس التأليف من أجل التأليف أو املنافسة يف األبداع
بينه وبني أطراف يف الوسط الثقايف ،أنام كان هيدف إىل
تعميق دوره األجتامعي يف جمتمعه هلذا كان يرسم هذا
الدور يف كل مقدمات كتبه أي أن املجتمع هو الرؤية
الكلية يف رؤى مؤلفاته الدينية واألدبية والرتاثية العامة

احلنفي ودوره يف ت�أ�سي�س
اجلمعيات

ساهم احلنفي يف تأسيس قسم كبري من اجلمعيات

والتي هتتم باجلانب االنساين ،فكان يقيض الوقت

الطويل من اجل مجع التربعات او بقناع شخصيات
دينيه واجتامعيه لالنتامء اليها

()3

ومن هذه اجلمعيات:

 .1مجعيه اهلداية اإلسالمية تأسست عام 1928م

كان احد اعضائها احلنفي ،ومهمتها التصدي
للطعنات املوجه للدين االسالمي والوقوف ضد

ويضيف إىل ذلك أن املؤرخ « ال يلتقط من األنباء

اخلرافات واالوهام السيئة وهلا صحف منها صدى

وانام جيري وراء ما فاته من دقائق األشياء ومن خفي

االفكار لتنوير عقول الشباب ونرش احلنفي فيها الكثري

مـا يمر عىل سمعه ومن املشاهد ما يمر عىل برصه

الصفات ويشمل عىل استيضاح األمور حتى يقف

عىل كل أمر فيها»( )2وهذا هو عني البحث والتحقيق .
((( جريدة العراق ،العدد  / 22 ،83ترشين األول . 2005 /
((( املصدر نفسه
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االسالم وغريها من الصحف تنرش من خالهلا
من املقاالت التي تدعوا اىل التمسك بالفضيلة واعمل
باملعروف والنهي عن املنكر

((( جمله الرسالة ،القاهرة ،العدد/969،4اذار ،1970/ص4

أ.م.د .طارق زيدان خلف
 .2مجعيه االحتاد االسالمي تأسست ايضا عام

وكان طيلة حياته حيمل مهوم ابناء بلده واملسلمني يف

قيامها با الحتجاج ضد اعامل النعف يف ليبا يف مدينه

يف احلق لومه الئم ويف ضوء ذلك توصلت الدراسه

1929م وكان احلنفي من املؤسسني هلا ابرز نشاط هلا
طرابلس الغرب من قبل القوات اإليطالية

قلبه داعيا للحق واخلري واعالء كلمه اهلل والتاخذه

اىل االيت:

 .3مجعية الناشئة اإلسالمية تأسست عام 1935م

 .1سعى يف جمال الرتبيه والتعليم ان يكون التعليم

بالوعظ واالرشاد واصدرت جمله باسم الناشئة

التعليم للجميع وان املجتمع املتعلم حمصن ضد افات

كان هدفها التمسك بمكارم االخالق ،فاشتغلت
اإلسالمية نرش فيا احلنفي الكثري من املقاالت تدعو اىل
ترك الرذيلة والتمسك بلدين احلنيف

()1

مهنه وطنيه يفرضها الدين احلنيف كام دعا ان يكون
اجلهل والتخلف.

 .2سعى باشاعه املبادئ االسالميه يف املدارس

وعىل العموم يمكن القول أنه بعد هذه املسرية

والكليات واملعاهد كام دعا وسائل االعالم بان تاخذ

ومضمونه يف أي مكان أو يف أي دائرة من دوائر

مفهوم االمه الواحده وتارخيها املتمثله بالشجاعه

الطويلة يف الكتابة والتأليف  ...يربز السؤال األيت
التأليف يمكن وضعه فيها  ...هل يمكن عدّ ه لغوي ًا،
مؤرخا ً ،فقيها ً ،شاعرا ً ،أم ماذا

قد يكون صحيحا ً جدا ً كونه متخصصا ً واسع

األطالع واملعرفة يف أي من هذه األختصاصات ورغم

عدّ ه موسوعيا ً يف نظر عارفيه وقرائه  ...اال أنني ارى

– وبكل تواضع – أنه مورخ من الطراز االول فدون
يف مذكراته كل صغريه وكبريه وبتجرد ً.

اخلامتة
يعد احلنفي احد ابناء عرصه ومن والذين شهدوا

العديد من االحداث والوقائع و الرصاعات داخل

العراق وتعاقب عىل رؤية املشهد السيايس العراقي،
(((

انوار نارص حسن ،رساله ماجستري ،املصدر السابق

،ص197

دورها برتسيخ مبادئ الدين االسالمي وترسيخ
والبطوله والفداء مرتفعا عن الروح املذهبيه والطائفيه
والعشائريه والتي دخل منها املستعمرليدمر وحده

صف املسلمني يف البلد الواحد ويف ذلك الف الكثري
من الكتب الدينيه يف التفسري والعقيده والفقه وعلم

التجويد .

 .3ساهم يف تاسيس اجلمعيات االسالميه

والفكريه والثقافيه والتعاونيه واالقتصادية.

 .4كان حمبا للرتاث الشعبي والفلكلوري فالف

الكثري من املولفات يف الرتاث واملوروث الشعبي

فالف عن بغداد كتبا ونرش مقاالت وابحاث تناولتها
الصحف واملجالت املحليه والعربيه والعامليه ودور

نرش اخرى متعددة.

 .5عمل يف الكثري من البلدان الرشقيه واالسيويه

وزار الكثري من املعاهد الدينيه واالدبيه والقى فيها
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الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
حمارضات فضال عن تدريسه للغه العربيه يف الصني

 .6عمل احلنفي عامل دين وخطيب جامع يف

بغداد يعظ العامه باسلوب مبسط نال قبول املصلني

فقام بدورين مرشد ديني ومصلح اجتامعي فايقض
النفوس وحرك املشاعر الوجدانيه

قائمة امل�صادر

تونس بغداد شاهتها وطلعت عليها اثناء املقابلة الثانية
بتاريخ  2017/4/5ص. 3

8.8جريدة الزمان ( ،بغداد) ،العدد  / 6 ،2345آذار

. 2006 /

9.9جريدة األحتاد ،بغداد ،العدد  / 11 ،300كانون

الثاين . 2000 /

1010جريدة العرب ( ،بغداد ) / 18 ،آب . 1964 /

1.1انوار نارص حسن ،جالل الدين احلنفي وارائه

1111جريدة الدستور ( ،بغداد ) ،العدد / 9 / 1312

منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية بنات،2009 ،

1212جريدة الثورة ( ،بغداد ) ،العدد / 26 ،6010

الثقافية يف املجتمع العراقي ،رسالة ماجستري غري

ص15

آذار . 2008 /

مايس . 1986 /

2.2املقابالت الشخصية ،مقابلة شخصية مع

1313جريدة العراق ،العدد  ،47يوم األثنني / 5

 2017/3/2و بتاريخ  2017/4/5يف داره حي

1414جملة مزامري ،بغداد / 28 ،كانون الثاين 2008 /

واعية جالل احلنفي ابن الشيخ املرتجم له بتاريخ
تونس بغداد

ايلول . 2005 /

 ،ص. 26

3.3باقر أمني الورد ،أعالم العراق احلديث :قاموس

1515جريدة املدى ( ،بغداد) ،العدد / 27 ، 1307

ص. 211

1616جريدة الرأي ( ،بغداد ) ،العدد / 20 ، 108

تراجم  ،1969 – 1869ج 1بغداد،1978 ،

آب . 2008 /

4.4حممود درويش ،الدليل العراقي الرسمي معجم

مايس .2001 /

5.5جريدة الثورة ( ،بغداد ) ،العدد / 30 / 6045

. 2007

6.6جريدة الثورة ،العدد  / 30 ،6045حزيران /

 ،2007ص. 9

7.7جالل حمي الدين ،املذكرات ،خمطوطة مل تنرش حلد

2020جملة الشبكة العراقية ،العدد  / 7 ،12شباط /

األعالم ،بغداد ،1936 ،ص. 872
حزيران . 1986 /

. . 1986

االن وهي حمفوظة لدى ولده واعيه يف داره يف حي
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1717جريدة الزمان  ،العدد  / 20 ،2624شباط /
1818جملة الشبكة العراقية ،العدد  / 7 ،12شباط /
1919محيد املطبعي ،املصدر السابق  ،ص. 42
 ،2007ص. 9

أ.م.د .طارق زيدان خلف
2121جريدة الدستور ( ،بغداد ) ،العدد / 9 ،1312

. 2005

2222جريدة الدستور ،العدد  / 9 ،1312آذار /

 ،1993ص. 5

2323جريدة املرشق ،العدد  / 13 ، 1012مايس /

 /كانون األول . 2006 /

2424جريدة الرأي  (،بغداد )،العدد  ،73السنة الثالثة،

 / 12شباط . 2007 /

2525جريدة الثورة ،العدد  / 19 ،6003مايس /

. 2002 /

2626جملة الفتح ،العدد  / 12 ،187نيسان 2003 /

بغداد ،1996 ،ص. 3

2727جالل حميي الدين ،املذكرات ،ص. 19

ص. 12

. 2008 / 3
. 2008
. 2007

 / 21نيسان . 2000 /
. 1986
.

3535جالل احلنفي ،معجم اللغة العامية ،ج ،3بغداد،
3636جريدة صوت بغداد ( ،بغداد ) ،العدد 13 ،65
3737جريدة الزمان ،العدد  ،2617السنة التاسعة،
3838جريدة الرشاع ( ،بغداد ) / 12 ،كانون األول
3939جالل احلنفي ،الصناعات واحلرف البغدادية،
4040جالل احلنفي ،األيامن البغدادية ،بغداد،1964 ،

2828جملة الف باء ،بغداد ،العدد  ،1623السنة الثانية

4141جالل احلنفي ،االيامن البغدادية ،ص. 23

2929جريدة العراق ،العدد  19 59أيلول . 2005

 ،1962ص. 2

والثالثون.1999 / 12 / 3 ،

4242جالل احلنفي ،األمثال البغدادية ،ج ،1بغداد،

3030عبد اللطيف ثنيان ،صفحات من قاموس العوام

4343جريدة البيان ( ،بغداد ) ،العدد / 22 ،18

 ،2001ص. 299

4444جريدة العراق ،العدد  24 ،109ترشين الثاين

يف دار السالم ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد،

حزيران  ،2008 /ص. 8

3131جريدة العراق ،العدد  / 19 ،59أيلول /

. 2005

3232جالل احلنفي ،معجم اللغة العامية البغدادية

4646جريدة العراق ،العدد  / 24 / 109ترشين

. 2005

4545املصدر نفسه .

معجم هلجي فولكلوري ،ج ،1بغداد ،1978 ،ص6

الثاين . 2005 /

3333املصدر نفسه ،ص. 8

 / 3حزيران . 2008 /

.

3434جريدة العراق  ،العدد (  / 19 ،) 59أيلول /

4747جريدة الدستور ،املصدر السابق ،العدد ،1417
4848جالل احلنفي ،املغنون البغداديون واملقام
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الشيخ جالل جالل احلنفي سريته واثارة الفكرية وجهوده
العراقي ،بغداد،1964 ،ص. 5

4949جالل احلنفي ،شخصية الرسول األعظم قرآنيا ً،
بغداد ،1997 ،ص4

5050املصدر نفسه ،ص. 13
5151املصدر نفسه ،ص. 4

5252جالل احلنفي،احلضارةاألسالمية من خالل
اآلي القراين،بغداد،2002،ص. 5

5353املصدر نفسه ،ص. 11

5454جالل احلنفي احلضارة االسالمية من خالل
اآليالقراين ،ص. 15

5555جريدة صوت األهايل ،املصدر السابق .

5656جالل احلنفي ،نظام احلكم يف األسالم ،بغداد،
 ،2001ص. 5

5757املصدر نفسه ،ص. 10
5858عبد

الكريم

العبيدي،جملة

العراقية،العدد / 4 ،20مايس . 2007 /

الشبكة

5959كوركيسعواد ،معجم املؤلفني العراقيني يف

القرنني التاسع عرش والعرشين ،1969 – 1800
بغداد ،1969 ،ص. 60

6060صباح نوري املرزوك ،املصدر السابق ،ص.133

6161كوركيسعواد ،معجم املؤلفني العراقيني يف

القرنني التاسع عرش والعرشين ،1969 – 1800
بغداد ،1969 ،ص. 60

6262جالل حميي الدين ( ،املذكرات ) ،ص. 55

6363جريدة العراق ،العدد  22 ،83ترشين األول
. 2005
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