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Research Summary:

   This research is considered modest to shed 

light on the trademark of the thinker Sheikh Mu-

hammad Al-Mulla Saleh   Al-Shahrazuri in Ira-

qi Kurdistan, and to highlight his effective role 

in intellectual leadership, addressing issues and 

correcting the most famous schools of thought in 

his time. . In a wonderful scientific style without 

extremism, fanaticism or insult. 

This is the writer, thinker, scientist and 

preacher who made his mark in the upbring-

ing and nurture of a   new generation and youth   

in the seventies and eighties, and his influence 

continues to this day.

 In addition to performing the duties of 

Imamate, eloquence and education, he devoted 

his writing   to spreading high culture, moderate 

thought and civilized dialogue, and criticized the 

most famous mastery and intellectual doctrines 

of his time.

And that is in his famous writings and books in 

a wonderful style and a sober scientific approach, 

following the approach of calm dialogue, listen-

ing to the opinion of the opponent and calm dis-

cussion, and putting the most famous theories of 

the era )Darwinism, Freudian, Marxism( to the 

test of reason and the balance of logic  ..

المقدمة

عباده  على  والــســالم  والــصــالة  وكفى  هلل  الحمد 

الذين اصطفى.

النهضة  رواد  هم  والمفكرين  العلماء  فإن  وبعد؛ 

وهم  المجتمعات،  جميع  فــي  والمعرفية  الفكرية 

المعرفي  واإلثــــراء  الــفــكــري  والــتــطــور  التنوير  شــمــوع 

والثقافي.

ــؤالء الــمــفــكــريــن الـــــرواد الــعــالمــة محمد  ــن هــ  ومـ

األديـــب والكاتب  ، ذلــكــم  ي  الــشــهــرزور مــال صــالــح 

تـــرك بصماته  الـــذي  ــداعــيــة  وال الــعــالــم  و  والــمــفــكــر 

الواضحة في تنشئة جيل من الشباب في السبعينات 

باقيًا  تأثيره  ، واليزال  الماضي  القرن  والثمانينات من 

إلى يومنا هذا.

والخطابة  اإلمامة  بمهام  قيامه  إلى  باإلضافة  فهو 

ــس، ســّخــر قلمه فــي نــشــر الــثــقــافــة الــراقــيــة  ي ــدر ــت وال

أشهر  وانتقد   ي  الحضار والــحــوار  المعتدل  والفكر 

اإلتجاهات والمذاهب الفكرية  في عصره وذلك في 

كتاباته و مؤلفاته الشهيرة  بأسلوب رائع ومنهج علمي 

رصين، متبعًا منهج الحوار الهاديء واإلستماع لرأي 

المخالف والمناقشة الهادئة..

ومما دفعني الختيار هذا الموضوع:	 

ودور علم من  الضوء على حياة   إلقاء  ١- ضرورة 

أعالم الفكر والدعوة في كردستان العراق 

العالمة  تركها  الــتــي  الغنية  المعرفية  الــثــروة   -٢

ي. الشهرزور
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في  ي  الــشــهــرزور للعالمة  الفعال  الــدور  إبــراز   -3

والعصرانية  العصر  قضايا  ومعالجة  الفكرية  الريادة 

ي يتبناها. التي كان الشهرزور

المدارس  ألشهر  ي  الشهرزور العالمة  تصدي   -٤  

الفكرية في عصره بأسلوب علمي رائع دون تشدد أو 

تعصب أوتجريح.

وتظهر أهمية هذا البحث في:	 

العربية  باللغة  دراســة  أول  الــدراســة  كــون هــذه   -١

ي.  تناولت دور العالمة الشهرزور

ئل  القال العلماء  من  ي  الشهرزور العالمة  إن   -٢

والفلسفات  العلوم  الطويل في  الباع  كان لهم  الذين 

العصرية.

مؤلفاته،كبرى  في  تناول  ي  الشهرزور العالمة   -3

المعارك الفكرية في زمانه.

إسهامه  في النهضة الفكرية  ي  و ٤- دور الشهرزور

والمعرفية في كردستان.

وقد وضعت خطة لهذه الدراسة الموجزة كاآلتي:

في  ودوره  ي  الشهرزور صالح  مال  محمد  العالمة 

النهضة  الفكرية والمعرفية في كردستان.

ي ومسيرته  المبحث األول: حياة العالمة الشهرزور

العلمية. وفيه أربعة مطالب:

في  الفكرية   و  السياسية  الحالة  األول:  المطلب 

عصره.

المطلب الثاني:  حياته و نشأته العلمية.

المطلب الثالث: مميزاته العلمية والفكرية وتميزه 

عن غيره من علماء زمانه.

في  العلمية  جهوده  و  يعه  مشار الرابع:  المطلب 

النهضة الفكرية في كردستان.

الحوار  لمبدأ  ي  الشهرزور تبني  الثاني:  المبحث 

المعاصرة.  والمذهب  األفكار  لنقد  العلمي  والطرح 

وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: أسلوبه في الطرح والنقد والتعامل 

مع المخالفين.

في  الراقية  العلمية  المنهجية  الثاني:  المطلب   

كتاباته وتأليفاته .

التيارات  مع  الراقي  التعامل  الثالث:  المطلب   

الفكرية على ساحة الواقع والتعايش اليومي.

ي  الشهرزور العالمة  إطالع  سعة  الرابع:  المطلب   

وعالميته وانفتاحه على العالم الخارجي.

ودوره  الفكرية  مؤلفاته  أهــم  الــثــالــث:  المبحث 

كردستان.  النهضة المعرفية والفكرية في  الفعال في 

وفيه خمسة مطالب:

مــيــزان  فـــي  )الــصــدفــة  ــاب  ــت ك األول:  الــمــطــلــب 

المنطق( وكتاب )الطبيعة في ميزان المنطق(.

ــي: كـــتـــاب)دارويـــن فـــي مــيــزان  ــان ــث الــمــطــلــب ال

المنطق(

مــيــزان  فــي  )مــاركــس  كــتــاب  الــثــالــث:  المطلب 

المنطق(

يد في ميزان المنطق( المطلب الرابع: كتاب )فرو

القرآن  )هل  األخرى  مؤلفاته   الخامس:   المطلب 

الفيلسوف  إقــبــال  )مــحــمــد  و مــحــمــد؟(  تأليف   مــن 

.) و األديب الثائر

اإليمان(  إلــى  الشك  من  )رحلتي  كتاب  ترجمة 

ي. لمصطفى محمود، وكتاب )يابنتي( لعلي الطنطاو
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ي ومسيرته  المبحث األول: حياة العالمة الشهرزور

العلمية. و

- فيه أربعة مطالب:

في  الفكرية   و  السياسية  الحالة  األول:  المطلب 

عصره.

المطلب الثاني:  حياته و نشأته العلمية.

المطلب الثالث: مميزاته العلمية والفكرية وتميزه 

عن غيره من علماء زمانه.

في  العلمية  جهوده  و  يعه  مشار الرابع:  المطلب 

النهضة الفكرية في كردستان.

المطلب األول: الحالة السياسية و الفكرية  في 	 

عصره.

أبوبكر  بــن  الــمــال صــالــح  بــن  الــعــالمــة محمد  ــد  ول

كتبها  التي  مذكراته  حسب  عــام)١٩٤٧(  ي  الشهرزور

وهذه  تطبع،  لم  مخطوطة  اآلن  لحد  وهي  يده  بخط 

والــذي  العراق  في  الملكي  الحكم  فترات  من  فترة 

شهد نوعًا من االستقرار ولكن بعد مرور عشر سنوات 

ي حدث انقالب عبدالكريم  تقريبًا من والدة الشهرزور

قاسم على الملكية عام)١٩58( وبذلك تحول النظام 

وسيطر  ي  الجمهور النظام  إلــى  العراق  في  الملكي 

العراق ومنذ ذلك  الشيوعيون على سدة الحكم في 

إراقة الدماء وحدوث  الوقت فتح باب الشر والفتن و

االنقالبات والثورات ولم يغلق إلى يومنا هذا)١(.

لم  مخطوط  ي/١  الــشــهــرزور العالمة  يــد  بخط  مــذكــرات   )١( 
يطبع بعد.

ــبــعــث الــعــربــي  ــزب ال ــة بــعــد مـــجـــيء حــ وخـــاصـ

كان عمر  انقالب عــام)١٩63( حيث  كي بعد  اإلشترا

ي آنذاك ستة عشر عامًا)١(، وقد دخل  بعدها  الشهرزور

كردستان خصوصًا في خضم  العراق عمومًا ومنطقة 

الحكومة  استخدمت  وقــد  والــصــراعــات،  ــثــورات  ال

األسلحة  جميع  مستخدمًا  الوسائل  كافة  البعثية 

المحرمة دوليًا واتبع سياسة اإلبادة الجماعية واألرض 

وخاصة  كردستان  من  شاسعة  مناطق  في  المحروقة 

الحرب  فترة  في  ١٩88(أي   _١٩80( مابين  فترة  في 

اإليرانية _ العراقية.

أقــل من سنة  بعد  قــام في عــام )١٩88( أي  حتى 

مدينة)حلبجة(  بضرب  الشهرزوري  العالمة  وفاة  من 

كثر من )5000(  بالقنابل الكيمياوية مما أدى إلى قتل أ

المدينة  تدمير  إلى  باإلضافة  العدد  نسمة وجرح هذا 

والقرى المجاورة بالكامل، ثم مارست الحكومة العراقية 

خمس حمالت إبادة جماعية سماها ب)األنفال( راح 

كثر من مائة الف نسمة من الرجال والنساء  ضحيتها أ

عرعر  صحراء  في  جماعية  مقابر  في  ودفنوا  واألطفال 
في منطقة )نقرة سلمان(. )٢(

كارەساتى  األنفال )بالكردية:  األنفال أو حملة  عمليات   )٢(
قام  جماعية التي  عمليات اإلبادة  إحــدى  ئهنفال( ]١[ هي 
بها النظام العراقي السابق برئاسة الرئيس صدام حسين سنة 
كردستان شمالي العراق ]٢[ وقد  كراد في إقليم  ١٩88 ضد األ
كان  المجيد الذي  حسن  إلى علي  الحملة  قيادة  اوكلت 
البعث  الــشــمــال لــحــزب  مكتب  ســر  امــيــن  منصب  يشغل 
للمنطقة  العسكري  كــم  الــحــا كــي وبــمــثــابــة  االشــتــرا الــعــربــي 
القائد  هاشم كان  االسبق سلطان  العراقي  الدفاع  وزير  وكان 
انــذاك  العراقية  الحكومة  اعتبرت  وقــد  للحملة  العسكري 
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السيئة  األوضاع  األمَرين من  ي  الشهرزور وقد ذاق 

ضيق  الــذي  ي  الدكتاتور والحكم  اإلستقرار  وعــدم 

وأصحاب  السياسية  الــقــوى  جميع  على  الخناق 

 . الفكر والمبادئ اإلنسانية وروح التحرر

تحت  كانت  التي  المدن  في  ــوده  وج فترة   ففي 

ي مالحقًا من  سيطرة الحكومة العراقية كان الشهرزور

قبل أجهزة األمن والمخابرات، وقد سجن في سجن 

)أبي غريب( في ليلة  /١٩80/١١ إلى يوم ٢0/6/١٩8١، 

مساعدة  بتهمة   ) أشــهــر )ثمانية  مــن  مــايــقــارب  أي 

ــواد الــخــالــصــي مــن الـــعـــراق إلــى  ــروب الــشــيــخ جــ  هــ

تناله  كــانــت  الــتــي  اإلعــتــقــاالت  غير  هــذا   )١( ــران.  ــ إي

ــه في  أن مــذكــراتــه  فــي  وأخـــرى، حتى ذكــر  بين حينة 

عام)١٩٧٧( أعتقل ست مرات في شهر واحد فقط!

باإلضافة إلى وجود اإلتجاهات الفكرية واألحزاب 

والصراعات  الثورات  ونشوب  المختلفة  السياسية 

كراد مصدر تهديد لها وقد سميت الحملة باألنفال نسبة  األ
أو  الغنائم  تعني  )األنفال(  و من القرآن الكريم.   8 رقم  للسورة 
األسالب، والسورة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين 
استخدمت  الهجرة.  مــن  الثاني  الــعــام  بــدر فــي  بعد معركة 
البيانات العسكرية خالل الحملة اآلية رقم ١١ قام بتنفيذ تلك 
الحملة قوات الفيلقين األول والخامس في كركوك وأربيل مع 
قوات  إلى  ي باإلضافة  الجمهور من الحرس  منتخبة  قــوات 
الجيش الشعبي وافواج مايسمى بالدفاع الوطني التي شكلها 

: النظام  العراقي  وقد تظمنت العملية ستة مراحل. أنظر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9
%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9
%81%D8%A7%D9%84

 
)١( المذكرات/٤5 مخطوط لم يطبع بعد.

السياسية والتي ظهرت بقوة على الساحة السياسية 

يومنا  إلــى  واســتــمــرت  الملكي  النظام  ســقــوط  منذ 

مطاردًا  كــان  المدن  في  يعيش  كــان  فعندما  هـــذا... 

إلى  يهرب  كان  وعندما  البعثية  السلطات  قبل  من 

بين  والتنقل  الــتــرحــال  كثير  ــان  ك يــــاف  واألر الــقــرى 

منطقة وأخرى  بسبب الحروب الدائرة بين األحزاب 

 الكردية المطالبة بحقوق الشعب الكردي والحكومة 

العراقية آنذاك.

كثر هذه األحزاب كانت إما قومية ليبرالية  ومع أن ا

ي كان  ية إال أن موقف العالمة الشهرزور أو قومية يسار

الحوار والمناقشة الهادئة وكانت تربطه صالت جيدة 

بين  لمكانته  وقدكان  الجميع  احترام  موضع  وكــان 

األهلية  الحرب  منع  في  البارز  الــدور  الفصائل  تلك 

الكردستاني  الوطني  االتحاد  الرئيسين  الحزبين  بين 

وقد   )١٩83( عام  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 

شكروا جهوده رسميًا في اإلذاعة الرسمية للحزبين. )٢( 

ي  وقد جن جنون حزب البعث بصنيع الشهرزور

نصرف  نحن  الــواحــد:  بــالــحــرف  قــالــوا  حيث  هـــذا، 

ومال  الحزبين  بين  الحرب  فتيل  إلشعال  الماليين 

ي يصلح بينهما !!  محمد الشهرزور

البعث  حــزب  نقمة  أسباب  أشــد  من  كــان  وهــذا 

عليه حتى صار مطلوبًا خطيرًا لدى الحكومة البعثية 

في  األجــل  وافـــاه  حتى  حياته  طيلة  مــطــاردًا  وعــاش 

األربعين من عمره يوم ١٩8٧/٧/٢5، رحمه اهلل ورفع 

درجته في العليين. 

)٢( المذكرات/66-65



ي ودوره في النهضة الفكرية والمعرفية في كردستان مة محمد مال صالح الشهرزور
َ
العاّل

 م. د. عادل محمد علي الشيخاني |     227

المطلب الثاني: حياته و نشأته العلمية.	 

ــد والـــده  ي بطلب الــعــلــم عــلــى ي بـــدأ الــشــهــرزور

الــمــالصــالــح وعــمــه الــمــالعــارف، حيث بــدأ بــقــراءة 

الدينية  بالمدرسة  التحق  والنحو والصرف ثم  القران 

النظامية في مدينة حلبجة في ١٢/٢3/١٩60)١(.

يقول عن هذه المدرسة في مذكراته: هذه المدرسة 

كانت تدار من قبل وزارة األوقاف العراقية ولكن كانت 

وكانت  المدارس  بهذه  تهتم  إسالمية  حركات  هناك 

 ) التحرير )حــزب  مثل  والمنشورات  بالكتب   تزّودنا 

و )الحزب اإلسالمي العراقي(، وكان للحزب اإلسالمي  

مجلة  تصدر  وكانت   ) النذير )دار  تدعى  للنشر  دار 

باسم )األخوة اإلسالمية( وكانت لها دور بارز  في نشر 
أدبيات الحزب. )٢(

هو  الــحــزب  ــذا  ه أن  بعد  فيما  َعلمنا  ثــم  يــقــول: 

اإلخوان المسلمون بعينه وكان يترأسه كل من الشيخ 

ي واألستاذ محمد محمود الصواف وكان  أمجد الزهاو

ى  منيرالراو أمثال:  من  الحزب  هذا  من  أعالم  يزورنا 

والشاعر وليد األعظمي.)3(وذكر أيضا أنهم حفظوا في 

من  كثر  وأ القرآن  من  جــزءًا   )١٤( سنوات  ثــالث  مــدة 

كبيرة في الفقه والفلسفة  )300( حديثًا وأخذوا معرفة 

أيديهم  على  درس  الذين  العلماء  ومن  الكالم  وعلم 

ي  الشهرزور المالصالح  الشيخ  والــده  إلى  باإلضافة 

. وهو رحمه اهلل من كبار علماء شهرزور

)١( المذكرات/3أ
)٢( المصدر نفسه/١-3.
)3( المصدر السابق/3.

ــر مــدرســة  الـــقـــاضـــي رحـــيـــم، مـــديـ الــشــيــخ   -١

سيدصادق.

من  أيضا  وهــو  الــپــارزانــي  عبدالعزيز  الشيخ   -٢

العلماء والدعاة المشهورين في كردستان.

3- المالسيد مجيد إمام وخطيب مدينة شاندر .

٤- الشاعر الكردي المعروف )قانع(.

ــد الــحــركــة  ــ 5- الــشــيــخ عــثــمــان عــبــد الــعــزيــز رائ

االسالمية في كردستان رحمه اهلل.

عثمان  الشيخ  أخــو  عبدالعزيز  عمر  الشيخ   -6
رحمهم اهلل. )٤(

تغير  قدتم  عــــام)١٩6٤(،  بعد  أنــه  الشيخ  ذكــر  ثــم 

تعد  ولــم  البعث  ثــورة  بعد  وذلــك  العلمية  المناهج 

ــه التحق  كــانــت مــن قــبــل، ثــم ذكــر ان كما  الــمــدرســة 

بالخدمة العسكرية عام )١٩66( ولم يذكر ما آل اليه 

مصير المدرسة بعد ذلك،ثم ذكر في مذكراته أنه في 

من  بطلب  العراقية  الحكومة  أصــدرت   )١٩٧0( عام 

العلوم  بطالب  يسمح  قــرارًا  البارزاني  المالمصطفى 

المعاهد  امتحانات  بمشاركة  الشرعية)الماللي( 

وقد  النظامية،  بــالــدراســة  يلتحقوا  اإلسالمية،لكي 

امتحانات  المشاركة في  يريد  أمام من  المجال  فتح 

كان يرى في  كثر من مستوى إن  المعاهد الشرعية أل

نفسه األهلية لذلك. 

ــرزوري أنــــه شـــــارك في  ــ ــه ــ ــش ــ ويـــذكـــر الـــعـــالمـــة ال

)١٩٧١/5/٢( إلى )١٩٧١/5/١0( في جميع اإلمتحانات 

ودخل مباشرة في المرحلة الثامنة  وهي آخر مرحلة من 

)٤( المذكرات/٤.



ي ودوره في النهضة الفكرية والمعرفية في كردستان مة محمد مال صالح الشهرزور
َ
العاّل

228     | م. د. عادل محمد علي الشيخاني 

مراحل المعاهد الشرعية الثمانية، وحصل على معدل 
)8١3( من مجموع)8( مواد من المواد الدراسية. )١(

إلى  العسكري  السلك  ــى  إل ــك  ذل بعد  ــع  رج ثــم 

بوظيفة  السليمانية  أوقـــاف  مديرية  فــي  توظف  أن 

ــي  ــ ــخ)١٩٧٤/٢/٤(ف ــ ي ــار ــ ــت ــ إمــــام وخــطــيــب وذلــــك ب
)٢( . ( في منطقة شارباژير قرية)گورگهدەر

األول  كتابه  ي  الــشــهــرزور نشر  ــام)١٩٧٤(  ــ عـ وفــي 

وهــذا   ) الــثــائــر ــب  ــ واألدي الفيلسوف  اقــبــال  )محمد 

كورة كتاباته المطبوعة كما ذكر ذلك  الكتاب يعتبر با
في مذكراته. )3(

) االيمان  إلــى  الشك  من  )رحلتي  كتاب  وترجم 

للدكتور مصطفى محمود )رحمه اهلل( )٤(.

جامع  في  وخطيبًا  إمــامــًا  عـــام)١٩٧5(  في  وعّين 
)5( . سيدصادق الكبير

ميزان  في  )الصدفة  كتابه  )١٩٧5(نــشــر  عــام  وفــي 

)محمد  والشاعر  األديــب  االستاذ  بتقديم  المنطق(، 
صالح ديالن (وطباعة )المجمع العلمي الكردي(. )6(

)١( المذكرات/١3.
)٢(  المذكرات/٢١

)3(  المذكرات/٢٤. 
واألديــب  الفيلسوف  اقــبــال  محمد  المطبوع  وانظرالكتاب 
الثائرط١٩٧٤/١ مطبعة رابرين-السليمانية. )باللغة الكردية(.

)٤(  المصدر نفسه والصفحة نفسها. وانظر الترجمة مطبوعة 
مقدمة  في  منشورة  محمود  مصطفى  الدكتور  من  رسالة  مع 
)باللغة  السليمانية.   - كامراني  مطبعة  الــكــتــاب.ط١٩٧٤/١ 

الكردية(.
)5(  المذكرات/٢6.
)6(  المذكرات/٢٧.

المالحدة  قبل  مــن  شــديــدة  محاربة  واجــه  وقــد 

المقاالت  عــشــرات  وكتبوا  حينه  فــي  يين  واليسار

العراقي  العلمي  والمجمع  ي  الشهرزور العالمة  ضد 

بأسلوب غير علمي بعيد كل البعد عن منهج النقد 

الموضوعي.  والـــرد  ي  الــحــضــار واالســلــوب  العلمي 

االستمرار  من  ي  الشهرزور العالمة  ذلــك  يمنع  ولــم 

بكتب  مــشــواره   واصـــل  بــل  والتأليف  الكتابة  فــي 

فتال  والمنهجية  العلمية  الناحية  من  وأعمق  أقوى 

ثم  المنطق(  ميزان  في  )داروين  الشهير  كتابه  ذلك 

ميزان  فــي  يــد  )فــرو المنطق(ثم  مــيــزان  فــي  )مــاركــس 

المنطق(.

والفكرية 	  العلمية  مميزاته  الثالث:  المطلب 

وتميزه عن غيره من علماء زمانه.

كثير من علماء  ي عن  الشهرزور العالمة  يختلف 

تلقيه  كيفية  في  ســواء  الوقت  ذلك  في  وأقرانه  زمانه 

بعلوم  معرفته  فــي  أو  إطــالعــه  وســعــة  للعلم  وطلبه 

إلى  باإلضافة  زمنه،  في  الفكرية  والصراعات  عصره 

كيفية حركته في توعية المجتمع ونشر العلم والثقافة 

دون  شرائحه   بجميع  واهتمامه  المجتمع  أفراد  بين 

منذ  أنــه  نــرى  الشيخ  حياة  إلــى  نظرنا  استثناء.فلو 

سنين شبابه األولى حاول الخروج من العراق واللقاء 

العالم  ــاح عــلــى  ــت ــف الــعــالــم االســـالمـــي واالن بــعــلــمــاء 

في  الموجودة  التجارب  من  واالســتــفــادة  الخارجي 

عصره، فقد توجه في عــام)١٩٧8( إلى مكة المكرمة 

قبلة المسلمين قاصدًا حج بيت اهلل الحرام، وهناك 

كما يذكر في مذكراته التقى في عمارة الجفالي بمكة 

المكرمة بالداعية االسالمي المعروف )محمد قطب(
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االسالمي  بالداعية  التقى  أنــه  يذكر  ــم  اهلل.)١(ثـ رحمه 

المعروف في شبه القارة الهندية االستاذ )أبي األعلى 

المودودي(في الحرم المكي حيث كان يخطب بين 
كستانيين. )٢( الحجاج الهنود والبا

أي   )١٩٧٩( عام  في  أخرى  مرة  ي  الشهرزور وحج 

تفاصيل  يذكر  لــم  ولكنه  األول  حجه  مــن  عــام  بعد 

كانت رحلة ممتعه وقد  كتفى بوصفها بأنها  رحلته وا
كانت بسيارتهم الخاصة. )3(

ثم ذكر أنه في عام)١٩8٢( ذهب مع والده الشيخ 

ومرورهم بمطار  أثناء رحلتهم  وفي  العمرة  إلى  صالح 

أيام،  ثة  ثال لمدة  عمان  مدينة  في  ومكوثهم  )عمان( 

)محمد  المشهور العراقي  بالداعية  المطار  في  التقى 

في  الصواف  الشيخ  صاحبهم  ثم  الصواف(  محمود 
رحلتهم من عّمان إلى المدينة المنورة. )٤(

الكتب  قّيمة من  اشترى مجموعة  قد  أنه  ذكر  ثم 

المنورة  والمدينة  ومكة  عّمان  من  كل  في  اإلسالمية 

المحاضرات  أشــرطــة  مــن  مجموعة  ــى  إل بــاإلضــافــة 

االسالمية.

ي في  ومـــن غــريــب مــا يــذكــره الــعــالمــة الــشــهــرزور

مذكراته أنه في أثناء عودته من رحلة الحج مع والده 

وشخص آخر ومع وصوله إلى عّمان العاصمة، اتصل 

الشيعي  المفكر  الخالصي(  )جــواد  بالشيخ  هاتفيًا 

حزب  وصــول  منذ  العراقيين  المعارضين  أبــرز  وأحــد 

)١( المذكرات/33.
)٢( المصدر نفسه/3٤.

)3( المذكرات/٤١.

)٤( المذكرات/55.

البعث إلى سدة الحكم.

الي  المجيء  الخالصي  الشيخ  منه  وقدطلب 

والــده  تــرك  وقــرر  ي  الشهرزور العالمة  فوعده  دمشق، 

والشخص المرافق له وانطلق نحو دمشق عن طريق 

)درعا( وقد وصل في وقت متأخر مدينة دمشق دون 

يعرف عنوان الشيخ الخالصي، ثم ذكر أنه ذهب إلى 

الشيخ  إلى  الوصول  واستطاع  ينب  ز السيدة  منطقة 

الخالصي بعد جهد جهيد.ثم ذكر أنه زار مرقد صالح 

رحمها  النقشبندي(  خالد  )مــوالنــا  و األيوبي  الدين 

الكردي  والمفكر  بالعالم  التقى  أنه  أيضا  وذكــر  اهلل، 

البوطي(ثم  رمضان  سعيد  )محمد  الدكتور المشهور 
رجع إلى عّمان في وقت متأخر من الليل. )5(

ي،  فلو نظرنا في قوة حركة ونشاط العالمة الشهرزور

كيف استطاع في يوم وليلة أن يقوم  نتعجب من أنه 

نموذجا  بحق  فكان  يارات،  والز اللقاءات  هذه  بكل 

فريدًا وطرازًا عاليًا من نماذج الدعاة والعلماء العاملين 

كل طاقاتهم لنصرة دينهم  المخلصين، الذين وهبوا 

ومنهجهم وقضاياهم التي يؤمنون بها.

يعه وجهوده  العلمية في 	  المطلب الرابع: مشار

النهضة الفكرية في كردستان.

ي  الشهرزور العالمة  حياة  سنوات  إلى  الناظر  إن 

القليلة أو باألدق  في )٤0( سنة حياته رغم ما القاه من 

ي  سجن وتشريد وتعذيب، يرى أن العالمة الشهرزور

ومعرفي  فكري  ومشروع  إسالمية  وجامعة  بذاته  أمــة 

كبير عالية الجودة وبمواصفات عصرية، تجاوز زمانه 

)5( المذكرات/56.
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يع  مشار أهــم  نلخص  ان  يمكن  و فيه،  عــاش  الــذي 

ي فيما يأتي: وجهود العالمة الشهرزور

وانفتاحه على جميع  الناس  الدعوة ومخالطة   )١

وأتراحهم   أفراحهم  في  ومشاركته  المجتمع  شرائح 

كلهم وقضاياهم الحياتية وأمورهم اليومية،  وحل مشا

الظلم  ضــد  معهم  ــوف  ــوق وال حقوقهم  عــن  ــاع  ــدف وال

قبل  مــن  ضدهم  يــمــارس  الــذي  والتعسف  والــجــور 

النظام البعثي في وقته.

األفكار  ونشر  والتأليف  الكتابة  دور  ممارسة   )٢

يعتبر  و نــــادرة،  كــتــب  مجموعة  تــألــيــف  طــريــق  عــن 

في  علمي  كتاب  أول  صاحب  ي  الشهرزور العالمة 

يخ كردستان تناول موضوعًا علميًا وبطريقة علمية  تأر

المنطق(  ميزان  في  كتاب)الصدفة  وهو  وموضوعية 

قام على طبعه المجمع العلمي الكردي في بغداد. 

في  يكتب  تقليديا  كاتبًا  ي  الــشــهــرزور يكن  ولــم 

أخطر  فــي  كتب  ولكن  المعروفة  الدينية  المسائل 

كــانــت تعصف  يــة الــتــي  وأصــعــب الــمــســائــل الــفــكــر

لها  الينبري  مسائل  وهي  حينه  في  الفكرية  بالساحة 

اال كاتب ذو مستوى علمي وثقافي عال ودراية تامة. 

العقل  ميزان  في  وماركس  يد  وفرو دارويــن  فوضع 

والتقييم  النقد  محك  على  ووضــعــهــم  والــمــنــطــق، 

والدراسة والرد ليس باألمر الهين!

عصري  بأسلوب  الخطابة  مهام  يمارس  كان   )3

المجتمع  وحاجات  العصر  لتطورات  كبًا  موا فريد، 

ومتطلبات الواقع والحياة اليومية.

للشباب  مستمرة  ومــحــاضــرات  دروس  إقــامــة   )٤

بالشباب  اهتمامًا خاصًا  أعطى  قد  وكان  واليافعين، 

كلهم  يسمع إلى مشا يقترب منهم  و من كال الجنسين و

أوتي من قوة حفظهم من  يحاول بكل ما  ومطالبهم و

التيارات واألفكار الهدامة.

العالمة  يع  مشار ضمن  من  بالمرأة:  اإلهتمام   )5

بالمرأة،  اإلهتمام  الخاصة  واهتماماته  ي  الشهرزور

البيت  بناء  في  األساسية  اللبنة  يعتبرها  كان  حيث 

واألسرة والمجتمع.

أعـــــــددتـــــــهـــــــا اذا  مــــــــــدرســــــــــة  فــــــــــــــــاألم 

 طــــــيــــــب األعــــــــــــــراق
ً
أعــــــــــــــــددت شــــــعــــــبــــــا

كل اإلجتماعية والوقوف ضد  6( اإلهتمام بالمشا

الطبقية والعنصرية وعادة منع الفتيات من الزواج أو 

متخلفة،  وعادات  عشائرية  ألسباب  زواجهن  تأخير 

خطب  فــي  المواضيع  هــذه  فــي  يتحدث  كــان  فقد 

بارزًا في  له دورًا  اآلباء بذلك وكان  يصارح  الجمعة، و

الجاهلية  والتقاليد  العادات  ونبذ  المجتمع  تثقيف 

المختلفة.

* * *
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المبحث الثاني 

تبني الشهرزوري لمبدأ الحوار 
والطرح العلمي لنقد األفكار 

والمذهب المعاصرة

- وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: أسلوبه في الطرح والنقد والتعامل  

مع  المخالفين.

الراقية  في  العلمية   المنهجية  الثاني:   المطلب 

كتاباته وتأليفاته .

التيارات  مع  الــراقــي  التعامل  الثالث:  المطلب 

الفكرية على ساحة الواقع والتعايش اليومي.

ي  الشهرزور العالمة  إطالع  سعة  الرابع:  المطلب 

وعالميته وانفتاحه على العالم الخارجي.

والنقد 	  ــطــرح  ال فــي  أســلــوبــه  األول:  الــمــطــلــب 

والتعامل مع المخالفين

ي رغم كونه عالم دين ومفكرًا  كان العالمة الشهرزور

يحية ورحابة صدر  إسالميًا  إال أنه كان يتعامل بكل أر

كان  مع من يختلفه في الرأي أو المذهب، حتى ولو 

النقيض معه في جميع أفكاره وآرائه، ومن نظر  على 

دروســه  حضر  أو  ي  الــشــهــرزور العالمة  مؤلفات  فــي 

ومحاضراته يرى ذلك بوضوح. 

كان يتحدث بكل موضوعية،  كيف  فالناظر يرى 

على  مستند  علمي  أســلــوب  الــطــرح  فــي  وأســلــوبــه 

العقلية والنقلية، ومنهجه  الحجج والبراهين واألدلة 

وتقدير  المقابل  باحترام  يتسم  المخالف  نقد  فــي 

السب  أو  اإلهــانــة  أو  التجريح  عــن  بــعــيــدًا  مــشــاعــره 

على  يــرّدون  حينما  الكتاب  بعض  كحال   ، والشتم 

مخالفيهم فإنهم اليرقبون فيهم إاًل والذمة.

كبيرة من شرائح  وقد أثر باسلوبه هذا على طائفة 

لم  الذين  إن  حتى  الشباب،  من  وخاصة  المجتمع 

يقتنعوا باإللتزام بالدين اإلسالمي وبقوا على أفكارهم 

ية، فإنهم مع ذلك كانوا يكنون له فائق اإلحترام  اليسار

الجميل  وسلوكه  الراقي  بتعامله  معجبين   ، والتقدير

إحترامه  وسعة صدره، وحبه الخير للناس جمعاء، و

ــذا خير  وه إرشــادهــم  و فــي نصحهم  إخــالصــه  و لهم 

والــتــزامــه  القيم  وســلــوكــه  الــراقــيــة  ثقافته  على  دلــيــل 

رسالة  وصاحب  والمفكر  والداعية  العالم  بشخصية 
في الحياة. )١(

المطلب الثاني:  المنهجية العلمية  الراقية  في 	 

كتاباته وتأليفاته.

في  ي  الــشــهــرزور العالمة  منهجية  إلــى  نظرنا  لــو   

البحث  فــي  اإلســتــقــراء  منهج  اتبع  أنــه  نــرى  كتاباته 

، باإلضافة إلى سعة اطالعه  والتحليل لآراء واألفكار

والمنشورات  الكتب  من  غفير  جم  على  والحصول 

إلى  أيــضــًا  وصــل  و  العربية   باللغة  وخــاصــة  الــنــادرة 

ية  االنجليز من  العربية  إلى  المترجمة  الكتب  تراجم 

ودراســات  بحوث  لكانت  لوالها  مهمة  مصادر  وهي 

يحمل  مهاجرًا  كونه  مع  ناقصًا،  ي  الشهرزور العالمة 

إلى أخرى  قرية  الــدواب من  أمتعته وكتبه على ظهر 

)١( المذكرات/3١  فما بعدها.
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مختفيًا عن أنظار انظمة القمع البعثية.

كتب  في  والمراجع  المصادر  قائمة  في  نظر  ومن 

توفيره  من  عجب  أيما  يتعجب  ي  الشهرزور العالمة 

كل هذه المصادر والكتب في أصعب الظروف التي 
مرت بها العراق والمنطقة. )١(

فكان معظم الكتب اإلسالمية ممنوعة، حتى أن 

جريمة  البيوت  في  اإلسالمية  الكتب  بعض  وجــود 

كافية إليصال صاحبها إلى حبل المشنقة! فكان بحق 

رجاًل موسوعيًا واسع المعارف والثقافات، مطلعًا على 

ومصادرهم،  كتبهم  من  ينقل   ، المخالفين  مصادر 

بخالف بعض من يكتب عن المخالفين  وهو ينقل 

فمن  العدل،  من  هذا  وليس  خُصومهم،  مصادر  عن 

أراد نسبة قول أو فعل أو فكر أو اعتقاد إلى شخص أو 

فرقة ما يجب عليه أن يثبت ذلك بالنقل من كتبهم  

فتري عليه وتقّول عليه 
ُ
ومصادرهم، فكم هناك ممن أ

نقل  في  الدقة  يتحرى  ي  الشهرزور فترى  يقله،  مالم 

مصادر  مــن  والنقل  المصادر  وتثبيت  المعلومات 

والكاتب  الموثوق  الباحث  صفة  هو  وهــذا  موثوقة، 
الذي ُيعتمد على كتاباته. )٢(

التيارات 	  مع  الراقي  التعامل  الثالث:  المطلب 

الفكرية على ساحة الواقع و التعايش اليومي.

كثير من الناس له تنظير جميل وأراء حسنة ولكن 

جمياًل  تقول  أن  الــقــول،  مــيــدان  غير  الفعل  مــيــدان 

التي اعتمد عليها  )١( سيأتي ذكر قائمة المصادر والمراجع 
ي. الشهرزور

 ، المصدر إال وذكر  ينقل فكرة  لم  كاديمي بحت  أ اسلوبه   )٢(
حتى إنه أشار الى صاحب الفكرة في تصاميم أغلفة كتبه!!

حسن، ولكن األحسن أن تفعل ماهو أجمل، فالفعل 

الحسن خير من القول الحسن، واهلل سبحانه وتعالى 

قائل  مــن  جــل  فقال  اليفعلون  مــا  يقولون  الــذيــن  ذّم 

َتۡفَعلُوَن ٢  لَا  َما  َتُقولُوَن  لَِم  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

َتۡفَعلُوَن ٣ىجس  لَا  َما  َتُقولُواْ  ن 
َ
أ  ِ ٱللَّ ِعنَد  َمۡقًتا  َكبَُر 

ف - جحت - محتجحس .  حجسالصَّ

يوافق  فعله  بحق  فكان  ي  الشهرزور العالمة  أمــا 

علمه  بأثر  تشعر  فــّعــااًللــه،  للحق  ــّوااًل  قـ فكان  قــولــه، 

وثقافته وأدبه وسلوكه على تعامله اليومي فكان بحق 

والتعايش  اآلخر  قبول  في  به  ُيحتذى  ومثاًل  نموذجًا 

يقول  لكي  للمخالف  المجال  إفــصــاح  و السلمي 

أن  لآخر  يسمع  كــان  فإنه  ينتقد  كان  وكما مايريد، 
ينتقد أيضًا. 

ــررة في  ــح ــي مــنــاطــق م ــه ف ــوت ــان يــنــشــر دع وقـــد كـ

ية واليمينية  الثمانينات وتحت إدارة األحزاب اليسار

ومع ذلك كان محل تقدير واحترام الجميع مع وجود 

دين  عالم  ي  الشهرزور العالمة  كون  الشاسع،  البون 

نبذ  إلــى  صــراحــة  يــدعــو  و النشاط  غاية  فــي  وداعــيــة 

الماركسية والعلمانية وكان رجاًل مجاهدًا اليخاف في 

اهلل لومة الئم، اليكتم العلم واليتزلف إلى السلطان وال 
يلبس الحق بالباطل. )3(

المعاملة  فــي حــســن  بــه  ــقــتــدى  ُي ــًا   ــامـ إمـ فــكــان 

كان إمامًا في الزهد والورع و تقوى اهلل  والمعايشة كما 

بعلماء  رك  ُيذّكِ ربانيًا  عالمًا  الشرع،  حدود  عند  وّقافًا 

مة 
َّ

العال تالميذ  من   - الفقير  العبد  وأقصد   - الباحث   )3(
ي وكل من عاش معه يشهد له بذلك. الشهرزور
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السلف والعصور المباركة.

المطلب الرابع: سعة إطالع العالمة الشهرزوري 	 

و عالميته وانفتاحه على العالم الخارجي

دولـــة مغلقة،  فــي  يعيش  ي  الــشــهــرزور ــون  ك ــم  رغ

أن  إاّل  الــخــارجــي،  بــالــعــالــم  ــال  ــص اإلت فيها  يصعب 

طبيعته العالمية وثقافته الواسعة وشعوره بوحدة األمة 

اإلسالمية وأن جميع المسلمين كالجسد الواحد وأن 

جعل  بعضًا،  بعضه  يشد  كالُبنيان  للمؤمن  المؤمن 

المسلمة  الشعوب  وأوجــاع  الم  بآ يحس  شخصًا  منه 

يوم  مذكراته  في  دّون  فقد  المعمورة،  أرجاء  كافة  في 

دخول االتحاد السوفيتي ألفغانستان فكتب يوم)٢٧ 

هجومه  ــدأ  ب األحــمــر  الــروســي  الجيش   )١٩٧٩/١٢/

ي في  الوحشي على أفغانستان. )١( وقد خرج الشهرزور

ثون  رحلة الحج عام)١٩٧8(وعمره أنذاك إحدى وثال

سنة وقّل من كان يحج في هذا العمر في تلك األزمنة 

)أبي  )محمد قطب(و وهناك التقى بالداعية المشهور

ذلك  بعد  األخــرى  ياراته  ز في  ثم  المودودي(  األعلى 

رمضان  سعيد  )محمد  بالدكتور يــة  ســور فــي  يلتقي 
البوطي(وغيره كما سبق ذكره . 

وقد  العراق  دعاة  مع  وعالقات  روابط  له  كان  وقد 

زاره الشيخ محمود غريب المصري عام )١٩٧٧(في 

وقد  الجمعة  خطبة  وخطب  صــادق(  مدينة)سيد 

الشيخ  كان  حيث  الشباب،  من  غفير  جمع  حضره 

في  )الُبّنية(  جامع  في  وخطيبًا  إمامًا  غريب  محمود 

بغداد من أصل مصري ُيلقب بمرشد الشباب وكان 

)١( المذكرات/٤١.

خطيبًا مفوهًا وعالمًا وداعيًة مؤثرًا. )٢(

العالم  علماء  ومــعــارف  بعلوم  اهتمامه  ولــشــدة 

كان  أنه  ، ذكر في مذكراته  العالمية  ونزعته  اإلسالمي 

يشتري األشرطة اإلسالمية في موسم الحج والعمرة في 

يكتب  و العراق،  كانت ممنوعة في  السعودية وجلها 

)فريد األطرش(!!  على أغلفتها )عبدالحليم حافظ(و

! حتى ينجو من مالحقة أمن الجمارك والمطار

وقــد أرســل رســالــة إلــى والـــده وهــو فــي سجن أبي 

تعذيب  من  القــاه  وما  حاله  واصفًا  بغداد  في  غريب 

المستضعفين  بــحــال  حــالــه  شــّبــه  ثـــم  وتــنــكــيــل، 

)الفلبين(  بمسلمي  فــأشــاد   الــعــالــم،  مسلمي  مــن 

كستان( وذكر جبهة مورو اإلسالمية  )با )أندونيسيا(و و

في الفلبين، وحركة ماشومي في أندونيسيا والجماعة 
كستان. )3( اإلسالمية في با

دعــوتــه،  وعالمية  اطــالعــه  سعة  على  يــدل  وهـــذا 

بعيدًا  مكان،  كل  في  المسلمين  بأحوال  واهتمامه 

ومعرفته  والقومية،  والمذهب  للعرق  التعصب  عن 

بحاضر العالم اإلسالمي.

ودوره 	  الفكرية  مؤلفاته  أهم  الثالث:  المبحث 

في  والــفــكــريــة  المعرفية  النهضة  فــي  الــفــعــال 

كردستان

- وفيه خمسة مطالب:

مــيــزان  فـــي  )الــصــدفــة  ــاب  ــت ك األول:  الــمــطــلــب 

المنطق( وكتاب )الطبيعة في ميزان المنطق(.

)٢( المذكرات/3٢.
)3( المذكرات/٤٧-50.
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ــي: كـــتـــاب)دارويـــن فـــي مــيــزان  ــان ــث الــمــطــلــب ال

المنطق(

مــيــزان  فــي  )مــاركــس  كــتــاب  الــثــالــث:  المطلب 

المنطق(

يد في ميزان المنطق( المطلب الرابع: كتاب )فرو

المطلب الخامس: مؤلفاته األخرى )هل القران من 

)محمد إقبال الفيلسوف واألديب  تأليف محمد؟( و

(وترجمة كتاب)رحلتي من الشك إلى اإليمان( الثائر

ي. لمصطفى محمود، وكتاب)يابنتي( لعلي الطنطاو

ميزان 	  فــي  )الــصــدفــة  كــتــاب  األول:  المطلب 

)الطبيعة في ميزان المنطق( المنطق( و

كتاب  الــمــنــطــق(أول  مــيــزان  فــي  )الــصــدفــة  كتابه 

)وجود  مسألة  وهي  فكرية  مسألة  أهم  تناول  علمي 

اهلل( تعالى ودحض اإللحاد باللغة الكردية.

كتاب  أنه صاحب أول  ي فخرًا   يكفي الشهرزور و

الكتاب  صـــدر  وقـــد  كــردســتــان،  يــخ  ــأر ت فــي  علمي 

وكــان  ــردي  ــك ال العلمي  المجمع  ــام)١٩٧5(عــــن  عــ

المثقفين  جميع  لــدى  معتمد  علمي  مجمع  كبر  أ

كردي  الكرد بكافة تيارهم وتوجهاتهم وبتقديم شاعر 

)محمد صالح ديالن( )١(،  مرموق، وهو األديب الشاعر

وأسلوب الكتاب فريد من نوعه، فهو عبارة عن حوار 

العسكرية،  الخدمة  في  له  وصديق  ي  الشهرزور بين 

جميع  أن  ويرى  إله،  بوجود  واليعتقد  بالدين  اليؤمن 

المخلوقات قد وجدت صدفة دونما خالق.

)١( مقدمة كتاب الصدفة في ميزان المنطق/3

ية  وفكر علمية  قضايا  كتابه  فــي  المؤلف  عالج 

يتسم  هــادي  وحــوار  رائــع  قصصي  بأسلوب  عديدة 

والتدرج في  والتزام األدب  المخالف  بالرقي واحترام 

صديقه  قلب  على  سيطر  حتى  والمناقشة  الــطــرح 

وقالبه وعقله.

والنقل  بالعقل  الصدفة  نظرية  حــواره  أثناء  فّند 

الكريم،  القرآن  إلى مسائل علمية في نصوص  وأشار 

يستغرب من كونه رجل دين  حتى ينبهر به صاحبه و

ذلك  مع  وهو  ب)المال(  كــراد  األ بين  يسمى  ما  وهو 

يتحدث في مسائل الفلك  يعرف في األمور العلمية و
ياء والجيولوجيا وكثير من الحقائق العلمية. )٢( والفيز

تستمع  وكأنك  واألنفس  اآلفاق  آيات  عن  تحدث  ثم 

الزنداني(وقد  المجيد  للشيخ)عبد  محاضرة  إلــى 

في  الجامعية  دراســتــي  أثــنــاء  مــحــاضــراتــه  حــضــرت 

كثيرًا  ي  )اليمن(في التسعينات، وقد سبق الشهرزور

من رواد اإلعجاز العلمي وتحدث عن هذه المسائل 

الهيئة  أنشأت  )وقــد  الماضي  القرن  سبعينات  في 

عام  والسنة  الــقــرآن  فــي  العلمي  لالعجاز  العالمية 

المجيد  عبد  الشيخ  برئاسة  المكرمة  مكة  في   ١٩8٤
الزنداني(. )3(

)٢( الصدفة/3٧ فما بعدها.
نة في عام ١٤٢١هـ  )3( أنشئت الهيئة العالمية للكتاب والُسّ
بقرار من المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي لتكون 
ية منبثقة من رابطة العالم  هيئة عالمية ذات شخصية اعتبار
اإلسالمي وتعمل لخدمة كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله �، 
في  المتخصصة  العالم  مستوى  على  نوعها  من  األولى  وهي 

تعليم القرآن والعناية بحفظته.
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الكبير  واإلنفجار  األرض  طبيعة  عن  تحدث  ثم 

الــجــوي  والـــغـــالف  الــجــاذبــيــة  ــوة  ــ وق وحــركــة األرض 

فّند  ثم   ، عليها  والحياة  ــاألرض  ب تتعلق  وأموركثيرة 

الفلسفة المادية ودحض جميع الشبهات المتعلقة 

يــة الصدفة  ــد نــظــر ــود الــخــالــق، وفــّن بــالــشــك فــي وجـ
بأسلوب مقنع وجذاب. 

الثاني )الطبيعة في ميزان المنطق(وقد  كتابه  أما 

اإلسالمي(  التراث  )إحياء  جمعية  بمساعدة  طبعه 

أنها سيدة  في بغداد، فهو رد لنظرية اعتبار الطبيعة 

الكون وأنها وراء جميع مايحدث فيه. 

األول  كتابه  عــن  يختلف  الكتاب  فــي  وأســلــوبــه 

كان في أسلوب  )الصدفة في ميزان المنطق( فاألول 

كاديمي  أ كتاب  فهو  األخــيــر  أمــا  القصصي  الــحــوار 

الكون وعمره  المؤلف عن نشأة  ، تحدث فيه  بحث 

الموجودة  والنظريات  الجيولوجين  أقــوال  بحسب 

حول حكمة نشأة الكون والوجود، وذكر أربعة آراء:

نتيجة  خلق  الكون  يقولون:  الذين  األول:  ــرأي  ال

فوضى دون اإلستناد إلى أي قانون أو خالق.

الرأي الثاني: الكون نشأ عن طريق الصدفة.

الرأي الثالث: الطبيعة هي التي خلقت الكون.

ــرأي الـــرابـــع: هــنــاك خــالــق قــديــر خــلــق الــكــون  ــ ال

)اهلل( جل جالله، ثم فصل في بيان رأي كل فريق  وهو
ياتهم. )١( ونظر

: الطبيعة في ميزان المنطق/١3 فما بعدها. )١( أنظر

وبّين فيما بعد بطالن نظرية الطبيعيين ورد على 
)٢( والمادية(.  ياليزم(،)المثالية  وماتر فلسفة)آيدياليزم 

وتحدث عن الوجودية باسلوب سهل ميسر معتمدًا 

سنشير  كما  معتمدة  علمية  مصادر  على  بحثه  في 

إليها في نهاية هذا البحث.

ميزان 	  فــي  ــن  ــ )داروي كــتــاب  الــثــانــي:  المطلب 

المنطق(.

أهم  المنطق(من  ميزان  في  )دارويـــن  كتابه  ُيعد 

ألهمية  نــظــرًا  نظري  فــي  وأعمقها  ي  الــشــهــرزور كتب 

موضوع الكتاب من جهة، وانتشار تأثير نظرية داروين 

لتلك  الدراسية  المناهج  وتبني  االنــواع  أصل  وكتابه 

النظرية بقوة في زمن المؤلف.

ي بعمق في هذا  كتب العالمة الشهرزور ولذا فقد 

من  أوتــي  ما  بكل  دارويــن  ساحة  في  ونــزل  الموضوع 

علم ودراية وقد وّفق في ذلك أّيما توفيق.

كتابه هذا أيضًا على شكل حوار ولكن  وقدكتب 

هذه المرة، على صورة حوار بين فتى واسمه )النورسي(

سعيد  الزمان  )بديع  الكردي  العالم  لذكرى  تخليدًا 

النورسي( وفتاة وأسمها)بهشت( وتعني)الجنة( وهي 

ي الوحيدة. اسم بنت العالمة الشهرزور

اإلسالم  عن  كتابه  بداية  في  ي  الشهرزور تحدث 

والحضارة المادية ونظرتها حول الحياة واإلله والكون 

واإلنسان،وقصد بالحضارة المادية بشقيها، المعسكر 

الليبرالي  الــغــربــي  والمعسكر  الــمــاركــســي  الــشــرقــي 

في  ودخــل  ونظريته  بالداروين  عــّرف  ثم  الرأسمالي، 

)٢( المصدر السابق/6٢.
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ينية في  التفاصيل، وذكر في ذلك حجج وأدلة الدارو

إثبات نظريتها ومن ذلك:

١- الصراع من أجل البقاء.

٢- اإلنتخاب الطبيعي.

ئمة مع البيئة. 3- المال
٤- الوراثة والطفرة. )١(

الجيولوجين  آراء  بحتة،  وعلمية  بدقة  ناقش  ثم 

القديمة  الحيوانية  البقايا  مــن  الــمــوجــودة  ــار  ــ واآلث

الحفريات  العثور عليها في  يّدعون  التي  والجماجم 

األثرية التي تعود إلى ماليين السنين بزعمهم!

الجينات  مــســألــة  بــمــوضــوعــيــة عــن  تــحــدث  ــم  ث

في  تحدث  ثم  والطفرة،  الوراثة  ية  ونظر والصبغيات 

القسم األخير من الكتابه عن الثغرات الموجودة في 

ينية وهي األهم وذكرمنها: الدارو

ينية مجرد نظرية. ١- الدارو

٢- اإلنسان ليس مجرد مادة.

ينية، منها:  3- هناك أسئلة بال جواب تواجه الدارو

لماذا توقف التطور والطفرة عند االنسان؟

الــكــائــنــات  فــي جميع  الــتــطــور  أوقـــف  مــاالــذي 

الحية؟

لماذا إلى اآلن لم يعثروا على الحلقة المفقودة بين 

اإلنسان والقرد؟

ــًا   وعـــشـــرات األســئــلــة الــتــي لــم يــجــدوا لــهــا جــواب

إلى اآلن.

)١( داروين في ميزان المنطق/١6 فما بعدها.

ــفــارقــة بــيــن اإلنــســان  ــدة ال ٤- الــفــروقــات الــشــدي
والقرد؟!)٢(

ثم أثبت في نهاية الكتاب بشهادة وأقوال علماء 

الغرب أن نظرية داروين مجرد خيال وأوهام وهراء ال 

أساس لها من العلم وقد اعترف الغرب بعد عشرات 

المؤسسات  فــي  وألــغــيــت  النظرية  بخطأ  السنين 

العلمية رسميًا عام ٢00٩.

المطلب الثالث: ماركس في ميزان المنطق:	 

عن  الحديث  عــن  عــبــارة  األصـــل  فــي  هــذا  كتابه 

الــحــضــارة الــمــاديــة الــشــرقــيــة الــمــاركــســيــة والــغــربــيــة 

الليبرالية الرأسمالية، وكأنه يتحدث في المقدمة عن 

وقتنا الحالي وافتتان الشباب بالتقليد األعمى حتى 

سبب  أن  وذكر  الموضات(  )بعصر  عصره  سمى  أنه 

قال ذلك  األمة،  التي أصابت  الروحية  الهزيمة  ذلك 

كيف  الثمانينات  وبداية  السبعينات  نهاية  في  وهو 

ياترى   ، الحاضر عصرنا  ي  الشهرزور العالمة  لوعاش 

في  ي  الشهرزور العالمة  فّصل  ثم  يــقــول!؟  كــان  مــاذا 

المجتمع  واقع  عن  بعدها  وبين  الماركسية  النظرية 

اإلنساني، وأهم المسائل التي تطرق إليها في الكتاب 

إجمااًل هي:

وبراءة  الشعوب(  أفيون  )الدين  شبهة  دحض   -١

اإلسالم من ذلك.

٢- أركان الحضارة وذكر فيها)النظام، التصورات، 

اإلدارة  والــتــكــنــولــوجــيــا،  الــعــلــم  والــقــيــم،  ــالق  ــ األخـ

والتنظيم(.

)٢( المصدر السابق/١٤٤ فما بعدها.
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3- وقد رد بكل قوة على شعارهم الفاسد)الدين 

كيف أن الــديــن هــو الــدافــع  أفــيــون الــشــعــوب(وذكــر 

القوى  و  االستبداء  من  للتحرر  والثورة  الحركة  نحو 

جامع  دور  المثال  سبيل  على  وذكــر  ية  اإلستعمار

ودور  الفرنسي  الحتالل  ضد  الجهاد  قيادة  في  االزهر 

واألمير  المغرب  في  باديس  بن  الحميد  عبد  العالمة 

عبدالقادر الجزائري في الجزائر والثورة اإلسالمية في 

 . الهند ضد االنگليز

على  الينطبق  الكالم  هــذا  أن  ي  الــشــهــرزور وبّين 
اإلسالم المن قريب وال من بعيد. )١(

بالحضارة  التعريف  في  ي  الــشــهــرزور فصل  وقــد 

الذي  )سولجرنتسن(  الروسي  المفكر  وذكر  المادية 

ية الماركسية  طرد من روسيا بسبب انتقاده للدكتاتور

ولجأ إلى أوربا وأمريكا وهناك وبعدما منحته جامعة 

الفخرية، تحدث في حفل استالم  الدكتوراه  هارفارد 

الــشــهــادة عــن األســبــاب الــتــي ســتــؤدي إلــى سقوط 

الحضارة الغربية وحصرها في أربعة أسباب:

١- اإلنحالل المادي.

٢- الخوف من الموت .
3- ضياع الهوية ومقومات الشخصية. )٢(

ي أيضًا موقف الحضارة المادية  وقد ذكر الشهرزور

يقصد  من اإلسالم ثم فصل في مراحل الكفر األحمر و

كية، ثم ذكر مقارنة علمية بين النظام اإلسالمي  اإلشترا

والليبرالية.  الشيوعية  األنظمة  وبين  للحياة  ونظرته 

)١( ماركس في ميزان المنطق/٢0 - و 6٩ فما بعدها.
)٢( المصدر نفسه/8٢.

توجه  التي  اإلنتقادات  أشهر  على  بالرد  كتابه  وختم 
إلى اإلسالم كدين ونظام. )3(

المطلب الرابع: فرويد في الميزان المنطق:	 

ي لرأى  كتب العالمة الشهرزور لونظر الباحث في 

القوة  أن  مع  الخاصة  وميزاته  مكانته  كتاب  لكل  أن 

في  والــهــدوء  ــرد  ال في  والــدقــة  والموضوعية  العلمية 

الحوار سمة مشتركة بين جميع مؤلفاته.

في  يد  )فرو كتابه  في  ي  الشهرزور العالمة  يستمر 

بين  الــدائــر  الــحــوار  أسلوب  على  المنطق(  الميزان 

)النورسي( و )بهشت(كما في كتابه المشهور )داروين 

في ميزان المنطق(.

الذاتية  السيرة  عن  تحدث  الكتاب  مقدمة  في 

لألديان  محاربته  رغم  وكونه  الديني  وأنتمائه  يد  لفرو

اليهودية  الديانة  نقد  فــي  كلمة  يكتب  ولــم  يهوديًا 

جميع  هاجم  فقد  ولذا  لها،  وتعصبه  انتمائه  بسبب 

األديان سوى اليهودية.

والتوحيد(  )موسى  كتابه  ذلك  على  شاهد  وخير 

طرابيشي( )جورج  الماركسي  الكاتب  ترجمه  والذي 

عبارة  الكتاب  جل  أن  ي  الشهرزور العالمة  ذكر  وقد 

اليهودية  عــلــى  والــثــنــاء  الــمــدح  فــي  المبالغة  عــن 

المختار  اهلل  شعب  هم  اليهود  أن  ويرى  والصهيونية 

صنائع  مــن  صنيعة  اال  مــاهــو  يــد  فــرو أن  يــؤكــد  وهـــذا 

القيم  تحطيم  في  دارويـــن  أخيه  مع  يتفق  و اليهود، 

اإلنسانية فداروين جعل القرد أصل الجنس البشري، 

بــأنــه مــجــردكــائــن شهواني  يــد وصـــف اإلنــســان  وفــرو

)3( المصدر السابق/ 86 فما بعدها.
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 يــحــركــه الــجــنــس والــشــهــوة، وكـــل هـــذا حــتــى يعيش 

والرسالة  االلهي  الوحي  عن  بعيدًا  كالبهائم  اإلنسان 

ية.)١(حتى قال الكاتب الوجودي)هيكسلي(:  السماو

نفسه  يعتبر  أن  لإلنسان  الينبغي  داروين  مجئ  »بعد 
أَي شئ سوى أنه حيوان فقط.« )٢(

وكيفية  للدين  يــد  فــرو نظرة  ي  الــشــهــرزور ذكــر  ثــم 

ظهر  الدين  أن  يــرى  حيث  نظره،  في  األديـــان  ظهور 

القصة:  وملخص  زعمه  حسب  نكراء  جريمة  نتيجة 

لكن  أمهم  عشقوا  قد  التخلف  عصور  في  أبــنــاًء  أن 

الجميع،  بين  مشاعًا  األم  تكون  أن  من  منعهم  أباهم 

بقتله،  تحل  لم  المشكلة  ولكن  الوالد  بقتل  فقاموا 

في  عــقــدة  وصـــار  بالندم  شــعــروا  ولــذلــك  استمر  بــل 

يحبون  صاروا  حتى  جرمهم،  بعظمة  وشعروا  حياتهم 

كان أبوهم يحبه، حتى  كل شئ  يحبون  كثر و أباهم أ

ــاروا  ــى أن ص ــقــار والــعــجــول، إل الــحــيــوانــات مثل األب
يعبدون الحيوانات حبًا ألبيهم وشعورًا بالذنب!! )3(

تعود  الدينية  المشاعر  جميع  أن  يــد  فــرو ويـــرى 

تفسير  وله  إلنسان  لدى  الجنسية  الناحية  كبت  إلى 
جنسي لجميع متغيرات الحياة.)٤(

والتوحيد  مــوســى  وانــظــر  الــمــنــطــق/١0  مــيــزان  فــي  يــد  فــرو  )١(
طرابيشي،ط٤/١٩86  جورج  يد/80-8١ترجمة:  فرو سيغموند 

دارالطليعة-بيروت.
)٢( اإلنسان في العالم الحديث تأليف جوليان هكسلي /3١ 
، مكتبة  ترجمة حسن خطاب ؛ مراجعة عبد الحليم منتصر

النهضة المصرية.
يد في ميزان المنطق/٢8. )3( فرو

)٤( المصدر نفسه/٢٧.

والتفكير  الحياة  الدين خطر على  أن  أيضًا  ويرى 

يرى  ذلــك  مع  ولكن  اإلنسانية،  والعالقات  والحب 

أن  قبل  يهودي  »أنا  يقول:  و اليهودي  بالدين  االلتزام 
يًا.«)5( كون ألمانيًا  أو نمساو أ

يد  فرو نظرية  على  الــرد  ي  الــشــهــرزور أحسن  وقــد 

وقصته الوهمية الزائفة ولم يدع مجااًل للشك من أن 
القصة ساقطة يندى لها الجبين. )6(

أن  أيضًا  يرى  فهو  األخــرى  مزاعمه  أيضًا  ذكر  وقد 

كالرعد  الطبيعة  المظاهر  من  خوفه  بسبب  اإلنسان 

والمطر والسيول اخترع الدين والعبادة!!

ي  كتب الــعــالمــة الــشــهــرزور كــبــر  يــد أ وكــتــاب فــرو

حجمًا، وقد تطرق بالتفصيل إلى موضوعات الجنس 

يد.وكذلك  تطرق إلى  والمرأة في نظر اإلسالم ونظر فرو

والضمير  األســرة  وكذلك  واألحــالم  ى  للرؤ يد  فرو نظرة 

يد. والقيم واألخالق عند فرو

وكالمنا هنا مجرد إشارة سريعة ومن أراد التفصيل 

إلى  كان في حينه و فعليه أن يعود إلى الكتاب وقد 

أن  يستطيعوا  ولــم   يديين  الفرو وجــوه  في  قنبلة  اآلن 
يردوا عليه ببنت شفة إلى يومنا هذا! 

المطلب الخامس: مؤلفاته األخرى	 

إقبال  )محمد  و محمد؟(  تأليف  من  القرآن  )هل 

)رحلتي  كتاب  وترجمة   ) الثائر واألديــب  الفيلسوف 

وكتاب  محمود،  لمصطفى  اإليمان(  إلى  الشك  من 

ي وكتبه المخطوطة. )يا بنتي( لعلي الطنطاو

)5( المصدر السابق/٢6.
يد في ميزان المنطق/٢٩ فما بعدها. )6( فرو
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كتابه )هل القرآن من تأليف محمد؟( في األصل 

ي في إحدى ليالي  محاضرة ألقاها العالمة الشهرزور

العشر األواخر من رمضان من عام)١3٩5(هـ ، بحضور 

الكبير  الجامع  في  والمثقفين  الشباب  من  مجموعة 

، ثم طبعت  بمدينة )سيد صادق( مركز سهل شهرزور
في رسالة مستقلة عام )١٩٧5(م. 

عن  ورد  الــقــرآن  مكانة  عــن  الشيخ  فيها  تحدث 

تأليف  مــن  الــقــرآن  أن  مــن  تثار  كانت  التي  الشبهة 

محمد، ثم ذكر أوجه اإلختالف بين القرآن والحديث 

الغيب  بأخبار  ومايتعلق  القدسي  والحديث  النبوي 

في القرآن واإلعجاز العلمي والقرآن والعقل األلكتروني 
باسلوب سهل مبسط. )١(

ي عــالــمــي النزعة  ــشــهــرزور كـــان الــعــالمــة ال ــمــا 
ّ
ول

للعلم  محبًا  واالطــالع،  الثقافة  موسوعي  واالهتمام، 

هو  وكــان  أيضًا،  األدبــي  بالجانب  اهتم  فقد  واألدب 
كبر ألهتمامي بالشعر واألدب منذ صغري.  دافعي األ

والفيلسوف  بالشاعر  للتعريف  كتابًا  ألــف  وقــد 

إقــبــال وســمــاه  الــدكــتــور محمد  الــعــالــمــي  الــهــنــدي 

.)٢( ) )الدكتور محمد إقبال الفيلسوف واألديب الثائر

وأهدى كتابه هذا للشموع التي تحترق لتنير الطريق 

للناس حتى ال يسقطوا في ظلمات الحياة. تحدث 

الحياة  في  ورسالته  وفكره  وأدبه  إقبال  حياة  عن  فيه 

يفًا بكل مؤلف بتعريف موجز وأشار  ومؤلفاته وذكر تعر

)١( أنظر مقدمة رسالة )هل القرآن من تأليف محمد؟(/3-٤.
، وقد  : الدكتور محمد إقبال الفيلسوف واألديب الثائر )٢( انظر
ونجيب  كتابات: د.عبدالوهاب عزام  اعتمد في ذلك على 

ي وغيرهم. الكيالني و ابي الحسن الندو

بحب إقبال للتجديد والمعاصرة مع التزامه األصالة 

والتمسك بالثوابت واألصول.

كتابان ترجمهما من العربية  ي  وللعالمة الشهرزور

إلى  الشك  مــن  )رحلتي  كتاب  وهما  الــكــرديــة  إلــى 

اإليمان( للدكتور مصطفى محمود، وكتاب )يا بنتي(

ي. للشيخ علي الطنطاو

أّما الكتاب األول فمعروف لدى الكثيرين حيث 

أنه يتحدث عن قصة تحّول الدكتور مصطفى محمود 

من اإللحاد إلى اإليمان باهلل تعالى.

ي في مقدمة الترجمة  وقد كتب العالمة الشهرزور

دار  طريق  عن  محمود  مصطفى  الدكتور  راســل  أنــه 

الذاتيه  سيرته  عــن  نــبــذه  لــه  يكتب  لكي  ــشــروق  ال

رسالته  عــن  محمود  مصطفى  الدكتور  ــاب  أج وقــد 

ي في مقدمة  أثبتها الشهرزور وبعث له رسالة خطية 

الكتاب مترجمة إلى اللغة الكردية وذكر فيها الدكتور 

كمال  )مصطفى  الكامل  اســمــه  محمود  مصطفى 

عام  في  تخرج   ،١٩٢١/١٢/٢5 مواليد  حسن(  محمود 

الطب سبع سنوات  الطب، مارس  كلية  )١٩5٢( من 

ذكر  ثم  والتأليف.  للكتابة  تفرغ  ثم   )١٩60( عام  إلى 

قصيرة  وقصص  مقاالت  من  األدبــيــة  أعماله  كــورة  بــا

هاجم  واإلنـــســـان(  )اهلل  كتابه  فــي  ــه  أن وذكـــر  وغــيــرهــا 

الدين وسخرمنه وبماجاء به الدين من األمور الغيبية 

يــدًا   رو ــدًا  ي رو اإليمان  إلــى  رجــع  أن  والمعجزات..إلى 

لغز  الموت،  لغز  )المستحيل،  كتبه  في  ظاهر  وهــذا 

الحياة، العنكبوت، الخروج من التابوت(.

كتابه )رحلتي من الشك إلى اإليمان(  وأخيرًا في 

إيمانه  أظهر  أنــه  الرسالة  نهاية  في  نفسه  عن  يقول  و
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كتابه )القرآن محاولة لفهم عصري(  بكل صراحة في 

كل،  المشا جميع  حل  على  أقدر  اإلســالم  بأن  وقــال: 

)١(وسبب  وفلسفاتهم.  والفالسفة  الُعلماء  جميع  من 

ي لترجمة هذا الكتاب، أن صاحب  إختيار الشهرزور

إنكار  و اإللحاد  في  عاش  لشخص  نموذج  الكتاب 

علمية،  مكانة  صاحب  رجــل  وهــو  واأللوهية  الدين 

بالكلية  اإللحاد  وتــرك  اإليمان  إلــى  رحلته  واصــل  ثم 

كالم علماء الدين  فكالمه له تأثير يختلف عن تأثير 
والمتدينين. )٢(

ي  طنطاو علي  للشيخ  )يابنتي(  الثاني  والكتاب 

رسالة نافعة فيها من العبر والغطات والنصائح الغالية 

للبنت المسلمة حتى تحذر من المؤامرات العالمية 

يدعو  و إفسادها  و المرأة  إلغــواء  الشيطانية  والخطط 

والصالح  العفة  طريق  سلوك  إلــى  المسلمة  البنت 

والــســفــور واإلخــتــالط  الــتــبــرج  والــتــقــوى ويبتعد عــن 

للتعرف  أيضًا  يدعوهن  و والتقدم،  التحرر  بدعوى 

يخ أمتهن وماضيها المشرق واليغترن بدعاة  على تار

والحياء عن  الفضيلة  تاج  والينزعن  والفساد،  الرذيلة 

الترجمة،كتب  ونعمت  الكتاب  نعم  فكان  رؤسهن، 

غير مطبوعة والزالت مخطوطة مثل: )سيرته الذاتيه(

( عبارة عن  ( أي)كشكول شهرزور )ههگبهی شارەزور و

سير وتراجم ألعالم ومشاهير الكرد مرتبة على حروف 

المعجم .

)١( انظر رسالة الدكتور مصطفى محمود في مقدمة الترجمة 
باللغة الكردية/8-5.

)٢( المصدر السابق/3-٤.

الخاتمة

علم  وجهود  حياة  في  الماتعة،  الرحلة  هــذه  بعد 

الفكر  رموز  ورمز من  اإلسالمي  الفكر  أعالم  شامخ من 

العالمة  ــأن  ب واضــحــة  نتيجة  ــى  إل نتوصل  والــدعــوة، 

الشهرزوري كان عالمًا موسوعيًا، قل نظيره في عصره، 

قد قاد كبرى معارك عصره مع أشهر المدارس الفكرية 

الغربية والشرقية في عصره، بقوة العلم والكلمة الرصينة 

ومؤلفات  كتب  كـــون  ولــكــن  العلمية،  والمنهجية 

لغة  تعتبر  والتي  الكردية  باللغة  الشهرزوري  العالمة 

دون  حال  واإلنجليزية،  العربية  مع  بالمقارنة  محلية 

كتب  معرفة الكثيرين بالعالمة الشهرزوري، ولو ترجم 

الشهرزوري إلى العربية واللغات األخرى لعرف الناس 

نشر  فــي  وجــهــوده  الفكري  والتميز  العلمية  المكانة 

الوعي والنهضة والستفادوا من ذلك الموروث العلمي 

الذي سيبقى نبراسًا لجميع األجيال القادمة.وأرجو أن 

يكون هذا البحث المتواضع اسهامًا ولو بسيطًا في هذا 

. رحم اهلل العالمة الشهرزوري وجزاه عن اإلسالم  المشوار

والمسلمين خير الجزاء..

* * *
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قائمة المصادر والمراجع

باللغة  مطبوع  المنطق(  مــيــزان  فــي  )دارويـــن   -١

الكردية(.

 ) الثائر واألديـــب  الفيلسوف  إقبال  د.محمد   -٢

)مطبوع باللغة الكردية(.

د.مصطفى  اإليــمــان،  إلــى  الشك  من  رحلتي   -3

محمود )ترجمة( )مطبوع باللغة الكردية(.

باللغة  )مطبوع  المنطق  مــيــزان  فــي  الصدفة   -٤

الكردية(.

باللغة  )مطبوع  المنطق  مــيــزان  فــي  الطبيعة   -5

الكردية(.

باللغة  )مــطــبــوع  المنطق  مــيــزان  فــي  يــد  فــرو  -6

الكردية(.

باللغة  )مطبوع  المنطق  مــيــزان  فــي  مــاركــس   -٧

الكردية(.

لم  يده  بخط  مخطوط  ي،  الشهرزور مذكرات   -8

المخطوط،  مــن  مــصــورة  نسخة  )عــنــدي  بعد  يطبع 

ي(. زودني بها أبناء الشهرزور

٩- هل القران من تأليف محمد؟ )مطبوع باللغة 

الكردية(.

)مطبوع  )ترجمة(  ي  الطنطاو لعلي  )يابنتي(   -١0

باللغة الكردية(.

العربية  الى  ترجمة  يد،  فرو والتوحيد،  موسى   -١١

بيروت،  الطليعة،  دار   ،٢ الطبعة  طرابيشي،  جــورج 
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