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چکیده
زمانه ای كه بديع الزمان نورسی در آن می زيست، عصر سقوط حكومت عثمانی و روی كار آمدن حكومت 
سكوالر و بلكه الئيك در تركيه و هنگامه جنگ جهانی اول و اشغال كشورهای مسلمان توسط كشورهای 
غربی سكوالر )نه غرب مسيحی و صليبی( و آشنايی مسلمانان با فرهنگ و پيشرفت صنعتی اين كشورها 
بود. بديع الزمان نورسی در اين زمان تمام تالش خود را به كار گرفت، تا با معرفی فرهنگ عالی اسالمی، 
از اينكه جوانان مسلمان مرعوب يا فريفته تمدن غربی شوند، جلوگيری كند. او برای اين كار روش مقايسه 
را به كار می گيرد. فرهنگ اسالمی ريشه در قرآن دارد كه كتابی آسمانی است و تمدن غربی ريشه در فلسفه 
الحادی غربی دارد كه معرفتی انسانی و در مقايسه با قرآن بسيار نازل است. وی با مقايسه تربيت يافتگان 
مكتب اسالم و مكتب فلسفه  الحادی و نيز مقايسه مدينه اسالمی و غربی، سعی می كند برتريهای فرهنگ 
اسالمی را به نمايش بگذارد. گام ديگری كه بديع الزمان نورسی برای آشكار كردن ماهيت تمدن غربی و 
جلوگيری از نفوذ آن در جوامع اسالمی برمی دارد، پاسخ دادن به شش مسئله علمی است؛ مسائلی كه در 
انديشه بديع الزمان اگر بی پاسخ بماند، راه را برای نفوذ فرهنگ استعماری غرب فراهم می كند. خطبه ای كه 

در مسجد جامع شام ايراد نموده نيز در همين راستا قابل تحليل است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 58-69 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: بدیع الزمان نورسی، تقابل فرهنگی با غرب، فلسفه اسالمی، فلسفه غربی.
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مقدمه
بديع الزمان سعيد نورسی در زمانه ای زندگی می كرد 
به  اسالمی  جوامع  فرهنگی  و  سياسی  معادالت  كه 
و  مسيحی  زمين  مغرب  بود.  تغيير  حال  در  سرعت 
تحوالت  دچار  زمان  گذشت  از  بعد  اكنون  صليبی، 
بار  اين  و  بود  و علمی شده  فرهنگی  فلسفی،  جدی 
نه غرب مسيحی، بلكه غرب سكوالر در مقابل تمدن 
نفی  می كرد.1  خودنمايی  مسلمان  ممالك  و  اسالمی 
گرايش  و  دنيا  از  دين  كردن  جدا  حداقل  يا  و  دين 
به علم تجربی، از اصلی ترين مؤلفه های تمدن جديد 

غرب بود.
در موضوع تقابل اسالم و غرب، آنچه بيشتر از هر چيز 
اين موضوع  بود،  انديشمندان مسلمان  ديگر، دغدغه 
دنيايی  امور  از  را  مسيحيت  غربيان،  چگونه  كه  بود 
و به خصوص حاكميت سياسی جدا كردند و چگونه 
توانستند به پيشرفت چشمگير در علوم تجربی دست 
پيدا كنند؟ پاسخی كه در ابتدا مطرح می شد، اين بود 
كه كنار گذاردن انديشه های دينی در غرب می تواند 
عامل مهم پيشرفتهای علمی و اجتماعی تلقی شود و 
اگر مسلمانان نيز همچون مسيحيان دست از دين داری 
بكشند، زمينه را برای پيشرفت خويش فراهم خواهند 
كرد. اين پاسخ كه از عدم شناخت كافی و صحيح از 
شرايط فرهنگ غرب و فرهنگ اسالمی به طور اعم و 
نيز دو دين اسالم و مسيحيت به طور اخص ناشی شده 
جوانان  به خصوص  مسلمانان  از  بسياری  ذهن  بود، 

اروپا ديده را اشغال كرد.2
تالش  غرب  نيز  سياسی  جنبه  در  ديگر  سوی  از 
اسالمی،  كشورهای  در  را  حاكميت  تا  می كرد، 
قرار  خويش  سيطره  تحت  امكان  حد  در  و  ضعيف 
به  آن  شدن  تقسيم  و  عثمانی  سقوط حكومت  دهد. 
حكومت  آمدن  كار  روی  و  كوچك  كشور  چندين 
جمهوری الئيك در تركيه، غرب را به رويای سيطره 
1. ر.ك: »قرائــة التحليلــة فی النظرة النورية الی المســألة الغربية«؛ 

اللمعات، ص176؛ سر تأخر العرب و المسلمين، ص45.
2. مرشد أهل القرآن إلی حقائق اإليمان، ص38.

اما غرب  بود.  كرده  نزديك تر  اسالمی  كشورهای  بر 
همچنان اسالم و آموزه های قرآن را سّد راه رسيدن به 
اهداف استعماری خويش می ديد و مبارزه ای جدی را 
برای خارج كردن قرآن از زندگی مسلمانان در برنامه 

آينده خود ضروری می دانست.3
مسلمانان  كه  بود  اين  می شد،  ديده  ظاهر  در  آنچه 
جا  پيشرفت،  كاروان  از  كه  هستند  ناتوان  جمعيتی 
جهت  از  و  است  ويران  آنان  شهرهای  مانده اند. 
سياسی و فرهنگی تحت سيطره كشورهای غربی قرار 
گرفته اند و بسياری از سرزمينهای آنها توسط دولتهای 
غربی مثل انگلستان و ... به اشغال درآمده و در نتيجه 
نوعی نااميدی و سرخوردگی در اين كشورها عموميت 
يافته است.4 اما وضعيت در كشورهای غربی متفاوت 
بود. قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم زمان جلوه 
علوم تجربی و تكنولوژی پيشرفته بود. هر روز خبری 
اذهان  غرب،  صنعتی  و  علمی  پيشرفتهای  از  جديد 
بسياری از جوانان مسلمان را به شگفتی و در نتيجه 
آمادگی برای اثرپذيری از فرهنگ غرب وامی داشت.

علمای  از  يكی  مواجهه  شيوه  به  رو  پيش  نوشتار 
شافعی مذهب تركيه با اين شبيخون فرهنگی خواهد 
چگونگی  پژوهش،  اين  اصلی  سؤال  پرداخت. 
مواجهه بديع الزمان نورسی با شرايط به وجود آمده 
دو  از  نورسی  ديدگاه  است.  فرهنگ غرب  از سوی 
جهت اهميت دارد: يكی آنكه اين ديدگاه جزء اولين 
مواجهه های علمای اسالمی با فرهنگ غرب سكوالر 
بوده است و ديگر اينكه بديع الزمان نورسی تاكنون 
تأثير بسزايی بر اسالم گرايان كشور تركيه داشته است.

شخصیت علمی بدیع الزمان سعید نورسی
سعيد نورسی متولد سال 1874م در روستای نورس از 

3. سخنان وزير مستعمرات بريتانيا در مجلس عوام آن كشور درباره 
اينكه قرآن مانع اهداف اســتعماری آنها اســت، به خوبی اين نكته را 
روشــن می كند. برای نمونه ر.ك: بديع الزمان النورســی و تحديات 

عصره، ص77؛ بديع الزمان سعيد نورسی، ص34.
4. The Global Transformations Reader, p.49.
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توابع بتليس )كردستان تركيه( است. تحصيالت خود را 
از همان روستا آغاز كرد. اگرچه شغل خانوادگيشان 
ادامه  را  دينی  علوم  تحصيل  او  اما  بود،  كشاورزی 
مسجد  در  تدريس  سالگی   16 سن  به  نزديك  داد. 
1884م  سال  در  كرد.  آغاز  را  ماردين  شهر  جامعه 
او برود و  تا پيش  ايشان خواست  از  والی شهر وان 
در آنجا ساكن شود. پيشنهاد او را پذيرفت و رفت و 
در آنجا اقامت گزيد و حدود 20 سال در مدرسه ای 
از سخنرانی  بعد  به تدريس پرداخت.  در همان شهر 
انگلستان،  انگليسی در مجلس عوام  گالدسون وزير 
تصميم گرفت تمام تالش خود را برای دفاع از قرآن 
و ترويج آن به كار گيرد. گالدسون با در دست گرفتن 
يك جلد قرآن در مجلس عوام انگلستان، گفته بود 
تا وقتی اين كتاب در ميان مسلمانان باشد، نمی توانيم 
يا  كه  كنيم  كاری  بايد  بنابراين  مسّلط شويم،  آنها  بر 
اين  پيروی  از  دست  مسلمانان  يا  شود،  نابود  قرآن 

كتاب بردارند.5
در سال 1896م به استانبول رفت، تا با ارائه طرحی 
برای تأسيس دانشگاهی به نام الزهراء به سبك االزهر، 
حدود  كار  اين  برای  نمايد.  اخذ  را  الزم  مجوزهای 
نهايت  در  و  كرد  اقامت  استانبول  در  نيم  و  يك سال 
وان  به  بنابراين  و  كند  اخذ  را  الزم  مجوز  نتوانست 
بازگشت. پس از مدتی در سال 1911م برای ديدار 
خواهرش به سرزمين شام سفر كرد و در مسجد اموی 
با شروع جنگ  نمود.  ايراد  عربی  زبان  به  سخنرانی 
جهانی اول به صف مبارزان پيوست، تا اينكه زخمی 
شد و به اسارت درآمد. اين اسارت دو سال و چهار 
ماه به طول انجاميد و در نهايت سعيد نورسی آزاد شد 
و از طريق ورشو و وين به استانبول بازگشت. پس 
از بازگشت مورد استقبال مردم و خليفه قرار گرفت و 
به عنوان عضو »دارالحكمة اإلسالمية« برگزيده شد.6

آمدن  كار  روی  و  عثمانی  حكومت  سقوط  از  پس 
دولت الئيك اعتراضها و شورشهايی عليه اين دولت 

5. ر.ك: بديع الزمان سعيد النورسی؛ نظرة عامة، ص23.
6. ر.ك: سيرة ذاتية، صص40-35.

پيران  قيام شيخ سعيد  قيامها،  اين  از جمله  برپا شد. 
حكومت  مأموران  و  انجاميد  شكست  به  كه  بود 
رؤسای عشاير معترض را دستگير و تبعيد كردند. در 
او  تبعيد شد.  بارال  به شهر  نيز  همين جريان نورسی 
در مدت هشت سال و نيمی كه در اين شهر زندگی 
می كرد، بيشتر رساالت نور خود را در آنجا نوشت. 
اگرچه در سالهای نخست مردم جرئت ارتباط با او را 
نداشتند، اما كم كم جوانان زيادی دور او را گرفتند و 
حلقه درس او رونق گرفت. شاگردان بارال رساالت 
از  را  ديگری  نسخه های  و  مطالعه  را  استاد  ممنوعه 
تركيه  سراسر  در  و  می نمودند  استنساخ  آنها  روی 

پخش می كردند.
و  علما  از  گروهی  آفيون  دادگاه  1948م،  سال  در 
دانشمندان را مأمور بررسی آثار و نوشته های او نمود 
در سال 1956م،  يعنی  سال   8 از  پس  نهايت  در  و 
و  اساسی  قانون  با  آثار  اين  ضديت  عدم  به  حكم 
كه شاگردان  بود  زمان  از همين  داد.  تركيه  حكومت 
استانبول،  مثل  او در چاپخانه های شهرهای مختلفی 
آنكارا، صامسون و انطاليا اقدام به چاپ و نشر آثار او 
نمودند. اين موفقيت موجب خوشنودی او شد. بديع 
الزمان سعيد نورسی در سال 1960م، پس از عمری 
مجاهدت در حالی جهان فانی را وداع گفت كه جامعه 
نسل  آمدن  به وجود  برای  زمينه  و  يافته  تغيير  تركيه 

جديدی از اسالم گرايان فراهم شده بود.7

مفهوم فرهنگ
در ادبيات انگليسی ـ فرانسوی، مطالعات فرهنگی از 
ريشه cultivation به معنای كشت و رشد، تربيت 
گياهان و حيوانات، بسط يافته و رشد و تكامل بشری 
را نيز شامل می شود.8 بررسی متون تخصصی موضوع 
فرهنگ، مؤيد اين مهم است كه برای اين واژه، تعاريف 
اصواًل  دارد.  تعريف( وجود  تا 250  )گاه  بی شماری 
ماهيت گسترده، انعطاف پذير، پويا و از همه مهم تر، 

7. بديع الزمان النورسی و تحديات عصره، ص58.
8. Intruducing Cultural Studies.
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از  می دهد.9  نتيجه  را  امری  چنين  فرهنگ  ناشناخته 
آنجا كه نوشتار حاضر در پی بررسی تخصصی معنای 
فرهنگ نيست، به ذكر يكی از تعاريف بسنده می شود. 
دانشها،  شامل  پيچيده اي  مجموعه  را  فرهنگ  تيلور 
باورها، هنر، اخالقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر 
عادات و توانايي هايي می داند كه انسان به عنوان عضو 

جامعه آنها را دارا است.
جنبه های  از  دسته  آن  شامل  فرهنگ  مفهوم  معمواًل 
آنهايی  نه  می شوند،  آموخته  كه  است  بشری  جوامع 
اعضای  می رسند.  ارث  به  ژنتيكی  صورت  به  كه 
جامعه همه در اين عناصر فرهنگ سهيم هستند و به 
همين دليل امكان همكاری و ارتباط متقابل به وجود 
می آيد. اين عناصر فرهنگی متن و زمينه همگانی و 
مشتركی تشكيل می دهند كه افراد جامعه زندگی خود 
را در آن می گذرانند. فرهنگ يك جامعه هم شامل 
ارزشهايی  و  انديشه ها  )عقايد،  نامحسوس  جنبه های 
جنبه های  هم  و  می سازند(  را  فرهنگ  محتوای  كه 
كه  فناوری  يا  نمادها  )اشياء،  محسوس  و  ملموس 

بازنمود محتوای ياد شده است( می شود.10

انواع مواجهه نورسی با فرهنگ غرب
در چنين شرايطی بديع الزمان نورسی مهم ترين وظيفه 
قرآنی  و  دينی  آموزه های  تبيين  يك سو  از  را  خود 
اثبات حقانيت آنها و از سوی ديگر معرفی چهره  و 
به عنوان  می توان  آنچه  می ديد.  غربی  فرهنگ  واقعی 
غرب  فرهنگ  با  مواجهه  برای  نورسی  راهكارهای 

برشمرد، به ترتيب زير قابل بيان است:
1( مقایسه مبانی فلسفی فرهنگ اسالمی و مبانی 

فلسفی فرهنگ غرب
الزم  خويش  هدف  به  رسيدن  برای  نورسی  سعيد 
و  اسالمی  فرهنگ  مكتوب خويش،  آثار  در  می ديد 
غربی را نه فقط با توجه به مظاهر مرئی و محسوس 

9. مهندسی فرهنگی كشور، ص32.
10. جامعه شناسی، ص35.

آنها، بلكه با توجه به مبانی فلسفی هريك و نتايجی 
كه از هركدام حاصل می شود، بررسی و مقايسه كرده 
تا  دهد،  قرار  خواننده  ديدگان  مقابل  در  را  نتيجه  و 
بتواند قضاوتی از روی روشن بينی انجام دهد و صرفًا 
نگردد.  سطحی  قضاوتی  گرفتار  ظواهر،  مالحظه  با 
از آنجا كه قرآن، اساس فرهنگ و تمدن اسالمی و 
فلسفه، اساس فرهنگ و تمدن غربی بود،11 به بررسی 
و مقايسه اين دو منبع پرداخت، تا نشان دهد هريك 
از اين دو فرهنگ از چه آبشخوری، سيراب شده و به 

كدام سو رو كرده اند.12
به نظر می رسد فلسفه ای كه سعيد نورسی از آن سخن 
تمدن غرب جديد  مبنای  و  ريشه  را  آن  و  می گويد 
می داند، فلسفه ای است كه باعث ضاللت و گمراهی و 
دوری از خدا است، نه مطلق فلسفه؛ زيرا از نظر وی 
آن فلسفه ای كه در خدمت حيات اجتماعی بشری و 
اخالق و فضايل انسانی است و راه را برای پيشرفت 
صنعت باز می كند، در واقع موافق و سازگار با قرآن و 
بلكه در خدمت حكمت قرآن است و با آن تعارضی 
ندارد.13 بنابراين نوشته های سعيد نورسی كه موسوم 

به رسائل نور هستند، در صدد مقابله با آن نيستند.
كه  همان گونه  كه  هست  فلسفه  از  ديگری  قسم  اما 
وسيله ای برای فروافتادن در الحاد و سقوط در جهنم  
و  غفلت  سوی  به  نيز  را  انسان  است،  مادی گرايی 
فلسفه  اين  می دهد.  سوق  لهو  و  سفاهت  و  گمراهی 
با محتوای اعجاب انگيزی كه دارد، مثل سحری در 
فلسفه  همان  و  می كند  خودنمايی  قرآن  اعجاز  برابر 
آنچه  بنابراين  است.14  نور  رسائل  ديدگاه  از  مذموم 
تحت عنوان »حكمت الهی« در ميان مسلمانان رايج 
بوده و هست و گاه آن را »فلسفه« خوانده اند، مورد 
انتقاد او نيست. فلسفه ای كه تمام جهان را غيرمستقل 
و وابسته به خدای متعال می داند و بدين وسيله انسان 
11. »قرائة التحليلة فی النظرة النورية الی المسألة الغربية«، ص573.

12. المثنوی العربی النوری، ص4.
13. ر.ك: اللمعات، ص167.

14. المالحق، ص286.
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امكان  در حد  و  می دهد  بندگی خداوند سوق  به  را 
فلسفه ای  همان  می كند،  دفاع  الهی  و  دينی  مبانی  از 
و سازگار  قرآن  را خادم  آن  نورسی  كه سعيد  است 
با آن می داند.15 پس مخالفت نورسی با نوع خاصی 
از فلسفه كه همان فلسفه الحادی است، نمی تواند به 
معنای مخالفت وی با عقالنيت فلسفی به شكل مطلق 

آن باشد.
از نظر سعيد نورسی حكمت قرآنی در سطحی بسيار 
بسيار  افقی  و  گرفته  قرار  فلسفی  حكمت  از  فراتر 
وسيع تر را مقابل انسان به نمايش می گذارد. او برای 
تبيين نظر خود ـ مثل بسياری ديگر از موارد16 ـ از 
تمثيل كمك می گيرد و حكايتی تمثيلی به اين شكل 

می آورد:
و  زيبا  بسيار  قرآنی  می گيرد  تصميم  بزرگ  حاكمی 
مزين به انواع جواهر زينتی و سنگهای قيمتی كتابت 
مناسب  آن  ظاهر  امكان  حد  در  كه  گونه ای  به  كند، 
باشد.  قرآن  خاص  اعجاز  و  بلند  معانی  شايسته  و 
الماس و زمرد و  با  بنابراين برخی از حروف آن را 
برخی را با لؤلؤ و مرجان و برخی را با طال و نقره 
و ... می نگارد. اين كتاب، زيبايی فراوانی پيدا می كند 
و چشمها را به سوی خود می كشد و هركس آن را 
می بيندـ  اعم از آنكه قرائت قرآن بداند يا نهـ  به ديده 
خيره  زيبايی  زيرا  می نگرد؛  آن  به  تقدير  و  اعجاب 

كننده آن را درك می كند.
سپس حاكم بزرگ، اين قرآن زيبا را به يك فيلسوف 
ملحد و يك دانشمند مسلمان عرضه می كند و به آنها 
حكمتهای  درباره  آنها  از  هركدام  كه  می دهد  دستور 
مدتی  از  بنويسند. پس  كتابی  كتاب،  اين  در  موجود 
كتابها نوشته می شود. نوشته فيلسوف ملحد به بررسی 
نقوش حروف و زيبايی آنها و رابطه برخی از آنها با 
15. ر.ك: اللمعات، ص167. سعيد نورسی در آنجا تمدن غربی را به 
دو تمدن خوب و بد تقسيم كرده است؛ غرب خوب، غربی است كه به 
دنبال عدالت و صنايعی در خدمت بشــريت و ... است و روشن است 

كه عدالت و خدمت به بشريت از اهداف قرآنی و الهی است.
16. »تأمالت فی بعض أدوات تزكية و الروحية فی رســائل النور«، 

ص65.

خواص  و  كلمه  و  هر حرف  جايگاه  و  ديگر  برخی 
ويژگيهای جواهر به كار رفته در آن كتاب می پردازد 
زيرا  نمی شود؛  قرآن  آن  بلند  معانی  متعرض  اصاًل  و 
او اصواًل با زبان اين كتاب آشنايی ندارد و نمی داند 
كه  است  بزرگ  كتابی  بوده،  او  مقابل  در  كه  كتابی 
تمام  بنابراين  و  دارد  دربر  عظيمی  و  جليل  معانی 
ظاهری  جمال  و  زيبايی  به  معطوف  را  خود  توجه 
با همين  كلمات و جواهر آن می كند و كتابی مطابق 
مقدار از دانش می نويسد. اما دانشمند مسلمان پس از 
بررسی آن كتاب، می فهمد كه آن كتاب زيبا در واقع 
كتاب مبين و قرآن حكيم است، بنابراين همت خود 
را متوجه زينت ظاهری آن نمی كند و خود را مشغول 
به زخارف حروف آن نمی نمايد. بلكه تمام توجه و 
اهتمام خود را معطوف به چيزی می كند كه ميليونها 
بار برتر و گران قدرتر و سودمندتر از آن چيزی است 
است.  داشته  مشغول  خود  به  را  اجنبی  فيلسوف  كه 
نورانی  اسرار  و  واال  حقايق  جستجوی  به  بنابراين 
به  را  خود  كتاب  و  می پردازد  كلمات،  آن  در  نهفته 
قرآن  اين  برای  استوار  و  ارزشمند  تفسيری  صورت 

حكيم می نويسد.
پس از آن، هركدام از اين دو، نوشته خود را به حاكم 
فيلسوف  نوشته  ابتدا  حاكم  می كند.  تقديم  بزرگ 
آنكه  با  می بيند،  اندكی  از  پس  و  می كند  بررسی  را 
فيلسوف تمام آنچه در توان داشته به كار برده، ليكن 
ندارد؛  وجود  او  نوشته های  در  حقيقی  حكمت  هيچ 
زيرا او معانی آن كتاب ارزشمند را اصاًل درك نكرده 
آن  به  بی احترامی  او  سخنان  از  برخی  در  حتی  و 
كتاب ارزشمند نيز احساس می شود؛ زيرا توجهی به 
نقوشی  صرفًا  را  كتاب  اين  و  نكرده  آن  بلند  معانی 
زيبا و حروفی مزين دانسته و بنابراين حق قرآن را 
رعايت نكرده و به نوعی به آن اهانت روا داشته است، 
بنابراين آن حاكم حكيم نوشته فيلسوف را نمی پذيرد 

و او را از خود طرد می كند.
پس از آن نوشته دانشمند محقق و مدقّق مسلمان را 
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می گيرد و بعد از آنكه آن را تفسيری واقعًا ارزشمند 
بسيار سودمند می بيند، می گويد: »حكمت حقيقی  و 
آن كتاب همين است و حكيم و عالم واقعی صاحب 
جز  نبود  كسی  فيلسوف  آن  اما  است.  نوشته ها  اين 
يك هنرمند صنعت گر كه از حد خويش تجاوز كرده 

بود«.17
سعيد نورسی پس از ذكر اين تمثيل، خود به تبيين آن 
می پردازد و می گويد: »آن حاكم بزرگ، سلطان ازل و 
ابد يعنی خداوند، و آن قرآن زيبا همين عالم آفرينش 
نماينده  فيلسوف،  تمام زيبايی های آن است و آن  با 
علم فلسفه و فالسفه، و آن دانشمند مسلمان، نشانه 

قرآن كريم و شاگردان مكتب آن است«.18
دهد  نشان  تمثيل  اين  با  می كند  سعی  نورسی  سعيد 
قرآن كريم بزرگ ترين و واالترين تفسير و گوياترين 
خود  كه  عالمی  است؛  آفرينش  عالم  برای  ترجمان 
حكيم،  قرآن  بنابراين  است.  ديگری  بزرگ  قرآن 
آيات  فهم  سوی  به  را  انس  و  جن  كه  است  كتابی 
تكوينی الهی ـ كه خداوند آنها را با قلم قدرت خود 
بر صفحات گسترده آفرينش نگاشته است ـ رهنمون 
می شود. نگاه قرآن به موجودات اين عالم نگاه حرفی 
است؛ يعنی هركدام را از آن جهت كه بر آفريدگاری 
عالم  مشاهده  با  و  می نگرد  می كند،  داللت  بزرگ 
و  زيبا  عالم  اين  آفرينش  »چقدر  می گويد:  آفرينش 
نيكو است و چه واضح بر زيبايی آفريننده اش داللت 
می كند« و بدين وسيله جمال و زيبايی حقيقی كائنات 
را در مقابل ديدگان جن و انس به نمايش می گذارد. 
بر آن گذارده اند، در واقع در  را  فلسفه  نام  آنچه  اما 
و  شده  مبهوت  و  غرق  موجودات،  حروف  تزئينات 

حقيقت را گم كرده است. 
فلسفه های  اصلی  اشكال  نورسی  سعيد  ديدگاه  از 
الحادی آن است كه به جای آنكه به موجودات اين 
عالم نگاه حرفی كنند و هر موجودی را داللت كننده 
بر صانع و آفريننده آن ببيند، به آنها نگاه اسمی می كنند 

17. الكلمات، ص140؛ المثنوی العربی النوری، ص456.
18. همان.

و هريك را موجودی قائم به ذات خويش می بينند و 
بنابراين پس از رؤيت جمال نهفته در هركدام به جای 
يا  و  است«  زيبا  آن  آفرينش  »چقدر  بگويند:  آنكه 
بگويند: »چقدر نيكو بر خالق خويش داللت می كند«، 
به  يعنی  است«؛  زيبا  موجود  اين  »چقدر  می گويند: 
ظاهری  موجود  اين  از  را  حقيقی  جمال  آنكه  جای 
نسبت  آن  آفريننده  و  خالق  به  را  آن  و  كنند  سلب 
دهند، آن را به خود اين موجود نسبت می دهند. پس 
و  پوچ  سفسطه  يك  از  بيش  چيزی  الحادی  فلسفه 
خالی از حقيقت نيست كه فيلسوف ملحد با اين نگاه 
خود  به  بلكه  جهان،  آفريدگار  به  فقط  نه  جهان،  به 
جهان هم اهانت كرده و به ديده تحقير و پوچی به آن 

نگريسته است.19
بديع  نگاه  در  كه  می شود  روشن  شد،  گفته  آنچه  از 
الزمان نورسی ريشه و مبنای فرهنگ اسالمی تفسير و 
شناختی صحيح از عالم است. در اين تفسير موجودات 
آفريننده ای  سوی  به  هركدام  و  ندارند  اصالت  مادی 
عالم و توانا داللت دارند. آنچه اصالت دارد و صاحب 

جمال واقعی است، خدای خالق است.20
نگاه  و  قرآن  نگاه  تفاوتهای  اصلی ترين  از  يكی  اين 
مورد  يك  همين  به  تفاوت  اما  بود.  جهان  به  فلسفه 
منحصر نمی شود. يكی ديگر از تفاوتهای نگاه قرآن و 
فلسفه در اين است كه قرآن با بيان نافذ و قوی خود، 
پرده های عادت و روزمرگی را كه بر تمام موجودات 
می دهد  نشان  و  می زند  كنار  و  می درد  شده،  افكنده 
امری  می بينند،  عادی  كاماًل  را  آن  مردم  آنچه  كه 
خارق العاده و به نوعی اعجاز است. بنابراين اموری 
را كه با ديدگان عادی، خالی از عبرت است، در مقابل 
فطرتهای سالم به عنوان نمونه هايی از حكمت الهی كه 

دربر دارنده عبرت است، به نمايش می گذارد.
از سوی ديگر حكمت فلسفه الحادی، جميع معجزات 
با  را  آنها  و  می دارد  مخفی  را  الهی  قدرت  از  ناشی 
بدون  و  می پوشاند  عادت  و  روزمرگی  از  پرده ای 

19. همان.
20. ر.ك: اإلنسان و اإليمان، ص103.
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و  می گذرد  آنها  كنار  از  آميزی  عبرت  نگاه  كمترين 
در عوض نگاه خود را معطوف به امور شاذ و ناقص 
می كند. مثاًل به جای ديدن انسانهای سالم كه در بهترين 
شكل آفريده شده اند و آفرينش هريك مجموعه ای از 
معجزات الهی است، نگاه خود را معطوف به انسانهای 
ناقص الخلقه مثاًل انسانهای دارای سه دست يا دو سر 
می كند و انسان سالم را امری كاماًل عادی می داند كه 

نمی توان هيچ نگاه عبرت آميزی به آن كرد.21
به  نگاه حرفی  اواًل؛  قرآن،  نگاه  مجموع  در  بنابراين 
خداوند  به  نيازمند  و  مخلوق  را  آن  و  است  جهان 
اعجاز  از  را مجموعه ای  ثانيًا؛ هر موجودی  می بيند. 
الحادی  فلسفه  نگاه  آنكه  حال  می بيند،  الهی  قدرت 
می شود  موجب  ديدگاه  اختالف  همين  نيست.  چنين 
تمدنی كه بر پايه اين دو نگاه متفاوت بنا می شود، دو 
تمدن كاماًل متفاوت باشد كه در يكی اصل، خداوند 
ماده  عالم  و  انسان  ديگری  در  و  آخرت،  جهان  و 
است. در يك تمدن، تمام حركتها رو به غايت الهی و 
اخروی دارد و در ديگری همه حركتها برای ارضای 

خواسته های مادی انسان است.
فلسفه  پیروان  با  قرآن  پیروان مکتب  مقایسه   )2

الحادی
يكی ديگر از روشهای سعيد نورسی برای نشان دادن 
الحادی،  فلسفه  مكتب  و  قرآن  مكتب  زياد  فاصله 
از  مكتب  دو  اين  تربيت شدگان  و  مقايسه شاگردان 
سعيد  اينجا  در  است.  اجتماعی  و  فردی  جهت  دو 
بيان  به  ابتدا  از  تأثيرگذار  ادبياتی  با  هم  باز  نورسی 
فرق شاگردان مكتب قرآن و شاگردان فلسفه الحادی 

از لحاظ تربيت اخالقی می پردازد.
است؛  فرعون  يك  فلسفه،  حقيقی  و  خالص  شاگرد 
ليكن فرعونی »پست و ذليل«؛ زيرا پست ترين امور 
را به خاطر به دست آوردن سود و منفعت می پرستد و 
هر آنچه را كه برای او سودی حاصل كند، رب خود 
می گيرد. شاگرد اين مكتب همچنين »متمرد و عنود« 

21. الكلمات، ص147.

نيز هست، ليكن متمرد و گردنكشی مسكين كه برای 
رسيدن به لذت، متحمل منتهای ذلت می شود. او عنود 
است و در مقابل حق خضوع نمی كند، ليكن در مقابل 
شياطين و انسانهای شيطان صفت خاضع است و حتی 
همچنين  شخصی  چنين  می بوسد.  هم  را  آنان  پای 
كه  جباری  و  مغرور  ليكن  است،  جبار«  و  »مغرور 
در خود احساس عجز و ناتوانی می كند و عجز را در 
حد كامل در وجود خويش ادراك می كند و اين بدان 
كه  نمی يابد  را  درون خود، كسی  در  كه  است  جهت 
بتواند بر او تكيه كند. شاگرد خالص اين مكتب »سود 
نمی بيند.  را  و جز خود  است  مصلحت گرا«  و  انگار 
پس نهايت همت او اجابت خواهشهای نفس و فرج 
و بطن است. او »اهل دسيسه و مكر« است و اگرچه 
در ظاهر نشان می دهد كه به دنبال منافع جمعی است، 

ليكن در واقع منافع شخصی خود را دنبال می كند.22
»بنده«  قرآن،  مكتب  خالص  شاگرد  كه،  حالی  در 
چيز  هيچ  مقابل  در  كه  عزت  با  بنده ای  ليكن  است، 
نمی كند  ذلت  احساس  مخلوقات،  بزرگ ترين  حتی 
نعمت  بزرگ ترين  كه  ـ  را  بهشت  حتی  چيز  هيچ  و 
قرار  خويش  بندگی  غايت  و  هدف  ـ  است  خداوند 
نرم خو«  و  »متواضع  قرآن  مكتب  شاگرد  نمی دهد. 
غير  مقابل  در  اراده خويش،  با  هيچ گاه  ليكن  است، 
خالق جليل خود و اوامر او تواضع نمی كند و نرمش 
به خرج نمی دهد. او »فقير و ضعيف« است و به فقر 
دنيا  چيز  همه  از  ليكن  دارد،  يقين  خويش  و ضعف 
بی نياز است و اين به جهت چيزهايی است كه مالك 
كريم و بزرگوارش از خزانه پايان ناپذير خويش برای 
او ذخيره كرده است.  او در عين اين ضعف، »قوی« 
هم هست؛ زيرا به قوت و نيروی موالی خويش تكيه 
دارد. او دست به هيچ كاری نمی زند، مگر آنكه در راه 

رضای خدا باشد.23
اين  با  می كند  تالش  نورسی  سعيد  می رسد  نظر  به 
مؤمن  از  اعم  انسانها  زندگی  كه  دهد  نشان  عبارت 

22. همان، ص142.
23. همان.
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و كافر، ظاهری و باطنی دارد. زندگی كافران اگرچه 
خوش ظاهر است، اما درون و حقيقتی پليد دارد. از 
سوی ديگر، زندگی مؤمنان اگرچه زندگی بنده وار و 
همراه تواضع و ضعف است، اما باطنی آكنده از قوت 

و قدرت و بی نيازی به مظاهر دنيايی دارد.24
3( مقایسه مدینه اسالمی با مدینه غربی

به  شده  تربيت  اجتماع  و  قرآن  يافته  تربيت  اجتماع 
كه  دارند  جدی  تفاوتهايی  نيز  الحادی  فلسفه  وسيله 
توجه به آنها می تواند ما را با حقيقت اين دو مكتب 
اتكای  نقطه  را  قدرت«  و  »قوت  فلسفه،  كند.  آشنا 
و  »سود  امری  هر  در  و  می داند  اجتماعی  حيات 
منفعت« را هدف قرار می دهد. در اين ديدگاه قانون 
زندگی »مبارزه و تنازع« است و روابط جوامع مختلف 
می شود.  تنظيم  سلبی«25  مليت  و  »قوميت  براساس 
ثمرات چنين جامعه ای عبارت است از: »اشباع هواها 
و خواسته های نفسانی« كه شأن آنها برافروختن آتش 
سركش در نفس و برانگيختن خواهشهای آن است. 
»دشمنی  قدرت«،  و  »قوت  شأن  كه  است  روشن 
كردن«، و شأن »سود و منفعت«، »تزاحم« با ديگران 
حاجات  به  وافی  موجود،  منابع  معمواًل  زيرا  است؛ 
و  نيست،  آنان  خواسته های  پاسخ گوی  و  افراد  همه 
شأن »مبارزه و تنازع«، »جدال و درگيری«، و شأن 
»قوميت و مليت سلبی«، »دشمنی« با ديگر افراد و 
كه چرا و  دريافت  از همين جا می توان  است.  اقوام 
از  الحادی،  حكمت  اين  در  انسانی  سعادت  چگونه 

دست رفته و نابود می شود.
حكمت قرآن كريم، به جای »قدرت و قوت«، »حق« 
اجتماعی می پذيرد و  اتكای حيات  نقطه  به عنوان  را 
به جای »سود و منفعت«، »جلب رضای خداوند و 
رسيدن به فضايل« را غايت قرار می دهد و به جای 
»تعاون و همكاری«  قانون  نزاع«،  و  »مبارزه  قانون 
را به عنوان اساس زندگی برمی شمارد. همچنين با رّد 

24. همان، ص143.
25. بــرای فهــم قوميــت ســلبی و ايجابــی ر.ك: المكتوبــات، 

صص415و418.

»قوميت و مليت سلبی« ميان انسانها ملتزم به رابطه 
»دينی« می شود و هدف نهايی جامعه را فراتر رفتن 
از خواهشهای نفس اّماره و سوق دادن روح به سوی 
از  هريك  اما  می داند.26  انسانی  كمال  و  عالی  امور 
شأن  است.  ديگری  خيرات  منشأ  خود  ارزشها،  اين 
»حق«، »اتفاق و اتحاد« و شأن »فضيلت«، »اعتماد 
به  رساندن  »ياری  »تعاون«،  قانون  شأن  و  متقابل« 
همدوشی«  و  »برادری  »دين«،  شأن  و  ديگران« 
و  روح«  كردن  »آزاد  اّماره«،  نفس  »كنترل  شأن  و 

»سعادت دو دنيا« است.27
او تفاوت مدينه اسالمی و مدينه غربی را اين چنين 
پايه است  بر پنج  تشريح می كند: مدينه غربی مبتنی 
پنج  دارای  اسالمی  مدينه  اما  سلبی اند،  آنها  همه  كه 
ستون است كه اموری وجودی اند. وی اين پنج اصل 

را اين گونه بيان می كند:28
الف( نقطه اتكای مدينه اسالمی »حق«، و نقطه اتكای 
و  مدينه غربی »قدرت« است؛ شأن قدرت، دشمنی 
تجاوز و تعرض و در نتيجه خيانت است، در حالی 
كه شأن حق همواره عدالت و توازن است و از اين 
دو، سالمت و نيكی حاصل می شود و شقاوت از ميان 

می رود.
ب( هدف و مقصود مدينه اسالمی »فضيلت« است، 
اما هدف مدينه غربی »سود و منفعت« است و شأن 
منفعت، تزاحم و تخاصم با يكديگر است و از اين دو 
و  دوستی  فضيلت،  شأن  اما  می شود.  زاييده  جنايت 
محبت و تقارب است و در نتيجه آن، سعادت ايجاد و 

دشمنی و عداوت زائل می شود.
و  »تعاون  اسالمی  مدينه  در  زندگی  قانون  ج( 
دشمنی«  و  »جدال  غربی  مدينه  در  اما  همكاری«، 
است و شأن دشمنی، نزاع با يكديگر است كه موجب 
پستی می شود. شأن تعاون، اتحاد و تكيه بر يكديگر 

است و جامعه با اين دو صفت احيا خواهد شد.

26. الكلمات، ص142.
27. همان، ص143.

28. همان، صص837و838.
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و  دين  اسالمی،  مدينه  در  انسانها  پيوند  عامل  د( 
در  است،  ايمانی  برادری  و  واحد  وطن  به  انتساب 
است.  مليت  غربی،  مدينه  در  پيوند  عامل  كه  حالی 
مليت موجب اختالف با ساير ملتها می شود و هالكت 
به بار می آورد، برخالف رابطه دينی و برادری ايمانی؛ 
زيرا شأن چنين ارتباطی، برادری و دوستی خالص و 

نفی مليت و قوميت سلبی است. 
و  »هدايت«،  جامعه،  به  اسالمی  مدينه  خدمت  هـ( 
نفسانی  هواهای  »برانگيختن  غربی،  جامعه  خدمت 
و نزاعها و پيروی از شهوات و خواسته های درون« 
است. شأن هواهای نفسانی، مسخ و تغيير باطن انسان 
نابود  و  مسخ  معنويت  و  انسانيت  نتيجه  در  و  است 
ارتقای  هدايت،  شأن  اما  می رود.  بين  از  و  می شود 

انسان به جايگاهی است كه سزاوار او است.

مدينه غربمدينه اسالمىستونهاى تمدن
قدرتحقنقطه اتكا

سود و منفعتفضيلتهدف
جدال و دشمنیتعاون و همكاریقانون

عامل پيوند 
انسانها

مليتبرادری ايمانی

خدمت 
)برون داد(

برانگيختن هواهای هدايت
نفسانی و نزاعها

تفاوت اساس و بنيان دو تمدن اسالمی و غربی، باعث 
می شود مدينه اسالمی و مدينه غربی كاماًل با يكديگر 
متفاوت باشند و فرق واضحی ميان آنها باشد. عالمه 
نورسی اين تفاوت را چنين به وصف می كشد: مدينه 
آراسته  ظاهری  است.  انگيز  وحشت  بسيار  كافران 
دوست  صورتی  دارد.  هم  در  و  مشّوش  باطنی  و 
داشتنی و مأنوس و سيرتی ناآشنا و موحش دارد. اما 
مدينه مؤمنان باطنش از ظاهرش برتر، و سيرتش از 
صورتش كامل تر است و در دل آن انس و محبت و 

همكاری نهفته است.29

29. المثنوی العربی النوری، ص181.

از ديدگاه سعيد نورسی سّر اين موضوع آن است كه 
مؤمن به دليل ايمان و توحيدی كه در دل دارد، ميان 
تمام كائنات و اجزای آن و ميان انسانها و به خصوص 
ميان اهل ايمان دوستی و انس و محبت را حاكم می داند 
و نسبت به گذشته، همه را دارای اصل و مبدأ واحد و 
نتيجه ای يگانه  منتها و  آينده همه را دارای  به  نسبت 
می بيند. اما كافر به جهت كفری كه دارد، خود را با عالم، 
ميان  دشمنی  از  نوعی  بلكه  می داند،  ناآشنا  و  غريب 
احساس  ندارد،  برايش  سودی  كه  چيزی  هر  و  خود 
به برادران  می كند. اين احساس می تواند حتی نسبت 
و دوستانش هم باشد؛ زيرا اخوت و دوستی را فقط 
نقطه ای اتصالی ميان دو امر می داند كه از ازل جدا بوده 
اتصال  نقطه  اين  البته  بود.  خواهند  جدا  هم  ابد  تا  و 
كوچك در زمان اندكی شدت پيدا می كند، اما در همين 
زمان اندك هم انسان كافر در اين دوستی، تنها خود 
و  خوبيها  كافران  مدينه  در  بنابراين  دارد.  دوست  را 
محاسن انسانی و معالی اخالقی مشاهده نمی شود و اگر 
هم احيانًا مواردی باشد، از ترّشحات مدينه اسالمی و 

انعكاسهای دستورهای پيامبران آسمانی است.30
تمدن  دو  ميان  آشكار  تفاوت  همين  نورسی  نظر  از 
است كه باعث شده جهان اسالم از تمدن غربی دوری 
وارد  اراده خود  به  مسلمانان  و  نپذيرد  را  آن  و  كند 
اين تمدن نشوند؛ زيرا تمدن غربی برای آنها سودی 
كه ندارد هيچ، زيان و ضرر هم دارد؛ چون مثل قيد 
و بندی است كه آنها را به اسارت درمی آورد، بلكه 
درصد   80 زيرا  است؛  انسانيت  برای  مهلك  سمی 
انسانها را به بدبختی می كشاند، تا 10 درصد از آنها 
در خوشبختی ظاهری به سر برند و 10 درصد باقی 
از  يكی  بنابراين  سرگردانند،  ميان  اين  در  نيز  مانده 
در  اقتصادی  كه سود  است  آن  مدينه  اين  ويژگيهای 
آن، به دست گروه اندكی از ستمكاران است، در حالی 
كه سعادت واقعی در جامعه ای است كه همه افراد و يا 
اكثر افراد به سعادت و نجات دست پيدا كنند و قرآن 

30. همان.
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كريم كه به عنوان رحمت خداوند بر همه عالميان نازل 
شده، تنها به سطحی از جامعه رضايت می دهد كه همه 

يا اكثر اهل آن به سعادت برسند.
هواهای  غربی  مدينه  كه  است  حالی  در  اينها  همه 
نفسانی را از هر تقيدی خارج، و آنها را مثل حيوانات 
تبديل  نفسانی  خواسته های  اين  و  است  كرده  رها 
را  غيرضروری  نيازهای  و  شده  مستبد  حاكمانی  به 
ضروری جلوه داده و آسايش و راحتی را از بشريت 
سلب كرده اند؛ زيرا نيازهای واقعی انسان بسيار محدود 
است. اما مدينه غربی، انسان را فقير و محتاج به امور 
زيادی كرده است، به گونه ای كه از راه حالل نمی تواند 
آنها را تأمين كند. بنابراين انسانها در چنين جامعه ای 
به خدعه و فريب و ساير اعمال حرام رو كرده اند و 
همين امر باعث فاسد شدن اخالق در اين مدينه گشته 
از جهت مادی،  انسان در چنين جوامعی  است. پس 
فاقد اخالق است.  معنوی  از جهت  و  فقير و محتاج 
تا  نمود،  اقامه  می توان  ادعا  اين  بر  بسياری  شواهد 
تمام ظلم و جرمها و  آنجا كه می توان گفت مجموع 
خيانت انسان در قرون گذشته، يكجا در قرن حاضر 

مشاهده می شود.31
4( راهکارهای عملی یا تربیت مستقیم

فرهنگ  نفوذ  از  برای جلوگيری  نورسی  الزمان  بديع 
غربی و جلوگيری از اينكه مسلمانان هويت اسالمی 
و فرهنگ خود را از دست بدهند، تالشهای گوناگونی 
ايمان و نشان دادن  به فرهنگ قرآن و  نمود. دعوت 
برتری های تمدن اسالمی نسبت به تمدن غربی كه در 
بخشی  شد،  اشاره  آن  به  نوشته  همين  گذشته  سطور 
انديشه  اين  ترويج  برای  وی  است.  مجاهده  اين  از 
سفرهای متعددی نمود و تبعيدهای چندين ساله را به 
جان خريد و حتی در فرصت مناسب تالش نمود، تا 
دانشگاهی با نام »جامعة الزهراء« و به سبك »جامعة 
االزهر« مصر تأسيس كند كه در آن علوم دينی و علوم 

31. الكلمات، صص837و838.

تجربی هردو تدريس شود.32 گرچه وی در تأسيس 
اين دانشگاه موفق نشد، ليكن تربيت شاگردان را در 

خالل تأليف و تدريس رسائل نور عملی نمود.
5( پاسخ به شبهات متداول

يكی ديگر از راهكارهای وی، پاسخ به شبهاتی بود 
از  هدف  بود.  شده  القا  اسالم  دشمنان  جانب  از  كه 
اين شبهات، سست كردن انگيزه مسلمانانی بود كه در 
مقابل نفوذ سياسی، نظامی و فرهنگی غرب ايستادگی 

می كردند.
جانب  از  شده  القا  شبهات  از  هريك  الزمان  بديع 
دشمنان فرهنگ اسالمی را همچون گامی از گامهای 
پيروی  صورت  در  كه  گامهايی  می دانست؛  شيطان 
شدن توسط مسلمانان می توانست به سلطه سياسی و 
فرهنگی غرب بر اسالم منتهی شود. همين امر باعث 
استعمارگران  شبهه  رد شش  در  كه  را  رساله ای  شد، 
بنامد.33 وی در  الست«  غربی می نويسد، »الخطوات 
اين رساله به اين شش وسوسه كه شياطين استعمارگر 
و اشغالگران سرزمينهای اسالمی به طور مستقيم يا با 
واسطه مطرح می كنند به صورت مختصر اشاره نموده 

و به آنها پاسخ داده است:
گام اول: شما مسلمانان خود می دانيد كه مستحق اين 
مصيبتها هستيد؛ زيرا تمام اين امور به قدر الهی است 

و شما بايد به آن راضی باشيد.
با دولتهای  اين هم  از  گام دوم: شما مسلمانان پيش 
پس  داشتيد.  حسنه  روابط  آلمان  همچون  كافری 
برقرار  با چنين حكومتهايی روابط حسنه  چرا امروز 

نمی كنيد.
گام سوم: حاكمان ممالك اسالمی در سالهای گذشته 
به مردم ظلم كردند و نشان دادند كه اهليت حكومت را 
ندارند. اكنون وقت آن است كه مسلمانان به حاكميت 

حكومتهای اروپايی رضايت دهند.
گام چهارم: رهبران مبارزه با استعمار در تركيه اهداف 

32. بديع الزمان نورسی، صص34 به بعد.
33. ر.ك: صيقل اإلسالم.
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اسالمی ندارند و اهداف آنها اهدافی فاسد است.
خليفه  همان  كه  اسالمی  جامعه  حاكم  پنجم:  گام 
عثمانی است، سياست ما را تأييد می كند و مايل به 

دوستی با ما است و البته امر او الزم االطاعة است.
گام ششم: مقاومت شما در مقابل كشورهای اروپايی 
هالكت  به  را  خود  كار  اين  با  و  است  بی فايده 

می اندازيد.34
نورسی به هريك از اين شبهات پاسخهای بسيار كوتاه 
و در حد كمتر از يك يا نيم صفحه می دهد و به اين 

وسيله می كوشد تا وسوسه های غرب را بی اثر كند.
6( آسیب شناسی وضع موجود جامعه اسالمی

وی پيش از جنگ جهانی اول در سفری كه به قصد 
ديدار خواهرش به شام نمود، در مسجد جامع اموی 
شام، به اصرار علمای آن سرزمين خطبه ای در حضور 
حدود 10 هزار نفر ايراد نمود و در آن به مشكالت و 
بيماريهای مدينه اسالمی اشاره كرد و توصيه به رفع 
آنها نمود. اين سخنرانی به رساله ای تبديل شد كه در 
يك هفته دوبار به چاپ رسيد.35 او اين شش بيماری 

را چنين برمی شمارد:
1- يأس و نااميدی، اسباب خويش را در ما يافته و 

در وجود ما شكل گرفته است.
2- صدق و راستی در زندگی اجتماعی و سياسی ما 

مرده است.
3- عداوت و دشمنی را دوست می داريم.

4- نسبت به روابط نورانی كه مؤمنان را به يكديگر 
ربط می دهد، جاهل هستيم.

در جوامع  واگير  امراض  و  و خودرأيی  استبداد   -5
گسترده شده است.

منحصر  منفعت شخصيمان  به  ما  تالش  و  همت   -6
شده است.36

او تنها به ذكر اين مشكالت بسنده نمی كند، بلكه تالش 

34. ر.ك: الخطوات الست.
35. آسيب شناسی امت اسالمی و راهكارهای قرآنی )خطبه شاميه(، 

صص5و6؛ اسالم در تركيه مدرن، ص125.
36. الخطبة الشامية، ص28.

می كند راهكارهايی هم برای حل آنها ارائه كند. وی 
می كوشد با داروهای برگرفته از داروخانه قرآنی راه 

معالجه اين امراض را به مخاطبان بشناساند.

نتیجه گیری
يكی از دغدغه های اصلی بديع الزمان نورسی چيزی 
امروزه آن را »تهاجم فرهنگی غرب بر ضد  بود كه 
اسالم« می ناميم. او برای مبارزه با اين تهاجم، بهترين 
فرهنگ  و  قرآنی  فرهنگ  صحيح  شناساندن  را  راه 
غربی و مقايسه اين دو تشخيص داد. او اين مقايسه را 
هم در بنيادهای اين دو فرهنگ كه همان انديشه های 
فلسفه اسالمی و فلسفه غربی است، و هم در زمينه 
تربيت شدگان اين دو مكتب، و هم در زمينه مقايسه 
وی  نمود.  دنبال  غربی  تمدن  و  اسالمی  تمدن  خود 
ستونهای پنج گانه در تمدن اسالمی و تمدن غربی را 
مقابل قدرت، فضيلت  قالب دوگانه های، حق در  در 
برادری  جدال،  مقابل  در  تعاون  منفعت،  مقابل  در 
ايمانی در مقابل مليت، و هدايت در مقابل برانگيختن 
هواهای نفسانی ذكر می كند. وی از طريق اين مقايسه، 
برتريهای فرهنگ اسالمی را مشخص نمود و به اين 
وسيله كوشيد، تا انگيزه الزم و كافی را برای گرايش 
به  خويش،  عصر  جوانان  به خصوص  و  مردم  مجدد 
بديع  روشهای  ديگر  از  كند.  فراهم  قرآن  و  اسالم 
الزمان نورسی برای مواجهه با فرهنگ غرب می توان 
ريشه ای ترين  شناسايی  شاگردان،  مستقيم  تربيت  به 
شبهات رايج و پاسخ به آنها، و آسيب شناسی وضع 
موجود جامعه اسالمی اشاره نمود. از جمله آسيبهايی 
كه برای جامعه اسالمی تشخيص داد، يأس، دشمنی، 
نورانی مؤمنان، استبداد و خودرأيی،  به روابط  جهل 
منفعت گرايی، و نبود صدق و راستی است. تالشهای 
بديع الزمان نورسی زمينه را برای به وجود آمدن نسل 

جديدی از اسالم گرايان فراهم نمود.
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