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چكيده

«وحدت» یکی از مهمترین آموزههای اسالم است .به باور بسیاری از اندیشمندان ،تحقق وحدت امت
اسالم ،عامل بازگشت شکوه و عظمت به آن است« .مال سعید نورسی» عارف کردتبار ترکیه ،از جمله
مصلحان معاصر اســت که تالش علمی درخور در زمینه وحدت دارد .نوشــتار پیش رو که به شیوه
توصیفی  -تحلیلی نگاشته شده ،میکوشد ،تا با تمرکز بر اثر معروف نورسی «رسائل النور» ،اهم مبانی
قرآنی این دانشــمند را در زمینه وحدت به بحث نشیند .براساس نتیجه پژوهش ،مهمترین این مبانی
عبارتند از :ایمان به خدا ،پیروی از رهبر واحد ،پایبندی به اخالق اسالمی و توجه به تفقه و اجتهاد.
کلیدواژهها :وحدت اسالمی ،تقریب مذاهب ،اتحاد محمدی ،مال سعید نورسی ،رسائل النور.
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استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران ،بابلسر (نویسنده مسئول)
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مقدمه
سعید نورســی (1976-1877م) مشــهور به «بدیع
الزمان» ،یکی از اندیشــمندان اثرگــذار و مصلحان
اجتماعــی روزگار معاصر اســت .زندگــی این عالم
کردتبار اهل ترکیه ،مقارن با تحوالت اجتماعی گسترده
و پرتالطم سپری شد .آغاز جنگ جهانی اول ،سقوط
حکومت عثمانی ،اشــغال ســرزمین مسلمانان توسط
کشــورهای غربی و روی کار آمدن حکومت سکوالر
1
در ترکیه ،از مهمترین رخدادهای همعصر با وی است.
مال ســعید نورسی مانند دیگر مصلحان همچون اقبال،
محمد عبده و سید جمال ،کوشید تا از مرزهای ایمان و
اعتقاد امت اسالمی در برابر تهاجم غرب دفاع نموده و
ایشان را از سیطره غرب برهاند .بیان دقیق نقاط ضعف
تمدن غربی ،به همراه تصریــح و تأکید بر نقاط قوت
تعالیم اســامی ،دو محور اساسی فعالیتهای نورسی را
تشکیل میدهد .بدیع الزمان با تأسیس مدارس ویژه و
نیز نگارش کتاب معروفش موســوم به رسائل النور به
ترویج و گسترش تفکراتش دست زد.
نورسی در آثارش ،مهمترین آسیبها و کاستیهای جوامع
مســلمان را مطرح کرده و به دنبال درمان آنها است.
تفرقه یکی از آســیبهایی اســت که نورسی با دقت به
بررســی ابعاد مختلف آن پرداخته است؛ نورسی معتقد
اســت :حل کامل این معضل ،در ســایه وحدت امت
اســامی و با اتکا به راهبرد مهم «بازگشت به قرآن»
میسر اســت .از این رو در آثار متعددش به ترویج و
ّ
گسترش اندیشه تقریبی و ترویج تفکر وحدت مسلمانان
پرداخته است .ضرورت بررسی آرای نورسی هنگامی
روشن میشود که توجه نماییم او اندیشمندی شناخته
شــده و پرطرفدار در کشورهای مختلف سنی مذهب
است و ترویج اندیشــههای تقریبی او میتواند زمینه
تفاهم مذهبــی را در بخش قابل توجهی از جغرافیای
اســامی فراهم نماید .افزون بر این ،اندیشههای وی،
به میزان زیادی متأثر از تعالیم قرآن اســت که معمو ً
ال
اندیشــههای مبتنی بر قرآن ،با اقبال بیشتری از سوی
.1ر.ک :سیرة ذاتیة.

فرقههای مختلف روبهرو میگردد.
تاکنون در زمینه بررســی اندیشــههای نورسی ،آثار
متعددی سامان یافته است .به عنوان نمونه میتوان به
این موارد اشــاره کرد :مقاالت« :بازشناسی پژوهشها
و اندیشــههای قرآنی بدیع الزمان ســعید نورســی»
(1389ش) ،تألیف علی راد و «بررسی رویکرد تمدنی
ســعید نورســی» (1381ش) ،تألیف فیروز نوروزی،
و پایان نامه :اندیشــههای عرفانی شیخ سعید نورسی
(1392ش) ،تألیف مولــود مصطفایی .اما هیچکدام از
آثار اشــاره شــده ،به موضوع مقاله حاضر نپرداخته
است .نگاشته پیش رو ،به بررســی اهم مبانی قرآنی
اندیشه تقریبی مال سعید نورسی میپردازد.
مفهوم شناسی وحدت اسالمی
پیش از ورود به بحث ،شایســته است مراد از وحدت
اســامی و نیز شــمار دیگری از اصطالحات مرتبط،
تبییــن گردند« .تقریب» از ریشــه «قرب» به معنای
نزدیکی زمانی و مکانی ،نزدیکی نسبی و خویشاوندی،
بهرهمندی ،سرپرستی و پاس داشتن حرمت ،قدرت و
توانایی به کار رفته اســت 2.تعریفهای گوناگون درباره
تقریب ارائه شده ،اما به نظر سخن یکی از معاصران در
این باب ،روشن و مقبول است :تقریب مذاهب اسالمی
کوششــی جدی است برای تحکیم روابط میان پیروان
این مذاهب ،از راه درک اختالفهای موجود میان خود
و زدودن پیامدهــای منفی ایــن اختالفات و نه اصل
اختالفها 3.در این نوشــتار ،منظور از تقریب ،نزدیک
شدن پیروان مذاهب اســامی برای شناخت یکدیگر
اســت ،به منظور دســتیابی به اخوت دینی ،براساس
اصول مس ّلم و مشترکات اسالمی.
«مبانی» جمع مبنا ،از ریشــه «بنی» ،به معنای پایه و
هــر چیزی که بر آن و با تکیه بر آن ،بر رویش چیزی
میگذارند .بنا هم از همین ریشــه است 4.این واژه در
.2المفردات ،ص663؛ لسان العرب ،ج ،1ص662؛ معجم مقاییس اللغة،
ج ،5ص.80
.3سرگذشت تقریب ،ص.22
.4المفردات ،ص147؛ معجم مقاییس اللغة ،ج ،1ص.302

.5والیت و دیانت ،ص.50
.6الصحاح ،ج ،2ص.547
.7معجم مقاییس اللغة ،ج ،6ص.90
.8مجمع البحرین ،ج ،4ص.476
.9نهج البالغه ،خطبه .192

.10انبیاء.92 ،
.11آل عمران.103 ،
.12آل عمران.64 ،
.13الخطبة الشامیة ،ص.55
.14سیرة ذاتیة ،ص.403
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معنای اصطالحی ،آن دســته از عناصر و رهنمودهای یکدیگر ،شمشــیرها یاری کننده ،نگاهها به یک ســو
دینی اســت که به صورت اصول و امور مس ّلم در یک دوخته ،و ارادهها واحد و همسو بود».
زمینه است و جنبه زیربنا براى بقیه عناصر دارد ،و به
5
نحوى آنها را تبیین و تعیین میکند.
ضرورت وحدت از نظر نورسی
«وحدت» در لغت به معنــای یگانگی ،یکپارچگی و قرآن مسلمانان را امت واحده خوانده است« :إ َِّن ِ
هذ ِه
یکی شدن اســت 6.وحدت از ریشه «وحد» به معنای ُأ َّم ُت ُک ْم ُأ َّم ًة ِ
واح َد ًة»؛« 10این اســت امت شما که همگی
انفراد و تنهایی اســت .واحد در حقیقت چیزی است امت واحدی بودند» و ایشان را به انسجام فرامیخواند:
«واٌع َت ِص ُموا بِ َحبلِ ا ِ
هلل َجمیع ًا َوال َت َف َّرقُوا»؛« 11و همگی
که اجزاء ندارد ،در نوع و جنس واحد اســت 7.اتحاد
َ
بــه معناي اين اســت که دو (يا چند) شــيء موجود به ریسمان خدا ،چنگ زنید ،و پراکنده نشوید» .قرآن
به يک شــيء تبديل شــوند 8.مقصود از این تعبیر در نه تنها مســلمانان ،بلکه غیرمسلمانان را نیز با تمرکز
معنای اصطالحی ،عبارت اســت از همکاری و تعاون بر نقاط مشــترک به وحدت و همسویی با مسلمانان و
پیروان مذاهب اسالمی براساس اصول مس ّلم و مشترک نوعی از وحدت و انســجام ،دعوت مینماید« :ق ُْل َيا
اســامی و اتخاذ موضع واحد بــرای تحقق اهداف و َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب َت َعالَ ْوا ِإلَى َك ِل َم ٍة َس َو ٍاء بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم َأ َّل نَ ْع ُب َد
مصالح عالیه امت اسالمی و موضعگیری واحد در برابر إ َِّل َ
اهلل َو َل نُشْ ِ
ــيئًا»؛« 12بگو ای اهل کتاب!
ــر َك بِ ِه شَ ْ
دشمنان اسالم و احترام به التزام قلبی و عملی هریک بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است،
از مســلمانان به مذهب خود؛ یعنی ملت و امت اسالم که جز خداوند یگانه را نپرســتیم ،و چیزی را همتای
باید هماهنگ ،یکنواخت و همصدا باشند .به باور این او قرار ندهیم».
نوشــتار ،اتحاد میان مسلمانان ،به معنای نزدیک شدن مال سعید نورســی متأثر از آیات قرآن کریم ،در آثار
فرقههای اســامی به یکدیگر ،با حفظ کیان و ماهیت مختلفش بر وحدت و اتحاد بین مســلمانان و پرهیز
آنها اســت؛ یعنی حفظ اصول مشترک و آزاد گذاشتن از تفرقه تأکید بســیار دارد .شاید بتوان گفت :اندیشه
و معذور داشــتن هر فرقه در فــروع خاصه خود .راه وحدت در مرکز افکار مصلحانه نورسی قرار دارد و به
رســیدن به این هدف ،تکیه کــردن بر عقل و منطق و موضوعات دیگر در راستای وحدت مینگرد .براساس
تعصبات دیدگاه نورسی؛ وحدت امری فطری و ذاتی ،و اختالف
دوری گزیــدن از احساســات زودگــذر و ّ
امری اعتباری و عارضی اســت 13.او حیات معنوی را
غیرقابل کنترل است.
ســخنان ارزشــمند امام علی(ع) میتوانــد ترجمان در ارتباط با وحدت دانســته و میگوید :قطع ًا حیات
گویایــی از وحــدت تلقی گردد ،آنجــا که در خطبه معنوی نتیجه وحدت اســت ،پــس هنگامی که اتحاد
14
ــاء ُم ْجتَ ِم َعةًَ ،و ْ َ
قاصعه میفرماید« :کان َ ِت ْ َ
واء رفت ،حیات معنوی هم از بین میرود.
ال ْم
ال ْه ُ
ُ
وب ُم ْعتَ ِدلَةًَ ،و ْ َ
وف دیدگاه نورســی در باب وحدت و تقریب ،به صورت
السیُ ُ
ال ْی ِدی ُمتَرا ِدفَ ًة َو ُّ
ُم ْؤتَلِ َفةًَ ،و ال ْ ُق ُل ُ
ُمتَ ِ
ناص َر ًة»؛« 9وحدت اجتماعی داشــتند ،خواستههای منظم و منسجم در نظریه مشهورش موسوم به «اتحاد
آنان یکی ،قلبهای آنان یکسان ،و دستهای آنان مددکار محمدی» نمایان است .وی ضمن فراخوان مسلمانان به
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وحدت و اتخاد راه میانه و اعتدال ،افراطگرایان شیعه
و اهلســنت را مورد انتقاد قرار میدهد .وی آشکارا
خود را پیرو سید جمال و شیخ محمد عبده مینامد و
خواستار وحدت مسلمانان میگردد .وی نظریه اتحاد
محمدی را با آگاهی از کارکرد وحدت در جهان اسالم
و در مقابل حزب «اتحاد و ترقی» مطرح کرد.
منظور از اتحاد محمدی ـ به بیان نورســی ـ دایرهای
از ارتباط ایمانی مســلمانان است که فراتر از مرزها،
از شــرق به غرب و از جنوب به شمال امتداد دارد و
عامل اتصال و وحدت در آن «توحید» است .او اذعان
میکند در این اتحاد ،خاص و عام فرقی نمیکند؛ چون
گرامیترین نزد خدا ،با تقواترین اســت و با تقواترین،
متواضعترین است 15.این اتحاد یک اتحاد دینی است؛
اتحاد اســام بین جمیع مؤمنان بالقوه یا بالفعل 16.به
گفته نورسی ،هدف اتحاد محمدی ،اعالء کلمه توحید
است و قصد آن ،تحریک رابطه نورانی است که معابد
اسالمی را که منتشــر و منشعب شدهاند ،به هم مرتبط
17
و متصل کند.
نکته قابل توجه در دیدگاه نورســی ،گســترش دامنه
وحدت به اقشــار گوناگون جامعــه (خواص و عوام)
است .نورســی صرف ًا قائل به وحدت توده افراد امت
نبود ،بلکه به اتحاد اندیشمندان جهان اسالم نیز اهتمام
داشــت .به همین دلیل او را بایــد از منادیان تقریب
مذاهب اسالمی دانست .او معتقد است :هیچکس خارج
از وحدت نیســت (حتی عالمان و خواص) ،همچون
قطره آبی که صفت آب را دارد .پس شخص معنوی از
درون جماعت بوده و روح آن است .وی بیان میدارد
که اآلن زمان وحدت است و نه زمان فردیت و اظهار
انانیــت 18.او معتقد اســت :مســلک و حقیقت اتحاد
19
محمدی برای همه مردم است.
.15الخطبة الشامیة ،ص.91
.16همان ،ص.84
.17همان ،ص.76
.18همان ،ص.85
.19همان ،ص.78

نورسی با کنار گذاشتن نکات افتراق مذاهب اسالمی،
بر اصــول مورد اتفاق مذاهب تمرکــز مینماید .او به
عناصر مشــترکی مانند :قبله واحــد ،ایمان به خدای
واحد و رهبــر واحد ،توجه دارد .او میگوید :قصد ما
20
از وحدت ،اتحاد جماعتهای دینی در هدف اســت.
از جمله اصول مشــترکی که مسلمانان جهان را به هم
پیوند میزند ،دعوت به ایمان و عمل صالح و اعتقاد به
21
پیامبر واحد ،رسول گرامی اسالم است.
مبانی و عوامل وحدت و تقریب در نگرش قرآنی
نورسی
 )1ایمان به خدا و عمل صالح
ایمان و عمل صالح از مبانی و عوامل اساسی است که
باعث اتحاد میشــود .این مبنای مهم وحدت ،خود از
توحید سرچشمه میگیرد .از این رو قرآن شرط نجات
پیروان شــرایع آسمانی را ایمان به خدا (توحید) ،معاد
ين
ين آ َم ُنوا َوالَّ ِذ َ
و عمل صالح دانسته اســت« :إ َِّن الَّ ِذ َ
ين َم ْن آ َم َن بِا ِ
هلل َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر
الصابِ ِئ َ
ارى َو َّ
َها ُدوا َوال َّن َص َ
ند َربِّ ِه ْم َو َل خَ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم
َو َع ِم َل َصالِ ًحا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِع َ
ُون»؛« 22کسانی که (به پیامبر اسالم) ایمان
َو َل ُه ْم َي ْح َزن َ
آوردند ،و کســانی که به آیین یهود گرویدند و نصاری
و صابئــان ،هرکدام که به خدا و روز بازپســین ایمان
آورده ،و کاری شایســته انجام دهند ،پاداششــان نزد
پروردگارشان مس ّلم است؛ و نه ترسی بر آنهاست و نه
اندوهگین میشوند».
از دیدگاه نورســی ایمان اولین مقصد و نخستین جزء
دین است .وی عمل صالح را دومین جزء دین دانسته
و آن را وســیله خیر دنیا و ســعادت اخروی معرفی
مینماید 23.نورســی ضمن اشــاره به مناسک حج ،به
عنوان مصــداق عمل صالح ،مخاطبــان را به کارکرد
اتحاد آفرینی حج توجه میدهد .از نظر او ،حج یادآور
.20همان ،ص.89
.21سیرة ذاتیة ،ص.144
.22بقره.62 ،
.23سیرة ذاتیة ،ص.508

قبله مشترک مســلمانان و بزرگترین اجتماع عبادی
مسلمانان اســت .وی اذعان میدارد که اگر مسلمانان
در انجام شعائر دینی کوتاهی کنند ،ضعیف میشوند و
ضعف آنان باعث چیره شدن دشمن میگردد .او معتقد
است :بسنده نمودن به ظاهر احکام شرعی کافی نیست،
بلکه ایمان باید در رفتــار آنان نیز تج ّلی پیدا کند .از
مهمترین نشانههای تج ّلی ایمان در رفتار ،پایبندی به
24
عدالت و اصول اخالقی است.
نورسی در خطبه شامیه افزون بر عنصر اتحاد ،از دیگر
عناصــر مرتبط با ایمان یاد نموده و روحیه شــهادت
طلبی و مبارزه را از نشانههای ایمان دانسته و میگوید:
مسلمان از مرگ با شادی استقبال میکند؛ زیرا با خود
میگوید اگر کشته شوم ،پس شهید هستم و اگر دشمن
را بکشــم ،پس مجاهد هستم 25.او خطاب به سربازان
اسالم میگوید :پرچم اسالم و توحید در دستان شجاع
26
شماست و قدرت دستان شما در طاعت است.
 )2پیروی از رهبر واحد

پیروی از پیامبر(ص) ،یکی از مهمترین مبانی وحدت
در نگره قرآنی نورســی اســت .قرآن کریم آشکارا
پیروی از پیامبر(ص) را عاملی برای وحدت و شکوه
«و َأ ِطی ُعوا َ
اهلل َو َر ُسولَ ُه
مسلمانان معرفی نموده اســتَ :
27
یح ُک ْم»؛ «و از خدا
َو َال َتنَـــازَ ُعوا َف َت ْفشَ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُ
و پیامبرش اطاعت نماییــد؛ و با یکدیگر نزاع نکنید،
که سســت میشوید ،و قدرت (و شوکت) شما از میان
ِ
مذاهب مختلف برای رفع
میرود» .بنابراین ،الزم است
اختالفات و درگیریهای درونی به مشــترکات تمسک
کنند ،تا در برابر بیگانــگان ،یگانگی و اتحاد خود را
حفظ کنند .در آیهای دیگر دربــاره اطاعت از پیامبر
الر ُس َ
ــول ِمن بَ ْع ِد َما َت َب َّي َن لَ ُه
میفرمایدَ :
«و َمن ُيشَ ا ِق ِق َّ
ين ن َُو ِّل ِه َما َت َولَّى َون ُْص ِل ِه  )3اخوت دینی
الْ ُه َدى َو َي َّت ِب ْع َغ ْي َر َسبِيلِ الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ســومین مبنا از مبانی قرآنی اندیشه تقریبی نورسی،
.24گفتنی است نورسی رسالهای هم در همین زمینه تحت عنوان «ثمره
درخت ایمان» نگاشته است.
.25الخطبة الشامیة ،ص.57
.26همان ،ص.97
.27انفال.46 ،

.28نساء.115 ،
.29الخطبة الشامیة ،ص.91
.30سیرة ذاتیة ،ص.144
.31الخطبة الشامیة ،ص.30
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يرا»؛« 28هرکس که بعد از آشکار
َج َهن ََّم َو َس
ْ
ــاءت َم ِص ً
شدن هدایت برای او ،با پیامبر مخالفت کند ،و از راهی
جز راه مؤمنان پیروی نماید ،ما او را به همان ســو که
میرود میبریم ،و بــه دوزخ داخل میکنیم ،و چه بد
فرجامی است».
نورسی پیامبر(ص) را رئیس و رهبر «اتحاد محمدی»
معرفی میکند و نظام داخلی این اتحاد را سنت نبوی و
قانونش را اوامر و نواهی شــرعی میداند .او در خطبه
شامیه میگوید :برای برقراری اتحاد بین مسلمانان باید
سنت نبوی را احیا کنیم و به اوامر آن عمل و از نواهی
آن اجتناب کنیم 29.وی در موضع دیگر از آثارش ،راه
اتحاد را تخلق به اخالق پیامبر(ص) و احیای ســنت
نبــوی ذکر میکند .او ایمان به خــدا و پیامبر(ص) را
عامل اتحاد مســلمانان میداند 30.او مینویسد :بر ما
واجب اســت قبل از هر چیز به سوی پیامبر(ص) میل
31
کنیم.
بایســته اســت تا افزون بر نمونههای فوق که بیانگر
شیفتگی نورســی به پیامبر(ص) اســت ،به ارادت او
نسبت به ســاحت اهلبیت(ع) نیز اشاره شود .وی در
آثارش از حضرت فاطمه(س) ،امام حســن(ع) و امام
حســین(ع) یاد و تجلیل نموده است .در رساله منهاج
الســنه اظهار میدارد که محبت فراوان پیامبر(ص) به
امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ،فقط به خاطر انتساب
نسبی ایشان نبوده ،بلکه بدین سبب است که آنان ادامه
نور رسالت هســتند .پیامبر از آن جهت اهلبیتش را
زیر عبای خود جمع نمود ،تا نشــان دهد در فتنهها و
حوادثی که در آینده رخ خواهد داد ،برترین شخصیتها
ـ که پاک و معصوم و صاحب شرف و ع ّزت هستند ـ
همین اهلبیت(ع) هستند.

«اخوت دینی» اســت .قرآن کریم مؤمنان را برادران
32
ــون إِخْ َوةٌ»؛
یکدیگر خوانده اســتِ « :إن ََّمــا الْ ُمؤْ ِم ُن َ
«مؤمنان برادر یکدیگرند» .براساس این آیه ،مسلمانان
از هر نژاد و هر قبیله و دارای هر زبان که باشــند ،با
یکدیگر احساس عمیق برادری میکنند ،هرچند یکی
33
در شرق جهان و دیگری در غرب زندگی کند.
قــرآن کریم برادرانگاری همکیشــان را موهبتی ویژه
دانســته که خداوند به مؤمنان ارزانی داشــته اســت:
ــروا ِن ْع َم َة ا ِ
ــم َأ ْع َدا ًء َف َألَّ َف بَ ْي َن
َ
هلل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْن ُت ْ
«وا ْذ ُك ُ
ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه إِخْ َوانًا َو ُك ْن ُت ْم َع َلى شَ ــ َفا ُح ْف َر ٍة
ِم َن الن ِ َ
ِ
ِ
(بزرگ) خدا را
نعمت
ــم ِم ْن َها»؛« 34و
َّار َفأ ْنق ََذ ُك ْ
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بر خود ،به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید،
ِ
برکت
و او میان دلهای شما ،الفت برقرار ساخت ،و به
ِ
نعمت او ،برادر شــدید! و شما بر ِ
لب حفرهای از آتش
بودید ،خدا شما را از آن نجات داد».
نورسی با الهام از معارف قرآنی ،مسلمانان را به وحدت
دعوت میکند و میگوید :ای اهل ســنت و جماعت و
ای اهل تشیع و محبان اهلبیت(ع) ،از اختالف و نزاع
دور شوید که از آن فقط دشــمنان سود میبرند ،شما
همگی اهل توحید هستید و رابطه اخوت همه شما را
35
به وحدت دعوت میکند.
نورســی قائل به حــذف تنوع قومیتــی و مذهبی در
جامعه نیســت ،بلکه بر این باور اســت که این تنوع
باید به سطحی از همدلی و برادری برسد که به عنوان
موتور محرک جامعه در جهت پیشرفت تمدن اسالمی
حرکت نماید .وی همه جهان اسالم را به کنار گذاشتن
پراکندگی دعوت میکند و برای دســتیابی به وحدت
و همبســتگی ،ترک تظاهــر و افراطگرایی را مطرح
مینمایــد .او میگوید :ســنگ بنای امــت ما و قوام
روحش ،فقط اســام اســت و همه حامل یک پرچم
که آن هم اسالم است ،هســتیم .و همه امت براساس

.32حجرات.10 ،
.33تفسیر نمونه ،ج ،22ص.181
.34آل عمران.103 ،
.35سیرة ذاتیة ،ص.137

اسالم ،برادر یکدیگریم و به خاطر همین رابطه مقدس،
مســلمانان همچون یک عشیره هســتند ،پس طوائف
اسالمی با اخوت به هم مرتبط میشوند گویا همچون
حلقههای نورانی ،سلســله وار به یکدیگر مرتبطند .به
طوری که اگر فردی از عشــیره مرتکب خطایی شود
عشیره او در نظر عشیره دیگر مسئول و متهم میشوند،
گویا هر فرد از آن عشــیره خطا را مرتکب شدهاند .و
همچنین هرگاه یکی از افراد عشــیره احسانی میکند،
همه افراد عشــیره افتخار میکنند .گویا هر فرد از آن
36
عشیره احسان نموده است.
نورسی معتقد است کسی که تمام همتش برای خودش
است ،از کمال انسانیت فاصله گرفته است 37.او اعالم
میکند که در قرن اخیر ،اسالم عقب نمانده است ،بلکه
عقب مانده واقعی مســلمانانی هستند که از اسالم دور
شــدهاند .وی اذعان میکند :همه مشکالت جامعه با
احکام اســام قابل حل است؛ زیرا ارزشهای اسالمی
برای زندگی روزمره بشر است و بین ارزشهای اسالمی
و مسائل زندگی روزمره ،پیوند وجود دارد .ایشان یکی
از روابط مهم بین مسلمانان را رابطه دوستی و محبت
38
و برادری میداند.
نورســی معتقد است اتحاد باید در ســه سطح ایجاد
گردد :یکی در ســطح گروههای ســازنده جامعه که
همان سطح داخلی اســت .او وحدت ملی را همدلی
تمام گروههای داخلی تعریــف میکند .به همین دلیل
به مشــارکت در جنگ علیه دولت مرکزی پاسخ منفی
میدهد و آن را برادرکشی مینامد .سطح دوم همدلی و
برادری میان کشورهایی است که تحت نظر امپراتوری
عثمانی هستند .سطح سوم ،سطح جهان اسالم است که
همان اندیشــه تقریب مذاهب اسالمی است و نورسی
بســیار به آن معتقد بود .او تأکید فراوان به اخوت در
بین مســلمانان جهان دارد و مشرب «اتحاد محمدی»
را موهبتی میداند که بذر برادری بین مؤمنان است ،تا
.36الخطبة الشامیة ،ص.48
.37همان ،ص.51
.38همان ،صص.48-46

تبدیل به شجره طوبی شود.

39

 )4پایبندی به آموزههای اخالقی

.39سیرة ذاتیة ،صص157و.158
.40السنن الکبری ،ج ،10ص.323
.41حشر.10 ،
.42ر.ک :تفسیر نمونه ،ج ،23ص.531
.43الخطبة الشامیة ،ص.80
.44همان ،ص.24
.45همان ،ص.76

.46همان ،صص.45-42
.47همان ،ص.63
.48همان ،صص.148-146
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بسط و توسعه تعالیم اخالقی ،یکی از اهداف برجسته
رسالت پیامبر(ص) اســت که ایشان میفرماید« :إِن َّما
ــم َمکا ِر َم ْ َ
ب ُ ِع ْث ُت ِ ُ
ال ْخالقِ »؛« 40بهراســتی که من
لتَ ِّم َ
مبعوث شــدم ،تا شرافتهای اخالقی را کامل کنم [و به
مــردم بیاموزم]» .قرآن کریم نیز با ادبیات گوناگون به
اهمیت تعالیم اخالقی اشاره نموده است .به عنوان نمونه
«و َل َت ْج َع ْل ِفي
از زبان اهل ایمان چنین نقل مینمایدَ :
41
ين َآ َم ُنوا َربَّ َنا ِإن ََّــك َر ُء ٌ
يم»؛
ُق ُلوبِ َنــا ِغ ًّل لِ َّل ِذ َ
وف َر ِح ٌ
«و در دلهایمان حسد و کینهای نسبت به مؤمنان قرار
مده .پروردگارا ،تو رئــوف و مهربانی» .هرچند تعبیر
«غل» در اصل به معنای نفوذ مخفیانه چیزی اســت،
اما همانگونه که برخی از مفســران گفتهاند؛ تعبیر غل
مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات مخفی و زشت
42
اخالقی را شامل میشود.
نورسی نیز با الهام از آموزههای نبوی و تعالیم قرآنی،
پایبندی بــه تعالیم واالی اخالقــی را عامل وحدت
مســلمانان میدانــد .او در تعبیری ،مســلک اتحاد
مسلمانان را جهاد اکبر بیان کرده است 43.نورسی معتقد
است اگر ما با افعال ،اعمال و سلوکمان مکارم اخالق
را زنده کنیم و کمال حقایق ایمان را نشــان دهیم ،نه
تنها پیروان ادیان دیگر ،بلکه تمام ملل جهان و قارهها،
44
گروه گروه به دین اسالم وارد میشوند.
او به حاکمیت اخالق در جامعه اســامی برای ایجاد
وحدت معتقد اســت .از نظر وی محبت مشرب اتحاد
است 45،دشــمنی را از بین میبرد و زندگی اجتماعی
بشــر را ضمانت میکند .وی میگوید :هرگاه محبت
حقیقــی را در قلبت یافتی ،پس دشــمنی به رأفت و

شفقت تبدیل میشود و اهل ایمان را نجات میدهد .او
اسباب محبت را ایمان ،اسالم و انسانیت معرفی میکند
و بیان میدارد که شــهامت ایمانی مجهز به شــفقت و
مهربانی است.
نورســی معتقد اســت در دریافت علم و حق ،باید به
اندیشــه نگاه کرد ،نه به افــراد؛ یعنی باید نوع نظرات
و اندیشــهها را مالک داوری قرار داد و برای تکمیل
ایــن مرحله ،باید به آداب محاوره و گفتگو ملتزم بود،
تــا تعصبهای جاهلی و عدم قبــول کلمه حق از روی
خود برتربینی ،باعث دورشدن از حقایق نشود .رعایت
شرط زمان و مکان از شروطی است که بدون مراعات
آن ،امــکان تحقق اهداف مقدور نخواهد بود .ایشــان
اظهار میدارد :تسامح ،تساهل و ضبط نفس و رعایت
انصاف و عدل از اصول مثبت و ارزشــمند در تحقق
اهداف خواهد بود و با خودخواهی نمیتوان به نتیجه
مطلوب رســید .از نظر او ،صدق ،اساس اسالم است
و صداقت و راســتی زندگی اجتماعی انسان را به هم
پیوند میدهد .او میگوید :ای برادران! نجاتی نیســت
جز با صدق و صدق عروة الوثقی است 46.البته اخالق
مورد نظر نورســی ،اخالق منطبق با شــریعت اسالم
است؛ زیرا بدون اسالم ،اخالق فاسد و صفات مذموم
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غالب میشود.
نورســی اذعان میکند بیاخالقی از موانع مهم وحدت
است .به همین سبب ،او یکی از عوامل اصلی انحطاط
جوامع اسالمی را عدم پایبندی به مظاهر اخالق ،مانند
دروغ ،کینــه توزی ،انحصار طلبــی ،منفعت جویی و
اســتبداد بیان میکند 48.نورسی از میان مصادیق عدم
پایبندی به اخالق ،بر زشــتی دروغگویی تأکید دارد.
وی ضمن تقســیم دروغ به انواع مختلف ،دروغگویی
را کلید کفــر معرفی میکند .ریا را دروغ عملی ،تصنع
و چاپلوسی را کذب دنیء و نفاق را دروغ بسیار مضر
میدانــد و اعالم میکند نفاق و تحیــز باعث تفرقه و

پیداشدن فرقهها و احزاب قومی است و کذب نفس را
افتراء بر قدرت صانع جلیل میداند .از دیدگاه نورسی،
کفر ،جمیع انواع کذب است ،در حالی که اساس اسالم
صدق اســت و فاصله بین صدق و کذب فاصله مشرق
و مغرب است و این دو هیچگاه باهم مختلط نمیشوند
همچون نار و نور 49.در نگاه جامع نگرانه نورســی به
سیاست نیز توجه به دروغ چشمگیر است .وی یادآور
میشود سیاست فریبکارانه روشنی و تاریکی ،درست
و نادرست را باهم میآمیزد .نورسی از این سیاست شر
و پلید که مبتنی بر خودخواهی و منافع شخصی است و
به عدالت و حقیقت توجهی ندارد ،به خدا پناه میبرد.
او این نوع سیاســت را درنده مخوف فکر و اندیشــه
مینامد و معتقد است قرآن به طور مؤکد مسلمانان را
از برگرفتن و مشــغول شدن به چنین سیاستی برحذر
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میدارد.
 )5تفقه در عرصههای گوناگون زندگی
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تفقــه به معنای فهم تخصصی و عمیق آموزههای دینی
است .تفقه به معنای رایج آن در فقه ،یکی از مصادیق
آن محسوب میشود .این اصطالح برگرفته از آیه ۱۲۲
ســوره توبه ـ معروف به آیه ن َ ْفر ـ است .در این آیه،
خداوند بــه گروهی از مؤمنان به عنوان واجب کفایی،
فرموده اســت که به دنبال تحصیــل علم و دانش در
مسائل دین بروند ،تا بتوانند احکام خداوند را از کتاب
و سنت استنباط کرده ،هم خود به آن عمل نمایند و هم
دیگران را از آن آگاه سازند .نکته اساسی در باب تفقه،
این است که در فرهنگ دینی ،تفقه به استنباط احکام
فقهی محدود نشــده اســت ،بلکه در دیگر حوزههای
معرفتی اســام نیز جریان دارد .آنگونه که از رهگذر
تفقه و فهم تخصصی دین ،همه نیازهای مردم در حوزه
هدایت به ســوی کمال و تقرب به خدا از نظر علمی و
عملی ،معرفتی و رفتاری فراهم گردد.
نورســی بر نقش اساســی آگاهی آحاد امت اسالمی،
در برقراری و بســط و دوام وحــدت ،تأکید فراوان
.49همان ،صص.45-42
.50همان ،ص.42

مینماید 51.وی افزون بر ضرورت آگاهی توده مردم،
بر عنصر اجتهاد توجه ویژه داشــته و خواستار احیای
مسئله اجتهاد به مفهوم واقعی کلمه برای کشف حقیقت
و دستیابی به اهداف مشــترک در بین پیروان مذاهب
اســامی اســت ،تا از این طریق ،زمینه وحدت بین
مذاهب اسالمی فراهم شود .او ـ تا حد زیادی همانند
علمای شــیعه ـ عقل را یکی از مهمترین منابع اجتهاد
میداند و برای آن جایگاه خاصی قائل است .نورسی
معتقد اســت اسالم راهنمای همه علوم است و علم آن
از نوع حقیقی است .او دانش الهی را ،هم اساس علم و
هم قله همه علوم میداند .ایشان معتقد به استفاده عقل
در مسائل اعتقادی هم هست و بیان میکند که عقل و
علم آینده جهان را در اختیار خواهند گرفت .بنابراین
قرآن بر جهان حاکم خواهد شد؛ چون اساس اوامرش
بر این دو عنصر مهم عقل و علم استوار است .به همین
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دلیل ،آینده را از آن اسالم میداند.
نورسی میگوید :در آغاز و فرجام شمار قابل توجهی
از آیات ،قرآن به انسان تذکر داده که به عقل رجوع کند
و از آن مشورت بگیرد ،تا حقیقت برایش آشکار شود.
نورسی مسلمانان را متوجه کلماتی از قرآن میکند که
عقل بشــری را مخاطب قرار میدهند ،کلماتی مانند:
فاعلموا ،فاعلم ،افال یعقلون ،افلم ینظروا ،افال یتذکرون،
افال یتدبــرون ،فاعتبروا ،و یا اولی االبصار .وی عنوان
میکنــد که در آینده ،احکام قــرآن به عقل و منطق و
برهان مستند میشود و ما مسلمانان حقایق قرآن را با
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عقل و فکر و قلبمان قبول میکنیم.
نورسی بیتوجهی به عنصر خردورزی و تفقه و اجتهاد
حقیقی را از موانع وحدت بین مسلمانان جهان به شمار
میآورد و جهل و نادانی را دشمن اول و سرمنشأ تمام
شرارتها و بدیها میداند .به باور او ،نجات از این مشکل
تنها در سایه گسترش دانش و آگاهی حاصل میشود.
تحکم و ســیطره چهرههای اثرگذار بر افکار و اذهان
.51المناظرات ،ص.75
.52الخطبة الشامیة ،صص31و.32
.53همان ،صص.28-26

مــردم و تقلید کورکورانه را عامل جلوگیری از نشــر
آزادی فکر میداند .همچنین توهم ناســازگاری میان
علوم جدید و حقایق اســام را مانعی برای گسترش
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حقایق اسالم ذکر نموده است.
نورســی معتقد است آنچه مســیحیان و امثال آنها را
به درههای گمراهی کشــانده ،عدم تمایل به استدالل،
ر ّد شــواهد و تقلید کورکورانه از روحانیت اســت .او
میگوید :آنچه به صورت مســتمر اســام را نمایش
میدهد و حقایق آن را فاش میسازد ،تا افکار انسانی
گســترش یابد ،ریشه حقیقی اسالم است که همواره با
شواهد و استدالل براســاس واقعیت و مطابق با خرد
میباشــد .در حقیقــت ،معارف اســام بیانگر جمیع
کماالت است و مســلمانان میتوانند با بهرهگیری از
عقل و فکر ،خود را به علوم صحیح و حقیقی آن مجهز
55
نموده و همچون نفس واحده باشند.
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