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چکیده
»وحدت« يكی از مهم ترين آموزه های اسالم است. به باور بسياری از انديشمندان، تحقق وحدت امت 
اسالم، عامل بازگشت شكوه و عظمت به آن است. »مال سعيد نورسی« عارف كردتبار تركيه، از جمله 
مصلحان معاصر اســت كه تالش علمی درخور در زمينه وحدت دارد. نوشــتار پيش رو كه به شيوه 
توصيفی - تحليلی نگاشته شده، می كوشد، تا با تمركز بر اثر معروف نورسی »رسائل النور«، اهم مبانی 
قرآنی اين دانشــمند را در زمينه وحدت به بحث نشيند. براساس نتيجه پژوهش، مهم ترين اين مبانی 
عبارتند از:  ايمان به خدا، پيروی از رهبر واحد، پايبندی به اخالق اسالمی و توجه به تفقه و اجتهاد.

كلیدواژه ها: وحدت اسالمی، تقریب مذاهب، اتحاد محمدی، مال سعید نورسی، رسائل النور.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 48/ پاییز و زمستان 1396
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مقدمه
سعيد نورســی )1877-1976م( مشــهور به »بديع 
الزمان«، يكی از انديشــمندان اثرگــذار و مصلحان 
اجتماعــی روزگار معاصر اســت. زندگــی اين عالم 
كردتبار اهل تركيه، مقارن با تحوالت اجتماعی گسترده 
و پرتالطم سپری شد. آغاز جنگ جهانی اول، سقوط 
حكومت عثمانی، اشــغال ســرزمين مسلمانان توسط 
كشــورهای غربی و روی كار آمدن حكومت سكوالر 
در تركيه، از مهم ترين رخدادهای همعصر با وی است.1

مال ســعيد نورسی مانند ديگر مصلحان همچون اقبال، 
محمد عبده و سيد جمال، كوشيد تا از مرزهای ايمان و 
اعتقاد امت اسالمی در برابر تهاجم غرب دفاع نموده و 
ايشان را از سيطره غرب برهاند. بيان دقيق نقاط ضعف 
تمدن غربی، به همراه تصريــح و تأكيد بر نقاط قوت 
تعاليم اســالمی، دو محور اساسی فعاليتهای نورسی را 
تشكيل می دهد. بديع الزمان با تأسيس مدارس ويژه و 
نيز نگارش كتاب معروفش موســوم به رسائل النور به 

ترويج و گسترش تفكراتش دست زد.
نورسی در آثارش، مهم ترين آسيبها و كاستيهای جوامع 
مســلمان را مطرح كرده و به دنبال درمان آنها است. 
تفرقه يكی از آســيبهايی اســت كه نورسی با دقت به 
بررســی ابعاد مختلف آن پرداخته است؛ نورسی معتقد 
اســت: حل كامل اين معضل، در ســايه وحدت امت 
اســالمی و با اتكا به راهبرد مهم »بازگشت به قرآن« 
ميّسر اســت. از اين رو در آثار متعددش به ترويج و 
گسترش انديشه تقريبی و ترويج تفكر وحدت مسلمانان 
پرداخته است. ضرورت بررسی آرای نورسی هنگامی 
روشن می شود كه توجه نماييم او انديشمندی شناخته 
شــده و پرطرف دار در كشورهای مختلف سنی مذهب 
است و ترويج انديشــه های تقريبی او می تواند زمينه 
تفاهم مذهبــی را در بخش قابل توجهی از جغرافيای 
اســالمی فراهم نمايد. افزون بر اين، انديشه های وی، 
به ميزان زيادی متأثر از تعاليم قرآن اســت كه معمواًل 
انديشــه های مبتنی بر قرآن، با اقبال بيشتری از سوی 

1.ر.ك: سيرة ذاتية.

فرقه های مختلف روبه رو می گردد.
تاكنون در زمينه بررســی انديشــه های نورسی، آثار 
متعددی سامان يافته است. به عنوان نمونه می توان به 
اين موارد اشــاره كرد: مقاالت: »بازشناسی پژوهشها 
و انديشــه های قرآنی بديع الزمان ســعيد نورســی« 
)1389ش(، تأليف علی راد و »بررسی رويكرد تمدنی 
ســعيد نورســی« )1381ش(، تأليف فيروز نوروزی، 
و پايان نامه: انديشــه های عرفانی شيخ سعيد نورسی 
)1392ش(، تأليف مولــود مصطفايی. اما هيچ كدام از 
آثار اشــاره شــده، به موضوع مقاله حاضر نپرداخته 
است. نگاشته پيش رو، به بررســی اهم مبانی قرآنی 

انديشه تقريبی مال سعيد نورسی می پردازد.

مفهوم شناسی وحدت اسالمی
پيش از ورود به بحث، شايســته است مراد از وحدت 
اســالمی و نيز شــمار ديگری از اصطالحات مرتبط، 
تبييــن گردند. »تقريب« از ريشــه »قرب« به معنای 
نزديكی زمانی و مكانی، نزديكی نسبی و خويشاوندی، 
بهره مندی، سرپرستی و پاس داشتن حرمت، قدرت و 
توانايی به كار رفته اســت.2 تعريفهای گوناگون درباره 
تقريب ارائه شده، اما به نظر سخن يكی از معاصران در 
اين باب، روشن و مقبول است: تقريب مذاهب اسالمی 
كوششــی جدی است برای تحكيم روابط ميان پيروان 
اين مذاهب، از راه درك اختالفهای موجود ميان خود 
و زدودن پيامدهــای منفی ايــن اختالفات و نه اصل 
اختالفها.3 در اين نوشــتار، منظور از تقريب، نزديك 
شدن پيروان مذاهب اســالمی برای شناخت يكديگر 
اســت، به منظور دســتيابی به اخوت دينی، براساس 

اصول مسّلم و مشتركات اسالمی.
»مبانی« جمع مبنا، از ريشــه »بنی«، به معنای پايه و 
هــر چيزی كه بر آن و با تكيه بر آن، بر رويش چيزی 
می گذارند. بنا هم از همين ريشــه است.4 اين واژه در 
2.المفردات، ص663؛ لسان العرب، ج1، ص662؛ معجم مقاييس اللغة، 

ج5، ص80.
3.سرگذشت تقريب، ص22.

4.المفردات، ص147؛ معجم مقاييس اللغة، ج1، ص302.
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معنای اصطالحی، آن دســته از عناصر و رهنمودهای 
دينی اســت كه به صورت اصول و امور مسّلم در يك 
زمينه است و جنبه زيربنا برای بقيه عناصر دارد، و به 

نحوی آنها را تبيين و تعيين می  كند.5
»وحدت« در لغت به معنــای يگانگی، يكپارچگی و 
يكی شدن اســت.6 وحدت از ريشه »وحد« به معنای 
انفراد و تنهايی اســت. واحد در حقيقت چيزی است 
كه اجزاء ندارد، در نوع و جنس واحد اســت.7 اتحاد 
بــه معناي اين اســت كه دو )يا چند( شــيء موجود 
به يك شــيء تبديل شــوند.8 مقصود از اين تعبير در 
معنای اصطالحی، عبارت اســت از همكاری و تعاون 
پيروان مذاهب اسالمی براساس اصول مسّلم و مشترك 
اســالمی و اتخاذ موضع واحد بــرای تحقق اهداف و 
مصالح عاليه امت اسالمی و موضع گيری واحد در برابر 
دشمنان اسالم و احترام به التزام قلبی و عملی هريك 
از مســلمانان به مذهب خود؛ يعنی ملت و امت اسالم 
بايد هماهنگ، يكنواخت و هم صدا باشند. به باور اين 
نوشــتار، اتحاد ميان مسلمانان، به معنای نزديك شدن 
فرقه های اســالمی به يكديگر، با حفظ كيان و ماهيت 
آنها اســت؛ يعنی حفظ اصول مشترك و آزاد گذاشتن 
و معذور داشــتن هر فرقه در فــروع خاصه خود. راه 
رســيدن به اين هدف، تكيه كــردن بر عقل و منطق و 
دوری گزيــدن از احساســات زودگــذر و تعّصبات 

غيرقابل كنترل است.
ســخنان ارزشــمند امام علی)ع( می توانــد ترجمان 
گويايــی از وحــدت تلقی گردد، آنجــا كه در خطبه 
قاصعه می فرمايد: »كانَِت اْلَْمــالُء ُمْجتَِمَعًة، َو اْلَْهواُء 
يُوُف  ُمْؤتَلَِفًة، َو الُْقُلوُب ُمْعتَِدلًَة، َو اْلَيِْدی ُمتَراِدفًَة َو السُّ
ُمتَناِصَرًة«؛9 »وحدت اجتماعی داشــتند، خواسته های 
آنان يكی، قلبهای آنان يكسان، و دستهای آنان مددكار 

5.واليت و ديانت، ص50.
6.الصحاح، ج2، ص547.

7.معجم مقاييس اللغة، ج6، ص90.
8.مجمع البحرين، ج4، ص476.

9.نهج البالغه، خطبه 192.

يكديگر، شمشــيرها ياری كننده، نگاهها به يك ســو 
دوخته، و اراده ها واحد و همسو بود«.

ضرورت وحدت از نظر نورسی
قرآن مسلمانان را امت واحده خوانده است: »ِإنَّ هِذِه 
ًة واِحَدةً «؛10 »اين اســت امت شما كه همگی  ُتُکْم ُأمَّ ُأمَّ
امت واحدی بودند« و ايشان را به انسجام فرامی خواند: 
ُقوا«؛11 »و همگی  »َواٌعَتِصُموا بَِحبِل اهلِل َجمیعًا َوال َتَفرَّ
به ريسمان خدا، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد«. قرآن 
نه تنها مســلمانان، بلكه غيرمسلمانان را نيز با تمركز 
بر نقاط مشــترك به وحدت و همسويی با مسلمانان و 
نوعی از وحدت و انســجام، دعوت می نمايد: »ُقْل َيا 
َأْهَل الِْکَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم َأالَّ نَْعُبَد 
ًئا«؛12 »بگو ای اهل كتاب!  َك بِِه َشــیْ ِإالَّ اهلَل َواَل نُْشــرِ
بياييد به سوی سخنی كه ميان ما و شما يكسان است، 
كه جز خداوند يگانه را نپرســتيم، و چيزی را همتای 

او قرار ندهيم«.
مال سعيد نورســی متأثر از آيات قرآن كريم، در آثار 
مختلفش بر وحدت و اتحاد بين مســلمانان و پرهيز 
از تفرقه تأكيد بســيار دارد. شايد بتوان گفت: انديشه 
وحدت در مركز افكار مصلحانه نورسی قرار دارد و به 
موضوعات ديگر در راستای وحدت می نگرد. براساس 
ديدگاه نورسی؛ وحدت امری فطری و ذاتی، و اختالف 
امری اعتباری و عارضی اســت.13 او حيات معنوی را 
در ارتباط با وحدت دانســته و می گويد: قطعًا حيات 
معنوی نتيجه وحدت اســت، پــس هنگامی كه اتحاد 

رفت، حيات معنوی هم از بين می رود.14
ديدگاه نورســی در باب وحدت و تقريب، به صورت 
منظم و منسجم در نظريه مشهورش موسوم به »اتحاد 
محمدی« نمايان است. وی ضمن فراخوان مسلمانان به 

10.انبياء، 92.
11.آل عمران، 103.
12.آل عمران، 64.

13.الخطبة الشامية، ص55.
14.سيرة ذاتية، ص403.
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وحدت و اتخاد راه ميانه و اعتدال، افراط گرايان شيعه 
و اهل ســنت را مورد انتقاد قرار می دهد. وی آشكارا 
خود را پيرو سيد جمال  و شيخ محمد عبده می نامد و 
خواستار وحدت مسلمانان می گردد. وی نظريه اتحاد 
محمدی را با آگاهی از كاركرد وحدت در جهان اسالم 

و در مقابل حزب »اتحاد و ترقی« مطرح كرد.
منظور از اتحاد محمدی ـ به بيان نورســی ـ دايره ای 
از ارتباط ايمانی مســلمانان است كه فراتر از مرزها، 
از شــرق به غرب و از جنوب به شمال امتداد دارد و 
عامل اتصال و وحدت در آن »توحيد« است. او اذعان 
می كند در اين اتحاد، خاص و عام فرقی نمی كند؛ چون 
گرامی ترين نزد خدا، با تقواترين اســت و با تقواترين، 
متواضع ترين است.15 اين اتحاد يك اتحاد دينی است؛ 
اتحاد اســالم بين جميع مؤمنان بالقوه يا بالفعل.16 به 
گفته نورسی، هدف اتحاد محمدی، اعالء كلمه توحيد 
است و قصد آن، تحريك رابطه نورانی است كه معابد 
اسالمی را كه منتشــر و منشعب شده اند، به هم مرتبط 

و متصل كند.17
نكته قابل توجه در ديدگاه نورســی، گســترش دامنه 
وحدت به اقشــار گوناگون جامعــه )خواص و عوام( 
است. نورســی صرفًا قائل به وحدت توده افراد امت 
نبود، بلكه به اتحاد انديشمندان جهان اسالم نيز اهتمام 
داشــت. به همين دليل او را بايــد از مناديان تقريب 
مذاهب اسالمی دانست. او معتقد است: هيچ كس خارج 
از وحدت نيســت )حتی عالمان و خواص(، همچون 
قطره آبی كه صفت آب را دارد. پس شخص معنوی از 
درون جماعت بوده و روح آن است. وی بيان می دارد 
كه اآلن زمان وحدت است و نه زمان فرديت و اظهار 
انانيــت.18 او معتقد اســت: مســلك و حقيقت اتحاد 

محمدی برای همه مردم است.19

15.الخطبة الشامية، ص91.
16.همان، ص84.
17.همان، ص76.
18.همان، ص85.
19.همان، ص78.

نورسی با كنار گذاشتن نكات افتراق مذاهب اسالمی، 
بر اصــول مورد اتفاق مذاهب تمركــز می نمايد. او به 
عناصر مشــتركی مانند: قبله واحــد، ايمان به خدای 
واحد و رهبــر واحد، توجه دارد. او می گويد: قصد ما 
از وحدت، اتحاد جماعتهای دينی در هدف اســت.20 
از جمله اصول مشــتركی كه مسلمانان جهان را به هم 
پيوند می زند، دعوت به ايمان و عمل صالح و اعتقاد به 

پيامبر واحد، رسول گرامی اسالم است.21

مبانی و عوامل وحدت و تقریب در نگرش قرآنی 
نورسی

1( ایمان به خدا و عمل صالح
ايمان و عمل صالح از مبانی و عوامل اساسی است كه 
باعث اتحاد می شــود. اين مبنای مهم وحدت، خود از 
توحيد سرچشمه می گيرد. از اين رو قرآن شرط نجات 
پيروان شــرايع آسمانی را ايمان به خدا )توحيد(، معاد 
و عمل صالح دانسته اســت: »ِإَنّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن 
ابِِئیَن َمْن آَمَن بِاهلِل َوالَْیْوِم اْلِخِر  َهاُدوا َوالَنَّصاَرى َوالَصّ
َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم 
َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن«؛22 »كسانی كه )به پيامبر اسالم( ايمان 
آوردند، و كســانی كه به آيين يهود گرويدند و نصاری 
و صابئــان، هركدام كه به خدا و روز بازپســين ايمان 
آورده، و كاری شايســته انجام دهند، پاداششــان نزد 
پروردگارشان مسّلم است؛ و نه ترسی بر آنهاست و نه 

اندوهگين می شوند«.
از ديدگاه نورســی ايمان اولين مقصد و نخستين جزء 
دين است. وی عمل صالح را دومين جزء دين دانسته 
و آن را وســيله خير دنيا و ســعادت اخروی معرفی 
می نمايد.23 نورســی ضمن اشــاره به مناسك حج، به 
عنوان مصــداق عمل صالح، مخاطبــان را به كاركرد 
اتحاد آفرينی حج توجه می دهد. از نظر او، حج يادآور 

20.همان، ص89.
21.سيرة ذاتية، ص144.

22.بقره، 62.
23.سيرة ذاتية، ص508.
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قبله مشترك مســلمانان و بزرگ ترين اجتماع عبادی 
مسلمانان اســت. وی اذعان می دارد كه اگر مسلمانان 
در انجام شعائر دينی كوتاهی كنند، ضعيف می شوند و 
ضعف آنان باعث چيره شدن دشمن می گردد. او معتقد 
است: بسنده نمودن به ظاهر احكام شرعی كافی نيست، 
بلكه ايمان بايد در رفتــار آنان نيز تجّلی پيدا كند. از 
مهم ترين نشانه های تجّلی ايمان در رفتار، پايبندی به 

عدالت و اصول اخالقی است.24
نورسی در خطبه شاميه افزون بر عنصر اتحاد، از ديگر 
عناصــر مرتبط با ايمان ياد نموده و روحيه شــهادت 
طلبی و مبارزه را از نشانه های ايمان دانسته و می گويد: 
مسلمان از مرگ با شادی استقبال می كند؛ زيرا با خود 
می گويد اگر كشته شوم، پس شهيد هستم و اگر دشمن 
را بكشــم، پس مجاهد هستم.25 او خطاب به سربازان 
اسالم می گويد: پرچم اسالم و توحيد در دستان شجاع 

شماست و قدرت دستان شما در طاعت است.26
2( پیروی از رهبر واحد

پيروی از پيامبر)ص(، يكی از مهم ترين مبانی وحدت 
در نگره قرآنی نورســی اســت. قرآن كريم آشكارا 
پيروی از پيامبر)ص( را عاملی برای وحدت و شكوه 
مسلمانان معرفی نموده اســت: »َوَأِطیُعوا اهلَل َوَرُسولَُه 
َواَل َتَنـــاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُکْم«؛27 »و از خدا 
و پيامبرش اطاعت نماييــد؛ و با يكديگر نزاع نكنيد، 
كه سســت می شويد، و قدرت )و شوكت( شما از ميان 
می رود«. بنابراين، الزم است مذاهِب مختلف برای رفع 
اختالفات و درگيريهای درونی به مشــتركات تمسك 
كنند، تا در برابر بيگانــگان، يگانگی و اتحاد خود را 
حفظ كنند. در آيه ای ديگر دربــاره اطاعت از پيامبر 
ُســوَل ِمن بَْعِد َما َتَبیََّن لَُه  می فرمايد: »َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
الُْهَدى َوَيتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل الُْمْؤِمِنیَن نَُولِِّه َما َتَولَّى َونُْصِلِه 

24.گفتنی است نورسی رساله ای هم در همين زمينه تحت عنوان »ثمره 
درخت ايمان« نگاشته است.
25.الخطبة الشامية، ص57.

26.همان، ص97.
27.انفال، 46.

َجَهنََّم َوَســاءْت َمِصیًرا«؛28 »هركس كه بعد از آشكار 
شدن هدايت برای او، با پيامبر مخالفت كند، و از راهی 
جز راه مؤمنان پيروی نمايد، ما او را به همان ســو كه 
می رود می بريم، و بــه دوزخ داخل می كنيم، و چه بد 

فرجامی است«.
نورسی پيامبر)ص( را رئيس و رهبر »اتحاد محمدی« 
معرفی می كند و نظام داخلی اين اتحاد را سنت نبوی و 
قانونش را اوامر و نواهی شــرعی می داند. او در خطبه 
شاميه می گويد: برای برقراری اتحاد بين مسلمانان بايد 
سنت نبوی را احيا كنيم و به اوامر آن عمل و از نواهی 
آن اجتناب كنيم.29 وی در موضع ديگر از آثارش، راه 
اتحاد را تخلق به اخالق پيامبر)ص( و احيای ســنت 
نبــوی ذكر می كند. او ايمان به خــدا و پيامبر)ص( را 
عامل اتحاد مســلمانان می داند.30 او می نويسد: بر ما 
واجب اســت قبل از هر چيز به سوی پيامبر)ص( ميل 

كنيم.31
بايســته اســت تا افزون بر نمونه های فوق كه بيانگر 
شيفتگی نورســی به پيامبر)ص( اســت، به ارادت او 
نسبت به ســاحت اهل بيت)ع( نيز اشاره شود. وی در 
آثارش از حضرت فاطمه)س(، امام حســن)ع( و امام 
حســين)ع( ياد و تجليل نموده است. در رساله منهاج 
الســنه اظهار می دارد كه محبت فراوان پيامبر)ص( به 
امام حسن)ع( و امام حسين)ع(، فقط به خاطر انتساب 
نسبی ايشان نبوده، بلكه بدين سبب است كه آنان ادامه 
نور رسالت هســتند. پيامبر از آن جهت اهل بيتش را 
زير عبا ی خود جمع نمود، تا نشــان دهد در فتنه ها و 
حوادثی كه در آينده رخ خواهد داد، برترين شخصيتها 
ـ كه پاك و معصوم و صاحب شرف و عّزت هستند ـ 

همين اهل بيت)ع( هستند.
3( اخوت دینی

ســومين مبنا از مبانی قرآنی انديشه تقريبی نورسی، 
28.نساء، 115.

29.الخطبة الشامية، ص91.
30.سيرة ذاتية، ص144.

31.الخطبة الشامية، ص30.
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»اخوت دينی« اســت. قرآن كريم مؤمنان را برادران 
يكديگر خوانده اســت: »ِإنََّمــا الُْمْؤِمُنــوَن ِإْخَوٌة«؛32 
»مؤمنان برادر يكديگرند«. براساس اين آيه، مسلمانان 
از هر نژاد و هر قبيله و دارای هر زبان كه باشــند، با 
يكديگر احساس عميق برادری می كنند، هرچند يكی 

در شرق جهان و ديگری در غرب زندگی كند.33
قــرآن كريم برادرانگاری همكيشــان را موهبتی ويژه 
دانســته كه خداوند به مؤمنان ارزانی داشــته اســت: 
»َواْذُكــُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْیُکْم ِإْذ ُكْنُتــْم َأْعَداًء َفَألََّف بَْیَن 
ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَلى َشــَفا ُحْفَرٍة 
ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكــْم ِمْنَها«؛34 »و نعمِت )بزرِگ( خدا را 
بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، 
و او ميان دلهای شما، الفت برقرار ساخت، و به بركِت 
نعمِت او، برادر شــديد! و شما بر لِب حفره ای از آتش 

بوديد، خدا شما را از آن نجات داد«.
نورسی با الهام از معارف قرآنی، مسلمانان را به وحدت 
دعوت می كند و می گويد: ای اهل ســنت و جماعت و 
ای اهل تشيع و محبان اهل بيت)ع(، از اختالف و نزاع 
دور شويد كه از آن فقط دشــمنان سود می برند، شما 
همگی اهل توحيد هستيد و رابطه اخوت همه شما را 

به وحدت دعوت می كند.35
نورســی قائل به حــذف تنوع قوميتــی و مذهبی در 
جامعه نيســت، بلكه بر اين باور اســت كه اين تنوع 
بايد به سطحی از همدلی و برادری برسد كه به عنوان 
موتور محرك جامعه در جهت پيشرفت تمدن اسالمی 
حركت نمايد. وی همه جهان اسالم را به كنار گذاشتن 
پراكندگی دعوت می كند و برای دســتيابی به وحدت 
و همبســتگی، ترك تظاهــر و افراط گرايی را مطرح 
می نمايــد. او می گويد: ســنگ بنای امــت ما و قوام 
روحش، فقط اســالم اســت و همه حامل يك پرچم 
كه آن هم اسالم است، هســتيم. و همه امت براساس 

32.حجرات، 10.
33.تفسير نمونه، ج22، ص181.

34.آل عمران، 103.
35.سيرة ذاتية، ص137.

اسالم، برادر يكديگريم و به خاطر همين رابطه مقدس، 
مســلمانان همچون يك عشيره هســتند، پس طوائف 
اسالمی با اخوت به هم مرتبط می شوند گويا همچون 
حلقه های نورانی، سلســله وار به يكديگر مرتبطند. به 
طوری كه اگر فردی از عشــيره مرتكب خطايی شود 
عشيره او در نظر عشيره ديگر مسئول و متهم می شوند، 
گويا هر فرد از آن عشــيره خطا را مرتكب شده اند. و 
همچنين هرگاه يكی از افراد عشــيره احسانی می كند، 
همه افراد عشــيره افتخار می كنند. گويا هر فرد از آن 

عشيره احسان نموده است.36
نورسی معتقد است كسی كه تمام همتش برای خودش 
است، از كمال انسانيت فاصله گرفته است.37 او اعالم 
می كند كه در قرن اخير، اسالم عقب نمانده است، بلكه 
عقب مانده واقعی مســلمانانی هستند كه از اسالم دور 
شــده اند. وی اذعان می كند: همه مشكالت جامعه با 
احكام اســالم قابل حل است؛ زيرا ارزشهای اسالمی 
برای زندگی روزمره بشر است و بين ارزشهای اسالمی 
و مسائل زندگی روزمره، پيوند وجود دارد. ايشان يكی 
از روابط مهم بين مسلمانان را رابطه دوستی و محبت 

و برادری می داند.38
نورســی معتقد است اتحاد بايد در ســه سطح ايجاد 
گردد: يكی در ســطح گروههای ســازنده جامعه كه 
همان سطح داخلی اســت. او وحدت ملی را همدلی 
تمام گروههای داخلی تعريــف می كند. به همين دليل 
به مشــاركت در جنگ عليه دولت مركزی پاسخ منفی 
می دهد و آن را برادركشی می نامد. سطح دوم همدلی و 
برادری ميان كشورهايی است كه تحت نظر امپراتوری 
عثمانی هستند. سطح سوم، سطح جهان اسالم است كه 
همان انديشــه تقريب مذاهب اسالمی است و نورسی 
بســيار به آن معتقد بود. او تأكيد فراوان به اخوت در 
بين مســلمانان جهان دارد و مشرب »اتحاد محمدی« 
را موهبتی می داند كه بذر برادری بين مؤمنان است، تا 

36.الخطبة الشامية، ص48.
37.همان، ص51.

38.همان، صص48-46.
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تبديل به شجره طوبی شود.39
4( پایبندی به آموزه های اخالقی

بسط و توسعه تعاليم اخالقی، يكی از اهداف برجسته 
َّما  رسالت پيامبر)ص( اســت كه ايشان می فرمايد: »إِن
ــمَ َمكاِرَم اْلَْخالِق«؛40 »به راســتی كه من  بُِعْثُت ِلُتَمِّ
مبعوث شــدم، تا شرافتهای اخالقی را كامل كنم ]و به 
مــردم بياموزم[«. قرآن كريم نيز با ادبيات گوناگون به 
اهميت تعاليم اخالقی اشاره نموده است. به عنوان نمونه 
از زبان اهل ايمان چنين نقل می نمايد: »َواَل َتْجَعْل ِفي 
ـكَ َرُءوٌف َرِحیٌم«؛41  ُقُلوبَِنــا ِغلًّ لِلَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا ِإنَـّ
»و در دلهايمان حسد و كينه ای نسبت به مؤمنان قرار 
مده. پروردگارا، تو رئــوف و مهربانی«. هرچند تعبير 
»غل« در اصل به معنای نفوذ مخفيانه چيزی اســت، 
اما همان گونه كه برخی از مفســران گفته اند؛  تعبير غل 
مفهوم وسيعی دارد كه بسياری از صفات مخفی و زشت 

اخالقی را شامل می شود.42
نورسی نيز با الهام از آموزه های نبوی و تعاليم قرآنی، 
پايبندی بــه تعاليم واالی اخالقــی را عامل وحدت 
مســلمانان می دانــد. او در تعبيری، مســلك اتحاد 
مسلمانان را جهاد اكبر بيان كرده است.43 نورسی معتقد 
است اگر ما با افعال، اعمال و سلوكمان مكارم اخالق 
را زنده كنيم و كمال حقايق ايمان را نشــان دهيم، نه 
تنها پيروان اديان ديگر، بلكه تمام ملل جهان و قاره ها، 

گروه گروه به دين اسالم وارد می شوند.44
او به حاكميت اخالق در جامعه اســالمی برای ايجاد 
وحدت معتقد اســت. از نظر وی محبت مشرب اتحاد 
است،45 دشــمنی را از بين می برد و زندگی اجتماعی 
بشــر را ضمانت می كند. وی می گويد: هرگاه محبت 
حقيقــی را در قلبت يافتی، پس دشــمنی به رأفت و 

39.سيرة ذاتية، صص157و158.
40.السنن الكبری، ج10، ص323.

41.حشر، 10.
42.ر.ك: تفسير نمونه، ج23، ص531.

43.الخطبة الشامية، ص80.
44.همان، ص24.
45.همان، ص76.

شفقت تبديل می شود و اهل ايمان را نجات می دهد. او 
اسباب محبت را ايمان، اسالم و انسانيت معرفی می كند 
و بيان می دارد كه شــهامت ايمانی مجهز به شــفقت و 

مهربانی است.
نورســی معتقد اســت در دريافت علم و حق، بايد به 
انديشــه نگاه كرد، نه به افــراد؛ يعنی بايد نوع نظرات 
و انديشــه ها را مالك داوری قرار داد و برای تكميل 
ايــن مرحله، بايد به آداب محاوره و گفتگو ملتزم بود، 
تــا تعصبهای جاهلی و عدم قبــول كلمه حق از روی 
خود برتربينی، باعث دورشدن از حقايق نشود. رعايت 
شرط زمان و مكان از شروطی است كه بدون مراعات 
آن، امــكان تحقق اهداف مقدور نخواهد بود. ايشــان 
اظهار می دارد: تسامح، تساهل و ضبط نفس و رعايت 
انصاف و عدل از اصول مثبت و ارزشــمند در تحقق 
اهداف خواهد بود و با خودخواهی نمی توان به نتيجه 
مطلوب رســيد. از نظر او، صدق، اساس اسالم است 
و صداقت و راســتی زندگی اجتماعی انسان را به هم 
پيوند می دهد. او می گويد: ای برادران! نجاتی نيســت 
جز با صدق و صدق عروة الوثقی است.46 البته اخالق 
مورد نظر نورســی، اخالق منطبق با شــريعت اسالم 
است؛ زيرا بدون اسالم، اخالق فاسد و صفات مذموم 

غالب می شود.47
نورســی اذعان می كند بی اخالقی از موانع مهم وحدت 
است. به همين سبب، او يكی از عوامل اصلی انحطاط 
جوامع اسالمی را عدم پايبندی به مظاهر اخالق، مانند 
دروغ، كينــه توزی، انحصار طلبــی، منفعت جويی و 
اســتبداد بيان می كند.48 نورسی از ميان مصاديق عدم 
پايبندی به اخالق، بر زشــتی دروغ گويی تأكيد دارد. 
وی ضمن تقســيم دروغ به انواع مختلف، دروغ گويی 
را كليد كفــر معرفی می كند. ريا را دروغ عملی، تصنع 
و چاپلوسی را كذب دنیء و نفاق را دروغ بسيار مضر 
می دانــد و اعالم می كند نفاق و تحيــز باعث تفرقه و 

46.همان، صص45-42.
47.همان، ص63.

48.همان، صص148-146.
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پيداشدن فرقه ها و احزاب قومی است و كذب نفس را 
افتراء بر قدرت صانع جليل می داند. از ديدگاه نورسی، 
كفر، جميع انواع كذب است، در حالی كه اساس اسالم 
صدق اســت و فاصله بين صدق و كذب فاصله مشرق 
و مغرب است و اين دو هيچ گاه باهم مختلط نمی شوند 
همچون نار و نور.49 در نگاه جامع نگرانه نورســی به 
سياست نيز توجه به دروغ چشمگير است. وی يادآور 
می شود سياست فريب كارانه روشنی و تاريكی، درست 
و نادرست را باهم می آميزد. نورسی از اين سياست شر 
و پليد كه مبتنی بر خودخواهی و منافع شخصی است و 
به عدالت و حقيقت توجهی ندارد، به خدا پناه می برد. 
او اين نوع سياســت را درنده مخوف فكر و انديشــه 
می نامد و معتقد است قرآن به طور مؤكد مسلمانان را 
از برگرفتن و مشــغول شدن به چنين سياستی برحذر 

می دارد.50
5( تفقه در عرصه های گوناگون زندگی

تفقــه به معنای فهم تخصصی و عميق آموزه های دينی 
است. تفقه به معنای رايج آن در فقه، يكی از مصاديق 
آن محسوب می شود. اين اصطالح برگرفته از آيه 122 
ســوره توبه ـ معروف به آيه نَْفر ـ است. در اين آيه، 
خداوند بــه گروهی از مؤمنان به عنوان واجب كفايی، 
فرموده اســت كه به دنبال تحصيــل علم و دانش در 
مسائل دين بروند، تا بتوانند احكام خداوند را از كتاب 
و سنت استنباط كرده، هم خود به آن عمل نمايند و هم 
ديگران را از آن آگاه سازند. نكته اساسی در باب تفقه، 
اين است كه در فرهنگ دينی، تفقه به استنباط احكام 
فقهی محدود نشــده اســت، بلكه در ديگر حوزه های 
معرفتی اســالم نيز جريان دارد. آن گونه كه از رهگذر 
تفقه و فهم تخصصی دين، همه نيازهای مردم در حوزه 
هدايت به ســوی كمال 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، تأكيد فراوان 

49.همان، صص45-42.
50.همان، ص42.

می نمايد.51 وی افزون بر ضرورت آگاهی توده مردم، 
بر عنصر اجتهاد توجه ويژه داشــته و خواستار احيای 
مسئله اجتهاد به مفهوم واقعی كلمه برای كشف حقيقت 
و دستيابی به اهداف مشــترك در بين پيروان مذاهب 
اســالمی اســت، تا از اين طريق، زمينه وحدت بين 
مذاهب اسالمی فراهم شود. او ـ تا حد زيادی همانند 
علمای شــيعه ـ عقل را يكی از مهم ترين منابع اجتهاد 
می داند و برای آن جايگاه خاصی قائل است. نورسی 
معتقد اســت اسالم راهنمای همه علوم است و علم آن 
از نوع حقيقی است. او دانش الهی را، هم اساس علم و 
هم قله همه علوم می داند. ايشان معتقد به استفاده عقل 
در مسائل اعتقادی هم هست و بيان می كند كه عقل و 
علم آينده جهان را در اختيار خواهند گرفت. بنابراين 
قرآن بر جهان حاكم خواهد شد؛ چون اساس اوامرش 
بر اين دو عنصر مهم عقل و علم استوار است. به همين 

دليل، آينده را از آن اسالم می داند.52
نورسی می گويد: در آغاز و فرجام شمار قابل توجهی 
از آيات، قرآن به انسان تذكر داده كه به عقل رجوع كند 
و از آن مشورت بگيرد، تا حقيقت برايش آشكار شود. 
نورسی مسلمانان را متوجه كلماتی از قرآن می كند كه 
عقل بشــری را مخاطب قرار می دهند، كلماتی مانند: 
فاعلموا، فاعلم، افال يعقلون، افلم ينظروا، افال يتذكرون، 
افال يتدبــرون، فاعتبروا، و يا اولی االبصار. وی عنوان 
می كنــد كه در آينده، احكام قــرآن به عقل و منطق و 
برهان مستند می شود و ما مسلمانان حقايق قرآن را با 

عقل و فكر و قلبمان قبول می كنيم.53
نورسی بی توجهی به عنصر خردورزی و تفقه و اجتهاد 
حقيقی را از موانع وحدت بين مسلمانان جهان به شمار 
می آورد و جهل و نادانی را دشمن اول و سرمنشأ تمام 
شرارتها و بديها می داند. به باور او، نجات از اين مشكل 
تنها در سايه گسترش دانش و آگاهی حاصل می شود. 
تحكم و ســيطره چهره های اثرگذار بر افكار و اذهان 

51.المناظرات، ص75.
52.الخطبة الشامية، صص31و32.

53.همان، صص28-26.
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مــردم و تقليد كوركورانه را عامل جلوگيری از نشــر 
آزادی فكر می داند. همچنين توهم ناســازگاری ميان 
علوم جديد و حقايق اســالم را مانعی برای گسترش 

حقايق اسالم ذكر نموده است.54
نورســی معتقد است آنچه مســيحيان و امثال آنها را 
به دره های گمراهی كشــانده، عدم تمايل به استدالل، 
رّد شــواهد و تقليد كوركورانه از روحانيت اســت. او 
می گويد: آنچه به صورت مســتمر اســالم را نمايش 
می دهد و حقايق آن را فاش می سازد، تا افكار انسانی 
گســترش يابد، ريشه حقيقی اسالم است كه همواره با 
شواهد و استدالل براســاس واقعيت و مطابق با خرد 
می باشــد. در حقيقــت، معارف اســالم بيانگر جميع 
كماالت است و مســلمانان می توانند با بهره گيری از 
عقل و فكر، خود را به علوم صحيح و حقيقی آن مجهز 

نموده و همچون نفس واحده باشند.55

54.همان، ص27.

55.همان، ص32.
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