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  :خلص ادل
وخصائصو اإلنسانية سعت الدراسة إىل التعريف برؤية بديع الزماف النورسي للتحضر أببعاده 

واالجتماعية وارتباط فلسفتو احلضارية ابلفكرة الدينية وإصبلح الذات واالعتبار دلبادئ اإلسبلـ يف 
تنظيم شؤوف احلياة وربقيق العدالة واحلرية. وقد تتبعت الدراسة ادلنهج التحليلي من خبلؿ بسط 

تعمق فيها ومقاربة بعضها مفاىيم التحضر من مؤلفات النورسي وتفكيك عناصره األساسية لل
 ببعض سبهيدا لرصد الرؤية الشاملة للتحضر عنده.

وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها أف حالة التخلف العامة ال ترجع يف عمومها 
إىل العامل االستعماري وحده، بل إىل تشوه الذات ادلسلمة من خبلؿ انسحاب العناصر الروحية 

ذه احلالة تكمن يف استعادة دور التوحيد اإلسبلمي وربقيق مبادئ احلرية فيها، وأف البدائل ذل
 والعدالة.
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 Abstract:   

This study examines the concept of urban life and its social 

characteristics in the thought of Badīᶜ al-Zamān al-Nawrasī with a 

special focus on the connection of his philosophy of urbanization to 

the question of religion and self-restoration and the role of the 

Islamic principles in organizing life matters and attainting justice and 

freedom. Through the analytical approach, this study seeks 

to present Badīᶜ al-Zamān's concept of urban life in simplified terms 

and deconstruct its key components. It delves deeply into them and 

reads then against one another to establish a comprehensive view of 

his perspective on urban life. The main conclusion of this study 

is that Muslims' current state of underdevelopment is not a result 

of colonization alone. Rather, it is also the result of a 

disfigurement of in the Muslim self and the fact that it has been 

emptied of the spiritual element. Therefore, the alternative lies in 

reinstating the role of Islamic monotheism and fulfilling the 

principles of freedom and justice 

 Keyword: Badīᶜ al-Zamān al-Nawrasī, Thought, 

Urbanization, Underdevelopment. 

 مقدمة:

شّكل فعل التحضر نقاشا لدى عدد من ادلفكرين ورجاؿ اإلصبلح يف العامل اإلسبلمي؛ 
ابعتباره فعبل ضروراي للوجود اإلنساين من جهة، وابعتبار التوجيو الديٍت اإلسبلمي ادلمتد يف 
النصوص ادلرجعية، فالتحضر ىو وصية قرآنية دلت عليها اآلايت والسنن وسار هبا ادلسلموف يف 

 فتعددت ادلنجزات احلضارية واستقامت احلياة هبداية الدين واستواء العقل واعتداؿ السلوؾ.  التاريخ

ومل يطل العصر احلديث برأسو حىت كاف عمـو العامل اإلسبلمي يرزح يف موجة من التخلف 
يت تطبع رلاالت احلياة اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا وروحيا، وىو األمر الذي أفزع العقوؿ ادلفكرة ال

حاولت االستنهاض ابدلقومات التارخيية اليت شكلت اذلوية اإلسبلمية وقيمها األصيلة، يف زلاولة 
 الستعادة الدور احلضاري للذات ادلسلمة ادلتصلة بواقعها.
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وكاف من تلك العقوؿ ادلسلمة ادلفكر ادلصلح بديع الزماف النورسي الذي انتبو إىل حالة 
العامل اإلسبلمي، فشّكل فكره مادة لصناعة مشروع إصبلحي  اإلخفاؽ احلضاري اليت آؿ إليها

 يتوجو ضلو الذات والواقع ابمتزاج فريد ديكن تتبعو ربت عنواف مقاربة النورسي لفعل التحضر.

إف السؤاؿ الذي تتبعو ىذه الدراسة ىو: كيف نظر النورسي إىل فعل التحضر ببعديو اجملتمعي 
 واإلنساين؟

ن ىذا السؤاؿ بعناوين رئيسية تتعلق دبفهـو التحضر عند النورسي سنحاوؿ تتبع اإلجابة ع
واخلصائص االجتماعية لفكر النورسي احلضاري ومقومات إنساف احلضارة يف فكر النورسي 

 واجملتمع النموذجي ادلتحضر عند النورسي.

 مفهوم التحضر عند النورسي: .1

الرتقاء ادلادي يف اجملاالت حييل مفهـو التحضر عند بديع الزماف النورسي إىل عناصر ا
االقتصادية الصناعية خصوصا، أما اخلصوصية الفكرية والدينية والثقافية فيوظفها النورسي للمدنية 

 والتمدف وىي العناصر اليت تفصل بُت أورواب والشرؽ، أي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت.

ن خبلؿ اجتماع الرقي ويقف النورسي عند مفهـو التحضر حُت يعطي للمدنية بعدا إنسانيا م
" أي مصلحة ايترى جينيها أىل  االخبلقي واحلضارة. يقوؿ النورسي يف معرض الرد عن خصومو:

فإف كانوا يرموف أمن الببلد، واستتباب النظاـ فيو فإف إدارة عشرة من  الدين؟اإلحلاد يف اخلروج عن 
َت من إدارة ألف من ادلؤمنُت، ادللحدين السفلة الذين ال يؤمنوف ابهلل ودفع شرورىم، أصعب بكث

وإف كانوا يرغبوف يف الرقي احلضاري فإف أمثاؿ ىؤالء ادللحدين مثلما يضروف إبدارة الدولة، فهم 
 .1يعيقوف التقدـ، إذ خيلوف ابألمن والنظاـ، ومها أساسا الرقي واحلضارة "

 االقتصاديةىر ىو رلموع األحواؿ ادلادية وادلظا النورسي عندتقدـ احلضاري ومن ىنا فال
والتجارية والعبلقات اإلنسانية ادلرتبطة هبا، واليت تتآلف كلها لتشكل ميكانيزمات الرقي احلضاري 

، فهذا األخَت ىو يف نظره دليل التمّكن، وىذه العوامل مشًتكة راىاأو التمدف اإلنساين كما ي
 .2ومتكاتفة تنتظم ضمن سَتورة خاصة يسميها ىو مضمار التقدـ
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 االجتماعية لفكر النورسي احلضاري: اخلصائ  .2

سعى النورسي إىل بعث احلياة يف تعاليم اإلسبلـ األساسية من الوجهة العقائدية والفكرية 
والفلسفية، مؤكدا أف القوة احليوية لئلسبلـ ادلعاصر قد أفسدت بتأثَت الفكر الفلسفي ادلادي، 

احلياة وحّوذلا إىل مصاحلة سلبية واستسبلـ الذي غَت بتأثَته ىذا من فلسفة اإلسبلـ يف النظر إىل 
 للقدر.

لقطعيتها وثبوهتا واليت ىي  لبلجتهاديقوؿ النورسي: " إف الضرورايت الدينية اليت ال رلاؿ فيها  
يف حكم القوت والغذاء قد أمهلت يف العصر احلاضر، وأخذت ابلتصدع، فالواجب حيتم صرؼ 

روايت وإقػامتها، حيث أف اجلوانب النظرية لئلسػبلـ قػد اجلهود وبذؿ اذلمم مجيعا إلحياء ىذه الض
، وتوسعت ابجتهاداهتم اخلالصة حىت مل تعد تضيق ابلعصور السلف الصاحلُتاستثمرت أبفكار 

عنها إىل اجتهادات جديدة اتباعا للهوى إمنا  واالنصراؼالزكية،  االجتهاداتمجيعا، لذا فإف ترؾ 
 .3ىو خيانة مبتدعة "

ادلسلمُت يف أغلب رلتمعات الشرؽ يتطلب من الشرقيُت العمل ادلتواصل واإلجتهاد كاف وضع 
ابستمرار للحفاظ على ىويتهم وضماف آصرة الوحدة بينهم، وأيضا السعي السًتداد حقوقهم، 
 فجغرافية الزماف وادلكاف يف غَت صاحلهم وميزاف القوى العادلي ينبئ أبف مستقبل احلضارة ال حظ  

يو، فهم يفتقدوف لشروط وشليزات التعاطي مع ىذا ادلستوى الراقي من العلـو وادلعارؼ للشرقيُت ف
 والصناعات ادلتقدمة.

ذلذا سعى النورسي دبجهوده الشخصي لدعم تيار ادلصلحُت يف مشروعهم وخطتهم الرامية إىل  
راكم العوامل زبليص الفكر والعقائد وادلنهجية واألخبلؽ اإلسبلمية من الشوائب اليت صلمت عن ت
 يقصد شوائبالسلبية فيها لقروف عدة، النورسي عندما يتحدث عن الشوائب فهو يف الغالب 

ليها من زاوية ضررىا وأتثَتىا السيئ يف فكر ومناىج إالفلسفة األوروبية، والفلسفة األوروبية ينظر 
وذباربو الًتبوية  الشرقيُت، لذلك فهو يعمل حثيثا إلقامة السد ادلانع من خبلؿ زبطيطو الًتوي

 ادلعروفة.



 
 

 عمر بن بوذينةــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاربة بديع الزمان النورسي لفعل التحضر

 

17 
 

ولكن ىذه احملاولة أدت أيضا ابلضرورة إىل رفض ما اصلّر من آاثر فكرية ومعرفية مرتبطة هبذه 
الفلسفة األوروبية يف الشرؽ، رفض مباشر وصريح من قبل النورسي ومن قبل كثَتين من مصلحي 

بعد وفاة النورسي، أو ابلضبط إىل فًتة النورسي البارزين،وبقي الرفض مقدسا ومهيمنا حىت إىل ما 
ـ، وىي السنة اليت منيت فيها اجليوش العربية هبزدية كبَتة أماـ اجليش اإلسرائيلي، 1967غاية سنة 

حيث سنشهد على صعيد بنية الفكر احلركي اإلصبلحي تغَتا جوىراي، وزبلي معلن عن بعض 
ة منذ إسقاط اخلبلفة، ينعكس ىذا ادلواقف الفكرية اليت استمرت قائمة يف اخلطاابت اإلصبلحي

 احلكم على من ىم يف العامل العريب أو الذين ىم من غَت العامل العريب .

األورويب  االستعمارعن  واالستقبللواالنفصاؿيف هناية احلرب العادلية األوىل بدأت قضية التحرر 
لقومي بقوة وحدة يف تشغل فكر احلركات اإلصبلحية، وابلتايل مت طرح القضية القومية والفكر ا

تلك الفًتة ابلذات، وصارت موضوع الساعة، وقد خاض النورسي فيها كثَتا أثناء تلك الفًتة )فًتة 
سعيد القدمي(، كل ذلك مت بعد خيبة أمل عارمة نتيجة الفشل واليأس من الوعود ادلتكررة حبرية 

لداف يف تلك احلرب رلندا تقرير ادلصَت، بعد ادلشاركات القوية للشباب الشرقي من سلتلف الب
ومرتزقا يف صفوؼ اجليوش األوروبية، ولكن احلرب تنتهي لتنتهي معها كل ادلشاريع واآلماؿ، وتنمو 

 معها وانطبلقا منها نفسية شرقية منكسرة تشعر ابلذؿ احلضاري أماـ األوروبيُت .

عن  ف احلديثإيف ىذا اإلطار بدأت تربز قضية التخلف قبل بروز قضية التقدـ، أو لنقل 
أكثر شلا أخذ احلديث عن التقدـ، مت آنذاؾ وابحتشاـ  االىتماـالتخلف أخذ القسط الوافر من 

، لكن سرعاف ما خفت احلديث عنها بعد معرفة صعوبة ربقيقها، يف االقتصاديةطرح قضية التنمية 
 وادلؤسسات السياسية على ما ىي عليو دوف تغيَت. االجتماعيةظل بقاء البنيات 

مواقف وأفكار ومنهجية عمل ادلفيت وادلفكر وادلصلح ادلسلم  تابلضبط؛ كان ىذا اإلطار يف
 .الروسي موسى ابكوؼ

ىو شخصية تركستانية قازانية معروفة، وىو آخر شيخ اإلسبلـ يف روسيا قبل  موسى ابكوؼ
كتااب ومؤلفا يف سلتلف ادلوضوعات العلمية والًتبوية   120الثورة البلشفية، ترؾ من ورائو 
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وما تعلق كذلك ابلعلـو اإلنسانية، آراؤه أتخذ منحى التجدد  واالقتصاديةوالسياسية  واالجتماعية
قشة ادلسائل ادلرتبطة ابحلداثة، أيّد الببلشفة قبل وبعد اندالع الثورة البلشفية وكذلك والعصرنة ومنا

غداة انتصارىم ودلدة معتربة من الزمن زبلصا وتفاداي لقمع العائلة القيصرية وحلملتها التصفوية ضد 
ر الشخصيات ادلعارضة، مث ما لبث أف زبلى عن أتييده للببلشفة فاعتقل وسجن لسنوات، ليقر 

.تشكل شخصية بعدىا اختيار القاىرة كمنفى لو، حيث مات يف إحدى دور العجزة ىناؾ
نموذجا ومثاال على الطرح الذي بدأ يربز ليتجاوز اجملاؿ الفكري التقليدي ويسعى لتجديد ابكوف

ف العريب واإلسبلمي من االرؤى وادلفاىيم، ولَتسم خط سَت يتكيف وينسجم مع ما يشهده العادل
ربوالت يف كل البٌت، وكاف للنورسي موقف من اجتهادات وأفكار ىذه الشخصية، وكاف تغَتات و 

شلا رفض النورسي منها الكثَت، ففي مراجعتو وتقييمو ألفكار موسى ابكوؼ يبلحظ النورسي ما 
 يلي:

ا للتجّدد، إذ فهو خيطىء كثَتا أبفكاره اليت سباشي التمّدف وادلنحازة شديد "أما موسى ابكوؼ
حيّرؼ بعض احلقائق اإلسبلمية بتأويبلت خاطئة ويتخذ أشخاصا مردودين يف مستوى أعلى من 

 .4"علماء اإلسبلـ احملققُت، وقد غاىل كثَتا الضليازه الشديد يف بعض ادلسائل

الًتاث الفلسفي اليوانين وكل ما ارتبط هبا من اجتهادات ادلفكرين ادلسلمُت الشرقيُت سابقا 
 الوقت احلاضر، وقد أاثره عند مناقشتو ألفكار ابكوؼ، اعتربه النورسي ال يتماشى مع طبيعة ويف

اإلسبلمية يف تشكيل منهج احلياة اإلسبلمية ادلطموح إليها يف احلاضر أو يف  وفاعلية التعاليم
ث ادلستقبل أو كما وردت يف ادلصادر والنصوص اإلسبلمية، واحلقيقة أف ادلوقف من ىذا الًتا
 الفلسفي نكاد نعثر لو على إدانة شبو مجاعية من قبل أجياؿ متواصلة من ادلفكرين وادلصلحُت.  

وحىت رسائل النور اليت يعتربىا النورسي فيض من فيوضات القرآف، و" ضمادات جلراحات أىل 
 افاتاالضلر اإلدياف الناشئة من ورود الشبهات واألوىاـ"، تقـو يف تقديره بدور السد ادلانع من 

من جهة، كما ربوؿ دوف امتداد ساحات وميادين التأثَت الفكري والفلسفي الغريب: "  واالنزالقات
إف رسائل النور، بل كل رسالة من رساالهتا، وكل موضوع من موضوعاهتا، ربل ما ال حيصر من 

 كما عرب عنها أحد الذين كتبوا إىل النورسي.  5ادلشكبلت"
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، فهو يورد د منوذجا آخرا سلالفا ابلتماـ لنموذج موسى ابكوؼوالنورسي يف أحد مؤلفاتو يور 
نص رسالة بعثها إليو الطبيب يوسف مراد، حيث يذكر ىذا الطبيب يف رسالتو: " أف رسائل النور 

فأان اآلف ال أنظر إىل احلياة كما ينظر إليها األطباء  ...قد بّدلت فكري الديٍت تبديبل حقيقيا
 .6اآلخروف"

واليت  ،االجتماعيةوىذه النصوص وادلصادر اإلسبلمية اليت تؤمن بضرورة التفاعل مع احلياة 
ضرورية  مبادئتضع اإلنساف يف مرتبة عليا يف ىذا العامل وتؤمن بقدراتو غَت احملدودة كانت دبثابة 

 اليت كاف النورسي جزءا منها. ؛عند الطبقة اإلصبلحية ادلفكرة

الفكري والًتبوي الذي أضفاه على  االذباهمن ىنا تتحّدد مهمة ووظيفة رسائل النور وفق 
مشروعو اإلصبلحي وضبط مراحلو وخصوصياتو يف ضرورة إعادة توظيف اجلهد الفاعل لئلنساف 

 ـ كامل طاقاتو وقدراتو لبناء منوذج اجملتمع ادلنشود.ادلعاصر قصد توجيهو ضلو استلها

يرى: " أف رسائل النور سبلك قدرة إصبلح رلتمع فاسد وسبلك  بديع الزماف سعيد النورسي
قابلية إرشاد إنساف القرف العشرين وإنقاذه من الضبللة ومن ادلادية ومن حياة السفاىة ومن ظلمة 

أف يربىنوا على  -يف نظره-، فقط  يبقى على ادلسلمُت  .7فكار اليت تفضي إليها ىذه ادلادية "األ
على أنفسهم لتنظيم أنفسهم ودلساعدة غَتىم من ادلسلمُت وغَت  االعتمادأنو يف مقدورىم 
وف ربت أتثَت الفلسفة ادلادية ونتائجها، فبهذه الطريقة وحدىا يك -كما قاؿ-ادلسلمُت شلن وقعوا 

 .يف احلياة، وإعطاء أحسن صورة عن منوذج حضارهتم االستمراريف مقدورىم 

الرغبة يف العودة إىل النموذج األصلي وللشروط ادلتوخاة للتقدـ، ذبعل النورسي يؤكد: " أف 
يعٍت أنو مع التقدـ احلاصل بسبب الفاعلية  .8الناس يستلهموف أمضى سبلحهم من جزالة البياف"

اجلماعية نتيجة  االتصاالتعاصرة، ومع الرقي ادلستمر لئلنساف والدخوؿ يف عصر التكنولوجية ادل
 ذلك سيدفع الناس لعرض أفكارىم لآلخرين بطريق اإلقناع وقوة احلجة واخلطابة.

فًتة   والسياسي يفجاءت دعوة النورسي للمشاركة الفعالة يف صياغة البديل الفكري والثقايف 
 االستعمارأجل ربقيق التحرر من نَت  وعملها منكانت فيها الشعوب الشرقية قد بدأت جهادىا 
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األورويب شكػل الدعوة الدينية وابلتايل  االستعمارسلميا وبطرؽ أخرى، وأخذت دعوة التحرر من 
ات، ومل صارت تتمتع بكثَت من القداسة والتقدير الكبَت واألولوية يف سلم االىتمامات والتحرك

 ىذا النهج ابلذات. سواه يفيكن النورسي منوذجا وحالة خاصة دوف 

من الفهم القرآين يف ضبطو وتقديره ألولوايت  واالنطبلؽأي عندما التـز ابإلسبلـ يف تفكَته 
ادلهاـ ورسم سلسلة اخلطوات الضرورية، فجميع الساسة وادلصلحُت وادلفكرين وضعوا خططهم يف 

ـ مع التقاليد وادلسلمات اإلسبلمية ووفق الثقافة العامة لبلداهنم ء صورة تتبليف االستعمارمواجهة 
ابلتعاليم اإلسبلمية وبنظاـ  فااللتزاـابعتبار ثراء العادات والتقاليد واألفكار يف ىذه اجملتمعات، 

العادات والسلوؾ واآلداب التقليدية يقف كرمز لعظمة ورلد احلضارة النموذجية يف بقائها 
، ويفيد االستعماريةمرارىا، واليت سبقت بوجودىا وانتشارىا اجلغرايف فًتة التواجد والسيطرة واست
 كذلك كرمز للعزة القومية والتميز عن اآلخر.  االلتزاـىذا 

صاحب ىذا التغيَت تغيَت أساسي يف موقف ادلفكرين وادلصلحُت واحلركيُت الشرقيُت من الغرب 
يف العشرينيات خاصة، وذلك عند اشتداد  االذباهبدأ ىذا  وثقافتو وسياساتو وفلسفاتو، وقد

األورويب، وىذا التحّوؿ جاء بعد ذبربة القرف التاسع عشر حيث غلب الطرح  االستعماريالضغط 
يف ظل اختبلؿ  لبلستمراريةالثقايف كأساس لتصور إطار للعودة للذات أكثر سعة وأكثر ضماف 

التجربة لتحمل طابع التحدي السياسي من خبلؿ التكتل موازين القوى، مث ربّولت وتطورت ىذه 
والتحالف والتنظيم احلركي بسبب مباشر انتج عن خطة التنظيمات وسلتلف إفرازاهتا و اليت كاف قد 

 نتهجها عبد احلميد الثاين لتدارؾ حالة الضعف وبوادر األزمة يف اجملتمع العثماين. ا

أقبل  ؛يف صورة إصبلحات سياسية وإداريةواليت جاءت  ؛يف فًتة خطة التنظيمات ىذه
الشرقيوف من مستوايت سلتلفة على النقل واألخذ عن ذبارب وثقافات وعلـو الغرب دوف توجس  
كبَت ودوف وضع أية اعتبارات للريبة والتشكك، معتربين ىذا األخذ شلا سبليو الظروؼ واحلاجيات  

لذلك قاموا ربت ضغط احلاجة األساس  كعبلج فاعل لؤلزمة ادلتحركة وادلمتدة سنة بعد أخرى،
 وعمرانية.بنقل كل ما أصلزه الغرب من إصلازات حضارية وعلمية 
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مث جاءت بعدىا حلظة التفكَت يف كيفية العودة إىل الذات، ومعها وبسببها عاد ادلصلحوف 
 نتفاعواالعادة استثمار مصادر حضارهتم إوالسياسيوف وادلفكروف الشرقيوف إىل التفكَت يف كيفيات 

من رصيدىا ومآثرىا وقيمها، مث ىاىم بعد ذلك حياولوف تطويع ما نقلوا عن الغرب ويسعوف 
والنظرايت  االذباىاتسنشهد بروز  ؛دلواءمتو مع أصوذلم ومصادر حضارهتم، وىنا ابلضبط كذلك

ادلختلفة يف تعاملها مع الرصيد الفكري والعلمي والفلسفي األورويب وتظهر ابخلصوص وعلى 
 طبلؽ مناىج ادلقاربة ومناىج ادلقارنة.اإل

خبصوص ربديد كيفية التعامل مع  االذباىاتويف ظل ىذا التصادـ بُت سلتلف  ،يف ىذا اإلطار
يعترب النورسي أف كل مسعى حضاري ذبديدي  ؛الرصيد األورويب يف عمومو ويف سلتلف رلاالتو

وتضبطها النصوص والتعاليم اإلسبلمية اجملمع  خارج اجملاالت الدينية وادلعرفية والثقافية الذي تؤطرىا
عليها من قبل مجهور علماء اإلسبلـ، ىو يف نظره مسعى يصب يف تبٍت خط ومنهج الفلسفة 

 ادلادية اليت جيب إحداث القطيعة معها وبناء "سد منيع" لردىا.

نيع "، ففي وصلد يف كثَت من ادلواضع يف مؤلفاتو شرحا من لدنو لطبيعة ووظيفة ىذا "السد ادل
وصفو لطبيعة الًتاجع الظاىر يف النشاط الفاعل للمؤسسات العلمية والثقافية يف الشرؽ ويف تقييمو  

 كذلك للدور اإلنساين علميا وأخبلقيا وحضاراي، يضبط سياقها على النحو التايل: 

فة يف "أما اآلف فلتشتت األفكار والقلوب، وانقساـ العناية واذلمة، وربّكم السياسة والفلس
األذىاف، فإف جهد من صار يرـو ربصيل البحث والتطّور يف العلـو يتباعد استعداده بدرجة تبّحره 

 .9بدرجة تغلغلو يف العلـو األرضية " االجتهاديف الفنوف احلاضرة ويتقاسى عن قبوؿ 

فكر حركة التحرر القومي ابلدين اإلسبلمي حىت يف فًتة فكر احلرية، فرضتو عدة  اصطباغ
بنية ثقافة اجليل، قيمة الفكر اإلسبلمي يف تلك ادلرحلة،   :معطيات وعدة متغَتات متنوعة منها

ابحلروب الصليبية، كوف  االستعماريةضعف أتثَت األفكار والنظرايت األجنبية، ربط احلركة 
والسياسية، طبيعة  االجتماعيًتبوية اإلسبلمية كانت فاعلة وذات دور يف احلياة ادلؤسسات ال

مستوى وتكوين القوى والقيادات القائدة للعمل احلركي والتحرري والنضاؿ السياسي، حيث أف 
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أغلب ىذه القوى والقيادات، تنتمي إىل فئات الربجوازية والربجوازية الصغَتة اليت سبيل بشدة إىل 
 الدينية اإلسبلمية لنشوئها وتشبعها  دبعارؼ ومناىج ىذه ادلؤسسات.النزعات 

لعبت أدوارا كبَتة يف ىذا الصعيد، على   -على سبيل ادلثاؿ–يداينكة ادلبنمدرسة حسن حف
 اؤىىا وعلماو مستوى ادلنطقة الشرؽ أوسطية برمتها وصوال إىل تركيا، حيث يؤكد شيوخها ومفّكر 

على أف للنزعات ادلادية اليت أصبحت تسيطر على احلياة يف الغرب األورويب بكاملو ويف جزء كبَت 
 .10من الشرؽ اإلسبلمي آاثرا سلبية يف رلاالت كثَتة

وعليو رأوا أنو من الضروري ذباوزىا لتفسح مكاهنا للقيم اإلسبلمية ابخلصوص، فتمسك  
يزيدىم إال أزمة ودخوال يف حلقة الصراع والعدوانية والفتنة األوروبيُت ابدلسيحية يف نظر النورسي ما 

لذلك فالصحوة النهضوية تتجلى يف أكمل صورىا من خبلؿ التمسك ابلدين، وىذه القناعة ال 
 ينفرد هبا النورسي لوحده، بل تشيع شيوعا قواي لدى أغلب مصلحي الشرؽ ابخلصوص.

تلف مصادره ونصوصو بنموذج رلتمع وإطار فإف اإلسبلـ الذي يبشر ضمن سل ؛وأاي كاف األمر
زلدد من العبلقات اإلنسانية خارجة عن رلاؿ الزماف وادلكاف، تركت ادليداف يف متناوؿ كل من 

، 11والرؤى يف ىذه اجملاالت ابلضبط  االذباىاتيقـو بقراءة شخصية ذلذه ادلصادر، ولذلك كثرت 
على -ال ربظى أبي إمجاع من مجهور العلماء حىت أتيح لربوز فرؽ ذبتهد أصبل من النص القرآين و 

، ألننا ببساطة ديكن أف نفتح اباب لنطرح ما يلـز من األسئلة لنعرؼ: من ىم -حد تعبَت النورسي
مجهور العلماء ؟ وكيف حازوا على صفة اجلمهور؟ ودلاذا يعتربوهنم ادلرجع والفصل يف كل ادلسائل؟ 

 ادلرجعية؟من ىي اجلهة اليت تنّصبهم يف مصف 

بعض صفاهتم قائبل: " أف تكوف منصفا ال متعصبا يف شيء من ىذه  يصف اإلماـ الشوكاين
الشريعة فإهنا وديعة هللا عندؾ وأمانتو لديك فبل زبنها وسبحق بركتها ابلتعصب لعامل من علماء 

حجة عليك وعلى سائر العباد،  داالجتهاالسوء أبف ذبعل ما يصدر عنو من الرأي ويروى لو من 
 .12إف فعلت ذلك كنت قد جعلتو شارعا ال متشرعا، ومكلفا ال مكلفا ومتعبدا ال متعبدا " كفإن
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اإلنساف ادلتكامل وىي فلسفة  ىوية وصورةيف البحث عن  االجتماعيةتتلخص فلسفة النورسي 
الكامل ىو يف حد ذاتو  شغلت أجياال كثَتة من الفقهاء وادلفكرين وحىت الصوفية، فاإلنساف

 .عند ادلسلمُت االجتماعيةيف اتريخ الفلسفة  ثري وشلتدمشروع 

 مقومات إنسان احلضارة يف فكر النورسي: .3

طريق الوصوؿ إىل ىذا ادلستوى الرفيع من اإلنسانية  للقارئعرب مؤلفاتو ليوضح سعى النورسي 
مقدورىا أف توجد رلتمعا منوذجيا يتكوف يف ، وكاف يرى أبف اإلنسانية يف (منوذج اإلنساف الكامل)

رلموعو مػن ذوات أو شخصيات كاملة متكونة وفاعلة وأخبلقها ذات بعد مدين إجيايب، ويف 
 ربديده لطبيعة الطريق ادلؤدي إىل تطور الشخصية ميّػز النورسي بُت ثبلث مراتب من التطور:

 أوذلا: التمسك ابلقيم اإلسالمية السخليمة من مصادرها األساسية  .1.3

مسألة مهمة وحادثة  -ال سيما ادلسلم-يقوؿ النورسي يف ىذا السياؽ: " أماـ كل إنساف 
خطَتة ىي أعظم من الصراع الدائر بُت الدوؿ الكربى ألجل السيطرة على الكرة األرضية، تلك 

وثروهتما معا، دلا  واإلصلليزلوا امتلك اإلنساف العاقل قوة األدلاف  ادلسألة ىي من األمهية واخلطورة ما
ىذه القضية اليت يتحدث عنها  .13تردد يف أف يضعها كلها ألجل كسب تلك القضية ادلبتغاة "

هبا فكرا ومنهجا ومشروعا وغاية،  وااللتزاـىنا مرتبطة بضرورة التمسك ابلقيم اإلسبلمية السليمة 
و أجزاء كبَتة من رسائلو لشرحها والدعوة إىل تبنيها وضبطو أية خطة ويبلحظ عليو زبصيص

 إصبلحية تغيَتية على أساسها.

 اثنيها: ضبط النفس وهتذيبها وهو أعخلى مراتب النضج ابلنسبة لخلشصصية.  .2.3

يقوؿ يف ذلك: " إف ثباتكم وصبلبتكم تبطل مجيع خطط ادلاسونيُت وذبعلها ابئرة عميقة 
ة قد قاسوا رسائل النور وطبلهبا ابلطرؽ الصوفية وال سيما ابلطريقة النقشبندية، إف أولئك الزاندق...

 .14فقد شنوا ىجومهم علينا ابخلطط نفسها أمبل أبف يفرقوان ويهونوا من شأننا "

 ابلنظام وابآلداب وابلقوانني إذا كانت تتجانس مع ما سبق. االلتزاماثلثها: . 3.3
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ويلـز عدـ اخلوض يف مسائل النزاع ...حيث يسبب ىذا ازباذ العلماء وأىل يقوؿ يف ذلك:" 
... وإف رسائل النور  السياسة ذباه رسائل النور موقف اجملاهبة والتعدي عليها، فاحلذر ىو األلـز
ليست دائرة واحدة بل ذلا طبقات كالدوائر ادلتداخلة فهناؾ طبقة األركاف وادلالكُت واخلواص 

طبلب وادلوالُت...فمن مل يكن من طبقة األركاف ال يطرد خارج الدائرة بشرط عدـ والناشرين وال
 .15"مواالتو لتيار خيالف رسائل النور... 

النورسي على غرار كثَت من ادلفكرين الشرقيُت تناوؿ ظاىرة نيابة هللا على األرض وىي قضية 
 تو ومقارانتو للنماذج ادلدروسة.، وصلدىا يف خلفية كثَت من ربليبلاالجتماعيةابرزة يف فلسفتو 

يعترب أف قضية "نيابة هللا يف األرض" ىي أعلى مراتب الكماؿ ابلنسبة للذات اإلنسانية ادلؤمنة، 
وقمة صفات اإلنساف الكامل، ألهنا تعكس ثقل مسؤولية كبَتة، وتضع لئلنساف معامل تصور 

ربمل خصوصية النموذج اإلنساين  عقدي وتعبدي يرتبط أبحكاـ ومعايَت وقيم اإلسبلـ، كما أهنا
 واجملتمعي.

ابلتايل فمعٌت ربقيق نيابة هللا على األرض ىو أف يكوف منوذج اإلنساف يف مستوى منوذج 
اجملتمع اليت يستأىل ويستوعب ويتكيف مع ىذه النيابة، ليتمكن من اإليفاء بكل متطلباهتا 

نيابة الكاملة مع ذلك ىي الزمة ومسائلها وشروطها وربدايهتا كذلك، إذ يرى أف ربقيق ال
يرى النورسي أف األسس ادلتبعة يف ادلدنية ، وضرورية، وإال فإف انعدامها يعٍت انعداـ النظاـ العادؿ

األوربية: "ىي أسس ظادلة ال تتبع العدؿ وال توافق احلق، إذ ال تسَت تلك األسس على وفق 
وقّوة . 16ىم، فأ ى لو أف يبل  العدؿ "العدؿ، فاحلاكم العنصري يفضل من ىم بنو جنسو على غَت 

 . (العدؿ )النورسي يشبو ابن تيمية يف ربطو قضية نيابة هللا يف األرض بقضية العدؿ

وأمور الناس إمنا تستقيم يف الدنيا مع العدؿ الذي قد يكوف فيو ...يقوؿ يف ىذا الصدد: "
حلقوؽ وإف مل يشًتؾ يف إمث ، وذلك يف بعض أنواع اإلمث، أكثر شلا تستقيم مع الظلم يف ا االشًتاؾ

أف العدؿ نظاـ كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا ابلعدؿ قامت، وإف مل يكن لصاحبها يف الدين من 
والتمكُت  .17وإف لصاحبها من اإلدياف ما جيزى بو يف اآلخرة " ،خبلؽ، ومىت مل تقم ابلعدؿ مل تقم
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ؽ: " أف أساس ومخَتة الشرور والرذائل واخلطااي لغلبة الفساد على الصبلح، إذ يعترب يف ىذا السيا
 ."18تسبب كلها العدـ واذلدـ، وما يبدو من وجودىا الظاىر خيتفي ربتو اإلفساد والتعطل والعدـ

أما كيفية وطريقة الوصوؿ إىل ىذه احلالة النموذجية اليت يتكامل فيها العدؿ مع اإلنساف 
ٍت ابلنسبة لو ربقيق ىدؼ اإلنسانية األعظم، الذي لن الكامل مع نيابة هللا التامة على األرض، تع

وفق نواميس الفطرة اليت ال  االنتظاـيكوف إال حسب سياقات وظروؼ وقواعد زلددة، وىو 
 تتعارض مع طابع "العبودية هلل " إذ العبودية عنده شيء ضروري لتحقيق النيابة.

نساف أكثر انتظاما وأقرب للتكيف مع النورسي يعترب أف ىذه النواميس إمنا الغاية منها جعل اإل
ذلذا اإلنساف، ابعتبار  واالجتماعيالفطري والفكري  االلتزاـوفق ما يقتضيه واالنسجاـاحلياة 

خصوصيتو من جهة وخصوصية النظاـ الكوين الذي يستوعب كل القوى البشرية على اختبلفها 
وتنوعها، ويرى يف ىذه النيابة اإلنسانية أبهنا احلالة اليت سبتزج فيها أعلى مراتب ادلعرفة واإلدراؾ 

 أبعظم وأقوى الدوافع البشرية.

 النورسي:اجملتمع النموذجي ادلتحضر عند  .4

وىذا  االلتزاـكاف النورسي مقتنعا أبف اإلنساف يف مقدوره أف حيقق ذاتو من خبلؿ ىذا   
ويتفادى كما يقوؿ العدـ الوجداين والديٍت )حالة الفراغ( ويطّور قدراتو بواسطة التفاعل  االنتظاـ

إلنساين الفاعل مع اآلخرين فقط ومن خبلذلم، لذلك وشعورا منو أبف ادلهمة ربتاج إىل كل اجلهد ا
 فإنو وّجو النداء دلن رأى فيهم القدرة واألىلية على معاجلة أسباب ومعطيات ودوافع ىذا الفراغ.

والسياسة واألخبلؽ من ادلعنيُت  االجتماعيقوؿ يف ىذا الصدد:" فليص  إىل ىذا علماء 
ودباذا سيداووف  غ؟الفرا ىذا  سيملؤوفبشؤوف اإلنساف وأخبلقو واجتماعو، وليأتوا وليبينوا دباذا 

 .19ويضمدوف ىذه اجلروح الغائرة العميقة "

الوضعية ادلوجودة على أرض الواقع واليت عاجلها النورسي رأى فيها ػ وىو متأسف ػ أف الفراغ 
والتعسف قائما بُت البشر،  واالستبداداحلضاري النموذجي ىو السائد وسيادتو تبقي على الظلم 

عن فساد ادلدنية الغربية ادلهيمنة وادلسيطرة بطابعها التجاري  وىذا الفراغ ىو يف نظره انجم
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والصناعي والتكنولوجي، واليت صارت ال تصلح كنموذج حضاري تسعد بو كل اإلنسانية، انطبلقا 
 من حالة عدـ الصبلح ىذه، حيدد وسيلة وإطار وأىداؼ وضع بديلو احلضاري:

لقد اقتحمت قبلعهم احلصينة اليت يسموهنا "إنٍت أربدى أورواب كلها دبا يف ذلك مبلحدهتم، 
العلـو الطبيعية أو العلـو احلديثة، وذلك بفضل ما نشرت من احلقائق والرباىُت الدامغة، ولو 

أورواب أبسرىا دبا يف ذلك مبلحدهتم، فلن تستطيع أف ربوؿ دوف مسألة واحدة من  اجتمعت
 .20مسائل مهنيت "

من جهة أخرى يتأسف لتهاوف الشرقيُت دبا يف أيديهم من رصيد فكري مًتاكم، فعوض أف 
لصاحب حضارة ودلن  بال جيدبا  انشغلوايعطوا ىذا النموذج لغَتىم لتستأنس بو اإلنسانية كلها، 

الشرقي -هللا على األرض أف ينشغل بو، اإلنساف ادلعاصر  مسؤولية نيابةىو مكلف بتحمل 
احلضاري فوقع يف ادلأزؽ، النورسي يصف طبيعة ىذا ادلأزؽ  االذباهافتقد ادلعامل وحركة  -والغريب معا

وفق الرؤية التالية:" لقد غرؽ فكره يف مستنقع الفلسفة ادلادية، وسرح عقلو يف أحداث السياسة، 
تعد بذلك فاب االجتهادوحار قلبو أماـ متطلبات احلياة ادلعاشية، وابتعدت استعداداتو وقابلياتو عن 

 .21استعداده عن القدرة"

يرى أيضا أنو جيب أف تتوفر يف اجملتمع شروطا معينة وأيضا منوذجية، وىي أف تكوف ذلذا 
مستوحاة من مبدأ التوحيد   -أي غَت قابلة للتأويل- اجملتمع قاعدة فكرية وعقدية ودينية خالصة

تتوفر على صفات "أىل التوحيد".وأىل  يف اإلسبلـ، فاألمة اليت تنتمي ذلذا اجملتمع ىي األمة اليت
يكوف  األرض، وأفىم من يستطيعوف التوفر على كفاءة وأىلية ربقيق نيابة هللا على التوحيد 

 صلى هللا عليو )النيب دمحمورمزا تلتف حولو مجوع األمة وخاصة القوى الفاعلة فيها  للمجتمع قائدا
ية اجملّدد أو رجل عصر النكبة، الذي يصلح وسلم منوذجا اترخييا(، وىو يف الوقت احلاضر شخص

فساد األمة ويعاجل فساد الزماف دبا جيب من الوسائل واألفكار وىو من يرى النورسي وجوده ضرورة 
فطرية تقتضيها طبيعة اجملتمع يف ربوالتو وتغَتاتو )النورسي يف البداية كاف أيمل من غَت جـز أف 

. فقد أشار أنو من خبلؿ قراءاتو دلؤلفات رلدد األلف (يكوف رلددا مثل من سبقوه من اجملددين
الثاين السيد أمحد بن عبد األحد السرىندي الفاروقي، قرأ ذلذا األخَت أبنو سيأيت أحد من علماء 
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الكبلـ ليتبوأ صفة اجملّدد، فكاف رد النورسي بعد قراءتو للكتاب "ايليتٍت أان ذلك الشخص، بل ردبا 
صَت فيما بعد على حد تعبَته "رجل عصر النكبة واذلبلؾ"، وىو أعظم ىذا قبل أف يو ىو أان "  

وأف يكوف أيضا لو كتاب مقّدس وىو كتاب هللا ادلنزؿ على آخر األنبياء،   .22مقاما من اجملدد
ففيو كل ما ربتاج إليو األمة من العقيدة واألصوؿ وادلفاىيم، وفيو معامل منهج احلياة، وىو القرآف، 

لك إىل كل ما سبق، كل ما يعكس صورة ومنوذج ىيئة اجتماعية منظمة وفاعلة وأف يكوف لو كذ
متجسدة يف اجملتمع النموذج الذي يصَت يف نظره منوذجا ليس للمسلمُت فقط بل ولئلنسانية 
مجيعا، وىذا كلو يقتضي أف تكوف  لو تقاليد وأعراؼ ونظم ومعايَت وسلم قيم ربفظ لو 

مث إف اجملتمع النموذجي البديل يف مفهـو النورسي جيب أف يتخذ  والتناسق، االستقرارواالنتظاـ
 العلم منهجا لو فمن خبللو وبواسطتو يستطيع التأسيس حلضارة العلم .

اإلسبلـ يوفر الظروؼ ادلناسبة لكي  مبادئيرى النورسي أف اجملتمع النموذجي الذي ربكمو 
- ىذا اجملتمع يف الدرجة األوىل ابحلرية حيقق اإلنساف احلضاري النموذجي ذاتو ويطّورىا، فيتسم

البلإنساين أو التسخَت يف  االستغبلؿ، فبل يوجد بو أي شكل من أشكاؿ -الفردية واجلماعية
أو السياسية وفق أغراض ومصاحل غَت نزيهة، كماال توجد بو قيود وال معوقات  االقتصاديةالشؤوف 

ربرمو من التطور الفكري ابدلوازاة مع التطور  اليت االبتكاريةربد من قدرات اإلنساف اإلبداعية 
اجملتمعي، فالقدرات اإلنسانية ال تنمو وال تتحقق إال يف ظروؼ وأوضاع تتميز ابحلرية وعمق 

 عبلقات االتصاؿ.

النورسي يؤمن بفكرة أف ادلبادئ األساسية للمجتمع النموذجي اإلسبلمي تتمثل يف الفضيلة 
من ادلبادئ وىي: طهارة وصفاء التعاليم اإلسبلمية اليت تتجسد يف وادليزة اليت تفردىا عن غَتىا 

فكرة اإلخاء واحملبة وادلساواة لكل البشر وخاصة بُت "أىل التوحيد" كما يذكر ذلك بنفسو، ولكي 
يعطينا صورة عن احلالة اليت ستحل إذا انتفت األخوة واحملبةفإنو ينطلق هبا من احلكمة مرورا ابحلق 

يقوؿ: "إذا مل سبتزج دساتَت احلكمة مع نواميس ، نا إىل مساوئ األاننية الضارةوالقوة ليصل ب
احلكومة ومل سبتزج قوانُت احلق مع روابط القوة فلن تكوف مثمرة بُت مجهور العواـ  وإذا مل تكن 

 .23ربولت األذىاف إىل "أان" األفراد ودارت حوذلا"، للفكر غاية ومثل عليا
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أشكاؿ الظلم االجتماعي والقهر والتسلط واإليذاء ،ىي فكرة ذات  ىذه الفكرة اليت ترفض كل
جذور فكرية إسبلمية ، حيث يبلحظ ابن قيم اجلوزية يف أحد مؤلفاتو أف أجياؿ العلماء ادلسلمُت 
اتفقت كلها على:"أف العلم والعدؿ مها أصل كل خَت، وأف الظلم واجلهل مها أصل كل شر، وهللا 

إضافة إىل ذلك  .24ه أف يعدؿ بُت الطوائف وال يتبع ىوى أحد منهم"تعاىل أرسل رسولو وألمر 
بُت  االجتماعيةفهو طواؿ حياتو كاف يؤّكد على أمهية وجود العناصر والشروط اليت ربقق العدالة 

الناس، وعلى ضرورة ربقيق احملبة واألخوة ولكنو حبث عن أصوؿ ذلا وروافد وجذور يف العصر 
: " لقد كاف اخللفاء الراشدوف خلفاء قوؿ بديع الزماف سعيد النورسياألوؿ من ظهور اإلسبلـ.ي

ورؤساء مجهورية يف الوقت نفسو، فأيب بكر الصديق كاف دوف شك دبثابة رئيس مجهورية، ولكن 
واحلرية  ليس ربت عنواف أو شكل فارغ، بل كل منهم رئيس مجهورية حيمل معٌت العدالة احلقيقية

والسياسية ذلذه القيم: "إف األصابع اليت ربارب رسائل  االجتماعيةيقوؿ زلّددا األبعاد .و 25الشرعية"
النور من خلف األستار ىي األصابع األجنبية اليت رباوؿ ربطيم وكسر الود واحملبة واألخوة اليت 

 .26أكرب قوة ذلذه األمة "يكنها العامل اإلسبلمي ضلو ىذه األمة، ىذه احملبة واألخوة اليت تعد 

 خامتة:

مل ينفك فكر التحضر عند بديع الزماف النورسي عن التأمل يف حالة التخلف اليت تطبع 
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والروحية يف العامل اإلسبلمي، فاذبو إىل العامل الديٍت 

الفكر األورويب على فكر عامل الشرؽ. ولعل الذي رآه فاعبل أساسيا يف تلك اجلناية اليت اقًتفها 
 أىم النتائج اليت ديكن رصدىا من خبلؿ دراستنا لفعل التحضر عند النورسي ىي:

يفرؽ النورسي بُت اخلصوصية الفكرية والدينية والثقافية للتحضر؛ حيث حياوؿ أف يغذي  -
يعترب النورسي االرتقاء  مفهـو ادلدنية ابلبعد اإلنساين ابجتماع الرقي األخبلقي واحلضارة كما

األخبلقي عامبل حامسا يف التحضر انجم عن رؤيتو حلالة التمزؽ االجتماعي وتسليع اإلنساف 
 احلاصل يف أورواب.
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رؤية بديع الزماف النورسي للفكر الفلسفي ادلادي ىي رؤية متسمة ابإللغاء والتجاوز  -
ما سبب نوعا من االنزواء للفكر  بسبب استبعاد الفكر ادلادي للعناصر الروحية يف اإلسبلـ؛

 اإلسبلمي وربويل ادلمارسة الدينية إىل شلارسة شبو منعزلة عن احلياة.

يرى النورسي أف صياغة البدائل الفكرية والثقافية والسياسية أتخذ شكل الدعوة الدينية  -
ار والفكر اليت تتجلى يف االنطبلؽ من الفهم القرآين دلعاين التحضر ومعاين التحرر من االستعم

 االستعماري الذي يقهر اإلنساف وحيد من قدراتو وآمالو وتطلعاتو.

كل سعي حضاري منفصل عن التأصيل الديٍت والتأطَت ادلعريف والثقايف ادلؤسس على  -
 تبنيا خلط ادلادية الواجب استبعادىا. -يف رؤية النورسي –تعاليم اإلسبلـ ال ديكن إال اعتباره 

الكاملة عند النورسي يتجلى يف التمسك ابلقيم اإلسبلمية من  قواـ الشخصية احلضارية -
 منابعها ادلركزية وهتذيب النفس وضبطها، وىي الشخصية اليت تصنع اجملتمع النموذجي الفاضل.

يرى النورسي أف ربقيق نيابة هللا يف األرض وإصبلحها تتحقق للمجتمع الذي يقف على  -
امل الفاعل يف ربقيق ذلك ىو التوحيد اإلسبلمي دبا يضمنو القاعة الفكرية والقاعدة العقدية، والع

من توحيد اذلدؼ والغاية وادلصَت، إضافة إىل اجتماع األمة على القيادة الروحية اليت تتجسد يف 
 نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكل قائد سللص عامل بتلك اخلاصية التوحيدية.

رية اليت يراىا شرطا لتحقيق اإلبداع واالبتكار، يربط النورسي الفكرة الدينية واإلدياف ابحل -
فاجملتمع ادلتحضر ىو رلتمع متحرر؛ من القيود وادلعوقات، وىو رلتمع متماسك الوشائج 

 والصبلت.
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