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 مةدالمق
 .بعدو… ال مد هللا، والصالة والسالم عل  رسول هللا وعل  آله وص  ه

فما أكثر الدراسات وال  و  التي تناولات النورساي، فماا مان ةاوياة جد وت اد 

رسالة أو كتابا ألف حولها، وجن تلك الم تمرات والندوات الكثيرة التي تقيمها م سساة 

ا بااين الفينااة واألياارى قااد  طاات حياااة هااالثقافااة والعلااوم التركيااة داياال تركيااا ويارج

عا أو مفااردة لاام ي لااف حولهااا والنورسااي ورسااائله، فااال جيااال أن ثمااة ةاويااة أو مو اا

ولقاد بلام م ماوع ماا ألاف حاول النورساي باللكاة التركياة  كتاب أو رسالة أو مصنف،

 والعربية واإلن ليزية و ير ا من اللكات كما  ائال، وعددا  خيما.

 مان ال  او  والدراساات ضايف شاي ا جلا  ذلاك الكام الهائالون ن بادورنا لان ن

ب يث يضا ي ما ألفه من س قنا، ويضارع ما قدمه من  و أقدم منا، بل سنضيف شي ا 

لفه الم لفون حول النورسي، سنت د  عان ةاوياة أيارى م هولاة، أيخالف ويعاند ما 

شارين لتراثاه، لقاد أد و ي ةاوية الدفاع عنه  د افتراءات المترجمين لرساائله، والنا

تصاويرا  ري اا فاي كوناه تخلا  عان قوميتاه ولكتاه  افتري عل  الرجل كثيرا، وصور

وثقافته ووطنه وعاداته وتقاليد   وما جل  ذلك، ون د مثل  ذ  ادفتراءات في الرساائل 

 ط عهااالتاي تام المترجمة جل  اللكة العربية من ق ل األساتاذ جحساان قاسام الصاال ي، و

 وةلر التركية.دار س من ق ل

وبس ب  ذ  الت ريفاات الظالماة لرساائل الناور، وياصاة تلاك التاي لهاا عالقاة 

احثون النورساي عالماا تركياا، لاي  لاه  ابالكرد وكردستان، وكذلك باألرمن، صاور ال
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 اام جد جحياااء الخالفااة اإلسااالمية، ولااي  لااه  اادة فااي  ااذ  ال ياااة جد توحيااد األمااة 

جلا  القضاية الكردياة، وياصاة ثاورة الشايخ ساعيد  تطار اإلسالمية، لذا د ن د أحدا ي

بيااران، والااذين تطرقااوا جليهااا صااورو ا ثااورة جسااالمية د صاالة لهااا بالقضااية الكرديااة 

القوميااة، وصااور ا آياارون فااي كونهااا ثااورة قوميااة عنصاارية أرادت تمزياا  الوحاادة 

 اإلسالمية، ولذلك وقف  د ا سعيد النورسي.

النورسي يت ملاون المسا ولية الكاملاة عان  اذ  ود جرم أن الم رفين لرسائل 

التصورات المكلوطة، والمفا يم المعكوسة حول النورسي، والذين  اعتمدوا عل   اذ  

الترجمات من ال احثين معذورون، ألنهم د يعرفون شي ا عن تفاصيل  ذ  القصة الني 

ن كماا ندندن حولها في دراساتنا، وأعناي قصاة الت رياف ب ا  رساائل النورساي، ولكا

قلنا د عذر للمترجمين الذي يعرفون تفاصيل  ذ  القصة، والذين تورطوا في ت ريف 

كالم النورسي وت ديله وتكيير ، ولقد كان كاتب  ذ  السطور من   ايا  ذ  الترجماة 

 ال قيقة. له كشفه،  فأنار له الدرب، وردحا من الزمن، حت  من هللا علي

ق ول  ذ  الدراساة بساهولة، ألنهاا بمثاباة  جنني أدرك تماما أنه من الصعب جدا

نها تشكك في تلك الترجمات التي تقاوم بهاا دار كوصدمة لمن د يعرة حقيقة األمر، ل

و اذ  فاي ال قيقاة الصاال ي، األساتاذ جحساان قاسام سوةلر التركياة، وياصاة ترجماة 

  ربة موجعة في جهود حق ة ةمنية كافية له دء الم رفين لرسائل النور.

ن ال ااف فاامن عمليااة الت اارة  ااذ  طالاات فقاا  الرسااائل التااي لهااا عالقااة ول ساا

عليااه فاامن جميااع بااالكرد وكردسااتان واألرماان، ولاام تطاال بقيااة الرسااائل األياارى، و

الدراسااات وال  ااو  التااي تناولاات النورسااي والمسااائل المتعلقااة بااالكرد وكردسااتان 

 من ق ل دار سوةلر واألرمن بشت  اللكات، والتي عولت عل  رسائل النور المنشورة

ين كااي مراجعتهااا ونقااد ا ومقارنتهااا بالنسااخ األصاالية، وعاادم التعوياال عليهااا،  التركيااة

 وسنذكر أمثلة عديدة في ثنايا  ذ  الرسالة.

ولقد قمنا بهذ  الم اولاة مان أجال الاذود عان عاالم كاردي مظلاوم مفتارى علياه 

لقاد آن لناا أن نكتاب عان وكثيرا، ومنسوب جليه ما لم يقله، ومتهم بماا  او مناه باريء، 

علماءنااا األعااالم وقادتنااا العظااام، ومفكرينااا الك ااار، ود نعااول علاا  مااا يكت ااه  يرنااا، 

وياصة أول ك الذين شو وا تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وتراثنا، يقول ال احث التركي 

الشهير جسماعيل بيشيك ي
1

د بد لألكراد أن ي  ثوا بأنفسهم ويضعوا دراساات عان :" 

ريخهم، جن ماان المساات يل قطعااا كتابااة تاااريخ األكااراد باسااتخدام المعلومااات التااي تااا

ب ااوةة ال امعااات التركيااة والصاا افة والم سسااات الثقافيااة والمثقفااين، جذ يسااتفاد ماان 

المعلومات المتاحة في مكت ات ال امعات ولدى المثقفين األتراك فاي ج افاء الشارعية 

                                                 
1
جامعاة  منم( نال الليسان  0030) جسماعيل بيشيك ي باحث تركي معروة، ولد في تركيا عام 

الاادكتورا  فااي علاام ادجتماااع ماان جامعااة أتاااتورك عااام حصاال علاا  أنقاارة فااي العلااوم السياسااية، و

اته العلمية في الدفاع عن األمة الكردية تاريخا ولكة وحضارة وتراثا وفكارا، م(، كرس حي0067)

 نكتاباا، حكام علياه بالسا ن مارات عديادة، وياصاة بعاد أ بلكت ب وثه ودراساته أكثر مان ثالثاين

 ألف كتابه الشهير )كردستان مستعمرة دولية(، و و ب   يعد شيخ الس ناء السياسيين في تركيا.
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اعتمادوا بصافة دائماة علا   اذ  المعلوماات فاي عل  ادستعمار التركاي وجدامتاه، لقاد 

اعت ار األكراد أتراكا"
2
. 

التااي تاادعي   -الم رفااة لرسااائل النااور - وي ساافنا جاادا أن تسااير  ااذ  ال ماعااة

علا  يطا   ا دء  ، وتدعو جل  ادياوة اإلساالمية، وجحيااء األماة اإلساالمية،اإلسالم

م، ود أدري  اال ذلااك العنصااريين، باال ن ااد م فااي بعااأ األحااايين أشااد تطرفااا ماانه

، والاذي مان قارارة أنفساهم طلا تن مطلقاة م اولة منهم إلر اء السلطة، أم  ي قناعة

ي دو لي أن   دء د يختلفون كثيرا عن سلفهم، و اذ  ال قيقاة ساتت ل  أكثار للقااريء 

الكااريم عنااد قراءتااه لهااذ  الدراسااة، وياصااة فااي المقارنااة التااي أجرينا ااا بااين رسااائل 

ة وبين التي ترجمها القاوم وحرفو اا عان موا اعها، وبادلوا نصوصاها، النور األصلي

                                                           وأ افوا من عند أنفسهم نصوصا أيرى لكي ت يد مقاصد م. 

                           

 

 وفي .والت سدادوهللا نسأل ال                                    
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شاايخ سااعيد ( تطرقاات جلاا  ال0005عناادما تناااوت ثااورة الشاايخ سااعيد بيااران)

وموقفه المتخاذل من الثورة، وكان اعتمادي عل  رسائل النور التي ترجمها النورسي 

ب اث منشاور لاي بعناوان )الكارد  السيد جحسان قاسم الصال ي، كاان ذلاك ال اديث فاي

واإلسالم السياسي(
3

د  لمااتك، ولقد عنفت وقسوت عل  النورساي كثيارا، ألن نطا  ب

ح  أمته وقومه ووطنه، وبقيت عل   ذا المنوال، أرفاأ يمكن لمثله أن يتفو  بها في 

قراءة رسائله وكت ه، وأكر  ال ديث عناه، ومضا  علا  ذلاك بر اة مان الازمن، حتا  

التقيت بايوة من علمااء الادين الكارد مان كردساتان تركياا، وأي روناي أن ذلاك الكاالم 

بخااالة مااا المنسااوب جلاا  النورسااي د صاا ة لااه، فهااو مختلاا  ةورا وبهتانااا، باال جنااه 

تعتقد  وتتصور ، وعك  ما ذكرته في ب ثك اآلنف الذكر، ود ريب أن  اذا د يكفاي 

ليكون دليال لتكيير موقفي من النورسي، ولكنني بدأت أشك في ترجمة الصال ي، ولم 

 أحصل عل  دليل يث ت  ذ  الدعوى العريضة.

ثم بعد فترة حصلت عل  نساخة مخطوطاة
4

 ، و اي ع اارة عان ترجماة إلحادى

رسائل النورسي جل  اللكة العربية، و ي ترجمة األستاذ شكري أصاالن الكردساتاني، 

والرسااالة التااي ترجمهااا  ااي ) ااذ  شااهادتي ماان مدرسااة ادبااتالء، أو ديااوان ال اارب 

العرفي وسعيد الكردي(
5
. 

 

 

 

 الكردستاني؟أصالن مالذي فعله األستاذ شكري 
لة قاائال:" عنادما بادأت يت د  الرجل عن مشروعه في ترجمة وت قيا  الرساا

، كان بين يدي يم  نساخ، النساخة األولا  ط عات باال روة العربياة رجمة الكتابتب

في مط عة جق ال ملت وةيريان، و ي موجودة فاي مكت اة فاائ  رشايد فاي أساطن ول، 

 و ي المط وعة في ةمن الم لف.

النسااخة الثانيااة، و ااي النسااخة الموجااودة فااي م موعااة )آثااار بديعيااة( و ااي 

وسوعة الكتاب التاي ألفهاا النورساي ق ال اهاور ال مهورياة التركياة، وت تاوي علا  م

                                                 
3
(، ثاام أعيااد نشاار  فااي 007( العاادد )0000نشاار ال  ااث ألول ماارة فااي م لااة متااين بااد وك عااام) 

(، ونشر مرة أيرى في م لاة  ااوار الكردياة 0007م تمر منتدى الفكر اإلسالمي في أربيل عام)

(، وقد قام األخ األستاذ  اشم  ل  ياي بترجمتاه 30( العدد )0006وا الثقافي عام)بأربيل، مركز كا

  ( بأربيل.0006جل  اللكة الكردية، وط ع في صورة رسالة صكيرة، عام)
4
أقادم شااكري أليااي األساتاذ الاادكتور ع ااد الفتاااي بوتااني الااذي أ اادى لااي نساخة منهااا، مااع بعااأ  

 الرسائل األيرى ذات الصلة بالمو وع.

5
رجمة  ذ  الرسالة جلا  اللكاة الكردياة، وط عات تولقد قام األخ األستاذ ت سين جبرا يم الدوسكي ب 

( وعندما سألته لم لم ت قا  الانا العرباي وتنشار ، فكاان جواباه 0005بدار س يريز بد وك عام )

وجاود أن النسخة ملي ة باأليطاء، ثم لما وقفت عليها ألفيت أن ت قيا   اذ  الرساالة صاعب للكاياة ل

األيطاء اللكوية العديدة، ولكن يمكن فهم المقصود من ال ملة، وكأن األستاذ الكردساتاني أراد مان 

نشاار ا وترجمتهااا جاهااار ال قيقااة فااي كااون الترجمااات األياارى م رفااة طالتهااا أيااادي الت ريااف 

 والت ديل.
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ثالثة عشر كتابا، ت دأ ب ياة الم لف، والتي ألفها ابان أيياه الشايخ ع اد الارحمن، و او 

عل  قيد ال ياة، ولقد نال السيد ع د القادر باديللي درجاة الادكتورا  فاي ت قيا  رساائل 

ويعد ع د القاادر أحاد ك اار تالماذة النورساي، وقاد  لر ا،ة ادالنور ب امعة حران في بل

(، لكن األساتاذ شاكري الكردساتاني ي اياذ علا  0075ط عت رسالته باسطن ول سنة)

الاادكتور ع ااد القااادر أنااه أ اااة جلاا  نسااخته أمااورا ماان النسااخ األياارى التااي ط عاات 

ر األساتاذ بال روة الالتينية، و ي ج افات تالمذة اإلمام بعاد وفاتاه، و اي فاي تصاو

الكردسااتاني ماان باااب الت ريااف، لااذا لاام يعااول جد علاا  نسااخته األولاا ، وجعاال نسااخة 

وي ادو أن الادكتور الدكتور ع د القادر ت عا يراجعها عند ال اجاة فاي بعاأ الماواطن، 

ع د القادر لظروة أجهلها لم يتطر  جل   ذ  المشاكل الت ريفية، ولقد وجدته يشارك 

( ب  اث 0006الث ل ديع الزمان النورسي فاي اساطن ول عاام )في الم تمر العالمي الث

الموا يع المهمة، حيث كان عنوان ب ثاه )باديع الزماان واألسارار  ذ  ين يه جدا عن 

الدينية(، ثم في نهاية ال  ث حديث وجيز عن حياته، فهو كردي من أورفا مان تالماذة 

ورساي، لام ياف بوعاد  النورسي، ةار  في اس ارطة، س ن الرجل مرتين في حيااة الن

لرساااائل الناااور، وقاااد أشاااار األساااتاذ  الت ريفااااتت اااا  النورساااي، وساااكت عااان تلاااك 

 الكردستاني جل  ذلك.

ثم ي كد الكردساتاني أن ماا عادا النساختين اللتاين ت اد  عنهماا، ف مياع النساخ 

األيرى فيها ت ريفات كثيرة د تستطيع أن ت اد الموافقاة بينهاا وباين النساختين اللتاين 

يديه في كثير من المواطن، ثم قال:"علما أن  ذ  الت ريفاات كلهاا متعلقاة بالشاعب  بين

 اإليوة المس ولون عن ط اعة رسائل النور حرفوا". الكردي جذ

ثم يت د  الكردساتاني عان الما رخ ن ام الادين شاا ين الاذي كتاب سايرة باديع 

 ب  اذ  السياساة فية، حيث ادع  أن النورسي كان تركيا، وبسخن ها الاالزمان من جو

العنصرية من ق ال تالماذة النورساي مان األتاراك، انفصالت جماعاة مان طاالب الناور 

ع رسااائل النااور حسااب النسااخة األصاالية فااي عهااد النورسااي، ولمااا  ااعاانهم، وقاااموا بط

ت لاات ال قيقااة عاااد بعضااهم جلاا  رشااد  أمثااال ن اام الاادين شااا ين، حيااث حااذة كالمااه 

تركياا، أماا األساتاذ أورياان م ماد علاي فمناه قاد  جماماكان الساب   في كون النورسي 

اعتاارة بااأن النورسااي ماان عائلااة كرديااة، لكنااه حاااول بعااد أسااطر أن يطهاار أصاال 

النورسي من كرديته، فقال:" ونستطيع أن نس ل من م مل المصادر الموثوقة، ونقال 

 من لسانه أن أصل عائلتاه وأجاداد  قاد أتاوا مان ودياة اسا ارطة، و اي ودياة تقاع فاي

 ربي تركيا"
6

. و اذا يعناي أن النورساي مان أصاول تركياة نقياة، وكاأن كوناه كردياا 

وصمة عار، ونقطة سوداء فاي ج يناه، علماا أن النورساي بقاي كردياا قل اا وقال اا، فاي 

مظهاار  ومضاامر ، وآثاار المااوت علاا  أرف كردسااتان فااي أحاار  أوقاتااه، وأصااعب 

 ل ظاته، أد و ي الموت في مدينة أورفا.

لكردساتاني القاراء مان الت رياف الخطيار الاذي تعر ات لاه رساائل ثم ي ذر ا

أن ينت هوا لهاذا الت رياف الاذي حاد  فاي  النور، قائال":  ذا وأرجو من القراء الكرام

جحساان قاسام  كتب اإلمام النورسي سواء المترجمة منها جلا  العربياة أو مان ق ال األخ

                                                 
6
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ألن المصاادر لهااذ  الترجمااات  الصااال ي أو المترجمااة جلاا  اللكااات األجن يااة األياارى،

كلها  ي ما ط عتها )دار سوةلر( و ي كلها م رفة"
7
. 

ثم ذكر الكردستاني أن ذلك الت ريف طال فق  القضاايا القومياة، وفيماا يخاا 

األسااتاذ جحسااان قاساام الصااال ي، فهااو حسااب تقاادير الكردسااتاني بااريء، ألنااه م اارد 

العثمانيااة القديمااة( جلاا  اللكااة  متاارجم ماان اللكااة التركيااة ال مهوريااة) وليساات اللكااة

، وقااد قياال لألسااتاذ الصااال ي بشااأن ترجمتااه لرسااائل النااور، فكااان جوابااه أنااه العربيااة

ترجم ما بين يديه من رسائل النور، أي أنه لم يترجم رسائل النور األصلية، بل تارجم 

الم رفة منها، والتاي ط عتهاا )دار ساوةلر( وعلياه، فامن تلاك المط عاة  اي المسا ولة 

 األول  عن ذلك الت ريف والت ديل والتشويه ب   رسائل النور.

والكريب المالحف أنه عندما تقام وتعقاد الما تمرات والنادوات حاول النورساي 

من ق ل  ذ  ال ماعة، يكت ون في بطاقاتهم الدعوية، ي ب علا  ال احاث التعويال علا  

ذلاك، و اذا دليال  ، ود يق ال ب اث ياار أي نساختهم التاي ط عو اا رسائل النور فقا 

جلااي  تج ااافي علاا  أن  ناااك نسااخا أياارى تخااالف نسااختهم الم رفااة، وعناادما وجهاا

حاول النورساي،  دعوة للكتاباة عان أحاد الموا ايع المقترحاة كم ااور للما تمر القاادم

طلاااب مناااي ومااان جمياااع ال ااااحثين ادقتصاااار علااا  رساااائل الناااور أي علااا  نساااختهم 

ناورلرساائل ال الم رفة، وعلا  موقعاه الرسامي
8
الاذي يتضامن جمياع رساائل الناور،  

 .ريع، والعمل المطيرةو ذا بال شك ي كد ويث ت تورطهم في  ذ  الصناعة الخ

ل ي أناه ين كاي لاه أن ي اين موقفاه مان  اذ  وكلمتي لألستاذ جحساان قاسام الصاا

الت ريفات، ألن القاريء سيتهم المترجم د  ير ، ود يمكن له أن يدرك تفاصايل  اذ  

العويصة، ألن م رد الشاك فاي  اذ  الرساائل فاي كونهاا طالتهاا ياد الت رياف المشكلة 

كاة أن يعيد النظر في تلك الترجمة، ثم جن من واجب المترجم العلمي واألكاديمي أن 

ي ق  النسخ المتعددة للرسائل، د أن يعول عل  نسخة واحدة فق ، فهذا عمل د يمكان 

بات أمرا جليا، وسيكون أكثر  الت ريفكلة ق وله في األوساط العلمية، وياصة أن مش

 عل  الكرد في كردستان تركيا.  نظام التركيلاجالء بمرور الزمن، حيث انفتاي 

، و ير  بالنس ة للصال يأمرا ذا أ مية ولكن ي دو لي أن  ذ  المشكلة د تمثل 

 تهاذ  الرساائل، وأصا  لفالرجل  دا مشهورا في العالم العربي واإلسالمي بترجمته 

فال يمكن له فاي أيرياات حياتاه أن يعلان علا  الماأل أن ماا  صدر رة  له في تركيا،م

قام به من ترجمة لرسائل النور فيها مان الت رياف كيات وكيات، وياصاة أناه يعلام أن 

ذلك الت ريف يم  القضايا القومية الكردية، فلربما يقول في قرارة نفسه،: حسنا فعال 

لفعلاة نفساها، ألن الرجال تركمااني مان كركاوك، و او القوم، ولو كنت مكانهم لفعلت ا

في الوقت نفسه ي مل فكر اإلسالميين الاذين ي ادون حرجاا مان ال اديث عان القضاايا 

 القومية، وياصة القضية الكردية.

                                                 
7
لكردستاني:  ذ  شهادتي من مدرساة ادباتالء أو دياوان ال ارب العرفاي وساعيد شكري أصالن ا 

 .08الكردي ص 
8
 www.nuronline.comالموقع الرسمي لرسائل النور، والذي تشرة عليه  ذ  ال ماعة  و  
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جن األمانااة العلميااة تقتضااي ماان ال اااحثين الدقااة والمو ااوعية وال ياديااة فااي 

والتقصاير فيهاا يياناة،  ترجمة أمانة،، وياصة في م ال الترجمات، فالال  ث العلمي

وجنااه ماان الظلاام وال ااور أن د تصاالنا رسااائل النااور علاا  حقيقتهااا، ذلااك الرجاال الااذي 

عااان  كثياارا فااي حياتااه بساا ب رسااائله، وعاناات رسااائله كثياارا ماان كثاارة ادستنساااخ 

والتنقاال والتخفااي، فاامن لاام تكاان رسااائله قااد رأت الراحااة فااي حياتااه، فلتاار الراحااة بعااد 

 ه.وفات

والساا ال الااذي يطااري نفسااه، لماااذا د يتراجااع  اا دء الم رفااون عاان فعلااتهم؟ 

ب ياااث يعلناااوا أن النساااخة التاااي باااين أياااديهم م رفاااة؟ وال اااواب أن  ااا دء جماعاااة 

اسية)جسااالموية( وليساات دعويااة، فال ماعااة السياسااية اإلسااالموية تتخااذ كاال وساايلة سي

 اعهاا وأنصاار ا، بينماا ال ماعاة ولو كانت  ير شرعية لتكثير أفراد اا وأشاياعها وأت

الدعوية د يهمها جد ر اا رب العاالمين، فلاو كاان  ا دء جماعاة دعوياة مخلصاة   

تعال  لقامت بتشكيل ل نة علمية مستقلة للت قي  في المساألة، ولكان  اذا ي ادو بالنسا ة 

رة لهم أمرا جنونيا، فمنذ عقود و م قد نشروا  اذ  الرساائل وترجمو اا جلا  لكاات كثيا

فااي العااالم، ود يمكاان لهاام أن يتراجعااوا عاان  ااذا األماار، ألن م اارد القيااام بعماال كهااذا 

ساايهدم ال نيااان ماان أساسااه، وياصااة أن مشااكلة الت ريااف ماان أيطاار مااا يهاادد ال هااود 

 العلمية، وياصة في م ال الترجمة.

 اااذا العمااال ال  اااار ي اااب أن يقاااوم باااه ال ااااحثون الكااارد، وياصاااة مااان ولكااان 

رجماة تمديناة )آماد( دياار بكار يقوماون ب مان، ولقد أي روني أن فريقا كردستان تركيا

 ذ  الرسائل جل  اللكة الكردية )ال روة الالتينية( و اذا باال رياب عمال عظايم يخادم 

 الترا  اإلسالمي الذي أسهم فيه علماء كردستان.

أما اآلن فسأقوم بالمقارنة بين نسخة األستاذ شكري أصالن الكردستاني، وبين 

خة )دار ساااوةلر( التاااي ترجمهاااا األساااتاذ جحساااان قاسااام الصاااال ي، ولقاااد صاااد  نسااا

قاد وردت  هالكردستاني أن الت ريف قد طال القضايا القومية فق ، ومما ي در ذكر  أن

تاام الت ريااف فااي أكثاار الموا ااع، ولعاال لكثاارة قااد  كلمااة )كردسااتان، أكااراد( ولكاان

الصااال ي حيااث أبقاا  بعااأ  ورود ااا لاام يقاادروا علاا  حااذفها، أو ربمااا  ااذا ماان عماال

 .كله م رفا صرفااألحايين كلمة )كردستان وأكراد( ل ال يكون العمل 

و ذ  المقارنة بين النسختين ستتخذ جحدى رسائل الناور نموذجاا، و اي رساالة 

) ذ  شهادتي مان مدرساة ادباتالء أو دياوان ال ارب العرفاي وساعيد الكاردي(، ألنهاا 

و ااذ  الرسااالة ن ااد ا فااي كليااات رسااائل  كردسااتاني.الرسااالة الوحياادة التااي ترجمهااا ال

( صاايقل اإلسااالم )الم كمااة العسااكرية 8رجمااة الصااال ي فااي الم لااد الثااامن )تالنااور ب

 العرفيااة أو شااهادة مدرسااتي المصااي ة ، سااعيد النورسااي( ماان مط عااة )دار سااوةلر(.

ي وسااأترك التعلياا  للقااارا عناادما ي ااد ال ااون الشاسااع بااين النسااختين، وعناادما يلفاا

 الت ريف الخطير لكالم النورسي في بعأ المواطن المهمة.
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 المقارنة بين النسختين

 نسخة الصال ي نسخة الكردستاني

 .430( )طالب بدوي( ص0 .7( )طالب كردي( ص0 

( )جمياااااااع عشاااااااائر األكاااااااراد( 0

 .00ص

( )العشااائر القاااطنين فااي شاارقي 0

 .440ال الد( ص

كاااردي، ()وجذ أيقظاااتل الشاااعب ال3

 .00ولم أدعهم  افلين( ص

( )إلنناااي قمااات بتن ياااه الودياااات 3

 .440الشرقية، ولم أتركهم  افلين( ص

ت الشاااااارقية( ا( )لاااااادى الودياااااا4 .00( )للشعب الكردي( ص4

 .440ص

( )عشااااااارين ألاااااااف شاااااااخا( 5 .03( )عشرين ألف كردي( ص5

 .440ص

( )فت ولااااات م اااااالت األكاااااراد 6

 .03ومقا يهم( ص 

األمااااااااكن  ( فت ولااااااات جمياااااااع6

والمقاااا ي التاااي يتواجاااد فيهاااا ال ماااالون( 

 .440ص

( )أما موقفنا من جيراننا األرمن 7

الاااذي ساااا موا فاااي وعاااي األكاااراد ن اااو 

ال ضااارة والرقااي فساانكون مسااالمين لهاام 

 .03جل  أقص  حد( ص

( )وساانتعاون ونتصاااد  ياادا بيااد 7

مع األتراك، و م أيواننا ال قيقياون الاذي 

إليقااناااا مااان  -مااان جهاااة–كاااانوا السااا ب 

 فلتناااااا، ودفعناااااا جلااااا  سااااا يل الرقاااااي( 

 . 443ص

( )وجذا كنت كردياا بادويا وأمياا( 8

 .06ص

( )وأناااا القاااروي الاااذي د أجياااد 8

 .444الكتابة( ص

( )لسااان طالااب علاام قااروي، قااد 0 .06( )له ة طالب كردي( ص0

 .445تعلم اللكة التركية حديثا( ص

الشااااااااااااارقية(  ( )الودياااااااااااااات00 .00( )الشعب الكردي( ص00

 .446ص

( )الودياااااااااااااات الشااااااااااااارقية( 00 .00( )الشعب الكردي( ص00

 .446ص

( )فالشااارقيون اآلن  ااام أول اااك 00( )ومااا دام الكاارد اليااوم أحفاااد 00



 0 

 .446لم يتكيروا( ص .00ك الكرد( ص أول

 .440( )العوام( ص03 .00( )الكرد( ص03

( )ال ناية ال ادية عشرة، كنت 04

ردي بكردساتان و ع الشعب الكا أرى أن

فاااي أساااوأ ماااا يكاااون، وكنااات أ مااان باااأن 

حضارتنا ن ن الكرد جنما تأتي من طريا  

العلااوم ال ديثااة، وكااذلك كناات علاا  يقااين 

بااااأن  ااااذ  العلااااوم ي ااااب أن تااااديل جلاااا  

كردسااتان عاان طرياا  الماادارس، وبأياادي 

وال كمااء، حتا  ينشاأ فاي  وحكمة العلمااء

الشااعب الكااردي أناا  وجلااف بهااذ  العلااوم، 

ن ةمااام الشااعب الكااردي د ةال وذلااك أل

 .06بأيدي العلماء( ص

()ال ناية ال ادية عشارة، كنات 04

ألمااا  الو اااع الااارديء لماااا كاااان يعيشاااه 

أ ااااالي الوديااااات الشاااارقية، فأدركاااات أن 

 -مااان جهاااة–ساااعادتنا الدنيوياااة ست صااال 

باااااالعلوم ال ديثاااااة ال ا ااااارة، وأن أحاااااد 

الروافااد  ياار اآلساانة لتلااك العلااوم ساايكون 

لمن اااع اآليااار سااايكون حتماااا العلمااااء، وا

الماادارس الدينيااة، وحيااث جن ةمااام األماار 

في تلك ال قاع التي أ ل يتها الساحقة أميين 

 .450بيد علماء الدين( ص

 سااااعادة( )لاااذا أتياااات جلاااا  دار 05

أسااااطن ول، عناااادما كااااان ادساااات داد فااااي 

ذروتاااه آياااذا معاااي الوثاااائ  التاااي تتعلااا  

بو ااااع كردسااااتان، آمااااال العثااااور علاااا  

، وماااااااع أن جمياااااااع األحكاااااااام الساااااااعادة

ادست دادية المنقسمة اآلن كانت متمركازة 

 .06في السلطان ع د ال ميد آنذاك( ص

( )فهااااذا الشااااعور  ااااو الااااذي 05

دفعنااي جلاا  الم اايء جلاا  اسااتان ول، انااا 

مني أن نلق  الساعادة فاي دار الساعادة فاي 

ذلك الوقت، مع أن ادسات داد الاذي أصا   

ان يسند جلا  اآلن أ رابا، وتقوى أكثر، ك

 .450المرحوم السلطان المخلوع( ص

( يت اااااااد  النورساااااااي عااااااان 06

الساااالطان ع ااااد ال ميااااد، وكيااااف أنااااه رد 

عطااااااااء ، حياااااااث قاااااااال) رددت علياااااااه 

اقتراحاتاااه، و ااا يت بعقلاااي، ولكااان ماااا 

مسساات بساامعة قااومي، ومااا يضااعت لااه( 

 .07ص

( يت د  عان رفاأ النورساي 06

باأن النورساي  لعطاء السلطان، لكنه يقاول

ال عن نفسه، أناه قاد أيطاأ) فضا يت قد ق

بعقلي، ولم أدع حريتاي، ولام أحان رأساي 

 .450لذلك السلطان الر وة( ص

)و ا أناا ذا مناذ عاام ونصاف ( 07

أعماااال  نااااا ألجاااال نشاااار المعااااارة فااااي 

كردسااااتان، كمااااا  ااااو معلااااوم لاااادى أ اااال 

 .07اسطن ول( ص

( )فأنا منذ سانة ونصاف السانة 07

أساااااع   ناااااا لتناااااال  باااااالدي المعااااا ارة 

والع لوم، وأ لب األصادقاء فاي اساتان ول 

 .450عل  علم بهذا( ص

( )وتركاااات ج ااااال كردسااااتان 08

الشا قة التي د ةلت أ وا اا شاوقا وح اا، 

 .07ألجل مصال ي قومي( ص

( )بااال تركااات أحاااب المنااااط  08

ي، و اااي ذرى ج اااال الودياااات  جلااا  قل ااا

الشاااارقية، داعيااااا جلاااا  السااااعادة ألمتااااي( 

 .350ص

الكاااااااردي  ( )ن ااااااان الشاااااااعب00

ننخاادع، ود نخاادع ود فخاار، ود نت ياال 

بالكذب، ألجال ال قااء علا  قياد ال يااة ود 

( )وأقاااااول باااااال فخااااار، ن ااااان 00

المسااااالمين ال قيقياااااين ننخااااادع ولكااااان د 

نخااادع، ود نتنااازل للخاااداع ألجااال حيااااة 



 00 

 .453دنيوية( ص .30فخر( ص

( )أيهااا األولياااء لألمااور، كااان 00

ي،  لاااي وقاااار حاولااات أن أيااادم باااه شع ااا

 .30فطعنتم فيه( ص

( )كانااات لاااي كراماااة وعااازة، 00

وكناااااات أر ااااااب أن أياااااادم بهااااااا األمااااااة 

 .453اإلسالمية، جد أنكم أ نتمو ا( ص

( )ي اااااااب عليناااااااا أن نكاااااااون 00

مت مساااااين فاااااي الشااااارة، وفاااااي ثاااااواب 

وفي ال مية  اآليرة، وفي ال مية القومية،

اإلسااالمية، وفااي حااب الااوطن وفااي حااب 

 .38تق ( صالدين، جذ المزدو  أث ت وأ

( )علينااااا أن نستشااااعر شاااارة 00

األماااة وعزتهاااا وثاااواب اآليااارة، وبشاااأن 

الم تمااااع وقيمتااااه وال ميااااة اإلسااااالمية، 

حااااااب الاااااادين، ففااااااي وحااااااب الااااااوطن و

 .457المضاعفات قوة أية قوة( ص

( يقااااااول النورسااااااي مخاط ااااااا 00

اسطن ول بعد الوداع)الوداع أيتها الع اوة 

الشاامطاء الم فوفااة بل اااس العااروس، لقااد 

 مت منك، جنك تش هين العسل المسموم، س

د بل تش هين جنسانا متوحشا لا   مالبا  

المتمااادنين، ف قااادر ماااا فاااي صاااورتك مااان 

حضارة، كذلك  ناك فاي سايرتك الوحشاة 

والنفااا ، والساافه والم اباااة، جنااك تشاا هين 

الاادنيا تمامااا، لقااد ناادمت علاا  قاادومي جلاا  

الااادنيا ألاااف نداماااة، كلماااا أذكااارك أذكااار 

 .44الرياء( ص

( تااااام حاااااذة  اااااذ  الساااااطور 00

 .460-460ب ذافير ا ص 

( )ج اااال كردساااتان الشاااا قة( 03

 .45ص

( )قماااام ال  ااااال الشااااا قة فااااي 03

 .460الشر ( ص

( )ج ااااال شاااارقي األنا ااااول( 04 .45( )ج ال كردستان( ص04

 .460ص

أعناي  ( )ج ال كردستان األشام05

ج اااال باشاااايد، و ااااو ج اااال فااااي م افظااااة 

 .45وان(ص 

ل مااااوطني قمااااة ( )ذرى ج ااااا05

باشاااات، قمااااة ج اااال فااااي جنااااوب شاااارقي 

 .460األنا ول( ص

) رياااااب الزماااااان فاااااي دور  (06

ادسااااات داد، باااااديع الزماااااان فاااااي ةماااااان 

المشاااروطية، بدعاااة الزماااان اآلن، ساااعيد 

 .47الكردي( ص

( ) ريااااب ةمااااان ادساااات داد، 06

بااااديع ةمااااان المشااااروطية، وبدعااااة  ااااذا 

 .460الزمان سعيد النورسي( ص

  األكثر ر  اة فاي ( )ألن الخل07

كردساااااتان ال ساااااالة واإلبااااااء والصاااااالبة 

الدينية، وموافقة القلب واللسان، أما األمار 

  بااين ال ضاااريين بالم املااة مالااذي يساا

 .48فهو عند م مدا نة ونفا ( ص

في  –( )ألن األيال  المفضلة 07

 اي ال ساارة وعازة الانف ،  –األنا ول 

والث ات فاي الادين، وانط اا  اللساان علا  

مااا فااي القلااب، بينمااا الظرافااة والرقااة ومااا 

شابههما من أمور المدنية تعد بالنسا ة لهام 

 )سيرة ذاتية(. 0/70مدا نة وتزلفا( 



 00 

( ) اااذا ماااع أناااي كنااات أاااانكم 08

 .50طي ين حينما كنت في كردستان( ص

-0/74حذفه كامال أنظار: ( تم 08

 )سيرة ذاتية(. 75

)لااااو لاااام أقاااال ألبناااااء جنسااااي  00

ق  المو اوع ناقصاا حساب كلمات، فساي 

 .60اعتقادي( ص

)أعتقد أن ال  ث يظل ناقصاا،  00

جن لاام أوجااه بضااع كلمااات جلاا  مااواطني 

 .463وجيواني( ص

ل نااود ا( )أيهااا الكاارد األسااود و30

ال اسااااالون القااااادام  فاااااي عهاااااد سااااالطنة 

 .60اآلثوريين والكيانيين( ص

بناء وطناي وجياواني، ياا أ( )يا 30

وش آساااايا أحفاااااد ال نااااود األشاااااوس ل ياااا

 .463ال سالء للقرون الما ية( ص

( )فااامن قاااوميتكم التاااي ت علكااام 30

كعشيرة ت ل  في نف  الخيمة ماع أبطاال 

الكاارد مثاال رسااتم وصااالي الاادين والتااي 

تسااا ب فاااي أن يتشااارة كااال واحاااد مناااك 

 .60بشرة اآلير( ص

( )جن المليااااة اإلسااااالمية التااااي 30

نصاااا ت ييمتهااااا فااااي وديااااان الما ااااي، 

شااوا   المسااتق ل، وصاا ارى ال ا اار و

واسااتظل بهااا أجاادادكم ماان أمثااال صااالي 

الااااادين وجاااااالل الااااادين ياااااوارةم شاااااا  

والساالطان سااليم ويياار الاادين بارباااروس 

ورستم ةال وما شابههم مان القاواد الاد اة 

فعاشااوا  الااذين تشاارة كاال بمنزلااة اآلياار،

 .463واحدة( ص معا كعائلة

 ،64ص ( ( )فااااامن لكاااااتكم األم30

فاي نهاياة  اذا  يهمااوسأنقل الصاف تين كلت

  .ال دول

( تااام حاااذة  ااااتين الصاااف تين 30

لتعلقهماااااااا باللكاااااااة الكردياااااااة والقومياااااااة 

 464وكردستان ص 

 

 

 

 ا من الرسالة في كليات رسائل النورهحذفلتان تم الصف تان ال

يقاااول النورساااي فاااي رساااالته:" وكاااذلك فااامن لكاااتكم األم التاااي  اااي معكااا  

وأولاا  النقطااة ال يويااة للمعااارة، ومياازان الشااع ية شاا رة ثمااار األدب، اإلحساسااات 

وذلاك بفات   ادعتدال لقيمكم وم ادثتكم، والتاي ت اري التاأثير فاي الضامائر كاألشاعة،

ماع أنهاا كانات  ا ماالكمبمنافذ جل  الضمائر رأسا، والتي تكرد وتلق  بعأ أ صانها، 

 ة مستعدة ألن تص   ش رة باسقة كش رة طوب ، لكتكم  اذ  قاد أصا  ت يابساة وساي

ال ال، وبقيت ناقصة عن أن تكون لسان ال ضارة التي  ي األدب، لذا فمنهاا تشاكوكم 

بلسان األسف جل  ال مية الشع ية، جذ سمة القدر في اإلنسان  اي اللساان، وجن صاورة 

اإلنسانية جنما ترسم نقش ال يان في ص يفة اللسان، ولما كانات لكاة األم ط يعياة كانات 

 ن بادون اساتدعاء لأللفااا، وجذ يكاون شاكل الاذ ن الشاا ل من شأنها أن تارد جلا  الاذ

بالمعن  فق ، د يتشعب الاذ ن، فكال ماا ي اري علا  ذلاك اللساان فاي المعاارة يظال 

باقيااا كااالنقش علاا  ال  اار، وكااذا كاال مااا يكااون بااذلك اللسااان الشااع ي األصاالي يكااون 

 مأنوسا.



 00 

السايد يليال يياالي  فها أناا ذا أقادم لكام نموذجاا لتلاك ال مياة الشاع ية، أد و او

الموطكي
9
الذي أحرة قصب السا   فاي كال شاعب ال مياة الشاع ية، كاذلك أحارة فاي  

ميدان شع ة اللسان أيضاا، وكتاب ورتاب ال اروة األب دياة لللكاة الكردياة، وصارفها 

ون و ا التي  ي أساس لكتنا، حت  يمكن القول بأناه ايتارع الكياان المعناوي الم لاف 

ائية وحماية الضعفاء للشعب الكردي، وما دام أن  نااك دررا من ال مية والكيرة والفد

ر ماان مثلااه ماان ياامثلااه فااي معااادن كردسااتان، فاألماال ك ياار فااي أن ينااور كردسااتان كث

الدرر، فكما أن  ذ  الشخصية أاهر نموذجا شع يا لإلقتداء به، وو ع ح ر األسااس 

ينه وا نه اه، وي ناوا للكتنا التي  ي ب اجة جل  التطور، كذلك أوص  أ ل ال مية أن 

 عل  أساسه.

 الزمان سعيد الكردي بديع                                                              

 

ثم وجدت األستاذ ةنار سلوبي ينقل نا ثناء ومدي النورسي لخليل ييالي في 

زمان مال مذكراته، بعد أن ترجمها من النسخة األصلية، يقول ةنار:" لقد أورد بديع ال

ساااعيد فاااي كتاباااه الاااذي صااادر ت ااات عناااوان) شاااهادة حاااول نك اااة مدرساااتين( فاااي 

( بأنه جذا لم يذكر  نا كلمات ج افية، فمن ال ديث لن يأيذ شاكله الكامال، 44الصف ة)

سهب في تقديم النصائ  لألكراد، ينتقال الم لاف جلا  جطاراء ومادي  زيارين أأن  دوبع

ساا ة وفهام رواياة باديع الزماان، حياث جناه لخليل ييالي، ور ام أناه مان الصاعب جست

كت ها بلكة تركية ركيكة، جد أني أقادم  ناا للقااريء شاي ا مان ذلاك اإلنشااء:" أقادم لكام 

، جناه أصا   -يليال يياالي مان ماوتكي -مثال اإليالص للمصاال  الوطنياة فاي الا الد 

لكتناا، ال  القومياة... جناه و اع أسااس أب دياة وقواعاد صاوفيا وفاي كال الم اادت للم

وحقيقااة جن وجااود  ااذا الااوطني، الاان م الالمااع فااي كردسااتان، يعنااي بااأن الطرياا  جلاا  

باادر بنااور الاادرر العدياادة ماان أمثالااه، لقااد كااان مثاااد آمالنااا ومسااتق لنا سيضاااء ماان كاال 

ي تذى به في يدمة الوطن، و و وا ع أساس تطور لكتنا، لذلك أنص  كل الاوطنيين 

ال ليل، وي علو  أساسا لدراساتهم" الكيوريين، أن ينهلوا من عمله
10
. 

أمااا بخصااوص كتاااب ) ااذ  رجتااة العااوام(
11
الااذي  ااو رسااالة المناااارات فااي  

بترجماة األساتاذ جحساان قاسام  )صيقل اإلسالم( الم لد الثامن من كليات رسائل الناور

فقااد حاااول الناشاارون أو الصااال ي أن يظهاار الرسااالة فااي قالااب جسااالمي  لصااال ي،ا

رسي ورسالته من كل ما صلة بقوميته ووطناه ولكتاه،  لاذلك نساب صرة، ي رد النو

جل  النورسي ماا ياأتي، يقاول النورساي حساب ةعمهام:" لقاد ألقيات نظارة جلا  رساالة 

                                                 
9
تلماذ علا  النورساي، وتاأثر باه كثيارا، يليل ييالي موتكي  و من ق يلة مودان، بودياة بتلاي ، ت 

كان يتقن اللكة العربياة والفرنساية، كاان شاديد التعلا  بقضاية شاع ه، و اع قواعاد اللكاة الكردياة، 

وقاموسااا كرديااا، ماان م سسااي جمعيااة التقاادم والتعاااون الكرديااة، وجمعيااة نشاار المعااارة )نشااري 

( ترجماة: ر.علي)بياروت، معارة جمعيتي( راجع: ةناار سالوبي: فاي سا يل كردساتان )ماذكرات

 . 00-00( ص0087، 0دار الكاتب، ط
10
. وةناار سالوبي اسام مساتعار لألساتاذ قادري بياك 00-00ةنار سلوبي: في س يل كردساتان ص 

 جمعية تعالي الكرد في دياربكر.في جميل باشا، عضو قيادي 
11
نسخة من  اذ   األستاذ الدكتور م مد شكري الزاويتي الذي أ دى ليالعزيز أقدم شكري أليي  

 الرسالة.
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المناارات، وذلك بعد مرور يم  وثالنين سنة عل  تأليفها، فرأيت فيها وفي أمثالهاا 

ي": جذ ألف تلاك اآلثاار فاي من م لفات سعيد القديم أيطاء و فوات"... ثم قال الصال 

قاالب السياساي، وأنشاأتها ما ثرات يارجياة، وعوامال م يطاة نحالة روحية ولد ا اد

بااه"... ثاام نقاال عاان النورسااي قولااه": جننااي أسااتكفر هللا بكاال حااولي وقااوتي ماان تلااك 

التقصيرات، راجيا من رحمته تعاال  أن يكفار تلاك الخطاياا التاي ارتك تهاا بنياة حسانة 

وبقصد جميل"
12
. 

لقد قمت بالمقارنة بين الرسالتين األول  التي  ي بعنوان )  اذ  رجتاة العاوام( 

طااأ يقتضااي ادسااتكفار ي، فلاام أجااد فيهمااا مااا يعااد  فااوة و(المناااارات)وبااين رسااالة 

والتوبة، ثم حت  الرسائل األيرى لي  فيها ماا يقتضاي ذلاك، وجناي علا  يقاين تاام أن 

تماويههم ليصاوروا ما اي النورساي تصاويرا  ذ  كلها من افتراءات القاوم وكاذبهم و

مريعااا، وكأنااه كااان كااافرا فأساالم، أو م رمااا فتاااب وناادم، مااع أن ال قيقااة أن النورسااي 

نورسااي واحااد، ايتااار  القااديم وال ديااد وال ااديث والثالااث والرابااع والشااهير والكريااب

جلا  لنفسه منه ا جصالحيا سلميا  ادئا في معال ة المشاكل والقضايا، ورفأ الل اوء 

 العنف والثورة وادنتفا ة، فهل  ذا ي د  فارقا واسعا وبونا شاسعا؟.

جن رسااالة ) ااذ  رجتااة العااوام( أي )المناااارات( رسااالة دوناات علاا  صااورة 

أس لة وأجوبة، وقد تم في بداية األمر حذة ما يربو عل  أربعين س اد وجوابا، و اذا 

ديل، ولناذكر أمثلاة علا  ذلاك، دليل قوي في تطرة القاوم وتفنانهم فاي الت رياف والت ا

 و ي بال شك كسابقتها تتعل  بالقضايا القومية واألرمن في بعأ األحايين.

                                 

 المقارنة بين الرسالتين

 ااااااذ  رجتااااااة العااااااوام )النسااااااخة 

 األصلية(

 النسخة الم رفة  (المناارات)

اك ق ااال ( )أ ااااة كلماااة األتااار0 .064( )أيها األكراد( ص0

 .8/303األكراد( 

( )كيف نتساوى مع األرمنيين؟( 0

 .070ص

( )كياااااف نتسااااااوى ماااااع  يااااار 0

 .8/308المسلمين( 

أ ل الذمة،  -أي األرمن –( ) م 3

 -033وأ اال الذمااة كيااف يساااووننا؟( ص

074. 

( تاااام حااااذة صااااف ة ونصاااااف 3

8/300. 

( )يااااا أيهااااا الااااذي ي ااااول معااااي 4

بخيالااه فااي شااوا   كردسااتان، جليااك عنااي 

 .080معذرة( ص

 .8/407( تم حذفها كليا 4

النورساااي األكاااراد علااا   ( )قااادم5

 .005األتراك( ص

( قاااادم الصااااال ي أو الناشاااارون 5

 .8/400األتراك عل  األكراد 

(  ااذ  ماان ج ااافات القوم،ومثاال 6

 ذا الكالم قد قالاه النورساي ب ا  األرمان 

–ن ن األكراد  –( )أطمأنوا أننا 6

لسنا كاآليرين، فن ن نعلم يقينا أن حياتناا 
                                                 

12
 .8/380كليات رسائل النور  
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ولااااي  ب اااا  األتااااراك كمااااا ماااار سااااابقا 

 .000ص

جتماعياااااة تنشاااااأ مااااان حيااااااة األتاااااراك اد

 .8/407وسعادتهم( 

النورساي عان حديث ( في سيا  7

مدرسااااااة الز ااااااراء قااااااال ) أن ينتخااااااب 

المدرسااون فيهااا جمااا ماان علماااء األكااراد 

ذوي ال ناحين، ألنهم عند م معتمادون أو 

 .000ي( صممن يعرفون اللسان الم ل

أ افوا األتاراك جلا  األكاراد، ماع 

 ال تاة أن المو اوع د عالقاة لاه بااألتراك

8/408. 

( عناااادما ساااا ل النورسااااي عاااان 8

تأسااااي  مدرسااااة الز ااااراء، لماااااذا يريااااد 

تأسيسااايها؟ قاااال) تاااأمين مساااتق ل األكاااراد 

 .000والعلماء( ص

( كت ااوا باادل كلمااة العلماااء كلمااة 8

 .8/430األتراك 

لشااااامية قااااال ( وفااااي الخط ااااة ا0

النورسااااي) نعاااام ن اااان األكااااراد صاااا يان 

بالنساااا ة جلاااايكم، وأنااااتم أساااااتيذنا( يقصااااد 

 .030العرب ص 

( تاااااام حااااااذة كلمااااااة األكااااااراد 0

8/400. 

 

 

 ثم راجعت رسائل النور للصال ي فوجدت من  رائب الت ريف كاآلتي:

ورود كلماااة )األتاااراك( أو )األماااة التركياااة( أكثااار مااان يمااا   (0

يما  عشارة مارة،  ال يعقال دت كلماة )األكاراد ( بينماا وروثالثين مرة، 

  ذا؟.

ورود كلمااة )الوديااات الشاارقية( أكثاار ماان يماا  عشاارة ماارة،  (0

بينما كلمة )كردستان( ست مرات تقري ا، ومعلوم أن النورسي لام يساتعمل 

( 0005فااي حياتااه  ااذا المصااطل ، باال  ااي ماان باادع الكماااليين بعااد ثااورة )

التركيااااااة العلمانيااااااة، ألن و صاااااا هم للساااااالطة، وجعااااااالن ال مهوريااااااة 

ة ياكلمة)كردستان( كانت معروفة ومتداولة باين األوسااط العلمياة واألكاديم

والسياسية وادجتماعية وادقتصادية والعسكرية، يقول ةنار سالوبي:" فقاد 

لسان حال جمعية ادت اد والترقي  –كتب حسين جا د رئي  جريدة طنين 

والمعروفاااة مناااذ ف ااار التااااريخ عااان الودياااات الكردياااة السااات الك يااارة،  –

بكردستان، مخترعا لها اسم الوديات الشرقية، وبذل كل جهد  لمس  كلماة 

كرد من ال ياة، وبدأ من ذلاك الوقات لام تعاد كلماة )كردساتان( تكتاب علا  

يارطة الدولة العثمانية"
13
 . 

، سواء علموا أم لام يعلماوا، ةو  دء يط قون سياسة الكماليين المتطرف

كردساتان واألماة الكردياة موجاودة ق ال اهاور  اذ  الشارذمة القليلاة  فقد كانت

 التي تسلطت عل  رقاب الناس الما وجورا و ص ا وقهرا وقسرا.

                                                 
13
 .05ةنار سلوبي: في س يل كردستان ص 
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ما قدمته من مقارناة  ايأ مان فايأ، وذلاك ألن رساائل وعليه، فمن  

الناااور أكثااار مااان مائاااة وثالثاااين رساااالة، ط عااات فاااي )دار ساااوةلر التركياااة 

تاذ جحسان قاسم الصال ي، فمذا كانت الرسالة الواحادة بأسطن ول( بترجمة األس

، فكيااف ب قيااة الرسااائل األياارى ت تاوي علاا   ااذا الكاام ماان الت ريااف والت ااديل

عالقاة باالكرد لاه صالة وأن الت ريف طال كل ماا  - ال مد هللا -الكثيرة، ولكن 

، و ااو وكردسااتان كمااا قااال األسااتاذ الكردسااتاني، ود ريااب أن الهاادة وا اا 

النورسااي كشخصااية جسااالمية تركيااة، د عالقااة لااه بااالكرد وكردسااتان،  جاهااار

حيث من ال لي أنه رحمه جرد في رسائله عن كل ماا لاه صالة بقوميتاه ولكتاه 

وبنااي جنسااه وتاريخااه ووطنااه وعاداتااه وثقافتااه ومااا شاااكل ذلااك، و ااذا جن دل 

عل  شايء فمنماا يادل علا  عنصارية القاوم وتعصا هم و اي  أفقهام، وجد فماا 

ويعلاو شاأنه لاو صايرنا  تركياا،  لعيب في كوناه كردياا، و ال سايرتفع مقاماه،ا

 ذ   ي عقلية العنصريين، و اذ   اي عقلياة المتعصا ين، ولاو كاانوا صاادقين 

في جسالمهم لما افتروا عل  الرجل كل  ذ  ادفتراءات، ولما حرفوا الكلام عان 

لفعلاة فاي المانه  موا عه، و ذ  لعمري عين الخيانة فاي األماناة، وتعاد  اذ  ا

العلمي األكايديمي سرقة علمية يطيرة، وعمل شنيع بشع، ومثلهم كمثال  االة 

الصوفية، عندما استسا وا الكذب عل  رسول هللا )صل  هللا عليه وسالم(،ولما 

قاالوا: ن ان نكاذب قيل لهم، لم تكذبون عل  رسول هللا )صل  هللا عليه وسلم(؟ 

بين ال التين، مع أن ذينك األمرين كذب د  لرسول هللا، ود نكذب عليه، ففر 

فر  بينهما، ولما كان ذلك كذلك، فامني أشاك فاي رساائل الناور شاكا، وياصاة 

في كل ما له صلة بالكرد وكردستان، وأعد كال ناا ساواء كاان مادحا أو ذماا 

م رفا ي اب مراجعتاه ومقارنتاه بالنساخ النظيفاة التاي لام تتضار  باالت ريف، 

، والنسخ النظيفة د تفتأ موجاودة باين يادي علمااء كردساتان ولم تتلطخ بالت ديل

تركيا، ألنهم أ ل ثقة، ود يمكن الوثو  بما يكت ه األتراك وأعني  ذ  ال ماعة 

وياصااة مااا تط عااه )دار سااوةلر(، ويترجمااه جحسااان قاساام  حااول النورسااي،

 ات الصال ي، فهي م رفة مائة بالمائة، والمقارنة التاي أعملنا اا ييار دليال يث

 ص ة دعوانا.

تناول ال احثون األتراك النورسي بدراسات وندوات وم تمرات، كانت 

لاذا  جميعها في ال داية باللكة التركية، وكانت اللكة الكردية ممنوعة وم رماة، 

لم يكن بمقدور الكرد تقديم أية دراسات حول النورساي باللكاة الكردياة، نا ياك 

لااذا قاادم األتااراك  الوطنيااة،وميااة وال ااديث عاان كرديااة النورسااي ومواقفااه الق

النورسااي كرجاال تركااي قاا ، د صااله لااه بااالكرد وكردسااتان، ولقااد أدركااوا أنااه 

يمكن عن طري  النورسي التعريف باألمة التركية وتاريخها، لي  في ال انب 

السياسي واإلداري  ذ  المرة، و لكن في ال اناب المعرفاي والعلماي، ألن لهاذا 

العالم اإلسالمي والعربي، لذا قدموا النورسي كشخصية ال انب تأثيرا جليا في 

جسااالمية تركيااة، وجااردو  عاان كرديتااه، ف اادأوا ب ااذة كاال مااا لااه صاالة بااالكرد 

وكردستان، ولقد مار معناا مثاال كال مان ال ااحثين التاركيين ن ام الادين شاا ين 

وأوريان و ير م، كيف تكلفوا في ت ريف ال قائ  الناصعة ب ا  النورساي، 
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ألتااراك بمشااروعهم القااومي، و ااو ترجمااة تاارا  النورسااي جلاا  اللكااة ثاام باادأ ا

العربية، فكان اديتيار عل  األستاذ جحسان صال  القاسامي، حياث قاام األييار 

بترجمة  اذا التارا  الضاخيم الفخايم جلا  اللكاة العربياة، تمات الترجماة حساب 

 ي مواصفات ومقاسات وشروط ال ماعة، وال   أننا د ندري  ل كان الصال

المترجم عل  علم بهاذ  الما امرة الخطيارة، أم أن الرجال باريء، وساواء كاان 

فمنه د يكفر له ما صنع، فما صانع كياد م ارة، ود الرجل بري ا أو متورطا، 

 يفل  كيد الم رة حيث أت .

ود يعنااااي  ااااذا أن الصااااال ي  ااااو أول ماااان عاااارة العااااالم العربااااي 

ن قاادم النورسااي جلاا  ذينااك بشخصااية النورسااي، ولكنااه  ااو أول ماا واإلسااالمي

العالمين مشو ا، حيث افترى عليه كثيرا، ونسب جليه ما لم يقله، وبدل كالماه، 

وحاارة كلمااه، و ياار نصوصااه، فكااان اعتماااد ال اااحثين ماان العااالمين العربااي 

واإلساااالمي علااا   اااذ  الترجماااة  الم رفاااة، ومثاااال ذلاااك كتااااب )ال ركاااات 

اإلساااالمية فاااي تركياااا(
14

نورساااي والتعامااال الااادعوي ماااع ، وكتااااب )اإلماااام ال

القوميات(
15

فاي ثناياا  اوسنشاير جليها الم لفاات،وو ير ا من الكتاب والرساائل 

  ذ  الرسالة.

وي اادو أن الاادكتور م مااد سااعيد رمضااان ال ااوطي  ااو أول ماان عاارة 

العااالم اإلسااالمي والعربااي بالنورسااي، حيااث يقااول:" وأعتقااد أن هللا عااز وجاال 

يعارة العاالم العرباي بالداعياة الع قاري  تفضل علي، فسخرني ألكون أول من

الك ير سعيد النورسي"
16
جد أن ال وطي في كتاب آيار لاه بادأ يشاك فيماا قالاه  .

آنفا حول النورسي، حيث قال:" لسات أدري  ال سا قني جلا  الكتاباة عان حيااة 

بديع الزمان في م يطنا العربي أحد أم د؟"
17
. 

ناب روحانياة، مواقاف ولقد ت د  ال اوطي عان النورساي متنااود جوا 

جري ااة عرفاات عنااه فااي مناساا ات عدياادة، ركااز ال ااوطي علاا  ذلااك فقاا ، ولاام 

يتطر  جلا  ال واناب األيارى التاي ن ان بصادد ال اديث عنهاا، ثام أمار آيار، 

و ااو أن ترجمااة ال ااوطي تختلااف عاان ترجمااة الصااال ي، ولكاان ي اادو لااي أن 

ي  علاا  النسااخة الاارجلين كليهمااا اعتماادا علاا  الترجمااة التركيااة الم رفااة، ولاا

، لذا فمن المتهم الرئي  عل  ما ي دو في  اذ  القضاية  ام أول اك الاذين األصلية

ترجمااوا رسااائل النااور ماان اللكااة التركيااة العثمانيااة ب ااروة عربيااة جلاا  اللكااة 

التركياااة ال ديثاااة ب اااروة دتينياااة، ولكااان ماااع ذلاااك د عاااذر للمتااارجم أمثاااال 

ريفااات الخطياارة، لكونااه جعاال الصااال ي حيااث جنااه يت ماال مساا ولية  ااذ  الت 

 الترجمة شكله الشا ل.

                                                 
14
 ألفه أحمد نوري النعيمي. 
15
 للدكتور ليث سعود جاسم. 
16
 .058( ص 0004م مد سعيد رمضان ال وطي: شخصيات استوقفتني )دمش ، دار الفكر،  
17
مااان النقاااد فاااي العلاااوم وادجتمااااع م ماااد ساااعيد رمضاااان ال اااوطي: مااان الفكااار والقلب)فصاااول  

 .087م( ص 0008  ،0408، 0واآلداب( )دمش ، مكت ة الفارابي،ط
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و و من الكتاب األوائل الذين  – وطي قد أشار بصري  الع ارة الثم جن 

باأن النورساي ولاد مان أباوين كارديين، علماا أن األتاراك  -كت وا عن النورساي

 آنذاك كانت ت رة  كعالم تركي كما مر سابقا.

حااول أول ماان عاارة العااالم  وي اادو أن المنافسااة شااديدة بااين ال اااحثين

بالنورسااي، فيقااول الاادكتور علااي القاار  دا ااي:" ونشاارت لااه رسااالة  العربااي

، وكان ذلاك أول ترجماة ل ياتاه 0080)اإلنسان واإليمان( مع ت قيقها في عام 

الم اركااة باللكااة العربيااة فااي مصاار، وماان ياللهااا جلاا  العااالم العربااي، وأول 

يمان( حيث تلقفاه القاراء وال ااحثون فاي تعريف برسالته العظيمة )اإلنسان واإل

و ير ا، حتا  جناه لام تماأ فتارة وجيازة حتا  اتصال باي بعاأ طل اة  مصر

العلااام فاااي مختلاااف م اااادت المعرفاااة والااادعوة والعلاااوم اإلساااالمية لتسااا يل 

أطروحاتهم)ماجسااتير ودكتااورا ( فااي فكاار اإلمااام النورسااي وجهااود  الدعويااة 

وفلسفته"
18
. 

ول ماان عاارة نفسااه بالعااالم العربااي ماان يااالل وال قيقااة أن النورسااي أ

رسائله التي كت ها  او باللكاة العربياة، و اي معروفاة، أماا ال اديث عان حياتاه 

، لكونااه مهتمااا وساايرته فيعااود الفضاال للاادكتور م مااد سااعيد رمضااان ال ااوطي

بترا  كردستان تركيا، فهو من أبنائهاا، ولقاد تارجم قصاة)مم وةيان( الكردياة 

 كذلك للنورسي. جل  العربية، وترجم

و ذا الت ريف الذي طاال رساائل الناور وياصاة فاي المساائل المتعلقاة 

بااالكرد وكردسااتان دفعاات ال اااحثين الكاارد ماان القااوميين للطعاان فااي النورسااي 

ود رياب أنهام أيضاا اعتمادوا علا  نساخة الصاال ي، ولاو والرد علياه بعناف، 

يتلف موقاف صااحب اعتمدوا عل  النسخ األصلية لربما ايتلف موقفهم، كما ا

  ذ  السطور.

أول مان تارجم رساائل النورساي أما فيما يخاا كردساتان العارا ، فمياال أن 

 و األستاذ فارو  رسول ي ي   من كردساتان  -الله ة السورانية –جل  اللكة الكردية 

منااذ يمسااة عشاار عامااا و ااو يهااتم بالنورسااي العاارا  مدينااة السااليمانية، وقااد ذكاار أنااه 

وي ترجمتها كلها جلا  اللكاة الكردياة، وينشار ا فاي م لادات  اخام ورسائله، و و ين

أسوة بالنسخ التركية والعربية
19

، ولقد ترجم للنورسي رسائل عديدة، ود ريب أن  ذا 

العمل ن يال، يتطلاب جهاودا عظيماة، ولكان المشاكل أناه سايعول علا  ترجماة األساتاذ 

، لاذا أرجاو مناه أن يساتعين جحسان قاسم الصال ي، و ذا سيوقعنا في جشكاليات عديادة

بالنسخ األصلية لرسائل النورسي التي لم تصلها أيادي الت ريف والت ديل، وذلك حتا  

تكتمل الصورة ال قيقية لرسائل النور، فمن م رد التعويل علا  نساخة الصاال ي دون 

صلية ستقلل من قيمة ترجمته لرسائل النور، بال ساتكون كارثاة الرجوع جل  النسخ األ

                                                 
18
الم تمر العالمي الثامن حول النورسي،  ب ث الادكور علاي القار  دا اي بعناوان مضامون اسام  

 . 070هللا )العدل( ومكزا  لدى اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي ص
19
 فارو  رسول ي ي . النورسي: ترجمها جل  اللكة الكردية:كليات رسائل النور: سعيد  

 



 08 

ي اد  رد فعال عنياف مان ق ال المثقفاين الكارد  لكرد وكردساتان، بال أيشا  أنب   ا

الااذين ي ملااون  مااوم أمااتهم ووطاانهم، ألن بعااأ رسااائل النااور الم رفااة طعاان ونقااد 

لألمة الكردية، وثناء وتم يد وت  يل لألمة التركية، واألمثلة مان  اذا الطاراة كثيارة، 

 .  سلفاأو  نا ا 

 تعريف وصفي لرسائل النور
 من مائة وثالين رسالة، و ي كالتالي:أكثر تكون رسائل النور ت

 .)الكلمات )و ي ثال  وثالثون رسالة 

 .)المكتوبات )ثال  وثالثون رسالة 

 .)اللمعات )ثالثون رسالة 

 .)الشعاعات )يم  عشرة رسالة 

 .جشارات اإلع اة في مظان اإلي اة 

 ( ثال المثنوي العربي النوري .)عشرة رسالة 

 (  مل اا  بااارد، مل اا  قسااطموني، مل اا  المالحاا

 (.األول والثاني أميرداغ

  صاااايقل اإلسااااالم )م اكمااااات عقليااااة فااااي التفسااااير

وال ال ة والعقيدة، قزل اي اة، تعليقات عل  بر اان 

الكلن ااااااوي، السااااااان ات، المناااااااارات، الم كمااااااة 

العسااااكرية العرفيااااة، الخط ااااة الشااااامية، الخطااااوات 

الست(
20
. 

 

 سعيد النورسي في سطور
في قرياة )ناورس( قضااء ) يازان( م افظاة )بادلي ( كردساتان  النورسي ولد

العلوم الدينية عل  يد علماء الكرد، حيث ن ام ووصال جلا    (، تلق0876تركيا، عام )

درجة رفيعة في المستوى العلمي، مكنه مان ال لاوس للتادري ، ولقاد رويات حكاياات 

د  يلقه، و ي باال ريابوأقاصيا كثيرة حول النورسي حول تقوا  وعلمه وورعه و

تخلو من م الكات وةيادات يرفضها العقل الساليم والمنطا  العلماي، و اذ  عاادة ساي ة 

نالحظها في أكثر التراجم لعلماءنا األعالم، كال ماا فاي األمار أن النورساي كاان ب ا  

عالما وفيلسوفا متمكنا، ومفكرا من الطراة الممتاة، وصل درجاة ادجتهااد، ورساائله 

مان سا ن وم اكماات وتساميم  عل  ذلك، وقد مرت حياته بأطوار مت ايناة، يير شا د

ومضااايقات وج انااات، وتعااذيب نفاا ، فمااا رأى الرجاال فااي حياتااه راحااة حتاا  وافتااه 

                                                 
20
وقااد ترجماات  ااذ  الرسااائل جلاا  اللكااة العربيااة واإلن ليزيااة واأللمانيااة والفرنسااية والروسااية  

أكثار واألردية والفارسية والرومانية واإليطالية وال وسنية، و م مصرون عل  ترجمتها جل  لكات 

 عديدة في العالم.



 00 

والكرياب أناه لام يار الراحاة حتا  فاي  (،0060المنية فاي مديناة أورفاا الكردياة عاام )

مكانه ق ر ، فقد تم نقل جثمانه جل  مكان م هول، د أحد يعرة
21
. 

جن كثرة ال  و  والدراسات والندوات والم تمرات حول النورسي يادفعنا جلا  

في حين أن ثمة أعالما التسا ل،  ل يست   النورسي حقا كل  ذا اد تمام والتركيز؟ 

فااي مسااتوا  لاام ي ظااوا بهااذا القاادر ماان اد تمااام، ولاام ينااالوا  ااذا  ينريااومفكاارين كث

كااالطود الشااامخ علمااا وجهااادا وثقافااة  نورسااي، فالالتركيااز، و ااذا د ياانقا ماان قاادر 

وساايلة فعالااة لألتااراك لكااي يظهااروا للعااالم ه ونضاااد ومعرفااة وفكاارا، ولكاان ي اادو أناا

اإلسالمي والعرباي قاوة وعظماة األماة التركياة التاي أن  ات رجاال كالنورساي، ولهاذا 

لك ياار قاادمو  كرجاال تركااي، وجااردو  ماان قوميتااه الكرديااة، وجد فمااا  ااذا اد تمااام ا

بالنورسي، ولقد تطرة القوم جل  درجة أن أقنعاوا المشااركين فاي ما تمراتهم الدولياة 

أن تركيا لألتاراك فقا ، فلاي  ثماة حاديث عان الشاعب الكاردي، أو األقلياات األيارى 

أمثال العرب، لذا يأتي المشاركون جل  بلد األتراك، لكي يقدم ب ثا حول عاالم األتاراك 

لنورسااي، علمااا أن  ااذا ال لااد يتكااون ماان قااوميتين رئيسااتين وتركيااا، أد و ااو سااعيد ا

)التركية والكردية(، و ذ  حقيقة تاريخية، ولهذا لو تت عناا جمياع ما تمراتهم ونادواتهم 

ودراساااتهم وأب اااثهم ورسااائلهم حااول النورسااي لاان ن ااد حااديثا عاان الشااعب الكااردي 

ر النورساي ال اديث عان أمتاه ال تة، ولو ألفينا  لكان سل ا، أو نقادا، أو طعناا، ولقاد أكثا

الكردية، لكن حديثه حرة عن موا عه، و ذ  حقيقة وا  ة، وقاد أث تناا صاد   اذ  

 الدعوى سلفا.

ولقد قمت بمتابعة جميع الما تمرات الدولياة والم لياة حاول النورساي، وكاذلك 

الناادوات داياال تركيااا ويارجهااا، وقماات أيضااا ب مااع الرسااائل ال امعيااة والمقااادت 

فما وجدت رساالة واحادة ود  حول النورسي،والكتب التي ألفت الدراسات وال  و  و

كتابا واحدا ود مقاد من جميع ما ذكرته يتناول مسالة أو قضية ولو بكلماات يسايرات 

األمة الكردية وكردستان، وكنت جذا وجدت رسالة لها صلة بالكرد وكردساتان تلقفتهاا 

جاد جد السام الزعااة، حياث الثنااء أ ملابشكف وشو  ودقة، ولكان فاي نهاياة المطااة 

ال سن عل  األمة التركية، والذم السيء للكرد وكردستان، وس ب ذلك أن مان تنااولوا 

تلك المسألة اعتمادوا علا  رساائل الناور الم رفاة، وألن مان توجيهاات  اذ  ال ماعاة 

، فقا  ادعتماد عل  رسائل النور ،عند توجيه بطاقات الدعوة جل  ال احثين المشاركين

ود يق ل أي ب ث يار   ذا النطاا ، ألاي   اذا دلايال كافياا ألن د يثا  اإلنساان بهاذ  

 الترجمة؟.
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السطور، و ي بال رياب كافياة، وذلاك لكثارة الكتاب والرساائل التاي تناولات حياتاه اكتفيت بهذ   

يذ مثال الم لد التاسع مان رساائل الناور إلحساان قاسام الصاال ي بعناوان  ،بصورة مفصلة ودقيقة

)سيرة ذاتية( وكتاب ابنه أسيد جحسان قاسم: ذكريات عن سعيد النورسي، وكتاب األساتاذ أروياان 

النورسي رجل القادر فاي حيااة أماة، وكاذلك رساالة األساتاذ ن ام الادين شاا ين:  م مد علي : سعيد

ةاد ساامو: سااعيد النورسااي حركتااه آلورسااالة الاادكتورا   ،ن هااا الخفيااةاساايرة بااديع الزمااان ماان جو

( و ير اا مان 0008، 0( )دمشا ، دار الزماان، ط0060-0876ومشروع اإلصالحي في تركياا)

 يدة الكثيرة. الكتب والرسائل والمصنفات العد



 00 

ت ورسااائل وناادوات اوسااأتناول اآلن مااا جمعتااه ماان ب ااو  ودراسااات وم لفاا

، وذلااك حتاا  د يتصااور أحااد أن ال احااث لاام يطلااع عليهااا، وماا تمرات حااول النورسااي

 عل  بينة من األمر.ولكي يطم ن القاريء الكريم،و يكون 

لام أحصال علا  ب او  الما تمرين األول والثااني حاول النورساي لسوء ال ف 

ب ااو   عاارفور لاام تالناالرسااائل  األلكترونااي الرساامي موقااعالحتاا  وفااي أسااطن ول، 

ذينااك الماا تمرين، ود أرا ااا مهمااة وذات شااأن، لكونهااا ب وثااا قاادمت فااي مرحلااة جااد 

عن الكارد وكردساتان،  جي ابي وقع منها حديثعويصة في حياة النظام التركي، فال يت

  ولو وجد ذلك لكان بكل تأكيد م رفا ومشو ا ومزيفا.

ولقااد وجاادت علاا  الموقااع ب وثااا حااول النورسااي باللكااة التركيااة ترجماات جلاا  

فلعلها  ي ب او  الما تمر الثااني، حياث  العربية من ق ل األستاذ أوريان م مد علي،

د النورسااي فااي ماا تمر عااالمي حااول ت ديااد الفكاار لاام يكتااب جد )بااديع الزمااان سااعي
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 و  ة :د.أ -النورسي  سعيد الزمان الكريم وبديع القرآن عالمية .30

 الزحيلي.

 شاكران -الزماان  باديع رفكا فاي وتطاور  الكون موقعاه كتاب .40

 واحدة.

 الزماان باديع ر ياة فا  ؟ العصار  اذا فا  القارآن يعمال كياف .40

 بيوم . م مد المعط  ع د.د.ا -النورس  
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 .د -الناور  رساائل القارآن فاي علا  الم نياة اإليماان م سساة .40

 الخطيب. الرحمن ع د ع دهللا

مظاااا ر الت دياااد فاااي بياااان جع ااااة القااارآن عناااد باااديع الزماااان  .43

 أ.د.أحمد أبو ةيد. -ي  النورس

د.جباارا يم  –مفهااوم ال ي ااة عنااد بااديع الزمااان سااعيد النورسااي  .44

 أوةدمير.

د.قطاب مصاطف   -ر الناوريومصادر القرآن الكريم من المنظا .45

 سانو.

 ةيااد.د -النورساي  ساعيد الزماان باديع فكر القرآن في مقاصد .46

 الد امين. م مد يليل

 .د. -الناور  رساائل علا  م ناي العلام ت ليال فاي التأويال مكانة .47

 .مرم يامينة

 ليمان. اوليفر .د.أ -الت ديد  موكب في النورسي سعيد مكانة .48

أ.د.موسااا    -مااانه  اإلماااام النورساااي فاااي القصاااا القرآناااي  .40

 ال سي .

 اإلماام والت ضارعند ادساتخالة عملياة في العلم نظرية موقع .50

 بر و . العزيز ع د .د-النورسي  سعيد الزمان بديع

 قلي . صاد  .د.أ -ال ي ة  جل  النور لرسائ نظرة .50

 امتيااة .د -هللا  بوجاود يمااناإل النورساي حاول ساعيد نظارة .50

 يوسف.

 –نظرية التكرار في القرآن الكريم عناد باديع الزماان النورساي  .53

 د.أحمد م مد مفل  القضاة.

 –نظريااة المعرفااة فااي القاارآن الكااريم ماان يااالل رسااائل النااور  .54

 أ.د.م سن ع د ال ميد.

اجاااة فكريااة بااين ح ااة اإلسااالم اإلمااام الكزالااي وبااين يااادم من .55

 أ.د.عرفان ع د ال ميد فتاي. –القرآن الشيخ النورسي 

 

( فااااي 0000الماااا تمر العااااالمي الخااااام  حااااول سااااعيد النورسااااي لعااااام )

 أسطن ول.

 –اإلنسااان فااي التااوراة واإلن ياال دراسااة ماان منظااور ناااوري  .0

 أ.د.ع د العزيز شه ر.

ر رساائل الناور للداعياة ساعيد والكريم بمنظااإلنسان في القرآن  .0

 أ.د.و  ة الزحيلي. –النورسي 

-اإلنساااان فاااي فكااار اإلماااام النورساااي وجاااودا ومهماااة و اياااة   .3

 أ.د.فارو  حمادة.

اإلنسااان كعااالم صااكير فااي رسااائل النااور ل ااديع الزمااان سااعيد  .4

 د.جور   ريكوري. –النورسي 
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بااديع الزمااان  نسااان ومفهااوم اإلنتساااب اإليماااني عنااد األسااتاذاإل .5

 د.فريد األنصاري. –سعيد النورسي 

ر رساائل والتواةن بين العقل والقلب في القرآن الكريم من منظا .6

 م مد ر وان يليل م ددوي. –النور 

الخط ة الشامية لسعيد النورسي وصافة ط ياة روحياة ألماراف  .7

 أ.د.توماس ميشيل. –العصر 

أ.د.ع اد  –ة الر ية النورسية لا عأ القضاايا ال ضاارية الشاائك .8

 ال ليم عوي .

ر رسااائل والرجاال والماارأة كمنسااانين فااي القاارآن الكااريم بمنظاا .0

 جيمان علي د ا. –النور 

 –ر رسااائل النااور والشاافقة والرحمااة فااي القاارآن الكااريم بمنظاا .00

 د.ع د القادر م مد أحمد.

أ.د.يوساف  –الن وة عند النورسي والكزالاي وولاي هللا الاد لوي  .00

 دادو.

 أ.د.عشراتي سليمان. –ر يته اإلنسانية النورسي وجذور  .00

أنماااوذ  اإلنساااان المرتكاااز علااا  التوحياااد فاااي  اااوء القااارآن  .03

 د.موس  ال سي . –ر رسائل النور وبمنظ

أ.د.جاين  – رب األمثال والم اة في كتاباات ساعيد النورساي  .04

 سمث.

فصل المقال فيما بين فلسفة ال شر وحكمة القرآن مان اإلنفصاال  .05

 أ.د.طه ع د الرحمن. –مان عند ال كيم بديع الز

د.جمااال  –ر رسااائل النااور وفلساافة األيااال  فااي القاارآن بمنظاا .06

 أحمد سعيد المرةوقي.

ما ية اإلنسان وصلتها ب ريته ووايفتاه ادجتماعياة مان ياالل  .07

 أ.د.عمار جيدل. -رسائل النور

ع اد  –م احث الن وة وعالقتها باإلنسان من يالل رسائل النور  .08

 الو اب بويلخال.

وم المعرفااة ماان يااالل رسااائل النااور ل ااديع الزمااان سااعيد مفهاا .00

 مصطف  فو يل.   -النورسي

 

م( فاااي 0000المااا تمر العاااالمي الساااادس حاااول ساااعيد النورساااي لعاااام )

 أسطن ول.

 .رعاشو حسين  -قرآنية  كأيال  النورس  أيال  .0

سعيد النورسي وت ديد دراساات العقيادة اإلساالمية، دراساة فاي  .0

 ال لي. أحمد م مد د.أحمدأ. - وء رسائل النور

أ.د.م ا ااد مصااطفة  –اإليااال  اإلسااالمية فااي رسااائل النااور  .3

 به ت.



 07 

ع ااد الو اااب  –موقااف بااديع الزمااان النورسااي ماان علاام الكااالم  .4

 بويلخال.

ن و منظور جديد لتدعيم اإليال  في الفكر اإلسالمي المعاصر  .5

 أ.د.ع د الم يد العمراني. –في ال العولمة 

ة ال ا اارة ماان المنظااور النااوري دراسااة فااي مرتكاازات المدنياا .6

 ت ليلية أ.د.قطب مصطف  سانو.

 المنظومة األيالقية عند النورسي أ.د.أبو بكر العزاوي. .7

 العولمة والقيم من يالل رسائل النور د.أحمد الم مودي. .8

مفهوم العدالة ادجتماعية في رساائل الناور ودور  فاي مواجهاة  .0

 العولمة د.أسامة ع د الم يد العاني.

األيال  وركائز ا عند الشيخ بديع الزمان النورساي د.ال ساين  .00

 أيت سعيد.

مركزياااااة األياااااال  فاااااي مااااانه  اإلصاااااالي عناااااد النورساااااي  .00

 تا  الدين.  د.المصطف

أيالقيات العولمة وس يل مواجهتها في فكار باديع الزماان ساعيد  .00

 النورسي د.ةياد يليل الد امين.

لكاالم د.عاادل نظرة سعيد النورسي جلا  عصار النهضاة وعلام ا .03

 م مود بدر.

مفهوم العولمة والرد عليها في  وء الفلسفة األيالقياة لرساائل  .04

 النور د.ع د العزيز بر و .

العولمة وأمراف األمم دراسات في فكر بديع الزمان النورساي  .05

 د.عمار جيدل.

الكونية األيالقية باين علاوم القارآن وعلاوم اإلنساان دراساة فاي  .06

 اذ بديع الزمان سعيد النورسي د. فريد األنصاري.نظرية األيال  عند األست

موقاااف باااديع الزماااان ساااعيد النورساااي مااان ال ضاااارة الكربياااة  .07

 د.م مد بنتهيلة.

 الكليات الخلقية في رسائل النور د.م مد يروبات. .08

 بديع الزمان والمناعة من آثار العولمة د.م مد ع د الن ي. .00

النااور أيااال  العولمااة فااي نظاار اإلسااالم ماان منظااور رسااائل  .00

 للنورسي د.موس  ال سي .

 ( في أسطن ول.0004الم تمر العالمي السابع حول سعيد النورسي لعام )

 د.م مد ةرمان. –النورسي والموقف من ال ضارة الكربية  .0

دور رسااائل النااور فااي بناااء ال ااوار بااين ال ضااارات ونشاار الم  ااة  .0

 أ.د.جبرا يم القادري بوتشيش. –والسالم بين الشعوب 

 –ن والعالقاااات اإلنساااانية فاااي  اااوء كلياااات رساااائل الناااور المسااالمو .3

 أ.د.أحمد ع د الرحيم الساي .
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مسااا مة القاايم الدينيااة فااي التفااا م وجصااالي العااالم الممااز  فااي  ااوء  .4

 أ.د.أة ر أرشد. –رسائل النور لإلمام سعيد النورسي 

أ.د.جااااور   –ال ااااوار اإلسااااالمي المسااااي ي فااااي منظاااار النورسااااي  .5

  ريكوري.

 –ساااالمي والكااارب وال اجاااة جلااا  ال اااوار والفهااام المت اااادل العاااالم اإل .6

 أ.د.عابد توفي  الهاشمي.

.د. -مسا مة القيم الدينية في التفا م ودور ا في جصالي العالم المماز   .7

 ع د ال ليم عوي .

 أ.د. عماد الدين يليل. –حول اإلنسان في المنظور النورسي  .8

 .عمار جيدل.أ.د –الوايفة ادجتماعية لمقاصد رسائل النور  .0

 –قاااراءة ت ليلياااة فاااي النظااارة النورياااة جلااا  المساااألة الكربياااة  .00

 أ.د.قطب مصطف  سانو.

أ.د.  –أ مية روحانية النورسي المت صرة في عالم مادي متاأةم  .00

 مصطف  بن مزة.

أ.د. ميمااون  –فلساافة األماان واألمااان عنااد اإلمااام بااديع الزمااان  .00

 باريش.

 د.م مد ع د الن ي. –بديع الزمان والعنف أو الفكر الوقائي  .03

نكفااء دفااع جشاعاع تواصال د جحقو  اإلنسان في رسائل النور  .04

 جيمان علي د ا. –

د.جبارا يم  –فعالية الادين فاي عصار العولماة وعاالم المتكيارات  .05

 شوقار.

 –ما ية ال ياة ومكزا ا كما بينها اإلمام بديع الزماان النورساي  .06

 د.أحمد داود ش روري.

سالمي مع الكرب في  وء رسائل الناور أس  عالقة العالم اإل .07

 د.آةاد سعيد سمو. –

فكاار بااديع الزمااان النورسااي فااي العدالااة فااي اإلسااالم فااي  ااوء  .08

 د.جسماعيل ع د الرحيم شل ي. –رسائل النور 

 –السالم والعدالة ادجتماعية في اإلسالم من منظاور النورساي  .00

 د.ع د السالم أقلمون.

عاصار مان ياالل فكار اإلماام دور األيال  في تكيير الواقاع الم .00

 د.ع د العظيم أحمد ع د العظيم. –النورسي 

د.ع اد  – اية ال يااة واإلنساان مان ياالل رساائل باديع الزماان  .00

 الكريم عكيوي.

العدالااة ادجتماعيااة فااي اإلسااالم ماان فكاار بااديع الزمااان سااعيد  .00

 د.عالء الدين ةعتري. –النورسي 

رسااائل النااور تااأمالت فااي بعااأ أدوات التزكيااة الروحيااة فااي  .03

 د.م مد جكيب. –قراءة في يصوصيات المنه  التربوي 



 00 

د.م مااد  –تكاماال األيااال  عنااد بااديع الزمااان سااعيد النورسااي  .04

 يروبات.

د.م مد ع اد  –تأثير األيال  والدين والعلم في الفرد والم تمع  .05

 الواحد الش اع.

ال وار اإلسالمي الكرباي لقااء المتصاارعين أم لقااء المتكااملين  .06

  مود أبو الهدى ال سيني.د.م –

 جدري  منكا. –السالم والعدالة ادجتماعية في اإلسالم  .07

د.ع اااد هللا  –الكاياااة مااان ال يااااة كماااا أو ااا تها رساااائل الناااور  .08

 الخطيب.

د.سااعاد  –الماارأة اإلصااالحية فااي فكاار الشاايخ سااعيد النورسااي  .00

 الناصر أم سلم .

  ان.أحمد شع –ر رسائل النور والعنف أس ابه وعالجه من منظ .30

 أديب جبرا يم الدباغ. –ال عد الكوني في أيالقيات رسائل النور  .30

ال وار ال ضاري في فكر األستاذ بديع الزمان ساعيد النورساي  .30

 سمير بودينار. –

ع ااد  –مقااام اإليااالص فااي النظاارات القرآنيااة لسااعيد النورسااي  .33

 العزيز أنميرات.

ف  مصااط –تااأثير األيااال  والاادين والعلاام فااي الفاارد والم تمااع  .34

 مصطف  دسوقي كس ه.

ساامية ع ااد ال لاايم  –العااالم اإلسااالمي والكاارب حااوار مت ااادل  .35

 عوي .

 

 ( في أسطن ول.0007الم تمر العالمي الثامن حول سعيد النورسي لعام )

 د.م مد أحمد كامل. –العدالة جو ر ال ضارة  .0

 أ.د.ع د الواحد ذنون. –العدالة اإللهية في تشريع اإلر   .0

 أديب جبرا يم الدباغ. –كر وال ياة التعادلية في الف .3

 –النورسااااي والعدالااااة: آراء ادعتااااادال.. ومسااااائل ادسااااات داد  .4

 د.م مد ع د الن ي.

أ.د.عاباد  –الظلم والعادل وأثر ماا فاي واقاع الم تماع ومساتق له  .5

 توفي  الهاشمي.

أ.د.م مااد باان  –العدالااة وعالقتهااا ب قااو  اإلنسااان فااي اإلسااالم  .6

 علي الهرفي.

 أ.د.م مد الروكي. –لة بالع ادة في رسائل النور عالقة العدا .7

 أ.د.بنعسي  بيوةان. –أسرار العالقة بين العدالة والع ادة   .8

 د.جمال السعدي. –من آثار وعالقة العدالة بالع ادة  .0

أ.د.علي م ي الدين  –مضمون اسم هللا )العدل( ومكزا   .00

 القر  دا ي.
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 أشااارة ع اااد هللا –مضااامون اسااام هللا )العااادل( ومكااازا   .00

 برعي.

 د.ع د الهادي دحاني. –صورة العدل في رسائل النور  .00

د.مصااااطف   –العدالااااة وأبعاد ااااا الدنيويااااة واأليرويااااة  .03

 الو يفي.

 د.ع د هللا م من. –اإلقرار بالتوحيد والن وة واآليرة  .04

أ.د. جبارا يم القاادري  –نظرية العدالة في رساائل الناور  .05

 بوتشيش.

 د جياة نياةي.د.م م –العدالة والسياسة وال كم  .06

د.م مااد حمااد  –العدالااة وجبعاد ااا الدنيويااة واأليرويااة  .07

 كنان ميكا.

أ.د.عمااار  –العدالااة فااي رسااائل النااور: المنزلااة واألثاار  .08

 جيدل.

ن ياااب ع اااد هللا  –ددلاااة المصاااطل ات عناااد النورساااي  .00

 السودي.

 د.األيضر الشريف. –العدل اإللهي والعقالنية  .00

أ.د.الربعاي بان  –رساي العدل اإللهي بين المعتزلاة والنو .00

 سالمة.

 –العدالااة بااين الشااريعة اإلسااالمية والقااانون الو ااعي  .00

 أ.د.م مد م مد أبو ليل .

د.جدريا   –قراءة في الت ربة الذوقياة لل كايم النورساي  .03

 مق ول.

يديماة  –ت ليل العدالة فاي اإلساالم وال ضاارة الكربياة  .04

 الن راوي.

 الناصر.د.سعاد  –قيمة العدل في ادنض اط السلوكي  .05

 د.م ماد رفيع. –جدلية الرب  بين السلب واإلي اب  .06

 د.م مد جكيب. -مقومات العدل العملي .07

د.مفاري بان ساليمان  –العدالة وصلتها باألصول العقدية  .08

 القوسي.

أ.د.عمااد الادين  –عدالة المشروع ال ضاري اإلساالمي  .00

 يليل.

 أ.د.ةيااد –قيمة العدالة وتط يقاتها بين اإلسالم والعولمة  .30

 يليل الد امين.

 د.جالل جاللي ةاد . –ر ية جديدة للعدل  .30

 أ.د.ةينب عفيفي. –مفهوم العدالة عند النورسي  .30

د.م مااود أبااو  –العدالااة فااي اإلسااالم ونتائ هااا اإلنسااانية  .33

 الهدى ال سيني.
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أ.د.م ماد  –النظرة الشمولية جلا  العدالاة عناد النورساي  .34

 يليل جي ك.

.أحماااد ع اااد الااارحيم د –مكاناااة العدالاااة عناااد النورساااي  .35

 الساي .

 د.فردوس أبو المعاطي. –العدالة والتصوة  .36

 د.م مد الصمدي. –ت ديد التصوة عند النورسي  .37

د.ع ااد ال اااري باان  –اساام هللا )العاادل( مفهومااه ومكاازا   .38

 ع د ال ميد.

 –أثر رسائل النور في نشر العدالة الفردية وادجتماعية  .30

 د.ع د هللا الخطيب.

د.ن م الدين قادر كاريم  –بفهم الدين  قيمة العدل وصلتها .40

 الزنكي.

 د.م مد وجيه ةين العابدين. -تأسيسات النورسي .40

د.ع اااد الم ياااد  –نظااارات فاااي روي العدالاااة فاااي ال ي اااة  .40

 طري ا .

 يالة الكال ي. –العدالة وعلم ال ي ة عند النورسي  .43

أ.د.ع اد  –مكانة العدالة وأ ميتها في العالقات اإلنساانية  .44

 ال ليم عوي .

ماا ر بان م ماد  –العدالة وأبعاد ا الدنيوياة واأليروياة  .45

 الهندي.

 مصطف  الزعري. –العدالة والعولمة  .46

 –وجااااو  تط ياااا  العدالااااة فااااي العالقااااات ادجتماعيااااة  .47

 حمداوي يوسف.

 –ت ليااات العدالااة اإللهيااة وأثر ااا فااي الساالوك اإلنساااني  .48

 ديوالي حاجي جاسم شلي.

 

 .( في أسطن ول0000) لعامالنورسي الم تمر العالمي التاسع حول سعيد 

نقد سعيد النورسي لل ضارة المعاصرة والال وت ادجتمااعي:  (0

 أ.د. السيد فريد العطاس.

العالقة بين العلم واإليمان كماا يرا اا النورساي: د. ن ياب علاي  (0

  السودي.ع د هللا

يماااان، السااا يل جي ااااد ال لاااول لألسااا لة ومالقااااة العلاااوم فاااي اإل  (3

 أ.د. بالل كوش بنار. المنور للنورسي:

السير العلمي عند النورسي: المعن  ال رفاي والمعنا  اإلسامي   (4

 والنية والنظر: أ.د. شنر ديلك.

العالقة بين العلم واإليمان والمسا مة في جعطاء معن  للوجاود:  (5

 يالد م  وب.
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مسااا مة سااعيد النورسااي فااي التكاماال المعرفااي فااي النظريااة   (6

 وتط يقها: د. م مد يوسف.

ومات عن وجود هللا مان منظاور ساعيد النورساي: أ.د. علاي معل (7

 بقال.

يمااان فااي العصاار ال ااديث، العقاال والعلاام ج ااافات "كااارل اإل  (8

 ر نير" وسعيد النورسي: أ. د. ليو ليفي ور.

أثااار القااارآن فاااي العماااران: أ مياااة تقوياااة اإليماااان لفهااام العلاااوم  (0

 الصرفة: أ.د. حسني يالد.

 والمعرفة: أ.د. يون  شانكال. مقاربة معرفية في رسائل النور (00

 أ داة العلم وعالقاته بالقرآن: أ.د. أحمد أ  كوندوة.  (00

تفساااير ساااعيد النورساااي لساااورة الفات اااة ودور  فاااي ال اااوار   (00

 والمسلمين: د. وليهلموس والكين ورغ. والتفا م المت ادل بين المسي يين

أ اال األديااان: قااراءة ت ليليااة فااي نظاارة اإلمااام  ال ااوار بااين   (03

 ورسي: أ.م. عواد ع اس ع د األمير ال ردان.الن

المسلمون والنصارى واعتماد م عل  ع ز اإلنسان وفقر  في   (04

 الدعوة جل  هللا: أ.د. كريستوة ألساس.

أثاار اإليمااان فااي جيقاااا الرحمااة فااي الاانف  اإلنسااانية: د. عاادنان  (05

 مصطف  يطاط ة.

ي دور اإليمااان فااي تأ ياال الشااعور بالمساا ولية: د. وافااي فااودا  (06

 شريف.

07)  .  دور اإليمان في تطوير الشعور بالمس ولية: د. م مد ع د هللا ه

 السل يات من منظور النورسي وبكار: أ.د. كولن تورنر.  (08

القيم األيالقية في رسائل النور للنورسي:  أ.د. مزاحم عالوي   (00

 الشا ري.

حركااة جحياااء قاايم األيااال  واديمااان عنااد النورسااي: د. حساان   (00

  وركو .

يمااان فااي تأ ياال الشااعور بالمساا ولية وم اساا ة الاانف : دور اإل  (00

 أ.م. حسين حسن كريم.

 ا تمام رسائل النور بالمستق ليات:أ.د. عمار جيدل.  (00

دور الااادعوة فاااي دراساااات التواصااال: مااان منظاااور رساااائل   (03

 النور:أ.د. أندي فيصل بكتي.

اإلصاااالي األيالقاااي والمعناااوي للسااا ناء المسااالمين : ساااعيد   (04

 : د. بنعودة بنسعيد.النورسي أنموذجا

 األيال  الكلية ومستق ل اإلنسانية: د. يدي ة م مد ال يزاني.  (05

النورسااي فااي عااالم متعاادد الثقافااات: ساا يل ال قيقااة ماان أجاال   (06

 التكيير والسالم: أ.د. ميشيل لينا ان.
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أثر اإليماان فاي درء العناف قاراءة فاي رساائل الناور: د. أحماد   (07

 م مد سالم ال ربري.

كذيااة لثقافااة العنااف وحلولهااا ماان منظااور رسااائل العواماال الم  (08

 النور: أشرة ع د الرفيع الدرفيلي.

الع وام ل المكذية لثقافة العنف وعالجها في رسائل الناور: أ.د.   (00

 مفري القوسي.

فلساااااطين وجسااااارائيل المقاوماااااة والعدالاااااة: مساااااا مة ساااااعيد   (30

 النورسي:أ.د. ستيفان نيد.

وال رية: أ.د. نااجي ع اد  التربية عند النورسي بالقرآن والدعوة (30

 ال اس  مصطف   د ود.

رسائل النور االل تاورة فاو  م تماع متعادد الثقافاات: جيماان  (30

 علي د ا.

وجود الشر وتأثير  مان منظاور باديع الزماان ساعيد النورساي:   (33

 طوب  نور يشيل  ارك.

 النورسي وشنيرسون وكينزبورغ: أ.د. نورتون ميزفينسكي.  (34

الشاعور بالرحماة والشافقة مان المنظاور دور اإليمان في جيقاا   (35

 النفسي: أ.دة. منيرة م مد المرعب.

 تفسير النورسي ل مل األمانة: د. ع د الهادي دحاني.  (36

 نس ية األيال  عند بديع الزمان النورسي: ما ر الهندي.  (37

 الفن وال مال في م لفات سعيد النورسي: أ.د.  مت أو .  (38

رية فاي رساائل الناور: أدياب ادستيعابية الفكرياة للكينوناة ال شا  (30

 جبرا يم الدباغ.

سااعيد النورسااي والتقاادم فااي العااالم اإلسااالمي: نااور  دايااة هللا   (40

 ميهارجا.

نقااد التنااوير والعلمنااة ال ااوار بااين بااديع الزمااان وأدورنااو: أ.د.   (40

 بنيامين دوران.

 العلم والعالم في نظر النورسي: أ.د. ثروت أرمكان.  (40

التعامااال ماااع العلااام واإليماااان  رساااائل الناااور تفساااير جدياااد فاااي  (43

 الدنيوية واألبدية: يليل كوبروجو أو لو. واأليال  درب جديد للسعادة

ما ية العلام واساتعماله ألجال ساعادة اإلنساانية: د. ع اد الارحيم   (44

 بوددل.

المشاكل المتعلقة بمنشااء ال ماعاة األوروبياة اآلسايوية ال ديادة   (45

 يميتري فاسيلياة.والترا  الفلسفي لسعيد النورسي: أ.د. د

العالقااة بااين العلاام واإليمااان ومسااتق ل اإلنسااانية: أ.د. جباارا يم   (46

 جوشكون.

 مفارقة اإلنسان والتقدم ر ية مقارنة: أ.د. عماد الدين يليل.  (47
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دور اإليمااان فااي تأ ياال الشااعور بالمساا ولية وتطااوير م اساا ة   (48

 النف : د. ع د الرةا  أحمد افر.

مساااالمين ويصوصااااا سااااعيد معرفااااة الاااانف  عنااااد العلماااااء ال  (40

 النورسي: أ.د. حياتي آيدن.

اإليمااان وت لياتااه فااي جسااعاد اإلنسااان وحاال جشااكادت المدنيااة  (50

 المعاصرة: أ.د. ي ي  الشيخ صال .

سعيد النورسي باعت ار  رجل التكيير اإلجتماعي، تقييم مفهاوم   (50

 اإليمان: د. م مد  ارون.

ة ادتصااال تركيااز رسااائل النااور علاا  اديمااان واعت ااار  نقطاا  (50

 ومنارة النور: د. جبنور أةلي.

الر يااااة النورسااااية للعلاااام اإليماااااني ودور  فااااي بعااااث األمااااة   (53

 اإلسالمية: أ.د. ةينب عفيفي شاكر.

 ل اديمان با  في  ذ  ال ياة حال لثقافاة العناف؟ تاأمالت مان   (54

 رسائل النور: أ.د.طوماس ميشيل.

رسااائل  اديمااان وصااناعة مساا ولية، م اااذير الاارا ن ومعااالم (55

    ي.النور: ع د الرحمن طي

ر ية النورسي لألحدا  التاريخية الواقعة فاي صادر اإلساالم:   (56

 د. طار  أورحيم.

أةمااة العااالم المعاصاار وتصااور ال لااول ماان منظااور رسااائل   (57

 النور: أسامة أبو الع اس ع د ال ليم شهوان.

مساالمو الهنااد ومعضاالة علمنااة الاادين، ال  ااث عاان ال لااول ماان   (58

 ليم النورسي: د. ةبير يداوي.يالل تعا

الفكر اإلسالمي عند سعيد النورساي وصاالحيته للقارن الواحاد   (50

 والعشرين: د. السيد ع د المنعم باشا.

جعااااادة التفكياااار فااااي مشااااروع جسااااالمية المعرفااااة فااااي ماليزيااااا  (60

 المعاصرة: نور شا ريل بن سعد.

مفهااوم التعاااون فااي  ااوء كليااات رسااائل النااور للنورسااي: أ.م.  (60

 لرحمن عمر م مد.ع د ا

المفا يم اإلقتصاادية عناد اإلماام باديع الزماان النورساي مفهاوم   (60

 ال اجة: د. حسن ع د هللا حمد النيل.

سااتهالك فااي  ااوء رسااائل النااور حلااول ال ااد ماان عااادات اإل (63

 للنورسي: د. ي ي   احي الشطناوي.

حلول ال د من عادات اإلستهالك فاي  اوء آراء باديع الزماان   (64

 حمزة كوشاك. سعيد النورسي:

المادياااة واللاااذة والروحانياااة والساااعادة، نتاااائ  دراساااة ميدانياااة   (65

 أن زت عل  قراء رسائل النور: د. فرقان آيدينر.
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المشاكل السياساية وال لاول اإلدارياة الخاصاة بهاا: أ.د. ماروان  (66

 جبرا يم ع د هللا القيسي.

 السياسية وحلولها في رسائل النور: سنور ربيعي. كالتالمش  (67

 ورسي، الخطاب والسرد: أ.د. جبرا يم أبو ربيع.الن  (68

مظاااا ر الفسااااد اإلداري وحلولاااه مااان ياااالل رساااائل الناااور   (60

 للنورسي: أ.م. أحالم م مود علي مطالقة.

تقوية القيم المعنوية واأليالقية في العلوم ال ديثة: أ.د. أسارور   (70

 يوسف.

 ال داثة ال ديل عند بديع الزمان النورسي: د. حميد سمير.  (70

ال داثااة وت ليااات ساالطة المقاادس فااي رسااائل النااور: د. فااارس   (70

 ع د هللا بدر الرحاوي.

المشاااكل التااي نت اات عاان ال داثااة: وال لااول التااي قاادمها سااعيد  (73

 األفكاني: أ.م. م سن نورائي.الدين  النورسي وجمال

 نقد ال داثة في رسائل النور: أ.د. نشأت طوقو.  (74

لاام قااراءة فااي فكاار سااعيد المرتكاازات اإليمانيااة واأليالقيااة للع  (75

 النورسي: د. م مد م مد أمزيان.

نسااان: أ.د. العالقااة بااين العلاا م واأليااال  وأثر ااا فااي بناااء اإل  (76

 م مد الروكي.

اإلتقااان فااي تخلاايا جنسااانية اإلنسااان فااي فكاار بااديع الزمااان   (77

 النورسي: د. م مد جكيب.

ال  الن ظر التكاملي  في رسائل الن ور بين العلام واإليماان واأليا  (78

 ألجل سعادة اإلنسان: د. م مد حمد كنان ميكا.

الت ام اإليمان واأليال  ر ياة باديع الزماان النورساي: د. ع اد   (70

 هللا ال هاد.

قضااية العنصاارية والظلاام اإلجتماااعي النااات  منهااا ماان منظااور   (80

 اإلمام النورسي: د. جالل جاللي ةادة.

نااور العنصاارية والقوميااة الساال ية ماان يااالل كليااات رسااائل ال  (80

 للنورسي: د. عماد ع د هللا الشريفين.

مشاكل العنصرية وحلولها في العصر ال ديث: منظور رسائل   (80

 النور: ألميرا أيميدوفا.

صااااعوبة مشاااااكل للتكلااااب علاااا  فهاااام الميتافيزيقااااا والمفااااا يم  (83

 الروحانية: ةليخة كيسكين.

جشكالية العلم واألياال : فاي النقاد األيالقاي والمعرفاي لل داثاة  (84

 ية: ع د العزيز بطيوي.الكرب

نظرية التس ي  العقلمانية عند بديع الزمان ساعيد النورساي مان   (85

 أ.د. جدري  الخرشاة.  الذرة جل  الم رة:

 المسلمون جيوة: مارتن دوفري .  (86
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العالقااة بااين اإليمااان والرحمااة، مقاربااة فااي رسااائل النااور: أ.م.   (87

 ليل  م مد علي جمعة.

فااي المشااروع األيالقااي عنااد مركزيااة مفهااوم اإلنسااان الكاماال   (88

 النورسي: د. سعيد الكزاوي.

فلساافة األيااال  اإليمانيااة ونقااد أيااال  العقالنيااة ال ديثااة قااراءة   (80

 في رسائل النور: د. ع د الرحمن العضراوي.

 عيوب الطري : م ادا معنوية لمعال ة الدنيا: أ.د. دافيد  وا.  (00

ل تااااواةن الكااااون فااااي العااااالم: اإللهااااام المسااااتمد ماااان رسااااائ  (00

 م مد ةيدين. النور:

حيااااااة ساااااعيد النورساااااي وم لفاتاااااه والعالقاااااة باااااين المعرفاااااة   (00

 أ. د. يوسف روك سانتوس مورالي . واإلعتقاد:

موقف األستاذ باديع الزماان ساعيد النورساي مان الطكياان: أ.د.   (03

 م مد يليل جي يك.

فقه ال ناء والت ديد في المشروع اإليمااني واأليالقاي الناوري:   (04

  نعيادي.أ.د. م مد ال

المساا ولية والمساااءلة: األيااال  اإلجتماعيااة والشخصااية ماان   (05

 سوأندام برن ي.   منظور سعيد النورسي:

الع ز والفقر والشافقة التاي  اي مان أسا  مسالك الخدماة عناد   (06

 اإلمام النورسي: د. جياد فوةي توفي  حمدان.

رسااائل النااور حااال لمشااكلة جزياارة مينااداناو: جيوفاااني ي ياا    (07

 كاباليرو.

أطفااال األماال: جعاااادة تقياايم الخط ااة الشاااامية بعااد عصاار مااان   (08

  جلقائها: د. مظفر جق ال.

 الندوات والم تمرات يار  تركيا

 0007اإلمارات العربية المت دة   .0

      0000 – 0000استراليا   .0

 0006ال وسنة   .3

 0000-0005 -0004 – 0000- 0000ال زائر   .4

 -2004 0000المانيا   .5

-0003-0000-0000-0000 -0000المكاااااااارب   .6

0005-0007-0008 

 0008الني ر   .7

 0000اليمن   .8

 0004-0000-0000-0000اندونيسيا   .0

 0000تشاد   .00

http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=133
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=3
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=132
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=6
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=1
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=101
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=137
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=38
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=12
http://www.nuronline.com/symposium.php?sid=10
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 0008سوريا   .00

 0006ل نان   .00

 0006-0004-0003-0000-0000ماليزيا   .03

 0000-0006-0000-0007مصر   .04

 0007األردن  .05

 0008بريطانيا  .06

 0008 ولندا  .07

 0008وب أفريقيا نج .08

 

 

 رسائل الماجستير والدكتورا 

 .اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي وآرا   في التفسير -0

بيرم ساوةري مان جامعاة اإلماام م ماد بان ساعود بالريااف  :رسالة ماجستير

 .0084سنة 

بديع الزمان سعيد النورسي وأثر  فاي الفكار والادعوة: حسان ع اد الارحمن  -0

 -شع ة القارآن الكاريم وعلوماه  -بكير من كلية الدعوة اإلسالمية قسم الدراسات العليا 

 .0007لي يا سنة  -طرابل  

ع ادهللا شارقية مان  .منه  بديع الزمان سعيد النورسي في اإلصالي الاديني -3

 .8991بيروت سنة  - قسم الفلسفة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -نية ال امعة الل نا

ساعيد م ماد القرناي  : المانه  الترباوي عناد باديع الزماان ساعيد النورساي -4
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تناول مسائل د صلة لها باالكرد وكردساتان، وكاذلك د  األول: صنفال

ثيار صلة لها بالقومية والعنصرية والمشاكل السياسية، ود صلة لها ال تاة بماا ي

 نقلقااا بااين الكاارد والتاارك، و ااذا الصاانف يشاامل جميااع ال اااحثين الكاارد الااذي

وساا ب ذلااك أن الرقابااة علاا  ال اااحثين الكاارد  الماا تمرات،  شاااركوا فااي  ااذ

وجيز عن الكرد وكردستان سايتم رفاأ ال  اث  وشديدة، فم رد أي حديث ول

 د يهماااه الشاااعور القاااومي -وقليااال ماااا  ااام –أ لاااب  ااا دء رفضاااا مطلقاااا، و

والااوطني، فهااو مسااتعد أن ي يااع وطنااه وياادوس قوميتااه، فااي ساا يل عاارف ماان 

الدنيا قليال، وفاي سا يل جر ااء م، و ا دء أ لا هم مان اإلساالميين، تارا  فاي 

القومياة، ويقادم  عنه ل اسدايل كردستان قوميا، وعندما يكادر كردستان يخلع 

لوحاادة القوميااة عالميااا ياا من بمفهااوم األمااة اإلسااالمية، ويلعاان انفسااه جسااالميا 

فااي الماا تمرات  تلااك ال  ااو  التااي و ااعنا ت تهااا ياا ، يااذ مااثال  والوطنيااة.

 :فهي من الصنف األول العالمية بأسطن ول،

الصاانف الثاااني: باااحثون ماان قوميااات مختلفااة تطرقااوا جلاا   ااذ  

لاام يااديلوا فااي تفاصاايل المسااألة، فعناااوين ب ااوثهم  الموا اايع، ولكاانهم

  جلاا   ااذ  المشاااكل بصااورة مسااه ة تشااير جلاا  أن ال احااث قااد تطاار

ودقيقااة، ولكاان لااي  األماار علاا  ذلااك، وثمااة ماان دياال فااي تفاصاايلها، 

ولكناااه أفساااد القضاااية مااان أساساااها، حياااث اعتماااد علااا  رساااائل الناااور 

الم رفة، ف اء ال ديث عن الكرد وكردستان سل ا يالصا، وتم عارف 

شخصاااية النورساااي رجاااال تركياااا د صااالة لاااه باااالكرد وكردساااتان، أو 

جسالميا عالميا تخل  عن قومه وبني جلدته ووطنه ولكته ولق ه وعاداته 

 وتقاليد  و لم جرا. يذ مثال:

  عامل بديع الزمان في جنقاذ الوديات الشرقية: ن م الدين

 شا ين. 

 دكتور للاالزماان  باديع عناد واإلت ااد اإليااء جلا  الادعوة

 .طاش يال ين نوةاد

 لشاامية للادكتور ا الخط اة  اوء فاي ساالميةاإل الوحادة

 شل ي. الودود ع د

 ومشااكل عالميتاه، دعوتاه، النورسي سعيد الزمان بديع 

 .حرب م مد لل هاد للدكتور مفهومه  وء األوس  في الشر 

 ادساالمي  اإلت ااد وفكارة النورساي ساعيد الزماان باديع

 .جليك للدكتورحسين

  دور رساااائل الناااور فاااي بنااااء ال اااوار باااين ال ضاااارات

لساااالم باااين الشاااعوب للااادكتور جبااارا يم القاااادري ونشااار الم  اااة وا

 بوتشيش.

  المسلمون والعالقات اإلنسانية فاي  اوء كلياات رساائل

 النور للدكتور أحمد ع د الرحيم الساي .
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   مسا مة القيم الدينية في التفا م وجصاالي العاالم المماز

 في  وء رسائل النور لإلمام سعيد النورسي للدكتور أة ر أرشد.

 ن واألمااان عنااد اإلمااام بااديع الزمااان للاادكتور فلساافة األماا

 ميمون باريش.

  بااديع الزمااان والعنااف أو الفكاار الوقااائي للاادكتور م مااد

 ع د الن ي.

  عاع تواصااال د جشاااحقاااو  اإلنساااان فاااي رساااائل الناااور

 نكفاء دفاع لألستاذة  جيمان علي د ا.ج

  الساااالم والعدالاااة ادجتماعياااة فاااي اإلساااالم مااان منظاااور

 ر ع د السالم أقلمون.النورسي للدكتو

   السالم والعدالة ادجتماعية فاي اإلساالم لألساتاذ جدريا

 منكا.

  العنف أس ابه وعالجه مان منظار رساائل الناور لألساتاذ

 أحمد شع ان.

  الظلااام والعااادل وأثر ماااا فاااي واقاااع الم تماااع ومساااتق له

 للدكتور عابد توفي  الهاشمي.

 لاادكتور العدالااة وعالقتهااا ب قااو  اإلنسااان فااي اإلسااالم ل

 م مد بن علي الهرفي.

 .العدالة والسياسة وال كم للدكتور م مد جياة نياةي 

  العوامااال المكذياااة لثقافاااة العناااف وحلولهاااا مااان منظاااور

 رسائل النور لألستاذ  أشرة ع د الرفيع الدرفيلي.

   المشاااااكل السياسااااية وال لااااول اإلداريااااة الخاصااااة بهااااا

 للدكتور مروان جبرا يم ع د هللا القيسي.

  لمشكالت السياسية وحلولها فاي رساائل الناور لألساتاذ ا

 سنور ربيعي.

  قضااية العنصاارية والظلاام اإلجتماااعي النااات  منهااا ماان

 منظور اإلمام النورسي للدكتور جالل جاللي ةادة.

   العنصاارية والقوميااة الساال ية ماان يااالل كليااات رسااائل

 النور للنورسي للدكتور عماد ع د هللا الشريفين.

  صرية وحلولها في العصر ال ديث: منظور مشاكل العن

 رسائل النور لألستاذ ألميرا أيميدوفا.

 . المسلمون جيوة لألستاذ  مارتن دوفري 

 

م( بااا 0007كناات ماان  اايوة الماا تمر العااالمي حااول النورسااي عااام )ولقااد 

، فوجدت نفسي  ري ا، وكأني في م تمر حول عاالم تركاي قا ، د عالقاة لاه سطن ول

ولقد تم تقديم تسعين ب ثا باللكتين العربية واإلن ليزية، يالل ثالثاة أياام، ال تة بالكرد، 
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ود أحد أشار د من قريب ود مان بعياد جلا  كردياة الرجال، والكرياب أن المشااركين 

ت عاد م جادا عان الكرد من اإلسالميين لام يفعلاوا شاي ا، بال كانات ب اوثهم فاي م ااور 

تماتعهم ب ماال أساطن ول ال اذاب، وسا ر ا  القضايا القومية، يوفا مان أن يفساد ذلاك

الخااالب، أو ربمااا أن مسااالة القوميااة ليساات ذا أ ميااة فااي منظومااة القااوم، وياصااة أن 

ويلتقاااون باااميوانهم اإلساااالميين مااان الااادول   ااا دء عنااادما يخرجاااون مااان كردساااتان،

األيرى يت ردون عن قوميتهم، بل يعدون ال ديث عن ذلك شططا من القاول، أو ردة 

ين كاااي التخلاااي عنهاااا، فال اااديث عااان القومياااة والاااوطن واللكاااة وال ضاااارة عصااارية 

ألن د وذلك جيا، اروالتاريخ الكردي ين كي أن يكون م ليا د أن يتخذ طابعا عالميا ي

 من الدول األيرى، وقليل ما  م. العالميين اإلسالميين بيستشي   ض

( بأسااطن ول 0000ولمااا وجهاات جلااي الاادعوة للمشاااركة فااي الماا تمر التاسااع )

حااول النورسااي، ل ياات طلاا هم، ووعاادت نفسااي أن أيتااار م ااورا أسااتطيع ماان ياللااه 

ال ديث عن الكرد وكردستان، وكذلك مشكلة القومية والعنصرية، ول سن حظي كاان 

قااد كااان أحااد الم اااور حااول القوميااة والعنصاارية، ف اادأت بالكتابااة عاان  ااذا الم ااور، و

امل مها النورساي(، ولقاد كت ات  اذا ال  اث عنوان ب ثي )مشكلة العنصرية وكيف تع

بصورة دقيقة و ادئة ومرناة و يناة، واعتمادت علا  ال اوار المارن، وذلاك مان أجال 

جثارة  ذا المو وع، وطري بعأ المسائل المهمة، ولكن بعد فترة جاءني الارد بعادم 

ق ول ال  ث، ولم يذكروا األ س اب
22

تتكيار ، ثم تأكد لي األمر أن ثماة معاايير ثابتاة د 

عند القوم، فلم يكن ب ثي حسب تلك المعايير، ولكن حسنا فعلاوا، فلقاد ت اين لاي حقيقاة 

األمر، وةالت الشكوك التاي كانات تراودناي دائماا حاول  اذ  المساألة، فرساائل الناور 

التي ترجمها القوم م رفة، وقد تمت ترجمتها حسب أ وائهم ور  ااتهم، ولقاد أبلكاتهم 

أرسلوا لي اعتذارا حول ذلك، وذكروا لي أس اب عدم ق ولي أسفي عل   ذا السلوك، ف

ب ثي، و ي ح   وا ية أو ن من بيت العنك وت، ولاو أردت المشااركة فاي الما تمر 

وياصااة اإلسااالميين ماانهم ديتاارت م ااورا د عالقااة لااه  ك قيااة المتلهفااين ماان الكاارد،

سااعادة، اإليمااان، بااالكرد وكردسااتان، ومااا أكثر ااا، فماان م اااور الماا تمر) المعرفااة، ال

األيااال ، العنااف، مشااكلة الفقاار، التضااامن، ال داثااة...الخ(، ولكاان مااا قيمااة ذلااك، ألن 

لهام  تيعيش اإلنسان عزيزا مكرما ييار مان أن يهاان أو تنازع مناه حريتاه، ولقاد كت ا

رسالة صري ة أنني لن أشارك في أي ندوة أو م تمر تقيمهاا  اذ  الم سساة )م سساة 

سياسااية دعائيااة عنصاارية، وليساات علميااة  تعلااوم( ألنهااا ناادواأسااطن ول للثقافااة وال

 ة معرفية.يأكاديم

 

 مفهوم القومية عند النورسي
لقد ركزت عل   ذا المو وع لكي يكون القاريء عل  بينة أن النورساي فهام 

القومية فهما سليما موافقا لفسلفة اإلسالم النقية، ورسخ في الوقت نفسه نظرية معرفية 

                                                 
22
وقد تم نشر ال  ث في م لة الت ديد التي يصادر ا منتادى الفكار اإلساالمي فاي كردساتان، وقاد  

 أحماد )رئاي  منتادى الفكار اإلساالمي فاي كردساتان(، قرأ ال  اث األساتاذ الادكتور م ماد شاريف

يا وأثناا  عليااه يياارا، واسااتكرب تصاارة القااوم وساالوكهم، ثاام اسااتدرك أن األماار لااه صاالة بالقضااا

 .أكاديمية السياسية، وليست مسالة علمية
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لتعامل السليم مع  ذ  اإلشكاليات الفكرية المعقدة، وعليه، فمنه د يمكان متكاملة حول ا

اتهام النورسي في كونه تخل  عن قوميته ووطنه وولكته وتاريخاه وحضاارته وتراثاه 

من أجل يدمة األتراك،  ذا بهتاان عظايم، وفرياة د مرياة فيهاا. وسايت ل   اذا األمار 

 في الصف ات القادمة.

ال اااديث عااان القومياااة السااال ية و اااي فاااي تصاااور  عاااين ي ااادأ النورساااي أود ب

العنصاارية، لناارى مااا المقصااود بالعنصاارية، وذلااك لكااي يتضاا  لنااا معناا  القوميااة 

 اإلي ابية.

العنصرية كلمة م دثة لي  لها استعمال مسا   فاي كتاب فقهااء اللكاة القديماة، 

و ي كلمة مشتقة من العنصر بمعن  األصل، فنعصر كل شيء أصله
23
. 

 اي ادعتقااد ال ااةم باأن  Racialismالناحياة ادصاطالحية فالعنصارية أما مان 

بعأ األجنااس أساساا أفضال مان األجنااس األيارى، وأعلا  منهاا شاأنا ومرت اة"
24
 ،

فالعنصرية في نهايتها نظرية رجعية ت رر التفاوت ادجتماعي وادستكالل وال روب 

نتماء الشعوب ألجناس مختلفةجب  ة 
25
. 

رية كانااات سااا ب ال اااروب الطاحناااة، وعملياااات اإلباااادة ود رياااب أن العنصااا

ال ماعية في كثير من أصقاع العالم، وياصة في الدول التي فيها تلون ثقافي وطاائفي 

ي وديناااي، والتااااريخ مكاااتف باألمثلاااة فاااي أورباااا وأمريكاااا  وعرقاااي، واياااتالة مذ  ااا

 فتيش المهولة.الشمالية وأفريقيا وألمانيا، وقديما في اس انيا يالل فترة م اكم الت

ولقد أدرك النورسي يطورة  ذا المرف العضاال، والاداء الوبيال علا  العاالم 

اإلسااالمي، ألنااه ساايمز  وحدتااه، ويشااتت جمعااه، لااذا حاااول بكاال مااا أوتااي ماان طاقااة 

رسااائل  -وجهااد التعاماال مااع مشااكلة العنصاارية، ولااذلك ن ااد فااي موسااوعته الك اارى 

مدة ماان آيااات القاارآن الكااريم، وت اربااه معال ااة علميااة وفلساافية دقيقيااة مساات -النااور

المريرة المصقولة لهذ  المشكلة، وصد  النورسي عندما قال:" جن رساائل الناور  اي 

أقوى وسيلة، وأن ع دواء لهذ  األماة فاي  اذا ال لاد فاي سا يل جعاادة اإلياوة اإلساالمية 

ون الساااابقة، والم  اااة الساااابقة، وحسااان الظااان والتعااااون المعناااوي باااين ثالثمائاااة مليااا

مسلم"
26

   . 

ي اااول النورسااي فااي م مااوع رسااائله جعااادة التااواةن جلاا  الم تمااع اإلنساااني 

عامة، ذلك الم تمع الذي ا تز بنيانه بس ب األفكار والتصورات التي أفرةتها المدنياة 

الكربية ال ا رة، والنورسي ينطل  من فلسفة القرآن الكريم مقارنا بها فلسفة المدنياة 

                                                 
23
،  األة اري، أباو منصاور 3/003، د.ت( 0ابن منظور: لسان العرب )بيروت، دار صاادر، ط 

م مد بن أحمد: تهذيب اللكة، ت قيا  م ماد عاوف مرعاب )بياروت، دار جحيااء التارا  العرباي، 

، ت قيااا  م ماااع اللكاااة . وقاااارن ماااع لفياااف مااان العلمااااء: المع ااام الوساااي 3/000م( 0000، 0ط

 . 0/630العربية)د.م.دار الدعوة، د.ط.ت( 
24
 Oxford Advanced Learners Dictionary (Oxford University Press) Pp 1241. And 

see: http://www.businessdictionary.com/definition/racialism.html. 

   
25
ة الفلسفية، ترجمة سمير كرم )بياروت، ل نة من العلماء واألكاديميين السوفياتيين: الموسوع  

 .306م(ص 0006، 0دار الطليعة، ط
26
النورسي، سعيد: كليات رسائل النور، ترجمة: جحساان قاسام الصال ي)اساتان ول، دار ساوةلر،  

 .0/307م( 0008  ،0400، 3ط
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ذلك ليدرك مدى تأثير كل واحد منهما في تربية الم تماع اإلنسااني، الكربية المادية، و

ساتناد فاي ال يااة ادجتماعياة، بينماا القارآن الكاريم فالمدنية الكربية ترى القوة نقطة اإل

ستناد في ال ياة ادجتماعية،  ذا أود، ثانيا، المدنية الكربياة ت عال يرى ال   نقطة اإل

القرآن الكريم ي عل ر اا هللا سا  انه، ونيال الفضاائل المنفعة  دفا في كل شيء، بينا 

 و الكاية، ثالثا، المدنية الكربية تتخذ الصراع دستورا لل ياة، بينا القرآن الكاريم يتخاذ 

التعاون أساساا فاي ال يااة، رابعاا، المدنياة الكربياة ت عال العنصارية والقومياة السال ية 

رابطة الادين والصانف والمهناة والاوطن رابطة ال ماعات، بينما القرآن الكريم يلتزم ب

باادد ماان الاارواب  األياارى الهشااة، يامسااا، المدنيااة الكربيااة تاادفع اإلنسااان جلاا  جشاا اع 

ر  اته ونزواته فيسق  من درجاة المالئكياة جلا  درك ال يوانياة، بينماا القارآن الكاريم 

األماور،  يدفع اإلنسان جل  ت اوة النف  األماارة بالساوء، والرقاي باالروي جلا  معاالي

وجش اع مشاعر  السامية ن و الكمال والمثل اإلنسانية العليا
27
. 

ثم يل  النورسي في تفاصيل  ذ  المسألة، فيشري كل مسألة علا  حادة، ليكاون 

القاريء عل  قناعة بفلسفة القرآن الكاريم ال قاة عناد مقارنتهاا بفلسافة المدنياة الكربياة 

، وقد مر ذكر ا آنفا، ولماا كانات القاوة المهترئة، والتي تأس  عل  يمسة أس  سل ية

ستناد ا في ال ياة، فمن من شأن القوة ادعتداء عل  اآليارين، ولماا كاان  ادفها جنقطة 

و ايتها وقصد ا المنفعة في كل شيء، فمن من شأن المنفعة التزاحم عليها، ولماا كاان 

كانات الرابطاة دستور ا في ال ياة ال دال والصراع، فمن من شأن ذلك التناةع، ولماا 

التااي ت مااع ال ماعااات ال شاارية، العنصاارية والقوميااة الساال ية التااي تنمااو علاا  حساااب 

اآليرين، فمن من شأنها التصادم، وألجل  ذا فقد دفعت  ذ  المدنية الكربية ال ا ارة 

ثمااانين بالمائااة ماان ال شاارية جلاا  أحضااان الشااقاء، وأيرجاات عشاارة بالمائااة منهااا جلاا  

فظلت العشرة ال اقية بين   دء وأول ك سعادة ممو ة وةائفة،
28
  . 

أما المدنية التي جاء بها القرآن الكريم فمنها تأسست عل  أس  جي ابية، فال   

ستناد ال ياة ادجتماعية بدل القوة، ومن شأن ال   العدالة والتواةن، والفضايلة جنقطة 

اذب، والرابطاة  ي الكاياة والهادة والمقصاد بادل المنفعاة، ومان شاأنها الم  اة والت ا

التي ت مع ال ماعات ال شرية  ي الرابطة الدينية والوطنية والمهنياة بادل العنصارية، 

و ااذا ماان شااأنها اإليااوة الخالصااة والسااالم والوئااام، والااذود عاان الاا الد عنااد اعتااداء 

األجانااب، ودسااتور ا فااي ال ياااة التعاااون باادل الصااراع وال اادال، وماان شااأن التعاااون 

وتضااع  ااذ  المدنيااة التااي جاااءت بهااا الشااريعة الهاادى باادل الهااوى، التساااند وادت اااد، 

وشأن الهدى رفع اإلنسانية جل  مراقي الكمادت
29
. 

ثاام يت ااد  النورسااي عاان حقيقااة السااعادة، فيقااول:" جن السااعادة تكااون سااعادة 

عندما تص   عامة للكل أو لألكثرياة، بياد أن ساعادة  اذ  المدنياة  اي ألقال القليال مان 

كل  اذا د ير ا  القارآن الكاريم بمدنياة د تضامن ساعادة ال مياع أو د الناس، ألجل 

تعم الكال ية العظم "
30
. 
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ثاام قااال رحمااه هللا:" فهااذ  الدساااتير واألساا  التااي تسااتند جليهااا  ااذ  المدنيااة 

عاان أن تماان  سااوى عشاارين  –مااع م اساانها  –ال ا اارة  ااي التااي جعلتهااا عاااجزة 

ألقت ال قية جل  شقاء وتعاسة وقل " بالمائة من ال شر سعادة اا رية، بينما
31
. 

جن  ذ  المقارنة والت ليل والتفكيك الذي قدمه النورساي فاي رساائله فاي كنههاا 

نظريااة متكاملااة، وفلساافة عقالنيااة دقيقااة، اسااتمد ا ماان آيااات القاارآن الكااريم، وت اربااه 

ت باالدا المريرة التي صقلته، فاألس  السل ية التي بنيات عليهاا المدنياة الكربياة، أوقعا

كثياارة فااي قالقاال وا ااطرابات عنيفااة، وياصااة فااي أوربااا كمااا ذكاار النورسااي، بينمااا 

األس  اإلي ابية التاي دعاا جليهاا القارآن الكاريم تصاون الا الد وت فاف للع ااد ساعادتهم 

واستقرار م وراحتهم وتواةنهم، ألنها أس  ترسخ العدالة ادجتماعياة والمسااواة باين 

يع أشكال الظلم وال ور والعنصرية واألنانية، ومع ذلاك الشعوب واألمم، وترفأ جم

كان من بين ناواب ال رلماان مان قاال للنورساي:" ن ان ب اجاة جلا  ال ضاارة الكربياة 

أكثاار ماان حاجتنااا جلاا  ال مااع بااين العلااوم الدينيااة وال ديثااة"
32

. ود جاارم أن  اا دء قااد 

نهها، ولام يقاارنوا باين  ر م بري  المدنية الكربية، ولم يس روا  ور ا، ولم يدركوا ك

ما جاء به اإلسالم لل شرية، وما قدمته المدنية الكربية، ولي  النورسي رافضا لكل ما 

جاءت به المدنية الكربية، فال أحد ينكار ماا قدمتاه  اذ  المدنياة مان يادمات جليلاة مان 

 اا الناحية العمرانية والتكنول ية وما شاكل ذلك، ولكن المشاكل أن ت ال  اذ  المدنياة قل

وقال ا م ل المدنياة القرآنياة، فاال باأس مان ادساتفادة مان الكارب مان الناحياة المادياة، 

 شريطة ادلتزام بقواعد الدين وأسسه، وعدم التخلي عن الدين وأصوله.

ويقاادم النورسااي قاعاادة راسااخة مكزا ااا )يااذ مااا صاافا، ودع مااا كاادر( حيااث 

ما يعين الرقي المدني من كل  –مشكورين  –يقول:" وفي  وئها سنأيذ من األجانب 

علوم وصناعات، أما العادات واأليال  السي ة، فهي ذنوب المدنية ومسااوئها التاي د 

يت ااين ق  هااا كثياارا لكونهااا م اطااة بم اساان المدنيااة الكثياارة"
33

. ثاام ي ااث النورسااي 

 المسلمين لالقتداء باليابانيين في المدنية، :" ألنهم حاافظوا علا  تقالياد م القومياة التاي

 ي قوام بقائهم، وأيذوا بم اسن المدنية مان أورباا، وحياث جن عاداتناا القومياة ناشا ة 

من اإلسالم، وتزد ر به، فالضرورة تقتضي ادعتصام باإلسالم"
34
. 

لقااد اعتاارة القاارآن الكااريم بوجااود الشااعوب واألماام والق ائاال المختلفااة، قااال 

مْ  جِنَّا النَّاسل  أَيُّهَا يَا تعال } مْ  َوألْنثَا  َذَكار   نْ مِ  َيلَْقنَاكل وبًا َوَجَعْلنَااكل اعل  جِنَّ  لِتََعااَرفلوا َوقَ َائِالَ  شل

مْ  ِ  ِعْناادَ  أَْكااَرَمكل َ  جِنَّ  أَْتقَاااكلمْ  هللاَّ {َي ِياار   َعلِاايم   هللاَّ
35

. فاآليااة صااري ة فااي نفااي التفا اال بااين 

األجناس، ونفي كون بعضاها أفضال مان الا عأ اآليار، فاألفضال واألعلا  واألكارم 

ألتقاا ، فااالرواب  األياارى وفاا  منظااور القاارآن الكااريم د قيمااة لهااا، و ااي  شااة  ااو ا

مرفو ة، لذا د يمكن لقومية أن تكون أفضال مان أيتهاا جد باالتقوى، وقاد قاال صال  

 لعرباي فضال د دأ ،واحاد أبااكم وجن ،واحد ربكم جن أد الناس أيها ياهللا عليه وسلم:"
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 أحمار علا  أساود ود ،أساود علا  ألحمر ود ،عربي عل  لع مي ود ،أع مي عل 

بالتقوى" جد
36
. 

 لقد قسم النورسي القومية جل  قسمين:

 أود: القومية اإلي ابية.

 ثانيا: القومية السل ية أو كما يسميها النورسي العنصرية.

فالقوميااة اإلي ابيااة نابعااة ماان حاجااة دايليااة لل ياااة ادجتماعيااة، و ااي ساا ب 

قااوة نافعااة للم تمااع، وتكااون وساايلة إلسااناد أكثاار لإليااوة  للتعاااون والتساااند، وت قاا 

اإلسااالمية
37

. أمااا القوميااة الساال ية أو العنصاارية فهااي ماارف مشاا وم مضاار، يترباا  

وينمااو بااابتالع اآلياارين، وياادوم بعااداوة ماان سااوا ، ويتصاارة باا  ذر، و ااذا يولااد 

المخاصمة والنزاع
38
. 

فاأ القوميااة فااي ومان يااالل تصاف ي لرسااائل النااور ت اين لااي أن النورسااي ر

 حالتين اثنتين:

 ال الة األول : عندما تكدو القومية أداة عنصرية لظلم اآلير.

 ال الة الثانية: عندما ت ل القومية م ل الدين.

ففاي ال الااة األولاا  عناادما تكاادو القوميااة أداة لظلاام اآلياارين، و ضاام حقااوقهم، 

وسالم( عان ذلاك، فعنادما ي )صال  هللا علياه   فمنها تص   مرفو ة ال تة، وقد نه  الن

أمن العص ية أن ي اب الرجال قوماه، فقاال: د، ولكان مان  س ل صل  هللا عليه وسلم، 

العص ية أن يعين الرجل قومه علا  الظلام"
39

. فالعصا ية  اي :"أن يادعو الرجال جلا  

نصرة عص ته، والتألب معهم عل  من يناوئهم االمين كانوا أو مظلومين"
40
. 

قيما في التاريخ اإلساالمي حاول  اذ  المشاكلة، حياث  ولقد ذكر النورسي مثاد

 ا (، حياث صاور 030 - ا 40ت د  عن األمويين عندما تسلموا مقالياد السالطة فاي )

النورسي الصراع بين أبنااء الرساول )صال  هللا علياه وسالم( واألماويين بأناه صاراع 

فاي تقوياة بين الدين والقومية، يقول رحماه هللا:" اعتماد األموياون علا  جان  العارب 

الدولااة اإلسااالمية، وقاادمو م علاا   ياار م، أي فضاالوا رابطااة القوميااة علاا  رابطااة 

 اإلسالم، فأ روا من جهتين:

 األول : آذوا األقوام األيرى بنظرتهم  ذ ، فولدوا فيهم الكرا ية والنفور.
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الثانية: أن األس  المت عة في القومية والعنصرية أسا  االماة د تت اع العدالاة 

ف  ال  ، جذ د تسير تلك األس  عل  وف  العدالة"ود توا
41
 . 

ود جرم أن األمويين بهذ  السياسة العنصارية كاانوا السا ب فاي اهاور حركاة 

اجتماعية جصالحية عرفت بأ ل المساواة، ثم انتهت جل  حركة سياسية جارفة يطيرة 

 عرفت بالشعوبية.

ساموا اسات داد م    ( عن سياساة بناي أمياة، عنادما055ت د  ال احف)تولقد 

بالساالطة عااام ال ماعااة، فقااال:" ومااا كااان عااام جماعااة، باال عااام فرقااة وقهاار وج ريااة 

و ل ة، والعام الذي ت ولت اإلمامة ملكا كسرويا، والخالفة  ص ا قيصريا"
42
. 

فالعنصرية والعدالة متضادتان، د يمكن أن ي تمعا، :" ألن ال ااكم العنصاري 

، فأن  له أن ي لم العدالاة، بينماا اإلساالم ي اب ماا يفضل من  م بنو جنسه عل   ير م

ق له من عص ية جا لية، د فر  بين ع د ح شي وسايد قرشاي جذا أسالما"
43
 فلقاد كاان .

بالد يعني ،سيدنا وأعت  سيدنا بكر أبو :يقول عمر
44

  ، مع أن بالد كان ع دا ح شيا.

مية بدد من رابطة وعليه، فمنه كما يقول النورسي:" د يمكن جقامة رابطة القو

الدين في  وء  ذا األمر ال اةم، جذ د تكاون  نااك عدالاة قا ، وجنماا تهادر ال قاو ، 

ويضيع اإلنصاة"
45

.، ثم قال:" جن اعتمااد األماويين علا  قومياة العارب وحاد م فاي 

جدارة شاا ون الدولااة، ونظاارتهم المتعاليااة علاا  سااائر األقااوام كااأنهم ع يااد، وتسااميتهم 

األماار  ااي  العصاا ية القوميااة لاادى األمااويين، فااأدى بهاام األماار جلاا  بااالموالي...  ااذا 

ارتكاب تلك الفاجعة األليمة التي د ت د فيها رحمة ود عطفا ود رأفة"
46
. 

ثاام عاااد النورسااي ليفساار اآليااة الكريمااة التااي  ااي ال كاام الفصاال فااي مثاال  ااذ  

ل شر علا  اياتالة المواطن العويصة، تلك اآلية التي ت دد ط يعة العالقات بين بني ا

ألااوانهم وألساانتهم وأجناسااهم ومشاااربهم، يقااول النورسااي مفساارا اآليااة:" أي يلقناااكم 

طوائف وق ائال وأمماا وشاعوبا، كاي يعارة بعضاكم بعضاا، وتتعرفاوا علا  عالقااتكم 

ادجتماعياااااة، لتتعاااااارفوا فيماااااا بيااااانكم، ولااااام ن علكااااام ق ائااااال وطوائاااااف لتتنااااااكروا 

فتتخاصموا"
47
. 
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ورسااي عاان األمااويين فااي التاااريخ، ودور اام فااي تفضاايل وبعااد أن ت ااد  الن

الرابطة القومية عل  الرابطة الدينية، ت د  عن عصر  الذي كان يعاني من المارف 

نفسه، حيث انتشر الفكر القومي وترسخ، متهما أوربا وراء تفشي  ذا المرف، حياث 

العاااالم  أثااااروا مشاااكلة القومياااة بشاااقها السااال ي د اإلي اااابي، وذلاااك مااان أجااال تمزيااا 

اإلسالمي، ليسهل عليهم ابتالعه
48
 . 

ولقااد عاناات شااعوب أوربااا كثياارا ماان  ااذا الماارف الخطياار، لمااا دعااوا جلاا  

العنصاارية، وأو لااوا فيهااا فااي  ااذا العصاار، فاان م العااداء التاااريخي الملاايء بااال واد  

المريعااة بااين الفرنساايين واأللمااان، كمااا أاهاار الاادمار الر يااب الااذي أحدثتااه ال اارب 

ة"العالمياا
49

. ثاام قااال النورسااي و ااو يت ااد  عاان المدنيااة الكربيااة:" جن م مااوع مااا 

ارتك ته ال شرية من مظالم وجرائم وييانات في القرون األول  قاء ا واستفر تها  ذ  

المدنية ال  يثة مرة واحدة"
50
. 

و ي تت د  عن الثاورة الفرنساية فاي كونهاا": بادأت  تقول كارين آرمسترونم

ل ثاات أن ان طاات جلاا  فو اا  وساافك دماااء ووحشااية... فعناادما بمثاال عليااا، لكنهااا مااا 

تضاارب الناا زعة القوميااة وحااد ا جااذورا بااين الناااس، ماان الم تماال أن ت اا  ماان قيمااة 

روحهاام وجنسااانيتها، علاا  أن تعليهااا"
51

. ولعاال الناةيااة
52
 Nazism  بقيااادة أدولااف  تلاار

م( وال ركة الفاشية0045)ت Adolf Hitlerاأللماني 
53
  Fascism  قاد اا موساوليني التاي

ييااار مثاااال ي ساااد حقيقاااة القومياااة السااال ية  Benito Mussoliniم(0045اإليطاااالي)ت

يقاول ساندرساون: " ال ان  اآلري العظايم وحاد  القاادر علا  والعنصرية في أورباا، 

قيااادة ال شاارية ن ااو طرياا  ال ريااة الدينيااة والسياسااية وال ريااة الفكريااة"
54

. ي اادو أن  

 Johannم(  0804وفشاته )    Friedrich Hegelم(0830)ت  تلار تاأثر بفلسافة  ي ال

Gottlieb Fichte  يقول فشته في كتابه نداءات جل  األمة األلمانياة:" كاون المارء أيالقياا

                                                 
48
 .0/404المصدر الساب   
49
 .0/404النورسي: الرسائل  
50
 .0/857المصدر الساب   
51
والمسااي ية واإلسااالم، ترجمااة: م مااد  كااارين أرمسااترونم: النزعااات األصااولية فااي اليهوديااة 

 .005م( ص0005، 0ال ورا)دمش ، دار الكلمة، ط
52
و ااي ايتصااار دساام ال اازب العمااال ادشااتراكي القااومي  Naziالناةيااة نساا ة جلاا  كلمااة ناااةي  

بزعاماة  تلار الاذي سايطر علا   National Sozialistsche Deutsche Arbeiterpartei األلمااني

انظر: ع د الو اب المسيري: الصهيونية والناةية ونهاياة التااريخ )القاا رة،  م(0030ألمانيا سنة )

 .40م( ص0005  ،0406، 4دار الشرو ، ط
53
، وقااد ساايطر علاا  مقاليااد ال كاام فااي جيطاليااا حتاا  0000الفاشااية كلمااة أطلقهااا موسااوليني ساانة  

أي حزمااة ماان  Fasces، والفاشااية مشاات  ماان الكلمااة الالتينيااة 0045سااقوطها بيااد ال لفاااء ساانة 

العصي ومعها الفأس، والمعنا  أن العصاا الواحادة د تصال ، ولاي  معهاا قاوة ود مقاوماة، وجنماا 

العصي م تمعة د يكسر ا شايء، ويرماز الفاأس جلا  القائاد أو الازعيم الواحاد أو الدولاة المت ادة، 

لمع ام الشاامل ت ت جمرة ةعيم واحد ي كام ق ضاته عليهاا ويوحاد ا. أنظار: ع اد المانعم ال فناي: ا

  . 587م( ص 0000، 3لمصطل ات الفلسفة)القا رة، مكت ة مدبولي، ط
54
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وكونه ألمانيا  ما شيء واحد"
55

. ويتطرة  ي ال وي االم قاائال:" األلماان  ام وحاد م 

الاااذين تفهماااوا ال رياااة بنطاقهاااا الكلاااي الشاااامل"
56
رياااة تسااام  باأللمانياااة و اااذ  النظ .

أي الشااااااعب الساااااايد أو الساااااايادة الشااااااع ية، أو  رينااااااراس  Herrenvolkبهرينفولااااااك 

Herrenrrasse  أي العاار  أو ال اان ، أي تفااو  العاار  األلماااني أو ال اان  ال رماااني

علاا  سااائر األعاارا  واألجناااس فااي جميااع أن اااء العااالم، و ااذا يقتضااي أن ي كاام  ااذا 

الخوة من اإلطالة ولود العالم كله، لكونه يست   ذلك. ال ن  األعظم واألفضل  ذا 

 ، ولذكرنا أمثلة عديدة عل  ذلك.لتطرقنا جل  ذلك بتفصيل

الدساتور( -ثم ت د  النورساي عان عهاد ال رياة )جعاالن المشاروطية
57
حياث  

اهاارت جمعيااات مختلفااة للااروم واألرماان ت اات أسااماء أنديااة كثياارة، ساا  ت تفرقااة 

هم من أص   لقمة ساائكة لألجاناب، ومانهم مان تاردى و ال المسلمين... حت  كان من

 الد بعيدا"
58
. 

لقد كان النورسي ب   أمة، يدعو جلا  اإلياوة اإليمانياة، وادت ااد وادئاتالة، 

وكان ي ارب بشدة كل فكر وأيدولوجية تس ب تفرقاة المسالمين، تهادد وحادتهم، وكاان 

صااادقة بااين شااعوب العااالم فااي الوقاات نفسااه ي اااول دائمااا أن ي ساا  جيااوة جيمانيااة 

اإلسالمي، وبما أن تركياا دولاة فيهاا قومياات مختلفاة، وأدياان متعاددة، فقاد حااول فاي 

 رسائله أن ي افف عل   ذا التعايش السلمي واأليوي بين الشعوب واألمم واألديان.

ولقد أدرك النورسي أن ت قي   ذا المقصد األعل ، و ذا الهدة الن يل يتطلاب 

جهودا مخلصة ج ارة، فمع كونه كرديا ينتمي جل  قومية مختلفة، ولكة مت اينة، جد أنه 

كان دوما يدعو جل  تفضيل رابطة الدين عل  الرواب  األيارى الم قتاة، وياصاة فاي 

ن العنصااريين، حيااث يقااول رحمااه هللا:" وعلاا  حواراتااه مااع دعاااة القوميااة التركيااة ماا

الاار م ماان أننااي علاا  عالقااة وثيقااة وصااادقة وأيااوة يالصااة بااالترك ال قيقيااين، فاامني 

لست عل  عالقة أبدا مع الدعوة القومية ألمثالكم من المتفرن ين"
59
. 

فالنورسي انطالقا من فلسفته المتنورة، والتي استقا ا من آيات القرآن الكاريم، 

المرياارة، ياارى أن اديااتالة فااي اللكااة والثقافااة وال اان  د يخاادش حقيقااة وت اربااه 

اديوة الدينية، بل ذلك تنوع رباني، يرسخ األيوة والوحدة أكثر، ألن الكاياة مان ذلاك 

التنااوع والتلااون التعااارة، ولااي  التخاصاام والتصااادم كمااا ذكاار القاارآن الكااريم. يقااول 

لمالياين، لام ينساوا قاوميتهم، ود لساانهم مناذ النورسي:" جن الكرد الذين ي لم تعداد م ا

ألوة السنين، وكانوا جيوة حقيقيين لألتراك في الوطن، ورفاقهم في سوي ال هاد مناذ 

سالف العصور، أقول: جن أةلاتم قاوميتهم، وأنسايتمو م لساانهم، فلربماا يكاون تكلايفكم 
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م، وجد فهاو دساتورا  م ياا مان دسااتيرك -ممن يعدون من عنصار آيار – ذا ألمثالنا 

م رد  وى، وتصرة اعت اطي د  ير، أد جن أ واء األشاخاص د تت اع، ود نت عهاا 

ن ن"
60
. 

ولما أح  النورسي أن  ذ  األيوة اإليمانية مهددة من دايلها، وقابلة للتصادع 

والتشظي، حاول أن يخطو يطوات  امة مان أجال ال فااا عليهاا، ألنهاا لاو تصادعت 

العنصاارية والقوميااة الساال ية تكلكلاات فااي جساام العااالم  لتمزقاات الوحاادة، وياصااة أن

اإلسالمي، ومعلوم أن من ثمار ا ال روب والعفااء والادمار كماا حصال ل لادان عديادة 

في العالم، ولقد ذكر النورسي قصة طريفة حول  ذ  المسألة، قاال رحماه هللا:" حينماا 

م التاارك اإلسااالم كناات فااي مدينااة )وان(، قلاات ألحااد طالبااي الكاارد الكيااورين، لقااد يااد

كثيرا، فكيف ترا م؟ قال: جني أفضل تركيا مسلما علا  شاقيقي الفاسا ، بال ارتا   باه 

أكثر من ارت اطي بوالدي، لخدمته اإليمان يدمة فعلياة"
61

. كاان  اذا ال اوار الهااديء 

ق ل تفشي القومية السل ية في الدولة العثمانية، وعندما تفشت  ذ  العادوى باين شاعوب 

مانية، وحلت الرابطة القومية م ل الرابطة الدينياة، مارت األياام والسانون، الدولة العث

المدرسااة ال ديثااة فااي اسااتان ول، ثاام قابلتااه بعااد  -أيااام أسااري –ودياال ذلااك الطالااب 

عودتي، فلمست أن عر  القومية الكردية قد ت رك فيه من جاراء الادعوى العنصارية 

اآلن كردياا فاساقا م اا را بال مل ادا التركية لدى بعأ معلميه، فقال لي: جنني أفضل 

عل  تركي صال "
62

.  ذ   ي ثمار القومية السل ية والعنصرية، تلقي بين اإلياوة فاي 

ولقاد قاال  هللا ال كضاء والعداوة والكرا ية، وتقضي عل  الصداقة والم  اة والتعاايش.

 اااذا ماااع أناااي كنااات أاااانكم طي اااين حينماااا كنااات فاااي النورساااي مخاط اااا األتاااراك:" 

ان"كردست
63

اإلشاارة  تالنورسي في ال الة التي وقع فيها تلميذ  كما سا ق هنا وقع ، و

 جل  قصته.

ودع النورساااي مديناااة أساااطن ول قاااال مخاط اااا جيا اااا:" الاااوداع أيتهاااا  اوعنااادم

الع ااوة الشاامطاء الم فوفااة بل اااس العااروس، لقااد ساا مت منااك، جنااك تشاا هين العساال 

مالب  المتمدنين، ف قدر ماا فاي صاورتك المسموم، د بل تش هين جنسانا متوحشا ل   

من حضارة، كذلك  ناك في سيرتك الوحشة والنفا ، والسفه والم ابااة، جناك تشا هين 

الدنيا تماما، لقد ندمت عل  قدومي جل  الدنيا ألف ندامة، كلما أذكرك أذكر الرياء"
64
 . 

ولقااد حاااول بعااأ ماان يشااكل مناصااب مهمااة أن يثياار النعاارة القوميااة، فشاان 

ا علاا  النورسااي، لكونااه ماان قوميااة مختلفااة، فماان دسااائ  دعاااة العنصاارية ماان   وماا

الترك قولهم:" أنتم أتراك، وفي الترك من أصناة العلمااء، وأربااب الكماال الكثيارين 
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بفضل هللا، وجن ساعيدا  اذا كاردي، فالتعااون ماع مان لاي  مان قاوميتكم يناافي النخاوة 

القومية"
65
. 

ادنتسااب جلا  قريتاه )ناورس( بادل قوميتاه،  ولعل  ذا الذي دفع النورسي جلا 

درءا للشاا هات التااي أثياارت حااول أصااله، يقااول رحمااه هللا:" وجنااه شاايء يقلااب جااو ر 

العدل جل  الم، وياوحي جلا  ادن يااة مان جهاة العادل،  او التع يار الاذي يطلا  علاي 

بتسااميتي، وفااي كاال ماارة )سااعيد الكااردي( مااع أن اساامي )سااعيد النورسااي(  نااا، وفااي 

طة في الت قيقات، وذكر م جياي باأني كاردي، وبهادا يوقظاون حساا  ادي عناد اس ار

جيوتي في اآليرة، يتعل  بال مية القومية، فضال عن أن  اذا تكييار لم ارى الم كماة 

وما ية عدالتها تكييرا تاما"
66
. 

أن النورسي لم يكير لق ه، وأنه كان معروفا بلق اه الكاردي،  جد أن مارتن يذكر

ع أنه لم يخش تسمية نفسه سعيد الكردي يالل السنوات التي كان فيها ": م يقول حيث

كل ما  و كردي ممنوعا"
67
، د يمكن لاه أن القومي ود ريب أن الذي د يخلع ل اسه .

لق اه اآليار )النورساي( د  أنيكير لق ه، فمثل  ذا التصارة بعياد عان النورساي، ماع 

ينفي أصله الكردي
68
.  

تصور النورساي  اي الركيازة األسااس، و اي مقدماة يوة اإلسالمية في جن اد

عل  جميع المعايير األيرى، يقول رحمه هللا :"وجني أساتعيذ باا  مائاة ألاف مارة مان 

أن أ ااا ي بهاااذ  الكثااارة الكااااثرة مااان اإلياااوان الطي ياااين المتااارابطين باااميوة يالااادة، 

 دء المياامين ويمدونني بدعواتهم الخالصة، وفيهم أكثرية الكرد المطلقة، واست دل بها

دعوة عنصرية وقومية سل ية كس ا لاود بضاعة أشاخاص معيناين ي ملاون اسام الكارد، 

ويعااادون مااان عنصااار الكااارد، ممااان سااالكوا سااا يل اإلل ااااد واإلنساااالخ مااان الماااذا ب 

والقيم"
69
. 

لقد اشتكل النورسي في بداية مسيرته بالسياساة، اناا مناه أن ذلاك ييار وسايلة 

ة، و ي التي تسم  بمرحلة سعيد القديم، لكنه بعاد أن لإلصالي في شت  م ادت ال يا

تخل  عن السياسة، واستعاذ با  منها، عارة بساعيد ال دياد، اعتقاادا مناه أن السياساة 

شر د تثمر ييرا، ف دأ ب ياة جيمانية  ادئة في يدمة القرآن الكريم،  يقول رحمه هللا:" 

ر سنوات علاه يخادم الادين والعلام لقد ياف سعيد القديم  مار السياسة ما يقارب العش

عاان طريقهااا، فااذ  ت م اولتااه أدرا  الرياااي، جذ رأى أن تلااك الطرياا  ذات مشاااكل 

ومشكوك فيها"
70
ومثل  ذا الكالم د يقتضي أن النورسي تخل  عن قوميتاه ووطناه،  .

باال جشااارة جليااة جلاا  جيثااار  األساالوب الساالمي فااي اإلصااالي، ماان الناحيااة التعليميااة 

 ة وادجتماعية وما شابه ذلك.وادقتصادي
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وقال في مو ع آير:" جنني كما يعلم ال ميع تركت الدنيا والسياساة مناذ أكثار 

ي والعالقة القوية التي  من أربعين سنة، جد أن الذي دفعني جل  بيان  ذا اإليطار القل 

شعرت بها،  و تأثير رسائل الناور التاي كشافت مناذ يمساين سانة عان أقصار طريا  

اإليمان، والمع زة المعنوية للقرآن الكاريم فاي  اذا العصار فاي ال لادان العربياة إلنقاذ 

وال اكسااتان أكثاار ماان أي بااالد أياارى"
71

. ذكاار النورسااي  ااذا الكااالم بعااد أن بااارك 

التعاااون الوثياا  بااين تركيااا والعاارا  وباكسااتان، علااه يكااون ساا  ا لوحاادة المساالمين، 

مسالم، ثام حاذر رحماه هللا مان العنصارية  وجقرار األمان والسالم بين أربعمائاة ملياون

ودعاااوى القومياااة، ألنهاااا :"يطااار عظااايم، نساااأل هللا أن يااادفع تعااااونكم ماااع العااارا  

وال اكستان ماليين من العنصاريين، ويكساب فاي الوقات نفساه صاداقة ثمانمائاة مليوناا 

من النصارى وسائر األديان األيرى الم تاجين جل  جقرار السالم"
72
. 

 عندما ت ل القومية م ل الدين. ال الة الثانية:

 ذ  ال الة  اي أيطر اا، ألنهاا عنادما ت ال م ال الادين، فمنهاا ستصا   الادين 

ال ديل للادين اإللهاي، يقاول النورساي و او يت اد  عان الفكار اإلي اابي القاومي، بأناه 

ي ب أن يكون يادما لإلسالم، وقلعة حصينة له، وسورا منيعا حوله، د أن ي ل م ل 

ود بديال عنه، ألن اديوة التي يمن ها اإلسالم تتضمن ألوة أنواع ادياوة، اإلسالم، 

وانها ت ق  يالدة في عالم ال قاء وعالم ال رةخ"
73
. 

ثم أ اة رحمه هللا قائال:" ولهذا فاال تكاون ادياوة القومياة مهماا كانات قوياة 

 عان اإلساالم جد ستارا من أستار ادياوة اإلساالمية، وبخالفاه أي جقاماة القومياة باديال

ييانااة يرقاااء أشاا ه مااا يكااون بو ااع أح ااار القلعااة فااي يزينااة ألماااس فيهااا، وطااري 

األلماسات يار  القلعة"
74
. 

ويعتقاااد النورساااي أن  اااذ  المكيااادة الشااايطانية والدسيساااة والخديعاااة صاااناعة 

ال ضارة الكربية، فهي التي أفرةتها، لذا د ين كي ادنخداع بها، وادن ارار وراء اا، 

ر  النورسي جل  بعأ األقاوام فاي آسايا، عنادما  ار م بريا  المدنياة الكربياة، ثم تط

فكااان الوياال والعفاااء، يقااول رحمااه هللا:" جن األقااوام المتيقظااة فااي آساايا، قااد تمسااكوا 

بالقومية، وحذوا حاذو أورباا فاي كال الناواحي، حتا   ا وا بكثيار مان مقدسااتهم فاي 

س يل ذلك التقليد"
75
. 

تفشاات فااي العااالم اإلسااالمي، وياار  ماان بااين شااعوب و ااذ  ال الااة الخطياارة 

المسلمين عناصر متطرفة  ري ة تدعو جل  التعويل عل  الرابطة القومية بدل الرابطة 

ولقااد كاناات سياسااة الساالطان ع ااد ال ميااد الثاااني الدينيااة، واألمثلااة علاا  ذلااك كثياارة، 

 اا جساالمية العنصرية س  ا في اهور مثل  ذ  ادت ا اات، فالخالفاة كانات فاي اا ر

مان ياصة، وفي باطنها عنصرية وا  ة، تتخذ التتريك لهاا مسالكا باسام العثمانياة، ف

( اإلست داد الديني 0003األس اب التي دفعت المشاركين لعقد الم تمر في باري  سنة)

                                                 
71
 .7/405المصدر الساب   
72
 .7/406المصدر الساب   
73
 .0/406ئل لنورسي: الرساا 
74
 المصدر الساب  والصف ة نفسها. 
75
 .0/407المصدر الساب   
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العثمااااني، حياااث كانااات الدولاااة العثمانياااة تفضااال ال ااان  التركاااي علااا   يااار ، ولقاااد 

تكالل الشعوب المسلمة من  ير التارك، فهضامت حقوقهاا، استطاعت باآللة الدينية اس

والمت في حقها، ووأدت عل  الديمقراطياة والشاورى باسام الم افظاة علا  مصال ة 

الخالفة اإلساالمية، لاذا حااول المشااركون طاري باديل قاومي  لل اديل الاديني الماذ  ي 

مااا ي لااو العثماااني، في اادو أن ذلااك لاام يكاان فااي تقااديري   مااة شرسااة علاا  اإلسااالم ك

ل عضاهم، باال كاناات م اولااة للاتخلا ماان اساات داد الاادين الماذ  ي الااذي أ اار ب قااو  

، ولو كانت  اذ  الشعوب والقوميات األيرى التي كانت تعيش في ال الدولة العثمانية

 .الخالفة صادقة في مواقفها لما آل بها المآل جل  الزوال

الضاااروري تقوياااة مااان يقاااول السااالطان ع اااد ال مياااد الثااااني فاااي مذكراتاااه:" و

العنصر التركي في بالد الروم واألنا ول ياصة، وصهر األكراد و امهم جليناا، جن 

أك ر األيطاء التي ارتك ها أسالفي من ال كام األتراك  و عدم سعيهم لصهر العنصر 

السالفي وعثمنته، والواقع أن  اذا لاي  بااألمر الساهل، فاي حاين كاان اياتالط العار  

نااي أماارا ميسااورا، ولكاان وال مااد   تمكناات دماءنااا ماان اإلبقاااء الرومااي بااالعر  األرم

عل  تفوقها"
76
 .  

 – ، و و ينقد السلطان ع اد ال مياد الثااني بعناف وقساوةكتب م مد عاكفوقد 

فااي شااعر  المساام    -أشااهر المااوالين لفكاارة ال امعااة العثمانيااةمااع كونااه كااان ماان 

اني مان ق ال ادت ااد والترقاي:" أيهاا بادست داد بعد أن تم يلع السلطان ع د ال ميد الثا

الملعاااون، د باااارك هللا فياااك، لقاااد كاااان ثالثاااون ملياااون نسااامة يااا ن ت ااات اسااات دادك 

وج روتك، ت ت يداك وت ت"
77
 . 

الساالطين العثماانيين  -مان م يادي ال امعاة العثمانياة –وحذر الكتاب األتاراك 

ل الكاتب التركاي م ماد فيقو من مخاطر  ذ  السياسة التي ابتعدت عن مسار ا القديم،

م(:" ولقد حاان الوقات لتعياد دولتناا النظار فاي سياساتها، فت اذو حاذو 0870شوافي)ت

جيطاليا وبروسيا اللتين صارتا دولتين قوميتين، جن ما ين كي أن تفعله دولتنا  و توحياد 

المساالمين فااي نطااا  القوميااة العثمانيااة الشاااملة.... ثاام قااال: أفااال يعاارة وةرا نااا أن 

يات بالمفهوم الكربي الفرنسي مشكلة أوربية ياصة د شأن لنا بهاا، جن الخاوف القوم

في مسائل األعراة والم ليات ساوة يعناي دمارناا وياراب دولتناا، جن وحادة الدولاة 

ووحدة القومية عندنا قائمتان عل  وحدة الدين، ولي  عل  الوحدة العرقية"
78
. 

 ول، عنادما كاان ادسات داد فاي أساطن سعادةلذا أتيت جل  دار يقول النورسي:" 

ذروته آيذا معي الوثائ  التي تتعل  بو ع كردستان، آمال العثور عل  السعادة، ومع 

                                                 
76
(  )بياروت، م سساة الرساالة، 0008-0800السلطان ع د ال مياد الثااني: ماذكراتي السياساية ) 

 .30-00م( ص0070  ، 0300، 0ط
77
مقدمااة األسااتاذ شااكري الكردسااتاني لكتاااب سااعيد النورسااي:  ااذ  شااهادتي ماان مدرسااة ادبااتالء  

 .06ص
78
، 0ر اااااااوان السااااااايد: سياساااااااات اإلساااااااالم المعاصااااااار)بيروت، دار الكتااااااااب العرباااااااي، ط 

، ولنااا مالحظااات كثياارة حااول  ااذا الكااالم، منهااا أن العثمانيااة فااي 63-60م( ص0007 اا ،0408

 كنهها سياسة يفية لتتريك شعوب الدولة، وأداة سياسية عنصرية إليضاع األمم  ير التركية.
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أن جميع األحكام ادست دادية المنقسمة اآلن كانات متمركازة فاي السالطان ع اد ال مياد 

آنذاك"
79
. 

 ااد وقال في مو ع آير و و يقارن بين فترة السلطان ع د ال مياد وفتارة ادت

نهاا اآلن تعاادي أد  جياام ادسات داد. ألقد كانات  اذ  ال كوماة تخاصام العقال والترقي:" 

ولايعش  ،فليعش ال ناون، ن كانت ال كومة عل   ذا الشكل والمنط مف ،كملهاأال ياة ب

"الموت، ولتعش جهنم مثوًى للظالمين
80
. 

 موقف النورسي من ثورة الشيخ سعيد بيران
عم  لتركية العليا قانونا بفصل ما بين الخالفة والسلطنةاأقرت ال معية الوطنية 

( قض  0004(، وكان ذلك بال ريب بميعاة من أتاتورك وشيعته، ثم في سنة )0000)

عل  الخالفة تماما، ومان  ناا بارةت ال ركاات اإلساالمية لتادعو جلا  جحيااء الخالفاة، 

 .(0008) سنة ومن أعظم  ذ  التنظيمات تنظيم اإليوان المسلمين في مصر

وما ثورة سعيد بيران جد انتفا ة علا  الطكياان والظلام الاذي كاان يعااني مناه 

الشعب الكردي، يقول مارتن:" كاان الهادة الوا ا  للتمارد  او تأساي  دولاة كردياة 

ثة"يمستقلة، ت ترم فيها م اديء اإلسالم التي انتهكت في تركيا ال د
81
. 

،ولقاءاتاااه 0003لتركياااا سااانة ي، بعاااد ةيارتاااه  ويقاااول المااا رخ آرنولاااد توين ااا

المتكااررة مااع ك ااار المساا ولين فااي النظااام ال ديااد، ودرسااه لم ريااات األحاادا  فااي 

ال الد، ت د  في جحدى مقادته عان م ااودت تترياك الكارد، وتوصال جلا  ادساتنتا  

بااأن  ااذ  السياسااة ساات دي فااي يااوم ماان األيااام جلاا  جثااارة مشاااكل و قالقاال ماان جانااب 

شاكل والقالقل التي أثار ا األل انيون في حينه  اد األم راطورياة األكراد تضا ي الم

ه ايتااروا سااواء عاان وعاي ماانهم أود طرياا  قاافامن مصااطف  ورفا :العثمانياة، ثاام قااال

نفسااهمالصااهر القااومي أل
82
ولقااد ت قاا  مااا قالااه آرنولااد بعااد مضااي ساانتين، ود تاازال  .

 تركيا ت ن ت ت وطأة  ذ  السياسية التمييزية.

الشيخ سعيد بيران:" كان اإلسالم  و الراب  الوحياد الاذي كاان يارب  ولقد قال 

بين األتراك بالكورد، وقد كسر األتراك  ذا الاراب ، لاذا آن اآلوان للكارد أن يضامنوا 

مستق لهم"
83
. 

والمعن  أن الثورة لم تقام ياالل فتارة ال كام العثمااني، باعت اار  رمازا للوحادة 

ية من حياث الظاا ر، وجد فامن الدولاة العثمانياة كماا اإلسالمية، وشعارا للشرعية الدين

يقول األستاذ ةنار سالوبي:" كانات حكوماة الخالفاة اإلساالمية، تعت ار شاكليا جساالمية 

                                                 
79
نساخة الكردساتاني، قاارن ماع نساخة  06تي من مدرسة ادباتالء ص سعيد النورسي:  ذ  شهاد 

 . 450الصال ي حيث تم ت ريف  ذا النا في كليات رسائل النور ص
80
 8/440سعيد النورسي: رسائل النور صيقل اإلسالم  
81
مارتن فان برونسون: األ اا والشايخ والدولاة ال نا  ادجتماعياة والسياساية لكردساتان، ترجماة:  

 .0/557 (0008، 0)بيروت، دراسات عراقية، ط أم د حسين
82
، 0( الكردياة فاي تركياا )دراساة ت ليلياة( )بياروت، ط0005: انتفا اة عاام )أحمادكمال مظهر 

 .00( ص0000
83
-0007نيزيارنعماااان بااااجلوري: ال ركاااة القومياااة الكردياااة الت ررياااة فاااي كردساااتان تركياااا ) 

 .56( ص0007، 0()أربيل، مط عة حاجي  اشم، ط0030
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عثمانيااة، جد أنهااا فااي ال قيقااة كاناات حكومااة شااوفينية تركيااة صاارفة، وكاناات تمااارس 

سياسة تتريك سكان ال الد"
84
. 

 ياة ثاورة الشايخ ساعيد بياران،  ال كانات ولقد ايتلف ال احثون فاي جشاكالية ما

ثاااورة قومياااة لتأساااي  دولاااة كردياااة مساااتقلة أم أنهاااا كانااات ثاااورة دينياااة ل نااااء الدولاااة 

فاإلسالميون وعل  رأسهم الدكتور عثمان علي يدافع بقوة في كونها كانت  اإلسالمية،

وع ثااورة جسااالمية، دسااترداد الخالفااة اإلسااالمية، وتأسااي  دولااة دينيااة، و ااذا المشاار

معروة عند القوم، و او أسالمة التااريخ الكاردي، فالادكتور عثماان يتكلاف فاي تث يات 

 ذا المشاروع، الاذي د طائال ت تاه، وكأناه باذلك يرياد أن يث ات أن اإلساالم السياساي 

اإلساالم السياساي المعاصر حلقة في سلسة طويلة، بدأ بهاا الثاوار الكارد، وانتها  جلا  

أن يث ت أن اإلسالم السياسي اا رة ص ية نابعة مان في كردستان، وكأنه يريد أيضا 

أر ااية طي ااة ويصاا ة فااي جميااع أصااقاع العااالم اإلسااالمي والعربااي وياصااة فااي 

كردستان
85
وأ ل ية ال احثين يرون عك  ذلك في كونها كانت ثورة قومياة، وساواء   ،

ام دولة أياا كانت  ذ  أو تلك، فمن مسألتي الدين والقومية آنذاك كانتا متالةمتين، فلو أق

كانت نوعيتها فمنها ستل أ جل  الشريعة اإلسالمية ل علهاا أسااس ال كام، ولان تساتورد 

وعلياه فامن الشايخ ساعيد بياران عاالم ديناي ممتااة، وشايخ طريقاة  الدساتير الخارجياة،

صوفية معروفة، و ي الطريقاة النقشا ندية، فمااذا يتوقاع مناه  يار ذلاك، وسا ب تشادد 

نهااا ثااورة قوميااة، ألنهاام يعتقاادون أن مثاال  ااذ  األفكااار ردة اإلسااالميين فااي رفااأ كو

 مااع بااين الاادين أن فلساافة اإلسااالم النقيااة تقتضااي العصاارية ود أبااا بكاار لهااا، علمااا 

والدنيا، وبين القومية والدين، فال تناقأ بينهما
86

أما ماارتن فيارى أن الثاورة :" لام ،  

ود قومية صرفة" تكن ثورة دينية صرفة،
87
. 

ال قامت ثورة الشيخ سعيد بيران، و زت كيان تركيا، لكنها فشلت، علي أية ح

ألس اب نذكر ا في حينها، ثم ي اول ال عأ اتهاام الشايخ ساعيد بياران باأن حركتاه لام 

تنطلاا  ماان وعااي جسااالمي شااامل
88

. د شااك أن  ااذا  ياار صاا ي ، لقااد انطلقاات حركااة 

الكاردي كماال  الشيخ عن وعي جساالمي شاامل، وتخطاي  دقيا  كامال، يقاول الما رخ

مظهر و و يت اد  عان الشايخ ساعيد بياران:" كاان يختلاف عان معظام أقراناه بثقافتاه 

العالية، وح ه للعلم، وسعة اطالعه، فلقد كان أدي ا ي ياد الفارساية والتركياة والعربياة، 

وتعلاام علاا  يديااه العشاارات ماان الشاا اب الكاارد، وكااان يتااابع األحاادا  العالميااة فااي 

                                                 
84
 .04ةنار سلوبي: في س يل كردستان ص 
85
( )أربيال، مط عاة الثقافاة، 0046-0833عثمان علي: دراسات في ال ركة الكردية المعاصرة ) 

 .005م( ص0003  ،0404، 0ط
86
ولقد ت دثت بتفصيل عان  اذ  اإلشاكالية فاي ب اث لاي منشاور فاي م لاة الت دياد لمنتادى الفكار  

بعنااوان )مفهااوم القوميااة فااي الفكاار  30دد الثاااني ص( العاا0000اإلسااالمي فااي كردسااتان عااام)

 اإلسالمي(.
87
 .0/638 األ ا والشيخ والدولةمارتن فان برونسن:  
88
م( ص 0000م سن ع د ال ميد: النورسي متكلم العصر) القاا رة، مان منشارات دار ساوةلر،  

046. 
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بمركااز ياااص لديااه، حيااث كااان علاا  اتصااال فكاار الكاارد ، وتمتااع رجااال الالصاا ف

مستمر معهم، فت ول م لسه الك ير جل  مركز سياسي ثقافي حي"
89
.  

لست م ريا، لذا لن أسم  لنفساي بال اديث عان تفاصايل  اذ  الثاورة، ولكنناي 

سااأتتناول جشااكالية تاريخيااة بااين السااعيدين، أعنااي بااين الشاايخين سااعيد بيااران وسااعيد 

 النورسي.

ت ثورة الشايخ ساعيد بياران عان تخطاي  مسا  ، ووعاي تاام، حياث كاان انطلق

الهدة وا ا ا، مقارعاة الطكياان الكماالي، ومواجهاة الظلام وال اور، وتأساي  كياان 

كردي يضمن المستق ل الواعد لألمة الكردية، فقاد ولا  ةمان الدولاة العثمانياة، وحاان 

يد بتوعياة العشاائر الكردياة، ، لاذلك بادأ الشايخ ساعNational Stateوقت الدولاة القومياة 

للمشاااركة فااي  الكرديااة وجرسااال الرسااائل والوفااود للقاااء الشاايوخ ور وساااء الق ائاال

الثورة، التي تعد فرصة لن تتكارر للكارد، ولقاد اساتعان الشايخ بياران ب مياع الوساائل 

يعتقاد أناه د باد كاان لقاد بكية ت قي  الهدة المنشود، ولم ي   باب جد طرقه وول ه، و

، و اذا  اروري مان أجال  امان الماذ  ي ال عد الدينيعل   ال عد القوميطكيان  من

ك الدينيااة والمذ  يااة، كااان أحااد مشاااركة ال ميااع بكااأ الطاارة عاان  ويااة المشااار

مساعديه فهمي بالل أفندي، يقول مارتن:" وكاان  اذا مل ادا، يساخر علناا مان الادين، 

ي كااان شخصااا مقتاادرا وقوميااا لكاان الشاايخ احااتفف بااه بصاافته ساااعد  األيماان، ألن فهماا

راسخا، لقد كان الهدة األساسي للشيخ ساعيد وقاادة آةادي معاا  او تأساي  كردساتان 

مستقلة"
90
:" جن فهماي كاافر أكثار مان يقول الشيخ ساعيد بياران فاي حا  فهماي باالل .

الكفار، ومل د أكثر من المل دين, ولكنه كردي جيد"
91
. 

المشااركة فاي الثاورة الشايخ ساعيد ومن الذين حاثهم الشايخ ساعيد بياران علا   

النورسااي، حيااث أرساال وفاادا جلاا  النورسااي للمشاااركة،  لكاان النورسااي لاام يشااارك، 

ألس اب مقنعة في تصور ، جد أن ع د الملك فرات أحد أحفاد الشيخ سعيد بيران ينكار 

أن يكون جد  قد أرسل أية رسالة من  ذا الق يل جل  النورسي
92
. 

بيااران قااد أرساال وفاادا جلاا  النورسااي، ألنااه د  سااعيد والااذي ب اادو لااي أن الشاايخ

في مثل  ذ  الظروة العويصة، فالثورة ب اجاة  مثلهيمكن ج مال شخصية كارةماتية 

جلاا  تأييااد كاال فاارد كااردي بكااأ النظاار عاان  ويتااه وشااكله، لكاان النورسااي لاام يق اال 

 المشاركة، حيث اتخذ الرجل لنفسه مسارا ياصا ي اول اإلصالي في كردستان.

 وفد الشيخ سعيد بيران:و و يخاطب النورسي  نسب جل عنا ننقل بعأ ما ود

  تم بأفكار سل ية مارة أيارى, جن األماة التركياة ج :"  ل

تزعمت اإلسالم عل  أحسان ماا يارام, وتتازعم  اذ  األماة اإلساالم بعاد 

اآلن, فتخلوا  عن تلك ال ركات السي ة"
93
. 

                                                 
89
 .37-36ص ( الكردية في تركيا0005انتفا ة عام ): أحمدكمال مظهر 
90
 .0/638: اآل ا والشيخ والدولة مارتن 
91
 .36( ص0085جواد المال: كردستان وطن وشعب بدون دولة )لندن، مط عة كوردولوجيا،  
92
 .000سمو: سعيد النورسي صآةاد  
93
أحماااد ناااوري النعيماااي: ال ركاااات اإلساااالمية فاااي تركياااا، حا ااار ا وما ااايها، دراساااة حاااول  

 80م( ص0003  ، 0403، 0دار ال شير، طالصراع بين الدين والدولة في تركيا) األردن، 
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 نية... وأناا :" سأكون معك جن حاولت جحياء الدولة العثما

مستعد للتض ية بنفس  ف   ذا الس يل, أما دولة كردية فال"
94
. 

  جن ما تقومون به من ثورة تادفع األخ لقتال أيياه، ود ":

ت ق  أية نتي ة، فاألمة التركياة قاد رفعات راياة اإلساالم، و ا ت فاي 

س يل دينها م ات األلوة بال المالياين مان الشاهداء فضاال عان تربيتهاا 

ياء، لذا د يستل السيف عل  أحفااد األماة ال طلاة المضا ية ماليين األول

لإلسالم، األمة التركية، وأنا أيضا د أستله عليهم"
95
. 

 ":األتااراك  اام عقلنااا, ون اان قاادرتهم" قااول النورسااي
96
. 

 جل   ير ذلك من األقوال المنسوبة جل  النورسي.

 ااي ماان  وجنااي علاا  يقااين أن النورسااي لاام يتفااو  بكلمااة ماان  ااذ  الكلمااات، باال

ياازع الت وتر ااات الم اارفين الااذين ت اادثنا عاانهم سااابقا، فلقااد حاارة القااوم رسااائل 

النورسي، ولقد س   أن ذكرنا طائفة كافية من األمثلة، ثم جن النورساي قاد ذم األتاراك 

ووصفهم بالنفا  والم املة، ومدي الكرد بال سالة والصفاء والصد  والنقاء، فمن أيان 

 طنع المختل  الكاذب.جاءوا بهذا الكالم المص

كل ما فاي األمار أن النورساي لام يشاارك، وعادم مشااركته د يقتضاي تخويناه 

ورفضه والطعن فاي قوميتاه ووطنيتاه، ألناه مان الظلام الم  اف أن ن كام علا  واقاع 

ف ت  لو سالمنا جادد أناه فارط فاي  مض  بمشاكله وعوامله وأس ابه بخطأ أو صواب،

 عنف حال للمشاكل.األمر، فالرجل لم يكن ي من بال

 ويمكن أن نوجز أ م األس اب التي جعلته يرفأ المشاركة في الثورة:

جنه كان يميل جل  اإلصالي السلمي، ولي  بالل وء جلا  العناف.  (0

يقول مارتن:" جن النورسي بعد عودتاه مان األسار نشا  مان جدياد فاي التنظايم 

دتااه، ورفااع القااومي الكااردي  ناااك، حيااث  اادا أكثاار ا تمامااا بتعلاايم بنااي جل

مسااتوا م األيالقااي ماان ا تمامااه بفكاارة ادنفصااال.. كااان موقفااه مياااد ن ااو 

التهدئة"
97
. 

كااااان ياااارى أن الثااااورة ال قيقااااة د بااااد أن تقااااام  ااااد األعااااداء  (0

ال قيقيين، و م )الفقر وال هل والفرقة(، فالقيام بالثورة سيزيد الشعب الكاردي 

يااث جن بعااأ العشااائر فقاارا وجهااال وتخلفااا وتفرقااا، وقااد ت قاا  ذلااك حقااا، ح

الكرديااة كق يلااة يورماااك العلويااة لاام تشااارك لنزاعهااا الشااديد مااع ق يلااة ج ااران 

                                                 
94
 .70ص المرجع الساب  
95
 .0/008 سعيد النورسي: رسائل النور 
96
م( الادكتور لياث ساعود 0000 ا ، 0400م لة الت ديد )ماليزيا، السنة الخامسة، العدد العاشار،  

طاوير . ثام قاام الادكتور بت46جاسم: اإلمام النورسي واهور القوميات بين األصاالة والت ادي ص 

ال  ااث، ف علااه كتابااا مسااتقال بعنااوان )اإلمااام النورسااي والتعاماال الاادعوي مااع القوميااات، دراسااة 

 .77تأريخية( ص
97
 .0/550مارتن: اآل ا والشيخ والدولة  
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الساانية، وبعااد انااددع الثااورة حارباات ق يلتااا يورماااك ولااودن الثااورة ال يرانيااة 

بكثير مما فعله أفراد ال ندرمة وال يش كما يقول مارتن
98
. 

ودأب الخاااوة مااان جراقاااة الااادماء، وياصاااة دمااااء األبريااااء،  (3

ولنساتمع جلا  ال اوار الاذي جارى  اء بقسوة.يال روب أنها ت صد أرواي األبر

قاال حساين باشاا للنورساي:" سايدي لاي معكام ، بين النورسي وبين حسين باشا

جستشااارة فااي أماار ياااص، أرجااو أن تااأذن لطالبااك بااالخرو ، ألنااي أريااد أن 

زء ماان أت ااد  معكاام حااديثا ياصااا، فقااال لااه النورسااي: د يمكاان، فهاا دء جاا

كياني، د يفارقوني، أو   ماا عنادك، فقاال لاه حساين باشاا: سايدي أرجاو أن 

تاأذن لنااا بالعصاايان مااع الشاايخ سااعيد، فان ن مسااتعدون، فقااال لااه النورسااي: لاام 

تقومون بالعصيان؟ جن كان لزيد وعمرو ذنب، فماا ذناب  ير ماا، بال ساترا  

قتلوناا وأباادوا أموالناا دماء المسلمين، فقال له حسين باشا: لقد أ لكنا الاروس و

وذرارينا، بينما ال شرفنا مصانا دون أن يمسه أحد بسوء، ولكان اآلن أصا   

ديننااا مهااددا، وشاارفنا معر ااا للهتااك، فااأذن لنااا بالعصاايان، ف نودنااا المشاااة 

والفرسان عل  أ  ة ادستعداد. وبعاد أن أو ا  حساين باشاا األمار وال اواد  

في التفكير، رفع األستاذ رأسه، وقال بكل الم لمة، واألستاذ مطر  ومستكر  

لطف ولين: أيها ال اشا تعال لنستشر ديوان أحمد ال زري ونفت ه متفائلين باه، 

أتق ل ما يقولاه ال ازري؟ فقاال ال اشاا: نعام، فاأير  األساتاذ الاديوان مان جي اه 

 وفت ه متفائال به، وجذا بهذا ال يت أمامهم:

 ين، قصدا كنيشتي  ن دكن ن ةي ب ف ديري فه ت             

ناااه ى ةي فاااانم ناااه ى ةي وانااام مااان دري                                          

يمار ب 
99
. 

ويعني: منهم من يرجع من طري  الكنيسة، وياديل اإلساالم، ومانهم مان يعاود 

جل  مع د اليهود فيتهود، أما أنا فلست من   دء ود من   دء. قال األستاذ: أرأيت يا 

اشااا، فأنااا اآلن لساات ماانكم ود ماانهم. فقااال ال اشااا: يااا أسااتاذ لقااد أو ناات عزيمتااي، ب

و عفت  متي، فلو عدت جل  عشيرتي سيقولون، جا ن ال اشاا فتخلا  عان العصايان، 

قااال النورسااي: نعاام وليقولااوا: جاا ن وياااة، ود يقولااوا أرا  الاادم. وعناادما اسااتودع 

ات: د تار  الادم ياا باشاا، د تار  الادم، د ال اشا األستاذ، كرر عليه األستاذ ثال  مار

                                                 
98
 .0/607 المرجع الساب  
99
و ااذا مثااال آياار ماان األمثلااة الكثياارة، حااول ت ريفااات القااوم، وحتاا  األسااتاذ جحسااان قاساام   

ير   نفسه بمراجعة ديوان األدياب الكاردي الاذائع الصايت ال زياري لي كاد صا ة الصال ي،  لم 

ال يت وسالمته ودقته، ، ويتأكد من شرحه، فلقاد نقال ال يات يطاأ، ثام شارحه يطاأ، فأصال ال يات، 

 كما يقول ال زيري:" 

  ن ذنك ديَرَى اةتيَن قستا كنشتَ   ن دكن 

وشرحه كاآلتي:" ال عأ يأتي من  ذ وانم من در يمار ب .ن  ذ وانم ن                               

كنيسة الر  ان للنصاارى، ويقصاد كنيسات األح اار لليهاود، ولكنناي لسات مان الصانفين، ويكفيناي 

باب الخمار". دحفف الفار  باين ال يتاين وكاذلك الشاري، انظار: شاري دياوان ال ازري للماال ع اد 

جباارا يم الدوسااكي )د ااوك، دار ساا يريز،  السااالم ال اازري،  اا   الاانا وعلاا  عليااه: ت سااين

 .0/556م( 0004
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وفار  قواتاه، لاذا لام ت اد  أياة حادثاة فاي  تر  الدم، وعاد حسين باشا جلا  عشايرته،

منطقة وان
100
. 

ولقد دفعت  ذ  المواقف و ذ  األقوال المنساوبة جلا  النورساي ال ااحثين الكارد 

وماا شاابه ذلاك،  جل  الطعن في النورساي والارد علياه، وت رياد  مان قوميتاه ووطنيتاه

علا  رساائل الناور الم رفاة، و اي  تاعتماد اولقد راجعت تلاك ال  او  فوجادت أنها

 ليست ح ة ال تة، وياصة في القضايا المتعلقة بالكرد وكردستان.

 

 لماذا فشلت الثورة؟
لن أل  في تفاصيل المسألة، فهذا له م ال تااريي، ولكان يمكان أن ناوجز تلاك 

 ة:األس اب وراء فشل ادنتفا 

الصراعات الق لية والعشاائرية باين الكارد، وعادم وجاود تنساي   (0

اشتراك ةعيم ق يلاة ماا فاي ال ركاة القومياة  بينها، يقول مارتن:" جن م رد

كان في الكالب س  ا كافيا ألن يقف منافسو  عل  الضد من ال ركة
101

.. ثام 

ذكر مارتن مثاد عل  ذلك بقوله: جن ق يلة  فركاان بزعاماة حااجو ات هات 

ن و ديار بكر بأمر من ال ومة التركية لم اربة الشيخ سعيد بياران، لكانهم 

لوا الت نب فلم يشاركوا  د ثورة سعيد بيران ألنهاا  زمات... وحاو اعادو

ثم بين مارتن أن حاجو لم يشارك في ثاورة ساعيد بياران، ألناه لام يكان مان 

تن أناه فاي المخططين لها، بل كانت الثورة بيد آيرين دونه... ثام ذكار ماار

شارك حاجو في م اربة ال يش التركي وطرد م" 0006 سنة
102
. 

الثقااة بالساالطات التركيااة التااي ل ااأت فااي ال دايااة جلاا  الوعااود  (0

 المعسولة.

 ماآربالخيانة القذرة من ق ل بعأ  اعاة النفاوس، مان أجال  (3

ء السلطات، كل ذلك س  ه ال هال والتخلاف وعادم ا رشخصية ي اولون ج

لألمااة  والااوطني فااي التفكياار فااي المصااال  العليااانضااو  الااوعي القااومي 

والوطن
103
. 

                                                 

  
100
. و اذ  00والقصاة ماذكورة فاي الهاامش رقام  008-0/007رساائل الناور   سعيد النورساي: 

الرواية أقرب جل  الواقع من بقية الروايات الواردة في كتب القوم وترجماتهم، و ي أيضا د تخلاو 

 .وج افات من ةيادات وت ويرات وتكييرات
101
 .0/34مارتن: اآل ا والشيخ والدولة  
102
يهااود كردسااتان، ترجمااة:  جريااك بااروار ورفائياال باتاااى: . وراجااع:0/036 المرجااع الساااب  

 .78ص م(0000، 0شايوان كركوكي وع د الرةا  بوتاني )أربيل، مط عة وةارة التربية، ط
103
: ألقاي القا أ علا  وقد كان الشيخ سعيد بياران مان  ا ايا  اذ  الخياناة القاذرة، يقاول ماارتن 

( نيسان، أثناء ع ور م من نهر مراد جل  الشمال من موش فاي طاريقهم 07الشيخ سعيد نفسه في )

جل  جيران، ويزعم عل  نطا  واسع أنهم وقعوا   ية ييانة أقدم عليها ق لي من ق يلة ج ران،  و 

أن الاذي ياان الشايخ ، ويذكر ةنار سلوبي 600-0/600قاسم بيك". مارتن: اآل ا والشيخ والدولة 

سعيد بيران  و عديله قاسم بيك أحد ةعماء ق يلة ج ران، انظر: ةنار سلوبي: في سا يل كردساتان 

. ويضيف الادكتورعثمان علاي أن قاسام باك ج رانلاي كاان مان القاوميين الكارد، حااة ثقاة 000ص
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طكيان ال عاد الاديني الماذ  ي علا  ال عاد القاومي والاوطني، أي  (4

عدم نضو  الوعي القومي والثقافة القومية، من أجل التفكيار فاي المصاال  

العليا لألمة الكردية، يقول الدكتور عثمان علي و او يت اد  عان الصاراع 

ين القاب ال الكردياة:" لام تقتصار الق ائال الكردياة العلوياة الديني المذ  ا ي با

عل  عدم تأييد م ل ركاة الشايخ ساعيد السانية، بال وأصا  وا عوناا مهماين 

لل كومة المركزية لقمع ال ركة التي عدتها الق ائل الشيعية الكردية )لودن 

ويورماك( حركة سنية متعص ة، لقد حاول الشيخ ساعيد كساب ود ر وساا 

المذكورة، ولكن دون جدوى"الق ائل 
104
. 

الخوة من بطش السلطة وجر ابها وعنفها وقسوتها في التعامل  (5

ساتع اد والقهار مع  ذ  القضايا. يقول األستاذ ةناار سالوبي": جن سياساة اإل

التي كانت أش ه بمطرقة ت طم ر وسنا أدت جل  قنوط ويأس ر ي ين"
105
. 

ر اا، وشاات حادثت عاانطال  الثاورة ق ال موعاد ا بسساب من (6

م ألماار  ااروري، فقاماات الثااورة و ااي لمااا دفظاان الثااوار أن الموعااد قااد قاا

كاادأب أكثاار  0005( نااوروة 00تنضاا ، ألن موعااد اإلنطااال  كااان فااي )

 .الثورات الكردية ع ر التاريخ

 عف الكرد من الناحية العسكرية والتقنية وادقتصادية، وعدم  (7

 التعويل عل  األس  العسكرية ال ديثة.

مالي المضلل، حيث وصفت اآللة اإلعالمية الكمالية اإلعالم الك (8

 ااذ  الثااورة فااي كونهااا ثااورة الاارجعيين، قااام بهااا م موعااة ماان الاادروايش 

يريدون جعادة تركيا ال ديثة جل  العصور القديمة المظلمة،  ذا فيما يخاا 

مخاط اااة العاااالم الخاااارجي، أماااا العاااالم الااادايلي الم لاااي أي دايااال تركياااا 

، علمااا أن مان المتفاا  مرة جنكليزيااة ت ااك  ااد تركياافصاورت الثااورة ما ا

 .عليه بين الم ريين أن بريطانيا لم تساعد الثورة

( حياث سام ت 0000ادتفا  األمني باين تركياا وفرنساا سانة ) (0

فرنسا بموجب تلك ادتفاقياة لل ايش التركاي ع اور ساوريا لضارب الثاورة 

الكردية، ألن سوريا كانت م تلة من ق لها
106
اعيل بيشايك ي:" يقاول جسام .

ولو كانت فرنسا قد منعات ال ايش التركاي مان المارور ع ار ساوريا لربماا 

ن  ت ثورة الشيخ سعيد، أو لربما اتي ت لها فرصة تس ل نصرا ما عل  

األقل"
107
. 

                                                                                                                                            

الكرديااة  الشاايخ سااعيد، وكااان مااع الثااورة منااذ ال دايااة" انظاار: عثمااان علااي: دراسااات فااي ال ركااة

 . والتاريخ الكردي مكتف بهذ  األمثلة الم سفة للكاية.465المعاصرة ص
104
 .470عثمان علي: دراسات في ال ركة الكردية المعاصرة ص 
105
 .070ةنار سلوبي: في س يل كردستان ص  
106
 .480ص عثمان علي: دراسات في ال ركة الكردية المعاصرة 
107
 .55ة صجسماعيل بيشيك ي: كردستان مستعمرة دولي 
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 وبعد فشل الثورة وقعت الواقعاة حياث تام جعادام الشايخ ساعيد بياران ماع سا عة

وأربعين قياديا في دياربكر
108
. 

دساااتان ت ولااات جلااا  باااالد األشااا اي، حياااث الخاااراب والااادمار د رياااب أن كر

والهالك والفقر وال هل والتفر  والته ير والتترياك، والكرياب أن النورساي الاذي لام 

ورة اقتيد مع األسرى جل  الس ون التركية، ود نقول كماا يقاول الا عأ ثيشارك في ال

ثمااة مشاااكل كثياارة لااو شااارك النورسااي لمااا فشاالت الثااورة، أو ربمااا ايتلااف الو ااع، ف

أمثاال الادكتور  حالت دون ت قي  ذلك، ثم جن ال احثين المختصين في التااريخ الكاردي

، (  وحسارتيان فااي كتاباه )انتفا اة األكااراد(0005كماال مظهار فاي كتابااه )انتفا اة 

لاام يتطرقااوا جلاا  النورسااي، وذلااك ألن وأساا اب فشاالها والااذين تناااولوا  ااذ  ادنتفا ااة 

النورسااي،  سااعيد ، ولقااد بااالم بعااأ الكتاااب فااي نقاادم ماان ذلااكالمشااكلة أعماا  وأ ااخ

أحد م:" من ناحية أيرى فمن شخصا متدينا كالمال سعيد النورساي الاذي فضال  فيقول

)جمعياة  يدمة الخليفة عل  أي شيء آير، وقف عل  الضد من تطلعات  اذ  ال معياة

د في جوابه علا  عادم اإلرشاد وادرتقاء الكردية(، ألنها كانت قومية، يقول المال سعي

است ابته لطلب الثوار بالمشاركة في الثورة قائال:" في  ذا ال ايش العثمااني قاد يوجاد 

ياااء هللا، وأنااا د أسااتطيع أن أمتشاا  ساايفي  ااد  ااذا ال اايش، لااذا د لمائااة ألااف ماان أو

أستطيع أن أشترك معكم" ثم ذكر الكاتب أنه كاان للماال ساعيد دور سال ي كاذلك وسا  

)بيت الش اب( واألرتوشايين كاذلك، جذ ثا طهم ومانعهم مان المشااركة فاي  عشائر ألكي

انتفا ة بدلي ، وحاول جقناعهم بعدم جواة ال ارب ماع األتاراك، وكاان يعتقاد أن مان 

ماان ال ااا لين المل اادين الاارجعيين" ثاام يقااول فااي  يقااوم بنشاار  ااذ  األفكااار جنمااا  ااو

ة ألكاي انقطعات الصالة باين الهامش: وبس ب عدم مشاركة األرتوشيين وعشائر منطقا

ثورتي بارةان وبدلي ، مع أن األرتوشيين بعد ا تيال شكر آ ا قضوا عل  عادد مان 

ت معات ال يش التركي، ولكن بعد قدوم المال سعيد  دأ الو ع، و و بذلك قدم يدماة 

عظيمة لألتراك، ووجه طعنة ن الء لل ركة الوطنية الكردية، ثم ينقل كالم النورسي: 

هم، و م ا لشا د ما وراء ستار العشائر الكردية الخونة الذين جعلوا الزمان قناعجذ أنه 

والرجعياااون الاااذين ي ااااولون ت ااات ساااتار الوطنياااة  ،المل ااادون ال اااا لون ال قيقياااون

جرجاع  ذ  األمة جل  عادتها السابقة ق ل عهد اإلساالم، فاتكلم ساعيد القاديم معهام بشادة 

وحاربهم بعنف
109
. 

 ية عل   ذا الكالم.ولنا مالحظات نقد

( جنه ت امل وا   من الكاتب عل  سعيد النورسي، فهو رأي عاطفي ولي  0

بالشاخا  ه، فامن وصافه لاشاديدين للنورساي   يء عن حقد وبكاأ علميا أكاديميا، ين

المتدين بصيكة الم هول ت قير لشأنه، علما أن النورسي كاالطود الشاامخ علماا وفقهاا 

 نقا من قدر  وعظمته كالم أمثال   دء الكتاب.ورجولة ويلقا وسلوكا، د ي

                                                 
108
تم جعدامهم كان واحدا ويمسين قيادياا، انظار: ةناار  نويذكر األستاذ ةنار سلوبي أن عدد الذي 

 .004سلوبي: في س يل كردستان ص
109
( ترجماااة: ت سااان جبااارا يم 0007-0008)علاااي تتااا رتوفي : ال يااااة السياساااية فاااي كردساااتان 

 وما بعد ا.  033( 0007، 0الدوسكي )د وك، مط عة ياني، ط
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ي فاي  اذ  الماواطن،  لقد باالم الكاتاب فاي تضاخيم دور النورساي السل ا(     0

 وجساماعيل بيشايك ي علما أن م ريين عمالقة أمثال الدكتور كمال مظهر وحسارتيان

ت ااد  عاان  ، حيااث بعضااهمومااارتن فااان برونساان وديفيااد مكاادول وجاارجي  فاات  هللا

ي، ولكنهم لم يذكروا شي ا عن دور  السل ي في  ذ  الثورات، كل ما في األمار النورس

 أن النورسي آثر السلم والهدوء واألمن عل  العنف والثورة.

( ما نقل عن النورسي لي  ص ي ا، بل كذب وافتاراء وبهتاان، ولقاد وجدتاه 3

د بيناا فيماا يعول عل  رسائل النور التي ترجمهاا األساتاذ جحساان قاسام الصاال ي، ولقا

س   أنها م رفة، وياصة تلك التي تتناول الكرد وكردستان
110
. 

( فما ذكار  د يمكان التعويال علياه، ألن مثال  اذ  األقاوال الخطيارة د باد أن 4

ف ااام ماان نأيااذ ا ماان مصااادر موثوقااة أو وثااائ  صاا ي ة، د ماان رسااائل م رفااة، أو 

كااون المواقااع السااليمة ماان كالااذباب د يقعااون جد علاا  ال ااري، ويتر الصاا فيين و اام

 ال سم.

 ( وي دو أن الكاتب له مانه  يااص فاي التقااط نقااط  اعف علمااء المسالمين5

، وت رياد التااريخ الكاردي مان كال ماا لاه صالة بالادين، بمعنا  آيار علمنااة مان الكارد

التاريخ الكردي بالمفهوم الشامل للعلمانية، و ي تعرية كل مقادس مان قداساته، ولاي  

 . الض ل ئيبالمفهوم ال ز

( يرى الكاتب أن ال كومة التركية أبقت عل  حياة النورسي لكوناه لام يشاكل 6

يطاارا علاا  النظااام التركااي، طالمااا أنااه ياادعو الكاارد جلاا  التمسااك بالاادين، وبااالوقوة 

ب انب التارك، لاذا  طات الطارة جلا  حاد ماا عان نشااطاته الدينياة. و اذا كاالم  يار 

الكثير عن النورسي، وجد فمن النورسي قضا   علمي، ويدل عل  أن الكاتب د يعرة

أكثاار عماار  فااي الساا ون والم اااكم، ثاام قااد تاام تسااميمه أكثاار ماان يماا  عشاارة ماارة، 

وحاااولوا ا تيالااه ماارات عدياادة، لقااد كااان النورسااي فااي تصااور النظااام  يمثاال يطاارا 

، ولكن شع يته بين الكرد والترك و ير م من الشعوب منعت النظام مان اإلقادام يهمعل

ثام أمار آيار  ل   ذا الفعل، ثم جن رسائله كانت تنشر سرا ويفية، مخافاة السالطات،ع

نه بعد ادنقالب العساكري تام نا ش ق ار النورساي، ونقال رفاتاه جلا  مكاان و و أ مهم،

     م هول يوفا من ال ما ير الزائرة، ولقد تطرقنا جل   ذ  القصة سابقا.

 اذا، كاان ين كاي لاه أن يعلا  ( وأستكرب من السيد المترجم كيف سكت عن 7

عل  مثل  ذا الكالم الخطير، وياصة أنه مان المهتماين بالنورساي، وقاد تارجم جحادى 

 رسائله األصلية، كما س   أن ذكرنا.

( جميااع ال اااحثين متفقااون علاا  أن النورسااي لاام يشااارك فااي الثااورة، وذلااك 8

جلا  الطار  السالمية،   وءليمانه واعتقاد  أن ال ل األمثل لشع ه وأمته ووطنه  و الإل

وم اربة األعداء الثالثة )الفقر وال هال والشاقا (، وماا نساب جلياه مان أقاوال يطيارة 

 ب   أمته والعشائر الكردية كذب وبهتان، د يلي  بمكانته وشخصيته.

                                                 
110
-4/400الكاتااب كااالم النورسااي ماان كليااات رسااائل النااور الم رفااة أي نسااخة الصااال ي:  نقاال 

)ساايرة ذاتيااة(، واعتمااد الكاتااب فااي نقااد  للنورسااي فااي  0/004الشااعاعات، وانظاار أيضااا  400

عل  رسائل النور نفسها مارة أيارى، ولاو اعتماد علا  النساخة األصالية لربماا لام يت ارأ  334ص

 ورسي. عل  التطاول عل  سعيد الن
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( جنه من الظلم وال يف وال اور أن ن كام علا  واقاع مضا  بمشااكله بأقسا  0

ب الفكرة للقاريء لقاد ر اي الكارد فاي الوقات األحكام، ولنضرب مثال عل  ذلك يقر

سااتقالل مااثال فااي  ااذ  المرحلااة، ال ا اار بالفدراليااة، ود يق لااون أي مطلااب آياار كاإل

ن ياأتي بعاد مائاة عاام أوذلك ألن الظروة الدولية واإلقليمة  ير مسااعدة، فهال يعقال 

بااأنهم  -الااذين ر ااوا بالفدراليااة – فااي كم علاا  قااادة الكااردباحااث أو كاتااب أو صاا في 

وكونهم س  ا في عادم قياام دولاة كردياة يونة وج ناء، و م س ب نكسة األمة الكردية، 

وما جل  ذلك من األحكام القاسية، فلكال اارة مشااكله وأحداثاه، وماا ذكرناا  مستقلة، 

ع ار  ينط   عل  حالة الشيخ سعيد النورسي، وكذلك عل  بقية من اتهموا بشات  الاتهم

 .التاريخ

سلوب النورسي فاي معال اة المشااكل لربماا اساتفاد وم أو ات ع القل وعليه أقول:

الكاارد أكثاار، ألنهاام ربمااا قضااوا علاا  الفقاار وال هاال والفرقااة وكثياار ماان المشاااكل 

ود يعناي  اذا  ربما نض  عند م الوعي القومي بصورة متينة وصا ي ة.لاأليرى، و

تماعيااة، وواجااب تخط ااة الشاايخ سااعيد بيااران فيمااا ذ ااب جليااه، فمااا قااام بااه  اارورة اج

أيالقي ت ا  األمة الكردية، فلو لم يقم به  و قام به  ير ، فاألمة الكردية د تفتأ تملاك 

  دة. ذا الصنف من األبطال والقا

ولقد حذر المفكرون والمراق ون أمثال آرنولد توين ي و ير  مان آثاار السياساة 

، سااواء قااام بااه الشاايخ ( وأو اا وا أن ثااورة كرديااة قادمااة د م الااةكالكماليااة )التترياا

 سعيد بيران أو ير  من القادة السياسيين، أو الشيوخ األجالء.

تركيااا يتكااون ماان قااوميتين رئيسااتين كااالعرا ، و ااذا باااعتراة جن بلاادا مثاال 

 م الم ل  الوطني الك ير في أنقرة  0000أتاتورك و ير  من الشوفينيين، ففي عام 

قاط اة ب مااس وتصافي  كلماات نائاب  ( ممثال كردياا، واساتق ل أعضااء الم لا 70)

أر ااروم )حسااين عااوني( الااذي قااال: جن ماان حاا  الكااالم ماان فااو   ااذ  المنصااة  ااو 

والتركياة" لألمتين الكردياة
111

.  وتام نشار بياان مان ق ال الكمااليين قاائال:" جن حكوماة 

ال مهورياة التركيااة مصاارة كليااا علاا  نشاار جميااع المسااتلزمات ال ضااارية فااي وطننااا 

ن تركيا"العزيز كردستا
112
. 

لكاان مااا أن وطااد الكماااليون أقاادامهم، و صاا وا الساالطة، يااانوا األمانااة، 

وأيلفوا الوعهود والمواثي ، فقد تم منع اللكة الكردية، والل اس الكردي، واألسماء 

ت الشارقية( وماا ا)الودياتام اسات دالها باسام الكردية، وكذلك منع كلماة كردساتان و

ن في كتب التاريخ، بْله ت اوةاتهم ال مقاء علا  قام به   دء من الم وجرائم مدو

 الدين وكل ما له صلة به.

 

 سعيد القديم
حثين يعاادون سااعيد القااديم رجااال أ اادر عماار  فااي مسااائل تافهااة، ألن اأكثاار ال اا

ال ديث عن القومية والوطنية واللكة والوحدة بين أبناء األماة الواحادة يعاد فاي تصاور 

ث عنهااا، وياصااة ماان ق اال رجاال عااالم معااروة الاا عأ ردة جدياادة د يسااوغ ال اادي
                                                 

111
 .00ص ( الكردية في تركيا0005انتفا ة عام ) :أحمدكمال مظهر 
112
 .04ص المرجع الساب  
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كالنورسي مثال، لذا ي اولون وأد  ذ  الصف ة من حياتاه، وو اعها فاي طاي الخفااء، 

لكونها مرحلة مريعة من حياتاه، وحق اة مظلماة مان سايرته، وال قيقاة أن ساعيد القاديم 

،  ااو عااين سااعيد ال ديااد، فمواقفااه ثابتااة، وأقوالااه لاام تتكياار، ونشاااطاته بقياات مكثفااة

وحركاته الت د وبة في س يل أمته ووطنه، فالذي تكير  او طريقتاه فاي التعامال ماع 

ع واألحدا ، لم ي من بالعنف منه اا ل ال المشااكل، بال آثار السالم والهادوء فاي ائالوق

التصدي للمشاكل والقضايا العويصة، فامن ماا عاناا  النورساي بعاد ثاورة الشايخ ساعيد 

لرجل من الس ن واد اطهاد والتعاذيب النفساي بيران د يمكن تصور ، حيث عان  ا

بعااد الفينااة واألياارى، وقااد كااانوا  والم اكمااات المتكااررة، والتسااميم وم الااة اد تيااال

يتربصون به الدوائر لي دوا ح ة ولو  شة للتخلا منه، لكونه كاان ح ار عثارة فاي 

كردياا، طريقهم، وياصة أنه جمع بين جنايتين اثنتين في تصور أعداء ، جناياة كوناه 

 .له تأثير  ال ليم في الم تمع وجناية كونه عالما دينيا متمكنا مخلصا

وقد كان الكماليون يثيرون المشاكل القومية أثناء م اكماته، وباين طالباه، مان 

كانت  ي ته الكردية )ل اسه الكردي( أعظم األدلة فأجل أن يتخل  عنه من لي  كرديا، 

كاان  الكاردي   أن فاار  ال يااة، ماع كاون الل ااسفي جاهار كرديته، فمنه لم يخلعه جلا

ممنوعااا، وكااان يعااد ل سااه جريمااة. يقااول األسااتاذ ةنااار ساالوبي:" كناات أشااعر بك طااة 

وسعادة ك يرتين تكمر قل ي حينما أشا د األكراد يترددون عل  المقه  بزيهم القومي، 

ا ت بااالمنظر الرجااولي للمرشااد مااال سااعيد الااذي كااان يرتاادي ةياا ااوبشااكل ياااص أع 

كرديا ياصا"
113
. 

قاد جن النورسي الذي ياف  مار السياسة، و ااص أب ار العلاوم والمعاارة، 

حق  فلسفة أمير شعراء كردستان أحمد الخااني ال امعاة باين الادنيا والادين، ألناه كاان 

ف د و ااو الااذي كااان يقضااي معظاام أوقاتااه عنااد  ااري  الشاايخ أحمااد ياامتااأثرا بااه، وك

ياصااة فااي الليااالي، علمااا أن الناااس يتر  ااون ماان و الخاااني األديااب الكااردي الشااهير،

ديوله نهارا، ولهذا كان الناس يقولون، جنه حظي بفيأ مان أحماد الخااني، ويساندون 

و عه  ذا جل  كرامة الشيخ"
114
. 

، وكااذلك نشاار مقااادت عدياادة فااي شااارك النورسااي فااي جمعيااات كرديااة كثياارة

 جرائد عدة:

فة )كارد تعااون وترقاي( ، جمعية التعااون والترقاي، حياث أصادرت صا ي( 0

ومنها )دور  )ئةى طةل  كوردان(منها) أيها الشعب الكردي( ،ونشر النورسي مقادته

الكاارد(، وكاناات أعااداد  ااذ  الم لااة ت تااوي علاا  أباارة طروحااات  ةالاادين فااي حيااا

النورسي الذي  يرى أن د بد للكرد من وعي ومعرفة من أجل ت رير كردساتان، ود 

رية ك يرة، ألن ذلك  روري"بد من بناء قوة عسك
115
. 

 جمعية نشر المعارة.( 0

                                                 
113
 .07ةنار سلوبي: في س يل كردستان ص 
114
 .0/47كليات رسائل النور للصال ي  
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جريدة شر  كردساتان،  اذ  ال ريادة كانات ب اروة عربياة، وكاان يكتاب ( 3

اسااامها بالتركياااة العثمانياااة، )شااار  فكردساااتان( أماااا اسااامها بالكردياااة )رَوذ اااةدتا 

كوردسااتان( صاادرت باسااطن ول، وكااان ماان أباارة مساا وليها وم رريهااا مااال سااعيد 

وقااد كتااب فااي العاادد األول مقالااة مهمااة طالااب فيهااا بمنشاااء  ب ااديع الزمااان، المشااهور

مدرسة للتعليم في كردستان، وكتب للسالطان ع اد ال مياد الثااني رساالة بهاذا المعنا ، 

كما نشر فيها )روجتانه( المشهورة جلا  شاع ه الكاردي... ومان أ ام مقاادت النورساي 

116(Kurd Disa Muhtacin)الكرد م تاجون مرة أيرى( )
 . 

يذكر ةنار سلوبي أن  ذ  ال معية تشكلت من أجال  جمعية بعث كردستان.( 4

ال قو  القومية الكردية، ومن م سسيها باديع الزماان ماال ساعيد باك، وحمازة باك مان 

مك ، ويليل ييالي بك من موتكي، وكاان لل معياة م لا  جداري يرأساه الشايخ ع اد 

ل للرئي  بدريان أمين علاي باك مان أماراء القادر النهري من شمدينان، والنائب األو

بوتااان، والنائااب الثاااني للاارئي  فريااك فاا اد باشااا اباان وةياار الخارجيااة الساااب  ماان 

مين العام اللواء الركن المتقاعد فريك حمدي باشا"األوالسليمانية، 
117
.  

ولقد قام أعضاء م ل  قيادة ال معية بزيارة المفو ية األمريكياة واإلنكليزياة 

ة في أسطن ول، وطال وا بادعتراة بشرعية ال قاو  القومياة الكردياة، وفاي والفرنسي

اللقاء مع القوميسار األمريكي، قدم الوفد مذكرة تتضمن ت ديدا لنقاط حادود كردساتان 

منفذ جل  ال  ر، أماا كردستان بتمتع  ةعل  الخارطة، وأعلن أعضاء الوفد عن  رور

تضاام قسااما  كومتااه مااع جقامااة أرمينيااا التاايالقوميسااار األمريكااي، فقااد ذكاار أن قاارار ح

وقد جاوبه بديع الزمان آنذاك بقوله: لو كانت كردستان تقاع علا   ك يرا من كردستان،

شاطيء ال  ر لربما استطعتم من عل  اهر بوارجكم ت قيا  القارار، ولكان باوارجكم 

شيء" أي بوسعكم عمل  ذلك ليلد تستطيع الصعود جل  ال  ال الكردستانية، و
118
. 

ولقااد دعااا النورسااي جلاا  ال كاام الااذاتي إلقلاايم دياااربكر، ولاام يكاان  ااذا بااالط ع 

مو ااع الترحيااب ماان لاادن ل نااة ادت اااد والترقااي
119

. ومااا دعااا جليااه النورسااي امتااداد 

لنظااام قااديم كااان قااد أقاار  العثمااانيون األوائاال فااي عهااد الساالطان سااليم األول، عناادما 

ستمالة أمرائهم جل  جان اه  اد الصافويين د ياستعان األيير باألمير شرفخان ال دليس

ولقاد حافظات  اذ  اإلماارات  م(،0504كان ذلك بعد معركاة جالاديران ) ،همفي حروب

، عنادما انقاأ عليهاا السالطان م ماود الثااني، و اذ  0800عل  استقاللها حتا  عاام 

اإلمااارت كاناات كاااآلتي )بتلااي ،  كاااري، مكاا ، وان،  اازران، شاايروان، بوتااان، 

سوران، بابان، بايزيد، موتكان( نان،يبهد
120
. 

يقول مارتن:" كانت كردستان أر ا للم ابهات الرئيسة باين  ااتين الادولتين، 

النصااف األول ماان القاارن السااادس عشاار، أفل اات  لأي العثمانيااة والفارسااية، ويااال
                                                 

116
 .600ص  أحمد م مد أحمد: أكراد الدولة العثمانية 
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 وما بعد ا. 63ص المرجع الساب  
119
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الن احاااات العساااكرية وال كماااة الدبلوماساااية العثمانياااة فاااي  ااام ال ااازء األك ااار مااان 

كسب جيالص ال كام )الميرات( األكراد الم ليين" كردستان من يالل
121
. 

لقد كان النورسي من م يدي فكارة ادت ااد اإلساالمي، و اذا لاي  مناقضاا لماا 

دعا جليه النورسي سابقا من ال كم الذاتي، فمن المقصود بذلك أن يت د المسلمون ت ت 

 شاعب بمدارتاه ، ود باأس أن تساتقل كال أماة أويا كانأجامع ي معهم اسم أو شعار أو 

شااريطة أن ي معهاام راباا  واحااد م نااي علاا  أساااس الاادين، ولقااد كااان  الذاتيااة الم ليااة

و او يت اد  عان مصاطل   مصطل  العثمانية آنذاك ي مل ذلاك الشاعار، يقاول ماارتن

كاناات نوعااا ماان الوطنيااة الم نيااة علاا  المواطنااة فااي الدولااة  :"العثمانيااة فااي كونهااا

صال  المشتركة ل ميع الماواطنين العثماانيين بصارة العثمانية، وكانت ت كد عل  الم

النظر عن اللكة والدين"
122

كانات .  ذا من حيث الظا ر، وجد فمن العثمانية في كنهها 

من نوع آير يفي، استطاعوا بواساطتها جيضااع الشاعوب  يار التركياة   ابطي اتتريك

 لدولة.لمآربهم ومصال هم القومية والوطنية، لتصب في نهايتها في مصل ة ا

ان سليم، وق لت فكر  في ادت اد اإلساالمي، طيقول النورسي:" لقد بايعت السل

ألن ذلاااك الفكااار  اااو الاااذي أيقاااف الودباااات الشااارقية
123

، فهااام قاااد باااايعو  علااا  ذلاااك، 

فالشرقيون
124
اآلن  م أول ك لام يتكياروا، فأساالفي فاي  اذ  المساألة  ام الشايخ جماال  

ة الشيخ م مد ع د ، ومن العلمااء األعاالم علاي الديار المصري يالدين األفكاني، ومفت

سااواعي والعااالم ت سااين والشااااعر نااام  كمااال الااذي دعاااا جلاا  ادت اااد اإلساااالمي، 

والساالطان سااليم الااذي قااال: جن مك ااة اديااتالة والتفرقااة يقلقاااني حتاا  فااي ق ااري، 

ر  دفع صولة األعاداء جنماا  او فاي ادت ااد، جن لام تت اد األماة فامني أت افسالحنا في 

أس . السلطان ياوة سليم
125
. 

وعليه، فمن النورسي لم يتخل عن قوميته ولكته وعاداته ولق ه وةيه وتاريخاه  

وثقافته، بل بقي كما  و، الذي تكير منه  او طريقتاه المنه ياة فاي التعامال ماع الواقاع 

يقسمون شخصيته المختلف، لذا فمن سعيد النورسي القديم وال ديد سيان، فليكف الذين 

   سعيد القديم وسعيد ال ديد، فكال ما واحد.جل

 مشروع جامعة الز راء
توصل النورسي بعاد ت اارب طويلاة أن ال ال الوحياد لرقاي الكارد وماواك تهم 

، وجيرانهم بسالم وأمان واستقرار لمسيرة العلم والمعرفة والمدنية العيش مع جيوانهم

 تاااي تهااادد حيااااة الكاااردشاااريطة معال اااة المشااااكل الاااثال  المترابطاااة العويصاااة، وال

، و ي )ال هل والفقار وادياتالة(. وال قيقاة التاي د م م اة فيهاا أن حال ومستق لهم

جميع  ذ  المشاكل تكمن في تأساي  مدرساة الز اراء، ألنهاا بط يعتهاا ستقضاي علا  

ال هاال والفقاار واديااتالة، ولقااد تااوج  النورسااي ييفااة ماان أن يسااتكل بعااأ دعاااة 

                                                 
121
 .0/080مارتن: اآل ا والشيخ والدولة  
122
 .0/567 المرجع الساب  
123
ل )الودياات الشارقية( فهاذا مان  ذا ت ريف من ت ريفات القاوم، واألصال  او )كردساتان( باد 

 بدع الكماليين، وسار عل  نه هم مع األسف األسيف الم رفون المعاصرون.
124
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نقاااء نفااوس العااوام، وطهااارة قلااوبهم، والتاارك و ياار م د القوميااة الساال ية ماان الكاار

فيوقعونهم في ش اك اإلل ااد والتكرياب وماا شااكل ذلاك، يقاول رحماه هللا:" جن عادونا 

 و ال هل والضرورة واديتالة، وسن ا د  ا دء األعاداء الثالثاة بساالي الصاناعة 

والمعرفة وادتفا "
126
. 

دينيااة لاان تاادوم جن بقياات كردسااتان لقااد كااان النورسااي علاا  قناعااة أن اديااوة ال

متخلفة من الناحية العمرانية والثقافية والعلمية والمعرفية، مقارناة بالودياات األيارى 

التركياااة المتطاااورة، ألن انعااادام المسااااواة، و يااااب العدالاااة ادجتماعياااة، وكساااوة 

اإلنصاااة ساايوقع ال لااد فااي صااراع ط قااي وعرقااي يهاادد األماان والسااالم، ولااذلك أقاادم 

ورسي عل   ذا المشروع ال ضاري الاوطني، ألناه ساينقذ ال لاد مان أي يطار قاادم الن

يزلزل كيان ال لد، ولقد بدا للمس ولين  رابة مطالب النورساي ومواقفاه، ألناه لام يكان 

متوقعااا أن يااأتي رجاال ماان تلااك األصااقاع بل اسااه الكااردي المعااروة، و ي تااه  ياار 

ين بهااذا الكااالم ال ااريء والصااري ، المعهااودة، وجرأتااه المعروفااة، فيخاطااب المساا ول

ويطال هم ب قاو  جياوة لهام فاي كردساتان، لاذلك اتهام باال نون، وأحيال جلا  مستشاف  

الم اذيب، وعين له ط يب لمعال ته، ولكن بعد أن أدركوا أن  ذا الرجل بكامل عقله، 

وأنه جاد في دعوته، ومخلا في نيته، حاول وةير األمن شفي  باشا أن يكريه بم لام 

 -ع اد ال مياد الثااني –ن المال لكي يعدل عن مطال ه، حيث قال له الوةير: السلطان م

يسلم عليك، كما أمار بصارة مرتاب شاهري لاك ألاف قارش، وقاال: جناه سايرتفع جلا  

ثالثين ليرة، فقلت جوابا: أنا لست متسول مرتب، وجن بلام ألاف ليارة، فأناا لام آت جلا  

لي  من أجل نفساي، ثام جن ماا ت ااولون تقديماه  نا جد من أجل أمتي أي )الكردية(، و

لااي لااي  جد أتاااوة للسااكوت، فقااال الااوةير: أناات تاارد جرادة الساالطان، و ااذ  اإلرادة د 

ترد، قلت جوابا: جنني أرد ا لكي يتكدر السلطان ويساتدعيني، عناد ذلاك أجاد الفرصاة 

ناات نتي تهااا لقااول ال اا  عنااد ، فقااال الااوةير: سااتكون العاق ااة وييمااة، ال ااواب: لااو كا

جلقائي في ال  ر، فمن ال  ر سيكون لي ق را واسعا، وجن نفذ جعدامي فساأرقد فاي قلاب 

األمة، علما بأنني عندما حضرت جل  أستان ول حضارتها، وقاد و اعت روحاي علا  

راحة كفي، فافعلوا بي ما بدا لكم، وأنا أعني ما أقول، قال الوةير: جن اقتراحاك بنشار 

ردسااتان  ااو اآلن مو ااع دراسااة فااي م لاا  الااوةراء، بااديع المعااارة والعلااوم فااي ك

الزمان: جذن فلماذا أجل ب ث المعاارة، واساتع ل فاي المرتاب، وعلا  أي أسااس تام 

 ذا؟ لماذا تفضلون المنافع الشخصية عل  المنافع العامة"
127

.   اذ  كانات أول ةياارة 

لكان الرجال عااد م( في عهد السلطان ع اد ال مياد الثااني، 0806له جل  استان ول سنة)

م( عاااد للمطال ااة بالمشااروع 0007يااالي الياادين، ثاام بعااد جحاادى عشاارة ساانة أي ساانة )

نفسااه، لقااد قضاا  النورسااي يمسااا ويمسااين ساانة ماان عماار  فااي ساا يل ت قياا   ااذا 

 المشروع، ألنه كان عل  قناعة مطلقة، أن  ذا المشروع سيخدم ال الد والع اد.
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م( ثم ط ع ال  ث في رسالة صاكيرة فاي 0006العوام( )م لة د وك، العدد األول، الم لد التاسع، 

  م(. 0007، 0)د وك، مط عة ياني، ط
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فااي مدينااة  -شااقيقة ال ااامع األة اار –أراد النورسااي تأسااي  مدرسااة الز ااراء 

بتلي ، ومع فروع لها في كل من مدينة وان وديااربكر، ولقاد حااول رحماه هللا ةياارة 

ال امع األة ر لكن الظروة لم تسم  له، حيث قاال:" ق ال يما  وساتين سانة أردت 

الذ اب جل  ال امع األة ر، باعت ار  مدرسة العالم اإلسالمي، ألنهال فياه مان العلاوم، 

كن لم يكتب لي نصيب فيه، فهداني هللا جل  فكرة، و ي: أن ال امع األة ار مدرساة ول

عامة في أفريقيا، فمن الضروري جنشاء جامعة فاي آسايا علا   ارار ، بال أوساع مناه 

بنس ة سعة آسيا عل  أفريقيا"
128
. 

 ولقد بين النورسي أ داة  ذ  المدرسة، و ي كاآلتي:

 جقرار السالم في الوديات الشرقية
129
. 

 جاهار م اسن المشروطية وال رية وادستفادة منها 

 .الوقوة ت ا  القوى المدمرة كالقوى اإلل ادية 

 تأمين مستق ل علماء الكرد والترك
130
. 

  لا ال تفسااد العنصارية األقااوام فااي ال لادان العربيااة والهنااد

 وجيران والقفاق  وتركستان وكردستان.

  قيقياااة جنمااااء الاااروي اإلساااالمية التاااي  اااي القومياااة ال

 جِنََّمااالصائ ة السامية الشاملة، فتنال شرة ادمتثاال بالدساتور القرآني}

ْ ِمنلونَ  {جِْيَوة   اْلمل
131
. 

 .لتتصاف  العلوم النابعة من الفلسفة مع الدين 

  لتتصال  ال ضارة األوربية مع حقائ  اإلسالم مصاال ة

 تامة.

  لتتف  وتتعاون المدارس ال ديثاة ماع المادارس الشارعية

دستانفي كر
132
. 

 .جق ام المعرفة عن طري  المدرسة جل  كردستان 

  جنقاااذ اإلسااالم ماان األساااطير واإلساارائيليات والتعصااب

الممقوت
133
. 

 

ثاام قااال النورسااي:" لااذا بااذلت جهاادي كلااه لتأسااي   ااذ  ال امعااة فااي مركااز 

كردستان التي  ي وس  بين الهند وال الد العربية وجيران والقفاق  وتركستان"
134
. 

                                                 
128
 .7/406 المصدر الساب  
129
  ذا ت ريف آير من ت ريفات القوم، وفي النسخة األصلية )كردستان(. 
130
أ اة الم رفون كلماة )التارك( ماع أن النساخة األصالية لام تاذكر ذلاك، بال كت ات )العلمااء(،  

 والمو وع د صلة له بالترك، بل  و مو وع كردي م أ.
131
 .00ة سورة ال  رات اآلي 
132
 .7/407النورسي: الرسائل  
133
 .0/400وانظر كذلك الرسائل  7/407المصدر الساب   
134
 .7/407المصدر الساب   
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ع النورسااي بأساالوبه العلمااي أن يقنااع النااواب بفاات  جامعااة ولقااد اسااتطا

كهذ ، يقول رحمه هللا:" وجن السلطان رشاد رحمه هللا  و أول مان قادر أ مياة 

جنشاااء  ااذ  ال امعااة، فخصااا عشاارين ألااف لياارة ذ  يااة إلن اااة بنائهااا فقاا ، 

وحينما رجعت من األسر في ال رب العالمية األول  واف  ثالثة وستون ومائة 

في ال رلمان، ووقعوا عل  تخصيا مائة ويمسين ألف  -من بين مائتين -ئ انا

للكاارف نفسااه، وكااان كمااال مصااطف  ماان  -بقيمااة اللياارة الثمينااة آن ااذ–لياارة 

 منهم"
135
. 

ومما قاله النورسي و و يخاطب النواب بقوله:" جن فاي الشار  حاوالي يمساة 

لهنااود وساا عين مليونااا ماان ماليااين ماان الكاارد، وحااوالي مائااة مليااون ماان اإلياارانيين وا

وأربعين مليونا من القفقاس، فها دء تاربطهم ادياوة وحسان ال اوار وحاجاة  العرب،

بعضهم جل  ال عأ اآلير"
136
. 

ما  روري أكثر، الادرس الاذي يتلقاا  الطالاب هثم قال مخاط ا:" فأنا اسألكم أي

لاك الشاعوب، في مدرسة وان ال امعة بين الشعوب واألمم، أم الدرس الذي ينفر باين ت

وي صر تفكير  بقومه فق ، وينكر جيوة اإلسالم"
137
. 

م( قاارر وةياار المعااارة توفياا  0050وبعااد يماا  وعشاارين ساانة أي ساانة)

ايلري جنشاء مدرسة الز راء في وان باسم جامعة الشر 
138

، وواف  عل  ذلك رئاي  

ال موريااة جااالل بايااار، وحاااول جصاادار قااانون لتخصاايا سااتين مليونااا ماان اللياارات 

نشائها"إل
139
. 

ثاام حااذر النورسااي المساا ولين ماان مشااكلة أياارى متفاقمااة، و ااي عاادم معرفااة 

أ الي كردستان اللكة التركية، و ذا ي يل بينهم وباين تعلام العلاوم ال ديثاة والمتطاورة 

والمتقدمة، فعدم معال ة  ذ  المشكلة وحلها بال ريب سيكون س  ا فاي تفشاي الفو ا  

ا ما اااية فاااي مشااااريعها، وياصاااة فاااي بنااااء واد اااطرابات، وال كوماااة ماااع كونهااا

، ولكن المشاكلة، أن مادى ادساتفادة مان  اذ  المادارس ال ديثاة كردستانالمدارس في 

ين صر في الذين يعرفون اللكة التركية، بينما ي رم الكرد مان تلاك العلاوم والمعاارة 

 ي اادون لعاادم معاارفتهم باللكااة التركيااة، ولعاادم معرفااة معلماايهم باللكااة الم ليااة، لااذا د

أمامهم سوى ادنخراط في المدارس الدينية طريقا للمعرفة"
140
. 

                                                 
135
 ..7/407المصدر الساب   
136
 .7/408النورسي: الرسائل  
137
 المصدر الساب  والصف ة نفسها. 
138
لي ال م ال  واألتراك لم ي ققوا أمنية النورسي، فسموا تلاك ال امعاة باسام عنصاري )الشار ( 

، ثاام جنهاام اقتااراي النورسااي، ويكااون بااديال لكلمااة كردسااتان، فالمناااط  الكرديااة  ااي شاارقي تركيااا

وافقوا لما رأوا الخطر الشايعي يهادد كردساتان، ولاذلك ساارعوا جلا  تأساي  ال امعاة، ولاود ذلاك 

لزمان فاي التهديد المذ  ي ل قي األمر ح را عل  ور . راجع ب ث ن م الدين شا ين: عامل بديع ا

 ، حيث ت د  عن  ذا الخطر بتفصيل.305جنقاذ الوديات الشرقية ص 
139
 .0/508النورسي: الرسائل  
140
. ولقااد اقتااري النورسااي أن تكااون اللكااة العربيااة فااي تلااك الماادارس 0/408المصاادر الساااب   

 .0/503واج ة، والكردية جائزة، والتركية دةمة. راجع الرسائل 



 68 

و ذا يدل بال ريب عل  عم  تفكيار النورساي ونظرتاه الثاق اة، ألن ادقتصاار 

علاا  العلاااوم الشاارعية دون ال ماااع بينهااا وباااين العلااوم ال ديثاااة، ساايخر  جااايال مااان 

ية، وناور العقال  او العلاوم المتعص ين، يقول رحمه هللا:"  ياء القلب  و العلوم الدين

ال ديثيااة، ف امتزاجهمااا تت لاا  ال قيقااة، فتترباا   مااة الطالااب، وتعلااو كااال ال ناااحين، 

وبافتراقهما يتولد التعصب من األول ، وال يل والش هات في الثانية"
141
. 

لذا اقتري النورسي عل  المس ولين القيام بفت  ثاال  مادارس نموذجياة للتعلايم 

 كردستان. في مواقع مختلفة من

 جحدا ا: في بيت الش اب، التي  ي مركز عشائر األرتوشي.

 ثانيتها: في وس  موتقان وبلقان وساسون.

 ثالثتها: في وان التي تمثل وس  حيدران وس كان.

وتدرس في  ذ  المدارس العلوم الدينية مع العلوم ال ديثاة الضارورية، ولايكن 

ل كومة بمعاشهمفي كل مدرسة يمسون طال ا في األقل، تتكفل ا
142
. 

ولقد استطاع النورسي ب   أن ي ق  مشاريعه ال ضارية في قلاوب المسالمين 

ماان يااالل رسااائله الم ثوثااة، وأنقااذ األيااوة اإلسااالمية ماان يطاار العنصاارية والقوميااة 

ك و ياار م ماان شااعوب رتااوالكاارد واألرماان الساال ية، وياصااة األيااوة ال قيقيااة بااين ال

قاال:" جن رساائل الناور  اي أقاوى وسايلة، وأن اع  ، وصاد  رحماه هللا عنادماالمنطقة

دواء لهااذ  األمااة فااي  ااذا ال لااد فااي ساا يل جعااادة اإليااوة اإلسااالمية السااابقة، والم  ااة 

السابقة، وحسن الظن والتعاون المعنوي بين ثالثمائة مليون مسلم"
143

   . 

 

 األرمن منالنورسي موقف 
، اواألرمن علا  أفضال أحوالهامن الناحية التاريخية كانت العالقة بين الكرد   

وقد حدثت مشاكل وقالقل من  نا و ناك، لكنها كانت حواد  عار ة طارئة لم تتخذ 

طابعااا رسااميا شااع يا، وكردسااتان بأجزائهااا األربعااة معروفااة بهااذا التعااايش الساالمي، 

وياصااة كردسااتان تركيااا، حيااث عاااش الكاارد والمسااي يون معااا بسااالم وأمااان، ومااا 

تكملاة لهاذ  الاروي السالمية ت اا  أشاياع الاديانات األيارى، ولكان موقف النورساي جد 

المشكلة أن جماعة الت ريف لرسائل النور قامت ب ذة كال ماا  فياه مادي وثنااء علا  

األرماان فااي رسااائل النااور، أمااا ال ااديث الساال ي فقااد أبقااا  القااوم كمااا  ااو، والساا ب أن 

م مثاال النورسااي أن يقااول شااي ا الدولااة العثمانيااة متورطااة بمبااادتهم، لااذا د يمكاان لعااال

يناااقأ م ااادا الدولااة العثمانيااة، ومااا تشااكيالت الفرسااان ال ميديااة جد أداة عنصاارية 

يقااول ال احااث التركااي جسااماعيل  لساا   األرماان وجبااادتهم، وتشااتيت ال ياات الكااردي.

بيشيك ي:" ومان السامات ال اارةة لسياساة )فار  تساد( جنشااء الفرساان ال ميدياة عاام 

مان جهاة، وباين  أدى ذلك جل  تعمي  الخالفات باين األكاراد واألرمان م( حيث0800)

األكراد أنفسهم من جهة ثانية"
144
يارى  E.H.Keeling بل جن الكاتب اإلن ليزي كيليان  .
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 .0/503لنورسي: الرسائل ا 
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 .0/400المصدر الساب   
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 .0/307المصدر الساب   
144
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أن السلطان ع د ال ميد الثااني أنشاأ الفرساان ال ميدياة لل يلولاة دون جمكانياة التعاايش 

"ك، ألنه كان يخش  من ذلبين الكرد واألرمن
145
. 

حياث اتخاذ موقفاا قومياا جن النورسي معروة بموقفاه اإلي اابي ت اا  األرمان، 

، وموقفاا في كردساتانيوة للكرد عاشوا معا ع ر العصور والاد ورجفي كون األرمن 

شرعيا في كونهم أت اع ديانة سماوية و ي المسي ية، فمن حقهام ال رياة الدينياة، ألناه 

 ية ديانتاااان عريقتاااان فاااي كردساااتان. يقاااول د جكااارا  فاااي الااادين، واإلساااالم والمساااي

النورسااي:" أمااا موقفنااا ماان جيراننااا األرماان الااذي سااا موا فااي وعااي األكااراد ن ااو 

ال ضارة والرقي فسنكون مسالمين لهم جل  أقص  حد"
146
. 

وبنااء علاا   اذ  العالقااة الط يااة والمتيناة بااين الكاارد واألرمان ي ماال النورسااي 

ر التااي ارتك اات ب اا  األرماان، يقااول النورسااي": الدولااة العثمانيااة مساا ولية الم اااة

ال اديء أالم ما حافظنا ذمتنا معهم، وما أرينا م عدالة الشاريعة ب قهاا، وبمسااءة سانة 

ادست داد ما حافظنا عل  حقوقهم بتمامها... ثم قال: جني أقول ود أبالي: جن سعادة  ذ  

فاة معهام، ولكان د بالتاذلل، المملكة، وسالمة  ذا الوطن تتوقفان عل  ادتفا  والمصاا

بل مع عزة الملية تمديد المصال ة"
147
. 

( ماار سااعيد النورسااي باادياربكر يااالل جولااة لااه، واجتمااع 0000وفااي يريااف)

بوجهاء المدينة ومتعلميها، وت د  جليهم ويطب فيهم، متخذا جانب ال يطاة فاي تأكياد 

اتهم، يقاااول علااا  الوحااادة، وعلااا  دفااان يالفااا ودئاااه لالت ااااديين عنااادما حاااأ الكااارد

النورسي:" كردستان تعود للكارد واألرمان ولاي  للتارك، والوحادة  اي أعظام المهاام 

في الوقت ال ا ر، وال ب والمودة  و األصل والط يعة المالةماة لتلاك الوحادة، جناه 

لمن الممكن جقناع  ير المسلمين بأن وحدتنا تمثل   وما عل  أماراف ثالثاة، ال هال 

والفقر والشقا "
148
. 

أن الكرد واألرمن كانوا يعاانون معاا مان  اذ  األماراف الثالثاة، والتاي  وي دو

شخصها النورسي في حديثه ويطابه، ولذلك قال في مو ع آير، و او يخاطاب بناي 

جلدتااه قااائال:" فاامن أردتاام أن تااروا أعاادائكم، فعلاايكم بال هالااة، وابنهااا أعنااي الفقاار، 

ا قااوم جد ت اات قيااادة  ااذ  الثالثااة وحفيااد ا أعنااي الخصااومة، أد فاااعلموا أنااه مااا عاداناا

 ل ونا"
149
. 

ففااي رسااالة ساارية أرساالها أحااد ةعماااء األرماان الاادينيين ماان مااوش فااي الثالااث 

م( جل  ال  ار األعظام لألرمان الكاثولياك، ت اد  0000عشر من تشرين األول العام )

 من ما ت اد  عناه، عان أن الكاادحين األرمان والكارد كاانوا يعاانون ماع مان وطاأة 

فيقول في رسالته جنه فضال عن كل ما ن ن فيه من ب س وشقاء، فمن  لضرائب،ج اة ا

                                                 
145
كمااال مظهرأحمااد: كردسااتان فااي ساانوات ال اارب العالميااة األولاا : ترجمااة م مااد المااال ع ااد  

  .0/06( 0077الكريم )بكداد، مط عة الم مع العمي الكردي، 
146
تم ت رة  ذا الكاالم كماا سا   أن ذكرناا، وكتاب بادل األرمان . وقد 03نسخة الكردستاني ص 

 كلمة األتراك.
147
 .073النورسي:  ذ  رجتة العوام)المناارات( ص 
148
 .64، وجرجي  فت  هللا: يقظة الكرد ص060ديفيد مكدول: تاريخ األكراد ال ديث ص  
149
 .074النورسي:  ذ  رجتة العوام ص  
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قضية المظالم التي يرتك ها ب قنا الملتزمون قاد أر قتناا جلا  حاد ك يار... جنهام ينه اون 

الفالحين األرمن والكرد معا ب  ة  ري ة العشر
150
.  

كاردي ثم يقارن بين الكردي واألرمناي، فيارى أن األرمناي أفضال حااد مان ال

الااذي ا اارور  فااي األنانيااة وال سااد والخيانااة والخصااومة والشااقا ، حيااث يقااول:" 

فاألرمني يقول: جن مت فلت يا ملتي، جن لي فيهاا حيااة باقياة، والكاردي يقاول: جن مات 

عطشا، فال نزل المطر، وجن لم أر السعادة، فلتكن الادنيا كياف شااءت"
151

. وماا ذكار  

ون د  أو العدو الثالث  و الشقا  والخصومة والتفر .النورسي يتعل  بالنقطة الثالثة، 

يقااارن أيضااا بااين الكاارد واألرماان قااائال:" ومااع ذلااك فاامن  حاااجي قااادر كوياا يالشاااعر 

لألرمن ال  ، جنهم  يارى، أفرادا وجماعات، جنهم ليسوا مثلنا، فيقاتل بعضاهم بعضاا 

بالسيوة
152
. 

سااي، ففااي يريااف وقااد كااان موقااف الشاايخ ع ااد القااادر النهااري كموقااف النور

سافر الشيخ ع د القادر ر م كونه رئي  م ل  الدولة العثمانية جل  شامدينان،  0000

حيااث شااكل الماا تمر الكااردي األرمنااي، وممااا قالااه:" ي ااب أن نعاايش كاااديوة مااع 

األرمن، ي ب علينا أن نعياد تلاك األرا اي التاي يطاال ون بهاا، والتاي لام تعاد ا بعاد، 

  التفااااا م وادنساااا ام فيمااااا بااااين أبناااااء بلاااادنا جاااال تمتااااين أسااااأسااااوة نعماااال ماااان 

العثمانيين"
153
. 

ومن المواقف ال ري ة التي اتخذ ا النورسي، و ي تكتب بماء الاذ ب، حادثاة  

ودياة ماوش، ففاي بادايات ال ارب العالميااة األولا  كاان الشايخ ساعيد النورساي )بااديع 

الزمان( آمرا عسكريا عل  قوات من الفرساان ال ميدياة
154

ماوش، وفاي  ، فاي منااط 

 ذ  األثناء أمر  ال نرال التركي)نوري ويسي( ب مع كل األرمن الموجودين في تلاك 

المناط  سواء من الرجال والنساء أو األطفال وقتلهم، ف ماع باديع الزماان قراباة ألاف 

مقاادمات ال  هااة، ويطااوط  جلاا (، وذ ااب بهاام ساارا 0500ويمساامائة ماان األرماان )

أحاد  بمطعامهم، وما أن حل العصر حت  أمر الشايخالتماس مع الروس في واد، وأمر 

بصياحه باستمرار )أرمن، أرمن( لكي  األرمن بالذ اب جل  ال يش الروسي ونص ه 

د يقتلو ، آيذا وجهة نظر م،  ل  م عل  اساتعداد لفات  الطريا  أماام األرمان، ياذكر 

                                                 
 .0/040 ل رب العالمية األول كمال مظهرأحمد: كردستان في سنوات ا 150

151
 .000 ذ  رجتة العوام صالنورسي:  
152
 .0/075 كمال مظهرأحمد: كردستان في سنوات ال رب العالمية األول  
153
 .060ديفيد مكدول: تاريخ األكراد ال ديث ص  
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، كااان الهاادة 0800( ساانة 63، حتاا  وصاال العاادد جلاا  )0800( ساانة 40ان عاادد ا )، كاا0800

األساس من تشكيلها الوقوة  د أطمااع اإلنفصااليين، والتصادي لألرمان، ويلا  بي اة مضاطربة 

، وانظر بتفصيل أكثار رساالة ماجساتير 0/405تصب في مصل ة الدولة العثمانية. انظر: مارتن: 

، 0()د ااوك، مط عااة ياااني، ط0003-0800لفرسااان ال ميديااة )للطالااب ماجااد م مااد ةايااويي: ا

0008.) 
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وبهاذ   ،أن األرمني وصل جل  صفوة ال يش الروسي الذي أبدى قائاد  ترحي اا باذلك

( أرمني بريء"0500م جنقاذ أرواي قرابة )تالطريقة تمكن بديع الزمان 
155
. 

وينقل الص في حسن  شايار فاي مذكراتاه عماا جااء فاي آثاار باديع الزماان أن 

الشيخ لام يانم تلاك الليلاة حتا  الف ار، ألناه علام جذا طلعات الشام ، ولام يصال  ا دء 

األرمن فمنهم سوة يقتلون د م الة"
156
. 

(  و او جاري  ينازة، حولاو  جلا  0006وقع أسيرا بياد الاروس سانة) وعندما

تفلااي  عاصاامة جورجيااا اآلن، لي اااكم م اكمااة عسااكرية، ورفضاات الم كمااة فاارف 

النورساي ه عقوبة اإلعدام عليه رميا بالرصاص، فالقائد العسكري الروسي الاذي سالم

أليالقي، فتمكن من اوك األرمن دافع عنه بشدة، مذكرا الم كمة بموقفه اإلنساني  أول

جنقاذ 
157
. 

والتي تعاد  ن ال ديث عن  ذ  القصة المهمة،موالكريب أن رسائل النور يلت 

ماان أعظاام أعمااال النورسااي وجن اةاتااه األيالقيااة واإلنسااانية، لكاان رسااائل النااور قااد 

قال اا، قل اا و تماماا لهاا ذكرت قصة أيرى تتعل  بأسر  في روسيا، و ي قصة مخالفاة

مكاان آيارثاة أيارى وقعات فاي وي دو أنهاا حاد
158

. والاذي ي ادو لاي أن  اذ  ال ماعاة 

                                                 
155
. ومن الذين أكادوا  اذ  القصاة ماارتن 087-086ماجد م مد ةايويي : الفرسان ال ميدية ص 

 .0/550فان برونسن: اآل ا والشيخ والدولة 
156
 .087ماجد م مد ةايويي: الفرسان ال ميدية ص  
157
 .087ص  المرجع الساب  
158
المشاركين في ال رب عن النورسي لماا وقاع فاي األسار، أرسال جلا  أك ار معساكر يذكر أحد   

يقاوم –لألسرى في سي يريا، ففي يوم من األيام عندما يزور نيقود في  المعسكر الماذكور للتفتايش 

وعندما يمر من أمام بديع الزمان د ي رك ساكنا ود يهتم به، مما يلفت نظار  -له األسرى احتراما

عام، فيرجع ويمر مان أماماه ب  اة أيارى، فاال يكتار  باه أيضاا، وفاي المارة الثالثاة يقاف القائد ال

أمامه، وت ري بينهما الم اورة اآلتية بواسطة مترجم: أما عرفني؟ نعم لقاد عرفتاه أناه نيقاودفي ، 

جنما يال القيصر والقائد العام ل  هة القفاقاس، فلم جذن قصد اإل انة؟ كال معذرة، جنني لم استهن، و

فعلت ما تأمرني به عقيدتي، وماذا تأمر العقيادة؟ قاال النورساي: جنناي عاالم مسالم أحمال فاي قل ا ي 

اإليمان، فالذي ي مل اإليمان في قل ه أفضل ممن د ي مله، فلو أنني قد قمت له احتراما لكنات جذن 

صفة عدم اإليمان علاي  قليل ادحترام لعقيدتي، ولهذا لم أقم له،  أجاب نيقودفي ، جذن فهو باطالقه

يكون قد أ انني وأ ان جيشاي، وأ اان أمتاي والقيصار، فليشاكل حااد م كماة عساكرية للنظار فاي 

است وابه، ويأتي الض اط األتراك واأللمان والنمساويون لإلل اي عل  بديع الزماان بادعتاذار مان 

ي الرحيال جلا  دار اآليارة، القائد الروسي، وطلب العفو منه، جد أنه أجابهم باآلتي: جنني را اب فا

والمثااول بااين ياادي الرسااول الكااريم )صاال  هللا عليااه وساالم(، فأنااا ب اجااة جلاا  جااواة ساافر ف سااب 

لآليرة، ود أستطيع أن أعمل بما يخالف جيماني...وتنهي الم كمة أعمالهاا بمصادار قارار اإلعادام 

روساي ألياذ  جلا   بموجب مادة ج انة القيصر وال ايش الروساي، وت ضار مفارةة يقود اا  ااب 

ساحة اإلدام، ويقوم بديع الزمان جل  الضاب  الروسي قائال له بابتها : اسام وا لاي بخما  عشارة 

دقيقة فق  أل دي واج  ي، فيقوم جل  الو وء وأثنااء أدائاه الصاالة، ي ضار نيقاود فاي  ويخاط اه: 

اإلجاراءات القانونياة أرجو منك المعذرة، كنت أان أنكم قماتم بعملكام  اذا قصاد ج اانتي، فاتخاذت 

ب قكم، ولكن اآلن أدركت أنكم تستلهمون  ذا العمل من جيمانكم، وتنفذون ماا تاأمركم باه عقيادتكم، 

لذا أبطلت قرار ال كم ب قكم، جنكم تست قون كل تقدير وجع اب لصالتكم وتقواكم، أرجاو المعاذرة 

. ولقااد 570-4/570نااور فقااد أةع ااتكم، وأكاارر رجااائي ماارارا: أرجااو المعااذرة. كليااات رسااائل ال

 صيكت القصة بأسلوب م ثر، وفيها م الكات وةيادات د أتصور أنها ص ي ة ودقيقة.
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، فماا قاام أعني ال واناب اإلي ابياة  التزمت بمنه ها في حذة كل ما له صلة باألرمن

بااه النورسااي ب اا  األرماان فااي  ااذ  ال ادثااة اعتااراة بالم اااةر التااي ارتك اات  ااد 

ر القااوم ييانااة األرماان ماان ق اال الدولااة العثمانيااة، ويعااد صاانيع النورسااي فااي تصااو

عظم ، ألنه لم ينفذ األوامر العسكرية، وألناه كاان علا  اتصاال بالعادو الخاارجي أي 

الروس، وما شاكل ذلك من ال نايات فاي تصاور القاوم، ولهاذا د ن اد حاديثا عان  اذ  

 المواقف المشرفة.

وباااالر م مااان معار اااة النورساااي ل مياااع مظاااا ر ال ااارب والعناااف، جد أناااه 

في ال رب  د أطماع روسايا، ولكونهاا كانات حرباا باين دولاة  ا طر جل  المشاركة

وألجال ذلاك ق ال أن يكاون آمارا للقاوات ال ميدياة، ألنناا نادرك  مسلمة وأيرى كافرة،

لماااذا شااكلت الفرسااان ال ميديااة أصااالة، وعناادما انكشااف للنورسااي أن  ااذ  الكتائااب 

يقااول مااارتن:" شااكلت لضاارب الكاارد وجبااادة األرماان كااان أول المخااالفين ألوامر ااا، 

"0806-0804ال ميدية لع ت دورا شنيعا في السلسة األول  من مذاب  األرمن 
159
. 

 النورسي رحيل
وممااا اسااتوقفني، ودفعنااي جلاا  التفكياار والتأماال جصاارار النورسااي بعااد  ااذ  

 علاا  الاارحالت وال ااودت الطويلااة الكثياارة المتنوعااة فااي ساا ون تركيااا ومعتقالتهااا 

مدينااة أورفااا، تلااك المدينااة الكرديااة ادسااتقرار فااي  ألياالعااودة جلاا  كردسااتان، وبااا

العريقة في التاريخ، كياف د و اي مديناة ومساق  رأس الخليال جبارا يم علياه الساالم، 

وينضاة جليه جصرار  الشديد أن يصال جليهاا  ومدينة شيخ اإلسالم ابن تيمية ال راني،

فر اتها ال كوماة التركياة من )آذار( بالر م من اإلقاماة ال  رياة التاي  00ق ل حلول 

 عليه، وكذلك الشتاء القارص، ومر ه الشديد الذي أ  عه، وأو ن جسد  وكيانه.

يقول أورياان:" وفاي جحادى اللياالي والسااعة تشاير جلا  الثانياة والنصاف بعاد 

منتصف الليل، فت  األستاذ النورسي عينيه، ويصوت يافت د يكاد ي ين، قاال لتلمياذ  

الذي كان مع )بيرام يوكسال( يقوم برعاية األستاذ في تلك الليلة، )ةبير كوندوة آلب( 

قال له: سنذ ب، أين سنذ ب يا أساتاذنا؟ قاال سانذ ب جلا  أورفاا، تهياأوا للاذ اب جلا  

ارة أيرى ولو يأورفا، فقيل له جن السيارة عاطلة، ون تا  جل  تصلي ، فقال: ليأتوا بس

توجهااوا جلاا  أورفااا، وقصااة ساافر  حزينااة  بمااأتي لياارة، أبيااع ج تااي جذا اقتضاا  األماار،

سااعيد فااي كتابااه ) وطويلااة د نااذكر تفاصاايلها، ذكر ااا واستقصااا ا األسااتاذ أوريااان

 ( والصال ي في )سيرة ذاتية(.في حياة أمة رجل القدرالنورسي 

فلما وصال النورساي مديناة أورفاا كاان ذلاك فاي رمضاان، بادأ النااس يزورناه 

فعال في حيرة من  ذا  ن أحد تالمذته قائال:" لقد كناةرافات ووحدانا، ينقل أوريان ع

األستاذ حيث لم نكن قد رأينا مثله مان ق ال، فماا كاان األساتاذ يسام  ألحاد  نالموقف م

بال قاااء عنااد  سااواء أكااان ماان )أساا ارطة( أم ماان )أمياارداغ( حتاا  جننااا عناادما كنااا فااي 

ن بمر اك؟ قاال: د ومرف األستاذ، فقلات لاه: ياا أساتاذي  ال أبلام اإلياوا أس ارطة

يأتي أحاد جلاي دونكام، بينماا فاي  اذ  المديناة لام يكان يارد أحادا، بال كاان يضامهم جلا  

صدر ، فقد أت  لزيارته أ االي المديناة كلهام، ومان األصاناة كافاة، ولام يارد األساتاذ 

                                                 
159
 .0/400مارتن: اآل ا والشيخ والدولة  
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الموافا  للراباع والعشارين مان  (م0060( آذار )03أحدا مانهم، تاوفي رحماه هللا فاي )

 .(  0370شهر رمضان )
 

 

 نقل رفات النورسي من كردستان
، ، و ااو يت ااد  عاان تفاصاايل  ااذ  القصااة ال زينااةيقااول أيااو  ع ااد الم يااد

 النفااوس، ول شاااعة ذلااك الموقااف اإلجرامااي فاايوسااأورد ا أل ميتهااا ولشاادة وقعهااا 

:" فاي بداياة شاهر تماوة أي بعاد  الذي د يدع اإلنسان يرتااي حتا  بعاد وفاتاه الكمالي

ر عل  وفاة شقيقي، جاءني اهر أحد األيام شخا، عرفات فيماا بعاد مرور ثالثة أشه

أن اسمه)جبرا يم يوكسل( وأنه رئي  شاع ة األمان، قاائال لاي: باأن الاوالي يساتدعيني، 

ة الودية، حياث شاا دت ثالثاة جنارادت ال ايش ماع الاوالي، كاان يفذ  ت معه جل  بنا

جن ةوارا  ل تاورال قاائال:أحد م )جمال تاورال( واآلير)رفيا  طولكاا( يااط ني جماا

عديدين من الوديات الشرقية وال نوبية يأتون لزيارة ق ر شقيقكم، وكماا تعلماون فمنناا 

جل  -بمعاااونتكم أيضااا –نريااد أن ننقاال رفااات شااقيقكم نعاايش اروفااا دقيقااة، لااذا فمننااا 

ومااد جلااي بعريضااة مكتوبااة علاا   فنرجااو توقيااع  ااذ  الورقااة، -األنا ااول –أواساا  

تها، ثم قلت: ولكني لم أطلاب  اذا، أرجاوكم.. دعاو  يرتااي علا  األقال فاي لساني، قرأ

ق ر ، فأصروا عل  موقفهم، وقالوا: بأنه د مناص من التوقيع، وبعد التوقياع، توجهناا 

جل  المطار، حيث أقلتنا طائرة عسكرية جل  أورفا، و ناك توجهنا جل  بناية عسكرية، 

قاا، وفاي حالاة نفساية ساي ة، وفاي الثالثاة عر وا علي الطعام فرفضات، جذ كنات مر 

ليال ذ  نا جل  المق رة، كان  نااك تابوتاان اثناان فاي صا ن ال اامع، وبعاأ ال ناود.. 

اقترب مني ط يب عسكري،وقال: د تقلا  ود ت ازن،  ساننقل األساتاذ جلا  أنا اول، 

وعلاا  أثاار كااالم الاادكتور جاشاات نفسااي، فأجهشاات بال كاااء، اسااتدع  الاادكتور ال نااود 

قااائال لهاام: سااننقل األسااتاذ ماان  ااذا التااابوت جلاا  التااابوت الثاااني، ولكاان ال نااود كااانوا 

يترددون ويخافون، د نستطيع ذلك، سيسخطنا هللا، فقال لهم الط يب: ياا جياواني ن ان 

ا  التابوت، قلت في رولي  أمامنا سوى التنفيذ، قام ال نود بهدم الق ر وجي مأمورون،

ي ال  يب قد أص  ت رمادا، ولكن ما أن لمسات الكفان حتا  نفسي: د بد أن عظام أي

ييل جلي أنه قد توفي باألم ، كان الكفن سليما، ولكن مصفرا بعأ الشيء مان جهاة 

الرأس، وكانت  ناك بقعة واحدة عل  شكل قطرة مااء، وعنادما كشاف الط ياب الكفان 

ك األساتاذ عن وجهه، نظرت جليه، كانت  نااك شا ه ابتساامة علا  وجهاه، احتضانا ذلا

وو ااعنا  فااي التااابوت اآلياار الك ياار الااذي كااان ال نااود قااد جل ااو ، العظاايم المظلااوم، 

ومل نا الفراغ حوله باألعشاب، وعندما تم كل شيء ذ  نا جل  المطار، كانت الشوارع 

ج ين بالساالي، حياث أعلان مناع الت اول فاي ديالية من األ االي، وملي اة باال نود الما

رة األول  التابوت الك ير، ف ل وا طائرة ثانية، وو اعنا التاابوت المدينة، لم تسع الطائ

ي، وكانااات عياااوني مل ياااة  فيهاااا، وجلسااات ب ان اااه، كاااان ال ااازن واألسااا  يماااألن قل ااا
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بالدموع.. توجهات الطاائرة جلا  مديناة أفياون، حياث نقال التاابوت جلا  سايارة أساعاة 

ولأيذت طريقها جل  مدينة أس ارطة، حيث دفن  ناك في مكن م ه
160
.    

فااات وكتااب ورسااائل لاام أجاادا باحثااا ماان م مااوع مااا جمعتااه ماان ب ااو  وم ل

 ذ  اإلشكالية، لماذ أصار النورساي علا  أبعاد وندوات وم تمرات يقف ويت د  عن 

مة ال  رياة علياه مان ق ال ال كوماة التركياة، االسفر جل  أورفا؟ بالر م من فرف اإلق

وبعاد مديناة أورفاا عان مكاان جقامتاه،  ومعاناته من مر ه الشاديد، والشاتاء القاارص،

لرجال ماريأ مثال النورساي ناوع  هألن السفر جل   ناك فيه مشاقة تاماة، وياصاة أنا

 ارك، كل  ذ  العقابيل والعق ات مأنه كان في شهر رمضان ال ذلك انت ار، أ ف جل 

 لم تثنه عن المضي قدما في  ذ  الرحلة الطويلة.

تسا دت واإلشكاليات، وياصة أن الاذين د شك أن  ذا كله يطري جملة من ال

كت وا عن النورسي و ام مختصاون فاي شخصايته أمثاال األساتاذ أورياان والصاال ي 

ون م الدين شا ين لم يقفوا كثيرا عند  ذ  التسا دت، بال ساردوا القصاة كماا وردت، 

وقد يكون ثمة شيء ذكر  النورساي حاول ةياتاه، تام حذفاه  كشيء ط يعي، لي   ير،

لت ريفهااا  ط يعيااة بالنساا ة للقااومه بااالكرد وكردسااتان، ألن مثاال  ااذ  األمااور لعالقتاا

واجتهادي من ت ليلي الشخصي،  لي والذي ي دو  وت ديلها، كما ذكرنا ذلك مع األمثلة،

 وراء  ذا السفر جملة أس اب، نذكر ا كاآلتي:أن  الخاص

ه، أن يمااوت علاا  أرف كردسااتان، وبااين قومااه وبنااي جدلتااآثاار النورسااي ( 0

 لذلك أيتار مدينية كردية عريقة و ي أورفا، مدينة الخليل جبرا يم عليه السالم.

الكربااة التااي جعلتااه فااي حرقااة شااديدة، حيااث دفعتااه بشاادة جلاا  الساافر جلاا  ( 0

كردستان، ليخفف من تلك المعاناة، لذلك لما استقر بين بني جلدته، تكيار موقفاه، ولقاد 

حيرة من  ذا الموقف من األساتاذ حياث لام نكان قاد قال أحد تالمذته:" لقد كنا فعال في 

رأينااا مثلاااه مااان ق اال، فماااا كاااان األساااتاذ يساام  ألحاااد بال قااااء عنااد  ساااواء أكاااان مااان 

)أس ارطة( أم من )أميرداغ( حت  جننا عندما كنا في أس ارطة ومارف األساتاذ، فقلات 

ينماا فاي  اذ  له: يا أستاذي  ل أبلم اإليوان بمر ك؟ قال: د يأتي أحد جلاي دونكام، ب

المدينة لم يكن يرد أحدا، بل كان يضمهم جل  صادر ، فقاد أتا  لزيارتاه أ االي المديناة 

 كلهم، ومن األصناة كافة، ولم يرد األستاذ أحدا منهم".

الكاارد بشااكل عااام وياصااة كاارد تركيااا ينظاارون جلاا  عيااد نااوروة نظاارة ( 3

ب اا  عيااد وطنااي يااوم نااوروة، فهااو  تقااام فاايياصااة، فمعظاام الثااورات والمناساا ات 

( مان ناوروة، وكاذلك كثيار 00مقدس، ولقد كان موعد ثورة الشيخ ساعيد بياران فاي )

من الثورات الكردية، لذا نرى النورسي يصر وي اول الوصول جل  أورفا ق ل حلاول 

( من نوروة، ولقد ت ق  حلمه، ولكننا د نملك معلوماات حاول ياوم الناوروة فاي 00)

لض  ، ود أشك أن ثماة شاي ا، لكان األياادي الت ريفياة ذلك الوقت، وما الذي حصل با

   ف ذفتها أو حرفتها عن موا عها.اربما قد طالت تلك األحد

النظام العسكري ب   رفات النورسي جريمة قذرة، ود رياب به جن ما قام ( 4

أن ما تم ب قه كان بس ب كونه كرديا، د لس ب آير، فامن م ارد ةياارة ق ار  مان ق ال 

عن قصة  اذا الرجال، وسايكون ذلاك كافياا ألن يا كأ   السدفعه جل  اليأي كردي س

                                                 
160
 .000-000أرويان م مد علي: سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة ص 
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ظة من الل ظات، وياصة أن ق ر  اآلن فاي كردساتان،  النظام، ويثور  د  في أي ل

ياطب جمال تورال  ع د الم يد شقي  الشايخ ساعيد  ولهذا وفي مدينة كردية معروفة.

وال نوبياة  )أي كردساتان( يةالنورسي قاائال:" جن ةوارا عديادين مان الودياات الشارق

يأتون لزيارة ق ر شاقيقكم، وكماا تعلماون فمنناا نعايش اروفاا دقيقاة، لاذا فمنناا نرياد أن 

 ننقل رفات شقيقكم".

رحااااااام هللا النورساااااااي رحماااااااة                                                         

 واسعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة م ات خال
حثون ايري م ارد م اولاة متوا اعة، وأرجاو أن يقاوم ال ا ذ  الدراسة في تقد

الكاارد ماان المهتمااين بالنورسااي وياصااة فااي كردسااتان تركيااا بمزيااد ماان المراجعااة 

وال  ااث والتنقيااب لتاارا  النورسااي األصاايل، الااذي لاام يتضاار  بااالت ريف، ومقارنتااه 

شاات  ا مل اات المكت ااات العربيااة واإلسااالمية فااي  بتلااك الترجمااات المزيفااة التااي ن ااد

 أصقاع العالم.

لكني عل  قناعة أن م اولتنا  ذ  كافية لنشك في جميع  ذ  الترجمات، وكافية 

بعد اليوم، وياصة في الم ادت التاي طالهاا الت رياف كماا ذكرناا عليها لكي د نعول 

 سابقا.

جن  ذ  الترجمات ب   رسائل النورسي قد شو ت شخصيته، وصورته عالما 

تااه الكرديااة، ووطنااه كردسااتان، ونساا ت جليااه أقااواد يطياارة د تركيااا د عالقااة لااه بأم

 يمكن تصديقها وتصور ا، و ي كلها افتراء م أ، وكذب ب ت.
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جن النورسااي عااالم كااردي ممتاااة، جمااع بااين اإليمااان الااديني والشااعور القااومي 

أحمااد الخاااني، حماال  اام شااع ه ووطنااه جلاا  أن فااار   ه ال ساانةوالااوطني اقتفاااء بقدوتاا

ب كاال مااا يعرقاال تطااور شااع ه، وياصااة األعااداء الثالثااة )الفقاار وال هاال ال ياااة، حااار

والشقا ( وما مشروع تأسي  جامعة الز راء في كردستان جلا  دليال علا  ذلاك، ألن 

ولقاد كاان آيار أمار  الماوت مشروعا كهذا كفيال بالقضااء علا  تلكام الثالثاة األساقام، 

رفاا، مديناة الخليال جبارا يم عل  أرف كردستان، فايتار مدينة كردية عريقة و ي أو

 عليه السالم.

وينضاة جليه، أن النورساي كاان مان أ ام دعااة الساالم والتعاايش السالمي باين 

األديان والشعوب واألمم، وما فكرة ادت اد اإلساالمي التاي كاان مان أنصاار ا كسالفه 

 السااابقين أمثااال جمااال الاادين األفكاااني وم مااد ع ااد  و ياار م جد دلياال علاا  ذلااك، ود

يعني أن  ذا ادت اد سيقضي عل  يصوصيات الشاعوب واألمام، فاال باأس أن تساتقل 

كل أمة بذاتها شريطة أن تكون ثماة رابطاة جيمانياة ت ماع بينهاا، ولهاذا كاان النورساي 

الفاة العثمانياة باعت ار اا خفي الوقت نفسه يدعو جل  ال كم الذاتي للشاعوب فاي اال ال

  ومساوئها. ن سل يات تلك الخالفةرمز الوحدة اإلسالمية بكأ الطرة ع

 ويمكن تلخيا أ م النتائ  لهذ  الدراسة:

( ليساات جميااع رسااائل النااور للنورسااي م رفااة، باال  ناااك ت ريااف لاا عأ 0

الرسااائل، ولقااد وجاادنا الت ريااف وا اا ا فااي مقارتنااا بااين نسااختين اثنتااين ماان رسااائل 

ن ال اارب العرفااي النااور، و ااي رسااالة ) ااذ  شااهادتي ماان مدرسااة ادبااتالء، أو ديااوا

وسعيد الكردي( التي ترجمهاا األساتاذ شاكري أصاالن الكردساتاني، وترجماة األساتاذ 

، وكذلك بعأ األمثلة جحسان قاسم الصال ي. فوجدنا أمثلة عديدة لمثل  ذ  الت ريفات

فاااااي رساااااالة النورساااااي األصااااالية ) اااااذ  رجتاااااة العاااااوام( ماااااع مقارنتهاااااا بنساااااخة 

 .الصال ي)المناارات(

يف كان مركزا عل  كل ما له صلة باالكرد وكردساتان واألرمان، ( جن الت ر0

 وقد ن د أحيانا حذفا كامال لصف ة أو صف تين من كالم النورسي.

ثم وجدنا ت ريفا وحذفا لكالم النورسي عندما قارنا بين نسختين من رسائل ( 3

ات رسااائل يااالنورسااي، و ااي رسااالة ) ااذ  رجتااة العااوام( و ااي )المناااارات( فااي كل

 ور، وكانت عملية ال ذة طالت مسائل تتعل  بالكرد واألرمن.الن

جمعت كل ما ألف حاول النورساي، وياصاة  ب او  الما تمرات أان أني ( 4

العالمية، والنادوات والمناسا ات، فرأيات تلاك ال  او  قسامين، قسام ابتعاد عان كال ماا 

قاة، فكانات يثير المشاكل بين الكرد والترك، وقسم تناول ذلاك، ولكان بطريقاة  يار دقي

  ير منصفة ب   الكرد وكردستان.

( لم يتخل النورسي عن قوميته ووطنه وشع ه، وكيف يمكن ذلك، و و الاذي 5

تناااول مفهااوم القوميااة بصااورة فلساافية، ورسااخ نظريااة علميااة لفهاام القوميااة فااي  ااوء 

فلسفة اإلسالم، وقد أيذ حديثه عن ذلك صف ات عديدة من رسائله، ولقد تناولناا ذلاك، 

ث يارى أناه د تعاارف باين حاب الاوطن والقاوم وباين الشاريعة، فالشاريعة نصات حي

مْ  جِنَّاا النَّااسل  أَيُّهَاا يَاواستدل باآلياة المعروفاة بهاذا الصادد}عل  مشروعية ذلك،   َيلَْقنَااكل

مْ  َوألْنثَ  َذَكر   ِمنْ  وبًا َوَجَعْلنَاكل مْ  جِنَّ  لِتََعاَرفلوا َوقَ َائِلَ  شلعل ِ  دَ ِعنْ  أَْكَرَمكل َ  جِنَّ  أَْتقَاكلمْ  هللاَّ  َعلِايم   هللاَّ
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{َي ِير  
161
قال النورساي": ي اب عليناا أن نكاون مت مساين فاي الشارة، وفاي ثاواب  .

اآلياارة، وفااي ال ميااة القوميااة، وفااي ال ميااة اإلسااالمية، وفااي حااب الااوطن وفااي حااب 

الااادين، جذ المااازدو  أث ااات وأتقااا "
162
ثااام  ااااجم القومياااة السااال ية و اااي العنصااارية  ، 

 ل كيضة التي جل ت لألمم الكوار  والفتن.ا

( لم يشارك النورسي فاي ثاورة الشايخ ساعيد بياران ألسا اب أقنعتاه، فالرجال 6

أتخذ لنفسه منه اا جصاالحيا سالميا بعيادا عان العناف والثاورة، وقاد كارس جهاود  فاي 

تأساي   و اونشر التعليم بين أبناء كردستان، وياصة مشروعه ال ضاري المعروة،

ز راء عل   رار جامعاة األة ار، وكاذلك مقارعاة الفقار، وم ارباة الشاقا  جامعة ال

 .ع ر التاريخ الذي مز  األمة الكردية

( انطلاا  النورسااي ماان م اادأ أن كردسااتان وطاان الكاارد واألرماان، وأن  ااذ  7

اديوة قديمة، د يزعزعها أي طاريء، ولهاذا وجادنا  عملياا ينقاذ أرواي األرمان مان 

 م اةر العثمانيين.

( مع كونه كان من دعاة الوحدة، وادت اد اإلسالمي، فمنه كاان د يارى بأساا 8

أن تسااتقل كاال أمااة بااذاتها، مااع جيمانهااا بالوحاادة اإليمانيااة، وياصااة أن العثمانيااة كاناات 

 .السياسي ات عديدة تطري حول  ذا المفهومبالر م من جشكاليآنذاك بمثابة المواطنة، 
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 .03سورة ال  رات اآلية  
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، قاارن ماع نساخة 38ادبتالء نساخة الكردساتاني صسعيد النورسي:  ذ  شهادتي من مدرسة  

 .457الصال ي لت د الت ريف الصري  لكالم النورسي ص
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 المراجعلمصادر وا
  ابن قتي ة الادينوري: اإلماماة والسياساة ) د.م.ط.م سساة ناصار

 للثقافة(.

 د.ت(.0ابن منظور: لسان العرب )بيروت، دار صادر، ط ، 

  جسااماعيل بيشاايك ي: كردسااتان مسااتعمرة دوليااة: ترجمااة ة ياار

 (.APEC،  0008ع د الملك )السويد: دار 

 هم ادجتمااعي أحمد م ماد أحماد: أكاراد الدولاة العثمانياة تااريخ

، 0)أربيااال، مط عاااة ح اااي  اشااام، ط 0003-0880وادقتصاااادي والسياساااي 

 م(.0000

  أحمد نوري النعيمي: ال ركات اإلسالمية فاي تركياا، حا ار ا

وما اايها، دراسااة حااول الصااراع بااين الاادين والدولااة فااي تركيااا) األردن، دار 

 م( .0003  ، 0403، 0ال شير، ط

 :ود كردساتان، ترجماة: شاايوان يها جريك بروار ورفائيل باتاى

 .م(0000، 0كركوكي وع د الرةا  بوتاني )أربيل، مط عة وةارة التربية، ط

  آةاد ساامو: سااعيد النورسااي حركتااه ومشااروع اإلصااالحي فااي

 (. 0008، 0( )دمش ، دار الزمان، ط0060-0876تركيا)

   األة ري، أباو منصاور م ماد بان أحماد: تهاذيب اللكاة، ت قيا

 م(.0000، 0بيروت، دار جحياء الترا  العربي، طم مد عوف مرعب )

  :أليك ، جورافسكي: اإلسالم والمسي ية، ترجمه عن الروساية

يلااااف م مااااد ال ااااداد)الكويت،الم ل  الااااوطني للثقافااااة والفنااااون واآلداب، 

 م(. 0006  ،0407

 أوريان م مد علي: سعيد النورسي رجال القادر فاي حيااة أماة. 

 نسخة مصورة.

 مااااااة الكاااااارب ترجااااااة د.فاااااا اد ةكريااااااا برترانااااااد رساااااال: حك

 م(.0083)الكويت،الم ل  الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

  ،ال احف: رسائل ال احف: ت قي  ع د السالم  اارون ) بياروت

 م(.0000  ،0400، 0دار ال يل، ط

  جواد المال: كردستان وطان وشاعب بادون دولاة )لنادن، مط عاة

 (.0085كوردولوجيا، 

 ألكااراد ال ااديث، ترجمااة: را  آل م مااد ديفيااد مكاادول: تاااريخ ا

 م(.0004، 0)بيروت، دار الفارابي، ط
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 مط عااااة وةارة 0جاااارجي  فاااات  هللا: يقظااااة الكرد)أربياااال، ط ،

 م(.0000التربية، 

  ر وان السيد: سياسات اإلسالم المعاصر)بيروت، دار الكتااب

 م(.0007  ،0408، 0العربي، ط

 مااااة: ةنااااار ساااالوبي: فااااي ساااا يل كردسااااتان )مااااذكرات( ترج

 (.0087، 0ر.علي)بيروت، دار الكاتب، ط

 ( 0800الساااالطان ع ااااد ال ميااااد الثاااااني: مااااذكراتي السياسااااية-

 م(.0070  ، 0300، 0(  )بيروت، م سسة الرسالة، ط0008

  سااعيد النورسااي: كليااات رسااائل النااور، ترجمااة: جحسااان قاساام

 .م(0008  ،0400، 3الصال ي)استان ول، دار سوةلر، ط

  للمال ع د الساالم ال ازري،  ا   الانا شري ديوان ال زري

 م(.0004وعل  عليه: ت سين جبرا يم الدوسكي )د وك، دار س يريز، 

  شكري أصالن الكردساتاني:  اذ  شاهادتي مان مدرساة ادباتالء

 . نسخة مخطوطة.أو يدوان ال رب العرفي وسعيد الكردي

  ع اااااااد المااااااانعم ال فناااااااي: المع ااااااام الشاااااااامل لمصاااااااطل ات

  م(. 0000، 3ت ة مدبولي، طالفلسفة)القا رة، مك

  ع ااد الو اااب المساايري: الصااهيونية والناةيااة ونهايااة التاااريخ

 م(.0005  ،0406، 4)القا رة، دار الشرو ، ط

 ( 0833عثمان علي: دراسات في ال ركاة الكردياة المعاصارة-

 م(.0003  ،0404، 0( )أربيل، مط عة الثقافة، ط0046

 ي )أربيال، مط عاة عرفات كرم مصطف : تااريخ التعرياب الادين

 (. 0006، 0جامعة صالي الدين، ط

 ( 0007-0008)علي تت رتوفي : ال يااة السياساية فاي كردساتان

 (.0007، 0ترجمة: ت سن جبرا يم الدوسكي )د وك، مط عة ياني، ط

  كارين أرمسترونم: النزعات األصولية في اليهودية والمساي ية

 م(.0005، 0مة، طواإلسالم، ترجمة: م مد ال ورا)دمش ، دار الكل

  كماااال مظهرأحماااد: كردساااتان فاااي سااانوات ال ااارب العالمياااة

األول : ترجمة م مد المال ع د الكريم )بكداد، مط عة الم مع العمي الكاردي، 

0077). 

  ( الكرديااة فااي تركيااا )دراسااة 0005: انتفا ااة عااام )             اا

 (.0000، 0ت ليلية( )بيروت، ط

 السوفياتيين: الموسوعة الفلسافية،  ل نة من العلماء واألكاديميين

 م(.0006، 0ترجمة سمير كرم )بيروت، دار الطليعة، ط

  لفيااااف ماااان العلماااااء: المع اااام الوسااااي ، ت قياااا  م مااااع اللكااااة

 . 0/630العربية)د.م.دار الدعوة، د.ط.ت( 
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  لياااث ساااعود جاسااام: اإلماااام النورساااي والتعامااال الااادعوي ماااع

 .نسخة مصورة القوميات، دراسة تأريخية(

 0800جااااااااد م مااااااااد ةايااااااااويي: الفرسااااااااان ال ميديااااااااة )ام-

 (.0008، 0()د وك، مط عة ياني، ط0003

  مارتن فان برونساون: األ اا والشايخ والدولاة ال نا  ادجتماعياة

، 0والسياسية لكردستان، ترجمة: أم اد حساين )بياروت، دراساات عراقياة، ط

0008). 

  م سااان ع اااد ال مياااد: النورساااي ماااتكلم العصااار) القاااا رة، مااان

 م(.0000رات دار سوةلر، منش

  ، م مااد سااعيد رمضااان ال ااوطي: شخصاايات اسااتوقفتني )دمشاا

 (.0004دار الفكر، 

                   من الفكر والقلب)فصول من النقد في العلوم :

 م(.0008  ،0408، 0داب( )دمش ، مكت ة الفارابي،طوادجتماع واآل

  ألدواء  النورسي ووصفته العالجيةمال علي ن   ي صال : سعيد

 م(.0007، 0الكرد العصرية )د وك، مط عة ياني، ط

 عمان باجلوري: ال ركة القومية الكردياة الت ررياة فاي ن نيزيار

 (.0007، 0()أربيل، مط عة حاجي  اشم، ط0030-0007كردستان تركيا )

 

 

 

 

 

 

 الم الت والندوات والم تمرات

  فاي  (0000)لعاام الم تمر العالمي حول ت ديد الفكر اإلسالمي

 .اسطن ول

 ( 0005الم تمر العالمي الثالث حول سعيد النورساي لعاام)  فاي

 أسطن ول.

 ( فاي 0008الم تمر العالمي الرابع حول سعيد النورساي لعاام )

 أسطن ول.

 ( 0000الماا تمر العااالمي الخااام  حااول سااعيد النورسااي لعااام )

 في أسطن ول.

 ( 0000الماا تمر العااالمي السااادس حااول سااعيد النورسااي لعااام )

 في أسطن ول.

 ( فاي 0004الم تمر العالمي السابع حول سعيد النورسي لعاام )

 أسطن ول.



 80 

 ( فاي 0007الم تمر العالمي الثامن حول سعيد النورساي لعاام )

 أسطن ول.

  ،م لااااة الت ديااااد )ماليزيااااا، الساااانة الخامسااااة، العاااادد العاشاااار

 .م(0000  ، 0400

  (0000) م لة الت دياد لمنتادى الفكار اإلساالمي فاي كردساتان 

 أربيل. 

 ( د وك.0006)للعلوم اإلنسانية  م لة جامعة د وك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


