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 چکیده
 در دیمعاصر با خیرا در تار هیدر ترک ییگرااسالم انیجر یهاشهیر

جست که در آثار مختلفش بر  ینورس دیسع الزمانعیبد اندیشه

دارد. لذا  دیاز تفرقه تأک زیمسلمانان و پره نیوحدت و اتحاد ب

اش قرار دارد و به موضوعات وحدت در مرکز افکار مصلحانه شهیاند

های شهیاز اند ینگرد اما شناخت جامعوحدت می یدر راستا گرید

وجود ندارد لذا پژوهش حاضر نقش  رانیعالم بزرگ در ا نیا یبیتقر

اساس  نیخواهد داشت. بر ا یشکاف شناخت نیدر پرکردن ا یمهم

 شهیکه وجوه اشتراک و افتراق اند نستیمقاله ا نیا یسوال اصل

 نیکدامند؟ در ا خمینی امام شهیبا اند یعالمه نورس یوحدتگرا

آن  سهیو مقا یآثار و یمحتوا لیدارد بر اساس روش تحل یسع راستا

 یو تفاوتها یاسیس شهیحضرت امام موارد مشترک اند یکردهایبا رو

های افتهیاساس  بر .دینما یوحدتگرا را بازشناس شمندیدو اند نیا

ای به هیدر قالب نظر بیدر باب وحدت و تقر ینورس دگاهیمقاله، د

قابل طرح است که با داشتن  ینورس شهیاند «یاتحاد محمد»نام 

میان وحدت را  یتواند مبنامی برجسته یهایژگیها و وشاخص

 یالگوساز یبرا یمناسب یهاتیکند و ظرف دیتولمذاهب اسالمی 

 کردیبگذارد اما از آنجا که در رو اریدر اخت یسالممذاهب ا بیتقر

امام )ره( دولت از جایگاه مهمی برخوردار است و استقرار حکومت 

یکـی از مراحـل دسـتیابی بـه وحدت اسالمی است لذا پـیش  ینید

از سـاخت جامعـه اسـالمی بایسـتی دولتی اسالمی موجود باشد در 

 یو گفتمان دولتساز یاسیبه اسالم س یباور چندان یکه نورسیحال

 یاسالم یوحدت دولتها یوحدت امت از مجرا یندارد و از نظر و

 گذرد.ینم
 

، مذاهبتقریبنورسی، سعیدالزماندیعبواژگان کلیدی: 

 کُردی.نور، تصوفطریقت

 Abstract 

Saeed Nursi، emphasizes unity and solidarity 
among Muslims and the avoidance of division 

and، the idea of unity is at the center of his 
thoughts but there is no comprehensive 

knowledge of his ideas in Iran، so the present 

study will play an important role in filling this 
gap. Accordingly، the main question of this 

article is what are the commonalities and 

differences between Allameh Nursi's unifying 
thought and Imam's thought? In this regard، 

based on the method of analyzing the content of 

his works and comparing it with the approaches 
of Imam Khomeini، he tries to recognize the 

commonalities of political thought and the 

differences between these two unifying thinkers. 
Based on the findings of the article، Nursi view 

on unity and approximation can be formulated in 

the form of a theory called "Mohammadi unity" 
of Nursi's theory، which with its outstanding 

features and characteristics، can produce the 

basis for creating unity in the Islamic world. And 
provide appropriate capacities to model the 

approximation of Islamic religions، but since the 

government has an important place in the 
approach of Imam Khomeini and the 

establishment of a religious government is one of 

the steps to achieve Islamic unity، there must be 
an Islamic state before the establishment of an 

Islamic society. While Nursi does not believe 

much in political Islam and the discourse of 
state-building، and in his view the unity of the 

ummah does not pass through the unity of 

Islamic states. 
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 مقدمه

توجه ی و متفکران مسلمان سیاسی اسالماندیشه با توجه به رویدادهای اخیر در جهان اسالم، 

ه تجدید حیات سیاسی در جهان اسالم موجب شدبه بیان دیگر، بسیاری را به خود جلب کرده است. 

متفکران اصالحگر مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی اندیشه آنها از سویی  است

  مورد توجه ویژه قرار بگیرد.ها و تمایزات متفکران اسالمی برای شناخت شباهت

ای که تعلق داشته باشند، در یکی از طبقات ذیل قرار آثار سیاسی اسالمی به هر مذهب و فرقه

های سیاسی یشهد؛ اندهای سیاسی انقالبی؛ که در صدد تغییر کامل اوضاع هستنندیشهد: اگیرنمی

رای رسیدن به وضع مطلوب، ارائه هایی هستند که از وضع موجود، راضی نبوده، باصالحی؛ اندیشه

در توان آنچه می .که در صدد توجیه وضع موجود هستند سازشگراهای سیاسی دیشهد و انکننروش می

 است کهخصوص اندیشه متفکران بزرگ جهان اسالم یعنی امام خمینی و عالمه سعید نورسی گفت این

انقالبی تبیین نمود در ای اول یعنی اندیشهاز دسته توان تطور اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( را می

اما آن برخوردار است،  اجتماعیاز ماهیتی اصالحی، در معنای  عالمه نورسیسیاسی  حالی که اندیشه

های گوناگون های بسیاری از جنبهبا این وجود اندیشه سیاسی این دو متفکر بزرگ اصالحگر شباهت

باشد. مقاله حاضر ضمن شناسایی محورهای صوص میدارد که نیازمند تحقبقات مفصلی در این خ

تمدنی اسالمی، به بازشناسی -اساسی و بنیادین اندیشه دو متفکر شیعه و سنی از دو حوزه متفاوت زیر

 وجوه افتراق و اشتراک اندیشه دو متفکر اصالحگر جهان اسالم پرداخته است.

ن اهل سـنت بینشـی متفـاوت از دانشمندی است که در جها عالمه نورسی یا مال سعید کُردی

تواند هایی است که می دارای مؤلفهاندیشه وی دارد و  سازشگراو نیـز جریان  سلفی-جریـان سـنتی 

با جهان  نرم مواجهه هشیوو نیز  علوی-محمدیهویت اسالمی این در ایجـاد همبسـتگی و سـاخت 

با تبیین همین اندیشه، مورد مخالفت علمای امام خمینی نیز برخـوردار باشـد.  باالییغرب از کارایی 

های وی با برجسته سازی گیرد و اندیشهای و نیز علمای سازشگرای جهان تشیع قرار میحجتیه-سنتی

 نماید.ضرورت وحدت میان مذاهب اسالمی نقش واسط را برای ایجاد اتحاد محمدی ایفا می
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 مبانی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی در فقه سیاسی

را به همراه « دیگری»در مقابل « من»ن در ذات خود تمایز و تغایر و به بیان دیگر، قرارگرفتن تمد

د. در ساحت مطالعات دهت از خـود و دیگـری ارائـه میی متفـاودارد. بنابراین، هر تمدنی تعریف

پردازی رویکرد تمدنی خود را در مقایسه با رویکـرد تمدنی دیگر  نظری تمدن هر نظریه

دهد و کـرد خود پاسخ میکرده، پرسشهای موجود در درون گفتمان تمـدنی را بـا روی بندیچوبچار

پـردازد. از ها بـه مسائل پیشرو میبر اساس آن به جرح و تعدیل دیگر رویکردها و نقد پاسخهای آن

بیین تواند تکاملترباشد، می« دیگـری»و « خـود»پـرداز از  ایـنرو، هـر چـه شـناخت نظریـه

و در این عرصه در میان فقها و متفکران معاصر هیچ یک به  روشنتری از نسبت میان این دو ارائه دهد

اندازه سعید نورسی و امام خمینی به بازتعریف این معنای خود و دیگری از تمدن اسالمی و غربی 

 (.93, 3333)نوروزی فیروز  اندنپرداخته

سئله عالمانی است که هم به سطح تحلیل خـرد ـ به از سوی دیگر، مسئله مواجهه تمدنی ، م

سعادت رساندن فرد مسلمان ـ و هم به سطح کالن ـ بـه سـعادت رسـاندن جامعـه و نظـام اسالمی ـ 

اند که در این زمینه نیز امام خمینی هم دوش اندیشمندانی همچون سعید عنوان یک کلیت توجه داشته به

از سوی دیگر اهمیت باالی وحدت  (.13-33، 3331استیری،گیرد )الدین قرار مینورسی و سیدجمال

ای میان جهان اسالم به عنوان یک تمدن واحد در برابر تمدن غرب و استکبار موضوع قرابت اندیشه

امام خمینی و بسیاری از علمای شیعه و سنی جهان اسالم از جمله عالمه نورسی است. تعارض تمدنی 

ا تشیع از جمله نقاط عطفی است که از قابلیت حداکثری برای دستیابی به چه نزد اهل سنت ی با غرب

تواند وجوه اشـترا ک را برخوردار است، زیرا هم می« امـت واحده»یک تقریب عملی و به بیان بهتر 

 با تمدن استکباری در سطح تحلیل کالن ورا در  اختالفات آنتمـدنی بببینـد و هـم درون در سـطح 

 (21،  3311)صفرخانی، .نماید آشکارتمدنی 

باور و ایمان به رویکرد اجتهادی برای حل مشکالت و مسائل روز جهان اسالم در میان فقهای 

اهل سنت چندان جایگاهی ندارد اما سعید نورسی فقیهی سنی است که به کارکردهای اجتهاد در عصر 

نرا رویکردی عقالنی و به روز برای و همانند امام آ .(33-29، 3333نوروزی فیروز،جدید باور دارد )

دو جریان تـوان با بررسی آرای عالمان مسلمان میداند. به بیان دیگر حل مشکالت تمدن اسالمی می

فقهای مسلمان مبارز شناسایی کرد: گروه اول با رویکردی اشعری و حدیثی و با میـان  متفاوت را



 

  وحدت و تقریب مذاهب اسالمیفقهی امام خمینی و عالمه نورسی در حوزه  بررسی تطبیقی نظریه / 051

 

ارند که با گذشت زمان ناتوانی و ضعفهای عمده گفتمان سلفی سعی در مبارزه با غرب و تمدن غربی د

شود و گروه دوم با رویکرد آن در شکست گروههای جهادی و سلفی معاصر به وضوح دیده می

در اجتهـادی روز شده سعی در مبارزه با تمدن غربی داشته و قائل به شناسایی ظرفیتهای اجتهادی و به

-29، 3333نوروزی فیروز،باشند)زاتی با غرب میایجاد وحدت درون گفتمانی و ایجاد نهضت مبار

توان در قالب این ا میرو عالمه سعید نورسی در . عالمـانی همچون امام خمینی، امام موسی ص(33

 واحده نظامیک طیف معرفی کرد که در کنار امور فردی مسلمانان به امور اجتماعی آنان در قالب 

نامگذاری « مبارزاسالم تمدنی »اجتهادی -نرا رویکرد فقهیتوان آاند که میتوجه کرده مدرناسالمی 

 .(99-93، 3331)علیخانی  کرد.

 فقه سیاسی عالمه نورسی در زمینه وحدت و تقریب مذاهب اسالمی

بر همگان روشن است که درخصوص فقه سیاسی امام خمینی و مفهوم وحدت در اندیشه ایشان 

بحث و نظر فراوان رفته است اما در خصوص عالمه نورسی چنین نیست لذا الزم است ابتدا به 

شناسایی اصول فقهی وحدت و تقریب در اندیشه عالمه نورسی پرداخته شود و پس از آن به مقایسه 

ی دو فقیه مبادرت شود. بر اساس مطالعات انجام شده )( فقه سیاسی عالمه نورسی در منظومه فکر

خصوص وحدت سه سطح و پنج اصل دارد که ابتدا به تبیین آنها پرداخته و سپس با ترکیب این سه 

 ترسیم خواهد شد.  گرای نورسیمدل مفهومی فقه وحدتسطح و پنج اصل، 

خود را معطوف به مقوله تمدن ارائه کرد.  تمی است کـه قرائنورسی از جملـه مفسـران اسال عالمه

اوردی بدیع و کارامد در جهت هدایت امت اسالمی و ارائه هور ارائـه ررسائل الن هدف او از نگـارش

ی و .(31، 3333)راد،  های جدید اسالم با فرهنگ و تمدن غرب بودطرحی نو در تقابل با چالش

شدن  نگاشـت که امپراتوری عثمانی و خالفت اسالمی ، پس از پذیرامی رسـائل النـور را در زمـانی

عث رویگردانی از اسالم ت باربی ، در حال افول بود. همین شکسشکست سنگینی از تمدن مـدرن غ

ه ترکان جوان و در نهایت ظهور آتاتورک و دیریتی جامعه شد که نمود بارز آن اندیشدر عرصه م

ان ترکی را هم به زب رآنکرد مردم اذان، نماز و قود که حتی توصیه میالئیستی وی بهای هاندیش

الش داشت با ارائه دید و تلف به دفاع از اسالم میبخوانند. در این دوره، سعید نورسی خود را مک

درن را گسترش داد که تأکید هایی از اسالم م دهری کارامد از قرآن، اسالم را احیا کند. وی ایتفسی
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قرآن و حدیث از نظر نورسی، . دینی بایسـتی در عرصـه اجتمـاعی ایفـای نقـش نمایـدداشت باور 

مهمترین منابع ساخت تمدن اسالمی خواهند بود. وی بر این بـاور اسـت کـه قرآن کتابی است که برای 

سعادت دنیـا و آخـرت انسـان آمـده اسـت و از همـین رو، تفسـیر قرآن نیز باید معطوف به همین 

داد و هدف صورت گیرد. بنابراین، نورسی برای دو عنصر زمـان و مکان در تفسیر اهمیت ویژهای می

معتقد بود تفسـیربایـد بتوانـد دغدغـه انسـان در هـر دورهای را پاسخ دهد. او در جهت ارائه تفسیری 

گروهی از  جمله تشکیل کارامد و بر اساس مقتضات زمان از قـرآن، شرایطی را برمی شمارد؛ از

دانشمندان و متخصصان در علوم اسالمی و علوم جدید، توجه به زمان ومکان ودر نهایت آزاداندیشی 

 (.29: 2111در تفسیرقرآن )نورسی، 

عنوان  بایـد بـه سـطحی از همدلی برسند که به امت اسالمینورسی بر این باور بود که عالمه 

گفت اتحاد او می(. 31، 3333حرکت کنند )ولـد،  واحد اسالمی موتور محرک جامعه به سمت تمدن

 بایستی در سه سطح ایجاد شود: 

شود و نامیده میوحــدت ملــی که سازنده جامعه یا همان ســطح داخلــی های سطح گروه -

ه در مبـارزهرگونه با وی . از اینرو، شامل همدلی همه گروههای مذهبی در درون جامعه اسالمی است

دانست برادرکشی میدرون کشور اسالمی که منجر به تضعیف دولت اسالمی شود مخالف بود و آنرا 

 (. 31، 2131)صـالحی ، 

امپراتـوری یک سطح امپراتوری: در این سطح اتحاد و همدلی میان کشورهایی کـه زیـر نظـر  -

 .قرار دارند مورد نظر است اسالمی

 (.38، 3319شـه تقریـب مـذاهب اسالمی است )روحانی ، سطح جهان اسالم کـه همـان اندی  -
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 امـور بایستی بـر تمدن که است باور این بر کانونی تمدن چیستی نقطه رهنورسی نیز دربا عالمه

زیرا فلسفه و غایت  ریـزی شـودنـد )وحـی( پـیراهنمـایی خداو اخالقـی و ارزشهـای و غیرمـادی

آوردن شادی برای انسـانیت اسـت کـه تنهـا در پرتو رعایت  ارمغان به نهایی تمدن نزد سعید نورسی

 .(38-39، 3333)نوروزی فیروز  آیدارزشهای اسالمی به دست می

 :(39، 2113)نورسی  اسالمی تمدنتبیین اصول پنجگانه نورسی 

 وحی الهی : مبنای ساخت تمدن .3

 کند ز و مصالحه جلوه میآمیالمتکه در همزیستی مست حقیقنقطه اتکا:  .2

تقوا و پرهیزکاری و رضـایت خداونـد کـه در فرد مسلمان و در نهایت در کنش هدف:  .3

 یابد کلی جامعـه تجلی می

کمکرسانی به یکدیگر جلوه  رایجای نزاع( که در شتاب بهتعاون )بمبنای زندگی:  .3

 .کندمی

وحدت ملی

وحدت منطقه ای

وحدت امت
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 دینی ، برادری و جاذبه است انه همبستگی بر اساس دین، طبقه و کشور که نشهمبستگی:  .9

  :ری از حـرص و شهوترانی روح، کشاندن وگیایجاد مرزهایی برای جلمحصول تمدن

 مت کمال انسانی ، تبدیلشدن به یک انسان واقعی انسان به س

 عادت در ایـن جهان و جهان آخرت استس تمدن اسالمی ، شادی وه: نتیج. 

 

 

 (031، 0011منبع: )صفرخانی 

از تمدن غربی بدون توجه بـه مبـانی آن  کورکورانهکشورهای اسالمی را از تقلید  کُردیمال سعید 

ماندگی ترکیه را تقلید کودکانه از زشتی ها و پلیدیهـای تمدن دارد و از جمله علل عقببـر حذر می

نه و بد واسـطه انتخـاب جاهال داند. این در صورتی است کـه امتیـازات مثبـت اروپـا نیـز بهغرب می

اروپا و امریکا باردار اسـالم هسـتند و روزی نوزاد خود را متولد »گوید: اقتباس نشده است. وی می
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را  کنند که یک دولـت اسـالمی اسـت. همانگونـه کـه عثمـانی بـاردار اروپا بود و دولتی اروپاییمی

پیشنهاد  ماندگی مسلمانانبجبران عقبرای  . نورسی (23، 2113)نورسی « فارغ شد و به دنیا آورد

تمام وی دهد که علوم اسالمی و علوم مدرن با یکدیگر تلفیق شوند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم. می

کار بسـت تـا نشـان دهـد کـه امکـان آمیختگـی رسـوم و سـنتهـای اسـالمی بـا  تالش خـود را بـه

شدن  دینداری را مـانعی بر سر راه مدرن رسینودر حقیقت، (. 31، 3333وجـود دارد )ولـد،  پیشرفت

 ؛83، 3333ولد، ) دانسته شریعت با مطابق آزادی واقعی را رسیدن به آزادی و دستیابی به نمی دید

 کـه شـودمی صـورتی حاصل در حقیقـی تنهـا آزادی»: گویـدمی ( و33 ،2131الصـالحی،  قاسم

در  توان گفت که عالمه نورسیمیرو، از ایـن) 83، 3333)ولـد، « ریعت اسـاس آزادی باشـدشـ

 (.83، 3339)نوروزی فیروز،  بحـث بیداری اسالمی به مشروطه مشروعه قائل است

نورسی نسبت به علمای عصر خویش نیز موضعی انتقادی داشت و ناتوانی و ضعف تاثیرشان بر 

را بی توجهی به تفاوت کرد. وی بزرگترین عیوب عالمان دینی عصر خویش جامعه را نکوهش می

عصر جدید نسبت به گذشته، تعصب ورزیدن نسبت به آرای خویش بدون ارائه ادله کافی و قانع کننده، 

عدم رعایت توازن شریعت در دعوت خویش، عدم تفکیک میان اهم و مهم و نیز نداشتن زبان روز 

هایی که به پس ماندگی مارینورسی معتقد بود: بی. دانستهای جدید میبرای مخاطب قرار دادن نسل

گیری جویی با یکدیگر؛ همهجهان اسالم انجامیده، عبارتند از: نومیدی ریشه دوانده در دل مردم؛ ستیزه

 (.2، 3333ت )مرادی، توجهی به شریعهای غربی و بیطلبی شخصی؛ تقلید از سنتاستبداد؛ منفعت
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 (000, 0011)صفرخانی منبع: 

 اشتراک و افتراق مبانی وحدت اسالمی در اندیشه امام خمینی و عالمه نورسی

های ظاهری و امام خمینی در ابتدای مبارزه خویش با وجود سرخوشی رژیم طاغوتی از پیشرفت

های ، نافرجامی تالشتمدن غرببرابر  مصادیق عینی شکست و زبونی درمدرنیزاسیون کشور، 

ماندگی و انحطاط را به مسئله اساسی و گریزناپذیر و در نهایت گفتمان عقب پیشین اصالحی

آشفته ترکیه و فروپاشی کشور و فعالیت  در درون موقعیت نیزکند. نورسی کشورهای اسالمی مبدل می

ط و با تأکید مکرر بر انحطاو زند دست به فعالیت فکری میغربگرایان مانند اتحاد و ترقی و کمالیستها 

و نیز گمراهی،  ماندگی مسلمانان از اروپا، عقب(31، 2118بیگانگی مسلمانان با تمدن )اشمیت، 

ماندگی کشورهای اسالمی در این دو متفکر با پذیرش عقبدهد. را نشان میضاللت و عداوت ملت 

وان تمدن مصیبت زده را به مسیر کار ههمه شئون، در مقام کنشگر اجتماعی درصددند اعضای این جامع

اند که دلیل این ها مترصد پاسخ به این پرسشز این حیث، آن(. ا32، 3333)ولد،  و پیشرفت بازگردانند
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امام ماندگی و پذیرش آن از سوی طرح مشکل انحطاط و عقببنابر این،  .انحطاط و قهقرا چیست

ن آ خ در رابطه باو نورسی موجب بازجویی گذشته، بازیابی تاریخ و طرح نوعی فلسفه تاری خمینی

 .(323، 3311د )صفرخانی،گردمی

مثابه  به مبنای مشترک دیگر میان فقه سیاسی امام خمینی و عالمه نورسی در مشاهده جهان اسالم

در صدد احیای تمـدن اسـالمی در هر دو متفکر احیاگر معاصر ، روهمینو از  استیک کلیت واحد 

سعید نورسی قرائتی از اسالم ارائـه داد کـه امام خمینی همانند . هستندمصـاف با تمدن غربی 

برای دخیل در ساخت هویت تمدنی ،  سازهویتاز منابع  توانسـت بـا مشـخص کردن جایگاه هر یک

شده را نقشه راه حرکت به سوی یک تمدن محمدی را ترسیم گرفتـار در معضل هویتی جهان اسالم که 

و  هگرایانیک رویکرد اسالمسعید نورسی بیشترین سهم را در ایجاد  نگونه کههما. به دیگر بیان، نماید

بازگشت به الگوهای خالفت اسالمی عثمانی در ترکیه ایفا کرده است، در ایران درگیر در پادشاهی 

مدرن غربگرا منادی بازگشت به نظام والیت شیعی در پیوند با ائمه را احیا کرده است که با وحدت 

ای فکری مشترک هر دو متفکر قابلیت جمع شدن و ایجاد یک واحد تمدنی اسالمی با حول محوره

 (339، 3338)کالنتری و آل نبی . باشداشتراکات حول نبوت، قرآن، حب اهل بیت را دارا می

در سایه والیت سیاسی از اسالم اولیه و ترویج ایمان مسلمانان  ارائه تصویری باامام خمینی 

رهایی  گفتمانایدئولوژیک کردن اسالم و طرح آن به مثابه  سیاسی و خواهان)ع( پیامبر)ص( و ائمه

از طریق بازیابی ایمان و  بازیابی عظمت گذشته صرفاً امام خمینیبدین ترتیب، ازنظر و  بخش است

فقط برانگیختن مسلمانان  به منظورلیسمی آچنین اراده گرایی و ایدهاست و از دست رفته سیاسی اراده 

 (.322و  228و  283و  323، 3383استعانت از اسالم سیاسی والیی میسر است )موسوی خمینی،  با

ن اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما ا"برمبنای تلقی اراده باورانه و با استناد به نورسی نیز 

 بسته میداندها واتغییر و تحول جوامع و انسانها را به تحوالت درونی و نفسانی آن(، 33)رعد/"بانفسهم
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اما تفاوت وی در این زمینه است که راهکار نورسی فاقد ترجمان سیاسی از اسالم و ایجاد یک دولت 

 (.33، 3333)راد  اسالمی پیشرو برای مدیریت بیداری و گذار به تمدن اسالمی است

جوامع به معارف و  توجهوابسته به میزان  رشد و ترقی مادی رامانند امام خمینی نورسی نیز 

های قبل، در های دینی خود در دورهمسلمانان براساس آموزهد و معتقد است دانهای دینی میآموزه

ماندگی فعلی مسلمانان ناشی از بی فترت و عقبد و انعلوم و فنون مختلف رشد درخور اعتنایی داشته

کردن زمینه این تحول رویکردی  باشد اما در خصوص فراهمها به معارف اصیل خود میاعتنایی آن

 (.331، 3331)نورالدین  غیر سیاسی و غیر حکومتی را مد نظر قرار داده است

امام خمینی برخالف برخی فقهای سنتی و متحجر که نگاه نورسی و مبنای تحلیل دیگر اینست که، 

فی نفسه خوب یا بد بر این نکته تصریح دارند که تمدن غرب  سلبی به کل تمدن غرب و مدرنیته دارند،

های مفید تمدن غرب ر این نگاه، جنبه. ددارد را توامان های مفید و مضرنیست، با این حال، جنبه

از ارتباط با مذهب و اخالق است، در حالی که وجوه منفی آن در اثر غفلت از دین و اخالق  برآمده

خویش و زمانی که در غرب در  ت به همین دلیل امام خمینی در تبیین اندیشه سیاسیشکل گرفته اس

تبعید بود مفاهیم دموکراسی و جمهوریت را نه تنها نفی نکرد بلکه نظام دموکراسی را به شرط رفع 

ایرادات غیر شرعی آن بهترین جسم برای کالبد حکومت اسالمی جهان شمول در دنیای اسالم 

 (. 13-33، 3383تشخیص دادند )موسوی خمینی، 

کند، قائل به دو نوع اروپاست؛ اروپایی که برای بشریت می بیانمعات للادر  چنان که سیعالمه نور

و به وسیله صنایع و علومی که در راستای عدل و  نافع است، از طریق مسیحیت حقیقی متبلور شده

ای به زندگی اجتماعی انسان کرده است. در مقابل، اروپای دوم انصاف قرار گرفته، خدمات گسترده

 قاعدهدر مقابل تمدن غرب . نورسی است گرایی متعفن شدههای مادیه از طریق تاریکیقرار دارد ک

د که در اثر آن از نکعنوان دستورالعمل کشورهای اسالمی توصیه میرا به "رخذ ما صفا دع ما کد"

ق بیگانگان و اجانب باید هر آنچه را که از علوم و صنایع است اخذ کرد و در مقابل از عادات و اخال

 (313, 2113)نورسی, اللمعات  اند اعراض کردهای مادی پنهان شدهای که زیر پیشرفتناپسندیده
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مده از رشد دانش و تکنولوژی را به آاروپای بر امام خمینینورسی و نکته دیگر اینکه، عالمه 

 با دعوت ازمیدوارند تا از این حیث، و ا بینندمهیاتر میمراتب برای قبول ایمان دینی و پذیرش اسالم 

و مردمان در جستجوی را به معارف اسالمی دعوت کنند  هاتمدن غرب به وسیله علمای اسالم، آن

، تلفیق معنویت شرق جهان اسالم سازیطریق مسلمان شدن و متمدن از  حقیقت، بخصوص جوانان را

 را به وجود آوردند. با تکنولوژی غرب

 ها: تطبیق فقه سیاسی امام خمینی و عالمه نورسی در خصوص وحدت اسالمییافته

جهت مقایسه و تطبیق اندیشه سیاسی دو متفکر اصول اساسی و بنیادین اندیشه سیاسی امام خمینی 

 اندیشه سیاسی امام خمینیاصول را ذکر و سپس اندیشه سیاسی نورسی را با آن قیاس خواهیم نمود. 

 :بندی کرددر این موارد فهرست توانرا می

اصل تکلیف؛ تکلیف گرایی و عمل بر اساس تکلیف و وظیفه شرعی و حتی تغییر رفتار به سبب 

اند دارد. ایشان خود تصریح کرده خمینی تغییر وظیفه، جایگاه مهمی در فهم اندیشه و عمل سیاسی امام

موسوی )"ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم"که تمامی رفتارهای ایشان بر اساس تکلیف بوده است: 

 .(221، 3383، خمینی

اصل مصلحت اسالم و مسلمین؛ حضرت امام، بارها تأکید کردند که اگر مصلحت اسالم یا مسلمین 

اصل حفظ مصلحت جامعه، مصالح کشور و اسالم و در کل،  .دکننرا در عمل خاصی دیدند، اقدام می

 .حذف و دفع مفاسد، مورد اهتمام حضرت امام و متجلی در اندیشه سیاسی ایشان بوده است

توان تمامی اقدامات امام را با همین اصل توضیح رسد میصل دعوت و گسترش اسالم؛ به نظر میا

 .داد

مام در نفی سلطه خارجی علیه تصویب کاپیتوالسیون بود اصل نفی سبیل؛ مهم ترین موضع گیری ا

 .که سرانجام منجر به تبعید ایشان از ایران شد
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الرعایه است. تأکید عدالت اصل عدالت؛ عدالت در سطوح مختلف، اصلی پذیرفته شده و الزم

 .، جایگاه بسیار مهمی داردخمینی امامنزد اجتماعی 

 .صل ضرورت حکومتا

 .(89، 3383خمینی، موسویاصل والیت الهی )

همچنین اصل اجتهاد که در واقع، اصل مادر و حاکم و جهت دهنده به همه اصول یادشده است. 

بحث زمان و مکان و شرایط و مناسبات اجتماعی، از عوامل تأثیرگذار بر اندیشه امام بوده است. ایشان 

، 3383موسوی خمینی، ) "ه در اجتهادندزمان و مکان، دو عنصر تعیین کنند"فرمایند: در این رابطه می

33). 

نمودار زیر منظومه فکری امام بر اساس اصول بنیادین فوق را بر اساس روش تحلیل محتوای 

 (.331، 3311دهد )صفرخانی افزار مربوط نشان میسخنان ایشان در صحیفه امام و نرم
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اما اگر با روش استنتاجی و های منسجمی از سخنان عالمه نورسی موجود نیست گرچه داده

های گذشته مقاله شرح داده شد، تاکیدات و جایگاه هر یک از اصول مورد مقایسه تحلیلی که در بخش

توانیم مقایسه ملموس تری از افتراق و اشتراک آنها را در منظومه فکری عالمه نورسی ترسیم نماییم می

 به دست دهیم.

 

 
 

هایی است که مانند غزالی و فیض کاشانی و امام شخصیت عالمه نورسی از جملهبرای مثال، 

ترین عامل وحدت مسلمانان دانسته و کوشیده و اخالق را مهم تکلیف اخالقی خمینی محور دین را

تعالی که منبع اخالق در قرآن و اسالم است تا با استفاده از دعای جوشن کبیر و ذکر اسما و صفات حق

صداقت، رحمت و  انسانها را با یکدیگر قرار دهد و از این طریق، عدالت واست، پایه و اساس روابط 
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های بسیار برگرفته و با لسان گذشت و سایر فضائل اخالقی را در جامعه حاکم گرداند. از قرآن درس

قوم به مردم تعلیم داده و بعد از قران، بیش از هر دعایی به دعای جوشن کبیر به روایت امام سجاد )ع( 

شنا کرده است و دعای جوشن کبیر را آیامبر اکرم )ص( اهتمام داده و مردم را به محتوای آن از پ

, 2113)نورسی ند کداند و در کتاب سیره ذاتیه آن را برترین دعای عارفان معرفی میبرگردان قرآن می

فضائل اخالقی در جامعه اسالمی از جایگاه واالیی در اندیشه  این اصل تکلیف و رشد. بنابر(29-33

نورسی برخوردار است اما در خصوص اصل ضرورت حکومت اسالمی که زیربنای فقه سیاسی امام 

توان نتیجه گرفت که جایگاه بدان ندارد میخمینی است، با توجه به مبنای فکری نورسی که هیچ اشاره

 نورسی ندارد.چندانی در اندیشه فقه سیاسی 

 خالصه و نتیجه گیری

با بررسی و تحلیل گفتمان عالمه نورسی و امام خمینی به عنوان دو متفکر سنی و شیعی در جهان 

علویی در -اسالم متوجه شباهت و نزدیکی در رویکردهای تمدنی اسالمی و محوریت اتحاد محمدی

برتری اندیشه امام خمینی به دلیل آینده سیاسی و حیات اجتماعی تمدن اسالمی و نیز تمایز یا 

 شویم.سازی برای پیشبرد و پیاده سازی رویکرد تمدنی مذبور می-محوریت گفتمان دولت

ای وجود ندارد. در اندیشه امام خمینی میان دین و سیاست در اسالم فاصلهبر خالف نورسی، 

است و هرگاه سیاست از دین  اند که اسالم سراسر سیاستایشان بارها هم در بیانات خود تصریح کرده

ویژه سیره و روش اسالم حذف بشود، دیگر چیزی از آن باقی نخواهد ماند. امام خمینی در این راستا به

آوردند که با حکومت، سیاست و پیامبر اسالم )ص( در دوران رسالت و ائمه معصومین )ع( را شاهد می

 .تدبیر امور جامعه مسلمانان توأمان بود

اندیشه اصلی امام در باب محور  توان نتیجه گرفت کهبا توجه به مباحث ذکر شده، میبنابراین 

، تأسیس حکومت ولی فقیه عادل جامع الشرایط است؛ چرا که امام بر این مطلب حتی در سیاست

 هر چه برای پیغمبر از الزم بودن»ترین وجه تأکید کرده بود؛ به این تعبیر که: االسرار هم به صریحکشف

، 3383موسوی خمینی،« )اطاعت و والیت و حکومت ثابت است برای آنها )یعنی فقها( هم ثابت است



 

  وحدت و تقریب مذاهب اسالمیفقهی امام خمینی و عالمه نورسی در حوزه  بررسی تطبیقی نظریه / 011

 

د اما رویکرد نورسی دهپردازان انقالبی قرار میرا در ردیف اندیشه خمینی (. این اندیشه، امام333

اندیشه وی باشد لذا بیداری و خودآگاهی اجتماعی مسلمانان بدون وجود یک گروه )دولت( پیشرو می

توان امیدوار بود که برخی از به هر حال میدر مقایسه با اندیشه امام خمینی رویکردی اصالحی است. 

های به سوی اندیشه نورسی پس از خودآگاهیهای اصالحی در پرتو اندیشه با پذیرش و مسلمانان

های اندیشهما را بههای اصالحی، غفلت از اندیشهبی شک، بی توجهی و حرکت کنند.  امام انقالبی

های های انقالبی، گام زدن به طور همزمان در اندیشهاندیشهانقالبی نخواهد رساند. راه ورود به

آن ن اصالحی است. کاری که امام خمینی هم در عمل سیاسی و هم در اندیشه سیاسی خویش، توأما

 .را به کار بست

 منابع

 . 3، حوزه، ش «)ره( و حفظ مصالح نظامامام خمینی (. »3383آشوری لنگرودی، حسن )

(. وحدت اسالمی، بیداری اسالمی؛ مفاهیم و پیشینه. تهران: انتشارات 3333اردوش، محمدحسین. )

 ادیان.

 .3علوم سیاسی، ش  ، فصلنامه«نگاهی به مبانی فقهی شورا(. »3383ارسطا، محمدجواد )

«. سیره نظری و عملی امام خمینی )ره(وحدت ملی و انسجام اسالمی در (. »3331استیری، اکرم )

 .13حضور، ش  فصلنامه

مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسالمی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق  (.3333افتخاری، اصغر )

 )ع(.

مجله ” بازشناسی پژوهش ها و اندیشه های قرآنی بدیع الزمان سعید نورسی.. “(3333)راد، علی. 

 .33-31(: 83معرفت )

 .: نشر علمیگرایی در ترکیه. تهران(. علل رشد اسالم3332. )، حسنزارع

 "بررسی آراء و افکار طریقت نورسی با تاکید بر تقریب مذاهب اسالمی.". (3311)صفرخانی، حسن. 

 .391دانشگاه ادیان و مذاهب. قم. 
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الزمان ی بدیع( اندیشة سیاس32. اندیشه سیاسی متفکران مسلمان )جلد (3331)اکبر. علیخانی، علی

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. هنورسی. تهران: پژوهشکد

بررسی تطبیقی نظریه والیت فقیه از نگاه شیعه و . “(3338)کالنتری، ابراهیم، و سید محسن آل نبی. 

 .311-333(: 21) 8های انقالب اسالمی فصلنامه پژوهش” اهل سنت.

: 33پگاه حوزه شماره ” اسالم سیاسى و اسـالم اجتمـاعى در تر کیـه.. “(3331)نورالدین، محمد. 

331. 

 . الثمرة من شجرةاالیمان. قاهره : شرکة سوزلر للنشر.(2113)نورسی، سعید. 

ة قاهره: شرک” الرساله التفکر االیمانی الرفیع و المعرفه التوحیدیه السامیه.. “(2113)نورسی، سعید. 

 سوزلر للنشر.

 . اللمعات. قاهره: شرکة سوزلر للنشر.(2113)نورسی، سعید. 

 . سیرة ذاتیة. قاهره: شرکة سوزلر للنشر.(2113)نورسی، سعید. 

در جست و جوی مدرنیته اسالمی: بررسی و نقد اندیشه های . “(3333)نوروزی فیروز، رسول. 

 .38-93(: 83) 33نقد و نظر ” تمدنی بدیع الزمان سعید نورسی.

. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار 22تا  3( صحیفه امام جلدهای 3383اهلل )موسوی خمینی، سید روح

 امام خمینی )ره(.

 ( والیت فقیه. تهران: امیرکبیر.3383اهلل )موسوی خمینی، سید روح

 مام خمینی )ره(.االسرار. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار ا( کشف3383اهلل )موسوی خمینی، سید روح

الزمان سعید نورسی. تهران: نشر . اسالم در ترکیه مدرن: زندگینامه یک روشنفکر بدیع3333ولد، مری. 
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