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شروط النشر يف اجمللة:

- جملة دشت جملة ثقافية ترحب بإسهامات مجيع الكّتاب واملفكرين 

الثقافية، ويف كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة 
اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة 
واملقالة والدراسات( .

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني700 - 1200 كلمة. والدراسة بني 
2500 - 3500 كلمة.

- يراعى ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان 
الكتاب- مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم 

املرتجم يف حال إذا كان الكتاب مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.
- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة 

من قبل كاتبها.
- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعرب بالضرورة عن رأي 

اجمللة.
- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها 

ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  الربيد اإللكرتوني:
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 كلمة أولى

الترجمة والتالقح الثقافي

استيعاب أية لغة لغة أخرى، وقدرتها على نقل محتوياتها، والتعبير عنها بطرق 
شتى، ووسائل تمّكن جميع أبناء المجتمع من االّطالع على تلك اللغة، وثقافة أبنائها، 
وتراثهم وتاريخهم، والتوّصل إلى فهم، ومعرفة النقاط المشتركة بين اللغتين، وبالتالي 
الفهم العميق لنقاط وحاالت التشابه بين أبناء اللغتين نفسيهما؛ سواء أكانت تاريخية، 
اجتماعية، ثقافية وإنسانية ضروري جدا، وهذا ما يبرز الحاجة إلى التعرف إلى اللغة 
الطريق،  اختصار  إلى  وتدفع  ذلك،  من  تمّكن  ووسائط  آليات  أو  آلية،  عبر  األخرى 
وال  العملية،  هذه  في  حتى  والجهود  والغاية 
الواقع  أرض  على  بنتائجها  العملية  هذه  تأتي 

إال عن طريق الترجمة.

الوقوف  من  تمّكن  التي  هي  فالترجمة 
على أدب وتراث الشعوب، وثقافتها، وفهمها، 
ونقل تجاربها الحياتية واإلبداعية إلى الطرف 
التواصل  يتحقق  طريقها  عن  الذي  اآلخر، 
وبالتالي  اإلنسانية؛  اللغات  أبناء  مع  الروحي 
يحصل نوع من التالقح الثقافي بينهم، والقدرة 
التماهي مع الغير؛ عبر تلك اآللية التي  على 

توفر الكثير من الوقت والتعب.

ونظرا ألهمية الترجمة، وقيمتها الكبيرة؛ 
إلى  اإلنسانية  والمجتمعات  الدول  كافة  سعت 
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الواقع  أرض  على  بنتائجها  العملية  هذه  تأتي 

إال عن طريق الترجمة.

الوقوف  من  تمّكن  التي  هي  فالترجمة 
على أدب وتراث الشعوب، وثقافتها، وفهمها، 
ونقل تجاربها الحياتية واإلبداعية إلى الطرف 
التواصل  يتحقق  طريقها  عن  الذي  اآلخر، 
وبالتالي  اإلنسانية؛  اللغات  أبناء  مع  الروحي 
يحصل نوع من التالقح الثقافي بينهم، والقدرة 
التماهي مع الغير؛ عبر تلك اآللية التي  على 

توفر الكثير من الوقت والتعب.

ونظرا ألهمية الترجمة، وقيمتها الكبيرة؛ 
إلى  اإلنسانية  والمجتمعات  الدول  كافة  سعت 

5 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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 كلمة أولى

الترجمة والتالقح الثقافي

استيعاب أية لغة لغة أخرى، وقدرتها على نقل محتوياتها، والتعبير عنها بطرق 
شتى، ووسائل تمّكن جميع أبناء المجتمع من االّطالع على تلك اللغة، وثقافة أبنائها، 
وتراثهم وتاريخهم، والتوّصل إلى فهم، ومعرفة النقاط المشتركة بين اللغتين، وبالتالي 
الفهم العميق لنقاط وحاالت التشابه بين أبناء اللغتين نفسيهما؛ سواء أكانت تاريخية، 
اجتماعية، ثقافية وإنسانية ضروري جدا، وهذا ما يبرز الحاجة إلى التعرف إلى اللغة 
الطريق،  اختصار  إلى  وتدفع  ذلك،  من  تمّكن  ووسائط  آليات  أو  آلية،  عبر  األخرى 
وال  العملية،  هذه  في  حتى  والجهود  والغاية 
الواقع  أرض  على  بنتائجها  العملية  هذه  تأتي 

إال عن طريق الترجمة.

الوقوف  من  تمّكن  التي  هي  فالترجمة 
على أدب وتراث الشعوب، وثقافتها، وفهمها، 
ونقل تجاربها الحياتية واإلبداعية إلى الطرف 
التواصل  يتحقق  طريقها  عن  الذي  اآلخر، 
وبالتالي  اإلنسانية؛  اللغات  أبناء  مع  الروحي 
يحصل نوع من التالقح الثقافي بينهم، والقدرة 
التماهي مع الغير؛ عبر تلك اآللية التي  على 

توفر الكثير من الوقت والتعب.

ونظرا ألهمية الترجمة، وقيمتها الكبيرة؛ 
إلى  اإلنسانية  والمجتمعات  الدول  كافة  سعت 

5 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 5العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  5العدد )1( شتاء 2018

 كلمة أولى

الترجمة والتالقح الثقافي

استيعاب أية لغة لغة أخرى، وقدرتها على نقل محتوياتها، والتعبير عنها بطرق 
شتى، ووسائل تمّكن جميع أبناء المجتمع من االّطالع على تلك اللغة، وثقافة أبنائها، 
وتراثهم وتاريخهم، والتوّصل إلى فهم، ومعرفة النقاط المشتركة بين اللغتين، وبالتالي 
الفهم العميق لنقاط وحاالت التشابه بين أبناء اللغتين نفسيهما؛ سواء أكانت تاريخية، 
اجتماعية، ثقافية وإنسانية ضروري جدا، وهذا ما يبرز الحاجة إلى التعرف إلى اللغة 
الطريق،  اختصار  إلى  وتدفع  ذلك،  من  تمّكن  ووسائط  آليات  أو  آلية،  عبر  األخرى 
وال  العملية،  هذه  في  حتى  والجهود  والغاية 
الواقع  أرض  على  بنتائجها  العملية  هذه  تأتي 

إال عن طريق الترجمة.

الوقوف  من  تمّكن  التي  هي  فالترجمة 
على أدب وتراث الشعوب، وثقافتها، وفهمها، 
ونقل تجاربها الحياتية واإلبداعية إلى الطرف 
التواصل  يتحقق  طريقها  عن  الذي  اآلخر، 
وبالتالي  اإلنسانية؛  اللغات  أبناء  مع  الروحي 
يحصل نوع من التالقح الثقافي بينهم، والقدرة 
التماهي مع الغير؛ عبر تلك اآللية التي  على 

توفر الكثير من الوقت والتعب.

ونظرا ألهمية الترجمة، وقيمتها الكبيرة؛ 
إلى  اإلنسانية  والمجتمعات  الدول  كافة  سعت 

5 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أجل  من  العالم؛  في  الحية  اللغات  من  الكثير  تعلّم  على  أبناءها  وحثت  عليها،  العمل 
استيعاب ثقافة بعضها البعض، ورفع مستوى الوعي اإلنساني في المجال الذي تمارسه 

المعرفة، وفي مجال التواصل.

اللغة، واالنتكاسة  بها  تتمتع  التي البد أن  الكبيرة تكمن في اإلمكانيات  والمشكلة 
الكبرى هي التي تأتي من لغة فقدت إمكانيات تطوير نفسها وأدواتها، وانزوت لوحدها 
مكتفية باستعادة مفردات يزداد فقرها أمام تنامي الغير، وغناه، الذي تمنحه المفردات 
المعبرة اليوم عن فنون اإلبداع، وطموحات التقنية الالمتناهية في عالم ِسمته األساسية 
المراحل  في  ومحاكاتها  للشعوب،  األصيلة  الثقافة  منابع  من  النهل  وإمكانية  التغيير، 

البدائية، ومن ثم االنطالق نحو التجّدد، اإلبداع والتطور.

إلى عدم وجود سياسة واضحة  بالطبع  مرده  بالترجمة  واالهتمام  اللغة  وضعف 
لدى أية دولة وشعب لدعم اللغة وتطويرها؛ فتبقى اللغة قابعة في مكانها، وتتعرض 
للتشتت والضياع والجمود؛ وبالنتيجة إلى الموت، إضافة إلى تعذر عمليات الترجمة، 
الذات، وجمود  اللغوي، واالنغالق على  المجاالت، والتقييد  والقصور فيها، في شتى 
التنظير، وعدم المعالجة اآلثار المترتبة على هذا القصور، والتشّوه الذي تواجهه اللغة، 
وضعف العالقة بآليات مجتمع التقانة والمعلومات، وغياب رؤية استراتيجية واضحة 

لإلصالح اللغوي.

لذلك البد من إيالء الترجمة أهمية كبيرة؛ من أجل التوّصل إلى النتائج المرجوة 
منها، على كافة األصعدة؛ وذلك لما فيها من دور رائد في التواصل، وفهم مضمون 
وتقّعرها،  بنيتها  تعتري  التي  المشاكل  من  والتخلّص  نفسها،  اللغة  وتطوير  المرحلة، 
وتالقح الثقافات عبر حقولها المتنوعة؛ والتي تؤدي بالطبع إلى إغناء الذائقة األدبية، 
بالغير  والتأّسي  والجمال،  المتعة  من  فيها  ومتنوعة؛  جديدة  آفاق  نحو  بها  واالرتقاء 

الشيء الكثير.

مجلة فصلية ثقافية  7العدد )1( شتاء 2018

دراسات وأبحاث

األنا الُكردية بين الدين والقومية

بديع الزمان سعيد النورسي نموذجًا

بديع الزمان النورسي 

امللخص 

السياسية،  )الثيولوجية(،  الدينية  التأثيرات  نتيجة  الُكردية  “األنا”  ُهويَّة  دت  تعدَّ
عت  تنوَّ تبنتها،  التي  المختلفة  والتيارات  واألفكار  لأليديولوجيات  نظراً  أو  والفكرية، 
إثرها “األنا” الُكردية بين دينية، إلحادية، قومية، ليبرالية، شيوعية، ورأسمالية... إلخ، 
وفي هذه الدراسة نعمل على توضيح مفهوم “األنا” عند َسِعيِد النُّوْرِسي “بديع الزمان” 

مسعود دالبوداك   - كاتب وباحث -

))أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية((
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دراسات وأبحاث

األنا الُكردية بين الدين والقومية

بديع الزمان سعيد النورسي نموذجًا

بديع الزمان النورسي 

امللخص 

السياسية،  )الثيولوجية(،  الدينية  التأثيرات  نتيجة  الُكردية  “األنا”  ُهويَّة  دت  تعدَّ
عت  تنوَّ تبنتها،  التي  المختلفة  والتيارات  واألفكار  لأليديولوجيات  نظراً  أو  والفكرية، 
إثرها “األنا” الُكردية بين دينية، إلحادية، قومية، ليبرالية، شيوعية، ورأسمالية... إلخ، 
وفي هذه الدراسة نعمل على توضيح مفهوم “األنا” عند َسِعيِد النُّوْرِسي “بديع الزمان” 

مسعود دالبوداك   - كاتب وباحث -

))أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية(())أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية((

7 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 6 7العدد )1( شتاء 2018

دراسات وأبحاث

األنا الُكردية بين الدين والقومية

بديع الزمان سعيد النورسي نموذجًا

بديع الزمان النورسي 

امللخص 

السياسية،  )الثيولوجية(،  الدينية  التأثيرات  نتيجة  الُكردية  “األنا”  ُهويَّة  دت  تعدَّ
عت  تنوَّ تبنتها،  التي  المختلفة  والتيارات  واألفكار  لأليديولوجيات  نظراً  أو  والفكرية، 
إثرها “األنا” الُكردية بين دينية، إلحادية، قومية، ليبرالية، شيوعية، ورأسمالية... إلخ، 
وفي هذه الدراسة نعمل على توضيح مفهوم “األنا” عند َسِعيِد النُّوْرِسي “بديع الزمان” 

مسعود دالبوداك   - كاتب وباحث -

))أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية(())أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية((

7 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 7العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  7العدد )1( شتاء 2018

دراسات وأبحاث

األنا الُكردية بين الدين والقومية

بديع الزمان سعيد النورسي نموذجًا

بديع الزمان النورسي 

امللخص 

السياسية،  )الثيولوجية(،  الدينية  التأثيرات  نتيجة  الُكردية  “األنا”  ُهويَّة  دت  تعدَّ
عت  تنوَّ تبنتها،  التي  المختلفة  والتيارات  واألفكار  لأليديولوجيات  نظراً  أو  والفكرية، 
إثرها “األنا” الُكردية بين دينية، إلحادية، قومية، ليبرالية، شيوعية، ورأسمالية... إلخ، 
وفي هذه الدراسة نعمل على توضيح مفهوم “األنا” عند َسِعيِد النُّوْرِسي “بديع الزمان” 

مسعود دالبوداك   - كاتب وباحث -

))أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية(())أستطيع العيش بال طعام لكن ال أستطيع العيش بال حرية((
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 7العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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من خالل مؤلفاته المعروفة بـ “رسائل النور” أو “كلِّيات النورسي”، كـ نموذج “لألنا” 
الدينية الُكردية المسلمة، وموقفها من التيار اإلنسانوي )الهومانيزمي(، والتيار القومي، 
الدراسة  ُتسلط  وكما  )الرينيسانس(،  النهضة  عهد  بعد  الغرب  في  نشآ  التيارين  وِكال 
وتهدف  ومؤلفاته،  اإلسالمي  الُكردي  التاريخ  في  هامة  شخصية  حياة  على  الضوء 
التصوفي من  الطابع  ذات  اإلسالمية  الدينية  الُكردية  “األنا”  وتحليل  فك  إلى  الدراسة 
تسهم  حيث  القومي،  الجانب  على  الديني  الجانب  غلّبت  التي  النورسية  “األنا”  خالل 
الُكردية،  “األنا”  في  والقومية  الدين  بين  القائم  )الدياليكتيك(  الجدل  فهم  في  الدراسة 
وتعتمد الدراسة على مؤلفات بديع الزمان النورسي بالدرجة األولى، وأبحاث ودراسات 

أجريت حوله بالدرجة الثانية.

الكلمات املفتاحية:

األنا، األنا اإلنسانوية، األنا الدينية، األنا القومية، األنا الُكردية، األنا النورسية. 

املقدمة 

النورسي في مؤلفاته،  قبل  استعمال مصطلح “األنا” نظراً الستعماله من  ارتأْينا 
للنورسي،  )السيكولوجية(  النفسية  البنية  تحليل  تعمل على  الدراسة  أن  إلى  باإلضافة 
باالعتماد على آراءه التي تتعلق بالدين والقومية بشكل أساسي، وكون الشخصية النورسية 
ذات الميول الدينية ظاهرة حاضرة ومنتشرة بين الُكرد المتدينين المنكرين تماماً لفكرة 
القومية الُكردية من شخصيتهم، وال تسعى الدراسة إلى إبراز أفضلية الشخصية الُكردية 
سواء المتدينة أو القومية، إنما تتناول الظاهرة كما هي، وال تسعى الدراسة إلى اثبات 
ُكردية النورسي من عدمها، وال إلى إجراء محاكمة تاريخية لشخصيته التي تبنت الدين 
وأدارت ظهرها للجانب القومي في توقيت حساس من تاريخ الشعب الُكردي، وإن فهم 

“األنا” النورسية هدفه األساسي توضيح شخصية اإلنسان الُكردي المتدين.
سعت التيارات الفلسفية، الفكرية، والدينية منذ بدايات البحث اإلنساني إلى فهمذات 
اإلنسان، وأناه، ظانًة أن معرفة ذات اإلنسان الحقيقية تقود إلى معرفة أسرار الكون، 
الشرق األقصى وفلسفاتها بطقوس  أديان  الخلود، والمصير، وعّجت  الموت،  الحياة، 

وتعاليم وإشارات تدل على ذلك، منها ما ُكتب على الصحف أو ُنقش على الجدران،

مجلة فصلية ثقافية  9العدد )1( شتاء 2018

 كـ عبارة “اعرف نفسك” المكتوبة على باب مدخل معبد نيودلهي داللًة على أهمية 

معرفة اإلنسان لذاته، ودارت أفكار الشرق األقصى وخصوصاً الصوفية )الميستيزمية(  

اإلطار،  هذا  في  غيرها  عن  شأناً  اليونانية  الفلسفة  تقل  وال  و”األنا”،  الذات  فلك  في 

ماهية  في  البحث  من  الوافر  نصيبه  اإلسالمي  والتصوف  والفلسفة،  للفكر،  كان  كما 

“األنا” ووجودها، وُيعتبر بديع الزمان النورسي أحد الذين أسهبوا في ذكرها، فـ “األنا” 

الدينية )الثيولوجية( عند النورسي تعمل على ربط 

النورسي  ويؤكد  معاً،  والخالق  الطبيعة  اإلنسان، 

المعرفة، وما يحيط  يعتمد على  “لألنا”  فهمنا  أن 

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

خاصة  )براديكما(  ِبنموذجية  المحيطة  األشياء 

ومتميزة. 

سعيد النورسي1:

لبلدة هيزان في مدينة  التابعة  ولد النورسي في عام )1878م( بقرية »ُنورْس« 

بدليس ألسرة ُكردية متدينة، وكان أبوه متصوفاً، بدأ حياته العلمية األولى في مدرسة 

محمد أمين أفندي2، وفي عام )1892م( التحق بحلقة الشيخ محمد جاللي وأخذ اإلجازة 

جيزرة،  سيرت،  إلى  العلم  لطلب  سافر  فقط،  عشرة  الرابعة  سن  في  وهو  العلمية، 

بـِ  ولُقب  العلمية،  العلوم  فيها  ليدرس  فان  إلى  توجه  )1898م(  عام  وفي  ومردين، 

1- اعتمد هذا القسم من البحث على مجموعة متعددة من الكتب والمؤلفات المتعلقة بحياة النورسي 
وذلك باعتماد منهجية مقارنة تزداد معها قيمة المعلومات المقدمة. 

2- للحصول على معلومات أكثر حول المدارس والتعليم في تلك الفترة، انظر، مسعود دالبوداك، 
جامعات األمس املدارس الكُردستانية، دراسة علمية نشرت على الشبكة العنكبوتية، الموقع 

الُكردي السويدي للدراسات، موقع الحوار المتمدن.

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 
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 كـ عبارة “اعرف نفسك” المكتوبة على باب مدخل معبد نيودلهي داللًة على أهمية 

معرفة اإلنسان لذاته، ودارت أفكار الشرق األقصى وخصوصاً الصوفية )الميستيزمية(  

اإلطار،  هذا  في  غيرها  عن  شأناً  اليونانية  الفلسفة  تقل  وال  و”األنا”،  الذات  فلك  في 

ماهية  في  البحث  من  الوافر  نصيبه  اإلسالمي  والتصوف  والفلسفة،  للفكر،  كان  كما 

“األنا” ووجودها، وُيعتبر بديع الزمان النورسي أحد الذين أسهبوا في ذكرها، فـ “األنا” 

الدينية )الثيولوجية( عند النورسي تعمل على ربط 

النورسي  ويؤكد  معاً،  والخالق  الطبيعة  اإلنسان، 

المعرفة، وما يحيط  يعتمد على  “لألنا”  فهمنا  أن 

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

خاصة  )براديكما(  ِبنموذجية  المحيطة  األشياء 

ومتميزة. 

سعيد النورسي1:

لبلدة هيزان في مدينة  التابعة  ولد النورسي في عام )1878م( بقرية »ُنورْس« 

بدليس ألسرة ُكردية متدينة، وكان أبوه متصوفاً، بدأ حياته العلمية األولى في مدرسة 

محمد أمين أفندي2، وفي عام )1892م( التحق بحلقة الشيخ محمد جاللي وأخذ اإلجازة 

جيزرة،  سيرت،  إلى  العلم  لطلب  سافر  فقط،  عشرة  الرابعة  سن  في  وهو  العلمية، 

بـِ  ولُقب  العلمية،  العلوم  فيها  ليدرس  فان  إلى  توجه  )1898م(  عام  وفي  ومردين، 

1- اعتمد هذا القسم من البحث على مجموعة متعددة من الكتب والمؤلفات المتعلقة بحياة النورسي 
وذلك باعتماد منهجية مقارنة تزداد معها قيمة المعلومات المقدمة. 

2- للحصول على معلومات أكثر حول المدارس والتعليم في تلك الفترة، انظر، مسعود دالبوداك، 
جامعات األمس املدارس الكُردستانية، دراسة علمية نشرت على الشبكة العنكبوتية، الموقع 

الُكردي السويدي للدراسات، موقع الحوار المتمدن.

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 8 9العدد )1( شتاء 2018

 كـ عبارة “اعرف نفسك” المكتوبة على باب مدخل معبد نيودلهي داللًة على أهمية 

معرفة اإلنسان لذاته، ودارت أفكار الشرق األقصى وخصوصاً الصوفية )الميستيزمية(  

اإلطار،  هذا  في  غيرها  عن  شأناً  اليونانية  الفلسفة  تقل  وال  و”األنا”،  الذات  فلك  في 

ماهية  في  البحث  من  الوافر  نصيبه  اإلسالمي  والتصوف  والفلسفة،  للفكر،  كان  كما 

“األنا” ووجودها، وُيعتبر بديع الزمان النورسي أحد الذين أسهبوا في ذكرها، فـ “األنا” 

الدينية )الثيولوجية( عند النورسي تعمل على ربط 

النورسي  ويؤكد  معاً،  والخالق  الطبيعة  اإلنسان، 

المعرفة، وما يحيط  يعتمد على  “لألنا”  فهمنا  أن 

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

خاصة  )براديكما(  ِبنموذجية  المحيطة  األشياء 

ومتميزة. 

سعيد النورسي1:

لبلدة هيزان في مدينة  التابعة  ولد النورسي في عام )1878م( بقرية »ُنورْس« 

بدليس ألسرة ُكردية متدينة، وكان أبوه متصوفاً، بدأ حياته العلمية األولى في مدرسة 

محمد أمين أفندي2، وفي عام )1892م( التحق بحلقة الشيخ محمد جاللي وأخذ اإلجازة 

جيزرة،  سيرت،  إلى  العلم  لطلب  سافر  فقط،  عشرة  الرابعة  سن  في  وهو  العلمية، 

بـِ  ولُقب  العلمية،  العلوم  فيها  ليدرس  فان  إلى  توجه  )1898م(  عام  وفي  ومردين، 

1- اعتمد هذا القسم من البحث على مجموعة متعددة من الكتب والمؤلفات المتعلقة بحياة النورسي 
وذلك باعتماد منهجية مقارنة تزداد معها قيمة المعلومات المقدمة. 

2- للحصول على معلومات أكثر حول المدارس والتعليم في تلك الفترة، انظر، مسعود دالبوداك، 
جامعات األمس املدارس الكُردستانية، دراسة علمية نشرت على الشبكة العنكبوتية، الموقع 

الُكردي السويدي للدراسات، موقع الحوار المتمدن.

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

9 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 9العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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 كـ عبارة “اعرف نفسك” المكتوبة على باب مدخل معبد نيودلهي داللًة على أهمية 

معرفة اإلنسان لذاته، ودارت أفكار الشرق األقصى وخصوصاً الصوفية )الميستيزمية(  

اإلطار،  هذا  في  غيرها  عن  شأناً  اليونانية  الفلسفة  تقل  وال  و”األنا”،  الذات  فلك  في 

ماهية  في  البحث  من  الوافر  نصيبه  اإلسالمي  والتصوف  والفلسفة،  للفكر،  كان  كما 

“األنا” ووجودها، وُيعتبر بديع الزمان النورسي أحد الذين أسهبوا في ذكرها، فـ “األنا” 

الدينية )الثيولوجية( عند النورسي تعمل على ربط 

النورسي  ويؤكد  معاً،  والخالق  الطبيعة  اإلنسان، 

المعرفة، وما يحيط  يعتمد على  “لألنا”  فهمنا  أن 

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

خاصة  )براديكما(  ِبنموذجية  المحيطة  األشياء 

ومتميزة. 

سعيد النورسي1:

لبلدة هيزان في مدينة  التابعة  ولد النورسي في عام )1878م( بقرية »ُنورْس« 

بدليس ألسرة ُكردية متدينة، وكان أبوه متصوفاً، بدأ حياته العلمية األولى في مدرسة 

محمد أمين أفندي2، وفي عام )1892م( التحق بحلقة الشيخ محمد جاللي وأخذ اإلجازة 

جيزرة،  سيرت،  إلى  العلم  لطلب  سافر  فقط،  عشرة  الرابعة  سن  في  وهو  العلمية، 

بـِ  ولُقب  العلمية،  العلوم  فيها  ليدرس  فان  إلى  توجه  )1898م(  عام  وفي  ومردين، 

1- اعتمد هذا القسم من البحث على مجموعة متعددة من الكتب والمؤلفات المتعلقة بحياة النورسي 
وذلك باعتماد منهجية مقارنة تزداد معها قيمة المعلومات المقدمة. 

2- للحصول على معلومات أكثر حول المدارس والتعليم في تلك الفترة، انظر، مسعود دالبوداك، 
جامعات األمس املدارس الكُردستانية، دراسة علمية نشرت على الشبكة العنكبوتية، الموقع 

الُكردي السويدي للدراسات، موقع الحوار المتمدن.

بها معرفياً )أبستمولوجيا( ووجودياً )أنطولوجيا(، 

كونياً  “األنا”  مكان  فهم  من  ذلك  يمّكننا  حيث 

على  الضوء  النورسي  ويسلط  )كوزمولوجيا(، 

9 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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»بديع الزمان« لجمعه بين العلوم الدينية والعلمية، وفي عام )1907م( توجه النورسي 

الثاني  إلى استنبول في ظل العالقة السيئة التي كانت تجمعه مع السلطان عبدالحميد 

نتيجة آرائه وتصرفاته، نشر فيها مجموعة من المقاالت والرسائل والكتب، وفي عام 

)1911م( توجه إلى الشام وبعد فترة عاد إلى استنبول، وفي عام )1916م( تعرض 

لألسر من قبل الروس، ونتيجة لالضطرابات التي حدثت في روسيا استطاع الهرب 

والعودة إلى استنبول عام )1918م(، حيث تابع النورسي حياته التأليفية بشكل مكثف 

وكتب القسم األكبر من كلياته المعروفة بـ “رسائل النور” بعد هذه الفترة، وبعد انتهاء 

اإلقامة الجبرية المفروضة عليه استطاع التنقل بين المدن، وفي عام )1935م( ألقي 

القبض عليه مع طالبه َوُوِضُعوا في سجن أسكي شهير، وبعد سنة ُنِفي إلى كاستامون، 

البراءة بحقه مع مئة وستة وعشرين طالباً من محكمة  وفي عام )1944م( صدرت 

دنيزلي، وأصدرت المحاكم قرارات متتابعة بالسجن تارًة واإلفراج تارًة أخرى إلى أن 

توفي النورسي في عام )1960م( بعد حياة مليئة بالبحث والعلم.

تتمتع شخصية النورسي برمزية كبيرة بين متبني الفكر النورسي، ونالت االهتمام 

خمس  حوالي  ومؤلفاته  النورسي  حول  وأجريت  والباحثين،  العلماء  قبل  من  الكبير 

وعشرين رسالة ماجستير ودكتوراه في مختلف الفروع واالختصاصات. 

“األنا” النورسية: 

زقوم  وشجرةُ  عظيمة،  نورانية  ُطوبى  شجرةُ  منها  نشأت  بذرة،  )أنا(  إّن  “نعم، 
رهيبة، تمّدان أغصانهما وتنشران فروَعهما في أرجاء عالم اإلنسان من لدن آدم عليه 

السالم إلى الوقت الحاضر” )النورسي(. 

اصطالحية  بأبعاد  والروح  النفس،  األنا،  مصطلحات  النورسي  يستخدم 

مفهوم  ويتناول  العام،  الفهم  أخرى مع  أحياناً  وتتوافق  أحياناً،  تختلف  )ترمينولوجية( 

والقومي،  )الهومانيزمي(،  اإلنسانوي  للتيارين  المعارض  موقفه  خالل  من  »األنا« 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 10 11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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االتصال بينهما، فمن األكيد دعت هذه المحاوالت النورسي لتجاوز مسألة الخوض في 
وجود »األنا« لِما يمكن أن تشكِّل من عبثية ال فائدة منها، وخصوصاً مع هذا التاريخ 

الطويل من المحاوالت المستميتة من سابقيه. 

ويتضح من أفكار النورسي في رسائل النور عدم خوضه في اثبات وجود »األنا« 
ولكون  وماهيتها،  في وظائفها على وجودها  البحث  ويفضل  سابقاً،  ذكرناها  ألسباب 
معرفة الوظائف ممكنة، فالنورسي يرى أنه »ال ضرورة ألن يكون الموجود موجوداً 
وجوداً مادياً، أو حقيقياً ال يقبل الشك« قاصداً بذلك »األنا«، فالتوضيحات التي يسوقها 
الغاية  تحقق  إثبات وجود »األنا«، وإن معرفة وظائف »األنا«  تتطلب  النورسي ال 
والحياة  الكون، والصفات، واألسماء،  أسرار  يمكن من خاللها معرفة  التي  المعرفية 

الخفية12.

و”األنا” عند النورسي هي العامل األساسي في تحصيل المعرفة، وهي ال تحتاج 
إلى وجود مادي لتحقيق هذه الغاية13، كـ الرياضيات المجردة التي ال تمتلك وجوداً مادياً 
لكنها تساهم بشكل أساسي في هندسة البناء المادية، وبهذا يبني النورسي على »األنا« 
المجردة علوم الوجود، األخالق، والسياسة، وهي تمتلك مزايا القوة، اإلرادة والقدرة، 
الحياتية  المشاكل  حل  إلى  باإلضافة  والمجتمع،  اإلنسان  الخالق،  معرفة  من  لتتمكن 
والثيولوجية14، إذاً »األنا« في الفكر الديني )الثيولوجي( النورسي ليس لها وجود مادي 
حقيقي مثبت، إنما لها مكانة ُمَتخيَّلة، فالوجود األساسي هي مرحلة تحصيل المعرفة 

الحقيقية التي تمكِّن من فهم أسرار الكون والحياة.

وُيشّبه النورسي »األنا« بالمنظار والمقياس الذي تتحدد به األشياء، وُتعرف من 
ثنائياً في إطار معرفي )أبستمولوجي(  خاللها أسماء وصفات الخالق15، وتحمل بعداً 
برؤية الذات تارًة، وذات اآلخر تارًة أخرى، كما أن “األنا” من خالل وجودها المجرد 
امتالك  المجرد، وثانيهما  المعرفي  اإللهام  قبول  أولهما  تأثيَرْين،  تملك  المادي(  )غير 

القدرة واإلرادة على القيام بالفعل.16  

12- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
13- النورسي، الكلمات، ص 725.
14- النورسي، الكلمات، ص 188.

15- انظر، النورسي، الكلمات، ص 187.

16- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
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االتصال بينهما، فمن األكيد دعت هذه المحاوالت النورسي لتجاوز مسألة الخوض في 
وجود »األنا« لِما يمكن أن تشكِّل من عبثية ال فائدة منها، وخصوصاً مع هذا التاريخ 

الطويل من المحاوالت المستميتة من سابقيه. 

ويتضح من أفكار النورسي في رسائل النور عدم خوضه في اثبات وجود »األنا« 
ولكون  وماهيتها،  في وظائفها على وجودها  البحث  ويفضل  سابقاً،  ذكرناها  ألسباب 
معرفة الوظائف ممكنة، فالنورسي يرى أنه »ال ضرورة ألن يكون الموجود موجوداً 
وجوداً مادياً، أو حقيقياً ال يقبل الشك« قاصداً بذلك »األنا«، فالتوضيحات التي يسوقها 
الغاية  تحقق  إثبات وجود »األنا«، وإن معرفة وظائف »األنا«  تتطلب  النورسي ال 
والحياة  الكون، والصفات، واألسماء،  أسرار  يمكن من خاللها معرفة  التي  المعرفية 

الخفية12.

و”األنا” عند النورسي هي العامل األساسي في تحصيل المعرفة، وهي ال تحتاج 
إلى وجود مادي لتحقيق هذه الغاية13، كـ الرياضيات المجردة التي ال تمتلك وجوداً مادياً 
لكنها تساهم بشكل أساسي في هندسة البناء المادية، وبهذا يبني النورسي على »األنا« 
المجردة علوم الوجود، األخالق، والسياسة، وهي تمتلك مزايا القوة، اإلرادة والقدرة، 
الحياتية  المشاكل  حل  إلى  باإلضافة  والمجتمع،  اإلنسان  الخالق،  معرفة  من  لتتمكن 
والثيولوجية14، إذاً »األنا« في الفكر الديني )الثيولوجي( النورسي ليس لها وجود مادي 
حقيقي مثبت، إنما لها مكانة ُمَتخيَّلة، فالوجود األساسي هي مرحلة تحصيل المعرفة 

الحقيقية التي تمكِّن من فهم أسرار الكون والحياة.

وُيشّبه النورسي »األنا« بالمنظار والمقياس الذي تتحدد به األشياء، وُتعرف من 
ثنائياً في إطار معرفي )أبستمولوجي(  خاللها أسماء وصفات الخالق15، وتحمل بعداً 
برؤية الذات تارًة، وذات اآلخر تارًة أخرى، كما أن “األنا” من خالل وجودها المجرد 
امتالك  المجرد، وثانيهما  المعرفي  اإللهام  قبول  أولهما  تأثيَرْين،  تملك  المادي(  )غير 

القدرة واإلرادة على القيام بالفعل.16  

12- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
13- النورسي، الكلمات، ص 725.
14- النورسي، الكلمات، ص 188.

15- انظر، النورسي، الكلمات، ص 187.

16- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 
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ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 
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عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 
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وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 12 13العدد )1( شتاء 2018

االتصال بينهما، فمن األكيد دعت هذه المحاوالت النورسي لتجاوز مسألة الخوض في 
وجود »األنا« لِما يمكن أن تشكِّل من عبثية ال فائدة منها، وخصوصاً مع هذا التاريخ 

الطويل من المحاوالت المستميتة من سابقيه. 

ويتضح من أفكار النورسي في رسائل النور عدم خوضه في اثبات وجود »األنا« 
ولكون  وماهيتها،  في وظائفها على وجودها  البحث  ويفضل  سابقاً،  ذكرناها  ألسباب 
معرفة الوظائف ممكنة، فالنورسي يرى أنه »ال ضرورة ألن يكون الموجود موجوداً 
وجوداً مادياً، أو حقيقياً ال يقبل الشك« قاصداً بذلك »األنا«، فالتوضيحات التي يسوقها 
الغاية  تحقق  إثبات وجود »األنا«، وإن معرفة وظائف »األنا«  تتطلب  النورسي ال 
والحياة  الكون، والصفات، واألسماء،  أسرار  يمكن من خاللها معرفة  التي  المعرفية 

الخفية12.

و”األنا” عند النورسي هي العامل األساسي في تحصيل المعرفة، وهي ال تحتاج 
إلى وجود مادي لتحقيق هذه الغاية13، كـ الرياضيات المجردة التي ال تمتلك وجوداً مادياً 
لكنها تساهم بشكل أساسي في هندسة البناء المادية، وبهذا يبني النورسي على »األنا« 
المجردة علوم الوجود، األخالق، والسياسة، وهي تمتلك مزايا القوة، اإلرادة والقدرة، 
الحياتية  المشاكل  حل  إلى  باإلضافة  والمجتمع،  اإلنسان  الخالق،  معرفة  من  لتتمكن 
والثيولوجية14، إذاً »األنا« في الفكر الديني )الثيولوجي( النورسي ليس لها وجود مادي 
حقيقي مثبت، إنما لها مكانة ُمَتخيَّلة، فالوجود األساسي هي مرحلة تحصيل المعرفة 

الحقيقية التي تمكِّن من فهم أسرار الكون والحياة.

وُيشّبه النورسي »األنا« بالمنظار والمقياس الذي تتحدد به األشياء، وُتعرف من 
ثنائياً في إطار معرفي )أبستمولوجي(  خاللها أسماء وصفات الخالق15، وتحمل بعداً 
برؤية الذات تارًة، وذات اآلخر تارًة أخرى، كما أن “األنا” من خالل وجودها المجرد 
امتالك  المجرد، وثانيهما  المعرفي  اإللهام  قبول  أولهما  تأثيَرْين،  تملك  المادي(  )غير 

القدرة واإلرادة على القيام بالفعل.16  

12- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
13- النورسي، الكلمات، ص 725.
14- النورسي، الكلمات، ص 188.

15- انظر، النورسي، الكلمات، ص 187.

16- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.

13 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 
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لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ
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تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 13العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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12- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
13- النورسي، الكلمات، ص 725.
14- النورسي، الكلمات، ص 188.

15- انظر، النورسي، الكلمات، ص 187.

16- انظر، النورسي، الكلمات، ص 725.
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19 13العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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“ثم إّن ماهية )أنا( حرفية، أي يدل على معنًى في غيره، فربوبيُته خيالة، ووجوده 
ضعيف وهزيل إلى حٍد ال يطيق أن يحمل بذاته أيَّ شيء كان، وال يطيق أن ُيحمل 
عليه شيء، بل هو ميزان ليس إال؛ يبّين صفات هللا تعالى التي هي مطلقة ومحيطة بكل 
شيء، بمثل ما يبّين ميزاُن الحرارة وميزاُن الهواء والموازين األخرى مقاديَر األشياء 

ودرجاِتها” )النورسي(.       

وُيقّسم النورسي “األنا” إلى مذهبين أساسيين، األول ديني نبوي، والثاني فلسفي، 
وبالتالي تختلف نظرة اإلنسان إلى األشياء معرفياً )أبستمولوجيا( وفق هذين المذهبين، 
وتتحدد العالقة بين اإلنسان وخالقه من خاللهما، فاإلنسان حسب الفالسفة يبذل جهداً 
ِه بالخالق، وتمتلك “األنا” في هذا المضمار تاريخاً طويالً من األمثلة، فـ  َشبُّ مستمراً للتَّ
اآللهة اليونانية المتعددة )البولثئيسمية( كانت تشارك البشر في حروب، تتزوج وتغضب 
كنوع من التشابه بينها وبين “األنا”، ونرى العالقة بين “األنا” واآللهة السومرية في 
ُهوا باآللهة  ميزوبوتاميا من خالل تأليه ملكهم، وكذلك عند الفراعنة في مصر الذين َتَشبَّ
ل بوذا إلى إله،  لفرض حكمهم على الشعوب، واعتبروا أنفسهم آلهة17، وفي الهند تحوَّ
مختلفة،  بأشكال  وخالقها  »األنا«  بين  متبادل  وتأثير  كبيرة،  عالقة  تاريخياً  وُيالحظ 
خصوصاً عند العلماء والفالسفة، كـ افالطون وأرسطوطاليس، والفارابي، وابن سينا 

وغيرهم. 

الحاضر،  الوقت  إلى  السالم  عليه  آدم  سيدنا  زمن  منذ  البشرية،  تاريخ  في  »إن 
تيارين عظيمتين وسلسلتين لألفكار، يجريان عَبر األزمنة والعصور، كأنهما شجرتان 
طبقات  من  طبقة  كل  وفي  َصوب،  كل  في  وفروَعهما  أغصاَنهما  أرسلتا  ضخمتان 
اإلنسانية، إحداهما سلسلة النبوة والدين، واألخرى سلسلة الفلسفة والحكمة” )النورسي(. 

ويعتقد النورسي أّن محاولة تشبُّه »األنا« بخالقها من حيث الماهية، والشكل الذي 
النورسية،  »األنا«  فـ  األساسية18،  ووظيفتها  فطرتها  عن  يحِرفها  الفالسفة  يطرحه 

17- تانيلي، سرفير، تاريخ القرن املاضية وحقيقتها، منشورات الثقافة، استنبول 1994، ص 
.83

18- النورسي، الكلمات، ص 732.
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الناقصة، الضعيفة، والمحتاجة تتجاوز حدودها، وتغتر بنفسها، عندما تتشبَّه بخالقها، كـ 
نمرود، وفرعون عندما انحرفت »أناهما« عن الفطرة السليمة فعّم البالء والقتل19، وكـ 
هتلر، وغيره ممن تعّظمت »األنا« عنده فأحدثت الكوارث، وُيالحظ أّن رأي النورسي 
يختلف عن مبدأ التَّشبُّه من حيث الماهية مع واجب الوجود، ويعتقد أن »األنا« يجب 
عليها »التخلق بصفات« الحاجة، العجز والضعف، و«األنا« النورسية خليفة هللا على 

األرض بشرط تحقيقها للعدالة.

»أين ماهيُة اإلنسان التي ُعِجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة 
من ماهية واجب الوجود، وهو هللا القديُر القويُّ الغني المتعال !!” )النورسي(. 

وابن  وأرسطو  افالطون  أمثال:  ودهاُتها،  ورواُدها  الفلسفة  عظماُء  اعتقد  “ولقد 
سينا والفارابي بأن الغاية القصوى لكمال اإلنسان هي )التشبه بالواجب(! أي بالخالق 
جل وعال، فأطلقوه ُحكما فرعونيا طاغيا، ومهدوا الطريَق لكثير من الطوائف الملتبسة 
بأنواع من الشرك أمثال: َعبدة األسباب وَعبدة األصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، 

وذلك بتهييجهم )األنانية( لتجري طليقة في أدوية الشرك والضاللة” )النورسي(. 

»األنا« اإلنسانوية )اهلومانيزم(: 

“األنا”  من  اتخذ  الذي  بالنقد،  )الهومانيزمي(  اإلنسانوي  للتيار  النورسي  تعرض 
مركز كل شيء في الكون، ولم يعِط لغيرها أي قيمة حقيقية، فـ “األنا” تملك قيمة مطلقة 
دون منازع بعدما يقطع هذا التيار العالقة بالجانب الماورائي )الميتافيزيقي( لإلنسان، 
معتمداً على الفكر العقلي والتجريبي المادي، فال وجود لإلله في ظل القيمة المطلقة للـ 
“أنا”، وتعود جذور هذا التيار إلى الفلسفة اليونانية التي أعطت قيمة عليا للـ “أنا”، ثم 
لتظهر بنسخة شبيهة معّدلة مع عصر النهضة )الرينيسانس( مفادها أحّقية عيش “األنا” 
في أعلى مرتبة حياتية مرّفهة، لتفقد “األنا” الجمعية قيمتها في مقابل “األنا” الفردية، 
وتتفوق القيم الفردية على القيم الجمعّية، وتحِدث انحالالً في منظومة األخالق حسب 

منتقدي هذا التيار.

19- النورسي، الكلمات، ص 733.
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الناقصة، الضعيفة، والمحتاجة تتجاوز حدودها، وتغتر بنفسها، عندما تتشبَّه بخالقها، كـ 
نمرود، وفرعون عندما انحرفت »أناهما« عن الفطرة السليمة فعّم البالء والقتل19، وكـ 
هتلر، وغيره ممن تعّظمت »األنا« عنده فأحدثت الكوارث، وُيالحظ أّن رأي النورسي 
يختلف عن مبدأ التَّشبُّه من حيث الماهية مع واجب الوجود، ويعتقد أن »األنا« يجب 
عليها »التخلق بصفات« الحاجة، العجز والضعف، و«األنا« النورسية خليفة هللا على 

األرض بشرط تحقيقها للعدالة.

»أين ماهيُة اإلنسان التي ُعِجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة 
من ماهية واجب الوجود، وهو هللا القديُر القويُّ الغني المتعال !!” )النورسي(. 

وابن  وأرسطو  افالطون  أمثال:  ودهاُتها،  ورواُدها  الفلسفة  عظماُء  اعتقد  “ولقد 
سينا والفارابي بأن الغاية القصوى لكمال اإلنسان هي )التشبه بالواجب(! أي بالخالق 
جل وعال، فأطلقوه ُحكما فرعونيا طاغيا، ومهدوا الطريَق لكثير من الطوائف الملتبسة 
بأنواع من الشرك أمثال: َعبدة األسباب وَعبدة األصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، 

وذلك بتهييجهم )األنانية( لتجري طليقة في أدوية الشرك والضاللة” )النورسي(. 

»األنا« اإلنسانوية )اهلومانيزم(: 

“األنا”  من  اتخذ  الذي  بالنقد،  )الهومانيزمي(  اإلنسانوي  للتيار  النورسي  تعرض 
مركز كل شيء في الكون، ولم يعِط لغيرها أي قيمة حقيقية، فـ “األنا” تملك قيمة مطلقة 
دون منازع بعدما يقطع هذا التيار العالقة بالجانب الماورائي )الميتافيزيقي( لإلنسان، 
معتمداً على الفكر العقلي والتجريبي المادي، فال وجود لإلله في ظل القيمة المطلقة للـ 
“أنا”، وتعود جذور هذا التيار إلى الفلسفة اليونانية التي أعطت قيمة عليا للـ “أنا”، ثم 
لتظهر بنسخة شبيهة معّدلة مع عصر النهضة )الرينيسانس( مفادها أحّقية عيش “األنا” 
في أعلى مرتبة حياتية مرّفهة، لتفقد “األنا” الجمعية قيمتها في مقابل “األنا” الفردية، 
وتتفوق القيم الفردية على القيم الجمعّية، وتحِدث انحالالً في منظومة األخالق حسب 

منتقدي هذا التيار.

19- النورسي، الكلمات، ص 733.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 14 15العدد )1( شتاء 2018

الناقصة، الضعيفة، والمحتاجة تتجاوز حدودها، وتغتر بنفسها، عندما تتشبَّه بخالقها، كـ 
نمرود، وفرعون عندما انحرفت »أناهما« عن الفطرة السليمة فعّم البالء والقتل19، وكـ 
هتلر، وغيره ممن تعّظمت »األنا« عنده فأحدثت الكوارث، وُيالحظ أّن رأي النورسي 
يختلف عن مبدأ التَّشبُّه من حيث الماهية مع واجب الوجود، ويعتقد أن »األنا« يجب 
عليها »التخلق بصفات« الحاجة، العجز والضعف، و«األنا« النورسية خليفة هللا على 

األرض بشرط تحقيقها للعدالة.

»أين ماهيُة اإلنسان التي ُعِجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة 
من ماهية واجب الوجود، وهو هللا القديُر القويُّ الغني المتعال !!” )النورسي(. 

وابن  وأرسطو  افالطون  أمثال:  ودهاُتها،  ورواُدها  الفلسفة  عظماُء  اعتقد  “ولقد 
سينا والفارابي بأن الغاية القصوى لكمال اإلنسان هي )التشبه بالواجب(! أي بالخالق 
جل وعال، فأطلقوه ُحكما فرعونيا طاغيا، ومهدوا الطريَق لكثير من الطوائف الملتبسة 
بأنواع من الشرك أمثال: َعبدة األسباب وَعبدة األصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، 

وذلك بتهييجهم )األنانية( لتجري طليقة في أدوية الشرك والضاللة” )النورسي(. 

»األنا« اإلنسانوية )اهلومانيزم(: 

“األنا”  من  اتخذ  الذي  بالنقد،  )الهومانيزمي(  اإلنسانوي  للتيار  النورسي  تعرض 
مركز كل شيء في الكون، ولم يعِط لغيرها أي قيمة حقيقية، فـ “األنا” تملك قيمة مطلقة 
دون منازع بعدما يقطع هذا التيار العالقة بالجانب الماورائي )الميتافيزيقي( لإلنسان، 
معتمداً على الفكر العقلي والتجريبي المادي، فال وجود لإلله في ظل القيمة المطلقة للـ 
“أنا”، وتعود جذور هذا التيار إلى الفلسفة اليونانية التي أعطت قيمة عليا للـ “أنا”، ثم 
لتظهر بنسخة شبيهة معّدلة مع عصر النهضة )الرينيسانس( مفادها أحّقية عيش “األنا” 
في أعلى مرتبة حياتية مرّفهة، لتفقد “األنا” الجمعية قيمتها في مقابل “األنا” الفردية، 
وتتفوق القيم الفردية على القيم الجمعّية، وتحِدث انحالالً في منظومة األخالق حسب 

منتقدي هذا التيار.

19- النورسي، الكلمات، ص 733.

15 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 15العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  15العدد )1( شتاء 2018

الناقصة، الضعيفة، والمحتاجة تتجاوز حدودها، وتغتر بنفسها، عندما تتشبَّه بخالقها، كـ 
نمرود، وفرعون عندما انحرفت »أناهما« عن الفطرة السليمة فعّم البالء والقتل19، وكـ 
هتلر، وغيره ممن تعّظمت »األنا« عنده فأحدثت الكوارث، وُيالحظ أّن رأي النورسي 
يختلف عن مبدأ التَّشبُّه من حيث الماهية مع واجب الوجود، ويعتقد أن »األنا« يجب 
عليها »التخلق بصفات« الحاجة، العجز والضعف، و«األنا« النورسية خليفة هللا على 

األرض بشرط تحقيقها للعدالة.

»أين ماهيُة اإلنسان التي ُعِجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة 
من ماهية واجب الوجود، وهو هللا القديُر القويُّ الغني المتعال !!” )النورسي(. 

وابن  وأرسطو  افالطون  أمثال:  ودهاُتها،  ورواُدها  الفلسفة  عظماُء  اعتقد  “ولقد 
سينا والفارابي بأن الغاية القصوى لكمال اإلنسان هي )التشبه بالواجب(! أي بالخالق 
جل وعال، فأطلقوه ُحكما فرعونيا طاغيا، ومهدوا الطريَق لكثير من الطوائف الملتبسة 
بأنواع من الشرك أمثال: َعبدة األسباب وَعبدة األصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، 

وذلك بتهييجهم )األنانية( لتجري طليقة في أدوية الشرك والضاللة” )النورسي(. 

»األنا« اإلنسانوية )اهلومانيزم(: 

“األنا”  من  اتخذ  الذي  بالنقد،  )الهومانيزمي(  اإلنسانوي  للتيار  النورسي  تعرض 
مركز كل شيء في الكون، ولم يعِط لغيرها أي قيمة حقيقية، فـ “األنا” تملك قيمة مطلقة 
دون منازع بعدما يقطع هذا التيار العالقة بالجانب الماورائي )الميتافيزيقي( لإلنسان، 
معتمداً على الفكر العقلي والتجريبي المادي، فال وجود لإلله في ظل القيمة المطلقة للـ 
“أنا”، وتعود جذور هذا التيار إلى الفلسفة اليونانية التي أعطت قيمة عليا للـ “أنا”، ثم 
لتظهر بنسخة شبيهة معّدلة مع عصر النهضة )الرينيسانس( مفادها أحّقية عيش “األنا” 
في أعلى مرتبة حياتية مرّفهة، لتفقد “األنا” الجمعية قيمتها في مقابل “األنا” الفردية، 
وتتفوق القيم الفردية على القيم الجمعّية، وتحِدث انحالالً في منظومة األخالق حسب 

منتقدي هذا التيار.

19- النورسي، الكلمات، ص 733.

15 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 15العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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يعتقد النورسي في مستهل نقده، أّن قطع العالقة مع الجانب الماورائي )الميتافيزيقي(، 

أنها  إال  إلى غنى وسعادة،  تؤدي  ربما  فقط،  )الماتيرياليزمي(  المادي  الجانب  وتبّني 

حسب النورسي مؤقتة وغير حقيقية20، فالجنة المادية التي نشأت في الغرب على أسس 

هذا التيار تحولت إلى حروب وكوارث، لذلك نرى أثناء الحرب العالمية الثانية توجه 

لتسليط  الهند والصين في محاولة  التصوفي مثل  الشرق  إلى  الثقافية والفكرية  النخبة 

الضوء على هذا الجانب الذي غاب عن المجتمع الغربي، ويرى النورسي أنه ال بد من 

إعادة الجانب الماورائي )الميتافيزيقي( الذي ُتبَنى عليه منظومة األخالق والدين. 

»األنا« القومية:

ز النورسي في “رسائل النور” على مفاهيم الوطنية، القومية، والعرقية، وهنا  ُيركِّ

سنحاول تسليط الضوء على مفهوم القومية عند النورسي، واستعملت كلمة القومية أول 

مرة في القرن الثالث عشر، وخالل القرنَين الماضيين تحّولت القومية إلى عقيدة قوية 

لدى كثير من الشعوب21، وبلغت األفكار القومية أوجها، وأصبحت لغة السياسة رائجة 

مع نشر الجرائد لمواضيع حول القومية، ودخلت األفكار القومية في التيارات المحافظة 

والرجعية22، واتخذت القومية طابعاً عسكرياً »االنتصارات« تجاوزت معها الحريات 

أو  لسبب  لألجنبي  والعداء  والعنصرية  الفاشية  من  القومية  لتقترب  والديموقراطية، 

بدون بسبب، وظهرت العداوة بين الشعوب، وانتشرت المشاعر الفوقية بينها23، وبعد 

إثرها  على  وظهرت  حديثة،  قومية  دول  ظهرت  والثانية  األولى  العالميتين  الحربَين 

حركات قومية مسلحة اعتباراً من العام )1960م( مثل االسكتلنديين واأليرلنديين في 

إنكلترا، والباسك في شمال إسبانيا، والُكرد في شمال العراق وجنوب شرق تركيا.

20- النورسي، املسنوية النورسية، ص 200.
21- هايوود، ادوارد، األيديولوجيات السياسية: املدخل، )ترجمة ش. اكين، ا. ك. بايرام(، 

منشورات ادرس، انقرة 2013، ص 161. 
22- هايوود، األيدولوجيات السياسية، ص 162.

23- انظر، رابين درانتاه، تاكوريته، القومية، )ترجمة مراد جيفت كايا(، منشورات كاكيانوس، 
استنبول 1999، ص 19.

مجلة فصلية ثقافية  17العدد )1( شتاء 2018

الوطنية،  كـ  القومية،  عن  للتعبير  مختلفة  مصطلحات  النورسي  ويستعمل 
والعصبية24، والعنصرية25، والقوم26، وال نرى ورود مصطلح العرقية في »رسائل 
النور«، التي ربما اعتبرها معنًى مرادفاً لمصطلح »تاريخ الحياة« أو كونها استعملت 

في معاٍن سلبية أو للداللة عليها.

وعالقة القومية بين »األنا« الفردية بـ »األنا« الجمعية عند النورسي قائمة على 
“األنا”  في  تتمظهر  القومي  الطابع  ذات  الفردية  و”األنا”  )أنولوجي(،  تشابهي  أساس 
الجمعية القومية27، فـ«األنا« الجمعية التي تسعى إلى معرفة أسماء وصفات الخالق، 
تتشابه مع »األنا« الفردية التي تسعى إلى معرفة الخالق وأسرار الكون والحياة، فال 
فرق بينهما من حيث الوظيفة، و«األنا« الجمعية القومية من خالل الجانب المعرفي 
)األبستمولوجي( أيضاً تنقسم إلى “أنا” جمعية ذات طابع قومي سلبي28 وقومي إيجابي29، 
فـ »األنا« الجمعية القومية عند النورسي تتمحور حول التضامن والمساعدة والتعارف 
نفهم  للصراعات والحروب مع اآلخرين30، ومن هنا  لكانت سبباً  الشعوب، وإالَّ  بين 

تقسيم النورسي لـ »األنا« الجمعية إلى عرقية سلبية، وقومية إيجابية.

اهتمت مؤلفات النورسي بمصطلح القومية نتيجة للفترة التي كان يعيشها النورسي 
وطبيعة المرحلة، حيث اعتبرت القومية أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تغيير 
البنية النفسية )البسيكولوجية( لألفراد واالجتماعية )السوسيولوجية( للشعوب31، ويعتقد 
النورسي أّن الشعور النفسي )البسيكولوجي( للفرد نتيجة االنتماء إلى قومية مّعينة؛ كان 
أحد بواعث اللذة، السعادة والطمأنينة، إالَّ أّن مع تحّول هذا الشعور إلى غرور وفوقية 

جعلها تنحرف إلى الجانب السلبي.
24- النورسي، الكلمات، ص 511-515؛ النورسي، املكتوبات، ص 89.
25- النورسي، الكلمات، ص 195، 966؛ النورسي املكتوبات، ص 88.
26- النورسي، الكلمات، ص 323، 494؛ النورسي، املكتوبات، 154. 

27- النورسي، الكلمات، ص 728.
28- النورسي، املكتوبات، ص 53-452.

29- النورسي، املكتوبات، ص 99، 452-453، وغيرها.
30- النورسي، املكتوبات، ص 450.
31- النورسي، املكتوبات، ص 451.
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الوطنية،  كـ  القومية،  عن  للتعبير  مختلفة  مصطلحات  النورسي  ويستعمل 
والعصبية24، والعنصرية25، والقوم26، وال نرى ورود مصطلح العرقية في »رسائل 
النور«، التي ربما اعتبرها معنًى مرادفاً لمصطلح »تاريخ الحياة« أو كونها استعملت 

في معاٍن سلبية أو للداللة عليها.

وعالقة القومية بين »األنا« الفردية بـ »األنا« الجمعية عند النورسي قائمة على 
“األنا”  في  تتمظهر  القومي  الطابع  ذات  الفردية  و”األنا”  )أنولوجي(،  تشابهي  أساس 
الجمعية القومية27، فـ«األنا« الجمعية التي تسعى إلى معرفة أسماء وصفات الخالق، 
تتشابه مع »األنا« الفردية التي تسعى إلى معرفة الخالق وأسرار الكون والحياة، فال 
فرق بينهما من حيث الوظيفة، و«األنا« الجمعية القومية من خالل الجانب المعرفي 
)األبستمولوجي( أيضاً تنقسم إلى “أنا” جمعية ذات طابع قومي سلبي28 وقومي إيجابي29، 
فـ »األنا« الجمعية القومية عند النورسي تتمحور حول التضامن والمساعدة والتعارف 
نفهم  للصراعات والحروب مع اآلخرين30، ومن هنا  لكانت سبباً  الشعوب، وإالَّ  بين 

تقسيم النورسي لـ »األنا« الجمعية إلى عرقية سلبية، وقومية إيجابية.

اهتمت مؤلفات النورسي بمصطلح القومية نتيجة للفترة التي كان يعيشها النورسي 
وطبيعة المرحلة، حيث اعتبرت القومية أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تغيير 
البنية النفسية )البسيكولوجية( لألفراد واالجتماعية )السوسيولوجية( للشعوب31، ويعتقد 
النورسي أّن الشعور النفسي )البسيكولوجي( للفرد نتيجة االنتماء إلى قومية مّعينة؛ كان 
أحد بواعث اللذة، السعادة والطمأنينة، إالَّ أّن مع تحّول هذا الشعور إلى غرور وفوقية 

جعلها تنحرف إلى الجانب السلبي.
24- النورسي، الكلمات، ص 511-515؛ النورسي، املكتوبات، ص 89.
25- النورسي، الكلمات، ص 195، 966؛ النورسي املكتوبات، ص 88.
26- النورسي، الكلمات، ص 323، 494؛ النورسي، املكتوبات، 154. 

27- النورسي، الكلمات، ص 728.
28- النورسي، املكتوبات، ص 53-452.

29- النورسي، املكتوبات، ص 99، 452-453، وغيرها.
30- النورسي، املكتوبات، ص 450.
31- النورسي، املكتوبات، ص 451.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الوطنية،  كـ  القومية،  عن  للتعبير  مختلفة  مصطلحات  النورسي  ويستعمل 
والعصبية24، والعنصرية25، والقوم26، وال نرى ورود مصطلح العرقية في »رسائل 
النور«، التي ربما اعتبرها معنًى مرادفاً لمصطلح »تاريخ الحياة« أو كونها استعملت 

في معاٍن سلبية أو للداللة عليها.

وعالقة القومية بين »األنا« الفردية بـ »األنا« الجمعية عند النورسي قائمة على 
“األنا”  في  تتمظهر  القومي  الطابع  ذات  الفردية  و”األنا”  )أنولوجي(،  تشابهي  أساس 
الجمعية القومية27، فـ«األنا« الجمعية التي تسعى إلى معرفة أسماء وصفات الخالق، 
تتشابه مع »األنا« الفردية التي تسعى إلى معرفة الخالق وأسرار الكون والحياة، فال 
فرق بينهما من حيث الوظيفة، و«األنا« الجمعية القومية من خالل الجانب المعرفي 
)األبستمولوجي( أيضاً تنقسم إلى “أنا” جمعية ذات طابع قومي سلبي28 وقومي إيجابي29، 
فـ »األنا« الجمعية القومية عند النورسي تتمحور حول التضامن والمساعدة والتعارف 
نفهم  للصراعات والحروب مع اآلخرين30، ومن هنا  لكانت سبباً  الشعوب، وإالَّ  بين 

تقسيم النورسي لـ »األنا« الجمعية إلى عرقية سلبية، وقومية إيجابية.

اهتمت مؤلفات النورسي بمصطلح القومية نتيجة للفترة التي كان يعيشها النورسي 
وطبيعة المرحلة، حيث اعتبرت القومية أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تغيير 
البنية النفسية )البسيكولوجية( لألفراد واالجتماعية )السوسيولوجية( للشعوب31، ويعتقد 
النورسي أّن الشعور النفسي )البسيكولوجي( للفرد نتيجة االنتماء إلى قومية مّعينة؛ كان 
أحد بواعث اللذة، السعادة والطمأنينة، إالَّ أّن مع تحّول هذا الشعور إلى غرور وفوقية 

جعلها تنحرف إلى الجانب السلبي.
24- النورسي، الكلمات، ص 511-515؛ النورسي، املكتوبات، ص 89.
25- النورسي، الكلمات، ص 195، 966؛ النورسي املكتوبات، ص 88.
26- النورسي، الكلمات، ص 323، 494؛ النورسي، املكتوبات، 154. 

27- النورسي، الكلمات، ص 728.
28- النورسي، املكتوبات، ص 53-452.

29- النورسي، املكتوبات، ص 99، 452-453، وغيرها.
30- النورسي، املكتوبات، ص 450.
31- النورسي، املكتوبات، ص 451.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 18 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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حرموا من وطن قومي يضمن حقوقهم وتاريخهم ولغتهم، واعتمد النورسي على عدالة 

الغير “اآلخر” في منع اضطهاد بني جلدته!

عن  وبعيدة  مثالية  قومية،  ميول  ألي  المتجاهلة  الدينية  النورسية  “األنا”  وُتعتبر 

الواقع، وإّن تحقيق عدالة اآلخر اتجاه الُكردي ليس إال أحالم وأوهام تنادي بها “األنا” 

النورسية، فالتاريخ الطويل للمنطقة ُيثبت بال شك عدم قدرة تخلّق “اآلخر” بصفة العدالة 

وغير  مثالي،  غير  محيط  في  مثالية  أفكار  يتبنى  أن  الكردي  على  فهل  الُكرد،  اتجاه 

عادل، ويتخذ هذا المحيط بنفس الوقت من المشاعر العرقية والفوقية أدوات لضمان 

وجوده واستمراره؟ وفي حين ُيطلب من الُكردي أن يتنازل عن كل حقوقه التي وهبها 

هللا له من لغة وثقافة، وحياة حرة، وأرض يعيش عليها، وينتظر الُكردي عدالة اآلخر 

ليتصدق بها عليه! في ظل هذا االتهادة عن الواقع، طهاد على ستان، وميين الُكرد، ية 

سايكس بيكو التي قسمت المنطقة، والحرب العالمية الثانية،    

املراجع

الباحث  رأسهم  وعلى  البحث  هذا  إتمام  في  ساهم  من  لكل  مقدم  الجزيل  الشكر 

رضوان يلدز المتخصص في الفلسفة اإلسالمية، والفكر النورسي.

النورسي، سعيد، رسائل النور، منشورات سوز، استنبول 2012.

جوز(،  جيم  علي  محمد  أغلو،  أيوب  الدين  سباح  )ترجمة  الدولة،  افالطون، 

منشورات كلتور، استنبول 2014.

الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994.

كلية  منشورات  والعالم،  سينا  ابن  فلسفة  في  اإلنسان  مكانة  علي،  دمرمسوي، 

اإللهيات-مارمارا، استنبول 2012.

ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد 

تونج(، يويوسان افي، استنبول 2013.
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املراجع
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 20 21العدد )1( شتاء 2018

زاور  كافاروف،  انار  )ترجمة  الناصري،  أخالق  الدين،  نصير  الطوسي، 

شكتروف(، ليزرا، استنبول 2007.

ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم 

دمرلي(، ليترا، استنبول 2014.

استنبول  الثقافة،  منشورات  وحقيقتها،  الماضية  القرن  تاريخ  سرفير،  تانيلي،   

.1994
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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مجلة فصلية ثقافية  21العدد )1( شتاء 2018

زاور  كافاروف،  انار  )ترجمة  الناصري،  أخالق  الدين،  نصير  الطوسي، 

شكتروف(، ليزرا، استنبول 2007.

ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم 

دمرلي(، ليترا، استنبول 2014.

استنبول  الثقافة،  منشورات  وحقيقتها،  الماضية  القرن  تاريخ  سرفير،  تانيلي،   

.1994

ك.  ا.  اكين،  ش.  )ترجمة  المدخل،  السياسية:  األيديولوجيات  ادوارد،  هايوود، 

بايرام(، منشورات ادرس، انقرة 2013.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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عراِء
ُّ

َمْوِلُد الش

عبد الدّائم السالّمي- تونس

-1-
َتْهِدَم  ، وغايُة غاياِت كلِّ قصيدٍة منه إّنما هي أن  الّشعُر فنُّ مقاومة الَشرِّ اآلدميِّ
ْعُر لكان اإلنسان ذكرى،  جسَد ذاك الَشرِّ قطعًة بعد قطعٍة، حتى َلَيُجوَز القوُل إنه لوال الشِّ
أي “موضوعاً بال مستقَبل”، على األقل هذا ما تشي به بداياُته الَغْربيُة والعربيُة التي 
ارتبطت بالَحْرب والقتِل والُبكاء )أناشيُد اإللياذة واألوديسة، وقصائُد امرئ القيس الذي 

“َبَكى واْسَتْبَكى”(.

إّن كلَّ ديواٍن من الّشعر هو حرٌب على ُعنِف الواقع وشروره، وكلَّ قصيدة منه 
هي معركٌة، وكلَّ بيٍت منها هو جولُة قتاٍل، بل هو َوْشٌم يحكي استعاراِت المكلومين، 
وسبيلُهم إلى عبور َعَتَمِة وقِتهم. وإذا أردُت اختصاراً قلُت: ليس الشعُر ِخطاَب َسالٍم، 
ولن يكون ُمهاِدناً وُمسالِماً، إّنه ُعنُف لَُغِة إنساٍن ُتواجه لُغَة ُعنِف الواقع )عنترة: وإَذا 

ُبلِيَت ِبظالٍِم ُكْن ظالِماً(.
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ذا  إال متى كان  يكوُن شاِعراً  المرَء ال  أّن  والشُّعراِء هو  ْعِر  الشِّ أمر  الّرائُج من 

موهبة ومراٍس بالشِّْعر. ويذهب اإلخبارّيون والنّقاُد في شرِح ذلك إلى القول: إنه ما كان 

بُمستطاع الجاهلّي أن يصير شاعرا لو لم يقرأ شعَر َمن سِبقوه، بمعنى أنه ُيوَلُد وقصيدةُ 

غيِره جاهزةٌ في يده، يقرُؤها ليهتدي بها إلى قول قصيدته. وقد أّسسوا، باالتكاء على 

مه،  هذا القول، مفهوَم أن يكون المرُء شاعراً، وصورةُ ذلك هي أن يحفظ شعَر َمن تقدَّ

وينساه، ثم يقول شعَره هو.

وفي هذا ما َسَجَن الشعَر العربيَّ طيلَة عهوٍد طويلٍة في حّيز تكراِر كتابته الُمختلِفة، 

الَخْلِق. ذلك  العنترّي( وليس في حّيز  م  َردُّ التَّ المألوف،  )َتْدوير  ْنعِة  الصَّ أْي: في حّيز 

ه، كّل َهّمه، أْن يكتب الشِّْعر لَيْفَتكَّ  أنه كلّما عجز إنساٌن عن الخلق الشعرّي صار همُّ

له صفَة الّشاعر، واألصُل في األمِر هو أْن يكون شاعراً أوالً لكي يتسّنى له فيما بعُد 

خلُق نصوصه الّشعرية، ألّن “شاعرية” الشاعر أسبُق وجوداً من شعِره، فالشاعر إْذ 

الخالَق، عكَس ما هو عليه  إّن  الَخْلِق؛  الخالَِق في حدِث  ُيحاكي  إّنما هو  الشعَر  يقول 

ر الّدينّي، لم َيِصْر إلهاً ألّنه َخَلق الكوَن، وإّنما هو قد َخَلق الكوَن ألّنه إلٌه.  في المتصوَّ

الوقوف على  إلى  يمّثل سبيالً  ما  والشِّعر  الّشاعر  بين  التمييَز  تأكيدي  في  أّن  وأزعم 

لعّل من أجلى  ُمّرٍة  التخييلّي، ودخوله مرحلَة شيخوخٍة  بالُبُرود  الشِّعر  أسباب إصابِة 

عالماتها وجوَد أناٍس يقولون شعراً دون أن يكونوا شعراء، ناهيك عن التغييِر الدرامّي 

في األدوار الذي ُنلفيه اليوم بين الّشاعر وشعِره، إْذ المعروُف أْن يموت الشعراُء وتبقى 

بعَدها  الشعراِء  وبقاَء  القصائِد  موَت  اليوَم  نشهد  أننا  غير  الناِس،  بين  حّيًة  قصائُدهم 

معزولين عن الناِس. وال شّك في أّن هذا الذي تقّدم يطرح علّي سؤاالً أرى أنه ُيؤّطر 

جميَع غاية مقالتي، وهو: كيف تتحقَُّق في المرِء صفُة “الشاعر” قبل أن يقول الشِّعَر، 

بمعنى: ما هو الشيء غير الشعرّي الذي يخلق الشاعر؟ 
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ذا  إال متى كان  يكوُن شاِعراً  المرَء ال  أّن  والشُّعراِء هو  ْعِر  الشِّ أمر  الّرائُج من 

موهبة ومراٍس بالشِّْعر. ويذهب اإلخبارّيون والنّقاُد في شرِح ذلك إلى القول: إنه ما كان 

بُمستطاع الجاهلّي أن يصير شاعرا لو لم يقرأ شعَر َمن سِبقوه، بمعنى أنه ُيوَلُد وقصيدةُ 

غيِره جاهزةٌ في يده، يقرُؤها ليهتدي بها إلى قول قصيدته. وقد أّسسوا، باالتكاء على 

مه،  هذا القول، مفهوَم أن يكون المرُء شاعراً، وصورةُ ذلك هي أن يحفظ شعَر َمن تقدَّ

وينساه، ثم يقول شعَره هو.

وفي هذا ما َسَجَن الشعَر العربيَّ طيلَة عهوٍد طويلٍة في حّيز تكراِر كتابته الُمختلِفة، 

الَخْلِق. ذلك  العنترّي( وليس في حّيز  م  َردُّ التَّ المألوف،  )َتْدوير  ْنعِة  الصَّ أْي: في حّيز 

ه، كّل َهّمه، أْن يكتب الشِّْعر لَيْفَتكَّ  أنه كلّما عجز إنساٌن عن الخلق الشعرّي صار همُّ

له صفَة الّشاعر، واألصُل في األمِر هو أْن يكون شاعراً أوالً لكي يتسّنى له فيما بعُد 

خلُق نصوصه الّشعرية، ألّن “شاعرية” الشاعر أسبُق وجوداً من شعِره، فالشاعر إْذ 

الخالَق، عكَس ما هو عليه  إّن  الَخْلِق؛  الخالَِق في حدِث  ُيحاكي  إّنما هو  الشعَر  يقول 

ر الّدينّي، لم َيِصْر إلهاً ألّنه َخَلق الكوَن، وإّنما هو قد َخَلق الكوَن ألّنه إلٌه.  في المتصوَّ

الوقوف على  إلى  يمّثل سبيالً  ما  والشِّعر  الّشاعر  بين  التمييَز  تأكيدي  في  أّن  وأزعم 

لعّل من أجلى  ُمّرٍة  التخييلّي، ودخوله مرحلَة شيخوخٍة  بالُبُرود  الشِّعر  أسباب إصابِة 

عالماتها وجوَد أناٍس يقولون شعراً دون أن يكونوا شعراء، ناهيك عن التغييِر الدرامّي 

في األدوار الذي ُنلفيه اليوم بين الّشاعر وشعِره، إْذ المعروُف أْن يموت الشعراُء وتبقى 

بعَدها  الشعراِء  وبقاَء  القصائِد  موَت  اليوَم  نشهد  أننا  غير  الناِس،  بين  حّيًة  قصائُدهم 

معزولين عن الناِس. وال شّك في أّن هذا الذي تقّدم يطرح علّي سؤاالً أرى أنه ُيؤّطر 

جميَع غاية مقالتي، وهو: كيف تتحقَُّق في المرِء صفُة “الشاعر” قبل أن يقول الشِّعَر، 

بمعنى: ما هو الشيء غير الشعرّي الذي يخلق الشاعر؟ 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ذا  إال متى كان  يكوُن شاِعراً  المرَء ال  أّن  والشُّعراِء هو  ْعِر  الشِّ أمر  الّرائُج من 

موهبة ومراٍس بالشِّْعر. ويذهب اإلخبارّيون والنّقاُد في شرِح ذلك إلى القول: إنه ما كان 

بُمستطاع الجاهلّي أن يصير شاعرا لو لم يقرأ شعَر َمن سِبقوه، بمعنى أنه ُيوَلُد وقصيدةُ 

غيِره جاهزةٌ في يده، يقرُؤها ليهتدي بها إلى قول قصيدته. وقد أّسسوا، باالتكاء على 

مه،  هذا القول، مفهوَم أن يكون المرُء شاعراً، وصورةُ ذلك هي أن يحفظ شعَر َمن تقدَّ

وينساه، ثم يقول شعَره هو.

وفي هذا ما َسَجَن الشعَر العربيَّ طيلَة عهوٍد طويلٍة في حّيز تكراِر كتابته الُمختلِفة، 

الَخْلِق. ذلك  العنترّي( وليس في حّيز  م  َردُّ التَّ المألوف،  )َتْدوير  ْنعِة  الصَّ أْي: في حّيز 

ه، كّل َهّمه، أْن يكتب الشِّْعر لَيْفَتكَّ  أنه كلّما عجز إنساٌن عن الخلق الشعرّي صار همُّ

له صفَة الّشاعر، واألصُل في األمِر هو أْن يكون شاعراً أوالً لكي يتسّنى له فيما بعُد 

خلُق نصوصه الّشعرية، ألّن “شاعرية” الشاعر أسبُق وجوداً من شعِره، فالشاعر إْذ 

الخالَق، عكَس ما هو عليه  إّن  الَخْلِق؛  الخالَِق في حدِث  ُيحاكي  إّنما هو  الشعَر  يقول 

ر الّدينّي، لم َيِصْر إلهاً ألّنه َخَلق الكوَن، وإّنما هو قد َخَلق الكوَن ألّنه إلٌه.  في المتصوَّ

الوقوف على  إلى  يمّثل سبيالً  ما  والشِّعر  الّشاعر  بين  التمييَز  تأكيدي  في  أّن  وأزعم 

لعّل من أجلى  ُمّرٍة  التخييلّي، ودخوله مرحلَة شيخوخٍة  بالُبُرود  الشِّعر  أسباب إصابِة 

عالماتها وجوَد أناٍس يقولون شعراً دون أن يكونوا شعراء، ناهيك عن التغييِر الدرامّي 

في األدوار الذي ُنلفيه اليوم بين الّشاعر وشعِره، إْذ المعروُف أْن يموت الشعراُء وتبقى 

بعَدها  الشعراِء  وبقاَء  القصائِد  موَت  اليوَم  نشهد  أننا  غير  الناِس،  بين  حّيًة  قصائُدهم 

معزولين عن الناِس. وال شّك في أّن هذا الذي تقّدم يطرح علّي سؤاالً أرى أنه ُيؤّطر 

جميَع غاية مقالتي، وهو: كيف تتحقَُّق في المرِء صفُة “الشاعر” قبل أن يقول الشِّعَر، 

بمعنى: ما هو الشيء غير الشعرّي الذي يخلق الشاعر؟ 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ذا  إال متى كان  يكوُن شاِعراً  المرَء ال  أّن  والشُّعراِء هو  ْعِر  الشِّ أمر  الّرائُج من 

موهبة ومراٍس بالشِّْعر. ويذهب اإلخبارّيون والنّقاُد في شرِح ذلك إلى القول: إنه ما كان 

بُمستطاع الجاهلّي أن يصير شاعرا لو لم يقرأ شعَر َمن سِبقوه، بمعنى أنه ُيوَلُد وقصيدةُ 

غيِره جاهزةٌ في يده، يقرُؤها ليهتدي بها إلى قول قصيدته. وقد أّسسوا، باالتكاء على 

مه،  هذا القول، مفهوَم أن يكون المرُء شاعراً، وصورةُ ذلك هي أن يحفظ شعَر َمن تقدَّ

وينساه، ثم يقول شعَره هو.

وفي هذا ما َسَجَن الشعَر العربيَّ طيلَة عهوٍد طويلٍة في حّيز تكراِر كتابته الُمختلِفة، 

الَخْلِق. ذلك  العنترّي( وليس في حّيز  م  َردُّ التَّ المألوف،  )َتْدوير  ْنعِة  الصَّ أْي: في حّيز 

ه، كّل َهّمه، أْن يكتب الشِّْعر لَيْفَتكَّ  أنه كلّما عجز إنساٌن عن الخلق الشعرّي صار همُّ

له صفَة الّشاعر، واألصُل في األمِر هو أْن يكون شاعراً أوالً لكي يتسّنى له فيما بعُد 

خلُق نصوصه الّشعرية، ألّن “شاعرية” الشاعر أسبُق وجوداً من شعِره، فالشاعر إْذ 

الخالَق، عكَس ما هو عليه  إّن  الَخْلِق؛  الخالَِق في حدِث  ُيحاكي  إّنما هو  الشعَر  يقول 

ر الّدينّي، لم َيِصْر إلهاً ألّنه َخَلق الكوَن، وإّنما هو قد َخَلق الكوَن ألّنه إلٌه.  في المتصوَّ

الوقوف على  إلى  يمّثل سبيالً  ما  والشِّعر  الّشاعر  بين  التمييَز  تأكيدي  في  أّن  وأزعم 

لعّل من أجلى  ُمّرٍة  التخييلّي، ودخوله مرحلَة شيخوخٍة  بالُبُرود  الشِّعر  أسباب إصابِة 

عالماتها وجوَد أناٍس يقولون شعراً دون أن يكونوا شعراء، ناهيك عن التغييِر الدرامّي 

في األدوار الذي ُنلفيه اليوم بين الّشاعر وشعِره، إْذ المعروُف أْن يموت الشعراُء وتبقى 

بعَدها  الشعراِء  وبقاَء  القصائِد  موَت  اليوَم  نشهد  أننا  غير  الناِس،  بين  حّيًة  قصائُدهم 

معزولين عن الناِس. وال شّك في أّن هذا الذي تقّدم يطرح علّي سؤاالً أرى أنه ُيؤّطر 

جميَع غاية مقالتي، وهو: كيف تتحقَُّق في المرِء صفُة “الشاعر” قبل أن يقول الشِّعَر، 

بمعنى: ما هو الشيء غير الشعرّي الذي يخلق الشاعر؟ 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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-3-
ال أطمئّن كثيراً إلى القول إّن الموهبَة اإللهّيَة هي التي تقف وراء ظهور شاعر هنا 

وشاعر هناك، ألّن وجوَد شاعٍر ّما في الّدنيا أمٌر ال ينسف فكرَة اآللهة ذاِتها فحسُب، 

وإنما يكشف غباَء القائلين بها أيضاً، ذلك أّن من طبيعة اآللهة أالَّ تقبل وجوَد َشبيٍه لها 

في األرِض، ألنها تعرف أّن الشاعر يسَعى دوماً إلى أن يكون شبيَهها، ومتى لم يفعل 

ذلك صاَر أقلَّ من إنساٍن، على حّد شيٍء من معنى لُبوْل فاليري، ولذلك ال أظّنها تمنح 

بالموهبة  أّن اإلقراَر  ِمْثَلها. كما  الخلِق  الفائقَة على  القدرَة  تلك  خلقته هي نفسها  كائناً 

الشعرّية ينفي عن الشاعر فضَل كتابته شعَره، ويجعل إبداَعه وليَد شيٍء خارَج واقعه 

وجسده ووعِيه.

إّن ما يخلق الشاعَر هو أّوال الواقُع، والوعُي بأحداثه وعياً بالجسد وبالعقل معاً، ثّم 

د يمكن أن يّتبعه اإلنسان  التجّهُز بآلة الكتابِة. والحق أنه ال يوجد “ريجيم” واقعي ُمَوحَّ

الخلق  على  قادراً  أي  شاعراً،  به  ويصير  االجتماعّي  وجوده  ُعُمومية  من  ليتخّفف 

الشعرّي، وحّتى ما ُيقال عن التمّرس بالشِّعر فأمٌر ال يصنع دوماً شاعراً، والّدليل هو أن 

فينا َمن قرأ الّشعر، وعاش يقرؤه وُيَدّرُس قواعَد كتابته، ولكّنه عجز عن خلقه. ال توجد 

في هذا الشأن إالّ تجارُب شعراء كباٍر ترويها ِسَيُرهم، والظاهر فيها أّنها تجارُب تختلف 

من شاعر إلى آخر، ولكّن اختالَفها ال يمنع وجوَد تقاطٍع بينها أراه يمّثل المشترَك العامَّ 

ساً القتدار المرء على قول الشعِر: أْي إلى  الذي ُينبِّه إلى ما يمكن أن ينهض عامالً مؤسِّ

ما يصنع “الوجود الشعرّي” لإلنسان قبل قوله الشعَر، إّنه الُعْنُف. 

-4-
الشاعُر إنساٌن له ُمشكلٌة ثابتٌة وتزيُد، هو إنساٌن اُنُتِهَك في وقٍت من عمره األّول 

من ِقَبل لحظِة ُعنٍف نفسّي أو جسدّي أو اجتماعّي أو ثقافّي لم يكن هو سببا فيها، على 
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، أو الخيانِة، أو الحرِب  غرار عنف الَفْقِد، أو المرِض، أو الغربِة، أو الفشِل، أو الُحبِّ
)لقد َرَبط ابن سالّم، مثالً، كثرَة الشِّعر بالحروب(. وهذا العنف هو ما ُيهّشم فيه براءَة 
العاَلم ومنِطَق أحداثه. غير أّن الشعور بلحظات العنف ال يخلق وحَده شاعراً، فأغلب 

الناس قد عاشوا، ويعيشون اآلن، تحت سياط العنِف ولم يقولوا شعراً.

به،  انفعاله  بالعنف، وشّدة  الحاّد  العادّي هو وعُيه  اإلنسان  الشاعر عن  يمّيز  ما 
البراءة  تلك  استرداد  إلى  عمره  كلَّ  ساعيا  يظّل  ولذلك  ودحِره.  تفكيِكه  على  وعمله 
السليبة، وإلى خلق منِطٍق جديٍد لصيرورة العاَلم عبر سبيِل الخروج بذاِته عن الوجود 
، هو وجوُده الشعريُّ الذي يمتزج فيه الموُت  العمومّي صوب وجود له في الكون خاصٍّ
الُعْنِفّي  الوعَي  إّن في هذا  باآلتي.  بالُغربة، واآلن  باآلخر، والحضور  بالحياة، واألنا 
إلى صوٍت غريٍب،  اجتماعيٍّ  وُيحّوله من جسٍد  اإلنسان،  ُعمومّيَة  ُر  ُيفجِّ ما  الَغَضبيِّ 
ٌل في األرض، ُتنضج وعَي  ٌج ومترحِّ َفٍة، ولكنها لهٌب متوهِّ ، وإلى روٍح مكثَّ ولكّنه ُحرٌّ
ِس من َمْحكّياِت  الناس، وتشوي ِجَلَد طمأنينتهم إلى الموجوِد، وإلى السائِد، وإلى المقدَّ
بها  تصير  غاضبٍة  لُحرّيٍة  قاِدحاً  وكان  إالّ  األرض  في  ُعنٌف  ُوِجَد  كلّما  وإّنه  الواقع. 
مواقُف الُمعنَِّف َمنيعًة عن ُسلطة الخارج، فال يطمئّن إالّ إلى الرفض والمواجهة والتمّرد 
وتجريِب اآلفاِق، وال يرى الوجوَد من حوله إالّ عارياً: يراه ويرى ما سيكون عليه، 
إنه يسبق الناَس إلى مستقَبلِهم، يترّحل إليه ويرى جميع ما لن يحدث فيه، وجميع ما 
قد يحدث، )المتنّبي: أُريُد ِمْن َزَمني ذا أْن ُيَبلَّغني/ َما َليَس يْبلُُغُه من َنفِسِه الّزَمُن(، بل 
ويقول، عكس ما يقولون، ما يجب أالّ ُيقاَل، أي ذاك الممنوع والممتنع مّما ُيفّجر زيَف 
ِس باللحظة المعيشة، ال بل قُل: إنه يخلق المستقبَل ذاَته، يخلقه بالشِّعر:  الوعي الُمكرَّ

“الشِّعر ِسالٌح معّبأٌ بالمستقبل” )الشاعر اإلسباني غابلاير ثياليا(. 

الوردّيُة ِشْعراً ولكّنها ال تخلق الشعراَء، وإْن خلقتهم فإنما تخلقهم  ُتنِتُج الحياةُ  قد 
ُهْم لُْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن(، ُيْعَصرون وُيكَسرون، وينتهون في أغلب أحوالهم  لِطافاً )َكأَنَّ ِضعافاً 
َة. أّما الشاعُر، فيخلقه  َة والرمزيَّ ُد الموجوَد وَتْخِدُم مؤّسساِت ُسلطاِنه الماديَّ ألسنًة ُتمجِّ
عنُف المحنِة، ويظّل بذلك غريباً ُيغامر بجسده وبروحه معاً، يرمي بهما في المنطقة 
الواقع  بعذاب  مملوءاً  ذلك  يفعل  واقعهم،  من  الناس  يراها  ال  التي  الكابوسّية  العمياء 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 242019 25العدد )1( شتاء 2018

، أو الخيانِة، أو الحرِب  غرار عنف الَفْقِد، أو المرِض، أو الغربِة، أو الفشِل، أو الُحبِّ
)لقد َرَبط ابن سالّم، مثالً، كثرَة الشِّعر بالحروب(. وهذا العنف هو ما ُيهّشم فيه براءَة 
العاَلم ومنِطَق أحداثه. غير أّن الشعور بلحظات العنف ال يخلق وحَده شاعراً، فأغلب 

الناس قد عاشوا، ويعيشون اآلن، تحت سياط العنِف ولم يقولوا شعراً.

به،  انفعاله  بالعنف، وشّدة  الحاّد  العادّي هو وعُيه  اإلنسان  الشاعر عن  يمّيز  ما 
البراءة  تلك  استرداد  إلى  عمره  كلَّ  ساعيا  يظّل  ولذلك  ودحِره.  تفكيِكه  على  وعمله 
السليبة، وإلى خلق منِطٍق جديٍد لصيرورة العاَلم عبر سبيِل الخروج بذاِته عن الوجود 
، هو وجوُده الشعريُّ الذي يمتزج فيه الموُت  العمومّي صوب وجود له في الكون خاصٍّ
الُعْنِفّي  الوعَي  إّن في هذا  باآلتي.  بالُغربة، واآلن  باآلخر، والحضور  بالحياة، واألنا 
إلى صوٍت غريٍب،  اجتماعيٍّ  وُيحّوله من جسٍد  اإلنسان،  ُعمومّيَة  ُر  ُيفجِّ ما  الَغَضبيِّ 
ٌل في األرض، ُتنضج وعَي  ٌج ومترحِّ َفٍة، ولكنها لهٌب متوهِّ ، وإلى روٍح مكثَّ ولكّنه ُحرٌّ
ِس من َمْحكّياِت  الناس، وتشوي ِجَلَد طمأنينتهم إلى الموجوِد، وإلى السائِد، وإلى المقدَّ
بها  تصير  غاضبٍة  لُحرّيٍة  قاِدحاً  وكان  إالّ  األرض  في  ُعنٌف  ُوِجَد  كلّما  وإّنه  الواقع. 
مواقُف الُمعنَِّف َمنيعًة عن ُسلطة الخارج، فال يطمئّن إالّ إلى الرفض والمواجهة والتمّرد 
وتجريِب اآلفاِق، وال يرى الوجوَد من حوله إالّ عارياً: يراه ويرى ما سيكون عليه، 
إنه يسبق الناَس إلى مستقَبلِهم، يترّحل إليه ويرى جميع ما لن يحدث فيه، وجميع ما 
قد يحدث، )المتنّبي: أُريُد ِمْن َزَمني ذا أْن ُيَبلَّغني/ َما َليَس يْبلُُغُه من َنفِسِه الّزَمُن(، بل 
ويقول، عكس ما يقولون، ما يجب أالّ ُيقاَل، أي ذاك الممنوع والممتنع مّما ُيفّجر زيَف 
ِس باللحظة المعيشة، ال بل قُل: إنه يخلق المستقبَل ذاَته، يخلقه بالشِّعر:  الوعي الُمكرَّ

“الشِّعر ِسالٌح معّبأٌ بالمستقبل” )الشاعر اإلسباني غابلاير ثياليا(. 

الوردّيُة ِشْعراً ولكّنها ال تخلق الشعراَء، وإْن خلقتهم فإنما تخلقهم  ُتنِتُج الحياةُ  قد 
ُهْم لُْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن(، ُيْعَصرون وُيكَسرون، وينتهون في أغلب أحوالهم  لِطافاً )َكأَنَّ ِضعافاً 
َة. أّما الشاعُر، فيخلقه  َة والرمزيَّ ُد الموجوَد وَتْخِدُم مؤّسساِت ُسلطاِنه الماديَّ ألسنًة ُتمجِّ
عنُف المحنِة، ويظّل بذلك غريباً ُيغامر بجسده وبروحه معاً، يرمي بهما في المنطقة 
الواقع  بعذاب  مملوءاً  ذلك  يفعل  واقعهم،  من  الناس  يراها  ال  التي  الكابوسّية  العمياء 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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، أو الخيانِة، أو الحرِب  غرار عنف الَفْقِد، أو المرِض، أو الغربِة، أو الفشِل، أو الُحبِّ
)لقد َرَبط ابن سالّم، مثالً، كثرَة الشِّعر بالحروب(. وهذا العنف هو ما ُيهّشم فيه براءَة 
العاَلم ومنِطَق أحداثه. غير أّن الشعور بلحظات العنف ال يخلق وحَده شاعراً، فأغلب 

الناس قد عاشوا، ويعيشون اآلن، تحت سياط العنِف ولم يقولوا شعراً.

به،  انفعاله  بالعنف، وشّدة  الحاّد  العادّي هو وعُيه  اإلنسان  الشاعر عن  يمّيز  ما 
البراءة  تلك  استرداد  إلى  عمره  كلَّ  ساعيا  يظّل  ولذلك  ودحِره.  تفكيِكه  على  وعمله 
السليبة، وإلى خلق منِطٍق جديٍد لصيرورة العاَلم عبر سبيِل الخروج بذاِته عن الوجود 
، هو وجوُده الشعريُّ الذي يمتزج فيه الموُت  العمومّي صوب وجود له في الكون خاصٍّ
الُعْنِفّي  الوعَي  إّن في هذا  باآلتي.  بالُغربة، واآلن  باآلخر، والحضور  بالحياة، واألنا 
إلى صوٍت غريٍب،  اجتماعيٍّ  وُيحّوله من جسٍد  اإلنسان،  ُعمومّيَة  ُر  ُيفجِّ ما  الَغَضبيِّ 
ٌل في األرض، ُتنضج وعَي  ٌج ومترحِّ َفٍة، ولكنها لهٌب متوهِّ ، وإلى روٍح مكثَّ ولكّنه ُحرٌّ
ِس من َمْحكّياِت  الناس، وتشوي ِجَلَد طمأنينتهم إلى الموجوِد، وإلى السائِد، وإلى المقدَّ
بها  تصير  غاضبٍة  لُحرّيٍة  قاِدحاً  وكان  إالّ  األرض  في  ُعنٌف  ُوِجَد  كلّما  وإّنه  الواقع. 
مواقُف الُمعنَِّف َمنيعًة عن ُسلطة الخارج، فال يطمئّن إالّ إلى الرفض والمواجهة والتمّرد 
وتجريِب اآلفاِق، وال يرى الوجوَد من حوله إالّ عارياً: يراه ويرى ما سيكون عليه، 
إنه يسبق الناَس إلى مستقَبلِهم، يترّحل إليه ويرى جميع ما لن يحدث فيه، وجميع ما 
قد يحدث، )المتنّبي: أُريُد ِمْن َزَمني ذا أْن ُيَبلَّغني/ َما َليَس يْبلُُغُه من َنفِسِه الّزَمُن(، بل 
ويقول، عكس ما يقولون، ما يجب أالّ ُيقاَل، أي ذاك الممنوع والممتنع مّما ُيفّجر زيَف 
ِس باللحظة المعيشة، ال بل قُل: إنه يخلق المستقبَل ذاَته، يخلقه بالشِّعر:  الوعي الُمكرَّ

“الشِّعر ِسالٌح معّبأٌ بالمستقبل” )الشاعر اإلسباني غابلاير ثياليا(. 

الوردّيُة ِشْعراً ولكّنها ال تخلق الشعراَء، وإْن خلقتهم فإنما تخلقهم  ُتنِتُج الحياةُ  قد 
ُهْم لُْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن(، ُيْعَصرون وُيكَسرون، وينتهون في أغلب أحوالهم  لِطافاً )َكأَنَّ ِضعافاً 
َة. أّما الشاعُر، فيخلقه  َة والرمزيَّ ُد الموجوَد وَتْخِدُم مؤّسساِت ُسلطاِنه الماديَّ ألسنًة ُتمجِّ
عنُف المحنِة، ويظّل بذلك غريباً ُيغامر بجسده وبروحه معاً، يرمي بهما في المنطقة 
الواقع  بعذاب  مملوءاً  ذلك  يفعل  واقعهم،  من  الناس  يراها  ال  التي  الكابوسّية  العمياء 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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، أو الخيانِة، أو الحرِب  غرار عنف الَفْقِد، أو المرِض، أو الغربِة، أو الفشِل، أو الُحبِّ
)لقد َرَبط ابن سالّم، مثالً، كثرَة الشِّعر بالحروب(. وهذا العنف هو ما ُيهّشم فيه براءَة 
العاَلم ومنِطَق أحداثه. غير أّن الشعور بلحظات العنف ال يخلق وحَده شاعراً، فأغلب 

الناس قد عاشوا، ويعيشون اآلن، تحت سياط العنِف ولم يقولوا شعراً.

به،  انفعاله  بالعنف، وشّدة  الحاّد  العادّي هو وعُيه  اإلنسان  الشاعر عن  يمّيز  ما 
البراءة  تلك  استرداد  إلى  عمره  كلَّ  ساعيا  يظّل  ولذلك  ودحِره.  تفكيِكه  على  وعمله 
السليبة، وإلى خلق منِطٍق جديٍد لصيرورة العاَلم عبر سبيِل الخروج بذاِته عن الوجود 
، هو وجوُده الشعريُّ الذي يمتزج فيه الموُت  العمومّي صوب وجود له في الكون خاصٍّ
الُعْنِفّي  الوعَي  إّن في هذا  باآلتي.  بالُغربة، واآلن  باآلخر، والحضور  بالحياة، واألنا 
إلى صوٍت غريٍب،  اجتماعيٍّ  وُيحّوله من جسٍد  اإلنسان،  ُعمومّيَة  ُر  ُيفجِّ ما  الَغَضبيِّ 
ٌل في األرض، ُتنضج وعَي  ٌج ومترحِّ َفٍة، ولكنها لهٌب متوهِّ ، وإلى روٍح مكثَّ ولكّنه ُحرٌّ
ِس من َمْحكّياِت  الناس، وتشوي ِجَلَد طمأنينتهم إلى الموجوِد، وإلى السائِد، وإلى المقدَّ
بها  تصير  غاضبٍة  لُحرّيٍة  قاِدحاً  وكان  إالّ  األرض  في  ُعنٌف  ُوِجَد  كلّما  وإّنه  الواقع. 
مواقُف الُمعنَِّف َمنيعًة عن ُسلطة الخارج، فال يطمئّن إالّ إلى الرفض والمواجهة والتمّرد 
وتجريِب اآلفاِق، وال يرى الوجوَد من حوله إالّ عارياً: يراه ويرى ما سيكون عليه، 
إنه يسبق الناَس إلى مستقَبلِهم، يترّحل إليه ويرى جميع ما لن يحدث فيه، وجميع ما 
قد يحدث، )المتنّبي: أُريُد ِمْن َزَمني ذا أْن ُيَبلَّغني/ َما َليَس يْبلُُغُه من َنفِسِه الّزَمُن(، بل 
ويقول، عكس ما يقولون، ما يجب أالّ ُيقاَل، أي ذاك الممنوع والممتنع مّما ُيفّجر زيَف 
ِس باللحظة المعيشة، ال بل قُل: إنه يخلق المستقبَل ذاَته، يخلقه بالشِّعر:  الوعي الُمكرَّ

“الشِّعر ِسالٌح معّبأٌ بالمستقبل” )الشاعر اإلسباني غابلاير ثياليا(. 

الوردّيُة ِشْعراً ولكّنها ال تخلق الشعراَء، وإْن خلقتهم فإنما تخلقهم  ُتنِتُج الحياةُ  قد 
ُهْم لُْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن(، ُيْعَصرون وُيكَسرون، وينتهون في أغلب أحوالهم  لِطافاً )َكأَنَّ ِضعافاً 
َة. أّما الشاعُر، فيخلقه  َة والرمزيَّ ُد الموجوَد وَتْخِدُم مؤّسساِت ُسلطاِنه الماديَّ ألسنًة ُتمجِّ
عنُف المحنِة، ويظّل بذلك غريباً ُيغامر بجسده وبروحه معاً، يرمي بهما في المنطقة 
الواقع  بعذاب  مملوءاً  ذلك  يفعل  واقعهم،  من  الناس  يراها  ال  التي  الكابوسّية  العمياء 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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غبة في تجاوزه. كّل شاعر إّنما هو ِوْجهة نظٍر حول مصير الكون بكّل  بالرَّ وممتلئاً 
لفساد  ما فيه: فيها صياغُة وعيٍ جديد بُهوية اإلنسان والمجتمع والعاَلم يكون ضديداً 
ساته العقائدّية والسياسّية بكّل لغاتها المكتّظة  أيدي الواقع، وكثرِة أوساخه، وازدهاِر مقدَّ
ِمها في سلوك أفراده، )“قال بعض الحكماِء: لم ُيَر ُمتَديٌِّن صاِدُق اللهجِة  بالكراهّية، وتحكُّ

ُمْفلِقاً في ِشْعره” - الزبيدي، تاج العروس(.

يُة أوَجها حين يجد الشاعر نفَسه، مطلَق نفِسه، ضّداً للغة ذاِتها:   وتبلغ تلك الِضدِّ
فيصيُر الشعُر فّناً تتحّدى فيه اللغُة مبانيها ومعانيها، وأرقى ما تتحّدى به اللغة نفَسها 
هو الصمُت، فأْن َيْصُمَت الشاعُر يعني أاَلَّ يتكلََّم بمعنى ما هو معروف عند الناس، وأْن 
يكشف عن الُمْمِكِن المعنوّي الذي لم ُيَقْل بعُد: يقول ما ظلَّ صامتاً، وما وقع تغييُبه، وما 
لم يحدث بعُد. ومن ثمَّ أزعم أن اللغَة ال تخلق الشعَر، وإّنما هي تتكلّم به، إنها فضاٌء 
من فضاءات حضوره. وعلّي أن أُشير هنا إلى أّن صمَت الشاعِر غيُر صمِت اإلنسان 
، إّن وعَيه الحادَّ بعنف لحظته يجعله أضعَف الناس شعوراً، أْي أضعفهم تأّثراً  العموميِّ
الكبرى،  إال األحداُث  ُكه، حينئٍذ،  ُتحرِّ فيه، فيصمت عنه، وال  يغرقون  الذي  باليومّي 
ُيِثْر اهتماَمهم وبدا، أو قد يبدو، لهم مبَتَذالً  واألفكاُر العظيمُة، وما ينفع الناس ِمّما لم 

وبال جدوى. 

-5-
ْدفة، وإّنما هو ابن الضرورة،  ال يظهر الشاعر في األرض ظهوراً بريئاً براءَة الصُّ
هناك حاجة واقعّية تستدعي حضوَره. ولو حاولُت تصويَر هذه الحاجِة لقلُت: في ظرٍف 
ّما، يعيش الشِّعُر رحلًة صوب إنسان ممِكٍن، ويعيش اإلنساُن رحلًة صوب ِشعٍر ُمْمِكٍن، 

يحدث هذا بينهما بكثير من التَّْوق المتباَدل، وفي لحظة التحامهما ُتولد القصيدة.

الشِّْعُر هو ما َيْسِبٌق كتابَة الشِّعر، هو ذاك اإلنساُن المجروُح في معنى جاِرٍح، وما 
انتظار طويٍل  َجْنُي ثمار  بالضبط  للشِّعِر وتعديٌل، وهو  إنما هو تدويٌن  يأتي بعد ذلك 
وُمسنٍَّن، هو حقُل ذاك االلتحاِم واالحتفاُء به؛ يحتفي الشاعُر بجنيِ انتظاره بكّل ما فيه 
من طاقة على االحتفاء السعيد: بمعنى أن ُيفرغ نفَسه من نفِسه جميعها، ويمتلئ بفكرته، 

لُتشرَق فيه ِشْعراً.
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سيرة مدينة

 نداها
ُ
بعثر

ُ
و ت

ُّ
ديرك بزه

 بنا املكان -
ُ
- حني يعبث

ثّمة ندًى كثير في ديرك, هكذا كانت والدتي ُتبّشرني, وهذا الّندى يأتي ويتعلُق بكّل 
الّديركّية  العسكري »الذاكرة  البلُل في تفاصيلها, بحنان نبعها  تناثر  شيء فيها, رقيقاً 

مليئٌة بقصص الديركيات اللواتي كّن يجتمعن ويغسلن وُيحبن قربها«.
لم يعد هنالك نبٌع اآلن, بعد أن اغتالته بلدية ُمحدثة لم تفهم صلة الندى والنبع بأهلها, 
ديرك” جدولها  “جمُّ  ماء,  فيها  ما  كلُّ  ماء,  بشفتين من  يتحدثون  كان سكانها األصل 
الملتف حول خاصرتها, ينابيعها والتي خصصت لغسول الّسيدات أو الرجال وفق ما 

قيل, لم تعد الّشفاه ذاتها, الكثير من اليباس بدأ يحيط بالمكان.
ألنني بقيت ها هنا – ديركّياً - أهدتني شاعرةٌ مجموعتها األولى, شاعرةٌ حملت 
ندى المدينة واغتربت وهي من الدواوين الّشعرّية األولى -خالت أحمد- بقولها: وأنت 

هناك حيث تنمو القصائد كّل فجر”. في العام  5002 م.

حممود عبدو عبدو
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سيرة مدينة

و تُبعرثُ نداها ديرك بزهُّ

- حني يعبُث بنا املكان -

ثّمة ندًى كثير في ديرك، هكذا كانت والدتي ُتبّشرني، وهذا الّندى يأتي ويتعلُق بكّل 
الّديركّية  البلُل في تفاصيلها، بحنان نبعها العسكري »الذاكرة  تناثر  شيء فيها، رقيقاً 

مليئٌة بقصص الديركيات اللواتي كّن يجتمعن ويغسلن وُيحبن قربها«.
لم يعد هنالك نبٌع اآلن، بعد أن اغتالته بلدية ُمحدثة لم تفهم صلة الندى والنبع بأهلها، 
فيها ماء، “جمُّ ديرك” جدولها  ما  بشفتين من ماء، كلُّ  يتحدثون  كان سكانها األصل 
الملتف حول خاصرتها، ينابيعها والتي خصصت لغسول الّسيدات أو الرجال وفق ما 

قيل، لم تعد الّشفاه ذاتها، الكثير من اليباس بدأ يحيط بالمكان.
ألنني بقيت ها هنا – ديركّياً - أهدتني شاعرةٌ مجموعتها األولى، شاعرةٌ حملت 
ندى المدينة واغتربت وهي من الدواوين الّشعرّية األولى -خالت أحمد- بقولها: وأنت 

هناك حيث تنمو القصائد كّل فجر”. في العام  5002 م.

محمود عبدو عبدو
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 26 27العدد )1( شتاء 2018

سيرة مدينة

و تُبعرثُ نداها ديرك بزهُّ

- حني يعبُث بنا املكان -

ثّمة ندًى كثير في ديرك، هكذا كانت والدتي ُتبّشرني، وهذا الّندى يأتي ويتعلُق بكّل 
الّديركّية  البلُل في تفاصيلها، بحنان نبعها العسكري »الذاكرة  تناثر  شيء فيها، رقيقاً 

مليئٌة بقصص الديركيات اللواتي كّن يجتمعن ويغسلن وُيحبن قربها«.
لم يعد هنالك نبٌع اآلن، بعد أن اغتالته بلدية ُمحدثة لم تفهم صلة الندى والنبع بأهلها، 
فيها ماء، “جمُّ ديرك” جدولها  ما  بشفتين من ماء، كلُّ  يتحدثون  كان سكانها األصل 
الملتف حول خاصرتها، ينابيعها والتي خصصت لغسول الّسيدات أو الرجال وفق ما 

قيل، لم تعد الّشفاه ذاتها، الكثير من اليباس بدأ يحيط بالمكان.
ألنني بقيت ها هنا – ديركّياً - أهدتني شاعرةٌ مجموعتها األولى، شاعرةٌ حملت 
ندى المدينة واغتربت وهي من الدواوين الّشعرّية األولى -خالت أحمد- بقولها: وأنت 

هناك حيث تنمو القصائد كّل فجر”. في العام  5002 م.

محمود عبدو عبدو

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 27العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  27العدد )1( شتاء 2018

سيرة مدينة

و تُبعرثُ نداها ديرك بزهُّ

- حني يعبُث بنا املكان -

ثّمة ندًى كثير في ديرك، هكذا كانت والدتي ُتبّشرني، وهذا الّندى يأتي ويتعلُق بكّل 
الّديركّية  البلُل في تفاصيلها، بحنان نبعها العسكري »الذاكرة  تناثر  شيء فيها، رقيقاً 

مليئٌة بقصص الديركيات اللواتي كّن يجتمعن ويغسلن وُيحبن قربها«.
لم يعد هنالك نبٌع اآلن، بعد أن اغتالته بلدية ُمحدثة لم تفهم صلة الندى والنبع بأهلها، 
فيها ماء، “جمُّ ديرك” جدولها  ما  بشفتين من ماء، كلُّ  يتحدثون  كان سكانها األصل 
الملتف حول خاصرتها، ينابيعها والتي خصصت لغسول الّسيدات أو الرجال وفق ما 

قيل، لم تعد الّشفاه ذاتها، الكثير من اليباس بدأ يحيط بالمكان.
ألنني بقيت ها هنا – ديركّياً - أهدتني شاعرةٌ مجموعتها األولى، شاعرةٌ حملت 
ندى المدينة واغتربت وهي من الدواوين الّشعرّية األولى -خالت أحمد- بقولها: وأنت 

هناك حيث تنمو القصائد كّل فجر”. في العام  5002 م.

محمود عبدو عبدو

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أوقفتني العبارة ألداوم على الخروج باكرا في صباحات المدينة وأبحُث عن قصائد 
تنمو مع الفجر، نمت نصوص وقصائد، وكاتبات كثيرات، مقارنة بعدد كتابها، رّبما 
ُر الّديركّي وفي فِمِه أمنية ويرّدُد ال  الفجر يصاحب نصوص إناثها أكثر -ربما-« يتحدَّ

تنَس حكمَة نهر«.

بذاِت القدر من الحّب يتسلُق الّصغار كما الّندى جدران أقدَم كنيسٍة “كنيسُة الّسيدة 
العذراء” في وسٍط كرديٍّ ُمسلم يراقبون، بعضنا ُيلصق حجر أمنياته الكردّية على جدار 
الكنيسة، وكذا يفعل الّسرياني بحجره وأمنياته في زيارته “لقبة علي شير” قرب قرية 

“عين بازوق” بريف المدينة.

ما يميزها التعايش الواضح والتداخل المجتمعي الخالق بين كردها ومسيحييها على 
مختلف كنائسهم وجوامعهم.

لتتمدّد على شرفة أحالمها، حيث قيل  يمنحك الّسفر في تفاصيل االسم –ديرك- 
الكثير بعضه اجتهاد، وبعضه توقع،  وآخر منقول على لسانيات األجيال  في اسمها 
المتعاقبة، ولكّل مرافعته، وحّجتُه والمعنّي باالسم مدينتي الُحبلى بندًى كثير، القليل منه 

كتب في الورق والكثير بقي على فطرتُه ويفاعتُه ينتظْر.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أوقفتني العبارة ألداوم على الخروج باكرا في صباحات المدينة وأبحُث عن قصائد 
تنمو مع الفجر، نمت نصوص وقصائد، وكاتبات كثيرات، مقارنة بعدد كتابها، رّبما 
ُر الّديركّي وفي فِمِه أمنية ويرّدُد ال  الفجر يصاحب نصوص إناثها أكثر -ربما-« يتحدَّ

تنَس حكمَة نهر«.

بذاِت القدر من الحّب يتسلُق الّصغار كما الّندى جدران أقدَم كنيسٍة “كنيسُة الّسيدة 
العذراء” في وسٍط كرديٍّ ُمسلم يراقبون، بعضنا ُيلصق حجر أمنياته الكردّية على جدار 
الكنيسة، وكذا يفعل الّسرياني بحجره وأمنياته في زيارته “لقبة علي شير” قرب قرية 

“عين بازوق” بريف المدينة.

ما يميزها التعايش الواضح والتداخل المجتمعي الخالق بين كردها ومسيحييها على 
مختلف كنائسهم وجوامعهم.

لتتمدّد على شرفة أحالمها، حيث قيل  يمنحك الّسفر في تفاصيل االسم –ديرك- 
الكثير بعضه اجتهاد، وبعضه توقع،  وآخر منقول على لسانيات األجيال  في اسمها 
المتعاقبة، ولكّل مرافعته، وحّجتُه والمعنّي باالسم مدينتي الُحبلى بندًى كثير، القليل منه 

كتب في الورق والكثير بقي على فطرتُه ويفاعتُه ينتظْر.

مجلة فصلية ثقافية  29العدد )1( شتاء 2018

ربط البعض اسمها »ديرك« بالدير.. ويك أي الكنيسة الواحدة نسبة لكنيسة مريم 

العذراء كأول كنيسة ُشّيدت، ويحيل الّسريان االسم لـ “ديرونى” أي الدير الصغير، أو 

باعتبارها طريقان - دي ريك kếrid-kirếd، حيث من المعروف أنها توسطت 

أحد  ديرك  ولـ  المناطق،  وباقي  الفرنسي  المستشار  حيث  ديوار”  “عين  قرية  طريق 

ُحماتها وُصناع اسمها – حمكو- فديركا حمكو اسمها األشهر واألكثر تداوالً في تمييز 

عمن سواها من الديركات ديركا جياي  مازي أو ديركا برآفي و و و، لعلّني شابهته – 

أي حمكو- في مدى التصاقي باالسم والمكان حتى ناداني الكثير من األصدقاء بحمكو 

ديرك.

من ديرك إلى المالكية مشوار بدأ بصدور المرسوم رقم 643 تاريخ 7591/3/42م، 

محوالً ديرك للمالكية في شهر آذار حيث الكرد وقصصهم مع الشهر ال تنتهي، وألن 

القائمقامية سابقا كانت في »عين ديوار« حيث مقر المستشار الفرنسي ونذكر بأنه في 

العام 0691-1691 أصبحت  ديريك، وفي  باسم  مدينة  ديرك  العام 6391 أصبحت 

المالكية نسبة للضابط عدنان المالكي وصنع له تمثال وأخفي فيما بعد ألسباب مجهولة، 

والذي لم تربطه أيُّ صلة بالمكان وال بنداه.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 29العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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أوقفتني العبارة ألداوم على الخروج باكرا في صباحات المدينة وأبحُث عن قصائد 
تنمو مع الفجر، نمت نصوص وقصائد، وكاتبات كثيرات، مقارنة بعدد كتابها، رّبما 
ُر الّديركّي وفي فِمِه أمنية ويرّدُد ال  الفجر يصاحب نصوص إناثها أكثر -ربما-« يتحدَّ

تنَس حكمَة نهر«.

بذاِت القدر من الحّب يتسلُق الّصغار كما الّندى جدران أقدَم كنيسٍة “كنيسُة الّسيدة 
العذراء” في وسٍط كرديٍّ ُمسلم يراقبون، بعضنا ُيلصق حجر أمنياته الكردّية على جدار 
الكنيسة، وكذا يفعل الّسرياني بحجره وأمنياته في زيارته “لقبة علي شير” قرب قرية 

“عين بازوق” بريف المدينة.

ما يميزها التعايش الواضح والتداخل المجتمعي الخالق بين كردها ومسيحييها على 
مختلف كنائسهم وجوامعهم.

لتتمدّد على شرفة أحالمها، حيث قيل  يمنحك الّسفر في تفاصيل االسم –ديرك- 
الكثير بعضه اجتهاد، وبعضه توقع،  وآخر منقول على لسانيات األجيال  في اسمها 
المتعاقبة، ولكّل مرافعته، وحّجتُه والمعنّي باالسم مدينتي الُحبلى بندًى كثير، القليل منه 

كتب في الورق والكثير بقي على فطرتُه ويفاعتُه ينتظْر.

مجلة فصلية ثقافية  29العدد )1( شتاء 2018

ربط البعض اسمها »ديرك« بالدير.. ويك أي الكنيسة الواحدة نسبة لكنيسة مريم 

العذراء كأول كنيسة ُشّيدت، ويحيل الّسريان االسم لـ “ديرونى” أي الدير الصغير، أو 

باعتبارها طريقان - دي ريك kếrid-kirếd، حيث من المعروف أنها توسطت 

أحد  ديرك  ولـ  المناطق،  وباقي  الفرنسي  المستشار  حيث  ديوار”  “عين  قرية  طريق 

ُحماتها وُصناع اسمها – حمكو- فديركا حمكو اسمها األشهر واألكثر تداوالً في تمييز 

عمن سواها من الديركات ديركا جياي  مازي أو ديركا برآفي و و و، لعلّني شابهته – 

أي حمكو- في مدى التصاقي باالسم والمكان حتى ناداني الكثير من األصدقاء بحمكو 

ديرك.

من ديرك إلى المالكية مشوار بدأ بصدور المرسوم رقم 643 تاريخ 7591/3/42م، 

محوالً ديرك للمالكية في شهر آذار حيث الكرد وقصصهم مع الشهر ال تنتهي، وألن 

القائمقامية سابقا كانت في »عين ديوار« حيث مقر المستشار الفرنسي ونذكر بأنه في 

العام 0691-1691 أصبحت  ديريك، وفي  باسم  مدينة  ديرك  العام 6391 أصبحت 

المالكية نسبة للضابط عدنان المالكي وصنع له تمثال وأخفي فيما بعد ألسباب مجهولة، 

والذي لم تربطه أيُّ صلة بالمكان وال بنداه.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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معامل تبحُث عمن ميدُّ لها يد الحب!!

قچال - الثكنة العسكرية - مرصد الحامية الفرنسي القديم يطلُّ على المدينة بما 
تبقى منه على جهاتها األربع، ال زال قائما، شامخاً رغم اإلهمال، ينتظر اهتماما جدّياً 
ال كاميرات – الّسيلفي ترن على حوافها قرًى أربع “كرزرك، كاني نعم، كاني كرك، 
الملتفة حولها  قزرجب” تقرع خلف مايستروها ديرك يقظة الجهات األربع ، الجبال 
كحلقة نارية جبل RếXếB العراقي، للجودي التركي وطوروس، وقره جوخ السوري 

لتكون “دشتا هسنا”.

ديرك جوهرة الجزيرة الّسورية 

»الجزيرة السورية هذه األرض الطيبة، الرقيقة، المضيافة، آوت اإلنسان األول 
في  الصحراوي  المناخ  صرامة  ومن  الشمال،  في  الجبلي  االقليم  قسوة  من  وحمته 
الجنوب، فانطلقت فيها روحه، وتفّتحت مواهبه، فقام يعمل وبجّد، وراح ينشئ ويبني، 
بنتاجها، وشهدته  ليقتات  يستنبتها  بذوراً  فيها  ترابها بعصاه، ويدّس  أوال يخدش  رأته 
يسوق أمامه حيواناً شّدت إليه قطعة من خشب أو من حديد تشّقها في عرض عشرة 
سنتيمترات، ثم جاءها جالساً فوق التراكتور يقطر وراءه أقراصا تحرثها في عرض 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية 30 30

معامل تبحُث عمن ميدُّ لها يد الحب!!

قچال - الثكنة العسكرية - مرصد الحامية الفرنسي القديم يطلُّ على المدينة بما 
تبقى منه على جهاتها األربع، ال زال قائما، شامخاً رغم اإلهمال، ينتظر اهتماما جدّياً 
ال كاميرات – الّسيلفي ترن على حوافها قرًى أربع “كرزرك، كاني نعم، كاني كرك، 
الملتفة حولها  قزرجب” تقرع خلف مايستروها ديرك يقظة الجهات األربع ، الجبال 
كحلقة نارية جبل RếXếB العراقي، للجودي التركي وطوروس، وقره جوخ السوري 

لتكون “دشتا هسنا”.

ديرك جوهرة الجزيرة الّسورية 

»الجزيرة السورية هذه األرض الطيبة، الرقيقة، المضيافة، آوت اإلنسان األول 
في  الصحراوي  المناخ  صرامة  ومن  الشمال،  في  الجبلي  االقليم  قسوة  من  وحمته 
الجنوب، فانطلقت فيها روحه، وتفّتحت مواهبه، فقام يعمل وبجّد، وراح ينشئ ويبني، 
بنتاجها، وشهدته  ليقتات  يستنبتها  بذوراً  فيها  ترابها بعصاه، ويدّس  أوال يخدش  رأته 
يسوق أمامه حيواناً شّدت إليه قطعة من خشب أو من حديد تشّقها في عرض عشرة 
سنتيمترات، ثم جاءها جالساً فوق التراكتور يقطر وراءه أقراصا تحرثها في عرض 
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عشرة أمتار، رعْته وحدبْت عليه الجئا الى كهف من كهوفها، وبانيا كوخه من أغصان 
أشجارها، ثم مشيدا مسكنه من حجارتها وترابها” بهذه الكلمات يسوق المؤرخ “اسنكدر 
إصدار  من  في  والحاضر  الماضي  بين  السورية  الجزيرة  كتابه  عن  مقدمته  داوود” 

مطبعة الترقي بدمشق في العام 9591م. 

عليها هي  تعاقبت  زاهرة  مدنيات  وموطن  اإلنسانية  الثقافة  مهد  النهرين  بين  ما 

ميزوبوتاميا.

 ديرك ودجلة واملياه الكربى

نهر دجلة واسمه القديم TALGIDI / ايديجالت يخرج من أرمينيا غزيراً ويسيل 
عنيفاّ، يفيض خالل شهر آذار ويستمر في االرتفاع حتى أواخر أيار ويأخذ باالنخفاض 
في حزيران حتى أيلول والذي يسميه أهل العراق بالنهر “المجنون”، عالقة أهل ديرك 
بالنهر عالقة أصيلة فهو مصيفها األول ومهربها األول ومنقذها األول في هجرة وسفر 

ذويها، ومؤخرا سّرة وطوق نجاتها- معبر سيمالكا- مع اإلقليم الكردستاني.

قديماّ كثيرون مدحوا في جّوها ومناخها – في إشارة للجزيرة - فمن ياقوت الحموي 
والتي أسماها جزيرة آقور بالقاف إلى األصطخري فالمسعودي والذي تفنن في وصف 
مزايا إقليم الجزيرة الصحّية بقوله: »وأما أرض الجزيرة فتناسب البر والهواء اللطيف، 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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معامل تبحُث عمن ميدُّ لها يد الحب!!

قچال - الثكنة العسكرية - مرصد الحامية الفرنسي القديم يطلُّ على المدينة بما 
تبقى منه على جهاتها األربع، ال زال قائما، شامخاً رغم اإلهمال، ينتظر اهتماما جدّياً 
ال كاميرات – الّسيلفي ترن على حوافها قرًى أربع “كرزرك، كاني نعم، كاني كرك، 
الملتفة حولها  قزرجب” تقرع خلف مايستروها ديرك يقظة الجهات األربع ، الجبال 
كحلقة نارية جبل RếXếB العراقي، للجودي التركي وطوروس، وقره جوخ السوري 

لتكون “دشتا هسنا”.

ديرك جوهرة الجزيرة الّسورية 

»الجزيرة السورية هذه األرض الطيبة، الرقيقة، المضيافة، آوت اإلنسان األول 
في  الصحراوي  المناخ  صرامة  ومن  الشمال،  في  الجبلي  االقليم  قسوة  من  وحمته 
الجنوب، فانطلقت فيها روحه، وتفّتحت مواهبه، فقام يعمل وبجّد، وراح ينشئ ويبني، 
بنتاجها، وشهدته  ليقتات  يستنبتها  بذوراً  فيها  ترابها بعصاه، ويدّس  أوال يخدش  رأته 
يسوق أمامه حيواناً شّدت إليه قطعة من خشب أو من حديد تشّقها في عرض عشرة 
سنتيمترات، ثم جاءها جالساً فوق التراكتور يقطر وراءه أقراصا تحرثها في عرض 
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عشرة أمتار، رعْته وحدبْت عليه الجئا الى كهف من كهوفها، وبانيا كوخه من أغصان 
أشجارها، ثم مشيدا مسكنه من حجارتها وترابها” بهذه الكلمات يسوق المؤرخ “اسنكدر 
إصدار  من  في  والحاضر  الماضي  بين  السورية  الجزيرة  كتابه  عن  مقدمته  داوود” 

مطبعة الترقي بدمشق في العام 9591م. 

عليها هي  تعاقبت  زاهرة  مدنيات  وموطن  اإلنسانية  الثقافة  مهد  النهرين  بين  ما 

ميزوبوتاميا.

 ديرك ودجلة واملياه الكربى

نهر دجلة واسمه القديم TALGIDI / ايديجالت يخرج من أرمينيا غزيراً ويسيل 
عنيفاّ، يفيض خالل شهر آذار ويستمر في االرتفاع حتى أواخر أيار ويأخذ باالنخفاض 
في حزيران حتى أيلول والذي يسميه أهل العراق بالنهر “المجنون”، عالقة أهل ديرك 
بالنهر عالقة أصيلة فهو مصيفها األول ومهربها األول ومنقذها األول في هجرة وسفر 

ذويها، ومؤخرا سّرة وطوق نجاتها- معبر سيمالكا- مع اإلقليم الكردستاني.

قديماّ كثيرون مدحوا في جّوها ومناخها – في إشارة للجزيرة - فمن ياقوت الحموي 
والتي أسماها جزيرة آقور بالقاف إلى األصطخري فالمسعودي والذي تفنن في وصف 
مزايا إقليم الجزيرة الصحّية بقوله: »وأما أرض الجزيرة فتناسب البر والهواء اللطيف، 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 31العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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وفيها خصٌب وسرح، وفي أهلها همم، ولهم بأس ومراس.... وسماحة الهواء، وتهذيب 
الماء، وصحة الُمنتسم، وارتفاع األكدار، وذهاب اإلضرار« مروج الذهب 921/3.

أجواء ديرك منظومة متكاملة لخلق األجواء التي من شأنها إخراج البلسم من كل 
بمصيف،  أو  بصورة  أو  بتذكار  زائريها  تحاسب  والتي  الجمال  روزنامة  تفاصيلها، 
فال عين ديوار وال سويديك وال جم شرف وال حياكه وال ينابيعها المتناوبة على رّش 

أرضها بماء الجنة تتلو للعابرين حكمة الُنزهة وقصة غواية الندى المحلي.

المرافئ تبقى دون سفن الخيال في حضرتها، الّشهود يمضون ألصوات نواقيسها 
العديدة كنائس الّسريان األرثوذكس مارت شموني وماردودو ومار يعقوب والعذراء 
وكنيسة األرمن األرثوذكس والكلدان والبروتستانت واألخوة ومآذنها الخمس “حاجي 

جاسم وشيخ نواف والسوق ومال سمو وسيد عبد هللا وشيخ معصوم«.

برمودا الكُرد

المشدودة  أمنيتها  نقاء  ولديرك  الالمنتهية،  نزوتها  مدينة  ولكّل  فلسفته  مكان  لكّل 
بحبال األمل، تحمل على كاهلها انتظارات العابرين في مشوار الحدود الثالث، المدن 

الثالث »زاخو وجزيرة بوطان وديرك« برمودا الُكرد.

مجلة فصلية ثقافية  33العدد )1( شتاء 2018

خفقان التضاريس الّصاعقة بإرث قديم، حيث صباحات ديرك المؤطرة برؤية ثلج 
الجودي واختالط حدودها بالنهر حيث النهر سياج دولة، فدجلة “mizem ava” هو 
بحر ساكنيها أسموها - المياه الكبرى / mizem ava - في ترجمٍة لشوقهم لبحٍر ما، 

لذاكرة نائمة على ابتسامات مرتعشة.

 نرجسها البري ينمو كطفل في حضن أمه “باجريق” - تلة احتفاالت عيد النوروز 
سابقا وهو مخيم الالجئين حالياً- والنوروزيون اتخذوها صهوة أللوان ربيعهم واعتدال 
الغياب بإحساس فني كما في  الديركيون في باجريق خطوات  أمزجتهم وقتها، يرسم 
51 أيار حيث مسيحيو ديرك يحتفلون بعيد نمو السنابل بالبربيطة والتي تتوسط تلتي 

باجريق وعين ديوار.

حني تصبح مدينٌة ما فنا؟!

هل يمكن اعتبار ديرك فناً وفقا لمعجم “أكسفورد” في مقاربته للفنان والفن بقوله: 
إنه ذلك الشخص الذي يمارس عمال ال غاية له سوى إثارة اللذة أو انتزاع اإلعجاب، أو 
ذلك الرجل الذي يمارس أحد الفنون الجميلة”. وهنا ديرك تثير لذة قاطنيها وزائريها في 
آن وتنتزع بحب من شفاهم اإلعجاب، بدءاً في لحظة اجتيازهم لطلعة “وانيك” ورؤيتهم 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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خفقان التضاريس الّصاعقة بإرث قديم، حيث صباحات ديرك المؤطرة برؤية ثلج 
الجودي واختالط حدودها بالنهر حيث النهر سياج دولة، فدجلة “mizem ava” هو 
بحر ساكنيها أسموها - المياه الكبرى / mizem ava - في ترجمٍة لشوقهم لبحٍر ما، 

لذاكرة نائمة على ابتسامات مرتعشة.

 نرجسها البري ينمو كطفل في حضن أمه “باجريق” - تلة احتفاالت عيد النوروز 
سابقا وهو مخيم الالجئين حالياً- والنوروزيون اتخذوها صهوة أللوان ربيعهم واعتدال 
الغياب بإحساس فني كما في  الديركيون في باجريق خطوات  أمزجتهم وقتها، يرسم 
51 أيار حيث مسيحيو ديرك يحتفلون بعيد نمو السنابل بالبربيطة والتي تتوسط تلتي 

باجريق وعين ديوار.

حني تصبح مدينٌة ما فنا؟!

هل يمكن اعتبار ديرك فناً وفقا لمعجم “أكسفورد” في مقاربته للفنان والفن بقوله: 
إنه ذلك الشخص الذي يمارس عمال ال غاية له سوى إثارة اللذة أو انتزاع اإلعجاب، أو 
ذلك الرجل الذي يمارس أحد الفنون الجميلة”. وهنا ديرك تثير لذة قاطنيها وزائريها في 
آن وتنتزع بحب من شفاهم اإلعجاب، بدءاً في لحظة اجتيازهم لطلعة “وانيك” ورؤيتهم 

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الغياب بإحساس فني كما في  الديركيون في باجريق خطوات  أمزجتهم وقتها، يرسم 
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الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 
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قراءات نقدّية

صرخة عدمية في رواية )فعاًل(

كه يالن مُحَمَد

احتماالت  أنَّ  كما  اإلنسانية،  التجارب  ُمختلف  الروائي  السرد  مساحة  تستوعُب 
الحياة غير ُمتناهية، كذلك فإنَّ تياَر الروايِة يمتُد بموازاِة َتصاعِد التحديات الُمتنوعة كما 
يعبُر الَتمثيل السردي عن خصوصية وهموم الفرِد وطبيعة الكيانات االجتماعية في آن 

واحٍد.

أكثر من ذلك فإنَّ ما تضمُه علبة الروايِة من الحيل التعبيرية والثيمات الُمخاتلة 
إلى  الهامش  الذات وتحوالت  التباس مفهوم  الرزاق مصباحي- في  التي يحدُدها عبد 
المركز- توفر فرصاً لمراوغة على المواضعات االجتماعية والسياسية واإليكليروسية، 
كما إن هذا الفَن قد يكوُن وسيطاً حامالً للتعددية الثقافية والفكرية على حّد قول الكاتبة 
والروائية العراقية لطيفة الدليمي؛ فالبتالي َتَتجاوُز أداة السرِد حدوَد التمايزات الفئوية 
والنخبوية بما تتناولُه من شتى الموضوعات المرتبطة بواقع اإلنسان وأسئلته المصيرية 
وهواجسه بشأِن المعطيات الوجودية ورّدات فعله تجاه الُمحددات الُمؤثرة في خياراته، 
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لقوس نصرها – مدخلها - بقوسيها في مماثلة لجسر بافت في عين ديوار وليس انتهاء 
في االستماع ألصوات موسيقييها القدماء والجدد، المدينة والّدة لغناء المميز، مدينٌة حبا 

هللا أهلها أصواتا بوطانية وجبلية آثرة. 

أسواقها وتجارتها 

للسوق  لكن  الحرفي،  بالمعنى  كبيرة  أسواقاً  اعتبارها  يمكن  ال  صغيرة  أسواق 
الديركي لّمته الخاصة وشهرته حيث المكان الوحيد لتجمع الناس وتبادل أخبارهم ، كما 
يذكر ساكنيها أقدم دار للسينما تم فيها عرض أمهات أفالم األكشن والكارتيه “بروسلي”، 

ولم تزل لكن ال األبطال هم هم، وال أحد يزيل الغبار عن كراسي االنتظار.

عزتهم  ديرك  أهل  عن  ُعرف  والتي  الرجل،  مثل  بذاتها  تهتم  الديركية  والمرأة 
بأنفسهم وحتى البعض وصفها بعزة نفس زائدة أو حتى تكبر،.. لكنه تكبر يليق بهن 
ُخ لها – ما أمكن - وفق مقامات عامالت جني القطن في مشوار »معالنهم«  وبهم،  تؤرِّ

حيث يمضغون بأسنانهم حكايات نهر دجلة وقاطنيها.

الناظر في وجوه وسمات أهلها ُيدرُك بسهولة مالمح الريف الكردي، في تناغٍم 
وتداخٍل بين البشرات الثالث فاألشقر جليٌّ وخاصة بين الكوجر وكذا األسمر وحتى 

األبيض، رغم أن الغالبية بشرتهم سمراء.

المدينة لم تبخل علّي في منحي مولدي فيها بل وربتني على قيم ديركية سمحاء، 
حتى مهربو ديرك مختلفون، حتى بائعو دخانها مختلفون، حتى تجار أغنامها  مختلفون، 

أو هكذا ُيخّيل إلي.

تتجّدد معي في كّل نص، وكّل عمل ونشاط، نساير  فيها ولم أزل، وهي  عشت 

روحها، تسايرنا كثيرا، تساير شغبنا.. تكتبنا كما عرفناها بالندى الكثير.

ديرك 2018/11/17 م

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 
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الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 34 35العدد )1( شتاء 2018

قراءات نقدّية

صرخة عدمية في رواية )فعاًل(

كه يالن مُحَمَد

احتماالت  أنَّ  كما  اإلنسانية،  التجارب  ُمختلف  الروائي  السرد  مساحة  تستوعُب 
الحياة غير ُمتناهية، كذلك فإنَّ تياَر الروايِة يمتُد بموازاِة َتصاعِد التحديات الُمتنوعة كما 
يعبُر الَتمثيل السردي عن خصوصية وهموم الفرِد وطبيعة الكيانات االجتماعية في آن 

واحٍد.

أكثر من ذلك فإنَّ ما تضمُه علبة الروايِة من الحيل التعبيرية والثيمات الُمخاتلة 
إلى  الهامش  الذات وتحوالت  التباس مفهوم  الرزاق مصباحي- في  التي يحدُدها عبد 
المركز- توفر فرصاً لمراوغة على المواضعات االجتماعية والسياسية واإليكليروسية، 
كما إن هذا الفَن قد يكوُن وسيطاً حامالً للتعددية الثقافية والفكرية على حّد قول الكاتبة 
والروائية العراقية لطيفة الدليمي؛ فالبتالي َتَتجاوُز أداة السرِد حدوَد التمايزات الفئوية 
والنخبوية بما تتناولُه من شتى الموضوعات المرتبطة بواقع اإلنسان وأسئلته المصيرية 
وهواجسه بشأِن المعطيات الوجودية ورّدات فعله تجاه الُمحددات الُمؤثرة في خياراته، 

35 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  34

لقوس نصرها – مدخلها - بقوسيها في مماثلة لجسر بافت في عين ديوار وليس انتهاء 
في االستماع ألصوات موسيقييها القدماء والجدد، المدينة والّدة لغناء المميز، مدينٌة حبا 

هللا أهلها أصواتا بوطانية وجبلية آثرة. 

أسواقها وتجارتها 

للسوق  لكن  الحرفي،  بالمعنى  كبيرة  أسواقاً  اعتبارها  يمكن  ال  صغيرة  أسواق 
الديركي لّمته الخاصة وشهرته حيث المكان الوحيد لتجمع الناس وتبادل أخبارهم ، كما 
يذكر ساكنيها أقدم دار للسينما تم فيها عرض أمهات أفالم األكشن والكارتيه “بروسلي”، 

ولم تزل لكن ال األبطال هم هم، وال أحد يزيل الغبار عن كراسي االنتظار.

عزتهم  ديرك  أهل  عن  ُعرف  والتي  الرجل،  مثل  بذاتها  تهتم  الديركية  والمرأة 
بأنفسهم وحتى البعض وصفها بعزة نفس زائدة أو حتى تكبر،.. لكنه تكبر يليق بهن 
ُخ لها – ما أمكن - وفق مقامات عامالت جني القطن في مشوار »معالنهم«  وبهم،  تؤرِّ

حيث يمضغون بأسنانهم حكايات نهر دجلة وقاطنيها.

الناظر في وجوه وسمات أهلها ُيدرُك بسهولة مالمح الريف الكردي، في تناغٍم 
وتداخٍل بين البشرات الثالث فاألشقر جليٌّ وخاصة بين الكوجر وكذا األسمر وحتى 

األبيض، رغم أن الغالبية بشرتهم سمراء.

المدينة لم تبخل علّي في منحي مولدي فيها بل وربتني على قيم ديركية سمحاء، 
حتى مهربو ديرك مختلفون، حتى بائعو دخانها مختلفون، حتى تجار أغنامها  مختلفون، 

أو هكذا ُيخّيل إلي.

تتجّدد معي في كّل نص، وكّل عمل ونشاط، نساير  فيها ولم أزل، وهي  عشت 

روحها، تسايرنا كثيرا، تساير شغبنا.. تكتبنا كما عرفناها بالندى الكثير.

ديرك 2018/11/17 م

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 35العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  35العدد )1( شتاء 2018

قراءات نقدّية

صرخة عدمية في رواية )فعاًل(

كه يالن مُحَمَد

احتماالت  أنَّ  كما  اإلنسانية،  التجارب  ُمختلف  الروائي  السرد  مساحة  تستوعُب 
الحياة غير ُمتناهية، كذلك فإنَّ تياَر الروايِة يمتُد بموازاِة َتصاعِد التحديات الُمتنوعة كما 
يعبُر الَتمثيل السردي عن خصوصية وهموم الفرِد وطبيعة الكيانات االجتماعية في آن 

واحٍد.

أكثر من ذلك فإنَّ ما تضمُه علبة الروايِة من الحيل التعبيرية والثيمات الُمخاتلة 
إلى  الهامش  الذات وتحوالت  التباس مفهوم  الرزاق مصباحي- في  التي يحدُدها عبد 
المركز- توفر فرصاً لمراوغة على المواضعات االجتماعية والسياسية واإليكليروسية، 
كما إن هذا الفَن قد يكوُن وسيطاً حامالً للتعددية الثقافية والفكرية على حّد قول الكاتبة 
والروائية العراقية لطيفة الدليمي؛ فالبتالي َتَتجاوُز أداة السرِد حدوَد التمايزات الفئوية 
والنخبوية بما تتناولُه من شتى الموضوعات المرتبطة بواقع اإلنسان وأسئلته المصيرية 
وهواجسه بشأِن المعطيات الوجودية ورّدات فعله تجاه الُمحددات الُمؤثرة في خياراته، 

35 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  34

لقوس نصرها – مدخلها - بقوسيها في مماثلة لجسر بافت في عين ديوار وليس انتهاء 
في االستماع ألصوات موسيقييها القدماء والجدد، المدينة والّدة لغناء المميز، مدينٌة حبا 

هللا أهلها أصواتا بوطانية وجبلية آثرة. 

أسواقها وتجارتها 

للسوق  لكن  الحرفي،  بالمعنى  كبيرة  أسواقاً  اعتبارها  يمكن  ال  صغيرة  أسواق 
الديركي لّمته الخاصة وشهرته حيث المكان الوحيد لتجمع الناس وتبادل أخبارهم ، كما 
يذكر ساكنيها أقدم دار للسينما تم فيها عرض أمهات أفالم األكشن والكارتيه “بروسلي”، 

ولم تزل لكن ال األبطال هم هم، وال أحد يزيل الغبار عن كراسي االنتظار.

عزتهم  ديرك  أهل  عن  ُعرف  والتي  الرجل،  مثل  بذاتها  تهتم  الديركية  والمرأة 
بأنفسهم وحتى البعض وصفها بعزة نفس زائدة أو حتى تكبر،.. لكنه تكبر يليق بهن 
ُخ لها – ما أمكن - وفق مقامات عامالت جني القطن في مشوار »معالنهم«  وبهم،  تؤرِّ

حيث يمضغون بأسنانهم حكايات نهر دجلة وقاطنيها.

الناظر في وجوه وسمات أهلها ُيدرُك بسهولة مالمح الريف الكردي، في تناغٍم 
وتداخٍل بين البشرات الثالث فاألشقر جليٌّ وخاصة بين الكوجر وكذا األسمر وحتى 

األبيض، رغم أن الغالبية بشرتهم سمراء.

المدينة لم تبخل علّي في منحي مولدي فيها بل وربتني على قيم ديركية سمحاء، 
حتى مهربو ديرك مختلفون، حتى بائعو دخانها مختلفون، حتى تجار أغنامها  مختلفون، 

أو هكذا ُيخّيل إلي.

تتجّدد معي في كّل نص، وكّل عمل ونشاط، نساير  فيها ولم أزل، وهي  عشت 

روحها، تسايرنا كثيرا، تساير شغبنا.. تكتبنا كما عرفناها بالندى الكثير.

ديرك 2018/11/17 م
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كل ذلك يتحوُل إلى ثيماٍت جوهرية في األعمال الروائية، ومن جانبها فضلت الروائية 
السعودية أمل الحربي مقاربة موضوع يكون نواًة لمناقشة قضايا شائكة وحساسة في 

روايتها الموسومة بـ )فعال( الصادرة مؤخرا عن دار )مسكيلياني. تونس(.

وإْن كانت الكاتبة تتفادي اإلسهاَب في الحديث عن بعض الظواهر المثيرة، وتختار 
ال  ذلك  لكن  الوضوح،  يتطلُب  ما  على  وااللتفاف  الُمباشر،  أسلوب  من  بدالً  التلميَح 
يمنُع المتلقي من فهِم رسائل النص المحمل ببذور السخط على كل األنساق واألنظمة 
والكليشيهات المتداولة في أطر العالقات االجتماعية إلى حّد تظهر الشخصية األساسية 
منيرة بصورة ُمغايرة؛ إذ تنزُع منها المؤلفُة المواصفات التي تتميُز بها الشخصيات 

النسائية في الروايات األخرى.

ضد البطولة

الشخصية األساسية  إلى  السرد  الرواية وُتسَنُد مهمة  في  ذاتياً  السرُد منحى  يأخُذ 
)منيرة( التي تروي بلغٍة موحية برغبة االنفصال عن واقعها االجتماعي تجربة إدمانها 
على الُمخدرات، كما ُتعبُر عن سأمها الشديد من األجواء المشبعة بالوعظ واإلرشاد، 
كون  بالوضوح،  الرافض  موقفها  ُتعلن  أن  دوَن  فيها  المشاركة  على  مرغمة  وهي 
الشخصية من النمط الذي ال تهمُه الظروف الخارجية، وال تداعبه أحالم الثورة ضد 

اإلكراهات.

وترى البطلة الضد غارقة في عالمها ُتحاوُل أن تتغيَب أكثر عن الزمن بقتل أيامها 
متوقعة بأن القتل سيكون مشروعا لذا تريد كتابة الئحة بأسماء من تقتلُهم.

تنزوي منيرة في غرفتها التي يجثُم عليها شبح االكتئاب والسوريالية، وهي ترقُص 
وتصلي في الوقت نفسه، وُتتمِتُم باألدعية، وتعاني حالة االنشطار، وينتهى بها األمُر إلى 
رغبة التقويض لمكونات غرفتها، وإتالف الكتب، ومن ُثمَّ تقُف أمام المرآة الُمتشظية، 
وبعدما يمضي وقت على غيبوبتها المؤقتة وتستعيد الوعي تبدأُ بلملمة األغراض، لكْن 

رغبة النزول إلى العتمة تحدو بها إلى قطع وريدها.
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وبهذا تنتقُل حياةُ منيرة إلى مرحلة جديدة؛ فمحاولة انتحارها الفاشلة تكشُف عما 
كان مستوراً، ويصطدُم األهُل بواقع منيرة وتهاويها في مستقنع اإلدمان الذي يجلُب لهم 
العاَر؛ فهؤالء لم يعترفوا بوجود خلل في دماغ االبنة، تجاهلهم لهذه الحقيقة وضعهم 

العقلية التي ال  أبانَّ عن مشكلة متجذرة في المنظومة  أمام واقع أكثر مرارًة. موقف 

أطوارها  في  ومعالجتها  مناسبة  حلول  بإيجاد  وتداعياتها  األزمة  تفاقم  مرحلة  تسبُق 

البدائية.

ثقافة التجاهل

 وما يؤكُد وجود ثقافة التجاهل هو عدم توفير المصحات والمستوصفات الخاصة 

بالمدمنين، ما يحتُم انتقال المصابة إلى القاهرة؛ إذ تتراوُح صحة منيرة بين التحسن 

واالنتكاسة هناك، كما تحلق شعرها، فذلك يعني أقرُب إلى الجنون، غير أنَّها في مصر 

تتعرُف إلى شخصيات أخرى منها مضاوي ابنة بلدها ونور وعبير وياسمين التي تنتحُر 

كما تستمُر لقاءاته بالدكتور حمدي.

تنقُل الراوية مناَخ المصحة، وتصُف تركيبة الشخصيات خصوصاً على المستوى 

الخارجي ُمستعيدًة في سياق سردها مراحل المعالجة وبرامج الُمكاشفة لبدايات اإلدمان، 

وما مكنَّ المدمن من اإلقالع عنه.

شعورها  َتفقُد  إذ  النوبات،  معاودة  عقب  إليه  تصُل  عما  تفصُح  ذلك  إلى  إضافة 

وإدراكها بجسدها، وتصبُح مغتربة بكينونتها. ُتفارق منيرة البيئة التي تآنست بها عقب 

قيام الثورة المصرية، وانطالق الُمظاهرات، فتعوُد إلى بلدها السعودية، غير أنَّ إقامتها 

هناك ال تطوُل نتيجة تردى حالتها، وُتسافر إلى أمريكا، حيُث تتلقى المعالجة في مصحة 

ونشستر، وتدرك خصوصية الثقافة األمريكية، كما يتضُح لها مستوى فهم األمريكيين 

النظرة  بوجود  يشي  ما  المصحة  في  المقيمين  أحد  تسمُع من  إذ  العربية،  للمجتمعات 

النمطية عن حياة النساء في البيئات الخليجية.
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وبهذا تنتقُل حياةُ منيرة إلى مرحلة جديدة؛ فمحاولة انتحارها الفاشلة تكشُف عما 
كان مستوراً، ويصطدُم األهُل بواقع منيرة وتهاويها في مستقنع اإلدمان الذي يجلُب لهم 
العاَر؛ فهؤالء لم يعترفوا بوجود خلل في دماغ االبنة، تجاهلهم لهذه الحقيقة وضعهم 

العقلية التي ال  أبانَّ عن مشكلة متجذرة في المنظومة  أمام واقع أكثر مرارًة. موقف 

أطوارها  في  ومعالجتها  مناسبة  حلول  بإيجاد  وتداعياتها  األزمة  تفاقم  مرحلة  تسبُق 

البدائية.

ثقافة التجاهل

 وما يؤكُد وجود ثقافة التجاهل هو عدم توفير المصحات والمستوصفات الخاصة 

بالمدمنين، ما يحتُم انتقال المصابة إلى القاهرة؛ إذ تتراوُح صحة منيرة بين التحسن 

واالنتكاسة هناك، كما تحلق شعرها، فذلك يعني أقرُب إلى الجنون، غير أنَّها في مصر 

تتعرُف إلى شخصيات أخرى منها مضاوي ابنة بلدها ونور وعبير وياسمين التي تنتحُر 

كما تستمُر لقاءاته بالدكتور حمدي.

تنقُل الراوية مناَخ المصحة، وتصُف تركيبة الشخصيات خصوصاً على المستوى 

الخارجي ُمستعيدًة في سياق سردها مراحل المعالجة وبرامج الُمكاشفة لبدايات اإلدمان، 

وما مكنَّ المدمن من اإلقالع عنه.

شعورها  َتفقُد  إذ  النوبات،  معاودة  عقب  إليه  تصُل  عما  تفصُح  ذلك  إلى  إضافة 

وإدراكها بجسدها، وتصبُح مغتربة بكينونتها. ُتفارق منيرة البيئة التي تآنست بها عقب 

قيام الثورة المصرية، وانطالق الُمظاهرات، فتعوُد إلى بلدها السعودية، غير أنَّ إقامتها 

هناك ال تطوُل نتيجة تردى حالتها، وُتسافر إلى أمريكا، حيُث تتلقى المعالجة في مصحة 

ونشستر، وتدرك خصوصية الثقافة األمريكية، كما يتضُح لها مستوى فهم األمريكيين 

النظرة  بوجود  يشي  ما  المصحة  في  المقيمين  أحد  تسمُع من  إذ  العربية،  للمجتمعات 

النمطية عن حياة النساء في البيئات الخليجية.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وبهذا تنتقُل حياةُ منيرة إلى مرحلة جديدة؛ فمحاولة انتحارها الفاشلة تكشُف عما 
كان مستوراً، ويصطدُم األهُل بواقع منيرة وتهاويها في مستقنع اإلدمان الذي يجلُب لهم 
العاَر؛ فهؤالء لم يعترفوا بوجود خلل في دماغ االبنة، تجاهلهم لهذه الحقيقة وضعهم 

العقلية التي ال  أبانَّ عن مشكلة متجذرة في المنظومة  أمام واقع أكثر مرارًة. موقف 

أطوارها  في  ومعالجتها  مناسبة  حلول  بإيجاد  وتداعياتها  األزمة  تفاقم  مرحلة  تسبُق 

البدائية.

ثقافة التجاهل

 وما يؤكُد وجود ثقافة التجاهل هو عدم توفير المصحات والمستوصفات الخاصة 

بالمدمنين، ما يحتُم انتقال المصابة إلى القاهرة؛ إذ تتراوُح صحة منيرة بين التحسن 

واالنتكاسة هناك، كما تحلق شعرها، فذلك يعني أقرُب إلى الجنون، غير أنَّها في مصر 

تتعرُف إلى شخصيات أخرى منها مضاوي ابنة بلدها ونور وعبير وياسمين التي تنتحُر 

كما تستمُر لقاءاته بالدكتور حمدي.

تنقُل الراوية مناَخ المصحة، وتصُف تركيبة الشخصيات خصوصاً على المستوى 

الخارجي ُمستعيدًة في سياق سردها مراحل المعالجة وبرامج الُمكاشفة لبدايات اإلدمان، 

وما مكنَّ المدمن من اإلقالع عنه.

شعورها  َتفقُد  إذ  النوبات،  معاودة  عقب  إليه  تصُل  عما  تفصُح  ذلك  إلى  إضافة 

وإدراكها بجسدها، وتصبُح مغتربة بكينونتها. ُتفارق منيرة البيئة التي تآنست بها عقب 

قيام الثورة المصرية، وانطالق الُمظاهرات، فتعوُد إلى بلدها السعودية، غير أنَّ إقامتها 

هناك ال تطوُل نتيجة تردى حالتها، وُتسافر إلى أمريكا، حيُث تتلقى المعالجة في مصحة 

ونشستر، وتدرك خصوصية الثقافة األمريكية، كما يتضُح لها مستوى فهم األمريكيين 

النظرة  بوجود  يشي  ما  المصحة  في  المقيمين  أحد  تسمُع من  إذ  العربية،  للمجتمعات 

النمطية عن حياة النساء في البيئات الخليجية.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وبهذا تنتقُل حياةُ منيرة إلى مرحلة جديدة؛ فمحاولة انتحارها الفاشلة تكشُف عما 
كان مستوراً، ويصطدُم األهُل بواقع منيرة وتهاويها في مستقنع اإلدمان الذي يجلُب لهم 
العاَر؛ فهؤالء لم يعترفوا بوجود خلل في دماغ االبنة، تجاهلهم لهذه الحقيقة وضعهم 

العقلية التي ال  أبانَّ عن مشكلة متجذرة في المنظومة  أمام واقع أكثر مرارًة. موقف 

أطوارها  في  ومعالجتها  مناسبة  حلول  بإيجاد  وتداعياتها  األزمة  تفاقم  مرحلة  تسبُق 

البدائية.

ثقافة التجاهل

 وما يؤكُد وجود ثقافة التجاهل هو عدم توفير المصحات والمستوصفات الخاصة 

بالمدمنين، ما يحتُم انتقال المصابة إلى القاهرة؛ إذ تتراوُح صحة منيرة بين التحسن 

واالنتكاسة هناك، كما تحلق شعرها، فذلك يعني أقرُب إلى الجنون، غير أنَّها في مصر 

تتعرُف إلى شخصيات أخرى منها مضاوي ابنة بلدها ونور وعبير وياسمين التي تنتحُر 

كما تستمُر لقاءاته بالدكتور حمدي.

تنقُل الراوية مناَخ المصحة، وتصُف تركيبة الشخصيات خصوصاً على المستوى 

الخارجي ُمستعيدًة في سياق سردها مراحل المعالجة وبرامج الُمكاشفة لبدايات اإلدمان، 

وما مكنَّ المدمن من اإلقالع عنه.

شعورها  َتفقُد  إذ  النوبات،  معاودة  عقب  إليه  تصُل  عما  تفصُح  ذلك  إلى  إضافة 

وإدراكها بجسدها، وتصبُح مغتربة بكينونتها. ُتفارق منيرة البيئة التي تآنست بها عقب 

قيام الثورة المصرية، وانطالق الُمظاهرات، فتعوُد إلى بلدها السعودية، غير أنَّ إقامتها 

هناك ال تطوُل نتيجة تردى حالتها، وُتسافر إلى أمريكا، حيُث تتلقى المعالجة في مصحة 

ونشستر، وتدرك خصوصية الثقافة األمريكية، كما يتضُح لها مستوى فهم األمريكيين 

النظرة  بوجود  يشي  ما  المصحة  في  المقيمين  أحد  تسمُع من  إذ  العربية،  للمجتمعات 

النمطية عن حياة النساء في البيئات الخليجية.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كما أن حياة البذخ في تلك الُمجتمعات تثير غيظ الفرد األمريكي، إلى جانب منيرة 

وهي  الكويتية،  نداء  منها  األمريكي،  المجتمع  في  الخليجيات  النساء  من  عدد  يوجد 

مصابة أيضاً باإلدمان، كما أن هيفاء أيضاً هربت إلى أمريكا حاملًة جروح حبها.

على الرغم من استجابة منيرة لمراحل العالج في المصحة األمريكية وإعادة تأهليها 

إلى درجة ُسمح لها باالنتقال بين عدة أماكن، وزيارة مدن أخرى، لكن خطواتها على 

درب االستشفاء ال تكتمل، وتنتكُس حالتها عندما تعاقر الخمر وتصبح نديم المخدرين.

تكمُن أهمية هذه الرواية في أنها صنيعة قلم امرأة أظهرت ما هو متواٍر في بعض 

المجتمعات، وأبدت جرأًة كبيرة في مقاربة موضوع حساس، إذ من المتوقع أن يسقَط 

أنَّ اسمها يكوُن  القارئ ما يتابعه من محتويات الرواية على حياة المؤلفة، خصوصاً 

عنواناً ألحد أقسام الرواية.

اللهجة  تتقاسُم  حيُث  اللغة،  بمستويات  الكاتبة  اهتمام  العمل  هذا  بناء  في  يالحُظ 

الخليجية والمصرية المقاطع الحوارية، ويكوُن السرُد باللغة الفصحى.

لجأت  األساسية  الشخصية  بأنَّ  يرجُح  الرواية  بداية  في  السائد  االنطباع  كان  إذا 

النتيجة  بالممنوعات فإنَّ  المسيجة  المخدرات احتجاجاً على الظروف االجتماعية  إلى 

واالستخفاف  العدمية  يعبُر عن  وجودي  موقف  اإلدمان  بأن  تؤكُد  إليها  نتوصل  التي 

بالبطوالت.    

نجحْت المؤلفة في تحبيك مادتها السردية، وترتيبها في وحدات متتالية، وما تراهن 

عليه صاحبة العمل إلضفاء التشويق إلى األحداث هو ترقبك لما سيؤول إليه مصير 

رغبة  بين  والصراع  شخصيتها،  دواخل  واستبطان  ُمحافظة،  بيئة  من  القادمة  منيرة 

للعودة إلى حياة طبيعية، وما يدفع بها نحو نفق اإلدمان أكثر.

مجلة فصلية ثقافية  55العدد )1( شتاء 2018

حوار العدد

أكرم بكر

اللوحة قلب طفل وخربة عجوز ...
    أكرم بكر      

ان أكرم نوري بكر
ّ
الفن

احلسكة  مدينة  مواليد  من 
يف  إجازة  حيمل   –  1974
صربي  معهد  يف  خترّج  اإلعالم- 
 – التشكيلية  للفنون  رافائيل 
معارض  يف  مشاركات  عدة  وله 
احلسكة. حمافظة  يف  وفردية  مجاعية 
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حوار العدد

أكرم بكر

اللوحة قلب طفل وخربة عجوز ...
    أكرم بكر      

ان أكرم نوري بكر
ّ
الفن

احلسكة  مدينة  مواليد  من 
يف  إجازة  حيمل   –  1974
صربي  معهد  يف  خترّج  اإلعالم- 
 – التشكيلية  للفنون  رافائيل 
معارض  يف  مشاركات  عدة  وله 
احلسكة. حمافظة  يف  وفردية  مجاعية 

الفّنان أكرم نوري بكر

احلسكة  مدينة  مواليد  من 

يف  إجازة  حيمل   –  1974

اإلعالم- ختّرج يف معهد صربي 

وله   – التشكيلية  للفنون  رافائيل 

عدة مشاركات يف معارض مجاعية 

احلسكة. حمافظة  يف  وفردية 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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حوار العدد

أكرم بكر

اللوحة قلب طفل وخربة عجوز ...
    أكرم بكر      

ان أكرم نوري بكر
ّ
الفن

احلسكة  مدينة  مواليد  من 
يف  إجازة  حيمل   –  1974
صربي  معهد  يف  خترّج  اإلعالم- 
 – التشكيلية  للفنون  رافائيل 
معارض  يف  مشاركات  عدة  وله 
احلسكة. حمافظة  يف  وفردية  مجاعية 

الفّنان أكرم نوري بكر

احلسكة  مدينة  مواليد  من 

يف  إجازة  حيمل   –  1974

اإلعالم- ختّرج يف معهد صربي 

وله   – التشكيلية  للفنون  رافائيل 

عدة مشاركات يف معارض مجاعية 

احلسكة. حمافظة  يف  وفردية 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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حوار العدد

أكرم بكر

اللوحة قلب طفل وخربة عجوز ...
    أكرم بكر      

ان أكرم نوري بكر
ّ
الفن

احلسكة  مدينة  مواليد  من 
يف  إجازة  حيمل   –  1974
صربي  معهد  يف  خترّج  اإلعالم- 
 – التشكيلية  للفنون  رافائيل 
معارض  يف  مشاركات  عدة  وله 
احلسكة. حمافظة  يف  وفردية  مجاعية 

الفّنان أكرم نوري بكر

احلسكة  مدينة  مواليد  من 

يف  إجازة  حيمل   –  1974

اإلعالم- ختّرج يف معهد صربي 

وله   – التشكيلية  للفنون  رافائيل 

عدة مشاركات يف معارض مجاعية 

احلسكة. حمافظة  يف  وفردية 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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-ماذا تركت فيك احلرب السورية من تأثريات, حدثنا عن آثارها السلبية 
واإلجيابية املتعلقة بك؟

قبح الحرب بالنسبة لي أكثر بكثير من مفاتنها ما الذي قد يجنيه المرء منها سوى 
المزيد من التحطم والتمزق وانطباع الصور المؤذية والمؤلمة في ذاكرته البصرية.

ولكن يبدو أن الصراع موجود في الذات البشرية وهو أزلٌي وباٍق إلى أمد غير 
منظور. باعتقادي ليس مطلوباً من الفن أن يجّمل هذا الصراع قد يظهر آثاره ويبين 

مساوئه ولكنه ال يرفع من قيم الموت والدمار. 

العائلي  الصعيد  على  علي  السيء  تأثيرها  لها  وكان  الحرب  هذه  عاينت  أنا 
واالجتماعي والفني أيضاً، لقد أفقدتني الطمأنينة والهدوء اللتين أحتاجهما. ولكنها بكل 

األحوال تجربة مررنا بها وتعلمنا الكثير منها.

-كيف تفهم الفن, هل الفن حرفة أم هواية أم هوس أم ماذا؟

فعندما  التنفس،  بعملية  أكثر شبهاً  إنه  يومية  الفن عندي مثل أي ممارسٍة حياتيٍة 
ارسم أعرف بأني ال زلت على قيد الحياة، إنُه هوسي اآلسر الذي يجعلني أسبر أغواراً 
ما كنت أعرفها سابقاً لواله. من التعاريف الكثيرة للفن أميل إلى التعريف القائل بأن 
»الفن هو اإلبداع الحر تحت عنوان الجمال«، فالفنان ال يستطيع أن يكون مبدعا ما 
لم يكن تفكيره متحررا من القيود التقليدية السائدة باإلضافة إلى التزامه بالجمال الذي 
هو نسبي دائما، ولكن بالعموم ما هو جميل ال يكون جميالً إال إذا كان صحيحاً وهذا 

الصحيح ال يكون صحيحاً إال إذا كان مدروساً ومترافقاً بالخبرة الطويلة المضنية.

-رأيك يف الساحة الفنية يف مدينتك, بإمكانك ذكر أمساء...

بشكل عام الخوض في هكذا موضوع يجب أن يتسم بالحذر لما يحمله من حساسية 
لدى الكثير من الزميالت والزمالء الفنانين، ولكني أشمل نفسي أيضاً بهذا الكالم: 
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خاص – دشت

-حدثنا عن أكرم بكر الطفل ...

استهوتني منذ الصغر أشكال األشياء والبشر والطبيعة, كنُت أرسم هذه األشكال 

في الهواء بعد أن تنطبع في مخيلتي، كانت تلك بدايتي مع التشكيل، وأنا مدين لتلك 

االنطباعات األولى التي ترسخت في ذهني عن الموجودات من حولي والزلت أحاوُل 

أن أنقل بهجتها على لوحتي حتى اآلن.

عاداته  وله  حمددة  وأمكنة  أوقات  يف  يرسم  اخلاصة,  أجواؤه  -للفنان 
وأطواره الغريبة... ماذا عنك؟

أعتقد أن ما أقوم به أثناء الرسم ال يخرج عن إطار المألوف والطبيعي فأنا أرسم 

القليل من  الموسيقى وال ضير في  الخاص مع بعض  في مرسمي  الغالب مساءاً  في 

الكحول أو القهوة أو الشاي.

 كما أن هدوء المكان وهدوء نفسي من ضروريات هذه العملية. ولكن األجواء 

في  موجودة  والطقوس 

والتشكيل  الرسم  عملية 

بحد ذاتها فالمزاج المالئم 

عندي ليس من مستلزمات 

الرسم  فعل  إن  بل  العمل 

ولهذا  جيداً  مزاجي  يجعل 

أنا ال أستطيع أن ال أرسم.

خاص - دشت
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خاص – دشت

-حدثنا عن أكرم بكر الطفل ...

استهوتني منذ الصغر أشكال األشياء والبشر والطبيعة، كنُت أرسم هذه األشكال 

في الهواء بعد أن تنطبع في مخيلتي، كانت تلك بدايتي مع التشكيل، وأنا مدين لتلك 

االنطباعات األولى التي ترسخت في ذهني عن الموجودات من حولي والزلت أحاوُل 

أن أنقل بهجتها على لوحتي حتى اآلن.

-للفنان أجواؤه الخاصة، يرسم يف أوقات وأمكنة محددة وله عاداته وأطواره الغريبة... ماذا عنك؟

أعتقد أن ما أقوم به أثناء الرسم ال يخرج عن إطار المألوف والطبيعي فأنا أرسم 

القليل من  الموسيقى وال ضير في  الخاص مع بعض  في مرسمي  الغالب مساءاً  في 

الكحول أو القهوة أو الشاي.

 كما أن هدوء المكان وهدوء نفسي من ضروريات هذه العملية. ولكن األجواء 

والطقوس موجودة في عملية الرسم والتشكيل بحد ذاتها فالمزاج المالئم عندي ليس من 

إن  بل  العمل  مستلزمات 

الرسم يجعل مزاجي  فعل 

أستطيع  ال  أنا  ولهذا  جيداً 

أن ال أرسم.

-ماذا تركت فيك الحرب 

السورية من تأثريات، حدثنا 
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عن آثارها السلبية واإليجابية املتعلقة بك؟

قبح الحرب بالنسبة لي أكثر بكثير من مفاتنها ما الذي قد يجنيه المرء منها سوى 
المزيد من التحطم والتمزق وانطباع الصور المؤذية والمؤلمة في ذاكرته البصرية.

ولكن يبدو أن الصراع موجود في الذات البشرية وهو أزلٌي وباٍق إلى أمد غير 
منظور. باعتقادي ليس مطلوباً من الفن أن يجّمل هذا الصراع قد يظهر آثاره ويبين 

مساوئه ولكنه ال يرفع من قيم الموت والدمار. 

العائلي  الصعيد  على  علي  السيء  تأثيرها  لها  وكان  الحرب  هذه  عاينت  أنا 
واالجتماعي والفني أيضاً، لقد أفقدتني الطمأنينة والهدوء اللتين أحتاجهما. ولكنها بكل 

األحوال تجربة مررنا بها وتعلمنا الكثير منها.

-كيف تفهم الفن، هل الفن حرفة أم هواية أم هوس أم ماذا؟

فعندما  التنفس،  بعملية  أكثر شبهاً  إنه  يومية  الفن عندي مثل أي ممارسٍة حياتيٍة 
ارسم أعرف بأني ال زلت على قيد الحياة، إنُه هوسي اآلسر الذي يجعلني أسبر أغواراً 
ما كنت أعرفها سابقاً لواله. من التعاريف الكثيرة للفن أميل إلى التعريف القائل بأن 
»الفن هو اإلبداع الحر تحت عنوان الجمال«، فالفنان ال يستطيع أن يكون مبدعا ما 
لم يكن تفكيره متحررا من القيود التقليدية السائدة باإلضافة إلى التزامه بالجمال الذي 
هو نسبي دائما، ولكن بالعموم ما هو جميل ال يكون جميالً إال إذا كان صحيحاً وهذا 

الصحيح ال يكون صحيحاً إال إذا كان مدروساً ومترافقاً بالخبرة الطويلة المضنية.

-رأيك يف الساحة الفنية يف مدينتك، بإمكانك ذكر أسامء...

بشكل عام الخوض في هكذا موضوع يجب أن يتسم بالحذر لما يحمله من حساسية 
لدى الكثير من الزميالت والزمالء الفنانين، ولكني أشمل نفسي أيضاً بهذا الكالم: 

ليس لدينا ساحة فنية بالمعنى الحقيقي للكلمة هناك فنانون متعبون أنهكهم ترقبهم 
وتقوقعهم في مدينتهم المتواضعة اإلمكانيات، ومعظمهم ال تسمح لهم ظروفهم بممارسة 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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خاص – دشت

-حدثنا عن أكرم بكر الطفل ...

استهوتني منذ الصغر أشكال األشياء والبشر والطبيعة، كنُت أرسم هذه األشكال 

في الهواء بعد أن تنطبع في مخيلتي، كانت تلك بدايتي مع التشكيل، وأنا مدين لتلك 

االنطباعات األولى التي ترسخت في ذهني عن الموجودات من حولي والزلت أحاوُل 

أن أنقل بهجتها على لوحتي حتى اآلن.

-للفنان أجواؤه الخاصة، يرسم يف أوقات وأمكنة محددة وله عاداته وأطواره الغريبة... ماذا عنك؟

أعتقد أن ما أقوم به أثناء الرسم ال يخرج عن إطار المألوف والطبيعي فأنا أرسم 

القليل من  الموسيقى وال ضير في  الخاص مع بعض  في مرسمي  الغالب مساءاً  في 

الكحول أو القهوة أو الشاي.

 كما أن هدوء المكان وهدوء نفسي من ضروريات هذه العملية. ولكن األجواء 

والطقوس موجودة في عملية الرسم والتشكيل بحد ذاتها فالمزاج المالئم عندي ليس من 

إن  بل  العمل  مستلزمات 

الرسم يجعل مزاجي  فعل 

أستطيع  ال  أنا  ولهذا  جيداً 

أن ال أرسم.

-ماذا تركت فيك الحرب 

السورية من تأثريات، حدثنا 

مجلة فصلية ثقافية  57العدد )1( شتاء 2018

عن آثارها السلبية واإليجابية املتعلقة بك؟

قبح الحرب بالنسبة لي أكثر بكثير من مفاتنها ما الذي قد يجنيه المرء منها سوى 
المزيد من التحطم والتمزق وانطباع الصور المؤذية والمؤلمة في ذاكرته البصرية.

ولكن يبدو أن الصراع موجود في الذات البشرية وهو أزلٌي وباٍق إلى أمد غير 
منظور. باعتقادي ليس مطلوباً من الفن أن يجّمل هذا الصراع قد يظهر آثاره ويبين 

مساوئه ولكنه ال يرفع من قيم الموت والدمار. 

العائلي  الصعيد  على  علي  السيء  تأثيرها  لها  وكان  الحرب  هذه  عاينت  أنا 
واالجتماعي والفني أيضاً، لقد أفقدتني الطمأنينة والهدوء اللتين أحتاجهما. ولكنها بكل 

األحوال تجربة مررنا بها وتعلمنا الكثير منها.

-كيف تفهم الفن، هل الفن حرفة أم هواية أم هوس أم ماذا؟

فعندما  التنفس،  بعملية  أكثر شبهاً  إنه  يومية  الفن عندي مثل أي ممارسٍة حياتيٍة 
ارسم أعرف بأني ال زلت على قيد الحياة، إنُه هوسي اآلسر الذي يجعلني أسبر أغواراً 
ما كنت أعرفها سابقاً لواله. من التعاريف الكثيرة للفن أميل إلى التعريف القائل بأن 
»الفن هو اإلبداع الحر تحت عنوان الجمال«، فالفنان ال يستطيع أن يكون مبدعا ما 
لم يكن تفكيره متحررا من القيود التقليدية السائدة باإلضافة إلى التزامه بالجمال الذي 
هو نسبي دائما، ولكن بالعموم ما هو جميل ال يكون جميالً إال إذا كان صحيحاً وهذا 

الصحيح ال يكون صحيحاً إال إذا كان مدروساً ومترافقاً بالخبرة الطويلة المضنية.

-رأيك يف الساحة الفنية يف مدينتك، بإمكانك ذكر أسامء...

بشكل عام الخوض في هكذا موضوع يجب أن يتسم بالحذر لما يحمله من حساسية 
لدى الكثير من الزميالت والزمالء الفنانين، ولكني أشمل نفسي أيضاً بهذا الكالم: 

ليس لدينا ساحة فنية بالمعنى الحقيقي للكلمة هناك فنانون متعبون أنهكهم ترقبهم 
وتقوقعهم في مدينتهم المتواضعة اإلمكانيات، ومعظمهم ال تسمح لهم ظروفهم بممارسة 

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 41العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  56

خاص – دشت

-حدثنا عن أكرم بكر الطفل ...

استهوتني منذ الصغر أشكال األشياء والبشر والطبيعة، كنُت أرسم هذه األشكال 

في الهواء بعد أن تنطبع في مخيلتي، كانت تلك بدايتي مع التشكيل، وأنا مدين لتلك 

االنطباعات األولى التي ترسخت في ذهني عن الموجودات من حولي والزلت أحاوُل 

أن أنقل بهجتها على لوحتي حتى اآلن.

-للفنان أجواؤه الخاصة، يرسم يف أوقات وأمكنة محددة وله عاداته وأطواره الغريبة... ماذا عنك؟

أعتقد أن ما أقوم به أثناء الرسم ال يخرج عن إطار المألوف والطبيعي فأنا أرسم 

القليل من  الموسيقى وال ضير في  الخاص مع بعض  في مرسمي  الغالب مساءاً  في 

الكحول أو القهوة أو الشاي.

 كما أن هدوء المكان وهدوء نفسي من ضروريات هذه العملية. ولكن األجواء 

والطقوس موجودة في عملية الرسم والتشكيل بحد ذاتها فالمزاج المالئم عندي ليس من 

إن  بل  العمل  مستلزمات 

الرسم يجعل مزاجي  فعل 

أستطيع  ال  أنا  ولهذا  جيداً 

أن ال أرسم.

-ماذا تركت فيك الحرب 

السورية من تأثريات، حدثنا 
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عن آثارها السلبية واإليجابية املتعلقة بك؟

قبح الحرب بالنسبة لي أكثر بكثير من مفاتنها ما الذي قد يجنيه المرء منها سوى 
المزيد من التحطم والتمزق وانطباع الصور المؤذية والمؤلمة في ذاكرته البصرية.

ولكن يبدو أن الصراع موجود في الذات البشرية وهو أزلٌي وباٍق إلى أمد غير 
منظور. باعتقادي ليس مطلوباً من الفن أن يجّمل هذا الصراع قد يظهر آثاره ويبين 

مساوئه ولكنه ال يرفع من قيم الموت والدمار. 

العائلي  الصعيد  على  علي  السيء  تأثيرها  لها  وكان  الحرب  هذه  عاينت  أنا 
واالجتماعي والفني أيضاً، لقد أفقدتني الطمأنينة والهدوء اللتين أحتاجهما. ولكنها بكل 

األحوال تجربة مررنا بها وتعلمنا الكثير منها.

-كيف تفهم الفن، هل الفن حرفة أم هواية أم هوس أم ماذا؟

فعندما  التنفس،  بعملية  أكثر شبهاً  إنه  يومية  الفن عندي مثل أي ممارسٍة حياتيٍة 
ارسم أعرف بأني ال زلت على قيد الحياة، إنُه هوسي اآلسر الذي يجعلني أسبر أغواراً 
ما كنت أعرفها سابقاً لواله. من التعاريف الكثيرة للفن أميل إلى التعريف القائل بأن 
»الفن هو اإلبداع الحر تحت عنوان الجمال«، فالفنان ال يستطيع أن يكون مبدعا ما 
لم يكن تفكيره متحررا من القيود التقليدية السائدة باإلضافة إلى التزامه بالجمال الذي 
هو نسبي دائما، ولكن بالعموم ما هو جميل ال يكون جميالً إال إذا كان صحيحاً وهذا 

الصحيح ال يكون صحيحاً إال إذا كان مدروساً ومترافقاً بالخبرة الطويلة المضنية.

-رأيك يف الساحة الفنية يف مدينتك، بإمكانك ذكر أسامء...

بشكل عام الخوض في هكذا موضوع يجب أن يتسم بالحذر لما يحمله من حساسية 
لدى الكثير من الزميالت والزمالء الفنانين، ولكني أشمل نفسي أيضاً بهذا الكالم: 

ليس لدينا ساحة فنية بالمعنى الحقيقي للكلمة هناك فنانون متعبون أنهكهم ترقبهم 
وتقوقعهم في مدينتهم المتواضعة اإلمكانيات، ومعظمهم ال تسمح لهم ظروفهم بممارسة 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 
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19 41العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  58

الفن، البعض يعمل بجد ويبحث دائماً والبعض يحاول أن يقدم شيئاً ويعمل على ذلك 
والبعض إمكاناته محدودة والبعض يتوصل إلى تجارب مهمة والبعض يعتبر الفن سلّماً 
قد  التليد والكثير  بماضيه  الرقي االجتماعي والبعض ال يرسم مكتفياً  من ضرورات 

رحل عن هذه المدينة من الفنانين ولكنا لم نسمع الكثير عن إنجازاتهم في بالد الفن.

ولكن أيضا هذه المدينة قدمت الكثير من الفنانين الجيدين الذين وصلوا بفنهم إلى 
درجات عالية من الحس واإلبداع الفني وهم بغنًى عن أن نذكرهم.

-مثة مدارس كثرية شائعة يف الفن التشكييل، أين تصنف نفسك؟

فمن  كانت  أسلوب  أو  اتجاه  أي  من  المدروسة  اللوحات  جميع  تعجبني  كمتلّق 
المعروف إن التعصب لمذهب أو مدرسة بعينها ُيعمي اإلنسان عن رؤية الجمال في 

المذاهب والمدارس األخرى.

أنا أرسم الواقع أي أني أنتمي للمدرسة الواقعية مع أني لست من أنصار التصنيف 
والقولبة فالعمل الواحد قد يتضمن عدة أساليب ومدارس فنية. 

-عىل خالف معظم لوحات الفن املعارص، أنت ترسم الواقع وبدقة شديدة، برأيك ما الخط الفاصل 
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بني الفن والتصوير الفوتوغرايف؟

الدقة التي أرسم بها لوحاتي ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي أداةٌ إليصال رسائل 

وأحاسيس وأفكار صحيحة. والتصوير الزيتي عندي ليس نقال حرفيا للواقع الموجود 

أمامي بل هو محاكاة تتضمن التشذيب واإلضافة والحذف ومقدار ضخ اللون وقيمته 

وتجاوره مع لون آخر والعالقة الناشئة بينهما والتعديل على الشكل وتموضعه وكتلته 

والحيز أو الفراغ الذي يحيط به والمساحة التي يشغلها فالفراغ تشكيليا هو عنصر من 

عناصر العمل الفني أيضا. كما أن أي عمل فني يجب أن يعالج مسائل وقضايا عديدة مثل 

التناسب والترابط والتوازن واالتساق في ثناياه ، وفوق كل هذا يجب أن يكون العمل الفني 

لديه ما يميزه وإال كان عمال تقليديا ومستهلكا فاألصالة واإلبداع أهم ما يمكن أن يمّيز أي 

عمل فني ناجح، باختصار أن عملي الفني هو تصّوري عن الواقع وليس الواقع تماماً.

-يف لوحاتك، هل تنقل عن الواقع مبارشة أم عن صورة فوتوغرافية أم من خيالك؟

كل هذه األمور تستخدم في الفن الواقعي، وأكثر ما أستمتع به هو الرسم المباشر 

كأن يكون العنصر المراد رسمه موجوداً أمامي ولوحاتي التي تخصني أرسمها بهذا 

األسلوب ولكن للضرورة أحكام فالشخص البعيد عني مكاناً أو زماناً أرسمه عن صورٍة 

فوتوغرافية. 

أما الرسم من الخيال يستخدم أحيانا لتذكر مالمح معينة أو تكوين يخطر على البال 

أو شيء يتعذر وجوده.

-هل ترى مستقبالً للوحات املرسومة بدقة الكامريا، ألن يتوجه العامل إىل االستغناء عنها نهائياً كام 

حدث للكثري من الفنون التقليدية؟
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 
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الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 
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انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 
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االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الفن، البعض يعمل بجد ويبحث دائماً والبعض يحاول أن يقدم شيئاً ويعمل على ذلك 
والبعض إمكاناته محدودة والبعض يتوصل إلى تجارب مهمة والبعض يعتبر الفن سلّماً 
قد  التليد والكثير  بماضيه  الرقي االجتماعي والبعض ال يرسم مكتفياً  من ضرورات 

رحل عن هذه المدينة من الفنانين ولكنا لم نسمع الكثير عن إنجازاتهم في بالد الفن.

ولكن أيضا هذه المدينة قدمت الكثير من الفنانين الجيدين الذين وصلوا بفنهم إلى 
درجات عالية من الحس واإلبداع الفني وهم بغنًى عن أن نذكرهم.

-مثة مدارس كثرية شائعة يف الفن التشكييل، أين تصنف نفسك؟

فمن  كانت  أسلوب  أو  اتجاه  أي  من  المدروسة  اللوحات  جميع  تعجبني  كمتلّق 
المعروف إن التعصب لمذهب أو مدرسة بعينها ُيعمي اإلنسان عن رؤية الجمال في 

المذاهب والمدارس األخرى.

أنا أرسم الواقع أي أني أنتمي للمدرسة الواقعية مع أني لست من أنصار التصنيف 
والقولبة فالعمل الواحد قد يتضمن عدة أساليب ومدارس فنية. 

-عىل خالف معظم لوحات الفن املعارص، أنت ترسم الواقع وبدقة شديدة، برأيك ما الخط الفاصل 

مجلة فصلية ثقافية  59العدد )1( شتاء 2018

بني الفن والتصوير الفوتوغرايف؟

الدقة التي أرسم بها لوحاتي ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي أداةٌ إليصال رسائل 

وأحاسيس وأفكار صحيحة. والتصوير الزيتي عندي ليس نقال حرفيا للواقع الموجود 

أمامي بل هو محاكاة تتضمن التشذيب واإلضافة والحذف ومقدار ضخ اللون وقيمته 

وتجاوره مع لون آخر والعالقة الناشئة بينهما والتعديل على الشكل وتموضعه وكتلته 

والحيز أو الفراغ الذي يحيط به والمساحة التي يشغلها فالفراغ تشكيليا هو عنصر من 

عناصر العمل الفني أيضا. كما أن أي عمل فني يجب أن يعالج مسائل وقضايا عديدة مثل 

التناسب والترابط والتوازن واالتساق في ثناياه ، وفوق كل هذا يجب أن يكون العمل الفني 

لديه ما يميزه وإال كان عمال تقليديا ومستهلكا فاألصالة واإلبداع أهم ما يمكن أن يمّيز أي 

عمل فني ناجح، باختصار أن عملي الفني هو تصّوري عن الواقع وليس الواقع تماماً.

-يف لوحاتك، هل تنقل عن الواقع مبارشة أم عن صورة فوتوغرافية أم من خيالك؟

كل هذه األمور تستخدم في الفن الواقعي، وأكثر ما أستمتع به هو الرسم المباشر 

كأن يكون العنصر المراد رسمه موجوداً أمامي ولوحاتي التي تخصني أرسمها بهذا 

األسلوب ولكن للضرورة أحكام فالشخص البعيد عني مكاناً أو زماناً أرسمه عن صورٍة 

فوتوغرافية. 

أما الرسم من الخيال يستخدم أحيانا لتذكر مالمح معينة أو تكوين يخطر على البال 

أو شيء يتعذر وجوده.

-هل ترى مستقبالً للوحات املرسومة بدقة الكامريا، ألن يتوجه العامل إىل االستغناء عنها نهائياً كام 

حدث للكثري من الفنون التقليدية؟

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الفن، البعض يعمل بجد ويبحث دائماً والبعض يحاول أن يقدم شيئاً ويعمل على ذلك 
والبعض إمكاناته محدودة والبعض يتوصل إلى تجارب مهمة والبعض يعتبر الفن سلّماً 
قد  التليد والكثير  بماضيه  الرقي االجتماعي والبعض ال يرسم مكتفياً  من ضرورات 

رحل عن هذه المدينة من الفنانين ولكنا لم نسمع الكثير عن إنجازاتهم في بالد الفن.

ولكن أيضا هذه المدينة قدمت الكثير من الفنانين الجيدين الذين وصلوا بفنهم إلى 
درجات عالية من الحس واإلبداع الفني وهم بغنًى عن أن نذكرهم.

-مثة مدارس كثرية شائعة يف الفن التشكييل، أين تصنف نفسك؟

فمن  كانت  أسلوب  أو  اتجاه  أي  من  المدروسة  اللوحات  جميع  تعجبني  كمتلّق 
المعروف إن التعصب لمذهب أو مدرسة بعينها ُيعمي اإلنسان عن رؤية الجمال في 

المذاهب والمدارس األخرى.

أنا أرسم الواقع أي أني أنتمي للمدرسة الواقعية مع أني لست من أنصار التصنيف 
والقولبة فالعمل الواحد قد يتضمن عدة أساليب ومدارس فنية. 

-عىل خالف معظم لوحات الفن املعارص، أنت ترسم الواقع وبدقة شديدة، برأيك ما الخط الفاصل 
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بني الفن والتصوير الفوتوغرايف؟

الدقة التي أرسم بها لوحاتي ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي أداةٌ إليصال رسائل 

وأحاسيس وأفكار صحيحة. والتصوير الزيتي عندي ليس نقال حرفيا للواقع الموجود 

أمامي بل هو محاكاة تتضمن التشذيب واإلضافة والحذف ومقدار ضخ اللون وقيمته 

وتجاوره مع لون آخر والعالقة الناشئة بينهما والتعديل على الشكل وتموضعه وكتلته 

والحيز أو الفراغ الذي يحيط به والمساحة التي يشغلها فالفراغ تشكيليا هو عنصر من 

عناصر العمل الفني أيضا. كما أن أي عمل فني يجب أن يعالج مسائل وقضايا عديدة مثل 

التناسب والترابط والتوازن واالتساق في ثناياه ، وفوق كل هذا يجب أن يكون العمل الفني 

لديه ما يميزه وإال كان عمال تقليديا ومستهلكا فاألصالة واإلبداع أهم ما يمكن أن يمّيز أي 

عمل فني ناجح، باختصار أن عملي الفني هو تصّوري عن الواقع وليس الواقع تماماً.

-يف لوحاتك، هل تنقل عن الواقع مبارشة أم عن صورة فوتوغرافية أم من خيالك؟

كل هذه األمور تستخدم في الفن الواقعي، وأكثر ما أستمتع به هو الرسم المباشر 

كأن يكون العنصر المراد رسمه موجوداً أمامي ولوحاتي التي تخصني أرسمها بهذا 

األسلوب ولكن للضرورة أحكام فالشخص البعيد عني مكاناً أو زماناً أرسمه عن صورٍة 

فوتوغرافية. 

أما الرسم من الخيال يستخدم أحيانا لتذكر مالمح معينة أو تكوين يخطر على البال 

أو شيء يتعذر وجوده.

-هل ترى مستقبالً للوحات املرسومة بدقة الكامريا، ألن يتوجه العامل إىل االستغناء عنها نهائياً كام 

حدث للكثري من الفنون التقليدية؟
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من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الصورة الفوتوغرافية تختلف عن نظيرتها المرسومة وإن كان ال يوجد اختالف 

فهذا يدل فقط على امكانياٍت قوية لراسمها. 

مع أني أعتبر الكاميرا والريشة كلتيهما من أدوات الفنان ولكن الريشة كائن يعيش 

ويتغذى من األلوان ونتاجها يحمل روحا وحّسا ال تملكه الصورة الجامدة، أما مستقبل 

على  والسريعة  الحديثة  النقل  وسائل  فهل قضت  ينتهي  أنه  أعتقد  ال  الواقعية  اللوحة 

المشي أو الركض مثالً ما هي سرعة أقوى عداء بشري مقارنة بسيارة رياضية إنها 

بالتأكيد شيٌء ال ُيذكر ولكننا ال نقل إعجاباً بالعداء من السيارة.

-هل رسمت كل ما تريده، وإن كانت اإلجابة ال، فام الذي تبحث عنه ومل ترسمه بعد؟

أنشد اللوحة التي تحتوي كشفاً ما يدلل على خبرة وعمق تفكير مبدعها والتي تأسر 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الصورة الفوتوغرافية تختلف عن نظيرتها المرسومة وإن كان ال يوجد اختالف 

فهذا يدل فقط على امكانياٍت قوية لراسمها. 

مع أني أعتبر الكاميرا والريشة كلتيهما من أدوات الفنان ولكن الريشة كائن يعيش 

ويتغذى من األلوان ونتاجها يحمل روحا وحّسا ال تملكه الصورة الجامدة، أما مستقبل 

على  والسريعة  الحديثة  النقل  وسائل  فهل قضت  ينتهي  أنه  أعتقد  ال  الواقعية  اللوحة 

المشي أو الركض مثالً ما هي سرعة أقوى عداء بشري مقارنة بسيارة رياضية إنها 

بالتأكيد شيٌء ال ُيذكر ولكننا ال نقل إعجاباً بالعداء من السيارة.

-هل رسمت كل ما تريده، وإن كانت اإلجابة ال، فام الذي تبحث عنه ومل ترسمه بعد؟

أنشد اللوحة التي تحتوي كشفاً ما يدلل على خبرة وعمق تفكير مبدعها والتي تأسر 

مجلة فصلية ثقافية  61العدد )1( شتاء 2018

عين المتلقي وتطوف بها في أمكنة قد تكون مريحة أو مزعجة أو مقلقة أو محزنة أو 

مفرحة أو مدهشة أو... ولكن ليس على هذه اللوحة أن تكون ركيكة ومخيبة لآلمال. 

وإن كان خلق مثل هذه اللوحة يحدوها طرق وعرة وصعبة ومتعبة فهي سهلة المنال 

إذا كان الفنان يحمل قلب طفل وخبرة عجوز. 

-فنانك املفضل أو مثلك األعىل إن صح التعبري، لوحتك العاملية املفضلة...

كل الفنانين الذين اضطلعت على نتاجهم مفضلون عندي كلهم رصينون ومبدعون 

وجميعهم ُيحتذى بهم، أما مثلي األعلى مع احترامي لهم فأحاول أن أصنعه من عندي 

وقد ال أتمكن من إنهائه.

أما عن اللوحة المفضلة لدّي فأنا أعتقد أن اللوحات ال تعلّق بالذهن بقدر ما يعلق 

األسلوب. وأتمنى أن أراها كلها بالعين المجردة وليس عن صورة.

-كلمتك األخرية؟

أنا أهدف أن أصبح فناناً، الفن مسؤولية ال تقدم التفاهة للناس على أنها فٌن ال يقرؤه 

سواك أرسم أكثر وابحث أكثر وتثقف أكثر. 

الشكر والتقدير المتعارف 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الصورة الفوتوغرافية تختلف عن نظيرتها المرسومة وإن كان ال يوجد اختالف 

فهذا يدل فقط على امكانياٍت قوية لراسمها. 

مع أني أعتبر الكاميرا والريشة كلتيهما من أدوات الفنان ولكن الريشة كائن يعيش 

ويتغذى من األلوان ونتاجها يحمل روحا وحّسا ال تملكه الصورة الجامدة، أما مستقبل 

على  والسريعة  الحديثة  النقل  وسائل  فهل قضت  ينتهي  أنه  أعتقد  ال  الواقعية  اللوحة 

المشي أو الركض مثالً ما هي سرعة أقوى عداء بشري مقارنة بسيارة رياضية إنها 

بالتأكيد شيٌء ال ُيذكر ولكننا ال نقل إعجاباً بالعداء من السيارة.

-هل رسمت كل ما تريده، وإن كانت اإلجابة ال، فام الذي تبحث عنه ومل ترسمه بعد؟

أنشد اللوحة التي تحتوي كشفاً ما يدلل على خبرة وعمق تفكير مبدعها والتي تأسر 
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عين المتلقي وتطوف بها في أمكنة قد تكون مريحة أو مزعجة أو مقلقة أو محزنة أو 

مفرحة أو مدهشة أو... ولكن ليس على هذه اللوحة أن تكون ركيكة ومخيبة لآلمال. 

وإن كان خلق مثل هذه اللوحة يحدوها طرق وعرة وصعبة ومتعبة فهي سهلة المنال 

إذا كان الفنان يحمل قلب طفل وخبرة عجوز. 

-فنانك املفضل أو مثلك األعىل إن صح التعبري، لوحتك العاملية املفضلة...

كل الفنانين الذين اضطلعت على نتاجهم مفضلون عندي كلهم رصينون ومبدعون 

وجميعهم ُيحتذى بهم، أما مثلي األعلى مع احترامي لهم فأحاول أن أصنعه من عندي 

وقد ال أتمكن من إنهائه.

أما عن اللوحة المفضلة لدّي فأنا أعتقد أن اللوحات ال تعلّق بالذهن بقدر ما يعلق 

األسلوب. وأتمنى أن أراها كلها بالعين المجردة وليس عن صورة.

-كلمتك األخرية؟

أنا أهدف أن أصبح فناناً، الفن مسؤولية ال تقدم التفاهة للناس على أنها فٌن ال يقرؤه 

سواك أرسم أكثر وابحث أكثر وتثقف أكثر. 

الشكر والتقدير المتعارف 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ابداعات ونصوص

فيسبوكيات

ريرب يوسف - أملانيا

َن أبي أطفاله على خطف نظارته الطّبية من بيت إبصارِه الَغض، بدأ عبَر أخي  مرَّ

ُيجلسنا على صدره  تلك - ربيبتنا، كان  التسلية  أتقنت أختي الصغرى  إلى أن  الكبير 

إثره  نقفز   ”aley onalwem ,aley aley aley êl  “ أغنية  من  مقطعاً  مدندناً 

مباشرين انتزاع الغاية المعهودة، قبل عامين، تقريباً، تخلّص أبي تماماً من نظارته تلك 

وعفا الزمن أَثرها في وجهه، صار ذو قدرة عالية على القراءة والكتابة وتصّفح صور 

العائلة بدونها، أفّكر بسرٍّ عصّي أبداً إذ أُجلُِس طفلي على صدري مرّدداً المقطع عينه، 

دون جدوى، ريٌح خفّية ُتدير مفتاحاً وهمياً في رئتي.

أكتُب صفات الزبائن على فواتير مشروباتهم بدالً من أسمائهم العصية على الحفظ، 

أتفادى بالطريقة هذه األخطاء في الحسابات التي ترهق أّي نادل يعمل في بار، ثّمة 
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رجل سألني عن ديني، لذلك أطلقُت عليه صفة )العنصري( أكتبها دوماً على فاتورته، 

هكذا أُميِّز زبائن البار عن بعضهم البعض، لم أحفظ اسماً واحداً طوال أشهر.

زبوٌن إنجليزي غاب فترة طويلة وبعد عودته سألتُه عن سبب غيابه، قال بأنه كان 

يرتاد  آخر  إنجليزي  عن  فأمّيزه  االنجليزي”  “المريض  فاتورته  على  كتبُت  مريضاً، 

البار في الفترة األخيرة، بذلك، أكون قد قرأت رواية الكاتب )مايكل أونداتجي( بطريقة 

مغايرة.

كان أبي ُيسمعني عبر الهاتف أصوات المتظاهرين في مدينة القامشلي السورية 

بداية عام 1102، واظبُت كّل جمعة على الخروج من قاعة الدرس للتواصل مع أبي 

آنذاك، سألت المعلمة: “ماذا يقول األلمان عن الثورات في الشرق؟”.

ناس  شاهدُت  آن  بعيدة،  أخرى  جهة  من  ذاك  التساؤل  عن  أجبُت  فقط،  البارحة 

هامبورغ في شوارع مدينتهم، كانت شعاراتهم أممية إلى الحد الذي ظننتهم أهلي حقاً، 

ثمة قومية مجهولة في العالم، هي قومية الهوامش وأصحاب الكواليس، تلك التي تفّكك 

مفهوم عزلة المرء الموجود في لّب محيطه الذي فُِرَض عليه. تروقني فكرة اإليمان 

التام بتلك القومية، األمر مشابه لبريق عيون العبيد لحظة مصافحاتهم لبعضهم البعض 

حول العالم.

َظَهَرت الغيمة في تمام اللحظة التي سّعرت النحلة الغريبة فيها عنادها فتأكل من 

طعامي، لوهلٍة ظننتها - النحلُة، رسالة غيبية من صديقتي، أو، ِعقاباً ما، وددُت فيما 

لو تتركني في سبيلي، ِنلُت المرجوَّ من دعائي، انتابني ألم يشبه الحزن، بل ربما ريبة.

السورية،  الحسكة  لمدينة  المحاذي  )كوكب(  جبل  هيئة  على  الغيمة  َظَهَرت  إذاً، 

وددُت، بل، قلُت في َنْفسي سأصل قمتها إن مشيُت عشرين دقيقة، نسبة الظل خاللها 

قّعرت فوهتها، ضوء الشمس يندلق على حوافها، لوهلٍة، فكرت، لو كانت الثقب الذي 

سُتفِرغ الشمس فيه كامل إنارتها بعد لحظات.

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 462019 40

رجل سألني عن ديني، لذلك أطلقُت عليه صفة )العنصري( أكتبها دوماً على فاتورته، 

هكذا أُميِّز زبائن البار عن بعضهم البعض، لم أحفظ اسماً واحداً طوال أشهر.

زبوٌن إنجليزي غاب فترة طويلة وبعد عودته سألتُه عن سبب غيابه، قال بأنه كان 

يرتاد  آخر  إنجليزي  عن  فأمّيزه  االنجليزي”  “المريض  فاتورته  على  كتبُت  مريضاً، 

البار في الفترة األخيرة، بذلك، أكون قد قرأت رواية الكاتب )مايكل أونداتجي( بطريقة 

مغايرة.

كان أبي ُيسمعني عبر الهاتف أصوات المتظاهرين في مدينة القامشلي السورية 

بداية عام 1102، واظبُت كّل جمعة على الخروج من قاعة الدرس للتواصل مع أبي 

آنذاك، سألت المعلمة: “ماذا يقول األلمان عن الثورات في الشرق؟”.

ناس  شاهدُت  آن  بعيدة،  أخرى  جهة  من  ذاك  التساؤل  عن  أجبُت  فقط،  البارحة 

هامبورغ في شوارع مدينتهم، كانت شعاراتهم أممية إلى الحد الذي ظننتهم أهلي حقاً، 

ثمة قومية مجهولة في العالم، هي قومية الهوامش وأصحاب الكواليس، تلك التي تفّكك 

مفهوم عزلة المرء الموجود في لّب محيطه الذي فُِرَض عليه. تروقني فكرة اإليمان 

التام بتلك القومية، األمر مشابه لبريق عيون العبيد لحظة مصافحاتهم لبعضهم البعض 

حول العالم.

َظَهَرت الغيمة في تمام اللحظة التي سّعرت النحلة الغريبة فيها عنادها فتأكل من 

طعامي، لوهلٍة ظننتها - النحلُة، رسالة غيبية من صديقتي، أو، ِعقاباً ما، وددُت فيما 

لو تتركني في سبيلي، ِنلُت المرجوَّ من دعائي، انتابني ألم يشبه الحزن، بل ربما ريبة.

السورية،  الحسكة  لمدينة  المحاذي  )كوكب(  جبل  هيئة  على  الغيمة  َظَهَرت  إذاً، 

وددُت، بل، قلُت في َنْفسي سأصل قمتها إن مشيُت عشرين دقيقة، نسبة الظل خاللها 

قّعرت فوهتها، ضوء الشمس يندلق على حوافها، لوهلٍة، فكرت، لو كانت الثقب الذي 

سُتفِرغ الشمس فيه كامل إنارتها بعد لحظات.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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رجل سألني عن ديني، لذلك أطلقُت عليه صفة )العنصري( أكتبها دوماً على فاتورته، 

هكذا أُميِّز زبائن البار عن بعضهم البعض، لم أحفظ اسماً واحداً طوال أشهر.

زبوٌن إنجليزي غاب فترة طويلة وبعد عودته سألتُه عن سبب غيابه، قال بأنه كان 

يرتاد  آخر  إنجليزي  عن  فأمّيزه  االنجليزي”  “المريض  فاتورته  على  كتبُت  مريضاً، 

البار في الفترة األخيرة، بذلك، أكون قد قرأت رواية الكاتب )مايكل أونداتجي( بطريقة 

مغايرة.

كان أبي ُيسمعني عبر الهاتف أصوات المتظاهرين في مدينة القامشلي السورية 

بداية عام 1102، واظبُت كّل جمعة على الخروج من قاعة الدرس للتواصل مع أبي 

آنذاك، سألت المعلمة: “ماذا يقول األلمان عن الثورات في الشرق؟”.

ناس  شاهدُت  آن  بعيدة،  أخرى  جهة  من  ذاك  التساؤل  عن  أجبُت  فقط،  البارحة 

هامبورغ في شوارع مدينتهم، كانت شعاراتهم أممية إلى الحد الذي ظننتهم أهلي حقاً، 

ثمة قومية مجهولة في العالم، هي قومية الهوامش وأصحاب الكواليس، تلك التي تفّكك 

مفهوم عزلة المرء الموجود في لّب محيطه الذي فُِرَض عليه. تروقني فكرة اإليمان 

التام بتلك القومية، األمر مشابه لبريق عيون العبيد لحظة مصافحاتهم لبعضهم البعض 

حول العالم.

َظَهَرت الغيمة في تمام اللحظة التي سّعرت النحلة الغريبة فيها عنادها فتأكل من 

طعامي، لوهلٍة ظننتها - النحلُة، رسالة غيبية من صديقتي، أو، ِعقاباً ما، وددُت فيما 

لو تتركني في سبيلي، ِنلُت المرجوَّ من دعائي، انتابني ألم يشبه الحزن، بل ربما ريبة.

السورية،  الحسكة  لمدينة  المحاذي  )كوكب(  جبل  هيئة  على  الغيمة  َظَهَرت  إذاً، 

وددُت، بل، قلُت في َنْفسي سأصل قمتها إن مشيُت عشرين دقيقة، نسبة الظل خاللها 

قّعرت فوهتها، ضوء الشمس يندلق على حوافها، لوهلٍة، فكرت، لو كانت الثقب الذي 

سُتفِرغ الشمس فيه كامل إنارتها بعد لحظات.
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االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   
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ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 
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19 47العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  40

رجل سألني عن ديني، لذلك أطلقُت عليه صفة )العنصري( أكتبها دوماً على فاتورته، 

هكذا أُميِّز زبائن البار عن بعضهم البعض، لم أحفظ اسماً واحداً طوال أشهر.

زبوٌن إنجليزي غاب فترة طويلة وبعد عودته سألتُه عن سبب غيابه، قال بأنه كان 

يرتاد  آخر  إنجليزي  عن  فأمّيزه  االنجليزي”  “المريض  فاتورته  على  كتبُت  مريضاً، 

البار في الفترة األخيرة، بذلك، أكون قد قرأت رواية الكاتب )مايكل أونداتجي( بطريقة 

مغايرة.

كان أبي ُيسمعني عبر الهاتف أصوات المتظاهرين في مدينة القامشلي السورية 

بداية عام 1102، واظبُت كّل جمعة على الخروج من قاعة الدرس للتواصل مع أبي 

آنذاك، سألت المعلمة: “ماذا يقول األلمان عن الثورات في الشرق؟”.

ناس  شاهدُت  آن  بعيدة،  أخرى  جهة  من  ذاك  التساؤل  عن  أجبُت  فقط،  البارحة 

هامبورغ في شوارع مدينتهم، كانت شعاراتهم أممية إلى الحد الذي ظننتهم أهلي حقاً، 

ثمة قومية مجهولة في العالم، هي قومية الهوامش وأصحاب الكواليس، تلك التي تفّكك 

مفهوم عزلة المرء الموجود في لّب محيطه الذي فُِرَض عليه. تروقني فكرة اإليمان 

التام بتلك القومية، األمر مشابه لبريق عيون العبيد لحظة مصافحاتهم لبعضهم البعض 

حول العالم.

َظَهَرت الغيمة في تمام اللحظة التي سّعرت النحلة الغريبة فيها عنادها فتأكل من 

طعامي، لوهلٍة ظننتها - النحلُة، رسالة غيبية من صديقتي، أو، ِعقاباً ما، وددُت فيما 

لو تتركني في سبيلي، ِنلُت المرجوَّ من دعائي، انتابني ألم يشبه الحزن، بل ربما ريبة.

السورية،  الحسكة  لمدينة  المحاذي  )كوكب(  جبل  هيئة  على  الغيمة  َظَهَرت  إذاً، 

وددُت، بل، قلُت في َنْفسي سأصل قمتها إن مشيُت عشرين دقيقة، نسبة الظل خاللها 

قّعرت فوهتها، ضوء الشمس يندلق على حوافها، لوهلٍة، فكرت، لو كانت الثقب الذي 

سُتفِرغ الشمس فيه كامل إنارتها بعد لحظات.

47 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كانت قد أنهت لتّوها تجليخ السكين خاصتها آَن أطلقُت تحية الدخول إلى المتجر 

إذ تناثر بريٌق انجلى من عينيها وحّط أعلى الذبيحة الضخمة  عليها، بدا الحدث جلّياً 

أمامها، بيدين صفراويتين، ومالمح ملولة، وَشعر قصير، قطعت كيلو غراماً من اللحم، 

ووضعته على الميزان، ومن ثم داخل ماكينة الَفرم، اختلطت أنفاسها مع صوت اآللة 

أصوات  مع  أنفاسي  اختلطت  شكر،  هيئة  في  وتمتمُت  األثمان  دفعُت  تلك،  الصغيرة 

المرأة  عين  بريق  وشويُت  الفرن  أوقدُت  البيت،  إلى  الطريق  على  المارة  خطوات 

والتهمتُه.

الشعاع  فوَلج  أزحُتها  الشمس،  النافذة خاملة في وجه  كانت ستارة  اليوم،  صباح 

الغرفَة مثل قطيع رحيم رؤوف.

أخطأُت العّد فتتّبعُت حدسي وأتممت صعود العتبات إلى أن انتهيُت أعلى المبنى 

توّجس  أرجأت  الشكل،  عظيمة  طيور  حول سرب  نظراتي  حامت  إذ  شّكي  وأنهيُت 

أنفاسي بالحيرة فأسندتها بفصيلة النسور، لوهلٍة، شعرت بغناء أحدهم يسير صوبي، 

فكرت بالعالقة ما بين رؤية تلك الطيور والغناء، أو، كي أكون أكثر دقة، خّيل إليَّ 

فتيقنت أن التمعن فيها شبيه باالستماع إلى الموسيقا، فعل التمّعن يفتح نافذة خلل َنْفس 

المرء، بينما فعل االستماع له رابط بنسبة الهواء آن ولوجه الرئتين. 

في الخامسة صباحاً، حيرةٌ مجهولة أيقظتني، تكاسلت َفَلم أكتب كامل رؤياي. كنت 

زائراً رجالً يكسو الَخضار وجهه متوسطاً غرباء أطلقُت التحية عليهم إذ ظننتهم رسل 

السماء إلى الضعفاء.

كان ُيَبّث صوُت فيروز عبَر اإلذاعات في صباحات كافِة الدول العربية التي كانت 

وال تزال مكّبدًة بأصفاد أنظمٍة شموليٍة تفحص وتحلّل حتى الهواء في صدور الناس.

لماذا اّتفق الحكام على جعل كل من فيروز وأم كلثوم حالة يومية شاملة في دوٍل 

موثوق  فيروز  المنافي؟ مشروع  وفي  السجون وجوعاً  في  من شعرائها  العديد  مات 
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بذاكرة الكائن، أقصد مخاطبة ما مضى في كل األحوال، الماضي - ذاك الفّخ المؤّدي 

إلى البقاء في ُطعم الاّلحركة، نفتقد - نحن أبناء الشرق المنكوب - إلى “بيتلز” تهدمت 

ذاكرتنا الجمعية وتفتحت عيوَننا على الحاضر كما فعلْت إبان الحرب العالمية الثانية. 

)فّن فيروز( يعني االنتماء، على عكس الثقافة الوجودية التي نسيُر في سردابها 

حقاً، تلك التي تحّدث عنها كولن ولسن في مطلع شبابه.

بمناسبة رحيل عالم الفيزياء البريطاني )ستيفن هوكينغ(:

)فينيس كانسترانو(،  يقول  أحداث 11 سبتمبر،  فيلم وثائقي حول  أيضاً، وخالل 

وهو عضو سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية: “شخٌص ما يمرُّ عبر 

جهاز الكشف عن المعادن في المطار، فتنطلق الصفارات، يقوم الحارس بتفتيشه وِفي 

اللحظة نفسها تمر فتاة جميلة تلفت انتباه الحارس، فيسمح لذلك الشخص بالمرور، لم 

يكن ذلك الشخص سوى )هاني حنجور( وكانت في جيوبه مشارط وأمواس”. )تقطيع(. 

ـــ مشهد جديد.

ومن ثم يأتي صوت )رمزي بن شيبة( وهو منّسق عملية 11 سبتمبر يقول: “اللهم 

اجعل لنا من بين أيديهم سّداً ومن خلفهم سداً وأغِشهم فهم ال يبصرون”. 
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بذاكرة الكائن، أقصد مخاطبة ما مضى في كل األحوال، الماضي - ذاك الفّخ المؤّدي 

إلى البقاء في ُطعم الاّلحركة، نفتقد - نحن أبناء الشرق المنكوب - إلى “بيتلز” تهدمت 

ذاكرتنا الجمعية وتفتحت عيوَننا على الحاضر كما فعلْت إبان الحرب العالمية الثانية. 

)فّن فيروز( يعني االنتماء، على عكس الثقافة الوجودية التي نسيُر في سردابها 

حقاً، تلك التي تحّدث عنها كولن ولسن في مطلع شبابه.

بمناسبة رحيل عالم الفيزياء البريطاني )ستيفن هوكينغ(:

)فينيس كانسترانو(،  يقول  أحداث 11 سبتمبر،  فيلم وثائقي حول  أيضاً، وخالل 

وهو عضو سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية: “شخٌص ما يمرُّ عبر 

جهاز الكشف عن المعادن في المطار، فتنطلق الصفارات، يقوم الحارس بتفتيشه وِفي 

اللحظة نفسها تمر فتاة جميلة تلفت انتباه الحارس، فيسمح لذلك الشخص بالمرور، لم 

يكن ذلك الشخص سوى )هاني حنجور( وكانت في جيوبه مشارط وأمواس”. )تقطيع(. 

ـــ مشهد جديد.

ومن ثم يأتي صوت )رمزي بن شيبة( وهو منّسق عملية 11 سبتمبر يقول: “اللهم 

اجعل لنا من بين أيديهم سّداً ومن خلفهم سداً وأغِشهم فهم ال يبصرون”. 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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بذاكرة الكائن، أقصد مخاطبة ما مضى في كل األحوال، الماضي - ذاك الفّخ المؤّدي 

إلى البقاء في ُطعم الاّلحركة، نفتقد - نحن أبناء الشرق المنكوب - إلى “بيتلز” تهدمت 

ذاكرتنا الجمعية وتفتحت عيوَننا على الحاضر كما فعلْت إبان الحرب العالمية الثانية. 

)فّن فيروز( يعني االنتماء، على عكس الثقافة الوجودية التي نسيُر في سردابها 

حقاً، تلك التي تحّدث عنها كولن ولسن في مطلع شبابه.

بمناسبة رحيل عالم الفيزياء البريطاني )ستيفن هوكينغ(:

)فينيس كانسترانو(،  يقول  أحداث 11 سبتمبر،  فيلم وثائقي حول  أيضاً، وخالل 

وهو عضو سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية: “شخٌص ما يمرُّ عبر 

جهاز الكشف عن المعادن في المطار، فتنطلق الصفارات، يقوم الحارس بتفتيشه وِفي 

اللحظة نفسها تمر فتاة جميلة تلفت انتباه الحارس، فيسمح لذلك الشخص بالمرور، لم 

يكن ذلك الشخص سوى )هاني حنجور( وكانت في جيوبه مشارط وأمواس”. )تقطيع(. 

ـــ مشهد جديد.

ومن ثم يأتي صوت )رمزي بن شيبة( وهو منّسق عملية 11 سبتمبر يقول: “اللهم 

اجعل لنا من بين أيديهم سّداً ومن خلفهم سداً وأغِشهم فهم ال يبصرون”. 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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)فّن فيروز( يعني االنتماء، على عكس الثقافة الوجودية التي نسيُر في سردابها 

حقاً، تلك التي تحّدث عنها كولن ولسن في مطلع شبابه.

بمناسبة رحيل عالم الفيزياء البريطاني )ستيفن هوكينغ(:

)فينيس كانسترانو(،  يقول  أحداث 11 سبتمبر،  فيلم وثائقي حول  أيضاً، وخالل 

وهو عضو سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية: “شخٌص ما يمرُّ عبر 

جهاز الكشف عن المعادن في المطار، فتنطلق الصفارات، يقوم الحارس بتفتيشه وِفي 

اللحظة نفسها تمر فتاة جميلة تلفت انتباه الحارس، فيسمح لذلك الشخص بالمرور، لم 

يكن ذلك الشخص سوى )هاني حنجور( وكانت في جيوبه مشارط وأمواس”. )تقطيع(. 

ـــ مشهد جديد.

ومن ثم يأتي صوت )رمزي بن شيبة( وهو منّسق عملية 11 سبتمبر يقول: “اللهم 
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من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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امرأة امسها كوباين

حليم يوسف

أمامه ساخطا على زوجته  التي  الطاولة  بقبضته على  العجوز  المختار   ضرب 
وتلميحاتها له بضرورة ركونه إلى الهدوء والراحة والتخلي عن مهنته القديمة - الجديدة:

- إلى األبد، خلقت لكي أصبح مختارا وسأموت وأنا مختار.

وكان غضبه يتضاعف عندما يسمع من أحد ما أن مهنة “المخترة” بحد ذاتها باتت 
“موضة قديمة” ولم تعد تصلح لهذا العصر الذي يشهد تطورا منقطع النظير في مجال 
التكنولوجيا واالنترنيت، في حين أن هذا المكان الذي يحتار اآلخرون في تسميته بقي 

في منأى عن كل ما يحصل في العالم.

حيث أن منهم من يسميها قرية كبيرة، ومنهم من يسميها مدينة صغيرة، ومنهم من 
يسميها بلدة. وفي كل األحوال، فهي أكبر من قرية و أصغر من مدينة. إذ أنها توسعت 
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مؤخرا وازدادت أعداد الوافدين إليها، عدا عن السكان األصليين الذين يزدادون جيال 
بعد جيل.

ال توجد عائلة تكتفي بطفل واحد أو اثنين، كما أن المرأة غير القادرة على اإلنجاب 
تعيش طوال العمر خائفة من الضرة التي تنتظر على الباب. وغالبا ما يفهم اآلخرون 
من امتناع الزوج عن الزواج بامرأة أخرى، على أن الزوج هو العاقر وليست الزوجة.

هكذا كان سكان هذه القرية يتفاخرون باإلنجاب وبازدياد حجم مدينتهم يوما بعد 
يوم. وفي هذه األثناء غزا الشيب شعر المختار الذي كان ال يزال متحكما بكل شاردة 

وواردة في قريته التي أصبحت مدينة في أعين اآلخرين.

إال أن المختار بقي مخلصا لطريقته الخاصة في إدارة القرية بتقسيم القرية إلى 
حارات متعددة وتعيين مختار صغير، يكون محل ثقته بالطبع، على رأس كل حارة 

منها، وغالبا ما كان من العائلة أو من األقارب المخلصين.

كان المختار الصغير هو الكل في الكل في حدود حارته، وال شيء يدخل تحت 
سلطته على اإلطالق خارج تلك الحدود. وفي حارته كان هو العين الساهرة للمختار 
الكبير والتي ترى كل شيء، واألذن الكبيرة التي تسمع كل شيء لتوصله على الفور 

لسيده الكبير.

المخاتير األربعة كانوا مجدين في عملهم وينقلون كل شاردة وواردة لسيدهم بدقة، 
ألنهم كانوا يعلمون تماما أن تقصيرهم في أمر ما أو تقاعسهم عن نقل التفاصيل الدقيقة 
يعني قطع أرزاقهم وحرمانهم من المنصب والجاه على الفور، عدا عن نبذهم وطردهم 
من القرية ومعاقبتهم. لذلك تسابق الجميع على إرضاء المختار الكبير، فقام كل مختار 
صغير بتقسيم حارته إلى مجموعة شوارع، وّعين كل واحد منهم لنفسه مسؤوال مخلصا 
لكل شارع. وكل مسؤول من هؤالء عين لنفسه مسؤوال عن كل بيت. وفي كل بيت 
كانت هناك عين ساهرة وأذن مفتوحة تنقل كل شيء لمسؤول الشارع. وبذلك يكون 
المختار الكبير، ونتيجة لتلك الجهود الجبارة، مطلعا على كل ما يجري في كل شارع 
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مؤخرا وازدادت أعداد الوافدين إليها، عدا عن السكان األصليين الذين يزدادون جيال 
بعد جيل.

ال توجد عائلة تكتفي بطفل واحد أو اثنين، كما أن المرأة غير القادرة على اإلنجاب 
تعيش طوال العمر خائفة من الضرة التي تنتظر على الباب. وغالبا ما يفهم اآلخرون 
من امتناع الزوج عن الزواج بامرأة أخرى، على أن الزوج هو العاقر وليست الزوجة.

هكذا كان سكان هذه القرية يتفاخرون باإلنجاب وبازدياد حجم مدينتهم يوما بعد 
يوم. وفي هذه األثناء غزا الشيب شعر المختار الذي كان ال يزال متحكما بكل شاردة 

وواردة في قريته التي أصبحت مدينة في أعين اآلخرين.

إال أن المختار بقي مخلصا لطريقته الخاصة في إدارة القرية بتقسيم القرية إلى 
حارات متعددة وتعيين مختار صغير، يكون محل ثقته بالطبع، على رأس كل حارة 

منها، وغالبا ما كان من العائلة أو من األقارب المخلصين.

كان المختار الصغير هو الكل في الكل في حدود حارته، وال شيء يدخل تحت 
سلطته على اإلطالق خارج تلك الحدود. وفي حارته كان هو العين الساهرة للمختار 
الكبير والتي ترى كل شيء، واألذن الكبيرة التي تسمع كل شيء لتوصله على الفور 

لسيده الكبير.

المخاتير األربعة كانوا مجدين في عملهم وينقلون كل شاردة وواردة لسيدهم بدقة، 
ألنهم كانوا يعلمون تماما أن تقصيرهم في أمر ما أو تقاعسهم عن نقل التفاصيل الدقيقة 
يعني قطع أرزاقهم وحرمانهم من المنصب والجاه على الفور، عدا عن نبذهم وطردهم 
من القرية ومعاقبتهم. لذلك تسابق الجميع على إرضاء المختار الكبير، فقام كل مختار 
صغير بتقسيم حارته إلى مجموعة شوارع، وّعين كل واحد منهم لنفسه مسؤوال مخلصا 
لكل شارع. وكل مسؤول من هؤالء عين لنفسه مسؤوال عن كل بيت. وفي كل بيت 
كانت هناك عين ساهرة وأذن مفتوحة تنقل كل شيء لمسؤول الشارع. وبذلك يكون 
المختار الكبير، ونتيجة لتلك الجهود الجبارة، مطلعا على كل ما يجري في كل شارع 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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مؤخرا وازدادت أعداد الوافدين إليها، عدا عن السكان األصليين الذين يزدادون جيال 
بعد جيل.

ال توجد عائلة تكتفي بطفل واحد أو اثنين، كما أن المرأة غير القادرة على اإلنجاب 
تعيش طوال العمر خائفة من الضرة التي تنتظر على الباب. وغالبا ما يفهم اآلخرون 
من امتناع الزوج عن الزواج بامرأة أخرى، على أن الزوج هو العاقر وليست الزوجة.

هكذا كان سكان هذه القرية يتفاخرون باإلنجاب وبازدياد حجم مدينتهم يوما بعد 
يوم. وفي هذه األثناء غزا الشيب شعر المختار الذي كان ال يزال متحكما بكل شاردة 

وواردة في قريته التي أصبحت مدينة في أعين اآلخرين.

إال أن المختار بقي مخلصا لطريقته الخاصة في إدارة القرية بتقسيم القرية إلى 
حارات متعددة وتعيين مختار صغير، يكون محل ثقته بالطبع، على رأس كل حارة 

منها، وغالبا ما كان من العائلة أو من األقارب المخلصين.

كان المختار الصغير هو الكل في الكل في حدود حارته، وال شيء يدخل تحت 
سلطته على اإلطالق خارج تلك الحدود. وفي حارته كان هو العين الساهرة للمختار 
الكبير والتي ترى كل شيء، واألذن الكبيرة التي تسمع كل شيء لتوصله على الفور 

لسيده الكبير.

المخاتير األربعة كانوا مجدين في عملهم وينقلون كل شاردة وواردة لسيدهم بدقة، 
ألنهم كانوا يعلمون تماما أن تقصيرهم في أمر ما أو تقاعسهم عن نقل التفاصيل الدقيقة 
يعني قطع أرزاقهم وحرمانهم من المنصب والجاه على الفور، عدا عن نبذهم وطردهم 
من القرية ومعاقبتهم. لذلك تسابق الجميع على إرضاء المختار الكبير، فقام كل مختار 
صغير بتقسيم حارته إلى مجموعة شوارع، وّعين كل واحد منهم لنفسه مسؤوال مخلصا 
لكل شارع. وكل مسؤول من هؤالء عين لنفسه مسؤوال عن كل بيت. وفي كل بيت 
كانت هناك عين ساهرة وأذن مفتوحة تنقل كل شيء لمسؤول الشارع. وبذلك يكون 
المختار الكبير، ونتيجة لتلك الجهود الجبارة، مطلعا على كل ما يجري في كل شارع 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وفي كل بيت. لذلك استمرت إدارته للقرية دون مواجهته لمشاكل كبيرة، ألنه كان يدفن 
المشكلة وهي في المهد و أحيانا قبل وقوعها.

كان الجميع يعرف المختار عن قرب وله وجود يومي في بيوتهم وفي أحاديثهم 
اليومية, إال أن المختار نفسه لم تكن له عالقة إال بالمخاتير األربعة الذين كانوا على 

عالقة يومية مباشرة معه.

كان المختار يتواجد بشكل يومي مع الجميع من خالل الختم الذي كان له دور حاسم 
في تسيير األمور الصغيرة قبل الكبيرة. لذلك ال تستطيع حتى الذبابة التحليق في سماء 

القرية دون إذن المختار، ولم يكن باستطاعة النملة التحرك على األرض دون علمه:

- اسمع يا بني، إياك والثقة باآلخرين. مراقب واحد لكل شخص ال يكفي، يجب أن 
يكون لكل مراقب من يراقبه، واألفضل أن يكون هناك من يراقب االثنين معا.

هذه هي النصيحة التي حفظها االبن غيبا منذ زمن طويل لتكرارها للمرة األلف، 
حتى أنها باتت تضايق االبن المفلطح األذنين لدى سماعها. في هذه األثناء كان قد مر 
ما يقارب نصف قرن على إدارة المختار التي كانت قد حولت القرية إلى مزرعة مغلقة 
يديرها بنفسه، ولم تتزحزح فيها قشة واحدة من مكانها طوال كل هذه السنوات الحافلة 
القرية، حيث أن تحوالت مذهلة لم تخطر  التغيرات خارج حدود  بالصخب وبأمواج 

على بال أحد كانت قد عصفت بالعالم من أقصاه إلى أقصاه.

يسمع  لم  بلدان  في  دول  وقامت  هائلة  امبراطوريات  بمثابة  كانت  دول  زالت 
بوجودها أحد من قبل. طارت أحزاب وأيديولوجيات حكمت نصف العالم، وظهرت 
أحزاب وجماعات في حلة جديدة. لم تسلم من هذه التغييرات المفاجئة حينا والطبيعية 
حينا آخر سوى قرية المختار العجوز التي لم تشهد ال تحوال مفاجئا وال تغيرا طبيعيا. 
الجديد الوحيد في هذه القرية التي كان الصمت العميق قد ابتلعها هو المرض السري 
الذي اجتاح دم المختار العجوز. ولكي يقطع الطريق على أي تغيير محتمل في قريته 
حين غرة  على  يأتي  قد  الذي  الموت  استباقية ضد  في خطوة  البنه  الختم  بتسليم  بدأ 

كعادته. وأخذ يبتسم في عبه:
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- لن تنال مني ومن الهدوء السائد في قريتي يا سيد عزرائيل!

هذا ما كان لسان حاله يهمس به على الدوام. احتال العجوز على الموت مرتين، 
مرة عندما ضمن استمرار نظام “المخترة” من بعده، ومرة عندما سلم الختم البنه للسير 
على خطاه في تسيير شؤون أهالي القرية الذين تعودوا على وجوده، ونسوا بأنه أيضا 
ابنه سيخفف عنهم الصدمة، خاصة عندما  بشر مثلهم وسيموت يوما. كما أن وجود 
يكون “االبن سر أبيه” كما يقال. ومن هذه الناحية كان مطمئنا ومتفائال بأنه سيستمر في 
ادارة شؤون “العامة” من القبر، وبذلك يكون قد ألحق الهزيمة بالموت أيضا، كما ألحق 
هزيمة منكرة بكل منافسيه المحتملين قبل نصف قرن وتخلص منهم واحدا بعد اآلخر، 
دون إحداث أي ضجيج، واختفت آثارهم تماما ونسي الناس حتى أسماءهم. وهذا ما 
حدث فعال، حيث لبست القرية السواد على رحيله، وبكى الرجال قبل النساء، وغرقت 
القرية بكاملها في النحيب. ولم يخطر على بال أحد منهم أن يفكر ببديل آخر للعجوز 
الذي دفن بموكب مهيب، سوى بابنه الذي كان، حسب قولهم: “خير خلف لخير سلف”. 
برزت وقتها أصوات خافتة أشبه بالهمس وهي تعترض على استمرار الوضع كما هو:

 - نحن نعيش خارج هذا العالم، ما يسمونها قرية أصبحت مدينة منذ وقت طويل، 
ومع ذلك الزالت تدار من قبل مختار!

ويعقبه صوت خائف:

- ال يوجد في كل العالم مدينة يديرها مختار، وبختم مهلهل ومهترئ.

ويلتفت آخر مرتجفا:

- على هذا النظام الذي أوجده العجوز أن يدفن معه.

التي بدت شاذة وخطيرة وقتها، وإنما  القائل وحده خائفا من هذه اآلراء  لم يكن 
المغامرين. وطغت  بعض  محيط  الخافتة  األصوات  هذه  تتجاوز  ولم  أيضا.  المستمع 
أصوات عالية على الصمت األسود الذي كان يغطي الشوارع بطولها وعرضها وهي 
تبايع المختار الشاب الذي سينقل القرية من حال إلى حال، من قرية معزولة عن العالم 

إلى مدينة حديثة، متطورة، تواكب العصر ويكون لها شأن هام في كل مكان.
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إلى مدينة حديثة، متطورة، تواكب العصر ويكون لها شأن هام في كل مكان.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:
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)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 
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عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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- لن تنال مني ومن الهدوء السائد في قريتي يا سيد عزرائيل!

هذا ما كان لسان حاله يهمس به على الدوام. احتال العجوز على الموت مرتين، 
مرة عندما ضمن استمرار نظام “المخترة” من بعده، ومرة عندما سلم الختم البنه للسير 
على خطاه في تسيير شؤون أهالي القرية الذين تعودوا على وجوده، ونسوا بأنه أيضا 
ابنه سيخفف عنهم الصدمة، خاصة عندما  بشر مثلهم وسيموت يوما. كما أن وجود 
يكون “االبن سر أبيه” كما يقال. ومن هذه الناحية كان مطمئنا ومتفائال بأنه سيستمر في 
ادارة شؤون “العامة” من القبر، وبذلك يكون قد ألحق الهزيمة بالموت أيضا، كما ألحق 
هزيمة منكرة بكل منافسيه المحتملين قبل نصف قرن وتخلص منهم واحدا بعد اآلخر، 
دون إحداث أي ضجيج، واختفت آثارهم تماما ونسي الناس حتى أسماءهم. وهذا ما 
حدث فعال، حيث لبست القرية السواد على رحيله، وبكى الرجال قبل النساء، وغرقت 
القرية بكاملها في النحيب. ولم يخطر على بال أحد منهم أن يفكر ببديل آخر للعجوز 
الذي دفن بموكب مهيب، سوى بابنه الذي كان، حسب قولهم: “خير خلف لخير سلف”. 
برزت وقتها أصوات خافتة أشبه بالهمس وهي تعترض على استمرار الوضع كما هو:

 - نحن نعيش خارج هذا العالم، ما يسمونها قرية أصبحت مدينة منذ وقت طويل، 
ومع ذلك الزالت تدار من قبل مختار!

ويعقبه صوت خائف:

- ال يوجد في كل العالم مدينة يديرها مختار، وبختم مهلهل ومهترئ.

ويلتفت آخر مرتجفا:

- على هذا النظام الذي أوجده العجوز أن يدفن معه.

التي بدت شاذة وخطيرة وقتها، وإنما  القائل وحده خائفا من هذه اآلراء  لم يكن 
المغامرين. وطغت  بعض  محيط  الخافتة  األصوات  هذه  تتجاوز  ولم  أيضا.  المستمع 
أصوات عالية على الصمت األسود الذي كان يغطي الشوارع بطولها وعرضها وهي 
تبايع المختار الشاب الذي سينقل القرية من حال إلى حال، من قرية معزولة عن العالم 

إلى مدينة حديثة، متطورة، تواكب العصر ويكون لها شأن هام في كل مكان.
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هذا ما كان لسان حاله يهمس به على الدوام. احتال العجوز على الموت مرتين، 
مرة عندما ضمن استمرار نظام “المخترة” من بعده، ومرة عندما سلم الختم البنه للسير 
على خطاه في تسيير شؤون أهالي القرية الذين تعودوا على وجوده، ونسوا بأنه أيضا 
ابنه سيخفف عنهم الصدمة، خاصة عندما  بشر مثلهم وسيموت يوما. كما أن وجود 
يكون “االبن سر أبيه” كما يقال. ومن هذه الناحية كان مطمئنا ومتفائال بأنه سيستمر في 
ادارة شؤون “العامة” من القبر، وبذلك يكون قد ألحق الهزيمة بالموت أيضا، كما ألحق 
هزيمة منكرة بكل منافسيه المحتملين قبل نصف قرن وتخلص منهم واحدا بعد اآلخر، 
دون إحداث أي ضجيج، واختفت آثارهم تماما ونسي الناس حتى أسماءهم. وهذا ما 
حدث فعال، حيث لبست القرية السواد على رحيله، وبكى الرجال قبل النساء، وغرقت 
القرية بكاملها في النحيب. ولم يخطر على بال أحد منهم أن يفكر ببديل آخر للعجوز 
الذي دفن بموكب مهيب، سوى بابنه الذي كان، حسب قولهم: “خير خلف لخير سلف”. 
برزت وقتها أصوات خافتة أشبه بالهمس وهي تعترض على استمرار الوضع كما هو:

 - نحن نعيش خارج هذا العالم، ما يسمونها قرية أصبحت مدينة منذ وقت طويل، 
ومع ذلك الزالت تدار من قبل مختار!

ويعقبه صوت خائف:

- ال يوجد في كل العالم مدينة يديرها مختار، وبختم مهلهل ومهترئ.

ويلتفت آخر مرتجفا:

- على هذا النظام الذي أوجده العجوز أن يدفن معه.

التي بدت شاذة وخطيرة وقتها، وإنما  القائل وحده خائفا من هذه اآلراء  لم يكن 
المغامرين. وطغت  بعض  محيط  الخافتة  األصوات  هذه  تتجاوز  ولم  أيضا.  المستمع 
أصوات عالية على الصمت األسود الذي كان يغطي الشوارع بطولها وعرضها وهي 
تبايع المختار الشاب الذي سينقل القرية من حال إلى حال، من قرية معزولة عن العالم 

إلى مدينة حديثة، متطورة، تواكب العصر ويكون لها شأن هام في كل مكان.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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منتشرة  كانت  التي  األب  جانب صورة  إلى  االبن  وضعت صورة  فشيئا  وشيئا 
المختار  يد  على  كمدينة  وإعالنها  القرية  تسمية  وبإلغاء  المدينة.  من  زاوية  كل  في 
الشاب الذي أقنع القائمين على األمور في مراكز الدولة الرسمية بهذا القرار، عقدت 
الجديدة من عمر  الحقبة  الشوارع احتفاال بقدوم  الفرح في  الدبكات وارتفعت أهازيج 
مدينتهم وبالمستقبل العظيم الذي يقودهم إليه هذا المختار الشاب. خاصة بعد أن أقسم 
أغلظ األيمان على متابعة المسيرة المشرفة لوالده وعلى تسهيل أمور الجميع وإجراء 
تغييرات على طاقم والده القديم من المخاتير الذين أنهكتهم الكهولة وتسليم األمور إلى 
“الدماء الجديدة” التي ستتكفل بإلحاق مدينتهم بالركب الحضاري وجعلها مثال يحتذى 

بها بين المدن والممالك.

المدينة  بها مثقفو  التي بشر  المتفائلة  التوقعات  الصعداء على وقع  الناس  وتنفس 
وعلماؤها، فبدأوا بالتحرك السريع. ونسي الناس حتى وجودهم في عهد األب العجوز. 
وترافق ذلك مع موجة تغيير عاتية اجتاحت المنطقة المحيطة بالمدينة وثار الناس في 
مدن الجوار على سلطاتها وتهاوت خالل فترة وجيزة ما تبقت من إدارات المخاتير في 
البالد والمدن المحيطة. وبذلك أحيطت المدينة بطوق من المدن الهائجة التي نزل فيها 
الناس إلى الشوارع، وفرضوا تغيير إدارات وأنظمة ألول مرة في تاريخهم انطالقا من 

إرادة الحشود الغفيرة التي نزلت إلى الشوارع ثائرة، غاضبة وهائجة.

وعندما ارتفعت همسات المعترضين على وعود المختار الشاب الخلبية وتحولت 
إلى أصوات مسموعة، كّشر المختار الشاب عن أنيابه القوية التي ورثها عن والده، 
يخافه  كان  ما  وحدث  الخط،  على  الخاصة  بقواته  المدعومة  المدينة  شرطة  وأدخل 

الجميع.

ألول مرة يقع قتلى برصاص تلك القوات، وتتساقط جثث المحتجين في الشوارع 
مضرجة بدمائها. وبدأت الحوادث الدموية باالنتشار والتوسع في شوارع المدينة كلها.

الوضع شماال وجنوبا، شرقا وغربا، وخرج  انفجر  إنذار  أي سابق  فجأة ودون 
الوضع عن السيطرة في المدينة وفي المنافذ الحدودية التي تطل على المدن األخرى.
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ولم تجد نفعا محاوالت المختار الشاب بتغيير الكهول األربعة الرئيسيين بأربعة 
شباب، حيث ازدادت األوضاع احتقانا بين الجميع، ولجأ الجميع إلى حمل السالح. منهم 
من حمل نفسه وعائلته وفّر هاربا، ومنهم من بدأ يهاجم من يختلف معه، ومنهم من اتخذ 

موقف الدفاع عن نفسه وعن بيته وأطفاله.

أصبح الكل ضد الكل، والكل خائفا من الكل. لم يستمع المختار الجديد إلى أصوات 
المطالبين بتقديمه االستقالة، ورغم تقهقر سلطته عن بعض أحياء المدينة، إال أنه بقي 

متمسكا بالختم، ومعلنا النفير العام ضد المتمردين الثائرين عليه:

- سأبيدهم كما يباد الذباب.

وسالت الدماء في الشوارع. خابت آمال الناس في التخلص من المختار الذي فاجأ 
الجميع بمدى استعداده لمثل هذه األيام الصعبة، وخابت آمال المختار وعائلته أيضا؛ 
ألنهم لم يستطيعوا إطفاء النيران المستعرة في شوارع المدينة، واستعادة السلطة على 
األحياء التي بقيت خارج سيطرته وخاضعة لسلطة الجماعات المسلحة التي تكاثرت 

كالجراد.

وبقيت  الشاب،  المختار  سلطة  فيها  انكفأت  طاحنة  حرب  في  المدينة  ودخلت 
محصورة في األحياء التي تسكن فيها عائلته ومناصروه، أما بقية األحياء فقد شهدت 
لرجل طويل  الفضائيات صورا  ونقلت  متناحرة.  جماعات  بين  أهوج  دمويا  صراعا 

اللحية يعلن نفسه خليفة للمسلمين.

بدا فخورا وهو محاط بمجاهدين قدموا إلى “أرض الخالفة” من كل أنحاء العالم 
ومن البلدان والمدن المجاورة. واكتسبت هذه المدينة هالة من القداسة بعد إقرار خليفة 

المسلمين بأنها يجب أن تكون جزءا من أرض الخالفة اإلسالمية.

السيطرة على مساحات واسعة من  أنفسهم،  يسّمون  الخالفة، كما  استطاع جنود 
المدينة. ترافق ذلك مع حفالت إعدام جماعي، وممارسة الجهاد بالذبح الحالل لبشر 
إلى  رقابهم  قاد  فاجع  قدر  تغيير  بعجزهم عن  مقتنعين  الرؤوس، صامتين،  مطأطئي 
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ولم تجد نفعا محاوالت المختار الشاب بتغيير الكهول األربعة الرئيسيين بأربعة 
شباب، حيث ازدادت األوضاع احتقانا بين الجميع، ولجأ الجميع إلى حمل السالح. منهم 
من حمل نفسه وعائلته وفّر هاربا، ومنهم من بدأ يهاجم من يختلف معه، ومنهم من اتخذ 

موقف الدفاع عن نفسه وعن بيته وأطفاله.

أصبح الكل ضد الكل، والكل خائفا من الكل. لم يستمع المختار الجديد إلى أصوات 
المطالبين بتقديمه االستقالة، ورغم تقهقر سلطته عن بعض أحياء المدينة، إال أنه بقي 

متمسكا بالختم، ومعلنا النفير العام ضد المتمردين الثائرين عليه:

- سأبيدهم كما يباد الذباب.

وسالت الدماء في الشوارع. خابت آمال الناس في التخلص من المختار الذي فاجأ 
الجميع بمدى استعداده لمثل هذه األيام الصعبة، وخابت آمال المختار وعائلته أيضا؛ 
ألنهم لم يستطيعوا إطفاء النيران المستعرة في شوارع المدينة، واستعادة السلطة على 
األحياء التي بقيت خارج سيطرته وخاضعة لسلطة الجماعات المسلحة التي تكاثرت 

كالجراد.

وبقيت  الشاب،  المختار  سلطة  فيها  انكفأت  طاحنة  حرب  في  المدينة  ودخلت 
محصورة في األحياء التي تسكن فيها عائلته ومناصروه، أما بقية األحياء فقد شهدت 
لرجل طويل  الفضائيات صورا  ونقلت  متناحرة.  جماعات  بين  أهوج  دمويا  صراعا 

اللحية يعلن نفسه خليفة للمسلمين.

بدا فخورا وهو محاط بمجاهدين قدموا إلى “أرض الخالفة” من كل أنحاء العالم 
ومن البلدان والمدن المجاورة. واكتسبت هذه المدينة هالة من القداسة بعد إقرار خليفة 

المسلمين بأنها يجب أن تكون جزءا من أرض الخالفة اإلسالمية.

السيطرة على مساحات واسعة من  أنفسهم،  يسّمون  الخالفة، كما  استطاع جنود 
المدينة. ترافق ذلك مع حفالت إعدام جماعي، وممارسة الجهاد بالذبح الحالل لبشر 
إلى  رقابهم  قاد  فاجع  قدر  تغيير  بعجزهم عن  مقتنعين  الرؤوس، صامتين،  مطأطئي 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ولم تجد نفعا محاوالت المختار الشاب بتغيير الكهول األربعة الرئيسيين بأربعة 
شباب، حيث ازدادت األوضاع احتقانا بين الجميع، ولجأ الجميع إلى حمل السالح. منهم 
من حمل نفسه وعائلته وفّر هاربا، ومنهم من بدأ يهاجم من يختلف معه، ومنهم من اتخذ 

موقف الدفاع عن نفسه وعن بيته وأطفاله.

أصبح الكل ضد الكل، والكل خائفا من الكل. لم يستمع المختار الجديد إلى أصوات 
المطالبين بتقديمه االستقالة، ورغم تقهقر سلطته عن بعض أحياء المدينة، إال أنه بقي 

متمسكا بالختم، ومعلنا النفير العام ضد المتمردين الثائرين عليه:

- سأبيدهم كما يباد الذباب.

وسالت الدماء في الشوارع. خابت آمال الناس في التخلص من المختار الذي فاجأ 
الجميع بمدى استعداده لمثل هذه األيام الصعبة، وخابت آمال المختار وعائلته أيضا؛ 
ألنهم لم يستطيعوا إطفاء النيران المستعرة في شوارع المدينة، واستعادة السلطة على 
األحياء التي بقيت خارج سيطرته وخاضعة لسلطة الجماعات المسلحة التي تكاثرت 

كالجراد.

وبقيت  الشاب،  المختار  سلطة  فيها  انكفأت  طاحنة  حرب  في  المدينة  ودخلت 
محصورة في األحياء التي تسكن فيها عائلته ومناصروه، أما بقية األحياء فقد شهدت 
لرجل طويل  الفضائيات صورا  ونقلت  متناحرة.  جماعات  بين  أهوج  دمويا  صراعا 

اللحية يعلن نفسه خليفة للمسلمين.

بدا فخورا وهو محاط بمجاهدين قدموا إلى “أرض الخالفة” من كل أنحاء العالم 
ومن البلدان والمدن المجاورة. واكتسبت هذه المدينة هالة من القداسة بعد إقرار خليفة 

المسلمين بأنها يجب أن تكون جزءا من أرض الخالفة اإلسالمية.

السيطرة على مساحات واسعة من  أنفسهم،  يسّمون  الخالفة، كما  استطاع جنود 
المدينة. ترافق ذلك مع حفالت إعدام جماعي، وممارسة الجهاد بالذبح الحالل لبشر 
إلى  رقابهم  قاد  فاجع  قدر  تغيير  بعجزهم عن  مقتنعين  الرؤوس، صامتين،  مطأطئي 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ولم تجد نفعا محاوالت المختار الشاب بتغيير الكهول األربعة الرئيسيين بأربعة 
شباب، حيث ازدادت األوضاع احتقانا بين الجميع، ولجأ الجميع إلى حمل السالح. منهم 
من حمل نفسه وعائلته وفّر هاربا، ومنهم من بدأ يهاجم من يختلف معه، ومنهم من اتخذ 

موقف الدفاع عن نفسه وعن بيته وأطفاله.

أصبح الكل ضد الكل، والكل خائفا من الكل. لم يستمع المختار الجديد إلى أصوات 
المطالبين بتقديمه االستقالة، ورغم تقهقر سلطته عن بعض أحياء المدينة، إال أنه بقي 

متمسكا بالختم، ومعلنا النفير العام ضد المتمردين الثائرين عليه:

- سأبيدهم كما يباد الذباب.

وسالت الدماء في الشوارع. خابت آمال الناس في التخلص من المختار الذي فاجأ 
الجميع بمدى استعداده لمثل هذه األيام الصعبة، وخابت آمال المختار وعائلته أيضا؛ 
ألنهم لم يستطيعوا إطفاء النيران المستعرة في شوارع المدينة، واستعادة السلطة على 
األحياء التي بقيت خارج سيطرته وخاضعة لسلطة الجماعات المسلحة التي تكاثرت 

كالجراد.

وبقيت  الشاب،  المختار  سلطة  فيها  انكفأت  طاحنة  حرب  في  المدينة  ودخلت 
محصورة في األحياء التي تسكن فيها عائلته ومناصروه، أما بقية األحياء فقد شهدت 
لرجل طويل  الفضائيات صورا  ونقلت  متناحرة.  جماعات  بين  أهوج  دمويا  صراعا 

اللحية يعلن نفسه خليفة للمسلمين.

بدا فخورا وهو محاط بمجاهدين قدموا إلى “أرض الخالفة” من كل أنحاء العالم 
ومن البلدان والمدن المجاورة. واكتسبت هذه المدينة هالة من القداسة بعد إقرار خليفة 

المسلمين بأنها يجب أن تكون جزءا من أرض الخالفة اإلسالمية.

السيطرة على مساحات واسعة من  أنفسهم،  يسّمون  الخالفة، كما  استطاع جنود 
المدينة. ترافق ذلك مع حفالت إعدام جماعي، وممارسة الجهاد بالذبح الحالل لبشر 
إلى  رقابهم  قاد  فاجع  قدر  تغيير  بعجزهم عن  مقتنعين  الرؤوس، صامتين،  مطأطئي 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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هللا  باسم  الرؤوس  يقطعون  األرض،  أصقاع  كل  من  وافدين  غرباء  أناس  سكاكين 
واألنبياء والقرآن، فيسلّمون لهم الرقاب مرغمين، ويموتون بعد شخير الدماء، وارتجاف 

الجسد المنفصل عن الرأس.

فيصبحون أرقاما مجهولة في أشرطة فيديو يتناقلها الناس عبر صفحات التواصل 
االجتماعي إلى حين، وتحذف بعدها لمخالفتها شروط النشر والتداول. سرعان ما ينسى 

الناس مالمحهم الحزينة، وينشغلون بأناس ظهروا في فيديو جديد وهكذا.

ما أغاظ الخليفة وجنوده البارعين في فنون ذبح البشر هو استعصاء الحي الشمالي 
من المدينة على دخول جنود الخالفة إليه، وبقائه بعيدا عن متناول أيديهم. هاج الخليفة 
أحكموا  الذين  مجاهديه  لهجمات  األرعن  الحي  هذا  أهالي  تصدي  من  غاضبا  وماج 

الحصار على الحي من ثالث جهات.

لم يتبق أي منفذ ألهالي الحي سوى الجهة الرابعة، وهذه لم تختلف كثيرا عن بقية 
الجهات، حيث الحدود مع مدينة تشتهر بعدائها القديم مع الحي الشمالي. وهذا ما جعل 
غضب الخليفة يتأجج أكثر فأكثر. ما أطار صوابه هو بقاء هذا الحي خارج سيطرته، 
حين  في  قليلة,  ساعات  خالل  كاملة  مدن  على  االستيالء  على  مجاهديه  قدرة  رغم 
باإلهانة  الجهات. وشعر  المحاصرة من جميع  الصغيرة  األحياء  أحد  عليه  استعصى 
والخذالن، إال أنه أخفاهما تحت عباءة سميكة من اإلصرار على »فتح« هذا الحي بأي 
ثمن كان. ومّهد الطريق أمام جنوده بإقناعهم أن الطريق إلى الجنة الموعودة تمر عبر 
هذا الحي الذي يجب أن يكتسب اسما جديدا يتناسب مع أهميته الحيوية في الدنيا وفي 

اآلخرة.

كان المختار العجوز قد أطلق عليه اسم “عين العرب”، فغّيره الخليفة، وأطلق عليه 
اسما جديدا هو “عين اإلسالم”، وحشد كل قوات دولته الفتية اآلخذة في التمدد واالتساع 

لالستئثار بهذا الحي الذي يغّص بمفاتيح الجنة.

الثقيلة،  المسننة، وأسلحتهم  الميامين، بخناجرهم  الحي بسيوف مجاهديه  فحاصر 
وبصرخة مرعبة طالما ترددت على أفواههم:
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- بالذبح جئناكم. 

كل ذلك لم تهز شعرة واحدة من شعرات أحد أفراد العائلة التي باتت تقود أهالي 
الحي في حرب طاحنة ومجنونة بنفس الوقت ضد آالف المجاهدين الذين دخلوا الحي 
فعال، ووعدوا من تبّقى من أهالي الحي بتعليق رؤوسهم على األعمدة المنتصبة في 

الشوارع، كما فعلوا مع غيرهم من قبل، وبدأت المواجهة الدموية.

وعندما شعر جنود الخليفة بصعوبة التقدم، لجأوا إلى االستفادة من خبرتهم الكبيرة 
استطاع  الحي،  السيارات. وبعد فشل عدة محاوالت القتحام مركز  تفخيخ  في مجال 
أحد المجاهدين التسلل إلى حيث رأس العائلة، وتطايرت أشالء األب مع انهيار حيطان 
المبنى الذي يعمل فيه األب، ويتخذ منه مركزا لمساعدة مسلحي الحي وإدارة عملياتهم 
ضد المجاهدين. مات األب، واهتز بنيان تلك العائلة من األساس. هكذا اعتقد الجميع، 
إال أن الكلمة التي ألقتها ابنته التي اكتسبت اسم فيان رستم بعد حمل السالح، قد جعل 
إلى جانب  فيان  إليه األوضاع. وقفت  التفكير بحساباته حول ما ستؤول  يعيد  الجميع 
جنازة أبيها الراقد في حضن هدوء أبدي، مخاطبة إياه بصوت فيه القليل من االنكسار 

والكثير من التحدي:

- كم كنت أتمنى أن تصبح أنت أبا لشهيدة يا أبي. أن يناديك اآلخرون أبا الشهيد، 
وأن تفتخر بذلك. أن تكون فخورا بي، بابنتك الشهيدة، لكنك سبقتني إلى ذلك، وها أنا 
الذي سرت عليه، ألن  الطريق  بأنني سأتابع  أبي! وأعدك  يا  نم مطمئنا  الشهيد.  ابنة 

الشهداء هم قادتنا، وأنت كما في حياتك كنت نبيال، كنت كذلك في رحيلك أيضا.

لم يمنع صوتها المتماسك من تجمع حبات دموع ساخنة في عينيها المتقدتين ذكاء. 
وفيان رستم هذه لم تكن سوى شيرين حسن التي تعلمت القراءة والكتابة بالكردية على 
يد المقاتلة القادمة من مدينة آمد للتّو، وكان اسمها فيان آمارا. وما لبثت أن تحولت هي 

بنفسها إلى معلمة للكردية، تعلم الصغار المحرومين من التعلم بلغتهم األم.

وعندما استشهدت فيان آمارا، حملت شيرين سالحها واسمها معا. ومنذ ذلك اليوم 
باتت تعرف باسم فيان، واختارت اسم الكنية رستم للتفرقة بينها وبين معلمتها السابقة 

فيان آمارا. كل ذلك تم تحت إشراف األب الذي استهدفه االنفجار للتو.
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- كم كنت أتمنى أن تصبح أنت أبا لشهيدة يا أبي. أن يناديك اآلخرون أبا الشهيد، 
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فيان آمارا. كل ذلك تم تحت إشراف األب الذي استهدفه االنفجار للتو.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 
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ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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- بالذبح جئناكم. 

كل ذلك لم تهز شعرة واحدة من شعرات أحد أفراد العائلة التي باتت تقود أهالي 
الحي في حرب طاحنة ومجنونة بنفس الوقت ضد آالف المجاهدين الذين دخلوا الحي 
فعال، ووعدوا من تبّقى من أهالي الحي بتعليق رؤوسهم على األعمدة المنتصبة في 

الشوارع، كما فعلوا مع غيرهم من قبل، وبدأت المواجهة الدموية.

وعندما شعر جنود الخليفة بصعوبة التقدم، لجأوا إلى االستفادة من خبرتهم الكبيرة 
استطاع  الحي،  السيارات. وبعد فشل عدة محاوالت القتحام مركز  تفخيخ  في مجال 
أحد المجاهدين التسلل إلى حيث رأس العائلة، وتطايرت أشالء األب مع انهيار حيطان 
المبنى الذي يعمل فيه األب، ويتخذ منه مركزا لمساعدة مسلحي الحي وإدارة عملياتهم 
ضد المجاهدين. مات األب، واهتز بنيان تلك العائلة من األساس. هكذا اعتقد الجميع، 
إال أن الكلمة التي ألقتها ابنته التي اكتسبت اسم فيان رستم بعد حمل السالح، قد جعل 
إلى جانب  فيان  إليه األوضاع. وقفت  التفكير بحساباته حول ما ستؤول  يعيد  الجميع 
جنازة أبيها الراقد في حضن هدوء أبدي، مخاطبة إياه بصوت فيه القليل من االنكسار 

والكثير من التحدي:

- كم كنت أتمنى أن تصبح أنت أبا لشهيدة يا أبي. أن يناديك اآلخرون أبا الشهيد، 
وأن تفتخر بذلك. أن تكون فخورا بي، بابنتك الشهيدة، لكنك سبقتني إلى ذلك، وها أنا 
الذي سرت عليه، ألن  الطريق  بأنني سأتابع  أبي! وأعدك  يا  نم مطمئنا  الشهيد.  ابنة 

الشهداء هم قادتنا، وأنت كما في حياتك كنت نبيال، كنت كذلك في رحيلك أيضا.

لم يمنع صوتها المتماسك من تجمع حبات دموع ساخنة في عينيها المتقدتين ذكاء. 
وفيان رستم هذه لم تكن سوى شيرين حسن التي تعلمت القراءة والكتابة بالكردية على 
يد المقاتلة القادمة من مدينة آمد للتّو، وكان اسمها فيان آمارا. وما لبثت أن تحولت هي 

بنفسها إلى معلمة للكردية، تعلم الصغار المحرومين من التعلم بلغتهم األم.

وعندما استشهدت فيان آمارا، حملت شيرين سالحها واسمها معا. ومنذ ذلك اليوم 
باتت تعرف باسم فيان، واختارت اسم الكنية رستم للتفرقة بينها وبين معلمتها السابقة 

فيان آمارا. كل ذلك تم تحت إشراف األب الذي استهدفه االنفجار للتو.
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التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 
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التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 
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انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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بنفسها إلى معلمة للكردية، تعلم الصغار المحرومين من التعلم بلغتهم األم.

وعندما استشهدت فيان آمارا، حملت شيرين سالحها واسمها معا. ومنذ ذلك اليوم 
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وساد شعور باالنتصار بين المجاهدين الذين استعدوا للتقدم في “عين اإلسالم”، 
وانتزاعها من أيادي المرتدين والكفار. ولم يفهم المجاهدون، وخاصة القادمون منهم من 
بالد غريبة، سّر المقاومة الشرسة التي يبديها هؤالء في الحرب ضدهم، رغم الحصار 

الشديد الذي يعانونه، عدا عن قلة العدد والعتاد لديهم.

وعاودوا الهجوم على الحي من ثالث جهات بقوات تكفي الحتالل عشرات المدن. 
وعندما تأكدوا من قتلهم لـ فيان أيضا، بعد التخلص من أبيها، ظن الجميع بأن الطريق 

إلى مركز الحي بات مفتوحا، خاصة أن ما يقارب نصف الحي بات في قبضتهم.

أحزن رحيل ابنة الحي النشيطة شيرين كل من تبقى في الحي. غابت ضحكتها 
عن المجالس، وافتقد الجميع إلى حضورها البهي في شوارع الحي وفي جبهات القتال 
الذي  الشاب  المختار  المستعصية مع  الناس مشكلتهم  األمامية. وفي هذه األثناء نسي 
اكتفى بتأمين الحماية الكافية لألحياء واألماكن التي تسكن فيها عائلته وأنصاره األوفياء، 
ولم يتخل عن محاوالته في استعادة ما فقد من أحياء وشوارع، وعندما يفشل يعمد إلى 
تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها. وهذا ما كان يسعى إليه مجاهدو الخليفة لدى اقتحام 

الحي الشمالي.

قد  السالح  حمل  على  القادرين  غير  الحي  أهالي  معظم  أن  المخطط  أفشل  وما 
غادروه مع بدء الهجوم الكاسح عليه. ومع ذلك كان جنود الخالفة يدمرون كل ما تطاله 
أياديهم من الحي الذي أفقدهم أعدادا هائلة من المجاهدين األقوياء، الذين كانوا محل 
ثقة خليفة المسلمين، وكان يعقد عليهم الكثير من اآلمال في دولته المستقبلية. وأصبح 

الشعار المحبب لديهم، والذي يجبرون األسرى على ترداده هو أن أحدهم يصرخ:

- دولة اإلسالم.

فيرد األسير المذهول قبل الذبح بقليل:

- باقية.

ودعا الخليفة مجاهديه إلى اجتماع عاجل، أعلن فيه النفير العام على جميع الجبهات، 
ودق ساعة الصفر لالنطالق إلى مركز الحي الشمالي اليوم قبل البارحة:
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- اآلن بعد القضاء على األب، ومن ثم التخلص من ابنته التي حلت محله، لم يتبق 
في الحي إال بضعة نساء يائسات من الحصار، مع بعض الشبان الذين ال تصل أعدادهم 

إلى ربع أعدادكم المنتشرة في شوارع الحي.

وتابع الخليفة المتحمس لساعة الحسم:

- انتبهوا جيدا، إذا كان وقت اآلخرين من ذهب، فان وقتنا من دم. اهجموا على هذا 
الحي، وحرروه من نجس المرتدين وقذارة الكفرة. لقد دقت ساعة الصفر.

وانهالت الهجمات الكثيفة على الحي الذي قاوم بضراوة أذهلت خليفة المسلمين قبل 
جنوده المذهولين من زخات الرصاص المنهمرة على رؤوسهم، فتخترق الرصاصات 
لِحاهم المتطاولة لتستقر في أجسادهم التي تحولت في الساعات األولى من الهجوم إلى 
جثث مبعثرة في شوارع الحي الشمالي، ال يتجرأ أحد من المجاهدين على لملمتها خوفا 

من القناصين البارعين في إصابة الرأس أو القلب.

ولم يهدأ المجاهدون في معاودة الكرة، وتغيير دفعة من الجثث بدفعة من المجاهدين 
الجدد الذين كانوا يتسابقون على دخول الجنة جراء قتلهم ألكبر عدد ممكن من المرتدين 
لهم  قال  عندما  منها،  فكاك  ال  دوامة  في  الكبار  شيوخهم  أحد  وأدخلهم  والملحدين. 

بالحرف:

- من يقتل بيد امرأة ال يدخل الجنة.

وخاصة أن من تقود القتال في الحي ضدهم هي امرأة. وتتالت حشود المجاهدين 
المرابطين على تخوم الحي الذي كان يتهدم، وال يستسلم، بالقدوم إلى مشارف الحي 
أحياء، وعودتهم إلى رفاقهم في الجهاد جثثا محترقة. أمهلت الدول التي تساند الجهاد 
الحي  في  المحتدمة  الحرب  أيام  وطالت  فشهرين،  فشهرا،  أسبوعا،  المسلمين  خليفة 
المنكوب والمستعصي على المجاهدين الذين خّيبوا ظن الخليفة، ظّل هللا على األرض، 

فيهم.

وبادر خيرة المجاهدين القادمين من كل دول العالم إلى تنفيذ العمليات االنتحارية ضد 
هذه المرأة التي باتت سيرتها على كل لسان، ولفتت خالل أيام قليلة أنظار العالم إليها.
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- اآلن بعد القضاء على األب، ومن ثم التخلص من ابنته التي حلت محله، لم يتبق 
في الحي إال بضعة نساء يائسات من الحصار، مع بعض الشبان الذين ال تصل أعدادهم 

إلى ربع أعدادكم المنتشرة في شوارع الحي.

وتابع الخليفة المتحمس لساعة الحسم:

- انتبهوا جيدا، إذا كان وقت اآلخرين من ذهب، فان وقتنا من دم. اهجموا على هذا 
الحي، وحرروه من نجس المرتدين وقذارة الكفرة. لقد دقت ساعة الصفر.

وانهالت الهجمات الكثيفة على الحي الذي قاوم بضراوة أذهلت خليفة المسلمين قبل 
جنوده المذهولين من زخات الرصاص المنهمرة على رؤوسهم، فتخترق الرصاصات 
لِحاهم المتطاولة لتستقر في أجسادهم التي تحولت في الساعات األولى من الهجوم إلى 
جثث مبعثرة في شوارع الحي الشمالي، ال يتجرأ أحد من المجاهدين على لملمتها خوفا 

من القناصين البارعين في إصابة الرأس أو القلب.

ولم يهدأ المجاهدون في معاودة الكرة، وتغيير دفعة من الجثث بدفعة من المجاهدين 
الجدد الذين كانوا يتسابقون على دخول الجنة جراء قتلهم ألكبر عدد ممكن من المرتدين 
لهم  قال  عندما  منها،  فكاك  ال  دوامة  في  الكبار  شيوخهم  أحد  وأدخلهم  والملحدين. 

بالحرف:

- من يقتل بيد امرأة ال يدخل الجنة.

وخاصة أن من تقود القتال في الحي ضدهم هي امرأة. وتتالت حشود المجاهدين 
المرابطين على تخوم الحي الذي كان يتهدم، وال يستسلم، بالقدوم إلى مشارف الحي 
أحياء، وعودتهم إلى رفاقهم في الجهاد جثثا محترقة. أمهلت الدول التي تساند الجهاد 
الحي  في  المحتدمة  الحرب  أيام  وطالت  فشهرين،  فشهرا،  أسبوعا،  المسلمين  خليفة 
المنكوب والمستعصي على المجاهدين الذين خّيبوا ظن الخليفة، ظّل هللا على األرض، 

فيهم.

وبادر خيرة المجاهدين القادمين من كل دول العالم إلى تنفيذ العمليات االنتحارية ضد 
هذه المرأة التي باتت سيرتها على كل لسان، ولفتت خالل أيام قليلة أنظار العالم إليها.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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- اآلن بعد القضاء على األب، ومن ثم التخلص من ابنته التي حلت محله، لم يتبق 
في الحي إال بضعة نساء يائسات من الحصار، مع بعض الشبان الذين ال تصل أعدادهم 

إلى ربع أعدادكم المنتشرة في شوارع الحي.

وتابع الخليفة المتحمس لساعة الحسم:

- انتبهوا جيدا، إذا كان وقت اآلخرين من ذهب، فان وقتنا من دم. اهجموا على هذا 
الحي، وحرروه من نجس المرتدين وقذارة الكفرة. لقد دقت ساعة الصفر.

وانهالت الهجمات الكثيفة على الحي الذي قاوم بضراوة أذهلت خليفة المسلمين قبل 
جنوده المذهولين من زخات الرصاص المنهمرة على رؤوسهم، فتخترق الرصاصات 
لِحاهم المتطاولة لتستقر في أجسادهم التي تحولت في الساعات األولى من الهجوم إلى 
جثث مبعثرة في شوارع الحي الشمالي، ال يتجرأ أحد من المجاهدين على لملمتها خوفا 

من القناصين البارعين في إصابة الرأس أو القلب.

ولم يهدأ المجاهدون في معاودة الكرة، وتغيير دفعة من الجثث بدفعة من المجاهدين 
الجدد الذين كانوا يتسابقون على دخول الجنة جراء قتلهم ألكبر عدد ممكن من المرتدين 
لهم  قال  عندما  منها،  فكاك  ال  دوامة  في  الكبار  شيوخهم  أحد  وأدخلهم  والملحدين. 

بالحرف:

- من يقتل بيد امرأة ال يدخل الجنة.

وخاصة أن من تقود القتال في الحي ضدهم هي امرأة. وتتالت حشود المجاهدين 
المرابطين على تخوم الحي الذي كان يتهدم، وال يستسلم، بالقدوم إلى مشارف الحي 
أحياء، وعودتهم إلى رفاقهم في الجهاد جثثا محترقة. أمهلت الدول التي تساند الجهاد 
الحي  في  المحتدمة  الحرب  أيام  وطالت  فشهرين،  فشهرا،  أسبوعا،  المسلمين  خليفة 
المنكوب والمستعصي على المجاهدين الذين خّيبوا ظن الخليفة، ظّل هللا على األرض، 

فيهم.

وبادر خيرة المجاهدين القادمين من كل دول العالم إلى تنفيذ العمليات االنتحارية ضد 
هذه المرأة التي باتت سيرتها على كل لسان، ولفتت خالل أيام قليلة أنظار العالم إليها.
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لمعرفة  المقاوم،  الحي  شوارع  إلى  الساسة  قبل  الفضوليون  الصحفيون  وتسلل 
المزيد عن هذه المرأة المجدولة الشعر، التي أذهلت العالم بالضوء المنبعث من عينيها 
الخليفة  معه  يحملها  السواد،  داكنة  أعالم  من  المنبعث  الظالم  بددتا  اللتين  الحادتين، 

وحاشيته وجنوده أينما حلوا.

وفجأة حملت وسائل اإلعالم العالمية الكثير من التفاصيل الدقيقة عن امرأة لم يكن 
هناك من سمع بها حتى األمس القريب. وتصدر اسمها العناوين الرئيسية ألهم الصحف 
العالم سوى  في  االستثنائية  الحظوة  تكن صاحبة هذه  ولم  العالمية.  األخبار  ونشرات 

امرأة بسيطة المظهر وعميقة العينين، اسمها كوباني.

 وكثرت الحكايات الغريبة حول هذه المرأة التي ذاع صيتها، فتحدث بعضهم عن 
الرسائل المتبادلة بينها وبين المختار العجوز الراقد في قبره المحصن منذ وقت طويل. 
ونشر أكثر من شخص نصوص تلك الرسائل على أنها وثائق دامغة تؤكد عالقة هذه 

المرأة بالشعوذة والدجل وبمخاطبة أرواح الموتى.

الرسائل  تلك  ناقل  إنه  عنه  وقالوا  األسرى،  ألحد  صورا  المسلحون  نشر  كما 
المشبوهة بين جثة متفسخة تحت األرض وبين امرأة لم يسمع بها أحد قبل الحرب. 

وفصلوا رأس المسكين عن جسده وهو يحلف أغلظ األيمان بأن ال عالقة له بالموتى.

وبين فترة وأخرى تقبض تجمعات مسلحة على عشاق سريين لهذه المرأة التي قالوا 
عنها إنها مقصلة رؤوس الرجال، وإنها أكثر امرأة خدعت الرجال في التاريخ. وقد 
ذهبت حكاية أخرى على أن هذه المرأة اختراع من األعداء المتربصين بخيرات البالد، 

وأنها واجهة لمؤامرة كونية تقودها الدول االستعمارية.

وعلى الطرف اآلخر تحدث بعضهم عن جناحين تحملهما هذه المرأة فوق كتفيها، 
هذه  طوال  حاصرتها  التي  الهائلة  القوات  هذه  كل  والدليل  اللزوم.  عند  تستخدمهما 
األشهر، دون أن تتمكن حتى من زحزحتها من مكانها، رغم التحصينات البسيطة التي 

ال تكفي لحماية أية امرأة من القتل، أو الوقوع في األسر على األقل.
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ومنهم من أكد أن هذه المرأة ساحرة، وتقاتل بيديها اللتين تضخان نيران الموت 
على كل من يتهجم عليها، أو يحاول إلحاق األذى بها. وفي خضم تزايد هذه الحكايات 
من  براميل  صنع  في  مستمرة  العسكرية  المختار  معامل  كانت  تنتهي،  تكن  لم  التي 

مختلف األحجام، وأنصاره يهتفون بحياته:

- مختارنا باق إلى األبد.

 فيما كان جنود خليفة المسلمين يبتكرون المزيد من فنون الذبح الحالل، ويعلّقون 
التي  البشرية المقطوعة على أعمدة دولة الخالفة  اليوم الواحد عشرات الرؤوس  في 

يهتفون بحياتها فرحين:

- دولتنا باقية و.. تتمدد.

 في حين كانت كوباني مشغولة كعادتها بالتطريز اليدوي الذي تعشقه منذ الصغر. 
كانت تحمل خيوطا ملونة بيد وتمسك الـ)َتّشّي( بيد أخرى، لتبرمها باالستناد على فخذها 

األيسر، فتصنع من خيوطها المتعددة األلوان كلمات وأشكال متفرقة.

للتّو من تطريز كلمة “آزادي” باألحمر على خلفية موزعة بين  انتهت  كانت قد 
األخضر واألصفر، وهي تبحث عن كرسي لتصعد عليه، وتعلق ما طرزته في صدر 
غرفة الجلوس في بيتها. وعندما حاولت الصعود على الكرسي، داهمت منزلها قذيفة 
“هاون” مجهولة المصدر. تهدم ذلك الجدار، فبحثت بعينيها العنيدتين عن جدار آخر، 

لم تخترقه قذيفة بعد، ولم تجد.
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ومنهم من أكد أن هذه المرأة ساحرة، وتقاتل بيديها اللتين تضخان نيران الموت 
على كل من يتهجم عليها، أو يحاول إلحاق األذى بها. وفي خضم تزايد هذه الحكايات 
من  براميل  صنع  في  مستمرة  العسكرية  المختار  معامل  كانت  تنتهي،  تكن  لم  التي 

مختلف األحجام، وأنصاره يهتفون بحياته:

- مختارنا باق إلى األبد.

 فيما كان جنود خليفة المسلمين يبتكرون المزيد من فنون الذبح الحالل، ويعلّقون 
التي  البشرية المقطوعة على أعمدة دولة الخالفة  اليوم الواحد عشرات الرؤوس  في 

يهتفون بحياتها فرحين:

- دولتنا باقية و.. تتمدد.

 في حين كانت كوباني مشغولة كعادتها بالتطريز اليدوي الذي تعشقه منذ الصغر. 
كانت تحمل خيوطا ملونة بيد وتمسك الـ)َتّشّي( بيد أخرى، لتبرمها باالستناد على فخذها 

األيسر، فتصنع من خيوطها المتعددة األلوان كلمات وأشكال متفرقة.

للتّو من تطريز كلمة “آزادي” باألحمر على خلفية موزعة بين  انتهت  كانت قد 
األخضر واألصفر، وهي تبحث عن كرسي لتصعد عليه، وتعلق ما طرزته في صدر 
غرفة الجلوس في بيتها. وعندما حاولت الصعود على الكرسي، داهمت منزلها قذيفة 
“هاون” مجهولة المصدر. تهدم ذلك الجدار، فبحثت بعينيها العنيدتين عن جدار آخر، 

لم تخترقه قذيفة بعد، ولم تجد.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ومنهم من أكد أن هذه المرأة ساحرة، وتقاتل بيديها اللتين تضخان نيران الموت 
على كل من يتهجم عليها، أو يحاول إلحاق األذى بها. وفي خضم تزايد هذه الحكايات 
من  براميل  صنع  في  مستمرة  العسكرية  المختار  معامل  كانت  تنتهي،  تكن  لم  التي 

مختلف األحجام، وأنصاره يهتفون بحياته:

- مختارنا باق إلى األبد.

 فيما كان جنود خليفة المسلمين يبتكرون المزيد من فنون الذبح الحالل، ويعلّقون 
التي  البشرية المقطوعة على أعمدة دولة الخالفة  اليوم الواحد عشرات الرؤوس  في 

يهتفون بحياتها فرحين:

- دولتنا باقية و.. تتمدد.

 في حين كانت كوباني مشغولة كعادتها بالتطريز اليدوي الذي تعشقه منذ الصغر. 
كانت تحمل خيوطا ملونة بيد وتمسك الـ)َتّشّي( بيد أخرى، لتبرمها باالستناد على فخذها 

األيسر، فتصنع من خيوطها المتعددة األلوان كلمات وأشكال متفرقة.

للتّو من تطريز كلمة “آزادي” باألحمر على خلفية موزعة بين  انتهت  كانت قد 
األخضر واألصفر، وهي تبحث عن كرسي لتصعد عليه، وتعلق ما طرزته في صدر 
غرفة الجلوس في بيتها. وعندما حاولت الصعود على الكرسي، داهمت منزلها قذيفة 
“هاون” مجهولة المصدر. تهدم ذلك الجدار، فبحثت بعينيها العنيدتين عن جدار آخر، 

لم تخترقه قذيفة بعد، ولم تجد.

61 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ومنهم من أكد أن هذه المرأة ساحرة، وتقاتل بيديها اللتين تضخان نيران الموت 
على كل من يتهجم عليها، أو يحاول إلحاق األذى بها. وفي خضم تزايد هذه الحكايات 
من  براميل  صنع  في  مستمرة  العسكرية  المختار  معامل  كانت  تنتهي،  تكن  لم  التي 

مختلف األحجام، وأنصاره يهتفون بحياته:

- مختارنا باق إلى األبد.

 فيما كان جنود خليفة المسلمين يبتكرون المزيد من فنون الذبح الحالل، ويعلّقون 
التي  البشرية المقطوعة على أعمدة دولة الخالفة  اليوم الواحد عشرات الرؤوس  في 

يهتفون بحياتها فرحين:

- دولتنا باقية و.. تتمدد.

 في حين كانت كوباني مشغولة كعادتها بالتطريز اليدوي الذي تعشقه منذ الصغر. 
كانت تحمل خيوطا ملونة بيد وتمسك الـ)َتّشّي( بيد أخرى، لتبرمها باالستناد على فخذها 

األيسر، فتصنع من خيوطها المتعددة األلوان كلمات وأشكال متفرقة.

للتّو من تطريز كلمة “آزادي” باألحمر على خلفية موزعة بين  انتهت  كانت قد 
األخضر واألصفر، وهي تبحث عن كرسي لتصعد عليه، وتعلق ما طرزته في صدر 
غرفة الجلوس في بيتها. وعندما حاولت الصعود على الكرسي، داهمت منزلها قذيفة 
“هاون” مجهولة المصدر. تهدم ذلك الجدار، فبحثت بعينيها العنيدتين عن جدار آخر، 

لم تخترقه قذيفة بعد، ولم تجد.
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الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 61العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  62

مرح جمارسة )سوريا(

 يتساقطن بنَي أيدي الفجيعة
ٌ
أمهات

حيمن يف فسحةِ الفقدِ بصدورهن احملطمةِ 

 الطريق إىل املقربة 
ُ
وخطاهن جتلد

 حيِّ
ُ
 كائنٌ نصف

ُ
الغسق

يتمطى يف خمدعِ السماءِ

ْ
 احلرِب هبت

ُ
ريح

 الغيمِ
ُ
هرَّ دمع

بكى اهلل احلزينُ يف عيونهِن

 على مقبض الباِب
ُ
وبقيت دعوات الصباحِ عالقة

قالت الثكلى: 

إبداعات ونصوص

رمى نردهُ في بحٍر
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 بأشجارها
َ
»غطوا البالد

 البيتِ القتيل
َ
 رئات

ُ
 ستكوي الشمس

ً
غدا

ولدي عاٍر على السرير

يف غرفتهِ الشاحبة

صدى وغبار وصور

 عن جسدهِ
ُ
تسألني الوسادة

 رمحي..
ُ
أحتسس

 السريرُ بال نومٍ
ّ
أيظل

 بال جسدٍ؟
ُ
والقميص

 يلعبُ يف اخلارجِ
ُ
ولدي امليت

ُ
يركل جنازته

كأنها كرة

 يف مرمى املقربة
ً
 هدفا

ُ
يسدد

 بأشالئهِ.
ُ
 الريح

ُ
وتركض

قالت الثكلى:

 يسليهِ«
ٌ
»كان للبيتِ ولد

 أمحرَ كان يدورُ يف فرجها
ً
قيل إن قمرا

 
ُ
 التي أغواها الوجع

ُ
رق

ّ
فاحنت إليها الط

بلى بالقتيلِ األولِ
ُ
 ح

ٌ
أرض

 للفضاء
ً
 لعابا

ُ
الذي صارَ دمه

َ
 تعاشرُ املوج

ٌ
أجساد

ِ
 بامللح

ٌ
 طافح

ٌ
فم

 
ٌ
 مثقوبة

ٌ
رئة

 مبللة تدلت كمزاريٍب
ُ
أصابع

 يف حبٍر«
ُ
»ولدي رمى نرده

قالت الثكلى.

 مع شهيقِ اجلرحِ يف صباحٍ
َ
رحل

 شرفات
َ
دون مرايا ودون

 رسالةٍ قدمية
ّ
تعتقت أعضاؤه جتاعيد على خد

ً
 غزايل قتيال

َّ
 حني جييء إيل

ُ
كم ستكون الساعة
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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 بأشجارها
َ
»غطوا البالد

 البيتِ القتيل
َ
 رئات

ُ
 ستكوي الشمس

ً
غدا

ولدي عاٍر على السرير

يف غرفتهِ الشاحبة

صدى وغبار وصور

 عن جسدهِ
ُ
تسألني الوسادة

 رمحي..
ُ
أحتسس

 السريرُ بال نومٍ
ّ
أيظل

 بال جسدٍ؟
ُ
والقميص

 يلعبُ يف اخلارجِ
ُ
ولدي امليت

ُ
يركل جنازته

كأنها كرة

 يف مرمى املقربة
ً
 هدفا

ُ
يسدد

 بأشالئهِ.
ُ
 الريح

ُ
وتركض

قالت الثكلى:

 يسليهِ«
ٌ
»كان للبيتِ ولد

 أمحرَ كان يدورُ يف فرجها
ً
قيل إن قمرا

 
ُ
 التي أغواها الوجع

ُ
رق

ّ
فاحنت إليها الط

بلى بالقتيلِ األولِ
ُ
 ح

ٌ
أرض

 للفضاء
ً
 لعابا

ُ
الذي صارَ دمه

َ
 تعاشرُ املوج

ٌ
أجساد

ِ
 بامللح

ٌ
 طافح

ٌ
فم

 
ٌ
 مثقوبة

ٌ
رئة

 مبللة تدلت كمزاريٍب
ُ
أصابع

 يف حبٍر«
ُ
»ولدي رمى نرده

قالت الثكلى.

 مع شهيقِ اجلرحِ يف صباحٍ
َ
رحل

 شرفات
َ
دون مرايا ودون

 رسالةٍ قدمية
ّ
تعتقت أعضاؤه جتاعيد على خد

ً
 غزايل قتيال

َّ
 حني جييء إيل

ُ
كم ستكون الساعة

63 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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 بأشجارها
َ
»غطوا البالد

 البيتِ القتيل
َ
 رئات

ُ
 ستكوي الشمس

ً
غدا

ولدي عاٍر على السرير

يف غرفتهِ الشاحبة

صدى وغبار وصور

 عن جسدهِ
ُ
تسألني الوسادة

 رمحي..
ُ
أحتسس

 السريرُ بال نومٍ
ّ
أيظل

 بال جسدٍ؟
ُ
والقميص

 يلعبُ يف اخلارجِ
ُ
ولدي امليت

ُ
يركل جنازته

كأنها كرة

 يف مرمى املقربة
ً
 هدفا

ُ
يسدد

 بأشالئهِ.
ُ
 الريح

ُ
وتركض

قالت الثكلى:

 يسليهِ«
ٌ
»كان للبيتِ ولد

 أمحرَ كان يدورُ يف فرجها
ً
قيل إن قمرا

 
ُ
 التي أغواها الوجع

ُ
رق

ّ
فاحنت إليها الط

بلى بالقتيلِ األولِ
ُ
 ح

ٌ
أرض

 للفضاء
ً
 لعابا

ُ
الذي صارَ دمه

َ
 تعاشرُ املوج

ٌ
أجساد

ِ
 بامللح

ٌ
 طافح

ٌ
فم

 
ٌ
 مثقوبة

ٌ
رئة

 مبللة تدلت كمزاريٍب
ُ
أصابع

 يف حبٍر«
ُ
»ولدي رمى نرده

قالت الثكلى.

 مع شهيقِ اجلرحِ يف صباحٍ
َ
رحل

 شرفات
َ
دون مرايا ودون

 رسالةٍ قدمية
ّ
تعتقت أعضاؤه جتاعيد على خد

ً
 غزايل قتيال

َّ
 حني جييء إيل

ُ
كم ستكون الساعة

63 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ألسقي بدمهِ الرطب نهدي اليابس؟ 

 الثكلى
ُ
تسأل

 التكويِن عارية على ماءِ املعىن
ُ
بذرة

 متحاربة
ٌ
طف

ُ
ن

تتعانق يف آخِر اللذةِ

 على ختومِ البكاء
َ
ما أمرَّ الرايات املنصوبة

 حىت الثمالة! 
ُ
 الذي شربنا ناره

َ
والرماد

َ
 عن هويةِ ظلك

َ
سيسألونك

 بهِ للفصولِ اهلاربة
َ
وعن املنديل الذي لوحت

لن جتد نفسك يف املرآة التي

 على جسدها
َ
 تعاشرُ وهمك

َ
 كنت

 
ُ
ستسكنُ يف ما تتخيله

وتنذرُ ما تشتهيهِ

 لتذكرةٍ مسمومةٍ
ً
قربانا

باحلقيقةِ.

 كف األرض
ُ
حطابٌ يقرأ

 خربَ حطامهِ يف جريدة اليوم
ُ
كما لو أنه يتهجّأ

أخربني أن نهدي شجرتان تتنهدانِ يف غابتهِ.

وأن القبور ذواكر للرتاب

أربع عاريات مكتنزات محلن نعشه

أمام صدورهن.. 

قالت الثكلى وهي تقشر رمانتها امليتة

ولدي الذي

 يف شريانِ بندقيتهِ”
ٌ
 نزيف

ُ
قتله

الثكاىل تقرأن كتابَ األيام

 كواكبُ من أشالء األشياء
ُ
الكلمات

متزجن فجائعهن يف رحمِ جمروحٍ 

وتهرّبنَ أحشائهن إىل مدنٍ أخرى

حتبلنَ باجلثثِ

 للمولود اجلديد.
َ
وتهيئنَ األحالم

مجلة فصلية ثقافية  65العدد )1( شتاء 2018

 سأحب ندوبك

كليمنتني فون راديكس

ترمجة : أمسا حسني

سأحب ندوبك

أنا لست أول شخص حتبه.

وأنت لست أول شخص التفتّ إليه بشفاه ترجو األبدية.

كالنا عرف اخلسارة

كإدراك نصل سكني حاد

كالنا عاش بشفاه أكثر ندبًا من جلد جريح.

حبنا حّل كطقس غري معلن يف منتصف الليل

حبنا أتى حني ختلينا عن انتظار قدومه

وأظن ذلك 

جزءًا من معجزته.

تلك هي طريقتنا لنلتئم معًا..

سأقبلك كاملغفرة

وستمسك بي كاألمل

أذرعنا ستتعانق ملتصقة كضمادة

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 642019 65العدد )1( شتاء 2018

 سأحب ندوبك

كليمنتني فون راديكس

ترمجة : أمسا حسني

سأحب ندوبك

أنا لست أول شخص حتبه.

وأنت لست أول شخص التفتّ إليه بشفاه ترجو األبدية.

كالنا عرف اخلسارة

كإدراك نصل سكني حاد

كالنا عاش بشفاه أكثر ندبًا من جلد جريح.

حبنا حّل كطقس غري معلن يف منتصف الليل

حبنا أتى حني ختلينا عن انتظار قدومه

وأظن ذلك 

جزءًا من معجزته.

تلك هي طريقتنا لنلتئم معًا..

سأقبلك كاملغفرة

وستمسك بي كاألمل

أذرعنا ستتعانق ملتصقة كضمادة

65 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 64 65العدد )1( شتاء 2018

 سأحب ندوبك

كليمنتني فون راديكس

ترمجة : أمسا حسني

سأحب ندوبك

أنا لست أول شخص حتبه.

وأنت لست أول شخص التفتّ إليه بشفاه ترجو األبدية.

كالنا عرف اخلسارة

كإدراك نصل سكني حاد

كالنا عاش بشفاه أكثر ندبًا من جلد جريح.

حبنا حّل كطقس غري معلن يف منتصف الليل

حبنا أتى حني ختلينا عن انتظار قدومه

وأظن ذلك 

جزءًا من معجزته.

تلك هي طريقتنا لنلتئم معًا..

سأقبلك كاملغفرة

وستمسك بي كاألمل

أذرعنا ستتعانق ملتصقة كضمادة

65 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 65العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  65العدد )1( شتاء 2018

 سأحب ندوبك

كليمنتني فون راديكس

ترمجة : أمسا حسني

سأحب ندوبك

أنا لست أول شخص حتبه.

وأنت لست أول شخص التفتّ إليه بشفاه ترجو األبدية.

كالنا عرف اخلسارة

كإدراك نصل سكني حاد

كالنا عاش بشفاه أكثر ندبًا من جلد جريح.

حبنا حّل كطقس غري معلن يف منتصف الليل

حبنا أتى حني ختلينا عن انتظار قدومه

وأظن ذلك 

جزءًا من معجزته.

تلك هي طريقتنا لنلتئم معًا..

سأقبلك كاملغفرة

وستمسك بي كاألمل

أذرعنا ستتعانق ملتصقة كضمادة

65 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وسندس الوعود بيننا كالزهور بني دفيت كتاب.

سأكتب شعرًا للعرق املاحل على بشرتك

سأصوغ روايات حول الندبة على أنفك

سأضع قاموسًا بكل الكلمات اليت استخدمتها 

يف حماولة لوصف شعوري

بأني أخريًا

أخريًا، وجدتك.

ولن أخشى ندوبك.

أعلم كم يصعب يف بعض األحيان

أن تدعين أراك بينما تتصدع 

أو أملس شقوق روحك

لكن أرجوك، ثق:

سواء بتلك األيام اليت حترتق فيها مبا يفوق الشمس

أو الليايل اليت تنهار خالهلا يف حضين

ويتفكك جسدك إىل ألف سؤال.

أنت أمجل ما رأيت بعمري

سأحبك

حني تعربني كيوم ساكن

وأحبك حني تصري إعصارًا

مجلة فصلية ثقافية  67العدد )1( شتاء 2018

1- الينبوع!

بالقرب من البحرية ينساب ينبوع 
بني حجرين، يف زاوية ما!؟
ينطلق املاء جذال، يف سباق،

كأنه يقصد املنتهى. 
يوشوش: أوه ! يا للبهجة!؟

 باطن األرض!؟
ً
كم كان مظلما

اآلن، ختضوضر ضفتي 
والسماء تعكسها مرآتي.

قصيدتان للشاعر الفرنسي:

Théophile Gautier تيوفيل گوتييه

ترمجة: عنفوان فؤاد - اجلزائر 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 662019 67العدد )1( شتاء 2018

1- الينبوع!

بالقرب من البحرية ينساب ينبوع 
بني حجرين، يف زاوية ما!؟
ينطلق املاء جذال، يف سباق،

كأنه يقصد املنتهى. 
يوشوش: أوه ! يا للبهجة!؟

 باطن األرض!؟
ً
كم كان مظلما

اآلن، ختضوضر ضفتي 
والسماء تعكسها مرآتي.

قصيدتان للشاعر الفرنسي:

Théophile Gautier تيوفيل گوتييه

ترمجة: عنفوان فؤاد - اجلزائر 

قصيدتان للشاعر الفرنسي:

Théophile Gautier تيوفيل گوتييه

ترمجة: عنفوان فؤاد - اجلزائر 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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1- الينبوع!

بالقرب من البحرية ينساب ينبوع 
بني حجرين، يف زاوية ما!؟
ينطلق املاء جذال، يف سباق،

كأنه يقصد املنتهى. 
يوشوش: أوه ! يا للبهجة!؟

 باطن األرض!؟
ً
كم كان مظلما

اآلن، ختضوضر ضفتي 
والسماء تعكسها مرآتي.

قصيدتان للشاعر الفرنسي:

Théophile Gautier تيوفيل گوتييه

ترمجة: عنفوان فؤاد - اجلزائر 

قصيدتان للشاعر الفرنسي:

Théophile Gautier تيوفيل گوتييه

ترمجة: عنفوان فؤاد - اجلزائر 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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»أزهار أذن الفأر« الزرقاء تقول يل:
»ال تنسني!«

األعاسيب تلسعني بأذنابها، 
عند تعاركها!

من كأسي، يشرب العصفور؛ 
من يدري!؟ لعلي بعد حني،

ً
 متدفقا

ً
أصبح نهرا

عا.
َ
، وقِال

ً
يغمر أودية، صخورا
»وأحيط برغوتي،

رات حجرية وأرصفة غرانيتية.
َ
ط
ْ
قن

أمحل الباخرة التي تبعث الدخان 
إىل احمليط

حيث ينتهي كل شيء.”
هكذا، يُثرثر الينبوع الفتيّ،

جمهزا مئة مشروع ملستقبل بعيد!؟
مثل املياه تغلي يف وعاء،

توى فيضها.
ُ
ثم ال حي

لكن املهد يالمس اللحد،
املستقبل العمالق ميوت صغريا!؟

ما إن ولد الينبوع حىت وقع
يف البحرية العظيمة التي ابتلعته!؟
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   2- ُدخان!

، حيتمي باألشجار
َ
نالِك

ُ
ه

كوخ من القش
ب الظهر؛

َ
ود

َ
د

ُ
حم

يبدو كأن السقف
ينهار على اجلدار،
عتبة الباب مغطاة
بة خضراء.

ُ
ل
ْ
ح
ُّ
بط

ة واحدة
َ
رْف
َ
د

تسد النافذة.
 دافئة 

ٌ
ومثلما تنبعث أنفاس

من األفواه - يف األوقات الباردة -
تنبعث من هناك...

،
ّ
من الكوخ الرَّث
زفرات حارقة!

بَِرمَية دخان تلف دوائر
خبيوطها الرفيعة الزرقاء، 

لتحمل من الروح احلبيسة هناك
 إىل السماء !

ً
أنباء
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 
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الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 
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النورسي. 
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وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   
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ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 68 69العدد )1( شتاء 2018

   2- ُدخان!

، حيتمي باألشجار
َ
نالِك

ُ
ه

كوخ من القش
ب الظهر؛

َ
ود

َ
د

ُ
حم

يبدو كأن السقف
ينهار على اجلدار،
عتبة الباب مغطاة
بة خضراء.

ُ
ل
ْ
ح
ُّ
بط

ة واحدة
َ
رْف
َ
د

تسد النافذة.
 دافئة 

ٌ
ومثلما تنبعث أنفاس

من األفواه - يف األوقات الباردة -
تنبعث من هناك...

،
ّ
من الكوخ الرَّث
زفرات حارقة!

بَِرمَية دخان تلف دوائر
خبيوطها الرفيعة الزرقاء، 

لتحمل من الروح احلبيسة هناك
 إىل السماء !

ً
أنباء

69 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 69العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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   2- ُدخان!

، حيتمي باألشجار
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ينهار على اجلدار،
عتبة الباب مغطاة
بة خضراء.
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َ
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تسد النافذة.
 دافئة 

ٌ
ومثلما تنبعث أنفاس

من األفواه - يف األوقات الباردة -
تنبعث من هناك...

،
ّ
من الكوخ الرَّث
زفرات حارقة!

بَِرمَية دخان تلف دوائر
خبيوطها الرفيعة الزرقاء، 

لتحمل من الروح احلبيسة هناك
 إىل السماء !

ً
أنباء

69 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 69العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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نصوص

مرام املصري

وأنا صغرية 
مسعت حكاية وكم أصدق احلكايات  

عن وحش 
كبري كبري 

ذو جسد صلب صلب 
إذا استدار ميوت

وإذا التوى  ميوت 
وإذا توقف ميوت
كان يركض يركض

حمطما بقدميه 
املنازل واألشجار 

مجلة فصلية ثقافية  71العدد )1( شتاء 2018

حمطما اجلبال 
الوديان 

حمطما املشافى
املساجد
الكنائس

الصوامع واملزارات 
كل ما يقف يف وجهه

يندثر يندثر
اعرتضت طريقه أم ألطفال 

صغار صغار 
غنت له

حدثته عن اجلمال 
حدثته عن اخلري 
ألقت له شعرا 

كان صوتها حنونا كلمسة أمه
وكلماتها صادقة كقبلة أمه

فلم يسعه إال أن يلوي جبسده
مبتعدا عنها وعن أطفاهلا 
عارفا بأن يف ذلك موته.

وأنا صغرية 
كنت أصدق احلكايات 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 702019 71العدد )1( شتاء 2018

حمطما اجلبال 
الوديان 

حمطما املشافى
املساجد
الكنائس

الصوامع واملزارات 
كل ما يقف يف وجهه

يندثر يندثر
اعرتضت طريقه أم ألطفال 

صغار صغار 
غنت له

حدثته عن اجلمال 
حدثته عن اخلري 
ألقت له شعرا 

كان صوتها حنونا كلمسة أمه
وكلماتها صادقة كقبلة أمه

فلم يسعه إال أن يلوي جبسده
مبتعدا عنها وعن أطفاهلا 
عارفا بأن يف ذلك موته.

وأنا صغرية 
كنت أصدق احلكايات 

71 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 70 71العدد )1( شتاء 2018

حمطما اجلبال 
الوديان 

حمطما املشافى
املساجد
الكنائس

الصوامع واملزارات 
كل ما يقف يف وجهه

يندثر يندثر
اعرتضت طريقه أم ألطفال 

صغار صغار 
غنت له

حدثته عن اجلمال 
حدثته عن اخلري 
ألقت له شعرا 

كان صوتها حنونا كلمسة أمه
وكلماتها صادقة كقبلة أمه

فلم يسعه إال أن يلوي جبسده
مبتعدا عنها وعن أطفاهلا 
عارفا بأن يف ذلك موته.

وأنا صغرية 
كنت أصدق احلكايات 

71 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 71العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  71العدد )1( شتاء 2018

حمطما اجلبال 
الوديان 

حمطما املشافى
املساجد
الكنائس

الصوامع واملزارات 
كل ما يقف يف وجهه

يندثر يندثر
اعرتضت طريقه أم ألطفال 

صغار صغار 
غنت له

حدثته عن اجلمال 
حدثته عن اخلري 
ألقت له شعرا 

كان صوتها حنونا كلمسة أمه
وكلماتها صادقة كقبلة أمه

فلم يسعه إال أن يلوي جبسده
مبتعدا عنها وعن أطفاهلا 
عارفا بأن يف ذلك موته.

وأنا صغرية 
كنت أصدق احلكايات 

71 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وال أزال 
وهلذا أكتب الشعر
عمتنا التي خترج ليال

لتلم القمامة 
وتتحدث مع اجلنّ اللذين خاوتهم 

خلوفها أن مير اللصوص ويسرقون أساورها 
عمتنا التي  تعارك ألجلها 
رجال ظنتهم طامعني بورثتها 

قد أغلقت باب جسدها الذي ظل مطيعا هلا 
حىت التسعني

حني قرر أن يفلت من زمامها
تاركا احلمام واجلن يتآمران على اللصوص
على أصابعها نبت مليون أصيص فل 

وحبق 
وتزوج ألف سرب من احلمام

وبقيت هي من وراء شباكها حتصي املارة
وتنتظر جميء العريس الذي ال يطمع بورثتها

عمتنا احتفظت بلهجتها 
ومل حتتفظ بأساورها التي مل يسرقها اللصوص
بل السمك األمحر الذي كان يسبح يف بركتها

مجلة فصلية ثقافية  73العدد )1( شتاء 2018

فلتحلم عيناك يا أمجد !

أشرف احلساني/ باحث مجايل من املغرب

في البدء يجب االعتراف أن أسماء من قبيل: قاسم حداد، عبد المنعم رمضان، عبد 

هللا زريقة، سليم بركات، سعدي يوسف. قد شكلت منعطفا حاسما في تاريخ القصيدة 

العربية المعاصرة، ونحتت لنفسها مسارا متفردا ومائزا داخل الكتابة الشعرية العربية 

المعاصرة.

متنا  قدموا  الذين  الشعراء  هؤالء  من  واحد  هو  ناصر  أمجد  األردني  والشاعر 

هاجس  على  بذلك  محرضا  السرب،  خارج  المائزة  بشعريته  يغرد  مختلفا  شعريا 

المغايرة واالختالف وفاتحا للشعرية العربية آفاقا جديدة للتخييل والكتابة، فهو يعد من 

الشعراء المشائين الكبار الذين اخترقت نصوصهم الجيل الذي تربوا في كنفه، والرقعة 

الجغرافية التي ينتمون إليها، فأصبحت تكتسي بذلك بعدا عربيا وكونيا لما تنضح به من 

خصوصية معرفية وحساسية جمالية عالية، سواء تعلق األمر باللغة التي توصل إليها 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 722019 73العدد )1( شتاء 2018

فلتحلم عيناك يا أمجد !

أشرف احلساني/ باحث مجايل من املغرب

في البدء يجب االعتراف أن أسماء من قبيل: قاسم حداد، عبد المنعم رمضان، عبد 

هللا زريقة، سليم بركات، سعدي يوسف. قد شكلت منعطفا حاسما في تاريخ القصيدة 

العربية المعاصرة، ونحتت لنفسها مسارا متفردا ومائزا داخل الكتابة الشعرية العربية 

المعاصرة.

متنا  قدموا  الذين  الشعراء  هؤالء  من  واحد  هو  ناصر  أمجد  األردني  والشاعر 

هاجس  على  بذلك  محرضا  السرب،  خارج  المائزة  بشعريته  يغرد  مختلفا  شعريا 

المغايرة واالختالف وفاتحا للشعرية العربية آفاقا جديدة للتخييل والكتابة، فهو يعد من 

الشعراء المشائين الكبار الذين اخترقت نصوصهم الجيل الذي تربوا في كنفه، والرقعة 

الجغرافية التي ينتمون إليها، فأصبحت تكتسي بذلك بعدا عربيا وكونيا لما تنضح به من 

خصوصية معرفية وحساسية جمالية عالية، سواء تعلق األمر باللغة التي توصل إليها 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 72 73العدد )1( شتاء 2018

فلتحلم عيناك يا أمجد !

أشرف احلساني/ باحث مجايل من املغرب

في البدء يجب االعتراف أن أسماء من قبيل: قاسم حداد، عبد المنعم رمضان، عبد 

هللا زريقة، سليم بركات، سعدي يوسف. قد شكلت منعطفا حاسما في تاريخ القصيدة 

العربية المعاصرة، ونحتت لنفسها مسارا متفردا ومائزا داخل الكتابة الشعرية العربية 

المعاصرة.

متنا  قدموا  الذين  الشعراء  هؤالء  من  واحد  هو  ناصر  أمجد  األردني  والشاعر 

هاجس  على  بذلك  محرضا  السرب،  خارج  المائزة  بشعريته  يغرد  مختلفا  شعريا 

المغايرة واالختالف وفاتحا للشعرية العربية آفاقا جديدة للتخييل والكتابة، فهو يعد من 

الشعراء المشائين الكبار الذين اخترقت نصوصهم الجيل الذي تربوا في كنفه، والرقعة 

الجغرافية التي ينتمون إليها، فأصبحت تكتسي بذلك بعدا عربيا وكونيا لما تنضح به من 

خصوصية معرفية وحساسية جمالية عالية، سواء تعلق األمر باللغة التي توصل إليها 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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مجلة فصلية ثقافية  73العدد )1( شتاء 2018

فلتحلم عيناك يا أمجد !

أشرف احلساني/ باحث مجايل من املغرب

في البدء يجب االعتراف أن أسماء من قبيل: قاسم حداد، عبد المنعم رمضان، عبد 

هللا زريقة، سليم بركات، سعدي يوسف. قد شكلت منعطفا حاسما في تاريخ القصيدة 

العربية المعاصرة، ونحتت لنفسها مسارا متفردا ومائزا داخل الكتابة الشعرية العربية 

المعاصرة.

متنا  قدموا  الذين  الشعراء  هؤالء  من  واحد  هو  ناصر  أمجد  األردني  والشاعر 

هاجس  على  بذلك  محرضا  السرب،  خارج  المائزة  بشعريته  يغرد  مختلفا  شعريا 

المغايرة واالختالف وفاتحا للشعرية العربية آفاقا جديدة للتخييل والكتابة، فهو يعد من 

الشعراء المشائين الكبار الذين اخترقت نصوصهم الجيل الذي تربوا في كنفه، والرقعة 

الجغرافية التي ينتمون إليها، فأصبحت تكتسي بذلك بعدا عربيا وكونيا لما تنضح به من 

خصوصية معرفية وحساسية جمالية عالية، سواء تعلق األمر باللغة التي توصل إليها 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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هيدغر باعتبارها الحيز المكاني الذي يحيا فيه 

الشعر، وبالتالي يتوجب علينا مقاربة جوهر 

أن  اللغة، أي  انطالقا من جوهر هذه  الشعر 

الشاعر ال يتلقى اللغة بوصفها مادة تكون في 

تصرفه لكي يعمل اليته فيها، بل على العكس 

من ذلك، الشعر هو الذي يبادر إلى جعل اللغة 

ممكنة. أو بالصورة الشعرية بوصفها أساسا 

فضال  المعاصرة.  العربية  للشعرية  جماليا 

عما راكمه أمجد من نصوص مؤسسة غزيرة 

محكمة البناء، منذ ديوانه األول “مديح لمقهى 

آخر” إلى عمله األخير “شقائق نعمان الحيرة”، مرورا بـ “جلعاد كان يصعد الجبل”، 

“رعاة العزلة”، “وصول الغرباء”، “ُسرَّ من رآك”، “حياة كسرد متقطع” وإلى غيرها 

والجمالي،  الشعري  بريقها  على  تحافظ  ظلت  التي  المتميزة  الشعرية  النصوص  من 

وتكبر في أناي يوما بعد، منذ أن التقيت ذات مساء مبلل على الرصيف بديوان “مديح 

المساءات  في  الذي حملته معي  الكتاب  هذا  بشرى  إلي  يزف  والكتبي  آخر”،  لمقهى 

الباردة البعيدة وأنا صغير، حيث يكون للشعر طعم السيجارة األولى والقبلة األخيرة 

قبل الوداع.

منذ ذلك اليوم الماطر وأنا أتتبع وأقتفي أثر الغيمة، وهي ترسم بياضاتها في سماء 

العالم العربي اسم أمجد ناصر، وشيء ما خفي بدواخلي يشدني إلى الحلم، وهو يفجر 

كينونة نصوصه، نائيا بنفسه عن االتحادات وسراديب بيوت الشعر العربي، التي باتت 

اليوم مجرد دكاكين مفرغة من الشعر والجمال لعدد من الشعراء العرب، الذين مجرد 

المدقع،  يتردد في هيكلها من فرط فقرها  أن تقرأ قصائدهم حتى تسمع وقع الصدى 

وفراغها المخيف.

مجلة فصلية ثقافية  75العدد )1( شتاء 2018

رماد الذاكرة

يأتي مفهوم الكتابة عند الشاعر أمجد ناصر في أضمومته الشعرية الرائقة األخيرة، 
التي حرص أن يقدم لنا فيها قطاف كروم حياته بكل زالتها وأفراحها وخيباتها ومسراتها 
ليعيد  المتوسط،  منشورات  عن  حديثا  الصادرة  الحيرة”،  نعمان  “شقائق  بـ  موسومة 
ترتيب مفهومنا للكتابة وفق رؤية أكثر حلمية، وتشريحا وتخييال للواقع، فالنص عند 
أمجد هو نص مركب أو جامع بتعبير جيرار جنيت، نص مخاتل ومرتحل، ال يكف 
عن الدوران داخل تخوم المعنى، نص متأرجح بين شعرية الشعر وشعرية النثر، فهو 
الصغيرة  األشياء  من  وأيضا  البارحة،  حلم  بقايا  ومن  األيام  رماد  من  شعريته  يبني 
اليومية المهمشة الالمفكر فيها، وهذا الالمفكر فيه هو ما بقي مختزنا في جسد أمجد 
عبر سنوات طويلة، والذي يتسلل إليه عبر الالوعي وهو جالس في المقهى وحيدا على 
حافة التشظي واالنشطار؛ لينتج لنا نصا حالما يبني رؤيته وشعريته للعالم واألشياء من 
رماد الذاكرة، وفق لغة شعرية تروم إلى تأسيس وجود جديد، يحيا فيه اإلنسان شعريا 

على هذه األرض بتعبير هولدرلين.

الجمالي  القلب  بهذا  التي حدست  العربية،  الشعرية  األسماء  هي  وشحيحة  نادرة 
لمفهوم الشعر، الذي حدث في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي يبتعد كل 
البعد عن الشعرية الرومانسية الموغلة في الفانتاستيك، والتي بزغت شمسها على أيدي 
شعراء فرنسيين كبار، لتنتقل عدواها إلى المدرسة األلمانية، وهو قلب معرفي وجمالي 
يعود فلسفيا في نظري إلى صرخة نيتشه الشهيرة وهو يدعونا إلى االهتمام بالتفاصيل 

والجزئيات الصغيرة المهمشة في حياتنا اليومية.

كما تشكل الذاكرة هنا في كتابات أمجد بعدا معرفيا آخر، فهي ليست بمثابة خزان 
تابث من المشاعر أو الصور التي يلجأ إليها الشاعر كلما نضبت قريحته الشعرية، بل 
هي شبح يظل يطارده، ويترصده، ويخترق كيانه وحاضره في المقهى، فينتفي بذلك 
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رماد الذاكرة

يأتي مفهوم الكتابة عند الشاعر أمجد ناصر في أضمومته الشعرية الرائقة األخيرة، 
التي حرص أن يقدم لنا فيها قطاف كروم حياته بكل زالتها وأفراحها وخيباتها ومسراتها 
ليعيد  المتوسط،  منشورات  عن  حديثا  الصادرة  الحيرة”،  نعمان  “شقائق  بـ  موسومة 
ترتيب مفهومنا للكتابة وفق رؤية أكثر حلمية، وتشريحا وتخييال للواقع، فالنص عند 
أمجد هو نص مركب أو جامع بتعبير جيرار جنيت، نص مخاتل ومرتحل، ال يكف 
عن الدوران داخل تخوم المعنى، نص متأرجح بين شعرية الشعر وشعرية النثر، فهو 
الصغيرة  األشياء  من  وأيضا  البارحة،  حلم  بقايا  ومن  األيام  رماد  من  شعريته  يبني 
اليومية المهمشة الالمفكر فيها، وهذا الالمفكر فيه هو ما بقي مختزنا في جسد أمجد 
عبر سنوات طويلة، والذي يتسلل إليه عبر الالوعي وهو جالس في المقهى وحيدا على 
حافة التشظي واالنشطار؛ لينتج لنا نصا حالما يبني رؤيته وشعريته للعالم واألشياء من 
رماد الذاكرة، وفق لغة شعرية تروم إلى تأسيس وجود جديد، يحيا فيه اإلنسان شعريا 

على هذه األرض بتعبير هولدرلين.

الجمالي  القلب  بهذا  التي حدست  العربية،  الشعرية  األسماء  هي  وشحيحة  نادرة 
لمفهوم الشعر، الذي حدث في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي يبتعد كل 
البعد عن الشعرية الرومانسية الموغلة في الفانتاستيك، والتي بزغت شمسها على أيدي 
شعراء فرنسيين كبار، لتنتقل عدواها إلى المدرسة األلمانية، وهو قلب معرفي وجمالي 
يعود فلسفيا في نظري إلى صرخة نيتشه الشهيرة وهو يدعونا إلى االهتمام بالتفاصيل 

والجزئيات الصغيرة المهمشة في حياتنا اليومية.

كما تشكل الذاكرة هنا في كتابات أمجد بعدا معرفيا آخر، فهي ليست بمثابة خزان 
تابث من المشاعر أو الصور التي يلجأ إليها الشاعر كلما نضبت قريحته الشعرية، بل 
هي شبح يظل يطارده، ويترصده، ويخترق كيانه وحاضره في المقهى، فينتفي بذلك 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 74 75العدد )1( شتاء 2018

رماد الذاكرة

يأتي مفهوم الكتابة عند الشاعر أمجد ناصر في أضمومته الشعرية الرائقة األخيرة، 
التي حرص أن يقدم لنا فيها قطاف كروم حياته بكل زالتها وأفراحها وخيباتها ومسراتها 
ليعيد  المتوسط،  منشورات  عن  حديثا  الصادرة  الحيرة”،  نعمان  “شقائق  بـ  موسومة 
ترتيب مفهومنا للكتابة وفق رؤية أكثر حلمية، وتشريحا وتخييال للواقع، فالنص عند 
أمجد هو نص مركب أو جامع بتعبير جيرار جنيت، نص مخاتل ومرتحل، ال يكف 
عن الدوران داخل تخوم المعنى، نص متأرجح بين شعرية الشعر وشعرية النثر، فهو 
الصغيرة  األشياء  من  وأيضا  البارحة،  حلم  بقايا  ومن  األيام  رماد  من  شعريته  يبني 
اليومية المهمشة الالمفكر فيها، وهذا الالمفكر فيه هو ما بقي مختزنا في جسد أمجد 
عبر سنوات طويلة، والذي يتسلل إليه عبر الالوعي وهو جالس في المقهى وحيدا على 
حافة التشظي واالنشطار؛ لينتج لنا نصا حالما يبني رؤيته وشعريته للعالم واألشياء من 
رماد الذاكرة، وفق لغة شعرية تروم إلى تأسيس وجود جديد، يحيا فيه اإلنسان شعريا 

على هذه األرض بتعبير هولدرلين.

الجمالي  القلب  بهذا  التي حدست  العربية،  الشعرية  األسماء  هي  وشحيحة  نادرة 
لمفهوم الشعر، الذي حدث في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي يبتعد كل 
البعد عن الشعرية الرومانسية الموغلة في الفانتاستيك، والتي بزغت شمسها على أيدي 
شعراء فرنسيين كبار، لتنتقل عدواها إلى المدرسة األلمانية، وهو قلب معرفي وجمالي 
يعود فلسفيا في نظري إلى صرخة نيتشه الشهيرة وهو يدعونا إلى االهتمام بالتفاصيل 

والجزئيات الصغيرة المهمشة في حياتنا اليومية.

كما تشكل الذاكرة هنا في كتابات أمجد بعدا معرفيا آخر، فهي ليست بمثابة خزان 
تابث من المشاعر أو الصور التي يلجأ إليها الشاعر كلما نضبت قريحته الشعرية، بل 
هي شبح يظل يطارده، ويترصده، ويخترق كيانه وحاضره في المقهى، فينتفي بذلك 

75 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 75العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  75العدد )1( شتاء 2018

رماد الذاكرة

يأتي مفهوم الكتابة عند الشاعر أمجد ناصر في أضمومته الشعرية الرائقة األخيرة، 
التي حرص أن يقدم لنا فيها قطاف كروم حياته بكل زالتها وأفراحها وخيباتها ومسراتها 
ليعيد  المتوسط،  منشورات  عن  حديثا  الصادرة  الحيرة”،  نعمان  “شقائق  بـ  موسومة 
ترتيب مفهومنا للكتابة وفق رؤية أكثر حلمية، وتشريحا وتخييال للواقع، فالنص عند 
أمجد هو نص مركب أو جامع بتعبير جيرار جنيت، نص مخاتل ومرتحل، ال يكف 
عن الدوران داخل تخوم المعنى، نص متأرجح بين شعرية الشعر وشعرية النثر، فهو 
الصغيرة  األشياء  من  وأيضا  البارحة،  حلم  بقايا  ومن  األيام  رماد  من  شعريته  يبني 
اليومية المهمشة الالمفكر فيها، وهذا الالمفكر فيه هو ما بقي مختزنا في جسد أمجد 
عبر سنوات طويلة، والذي يتسلل إليه عبر الالوعي وهو جالس في المقهى وحيدا على 
حافة التشظي واالنشطار؛ لينتج لنا نصا حالما يبني رؤيته وشعريته للعالم واألشياء من 
رماد الذاكرة، وفق لغة شعرية تروم إلى تأسيس وجود جديد، يحيا فيه اإلنسان شعريا 

على هذه األرض بتعبير هولدرلين.

الجمالي  القلب  بهذا  التي حدست  العربية،  الشعرية  األسماء  هي  وشحيحة  نادرة 
لمفهوم الشعر، الذي حدث في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي يبتعد كل 
البعد عن الشعرية الرومانسية الموغلة في الفانتاستيك، والتي بزغت شمسها على أيدي 
شعراء فرنسيين كبار، لتنتقل عدواها إلى المدرسة األلمانية، وهو قلب معرفي وجمالي 
يعود فلسفيا في نظري إلى صرخة نيتشه الشهيرة وهو يدعونا إلى االهتمام بالتفاصيل 

والجزئيات الصغيرة المهمشة في حياتنا اليومية.

كما تشكل الذاكرة هنا في كتابات أمجد بعدا معرفيا آخر، فهي ليست بمثابة خزان 
تابث من المشاعر أو الصور التي يلجأ إليها الشاعر كلما نضبت قريحته الشعرية، بل 
هي شبح يظل يطارده، ويترصده، ويخترق كيانه وحاضره في المقهى، فينتفي بذلك 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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معها مفهوم الزمن محوال بذلك الماضي 
والحاضر  ينقضي،  ال  مؤلم  إلى حاضر 
إلى مستقبل مبهم غير معلوم. وبين ذلك  
الغائب  والحاضر  الحاضر   الماضي  
شرودها  في  ناصر  أمجد  شعرية  تقيم 
الحلم  تخوم  بين  متأرجحة  وتشّظيها؛ 
جديد  أنطولوجي  تصور  وهو  والواقع، 

لمفهوم الذاكرة و الزمن.

اإلقامة يف التخوم

كوستا”  مقهى  في  “فتاة  قصيدة  في 

العمل  بديوان “حياة كسرد متقطع”، وهو 

الجامعة  الشعرية  األضمومة  في  األخير 

لدى  جديدا  شعريا  مشروعا  لي  بالنسبة  نصوصه  تشكل  الحيرة”،  نعمان  “شقائق 

أمجد، إنها نصوص تروم إلى تأسيس شكل جديد للكتابة الشعرية العربية، باعتبارها 

نصوصا شعرية مختلفة تماما عن سابقاتها، ويبدو ذلك واضحا وجليا في طريقة البناء، 

واالشتغال على جملة من الصور المركبة وفق تسلسل سينمائي عبر ما سميناه سابقا 

بالنص المركب؛ بوصفه وعاء، أو فضاء أرحب لشعرنة النثر، حيث يلتقي فيه الشعري 

بالنثري، فتصبح بذلك الحدودة الفاصلة بينهما واهية أو معدومة كأنه نص مفتوح عابر 

للحدود، أو كما يسميه ميرلوبونتي باإلقامة على التخوم.

وعلى الرغم من هذه المزاوجة األجناسية، فإن الشاعر أمجد ناصر كان واعيا بهذا 

القلب الجمالي الذي تحدثه قصيدة النثر، فعمل بذلك على ممارسة نوع من الرقابة على 

انسيابية كالمه حتى ال يغرق في النثرية.

الشاعر أجمد ناصر

مجلة فصلية ثقافية  77العدد )1( شتاء 2018

كما أن تشكيل الصورة في هذا النص الشعري تتخذ شكال مركبا، فإذا ما حذفت 

فطن  الذي  عينه  األمر  وهو  بعناية،  المحبوك  السينمائي  المشهد  يختل  واحدة  صورة 

إليه الشاعر سعدي يوسف، وهو يخط تقديم هذا العمل في كون قصيدة “فتاة في مقهى 

كوستا” هي قصيدة صور.

الجمالي،  الصوري  الميسم  بهذا  تتسم  التي  الوحيدة  القصيدة  ليست  أنها  والحقيقة 

تمتح شعرية صورتها ومكوناتها  أن  إلى  قد نزعت  العمل،  بل إن جل نصوص هذا 

من الواقع اليومي المبتذل، لتعيد بذلك بناء وتأسيس واقع جديد؛ ال أحد يراه غير عين 

الشاعر حين يكون قابعا على تخوم الحلم وهو يرقب طيفها في المقهى، من هنا يصبح 

الحلم عند أمجد المالذ اآلمن الذي يحتمي به من جرح الحياة وصخب الواقع العربي، 

لما آل إليه بعد شمس الربيع الحارقة التي بزغت علينا ذات صباح فنخرت مؤسساتنا 

السياسية واالجتماعية والثقافية الكاذبة.

كما أبانت عن العوز والعطب الذي ألم بهيكل وعجلة تقدمنا العربي. وهذا ما يجعل 

من الشاعر أمجد ناصر في منجزه الشعري “شقائق نعمان الحيرة” نّساج صور وصانع 

أحالم بامتياز.

فلتحلم عيناك يا أمجد بما تشتهي، فلتحلم..
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كما أن تشكيل الصورة في هذا النص الشعري تتخذ شكال مركبا، فإذا ما حذفت 

فطن  الذي  عينه  األمر  وهو  بعناية،  المحبوك  السينمائي  المشهد  يختل  واحدة  صورة 

إليه الشاعر سعدي يوسف، وهو يخط تقديم هذا العمل في كون قصيدة “فتاة في مقهى 

كوستا” هي قصيدة صور.

الجمالي،  الصوري  الميسم  بهذا  تتسم  التي  الوحيدة  القصيدة  ليست  أنها  والحقيقة 

تمتح شعرية صورتها ومكوناتها  أن  إلى  قد نزعت  العمل،  بل إن جل نصوص هذا 

من الواقع اليومي المبتذل، لتعيد بذلك بناء وتأسيس واقع جديد؛ ال أحد يراه غير عين 

الشاعر حين يكون قابعا على تخوم الحلم وهو يرقب طيفها في المقهى، من هنا يصبح 

الحلم عند أمجد المالذ اآلمن الذي يحتمي به من جرح الحياة وصخب الواقع العربي، 

لما آل إليه بعد شمس الربيع الحارقة التي بزغت علينا ذات صباح فنخرت مؤسساتنا 

السياسية واالجتماعية والثقافية الكاذبة.

كما أبانت عن العوز والعطب الذي ألم بهيكل وعجلة تقدمنا العربي. وهذا ما يجعل 

من الشاعر أمجد ناصر في منجزه الشعري “شقائق نعمان الحيرة” نّساج صور وصانع 

أحالم بامتياز.

فلتحلم عيناك يا أمجد بما تشتهي، فلتحلم..
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 76 77العدد )1( شتاء 2018

كما أن تشكيل الصورة في هذا النص الشعري تتخذ شكال مركبا، فإذا ما حذفت 

فطن  الذي  عينه  األمر  وهو  بعناية،  المحبوك  السينمائي  المشهد  يختل  واحدة  صورة 

إليه الشاعر سعدي يوسف، وهو يخط تقديم هذا العمل في كون قصيدة “فتاة في مقهى 

كوستا” هي قصيدة صور.

الجمالي،  الصوري  الميسم  بهذا  تتسم  التي  الوحيدة  القصيدة  ليست  أنها  والحقيقة 

تمتح شعرية صورتها ومكوناتها  أن  إلى  قد نزعت  العمل،  بل إن جل نصوص هذا 

من الواقع اليومي المبتذل، لتعيد بذلك بناء وتأسيس واقع جديد؛ ال أحد يراه غير عين 

الشاعر حين يكون قابعا على تخوم الحلم وهو يرقب طيفها في المقهى، من هنا يصبح 

الحلم عند أمجد المالذ اآلمن الذي يحتمي به من جرح الحياة وصخب الواقع العربي، 

لما آل إليه بعد شمس الربيع الحارقة التي بزغت علينا ذات صباح فنخرت مؤسساتنا 

السياسية واالجتماعية والثقافية الكاذبة.

كما أبانت عن العوز والعطب الذي ألم بهيكل وعجلة تقدمنا العربي. وهذا ما يجعل 

من الشاعر أمجد ناصر في منجزه الشعري “شقائق نعمان الحيرة” نّساج صور وصانع 

أحالم بامتياز.

فلتحلم عيناك يا أمجد بما تشتهي، فلتحلم..

77 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 77العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



مجلة فصلية ثقافية  77العدد )1( شتاء 2018

كما أن تشكيل الصورة في هذا النص الشعري تتخذ شكال مركبا، فإذا ما حذفت 

فطن  الذي  عينه  األمر  وهو  بعناية،  المحبوك  السينمائي  المشهد  يختل  واحدة  صورة 

إليه الشاعر سعدي يوسف، وهو يخط تقديم هذا العمل في كون قصيدة “فتاة في مقهى 

كوستا” هي قصيدة صور.

الجمالي،  الصوري  الميسم  بهذا  تتسم  التي  الوحيدة  القصيدة  ليست  أنها  والحقيقة 

تمتح شعرية صورتها ومكوناتها  أن  إلى  قد نزعت  العمل،  بل إن جل نصوص هذا 

من الواقع اليومي المبتذل، لتعيد بذلك بناء وتأسيس واقع جديد؛ ال أحد يراه غير عين 

الشاعر حين يكون قابعا على تخوم الحلم وهو يرقب طيفها في المقهى، من هنا يصبح 

الحلم عند أمجد المالذ اآلمن الذي يحتمي به من جرح الحياة وصخب الواقع العربي، 

لما آل إليه بعد شمس الربيع الحارقة التي بزغت علينا ذات صباح فنخرت مؤسساتنا 

السياسية واالجتماعية والثقافية الكاذبة.

كما أبانت عن العوز والعطب الذي ألم بهيكل وعجلة تقدمنا العربي. وهذا ما يجعل 

من الشاعر أمجد ناصر في منجزه الشعري “شقائق نعمان الحيرة” نّساج صور وصانع 

أحالم بامتياز.

فلتحلم عيناك يا أمجد بما تشتهي، فلتحلم..

77 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 77العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  78

الشيطان والمسافة

إبراهيم خليل

في تلك الليلة, كانت الطريق الترابية التي يتوجب علّي أن أقطعها بعد عبور النهر 
-حسب  تعود  شاسعة  زراعية  أرضاً  متساويين  شبه  قسمين  إلى  وتقطع  جداً،  طويلة 

علمي- إلى أحد كبار المنتفعين في منطقة “خط العشرة”.

شكلها  في  أما  أجزائها،  بعض  في  إال  وعرة  الطريق  تلك  تكن  لم  الحقيقة,  في 
الجغرافي العام فقد كانت شريطاً سهلياً طويالً تكتنفه الحشائش النامية بغير انتظام على 

كال الجانبين.

ورغم وجود هالل نحيل وسط قبة السماء في تلك الليلة فقد كان الجو موحشاً بشكل 
رهيب على األقل بالنسبة لي, وهذا ما كنت أظنه بالنسبة لآلخرين ألن هذه الطريق 
معروفة بوحشتها وما أكثر ما يروى عنها من القصص والحكايات بحيث أن المرء لم 

يكن ليجد نفسه هناك إال مضطراً. 

يبدو أن لليل حكاياته وقصصه الخاصة به, فمنذ ثالثة عشر عاماً حين كنت ما أزال 
في االبتدائية أذكر أن أختي الكبرى كانت تجمعنا في إحدى زوايا غرفتنا الطينية تحت 

النافذة مباشرة وتأخذ في سرد القصص والحكايات الليلية المخيفة: 

مجلة فصلية ثقافية  79العدد )1( شتاء 2018

الكهرباء  عمود  من  أطول  كان  أين.  من  يعرف  أحد  ال  الجني,  وفجأة ظهر   ...

قدحين من  كانت عيناه  أوسي«,  الشارع وأضخم من شاحنة »عمو  ترونه في  الذي 

نار. تقدم من الولد الصغير وهو يهز رأسه ويصرخ بصوت كالرعد: أيها العاق! لماذا 

خرجت من المنزل دون أن تخبر والدتك. خاف الولد الصغير خوفاً شديداً حتى أنه بلل 

الجني وقيده بحبل غليظ وسجنه داخل كهف مظلم عند سفح جبل  بنطاله...أمسك به 

»عبد العزيز« وكان يقدم له في كل يوم رغيفاً واحداً وكأساً من الماء. أخذ الولد يبكي 

ويبكي ويصرخ: بابا ماما التوبة التوبة, ولكن من تظنون سيسمعه في مثل ذلك المكان 

المقفر المقطوع؟!

الحكاية  تختم  تريدها  التي  الغاية  إلى  الكذب  خيط  بها  وصل  كلما  أختي  وكانت 

بالحكمة الهادئة الرزينة قائلة: هل فهمتم؟ ويا إلهي كم كانت الحكمة غالية ومكلفة في 

ذلك الزمان, كان الجميع يفهم بالطبع ويبدؤون بهز رؤوسهم معاً كالدمى, أما أنا فقد 

كنت أجد نفسي في كل مرة محشوراً, ودون أن أشعر, مثل فأر مذعور, في زاوية 

الغرفة تماماً وبعيداً ما أمكنني عن النافذة التي لم يكن ُيرى من خالل زجاجها سوى 

الظالم الدامس الذي تسبح فيه آالف األطياف واألشباح.

في هذه الليلة التي سأتحدث عنها, كنت في طريقي إلى البيت عائداً من زيارة أحد 

أقربائي على الضفة األخرى من النهر. ومع أن أختي نفسها كانت قد نسيت حكاياتها 

تلك، إال أن أصداءها كانت ما تزال ترن في رأسي، وكان يخيل إلي أنه في أية لحظة 

يتخذ  ويتجمع حتى  يتجمع  ثم  كالدخان  فجأة ستنشق عنه األرض  المحذور...  يقع  قد 

شكله النهائي المخيف, سيقفز لي من خالل الحشائش الكثيفة الملتفة على طول الطريق؛ 

سيغمى علّي من هول المفاجأة، وفي لحظات سيكشر عن أظافره الفوالذية، ويعتصر 

عروق رقبتي حتى آخر قطرة من الدم قبل أن يرمي بي على أحد جانبي الطريق جثة 

هامدة يفاجأ بها في فجر اليوم التالي أول تعيس عابر من هناك.

العدد )1( كانون الثاني ـ 782019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  78

الشيطان واملسافة

إبراهيم خليل

في تلك الليلة، كانت الطريق الترابية التي يتوجب علّي أن أقطعها بعد عبور النهر 
-حسب  تعود  شاسعة  زراعية  أرضاً  متساويين  شبه  قسمين  إلى  وتقطع  جداً،  طويلة 

علمي- إلى أحد كبار المنتفعين في منطقة “خط العشرة”.

شكلها  في  أما  أجزائها،  بعض  في  إال  وعرة  الطريق  تلك  تكن  لم  الحقيقة،  في 
الجغرافي العام فقد كانت شريطاً سهلياً طويالً تكتنفه الحشائش النامية بغير انتظام على 

كال الجانبين.

ورغم وجود هالل نحيل وسط قبة السماء في تلك الليلة فقد كان الجو موحشاً بشكل 
رهيب على األقل بالنسبة لي، وهذا ما كنت أظنه بالنسبة لآلخرين ألن هذه الطريق 
معروفة بوحشتها وما أكثر ما يروى عنها من القصص والحكايات بحيث أن المرء لم 

يكن ليجد نفسه هناك إال مضطراً. 

يبدو أن لليل حكاياته وقصصه الخاصة به، فمنذ ثالثة عشر عاماً حين كنت ما 
أزال في االبتدائية أذكر أن أختي الكبرى كانت تجمعنا في إحدى زوايا غرفتنا الطينية 

تحت النافذة مباشرة وتأخذ في سرد القصص والحكايات الليلية المخيفة: 
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الكهرباء  من عمود  أطول  كان  أين.  من  يعرف  أحد  ال  الجني،  وفجأة ظهر   ...

قدحين من  الشارع وأضخم من شاحنة »عمو أوسي«، كانت عيناه  الذي ترونه في 

نار. تقدم من الولد الصغير وهو يهز رأسه ويصرخ بصوت كالرعد: أيها العاق! لماذا 

خرجت من المنزل دون أن تخبر والدتك. خاف الولد الصغير خوفاً شديداً حتى أنه بلل 

الجني وقيده بحبل غليظ وسجنه داخل كهف مظلم عند سفح جبل  بنطاله...أمسك به 

»عبد العزيز« وكان يقدم له في كل يوم رغيفاً واحداً وكأساً من الماء. أخذ الولد يبكي 

ويبكي ويصرخ: بابا ماما التوبة التوبة، ولكن من تظنون سيسمعه في مثل ذلك المكان 

المقفر المقطوع؟!

الحكاية  تختم  تريدها  التي  الغاية  إلى  الكذب  خيط  بها  وصل  كلما  أختي  وكانت 

بالحكمة الهادئة الرزينة قائلة: هل فهمتم؟ ويا إلهي كم كانت الحكمة غالية ومكلفة في 

ذلك الزمان، كان الجميع يفهم بالطبع ويبدؤون بهز رؤوسهم معاً كالدمى، أما أنا فقد 

كنت أجد نفسي في كل مرة محشوراً، ودون أن أشعر، مثل فأر مذعور، في زاوية 

الغرفة تماماً وبعيداً ما أمكنني عن النافذة التي لم يكن ُيرى من خالل زجاجها سوى 

الظالم الدامس الذي تسبح فيه آالف األطياف واألشباح.

في هذه الليلة التي سأتحدث عنها، كنت في طريقي إلى البيت عائداً من زيارة أحد 

أقربائي على الضفة األخرى من النهر. ومع أن أختي نفسها كانت قد نسيت حكاياتها 

تلك، إال أن أصداءها كانت ما تزال ترن في رأسي، وكان يخيل إلي أنه في أية لحظة 

يتخذ  ويتجمع حتى  يتجمع  ثم  كالدخان  فجأة ستنشق عنه األرض  المحذور...  يقع  قد 

شكله النهائي المخيف، سيقفز لي من خالل الحشائش الكثيفة الملتفة على طول الطريق؛ 

سيغمى علّي من هول المفاجأة، وفي لحظات سيكشر عن أظافره الفوالذية، ويعتصر 

عروق رقبتي حتى آخر قطرة من الدم قبل أن يرمي بي على أحد جانبي الطريق جثة 

هامدة يفاجأ بها في فجر اليوم التالي أول تعيس عابر من هناك.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الشيطان واملسافة

إبراهيم خليل

في تلك الليلة، كانت الطريق الترابية التي يتوجب علّي أن أقطعها بعد عبور النهر 
-حسب  تعود  شاسعة  زراعية  أرضاً  متساويين  شبه  قسمين  إلى  وتقطع  جداً،  طويلة 

علمي- إلى أحد كبار المنتفعين في منطقة “خط العشرة”.

شكلها  في  أما  أجزائها،  بعض  في  إال  وعرة  الطريق  تلك  تكن  لم  الحقيقة،  في 
الجغرافي العام فقد كانت شريطاً سهلياً طويالً تكتنفه الحشائش النامية بغير انتظام على 

كال الجانبين.

ورغم وجود هالل نحيل وسط قبة السماء في تلك الليلة فقد كان الجو موحشاً بشكل 
رهيب على األقل بالنسبة لي، وهذا ما كنت أظنه بالنسبة لآلخرين ألن هذه الطريق 
معروفة بوحشتها وما أكثر ما يروى عنها من القصص والحكايات بحيث أن المرء لم 

يكن ليجد نفسه هناك إال مضطراً. 

يبدو أن لليل حكاياته وقصصه الخاصة به، فمنذ ثالثة عشر عاماً حين كنت ما 
أزال في االبتدائية أذكر أن أختي الكبرى كانت تجمعنا في إحدى زوايا غرفتنا الطينية 

تحت النافذة مباشرة وتأخذ في سرد القصص والحكايات الليلية المخيفة: 
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الكهرباء  من عمود  أطول  كان  أين.  من  يعرف  أحد  ال  الجني،  وفجأة ظهر   ...

قدحين من  الشارع وأضخم من شاحنة »عمو أوسي«، كانت عيناه  الذي ترونه في 

نار. تقدم من الولد الصغير وهو يهز رأسه ويصرخ بصوت كالرعد: أيها العاق! لماذا 

خرجت من المنزل دون أن تخبر والدتك. خاف الولد الصغير خوفاً شديداً حتى أنه بلل 

الجني وقيده بحبل غليظ وسجنه داخل كهف مظلم عند سفح جبل  بنطاله...أمسك به 

»عبد العزيز« وكان يقدم له في كل يوم رغيفاً واحداً وكأساً من الماء. أخذ الولد يبكي 

ويبكي ويصرخ: بابا ماما التوبة التوبة، ولكن من تظنون سيسمعه في مثل ذلك المكان 

المقفر المقطوع؟!

الحكاية  تختم  تريدها  التي  الغاية  إلى  الكذب  خيط  بها  وصل  كلما  أختي  وكانت 

بالحكمة الهادئة الرزينة قائلة: هل فهمتم؟ ويا إلهي كم كانت الحكمة غالية ومكلفة في 

ذلك الزمان، كان الجميع يفهم بالطبع ويبدؤون بهز رؤوسهم معاً كالدمى، أما أنا فقد 

كنت أجد نفسي في كل مرة محشوراً، ودون أن أشعر، مثل فأر مذعور، في زاوية 

الغرفة تماماً وبعيداً ما أمكنني عن النافذة التي لم يكن ُيرى من خالل زجاجها سوى 

الظالم الدامس الذي تسبح فيه آالف األطياف واألشباح.

في هذه الليلة التي سأتحدث عنها، كنت في طريقي إلى البيت عائداً من زيارة أحد 

أقربائي على الضفة األخرى من النهر. ومع أن أختي نفسها كانت قد نسيت حكاياتها 

تلك، إال أن أصداءها كانت ما تزال ترن في رأسي، وكان يخيل إلي أنه في أية لحظة 

يتخذ  ويتجمع حتى  يتجمع  ثم  كالدخان  فجأة ستنشق عنه األرض  المحذور...  يقع  قد 

شكله النهائي المخيف، سيقفز لي من خالل الحشائش الكثيفة الملتفة على طول الطريق؛ 

سيغمى علّي من هول المفاجأة، وفي لحظات سيكشر عن أظافره الفوالذية، ويعتصر 

عروق رقبتي حتى آخر قطرة من الدم قبل أن يرمي بي على أحد جانبي الطريق جثة 

هامدة يفاجأ بها في فجر اليوم التالي أول تعيس عابر من هناك.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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الشيطان واملسافة

إبراهيم خليل

في تلك الليلة، كانت الطريق الترابية التي يتوجب علّي أن أقطعها بعد عبور النهر 
-حسب  تعود  شاسعة  زراعية  أرضاً  متساويين  شبه  قسمين  إلى  وتقطع  جداً،  طويلة 

علمي- إلى أحد كبار المنتفعين في منطقة “خط العشرة”.

شكلها  في  أما  أجزائها،  بعض  في  إال  وعرة  الطريق  تلك  تكن  لم  الحقيقة،  في 
الجغرافي العام فقد كانت شريطاً سهلياً طويالً تكتنفه الحشائش النامية بغير انتظام على 

كال الجانبين.

ورغم وجود هالل نحيل وسط قبة السماء في تلك الليلة فقد كان الجو موحشاً بشكل 
رهيب على األقل بالنسبة لي، وهذا ما كنت أظنه بالنسبة لآلخرين ألن هذه الطريق 
معروفة بوحشتها وما أكثر ما يروى عنها من القصص والحكايات بحيث أن المرء لم 

يكن ليجد نفسه هناك إال مضطراً. 

يبدو أن لليل حكاياته وقصصه الخاصة به، فمنذ ثالثة عشر عاماً حين كنت ما 
أزال في االبتدائية أذكر أن أختي الكبرى كانت تجمعنا في إحدى زوايا غرفتنا الطينية 

تحت النافذة مباشرة وتأخذ في سرد القصص والحكايات الليلية المخيفة: 
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الكهرباء  من عمود  أطول  كان  أين.  من  يعرف  أحد  ال  الجني،  وفجأة ظهر   ...

قدحين من  الشارع وأضخم من شاحنة »عمو أوسي«، كانت عيناه  الذي ترونه في 

نار. تقدم من الولد الصغير وهو يهز رأسه ويصرخ بصوت كالرعد: أيها العاق! لماذا 

خرجت من المنزل دون أن تخبر والدتك. خاف الولد الصغير خوفاً شديداً حتى أنه بلل 

الجني وقيده بحبل غليظ وسجنه داخل كهف مظلم عند سفح جبل  بنطاله...أمسك به 

»عبد العزيز« وكان يقدم له في كل يوم رغيفاً واحداً وكأساً من الماء. أخذ الولد يبكي 

ويبكي ويصرخ: بابا ماما التوبة التوبة، ولكن من تظنون سيسمعه في مثل ذلك المكان 

المقفر المقطوع؟!

الحكاية  تختم  تريدها  التي  الغاية  إلى  الكذب  خيط  بها  وصل  كلما  أختي  وكانت 

بالحكمة الهادئة الرزينة قائلة: هل فهمتم؟ ويا إلهي كم كانت الحكمة غالية ومكلفة في 

ذلك الزمان، كان الجميع يفهم بالطبع ويبدؤون بهز رؤوسهم معاً كالدمى، أما أنا فقد 

كنت أجد نفسي في كل مرة محشوراً، ودون أن أشعر، مثل فأر مذعور، في زاوية 

الغرفة تماماً وبعيداً ما أمكنني عن النافذة التي لم يكن ُيرى من خالل زجاجها سوى 

الظالم الدامس الذي تسبح فيه آالف األطياف واألشباح.

في هذه الليلة التي سأتحدث عنها، كنت في طريقي إلى البيت عائداً من زيارة أحد 

أقربائي على الضفة األخرى من النهر. ومع أن أختي نفسها كانت قد نسيت حكاياتها 

تلك، إال أن أصداءها كانت ما تزال ترن في رأسي، وكان يخيل إلي أنه في أية لحظة 

يتخذ  ويتجمع حتى  يتجمع  ثم  كالدخان  فجأة ستنشق عنه األرض  المحذور...  يقع  قد 

شكله النهائي المخيف، سيقفز لي من خالل الحشائش الكثيفة الملتفة على طول الطريق؛ 

سيغمى علّي من هول المفاجأة، وفي لحظات سيكشر عن أظافره الفوالذية، ويعتصر 

عروق رقبتي حتى آخر قطرة من الدم قبل أن يرمي بي على أحد جانبي الطريق جثة 

هامدة يفاجأ بها في فجر اليوم التالي أول تعيس عابر من هناك.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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التفّت إلى الوراء وألقيت نظرة أخيرة على الضفة األخرى من الجسر، كان الظالم 
يلف المكان، واألنوار تخفت شيئاً فشيئاً. توقفت للحظات حين أصبحت بمحاذاة المقبرة 

القديمة، حاولت أن أتجاهل ذلك قدر اإلمكان. 

انتهيت من  وكالعادة حين  الصباح،  من  مبكرة جداً  الماضية وفي ساعة  الجمعة 
قراءة سورة “يس”، قالت أمي وهي تقّبل المصحف وتضعه برفق على حافة القبر إن 
أيام  العسكر العصملي  من  المقابر فراراً  ينام بين  المرحوم جدي بقي أكثر من شهر 
“السفر برلك” وإنه حين عاد إلى البيت ذات ليلة، وكان متخفياً بزي الجندرمة، عثرت 

قدمه بجثة كلب على قارعة الطريق فوقع ميتاً:

- سبحان هللا، ال يعرف اإلنسان أين ينتظره أجله... تمتمت أمي بأسى. 

رحمك هللا يا جدي كم أتمنى لو أنني رأيتك. وبعد قراءة الفاتحة على روحه للمرة 
الثالثة انتقلنا -أمي وأنا- إلى قبر المرحوم أبي وكان مغطًى بأغصان خضراء اقتطعت 
من شجرة كينا فتية. قالت إن أبي كان رجالً جباراً تهابه األنس والجان، وإنه شوهد 

ثالث مرات يسبح في نهر “الخابور” بعد منتصف الليل:

- لقد عاش كما يعيش أي رجل شريف، ومات بعد ذلك ميتة لم يمتها أحد. كان يريد 
أن ينزل من القطار قبل أن يصل إلى محطة “قره شوق” الحدودية التي تعج بشرطة 
الجمارك سيئي الخلق الذين كانوا يدسون أنوفهم حتى داخل الجوارب لمجرد الشك، 
فرمى بنفسه - والقطار يسابق الريح - على أرض تغطيها الثلوج التركية بارتفاع متر 
ونصف، وحين عثروا عليه بعد أسبوع من البحث المضني، كانت جثته ما تزال على 
حالها؛ وكأنه مات منذ ساعة واحدة فقط، ولكن عينيه كانتا كرتين من زجاج صلب، 
وأما  البرد،  بفعل  المتجمدة  اليمنى  بقدمه  بقيت معلقة  فردة حذاء واحدة  يرتدي  وكان 

الممنوعات التي كان يحملها فلم يعثروا لها على أثر. 

لم أسأل أمي عّم كانت تلك الممنوعات، ولكني كلما سمعت صفير القطار بعد ذلك 
كنت أنظر إلى صورة أبي بشاربيه الثخينين والمعلقة في صدر الدار تماماً، ويداهمني 

شعور عارم بالفخر، ولكن للحظات قليلة فقط.
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كنت قد قطعت نصف المسافة تقريباً، ولكن أضواء الطريق العام ما تزال بعيدة. 

وبسبب الظالم فقد سيطر علي شعور غير مريح: الوقت منتصف الليل، وأنا أسبح في 

البحر، وقد بلغت منتصفه تماماً، وإذا غرقت فلن يتمكن أحد من الساحلين من إنقاذي. 

أعضائي ال تشكو شيئاً، ولكنني أخشى مع ذلك أن تتقلص قدماي، أو أن تثور إحدى 

دوامات البحر المخيفة، أو أن يظهر لي على حين غرة أحد أسماك القرش الدموية.

لم يعد بإمكاني حتى أن أعود أدراجي إذا ما خطر لي ذلك، وال أن أكمل الطريق 

بالجرأة نفسها التي بدأت بها، هكذا كنت أشعر...

أمواج الظالم تتصارع دونما صخب، وترسم على خط األفق أثناء سباحتها أشكاالً 

غريبة، لم أكن متأكداً تماماً أنني أراها. بدأت الرياح الشمالية، التي كانت ساكنة حتى 

تلك اللحظة، تهب مشتدة شيئاً فشيئاً، ولوال أن رطوبة األرض كانت تقف حائالً لثارت 

زوابع الغبار في وجهي. وفي الحقيقة فإن الرياح لم تكن تزعجني وإن كان صفيرها 

الحاد في أذني يوحي إلي بأشياء غير سارة كنت أتحاشى التفكير فيها.

قلبي يحدثني بأن هذه الليلة لن تمر بسالم فالعفاريت غالباً ما تظهر لإلنسان حين 

الفكرة من رأسي،  تلك  أطرد  أن  عبثاً  كهذا. حاولت  مكان مقطوع  في  منفرداً  يكون 

ولكنها في كل مرة كانت تعود إلى مخيلتي من زاوية مختلفة. كانت المشكلة هي أن 

الظالم أمر ال يمكنك التخلص من رؤيته حتى ولو أغمضت عينيك.

حين خلفت المقابر ورائي، كان علي أن ألتّف حول قبر “عبدو األعور” المنفرد 

والمبني في وسط الطريق ال أدري لماذا. كان عبدو أشهر قاطع طريق في شبابه، كانت 

أخباره تمأل األسماع ولكنه كان في الحقيقة جباناً ال يظهر لضحاياه إال ليالً، قتل ثالثة 

رجال بعد أن سلبهم، قال إنه اضطر إلى قتلهم، لم يكن يريد أكثر من ألف ليرة ثمن 

سفره إلى اسطنبول، قال ذلك للرجال الثالثة فأجابوه أنه لو لم يكن طلبه هذا تحت تهديد 

السالح ألعطوه أضعاف ما يريد، أبت عليهم رجولتهم أن يخضعوا للتهديد واالبتزاز 

فاضطر عبدو إلى قتلهم.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كنت قد قطعت نصف المسافة تقريباً، ولكن أضواء الطريق العام ما تزال بعيدة. 

وبسبب الظالم فقد سيطر علي شعور غير مريح: الوقت منتصف الليل، وأنا أسبح في 

البحر، وقد بلغت منتصفه تماماً، وإذا غرقت فلن يتمكن أحد من الساحلين من إنقاذي. 

أعضائي ال تشكو شيئاً، ولكنني أخشى مع ذلك أن تتقلص قدماي، أو أن تثور إحدى 

دوامات البحر المخيفة، أو أن يظهر لي على حين غرة أحد أسماك القرش الدموية.

لم يعد بإمكاني حتى أن أعود أدراجي إذا ما خطر لي ذلك، وال أن أكمل الطريق 

بالجرأة نفسها التي بدأت بها، هكذا كنت أشعر...

أمواج الظالم تتصارع دونما صخب، وترسم على خط األفق أثناء سباحتها أشكاالً 

غريبة، لم أكن متأكداً تماماً أنني أراها. بدأت الرياح الشمالية، التي كانت ساكنة حتى 

تلك اللحظة، تهب مشتدة شيئاً فشيئاً، ولوال أن رطوبة األرض كانت تقف حائالً لثارت 

زوابع الغبار في وجهي. وفي الحقيقة فإن الرياح لم تكن تزعجني وإن كان صفيرها 

الحاد في أذني يوحي إلي بأشياء غير سارة كنت أتحاشى التفكير فيها.

قلبي يحدثني بأن هذه الليلة لن تمر بسالم فالعفاريت غالباً ما تظهر لإلنسان حين 

الفكرة من رأسي،  تلك  أطرد  أن  عبثاً  كهذا. حاولت  مكان مقطوع  في  منفرداً  يكون 

ولكنها في كل مرة كانت تعود إلى مخيلتي من زاوية مختلفة. كانت المشكلة هي أن 

الظالم أمر ال يمكنك التخلص من رؤيته حتى ولو أغمضت عينيك.

حين خلفت المقابر ورائي، كان علي أن ألتّف حول قبر “عبدو األعور” المنفرد 

والمبني في وسط الطريق ال أدري لماذا. كان عبدو أشهر قاطع طريق في شبابه، كانت 

أخباره تمأل األسماع ولكنه كان في الحقيقة جباناً ال يظهر لضحاياه إال ليالً، قتل ثالثة 

رجال بعد أن سلبهم، قال إنه اضطر إلى قتلهم، لم يكن يريد أكثر من ألف ليرة ثمن 

سفره إلى اسطنبول، قال ذلك للرجال الثالثة فأجابوه أنه لو لم يكن طلبه هذا تحت تهديد 

السالح ألعطوه أضعاف ما يريد، أبت عليهم رجولتهم أن يخضعوا للتهديد واالبتزاز 

فاضطر عبدو إلى قتلهم.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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كنت قد قطعت نصف المسافة تقريباً، ولكن أضواء الطريق العام ما تزال بعيدة. 

وبسبب الظالم فقد سيطر علي شعور غير مريح: الوقت منتصف الليل، وأنا أسبح في 

البحر، وقد بلغت منتصفه تماماً، وإذا غرقت فلن يتمكن أحد من الساحلين من إنقاذي. 

أعضائي ال تشكو شيئاً، ولكنني أخشى مع ذلك أن تتقلص قدماي، أو أن تثور إحدى 

دوامات البحر المخيفة، أو أن يظهر لي على حين غرة أحد أسماك القرش الدموية.

لم يعد بإمكاني حتى أن أعود أدراجي إذا ما خطر لي ذلك، وال أن أكمل الطريق 

بالجرأة نفسها التي بدأت بها، هكذا كنت أشعر...

أمواج الظالم تتصارع دونما صخب، وترسم على خط األفق أثناء سباحتها أشكاالً 

غريبة، لم أكن متأكداً تماماً أنني أراها. بدأت الرياح الشمالية، التي كانت ساكنة حتى 

تلك اللحظة، تهب مشتدة شيئاً فشيئاً، ولوال أن رطوبة األرض كانت تقف حائالً لثارت 

زوابع الغبار في وجهي. وفي الحقيقة فإن الرياح لم تكن تزعجني وإن كان صفيرها 

الحاد في أذني يوحي إلي بأشياء غير سارة كنت أتحاشى التفكير فيها.

قلبي يحدثني بأن هذه الليلة لن تمر بسالم فالعفاريت غالباً ما تظهر لإلنسان حين 

الفكرة من رأسي،  تلك  أطرد  أن  عبثاً  كهذا. حاولت  مكان مقطوع  في  منفرداً  يكون 

ولكنها في كل مرة كانت تعود إلى مخيلتي من زاوية مختلفة. كانت المشكلة هي أن 

الظالم أمر ال يمكنك التخلص من رؤيته حتى ولو أغمضت عينيك.

حين خلفت المقابر ورائي، كان علي أن ألتّف حول قبر “عبدو األعور” المنفرد 

والمبني في وسط الطريق ال أدري لماذا. كان عبدو أشهر قاطع طريق في شبابه، كانت 

أخباره تمأل األسماع ولكنه كان في الحقيقة جباناً ال يظهر لضحاياه إال ليالً، قتل ثالثة 

رجال بعد أن سلبهم، قال إنه اضطر إلى قتلهم، لم يكن يريد أكثر من ألف ليرة ثمن 

سفره إلى اسطنبول، قال ذلك للرجال الثالثة فأجابوه أنه لو لم يكن طلبه هذا تحت تهديد 

السالح ألعطوه أضعاف ما يريد، أبت عليهم رجولتهم أن يخضعوا للتهديد واالبتزاز 

فاضطر عبدو إلى قتلهم.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 81العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  82

كان يعتبر نفسه معذوراً، ولكن ذلك لم يشفع له عند ذوي القتلى؛ فأهل األول حرموه 

من إحدى عينيه، وأهل الثاني أصابوه بالجنون لشدة ضربهم على رأسه بالهراوات حين 

وقع بين أيديهم، أما أهل الثالث فلم يشف غليلهم إال بقتله والتمثيل بجثته، كمنوا له بعد 

منتصف الليل حتى اطمئنوا أنه أصبح بمفرده تماماً، والتجأ إلى الخرابة التي كان يأوي 

إليها عادة بعد أن فقد عقله فهجموا عليه وجعلوا جسده كغربال مهترئ قبل أن يرموا 

بجثته أمام باب المخفر. 

لم أكد أجتاز قبر المغضوب عليه بخطوات قليلة حتى سمعت صوتاً غريباً لم أتبين 

مصدره، ظننته وهماً أول األمر؛ إال إنه كان صوتاً حقيقياً يشبه أنيناً خافتاً وثخيناً آتياً 

من مكان ما حولي... وقع ما كنت أخشاه، أظن إنني تراجعت خطوتين أو أكثر إلى 

أفلتت من بين شفتي صرخة  الهواء أنظر إلى الالشيء.  الوراء وعيناي معلقتان في 

مكتومة بصعوبة حين وقعت عيناي عليه.

خرج فجأة من قلب الظالم وعلى مسافة غير بعيدة عني. كان الظالم شديداً حتى 

أنني لم أستطع أن أتبين مالمح وجهه، ولكني مع ذلك تمكنت من رؤية عينيه الالمعتين 

باإلضافة إلى خيال ذيله وقرنيه الطويلين الحادين بشكل ملفت.

تتمتمان  شفتاي  وأخذت  األرض،  في  غرستا  كأنهما  الحال  في  ركبتاي  تجمدت 

غريزياً “بسم هللا الرحمن الرحيم” أما هو فقد بدا المبالياً وهو يتقدم نحوي ببطء رهيب، 

وفي كل خطوة يخطوها تتقلص المسافة التي تفصل بيننا وتتضح مالمحه أكثر فأكثر. 

سهولة  بكل  تستطيعان  كانتا  القويتين  يديه  إن  لدرجة  مني  جداً  قريباً  صار  وأخيراً 

اإلطباق على عنقي حين يشاء.  

اللعنة على هذه الطريق، إنها بال نهاية. كنت أزيد من سرعتي في المشي حتى 

إنني أخذت أركض أحياناً، ولكن عبثاً؛ فقد كنت أشعر به يالحقني مثل ظلي. كانت بي 

رغبة عارمة أن ألتفت إلى الوراء ولكني تذكرته فتماسكت وقمعت تلك الرغبة الملحة 

في داخلي.
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نفسه؛  المكان  ذلك  في  مروا مصادفة  الذين  الجندرمة  إن عساكر  أمي  لي  قالت 

بمحاذاة المحطة الحدودية في ربيع السنة نفسها بعد حادثة القطار، اكتشفوا آثار شيء 

يشبه التبغ متناثرة في الجهة اليمنى للسكة الحديدية، وبعد فحصه بدقة تأكدوا أنه لم يكن 

سوى تبغ حقيقي ولكن من النوع الفاخر باإلضافة إلى فردة حذاء للقدم اليسرى كانت 

مهترئة ومتيبسة من البرد. كم كانت هذه القصة تشغل أمي، لقد ظلت تهذي بها كلما 

سمعت صفير القطار الذي يمر بالقرب من منزلنا. 

بعد قليل سوف أصل إلى مرتفع صخري يمكنني إذا علوُت قمته أن ألمح أطراف 

قريتنا الصغيرة، ولن يكون علي حين أصل إلى الطريق العام سوى أن يحالفني الحظ 

فيوقف لي سيارة عابرة توّفر علي المسافة القليلة المتبقية من الطريق. 

ولكن إذا ظهر لي ثانية قبل ذلك فلن يكون الموقف سهالً. وإذا نسي هذه المرة 

أيضاً أن يقتلني أو يمسخني فالبد من التخلص منه، ربما سأحاول التخلص منه بوسيلة 

ما ولكن كيف؟ 

لن يستطيع مقاومة فضوله بالتأكيد، إنه ال يطيق أن يكون ثمة شيء ال يعرفه، إذا 

تمكنت من أن أضبط أعصابي فسأهمس لنفسي بشيء ما وما إن يدنو مني حتى أنخزه 

بهذا الدبوس فأتخلص منه وأخلّص الناس من شروره إلى األبد.

 أمي نفسها حدثتني في طريق عودتنا من المقابر عن تلك الليلة المشهودة التي 

على  تعيد  سنة  من  أكثر  ظلت   – بري صغير  ُمهر  هيئة  على  فيها  الجني  لها  ظهر 

مسامعي الحكاية نفسها – وكانت وحيدة، ولكن لحسن حظها أنها كانت تحمل دبوس 

شعر كعادتها، لذلك فإنه لم ينجح في جعلها تفقد وعيها أمام مشهده المرعب، بل إنها بعد 

أن غافلته، وغرزت الدبوس في راحته اليمنى قيدته إلى البئر القديمة الخاوية، تاركة 

إياه يحاول الفكاك دون جدوى.

وفي الصباح الباكر حين جاءت ومعها نصف أهل القرية صعقت بما رأت؛ كان 

الحبل ملفوفاً حول البئر وفي إحدى عقده كان دبوسها الفضي مغروزاً بإحكام. قليلون 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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كان يعتبر نفسه معذوراً، ولكن ذلك لم يشفع له عند ذوي القتلى؛ فأهل األول حرموه 

من إحدى عينيه، وأهل الثاني أصابوه بالجنون لشدة ضربهم على رأسه بالهراوات حين 

وقع بين أيديهم، أما أهل الثالث فلم يشف غليلهم إال بقتله والتمثيل بجثته، كمنوا له بعد 

منتصف الليل حتى اطمئنوا أنه أصبح بمفرده تماماً، والتجأ إلى الخرابة التي كان يأوي 

إليها عادة بعد أن فقد عقله فهجموا عليه وجعلوا جسده كغربال مهترئ قبل أن يرموا 

بجثته أمام باب المخفر. 

لم أكد أجتاز قبر المغضوب عليه بخطوات قليلة حتى سمعت صوتاً غريباً لم أتبين 

مصدره، ظننته وهماً أول األمر؛ إال إنه كان صوتاً حقيقياً يشبه أنيناً خافتاً وثخيناً آتياً 

من مكان ما حولي... وقع ما كنت أخشاه، أظن إنني تراجعت خطوتين أو أكثر إلى 

أفلتت من بين شفتي صرخة  الهواء أنظر إلى الالشيء.  الوراء وعيناي معلقتان في 

مكتومة بصعوبة حين وقعت عيناي عليه.

خرج فجأة من قلب الظالم وعلى مسافة غير بعيدة عني. كان الظالم شديداً حتى 

أنني لم أستطع أن أتبين مالمح وجهه، ولكني مع ذلك تمكنت من رؤية عينيه الالمعتين 

باإلضافة إلى خيال ذيله وقرنيه الطويلين الحادين بشكل ملفت.

تتمتمان  شفتاي  وأخذت  األرض،  في  غرستا  كأنهما  الحال  في  ركبتاي  تجمدت 

غريزياً “بسم هللا الرحمن الرحيم” أما هو فقد بدا المبالياً وهو يتقدم نحوي ببطء رهيب، 

وفي كل خطوة يخطوها تتقلص المسافة التي تفصل بيننا وتتضح مالمحه أكثر فأكثر. 

سهولة  بكل  تستطيعان  كانتا  القويتين  يديه  إن  لدرجة  مني  جداً  قريباً  صار  وأخيراً 

اإلطباق على عنقي حين يشاء.  

اللعنة على هذه الطريق، إنها بال نهاية. كنت أزيد من سرعتي في المشي حتى 

إنني أخذت أركض أحياناً، ولكن عبثاً؛ فقد كنت أشعر به يالحقني مثل ظلي. كانت بي 

رغبة عارمة أن ألتفت إلى الوراء ولكني تذكرته فتماسكت وقمعت تلك الرغبة الملحة 

في داخلي.
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نفسه؛  المكان  ذلك  في  مروا مصادفة  الذين  الجندرمة  إن عساكر  أمي  لي  قالت 

بمحاذاة المحطة الحدودية في ربيع السنة نفسها بعد حادثة القطار، اكتشفوا آثار شيء 

يشبه التبغ متناثرة في الجهة اليمنى للسكة الحديدية، وبعد فحصه بدقة تأكدوا أنه لم يكن 

سوى تبغ حقيقي ولكن من النوع الفاخر باإلضافة إلى فردة حذاء للقدم اليسرى كانت 

مهترئة ومتيبسة من البرد. كم كانت هذه القصة تشغل أمي، لقد ظلت تهذي بها كلما 

سمعت صفير القطار الذي يمر بالقرب من منزلنا. 

بعد قليل سوف أصل إلى مرتفع صخري يمكنني إذا علوُت قمته أن ألمح أطراف 

قريتنا الصغيرة، ولن يكون علي حين أصل إلى الطريق العام سوى أن يحالفني الحظ 

فيوقف لي سيارة عابرة توّفر علي المسافة القليلة المتبقية من الطريق. 

ولكن إذا ظهر لي ثانية قبل ذلك فلن يكون الموقف سهالً. وإذا نسي هذه المرة 

أيضاً أن يقتلني أو يمسخني فالبد من التخلص منه، ربما سأحاول التخلص منه بوسيلة 

ما ولكن كيف؟ 

لن يستطيع مقاومة فضوله بالتأكيد، إنه ال يطيق أن يكون ثمة شيء ال يعرفه، إذا 

تمكنت من أن أضبط أعصابي فسأهمس لنفسي بشيء ما وما إن يدنو مني حتى أنخزه 

بهذا الدبوس فأتخلص منه وأخلّص الناس من شروره إلى األبد.

 أمي نفسها حدثتني في طريق عودتنا من المقابر عن تلك الليلة المشهودة التي 

على  تعيد  سنة  من  أكثر  ظلت   – بري صغير  ُمهر  هيئة  على  فيها  الجني  لها  ظهر 

مسامعي الحكاية نفسها – وكانت وحيدة، ولكن لحسن حظها أنها كانت تحمل دبوس 

شعر كعادتها، لذلك فإنه لم ينجح في جعلها تفقد وعيها أمام مشهده المرعب، بل إنها بعد 

أن غافلته، وغرزت الدبوس في راحته اليمنى قيدته إلى البئر القديمة الخاوية، تاركة 

إياه يحاول الفكاك دون جدوى.

وفي الصباح الباكر حين جاءت ومعها نصف أهل القرية صعقت بما رأت؛ كان 

الحبل ملفوفاً حول البئر وفي إحدى عقده كان دبوسها الفضي مغروزاً بإحكام. قليلون 
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كان يعتبر نفسه معذوراً، ولكن ذلك لم يشفع له عند ذوي القتلى؛ فأهل األول حرموه 

من إحدى عينيه، وأهل الثاني أصابوه بالجنون لشدة ضربهم على رأسه بالهراوات حين 

وقع بين أيديهم، أما أهل الثالث فلم يشف غليلهم إال بقتله والتمثيل بجثته، كمنوا له بعد 

منتصف الليل حتى اطمئنوا أنه أصبح بمفرده تماماً، والتجأ إلى الخرابة التي كان يأوي 

إليها عادة بعد أن فقد عقله فهجموا عليه وجعلوا جسده كغربال مهترئ قبل أن يرموا 

بجثته أمام باب المخفر. 

لم أكد أجتاز قبر المغضوب عليه بخطوات قليلة حتى سمعت صوتاً غريباً لم أتبين 

مصدره، ظننته وهماً أول األمر؛ إال إنه كان صوتاً حقيقياً يشبه أنيناً خافتاً وثخيناً آتياً 

من مكان ما حولي... وقع ما كنت أخشاه، أظن إنني تراجعت خطوتين أو أكثر إلى 

أفلتت من بين شفتي صرخة  الهواء أنظر إلى الالشيء.  الوراء وعيناي معلقتان في 

مكتومة بصعوبة حين وقعت عيناي عليه.

خرج فجأة من قلب الظالم وعلى مسافة غير بعيدة عني. كان الظالم شديداً حتى 

أنني لم أستطع أن أتبين مالمح وجهه، ولكني مع ذلك تمكنت من رؤية عينيه الالمعتين 

باإلضافة إلى خيال ذيله وقرنيه الطويلين الحادين بشكل ملفت.

تتمتمان  شفتاي  وأخذت  األرض،  في  غرستا  كأنهما  الحال  في  ركبتاي  تجمدت 

غريزياً “بسم هللا الرحمن الرحيم” أما هو فقد بدا المبالياً وهو يتقدم نحوي ببطء رهيب، 

وفي كل خطوة يخطوها تتقلص المسافة التي تفصل بيننا وتتضح مالمحه أكثر فأكثر. 

سهولة  بكل  تستطيعان  كانتا  القويتين  يديه  إن  لدرجة  مني  جداً  قريباً  صار  وأخيراً 

اإلطباق على عنقي حين يشاء.  

اللعنة على هذه الطريق، إنها بال نهاية. كنت أزيد من سرعتي في المشي حتى 

إنني أخذت أركض أحياناً، ولكن عبثاً؛ فقد كنت أشعر به يالحقني مثل ظلي. كانت بي 

رغبة عارمة أن ألتفت إلى الوراء ولكني تذكرته فتماسكت وقمعت تلك الرغبة الملحة 

في داخلي.
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نفسه؛  المكان  ذلك  في  مروا مصادفة  الذين  الجندرمة  إن عساكر  أمي  لي  قالت 

بمحاذاة المحطة الحدودية في ربيع السنة نفسها بعد حادثة القطار، اكتشفوا آثار شيء 

يشبه التبغ متناثرة في الجهة اليمنى للسكة الحديدية، وبعد فحصه بدقة تأكدوا أنه لم يكن 

سوى تبغ حقيقي ولكن من النوع الفاخر باإلضافة إلى فردة حذاء للقدم اليسرى كانت 

مهترئة ومتيبسة من البرد. كم كانت هذه القصة تشغل أمي، لقد ظلت تهذي بها كلما 

سمعت صفير القطار الذي يمر بالقرب من منزلنا. 

بعد قليل سوف أصل إلى مرتفع صخري يمكنني إذا علوُت قمته أن ألمح أطراف 

قريتنا الصغيرة، ولن يكون علي حين أصل إلى الطريق العام سوى أن يحالفني الحظ 

فيوقف لي سيارة عابرة توّفر علي المسافة القليلة المتبقية من الطريق. 

ولكن إذا ظهر لي ثانية قبل ذلك فلن يكون الموقف سهالً. وإذا نسي هذه المرة 

أيضاً أن يقتلني أو يمسخني فالبد من التخلص منه، ربما سأحاول التخلص منه بوسيلة 

ما ولكن كيف؟ 

لن يستطيع مقاومة فضوله بالتأكيد، إنه ال يطيق أن يكون ثمة شيء ال يعرفه، إذا 

تمكنت من أن أضبط أعصابي فسأهمس لنفسي بشيء ما وما إن يدنو مني حتى أنخزه 

بهذا الدبوس فأتخلص منه وأخلّص الناس من شروره إلى األبد.

 أمي نفسها حدثتني في طريق عودتنا من المقابر عن تلك الليلة المشهودة التي 

على  تعيد  سنة  من  أكثر  ظلت   – بري صغير  ُمهر  هيئة  على  فيها  الجني  لها  ظهر 

مسامعي الحكاية نفسها – وكانت وحيدة، ولكن لحسن حظها أنها كانت تحمل دبوس 

شعر كعادتها، لذلك فإنه لم ينجح في جعلها تفقد وعيها أمام مشهده المرعب، بل إنها بعد 

أن غافلته، وغرزت الدبوس في راحته اليمنى قيدته إلى البئر القديمة الخاوية، تاركة 

إياه يحاول الفكاك دون جدوى.

وفي الصباح الباكر حين جاءت ومعها نصف أهل القرية صعقت بما رأت؛ كان 

الحبل ملفوفاً حول البئر وفي إحدى عقده كان دبوسها الفضي مغروزاً بإحكام. قليلون 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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جداً من صدقوا أن تلك الحادثة قد وقعت فعالً، ورغم هذا فإنها لم تنته على خير إذ 
شاع بين القرويين بعد ذلك أن البئر مسكونة باألرواح الشريرة؛ فلم يعد أحد يجرؤ على 

االقتراب منها أو المرور بقربها.

يومها،  تقدم  العمر  من  العشرين  في  شاب  مقتل  االعتقاد  هذا  لديهم  رسخ  ومما 
وحل عقدة الحبل ورمى بالدبوس في البئر، لقد اختفى ذلك الشاب فترة قصيرة بطريقة 

غامضة، ثم وجدت جثته بعد ثالثة أيام مرمية بجانب البئر.

حين بلغُت المرتفع، بقيُت واقفاً على قمته وقتاً ال بأس به أراقب من بعيد منظر 
قريتنا النائمة باطمئنان، ولكن دون فائدة ترجى، كنت أترقب ظهوره. مسحت بعيني 
المنطقة المحيطة بي كلها باحثاً عن أي شيء يمكن أن تصدر عنه حركة، ولكن دون 

جدوى، تنفست بعمق وامتأل صدري بهواء نقي... أخيراً تخلصت منه.

نظرت إلى أعلى، بدا لي القمر ظريفاً جداً، بل أكثر من ذلك لقد بدا لي أنه يتأرجح، 
أمسك  أن  بإمكاني  فسيكون  يدي  مددت  لو  أنني  إلي  وخيل  فأكثر،  أكثر  نوره  ويشع 

بأطرافه... كان شعوراً فريداً ضخ في نفسي بعض الشجاعة.

سلكُت الطريق التي أخذت بعد ذلك باالنحدار نحو منخفض يشبه الوادي، وما إن 
خلفت المرتفع الصخري ورائي حتى داهمني شعور غامض بأن هناك من يتبعني من 
جديد، نظرت إليه بطرف عيني، لقد عاد إلى مالحقتي، ولكن بدا لي هذه المرة من 
خالل مشيته المتباطئة أنه متعب بعض الشيء مما شد من عزيمتي ومنحني قوة إضافية 
كنت بأمّس الحاجة إليها. كنت ما أزال أرمقه بطرف عيني؛ الحظت أنه يزداد تعباً كلما 
اقتربت الطريق من نهايتها، أما أصابعي فقد كانت تعبث دون وعي مني بالدبوس الذي 

كان قد انغرز في بطانة جيبي من الداخل.

أصبحت أشعر بتنامي االطمئنان في نفسي لحظة بعد أخرى؛ ال سيما وأنه أصبح 
عاجزاً حتى عن مسايرة سرعتي في المسير. خّيل إلي سمعت صوته المنهك يناديني 
باسمي عدة مرات، لم أعره انتباهاً. كنت كجندي عائد من الحرب، وال فائدة ترجى من 

النظر على الوراء ألن الهدف أصبح على مرمى البصر.
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أخيراً لم يتبق بيني وبين الطريق العام سوى خندق ترابي مستطيل لم يكن عريضاً 

فيه  القفز وسقوطي  في  فشلي  في حال  أنني  وقّدرت  الصعداء،  تنفست  الحظ.  لحسن 

سأستطيع الخروج منه بشيء من الجهد. استجمعت كل شجاعتي وأنا أقول لنفسي إن 

أنوار الطريق العام باتت قريبة جداً، وال يجب أن أخاف؛ ألنني يجب أال أخاف وكفى.

أحسسُت بيده اليمنى تتشبث بكتفي بيأس في اللحظة ذاتها التي وثبت فيها بكل ما 

بقي في ركبتي من العزم ألحط في الجهة األخرى من الخندق وأنغرز فيها كسهم طائر. 

قفز هو اآلخر ولكنه كان متعباً فوقع في الخندق، وأخذ يخور خواراً رهيباً تقشعر له 

األبدان. 

وقفت منتصباً على حافة الطريق المعبدة مستنداً إلى أحد أعمدتها المضيئة وعيناي 

تراقبان الطريق حتى أعمق نقطة فيه بلهفة وترقب لم أجربهما في حياتي.

حانت مني التفاتة إلى الخلف، فرأيته بصعوبة بعد أن اعتادت عيناي ضوء المصباح 

القوي. كان في قاع الخندق، بدا لي أصغر جثة وهو منبطح على بطنه يهز قرنيه بعنف 

ويخمش التراب بأظافره الحادة ثم يئن بين الفينة واألخرى مختنقاً. لقد كان يحتضر. 

بعد دقائق قليلة، الح في األفق طيف سيارة زراعية صغيرة قادمة من المدينة، لم 

يكن عندي أي خيار. وقفت في منتصف الطريق تماماً وبسطت ذراعّي على اتساعهما. 

سألني السائق عما أفعله في هذا المكان، وفي مثل هذا الوقت؟ فلم أجب بحرف، ولعله 

ظنني أخرس، أشار إلّي بالصعود، ولو خطر له أن ينظر إلى أسفل الطريق لرأى ذلك 

المنظر المرعب متشبثاً بحافة الخندق يلفظ أنفاسه األخيرة...

وقبل أن تبتعد السيارة عن المكان، ألقيت نظرة أخيرة على الخندق فلم أر شيئاً.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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جداً من صدقوا أن تلك الحادثة قد وقعت فعالً، ورغم هذا فإنها لم تنته على خير إذ 
شاع بين القرويين بعد ذلك أن البئر مسكونة باألرواح الشريرة؛ فلم يعد أحد يجرؤ على 

االقتراب منها أو المرور بقربها.

يومها،  تقدم  العمر  من  العشرين  في  شاب  مقتل  االعتقاد  هذا  لديهم  رسخ  ومما 
وحل عقدة الحبل ورمى بالدبوس في البئر، لقد اختفى ذلك الشاب فترة قصيرة بطريقة 

غامضة، ثم وجدت جثته بعد ثالثة أيام مرمية بجانب البئر.

حين بلغُت المرتفع، بقيُت واقفاً على قمته وقتاً ال بأس به أراقب من بعيد منظر 
قريتنا النائمة باطمئنان، ولكن دون فائدة ترجى، كنت أترقب ظهوره. مسحت بعيني 
المنطقة المحيطة بي كلها باحثاً عن أي شيء يمكن أن تصدر عنه حركة، ولكن دون 

جدوى، تنفست بعمق وامتأل صدري بهواء نقي... أخيراً تخلصت منه.

نظرت إلى أعلى، بدا لي القمر ظريفاً جداً، بل أكثر من ذلك لقد بدا لي أنه يتأرجح، 
أمسك  أن  بإمكاني  فسيكون  يدي  مددت  لو  أنني  إلي  وخيل  فأكثر،  أكثر  نوره  ويشع 

بأطرافه... كان شعوراً فريداً ضخ في نفسي بعض الشجاعة.

سلكُت الطريق التي أخذت بعد ذلك باالنحدار نحو منخفض يشبه الوادي، وما إن 
خلفت المرتفع الصخري ورائي حتى داهمني شعور غامض بأن هناك من يتبعني من 
جديد، نظرت إليه بطرف عيني، لقد عاد إلى مالحقتي، ولكن بدا لي هذه المرة من 
خالل مشيته المتباطئة أنه متعب بعض الشيء مما شد من عزيمتي ومنحني قوة إضافية 
كنت بأمّس الحاجة إليها. كنت ما أزال أرمقه بطرف عيني؛ الحظت أنه يزداد تعباً كلما 
اقتربت الطريق من نهايتها، أما أصابعي فقد كانت تعبث دون وعي مني بالدبوس الذي 

كان قد انغرز في بطانة جيبي من الداخل.

أصبحت أشعر بتنامي االطمئنان في نفسي لحظة بعد أخرى؛ ال سيما وأنه أصبح 
عاجزاً حتى عن مسايرة سرعتي في المسير. خّيل إلي سمعت صوته المنهك يناديني 
باسمي عدة مرات، لم أعره انتباهاً. كنت كجندي عائد من الحرب، وال فائدة ترجى من 

النظر على الوراء ألن الهدف أصبح على مرمى البصر.
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أخيراً لم يتبق بيني وبين الطريق العام سوى خندق ترابي مستطيل لم يكن عريضاً 

فيه  القفز وسقوطي  في  فشلي  في حال  أنني  وقّدرت  الصعداء،  تنفست  الحظ.  لحسن 

سأستطيع الخروج منه بشيء من الجهد. استجمعت كل شجاعتي وأنا أقول لنفسي إن 

أنوار الطريق العام باتت قريبة جداً، وال يجب أن أخاف؛ ألنني يجب أال أخاف وكفى.

أحسسُت بيده اليمنى تتشبث بكتفي بيأس في اللحظة ذاتها التي وثبت فيها بكل ما 

بقي في ركبتي من العزم ألحط في الجهة األخرى من الخندق وأنغرز فيها كسهم طائر. 

قفز هو اآلخر ولكنه كان متعباً فوقع في الخندق، وأخذ يخور خواراً رهيباً تقشعر له 

األبدان. 

وقفت منتصباً على حافة الطريق المعبدة مستنداً إلى أحد أعمدتها المضيئة وعيناي 

تراقبان الطريق حتى أعمق نقطة فيه بلهفة وترقب لم أجربهما في حياتي.

حانت مني التفاتة إلى الخلف، فرأيته بصعوبة بعد أن اعتادت عيناي ضوء المصباح 

القوي. كان في قاع الخندق، بدا لي أصغر جثة وهو منبطح على بطنه يهز قرنيه بعنف 

ويخمش التراب بأظافره الحادة ثم يئن بين الفينة واألخرى مختنقاً. لقد كان يحتضر. 

بعد دقائق قليلة، الح في األفق طيف سيارة زراعية صغيرة قادمة من المدينة، لم 

يكن عندي أي خيار. وقفت في منتصف الطريق تماماً وبسطت ذراعّي على اتساعهما. 

سألني السائق عما أفعله في هذا المكان، وفي مثل هذا الوقت؟ فلم أجب بحرف، ولعله 

ظنني أخرس، أشار إلّي بالصعود، ولو خطر له أن ينظر إلى أسفل الطريق لرأى ذلك 

المنظر المرعب متشبثاً بحافة الخندق يلفظ أنفاسه األخيرة...

وقبل أن تبتعد السيارة عن المكان، ألقيت نظرة أخيرة على الخندق فلم أر شيئاً.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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جداً من صدقوا أن تلك الحادثة قد وقعت فعالً، ورغم هذا فإنها لم تنته على خير إذ 
شاع بين القرويين بعد ذلك أن البئر مسكونة باألرواح الشريرة؛ فلم يعد أحد يجرؤ على 

االقتراب منها أو المرور بقربها.

يومها،  تقدم  العمر  من  العشرين  في  شاب  مقتل  االعتقاد  هذا  لديهم  رسخ  ومما 
وحل عقدة الحبل ورمى بالدبوس في البئر، لقد اختفى ذلك الشاب فترة قصيرة بطريقة 

غامضة، ثم وجدت جثته بعد ثالثة أيام مرمية بجانب البئر.

حين بلغُت المرتفع، بقيُت واقفاً على قمته وقتاً ال بأس به أراقب من بعيد منظر 
قريتنا النائمة باطمئنان، ولكن دون فائدة ترجى، كنت أترقب ظهوره. مسحت بعيني 
المنطقة المحيطة بي كلها باحثاً عن أي شيء يمكن أن تصدر عنه حركة، ولكن دون 

جدوى، تنفست بعمق وامتأل صدري بهواء نقي... أخيراً تخلصت منه.

نظرت إلى أعلى، بدا لي القمر ظريفاً جداً، بل أكثر من ذلك لقد بدا لي أنه يتأرجح، 
أمسك  أن  بإمكاني  فسيكون  يدي  مددت  لو  أنني  إلي  وخيل  فأكثر،  أكثر  نوره  ويشع 

بأطرافه... كان شعوراً فريداً ضخ في نفسي بعض الشجاعة.

سلكُت الطريق التي أخذت بعد ذلك باالنحدار نحو منخفض يشبه الوادي، وما إن 
خلفت المرتفع الصخري ورائي حتى داهمني شعور غامض بأن هناك من يتبعني من 
جديد، نظرت إليه بطرف عيني، لقد عاد إلى مالحقتي، ولكن بدا لي هذه المرة من 
خالل مشيته المتباطئة أنه متعب بعض الشيء مما شد من عزيمتي ومنحني قوة إضافية 
كنت بأمّس الحاجة إليها. كنت ما أزال أرمقه بطرف عيني؛ الحظت أنه يزداد تعباً كلما 
اقتربت الطريق من نهايتها، أما أصابعي فقد كانت تعبث دون وعي مني بالدبوس الذي 

كان قد انغرز في بطانة جيبي من الداخل.

أصبحت أشعر بتنامي االطمئنان في نفسي لحظة بعد أخرى؛ ال سيما وأنه أصبح 
عاجزاً حتى عن مسايرة سرعتي في المسير. خّيل إلي سمعت صوته المنهك يناديني 
باسمي عدة مرات، لم أعره انتباهاً. كنت كجندي عائد من الحرب، وال فائدة ترجى من 

النظر على الوراء ألن الهدف أصبح على مرمى البصر.
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أخيراً لم يتبق بيني وبين الطريق العام سوى خندق ترابي مستطيل لم يكن عريضاً 

فيه  القفز وسقوطي  في  فشلي  في حال  أنني  وقّدرت  الصعداء،  تنفست  الحظ.  لحسن 

سأستطيع الخروج منه بشيء من الجهد. استجمعت كل شجاعتي وأنا أقول لنفسي إن 

أنوار الطريق العام باتت قريبة جداً، وال يجب أن أخاف؛ ألنني يجب أال أخاف وكفى.

أحسسُت بيده اليمنى تتشبث بكتفي بيأس في اللحظة ذاتها التي وثبت فيها بكل ما 

بقي في ركبتي من العزم ألحط في الجهة األخرى من الخندق وأنغرز فيها كسهم طائر. 

قفز هو اآلخر ولكنه كان متعباً فوقع في الخندق، وأخذ يخور خواراً رهيباً تقشعر له 

األبدان. 

وقفت منتصباً على حافة الطريق المعبدة مستنداً إلى أحد أعمدتها المضيئة وعيناي 

تراقبان الطريق حتى أعمق نقطة فيه بلهفة وترقب لم أجربهما في حياتي.

حانت مني التفاتة إلى الخلف، فرأيته بصعوبة بعد أن اعتادت عيناي ضوء المصباح 

القوي. كان في قاع الخندق، بدا لي أصغر جثة وهو منبطح على بطنه يهز قرنيه بعنف 

ويخمش التراب بأظافره الحادة ثم يئن بين الفينة واألخرى مختنقاً. لقد كان يحتضر. 

بعد دقائق قليلة، الح في األفق طيف سيارة زراعية صغيرة قادمة من المدينة، لم 

يكن عندي أي خيار. وقفت في منتصف الطريق تماماً وبسطت ذراعّي على اتساعهما. 

سألني السائق عما أفعله في هذا المكان، وفي مثل هذا الوقت؟ فلم أجب بحرف، ولعله 

ظنني أخرس، أشار إلّي بالصعود، ولو خطر له أن ينظر إلى أسفل الطريق لرأى ذلك 

المنظر المرعب متشبثاً بحافة الخندق يلفظ أنفاسه األخيرة...

وقبل أن تبتعد السيارة عن المكان، ألقيت نظرة أخيرة على الخندق فلم أر شيئاً.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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االنتظار

جوان زيك سلو

الطيني  بيتها  بباب  تجلُس  عملي،  إلى  أذهُب  حين  صباحا،  يوم  كّل  أراها  كنُت 
المتهالك بفعل السنين، بخفتانها الكردي الطويل، الذي تعقد نهايات أكمامه خلف ظهرها، 
كنُت أرى في عينيها الهرمتين كّل أحزان الحياة، ووجهها المتجّعد كأرض بور جافة،  

فدموعها إذا قررْت عيناها البكاء، تضيع في ثنايا وجهها المتغّضن .

مغيب  وعند  الفرن،  من  يأتيَن  عندما  الصباح،  في  عندها   الحارة  نساُء  تجتمُع 
الشمس، حين تهّب ريح المساء عليال، على حّينا الجميل.

 كانت أمي أحيانا تجلُب لها الطعام، و تغسُل نساء الحي منزلها المتواضع، وثيابها 
الرثة، بعد أن هجرها أبناؤها الثالثة من المدينة إلى إحدى دول الجوار مع أوالدهم 

وتركوها وحيدة، تنتظر موعد موتها على أحّر من الجمر.

في هذا الصيف تحديدا، كان قد مرَّ على رحيل أبنائها  ثالث سنوات، لذلك  فهذا 
الصيف له معنى آخر ، فهي تعيش أكثر أيامها حرارة ، حرارة الصيف و حرارة قلبها 

من الفراق. 
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وكانت غرفتها الوحيدة التي تسكنها بال مروحة و تلفاز، فقط تحوي على مصباح 
أصفر واحد ، وألبوم صور، و بساط رقيق ، ومخّدة أو اثنتان  و شرشف ممّزق .

وهرّة تموء باستمرار، تربُت العجوز على ظهرها لتحّدثها عن صغارها، وكأنها 
تعرفها منذ زمن بعيد.

كل  من  غرفتها  تغزو  التي  العقارب  من  الخوف  الخوف،  هو  حزنها  يزيد  وما 
زاوية، تتساقط من السقف أحيانا، تلهو و تلعب بحرية في غرفتها دون رادع، فما كان 
منها إال أْن تبعد هذه العقارب عنها بثوبها وتنام، متمنّيًة أْن تلدغها إحدى هذه العقارب 

و ُتنهي معاناتها.

ُزرتها مساء أحد األيام، دخلُت عليها الغرفة، ألجدها ساجدة تصلّي العشاء، وحين 
رفعْت جبينها من األرض عند السجود رأتني أمامها، صمتْت ، نظرْت إلّي لحظات 
ثّم أكملْت صالتها حتى انتهْت، سألتها حينها عن سبب نظرتها المتفاجئة لي، أجابتني: 
إّنها كانت تدعو  هللا أن ترى  أحد أبناءها قبل أن تموت.  قّبلُت يدها، ووضعُت الطعام 

أمامها وخرجُت ، دون أن أتكلّم.

في اليوم التالي، حين كانت الشمس تحرق رؤوس الطير في السماء، وجدُت من 
واجبي أن أطمئّن عليها، بعد  ما سمعُت منها البارحة، تقّدمُت من الباب فوجدُته موارباً، 
دفعُت الباب بيدي ودخلُت، وجدُت ظّل رجل يظهر من غرفتها، تقدمُت دون أن أُظهر 
نفسي لهم، سمعُت الرجل يقول لها إّن عليها أن تستعدَّ للرحيل معه، فهو ابنها األكبر 

ومن واجبه أْن يرعاها.

لكّنها نظرْت إليه و ابتسمْت وقالت له: دعني أنام  أوالً و بعدها سنتحّدث.

خرج االبن من الغرفة فلمحني، جلسنا و تحّدثنا، و بعد أكثر من ساعة، راح ابنها ليطمئّن 
عليها، فوجدها  مغّمضة العينين ومرتخية األعضاء ، والعقرب يقف على كّفها ، وهي تبتسم... 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 86 87العدد )1( شتاء 2018

وكانت غرفتها الوحيدة التي تسكنها بال مروحة و تلفاز، فقط تحوي على مصباح 
أصفر واحد ، وألبوم صور، و بساط رقيق ، ومخّدة أو اثنتان  و شرشف ممّزق .

وهرّة تموء باستمرار، تربُت العجوز على ظهرها لتحّدثها عن صغارها، وكأنها 
تعرفها منذ زمن بعيد.

كل  من  غرفتها  تغزو  التي  العقارب  من  الخوف  الخوف،  هو  حزنها  يزيد  وما 
زاوية، تتساقط من السقف أحيانا، تلهو و تلعب بحرية في غرفتها دون رادع، فما كان 
منها إال أْن تبعد هذه العقارب عنها بثوبها وتنام، متمنّيًة أْن تلدغها إحدى هذه العقارب 

و ُتنهي معاناتها.

ُزرتها مساء أحد األيام، دخلُت عليها الغرفة، ألجدها ساجدة تصلّي العشاء، وحين 
رفعْت جبينها من األرض عند السجود رأتني أمامها، صمتْت ، نظرْت إلّي لحظات 
ثّم أكملْت صالتها حتى انتهْت، سألتها حينها عن سبب نظرتها المتفاجئة لي، أجابتني: 
إّنها كانت تدعو  هللا أن ترى  أحد أبناءها قبل أن تموت.  قّبلُت يدها، ووضعُت الطعام 

أمامها وخرجُت ، دون أن أتكلّم.

في اليوم التالي، حين كانت الشمس تحرق رؤوس الطير في السماء، وجدُت من 
واجبي أن أطمئّن عليها، بعد  ما سمعُت منها البارحة، تقّدمُت من الباب فوجدُته موارباً، 
دفعُت الباب بيدي ودخلُت، وجدُت ظّل رجل يظهر من غرفتها، تقدمُت دون أن أُظهر 
نفسي لهم، سمعُت الرجل يقول لها إّن عليها أن تستعدَّ للرحيل معه، فهو ابنها األكبر 

ومن واجبه أْن يرعاها.

لكّنها نظرْت إليه و ابتسمْت وقالت له: دعني أنام  أوالً و بعدها سنتحّدث.

خرج االبن من الغرفة فلمحني، جلسنا و تحّدثنا، و بعد أكثر من ساعة، راح ابنها ليطمئّن 
عليها، فوجدها  مغّمضة العينين ومرتخية األعضاء ، والعقرب يقف على كّفها ، وهي تبتسم... 

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وكانت غرفتها الوحيدة التي تسكنها بال مروحة و تلفاز، فقط تحوي على مصباح 
أصفر واحد ، وألبوم صور، و بساط رقيق ، ومخّدة أو اثنتان  و شرشف ممّزق .

وهرّة تموء باستمرار، تربُت العجوز على ظهرها لتحّدثها عن صغارها، وكأنها 
تعرفها منذ زمن بعيد.

كل  من  غرفتها  تغزو  التي  العقارب  من  الخوف  الخوف،  هو  حزنها  يزيد  وما 
زاوية، تتساقط من السقف أحيانا، تلهو و تلعب بحرية في غرفتها دون رادع، فما كان 
منها إال أْن تبعد هذه العقارب عنها بثوبها وتنام، متمنّيًة أْن تلدغها إحدى هذه العقارب 

و ُتنهي معاناتها.

ُزرتها مساء أحد األيام، دخلُت عليها الغرفة، ألجدها ساجدة تصلّي العشاء، وحين 
رفعْت جبينها من األرض عند السجود رأتني أمامها، صمتْت ، نظرْت إلّي لحظات 
ثّم أكملْت صالتها حتى انتهْت، سألتها حينها عن سبب نظرتها المتفاجئة لي، أجابتني: 
إّنها كانت تدعو  هللا أن ترى  أحد أبناءها قبل أن تموت.  قّبلُت يدها، ووضعُت الطعام 

أمامها وخرجُت ، دون أن أتكلّم.

في اليوم التالي، حين كانت الشمس تحرق رؤوس الطير في السماء، وجدُت من 
واجبي أن أطمئّن عليها، بعد  ما سمعُت منها البارحة، تقّدمُت من الباب فوجدُته موارباً، 
دفعُت الباب بيدي ودخلُت، وجدُت ظّل رجل يظهر من غرفتها، تقدمُت دون أن أُظهر 
نفسي لهم، سمعُت الرجل يقول لها إّن عليها أن تستعدَّ للرحيل معه، فهو ابنها األكبر 

ومن واجبه أْن يرعاها.

لكّنها نظرْت إليه و ابتسمْت وقالت له: دعني أنام  أوالً و بعدها سنتحّدث.

خرج االبن من الغرفة فلمحني، جلسنا و تحّدثنا، و بعد أكثر من ساعة، راح ابنها ليطمئّن 
عليها، فوجدها  مغّمضة العينين ومرتخية األعضاء ، والعقرب يقف على كّفها ، وهي تبتسم... 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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رشا عديل 

لم نعلْم تحديداً َمن الذي اخترَع حامَل اللوحاِت، وِفي أيِّ زمٍن وأيِّ أرٍض؛ ولكن 

ألن الحاجَة هي أمُّ االختراِع فِمن البديهي أن نعلَم لماذا تم اختراُعه. ومنذ ُصنعِه األول 

تم رسُم ماليين اللوحاِت ِمن خاللِه، ولكن مع اليوم ومع الثورِة التكنولوجيِة وتداخل 

الواقِع االفتراضي في الرسم والتصوير هل سينزاُح حامُل اللوحاِت جانباً ويقل استعماله 

إلى أن ينتهي تماماً؟

ومن أهميِة الحامِل أيضاً أنه ُيستخدم للحفاِظ على الورِق أو القماِش في وضٍع ُمسطٍح 

أو مستقيٍم، ولكن اليوم وبعد أن أنتجت الثورةُ التكنولوجيُة المعاصرةُ، ووسائُل االتصاِل 

الحديثُة، سلسلًة من التغيراِت على واقِع الحركِة اإلبداعيِة، هل يتخلَّى الفناُن عن حاملِه؟! 

مجلة فصلية ثقافية  89العدد )1( شتاء 2018

 يجُد البعُض أن التداخَل بين الفنِّ والتكنولوجيا ضرورةٌ حتميٌة، فتطور التقنياِت 

الرقميِة الحديثِة نتجت عنه أساليُب وتقنياٌت حديثٌة جعلت من هذا االرتباِط مكوناً أساسّياً 

خلَق بيئًة تكنولوجيًة ُتسهَل إنشاَء وعرَض األعماِل الفنيِة من خالِل الواقِع االفتراضي، 

أصبح هدفاً معاصراً يسمُح للمتفاعلين والمشاهدين في مواقَع مختلفٍة بمشاهدِة األعماِل 

الفنيِة بسهولٍة. 

 منذ زمٍن بعيٍد، وقد شهد الفنُّ التشكيلي محاوالٍت عديدًة للخروِج من تحت العباءِة 

التقليديِة له.. في بدايِة القرِن العشرين نشأت األعماُل الجاهزةُ للمدرسِة الدادائية، وكان 

د  من بينها عمُل مارسيل دو شامب )المبولة( في نهاية الخمسينيات من نفس القرن.. تمرَّ

الفناُن اإليطالي لوشيو فونتانا على الشكِل التقليدي للوحِة، وقام بتمزيِق سطحها مؤسساً 

حركًة فنيًة أطلق عليها الفضائية.

في الستينيات كانت هناك محاولٌة أخرى من ابتكاِر فيكتور فاساريللي لتغييِر شكِل 

اللوحِة وُسميت بفن األوب، ثم ابتكروا فن البوب أرت.. وسرعان ما دخلت الفوتوغرافيا 

كعنصٍر جديٍد في التشكيِل فظهرت الواقعيُة التصويريُة في بدايِة السبعينيات من القرِن 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 882019 89العدد )1( شتاء 2018

 يجُد البعُض أن التداخَل بين الفنِّ والتكنولوجيا ضرورةٌ حتميٌة، فتطور التقنياِت 

الرقميِة الحديثِة نتجت عنه أساليُب وتقنياٌت حديثٌة جعلت من هذا االرتباِط مكوناً أساسّياً 

خلَق بيئًة تكنولوجيًة ُتسهَل إنشاَء وعرَض األعماِل الفنيِة من خالِل الواقِع االفتراضي، 

أصبح هدفاً معاصراً يسمُح للمتفاعلين والمشاهدين في مواقَع مختلفٍة بمشاهدِة األعماِل 

الفنيِة بسهولٍة. 

 منذ زمٍن بعيٍد، وقد شهد الفنُّ التشكيلي محاوالٍت عديدًة للخروِج من تحت العباءِة 

التقليديِة له.. في بدايِة القرِن العشرين نشأت األعماُل الجاهزةُ للمدرسِة الدادائية، وكان 

د  من بينها عمُل مارسيل دو شامب )المبولة( في نهاية الخمسينيات من نفس القرن.. تمرَّ

الفناُن اإليطالي لوشيو فونتانا على الشكِل التقليدي للوحِة، وقام بتمزيِق سطحها مؤسساً 

حركًة فنيًة أطلق عليها الفضائية.

في الستينيات كانت هناك محاولٌة أخرى من ابتكاِر فيكتور فاساريللي لتغييِر شكِل 

اللوحِة وُسميت بفن األوب، ثم ابتكروا فن البوب أرت.. وسرعان ما دخلت الفوتوغرافيا 

كعنصٍر جديٍد في التشكيِل فظهرت الواقعيُة التصويريُة في بدايِة السبعينيات من القرِن 

89 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 88 89العدد )1( شتاء 2018

 يجُد البعُض أن التداخَل بين الفنِّ والتكنولوجيا ضرورةٌ حتميٌة، فتطور التقنياِت 

الرقميِة الحديثِة نتجت عنه أساليُب وتقنياٌت حديثٌة جعلت من هذا االرتباِط مكوناً أساسّياً 

خلَق بيئًة تكنولوجيًة ُتسهَل إنشاَء وعرَض األعماِل الفنيِة من خالِل الواقِع االفتراضي، 

أصبح هدفاً معاصراً يسمُح للمتفاعلين والمشاهدين في مواقَع مختلفٍة بمشاهدِة األعماِل 

الفنيِة بسهولٍة. 

 منذ زمٍن بعيٍد، وقد شهد الفنُّ التشكيلي محاوالٍت عديدًة للخروِج من تحت العباءِة 

التقليديِة له.. في بدايِة القرِن العشرين نشأت األعماُل الجاهزةُ للمدرسِة الدادائية، وكان 

د  من بينها عمُل مارسيل دو شامب )المبولة( في نهاية الخمسينيات من نفس القرن.. تمرَّ

الفناُن اإليطالي لوشيو فونتانا على الشكِل التقليدي للوحِة، وقام بتمزيِق سطحها مؤسساً 

حركًة فنيًة أطلق عليها الفضائية.

في الستينيات كانت هناك محاولٌة أخرى من ابتكاِر فيكتور فاساريللي لتغييِر شكِل 

اللوحِة وُسميت بفن األوب، ثم ابتكروا فن البوب أرت.. وسرعان ما دخلت الفوتوغرافيا 

كعنصٍر جديٍد في التشكيِل فظهرت الواقعيُة التصويريُة في بدايِة السبعينيات من القرِن 

89 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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العشرين، ولكن كل هذه التغيرات كانت في اإلطاِر التقليدي للوحِة حتى جاء عصُر 

الفنوِن اإللكترونيِة الذي أحدث ثورًة في عالِم الفن التشكيلي. 

  فلجأ بعُض الفنانين الستخداِم التطوِر التكنولوجي في أعمالهم اإلبداعية عن طريِق 

الُمحاكاِة التصويريِة لألعماِل أو األشكاِل أو األدواِت، ووجدوا أن هذا ضرورةٌ لتفعيِل 

األشكال  لمحاكاة  نماذج  معايشَة  الفناِن  بإمكاِن  أصبح  فقد  التعبيريِة،  المخيلِة  وتحفيِز 

الطبيعيِة والمصنعة، وهذا بدون شك ُيساعد على تطويِر رؤى جديدة؛ وبذلك يكوُن الفن 

أكثر متعًة، وأكثر توفيراً للوقت، وأقل ُكلفة.

الفنيِة، فظهرت  التقنياِت   وفنانو الحداثِة وما بعدها هم أكثر المستفيدين من هذه 

الديجتال آرت والفيديو  التطور، كفنِّ  ومدارُس حديثٌة اعتمدت على هذا  فنوٌن جديدةٌ 

آرت. 

 أصبح واقُع الحركِة التشكيلية أكثر تأثراً بتجربِة االتصال بالتطور التكنولوجي، 

ليس عن طريق األدوات المستخدمة وحدها أو اللجوء لتقنياٍت حديثٍة لتساعَد في العمليِة 

تعد  لم  فاليوم  والجمهوِر..  الفناِن  بين  ما  التواصَل  وشمل  األمُر  ر  تطوَّ فقد  اإلبداعيِة 

صاالُت العرض والمتاحُف هي المكاَن الذي يذهُب إليه الجمهوُر لمشاهدِة أعماِل الفنان 

ل هذا المكاُن إلى واقٍع افتراضي موجوٍد على شبكة اإلنترنت ُيمكن للزائر  بعدما تحوَّ

على  األعمال  أحدث  مشاهدَة  للمتصفح  بعدها  ُتتيح  واحدٍة  زرٍّ  بضغطِة  إليه  الولوج 

ر هو أيضاً،  الشاشِة اإللكترونية دون مغادرِة منزلِه، وحتى اقتناء األعماِل الفنيِة، تطوَّ

وأصبحت عملياُت البيع والشراء تتم عن طريِق اإلنترنت.

ط العمليَة اإلبداعيَة من ناحيٍة، ونجده من ناحيٍة  ولكنَّ هذا التحوَل الرهيَب قد بسَّ

الُمتغير  الحديُث  الواقُع  هذا  التشكيلي..  للفن  النقدية  الدراسات  وعقَّد  ب  صعَّ أخرى 

التكنولوجي  التطوِر  تأتي من مفهوِم  نقديٌة حديثٌة  ُتواكبه دراساٌت  باستمراٍر يجب أن 

للعمليِة اإلبداعيِة يشمُل الرسم وبناَء العمل والتلقي واالقتناء، ففي السابِق كان من أهم 
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شروِط اإلبداِع اعتماد الفنان على الذهن البشري؛ اليوم لم يعد هذا الشرط مقبوالً في 

العمُل على  إلكترونية وُينجز  إلى  األلواُن من ماديٍة  ل  وتتحوَّ الفرشاةُ  فيه  تغيُب  زمٍن 

شاشة حاسوب. 

  إن معاييَر الُحكم على األعماِل التشكيليِة الُمصنعة آليا تختلُف تماماً عن معاييِر 

الُحكِم على العمِل الفني التقليدي، ومن هنا على النقاِد تطويُر أدواتهم وأساليبهم لتتفق 

مع التوجهاِت الحديثِة للفن. 

الفنون  مجاِل  على  الحديثة  التكنولوجيا  أضفتها  إيجابية  جوانب  ثمة  هناك  نعم 

المعارض  فكرة  على  فاالعتماد  سلبيٌة.  أموٌر  هناك  نفسِه  الوقِت  في  ولكن  التشكيليِة، 

ووسائل البيع اإللكترونية أثَّرت في َعالقة التواصل ما بين  الجمهور والفنان. 

على مخيلته  اللوحات معتمداً  أمام حامِل  الفنان  ُننكر أن جلوَس   وال نستطع أن 

عوامُل  كلها  بها،  يشعُر  التي  واالنفعالية  النفسيِة  والحالِة  به  الُمحيطة  والبيئة  وذهنه 

مؤثرةٌ في العمليِة اإلبداعيِة، لذلك هذه اللوحاُت هي- بال شك- أكثر صدقاً من الُمصنَّعة 

جهاِز  أمام  وجلوسِه  لوحٍة  لرسِم  اللوحاِت  حامِل  أمام  الفناِن  جلوِس  بين  فالفرُق  آلّياً، 

. الكومبيوتر هو الفرق بين ضربِة الفرشاِة وضغظِة الزرِّ
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 
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الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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شروِط اإلبداِع اعتماد الفنان على الذهن البشري؛ اليوم لم يعد هذا الشرط مقبوالً في 

العمُل على  إلكترونية وُينجز  إلى  األلواُن من ماديٍة  ل  وتتحوَّ الفرشاةُ  فيه  تغيُب  زمٍن 

شاشة حاسوب. 

  إن معاييَر الُحكم على األعماِل التشكيليِة الُمصنعة آليا تختلُف تماماً عن معاييِر 

الُحكِم على العمِل الفني التقليدي، ومن هنا على النقاِد تطويُر أدواتهم وأساليبهم لتتفق 

مع التوجهاِت الحديثِة للفن. 

الفنون  مجاِل  على  الحديثة  التكنولوجيا  أضفتها  إيجابية  جوانب  ثمة  هناك  نعم 

المعارض  فكرة  على  فاالعتماد  سلبيٌة.  أموٌر  هناك  نفسِه  الوقِت  في  ولكن  التشكيليِة، 

ووسائل البيع اإللكترونية أثَّرت في َعالقة التواصل ما بين  الجمهور والفنان. 

على مخيلته  اللوحات معتمداً  أمام حامِل  الفنان  ُننكر أن جلوَس   وال نستطع أن 

عوامُل  كلها  بها،  يشعُر  التي  واالنفعالية  النفسيِة  والحالِة  به  الُمحيطة  والبيئة  وذهنه 

مؤثرةٌ في العمليِة اإلبداعيِة، لذلك هذه اللوحاُت هي- بال شك- أكثر صدقاً من الُمصنَّعة 

جهاِز  أمام  وجلوسِه  لوحٍة  لرسِم  اللوحاِت  حامِل  أمام  الفناِن  جلوِس  بين  فالفرُق  آلّياً، 

. الكومبيوتر هو الفرق بين ضربِة الفرشاِة وضغظِة الزرِّ

91 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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شروِط اإلبداِع اعتماد الفنان على الذهن البشري؛ اليوم لم يعد هذا الشرط مقبوالً في 

العمُل على  إلكترونية وُينجز  إلى  األلواُن من ماديٍة  ل  وتتحوَّ الفرشاةُ  فيه  تغيُب  زمٍن 

شاشة حاسوب. 

  إن معاييَر الُحكم على األعماِل التشكيليِة الُمصنعة آليا تختلُف تماماً عن معاييِر 

الُحكِم على العمِل الفني التقليدي، ومن هنا على النقاِد تطويُر أدواتهم وأساليبهم لتتفق 

مع التوجهاِت الحديثِة للفن. 

الفنون  مجاِل  على  الحديثة  التكنولوجيا  أضفتها  إيجابية  جوانب  ثمة  هناك  نعم 

المعارض  فكرة  على  فاالعتماد  سلبيٌة.  أموٌر  هناك  نفسِه  الوقِت  في  ولكن  التشكيليِة، 

ووسائل البيع اإللكترونية أثَّرت في َعالقة التواصل ما بين  الجمهور والفنان. 

على مخيلته  اللوحات معتمداً  أمام حامِل  الفنان  ُننكر أن جلوَس   وال نستطع أن 

عوامُل  كلها  بها،  يشعُر  التي  واالنفعالية  النفسيِة  والحالِة  به  الُمحيطة  والبيئة  وذهنه 

مؤثرةٌ في العمليِة اإلبداعيِة، لذلك هذه اللوحاُت هي- بال شك- أكثر صدقاً من الُمصنَّعة 

جهاِز  أمام  وجلوسِه  لوحٍة  لرسِم  اللوحاِت  حامِل  أمام  الفناِن  جلوِس  بين  فالفرُق  آلّياً، 

. الكومبيوتر هو الفرق بين ضربِة الفرشاِة وضغظِة الزرِّ

91 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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إصدارات جديدة

زهرة القيامة للكاتب إميليو سالغاري 
بإيطاليا  المتوسط  منشورات  عن  حديثاً  صدرت 
رواية »زهرة القيامة«. عجائب األلفيَّة الثالثة« للكاتب 

اإليطالي األشهر إميليو سالغاري، وترجمة أمارجي.

واية العمَل األهمَّ في تاريِخ أدب الخيال  وُتَعدُّ هذه الرِّ
قَّاد، وكانت قد صدَرْت  العلميِّ اإليطاليِّ وفقاً إلجماع النُّ
في سنة 7091، وهي تتمحوُر حوَل رحلٍة إلى المستقبل 
جر  الضَّ عليها  يخيُِّم  حياًة  يعيشان  رجالن  بها  يقوُم 
من،  والوحدة، فإذا بهما يقفزان إلى األمام مئة عاٍم في الزَّ
من سنِة 3091 إلى سنِة 3002، ليعيشا حلَماً من أحالِم 

المستقبل المجهول، مستقبٍل يبرُع الكاتُب في رسِم مالمحه التي ستبدو لنا في كثيٍر من 
األحيان لصيقًة بواقعنا على نحٍو ُمخيف.

المستقبليَّة  نبوءاته  فيها  يصبُّ  التي  واية  الرِّ هذه  في  سالغاري  لمخيِّلة  حدود  ال 
ٍق من األحداث التي تتصاعُد  ويطرُح تساؤالته الوجوديَّة، على طريقته، في قالٍب مشوِّ
ة التي يعيشها األبطاُل عبَر المحيط األطلسيِّ العاصف، في  إلى تلك األوديسَّ وصوالً 
ارَيِة  بيعة ومع نزالِء مدينِة إسكاريو البحريَّة ومع الُوحشاِن الضَّ صراٍع مع أهوال الطَّ
نهائيَّة لإلنسان، كأنَّما الكاتب  ِة العجز الكلِّيِّ والَعَظَمِة الالَّ في جزيرة َتنِرْيف، في تثنويَّ
على  شيٍء  بأيِّ  مكفوالً  ليَس  البشريَّ  وجوَدنا  إنَّ  المطاف  نهاية  في  يقوَل  أن  يريُد 

اإلطالق.

وائيِّين  الرِّ أكثر  كالفينو،  وإيتالو  إيكو  أُمِبرتو  مع  الحال  هو  كما  سالغاري،  وُيَعدُّ 
اإليطاليِّين ترجمًة وانتشاراً في العالم؛ وكان ِنتاُج سالغاري األدبيُّ مصدَر إلهاٍم للكثير 
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أُنتج من رواياته ما  الذين شغفوا بحبِّ رواياته، فقد  ينمائيِّين  من عظماء األدباء والسِّ
يقارب االثنين واألربعين فيلماً سينمائياً.

أكثر من خمسين  ة  ثمَّ فيلليني كان  فيديريكو  الشَّهير  المخرج اإليطاليِّ  في مكتبة 
رواياته  وألهمت  وقرأوه  سالغاري  عشقوا  الذين  الُكتَّاب  بين  ومن  لسالغاري.  روايًة 
لويس  خورخي  فوينتس،  كارلوس  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  إيكو،  أمِبرتو  خياَلهم: 
سبيلبيرغ  ستيفن  أمثال  المخرجين  كباَر  أعمالُه  ألهمت  وقد  نيرودا.  وبابلو  بورخيس 
وسرجو ليون. كما أنَّ تشي جيفارا قرأ اثنتين وستِّين روايًة من روايات سالغاري، حتَّى 
رات جيفارا، عزا أفكاَر هذا األخير ضدَّ اإلمبرياليَّة  أنَّ “باكو إنياثيو تايبو” كاتَب مذكَّ

إلى سالغاري.

إميليو سالغاري )1911-1862(:

ٍة تعمل بالتِّجارة. التحق بالمعهد البحريِّ في البندقيَّة  ُولَِد في مدينة فيرونا ألسرٍة ثريَّ
في  ليعمل  دراسته  ترك  أن  لبث  بكتابة وما  اشُتهر   . الصحفيِّ المجال 

على صفحات الجرائد، حتَّى القصص القصيرة والمسلسلة 
النَّشر  دور  عليه  الثَّمانين تهافتت  يقارب  ما  فألََّف 
جميعها  ث  تتحدَّ البحار روايًة؛  مغامرات  عن 
التي  البعيدة  بالمالحة والبالد  ولعه  تعكس 
ورغم  بمكانته واالستكشاف.  االعتراف 

سالغاري  عاش  في األدبيَّة  وعزلٍة  فقٍر  حياَة 
اكتئاٍب مكتبه، وانغمَس في الكتابة  حالة  دخل  حتَّى 

في  االنتحار  إلى  به  مدينة تورينو.أفضت 

روايًة  ثمانين  من  أكثر  بلغ  وايات،  والرِّ القصص  من  كبيراً  إرثاً  سالغاري  ترك 
وايات التي ُنِسَبْت إليه، والتي لم تكن حقيقًة  ة. بعد موته، صدرت عشرات الرِّ وِمئة قصَّ
له، فقد أصبح يمثِّل بعد موته مدرسًة قائمًة بذاتها، وبدأ الُكتَّاب يحذون حذوه ويقلِّدون 
اُبها من أسلوب سالغاري  وايات التي اتَّخذ ُكتَّ أسلوبه، فصدر إثر ذلك عدٌد هائٌل من الرِّ
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أُنتج من رواياته ما  الذين شغفوا بحبِّ رواياته، فقد  ينمائيِّين  من عظماء األدباء والسِّ
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رواياته  وألهمت  وقرأوه  سالغاري  عشقوا  الذين  الُكتَّاب  بين  ومن  لسالغاري.  روايًة 
لويس  خورخي  فوينتس،  كارلوس  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  إيكو،  أمِبرتو  خياَلهم: 
سبيلبيرغ  ستيفن  أمثال  المخرجين  كباَر  أعمالُه  ألهمت  وقد  نيرودا.  وبابلو  بورخيس 
وسرجو ليون. كما أنَّ تشي جيفارا قرأ اثنتين وستِّين روايًة من روايات سالغاري، حتَّى 
رات جيفارا، عزا أفكاَر هذا األخير ضدَّ اإلمبرياليَّة  أنَّ “باكو إنياثيو تايبو” كاتَب مذكَّ

إلى سالغاري.

إميليو سالغاري )1911-1862(:

ٍة تعمل بالتِّجارة. التحق بالمعهد البحريِّ في البندقيَّة  ُولَِد في مدينة فيرونا ألسرٍة ثريَّ
في  ليعمل  دراسته  ترك  أن  لبث  بكتابة وما  اشُتهر   . الصحفيِّ المجال 

على صفحات الجرائد، حتَّى القصص القصيرة والمسلسلة 
النَّشر  دور  عليه  الثَّمانين تهافتت  يقارب  ما  فألََّف 
جميعها  ث  تتحدَّ البحار روايًة؛  مغامرات  عن 
التي  البعيدة  بالمالحة والبالد  ولعه  تعكس 
ورغم  بمكانته واالستكشاف.  االعتراف 

سالغاري  عاش  في األدبيَّة  وعزلٍة  فقٍر  حياَة 
اكتئاٍب مكتبه، وانغمَس في الكتابة  حالة  دخل  حتَّى 

في  االنتحار  إلى  به  مدينة تورينو.أفضت 

روايًة  ثمانين  من  أكثر  بلغ  وايات،  والرِّ القصص  من  كبيراً  إرثاً  سالغاري  ترك 
وايات التي ُنِسَبْت إليه، والتي لم تكن حقيقًة  ة. بعد موته، صدرت عشرات الرِّ وِمئة قصَّ
له، فقد أصبح يمثِّل بعد موته مدرسًة قائمًة بذاتها، وبدأ الُكتَّاب يحذون حذوه ويقلِّدون 
اُبها من أسلوب سالغاري  وايات التي اتَّخذ ُكتَّ أسلوبه، فصدر إثر ذلك عدٌد هائٌل من الرِّ
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ
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تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 
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انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أُنتج من رواياته ما  الذين شغفوا بحبِّ رواياته، فقد  ينمائيِّين  من عظماء األدباء والسِّ
يقارب االثنين واألربعين فيلماً سينمائياً.

أكثر من خمسين  ة  ثمَّ فيلليني كان  فيديريكو  الشَّهير  المخرج اإليطاليِّ  في مكتبة 
رواياته  وألهمت  وقرأوه  سالغاري  عشقوا  الذين  الُكتَّاب  بين  ومن  لسالغاري.  روايًة 
لويس  خورخي  فوينتس،  كارلوس  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  إيكو،  أمِبرتو  خياَلهم: 
سبيلبيرغ  ستيفن  أمثال  المخرجين  كباَر  أعمالُه  ألهمت  وقد  نيرودا.  وبابلو  بورخيس 
وسرجو ليون. كما أنَّ تشي جيفارا قرأ اثنتين وستِّين روايًة من روايات سالغاري، حتَّى 
رات جيفارا، عزا أفكاَر هذا األخير ضدَّ اإلمبرياليَّة  أنَّ “باكو إنياثيو تايبو” كاتَب مذكَّ

إلى سالغاري.

إميليو سالغاري )1911-1862(:

ٍة تعمل بالتِّجارة. التحق بالمعهد البحريِّ في البندقيَّة  ُولَِد في مدينة فيرونا ألسرٍة ثريَّ
في  ليعمل  دراسته  ترك  أن  لبث  بكتابة وما  اشُتهر   . الصحفيِّ المجال 

على صفحات الجرائد، حتَّى القصص القصيرة والمسلسلة 
النَّشر  دور  عليه  الثَّمانين تهافتت  يقارب  ما  فألََّف 
جميعها  ث  تتحدَّ البحار روايًة؛  مغامرات  عن 
التي  البعيدة  بالمالحة والبالد  ولعه  تعكس 
ورغم  بمكانته واالستكشاف.  االعتراف 

سالغاري  عاش  في األدبيَّة  وعزلٍة  فقٍر  حياَة 
اكتئاٍب مكتبه، وانغمَس في الكتابة  حالة  دخل  حتَّى 

في  االنتحار  إلى  به  مدينة تورينو.أفضت 

روايًة  ثمانين  من  أكثر  بلغ  وايات،  والرِّ القصص  من  كبيراً  إرثاً  سالغاري  ترك 
وايات التي ُنِسَبْت إليه، والتي لم تكن حقيقًة  ة. بعد موته، صدرت عشرات الرِّ وِمئة قصَّ
له، فقد أصبح يمثِّل بعد موته مدرسًة قائمًة بذاتها، وبدأ الُكتَّاب يحذون حذوه ويقلِّدون 
اُبها من أسلوب سالغاري  وايات التي اتَّخذ ُكتَّ أسلوبه، فصدر إثر ذلك عدٌد هائٌل من الرِّ
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أُنتج من رواياته ما  الذين شغفوا بحبِّ رواياته، فقد  ينمائيِّين  من عظماء األدباء والسِّ
يقارب االثنين واألربعين فيلماً سينمائياً.

أكثر من خمسين  ة  ثمَّ فيلليني كان  فيديريكو  الشَّهير  المخرج اإليطاليِّ  في مكتبة 
رواياته  وألهمت  وقرأوه  سالغاري  عشقوا  الذين  الُكتَّاب  بين  ومن  لسالغاري.  روايًة 
لويس  خورخي  فوينتس،  كارلوس  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  إيكو،  أمِبرتو  خياَلهم: 
سبيلبيرغ  ستيفن  أمثال  المخرجين  كباَر  أعمالُه  ألهمت  وقد  نيرودا.  وبابلو  بورخيس 
وسرجو ليون. كما أنَّ تشي جيفارا قرأ اثنتين وستِّين روايًة من روايات سالغاري، حتَّى 
رات جيفارا، عزا أفكاَر هذا األخير ضدَّ اإلمبرياليَّة  أنَّ “باكو إنياثيو تايبو” كاتَب مذكَّ

إلى سالغاري.

إميليو سالغاري )1911-1862(:

ٍة تعمل بالتِّجارة. التحق بالمعهد البحريِّ في البندقيَّة  ُولَِد في مدينة فيرونا ألسرٍة ثريَّ
في  ليعمل  دراسته  ترك  أن  لبث  بكتابة وما  اشُتهر   . الصحفيِّ المجال 

على صفحات الجرائد، حتَّى القصص القصيرة والمسلسلة 
النَّشر  دور  عليه  الثَّمانين تهافتت  يقارب  ما  فألََّف 
جميعها  ث  تتحدَّ البحار روايًة؛  مغامرات  عن 
التي  البعيدة  بالمالحة والبالد  ولعه  تعكس 
ورغم  بمكانته واالستكشاف.  االعتراف 

سالغاري  عاش  في األدبيَّة  وعزلٍة  فقٍر  حياَة 
اكتئاٍب مكتبه، وانغمَس في الكتابة  حالة  دخل  حتَّى 

في  االنتحار  إلى  به  مدينة تورينو.أفضت 

روايًة  ثمانين  من  أكثر  بلغ  وايات،  والرِّ القصص  من  كبيراً  إرثاً  سالغاري  ترك 
وايات التي ُنِسَبْت إليه، والتي لم تكن حقيقًة  ة. بعد موته، صدرت عشرات الرِّ وِمئة قصَّ
له، فقد أصبح يمثِّل بعد موته مدرسًة قائمًة بذاتها، وبدأ الُكتَّاب يحذون حذوه ويقلِّدون 
اُبها من أسلوب سالغاري  وايات التي اتَّخذ ُكتَّ أسلوبه، فصدر إثر ذلك عدٌد هائٌل من الرِّ

93 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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وايات صدرت بتوقيع كاتٍب ما أضاف  وطريقته في الكتابة منهالً لهم. معظم تلك الرِّ
إلى اسمه اسَم أحد أبناء سالغاري.

أغاني لوركا في ترجمة جديدة 

صدر حديثاً عن دار الفراشة في الكويت وبترجمة 
األديب العراقي د.عبد الهادي سعدون كتاب جديد للشاعر 
اإلسباني المعروف فدريكو غارثيا لوركا وبعنوان موحد 
المعنونة  األولى  كتبه  والذي ضم  األغاني(  )كتاب  هو 
باألغاني األولى حتى آخرها وأهمها عالمياً وهو كتاب 
األغاني الغجرية الذي عده نقاد األدب العالمي من أهم 
المترجم  أن  والمعروف  عالمياً.  العشرين  القرن  كتب 

سعدون قد ترجم للوركا سابقا وألسماء من جيل الـ 72 المعروف مثل البرتي وبيثنته 
اإلسبانية  والرواية  والقصة  للشعر  األخرى  الترجمات  لعشرات  يضاف  ألكساندر، 

المعاصرة.

والترجمة تضم أحد كتب لوركا األولى ويعود لعام 2291 بعنوان )األغاني األولى( 
أو )األناشيد األولى(. وفيه يقول المترجم: “ وعلى حد علمي لم يترجم الكتاب الصغير 
هذا إلى العربية حتى اليوم، وقد يكون ترجم البعض منها ونشر في منتخبات أو مجالت 
لم اطلع عليها. وترجمتي هذه تعود لعام 0991، ولم أنشرها في كتاب وإن حاولت أن 
أنشرها في المجالت العراقية آنذاك ولم أوفق. وكنت قد نسيتها من ضمن أوراق عديدة 
تركتها في بيت العائلة في بغداد بعد أن غادرت العراق إلى إسبانيا نهاية عام 3991، 
ولم أتذكرها وارجع لها إال بزيارتي األولى للوطن عام 0102. الكتاب هو الثالث في 
سلسلة كتبه الشعرية بعد )قصائد أولى 1291( و )الغناء العميق 1291(، واألخير قبل 
ان يصدر ديوانه المعروف عالمياً )األغاني الغجرية( والذي أصدرنا ترجمته الجديدة 

عام 4102”.
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الديوان بأكمله يحيل إلى لوركا المولع باألغاني الشعبية واألحاجي وغناء األمهات 
البساطة والدهشة والضربة  الشعري،  التكوين  البذرة األولى في  إلى أصول  والعودة 
من  لوركا  المميزة ألشعار  األجواء  تلك  كل  من  يخلو  ال  والكتاب  الخارقة.  الشعرية 
مسحة الحزن واللوعة البشرية وخفايا الحب والحس الغنائي األخاذ، والتي سنراها أكثر 

وضوحاً في دواوين الحقة كما عليه في ديوان التماريت أو األغاني الغجرية.

 والشاعر اإلسباني فدريكو غارثيا لوركا )acroL aícraG ociredeF( غني 
عن التعريف، ينتمي إلى جيل الـ 72 األدبي الشهير، بل لعله هو وألبرتي من أشهر 

اثنين في قائمة طويلة تنتمي لهذه الحلقة األدبية.

ولد عام 9881 ومات برصاص ميليشيا الفاالنخا التابعة لقوات فرانكو العسكرية 
في مكان مجهول من عام 6391. واألقوال عن سبب مقتله كثيرة ال تخرج أغلبها عن 

التكهنات والتوقعات الممكنة.

لوركا لم ينتم طوال حياته ألي حزب سياسي، كما كان بعيداً عن كل هذه األجواء 
المشحونة بالكره والدم إبان نزاع األخوة في إسبانيا الثالثينات من القرن العشرين، وإن 

كان صديقاً حميماً ألغلب األصوات المعارضة للدكتاتورية الفرانكوية.

بل  متعمداً،  لوركا  مقتل  يكن  لم  دراسات جديدة،  اليوم، وبعد ظهور  المؤكد  من 
ربما جاء عشوائياً في ظل حرب أهلية شرسة، كما أن أبحاثاً أخرى تحيل قتله إلى كره 
وضغينة من بعض أقاربه اآلخرين، وُيشك حسب أقوال المؤرخ اإليرلندي المعروف 
إيان جبسون، بابن عم ألمه، كان كارهاً وعلى عداء سافر مع عائلة لوركا. من المؤكد 
إلى  آدابه  العيون على  السابقة، وفتحت  قد زادته شهرة على شهرته  لوركا  مقتل  أن 
درجة أن يصبح فيها رمزاً للمأساة اإلسبانية في ظل الدكتاتورية العسكرية، بل لتتعدى 
بالدفاع عن الشعر والجمال إزاء الطغيان  ذلك بأن يصبح لوركا ومقتله رمزاً عالمياً 

وبشاعة الحروب.

لقد كتب لوركا في كل األنواع األدبية والفنية، لكن األهم في مسيرته األدبية ما 
كتبه في المسرح، في أعمال متميزة عديدة منها: عرس الدم 3391، يرما 4391، بيت 
برناردا آلبا 6391، وغيرها. وكذلك في إصداراته الشعرية العديدة كما عليه في: كتاب 
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الديوان بأكمله يحيل إلى لوركا المولع باألغاني الشعبية واألحاجي وغناء األمهات 
البساطة والدهشة والضربة  الشعري،  التكوين  البذرة األولى في  إلى أصول  والعودة 
من  لوركا  المميزة ألشعار  األجواء  تلك  كل  من  يخلو  ال  والكتاب  الخارقة.  الشعرية 
مسحة الحزن واللوعة البشرية وخفايا الحب والحس الغنائي األخاذ، والتي سنراها أكثر 

وضوحاً في دواوين الحقة كما عليه في ديوان التماريت أو األغاني الغجرية.

 والشاعر اإلسباني فدريكو غارثيا لوركا )acroL aícraG ociredeF( غني 
عن التعريف، ينتمي إلى جيل الـ 72 األدبي الشهير، بل لعله هو وألبرتي من أشهر 

اثنين في قائمة طويلة تنتمي لهذه الحلقة األدبية.

ولد عام 9881 ومات برصاص ميليشيا الفاالنخا التابعة لقوات فرانكو العسكرية 
في مكان مجهول من عام 6391. واألقوال عن سبب مقتله كثيرة ال تخرج أغلبها عن 

التكهنات والتوقعات الممكنة.

لوركا لم ينتم طوال حياته ألي حزب سياسي، كما كان بعيداً عن كل هذه األجواء 
المشحونة بالكره والدم إبان نزاع األخوة في إسبانيا الثالثينات من القرن العشرين، وإن 

كان صديقاً حميماً ألغلب األصوات المعارضة للدكتاتورية الفرانكوية.

بل  متعمداً،  لوركا  مقتل  يكن  لم  دراسات جديدة،  اليوم، وبعد ظهور  المؤكد  من 
ربما جاء عشوائياً في ظل حرب أهلية شرسة، كما أن أبحاثاً أخرى تحيل قتله إلى كره 
وضغينة من بعض أقاربه اآلخرين، وُيشك حسب أقوال المؤرخ اإليرلندي المعروف 
إيان جبسون، بابن عم ألمه، كان كارهاً وعلى عداء سافر مع عائلة لوركا. من المؤكد 
إلى  آدابه  العيون على  السابقة، وفتحت  قد زادته شهرة على شهرته  لوركا  مقتل  أن 
درجة أن يصبح فيها رمزاً للمأساة اإلسبانية في ظل الدكتاتورية العسكرية، بل لتتعدى 
بالدفاع عن الشعر والجمال إزاء الطغيان  ذلك بأن يصبح لوركا ومقتله رمزاً عالمياً 

وبشاعة الحروب.

لقد كتب لوركا في كل األنواع األدبية والفنية، لكن األهم في مسيرته األدبية ما 
كتبه في المسرح، في أعمال متميزة عديدة منها: عرس الدم 3391، يرما 4391، بيت 
برناردا آلبا 6391، وغيرها. وكذلك في إصداراته الشعرية العديدة كما عليه في: كتاب 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 94 95العدد )1( شتاء 2018

الديوان بأكمله يحيل إلى لوركا المولع باألغاني الشعبية واألحاجي وغناء األمهات 
البساطة والدهشة والضربة  الشعري،  التكوين  البذرة األولى في  إلى أصول  والعودة 
من  لوركا  المميزة ألشعار  األجواء  تلك  كل  من  يخلو  ال  والكتاب  الخارقة.  الشعرية 
مسحة الحزن واللوعة البشرية وخفايا الحب والحس الغنائي األخاذ، والتي سنراها أكثر 

وضوحاً في دواوين الحقة كما عليه في ديوان التماريت أو األغاني الغجرية.

 والشاعر اإلسباني فدريكو غارثيا لوركا )acroL aícraG ociredeF( غني 
عن التعريف، ينتمي إلى جيل الـ 72 األدبي الشهير، بل لعله هو وألبرتي من أشهر 

اثنين في قائمة طويلة تنتمي لهذه الحلقة األدبية.

ولد عام 9881 ومات برصاص ميليشيا الفاالنخا التابعة لقوات فرانكو العسكرية 
في مكان مجهول من عام 6391. واألقوال عن سبب مقتله كثيرة ال تخرج أغلبها عن 

التكهنات والتوقعات الممكنة.

لوركا لم ينتم طوال حياته ألي حزب سياسي، كما كان بعيداً عن كل هذه األجواء 
المشحونة بالكره والدم إبان نزاع األخوة في إسبانيا الثالثينات من القرن العشرين، وإن 

كان صديقاً حميماً ألغلب األصوات المعارضة للدكتاتورية الفرانكوية.

بل  متعمداً،  لوركا  مقتل  يكن  لم  دراسات جديدة،  اليوم، وبعد ظهور  المؤكد  من 
ربما جاء عشوائياً في ظل حرب أهلية شرسة، كما أن أبحاثاً أخرى تحيل قتله إلى كره 
وضغينة من بعض أقاربه اآلخرين، وُيشك حسب أقوال المؤرخ اإليرلندي المعروف 
إيان جبسون، بابن عم ألمه، كان كارهاً وعلى عداء سافر مع عائلة لوركا. من المؤكد 
إلى  آدابه  العيون على  السابقة، وفتحت  قد زادته شهرة على شهرته  لوركا  مقتل  أن 
درجة أن يصبح فيها رمزاً للمأساة اإلسبانية في ظل الدكتاتورية العسكرية، بل لتتعدى 
بالدفاع عن الشعر والجمال إزاء الطغيان  ذلك بأن يصبح لوركا ومقتله رمزاً عالمياً 

وبشاعة الحروب.

لقد كتب لوركا في كل األنواع األدبية والفنية، لكن األهم في مسيرته األدبية ما 
كتبه في المسرح، في أعمال متميزة عديدة منها: عرس الدم 3391، يرما 4391، بيت 
برناردا آلبا 6391، وغيرها. وكذلك في إصداراته الشعرية العديدة كما عليه في: كتاب 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 95العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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الديوان بأكمله يحيل إلى لوركا المولع باألغاني الشعبية واألحاجي وغناء األمهات 
البساطة والدهشة والضربة  الشعري،  التكوين  البذرة األولى في  إلى أصول  والعودة 
من  لوركا  المميزة ألشعار  األجواء  تلك  كل  من  يخلو  ال  والكتاب  الخارقة.  الشعرية 
مسحة الحزن واللوعة البشرية وخفايا الحب والحس الغنائي األخاذ، والتي سنراها أكثر 

وضوحاً في دواوين الحقة كما عليه في ديوان التماريت أو األغاني الغجرية.

 والشاعر اإلسباني فدريكو غارثيا لوركا )acroL aícraG ociredeF( غني 
عن التعريف، ينتمي إلى جيل الـ 72 األدبي الشهير، بل لعله هو وألبرتي من أشهر 

اثنين في قائمة طويلة تنتمي لهذه الحلقة األدبية.

ولد عام 9881 ومات برصاص ميليشيا الفاالنخا التابعة لقوات فرانكو العسكرية 
في مكان مجهول من عام 6391. واألقوال عن سبب مقتله كثيرة ال تخرج أغلبها عن 

التكهنات والتوقعات الممكنة.

لوركا لم ينتم طوال حياته ألي حزب سياسي، كما كان بعيداً عن كل هذه األجواء 
المشحونة بالكره والدم إبان نزاع األخوة في إسبانيا الثالثينات من القرن العشرين، وإن 

كان صديقاً حميماً ألغلب األصوات المعارضة للدكتاتورية الفرانكوية.

بل  متعمداً،  لوركا  مقتل  يكن  لم  دراسات جديدة،  اليوم، وبعد ظهور  المؤكد  من 
ربما جاء عشوائياً في ظل حرب أهلية شرسة، كما أن أبحاثاً أخرى تحيل قتله إلى كره 
وضغينة من بعض أقاربه اآلخرين، وُيشك حسب أقوال المؤرخ اإليرلندي المعروف 
إيان جبسون، بابن عم ألمه، كان كارهاً وعلى عداء سافر مع عائلة لوركا. من المؤكد 
إلى  آدابه  العيون على  السابقة، وفتحت  قد زادته شهرة على شهرته  لوركا  مقتل  أن 
درجة أن يصبح فيها رمزاً للمأساة اإلسبانية في ظل الدكتاتورية العسكرية، بل لتتعدى 
بالدفاع عن الشعر والجمال إزاء الطغيان  ذلك بأن يصبح لوركا ومقتله رمزاً عالمياً 

وبشاعة الحروب.

لقد كتب لوركا في كل األنواع األدبية والفنية، لكن األهم في مسيرته األدبية ما 
كتبه في المسرح، في أعمال متميزة عديدة منها: عرس الدم 3391، يرما 4391، بيت 
برناردا آلبا 6391، وغيرها. وكذلك في إصداراته الشعرية العديدة كما عليه في: كتاب 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 
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انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 
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الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 
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19 95العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  96

القصائد 1291، قصيدة الغناء العميق 1291، نشيد إلى سلفادور دالي 6291، األغاني 
الغجرية 8291، شاعر في نيويورك 0391، بكائية من أجل إغناثيو سانشيث مخّياس 

5391، ديوان التماريت 6391، وأخرى غيرها.

من قصائد األغاني األوىل

سكون، أغنية أخرية

 الليل.
ُ
يصل

 ضياء القمر
ُ
يطرق

فوق سندان املساء.

 الليل.
ُ
ها يصل

شجرة عمالقة تتدثرُ

بكلمات األناشيد.

 الليل.
ُ
ها يصل

حني تقدمني لرؤيتي

يف دروب اهلواء.

 الليل.
ُ
ها يصل

ً
ستجدينني باكيا

ور الضخمة،
ُ
حتت أشجار احل

إيه! أيتها السمراء!

ور الضخمة.
ُ
حتت أشجار احل

مجلة فصلية ثقافية  97العدد )1( شتاء 2018

سراب النظرية

عبد  لألكاديمي  النظرية”  “سراب  كتاب  يعد 

الجديد  الكتاب  دار  عن  والصادر  جيران،  الرحيم 

المتحدة استئنافا للتوجه الذي اختطه الكاتب والمتمثل 

ومساءلتها  الغربية  النقدية  النظرية  فهم  محاولة  في 

ونقدها عامال على إنتاج فلسفة السؤال بدال من ثقافة 

التناول  من  جديد  لنوع  يؤسس  بذلك  وهو  التقليد، 

النظري للنظرية الغربية.

ويعبر الكاتب عن هذا التوجه على نحو صريح 

الرابع  الغالف  ظهر  في  توجد  التي  الكلمة  في 

والتي  المختلفة،  توّجهاتها  في  النّصّية  الُمقاربة  حول  الكتاب  هذا  موضوع  “يتمحور 

للمقتضيات  تناول  ذلك من  يقتضيه  بما  الغربي،  النقدي  المشهد  في  ترّسخ حضورها 

النظرية التي تحّكمت في صياغة أجهزتها اإلجرائية ومفاهيمها الرئيسة.

وقد حصر المؤلّف مجال دراسته في النظريات النّصّية التي اكتسبت مشروعية 

الفتة للنظر على المستوى األكاديمي، والتي أّثرت على نحو حاسم في تناول قضايا 

النّص ومشكالته مع تلّمس الخلفيات اإلبستيمية التي اْعُتِمَدت في بناء متاحها الفكري 

والمعرفي، وضبط الحدود التي تتحّرك داخلها، وما يعتريها من ثغرات، ومن قصور 

على مستوى التطبيق، وبخاّصة على مستوى مقاربة النّص األدبي.

يكتفي بعرض  العاّم؛ حيث ال  بالغة من حيث توّجهه  بأهّمية  الكتاب  ويتمّيز هذا 

الخطوط الكبرى للنظريات النّصّية فحسب، بل يعمل أيضاً على نقدها وفق تصّور له 

جال النقدي الذي ُيقيمه الكتاب  اقتضاءاته النظرية الخاّصة به، ويتبّين ذلك من خالل السِّ
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سراب النظرية

عبد  لألكاديمي  النظرية”  “سراب  كتاب  يعد 

الجديد  الكتاب  دار  عن  والصادر  جيران،  الرحيم 

المتحدة استئنافا للتوجه الذي اختطه الكاتب والمتمثل 

ومساءلتها  الغربية  النقدية  النظرية  فهم  محاولة  في 

ونقدها عامال على إنتاج فلسفة السؤال بدال من ثقافة 

التناول  من  جديد  لنوع  يؤسس  بذلك  وهو  التقليد، 

النظري للنظرية الغربية.

ويعبر الكاتب عن هذا التوجه على نحو صريح 

الرابع  الغالف  ظهر  في  توجد  التي  الكلمة  في 

والتي  المختلفة،  توّجهاتها  في  النّصّية  الُمقاربة  حول  الكتاب  هذا  موضوع  “يتمحور 

للمقتضيات  تناول  ذلك من  يقتضيه  بما  الغربي،  النقدي  المشهد  في  ترّسخ حضورها 

النظرية التي تحّكمت في صياغة أجهزتها اإلجرائية ومفاهيمها الرئيسة.

وقد حصر المؤلّف مجال دراسته في النظريات النّصّية التي اكتسبت مشروعية 

الفتة للنظر على المستوى األكاديمي، والتي أّثرت على نحو حاسم في تناول قضايا 

النّص ومشكالته مع تلّمس الخلفيات اإلبستيمية التي اْعُتِمَدت في بناء متاحها الفكري 

والمعرفي، وضبط الحدود التي تتحّرك داخلها، وما يعتريها من ثغرات، ومن قصور 

على مستوى التطبيق، وبخاّصة على مستوى مقاربة النّص األدبي.

يكتفي بعرض  العاّم؛ حيث ال  بالغة من حيث توّجهه  بأهّمية  الكتاب  ويتمّيز هذا 

الخطوط الكبرى للنظريات النّصّية فحسب، بل يعمل أيضاً على نقدها وفق تصّور له 

جال النقدي الذي ُيقيمه الكتاب  اقتضاءاته النظرية الخاّصة به، ويتبّين ذلك من خالل السِّ
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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سراب النظرية

عبد  لألكاديمي  النظرية”  “سراب  كتاب  يعد 

الجديد  الكتاب  دار  عن  والصادر  جيران،  الرحيم 

المتحدة استئنافا للتوجه الذي اختطه الكاتب والمتمثل 

ومساءلتها  الغربية  النقدية  النظرية  فهم  محاولة  في 

ونقدها عامال على إنتاج فلسفة السؤال بدال من ثقافة 

التناول  من  جديد  لنوع  يؤسس  بذلك  وهو  التقليد، 

النظري للنظرية الغربية.

ويعبر الكاتب عن هذا التوجه على نحو صريح 

الرابع  الغالف  ظهر  في  توجد  التي  الكلمة  في 

والتي  المختلفة،  توّجهاتها  في  النّصّية  الُمقاربة  حول  الكتاب  هذا  موضوع  “يتمحور 

للمقتضيات  تناول  ذلك من  يقتضيه  بما  الغربي،  النقدي  المشهد  في  ترّسخ حضورها 

النظرية التي تحّكمت في صياغة أجهزتها اإلجرائية ومفاهيمها الرئيسة.

وقد حصر المؤلّف مجال دراسته في النظريات النّصّية التي اكتسبت مشروعية 

الفتة للنظر على المستوى األكاديمي، والتي أّثرت على نحو حاسم في تناول قضايا 

النّص ومشكالته مع تلّمس الخلفيات اإلبستيمية التي اْعُتِمَدت في بناء متاحها الفكري 

والمعرفي، وضبط الحدود التي تتحّرك داخلها، وما يعتريها من ثغرات، ومن قصور 

على مستوى التطبيق، وبخاّصة على مستوى مقاربة النّص األدبي.

يكتفي بعرض  العاّم؛ حيث ال  بالغة من حيث توّجهه  بأهّمية  الكتاب  ويتمّيز هذا 

الخطوط الكبرى للنظريات النّصّية فحسب، بل يعمل أيضاً على نقدها وفق تصّور له 

جال النقدي الذي ُيقيمه الكتاب  اقتضاءاته النظرية الخاّصة به، ويتبّين ذلك من خالل السِّ
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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التي  بالدرس والتحليل، ومن خالل االقتراحات  يتناولها  التي  النّصّية  التصّورات  مع 

ُيسهم بها في تعميق السؤال حول قضايا النّص ومشكالته.

ويعّد الكتاب استمراراً لتوّجه المؤلّف في محاورة الفكر النقدي الغربي انطالقاً من 

داخل سياقه المعرفي والنظري بعيداً عن كّل نزعة انكفائية أو تمركز ثقافي هوّياتي.

والبركة” عن  “الحجر  له رواية  أن صدرت  الرحيم جيران  عبد  للدكتور  وسبق 

المتحدة، النص األدبي:  الجديد  الكتاب  منشورات فاصلة بطنجة، “علبة السرد”، دار 

لعبة المرايا” عن الدار المغربية العربية، “سيرة شرفة” ديوان شعر عن دار النهضة 

بيروت لبنان، “ليل غرناطة” “مجموعة قصصية” دار األمان، “كرة الثلج”، رواية، دار 

اآلداب بيروت لبنان، فضال عن أعماله السابقة: “في النظرية السردية”، دار إفريقيا 

الشرق.، “إدانة األدب”، مطبعة النجاح الجديدة. “عصا البلياردو”، رواية، دار إفريقيا 

الشرق.

صدور رواية »سيناريو« لسليم البيك

عن  وذلك  البيك،  سليم  الفلسطيني  للكاتب  »سيناريو«  رواية  مؤخراً  صدرت 
دار “األهلية للنشر والتوزيع« في عّمان، وهي الرواية الثانية له بعد »تذكرتان إلى 

صفورية«، والكتاب الخامس.

كريم،  يلتقي  »سيناريو«،  في 
بشارلوت،  الرئيسية،  الشخصية 
ستعّرفهما  التي  ميالني  إلى  تعّرفه 
في  والسينما،  البيت  في  ريما.  إلى 
شوارع ومقاهي مدينة باريس، يحكي 
كريم مع كل منهّن، يحكي أكثر مع 
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ريما القادمة من حيفا، يحكيان عن المدينة التي َتهّجر جّده منها إلى سوريا، المدينة التي 
ال يعرف إن كان ينتمي إليها كما تنتمي ريما إليها. ُيسائل نفسه عن عالقته بالمدينتين، 
باريس وحيفا، وبينهما المخّيم، عن عالقته بشارلوت التي قطعها حضور ريما، عن 
عالقته بريما التي قطعها حضور حيفا، عن الّنص الذي ال يعرف إن كان يكتبه ليكون 

رواية أم سيناريو.

في الرواية التي تقع في 881 صفحة، يواصل سليم البيك طرح أسئلته التي تتعلّق 
بالمكان والهوّية والمنفى لدى فلسطيني سوري هو الجئ عن البلدين، إّنما كحالة فردية 
هّشة حيث تكون األسئلة التي يعيشها كريم شكالً من أشكال القلق والالطمأنينة التي 
تتخلّل يومياته وهواجسه ورغباته، في األمكنة المذكورة أعاله ومع الّنساء واحتماالت 
أن يكون في عالقة مع كّل منهّن. يجري كل ذلك في مدينة باريس، في أحد أحياها، 

وفي أيام تكّثفت فيها اللقاءات والحوارات واألفكار واألحداث.

ُيذكر أّن مشروع رواية »سيناريو« قد نال منحتْين من مؤسسة “المورد الثقافي” 
صفورية«  إلى  »تذكرتان  بعد  الرواية  وأتت  مستقلة”،  “اتجاهات-ثقافة  ومؤسسة 
)7102( التي نال مشروعها منحة من مؤسسة “آفاق«، والمجموعة القصصية »كرز 
القطان”  المحسن  “عبد  بجائزة  فازت  التي   )1102( للتشيزكيك«  حمراء  فاكهة  أو 
للكاتب الشاب، والمجموعة الشعرية اإليروتيكّية »ليس عليِك سوى الماء« )4102(.

ويكتب  الثقافية  مجلّة »رّمان«  يحّرر  فلسطيني من سوريا،  البيك روائي  وسليم 
العربي«،  السينمائي في صحيفة »القدس  النقد  الثقافي، كما يكتب  الشأن  مقاالت في 

ويعيش حالياً في باريس.

ُيذكر أن العديد من المراجعات النقدية ُكتبت حول روايته األولى، منها مقالة الناقد 
فيصل دّراج في صحيفة »الحياة« إذ كتب: “اشتق سليم البيك، بشكل غير مسبوق، واقع 
الفلسطيني العام من قلق عالمه الداخلي لفلسطيني مخذول، قبل أن يشتقه من الذكريات 
واإلرادة المتلعثمة. أضاف سليم البيك إلى رواية الفلسطينيين نصاً نثرياً واسعاً، يجّدد 

الكتابة والثقافة معاً، يجّسر المسافة بين ما كان وما يكون”.
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ُيذكر أن العديد من المراجعات النقدية ُكتبت حول روايته األولى، منها مقالة الناقد 
فيصل دّراج في صحيفة »الحياة« إذ كتب: “اشتق سليم البيك، بشكل غير مسبوق، واقع 
الفلسطيني العام من قلق عالمه الداخلي لفلسطيني مخذول، قبل أن يشتقه من الذكريات 
واإلرادة المتلعثمة. أضاف سليم البيك إلى رواية الفلسطينيين نصاً نثرياً واسعاً، يجّدد 

الكتابة والثقافة معاً، يجّسر المسافة بين ما كان وما يكون”.
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ريما القادمة من حيفا، يحكيان عن المدينة التي َتهّجر جّده منها إلى سوريا، المدينة التي 
ال يعرف إن كان ينتمي إليها كما تنتمي ريما إليها. ُيسائل نفسه عن عالقته بالمدينتين، 
باريس وحيفا، وبينهما المخّيم، عن عالقته بشارلوت التي قطعها حضور ريما، عن 
عالقته بريما التي قطعها حضور حيفا، عن الّنص الذي ال يعرف إن كان يكتبه ليكون 

رواية أم سيناريو.

في الرواية التي تقع في 881 صفحة، يواصل سليم البيك طرح أسئلته التي تتعلّق 
بالمكان والهوّية والمنفى لدى فلسطيني سوري هو الجئ عن البلدين، إّنما كحالة فردية 
هّشة حيث تكون األسئلة التي يعيشها كريم شكالً من أشكال القلق والالطمأنينة التي 
تتخلّل يومياته وهواجسه ورغباته، في األمكنة المذكورة أعاله ومع الّنساء واحتماالت 
أن يكون في عالقة مع كّل منهّن. يجري كل ذلك في مدينة باريس، في أحد أحياها، 

وفي أيام تكّثفت فيها اللقاءات والحوارات واألفكار واألحداث.

ُيذكر أّن مشروع رواية »سيناريو« قد نال منحتْين من مؤسسة “المورد الثقافي” 
صفورية«  إلى  »تذكرتان  بعد  الرواية  وأتت  مستقلة”،  “اتجاهات-ثقافة  ومؤسسة 
)7102( التي نال مشروعها منحة من مؤسسة “آفاق«، والمجموعة القصصية »كرز 
القطان”  المحسن  “عبد  بجائزة  فازت  التي   )1102( للتشيزكيك«  حمراء  فاكهة  أو 
للكاتب الشاب، والمجموعة الشعرية اإليروتيكّية »ليس عليِك سوى الماء« )4102(.

ويكتب  الثقافية  مجلّة »رّمان«  يحّرر  فلسطيني من سوريا،  البيك روائي  وسليم 
العربي«،  السينمائي في صحيفة »القدس  النقد  الثقافي، كما يكتب  الشأن  مقاالت في 

ويعيش حالياً في باريس.

ُيذكر أن العديد من المراجعات النقدية ُكتبت حول روايته األولى، منها مقالة الناقد 
فيصل دّراج في صحيفة »الحياة« إذ كتب: “اشتق سليم البيك، بشكل غير مسبوق، واقع 
الفلسطيني العام من قلق عالمه الداخلي لفلسطيني مخذول، قبل أن يشتقه من الذكريات 
واإلرادة المتلعثمة. أضاف سليم البيك إلى رواية الفلسطينيين نصاً نثرياً واسعاً، يجّدد 

الكتابة والثقافة معاً، يجّسر المسافة بين ما كان وما يكون”.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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ريما القادمة من حيفا، يحكيان عن المدينة التي َتهّجر جّده منها إلى سوريا، المدينة التي 
ال يعرف إن كان ينتمي إليها كما تنتمي ريما إليها. ُيسائل نفسه عن عالقته بالمدينتين، 
باريس وحيفا، وبينهما المخّيم، عن عالقته بشارلوت التي قطعها حضور ريما، عن 
عالقته بريما التي قطعها حضور حيفا، عن الّنص الذي ال يعرف إن كان يكتبه ليكون 

رواية أم سيناريو.

في الرواية التي تقع في 881 صفحة، يواصل سليم البيك طرح أسئلته التي تتعلّق 
بالمكان والهوّية والمنفى لدى فلسطيني سوري هو الجئ عن البلدين، إّنما كحالة فردية 
هّشة حيث تكون األسئلة التي يعيشها كريم شكالً من أشكال القلق والالطمأنينة التي 
تتخلّل يومياته وهواجسه ورغباته، في األمكنة المذكورة أعاله ومع الّنساء واحتماالت 
أن يكون في عالقة مع كّل منهّن. يجري كل ذلك في مدينة باريس، في أحد أحياها، 

وفي أيام تكّثفت فيها اللقاءات والحوارات واألفكار واألحداث.

ُيذكر أّن مشروع رواية »سيناريو« قد نال منحتْين من مؤسسة “المورد الثقافي” 
صفورية«  إلى  »تذكرتان  بعد  الرواية  وأتت  مستقلة”،  “اتجاهات-ثقافة  ومؤسسة 
)7102( التي نال مشروعها منحة من مؤسسة “آفاق«، والمجموعة القصصية »كرز 
القطان”  المحسن  “عبد  بجائزة  فازت  التي   )1102( للتشيزكيك«  حمراء  فاكهة  أو 
للكاتب الشاب، والمجموعة الشعرية اإليروتيكّية »ليس عليِك سوى الماء« )4102(.

ويكتب  الثقافية  مجلّة »رّمان«  يحّرر  فلسطيني من سوريا،  البيك روائي  وسليم 
العربي«،  السينمائي في صحيفة »القدس  النقد  الثقافي، كما يكتب  الشأن  مقاالت في 

ويعيش حالياً في باريس.

ُيذكر أن العديد من المراجعات النقدية ُكتبت حول روايته األولى، منها مقالة الناقد 
فيصل دّراج في صحيفة »الحياة« إذ كتب: “اشتق سليم البيك، بشكل غير مسبوق، واقع 
الفلسطيني العام من قلق عالمه الداخلي لفلسطيني مخذول، قبل أن يشتقه من الذكريات 
واإلرادة المتلعثمة. أضاف سليم البيك إلى رواية الفلسطينيين نصاً نثرياً واسعاً، يجّدد 

الكتابة والثقافة معاً، يجّسر المسافة بين ما كان وما يكون”.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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»بنت الخياطة« لجمانة حداد رواية الوجع النسائي المرير
صدرت عن دار هاشيت أنطوان 

/ نوفل رواية “بنت الخياطة” للشاعرة 

جمانة  اللبنانية  والصحافية  والكاتبة 

حداد. 

ملحمة  تحكي  التي  الرواية  إنها 

الفردية  المتعاقبة،  التاريخية  المآسي 

على  الضوء  قمر  وتفّتح  والجماعية، 

أوجاع النساء العلنية وتلك المدفونة في 

الالوعي، وتشّرع شموسها على مآسي 

الحروب والهجرات وأهوال االغتصاب 

والتيه والوحدة، منذ بدايات القرن الماضي حتى الزمن الروائي الراهن.

وحبكتها  بأسلوبها  تأسر  الوسط،  الحجم  من  صفحة   252 في  تقع  التي  الرواية 

وطريقة معالجتها لمواضيعها المتنّوعة، التي يتشّكل منها عقٌد متآلٌف وتناسٌق ومتكامٌل 

من الشخصيات واألحوال والحوادث، التي يتوّحد فيها األلم الفردي باأللم الجماعي، 

في تناغٍم جنائزيٍّ رهيٍب للغاية. 

وبقدر ما تتأّجج نيران الحّس الملحمي في الرواية، تنكتب صفحاتها بلغٍة داخلّية 

خافتة وخفرة، وبروّيٍة محكمة البناء، حيث ينسحب صوت البعد النسوي لصالح الكتابة 

الروائية المحّنكة التي تقول المآسي بال صخٍب وبال ضوضاء وبال هتافاٍت على السواء.

»بنت الخياطة« ملحمٌة عائلية عن نساٍء ولدن قبل شعارات النسوية، وكّن بطالتها 

حتى وهّن منكسرات: نساٌء لم يجدن في أثدائهّن حليباً إلرضاع أطفالهن في شتات رحلة 
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اآلالم األرمنية الفظيعة، نساٌء اغُتِصبن الفتداء بناتهن، نساٌء اجتهدن في االلتفاف على 

الحرب والجوع والفقر والذّل.

نساٌء في حلب، نساٌء في عينتاب، نساٌء في القدس وفي الشام وفي بيروت.

لوحش  وناضجة  هادئة  والئم  هّن  نساٌء  واحد.  بمصيٍر  مختلفة  أزمنٍة  من  نساٌء 

الوحدة، قبل أن ترمي بهّن هذه الوحدة في حضن الموت الدافئ. أربعة أجياٍل لنساٍء من 

دّم واحد يسبح في بحيرة األلم.

نساٌء بكثيٍر من القصص، بكثيٍر من الحب، وبكثيٍر من الموت.

بإحكام،  المكّثفة والحكايات، شّيدت جمانة حداد نّصها  من أجل كل هذه الصور 

مستخدمًة لغة أدبية سلسلة وكتابًة حسّية بصرية في الدرجة األولى، لكنها سمعية وشّمية 

تختلط فيها األصوات باأللوان بالروائح...

توّقع جمانة حداد “بنت الخياطة” في معرض بيروت الدولي للكتاب األحد 9 كانون 

األول )ديسمبر( المقبل، بين السادسة والنصف والتاسعة مساء. 

مقتطف من بنت اخليرّاطة

أنا سيرون األرمنّية، وكيلُة الذّل في الصحراء. ليس في ذاكرتي إاّل أعماُر التيه 

واإلهانة واالنحالل والموت. ليس في جسدي إاّل رائحُة المنّي والمقابر والقيح والدم 

األمكنة؟ في  تتناسل  التي  رفاتي  أسلّم  لَمن  جّثة:  من  ولَدت  التي  الجّثة  أنا  المتخّثر. 

أنا ميسان الفلسطينّية، ابنة األرض المذّهبة بالشمس، صاحبة العين التي تقاوم المخرز، 

لن أسلّم مفاتيح البيوت، ولن أغلق الشرفات، ولن أغادر، حتى أشهد العودة إلى األرض.

القمر  ليعود  وآالمه،  لبنان  خراب  أشرب  اللبنانّية،  شيرين  أنا 

هوان. أو  جرٌح  األبيض  لحمه  يعتري  أن  دون  من  جباله،  فوق  يزهو 
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اآلالم األرمنية الفظيعة، نساٌء اغُتِصبن الفتداء بناتهن، نساٌء اجتهدن في االلتفاف على 

الحرب والجوع والفقر والذّل.

نساٌء في حلب، نساٌء في عينتاب، نساٌء في القدس وفي الشام وفي بيروت.

لوحش  وناضجة  هادئة  والئم  هّن  نساٌء  واحد.  بمصيٍر  مختلفة  أزمنٍة  من  نساٌء 

الوحدة، قبل أن ترمي بهّن هذه الوحدة في حضن الموت الدافئ. أربعة أجياٍل لنساٍء من 

دّم واحد يسبح في بحيرة األلم.

نساٌء بكثيٍر من القصص، بكثيٍر من الحب، وبكثيٍر من الموت.

بإحكام،  المكّثفة والحكايات، شّيدت جمانة حداد نّصها  من أجل كل هذه الصور 

مستخدمًة لغة أدبية سلسلة وكتابًة حسّية بصرية في الدرجة األولى، لكنها سمعية وشّمية 

تختلط فيها األصوات باأللوان بالروائح...

توّقع جمانة حداد “بنت الخياطة” في معرض بيروت الدولي للكتاب األحد 9 كانون 

األول )ديسمبر( المقبل، بين السادسة والنصف والتاسعة مساء. 

مقتطف من بنت اخليرّاطة

أنا سيرون األرمنّية، وكيلُة الذّل في الصحراء. ليس في ذاكرتي إاّل أعماُر التيه 

واإلهانة واالنحالل والموت. ليس في جسدي إاّل رائحُة المنّي والمقابر والقيح والدم 

األمكنة؟ في  تتناسل  التي  رفاتي  أسلّم  لَمن  جّثة:  من  ولَدت  التي  الجّثة  أنا  المتخّثر. 

أنا ميسان الفلسطينّية، ابنة األرض المذّهبة بالشمس، صاحبة العين التي تقاوم المخرز، 

لن أسلّم مفاتيح البيوت، ولن أغلق الشرفات، ولن أغادر، حتى أشهد العودة إلى األرض.

القمر  ليعود  وآالمه،  لبنان  خراب  أشرب  اللبنانّية،  شيرين  أنا 

هوان. أو  جرٌح  األبيض  لحمه  يعتري  أن  دون  من  جباله،  فوق  يزهو 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اآلالم األرمنية الفظيعة، نساٌء اغُتِصبن الفتداء بناتهن، نساٌء اجتهدن في االلتفاف على 

الحرب والجوع والفقر والذّل.

نساٌء في حلب، نساٌء في عينتاب، نساٌء في القدس وفي الشام وفي بيروت.

لوحش  وناضجة  هادئة  والئم  هّن  نساٌء  واحد.  بمصيٍر  مختلفة  أزمنٍة  من  نساٌء 

الوحدة، قبل أن ترمي بهّن هذه الوحدة في حضن الموت الدافئ. أربعة أجياٍل لنساٍء من 

دّم واحد يسبح في بحيرة األلم.

نساٌء بكثيٍر من القصص، بكثيٍر من الحب، وبكثيٍر من الموت.

بإحكام،  المكّثفة والحكايات، شّيدت جمانة حداد نّصها  من أجل كل هذه الصور 

مستخدمًة لغة أدبية سلسلة وكتابًة حسّية بصرية في الدرجة األولى، لكنها سمعية وشّمية 

تختلط فيها األصوات باأللوان بالروائح...

توّقع جمانة حداد “بنت الخياطة” في معرض بيروت الدولي للكتاب األحد 9 كانون 

األول )ديسمبر( المقبل، بين السادسة والنصف والتاسعة مساء. 

مقتطف من بنت اخليرّاطة

أنا سيرون األرمنّية، وكيلُة الذّل في الصحراء. ليس في ذاكرتي إاّل أعماُر التيه 

واإلهانة واالنحالل والموت. ليس في جسدي إاّل رائحُة المنّي والمقابر والقيح والدم 

األمكنة؟ في  تتناسل  التي  رفاتي  أسلّم  لَمن  جّثة:  من  ولَدت  التي  الجّثة  أنا  المتخّثر. 

أنا ميسان الفلسطينّية، ابنة األرض المذّهبة بالشمس، صاحبة العين التي تقاوم المخرز، 

لن أسلّم مفاتيح البيوت، ولن أغلق الشرفات، ولن أغادر، حتى أشهد العودة إلى األرض.

القمر  ليعود  وآالمه،  لبنان  خراب  أشرب  اللبنانّية،  شيرين  أنا 

هوان. أو  جرٌح  األبيض  لحمه  يعتري  أن  دون  من  جباله،  فوق  يزهو 

101 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 101العدد )1( كانون الثاني ـ 2019
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اآلالم األرمنية الفظيعة، نساٌء اغُتِصبن الفتداء بناتهن، نساٌء اجتهدن في االلتفاف على 

الحرب والجوع والفقر والذّل.

نساٌء في حلب، نساٌء في عينتاب، نساٌء في القدس وفي الشام وفي بيروت.

لوحش  وناضجة  هادئة  والئم  هّن  نساٌء  واحد.  بمصيٍر  مختلفة  أزمنٍة  من  نساٌء 

الوحدة، قبل أن ترمي بهّن هذه الوحدة في حضن الموت الدافئ. أربعة أجياٍل لنساٍء من 

دّم واحد يسبح في بحيرة األلم.

نساٌء بكثيٍر من القصص، بكثيٍر من الحب، وبكثيٍر من الموت.

بإحكام،  المكّثفة والحكايات، شّيدت جمانة حداد نّصها  من أجل كل هذه الصور 

مستخدمًة لغة أدبية سلسلة وكتابًة حسّية بصرية في الدرجة األولى، لكنها سمعية وشّمية 

تختلط فيها األصوات باأللوان بالروائح...

توّقع جمانة حداد “بنت الخياطة” في معرض بيروت الدولي للكتاب األحد 9 كانون 

األول )ديسمبر( المقبل، بين السادسة والنصف والتاسعة مساء. 

مقتطف من بنت اخليرّاطة

أنا سيرون األرمنّية، وكيلُة الذّل في الصحراء. ليس في ذاكرتي إاّل أعماُر التيه 

واإلهانة واالنحالل والموت. ليس في جسدي إاّل رائحُة المنّي والمقابر والقيح والدم 

األمكنة؟ في  تتناسل  التي  رفاتي  أسلّم  لَمن  جّثة:  من  ولَدت  التي  الجّثة  أنا  المتخّثر. 

أنا ميسان الفلسطينّية، ابنة األرض المذّهبة بالشمس، صاحبة العين التي تقاوم المخرز، 

لن أسلّم مفاتيح البيوت، ولن أغلق الشرفات، ولن أغادر، حتى أشهد العودة إلى األرض.

القمر  ليعود  وآالمه،  لبنان  خراب  أشرب  اللبنانّية،  شيرين  أنا 

هوان. أو  جرٌح  األبيض  لحمه  يعتري  أن  دون  من  جباله،  فوق  يزهو 

101 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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أنا جميلة السورّية، حارسة الوديعة، أرفع دمي في وجه الليل ليكون جمرًة تحرق 

دوني في شرايين الماء  ، اجعلوني تحت غيوٍم دائمة، ومدِّ يد القاتل. اردموا السماء عليَّ

لكي أنهمر.

أنا األرمنّية، الفلسطينّية، اللبنانّية، السورّية. أنا الجّدة واألّم واالبنة والحفيدة. أنا 

الرحم المدّودة، الدورة التي بدأت باالنتحار، وانتهت باالنتحار. كم من ميتات بعد علّي 

أن أحصي، كم من حيواٍت عليَّ أن أرثي قبل أن أستحّق الضوء؟

اد مجانة حدرّ

شاعرة وكاتبة لبنانّية حازت جوائز عربّية وعالمّية عّدة، فضاًل عن كونها صحافّية 

الثقافّية في جريدة  الصفحة  المسؤولة عن  ومترجمة وأستاذة جامعّية. شغلت منصب 

اللبنانّية  الجامعة  في  اإلبداعّية  الكتابة  وعلّمت  سنوات،  عشر  من  ألكثر  »النهار« 

األميركّية في بيروت.

مجلة  اختارتها  اإلنسان.  وحقوق  التعبير  وحرية  المساواة  مجال  في  ناشطة  هي 

»آرابيان بيزنيس« للسنوات األربع األخيرة على التوالي واحدًة من المئة امرأة عربّية 

األكثر نفوًذا في العالم، بسبب نشاطها الثقافي واالجتماعي. من أعمالها »عودة ليليت«، 

الثالث« ومسرحّية »قفص«  »هكذا قتلُت شهرزاد«، »سوبرمان عربي«، »الجنس 

التي حصد عرضها نجاًحا كبيًرا.

مجلة فصلية ثقافية  103العدد )1( شتاء 2018

نافذة أخيرة

هل تستطيع الكتابة أن تكون هوية؟

سهيلة بوزرق

من يصنع الفرق بين الفاصلة التي تعبر القلب والنقطة التي تعيدنا إلى البدء؟ من 

الكاتب ينتظر  بالهوس والقلق؟ من يجعل  المتخمة  الى األسئلة  النص  الذي يجّر  ذاك 

إذا آمن  الكتابة خلق وتجسيد، وال أراها تتحقق بصدق إال  اللغة من بردها؟  استيقاظ 

ها بديناميكية شرعيتها، فنحن نكتب لتحرير الذات من ُعَقدها وصمتها  من يمارس حسَّ

وبالدتها ونفاقها، نكتب لنتعرى أكثر من دواخلنا المريضة والمتعبة، نحن ال نستطيع 

تحقيق التكافؤ بين العقل والوهم إال إذا مورس علينا القهر، تكاد تكون الحياة هي القهر 

والتقهقر نحو السؤال األبدي الذي يؤرق الكاتب. 

وقد يعيش الكاتب أكثر من عدد مؤلفاته، وقد تعيش مؤلفاته أكثر من عدد سنوات 

تمرير حالته وطاقته وقلقه بجنون، وكاتب  إلى  بين كاتب يسعى  الفرق  عمره، وهنا 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 1022019 103العدد )1( شتاء 2018

نافذة أخيرة

هل تستطيع الكتابة أن تكون هوية؟

سهيلة بوزرق

من يصنع الفرق بين الفاصلة التي تعبر القلب والنقطة التي تعيدنا إلى البدء؟ من 

الكاتب ينتظر  بالهوس والقلق؟ من يجعل  المتخمة  الى األسئلة  النص  الذي يجّر  ذاك 

إذا آمن  الكتابة خلق وتجسيد، وال أراها تتحقق بصدق إال  اللغة من بردها؟  استيقاظ 

ها بديناميكية شرعيتها، فنحن نكتب لتحرير الذات من ُعَقدها وصمتها  من يمارس حسَّ

وبالدتها ونفاقها، نكتب لنتعرى أكثر من دواخلنا المريضة والمتعبة، نحن ال نستطيع 

تحقيق التكافؤ بين العقل والوهم إال إذا مورس علينا القهر، تكاد تكون الحياة هي القهر 

والتقهقر نحو السؤال األبدي الذي يؤرق الكاتب. 

وقد يعيش الكاتب أكثر من عدد مؤلفاته، وقد تعيش مؤلفاته أكثر من عدد سنوات 

تمرير حالته وطاقته وقلقه بجنون، وكاتب  إلى  بين كاتب يسعى  الفرق  عمره، وهنا 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 مجلة فصلية ثقافية 102 103العدد )1( شتاء 2018

نافذة أخيرة

هل تستطيع الكتابة أن تكون هوية؟

سهيلة بوزرق

من يصنع الفرق بين الفاصلة التي تعبر القلب والنقطة التي تعيدنا إلى البدء؟ من 

الكاتب ينتظر  بالهوس والقلق؟ من يجعل  المتخمة  الى األسئلة  النص  الذي يجّر  ذاك 

إذا آمن  الكتابة خلق وتجسيد، وال أراها تتحقق بصدق إال  اللغة من بردها؟  استيقاظ 

ها بديناميكية شرعيتها، فنحن نكتب لتحرير الذات من ُعَقدها وصمتها  من يمارس حسَّ

وبالدتها ونفاقها، نكتب لنتعرى أكثر من دواخلنا المريضة والمتعبة، نحن ال نستطيع 

تحقيق التكافؤ بين العقل والوهم إال إذا مورس علينا القهر، تكاد تكون الحياة هي القهر 

والتقهقر نحو السؤال األبدي الذي يؤرق الكاتب. 

وقد يعيش الكاتب أكثر من عدد مؤلفاته، وقد تعيش مؤلفاته أكثر من عدد سنوات 

تمرير حالته وطاقته وقلقه بجنون، وكاتب  إلى  بين كاتب يسعى  الفرق  عمره، وهنا 

103 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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مجلة فصلية ثقافية  103العدد )1( شتاء 2018

نافذة أخيرة

هل تستطيع الكتابة أن تكون هوية؟

سهيلة بوزرق

من يصنع الفرق بين الفاصلة التي تعبر القلب والنقطة التي تعيدنا إلى البدء؟ من 

الكاتب ينتظر  بالهوس والقلق؟ من يجعل  المتخمة  الى األسئلة  النص  الذي يجّر  ذاك 

إذا آمن  الكتابة خلق وتجسيد، وال أراها تتحقق بصدق إال  اللغة من بردها؟  استيقاظ 

ها بديناميكية شرعيتها، فنحن نكتب لتحرير الذات من ُعَقدها وصمتها  من يمارس حسَّ

وبالدتها ونفاقها، نكتب لنتعرى أكثر من دواخلنا المريضة والمتعبة، نحن ال نستطيع 

تحقيق التكافؤ بين العقل والوهم إال إذا مورس علينا القهر، تكاد تكون الحياة هي القهر 

والتقهقر نحو السؤال األبدي الذي يؤرق الكاتب. 

وقد يعيش الكاتب أكثر من عدد مؤلفاته، وقد تعيش مؤلفاته أكثر من عدد سنوات 

تمرير حالته وطاقته وقلقه بجنون، وكاتب  إلى  بين كاتب يسعى  الفرق  عمره، وهنا 

103 مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 2019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

19 103العدد )1( كانون الثاني ـ 2019



العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  104

يسعى إلى غسل عقل اآلخر بأفكار ال يؤمن بها باطُنه. الكتابة جرم وسجن، ومن ال 

يستطيع الجرم لن تعرف كتاباته الحرية أبداً، الكتابة تعذيب للذات، ومن بكى وهو يكتب 

سيسيطر حتماً على كل من يقرأ له.

ال تحالف بين الورق والحبر ألّن الكاتب هو التحالف والتضاد معاً، وحين تصمت 

اللغة ويختار هو فضاء ما يعبر من خالله إلى ذاته يكون النص في طور الخلق، إذاً 

فالكتابة خلق وليست ممارسة وإن اختلفت التعاريف. 

يعود الكاتب دائماً إلى االحتماء بالذات، ويتجلى ذلك في تسريب فجائعه الحميمة 

بشكل ملفت، لكن القليل جداً من يعترف بذاتيته في النص، وهذه عقدة أخرى تواجه 

الكاتب وجهاً لوجه ليحترق صدقه معه، لكن ما مصير الكتابة هنا؟ أليست لها علينا 

حق؟ لماذا نهرب من حقيقتها التي تصنع فرحتنا، ثم نداريها خوفاً أو تجاهالً أو تكذيباً، 

ونحاول غشها علناً وهي َمن منحتنا السلطة في خلقها والخروج بها من ذاكرة الجسد. 

إّن السؤال المصيري الذي يجب البحث في إجابته والتدقيق في تعريفه على النحو 

الذي يرضي الجميع هو: )هل تستطيع الكتابة أن تكون هوية؟(، شخصياً مازلت أبحث 

عن هوية لي، ولست أدري إذا كانت الكتابة ستمنحني شرف دهشتها ألحقق عمري 

فيها.

العدد )1( كانون الثاني ـ 1042019 العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  18

اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.

مجلة فصلية ثقافية  19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 

مجلة فصلية ثقافية العدد )1( كانون الثاني ـ 182019 19العدد )1( شتاء 2018

تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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اخلامتة )مقاربة نقدية(:

ُيعتبر البحث محاولة لفهم ترجيح الميول الدينية عند اإلنسان الُكردي على الميول 

القومية من خالل شخصية النورسي المتدينة، وتكاد نمطية التفكير تؤكد وجود تطابق 

بين الشخصية المتدينة في المجتمع الُكردي وبين شخصية النورسي من حيث تناول 

مسألة القومية، كما ال ننسى التنوع في الشخصية الُكردية بين دينية، وقومية، وأحيانا 

جامعة بين اإلثنين.    

في  الخوض  فتجّنب  الِذين سبقوه،  النورسي عن  عند  الدينية  “األنا”  مفهوم  تمّيز 

إثبات وجودها  إلى  يسَع  ولم  مسألة،  هكذا  في  البحث  لعدم جدوى  ووجودها  ماهيتها 

كحقيقة مادية، ألّن النورسي رّكز على وظيفة ودور “األنا” بشكل ُتصار فيه إلى فائدة 

معرفية روحانية، وفعلية حياتية.

ترّكزت وظيفة “األنا” النورسية في فهم “أنا” الذات، و”أنا” اآلخر، وعالقة “األنا” 

بخالقها، ومعرفة األسماء والصفات، وأسرار الكون، الحياة، المصير والموت، ومكانة 

المعرفة  على  معتمدًة  به  المحيطة  باألشياء  وعالقته  كوزمولوجيا،  )كونياً(  اإلنسان 

)األبستمولوجيا(.  

وكان للنورسي موقف الضد من الميول القومية على العموم حيث عارض ثورة 

الشيخ سعيد بيران عام )5291م( ووقف ضدها بحجة أنها حرب بين المسلمين، ورغم 

أهداف  إلى جانب وجود  العلمانية  إسالمية ضد  دينية  أهداف  تحمل  كانت  الثورة  أّن 

ُكردية قومية. 

عاصر النورسي زوال الدولة العثمانية، والحرب العالمية األولى، واتفاقية سايكس 

بيكو التي قسمت المنطقة، وأدت إلى ظهور دول قومية حديثة، والحرب العالمية الثانية، 

فكان شاهداً حّياً على أهم وأعقد المراحل التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب المنطقة، 

وخصوصاً الشعب الُكردي.
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تعكس “األنا” النورسية الحالة االجتماعية، التعليمية والسياسية التي كانت موجودة 

من  كثير  على  النورسية  “األنا”  ُتجيب  كما  المهمة،  الحقبة  تلك  في  ُكردستان  في 

التساؤالت، وتفسر الحالة الراهنة للشعب الُكردي في ُكردستان الذي يعيش بال وطن 

لون الشخصية الُكردية ذات الميول الدينية البحتة فشل  قومي، فكثير من الباحثين يحمِّ

الُكرد في حصولهم على وطن قومي كون هذه الشخصية اُستغلت من قبل الغير ضد 

الُكرد أنفسهم.

تشهد حياته التي تعرض فيها للسجن واألسر والنفي مدى إيمانه بالمبادئ واألفكار 

التي آمن بها، وظل مخلصاً لها حتى مماته، ولعل ذلك أكسب النورسي رمزية وشعبية 

كبيرة بين الُكرد من ذوي الميول الدينية، وغيرهم من الشعوب التي تأثرت وتبنت الفكر 

النورسي. 

انتقد النورسي “األنا” اإلنسانوية )الهومانيزمية( التي تسببت بحروب وكوارث، 

وأدت إلى فشل وزوال منظومة األخالق عند الفرد والمجتمعات، نتيجة تغييب الجانب 

الديني من حياة اإلنسان، وترجيح القيم الفردية على القيم الجمعية، لتزداد معه األنانية 

وجنون  والغنى  الثروات  وراء  والسعي  ثمن،  وبدون  بثمن  االمتالك  وحب  الفردية 

االستهالك واللذة الالمتناهية، فيجب على “األنا” إعادة بناء عالقتها بالخالق ويتحقق 

ذلك من خالل “األنا” المعرفية )األبستمولوجية(.   

وانتقد النورسي “األنا” القومية »العرقية«، واعتبرها السبب األساسي وراء   

الحروب والنزاعات بين األمم، فالفوارق بين الشعوب كـ اللغة والثقافة والتاريخ واللون 

الشعوب،  بين  المتبادل  واالحترام  والتضامن  للتعارف  هي  القومية  عليها  ُتبنى  التي 

ويحدث ذلك من خالل “األنا” العادلة التي ال تتسبب باضطهاد اآلخر المختلف عنها. 

تعرضت “األنا” الدينية عند النورسي إلى نقد كبير من القوميين الُكرد، واعتبروا 

الفكر النورسي حالة تفريط بالحقوق القومية للشعب الُكردي في ُكردستان، ففي حين 

عاصر النورسي قيام الدول القومية وتقسيم المنطقة دون أي اعتبار لحقوق الُكرد الذين 
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