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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
Natural Calamaties between Reason and Religion: A case Stuy of Badi' uz Zaman
Nursi and Voltaire

د .نبيل فويل حممد منجي
أستاذ املنطق والكالم بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية  -إسطنبول
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منوذجا
ً بديع الزمان النورسي وفولتري: املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية
Abstract:
This paper intends to study views and positions of two intellectual figures regarding natural
calamities, taking two earthquakes as reference and example (Izmeir earth quake of 1953 and
earthquake of Erzincan of 1939, and the great Lisbon earth quake of 1755). The two intellectuals
this paper intends to study are Turkish intellectual Badi' uz Zaman Nursi and French
philosopher Voltaire. It is noteworthy that the difference between the two personalities is not
restricted only to the time period they belong to i.e., the 20th and the 18th century of CE
respectively. Rather, it extends to the very nature of both intellectuals and their culture and
intellectual heritage. For example, Voltaire was an encyclopedic philosopher who had studied
variety of cultures and thoughts. He sought to persuade his people to break all the shackles of
thoughts which went against or are contradictory to reason and rational thought. As a possessor
of a free soul, he aspired to break away from the realities of his time. Nursi, on the other hand,
was a Muslim preacher and intellectual who strongly believed in his religion, and its customs
and culture and wanted to preserve that for his nation. For this very reason and difference, the
comparison between the two turns out to be an enriching and healthy one, a comparison which
reflects the psychology, cultural and social orientation and inclinations of both thinkers, both of
whom share depth and strength in their thoughts and views, though they might sometimes have
reached at contradictory results.

:ملخص البحث

،تتناول هذه الدراسة موقف كل من العامل الرتكي بديع الزمان النورسي واملفكر الفرنسي فولتري من الكوارث الطبيعية
 واملفارقة.)1755  ولشبونة1939  وأرزجنان1953 مع التطبيق على بعض ما وقع يف زماهنما منها (زلزال إزمري

 بل تتجاوز،)قصرا على اختالف عصري الرجلني (القرن الثامن عشر والقرن العشرين
ً احلاصلة يف هذه املقارنة ليست
 ويسعى إىل ختليص قومه من كل، ففولتري رجل موسوعي مثقف ثقافة متنوعة،ذلك إىل طبيعة الشخصيتني وثقافتهما
 وأما النورسي فهو مفكر وداعية مسلم. ويتمتع بشخصية حرة تريد أن تتجاوز الواقع،ما يتناقض مع املعطيات العقلية
 وعاكسة للطبيعة،جدا
ً  وهلذا خرجت املقارنة ثرية.متدين يريد احملافظة على األصول الثقافية والقيمية للمجتمع
.أحياًن
ً  كما امتازت رؤامها ابلعمق مع تناقضهما يف النتائج،النفسية والتوجهات الثقافية لكل منهما
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تقدمي:
الكون هو مسكن اإلنسان الواسع ،ورفيق دربه ال كبري يف رحلة احلياة؛ ليس ألنه يوفر له طعامه وشرابه واهلواء الذي
أيضا ألنه املدى الذي يتجول فيه حبواسه وقواه العقلية واخليالية؛ حيث إن املعلوم احلسي هو
يتنفسه فقط ،ولكن ً
املدى الذي يسرح فيه العقل واخليال على السواء .وال تتمثل عالقة اإلنسان ابلكون يف صلته أبشيائه فحسب ،ولكن
أيضا يف عالقته أبحداثه؛ سواء منها ما كان مصحواب ابملنافع؛ كشروق الشمس ،وغروهبا ،وهطول األمطار ،وجراين
ً
األهنار ،وما محل معه الضرر والدمار؛ مثل :الزالزل ،والرباكني ،والفيضاًنت .وقد شغل الكون أبشيائه وأحداثه العباقرة
والعُبّاد والفالسفة ،وخط ف أبصار كثري من أهل الفكر والفقه ،وحري عقول املمتازين من بين اإلنسان الذين مل يكن
موقفهم دائما إجيابيا جتاه الوجود الكبري وأحداثه.
منوذجا مقارًًن ملواقف املفكرين من أحداث الكون الكارثية؛ بغية إبراز املؤثرات النفسية والثقافية
ويف هذه الدراسة أق ّدم ً
والظروف احلضارية العامة اليت تصنع هذه املواقف ،واخرتت هلذه املقارنة املفكر الفرنسي الشهري فولتري
()1

م) ،واملصلح الرتكي الكبري األستاذ بديع الزمان النورسي (ت 1960م) رمحه هللا ،وقد قال األول

(1778 -1694

يف بعض كالمه

الذي ميأل مئة جملد" :ال أعرف ما هو أنفع إلكمال الذوق من املقابلة بني أكابر العباقرة الذين تناولوا عني
املوضوعات".

()2

ومهما قلنا عن اختالف واتفاق الرجلني يف اآلراء واملواقف الفكرية ،فإن إجيابية كل منهما جتاه العامل احمليط به واضحة
متاما ،وتظهر من خالهلا هذه العقول الكبرية متيقظةً صاحية تتخذ من مسرحه الطبيعي ميداًن للتجوال الفكري معبَّأة
برصيد نفسي وثقايف شديد الثراء.
 - 1راعيت السبق الزمين يف ترتيب احلديث عن الرجلني وأفكارمها ،إال يف العنوان.

 - 2فولتري :رسائل فلسفية  ،تقدمي :جون الي ،ترمجة :عادل زعيرت ،الطبعة األوىل ،دار التنوير – بريوت  ،2014ص.151 -
Voltaire: Rasāʼil Falsafiyyah, Taqdīm: Jawn Lāī, Tarjumah: ʻAdil Zaʻītar, al-Ṭabaʻah al-ʼUla, Dār al-Tanwīr, Beirūt,
2014, 151.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
وأتيت هذه الدراسة يف املباحث التالية:
 ثقافة فولتري والنورسي. املعامل النفسية لشخصييت فولتري والنورسي. موقف فولتري من الكوارث الكونية. موقف النورسي من الكوارث الكونية. -تعقيب.

ثقافة الرجلني:
لِ َما لثقافة اإلنسان من أتثري يف تشكيل مواقفه وصناعة آرائه ،كان من املنطقي أن أبدأ هذه الدراسة ابلبحث يف
اجلذور اليت صنعت موقف كل من فولتري والنورسي من أحداث الوجود يف جانبها السالب الذي جيلب الضرر الظاهر
للحياة اإلنسانية؛ مثل الزالزل والرباكني واألعاصري والفيضاًنت.
وال خيفى أن أتثري الثقافة – حىت وإن كانت واحدة  -ليس دافعا ابلضرورة إىل النتيجة نفسها؛ إذ خترج الثقافة
الواحدة مناذج شىت من املواقف جتاه الظاهرة الواحدة أو احلادثة املعينة (ميكن مقارنة موقف فولتري نفسه من العلم
روسو مثال)( ، )3بل إن اإلنسان الواحد قد يواجه حادثني متشاهبني أو شبه
الطبيعي مبوقف معاصره جان جاك ّ

 - 3يقول فولتري عن روسو" :يشعر بتأثر أماام الطبيعاة ،وخيفاق قلباه جلماال الشامس يف بزوغهاا أو غروهباا ،وجياد يف الطبيعاة برهااًن علاى وجاود هللا ،ولايس عناد
فولتري شيء من هذا" أندريه كريون :فولتري حياته  -آاثره  -فلسفته ص  ،91ترمجة :د .صباح حميي الدين ،الطبعة الثانية ،منشورات عويادات ،باريوت
 ابريس  .1984وانظر فصل :فولتري وجان جاك روسو (ص  63وما بعدها) من كتاب :سليم سعدة :فولتري ،سلسلة كتاب اقرأ  ،72دار املعاارف– مصر .1948
ʼAndariyyah Ḳarayawn: Fawltīr Ḥayātuhuu-Ᾱthārahu-Falsafathu, 91, Tarjumah: Dr. Ṣabāḥ Muḥyu al-Dīn, al-Ṭabʻa
al-Thāniyyah, Manshūrāt ʻAuwīdāt, Beirūt,Barays 1984. Wa Unzur Faṣl: Fawltīr wa Jān Jāḳa Rawsū (63 wamā
baʻdahā) min Ḳitāb ʼIqraʼ 72, Dār al-Muʻārif, Miṣr, 1948.
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متطابقني يف ظروف نفسية متقاربة مبوقفني متباينني متاما ،ومن هنا فالبد من االعرتاف ابالشرتاك بني العوامل الثقافية
والنفسية وظروف الواقع حبساابته وتعقيداته وبني اجلانب اإلرادي من اإلنسان يف صناعة مواقفه الفكرية.
يف كلية "لوي لو جران" (لويس الكبري) اليسوعية تعلّم فولتري "ما كان يستطيع أن يتعلمه الفىت يف ذلك العهد من
األدب الكالسيكي والتاريخ والعلوم والفلسفة"( ،)4ومنذ ذلك احلني مل تنفصل الثقافة الدينية املسيحية عن شخصية
كثريا من
الرجل إطالقا ،وإن كان له نقد عريض هلذه الثقافة ،ونقد طويل ملمارسات املمثلني الدينيني هلا؛ سيسبب له ً
املضايقات واألذى الذي افتُتح بدخوله سجن الباستيل وهو يف صدر شبابه.
ويف تفصيل للمناهج اليت كان يدرسها الطالب يف املدارس اليسوعية يف القرن الثامن عشر؛ اليت كان فولتري من
طالهبا ،يقول بعض املؤرخني" :على الرغم من تركيز هذا املنهج على الدين واألخالق ،فإن مادته كانت كالسيكية إىل
أخريا تلقى الطالب مناهج قاسية يف
حد بعيد ،فكان التالميذ يدرسون مؤلفات روما القدمية يف نصوصها األصلية ...و ً
املنطق وامليتافيزيقا وعلم األخالق عن أرسطو من ًنحية وفالسفة العصور الوسطى السكوالسيني (املدرسيني) من
ًنحية أخرى ...وعلت الشكوى ابلفعل من أن املنهج مل يول عناية تذكر مبا وصلت إليه املعرفة من تقدم وازدهار،
وأن التعليم كان نظراي إىل حد كبري ،وال يُعِ ّد للحياة العملية".

()5

وقد كانت الكنائس يف هذا الوقت هي اليت تتوىل اإلشراف على كثري من مؤسسات التعليم يف فرنسا ،وكانت ََث
كثريا من جهدها يف هذا اجملال؛ مثل اآلابء اليسوعيني والبندكتيني وغريهم ،وكان حظ فولتري مدرسة
كنائس معينة تركز ً
من هذا النوع اليسوعي .وقد رصد ول ديورانت أتثري املدارس واملناهج اليت درسها فولتري وجيله يف صناعة عقوهلم،
 - 4كريون :فولتري ص .11
Ḳarayawn: Fawltīr, 11.

 - 5ول وإيري اال ديوران اات :قص ااة احلض ااارة  ،64 -63 /36ترمج ااة :حمم ااد عل ااي أب ااو درة ،مراجع ااة :عل ااي أده اام ،دار اجلي اال  -ب ااريوت ،واملنظم ااة العربي ااة للرتبي ااة
والثقافة والعلوم  -تونس.
Will Ariel aiayrial Durānt: Qiṣṣah al-Hadārah 36/63-64, Tarjumah: Muḥammad ʻAlī ʼAbū Darah, Murājaʻa: ʻAlī
ʼAdham, Dār al-Jayl- Beirūt, Wa al-Munaẓamah al-ʻArabiyyah lil Tarbiyyah wa al-Thaqābah wa al-ʻUlūm,
Tawnas.
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فذكر أن دراسة الكتب الوثنية الرومانية أاثر يف نفوسهم بعض الريبة يف العقيدة املسيحية ،كما أن دراسة املنطق
والفسلفة وسعي املعلمني إىل تنمية ذكاء تالميذهم وتشجيعهم هلم على املناقشة والتحدث وترتيب أفكارهم ،جعل من
()6

التفكري واالستنتاج والتعليل عالمة مميزة للعصر.

أيضا معلمون يؤثرون يف شخصيته ،ومناهج تفكري
وال خيفى أن التعليم ليس فقط معلومات يتلقاها اإلنسان ،وإمنا هو ً
وحياة يتلقاها عن البيئة واألشخاص ،وملكات وميول يكتسبها من هؤالء مجيعا .وقد ذكر فولتري أستاذه األب بوريه
ابعتباره ممن أثروا فيه بقوة؛ "فإن أحدا من املعلمني  -كما يقول  -مل حيبب تالميذه يف الدرس والفضيلة كما فعل
ذلك األب" )7(.كما أن امتياز هذه البيئة التعليمية ابملوسوعية قد بقي أتثريه يف فولتري الذي كان يقرأ بتوسع وعمق يف
جدا يف تراثه الغزير الذي بقي لنا ،وأوىل
الدين والفلسفة واألدب والتاريخ والفيزايء والفلك ،ويبدو أتثري هذا واضحا ً
حمكما ،حىت عاش ومات بني
من ذلك أن نذكر أن هذه البيئة ربطت فولتري ابملعرفة ،وشدت واثقه إىل الكتاب ً
شدا ً
الكتب مؤل ًفا وقارًًئ.
عودته خمالطة البيئات
كذلك فإن الوظيفة االجتماعية النشطة للكنيسة اليت كانت ترعى التعليم الذي تلقاه فولتري قد َّ
واألوساط اليت وجد نفسه بينها ضمن شبكة اجتماعية واسعة؛ خاصة من الطبقات األرستقراطية اليت هتوى الفن
وتتعلق ابلثقافة ،وقد ساعد هذا  -مع موهبته  -على رواج أعماله األدبية واملسرحية اليت ُمثِّلت على مسارح ابريس
يف حياته عشرات املرات .كما أن هذه البيئات تشهد يف العادة حاالت مهمة من التثاقف وتبادل املعرفة واألخبار
العامة واخلاصة ،إضافة إىل ما جيري فيها من جمادالت ومناظرات تستثري العقول ،وتنشئ فيها جديد األفكار.
 - 6ديورانت :قصة احلضارة .64 -63 /36
 - 7ديورانت :قصة احلضارة  ،11 /35ترمجة :فؤاد أندراوس.

Durānt: Qiṣṣah al-Hadārah 36/63-64.
Durānt: Qiṣṣah al-Hadārah 11/35, Tarjumah: Fuʼad ʼAndrāws.
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ومن اجلوانب االجتماعية املهمة اليت ُر ِصدت يف مسرية الفكر يف تلك املرحلة من اتريخ فرنسا :أتثري املرأة؛ فقد "كان
عصرا مشرقًا زاهيًا؛ ألن النساء أتلقن فيه ،ومجعن فيه بني الذكاء واجلمال مما مل يسبق له مثيل .وبفضلهن أهلب
ً
الكتّاب الفرنسيون الفكر ابلعاطفة ،وزينوا الفلسفة ابلظرف وخفة الروح ...وبفضل النساء أصبح النثر الفرنسي أكثر
()8

إشراقا ووضاءة من الشعر".

ومل يكن فولتري جمرد رجل موسوعي يعتين أبكثر املعارف اليت يتداوهلا أهل عصره ،بل هو رجل واقعي يعيش يف قلب
الواقع النابض ابحلياة؛ لذا وظف كتاابته ملعاجلة مشكالت الواقع وقضاايه الساخنة ،وأتثر هبذا وأثر فيه على نطاق
واسع ،وأخذ من فضائل عصره كما غاص يف أوحاله.
مفكرا ال ميل القراءة والكتابة ،وال ينقطع عن القلم والكتاب واملطبوعات واملخطوطات ،وال ينفصل
وملا كان فولتري ً
ًنقدا
عن الواقع احلي احمليط به ،فقد كان فكره يتطور ،ويبدو ذلك يف موقفه من الكنيسة ،فقد كان يكتب يف البداية ً
الذعا ،لكنه مبطَّن ابحلرص على بقائها واستمرارها مع إصالحها .ومع استمرار املواجهة الغاضبة والقاسية
هلا ً
نقدا ً
جدا من الكنيسة للعلم والفكر اجلديد ،فقد حتول فولتري إىل ًنقم شديد النقمة على هذه املؤسسة الدينية الغربية
ً
متاما ،وتسليم قياد الكنيسة ورجاهلا للدولة هو احلل لتحقيق االستقرار
العتيقة ،حىت رأى أن اقتالع سلطة رجال الدين ً
()9

يف بالده.

 - 8ديورانت :قصة احلضارة .88 /36
Durānt: Qiṣṣah al-Hadārah 36/88.

 - 9انظر له :كنديد ص  ،99ترمجة :عادل زعيرت ،مؤسسة هنداوي سي آي سي – اململكة املتحادة  ،2018ورساالة يف التساامح ص  ،28و ،31ترمجاة:

هنريت عبودي ،الطبعة األوىل ،دار برتا للنشر والتوزيع – دمشق .2009
Ḳandīd, 99, ʻAādil Zaʻītar, Muʼassasah Handāwī C.I C. al-Mumliḳah al-Mutahidah 2018, wa Risālah fi al-Tasāmuh,
28-31, Tarjumah: Hanriyyat ʻAbūdī, al-Ṭabaʻah al-ʼUawla, Dār Bitarā Lil Nashr Wa al-Tawzīʻ, Damishq,
2009.
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ومما تطور يف فكر فولتري كذلك :موقفه من اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم؛ إذ حتول من ًنقد مستهزئ إىل مادح
يثين على بعض تعاليم هذا الدين وتشريعاته احلكيمة( ،)10وإن كان يبدو أنه كان حيجم عن اإلكثار من الثناء على
اإلسالم خوفًا من التوجهات الكنسية اليت حتمل له عداوة مبدئية منذ وقت مبكر من اتريخ اإلسالم ،وهو أمر عززته
احلمالت الصليبية من قبل أكثر وأكثر.
وأما ثقافة األستاذ الكبري بديع الزمان سعيد بن مريزا النورسي ،فقد درس يف البداية  -مثل صاحبه الفرنسي  -العلوم
التقليدية اليت اعتاد أمثاله دراستها يف بيئته (الكردية الشافعية) ذاك الزمان ،وتتمثل يف شىت فروع املعرفة الشرعية
واللغوية والعقلية اليت عاجلها املسلمون كما استقرت صورهتا عند املتأخرين ،وهو أمر اشتهرت به يف زماننا املدارس
الدينية يف اهلند وابكستان واحملاضر املوريتانية مع فروق ظاهرة بينها مل يتسبب فيها املذهب الفقهي وال االجتاه
أيضا زايدة االعتماد على مصادر وكتب أقرب أو أبعد زمنًا ،وكذلك تقليص املقررات بدعاوى
الكالمي وحده ،ولكن ً
تغري الزمان وضعف امللكة العلمية ،واستعمال لغات أخرى يف التدريس إىل جانب اللغة العربية ،ورمبا على حساهبا
ابلكلية.ومن الكتب اليت درسها النورسي  -بعد أن حفظ القرآن يف سن مبكرة " :-مجع اجلوامع" للتاج السبكي يف
أصول الفقه ،وشرح السيد اجلرجاين على "املواقف يف علم الكالم" لعضد الدين اإلجيي ،وشرح ابن حجر اهليثمي على
"منهاج الطالبني" للنووي يف الفقه الشافعي ،و"مطالع األنوار يف املنطق" أليب بكر األرموي ،وغريها.
 - 10كتب فولتري مسرحيته "حممد" ليهجو هبا رجال الكنيسة ،ويبدو أن هذه كانات طريقاة معتاادة يف الكتاباة حينئاذ؛ فقاد كتاب كربياون االبان قصاته "املتزلاق
على السطح" سنة  ، 1734ومع أنه اختار الياابن مكاًن ألحداث القصة" ،لكنها كانت نقدا الذعا أو هجاء صرحيا للكنيسة والدولة يف فرنسا" قصة
عرض يف مقالة له ضد اإلسالم ابلكاثوليكية ،و"أحلق هبا أذى ماكرا ...حيث إن ما أورده
احلضارة  .135 /36كما أن الراهب املتمرد شارل كاستل َّ
فيها من حجج  -مثل فولتري يف كتابه "حممد"  -ميكن تطبيقه بسهولة على املسيحية التقليدية" قصة احلضارة  .141 /36وقد كان هذا أسلواب ظاملا
ابلتأكيد يف تناول االغربيني للحقاائق واملفااهيم اإلساالمية ،حياث كاان جازءا مان الصاورة النمطياة املنحرفاة الايت ُرِحلات للادين احلنياف واترياخ أصاحابه يف
املخيلة الغربية .انظر مثال توظيفه الفين ملاا ادعااه مان التنااقض عناد املسالمني باني حماافظتهم علاى الصالوات "الايت أمار حمماد أبدائهاا" ودماويتهم وقساوهتم
البالغة :كنديد ص .55
Ḳandīd, 55.
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معتادا من كثري من طلبة العلم طوال قرون ،إال أن ما ميَّز بديع الزمان يف هذه املسألة على أقرانه هو أنه
كل هذا كان ً
متاما ،وحفظ
كان سريع القراءة والفهم ملا يقرأ؛ حىت كان يقرأ يف اليوم والليلة ً
أحياًن أكثر من مئيت صفحة ويستوعبها ً
متوًن كثرية يف العلم ،واستظهرها استظهار اإلحاطة والفهم يف زمن قصري ويف مرحلة مبكرة من حياته ،وتثبّت احمليطون
ً
به من درايته وثبات قدمه يف العلم ابختبارات وأسئلة أعدوا وجتهزوا هلا .وأضاف إىل ذلك قراءات يف العلوم التجريبية
واإلنسانية احلديثة( )11؛ مثل :التاريخ واجلغرافيا والرايضيات واجليولوجيا والفيزايء والكيمياء والفلك والفلسفة ،فكان
خمتصرا حىت يلم أبصول العلم ،وملوهبته يف الفهم واحلفظ كان يناظر املعلمني املختصني يف هذه
حيفظ يف كل علم كتااب
ً
العلوم ويغلبهم ،مما أذهل الناس منه ومن فهمه وعلمه.

()12

بعدا ثقافيًا بدت آاثره يف مؤلفاته وطريقته التعليمية،
وال خيفى أن هذا التكوين املعريف قد أعطى شخصية النورسي ً
وهذا ما الحظه من ترمجوا حلياته ،حيث يقول ِّ
معرب أعماله األستاذ إحسان قاسم الصاحلي :إنه "وضع طريقة خاصة
به يف التدريس ختتلف عن الطرق املتبعة آنذاك يف املدارس الدينية ،استخلصها من العلوم احلديثة اليت استوعبها ومن
ممارسته تدريس الطالب ،ومن أساليب الدراسة يف املنطقة عامة آخ ًذا بنظر االعتبار متطلبات العصر احلاضر وحاجاته
امللحة .وترتكز طريقته هذه على إعطاء احلقائق الدينية ممتزجة ابلعلوم احلديثة أبسلوب قريب ملدارك أبناء هذا العصر
()13

وإثباهتا أبوضح أسلوب وعرضها مبا يالئم تفكريهم".

ومن معامل ثقافة النورسي اليت هتمنا يف هذا السياق بشكل أساسي كذلك :ما نتج عن معارفه اإلسالمية من إميان
مطلق ابلقدر ،وأن اإلنسان خمتار مع متام سلطان هللا على خلقه ،وقد قال يف هذا وكأنه يتحدث عن نفسه" :إن
 - 11انظر :بديع الزمان النورسي :سرية ذاتية ص  ،515إعداد وترمجة :إحسان قاسم الصاحلي ،الطبعة السادسة ،شركة سوزلر  -القاهرة .2011
Badīʻ al-Zamān al-Nawrasī: Sīrah Dhātiyyah, 515, ʼIʻdād wa Tarjumah: Iḥsān Qāsim al-Ṣālaḥī, al-Ṭabaʻah alSādisah, Shariḳah Sūzlar, al-Qāhirah, 2011.

 - 12السابق ص  68وما بعدها ،وص  83و.85
 - 13السابق ص .86

Al-Sābiq, 68, wama Baʻdahā, wa Ṣafḥat: 83-85.
Ibid, 86
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
مطمئن القلب،
الذي يتحدث عن القدر واجلزء االختياري (يعين اجلانب اإلرادي لإلنسان) ،إن كان ذا إميان كامل
َّ
فإنه يفوض أمر الكائنات كلها ِ -
ونفسه كذلك – إىل هللا سبحانه وتعاىل ،ويعتقد أن األمور جتري حتت تصرفه
ِ
كل شيء منه
سبحانه وتدبريه؛ فهذا الشخص حيق له الكالم يف القدر واجلزء االختياري؛ ألنه يعرف أن نفسه و َّ
مستندا إىل اجلزء االختياري ...فيقدس ربه وينزهه ،ويرضخ للتكليف اإلهلي،
سبحانه وتعاىل ،فيتحمل املسئولية
ً
وأيخذه على عاتقه"( ، )14لكنه يرى أن التوفيق التام بني القدر اإلهلي واإلرادة اإلنسانية مسألة "خافية علينا"(،)15
فكأنه عد ذلك من اخلوض يف سر القدر الذي هنى السلف عن اخلوض فيه ،واكتفوا إبثبات السلطان التام هلل على
كل شيء ،مع وجود إرادة واختيار لدى الكائن البشرى تالئم كونه خملوقًا مسئوال.
وكانت نتيجة رؤية النورسي الدينية أن تشكلت مدرسته الفكرية ،و"كان أبرز معاملها – كما يقول بعض الباحثني :-
االستفادة قدر اإلمكان من العلوم والتكنولوجيا الغربية يف إطار اخلصوصية اإلسالمية ،والسعي لبناء شخصية املسلم
املثقف ،وتقوية الوعي الذايت لدى املسلمني كأساس لبناء اجملتمع وحتريره من سيطرة األفكار املادية والعلمانية
()16

قادرا على مواجهة حتدايت العصر احلديث".
والالدينية ،وجعله ً

ومع أن النورسي مل يكن مهتما ابلعلوم احلديثة اهتمام سلفه فولتري ،إال أن التقدم الزمين وما رافقه من تقدم علمي
اضحا يف
أكرب قد منح املفكر الرتكي يف هذه الناحية ً
فرصا أكثر من صاحبه الفرنسي ،وقد بدا أثر هذه العلوم و ً
 - 14النورسي :الكلمات ص .536
 - 15السابق ص .537

Al-Nawrasī: al-Ḳalimāt, 536.
Al-Sābiq, 86.

 - 16مصطفى أدردور :حمطات ابرزة من التاريخ املعاصر وأثرها يف حياة النورسي ومدرسته الفكرياة ص  .10حباث منشاور يف جملاة الناور للدراساات احلضاارية
والفكرية ،العدد  ،15يناير  ،2017السنة الثامنة.
Muṣṭufā ʼAdardawr: Muḥatṭāt Bārizah min al-Tārīkh al-Muʻāṣir wa ʼAthruhā fī Ḥayāt al-Nawrasī wa Madrasatihi
al-Fiḳriyyah, 86. Baḥath Manshūr fī Majallah al-Nūr lil Darāsāt l-Ḥaḍāriyyah wa al-Fiḳriyyah, al-ʻAdad 15,
Yanāīr 2017, al-Sanah al-Thāminah.
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أتمالت النورسي الكونية اليت امتازت ابلرقة البالغة ،وأخذت يف كتابته هلا صيغة دعوية ،فهو مثال حني كان منفيًا يف
منطقة مرتفعة ببالده ختيل األرض (اليت علّمه علم الفلك احلديث أهنا تتحرك) سفينةً تتحرك به ،وأنه مير بصفحات
خمتلفة من الوجود حسب موقع األرض( ، )17كما بدا أتثري العلوم الكونية يف كثري من أفكار فولتري عن وجود هللا
تعاىل؛ إذ "إن مجيع صوت الطبيعة – كما يقول  -ينادي بوجود إله واحد بقوة"( ،)18كذلك سيبدو أتثري هذه الثقافة
عموما.
يف موقف الرجلني من الكوارث اليت تقع يف الكون ومن موضوع القدر ً
ومع كل ما سبق من حتليل لثقافة الشخصيتني اللتني تعتين هبما هذه الدراسة ،فيجب أن ندرك أن القرن الثامن عشر
كثريا عن القرن العشرين تركيًا ،فقد كانت فرنسا حينئذ يف الفصول األخرية من حرب العقل على
فرنسيًا كان خيتلف ً
الكنيسة وسلطتها وامللكية وتقلباهتا قبيل الثورة الضخمة اليت شهدهتا الدولة األوربية الكبرية (قامت الثورة الفرنسية بعد
ِ
س عليه غريَه) حينئذ من خالل
وفاة فولتري أبحد عشر ً
عاما فقط) ،وقد ظهرت صورة الدين (املسيحي املتصدر وق ْ
ممثليه ابعتباره عقبة يف وجه التقدم ،فكان البد من اجتياحه واجتياح سلطة من ميثله فكراي وماداي.
أيضا من خالل تشجيعه
وقد قام فولتري حينئذ جبانب كبري من مهمة االجتياح ،ليس من خالل ما كتب فقط ،ولكن ً
لآلخرين على الكتا بة يف هذا اجلانب ،واحلملة ببسالة على الكنيسة ورجاهلا ،ودعوته إىل انضواء الكنيسة الكامل
حتت سلطة الدولة ،ودفع املؤسسة الدينية ملا جيب عليها من ضريبة ،وغري ذلك .وقد كان موقف فولتري من زلزال
لشبونة جزءًا من املواجهة الشرسة للعقل مع املسيحية الغربية ورجال دينها ،وستتضح عناصر ذلك يف أوانه من هذه
الصفحات إن شاء هللا.

 - 17انظر :بديع الزمان النورسي :املكتوابت ص  18وما بعدها ،ترمجة :إحسان قاسم صاحلي ،الطبعة السادسة ،شركة سوزلر  -القاهرة .2011
Badīʻ al-Zamān al-Nawrasī: al-Maḳtūbāt, 18, wama Baʻdahā, Tarjumah: Iḥsān Qāsim al-Ṣāleḥī, al-Ṭabaʻah alSādisah, Shariḳah Sūzlar, al-Qāhirah, 2011.

 - 18انظر مثال :فولتري :رسائل فلسفية ص .179

Fawltīr: Rasāʼil Falsafīyyah, 179.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
وأما تركيا القرن العشرين؛ خاصة منتصفه األول الذي مل َّ
يعمر األستاذ سعيد النورسي بعده طويال ،فلم تكن الدولةَ
التارخيية العتيدة اليت بناها العثمانيون ،بل كانت بقااي صغرية منها قلقة جغرافيًا ،وال تزيد مساحتها على ثلثي مليون
كيلو مرت مربع إال قليال ،كما كانت يف خصومة عنيدة مع الدين وشعائره ،حىت كادت تلفظه على املستوى الرحلي
كبريا من هذا التحول أبم عينيه( ،)19ورأى أن سقوط القوة املادية لإلسالم جاء سقوطًا
ً
متاما .وقد شهد النورسي جانبًا ً
شبه اتم ،فاختار املراهنة على القوة الذاتية واملعنوية لإلسالم كما فعل اجملدد اهلندي الكبري أمحد بن عبد احلليم
السرهندي قبله مبا يقارب ثالثة قرون ونصف القرن ،ورأى النورسي أن املواجهة املادية لن أتيت بنتيجة إجيابية يف هذه
الظروف؛ لذلك عارض الشيخ "سعيد الكردي" يف خروجه على الدولة ،ورفض االنضمام إليه.
وال ينبغي أن تفهم هذه املسألة على أن الشيخ اعتزل الناس والشأن العام ،وجنا بنفسه اترًكا اإلسالم تضيع معامله من
ِ
اعتقادا قدر طاقته ،فرىب وعلَّم ،وكتب
فكرا و ً
دهرا طويال ،بل اعتىن أبن يبقى اإلسالم يف بالده ً
بيئة عُ ّمر فيها بعزة ً
وألّف ،وواجه ما استطاع من حماوالت اقتالع اإلسالم من األرض والنفس والعقل ،وكأنه راهن على أن الزمان سيُبقي
بعيدا ،أو ترتكه مهمال على حافيت النهر املنساب.
على األصلح ،وأن الغثاء ستجرفه احلياة ً

املعامل النفسية لشخصية فولتري والنورسي:
جدا ،لكنه جيد ذاته بقوة يف املهمات البطولية الكبرية .وتلك َمجعة ثقيلة على نفس أي
يبدو يل فولتري
شخصا قل ًقا ً
ً
إنسان ،فالرجل ضعيف الصحة ،ومتربم شاك من أشياء كثرية ،لكنه بطل فكري مغوار يقوم مبهمات فكرية واجتماعية

 - 19كتب عنه األستاذ عثمان يوكسل يف حياته يقول" :شيخ عاصر ثالثة عهود ،وخاارب حاوادث الزمااان ،هااي :نظااام املشااروطية ،وحكومااة االحتاااد
والرتقااي ،واجلمهوريااة .عهااود زاخاارة ابلتغيااري واالنقااالب واالهناادام ،مااا ماان شاايء إال وأصااابه اهلاادم ،غااري رجاال واحااد ظاال منتصاابًا "..النورسااي:
سرية ذاتية ص .517
Al-Nawrasī: Sīrah Dhātiyyah, 517.
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تتسم بكثري من اجلسارة )20(.وقد فسر بعضهم سلوكه املضطرب أبنه شخص ذو حساسية مفرطة( ،)21لكن دعنا
نكتشف هذا من حياته وأفكاره؛ ألن اإلنسان عبارة عن ثروات نفسية وبدنية لو أُنفقت يف أماكنها بتوازن مناسب
ألدت إىل كثري من التغيري اإلجيايب يف هذه احلياة ،ولرقّت أحوالَه النفسية واملادية بتوازن مناسب حيفظها من ألوان
اخللل املختلفة اليت يعا ين منها إنسان عصرًن ابلذات .هل كان فولتري يغطي قلقه هبذه االنشغاالت الفكرية
واالجتماعية اجلسورة ،أو كان يتقدم لشغل فراغات كبرية تركها غريه عن عجز أو إمهال؟
إن اإلنسان يف رأي فولتري – كما يبدو من جممل آرائه وسريته  -جيب أن ميأل فضاءه االجتماعي ابلنشاط والعمل
واحلركة؛ ألن هللا الذي خلقه أمده آبالت هذه وظيفتها ،وأوهلا العقل( ،)22وتعطيلها عن مهمتها أكرب محاقة ميكن أن
يرتكبها إنسان؛ لذا يرى أن اإلنسانية هبذه اآلالت اليت متلكها ليست يف حاجة إىل رسالة نبوية وال رجال دين،
ويكفيها يف هذا أن تؤمن ابهلل اخلالق ،وتنسجم مع قوانني الوجود الذي حتيا فيه ،وتتجنب اإلخالل ابلنواميس اليت
()23

جيب أن ينشط اإلنسان بقوة يف اكتشافها ورفع اللثام عنها.

ملحدا متواصل اإلحلاد ،بل كان مير بتقلبات وحتوالت ،والعودة من
ومل يكن الرجل مؤمنًا راسخ اإلميان ،وال كان ً
اإلميان وإليه من وقت إىل آخر( ،)24حىت حار دارسوه يف تفسري هذا السلوك منه( .)25وهو ما يكشف عن صراع

 - 20انظر مثال دفاعه عن املظلومني يف قضية كاالس :فولتري :رسالة يف التسامح.
 - 21أندريه كريون :فولتري حياته ...ص .7
 - 22انظر رأيه يف العقل :أندريه كريون :فولتري ص .110
 - 23انظر :كنديد ص  ،80وأندريه كريون :فولتري ص .117

Fawltīr: Risālah fī al-Tasāmayh.
Andariyyah Ḳarayawn: Fawltīr Ḥayātuhu…., 7
Andariyyah Ḳarayawn: Fawltīr, 110.
Unẓur: Ḳandīd, 80, Wa ʼAndariyyah Ḳarayawn: Fawltīr, 117.

 - 24انظاار مااثال يف إميانااه ابهلل :رسااائل فلساافية ص  ،179وأندريااه كريااون :فااولتري ص  ،56و ،61 -60و ،110و ،111وغريهااا .ويف خلااود الااروح انظاار:
رساائل فلساافية ص  ،97ويف مناجاتااه هلل انظاار :رسااالة يف التسااامح ص  .169إال أنااه ماارتدد بااني القااول أبزليااة العااامل والقااول حبدوثااه؛ انظاار :كريااون ص
 ،113 ،68كما كانت تثور يف نفسه شكوك إحلادية أحيا ًًن كما سيأيت.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
لما اثبتًا و ً
لألفكار وقع هلذا العقل الكبري يف أجواء ال جيد فيها َم ْع ً
اضحا ميكن التمسك به ،أو سلوك الطريق استهداءً
به ،عكس ما جند عند النورسي املفكر املسلم .أما نفسية النورسي ،فهو رجل ميتاز ابلصالبة املفرطة ،والثبات يف
جدا؛ كاحلروب واحملاكمات
خضم الصعوابت حبيث يظل
مسيطرا على تفكريه وأعصابه حىت يف اللحظات العصيبة ً
ً
اجلائرة( ،)26ومجع إىل هذا رفضه لإلهانة ،حىت قال عن نفسه" :أًن ال أطيق ذال وال إهانة بفطريت وجبلّيت ،العزة
والشهامة اإلسالمية متنعين بشدة من هذه األحوال ،فإذا تعرضت إىل مثل هذه احلال ،ال أطاطئ رأسي مهما كان
()27

الذي يواجهين".

ومل متنعه عزة نفسه وصالبته ومتسكه مبا يرى من آراء وأفكار من أن يتحول عما يبدو له غري صحيح ،حىت شهدت
حياته التحول املعروف عنه من "سعيد القدمي" إىل "سعيد اجلديد" .كما مل متنعه صالبته من الصرب على االستفزازات
توجه إليه بقصد إخراجه عن مشروعه التعليمي الرتبوي إىل استخدام العنف يف غري حمله ،حىت قال يف
اليت كانت َّ
نفرت حلظة عن العمل يف بناء
سق مع عواطفنا ،ومل ُ
إحدى حماكماته سنة " :1952لقد لقينا إهاًنت ظاملة ،لكن مل ناَْن ْ
()28

األمن والنظام يف القلوب ،وخدمة اإلميان والقرآن ،وإنقاذ الساقطني يف الفوضى نتيجة الغفلة".

وهذا ًنبع من مجعه بني الصالبة والتواضع ،وقد وصفه حماميه مهري حالو يف إحدى احملاكمات بقوله" :إن مؤلف
اضعا ،وهو أعدى أعداء الشهرة والكرب ،معرض عن متاع الدنيا ،فال مال وال
رسائل النور أكثر املؤلفني واحملررين تو ً
Rasāʼil Falsafīyyah, 179, Wa ʼAndariyyah Ḳarayawn: Fawltīr, 56,60-61,110-111, wa Ghayrihā, wa fī Khalūd alRawḥ, Unẓur: Rasāʼil Falsafīyyah 97, wa fī Manājātihu Allah, Unẓur: Risālah fi al-Tasāmayh, 169, ʼIlla
ʼAnnahu Mutaradad bayn al-Qawl Baʼzaliyyah al-ʻAlim wa al-Qawl Biḥadwthah; Ḳarayawn, 68,113.

 - 25انظر :ديورانت :قصة احلضارة .166 -165 /38

Durānt: Qiṣṣah al-Hadārah 38/165-166.

26
أسريا :سرية ذاتية ص  ،158 -157و ،523وكذلك موقفه من مصطفى ابشا :سرية ذاتية ص .77
 -انظر :موقفه من القائد الروسي حني كان ً

 - 27النورسي :سرية ذاتية ص .516
 - 28نفس املرجع .504

Sīrah Dhātiyyah, 157-158.523, 77.
Al-Nawrasī: Sīrah Dhātiyyah, 516.
ibid, 504.
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منتظرا قراركم العادل بكمال الصفاء
شهرة وال سلطة ...فهو يعيش من أجل خدمة القرآن واإلميان ...يقف أمامكم ً
()29

واإلخالص ،رجل فريد يف عصره ،مل يتدن يف عمره مطل ًقا لكالم خالف الصدق".

ووصفه أحد الكتاب األ تراك الذين عايشوه بعض الوقت يف مقال له قائال" :يتحدث األستاذ بلهجته اخلاصة يف
املسائل العلمية الرفيعة ،فنجد حرارة يف أنفسنا من جالدة وحشمة أحاديثه ،ذكاء فطري غري معتاد وموهبة إهلية،
كثريا ،فمرشده القرآن،
تَظهر قدرة ذكائه وعظمته إزاء أشد املسائل ً
تعقيدا ،عقل دائم العمل والفكر ،ال يشتغل ابلنقل ً
وهو نبع فيضه وذكائه ...صاحب رأي سديد أشبه مبجتهد أو إمام ،وقلبه مليء إبميان راسخ أشبه إبميان صحايب،
نورا مثل الشمس ،ونظراته
ويف روحه شهامة كشهامة عمر ...ضعيف البنية ،لكنه ذو مهابة وحشمة ،عيناه تشعان ً
()30

نظرات سلطان؛ أغىن سلطان يف عامل املعىن ،مع أنه أفقر الناس يف الدنيا ماال".

الناس داهيةٌ
وقبل أن ننطلق مع الرجلني الكبريين يف هذه السياحة الفكرية ،البد من اإلشارة إىل أنه كلما دهت َ
ذهبت التحليالت يف فهمها وتفسريها كل مذهب ،فمن قائل إهنا عقوبة للناس على ظلمهم وفسادهم ،وقائل إهنا
ابتالء للمؤمنني واصطفاء لبعضهم شهداء ،وقائل أبهنا قوانني كونية يفسرها العلم التجرييب وحده وال عالقة هلا بعقاب
البشر وال مكافأهتم ،أو أن األقدار ختبط خبط عشواء فال حكمة مثَّة وال غاية ،وغري ذلك .والنورسي وفولتري كاًن يف
علو الشأن وذيوع الصيت حبيث ال ميكنهما أن يرتكا الناس تتخبط يف هذه القضية احلساسة بدون
جمتمعهما من ّ
اإلدالء برأيهما فيها ،وهذا ما سنعرض له فيما بقي من صفحات هذه الدراسة بعون هللا تعاىل.

موقف فولتري من الكوارث الكونية:

 - 29نفس املرجع .506
 - 30نفس املرجع .514 -513

ibid, 506.
ibid, 514-513.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
أخذ تعبري فولتري عن موقفه من زلزال لشبونه الذي وقع سنة  ،1755وأدى إىل دمار هائل يف العاصمة الربتغالية ،مع
وفاة عشرات اآلالف من الناس كانوا قد اجتمعوا يف الكنائس وأماكن االحتفال يف أحد األعياد املسيحية – أخذ هذا
وشعرا ،فكتب فيه قصيدته الطويلة "كارثة لشبونه" ،وروايته الشهرية "كنديد" ،وضمنهما
نثرا ً
التعبريُ الشكل األديب ً
مذهبه يف وجود الشر يف العامل.
وقد جتاوز فولتري يف هذين العملني األدبيني احلادثة نفسها إىل تقدمي نظرة عامة حول رأيه يف مذهب التفاؤل الذي
سائدا بني الناس يف عصره ،ويرى هذا املذهب أن كل شيء حسن وعلى ما يرام ،وأن العامل على أمت ِخلقة
كان ً
وأفضل هيئة ممكنة .كما سعى املفكر الفرنسي إىل تقدمي تفسري معقول يف نظره لوجود مثل هذه الكوارث والشرور يف
مسار الكون الذي خلقه هللا تعاىل.
ومل يكن من املمكن أن يعرض فولتري رأيه يف موضوع الكوارث الكونية بدون أن يعرض اآلراء األخرى حوله ،ويفندها،
فيقول يف قصيدته "كارثة لشبونه" خماطبًا من يزعمون أن الذين هلكوا يف الزلزال إمنا أُخذوا بذنوهبم وفسادهم..." :هل
"أي ُجرم وذنب اقرتفه الطفل
ستقول :إن هللا انتقم منهم ،وإن موهتم هو مثن على جرائمهم؟!"َ ،ث رد على هذا بقولهُّ :
الذي يرقد على ثدي أمه يسيل منه الدم؟! وهل انغمست لشبونة يف الرذائل أكثر من لندن أو ابريس اللتني تعيشان
يف سعادة؟! احلقيقة أن لشبونة حمطمة ،وأن الناس يرقصون يف ابريس"! فلو تعلقت الكارثة ابلذنب فال ذنب للطفل،
فلم مل تكن الكارثة من نصيبها؟!
كما أن مثة من املدن ما هو أشد ً
فسادا من لشبونهَ ،
شرا ،فهو ضروري ليوجد اخلري وينتظم
َث عرض يف القصيدة لرأي آخر يرى معتنقوه أنه ال شر أصال ،وما يراه الناس ً
الكون ،فقال يف شعره ما ترمجته" :تقولون :كل شيء على ما يرام ،وكل شيء ضروري!"َ ،ث ًنقشهم بقوله" :هل
تعتقد أن هذا الكون بدون هذه اهلاوية اليت ابتلعت لشبونة سيكون أسوأ حاال؟ هل أنت متأكد من أن الصانع
16

العظيم ،خالق كل شيء والعليم به ،ال ميكن أن يضعنا يف هذا العامل البائس بدون براكني تغلي حتت أقدامنا؟ هل
رحيما؟".
يضع هذا ً
حدا لسلطته العليا؟ هل مينعه من أن يكون ً
يصا يف هذه القصيدة على أن يبدي اإلجالل هلل تعاىل خالق الوجود ،إال أنه يعارض نسبة
وقد كان فولتري حر ً
الكوارث إىل حكمته ،والقول أبن وراءها غاية لإلله .وهو يف هذا مييل إىل نفي القدر واللطف اإلهلي ِ
ني( ،)31ويعطي
للسعي اإل نساين قيمته يف إدراك األهداف اليت يسعى إليها ،وحتمل ما يصادفه من صعوابت وشرور ال ميكن أن خيلو
هذا العامل الناقص منها .كما يرفض فولتري القول أبن مثل هذه الكوارث ضرورية لبقاء األرض ،وأن ما يصيب بعض
الناس من نكبات هو خري هلم ،وإن مل يشعروا" :من قال للحزاىن من سكان هذه الشواطئ املقفرة :لقد سقطتم ومتم
بسالم؛ لقد دمرت بيوتكم من أجل خري العامل؛ األيدي األخرى ستعيد بناء قصورك املدمرة (اي لشبونه) ،سوف يولد
أًنس آخرون من حتت أنقاض جدرانك ،سيصبح الشمال ثرًاي من خسارتك الفادحة ،وابلنسبة للقانون العاملي ،فإن
كل مشاكلك ستعودين بعدها لألفضل؟!" .ومل خيرج فولتري عن هذه األفكار تقريبًا يف روايته الشهرية "كنديد" ،إال
أنه عاجل املشكلة بشكل أكثر تفصيال ،فقد ظهرت فيها شخصيات تتبىن وجهات النظر املختلفة فيما يصيب
اإلنسان من شر يف هذه احلياة؛ وذلك كما يلي:
 -مذهب التفاؤل:

31
كثريا على اجلهد البشري ،والسعي إىل حتصيل املنافع وجتنب املضار ابجلهد اإلنسااين ،ومماا
 ال أستطيع أن أزعم أنه ينفي اللطف اإلهلي ًيعول ً
متاما ،لكنه ّ
متاما هذه املناجاة الرقيقة اليت سجلها يف إحدى رسائله قائال" :مل أعد إىل البشر أتوجه ،بل إليك اي رب مجيع الكائنات
يدل على أنه ال ينكر اللطف ً
ِ
والعوامل واألزمان ،فإن جاز ملخلوقات ضعيفة اتئهة يف فضااء العاامل الالحمادود ،وغاري منظاورة مان قبال بقياة الكاون أن تتجارأ فتطلاب مناك شايئا ،أنات اي
ماان رساام كاال شاايء ،واي ماان قضاااؤك اثباات ساارمدي ،فهااو أن تتلطااف وتنظاار بعاني الرمحااة والشاافقة إىل األخطاااء والضااالالت املرتتبااة علااى طبيعتنااا ،وال
تسمح أبن تكون هذه األخطاء والضالالت سبب هالكنا" :رسالة يف التسامح ص .169

Risālah fi al-Tasāmuh, 169.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
وقد عربت عنه شخصية املعلم املتفسلف "بنغلوس" الذي خاطب كنديد يف أحد حوارات الرواية قائال" :جيب عليك
أن تذهب إىل أن كل شيء حسن ،وأنه على أحسن ما يكون ،وإىل أن اهليوىل واملادة اللطيفة واالنسجام املقدر
والذرات احلية أروع ما يف العامل ،وأن ليبنتز رجل عظيم حىت عند من مل يفقهوه!".

()32

وهذه العبارة تلخيص ملذهب الفيلسوف األملاين الشهري ليبنتز الذي يقول" :ليس يف العامل يباب (خراب) وال عُقم وال
موت ،ليس فيه فوضى وال اضطراب ،إال يف الظاهر"( ،)33و"ملا كانت أفكار هللا حتتوي على عدد ال حصر له من
العوامل املمكنة اليت يستحيل أن يوج د منها إال عامل واحد ،فيلزم أن يكون هناك سبب كاف الختيار هللا ،جعله يفضل
عالَما بعينه على غريه"(" ، )34ويلزم عن كمال املبدع األعظم أن ال يكون نظام العامل هو أكمل نظام ممكن
()35

فحسب".

هذا املذهب خاصمه فولتري خماصمة شديدة ،وهزأ أبصحابه ،حىت ذكر بعض املؤرخني حلياته وأفكاره أن القول أبن
عاملنا هو خري العوامل املمكنة كان يستثري "سخرية فولتري إىل أقصى حد ،فهو جيد من املستحيل أن يقول إن كل
شيء على ما يرام أمام الزالزل والطاعون والكولريا واجملاعة واملصائب اليت جترها احلروب ،وأييت هبا التعصب
والظلم" )36(.وقد تعلم كنديد – بطل الرواية  -من أستاذه بنغلوس هذا املذهب كما صرح فولتري على لسانه ،وأن
 - 32فولتري :كنديد ص .142
Fawltīr, Ḳandīd, 142.

 - 33جوتفريااد فاايلهلم ليبنتااز :املوًندولوجيااا واملبااادئ العقليااة للطبيعااة والفضاال اإلهلااي  ،ترمجااة :د .عبااد الغفااار مكاااوي ،دار الثقافااة للطباعااة والنشاار – القاااهرة
 ،1978ص .165
Jawtafrīd Faylahulam Laybantaz: al-Monādūlawjiyyā wa al-Mubādī al-ʻAqaliyyah li Ṭabiʻah wa al-Faḍal al-ʼIlāhī,
ʻAbd al-Ghaffār Maḳāwī, Dār al-Thaqāfah lil Ṭabāʻah wa Nashar, al-Qāhirah, 1978, Ṣafḥa: 165.

 - 34ليبنتز :املوًندولوجيا ص .155
 - 35ليبنتز :املوًندولوجيا ص .115
 - 36كريون :فولتري ص .90

Laybantaz: al-Mūnādūlawjiyyā, 155.
Laybantaz: al-Mūnādūlawjiyyā, 155.
Ḳarayawn: Fawltīr, 11.
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صنع
العامل هو أكمل ما ميكن من العوامل ،و"أن األشياء ال ميكن أن تكون غري ما هي عليه؛ وذلك ألن كل شيء إذ ُ
لغاية ،كان كل شيء ألصلح غاية حبكم الضرورة".

()37

أسلواب أييت خالله مبا يهدم كل ما يشري إىل التفاؤل والنظرة الغائية للوجود،
واتبع فولتري يف تطور أحداث الرواية
ً
فبَنغلوس املعلم املتفلسف الذي ابلغ يف وصف العامل ابلكمال ،وتبين مذهب التفاؤل تبنيًا كامال ،حىت قال" :عن
حتسن كل شيء"( ،)38نُكِب
املصائب اخلاصة ينشأ اخلري العام ،وإن شئت فقل :إن املصائب اخلاصة كلما زادت ّ
نكبات كبرية؛ حىت أصابه الزهري ،وفقد البصر يف إحدى عينيه ،والسمع يف أذن من أذنيه ،كما هامجت عاصفة
شديدة سفينته قبالة ميناء أشبونة (لشبونه) ،فغرق من فيها إال كنديد وهذا املعلم وحبّار السفينة الشرير ،يف حني غرق
أخريا أُحرق هذا املعلم الفيلسوف ،وجنا من املوتَ ،ث مات
رجل حمسن كان له فضل على كنديد واملعلم بَنغلوس .و ً
أخريا يف حال يُرثَى هلا ،ليتدرج كنديد من الشك يف أفكاره اليت اهتزت حتت مطرقة هذه األحداث ،حىت اخنلع منها
ً
متاما يف النهاية.
ً
وقد أدخل فولتري احلقيقة يف اخليال يف هدم هذا املذهب ،فحكى لنا ما جرى يف زلزال لشبونه اليت دخلها كنديد
واملعلم بَنغلوس بعد جناهتما من حادث السفينة ،فيقول" :ومل تكد أقدامهما تطأ مدينة أشبونة ابكيني ذلك املنعِم
فائرا يف امليناء ،وحيطم املراكب الراسية ،وتغطي
عليهما (الذي غرق) ،حىت شعرا بزلزلة حتت خطواهتما ،ويرتفع البحر ً
وتفرق األسس،
ابع من اللهب والرماد ،وتنهار البيوت ،وتسقط السقف على األسسَّ ،
الشوارع وامليادين العامة زو ُ

 - 37فولتري :كنديد ص .20
 - 38فولتري :كنديد ص .33

Fawltīr, Ḳandīd, 20.
Fawltīr, Ḳandīd, 33.

19

منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
وينسحق حتت األنقاض ثالثون ألف ساكن من كل سن وجنس" )39(.وهو وصف مهم هلذا احلادث الذي دفع فولتري
تفسريا حسب مذهبه.
إىل تناول قضية الكوارث الكونية ،وحاول أن يقدم هلا
ً
 القول ب لل غائية وأن الشر أصيل يف العامل كاخلري:وهو نقيض املذهب األول ،وأهم شخصيات الرواية اليت جسدت هذا الرأي هو معلم متفلسف آخر احله "مارتن"،
ومن عباراته يف الرواية اليت عرب هبا عن هذا املذهب قوله وهو خي اطب بطل القصة" :إن كل شيء يسري على أسوأ ما
مانواي ،إن مل تكنه حىت اآلن"(،)40
كثريا ...وال أأيس من أن تصبح ً
يكون ،ويزيد حاصل الشر على حاصل اخلري ً
واملانوية مذهب ثنوي يؤمن بثنائية اخلري والشر يف العامل ،وأهنما قطبان يدور حوهلما نظام الوجود .كما ذهب (مارتن)
()41

إىل أن "اإلنسان يولد ليعيش يف غم مضطرب ،أو يف سبات من السأم".

كما كان أحد األدابء احلكماء – ممن مل يرد هلم اسم يف الرواية  -على هذا املذهب كذلك ،فقد قال له كنديد وهو
جمتمع معه على عشاء فخم" :سيدي ،ترى ال ريب أن كل شيء يسري على أحسن حال يف العامل املادي واملعنوي،
وأن األمر ال يكون غري هذا؟" ،فأجابه بقوله" :ال أرى هذا مطل ًقا اي سيدي ،وعكس هذا هو الذي يقع عندًن كما
أرى ،فال أحد يعرف مقامه وال عمله وال ما يفعل وال ما جيب أن يفعل .وإذا عدوت العشاء الذي ينطوي على شيء
من املرح ،وحيث يبدو شيء من األلفة  ،وجدت ما بقي من الزمن ينقضي مبنازعات ماجنة ،فيظهر ...رجال الربملان

 - 39فولتري :كنديد ص .36
 - 40فولتري :كنديد ص .169
 - 41فولتري :كنديد ص .136
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ضد رجال الكنيسة ،ورجال األدب ضد رجال األدب ،والندماء ضد الندماء ،واملاليون ضد الشعب ،والنساء ضد
األزواج ،واألقرابء ضد األقرابء ،فهذا قتال أزيل".

()42

ردا على القول أبن
وقد أجرى فولتري يف الرواية حو ًارا أكثر من مرة بني أصحاب هذين املذهبني ،ومن ذلك ما جاء ً
الكوارث أتيت عقوبة لبعض الناس ،أي إثبات الغائية يف أحداث الوجود ،فقد غرق أحد البحارة اللصوص مع عشرات
أحياًن! فقد ًنل هذا الرابن اهلولندي
األشخاص يف رواية "كنديد" ،فقال بطل القصة" :ترى كيف يعاقَب على اجلناية ً
اللئيم ما يستحق من نصيب" ،ولكن رد عليه مارتن بقوله" :أجل ،ولكن أكان جيب أن يهلك املسافرون الذين هم
أيضا؟! فالرب قد جازى هذا اللص ،والشيطان قد أغرق اآلخرين"( ،)43وهبذا نفى الغائية عن الوجود،
على مركبه ً
وجعل للشر وجوده األصيل كما اخلري.
 القول مبيكانيكية النظام الكوين:وهو مذهب ساد وما زال يف نطاق الفكر املادي احلديث ،ومن أصحابه من يثبت وجود هللا وأنه خلق العامل ونظامه
َث تركه ،ومنهم من ينفي وجود هللا تعاىل ويؤمن أبن الكون مستقل يف آليته هذه ،وقد عرب فولتري عن هذا املذهب
حني لقي كنديد بطل الرواية جمموعة من املتفلسفة فقالوا له" :إن ديكارت وليبنتز خاليان من حسن التمييز ،وأما حنن
فعلى مذهب نيوتن ،ونفاخر هبذا ،وإذا كنا نتجادل فلتقوية مشاعرًن أحسن من قبل ،فكلنا على رأي واحد ،وحنن
()44
مفتوًن بنيوتن وفيزايئه ،وتبين رأيه يف
ننشد احلقيقة مقتفني أثر نيوتن عن قناعة أبنه رجل عظيم"  ،وقد كان فولتري ً

 - 42فولتري :كنديد ص .102
 - 43فولتري :كنديد ص .93
 - 44فولتري :كنديد ص .175
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
تفسري مسألة وجود الشر يف العامل يعين اإلميان مبيكانيكية الوجود ،وأن النظام الذي يسري عليه ال يعبأ بشقاء اإلنسان
وال بسعادته.
 املوقف الصويف املسلِّم ملالك الكون:مجيعا سلسلة كبرية من
وقد اختار فولتري لتبين هذا الرأي
ً
درويشا تركيًا ،فقد اجتمع أبطال الرواية الذين أصابتهم ً
النكبات والكوارث العظمى" ،وكان يوجد يف اجلوار درويش مشهور معدود خري فيلسوف يف تركية ،ويذهبون
ملشاورته ،ويتناول بنغلوس الكالم ،ويقول له :اي أستاذ ،أتينا لنرجو منك أن تقول لنا سبب خلق حيوان عجيب
كاإلنسان؟ ويقول الدرويش له :ما دخلك يف األمر؟ أ َِم ْن شأنك هذا؟ ويقول كنديد :ولكن اي أبت احملرتم يوجد شر
هائل يف الدنيا .ويقول الدرويش :وما أمهية وجود خري أو شر؟ إذا ما أرسل صاحب العظمة سفينة إىل مصر ،فهل
يبايل بكون الفئران يف السفينة مسرتحية أم ال؟ ويقول بنغلوس :إذن ،ما جيب أن يصنع؟ ويقول الدرويش :أن تقطع
لسانك عن الكالم .ويقول بنغلوس :أطمع أن أابحثك قليال يف املعلوالت والعلل ،ويف أحسن ما ميكن من العوامل،
ويف أصل الشر ،ويف طبيعة الروح ،ويف النظام املقدَّر .فلما حلع الدرويش هذا الكالم أغلق الباب بعنف يف
()45

وجوههم!".

سرا إهليًا ال خنوض فيه:
 مذهب عملي ال خيوض يف النظرايت أصل ،ويعترب مسألة القدر ًعرفت احلياة أبهنا برهة "الزمن املعينة البالغة من الطول عند
إحدى شخصيات الرواية عربت عن هذا املذهب حني ّ
بحث
دائما فيما فيه خري اجملتمع الذي يُتمتَّع فيه مبا صنع الرب القادر من غري أن يُ َ
ستعمل ً
احلكيم ما جيب معه أن تُ َ
بسخافة عن عِلَله ،ويف تنظيم اإلنسان لسريه وفق ما يوحي إليه ضمريه ،ويف احرتام اإلنسان دينَه على اخلصوص،
 - 45فولتري :كنديد ص .137
Fawltīr, Ḳandīd, 137.
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فيكون كثري السعادة ابتباع تعاليمه ...ويل للكتاب املتهورين الذين حياولون اكتناه أسرار الرب القادر ،فحول مبدأ
ميجد به من قبل ألوف الذرات اليت أنعم عليها ابحلياة ،مجع الناس بني األوهام املضحكة واحلقائق
يريد الرب أن َّ
()46

املكرمة".

وقد انتهى بطل الرواية إىل هذا الرأي تقريبا ،ونفى الغائية والقول مبثالية العامل ،وأن اإلنسان جيب أن يلتفت إىل حياته
العملية ليحقق مصاحله ،وسيقابله غالبا خليط من اخلري والشر ،وانتهى بطل القصة يف جزئها األول إىل وجوب
العمل ،وترك اجلدال النظري ،فقال مارتن" :لنعمل من غري برهنة ،فالعمل هو الوسيلة الوحيدة اليت تطاق هبا احلياة"،
وقال كنديد يف الرد على تفلسف املتفائل بنغلوس" :هذا قول حسن ،ولكن جيب علينا أن نزرع حديقتنا"(،)47
سريا حسنًا كما يف إلدورادو (وهو املكان الوحيد
وختمت الرواية كلها بقول بطلها وصديقه" :ال تسري مجيع األمور ً
()48

سريا سيئًا".
الكامل وإن كان الوصول إليه شبه مستحيل حسب الرواية) ،ولكنها ال تسري كلها ً

مهما يكن ،فقد كانت مسألة القدر ووجود الشر يف العامل من الشواغل الفكرية البارزة لفولتري ،وقد جددت اهتمامه
هبا حادثةُ الزلزال ِّ
شخصا
املروع الذي ضرب لشبونه يوم عيد القديسني يف األول من نوفمرب من عام  ،1755وبدا فيها
ً
كدا أن األفضل هو االنشغال ابلعمل وجتنب أكرب قدر
افضا للقول ابلغائية يف مثل هذه األحداث ،ومؤ ً
متاما ،ر ً
عقالنيًا ً
من أضرار الكوارث ،اتركني سر القدر مغل ًقا.

موقف النورسي من الكوارث الكونية:

 - 46فولتري :كنديد ص .180
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
تتعرض تركيا هلزات زلزالية من وقت إىل آخر يف هذه اجلهة من جهاهتا أو تلك ،وقد وقع بعض ما أصاهبا من هذه
الزالزل القاسية يف حياة األستاذ النورسي رمحه هللا ،فوقع يف والية أرزجنان الرتكية زلزال مدمر سنة  1939راح ضحيته
أكثر من ثالثني ألف شخص ،غري مئة ألف من اجلرحى واملباين الكثرية اليت هتدمت .ويف عام

1953

ضرب زلزال

آخر مدينة إزمري يف غرب األ ًنضول ،ومات فيه حوايل ألفني ومخسمئة شخص .هذا سوى هزات متقطعة تتعرض هلا
هذه املناطق وغريها من تركيا تعيد عليهم هذه الذكرايت األليمة.
ويبدو من كالم النورسي – كما سيأيت بعد قليل – أن بعض األصوات علت حماولة حتليل املسألة حتليال يثبت العبثية
يف أحداث الوجود ،وأن القول أبي نظرية إميانية لبيان شيء من احلكمة يف الزالزل والكوارث الكونية هو من العبث
الذي ينبغي جتنبه!
يرد على
وقد عرض األستاذ النورسي رأيه يف موضوع الزلزال – وهو يرد على هذه الدعاوى  -يف صورة أسئلة ،بعضها ّ
شبهة ،وبعضها يوضح حكمة ،وبعضها اآلخر جيلي فكرة ،وبدا عليه أثناء ذلك كثري من الغضب يف وجه الدعاوى
اليت أاثرها بعض املشككني يف حتليل هذه الظاهرة الكونية ،وذلك كما يلي:
 الرد على القول بلصدفة وال غائية األحداث الكونية:عرض الشيخ هذا الرأي وًنقشه قائال" :كيف ميكن أن تكون تلك احلادثة املليئة ابملوت بال قصد وال غاية كما نشر
قبيحا؟ إذ صري مجيع ما فقده املصابون
ملحد ،ظنًا منه أهنا جمرد مصادفة ،مرتكبًا بذلك خطأ
ً
ظلما ً
فاحشا ومقرتفًا ً
دائما أموال أهل اإلميان،
من أموال وأرواح هباء ً
منثورا قاذفًا هبم يف أيس أليم .واحلال أن مثل هذه احلوادث تدخر ً
ِّ
حمولة إايها أب مر احلكيم الرحيم إىل صدقة هلم ،وهي كفارة لذنوب ًنشئة من كفران النعم"( ،)49فبىن رأيه هذا على أن
 - 49النورسي :الكلمات ص .192
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للكون خال ًقا قد شاء أن يسلب الناس بعض ما أعطاهم من نعمه ،وأنه ال ميكن أن يبتليهم هبذا املصاب الفادح دون
أن يكون وراء ذلك حكمة رابنية بليغة ،ودون أن تكون هلذا الفقد قيمة ،فإن كان املصاب مؤمنًا راضيًا بقضاء هللا
تكفريا لذنوبه.
وقدره ،كان ذلك ً
رفعا لدرجته وتثقيال مليزانه ،وأما إن كان عاصيًا فإن هذا يكون ً
وهنا يبدو ملمح رئيس يف الرؤية اإلسالمية البتالء اخللق ابملصائب ،وهو أن هللا يبتلي هبا من يشاء من عباده ،وال
يكون ا لنظر إىل نتيجتها بنفي احلكمة عنها؛ إذ التصرف اإلهلي يف كونه بسلب ما أعطى ال ميكن أن يكون بال غاية،
وهل هناك سلب أكرب من املوت؟ ومع هذا يرد هللا على خلقه هذه احلياة من جديد.

 مناقشة رأي القائلني أبنه فعل الطبيعة غري العاقلة:وجها آخر من وجوه التحليل غري اإلمياين حلادث الزلزال ،فقال رمحه هللا" :يقولون :إهنا عوامل
َث عرض الشيخ ً
طبيعية ،إهنا انفجار مواد وأخالط معادن ،إهنا مصادفات ليس إال ...اجلهل املريع الناشئ من الضالل ،والتولد املقيت
املتولد من الزندقة حيوالن دون إدراكهم ماهية األسباب اليت هي حجب وستائر أمام القدرة اإلهلية ليس إال ،فرتى
أسبااب ظاهرية ،ويقول :هذه الشجرة الضخمة للصنوبر مثال قد أنشأهتا هذه البذرة"َ ،ث يرد
أحدهم من جهله يربز ً
عليهم بقوله عن شجرة الصنوبر" :لو أحيلت إىل األسباب ملا كفت مئة من املصانع لتكوين تلك الشجرة ،فإبراز
()50

أسباب ظاهرية مثل هذه إمنا هو هتوين من شأن عظمة فعل الربوبية اجلليلة املفعمة ابحلكمة واالختيار".

 - 50النورسي :الكلمات ص .198 -197
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
ولعل أهم ما ذكره الشيخ يف هذا النص املطول هو أن األسباب ال ينبغي أن تسرت عنا وجود القدرة املبدعة خلف هذا
النظام ،والدليل على ذلك هو أن األسباب البشرية ليس يف إمكاهنا أ ن تقوم بصناعة شجرة واحدة من هذه املليارات
الكثرية اليت متأل األرض؛ لذا جيب أن نرد النظام إىل اخلالق املبدع ،وإىل احلكيم الذي حقق هذا التنسيق يف الوجود.
ويف موضع آخر متسك الشيخ ابلتدخل اإلهلي يف أدق دقائق الوجود يف إثبات بطالن قول املاديني الطبيعيني الذين ال
ردا عليهم" :إن كل نوع من آالف أنواع األحياء اليت تزيد
يرون الزلزال سوى مصادفة ونتيجة مادية خالصة؛ فقال ً
مليوًن على الكرة األرضية ،يلبس أقمصته املزركشة املنسقة ويبدهلا كل سنة ،بل ال يبقى جناح واحد –
على مخسني ً
مهال وال سدى ،بل ينال
وهو عضو واحد من مئات أعضاء الذابب الذي ال يُعد وال حيصى  -ال يبقى هذا العضو ً
نور القصد واإلرادة واحلكمة ،مما يدل على أن األفعال واألحوال اجلليلة للكرة األرضية الضخمة ...ال تبقى خارج
َ
اإلرادة واالختيار والقصد اإلهلي ،بل ال يبقى أي شيء خارجها؛ جزئيًا كان أم كليًا"( ،)51فمبدع النظام العظيم
للوجود خيتار لكل خملوق حاله ،ويتدخل يف كل صغرية وكبرية يف كونه ،حىت جناح الذاببة  -الذي هو عضو واحد
جدا مما يؤكد ضآلة شأن هذا اجلناح – هللا هو الذي حيدده ويبدعه؛ ومن
من أعضائها وهي حشرة ذات عدد ضخم ً
يكن هذا شأنه أال يتدخل يف زلزال هتتز له األرض كلها أو بعض جهاهتا؟!
كما رد على دعوى القوم بطريقة أخرى ال تلغي انضباط الوجود وانتظامه ،ولكن جتعل وراء فعل األسباب فاعال
ِ
أيضا إال أبمر
فرضا من حدوث انقالابت املعادن واضطراابهتا ،فال حيدث ً
موج ًها هلا؛ قال" :هب أن الزلزال نشأ ً
ّ

 - 51النورسي :الكلمات ص .196
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إهلي ،ووفق حكمته ال غري"( ،)52وه و اقرتاب من رأي من يرى من العلماء القدماء أن األشياء تفعل ،ولكن إبذن هللا
تعاىل( ،)53يف مقابل القول ابلفاعلية الذاتية للكون ،والقول أبن هللا فقط هو الفاعل.
 نفي وجود علقة طردية بني الكوارث وأعمال العباد:ويف هذه املسألة طُرح على الشيخ السؤال التايل؛ الشبيه مبا سبق أن طرحه فولتري ،وإن يف وضع وسياق ثقايف خمتلف؛
قال" :ملاذا ال ينزل هذا العذاب الرابين والتأديب اإلهلي ببالد الكفر واإلحلاد ،وينزل هبؤالء املساكني املسلمني
عهد إليها عقوبتها ابلتأخري،
الضعفاء؟" ،وأجاب النورسي بقوله" :مثلما حتال اجلرائم الكبرية إىل حماكم جزاء كربى ،وتُ َ
بينما ُحت َسم اجلناايت الصغرية واجلنح يف مراكز األقضية والنواحي ،كذلك فإن القسم األعظم من عقوابت أهل الكفر
يؤجل إىل احملكمة الكربى يف احلشر األعظم ،بينما يعاقَب أهل اإلميان على قسم من
وجرائم كفرهم وإحلادهمَّ ،
خطيئاهتم يف هذه الدنيا"( ،)54فكما ال تكون املصيبة حني تصيب اخللق عالمةَ سخط مطل ًقا ،فإهنا ليست جزاء
طغياًن؛ إذ ال
للعباد مطل ًقا؛ لذا قد يرتك هللا الكافر اجملرم الظامل ،ويصيب املؤمن املطيع أو العاصي أو الكافر األقل
ً
عالقة طردية بني ه ذه السنن الكونية وبني صالح اخللق وفسادهم ،ولو كان األمر بعكس ذلك للجأ الناس إىل ما
كفرا.
حيقق هلم النجاة؛ ً
إمياًن كان أو ً
وهذا املعىن األخري أكده الشيخ يف موضع آخر بقوله" :لو سلم األبرايء من املصيبة ،ومل ميسسهم سوء وال أذى،
ألصبح اإلميان بديهيًا؛ أي الستسل م الكفار واملؤمنون معا على حد سواء ،والنتفى التكليف ،وانسد اببه ،ومل تبق
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
حاجة إىل الرقي والسمو يف مراتب اإلميان"( ، )55وهي سنة من سنن هللا يف خلقه ،فال ارتباط بني املنافع واملضار وبني
اإلميان والكفر؛ إذ لو ربطهما هبما الختل ميزان التكليف وأساسه ،وقد ذكر القرآن هذا يف وجه من وجوهه يف قول
هللا تعاىل﴿ :ولَ ۡوَ ۤال أَن ي ُكو َن ٱلنَّاس أ َُّم ࣰة و ٰ ِح َد ࣰة َّجلع ۡلنا لِمن ي ۡك ُفر بِٱ َّلر ۡمحا ِن لِبايوهتِِ ۡم س ُق ࣰفا ِمن فِ
ِج َعلَ ۡيا َها
ر
ا
ع
م
و
َّة
ض
ࣲ
َ ُُ ُ ّ
َ
ََ َ َ
ُ َ
َ
ََ َ َ َ ُ
ۡ
ࣰ
يَظ َه ُرو َنَ .ولِبُايُوهتِِ ۡم أَ ۡبا َو ٰ ࣰاب َو ُس ُرًرا َعلَ ۡيا َها ياَتَّكِاُو َنَ .وُز ۡخ ُرفا[ ﴾...الزخرف]35 -33 :؛ أي لوال أن جيتمع الناس على
لوسعنا على الكفار دنياهم هذا التوسيع الكبري الذي ذكره .وهو إخالل ابلنظام اإلهلي الذي أراده هلذا الكون
الكفرّ ،
لو وقع.
وهذا هو سر القدر( )56يف رأي الشيخ  ،فقد أصاب الزلزال بعض األبرايء ،ومل خيص املفسدين والظاملني وحدهم ،وهللا
ۡ ࣰ
تعاىل عدل رحيم ،فقال الشيخ يف بيان ذلك" :إن هذه املسألة متعلقة بسر القدر اإلهلي ...قال تعاىلَ ﴿ :وٱتَّا ُقوا فِتانَة
ِ ۡ ۤ
ص ࣰۖة وٱ ۡعلَم ۤ
صي َّ َّ ِ
ِ
َن ٱ َّّلل َش ِدي ُد ٱ ۡلعِ َق ِ
َّ
اب﴾ [األنفال ،]25 :وسر هذه اآلية ما أييت :إن
أ
ا
و
ا
َّ
َّال تُ َ
َ
ب ٱلذي َن ظَلَ ُموا من ُكم َخ َ ُ
هذه الدنيا دار امتحان واختبار ،ودار جماهدة وتكليف ،واالختبار والتكليف يقتضيان أن تظل احلقائق مستورة
وخمفية؛ كي حتصل املنافسة واملسابقة ،وليسمو الص ّديقون ابجملاهدة إىل أعلى عليني مع أيب بكر الصديق ،وليرتدى
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 - 56ورد فيااه حااديث صاريح" :القاادر ساار هللا ،فااال تفش اوا هلل عااز وجاال سااره" ،ولكاان ضااعفه احلااافظ العراقااي يف املغااين عاان محاال األساافار يف ختاريج أحاديااث
اإلحياااء .إال أن النهااي عاان اخلااوض فيااه ورد ابملعااىن ،حااىت قااال الشااوكاين" :واعلاام أنااه قااد اشااتغل كثااري ماان الناااس ابلس اؤال عاان ساار القاادر واستشااكال
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"اعملوا ،وكل امرء ميسر ملا ُخلق له" حممد بن علي الشوكاين :الفتح الرابين من فتااوى اإلماام الشاوكاين  ،1340 /2حتقياق :حمماد صابحي بان حسان
حالق ،مكتبة اجليل اجلديد – اليمن – صنعاء ،ب .ت.
Muḥammad bin ʻAlī al-Shawḳānī: al-Fatḥ al-Rubānī min Fatāwa al-ʼImām al- Shawḳānī, 2/1340, Taḥqīq:
Muḥammad Ṣabḥī bin Ḥasan Ḥallaq, Maḳtabah al-Jalīl al-Jadīd, al-Yaman, Ṣanʻāʼ, Bā, Tā.

28

الكذابون إىل أسفل سافلني مع أيب جهل"(َ ،)57ث ذكر سقوط التكليف لو مل تكن قوانني الوجود حمايدة كما جاء يف
الفقرة السابقة.
 عموم البلء ونسبية النتيجة:وابلعودة إىل اختالف أحوال اخللق ممن تصيبهم النكبات الكونية ،ما بني كافر ومؤمن ،ومطيع وعاص ،ومكلف وغري
مكلف ،جند النورسي رمحه هللا يقر قاعدة ميكن تسميتها "عموم البالء ونسبية النتيجة"()58؛ أي أن ابتالء اخللق
ابلنكبات سنة عامة ،فال تقف على لون من الناس دون لون ،وما دام األمر هكذا ،فال ينبغي أن نفهمها على أهنا
ۡ
عبثية كونية ،بل هي جزء من الناموس اإلهلي للوجود واحلياة اإلنسانية خاصةَ ﴿ :وناَ ۡبالُوُكم بِٱلشِّ
َّر َوٱخلَ ۡ ِري

ۡ ࣰۖ
فِتانَة َوإِلَ ۡيانَا

تاُ ۡر َجعُو َن﴾ [األنبياء ،] 35 :ويبقى بعد ذلك أن ننظر يف التفاصيل ،فنقول :إن إصابة املؤمن هبا رفع لدرجاته ،وإصابة
العاصي تذكري وتكفري عن سيئاته ،وإصابة الغافل عفو عن غفلته وتنبيه له إىل مشاركته لغريه يف املعصية ابلصمت،
محل احلساب يف اليوم اآلخر.
وإصابة الكافر إما انتقام من إجرامه أو ختفيف عنه َ
ففي شأن املظلومني املنكوبني يقول" :إن هناك جتليًا للرمحة يف ثنااي ذلك الغضب والبالء؛ ألن أموال أولئك األبرايء
نوعا من
الفانية ستُخلَّد هلم يف اآلخرة ،وستدخر صدقة هلم ،أما حياهتم الفانية فتتحول إىل حياة ابقية مبا تكسب ً
الشه ادة؛ أي إن تلك املصيبة والبالء ابلنسبة ألولئك األبرايء نوع من رمحة إهلية ضمن عذاب أليم مؤقت ،حيث متنح
()59
هلم مبشقة وعذاب مؤقتني وقليل ِ
اضحا حني يقال إن كل خملوق
ني نسبيًا غنيمة دائمة وعظيمة"  ،ويُ َ
فهم هذا و ً
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
مصريه املوت ولقاء هللا تعاىل ،وليس املوت آخر شيء ح ىت يستويف الناس حظوظهم يف الدنيا ،والدار اآلخرة هي دار
ۡ ۖ
ۡ
ُج َورُك ۡم ياَ ۡوَم ٱل ِقيَا َم ِة﴾ [آل عمران.]185 :
اجلزاء احلقيقيَ ﴿ :وإَِّمنَا تاُ َوفَّاو َن أ ُ
خريا
وما دام اللقاء ابهلل حتميًا ،واحلساب واجلزاء كذلك ،فلماذا ال نرى البالء حني ينزل على العبد ويقبله راضيًا بهً ،
مستباح احلرمة
مظلوما
مقهورا
له يف عاقبته قبل أن يكون عامل ثبات له يف دنياه؟! وميكن قياس ذلك على من ميوت
ً
َ
ً
على يد غريه من الظاملني ،فإن هللا تعاىل يورثه اجلنة ،ويعاقب هذا الظامل على ما اقرتف .فاهلل تعاىل قد أعطى هذا
املظلوم من فضله ،وإن مل يكن ما وقع له نتيجة حادث كوين أو ما أشبه ذلك ،فإن حلقه الضرر حتت صولة الزالزل
وغضبة الرباكني واألعاصري ،فهو ابألوىل أن يعوضه صاحب هذا الكون الذي يسريه كيف يشاء.
ظلما ضد اخللق ،وأصاهبم الزلزال ،أو الكارثة الكونية ،أو حىت هلكوا بفعل
وماذا عن غري املؤمنني ممن مل يرتكبوا ً
احلروب اليت يثريها الناس؟ جند إجابة الشيخ على هذا يف سياق آخر؛ إذ كانت تؤمله تلك املظامل الفادحة اليت تلحق
يعوضون عن كل ما فقدوه مبا هو خري منهَ ،ث أضرب وقال:
ابملؤمنني؛ خاصة أطفاهلم ونساءهم ،إال أنه أنس إىل أهنم َّ
كفارا ،فإن هلم من خزينة الرمحة اإلهلية مكافآت كثرية ابلنسبة هلم ،مقابل ما عانوا
"بل حىت لو كان أولئك املظلومون ً
من البالء يف الدنيا ،حبيث لو ُرفع ستار الغيب فإن ما ينالونه من رمحة ظاهرة يدفعهم إىل أن يلهجوا ابلشكر واحلمد
()60
جدا يف احلقيقة ،إال أنه ميكن فهمه على أن الكافر الذي يتجنب ظلم الناس ،إن أصابه
هلل"  ،وهذا النص مشكل ً

شيء من بالء الدنيا ،فإن هللا تعاىل خيفف عنه ب َق ْدره من عذاب يوم القيامة ،وإن كان ممن مل تصلهم دعوة اإلسالم
صحيحة ،ومل تقم عليه احلجة يف ذلك ،فإنه حيسب على أنه من أهل الفرتة ،وهللا أعلم.
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وأما العصاة الذي حيتاجون إىل مذ ّكِر قوي ،أو حجة قاهرة تردهم إىل الصواب ،أو ال ترتك هلم حجة على هللا ،فيقول
عنهم" :لقد أذاقت هذه الزلزلة العظيمة الناس مصيبة معنوية أدهى من مصيبتها املادية الفجيعة ،تلك هي اخلوف
واهللع واليأس والقنوط اليت استولت على النفوس ،حيث إهنا استمرت ودامت حىت سلبت راحة أغلب الناس ليال،
وعم القلق واالضطراب أغلب مناطق البالد .تُرى ما منشأ هذا العذاب األليم؟ وما سببه؟ ...إن مما يُقرتف يف أرجاء
هنارا ،ويف شهر مبارك جليل كشهر رمضان،
جهارا ً
هذه البالد  -اليت كانت مركزا طيبًا لإلسالم – من جمون وعربدة ً
أحياًن من الراديو ،وغريها – قد ولّد إذاقة
ويف أثناء إقامة صلوات الرتاويح ،وإحلاع الناس أغاين مثرية أبصوات نساء ،و ً
()61

عذاب اخلوف واهللع هذا".

ويف عصاة املؤمنني الذين أصابتهم الزلزلة قال كذلك" :إن هناك أمارات كثرية على أن هذه احلادثة استهدفت أهل
اإلميان؛ إذ وقوعها يف قارس الشتاء ويف ظلمة الليل ويف شدة الربد ،وخاصة يف هذه البالد اليت ال ُحيتَاَرم فيها شهر
رمضان ،واستمرارها الناشئ عن عدم اتعاظ الناس منها ،وإليقاظ الغافلني من رقدهتم خبفة ،وأمثاهلا من األمارات تدل
على أن هذه احلادثة استهدفت أهل اإلميان ،وأهنا تتوجه إليهم ،وتزلزهلم ابلذات لتدفعهم إىل إقامة الصالة والدعاء
()62

والتضرع إليه سبحانه".

وأما الكفار واملفسدون يف األرض ،فقال فيهم" :صفع رب العاملني البشرية ببالاي وآفات عامة مرعبة؛ كاحلرب العاملية،
والزالزل ،والسيول العارمة ،والرايح اهلُوج ،والصواعق احملرقة ،والطوفاًنت املدمرة؛ كل ذلك إيقاظًا هلذا اإلنسان السادر
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
يف غفلته ،وسوقًا له ليتخلى عن غروره وطغيانه الرهيب ،ولتعريفه بربه اجلليل الذي يُع ِرض عنه ،فأظهر سبحانه
()63

إظهارا جليًا".
حكمته وقدرته وعدالته وقيوميته وإرادته وحاكميته ً
 -فلسفة القدر:

مل ختل معاجلة الشيخ النورسي لقضية القدر والكوارث اليت تصيب الناس من رؤى فلسفية عميقة ،مع أنه الرجل
العملي الذي يسعى إىل أن يضيء أبنوار القرآن عقول الناس وقلوهبم وجوارحهم ،ومن هذه األفكار :رؤيته للكون يف
وخري مثل هذا الوجود الكبري ،ال ينبغي أن يدفعنا إىل اهتام النظام
مجلته ،وأن وجود بعض القبح والشر يف بناء حسن ِّ
كله ابخللل ،أو القول أبنه ليس له صانع يدبر أمره ،وال مانع من أن يكون هذا الشر الطارئ أتديبًا لبعض عناصر
()64

الوجود املفسدة.

بعيدا عن االضطراد الذي ال خيرقه شيء ،يقول:
كما أن الشدائد واالبتالءت لديه متثل نوعا من التجدد الكوينً ،
"الوجود خري حمض ،والعدم شر حمض ،والدليل هو رجوع مجيع احملاسن والكماالت والفضائل إىل الوجود ،وكون العدم
تنجر إىل العدم ،أو يُشم منها
شرا ً
حمضا ،فاحلاالت اليت ّ
أساس مجيع املعاصي واملصائب والنقائص .وملا كان العدم ً
أيضا؛ لذا فاحلياة اليت هي أسطع نور للوجود ،تتقوى بتقلبها ضمن أحوال خمتلفة ،وتتصفى
العدم تتضمن الشر ً
أوضاعا متباينة ،وتثمر مثرات مطلوبة ابختاذها كيفيات متعددة".
بدخوهلا
ً

()65

 - 63النورسي :الكلمات ص .197
 - 64النورسي :الكلمات ص .196 -195
 - 65النورسي :الكلمات ص .545 -544

Al-Nawrasī: al-Ḳalimāt, Ṣafḥa:197
Al-Nawrasī: al-Ḳalimāt, Ṣafḥāt:195-196.
Al-Nawrasī: al-Ḳalimāt, Ṣafḥāt:544-545.
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ومهما يكن من أمر ،فقد خاض كل من الفيلسوف الفرنسي فولتري والداعية الرتكي اجملدد بديع الزمان النورسي يف
حذرا ،وأنتجا يف هذا السياق بعض األفكار املهمة اليت عُين هذا املقال إبيضاحها ،وامتاز
خضم قضية القدر خو ً
ضا ً
فولتري ابلعقالنية يف معاجلة املسألة ،يف حني مجع النورسي بني العقل والنقل يف فهمها ،وأنيت اآلن إىل تعقيب خنتم به
هذه السطور ،وأمجع فيه بني املقارنة والنتائج.

 تعقيب:لعله قد ظهر مما سبق االتفاق الواضح بني النورسي وفولتري على أن القدر سر صعب إيضاحه أو كشفه ،وقد أراح
املفكر الفرنسي نفسه من هذه املسألة أبن تبىن مع بطل روايته "كنديد" موقف اإلعر ِ
اض عن اخلوض يف هذا السر -
ِ
االنشغال ابلعمل على حتقيق املنافع وفق القوانني والقواعد اليت حييا
بعد صوالت وجوالت يف احلياة واألفكار  -و
عليها اإلنسان ،بعد أن عرض اآلراء األخرى يف القدر على لسان شخصيات الرواية ومن خالل أحداثها.
إال أنه ملا كانت هذه املسألة متعلقة ابالعتقاد ،وهو ركيزة االنطالق العملي اآلمن يف احلياة ،فلم يكن بوسع األستاذ
كبريا.
النورسي اإلعراض عن بياهنا واخلوض يف عمقها الفلسفي ،وهلذا اختلف الرجالن يف هذا اجلزء اختالفًا ً
كذلك مل يكن اخلوض يف اجلانب النظري لقضية القدر عند النورسي ،وتبين رأي واضح فيها ،مل يكن هذا يعين أن
يغض الطرف عن اجلانب العملي وأمهيته ،بل إن هذا اجلانب العملي هو جزء أصيل من نظريته يف القدر ،الذي ال
ينفصل عنده عن مواقف العباد وأعماهلم وصالحهم وفسادهم ،كما ال خيلو من نظرة تنبيهية هلم من غفالهتم؛ حىت
يستقيموا يف حياهتم العملية.
أيضا :أهنما مؤمنان بوجود هللا تعاىل وخلقه للعامل ،إال أن اللطف
ولعل مما يلفت النظر يف املقارنة بني الرجلني هنا ً
اإلهلي خبلقه ،وتقديره سبحانه لكل كبرية وصغرية يف الكون مما انفرد إبثباته النورسي دون صاحبه؛ لذا مل ير فولتري يف
الكون غائية وال يف أحداثه حكمة كالذي بدا للنورسي جليًا كل اجلالء.
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منوذجا
املوقف الديين والعقلي من الكوارث الكونية :بديع الزمان النورسي وفولتري ً
ومن هنا جند ما يعرضه فولتري إلثبات عدم احلكمة يف "أفعال الطبيعة" بسبب مشول الزلزال للصاحلني والفاسدين
واألبرايء من األطفال والنساء ،جنده عند النورسي جزءًا من رؤيته اإلميانية للقدر ،وأن عموم املصيبة يعين عموم
البلوي ،لكنه ال ينفي خصوص النتائج وتفاوهتا من شخص إىل آخر.
وال شك أن موقف النورسي من هذه املسألة بدا متماس ًكا أكثر من موقف فوليرت؛ ألن جبيع الزمان اعتمد على دقة
بناء الكون ،وحكمة خالقه يف إثبات تدخله فيه ،وتقديره ملا جيري يف جنباته.
وهللا ويل التوفيق ،وهو حسيب ونعم الوكيل
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