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فاطمه و  صوفی میرزا حسن نورسی فرزند سعید نورسی محمد عالمه بدیع الزمان

 و متولد نورس ترکیه مفسر قران . نویسنده و نظریه پرداز اسالم مدرنتیته  نور (بانو نوریه )

 است . از پیشگامان اندیشه نوین اسالم است .موسس دانشگاه الزھرا 

او یکی از شخصیت ھای بسیار مھم و در عین حال متعلق به کل جھان اسالم و فرا مذھبی .  

 فرا ملیتی است .   فراقومی و

بین   وی یکی از مشاھیر زعمای اصالح در عصر جدید و از طالیه داران وحدت اسالمی و تقریب 

 مذاھب اسالمی است . 

بزرگانی ھمچون سید جمال الدین اسدابادی .  اقبال  عالمه سعید نورسی ھم عرض نام نام 

                        الھوری . محمدباقر حکیم . شھید صدر ... است .

او عالوه  علوم اسالمی و کسب عنوان بدیع الزمان در علوم تجربی . نجوم .ریاضیات .... دارای  

 د .تبحر و درجه علمی بو

 زندگی سیاسی و اجتماعی عالمه بدیع الزمان سعید نورسی از دو دوره  تشکیل شده است . 

وقتی که  در دوران جنگ جھانی اول دوره قبل از جنگ جھانی اول و دوره بعد از جنگ جھانی اول

ھا و ارمنی ھا بود فعالیت ھای سیاسی و نظامی عالمه سعید  دولت عثمانی درگیر جنگ با روس
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وجه به منابع موجود غیر قابل انکار است . ھرچند که در دوره اتاتورک به علت وجود تنورسی با 

اختالفات سیاسی بین سعید نورسی و اتاتورک رشادت ھای استاد سعید نورسی کم رنگ نشان 

ر دوره جنگ جھانی اول بدیع الزمان سعید نورسی دارای داده شد ولی واقعیت امر این است که د

روع با ش رتبه عالی نظامی ملیس آلبای سعید نورسی و فرمانده استراتژیک جنگ بود . وقتی که

با دولت عثمانی متحد شد طرح اتحاد  آلمان بر علیه روسھا و نیروھای متحد جنگ جھانی اول 

جمله روسیه و نیروھای ارمنی در منطقه آذربایجان و جھان اسالم برای مقابله با اشغالگران از 

و با حضور در کمسیونی که  فتوای جھاد توسط خلیفه آناتولی زایده تفکر سعید نورسی بود . 

 محمد پاشا صادر شد برای اولین بار عنوان گردیده بود .

ال ایران در در دوران جنگ جھانی اول ایران علی رغم اینکه اعالم بی طرفی کرده بود ولی عم 

اشغال نیروھای روسیه و انگلیس قرار گرفته بود وقتی که ایران در منطقه آذربایجان در محدوده 

.  مرزھای دولت عثمانی  تحت اشغال روسھا قرار گرفت و اداره ایران عمال به دست روسھا افتاد

نورسی به این مسئله تحدیدی بزرگ برای دولت عثمانی به شما می رفت . ملیس آلبای سعید 

عنوان مامور مخفی و عالیرتبه نظامی مسئول به عھده گرفته بود تا با نفوذ به مرزھای مشترک 

ایران و عثمانی مسلمانان نقاط مرزی را برعلیه اشغالگران به خصوص روسھا و ارمنی ھا متحد 

 نماید .
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تضی قلی خان در این دوره علی رغم اینکه ایران اعالم بی طرفی کرده بود ولی خان ماکو مر

معروف به سردار ماکو ھر چند که برای تحکیم و ثبات قدرت خود با دولت روسیه دست دوستی 

فشارده بود ولی از ترس تعرض نیروھای ارمنی و الحاق ماکو به ارمنستان به طور مخفیانه با دولت 

ا و خرید عثمانی متحد شده بود . سفری که در این فاصله به برلین داشت در ظاھر برای مداو

برنامه ریزی برای ایجاد ھمکاری   مبلمان برای قصر باغچه جوق بود ولی ھدف اصلی سفر به آلمان

 مخفیانه با دولت عثمانی بود .

فرماندھی برنامه ھای مخفیانه دولت عثمانی در داخل مرزھای ایران با مسئولیت ملیس آلبای 

سعید نورسی بود . ماموریت در طرف ایران نیز برعھده ابراھیم سلطان یکی از فرماندھان ارشد 

ماکویی که پھلوان نامدار و فرد ذی نفوذ و مورد امین نظامی سردار ماکو بود . ابراھیم سلطان 

ردم ماکو و عشایر منطقه از کوھھای چالدران یعنی مرزھای ایران عثمانی تا منطقه ارس کنار م

 مرزھای ایران روسیه دارای اقتدار نظامی بود .

علی چاووش نام دیگر علی آراس دوست و یاور آلبای سعید نورسی ھمیشه در رکاب سعید 

 شت .نورسی فعالیت می کرد . در این فعالیت ھا نقش پررنگی دا

ایی با روسای عشایر و ایالت در ییالقات قره کوسه . قره کلیسا .آواجیق چالدران  جلسات مخفیانه

و ببجیک برگزار و قشالق ھای دشت زنگنه . ارس کنار و عربلر (پلدشت ) برگزار می گردید مردم 
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علیه روسھا  مسلمان بر علیه روسھا و ارمنی ھا متحد گردیده بودند . شعار اتحاد جھان اسالم بر

و ارمنی که یک برنامه استراژیک بود توسط ملیس آلبای سعید نورسی ھدایت می شد . ملیس 

آلبای سعید نورسی ھم در جبھه قفقاز . جبھه وان و جبھه ایران ھدایت و فرماندھی استراتژیک 

 داشت .

به تن جنگید  وقتی که شھرھای مرزی دولت عثمانی مورد تجاوز ارمنی ھا و روسھا قرار گرفت تن

و زنان و کودکان را به منطق امن منتقل می کرد بسیاری از زنان و کودکان را از کوھھای صعب 

ھدایت می کرد . که  العبور به شھرماکو و روستاھای این منطقه که در معرض جنگ مستقیم نبود

سمت ایران روانه  در این مرحله خواھران خود را نیز برای اینکه از تعرض ارمنی ھا مصون بمانند به

کرده بود ولی متاسفانه در راه یکی از خواھرانش به نام دریه خاتون از کوه سقوط کرده و شھید 

علی چاووش ھم رزم سعید نورسی توسط  (خاور )خواھر کوچکش مرجان شده بود ولی 

در این اثنی مراقبت از خواھر کوچک به سالمت به خاک منطقه مرزی ماکو رسیده بود . که 

و این خواھر کوچک  شخصا تقبل نموده بود ماکوئی ابراھیم سلطانعید نورسی را س

ماکو استان و تمام حیات خود را در  نقدعلی برادرزاده ابراھیم سلطان ازدواج کردهبا بعدھا 

دارای یک دختر و یک پسر از خود به جا گذاشته است که ھر غربی گذراند و  آذربایجان

 . نسل وی را در ایران ادامه می دھندکدام دارای ھفت فرزند بوده که 
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وقتی که بیتلیس و شھرھای آناتولی به اشغال روسھا بود ملیس آلبای در جنگ نظامی با روسھا  

وقتی که معاون والی بیتلیس توانسته بود ببسیاری از ارتش روسھا و ارمنی ھا را از پای درآورد 

و و مھمات می خواستند از منطقه جنگ محمود بیگ و فرمانده علی چتین کایا به علت کمبود نیر

رھا کنند ولی سعید نورسی با مخالفت با این تصمیم به امان خود  بگریزند و مردم را بی دفاع 

 وارد مبارزه شده بود دفاع را چند روز بیشتر طول داده و بسیاری از مردم بی دفاع را نجات داد .

و به اسارت روسھا درآمد .  هپا زخمی شده شانه سپس از ناحی ولی در نھایت مبارزه از ناحیه 

روسھا سعید نورسی را سوار بر شتر ایرانی ھا کرده و از طریق قره کوسه (دوغوبایزید ) به ماکو 

. وقتی که به مرزھای ایران رسیده بود زخمی آورده تا از خط راه آھن جلفا به روسیه منتقل کنند

و نیاز به مداوا داشت علی چاووش خبر اسارت سعید نورسی را به ابراھیم سلطان در ماکو آورده 

بود از آنجا که نظامیان سردارماکو  تحت نظارت روسھا اداره می شد ابراھیم سلطان توانسته بود 

را بگیرد و بدین ترتیب سعید نورسی تا قبل از  از فرمانده شھری روسھا اجازه مداوای اسیران

انتقال به روسیه در بیمارستان تاریخی ارتش ماکو مداوا شد ولی از ناحیه تا از زمان انتقال به 

روسیه بھبودی کامل نیافته بود در طول یکی دو ماه مداوا در ماکو سعید نورسی باز دست از 

راھیم سلطان جھت نماز به مسجد جامع تاریخی ماکو مبارزه برنداشته بود با ھمکاری مخفیانه اب

می رفت و با مردم منطقه مباحثه و سخنرانی می کرد و بدین ترتیب ارتش مردمی متشکل 
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 قره کوسه (دوغوبایزید ) –ماکو  –راه آھن مسیر جلفا گردیده بود وقتی که توسط روسھا 

ن خطر جدی برای دولت عثمانی توسط روسھا بدون اخذ مجوز احداث می گردید این خط راه اھ

به شمار می رفت چون ھدف از احداث این خط راه اھن انتقال سریع نیروی نظامی روسیه و 

بود. با ھدایت سعید نورسی و فعالیت ھای مخفیانه سردار ماکو از گسترش راه توسط  مھمات

جار اتفاق افتاده چندین انفآھن مردم منطقه ماکو و سدارس ممانعت بعمل می آمد و در این راه 

بود . وقتی که با این عملکرد ھمکاری مخفیانه سردار ماکو با دولت عثمانی آشکار گردید سردار 

 ماکو نیز توسط روسھا به تفلیس منتقل گردید 

دوره اسارت با سقوط دولت تزار روسیه از زندان روسھا فرار  دو سال و نیمسعید نورسی بعد از 

نده و از آنجا به استانبول آمد بعد از اسارت از انور پاشا مدال افتخار جنگ کرده و خود را به وین رسا

 دریافت نمود .

از انجا که نورسی دانشمندی است که با بینش متفاوت از جریان سنتی و نیز جریان غرب گرا دارد 

 ھر چند که در اجتھاد علمی اش مصلح اجتماعی و یک اسالم گرای مدرن است و تقلید کورکورانه

و غرب گرایی مطلق را در حکومت داری قبول نداشته است . بنابراین در حکومت داری مصطفی 

بعد از ده سال اقامت در  کمال آتاتورک را به نقد کشید و سرچشمه اختالف نظر شروع شد .

مرحله دوم زندگی اجتماعی و سیاسی بدیع   استانبول انزوا و عبادت را به سیاست ترجیح داد
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که در کوه ارک چالدران سکنی گزید مرحله دوم استاد سعید نورسی وقتی  ید نورسیالزمان سع

زندگی وی به دور از لذت ھای دنیوی شروع گردید و زندگی خود را وقف تدریس و تالیف و عبادت 

وقتی عصیان شیخ سعید   ١٩٢۵در سال    نمود رساله نور را تالیف نمود و شاگردانی تربیت نمود

 .شروع شد روسای عشایر کرد متشکل شدند 

که نقش پررنگی در جنگ جھانی داشت ریس عشایر حیدرانلو حسین پاشا (کور حسین ) 

و از مریدان استاد بدیع الزمان سعید نورسی بود به علت مخالفتھایش با دولت ترکیه کوچانده 

ن سکنی گزیده بودند وقتی عصیان شیخ سعید و عشایر کرد شده ودر منطقه ماکو و خوی ایرا

برای استقالل شروع شد حسین پاشا ریس عشایر حیدانلو در کوه ارک با  استاد بدیع الزمان 

از ایشان خواست فتوای خیزش صادر کند ولی استاد سعید نورسی  سعید نورسی مالقات کرد و

نامید و حسین پاشا را از این حرکت بر حذر  موافقت ننمود و این خیزش و عصیان را برادرکشی

داشت . ولی علی رغم اینکه استاد سعید نورسی از مخالفان عصیان شیخ سعید بود ولی استاد 

سعید نورسی از گزند دولت حاکم در امان نماند وقتی که می خواستند استاد سعید نورسی را 

برای انتقال استاد سعید نورسی به ایران جھت از کوه ارک پایین اورده به زندان ببرند تمام امکانات 

نداد  و ابتدا به بوردور  تبعید گردیه   گریز از مھلکه مھیا بود ولی استاد سعید نورسی به این امر تن

و پس از ششماه به  به منطقه بارالی اسپارتا منتقل شد .ھشت سال در آنجا زندگی کرد و 
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ھمراه با تعدادی از  ١٩٣۵رفت . و درسال اسپارتا ١٩٣۴رساله نور را آنجا تالیف کرد در سال 

شاگردانش دستگیر و به در دادگاه اسکی شھیر و آغری محاکمه گردید  به یکسال حبس محکوم 

ماه در دنیزلی زندانی شد . و به  ٩دوباره دستگیر و  ١٩۴٣و به کاستامولو تبعید گردید  و در سال 

ماه زندانی  ٢٠مجددا دستگیر ودر افیون  ١٩۴٧در سال  کوه امیر ( امیر داغی ) تبعید شد . بعد

شد بعد از روی کار آمدن حزب دموکرات ازادی نسبی پیدا کرد و سفرھای آزادانه خود را شروع 

و در ھمان سال در شنلی اروفا  شانلی ارورفا سفر کرد به  ١٩۶٠در سال  کرد و به استانبول و 

ه وی حاکمان دولتی وحشت زده شده و نبش قبر نمود و وفات و دفن گردید ولی از عالقه مردم ب

جنازه استاد سعید نورسی را از شانلی ارورفا توسط برادرش عبدالمجید به مکان نامعلوم منتقل 

 . گردید ولی بنا به شواھدی به اسپارتا منتقل شده است

م مدت عمر ازدواج استاد سعید نورسی تمام عمر خود را در تبعید و اسارت و زندان گذراند و در تما

نکرد و از تمام  لذت ھای دنیوی محروم ماند . و از خود فرزندی به جا نگذاشت سالھا از دیدن 

.  خانواده سعید نورسی بعد از قانون شناسنامه با اسم خانوادگی خواھر و برادرش محروم ماند 

گرفته است  با  اکور  ثبت شده است و خود استاد سعید با نام خانواده گی نورسی شناسنامه

 نام خانواده گی اکور از فرندان صوفی میرزا حسن پدر سعید نورسی کسی در ترکیه وجود ندارد

یکی از خواھرانش به نام خانم که سعید نورسی  سعید نورسی سه برادر و سه خواھر داشت 
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وی را عالمه خانم می نامید بعد از ازدواج به سوریه رفته بود و فرزند دار نمی شد وقتی که به 

زیارت کعبه رفته بود شھید شده بود و خواھر دیگرش دریه خاتون در جنگ جھانی اول که از دست 

ی کرد از کوه افتاده و شھید شده بود و تنھا پسر روسھا و ارمنی ھا به سمت مرز ایران فرار م

در رکاب سعید نورسی جنگیده و شھید شده بود  خواھر  اول  در جنگ جھانی دریه خاتون زید

که در ایران ازدواج کرده بود یک دختر و یک پسر  از خود به جا گذاشته   کوچکش مرجان (خاور )

مرجان در ایران اسم فامیل شوھرش را  ی می کنندو نواده گان مرجان (خاور) در ایران زندگاست 

اختیار کرده و با لقبی که برادرش وی را خطاب می کرد (خاور = منبع خیزش نور ) شناسنامه 

نوه ھای دختری مرجان ( یعنی فرزندان دختر مرجان )  در شھر مرزی ماکو و نوه  گرفته است .

استاد سعید نورسی در ییالق  گی می کنند .ھای پسری ( فرزندان پسر مرجان )  در آنکارا زند

را می یافت و ھمیشه با  ھای کلیسا کندی و کوھای چالدران به سختی فرصت دیدار خواھرش

برادر   حسرت می گفت یک کوه بین من و خواھرم فاصله است ولی امکان دیدار اور را ندارم .

ز فرزندانش افسر نظامی بود کوچکش عبدالمجید که معلم بود دارای فرزندانی بود که یکی ا

عبدالمجید برای اینکه در دوران تحت تعقیب بودن برادرش در امان بماند اسم خانوادگی مغایر با 

برادرش و خانواده اش انتخاب نموده است  و نوه ھای عبدالمجید با نام خانوادگی اونلوکول در 

  استانبول زندگی می کنند .



 

 سالھای جنگ و اسارت  -  عالمه سعید نورسی
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