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 يادآورى
هاى قدرتمندى اسالم، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى كه در  يكى از راه 

اند،   در اين راه وجهه همت خود قرار دادههايى كرده، و تالش خود را اصالح امت اسالمى كوشش
هاى فرهنگى و  در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه. نقش بسزايى در تحقق اين آرمان دارد

سازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثر  پذيرتر مى اعتقادى دشمنان، اسالم را از هر زمان ديگر آسيب
اى، بسيارى از آثار   آنان به اختالفات فرقههاى اسالمى و دامن زدن كفايتى زمامداران حكومت بى

هاى فكرى و هنرى خويش را  هاى درازى سرمايه ايم و سال ارزشمند اسالمى را از دست داده
 .يما اساس كرده صرف اختالفات بى

گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود  نظيرش، هيچ براى اسالم با همه غنا و دارايى بى 
تر  بينانه اكنون وقت آن است كه نگاهى واقع. يسته است ميان مسلمان محقق سازدرا آن طور كه شا

تر به اسالم بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخالص و ايمان صدر اسالم، مشتركات  پيرايه و بى
مذاهب گوناگون اسالمى را در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسالمى يكپارچه، قدرتمند و 

 .مارمغان آوريقوى را به 
طلبد كه معرفى عالمان و فرهيختگان كشورهاى اسالمى يكى  رسيدن به اين هدف، عوامل گوناگونى را مى 

پردازيم كه نقش مهمى در تقريب مذاهب  در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان مى. از اين عوامل است
  .تكرده اساسالمى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسالمى ايفا 
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 »اهللا گولن هاي مختلف در انديشة فتح زيستي گروههم«
  

  1اف عالءالدين ملك
   

  چكيده
گرچه ممكن است در ظاهر جنبشي غيرسياسي و ) Fethullah Gülen(اهللا گولن جنبش فتح

توجهي گذرا به  .توجهي پراهميت و شايان توجه است  اما از جهات قابل،اهميت به نظر بيايد بي
دهد  منطقه پراهميت خاورميانه نشان ميبه خصوص هاي اسالمي حاضر در جهان اسالم و  شجنب
اين .  هستندزيستيهمهاي بنيادگرا و داراي ضديت با  هاي اسالمي موجود جنبش جنبشبيشتر كه 

و هدف آنها فتح دستگاه دولتي و پس از آن حاكم كردن تفسيري  بوده   سياسيها عمدتاً جنبش
 اين ميان وضعيتي دراهللا گولن  جنبش آموزشي فتح. تجدد از اسالم بر جامعه است قشري و ضد
   .متفاوت دارد

  
  .اهللا گولنهاي مختلف، جنبش آموزشي، نسل طاليي، فتحزيستي گروههم: واژگان كليدي

  
  مقدمه 

 در روستايي نزديك ارزروم در شرق 1941فكر مسلمان ترك در سال اهللا گولن، روشن فتح
سال از بهار عمرش گذشته است،   69گولن كه . ولي و نزديك مرز ايران و ارمنستان زاده شدآنات

پرداز و عالم مذهبي و صوفي ترك است كه بيشتر عمر خود را وقف يافتن پاسخ به  نويسنده تئوري
عيار  م كه آيا چنين امكاني ميسر است كه يك معتقد مذهبي تماكرده است هايي از اين قبيل  پرسش

توانيم  باشيم و در عين حال با مردم مذاهب ديگر نيز روابط خوبي داشته باشيم؟ افزون بر اين، آيا مي
هاي جديد فكري نيز با بينش و فكري باز برخورد  هاي جديد و روش در برابر ايده

   )Shahrvandemrouz.com(؟ كنيم
 ارگان رسمي )Foreign Affairs(» فارين افيرز « جهان، پيش، وقتي نشريات معتبرچند وقت

 انگليس از خوانندگانشان »پراسپكت« اياالت متحده و »فارن پالسي« ،شوراي روابط خارجي آمريكا
                                                

  . پژوه دكتري فلسفه دانشـ 1
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بيني كند  توانست پيش را مشخص كنند كسي نمي فكران عرصه عمومي ترين روشنخواستند كه مهم
اهللا گولن،   فتح، به هر حال.يك عالم ديني ترك با اختالف بسيار زيادي مقام اول را از آن خود كند

آيد از سوي  ها نفر در سراسر جهان به شمار مي فكر ديني اهل تركيه كه رهبر معنوي ميليونروشن
اي  او در كشورش از ديد عده 1.فكر دنيا انتخاب شدثيرگذارترين روشنأمردم و متفكران به عنوان ت

                                                
آيـد، بـه اتفـاق     حـساب مـي  ه مريكا كه نشريه شماره يكم سياست جهاني ب   آ  در »سياست خارجي «مجله   -1

مداران، فعاالن اجتماعي و فرهنگي شناخته شدة گيتـي را  ستي از نويسندگان، سياست يدر انگلستان ل  اي    همجل
ر بـشر دوران مـا تـأثير    هايي بـر رونـد تفكـ   شخصيتچه نشر نموده و از خوانندگانشان خواستند تا بگويند       

  . بيشتري داشته است
فكـر جهـاني از قبيـل    صد روشنبه نموده بودند در آن شركت گيري كه بيشتر از پنجاه هزار نفر     در اين رأي  

ـ  اي كـه از رأي نتيجه. نوام چومسكي و فرانسيس فوكوياما و برنارد لويس و امثال ايشان رأي دادند       ه گيـري ب
چه بيشتر از همه مايـة  آن. انگيز بودمريكا بسيار شگفتآ مجله و هم براي مردم دست آمد هم براي كارمندان 

  . ست جا گرفته بودنديهايي بود كه در ترتيب اول تا دهم اين لحيرت ايشان شده بود هويت ديني شخصيت
ـ گر ناماهللا گولن دانشمند مسلمان و اصالح     ست فتح يساز اول اين ل   انديشه پـيش  ه سـال  آور تركيه بود كه از ن

اهللا گـولن داراي  جناب فتح. مريكا اقامت گزيده استآو در گرديده سو بدون جرمي از كشورش تبعيد    بدين
هـا فروتنـي بـيش از حـد     شود كه يكي از آن ويژگيهايي است كه كمتر كسي متصف به آن ديده مي       ويژگي

  . باشدميوي 
ه  جايزة نوبل را ب2006دشي بود كه در سال     ست، محمد يونس اقتصاددان مشهور بنگال     يشخصيت دوم اين ل   

. اي است كه در مبارزه با فقر سرآمد دنياي ما شده اسـت  آقاي محمد يونس مبتكر سيستم بانكي   . دست آورد 
 97هفـت مليـون بينـوا قـرض داده اسـت كـه       بـه  ر البليـون د هفـت   كند، مبلغ   رهبري مي وي  بانكي را كه    

  .دهند شان را زنان تشكيل ميدرصد
ست، يوسف القرضاوي دانشمند مسلمان مصري و رئـيس انجمـن جهـاني دانـشمندان     ييت سوم اين ل  شخص

   .كندزندگي ميدر قطر پيش به اين طرف ها مسلمان بود كه از سال
 جايزة نوبل را 2006نويس مشهور تركيه بود كه در سال        حان پاموك داستان  رست، او يشخصيت چهارم اين ل   

   .نويسد ي دين، دموكراسي و مدرنيته ميها حان در عرصهراو. گرفت
   .مداران پاكستاني استدانان و سياستشخصيت پنچم، اعتزاز احسن از قانون

كه در زمينة محاسبه تخصص دارد ولي در جهان عـرب    آقاي عمرو با آن   . شخصيت ششم، عمرو خالد است    
  . گري اجتماعي شهرت يافته استبه عنوان دانشمندي ديني و اصالح

 ،هـاي ديـن  باشد كه در عرصه ، عبدالكريم سروش، استاد پيشين دانشگاه تهران مي     ليستيت هفتم اين    شخص
  . زند فلسفه و تصوف قلم مي، سياست،فرهنگ

 نوادة امام حسن البنـا  ،ست، طارق رمضان دانشمند مسلمان سويسي است كه در اصل        يشخصيت هشتم اين ل   
                     .باشد گر مشهور مصري مياصالح
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گولن كه . برد سر مي در اياالت متحده بهآيد و در حال حاضر  براي نظم سكوالر تهديد به حساب مي
تروريسم و تنفرش از گويي با فارن پالسي از  و دهد در گفت بسيار كم به مصاحبه تن مي

   .، سخن گفته استكه چرا جنبش او به درستي فهميده نشدهاز ايننيز هاي سياسي و  بلندپروازي
 آمده است، به دليل ن پالسيفارهاي وي كه در مصاحبة  جا بعضي از پرسش و پاسخدر اين

  : گرددهايش ذكر مي اهميت ديدگاه
  ي داشتيد؟فكر جهان انتخاب شديد چه حسثيرگذارترين روشنأوقتي به عنوان تـ 
مهم در دنيا انتخاب شوم، و البته چنين شخصيتي كردم به عنوان  من هيچ وقت تصور نميـ 

. اكسار خداوند و عضو فروتن جامعه بشري باشمام كه بنده خ هميشه تالش كرده. آرزويي هم نداشتم
يكي از معيارهاي پرستش خداوند . گويد بشر آفريده شده تا خداوند را بشناسد و پرستش كند قرآن مي

اين نيازمند آن است . وضع جهان بهتر شودـ با دوري از فساد و خشونت ـ اين است كه تالش كنيم 
فلسفه . دردي داشته باشيم و دنيا را از منظر آنها ببينيمكه ما بتوانيم با تمام موجودات زمين هم

البته نسبت به . ها دوري كنم بندي كند از عناوين و رتبه زندگي من همين است كه من را وادار مي
                                                                                                             

كتـاتور مـشهور   يست، محمد ممداني مسلمان اوگاندايي اسـت كـه از طـرف د    يشخصيت نهم اين ل      
كند و در عرصة اسالم و سياسـت   تدريس ميكلمبيا  تبعيد شده بود و امروز در دانشگاه       ،عيدي امين ،  اوگاندا

  .نويسدمي
 در زمان شـاه بـه عنـوان قاضـي     باشد كه ست، شيرين عبادي، فعال اجتماعي ايراني مي      يشخصيت دهم اين ل   

كه در آغاز از جملة طرفداران جمهوري اسالمي ايران بود ولي اكنون در صـف        عبادي با آن  . نمود فعاليت مي 
 جايزة صلح نوبل را از آن خود  2003شيرين عبادي اولين ايراني بود كه در سال         . مخالفان آن نظام قرار دارد    

  . نمود
  :اند ازاند، به ترتيب عبارتقرار گرفتهست يده تن ديگري كه در اين ل

  ؛مسكيا نوام چ-11
  ؛ معاون رئيس جمهور كلينتون، الگور-12
  ؛مريكاييآ ق مستشر، برنارد لويس-13
  ؛نويس ايتاليايي داستان، امبرتو ايكو-14
  . دكن ميزندگي مريكا آبود و اكنون در هلند كه در گذشته ساكن از اهالي سومالي  زني ، حرسي علي-15
  را دريافت كرد؛ جايزة نوبل 1998 امارتيا سن، اقتصاددان هندي كه در سال -16
  ؛ مدير تحرير نيوزويك، فريد زكريا-17
   ؛ از فعاالن سياسي روسيه، گيري كسپوري-18
  ؛شناس و نويسندة انگليسي ريچارد داوكنز، زيست-19
  )  www.bashiransari.com(. نويس كشور پرو ماريو وارگاس، نويسنده و داستان- 20
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كردم به  هيچ وقت فكر نمي. تفاوت نيستم ي دادند بيأمحبت آنهايي كه در اين نظرسنجي به من ر
  .انتخاب شوم  ن در عرصه عموميفكر جهاترين روشنعنوان مهم

  هيچ بلندپروازي سياسي نداريد؟ـ 
 توانايي براي جلب ،ام تنها چيزي كه هميشه خواسته. ام و نخواهم داشت هيچ وقت نداشتهـ 

  .هاسترضايت خداوند و درست شناساندن او براي ديگر انسان
  ري دارد؟آيا اسالم با زندگي سياسي مسلمانان در نقاط مختلف جهان سازگاـ 
هاي تغييرناپذير زندگي و حيات تمركز كرده است و يك   بر جنبهاسالم ديني است كه اصوالًـ 

اصول اساسي اسالم در مورد . هاي اجتماعي زندگي مادي ماست سيستم سياسي فقط مراقب جنبه
ابل اسالم يك نوع مشخص و غيرق. شود ايمان، عبادت، اخالقيات و رفتار با تغيير زمان عوض نمي

اسالم اصولي بنيادين را به وجود آورده كه ما را به سمت درك . كند تغيير دولت را پيشنهاد نمي
  .دهد پس اسالم يا رفتارهاي مسلمانان را سياست شكل نمي. سازد سيماي كلي دولت رهنمون مي

  ؟ قدر به شما مظنون هستندهاي تركيه اين پس چرا الئيكـ 
البته . هاي من ترديد داشته باشند ها نسبت به فعاليت ي از ترككنم تعداد زياد من فكر نميـ 

كنند بدبين  ها، به داليلي مشخص، نسبت به داوطلباني كه با جنبش من همكاري مي شماري از ترك
تعداد اين منتقدين زياد نيست، اما صدايشان به . كنند قلمداد مي” افراطي“ها  هستند و آنها را در رسانه

  .تواند باعث فريب خوردن تعدادي از ناظران شود  اين ميشدت بلند است و
ايد، يعني آميختن علم و مذهب،  در سراسر جهان صدها مدرسه با مدلي كه شما پيشنهاد كردهـ 

 چگونه كنترل ،شود ها مديريت مي مدارسي را كه توسط جنبش گولنيست.  است سيس شدهأت
  كنيد؟ مي

 اصالً. به مردم و دلگرم كردن آنها بوددادن يشنهاد سيس اين مدارس پأتنها نقش من در تـ 
اين مدارس در صد كشور دنيا . غيرممكن است كه يك كنترل مركزي بر آنها وجود داشته باشد

البته ممكن است بعضي از مدارس و . اند سيس آنها نقش داشتهأاند و افراد گوناگوني در ت پراكنده
  . هم به تبادل تجربه بپردازندديگر نزديك باشند و بامديرانشان به يك

  ها چيست؟ ترين سوءبرداشت در مورد جنبش گولنيستبه نظرتان بزرگـ 
من فقط يك نويسنده و يك . مثل گولنيست و گولنيسم را درك كنم  توانم مفاهيمي من نميـ 

 حتي .گذارم بر هيچ شخص يا فعاليتي نمي ثير مستقيمي أمن هيچ ت. در ميان مردم بودم  واعظ رسمي
البته ممكن است . اي مجبور كنم توانم تصور كنم كه يك نفر را به انجام كاري يا پذيرفتن عقيده نمي
ترسم كه نكند آنها با عقايد  هاي من احترام قائل باشند و من از اين مي اي از مردم براي ديدگاه عده

كنند يك   فكر مياي عده. كنند كه من رهبر يك جنبش هستم اي فكر مي عده. من گمراه شوند
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اين . عهده دارد دانند بر اشتباه به من مربوط ميبه سازمان مركزي مسئوليت همه نهادهايي را كه 
كه خود را وقف خدمت به خلق و جلب رضايت  هاي آن دسته از مردمي دسته از ناظران فداكاري

  .گيرند اند ناديده مي خداوند كرده
شود كه ديگران  هايي باعث مي چنين سوءبرداشت. ندگير آنها سخاوت اين مردم را ناديده مي
هاي  اقليت كوچكي در تركيه من را به داشتن بلندپروازي. نسبت به منابع مالي مدارس ظنين شوند

هاي  هاي اخير با بيماري در طول سالچون را ندارم، كار من حتي توانايي اين . كنند سياسي متهم مي
   .ام گوناگوني دست و پنجه نرم كرده

كنيد چه چيزي باعث تروريسم  فكر مي. كنيد رو و متساهل را تبليغ مي ميانه  شما اسالميـ 
  شود؟ مي

من . كند  محكوم ميهاي تروريستي متنفر است و آنها را كامالً اسالم از تروريسم و فعاليتـ 
 ام كه غيرممكن است يك مسلمان واقعي تروريست شود و يك تروريست را بارها اعالم كرده

هاي اصلي است كه به گفته قرآن  تروريسم يكي از گناه. توان مسلمان واقعي به حساب آورد نمي
هاي علم و  هاي اخير در زمينه بايد پذيرفت كه مسلمانان در طول سده. كيفر آن آتش جهنم است

قض جهان اسالم از اختالفات دروني، از اقدامات ضد دموكراتيك و از ن. اند تكنولوژي عقب افتاده
 اما يك مسلمان هيچ وقت اين مشكالت را با روي آوردن به ،برد رنج مي حقوق اساسي بشر و آزادي

  تروريسم محصول چندين مشكل بنيادين است كه جهل، فقر و ترس. كند تروريسم حل نمي
د  حتي به آنها موا،كنند شماري از مردم از جوانان و جاهالن سوءاستفاده مي. باشدميترين آنها مهم

براي  .ها و اهداف احمقانه آل خورانند تا دست به چنين جناياتي بزنند؛ آن هم به خاطر ايده مخدر مي
 خانواده يا نژادمان انتخاب خودمان  وشكست دادن تروريسم بايد بپذيريم كه همه ما انسان هستيم

  .نبوده است
من . دموكراسي لذت ببريماز ديگران رها شويم و از گوناگوني در سايه داشتن ما بايد از ترس 

  .ترين ابزار براي ناديده گرفتن اختالفات استاعتقاد دارم كه ديالوگ و آموزش مهم
  دوست داريد روزي به تركيه باز گرديد؟ـ 
با اين همه من مطيع سرنوشتم . جا هستمبه شدت مشتاق ديدار كشورم و دوستانم در آنـ 

  .شوم م مي تسلي،چه خداوند حكم دهدهستم و به هر آن
هاي سياسي  گيري آن پيامد نوع جهتاما جنبش گولن در درجه اول جنبشي غيرسياسي است، 

ديده در علم و دانش معاصر  تربيت مسلمان مدرن، داراي اخالق اسالمي و آموزش. مهمي در پي دارد
ش جنب. اثرگذاري سياسي در پي خواهد داشتشك بيهاي اين جنبش بوده است كه  نتيجه فعاليت
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پيروان اين . آموزش استمسئله گولن نوعي اخالق اسالمي را به وجود آورده است كه پايه و مايه آن 
   1.شوند جنبش با مشاركت در نهادهاي آموزشي به بخشي از جامعه مدرن تركيه تبديل مي

گيري جامعه مدرن  آورد كه در عمل به شكل هايي مدرن بار مي  جنبش گولن مسلمان،در واقع
تنها در   هاي بنيادگرا نه پس يكي از وجوه اهميت گولن آن است كه برخالف جنبش. كنند يكمك م

دومين وجه . كند گيري آن نيز كمك مي كند بلكه به شكل گيري جامعه مدرن مقاومت نمي برابر شكل
اخالقي . گيري فرهنگ توسعه در تركيه دانست توان انعكاس آن در شكل اهميت جنبش گولن را مي

 يكي از 2به عقيده ماكس وبر.  بسيار به اخالق پروتستاني شبيه است،كند پردازي مي ولن مفهومكه گ
 به وجود آمدن نوعي زهد ،گيري اين فرآيند در شرق مهم انباشت سرمايه در غرب و عدم شكلداليل 

   .اين دنيايي در چارچوب تفسيري كالوينيستي از جهان است
به عقيده وبر . امان وجود دارد بر كار بيزيادي كيد أنيايي تتستاني و زهد اين دودر اخالق پر

اخالق گولن نيز با . رندبها فرآيند انباشت سرمايه را پيش ب تستانوباعث شد كه پرمسئله همين 
اين خدمت در درجه اول در قالب . كيد بسياري داردأروي انسان بر لزوم خدمت ت  ترسيم مرگ پيش

گيري چنين گفتماني باعث شده كه مسلمانان در فرآيند توسعه در   شكل.شود امان متبلور مي كار بي
به توان در حضور پررنگ مسلمانان  تبلور اين امر را مي. تركيه با نيرو و توان بسياري مشاركت كنند

مشاهده ) Anadolu( اجي مستقر در آناتوليه در صنعت نسبندي اعضاي برجسته فرقه نقشخصوص 
  .كرد

  
   صيتيهاي شخ ويژگي

هاي وي بيشتر آموزش. كرده است سالگي خطابه ميچهارده گولن خطيبي توانا است كه از سن 
پدرش عالوه بر زبان عربي . ديني خود را نزد پدر و در محله خود نزد علما و متصوفه فرا گرفته است

   .و تركي، زبان فارسي را هم به او آموخت
                                                

؛ مردانـي مثـل   شـود اداره مـي اي متفكـران   حزب عدالت يك سازمان پيچيده است كه از سوي مجموعـه    ـ  1
، اسـتاد  » احمـد داود اوغلـو  « را برعهده دارد و   SETA، فيلسوف علم كه رياست پژوهشگاه       »ابراهيم كالين «

 وزير امور خارجـة تركيـه   در حال حاضر كه ،استراتژيست سياست خارجي اردوغانو الملل  سابق روابط بين 
  . است

خواسـتار عـضويت تركيـه در اتحاديـه     به شدت   و نيز گولن، براي محافظت از آزادي مذهبي،          AKرهبران  
 AKيابـد، برخـي از متفكـران     روز كـاهش مـي   روزبـه به آن رسي انداز دستاروپا هستند اما اكنون كه چشم  

دهند و داود اوغلو در مورد نقش جهـاني تركيـه    اهميت جلوه مي را كممزاياي اقتصادي عضويت در اتحاديه    
  ). مجله پراسپكت(. گويد  سخن مي– به جاي اتحاديه اروپا –
  . شناس و فيلسوف بزرگ آلماني ، جامعهMax Weberـ 2
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آموزان دبيرستاني و ويژه دانشه نسل جوان، بهاش، ب هاي تبليغي دينيوي از آغاز فعاليت
شد بسياري از آنان پس از فراغت از تحصيل   كه همين امر باعث مي،اي داشت دانشجويان توجه ويژه

  .هاي وي باشند به جنبش وي بپيوندند و مروج انديشه
ته تا  از مباحثي مانند نظريه تكامل گرف؛موضوعات و محورهاي مواعظ ديني گولن متنوع است

اش را با احساسات، هاي دينيوي بحث. هاي جديد آموزش، علوم، اقتصاد و عدالت اجتماعيشيوه
بيند از اين كه هنگام موعظه، اشكش بر گونه جاري كند و عيبي نميعواطف و بياني رسا همراه مي

شود و اين  ي مياز جلسات وعظ او فيلمبردار. كند اين امر نفوذ او را در دل مردم دو چندان مي. شود
  .شود چرخد و تكثير مي ها ميان هوادارانش دست به دست مي فيلم

 زيرا وي هم تحصيالت سنتي ديني داشته و هم ،اند  داده»خواجه افندي«شاگردانش به او لقب 
ترين هاي او هم از پرفروشبرخي كتاب. فلسفه كانت تعلقي ويژه داردخصوص به فلسفه غرب و به

  .  است  بوده و خارج از تركيهيهها در ترككتاب
او مردي سنتي است، مانند «: گويد درباره وي مي،نويسنده برجسته ترك، نوري اكمال

م وگويد، به طور مدا وقتي سخن مي. ايم ها ديدهها خوانده يا در فيلمهايي كه در كتابشخصيت
با آهنگي يكنواخت سخن . وتن استبسيار فر. گويدبسيار آرام و مؤدبانه سخن مي. گويداستغفراهللا مي

هاي دوره  كند و از واژه گويد و در كاربست قواعد دستور زبان خطا نميداند كه چه مياو مي. گويدمي
اش اين بود كه در دهه هفتاد قرن گذشته سه سالي را به  هزينه نفوذ مردمي. گيرد عثماني بهره مي

 ،پس از آن بارها اين تهمت را به گولن زدند.  سر بردهاي ضد الئيك در زندان بهاتهام ترويج فعاليت
سيس دولتي أ تيمن مسلمان سكوالر هستم و در پ: گويد كند و مي اما وي هميشه آن را رد مي

خواهم ايدئولوژي ناسيوناليسم ترك را  اسالمي با صبغه تركي هستم و ميپي در بلكه  ،اسالمي نيستم
   .»اسالمي كنم

به همان ـ چه كه گولن در پي آن است، احياي روابط ميان دولت و دين آن تمام ،به عبارت ديگر
، اما بوداي كه امور دولت بر اساس قوانين وضعي  شيوه معمولي در دولت عثماني ـ است؛ همان دوره

  .آوردندجا ميشان را آزادانه به ر دينييدر همان حال مردم بدون هيچ تنگنايي شعا
 بايد آموزشي را در پيش بگيرند كه به ادغام آنان در جهان معاصر مسلمانان: گولن معتقد است

گيرند و از اين رو از حضور پررنگ مسلمانان در  آوري و علوم جديد را فراشود و بايد فن منتهي مي
وي از مدافعان جدي پيوستن تركيه به اتحاديه . كند نظام سياسي و اقتصادي جهاني حمايت مي

 زيرا نبايد دين را با دنيا درآميخت و ،سياسي كردن دين اسالم مخالف استگويد با  اروپاست و مي
از اً  معتقدند او حقيقت، يعني جريان الئيك تركيه،اما مخالفان گولن. بايد طبع هر كدام را حفظ كرد
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 زيرا نفوذ سياسي او در پنج سال گذشته در جريان حمايت از جزب عدالت ،عرصه سياست دور نيست
  .  انتخابات آشكار شده استو توسعه در

  ما به عنوان تشكيالتي مهم و آماده از هيچ حزب سياسي: گويد مصطفي قاسم در پاسخ مي
دهند، با اين حال درست است كه بيشتر  ي ميأ ر،افراد هوادار به هر كه بخواهند. حمايت نكرديم

   .اند ي دادهأاعضاي جنبش ما از گذشته تا كنون به حزب عدالت و توسعه ر
  

  پيشينة تاريخي 
هاي موجود تركيه برشمرد، به  ترين و مؤثرترين طريقتتوان آن را از فعال يقت نورجيه كه ميطر

لقب . منتسب است) م1960ـ1876/ ش1339ـ1255(الزمان  مال سعيد نورسي ملقب به بديع
ت التقريب، محمد ، رجاال)3(كتاب التقريب  (.باشددهندة ذكاوت و نبوغ خاص وي ميالزمان نشان بديع

. )279، ص 1387مهدي تسخيري، تهران، معاونت فرهنگي مركز جهاني تقريب مذاهب اسالمي، چاپ اول، 
حيات . سعيد نورسي خود يكي از شيوخ طريقت نقشبنديه بود كه در اين طريقت طرحي نو درانداخت

اصر تركيه تبديل نموده ترين رجال تاريخ مع پرحادثه اين شخصيت رازآلود، او را به يكي از جالب
 اميردهي، شمارة ششم، شال دوم، بهار ـر. ع: مجلة انديشة تقريب، مقالة جمهوري تركيه، نويسنده (.است

  . )158، ص 1385
هاي مختلف زيستي گروهگرايي و همالزمان سعيد نورسي ميل باطني خاصي به وحدت، هم بديع

 ,i Nur Külliyatından, Lemalar, İstanbul ـSaid Nursi, Bediüzzaman, Risale ).داشت
Envar neşriyyatı, 1996, sahife 154) . هاي آموزشي و علمي براي چنين وي به فعاليتهم

ل جامعه اعتقاد عميقي داشت، به طوري كه فعاليت خود را با برنامه ريزي در جهت ايجاد  تحو
وي . در شهر وان تركيه آغاز كرد» زهراأل«در مقابل دانشگاه » الزهرا«دانشگاهي به نام دانشگاه 

، )3(كتاب التقريب  (.علوم اسالمي با علوم جديد با هم تدريس شود» الزهرا«خواست در دانشگاه  مي
رجاالت التقريب، محمد مهدي تسخيري، تهران، معاونت فرهنگي مركز جهاني تقريب مذاهب اسالمي، 

ان وي در همان مسيري كه او پا گذاشته بود، بعد از مرگ نورسي پيرو. )279، ص 1387چاپ اول، 
  . اهللا گولن بودترين آنها فتح موفق. قدم نهادند

سعيد نورسي در پي الزمان  بديع. ستثر بوده اأسعيد نورسي متالزمان  بديع از ،گولن در درجه اول
 هم در  نسلي ايجاد كند كه هم در اسالم ريشه داشته باشد و،هاي آموزشي آن بود كه با فعاليت

گولن بر آن بود كه . سو بودگولن نيز در اين جهت با نورسي هم. دنياي مدرن و علمي مشاركت كند
هاي گفتمان گولن پيوند  لفهؤترين ميكي از مهم.  از افول مسلمين جلوگيري كند،از مجراي آموزش

ي آموزشي را مطرح گراي  اسالم،گرايي سياسي در برابر اسالموي اين مبنا،  بر. اسالم و آموزش است
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 در اثر تجربه بلكهاين، عقايد او يك رشته عقايد جزمي و ايدئولوژيك نبوده است  ا وجودب. كند مي
  . تآموزشي در طول زمان متحول شده اس

  : كنند ها به دو شكل مختلف تبليغ مي نورسي
 و ها و مراكز علمي، پژوهشي ها، دانشگاه ساخت مهد كودك، دبستان، دبيرستان، كالج -1

  فرهنگي و تدريس در آنها؛ 
كنند و در آنها دربارة مسائل  هايي تهيه مي آنها براي عموم مردم خانه. ها تبليغ در خانه -2

خوانند و آنها را  هاي سعيد نورسي را ميجا كتابچنين در آنهم. كنندعلمي و اجتماعي مذاكره مي
 . كنند ترويج مي

سان مدارس امام خطيب هستند م در تركيه با 1949هاي امام خطيب از سال  درسهم. آنها مؤس
ها دروس عربي، قرآن،  در اين مدرسه.  دولتي شروع به فعاليت نمودـهدف تربيت ائمه و خطباي ديني

گيري اين نوع مدارس با استقبال چشم. شود تفسير، حديث، تاريخ اسالم و فن سخنوري تدريس مي
چنين اين مدارس هر ساله پذيرش دارد و مدت  هم.به خصوص از جانب دانشگاهيان رو به روست

ها را خوب و با نمرات عالي بگذرانند  اشخاصي كه دروس اين مدرسه. باشد دوره آن چهار سال مي
 Bekim Agai(. هاي تركيه شركت نمايند توانند براي ادامة تحصيل در امتحانات آكادمي مي

(2002) 'Fethullah Gu¨len and his Movement’s Islamic Ethic of Education', 
Critique: Critical Middle Eastern Studies, p. 11(1)( .  

 با اسالم  رااسالم اجتماعياو كسي است كه . خواننداهللا گولن را پدر اسالم اجتماعي ميفتح
ب الدين اربكان استاد و اسوه رجهر چند در تركيه معروف است كه نجم.  آميخته استجوسياسي تقيه

دهد گراي تركيه است، اما تجربه حزب عدالت و توسعه نشان ميطيب اردوغان، نخست وزير اسالم
گرا و چه الئيك ـ سخن در تركيه، با هر كس ـ چه اسالم .اهللا گولن است فتح ويكه استاد حقيقي

دانشگاه معتقد شريف ماردين نويسنده و استاد . آوردمي از جنبش گولن يادي به ميان اًحتمگفته شود، 
-  البته آينده مي. در پي چيستاًبيني كرد كه اين جنبش اساستوان پيشدر حال حاضر نمي«: است

چنان براي هاي فعاليتش همرغم تعدد و تنوع حوزهاين جنبش به. تواند پاسخ اين پرسش را بدهد
خارج تركيه، نسبت به نظران در تركيه و رسد و بسياري از صاحببعضي ناشناخته و مبهم به نظر مي

  .كنند اطالعي مي مقاصد و نيات درازمدت اين جنبش اظهار بي
هاي تلويزيوني متعدد و ها و نيز شبكهمجله و هااين جنبش داراي جرايد مختلف از جمله روزنامه

از اين گذشته، اين جنبش در بسياري . هاي تجاري و مؤسسات خيريه فراواني استچنين شركتهم
هاي ساالنه منظمي در ها و همايشسيس كرده و نشستأاي جهان، مراكز فرهنگي تاز كشوره

هاي بزرگ ها كه با همكاري دانشگاهدر اين نشست. كندميمريكا برگزار آانگليس، اتحاديه اروپا و 
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بررسي هاي فرهنگي و اجتماعي آن  ثير و ريشهأشود، ابعاد مختلف اين جنبش و تجهان برگزار مي
هاي اسالمي در منطقه و جهان اين است كه اين نقطه تمايز جنبش گولن از ديگر جنبش .گرددمي

   .رو شده استاش، با استقبال غرب روبه جنبش به سبب ماهيت غيرسياسي
در منطقه » رهبري تركيه«گرايي و هوش بااليي برخوردار بوده و از اصطالح  گولن از عمل

  . كند بسياري را رهبري مياي  نجيرهمدارس و مراكز زوي . كند استفاده نمي
طور رسمي اعالم نشده است، اما مريكا بهآاهللا گولن در تا كنون علت اصلي اقامت فتح

 و از زماني آغاز شد كه در تلويزيون تركيه 1999 ژوئن سال 18دردسرهاي گولن با مقامات تركيه از 
هادهاي دولتي تركيه تلقي كردند و پس از سخناني را بر زبان آورد كه برخي آن را انتقاد ضمني از ن

  .سخنان وي به تحقيق پرداختدرباره ، دادستان تركيه آن
وزير تركيه بود، خواستار بررسي اين موضوع در فضايي آرام و بلنت اجويت كه در آن زمان نخست

د و اش دفاع كر چنين از گولن و مؤسسات آموزشيهم.  شدهاي تلويزيوني تركيه از شبكهبه دور 
  . شناساندكند و تركيه را به جهان ميمدارس گولن فرهنگ تركيه را در جهان ترويج مي: گفت

 1994وي از سال . مداران ترك داردامروزه گولن روابط گسترده و ممتازي با بسياري از سياست
و وزيران، رهبران احزاب سياسي و تاجران متنفذ نيز ديدارهايي داشته با رؤساي جمهور، نخست

 سليمان دميريل از سوي مؤسسه 1997در سال . گو نشستندوهاي تركيه بارها با وي به گفت روزنامه
وي . وزير فقيد تركيه هم ديدار كرده استگولن با اجويت نخست. آموزشي گولن، جايزه دريافت كرد

 گاه با ،كنديدار ميهاي يهودي اسرائيل د گاه با خاخام؛بيند نمي  مانعي براي ديدار با هيچ عالم ديني
  . )252 شماره ،پگاه حوزه (.پاپبا در واتيكان گاه رهبر كليساي ارتدكس و 

تركيه كاسته نشده  اگر چه اكنون گولن در اياالت متحده اقامت دارد، اما از دامنه نفوذش در
پايگاه اينترنتي .  استSTVاش   تلويزيوني در اختيار اين جنبش است كه كانال اصليپنج كانال. است

   . زبان فعال است21گولن به 
  

   اهللا گولن تحوالت فكري فتحسير 
 مركز 150 مدرسه خصوصي، 150اهللا گولن چنان گسترده شده بود كه  جنبش فتح1990تا سال 

پس از آن نيز توسعه . ط مختلف تركيه ايجاد كرده بودآموزشي جانبي و تعداد بيشتري خوابگاه در نقا
 بيش از 1997سال جنبش در . المللي به خود گرفت اي بين جنبش ادامه يافت و جنبش حتي جنبه

البته بايد توجه داشت كه اين مراكز . آموز در دنيا داشت  دانش26500سسه آموزشي و ؤ م250
   .نندك تدريس مي اخالق دهند، بلكه عمدتاً تعليمات ديني نمي
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، مشاركت در بخش گفت؟ در پاسخ بايد در چيستاما به راستي اهميت يك جنبش آموزشي 
  . آموزش وسيله بسيار مهمي براي ايجاد سرمايه اجتماعي است. دارد آموزشي نتايج بسيار مهمي 

هاي  ها و شبكه هاي هنجار هاي اجتماعي مثل شبكه تواند به شكل سازمان سرمايه اجتماعي مي
چنين از رابطه هم. بخشدميمدي جامعه را با اعمال هماهنگ بهبود آها كار اعتماد در بيايد؛ اين شبكه

اين نيروهاي انساني هستند كه تغييرات اجتماعي را . توان غافل بود آموزش و تغيير اجتماعي نيز نمي
  .كند ميدهند و اين نهاد آموزشي است كه اين نيروهاي اجتماعي را ايجاد  شكل مي

هايي با   مخالفت1999  سالدر نتيجه همين رابطه آموزش و تغيير اجتماعي بوده است كه از
كرده، كاردان و  اش توانسته بود نسلي تحصيل گولن با نهادهاي آموزشي گسترده. گولن صورت گرفت

 به اين .وردبا نخبگان كماليست به وجود بيامتفاوت آشنا با جهان مدرن و در عين حال از نظر ارزشي 
  .ترتيب اين نسل جوان خود را به عنوان جانشيني براي نخبگان كماليست مطرح كرد

به جهت تغييرات اجتماعي كه پديد آورده به اما  غيرسياسي بوده، جنبش گولن گرچه كامالً
  . داردصورت بالقوه توان اثرگذاري در حوزه سياسي را نيز

ماعي تركيه شد سه موضع اصلي در باب مدرنيته و زماني كه گولن وارد فضاي فرهنگي و اجت
  :غرب وجود داشت

به به طور عميق كرده بودند  در فرانسه تحصيلنخبگان كماليست كه عمدتاً: كماليسم ـ1
آنها از داروينيسم براي اثبات غيرعقالني بودن دين استفاده . ماترياليسم و پوزيتيويسم گرايش داشتند

  . ماندگي تركيه فقدان تكنولوژي علمي بود علت اصلي عقببه نظر آنان، . كردند مي
هايش  كردند تا دين و نهاد تصريح مي و دانستند ماندگي تركيه مي چنين دين را علت عقبآنها هم

  وها معتقد بودند تحول علمي نيازمند يك تحول فرهنگي است كماليست. هستند، خرافات هست
به اين ترتيب، آنها . رهنگ ديني و خرافي تركيه بايد تغيير كندكه علم در تركيه پا بگيرد، فبراي آن

 بر ضرورت تغيير در كل جامعه پاي  بلكهديدند تغيير را تنها در حوزه علمي و تكنولوژيك نمي
   .گفتند اروپا گلي است كه بايد آن را با خارهايش پذيرفت ها مي كماليست. فشردند مي

. دانستند ديني را علت سقوط عثماني مي ها بي ماليستگرايان برعكس ك سنت: گرايان سنت ـ2
معتقد بودند بايد از ارتباط با دولت  و ديدند آنها علم غربي و مدرنيته را در برابر و مخالف اسالم مي

آنها در نتيجه اين طرز تفكر در جامعه مدرن تركيه . مدرن و نهادهايش از جمله آموزش اجتناب كرد
  .شان تنزل كرد ت اجتماعيبه حاشيه رفتند و موقعي

 معتقد بود علم و اسالم با هم ارتباط  واو به اهميت علم پي برده بود: سعيد نورسيالزمان   بديعـ3
آموزي در   علمكند علم بياموزند و اساساً دروني دارند؛ به عبارت ديگر، اسالم به مسلمانان حكم مي

به نظر او . كرد ه از پوزيتيويسم نيز اشاره مياو اما به خطر پيروي كوركوران. راستاي مسلماني است
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كرد كه علم براي  او اين فهم را چنين ترسيم مي. بايست به فهمي بومي از علم برسند مسلمانان مي
يكي از پيروان او به نام ناركو نيز بر آن بود كه علم . فهم قوانين طبيعت و هنر آفريدگار الزم است

 Elisabeth O¨Zdalga (2003) 'Secularizing Trends (.يكي از چهار راه فهم وجود خداست
in Fethullah Gu¨len’s Movement: Impasse or Opportunity for Further Renewal?' 

Critique: Critical Middle Eastern Studies, p. 12(1)(.  
يدا كرد و هاي نورسي آشنايي پ گولن خود در مدارس ديني تحصيل كرد و در همان ايام با نوشته

هاي   مطابق ايده1980سال او تا پيش از . به يكي از اعضاي فعال جماعت پيروان او تبديل شد
  .بين دانش علمي معنوي و الهي اتحاد برقرار كندكرد ميو سعي نمود ميجنبش ناركو عمل 

او .  دانش ديني ندارند،هاي دولت هايش متوجه شد كه جوانان به دليل سياست گولن طي فعاليت
جا به تدريس متون كالسيك يك اردوگاه تابستاني نزديك ازمير برپا كرد كه در آنقدم، در اولين 

آموختند كه چگونه هويت اسالمي  آموزان مي جا به دانشآندر . شد ديني و تعاليم نورسي پرداخته مي
 .را در جامعه سكوالر حفظ كنند

هاي او را  زشي افرادي را جذب كند كه ايدههاي آمو كم توانست از طريق همين فعاليت گولن كم
هاي خود را توسعه داد و قادر شد  به اين ترتيب او فعاليت. كردند از نظر پولي و كاري حمايت مي

 .سيس كندأهايي نيز ت هايي براي تدريس علوم ديني ايجاد و خوابگاه خانه
س در مدارس عمومي روي  باعث شد كه گولن و پيروانش به تدري1970هاي اواخر دهه  ناآرامي

در همين . هاي اجتماعي بودند گراياني بود كه مسبب ناآراميبياورند؛ انگيزه اصلي آنان مقابله با چپ
 مجله 1979سال او در . سيس كردأرا ت) مركز مطالعه براي آمادگي كنكور(زمان او اولين درشانه 

 در همين مقطع گولن توجه. سالم بوداين مجله به دنبال سنتز دانش و ا. سيزينتي را منتشر ساخت
گيري مدرن و  او ديگر به دنبال ايجاد يك اليت تركي با جهت.  را از فرد به جامعه معطوف ساختخود

  .اسالمي براي هدايت كشور بود
او به اين نتيجه رسيد كه مدارسي با موضوعات .  گولن از كودتا دفاع كرد1980پس از كودتاي 

او در پي ايجاد مدارس سكوالري بود كه معلمان .  خدمت نيازهاي ديني باشندتوانند در غيرديني مي
در همين زمان دولت نيز . كيد كنندأ اسالمي ت ـهاي تركي باشند و بر ارزشداشته آن انگيزه مذهبي 

 .سيس شودأبار اجازه داد مدارس خصوصي تبراي اولين
خواست  گولن مي. قطع برداشته شدهاي به وجود آمدن اخالق آموزشي در همين م اولين گام

او به اين نتيجه رسيده . دهي به جامعه اجرا كنند هاي او را در شكل  ايجاد كند كه ايده)Elita(اليتي
تواند جامعه را شكل دهد تا يك واعظ مذهبي، چون بخش  بود كه يك بوروكرات يا تاجر بيشتر مي
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هاي اسالمي تركي را راه  با ارزشو  باكيفيت او آموزش. اي و محدود است ديني جامعه بسيار حاشيه
  .دانست خدمت مسلمانان به جامعه خود مي

كيد و أت شمول اخالق اسالمي هاي جهان او بر جنبه. تر شد گيري او جهاني  جهت1990سال در 
پيروان او بر آن بودند كه اين نوع آموزش راهي است كه تركيه . تري را جذب كردهاي وسيع گروه
 به ،گفتند آموزش آنها مي. حفظ كند هويت خود را نيز ،ند در كنار ادغام در جهاني شدنتوا مي

   .كند برقراري ارتباط با افراد ديگر و حل اختالفات كمك مي
  

  اهللا گولن  ها و جنبش آموزشي فتح فعاليت
  س مقدةكار به عنوان وظيف - 1

 گولن خدمت يعني شخصي از منظر. خدمت نيز يكي از مفاهيم كانوني گفتمان گولن است
اي به آنان كمك كند كه براي آخرتشان سودمند  يعني به گونهكند؛ خودش را وقف اسالم ديگران 

 . باشد
كيد بر كار و خدمت را به أتوي . كوش و ساعي استگولن به شخصه خودش فردي سخت

 گويد چون مرگ در كند و مي او در مواعظش بسيار به مرگ اشاره مي. تند تمامي با مرگ در هم مي
در گفتمان گولن كار  .پيش است ما بايد به شدت كار كنيم تا سعادت و رستگاريمان را تحقق بخشيم

كند كه هرچه بيشتر كار شود پول  گونه توجيه مياو اين آموزه را اين. كردن عملي مذهبي است
تر كار كنيم بيشتر به شود، پس بديهي است هر چه بيش بيشتري براي صرف در راه اسالم اندوخته مي

  .اي تهذيب نفس هم هست چنين گونهكار هم. ايم اسالم خدمت كرده
 صرف پول در آن ،كند كه آموزش نيز كاري مقدس است، در نتيجه  در اين ميان اشاره مييو

آن را خرج آموزش و  اگر كسي كاري بكند و پولي بيندوزد ،هم عملي مقدس است؛ به عبارت ديگر
كه به نظر گولن اين. صرف كاري مقدس كرده است، پس كارش هم مقدس بوده استكند پولش را 

تنها روح خود را نجات دهيم كافي نيست، بلكه وظيفه داريم براي نجات و رستگاري روح ديگران نيز 
شود، يا   يا انسان خود وارد كار آموزشي شده و معلم مي:حال اين نجات ديگران دو راه دارد. بكوشيم

  .كند كند و پولش را در كار آموزشي صرف مي گري ميكار دي
بررسي آن را  به اخالق پروتستاني و زهد اين دنيايي كه وبر در تحقيق معروفش ،كيد گولنأاين ت

 يعني محلي ؛مندانه است اين تفاسير دنيا محلي فضيلتيدر هر دو. بسيار شبيه استنموده، قرار 
 .شود نسان ميمندي ااست كه تالش در آن باعث سعادت

شان تغيير دهند و نكته مهم اين است كه اين  كنند دنيا را در راه آرمان زاهدانه هر دو سعي مي
  .دهند تغيير را به وسيله عقالنيت انجام مي
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آنها برعكس تفاسير . دنيايي در انديشه پروتستاني استخدمت در اصطالح گولني معادل زهد اين
  .دانند نه صرف انباشت سرمايه را آنها تجمل را بد مي. ننددا  تحصيل مال را خوب مي،گذشته

كند تا  انسان فعال انساني است كه كار مي. كند جا مفهوم انسان فعال را مطرح ميايندر گولن 
ساعت براي دو ساعت براي خواب و سه گويد در روز  گولن خودش مي. جا كه جهان بهشت شودآن

كيد نيز به شدت به اخالق أاين ت.  بايد به خدمت گذراند باقي ساعات را وضروريات كافي است
  .پروتستاتي شبيه است

 در باب خدمت و رابطه آن با رستگاري دو مزيت اساسي براي جنبش آموزشي  پردازي مفهوماين 
 هاي جنبش سرازير شد؛ ثانياً بدين وسيله به سوي فعاليتزيادي  پول و منابع اوالً: گولن ايجاد كرد

  .كنندميترين شرايط فعاليت  فكر چنان به معلمان انگيزه داده است كه در سختاين طرز ت
  
   اسالمي كردن دانش سكوالر - 2

شود اين است كه چرا   پيرامون جنبش اسالمي گولن ايجاد ميهايي كه احتماالً يكي از پرسش
ش به چند  در گفتمان گولن در پاسخ اين پرس.كنند معلمان مذهبي در مدارس غيرمذهبي تدريس مي

 آموزش ،؛ در نتيجهدآموز آنها معتقدند علوم جديد روش صحيح فكر كردن را مي: شود نكته اشاره مي
هاي اسالمي اين  با ارزشمعلماني  طبق گفتمان گولن، اگر ،به اضافه. خود سودمند است خودي آنها به

كه اين علوم به ايندهد و  علوم را تدريس كنند اين تدريس كاربرد صحيح اين علوم را نشان مي
 .درستي به كار برده شود خود يك ارزش اسالمي است

دليل اين . شود به همين دليل در جنبش گولن تدريس دانش به غيرمسلمانان مذموم دانسته نمي
شود و فردي كه ارتقاي شخصي يافته  امر مشخص است؛ آموزش دانش به فرد باعث ارتقاي او مي

  .دارد  سايي بعدي اسالميبراي شنارا است زمينه الزم 
دانشگاه، روزنامه و شبكه  گولن حدود هزار مدرسه، چندين براي نمونه،به همين منظور، 
ترك تبليغ و  ـ را با محوريت اسالم اندازي كرده و نمادهاي فرهنگي تركيه تلويزيوني در جهان راه

 به گروه گولن است، با يك كه وابسته) Zaman qazetesi (اي به نام زمان روزنامه. كند ترويج مي
هاي اخير تركيه عالوه بر  در سالاين مسئله باعث شده . شود ميليون تيراژ با چند زبان چاپ مي

 .صلح و ثبات در منطقه شناخته شود مندي اقتصادي، به عنوان يك كشور طرفدار بهره
)net.bashgah.www .(  

توان به  شود اين است كه فقط با دانش مي ي كه در جنبش گولن بر آن تاكيد مينكته ديگر
ندارد حتي دانش كسي كه دانش دارد براي اسالم و جامعه مفيد است و كسي كه . اسالم خدمت كرد

داند ابزارهاي مناسب براي رسيدن به هدف  تواند مضر باشد، زيرا نمي اگر نيتش هم خير باشد مي
 .ردببايد آنها را به كار بچيست و چگونه 
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تدريس . شود  يكي از اهداف اصلي جنبش گولن جنگ عليه جهالت تبيين مي،بر اساس اين
است كه جنگ عليه روشن در حقيقت جنگ عليه جهالت است و ـ به هركس كه باشد ـ دانش 

هم خوب چه براي انسان خوب است براي اسالم آنها معتقدند آن. باشدميجهالت خدمت به اسالم 
شمول شدن اصول اسالم يا اسالمي شدن نهادهاي آموزشي محققان اين پديده را جهان. است

  .اند سكوالر خوانده
  

  نسل طاليي 
بخشي   در پي آگاهياو اوالً: كرد هاي خود دنبال مي گولن سه هدف اصلي را در فعاليتاهللا فتح

هاي ماترياليسم را ابطال كند؛  رقرار و آموزهخواست بين علم و دين رابطه ب  ميبه مسلمين بود؛ ثانياً
  .  خاطره جمعي مسلمانان را بازسازي كند،تي از اسالمخواست با تجديدنظر در قرائت سنّ  او ميثالثاً

خواست از مجراي  او مي. راهي كه او براي رسيدن به اين اهداف برگزيده بود آموزش بود
آميخت و  ان، دانش، اخالق و هنر را با هم مي ايم، اين نسل. نسلي طاليي ايجاد كند،آموزش

 Yavuz, Hakan (2004) (. تحوالت مطلوب و مورد نظر گولن شودأتوانست منش مي
'Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey', in Islamic 

Activism, eds. by Quintan Wiktorowicz, Indian University Press. .( 
 عقيدة وي در سطح جهان بايد نسل طاليي آفريده شود؛ نسلي كه به اوصاف پيامبربه 

 خوابگاه 240 كالج و 300 مدرسه، 182براي تحقق اين پروژه در سطح جهان تعداد . متصف است
در دومين مرحله، پروژة انتقال خدمت آموزشي و تبليغي به خارج از تركيه . دانشجويي تأسيس كردند

سات آموزشي افتتاح كردند52 شروع شد و در كشور جهان مؤس  .  
سين نورسي به جمهوري آذربايجان ميفتح دوستانم «: گويد  اهللا گولن در رابطه با فرستادن مدر

الدين باشر و خالد اسن دير را وقتي به جمهوري آذربايجان اعزام نموديم حاجي كمال اريمز، سعادت
ترانة خوش استقالل آذربايجان از پشت . اشغال كرده بودندها هاي آذربايجان را تانككه خيابان

رسيد و امكان مواجهه خطرات  هاي آهنين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به گوش ميميله
ها وجود داشت، هاي روسيه له شدن، مرگ آنها همانند آذريجاري و جاني بود و احتمال زير تانك

ها و قبول كردن و شادي آنان ما را به تحرك ه به آذريولي در آن شرايط پيشنهاد افتتاح مدرس
هدف ما تأسيس مكاني در خارج از كشور جهت تعليم و تربيت و ارائة خدمات . بيشتر واداشت

ها بيش  آذري. آموزشي قبل از ديگران و نيز پر كردن اين خأل را قبل از ايران و توران در سر داشتيم
مجلة آفاق، (.» كردند و ما هم الحق تالش غير قابل وصف ارائه داديماز انتظار ما عالقه و توجه ابراز

  . )27، ص 3شمارة 
البته يك . ها در جمهوري آذربايجان به عدد ده رسيده است هاي رسمي نورسي تعداد كالج
ها از سوي  همة اين كالج و دانشگاه. ها منتسب است هم به نورسي» دانشگاه قفقاز«دانشگاه به نام 
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هاي نورسي در جمهوري اكنون در مدارس و كالجهم.  است احداث شده» چاغ«وزشي شركت آم
دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه قفقاز حدوداً . كنند پژوه تحصيل مي دانش1830آذربايجان 

البته بايد اضافه نمود كه روز به روز بر تعداد دانشجويان اين دانشگاه افزوده . باشند دو هزار نفر مي
  ). Az.fgulen.com .(شودمي

ها در شهرهاي بزرگ جمهوري آذربايجان يك خانة وسيع را به تبليغ جوانان اختصاص  نورسي
هدف آنها از اين كار اين است كه . كنند ها جذب ميداده و با دعوت خويش، جوانان را به اين خانه

ها رفت و آمد  ام قشرها به اين خانهاز تم. الزمان سعيد نورسي آشنايي عمومي پيدا كنندمردم با بديع
  . دارند

  
  ؟يستخصوصيات اين نسل طاليي از ديدگاه گولن چ

علم نيز تنها . دهد من نشان ميؤايمان اهداف را به م. استاولين خصوصيت اين نسل ايمان 
ر گولن از نسل در تصو.  مفيد خواهد بود،منانه استفاده شودؤدر جهت اهداف ماز آن زماني كه 

محبت است؛ نسلي است كه به انسان  نسل طاليي نسلي با.  عشق نيز جايگاهي اساسي دارد،ييطال
   .ورزد و انسانيت عشق مي

هاي اخالقي را از  اين نسل ارزش. گرايي و از خودگذشتگي استويژگي ديگر اين نسل آرمان
 فعاليت آموزشي كند كه يكي از اقسام مورد توصيه اين عمل همان مجراي دانش به عمل تبديل مي

. آل كماليستي است شود نقدي به ايده آلي كه از نسل طاليي ترسيم مي  اين ايده،حقيقت در. است
   . در الگوي كماليستي جايي ندارندكند،ميكيد أهايي كه گولن بر آنها ت ارزش

نسل . شمول تحول يافت  منفصل به مفهومي جهان رفته از مفهومي مفهوم نسل طاليي رفته
خواست مينسل طاليي ديگر نسلي نبود كه . ي با اين تحول بيشتر با جهاني شدن همراه شدطالي

بخش جهان  گيري نجات  بلكه نسلي بود كه در صورت شكل،دهد تنها تركيه يا مسلمانان را نجات 
   .بود

اين معلمان هستند . تعلق داردمعلمان به گيري اين نسل  ترين نقش در شكلاز نظر گولن مهم
علم ماترياليست . آميزند   مي هاي اسالمي كنند و آن را با ارزش  در عمل علم را با خرد تركيب ميكه

 ،ل بوده استئوها مس ها و بدبختي ها تهي شده به نظر گولن و پيروانش در قبال جنگ كه از ارزش
ي نسبت به كه فعاليت علمدارد منطقي را در پي نتيجه له جدا بودن ارزش از واقعيت اين ئمسزيرا 

  .ليتي نداردئوپيامدهايش هيچ مس
توانست كيد بر حرفه مقدس معلمي أكردن اين رسالت سنگين معلمان و تمطرح گولن با 

كيد داشت كه فهم أدليل اين امر آن بود كه او ت. وجوهات مذهبي را از مساجد به مدارس هدايت كند
اين دانش است كننده دهنده و منتقلپرورشاي كه   حرفه،خلقت به دانش نياز دارد و در نتيجه
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كند كه معلمي را راهي  جا اين استدالل منطقي را دنبال ميگولن تا بدان. اي مقدس خواهد بود حرفه
   .شمارد براي رستگاري مي

بايد متوجه بود كه ارشاد در اما در گفتمان آموزشي گولن مفهوم ارشاد نيز نقشي كليدي دارد، 
گولن در واقع دايره مفهوم ارشاد را گسترش . دارد آن فاوت با معناي سنتيگفتمان گولن فحوايي مت

هاي ديني و تبليغ مذهبي   ارشاد تنها به معناي هدايت به سمت ارزش،در گفتمان سنتي. دهد مي
ارشاد فقط تدريس در مدارس مذهبي . دهد است، ولي گولن آموزش هر علمي را ذيل ارشاد قرار مي

كند و از طريق تدريس روح ديگران را نجات  اي غيرمذهبي تدريس مي  مدرسهنيست؛ وقتي معلم در
   . ارشاد استشدهد نيز فعاليت و راه درست را به آنها نشان ميداده 

بايد به تبليغ  از نظر گولن معلم . در اين ميان بايد به تغيير فحواي مفهوم تبليغ نيز اشاره كرد
 شخص مبلغ تعاليم ،در معناي سنتي.  تبليغ سنتي متفاوت است ولي اين تبليغ نيز با،اسالم بپردازد

 ولي معلماني ،برد كند و به اصطالح تبليغ را از راه موعظه پيش مي ديني را براي مستمعان بيان مي
آنها به تدريس علوم تجربي و دقيقه ، بلكه كردند پروراند علوم ديني تدريس نمي كه گولن مي

در واقع . كردند از نظر اخالقي براي دانشجويان الگو باشند ل سعي ميپرداختند، ولي در عين حا مي
آنها به صورت مستقيم به تبليغ تعاليم اسالمي . دادند آنان تبليغ را به صورت تمثيل انجام مي

آموزان الگو و اسوه باشند و  كردند از طريق اعمال و رفتارشان براي دانش سعي ميبلكه  ،پرداختند نمي
   1.هاي مذهبي را تبليغ كنند ه ارزشبه اين وسيل

                                                
طرفداران امـام  (تشكيل حكومت جمهوري اسالمي در ايران و هراس غرب از گسترش مكتب خمينيسم       ـ  1

سـازي  ، فرقه»دولت اسالمي« والگوگيري ديگر كشورهاي مسلمان از آن وحركت به سوي تشكيل  خميني
  . را به سالح خط مقدم غرب عليه اسالم بدل كرده است» تكثرگرايي اسالمي« را به پله دوم كشانده و تبليغ 

مفهـوم جديـد   از گـور و سـعي در جـا انـداختن     » پلوراليـسم دينـي  «ماجراي بيرون كشيدن جنازه پوسـيده      
شود كه هدف نهايي مروجان تكثرگرايي ديني وحاميـان آنهـا ازايـن    ، زماني معنادارتر مي  »پلوراليسم اسالمي «

   .ي شوداقدام، موشكاف
قرائتي از اسالم داشته باشـد و تفـسير او   آزاد است تكثرگرايي اسالمي به دنبال اين است كه بگويد هر كسي  

چه اعتراضـي صـورت گيـرد، حقـوق بـشر و      چنان. تراض به او را نداردحق اعكسي نيز محترم بوده و هيچ   
  . ، براي معترض تبعات ناگواري به همراه خواهد داشت امراين ودار گرديده خدشهآزادي 

گيـري  اي ازشكلتواند يك هدف غايي باشد و بايد ديد چه استفادهاما حصول پلوراليسم به خودي خود نمي   
هاي متعـدد  به اين توصيف از امت مسلمانان كه مرحله بعد از رويش قرائت       . شوديك جامعه پلوراليستي مي   
هاي گيريچنين در جهت  هاي مذهبي، بلكه هم   مسلمانان جهان نه تنها در ديدگاه     «:از اسالم است، توجه كنيد    

بع در مقابـل ديگـر منـا   ) قـانون اسـالمي  (سياسي و اجتماعي، از جمله برداشتشان از دولت؛ برتري شريعت           
هاي مذهبي؛ و حمايت، توجيه يـا تحمـل خـشونت در    خصوص حقوق زنان و اقليته قانون؛ حقوق بشر، ب  

               ».پيشبرد برنامه هاي سياسي و مذهبي داراي اختالف هستند
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، كه مروجان اين ايـده بـه محـض اطمينـان از     »مرحله بعد از پلوراليسم اسالمي«م يگوياز آن رو مي     

هاي متعدد از اسالم و وجود اختالفات عميق ميان مسلمانان، نه تنها ديگر بدان مـؤمن نيـستند،       وجود قرائت 
آورند كه خوشـايند گفتمـان غالـب    كه دگرباره آن را در گور فرو برده و سخن از اسالم واحدي به زبان مي           

. نيـست » مطبـوع « بوده و »افراطي«ها از اسالم به عقيده آنها برخي قرائتزيرا زمان و نظم نوين جهان است،  
محكوم به حركت در مسير اين اسالم واحدند و اگر شخص يـا گروهـي دم از ديگـر          به ناچار   مسلمانان نيز   

از اين جهت است كـه طرفـداران آزادي مـذاهب در    ! هاي ممكن از اسالم بزند، از اسالم خارج است    قرائت
تأسـيس  » خانـه آزادي «در داخل بنياد ) Religious Freedom(اي را به نام آزادي مذهبي واشنگتن، شعبه

خيزند و حتي براي آنها شرايط و لوازم تبليغ دينشان را نيـز فـراهم   برمي! كرده و به حمايت از اين مسلمانان    
  .آورندمي

اكنون پلوراليـسم اسـالمي تحقـق    فرض كه هم با اين پيش   2007در سال   ) RAND( مؤسسه آمريكايي رند    
مردان آمريكا ارائه كـرد كـه در آن از   اسالم در جهان وجود دارد، نقشه راهي براي دولت    يافته و چندين نوع     

سخن رفـت؛ اسـالمي كـه روش و مـنش آن     ) Moderate Islam(» اسالم ميانه«قرائتي از اسالم با عنوان 
لمانان كامالً بر اهداف امپرياليستي آمريكا منطبق بوده و اين مؤسسه ضرورت حمايت مادي و معنوي از مـس           

  .رو و تالش براي گسترش اين نوع از اسالم را اولويت نخست سياست خارجي آمريكا خواندميانه
رو را كه شايسته حمايت آمريكا هستند، حمايـت از  ترين ويژگي مسلمانان ميانه اين مؤسسه آمريكايي بزرگ  

 بـا مفهـوم دولـت اسـالمي     حمايت از دموكراسي به معنـاي مخالفـت  «كند كه و اضافه مي دانسته  دموكراسي  
بايد ديـد چـه كـساني    «: بند نباشدست كه به قوانين اسالم پاي  ا رو آن ديگر ويژگي مهم مسلمان ميانه    . »است

كارانه از شريعت با دموكراسي و حقوق بـشر پذيرفتـه         تفاسير محافظه . خواهان اجراي قانون شريعت هستند    
در نبـرد ضـد اسـالم    «: در گزارش مؤسسه رند آمده اسـت      .»المللي سازگاري ندارد  شده از سوي جامعه بين    
هـاي جهـاني كـه اسـاس تمـامي          هاي منطبق با ارزش   رو، ليبرال و سكوالر با ارزش     راديكال، مسلمانان ميانه  

 بايد به اين نكته ظريف توجه ويژه داشـت  .»باشد، شركاي بالقوه غرب خواهند بود  جوامع ليبرال و مدرن مي    
حمايت قرار مي گيرند كه خيال ورود به عرصه سياست و حكومت را در سـر نداشـته             كه تنها كساني مورد     

بنيـاد اعانـه ملـي بـراي      (NEDو ) المللـي آژانـس آمريكـا بـراي توسـعه بـين          (USAIDبنيادهاي  . باشند
چنين تأكيـد شـده   هم. استها در نظر گرفته شده      نيز براي حمايت مالي و تبليغاتي از اين گروه        ) دموكراسي

-رو و نيـز وب هاي محلي ميانـه بايد از راديو و تلويزيون«ت كه براي تبليغ و ترويج اين قرائت از اسالم،        اس
نگـاران، نويـسندگان و خبرنگـاران    از اين رو برخي روزنامـه . »هاي غيرسنتي بهره بردها و ديگر رسانه  سايت

  .كنندنقش كليدي در ترويج اسالم مورد نظر اياالت متحده ايفا مي
هـاي  اكنون اين سياست را در بسياري از كشورهاي مـسلمان در پـيش گرفتـه و از جريـان        ولت آمريكا هم  د

از جمله . كنداست حمايت مي » دولت اسالمي «ترين شاخصه آنها مخالفت با مفهوم       ليبرال و سكوالر كه مهم    
مؤسـسه  . اشـاره كـرد    اندونزي ابشار عبداهللا در  و توان به جريان سعدالدين ابراهيم در مصر      ها مي اين جريان 

روها را نبود منابع مالي و سازماني دانسته و خطاب بـه دولـت آمريكـا تأكيـد كـرده             رند مشكل اساسي ميانه   
. »رو نيازمنـد كمـك خـارجي اسـت    هـايي از مـسلمانان ميانـه   حركـت اوليـه بـراي ايجـاد شـبكه        «است كه   

)http://kayhannews(  
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  هاي مختلف در جامعه  زيستي گروههم
 تحوالتي به وجود ، در تصور گولن از هويت،90با نزديك شدن به اواخر دهه كه گفته شد، چنان

 .كردتأكيد ميگرايانه  بيشتر بر هويت اسالمي شوينيستي و مليوي  80در دهه . آمد
ثير أرفته بر اين تصورات ت حضور پيروان گولن در غرب رفتهاما . ستدان او آمريكا را بد و شر مي

اي كه در آمريكا مورد تمجيد  نكته. چنين خودش نيز به غرب رفت و آمدهايي داشتاو هم. گذاشت
در كنار را هاي مختلف  زيستي گروههماست  اين بود كه جامعه آمريكا توانسته ،گولن قرار گرفت

 . ديگر ايجاد كنديك
سازي در تركيه  ه اين ترتيب يكي از انتقاداتي كه در جنبش اسالمي گولن نسبت به فرآيند غربيب

زيستي هايي مانند تساهل، مدارا و هم صورت گرفت اين بود كه چرا كارگردانان اين فرآيند به ارزش
اهللا  مان فتح به گفت90وگو نيز در دهه  هايي مانند تسامح و گفت اين گونه بود كه ارزش. عمل نكردند

 را به عنوان مكاني مطرح ساختند كه اديان مختلف در »بيالنّ مدينه«اين مبنا آنها  بر. گولن اضافه شد
 .زيستي داشتندديگر همآن در كنار يك

ديگر ها با يك شود كه اين امكان وجود دارد كه انسان در گفتمان گولن بر اين امر تصريح مي
هاي مشتركي وجود دارد و وجود اين  ها ارزش  است كه بين انساندليل آنها اين. وگو كنند گفت

ها  اين ارزش. ها مخلوق خدايي واحد هستند هاي مشترك خود معلول آن است كه همه انسان ارزش
شمول  ها نيز جهان شمول است، اين ارزش جا كه اسالم ديني جهانو از آنبوده هايي اسالمي  ارزش

  . باشدمي
چنين در سطح هاي اجتماعي گوناگون و هم ح نيز به اين معناست كه بين گروهبه نظر آنها تسام

هايي  در حين اين همكاري تفاوت. هاي مشترك همكاري وجود داشته باشد پايه ارزش المللي بر بين
  . يابد جاست كه تسامح اهميت خود را مي اين،ماند برجا مي
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