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  چکیده
يهاي مهم فکري در دو حوزهبه عنوان یکی از جریان نوین، امروزه يدر ترکیه"گولن  "جنبش 

این جنبش، . خاورمیانه شناخته شده است يمنطقهدر آن کشور، و "اسالم سیاسی "و  "اسالم مدنی"
م با أاي توترکیه با استفاده از تفسیر رابطهيفرهنگی و اقتصادي جامعهدرصدد بهبود اوضاع سیاسی،

کید بر أهاي سیاسی و مدیریتی با تتصاد ملی و الگوي اسالم لیبرال در عرصهاقمدارا میان دین و سیاست،
الزمان شیخ سعید بدیع«او وارث افکار يطرفداران گولن که خود را به واسطه.کار فرهنگی است

چون هم ؛زمانه يها پاسخگوي نیازهاي عمدهآنفکريدانند، معتقدند که الگوي سیاسی،می »نورسی
و همزیستی  »موضوع کردي«؛ مانند ل و اختالفات مزمنیئباشد و مسامی »توسعه «و  »دالتع«، »وحدت«

در .باشدها نیز در قالب تعالیم  نورسی و گولن قابل حل میدوازده استان کردنشین ترکیه با ترك
آموزش فرهنگی و .استبخشی از تعالیم این جنبش وحدت در دنیاي اسالم،خارجی نیز، يعرصه

تربیت  نسل جدیدي است که بتواند با آید که هدف آن،سی بخشی از اصول جنبش به شمار میسیا
.کشور گام بردارد يو با اتحاد و آگاهی معنوي در مسیر توسعههاي موجودحداکثر استفاده از فرصت

یر توان میزان تأثبازخوانی بنیادهاي فکري و اهداف سیاسی این جنبش از آن رو مهم است که نمی
رجب «،»احمد داوود اغلو«گولن در اعتقادات و نظرات سیاسی مقامات گذشته و حال ترکیه مانند
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ها در سه المللی تركسیاست و مواضع داخلی و بین.را  انکار کرد »عبداهللا گُل«و »طیب اردوغان
میالدي به  1980ياز دهه. ثر بوده استأاخیر از این رهبر فکري و معنوي و جنبش فراگیر او مت يدهه

بعد تمامی نخست وزیران و رؤساي جمهور ترکیه هر یک به نحوي درصدد برقراري ارتباط حسنه با
که با توجه به نفوذ معنوي و اجتماعی آن، در راه اند یا اینبرآمده» گولنیسم«،و جنبش او »اله گولنفتح«

این نفوذ معنوي و اجتماعی، در تحوالت .دانهاي دینی و آموزشی این جریان مانع تراشی ننمودهفعالیت
  .دهدهاي سیاسی خود را بروز میمولفهمختلف کشور ترکیه،

  
الزمان نورسی، گولن، حزب عدالت و توسعه، جنبش نور، وحدت اسالمی،بدیع:کلیديواژگان

.کرديي مسأله

  مقدمه
 يشاخه«سوریه خود را در  »النصره«در بهار سال گذشته رهبران شبه نظامی گروه افراطی 

آن فعالیت خود را علیه  "عثمانی يشاخه "و اعالم نمودند که .این گروه معرفی کردند» شامی
هاي اسالمی با احیاي هاي سرزمینها مدعی احیاي آرمانآن.کنددولت ترکیه آغاز می

.امپراطوري عثمانی هستند

انتحاري در داخل خاك ترکیه سري اقدامات اعالم موجودیت این گروه خشن که با یک
هاي را به نقد سیاست »عدالت و توسعه«منتقدان الئیک دولت تحت حاکمیت حزب همراه شد،

هاي اشتباه و افراطی خود،ها معتقدند که این حزب اسالمی با سیاستآن.دولت ترکیه واداشت
.فعال کرده استچون بحران سوریه اي همهاي منطقهخطوط گسل ترکیه را در امتداد چالش

از طرفی دیگر در میان برخی از نخبگان سیاسی و فکري ترکیه موضوع انحراف از تعالیم 
هاي ها با نقد سیاستآن. مطرح گردید »عدالت و توسعه«و  »رفاه«گراي آباء احزاب اسالم

خارجی  ي، معتقدند سیاست سرکوب داخلی و مداخله»رجب طیب اردوغان«افراطی دولت 
اسالم اعتدالی است و لذا باید  يعدول از نسخههاي رادیکال اسالمی در خارج،ا جریانهمسو ب

 ياو به افکار عقلی و ایمانی و راهکارهاي مؤمنانه يدوباره به تعالیم جنبش گولن و به واسطه
ها و اعالم رسمی دولت با گولنیست ينوسانات اخیر در رابطه.بازگشت» سعید نورسی«شیخ

رسوایی مالی شماري از .ن ائتالف نانوشته، ترکیه را دچار چالش کرده استشکست ای
هاي امنیتی و جنگ قدرتی که انتخابات بازداشت وابستگان به گولن در دستگاهمردان،دولت
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گراي لیبرالی وارد اي اساسی به دولت اسالمتواند ضربهمی ،سال جدید ترکیه را متأثر ساخت
در عین .ي ترکیه بوده استجد يگذشته حاکم بدون منازعه يهنماید که در طول یک ده

را در یک  »حکمرانی خوب«يحال شکاف و نوسان در دل یک ایدئولوژي اسالمی که داعیه
در تحلیل تحوالت مختلف داخل و خارج ترکیه از نقشی غیر قابل کشور اسالمی پرورانده بود،

.انکار برخوردار خواهد بود

هاي دینی و سیاسی رهبران جنبش با استفاده از روش تحلیل تاریخی اندیشه حاضر يمقاله
ترکیه را بررسی کرده و در  يعمل اجتماعی و سیاسی جامعه يها و حوزهاثر متقابل اندیشهنور،

 ،ي امروز آناین رابطه نقش و جایگاه جنبش نور را از زمان شیخ سعید نورسی تا رهبر زنده
.دهدد توجه قرار میاهللا گولن مورفتح

.گولنیسم از دل دعواي سنتی دو گرایش غالب و رقیب در تحوالت ترکیه نوین شکل گرفت
با استفاده از اهداف و   »باربارا وایت«ها که به اعتقاد »اسالمیست«ها و »کمالیست «چالش پایان ناپذیر 

عثمانی سابق در راستاي ي شعارهاي روز دنیا جهت بسیج سیاسی مردم ترك زبان ترکیه و حوزه
 "کمال آتاتورك"ها یا وارثان سیاسی و فکري کمالیست.گیردهاي سیاسی خود صورت میبرنامه

هاي لیبرالیسم غربی، نظام سیاسی الئیک معتقد به حاکمیت دولتی قوي و در عین حال متأثر از ارزش
ها خود را آن.دگی هستندهاي اجتماعی و سبک زنهاي مذهبی حتی در حوزهبا محدودسازي رفتار

گرایان را فارغ از اسالم؛ معرفی کرده و در مقابل »فردگرا «و »سکوالر«،»آزاد اندیش«،»مدرن«
 "و  "محورمذهب "،"اقتدارگرا "،"سنتی "هاي سیاسی و اجتماعی،ها در حوزهتنوعات فکري آن

(Barbara White,2002.PP 30,32).توصیف می نمایند "جمع گرا

چون نگاه غیر تقابلی به ا این وجود هر دو جریان الئیک و دینی در کلیات برخی امور همب
پیشبرد دموکراتیک اهداف سیاسی و فرهنگی و احساس وظیفه در هاي جهانی شدن،شاخص

هاي سیاسی و قومی داخلی،چون پایان دادن به چالشهاي جامعه، همقبال اهداف و آرمان
البته .اروپایی اشتراك نظر دارند ي اي و پیوستن به اتحادیهش نفوذ منطقهگسترپایدار، يتوسعه

گیرد شکل می "امپراطوري عثمانی "اي از دلتنگی براي احیاي اقتدار مسائل فوق در درون هاله
آن را دنبال  "ایدئولوژیک"ها با نگاهی و اسالمیست» محورقدرت«ها با رویکرديکه کمالیست

 يرو با ارائهگرایان میانهاسالمها در پیشبرد اهداف ملی فوق،هاي الئیکناکامیبعد از.کنندمی
گولنیسم، .هاي لیبرالی و دینی زمام حکومت ترکیه را در دست گرفتندالگویی تلفیقی از ارزش

.امکان چنین تلفیقی را فراهم کرد
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حزب عدالت و توسعه مداران هاي سیاستپوشانی اهداف و آرمانهماخیر، يدر دو دهه  
ها هاي ابداعی گولنیستمساعدي را براي تحقق برنامه يزمینهحزب اسالمی رفاه،و سلف آن،

،»دین«و » علم«،»شرع«و » عقل«،»مدرنیسم«و» سنت«همزیستی.ها فراهم آورده بودو نورجی
و» مدارا«چون، از برخی اصول لیبرالیستی هم» اخالق دینی«بر دفاع مبتنی،»دولت«و »دین«
عدم وحدت در جهان «چون براي حل مشکالتی هم »مؤمنانه«و دخالت  »دموکراسی«،»تساهل«

امروز به شمار  يالزمان در ترکیه، از جمله ابداعات وارثان فکري بدیع»کردي يمسأله«و  »اسالم
.آیدمی

اخیر ترکیه و  يدر تحوالت یک دهه »گولنیسم«این تحقیق به دنبال بررسی آثار فکري 
هاي آن آموزه يمناطق مرتبط با آن دسته از مداخالت بیرونی است که دولت ترکیه در سایه

زمانی اي که بعد از حدود یک دهه،ائتالف به تدریج عیان شده.جنبش صورت داده است
گران از و تحلیل.شود که از درون دچار اختالف شده استهاي اساسی آن آشکار میجنبه
پیوندهاي گذشته و آثار عملی و سیاسی آن را تحلیل خطوط گسل شکل گرفته، روي

.نمایندمی

اصلی  این است که جنبش نور در ارتباط با تحوالت داخل و مقتضیات خارجی  يفرضیه
. سیاسی گسترش یافته است يمدنی و سپس حوزه يي فردي به حوزهاز حوزهترکیه، ي جامعه

به تضعیف  دتوانمیمدنی و سیاسی، يوم اختالفات میان دو حوزهو در شرایط کنونی تدا
.معروف شده است »اسالم آناتولی«جریانی در ترکیه منجر شود که تحت عنوان 

اخیر ترکیه و فراتر از آن تحت  يیک دهه» همگرایانه«جنبش گولنیسم در قبال تحوالت   
آثار شرایط مواجه شدن با تنش داخلی، و بنابراین در.عمل کرده است »ایدئولوژي«عنوان یک 

مدیریتی کشور ترکیه و  -سیاسی يشکاف در حوزه.آن محتوم خواهد بود »واگرایانه«
نفوذ و حضور  يسیاست خارجی بویژه در مناطقی که حوزه يها در حوزهسردرگمی ترك

.دود، از جمله این تحوالت خواهد بوربه شمار می »اسالم آناتولی«
هاي سیاسی و دینی جنبش خود به گفتار و آثار  گولن وطرفدارانش در استداللاهللافتح

سیاسی و دینی مشروعیت و مقبولیت بیشتري کسب  يکنند تا در جامعهنورسی رجوع می
ها و اتخاذ مواضع فکري و عملی  در بنیان آرا و اندیشه،1ها و گولنیست »اهللا گولنفتح«. نمایند

                                                                                                                                                                      
این تعداد افراد کسانی .شوندچهار و نیم میلیون نفر برآورد میبیش از اهللا گولن،ها یا پیروان فتحگولنیست.1

و در فضاي مجازي با رهبریت کنندنگی و آموزشی در ترکیه فعالیت میفره ي گسترده ي هستند که در قالب شبکه
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باشند  هاي سعید نورسی می ثیر و نفوذ شدید شخصیت و نوشتهأنی تحت تهاي زما خود در حوزه
ثیر همیشه بر جنبش سنگینی نموده و نفوذ ژرف آن در جنبش ادامه خواهد أاین ت يو سایه
:ها به تبعیت و در راستاي افکار نورسی به اصول زیر معتقدند گولن و گولنیست. داشت

  

ي و رفتاري شیخ  سعید نورسیدر الگوي فکر "عقل و ایمان "پیوند
میالدي در یکی از روستاهاي کردنشین  1876در سال  "الزمان شیخ سعید نورسیبدیع"

او علوم مقدماتی و دینی را نزد علماي . به دنیا آمد »بتلیس«از توابع استان » نورس« نام هترکیه ب
پیوند عقل «ود یعنیدینی بزرگ کُرد فراگرفت و سپس در جهت تعمیق و تکمیل طرح فکري خ

آشنایی و .چون فلسفه، ریاضی، فیزیک وشیمی روي آوردبه فراگیري علوم جدید هم »و ایمان
تسلط زود هنگام او بر علوم دینی از یک طرف و معارف مدرن زمانه از سوي دیگر، این متفکر 

آگاهی  نورسی با فهم و تحلیل رویدادهاي جاري و. گردانید» الزمانبدیع« لقب را صاحب 
نسبت به مسایل پیرامونی، به این نتیجه رسیده بود که تعصب اروپائیان علیه اسالم یک واقعیت 

ماندگی تفرقه و عقبدید و از ضعف،هاي زوال امپراطوري عثمانی را میاو نشانه.است
افکار نورسی حاصل .روزافزون دنیاي اسالم در مقابل آن فرهنگ و سیاست مهاجم آگاه بود

).221،1392یاووز،(اي بود زندگی و زمانه چنین
میالدي در تالش براي به هم رسانیدن علوم طبیعی با تعالیم اسالمی، 1907نورسی در سال 

م مالقات نمود تا حمایت وي را براي ایجاد دانشگاهی در کردستان دو »عبدالحمید«با سلطان
براي آشتی دادن علوم عقلی با تفکر اما سلطان طرح او . به دست بیاورد» وان«ترکیه در شهر 

نورسی .بینی بودالزمان قابل پیشعدم استقبال سلطان از بدعت فکري بدیع.اسالمی را رد کرد
ایدئولوژي «و اسالم تقلیل یافته به م از دینمنتقد جدي استفاده ابزاري سلطان عبدالحمید دو

.)68،1391:موکسی(کردیو این موضع فکري و سیاسی خود را پنهان نم.بود »دولت
جنبش اصالحات قانون اساسی هاي جوان ملحق و فعاالنه دراو سرانجام به گروه ترك

را یاري  »1اتحاد و ترقی«با عنوان  جنبش » هاي جوانترك«انقالب  يشرکت جست و کمیته
.ها استقرار دولت مشروطه بودهدف آن.کرد

                                                                                                                                                     
این .کندکارویژه سیاسی پیدا میچون زمان انتخابات،این شبکه در شرایط سیاسی خاص هم.باط دارندجنبش ارت
  .هاي قوي خاورمیانه تبدیل کرده استجنبش گولنیسم را به یکی از جنبش ،»فراگیري«و  »نظم«هاي مشخصه

1. CUP
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جنبش اتحاد و  يیانهاگرهاي سرکوبسیاست نورسی به سرعت به یکی از منتقدان جسور
ترقی تبدیل شد و متقاعد گردید که تعهد او به مفاهیم آزادي فردي و مشروطه در تضاد با 

کراسی و آزادي به عنوان شرایط ودم. باشدبرداري جنبش از اسالم و ناسیونالیسم ترکی میبهره
او طی . نورسی بوده است يمالحظه اي عدالت محور مورد مداقه والزامی براي وجود جامعه

آمیزي در مسجد بزرگ اموي در حمایت از مشروطه و مسافرتی به دمشق به اظهارات جدل
).23،1380حه بیب،( اصالحات اسالمی پرداخت 

ترین متن فلسفی خود را به زبان عربی به نورسی پیچیده ،در خالل جنگ جهانی اول
چنین با مشارکت وي هم. گرددیاد می» االعجازاشارات«تحریر درآورد که از آن به  يرشته

ارامنه در مناطق کردنشین سازماندهی و رهبري  –ها هاي روسدرجنگ، کردها را علیه پیشرفت
»  کوستارما«ها دستگیر و دوسال و سه ماه را در میالدي توسط روس 1916در سال . نمود

حه مه ( به عنوان اسیر جنگی سپري نمود » اورال« ي ترین نقطهگاه اسیران جنگی، در غربیوارد
).49،2006غریب،

» دارالحکمه اسالمی«بعد از بازگشت به عضویت نهاد علمی و دینی مهم آن روز عثمانی 
از . االسالم و چند تن دیگر از علماي طراز اول استانبول عضو آن بودندمنصوب گردید که شیخ

گرایی متمایل و خود را در درون بحران عمیق روحی نکم به درواین زمان به بعد نورسی کم
وي را در  »الغیب عبدالقادر گیالنیفتوح«و   »مکتوبات احمد سرهندي«یافت بعد از این دوره 

که عنوان راهنما و مرشد خود قرار داد تا جائیه غلبه بر این بحران کمک نموده و قرآن را ب
).171،1387نوورسی،(ها و شخصیت او تبدیل شد دهصوفیسم به قدرتمندترین بعد در تکوین ای

، به اشغال استانبول توسط »شش گام«اي مفصل تحت عنوان نورسی با چاپ مقاله
هاي مذهبی را علیه وي اندیشه. این عصر قلمداد نمود» شیطان«ها را ها معترض شد و آنانگلیسی

در . بسیج کرد"فی کمال مصط"انگلستان و به طرفداري از ظهور حرکت ملی به رهبري 
آزاد و  يترکیه يمیالدي به آنکارا رفته و به یکی از حامیان جدي مبارزه 1922آگوست 

.رهبران ناسیونالیست حول محور مصطفی کمال تبدیل شد

ضد  -هاي افراطیاشتیاق و هواخواهی پر شور او تنها زمانی فروکش کرد که از نقشه
و طی سفري  در . به اجراي آن تمایل داشتند آگاهی یافتاسالمی که رهبران جدید جمهوري 

از سعید قدیم » سفر انتقالی«که از آن به عنوان ) وان(میالدي از آنکارا به کردستان  1923آوریل 
بایست نه در گردد، به این نتیجه رسید که نو شدن آگاهی اسالمی میبه سعید جدید یاد می
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وي نقطه اتکاي خود را بر بعد درونی معنویت . پذیردسطح دولت بلکه در سطوح فردي انجام 
هاي جدید اسالمی گذاشت تا در زندگی روزمره به احیاي ایمان به ي آگاهیفردي و توسعه

شیخ سعید «در این اثنا در مناطق کردنشین ترکیه یکی از رهبران بزرگ کرد . بپردازدخداوند
سکوالریسم ضدیت با ناسیونالیسم واسالمی در -جنبشی مقاومتی با صبغه ملی» پیران
در نهایت  ،هاي اولیه درکردستانجنبشی که بعد از موفقیت.جوي آتاتورك بنیان نهادستیزه

الزمان سعید نورسی در این جنبش مشارکتی نداشته، اما او هر چند بدیع. خشونت سرکوب شد
حکومت این جنبش .گردید نیز به اتهام حمایت از این شورش دستگیر و به غرب آناتولی تبعید

.دیدثر میأرا از افکار ضدسکوالریستی نورسی مت

میالدي که از آن به عنوان دوران سعید جدید یاد ) 1925/1950( ساله 25این دوران تبعید 
:شود، داراي چندین نکته برجسته استمی

ر و اذیت بوده است در این مدت نورسی مرتبًا تبعید، زندانی، تحت مراقبت و نظارت و آزا )الف
هاي سکوالریستی و ناسیونالیستی و تحت ها و اقدامات نخبگان کمالیستی را در حوزهچرا که سیاست

.گرایانه را به چالش کشیده استهاي سرکوبانقیاد در آوردن دین را قبول نداشته، واین سیاست

اي که نوشته. ودشنگاشته می» نور يکلیات رسانه«در این مدت اثر جاودانه نورسی )ب
به عنوان منبع بسیاري از  »زداییمذهب«ها به نورسی در این رساله. شودرساله می 130شامل 

نگرد بنابراین هدفش بازگشت خداوند به  حیات اجتماعی بود که این امر ها میمشکالت و تنش
.ها بودگري در درون آنها و اصالحنیز مستلزم شکل دادن به شخصیت انسان

ها و آثارش و پیوستن هر چه بیشتر با نوشته» جنبش نور«هاي کم پایهدر این مدت کم)ج
م با ایمان در آن توأ جنبشی درونی و معنوي براي رستگاري. گیردشاگردان و پیروان شکل می

  .عصر پرتنش
  »حزب دموکرات«میالدي با برپایی نظام چند حزبی در ترکیه و پیروزي  1950در سال 

شود و بسیاري از تهدیدها و ، فضا براي فعالیت نورسی و شاگردانش مهیا می»مندرس عدنان«
هاي حزب نورسی و شاگردانش جهت ممانعت از تداوم سیاست. شودتحدیدها برداشته می

چرا که نورسی حزب . نمایندجمهوري خلق آتاتورك، از حزب دموکرات حمایت می
).420،1391نوورسی،( می دانست » یشیطانی بهتر از شیطان قبل«دموکرات را 

رئیس جمهور مکاتباتی  »جالل بایار«در این مدت نورسی با عدنان مندرس نخست وزیر و   
مدارن جدید ترکیه نیز سیاست.هاي اسالمی تشویق می نمایدها را به پیگیري سیاستداشته و آن
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هاي بر پاسداشت دغدغههاي دینی سعی پیگیري سیاستسري اقدامات وگیري یکبا در پیش
.مذهبی را داشتند ينورسی و جامعه

بازگشت نورسی به دنیاي سیاست و اجتماع این بار بر خالف سعید قدیم از سر ضرورت و 
.احتیاط و اعتدال بوده است

الریه میالدي نورسی به علت کهولت سن و بیماري ذات 1960نهایتاً در بیست و ششم مارس 
اما رژیم کودتا که پس از . کردستان دفن گردید »اورفه «صیت خود در شهرفوت نمود و بنا به و

حزب دموکرات باز به قدرت بازگشته بود بعد از چند ماه دستور نبش قبر او و دفنش در مکانی 
احیاي تا نورسی وافکار او را از اذهان و خاطر مردم ترکیه حذف نمایند،. نامعلوم را صادر نمود

  .ناپذیر استدفنمیالدي نشان داد که این اندیشه 1990يها در دههنورجی
  

   ترین شاگرد نورسیلن شاخصگو

ها، اسالم سیاسی و اجتماعی در ترکیه،  الزمان سعید نورسی، جنبش نور و نورجیبدیع
اهللا فتح«يکراسی اسالمی در الگوي نظام سیاسی ترکیه به واسطهودمحزب عدالت و توسعه و

الدي پیوند می 1990يبه تحوالت بعد از دههمعاصر، و اندیشمند اسالمیمتفکر  »گولن
ترین، و در عین حال پویاترین پیرو و شاگرد سعید ترین، راست دیناو شاخصخورد،می

ایاالت متحده و » فارن پالسی«میالدي نشریات معتبر 2008که در سال  هنگامی. نورسی است
دنیا را  عمومی يان خواستند که مهمترین روشنفکران حوزهشانگلیس از خوانندگان» پراسپکت«

ها نفر در سراسر  رهبر معنوي میلیون(اهللا گولن روشنفکر دینی اهل ترکیه که فتحانتخاب کنند،
ثیرگذارترین روشنفکر دنیا انتخاب أاز سوي مردم و متفکران به عنوان ت،)آید جهان به شمار می

 يها و مکتوبات خود همیشه این جمله را مقدمه ها، سخنرانی رها، دیدا گولن در مصاحبه. شد
. »من به استادي سعید نورسی معترفم و به شاگردي خود مفتخر« : دهد که بحث خود قرار می

داند و بهتر است به یکی از تعاریفی که گولن  گولن خود را سعید نورسی قرن بیست و یکم می
الزمان باشم ابراز امتنان و بزرگترین که شاگرد بدیعیناز ا«: از نورسی داشته است توجه کنیم

او . گرا بود که همیشه به فکر اسالم و انسانیت بودافتخار براي من است، نورسی انسانی عمل
چون یک قهرمان شجاع و در خدمت دانش، معرفت و پاکدامنی بود که افکارش مرا هم

تم این است ثیري، باید بگویم که تالش و نیأتبا وجود چنین . ثیر قرار داده استأدیگران تحت ت
  ).188،1382نورالدین،( » که تمام ثروتم را وقف دین و ملتم بکنم
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او  ،خدمت رسانی به امت ياهللا گولن در توصیفی دیگر استاد خود نورسی را از جنبهفتح   
ک امت معرفی قرآن، ابراهیم پیامبر را ی«: گوید کند و می را با حضرت ابراهیم مقایسه می

کند، زیرا ابراهیم تمام تالش خود را براي نجات مردم و انسانیت به کار گرفت و براي این  می
الزمان سعید نورسی نیز چنین وي معتقد است که بدیع«هدف حاضر شد به میان آتش برود

 نه عشق بهشت دارم نه ترس از جهنم، من سالمت را در«: گفت حالتی داشت، زیرا خود وي می
ایمان ملتم دیدم و براي این هدف، حاضرم در آتش جهنم بسوزم، زیرا جسم من است که 

.)190همان،( » شود سوزد و قلبم مثل باغی شکوفا می می

  جنبش گولنافکار وزندگی،
مودند و عقیده داشت جانشین نالزمان نورسی براي خود جانشینی تعیین نکه بدیعبا وجود این

میالدي یکی  60ي در دهه. است) خرد جمعی( » شخصیت گروهی«نبش نور او و استاد بعدي ج
به  70يجنبش را رهبري نموده است ولی از دهه» زبیر گندوزالپ«نام هاز شاگردان وفادارش ب

اهللا فتح. اهللا گولن قدرتمندتر وبا کاریزماي قویتر رهبري جنبش را بر عهده گرفته استبعد فتح
از . شرق ترکیه در روستاي کوچکی در نزدیکی ارزروم به دنیا آمددر  1938گولن به سال 

 يخانه. هاي پیامبر اسالم نزد پدر خود مشغول شد همان کودکی به یادگیري زبان عربی و آموزه
پدري محل رفت و آمد علماي شهر و متفکران دینی بود و او در چنین فضایی پرورش یافت 

.ایمان فردي در جهان مدرن بود که مدام در پی کشف معنویت و جایگاه

رفته براي پاسخ به رفته ،هاي فکري خویش با علوم آئینی و آثار نورسی پس از پرورش بنیان
الزمان به فراگیري به تبعیت از استاد خویش بدیعتر با آن،سواالت دنیاي مدرن و ارتباط صحیح

. شناسی روي آوردولوژي و ستارهچون فلسفه، ادبیات، تاریخ، فیزیک، شیمی، بیعلوم مدرن هم
 1960يدر دهه. کامو، سارتر، مارکوس، روسو را مطالعه کرد :چونچنین آثار فیلسوفانی همهم

هاي تابستانی و  هاي کاست سخنرانی خود پرداخت و براي جوانان اردو گولن به انتشار نوار
و  هاي سنتی اسالمی ا آموزهآموزان را بها دانش در این اردو. کرد آموزش مذهبی برگزار می

.کرد هاي استادش سعید نورسی آشنا می ها و اندیشه نوشته

ها،  و بعد از کودتاي نظامیان در ترکیه، در میان موج سرکوب و دستگیري 1971در سال 
هاي مذهبی و معنوي دستگیر و شش ماه بدون محاکمه در زندان  گولن نیز به علت ایراد خطابه

میالدي  1979در سال . ایراد ننماید آزاد شد که هیچ سخنرانی مذهبی عمومی ماند و به شرطی



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  98

هاي نورسی  زد که به تبعیت از آموزه1»زینتی«اي تحت عنوان جریان وي دست به انتشار نشریه
میالدي تمرکز گولن و  90و  80هاي  در دهه. بود و اصول اسالمی در پی آمیختن دانش علمی

ثیر تفکرات خود در ترکیه و أدایر نمودن مدارسی خصوصی تحت ت جریان وابسته به او در
. شودمدرسه برآورد  می 500ها در حدود مناطق مختلف جهان شد که در حال حاضر رقم آن

سیاسی و  يعلت فضاي بستهه هاي جهان، ب باب در اکثر نقاط و قاره 300باب در ترکیه و  200
گولن مجبور شد در  ،رف ارتش و نظام الئیک ترکیهفرهنگی در ترکیه و تحت فشار بودن از ط

و نظر سیاستمداران و  ودساکن ش "پنسیلوانیا "به ایاالت متحده مهاجرت نموده و در 1999سال 
  .جا را نیز به خود و تشکیالتش جلب نمایدمتفکران آن

ها هاي منتفذي است که در حال حاضر نه تن گولن فعال دینی و سیاسی ترك، یکی از چهره
امروز . در ترکیه بلکه در میان مسلمانان اروپا، آمریکا و آفریقا از نفوذ باالیی برخوردار است

مقابل  يترکیه است که در نقطه» جماعت مسلمین«گر قدرتمندترین جنبشجنبش گولن بیان
جماعت مسلمین معتقد به دموکراسی وپلورالیسم .شودگراي تندرو تعریف میهاي اسالمگروه

اي در بیداري اسالمی خاورمیانه و شمال آفریقا داشته اشد، و با چنین افکاري آثار عمدهبمی
.است

فرهنگ و کانون فعالیت دینی و  ي مدرسه، دانشگاه، خانه ،کشور جهان 140ها در گولنیست
ها در اقلیم کردستان گرفته تا ترکمنستان،  مذهبی  را دایر کرده و از اربیل پایتخت کرد

، سراسر آسیاي میانه، شرق دور، بالکان، استرالیا، اقیانوسیه، آمریکا و شاخ آفریقا اوکراین
ها از طریق فضاي مجازي با یکدیگر مرتبط آن. هاي فعال و پویایی دارند شاگردان و کانون

د زنن را تا چهار میلیون نفر تخمین می» اهللاهاي فتح پارتیزان«یاها تعداد حامیان گمانه.باشندمی
اسی جنبش را بر عهده دارند هاي مختلف سیاسی نقش مبلغان فرهنگی و سیکه در حوزه

).105،1390پور،قهرمان(
.نمایدمنتشر می» زمان«پر تیراژ  يهاي خود را از طریق روزنامه جنبش گولن اهداف و برنامه

ه با شمارگان ملی در ترکی ياینک در بین سه روزنامهسیس شده وأت 1986این روزنامه در سال 
کشورخارجی  15المللی آن  نیز دربیش از هاي بین چاپ.شودهزار نسخه در روز منتشر می 500

 »دوست من«و »دانشگاه«،»من يخانواده«هاينامه با نامچندین هفتهزمان هم .گرددمنتشر می
» نقطه«هفتگی  يمجله.نمایندهاي اجتماعی را دنبال میتعالیم و افزایش آگاهی دینی در حوزه

                                                                                                                                                                      
1. Sizinti
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 ،»سیزنتی«يو ماهنامه» فونتن«و » ینی اومیت«دانشگاهی  يدو نشریه ،»سور«،»ظفر«و مجالت 
چون و دیگر وسایل ارتباط جمعی هم» وي.تی.اس«هاي تلویزیونی سامانیویلو و کهکشان، شبکه

درون جنبشی  تبلیغات و ارتباطاتکنند،زبان برنامه پخش می12که به پایگاه اینترنتی گولن
  .نمایندعمومی مدیریت  می يها را در حوزهگولنیست

  
  گولن پدر معنوي حزب عدالت وتوسعه

هاي قضا،  هاي گوناگون سیاست، بازار، ادارات، دستگاه نفوذ گولن و پیروان او در حوزه
ر حال ثیرگذار است که دأاي تترکیه به اندازه يهاي جامعه دستگاه پلیس و امنیت و سایر حوزه

ابتدا کسب حاضر دولت اردغان و حزب عدالت و توسعه در تصمیمات راهبردي و حیاتی،
اي که امروز  به گونه. دهندرا مورد عنایت قرار می »خواجه افندي«رضایت گولن یا همان

گونه کهو برخی آن. شناسنداهللا گولن را رهبر فکري و دینی حزب عدالت و توسعه میفتح
 »اسالم اجتماعی«نامند، گولن را نیز پدر ترکیه می »اسالم سیاسی«را پدر  »ربکانالدین انجم«

  .خوانند می
پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه که رهبران و اعضاي آن از شاگردان اصلی 

هاي آموزشی این جریان در داخل و خارج ترکیه حمایت دولتی  اند، از فعالیتگولن بوده
هاي گولنیسم عالوه بر ترکیه در گذشته آموزه يلذا در طول یک دهه. مدبسیاري به عمل آ

روند روبه رشد پیروسازي مسلمانان در دنیا که .اقصی نقاط جهان حامیان زیادي را پرورش داد
ها به یک شکاف سیاسی عقیدتی ها و مؤتلفین سیاسی آناکنون با اختالفات داخلی گولنیست

   .دیل شده استعمده  با ابعادي جهانی تب
کراسی و حقوق بشر کامالً وخواهد نشان دهد که اسالم با مدرنیته، آزادي، دم گولن می
ي سیاسی است که حزب عدالت و توسعه براي پیشبرد اهداف این همان آموزه. سازگار است

   .سیاسی داخلی و خارجی خود بدان نیازمند است
رکیه در حزب عدالت و توسعه از شخص گولن از یک طرف و سیاستمداران امروز ت  

پیوند و )رجب طیب اردغان، عبداهللا گل، بلنت آرنچ و داوود اوغلوچون هم( طرف دیگر 
حزب و دولت  يپس اگر گولن پدر خوانده. اندیید قرار دادهأارتباط متقابل میان خود را مورد ت

به .رگ این تشکیالت استالزمان سعید نورسی نیز جد بزعدالت و توسعه است، استاد او بدیع
که بر اساس تعالیم استاد . ها، گولن، سعید نورسی قرن بیست و یکم استاعتقاد گولنیست
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سامانی تازه بخشیده و مبناي هاي علمی و دینی خود را بر اساس مقتضیات زمان،خود،آموزه
فراهم فرهنگی و اقتصادي حزب عدالت و توسعه را هاي سیاسی،فکري الزم براي فعالیت

.آوردمی
ها گرفته تا نخبگان فکري معتقدند که گولن  هاي ترکیه از ژنرال امروزه بسیاري از الئیک   

سیس نماید و در این راه با أدر ترکیه تعنصري سیاسی است و قصد دارد حکومتی اسالمی
در قرن که  اتهامی. ها دست به تربیت کادر براي اهداف خود زده است ایجاد مدارس و دانشگاه

به این جرم متوجه سعید نورسی نموده و او را هاي نظامی به صورت مکرر در دادگاهگذشته،
.کردند شکنجه و زندانی می

  نورسی بر گولن اسالمی -هاي سیاسی ثیر اندیشهأت
هاي سیاسی و دینی جنبش خود به گفتار و آثار اهللا گولن وطرفدارانش در استداللفتح

سیاسی و دینی مشروعیت و مقبولیت بیشتري کسب  يند تا در جامعهکننورسی رجوع می
در ) شاگردان و پیروان چهار میلیونی او(ها  اهللا گولن و گولنیستتوان گفت که فتح می. نمایند

هاي سعید  شخصیت و نوشتهثیرأها و اتخاذ مواضع فکري و عملی خود تحت ت بنیان آرا و اندیشه
ها به  گولن و گولنیست. ثیر همیشه بر این جنبش سنگینی داردأت این يو سایه هستندنورسی 

مل سیاسی و تبعیت و در راستاي افکار نورسی به اصول زیر معتقد بوده و آن را راهنماي ع
:اندفرهنگی خود قرار داده

هاي اسالمیهاي علوم نوین و آموزهعلم و دین یا سنتز یافته »برهم نهاد«-  1
»دانش سکوالر«و  »اخالق اسالمی«ان با پیوند رستگاري در دوجه

گولن و جنبش او قرار گرفت، این  يهاي نورسی که مورد استفاده ترین آموزهیکی از مهم
مغایرتی میان علم و دین وجود ندارد پس هر طلبه و محصلی باید علوم آئینی و علوم : است که

ترویج . با این دو علم استحکام بخشد هاي فکري خویش رادجدید را همزمان فراگرفته و بنیا
کید أتم اعتقادات مذهبی در زندگی عمومیهاي اسالم مدرنی که بر ضرورت نقش مه اندیشه

ه گوناین. را با آغوش باز بپذیرد علمیها و تحوالت فناوري و  داشته و در عین حال پیشرفت
سنتز . نمایند ن باز تفسیر میو دینی را در پرتو عقالنیت و علم مدرهاي قرآنی اسالم، آموزه

رستگاري این جهان . دهد را افزایش می اسالم و علم و پیوند خرد و وحی، سطح آگاهی اسالمی
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و دانش سکوالر  از ترکیب اخالق اسالمی. و جهان آخرت در گرو چنین پیوندي است
گی و علم با زند ی هاي سنتی اسالم دادن ارزشاز آشتی. شود متولد می» روشنفکري اسالمی«

مندي از عقل در و این مخاطبان به مدافعان بهره. شوند مدرن مخاطبان بیشتري جذب می
.دشون بدل می ی اعتقادات اسالم

هاي پیامبر وجود  سنتگولن در حالی که معتقد است تنها یک اسالم معتبر مبتنی بر قرآن و
ی از اسالم را در جهان مدرن هاي متفاوت تاریخی، فرهنگی و اجتماع دارد، در عین حال قرائت

او به شمار رفته و امکان  ياعتقادي که بنیان تساهل دینی در اندیشهشناسد، به رسمیت می
متنوع  يباالي این حزب در جامعه يهمزیستی سیاسی حزب عدالت و توسعه و توان جاذبه

.ترکیه را فراهم آورده است

کند که در  ئت مترقی و پیشرو از اسالم دفاع میگولن از یک قرا،ترکیه نیز يفراتر از جامعه
ی و فناوري با جهان تعامل کنند آن مسلمانان بتوانند با علم، آموزش، فلسفه، علوم اجتماع

-را براي تحقق این ایده »الزهراء«ي طور که سعید نورسی بنیانگذاري مدرسههمان .)105همان،(
دنبال ه دنیا ب يمدرسه در چهارگوشه 500ندازي ادر نظر داشت، شاگرد او نیز با راهفراملی ي

تر و امکانات بیشتر و به ویژه یاران افزونگولن از شرایط مساعدتر،. تحقق این هدف است
.الزمان نورسی استفاده کردبدیعها و ابداعات،تر زمان خود براي تحقق آرمانفعال

مردم و تبلیغ اخالق اسالمی  يثیرگذاري بر عامهأمحصوالت فرهنگی الزم جهت ت يتهیه
هاي تلویزیونی سریال يمجموعه. ها استهاي جریان گولنیستدر زندگی روزمره از روش

ملی پخش  ي از جمله این محصوالت فرهنگی است که در ایران نیز از رسانه »کلید اسرار«
، توجه به پاکی، توکل به انبیا و اولیاء الهی يانسان در این فیلم داستانی به وسیله.شودمی

فتمندانه آوردن مال حالل و کار و تالش شراصداقت و راستگویی در امور اجتماعی، به دست
هاي این سریال بر اساس اتفاقات  داستان. پردازد ل دینی و اعتقادي میئدر زندگی و توجه به مسا

توجه قرار واقعی به تصویر کشیده شده و توجه به نیروهاي الهی موجود در طبیعت را مورد 
ی نورسی داشته و سنگ گرایانه و دینالگوي فرهنگی خاصی که ریشه در تفکر آرمان.دهد می

.هاي اجتماعی مبتنی بر اخالق اسالمی گولن استبناي فعالیت

  
تساهل و تسامح مذهبی و دینی-2

  "زندگی هم نیستجایی که اختالف نباشد، "
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لن، ساختن پلی میان جهان اسالم و غرب بر اساس هاي گو هاي اصلی اندیشهیکی از دغدغه
هاي  اصول مدارا و تساهل سیاسی و فکري است و در این راستا بر اهمیت ترکیب پیشرفت

مین أکند جنبش او دو پیشنهاد مهم براي ت کید میأمسلمانان معاصر ت يو فناوري به جامعه علمی
از دید او اگر بتوانیم همدیگر را . فتگوتسامح و تساهل و دوم گ: صلح و آرامش در جامعه دارد

چنین هم. و آرامش حاکم خواهد شدتحمل کنیم، در کشور اعتماد، صلح صدر  ي با سعه
و یا شخصی را به کس نباید دیگري را به سبب پیروي از مذهبی خاص لعن و نفرین کندهیچ

لکرد افراطی برخی افراد او ضمن انتقاد از عم. تحقیر و سرزنش کند) آتئیست بودن(الحاد سبب
خواستار تعمیم آزادي فکر و عمل و کسب آزادي فردي و لیبرالیسم به مقدار  ،و جریانات

که اختالف نباشد زندگی هم نیست، جایی«: لن با اصل قرار دادن این نکته کهگو. محدود است
-و انعطافکراسی، آزادي وخواستار تجدید نظر در ساختار سیاسی ترکیه، همراه با تحقق دم

» پذیري هرچه بیشتر و کاهش بورکراسی و احترام بیشتر به حقوق و عملکرد  فردي است
تسامح و تساهل و گفتگو به مسلمانان محدود  يبارهعقاید گولن در .)194،1382نورالدین،(

وي دوبار با پاتریارك پارتر لومئوس، . گیرد بلکه مسیحیان و یهودیان را نیز در بر می ،شود نمی
هاي یونانی، در استانبول مالقات و گفتگو داشته و چند بار نیز با رهبران مسیحیان  هبر ارتدکسر

گولن در «و یهودیان براي ترویج گفتگوي میان مذاهب و ادیان دیدار و گفتگو کرده است 
هاي ارشد اسرائیلی را نیز در ترکیه به  در رم به دیدار پاپ رفت و یکی از خاخام 1998فوریه 

 ياو دامنه. رساله خود را به واتیکان فرستاده بود 1952نورسی نیز در سال . ور پذیرفتحض
. گیرد ها و غیر مسلمانان ترکیه را نیز در بر می گستراند که سکوالریستتسامح خود را چنان می

مین ثبات أگرایی فرهنگی امپراطوري عثمانی، تکثرت يوي این رهیافت را راهی براي احیا
»داند ها میها از نوع منازعه میان اهل سنت و علوي و جلوگیري از بروز کشمکشترکیه 

).64،1381ارس،(

کراتیکوکراسی و حکومت دموکید بر دمأیید و تأت-3
  "اسالم و دموکراسی سازش پذیرند "

کراسی موثرترین و وکند دم کراتیک است و استدالل میودمحکومت ی حامگولن
کراسی و ودم«: گوید که او به صراحت می. ومت در جهان امروزي استترین شکل حکشایسته

فقط . پردازد به زندگی خصوصی و خانواده می ی درصد قوانین اسالم 95. پذیرنداسالم سازش
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تواند تنها درون بستر  پنج درصد از این قوانین به موضوعات دولت مربوط است و این می
اندیشند، تاریخ و  می ی یز دیگري از قبیل دولت اسالماي به چاگر عده. کراسی مهیا شودودم

کراتیزاسوین فرآیندي ودم. دهد اوضاع اجتماعی این کشور اجازه چنین کاري را نمی
  .»ناپذیر در ترکیه استگریز

چنین تفکراتی باعث شده است که گولن با سبک حکومت ایران و عربستان مخالفت      
رسی موافق و همراه است که جمهوریت انطباق زیادي با مفهوم او با این نظر استادش نو. بورزد

او از این بسیار نگران است که . اش بحث شده استدرباره مشورت دارد که در منابع اسالمی
گولن با اعمال خشونت .گرا عقاید متفاوت را به شدت تحت کنترل در آورندرهاي اقتدا رژیم

کراسی هستیم، باید از واگر ما خواهان دم«: گوید براي رسیدن به قدرت مخالف است و می
کراسی نیز عمل کنیم، مثل این که همه یک دین، یک مذهب، یک نژاد دارند و اگر وطریق دم

اي بی هیچ قید و شرطی توافق حاصل آید، باید این کار هم از طریق قرار باشد بر سر مسئله
).194،1382نورالدین،( » کراسی صورت گیردودم

روي اسالمی ترکیه وجود م با تردید به الگوي میانهأود همواره در غرب نگاهی توبا این وج
دهند که گولنیسم در لواي شعارهاي برخی از ترکیه شناسان غربی هشدار می.داشته است

و حاکمیت نسبی .لیبرالی نظام فراگیري از تفتیش عقاید را بر کشور حاکم کرده است
. در این راستا شکل گرفته استپلیس و دستگاه قضایی،امنیتی،هاي طرفداران گولن بر دستگاه

گیرد که هاي رسمی وزارت دادگستري ترکیه صورت میاین ادعا براساس یکی از گزارش
ترکیه یک نفر توسط دستگاه امنیتی آن کشور  ي طبق آن به طور معمول از هر هزار نفر تبعه

.باشدنفر می 137000یک به یاالت متحده،که این آمار در اشود در حالیاستراق سمع می
و معتقدند این .دانندگرایان ترکیه میها این امر را ناشی از اعتقادات توتالیتري اسالمالئیک

 (Cagaptay,2009).همخوان نیست» دموکراسی«اعتقادات از اساس با پیوند گولنیسم و

میراث عثمانیها وسعی بر احیاء وتداوم ارزش-4
  "فاضله عثمانی بدون نیاز به احیاي خالفت يبازگشت به مدینه "

کالسیک  يزندگی پیامبر اسالم و دوره ،گولن به تبعیت از تفکرات سعید نورسی
او به منظور به دست . داند فاضله براي مسلمانان امروزي می يامپراطوري عثمانی را مدینه

ان مدرن، میراث عثمانی را در ترکیه معاصر مورد احترام مسلمانان در جه يآوردن نقش دوباره



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  104

هاي  کند، بلکه بر ارزش او از بازگشت خلیفه صحبت و حمایت نمی. کند به پیروانش گوشزد می
این واقعیت را  -2روح گفتگو  -1: کند از جمله ها تمرکز می هاي عثمانی فرهنگی مهم و کردار

گولن استفاده از . مانی و غرب بودعث ي که دولت عثمانی آشتی فکري و فرهنگی بین جامعه
الگوي عثمانی را به عنوان بنیانی براي بازگشت جهان اسالم به مرکز تمدن جهانی و ایجاد رابطه 

او امیدوار است بتواند بین دین و دولتی که در دوران عثمانی وجود . کند با غرب حمایت می
گیري از اسالم را براي استفاده و بهرهاي توانایی او چنین اندیشه. داشته، پیوندي برقرار سازد
. هاي ترکیه بسیار زیاد است ها و ارزش از منظر گولن، فضیلت. کند براي بسیج مردم تقویت می

 -کراسی به طور دقیق و خالصه میراث عثمانیومیراث عثمانی، سکوالریسم، اقتصاد و دم
گرایی تاي احیاي کثرتو جنبش خود را در راس. اسالمی، هویت گولن را تشکیل داده است

چرا که نورسی نیز امپراطوري عثمانی را به دلیل ماهیت . داند فرهنگی امپراطوري عثمانی می
هاي متنوع و دستیابی به وحدت در عین کثرت  آن، هویت بخش اقوام و فرهنگ اسالمی

.دانست می

نیاي سیاسی خود هرا ،و دیگر پیروان رسائل نور »رجب طیب اردوغان«با این وجود در عمل
دي «ه گروکه اربکان در دوران کوتاه زمامداري خود،و در حالیرا ادامه ندادند »الدین اربکاننجم«

اي را با و تالش کرد رویکرد همدالنهرا متشکل از هشت کشور بزرگ اسالمی ایجاد نمود،» هشت
دیگر شاگردان آن مکتب چون جمهوري اسالمی ایران بر قرار کند،راهبرد همگرایانه کشوري هم

.گرفتآمیز را در پیش گرفتند که حتی مورد انتقاد اربکان قرار میهایی شقاقدراهبر

دین و دولت يرابطه-5
  "پذیرش الگوي آمریکایی سکوالریسم در مقابل الگوي ژاکوبنی "

، اد نمایداي سیاسی هستند که بین اسالم و دولت نوعی تلفیق ایجها به دنبال نسخهگولنیست
هاي گر مداراي سیاسی فکري را با اصول تساهل سیاسی نظامري اصول دینی توجیهسلذا یک

 ،در این الگو.دهندغربی تلفیق کرده و در خدمت توجیه الگوي لیبرالی از دولت قرار می
نوعی .یابدارتباط می »محوررفتار اجتماعی اخالق«شروع شده به  »آموزش دینی«حرکت از 

سیاسی  ياما در حوزه.گیردسیالیسم اسالمی بر اساس نگرش عدالت توزیعی صورت میسو
دخالت دین در امر سیاسی به حدي محدود است که در نظام الئیک ترکیه ایجاد شکاف و 

(Turam,2006,130).چالش نکند
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کند و مداوم به پیروانش  حمایت نمی اگرچه گولن از تشکیل یک نظام سیاسی اسالمی
، اما در عین حال »الشیطان و السیاسۀاعوذ باهللا من«: شود که ه مشهور استادش را یاد آور میجمل

خصوصی فرد  يکند که دین نباید به حوزه دیگر سعید نورسی را نیز یادآوري می ي توصیه
او از جدایی دین و سیاست در جوامع . باشد بخشی از زندگی عمومیمحدود شود بلکه باید

زند  دولت بر امور دینی بر اسالم آسیب می ياز نظر گولن سلطه. کند مان حمایت میمعاصر مسل
گولن آخرین وصیت استاد خود نورسی را بکار . و از این رو دین باید از کنترل دولت آزاد شود

گولن . دارد گیرد و جنبش خود را از هرگونه مواجهه و رویارویی با دولت بر حذر می می
آنارشیسم و دارم، بدون دولت، ن همواره جانب دولت و ارتش را نگه میم«: کند تصریح می

که در آن حدود (آمریکایی  سکوالریسم برگرفته از الگويِ ،هاگولنیست. »شود آشوب به پا می
که در آن،(ژاکوبنی فرانسوي  را بر سکوالریسِم )آزادي مذهبی تعریف و مورد احترام است

. داننددهند و آن را براي کشور ترکیه مناسب می ترجیح می، )مذهب تحت انقیاد دولت است
یید أمورد ت »عدنان مندرس«را در دولت دموکرات که نورسی آن نوعی نظام سکوالریستی

گرایانه بود که یید ضمنی نورسی نوعی سیاست عملأتوان گفت ت می. ضمنی قرار داده بود
چارچوب نظام سکوالر ترکیه پیگیري  اجتماعی و سیاسی در يرا در عرصه مقاصد اسالمی

.کردمی

یید ایاالت متحده با جریان گولن، أم با تآحسنه و تو يدیگر، در مورد رابطهاز طرفی
ها در آسیاي مرکزي و خاورمیانه به عنوان  بایستی اشاره نمود که دولت آمریکا از گولنیست

سو و  نفوذ الگوي اسالم شیعی ایران نیروي بازدارنده در مقابل دو جریان افراطی سلفی از یک
سیاستی که امروز نیز ایاالت متحده در حمایت از . از طرفی دیگر حمایت بعمل آورده است

  .کنندشاگردان گولن یعنی رهبران حزب عدالت و توسعه دنبال می
هاي  به وجود رگه ،ها با حکومت مستقر وقتن گولنیستآبرخورد نورسی و به طبع 

برگردد و » سعید جدید«گرایانه در شخصیت دوم سعید نورسی یا همانتفکرات صوفی
داند که در آن باید  اي مبتنی میگري خود را بر فلسفهسنت صوفی": دانیم طور که میهمان

عنوان مظهر و تجلی فیزیکی خداوند و برخودار از عشق خالق دوست ه مخلوقات را ب تمامی
  ).60،1381ارس،("نیست» دیگران«یا » مناندش«در این نظام جایی براي . داشت

،»انقالب«گولن به پیروي از استاد خود نورسی، اصل مهم به جاي در بینش اسالمی
طرحی است که به گذشت زمان احتیاج دارد، به  اسالمی ي است، یعنی تشکیل جامعه» دعوت«
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زیرا وقتی افراد اصالح  ،کردن افراد است، نه منقلب کردن جامعه نظر او، اصل مهم، اسالمی
.شود شوند جامعه نیز خود به خود متحول می

ها کرد ينگاه مؤمنانه گولن به مسئله-6
  کرد و عرب،مداراي متقابل میان ترك

مواضع .کردها استيکردي یا مسئلهي مسئلهیکی از موضوعات چالش برانگیز ترکیه،
ی بر بنیاد وحدت اسالمی و تساهل قومی و صریح گولن در این حوزه حاکی از نگرش رسمی

.است

له أمس ي میالدي، در باره 2013در سال » روداو«کردي  ي گولن در مصاحبه با روزنامه
:گوید کردي در ترکیه می

ویژه ترکیه و مناطق ه مشکالت جهان اسالم و ب يهمه يالزمان نورسی در بارهحضرت بدیع«
اصلی  يرا سرچشمه» تفرقه«و » فقر«، »جهل«او . وشن داردجنوب شرقی ترکیه، نظراتی دقیق و ر

جهل تنها نادانی در امور دینی نیست بلکه در  يالزمان از مسئلهمقصود بدیع. داند مشکالت می
او . فکري و فلسفی را نیز مدنظر دارد يعین حال موضوع کالن و بنیادین نادانی در حوزه

تفرقه و نفاق  يرا سرچشمهو نادانی ربط داده و آناختالفات بین عشایر را به موضوع جهل 
یک » وان«عمر تالش کرد تا در شهر  ي الزمان در همهداند و به همین خاطر شیخ بدیع می

."سیس کندأت» الزهراء«دینی بزرگ بنام  ي خانهمکتب

نورسی اصرار داشت در این مدرسه سه زبان ترکی، کردي و عربی در آموزش و به کار 
هاي  و زبانی بود و معتقد بود که بر اساس آموزهاو به دنبال تفسیر دینی تساهل قومی. ه شودگرفت

هاي آفرینش هستند و هر  ها، همگی آیات و نشانه ها و زبان ها، نژاد دینی، موضوع تفاوت رنگ
ها  جایی که خداوند متعال، در نظام آفرینش تفاوتاز آن. قوم و ملتی صاحب زبان خاصی است

همکاري و همزیستی با همدیگر قرار داده، نه به عنوان عامل جدایی بلکه بعنوان راه شناخت، را
بر اساس همان الگویی که صاحبان اصناف مختلف در همکاري و تعامل با هم قرار دارند، 

  .ها و اقوام نیز باید با هم در ارتباط و همزیستی باشند ها، زبان فرهنگ
کنند که حقوق طبیعی طرح می ي را در قالب نظریه »زبان«نورسی و شاگردان او موضوع 

زبان در بر این اساس،. مطرح شده است »جان الك«چونپیش از این توسط نظریه پردازانی هم
آید و بنابراین،م بر قوانین موضوعه به شمار میدحقوق فطري و طبیعی انسان است و مق ي زمره
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ها را از این حق ها و جمعیتانسانیمات سیاسی متأخر،توان در قالب قوانین موضوعه و تصمنمی
گولن این استدالل فلسفی نورسی را بنیان استدالل خود در توجیه تساهل .طبیعی محروم کرد

:دهدزبانی قرار می

طبیعی و نهادینه شده است، که زبان مادري براي فرد، یک دستگاه کالمیجاییاز آن«
تر ی واژه و نشانه وجود داشته باشد، با زبان مادري راحتبدون آن که نیازي به فراخوان

.»اندیشد و باید زبان مادري را آموخت و آن را حفظ کرد می
بر این مبنا، حق یادگیري و حفظ زبان مادري یک حق مبنایی و اساسی است و هیچ نظام و 

ان مادري مبارزه با چرا که ممنوع کردن زب. گیري زبان مادري را ممنوع کندرحکومتی نباید بکا
.طبیعت و فطرت جوامع و بشر است

تفسیري مبتنی بر مقتضیات زمان از آیات قرآنی به دنبال تعدیل  ي ها با ارائهنورجی
اي براي برتري هاي زبانی نباید به بهانهتفاوتها،به اعتقاد آن.اختالفات قومی موجود هستند

نان که برتر دانستن یک نژاد بر نژاد دیگر منجر به چو هم. بر قوم دیگر تبدیل شود دادن قومی
 ي ها به بهانه هاي دیگر و ایجاد فاصله و جدایی بین انسان زیر پا نهادن ارزش زبانشود، ظلم می

یادگیري زبان مادري، حقی چنان طبیعی و فطري است .تفاوت زبانی، امري غیر قابل قبول است
هاي دادور بودن و عادل  قرار گیرد و در واقع یکی از نشانهزنی که اصالً نباید مورد بحث و چانه

  ).1392گولن،( ها را در این حوزه محدود نکند  بودن یک حکومت آن است که انسان
هاي برجسته و بزرگ کرد را  هاي قومی در ترکیه شخصیتاهللا گولن براي کاهش تنشفتح

و کنددئولوژیک خود تعریف میوحدت ملی در دستگاه ای ي به عنوان صاحبان سنت و سیره
احمد «چونهمداند کسانی  رك و عرب میرد و تُآمیز ُکها را الگوي زندگی مسالمتآن

و . الزمان شیخ سعید نورسیو بدیع »الدین ایوبیصالح«، »مالي جزیري«، »فقیه طیران«، »خانی
ها  که خطاب به کردکند  ها اشاره می گولن به سخنی از مال مصطفی بارزانی رهبر بزرگ کرد

ها روابط حسنه برقرار کنید، براي آنان مشکل و مانع به وجود نیاورید و  با ترك«: گفته است
.»ها هم پیمان باشیدهمیشه با آن

مسیر  يمل است و تعیین کنندهأگولن چنین سخنانی ارزشمند و شایان توجه و ت ي به گفته  
هایی که قربانی رویداد  من شخصاً براي کرد: گویدیاو م. ها است ها و ترك روابط کرد يآینده

شدند اشک ) کشی کردها توسط صدام حسین در عراقعملیات نسل(وحشتناك حلبچه و انفال 
ها معتقد است که ترکیه در  کرد يدر نهایت گولن در مورد حل مسئله. ثر گردیدمأریختم و مت
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هاي سرزمین  نه تنها باید مطالبات کرد ترکیه". هاي سنگینی بر دوش دارد این حوزه مسئولیت
هاي دیگر جهان دراز کند و مشکالت  مین کند بلکه باید دست یاري به سوي کردأخود را ت

المللی، هاي موجود در مناسبات و نهادهاي بین ترکیه باید بر اساس راه. ها را بر طرف کندآن
ها و  ردو ما باید همه دالیلی را که بین ُکها ببیند آن دفاع کرده و خود را مانند نماینده و حامی

ها براي حل مشکالت خود  که کردکند از میان برداریم و پیش از آن ها فاصله ایجاد می ركتُ
به همه ها اي براي کردها به داد آنان برسند و در نهایت ترکیه باید دروازه اقدام کنند، باید ترك

  ).همان( "هاي جهانی باشد عرصه
.ها را در توافقات اخیر کردها و دولت مرکزي ترکیه نادیده گرفتنقش نورجی تواننمی

و  »عبداهللا اوجاالن«مذاکرات صلح بین دولت اردوغان و )2013( دور جدید  ي گولن درباره
تشبیه کرد و طرفین  »صلح حدیبیه«به صورت نمادین، این پیمان را به . ك.ك.هاي پچریک

موضعی که باعث شد عبداهللا اوجاالن از .آن ترغیب و توصیه نموديرا به پاسداشت و توسعه
نفوذ خود  ي گولن براي توسعه. اي تشکرآمیز  خطاب به گولن ارسال نمایدنامه »ایمرالی«زندان 

هاي دیگر اقلیم  ها و شهر پایتخت کرد) هولیر(» اربیل«م  در  1994در میان کردها در سال 
.اندازي کرداه وابسته به جنبش خود را رسماً راهمدرسه و یک دانشگ 14کردستان 

جا داراي اهمیت و توجه است ها از آن کرد يهاي گولن در مورد مسئله این مواضع و دیدگاه
ها گولن و جماعت او اصرار داشتند که چیزي بنام ناسیونالیسم کردي وجود ندارد و آن که قبًال

که » سامانیولو«اکنون ایستگاه تلویزیونی اما هم".نمودند میگرایی ترك را تبلیغ و توجیه مواضع ملی
هاي مردم کرد  هایی را جهت نشان دادن اشتراکات توده متعلق به جنبش گولن است مجموعه برنامه

ویژگی اصلی جنبش گولن ترکیه، ئلمساگران کند و به گفته یکی از تحلیل و ترك پخش می
.)86،1390اولسون،(» داخل ترکیه استگرایی در امتگرایی در خارج وملی«

هاي ترکیه محبوب و داراي نفوذ باالیی است و در حال  گولن و جنبش او در میان کرد
ها  همین جماعت گونولیست ،ها و حزب عدالت و توسعه واسطه بین کرد يحاضر بهترین حلقه

روابط اجتماعی و  .دارند"عدالت و توسعه "ها و هم با حزب  با کردهم که روابط خوبی هستند
اهللا فتحدر اعیاد اسالمی مختلف،.دهدشکل این رابطه را سامان می ،هاي انسان دوستانهکمک
شان خواهد، هدایا و صدقاتاز همگان میمجازي و اینترنتی خود، يبا استفاده از شبکهگولن،

فی را میان جماعات اي عاطها در جنوب شرق ترکیه بفرستند و این گونه رابطه را به میان کرد
  .مختلف کشور ترکیه و  نیازمندان جنوب شرق برقرار می نماید
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هاي مطالعه و مراکز  مدرسه، کالس، سالن ؛کردنشین ترکیه طرفداران گولن يدر منطقه
سازند و آموزگاران داوطلب وابسته به این جنبش به این منطقه  ی و اجتماعی مختلف میگفرهن
چه که قابل توجه است این است که جنبش آن .پردازند هداشت میروند و به آموزش و ب می

گولن و حزب عدالت و توسعه این خدمات و اقدامات را فقط به نیات و اهداف خیرخواهانه و 
ها در راستاي تخریب و تضعیف بلکه بخشی از مقصود آن ،دهند دوستانه انجام نمیانسان
حزب صلح و "،"ك.ك.پ"چون ردي همکُوجریانات ناسیونالیسم فعال احزاب يچهره

هاي ساکن منطقه است تا در مواقع  در میان کرد "پی.تی.دي "یا حزب قبلی  "کراسی ودم
مردم کرد بهره برده و به اهداف مبارزاتی خود برسند و به قول  يانتخاباتی از فقر اقتصادي توده

بیشتر مواقع حزب عدالت و در «: ل کردستان ترکیهئمسا ي گر برجستهرابرت اولسون پژوهش
رو گولن و جنبش میانه) اف.اي.تی(توسعه، ارتش و سازمان اطالعات و امنیتی ترکیه

نمایند تا در مقابل اهداف ناسیونالیستی  را در کردستان حمایت و تقویت می) تی.آي.ام(
».ردگی مورد بهره برداري قرار می "جایگزین"عنوان ه گراي کرد بها و احزاب ملی جریان

اسالم آناتولی-7
  نگاه قومی به دین و تناقض فکر و عمل در گولن

افتراق یا انحراف این شاگرد  يدر پایان این مطلب الزم است به یکی از موارد عمده
کید أت» اسالم آناتولی« گولن بر خالف استادش بر .اشاره نماییم) نورسی(از استادش ) گولن(

گولن . »گراي تركکردن ایدئولوژي ملی اسالمی«و » کردن اسالماي ترکیه«بیشتري دارد یعنی 
آنان متفاوت از دیگران به ویژه  هاي اسالمی هاي مردم آناتولی و تجربه معتقد است که قرائت

و به ترك بودن خود افتخار اش دارد میراث ملی ي درباره اياو احساسات قوي. اعراب است
هاي ترك بودنش و تاریخ عثمانی ترکیه و جهان  ه ریشهگرایانه باي ملیو به گونه کند می

که بر خون و نژاد بیش از آنگرایی گولن تاریخ گراست،ملی. کند تر از ترکیه اشاره میبزرگ
ترکیه  ي بر تجارب تاریخی مشترك و واقعیات سیاسی مرتبط با منافع ملی زمانهمبتنی باشد،

و مراد کی از دالیلی که گولن هرگز موفق نشد با پیربرخی ازمنتقدانش معتقدند ی. کند تکیه می
او استادش را . بوده است» گراییترك«مالقاتی داشته باشد، همین روحیه  »سعید نورسی«خود 

ها از این قصور خود پشیمان  هرچند بعد. نموده است کردي تصور می يدر ابتدا متعلق به جامعه
میالدي که  1960در سال «: گوید این موضوع می خود او با اعتراف تلویحی به. و نادم گشت
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ها از خودم پرسیدم که آیا  حضرت استاد فوت کردند، امکان مالقات ایشان را نداشتم، بعد
  ؟»گرایانه مانع این دیدار بوده استاحساسات ملی

  :طور خالصه مهمترین طغیان این شاگرد در مقابل استادش در این جمله استه ب
  .ترکی گولن به نسبت رقّت ناسیونالیسم کردي نورسی غلظت ناسیونالیسم

هاي قبل از  شود این است که گولن و جماعت او به نسبت سال چه که اکنون مشاهده میاما آن
ت ترکی ارجحیت بیشتري داده و را بر هوی ت اسالمیگرایی ترکی عقب نشسته و هویاین تفکر ملی

تر شده است موضوعی که در بحث نگاه گولن یش نزدیکهاي استاد خو در این حوزه نیز به آموزه
ها در هر چند که این موضوع با روابط تازه گولنیست.ها به آن اشاره شد ها و کرد اقلیت يبه مسئله

هاي نور هستند و حتی شماري از وزراي دولت حامی رساله.ارتباط نیستدل نظام سیاسی ترکیه بی
هاي فوق و مقتضیات سیاسی امروز دولت نقش رساله ي به واسطه سیاسی و اجتماعی ياین دو حوزه

هاي سیاسی کردي و جایگزینی آن با سرکوب داعیه.کنندحمایتی را نسبت به یکدیگر بازي می
روابط مبتنی بر معیشت اقتصادي و یا حداکثر پذیرش برخی از تکالیف اجتماعی مرتبط با دوازده 

.کردي به وجود آورده است يشرایط خاصی را در مسألهاستان کردنشین ترکیه توسط دولت،

هاي سیاسی،گولن در حوزه ينفوذ معنوي و دوري نورسی از حوزهبا وجود به هر حال 
هاي هاي او با سیاستو تطبیق آموزه.عملی و سیاسی از حضور و بروز بیشتري برخوردار است

از سوي  "گرایی تركملی "هاي نسو و آرماحزب عدالت و توسعه از یک"اسالم سیاسی "
در عین .ی کشور فراهم کرده استحزبی و ملّ يامکان حضور و نفوذ او را در دو حوزهدیگر،

هاي اجتماعی و حال با توجه به نمایندگی افکار نورسی کردزبان و نیاز مناطق کردي به حمایت
ولت با این جمعیت تبدیل مدنی اتصال و ارتباط د يحلقه ها به مهمتریناقتصادي،گولنیست

گرایی کردها در زندان ینماد و رهبر امروزین ملّ "عبداهللا اوجاالن "و در شرایطی که .شوندمی
هاي روزمره دسته از جمعیتی که از دغدغهرد به آنتعریف یک رهبر غیر ُکبه سر می برد،

ه تنها در زمان راهبردي ک.آیدیک راهبرد مورد حمایت دولت به شمار میبرخوردارند،
.کندن عمل میبه صورت مسکّهاي ناسیونالیستی اکراد،فروکش کردن خواسته

  هاي اسالمیداري مبتنی بر ارزشچالش سرمایه
داري مبتنی بر سرمایه«الگوي گولنیستی میالدي، 2013هاي اقتصادي اواخر سال رسوایی

بلکه برخی از ها،عنوان را نه گولنیستالبته این . را با چالش مواجه کرد» هاي اسالمیارزش
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الملل در ایاالت متحده و کارشناسان صندوق بین "بوش.واکر.جرج "مشاوران اقتصادي دولت 
ها با پول براي اقتصاد ترکیه و برخی دیگر از کشورهاي اسالمی به کار بردند که به ادعاي آن

در .لیت همخوانی و همراهی دارندشفاف و ضدتروریسم مالی در دنیا قابشرایط اقتصاد سالم،
مقابله با منابع «اي را تحت عنواننامهمیالدي شوراي امنیت سازمان ملل متحد قطع 2004سال 

شویی به شمار المللی مبارزه با پولتصویب کرد که نوعی سند بین »المللی تروریسممالی بین
کشورهاي ، چون ترکیهشورها هماین قطعنامه با اشاره به الگوهاي اقتصادي برخی ک.رودمی

خاورمیانه و شمال آفریقا را به پذیرش همکاري در قالب نوعی نظام اقتصاد لیبرالیستی تشویق 
(Henry and Wilson,2004,236).هاي اسالمی سازگار استکند که با ارزشمی

قتصادي و به ویژه تبادل االمللی،بین »شوییپول«و مقابله با تخلفات »شفافیت اقتصادي«
هاي فصل که تحت پیگردها یا ممنوعیت، هاي تروریستیمالی با آن بخش از کشورها و گروه

قرار دارند، از جمله ) به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی(هفتم منشور ملل متحد
با اما بزرگترین فساد مالی تاریخ ترکیه در شرایطی شکل گرفت،که .کیدهاي انجام شده استأت

 "و دولت حزب "اهللا گولنفتح "(حدان سیاسی و فکري گولنیستچالش و فرافکنی متد وجو
افکار عمومی در دنیا و در ترکیه کلیت ) "رجب طیب اردوغان"به رهبري "عدالت و توسعه 

گولنیسم و یا حداقل جریان سیاسی و دولت برخاسته از .آن جریان را مورد انتقاد قرار داده است
اجتماعی و سیاسی فرهنگی،هاي حضور آموزشی،میالدي که نخستین گام 1970ياز دههآن،

انتخاباتی آینده نشان  - تحوالت سیاسی.با چنین شوکی مواجه نشده بودخود را برداشت،
جویانه گولن تا چه حد سرنوشت این جنبش را از دولت خواهد داد که موضع انتقادي و برائت

هر چند که وارثان کمالیسم از بهترین .کندجدا میدر حال سقوط حزب عدالت و توسعه 
.انداخیر خود براي احیاي حضور و اقتدار سیاسی خود برخوردار شده يفرصت دو دهه

فساد اشتباهات راهبردي در داخل،رفتار اقتدارطلبانه،کاهش مدارا و تساهل سیاسی،
والتی را دامن زد که براي تح ،هاي خارجی دولت حزب اعتدال و توسعهطلبیاقتصادي و جاه

، مداخله »تکسیم«میدان »گزي«سرکوب ناراضیان در پارك.ناپذیر بوددولت اردوغان مدیریت
هاي غیر دموکراتیک عرب منطقه و غفلت همسویی با نظامدر تحوالت خونین سوریه و مصر،

کرده است که با  شرایطی را در ترکیه امروز ایجاد، از سالمت اقتصاد داخلی و مبادالت بانکی
.اي پنج سال پیش این دولت قابل قیاس نیستهاي مثبت سیاسی و دستاوردهاي توسعهشاخص

نخست وزیر الئیک  »بولنت اجویت«میالدي  2000لذا امروز در اروپا و آمریکا هشدار سال 
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حامیانی  ،وقت ترکیه نسبت به حاکمیت تدریجی اسالم افراطی در پوشش الگوي لیبرالی آن
 2013هر چند که فعال شدن گسل انتهاي سال  (Guardian,2010).ي پیدا کرده استجد

پیروان شیخ سعید ( هامیالدي میان دو بخش فکري و عملی آموزش یافتگان در مدارس نورجی
الشعاع خود اي نامعلوم تحتهاي بنیادي و مترقی این جنبش را آیندهبسیاري از ارزش) نورسی

  .ها قابل تحلیل نخواهد بودا این آینده بدون تداوم حضور و نفوذ گولنیستام.قرار خواهد داد

  گیرينتیجه
گراي لیبرال در هاي تفکر اسالماهللا گولن یکی از مهمترین نمونهگراي فتحجنبش اسالم

خاورمیانه است که آثار عملی آن در نظام سیاسی ترکیه و به ویژه حزب حاکم امروز این 
 -گولن و پیروانش سعی دارند جنبش دینی .قابل انکار نیست »دالت و توسعهحزب ع«کشور،

لیبرالسیم و دموکراسی بدون فدا کردن تعالیم دینی و  ،سیاسی به نفع نوگرایی، پلورالیسم
.مدیریت نمایندمقتضیات دولت ملی خود،

ر از زمان ها و رفتارهاي سیاسی و اجتماعی جنبش نوبا توجه به تحلیل تاریخی اندیشه
توان به این نتیجه رسید که این جنبش در طول زمان و با توجه به متن مینورسی تا اکنون،

هاي مدنی و اجتماعی و سپس به گرایی صوفیانه به فعالیتداز فرتحوالت سیاسی و اجتماعی،
مدنی و تحوالت و رفتارهاي فکري، يمطالعه.سیاسی روي آورده است ياثرگذاري در حوزه

اهللا گولن گویاي این واقعیت است و این جریانی است که از یاسی شیخ سعید نورسی و فتحس
و از دل این .ادامه دارد »گولن رهبر «تا  »گولن شاگرد «و »سعید جدید«تا  »سعید قدیم«

ترکیه  يتوان به نقش تأثیرگذار جنبش نور بر مسیل اساسی جامعهتحوالت فکري و رفتاري می
توسعه تا گرایشات احیاگر سیاست،است خارجی این کشور از اختالفات قومی،سی يو حوزه

این جریان با مقتضیات عملی  يهر چند که به میزان مواجهه.قدرت و نفوذ عثمانی سابق پی برد
مدنی و سیاسی جنبش  ياي میان دو حوزهشکاف و اختالفات عمده ،حکومت و رفتار سیاسی

.شکل گرفته است

 ،سنتی با زندگی مدرن و علوم روز –هاي اسالمی این جنبش در آشتی دادن ارزشتوانایی 
ها و افراد متفاوت شامل فقیر این گروه حتی اندیشه  .اي را جذب نموده استمخاطبان گسترده

چنین مسلمان و غیر مسلمان را گرد هم ترك و کرد و هم ،سوادکرده و بیتحصیل ،غنیو
هایی توانسته است به میالدي با اتکا به چنین ظرفیت 1990ي دههآورده است و از اواسط 
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تواند الگویی براي جنبش گولن میکه  طرفداران آن معتقدند. اي فراملی تبدیل شودپدیده
اهللا گولن و جنبش فراگیر فتح. هاي اسالمی باشدهاي سیاسی و اجتماعی جنبشي فعالیتآینده

اسالمی سعید نورسی بوده و به عبارتی  –و تفکرات سیاسی ها او به شدت تحت تأثیر اندیشه
گیري شک علت اصلی این وامبی.هاي او شکل داده اندچارچوب فکري را بر اساس آموزه

و بعد از خود در  ،او ياصلی زمانه ينگاه شامل این متفکر جهان اسالم به سه مسألهفکري،
.کردي يترکیه و مسأله ي ضیات جامعهمقتوحدت جهان اسالم،: ها بوددوران گولنیست

نورسی  ": کیدي بر این موضوع استأمسائل ترکیه ت يگر برجستهپژوهش »یاسین آکتاي«
اسالم  ،هاي عرفانیگفتمان ،هایش ترکیب بسیار مناسبی از عناصر فرهنگ مردمیدر کتاب

".ارتدوکس و علم و عقالنیت را گسترش داده است

اهیمی چون نوسازي ترکیه و کل جهان اسالم از طریق وارد کردن نورسی در اصول و مف
در . ها بوده استپیشگام و الگوي گولنیستعلم و تکنولوژي غربی و عدم ضدیت دین و علم،

اعتقادي و آموزش مذهبی از تعصب بود رهایی آموزش سکوالر از بی ،نورسی يایده حقیقت
چون نورسی معتقد است گولن هم. نمودگیري میي آشتی ایمان و دانش پیکه آن را در سایه

تواند بدون مذهب ي آزاد و دموکراتیک نیازمند معنویت بوده و این معنویت نیز نمیکه جامعه
هاي شاخص نورسی که مورد احترام و تبعیت جنبش گولن قرار از دیگر اندیشه. تأثیرگذار باشد

انت از یکدیگر و استقالل و آزادي ي سیاست و دیگرفته است اعتقاد به جدایی دوحوزه
که به عنوان بازوي سیاسی  ،هرچند حزب عدالت و توسعه.هرکدام از اقتدار دیگري بوده است

اما این جنبش سعی برآن  ،نامندي خود میشود و گولن را پدرخواندهجنبش گولن شناخته می
ها نگرانی آن .تناب نمایددارد از دخالت مستقیم در امور این حزب و دولت برخاسته از آن اج

ها غلبه نموده و به همین خاطر این است که اسالم سیاسی بر اسالم اجتماعی مدنظر آن
میان جمعیت ترك ساکن در غرب و سایر هاي دینی و فرهنگی آنان در داخل ترکیه،فعالیت

.نقاط جهان محدود شود
اسی مدیریتی و زیربناي فکري شدن خط گسل میان روبناي سیبا این شرایط اختالف و فعال

و ایدئولوژیک طرفداران نورسی در ترکیه آثار غیر قابل انکاري در این کشور اسالمی و 
احزاب و جریانات الئیک در تحوالت سیاسی آینده از .خاورمیانه خواهد داشت يمنطقه

 يدر حوزه این جریان.شونداي براي احیاي سیاسی و انتخاباتی برخوردار میهاي تازهفرصت
شکست اسالم سیاسی استفاده کرده و  ياز شکاف به وجود آمده جهت تقویت فرضیهفکري،
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انتخاباتی از شکاف میان  يهاي قومی گولنیسم به دنبال استفادهدر عین حال با تکیه به جنبه
خارجی دولت  يحضور و مداخله.جریان سیاسی رقیب در حزب عدالت و توسعه خواهد بود

هاي بیشتر مواجه خواهد شد و به ویژه دخالت در روند بیداري اسالمی با محدودیتترکیه 
دولت با کردها  ينامهکه امکان وقفه و نوسان در توافقات سیاسی و اجراي صلحسرانجام این
چون دیگر جریانات ایدئولوژیک دنیاي اسالم که با رشد ژرف گولنیسم نیز هم.یابدافزایش می

ها و نوسانات با عیان شدن شکافتی اساسی در ترکیه و دنیاي اسالم شد،خود منبع تحوال
.نفوذ خود را آبستن تحوالت ژرف دیگري نماید يتواند حوزهمیداخلی آن،
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