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 چکیده
ثشدهتاطیفوسیعیازمطالعاا هایمختلفدرمنطقهباعگیریجنبششکل

هاارامادن رهاشکلبگیردوچراییوچگونگیفعالیاتایاججنابشپیرامونجنبش
تحلیلایو-قراردهد.بنابرایجدرایجمقالهسعیشدهتاباااساتدادهازروتتوفایدی

اهللگاولجبررسایشاودوباهالمسالمیجوجنابشفات روتتطبیقیدوجنبشاخوان
المسالمیجهااشارهشود.فرضیهنوشتارایجاستکهاخوانهایآنوتداو هاشباهت
هاباجنبشگولجشباهتودرنوعنگاهبهمقولاهدیاجوسیاساتهاوروتدرشیوه

هایپژوهشحاکیازایجاستهایاساسیهستند.درهمیجراستایافتهدارایتداو 
ریسمکامالًمتداو ازهمودرمبحاثکهدوجنبشدرمقولهدیجودولتوسکوال
کنادهایتحقیقتصری میچنیجیافتهدموکراسیوتصوفبههمنزدیکهستند.هم
ولیجنبشگولجمتوجاه؛اندشمولبودهکهاگرچههردوجنبشدارایهدفیجهان

المسلمیجمتوجاهجهااناساالوباودهاسات.هرچنادهاردوکلعالموجنبشاخوان
هاایخادماتیانادولایفعالیاتهایاقتصادیوخادماتیزدهبهفعالیتجنبشدست

هابیشترازجنبشگولجبودهاست.اخوانی
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 بیان مسئله

طایچناادهااهایاسالمیمختلفدرکشاورهایمنطقاهوخیازتآنگیریجنبششکل

دهاهاخیارطیافوسایعیازمحققانوپژوهشگرانرابرآنداشتهاستتاچراییوچگاونگی

هاایجهاانایاجپدیادهرااززوایاایگونااگونبررسیکنند.بناابرایجشاناختاناواعجنابش

هاایایبسیارمهامدرمحای هابهمسئلههایآنهاوگرایشها،تداو اسالووکشفشباهت

هایفعالدرکشاورهایترکیاهومصارباهدلیالساابقهشدهاست.شناختجنبشعلمیتبدیل

درایجمقالهداریایجدوکشوردرجهاناهلسنتبسیاربیشترمشخصاست.طوالنیوداعیه

سعیشدهدوجنبشاسالواجتماعیگولنیواسالوسیاسیاخوانیراباهممقایسهکنیم.بحث

هاایسیاسیواجتماعیازتداو دیدگاهمسلمانانباهاساالوونحاوهبرداشاتدرمورداسالو

هاایگروهیکهخواهاانحواوردیاجدرعرفاهبنابرایجشود.سیاسیآنانازاسالوناشیمی

اناداساالوراازشاوندوگروهایکاهمایالسیاسیهستندبهجریاناساالوسیاسایمتصالمای

دیوشخصایببخشاندازطرفااداراناساالواجتماااعیسیاساتجاداسااازندوباهآنجنباهفاار

هاباادولاتونحاوهتعامالشوند.البتهپرسشازچراییوچگونگیرواب انسانمحسوبمی

دارومناقشاهبرانگیازدرعاالمسیاساتباودهو هاجنهاددولتباخدا،ازجملهمسااللدامناه

هاایمیاناهکشااکشدوت.درسادهسیاسترادرگیرکاردهاسابسیاریازاندیشمندانعرفه

وروتیاپاپوامپرا9ورگنوو8قدر برترروحانیودنیایی،کلیساییوغیردینی،ساسردوتیوو

هاایسیاسایراتشاکیلبهزباندورهجدیدترکشاکشکلیساودولت،محتاوایعمادهبحاث

تعاملمیاننهاددیجوداروپرچالشِ(.استمرارهمیجبحثدامنه81-8929:89)عالم،دهدمی

سویخاودجا بکاردهشماریرابهدولتدرجهاناسالونیزوجودداشتهواندیشمندانبی

هایمتدااو وگااهمتنااقردرهایفراواناندیشمندانوارالهپاسخاست.امابرخالفتالت

نابشاساالوموضوعرابطهدیجودولت،ایجبحثهمچناناداماهدارد.بناابرایجمقایساهدوج

جهتکههرالمسلمیجدرمصر،ازایجاجتماعیگولنیدرترکیهوجنبشاسالوسیاسیاخوان

شوندوهردوبهدنبالالگوگیریازاسالواست،بسایاردوگروه،جنبشیاسالمیمحسوبمی

هاایتاریجوتقریبااًنخساتیججنابشالمسلمیجازبزرگرسد.جنبشاخوانضروریبهن رمی

                                                                                                                                             
1. Sacerdottium  
2. Regnum 
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کالعاالماساالمینشارهایخاودراباهزرگمعافردرجهاناسالواستکهتوانستهاندیشهب

عنوانعاملیمهمدرمعادال جهانیواردکند.درایاجمیاانجنابشدهدواسالوسیاسیرابه

آیدکهقصادداردباااساتدادهگولجنیزیکجنبشاسالمیبزرگدرجهاناسالوبهشمارمی

یاسالمی،تعریدیکامالًغیرسیاسی)اجتماعیبهادعایگولج(ارالهکنادوازایاجازمبانیدین

عنوانجنبشیافالحیمطرحکناد.عنوانفردیروشندکروجنبشرابهطریقرهبرخودرابه

هردوجنبشخودراجنبشیکامالًاسالمیودارایمباانیمحکامعقیادتیبااپیاروانفاراوان

کنندکهفق قصددارندبهاسالوبماهواسالوعملکننادوجامعاهاساالمییدانندوادعاممی

 .Akıncı & Gökçe, 2015: 100))رااعتالببخشند

اهللگولجچاهالمسلمیجوجنبشفت درنتیجهسؤالافلیتحقیقایجاستکهجنبشاخوان

وفرضایهتحقیاقاساتشدهتحلیلیاستداده-روتتوفیدیدردارندهاییهاوتداو شباهت

هاابااجنابشگاولجدارایشاباهتودرناوعهاوروتالمسلمیجدرشیوهایجاستکهاخوان

.استهایاساسینگاهبهمقولهدیجوسیاستدارایتداو 


 تحلیلیچهارچوب 
دیجدردوشکلخرد)ایمانوعملکارگزاران(وکالن)پیوندنهاددیجباسیاساتونیاز

تواندبادولتدرارتباطباشد.البتهدرایجزمیناهاندیشامنداننوندرامورسیاسی(میتشریعقا

تاواندر یالالگاویدووجهایشماریشروعبهارالهالگوکردندکهتماوالگوهاارامایبی

حالبرایاندیشمنداننهجداسازیدیجودولاتوناهانادماجتجزیجمعکرد.باایج-اندماج

توانمناسابا مختلدایمیااندیاجودولاتآسانینبودهاست.اماازن رعقلیمیایجدو،امر

هماانیدیاجومتصوربود؛ازجملهایجمناسبا ؛دوگانگیودولیتاست.بهمعنایندایایاج

اندوثانیاًوجودیکیبدوندیگریدردولت.درایجن ریهدیجودولتازحیثمنشأمتداو 

گیارد.نسابتدیگارکهدیجامرقدسیرادربرمیحققاست.البتهبافرضایجعالمعملقابلت

سنخیاست،ایجکهدیجودولتیکجنسنیستند،ل اازهمجداهساتند.ن ریاهبعادیناهم

اند؛ل ابوداندونهیگانه.دوپدیدهمتداو امابههممرتب آناستکهدیجودولتنهبیگانه

کاهدیاجرادر)البتاهدرفاورتیاعتناییبهدیگریتقریباًمحاالاساتیجبیوبقاییکیدرع

معنایقدسیآنمحدودندانیم(.نسبتدیگرایجاستکهوجودیکیمستلزونابودیدیگاری
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یکبارایدیگاریعلاتنیسات.رابطاهدیگارهمبساتگیاست.رابطهدیگرایجاستکههیچ

هایمان مومعناادارازتاداخلوتباادال تغییریماهماست؛هردومنشأهایمتداوتیدارند.ا

(.برخیمحققاننیازاناواع841-8911:849خیزد)شجاعیزند،جاریمیاندیجودولتبرمی

اند:دولاتساکوالر،دولاتایادلولوویکوهارابهاعتبارعقیدهبهسهنوعتقسیمکردهدولت

یجازسیاستاستواربوده،هرگونهمرجعیاتدولتدینی.دولتسکوالردراساسبرجدایید

کند.دولتایادلولوویکنیازدولتایاساتکاهتنهاایاکدیجدرزندگیسیاسیراانکارمی

هساتند.«پنادارکماال»هایایدلولوویکدچارتوهماستغناوگرفتارروایتدارد.لیکجدولت

تدیاجدرزنادگیسیاسایبهدیاجوپا یرتمرجعیا«استناد»معیاردینیبودنیکدولتنیز

ب(.البتاهخاود8924:99)فیرحای،اسات«خداوناد»هاااست.منبعنهاییاقتداردرایجدولت

هااشارهکارد.توانبهآنشدهاستکهبهشرحزیرمیدولتدینینیزبهفورمختلفتعریف

نیعموماًدولتدینیمستندبهدیجوپ یرتمرجعیتدیجدرزندگیسیاسیاست.دولتدی

هاییهستندکهبهدرجا مختلفدرنقشدولت،سازوکارعملوغایاا دولاتباهدولت

کنند.دولتدینیبهمعنایدولتدرجامعهدینی،یعنیسرزمینیکاههایدیجاستنادمیآموزه

هاایدینایدارند،دولتدینییعنیدولتیکهحافظومجریشاریعتوآماوزهساکنانشدیج

ولتدینیدولتیکهفرمانروایانوزمامدارانآنشرای واختیارا خافیدارنادکاهاست.د

هاایحااکمبارتنهااارزتدرنصوصدینی کرشدهاست.دولتدیناییعنایدولتایکاهناه

شاود،حتایزندگیسیاسیونیزشرای زمامداران،رهبرانوحاکمانازناحیهدیاجتبیایجمای

(.بناابرایج98-8924:99شود)فیرحای،وسیلهدیجبیانمیهمبهشیوهمدیریتعمومیجامعه

هاایاندیشامنداندرهایمختلدینسبتبهدیجودولتوجودداردبلکهدیدگاهتنهادیدگاهنه

مورددولتدینینیزمتداو است.
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 پیشینه تحقیق

آناماوحساجالبنااوجنابشگاولجوگ ارالمسلمیجوبنیانتاکنوندرموردجنبشاخوان

اهللگاولج)خوجااافنادی(مطالعااتیشاد.ازجملاهایاجمطالعاا پیراماونگ ارآن،فت بنیان

آقاای«خواهناد گوینادوچاهمایالمسلمیجچاهمایاخوان»توانبهکتابالمسلمیجمیاخوان

اخوووان »تااابهاااپرداختااهوکحااالاخااوانیخسروشاااهیکااهبااهتوفاایفتاریخچااهوشاارح

کهباهمکااریمشاترآآقاالیوفادوینگاشاتهشادهودرآنتقریباًاتااریخو«المسلمین

هاافارفاًداراینگااهشود،اشارهکرد.ایجکتاابزندگانیرهبرانواعوایجنبشمطالعهمی

المسالمیجاکتدااتاریخیبودهوبهبیانعادیاقداما رهبارانواعواایماؤثرجنابشاخاوان

هااارالاهالمسالمیجواهادافآنهاایجنابشاخاوانگوناهتحلیلایازفعالیاتاندوهایچکرده

ملی 

 گوروش

اخوان 

 المسلمین

 گولن
حزب 

عدالت و 

 توسعه

دولت 

 حداقلی

لت حداکثریدو  

 دین حداکثری

 دین حداقلی
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اخاوان»توانبهکتاابجهتمحلنقدجدیهستند.البتهدرهمیجراستامیاندکهازایجنداده

نوشتهشیخیوسفقرضاویکهبهبررسیهدتااد«(المسلمیج)هدتادسالدعو ،تربیتوجهاد

هاایفکاریرهبارانواعواایآنپرداختاهوالمسالمیجودغدغاهنابشاخاوانسالفعالیتج

جموعاهساخنان،کاهم«المسالمیجالیومیاهمجموعهاحادیثالجمعهالمنشورهبجریدهاالخوان»

هاایگیاریهااوموضاعگ ارایاججنابشاساتودرآناهاداف،فعالیاتشیخحسجالبنابنیان

وجاههایچایجدواثرنیزفرفاًجنبهتوفیدیداشتهوباهها کرشدهاست،اشارهکرد.اخوانی

المسالمیجورویکردهاایمتدااو رهبارانوتحلیلیازمبانیفکریوتغییارا بینشایاخاوان

جهتداراینقاصجادیهساتند.دهندوازایجمبانیفکریاعوایمرکزیجنبشارالهنمی

هاایفور پ یرفتهاستکهازجملاهآندرموردجنبشگولجورهبرآننیزمطالعا چند

بولناتارسآقایاان«اهللگاولجهایفت جنبشاسالولیبرالیدرترکیه:اندیشه»توانبهمقالهمی

هایآموزشیجنبشلیبرالایهایجنبشگولجوفعالیتفور کلیاندیشهکهبهکاهاعمرو

 :Conservatism , Democracy and Decolonial Option »مطالعهقاراردادهومقالاهاورامورد

Reading Fethullah Gulen  as Political Thinker» کهتوسGrinellنگاشتهشادهوباهمیازان

شادههایجنبشوامکانسیاسیشادنآندرآینادهپرداختاهسیاسیبودنتدکرا وفعالیت

جنبشگولجوعملکردآندرجمهاوریآ ربایجاان»اینیزبهناواست،اشارهکرد.البتهمقاله

شدهاستکاه،توس آقایاننکوییوموسویتهیه«ازمن رن ریهبسیجمنابعوتعهداجتماعی

گونهتحلیلایدرآننیزفرفاًعملکردجنبشگولجدرجمهوریآ ربایجانمطالعهشدهوهیچ

المسالمیجایکاهدرآندوجنابشاخاوانزمبانیآنفور نگرفتهاست.بنابرایجهیچمقالها

دارایجادتمادنناویجهایجهاناسالووجنبشگولجکهداعیهتریججنبشکهیکیازبزرگ

جهاتاسالمیاستموردمطالعهومقایسهقرارگرفتهباشد،وجودنداردوایاجپاژوهشازایاج

آید.دیعبهشمارمیبسیارنووب


 جنبش

ایاج ساازینااهادهاوسااختارهااسات.بهمعناایکوشاشجمعایبارایدگرگاونجنبش

ایازیاباد؛مجموعاهازروابا غیررسامی)غیردولتی(جریاانمایسایکلی،درکوششجمعی

سیراگایرد؛ناوعیمنازعهبان ماجتماعیون اوسیامشترآرادربرمیوتعلقا اعتقادا 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1108575/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%af%d9%88%d9%84%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c?q=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%20%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86&score=521.1368&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1108575/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%af%d9%88%d9%84%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c?q=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%20%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86&score=521.1368&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1108575/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%af%d9%88%d9%84%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c?q=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%20%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86&score=521.1368&rownumber=1
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:8911گزیناد)شایرودی،عمومیرابراینیلبهاهدافخاودبرمایواعاتراضدهدشکلمی

راچنایجتعریافهامعروفایتالیایی،جنبشنویسندگانازماریودیانیودوناتالدالپورتا(.21

ی،اندکهبرپایهاعتقادا مشترآوهمبساتگیعماومهایغیررسمیها،شبکهجنبشکنند:می

جمعای،ماردورابارایرسایدنباهازاشاکالگااوناگوناعتاراضدساتهاساتدادهباکوشندمی

هاایهاان ریاهالبتهبرایتبییججنابش. (8919:18)دالپورتاودیانی، کننداهدافخود،بسیج

تواننادمحصاولفشاارهایسیاسای،اجتمااعی،فرهنگایوهاامایجنابشمتداوتیوجوددارد.

هاااادرجامعاااهدرهااااوبحااارانتواننااادمحصاااولتااانشچنااایجمااایباشاااند.هاااماقتصاااادی

8آلاجتاورنن ار(.از8924:29)مختاریودهقاانی،مد باشندمد ومیانبلندمد ،کوتاه
 

هایاجتماعیبایددرزمینههایاجتماعیعواملافلیبرایکنترلفرهنگیهستندومیجنبش

پاردازمهامعناوانن ریاهچنایجنیالاسملسارباههم(.Turaine, 1981: 780-787)شناختهشوند

بایستىدرالگاویىهاجنبشکنندهرفاتارجمعىرفتارهاىجمعى،مدعىاستکهعواملتعییج

؛تاارفتاارجمعاىشااکلبگیارد.رفتاارجمعاىازن ارشاوندوبهترتیب،بااهمترکیابمعیج

پاردازد.درهباازتعریافکانشاجتمااعىماىاسملسر،بسیجىاستبرپایۀیکعقیدهکاهبا

افاارادرضاایت،پیدایشفشارروحاىواضاطرابدراجتمااع،موجابعادواسملسردیدگاه

کهناارضایتىناسبتباهعملکردنهادهااىمساتقرویژهایجشود،بهجاامعهازوضاعموجودمى

کنند.درچنیجشرایطىاساتطلبمىوضعموجودراازبهتریابدومردووضعیتىافزایشمى

کناد.تحاولسااختارىوتااکویجپیادامااى مثابهمانیدستتغییاروتااحول(ایدلولووى)بهکه

هااىجاامعىمااانندتارسهیجاان-دارد:الفپىدرنوسازى،پیدایشدودستهرفتارجمعىرا

ىجدیادىکاهبسایجاعتقاادن ااوهاایىباراسااسگیرىجنبششکل-عمومىوازدحاو.ب

هاا(.بنابرایجهمهجنبش8921:891ورحمتیوغداری،8911عمومىرادرپىدارد)اسملسر،

کاهشاوندمحساوبمایهایم هبی،سیاسیو...یاکفراینادمتماایزاجتمااعیاعمازجنبش

آمیازباارقبااومخالداانمشتملبریکسریافولوسازوکارهااواردروابا گاهاامنازعاه

هایشوندکهدارایهویتروشجومشخصیهستند.البتهاعوایجنبشنیزازطریقشبکهیم

 ,Della Porta & Diani)غیررسمیبایکدیگردرارتباطندودارایاهمیتجمعیمتمایزهستند

2006: 20.)
                                                                                                                                             
3. Alain Touraine  
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 المسلمین جنبش اخوان

شایخحساجالبنااوودرشاهراساماعیلیهمصار،توسا 8291المسلمیجدرسالجنبشاخوان

هاایخاودراباهومرکزیاتفعالیات8299(تأسیسشدودرساال8242شهاد -8211)متولد

«النا یر»نامهالمسلمیجتاتاریخفدورنخستیجشمارهازهدتهقاهرهمنتقلکرد.البتهجمعیتاخوان

کنگارهکاهطایاجاالسپنجمایجایدرفحنهمصرنداشات،تااآنوفعالیتویژه8291درسال

،مشایفعالیاتسیاسایآنتعیایجشاد)خسروشااهیخا و8292المسلمیجدروانویهسالاخوان

اسات«اخاو »و«اساالو»المسلمیجشاملدومعنیمهمواساسی(.درحقیقتاخوان8929:982

کارد،بارادریواماوحسجالبنابرمدهوواخو وارتباطآنبهجنبهالهیوربانیبودنتأکیدمی

خافیکهدرراستایعبودیتومحبتخداوندباشد،زیرااستوارتریجعامالایماانیمحباتباه

المسلمیجبهتاراساتخاطرخداوندوخشمدرراستایرضایتاوست.برایشناختبیشتراخوان

ماادعاو »گویاد:کنیم.ایشاانماینااشارهگ ارایججنبش،استادحسجالببهتعریفجامعبنیان

ایاجتمااعیوحزبایسیاسایامااسیاساتیپااآوراستیجقرآنای...،موسساهجانبههمهجامعو

ایاد،باهازایجپاسخممکجاستبگویندکه:شماهمچناانبارایمااناشاناختهفحی هستیم.پس

کنیاد،محرومیاد.ایشانبگویید:ایجبدانخاطراستکهشماازنوریکهدرپرتوآنمشاهدهمی

راساتیشاناخت،هامضی بدهیدکهچیزیجزاسالونیستیم.هرکسکهاسالورابهبرایهمهتو

(.بنااابرایج8918:41)قرضاااوی،«شناسااد،ماااراهاامخواهاادشااناختکااهخااودراماایچنااان

-المسلمیججنبشیاستکهمعتقداستاساالو،وحاد دولاساالمیومباارزا سیاسایاخوان

هاایدیگاراسات.درنتیجاههاین اوواسالوجامعهمهخوبیاجتماعیتنهاراهنجا امتبوده

دانادبلکاهفق تنهاراهنجا رادراساالووبازگشاتباهتمادناساالمیمایالمسلمیجنهاخوان

معتقداستکهفق اسالوتوانایینجا بشاردرایاجعصارراداردوهماهمسالمانانبایادبااهم

دتابتواننادهامع ماتساابقخاودرابازیابنادهامعاالمراسویاسالوبازگردنمتحدشدهوبه

مبهو خودساختهوپیشگاووپیشروتمدننویجبهحسابآیند.


 اهلل گولن جنبش اجتماعی فتح

داراساتازجملاهاهللگاولجرهباریآنراعهادهجنبشاسالواجتماعیترکیهکاهاماروزهفات 

فددجمعمیانسنتوتجدداست.ساازتاساالووهایاسالمیاستکهباجدیتتماودرجنبش
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مدرنیتهکهمدروضافلیایججنبشاست،توانستهدرترکیهوبرخیازکشورهایاسالمیمنطقاه،

توجهبسیاریرابهخودمعطاوفداشاتهوساط فعالیاتخاودرادرمقیااسجهاانیتعریافکناد

یاکجنابشکنادتااازخاودچهارهیاهللگاولجساعیماجنبشفات .(8928:19)نوروزیفیروز،

(کهبردوساتیومحباتمیاان92-8921:91کند)احمدیطباطباییوپیروزفر، اراله8«غیرسیاسی»

جزخشانودیخداوناد،هادفدیگاری»داردکههاوپروردگارتأکیدداردوچنیجاظهارمیانسان

معرفای«غیرسیاسای»کناد،جنبشایحتیخودگولجنیزجنبشیراکهبهناوخودرهبریمای«.ندارد

عناوانجنبشایتاوانآنراباهبرخالفاقداوویاتحرآجمعیایججنبش،نمی»افزاید:کردهومی

(.درواقااعجناابشگااولج،نهوااتیاسااتوار8929:899)نااوازنیودیگااران،«سیاساایتلقاایکاارد

گرایایسالدیوساالوهاویتیازاساالودرتواادبااگدتماانسیاسایسانتی،ا-برخوانشیفرهنگای

رادیکالبنیادگراومبتنیبارارکاانیچاونهویات،شاریعتحاداقلی،دموکراسای،سکوالریسام،

)میراحمادیورضاالیوگویبیجفرهنگیوبایجاالدیاانیاساتمدنیتوآموزت،خدمت،گدت

باانیازهاایاناداز:تلدیاقاساالوهایجنبشگاولجعباار تریجمؤلده(.بنابرایجمهم8924:29پناه،

هاایاساالوهایاسالمی،هماهنگکاردنپاساخروزمرهوپاسخگوییبهایجنیازهاازطریقاندیشه

ایکهمتخصصانآنراتحسایجکننادوگونهآالیش،بهبامقتویا زمانهوایجادادبیاتیسادهوبی

نشایخساعیدنورسایعواوآنرابدهمند.البتهالزوباهیاادآوریاساتکاهجنابشگاولجازپیاروا

هاایمختلافمنشاعبشادند،ولایدرنهایاتبااشوندکهبعدازفو ایشانبهدساتهمحسوبمی

تنهاادرترکیاهبلکاههایخودراناهاهللگولجانسجامیدوبارهیافتندوتوانستندفعالیتتوانمندیفت 

لجانسجامیدوباارهیافتاهوباااهللگودرتماودنیاگسترتدهند.بنابرایجچونایججنبشتوس فت 

هایخودرادرکالجهاانگساترتدهادوپیاروانفراوانایدرمدیریتقویایشانتوانستهفعالیت

شاود،اهللگولج)خوجاافنادی(شاناختهمایاقصینقاطعالمبیابد،فق بهناورهبرتوانمندخودفت 

خاارجایاجکشاوربکشااندوباهآنچراکهایشانتوانستهجنبشیساادهوکوچاکراازترکیاهباه

 .Akıncı. & Gökçe, 2015: 50-60) )ع متوبرندیجهانیببخشد
 

 اهلل گولن المسلمین و جنبش فتح مقایسه جنبش اخوان

چنایجاهللگاولجوهامالمسلمیجوجنبشاجتمااعیفات جهتمقایسهجنبشسیاسیاخوان

                                                                                                                                             
4. Non-political   
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ایجدوجنبشالزواستتااباهمباحاثزیارهایهاوشباهتجهتفهموشناختبهترتداو 

:پرداختهشود


 مبانی فکری
 دین و دولت

سیاسایآناان(.بناابرایج,Gulenتاا)بایدانادماییکامرقلبایرااهللگولجدیججنبشفت 

چراکهارتباطرمزآلاودومعناویمیاانانساانو؛دانندکردنم هبراامریتقلیلگرایانهمی

ایمیانماردودهد.دراعتقادایججنبش،م هبرابطهایدلولوویتقلیلمیپروردگاررابهحد

ماناد،بناابرایجسیاسایکاردنما هبوپروردگاراست.حسم هبیدراعماققلبزندهمی

:8929)ناوازنیودیگاران،رسااندپیشازآسیبزدنبهحیا حکومتی،بهم هبزیاانمای

کنندکهاسالویکایادلولووینیسات،بلکاهیاکدیاجمیاستداللان(.بههمیجدلیلآن891

تاوانمای (.درواقاعGrinell, 2009: 10)عنوانابزاریسیاسیفارضشاودتواندبهاستکهنمی

هاایشدهبودباگسترتفعالیتهابههویتیپنهانتبدیلاسالمیکهدردورهکمالیست:گدت

(واعواایجنابشگاولجماننادYavuz, 2000: 20-40جنابشبااشارای باومیمنطباقشاده)

عناوانعنصاریاساسایدرفراینادگا ارجامعاهباهملاتباه-نخبگانرفورمیساتازدولات

کنند،درنتیجهاقتدارمادرنوعقالنیاتمردمای،جاایگزیجدموکراسیومدرنیتهحمایتمی

گاولج()جنابش(.طرفادارانگاولجKeyman, 1999, 177- 178شاود)هایدینیمایحکومت

تنهاااشااکلثااابتیازحکومااتراارالااهنکااردهبلکااهدرتااالتباارایمعتقدناادکااهاسااالونااه

هامعتقدندکهحکومتودولتموضاوعاتیهمنبودهاست.درهمیجراستاآنسازیآنقالب

نهدینیبلکهعرفیهستندوبایدبراساسعقولبشریشکلبگیرند.بنابرایجطرفادارانگاولج

پاردازد،دانندکهفق بهرابطهمیانخداوانساانمایهادیجراامریشخصیودرونیمیتننه

داریهماانمراجعاهباهعقاولبشاریباراسااسبلکهمعتقدندکهتنهاشکلدرستحکومات

خالفاه8المسلمیجمعتقدندکهاساالودریاکدیاجمقتویا زمانیاست.امادرمقابلاخوان

زمانوهمگاودیاجدرحقیقتپیامبرگرامیاسالوهم9یاسیهمهست.شودبلکهن امیسنمی
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هااهاارادرکناارهامقارارداد.آنراتأسیسکاردودرطاولزنادگیخاودآن8وحکومت

هایقانونیوسیاسینیزهساتمعتقدندکهاسالوبسیفراترازیکدیجودربرگیرندهاندیشه

وحاوزهدیاجازیکادیگرجاداسیاساتجالبناا،حاوزهازدیدگاهحس(.8912:41)قرضاوی،

درجواماعاساالمی«ساستیومنشاأفساادگااوناخستیج«نیست.ویجداییدیجازسیاسترا

اسات«تشاکیلحکوماتاساالمی».ازدیدگاهایشانتنهاراهخروجازایجاوضااعدانستمای

دراسااالودوقاادر وجااودنادکاهالمسالمیجمعتقد(.درحقیقتاخاوان8918:14)مرادی،

نداردکهباهمبهنبردودرگیریبپردازناد؛قادر یااگانهومنساجماساتودرنهااددولات

اموردیجوهمبراموردنیااشرافدارد؛بنابرایجدولت،قادرتیاساتبریابدکههمتجسممی

کند،حافظامنیتون ماساتیوقادرتیاساتکاهاحکاورااجرامجامعهدارایرویکردبه

.(8211:94)البناا،کنادکندوقاوانیجاساالمیرااجارامایدربیجمردومستقرمیراوعدالت

دارندکهبهدنبالتشکیلحکومتیاسالمیفراحتاعالومیالمسلمیجبهبنابرایججنبشاخوان

جراییکننادومسایرساعاد وفاالحهستندتادرسایهآنبتوانندقوانیجاسالمیرادرجامعها

وجاههایچهاایاجاساتکاهحکوماتاساالمیباهعمومیرامحیاکنند.درنتیجهاستداللآن

هایاسالمینیست،بلکهواقعیتیاستکاهچاارچوبهاوگروهوپرداختها هانجریانساخته

کنادومسالمیجبایاددرراهگ اریشدهوتاریخاسالونیزآنراتأییدمیآنتوس اسالوپایه

تاریجشاعارتوانادعاکاردکاهحکوماتاساالمیمهامرسیدنبهآنتالتکنند.درنتیجهمی

هاریشاهکنندتابهایجواقعیتکهبهاعتقادآنهاتالتمیالمسلمیجمحسوبشدهوآناخوان

لمیج؛اساالمیالمساتاریجهادفجنابشاخاواندرخوداسالوداردجامهعملبپوشاانند.مهام

تنهاادیاجراوارددیگرتشکیلحکومتیاسالمیاستکهبتواندنهعبارتیکردنحکومتوبه

گاا اریکنااد.تنهاااغایااتمطلااوباسااالورانیاازبنیااانعرفااهسیاساایکنااد،بلکااهجامعااه

اجتماعیدرعصرناویجومخالداتباا-هایسیاسیالمسلمیجبازگرداندناسالوبهحوزهاخوان

ورکردناسالوبهرابطهمیانانسانوپروردگارتاست.محص


 دموکراسی
تاواننزدیاکدیدگاهجنبشگولجدرموردانتخابیبودنن اوسیاسیازسویمردورامی
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بهن رعبدالرزاقدانست.اعوایجنبشبهتأسیازرهبرخودمعتقدندکهمسلمانانآزادندبار

ن اوسیاسیرابرپادارندکهبهتربتواندخیروساعاد «تجاربانسانی»و«عقولبشری»اساس

(.بناابرایجحرکاتگاولجیاکحرکات8929:891آنانراتاأمیجکناد)ناوازنیودیگاران،

هایاجتمااعیاساتکاههایچتواادیمیااناساالوواجتماعیوگولجیکروشندکرجنبش

واقاعتالشایدرراساتایرد در(.جنبشگولجGrinell, 2009: 6)کنددموکراسیمشاهدهنمی

هااایسااابق،بااودهچراکااهتدساایرنااویجایااججناابشازاسااالو(ایاادلولووینشبااهودرواکاا)

 (.Isgandarova, 2014: 1) هاایبنیادگرایاناهمسالمانانپلورالیستی،پاسخیبودهاستبهجنبش

تنهاادرحاال لنینهگرایانگودهدکهاسالووضوحنشانمی هایایججنبشبهبنابرایجفعالیت

اندتامبانیوافولنویججهانیراباااساالوشد مایل بلکهبه گسستازاسالوسنتیهستند،

کنناد،تنهادموکراسیومراجعهبهآراءمردمیراستایشمیهانهتلدیقکنند.بههمیجدلیلآن

هاتنهاراهانتخابحاکماندانند.آنملتمیبلکهتنهااقتدارمشروعرانیزاقتدارمبتنیبراراده

هایمشترآجامعهجهانیاست.جنابشگاولجدانندکهازارزترامراجعهبهدموکراسیمی

هاایگراستکهتنهاراهنجاا جامعاهاساالمیرادرگسساتازبرداشاتیکجنبشآرمان

دموکراسایراکنادتاااساالمیمتناسابوهمساوباادانادوتاالتمایرادیکالازاساالومای

المسالمیجنیازباهدموکراسایقالالهساتندودموکراسایگ اریکند.البتهجنبشاخاوانبنیان

هااییبارایشود.درحقیقترهبرانجنبشویژگیازجملهنقاطتالقیدوجریانمحسوبمی

هااشمارندکهبامباانیدموکراتیاکحکوماتساازگاراسات.ازن ارآندولتاسالمیبرمی

)بحرانای،مییکدولتشرعیقانونیکهدارایاساسانامهوقاانوناساسایاساتدولتاسال

کند(.بنابرایجدولتاسالمی،یکدولتمدنیاستکهبهاسماسالوحکومتمی8914:899

کناد.بناابرایجوحاکمانومدیرانخودراازمیانمردانقوی،امیج،داناوحافظانتخاابمای

دینی)تئوکراتیک(بهمدهووقدیمآنبلکهدولتیاستکهبادیاجدولتاسالمینهیکدولت

پیوندداردوافولخودراازآنگرفتهاستوبراساسدوافلبیعتوشورامتکایبارر ی

هامعتقدناد(.درحقیقتاخوانی8921:941)علیخانیودیگران،مردووحمایتمردمیاست

توانناداوراعازلاگارشارای راازدساتداد،مایکهحااکمرابایادماردوانتخاابکننادو

انادکاهماردوباااختیاارگوید:حاکمانمحباوبکساانیهادرراستابهحدیثیکهمیکنند.آن

انااد،اسااتناداناادوحاکمااانملعااونخااودراباارمااردوتحمیاالکااردههااارابرگزیاادهآن
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خاباا جایگااهمهمایدرنگااه(بناابرایجدموکراسایوانت8222:891)القرضااوی،8کنند.می

هایشاخصایججریانبااشاارهباهاولایجانتخاباا هادارد،چنانچهقرضاویازچهرهاخوانی

ایشارعیومسائولیتیریاستجمهوریمصربعدازمبارآ،شارکتدرانتخاباا رافریواه

(.19/19/8928)قرضاوی،داندملیمی


 تصوف

ریراهیبرایتکاملدالمایروحیاکانسااناساتوگن رگولجوجنبشاو؛فوفیاز

همانطورکهغمافلیموالنادرجداافتادنانسانازخداوندبود؛گولجنیزخواهانسهیمشادن

وجاوییاکقلابماجدرجسات»گویاد:باودهودرایاجزمیناهمایهادرغمیکادیگرانسان

اوندداشتهباشدودرمقابالاووجویدوستیکهپیوندعمیقیباخددیدههستم،درجسترنج

(.بنابرایججنبشگولجیکجنابشفاوفیاسات8929:899)نوازنیودیگران،«فروتجباشد

درحقیقات.(Grinell, 2009: 1)کنادهابهخداوندتالتمایکهبررویعالقهومحبتانسان

بااجهاانمادرنگولجتصوفواسالوفاوفیانهترکیاهرادارایتوانمنادیبااالییدرانطبااق

تاوانباهموالنااهاایفکاریایشاانمایداناد.ازافارادتأثیرگا اربارگاولجوازسرچشامهمی

تباارفاوفیمسالکیکاهتاأثیرشااعرتارآ9تبارویونسامرهالدیجرومی،شاعرایرانیجالل

زیادیبرادبیا ترکیهگ اشتهاسات،اشاارهکارد.گاولجتحاتتاأثیرایاجدوشااعرفاوفی

قرالتای»کوتداسیرمتساهلشیخسعیدنورسی،بنیانگ ارجنبشنورجاو،قرالاتخاودرامسل

هاایکنادودراهمیاتتاأثیرآماوزهمعرفایمای«گراییتساهلطلبآنااتولیمدرنازفوفی

درحیجتعلیمعلووم هبی،کتبگوناگونفوفیانهرامطالعهکردو.»نویسد:گرایانهمیفوفی

:8929)نوازنیودیگاران،«گراییبهیکاندازهبودهاستووم هبیوفوفیبرایمجتاثیرعل

اناد.حساجالبنااخاوددرخااطراتشالمسلمیجنیزدارایمشربونگاهیفوفیانه(.اخوان899

ارتبااطداشاتهاسات.بناابرایجتربیاتفاوفیانهدر«حصاافیه»اشارهکردهکهباطریقاهفاوفی

البتهالزوبهیاادآوری(.8918:999اثرگ اشتهاست)قرضاوی،بسیاریازمساللایججماعت

مصارهجاری(وارد499گریابتدادردورانزمامداریطولونیان)ساالتدکرفوفیاستکه
                                                                                                                                             

الا یجتبغواونهمویبغواونکمویصلونعلیکموشرارالمتکمعلیهمتحبونهمویحبونکموتصلونال یجالمتکمخیار».8 
 .(8222:891)القرضاوی، «وتلعنونهمویلعنونکم

9. Yunus Emre  
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آن،درعصرازرسدوپساوجشکوفاییورونقمیباهشدهوبعدادرعصرخالفتفااطمیان

وبسیاریبهتمایال فوفیمآباناهگیردمیماصرروناقدرهایتاصوفدوبارهارزتایوبیان

ایبسایارطاوالنیداشاتهشوند.بنابرایجتصاوفدرمصارساابقهنزدیکمیایوبیالدیجفالح

المسالمیجترکیبایبسایاربادیعازدعاو اخاوان(.811-8919:812)حمدیو اکری،است

یسلدیاندیشاست.هامچناانکاهامااوحساجگراندیشهسلدیانومنشفوفیانویافوفی

البنافرموده،دعو اوترکیبیازاندیشهسلدیومنشفوفیانهاست.اخوانازایاججهاتکاه

کناد،دعاوتیدیگرانرابهبازگشتبهسرچشمهزاللاسالویعنایقارآنوسانتدعاو مای

ازاعماالخاودوسلدیاستوازایججهتکهدرجهاتتزکیاهوطهاار نداسومراقبات

اعراضازخلقومحبتوارتباطدرراستایرضایتخداونادوجلابخیارومندعاتتاالت

کند،دعوتیفوفیانهاست.ازن رحسجالبناتصوفحقیقیدرطهار ندسوپاکیقلابمی

درهمایجراساتاالزوباهکنادوتزکیاهنداساولایجراهفاالحوساعاد اسات.تبلورپیدامای

استکهیکیازبارزتریجویژگیهایفوفیانفادقمراعا ساهافالاساتقامت،یادآوری

محبتواطاعتاستاداستکههرسهموردآنهاجزوافولاساسیتربیتاخوانیبهشمارمی

قرضاویدرایجزمینهکتابخودمیگوید:.(8918:992)قرضاوی،آیند

والبکاوآانغنیالمغنونالیسالتصوفلبسالصوفترقعه

والاضطرابکانکانقدفر مجنوناوالفیاحوالرقصوالطرب

وتتبعالحقوالقرآنوالدینابلالتصوفانتصدوبالکدر

8علی نوبکطولالدهرمحزوناخاشعاهللمکتئباوانثری



 سازماندهی و تشکیالت
ساختارسازمانیجنبشفت اهللگولج،ساختاریسلسلهمراتبیوبهناوعیغیردموکراتیاک

هااغیرمنت ارهفهایلیبرالیجنابشوشاکیباییآندربراباراخاتالاستکهباتوجهبهنگرت

9است.گولجرهبرجنبشبودهون مسلسلهمراتبیازباالبهپاییجوازطریقتعادادیازآبیلار
                                                                                                                                             

ورقاصوپاایکوبیورعشاهتصوفپوشیدنپشموپنبهبودنپوششوآهوگریهبههنگاوآواز،آوازخوانانوفایحه.8
حدظکنیوازحاقوقارآنودیاجهاآلودگیآسانیست.بلکهفوفیبودنآناستکهفدایخویشرابازدودندیوانه

 تبعیتنماییودربرابرخداوندخاشعوفروتجدیدهشویوبهخاطرگناهانتاندوهناآباشی.
11. Abi  
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هاایجنابشبارتعدادشاان)برادرانبزرگتر(کهروزبهروزبهدلیلگسترتسازمانوفعالیت

تببسیاردقیق(درحقیقتسلسلهمرا8918:11یابد)ارسودیگران،شود،بس میافزودهمی

)برادرانبزرگترکهازلحاظسازمانیبهآنهاامندومن متعییجشدهاستوآبیلروچهارچوب

هایمشاخصشادهدرردههاوفعالیتشود(درهرردهفق بهاطالعا ،برنامهآبیاطالقمی

خاوددرماوردتوانندبابرادربزرگتارازخاوددرردهبااالترازخوددسترسیداشتهوفق می

هام اکرهوفحبتکند.درواقعدرایججنبشساختاربهشاد متصالبواطالعا وبرنامه

بستهاستوافرادنهتنهااجازهندارندبهاطالعا وافرادمراتب باالتردسترسیداشاتهباشاند،

نادبلکهحقپرسایدنساوالودرخواساتتوضایحا اضاافیرانیازندارناد.درنتیجاههارچ

دهندولیساختارجنبشدقیقاالجشعارهایدموکرا ومتساهالنهسرمیطرفدارانجنبشگو

باارخالفایااجساااختارهابساایاربسااتهوغیردموکراتیااکاساات.درمقاباالاعوااایجناابش

المسلمیجهمتقریباساختاریمشابهبااسااختارگاولنیدارناد.مرشادعااودرراسهارواخوان

رعایاتفارامیجواجرایایکاردنمنویاا اوگیاردوساایریجملازوباهقدر جنبشقرارمی

هاایهستند.درایججنبشنیزرهبردارایکاریزمایخافیاستکهنهتنهااعوا،بایادبرناماه

معیجشدهتوس شخصایشانرااجراییکنند؛بلکهاجازهنقدرفتاراوراهامندارناد.عباداهلل

باروظاایفاعواابایشازحقاوقالمسالمیجفهدالندیسایمعتقاداساتدرتشاکیال اخاوان

شود،بهطوریکهعووهیچگاهحقوقخوددربراباررهباریجنابشعوویتآنهاتاکیدمی

(.8918:22)مارادی،کندوافالچنیجاحساسیهمنداردکهحقاوقیهامداردرامطالبهنمی

متارادفآبایدرالمسلمیجنیزبهمانندجنبشگولجبرمدهوواخو )بنابرایجدرجنبشاخوان

توانبهخوداماوحسجالبناااشاارهکاردکاهبارشود.بهعنوانمثالمیجنبشگولج(تاکیدمی

(.8918:919کند)قرضاوی،مدهوواخو وارتباطآنبرجنبهالهیوربانیتاکیدمی


 آرمانشهر

د.شاوهاایمختلافمحساوبمایهایبارزجنبشدرواقعآرمانشهرسازییکیازویژگی

(وجاداییدیاج,Gulenهایجنبشگولجدرمورددیجفردی)بیتاابنابرایجباتوجهبهاندیشه

 :Isgandarova, 2014(وتدسیرهاینویجآنهاازدیجپلورالیستی)Grinell, 2009: 10ازسیاست)

هاایگویشرقوغربواسالوودموکراسیوگسترتآندرمیانجنبشو(وتطابقگدت1
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توانادعاکردکهآرمانشهرجنبشگولج(میMetin, 2002: 7وDanforth, 2008: 84ی)اسالن

هاایسانتیوبنیاادگراازاساالووایبهدورازبرداشاتترسیمیکدولتغیرم هبیوجامعه

امورشخصیوفردیاست.درحقیقتآرمانشهرجنبشگولجکشوریساکوالر تقلیلدیجبه

هایسیاسیناداردبلکاهافاولبنیاادیجتنهااسالوحووریدرعرفهودموکرا استکهنه

جامعهبشریماننددموکراسیوتساهلم هبییکهتازمیدانآنبودهوهیچبرداشتساتنیو

هااابیااانگرتعمیااقشااود.بنااابرایجآرمانشااهرگااولنیایازدیااجدرآنارالااهنماایبنیادگرایانااه

شاود.باههمایجدلیالدرفهاممتکثارازجامعاهتحلیالمایهایدموکراتیکبارمبناایاندیشه

شودبلکهایجدوهمافزاوآرمانشهرپلورالیستیجنبشگولجشکافسکوالر/اسالودیدهنمی

هااایسیاساایشااوند.درمقاباالباااتوجااهبااهبرداشااتکنناادهجامعااهمحسااوبماایتکمیاال

(8211:94)البناا،اددیجودولات(وتلدیقدونه8912:41المسلمیجازدیج)قرضاوی،اخوان

(،بایداعاالو19/19/8928وقرضاوی،8921:941)علیخانیودیگران،وپ یرتدموکراسی

کردکهآرمانشهرایججنبشتشکیلدولتایما هبیودینایباراسااسرایماردووحمایات

 هبیهستندولیالمسلمیجبهدنبالتاسیسدولتیممردمیاست.بنابرایجاگرچهجنبشاخوان

خواهنادمنکاردموکراسایدرتشاکیلایاجدولاتشاوند.باههمایجدلیالبههیچعناواننمای

مردمیونهتئوکراسیدرراستایاجراییهادولتیدینیمبتنیبرآراآرمانشهرمدن راخوانی

المیهاایاساهاتنهاراهنجا مسلمانانرادربازگشتباهآماوزهقوانیجاسالمیاست.اخوانی

هااناهکنندتادیجرادرجامعهاجراییکنند.بنابرایجدرآرمانشهراخاوانیدانندوتالتمیمی

تنهانهاددیجودولتازهمجدانیستندبلکهچنیجتصوریهمغل پنداشتهخواهدشاد.پاس

ریسامباایجوجوددرآرمانشهرمدن رایججنبشدیج،تنهاراهنجا وتلدیقاسالوبااسکوال

هایضاداساالمیاسات.بناابرایجشاکافاساالووناپ یرفتنیوچنیجبرداشتیناشیازتوطئه

.(94است)القرضاوی،بیتا:«شکافیابدی»هایایججنبشسکوالریسمدراندیشه


 ها ابزارها و روش

 جهان شمولی
زدیادشاود.اهایبارزجنبشگولجمحسوبمیدرحقیقتجهانشمولییکیازویژگی

ایجامعاهمدارتشکیلشودبهطورخودباهخاودایججنبشزمانیکهجامعهازافرادیاخالق



 139 المسلمین مصر و جنبش فتح اهلل گولن مطالعه تطبیقی جنبش اخوان
 

سرشارازمهارورزیوماداراجویینیازتشاکیلخواهادشاد.درنتیجاهاحساسایهماهناگو

تریجارتبااطمیااننویسد:قویبارهمیارگانیکمیانابناءبشربهوجودخواهدآمد.ویدرایج

آیادکاهباعاثجهاانشامولیآندرخانواده،جامعهوملتبرپایهمحبتبهوجاودمایافراد

(.بناابرایجپاسازفروپاشایشاورویوساقوطدیاوار8929:811شود)نوازنیودیگران،می

هاایهاواندیشهآهنی،فت اهللگولج،شاگردانوهوادارانخودراتشویقکردتادامنهفعالیت

یمرزهایترکیهگسترتدهند؛اودرایجمسیربهحمایتتجااروبازرگاناانخودرابهفراسو

هایگولجبهخارجازمرزهایمتمولیدلگروبودکهپیشتراعالوکردهبودنددرگسترتایده

ایبهکشورهایجداشدهازشاورویساابقترکیهحاضربهمساعد هستند.گولجتوجهویژه

داشات.هاوادارنگاولجدرکشاورهاییچاون،چایج،بوسانی،ونیزکشورهایحوزهبالکاان

،فرانساه،فلیپایج،کارهجناوبی،تانزانیاا،هرزگویج،دانمارآ،آلمان،انگلستان،کامبوج،هلند

(تابتوانناد8911:98)آگایوسعادتی،چچجوتایلندامکانا آموزشیخافیمستقرکردند

ملبپوشانند.لایکجبارخالفجنابشگاولجکاههایجهانشمولیجنبشخودجامهعبهایده

شاوند.درحقیقاتالمسلمیججنبشیاسالمیمحسوبمایجنبشیجهانیاست،جماعتاخوان

اسات.«اساالمی»ازهمانآغازبنیانگ اری،نهوتاخواناعالوکردهبودکهدعو ونهوتی

دهادوخویشقرارمیجویدوبرآنتکیهدارد.حاکمیتآنراهدففق ازاسالویاریمی

گیرد.درمجموعمحورهمهاهدافووساللنهدوازتعالیمآنسرچشمهمیبرراهشگاومی

آناسالواست.اهدافشرادرارتباطبااسالومشاخصکاردهووسااللوراهکارهاایشراباا

دهاد.یالهاوازتعالیمآنمعیجکردهواسالورامرجعوسرچشامههماهاماورخاویشقارارما

اند.درحقیقتآنها)جنبشاخوانالمسلمیج(باهفاراحتهایشانهمهاسالمیاندیشهوآرمان

مانقرآنوراهماانجهاادکنندکههدفمانرضایتخداوند،الگویمانپیامبروقانوناعالومی

(.البتاهفراماوتنکنایم8918:92)قرضااوی،وبرتریجآرزویمان،مرگدرراهخداونداست

گرایانوقتیلغتافاالحراالمسلمیجوپدرمعنویاسالوهحسجالبنابنیانگ ارجنبشاخوانک

بهکاربردووقتیدستبهتاسیسایججنابشزد؛خواهااناحیاایشاریعتاساالووبیاداری

المسلمیجدراکثریتکشورهایاسالمیمشغولفعالیتبنابرایجاگرچهاخوانجهاناسالوبود.

گ ارنادولایازآن)ساازمانالمسالمیجدرقااهرهاحتاراومایهسازمانافلیاخوانهستندوب

تاوانباهمثاباهیاککنددراسایونالمسلمیجرامایکنند.درحقیقتاخوانمرکزی(تبعیتنمی
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ضعیدیدانستکهرهبرانآنها)برخالفجنبشگولج(تاحادودکمایبااهامتمااسدارناد.

کنناد؛مشاخصاسات:اساالوبنیادگراساتولمسلمیجارالاهمایاسیاستوسازمانیکهاخوان

مستقیمابراساسقرآنوسنتاستوهدفآنتاسیسکشوریاسالمیباودهکاهتاابعقارآن

ایبارمبناای(.بنابرایجترغیببهایجاادجامعاه819-8919:818)آقالیوفدوی،وسنتباشد

جهاناساالو)ناهکالجهاان(ازافاولمهامافولاخالقیازراهقوانیججهانیاسالوواتحاد

شود.اخوانیمحسوبمی


 سازی و راهبرد آموزشی شبکه

ردمیاندوبلوآشرقوغربشااگردانوهاوادارانگاولجبایشازپسازپایانجنگس

هایآموزشیخوددرکشورهایمختلفازتانزانیاگرفتهتاچیجافزودنادپیشبردامنهفعالیت

گا اریکنناد؛چاراکاهاعتقاادداشاتند،اامپراطوریآموزشیع یمیراپایهوتالتکردندت

البتهایجباراینخساتیجباارباود (Gulen, 2003: 20آموزتمقدمهتمامیوظایفدیگراست)

کارد.درکهیکگروهاسالمین اوآموزشیخودراباموفقیتبهخارجازمرزهاافاادرمای

یجامپراطوریبزرگآموزشیایجبودکهگسستمیااندوواقعوجهج ابوشگدتانگیزا

کردوایجدوگانهباهظااهرمتخاالفراتاحدودزیادیترمیممی«سکوالر»و«اسالمی»عرفه

 ,Isgandarovaداشات)کرد،ازمیانبرمایهادرممالکاسالمیغیرقابلآشتیمیراکهسال

انبایدآموزشایرادرپایشبگیرنادکاهباهادغااو(.درواقعگولجمعتقدبود:مسلمان1 :2014

تاوانگداتکاه(بهعبار دیگارمای8912:19)ملکاف،آناندرجهانمعافرمنتهیشود

گولجدرآراءخودبهعقیدهرایجدرتمدناساالمیکاهبارافاالتداناشتکیاهدارد،تاکیاد

سااختیاک»فالیگاولجنیاز(.البتاهشاعارا8924:29)میراحمدیورضاالیپنااه،کندمی

بودهاست.بنابرایجودرهمیجراساتاپیاروانویدراواخار «مدرسهبهترازساختیکمسجد

هایدانشآموزیدرکشورهلندکردنادمیالدی،شروعبهساختمدارسوخوابگاه11دهه

تعداد9112سالبهبعددرآلماننیزانجاودادند،بهطوریکهتا8224وایجفعالیتراازسال

هاایدرسمادارسگاولجمدرسهدرسراسراروپارساید.درکاالس91مدارسایججنبشبه

گیرند.زبانافلیتدریسانگلیسیویازبانکشاورمساللم هبیچندانموردبحثقرارنمی

شاود)ناوازنیوهایفاوقبرناماهباهمسااللما هبیپرداختاهمایمیزباناستوتنهادربرنامه
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هاایزنادگی،هامعتقدندکهعلامدرتمااوعرفاه(.درحقیقتگولنیست8929:814دیگران،

هاایهانیزدستبهفعالیت(.البتهدرمقابلاخوانیGulen, 2003: 2)محرابوجودآدمیاست

آموزشاایفراواناایزدناادولاایهاایچموقااعنتوانسااتند،یااکامپراطااوریباازرگآموزشاایرا

المسالمیجدرکشاورهایدعلتایجاتدااقرابتاواندراساتقاللاخاوانگ اریکنند.شایبنیان

المسالمیجدراکثارمختلفازاخوانالمساملمیجمصارارزیاابیکارد.بناابرایجاگرچاهاخاوان

المسلمیجدرقاهرهتبعیتکشورهایاسالمیمشغولفعالیتهستندولیازسازمانافلیاخوان

هااهابرایآموزتفرزنادانمسالماناناقاداوباهتاسایسدهکنند.درنتیجهاگرچهاخوانینمی

هااییراسااختهوآموزشگاهومدارسکردهوبراینگهداریازکودکانخویشمهدکودآ

هایآنهابهاندازهجنبشگولجنیست(ولیحجمفعالیت8918:999کنند)قرضاوی،ادارهمی

المسالمیجتربیاتفاحی )اساالمی(گاهاخوانکند.البتهازدیدوازانسجاوخافیپیروینمی

فااردوتشااکیلوتکااویجخااانوادهفااال بااهتشااکیلجامعااهاسااالمیکمااکخواهاادکاارد

المسلمیجازمجموعهبرادرانوخاواهرانی(.درواقعجماعتاخوان8929:819)خسروشاهی،

کنناد.باهتمایگیرندوبرایباسوادکردنوآموزتتعالیمدیجباهناآگاهاان،تاالشکلمی

هاایساودمندموع هوارشادوافالحمیانمتخافمانوکمکبهنیازمندانوتاسایسطارح

:8918)قرضااوی،کننادهااومسااجداقاداومایمانند:احداثمدارسودانشکدهودرمانگااه

المساالمیجوجماعااتگااولجدسااتبااه(.درنتیجااهاگاارچااهکااههااردوجناابشاخااوان899

اندولیدرایجمیاندوتداو عمدهقابلشناساییاست:ایزدهوزشیگستردههایآمفعالیت

هااازانساجاو،مادیریتوکنتارلهایآموزشیجنبشگولجبرخالفاخاوانیاوالفعالیت

هاافارفااساالمینیساتوهایآموزشیگولنیتریبرخورداراست؛ثانیافعالیتجامعوقوی

هاآموزتدنییوتربیات،درحالیکههدفآموزتاخوانیشودعلوومدرنرانیزشاملمی

هایباایماناست.انسان

هادالمابرمقاوعقلتاکیدکردهوبافراخوانیبهاندیشهوتشویقبهبنابرایجاگرچهاخوانی

:8919آموختج،ستودنمقاودانشمندانوخردمندانوستایشخواندنوآماوزت)قرضااوی،

انادانساجاواندبهجایگاهرفیععلماحتراوبگ ارندولایهایچموقاعنتوانساتهه(سعیکرد824

ساختاریجنبشگولجدربحثآماوزتراکسابکاردهوحتایدرکشاورهایغیراساالمی

هایعمدهآموزشیبزنند.دستبهفعالیت
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 های اقتصادی و خدمات اجتماعی فعالیت
قترکیهآغازشد،ازچنانگساتردگیوقاابلیتیهایاقتصادیطرفدارانگولجکهازشرفعالیت

درESIشاود.موسساهاروپاایاادمای«ببرهایسبز»یا«ببرهایآناتولی»برخورداراستکهازآنهابه

ایازببرهااایآناااتولیبااهعماالآورد.ایااجگاازارتکااهباااعنااوانبررساایگسااترده9119سااال

هاایاقتصاادیقیقتبیانگرحجمباالیفعالیتبهچاپرسیدهاست،درح«هایاسالمیکالونیست»

راباهادفجماع«آسیافاینانس»بانکاسالمی8221ایججنبشاست.ایججنبشهمچنیجدرسال

هایترآزبانوجلابتوجاهبازرگاناانترکیاهباهآوریپولجهتسرمایهگ اریدرجمهوری

بااایاجکشاورهاتاسایسکاردکاهسویکشورهایتازهاستقاللیافتهشورویوتحکایممناسابا 

هاایهاادراقتصاادترکیاهازموقعیاتهاایاقتصاادیگاولنیمبتنیبربهرهنیست.درواقاعشارکت

تاریجنهادهاایجنابشگاولجممتازیبرخوردارنادودارایشاهر جهاانیهساتند.ازجملاهمهام

تاسایسشادهوارتبااطهاایگاولج(استکهبااتکابهاندیشهMUSIADانجمجبازرگانانمستقل)

(.11-8928:19)نوروزیفیروز،کندداریراتبلیغمیاسالوباسرمایه

هایاقتصادیوابستهبهجنبشگولجبهبخشیازیکاقتصادجایگزیجتبادیلشادهفعالیت

هاایمساتمرومنواب کاهازاست.درواقعایججنبهازجنبشگولجباتمرکزبرکاروتالت

م هبیانگیزهگرفتهاستآنراباجنبشپروتستانیقرنشانزدهمقابالقیااس-یهایملارزت

گونهکهوبردرکتاابکالسایکخاودبااعناواناخالقیاا پروتساتانوروحسازد.همانمی

توانندمردوراباهکاارساختوانباشاتمعنویمی-هایم هبیارزت»گوید:داریمیسرمایه

(.گولجنیازچنایجعقایادیراتبلیاغ8918:11دیگران،ارسو«)ثرو ترغیبوتشویقکنند

هایاقتصادینامند،زیرادربابفعالیتجهاناسالومی«ماکسوبر»کند.درواقعگولجرامی

دراسالوتوانستانگیزتالزورادرمیانطرفدارانخودبرایتولیدثارو ومصارفآندر

(.بنابرایجاسالواجتمااعی8928:19کند)نوروزیفیروز،راستایاعتالیجامعهاسالمیایجاد

جنبشگولج،اسالمیفردگرایانهوطرفدارکسبوکارهرچهبیشتربانیاتخادمتباهخلاق

است.بهعبار دیگرتبلیغکسابوکااروتاالتبارایکسابثارو ومصارفآندرراه

یججنبش،خودبااپارداختجباهگسترتباورهایجنبشنهتنهاهدفیمقدساستبلکهرهبرا

هاایاقتصاادیوکسابثارو فاراوانومصارفآندرراههاایگساتردهدرعرفاهفعالیت

خدمتبهبشریت)نوعبشریت(سعیکردهالگوییتماوعیاربرایهمهاعواایجادکناد.البتاه
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ادرسایهحرکاتاند.مثالآنهالمسلمیجنیزاقداما اقتصادیچندیانجاودادهدرمقابلاخوان

هاباناکتاسایسکاردهودرحاالافازایشتعادادآنهساتند.هامچنایجوبیداریاسالمیده

انادکاههاوموسسا اسالمیبسیاریبرپایهمعامال منطبقبرشریعتتاسیسکاردهشرکت

توانازشرکتبیمهاسالمیکهبراساستعاونوهمکاریقارارگرفتاهوازگارفتجساودومی

کاه«فقاهمعاامال »کند،ناوبرد.ایجاقداما زمینهرابارایاحیاایرهبانکیخودداریمیبه

کنارگ اشتهشدهبود،فراهمکردوساببفادورتحقیقاا اقتصاادیومحاسابا اداریدر

المسالمیج(.لیکجالزوبه کراستکهاخوان8918:998)قرضاوی،پرتوشریعتاسالمیشد

انادوازایاجحیاثبسایارجلاوترازجنابشگاولجمحساوبنیازپرداختاهبهمباحثخادماتی

هایپزشاکیبارایهاوکلینیکالمسلمیجاقداوبهتشکیلدرمانگاهشوند.درحقیقتاخوانمی

سرپرستکاردهوهامهاییبرایحمایتازکودکانبیمداوایبیمارانمستمندوساختجخانه

دانوتوزیاعآندرمیاانمساتمندانوبیاوهزناانوافارادآوریزکا ثروتمنچنیجبرایجمع

(.درواقااع8918:999دهنااد)قرضاااوی،هااایبساایاریراترتیاابدادهوماایناااتوانبرنامااه

المسلمیجدرحیطهمساللاجتماعیوخیرخواهانهمانندمبارزهبااجهالوبیمااریوفقاراخوان

(.درحاالیجنابشگاولجدرایاجبخاش8919:94اند)آقالیوفادوی،بسیارفعالظاهرشده

ایوخدماتیاخوانباههایخیریهفعالیتچندانیازخودنشانندادهاست.درحقیقتفعالیت

المسلمیجازایجموضاوعاحسااسنگرانایقدریزیادبودهکهاماوحسجالبنامرشدعاواخوان

لمیجفارفاجمعیتایخیریاهویااالمسکردکهبرخیازمردوگمانکنندکهجمعیتاخوانمی

(.8918:894)قرضاوی،گروهیباهدفارالهخدما اجتماعیهستند


 های تبلیغی فعالیت
هاایجنبشگولجدرفدداستازکارآمدتریجابزارهاایموجاودجهاتتارویجاندیشاه

رمندشود.بهعبار دیگررسانهبازویتبلیغاتیجنابشگاولجاسات.ایاججنابشدخودبهره

(.روزناماهزماان21-8912:11)ملکاف،کنداستدادهمی«زمان»بخشمطبوعا ازروزنامه

هایمختلدیهمچونحوزهبالکان،آ ربایجانوآسایایمرکازیو...بااکشوروحوزه89در

8رسد.شبکهتلوزیونیسامانیولوهایاسالمیمدن رگولجبهچاپمیهدفگسترتارزت
 

                                                                                                                                             
1. S TV  



 (93)پیاپی  38 تابستان، 23شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 211
 

شاود.شابکهدیوییبروجازدیگرابزارهایتبلیغایجنابشگاولجمحساوبمایوایستگارهرا

شاودکاهچهاارکنادوگدتاهمایهایگولجراپخشمیهایجمعهخطابهسامانیولودرشب

میلیونمخاطبدارد.ایجشبکهبدونایجکهمحصوال خودرادرقالبمراسامسانتیدینای

دهد.مجموعهکلیداسارار،هایخودبازتابمیاوسریالههایخودرادرفیلمتولیدکند،پیاو

انجماجنویساندگانوروزناماه8224ازمحصوال ایجشبکهاست.گولجهامچنایجدرساال

جنبشگولجهدفخاودراتغییار (.درواقع8928:11)نوروزیفیروز،نگارانراتاسیسکرد

سنتیقراردادهاستوبرایرسیدن هنیتونگرتمردوعادیوترویجنوعیمحاف هکاری

شانیداریدراختیاارخاوداقاداو-هایدیداریبهجامعهآرمانیخود،ازشبکهوسیعیازرسانه

ها،کاناالیهایاینترنتیوساایررساانه(.درنتیجهسایت8929:819)نوازنیودیگران،کندمی

هاایازدیگارانوتبلیاغبرناماهگرانجنبشازآنهابرایمتمایزکاردنخاودهستندکههدایت

 (.8928:891)اخوانکاظمیوویسی،کنندشانبهدنیایخارجاستدادهمیاسالمی

اند،باههایگوناگونراتأسیسکردهچنیجپیروانگولجبرایترویجعقایدویسازمانهم

ودونشریهعلمایباا،«بدونسانسور»ایبهناوسیزینتیماهنامه«بنیادمعلمانترآ»مثالعنوان

هایچنیجسمپوزیووکنند.آنانهممنتشرمی«سرچشمه»وفونتیج«امیدنویج»عناویجینیامیت

)ارسوکننادهاییدرراستایاهدافخاودبرگازارمایالمللی،میزگردوکندرانسملیوبیج

اهادافخاودتوانگدتجنبشگولجدرراستایترویج(.بنابرایجمی11-8918:11دیگران،

هاایجنابشهارادراختیاارداردکاهدرراساتایتارویجپنهااناندیشاهع یمیازرسانهشبکه

شامولکنند.درحقیقتبایدا عانکردکهجنبشگاولجدرراساتایآرماانجهاانتالتمی

ایرادرسراسرجهانآغازکردهوباامصارفهایاقتصادیگستردهخودسعیداردتافعالیت

هایتبلیغایچنیجانجاوفعالیتهایآموزشیوکادرسازیمستقیموهمهادرفعالیتثرو ایج

وتأثیرگ اریغیرمستقیمبرا هانعمومیبهجنبشیفراگیرتبدیلشود.درمقابالباهشاهاد 

هانیزنقشمهمیدرتوسعهوسایلخباریومورخانوآگاهانبهمساللجهاناسالو،اخوانی

الیمطبوعا داشتهوبسترسازتکویجادبیا وهنراسالمیمعافاردرجهااناساالورشدوتع

نامهالنا یررابارایتبلیاغاهادافوهاهدته(.درحقیقتآن8929:811)خسروشاهی،اندبوده

ایرابارایانجااوکمیتهکنند.درهمیجراستابنادرسومیجکنگره،هایخودتأسیسمیآرمان

تبلیغیازراهارسالتلگرافونامهبهمقاماا ومطبوعاا وانتشااربیانیاهوایارادهایفعالیت
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چنیجدساتباهانتشاارکتابمختلدای(.آنانهم8919:41)میرعلی،دهدسخنرانیتشکیلمی

اشارهکردکهباهفاور الدمارفیفلسطیجوالنارتوانبهکتابهامیزنندکهازجملهآنمی

هاایخاودازهاابارایتبلیاغآرمااندرمناطقمختلفپخششد.البتهاخوانیگستردهچاپو

عناوانهارابههایهنرینیزاستدادهکردندوآننوارهایویدلووکاستوبرگزاریجشنواره

چنیجالزوباه(.هم8ج8919:91)الحمدوبرغوثی،ایپویامورداستدادهخودقراردادندرسانه

هااازهایاجتمااعینیازبسایارفاراوانباودهوآنهادرشبکههایاخوانیلیت کراستکهفعا

هااازراهاینترناتساعیدرچنایجآناند.همخوبیاستدادهکردههانیزبههایایجشبکهپتانسیل

ج بجوانانوتقویتخویشکردهوبافیسبوآوتوتیترنیروهایجامعهمدنیرابسایجو

.کادرسازیکردند
 

 گیری نتیجه
هااطایچناادهایاسالمیمختلفدرکشاورهایمنطقاهوخیازتآنگیریجنبششکل

دهاهاخیارطیافوسایعیازمحققانوپژوهشگرانرابرآنداشتهاستتاچراییوچگاونگی

هاایایاجپدیادهرااززوایاایگونااگونموردبررسیقراردهند.بنابرایجشناختانواعجنبش

ایبسایارمهامدرهااباهمسائلههاایآنهااوگارایشها،تدااو اسالووکشفشباهتجهان

هاایفعاالدرکشاورهایشدهاست.درهمایجراساتاشاناختجنابشهایعلمیتبدیلمحی 

داریایجدوکشوردرجهاناهلسنتبسیاربیشاترترکیهومصربهدلیلسابقهطوالنیوداعیه

یجمقالهسعیکردیمدوجنبشاسالواجتمااعیگاولنیواساالوسیاسایبنابرایجمادرااست.

کنیم.هااشارههایآنهاوتداو اخوانیراموردمطالعهومقایسهقراردادهوبهشباهت

هایمقالهحاکیازایجبودکهدوجنبشدرمقولهدیجودولتوسکوالریسمکاامالًیافته

باشند.جنبشگاولجاساالوراسیوتصوفبههمنزدیکمیمتداو ازهمودرمبحثدموک

کاهجنابشعناوانابازارسیاسایفارضشاود؛درحاالیتوانادباهدانساتکاهنمایرادینیمای

کرد؛بلکاهمعتقادباودکاهاساالوخالفهنمی«دیجمحدود»المسلمیجاسالورادریکاخوان

کرداگرچههردوجنابشدارایمیهایتحقیقتصری چنیجیافتهیکن امیسیاسیاست.هم

المسلمیجمتوجاهاند؛ولیجنبشگولجمتوجهکلعالموجنبشاخوانشمولبودههدفیجهان

هاایتحقیاقنشااندادکاهجهاناسالوبودهاست.البتهالزوبه کاراساتکاهدراداماهیافتاه
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هاایاندولایفعالیاتهایاقتصادیوخدماتیوتبلیغاتیزدهاگرچهدوجنبشدستبهفعالیت

توانادعاکردکاهدومراتببیشترازجنبشگولجبودهاست.درنتیجهمیهابهخدماتیاخوانی

جنبشبزرگجهاناهلسنت)جنبشگولجوجنبشاخوانالمسلمیج(باوجودادعایرجاوع

نمایناد.یبهاسالوومبانیاسالمی،خوانشهایمتداو وگااهمتعارضایازاساالوراارالاهما

وجودخودرانمایندهحقیقیجهاناسالوومسلمیجومؤثرتریججنبشسنیایجهردوگروهبا

نمایدکهبهدنبالبس تدکرا افیلاسالمیورجوعباهمباانیافایلدینایبارایمعرفیمی

 اعتالیبیشترجامعهمسلماناناست.



 جنبش گولن محورها
جنبش اخوان 

 المسلمین
 سهنتیجه مقای

 اشتراک افتراق

 
 دین

اسالویکدیجاست
عنوانتواندبهکهنمی

ابزاریسیاسیفرض
 شود

اسالودریکدیج
شود،خالفهنمی

بلکهن امیسیاسی
است.


سیاسیکردن

اسالو
 

 دولت
هایدینیبادولت

 اندمخالف
بهدنبالتشکیل

 دولتیاسالمیهستند
تشکیلدولتی

 اسالمی
 

 دموکراسی
هیچتوادیمیاناسالو
 ودموکراسینیست

دموکراسیمقبول
 است

قبول
دموکراسی

 تصوف
یکجنبشفوفی

 است
فوفیگریسلدی

 اندیش
فوفیگریسلدیاندیشی

سازماندهی و 
 تشکیالت

ن میسلسلهمراتبیساختاریسلسلهمراتبی
سلسله
مراتبی

 
 آرمانشهر

ترسیمیکدولت
غیرم هبیوجامعهای

دورازبرداشتهایبه
سنتی


ترسیمیکدولت
م هبیوجامعه

اسالمی


ترسیمدولتو
جامعهاسالمی



 
 

 جهان شمولی


گسترتحوزههای
تحتسلطهایججریان

 درتماوجهان




 بیداریجهاناسالو

المسلمیجاخوان
بهجهاناسالو
توجهداردولی
جنبشگولجعالم
انسانیرامدن ر
قرارمیدهد.




جهان
 شمولی
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سازی و  شبکه

راهبرد 
 آموزشی

مسلمانانبایدآموزشی
رادرپیشبگیرندکهبه
ادغاوآناندرجهان
 معافرمنتهیشود


آموزتاسالمی
مسلمانانوتربیت
فحی اسالمیآنها

 
آموزتاسالمی


آموزتو
 تربیت

های  فعالیت
اقتصادی و 

 خدماتی


فعالیتهایاقتصادی

گسترده


الیتهایاقتصادیفع

وخدماتی


فعالیتهای
خدماتی


فعالیتهای
 اقتصادی

های  فعالیت
 تبلیغی

هااستدادهازانواعرسانه
استدادهازانواع

 هارسانه
 

استدادهاز
انواع
 هارسانه
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