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های اسالمی در ترکیه معاصر و نسبت آن با فراز و فرود جریان
 انقالب اسالمی

 1رسول نوروزی فیروز
 

 چکیده
دار الگاوی تمادنی بارای جهاان اساالم ترکیه از جمله کشورهایی است که امروزه داعیه

گرایای باه هماراه رشاد ا تصاادی و است. تحوالت چنددهه اخیر ترکیه نشان از رشد اسالم
ها و دهد. این تحوالت برایند ر ابت میان جریانالمللی میای و بینسیاسی در سطح منطقه

هاای خااص خاود از اساالم، مدرنیتاه و ود در فضای فدری ترکیه با  رائتهای موججنبش
تواند در تحلیل روندها و های فدری میها و جنبشباشد. شناخت این جریانگرایی میملی

المللی کارآماد باشاد. در ایان مقالاه ای و بین رویدردهای آتی کشور ترکیه در سطح منطقه
گرای ترکیه، خاستگاه هر های اسالمز و فرود جریانشود ضمن بررسی اجمالی فراتالش می

یک از آنها و ارتباط آنها با انقالب اسالمی یا نقش آنها در تغییر جایگاه انقالب اساالمی در 
 فضای فدری ترکیه تبیین شود. 

 

گرایاان هاای اساالمی، اساالمگرایای، جریاانترکیه، کمالیس ، اساالم: یکلیدواژگان 
 رو، انقالب اسالمی ایران.ن میانهگرایاسیاسی، اسالم

                                                 
  rasoolnorozi@gmail.comعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  هیأت  .1
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 مقدمه
که از  گردیدای جدید در تاریخ تحوالت از فروپاشی عثمانی شاهد ایجاد دوره ترکیه پس

کارآمدن مصطفی کمال آتااتورآ آیااز  شود. شروع این دوره با رویآن به ترکیه مدرن یاد می
صی برخوردار بود کاه حاول های خاشد. ترکیه مدرن بر خالف دوره عثمانی از فراز و نشیب

در جریان بود. ظهاور ترکیاه « اسالم و سدوالریس »یا جدال « سنت و تجدد»محور جدال 
هاای طورکامال، حتای از عرصاه ف آن باهراندن اسالم یاا حاذحاشیه مدرن با تالش برای به

هاای رفاتن اندیشاه حاشایه های اخیر شاهد بازگشت اساالم و باه؛ اما در دههبود خصوصی
دارای اشادال  وشاود گرایی در ترکیه یاد میی  که از آن به خیزش اسالمهستِر افراطی سدوال

خاالف  گرایان، رابطه اسالم ا مدرنیس  باود کاه بار. مسلله اصلی برای اسالماستمشتلفی 
شاد، ترین مانع در برابر مدرنیس   لمداد میهای موجود در جهاِن مدرن که دین مه اندیشه

جمع میان اسالم و مدرنیته، پروژه الئیسِ  افراطی آتاتورآ را ناکارآماد جلاوه تالش کردند با 
اند. از سویی دیگر ا بال چشمگیری در انجام این امر موفق بودهنحو توان گفت بهدهند که می

گرایان در چنددهه اخیر چه در بعد سیاسی و چاه در بعاد اجتمااعی نشاان از مردم به اسالم
 دهد.های جدید از اسالم میِ  افراطی آتاتورکی و پیروزی  رائتشدست پروژه سدوالریس

بنادی توان در سه طیف اصلی طبقهیافته در ترکیه معاصر را میظهورهای فدری گفتمان
گارا های اسالمگرا( و گفتمان)شرق گرا(، گفتمان مارکسیستیترکیس  )یرب کرد: گفتمان پان

شوند. در کنار این سه جریان، شاهد تولد سی  میکه خود به دو طیف سیاسی و اجتماعی تق
تاوان آن را جریاان فداری باشای  کاه نمایهای  ومیتی نظیر جنبش  ومِی کردی مایجنبش

جااوی هویاات  ااومی خااود و و بلدااه فقااط جریااانی  ااومی اساات کااه در جساات ،دانساات
الاه باه باشد. در این مقمی -نظیر خودمشتاری از حدومت مرکزی -آوردن امتیازاتی دست به

 شود. گرای ترکیه پرداخته میهای اسالمجریان
گارا ا از نیمه دوم  رن بیست  شاهد ظهور دو جریاان اساالم در ترکیه معاصر، مشصوصاً 

پاس از  کاه گرای سیاسی نشستین جریانی بودباشی . جریان اسالممی -سیاسی و اجتماعی
رشد چشمگیری یاباد و  1990 دههتا  1960گذراندن دوره اختناق آتاتورکی توانست از دهه 
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الدین اربدان بود. گرایش ترین چهره این جریان نج د. شاخصپیش بروتا تشدیل دولت نیز 

رو انقاالب اساالمی های مرتبط با اسالم سیاسای اسات و ازایانعمده این جریان به اندیشه
یاان رشاد جرشااهد نیاز  1990باه ایان جریاان بششاید. از دهاه  دوچنادانایران، شاتابی 

رو موساوم اسات. ایان جریاان ریشاه در کاه باه اساالم میاناه هستی  گرایی اجتماعیاسالم
رهباری آن را « اللاه گاولنفاتح»دارد کاه اماروزه « الزمان ساعید نورسایبدیع»های اندیشه

دار رهبری تمدن اسالمی از طریق ارائه الگاویی دار است و تنها جریانی است که داعیهعهده
آمدن ایان جریاان  رائات کارباشد. با رویمی« اسالِم ترکی»ایانه با عنوان گرمنسج  و عمل

که  گردید گرایان تضعیفسیاسی از اسالم و درنتیجه توجه به انقالب اسالمی در میان اسالم
 شود.در خالل مقاله به این امر پرداخته می

وازن ر باای ایاران تریترین همسایگان و اصلیاز سویی دیگر ترکیه امروزه یدی از مه  
ک لالشدارددرلحوالتموسومخاورمیانه است لرینمتحدامریکادرمنطی جمق اصق 

عههد ییهردلهاازده یارهبریآنرابرو جهت ب بیداریاسالم نیش خاصایفانماید
ی تنها الگاو ومدع است ثیراتانیالباسالم دراینلحوالتبکاهدأکنشگریایرانول

باشاد. الگاویی کاه مای ترکیهموفق برای ایجاد جامعه اسالمی و حتی تمدن اسالمی، مدل 
های رادیداال، مبتنی بر  رائتی خاص از اسالم است که بر خالف  رائت ،دهدترکیه ارائه می

کند و در تالش است با خلاق وجاه اشاتراکاتی جهان یرب را دشمن جهان اسالم تلقی نمی
روست کاه آمیز میان این دو را تضمین نماید و ازاینهمزیستی مسالمتمیان یرب و اسالم، 

 شهرت یافته است. « رواسالم میانه»به 

 گرایی در برابر کمالیسماسالم
گرایی در ترکیه اگرچاه ریشاه در تااریخ ترکیاه باه عناوان کشاوری اساالمی دارد، اسالم

معاصار  ی گرایای در ترکیاهماساالس  در ترکیه  رن بیست  سبب شد حاکمیت گفتمان کمالی
 ؛ساز شود کاه از هویات مجزایای برخاوردار شاده اساتتبدیل به مفهوم و گفتمانی جریان

فرایناد بازگشات ههایاسهالم وهمیات بررسای ظهاور جریاانلوانیفتک ارو می ازاین
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 شود که این کشور از اوایال  ارن بیسات ، در صاددگرایی در ترکیه از این امر ناشی میاسالم
شدت تجرباه که الئیسیته افراطی را بهایجاد کشوری الئیک بود و از جمله کشورهایی است 

گرایای ترکیاه، رصاد گفتماانی . رصد جریان اساالم(keyman, 2007, p.216)کرده است 
شهدنبه هاک مراحلمختقفه ازلودهدلهالبدیلبه این معنا که همانند همه گفتمان ؛است
هاای یانهایتهااسهتیالوجهوددارد،جریهانقیببراییفتمانمسقطیفتمانریفتمان،خرد 

گرایای ترکیاه رو بارای جریاان اساالم؛ ازایناندگرای ترکیه نیز چنین مراحلی را پیمودهاسالم
 های متفاوت زیر را در نظر گرفت: دوره لوانمی

که با آیاز  گرایان: در این دوراندوره فعالیت سری اسالم (:م1950ا1923)دوره نشست 
مصاادف (1950خواههانتلها( و حدومات جمهاوریم1923اا1938حدومت آتاتورآ )

رو باه دوره گرایاان باه اجارا درآماد کاه ازهماینهای شدیدی برای اساالماست، محدودیت
گرایان در ایان دوره های اسالم. فعالیت(104، ص1365)روحانی، معروف شد « زداییاسالم»

ها به صورتی کاماًل مشفی و بدون ه خود گرفت و در  الب طریقتحالتی سری و زیرزمینی ب
 . (8، ص1380)نورالدین، ظهور و بروز خارجی استمرار یافت 

هاای گرایی به عرصه: دوره احیا و آیاز فرایند بازگشت اسالم(م1970-1950)دوره دوم 
 کارآمادن حازب دمدارات و رویاجتماعی است کاه باا پاذیرش دمدراسای چنادحزبی و 

( آیااز 1960اا1950) وزیری عادنان منادرس شدن عرصه سیاسی ترکیه و نشستدوحزبی
هاای دینای شد. در دوره وی فرایند دمدراتیزاسیون گسترش یافت و فضای بازی بارای گاروه

های حدا لی نظیار فعالیات مادارس دینای را بارای ایجاد شد که درنتیجه دستیابی به آزادی
. در ایان دوره عوامال (Rabasa & Larabee, 2008, p.35)گرایاان در پای داشات اسالم

یافتن جناگ جهاانی دوم و  اند؛ از یک سو با پایانگرایی دخیل بودهمتعددی در احیای اسالم
تقسی  جهان به دو بلوآ شرق و یرب و پیوستن ترکیه به یرب، ترکیاه ناچاار شاد برخای از 

ن همراهی با یارب برخای از اصاول داد های افراطی خود را تعدیل کند و برای نشانسیاست
لیبرالیس  همچون تعدد احزاب، دمدراسی و... را در نظام سیاسی خود اجرا نمایاد کاه ایان 

، 1380)نورالادین، آماده شاد وجود گرایاان در فضاای بااز باهامر موجب افزایش تحرآ اسالم
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رایاان فضاای گهای مارکسیساتی، باه اساالم. از سویی دیگر به منظور مبارزه با اندیشه(7ص

درمجموع تمامی این عوامل سابب بازگشات  (73، ص1385)اطهری،  تحرآ بیشتری داده شد
  1گرایی به فضای سیاسی اجتماعی شد.اسالم

گرایاان سیاسای در ایان دوره اساالم :گراییاسالمموج اول  (م1990-1970)دوره سوم 
وارد  مطبوعات و... رسماً  فعالیت چشمگیری را از خود به جا گذاشتند و با تشدیل احزاب و

هاای مهمای کاه در ایان دوره باعاث لفهؤفضای اجتماعی ا سیاسی ترکیه شدند. از جمله م
مثاباه  و وع انقالب اسالمی در ایران بود که باه ،گرایان گردیدهای اسالمیافتن فعالیت شدت

کیاه دهاد. تر ی خواهاناهاساالم هاایتوجهی به گرایش متغیری  درتمند توانست شتاب  ابل
گرایی در ترکیه دانست کاه در  الاب اساالم توان این دوره را اوج جریان اسالمدرحقیقت می

 .(70-47، ص1390؛ نوروزی، 1379پور بناب،  )ر.آ:  هرمانسیاسی به عرصه آمده بود 
کارآمدن  در این دوره شاهد رویگرایی: موج دوم اسالم (م تا کنون1990از )دوره چهارم 

گرایی ترکیاه باشی  که امروزه بر فضای اسالماز اسالم با عنوان اسالم اجتماعی می رائتی نو 
های های متعددی در زمینه. این جریان با ایجاد تشدل(70، ص1385)ارتدین، باشد حاک  می

 توجهی را در دست اجرا دارد. های  ابلای، ا تصادی و... فعالیتمشتلف آموزشی، رسانه
گرایی در ترکیه سهی  اسالم یگفت اگرچه متغیرهای متعددی در احیاتوان مجموع می در

 2«هویاِت تمادنی»ترین متغیری که در این فرایند بیشترین نقاش را ایفاا کارد، مه  ،ندابوده
ها بود که ریشه در دین داشت. رشد هویت اساالمی در  الاب اساالِم مادرن در ترکیاه ترآ

پاذیر مدرنیته ترکی بدون ارجاع به اساالم امداان چنان چشمگیر است که امروزه بحث از آن
 ,keyman, 2007)کنناد نیست و این دو در سازواری با ه  برای پیشرفت ترکیه تعامل مای

p.217)یعنی این وا عیتی اندارناپذیر اسات کاه تاالش دولات بارای ایجااد هویاِت ملاِی  ؛ 

                                                 
گرایی را در پیش گرفته بود، لیبرالیس  بیماِر ترکیه در نشستین آزمون خود با شدساتی جادی و شدت شعار یرب اگرچه ترکیه در این دوران به .1

وزیار نشساتبا کودتایی دولت مندرس را منحل و  م1960مفتضحانه مواجه شد. نظامیان الئیک با ادعای حفاظت از اصول کمالیس  در سال 
دارد منتشب مردم ترکیه را اعدام کردند و این امر نشان داد ترکیه با وجود نظامیان الئیک راهی طوالنی برای دساتیابی باه دمدراسای را در پایش 

 (.88ا  87ص ،1382)رآ: نورالدین، 

2. Civilizational identity.  
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هاایی از سای هماواره باا چاالشهای  انونی و سیااز طریق مدانیزم سدوالِر از باال به پایین
سویی اسالم و نقش فرهنگی آن در ساخت روابط اجتماعی و هویِت اجتماعی ماردم ترکیاه 

و درنهایت ه  این هویت توانست در برابر الئیسیته مجددًا  (Ibid, p.216)مواجه بوده است 
 ,See: Rabasa & larabee) د عل  کند و خود را به عنوان هویت مسلط بر جامعه بروز دهد 

توان یک ملات را از چاارچوب درحقیقت آتاتورآ به این امر توجه نداشت که نمی. (2008
. باه (66، ص1386)نصار، دارد فرهنگی آن جدا کرد. در ترکیه این چارچوبه ماهیتی اساالمی 

هایی شدل گرفته و از منابعی تغذیه شده کاه لفهؤها بر اساس مدیگربیان هویت تمدنی ترآ
ییارممدن « انقالب از بااال»با استفاده از ابزارهایی سشت همچون اجباِر دولتی یا  تغییر آن

 رسد.به نظر می
گزینی دارد؛ لاذا اسالم در ترکیه گرایش بسیار زیادی به تصوف و عزلت شایان ذکر است

الادین اربداان، حتای الله گولن، نجا در این چارچوب است که  رائت سعید نورسی، فتح
)نصر،  ها نقشی بسیار اساسی در تحوالت اسالمی ترکیه ایفا کرده استو  ادریها نقشبندی

اساالم در ترکیاه،  است های مشتلف از اسالم سبب شده. وجود همین  رائت(66، ص1386
در ترکیاه جریاان  لوان. درنتیجه نمی(40، ص1375)یاووز، گرایانه به خود بگیرد شدلی کثرت

ای د و تحاول عمادهیاباهایش بر کل جامعاه سایطره که اندیشهای یا رهبر و متفدری اندیشه
مشاهده کرد. به دیگربیان ترکیه بر خالف ایران یا مالزی متفدر و رهبر فدری به  ،ایجاد نماید

ایان در  . باا وجاود(9، ص1380؛ نورالادین، 73، ص1385)اطهاری، عی کلمه نادارد معنای وا 
آیاد: شاود، ناام دو نفار باه میاان مایایی اشاره مایگرامروز هرگاه به اسالم و اسالم ییترک

الله گولن که دو جریان اساالمی  درتمناد را باه راه انداختاه و آن را الدین اربدان و فتحنج 
 شود.که در ادامه به این دو جریان پرداخته می (9، ص1380)نورالدین، اند مدیریت کرده

 (1990واخر دهه تا ا 1970گرایی سیاسی )از دهه موج اول: اسالم
های اساسی برای بازگرداندن اسالم به عرصه سیاسی ا اجتمااعی در خاالل نشستین گام

گرایای یاا هماان برداشته شد که از آن به ماوج اول اساالم یالدیم1997تا  1970های سال
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ساال حیااِت  بیساتگرایاان پاس از . در ایان دوره اساالمشودگرایی سیاسی تعبیر میاسالم

ر فضای اجتماعی ترکیه، با پاذیرش سااختارهای نظاام حااک ، حرکتای آرام باه ای دحاشیه
های ای این جریان ریشه در اندیشهگرایی را آیاز نمودند. مبانی فدری و اندیشهسمت اسالم

هاای کساانی در یعنی اندیشه ؛ طب و... داشت نی همچون ابواالعلی مودودی، سیدامتفدر
سازی یا هماان حدومات اساالمی توجاه داشاتند. باا و اوع این دوره رواج یافت که به نظام

های رهبران فدری انقالب اسالمی نیز وارد این موج شد و بر فضای انقالب اسالمی، اندیشه
، 1385)ارتداین، تاوجهی باه آن بششاید  گرایان سیاسی حاک  شد و شتاب  ابالفدری اسالم

. نقطه تمایز این (72، ص1385)اطهری، نامند گرایی سنتی نیز می. این جریان را اسالم(69ص
گرایان سیاسی فعالیات و گرایی ایرانی، در این امر نهفته که اسالمهای اسالمجریان با اندیشه

اند، نه مشارکت در چارچوب نظام سیاسِی دمدراتیکِ موجود را با تمامی مشدالتش پذیرفته
ل دستیابی باه  ادرت را از طریاق های رادیداخالف جریان بیان برمسیر انقالب را؛ به دیگر

باشاند بلده  ائل به مشارکت در بازی سیاسی می ،دانندهای خشونت بار مجاز نمیفعالیت
 .(9، ص1380)نورالدین، 

تاا  1980و از  1980تاا  1970از تاوان باه دو بشاش تقسای  کارد: دوره نشست را مای
گرایان سیاسای باه صاورت اسالم 70. تا پیش از دهه (67ص ،1385)ارتداین،  یالدیم1997

شادند و صارفًا در حمایات از برخای احازاب فعالیات جریانی مستقل در نظر گرفتاه نمای
گرایاان سیاسای ترکیاه باا رهباری ( باود کاه اساالم70کردند؛ اما در دوره نشست )دهه می

حزب نظاام »گرا، یعنی سیس نشستین حزب اسالمأ( و ت2011-1926) 1الدین اربداننج 
طوررسمی و مستقِل از سایر احازاب اعاالم موجودیات  ( توسط وی به1970نویه )ژا 2«ملی

اگرچاه . (Rabasa & Larabee, 2008, p.40)های دمدراتیک شدند کردند و وارد ر ابت
ماهیات سیاسای  ،کردنادگرایاان ترکیاه در درون سااختار نظاام الئیاک فعالیات مایاسالم

یابی آنها را برنتابناد و از بادو ظهاور ایان رتهای آنها موجب شد نظامیان الئیک  دفعالیت

                                                 
1 Necmettin Erbakan. 

2 National order party (MNP) (Milli gorus). 
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 لذا در نشسیتن گاِم فعالیات اربداان، حازب وی در ؛جریان برخوردی شدیدی با آن نمایند
دومین حزب خود یعنی،  1972توسط نظامیان الئیک تعطیل شد. اربدان در اکتبر  1971 می

اد. این حزب با اساتقبال های خود ادامه دسیس کرد و به فعالیتأرا ت 1«حزب سالمت ملی»
 دوازدهتوانسات  1973گرایان مواجه شد و در انتشابات پارلمانی توجهی از سوی اسالم  ابل

ها را از آن خود نماید. اربدان معاون نشست وزیار شاد و درصد از کرسی یازدهدرصد آرا و 
تعطیل  1980 دولتی ائتالفی برای نشستین بار در ترکیه تشدیل شد. این حزب نیز با کودتای

 .(Ibid, p.41) دگردیهای سیاسی منع شد و اربدان از فعالیت
به بعد وضعیت مطلاوبی در جامعاه ترکیاه یافات.  1980گرایی سیاسی از جریان اسالم
گرایان شد. ایان سیس کرد که مقتدرترین حزب اسالمأحزب رفاه را ت 1983اربدان در سال 

ی توانسات أمیلیاون ر شاشمیلیاون عضاو و  رچهااباا  1995حزب در انتشابات پارلمانی 
 دریگب درت سیاسی را به دست  1996بیشترین کرسی را در مجلس به دست آورد و در سال 

( را تشادیل 1923و بدین ترتیب اربدان نشستین دولت اسالمی در تاریخ معاصر ترکیه )از 
 .(Ibid, p.42)داد 

هایی بر ضد نظام سدوالر انجام فعالیت گرایی اسالمی ونظامیان اربدان را مته  به افراط
باا شابه کودتاایی کاه باه  1997فوریه  28ترکیه کردند و با این بهانه دولت  انونی وی را در 

تارین اتهاماات وی عادم مها  .(Ibid, p.44)مدرن ملقب شد، برکنار کردند  کودتای پست
، عادم تو اف انگااری در اجارای  اانون پوشاشپایبندی به  اانون اساسای الئیاک، ساهل

ثباتی در های دینی و نهایتًا عدم کنترل و مهار تالش ایران برای ایجاد بیهای طریقتفعالیت
. باا وجاود ایان اربداان از اداماه تاالش بارای تارویت (106، ص1382)نورالادین، باود ترکیه 
سیس نمود که حزب عدالت و توسعه أرا ت« فضیلت»گرایی خسته نشد و مجددًا حزب اسالم

. از ایان روسات کاه اربداان را پادر (98)هماان، صباشد ی منشعب از همین حزب میفعل
اند و با صبر و شدیبایی در برابر برخوردهای خشن نظامیان علیه وی، تحزب در ترکیه نامیده

گرایی را در ترکیه احیا نمایاد و باا ایجااد  درتمنادترین احازاب ترکیاه، توانست روح اسالم

                                                 
1 National salvation party (milli selamat party) (MSP). 



 

63 

جر
ود 

فر
 و 

راز
ف

یان
ای

ه
 

الم
اس

 ی
ترک

در 
 یه

الم
اس

ب 
قال

ا ان
ن ب

ت آ
سب

و ن
صر 

معا
ی

 
)ارس و کاهاا،  امعه ترکیه نظیر اردویان و عبدالله گال را پارورش دهادرهبران سیاسی آینده ج

های مذهبی ترکیه به حزب سیاسی تبدیل اگرچه طریقت گرددالزم است ذکر  .(72، ص1386
در آنهااا حاضاار بااه مشااارکت سیاساای نشاادند و بااه علاات رویدردهااای صااوفیانه موجااود 

ی مذهبی هاگرای ترکیه همین طریقتترین حامیان احزاب اسالممه  ،طورمستقی  نبودندبه
حدی مشهود بود که نظامیان الئیک مدارس  ها به. این حمایت(9، ص1380)نورالدین، بودند 

نامیدناد گرایاان سیاسای مایها، نظیر مدارس امام ا خطیب را  لعه اسالمدینی این طریقت
 .(170-161ص، 1382آ: نورالدین، .)ر

این اسات کاه اربداان در مقاام یاک اندیشامند،  ،داشت امر دیگری که باید به آن توجه
هاوچه معتقد به بسیاری از آرمان. وی اگرباشدمتمایز از اربدان در مقام یک سیاستمدار می

رسایدن نتوانسات از  ادرتپس از به ،گنجیدهایی بود که در  الب اسالم سیاسی میاندیشه
های خود را ها را پذیرفت و اندیشهحدودیتلذا بسیاری از م ؛سد نظامیان الئیک عبور نماید

های وی نمونه از اندیشه توان به چندخالصه می طور به با این حالدر مقام عمل تعدیل نمود. 
رو وی معتقد به ازاین ؛های اربدان مبتنی بر اسالم بودبر اسالم: اندیشه ی. ابتنا1اشاره کرد: 

(. به دیگر بیان 101ص همان،ئیس  و یرب بود )لذا دشمن الو  «الحل االسالم هو»با  اعده 
گرایی یاا مدرنیتاه ساِز جامعة ترکیه بود نه ملیترین مولفة هویتدر نگاه اربدان، اسالم مه 

هاای مادرن یربی. در نگاه وی اسالم راه حل و مسیر دستیابی سعادت و کماال بارای تارآ
دید نه یرب بط با جهان اسالم میها را مرترو وی هویت و آینده ترآ ازاین ؛شدمحسوب می

(Rabasa & larabee, 2008, p.40). 2 ترویت اسالم از باال باه پاایین: اربداان معتقاد باه .
اسالم سیاسی و ترویت اسالم از باال به پایین در سطح اجتماع بود. به این معنا وی اولویات 

وی این امار را از  ک دانستاصلی برای ایجاد جامعه اسالمی را ایجاد حدومتی اسالمی می
در مقابال رویدارد  کرد. ایان رویدارد د یقااً به  درت پیگیری میآمیزراه دستیابی مسالمت
. دمدراسای باه جاای انقاالب: اربداان در 3گیارد. الله گولن  رار مایاسالم اجتماعی فتح

د باه گرایی خورویی از اسالم و جریان اسالمسیاست داخلی تالش کرد چهره معتدل و میانه
نمایش بگذارد و با استفاده از ابزار دمدراسی، حدومت اسالمی را تحقق بششد و ایان را در 



 

 

64 

در نگااه وی »جاو کارد. و سیس حزب تاا رسایدن باه  ادرت جساتأفرایندی تدریجی از ت
س آن أدمدراسی بهترین چارچوب برای فعالیت و عبور از سد نظام تشدیالتی آتاتورآ و در ر

 ؛(125، ص1382)نورالادین، « ِق ارتش و سایر ارکان نظام الئیک باودخواه خلحزب جمهوری
های موجود در ترکیه نظیر انتشابات رو اربدان با احزاب خود در بسیاری از انتشاباتازهمین

توان رهبر یک به دیگربیان اربدان را می .(135)همان، صها و پارلمان مشارکت کرد شهرداری
. دشامنی باا اسارائیل: 4یر در چند دهه اخیر ترکیه دانسات. جنبش اسالمی  درتمند و فراگ

ها این رفتاار وی را یکئ. ال(148)همان، صدانست همه مشدالت می أاربدان اسرائیل را منش
رو تاالش کردناد باا و ازایان دانسهتندثیرپذیری از انقالب و اسالم سیاسی ایران مایأنشانه ت

ربدان به پذیرش  رار داد مشهور ترکیه با اسرائیل در افزایش ارتباط با اسرائیل و مجبورکردن ا
. مشالفت با پیوساتن باه اتحادیاه اروپاا: 5. (103)همان، صوی را مهار نمایند  1996فوریه 

 یسات تلقایالیز امپریانداشات و آن را ن ییه اروپاایات در اتحادیبه عضاو یااربدان عال ه
هاای مللی پول بیرون آورد و گفت برنامهالکرد. اربدان کشور خود را از سایه صندوق بینیم

یفت:هدفمالغییرآرایشاو می .(48، ص1390، ی)اطهرا تصادی آنها را اجرا نشواهد کرد 
هایی بر آن مسالط بودناد کاه در میانشاان حتای یاک کشاور المللی بود که  درتنظامبین

ریازی یااز پایاهکشور اسالمی، هسته و آ هشتسیس اتحادیه أاسالمی ه  وجود نداشت. ت
تار باود. ایان المللی برای داشتن جامعه جهانی عادالناهی و نظر جهان اسالم در امور بینأر

، 1388)اربداان، هاا خاوش نیاماد های جهانی و صهیونیستا دام به مذاق بسیاری از  درت

 یستار ویو ا یتوان تحت برداشت ذهنیاربدان را م یهاتیل فعالین  بیاز ا یاری. بس(14ص
 یسا  تلقایالیرا امپر یکنون یایدن یمظاهر و ساختارها یتمام یرا ویل کرد؛ زیاز یرب تحل

 یاسالم و استعمار کشاورها ین عناصر در صدد نابودیا ین باور بود که تمامیا کرد و بریم
 باشند.یجهان سوم م

را  های اصلی خودوزیری خود بسیاری از اندیشهگرچه اربدان نتوانست در دوره نشستا
های خود فضایی مساعد برای مسلمانان ترکیه فاراه  آورد. اجرایی نماید، توانست با فعالیت

کردن جامعاه ترکیاه باه صاورت  اسالمی با هدفهای اربدان ترین فعالیتدر این راستا مه 
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هایی اسالمی باه پارلماان کاه شاامل ند از: ارائه طرحا رسیدن عبارت  درت  انونی پس از به

صدور اجازه استفاده از حجاب اسالمی برای  ؛مسجد جامع در استانبول و آندارا سیس دوأت
های خاود در عیاد آزادگذاشتن شهروندان در تقسی   ربانی ؛های کارمند در هنگام کارخان 
 ؛بنای یک مسجد جامع در میادان مشاهور تقسای  ؛اعزام حجاج از راه زمینی سوریه ؛ ربان

فطار و نماز جمعه و برپایی مراس  شب معراج باا شارکت سافیر تنظی  ساعات کار با زمان ا
که این امر شروع نزاع و کشمدش میاان حازب  -برگزاری مراس  روز  دس و ایران در آندارا

 .(104، ص1382)نورالدین،  رفاه و ارتش را موجب شد و منجر به برکناری اربدان گردید
هاای نسابت باه دولات -فااوتیهاای متگیریگرایی سیاسی اربدان موجب جهتاسالم

در سیاست خارجی دولت ترکیاه شاد. وی در صادد افازایش ارتبااط باا کشاورهای  - بلی
دار حدومت اسالمی یا در صادد اجارای پسندید که داعیهاسالمی برآمد و کشورهایی را می

های مه  های مشتلف سیاسی ا اجتماعی بودند. از جمله فعالیتاحدام اسالمی در عرصه
توان به دیدار از ایران، لیبی، مصر، نیجریه و کشورهای جنوب شرق آسیا این راستا می وی در

سایس یاک مجموعاه أنظیر مالزی و انادونزی، انعقااد  راردادگاازی باا ایاران و همچناین ت
متشدل از هشت کشور اسالمی ترکیه، مصار،  (D8)ا تصادی جدید موسوم به گروه هشت 

شادت منتقاد  ریه، مالزی و اندونزی و... اشاره کرد. ارتش بهنیج ،پاکستان، ایران، بنگالدش
های خارجی اربدان بود و بر این باور بود که وی استراتژی پنهانی را برای نابودی گیریجهت

 . (122)همان، صپروراند نظام الئیک ترکیه در سر می
طریاق  توان گفت اربدان در صدد اتحااد کشاورهای اساالمی و پیشارفت ازبنابراین می

گرایای محاا در افزایش ارتباطات میان کشورهای اسالمی بود. اربدان در صدد بود یارب
سیاست داخلای و خاارجی ترکیاه را جاایگزین نگااه باه کشاورهای اساالمی، مشصوصاا 

لذا وی با کشورهای عرب  ؛نماید ،های اسالم بودندنوعی معتقد به ظرفیت کشورهایی که به
ثری بر رار ندارد. ایان ؤهای حوزه خلیت فارس ارتباط چندان ممنطقه نظیر عربستان و کشور

 های وی سبب شد امریدا و نظامیان برای سرنگونی وی به اجماع برسند.دسته فعالیت
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 گرایی و انقالب اسالمیموج اول اسالم
اماا  ؛معلاول عوامال متعاددی باود 80گرایی سیاسی ترکیه پاس از دهاه کامیابی اسالم

 ،گرایی سیاسی در ترکیه از حالت انفعالی خارج شدهه موجب شد اسالمترین دلیلی کعمده
و وع انقالب اسالمی در ایران بود که با ایجاد روحیاه  ،ای را تجربه نمایدرشد  ابل مالحظه

ها با اندیشمندان ایرانای و انقاالب ایاران را گرایان، آشنایی ترآخواهی در میان اسالماسالم
ها به رهباری کنعاان اورن ترین دالیل این امر و وع کودتای ژنرال مهیا ساخت. از جمله مه

رو باه رشاد  سااختن روناد باشد. وی هدف این کودتاا را متو افمی 1980سپتامبر  12در 
اگر این آتش به مو ع خااموش نشاود، ممدان اسات سراسار »گرایی دانست و گفت: اسالم

 .(87ص ،1384)ملدوتیان، « کشور را فراگیرد
 1997تا  1980یعنی از  ،گرایی ترکیهب اسالمی ایران دوره دوم موج نشست اسالمانقال

هاای ثیرپاذیری حرکاتأباه دیگربیاان اوج ت ؛الشاعاع خاود  ارار دادتحت را کامالً  یالدیم
گرایای در هماین دهاه  ابال اسالمی ترکیه از انقالب ایران و دوران طالیی ماوج اول اساالم

روح  ،هاای دینای ترکیاه نماودکه انقالب ایران باه حرکات ترین کمدیمشاهده است. مه 
و این  (9، ص1380)نورالدین، ی اسالمی پراکند ای است که انقالب ایران به همه کشورهادینی

های رهبران فدری انقالب اسالمی. در این ای بود برای اثرپذیری عمیق از اندیشهامر مقدمه
تارین که به ترکی ترجمه شد و در لیست پرفاروش دوره آثار دکتر شریعتی نشستین آثاری بود

گرا  رائتی های اسالمترین دلیل گسترش  رائت شریعتی در میان جنبش آثار  رار گرفت. مه 
داد که در ارتبااط شد. شریعتی  رائتی از اسالم را ارائه میاز اسالم بود که توسط وی ارائه می

کارده و نیاز  کثر مشاطباان وی را جواناان تحصایلبا فراگتفمان مدرنیته بود و به همین دلیل ا
کاه  دادند و ازآنجااییای که آموزش یربی دیده بودند، تشدیل میشده روشنفدران شهرنشین

هاای افدار شریعتی توانست گروه ،ترکیه نیز در برخورد با مدرنیته وضعیتی شبیه ایران داشت
آثار استاد مطهری، حضارت اماام  .(94ص ،1379پور بناب،  ) هرمانمزبور را جذب خود کند 

الله طالقانی و... نیز در این فضا با استقبال چشمگیری مواجه شد و سابب  خمینی)ره(، آیت
. درحقیقات (67ص ،1385)ارتداین، هاای اساالمی موجاود در ترکیاه گردیاد تقویت اندیشه
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وع انقاالب گرایان ترکیه پس از و های فرهنگی و سیاسی اسالمتوان گفت توسعه فعالیتمی

توجه به انقاالب اساالمی در میاان  همچنین. (9ص ،1380)نورالدین، اسالمی صورت گرفت 
شود در این دوره مذهب جعفری الگاوی چنان شدت یافت که گفته می گرایان ترکیه آناسالم

شادن   وع پیوست که از آن به نهضت شایعههای سنی شده بود. در این دوره نهضتی به وترآ
. بسیاری از جوانان ترکیه در این تحوالت به تشایع متمایال شادند و آثاار اساتاد کنندیاد می

 .(70ا69، ص1385)ارتدین، توجهی ایفا نمود  مطهری در این زمینه نقش  ابل
گرایان ترکیاه گارایش شادیدی باه انقاالب الدین اربدان به عنوان رهبر اسالمنج  

ضرت اماام)ره( داشات و هماین امار از های سیاسی رهبران آن همچون حاسالمی و اندیشه
مندی سبب شد چند هفته پس از  هجمله مهمترین دالیل کودتا علیه دولت وی بود. این عال 

اش به ایران سفر کند و همیشه از  وزیر ترکیه در اولین سفر خارجی انتشابش به عنوان نشست
ماته  « مایهن ماام»طرف رهبران احزاب اپوزیسیون مشصوصًا مسعود ایلماز رهبار حازب 

)ساالمتی، « گیارد اش بهاره می از هر فرصتی برای تعریف و تمجید برادران ایرانی»شد که  می

که بارزترین شعار انقاالب  -ستیزی و امریداستیزیدر این میان یرب .(155-147، ص1389
 یمشاترك بارا یف دشمنیگرایان سیاسی ترکیه گردید. تعرایران بودا تبدیل به شاخصه اسالم

د کاه تاا یاجاد نمایا یو  رابت ییگراه ه یران و ترکیان ایسبب شد اربدان م یکشور اسالمدو 
را آنچه او در پای آن باود، آزادساازی ترکیاه از سالطه آمریداا و ی بل از آن وجود نداشت؛ ز

ن باور بود که صهیونیس  جهاانی، در ساقوط دولات او یصهیونیس  جهانی بود. اربدان بر ا
اول و... را  یاز تحوالت مربوط به جهان همچون جنگ جهان یاریو بسدست داشته است. ا

برپایی دولت بزرگ اسرائیل از نیل تاا فارات ویژ به یس  جهانیونیصه یهاآرمان یدر راستا
اند و  صاد  نیه از اسالم و دیترک یها در صدد دور ستیونین باور بود که صهیاو بر ا .دیدیم

ز  ابال یان یهراساو در باب مسلله اسالم یهاشهیآن خود کنند. انده را از یدارند استانبول ترک
، اسالم به عناوان یر شوروریاتحاد جماه ین باور بود که پس از فروپاشیتوجه است. او بر ا
لواندزنهد بمانهد،نمی ،ای که دشمن نداردرو که اندیشهرا ازآنیز ؛شد یدشمن یرب معرف

 .(13ا10، ص1388)اربدان، کردند رویدرستم بایددشمنجدیدیب جایالحادشو
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 تا کنون 1990گرایی اجتماعی از اوایل دهه موج دوم: اسالم

گرایان به گرایی سیاسی سبب شد بسیاری از اسالمجدیت نظام الئیک در مقابله با اسالم
 های اسالمی با شدست مواجه خواهد شد واین نتیجه برسند که رویدرد اربدانی به فعالیت

هایی از اسالم رفتند که چنادین دهاه باود در برابار بردار است؛ لذا سراغ  رائتبسیار هزینه
رو موسوم بود. رهبری گرایی اجتماعی یا میانهکرد و به اسالمگرایی سیاسی فعالیت میاسالم

اش بار خالف اربدان که وجهاة سیاسای عهده داشت. وی بر الله گولن براین جریان را فتح
عنوی او چیره بود، از جایگاه رهبریتی جامع در میان پیروان خود برخوردار شد؛ زیارا چهره م

ی االبته نه باه معنا -گراپذیر و ملیرو، انعطافدار، میانهوی عالمی دینی، روشنفدر، سرمایه
. باه دیگربیاان ساد سیاسات و (194، ص1382)نورالدین، مطیع حدومت بود  و -آتاتورکی آن

گراها که در اشدال مشتلفی همچون کودتا، تعطیلی مدارس ماذهبی اسالم درت در مقابل 
گرایان ترکیه به منظور ایجاد یاک تحاول بنیاادین در موجب شد اسالم ،و... خود را بروز داد

یناد و در حاوزه اجوی تغییر از سطوح اجتماعی و فداری و ا تصاادی بروجامعه، در جست
 ای عرفی عمل نمایند. گونهسیاست به

اربدان ترویت اسالم را باا ساازوکارهای معماول و موجاود همچاون حازب، پارلماان، 
هاای معماول شهرداری و دولت با ابزار دمدراسی در پیش گرفت؛ اما گولن خارج از کاناال

. بروناداد ایان ناوع تفدار ظهاور مادارس، (197)هماان، صپاردازد سیاست به فعالیت مای
. به دیگربیاان در (134)همان، صادهای فرهنگی بود های ا تصادی همچنین مراکز و نهبنگاه

هاا ثیر محیط عملیااتی بار نظریاهأروی ترکیه رابطه نظریه و عمل و تگرایی میانهایجاد اسالم
ان و عبداللاه گال کاه روزی از کاماًل مشهود است. حتی افرادی همچون رجب طیب اردوی

الدین اربدان بودناد رهبری نج گرای سیاسی )حزب رفاه( به برجسته احزاب اسالم اعضای
سیس حزب عدالت و توسعه از نگارش اربداانی دسات أنیز از این حزب فاصله گرفته و با ت

گرایای هایی جدیدی کردناد. ایان عمالگرایی را وارد عرصهگرایی، اسالمو با عمل ندکشید
جایی که الله گولن متمایل شود تا های فتحسبب شد حزب عدالت و توسعه به سمت اندیشه
 .(67ا 66، ص1386)نصر، اند گولن را پدر معنوی حزب عدالت و توسعه نامیده
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یشه  یابی جنبشر

شاناخته  1اللاه گاولن خوجاا افنادیامروزه با ناام فاتحگرایی اجتماعی که جریان اسالم
باشد. گروه نورجیاه عناوانی استمرار یا به تعبیر دیگر زیرمجموعه گروه نورجیه می ،شودمی

شاود. اطاالق مای( 1960-1873) «الزمان سعید نورسیبدیع»ه به پیروان طریقت است ک
فقیه شافعی و فیلسوفی بود که با ایجاد سبدی نو در تفقه اهل سنت، در صادد  سعید نورسی

ازجمقه  وی .(62ا61ص ،1381 ،)ارس و کاهابود فقهی مناسب با مقتضیات زمان ایجاد کند 
دیفاتخودواردفضایجدیهدینمهودتلها هیشازأکی رابالفیهایلرکی استک اسالملر

 ووجهودنداشهت،باشهدلرکیه مکتوبک راهنمایعمق مسهقماناننورس میراثفکری 
. مشاهورترین (yavuz, 2003, pp.151-160)شداسالملرک درفضایلصوف یگیریم 

که نورسه بهاکریماسهتایازقرانصفح ششهزارلفسیریرسائل النورنورس دیفتأ
 باه رسائل النورفراهمآوردتمسقمانانلرکی رابرایفهمقرانامکاندرصددبرآمددیفآنأل

سارعت  ابا یالدیما 60و  50دهه فضای باز در و  پردازدعدم تضاد میان مذهب و عل  می
 ایهان»(Sword)شمشهیر»بوددور جهادبهابراینباورویتزیادی در ترکیه گسترش یافت

 ,Rabasa & larabee, 2008) اسهت»(word)کقمه »اکنهوندور جههادبهایافت وههم

p.15) .نیهزکنهونلهاوشهدشروع لرکیدرجمهوریتآغازازقبل اندکویفکریجنبش
دولات کاه منجار باه محدودشادن نقاش  یهااادزماننورس به سیاسهتبدیعادام داردت

بود و درنتیجه به عنوان رهبری سیاسی شهرت یافت. تالش وی معتر   ،روحانیون شده بود
لهریناقهدامویدرمهمآموزشی بود. یهافرهنگی از طریق نهاد یهانمودن زیرساخت فعال

«مدرس ادزههرا »سیسیکمرکزعقم ولعقیمدروسآموزشعاد ب نامأاینخصوصل
 لرکیشرقدنباال اعماال ه بیت فقهاا اهتماام ورزد. باتا همانند دانشگاه االزهر به تر بوددر

با نفاوذ نظیار نورسای باه  مذهبِی  رهبراِن  که حضورِ در ترکیه ضد دینی و خشن  یهاسیاست
اولین که وی کتاب  شدبرای آن مطرح بود، زندگی وی به زندان یا تبعید خالصه  یعنوان مانع
نای اثیر متفدرأهای نورسی تحت تاندیشه .(1389لد، آ: وِ .)ررا در این دوره نوشت  بارگاه تور

                                                 
 باشد.ی معل  متحرم میابه معن« افندیخوجا » 1
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همچون نجیب فاضل، سزایی کاراکوچ و نورالدین توپچو شدل گرفات. ساعید نورسای بار 
گاهی درونی فرد ت گااه باود های فهیکید زیادی داشت و هدفش تربیت انسانأآ )یااووز،   و آ

 ای اساتترین جریان اسالمی در ترکیه است؛ زیارا وسایله گری  وی. نورچی(43، ص1375
. (419)هماان، صبرای انتقاال انساان از مرحلاه ایماان تقلیادی باه مرحلاه ایماان عقیادتی 

نورسی و  خود را رسول اکرم)ص(، رهبر فدری جماعت خود را سعیدهارهبراصق نورچی
از جملاه نورسای  . ساعید(295، ص1380)بادل،  داننادالله گولن میرهبر کنونی خود را فتح
های وی روها از اندیشه میانه جای گذاشت. مرید و رهرو از خود بر هارهبرانی بود که میلیون

کید رساله نور بر ارتباط اسالم با عقال، أو طریقت نور استقبال کردند. این استقبال به دلیل ت
طریقت نور پاس از ساعید نورسای باه دو  .(62ا61ص ،1381 ،)ارس و کاها عل  و مدرنیته بود

 الله گاولنبه رهبری محمد  وتلوالر و گروه فتح« ینی آسیا»گروه  :تر منشعب شدگروه فرعی
این جنبش در سه دهه اخیار  .(143، ص1381)نورالدین،  که به جنبش گولن شهرت یافته است

کنون نیز رهباری جریاان عماده  گرایی در ترکیه را به وجود آورد و تاتوانست موج دوم اسالم
 گرایی در ترکیه بر عهده اوست.اسالم

 ی و شخصیت گولنزندگ
فصایح و  روه نور، روحاانی و خطیاب و ساشنرانگولن رهبر برجسته گروه منشعب از گ

باشد. وی زبان عربای و تعلیماات ماذهبی را از شهر ارزروم می 1938مشهور ترکیه، متولد 
به  1953انگلیسی و فرانسه نیز آشنایی دارد. در سال  ،های فارسیپدرش فراگرفت. او با زبان

شروع  1958در سال . (yavuz, 2003, p.181) سالگی( پانزده) اعپ دولتی وارد شدحرفه و
هاا باه جارم ساالگی( توساط الئیاک 33) 1971سالگی(. در ساال  بیستبه تدریس کرد )

هاای ها و اندیشاههای تابستانی برای ترویت ایدهمشفی )برپایی اردوگاه مذهبِی  یهافعالیت
وزیاری تورگاوت اوزال شاد. رشاد وی در دوره نشسات زندانی ماه هفتبه مدت  (اسالمی

شتاب بیشتری گرفت. او به تمامی نقاط ترکیاه سافر کارده اسات و در خاارج از ترکیاه نیاز 
ن و عل  معاصر: برداشت و فهمی آ ر»توان به سشنرانی هایی داشته که از جمله میسشنرانی

با مناابع سانتی اساالم آشانایی . وی ه  کرداشاره « از داروین و عدالت اجتماعی در اسالم
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جنبش وی  طرفداراِن  .های یرب. او به کانت عال ه خاصی دارددارد و ه  با فلسفه و اندیشه

های مشتلفای حضاور اند. در میان طرفداران وی طیفرا تا چهار میلیون نفر نیز تشمین زده
. باشاندهیان مایویاژه پزشادان و دانشاگا باه بیشتر طرفداران وی جوانان شاهرهااما  ؛دارند
 ،1381)ارس و کاهاا، باشند های حال حاضر ترکیه میترین کتابپرفروش وهای وی جزکتاب

شهر ازمیار پرنفاوذترین شاهر بارای گاولن اسات؛ زیارا از ایان شاهر باود کاه  .(66ا62ص
ن و خطیب آیاز کرد. نفوذ وی در این شهر باه حادی آهای خود را در  الب معل   رفعالیت

 .(188، ص1381)نورالدین، ی راست گولن است شود شهردار شهر بازوه میاست که گفت
 مراحل جنبش گولن

ساه مرحلاه را بارای  1هویت سیاسی اساالمی در ترییاه( در کتاب 2003هاکان یاووز )
رشاد و گساترش حاوزه نفاوِذ  ،گیاری؛ دوره دومشادل ،شمرد: دوره اولمی جنبش گولن بر

 شدن. مللیالبین ،جماعت گولن و دوره سوم
هاای گیری هسته اولیه جنبش: در این دوره کاه در خاالل ساالدوره شدل ،وره نشستد

بوده، هسته اولیه و مرکزی جنبش یا همان ارکان اولیاه جماعات دینای گاولن  1966ا1983
ترکیاه،  شاهر ازمیار 2«ن کساتنپازاریآمدرسه  ر»ایجاد شد. در این دوره گولن با استفاده از 

باا حضاور در  او. کردن ایجاد آآموزان مدارس  ر تربیت دانش با عت خود راهسته اولیه جما
شناسای های سادوالر، نظیار تااریخ و زیساتهای تابستانی که محلی برای آموزشاردوگاه

آماوزانی گرایی دینی خود را ترویت کرد و دانشهای دینی بود، الهیات عملهمچنین آموزش
 گرایای مادنِی ا تشدیل دادناد، ا نااع کارد کاه در عمالکه بعدها هسته اولیه جنبش وی ررا 

شاد، بحاث ها مطرح مایاز جمله مباحثی که در این اردوگاه .بنیان وی مشارکت کنندایمان
مباحث اخال ی و اجتماعی بر اساس رویدرد سعید نورسی باود. گاولن در ایان دوره  درباره

حواریاونی راساخ در تارویت هاای بعاد همچاون نشستین حلقه پیروان خود را کاه در دوره
 . (yavuz, 2003, pp.181-182)های وی عمل کردند، تربیت کرد اندیشه

                                                 
1 Islamic politiacal identity in turkey. 

2 Kestanepazari quran school. 



 

 

72 

در دوره دوم شاهد گسترش جنبش در عرصه عمومی و افزایش محدوده جماعات گاولن 
باشی . در این دوره که شاهد تغییراتی اساسای می 1983ا1997های در ترکیه در خالل سال

باشی ، جنبش گولن توانست با استفاده ایجاد فضای باز سیاسی می در فضای سیاسی ترکیه و
همچنین ارتباط  ؛پیگیری نماید ،بود« نسل طالیی»که تربیت را از این مو عیت دیدگاه خود 

مناسب گولن با اوزال، امدانات خاصی را برای توسعه افدارش در اختیار جنبش نهاد تاا در 
 ,Ibid) تصادی، مشارکتی فعال و جنبش را تقویت کند ها نظیر فرهنگی و ابسیاری از عرصه

p.182) ج ترکیاه آیااز شاد در داخل و خاار 80. به دیگربیان افزایش نفوذ گولن از نیمه دهه
 . (189، ص1382)نورالدین، 

، یعنی از زمان بر کناری اربدان آیاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد کاه 1997دوره سوم از 
 ,Ibid) شادن اجبااری اسات وز دوره تضاد میان تعقیب اهداف و لیبارالهاکان یاو به تعبیر

p.185)این دوره را همچنین می .توان دوره بینشادن جنابش دانسات. در ایان دوره  المللای
المللای فعالیات جنبش گولن با اتدا به سه رکن آموزش، بازار و رسانه توانسته در عرصه بین

خود جلب  توجهی را به سبب شد بتواند پیروان  ابل چشمگیری را آیاز نماید و همین مزیت
 گرایای جنابش سابب شادتوان گفات عمال. بنابراین می(122، ص1390)خیرخواهاان، نماید 

کشاور جهاان  200محدود به مرزهای ترکیه نشود و حوزه نفوذ خاود را اماروزه در بایش از 
 یغی مشغول باشد.در بسیاری از مناطق جهان به فعالیت آموزشی و تبل ،تعریف کرده

 اهداف جنبش
نهداز:عبهارت،لوانبرایجنهبشیهودنبرشهمردترین اهدافی که میطورخالصه مه  به
)یل امات پیگیاری تفدار تشاد و ن و احادیاث و سانتآخلق جهانی مدرن و نو از  ارادف

اماات اسااالمی در نگاااه گااولن مساالمانان تاارآ ب(  ؛(68، ص1381)ارس و کاهااا، اسااالمی 
پارورش نسال طالیای و ج(؛(،297ص1380تبهد،،الحادکشهورهایاسهالم  باشندنمی

هاا و ایجاد همبستگی میاان ملاتد(  ؛های آینده کشور ترکیه را اداره نمایندبرتری که در دهه
ارائه الگاوی تمادنی بارای ها( ؛ (55، ص1379)مبلغان، ای همداری ا تصادی ایجاد زمینه بر

، 1382ن، ی)نورالد ن و سنت پیامبرأایی اسالمی با استناد به  رگربا اتدا به عملاسالم جهان 
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 یهاادادن ارزش یق آشتیوستن به جهان مدرن از طریان گولن در صدد پیگر بی. به د(196ص

. از سویی دیگر وی در صدد است یک جماعت مسلمان مشالف اسالم است یمدرن و سنت
هاادف دیگاار گااولن تضااعیف ( و ؛(65ااا67، ص1381)ارس و کاهااا، اساای ایجاااد کنااد سی

زیرا وی باا اتداا باه مباانی ؛ (297: 1380)بدل، های ارسالی از ایران است های پیامجذابیت
ای خود مشالف اسالم سیاسی و حدومت اسالمی است، لذا با هرگونه مباحثی که از اندیشه

، 1384؛ ارس و کاها، 60، ص1379)مبلغان، مشالف است  ،شودسمت ایران در جهان طرح می

توان گفت گولن و پیروانش تالش دارند جنبشی مدنی به نفع نوگرایی . بنابراین می(79ا78ص
 .(131ص ،1390)خیرخواهان، و ناسیونالیس  ترکی، بدون فداکردن تعالی  دینی به وجود آورند 

 هاانتقادهای گولن بر کمالیست
مشالف است؛ زیرا بر  ،رایی بودکه مبتنی بر تورانیس  و نژادگ گرایی آتاتورکیگولن با ملی

دوستی است. او همواره مشالف عملدارد افراطای  گرایی متفاوت از ملتاین باور است ملی
)نورالادین،  بوده و خواستار تعمی  آزادی فدر و عمل و کسب آزادی فردی و لیبرالیسا  اسات

ا در مقابال ها با رویدردهای افراطی خود ترکیاه ر. او معتقد است کمالیست(198، ص1382
دین و در مقابل یرب  رار دادند و شیوه برخورد آنهاا باا مقولاه یارب نادرسات و ناشای از 

هاا گریازی کمالیساتگریزی یربای باا دیانبرداشتی اشتباه و ضعیف بود. در نگاه وی دین
گوید آتاتورآ ششصًا با دین مشالف نبود و حتی با فقهای زمان خود متفاوت است. وی می

همااهنگی و انساجام تاام داشات؛ اماا « رفعت بورکچی»و « الدین یون التایشمس»نظیر 
ثیر أها تحت تاگریزی کمالیستها وی را به مرحله مشالفت با دین کشاندند. دینکمالیست

مارکسیست ا لنینیست و نیز الئیس  افراطی فرانسوی بود نه ناشی از سدوالریس  یربی. وی 
ای با یرب برخورد کارد کاه باعاث تر ای و پیشارفت گاردد گونهبر این باور است که باید به

 . (192)همان، ص

 ن به باال(ییج اسالم از پایجامعه )ترو  یساز یگولن در اسالم یراهبردها
به  -یباشد. ویت اسالم مین اربدان در نوع و سبك ترویالدو نج  یان ویم یز اصلیتما

است و باه  یبه سطح اجتماع یطح فردت اسالم از سیمعتقد به ترو -تقلید از سعید نورسی
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استفاده از سه نهاد  درتمند ن هدف را با یا ورا انتشاب کرده  1«ن به باالییوه پایش»ان یگر بید
کاه در اداماه  (yavuz, 2003, p.181)موسسات آموزشای، رساانه و باازار  :کندتعقیب می

 شود:طورخالصه به هر یک از این نهادها پرداخته می به
کیاد بار أگاولن تادقه ترین میراث سعید نورسی برای جنبش فاتحاز جمله مه آموزش: 

گرایای با رشد اساالم .(86، ص1387)ولد،  2باشداهمیت آموزش در دستیابی به پیشرفت می
سسات آموزشی در ترکیه توساط جنابش گاولن ؤسیس نهادها و مأ، ت1980در ترکیه در دهه 

ترین حوزه فعالیت جنبش گولن است که وزش مه . آم(127، ص1390)خیرخواهاان، آیاز شد 
کند. گولن طرفدار یب میدر سراسر جهان تعق یآموزش یك امپراتوریس یسأتآن را از طریق 

 ،1381)ارس و کاهاا، شاود آن نوع نظام آموزشی است که موجب پیوستگی با جهان مدرن می

های تابستانی، یی، اردوگاههای دانشجوسیس خوابگاهأتدر این راستا جنبش گولن با . (65ص
. کناداهداف خاود را تعقیاب مایو مراکز انتشاراتی  یو مراکز آموزشی و فرهنگ هادبیرستان

ز تجاوز ین سسه آموزشیؤم 250ه از یه از صدها و در خارج از ترکیدر ترک یتعداد مدارس و
الداان، گرفتاه تاا ب یمرکاز یایاز آسا ،کشاور 52 بایش از ن مادارس را دریاا یکند. ویم

وزلند و چین و تانزانیاا و... یا و نیه، کانادا، استرالیا، روسیسآجنوب شرق   قا،یانه، آفریخاورم
مرکاز آموزشای ایان  170شاایان ذکار اسات  .(196، ص1382)نورالدین،  س کرده استیسأت

 وآماوز را در خاود جاای داده هزار دانشاجو و داناش 34جنبش در آسیای مرکزی است که 
اهمیت این منطقه برای جنبش و همچناین جایگااه ایان جنابش در ایان منطقاه  دهندهنشان

ن حاوزه یتاریاصالتوان چنین نتیجه گرفت کاه بنابراین می .(59، ص1379)مبلغان، باشد می

                                                 
1 Down to up. 

هاای مشتلاف های موجود میاان شااخهدر تفاوت دتمدن اسالمی را بایماندگی  سعید نورسی در باب آموزش بر این باور بود که علت عقب .2
جو کرد. در ترکیه دوران نورسای ساه سیسات  آموزشای وجاود داشات کاه مجازای از ها  عمال و های آموزشی چندگانه موجود جستسیست 

العقیاده مدارس سدوالر را ضاعیفهای صوفی. مدارس مذهبی، . تدیه3. مدارس سدوالر )مدتب(، 2. سیست  مدارس مذهبی؛ 1کردند: می
خاوردن تعاادل و جادایی  ها موجاب باره کردند. این اختالفکه مدارس سدوالر، مدارس مذهبی را مته  به جهالت میدرحالی ؛دانسنندمی

طریق مشورت بین یعنی از  ؛خواست اسالم مانند یک شورا عمل کندگردید. نورسی میمی ،های آموزشی که هر یک مزایا و معایبی داشتنظام
که هر یک نقص دیگری را رفع کند. سعید نورسی بدین منظاور طوری ها ا بهگانه آموزشی اسالمی ا یعنی مدارس، مداتب و تدیههای سهبشش

 (.74-59ص ،1387آ: ولد، .سیس کد )رأمدرسه الزهراء را ت
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ن یاه را در ایادارد ترک یو ساع اساتافتاه ی تازه اساتقالل یهایگولن جمهور جنبشت یفعال

ز مدرساه یان یراسالمیگولن در مناطق ی یلذا حت ؛دینما یشرو معرفیمنطقه الگو و  درت پ
 س کرده است. یسأت

های اخال ی نه از طریق تبلیاغ و ترییاب و که گولن بر این باور است که ارزش ازآنجایی
 ،یابادها و رفتارهای روزانه انتقال مایهای خوب در تماسدرس مستقی ، بلده با ارائه نمونه

باا رفتاار معلماان اسات کاه  کنند و صرفاً ولتی پیروی میهای درسی دمدارس وی از برنامه
ترهاا و  پیوندند. در این مدارس بر رفتاار نیاک و احتارام باه بازرگآموزان به جنبش میدانش
یالباًا بودجاه ایان مادارس . (68، ص1381)ارس و کاهاا،  شودکید میأل اخال ی تفضایدیگر

التحصایالن ران این مادارس از فاارغمربیان و آموزگا .شودمین میأجماعت ت یتوسط اعضا
باشند و آموزش در این مادارس از کیفیات بااالیی برخاوردار های ترکیه میبهترین دانشگاه

پذیرد و به دلیل کیفیت آماوزش بااال و آموزان ییرمسلمان را نیز میاین مدارس دانش .است
گاان و مقاماات دولتای فرزندان نشب ،آموزش استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلِی 

ه یاترکداخال در جنابش گاولن  .(68اا67ص همان،)کشورهای گوناگون را جذب کرده است 
س کارده کاه باا یساأزبان تترك یر کشورهایز در سایپنت دانشگاه ن وك یشیدانشگاه فاتح و ا

گاولن  .(197، ص1382)نورالادین،  شاودیس مایدر آنهاا تادر ییربا یهااوهین شایدتریجد
 همان،)اند بالدان تا چین شاهد نشبگانی باشد که ترکیه را الگوی خود  رار داده خواهد ازمی

 عناوان باه اساتیس از یو یدور کاه باورناد نیاا بر کیالئ انینظام همچون یبرخ. (67ص
 ن،ینورالاد) دیانما یکادرسااز هیاترک مشتلاف ینهادها در ندهیآ یبرا بتواند تا است یاحربه

)ارس و کاری جهت دستیابی به  درت است ن وی مته  به پنهانبه دیگر بیا ؛(197ص ،1382

 د،ت داریاهم سساتؤمراکز آموزشی و من یا باب نچه در. با وجود این آ(68، ص1384کاهاا، 
 یاسایان سیاگراباه عناوان  لعاه اساالمکاه ب یاخط -خالف مدارس امام بر -ن است کهیا

ن مادارس یدر مورد ا یت خاصیسك همواره حساینظام الئ ،دوشیها( محسوب می)اربدان
تفدار  ی  مباانیا ادامات گاولن در تحدا -نمایدهای آن را محدود میفعالیت ، بارهاداشته
  .است منجر نشدهکنون به تعر  حدومت  تا ،داتیدهت از آن در مقابل تیو حما یاسالم
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هاای رسانه: گولن در صدد است از کارآمدترین ابزراهای موجود جهت تارویت اندیشاه
برد. رساانه باازوی تبلیغااتی لذا از تمامی امدانات نهایت استفاده را می ؛مند شودخود بهره

« سایرنتی»آید. در بشش مطبوعات این جنابش از مجلاه مجهز جنبش گولن به حساب می
هزار تیراژ  500برد. روزنامه زمان ( استفاده می1986) «زمان»( و همچنین روزنامه 1978)

های مشتلفای همچاون حاوزه بالداان، آذربایجاان و آسایای و در حوزه کشور 15دارد و در 
، 1390)خیرخواهاان، رساد هاای اساالمی باه چااپ مایمرکزی و... با هدف گسترش ارزش

پاردازد، انتقااد و تشریاب  به آن مای . از جمله موضوعاتی که این روزنامه دائماً (128ا127ص
تاوان ایان  های خبری این روزناماه مای تریباشد. با مروری به تی جمهوری اسالمی ایران می

ند از شبده  های دیداری و شنیداری جنبش گولن نیز عبارترسانه 1هدف روزنامه را دریافت.
هاای شبده سامان یولو در شاب«. بروج»و ایستگاه رادیویی  STV «سامان یولو»تلویزیونی 

ن مشاطاب دارد شاود چهاار میلیاوکناد و گفتاه مایهای گولن را پشاش مایجمعه خطابه
. این شبده بدون اینده محصوالت خود را در  الاب مراسا  سانتی (188، ص1381)نورالدین، 

)خیرخواهان، دهد های خود بازتاب میها و سریالهای دینی را در فیل دینی تولید نماید، پیام

 مجموعه کلید اسرار که چند سالی است از رسانه ملی گردد ذکر است . الزم(127، ص1390
توجهی نیز دارد، از محصوالت شبده سامان یولاو  ایران در حال پشش است و مشاطب  ابل

سایس کارد أنگااران را تانجمن نویساندگان و روزناماه 1994است. همچنین گولن در سال 
 .(189)همان، ص

بازار: بازوی پرتوان دیگری است که در خدمت جنبش گولن  رار دارد و شامل نهادهاای 
. (yavuz, 2003, p.181)شاود ای هستند که توسط طرفاداران وی اداره مایمالی و تجاری

های لیبرالیستی است، های گولن در بشش ا تصاد، اگرچه مشابه اندیشهمبانی اصلی اندیشه
شدن جنابش گاولن باا فضاای  است. مصادف مستند به اسالم ا  ران، سنت و سیره پیامبر

 Rabasa) تصادی ترکیه و رشد جنبش گردید اصالحات ا تصادی اوزالیس ، موجب رشد ا

& larabee, 2008, p.15) .ایان نهادهاا در بشاشهاای مشتلفای سارمایهگاذاری کارده، 

                                                 
  http://www.todayszaman.comبرای مشاهده نسشه الدترونیدی این روزنامه به لینک زیر مراجعه کند:  1
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های ا تصادی طرفداران گاولن از باشد. فعالیتهای مدارس گولن نیز بر عهده آنها میهزینه

ساتردگی و  اابلیتی هاای وی آیااز شاد و اماروزه از چناان گشرق ترکیه و با اتدا به اندیشاه
شود. محصوالت این یاد می« ببرهای سبز»یا « ببرهای آناتولی»برخوردار است که از آنها به 

اتی قارساند. توجاه بسایاری از مراکاز تحقیها امروزه در مراکز مد جهانی به فروش میگروه
ترکیه و  ا تصادی جهان به ببرهای آناتولی نشان از اهمیت این نهادهای ا تصادی، در ا تصاد

ببرهاای  درباارهای بررسی گساترده 2005در سال  ESIسسه ثبات اروپا ؤدهد. مجهانی می
)خیرخواهان، به چاپ رسید « های اسالمیکالونیست»د. این گزارش با عنوان انجام داآناتولی 

را باا هادف « آسایا فایناانس»باناک اساالمی  1996. این جنابش در ساال (130، ص1390
زباان و جلاب توجاه بازرگاناان  های تارآگذاری در جمهوریت سرمایهآوری پول جهجمع

یافتة اتحاد شوروی و تحدی  مناسبات با ایان کشاورها  ترکیه به سوی کشورهای تازه استقالل
کنناد و سارمایه شریک از این بانک حمایت می شانزدهسیس کرد که مبتنی بر بهره نیست. أت

ترین نهاد تجاری جنبش گاولن . مه (67، ص1384ا، )کاهمیلیون دالر است  125آن بالغ بر 
هااای ا تصااادی اساات. شاارکت (MUSIAD)گااران مسااتقل انجماان بازرگانااان و صاانعت

گرایاان در ا تصااد ترکیاه از مو عیات ممتاازی برخوردارناد و دارای شاهرت جهاانی اسالم
هاا شرکت هایی نظیر اولدر  ومباس، اخالص، اتفاق، یمباش از جمله اینباشند. شرکتمی
ها فقط به کشورهای اسالمی هشتصاد میلیاون باشند. ارزش ساالنه صادارت این شرکتمی

 باا مشاترآ یهااشرکت سیس؛تتوان به . همچنین می(108، ص1381)نورالادین، دالر است 
. از جمله (189ص ،1382 ،نینورالد) کرد اشاره «رفهیللص یراجچ» نام با یسعود دارانهیسرما

بشش گردشگری  ،گذاری چشمگیری کردهی که جنبش گولن در آن سرمایههای دیگربشش
هاای تفریحاِی مناسابی های توریستِی بدوِن فساد، مداانسیس ا امتگاهأاست. این گروه با ت

تاوجهی نیاز در ترکیاه از ایان  و اساتقبال  ابال ردهدارهای متادین باه وجاود آوبرای سرمایه
. خالصاه آنداه در بشاش ا تصاادی نیاز (129، ص1390)خیرخواهاان،  ها شده استا امتگاه

 ؛هاایی را انجاام دهاد کاه باا اساالم در تضااد نباشادکناد فعالیاتجنبش گولن تالش می
سایس أهایی نظیر باندداری اسالمی بدون ربا، بازار اسالمی، تولیدکنندگان اسالم، تفعالیت
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هاای ها و ا امتگااهند، هتلکنهایی که در آن مطابق مبادی آداب اسالمی رفتار میبیمارستان
 .. ..اسالمی و

 گرایی و انقالب اسالمی ایرانموج دوم اسالم
اصواًل با رویدردهای دینای هایسیاس یودنلشریحشد،ویه در بشش اندیشهک چنان

کناد کاه اساالم کید میأگرا یا همان سیاسی مشالفت جدی دارد و اصواًل بر این امر تدولت
در امور سیاسی مداخله کناد و دولات نیاز  گذار نموده و شریعت نبایدعرف واسیاست را به 

رو باا گساترش و  ازایان ؛دخالات داشاته باشاد -له یاا علیاه آن -در امور دینی نباید متقابالً 
گرایای هاای مارتبط باا اساالمگرایی در ترکیه، شاهد افول اندیشهیابی موج دوم اسالم درت

ای جریان فوق که بار باشی ؛ زیرا با توجه به مبانی اندیشهسیاسی و انقالب اسالمی ایران می
گرایان باه توجهی از اسالم دادن بشش  ابل دری ترکیه مسلط شده است، سبب سوقفضای ف

توان به ادله مشتلفی  اثبات این وضعیت می سمت  رائت اجتماعی از اسالم شده است. برای
آثار  90کنی  که از اوایل دهه مشاهده می مثال در بشش انتشارات اسالمی رایب ؛استناد کرد

ن ایرانی، همچاون اساتاد مطهاری)ره(، دکتار شاریعتی و حضارت اماام)ره( کاه بار امتفدر
گرایی سیاسی و جامعیت دین اسالم و کارآمادی آن بارای مادیریت اجتمااعی تاکیاد اسالم

سیاسای  در بعادهمچناین  ؛(1385)ر.آ: ارتداین، ورزند، رکود چشامگیری یافتاه اسات می
جاای خاود را باه احازاب  ،شادنددهنده راه اربداان محساوب مای نوعی ادامه احزابی که به

رویی نظیر حزب عدالت و توسعه دادند که به جنبش گولن تمایل بیشتری دارند. حزب میانه
های گولن با سیاست خارجی همگرایی و تنش صافر ثیر اندیشهأعدالت و توسعه نیز تحت ت

هاای اربداانی باا ماناده از سیاسات های برجاینوعی آسیب دد است بهبا همسایگان در ص
که در  گونه همان _همچنین ؛برخی از همسایگان و نیز کشورهای عربی منطقه را ترمی  نماید

دارد کاه از جملاه اهاداف وی خود گولن آشدارا بیان می _بشش اهداف جنبش نیز بیان شد
قاالب اساالمی در جهاان اساالم و مشصوصاًا در های اسالم ایرانی و انکاستن از جذابیت

 ؛منطقه آسیای مرکزی و  فقاز است که به لحااظ تااریشی تمایال بیشاتری باه ایاران دارناد
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هاایی  یا تحلیل روست که همواره شاهدی  که در روزنامه زمان این جنبش همواره اخبار ازاین

ی گرایا ترویت ایده اسالم شود و رسالت این روزنامه در کنار علیه جمهوری اسالمی درج می
. از ب اخبار کذب به جمهوری اساالمی اساتانتسا اجتماعی، تشریب ییرمنطقی و گاهی

که دشمنان اصلی جمهاوری  رو با امریدا و اسرائیلگرایان میانه سویی دیگر سازگاری اسالم
قاالب رو باا انگرایاان میاناه واند نشان دیگری از مشالفت اساالمت اسالمی ایران هستند، می

 اسالمی باشد.
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 خاتمه
تا کنون  1980باشی  که از دهه گرایی میبه بعد شاهد رشد اسالم 1950در ترکیه از دهه 

هاای اساالمی در ترکیاه دو طیاف اصالی را شاامل رشد چشمگیری داشاته اسات. جریاان
 یرای سیاسهاسالم .عییرای اجتماگرایی سیاسی و گفتمان اسالمگفتمان اسالم :شوندمی

ثیر أاین گفتمان تحت تا 80بر فضای فدری ترکیه حاک  شد. در دهه  90و  80های درده 
باا ی  90انقالب اسالمی گسترش چشمگیری یافت و استقبال عمومی به آن تا اواخار دهاه 

 گرایی اجتمااعی گاولن جاایگزین آن شاد کاه باراما از اواخر این دهه گفتمان اسالم ؛ماند
شاد، در شدت از حامیان انقالب اسالمی ایاران محساوب مای به خالف گفتمان اربدان که

دهد که با حدومت اساالمی در مقابل انقالب اسالمی  رار گرفته و  رائتی از اسالم ارائه می
 ؛تضاد است. این  رائت در صدد جمع میان اسالم )سنت( و مدرنیته یربی )تجادد( اسات

پسندد؛ زیرا اصواًل تماایز میاان شرایطی نمیالملل را تحت هیچ زایی در روابط بینلذا تنش
حقیقت گولن باه جاای ایجااد یاک جامعاه . دراسالم و یرب را در جهان کنونی  بول ندارد

اسالمی در صدد خلق یک جامعه مسلمانی است. این گفتمان از طریق یک نظاام آموزشای 
در صدد ترویت شدت  و یک سازمان ا تصادی توانمند به ای پویامنسج ، یک سیست  رسانه

گرایی سیاسی است. در  رائت این جنبش های اسالمالله گولن و نقد اندیشههای فتحاندیشه
با اساالم ساازواری دارد و اصاواًل  -نه الئیس  افراطی -از اسالم، سدوالریسِ  یربِی معتدل

داند. در هر صورت شناخت ایان جنابش گیری ایمان حقیقی میآزادی انسان را الزمه شدل
همچناین فعالیات  ؛گرایی ترکیه را آشدار سازدتواند فرایند تحوالت داخلی جریان اسالممی

المللای کاه ر یاب جادی ایاران در بعاد فرهنگای اسات، گسترده این جنبش در عرصه بین
 الملل کمک شایانی نماید. گذاری فرهنگی در بعد بینتواند به سیاستمی
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