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چکیده
از دهه  1960به بعد ،جنبشی اسالمگرا در ترکیه تحت عناوینی همچوون جماعوت مودمت ،جریوان
نورچی و جماعت گولن رشد کرده که از جهات گوناگون به ارائه الگویی نوین از اسالم اجتماعی مبتنی بر
منظومه فکری و اندیشهای فتحاهلل گولن معترض مذهبی مقیم آمریکا پردامته است .این جنبش نه تنهوا
در ترکیه ،بلکه در سطح منطقه نیز جریانی تاثیرگذار محسوب میشود و طی سالهای گذشوته ،رشودی
فزآینده در مناطقی همچون آسیای مرکزی و قفقاز ،بالکان ،آفریقا و حتی آمریکا داشته است .یافتههوای
نوشتار توصیفی – تحلیلی حاضر که با بهرهگیری از رهیافت جامعوهشناسوی تواری ی بوه رشوته تحریور
درآمده است نشان میدهد که جماعت مدمت از یکسو محصول شرایط تاری ی ترکیوه و واکنشوی بوه
سیاستهای سکوالریستی دولتها و از سوی دیگر ،تالشی مستمر به منظور سازگاری اسالم با مدرنیتوه
بوده است .این جماعت با بهرهگیری از امالق اسالمی مبتنی بر آموزههای تصوف ،تقدیس کوار جمعوی،
مبارزه با فقر و تالش برای آشتی سنت و مدرنیته با وامگیری از سونت لیبرالیسوم و اموالق پروتسوتانی،
نوعی از اسالم را عرضه نموده که از الگوی اسالم اجتماعی در برابر اسالم سیاسی دفاع میکند .اگرچه
فعالیتها و اقدامهای این جنبش تحتالشعاع حوادث پس از کودتای نافرجام جوالی  2016قرار گرفته و
دولت اردوغان مبارزهای گسترده را برای حذف این جنبش آغاز نموده ،اما به نظر نمیرسود جنبشوی کوه
ریشهای عمیقی در سنت اسالمی و فرهنگ بومی دارد و توانایی مود را در تطبیق بوا شورایط موجوود و
روزآمدکردن اندیشههای اسالمی نشان داده ،به این زودی محو و یا به حاشیه رانده شود.
واژگان کلیدی :جنبشهای اسالمی ،جماعت مدمت ،الگوی اسوالم اجتمواعی ،حوزب اعتودال و
توسعه ،سکوالریسم ،مدرنیته.
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مقدمه
امروز واژۀ «جماعت» در زبان ترکی مترادف جنبش گولن شده است .اگرچه جماعوت گوولن
یک فرآیند چند دههای بود ،اما ظهور سیاسی و اجتماعی آن در اوامر دهوۀ  1990اتفواق افتواد،
وقتی فتح اهلل گولن ،1بنیانگذار جنبش گولن ،در تصاویری با تانسو چیلر ن ست وزیر وقت ترکیه
دیده شد .جماعت مدمت گرچه ممکن است به لحاظ ماهیتی در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و کوم
اهمیت به نظر بیاید اما از جهت نوع جهتگیری آن پیامدهای سیاسی مهم و پراهمیت و شایان
توجه را در پی دارد .توجهی گذرا به جنبشهای اسالمی حاضر در جهان اسالم و مصوصا منطقه
پراهمیت ماورمیانه نشان میدهد که غالب جنبشهای اسالمی موجوود جنوبشهوای بنیوادگرا و
دارای ضدیت با مدرنیته هستند .این جنبشها عمدتا سیاسیاند و هدف آنها فتح دستگاه دولتوی
و پس از آن حاکم کردن تفسیری ضدتجدد از اسالم بر جامعه است .اما در ایون میوان جماعوت
مدمت به عنوان جنبش آموزشی فتحاهلل گولن وضعیتی متفواوت دارد .فوی الواقوا ایون جنوبش
اسالمگرا یکی از جالبترین نمونههای تفکر اسالمگرایی لیبرال در ماورمیانه است .گولن و پیروان
وی کوشیدهاند تا جنبشی سیاسی و مذهبی به طرفداری از مدرنیسم ،ناسیونالیسم ترکی ،تسواه
و دموکراسی بدون قربانی کردن احکام مذهبی بر پا کنند ،و امروزه سامتار و فلسفه این جنبش و
رهبری آن در بسیاری از گروهها و نهادهای آموزشی تجلی یافته است .سیاست و مواضا داملوی
و بینالمللی ترکها در سه دههی امیر از این رهبر فکری و معنووی و جنوبش فراگیور او متوثثر
بوده است .از دههی 1980میالدی تا کودتای نافرجام جوالی  2016تموامی ن سوت وزیوران و
رؤسای جمهور ترکیه هر یک به نحوی درصدد برقراری ارتباط حسونه بوا «فوتح الوه گوولن» و
جنبش او« ،گولنیسم» برآمدهانود یوا اینکوه بوا توجوه بوه نفوون معنووی و اجتمواعی آن ،در راه
فعالیتهای دینی و آموزشی این جریان مانا تراشی ننمودهاند .این نفون معنووی و اجتمواعی ،در
تحوالت م تلف کشور ترکیه ،مولفههای سیاسی مود را بروز میدهد .البته تعودادی از ن بگوان
سکوالر ترکیه جنبش گولن را تحولی مترقی میدانند ،اما عدهای دیگور وی را تهدیودی پنهوان
ارزیابی میکنند .به نظر میرسد که مطالعۀ این جنبش و جماعت اسوالمگورا و بررسوی ماهیوت،
روندها و چشم انداز آن در درک تحوالت معاصر ترکیه نوین مفید باشد.

1. Gulen Fethullah
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ادبیات و چارچوب نظری
در تبیین و تحلی مسوائ ترکیوه و چگوونگی رویآوری جنوبشهوای اسوالمی بوه کونش
دموکراتیک ،میتوان با بهرهگیری از آراء جامعهشناس سیاسی برجسته فرانسوی مووریس دوورژه
( )1917-2014درمصوص مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم ،چارچوب نظری مناسبی تدارک دید.
موریس دوورژه ،مبارزات سیاسی را به دو نوع مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم تقسیمکورده اسوت
(دوورژه :1354 ،ص .)234هدفهای مبارزه در رژیم ،به الوزام ،انقالبوی نیسوتند (دوورژه:1354 ،
 .)235تمایز میان مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم بوه مفهووم حقانیوت بسوتگی دارد ،اگور کلیوه
شهروندان رژیمی را حقانی بشمارند و اگر این رژیم موضوع یک توافق عمومی واقا شوده باشود
پیکار در چهارچوب اصول و سامتار رژیم باقی میماند ولی اگر این توافوق از بوین بورود و تنهوا
برمی از طبقات و برمی از گروهها و احزاب رژیم موجود را حقانی بشناسند و طبقات ،گوروههوا و
احزاب دیگر به حقانیت دیگری پایبند باشند پیکار با رژیم به جریان می افتد .حاکمیت هر یوک از
این دو حالت مبارزه انت انی نیست و ناشی از اوضاع است (دوورژه :1354 ،ص .)238هر مسلک،
نوعی از حقانیت را تعریف میکند :حقانیت پادشاهی ،حقانیت دموکراتیک و حقانیوت کمونیسوتی
(دوورژه :1354 ،ص)239؛ در این راستا دموکراسی ،در جایگاه نظامی ارزشی ،الگوهایی مواص از
کنشهای سیاسی را برای کنش گران باورمند به مود به همراه میآورد؛ بنابراین ،پذیرش قواعود
بازی در دموکراسیها برآمده از جامعهپذیری شهروندان در چارچوب این نظام ارزشوی اسوت .در
ماورمیانه کشورهای کمی را میتووان برشومرد کوه عمووم ،نظوام ارزشوی دموکراسوی را بورای
حکومتکنندگان از یکسو و حکومتشوندگان از سویدیگر پذیرفته باشند؛ در این میان ،ترکیوه
از معدود کشورهای ماورمیانه است که به این اشتراک باور (مسلک) در میان حکومتکنندگان و
حکومتشوندگان ،نزدیک شده است (امیدپور و مرمشاد :1395 ،ص .)54
جامعه ترکیه ،برمالف بسیاری از جواما اسالمی ،فاقد کشش و ظرفیت الزم بورای ایجواد و
رشد جنبشهای بسیجگونه مذهبی است .ضعف اندیشههای موذهبی تنودرو و تولیود و مالقیوت
فکری مسلمانان همراه با عدم اقتدار اقتصادی و اجتماعی آنها سبب شده اسوت ،اسوالمگرایوی
[انقالبی] روند رشد مود را چندان شتابان طی نکند (نامور حقیقوی :1372 ،ص .)64در مصووص
رشدونمو اندیشههای رادیکال نیز باید به این نکته اشاره کرد که از اساس در ترکیه این اندیشهها
فاقد زمینههای پذیرش است .الگویی که ترکیه از اسالم ارائه میدهد ،مبتنی بر قرائتی مواص از
اسالم است که برمالف قرائتهای رادیکال ،جهان غرب را دشمن جهان اسالم تلقی نمیکند و
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در تالش است با ملق وجوهی مشترک میان اسالم و غرب ،همزیستی مسالمتآمیز میوان ایون
دو را تضمینکند .رشد هویت اسالمی در قالب اسالم مدرن در ترکیه ،چنان چشمگیر اسوت کوه
امروزه ،بحت از مدرنیته ترکی بدون ارجاع به اسالم ،امکانپذیر نیست و ایون دو در سوازواری بوا
هم برای پیشرفت ترکیه تعام میکنند ()Keyman,2007:217؛ به عبوارت دیگور ،ترکیوه در
چند دهۀ امیر ،درصدد جما میان سنت و تجدد است و در این راستاست که دو قطبی نگریسوتن
به جهان و قراردادن شرق در برابر غرب را دو آلیسمی باط میداند .تحوالت موجود در ترکیوه،
برپایه مبانیای فکری است که در درون کشور ترکیه سامته و پرورده شده است .با مورور تواریخ
فکری ترکیه ،این موضوع به کمال و به وضوح دیده میشود .انسان مسلمان در ترکیه ،دراصو ،
تندروی در راستای حرکتهای مذهبی را برنمیتابد لذا با فقدان زمینه الزم بورای شوک گیوری
اندیشههای رادیکال مذهبی ،به طریق اولی ،جنبشهای رادیکال در جهت دستیازیدن به قدرت
سیاسی نیز شک نگرفته است .آنچه در ترکیه با عنوان اسالم عم گرا یوا پراگماتیسوتی ،مطورح
شده است ،راهبرد (استراتژی) مبارزه در رژیم و در قالب دموکراسوی اسوت (امیودپور و مرمشواد،
 :1395ص.)64
با این حوال جنوبشهوای اسوالمی در ترکیوه نووین یوک دسوت نبووده و دارای اهوداف و
مواستههای یکسانی نمیباشند .اسالمگرایی در این کشور چهار رویکرد متفاوت دارد:
 .1رویکردی که معتقد است باید با قبضه کردن نهاد دولت و نظام سیاسی در جهت اسالمی
کردن کشور گام برداشت .جریان وابسته به نجم الدین اربکان بر این باور بود که برای اسوالمی
کردن ترکیه الجرم باید دولت را در دست گرفت (پروژه اسالمی کردن از بواال) .طرفوداران ایون
رویکرد با مشی محافظه کارانه رادیکال ،طیف سنتی اسالمگرایان سیاسی و از پیروان نجمالدین
اربکاناند 1که روشهای درون نظام سیاسی را پذیرفتهاند ،از لحواظ ایودئولوژیک زمینوه حرکوت
مود را امت میدانند و نسبت به تحوالت جهان اسالم و رابطه مسلمانان بوا غورب حسواسانود.
احزاب نظم ملی ،2سالمت ملی ،3حزب رفاه ،4حوزب فضویلت 5و حوزب سوعادت 6در ایون زموره
1. Necmettin Erbakan
2. National Order Party
3. Milli Selamet Partisi
4. Refah Party
5. Fazilet Party
)6. The Felicity Party (Turkish: Saadet Partisi
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هستند .حزب نظم ملی در سال  1970توسط اربکان تاسیس شد؛ البته این حوزب کوه بور نظوم
اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اصول اسالم تثکید میکرد ،بعود از کودتوای  1971در ترکیوه بوه
دلی فعالیتهای ضد سکوالریستی برچیده شد و به دنبال آن ،بنیانگذاران حوزب نظوم ملوی بوه
تثسیس جنبش نگرش ملی اقدام کردند که هدف رهبران آن ،احیای ارزشها و نهادهای اسالمی
بود ( .)Atakan,2005: 187-199آنها تالش ن بگان کمالیست برای تقلید از الگوهای غربی
را اشتباهی تاری ی و منبا همه بیماریهای جامعه ترکیه تلقوی مویکردنود (Dagi,2005:21-
.)37
حزب سالمت ملی نیز که در اکتبر  1972به جوای حوزب نظوم ملوی تثسویسشود ،راهحو
مشکالت موجود در ترکیه را بازگشت به آموزههای اسالمی معرفویکورد (Landau,1976:1-
 )57؛ این حزب ،ائتالفی از مرده گفتمانهای اسالمگرایی و محافظه کاری بود و به همین دلی
از همان ابتدا در میان گروههای متفاوت درون این حزب امتالف نظرهای زیوادی دربواره آینوده
سیاسی حزب وجود داشت ( .)Atakan,2005: 187-199این فرآیند تداوم داشت تا اینکه بعد
از کودتای نظامی ترکیه در سال  ،1980حزب سالمت ملی از فعالیت منا شد اما در سوال 1983
گروههای اسالمی بار دیگر توانستند مجوز فعالیت حزبی جدیود را بوا نوام حوزب رفواه از دولوت
دریافت کنند .با ظهور حزب رفاه میزشی دوباره در میان گروههای اسالمگرای ترکیوه بوه وجوود
آمد؛ این حزب ابتدا در سال  1994توانست با کسوب  19درصود آراء در  28اسوتان در انت ابوات
شهرداری ها برنده شود و سپس در سال  ،1995در انت ابات پارلمانی بوا بوه دسوت آوردن 21/6
درصد آراء توانست با حزب راه راست حکومتی ائتالفی تشوکی دهودkamrava,1998:275-( .
 .)371اما به نظر میرسید که رویکرد اسالمگرایی حزب رفاه ،ظرفیتی باال برای حو مشوکالت
داملی ترکیه نداشت ،زیرا اربکان ،به عنوان رهبر حزب رفواه ،نتوانسوت تعوادلی میوان مبوارزات
سامتارشکنانه مویش ضد گفتمان کمالیسم و نیاز برای مالحظه منافا نهادهای سوکوالر ترکیوه
به وجود آورد از این رو ،سیاستهای اعمالشده از سوی ایون حوزب کوه قورار بوود تونشهوای
اجتماعی در ترکیه را کاهش دهد ،بیشتر به نزاع گفتمانی جامعه ترکیوه در امتوداد شوکافهوای
سکوالر /اسالمی انجامید؛ از سوی دیگر ،اربکان با پوذیرش اتحواد گمرکوی بوا اتحادیوه اروپوا و
همچنین با تداوم روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائی  ،گروههای اسالمی را از موود آزردهمواطر
سامت و نیز با تثکید بر مسئله حجاب و گسترش فعالیت مساجد ،نهادهای سکوالر را نسوبت بوه
مود بدگمان کرد (امام جمعه زاده و همکاران :1392 ،ص.)54
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این سیاستها همراه با پیشینه ضدسکوالریستی اربکان ،موجب وحشت نهادهای کمالیستی،
به ویژه نظامیان و سران دادگاه قانون اساسی ترکیه شود؛ بوه هموین دلیو در  28فوریوه 1997
شورای امنیت ملی ترکیه (که در آن زمان به طور عمده ،تحت کنترل نظامیان بود) ،فهرسوتی از
اقدامهایی که از نظر آنها مغایر با گفتمان کمالیستی بود ،ارائهکرد و از اربکان مواسته شود کوه
از گسترش این فعالیتها جلوگیری کند؛ هنگامی که اربکان از اجرای این پیشنهادها شانه موالی
کرد ،نهادهای کمالیستی در مقاب گروههای اسالمگرا بسیج شدند و او را مجبور کردنود ،اسوتعفا
دهد؛ بدین ترتیب ،حزب رفاه ،منح شد و اربکان و نزدیکوان او بوه مودت پونج سوال از انجوام
هرگونه فعالیت سیاسوی منوا شودند (اموام جمعوه زاده و همکواران:1392 ،ص .)54گوروههوای
اسالمگرا ،پس از انحالل حزب رفاه به اتهام فعالیتهای ضدسکوالریستی توسط دادگواه قوانون
اساسی ترکیه ،به تثسیس حزب فضیلت به رهبری رجایی کوتان ،یکی از اعضای برجسته حوزب
رفاه ،اقدام کردند .اعضای حزب فضیلت با تثکید بر عناصوری ماننود دموکراسوی ،حقووق بشور و
آزادیهای فردی به انتقاد از منا حجاب در ترکیه پردامتند؛ به عبوارت دیگور ،حمایوت از آزادی
حجاب نه از زاویهای دینی بلکه به سوبب ت لوف از حقووق بشور و آزادیهوای فوردی محکووم
میشد؛ همچنین ،عضویت ترکیه در اتحادیوه اروپوا بوه ایون دلیو موورد پشوتیبانی گوروههوای
اسالمگرای حزب فضیلت قرار میگرفت که این امر میتوانست باعث تسهی انجام مواستههای
اسالمگرایان در جامعه ترکیه شود ،نیازهایی که همواره از سوی گفتمان رسمی ترکیه مورد نقض
قرار میگرفت ()Yavuz,2003:pp56-64؛ در نتیجه ،حزب فضیلت به مفص بنودی گفتموانی
جدید اقدامکرد که عناصری مانند حاکمیت قانون ،دموکراسی و حقوق بشور را درون موود جوای
داده بود و این مسیر جدید ،نتیجه درسهایی بود که آنها از فرآیند  28فوریه  1997یواد گرفتوه
بودند؛ به همین سبب ،گفتمانی جدید به منظور نقد ویژگیهای ضد دموکراتیوک رژیوم سیاسوی
ترکیه استفاده شد که هدف اصلی آن از یکسو ،گسترش جامعه مدنی کثرتگرا و از سوی دیگور،
گسترش فعالیتهای گروههای اسالمگرا ،درون جامعه ترکیه بود؛ در نتیجه میتوان استنباط کرد
که اسالمگرایان بعد از کودتای  1997از تالش برای هژمونیککردن گفتمان اسوالمی در نظوام
سیاسی کشور ترکیه دست کشید ،با راهکارهایی متفاوت به دنبوال بهبوود فضوای سیاسوی ایون
کشور به منظور آزاد کردن نیروهای سیاسی اسالمگرا برای انجام فعالیتهای سیاسی بودند (امام
جمعه زاده و همکاران :1392 ،ص.)55
در مجموع این رویکرد به رغم پذیرش روشهای دموکراتیک برای دسترسی به قدرت و نیز
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ح مشک جامعه ترکیه ،اغلب نس ههای رادیکال پیچیودهانود و در برابور توثثیرات مدرنیتوه در
نس های م تلف ترکیه به دفاع جدی از روشهای بومی و دینی پردامتهاند ،با این حال م الف
دریافت علم و تکنولوژی از غرب نیستند ولی ارزشهوای فرهنگوی آن را رد مویکننود (اکبوری،
 :1388ص.)169
 .2حزب عدالت و توسعه مود را نه حزبی اسالمگرا بلکه حزبوی محافظوهکوار و دموکراتیوک
تعریف میکند .رجب طیب اردوغان در این باره معتقد است که «ب شی بزرگ از جامعوه ترکیوه،
مواستار مفهومی از مدرنیته هستند که سنتهوا را رد نمویکنود ،بوه اعتقادهوای محلوی احتورام
میگذارد ،به زندگی معنوی انسانها ارج مینهد و مسیر پیشرفت و توسعه جواما را فقط معوادل
با الگوی آمریکایی معرفی نمیکنود» ( .)Erdogan,2004:p6اسوالم گرایوان فعلوی عودالت و
توسعه ،این حزب را در اوت  2001از الیه مدرن حزب منح شده رفاه ،تثسیس کردنود .از نظور
اردوغان تشکی حزب عدالت و توسعه ،پاس ی به این مواست مردم ترکیه بود (امام جمعوه زاده
و همکاران :1392 ،ص .)59این حزب به دنبال تعریف ایدئولوژِیک مود نیسوت بلکوه مویگویود
صرفاً «مدمتگزار» هست .دولت مودمتگزار در اینجوا بوه معنوای صورفنظر کوردن از تثکیود بور
جنبههای ایدئولوژیک و روی آوردن به یک نوع عم گرایی است.
سران حزب عدالت و توسعه به لحاظ تربیت و آمووزش ،فعالیوت سیاسوی و گذشوته حزبوی،
اسالمگرا هستند ،اما از زمانی که اندیشه تثسیس حزب عدالت و توسعه شک گرفوت ،مسسسوان
حزب برای برون رفت از فشارهای عظیمی که به جنبشهای اسالمی در ترکیه وارد میآمود بوه
دنبال رویکرد جدیدی بودند که از ریشه اسالمی آنان جدا نباشد و در عین حال بوا نظوام حواکم
برمورد نکند و بهانهای درست نکند که مرحله  28فوریه بار دیگر تکرار شود و اسالمگرایوان بوار
دیگر تحت فشار قرار گیرند .بر این اساس ن ستین کنگره حزب عدالت و توسعه بوا شوعر "کوار
برای تمام ترکیه" تشکی شد و اردوغان رهبر حزب یاد شوده در سو نرانی افتتاحیوه موازنوهای
دقیق به عم آورد ،نه از آتاتورک یادی کرد و نه نامی از اسالم به زبوان آورد .وی بور اعالمیوه
جهانی حقوق بشر و موافقتنامه اروپایی حقوق بشر و آزادیهوای اساسوی تثکیود نموود و اظهوار
داشت که سکوالریسم اص اساسی صلح اجتماعی و به معنی بیطرفوی دولوت در قبوال عقایود
دینی است (نورالدین :1383 ،ص.)150
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در نظر ن بگان حزب عدالت و توسعه 1در عصر جهانی شدن ،بسیاری از ایودئولوژی هوا و از
جمله ایدئولوژی اسالم سیاسی تضوعیف شوده اسوت .بودین سوان فورض موی شوود ارزش هوا و
هنجارهای جهانشمول مدرنیته اصلیترین حافظ هویت گروههوای اسوالمگورا در برابور تهواجم
سکوالرها و کمالیستهاست .لذا اسالمگرایان برای حفظ هویت اسالمی مود ناگزیر از توس بوه
مدرنیته هستند (قهرمانپور :1386 ،ص .)36فی الواقا سران حزب عدالت و توسعه به این آگواهی
دستیافتهاند که به منظور ایجاد جبههای وسیاتر در مقاب مراکز کمالیستی و کسب مشوروعیت
در فضای اجتماعی ترکیه به رویکردی جدید نیازدارند که بر ارزشهای مدرنیتوه ،حقووق بشور و
حاکمیت قانون تثکید مویکنود ()Taniyici,2003:pp463-468؛ در نتیجوه حوزب عودالت و
توسعه بوه عنووان حزبوی محافظوه کوار در حالیکوه از اهمیوت ارزشهوای دینوی و موذهبی در
سیاستهای حزبی مود غفلت نمیکند ،سوعی مویکنود توا ایون ارزشهوا را درون سوامتارهای
گستردهتر حوزههای عدالت اجتماعی قرار دهد.
براساس چنین تفاسیری است که بسیاری از نویسندگان معتقدند که حزب عودالت و توسوعه
نیز حزبی معتقد به اصول سکوالر است زیرا به نظر میرسد که این حزب در برنامههای سیاسوی
مود نسبت به اصول جمهوریت به طور کام  ،وفوادار اسوت ( )Atacan,2005:p94و در ایون
راستا جوشار 1و عظمان 2معتقدند که« :حزب عودالت و توسوعه ،حزبوی راسوت مرکوز اسوت کوه
انسانهای میانه رو ،آن را تثسیس کردهاند  ...سیاستهای این حزب ،تحت تثثیر صدای منبعوث
از مردم قرار دارد؛ مردمانی که مواستهایی مالیم دارند .آنها انسانهایی محافظهکار هستند که
به تعصبات کورکورانه توجهی نمیکنند؛ در حقیقت ،اعضای این حزب ،انسانهایی دیندار هستند
اما مسلمانانی رادیکال نیستند .آنها هر چند به دولت با بودبینی موینگرنود و قصود تغییور دادن
سامتارهای دولتی را دارند حاضر نیستند به این نهاد صودمه بزننود .آنهوا مواسوتار آزادیهوایی
بیشتر هستند اما قصد نابودی نظم موجود را ندارنود .آنهوا بوه دنبوال تقویوت احساسوات ملوی
گرایانهاند اما با هرگونه ناسیونالیسم نژادپرستانه م الفت میکننود  ...در نهایوت اینکوه آنهوا از
دموکراسووی تووا حوودی حمایووت موویکننوود کووه وحوودت تجزیووهناپووذیر دولووت را تهدیدنکنوود»
( .)Metin,2002:p7بنابراین به نظور مویرسود کوه حوزب عودالت و توسوعه اگور چوه دارای
1. Adalet ve Kalkınma Party
1. Cosar
2. Ozman
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ریشههایی اسالم گرایانه است ،در برنامههای حزبی و تشکیالتی مویش ،اسالم را منبوا هویوت
مود معرفی نمیکند؛ به عبارت دیگر ،این حزب سعی دارد توا بوا دور شودن از هوویتی مواص،
هویتهای چه تکه موجود در جامعه را بازنمایی کند و چون در این نوع شیوه حکومتداری به
دموکراسی برای اداره جامعه نیاز دارد ،مذهب نیز میتواند جایی را درون جامعه پیودا کنود (اموام
جمعه زاده و همکاران :1392 ،ص .)61فی الواقا حزب عدالت و توسعه با انعان به عودم امکوان
استقرار حکومت اسالمی در آینده قاب پویشبینوی مویکوشود بوا اتکواء بوه ارزشهوایی چوون
دموکراسی ،پلورالیسم ،حقوق بشر ،اتحادیه اروپا و نظوایر آنهوا ،کمالیسوم را نقود کنود و موانوا
موجود در آن را ،از سر راه مسمنان بردارد (قاسمی :1390 ،ص.)90
 .3پروژه اسالمیسازی از طریق انقالب :رویکردی که معتقود اسوت بایود بوا ایجواد دولتوی
اسالمی از طریق انقالب و مبارزات مسولحانه بوا نیروهوای الئیوک بوه اسوالمی کوردن جامعوه
پردامت .اهداف و انگیزههای اسالمگرایان رادیکال و انقالبی با دو جریوان پویش گفتوه تفواوت
اساسی دارد .آنان مبوارزه در درون رژیوم الئیوک را رد مویکننود و راههوای دموکراتیوک بورای
دسترسی به قدرت سیاسی را پذیرش مقررات بازی سیاسی رژیم الئیک قلمداد مویکننود .آنوان
روشهای مبارزه محافظهکارانه را مشروع نمیدانند .به نظر آنوان تنهوا راه نجوات ترکیوه ایجواد
دولت اسالمی است و برای رسیدن به این هدف ،مبارزه مسلحانه با نیروهوای الئیوک طبیعوی و
حتی الزامی است .دلی اصلی شک گیری این گروهها ،پیروزی انقالب اسالمی در ایوران و عودم
موفقیت محافظهکارانه رادیکال در پاس گویی به مطالبات تودههای مسولمان بووده اسوت (زارع،
 :1383ص .)292گروههای حرکت اسالمی و حزباهلل طرفدار اتحاد و نجات اسالمیاند .در حال
حاضر این گروهها در اقلیتاند و رهبوران آنهوا کشوته یوا محبووس شودهانود (جانسویز1385 ،؛
.)Kushner, 1993:pp 368-369
 .4پروژه اسالمی کردن از پایین :گروهی دیگر معتقدند که باید در سطح جامعوه ایون پوروژه
اسالمیسازی را پیش برد که نماینده این رویکرد فتحاهلل گولن است.
سه جریان ن ست (محافظهکاران سنتی ،محافظهکاران دموکرات و اسالمگرایان رادیکوال و
انقالبی) ،که در پی دستیابی به قدرت و نهادهای حاکمیتاند تا از آن طریق اهداف و برنامههای
اسالمی مویش را عملی نمایند ،به عنوان جنبشهای سیاسی اسالمی قلمداد و جماعوت مودمت
فتحاهلل گولن که نه سودای قدرت سیاسی که سودای اسالمیسوازی جامعوه از پوایین را در سور
می پروراند در زمره جنبشهای اجتماعی اسالمی یاد میشوند .در بیانی دقیوقتور اسوالمگرایوان
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اجتماعی به عکس اسالمگرایان سیاسی ،به قبضه کردن نهاد دولت و نظام سیاسی جهوت پیواده
کردن احکام اسالم نمیاندیشند ،بلکه این جنبش تمای به اسالمی کردن سطح جامعه و اجورای
پروژه اسالمیسازی جامعه از پایین است .یکی از این جنبشها که هنوز هم اداموه دارد ،جنوبش
جماعت مدمت است .نماد و نماینده جریان اسالم اجتماعی است که در نیو بوا بهورهگیوری از
رهیافت جامعه تاری ی بدان پردامته میشود .علت انت اب رهیافت جامعه شنامتی تواری ی هوم
بدین دلی است که از آنجا که این جنبش ،هم پیشینه نظری وسیعی دارد و هم از لحاظ عملوی،
اقدامهایی میره کننده در سطح جهان داشته است ،نمیتوان سیر تکوین این جنبش را بیاعتنا به
حوادث و رویدادهای تاری ی و بافت فرهنگی جامعه ترکیه بررسی کرد .فی الواقا این رهیافوت،
به دلی چهار ویژگی نی که مورد تایید بزرگان این حوزه همچون تدا اسکاچ پ نیوز مویباشود
انت اب شده است:
 .1این مطالعات ،سساالتی را در مصوص سامتها یا فرآیندهای اجتمواعی ،کوه بوه صوورت
پدیدههای عینی و متحقق در زمان و مکان فهم میشوند ،مطرح میکنند؛
 .2این مطالعات ،فرآیندهای فرازمان را مورد توجه قرار داده و رشتههای گذرا و موقوت را بوا
هدف دستیابی به نتایج ،جدی تلقّی میکنند؛
 .3این مطالعات عمدتا ارتباط متقاب میان کنشهای معنیدار و هدفمند و بسترهای سامتی
را به منظور معقول سازی پیامدها و نتایج مشهود نیتمند و غیر نیتمند (کارکردهوای آشوکار و
پنهان) در زندگیهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار میدهند؛
 .4این مطالعات ،جنبههای ویژه و متنووع انوواع مش صوی از سوامتهوا و الگوهوای تغییور
اجتماعی را برجسته و نمایان میسازند (.)Skocpol ,1984:p1
فتح اهلل گولن و جماعت خدمت از پیدایش تا گسترش
امروز واژۀ «جماعت» در زبان ترکی مترادف جنبش گولن شده است .اگرچه جماعوت گوولن
یک فرآیند چند دههای بود ،اما ظهور سیاسی و اجتماعی آن در اوامر دهوۀ  1990اتفواق افتواد،
وقتی فتح اهلل گولن ،بنیان گذار جنبش گولن ،در تصاویری با تانسوو چیلور ن سوت وزیور وقوت
ترکیه دیده شد .به لحاظ تاری ی جماعت مدمت یا جنبش هیزمت 1و یوا جنوبش گوولن ،یوک
1. The Gülen Movement; Hizmet (which means ‘service’) Movement
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جنبش مدنی فراملی است که تحت تثثیر اندیشههای فوتح اهلل گوولن ،نویسونده و مودرس علووم
امالقی و الهیات اه ترکیه ساکن آمریکا شک گرفته است و در حال حاضور طرفوداران نسوبتاً
قابوو مالحظووهای در ترکیووه ،آسوویای مرکووزی و سووایر نقوواط جهووان دارد (امتیوواری میوواب
و هاشمی 163: 1397،ص .)163در حقیقت این جنبش ،بزرگترین جنبش مردمی در ترکیه اسوت
که از تقدم امالق بر سیاست دفاع میکند و بر نقش آموزش در تربیت نسلی طالیی که متصوف
به صفات پیامبر (ص) باشد تثکید دارد (مرادیان 574 :1385 ،و  .)592حامیان این گوروه اکثوراً از
بین تجار ،روزنامهنگاران و اساتید و دانشجویان دانشگاه هسوتند کوه در چهوارچوب یوک شوبکه
وسیا ،منعطف و غیررسمی مشغول به فعالیت هستند و از این طریق در مجواما م تلفوی چوون
مدارس ،دانشگاهها ،انجمون هوای کوارگری ،بنیادهوای میریوه ،گوروههوای فشوار ،ب وشهوای
دانشآموزی و دانشجویی ،مراکز رادیو و تلویزیون اعمال نفون میکنند.
گروه فتح اهلل گولن که با نام «جماعت مدمت» شنامته موی شوود ریشوه موود را در جنوبش
نورسی ها می بیند و البته تاثیر نورسی نیز امروزه همچنان بواقی اسوت .سوعید نورسوی-1878( 1
 )1960اسالم شناس سنی مذهب و از کردهای ترکیه بوود کوه رهبوری یوک جماعوت موذهبی
موسوم به نورسیها را در دوره عثمانی و جمهوری ترکیه بر عهده داشوت .کتواب وی مجموعوه
«رساله نور» متجاوز از  600صفحه میباشد .بیشتر تالشهای نورسی جوان در دوره امپراطووری
عثمانی ،معطوف به حفظ و اصالح آن بوود .در ایون دوره او دارای گرایشوات نوگرایانوه دینوی و
مدافا مشروطیت در امپراطوری بود .برمالف دوره اول و درگیریش در سیاست ،بعود از تشوکی
جمهوری ترکیه نورسی به تام و تالش برای تفسیری نوین از اسالم در آثار مود بویژه (تفسویر
قرآن به عربی) و رسائ نورسی پردامت؛ تالشش عمدتا معطوف بوه بوه سوازگار کوردن هویوت
اسالمی و مدرنیته بود (.)Bilici,2006:p6
نورسی تالش میکرد تا از طریق فعالیت آموزشوی نسولی ایجواد کنود کوه بوا حفوظ ریشوه
اسالمیمود در دنیای مدرن نیز مشارکت نماید و از این رو ،راه جلوگیری از زوال مسولمین را در
آموزش عنوان میکرد .نورسی عالوه بر تشویق مسلمین به علوم آمووزی ،آنوان را از پیوروی از
مکتب اثباتگرایی 2غربی برحذر میداشت و معتقد بود مسلمانان باید به فهمیبومیاز علم برسند
1. Said Nursi
2. Positivism
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تا از طریق علم ،قوانین طبیعت و هنر آفریدگار را درک نماینود .از نظور وی ،بزرگتورین دشومن
اسالم ،مادی گرایی 1و مدا ناباوری 2بوده و بزرگترین مطر را در کمونیسم میدیود و بوه هموین
ماطر پس از آزادی از زندان در سال  1940از حزب دموکراتیک به رهبری عودنان منودرس کوه
نماینده طبقات روستایی و محافظهکار بود حمایت کرد و با اعتقاد به ضرورت اتحاد مسولمانان و
مسیحیان در مبارزه علیه مادیگرایی و کمونیسم از مواضا غربگرایانه این حوزب و تمایو بوه
عضویت ترکیه در ناتو و پیمان سنتو و مشارکت ترکیه به همراه ایواالت متحوده در جنوگ کوره
پشتیبانی نمود (نوازنی و همکاران :1393 ،ص .)155گولن در مدت آموزش در مدارس دینوی بوا
اندیشههای نورسی آشنا شد و به عنوان یکی از اعضوای فعوال جماعوت پیوروان او توا دهوه 80
میالدی با این جمعیوت هموراه بوود ( )Gozaydin,2009و پوس از آن بوه ایجواد تشوکیالت
مستقلی برای مود تصمیم گرفت.
گولن مفاهیم مطرح شده توسط نورسی را مبنای آموزههای دینی مود قرار داد ،به ویژه برای
ایجاد یک هویت گروهی .رسالۀ نور در این راه ابزاری بود که گولن و پیروانش را از جوانب منفی
تجدد حفظ میکرد و میان مسلمانان امروزی و سنت اسالمی ارتباط ایجاد میکرد .هنگامی کوه
گولن جماعت را بنیان مینهاد برای هر یک از شاگردانش وقت صورف مویکورد ،بوا آنهوا بوه
اردوگاهها میرفت ،تالش کرد یک پایگاه فکری تثسیس کند و کاری را که مویمواسوت انجوام
دهد از قب اعالم کرد .با این حال و به رغم تاثیرپذیری گولن از نورسی ،اما آثوار نورسوی ،تنهوا
منبا شک دهنده به اندیشهها و گرایشات فکری فوتح اهلل گوولن نیسوتند؛ چنانچوه در برموی از
مسائ  ،گولن با نورسی امتالف نظر زیادی وجود دارد .بر مالف نورسی ،گوولن دارای گرایشوات
ملی گرایانه ترکی است و محدود کردن اسالم را به حوزه ش صی نمی پذیرد و معتقود اسوت کوه
اسالم بایستی نقش مهمی در شک دادن در هویت و امالقیات جامعه داشته باشد و بوا فعالیوت
عملی مود و نهادها و سرمایه جنبش ،در پی کاربرد عملی ایدههوای موود اسوت ( & Yavuz
 .)Esposito,2003:p20گولن از جنبه ای مترقیانه تفسیر نورسی به ویژه در سازگاری اسالم و
علم مدرن متاثر است ،اما برمی از آراء و گرایشات وی راکه در نامههای مصوصی نورسی مندرج
است ،نادیده گرفته است .گولن احساسات قوی درباره میراث ملی اش دارد و به ترک بودن موود
1. Materialism
2. Atheism
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افت ار می کند .او مدام به ریشه های ترک بودنش و تاریخ عثمانی ترکیه و جهان بزرگتر از ترکیه
اشاره میکند .بنابراین میراث عثمانی  -اسالمی ،هویت گولن را شک داده است .اجتمواع گوولن
به ماطر ویژگی های ملی گرایانه اش جهت گیری ماص مود را توسوعه دادنود و موود را از دیگور
گروههای اسالمی متمایز کردند ،اجتماعی که بر ملیگرایی ،بازار آزاد و آمووزش تثکیود مویکنود
ملیگرایی گولن شمولگرا است و بر مون و نژاد مبتنی نیست بلکه بر تجارب تاری ی مشترک و
واقعیت های سیاسی تکیه می کند .گولن معتقد است اسوالم دیون ملوت اسوت و نبایود آن را بوه
داشتن هویت یک حزب تقلی داد .از نظر گولن ،اسالم یک پروژه سیاسی نیست کوه بایود اجورا
شود ،بلکه گنجینه دانش و کردار باید توسعه یک جامعه عادل و امالقی است .گوولن از هرگونوه
مواجهه ورویارویی با دولت اجتنواب موی کنود (قهرموانپور :1390 ،ص .)105همچنوین بورمالف
گرایشات امت محورانه نورسی ،گولن بیشتر به مسئله ملیوت ترکوی و تعهود بوه دولوت ترکیوه و
محوریت آن در جهان اسالم تاکید دارد؛ این گرایشات ناسیونالیستی گولن در مساله کردهوا نیوز،
مودش را نشان می دهد ،مثال در هنگام چاپ آثار نورسی از سوی انتشارات نزدیوک بوه جنوبش،
اصطالحات کرد ،کردها ،کردستان با شرق و ایاالت جنوب شرقی جوایگزین شوده انود؛ حتوی در
مصاحبه با روزنامه طرف در  11دسامبر  ،2011مطالبی عنوان کورد کوه نشوان از بودبینی او بوه
کردها و به ویژه کردهای علوی دارد (.)Seufert,2014:p13
از دیگر افراد تثثیرگذار بر فتح ااهلل گولن ،میتوان به موالنا جالاللدین رومی ،شواعر پورآوزه
ایرانی و یونس امره ،1شاعر ترک تبار و صوفی مسلکی که تثثیر زیادی بر ادبیات ترکیه گذاشوته
است ،اشاره کرد .گولن تحت تثثیر این دو شاعر صوفی مسلک ،قرائت مود را «قرائتوی مودرن از
صوفیگرایی تساه طلب آناتولی» معرفوی مویکنود ( )Roditi,1985:27و در اهمیوت توثثیر
آموزههای صوفیگرایانه مینویسد «در حین تعلویم علووم موذهبی ،کتوب گونواگون صووفیانه را
مطالعه میکردم .برای من توثثیر علووم موذهبی و صووفیگرایوی بوه یوک انودازه بووده اسوت
( .)Gulen,2000:14از نظر وی صوفیگری راهی برای تکام دائمیروح یک انسوان اسوت و
همان طور که غم اصلی موالنا در جدا افتادن انسان از مداوند بود ،گولن نیز مواهان سهیم شدن
انسانها در غم یکدیگر بوده و در این زمینه میگوید« :من در جستجوی یوک قلوب رنوج دیوده
هستم .در جستجوی دوستی که پیوند عمیقی با مداوند داشته باشد و در مقاب او فروتن باشد بوا
1. Yunus Emre
◊ 85

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

این حال بایستی اعتراف کونم کوه در ایون مسویر تنهوا هسوتم» ( نووازنی و همکواران:1393 ،
ص .)155از همین روست که وی و پیروانش میکوشند تا قرائتی میانه روانه و تساه جویانوه از
اسالم ارائه دهند؛ ( )Krespin-Sharon,2009تفسویری از اسوالم کوه آن را دیون صولح و
برادری و یک دین حقیقی دانسته که انسانها را به عشق و نه نفرت ،به مداراجویی و نوه داوری
درباره دیگران ،ب شش و نه بیرحمی ،صلح و نه جنگ دعوت میکند .البته در کنار تاثیر پوذیری
از سعید نورسی ،موالنا و یونس امره ،گولن در میان چهرههای تاری ی گفتمان اسوالمی ترکیوه،
عالقه ماصی نیز به محمد عکیف همان شاعری که سرود ملی ترکیه را سرود و سلطان محمود
فاتح دارد .محمد عکیف به یک اسالمگرای مدرن شهرت دارد که متاثر از سید جموال و محمود
عبده بود .او گرایشات نوگرایانه اسالمی را با شور و شوق فرهنگی و ملی در مود جما کرده بوود
( .)Bilici,2006:p10آموزش صوفیانه شیخ محمود لطفی نیز ،در دهه  60تاثیری عمیقوی بور
تفسوویر گووولن از اسووالم و ش صوویت گووولن تووا بووه امووروز داشووته اسووت ( & Yavuz
.)Esposito,2003:p20
گولن آن ب ش از احکام اسالمی را که به طور مسوتقیم بوا حکوموت و کشوورداری مربووط
می شود ،مانند :احکام و قوانین مربوط به مالیات و جنگ و درگیری ها ،را در بطون واقعیوت هوای
معاصر مینگرد .او از این نگران است که رژیمهای اقتدارگرا عقاید متفواوت را بوه شودت تحوت
کنترل مود درآورند .گولن در عین حال نقش دولت را در حفظ ثبات بسیار مهم می دانود .اهوداف
گولن ،به طور همزمان ،اسالمی کردن ایدئولوژی ناسیونالیستی ترکیه و ترکی کردن اسالم است.
وی امیدوار است که ارتباط میان مذهب و دولت بوار دیگور ماننود دورهی عثموانی کوه رهبوران
زندگی مصوصی مود را بر مبنای احکام اسالمی تنظیم میکردند ،احیا شوود .چنوین رهیوافتی از
دید وی باعث تقویت دولت و بودین سوان حفاظوت از جامعوه از طریوق بسوط و گسوترش دادن
مشروعیت دولت و تقویت توانایی اش برای بسیج توده ها مواهود شود .گوولن معتقود اسوت کوه
استنباط و تجوارب موردم آنواتولی از اسوالم ،متفواوت از اسوتنباط و تجوارب دیگوران بوه ویوژه
عربهاست .او از اسالم آناتولیایی و مبتنوی بور تسوامح و تسواه و عواری از محودودیتهوای
س تگیرانه مینویسد و به طور مرتب بر لزوم آزادی عبادت و اندیشه در ترکیه تثکیود مویورزد.
وی دو پیشنهاد مهم برای تثمین صلح و آرامش در جامعه دارد :تسامح و تساه و گفتگو .از دید
او ،اگر بتوانیم همدیگر را با سعه صدر تحم کنیم ،در کشور اعتماد ،صلح و آرامش حاکم مواهود
شد .همچنین هیچکس نباید دیگری را به سبب پیروی از مذهبی ماص لعن و نفرین کنود و یوا
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ش صی را به سبب الحاد ،تحقیر و سرزنش کند (ارس و کاها :1381 ،صص.)59–81
در مجموع سه اص برابری ،عدالت و مشوورت را مویتووان ،اصوول و ارزشهوای محووری
نظریه اسالمی گولن برشمرد .اما گولن بر این باور است که هر یک از این اصول و ارزش ها باید
مطابق با شرایط زندگی مسلمانان در کشورهای م تلف و متناسوب بوا سونت هوا ،اولویوت هوای
فرهنگی و سایر عوام دمی  ،صورت عینی به مود گیرد .گولن اینگونه اسوتدالل مویکنود کوه
جنبههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و تاری ی جواما باید در رونود توسوعه دموکراسوی در کو
جهان مورد توجه قرار گیرد .از این رو گولن بر این باور است که بی توجهی به این نکتوه ،موجوب
چالش میان دیدگاههای اسالمی با دیدگاههای غربی شده است که نتیجه این تقابو  ،حملوه بوه
اسالم و جریانات اصالحی در سطح جهان اسالم شده است .در عوین حوال گوولن بوه انتقواد از
جریانات دارای افراط و تفریط در جهان اسالم نیز می پردازد و دیدگاه هایی که استقرار دموکراسی
در کشورهای اسالمی را منوط به طورد هرگونوه سونت اسوالمی مویکنود و نیوز دیودگاههوای
افراطگرایانهای که تمام ارزشهای غربوی و دموکراتیوک را نفوی نمووده و تنهوا در پوی اجورای
شریعت اسالمی است ،را مطابق با واقعیت و منطق نمیداند (.)Ergene,2008،1-2
جماعت در دهۀ  2000مود را «جنبش مدمت» نام نهاد .جنبش دارای سامت سلسله مراتبی
بود« :جنبش یک سامتار سلسله مراتبی دارد ،مانند هور شورکت بوزرگ دیگوری .جزئیوات ایون
سامتار مش ص نیستند و با تحول جنبش تغییر میکردند ،اما «امام»هوایی بودنود کوه مسوئول
گروههایی از امامهای دیگر بودند که آنها نیز هر یک مسئول یک کشور بوود .اموامهوایی کوه
مسئولیت شهرهای ترکیه را به عهده داشتند ،به امام مسئول ترکیه گزارش میدادنود .هور شوهر
براساس بزرگی آن به مناطقی تقسیم میشد و هر منطقه نیز محلوههوایی داشوت و هور یوک از
آنها را یک ش ص اداره میکرد .مادون امامهای محالت ،اموامهوایی نیوز مسوئول مانوههوا و
اقامتگاههای هر محله بودند .همه به صورت هفتگی با مافوق موود دیودار مویکردنود و دربوارۀ
تحوالت و تغییرات پیروانشان ،اشتراک مجلهها و روزنامههایشان ،کموکهوای موالی جمواآوری
شده ،پروژههای از قب تعیین شده مانند جماآوری پوست حیوانات در روزهوای عیود قربوان ،یوا
دربارۀ یک مسسسه یا مدرسه گزارش میدادند و رایزنی میکردند .در ایون دیودارها دسوتورات و
توصیهها به صورتی سلسله مراتبی و به واسطۀ انتقال از باالترین امامها به پایینترین امامها ،به
همۀ جماعت میرسید .از همین جا بود که نگرشهای مشترک دربارۀ سیاست و مسائ کشور به
سطوح پایینتر رسوخ میکرد و به شاگردان در مانهها و موابگواههوا مویرسوید .آنهوا در هموۀ
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مدارس نیز سازماندهی شده بودندWatmough & Erdi Öztürk, 2018: pp 33-( ».
.)52
الگوی رفتاری جماعت مدمت یا جنبش گول ندر انباشت سرمایه از طریق آموزههای دینی با
مدل بازار آزاد شک گرفته است .افراد منسوب به حرکت گولن با تصویر آرمانی مطلوب و قابو
قبول برای م اطبین مود ،به مصوص در حوزه آموزشی می آن ها را برای به مشارکت گذاشوتن
سرمایه شان جهت رسیدن به آرمان طراحی شده سوق میدهند .در وهلوه اول بورای کموک بوه
محصلین کم درآمد از مسمنین درمواست میشود که پوست قربانی (به مصوص در عید قربان) را
به مراکزی که صادقانه برای توسعه آموزشی فعالند در امتیارشان قرار دهند و از این راه اقداماتی
برای رفاه محصلین صورت میگیرد و آن همت را به الگوی رفتاری و اعتقادی موردم شوهرهای
م تلف ترکیه تبدی کردند ،البته کمک های مادی و معنوی فارغ التحصیالن مدارس گوولن نیوز
در تداوم جنبش بسیار مفید واقا شده است( ».فالح :1395 ،ص)163
در نظر مایا آراکون دانشیار علوم سیاسی و روابط بینالمل دانشگاه سولیمان شواه اسوتانبول
اصطالحهایی که توسط اعضای جماعت به کار میرفتند روزنوههوایی بوه سوامتار ایون جنوبش
میگشایند:
1
 .1رسالۀ نور  :این اصطالح به کتابهای سعید نورسی ،بنیانگذار جنبش نور ،اشاره دارد .ایون
کتابها حتی بیش از کتابهای گولن اهمیت دارند ،به ویژه به این ماطر که گولن ایدههای مود
را از نورسی گرفته است .پیروان جماعت معتقدند این کتابها همۀ حقایق قرآن را روشن سوامته
اند .عالوه بر این ،آنها ین کتابها را بیش از قرآن میموانند ،زیرا معتقدند مواندن مود قرآن با
مطر تفسیر نادرست آن همراه است .معتقدان راستین جماعت گولن فکور مویکننود مداونود بوه
سعید نورسی امر کرده است رسالۀ نور را به نگارش در آورد.
 .2بدیا الزمان :2لقبی است که پیروان جماعت برای ارجاع به سوعید نورسوی از آن اسوتفاده
میکنند .از این لقب معنای «اعجوبۀ زمان» استنباط میشود.
 .3شاگرد :3این اصطالحی است که اعضای جماعت گولن برای نامیدن موود از آن اسوتفاده
میکنند و مراد از آن مرید ،پیرو و دانش آموز است .شاگردان زن و مرد بسیار دور از هم زنودگی
1. Risale-i Nur
2. Bediüzzaman
3. Şakird
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میکنند.
 .4مدمت  :این نامی است که به تالش برای اسالمی کوردن جامعوه و موردم و حتوی موود
جماعت دادهاند .آن دسته از اعضای جماعت که مودمت را درک کورده باشوند ،زنودگی موود را
مطابق قوانین دینی به سر مواهند برد.
 .5آقا بِی یا برادر بزرگ :2شاگردان جوانتر از این نام برای ارجاع به مریدان مسنتر جماعت
به کار میبرند.
3
 .6صحبت  :این اصطالح به جلساتی اشاره دارد که پیروان جماعت در آنها ب وشهوایی از
کتابهای فتح اهلل گولن یا سعید نورسی را موانده و دربارۀ آنها بحث میکنند .در این جلسوات
آقا بیها دربارۀ چگونگی به کار بستن اصول مطرح در کتوب موذکور در زنودگی روزموره بحوث
میکنند و به سساالتی که ممکن است شاگردان دربارۀ مذهب بپرسند ،پاسخ میدهند.
 .7استشاره (مشورت) :4به جلساتی گفته میشود که امامهای مانهها یوا موابگواههوا دربوارۀ
مسائ مهم مربوط به سازمان برگزار میکنند .این جلسوات معمووالً روزانوه یوا هفتگوی برگوزار
میشوند و به موضوعاتی مانند مسابقات تالوت قرآن یا وظایف عبادی میپردازند .ایون اموامهوا
همچنین با امامهای باالتر از مود رایزنی کرده و دربارۀ مسائ مهمتر با آنها گفتگوو مویکننود.
هرکس به صورت پلکانی با مافوق مود دیدار میکند ،بوه نحووی کوه مسوائ مطورح شوده در
پایینترین سطح به سطوح باالتر منتق شود تا در نهایت با گولن مورد شور قرار گیرد.
 .8امام کشور  /ناحیه  /شهرستان  /مانه :5به ش صی گفته میشود کوه مسوئولیت مریودان
یک مح ماص را به عهده دارد .وی نیز مود یک مرید است اما مسنتور و بوا تجربوهتور .ایون
امامها براساس مدمتی که کردهاند و توانایی آنها در انجام اوامر آقا بیهای مافوقشوان انت واب
میشوند .آنها با ارتقایی که مییابند نقشهای مهمتری بر عهده میگیرند.
 .9اصناف :6کسبهای که میتوانند به صورت مالی از جنبش حمایوت کننود ،اصوناف موانوده
میشوند .برمی از آنها در فعالیتهای تجاری کوچک فعالیت میکنند ،اما برمی دیگر صواحبان
1

1. Hizmet
2. Ağabey
3. Sohbet
4. Istişare
5. Imam
6. Esnaf
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شرکتهای بزرگ هستند .آنها همچنین منابا مالی پروژههای بزرگ را که توسوط روزناموههوا،
تلویزیونها و نهادهای مالی انجام می شوند ،تثمین میکنند.
 .10دوست :1این اصطالح راجا به کسانی است که از پیوروان جنوبش گوولن نیسوتند یوا از
اصول تعیین شده توسط جماعت متابعت نمیکنند ،اما به جنبش عالقه دارنود .آنهوا بوا نظورات
مشابه مود از جماعت حمایت میکنند ،مثالً با این نظر که مدارس مارج از ترکیوه بورای کشوور
سودمندند .بیشتر این افراد را مداناباوران و کشیشان مسیحی تشکی میدهند .اغلب این افراد از
امور داملی جماعت گولن اطالعی ندارند.
 .11نورجو :نوری :2پیروان سعید نورسی و رسالۀ نوور هسوتند .بودون تردیود جماعوت گوولن
بزرگترین ب ش نورجویان است.
 .12مثبت :3به کسانی گفته میشود که برای جماعت پتانسی درآمد ایجاد میکننود و دارای
درجات م تلفی هستند.
 .13اه دنیا :4به کسانی گفته میشود که در زندگی مود دین را در کانون قرار ندادهاند.
 .14همت :5کمکهای مالی که به جماعت میشود.
 .15مانههای نور :6نام مستعار مانههای جمعی است.
 .16مراقب :به پیروانی گفته میشود کوه زنودگی موود را وقوف تعقیوب مردموی (بوه ویوژه
کودکانی) کرده است که میتوانند با جماعت همکاری کنند .ایون مراقبوان در جلسوات مشواورۀ
هفتگی به امام مود گزارش میدهند که آیا مردم تحت مسئولیتشان نماز موانودهانود ،بوه کودام
جلسۀ بحث رفتهاند ،چه کتابهایی به آنها داده شده و در طی یک هفته چه کارهایی کوردهانود
(آراکون.)1397 ،
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی جماعت یا جنبش ،سه هودف عموده را دنبوال مویکنود کوه
عبارتند از -1 :گسترش مودآگاهی مسلمانان  -2بررسی دوباره یا بازبینی رابطه علم و مذهب بوا
انتقاد و رد گفتمان های رایجی چون ماتریالیسم و پوزیتیویسم  -3بازسازی حافظه جمعی با تاکید
1. Dost
2. Nurcu
3. Müspet
4. Ehl-i Dünya
5. Himmet
6. Işık Evler
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روی عنصر مشترک جامعه که اسوالم اسوت ( .)Yavuz & Esposito,2003:p57جنوبش
همچنین یادگیری علم و ارزش ها و اصول اسالمی را درراستای هدف مقدس مدمت به جامعوه،
اساسی میداند؛ اما علم بدون ارزشهای اسوالمی از دیود آنهوا ،ره بوه پوزیتیویسوم مویبورد و
می تواند سبب ت ریب محیط و جنگ میان انسان ها گردد .نس طالیی مسلمانان از دید جنبش،
در پناه انجام هدف مقدس آموزش و مدمت و پذیرش مسئولیت نسبت به جامعه ،امکان تحقوق
مواهد یافت .این جماعت در حال حاضر به جای تالش برای گسوترش معنووی موذهب اسوالم،
برای بهبود تصویر عمومی اسالم در حوزههای غربی تالش میکند (.)Balci, 2018:69
این جماعوت در دامو ترکیوه در حووزه آموزشوی  3500سوالن آموزشوی  3 ،هوزار و 864
آموزشکده و نزدیک به  65هزار معلم و استاد در امتیار دارد .ایون شوبکه آموزشوی درآمود چنود
میلیاردی دالری برای جماعت گولن دارد که امکان استقالل بیشتر را برای آنها فراهم میسازد.
همچنین در  140کشور جهان در قالب مدارس ،کالس های تقویتی پویش کنکووری و دانشوگاه
حضور داشته و جایگاه و شهرت باالیی در عرصه های علمی کسب کرده اند تا جایی که در بیشتر
کشورها ،مدارس جماعوت در کوانون توجوه محصولین ن بوه و فرزنودان سوران قورار گرفوت».
(فالح :1395،ص .)135عالوه بر ترکیه جماعت یا جنبش به بسط فعالیتهای آموزشی و تجاری
در سایر مناطق جهان پردامته است که می توان ایون نهادهوا و مودارس را بوال بور دو هوزار6 ،
دانشگاه و...برآورد کرد .جنبش همچنین دارای یک شبکه رسانهای بوینالمللوی ،روزناموه زموان،
کانال ماهوارهای جهانی ) (STVو یک مجله بینالمللی است ( .)Kuru,2007:144در ایاالت
متحده آمریکا نیز در شهر هاتسون یک انستیتو تاسیس کرده است که به فعالیتهایی چون جهت
برگزاری سمینار ،کنفرانس و کمک به انجام کارهای علمی با دانشگاه هاتسون در موورد منواطق
دارای مشکالت فقر ،منازعه و ...مشغول است؛ همچنین به ترتیب دادن اردوهای چنود فرهنگوی
جهت گسترش تعام بین فرهنگی در میان دانشجویان دانشوگاههاتسوون مبوادرت مویورزد .در
آلمان نیز دارای نهادها و موسسات آموزشی م تلفی در شهرهای متعدد است؛ این نهادها نقوش
مهمی در ادغام مهاجرین ترک در جامعه آلمان ،با حفوظ ریشوه هوای موذهبی و فرهنگوی موود
داشتهاند ( .)Irvine,2007جماعت گولن در آلمان و از طریق این نهادهوای م وتلفش ،مودافا
جامعه چند فرهنگی که به زعم آن ها ،عمیقا ریشه در سنن تاری ی مسولمانان دارد ،موی پوردازد.
جماعت در آلمان دارای صدها نهاد آموزشی در سراسر کشور است؛ این نهادها هیچگونه کموک
مالی از سوی دولت آلمان یا ترکیه دریافت نمی کنند؛ دوره های م تلف زبان ترکی و آلمانی برای
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مهاجرین ترک ،در زمره فعالیت و مدمات این نهادهاست .همچنین برگزاری سومینار ،کنفورانس
در مصوص گفت وگوی فرهنگ ها و راه اندازی تورهای مسافرتی به ترکیه جهت آشونایی بیشوتر
آلمانی ها با فرهنگ ترکیه است .دورتموند ،مونیخ ،برلین و هامبورگ مرکز فعالیت های جنبش ،در
این زمینههاست .این نهادها به مانند نهادهای ترکیه ،بوه شویوهای غیرمتمرکوز اداره مویشووند؛
بهطوریکه مراکز و موسسات در هر شهری مسئول تصمیم گیری و امور مربوط به موود هسوتند
(.)Geier; Frank; Bittner & Keskinkılıç, Saadet,2018
در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که از سطح باالی نظام آموزشی برموردارنود سوطح
نفون جماعت مدمت گولن به جمعیت مهاجران ترک تبار محدودتر اسوت ()Yükleyen,2013
اما در کشورهای حوزه آسیای مرکزی چون آنربایجان و قزاقستان به ویژه از دهه  1990میالدی
و بدنبال فروپاشی شوروی به این سو ،سطح تثثیرگذاری این جماعت بسیار بیشتر بوده توا حودی
که حتی برمی از مانوادههای غیرمذهبی نیز فرزندان موود را بورای اداموه تحصوی بوه مراکوز
آموزشی گولن فرستادهاند .جنبش گولن تالش میکند تا از پیوند با سایر سوازمان هوای اسوالمی
غیر ترک تبار در اروپا مودداری گردد .شاید یکی از دالی این تمایز این باشد که بر عکس سایر
جنبش های اسالمی فعال در اروپا پیروانشان را به مقابله با فرهنوگ بیگانوه و عودم سوازگاری و
همزیستی با آنان دعوت مینمایند ،جنبش گولن هوادارانش را به لزوم ادغام در جواموا غربوی و
زندگی و فعالیت با اکثریت غیرمسلمان تشویق میکنود .پشوتیبانان موالی جنوبش گوولن اغلوب
تاجران ترک تبار ساکن کشورهای اروپای غربی بودهاند که مهمترین نقش را در سازماندهی این
جنبش و تسهی برقراری ارتباط اعضا با یکودیگر ایفوا نموودهانود ( نووازنی و همکواران:1393 ،
ص.)164
چشمانداز و وضعیت مورد انتظار
 .1بازی پیچیدهای در صحنه سیاسی ترکیه در حال شک گیری است .ایون بوازی رقوابتی و
حذفی برمالف تصور رایج بین جریانهای اسالم گرا با الئیکها و ارتش نیست بلکوه ایون بوار
بین یک جریان و روایت اسالمگرایی است که رهبران آنها وارد یک رقابت کور وگرفتار کویش
ش صیتی شده و تجربیات پر فراز و نشیب اسالمگرایی در این کشورا نادیده میگیرند .فی الواقا
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با تمام توان در پی برچیدن نهادهوا و مسسسوات
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وابسته به جماعت مدمت گولن و امحای سامتار جنبش است .تا جایی که فتح اهلل گوولن بورای
اولین با از اصطالح «استبداد فرعونی» علیه سیاست اردوغان استفاده کرد.
 .2جماعت گولن ضمن اینکه به رفتار حذفی دولت اردوغان پی برده بود از سووی دیگور بوه
این باور رسیدهاند که روایت حزب عدالت و توسعه با چالش معنایی روبروست و فقط امتیواز ایون
حزب ش صیت با نفود اردوغان میباشد که آن هم با انحرافات اقتدارگرایی مواجه است .جماعت
گولن بعد از اعتراضات پارگ گزی سعی میکنند طیف میانه رو حزب عودالت و توسوعه را بورای
فاصله گرفتن از بلند پروازی های اردوغان ،قانا کنند .همچنین در تالشاند با توس به برموی از
پروندهای جنجالی علیه حزب حاکم یک موازنه برای کنترل رفتارهای تهاجمی آنها ایجاد کنند.
 .3تنش ایجاد شده بین دو نیروی سیاسی اجتماعی یعنی بین حزب حاکم (عدالت و توسوعه)
و جماعت مدمت از یک سوو بوه راحتوی قابو تورمیم ن واهود بوود و وارد مرحلوه جدیودی از
کشمکش قدرت مواهد شد و از سوی دیگر به احتمال قوی مناسبات بین احزاب م والف حوزب
حاکم با جماعت گولن متحول و از این فضای بیاعتمادی فرصتسازی سیاسی مواهد شد.
 .4به نظر میرسد این جنبش به واسطه ریشههای تواری ی قووی و پایوداری کوه در سونت
فکری و فرهنگی اسالمی و بافت تاری ی جامعه ترکیه دارد و نیز بدان دلی که تواناییاش را در
انطباق با نیازها و شرایط روز به موبی نشانداده است ،به این راحتی از میان ن واهود رفوت هور
چند که ب ش زیادی از فعالیت تشکیالتی آن از میان رفته و ایون رونود اداموه دارد .فوی الواقوا
جماعت مدمت گولن بصورت مقطعی آسیب مواهد دید ولی در دراز مدت بار دیگر با قدرت و در
قالب حاکمیت احیا مواهد شد .به عبارتی جماعت گولن با تموام امکانوات آموزشوی ،رسوانهای و
تجاریاش ،هنوز توان الزم برای شروع یک رقابت پرشدت با حزب حاکم عودالت و توسوعه بوه
رهبری اردوغان را ندارد ولی با توجه به اینکه این حزب حاکم درگرو مدیریت کویش ش صویتی
اردوغان است و از طرفی عوام منطقهای و بینالمللی راهبردهای آنها را نامطلوب دانسته و به
تضعیف آن عالقهمندند به همین جهت در چشمانداز نه چندان دور کاهش مقبولیوت ایون حوزب
قاب پیشبینی است (امتیاری میاب و هاشمی.)198-200: 1397 ،
 .5جماعت گولن به دنبال ح و فص مسئله کردی ترکیه از طریق مذاکره است .در رویکرد
جماعت ،ملیگرایی قومی مردود و تفسیر هویتی شان فراتور از قومیوت اسوت و دیون اسوالم را
عنصر اصلی و محوری هویت ملی ترکیه قلمداد میکنند .با این حال تفکور امپراتووری محووری
آنها ،همبستگی اقوام م تلف در سرزمین اسالمی را اص میداند و با هرگونه تجزیهطلبوی بور
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مبنای قومیت م الفند .آنها بین سازمان پ.ک.ک با اکثریت مردم کرد فرق قای مویشووند و
در چارچوب ترکیه واحد ،احقاق حقوق فرهنگی کردها را الزم میدانند.
 .6عوام و عناصر مارجی از جمله رژیم اسرایی از شرایط پیش آمده در راستای انتقامگیری
از اردوغان و حزب عدالت و توسعه بهرهبرداری مواهد کرد .البته آمریکوا و اروپوا هوم مطلوبیوت
راهبردیشان را در تداوم حاکمیت اردوغان نمیبینند به همین جهت دامن زدن به فضای چالشی
حاکم از طرف این کشورها قاب پیشبینی است و این به نوعی به نفا جماعت مدمت به رهبری
فتح اهلل گولن مواهد بود.
نتیجهگیری
جنبش جماعت مدمت به رهبری فتح اهلل گولن در ترکیه ی نوین ،امروزه به عنوان یکوی از
جریانهای مهم فکری در دو حوزهی «اسوالم مودنی یوا اجتمواعی» در آن کشوور و منطقوهی
ماورمیانه شنامته شده است .بازموانی بنیادهای فکری و اهوداف سیاسوی ایون جنوبش از آن رو
مهم است که نمیتوان میزان تثثیر گولن در اعتقادات و نظرات سیاسی مقاموات گذشوته و حوال
ترکیه مانند «احمد داوود اغلو»« ،عبدااهلل گُ » و «رجب طیب اردوغان» را انکار کرد .سیاست و
مواضا داملی و بینالمللی ترکها در سه دههی امیر از ایون رهبور فکوری و معنووی و جنوبش
فراگیر او متثثر بوده است .این جنوبش ،درصودد بهبوود اوضواع سیاسوی ،فرهنگوی و اقتصوادی
جامعهی ترکیه با استفاده از تفسیر رابطهای توأم با مدارا میان دیون و سیاسوت ،اقتصواد ملوی و
الگوی اسالم لیبرال در عرصههای سیاسی و مدیریتی با تثکید بر کار فرهنگی اسوت .طرفوداران
گولن که مود را به واسطهی او وارث افکار «بدیا الزمان شیخ سعید نورسی» میداننود ،معتقدنود
که الگوی سیاسی ،فکری آنها پاس گوی نیازهای عمدهی زمانه؛ همچون «وحدت»« ،عدالت»
و «توسعه» میباشد و مسائ و امتالفات مزمنی؛ مانند «موضووع کوردی» و همزیسوتی دوازده
استان کردنشین ترکیه با ترکها نیز در قالب تعوالیم نورسوی و گوولن قابو حو مویباشود .در
عرصهی مارجی نیز ،وحدت در دنیای اسالم ،ب شی از تعالیم این جنبش است .آموزش فرهنگی
و سیاسی ب شی از اصول جنبش به شمار میآید که هدف آن ،تربیت نس جدیودی اسوت کوه
بتواند با حداکثر استفاده از فرصتهای موجود و با اتحواد و آگواهی معنووی در مسویر توسوعهی
کشور گام بردارد.
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