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  چکیده
 هـاي  اندیشـه  وامـدار  را خـود  چه اگر که کرده رشد ترکیه در جریانی اخیر، هاي سال طی
 نـوین  الگـویی  ارائـه  بـه  گونـاگون  جهات از اما داند، می ترك برجسته عالم نورسی سعید

 تحـت  اسـت،  آمیختـه  گـولن  اهللا فـتح  آن رهبر نام با عموماً که جریان این. است پرداخته
 این. شود می شناخته نیز گولن جماعت و نورچی جریان خدمت، جماعت چون هم عناوینی
 سطح در بلکه شده، شناخته مهم يها جریان زا یکی عنوان به نوین ترکیه در تنها نه جریان
 در فزاینـده  رشـدي  گذشته، يها سال طی و شود می محسوب گذارتأثیر جریانی نیز منطقه
 توجـه  با. است داشته امریکا حتی و فریقاآ قفقاز، و مرکزي آسیاي بالکان، همچون مناطقی

 داشـته  ترکیه اقتصاد و سیاست جامعه، در اخیرهاي  سال طول در جریان این که اهمیتی به
 بـا  تضـاد  حتی و رقابت در عقیدتی و فکري لحاظ از گولن جریان که نکته این همچنین و

 مواضـع  بـر  اخیـر  يهـا  سـال  طـی  و اسـت  ایران اسالمی جمهوري انقالبی اسالم الگوي
 سیاسـی  و مـذهبی  گذاريتأثیر میزان و ماهیت بررسی افزوده، خود یرانیاضد و ضدشیعی

 اصـلی  تمرکز اساس این بر. است برخوردار زیادي بسیار ضرورت و اهمیت از جریان این
  .دارد قرار ترکیه در گولن اهللا فتح جریان شناسی شناخت بر حاضر نوشتار

  
    کلیديواژگان 
  اردوغان طیب رجب خدمت، جماعت گولن، جریان گولن، اهللا فتح ترکیه،

                                                                                                                                         
 سازان نور  علمی مؤسسه اندیشه مدیرو  یاسیعلوم س يدکتر. 1

  59ـ 82؛ صفحات 1397زمستان  ،76، پیاپی 4، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
. دارند وجود متعارضی بعضاً و ددمتع فکري الگوهاي و ها جریان اسالم، جهان در
 سیاسـی  اسـالم  و ایـران  اسالمی انقالب الگوي به توان می ها جریان این جمله از

 و شـود  مـی  حمایت عربستان سوي از که سلفی ـ  وهابی الگوي ،)ره(خمینی امام
 طـی  بـین  ایـن  در. نمـود  اشـاره  دارد، مصـر  در ریشه که المسلمین اخوان جریان
 هاي اندیشه وامدار را خود چه اگر که کرده رشد ترکیه در یانیجر اخیر، هاي سال
 الگـویی  ارائـه  به گوناگون جهات از اما داند، می ترك برجسته عالم نورسی سعید
 آمیختـه  گـولن  اهللا فـتح  آن رهبـر  نام با عموماً که جریان این. است پرداخته نوین
 گـولن  اعتجم و نورچی جریان خدمت، جماعت چون هم عناوینی تحت است،

 يها جریان از یکی عنوان به نوین ترکیه در تنها نه جریان این. شود می شناخته نیز
 و شود می محسوب گذارتأثیر جریانی نیز منطقه سطح در بلکه شده، شناخته مهم
 و مرکزي آسیاي بالکان، همچون مناطقی در فزاینده رشدي گذشته، يها سال طی

  . است هداشت امریکا حتی و افریقا قفقاز،
 برخـی  کـه  نحوي به. دارد وجود مختلفی کالن هاي دیدگاه جریان، این درباره

 مـردم  مذهبی اعتقادات و جامعه بطن از که دانند می بومی جریان را گولن جریان
 کـه  کننـد  مـی  تلقی وارداتی جریانی را آن نیز دیگر برخی و است برخاسته ترکیه
  . است گرفته قرار حمایت مورد غربی کشورهاي سایر و امریکا توسط
 شده تبدیلاي  افسانه شخصیت به ترکیه در گولن اهللا فتح که داشت توجه باید

 سیاسـی،  امـاکن  کلیه فضاي و محیط در جماعتش و وي سایه و نفوذ حضور، که
 احکـام  بـه  آن التزام و جماعت این وابستگی و افکنده سایه ترکیه امنیتی و نظامی
 ایـن  واقـع  در. نیسـت  مشـخص  شفاف و واضح طورب آني ها سیاست و اسالمی
 نظـر  به مبهم و ناشناخته همچنان فعالیتش، يها حوزه تنوع و تعدد رغم به جریان

 بـه  نسبت ترکیه، از خارج چه و داخل در چه نظران صاحب از بسیاري و رسد می
 هیچ که نحوي به. کنند می اطالعی بی اظهار جریان این مدت دراز نیات و مقاصد
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 و نـدارد  درسـتی  اطـالع  جریان این طرفداران تعداد و مالی قدرت میزان از کس
 در و اسـت  حـد  چـه  تـا  دولتـی  کلیدي يها دستگاه در گولن نفوذ نیست معلوم

  .گرفت خواهد پیش را مشی خط چه بیشتر، قدرت احراز صورت
 و سیاست جامعه، در اخیرهاي  سال طول در جریان این که اهمیتی به توجه با
 و فکـري  لحـاظ  از گـولن  جریـان  کـه  نکتـه  ایـن  همچنین و داشته ترکیه اداقتص

 ایـران  اسـالمی  جمهوري انقالبی اسالم الگوي با تضاد حتی و رقابت در عقیدتی
 بررسـی  افزوده، خود ضدایرانی و ضدشیعی مواضع بر اخیر يها سال طی و است

 ضـرورت  و اهمیـت  از جریـان  این سیاسی و مذهبی گذاريتأثیر میزان و ماهیت
 بـر  حاضـر  نوشـتار  اصـلی  تمرکـز  اسـاس  ایـن  بر. است برخوردار زیادي بسیار

 وهلـه  در اسـاس  ایـن  بر. دارد قرار ترکیه در گولن اهللا فتح جریان شناسی شناخت
 زوایـاي  و ابعـاد  و خـدمت  جریـان  تـاریخی  رشـد  روند سیر بررسی به نخست،
 و فکـري  ماهیـت  نآ از پـس . شـد  خواهـد  پرداخته گولن تفکر ترویج چگونگی

 بـه  نهایـت  در و گرفـت  خواهد قرار واکاوي مورد گولن جریان عملیهاي  شیوه
  . شد خواهد پرداخته جریان این خارجی رویکردهاي

   
  خدمت جنبش و گولن تحول دوران

. دارند وجود متعارضی بعضاً و متعدد فکري الگوهاي و ها جریان اسالم، جهان در
 سیاسـی  اسـالم  و ایـران  اسالمی انقالب الگوي به انتو می ها جریان این جمله از

 و شـود  مـی  حمایت عربستان سوي از که سلفی ـ  وهابی الگوي ،)ره(خمینی امام
 طـی  بـین  ایـن  در. نمـود  اشـاره  دارد، مصـر  در ریشه که المسلمین اخوان جریان
 گولن اهللا فتح آن رهبر نام با عموماً که کرده رشد ترکیه در جریانی اخیر، هاي سال

 کـه  نحوي به. دارد وجود مختلفی هاي دیدگاه جریان، این درباره. شود می شناخته
 مذهبی اعتقادات و جامعه بطن از که دانند می بومی جریان را گولن جریان برخی
 کننـد  می تلقی وارداتی جریانی را آن نیز دیگر برخی و است برخاسته ترکیه مردم
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 بـا  ضدیت و رو میانه اسالم ترویج براي یغرب کشورهاي سایر و امریکا توسط که
  . است گرفته قرار حمایت مورد سیاسی اسالم

 محسـوب  گـولن  پدیـده  ظهـور  دوران ،1970 دهـه  اوایل و 1960 دهه اواخر
 واعظی و مبلغ به نور، مکتب دراي  آموخته دانش از گولن دوران این در. شود می

 وي نامـه  زنـدگی  و یـوگرافی ب گـولن،  اهللا فتح رسمی سایت در. شد مبدل مشهور
  :است شده توصیف چنین

 حسـن  یسـؤال ول کوروجوك قریه در ،1941سال در گولن اهللا فتح«
 خـانواده  یـک  در او ذکاوت و نبوغ. شد متولد ارزوروم والیت قله

 مـادر  پـدرکالن،  عمیق توجه با و تأثیر تحت فکر، روشن و متدین
 نظـر  زیـر  واده،خـان  از خـارج  در و والدینش خانم، مونسه کالنش
 گـولن،  اهللا فتح ذکاوت به توجه با. نمود رشد افندي، لطفی استادش

 بیـان  اوصـاف  آشـکارترین  با را او شخصیت که اساسی عنصر سه
  :آمد وجود به نمود، می
  .اسالم مبین دین به اش خانواده و او عمیق وابستگی و عالقمندي :اول
 و وسـلم  علیـه  اهللا لیص اکرم پیغمبر به او عمیق محبت و عالقه :دوم

  .موجودات تمام و خانواده به بعداً و او اصحاب
 مهربانش استاد گذشتن در از که اوهاي  اضطراب و ریزي اشک :سوم

 یـک  فاصـله  در کـه  مادرش و پدر دادن دست از افندي، لطفی
 از بـاالخره  و گفتنـد  وداع را فـانی  دنیـاي  همـدیگر،  از ساعت
 اسـت،  امروز مسلمانان گیر دامن کههایی  بدبختی و ناگوار حالت

  )1385 فرد، یک منحیث گولن اهللا (فتح .»گیرد می سرچشمه
  
 در کـودکی  و طفولیـت  در وي شـده،  ذکـر  گولن شخصی تارنماي در که طور آن
 و رفـت  مـی  نیـز  نفـس  تزکیـه  و ذکر حلقات به همزمان و خواند درس دینی مدرسه
 و فقـه  و بالغـت  و نحـو  او گرفـت،  یمفرا هم را روحی تربیت دینی، علوم بر عالوه
 فـرا  بود، منطقه فقهاي ترین معروف از یکی که بکتاش عثمان از را عقاید و فقه اصول
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 رسـائل  بـا  تحصیل دوران در. پرداخت نیز فلسفه و وضعی علوم آموختن به و گرفت
 قـرار  آن تـأثیر  تحـت  شـدت  بـه  و شـد  آشنا نور طالب حرکت و نورسی سعید نور

 هـم  غـرب  فلسفه و افکار فرهنگ، از شرق، فلسفه بر عالوه گولن آن از پس. گرفت
 افـالك،  علم کیمیا، فزیک، همچون) مثبته علوم( وضعی علوم خواندن و یافت آگاهی
 )1388 گولن، اهللا فتح استاد زندگانی از اي (گوشه .گرفت پی را...  و طبیعت

 وهـا   جنـبش  رشـد  دهـه  عنـوان  به آن از که میالدي 80 دهه در گولن اهللا فتح
 پیـدا  فعالیـت  جهـت  مناسبی فضاي شود، می برده نام ترکیه در دینیهاي  طریقت

 که تصمیماتی و 1980 سال در اورن کنعان رهبري به نظامی کودتاي از پس. کرد
 فـراهم  و مطبوعـات  سـازي  خصوصـی  اقتصـاد،  آزادي باب در وي نظامی دولت
 هـا  سازمان جمله از و غیردولتیي ها سازمان براي بیشتر کاريهاي  فرصت آوردن

 کـه  نهادنـد  شـکوفایی  بـه  رو دینـی هاي  طریقت کرد، اعالم دینیهاي  جماعت و
 پیـروزي  بـا  زمـان  هـم  کـه  دهه این در. داشت قرار آنها میان در نیز گولن جریان
 نیـز  سیاسی مباحث به فرهنگی، مسائل بر عالوه گولن بود، ایران اسالمی انقالب
  . داد نشان زیادي توجه
 وارد تنـدي  بـه  و گذشـته  از بیشـتر  ترکیـه  نظامیان 1980 دهه در کلی طور به
 را گرایـان  چـپ  سرد، جنگ دوره اواسط در زیرا شدند؛ یانگرا چپ علیه بر عمل
 بـراي  تـالش  در. کردند می تلقی ترکیه سکوالر دموکراسی براي خطرناکی تهدید
 کردنـد  سعی نظامیان لی،اص سیاسی خطر روي بر تمرکز و اجتماعی تنش کاهش

 سیاسـت،  ایـن  هـدف . کنند آرام» شده کنترل اسالم« سیاست با را گرایان اسالم تا
 وسـیع  تفسیري شامل که بود ترکی اسالمی ترکیب بر مبتنی جدیدي ناسیونالیسم

 اسـالمی هاي  جنبش به گرایش از دیندارهاي  ترك حفظ و ترکیه در ییگرا سنی از
 مـذهبی  آمـوزش  ترکیـه  حکومـت  شده، کنترل اسالم جرايا براي. بود یالملل بین

 کنتـرل  کـرد،  احیاء را تلویزیون مذهبیهاي  برنامه و دبیرستان مدارس در اجباري
 مـدارس  تعـداد  و داد افزایش را نوجوانان قرآنی مدارس داد، کاهش راها  طریقت
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 1.داد افـزایش  1988 در مورد 382 به 1970 در مورد 72 از را خطیب امام تربیتی
 گراهـا  اسـالم  کـردن  آرام بـا  کـه  بودند معتقد ترکیه سکوالر رهبران اساس این بر
 از رهیافـت  ایـن . شـوند  گرایی چپ گسترش و اجتماعی انفجار از مانع ندتوان می
 صـدور  از ناشی ترس از برگرفته دیگر سوي از و متحده ایاالت از ملهم سو یک

  )Baran, 2010, p. 35-36( .بود ترکیه به ایران اسالمی انقالب
 مسـاعدي  نسبتاً فضاي با 1990 و 1980هاي  دهه در گولن جریان ترتیب این به
 اتحاد فروپاشی نیز ترکیه از خارج در که بود حالی در این. شد مواجه فعالیت براي

 مناسـبی  موقعیـت  قفقـاز،  و مرکـزي  آسیاي کشورهاي استقالل و شوروي جماهیر
. کنـد  صـادر  نیز کشورها این به را خود عقاید و افکار که آورد وجود به گولن براي
ــه ــق گــولن دوران ایــن در کــه نحــوي ب ــه موف ــدازي راه و ایجــاد ب  و مــدارس ان

  . شد قفقاز و مرکزي آسیاي کشورهاي در مختلفیهاي  آموزشگاه
هـاي   گـرایش  بـا  توسعه و عدالت حزب آمدن کار روي با که 2000 اول دهه
 و همکـاري . شـد  گـولن  جریان مجددگیري  درتق موجب بود، مصادف اسالمی
 نـوینی  دوران از حکایت توسعه، و عدالت حزب با گولن جریان نزدیک همراهی

 بنیـاد . دهـد  گسترش شدت به را خود نفوذ توانست گولن جریان آن طی که بود
 و رفاه حزب انحالل از پس که شد ریزي پی زمانی اردوغان و گولن جریان اتحاد

 طیب رجب رهبري به اربکان، جریان نوگرایان شاخه فضیلت، زبح آن دنبال به
 این. نمودند اقدام توسعه و عدالت حزب حزب تأسیس به گل، عبداهللا و اردوغان

 بـه  گـل  معرفـی  ماجراي در ارتش تهدیدآمیز بیانیه خاطر به 2007 سال در اتحاد
 کـم مح مجلـس  به توسعه و عدالت حزب سوي از جمهوري ریاست نامزد عنوان

 را خـود  2007 جـوالي  22 پارلمانی انتخابات در اتحاد این ثمرات اولین. شد تر
 انتخابات این در درصدي 47 پیروزي کسب با توسعه و عدالت حزب و داد نشان

                                                                                                                                         
 تمـام  وارد کـه  یافتنـد  اجـازه  شـوند  روحـانی  فقط داشتند جازها که مذهبی مدارس التحصیالن فارغ. 1

  .یافتند موقعیت حکومت اداري سیستم در سرعت به و شوند) نظامی جز به( مشاغل
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 بـراي  تـا  کنـد  انتخاب جمهور رئیس عنوان به را گل عبداهللا مجلس، در شد موفق
 جمهـوري  ریاسـت  مسـند  بر گرا اسالم فرد یک نوین، ترکیه تاریخ در بار نخستین
  . گیرد قرار ترکیه
 از حمایـت  بـه  خـود، اي  رسـانه  مجاري طریق از گولن جنبش دوران، این در
 جریـان  بـه  امتیـازاتی  نیز ترکیه وزیر نخست متقابالً و پرداخت می اردوغان دولت
هـاي   پسـت  گـولن،  پیـروان  از زیـادي  بسیار تعداد نمونه، عنوان به. داد می گولن
 اردوغان دولت همچنین. گرفتند دست در را پلیس ویژه به اداري نظام در يکلید
 توسـعه  مـدارس،  حـوزه  در را یشهـا  فعالیـت  تـا  کـرد  کمـک  گـولن  جنـبش  به

 بـانکی  سـود  که آسیا بانک نظیر منفعت پرهاي  تجارت و دانشجوییهاي  خوابگاه
ـ  براي چنان امتیازات این. دهد توسعه کرد، می پرداخت اسالمی  پـر  گـولن  انجری
 همـراه  بـه  جریـان  این به وابستههاي  شرکت تمام مدتی از پس که بودند منفعت
 کنفدراسـیون  در شـد،  مـی  مـدیریت  کار محافظه مسلمانان توسط کههایی  شرکت
  )Baran, 2010, p. 84-85( .شدند ادغام) توسکون( ترکیه صنایع
 دوسویه رابطه یک گولن، جریان و توسعه و عدالت حزب رابطه اساس این بر
 منـافع  داراي طـرف  دو هر آنکه ضمن. بردند می سوده آن از طرف دو هر که بود

 2011 سـال  پارلمانی انتخابات از پس حال این با. بودند ترکیه داخل در مشترکی
 بـین  اختالفهاي  نشانه توسعه، و عدالت حزب توسط درصدي 50 يأر کسب و
 گـولن  اختالفـات  که 2013 و 2012 هاي سال در. شد آشکار تدریج به جریان دو
 ترکیـه  جامعـه  در هـایی  تـنش  شـد،  علنـی  توسـعه  و عدالت حزب و اردوغان با
 و گـولن  اختالفـات  تشـدید  باعـث  اتفـاق  چنـد  تـاریخی،  لحاظ به. آمد وجود به

  :از عبارتند رویدادها این. شد طرف دو میان مشکالت شدن علنی و اردوغان
 نیروهـاي  یـورش  پـی  در ترکیـه  از رائیلاسـ  سـفیر  طـرد  با گولن مخالفت. 1

 حـال  در غـزه  سـوي  بـه  2010 سـال  در کـه » مرمره«اي  ترکیه کشتی به اسرائیلی
  .بود حرکت
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 گوهـاي و گفـت  که اسلو مذاکرات به موسوم روند با گولن جریان مخالفت. 2
 حـزب ( ك.ك.پ و) ترکیـه  امنیـت  و اطالعات سازمان( میت مقامات بین پنهانی

  .بود شده آغاز 2011 سال از که) ترکیه نکردستا کارگران
 7 در اردوغـان  معتمـدان  از و میـت  رئـیس  فیـدان،  کانها شدن فراخوانده. 3 
 توضـیحات  اداي منظور به گولن جریان هوادار دادستان یک توسط ،2012 فوریه
  .کردستان کارگران حزب با مذاکره درباره

 خصـوص  در توسـعه  و عـدالت  حزب و گولن جریان میان اختالف بروز. 4 
 توطئـه  و 1»کن ارگنه« زیرزمینی شبکه رهبري اتهام به باشبوغ ژنرال محاکمه نحوه

  . ترکیه دولت براندازي و کشور در مرج و هرج ایجاد جهت ریزي مهبرنا و
 موجـب  کـه  2پارك گزي جنبش جریان در اردوغان از گولن تند انتقادهاي. 5
 پـارك  گـزي  توطئه از بخشی را لنگو جریان دولت، به نزدیک محافل برخی شد
  . کنند معرفی اردوغان دولت علیه
 و تقـویتی  و خصوصـی  هـاي  کـالس  تعطیلی بر مبنی اردوغان دولت اقدام. 6

 گولن مدارس از بخشی شدن بسته موجب که 2013 نوامبر اواسط در غیرانتفاعی
  .شد مدارسهاي  شهریه قبال از جریان این درآمد رفتن بین از و

 29 روز در توسـعه  و عدالت حزب میانی مدیران و وزرا مالی فساد يافشا. 7
 و امنیـت  پلـیس  در گـولن  جریـان  عوامـل  توسط ،)2013 دسامبر 17( 1392 آذر

                                                                                                                                         
 بـا  پیوندهایی آن اعضاي که شود می اطالق ترکیه در افراطی گراي ملی و مخفی سازمان به کن ارگنه. 1

 متفـاوتی  القـاب  و اسـت  ترکیـه  در تروریسم به متهم گروه این. دارند ترکیه نظامی و امنیتی نیروهاي
 مدافعان عنوان به را خود گروه این اعضاي. شود می داده نسبت آنها به انزواطلب یا اوراسیاگراها چون

 منافع حافظان را خود گروه این دادگاه، ادعانامه براساس. کنند می معرفی ملی حاکمیت و سکوالریسم
 را ترکیه حزب این معتقدند که چون هستند توسعه و عدالت حزب حاکمیت فمخال که دانند می ملی

  .کرد خواهد غرب منافع تسلیم
 میـدان  در گـزي  پارك درختان قطع به زیست محیط طرفداران اعتراض به مربوط پارك گزي جنبش. 2

 بـه  آن از سـتفاده ا با اردوغان مخالفین تا نمود فراهم را اي بهانه که بود 2013 سال اواسط در استانبول
 را بزرگی هاي چالش خیابانی هاي شورش و تظاهرات با روز بیست به قریب مدت و ریخته ها خیابان
  .نمایند فراهم ترکیه دولت براي
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  .شد اردوغان نزدیکان از بسیاري دستگیري موجب که کشور این قضایی سیستم
 کـه  لنگو جریان اطالعاتی عوامل توسط دولتی مقامات تلفنی مکالمات افشاي. 8

  .شد ترکیه در گولن جریان پنهانهاي  الیه شدن علنی و اختالفات تشدید موجب
 گـولن  جنبش شدن متحول باعث ترکیه در پی در پی حوادث این مجموع در

 نحوي به. شد سیاسی مخالفی به متبوعش حزب و اردوغان با پیمان هم جریانی از
 ادامـه  2013 دسـامبر  تـا  تقریبـاً  اردوغان دولت و گولن جنبش همراهی روند که

 ترکیه دولت که شد باعث گولن و اردوغان میان اختالف بروز زمان، آن در. یافت
 اینهاي  فعالیت علیه را مقتضی اقدامات تا کند درخواست خودهاي  سفارتخانه از

 کودتاي وقوع زمان تا بیش و کم روند این. دهند انجام کشور از خارج در جنبش
 کودتـاي  ایـن  وقـوع  از پـس . داشـت  ادامـه  ترکیـه  در 2016 جوالي 16 نافرجام
 و داخـل  در را گـولن  جنبش با مقابله تري جدي صورت به ترکیه دولت نافرجام،
  . داد قرار کار دستور در ترکیه از خارج
 یک ترکیه، جمهور رئیس عنوان به اردوغان طیب رجب ،2016 جوالي 20 در

 همـه « کـه  شد آن خواستار و کرد اعالم کشور در را ماهه سه اضطراري وضعیت
 اجـازه  اردوغـان  به وضعیت این.» شوند سازي پاك مسلح نیروهاي درها  ویروس

 ایجـاد  قـوانین،  تصـویب  براي مجلس زدن دور به قادر قضایی حکم با که داد می
ــق آمــد، و رفــت منــع مجــوز  خصوصــی، بنیادهــاي وهــا  انجمــن حقــوق تعلی

 کـه  کرد اعالم غازآ در ترکیه دولت اگرچه. باشد غیره واي  رسانههاي  محدودیت
 در ترکیـه  دولـت  اما شد، نخواهد گرفته بکار شهروندان علیه اضطراري وضعیت
 خصوصـی،  مدرسـه  1043 اضـطراري،  وضـعیت  به استناد با خود حکم نخستین

 ارتباط در که را دانشگاه 15 و اتحادیه 19 پزشکی، نهاد 35 انجمن، و بنیاد 1229
   )Putz, 2016( .کرد تعطیل بودند، گولن جنبش با

 بـه  وابسته نهادهاي تعطیلی به تنها ترکیه دولت که بود مشخص زمان همان از
 و مـدارس  تمـام  تعطیلـی  پـی  در و داد نخواهـد  رضـایت  ترکیـه  داخل در گولن
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 بـه . آمـد  برخواهـد  نیـز  ترکیـه  مرزهـاي  از خـارج  در جنبش اینهاي  آموزشگاه
 نیـز  کودتـا  وقـوع  از پـیش  گولن و اردوغان یانم موجود اختالفات که خصوص

 نهادهـاي  شدن بسته خواهان بارها ترکیه دولت نیز زمان همان در و داشت وجود
  . بود شده کشورها سایر در جنبش این با مرتبط
  
  گولن جریان شناسی ماهیت
 از برخـی  کـه  است شده مطرح زیادي بسیار نظرات گولن، جریان ماهیت درباره
 بومی جریانی را گولن جریان برخی، که نحوي به. هستند تضاد در یگریکد با آنها
 نـوعی  را گولن جریان نیزاي  عده همچنین. دانند می وارداتی جریانی نیز برخی و
 گـولن  جریـان  رسـد  مـی  نظـر  به حال این با. آورند می شمار به طریقتی اسالم از

هـاي   سـال  طی دارد، ترکیه داخل درها  طریقت برخی به کههایی  شباهت علیرغم
  .کند ساماندهی اجتماعی جنبش یک مثابه به را خود کرده سعی گذشته

 یـا  و روشـنگر  اسـالم  اصـطالح  بـا  وي نام که معتقدند گولن اهللا فتح هواداران
 تأسـیس  را مدرنی سیاسی ـ دینی جریان گولن، زیرا است؛ خورده گره ترك معتدل
 و داده پیونـد  ساالري مردم و تسامح الیسم،ناسیون ورزي، دین با را مدرنیته که کرده
 سوي از. است آورده گرد واحدي کانون در را خواهی آزادي و ناسیونالیسم و اسالم
 را او و دارد الئیسـیته  بـراي  را خطـر  بیشترین وي که معتقدند گولن مخالفان دیگر
 بنیاد نیک ریشه پی در اجتماعی،هاي  فعالیت سازي اسالمی طریق از که کنند می متهم
  .است ترکیه دولت الئیک

 فراوانـی  نظرهـاي  اخـتالف  گـولن،  جریـان  ماهیت درباره که است آن واقعیت
 در را دیـدگاه  دو کـم  دسـت  تـوان  مـی  کلـی  بنـدي  تقسـیم  یـک  در. دارد وجود

  : کرد عنوان جریان این ماهیت وگیري  شکل نحوه خصوص
 ترکیه جامعه نیازهاي ايمبن بر گولن جریان که است اعتقاد این بر اول دیدگاه

 بخـش  معنـوي  نیازهاي به بومی جریان یک عنوان به توانسته گولن و شده ایجاد
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 متناسـب  گـولن  جریان واقع در. دهد ارائه قبولی قابل پاسخ ترکیه مردم از مهمی
 جامعـه  از که اي هوشیارانه نیازسنجی با و کرده عمل ترکیه بومی جامعه شرایط با
 دیگـران  کـه  کـرده  رخنه آموزشی نظام و رسانه نظیر ألهاییخ در آورده، عمل به

 دیـدگاه،  ایـن  در بنـابراین . کردند نمی ها حوزه آن به توجهی یا نداشتند حضوري
 تـاریخی،  تحـوالت  در ریشـه  و اسـت  بـومی  کـامالً  مـاهیتی  داراي گولن جریان

  . دارد ترکیه مذهبی و اجتماعی
 در العملـی  عکـس  حرکتـی  گـولن،  جریـان  که است اعتقاد این بر دوم دیدگاه

 نیسـت  خودجـوش  حرکتی جریان، این واقع در. است ایران اسالمی انقالب برابر
 گـولن  جریـان  رشـد  و تأسیس تاریخ. باشد گرفته نشأت ترکیه جامعه بطن از که
 بـر  که جریان این ماهیت به توجه با و است ایران اسالمی انقالب پیروزي از بعد

 اسـالم  برابـر  در جریـانی  را آن تـوان  مـی  ورزد، می کیدتأ سیاست از دین جدایی
  . است سیاست و دین پیوند به قائل که نمود محسوب ایران انقالبی
 به که کرد تلقی غرب پرداخته و ساخته را گولن جریان توان می اساس این بر
 باعـث  آنچـه . اسـت  شده مطرح اسالم جهان در سیاسی اسالم براي بدیلی عنوان
 اسالمیهاي  جنبش دیگر از گولن جنبش تمایز نقطه شود، می ویکردر این تقویت

 دموکراسـی،  از گـولن  جریـان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  زیرا. است جهان و منطقه در
 قـرار  غـرب  حمایـت  مـورد  کنـد،  می دفاع سیاست از دین جدایی و سکوالریسم

 فـتح  جریـان  ضمنی صورت به برخی ترکیه، داخل در دلیل همین به. است گرفته
 اضمحالل براي که دانند می غرب و سکوالر نیروي طرف ازاي  توطئه را گولن اهللا
 و تقویـت  درصـدد  خاورمیانه، حتی و ترکیه سیاسی ییگرا اسالم به زدن ضربه یا

   )45 ص ،1394 (بهمن، .هستند جریان این گسترش
 آمریکـا  محوریت با غرب در قدرت سیاسیهاي  کانون رویکرد، این اساس بر

 بـا  کـه  مـیالدي  1970 ي دهـه  انتهاییهاي  سال در ییگرا اسالم احساسات وجا با
 موجـود  اسـالمی هاي  ریشه به توجه با و بود همراه ایران اسالمی انقالب پیروزي



ت
ناخ
ش

 
اس
شن

 ی
یجر

 ان
تح
ف

 
رک
ر ت
ن د
گول

هللا 
ا

  هی
 

 

 71  

 مـانع  سکوالریسـم  مکتـب  با توان مین این از بیش که رسیدند نتیجه این به ترکیه
 آغـاز  را تالشـی  علـت  ینهمـ  بـه . شد ترکیه در اسالمیهاي  حرکت وها  فعالیت
 تسـامح  و مـدارا  محوریـت  بـا  اسـالم  از جدیـدي  قرائت آن اساس بر که کردند

 از نـوع  ایـن  ادامـه  در و شـود  عرضـه  ترکیه مردم به لیبرالیسم به جدي یشگرا و
 و داخـل  در گـولن  جریان راستا این در. نمایند ترویج جهان و منطقه در را اسالم
 کشـورهاي  و مسـلمانان  بـراي  الگویی به او فتمانگ تا شد تقویت ترکیه از خارج

  .گردد مبدل اسالمی
 نمونـه،  عنـوان  بـه . دارنـد  وجـود  ادعا این اثبات درباره مختلفی مدارك و شواهد

 کـه  خـود  خـاطرات  در ترکیـه  اطالعـاتی  دستگاه پیشین رئیس» گوندز نوري عثمان«
 1990 دهـه  واسـط ا در سـیا هـاي   فعالیـت  براي پوششی را گولن جریان شده، منتشر

 مـدارس  در سـیا  عضـو  130 حدود دوره، آن در که شده مدعی و کرده تلقی میالدي
  )139 ص ،1391 (اعتضادالسلطنه، .بودند گرفته پناه ازبکستان و قرقیزستان در گولن
 رهبر را گولن جهان، غربی مطبوعات از بسیاري که شرایطی در ترتیب این به
 امریکـا،  کمک با که دانند می غرب با ناستیز و گرا قومیت اسالمی اجتماعی جنبش
 بـا  ارتباطش وي خود دهد، می جهت اجتماعی اسالم سوي به را خاورمیانه آینده
 عنـوان  بـه . پـردازد  می باره این در ادعاها تمام رد به و داند می نادرست را امریکا
: گفت 26/3/2004 تاریخ در زمان روزنامه با خود مصاحبه در گولن اهللا حفت نمونه،

 دیگـر  کشـورهاي  در آمریکـا  حمایـت  و کمک با ما مدارس که گویند می برخی«
 برخـی . نـدارد  واقعیت و است حسادت از ناشی اتهام این ولی گردد، می تأسیس

 صـحت  ادعـا  ایـن  ولـی  هسـتم،  آمریکا مزدور و دست آلت من که گویند می نیز
 آمریکـایی  مقامـات  با ولی مدار اقامت آمریکا در تاکنون 1999 سال از من. ندارد
 .»اسـت  نکـرده  احترامی بی من به نسبت تاکنون آمریکا دولت البته. ندارم ارتباط
   )2004گولن،  اهللا فتح (سایت
 ایـن . اسـت  خود به مختص گفتمانی و ادبیات داراي گولن جریان روي هر به
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 هـا  روهگ سایر مفاهیم و ادبیات به توجه بی گذشتههاي  سال در شده موفق جریان
 از و گـولن  افکـار  در ریشـه  سـو  یک از که نماید ترویج را گفتمانی ،ها جریان و

  .اند داشته ترکیه تاریخی تحوالت در ریشه دیگر سوي
 مختلـف، هـاي   دوره گذراندن سر از و زیاد هاي سال گذشت از پس گولن جریان

 گـولن،  اهللا فـتح  مثـال،  عنـوان  بـه  آورد؛ پدیـد  را خود به مخصوص زبانی شده موفق
 ،)نـور  هـاي  خانـه ( اولـري  ایشیک ،)نور جوانمردان( ارلري ایشیک مانند اصطالحاتی

 اسـتانبولی  ترکی زبان در ایشیک. برد می کار به را) نور سوارکاران( سواریلري ایشیک
 و نـور  مریـدان  مقصـود » سـواریلري  ایشـیک « گویـد  می وقتی. است» نور« معناي به

 مـدارس  منظـورش  کنـد،  می صحبت» اولري ایشیک« زا وقی و است نورهاي  میلیتان
 )249 ص ،1383 زارع،(.است

 دارد آن از حکایـت  آورده، وجود به گولن جریان کهاي  گسترده مفاهیم و زبان
 ایـن  بـر . اسـت  خـود  بـه  مختص اسالمی گفتمان یک داراي خدمت جماعت که

 و المیاسـ  هویـت  تلفیـق  بـر  بیشـتر  80 دهـه  در که گولن رسد می نظر به اساس
 وجـود  بـه  خـود  گفتمـان  در تحـوالتی  90 دهه در کرد، می تأکید ترکی گرایی ملی
 سـازگاري  بـر  که پرداخت تساهل نوعی تبلیغ به گولن جریان که نحوي به. آورد
 در حرکـت  را خـود  برنامـه  و داشـت  تأکید غرب و سکوالر دموکراسی با اسالم
  )Baran, 2010, p. 43( .نمود معرفی اسالمی فرهنگ احیاء جهت

 در سـکونت  و غـرب  به وي آمد و رفت بود، مؤثر فکري تحول این در آنچه
 بـه  دانسـت،  مـی  شـر  و بد را آمریکا پیشتر که وي زیرا بود؛ آمریکا متحده ایاالت
 آمریکایی الگوي تعمیم جهت و آورد عمل به تمجید متحده ایاالت از زمان مرور

 که شد باعث مسئله این. کرد تالش یکدیگر کنار در مختلف يها گروه همزیستی
 در سـازي  غربی فرآیند متوجه را انتقاداتی اسالمی، جریانی عنوان به گولن جریان
 که بود این گولن انتقادات اصلی پایه. کندها  الئیک زمامداريهاي  سال طی ترکیه
 ندمان هایی ارزش به ،اند دهبو سکوالر و الئیک اکثرا که فرآیند این کارگردانان چرا
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 انتقـاداتی  گـولن  جریـان  دیگر سوي از. اند دهنکر عمل همزیستی و مدارا تساهل،
 بـا  همکـاري  از و داشـت  ترکیه داخل در تندرو اسالمیهاي  جریان به نسبت نیز
  .ورزید می اجتناب آنها

 اهللا فتح گفتمان به 90 دهه در وگو گفت و تسامح مانند هایی ارزش ترتیب این به
 اخالقی،هاي  برنامه گسترش دنبال به گولن جریان که نحوي به. شدند اضافه گولن
هـاي   ارزش آشـتی  را خـود  نهایی هدف و برآمد غرب و اسالم سازگاري و اعتدال

 در )Baran, 2010, p. 85( .داد قـرار  اسـالمی هـاي   ارزش بـا  سـکوالر  دموکراسـی 
 بـا  هـا  نسـان ا که دارد وجود امکان این که شود می تصریح امر این بر گولن گفتمان
 مشـترکی  هـاي  ارزش هـا  انسـان  بین که است این آنها دلیل. کنند وگو گفت یکدیگر
 هـا  انسـان  همـه  کـه  اسـت  آن معلـول  مشترك، هاي ارزش این وجود و دارد وجود
 عنـوان  بـه  را النبـی  مدینـه  گـولن،  گفتمـان  مبنا این بر. هستند واحد خدایی مخلوق
  .دارند همزیستی یکدیگر کنار در نآ در مختلف ادیان که ساخت مطرح مکانی

 کـه  اسـت  کـرده  عرضـه  جهان به اسالم ازاي  پیشرفته نسخه است معتقد گولن
 تنها نه اسالم از قرائت این. گردد اسالم جهان و مسلمانان پیشرفت موجب دتوان می

 رد شـدت  بـه  هـم  را سیاسـی  اسـالم  بلکـه  است، رادیکال اسالم گونه هر مخالف
 آزادي اسالمی،هاي  آزادي و حقوق: «دارد اعتقاد گولن اهللا فتح اساس این بر. کند می

 عربسـتان  و ایـران  از بیشـتر  بسیار ترکیه در اسالمی فعالیت آزادي و بیان و اندیشه
 دینـی  احساسـات  ابراز. است الجزایر و تونس مغرب، لیبی، عراق، جنوب سعودي،

 در. اسـت  ایـران  از تـر  مالیـم  و مساعدتر ترکیه شرایط. است آزادتر بسیار ترکیه در
 محـیط  کـس  هـیچ . نـدارد  محـدودیتی  اعتقاد و تفکر زندگی، روش انتخاب ترکیه

 و مسـلمان هـاي   تـرك . اسـت  نکـرده  محـدود  را زندگی طرز و خانوادگی زندگی
هـا   ایرانـی  ولی. نکردند سرکوب را مختلف دینی اعتقادات و بودند خو نرم عثمانی
  )The interview given to Nicole Pope, 1998( .»نداشتند تفکري چنین

 نظیـر  دیگـر،  اسـالمی  کشـورهاي  در: «گوید می دیگري جاي در همچنین وي
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 و تفکـرات  بـا  خـورد،  مـی  چشم به مشخصی اسالم نوع یک که عربستان و ایران
 جمهـوري  نظـام  حدودي تا ترکیه در ولی شود، نمی برخورد مسامحه با اعتقادات

 توسل با را همهها  سعودي. کنند می راحتی احساس انمسلمان و است شده مستقر
 انجام اقداماتی اسالمی انقالب عنوان تحت ایران. کنند می جمع مساجد در زور به

 محکوم یا و اعدام است ممکن کنید، رسانی خدمت بخواهید آنجا در اگر ولی داد،
  )Daily Sabah, 1997( .»شوید ابد حبس به

 افراطـی  اسالم همچنین و انقالبی و سیاسی اسالم هرگونه گولن ترتیب این به
 دارد اعتقاد گولن. کند می بیان را خود نظر مورد الگوي و کند می رد را رادیکال و
 اعـراب  خصـوص  بـه  دیگـران  از متفـاوت  اسـالم،  از ترکیـه  تجربـه  و تفسیر که
 ماسـال « اصطالح از اسالم، از ترکیه تجربه توضیح در وي دلیل همین به. باشد می

 در رایـج  اسـالم  خالف بر اسالم این که است معتقد و گوید می سخن» آناتولیایی
 گرایـی  تعصب و سخت هاي محدودیت فاقد و بوده تساهل مبناي بر اعراب، میان
 در گـولن  البته )133ـ 134 صص ،1386 سیکل، و شوارتز بنارد، (رباسا، .باشد می

ـ  که کرده عالما صراحت به آناتولیایی، اسالم از خود تفاسیر  بـا  اسـالمی  دنبـال  هب
 ایـن . کنـد  اسالمی را ترك ناسیونالیسم ایدئولوژي خواهد می و است ترکی صبغه
  :است شرح این بهیی ها ویژگی داراي اسالم از قرائت
  نورسی؛ سعیدهاي  آموزه از گرفتن تاسی. 1
  تسامح؛ و مدارا به عمیق اعتقاد. 2
   بی؛انقال اسالم گسترش با صریح مخالفت. 3
  خشونت؛ و تروریسم هرگونه نمودن محکوم. 4
   زنان؛ حجاب از حمایت. 5
   آسمانی؛هاي  کتاب پیروان و الهی ادیان بین گويو گفت به اعتقاد. 6
  یهودي؛ مذهبی مراکز برخی و واتیکان نظیر ادیان سایر مذهبی نهادهاي با تعامل. 7
   )32 ص ،1394 ن،(بهم .شیعیان و تشیع به نسبت منفی شدت به نگاه. 8
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 یـک  و قدرتمنـد  دولت یک مبناي بر منظم و آل ایده جامعه یک گولن نظر از
 قـوام  اسـت،  یافته توسعه آموزشی سیستم یک متضمن خود نوبه به که قوي بازار
 تعلـیم  و) سـازي  شخصـیت ( تربیـت اي  جامعـه  چنین در گولن، اعتقاد به. باید می

 تقویـت  بـراي  معنـوي  ایمـان  ایـن . اند دهش ترکیب نظم با) مدرن علوم آموختن(
 باشـد،  مـی هـا   تـرك  مشترك ذهنی نقشه که اسالم از دتوان می فقط ترکیه مسلمان
  )266 ص ،1392 (یاووز، .بگیرد نشئت
 بـه  و پذیرفتـه  را غـرب  دینـی  نظریه اصول دینی، تفکر لحاظ از گولن اهللا فتح
 اعتقـاد  بـه . اسـت  گفتـه  سـخن  آن با نزدیک رابطه مزایاي و غرب درباره دفعات
 معمـوالً  کـه  چـرا . است شده تفسیر و تعبیر اشتباه به ترکیه در ییگرا غرب گولن،
 کـه  حالیسـت  در ایـن . انـد  دهشـ  تعریف یکدیگر مترادف کمالیسم و گرایی غرب

 بـه  رسیدن براي تالش و غرب از وشرط قید بدون تقلید عدم معنی به آتاترکیسم
 نـوع  این با گولن، نظر از. است غرب راسیکودم و فنی و علمی پیشرفت و تمدن

 داشـته  ایمـان  خـود  بـه  که کسی زیرا. نیست غربگرایی مخالف کس هیچ دیدگاه،
 بـا  همگرایـی  و همکـاري  مخـالف  دتوان مین باشد، داشته نفس به اعتماد و باشد
  )1997 نیست، نژادپرستی یی،گرا (ملی .باشد آمریکا و غرب
 بـراي  خاصـی هـاي   روش از گولن جریان گذشته،هاي  سال طی اساس این بر

 تـرویج  توان می راستا این در. است کرده استفاده خود مختلف اهداف به دستیابی
 و مختلـف هـاي   دولـت  با همکاري آموزشی،هاي  حوزه بر تمرکز خدمت، الگوي
 مهمتـرین  جملـه  از را دیگـر  مسـایل  بـه  تـوجهی  بی و جماعت به دادن اولویت
  .نمود عنوان خود اهداف به گولن جریان دستیابیهاي  روش

 درازمـدت  اهـداف  به دستیابی براي گولن جریانهاي  روش مهمترین از یکی
 گونـه  هر که است معتقد گولن. است بوده آموزش حوزه در گذاري سرمایه خود،
 گـولن،  مبنـا  ایـن  بـر . گیـرد  صورت آموزش در تغییر راه از باید جامعه در تغییر
 پـی  در گولن. کند می مطرح سیاسی گرایی اسالم برابر در را آموزشی گرایی اسالم
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 اسـالم  در هـم  کـه  کنـد  ایجـاد  طالیی نسلی آموزشی، هاي فعالیت با که است آن
 اسـاس  ایـن  بـر . کنـد  مشـارکت  علمی و مدرن دنیاي در هم و باشد داشته ریشه
  .کرد جلوگیري مسلمین افول از توان می آموزش مجراي از که دارد اعتقاد
 ویـژه  بـه  جـوان  نسل به دینی، تبلیغیهاي  فعالیت آغاز از گولن دلیل ینهم به
 تـا  شـد  باعث امر این. داشت اي ویژه توجه دانشجویان و دبیرستانی آموزان دانش

 مـروج  و بپیوندنـد  گـولن  جنـبش  بـه  تحصـیل  از فراغت از پس آنان از بسیاري
 خود پیروان ماًئدا نگول رو این از )245 ص ،1387 (زارع، .باشند ويهاي  اندیشه

  . کند می توصیه جهان سراسر در مدرن مدارس گشودن به را
 بسـیار  وسـیله  را آمـوزش  حوزه در گذاري سرمایه گولن، جریان کلی طور به
ـ  می اجتماعی سرمایه. داند می اجتماعی سرمایه ایجاد براي مهمی  شـکل  بـه  دتوان

 ایـن  بیایـد؛  در اعتمـاد  هاي شبکه و ها هنجار هاي شبکه مثل اجتماعی يها سازمان
 رابطـه  از همچنـین . دهنـد  می بهبود هماهنگ اعمال با را جامعه مديآکار ها شبکه

 کـه  هسـتند  انسانی نیروهاي این. بود غافل توان مین نیز اجتماعی تغییر و آموزش
 نیروهـاي  کـه  هستند آموزشی نهادهاي این و دهند می شکل را اجتماعی تغییرات
  .کنند می ایجاد را اجتماعی

  
  گولن جریان خارجی رویکردهاي

 در کـه  اسـت  خود خاصهاي  ایده داراي خارجی سیاست حوزه در گولن جریان
. است برخوردار بیشتري اهمیت از زبان ترك کشورهاي و غرب به توجه میان این

 تبدیل جهانیهایی  قدرت به اکنون غرب، مجموعه و امریکا که است معتقد گولن
 از گـولن  جریـان  بنـابراین . نـدارد  وجـود  آنها با همکاري جزاي  چاره که اند دهش

 منطقـه  در. کنـد  مـی  اسـتقبال  اروپـا  اتحادیـه  و امریکـا  بـا  ترکیه روابط گسترش
 و دانـد  هـا نمـی   تـرك  حیـاتی  حـوزه  را ایران و عرب جهان گولن، نیز خاورمیانه
 و ثبـات  بـا  رابطـه  برقـراري  حتـی  و صهیونیستی رژیم با صلح به را اول اولویت
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 جریـان  خـارجی  نگـرش  در دیگـر  توجه قابل نکته 1.دهد می رژیم این با تنش بی
 در گـولن  جریـان  کـه  نحـوي  به. است ایران اسالمی جمهوري با ضدیت گولن،
 قطع حتی و کاهش به را آن مختلف، مقاطع در دولت بر فشار با کرده سعی ترکیه
 بـه  وابسـته هـاي   رسـانه  در عموماً نیز دلیل همین به. نماید ترغیب ایران با روابط
 به گولن نگاه. شوند می منتشر زیادي ضدشیعی و ضدایرانی مطالب گولن، جریان
 کـه  دارد اعتقـاد  ایـران  دربـاره  وي و اسـت  مآبانـه  عثمانی نگاهی ایران، و شیعه
 برجسـته  و دین سمت به ناسیونالیستی احساسات و گرایی ملیت دلیل به ها ایرانی
 دارد شیعی ضد مواضعی سو یک از که گولن نتیجه در. اند رفته عتشی مذهب کردن

 انقـالب  بـه  اي خصـمانه  نگـاه  است، دولت و دین ادغام مخالف دیگر سوي از و
 معمـوالً  گولن جریان اساس این بر 2.دارد ایران اسالمی جمهوري نظام و اسالمی

                                                                                                                                         
 رهبـري  خصوصـیات  متمـایزترین  و مهمتـرین  از یکـی  دارد وجود گولن و اسرائیل بین که ارتباطی. 1

 او. نـدارد  مناسـبی  نگـاه  انتفاضـه،  ویـژه  به فلسطینی مسلمانان مبارزه خصوص در گولن. است گولن
 معیارهـاي  از رسـید،  شـهادت  بـه  یاسـین  احمـد  شـیخ  کـه  روزي در و کنـد  می متهم را ها فلسطینی

 کـه  پرداخـت  جملـه  ایـن  گفـتن  بـه  و کـرد  جانبـداري  اسـرائیل  و آمریکـا  پذیرش مورد تروریستی
 محکـوم  علیـرغم  غـزه،  بـه  اسرائیل حمله زمان در همچنین». باشند مسلمان توانند نمی ها تروریست«

 کشتی حادثه از بعد وي. نکرد اعتراضی گونه هیچ گولن اهللا فتح غزه، به اسرائیل حمالت جهانی نمودن
 شـهروندان  از تن 9 شدن کشته و 2010 ژوئیه در) غزه به دوستانه انسان هاي کمک ارسال( آبی مرمره
 و اقـدام  ایـن  بـودن  اشـتباه  بـه  پسـت  واشـنگتن  بـا  اي حبهمصا در اسرائیل، کماندوهاي توسط ترکیه

 گـولن  سـخنان  ایـن  بـه  نسـبت  کـه  بـود  کـرده  تأکیـد  اسـرائیل  غاصب رژیم از مجوز اخذ ضرورت
 طریـق  از انتقـادات  ایـن  کـه  بود این اهمیت حائز نکته. شد زیادي انتقادات و منفی هاي العمل عکس
 غـرب  بـه  وابسـته  هـاي  رسانه در گولن اظهارات و نشده منعکس اسالمی دولت به وابسته هاي رسانه
 اعضـاي  از و نویسـندگان  و نگاران روزنامه بنیاد دبیر یایالجی صالح و است داشته اي گسترده بازتاب

 کـه  اسـت  بـوده  این گولن عمل این از وي توجیه و کرده اعتراف موضوع این به گولن جماعت مهم
  .نشود بدتري موقعیت دچار ترکیه که این براي یعنی ؛است شده بیان توازن ایجاد براي سخنان این
 اجتنـاب  ترکیـه  اسـالمی  هـاي  گروه در ضداسرائیلی احساسات از محتاطانه گولن جنبش روي هر به

 به ،2010 سال در غزه به کشتی اعزام با گولن صداي و سر پر مخالفت نظیر مسائلی همچنین و کرده
 دارد اعتقاد اردوغان حتی بین این در. شد مطرح ویوآ تل با لنگو پیوند و اسرائیل توطئه شواهد عنوان

 سـوءظن . اند قدرت از او خلع صدد در و بوده یکدیگر با ارتباط در اسرائیل ـ گولن اهللا فتح محور که
 )Akyol, 2013( .است 2010 سال اسرائیل و ترکیه رابطه قطع از گولن آشکار انتقاد از ناشی اردوغان

 هـاي  دیـدگاه  داد، انجام ترکیه چاپ ملیت روزنامه با که اي مصاحبه طی 2005 سال در نگول اهللا فتح. 2
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 شـخص . کنـد  مـی  استفاده ایران علیه گفتن سخن براي» پارسی شیطان« عنوان از

                                                                                                                                        
 که کرد سعی خود انقالب صدور به اقدام با ایران: «داشت بیان چنین را ایران به نسبت خود خصمانه
 ستنده افرادي اینها. شدند خیاالتی چنین دچار نیز افغانستان طالبان. نماید کسب را ملل سایر حمایت

 چیزهـاي  منظـر  ایـن  از ایـران . نیستند برخوردار واقعی عملی پشتوانه از و خبرند بی امور اداره از که
. کرد عمل آمیز موفقیت موارد برخی در البته. کند صادر را آنها که نمود سعی و کرد مطرح را جدیدي

 اعـزام  اسـترالیا  بـه  دکتـرا  دانشجوي 100 سال آن در ایران دولت. رفتم استرالیا به 1992 سال در مثالً
 فلسـفه  و فرهنگ و نماید اعزام دانشجو دیگر کشورهاي به ایران مثل توانست می نیز ترکیه. بود کرده

 بـه  تنهـا  نبایـد  گـري  البـی  براي کشور یک. دهد انجام گري البی فعالیت و بشناساند را خود وجودي
ـ  کـه  ایـران  هاي اهللا آیت. کند کتفاا غیره و فرهنگی وابستگان و ها کنسولگري ها، خانه سفارت  عنـوان  هب
 و کننـد  بازسـازي  تفسـیرند  و ویـل أت قابـل  کـه  را فرعی مسائل توانستند می شوند، می شناحته مجتهد
 آنهـا . نمایند برقرار تري نزدیک روابط سنت اهل جهان با و نمایند پر را سنت اهل و خود بین شکاف

 روابـط  و برطرف آمریکا با را خود نامناسب هاي درگیري و اختالفات از برخی توانستند می همچنین
 زیـادي  اعتبار آمیزي اغراق بصورت هم شاید خمینی ایران، اسالمی انقالب از بعد. کنند برقرار حسنه

 از برخـی  حـل  بـراي  خـود  نفـوذ  و اعتبـار  این از توانست می. کرد کسب) غرب و اسالم جهان در(
 اهـل  جهـان  بـا  صلح فرصت خمینی. نکرد را کار این ولی. کند استفاده سنت اهل با فرعی اختالفات

 بـا  صلح و اختالف حل طرف به بایست می او که معتقدم من. نمود دور خود دست پشت با را سنت
 آنهـا  حرکت ولی کند، انقالب خود کشور در که دارد حق شاید ایران. رفت می پیش سنت اهل جهان

 گوشه چهار در که رفت پیش طوري آن ایران قبول غیرقابل وادثح چنانکه. بود بد بسیار اسالم نام به
 کسانی فعالیت حوزه که شد باعث ایران. آمد وجود هب اسالم و مسلمانان به نسبت نفرت احساس دنیا
 دیـن  از وقتی جهان گوشه هر در اکنون. شود تر تنگ بسیار کردند می خدمت دین به نیت حسن با که
 رو هروب مشکل با شود می گفته سخن خانوادگی زندگی طرز و فردي هبیمذ اعتقادات حق و دیانت و

 و دولت اصول و دولت خصوصیات این. هست نیز اجتماعی زندگی ابعاد داراي اسالم دین. شویم می
 اسـالم  دولـت  بـه  دولـت  تبـدیل ( نگـران  کـه  کسانی ولی. کند نمی ناراحت و نگران نیز را حاکمیت
 و کـرده  تلقـی  دوم ایـران  به شدن تبدیل براي تالش بعنوان را میاسال حرکت ترین کوچک ،)هستند
. شدند ملقب گرایی خمینی به نیز برخی. کردند معرفی مالها بعنوان نیز را ها نهضت این در فعال افراد
 را جهـان  مسلمانان سایر ولی. نه یا است رسانده نفعی ایران مردم به ایران انقالب آیا که دانم نمی من
 خود از و کنند می نگاه تردید و شک دیده به مسلمانان به) ها دولت سایر( آنها. داد قرار تهمت زیر نیز
 بـا  نـه؟  یا هستند) اسالمی انقالب( نظر مورد اهداف داراي) ایران مثل( نیز مسلمانان آیا که پرسند می

 مسـلمانان  بـه  شـد  انجام اسالم نام به که ایران نهضت و شد تر وخیم اوضاع سپتامبر 11 حادثه وقوع
 طرفـدارانی  نیز سنت اهل در ترکیه در الهام منبع به دینی، خصوصیت علت به ایران انقالب. زد ضرر
 آنها از تعدادي حتی و کردند برقرار ارتباط ایران هاي نمایندگی با ترکیه دینداران از تعدادي. کرد پیدا
 این وهابیان قبالً. شد تبدیل نمونه یک به انایر یعنی. رفتند ایران ایران آموزشی مراکز به آموزش براي

 خـود  ثیرأت تحت نیز را کانادا حتی و مصر ایران، انقالب. دادند می قرار برداري بهره مورد را گرایشات
  )12/1/2005 ملیت، روزنامه با گولن اهللا فتح (مصاحبه .»است بار خشونت آن محتواي ولی. داد قرار
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 بـا  ارتبـاط  طرفدار را خود ادیان بین گويو گفت چارچوب در که حالی در گولن
. اسـت  نداشـته  بـر  گامی شیعیان سوي به هرگز ولی داند، می یهودیان و مسیحیان
 آشـکار  دشـمنی  یک به گذشتههاي  سال در ایران علیه گولن جریان تند اظهارات
 ایجاد جهت جریان این اصلی هدف به شیعیان مرکز عنوان به ایران و شده تبدیل
 بـه  وابسـته هـاي   رسانه که نحوي به )Kutahyali, 2014( .است شده مبدل نفرت
   1.اند دهش ایران علیه غریبی و عجیب خیالی موارد از مملو گولن،

                                                                                                                                         
 کرده پخش 2013 سال در را اي برنامه یولو سامن یعنی ها گولنی اصلی زیونیتلوی شبکه نمونه، عنوان به. 1

 .اسـت  سـنت  اهـل  دوم خلیفـه  عمر به توهین مشغول» ایرانی اهللا آیت یک« شود می ادعا آن در که است
 اکثـر : «آورد مـی  زبـان  بـه  را سـخنان  ایـن  کند، می معرفی اهللا آیت را او یولو، سامان گزارش  که شخصی
. کـرد  می اذیت و آزار و تحقیر را ایرانیان عمرالخطاب زیرا چرا؟. اند شده متمرکز ایران اطراف در شیعیان

 مـا  و. کـرد  سرنگون را ایران ناپذیر شکست و استوار امپراتوري عمر. نبود کوچکی چیز اصالً مسئله این
 کردند آنها که کاري. تندشکس هم در را امپراتوري و آمدند شتر بر سوار نشین بادیه اعراب گوییم؟ می چه

 مـاه  چنـد  از بعد اما کرد، پا به هیاهویی ایران در کبیر اسکندر. بود تر بزرگ هم کبیر اسکندر کار از حتی
 آنهـا  کردنـد؟  چـه  ایرانیان با اعراب اما. کرد رها خودش دین با را کشور این و شد ایران ترك به مجبور
 سـپس . کردنـد  تقسـیم  افـراد  بـین  را هـایش  تکـه  و ردندک تکه تکه شمشیرهایشان با را کسري تاج حتی
 اگر حتی دشمنی این. خیر رود؟ می بین از سال چند در عداوتی چنین آیا. کشتند را سرشناس هاي انسان

 نـه  و اسـت  الولیـد  ابـن  خالـد  نـه  ایرانیـان  دشمن دلیل همین به. رود نمی بین از بگذرد هم قرن چندین
 )Kutahyali, 2014(.» است شده نفرین همیشه براي عمر. تاس عمر ایرانیان دشمن. ابوبکر
 ایـن . هسـتند  ها ملت بین دشمنی و نفاق دنبال به که کرده  معرفی کسانی را ایران مردم گزارش، این

 هـاي  گفتـه  دادن نشـان  براي تالش با بود، شده ساخته شیعیان علیه ها سنی شوراندن براي که گزارش
 .داشـت  ترکیـه  مردم نزد ایران چهره تخریب در سعی ایرانیان، کل گاهدید عنوان به شخصی این مبهم

)Sevi, 2013از خـالی  برنامـه،  آن در موجود دیگر موارد بسیاري و سخنان این محتواي حال این ) با 
 و اسـت  عربـی  زبـان  بـه  بلکه فارسی، زبان به نه سخنان این که است این تر مهم نکته. است واقعیت
 واضـح  بنابراین. باشد ایرانی اهللا آیت یک تواند نمی شود، نمی دیده درستی به وي چهره که آن گوینده
. کنند طرد جامعه از و بدنام را شیعیان تا اند کرده دستکاري طوري را ویدئو این ها گولنیست که است

 دیـده  هم دیگر مواردي در کردنشان بدنام قصد به ایران و شیعیان علیه ها گولنیست توزانه کینه ادبیات
 نگـاه  ،مـورد  ایـن  در. اسـت ) صـیغه ( متعـه  مفهـوم  کنند می عنوان آنها که دیگري استدالل. شوند می

 را ایرانیـان  کـه  رود مـی  پـیش  آنجا تا وقیح بیانی نحوه با و کند می گذر خیال مرزهاي از ها گولنیست
 در ایـران  علیـه  نـی پراک نفـرت  ایـن  از زیـادي  هاي مثال. دهد می نشان فاسد و غیراخالقی هایی انسان
 مقـاالتی  در هـا،  گـولنی  روزنامه از یک »بوگون« مثال، عنوان داردبه وجود گولن به وابسته هاي رسانه
 نحـوي  بـه  را موقـت  ازدواج کـه  اند گرفته تصمیم 1990 دهه در ایرانی مقامات که است شده مدعی

 اسـتثنا  هاي حالت به مربوط تنها نه لهئمس این آن، سمت به ایرانی میلیون ده رفتن با که دهند گسترش
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 منطقـه  و نـدارد  عربـی  خاورمیانه به نسبت مساعدي نظر چندان گولن جریان
 دیـدگاه  در. است برخوردار بیشتري اهمیت از گولن براي قفقاز و مرکزي آسیاي

 حتـی  و معرفتـی هـاي   واقعیـت  با عربی ـ اخوانی اسالمی قرائت گولن، جماعت
 در را خـود  خارجی سیاست چقدر هر ترکیه و ندارد سازگاري ترکیه ژئوپلیتیکی

 این بر. شد خواهد پذیري آسیب مستعد بیشتر نماید، درگیر خاورمیانههاي  بحران
 پـذیر  امکان اوراسیا بسترهاي در بلکه خاورمیانه، در نه ترکیه قدرت اياحی اساس
  . کنند می زندگی ترك بزرگ هاي اقلیت کشورها، این در که چرا است؛

 را خـود  گذشـته  جایگـاه  ترکیـه  کـه  باشـد  قرار روزي اگر است معتقد گولن
 شـود،  لتبـدی  جهان کشورهاي ترین مهم از یکی به و بازیابد عثمانی دوره همانند

 آسیاي اساس این بر. بگستراند را خود نفوذ کشورها دیگر هاي ترك میان در باید
 بـه  حـال  عین در. است زیادي اهمیت داراي گولن جماعت براي قفقاز و مرکزي

 اصـطالح  از و اسـت  برخـوردار  باالیی هوش و ییگرا عمل از گولن رسد می نظر
هـاي   اقلیـت  یـابی  استقالل خواهان وي. کند نمی استفاده منطقه در» ترکیه رهبري«

 چـین،  ماننـد  منـاطقی  در حتـی  و نیسـت  مرکـزي  آسیايهاي  جمهوري در ترك
 گیرنـد،  قـرار  تنگنـا  در تـرك  مسـلمان هاي  اقلیت است ممکن که یونان و روسیه
 سـکوت  در تـوان  مـی  را امري چنین نمونه. کند نمی مستقیم موضعگیري به اقدام

                                                                                                                                        
 سـپس  بوگـون  روزنامـه . شـود  دائـم  ازدواج جـایگرین  و شده تبدیل عمومی امر یک به بلکه نباشد،
 شده تهیه اسناد و مدارك و موقت هاي ازدواج همین شد می ادعا آن در که انداخت راه به را جریانی

 ترکیـه  مقامات میان در نفوذ و جاسوسی و اطالعات کسب براي ایران دست در ابزاري به بعداً آن، از
  )Kutahyali, 2014( .است شده تبدیل
 از ایـران  اسـالمی  جمهـوري  کـه  کنـد  می تبلیغ گونه این ایران، در متعه رواج بر کیدأت با گولن جریان
 کـه  کنـد  مـی  تبلیـغ  چنـین  جریـان  این. کند می استفاده اش اطالعاتی ابزارهاي از یکی عنوان به صیغه

 و انـد  شده ایران طعمه این اسیر خودشان کشور در ترکیه، دولت مداران سیاست و مقامات از بسیاري
 توسـعه  و عدالت حزب نیز دلیل همین به. دارد قرار پاسداران سپاه اختیار در آنها  شده ضبط هاي فیلم

 تلـه  لطف به نایرا که دارد اعتقاد گولن جریان واقع در. باشد داشته ایران با گرمی رابطه است محبور
 بـه  توانسـته  و ندارد ترکیه در دیگري اطالعاتی حرکت به نیاز کرده، ایجاد صیغه طریق از که عاطفی
  )Sevi,  2013( .یابد دست ـ دولتی مسائل دیگر تا اساسی مسائل از ـ استراتژیک مسئله هزاران
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  .نمود مشاهده چین در کیانگ سین سلمانانم سرکوب قبال در گولن جریان
  : است هدف چند دنبال به خارجی سیاست حوزه در گولن جریان کلی طور به
  ایران؛ اسالمی جمهوري با ترکیه روابط قطع و سطح کاهش. 1
  اروپا؛ اتحادیه و امریکا با ترکیه روابط گسترش. 2
  صهیونیستی؛ رژیم با تنش بی و باثبات روابط برقراري. 3
 بـر  آن تمرکـز  و خاورمیانـه  از ترکیـه  خارجی سیاست نگرش جهت تغییر. 4

  قفقاز؛ و مرکزي آسیاي در نشین ترك مناطق
  . کاتولیک کلیساي و یهودیان با اتحاد. 5
  
  گیري نتیجه

 ارتباطاتی داراي مدارس، بر عالوه که است اي یچیده اي شبکه داراي گولن جنبش
 و تلویزیونی و رادیویی يها ایستگاه روزنامه، ،ها دانشگاه تحقیقاتی، يها مؤسسه با

 گروهی و سازمان هیچ به عظیم شبکه این اما. است ها بانک و اقتصادي يها بنگاه
 برخـی  و ساختار فاقد جریانی را آن برخی که نحوي به. نیست شبیه خود نوع از

 سـاختار  با جریانی و ایالتی ساختار با جریانی هرمی، ساختار با جریانی نیز دیگر
   .دانند می اطالعاتی
 مـالی  سساتؤم تلویزیون، رادیو و مطبوعات مردمی، پایگاه داراي جریان این

 ترکیـه  در دانشـجویی  متعـدد هاي  خوابگاه و دانشگاه مدارس، تجاري، و پولی و
 حوزه و آموزش حوزه رسانه، حوزه در که ییها گذاري سرمایه به توجه با و است

 دارد مـذهبی  و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، کارکردهاي داده، امانج بازار و اقتصاد
   .است کرده پیدا نفوذ نیز ترکیه خارجی سیاست در حتی و

 جریـان  این بردن بین از براي زیادي تالش اردوغان اخیرهاي  سال در چه اگر
 عرصـه  و هـا  رسانه حکومت، در گولن هواداران از نسلی رسد می نظر به اما کرده

 نفوذ این که نحوي به. باشند کرده پیدا دست مهمی هاي موقعیت به یهترک تجارت
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 نظام هاي بخش دیگر و دولتی تلویزیون قضایی، دستگاه پلیس، در داخلی  فزاینده
  . است شده دردسرساز اردوغان دولت براي و یافته گسترش ترکیه دیوانی
 تضـعیف  و هدیـد  آسـیب  مقطعی صورت  به گولن جماعت آنکه رغم به رو این از
 بـه . شـد  خواهـد  احیـا  حاکمیـت  قالـب  در آن قدرت درازمدت در ولی است، شده

 تـوان  هنـوز  اش، تجـاري  واي  رسانه آموزشی، امکانات تمام با گولن جماعت عبارتی
 رهبـري  بـه  توسـعه  و عـدالت  حاکم حزب با شدت پر رقابت یک شروع براي الزم

 کـیش  مـدیریت  گـرو  در حزب این سو یک از اینکه به توجه با اما ندارد، را اردوغان
 یالملل بین واي  منطقه عوامل دیگر سوي از و) 1392 فالح،( است اردوغان شخصیتی

 چندان نه انداز چشم در رسد می نظر به لذا گذارد، می تأثیر آن ناکامی و موفقیت بر نیز
 بـراي  مطلـوبی  قـدرت  از و کنـد  مـی  بازسـازي  را خـود  گـولن  جریـان  مجدداً دور،

  .شود می دارربرخو توسعه و عدالت حزب با تعامل یا ویاروییر
 یکـدیکر  بـا  آشـکار  رقابت و تقابل به طرف دو اکنون هم که حالی در اساس این بر
 نظـر  به اما کند، پیدا ادامه هم نزدیک آینده در رقابت این شود می بینی پیش و پردازند می
 ترکیـه  زیـرا . نباشد مقابل طرف حذف به قادر طرفین از یک هیچ درازمدت در رسد می
 گرایـی  طریقـت  نظیـر  اجتمـاعی  سنتی هاي رگه شاهد خود اجتماعی بافت در چنان هم

 کـه  داشـت  توجه باید البته. شود طرف دو هر بقاي موجب تواند می مسئله این و است
 حـزب  ورزي سیاسـت  و جماعه بطن در حضور بر مبتنی گولن جماعت ورزي سیاست
 حـوزه  در هریـک  بنابراین. است دولتی قدرت تداوم و حفط بر تنیمب توسعه و عدالت
 ایـن  بـر  عـالوه . نیستند دیگري حذف به قادر و ماند خواهند باقی چنان هم خود خاص
. باشـند  داشـته  نیاز یکدیگر با نزدیک همکاري به مقاطعی در طرف دو هر است ممکن

 کـردي،  تحـوالت  نظیـر  زیـادي  اجتمـاعی  تحرکـات  فعلی، شرایط در که خصوص به
 در ترکیـه  جامعـه  در... و سکوالرها طلبی قدرت طریقتی، نگرهاي بازبین علویان، بیداري
 و توسـعه  و عدالت حزب منافع دیگر یکبار تواند می آنها از یک هر و است جریان حال

  .کند نزدیک یکدیگر به را گولن جریان
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