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  چكيده

به عنوان يك جنبش ديني فعاليت كرده  1970جنبش گولن (خدمت) از اوايل دهه   
ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات اي عظيم، ميليوناست؛ اين جنبش داراي سرمايه

مختلف جهان است. در دهه هاي هاي متعددي در تركيه و كشورهاي آموزشي و رسانه
ديني و اقتصاد بازار در اخير عناصري همچون دموكراسي، تساهل، گفتگوي بين

اند. تأكيد بر عناصر مدني و مدرن جنبش، از سوي گفتمان اين جنبش گنجانده شده
هاي غيردموكراتيك و عميقاً سياسي آن پژوهشگران مختلف موجب ناديده گرفتن اليه

اي براي دولت تركيه ويژگي ها، در يك دهه اخير چالش هاي عمدهشده است. اين 
  يكي از مصاديق برجسته آن بوده است.  2016ايجاد كرده است كه كودتاي جوالي 

گراي توان جنبش گولن را يك جنبش اسالمپرسش اصلي مقاله اين است كه آيا مي
است كه تمركزگرايي غير سياسي و دموكراتيك به شمار آورد؟ فرضيه مقاله نيز اين 
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پذيري مراتبي و غيرانتخابي، ضعيف بودن مسئوليتشديد سازماني، ساختار سلسله
جنبش در برابر دگرها و عدم پاسداشت تكثر و الزامات منطقي آن ها در عمل، وجوه 
غيردموكراتيك جنبش را آشكار مي سازند؛ عالوه بر اين، گفتار و رفتار سياسي گولن 

هاي سياسي آن ها ان در خالل يك دهه اخير،  حكايت از جاه طلبيو فعالين اين جري
هاي داخل و خارج ، دارد. در اين راستا، مقاله حاضر، جدا از بحث رهبري، فعاليت

گفتمان و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص ماهيت جنبش و اهدافش، به كنكاش 
  ازد. در وجوه غير دموكراتيك جنبش و ابعاد سياسي آن نيز مي پرد

  جنبش اجتماعيگرايي، مدرنيته، ناسيوناليسم ترك، جنبش گولن، اسالم ها:كليد واژه
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  . مقدمه 1
كه از سوي بخش هايي از ارتش صورت گرفت،  2016جوالي  15تاي دكو  

. در اين مت در برابر آن انجاميدونفر در اثر مقا 246منجر به كشته شدن حداقل 
در حدود  و بودند ،شهروندان غيرنظاميشدگاننفر از اين كشته 179 ميان،

بعد از اين  .) Ward,2016: www.hrw.org(نفر نيز زخمي شدند 2000
حادثه رجب طيب اردوغان و ساير مقامات حزب عدالت و توسعه، جنبش فتح 
اهللا گولن و گولنيست ها را سازمان دهنده اصلي كودتا معرفي و با اعالم 
وضعيت اضطراري شروع به سركوب، زنداني ساختن و اخراج هزاران تن از 

موزشي نمودند. همزمان افراد نزديك به اين جنبش از نهادهاي قضايي، نظامي، آ
بيشتر رسانه ها، تشكل هاي مدني و شركت هاي اقتصادي وابسته به اين جنبش 
تعطيل شدند. اين سركوب ها همراه با تقاضاي رسمي دولت تركيه جهت 
استرداد فتح اهللا گولن رهبر اين جنبش، از اياالت متحده آمريكا به تركيه بوده 

اش، ارها از سوي منتقدين داخلي و خارجيهاي اخير، بجنبش در دههاست. اين 
گرايي افراطي به تالش براي نفوذ در نهادهاي دولتي و ترويج گرايشات اسالم

متهم شده است. همچنين دركشمكش بين جنبش و حزب عدالت و توسعه، اين 
  جريان متهم به ايجاد دولت موازي در كشور شد.  

سياسي اين جنبش را انكار و  فتح اهللا گولن و فعالين جنبش همواره بعد  
تصويري مدرن و دموكراتيك از جنبش خود ارائه مي كنند. از سوي ديگر، 
بسياري از پژوهش هايي كه در مورد اين جنبش صورت گرفته است، جنبه هاي 

كنند و آن را يك جنبش اسالم گراي مدرن و مدرن گفتماني آن را برجسته مي
اي اسالم گرا در خاورميانه دارد، مدني كه تفاوت چشمگيري با جنبش ه

توان جنبش گولن ارزيابي كرده اند. پرسش اصلي مقاله حاضر اين است آيا مي
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گراي غير سياسي و دموكراتيك به شمار آورد؟  فرضيه را يك جنبش اسالم
مراتبي و مقاله نيز اين است كه تمركزگرايي شديد سازماني، ساختار سلسله

پذيري جنبش در برابر دگرها و دولت مسئوليتغيرانتخابي، ضعيف بودن 
محوري آن در عمل،  وجوه غيردموكراتيك جنبش را آشكار مي سازند؛ عالوه 
بر اين، گفتار و رفتار سياسي گولن و فعالين اين جريان در خالل يك دهه 

  اخير،  حكايت از جاه طلبي هاي سياسي آن ها دارد. 
رهيافت تلفيقي از نظريات مطرح در جامعه در اين راستا، ابتدا با تكيه بر يك 

شناسي سياسي در خصوص جنبش هاي اجتماعي، سعي در فهم ويژگي ها و 
- عوامل تاثيرگذار بر گسترش جنبش خواهد شد. سپس به بحث رهبري، فعاليت

هاي جنبش در داخل و خارج از تركيه و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص 
ود. در بخش ديگر مقاله، در راستاي اثبات شماهيت و اهداف آن پرداخته مي

فرضيه، بر ابعاد غيردموكراتيك و عميقاَ سياسي آن تمركز خواهد شد. از لحاظ 
تحليلي جهت كنكاش و پاسخ به سوال  -روش شناختي نيز، روش توصيفي

  اصلي مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
  
  . مباحث نظري 2
بحث جنبش هاي اجتماعي در اشكال كالسيك و جديد آن، ادبيات وسيعي را   

هاي ها، ويژگيدر حوزه جامعه شناسي سياسي به خود اختصاص داده است. ريشه
ها به مثابه شكلي از فعاليت سياسي جمعي ها، بسيج منابع و تاثيرات آنجنبش

دهي ماني و شكلبر نهاد دولت، جامعه مدني، سياست هويت و منازعات گفت
هاي مختلفي در جامعه شيوه زندگي افراد جامعه، همواره منشاء پيدايش نظريه

هاي محروميت نسبي، . نظريه)Nash, 2010: 87-123شناسي سياسي بوده اند(
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انتخاب عقالني، بسيج منابع و جنبش هاي اجتماعي جديد، بخشي از نظريات 
ا و نقدهاي وسيعي را در محافل فوق مي باشند. اين نظريات هر كدام  بحث ه

اي آكادميك برانگيخته اند و در كارآمدي تببيني آن ها همواره مناقشات عمده
مابين صاحبنظران صورت گرفته است. الزم به ذكر است از جنبش اجتماعي به 
طور كلي و جنبش هاي اجتماعي جديد نيز، تعاريف متعددي صورت گرفته 

  اريف در اين زمينه وجود ندارد.است و اجماع نظري در خصوص تع
هاي كالسيك و جديد) و هاي اجتماعي( با ويژگيهاي جنبشتلفيقي از نظريه  

تواند تاحدودي تببين كننده كنشگري جنبش گولن در نظريه بسيج منابع مي
هاي كالسيك و جديد عرصه جامعه مدني و سياست تركيه باشد. از ويژگي

توان به بهره گولن حامل آن مي باشد، ميهاي اجتماعي كه جنبش جنبش
برداري جنبش از شكاف دين و دولت سكوالر، وجود يك سازمان فعال ، 

هاي جهانشمول( مانند رهبري كاريزماتيك ، بهره برداري از عالئق و نگراني
فرهنگي)، جهت گيري جنبش به  - دموكراسي، صلح، تساهل، گفتگو بين ديني

الش براي تاثير و تغيير افكار عمومي( از طريق سمت دولت و جامعه مدني، ت
يك گفتمان اسالم گراي تركي)، تكيه بر نهادهاي آموزشي و رسانه هاي جمعي( 
روزنامه، مجله، دانشگاه، مدارس، كانال هاي ماهواره اي و اينترنت) جهت 

  تسخير افكار و احساس عمومي و پيشبرد اهداف و غيره اشاره كرد.
، 2، اوبرشال1ع نيز از سوي نظريه پردازاني همچون اولسوننظريه بسيج مناب  

مطرح و بسط داده شده است.  منظور از  1و چارلز تيلي 3ماير زالد و مك كارتي
                                                                                                    
1 . Mancur Olson 
2 . Anthony Oberschall 
3 . Mayer Zald and John McCarthy 
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منابع در اين نظريه، منابع مادي و غيرمادي هستند و بسيج نيز، به فرآيندي 
در  گفته مي شودكه گروه ها منابع را جهت تعقيب اهداف مديريت مي كنند.

پردازان بر اهميت انتخاب عقالني افراد و رهبران، اين راستا هر يك از نظريه
هاي جنبش اجتماعي ، مشروعيت، پول، كار حاميان و امكانات، رسانه سازمان

و... جهت مشاركت در جنبش تاكيد دارند. اما چارلز تيلي بر اهميت ساختار 
  ).nash, 2010: 93-99فرصت هاي سياسي و دولت تاكيد دارد(

اي در گرايش و مشاركت  فعالين منابع چشمگير مادي و غيرمادي، سهم عمده  
- و شهروندان محافظه كار تركيه در جنبش گولن يا هواداري از اهداف اسالم

هاي سياسي ساختاري به مفهوم گرايانه تركي آن داشته و دارند. اما فرصت
پيماني و حمايت زال تا همتسهيالت و تساهل دولت تركيه از دوره توگورت او

،  نقش مهمي در گسترش فعاليت ها 2012حزب عدالت و توسعه از آن تا سال 
و پايگاه اجتماعي وسيع در داخل تركيه و نفوذ بيش از پيش اين جريان در 

  نهادهاي دولتي داشته است. 
سياست مماشات رهبري جنبش با دولت هاي كماليستي و پنهان ساختن   

تضمين  1990و  1980اش، تداوم فعاليت را در دهه هاي  اهداف سياسي
ساخت. اما بعد از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، بدليل نياز دو طرف 
و منافع و عالئق ديني مشترك، يك همپيماني غير رسمي ميان آن ها شكل 
گرفت و جنبش آزادي عملي بي سابقه يافت و يك امپراطوري اقتصادي، 

كرد. اين گسترش نفوذ در جامعه مدني و ه اي را هدايت ميآموزشي و رسان

                                                                                                    
1 . Charles Tilly 
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نهادهاي دولتي، اعتماد به نفس بيشتري به آن در راستاي  تاثيرگذاري بر 
  هاي داخلي و خارجي دولت تركيه داد.سياست

  
  . ماهيت رهبري جنبش گولن3
را فتح اهللا گولن نويسنده و خطيب سابق » خدمت«رهبري جنبش گولن يا   

مساجد تركيه بر عهده دارد. جنبش در داخل تركيه، آسياي ميانه، اروپا، آمريكا 
اي، وآفريقا فعال و داراي هزاران مراكز آموزشي، خوابگاه، شبكه وسيع رسانه

هاي نين به فعاليتها هوادار است. جنبش همچروزنامه، مجالت و ميليون
كشور مشغول بوده و مؤسساتي براي گفتگوي بين  120تجاري و اقتصادي در 

ديني در كشورهاي مختلفي از جمله آمريكا، استراليا و برخي مناطق اروپاي 
المللي هاي بينها، از سوي رسانهغربي و شرقي تأسيس كرده است. اين فعاليت

هاي جمعي ملهم از اسالم معتدل) مورد يترو (فعالبه عنوان نماد اسالم ميانه
  ).Henderick,2013: 4(استقبال قرار گرفته است

پدرش رمزي افندي،  .ارزروم تركيه است 1منطقه پسينلر 1941گولن متولد   
). Ergene,2008: 6امام مساجد نهادهاي حكومتي در شهرهاي مختلف بود(

روستاي محل تولدش آغاز تحصيالت ابتدايي و آموزش ديني غيررسمي را در 
سالگي اجازه وعظ و خطابه در آدرنه از اياالت غربي تركيه به  21كرد. در سن 

او داده شد. اين روند در ارزروم نيز، بدليل استعدادش در اين زمينه ادامه داد. او 
متاثر از آثار سعيد نورسي از نويسندگان مسلمان تركيه بود.  1950در دهه 

سي مشكالتي كه جهان اسالم و بشريت بدان مبتال بودند، نورسي به آسيب شنا

                                                                                                    
1. pasinler 
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سوادي و تفرقه انگشت گذاشت پرداخت و بر سه مساله فقر، بي
)http://www.fethullah-gulen.org/biography.html.(  گولن هنوز

آن ها در مصاحبه هايش با ارجاع به نورسي هم، بر اين مشكالت و اهميت حل 
به بعد واعظ ارشد منطقه اي در ازمير و سخنران  1966تاكيد دارد. او از سال 

مساجد چندين ايالت ديگر بود. موضوع اصلي سخنراني هاي او در اين دوره 
عدالت اجتماعي، بهبود وضعيت اقتصادي، احياي آموزش و پيشرفت 

هاي مورد اشاره نورسي بوده اريتكنولوژيكي جهت عالج بيم
  ).http://www.fethullah-gulen.org/biography.html(است

اولين خوابگاه و بعدها مدارس متعلق به جنبش در برخي از  1976از سال   
تاسيس شدند. همچنين  شهرهاي تركيه از جمله استانبول، بورسا و آنكارا

ها، دوره هاي آموزشي براي دانش ها در اين سالنهادهاي آموزشي گولني
جامعه شناسي كه پژوهش   1آموزان برگزار مي كرد كه به گفته هلن ايبوگ
درصد دانش آموزاني كه  75هايي در خصوص جنبش گولن انجام داده است، 

متحانات ورودي دانشگاه را كردند، توانستند از ادر اين دوره ها شركت مي
، گولن به اتهام تالش جهت سرنگوني  1980پشت سربگذارند. بعد از كودتاي 

حكومت و تاسيس حكومت اسالمي مورد سوء ظن شديدي بود و دستگير شد. 
-Bilgincan, 2016: al(اما با ضمانت نخست وزير توگورت اوزال آزاد شد

monitor.(  
گولن از واعظان مساجد مشهور استانبول و ازمير ، فتح اهللا 1990در اوايل دهه 

بود. در اين دوران تأسيس موسسات آموزشي، مدارس و دانشگاه هاي مختلف 

                                                                                                    
1 . Helen Rose Ebaugh 



 165... دولت تركيه و چالش گولنيسم

 

از سوي هواداران و نزديكانش در تركيه و كشورهاي آسياي ميانه آغازو به 
با پاپ ژان پل دوم در تركيه ديدار و  1998تدريج گسترش يافت. او در سال 

وي بين اديان با او به بحث پرداخت. عليرغم اينكه اين ديدار در خصوص گفتگ
گرايان در تركيه مورد استقبال قرار گرفت، اما گولن با انتقادات محافل اسالم

هاي سرسخت مواجه شد. گروه اول اين ديدار و راديكال و سكوالريست
كردند. گفتگوي بين ديني را با غيرمسلمانان، پايين آوردن منزلت اسالم تفسير 

گروه دوم نيز، عدم اجازه از دولت، در انجام چنين ديدارهايي را گوياي سوداي 
  ).Kalyoncu,2008: 10(تأسيس دولت اسالمي از سوي گولن برشمردند

گرايي گولن آميخته با نوعي گرايشات ملي گرايانه تركي مي باشد و اين اسالم  
عاليق و مواضعش نسبت به مساله را مي توان از طريق تحليل گفتار سياسي و 

مسائل مختلف درك كرد. گولن در ميان چهره هاي تاريخي گفتمان اسالمي 
همان شاعري كه سرود ملي تركيه را » محمد عكيف«تركيه، عالقه خاصي به 

گراي مدرن سرود و سلطان محمد فاتح دارد. محمد عكيف به عنوان يك اسالم
سدآبادي و محمد عبده بود و گرايشات الدين اشهرت دارد كه متأثر از سيدجمال

نوگرايانه اسالمي را با شور و شوق فرهنگي و ملي در خود جمع كرده 
.  جدا از موالنا جالل الدين رومي و غزالي كه از )Bilici,2006: 10(بود

شوند، آثار روشنفكران هاي تأثيرگذار بر انديشه گولن محسوب ميشخصيت
يك، نرتين توپچو، سيزاي كاراكوچ نيز بر كاري چون نجيب فاضل كرمحافظه

اند. يكي از وجوه متمايز گرايشات فكري و ايدئولوژيكي او سهم زيادي داشته
گولن و جنبش او نسبت به سايرگروه هاي اسالم گرا، پافشاري بر اصطالح 

هاي ملي گرايي تركي در جنبش اسالم تركي است كه نشان از رگه
   ).Yavuz and Esposito,2003: 21(دارد
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كه در آن گولن به هوادارانش اندرز نفوذ در  1999پخش يك ويدئو در بهار   
نهادهاي دولتي مي داد، موجب سروصداي زيادي در فضاي سياسي تركيه 

هاي تركيه پخش شد و گولن بالفاصله به گشت. ويدئوي فوق از سوي رسانه
كرد. او هم اكنون با بهانه درمان پزشكي از تركيه خارج و به آمريكا مهاجرت 

فكرش مقيم ايالت پنسيلوانياي جمعي از دانشجويان و نويسندگان هم
  آمريكاست.

 . جنبش گولن در داخل و خارج تركيه 4

، يكي از مهمترين نيروهاي 2016جوالي  15جنبش گولن تا قبل از كودتاي   
جامعه مدني تركيه بود. اين جنبش نهادها و مراكز مختلف آموزشي، فرهنگي، 

كرد. شعار گفتگوي بين فرهنگي و اي را سرپرستي ميمدني و اقتصادي گسترده
ز طريق نهادها و رسانه ديني، يكي از شعارها و برنامه اين جنبش ديني بود  كه ا

هاي منتسب به آن ترويج مي شد. اين بحث با مطرح شدن نظريه برخورد تمدنها 
هاي داخلي و و حوادث يازده سپتامبر، بيش از پيش در تبليغات و كنفرانس

  خارجي جنبش مطرح شده است.
هاي مختلف، يك دانشگاه در استانبول، ها سايت به زبانجنبش داراي ده  

سيعي از نهادهاي آموزشي و فرهنگي، بيمارستان، نهادهاي خيريه، شبكه و
اي وسيع كه شامل روزنامه زمان به زبان تركي، خوابگاه ها، يك شبكه رسانه

 Ebruايستگاه تلويزيوني راه ابريشم و شبكه مهتاب، يك كانال ماهواره اي بنام
به  1ان امروزدر آمريكا بود. همچنين بايستي به آژانس خبري جهان، سايت زم

                                                                                                    
1. Todays Zaman 
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زبان انگليسي، مجله خبري و هفتگي اكسيون، نهادهاي مالي اسالمي مانند بانك 
  ).Rabasa and Larrabee, 2008: 16( كردآسيا و شركت بيمه اشاره 

يكي از نهادهاي موثر كه گولن رياست افتخاري آن را بر عهده گرفت، بنياد     
در  1994ژوئن  29هاي آن در بود كه نشست 1نويسندگان و روزنامه نگاران

هايي را با حضور استانبول برگزار و تأسيس شد. اين نهاد جلسات و كنفرانس
نويسندگان، هنرمندان، مقامات رسمي حكومت، فعالين حوزه عمومي تركيه و 

اي وسيع، به بحث و تبادل كرد و با پوشش رسانهمهمانان خارجي برگزار مي
وي بين فرهنگي و اديان، تساهل، استقبال نظر در خصوص مباحثي چون گفتگ

از تنوعات اجتماعي پرداخته است. اين نهاد، حامي چندين پالتفرم بوده است كه 
عبارتند از: پالتفرم آبانت، كه در آن گفت و گوهاي بين روشنفكران و 
نويسندگان در خصوص مشكالت ملي و بين المللي صورت گرفت يا پالتفرم 

كشور از روسيه و ديگر كشورهاي آسيايي)،  12دگان اورآسيا (شامل نماين
پالتفرم گفتگوي بين فرهنگي كه در تجمع آبراهاميك تركيه، فدراسيون روسيه، 
سوئد و آلمان سازماندهي شد. بنياد فوق همچنين به انتشار آثار گولن و ديگر 

 Rabasa and(نويسندگان و يك مجله ماهانه در روسيه و تركيه مي پرداخت

Larrabee,2008: 16.(  
جمهوري مستقل، برخي از اين  15بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور   

اي داشتند. به همين جوامع به لحاظ فرهنگي و زباني با تركيه اشتراكات عمده
واسطه تركيه از همان ابتدا با اشكال مختلف سعي در پر كردن خأل موجود و 

بش گولن نيز، در همين مقطع دست بسط نفوذ خود در اين مناطق پرداخت. جن
هاي گسترده آموزشي و فرهنگي خود در اين جمهوري ها زد. چنانكه به فعاليت

                                                                                                    
1. GYV 
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فعالين جنبش نيز اظهار داشته اند كه به داليل اشتراكات زباني و فرهنگي، 
فرصت ها و زمينه هاي فعاليت جنبش در اين مناطق مهياتر از كشورهاي ديگر 

مرزي فوق در زمره تجارب اوليه جنبش گولن در خارج بود و فعاليت هاي فرا
معتقد است كه جنبش در اين مناطق 1بيرنا تورام .از تركيه محسوب مي شود

مذهبي است و به دنبال تقويت ريشه  –آسياي ميانه داراي يك گرايش قومي 
ها با هم در منطقه و گسترش نقش اسالم در زندگي هاي تاريخي مشترك ترك

  ).Tittensor,2014:4(است روزانه مردم
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، گروهي از بازرگانان و مدرسان ملهم از آراي   

هاي بازرگاني در گولن، به تأسيس موسسات و نهادهاي آموزشي و فعاليت
در قزاقستان اولين مدرسه كار  1991جمهوري آذربايجان پرداختند. در سال 

مدرسه در اين كشور  28، تعداد آنها بالغ بر خود را آغاز كرد؛ بعد از دو سال
 1994به تأسيس دانشگاه دست زدند. بين سالهاي  1996بود؛ همچنين در سال 

مدرسه و يك دانشگاه اقدام كردند و  12در قرقيزستان هم به تاسيس  1996تا 
هايي مدرسه نيز، در تركمنستان ايجاد كردند. در ازبكستان جنبش با چالش 20

مدرسه در خالل سال  18د. عليرغم موفقيت هاي اوليه و راه اندازي مواجه بو
، اما بحران و تنش در مناسبات اين كشور با تركيه منجر به 1995تا  1992

  بستن مدارس گرديد. 
ها نيز محدود نشد و در كشورهاي غيرمسلمان فعاليت جنبش به اين جمهوري  

ولدوا، اوكراين گرفته تا روسيه، در اروپاي شرقي مانند بلغارستان، روماني، م
استراليا، اندونزي، فيليپين، ژاپن، مالزي ، كره جنوبي، ويتنام و غيره جريان 

                                                                                                    
1. Berna Turam 
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در اياالت متحده آمريكا نهادهاي مختلفي چون  ).Kalyoncu 4 :2008,(يافت
، 4، انستيتوي گفتگوي بين عقايد3، انستيتوي گولن2،موسسه رومي1بنياد نياگارا

در راستاي گفتمان جنبش به فعاليت مي پردازند.  6،خانه تركي 5انستيتوي صلح
عالوه بر اين، اين گونه نهادها همراه با وبسايت هاي متعدد به زبان هاي 
مختلف، به ارائه تفسيري مدرن از اسالم با پسوند تركي و بحث صلح و 

پردازند. در كشورهاي اروپايي نيز همچون ديني مي - گفتگوي بين فرهنگي
يك، هلند، آلمان و انگلستان و ايرلند نيز حضور دارند و بحث گفتگوي بين بلژ

ديني، همواره در برنامه كاري آن ها قرار  –فرهنگي 
  ).Lacey,2014,www.gulenmovement.us(دارد

جنبش در ميان دياسپوراي ترك اروپا هم، بويژه آلمان نفوذ چشمگيري دارد و 
مختلفي در شهرهاي متعدد اين كشور است. داراي نهادها و موسسات آموزشي 

-اين نهادها نقش مهمي در ادغام مهاجرين ترك در جامعه آلمان، با حفظ ريشه

- هاي ديني و فرهنگي خود داشته

  ).Irvine,2007,Fethullahgulenconfrence.org(اند
بحث ادغام يا حقوق جمعي مهاجرين در اروپا مجادالت عميقي را برانگيخته و 

انتشار آثاري در خصوص موانع چندگانه ادغام مهاجرين در جوامع  منجر به
ميزبان گشته است. جنبش از طريق نهادهاي فوق مدافع جامعه چند فرهنگي 

                                                                                                    
1. Niagara Foundation 
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6. Raindrop Turkish House 
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- است كه به زعم جنبش، ريشه در سنن تاريخي مسلمانان دارد. اين نهادها هيچ

هاي گونه كمك مالي از سوي دولت آلمان يا تركيه دريافت نمي كنند. دوره 
مختلف زبان تركي و آلماني براي مهاجرين ترك در زمره فعاليت و خدمات 

هاست. همچنين به برگزاري سمينار، كنفرانس در خصوص گفتگوي بين آن
ديني و راه اندازي تورهاي مسافرتي به تركيه جهت آشنايي بيشتر  -فرهنگي

فعاليت هاي  آلماني ها با فرهنگ تركيه مي پردازد. دورتموند و مونيخ، مركز
  بيشتر جنبش در اين زمينه هاست. 

اش در غرب، خود را جنبشي هاي مختلف نهادهاي تأسيسيجنبش در پالتفرم
كند كه در مناطق درگير جنگ و كشمكش، مدارس و جهاني معرفي مي -فكري

اش، سنگر دفاع از هارموني و تعامل بين قومي، نهادهاي آموزشي و مدني
ي است و مهمترين اهدافش كارهاي خيريه، آموزش و مذهبي، ديني و فرهنگ
تمدني از ديگر  -ديني است. صلح و گفتگوي بين ديني–گفتگوي بين فرهنگي 

ها و اصول كليدي جنبش در غرب است كه در قالب نهادهاي ارزش
  شود. اش تبليغ ميآموزشي

  . سياليت گفتماني جنبش گولن 5
اي اش تغييرات عمدهگفتمان جنبش گولن در طي اين چند دهه از فعاليت  

هاي جنبش  از يك سو و تحوالت شتابان در است. گسترش فعاليتكرده
المللي از سوي ديگر، سهم هاي مختلف در تركيه، منطقه و عرصه بينعرصه
بندي مداوم گفتمان آن داشته است. جنبش در آغاز اي در صورتعمده
گفتمان روشني نداشت و گولن و نزديكانش  1970اش در دهه گيريلشك

ها بودند. آن ها در هاي نورسي و پيوند نزديك با جماعت نورسيمتاثر از نوشته
اين مقطع از عدم توجه جدي دولت تركيه به بعد اسالمي هويت مردم ناخرسند و 
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ي آموزشي ضروري ها و اصول اسالمي را در جامعه از طريق نهادهاتبليغ ارزش
دانستند. گولن نگران دانش محدود جوانان تركيه  از اسالم بود كه از عدم مي

ها واسطه كنترل دولت، فرصتشد. بهتدريس و آموزش در مدارس ناشي مي
همين واسطه آن ها به تاسيس جهت يادگيري در زمينه اسالم محدود بود. به

هاي انان و آشنايي آن ها با ارزشهاي تابستاني در نزديك ازمير براي جوكمپ
  ). Yauz and Esposito,2003: 53(اسالمي پرداختند 

تسلط گفتمان چپ و گرايشات ماترياليستي، تحوالت اجتماعي و اقتصادي در   
اي در فرا رفتن از پروژه فكري نورسي داشت. ، سهم عمده1980و 1970دهه  

فرهنگي و تالش در راستاي  عالوه بر اين تمركز گولن بر آموزش و نهادهاي
ها و اصالح جامعه، او را از نورسي و جماعت افزايش نقش اسالم در دگرگوني

نورسي ها متمايز ساخت. در اين مقطع دگرهاي گفتماني جنبش، كماليسم و 
گفتمان چپ بود. ناديده گرفتن بعد اسالمي هويت تركي با مغفول ماندن ميراث 

اكم بر تركيه ، سبب به حاشيه راندگي و اسالمي توسط دولت كماليستي ح
كنترل جريانات و محافل مختلف اسالمي شده بود. از طرف ديگر سلطه گفتمان 

گرا را كاران اسالمتركيه، محافظه 1970المللي و دهه چپ در فضاي سياسي بين
هاي از فراگير شدن تبليغات آن ها در خصوص دين نگران ساخته بود. رگه

تدريج برجسته شد، كه به 1990و  1980نبش از اواخر دهه ناسيوناليستي ج
  گرايشات نئوعثمانيستي بخشي از آن است. 

فرهنگي ، دموكراسي ، نفي  -در يك دهه اخير نيز، تساهل، گفتگوي بين ديني  
خشونت و ابزاري شدن اسالم در سياست خاورميانه در گفتمان آن برجسته 

يان جماعت گولن و خود او، ريشه در محورانه اسالم در ماست. فهم دولت
فرهنگ ناامن آناتولي و فروپاشي امپراطوري و ميراث عثماني دارد. در دوره 
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هاي اتحاد شوروي و تمايالت كمونيستي، گرايشات جنگ سرد نيز، سياست
سازي و كنترل ها در جهت خنثيها و گولنيمحورانه را در ميان نورسيدولت

نكه خود گولن، بنياد تركيه براي مبارزه با كمونيسم كمونيسم تقويت كرد. چنا
هاي طرفدار ناتو و همين دليل، در زمره گروهها نيز بهرا تشكيل داد و نورسي

. مثالً در )Yauz and Esposito,2003: 22(آمريكا در تركيه بودند 
من طرفدار «دارد كه گولن ابراز مي 1995اي با روزنامه صباح در سال مصاحبه

». آيدلت و ارتشم، چون در صورت نبود دولت، آشفتگي و آنارشي پيش ميدو
او در حين اجتناب از رويارويي با دولت، همزيستي هويت اسالمي، ملي 

  دانست.پذير مي(تركي) و سنت و منافع دولت را در تركيه امري امكان
كشف دوباره عظمت و ميراث عثماني و تمجيد آن، بخشي از پروژه جنبش،   

چنين اين .برجسته شد 1990تا به امروز بوده است. پروژه فوق از دهه
اش گرايشاتي به چالش طلبيدن كماليسم و گفتمان رسمي دولت بود كه تالش

هايي انتقادي و تحقير عمدتاً معطوف به ناديده گرفتن امپراطوري و يا روايت
براي امروز و كننده از آن بود. تاكيد گولن بر تاريخ و اهميت حافظه جمعي 

ها اين گرايشات را آينده تركيه، از اين منظر قابل فهم است. برخي از كماليست
كنند و ترس از پروژه تالش در راستاي تاسيس يك دولت اسالمي قلمداد مي

يادآوري گذشته جنبش را، تالش در جهت ساخت جمهوري ديني ارزيابي 
غربي شدن، ترديدي به خود هاي اند. گولن و طرفدارانش در نقد سياستكرده

دهند و اين تقليدها را سبب اضمحالل دولت و ميراث عثماني و تركيه راه نمي
  ). Yauz and Esposito,2003: 23(اند امروز دانسته

مثابه تفسير و ترويج يك مدل اسالم با پسوند تركي و تا حدودي سكوالر، به  
هاي ملي نه تنها گوياي رگه خواني دارد، مدل اصيلي كه با روح اسالميت هم
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ها و گرايي تركي در گفتمان جنبش دارد، بلكه گاهي به تحقير ساير گفتمان
با  1اي كه هاكان ياوزانجامد. مثال در مصاحبهتفاسير رايج در جهان اسالم مي

دارد: ) با گولن داشته است، او ابراز مي2000گولن در فالدلفيا (در اكتبر 
را اند و آنكنند، در ميراث عثماني سهيم بودهمسلماناني كه در تركيه زندگي مي

دانند و خودشان را ترك تعريف و بايد به مثابه ترك نيز، مورد ميراث خود مي
ر سهم شان بابت فروپاشي عثماني است ها دتوجه قرار گيرند. گولن منتقد عرب

و آنها را مقصر در خلق تصويري منفي از اسالم با تقليل اسالم به ايدئولوژي 
اي عرب و اسالم شهري عثماني كه سالطين داند؛ او همچنين بين اسالم قبيلهمي

همين واسطه است كه كردند، تمايز قائل مي شود.  بهعثماني نمايندگي مي
هاي آموزشي گولن در بالكان و آسياي ميانه وجود دارند و كمتر مدارس و نهاد

  ).Yavuz and Esposito,2003: 24(در خاورميانه عربي فعالند 
گولن در مورد دموكراسي و دولت در اسالم نيز، در مصاحبه با روزنامه صباح   

درصد احكام و  95دارد: دموكراسي و اسالم با همديگر سازگارند؛ ابراز مي
ورات اسالم در پيوند با زندگي شخصي و خانواده است؛ فقط پنچ درصد از دست

تواند تنظيم و در چارچوب آن به موضوع دولت اختصاص دارد، كه آن هم مي
دموكراسي گنجانده شود. اگر بعضي افراد در فكر چيزهاي در جاي ديگر، 

نين همچون يك دولت اسالمي هستند، تاريخ و سنت اجتماعي اين كشور به چ
اي غير قابل برگشت دهد، دموكراتيزاسيون در تركيه پروسهچيزهايي اجازه نمي

. از ديد گولن، هدف اسالم يك )Yavuz and Esposito,2003: 28(باشد مي
فرم غير قابل تغيير حكومت نيست. به جاي آن، اسالم با تعيين يك سري اصول 

                                                                                                    
1. Yavuz 
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د. اسالم به مردم حق هاي عمومي حكومت را جهت دهتواند ويژگيبنيادي مي
انتخاب نوع و شكل حكومت را متناسب با زمان و شرايط داده است. از ديد او، 
اسالم در مورد دولت، حكومت مبتني بر قرارداد اجتماعي را تجويز كرده 

   ).Yavuz and Esposito,2003:28(است
گولن همواره خشونت هاي اسالم گرايان افراطي در خاورميانه و غرب را   
حكوم و آن را در تضاد با آموزه هاي اسالمي قلمداد كرده است. در اين راستا م

 2014اگوست  22سپتامبر در آمريكا، در  11او عالوه بر محكوم كردن حادثه 
، اين 1نيز، با انتشار بيانيه اي به مناسبت قتل روزنامه نگار آمريكايي جيمز فولي

از حمله، سركوب و تعقيب عمل داعش را محكوم و اعالم كرد كه هر شكل 
گناه در تضاد با اصول قرآن و سنت پيامبرمان شهروندان مدني بي اقليت ها و

 است كه پيامبر  صلح و رحمت بوده است

)Gulen,2014,www.fethullahgulenforum(  
  
  . موافقان و مخالفان جنبش گولن 6

آثار آكادميك و سياسي مختلفي در مورد جنبش گولن به زبان انگليسي   
انتشار يافته است، كه برخي از آن ها اطالعات ارزنده اي را در خصوص 
جنبش، رهبري، ماهيت گفتمان ايدئولوژيك، اهداف ، پايگاه اجتماعي و حجم 

  فعاليت داخلي و خارجي آن ارائه كرده اند.
ت كه در تركيه، اسالم بيشتر عامل ثبات اجتماعي بوده معتقد اس 2هاكان ياووز

هاي ديني در عمل هاي سياسي راديكال؛ ايدهاست تا نيروي برانگيزنده پروژه
                                                                                                    
19. James Foley     - 

 
2. Yavuz 
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اند. نمونه آن جنبش نورسي كه و هميشه سيال و مستعد تغيير بوده ايستا نبوده
ان از باشد. مطالعه منابع آن، نشاز نام بنيانگذار آن گرفته شده است، مي

توانايي سنت ديني در جذب گفتمان جهاني، دموكراسي، پلوراليسم و اقتصاد 
بازار دارد. جنبش گولن نيز، از ديد ياووز، نشان از سازگاري اسالم از يك 
طرف و سكوالريسم، دموكراسي و پلوراليسم فرهنگي از طرف ديگر دارد. اين 

گيري از مختلف و بهرههاي جنبش توانايي زيادي در همراهي با گفتمان
هاي تكنولوژيكي، سياسي و اقتصادي دارد. اگرچه جنبش گولن متاثر فرصت

هاي قابل توجهي نيز با آن دارد. جنبش گولن از نورسي است، اما تفاوت
گراتر است و گرايش به دگرگوني جامعه از طريق بسط و گسترش نهادها عمل

ي و درگير شدن در نهادها و و طرفدارانش دارد. مشاركت در امور اجتماع
كند. ها را از نورسي و جنبش نورسي ها متمايز ميمسائل سياسي نيز، آن

نورسي بيشتر گرايش به دعوت و اقناع در سطح فرد و امتناع از رويارويي 
آميز با سيستم داشت و بر اهميت اقناع و تبليغ تأكيد داشت. گولن خشونت
بيند و بر اهميت جهت اقناع در حوزه عمومي ميها را به مثابه سالحي نيز، ايده

 Yavuz and(فشاردگفتگو و اقناع در عرصه عمومي پاي مي

Esposito,2003: 3.(  
رو (گولن معتقد است كه برخي از نويسندگان، گولن را مروج اسالم ميانه  

رو است) بر مي شمارند و دغدغه او را پيشرفت نفسه، ميانهاسالم في
علمي جهان اسالم از طريق مؤسسات آموزشي و فرهنگي مي تكنولوژيكي و

دانند. به عنوان مثال ابراهيم ابورابي، گولن را مدافع درك مترقيانه از اسالم 
داند كه خواهان درگيرشدن مسلمانان در مسائل جهاني بدون هراس از مي

  ).Ebaugh,2010: 2( داوري استپيش
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داند كه عمده مسلمان و معتدل تركيه مي، گولن را نويسنده 1دوغان كوچ  
، كه شمار آن به استشهرتش مديون فعاليت هاي آموزشي و گفتگو محورش 
رسد. او در عين همدلي صدها مدرسه و موسسات آموزشي در سراسر جهان مي

با جنبش گولن، به تحليل محتواي آثار منتقد گولن به زبان هاي تركي و 
اتهامات وارده بر گولن و جنبش را يك انگليسي پرداخته است. كوچ، 

شمارد كه در عمده استراتژي حساب شده و برنامه ريزي شده مخالفينش بر مي
آثار به زبان تركي (مثل آثار حكمت چتين كايا و...) گولن به عنوان عامل 

شود كه هدفش تأسيس دولت اسالمي( احياي خالفت ) يا آمريكايي معرفي مي
باشد. در آثار هي اسالم از طريق پروژه اسالم معتدل ميعامل صهيونيسم و تبا

مختلف به زبان انگليسي هم، اهداف گولن و جنبش، احياي امپراطوري 
عثماني، تأسيس دولت اسالمي در تركيه، عامل گسترش بنيادگرايي ديني در 
غرب از طريق موسسات آموزشي و اسالميزه كردن جامعه غربي ذكر مي 

  ).Koc,2011: 190(شود
داند. از ، جنبش را جنبشي ايدئولوژيك ملهم از يك سازمان نمي2انيس ارگن  

ديد او، گولن خودش مخالف تبديل دين به يك ايدئولوژي سياسي است و 
اشتباه است كه آن را با اسالم گرايي سياسي يكسان بدانيم، بلكه اين جنبش 

ساختار سياسي و داراي هويت فرهنگي، اجتماعي و ديني و مستقل از هرگونه 
ايدئولوژيكي است؛ چنانكه خود گولن نيز، در سراسر زندگي اش از سياست 
دوري و به دنبال اهداف سياسي نبوده است. جنبش نه حركتي واكنشي، بلكه 

  ).Ergene,2008: 16-17(ماهيتي پلورال و مدافع گفتگو و تساهل است

                                                                                                    
1.DuganKoc 
2. Ergene 
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پرفسور اكبر احمد، از صاحب نظران انديشه و مسائل جهان اسالم، در مقدمه   
نگاشته است، ضمن تأكيد بر نفوذ جنبش  1»ژيل كارول«اي كه براي كتاب 

فرهنگي و ديني (اسالم و هاي تساهل و گفتگوي بينگولن، بر اهميت بحث
الدين رومي و غرب) گولن تاكيد دارد و به تأثيرپذيري گولن از موالنا جالل

كند. كارول نيز، در كتاب خود، گولن را رهبر سنت تصوف در اسالم اشاره مي
شمارد و ديدگاه هاي او در و متفكري ديني با گرايشات انسان دوستانه برمي

پيوند با مسائلي چون آزادي، آموزش، مسئوليت پذيري، ارزش هاي ذاتي بشر 
تفكران غربي چون استوارت ميل، ، كرامت اخالقي و آرزوهاي بشر با آراء م

  .Carroll,2007: 7)( سارتر وغيره مورد بحث و مقايسه قرار مي دهد  

از مخالفان ديرين و امروز گولن و جنبش خدمت بوده  2»مايكل روبين«  
هاي جدي را در خصوص است. از ديد روبين، برخي بيانيه هاي گولن، پرسش

بين فرهنگي و ديني ايجاد مي  صداقت اين فرد به بحث تساهل و گفتگوي
كند. از منظر روبين، مطالب منتشر شده در روزنامه گولنيست ها بويژه 
روزنامه زمان، مملو از تئوري هاي توطئه ضد يهودي است. طرفدان او در 

هاي اجتماعي نيز مانند توئيتر، از مطالب استيفان والت (منتقد اسرائيل) شبكه
  ).Rubin,2014,commentary(استقبال مي كنند

معتقدند پروژه و درك گولن از سياست را به دليل  3كراميان و همكارانش  
محورانه اسالم، ارجحيت جمع و دولت بر حقوق فردي، وجود فهم دولت

پذيري جنبش در برابر دگرها و گرايانه، ضعيف بودن مسئوليتگرايشات نخبه

                                                                                                    
1. Carroll 
2. Rubin 
3. Karamyan and Ishtiaq 
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توان ليبرال يا نمي هاي سركوب گرانه دولت تركيهعدم انتقاد از سياست
تركي است و به لحاظ  -دموكراتيك خواند. جنبش داراي رگه سنت اسالمي

باشد. در حوزه فكري و عمومي گرايانه مياجتماعي فراگير و داراي وجوه نخبه
شود كه خواهان تركيه گولن به مانند يك رهبر مذهبي در نظر گرفته مي

تساهل نسبت به ديگران و گفتگو با همه گروه هايي كه هدفشان بسط مدنيت 
در تركيه است، مي باشد. لذا همانند نورسي و جنبش نورسي، گولن نيز از در 
مصالحه و آشتي با دموكراسي و سكوالريسم درآمده، بدون اينكه خود 

  ).Karamyan and Ishtiaq,2012: 9(دموكرات و سكوالر باشد

اي فرانسوي با تبار تركي است و تز دكتراي خود بايرم بالچي نيز كه نويسنده  
را درخصوص مدارس جنبش در آسياي ميانه نگاشته است، هدف فتح اهللا گولن 

سازي اسالم در كشورهاي را اسالميزه كردن مليت تركي (در داخل) و تركي
حياي پيوند دين و دولت و داند. از ديد او، هدف جنبش در واقع اخارجي مي

جامعه است؛ از سوي ديگر، نفوذ بر نخبگان اين كشورها از طريق آموزش و 
تسلط به زبان تركي و انگليسي به كمك نهادها و مدارس جماعت مي تواند به 

-Sharon(همدلي آن ها در آينده براي جنبش گولن و تركيه منجر گردد

Krespin,2009,Middle East Quarterly.(  
  
  . ابعاد سياسي و غير دموكراتيك جنبش7
به لحاظ ساختار سازماني، طرفداران جنبش گولن همواره از عدم تمركز   

آورند. اما شواهد محدودي در اين ادعاها فعاليت هاي آن سخن به ميان مي
وجود دارد؛ چرا كه خط مشي اصلي جنبش از سوي فتح اهللا گولن و افراد 

اي از راز و رمز پيرامون فتح اهللا گولن را هالهشود. نزديك او تعيين مي
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فراگرفته است و طرفدارانش او را يك روحاني عادي نمي دانند، بلكه در وجود 
گولن يك منجي مي بينند و او را امام خطاب مي كنند. همانگونه كه مصطفي 

گذارد كه از ديد هوادانش، گولن نويسنده ترك بر اين مسأله تاكيد مي 1آكيول
نجات دهنده است؛ يك نسخه اسالمي مسيح؛ كسي كه از جهان اسالم حفاظت 
مي كند و نهايتاً  از جهان به طور عام. برخي از طرفدانش حتي معتقدند كه او 
 (حضرت محمد را در خواب مي بيند و دستورات را از او دريافت مي كند

Akyol, 2016: The New York Times( اقتدار و تسلط گولن بر.
تصميمات و سياست هاي اين جنبش كه ويژگي هاي يك فرقه مذهبي را در 

چون و چراست. تصميمات عمدتاً از باال به پايين، از خود جمع كرده است، بي
جنبش سوي او و اصحاب نزديكش اعالم و به حلقه هاي درجه دوم و سوم 

شود. اين روند هم عمدتاً جنبه محرمانه دارد. اين ويژگي ها اليه هاي منتقل مي
پنهان جنبش مي باشند، كه فعالين آن مايل به افشاي آن در حوزه عمومي و 

  رسانه نيستند.
پژوهشگر ترك به سه حلقه در جماعت اشاره دارد. حلقه مركزي  2هاكان ياوز  

تقدان بي چون و چراي وفادار به جنبش هستند و كه گروه اصلي از افراد از مع
فعاليت هاي مربوط به آن را مديريت مي كنند. اين گروه اصلي شامل تعدادي 

هاي فني از مناطق روستايي و قابل توجه از فارغ التحصيالن دانشگاهي رشته
شهرهاي كوچك تركيه هستند. اين هسته مركزي شامل سي تن (برادران 

برخي از آنها از دوستان نزديك و شاگردان گولن مي  قديمي) مي شود كه
باشند. افراد فوق مشغول پيشبرد سياست هاي روزانه جنبش مي باشند و تمام 
                                                                                                    
1 .  Akyol, M 
2 . Yavuz, M. H 
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كنند. شمار كنند و از نهادهاي جنبش گولن حقوق دريافت ميوقت كار مي
  زيادي از اين هسته مركزي سابقه گرايشات ملي گرايانه تركي دارند.

ديني گولن حمايت مي كنند و مستقيما  - رادي كه از اهداف مليحلقه دوم اف  
در خلق كار از طريق فعاليت هاي خيريه (خدمت) مشاركت دارند، شامل 
اصناف (بازرگانان كوچك و متوسط) و بازرگاناني كه از معتمدين بنيادهاي 
جنبش گولن مي باشند. نهايتا حلقه سوم كه همان طرفدارانند كه از اهداف  

ش هواداري مي كنند، اما در تحقق اين اهداف مشاركت مستقيم نمي كنند. جنب
اما اين گروه هم تا اندازه اي در حمايت از كار خوب در مدارس، روزنامه ها يا 

  ).YAVUZ,2003: 189(خوابگاه ها و نهادهاي آن درگيرند
ي ياوز به درستي بعد از برشمردن اين ساختار سلسله مراتبي جنبش، ابراز م  

دارد كه جنبش گولن در فعاليت هاي پيراموني خود كمتر متمركز، اما يك 
نظامي در هسته رهبري اش دارد. اين ويژگي رهبري محوري، ديسيپلين شبه

ساختار سلسله مراتبي و غيرانتخابي، اتخاذ تصميمات از باال به پايين و اطاعت 
و جنبش هاي لنينيستي ها هاي پايين، يادآور سازمانمطلق پيروان آن در حلقه

است. اين خصلت هاي غيردموكراتيك ساختاري، براي يك جنبش ديني صرف 
- مي تواند چالش زا نباشد، اما تبعات منفي اين ويژگي ها براي جنبشي با جاه

تواند براي جامعه و دولت در يك كشور گسترده باشد؛ هاي سياسي ميطلبي
  ساله را عيان ساخت.تحوالت يك دهه اخير در تركيه نيز، اين م

از سوي ديگر بعد ديگر غير دموكراتيك اين جنبش، به تناقضات  گفتمان و   
گردد. گفتمان ايدئولوژيك جنبش، رفتار سياسي گولن و هوادارانش برمي

كارانه از اسالم و گرايشات وجوهي از ناسيوناليسم تركي با تفسيري محافظه
هاي شناور در اين كه نشانه ها و دال نوعيمدرن را در خود جمع كرده است؛ به
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و تثبيت معنا در گفتمان (تقليل چندگانگي معنايي آنها 1گفتمان با تبديل به وقته
اند كه با برخي به يك معناي كامال تثبيت شده)، يك سيستم معنايي را برساخته

از مفاهيم مدني و مدرن چون دموكراسي، گفتگوي بين ديني، صلح ،تساهل و 
هاي گفتماني، چنان در اين سيستم معنايي بازار تركيب شده است. نشانهاقتصاد 
شود. از اند كه در ظاهر تناقضي در اين گفتمان مشاهده نميبندي شدهصورت

گراي سياسي در خاورميانه، اسالم تنها دال طرف ديگر، برخالف جريانات اسالم
زنجيره هم ارز و مركزي گفتمان نيست، بلكه در كنار آن مليت تركي در يك 

 :Conner, 1997: 52; Pecheux, 1982(منسجم دال مركزي ديگر آن است

18.(  
ها در تعريفي است كه از هويت ملي يكي از تناقضات گفتمان گولنيست  

كنند. اين رويكرد به هويت، با تعريف دموكراتيك از هويت ملي تركيه ارائه مي
ه حذف گروه هاي مختلف دركشوري چندفرهنگي فاصله زيادي دارد و ب

گردد. اليه اسالمي (اسالم سني با پسوند تركي) ناديده گرفتن اجتماعي منجر مي
ها را به دنبال داشته و دارد. تأكيد بر بعد تركي اسالم و هويت تركي نيز، علوي

منجر به ناخشنودي كردها و بر شدت دشمني جريان هاي ملي گراي كرد نسبت 
  ت.به گولني ها افزوده اس

هاي جنبش در خصوص مساله كردها، به نگرش جريان هاي ديد گولن و رسانه  
پوپوليست راست گرا در تركيه نزديك است. آن ها نيز داراي گرايشات دولت 

زدايي از مساله و هويت كردي از لحاظ نظري و محورانه و عمدتاً در پي سياست
همين رويكرد  بينند.گرايي كردي ميعملي هستند و مشكل را در ملي

كند، ترديد ها، كه حزب عدالت و توسعه نيز تاحدودي آن را دنبال ميگولنيست

                                                                                                    
1. Moment 
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 Gunes(جدي را در خصوص تعهد آنها به پلوراليسم فرهنگي ايجاد كرده است

and,Zeydanlioglu,2013: 272.(  
اظهارات خود گولن نيز، نگاه توطئه محور و امنيتي گولن نسبت به مساله   

تركيه را نشان مي دهد.  اين ديد تفاوت چنداني با رويكرد كماليستي كردها در 
با گولن، او در  1محمد گونديم 2005ژانويه سال  13ندارد. مثال در مصاحبه 

پاسخ به سوال گونديم مبني بر اينكه ليال زانا و دوستانش يك اعالميه را در 
مطبوعات فرانسوي منتشر ساخته اند و در آنجا مطرح كرده اند كه تركيه بايد به 
يك كشور دموكراتيك حقيقي تبديل و به پلوراليسم فرهنگي و سياسي احترام 

خواهد، براي كردها در داخل هاي قبرس ميچه را كه براي تركبگذارد و آن
دارد : اينونو و اوزال دو ريس جمهور تركيه هردو كرد و تضمين كند، ابراز مي

از شهرهاي جنوب شرق تركيه بودند و به افراد ديگري از كردها كه در دولت و 
ها در گذشته نيز كند؛ اين خواستهاند، اشاره ميحزب عدالت و توسعه فعال بوده

ام و با افرادي مالقات شود؛ آنچه كه من شنيدهها نشده و نميعتنايي بدانا
درصد مردم در جنوب شرقي از چنين مطالباتي حمايت  95تا  90ام، كرده
ها و سوزاندن ها مقصر تحريكات و كشاندن جوانان به خيابانكنند. آننمي

به گفتگو اعتقاد دارند. ها هستند و... امثال ليال زانا و دوستانش در ظاهر ماشين
ارزيابي من اين است كه شماري از همين افرادند كه در جنوب شرقي تحريك 

نفر نبوده است.  500زنند كه شمارشان هرگز بيش از ها دامن ميو به شرارت
من هرگز اين هراسان كردن افكار عمومي را با اين رويكردهاي خام، كه برخي 

كرده و فهم؛ اشخاصي كه تحصيلرا واقعا نمي از اين افرادي درگير آن هستند،
اند. اند و در گذشته نيز از سوي مردم انتخاب شدههاي مهمي داشتهپست

                                                                                                    
1. Gundem 
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جويانه برداشته و مردم را آزاد گذاشته؛ اين افراد حكومت يك گام مصالحه
كرديم؛ بايستي برگردند و بگويند كه ما در رابطه با ملتمان در گذشته اشتباه مي

بايستي مسيري را كه منتهي به وحدت و ادغام و انسجام است در پيش آنها 
 بگيرند، آنها يك عذرخواهي از عموم مردم بدهكار هستند

)Gundem,2005,en.fgulen.com.(  
- به دليل اين رويكرد و تبليغات گولني ها عليه نيروهاي سياسي كرد، فعاليت   

گي در مناطق كردنشين هاي جنبش گولن در قالب نهادهاي آموزشي و فرهن
گرايان كرد و حزب كارگران تركيه، همواره با واكنش تند ملي

هاي موسسات آموزشي و مواجه شده است. آن ها از فعاليت) PKK(كردستان
ها دركردستان نگران و برنامه هاي آن ها را در راستاي پروسه مدارس گولني

كال مختلف، نگراني خود همگون سازي كردها ارزيابي مي كنند و همواره به اش
توان به بيانيه انتشار يافته در را از فعاليت جنبش گولن ابراز داشته اند كه مي

) اشاره كرد كه در آن، به خانواده هاي كرد 2010سپتامبر  22شهر ماردين( 
درخصوص فرستاندن فرزندانشان به چنين مدارس و مؤسساتي هشدار داده شده 

ه خشونت هم كشيده شده است. چنانكه در مركز شهر بود. گاهي اين رقابت ها ب
) چند تن از فعالين مذهبي كه رابطه نزديكي با جنبش گولن 2010حكاري در (

 :Turam,2011(و فعاليت هاي آن در مناطق كردنشين داشتند، كشته شدند

203.(  
ها، فقط به اقدامات نمادين از سوي ديگر، شعار گفتگوي بين ديني گولنيست  

م با مسيحيان و يهوديان محدود شده است و در عمل جنبش عالقه اي به آن ه
پذيرش تكثر مذهبي در داخل تركيه و جهان اسالم ندارد. رويكرد سرد گولن به 

 2014ايران و شيعيان در جهان اسالم در تركيه مشهور است. بعد از سال 
ي از شبكه سامان گزارش و مقاالتي در روزنامه بوگون انتشار يافت يا برنامه هاي
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يولو وابسته به جنبش پخش شد، كه رگه هاي ضد شيعي آن آشكار بوده است؛ 
 اين مسأله مورد انتقاد برخي از نويسندگان ترك هم قرار گرفت

(Ozan Kutahyali,2014: al-Monitor).  
اي از از ديگر ويژگي گفتمان و عمل جنبش كه همواره منشاء انتقادات عمده  

آن ها شده است و برخي از آن ها ابعاد غيردموكراتيك اين جنبش را عيان مي 
كارانه گولن و ها و درك محافظهمسأله جنسيت و ارزش -1سازند، عبارتند از: 

هاي فردي و زاديعدم انتقاد از نقض آ -2جنبش نسبت به حقوق زنان، 
 - 4و دولت محوري گولن،  1997فوريه  28حمايت از كودتاي  -3اجتماعي، 

  محور و غير انتقادي جنبش. سيستم آموزشي وظيفه
كند، اما در خصوص حقوق زنان، گولن اگرچه خود از حقوق زنان دفاع مي  

ش امشاركت زنان در جنبش محدود و نمادين است. فتح اهللا گولن در مصاحبه
هاي در خصوص حقوق زنان در اسالم، با آوردن مثال 2005ژانويه  25در 

هاي مختلف جامعه، مختلف از حضور زنان در تاريخ صدر اسالم در همه حوزه
معتقد است كه در اسالم چيزي تحت عنوان محدود كردن زنان و فعاليتشان به 

ابوحنيفه تاييد توانند قضاوت كنند (چنانچه خانه وجود ندارد، زنان حتي مي
ها فعاليت داشته توانند در همه حوزهكند). در تركيه امروز هم، زنان ميمي

باشند. تفسيرها در اين خصوص، بايد متناسب با فرهنگ زمان باشد؛ ما نبايستي 
عليرغم اين  ).Gundem,2005: en.fgulen.comبيفتيم (گرايي در دام تاريخ

دفاع نظري گولن از حقوق زنان، اما در موسسات جنبش، تفكيك جنسيتي 
ها، موسسات هاي باالي مديريتي شبكهآشكار و به زنان اجازه فعاليت در پست

  اشان داده نشده است. و امپراطوري رسانه
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هاي تساهل گولن و جنبش نسبت به جريانات منتقدشان، مانند جريان  
ركيه آشكارا محدود است. گولن و هوادارانش، كمترين انتقادي را كار تمحافظه

نگاران مستقل و گرانه دولت، درخصوص روزنامههاي سركوباز سياست
عمل اند، بهخاطر ابراز ديد انتقادي زنداني شدهفعالين حقوق بشر كه به

اند. بنابراين سخت است كه پروژه گولن و جنبش را ليبرال يا نياورده
گرايانه دو رگه كه توان آنرا يك جنبش اجتماعراتيك خواند، بلكه ميدموك

 :Yavuz and Esposito,2003( اسالمي دارد، خواند -ريشه در سنت تركي

30 .(  
جدا از گرايشات غير دموكراتيك نهفته در گفتمان و عمل جنبش، رفتار   

ابات پيماني و حمايت از حزب عدالت و توسعه در انتخسياسي آن در هم
ها عليه برخي مختلف و سهم خواهي از اين حزب، نقش عمده در پرونده سازي

، نشان از ماهيت عميقا سياسي جنبش دارد كه 2008از نظاميان ارتش در سال 
كنند. در اوايل تشكيل رهبرانش به طور رسمي همواره اين مساله را انكار مي

نبش گولن داشتند. حزب عدالت و توسعه، رهبران آن پيوند نزديكي با ج
كه حزب  2002نوامبر  3ها نيز، تا حدودي در پيروزي هاي گولنيحمايت

آراء و تشكيل دولت شد، بي تاثير نبود.  %43عدالت و توسعه موفق به كسب 
هاي تلويزيوني جنبش انجام حمايت ها هم عمدتا از طريق رسانه ها و كانال

، كنفدراسيون تجار و 2005گرفت. جنبش نيز، با حمايت دولت در سال مي
نفر تاجر را در  9500اتحاديه تجاري و  124صنعتگران را تشكيل داد كه 

در تركيه و خارج  2006گرفت و راه را براي فعاليت بانك آسيا در سال برمي
هموار كرد. عالوه بر اين از آزادي بيشتري در امور مسائل آموزشي و فرهنگي 

ل نيز به جنبش سمپاتي داشت و يك پروفسور برخوردار شدند. خود عبداهللا گ
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به رياست شوراي » يوسف ضياء اوزكان«نزديك به فتح اهللا گولن را بنام 
آموزش عالي تركيه منصوب كرد.او همچنين از اختيارات رياست جمهوري، 

-Sharon(جهت انتصاب هواداران گولن به رياست دانشگاه ها استفاده كرد

Krespin,2009,Middle East Quarterly.(  
جنبش گولن با حزب عدالت و توسعه درخصوص مسائلي چون دموكراسي،   

درك معتدل از سكوالريسم، اصالحات قانون اساسي         ( گولن از هواداران 
خود خواست كه به رفراندوم قانون اساسي راي مثبت دهند)، گرايشات محافظه 

اد بازار اشتراك نظر داشت. به كارانه، پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا و اقتص
متحد اردوغان باقي ماند. اقدامات مشترك آن ها در  2012همين دليل تا سال 

زمينه مدارس و آموزش، تجارت پرسود و احداث بانك اسالمي آسيا، تسهيالت 
كار و ايجاد شده براي كمپاني هايي كه مالكان آن ها سرمايه داران محافظه

بودند، با همراهي  1گران تركيهكنفدراسيون صنعتنزديك به جنبش گولن در 
در سفرهاي خارجي و مشاركت در پرژه هاي سرمايه گذاري دركشورهاي 
آفريقا و آسياي شرقي، حكايت از حمايت حزب عدالت و توسعه از آن ها 
داشت. حزب عدالت و توسعه نيز در اين سال ها چون از سوي نظاميان احساس 

سهم عمده اي در پرونده  تهديد مي كرد، به اين حمايت نياز داشت. گولنيست ها
از جمله  2008سازي و دستگيري برخي از نظاميان ارتش در سال هاي بعد از 

داشتند. اين حادثه انتقادات گسترده اي را  2در پرونده هاي مشهور به ارگنه كون
  از جنبش در سطح داخلي و خارجي برانگيخت.

                                                                                                    
1. TUSKON 
2. Ergenekon 
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بيشتر بر سياست خواهي سياسي جنبش ، تالش جهت تاثيرگذاري جدا از سهم   
هاي داخلي و خارجي تركيه، سرانجام منجر به تنش بين آن ها و حزب عدالت و 

اختالفات آنها، بعد از حادثه كشته شدن اتباع .گرديد 2012توسعه از سال 
تركيه در جريان حركت كشتي آزادي براي شكستن محاصره غزه و تشديد تنش 

وغان و گرايشات اقتدارگرايانه او ها با اسرائيل، آغاز و با افزايش قدرت ارد
-تشديد شد. مثال گولن به نقد سياست اردوغان و غيرقانوني شمردن به چالش

كشيدن مشروعيت دولت اسرائيل در مصاحبه با وال استريت ژورنال آمريكايي 
. اخراج برخي از اعضاي نهادهاي قضايي و )Seufert,2014: 19(پرداخت

ش گولن نبود. مذاكرات با حزب كارگران نظامي نيز، چندان خوشايند جنب
كردستان، استعفاي هاكان اسكور از حزب عدالت و توسعه، اعتراضات پارك 
گزي و واكنش تند و اقتدارگرايانه اردوغان به معترضين، از ديگر مسائل مورد 
اختالفات طرفين بودند. اما به دنبال فاش ساختن فسادهاي مالي برخي وزراء 

واده اردوغان از سوي اعضاي جنبش گولن ( دسامبر سال دولت واعضاي خان
) ، انتشار گفتگوي مقامات سياسي و امنيتي تركيه در خصوص سوريه 2013

ها بر ها در تركيه و گسترش موج تبليغات گولنيهمزمان با انتخابات شهرداري
هايشان همراه با نيروهاي اپوزيسيون ضد اردوغان و حزب حاكم در رسانه

تنش و رويارويي طرفين به اوج خود  سكوالر،
  ).Akyol,2014,Almonitor(رسيد

بعد از اين حوادث بود كه جنبش از سوي اردوغان و رهبران حزب عدالت و   
توسعه، متهم به تالش جهت ايجاد دولت موازي شد و فعاليت بسياري از نهادها، 

درخواست هاي وابسته به آن محدود شد. همچنين به ها و روزنامهكمپاني
اردوغان، ليستي از افسران نظامي وابسته به آن جهت تصفيه از ارتش تهيه شد. 
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كه گولن متهم به سازماندهي آن شد، منجر به چالش  2016جوالي  15كودتاي 
  هاي جدي براي تداوم فعاليت گولنيست ها در داخل تركيه گشت.

ظرف چند  كودتا در اثر مقاومت نهادهاي ديگر دولت و مخالفت مردمي  
ساعت ناكام ماند. در روزهاي بعد از اين حادثه، رجب طيب اردوغان و رهبران 
حزب عدالت و توسعه، فتح اهللا گولن و جنبش خدمت را متهم به سازماندهي 
كودتا نمودند. اگرچه تاييد اين ادعا هنوز نياز به زمان و مدارك موثق دارد؛ اما 

ي موسسات، كمپاني ها و رسانه هاي هاي اخير، موجي از سركوبدر خالل ماه
ها به راه افتاد و هزاران نفر از افراد نزديك به اين جنبش از نزديك به گولنيست

  نهادهاي دولتي تصفيه شدند. 
من همه «فتح اهللا گولن با انتشار بيانيه و از جمله انتشار مطلبي تحت عنوان   

، اتهامات وارده را تكذيب »تهديدها براي دموكراسي تركيه را محكوم مي كنم
كرد و ابراز داشت كه فلسفه من اسالم فراگير و تكثرگراست؛ ارائه خدمت به 

نه است. او همچنين به تعهدش اي و در تضاد با شورش مسلحاانسان با هر عقيده
 بر انتخاب حكومت از طريق انتخابات آزاد و عادالنه و نه زور تاكيد كرد

)Gulen, July 25, 2016:The New York Times.(  
عليرغم اين محكوميت رسمي و انكار مشاركت در كودتا، موج تبليغات ضد   

اپوزيسيون تاكنون  گولني در تركيه از سوي رسانه ها ، مقامات دولتي و احزاب
ادامه داشته و دارد. با سركوب هاي گسترده بعد از كودتا، جنبش فرصت هاي 

اي ساختاري قبل را در داخل تركيه از دست داده است. به نظر مي رسد تا آينده
نامعلوم زير زميني شده و همچنان فعالينش تحت تعقيب قرار گيرند، اما به دليل 

اليه هاي مختلف جامعه تركيه ريشه كن نخواهد  پايگاه اجتماعي آن در ميان
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شد. برخالف محدوديت ها در داخل تركيه، جنبش در خارج به دليل سرمايه 
  عظيم، كادرها و سازماندهي وسيع، همچنان به تداوم فعاليتش ادامه خواهد داد. 

  گيرينتيجه. 8
طريق فعاليت تا به امروز در تركيه از  1970گراي گولن، از دهه جنبش اسالم  

هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي در عرصه جامعه مدني  تركيه فعال بوده 
هايش را به آسياي ميانه و بعدها به بعد، فعاليت 1990است. جنبش از دهه 

اروپا و اياالت متحده گسترش داده است و ماهيت پيچيده و چند اليه آن، منشاء 
هاي اسالمي در خاورميانه شده اي ما بين صاحب نظران جنبشمباحثات عمده

گرايي است. گفتمان جنبش تركيبي از گرايشات ناسيوناليسم تركي با يك اسالم
كار است كه با برخي از مفاهيم مدني و مدرن چون دموكراسي، گفتگوي محافظه

  بين ديني، صلح، تساهل، اقتصاد بازار تلفيق شده است.
ليت آن در داخل و خارج و آراء مقاله حاضر ضمن بحث از رهبري جنبش، فعا  

ضد و نقيض نويسندگان مختلف در خصوص آن، ابعاد غيردموكراتيك ساختار 
رهبري، گفتمان و رفتار سياسي فعالين و رهبري آن را مورد بحث قرار داد. 
رويكرد و رفتار سياسي گولن و فعالين جنبش در يك دهه اخير نشان مي دهد، 

يك در اين جريان صرفاً جنبه گفتماني و ابزاري كه عناصر و ارزش هاي دموكرات
هاي انتخاباتي در ادوار مختلف، دست دارد. از سوي ديگر، وارد شدن در ائتالف

هاي مخالف داشتن در پرونده سازي عليه برخي از اعضاي ارتش و كماليست
گولن، سهم خواهي از دولت اردوغان و ضديتش با پروسه مذاكرات صلح با 

عاهاي گولن و فعالين جنبش در خصوص غيرسياسي بودن آن در كردها با اد
تضاد مي باشد. مطالب مطرح شده در بخش ابعاد غيردموكراتيك و سياسي 
جنبش در مقاله، تاييدكننده فرضيه مقاله است كه بر عدم التزام عملي گولنيست 
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ها به ارزش هاي دموكراتيك و ماهيت عميقا سياسي اين جريان دارد. تحوالت 
ها با اردوغان و حزب عدالت گيري اختالفات گولنيهاي اخير به ويژه نضجسال

و توسعه و متهم شدن به سازماندهي كودتاي اخير، باعث از دست رفتن فرصت 
هاي ساختاري فعاليت جنبش تا آينده اي نامعلوم در داخل تركيه شده است؛ اما 

ن، همچنان به فعاليت خود در خارج به واسطه حجم فعاليت ها و امكانات وسيع آ
  ادامه خواهد داد.
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