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 الهیات اجتماعی و تمدن اسالمی
  )تمدن اسالمی بارهالله گولن در محمد فتح یبررسی آرا(

  *رسول نوروزی فيروز

  چكيده

های وی بـر  ترين نظريـه پردازان الهيات اجتماعى است كه عمده اّهللاٰ گولن از جمله نظريه فتح

خـدمت، كـار،  ماننـدهايى  وی بر مقوله. مدرن متمركز استنوع كاربرد اسالم در وضعيت 

از . ورزد تأكيـد مـى آموزش و در مجموع ساخت جهان اجتماعى بر اساس مفاهيم اسـالمى

وی زيـرا  ،گيـرد مـىقرائـت وی از اسـالم در مقابـل قرائـت اسـالم سياسـى قـرار  رو، همين

در نوشـتار . كنـد اماندهى مـىشدن اسالم را امری اجتماعى و فارغ از مسير دولت س اجرايى

اّهللاٰ گـولن  های فتح شود با استفاده از مباحث نظری مطالعات تمدنى، انديشه حاضر تالش مى

تمـدن  رۀپـردازی دربـا دار نظريـه نـى اسـت كـه داعيـهااز جمله متفكر گولن .بررسى گردد

ای  برای مواجهه تمدنى جهان اسـالم بـا مدرنيتـه غربـى نسـخه كوشد وی مى. اسالمى است

ارائه دهد كه ضمن حفظ هويت تمدن اسالمى و كارامـدی بـرای حـل مسـائل موجـود در 

جهان اسالم، كمترين منازعه و اختالف ميان جهان اسالم و غرب را در پى داشـته باشـد تـا 

تفاوت گولن بـا بسـياری از . كنددر پرتو آن سعادت دنيوی و اخروی را در كنار هم تأمين 

همـين  بـه به عرصه عمل و كنش اجتمـاعى اسـت و ویورود نحوۀ انديشمندان مسلمان در 

هـای  كه تالش دارد انديشـهاست مسلمان و هم رهبری اجتماعى  یوی هم انديشمند دليل،

  . گذاردبعمل به آزمون مقام اسالم و مدرنيته در  مياندر جمع را خود 

  ها هكليدواژ

  .سالمىاوگوی اديان، تمدن  هويت، مدرنيته، علِم اسالمى، گفت

                                                            
  30/3/1396: تاريخ پذيرش  8/12/1395: تاريخ دريافت

   r.norozi@isca.ac.ir  عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى *

  

 االهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1396سال بيست و دوم، شماره چهارم، زمستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 4, Winter, 2018 



29  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
الم

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

  مقدمه

ن آناتولى صغير، نشانگان روشـنى بـر بحـران در افروپاشى امپراتوری عثمانى برای متفكر

از  گـذرمنظـور  رو، آنهـا بـه از همين. جهان اسالم در فرايند مواجهه با مدرنيته غربى بود

نفـى كلـى و كامـل جهـان  ،نخستراهكار : اين بحران راهكارهای متعددی ارائه كردند

عامـل  تـأثيروجود بحران در جهان اسالم را تحـت  عنى برخى از ايشان علتبود؛ ي غرب

قــدرت محــرك بيرونــى را بــيش از علــل داخلــى  ،بهتــر بيــاندانســتند و بــه  بيرونــى مــى

؛ )285: 1385سـبحانى، (شـود  نيز ياد مـى گرایی اسالمی شریعتاز اين رويكرد به . پنداشتند مى

زيرا اين رويكرد حل بحران از درون جهـان  ،بود دوم پذيرش كامل جهاِن غربراهكار 

؛ بـودسـوم، رويكـرد انتخـاب گزينشـى از غـرب  و راهكـار. دانست اسالم را ممكن نمى

 ى ازهـاي بـا اقتبـاس مزيـت را برخى از مشـكالت جهـان اسـالماين رويكرد كه  معنا دينب

م نيـز بـا بازگشـت بـه اسـالرا برخـى از مشـكالت دانسـت و  مىتمدن غربـى قابـل حـل 

آمده در جهان اسالم هـم بسـتر و پديداين رويكرد در تحليل بحران . دشمر ى مىشدن حل

ايــن ســه رويكــرد، . اســت را توأمــان در نظــر گرفتــهزمينــه داخلــى و هــم عامــل بيرونــى 

رويكرد انتخاب . اند كشورهای اسالمى ظهور و بروز داشته بيشترای هستند كه در  گانه سه

اين نـوع . اسالمى در پى ارائه قرائتى روزآمد از اسالم بودتمدن  یگزينشى با هدف احيا

در تفكـر اجتمـاعى سـخن از  ، زيـراتـوان تفكـِر اجتمـاعى دانسـت قرائت از اسالم را مى

هـای جمعـى و عمـومى اسـت  ماهيت و مناسبات اجتماعى و شيوه مواجهه انسان با پديده

  .)311-279: 1385سبحانى، : نك(

همانند بديع الزمان سعيد نورسى اّهللاٰ گولن است كه  د فتحيكى از اين متفكرات، محم

مـدلى از شـيوه مواجهـه انسـان  كوشـد مـىكـه  استاجتماعى  یمتفكر) م1960-1876(

تفكری كه نه عبور از اسـالم و فرهنـگ . شدن را بازطراحى كند مسلمان در عصر جهانى

ار از تمدن غرب و انكار نه فر و داند مىشدن  شدن را راه حل متمدن بومى و سرتا پا غربى

ای را برگزينـد  كند راه ميانـه تالش مى رو، از اين ؛شمارد های آن را ممكن مى تمام داشته

هـای  تا بتواند هم در مواجهه با تمدن غـرب امكـان بقـا داشـته باشـد و هـم حـافظ ارزش

در بـودن  گرا گـولن و نورسـى در تركيـه معاصـر، عمـلشدن  علت برجسته .اسالمى باشد
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اين دو متفكر رهبـران جريـان اسـالم اجتمـاعى تركيـه نيـز  ، زيراورزی است ار انديشهكن

 ؛های خود را در عرصـه كـنِش اجتمـاعى بـه آزمـون گذرانـد ايده اند هستند كه كوشيده

رغم ضعف در بدنه  بهـ  از انديشمندان دينى تنها شمار اندكىدر كشور تركيه  كه حالى در

پـردازی در بـاب  وارد عرصـه نظريـهـ  مپراتـوری عثمـانىحوزه علميه و نظام آموزشـى ا

 یاين توجه و احسـاس نيـاز بـه احيـا. ندا هاسالم شد یمواجهه با تمدن غربى با شعار احيا

ن مصطفى كمال آتاتورك و اجـرای برنامـه الئيسـيته افراطـى در مدآكاراسالم، با روی 

اّهللاٰ گولن دو تـن  فتح محمدالزمان سعيد نورسى و پس از او  بديع. اين كشور شدت يافت

آلپ نيـز  ضياء گوگ ،البته پيش از اينها. باشند دگان اين رويكرد مىنترين نماي از برجسته

هـا قـرار  تركيسـت پـان ۀاسـتفادءكـه مـورد سو مطرح كـرداز پايگاه روشنفكری مباحثى 

 ءاز ضــيا متــأثراّهللاٰ گــولن را  ن، ســعيد نورســى و فــتحابرخــى از متفكــر امــروزه ؛گرفــت

  . )Aras and kaha, 2000: 39(دانند  آلپ مى وگگ

 ۀدور) الـف: های مختلفـى را سـپری كـرده اسـت گرايى در تركيه دوره جريان اسالم

هـای  نخستين گـام ،در اين دوره ؛)م1923-1950( گرايى گرايى و اسالم برزخ ميان غرب

ز آمـال و گرايـى نتوانسـت بسـياری ا غـرب ، زيـراگرايى برداشـته شـد بازگشت به اسالم

 ۀايـن دوره، دور. آرزوهای اعالم شده را محقق سازد و تركيه را وارد تمدن غـرب كنـد

زدايــى اســت كــه فعاليــت  يســيته و اســالمئگرايــان در اوج دوره ال ی اســالمفعاليــت ســرّ 

تـا  1950(دوره ظهـور و پيـدايش : )ب. گرايان حالت زيرزمينـى بـه خـود گرفـت اسالم

های اجتماعى اسـت  گرايى به عرصه ز فرايند بازگشت اسالمكه دوره احيا و آغا )م1970

شـدن  كرات و دوحزبىون حزب دمـمدآكار كراسى چندحزبى و رویوكه با پذيرش دم

. آغاز شـد) 1950-1960(وزيری عدنان مندرس نخستهمزمان با عرصه سياسى تركيه و 

ــالم) ج ــوج اول اس ــى م ــا  1970( گراي ــن دوره  ؛)م1990ت ــالمدر اي ــان اس ــى  گراي سياس

گيری را از خود به جا گذاشتند و با  عملى و عينى ظهور كردند و فعاليت چشم صورت به

. سياسى تركيه شدندـ  وارد فضای اجتماعى طور رسمى به... مطبوعات و ،تشكيل احزاب

گرايــى در كنــار جريــان  تــوان دوره تثبيــت و نهــادينگى جريــان اســالم ايــن دوره را مــى

در ايـن دوره شـاهد  ؛)تـاكنون ــ 1990( گرايـى مـوج دوم اسـالم) د. گرا نـام نهـاد غرب
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كـه امـروزه بـر فضـای  هسـتيمنوان اسالم اجتماعى ن قرائتى نو از اسالم با عمدآكار روی

تــوان دوره بلــوغ و تكامــل جريــان  ايــن دوره را مــى. اســتگرايــى تركيــه حــاكم  اســالم

ُ  اسالم اّهللاٰ گـولن در  جنـبش فـتحعد دينـى و آموزشـى بـا گسـترش گرايى دانست كه در ب

 ُ عد سياسى با حاكميت حـزب عـدالت و توسـعه همـراه شـده داخل و خارج تركيه و در ب

، در حـال حاضـر در در تركيـه گرايـى اجتمـاعى بنابراين اسـالم. )1391نوروزی، : نك(است 

  .گذشته قرار دارد های دورهترين وضعيت ممكن نسبت به  مطلوب

 ســو يك از ویلن از ايــن جهــت اهميــت دارد كــه اّهللاٰ گــو هــای فــتح بررســى انديشــه

ــه ــام  داعي ــا ن ــه نســخه جديــدی از اســالم ب ــايى«دار ارائ اســت كــه آن را » اســالم آناتولي

داند و بر اين باور است كه اين اسالم قابليت  ترين قرائت به اسالم صدر اسالم مى نزديك

يكردهـای تمــدنى بررسـى رو ،از ســويى ديگـر. و بازتوليـد تمـدن اسـالمى را دارد احيـا

مطالعه علـم تمـدن ايـن  ، زيراساز توليد علِم تمدن خواهد شد انديشمندان مختلف، زمينه

 تمدنى و اشـكال آن را از هـم تشـخيص دهـيم های دگرگونىكند تا  امكان را فراهم مى

)Koneczny, 1962: 317( .ايـن در . علم تمدن متفاوت از علم تاريخ تمدن اسـت ،در اين نگاه

گـرا بـه مقولـه تمـدن  يـك متفكـر عمـل عنوان بـهاّهللاٰ گـولن  ه نوع نگاه محمد فتحمقاله ب

تمـدنى گـولن بـا اسـتفاده از مباحـث  آرای بـرای ايـن منظـور،. شود اسالمى پرداخته مى

تمدن، علـم ديـن،  أمنشسازی،  ماهيت تمدن، فرايند تمدن همچونپژوهى  تئوريك تمدن

 .خواهد شدبررسى و نقد ... كاركرد تمدن و

 ماهيت تمدن. 1

 آن،بـه ابعـاد مختلـف مـادی و معنـوی با اشـاره اّهللاٰ گولن در تعريفى مفصل از تمدن  فتح

كند و بر اين باور اسـت كـه تمـدن صـرفاً  تمدن را دارای دو بعد نرم و سخت معرفى مى

هـای نفسـانى و  سـاختن خـواهش معنای ثروتمندبودن، استفاده از هوای سالم، بـرآورده به

معنـای واقعـى . شدن بـه يـك زنـدگى مرفـه و مجلـل نيسـت سمانى و رهنموننيازهای ج

بودن، فكوربودن و به ديگـران احتـرام گذاشـتن  بودن، مهربان بدّ ؤبودن، م تمدن، متمدن

ريـز هسـتند و بـه  پيشه و خون رحم، ستم هايى ظالم و بى های بربر اساساً انسان انسان. است
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بنـابراين در مـورد بربرهـايى كـه . غـارت دارنـدزندگى مبتنـى بـر چپـاول و  ،همين دليل

رو، جوامعى كه علم و اخالق  توان گفت؟ از اين های مدرن در اختيار دارند چه مى سالح

 .)gulen, 2005a: 55-56(انـد  بـه تمـدن راسـتين و واقعـى رسـيده ،انـد را با يكديگر پيوند داده

تنوع آنهـا تنهـا زمـانى قابـل  ها و ها، كثرت آن تمدن ميانتوان گفت كه تمايز  بنابراين مى

غلبـه بـر زمـان و مكـان بـا كـه ـ  شود كه رابطه انسان نه با طبيعت پيرامون خود درك مى

؛ مد نظر باشـد بلكه رابطه انسان با انسان آن، های ارتباطى و نه حتى راهـ  شود گر مى جلوه

سـنجش تمـدن از عنوان يـك معيـار  ها با يكـديگر در گـروه خـود بـه يعنى ارتباط انسان

بنابراين نحـوه ارتبـاط اسـت كـه نشـان  .)koneczny, 1962: 110(بربريت مورد نظر قرار گيرد 

  نانه است يا بر اساس اصول بربريت شكل گرفته است؟متمدّ  دهد آيا ارتباْط  مى

 سرآغاز تمدن راستين. 2

ز تجربـه كـرده و ا 9انسانيت تمـدن واقعـى را بـا ظهـور حضـرت محمـدبه باور گولن 

سازی مبانى و قواعدی  تمدن. را بنيانگذار تمدن دانست 9پيامبر اسالمتوان  روی مى اين

توانست آن را در مدت كوتاهى ايجاد كنـد كـه بـه تولـد تمـدن اسـالمى ايشان دارد كه 

در آن ظهـور كـرد  9ای كه پيامبر اكرم جامعه .)Gulen, 2005b: 7; gulen, 1996: 132(انجاميد 

بـرای  وی. ترين وضعيت قرار داشـت تمدنى در خشن لحاظ بهكه  بود قای بداخال جامعه

شمرد و بر اين باور است كه ايشان اين صـفات را بـرای  صفاتى را بر مى 9اسالم پيامبر

ديـن  انمنكـر در پاسـخ بـهگـولن . )gulen, 2005a: 146-152(ساخت تمدن به كار برده است 

چگونـه ممكـن اسـت افـرادی بـا «: گويـد مـى 9سالمنى پيامبر اآهای قر اسالم و آموزه

های  ترين تمدن ترين و برجسته ترين، بزرگ اب، يكى از پيشرفتهپيروی از يك انساِن كذّ 

 كُمتـه همچـونتمـدنى كـه انديشـمندان جهـان  ؛)gulen, 2005a:152( »تاريخ را ايجاد كننـد

)Auguste Comte( اند كـه  نوشته وه با ديدن بقايای تمدن اندلس به عظمت آن اقرار كرد

گـولن به اعتقـاد  رو، از اين .)gulen, 1996: 79(» شايد محمد خدا نبود، اما يك بشر هم نبود«

 شمار بهعلم و تمدن، برای تمامى جهانيان يك الگو  مانندها  در همه زمينه 9پيامبر اكرم

علـوم  های اسـالمى، هسته نخستين و اصلى برای تمدِن اسالمى، جنبش مثابه بهاو . رود مى



33  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
الم

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

تسـری و  .)gulen, 2006b: 150; gulen, 1996: 134(باشد كـه در حـال رشـدكردن اسـت  مى... و

ها  به حوزه تولد و ظهور آن محدود نبود و به بسياری از حوزه صرفاً انتقال تمدن اسالمى 

ترش آن در گسـ بـههای مثبت اين تمـدن بـود كـه  قابليت سبب اين امر به. گسترش يافت

هرچنـد ايـن تسـری و آن تمـدن عظـيم در حـال حاضـر . انجاميد... و راقمصر، ايران، ع

ايـن تمـدن  در واقـعو . هنـوز وجـود دارد آنهـای  و قابليتها  ، مزيّتمتوقف شده است

  . )gulen, 2006b: 190(نه اسالم  كرده است،اسالمى است كه افول 

ائل شويم تا توضيح تمايز ق »تمدن«و  »فرهنگ«در اينجا شايد بهتر باشد ميان دو واژه 

گـِر  در بحـث ايـده هـدايت چند هر ؛تری از نگاه گولن به تمدن اسالمى ارائه شود صريح

رسـد كـه در اينجـا مـراد از تمـدن  به نظر مـى. خواهد شدتفصيل به آن پرداخته  تمدن به

منـدی از  داری و بهـره اسالمى، تحقق بيرونى و صورت تاريخى آن اسـت كـه در آن وام

حال بايسـتى توجـه داشـت كـه جـوهره و  اما درعين ،خورد ها نيز به چشم مى تمدن ديگر

های بيرونى تمدن اسالمى، فرهنگ اسالمى است كـه پشـتوانه اصـلى توليـد و  ذاِت جلوه

تمدن اسـالمى بـه نـوع تلقـى از ايـن  رهبازتوليد تمدن اسالمى است و منازعه اصلى دربا

ن جوهره از وحى سرچشمه گرفتـه و پـس اي. كند بازگشت مى )گر ايده هدايت(جوهره 

 .شود افزار ساخت تمدن اسالمى تبديل مى های عقالنى به نرم از تالقى با برداشت
 ،های اخالقـى و معنـوی نبـود آموزشتنها  9های پيامبر اكرم گولن آموزشبه باور 

. )gulen, 1996: 190( های علمى، اقتصادی، اجتماعى و فكـری بـود آموزش ۀبلكه دربردارند

بنياد گرا بود كه بر  تمدنى عقالنى و عمل كرد،خلق  9تمدنى كه پيامبر اكرم رو، از اين

هـا  او بـا ايـن آمـوزش .)gulen, 2006b: 48( شـكل گرفـتدر طول تـاريخ  نظامترين  عادالنه

هـای انسـانى و اخالقـى  توانست رذايل اخالقى موجود در عربستان را با فضـايل و ارزش

تربيــت كنــد كــه رهبــران و  مؤمنــانىســواد،  بربــر و بــى هــای انســانو از  كنــد جــايگزين

جهـاِن متمـدن بشـوند  آموزگـارانترين تمدن بشـری و  ترين و عظيم گذارن برجسته بنيان

)gulen, 2006b: 186( .زيـاد تربيـت  طـارق بـن ماننـدها بود كـه افـرادی  از درون اين آموزش

 هّمـت گماشـتندآنـدلس در اسـپانيا تمـدن  همچونهای تمدنى  ايجاد حوزهبه شدند كه 

)gulen, 2006b: 190-191(. 
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ى يكـى از پژوهـ ايـن مسـئله در تمـدن. نيـز تأكيـد داردتأثير رهبران بر تمـدن به گولن 

مـداران  مثال سوزان راُدلف در بررسى نقش سياست ؛ برایهای مهم پژوهشى است سرفصل

مداران سـبب  تمدن توسط سياست كاربرد آگاهانه مفهوم« :گويد در ايجاد مفهوم تمدن مى

 ،هـای مختلـف كند در تجربـه تـاريخى دوره و تالش مى» ايجاد رونق اين مفهوم شده است

 .)see: Rudolph, 2010: 137-157( كنـدتمدن هندی اين امـر را بررسـى  ويژه بههای مختلف  تمدن

ن بـزرگ بـا است كه رهبرا معتقدبر تمدن اسالمى  9اثرگذاری پيامبر اكرم رهگولن دربا

يـك  اما هـيچ ،گذارند كنند بر سير تاريخ اثر مى هايى كه ايجاد مى سخنان، قدرت و انقالب

 9ها به اندازه پيـامبر اسـالم لئااند در ايجاد يك عقيده واحد، فكر و ايد از رهبران نتوانسته

سـاله حيـات سياسـى، بـه  چهـلپس از يـك دوره  9پيامبر اكرم. بر تاريخ اثرگذار باشند

ترين مصـلح جهـانى تبـديل شـد كـه بـدون در اختيـار داشـتن امكانـات ارتبـاطى و  رگبز

نشين عرب را با هم متحد كند و از مردم دوسـتدار  بيابان ۀپراكند های قبيلهای توانست  رسانه

فرهنگ، ملتى واحد، پايبند بـه قـانون، ديـن، فرهنـگ و تمـدن و  جنگ، جاهل، ياغى و بى

از منظر گولن اين كاميابى به ايـن  .)gulen, 2005a: 158(كند  تحت سيطره يك حكومت ايجاد

چنان شوق و انگيزشى برای تعلـيم در قلـب پيـروان خـود  9دليل رخ داد كه پيامبر اسالم

 زندتمدن اسالمى را بر اساس ايمان، دانش، تقوا و برادری محقـق سـاتوانستند افروخت كه 

)gulen, 2006b: 359(.  

های  ها و همچنين جنگ كه اگر تمدن اسالمى به وسيله مغول گولن بر اين باور است

جوامـع  اگـر. تـری داشـت بسـيار متفـاوت هامروزه جهـان چهـر ،رفت نمى ميانصليبى از 

 عنوان بـههای علمـى  و اين پيشرفت بودندپذيرفته  راانسانى رويكرد اسالمى به مقوله علم 

ّ  پيامى الهى در نظر گرفته مى ها قرار  ت عبادت در دستور كار انسانشد و پيگيری آن با ني

تـر، حيـات  امـروزه جهـانى بـه مراتـب روشـن ،يافت گرفت و در اين راستا توسعه مى مى

داشتيم و علوم آن بسـيار  خطری مى های سالم و بى ذهنى و فكری قدرتمندتر، تكنولوژی

ى بـرای فكر علمى اسالمى برای سودرساندن به انسانيت است و راهـ ، زيرااميدبخش بود

گـولن بـه اعتقـاد  رو، از ايـن .)gulen, 2005a: 203(اسـت  جلب رضايت خداوند قادر متعـال

ثمره تمدن واقعى اين است كه ميـان عقـل و معنويـت موازنـه و تعـادل برقـرار  ترين مهم
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كه بتواند ايـن كـارويژه را را تنها تمدنى وی  ،رو و از اين )gulen, 2006a, vol. 1: 218(كند  مى

  .داند مىهترين نحو ممكن انجام دهد تمدن اسالمى به ب

  بع تمدن اسالمىامن. 3

منبـع . اسـت ىهـای اساسـى در حـوزه مطالعـات تمـدن بع تمدن از جمله پرسشابحث از من

 ،گيـری يـك تمـدن كننـده در شـكل ين معناسـت كـه در ميـان متغيرهـای تعيـيندتمدن بـ

نبـود آن  كـه بـا ای نهوگ ؛ بهدار اسـتبرخـوردارد يا از سهم بيشتری سهم كانونى  يك كدام

 گـر سيدحسـين نصـر از منبـع تمـدن بـه ايـده هـدايت. ماهيت تمدن دچار تغيير خواهد شد

)Presiding idea( گر مخصوص بـه  هر تمدنى ايده هدايتكه گويد  كند و مى تمدن ياد مى

د شـود، سـبب اين ايده كه ممكن است از آن به فرهنـگ نيـز يـا. )see: Nasr, 2009( خود دارد

ارتباط دين و تمـدن حـول  رۀبنابراين پرسش اصلى دربا. شود ها از يكديگر مى تمايز تمدن

هـا و  هـا از شـباهت تمـدن ميـانهـای  هـا و تفـاوت آيا شباهت: زير است های پرسشمحور 

هـا محصـول تنـوع  اگر چنين است آيا تمـايز تمـدن  شود؟ دين حاصل مى ميانهای  تفاوت

هـای گروهـى  سـازمان ۀدهنـد هـای سـازمان نظـامها يعنـى  يان خالق تمدندين است؟ آيا اد

انـد  گفتهانديشـمندان  ،در پاسخ بـه مسـئله نقطـه كـانونى تمـدن. )koneczny, 1969: 246( هستند

عوامـل مـادی را  هايى كـه نظريـه: ها را به دوسته كلى تقسيم كرد توان نظريه مىطوركلى  به

ای را نقطـه كـانونى تمـدن  ديگـر عوامـل معنـوی و انگـارهكه  هايى و نظريهاند؛  برتر دانسته

دهد و بـر ايـن بـاور  يوكيچى فوكوتساوا تقدم را به عوامل معنوی مى ،مثال برای ؛اند دانسته

. )1379يـوكيچى، : نـك(كند  های مادی آن را ايجاد مى است كه اين روح تمدن است كه سازه

است كه نمونه آن در ) سكوالر(ق عرفى و مدنى تمدن اخال أكانتسنى منبع و منشيا به باور 

 .)see: Koneczny, 1962(تمدن مسيحيت التين محقق شده است 
منبـع  ديـناّهللاٰ گولن بر ايـن باورنـد كـه  سيدحسين نصر، سعيد نورسى و همچنين فتح

انـد و  هـا بـر مبنـای يـك ديـن ايجـاد شـده نصر همـه تمـدن به اعتقاد .اصلى تمدن است

 كـه حالىدر ؛)Nasr, 2009: 12-16( ها، اديان هسـتند تمدن ۀاصلى ايجادكننددرحقيقت عامل 

كانتسنى منتقد اين رويكرد است و بر اين بـاور اسـت كـه اگـر اديـان منبـع ديـن بودنـد، 
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گـولن در  .)koneczny, 1969: 246(داشـتيم  بايسـت بـه تعـداد اديـان موجـود، تمـدن مـى مـى

ناپذير و پرخيـر و بركتـى  دين منبع پايان«: گويد مىدين برای تمدن بودن  استدالل بر منبع

بـا توجـه بـه اينكـه گـولن ديـن را  .)Gulen, 2005b: 10(» است كه بنيان تمدن واقعـى اسـت

داند، از منظر وی قرآن، مـتن و زبـان ديـن بـرای سـاخت تمـدن  منبع تمدن مى ترين مهم

ای مختلفـى را مطـرح هـ قرآن برای تمـدن، گـولن بحـثبودن  در مورد منبع. خواهد بود

های پيشين و تحليـل  از تاريخ تمدن 9پيامبراكرمآگاهى  ،مباحث از جمله اين ؛كند مى

و ... عـاد، ثمـود، ارم، مصـر و ماننـدهـايى  كـافى از تمـدن آگاهىبا  9پيامبر. آن است

های  يهوديت و مسيحيت و تحليل نقاط قوت و ضعف تمدن ديگری مانندهمچنين اديان 

گولن همانند سعيد  .)gulen, 2005a: 161( ريزی كرد سازی جامعى را پايه تمدن پيشين، قواعد

تمدن اسالمى بازگشت بـه  یبر اين باور است كه تنها راه احيا )1393نوروزی، : نك(نورسى 

وی با اين قرائت كه قرآن سـخنان يـك شـخص  .آن است هایقرآن و اطاعت از دستور

قـرن هفـت را محـدود بـه كه قـرآن  ىست قرائتا معتقداست و نه وحى، مخالف است و 

قـرآن در . ، مانع ايجاد يك تمـدن اسـالمى اسـتداند مىو مقيد به همان زمان ] ميالدی[

توانـد  عصر خود شده است و به همين نحو مى ینزول بسيار پويا بوده و سبب ارتقا عصر

  . )gulen, 2006a, vol.1: 87(های تمدنى داشته باشد  معاصر نيز قابليت دورۀدر 

بـر مسـلمانان واجـب اسـت كـه هـم  9با توجه به آيات قرآن و احاديث پيامبراكرم

مطالعه  را) Book of creation( »كتاب خلقت«و هم ) Book of revelation( »كتاب قرآن«

اوليـه اطاعـت  های سـدهكنند؛ در تاريخ تمـدن اسـالمى علـت خلـق تمـدن اسـالمى در 

بوده است و همـين امـر سـبب  9پيامبر اكرم هایدستور قرآن و های آموزهمسلمانان از 

هـای  هيكـى از معجز .)gulen, 2006b: 306(استمرار در بازتوليـد تمـدن اسـالمى شـده اسـت 

ترين زمان تمدنى متمايز و بـا ثبـات از طريـق  روشن قرآن اين است كه توانسته در كوتاه

اجرايـى و  و مـالى قـرآن بـه ايجـاد اصـالحات. مشخص خلـق كنـد ىساختار و چارچوب

بـزرگ متشـكل از اديـان،  یكه برای حفظ و تقويت كشـور پايبندی به احكام و قوانينى

مسـائلى همچـون خمـس، . ها و اقوام مختلف ضروری است، دسـتور داده اسـت فرهنگ

زكات، صدقه، ديه، انفاق، صله رحم، كمك بـه افـرادی كـه بـه تـازگى بـه ديـن اسـالم 
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هـای يـك تمـدن را ايجـاد  د كـه از منظـر گـولن بنيـانهستن مواردی... اند و مشرف شده

كنـد تـا بـا  قرآن مردم را به مطالعه طبيعت و سفر در جهان امر مى ،ديگر سوی از. دنكن مى

  .)gulen, 2006a, vol. 1: 86-87(های مختلف آشنا شوند  مردم و فرهنگ

 بـه بـاور وی. پـردازد گولن در ارائه استدالل بر ايـن مـدعى بـه تفسـير سـوره علـق مـى

كند، زيـرا  هنگامى كه تمدن عربى چيزی برای خواندن نداشت، خداوند امر به خواندن مى

و متونى كـه قابـل خوانـدن باشـند بسـيار  ها باافراد باسواد و همچنين كتشمار در آن زمان 

يعنـى  ،و تنها قرين آن» جهاِن خلقت« داشتتنها چيزی كه در آن زمان وجود . محدود بود

و درك و بيـنش  كننـددر جهان نظاره شوند تا  مىمامور  ها انسان ،از اين جهت. بود» قرآن«

 نـد بـهوظيفه دار آنها. كنندهای آن را كشف  و قابليت دهندخود را نسبت به جهان افزايش 

و بـر اسـاس آن نـد و قـانون الهـى طبيعـت را كشـف كن ندمعانى متعدد جهان هستى پى ببر

خليفـه  نـدبـه نحـوی كـه بتوان ؛مكمل هم باشنددر آن م و ايمان كه عل ندجهانى را خلق كن

  .)gulen, 2005a: 206; and gulen, 2006b: 305( ندو به سعادت دنيا و آخرت برس ندالهى باش

گذشته سبب برپايى يك تمدن  اخالق درعلم طبيعى و  علوماز منظر گولن همراهى 

هان اسـالم در مراكـز علمـى مخلتـف بسيار زياد در ج عالمانظهور . باشكوه اسالمى شد

ســبب شــد كــه ... اســالمى همچــون دمشــق، بغــداد، بخــارا، زيتونيــه، اصــفهان، قــاهره و

درنتيجـه زمـانى كـه اروپـا در . مند شـوند های علمى آنان بهره دانشمندان اروپايى از يافته

 ،ندر ايـن دورا. جهان اسالم در عصر طاليى خـود بـود ،برد سر مىه دوره قرون وسطى ب

در پـنج . دنـدكر تـردد مىمراكز علمى اسالمى  در ميانپژوان و دانشمندان بسياری  دانش

غـرب در  كـه حالى در ،نخست ظهـور اسـالم، جهـان اسـالم متمـدن و پيشـرفته بـود سدۀ

حملـه مغـوالن  ،از قرن سيزدهمپس . برد وضعيت بسيار اسفناك قرون وسطايى به سر مى

چـه اسـالم بـرای اگر. سبب افول تمدن اسـالمى شـد بىهای صلي به جهان اسالم و جنگ

نـى آقر هایاما غفلـت از دسـتور ،ها بيشترين بخش متمدن جهان را در اختيار داشت قرن

نـه  ،رفتـه اسـت ميـانتمـدن اسـالمى از  امـروزه از منظر گولن. سبب افول اين تمدن شد

اسـالم  ،ديگـر بيانبه  .)gulen, 2006b, 306-307( سترو، اين تمدن قابل احيا ينهماز اسالم و 

معنوی نيست و با توجه به آيات قرآن در كنار امور معنوی به امور مـادی نيـز  صرفاً دينى 
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هـای نخسـتين  های ايجاد يـك تمـدن اسـالمى را در دهـه زمينه ،همين امر. است پرداخته

  . ظهور اسالم رقم زده است

  نظريه علم دينى ؛رابطه دين و علم. 4

توان آن  كه مىـ  اين ايده ،بيند محدود نمى دين اسالم را به امور معنوی گولن، كه آنجا از

را به مسئله علم دينى رهنمون كـرده  ، اوالزمان سعيدنورسى دانست بديع آرایرا ملهم از 

و همين امر سبب شده است كه مواضع گولن در اين حوزه در مقابل سكوالريسم فكری 

روشن است كه مـراد از واژه علـم در اينجـا علـم تجربـى  .)86و  67: 2014بكار، ( قرار بگيرد

اند نشان دهند كه برخالف مسـيحيت قـرون وسـطايى،  هر دو دانشمند تالش كرده. است

هماننـد ـ  بلكه از منظر گـولن ،)1393نوروزی، : نك( 1ميان اسالم و علم تضادی وجود ندارد

و  )gulen, 1996: 49(شـود  مـى محقق» علم«و » دين« ميانتمدن واقعى از همكاری ـ  نورسى

بحـث ميـان . )86: 2014بكار، (ن وجود ندارد آآموزی مستقل از قر اساساً از منظر گولن علم

نخست آنكه بين حقايق علمـى : دين و علم از منظر گولن بر سه قضيه اصلى استوار است

عت تأكيـد و حقايق دينى ارتباط وجود دارد؛ دوم آنكه اسالم بر فهم علمى معاصر از طبي

  .)68: 2014بكار، : نك(علم است  ۀن در بردارندآدارد؛ و سوم آنكه قر

بسـيار نزديـك  اّهللاٰ جـوادی آملـى اّهللاٰ گولن به نظريه علم دينى آيـت اين رويكرد فتح

بلكـه  ،داننـد نمـىمنحصـر در علوم انسـانى اسـالمى موجـود  صرفاً است كه علم دينى را 

از  .پردازد و يا به فعل خداونـد ا به كالم خداوند مىي: علم دينى بر دو قسم استمعتقدند 

آيـد و از  حسـاب مـى هم جزو علم دينى به) به تعبير ايشان خلقت(مطالعه طبيعت  رو، اين

ـ  علم اگر علم باشـد« ، زيراتقسيم علم به دينى و غيردينى صحيح نيست اساساً اين جهت 

علمى كه اوراق كتاب  ، زيراودش هرگز غيراسالمى نمىـ  نه وهم و خيال و فرضيه محض

                                                            
بر اين باور است كه مجادله ميان علم و مسيحيت در دوره روشنگری درحقيقت منازعه ميـان  زمينهگولن در اين  .1

بايست ميان ايـن دو امـر  ای ميان كليسا و علم بوده است و مى منازعه بلكه درحقيقت ،مسيحيت وعلم نبوده است

بلكه التزام آنها به مسـئله  ،ضد دين نبودند... بيكن و ،از منظر گولن گاليله، كوپرنيك ،رو اين از. تفاوت قائل شد

  ).88: 2014بكار، : به نقل از(وجوی حقيقت برآيند  دين سبب شده است كه در جست
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ناچـار اسـالمى و  بـه ،دارد زند و پرده از اسرار و رموز آن بـر مـى تكوين الهى را ورق مى

  . )150-134: 1386 جوادی آملى،(» دينى است

آنچه كه امـروزه بـه آن «: گويد صراحت مى اّهللاٰ گولن در توضيح رويكرد خود به فتح

) جهـاِن هسـتى(يانى است از كتاِب الهـى خلقـت شود درحقيقت ب گفته مى] تجربى[علم 

 ُ عِد ديگِر اسالم است؛ آنهايى كه منكر ايـن كتـاب هسـتند، محكـوم بـه شكسـت در كه ب

بنابراين از منظر گولن از زمانى كه مسلمانان اين جنبه از  .)gulen, 2006b: 306( »جهان هستند

پـردازی هـر دو متفكـر در  شباهت نظريه. مقهور قدرت غرب شدند ،اسالم را رها كردند

اين اصطالح نشانگر  ، زيرابر اصطالح خلقت به جای طبيعت است تأكيدباب علم دينى، 

مطالعـه  كه از اين منظر هر دو متفكر بر اين باورند. وجود خالقى برای جهان هستى است

  .تواند باشد رو، علم جز علم دينى نمى و از همين خلقت مطالعه فعل خداوند خواهد بود

داننـد و  كردن علوم را تولـد علـوم جديـد نمـى اّهللاٰ جوادی آملى مراد از اسالمى آيت

ای جدا بافته از علوم طبيعى رايج نيستند و  تصريح دارند كه فيزيك و شيمى اسالمى تافته

ــن ــد شــوند اي ــاوتى متول ــى، فيزيــك و شــيمى متف ــم دين ــه نيســت كــه از درون عل . گون

كه بايد ميان علم و دين آشتى بر قرار كرد، نـه آنكـه كردن علوم به اين معناست  اسالمى

از روش تجربى دست برداريم و سازوكار جديدی را برای شناخت عالم خلقت بـه كـار 

اّهللاٰ جوادی آملى جايگزينى خلقت به جای طبيعت است؛  نقطه كانونى مباحث آيت. بريم

فعـِل  مثابـه بهرفته شـود، در نظر گ »خلق« مثابه بهكه جهان طبيعى  هنگامى ،در اين رويكرد

و معـاد در آن دخيـل خواهـد  مبـدأشود و مسـئله  در نظر گرفته مى) خالق(فاعل  ،)خلق(

ُ  هنگامى ، زيراشد شناسى جهان را يك طبيعت در نظر بگيريم، دانـش از  عد هستىكه در ب

هـای  حالت عمودی خارج شده و به وضعيت افقـى در خواهـد آمـد و در عـرض دانـش

امـا  ،دانش دينى مرسوم خواهـد بـود با شى طبيعى خواهيم داشت كه متفاوتديگر ما دان

ُ  به اگر در طول خلـق ـ  تجربى و انسانىـ  همه علوم ،عد خلقت نگاه كنيمجهان هستى از ب

  .)142: 1386جوادی آملى، (الهى خواهند بود و همه علوم دينى خواهند شد 

و رابطه آن بـا علـوم تجربـى مبـاحثى  اّهللاٰ گولن نيز در باب چگونگى علم در اسالم فتح

كه اگـر جوامـع انسـانى رويكـرد  ندو بر اين باوردارند اّهللاٰ جوادی آملى  مباحث آيت مانند
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عنوان پيـامى الهـى در نظـر  بـهرا های علمـى  و پيشرفت ندپذيرفت را مى اسالمى به مقوله علم

هـا قـرار  ر كـار انسـانپيگيری آن با نيت و هدف عبـادت در دسـتو معناكه گرفتند؛ بدين مى

تر، حيـات ذهنـى  يافت، امروزه جهانى به مراتب روشن گرفت و در اين راستا توسعه مى مى

داشـتيم، و علـوم برآمـده از آن  خطری مـى های سالم و بى و فكری قدرتمندتر و تكنولوژی

فكر علمى اسالمى برای سودرساندن به انسانيت اسـت و راهـى اسـت . بسيار اميدبخش بود

تفاوت علم اسالمى با علم تجربى و طبيعى در ايـن . ی جلب رضايت خداوند قادر متعالبرا

منظـور  وجوی كشـف جهـان و سـيطره بـر آن بـه است كه علـم اسـالمى صـرفاً در جسـت

يابى به منافع بيشتر نيست، بلكه علم اسالمى نوعى عشق بـه كشـِف حقيقـت اسـت تـا  دست

اين امر مطالعات علمى را در مسـير صـحيح . ريابدواقعيِت جهان تجربى را مشاهده كند و د

يـابى بـه  انسان را بـه دسـت ،فرايندی كه اكنون در علم تجربى وجود دارد. قرار خواهد داد

  .)gulen, 2005a: 203(های مهلك كشانده كه منفعتى برای انسانيت نداشته است  سالح

سـت، ايـن امـر مـانع از ا انجاميدههای كشتار جمعى  چند علم غربى به توليد سالح هر

... صنعت، تكنولـوژی و مانندشود كه ما برای ساخت تمدن، از مزايای مادی آن  اين نمى

گذاری يك تمدن  توانيم از دستاوردهای تمدن غربى برای بنيان ما مى. برداری نكنيم بهره

رت برداری كنيم و با اين ابزارها شادی را برای حيات اين جهان و جهان آخ اسالمى بهره

   .)Gulen, 2005b: 204(به ارمغان آوريم 

منـدی از تمـامى  مبنـايى قرآنـى بـرای بهـره كوشد مىگولن نيز همانند سعيد نورسى 

و بر اين بـاور اسـت كـه ديـن  كندايجاد ) مزايای تمدن غرب(دادهای علمى غربى  برون

ه برعكس بـه بلك ،تنها مخالفتى ندارد نه) غربى(اسالم با دستاوردهای تكنولوژيك بشری 

گولن از آيات ناظر به . كه به سمت چنين شناختى از جهان بروند دهد دستور مىها  انسان

ـماواِت َو مـا فِـى اْألَْرض« مانندمسائل طبيعى و تجربى  َر لَكُْم ما فِى الس13 :جاثيـه( »َو َسخ(، 

انسان حاكم بـر گيرد كه  نتيجه مى تفسير گونه د و از اينده تفسيری پوزيتويستى ارائه مى

طبيعت است و سلطه بر طبيعت، ساختن تمدن و ايجـاد تكنولـوژی را خداونـد بـه انسـان 

از منظـر گـولن قـرآن بـا علـم مخـالفتى  رو، از اين .)Gulen, 2005b: 61-62(اجازه داده است 

توسعه و پيشرفت در علـم  مانندندارد و تمامى دستاوردهای بشری در حوزه تمدن مادی 
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... هـای جمعـى و هواپيما، الكتريسيته، رسانه همچونمتعددی  یاه به اختراعو صنعت كه 

نخستين دليلى كه گولن بر اين امـر ارائـه . پذيرفتنى استاز منظر قرآن  ،شده استمنجر 

متعـددی  دليل دوم آيات. است 9معجزات پيامبر اكرمـ  همانند سعيد نورسىـ  دده مى

تفاوت قرآن با علم مدرن در اين . و خلقت است ناظر به مسائل طبيعى در قرآن كه است

ای بـرای حيـات اخـروی  منزلـه مقدمـه جهـانى را مـوقتى و بـه است كه قرآن حيـات ايـن

 ،كه ما به آنها نياز داشتيم ذكر نكرده استرا قرآن تمامى مواردی  ،با وجود اين. داند مى

دانـش  مانندقرار داده است؛  دانش و معيار شناخت را در اختيار ما تنهابلكه با ارسال دين 

بخشى  بنابراين علت ارسال قرآن و دين برای تعالى. شناخت تفاوت الماس و ذغال سنگ

سميل اكدوغان نيز در بررسى رابطه اسالم و علـم . )Gulen, 2005a: 199-201( و تكامل ماست

 تـرين مهمبر اين باور است كه مسلمانان مطالعه طبيعـت را از قـرآن الهـام گرفتنـد و ايـن 

دليلى بود كه اسالم توانست يك تمدن را خلق كند و مسيحيت به علت توجه محض بـه 

اكدوغان تمدن مدرن غربى را ادامـه تمـدن اسـالمى . آخرت قرون وسطى را تجربه كرد

نه بازگشت به تمدن يونانى، زيرا در تمدن اسالمى بود كه توجه به علم متعارف  ،داند مى

در فلسفه  كه حالى در ؛اسالم و جهان غرب را دگرگون سازد كشف شد و توانست جهان

 ،در هر صـورت .)Akdogan, 2009: 161(شد  يونان باستان به امور انتزاعى محض پرداخته مى

بخش مادی تمـدن اسـالمى نيـز قـرآن و  أمنشدانشمندان متعددی بر اين باورند كه حتى 

  .سنت اسالمى است

 كاركرد تمدن. 5

آفرينـى بـرای مـردم  ترين كارويژه و كاركرد تمدن را شادی د نوری مهمگولن همانند سعي

ها بـه  انسانبسياری از كند تنها تمدنى كه توانسته شادی حقيقى را برای  داند و اذعان مى مى

لحاظ  بررسى اين امر بـه .)gulen, 2006b: 48(نخستين بود  های سدهتمدن اسالمى  ،وردآارمغان 

گـر  گولن در بررسـى ايـده هـدايت. كند گر تمدن بازگشت مى تنظری به بحث ايده هداي

هـای خـاص خـود را دارد كـه  هـا و شاخصـه تمدن بر اين باور است كه هر تمدنى ويژگـى

در تمدن اسالمى اين ايده، امر معنوی دين اسـت؛ . شود ها مى سبب تمايز آن از ديگر تمدن
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شـدن قواعـد  بـه علـت حاكم تمـدن غـرب مـدرن. اما در تمدن غربى اين ايده مادی اسـت

مادی، توانسته است سهم بسيار زيـادی در پيشـرفت علمـى و تكنولوژيـك جوامـع انسـانى 

داشته باشد و از ايـن منظـر خـدمات بسـيار زيـادی بـه بشـريت كـرده اسـت؛ امـا بـه علـت 

بودن، اين تمدن نتوانسته اسـت در ابعـاد معنـوی نيازهـای جوامـع بشـری را بـرآورده  مادی

خلقـت مفهـوم رو، فروپاشى آن دور از انتظار نيست، زيرا اين تمدن بر خالف  اين از. سازد

كه جهـاِن روشـِن آينـده تنهـا از طريـق همراهـى  حالى در ؛انسانى است ـالهى های  و ارزش

اسالم بيشترين سهم را در  ،از اين منظر. علم، ايمان، معنويت و اخالقيات ساخته خواهد شد

گـولن در ايـن زمينـه نيـز  .)gulen, 2006b: 307(يفـا خواهـد كـرد بشـری ا جديدساخت تمدن 

نصـر بـر ايـن . دهد ارائه مى )Tibi, 2012( و بسام تيبى )Nasr, 2009( مباحثى شبيه سيدحسين نصر

باور است كه اسالم و تمدن اسالمى نقشى اساسى در حفظ زندگى بشری و آينده بشـريت 

لحاظ جغرافيـايى نقطـه  بـه. 2 ؛تاريخى جهان اسـت اسالم آخرين دين. 1: زيرا ؛كند ايفا مى

ــار مســلمانان اســت ــه تــاريخى در . 3 ؛مركــزی و كــانون زمــين در اختي ــا توجــه بــه تجرب ب

هـای متنـوع را ايجـاد  وگوی تمـدن تواند گفـت اديان مى ديگروگو با  گيری و گفت ارتباط

يسـتى از تمـدن تمـدنى با ميـانوگوی  بنـابراين گفـت. كند و پل ميان شـرق و غـرب باشـد

  . مدرن است ۀاز تجربه دور پيشاسالمى آغاز شود، زيرا تمدن اسالمى تنها تمدن 

فلسـفه و تكنولـوژی  ،هـا، علـوم دار بسياری از آموزش همچنين تمدن اسالمى ميراث

  هـای مصـر، يونـان باسـتان، ايـران باسـتان، روم باسـتان، هنـد و حتـى چـين باسـتان تمدن

  هـای تمـدنى برقـرار كـرد و حـوزه ديگـراط مسـتقيمى را بـا است، زيرا اين تمـدن ارتبـ

  گسترده علـوم و فلسـفه اسـالمى شـود ۀتوانست بر اساس اين ميراث اسالمى، توليدكنند

  تمـدن اسـالمى، حتـى هنـر و معمـاری متمـايزی را. كه تأثير عميقى بر غرب نهاده است

  مـدن اسـالمى بـودهمـين پويـايى و نـوزايى تسـبب  به. بر اساس روح اسالمى خلق كـرد

  .بخشـى از تمـدن اسـالمى شـدند... تمدن مصـر، ايـران و همچونها  كه بسياری از تمدن

های غربـى، نسـبت بـه خـود آگـاهى  دهد كه اين تمدن، برخالف تمدن اين امر نشان مى

 1،اسالم در سیاسـت جهـانیبسام تيبى نيز در كتاب  .)Nasr, 2009: 16-17( است داشتهمناسبى 

                                                            
1. Islam in global politics 
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  كنـد؛ امـا مىالمللـى معرفـى  جهـانى و بـينهـای  مثابـه پلـى بـرای حـل بحـران اسالم را به

پرسش اساسى كه از منظر بسـام تيبـى اهميـت دارد، قرائتـى از اسـالم اسـت كـه قابليـت 

جهان را از فضـای منازعـه تمـدنى خـارج  را دارد و شدن به پل ميان شرق و غرب تبديل

از منظر بسام تيبى تنها قرائت اروپايى از  .برد ها مى وگوی بين تمدن به سمت گفت ،كرده

تواند پل ميان شـرق و غـرب باشـد  مى ،اسالم كه به قرائت سكوالر و ليبرال مشهور است

)see: Tibi, 2012(.  

 مقايسه روح تمدن اسالمى و غربى. 6

 شناسى تمدن اسالمى آسيب) الف

نگـى قـرار داشـته از منظر گولن تمدن اسالمى در خالل هـزاران سـال مـورد تهـاجم فره

از . چنينى بوده است قلب و ذهن مسلمانان همانند سيبلى آماج مواجهه حمالتى اين. است

قـدرت  بـه همـين دليـل،اسـت و  شـدهاسـتفاده ءها و نمادهـای اسـالمى سو مبانى، ارزش

اسـالم قـدرت اعمـال قواعـد فقهـى خـود در ميان رفتـه و اقتصادی و نظامى مسلمانان از 

در نتيجه تباهى و فساد شديدی در آگاهى جمعى مـا . داده استدست  سطح جامعه را از

 البتـه .)gulen, 2006a, vol. vii(كه تنها با داروی قرآن و ايمان قابـل درمـان اسـت  شدهايجاد 

 نـه اسـالم ،بايد توجه داشته باشيم كه اين تمدن اسالمى است كه فاسد و تباه شده اسـت

)gulen, 2006b: 306( .ايجاد يـك تمـدن وجـود  نظریعقبه  عنوان بهبماهو اسالم  يعنى اسالم

ايـن تبـاهى از ايـن جهـت رخ داد . دارد و اين عقبه بايد توسط مسلمانان به فعليت درآيد

طـور  ی واقعـى آن رهـا كردنـد و همـينمعنا بـهكه مسلمانان مطالعه قرآن را برای رسيدن 

. روزی و فتوحـات نظـامى شـدندمطالعه جهان را نيز تعطيل كردند و فقط متمركـز بـر پيـ

انـد؛ ايـن  گولن بر اين باور است كه مسلمانان در دو قرن اخير به بحران هويت مبتال شده

 ،ديگر سـوی ازناشـى از توجـه چشـم و گـوش بسـته بـه غـرب اسـت و  سو يك ازبحران 

در مباحث مربـوط بـه مطالعـات  .)Gulen, 1996: 56(از ميراث تمدن اسالمى است شدن  جدا

يك جامعه . گيری يك تمدن است شكل خاستگاهمنبع و  عنوان بهدنى، هويت تمدنى تم

داهای سياسى اجتماعى، فرهنگـى  برون ،به اندازه تصوری كه از خود و هويت خود دارد
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شناسـى تمـدن اسـالمى بـه يكـى از  گولن در مقـام آسـيب رو، از اين. خواهد داشت... و

بخشـى  پرداختـه،نى بحران هويت جوامع اسالمى يع ،مباحث اين امر و علل آن ترين مهم

 .داند مىاز ميراث تمدن اسالمى شدن  ناشى از جدا را از اين بحران

 شناسى تمدن غربى آسيب) ب

گولن همانند سعيد نورسى، منتقد مدرنيته و تمدن برآمده از آن است و بر اين باور است 

انجامد، بلكه تمـدن بـيش  ان نمىشدن انس كه مدرنيته و دستاوردهای مادی آن، به متمدن

از شود كه  انسان زمانى متمدن مى. از آنكه بعد مادی داشته باشد، دارای بعد معنوی است

در اين صورت است كه در يك جامعه . دكنرسانى به جامعه استفاده  معنويت در خدمت

بهـره نقـد مدرنيتـه نيـز از روش تحـدی قرآنـى  دراو . شـود های انسانى نهادينه مى ارزش

تواننـد نظـم،  اگـر مـى ،های آن هستند گويد كسانى كه منتقد قرآن و آورده برد و مى مى

بـرای يـك  هرچنـدـ  كننـدرا برای زندگى بشـری تضـمين ... صلح، امنيت، همگرايى و

 هایو نتيجه سـاخت تمـدن، خـارج از دسـتور توانند هرگز نمىكه  حالى مدت كوتاه ـ در

روز را شـاهد باشـيم  غرب يك تمدن غيرمتوازن و تيـرهقرآنى سبب شده است كه ما در 

)Gulen, 2005b: 5(.  بنابراين گولن نيز همانند سعيد نورسـى تمـدن غـرب را بـرای پيشـرفت

بـا تكنولـوژی و علـوم طبيعـى غـرب مشـكلى نـدارد و  او. داند حيات مادی ضروری مى

رای سـاخت حيـات در بعد علمى و صـنعتى بـ را گرايى غربى و نتايج حاصل از آن مادی

اما از سويى ديگر ساخت حيات معنوی و روحانى را تنها با عقايد  ،بيند دنيوی مناسب مى

توانـد حيـات مـادی بشـر و  گولن تمدن غربى مـى منظر بنابراين از. داند اسالمى ميسر مى

گيرد كه علت جاماندن  از اين امر نتيجه مى وی. را بسازد آن تمدن اسالمى حيات معنوی

يعنــى هــم ســتيز بــا فلســفه  اســت؛عــام آن  ایســتيزی بــه معنــ نان از تمــدن، غــربمســلما

 ;Aras and kaha, 2000: 39(گرای غربى و هم ستيز با تكنولوژی و مظـاهر مـادی غـرب  مادی

Rubin, 2003: 151(. 
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  سازی قواعد تمدن. 7

 و رواداری وگو گفت) الف

از منظـر وی  .دانـد مـى را دو ركـن اصـلى سـاخت تمـدن» و رواداری وگو گفت«گولن 

خود را  های ها و استنباط استدالل ،است و بر اين اساس وگو گفتاسالم دين رواداری و 

و » اسـالم ديـن رواداری« ،»و روادای در قـرآن و سـنت وگو گفـت« ماننـد هايى نابا عنو

يف ااز وظـ وگو گفـت بـه اعتقـاد وی. كند بيان مى» اسالم دين محبت و بخشش جهانى«

 :see( كننـدآن جهان را به مكـانى بهتـر بـرای زيسـت تبـديل  كمكن است تا به مسلمانا

Gulen, 2004b: 58-80( .اين است كه اسالم به جای  وگو گفتمانع بر سر راه ايجاد  ترين مهم

 ،ايجاد تفرقه استها  ايدئولوژی ۀتبديل شده است و كارويژ يك دين به يك ايدئولوژی

، از وگو گفـتپـردازی در بـاب  گـولن در نظريـه .)28: 2014 تـوبراك،: بـه نقـل از( نه وحـدت

آميزتـر سـخن بـه ميـان  االيمانى جهت رسـيدن بـه جهـانى صـلح وگوی بين ضرورت گفت

اسـت،  اديان آسمانى واجـب ديگرزيرا از منظر اسالم احترام به  ،)see: Gulen, 2004a(آورد  مى

. )29: 2014تـوبراك، (نيز هسـت  :عيسى مؤمن به ابراهيم، موسى و 9مؤمن به محمد چون

 ـم به زيارت پاپ جان پل دوم رفت و اين امر سرآغاز روابط اسـالمى 1997گولن در سال 

 اين زيارت در زمانى اتفاق افتاد كه هانتينگتون مسئله برخورد. ويژه در تركيه شد مسيحى به

هـا را ضـروری  وگوی تمـدن رو، گولن توجه به گفـت بود و از اين كردهمطرح  راها  تمدن

 رهمباحــث وی دربــا .)see: unal, 2000؛ 25: 2014؛ تــوبراك، 173- 166: 2014االدريســى، : نــك(دانســت  

هــا را  وگوی تمــدن هــا بــه مباحــث دكتــر سيدحســين نصــر كــه گفــت وگوی تمــدن گفــت

تمدنى نقطه كانونى و ايـده  از منظر نصر هر. داند شباهت دارد االديانى مى وگوی بين گفت

ی اديـان وگو گفـت ،رو از ايـن .ريشـه دارد ر خاص خود را دارد كـه در اديـانگ هدايت

ها به وسيله يك ديـن خلـق  شود؛ بنابراين تمامى تمدن ها مى ی بين تمدنوگو گفتسبب 

اند؛ تمدن چينى بر اساس كنفسيوسيم و تائوئيسم، تمدن غربى بـر اسـاس مسـيحيت،  شده

اساس دين رومى، و تمدن مصر نيز براسـاس تمدن اسالمى بر اساس اسالم، تمدن روم بر

گوی اديــان بازگشــت و تهــا بــه گفــ ی تمــدنوگو گفــت رو، از ايــن... . ديــن مصــری و

  .) (Nasr, 2009: 13-20كند مى
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 آموزش و تمدن )ب

ها، مسئله رابطه ديـن  در مواجهه جهان اسالم و غرب، يكى از چالش بر انگيزترين عرصه

در بسـياری از . در بخـش شـكل آن بـوده اسـت و آموزش چـه در بخـش محتـوا و چـه

هـا  اين واكـنش. مختلف به اين چالش پاسخ داده شده است یكشورهای اسالمى به انحا

تابعى بود از رويكردهای مختلفـى كـه نسـبت بـه غـرب وجـود داشـت؛ از  طور طبيعى به

در شكل هم را نظام آموزشى غرب  طبع بهرو، آنهايى كه نگاه منفى به غرب داشتند،  اين

درنتيجه حفظ بـر سـاختار نظـام آموزشـى سـنتى دينـى و . كردند و هم در محتوا طرد مى

كسـانى  ،از سويى ديگر. گرفتند مىترين اهداف خود در نظر  متون آموزشى را جزو مهم

، دانسـتند مىمانـدگى جهـان اسـالم  كه غرب را تنها راه نجـات و عبـور از بحـران عقـب

آن  ۀزشى غرب را در دستور كار خود قـرار دادنـد كـه نتيجـپذيرش تام و تمام نظام آمو

گروه سوم كه بـه نگـاه . ايجاد نهادهای آموزشى جديد مبتنى بر محتوا و شكل غربى بود

هايى از نظام آموزشى موجود  تلفيقى و گزينشى نسبت به غرب باور داشتند، حفظ بخش

. در دسـتور كـار قـرار دادنـددر جهان اسالم، و پذيرِش بخشى از غرب را به تناسب نياز 

 ةهای بارز اين روش، تأسيس دانشگاه االزهر و تالش نورسى برای تأسـيس مدرسـ نمونه

در تركيـه عثمـانى . الزهراء در تركيه برای جمع ميان علوم مدرن و علوم سنتى بوده است

و در نظام آموزشى آغاز شد،  ىاز دو قرن پايانى امپراتوری عثمانى، تحوالت و اصالحات

ايـن پرسـش  .م1923پس از روی كار آمدن دولت مصـطفى كمـال آتـاتورك در سـال 

ها ناظر بـه بحـث آمـوزش دينـى  بخشى از پرسش. ترين پرسش مطرح شد عنوان جدی به

تـالش بـرای حـذف . كـرد بود و بخش ديگر به اصل رابطه دين و آموزش بازگشت مى

 .)see: koylu, 2015: 187-209( دش مى مربوطآموزش دينى، به بحث رابطه دين و آموزش 
تـرين انديشـمندانى اسـت كـه بخـش قابـل  فتح اّهللاٰ گولن از جملـه مهم ،در اين ميان

بازگشـت » آمـوزش«برای ساخت يك جامعه اسالمى بـه مقولـه  شهاي توجهى از انديشه

سيعد نورسى از طريـق  های انديشهفتح اّهللاٰ گولن را مترجم  ،عبدالقادر االدريسى. كند مى

در رويكـرد . )165-158: 2014االدريسـى، (دانـد  شبكه گسـترده آموزشـى بـا كيفيـت مى يك

بايسـت  از توجه به مباحث فلسفى يا آكادميك، مـى پيشالهياتى گولن، طبيعى است كه 
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 گولن ايده اهميـت آمـوزش را كـامالً . كرداالهياتى وی از اين امر را بررسى  هایتفسير

دانـد و تفسـير بسـيار موسـعى از آن  مـى 9پيامبر اكـرم اسالمى و مبتنى بر وحى و رفتار

های تمدن اسالمى را تعلـيم و تعلـم  ، يكى از بنياندر تفسير سوره علقوی . دهد ارائه مى

گـولن در . بـرد نـام مـى )educator( معلميا عنوان مربى  را به 9شمرد و پيامبر اكرم برمى

آمـوزی  انگيزش بسيار باال برای علـمنقش پيامبر برای ايجاد تمدن اسالمى ايجاد شوق و 

ترين عناصر تغيير جامعه بدوی عرب به سـمت  كند و اين امر را يكى از مهم را عنوان مى

پيامبر در فضايى بـه رسـالت مبعـوث شـد كـه هـم خـود قـادر بـه . داند تمدن اسالمى مى

 سـوادی شـكل العـرب بـر اسـاس بى ة حاكم بر جزيـر یخواندن و نوشتن نبود و هم فضا

نقـش آمـوزش در  منظور بررسـى بـهدر آرای گـولن  .)gulen, 2006b: 181-183( گرفتـه بـود

مارشال هاجسـن  ۀپژوهان رويكرد تمدن بهجهان اسالم و رسيدن به تمدن اسالمى،  یاحيا

شـيعه و سـنى  های مدرسههاجسن رقابت ميان . است شدهدر بررسى تمدن اسالمى اشاره 

 دانـد صـفوی مـىـ  سـالمى در دوره رقابـت عثمـانىرا بخش مهمى از پيشـرفت تمـدن ا

)Hadjson, 1974, Vol. 2: 45-49(. رسد كه گولن نيز با درك اين امر و اينكه مدرسه  به نظر مى

و دانشگاه در كانون تحوالت جوامع قرار دارند، اقدام به تأسيس مدارس زياد و همچنين 

مان كرده است تا رويكـرد حركت به سمت آموزش با كيفيت و هماهنگ با مقتضيات ز

  .)111-104 :2014االدريسى،  :نك(خود به مقوله آموزش را اجرايى سازد 

 عالمـانهمانند سيعد نورسى، امام موسى صدر و بسـياری ديگـر از ـ  وجه بارز گولن

بلكـه  ،بودن در اينجا نه مترادف با پرگماتيسم گرا عمل. بودن است گرا عملـ  جهان اسالم

هـای  بلكه ايده ،اند نكرده بسندهپردازی  بودن و نظريه ه صرفاً به انديشمندين معناست كدب

هـا در  شـود كـه ايـده اين امر سبب مى. اند خود را در عرصه عمل وتجربه به آزمون نهاده

در عرصه آموزش گولن با تأسـيس يـك شـبكه بسـيار . فرايند اجرا، جرح وتعديل شوند

هـای خـود را بـه عرصـه آزمـون و تجربـه  ايـده كوشيدهوسيع آموزشى در جهان اسالم، 

وی از . كنــدهــای خــود را بازســازی  هــا و ايــده نظريــه ،درآورد و از خــالل ايــن تجربــه

ترين پيشگامان اصالحات آموزشى در تركيه معاصـر اسـت كـه تـالش كـرده بـا  برجسته

ه ن خـود را بـبـاو مخاط دهـدتغيير الگوهای آموزشى، تجربه متفـاوتى از آمـوزش ارائـه 
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  .نهايت تمدن راستين سوق دهد وگو و در گفت ،سمت مداراگری

هـای  هـای مـالى و فراينـدهای تـأمين هزينـه اّهللاٰ گـولن پشـتوانه در مقوله آموزش فتح

آموزشى را با سازوكاری متفاوت در نظر گرفت و آموزش را صـرفاً بـه نظـام آموزشـى 

دهـى  ه تلويزيون بـه جهـتويژ های جمعى و به بلكه از طريق رسانه ،رسمى محدود نكرد

آوردن عدالت برای همه  گولن بر اين امر تأكيد دارد كه فراهم. افكار عمومى اقدام كرد

نيازمند يك الگوی آموزشى مناسب و كارامد در گسـتره جهـانى اسـت و تنهـا در سـايه 

آموزش مناسب است كه فهـم درسـت از چگـونگى احتـرام بـه حقـوق ديگـران محقـق 

اقنـاِع نخبگـان اجتمـاعى، صـاحبان صـنايع  ،رای تحقـق ايـن هـدفگولن بـ. خواهد شد

حمايت از آموزش با كيفيت را در دستور كار خود قـرار دارد تـا از  و كوچك و بزرگ

ها، نهادهای غيرانتفاعى و مردمى بسياری را تأسيس  اين سازمان. پروژه وی حمايت كنند

رو، سـازمان آموزشـى  از ايـن .كردند تا به حمايت از سازمان آموزشـى گـولن بپردازنـد

گولن توانست در داخل و بيرون از  ،ها گولن به تركيه محدود نشد و با حمايت اين گروه

فرايند اقناع نخبگان و صاحبان صنايع به ايـن . آموزشى خود را گسترش دهد نظامتركيه 

صورت محقق شد كه در فرايند نظام آموزشى گولن، صـرفاً آمـوزش محـدود بـه ذهـن 

گرفتنـد كـه در  هـايى قـرار مـى شد، بلكه قلب و روح افراد نيز تحـت تـأثير آمـوزش نمى

  .)gulen, 2004b: xi-xiv(شد  آموزشى گولن ارائه مى های هسسؤم

تروريسم در جهان اسالم نيز به مقوله آموزش اشـاره  مانندگولن در بررسى مقوالتى 

اسـالم را مسـئله آمـوزش هـای تروريسـتى در جهـان  دارد و يكى از داليل ظهور جريان

، ها هی طراحى شود كه در مدرسـا گونه بايست به گولن نظام آموزشى مىبه باور . داند مى

مسـائل بهداشـتى و  همچـون. يـك فـرد در زنـدگى آمـوزش داده شـودنيازهـای تمامى 

بايسـت در مـدارس بـه  های زندگى و همـه و همـه مـى پزشكى، مسائل مربوط به مهارت

اينكه يك فرد در آينده چگونه بايد با همسر خود رفتار كند يـا . م شودآموزان تعلي دانش

تربيــت كنــد؟ صــرفاً محــدود بــه تركيــه نيســت و بســياری از  گونــهفرزنــدان خــود را چ

مـواد مخـدر، قمارخانـه و فسـادهای مختلـف رنـج  ماننداز مشكالتى  ىكشورهای اسالم

  . برند مى
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واجتمـاعى در آمـوزش ناصـحيح و  هـای اخالقـى از منظر گـولن تمـامى نابهنجـاری

ــى ــن ب ــوای آموزشــى مــى كيفيــت ريشــه دارد و از اي ــرميم ســبك و محت ــا ت ــوان  رو، ب ت

گولن در نقد ايستارهای موجود در جامعـه . در جهت مطلوب ايجاد كرد هايى دگرگونى

ای از جهـان اسـالم عمليـاتى تروريسـتى رخ  هنگامى كه در نقطـه: گويد با ذكر مثالى مى

انـد و  نفر كشته شـده بيستيا  دهگويند كه شكر خدا، فقط  مردم با يكديگر مىدهد،  مى

دهـد  ايـن نشـان مى كه حالى در ؛رود شمار مى اين وضعيت برای مردم وضعيتى مطلوب به

اصل قضيه عمليات تروريستى را پذيرفته است و آن را امری طبيعى تلقى  متأسفانه جامعه

گونـه ايسـتارهای  از منظر گولن تغييـر اين. مشكل داردكند و فقط با تعداد تلفات آن  مى

بـا آمـوزش اسـت كـه  .پذير است تنها با اتكا به آموزش امكان ،جوامع اسالمى ذهنى در

دهـد كـه  اين امر در وضعيتى رخ مى. توان جلوی چنين اقدامات و تفكراتى را گرفت مى

يگـران يكـى از بـدترين دانـد و قتـل د قرآن نجات يك فرد را برابر با نجات جامعـه مـى

 بـاگولن تحقق چنـين اهـدافى در جامعـه را تنهـا . رود شمار مى گناهان در جهان اسالم به

ريشه مسائلى مانند تروريسم را در فقر، جهل، و عدم آموزش  وی .داند آموزش ميسر مى

  .)ibid.: 187, 199, 240(كند  تحليل مى

انسـانى، ـ  شناختى سطح روان :دازدپر گولن به مقوله آموزش از سه سطح و زاويه مى

كـه آنچـه در نظـام  دهد مىدر سطح نخست توجه . اجتماعى و سطح جهانىـ  سطح ملى

غـرب  زيرا ،شناختى انسان است روان رهآموزشى غرب رخ داده يك خطای فاحش دربا

) شناسـى انسـان(شناختى انسـانى  در سطح روان. جهان و انسان را به ماده تقليل داده است

بلكه انسان تحـت تـأثير امـور معنـوی و روحـانى نيـز  ،به ذهِن انسان توجه كرد تنهاايد نب

با چالِش دين و علم مواجه شد و اين پرسـش جـدی  در ادامه غرب رو، هميناز هست و 

روح و  صـرف اسـت و نـه مـاده و ذهـنِ  نـهمطرح شد كه انسـان اساسـاً چيسـت؟ انسـان 

رو، هر بخـش مفـاهيم خـاص  از اين. دو امر استای از اين  بلكه آميخته صرف؛معنويت 

توانــد از طريــق بخــِش ذهنـى اقنــاع و اشــباع شــود، و  خـود را دارد؛ بخــش معنــوی نمـى

شود كه انسان بتواند به نيازهـای همـه  شادی حقيقى زمانى محقق مى. عكس هطور ب همين

ما به . آن استپاسخ به نيازهای هر دو بعد، نيازمند شناخت . پاسخ دهد اش وجودیابعاد 
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از روح، ارتبـاط آن بـا  ، ولـىهای آن داريم مدد علم، شناخِت كافى از جسم و نيازمندی

ای است كه خداوند هنگام  روح همان مقوله. جسم و نيازهای آن اطالعات كافى نداريم

و تعـالى و  ،درحقيقت اين روح است كه بـرای تكامـل. دميده است ویخلقت انسان در 

گيـرد  رو، گولن نتيجـه مـى از اين. حياِت ابدی به كره خاكى آمده استشدن برای  آماده

 ُ دسـت  عـد ماهيـت وجـودی مـا بهكه پيشرفت و تحول حقيقى تنها در ارتباط بـا هـر دو ب

باشد كه بـه  چنانشود و آموزش بايد  آيد و اين قابليت تنها در سايه آموزش فعال مى مى

گـولن نيـز  .)(gulen, 2004b: 193-194; gulen, 2005a: 6همه ابعـاد وجـودی انسـان مـرتبط باشـد 

همانند سعيد نورسى بر اين باور است كه علم تجربى چـراغ و نـور ذهـن اسـت و ايمـان 

بـر همـين رويكـرد  ،دهـد رو، برداشتى كه از آمـوزش ارائـه مـى چراغ و نور قلب؛ از اين

   .)Gulen, 2004b: 199( ابتنا داردشناسى وی  بر انسانالبته دوگانه مبتنى است كه 

نخست آنكه هم بـه تقويـت : داردآموزشى مطلوب از منظر گولن چند ويژگى  الگوی

ــه تقويــت و تكامــل روح و نفــس انســان بينجامــد؛ دوم ــه  و تكامــل ذهــن و هــم ب اينكــه ب

قابليت تغيير  آنكه ؛ سومكمك كندآموزان  كيفيت دانشارتقای بودن و  بودن، جامع جهانى

 چنـانآموزشـى بايـد  الگـویاينكـه  چهـارم ؛)ibid.: 184-191(داشته باشد آموزان را  در دانش

فراينـد  بـهصـورت خودانگيختـه  باشـد و افـراد بهنگونه جبـری در آن  طراحى شود كه هيچ

های نظامى و پليسى تنها مـدت  مبتنى بر تنبيه، اجبار و مدل الگوید، زيرا وارد شونآموزش 

اگر هدف از آموزش، گذار به وضـعيِت مطلـوب . ندنكتوانند جامعه را كنترل  كوتاهى مى

. )gulen 2005a: 154(بايست مردم به نحو داوطلبانه در فرايند آن قـرار بگيرنـد  مى دايمى است،

در اين الگـو  .)gulen, 2006b: 191(داند  مى 9گولن اين مدل را، الگوی آموزشى پيامبر اكرم

هـم بـه اخـالق  و) هـای مختلـف هـا و ورزش با انجام تمرين(بايست هم به تربيت جسم  مى

گـولن در سـطح  .)ibid.: 255(پذيری از خداوند پرداخته شود  ش و اطاعتتنيكو و هم به پرس

پردازد كه خدمت به انسانيت از طريق آموزش قابـل پيگيـری  ملى ـ اجتماعى به اين امر مى

وی بـر . اسـت سـتهواب تحليل گولن در سطح ملى ـ اجتماعى به تحليِل سـطح جهـانى. است

شدِن جهـان بـه يـك دهكـده جهـانى،  اين باور است كه با وقوع انقالب ارتباطات و تبديل

متقابـل  ىهـای ملـى و ايجـاد دركـ هويت ديگرهای ملى تنها در سايه شناخت  حفظ هويت
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 ،وی در تبيين اين مقوله به سـه مشـكل اصـلى بشـريت. پذير است برای ايجاد ارتباط امكان

دانـش، فعاليـت اقتصـادی و  ۀگانـ كه اين امـر بـا سـه كند اشاره مى قر و تفرقهجهل، ف يعنى

رو،  تـرين مشـكل جهـان اسـت، از ايـن كـه جهـل مهم آنجايى از« :وحدت قابل درمان است

تـوانيم  همان راهى است كـه مـى پذير است و اين دقيقاً  مقابله با آن از طريق آموزش امكان

   .).ibid( »د داشته باشيمبيشترين خدمت را به مردم كشور خو

كنـيم، در ايـن وضـعيت  كه ما در يـك دهكـده جهـانى زنـدگى مـى آنجا همچنين از

وگوی بـين  بهترين راه خدمت از طريق آمـوزش اسـت تـا از رهگـذر آن بتـوانيم گفـت

انسان در اين كره خاكى خلق شده است تا از طريـق آمـوزش، . ها را محقق سازيم تمدن

ی متعــدد بــه هــا مباحــث خــود بــا ارجاع وی همــواره در. الى برســدد و بــه تعــببينــتعلــيم 

در . سـازد را به خوبى نمايان مى اوگرفتن از  الزمان سعيد نورسى، تأثيرپذيری و الهام بديع

االديـانى را در  وگوی بـين گفـت ماننـدهايى  حل معضل تفرقه، همانند سعيد نورسى ايده

وگو و مـداراگری قابـل  تفرقه از طريق گفتاز منظر گولن . كانون مباحث خود قرار داد

، و »كـار«، »آمـوزش«گانـه  هـای تمـدن اسـالمى را در سـه بنيان ،حل است و از اين منظر

از منظر گولن آموزش، صـرف نظـر از اينكـه مـا . دهد قرار مى» وگو و مداراگری گفت«

ار بـرای حـل بهتـرين ابـز ،را در اختيار داريم يـا نـه ىاجتماعى متوازن ـ يك نظام سياسى

از منظـر گـولن  .)gulen, 2004b: 197-199(مشكالتى است كـه انسـانيت بـا آن مواجـه اسـت 

ـ  های مشترك دهد كه افراد يك جامعه بر اساس آموزه وحدت در جوامع زمانى رخ مى

در كل جامعه آموزش ببيننـد و بـه نظـر اكثريـت ـ  دين، فرهنگ، زبان و آگاهى تاريخى

 .)gulen, 2005b: 91(احترام قائل شوند 
محور است و از اين جهت گولن در عرصه عملـى  جنبش گولن يك جنبش آموزش

 هـای ؤسسـهم ماننـدآموزشى بسيار متنوع  های ؤسسهها و م دانشگاه ،نيز با تأسيس مدارس

گـولن در  هـای مدرسـهرو،  از ايـن. های خـود را جامـه عمـل بپوشـاند ايده كوشيدزبان، 

ايجـاد  ویسراسر جهان توسط صاحبان صـنايع و حاميـان مـالى  های وی در راستای ايده

 منـاطقى ماننـدآسيای مركزی، كشورهای متعدد افريقـايى، شـرق اروپـا، حتـى  درشد و 

بسـياری از . مختلفـى تأسـيس شـدند یاهـ هشـعب... آذربايجان، فيليپين، سن پترزبورگ و
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مثال رئيس بنياد آموزش ملـى  ایبر. )gulen, 2005a: 222( كشورها از اين امر استقبال كردند

روسيه، افتتاح مدارس گولن در اين كشور را نقطه عطفى در تاريخ معاصر روسيه عنـوان 

مدارس گولن مدارس دينـى و حـوزه علميـه نيسـتند و بـه  .)gulen, 2004b: 200( كرده است

. دهنـد مـى) علمى، غربـى(های سكوالر  هستند كه آموزش هايى مدرسهاصطالح مشهور 

 هـای مدرسـههای بارز  يفيت باالی آموزش و استفاده از معلمان بسيار مجرب از ويژگىك

است كـه در كنـار ارائـه خـدمات  آن ها ؤسسهوجه بارز اين م. )Koc, 2012: 9( گولن هست

و ايـن امـر بـه منظـور  انـد كاهش فقر نيز فعال مانندآموزشى، در حل معضالت اجتماعى 

 دهد كه معموالً در كشورهايى كه از معضل جهل ى رخ مىهای تروريست مقابله با جريان

 .)Gulen, 2005a: 222(برند، بسيار فعال هستند  و فقر رنج مى) سوادی بى(
اطلبوا العلم من المهد الى «گولن در تأكيد بر اهميت آموزش بر حديث مشهور نبوی 

د، كـه دانـ مى انسـانىرا يك رسالت و هدف زندگى  آموزی علمكند و  مى اشاره» اللحد

آموزش امری است كـه  .)gulen, 2004b: 202(آموزش در كانون تحقق اين هدف قرار دارد 

از طريـق دانـش  تنهـاهم برای جامعه و هم برای فرد ضروری است، زيرا زندگى حقيقى 

 تنهـااز منظر گولن آموزش . شود آيد و دانش نيز از طريق آموزش محقق مى دست مى به

مدرسـه، خـانواده و محـيط اجتمـاعى  ۀگان به سه اوو  شود ود نمىمحد به آموزش رسمى

هـای جمعـى وظيفـه دارنـد تـا  رسـانه ،در فضای اجتمـاعى. )gulen, 2005a: 110(تأكيد دارد 

 ,gulen(های جوان را بر اساس سياست آموزشى مـورد تأييـد جامعـه آمـوزش دهنـد  نسل

2004b: 205( .د بـه عصـر ارتباطـات دسترسـى بـه هـای جمعـى و ورو امروزه به مدد رسـانه

و  )gulen, 2006b: 59( اسـتقابل دسـترس  انها برای هم آموزش در كنار مدارس و دانشگاه

ها به آموزش نسل جوان آن وابسته اسـت و اگـر  ملت یاست كه دوام و بقا معتقدگولن 

 اشـتد دنكشورها نتوانند نسل جوان با كيفيت و متعالى تربيت كنند، آينده مبهمى خواه

)gulen, 2005b: 41(. اگرچه آموزش برای پيشرفت يك كشور امری بسـيار  البته به گفته وی

كشور نباشـد،  آنهای سنتى  اگر آموزش نسل جوان بر اساس ارزش ولى ،ضروری است

همچنين آمـوزش در محـيط اجتمـاعى افـراد  .)gulen, 2005b: 54(شود  حاصل نمى ىپيشرفت

های متعالى باشند و درصـدد تكامـل و  لئاوجوی ايد در جستسازد كه  جامعه را قانع مى

  .)gulen, 2004b: 224(های نفسانى بروند  تعالى خود برآيند، نه اينكه در پى خواهش
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ى وظايف آموزشـخانواده موظف است تا با ايجاد كانونى گرم برای تربيت فرزندان 

شود خانـه  در آن آغاز مىای كه آموزش ما  نخستين مدرسه. مربوط به خود را انجام دهد

در صورتى در خانه آمـوزش مناسـب را خواهنـد ديـد كـه در يـك  تنهااست و فرزندان 

َو كَـذلَِك « گـولن در تفسـير آيـه. )gulen, 2004b: 203(خانواده سالم حضور داشـته باشـند 

يمـاُن َو لِكـْن َجَعلْنـاُه َأْوَحينا ِإلَيَك ُروحاً مِْن َأْمِرنا ما كُنَْت تَْدری َما الِْكتاُب َو الَ اْإل 

َك لَتَْهـدی ِإلـى 52: شـوری( »ِصـراٍط ُمْسـتَقيمٍ   نُوراً نَْهدی بِِه َمْن نَشاُء مِْن عِباِدنـا َو ِإنـ(، 

: گويد كه دو عامل در حركت به سمت صراط مستقيم و هدايت نقشى اساسى دارنـد مى

. )gulen, 2005a: 111(د كنـ عامل خانواده و شرايط اجتماعى كه فـرد در درون آن رشـد مـى

هـای  های مادی بايد به نيازمندی در فرايند آموزش، در كنار توجه به نيازمندی ها خانواده

آمـوزان بايـد بـا  در مدرسـه نيـز دانـش .)gulen, 2005b: 45(روحى كودكان نيز توجه كننـد 

تـرين كــارويژه مدرسـه ســاخت هويــت  مهم. هـای اخالقــى و انسـانى آشــنا شــوند ارزش

بدون هماهنگى ايـن سـه عنصـر، مقولـه آمـوزش  ،بنابراين. آموزان است تماعى دانشاج

رو، از منظر گولن جوامعى كه برای نهاد  از اين . (gulen, 2004b: 205-208(تكميل نخواهد شد

ُ ده خانواده و آموزش نسل جوان اهميت نمى رحـم و خشـِن زمـان مواجـه  عـد بـىند، بـا ب

تـوان از طريـق كيفيـت  ر است كه آينده يـك نسـل را مـىبر اين باو ی حتىو .شوند مى

 .)gulen, 2005b: 43-44(بينى كرد  آموزش نسِل جواِن فعلى و فرايند تربيت و رشد آن پيش
 )education( كند تفاوت دو مفهوم آمـوزش مسئله ديگری كه گولن بر آن تأكيد مى

از آنهـا  انـدكى، امـا تواننـد تـدريس كننـد مـردم مـى بيشتر .است )teaching( و تدريس

نى كـه در ااز منظر گولن معلمـ. )gulen, 2004b, 208; gulen, 2005b: 40(توانند آموزش دهند مى

اند، ماننند افراد  نديده آموزشولى خود به اندازه كافى  ،مقام آموزش ديگران قرار دارند

از ايـن  .)gulen, 2005b: 40(كوری هستند كه قصد دارند راهنمای ديگران در تاريكى شوند 

از سـويى . دانـد مـىبودن مربى به آموزش دينى  مجهز را منظر گولن بهترين نوِع آموزش

ترين صـفاتى كـه در امـر آمـوزش الزم اسـت بردبـاری اسـت، زيـرا  يكى از مهم ،ديگر

ن لمــامع ،رو ايــن از. ترين كــار اســت ترين امــر و در عــين حــال ســخت آمــوزش مقــدس

آموزش نيـز آمـوزش فـرد بـه  الگویبهترين . به خرج دهندبايست صبر بسيار زيادی  مى
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بايست برای هر فردی از يـك روش خاصـى اسـتفاده كـرد،  فرد است؛ به اين معنا كه مى

 بايـدو در فرايند آمـوزش  )gulen, 2004b: 208-209(زيرا هر فردی دنيای خاص خود را دارد 

  .)gulen, 2006b: 117(های متفاوت افراد توجه كرد  ها و قابليت به توانايى

مخاطـب . شـود يابى به تمدن از آموزش با كيفيت آغاز مى گولن فرايند دست به باور

كـه بـر اسـاس ديـن، فرهنـگ، تـاريخ و  هسـتند اين آموزش با كيفيت نسل جوان جامعه 

آمـوز ضـمن  در اين فراينِد تربيتى، دانشجو و دانـش. های جامعه تربيت خواهد شد ارزش

 آشـناهـای مختلـف زنـدگى نيـز  آداب، اخالقيـات و مهـارت امختلف، بفراگيری علوِم 

نيــز هــا را  تمــدن ديگــروگو و مــداراگری بــا  شــدن، گفــت شــود و در عصــر جهــانى مــى

بنابراين از منظر گولن آموزش چه در سير تاريخى آن و چه در حـال حاضـر، . آموزد مى

  .ردقرار دا جديددر كانون توليد و بازتوليد يك تمدن اسالمى 

  یگير نقادی و نتيجه

چگـونگى سـاخت  رهدربـا تفصـيل بهنـى اسـت كـه ااّهللاٰ گولن در شمار معدود متفكر فتح

است بـا ارائـه برداشـتى از كوشيده پردازی كرده و  تمدن اسالمى در دوران معاصر نظريه

وی بـدون . سازی در عصـر حاضـر پـى ببـرد سازی در صدر اسالم، به قواعد تمدن تمدن

تمدن، رويكردی كاركردگرايانـه بـه تمـدن  رهلفظى و مفهومى دربا های هقشورود به منا

گـولن روشـى اسـت كـه بـرای كشـف  آرایبنابراين نخستين وجه مثبـت . دهد مىارائه 

از دل قرآن و سنت اين روش  كند مىتالش  او. سازی از آن بهره برده است فرايند تمدن

شناسى تمدن اسالمى  سازی، به آسيب مدنيابى به قواعد ت گولن برای دست. را ارائه دهد

رفـت جهـان  گـولن بـرای بـرون. پردازد و تمدن غربى و علل فروپاشى تمدن اسالمى مى

اسالم از بحران هويِت ناشى از مواجهه بـا مدرنيتـه غربـى، راه ايجـابى آمـوزش در ابعـاد 

ان اين آموزش درحقيقت چگونگى زيست مسـلمانى در جهـ. هدد مختلف را پيشنهاد مى

های آن در  آسيببرداری از مزايای جهان غرب از  تا فرد مسلمان ضمن بهره. مدرن است

  .امان باشد

تمـدن بـه نـوعى  رهپـردازی دربـا رسـد كـه گـولن در نظريـه با وجود اين به نظر مـى
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مابانـه  در رويكرد تصوف توان مىگرايى را  ريشه اين تقليل. شده استدچار گرايى  تقليل

گرايـى در  ايـن تقليـل .اسـتكه همراه بـا آداب مـدارا و تسـاهل  نستدا گولن به تمدن

شـناختى  در سـاحت هسـتى. شـناختى رخ داده اسـت شناختى و معرفتى های هستى ساحت

سـازی جامعـه،  سـازی و يـا حتـى اسـالمى گولن با حذف عناصر كليدی فعـال در تمـدن

رد مقـدم بـر نهادهـای به جامعه مطلوِب اسالم برسد، زيرا در ايـن منظـر فـ كوشيده است

  شـود و از رهگـذر رسـتگاری فـردی محقـق مـى تنهااجتماعى است و رستگاری جمعى 

  ،تنهـا تـأثيری نـدارد دولـت دينـى در ايـن فراينـد نـه ماننـدنهادهـای جمعـى  بود يا نبـود

ــه ايــن هــدف مــى ُ . باشــد بلكــه مخــل ب ــه مفــاهيمى كــه گــولن در ب ــابراين ازجمل عــد بن

ورزی است كـه  عنصر دولت اسالمى و مقوله سياست ،ه گرفتهشناختى آن را ناديد هستى

 وبه عرف واگذار كـرده  آن را از نظريه خود حذف كرده و آن را كامالً  ویطور كل  به

طرح ايجابى و اسالمى بـرای نقـش دولـت اسـالمى در تمـدن اسـالمى ارائـه هيچ اساساً 

ن ساخت تمدن اسالمى را صرفاً گول. )1392؛ نوروزی، 133-118: 2014كولن، : نك(نكرده است 

هـای  سـازی از اليـه تمـدن ،در ايـن الگـو. كنـد وجو مـى در الگوی از پايين به باال جست

رويكـرد  در ، ولـىشود ايجاد مى... فرد، خانواده، مدرسه، بازار، ومانند  زيرين هر جامعه

  . شود مىن ای سازی اشاره گولن به جايگاه سياست در تمدن

و رواداری در شـرايطى اسـت كـه  وگو گفـتاز حد گـولن بـر  بيش تأكيدهمچنين 

ــدجهــان اســالم بســياری از تحــوالت درونــى خــود  فروپاشــى عثمــانى، تقســيمات  مانن

های الئيك و ديكتاتور در بسياری از منـاطق جهـان  جغرافيايى جهاِن اسالم، ظهور دولت

تجربـه اسـالم حضور چهـره خشـن و غيرمتمـدن غـرب در جهـان  ۀنتيجدر را ... اسالم و

در وضعيتى  ، دقيقاً وگو گفتحذف چهره استعماری غرب و هضم آن در قالب . كند مى

ويكم نيز مواجهه غرب با جهان اسـالم يـك مواجهـه  دهد كه حتى در قرن بيست رخ مى

  . گر شده است های نيابتى جلوه افغانستان و جنگ ،نظامى است كه در عراق كامالً 

گرای غـرب و همچنـين در  در فلسفه مادیرا اسالمى  گيری تمدن ولن موانع شكلگ

، كند جو مىو تبحران هويت، جهل، فقر و تفرقه جس همچونعوامل داخلى جهان اسالم 

هـای اسـتعماری در تقويـت آن اشـاره  های فقر، جهل، تفرقه و نقش قـدرت به ريشه ولى
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و ای  فرقـهروشنى و صـراحت گرفتـار در تعصـب و عصـبيت  از سويى گولن به. كند نمى

های ديگر از اسالم،  قرائت ديگربر اسالم تركى، و تقدم آن بر  تأكيدزيرا با  ،قومى است

  .كند تكثرگرايى را در عمل نقض مى مانندهای خود  بسياری از انديشه

سازی بـا امـور ايجـابى و مثبـت  ورود گولن به مباحث تمدن كه آنجا از ،ديگر سوی از

 ماننـداز طـرح مبـاحثى سـازد، ا به جهان مدرن نزديـك جهان اسالم ركوشد  مىاست و 

و تقـدم را بـه  كنـد مـىپرهيـز ... جهاد، لزوم حجاب، نفى سبيل، مقاومت، بازدارندگى و

. انـد گرای ليبرال خوانـده كه گولن را يك اسالم، رو از اين. دهد اجتماعى اسالم مىامور 

خـواه فـردی يـا ـ  آور اسـالمى مگولن در ساخت تمدن اسالمى به امور الـزا ،از اين منظر

ايــن تقليــل . كنــد كــه در قالــب احكــام ارائــه شــده اســت ورود پيــدا نمــىـ  اجتمــاعى

؛ گرايى رخ دهـد شود كه در معرفت حاصل شده از آن نيز تقليل شناختى سبب مى هستى

ايـن منظـر  از. تمـدن اسـالمى نباشـد رهدانش توليدشده نيز يك دانش جـامع دربـا يعنى

انـده در عقالنيت دينـى و درنتيجـه محدودم نبودهای گولن  ت كه در انديشهتوان گف مى

از سويى ديگر، گولن برخالف سعيد نورسى از اصل و . هستيمعقل نسبى بشری را شاهد 

نقـش محـوری در تفسـير درسـت تعـاليم دينـى دارد  مفهوم كليدی امامت كه جايگاه و

ابع معرفتى گولن، در جايگاه مناسب شود كه بخشى از من غفلت كرده و اين امر سبب مى

  .خود قرار نداشته باشند

  

    



57  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
الم

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

  كتابنامه

 کریم قرآن *
 :، قـاهرهفی فکر سعید النورسی وفتح اللـه کـولن ةقراء: نور وفتح، )2014(االدريسى، عبدالقادر  .1

 .النيل دار
 دار :ه، قـاهرةالحضـاری هواستشـراقات ةالفکری ةفتح الله کولن جذور ،)2011( اركنه، محمد انس .2

 .النيل
، فـى تـوبراك، زكـى سـاری، وجهه نظـر عـالم: الدین والعلم عند کولن، )2014( ، عثمانبكار .3

 .دارالنيل :االسالم والتسامح فى فكر فتح اّهللاٰ كولن، قاهره
 .النيل دار :، قاهرهاالسالم والتسامح فی فکر فتح الله کولن، )2014( توبراك، زكى ساری .4
تصـویری از صـحنه رقابـت داعیـان مـذهب در : اطلـس رهبـران ،)1394( جمعى از نويسندگان .5

 .دفتر نشر معارف :، قمجهان اهل سنت
 .اسراء :، قممنزلت عقل در هندسه معرفت دینی، )1386( جوادی آملى، عبداّهللاٰ  .6
 فصـلنامه ،»شناسـى دينـى در انديشـه معاصـر درآمدی بر جريان«) 1385( سبحانى، محمدتقى .7

 .46-45، ش نقدونظر
، اعداد دكتور زكى ساری توبراك، فى حوار مع فتح الله گـولن، )2014( حمدفتح اّهللاٰ كولن، م .8

 .دارالنيل :توبراك، زكى ساری، االسالم و التسامح فى فكر فتح اّهللاٰ كولن، قاهره
، »اّهللاٰ گولن بررسى جنبش فتح ؛»اسالم تركى تقابل با اسالم انقالبى«، )1391( نوروزی، رسول .9

 .19 ، شاسالمی رهیافت انقالبفصلنامه 
های اسالمى تركيه و نسبت آنها با انقالب اسالمى  فراز و فرود جريان«) 1392( ـــــــــــــــ .10

 .4 شالمصطفی،  ةای جامع های منطقه پژوهش فصلنامه، »ايران
 .2 ش، های سیاست اسالمی پژوهش، فصلنامه »سياست در اسالم ليبرالى«، )1392( ـــــــــــــــ .11
هـای تمـدنى  بررسى و نقد انديشـه(وجوی مدرنيته اسالمى  در جست«). 1393( ـــــــــــــــ .12

 .74ش  نقدونظر، فصلنامه ،»)الزمان سعيد نورسى بديع
چـاپ  ،نشـر گيـو :تهران ،ترجمه چنگيز پهلوان ،نظریه تمـدن، )1379( يوكيچى، فوكوتساوا .13

 .دوم
14. Akdogan, Cemil (2009), “a reappraisal of Islam’s impact on modern science,” 

in Al-Idrus Mohamed Ajmal bin Abdul Razak (ed.), Islam hadhari: bridging 



58  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

tradition and modernity, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic 

Thought and Civilization (ISTAC). 

15. Aras, Bulent and Caha, Omer (2000), “Fethullah Gulen And His Liberal” 

“Turkish Islam" Movement,” Middle East Reviewof International Affairs, vol. 

4, No. 4. 

16. Gulen, M. Fethullah (2004a), The Necessity of Interfaith Dialogue: A Muslim 

Perspective, New Jeresey: light. 

17. ____________ (2005a), The Essentials of the Islamic Faith; new Jeresy, light. 

____________ (2006a), Questions and Answers about Islam, vol.1, New 

Jersey: light.  

18. ____________ (2006b), The Messenger of God Muhammad: An Analysis of 

the Prophet's Life, New Jersey: light.  

19. ____________ (1996), Prophet Muhammed: The Infinite Light, London: 

Truestar. 
20. ____________ (2004b), Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 

Tughra Books.  

21. ____________ (2004c), Islam and democracy, Tughra Books. 

22. ____________ (2005b), pearls of wisdom, New Jersey: light. 

23. Hall, martin and Jackson, Patrick Thaddeus (ed.) (2007), Civilizational identi-

ty: the production and reproduction of “civilizations,” in: international rela-

tions, MacMillan: Palgrave. 

24. Jackson, Patrick (2010), “how to think about civilizations?” In: Civilizations 

in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives, Routledge. 

25. Katzenstein, Peter J.(2010), Civilizations in World Politics: Plural and Plu-

ralist Perspectives, Routledge. 

26. ____________ (2011), “Civilizational state, secularism and religion,” in: 

Craig Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan Van Antwerpen: Rethinking 

secularism, Oxford University Press. 



59  

 

 

ا
يله

ت
ا

 
اع
تم
ج
ا

 ى
الم

س
ن ا

د
تم

و 
 ى

  

27. Koc Dogan (2012), Strategic Defamation of Fethullah Gülen: English vs, 

Turkish, university press of America. 

28. Koneczny, feliks (1962), on the plurality of the civilizations, polonica series, 

No. 2, London: Polonica Publications. 

29. Koylu Mustafa (2015), “Religion and Citizenship Education The Case of 

Turkey,” in: Ednan Aslan, Marcia Hermansen (eds.), Islam and Citizenship 

Education In Cooperation with Minela Salkic Joldo, springer. 

30. Nasr, Seyyed hossein (2009), “Civilizational dialogue and the Islamic world,” 

in: Al-Idrus Mohamed Ajmal bin Abdul Razak (ed.); Islam hadhari: bridging 

tradition and modernity, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic 

Thought and Civilization (ISTAC). 

31. Rubin, Barry (2003), Revolutionaries and Reformers: Contemporary Islamist 

Movements in the Middle, State University of New York press.  

32. Rudolph hoeber, Susan (2010), “four variants for Indians civilization,” in: 

Peter J. (ed.), Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspec-

tives, Routledge: Katzenstein.  

33. Tibi, Bassam (2012), Islam In Global Politics Conflict and cross-

civilizational bridging, Routledge. 

34. Unal, Ali (2000), Advocate of Dialogue: Fethullah Gulen, Fountain Pub. 

  


