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چکیده
نوعثمانیگری و نوسلفی و تعابیر مختلف درخصوص آن ،یکی از مسائل مهم امروزین اندیشمندان جهاان
اسالم محسوبمیشود .ازجمله متفکرانی که در این قلمرو دارای دیدگاههایی قابلمطالعه هستند ،مایتاوان
به دیدگاه فتحاهلل گولن ،مبدع اسالم اجتماعی و یوسف القرضاوی از اندیشامندان شااخ نوسالفی اهال
سنت اشارهکرد که بازتابهای اجتماعی و سیاسی در میان گروهها و جریانهای فکری  -سیاسای بارادران
اهل سنت داشتهاست .این تحقیق با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و با بهرهگیری از رویکرد تطبیقای
انجاممیشود؛ مقایسه تفکر این دو اندیشمند ،نشاندهنده شباهتها و تمایزهای ادراکی آنان از اسالم است
و درنتیجه ،مقایساه تفکرهاای نوعثماانی گاولنی باا طار هاای ایادههاای نوسالفی اخاوانی قرضااوی
مشخ کرد که دیدگاه آنها درخصوص دین و دولت ،بهطورکامل با هم تناقضدارد .گولن ،اسالم را امری
قلبی و جدای از سیاست میداند درحالیکه قرضاوی ،جدایی دین از سیاست را با اسالم بیگانه میخواناد؛
بنابراین اگرچه گولن ،سکوالریسم را ترویجمیکند ،قرضاوی معتقد است که سکوالریسم در اسالم هیچگاه
پذیرفته نبوده است .در بعد شباهت ها ،دیدگاه های گولن و قرضاوی درباره دموکراسی ،به طورتقریبی به هام
نزدیک بوده و هر دو نفر ،دموکراسی را می پذیرند؛ در همین راستا گولن و قرضااوی هار دو زناان را از
عناصر جامعه مدنی می دانند ولی قرضاوی برخالف گولن ،رعایت تماامی شاوون اساالمی را پای شار
حضور زنان در جامعه میداند؛ بنابراین درحالیکه گولن ،تفکر نوعثمانی را توصیهمیکند که به ارزشهاای
قومی و نژادی ،آمیخته است و با اصول و مبانی امت واحده اسالمی در قرآن و سیره پیامبر ،حضرت محمد
مصطفی ص تقابلدارد ،درمقابل ،قرضاوی به عدم اصالت قومیت و نژاد و اصالت امت واحاده اساالمی،
معتقد بوده که به مبانی اسالمی نزدیکتر است.

واژگان کلیدی :نوعثمانی ،نوسلفی ،یوسف القرضاوی ،فتحاهلل گولن.
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مقدمه
«نوعثمانیگری و نوسلفیت» ازجمله موضوعهای مهم و جالب در دنیای اسالم بودهاسات؛ درواقا
بحث درخصوص تفکر نوعثمانی و نوسلفی ،به اظهارنظرهای متفاوت درباره اسالم و تفااوت دیادگاه
مسلمانان به مقوله دین و نحوه برداشتهای سیاسی آنان از اسالم ناشی میشود بنابراین گروه خواهان
حضور دین در عرصههای سیاسی ،به جریان نوسلفی ،متصل میشوند و گروهی که مایلاند ،اساالم را
ملیکرده ،به آن جنبه قومی ،فردی و شخصی ببخشند ،از طرفداران نوعثمانیگری محسوبمیشاوند؛
البته پرس

از چرایی و چگونگی روابط انسانها با دولت و نحوه تعامل نهاد دولت باا خادا ،ازجملاه

مسائل دامنه دار و مناقشه برانگیز در عالم سیاست بوده و ذهن بسیاری از اندیشمندان عرصه سیاست را
درگیرکردهاست؛ بهعبارتدیگر در سدههای میانه ،کشاک

دو قدرت برتر روحانی و دنیایی ،کلیساایی

و غیردینی ،ساسردوتیوم 5و رگنوم 2یا پاپ و امپراتاور و باه زباان دوره جدیادتر ،کشااک

کلیساا و

دولت ،محتوای عمده بحثهای سیاسی را تشکیلمیداد عالم 51 :5932 ،و  51؛ باالخره این تالشها
تا تاریخ جدید اروپا که در وجوه اصلی خود با عصری که به عصر «رنساان » یاا «ناوزایی» معاروف
شدهاست ،ادامهیافت پوالدی 5 :5932 ،؛ البته شایان توجه است که استمرار هماین بحاث دامناهدار و
پرچال ِ تعامل میان نهاد دین و دولت در جهان اساالم نیاز وجودداشاته و اندیشامندانی بایشامار را
به سوی خود جذبکردهاست؛ درنتیجه ،اندیشمندان و متفکران مختلاف اساالمی از فاارابی در کتااب
آراء اهل المدینه الفاضله گرفته تا خواجه نظامالملک در کتااب سیاساتناماه قاادری 71 :5931 ،و
سایر اندیشمندان مانند ابنسینا ،ماوردی ،ابن رشد و  ،...تمامی تالش خود را بهکاربستند تا بتوانند این
معما را حلکرده ،بابی از ابواب علم را بگشایند اما باهرغام تاالشهاای فاراوان اندیشامندان و ارائاه
پاسخ های متفاوت و گاه متناقض در موضوع رابطه دیان و دولات ،ایان بحاث همنناان اداماهدارد و
بهویژه در سالهای پ

از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،پویاایی و جوششای دوچنادان یافتاهاسات؛

درواق با استقرار نظام سیاسی اسالمی در ایران است که غرب ،عنوان «اسالم سیاسی» را میشناساد و
رهبری آن را به ایران نسبتمیدهد برزگار و خاانی آرانای 521 :5931 ،و اندیشامندان کشاورهای
مختلف در تقابل یاا تأییاد آن باه نظریاهپاردازی اقاداممایکنناد و مایکوشاند ،الگوهاایی جدیاد را
طراحیکنند؛ ازجمله این اندیشمندان میتوان به فتحاهلل گولن ،متفکر و داعیهدار نوعثمانی در منطقاه و
........................................................................................................................
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شیخ یوسف القرضاوی نوسلفی از داعیان اسالم سیاسی اشارهکرد؛ متفکرانی که هریک سعیمیکنند تاا
جایگاهی متفاوت از اسالم تعریفکرده ،برداشتی متفاوت از دین را ارائهدهند؛ بنابراین ما با اساتفاده از
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بهرهگیری از روش مطالعه تطبیقی ساعیکاردیم تاا افکاار ایان دو
اندیشمند را درخصوص تعامل دین و دولت ،بهطورموشکافانه بررسیکرده ،به تفاوتها و شباهتهای
آنها اشارهکنیم .پرس

اصلی ما در تحقیق حاضر ،این است که نسبت دیان و دولات در اندیشاههاای

گولن و قرضاوی چگونه اسات ؛ در هماین راساتا الزم اسات تاا ابتادا باه چناد پرسا

دیگار نیاز

پاسخدادهشود؛ در گام نخست بایدبیانشود که «دیدگاه گولن به دین و دولت چگونه است » و ساپ
نسبت دین و دولت در آرای قرضاوی سنجیدهشود و درنهایت با مقایسه نتایج این دو مورد به پرسا
اصلی پرداختهشود.
فرضیه ما در تحقیق ،این است که اندیشههای نوسلفی مدنظر قرضاوی درخصوص تعامل دیان و
دولت با اندیشههای نوعثمانی مدنظر گولن ،بهصورت اساسی تفاوتداشته ،بهطورتقریبی برعک

هام

هستند.

الف -چارچوب مفهومی
 -1دین
از نظر زبان شناسی ،کلمه «دین» ،پیشینه ای بسیار طوالنی دارد که درمجموع بر نوعی تعهد معناوی
پیروان اشارهمیکند؛ این واژه در «گاهان» آیین زرتشت بهصورت « ،»da-e-nدر زبان پهلوی باساتان باه
شکل « ،»denدر زبان انگلیسی با واژه « »religionو در زبان عربی بهصورت «الدین» باهکاررفتاهاسات
افتخاری. 79 :5931 ،
دین را میتوان مجموعهای منسجم از عقاید و اندیشههای متصل به غیب درخصوص جهان مادی،
ابناء بشری و حیات اخروی دانست که غایت آن  ،راهنمایی بشر برای وصول به روشهای زیست بهتر
و تکاملمحورانه است عمید زنجانی 71 :5931 ،؛ بنابراین مقوالتی دینی بهشمارمیآیند که درنهایات
به امور مقدس ،مرتبط شوند؛ پ

میتوانگفت که دین ،جنبههای مختلف زندگی مادی بشر را قدسی

تعریفمیکند حقیقت 13 :5939 ،؛ درنتیجه ،قواعد مسلم دینی بر هماه کاردار ،گفتاار و اعتقادهاای
دینداران حکمفرماست؛ البته مخاطب اصلی دین ،انسان است و هدف آن ،تالش برای صورتبخشای
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به بودن و جهتدهی صحیح به شادن او در زیسات ماادیاش اسات؛ درواقا  ،دیان باهمثاباه عامال
«انگیزهبخ » و نشاندهنده «راه و مقصد» فراروی انسان ،بر درکی اساتوار اسات کاه از وضاعیتهاا،
حالتها و قابلیتهای بالقوه انسانی که ازیکسو اسیر نقصانهای وجودی و تنگناهاای مارتبط باا آن
است و ازسویدیگر ،میل و توان برونرفت از خود و قرارگرفتن در مسیر تحول و صیرورت و کماال
را دارد  ،نشأتمیگیرد؛ بنابراین دین ،پاسخی است برای گذار از نقای
میل و کش

روحانی انسان و بلکه تحریککننده آن میل و کش

و جاوابی اسات مناساب باه

شجاعی زند. 3 :5933 ،

 -2نوعثمانیگری
تفکر نوعثمانی ،اندیشهای است که داعیهدار طراحی و تأسی

الگوی ایجاد تمدن نوین اساالمی

در سپهر سیاسی -اجتماعی جهان اسالم است و چنین تبلیغمیکند کاه تنهاا الگاوی موفاق و کارآماد
برای ایجاد اجتماع اسالمی و حتی تمدن اسالمی ،مدلی است که جمهوری ترکیه دراختیاردارد؛ مادلی
همهجانبه که بر قرائتی مدرن و خاص از تجربه امپراتوری ش صدساله عثمانی از اساالم مبتنایباوده،
ازاینروست که آنها را «نوعثمانی» نامنهادهاند  Gulen: 2016: 15؛ شایان توجه است ،این رویکرد در
میان برخی از گروههای اجتماعی و سیاسی منطقه و بهخصوص ،ترکیه طرفدارانی دارد.

 -3نوسلفیگری
اندیشه ،نوسلفیگری ،یکی از نحلههای اصیل و پرنفوذ فکاری -کالمای در ساپهر اندیشاه جهاان
معاصر است که ضمن قبول اصول و کلیات تفکر سلفیت پیشین ،برخی از قواعاد و مباانی آن تفکار
سلفیت را مورد نقادی فراگیر قرارداده یاا تعادیلکاردهاسات .اباواالعلی ماودودی ،متفکار نوانادی
پاکستانی با بینشی فراگیر و نو درخصوص مسائل مختلف اسالمی و جهان مسلمین و با تاالش بارای
گسستن حلقههای متصلب و متعصب اندیشاههاای جزمای سالفی و ارائاه تفاسایری متفااوت و گااه
مخالف ،برخی از باورها و قواعد تفکر سلفی را نقد و موشکافیکردهاست و از مؤسسان نحله فکاری
نوسلفیگری یا سلفیت نوین محسوبمیشود؛ وی «مفهوم کالن جاهلیات» را از دوره پای

از بعثات

رسول گرامی اسالم به یک فرهنگ جام و کالن فرازمانی و فرامکانی تفسیرکرد و ویژگیها و جوانب
آن را برشمرد .درحقیقت ،ابواالعلی مودودی با ارائه الگوی تحلیلی جدیاد «توودموکراسای» ،تفسایری
متعادل و بهطورتقریبی نوین از نظریه پینیده «عدالت صحابه و حتی تاابعین» [عرضاهکارد] و نیاز باا
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پذیرفتن و تأیید حقانیت و اصالت «مذاهب اربعه اسالمی و ماذهب شایعه جعفاری اثنای عشاری» و
«مبانی و قواعد وحدت محور اسالمی» ،بنیادهای اصیل این جریاان فراگیار را تفسایرکرد امیرخاانی،
. 515 :5933
تفاوت اصلی تفکر نوسلفی و اندیشه سلفیت ماضی در نوع برداشتهای خاص و متفااوتی اسات
که پیشگامان تفکر نوسلفی از مفهاوم گساترده و پینیاده تقابال سانت و بادعت دارناد .مفهاوم واژه
«نوسلفی» بر معانی گستردهای چون :بازطراحی الگوی خالفات قدرتمناد اساالمی ،جهااد فراگیار باا
دشمنان اسالم ،تعریف داراالسالم و دارالحرب و نوع نگاه متفاوتتر از پیروان سلفیت ماضی به جهان
نوین ،استوار است خاکسار و دیگران 15 :5931 ،و نجات. 19 :5931 ،

ب -چارچوب نظری
در مبحث انتظار از دین ،باید به این پرس

کلی بپردازیم که «دین درصدد است به چه مساائلی از

عرصه سیاست پاسخ دهد »؛ در پاسخ به این پرس  ،سه دیدگاه عمده وجوددارند :دیادگاه اول ،نگااه
حداکثری به دین است؛ طرفداران گرای

یادشاده باه ایان نکتاه کلای باوردارناد کاه اساالم چاون

کاملترین دین تلقیمیشود ،هیچگونه رطب و یابسی را فروگاذارنکردهاسات؛ بناابراین ،حامیاان ایان
نظریه ،انتظاری حداکثری از دین دارند حقیقت 211 :5939 ،؛ درواق  ،جوهره «دین حداکثری» را این
تلقی عمومی شکلمیدهد کاه اصاول و مباانی دینای بار هماه افعاال ،گفتاار و باورهاای دیانداران
حاکمیتدارد و ازاینرو فعل ،قول و اندیشهای را نمیتوان سراغگرفت که آکناده از هنجارهاای دینای
نباشد افتخاری . 31 :5931 ،دیدگاه دوم ،منطقه الفراغیهاا هساتند .اصاطال منطقاه الفاراغ را ساید
محمدباقر صدر ،به معنای حوزهای که شارع در آنجا دارای احکام الزامی نیست ،بهکااربرد؛ از دیادگاه
او ،اسالم و مقتضیات زمان ،به وجود فضایی باز در حوزه دین ،نیازمند است تا مجتهدان با گساتردگی
بیشتری به این حوزه واردشوند الصدر 933 :5111،تا  111؛ صدر در نظریه «دولت انتخابی اسالمی»،
مبنای [یادشده در] باال را به مسوله ثابت و متغیر در شریعت پیوندمیزند .حوزه منطقه الفاراغ کاه الزم
است براساس اصول کلی و ثابت دین اشباعشود ،جزء احکام متغیر شاریعت اسات و از اساتلزامهاای
خاص زمانی و مکانی تأثیرمیپذیرد؛ درمجموع بایدگفت که منطقه الفراغیها دایاره احکاام غیرالزامای
شرع را که به زمان و مکان وابستهاند ،وسی تر از حداکثریها میبینند؛ هرچند دایره احکام الزامی شرع
را نیز نسبتبه حداقلیها گستردهتر میدانند .دیدگاه سوم نیز دیدگاه حداقلیهاست .مدعای حداقلیها
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آن است که نباید ترسیم نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را از دین انتظارداشتهباشیم؛ انتظاار آنهاا از
دین ،حداقلی مبدأ و معاد است؛ بنابراین دین اساس امری اخروی تلقایمایشاود و فقاه ،مجموعاه
احکام است و با برنامه تفاوتدارد؛ درنتیجه ،فقه برای تنظایم و برناماهریازی معیشات دنیاوی کاافی
بهنظرنمیرسد؛ پ

بر ایان اسااس ،گاروه یادشاده ،هرگوناه مرجعیات دیان را در زنادگی سیاسای

انکارمیکنند فیرحی. 27 :5931 ،

ج -پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر ،مطالعاتی درخصوص گولن صورت پذیرفتهاست که ازجملاه آنهاا مایتاوان باه
تحقیقهای آقای ملکاف به نام «همزیستی مسالمتآمیز در اندیشه فتحاهلل گولن» و تحقیقهای آقایاان
بولنت ارس و کاها عمر به ناام «جناب

اساالم لیبرالای در ترکیاه» کاه بار نزدیکای آرای گاولن باا

جنب های لیبرالی تأکیدکرده و بر نزدیکی آرای گولن با لیبرالیسم غربی صحهگذاشتهاند  ،اشاارهکارد؛
البته بکیم آگای نیز تحقیقی به نام «جنب

عملگرایانه گولن» و مقاله «اساالم ترکای تقابال باا اساالم

انقالبی :مروری بر آرای گولن» را به قلم رسول نوازنی نگاشتهاست .الزم مینماید ،اشارهشود که هردو
نویسنده در مطالعات خود ،فقط جنبههای عملگرایاناه جناب

گاولن را مطالعاه و کااوشکارده و از

پرداختن به مسائل دیگر پرهیزکرده اند؛ البته درباره القرضاوی نیز ،چندین پژوه

صاورتگرفتاه کاه

ازجمله آنها میتوان به مقاله «نگاهی به آثار و فتاوی و زندگی دکتر یوسف القرضااوی» نوشاته آقاای
وکیلزاده که در آن به فتاوی و شر زندگانی القرضاوی پرداختهشده و «نگرش نوسلفی قرضاوی به
سیاست» که آقای بهرامی و همکاران

تحقیق کردهاند ،دیدگاه قرضاوی باه سیاسات و جامعاه مادنی

بررسی شدهاست ،اشارهکرد؛ هرچند آقای بحرانی نیز در تحقیق خود ،اسالم و دموکراسی را از دیدگاه
قرضاوی مطالعه کردهاست ،هیچیک از آنها به مقایسه آرای گولن که رهبر تفکر نوعثماانی در دنیاای
مدرن است با قرضاوی که نگرش نوسلفی به سیاست دارد و از نماینادگان اساالم سیاسای در منطقاه
محسوبمیشود  ،نپرداختهاست.

د -زندگی و زمانه و آرا و افکار
 -1فتحاهلل گولن
گولن براساس آمارهای رسمی و دقیق در  27ماه نیساان ساال  5315مایالدی ،در اساتان ارزروم،
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شهر کوچک حسن قلعه 5مشهور به پاسینالر  2،دهستان «کوروجوک» 9چشم به جهاان گشاود؛ وی از
پدربزرگ و نخستین آموزگارش ،احمد حوجا درس آموخت و با آماوزشهاای فراگیار او باود کاه از
طفولیت با اصول و قواعد زندگی صوفیمسلکانه و زیست زاهدمآبانه ،ارزش آموزش ،فراگیاری اماور
دینی -مذهبی و اهمیت خدمت در جامعه بشری و اصول اسالمی خویگرفات .اتماام تعاالیم دینای-
مذهبی گولن موجب شد تا در اواسط سال  5313میالدی ازسوی عالی ترین سازمان دینی ترکیه ،یعنای
مرکز ریاست امور مذهبی 1به امامت و خطابت مسجد اعظم شهر ادیرن در شمال غربی ترکیه در جوار
مرزهای کشور یونان انتخاب شده ،در سال های  5311و 5317میالدی به عنوان عالم و مدرس دینای در
سومین شهر بزرگ ترکیه ،یعنی ازمیر به اقدامهای دینی -مذهبی خود ادامهدهد؛ گاولن در ساال 5319
نیز چندین کالس تدری

درباره آثاار مولاوی قوناوی را در اساتان ارزروم آغاازکرد و هام زماان باا

مشارکت گسترده در جم گروهها و انجمنهای ضدکمونیستی و جذب و تربیت دانشاجویان ،جوناان
و نوجوانان ترک ،خشم گروههای سکوالر و آتاتورکی را برانگیخت؛ همین فعالیتها سببشد تا پا
از پیروزی کودتای ارت
ماه محکوم به حب

در سال  5371میالدی که به اقتدارگرایی سکوالرها ختم شد ،به مادت هفات

شود نوازنی و دیگران 519 :5939 ،و . 511

امروزه نام گولن به عنوان یکی از متفکران مهم و روشن فکران بزرگ ساپهر اندیشاه جهاان اساالم

محسوبمیشود .چندی پی  ،وقتی برخی از نشریات معتبار باینالمللای مانناد فاارن افیارز 1و فاارن
پالسی ،ارگان رسمی شورای خارجی ایاالت متحده آمریکا و «پراساپکت» انگلای

از مخاطباان خاود

خواستند که موثرترین روشنفکران و اندیشمندان عرصه عمومی را باا رأیشاان مشاخ

کنناد ،کسای

انتظارنداشت که یک اندیشمند ترک تبار ،مقام اول را از آن خود کند؛ البته گولن در کشور خاود بارای
نظم سکوالر و اقتدارگرا ،تهدید محسوب میشد و به همین دلیل ،ترکیه را تارک و باه ایااالت متحاده
کوچ کرد ملک اف 73 :5933 ،و  31و کوهی . 1388/9/11 :گولن که در تمام عمر خود به دنبال مبارزه
با اقتدارگرایی بود ،در ظاهر به توصیه پزشکان ،برای طی یک دوره درمانی بلندمدت بیمااری قلبای و
درحقیقت برای دوری از شرایط پراضطراب و ترسناک پ

از کودتای  23فوریه  5337که نجمالادین

اربکان ،نخست وزیر و رهبر باسابقه اسالم گرای ترکیه را به عقب نشاینی از مواضا خاود و اساتعفا از
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قدرت مجبورکردهبود اربکان 3 :5931 ،و  ، 3به ایاالت متحده سفرکرد و تاکنون در ویالیی بزرگ در
ایالت پنسیلوانیای آمریکا تحت محافظت ده ها نیروی امنیتی و حراستی زندگی مای گذراناد ناوازنی و
دیگران. 511 :5939 ،

 -2یوسف عبداهلل القرضاوی
یوسف عبداهلل القرضاوی در سال  5321در یکی از روستاهای حومه محله الکبارای اساتان غربای
مصر در خانواده متدین بهدنیاآمد2« .سال» بیشتر نداشت که پدرش ازدنیارفت و عموی

سرپرساتی او

را برعهدهگرفت .در سن 1سالگی بهمنظاور حفاق قارآن باه مکتابخاناه رفات و در 7سااگی بارای
تحصیالت جدید ،به دبستان واردشد؛ صبح ها به دبستان و عصرها به مکتبخانه مایرفات و پای

از

آنکه به سن 51سالگی برسد ،حافق کل قرآن کریم شد .القرضاوی در سن 52سالگی ،دوره ابتادایی را
بهپایانرسانید؛ در شهر طنطا دورههای دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی دینی را گذراناد و بارای
ادامه تحصیل به قاهره رفت و باه دانشاکده اصاول دیان راه یافات و در ساال  5319-5312باه اخاذ
دانشنامه کارشناسی لیسان

با درجه ممتاز موفق شد؛ سپ

ثبتنامکرد و از آنجا نیز به دریافت لیسان

در رشته دبیاری دانشاکده زباان عربای

با درجه ممتاز نایل آمد.

القرضاوی در سال  5317به مؤسسه تحقیقات و مطالعات زبان عربی ،وابسته به جامعه کشاورهای
عربی واردشد و دیپلم عالی زبان و ادبیات عربی دریافت کارد قرضااوی 5 :5975 ،؛ دراداماه ،وی در
سال  5311میالدی پایان نامه دوره کارشناسیارشد مطالعاات عاالی علاوم قرآنای و سانت و در ساال
 ،5379رساله دکترای خود را با نمره عالی از دانشکده اصول دین اخذکرد علیمحمادی. 31 :5933 ،
شیخ قرضاوی ،پ

از اندکی به کشور ثروتمند قطر رویآورد و ریاسات دانشاکده شاریعت و علاوم

دینی -اسالمی را در دانشگاه قطر برعهدهگرفت؛ ایشان درادامه و درراستای احیای اندیشههاای اصایل
اسالمی ،در این دانشگاه ،مرکز عالی «بحوث السنه و السیره النبویه» را تأسی
شهرت

و ادارهکرد و باا انتشاار

در خارج از مرزهای اقلیم اسالمی ،عضو مجام مختلف دینی و علمی -فرهنگی و پژوهشای

در سطح منطقه ای و بین المللی شد بحرانی 592 :5931 ،؛ الزم است ،اشارهشود که او ،عضاو مجما
عالی افتای دینی در بانک های اسالمی  ،عضو مجما فقاهات اساالمی وابساته باه ساازمان کنفاران
کشورهای مختلف اسالمی ،عضو هیوت امنای دعوت اسالمی در قاره آفریقا و عضاو هیوات مؤسساان
کنگره جهانی خیریه اسالمی و  ...بودهاست علیخانی و همکاران ،221 :5931 ،ج. 51
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 -3مقایسه آرای گولن و قرضاوی
برای مقایسه آرای شیخ یوسف القرضاویِ نوسلفی و فتح اهلل گولن خوجاا افنادی داعیاهدار تفکار
نوعثمانی و همننین بهمنظور فهم و شناخت بهتر تفاوتها و شباهتهای دیادگاههاای اساالمی آنهاا
الزم است تا به مباحث زیر

پرداختهشود:

 -1-3دین

گولن ،تقدس و الهی بودن مذهب را باوردارد و از همین روست که معتقاد اسات ،نبایاد از مقولاه
دین بهعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و دنیوی استفادهشود؛ از نظر وی ،ترکیاب دیان و
سیاست  ،سبب زدودن جنبه های قدسی از دین شده ،آمیختگی سیاست با امیال زودگذر انسانی ،باعاث
تخریب وجهه مذهب می شود نوازنی و دیگران . 519 :5939 ،گولن درواق  ،مذهب را مبتنی بر ایمان
و ایمان را امری بهطورکامل ،قلبی و درونی میداند  Gulen , tarihsiz: 1و معتقد است که نمیتاوان
اسالم را نوعی ایدئولوژی صرف بهشمارآورد بلکه اسالم دینی فراگیر است که بههیچوجاه نمایتواناد
بهعنوان ابزاری در خدمت سیاست قرارگیرد  Grinell, 2009: 10؛ درحقیقت ،گولن باهدنباال زدودن
اقتدار دین از جامعه و تربیت پیروانی است که برخالف جنب های بنیادگرا و سلفی ،ناهتنهاا در برابار
تأسی

جامعه مدرن ایستادگی نمی کنند ،بلکه نهایت تالش خود را برای رسایدن باه چناین جامعاه ای

بهکارمیگیرند محمدعثمانی. 5932/7/53 ،
گولن تأکیدمی کند که اگر نوع بشریت به فهم درست و حقیقی ذات خادا ،اساالم و عشاق باه آن
نایل شود ،همین تک مؤلفه می تواند او را به سوی تمادن اصایل راهنماایی کناد  Grinell,2009:1؛ باه
عبارتی دیگر اساالمگرایی در منظوماه فکاری گاولن ،گوناه ای از اساالم فرهنگای -اجتمااعی اسات
میراحمدی و رضائی پناه 33 :5931 ،که در ظاهر به هیچ وجه درپای واردکاردن مقولاه دیان در بطان
جامعه نیست و تنها کارویژه دین و مذهب را در تعاالی هرچاه بیشاتر رو بشار مای بیناد؛ درمقابال،
قرضاوی ،معتقد است که اسالم در یک دین 5خالصه نمی شود بلکه نظامی ،سیاسی اسات 2و باه رغام
آنکه در سال های اخیر ،برخی مسلمانان که خود را متمدن و روشنفکر مای نامناد ،پیادا شاده اناد کاه
می خواهند میان آن دو دین و سیاست  ،شکاف ایجادکنند ،همه کاخ اندیشه اساالمی بار ایان اسااس
بنیادین نهاده شده است که آن دو بخ  ،الزم و ملزوم یکدیگرند و به هیچ وجه ،امکان جدایی میان آنهاا
........................................................................................................................
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وجودندارد قرضاوی . 17 :5973 ،قرضاوی به طوردائم تکرارمی کند که بشر باه تمادنی نیاازدارد کاه
ایمان به خدا و پیامبرش و نیز ایمان به رستاخیز را شامل شود و این باور را در او پدیدآورد که انسان،
بدون ارزش های واال ،انسان نیست و زندگی ،جامعه و سیاست بدون آنها ،هیچ معنا و مفهاومی نادارد
قرضاوی 57 :5932 ،؛ درحقیقت ،قرضاوی تأکیدمی کند که این حق اسالم است کاه صااحب دولتای
باشد ،زیرا این طبیعت دین است؛ چنان که تاریخ اسالمی به این مسوله شهادت می دهد و تااریخ ،دینای
را نمی شناسد که بدون دولت باشاد یاا دولتای ،بادون دیان باشاد علیمحمادی 39 :5933 ،؛ ایشاان
تأکیدمی کند ،این ما نیستیم که دین را سیاسی کرده ایم بلکه شارع و صاحب اسالم ،یعنی خداوند متعال
است که از طریق بیان احکام و تعالیمی درخصاوص حکومات و سیاسات ،آن را سیاسای کارده اسات
قرضاوی 913 :5935 ،؛ بنابراین می توان گفت که شیخ یوسف القرضاوی ،نگاهی حاداکثری باه دیان
دارد و افکارش در این حیطه ،بهطوردقیق در تقابل با اندیشههای گولن است.
 -2-3دولت

کشورداری در منظومه فکری گولن ،مقولهای است بروندینی عرفی و جامعه بهطورحتمی باید با
اصول عقلی مدیریتشود؛ بهتعبیردیگر ،وی به جدایی کامال نهااد دیان از نهااد حکومات اعتقااددارد
 Isgandarova,2014: 2و بر این باور است که مذهب و اصول دینی برای سیاست برنامهاینداشاته و
آن را به عرف عمومی مردم واگذارکردهاند؛ بنابراین ایشان با هار ناوع دولات دینای مخاالف اسات و
سعیمیکند تا انواع آن را به هر صاورتی نفایکناد ناوروزی فیاروز . 13 :5935 ،گاولن باهساادگی
میگوید که مقوله تعلیم و تربیت برای اسالم امروز ،از مسائل سیاسی مهمتر است و مسلمانان زمانه ما
با مشکالتی بهمراتب متفاوتتر دست و پنجه نرممیکنند احمدی طباطبایی و پیروزفر . 91 :5931 ،به
اعتقاد گولن ،مشکالت اصلی ما بیسوادی و جهالت ،اختالفهاا و مشاکالتی از ایان دسات اسات و

داخلکردن مقوله دین در دایره سیاست ،بههیچوجه اولویتیندارد  gulen,2006: 11؛ درواقا  ،فاتحاهلل
گولن با این بیان ،امیدوار است تا به تقویت بنیه اجتماعی ،حلقههای محافظهکاار اساالمی کماککناد
بنابراین اگرچه از واژگان اصیل و سنتی دینی استفادهمیکند ،بهواسطه کاربردی بهطورکامل تاازه کاه از
این واژگان سنتی عرضهمیسازد ،روحی تازه به کالبد این واژهها تزریاقمایکناد؛ طبیعای اسات ،ایان
منظومه فکری به مزاق پیروان محافظهکاری اساالمی کاه قصاددارند در عرصاه عمالگرایای ،خاودی
نشاندهند ،بسیار خوشایند است و در تحکیم جایگاه جریانهای محافظهکار اساالمی مایتواناد مفیاد
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باشد آگای و کامیار 92 :5931 ،؛ اما درمقابل ،قرضاوی ،معتقد است ،این حق اسالم است که صاحب
دولتی باشد ،زیرا این طبیعت دین است چنانکه تاریخ اسالمی به این مسوله شهادتمیدهاد و تااریخ،
دینی را نمی شناسد که بدون دولت باشد یا دولتی بدون دین باشد علیمحمادی 39 :5933 ،؛ درواقا
قرضاوی ،قضیه حکومت اسالمی را ساخته و پرداخته حرکتهای اسالمی و بنیانگذاران و پیروان آنها
نمیداند بلکه آن را حقیقتی میداند که نصوص انکارناپذیر و قاط اسالم و حوادث ثابات تااریخی و
ساختار رسالت فراگیر ثابتمیکند قرضاوی 21 :5973 ،؛ بهعباارتدیگار ،قرضااوی ،دیادگاه اساتاد
خود ،حسن البنا را که می گفت :حوزه سیاست و حوزه دین از یکدیگر جدا نیست و در اسالم ،دو نهاد
قدرت وجودندارد که در جامعاه اساالمی شاکاف ایجااد کنناد بلکاه قادرت یگاناه و یاکپارچاه را
تأییدمیکند مرادی 31 :5935 ،؛ بنابراین ،اسالم کامل و جام که هماه جنباه عرصاههاای زنادگی را
دربرمیگیرد ،تجزیه و پاره پارهشدن را باه هایچوجاه نمایپاذیرد قرضااوی 19 :5973 ،؛ درحقیقات،
قرضاوی مانند سایر سنتگرایان ،دیدگاهی حداکثری به دین دارد و اندیشه جدایی دین از سیاسات را
با اسالم بیگانه میخواند و تشکیل حکومت را مطالبه شریعت مایشامارد بهرامای و دیگاران:5931 ،
. 99
 -3-3سکوالریسم

تعاریف فتح اهلل گولن از مذهب و دین ،بسیار مشابه رویکردهاای ساکوالر باه مقولاه دیان اسات
چراکه وی ،مذهب را امری به طورکامل ،شخصی تفسیرمیکند ،نه عنصری عمومی لذا باا رویکردهاای
سیاسی به اسالم و حزبیکردن دیان سرناساازگاریدارد و معتقاد اسات کاه اساالمگرایای سیاسای از

افرا گرایی دینی و بنیادگرایی مضاعف نشأت می گیرد نوروزی فیروز 17 :5935 ،؛ درحقیقت ،گاولن
معتقد است که دولت مدرن سکوالر ،نتیجه سالها تالش بشری و دارای پشتوانهای ،نیرومناد اسات
 Isgandarova,2014: 2؛ چناننه کسی با این حریف نیرومند بهطورمستقیم به تقابل بپردازد ،عالیاق و
خواستهای دینیاش تضعیفمیشود چراکه این دولت ،بایدرناگ اصاول او را باهچاال مایکشاد؛
درنتیجه ،نظم سیاسی را باید چارچوبی ضروری بارای کاردار بشاری دانسات و اصاول عرفای آن را
پذیرفت زیرا در این حالت است که نظم سیاسی خواهدتوانست وظاایف مهام تار خاود را باه خاوبی
ایفاکند آگای و سعادتی 92 :5931 ،؛ البته الزم است ،بیانشود که حرکات و جناب

گاولن ،پاساخی

تهاجمی و واکنشی به ایدئولوژیهای سابق بودهاست؛ بهعباارتدیگار ،تفسایر ناوین ایشاان از مقولاه
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سکوالریسم و پلورالیستی دانستن ذات اساالم ،پاساخی فراگیار باه جناب هاای ضدسکوالریساتی و
بنیادگرای مسلمانان ) Isgandarova ,2014: 2-4و تأییدی بر اقدامهای نخبگان آتاتورکی باودهاسات
چراکه جمهوری خواهان آتاتورکی برای اولاین باار در جهاان اساالم ،دولات سکوالریسام را درحاین
تأسی

خود ،قانونیکردهبودند  Vaner, 2003: 102اما عقاید قرضاوی ،باهطوردقیاق در تنااقض باا

گولن است .قرضاوی میگوید :ازآنجاکه داعیهداران سکوالریسم ،دساتکام در ظااهر نمایتوانناد باه
اسالم معترض باشند ،از جانب خود ،اسالمی دیگر را اختراع کرده اند و قصددارند ما را به آن ملزم کنند
القرضاوی ،بی تا 21 :؛ قرضاوی دراداماه باه تعریاف سکوالریسام باازمی گاردد تاا بارای خوانناده
روشن سازد که اصطال سکوالریسم در اسالم هیچ گاه پذیرفتاه نخواهاد باود؛ ازایان رو مایگویاد کاه
«سکوالریسم» مفهوم

نه جادایی دیان از دولات بلکاه جادایی دیان از زنادگی اجتمااعی اسات و

بهگونهای جامعه از دین ،راهنماییها و قاانونگاذاریهاای آن ،محاروم بااقیبماناد؛ درحقیقات ،ایان
سکوالریسمی است که مردم شرق و غرب از آن سراغ دارند؛ پ

چگونه می شود که این سکوالریسام

اسالمی باشد علیمحمدی. 31 :5933 ،
قرضاوی با انتقاد از سکوالریسم به نظام سیستم ترکیه می رسد و با انتقاد شدید از سردمداران و
متفکران ترکیه ،ماجرای سکوالریسم ترکیه را حکایت آن کالغی میداناد کاه مایخواسات از شااهین
تقلیدکند ولی درنهایت نه تنها نتوانست همنون شاهین باشاد بلکاه ویژگای کاالغ باودن خاود را هام
ازدستداد و سرگردان شد قرضاوی 522 :5973 ،؛ درواق قرضاوی با این مثال سعیکرده ،هم ریشاه
سکوالریسم را بزند و تالش برای پیروی از آن را کوششی نافرجاام بداناد و هام پای گاماان چناین
حرکتهایی را تحقیر و تضعیفکند.
 -4-3مراجعه به آرای عمومی

از دیدگاه گولن ،دین اسالم و سنت نباوی باههایچوجاه باه شاکل ثابات و ویاژهای از حکومات
اشارهنداشته و در تالش برای شالودهبندی چنین هدفی نیز نبودهاست احمادی طباطباایی و پیروزفار،
 99 :5931؛ به نظر او« ،اسالم» اصول اساسی جامعه بشری را بیانکرده که با گذر زماان و بایتاوجهی
اندیشمندان مسلمان ،بخشی از ویژگیهای درخشان جواما غربای شاده و آن ویژگای عباارت از باه
رسمیت شناختن حق مردم برای انتخاب نوع حکومت دلخواهشاان براسااس عارف حااکم بار عصار
خوی

و مقتضیات زمانی و مکانی آن است؛ درواق گولن به تغییرناپذیربودن قواعد و اصول اخالقای
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اسالم باوردارد اما شکل حکومت و نظام سیاسی را جزو اصول ثابت دینی محسوبنمیکند؛ وی حلقه
اتصال و نقطه تالقی اسالم و دموکراسی در جهان معاصار را احتارام انساانهاا نسابتباه یکادیگر و
پذیرش آرای دیگران میداند وخود را نهتنها پشتیبان اقتدار دولت باهعناوان تنهاا شاکل قاانونی اراده
ملت ،بلکه تنها نظریه پرداز اقتدار عرفی دولت ها در اسالم معرفیمایکناد ناوازنی و دیگاران:5939 ،
 513؛ درواق  ،فتحاهلل گولن بهغایت ،دموکراسیمحور است  Grinell,2009: 10و دائم تکرارمیکناد
که مسلمانان آزادند براساس تجربیات و یافتههای عقلی خود ،نظام سیاسی مطلوبشان را برپادارند و باا
انتخاب نمایندگان مدنظر خود ،راه سعادتمندی را بپیمایند؛ البتاه گاولن باه رغام تأییاد حاق انتخااب
عمومی مردم ،از چگونگی سازوکارهای برگزاری انتخابات و روندهای آن حرفینمیزند که خاود بار
ابهامهای موجود در منظومه فکری ایشان میافزاید.
گولن دموکراسی در جهان معاصر را در نمودهایی متفاوت چون :دموکراسی های مبتنایبار اصاول
مسیحیت ،سوسیالدموکراتها و لیبرالدموکراتها مشاهده و دراداماه اعاالممایکناد کاه «چارا نبایاد
دموکراسیای مبتنیبر اسالم شکلبگیارد » ناوازنی و دیگاران 513 :5939 ،؛ درواقا گاولن باا ایان
پرس

کلی و بنیادین میخواهد به این پاسخ برسد که دموکراسای ،شایوهای مقباول در فرهناگهاا و

ادیان مختلف به ویژه اسالم بودهاست؛ باه هماین سابب ،بسایاری از اندیشامندان ،باه دلیال حمایات
همهجانبه او از اصاول دموکراسای ،افکاار گاولن را باه پیشاروی در جهاان اساالم ،متصاف و آن را
تمجیدکرده اند؛ بنابراین میتوان ادعاکرد کاه دیاالوگ میاان جهاان شارق وغارب یاا باهعباارتدیگار
گفتوگوی دوجانبه اسالم و دموکراسی در منظومه فکری گولن باهصاورت بسایار منساجمی تطاابق
پیداکردهاست . Danforth,2008: 84
درمقابل ،قرضاوی نیز معتقد است که اسالم ،قرنها جلوتر از جهان غارب ،پدیاده دموکراسای و
اصول آن را مشخ

ولی جزئیات

را برای اجتهاد ،به دانشمندان دینی با توجه به اصاول،ارزشهاا،

مصالح و تحوالت زمانی و مکانی واگذارکردهاست؛ از این منظر ،راهکارهایی مانند انتخابات و رجوع
به صندوق رأی از نظر منظومه فکری اسالم ،ناوعی گاواهی و شاهادتدادن باه صاالحیت نامزدهاای
موردنظر و تأیید آنهاست بحرانی 513 :5931 ،؛ بهعبارتدیگر ،قرضاوی معتقد است که دیان اساالم
«دموکراسی» را به معنای توجه به پایگاه عمومی مردم قبولدارد و قرآن و سنت پیامبر و صحابه نیز بار
اصول آن صحهگذاشتهاند؛ بنابراین دولت اسالمی ،دولتی شورایی است کاه باا ذات و طبیعات مقولاه

دموکراساای و اصااول آن ،همسااوتر و همسااازتر اساات علیمحماادی 39 :5933 ،؛ درواقا قرضاااوی
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اعالممیکند که حکومات اساالمی باا دموکراسای غربای در مقولاه انتخااب و اختیاار آزاداناه ماردم
اشتراکنظردارند و باههایچوجاه ،اساالم ،سااختارحکومتی را کاه باهرغام نارضاایتی ماردم بار آناان
حکمرانیکند ،تأییدنمیکند؛ البته قرضاوی درادامه تأکیددارد که دموکراسی یا نظام شاورایی کاه بنیاان
سیاست دینی بر آن استوار است ،دارای حدود و چارچوبی است که هیچک

بههیچوجه نمیتواند پاا

را از آن فراتر بگذارد قرضاوی 19 :5973 ،و  11؛ بنابراین نظام شورایی مانند دموکراسیهای غربای،
جایز نیست که به هرگونه اقدامی دستبزند و فضایل دینی را بیارزش و رذایل و پساتیهاا را مجااز
اعالمکند و دایره حالل و حرام احکام الهی را تغییردهد.
 -5-3حقوق زنان

گولن ،دیدگاهی بسیار شاذ و تاحدی مترقیانه به مقوله حقوق زنان دارد؛ او نهتنها حق انتخابشدن
و انتخابکردن را برای زنان اثباتمیکند بلکه معتقد است ،هیچک

نباید با تأکیاد بار امار پوشا

و

حجاب ،مان پیشرفت زنان در اجتماع شود ارس و دیگاران . 11 :5935 ،گاولن ،مشاارکت زناان در
عرصههای عمومی و حضور فراگیر و فعاالنه آنها در سیاست را تشویق و ترویجمیکند و با تأکیاد بار
امر پیشرفت و تمدن ،با هرگونه اعمال تبعیضهای جنسی ضد زنان به ستیز برمیخیزد؛ درواق گولن،
زناان جامعااه اساالمی را بااه اداماه تحصایل و طای مادارج متعاادد علمای و شارکت همااهجانبااه در
مسوولیتهای سیاسی ترغیبمیکند و با طراحی الگوی تمدنی خاود ،تارک مدرساه و دانشاگاه را باه
بهای داشتن حجاب ،از اساس ردمیکند و فتوای برداشتن روساری را بارای رسایدن باه مادارج بااال
تجویزمیکند کاظمی و ویسی 591 :5935 ،تا  592؛ بنابراین گولن ،زنان را یکی از استوانههای رشاد
جامعه در عرصههای مختلف علمی و سیاسی میداند و هیچ مانعی را در مسیر فعالیتهای زنان قابال
نمیداند و حتی حجاب را درصورت زیان به فعالیت های اجتماعی-سیاسی زنان و ایجااد محادودیت
در مسیر فعالیتهای آنان اجباری نمیداند.
درمقابل ،دیدگاه قرضاوی با گولن ،کمی متفاوتتر است .از نظر قرضاوی ،زن نیاز همناون مارد،
انسانی صاحب تکلیف است؛ از زنان نیز همنون مردان خواستهشده که خدای را عبادتکنناد ،دیان
را اقامه کنند ،فرایض را به جای آورند؛ پ

مشارکت سیاسی در جامعه ای دموکراتیک ،حق زناان اسات

قرضاوی 279 :5973 ،و  271؛ قرضاوی درادامه به استدالل گروهی اشاارهمایکناد کاه در مقاام رد
مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و غیرشرعی نشان دادن آن باه مساوله انتخاباات و نماینادگی زناان،
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متوسل شده ،میگویند :زنان با عضویت در مجال

نمایندگی ،شارایطی مهامتار از مقاام حکومات و

ریاست دولت تحصیلمیکنند زیرا نمایندگان مجال  ،هم قدرت ایجاد محدودیت بر رئی

دولات را

دارند و هم میتوانند او را عزلکنند که این با رو اسالم ،ناسازگار است .شایخ یوساف قرضااوی در
پاسخ به این شبهه میگوید :مسوولیت نمایندگی در دو حالت متجلی میشاود :یکای تصاویب قاوانین
جدید و دیگری استیضا و بازخواست مسووالن دولتی که در هر دو مورد ،نهتنها دلیلی بر من حضور
زنان نیست بلکه بهصورت فراگیر همه مسلمانان به این دو امر تشویقشدهاناد؛ زیارا تصاویب قاوانین
جدید به معنی تعیین مناسبات اجتماعی براساس قواعد اسالم و نوعی اهتمام به اماور جامعاه اساالمی
است وانگهی ،زنان امت اسالمی نیز در اسالم حق اجتهاد و اظهارنظر دارند؛ چناننه عایشه به اجتهااد
دستمی زد .بازخواست و مطالبه نیز همانند امربهمعروف و نهیازمنکر است که نهتنها وظیفه همگاانی
است و فرقینمیکند که طرف امربهمعروف و نهیازمنکر ،رهبر جامعاه باشاد یاا فارد دیگار بلکاه در
مواقعی ،امری ضروری است علیخانی و همکاران 212 :5931 ،؛ البته قرضاوی تأکیدمیکند کاه زناان
جامعه اسالمی که قصد انتخاب شدن و یا رای دادن در انتخابااتهاای مختلاف را دارناد ،الزم اسات
هنگام حضور در جم مردان ،همه احکام و ارزشهای اسالمی را رعایت کنند باهعباارتدیگار ورود
زنان مسلمان به مجال

شورا مشرو به پایبندی به اصول اسالمی و رعایات عارف دینای ،مایباشاد

قرضاوی 231 :5973 ،تا . 237
قرضاوی ،هیچ دلیلی را برای من سرپرستی و حتی والیت و ریاست زنان بار ماردان در خاارج از
چارچوب خانواده ،متصور نیست و تنها موردی که حق ریاست از زنان امات سالبشادهاسات ،مقاام
«امامت عظمی» یا رهبری عمومی زنان بر مردان است بحرانی 517 :5931 ،و قرضاوی 235 :5973 ،؛
درنتیجه آشکار است که قرضاوی ،فعالیت زنان را در اجتماع به حادود اساالمی محادودکرده و تنهاا
امامت عظمی را از دایره فعالیت و تصدی آنان خارجکردهاست؛ درحالیکه گولن نهتنها فعالیت زنان را
مشرو به حدود نمیداند بلکه توصیهمیکند تا درصورت لزوم ،زنان حجاب خاود را کناربگذارناد و
عالوهبرآن ،گولن درباره فعالیتهای سیاسی زنان ،اجازهای کلی صادرمیکناد و محادودیتی خااص را
تجویزنمیکند.
 -6-3ملیگرایی

از دیدگاه گولن ،تنها الگوی موفق برای بازتولید در جهان اسالم ،همان الگوی امپراتوری عثمانی و
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تجربه تاریخی ترکیه است؛ الگویی که از دو عنصر اسالم و ترکیه ،منبعث شاده و بار اصاول تااریخی
ترکی -اسالمی استوار است اسالم ترکی ؛ درحقیقت ،او درپی ترکای کاردن اساالم و اساالمی کاردن
ناسیونالیسم ترکی است که درنهایات بار اداره جهاان براسااس تجرباه ترکیاه عثماانی تأکیادمی ورزد
نوروزی فیروز 71 :5935 ،تا  72؛ به عقیده ایشان ،هر فرهنگ غنی ای ،حاصل استمرار یاک فرهناگ
اولیه و مقدمه فرهنگ های پ

از خود است؛ بنابراین ،فرهنگ ترکیه عثمانی که زیربنای فرهنگ فعلای

ترکیه است ،باید در کلِ انحای عالم ،اجرایی شود  Gulen,2016: 20؛ بهعبارتدیگر گولن ،لغو مقاام
دینی خالفت در سال  5321میالدی و تشکیل جمهوری نوین را مانعی در مسیر فعالیات هاای تمادنی
ترکیه ارزیابیمیکند  Kinnane, 1964: 30البته الزم است ،اشارهشود ،یکای از عوامال ماؤثر کاه باه
ترفی بی ازپی

جایگاه فتحاهلل گولن در جهان معاصرمنجرشدهاست ،همان نظریاه او در بااب تلفیاق

ناسیونالیسم ترکی و دین رسمی است؛ چراکه این دیادگاه ناسیونالیساتی را برخای از هاواداران او در
سایر کشورها هم پیاده ساخته ،تالشکرده اند تاا اصاول ناسیونالیسام را باا شارایط باومی آن کشاورها
وفقدهند آگای و کامیار 92 :5931 ،؛ بنابراین بایدبدانیم ،جماعتی کاه از افکاار گاولن ،متاأثر اسات،
دارای ویژگیها و خصوصیات دینی -مذهبی ،آرمانهای ناسیونالیستی و تاریخی ،لیبرالی و البته مادرن
است ارس و دیگران 11 :5935 ،و ترجیح می دهد که بر خود ،نام داعیاه دار «اساالم ترکای» بگاذارد
علایاکبار علیخاانی و همکااران 915 :5932 ،ج  51و Gulen, 2016: 20؛ درحاالیکاه قرضااوی،
مهم ترین ضرورت زندگی بشر را یافتن جایگاه درخور خوی

و خودشناسی به عنوان خلیفاه شایساته

خداوند روی زمین می داناد و باا طار قواعاد مارتبط باا دارالساالم ،تماامی اصاول ناسیونالیسام را
بهچال میکشد علیمحمدی 39 :5933 ،و  31؛ درواق قرضاوی نیز مانند جنب
این عقیده است که دیانت اسالم پ

اخوانالمسلمین بار

از خلفای راشادین افاول کارده اسات و امات اساالمی از ایماان

راستین زمان آنها بهدورافتادهاند و بایدبکوشند که خاود را باه آن عصار نزدیاککنناد صافوی:5911،
. 579
در آموزه های قرآنی ،مقوله تمایزها و تفاوت های قومی و قبیلهای ،بهمثابه ابزاری برای شاناخت و
تعامل پذیرفتهشده اما اسالم ،هرگز قومیت ،نژاد و طایفه را منشأ فضیلت و برتری نمایداناد« :یاا ایهاا
الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عناد اهلل اتقااکم إن اهلل
علیم خبیر» حجرات 59 :؛ بنابراین نه تنهاا ناسیونالیسام در اساالم وجودنادارد بکاه معیاار برتاری و
فضیلت تقواست؛ پ

باوجوداین ،قرضاوی معتقد است که نامگذاریهای متفاوت روی اسالم ،از نظر
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اندیشه سیاسی -اسالمی بههیچوجه پذیرفتنی نیست.
قرضاوی تأکیدمی کند که دشمنان اسالم برای رسیدن به اهداف خود ،گاهی آن را براساس منااطق
مختلف ،یعنی اسالم آسیایی ،اسالم آفریقایی و گاهی براساس زمان های مختلف ،اسالم نبوی و اصیل،
اسالم اموی  ،عباسی ،عثمانی و حتی اسالم باستانی و مادرن و گااهی برحساب جان

و ناژاد ،یعنای

اسالم عربی ،هندی ،ترکی ،فارسی و  ...تقسیمبندیمیکنند؛ ایشان تأکیدمیکند کاه در نظریاات اصایل
اسالمی ،تنها یک اسالم وجوددارد و آن اسالم منبعث از قرآن و سانت اسات علیخاانی و همکااران،
. 223 :5931

نتیجهگیری
نوعثمانیگری و نوسلفیت ازجمله موضوعهای مهم و جالب در دنیای اسالم باودهاسات؛ درواقا
بحث درخصوص تفکر نوعثمانی و نوسلفی به اظهارنظرهای متفاوت درباره اساالم و تفااوت دیادگاه
مسلمانان ،به مقوله دین و نحوه برداشتهای سیاسی آنان از اسالم بازمیگاردد؛ بناابراین گروهای کاه
خواهان حضور دین در عرصههای سیاسی هستند ،به جریان نوسلفی ،متصل میشاوند و گروهای کاه
مایلاند اسالم را ملیکرده ،به آن جنبه قومی ،فردی و شخصی ببخشند ،از طرفداران نوعثماانیگاری
محسوبمیشوند؛ در همین راستا ما در این مقاله تالشکردیم تا مهمترین نمایندگان نوعثمانیگاری و
نوسلفیت را در جهان اهل سنت مقایسهکرده ،به تفاوتها و شاباهتهاای آنهاا اشاارهکنایم؛ بناابراین
مقایسه تفکر نوعثمانی گولن با تفکر نوسلفی قرضاوی مشخ

کرد که دیدگاه آنها درخصوص دین و

دولت بهطورکامل با هم تناقض دارد؛ درحقیقت ،گاولن ،اساالم را اماری قلبای و جادای از سیاسات
میداند درحالیکه قرضاوی ،به دین حداکثری اعتقاددارد و جدایی دین از سیاست را با اساالم بیگاناه
میخواند؛ بنابراین اگرچه گولن ،سکوالریسم را تحسینمیکند و به تارویج و تقویات آن مایپاردازد،
قرضاوی معتقد است که سکوالریسم در اسالم هیچگاه پذیرفتهنبوده و بهشدت با آن مقابلهمیکند؛ البته
دیدگاه های گولن و قرضاوی درخصوص دموکراسی ،بهطورتقریبی به هم نزدیاک مایشاود و هار دو
آنها دموکراسی را می پذیرند و محدودیت هاایی بارای آن ترسایممای کنناد؛ در هماین راساتا گاولن و
قرضاوی ،هر دو ،زنان را از عناصر جامعه مدنی می دانند؛ لیکن گولن معتقد است که درصاورت نیااز،
زنان می توانند حتی حجاب خود را بردارند ولی قرضاوی ،رعایت تمامی شوون اسالمی را پای شار
حضور زنان در جامعه می داند؛ بنابراین درحالی که گولن ،اسالم ترکی را توصیه مای کناد و باه تارویج
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ناسیونالیسم می پردازد ،درمقابل ،قرضاوی به اسالمی ،معتقاد اسات کاه باا ناسیونالیسام باه مخالفات
میپردازد و مباحث امتمحور را مطر میسازد.
جدول :1مقایسه دیدگاههای گولن و قرضاوی
نتیجه تطبیق
محورها

دیدگاه گولن

دیدگاه قرضاوی
موارد اشتراک

دین

موارد افتراق

ایمان را امری قبلی

دین حق اسالم است که باید

نگاه حداکثری

میداند و معتقد است که

صاحب دولتی باشد زیرا این

و

اسالم یک ایدئولوژی

طبیعت دین است .تاریخ،

نگاه حداقلی

نیست بلکه یک دین

دینی را نمیشناسد که بدون

به مقوله دین

است که نمیتواند

دولت باشد یا دولتی بدون

بهعنوان ابزاری سیاسی

دین.

فرضشود.
دولت

کشورداری ،بیشتر

حکومت اسالمی ،حقیقتی

دولت اسالمی-دینی

مقولهای عرفی است تا

است که نصوص انکارناپذیر

و

دینی و جامعه باید

و قاط اسالم و حوادث ثابت،

دولت عرفی

براساس عقل

آن را اثباتمیکنند.

حمایت از سکوالریسم

سکوالریسم در اسالم هیچگاه

مدیریتشود.
سکوالریسم

پذیرفتهنخواهدبود.
تأکید بر حق انتخاب

دموکراسی

نوع نگاه به سکوالریسم

تأیید دموکراسی به معنی توجه

 -5تأیید دموکراسی

مردم و حمایت از

به پایگاه مردم ،مشرو به

 -2مشرو کردن

دموکراسی البته با قید

رعایت حدود الهی

دموکراسی

تغییرناپذیربودن آموزههای
اخالقی دین

حقوق زنان

حمایت از حقوق زنان و

حمایت از حقوق زنان و

مشارکت سیاسی آنها و

مشارکت سیاسی آنها مشرو

مخالفت با تبعیضهای

به رعایت احکام الهی و عدم

جنسیتی بهگونهایکه زنان

قبول مسوولیت امامت عظمی

حمایت از حقوق

 -5محدودکردن حقوق

زنان و مشارکت

زنان به رعایت احکام الهی

سیاسی آنها

 -2ممنوعیت قبول امامت
عظمی ازسوی زنان

درصورت لزوم میتوانند
حجاب را کناربگذارند.
تأکید بر اسالم ترکی

مخالفت با تقسیمبندی اسالم

ملی گرایی و

اسالم+ترکیه

به ترکی و عربی و  ...و تأکید

ناسیونالیسم

و حمایت از ناسیونالیسم

بر اسالمی که با ناسیونالیسم،
مخالف است.
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 بااهعنااوان برازناادهتاارین2113  ؛ «اسااتاد فااتحااهلل گااولن در سااال5933  عباادالعلی، کااوهی:؛ قابلدسترسی در1388/11/09 ،f gulen ،»روشنفکر جهان شناختهشد
http://www.fgulen.com/fa/fethullah-gulen-in-media/31721-fethullah-gulenwas-recognized-in-2008-as-top-intellectual
؛Haziran/2006/51، f gulen،»hayat kronolojisi«،fethullah،Gulen
: قابلدسترسی درhttp://www .fgulen.com /tr/fethullah-gulen-hayat-kronolojisi
؛tarihsiz ، f gulen،»Sohbet Atmosferi«،fethullah،Gulen
: قابلدسترسی درhttp://www.fgulen.com/tr/TR/fethullah-gulen-butun-eserleri/1882-sohbatatmosferi
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