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 :تیو نوسلف یگرینوعثمان   

   یالقرضاو وسفیو  اهلل گولن فتح یمورد سهیمقا

 11/20/1931تاریخ دریافت:  *1یوسف ترابی
 12/20/1931تاریخ پذیرش:  0مهدی پیروز فر

   
 چکیده
 جهاان  یشمنداناند امروزینمهم  مسائل از یکی ،آندرخصوص مختلف  یرو تعاب یگری و نوسلف نوعثمانی
 تاوان  یما  ،مطالعه هستند قابل هایی یدگاهد یقلمرو دارا ینکه در ا یمتفکران ازجمله. شود می محسوباسالم 

 اهال  یشااخ  نوسالف   یشامندان از اند القرضاوی یوسفو  یمبدع اسالم اجتماع ،گولن اهللفتح دیدگاهبه 
 بارادران  سیاسای  -ی فکر های یانها و جر گروه یانم در یاسیو س اجتماعی یها که بازتاب کرد اشاره سنت
 طبیقای ت یکرداز رو یریگ و با بهره تحلیلی -یفی با استفاده از روش توص یقتحق ین. ااست داشته سنت اهل
است اسالم  ازآنان  یادراک یزهایها و تما دهنده شباهت نشان یشمند،دو اند ینتفکر ا یسهمقا شود؛ می انجام

 یقرضااو  یاخاوان  ینوسالف  هاای   یاده اهاای    طار   باا  گاولنی  عثماانی نو رهاای تفک یساه مقا یجه،درنت و
 یاسالم را امر ،گولن. دارد تناقضهم  کامل باطور ، بهو دولت یند خصوصآنها در یدگاهکه د کرد مشخ 

 خواناد؛  یم یگانهرا با اسالم ب یاستاز س یند جدایی قرضاوی، که یدرحال داند یم یاستاز س یو جدا یقلب
 گاه هیچ اسالم در سکوالریسممعتقد است که  قرضاوی کند، یم یجرا ترو یسمسکوالر ،گولناگرچه  ینبنابرا

 هام  به طورتقریبی دموکراسی، به درباره قرضاوی و گولن های دیدگاه ها، شباهت بعد در. است نبوده پذیرفته
 از را زناان  دو   هار  ضااوی قر و گولن راستا همین در پذیرند؛ می را نفر، دموکراسی دو هر و بوده نزدیک
 شار   پای   را اساالمی  شاوون  تماامی  رعایت ،گولن برخالف قرضاوی ولی دانند می مدنی جامعه عناصر
 هاای  ارزش به که کند می توصیه را نوعثمانی تفکر ،گولن که درحالی بنابراین داند؛ می جامعه در زنان حضور
 محمد حضرت پیامبر، سیره و قرآن در اسالمی حدهوا امت مبانی و اصول با و است نژادی، آمیخته و قومی

اساالمی،   واحاده  امت اصالت و نژاد و قومیت اصالت عدم به قرضاوی درمقابل، دارد، تقابل  ص  مصطفی
 .است تر نزدیک اسالمی مبانی به که بوده معتقد

  
.گولن هللافتح ،القرضاوی یوسف ی،نوسلف نوعثمانی،: واژگان کلیدی

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه
 اسات؛ درواقا    بوده اسالم دنیای در جالب و مهم های موضوع ازجمله «یتو نوسلف گری ینوعثمان»

 دیادگاه  تفااوت  واسالم  بارهمتفاوت در یاظهارنظرها به نوسلفی، و ینوعثمان تفکر خصوصدر بحث

خواهان گروه  بنابراین شود می یناش اسالم از آنان سیاسی های برداشت نحوه و دین مقوله به مسلمانان

اساالم را   اند، یلکه ما یگروه و شوند میمتصل  نوسلفی، یانجر یاسی، بههای س در عرصه ینضور دح

شاوند؛   می محسوب گری نوعثمانیداران  از طرف ،ببخشند شخصی و فردی ی،به آن جنبه قوم کرده، ملی

 ، ازجملاه خادا  باا  دولت نهاد تعامل نحوه و دولت با ها انسان روابط چگونگی و چرایی از پرس  البته

 را سیاست عرصه اندیشمندان از بسیاری ذهن و بوده سیاست عالم در برانگیز مناقشه و دار دامنه مسائل

 کلیساایی ،  دنیایی و روحانی برتر قدرت دو کشاک  میانه،های  سده در دیگر عبارت به است؛ درگیرکرده

و  یساا کشااک  کل  یادتر، دوره جدو باه زباان     ورتا پاپ و امپرا یا 2و رگنوم 5ساسردوتیوم،  غیردینی و

 ها تالش این باالخره ؛ 51و  51: 5932  عالم، داد یم یلرا تشک یاسیهای س عمده بحث یدولت، محتوا

 معاروف  «ناوزایی » یاا  «رنساان  » عصر به که عصری با خود اصلی وجوه در که اروپا جدید تاریخ تا

دار و  بحاث دامناه   یناست که استمرار هما  جهتو شایان البته ؛ 5: 5932ی،  پوالد یافت ادامه است، شده

شامار را   یبا  یشامندانی وجودداشاته و اند  یاز و دولت در جهان اساالم ن  یننهاد د یانتعامل م پرچال ِ

 در کتااب  یاز فااراب  یو متفکران مختلاف اساالم   یشمنداناند درنتیجه، ؛است کرده سوی خود جذب به
  و 71: 5931ی،  قاادر  ناماه  یاسات کتااب س در  الملک منظا خواجهتا  گرفته الفاضله ینهاهل المد آراء

 ینتا بتوانند ا بستندکار تالش خود را به ، تمامی... و رشد ابن،  ماوردی ، یناس ابنمانند  یشمنداناند یرسا

و ارائاه   یشامندان هاای فاراوان اند   تاالش  رغام  باه  بگشایند اما را علم ابواب از بابی کرده، معما را حل

دارد و  بحاث همنناان اداماه    یان ا دولات،  و دیان  رابطه موضوعو گاه متناقض در  های متفاوت پاسخ

اسات؛   یافتاه دوچنادان   یو جوششا  یاایی پو یران،ا یانقالب اسالم یروزیاز پپ   یها ویژه در سال به

شناساد و   یرا م «یاسیاسالم س»عنوان  ،است که غرب یراندر ا یاسالم یاسیبا استقرار نظام س درواق 

 یکشاورها  یشامندان اند و  521 :5931 ی،آرانا  ی برزگار و خاان   دهد یم نسبت یرانرا به اآن  یرهبر

را  جدیاد  ییالگوهاا کوشاند،   کنناد و مای   مای  اقادام  یپارداز  یاه آن باه نظر  أییاد ت یاا مختلف در تقابل 

قاه و  در منط ینوعثمان دار داعیه و متفکر ،گولن اهلل فتحتوان به  یم یشمنداناند ینا کنند؛ ازجمله یطراح

 ........................................................................................................................  
1. Sacerdottium 

2. Regnum 
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 تاا  کنند می سعی هریک که کرد؛ متفکرانی اشاره یاسیاسالم س یاناز داع ینوسلف یالقرضاو یوسف یخش

با اساتفاده از   ما؛ بنابراین دهند ارائه را دین از برداشتی متفاوت کرده، تعریف اسالم از متفاوت جایگاهی

 دو ایان  افکاار  تاا  کاردیم  ساعی  تطبیقی مطالعه روش از گیری و بهره یلیتحل – یفیتوص یقروش تحق

های  و شباهت ها تفاوت کرده، به یموشکافانه بررسطور ، بهو دولت دین تعامل درخصوص را اندیشمند

هاای   یشاه و دولات در اند  یان است که نسبت د یناحاضر،  یقما در تحق یاصلپرس  . کنیم اشاره آنها

 یاز ن یگار باه چناد پرسا  د   راساتا الزم اسات تاا ابتادا      یندر هما ؛ چگونه اسات   یقرضاوو  گولن

و ساپ    «و دولت چگونه است  ینبه د گولن یدگاهد»شود که  یدبیانبا نخست گام ؛ درشود داده پاسخ

 پرسا   به دو مورد این نتایج مقایسه با درنهایت و شود سنجیده یقرضاو یو دولت در آرا یننسبت د

 .شود پرداخته اصلی

و  یان تعامل د خصوصدر یقرضاومدنظر  ینوسلف های  یشهاست که اند ینا یق،تحق در ما فرضیه

برعک  هام   یبیتقرطور به ،داشتهتفاوت یاساس صورت ، بهگولنمدنظر  نوعثمانیهای  یشهدولت با اند

 .هستند

 یمفهوم چارچوب -الف

  نید  -1
 یتعهد معناو  یدرمجموع بر نوع دارد که طوالنی بسیار ای پیشینه ،«یند» کلمه شناسی، زبان نظر از

باه   باساتان  پهلوی زباندر  ،«da-e-n» صورت به زرتشت آیین« گاهان»واژه در  این کند؛ می اشاره پیروان

 اسات  کاررفتاه  باه  «ینالد»صورت  به یو در زبان عرب «religion»واژه با  انگلیسی زبان ، در«den» شکل

 . 79: 5931ی،  افتخار

،  یجهان ماد خصوصدر غیب به تصلم های یشهاند و عقایدمنسجم از  یا مجموعه توان یرا م دین

 بهتر زیست یها روش به وصول برای بشر راهنمایی،  آن غایتکه  دانست اخروی حیات و بشری ابناء

 یات که درنها آیند یشمارم به ینید یمقوالت ینبنابرا  ؛ 71: 5931ی، زنجان یداست  عم محورانه تکاملو 

 یرا قدس بشر مادی یمختلف زندگ یها جنبه ین،دکه گفت  توان یپ  م؛ مرتبط شوند س،به امور مقد

 اعتقادهاای گفتاار و   کاردار، بر هماه   ینید مسلم قواعد یجه،درنت ؛ 13: 5939یقت،  حق کند یم تعریف

 یبخشا  صورت یتالش برا ،و هدف آن است انسان دین، اصلیمخاطب  البته ؛فرماست حکم داران یند
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مثاباه عامال    باه  دیان  ،درواقا  ؛ اسات  اش یمااد  یسات به شادن او در ز  صحیح یده به بودن و جهت

 هاا،  یتاساتوار اسات کاه از وضاع     یدرک بر ،انسان یفرارو« راه و مقصد»دهنده  و نشان «بخ  یزهانگ»

مارتبط باا آن    یتنگناهاا  و یوجود یها نقصان اسیر سو یک که از یبالقوه انسان های یتها و قابل حالت

و کماال   یرورتتحول و ص یراز خود و قرارگرفتن در مسرفت  و توان برون میل دیگر،ازسوی و است

اسات مناساب باه     جاوابی و  نقای گذار از  برای است پاسخی ین،د بنابراین گیرد؛ می نشأترا دارد ، 

 . 3: 5933 زند، یو کش   شجاع یلآن م کننده یکانسان و بلکه تحر یو کش  روحان یلم

 یگر یعثماننو  -2
 اساالمی  نوینتمدن  یجادا یالگو ی و تأس یطراح دار یهداع  که است  ای یشهاند نوعثمانی، تفکر

موفاق و کارآماد    یکاه تنهاا الگاو    کند یم یغتبل چنینجهان اسالم  است و  یاجتماع -یاسیس سپهردر 

 یمادل  یاردارد؛دراخت ترکیه جمهوریاست که  مدلی،  یتمدن اسالم یو حت اسالمی اجتماع یجادا یبرا

  باوده،  مبتنای از اساالم   عثمانیصدساله  ش  امپراتوریو خاص از تجربه  مدرن قرائتی بر کهجانبه  همه

در  یکردرو ینا ،توجه است یانشا ؛ Gulen: 2016: 15اند   نهاده نام «ینوعثمان»که آنها را  روست ینازا

 .انی دارددار طرف یهترک ،خصوص بهمنطقه و  یاسیو س یاجتماع یها از گروه یبرخ یانم

 یگرینوسلف  -3

جهاان   اندیشاه  ساپهر  در یکالما  -یفکار  پرنفوذ و اصیل یها از نحله یکی ی،گر ینوسلف اندیشه،

 تفکار  آن  یو مباان  قواعاد از   ی، برخ پیشین سلفیت تفکر یاتو کل اصول قبولمعاصر است که ضمن 

 ی متفکار نواناد   ،یماودود  یاباواالعل  اسات.  کارده  یلتعاد  یاا داده قرار یرفراگ نقادی  را مورد سلفیت

 بارای  تاالش و با  ینو جهان مسلم اسالمیمسائل مختلف درخصوص و نو  یرفراگ بینشیبا  یپاکستان

متفااوت و گااه    تفاسایری   و ارائاه  یسالف  یجزما  هاای  یشاه متصلب و متعصب اند یها حلقه گسستن

 یو از مؤسسان  نحله فکار  است کرده موشکافی و نقدرا  یاز باورها و قواعد تفکر سلف ی، برخ مخالف

از بعثات   ی را از دوره پا  «یات جاهل کالن مفهوم»ی وشود؛  می محسوب نوین یتسلف یاگری  وسلفین

و جوانب  ها یژگیو و تفسیرکرد یفرامکان و یفرازمان فرهنگ جام  و کالن یکاسالم به  یرسول گرام

 یریتفسا  ،«توودموکراسای » جدیاد  تحلیلی یبا ارائه الگو یمودود یابواالعل یقت،حقدر .برشمردآن را 

باا   یاز [ و نکارد  عرضاه ] «تاابعین  حتی و صحابهعدالت » پینیده یهاز نظر یننو یبیتقرطور بهمتعادل و 
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 و« یعشار  یاثنا  یجعفار  شایعه و ماذهب   یمذاهب اربعه اسالم»و اصالت  حقانیتتأیید  و پذیرفتن
امیرخاانی،    کردتفسایر  را فراگیار  یاان جر ینا اصیل یادهای، بن«یو قواعد وحدت محور اسالم مبانی»

5933 :515 . 

اسات   یخاص و متفااوت  یها برداشت نوعدر  یماض سلفیت اندیشهو  یتفکر نوسلف یاصل تفاوت

واژه  مفهاوم تقابال سانت و بادعت دارناد.      ینیاده از مفهاوم گساترده و پ   یتفکر نوسلف یشگامانکه پ

 باا  یار ، جهااد فراگ  یخالفات قدرتمناد اساالم    الگوی بازطراحی :چون یا گسترده یبر معان «ینوسلف»

به جهان  ماضی سلفیت پیروانتر از  و دارالحرب و نوع نگاه متفاوت داراالسالم تعریف اسالم، دشمنان

 . 19: 5931،  نجات و 15: 5931دیگران،  و خاکساراستوار است   ین،نو

 ینظر چارچوب -ب
 از مساائلی  چه ست بهادرصدد  یند»که  یمبپرداز یکلپرس   ینبه ا باید دین، از انتظار مبحث در

نگااه   ،اول یادگاه د :دنعمده وجوددار یدگاهسه د ،پرس  یندر پاسخ به ا ؛«دهد   پاسخ سیاست عرصه

چاون   مباوردارناد کاه اساال    ینکتاه کلا   یان باه ا یادشاده   ی داران گرا طرف ؛است ینبه د یحداکثر

 یان ا حامیاان  بناابراین، ؛ اسات  را فروگاذارنکرده  یابسیرطب و  گونه یچه شود، یم یتلق یند ینتر کامل

 اینرا  «یحداکثر یند»جوهره  ،درواق  ؛ 211: 5939حقیقت،   دارند ین از د یحداکثر یانتظار یه،نظر

 داران یان د یبار هماه افعاال، گفتاار و باورهاا      ینای د یکاه اصاول و مباان    دهد یم شکل یعموم یتلق

 ینای د یگرفت که آکناده از هنجارهاا   اغسر توان یرا نم ای یشهفعل، قول و اند رو یندارد و ازا یتحاکم

 یدهساتند. اصاطال  منطقاه الفاراغ را سا      هاا  یالفراغ منطقه ،دوم دیدگاه . 31: 5931 ی،نباشد  افتخار

 یادگاه از د ؛کااربرد  به یست،ن یاحکام الزام یکه شارع در آنجا دارا یا حوزه یمحمدباقر صدر، به معنا

 گساتردگی با  مجتهدان تا است یازمندندین،  حوزه در باز ییوجود فضا ، بهزمان یاتاو، اسالم و مقتض

 ،«اسالمی انتخابی دولت» یهدر نظر ؛ صدر 111تا  933: 5111الصدر،حوزه واردشوند   ینابه  یشتریب

 زم. حوزه منطقه الفاراغ کاه ال  زند یمیوندپ یعتدر شر یررا به مسوله ثابت و متغ]یادشده در[ باال  یمبنا

 هاای  اساتلزام  از واسات   یعتشار  یراحکام متغ ءجز شود، اشباع دین ثابت و یکل اصول براساس است

 یالزاما یرغ کاام اح یاره دا ها یمنطقه الفراغکه گفت یددرمجموع با پذیرد؛ یمیرتأث یو مکان یخاص زمان

شرع  یاحکام الزام یرههرچند دا بینند؛ یم ها یاز حداکثر تر ی وس ،اند شرع را که به زمان و مکان وابسته

 ها یحداقل ی. مدعاهاست یحداقل یدگاهد یزسوم ن یدگاه. ددانند یتر م گسترده ها یبه حداقل نسبت یزرا ن
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انتظاار آنهاا از    یم؛باش انتظارداشته ینرا از د یو اجتماع یاقتصاد سیاسی، نظام ترسیم نباید که است آن

مجموعاه   ،و فقاه  شاود  یما  یتلقا  یاخرو یاساس امر یند ینبنابرا ؛ مبدأ و معاد  است یحداقل ین،د

 یکااف  یاوی دن یشات مع یازی ر و برناماه  یمتنظا  یفقه برا یجه،درنت ؛دارد احکام است و با برنامه تفاوت

 یاسای س یزنادگ  را در یان د یات مرجع گوناه هریادشاده،  گاروه   ،اسااس  یان پ  بر ا رسد؛ ینظرنم به

 . 27: 5931یرحی،  ف کنند یانکارم

 قیتحق نهیشیپ -ج

 باه  تاوان  مای  آنهاا  ازجملاه  که است پذیرفته صورت گولن درخصوص مطالعاتی یر،اخ یها سال در

 آقایاان  های یقو تحق« گولن اهلل فتح یشهدر اند یزآم مسالمت یستیهمز»به نام  اف ملک یآقا های تحقیق

باا   گاولن  یآرا یکای کاه بار نزد   « ترکیاه  در لیبرالای  اساالم  جناب  »به ناام   عمر کاهاو  ارس بولنت

 کارد؛  اشااره  اند ، گذاشته صحه غربی لیبرالیسم با گولنآرای  نزدیکی بر وکرده تأکید الییبرهای ل جنب 

 اساالم  باا  تقابال  ترکای  اساالم » مقاله و «گولن گرایانه عمل جنب »به نام  یقیتحقنیز  آگای بکیمالبته 

 هردو شود که رهنماید، اشا می. الزم است شتهنگا ینوازن رسول قلم را به «گولن آرای بر مروری: انقالبی

 از و  کارده  کااوش  و مطالعاه  را گاولن جناب    یاناه گرا های عمل جنبه فقط خود، مطالعات در نویسنده

گرفتاه کاه    صاورت  پژوه  ینچند یز،ن یالقرضاو دربارهالبته  اند؛ پرهیزکرده دیگر مسائل به پرداختن

 ینوشاته آقاا   «یالقرضااو  یوسف دکتر یو زندگ یبه آثار و فتاو ینگاه»توان به مقاله  یازجمله آنها م

 به قرضاوی نوسلفی نگرش»و   شده پرداخته یالقرضاو یو شر  زندگان یکه در آن به فتاو  زاده یلوک

 مادنی  جامعاه  و سیاسات  باه  قرضاوی دیدگاه اند،کرده تحقیقو همکاران   یبهرام یکه آقا« سیاست

 یدگاهرا از د یاسالم و دموکراس ،خود یققدر تح یزن یبحران یآقا هرچند ؛کرداشاره است، شده  بررسی

 یاای در دن نوعثماانی  تفکر که رهبر  گولن یآرا یسهآنها به مقا از یک یچه است، کرده مطالعه یقرضاو

در منطقاه   یاسای اساالم س  ینادگان و از نما دارد یاستبه س ینوسلف نگرشکه  قرضاوی بامدرن است 

 .استنپرداخته ، شود می محسوب

 افکار و آرا و انهزم و یزندگ -د

 گولن اهلل فتح -1

 ،در اساتان ارزروم  یالدی،ما  5315 ساال  نیساان  ماه 27در  یقو دق یرسم یبراساس آمارها گولن
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از  وی ؛چشم به جهاان گشاود   9«کوروجوک»دهستان  2، پاسینالربه  مشهور  5قلعه حسن کوچکشهر 

باود کاه از    او فراگیار  یهاا  آماوزش  با وآموخت   درس حوجا احمدآموزگارش،  نخستین پدربزرگ و

 اماور  یاری فراگ آموزش،ارزش  زاهدمآبانه، زیستمسلکانه و  یصوف زندگی قواعد و اصولبا  طفولیت

 -دینای  تعاالیم  اتماام  .گرفات  خوی اسالمی لو اصو یدر جامعه بشر خدمت یتو اهم یمذهب -دینی

 یعنای  ترکیه، دینی ازمانس ترین عالی ازسوی میالدی 5313 سال اواسط در تا شد موجب گولن مذهبی

 جوار در ترکیه غربی شمال در ادیرن شهر اعظم مسجد خطابت و امامت به 1مذهبی امور ریاست مرکز

 در دینای  مدرس و عالم عنوان به میالدی 5317و 5311 های سال در شده، انتخاب یونان کشور مرزهای

 5319 ساال  در گاولن  دهد؛ ادامه خود مذهبی -دینی های اقدام به ازمیر یعنی ترکیه، بزرگ شهر سومین

 باا  زماان  هام  و آغاازکرد  ارزروم اساتان  در را قوناوی  مولاوی  آثاار  درباره تدری  کالس چندین نیز

 جوناان  دانشاجویان،  تربیت و جذب و ضدکمونیستیهای  انجمن و ها گروه جم  در گسترده مشارکت

 پا   تا شد سبب ها فعالیت خت؛ همینبرانگی را آتاتورکی و سکوالرهای  گروه خشم ترک، نوجوانان و

 هفات  مادت  به شد، ختم سکوالرها اقتدارگرایی به که میالدی 5371 سال در ارت  کودتای پیروزی از

   . 511و  519: 5939دیگران،  و نوازنی  شود حب  به محکوم ماه

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

 فاارن  و 1افیارز  فاارن  مانناد  المللای  باین  معتبار  نشریات از برخی وقتی پی ، چندی. شود می محسوب

 خاود  مخاطباان  از انگلای   «پراساپکت » و آمریکا متحده ایاالت خارجی شورای  رسمی ارگان ،پالسی

 کسای  کنناد،  مشاخ   رأیشاان  باا  را عمومی عرصه اندیشمندان و فکران روشن موثرترین که خواستند

 بارای  خاود  کشور در گولن البته کند؛ خود آن از را اول مقام تبار، ترک اندیشمند یک که انتظارنداشت

 متحاده  ایااالت  باه  و تارک  را ترکیه دلیل، همین به شد ومی محسوب تهدید اقتدارگرا، و سکوالر نظم

 مبارزه دنبال به خود عمر تمام در که گولن . 1388/9/11: کوهی و 31و  73: 5933اف،  ملک  کرد کوچ

 و قلبای  بیمااری  بلندمدت درمانی دوره یک طی برای پزشکان، توصیه به ظاهر در بود، اقتدارگرایی با

 الادین نجم که 5337 فوریه 23 کودتای از پ  ترسناک و پراضطراب شرایط از دوری برای درحقیقت

 از اساتعفا  و خاود  مواضا   از شاینی ن عقب به را ترکیه گرای اسالم باسابقه رهبر و وزیر نخست ،اربکان

 ........................................................................................................................  
1. Hasankale 

2. Pasinler 

2. Korucuk 

3. Diyanat Isleri Baskanligi 

4. Foreign Affairs 
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 در بزرگ ویالیی در تاکنون و سفرکرد متحده ایاالت به ، 3و  3: 5931اربکان،   بود مجبورکرده قدرت

 و ناوازنی   گذراناد  مای  زندگی حراستی و امنیتی نیروی ها ده محافظت تحت آمریکا پنسیلوانیای ایالت

 . 511: 5939 دیگران،

 یالقرضاو عبداهلل وسفی -2
 غربای  اساتان  الکبارای  محله حومه روستاهای از یکی در 5321 سال در یالقرضاو عبداهلل سفیو

او  یسرپرسات  ی رفت و عمویانداشت که پدرش ازدن یشترب« سال2» آمد.یادن به ینمصر در خانواده متد

 بارای  یسااگ 7در  وخاناه رفات    منظاور حفاق قارآن باه مکتاب      به یسالگ1در سن  گرفت. را برعهده

از  ی پا  رفات و  مای  خانه مکتب به عصرها و دبستان به ها واردشد؛ صبح دبستان جدید، به تحصیالت

را  ییدوره ابتادا  ی،سالگ52در سن  القرضاوی شد. یمبرسد، حافق کل قرآن کر یسالگ51آنکه به سن 

 ایبار  ورا گذراناد   ینید عالی دانشسرای و مقدماتی دانشسرایهای  در شهر طنطا دوره ید؛رسان یانپا به

 اخاذ  باه  5319-5312 ساال  در و یافات  راه دیان  اصاول  دانشاکده  باه  و رفت قاهره به تحصیلادامه 

 عربای  زباان  دانشاکده  دبیاری  رشته در سپ  شد؛ موفق ممتاز درجه با کارشناسی  لیسان   دانشنامه

 .نایل آمد ممتاز درجه با لیسان  دریافت به نیز آنجا از و کرد نام ثبت

 کشاورهای  جامعه به وابسته عربی، زبان مطالعات و تحقیقات مؤسسه به 5317 سالدر  القرضاوی

در وی  دراداماه،  ؛ 5: 5975 ،یقرضااو   کارد  دریافت عربی ادبیات و زبان عالی دیپلم واردشد و عربی

و سانت و در ساال    یعلاوم قرآنا   یارشد مطالعاات عاال   یکارشناس دوره نامه پایان میالدی 5311سال 

 . 31: 5933 یمحمادی،  عل اخذکرد یناز دانشکده اصول د یعال نمرهخود را با  ایرساله  دکتر ،5379

و علاوم   یعتدانشاکده  شار   یاسات آورد و ر یبه کشور ثروتمند قطر رو اندکیاز پ   قرضاوی، شیخ

 یلهاای اصا   یشهاند یایاح درراستای ودرادامه  ایشان گرفت؛ برعهدهدر دانشگاه قطر را  یاسالم -دینی

انتشاار  و باا   کرد ادارهو  تأسی را  «یهالنبو یرهالسنه و الس بحوث» عالیمرکز  ،دانشگاه ینر ا، د یاسالم

 پژوهشای و  یفرهنگ -علمیو  ینید مختلف، عضو مجام   اسالمی اقلیم مرزهای در خارج از شهرت 

مجما   عضاو   او، که شود است، اشاره الزم ؛ 592: 5931 ی، بحران شد المللی بین و ای منطقه سطح در

وابساته باه ساازمان کنفاران       یاساالم  فقاهات  مجما   عضو،  اسالمیهای  بانک در ینید افتای یعال

 انسسا ؤم  یوات ه عضاو  و آفریقا قارهدر  یدعوت اسالم یامنا  هیوت، عضو  اسالمیمختلف  کشورهای

 . 51، ج221: 5931 همکاران،و  یخانی عل است بودهو ...  یاسالم یریهخ جهانی کنگره
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 قرضاوی و گولن آرای همقایس -3
دار تفکار   یاه داع یافناد خوجاا   گولن اهلل فتح و یسلفنو یِالقرضاو یوسف یخش یآرا یسهمقا برای

 آنهاا  اساالمی هاای   دیادگاه های  ها و شباهت فهم و شناخت بهتر تفاوت منظور به ینو همنن ینوعثمان

 :شود پرداخته زیر مباحث به تا استالزم 

 نید -3-1

 مقولاه  از نبایاد  اسات،  معتقاد  که روست همین از و را باوردارد مذهب بودن هیال و تقدس ،گولن

 و دیان  ترکیاب  وی، نظر از شود؛ استفاده دنیوی و سیاسی اهداف برای دستیابی به ابزاری عنوان به دین

 باعاث  انسانی، زودگذر امیال با سیاست آمیختگی شده، دین از قدسیهای  جنبه زدودن سبب،  سیاست

 ایمان بر مبتنی را مذهب درواق ، گولن . 519: 5939 دیگران، و نوازنی  شود می مذهب ههوج تخریب

 تاوان  نمی که است معتقد و  Gulen , tarihsiz: 1 داند  می درونی و قلبی طورکامل، به امری را ایمان و

 تواناد  نمای  وجاه  هیچ به که است فراگیر دینی اسالم شمارآورد بلکه به صرف نوعی ایدئولوژی را اسالم

 زدودن دنباال  باه  گولن درحقیقت، ؛ Grinell, 2009: 10  قرارگیرد سیاست خدمت در ابزاری عنوان به

 برابار  در تنهاا  ناه  سلفی، و بنیادگراهای  جنب  برخالف که است پیروانی تربیت و جامعه از دین اقتدار

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

   . 53/7/5932 ی، محمدعثمان گیرند کارمی به

 آن باه  عشاق  و اساالم  خادا،  ذات حقیقی و درست فهم به بشریت نوع اگر که کند تأکیدمی گولن

 باه  ؛ Grinell,2009:1  کناد  راهنماایی  اصایل  تمادن  سوی به را او تواند می مؤلفه تک همین شود، نایل

 اسات  اجتمااعی  -فرهنگای  اساالم  از ای گوناه  ،گاولن  فکاری  منظوماه  در ییاساالمگرا  دیگر عبارتی

 بطان  در دیان  مقولاه  واردکاردن  درپای  وجه هیچ به ظاهر در که  33: 5931پناه،  رضائی و میراحمدی 

 درمقابال،  بیناد؛  مای  بشار  رو  بیشاتر  هرچاه  تعاالی  در را مذهب و دین کارویژه تنها و نیست جامعه

 رغام  باه  و 2اسات  سیاسی نظامی، بلکه شود نمی خالصه 5دین یک در سالما که است معتقد ،قرضاوی

 کاه  اناد  شاده  پیادا  نامناد،  مای  فکر روشن و متمدن را خود که مسلمانان برخی اخیر، های سال در آنکه

 اسااس  ایان  بار  اساالمی  اندیشه کاخ همه ایجادکنند، شکاف ، سیاست و دین  دو آن میان خواهند می

 آنهاا  میان جدایی امکان وجه، هیچ به و یکدیگرند ملزوم و الزم بخ ، دو آن که ستا شده نهاده بنیادین

 ........................................................................................................................  
1. A Religion 

2 . A Polical System 
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 کاه  نیاازدارد  تمادنی  باه  بشر که کند تکرارمی طوردائم به قرضاوی . 17: 5973قرضاوی،   وجودندارد

 ان،انس که پدیدآورد او در را باور این و شود شامل را رستاخیز به ایمان نیز و پیامبرش و خدا به ایمان

 نادارد  مفهاومی  و معنا هیچ آنها، بدون سیاست و جامعه زندگی، و نیست انسان واال،های  ارزش بدون

 دولتای  صااحب  کاه  است اسالم حق این که کند تأکیدمی قرضاوی درحقیقت، ؛ 57: 5932قرضاوی،  

 دینای  ریخ،تاا  و دهد می شهادت مسوله این به اسالمی تاریخ که است؛ چنان دین طبیعت این زیرا باشد،

 ایشاان  ؛ 39: 5933علیمحمادی،    باشاد  دیان  بادون  دولتای،  یاا  باشاد  دولت بدون که شناسد نمی را

 متعال خداوند اسالم، یعنی صاحب و شارع ایم بلکه کرده سیاسی را دین که نیستیم ما این کند، تأکیدمی

 اسات  کارده  سیاسای  را آن سیاسات،  و حکومات  درخصاوص  تعالیمی و احکام بیان طریق از که است

 دیان  باه  حاداکثری  نگاهی ،القرضاوی یوسف شیخ که گفت توان می بنابراین ؛ 913: 5935قرضاوی،  

 .است گولنهای  اندیشه با تقابل در طوردقیق به حیطه، این در افکارش و دارد

 دولت -3-2

 با ایدب طورحتمی به  و جامعه ی عرفدینی  بروناست  یا مقوله ،گولن یمنظومه فکر در کشورداری

دارد اعتقااد  حکومات  نهااد از  یان کامال نهااد د   ییبه جدا یو یردیگر،تعب به ؛شود یریتمد یعقل اصول

 Isgandarova,2014: 2  نداشاته و   یا برنامه سیاست یبرا دینی اصول و مذهبباور است که  ینبر ا و

 مخاالف اسات و   نای دی دولات  ناوع  هار  با ایشان بنابراین اند؛ مردم واگذارکرده یآن را به عرف عموم

 یساادگ  باه  گاولن  . 13: 5935یاروز،  ف یکناد  ناوروز   ینفا  صاورتی  هربه را آن  انواعکند تا  می یسع

تر است و مسلمانان زمانه ما  مهم یاسیاز مسائل س امروز، اسالم برای یتو ترب یمتعل مقولهکه  یدگو یم

 به . 91: 5931یروزفر، و پ ییطباطبا ی احمد کنند می نرم پنجه و دست تر متفاوت مراتب به مشکالتیبا 

 ودسات اسات    یان از ا یو مشاکالت  هاا  اختالف جهالت، و سوادی بیما  یمشکالت اصل ،گولناعتقاد 

 اهلل فاتح  ،درواقا   ؛ gulen,2006: 11  ندارد اولویتیوجه  یچه به یاست،س یرهدر دا ینمقوله د کردن داخل

 کناد  کماک  یکاار اساالم   های محافظه حلقه ی،اجتماع یهنب یتبه تقو تااست  امیدوار بیان، ینبا ا گولن

کامل تاازه کاه از   طور به یواسطه کاربرد به کند، می استفاده دینی سنتی و اصیل واژگان از اگرچه بنابراین

 یان ا ،اسات  طبیعای  کناد؛  مای  تزریاق  ها واژه این کالبدتازه به  یروح ،سازد یم عرضه یواژگان سنت ینا

 ی، خاود  گرایای  در عرصاه عمال   قصاددارند  کاه  یاساالم  یکار محافظه یروانپبه مزاق  فکری منظومه

 مفیاد  تواناد  مای  یکار اساالم  های محافظه یانجر جایگاه تحکیماست و در  یندخوشا یاردهند، بس نشان
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حق اسالم است که صاحب  ینا ،معتقد است ،یقرضاو ،اما درمقابل ؛ 92: 5931 یار،و کام ی آگا باشد

 تااریخ،  و دهاد  می شهادت مسوله اینبه  یاسالم یخکه تار چنان است یند یعتطب ینا ایرز، باشد یدولت

 ؛ درواقا   39: 5933یمحمادی،   عل باشد دین بدون دولتی یا باشد دولت بدون که شناسد نمی را دینی

آنها  یروانو پ گذاران یانو بن یهای اسالم را ساخته و پرداخته حرکت یحکومت اسالم یهقض ،یقرضاو

 و تااریخی  ثابات  حوادث و اسالم قاط  و انکارناپذیرداند که نصوص  یم یقتیبلکه آن را حق داند ینم

 اساتاد  دیادگاه  ،قرضااوی  دیگار،  عباارت  ؛ به 21: 5973ی،  قرضاو کند می ثابت فراگیر رسالت ساختار

 نهاد دو ،اسالم در و نیست جدا یکدیگر از دین حوزه و سیاست حوزه :گفت می که را البنا حسن خود،

 را پارچاه یاک  و یگاناه  قادرت  بلکاه  کنناد  ایجااد  شاکاف  اساالمی  جامعاه  در که وجودندارد قدرت

 را زنادگی هاای   عرصاه  جنباه  هماه  که جام  و کامل اسالم بنابراین، ؛ 31: 5935مرادی،   کند تأییدمی

 ؛ درحقیقات،  19: 5973 قرضااوی،   پاذیرد  نمای  وجاه  هایچ  باه  را شدن پاره پاره و تجزیه گیرد، دربرمی

را  یاسات از س یند ییجدا یشهو اند دارد دین به حداکثری دیدگاهی گرایان، سنت سایر مانند قرضاوی

: 5931 دیگاران،  و بهرامای شامارد    یما  یعتحکومت را مطالبه شر یلخواند و تشک یم یگانهبا اسالم ب

99 . 

 سمیسکوالر -3-3

 اسات  دیان  مقولاه  باه  ساکوالر  رویکردهاای  مشابه بسیار دین، و مذهب از گولن اهلل فتح تعاریف

 رویکردهاای  باا  لذا عمومی عنصری نه کند، تفسیرمی شخصی طورکامل، به امری را مذهب وی، چراکه

 از سیاسای  گرایای  اساالم  کاه  اسات  معتقاد  و دارد سرناساازگاری  دیان  کردن حزبی و اسالم به سیاسی

 گاولن  ؛ درحقیقت، 17: 5935فیروز،  وزینور  گیرد می نشأت مضاعف بنیادگرایی و دینی گرایی افرا 

 اسات    یرومناد ن ی،ا پشتوانه یو دارا یها تالش بشر سال یجهنت سکوالر، مدرن دولت که است معتقد

Isgandarova,2014: 2 و عالیاق  بپردازد، تقابلبه  یممستقطور به نیرومند یفحر این با کسی چناننه ؛ 

 کشاد؛  مای  چاال   باه او را  اصاول درناگ   یبا  ،دولت ینا شود چراکه می تضعیف اش دینیهای  خواست

 را آن عرفای  اصاول  و دانسات  بشاری  کاردار  بارای  ضروری چارچوبی باید را سیاسی نظم درنتیجه،

 خاوبی  باه  را خاود  تار  مهام  وظاایف  خواهدتوانست سیاسی نظم که است حالت این در زیرا پذیرفت

 پاساخی  ،گاولن  جناب   و حرکات  که شود بیاناست،  الزم البته ؛ 92: 5931 سعادتی، و آگای  کند ایفا

 مقولاه  از ایشاان  ناوین  تفسایر  دیگار،  عباارت  است؛ به بوده سابقهای  ایدئولوژی به واکنشی و تهاجمی
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و  ضدسکوالریساتی هاای   جناب   باه  فراگیار  پاساخی  اساالم،  ذات دانستن پلورالیستی و سکوالریسم

 اسات  باوده  آتاتورکی نخبگان های اقدام بر یدیتأی و  (Isgandarova ,2014: 2-4 مسلمانان  بنیادگرای

 درحاین  را سکوالریسام  دولات  اساالم،  جهاان  در باار  اولاین  برای آتاتورکی خواهان جمهوری چراکه

 باا  تنااقض  در طوردقیاق  باه  ،قرضاوی عقاید اما  Vaner, 2003: 102  بودند کرده خود، قانونی تأسی 

باه   توانناد  نمای  ظااهر  در کام  سکوالریسم، دسات  اراند داعیه ازآنجاکه: گوید می قرضاوی .است گولن

 کنند ملزم آن به را ما قصددارند و اند کرده اختراع را دیگر اسالمی خود، جانب معترض باشند، از اسالم

 خوانناده  بارای  تاا  گاردد  باازمی  سکوالریسام  تعریاف  باه  دراداماه  ؛ قرضاوی 21: تا بی القرضاوی، 

 کاه  گویاد  مای  رو باود؛ ازایان   نخواهاد  پذیرفتاه  گاه هیچ اسالم رد سکوالریسم اصطال  که سازد روشن

اسات و   اجتمااعی  زنادگی  از دیان  جادایی  دولات بلکاه   از دیان  جادایی  نه مفهوم  «سکوالریسم»

 ایان  بماناد؛ درحقیقات،   بااقی  آن، محاروم هاای   گاذاری  قاانون  و ها راهنمایی دین، از جامعه ای گونه به

 سکوالریسام  این که شود می چگونه دارند؛ پ  سراغ آن از غرب و شرق مردم که است سکوالریسمی

 . 31: 5933  علیمحمدی،  باشد  اسالمی

 و سردمداران از شدید انتقاد و با رسد می ترکیه نظام  سیستم  به سکوالریسم از انتقاد با قرضاوی 

 شااهین  از خواسات  مای  کاه  داناد  می کالغی آن حکایت را ترکیه سکوالریسم ماجرای ترکیه، متفکران

 هام  را خاود  باودن  کاالغ  ویژگای  بلکاه  باشاد  شاهین همنون نتوانست تنها نه درنهایت ولی تقلیدکند

 ریشاه  هم کرده، سعی مثال این با قرضاوی درواق  ؛ 522: 5973قرضاوی،   شد سرگردان و داد ازدست

 چناین  گاماان  پای   هام  و بداناد  کوششی نافرجاام  را آن از پیروی برای تالش و بزند را سکوالریسم

 .کند تضعیف و تحقیر را یهای حرکت

 یعموم یآرا به مراجعه -3-4

از حکومات   یا یاژه شاکل ثابات و و   باه  وجاه  هایچ  باه  نباوی  سنت و اسالم ، دینگولن دیدگاه از

یروزفار،  و پ ییطباطباا  یاست  احماد  نبوده یزن یهدف ینچن بندی شالوده برای تالش در و نداشته اشاره

 تاوجهی  بای  و زماان  گذر باکه  کرده بیان را یبشر جامعه یاصول اساس «اسالم» او، نظر به ؛ 99: 5931

ویژگای عباارت از باه    آن  و شاده  غربای  جواما  های درخشان  یژگیو از بخشی مسلمان، اندیشمندان

 عصار  بار  حااکم  عارف  براسااس نوع حکومت دلخواهشاان   انتخاب یبرا دمحق مررسمیت شناختن 

 یاخالقا  اصول و قواعدبودن ییرناپذیربه تغ گولن است؛ درواق  آن کانیم و زمانی مقتضیات و خوی 
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 حلقه وی کند؛ نمی محسوب دینی ثابت اصول ورا جز یاسیشکل حکومت و نظام س اما باوردارد اسالم

و  یکادیگر باه   هاا نسابت   را احتارام انساان   معاصار  جهاندر  یاسالم و دموکراس تالقی نقطه و اتصال

اراده  یعناوان تنهاا شاکل قاانون     دولت باه  اقتدار پشتیبانتنها  نهرا  خودو داند یم یگراند یآرا یرشپذ

: 5939یگاران،  و د ی ناوازن  کناد  مای  معرفیدر اسالم  ها دولت عرفی اقتدار پرداز نظریه تنها بلکه ،ملت

 کناد  تکرارمی دائم و  Grinell,2009: 10محور است   یدموکراس غایت، به گولن اهلل فتح ؛ درواق ، 513

 باا  و برپادارندرا  مطلوبشان یاسینظام س خود، عقلیهای  یافته و تجربیاتبراساس  آزادندکه مسلمانان 

حاق انتخااب    تأییاد رغام   باه  گاولن  البتاه  بپیمایند؛ را سعادتمندی راه خود، مدنظر نمایندگان انتخاب

 بار  خاود  که زند مین حرفیآن  هایانتخابات و روند یبرگزار سازوکارهای چگونگی از ،مردم عمومی

  .یدافزا یم یشانا یموجود در منظومه فکر های ابهام

بار اصاول    یهای مبتنا  یدموکراس متفاوت چون: ییمعاصر را در نمودها جهان در دموکراسی گولن

 یاد چارا نبا »کاه   کناد  مای  اعاالم و دراداماه    مشاهدهها  دموکرات یبرالها و ل دموکرات سوسیال،  یحیتمس

 ایان  باا  گاولن درواقا    ؛ 513: 5939 یگاران، و د ی ناوازن « بگیارد   شکلاسالم  بر یمبتن یا یدموکراس

و  اها  فرهناگ  در مقباول  ای شایوه  دموکراسای،  که برسد پاسخ این به هدخوا یم یادینو بن یکل پرس 

 یات حما یال باه دل  اندیشامندان، از  یاریبسا سابب،   هماین  باه  است؛ بودهویژه اسالم  مختلف به یاناد

آن را و   متصاف  ،در جهاان اساالم   یشاروی را باه پ  افکاار گاولن   دموکراسای،  اصاول  ازجانبه او  همه

دیگار   عباارت  باه  یاا شارق وغارب    جهاان  میاان  دیاالوگ  کاه کرد ادعا توان ی؛ بنابراین ماند یدکردهتمج

تطاابق   یمنساجم  یارصاورت بسا   باه  گولن یدر منظومه فکر یدوجانبه اسالم و دموکراس یوگو گفت

 . Danforth,2008: 84است   کردهیداپ

و  یدموکراسا  غارب، پدیاده   جهاناز  جلوترها  قرن ،معتقد است که اسالم یزن یقرضاو ،درمقابل 

هاا،   ارزش، اصاول  به  با توجه ینیبه دانشمندان د ،اجتهاد یرا برا یات جزئ ولیمشخ   را آن اصول

و رجوع  مانند انتخابات ییراهکارها منظر، این ؛ ازاست واگذارکرده ی و مکان یزمان تحوالت و مصالح

 ینامزدهاا  یتدادن باه صاالح   و شاهادت   یگاواه  ی، ناوع  اسالم یاز نظر منظومه فکر أیبه صندوق ر

اساالم   یان معتقد است که د یقرضاو ،دیگر عبارت به ؛ 513: 5931 ی،آنهاست  بحران أییدموردنظر و ت

بار   یزو صحابه ن یامبرسنت پ و قرآن و دارد مردم قبول یعموم پایگاه به توجه یرا به معنا «یدموکراس»

 مقولاه  طبیعات  و ذاتاست کاه باا    ییشورا یدولت ی،دولت اسالم بنابراین اند؛  گذاشته اصول آن صحه

 یقرضاااودرواقاا   ؛ 39: 5933علیمحماادی،   اساات ترو همساااز ترهمسااو ،و اصااول آن دموکراساای



 
 (99)پیاپی 9316 پاییز و زمستان، 2، شماره 5شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره  پژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

533 

 ماردم  هآزادانا  یاار انتخااب و اخت در مقولاه   یغربا  یباا دموکراسا   یکه حکومات اساالم   کند یم اعالم

ماردم بار آناان     یتیرغام نارضاا   باه را کاه   سااختارحکومتی  ،اساالم  ،وجاه  یچها  و باه  نظردارند اشتراک

 یاان کاه بن  یینظام شاورا  یا یکه دموکراس تأکیددارد درادامه قرضاوی کند؛ البته کند، تأییدنمی حکمرانی

تواند پاا   یوجه نم یچه ک  به یچاست که ه یحدود و چارچوب یدارا بر آن استوار است، دینی سیاست

 ی،های غربا  یمانند دموکراس شورایی نظام بنابراین ؛ 11و  19: 5973 ی، قرضاو بگذارد فراتررا از آن 

 مجااز  را هاا  پساتی  و ایلو رذ ارزش بی را دینی یلو فضا بزند دست یاقدام هرگونهکه به  یستن جایز

 .تغییردهد را الهی ماحکاحالل و حرام  یرهدا و کند اعالم

 زنان حقوق -3-5

شدن  تنها حق انتخاب او نه؛ زنان دارد حقوقبه مقوله  یانهمترق تاحدیشاذ و  بسیار یدگاهید ،گولن

بار امار پوشا  و     یاد کأبا ت یدنبا ک  یچه ،بلکه معتقد است کند می اثباتزنان  یکردن را برا و انتخاب

، مشاارکت زناان در    گاولن  . 11: 5935دیگاران،   وارس زنان در اجتماع شود   یشرفتمان  پ ،حجاب

بار   تأکیاد کند و با  می یجو ترو یقرا تشو سیاستآنها در  فعاالنه و فراگیر حضورو  عمومیهای  عرصه

 گولن، درواق  خیزد؛ برمی ستیززنان به ضد  جنسی های عیضهرگونه اعمال تب با تمدن، و پیشرفتامر 

در  جانبااه همااهو شارکت   یعلماا متعااددمادارج   یو طاا یله تحصا را بااه اداماا اساالمی  جامعااه زناان 

باه  را و دانشاگاه   مدرساه  تارک  خاود،  تمدنی الگوی طراحی باو  کند می ترغیب یاسیهای س یتمسوول

 بااال  مادارج  باه  رسایدن  را بارای  روساری  برداشتن فتوایو  کند ردمی اساس از ،داشتن حجاب یبها

های رشاد   استوانه از یکیزنان را  ،گولن بنابراین ؛ 592تا  591: 5935یسی، و و یکند  کاظم مییزتجو

های زنان قابال   یتفعال یردر مسرا  یمانع یچو ه داند می یاسیو س یهای مختلف علم جامعه  در عرصه

 یتمحادود  یجااد زنان و ا یاسیس-یهای اجتماع فعالیت به زیان درصورت را حجاب حتی وداند  ینم

 .داند نمی اریاجبهای آنان  یتفعال یردر مس

 مارد،  همناون  نیاز  زن ،قرضاوی نظر از تر است. متفاوت یکم ،گولنبا  یقرضاو  یدگاهد درمقابل،

 کنناد، دیان   عبادت را که خدای شده خواسته مردان  نیز  همنون زنان از است؛ تکلیف صاحب انسانی

 اسات  زناان  حق راتیک،دموک ای جامعه در سیاسی مشارکت آورند؛ پ  جای به را فرایض کنند، اقامه را

 ردکناد کاه در مقاام     مای  اشااره  یدرادامه  به استدالل گروه قرضاوی ؛ 271و  279: 5973 قرضاوی، 

 زناان،  نماینادگی  وله انتخاباات  وباه مسا   آن دادن نشان غیرشرعی و زنان سیاسی و اجتماعی مشارکت
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از مقاام حکومات و    رتا  مهام  یطیشارا  یندگی،نما مجال  در عضویت با زنان: گویند می متوسل شده،

دولات را   ی رئ بر محدودیت ایجادهم قدرت  ،مجال  نمایندگان زیرا کنند می تحصیل دولت ریاست

در  قرضااوی  یوساف  شایخ ناسازگار است.  ،با رو  اسالم ینکه ا کنند توانند او را عزل یدارند و هم م

 قاوانین  تصاویب  یکای : شاود  یم یدو حالت متجل در یندگینما یت: مسوولگوید می شبهه ینبه اپاسخ 

بر من  حضور  یلیتنها دل نه ،که در هر دو مورد  یو بازخواست مسووالن دولت یضا است یگریو د جدید

 قاوانین  تصاویب  زیارا  اناد؛  شده تشویق امردو  ینا بههمه مسلمانان  فراگیرصورت  بلکه به یستزنان ن

 اساالمی  اماور جامعاه   به اهتمام نوعیم و اسال قواعد براساس یمناسبات اجتماع یینتع یبه معن جدید

 اجتهااد  به یشهعا چناننه دارند؛ اظهارنظر و اجتهاد حق اسالم در نیز یاسالم امتزنان  وانگهی،است 

 گاانی هم یفهتنها وظ ازمنکر است که نه یمعروف و نه همانند امربه یزن مطالبه و بازخواست. زد میدست

بلکاه در   یگار فارد د  یاا رهبر جامعاه باشاد    ،ازمنکر یعروف و نهم کند که طرف امربه نمی یاست و فرق

کاه زناان    کند یمیدکأت یالبته قرضاو ؛ 212: 5931و همکاران،  یخانیاست  عل یضرور یامر ی،مواقع

اسات   الزم دارناد،  رامختلاف   هاای  دادن در انتخاباات  یرا یاانتخاب شدن و  قصد که اسالمی جامعه

 رودو دیگار  عباارت  باه کنند  یترا رعا یاسالم یها احکام و ارزش ههم مردان، جم  در حضورهنگام 

 باشاد  مای  ینای، عارف د  یات و رعا یبه اصول اسالم یبندیپا به مشرو به مجال  شورا  مسلمان زنان

   . 237تا  231: 5973 ی، قرضاو

زنان بار ماردان در خاارج از     یاستو ر یتوال یو حت یسرپرست من  یبرارا  یلیدل یچه ،یقرضاو

 مقاام ،  اسات  شاده  از زنان امات سالب   ریاست حق که موردی تنهاو  یستن متصور ،ارچوب خانوادهچ

 ؛ 235: 5973قرضاوی،  و 517: 5931ی، زنان بر مردان است  بحران یعموم یرهبر یا «عظمی امامت»

و تنهاا   کردهمحادود  یدر اجتماع  به حادود اساالم  را زنان  یتفعال ی،آشکار است که قرضاو یجهدرنت

زنان را  یتتنها فعال نه گولنکه  یدرحال ؛ است کرده آنان خارج یو تصد یتفعال یرهرا از دا یامامت عظم

و  زنان حجاب خاود را کناربگذارناد   ،کند تا درصورت لزوم می یهداند بلکه توص یمشرو  به حدود نم

 را خااص  محادودیتی  و کناد  صادرمی کلی ای اجازه زنان، یاسیهای س یتفعال بارهدر نگول برآن، عالوه

 .کند تجویزنمی

 ییگرایمل -3-6

 و عثمانی امپراتوری الگوی همان اسالم، جهان در بازتولید برای موفق الگوی تنها ،گولن دیدگاه از
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 تااریخی  اصاول  بار  و شاده  منبعث ترکیه، و اسالم عنصر دو که از الگویی است؛ ترکیه تاریخی تجربه

 کاردن  اساالمی  و اساالم  کاردن  ترکای  درپی او درحقیقت، ؛ رکیت اسالم  است استوار اسالمی -ترکی

 ورزد تأکیادمی  عثماانی  ترکیاه  تجرباه  براسااس  جهاان  اداره بار  درنهایات  که است ترکی ناسیونالیسم

 فرهناگ  یاک  استمرار حاصل ای، غنی فرهنگ هر ایشان، عقیده به ؛ 72تا  71: 5935 فیروز، نوروزی 

 فعلای  فرهنگ زیربنای که عثمانی ترکیه فرهنگ بنابراین، است؛ ودخ پ  ازهای  فرهنگ مقدمه و اولیه

 مقاام  لغو ،گولن دیگر عبارت ؛ به Gulen,2016: 20  شود اجرایی عالم، انحای کلِ در باید است، ترکیه

 تمادنی هاای   فعالیات  مسیر در مانعی را نوین جمهوری تشکیل و میالدی 5321 سال در خالفت دینی

 باه  کاه  ماؤثر  عوامال  از شود، یکای  است، اشاره الزم البته  Kinnane, 1964: 30  کند می ارزیابی ترکیه

 تلفیاق  بااب  در او نظریاه  همان است، معاصرمنجرشده جهان در گولن اهلل فتح جایگاه ازپی  بی  ترفی 

 در او هاواداران  از برخای  را ناسیونالیساتی  دیادگاه  این چراکه است؛ رسمی دین و ترکی ناسیونالیسم

 کشاورها  آن باومی  شارایط  باا  را ناسیونالیسام  اصاول  تاا  اند کرده تالش ساخته، پیاده هم کشورها سایر

 اسات،  ، متاأثر گاولن  افکاار  از کاه  جماعتی بایدبدانیم، بنابراین ؛ 92: 5931 کامیار، و آگای  وفقدهند

 مادرن  البته و تاریخی، لیبرالی و ناسیونالیستیهای  آرمان مذهبی، -دینی خصوصیات و ها ویژگی دارای

 بگاذارد  «ترکای  اساالم » دار داعیاه  نام خود، بر که دهد می ترجیح و  11: 5935 دیگران، و ارس است 

 قرضااوی،  کاه  درحاالی   ؛ Gulen, 2016: 20 و 51 ج 915: 5932همکااران،   و علیخاانی  اکبار  علای  

 شایساته  خلیفاه  عنوان به و خودشناسی خوی  درخور جایگاه یافتن را بشر زندگی ضرورت ترین مهم

 را ناسیونالیسام  تماامی اصاول  ،  دارالساالم  باا  مارتبط  قواعاد  طار   و باا  داناد  می زمین روی خداوند

 بار  المسلمین اخوان جنب  مانند نیز قرضاوی درواق  ؛ 31و  39: 5933علیمحمدی،   کشد می چال  به

 ایماان  از اساالمی  امات  و اسات  کارده  افاول  راشادین  خلفای پ  از اسالم دیانت که است عقیده این

: 5911صافوی،   کنناد  نزدیاک  عصار  آن باه  را خاود  بایدبکوشند که و اند دورافتاده به آنها زمان راستین

579 . 

و  شاناخت  برای ابزاری مثابه به ای، و قبیله قومیهای  و تفاوت تمایزها مقوله قرآنی،های  آموزه در 

 ایهاا  یاا » داناد:  نمای  و برتری فضیلت منشأ را فهو طای قومیت، نژاد هرگز اسالم، اما شده پذیرفته تعامل

 اهلل إن اتقااکم  عناد اهلل  إن اکرمکم لتعارفوا و قبائل شعوبا و جعلناکم و انثی ذکر من خلقناکم انا الناس

 و معیاار برتاری   بکاه  وجودنادارد  در اساالم  ناسیونالیسام  تنهاا  نه بنابراین ؛ 59 حجرات:  «خبیر علیم

 نظر از،  اسالم روی متفاوتهای  گذاری نام که است معتقد قرضاوی این،باوجود پ  تقواست؛ فضیلت
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 .نیست پذیرفتنی وجه هیچ به اسالمی -سیاسی اندیشه

 منااطق   براساس را آن خود، گاهی اهداف به رسیدن برای اسالم دشمنان که کند تأکیدمی قرضاوی

 اصیل، و نبوی اسالم مختلف،های  زمان براساس گاهی و آفریقایی اسالم آسیایی، اسالم یعنی مختلف،

 یعنای  ناژاد،  و جان   برحساب  گااهی  و مادرن  و باستانی اسالم حتی و عثمانی،  عباسی،  اموی اسالم

 اصایل  نظریاات  در کاه  کند تأکیدمی کنند؛ ایشان می بندی تقسیم...  و فارسی،  ترکی،  هندی عربی، اسالم

همکااران،   و علیخاانی   اسات  سانت  و قرآن از ثمنبع اسالم آن و وجوددارد اسالم یک تنها اسالمی،

5931 :223.  

 یریگجهینت
درواقا    ؛اسات  اسالم باوده  یایمهم و جالب در دن های ازجمله موضوع یتو نوسلف گری نوعثمانی

 یادگاه اساالم و تفااوت د   بارهمتفاوت در یبه اظهارنظرها نوسلفی و نوعثمانی تفکر خصوصبحث در

کاه   یگروها  ینبناابرا  گاردد؛  بازمیآنان از اسالم  یاسیس یها حوه برداشتو ن ینبه مقوله د مسلمانان،

کاه   یو گروها  شاوند  یمتصل م نوسلفی، جریان به هستند، یاسیس یها در عرصه ینخواهان حضور د

 گاری  عثماانی داران نو از طرف ،ببخشند یو شخص یفرد ی،به آن جنبه قوم کرده، یاسالم را مل اند یلما

و  گاری  نوعثمانی یندگاننما ینتر تا مهم کردیم مقاله تالش یندر ا ماراستا  ینهم در شوند؛ می محسوب

 ینبناابرا  یم؛کنا  آنهاا اشااره   یهاا  ها و شاباهت  به تفاوت ،کرده یسهجهان اهل سنت مقا را در یتنوسلف

 و یند خصوصآنها در یدگاهکه د کرد مشخ  یقرضاو نوسلفی تفکر با گولن نوعثمانی تفکر مقایسه

 یاسات از س یو جادا  قلبای  یاساالم را امار   ،گاولن  ،درحقیقت دارد؛هم تناقض  کامل باطور هب دولت

 یگاناه را با اساالم ب  یاستاز س یند ییو جدااعتقاددارد  یحداکثر ینبه د ،یقرضاو که یدرحال داند یم

 زد،پاردا  یآن ما  یات و تقو یجو به تارو  کند می ینرا تحس یسمسکوالر ،گولناگرچه  ینبنابرا خواند؛ یم

 البته کند؛ می مقابله آن با شدت به و نبوده پذیرفته گاه هیچ اسالم در سکوالریسممعتقد است که  یقرضاو

 دو هار  و شاود  مای  نزدیاک  هم به طورتقریبی دموکراسی، به درخصوص قرضاوی و گولن های دیدگاه

 و گاولن  راساتا  هماین  در کنناد؛   مای  ترسایم  آن بارای  هاایی  محدودیت و پذیرند می را دموکراسی آنها

 نیااز،  درصاورت  که است معتقد گولن لیکن دانند؛ می مدنی جامعه عناصر از را زنان دو، هر ،قرضاوی

 شار   پای   را اسالمی شوون تمامی رعایت ،قرضاوی ولی بردارند را خود حجاب حتی توانند می زنان

 تارویج  باه  و کناد  مای  توصیه را ترکی اسالم ،گولن که درحالی بنابراین داند؛ می جامعه در زنان حضور
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 مخالفات  باه  ناسیونالیسام  باا  کاه  اسات  اسالمی، معتقاد  به قرضاوی درمقابل، پردازد، می ناسیونالیسم

 .سازد می مطر  را محور امت مباحث و پردازد می

 های گولن و قرضاوی : مقایسه دیدگاه1جدول

 

 محورها

 

 گولن دیدگاه

 

 قرضاوی دیدگاه

 تطبیق نتیجه

 افتراق موارد راکاشت موارد

 
 
 دین

 قبلی امری را ایمان
 که است معتقد و داند می

 ایدئولوژی یک اسالم
 دین یک بلکه نیست
 تواند نمی که است

 سیاسی ابزاری عنوان به
 شود. فرض

باید  که است اسالم حق دین
 این زیرا باشد دولتی  صاحب
 تاریخ،. است دین طبیعت

 بدون که شناسد نمی را دینی
 بدون دولتی یا شدبا دولت

 دین.

 
 
 

 حداکثری نگاه
 و
  حداقلی نگاه
 دین مقوله به

 
 دولت

 یشترب کشورداری،
است تا  یعرف یا مقوله
 یدو جامعه با ینید

براساس عقل 
 .شود یریتمد

 یقتیحق ی،اسالم حکومت
 یراست  که نصوص انکارناپذ

 ،و قاط  اسالم و حوادث ثابت
 کنند. یم آن را اثبات

 
 
 

 دینی-میاسال دولت
 و
 عرفی دولت

 
 سکوالریسم

 گاه هیچ اسالم در سکوالریسم سکوالریسم از حمایت
 .نخواهدبود پذیرفته

 
 

 سکوالریسم به نگاه نوع

 
 دموکراسی

بر حق انتخاب  یدتأک
از  حمایتمردم و 
 قیدالبته با  یدموکراس

 یها بودن آموزهییرناپذیرتغ
 یند یاخالق

توجه  یبه معن یتأیید دموکراس
مشرو  به  ،مردم یگاهه پاب

 یحدود اله یترعا

 دموکراسی تأیید -5
 کردن مشرو  -2

 دموکراسی

 

 
 
 
 زنان حقوق

 و زنان حقوق از حمایت
 و آنها سیاسی مشارکت
 های تبعیض با مخالفت
 زنان که ای گونه به جنسیتی

 توانند می لزوم درصورت
 کناربگذارند. را حجاب

 و زنان حقوق از حمایت
 مشرو  ها آن اسیسی مشارکت

 عدم و الهی احکام رعایت به
 عظمی امامت  مسوولیت قبول

 حقوق از حمایت
 مشارکت و زنان

  آنها سیاسی

 حقوق محدودکردن -5
 الهی احکام رعایت به زنان
 امامت قبول ممنوعیت -2

 زنان ازسوی عظمی
 

 
 و گرایی ملی

 ناسیونالیسم

 ترکی اسالم بر تأکید
  ترکیه+اسالم 

 ناسیونالیسم از تحمای و 

 اسالم بندی تقسیم با مخالفت
 تأکید و...  و عربی و ترکی به
ناسیونالیسم،  با که اسالمی بر

 است. مخالف

 ناسیونالیسم و ترکی اسالم 
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 منابع

 یفارس منابع  -1

 یها شهیاند: هیترک در یبرالیل ماسال جنب » ؛ 5935  یاطهر اسداهلل دیس و عمرکاها  ،بولنت ارس، -

 .32تا  13ص ، 92 ش ؛انهیخاورم مطالعات فصلنامه ،«گولن اهلل فتح

 اسات یس دهیا ا تحقاق  یبارا  یمعرفتا  چاارچوب  اسات، یس یساز یشرع» ؛ 5931 اصغر ،یافتخار -

 .512تا  13ص ،  1 ش هشتم، سال ؛یاسیس دانش دوفصلنامه ،«یاسالم

 ؛هیال ترک در رنمالد  یاسال یس اسالم   ؛ 5931  روزفریپ یمهد و محمدرضا دیس ،ییطباطبا یاحمد -

 . ع  صادق امام دانشگاه انتشاراتتهران: 

 . ع  صادق امام دانشگاهانتشارات  :تهران ؛روزفریپ یمهد ترجمه؛ من نبرد ؛ 5931  نیالد نجم اربکان، -

ص ، 92 ش ؛یکمم معرفت ،«گاری  سلفینو جنب  و یمودود یابواالعل» ؛ 5933  یعل ،یرخانیام -

 .572تا  515

 یگارا  اصاال   جناب   یبرا انهیگراعمل یا نسخه :شناخت» ؛ 5931  یسعادت اریکام و میبک،  یآگا -

 .99تا  23ص ، 29 ش ؛انیاد اخبار ، «گولن اهلل فتح یها شهیاند به گذرا ینگاه ی اسالم

 پژوهش دوفصلنامه ،«یالقرضاو وسفی شهیاند در یدموکراس و اسالم» ؛ 5931  یمرتض،  یبحران -

 .511تا  595ص  ،5 ش ؛ینظر استیس

 وساف ی ینوسالف  نگارش » ؛ 5931  زاده نجاف  یمهاد  وتقاوی   یمحمادعل  دیس ،نیحس ،یبهرام -

 جهالان  یاسال یس مطالعالات  فصلنامه ،«یمادن  حکومت مثابه به یاسالم دولت: استیس به یقرضاو
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 .11تا  99ص ، 51 ش ؛اسم 

 .مرکز نشر: تهران، 3چ  ؛  مارک تا یاولیماک از  غرب در یاسیس شهیاند خیتار ؛ 5932  کمال،  یپوالد -

 .دیمف دانشگاه انتشارات :قم، 2چ  ؛اسم  در یاسیس شهیاند یمبان ؛ 5939  صادق دیس قت،یحق -

 یفکار  اصول یا سهیمقا یبررس»؛  5931  یحمزه صفو و یراحمدیم منصور، محمد یعل خاکسار، -

 انقالمب  افتیره صلنامهف ، « داع بر تمرکز با  گری یسلفون و  ینیخم امام بر تمرکز با   یتش

 .11تا  93ص ، 97 ش ؛یاسمم

،  91 ش ؛ رازیشا  دانشاگاه   ینال ید شهیاند فصلنامه ،«نید فیتعر» ؛ 5933  رضایعل زند، یشجاع -

 .21تا  5ص 

  .دارالتعارف :روتیب ؛اقتصادنا ؛ 5111  محمدباقر دیس الصدر، -

 .آسام یانتشارات شرکت :تهران، 5چ  ؛نیالمسلماخوان ؛ 5911  خسرو ،یصفو -

 چ؛  نااوزدهم ساده  و دیعصارجد   غالالرب یاسال یس فلسالالفه خیتالار ؛  5932  عبادالرحمن  عاالم،  -

 .امورخارجه وزارت نشر اداره :تهران، (الف)16

 :تهاران ، 51، ج 5؛ چ مساللمان  متفکالران  یاسال یس شهیاند ؛ 5931  همکاران و اکبر یعل ،یخانیعل -

 ی.اجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده

 مالا   کتاب ،« سمیسکوالر و استیس ن،ید از یقرضاو وسفی قرائت» ؛ 5933  یعل ،یمحمدیعل -

 .31تا  31ص ، 519 ش ؛نید و

 پژوهشاگاه  انتشاارات  :تهران ،9 چ؛ اسم  یاسیس شهیاند یمبان ؛ 5931  یعباسعل ،یزنجان دیعم -



 
 یالقرضاو وسفیاهلل گولن و  فتح یمورد سهیمقا :تیو نوسلف یگرینوعثمان
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 ی.اسالم شهیاند و فرهنگ

 .سمت انتشارات :تهران ،52؛ چ سم ا در دولت و یاسیس نظا  ؛ 5931  داود ،یرحیف -

 .سمت انتشارات: تهران ،51؛ چ رانیا و اسم  در یاسیس یها شهیاند ؛ 5931  حاتم ،یقادر -

 نشار  :تهاران  ،2 چ ؛یخرقاان  یساتار  محمد ترجمه ؛اسم  در عبادت ؛ 5975  وسفی ،یقرضاو -

 .احسان

 .احسان انتشارات :تهران، 5چ  ؛یمیسل زیعبدالعز ترجمه ؛یاسیس فقه ؛ 5973  _________ -

 زیعبادالعز  ترجماه  ؛ جهااد  و تیترب دعوت، سال هفتاد  نیالمسلم اخوان ؛ 5935   ________ -

 .احسان انتشارات :تهران، 5چ  ؛یمیسل

 مرکاز  :قام ، 5چ  ی؛احماد  ابوالفضال  ترجماه  ؛نالدگان یآ تمالدن  اسم ، ؛ 5932  _________ -

 ی.نیخم امام یهشپژو و یآموزش سسهؤم انتشارات

   .وهبه مکتبه :القاهره ؛لوجه وجها هیعلمان و االسالم ؛ تا یب  _______  -

 یاسا یس علاوم  فصالنامه  ،« البنالا  حسالن  یاسال یس شهیاند در دولت هینظر» ؛ 5935  دیمج،  یمراد -

 .512تا   39ص ، 53 ش ؛باقرالعلوم دانشگاه

 و یاجتماع جنب  و گولن اهلل فتح» ؛ 5939  یصالح معصومه و اعتضادالسلطنه ژنیب ،بهرام ،ینوازن -

 .579تا  515ص ،  51 ش ؛اسم  جهان یاسیس مطالعات یعلم فصلنامه ،«هیترک در یو یاسیس

 اهلل فتح یها شهیاند بر یمرور  یانقالب اسالم ای تقابل یترک اسالم» ؛ 5935  رسول روز،یف ینوروز -

 .73  تا 15ص ، 53 ش ؛یاسمم انقمب افتیره ، «گولن
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