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  ؛ مستقر نظم درون در گري اصالح يا رهايي براي انقالب

  رفت از آن  هاي برونماندگي مسلمين و راه بررسي تطبيقي علل عقب
  در آراء گولن و شريعتي

  *محمدرضا ماليي
  ∗∗ سيد محمدعلي تقوي

 ∗∗∗سيد حسين اطهري
  چكيده
هاي انديشمندان معاصر  ترين دغدغه ماندگي جوامع اسالمي يكي از مهم عقب

هاي مختلف به اين امر واكنش نشان داده و در مسلمان بوده است و آنان به روش
هاي در اين مقاله چرايي عقب ماندگي مسلمين و راه. اند پي چاره جويي بر آمده

مورد تحليل و تفسير قرار  اهللا گولن علي شريعتي و فتحبرون رفت از آن در آراء 
گولن و شريعتي هردو به موضوع هاي اين پژوهش بر اساس يافته. گرفته است

كدام از زاويه نظريات  اند، اما هيچ اي داشته ماندگي مسلمين توجه ويژهعقب
اند، بلكه به مثابه  شناسانه يا اقتصادي توسعه به اين مسئله ننگريسته جامعه
هردو انديشمند به عوامل . اند دان ديني مدرن آن را مورد بررسي قرار دادهانديشمن

ترين عامل  كنند، ولي اصليسياسي، اجتماعي و فرهنگي عقب ماندگي اشاره مي
ماندگي نيز  دانند و براي برون رفت از عقبداخلي را دور شدن از اسالم واقعي مي

شريعتي اسالم را در قالب يك . دشمارنارائه يك نگاه نو به اسالم را ضروري مي
هاي جامعي براي زندگي بشري كند كه داراي برنامه مطرح مي ايدئولوژي انقالبي

گولن نيز . ي اسالمي بازگردانداست تا از اين طريق تحرك و بيداري را به جامعه
هاي اجتماعي با تاكيد بر ايمان و اخالق، مسلمين را به حضور فعاالنه در عرصه

  .شود كند؛ اما برداشت او از اسالم در قالب يك آئين مدني ارائه ميدعوت مي
  .اهللا گولن ماندگي، علي شريعتي، فتح اسالم، راه رهايي، عقب :ها كليدواژه 
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  مقدمه. 1
ماندگي بيانگر وضعيت يك جامعه نسبت به رشد و پيشرفت جوامع ديگر در زمينه  عقب

مناسبات اجتماعي انسان ازجمله سياست، اقتصاد، باشد و تمام وجوه هاي گوناگون مي
ها و تعابير  ي چيستي عقب ماندگي، پاسخدرباره. شودفرهنگ و قوانين را شامل مي

سوادي، فقر، فقدان  هاي مدرن، بي بي قانوني، نبود سازمان. گوناگوني مطرح شده است
هايي از اين موارد  امكانات، پايين بودن سطح اخالق در جامعه و وجود استبداد نمونه

با آگاهي از انحطاط و عقب ماندگي مسلمين نسبت به ). 34: 1380علمداري،(باشند مي
هاي مختلف  غرب در دوران معاصر، انديشمندان مسلمان اعم از شيعه و سني به روش

ترين كشورهاي اسالمي  در اين ميان ايران و تركيه از مهم. به آن واكنش نشان دادند
اند  هاي مختلف كوشيده اي ديرين در مواجهه با غرب داشته و در دوره قههستند كه ساب

ي اسالمي ارائه دهند و گاهي در رقابت با هم نيز قرار تا الگويي مطلوب از جامعه
اين پژوهش در پي آن است تا آراء دو تن از انديشمندان معاصر اسالمي، يكي . اند گرفته

را در مورد علل عقب ماندگي مسلمانان و راه ي ايران و ديگري از تركيه  از جامعه
در ايران دكتر علي . در دنياي امروز مورد بررسي قرار دهدي اسالمي بازسازي جامعه

باشد كه تاثير عميقي شريعتي يكي از تاثيرگذارترين انديشمندان ديني معاصر شيعه مي
 گولن، متفكر در تركيه نيز فتح اهللا. در احياي هويت اسالمي بر جاي گذاشته است

معاصر ترك، به ترويج برداشت خاصي از اسالم همت گماشته كه تاثيرات زيادي بر 
دولت كنوني حاكم بر تركيه از نقطه نظر فكري . ي تركيه گذاشته استجامعه
، هر چند در سه سال اخير به دليل )Dorroll, 2014: 1035(ي اوست  خوار انديشه ميراث

  .داخلي تركيه دارند با وي از سر ستيز درآمده استمسائلي كه ريشه در سياست 
ها و  كه چه همانندي است اين پرسش گويي به پژوهش حاضر درصدد پاسخ

 مسلمانان و ماندگي عقب هاي گولن و شريعتي در باره علل هايي ميان ديدگاه ناهمانندي
ي  ر زمينهدر ابتداي مقاله، رويكردهاي مختلف د .وجود دارد آن از رفت برون هاي¬راه

شوند و سپس نظرات  ماندگي مسلمانان، به عنوان چارچوب نظري بحث، بيان مي عقب
هاي مختلف  ماندگي جوامع اسالمي در زمينه هاي عقب ي ريشه گولن و شريعتي در باره

هاي ايشان در باب  آنگاه ديدگاه. گيرند ديني، سياسي و اجتماعي مورد كنكاش قرار مي
روش پژوهش در . شود يت موجود جوامع اسالمي مقايسه ميهاي خروج از وضع راه

اين مقاله تجزيه و تحليل مفهومي از طريق خوانش متون نگاشته شده توسط اين دو 
ماندگي جوامع  ها به طور مشخص اثري كه مستقيماً به بحث عقب آن. انديشمند است
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 ترين اصلي از سئله يكياند، اما اين م ي تحرير درنياورده اسالمي پرداخته باشد به رشته
الي آثار ايشان بدان اشاره  اي كه در البه به گونه دهد مي تشكيل را آنان هاي دغدغه

ماندگي و راه  بنابراين، نگارندگان خواهند كوشيد كه از زوايه ديد مبحث عقب. شود مي
  .دي اين دو متفكر مسلمان از ايران و تركيه بپردازن خروج از آن، به بازسازي انديشه

 
  چارچوب نظري. 22

در ارتباط با علت شناسي انحطاط و عقب ماندگي مسلمين مباحث گوناگوني مطرح 
كتاب كاظم علمداري در . شده است و نظريات گوناگوني نيز براي آن ارائه شده است

يك دسته بندي از اين نظريات را ارائه كرده  چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت
تري تقسيم  هاي جزئيوي اين نظريات را به چهارگروه عمده كه هركدام به گروه. است
گروه اول عوامل خارجي را عامل عقب ماندگي . شوند طبقه بندي كرده استمي

م بر عامل گروه سو. كنندگروه دوم بر عامل ذهني و فرهنگي تاكيد مي. دانندمسلمين مي
زنند هاي اقتصادي پيوند مياقتصادي و گروه چهارم نيزارزش هاي اجتماعي را به ارزش

  ). 41-39: 1380علمداري،(
ها هاي اسالمي معاصر دو تقسيم بندي كلي از اين واكنشموثقي نيز در كتاب جنبش

 - 1: ندا ها به سه دسته تقسيم شدهدر يك دسته بندي ديگر، اين واكنش. دهدنشان مي
هاي ها و نهضتواكنش -2نظامي و اجتماعي،  -هاي سياسيها و نهضتواكنش
: 1378موثقي،(هاي جامع و كامل ها و نهضتواكنش -3فرهنگي و اعتقادي،  -فكري

 - هاي سياسيها كشيد و معموال نهضتتوان خط مشخصي بين اين دستهالبته نمي). 94
فرهنگي به  -هاي فكري اند، يا نهضت نيز بوده هاي فكري و اعتقادينظامي داراي مايه
ها در واقع اين واكنش. انداجتماعي يا نظامي انجاميده-هاي سياسي تدريج به جنبش

فرهنگي به ساير موارد  -هاي فكرياند، بخصوص نهضت تاثيرات متقابلي بر هم داشته
معموالً  هاي گوناگوني شده است، ولي در هر جنبش،سرايت كرده و موجب حركت

موثقي تقسيم بندي ديگري نيز ارائه كرده و معتقد است كه . يك وجه غالب بوده است
ها به در اين دسته بندي اين واكنش. تر استتر و چارچوب منداين دسته بندي هدفمند

گرايي تا  جريان پيروي از غرب، از غرب -1. شونددو دسته كلي تقسيم مي
زسازي تفكر ديني از بنيادگرايي تا راديكاليسم اسالمي جريان احياء و با -2.زدگي غرب

حل هايي است كه هر يك اين تقسيم بندي بر اساس بنيادها و راه). 95: 1378موثقي،(
هاي سياسي اروپا دارد و جريان اول بيشتر ريشه در تفكر جديد و انديشه. دهندارائه مي



 ... ؛مستقر نظم درون در گري اصالح يا رهايي براي انقالب   82

  

دسته بندي را به صورت يك طيف  البته اگر اين. جريان دوم ريشه در دين و تفكر ديني
گرايان و  سنت. ي آن جاي دادتوان يك گروه ديگري را در ميانهدر نظر بگيريم مي

گيرند و نوانديشان دين و اصالح گرايان در گرايان در دو طرف طيف قرار مي غرب
 .باشندهاي متفاوتي ميها نيز قابل تقسيم بندي به دستهالبته خود اين گروه. وسط آن

قابل ذكر است كه ما معتقد نيستيم كه اين دسته بندي غير قابل تغييرند و مرز مشخصي 
  .ها وجود دارد، بلكه بايد با تسامح اين تقسيم بندي را پذيرفتبين اين گروه

ها و به ها و دگرگونيغرب گرايي را بايد به عنوان ايستاري مثبت نسبت به نوآوري
گرايي ايستاري منفي  در حالي كه سنت. ظر گرفتطور كلي نسبت به تمدن غرب در ن

سنت گرايي بيشتر ). 13-12: 1369شرابي، (هاي آن دارد نسبت به غرب و نوآوري
گيرد و عصر طاليي را در گذشته جست ها و گذشته الهام ميتاريخ گرا بوده و از سنت

گرايان  يا اصالح ي اين دو گروه، نوگرايي ديني ميانه).  14: 1369شرابي، (كند و جو مي
ها نگاه معقول ها هستند، اما به نيازها و واقعيتديني هستند كه در اصل مقيد به سنت
اين گروه در پي نقد سنت و . ها وجود داردتري دارند و آمادگي دگرگوني در آن

ها  آن. ها متناسب با شرايط زماني استمدرنيته و تالش براي تغيير و دگرگوني سنت
در واقع . باشندهاي مثبت مدرنيته ميخواهان سازگاري سنت با جنبهچنين  هم

هاي ديني  كنند سنتروشنفكري ديني فعاليت نظري و عملي گروهي است كه تالش مي
دو انديشمند مدنظر . را با مدرنيته سازگار كنند و دين را همچنان در صحنه نگه دارند

 شريعتي، ميان آن دو اين از ار داد كهتوان در اين طيف قريعني شريعتي و گولن را مي
  . دارد ليبرالي گرايش گولن و گرايانه¬چپ تمايالت

  
  ماندگي و زوال علل عقب. 3

ماندگي جوامع مسلمان، به موارد  شريعتي در باب علل عقب و گولن آثار در بررسي
دين  ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به كنيم كه تقريباً همه آن گوناگوني برخورد مي

البته اين رابطه از نوع معكوس است، بدان معني كه به باور انديشمندان . يابند ارتباط مي
هاي اصيل آن فاصله گرفتند به سمت  يادشده هر چه مسلمانان از اسالم و آموزه

ماندگي  ها زماني كه عوامل سياسي و اجتماعي عقب آن. ماندگي رانده شدند عقب
هاي  رند، اين عوامل را به نحوي به رويگرداني از آموزهدا مسلمانان را نيز بيان مي

شناسان و  اين شيوه بحث گولن و شريعتي را از جامعه. سازند اسالمي مرتبط مي
ها را در  سازد و آن اقتصاددانان عالقمند به مباحث توسعه در جهان اسالم متمايز مي
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ند و با اين شاخص به قامت انديشمنداني نمايان مي سازد كه اساساً دغدغه دين دار
  .ورزند ماندگي يا پيشرفت جوامع اسالمي مبادرت مي سنجش عقب

   
  دوري از اسالم واقعي. 3-1

ي عقب ماندگي جوامع مسلمان دارند حول ترين مباحثي كه دو انديشمند در بارهمهم
گولن معتقد است دليل عقب ماندگي و پريشاني مسلمانان در . چرخدمحور دين مي

اخير، دوري از تعاليم اسالم بوده است و تاوان اين كوتاهي نيز همين  چند قرن
الف، 1392گولن ، ( هايي بوده است كه به آن مبتال شده اند مشكالت و سرگرداني

داند، بي ايماني را آفتي فراگير در جوامع ميگولن  1).ناسازگاري جهاد با راحت طلبي
و علت بسياري از دردها و مشكالت  مشكلي كه تمام بشريت به آن مبتال شده است

گويد دوري از دستورات ديني باعث وي مي. فرهنگي و اجتماعي در همين امر است
ها را به بيگانگي انسان نسبت به جهان بيرون و خود واقعي وي گشته و اين امر انسان

هاي فراواني گرفتار كرده است؛ وي اين مساله را باخت و زيان بزرگ  بشر پريشاني
گولن معتقد است قلبي كه خالي از معنويات  ).بهترين جوان: ج 1392گولن، (داند مي

اي كه از لحاظ تواند به درستي محيط پيرامون خويش را درك كند و جامعهباشد نمي
وي معتقد است امروزه به ضروريات دين  .شودمعنويت افول كند به انحطاط كشيده مي

. دين جايگاه واقعي خود را از دست داده است شود وتوجهي مي و دستورات آن بي
گولن . ها و بيگانگي از معنويات شده استهمين امر موجب پريشاني افكار و قلب

ها جايگزين هاي واقعي فراموش و كمرنگ شوند ضدارزشمعتقد است وقتي ارزش
ج، 1386، گولن(ي رو به انحطاط است هاي جامعهخواهند شد و همين يكي از نشانه

  .)دوري تاريك
ترين عوامل عقب شريعتي همين نكته را تحت عنوان دوري از اسالم واقعي يكي از مهم

وي معتقد است اين امر به گونه هاي مختلف نزد مسلمانان . داندماندگي مسلمانان مي
به باور وي،  . اتفاق افتاد و تاثيرات منفي زيادي در جوامع اسالمي بر جاي گذاشت

تحريف اسالم اوليه باعث شده است تا اين آئين تاثير و كاركردهاي خويش را از دست 
دين اسالم امروزه به شكلي بيان  به بيان شريعتي). 72 -71:الف  1361شريعتي،(بدهد 

شود و مقصر شده است كه باعث گريزان شدن افراد و بخصوص جوانان از آن مي
وي معتقد است احكام و . )6 :الف1378شريعتي، (اصلي اين امر متوليان دين هستند 

شعائر دين و بسياري از مسائل ظاهري به صورت گسترده به نام دين به مردم القا شده 
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مشغول امور كم اهميت دين شدند و حتي برداشتي از دين در بين مردم رواج  و مردم
  . توجهي به زندگي و دنيا را ترويج كرديافت كه بي

  
   درك نادرست از اسالم و مفاهيم آن. 3-1-1

گولن بر اين باور است كه بسياري از مفاهيم كليدي و اساسي اسالم توسط مسلمانان 
ند، مفاهيمي كه اگر درست بيان شوند موجبات پويايي و ا خوبي درك نشده كنوني به

اند كه سبب ركود و انحطاط  پيشرفت را در پي خواهند داشت، ولي به صورتي بيان شده
يكي از اين مفاهيم كليدي، . اند ي نادرستي از اسالم نشان دادهدر جامعه شده و چهره

داند كه مادي و معنوي ميگولن جهاد را تالش و كوشش همه جانبه . مفهوم جهاد است
قرآن كريم همراه با شرايط «: وي معتقد است. در پي كسب رضايت خداوند باشد

اي براي پويايي و همپچنين صلح جهاني قرار  مشخص اجازه داده است تا جهاد وسيله
( » گيرد اما ما نتوانستيم اين حقايق را با وجودي كه واضح هستند به ديگران بفهمانيم

اي قائل است و جهاد  وي براي جهاد معناي گسترده). الف، سخن نخست1392گولن، 
وي معتقد است يكي از عوامل . داندمادي و معنوي را بزرگترين عامل برتري اسالم مي

گولن، (ي ابعادش بوده است توجهي به جهاد در همه ها، بيضعف و ركود و فتنه
عاد دنيوي آن را مورد متوجه وي ابعاد مختلف جهاد به خصوص اب ).الف، جهاد1392

ي شكوفايي و پيشرفت و بايست سرچشمهاز نظر گولن، جهاد كه مي. دهدقرار مي
صلح و امنيت باشد به صورتي بيان شده است كه موجب جنگ و ناآرامي و تفرقه شده 

گولن به وارد شدن برخي انحرافات و خرافات به اعتقادات و عقايد مردم نيز  .است
ها شده وي معتقد است خرافات باعث تخريب و تضعيف هويت ديني آن. دكناشاره مي

است، چنان كه بسياري از دينداران براي پيگيري امور زندگي خويش به سمت خرافه 
، سحر و 1383 گولن،( آورند تا از آينده و سرنوشت خويش آگاهي يابندروي مي
  ).جادوگري

از جمله توحيد، معاد و انتظار تحريف  شريعتي هم معتقد است بسياري از مفاهيم ديني
به اعتقاد او، مومنين روح و بينش . اند ي خويش دور شدهيافته و از معناي اصلي و اوليه

اند  اصلي اسالم را گم كرده و تمام تالش خود را بر شعائر واحكام فردي گذاشته
ر توجه گويد دين اسالم هم به امور دنيوي بش شريعتي مي ).251:ب 1378شريعتي،(

اي بيان كرده است و هم به امور اخروي آن، ولي در شرايط كنوني، اين دين به گونه
شده است كه به جاي حركت و پويايي و پيشرفت فردي و اجتماعي، فرد و جامعه را 
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تفاسير نادرستي كه دين را نه براي جامعه . تحركي كرده است دچار ركود، سكون و بي
كند شريعتي تاكيد مي. دهداز مرگ مفيد و كارساز جلوه مي و اين دنيا، بلكه براي بعد

. اي براي رسيدن به سعادت است ولي خود به هدف تبديل شده است »وسيله«كه دين 
ي دين بسيار كمرنگ شده است و تنها بر فروع و به همين دليل است كه اصول و فلسفه

كند كه قرآن و عنوان مياو ). 252-245 :ب1378شريعتي، (شود ظواهر دين تاكيد مي
ي نجات مورد توجه قرار همه بايد به عنوان وسيله... مراسم مذهبي و حب علي و

گيرند و نمود خود را در زندگي نشان دهند، اما امروزه به شكلي درآمده اند كه از 
در همين راستا وي به درك نادرست از مفاهيم ديني مانند اجتهاد، . اند مصرف افتاده

  .كندتقيه اشاره مي انتظار و
 

  عوامل سياسي . 3-2
ي ديگري از عوامل كه گولن و شريعتي معتقدند در عقب ماندگي مسلمين نقش  دسته

اما چنان كه خواهيم ديد اين عوامل نيز به نحوي با . اند اند علل سياسي مهمي داشته
م به عقب هاي سياسي اسالاسالم در ارتباطند، بدين معنا كه به سبب تعارض با آموزه

  .اندماندگي مسلمانان انجاميده
  
  شدن ناسيوناليسم و از بين رفتن وحدت مسلمانان مطرح. 3-2-1

گولن از ميان رفتن وحدت مسلمين را يكي از عوامل اصلي گرفتار شدن ايشان به ذلت 
براي بلند . نكرديم، قرآن را كمك نكرديمما از حق پاسداري «: نويسد داند و ميمي

ق و پرت و پال رزيرا، تكه تكه و متف. پرچم آن در سرتاسر جهان نكوشيديمكردن 
-  كنيم كه دشمن ما را چگونه مي تماشا مي احال كه وضعيت چنين است، صرف. گشتيم

گوييم كه تمام جهان اسالم در چنين  با تأسف مي. سازد خود مي يهبلعد و طمع
هاد وسيله اي براي حاكميت در الف، ج1392،  گولن(» وضعيت ذلّت بار قرار دارد

وي معتقد است تفرقه باعث شده است مسلمانان نتوانند به جايگاه واقعي خود ). جهان
اين پراكندگي باعث . در جهان دست يابند و به گسترش اسالم در جهان مبادرت ورزند

  . ي دشمنان بر مسلمين شده استغلبه
هاي تنگ قومي و  در چارچوباسالم در دوره ركودش «: شريعتي نيز معتقد است

ي محلي خويش منجمد شده و بينش جهاني و جهان بيني آن فراموش هاي بسته قالب
به نظر شريعتي، جهان بينيِ مبتني بر وحدت و نگاه ). 29: 1357شريعتي، ( » شده است



 ... ؛مستقر نظم درون در گري اصالح يا رهايي براي انقالب   86

  

فراگير و جهاني كنار گذاشته شد و قوميت گرايي مورد توجه قرار گرفت كه موجبات 
كند در چنين شرايطي جامعه شريعتي عنوان مي. كود مسلمانان را فراهم آوردتفرقه و ر

هايي منفعت هاي استثمارگر بر جامعه مسلط شدند و گروهبه سمتي رفت كه حكومت
به  شريعتي. طلب امور جامعه را در دست گرفتند و آن را به جهل و جمود كشاندند

كند و معتقد قه و ركود مسلمانان اشاره ميناسيوناليسم غربي به عنوان يكي از عوامل تفر
مدارانه  هاى قوميت ، يك جامعه اعتقادى است و ورود انديشهمد نظر اسالم امت است

وحدت  شده و اختالفات قومى بين مسلمانان در آن باعث تقويت مانند ناسيوناليسم
كوركورانه از  مسلمين با تقليد). 132-107: 1359شريعتي، (كرده است ها را متزلزل   آن

گرايي ناسيوناليسم غربي بر ملي. اند ناسيوناليسم غربي خسارات زيادي متحمل شده
كند و از زماني كه مسلمين اين نوع ناسيوناليسم غربي را دنبال مبتني بر قوميت تاكيد مي

  .شدوحدت اسالمى تضعيف و امت اسالمى قطعه قطعه كردند 
  
  استعمار و تسلط بيگانگان. 3-2-2
داند و بر استقالل ولن تسلط كفار را يكي از عوامل زبوني و خوار شدن مسلمين ميگ

اگر مومن به زيستن تحت امر كافر راضي باشد، او هرچه به نام «: كندمسلمانان تاكيد مي
). الف، جهاد دستور الهي است1392، گولن(» اسالم و ايمان داشته از دست داده است

- ي ايمان خارج مي شوند، از دايرهتحت امر كفار راضي ميوي كساني را كه به زيستن 
در همين . ها تسلط يابندداند كه كفار بر آنداند و آن را ذلت بزرگ براي مسلمين مي

با ستايش خاصي از كند و راستاست كه او بر لزوم وجود يك دولت قدرتمند اشاره مي
به نظر وي . كندياد مي دولت عثماني به عنوان يك دولت قدرتمند و موفق اسالمي

ي بين المللي از جايگاه مهمي برخوردار بود و به دنبال دولت مسلمان عثماني درصحنه
نگرد كه  ي حسرت به دوراني ميگولن به ديده. احقاق حق و حامي تمامي مظلومان بود

يك دولت موفق اسالمي وجود داشت و معتقد است با فروپاشي آن دولت، بي عدالتي 
، دعوت به سفر 1383گولن، ( سترش پيدا كرد و آرامش منطقه بر هم خورد و ظلم گ
ها هاي بزرگ را عامل بسياري از مشكالت و محرك اكثر ناآرامي  گولن قدر). براي دعا

وي معتقد است اين اقدامات . داندو حتي تروريسم در كشورش و نيز جهان اسالم مي
ها نيز ايجاد ناآرامي و ند و هدف آنشواز طريق عوامل خارجي تحريك و تقويت مي

هاي مسلمان است تا از اين طريق هرج و مرج در كشورهاي اسالمي و تضعيف دولت
گولن، (بتوانند كشور را مضمحل و ضعيف نموده و سپس بر آن سيطره پيدا كنند 

  ).الف، مقدمه سخن1392
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مباحث زيادي را هاي سلطه جويانه و استعمار غرب شريعتي نيز در ارتباط با جنبه
وي معتقد است استعمارگران به عنوان مبلغان مسيحي يا مهاجران . مطرح كرده است

گذاري و آبادي و ايجاد كار و ترقي وارد شدند و در ابتدا اكثرا اروپايي براي سرمايه
ها از غفلت بوميان استفاده آن). 72: 1357شريعتي،(مورد استقبال بوميان قرار گرفتند 

بوميان زماني متوجه سلطه بيگانگان شدند كه استعمار كامال بر آن ها غلبه يافته كردند و 
). 149: ب1361شريعتي، (و توانسته بود فكر و فرهنگ خويش را بر آن ها تحميل كند 

ها سيطره پيدا كند، در شريعتي معتقد است ضعف مسلمين باعث شد تا استعمار بر آن
. شدندوردار بودند اين گونه اسير غرب نميحالي كه اگر از آگاهي و قدرت برخ

ي مساعدت به مسلمين وارد عمل شد، استعمار با استفاده از كاالهاي خويش به بهانه
  . ها را ويران كردولي استقالل و امنيت و تمامي ارزش هاي آن

 

   اجتماعي عوامل. 3-3
در عقب  فرهنگي را هم-گولن و شريعتي هر دو وجود برخي از روحيات اجتماعي 

در اين جنبه نيز شاخص سنجش هر دو . دانندماندگي و انحطاط مسلمين دخيل مي
  .اي ديني دارد متفكر اساساً جوهره

  
  
 گرايي و مصرف دنياگرايي. 3-3-1

ي بهينه و درست از كند و آن را استفادهگولن در آثار خود بر اهميت اقتصاد تاكيد مي
در مقابل، وي اسراف . داندانسان قرار داده است، مي تمام امكاناتي كه خداوند در اختيار

-وي توجه به اقتصاد را الزمه. كندرا نكوهش كرده و آن را در مقابل اقتصاد تعريف مي
داند كه در اسالم داند و اسراف را يك نوع بيماري ميي زندگي عزت مندانه مي

تواني ، آيا مي1383ن، گول(جايگاهي ندارد، ولي جوامع اسالمي به آن دچار شده اند 
گرايي به صورت گسترده و  وي معتقد است امروزه مصرف). حسابش را پس دهي؟
گيرد و حتي اقشار كم در آمد هاي جمعي مورد تبليغ قرار ميشديد از طريق رسانه

گرايي باعث هدر  گويد مصرفگولن مي. اند مسلمين نيز شديدا به اين آفت مبتال شده
به اعتقاد او، بسياري از اعمال نادرست اخالقي و . شودلي ميهاي مرفتن سرمايه

  .گرايي است ي همين مصرف اجتماعي كه در جامعه وجود دارد نتيجه
شريعتي نيز همانند گولن معتقد است امروزه زندگي افراد به روندي تكراري مبدل شده 

. خبري نيست هاي واالي انساني اند و از ارزش و مردم غرق در امور دنيوي محض شده
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هايش گيرد كه حتي تمام افكار و آرزوها و دغدغهدر اين شرايط انساني شكل مي
شريعتي از اين مساله به عنوان آفت روزمرگي . منحصر به دنيا و امور كم اهميت است

هارا در خود كند كه هر روز عزيزترين ارزشكند و آن را به منجالبي تعبير ميياد مي
ها ترين قرباني اين آفت نيز خودآگاهي است كه با نبود آن، انسان بزرگ. بردفرو مي

وي معتقد ). 247: 1360شريعتي،(كنند هاي خويش را فراموش ميبسياري از ارزش
هاي غلط مردم ي استعمار شد، باورها و ارزشاست يكي از داليلي كه باعث غلبه

شريعتي، (جوامع بود  يكي از اين موارد تجمل پرستي اين. كشورهاي مستعمره بود
كند تا زماني كه مصرف كننده و فرمان گيرنده از غرب شريعتي بيان مي). 86: 1357

  . ي استعمار خواهيم ماندايم و همچنان در چنبرهباشيم حياتش را نيز تضمين كرده
  
  تفاوتي نسبت به امور جامعه  بي. 3-3-2

تواند زندگي خويش مي دارد كه انسان در زندگي شخصي و فرديگولن بيان مي
اي را در پيش بگيرد و اتفاقا اين منشي است كه حتي بزرگان نيز توصيه  زاهدانه و ساده

تواند يك زندگي زاهدانه را  آري، انسان به حساب شخص خودش مي«كرده اند؛ 
ج، 1392گولن ، (» خرقة پينه خورده اكتفا كندو ترجيح دهد و به قوت واليموت 

بدين ترتيب . زهد جايگاهي نداردو اجتماعي،  ي عمومي ولي در حوزه ).قهرمانان بازار
كند آنجا كه پاي گولن تاكيد مي. شودوي بين رفتار فردي و اجتماعي تفاوت قائل مي

ضعف در . آيد بايد با قاطعيت و قدرت تمام عمل كردمنافع جامعه و ملت به ميان مي
چون در صورت نشان دادن . اع نيستهاي عمومي و ملي به هيچ عنوان قابل دفجنبه

وي . ضعف در اين حوزه، ديگران با استفاده از امكانات خويش بر ما غلبه خواهند كرد
) مردم و جامعه(  هاي مربوط به هيئت عمومي از لحاظ جنبه«معتقد است مسلمان واقعي 

در غير  .... پذيرند به هيچ وجه فقر و ضرورت، نيستي و سفالت، ناتواني و عجز را نمي
  ).ج، قهرمانان بازار1392گولن، ( » استپذير  آن محكوم ديگران شدن امري اجتناب نا

تفاوتي افراد و به  داند و بياز سوي ديگر، شريعتي انسان را يك موجود اجتماعي مي
پندارند كه  اين افراد مي. دهد ويژه نخبگان نسبت به امور جامعه را مورد انتقاد قرار مي

توانند خود را حفظ كنند و به آرامش و سامان جامعه مي ري از اوضاع نابهبا كناره گي
كه نه تنها در قبال سرنوشت خويش بلكه در قبال  سعادت دست يابند، در حالي

به «: كندوي اضافه مي). 65: 1357شريعتي، (ي خويش نيز مسئولند سرنوشت جامعه
در واقع ). 62: 1357شريعتي، (  »توان به خود خدمت كردقيمت خيانت به ديگران نمي
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شريعتي معتقد است فردي كه تنها به فكر نجات خويش باشد و حتي اگر به خيال 
خود، خود را نجات هم داده باشد، بزرگترين خيانت را مرتكب شده است، چون 

  .ي خويش بوده استبزرگترين رسالت او اصالح ديگران و اصالح جامعه
  
  تقليد و خودباختگي. 3-3-3

هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، نظامي و حتي در گولن معتقد است مسلمين در زمينه
توانند از ها حتي در ذهنيت خود نيز نميآن. اند زمينه هاي علمي دچار خودباختگي شده

توان گفت كه دانشمندان مسلمان بيش از ديگر افراد به اين  مي. بيني رهايي يابند خودكم
شود همين امر باعث مي). ج، مكلفيت سابجكتيف 1392گولن،  (مشكل مبتال هستند 
روشنفكران ما كه بايد راهنمايان . ي حيرت به ديگران نگاه كنندكه مسلمانان به ديده

اند و اين امر باعث  افراد جامعه باشند خودشان به بالي خودباختگي و تقليد دچار شده
كند دهد و تاكيد ميوهش قرار ميگولن خودباختگي را به شدت مورد نك. شودذلت مي

زيرا اين امر باعث ضايع شدن . كه نبايد در افكار و سبك زندگي از ديگران تقليد كرد
توانيم نه تنها با تقليد نمي. گردد از خود غافل شويمشود و سبب ميقلب و روح مي

ا ديگران را به سوي خود جذب كنيم بلكه با دور شدن از هويت اصلي خود، خويش ر
نبايد فراموش كنيم «. هاي بيگانگان خواهيم شدكنيم و پيرو افكار و انديشهفراموش مي

و طرز  ههاي خود و با شبيه ساختن شكل و قياف كه مؤمنين با تغيير دادن شكل و انديشه
توانند در برابر تمثيل كنندگان و نمايندگان شان به بيگانگان هرگز نمي زندگي
با چنين عملي تنها روح خود را اسير نموده و قلب . گردند هاي بيگانه محبوب فرهنگ

كنند با كردارهاي گوناگون و افكار رنگ باختة خود كساني كه فكر مي. كشندخود را مي
ها را بسوي خود  شان قلب بيگانگان را فتح نموده و آن و با تخيالت موجود در زندگي

كه متوجه باشند، محكوم به پيوستن به اند كه بدون اين نمايند، آنان بيچارگانيجذب مي
تواني ، آيا مي1383گولن، (» بيگانگان گرديده و در محيط افكار آنان ذوب گرديده اند

  ).حسابش را پس دهي؟
 از يكي او. شود¬مي ديده شريعتي ي انديشه در بيشتري شدت با تقليدگرايي با مخالفت
-بيان مي و داند مي غربي هاي¬انديشه تبليغ و تسلط را مسلمين انحطاط تسريع عوامل

ها و اند كه جوانان را از ارزش هاييها مروج هنجارها و ارزشكند كه اين انديشه
اي غرب و بهره گيري از وسايل تسلط رسانه. كنندنيازهاي واقعي خويش دور مي

ها به صورت گسترده مورد تبليغ قرار گوناگون ارتباطي سبب شده است اين ارزش
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نامد و معتقد  شريعتي اين فرايند را ازخودبيگانه شدن مي). 7: 1360شريعتي،(د گيرن
هاي ديگر در فرهنگ هاي فرهنگافتد كه عناصر و ارزشاست اين امر زماني اتفاق مي

جامعه ما رسوخ پيدا كند و افراد را به سمتي بكشاند كه از خويشتن خويش يعني 
وي ). 214-213: الف1378شريعتي، (شوند تاريخ، فرهنگ، سنت و زبان خويش جدا 

هاي فرهنگي ديگري  كنند خالء خود را با درون مايهمعتقد است وقتي افراد تالش مي
اي بدون ايمان و آگاهي،  گويد اگر جامعهشريعتي مي. شوندپر كنند با خويش بيگانه مي

شود ه ميفقط به دنبال صنعت و سرمايه داري و آنچه پيشرفت صنعتي و علمي ناميد
او بين تمدن و تجدد . برود، اگر هم به آن دست يابد همواره مصرف كننده خواهد بود

: پ1361شريعتي، (گويد كه ما متجدد شديم ولي متمدن نشديم گذارد و ميفرق مي
كند انسان متجدد تنها به تغيير ظاهرش اكتفا كرده است، در صورتي كه وي بيان مي). 3

  . ايد شناخت و آگاهي صورت گيرد و بينش تغيير كندبراي رسيدن به تمدن ب
كند و آن را يونان وجو مي هاي گذشته نيز جست شريعتي اين تقليدگرايي را در دوره

- يونان زدگي عبارت است از بكار گرفتن متد ذهني، درون. نامدزدگي و هند زدگي مي
شامل احساس  هاي علمي؛ و هند زدگي نيزنگر در تفكرات و روشگرايانه و كلي
ي افراطي است كه در آن تفكر و حتي زندگي گرايانه و آخرت گرايانه عرفاني، صوفي

وي معتقد است اين نوع نگاه به علم و . شود عيني و دنيوي، پست و محكوم شمرده مي
زندگي، پويايي را از حيات اجتماعي جهان اسالم گرفته و آن را به ركود كشانيده است 

  ).326: چ1361شريعتي، (
  
  ماندگي رفت از عقب راه برون. 4

 بخش بلكه كنند، نمي بسنده مسلمانان ماندگي عقب علل بررسي به شريعتي و گولن
چنان كه  .كنند مي متمركز آن از رفت برون براي راهكارهايي بر را خود بحث عمده

اين  ماندگي جوامع اسالمي، درشناسي ايشان از عقب خواهيم ديد با توجه به نوع آسيب
كنند كه وجه ديني قابل توجهي  زمينه نيز هر دو انديشمند به راهكارهايي توجه مي

گرايانه از دين تمايل  با اين حال، شريعتي به سمت رويكردي انقالبي و چپ. دارند
كند و به پذيرش  دارد، در حالي كه گولن رويكردي اصالحي و ليبرال را دنبال مي

 ,Aras and Caha(حتي ناسيوناليسم ترك تمايل دارد مدرنيسم، تساهل و دموكراسي و 

2000: 30.(   
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  بازگشت به دين. 4-1
هاي اصيل اسالمي ي مسلمين را به ارزشگولن براي برون رفت از عقب ماندگي همه

اگر «: كندوي عنوان مي. كند تا از طريق آن هويت واقعي خويش را بيابنددعوت مي
به پايان  ايمشده در آن گرفتار درچند قرن اخيركه    خواهيم سرگرداني و پريشاني مي

ي تربيت حقيقت مان در سايهبرسد، بايد بكوشيم تا به هويت اصلي و شخصيت واقعي
ناسازگاري جهاد با راحت : الف1392گولن، (» احمدي بر گرديم و به اسالم بپيونديم

ه منابع اصيل اسالمي ها را چنگ زدن بها و نيرنگگولن راه رهايي از فريب). طلبي
وي معتقد است دين . باشندي تمام دردها ميداند كه درمان كنندهمانند قرآن و سنت مي

اسالم نظام آسماني و پويايي است كه اعتقاد و عمل به آن بايد در ظاهر و باطن و عمل 
، حقوق كارگر در اسالم و مناسبات كارگر و 1383گولن، (مسلمان نمود پيدا كند 

هاي  ي جنبش گولن احياي ارزش بر همين مبنا گفته شده است كه مشخصه). ماكارفر
 Aras and(ي تركيه براي مدرنيزاسيون است  سنتي به عنوان بخشي از تالش جامعه

Caha, 2000: 40 .(  
بازگشتي كه وي در نظر . گويد شريعتي نيز از ضرورت بازگشت به خويشتن سخن مي

نيست؛ بلكه بازگشت به اسالم، آن هم اسالم اوليه و دارد، بازگشت به نژاد و مليت 
گويد بايد به اسالم اوليه و ناب شريعتي مي). 40: ج 1361شريعتي، (نخستين است 

به نظر او، اسالم بايد از حالت . هاي وارد شده در دين را بزداييمبازگرديم و ناخالصي
به صورت يك اسالم  ترين عامل انحطاط است هاي ناآگاهانه، كه بزرگ تكرار سنت

بخش مترقي معترض، و به عنوان يك ايدئولوژي آگاهي دهنده و روشنگر مطرح آگاهي
به باور . كند تا اسالم را در قالب يك ايدئولوژي معرفي كندشريعتي تالش مي. گردد

اي جامع براي زندگي وي، اسالم يك مكتب و ايدئولوژي است كه حاوي برنامه
انسان را به تحرك و پويايي و تالش و همچنين حركت به سمت اسالم . اجتماعي است

عدالتي و ستم و استثمار خواند و مخالف سكون و ركود و بيتعالي و كمال فرا مي
-در همين راستا، وي اسالم انقالبي را مطرح مي ).130 -75: الف1361شريعتي، (است 
زندگي انسان در نظر وي معتقد است دين مسير و راهي است كه خداوند براي . كند

هاي مادي و معنوي بشر توجه دارد تا از طريق آن به سمت گرفته است و به تمام جنبه
مندي از منابع اصيل اسالمي، كاركردهاي به همين دليل با بهره. كمال حركت كند

  . اجتماعي دين بايد احيا شود
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  هاي اجتماعي حضور فعال در عرصه. 4-2
تفاوتي و انزوا نسبت به امور قدند كه مسلمانان بايد بيشريعتي و گولن هر دو معت

كند كه مسلمانان بايد انفعال و انزوا را كنار گولن بيان مي. جامعه را كنار بگذارند
هاي گوناگون اجتماعي، در راستاي خدمت به خلق و خوشنودي بگذارند و در زمينه

ارائه خدمات اجتماعي و  او پيروان خود را به. خداوند به صورت فعال حضور يابند
بايد نه «: گويدوي مي .)Kirdiş, 2016: 9(خواند  تالش براي تحقق مصالح عمومي فرامي

احساسات و افكار خويش را گاهي از طريق پرده . بي زبان بود، نه بي اُسلوب
نترنت نشر يروزنامه، گاهي هم از طريق صفحات ا ي تلويزيون، گاهي از يك گوشه

( » نموده و در هر فرصت بدست آمده و در هر اجتماع بايد حقيقت را به زبان بياوريد
هاي ي ابزارها و اسلوب به نظر او بايد از همه). ، دعوت به سفر براي دعا1383گولن، 

موجود، به ويژه روش مسالمت آميز و زبان نرم و گفت و گو، براي شناساندن عقايد 
الزم به ذكر است كه گولن در عين حال  .ها بهره ببريمظلم و بدي خود و جلوگيري از

شمارد، بخش اندكي از شريعت را به حوزه حكومت و  كه اسالم را آئيني اجتماعي مي
به عالوه، او چندان رغبتي به ). Aras and Caha, 2000: 32(داند  دولت مربوط مي

روانش را نيز بدان ترغيب داد و پي مشاركت مستقيم در سياست از خود نشان نمي
ي امور  اين بدان معناست كه گولن ضرورتاً همه). Kirdiş, 2016: 10-11(نمود  نمي

شمارد، در عين حال كه بر توجه اسالم به جنبه  ي عمل دولت نمي اجتماعي را حوزه
  .ورزد اجتماعي زندگي آدمي تأكيد مي

ا، ولي اسالم تنها مذهب دو بعدي گرايند يا دنياگر گويد مذاهب يا آخرتشريعتي نيز مي
گرايي را در بر دارد تا جامعه را  است كه در آن واحد دو جهت دنياگرايي و آخرت

ي كامل شريعتي دين اسالم را نمونه). 8: 1357شريعتي، (همواره در تعادل نگه دارد 
 داند، ديني كه براي تمام جوانب دنيوي و اخروي، فردي و اجتماعي،اديان الهي مي

به همين سبب از نظر وي مسئول بودن . دهدروحاني و مادي انسان برنامه ارائه مي
نسبت به جامعه و افراد آن يك وظيفه و تكليف است و عمل نكردن به آن نوعي 

  .شودخيانت به جامعه محسوب مي
  
  تعريف نو از برخي مفاهيم. 4-3

ديني از تحريف، به تفسير كنند تا به منظور پيرايش مفاهيم گولن و شريعتي تالش مي
گولن تعاريف متفاوتي از برخي مفاهيم مانند ارشاد، . مناسب از آن مبادرت ورزند
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تر و  ي مفهومي فراخارشاد در گفتمان او دايره. كند امنيت، جهاد و خدمت ارائه مي
در گفتمان سنتي، ارشاد تنها به معني . اش دارد معنايي متفاوت با معناي متداول و سنتي

ولي گولن آموزش هر عملي را . هاي ديني و تبليغ مذهبي استهدايت به سمت ارزش
حتي . باشدفقط تدريس در مدارس مذهبي ارشاد نمي. دهدذيل مفهوم ارشاد قرار مي
بخشد كند، روح ديگران را نجات مياي غيرمذهبي تدريس مي وقتي معلمي در مدرسه
نوروزي، (شود اليت او هم ارشاد تلقي ميدهد فعها نشان ميو راه درست را به آن

1391 :86 .(  
او هر نوع اقدام عملي را . دهد نيز بسيار وسيع استمعنايي كه گولن از جهاد ارائه مي

الف، جهاد ضامن ثبات 1392گولن، (نامد كه در راستاي خدمت به خلق باشد جهاد مي
هاي ترين جنبهاز مهمي قابل توجه اين است كه يكي  نكته. )داخلي و خارجي است

جهاد از نظر گولن تالش اقتصادي است كه يك فرد مسلمان در راه خدمت به خلق و 
ي مقدس ا او جهاد مادي و معنوي را مبارزه. دهداعتالي جامعه ي اسالمي انجام مي

  . ي بزرگي كه عزت و ذلت مسلمين در گرو موفقيت آن استكند، وظيفهتوصيف مي
خدمت يعني آن كه . م اصلي گفتمان گولن مفهوم خدمت استيكي ديگر از مفاهي

از نظر گولن، كار كردن عملي . شخص خودش را براي سعادت ديگران وقف كند
هرچه بيشتر تالش كنيم پول بيشتري : افزايد مذهبي است و در توضيح اين گفته مي

توانيم به ميشود؛ پس هرچه بيشتر كار كنيم، بيشتر براي صرف در راه خدا اندوخته مي
در نگاه وي، پاياني براي خدماتي كه ). 86: 1392فكري و ديگران، (اسالم خدمت كنيم 

گيرد وجود ندارد و خدمت ي آرام و صلح آميز انجام ميبه منظور ساختن يك جامعه
  . ترين راه جلب رضايت خداوند استكردن به جامعه مهم

شريعتي نيز معتقد است بسياري از مفاهيم در اسالم از معناي واقعي و عميق خود دور 
وي معتقد است اين . يكي از آن موارد، امر به معروف و نهي از منكر است. اند شده

شريعتي، (هاي سطحي و كودكانه در آمده است  عمل به صورت يك رشته نصيحت
نهي از منكر يعني رسالت فرد در تعيين  ، در حالي كه امر به معرف و)60-70: 1357

مفهوم شناسانه،  شريعتي با نگاهي جامعه. سرنوشت جامعه و مكتب اعتقادي خويش
از دو نوع انتظار منفي و مثبت  وي. كند شيعيِ انتظار را نيز به گونه ديگري تفسير مي

، انتظار در مقابل. اي است براي توجيه وضع موجود گويد؛ انتظار منفي وسيلهسخن مي
وي . مثبت و واقعي نفي و نقد وضع موجود است و تالش براي تحقق وضع مطلوب

شود بلكه مسئوليت معتقد است در زمان انتظار نه تنها از انسان سلب مسئوليت نمي
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انسان در قبال سرنوشت خودش و جامعه و انسان هاي ديگر بسيار سنگين و حياتي 
 ).1350شريعتي، ( است 

تشيع علوي  در به نظر وي. كندرا نيز متفاوت از مفهوم مرسوم آن معنا ميشريعتي تقيه 
تقيه در تشيع صفوي سكوت  .ي مبارزه و تقيه ي وحدت، تقيه :دارد دو نوع تقيه وجود

در . ها براي حفظ كار و زندگي و پرهيز از دردسر استها و انحراف در برابر پليدي
مانع مبارزه و باعث  ،اما در تشيع صفوي ،تقيه عامل مبارزه و وحدت است ،تشيع علوي

اما در تشيع صفوي يك اصل اعتقادي و  ،تقيه گاه حرام مي شود ،در تشيع علوي. تفرقه
  ).84-80: ث1361شريعتي، ( ثابت است

  
  تاكيد بر علم و آگاهي و لزوم گروه پيشتاز . 4-4

است كه به مدد آن و با مطالعه در مخلوقات، درك گولن معتقد است علم مدرن ابزاري 
حفظ دين نيز در اين عصر با استفاده . آوريمتري از خداوند و جهان به دست مي عقالني

ي رفاه اقتصادي، يكپارچگي به نظر گولن، علم شكل دهنده. از علم امكان پذير است
نظام مدرن و نيز هايي كه ضامن حفظ  اجتماعي و استقالل ملي است، همان پشتوانه

گولن معتقد است آينده جهان ). 83:  1392فكري و ديگران، (اسالم مدرن خواهد شد 
در همين راستا وي مدارس . در دست مللي است كه علوم را در اختيار داشته باشند

مختلفي را در كشورهاي گوناگون تاسيس كرده است كه دانش آموختگان آن در عين 
  . آموزند، پايبندي به اخالق و ايمان را نيز ميآگاهي به علوم روز دنيا

كند و در اين راستا شريعتي نيز بر اهميت علم و اولويت اقدامات فرهنگي تاكيد مي
ي آن جامعه معتقد است ابتدا بايد گروهي از روشنفكران آگاه شكل بگيرد تا به وسيله

گروهي از نخبگان آگاه در واقع شريعتي ابتدا به ساختن فرد و شكل گيري . اصالح شود
گويد فقط با فرد او مي. اي از نيروهاي متعهد معتقد است و سپس جامعه سازيو هسته

ي تحوالت بزرگ را در جامعه فراهم كنيم  توانيم زمينهسازي و آماده كردن فضا مي
كند و معتقد را بيان مي) ص(شريعتي براي نمونه حركت پيامبر).  62: 1357شريعتي، (

اي از نيروها  ي اوليه ن حركت ابتدا در مكه در قالب فرد سازي آغاز شد و هستهاست اي
سپس با فراهم شدن شرايط، پيامبر در مدينه به جامعه سازي مبادرت . شكل گرفت

شريعتي معتقد است رسالتي كه عالمان در جامعه دارند رسالت پيامبرگونه است . ورزيد
رسد به نظر مي. هاست ي آنجامعه بر عهدهو مسئوليت سنگين آگاهي بخشي و هدايت 

تواند در راستاي آنچه شريعتي از علم در نظر دارد عمدتا مفهوم آگاهي است كه مي
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در . هاي انقالبي وي براي تحول بخشيدن در جامعه و تحقق رهايي مفيد باشدانديشه
عه را نيز با اين مسير عالمان و روشنفكران نقش مهمي دارند و بايد پيشتاز شده و جام

هاي مختلف دانش را در تر است و جنبهاما علم مورد نظر گولن عام. خود همراه كنند
او . ترين ابزار پيشرفت و ترقي نظر داردگولن به علم به عنوان يكي از مهم. گيردبر مي

در همين راستاست كه وي به آموزش روي آورده و . نيز به گروه پيشرو معتقد است
كرده است تا از طريق آن افرادي پرورش يابند كه در مسير تحول در  مدارسي تاسيس

  .جامعه پيشگام باشند
  
   كسب قدرت. 4-5

وي معتقد . ها تاكيد دارد گولن بر قدرتمندي مسلمين و به خصوص قدرت اقتصادي آن
ترين  است توانايي اقتصادي در صورتي كه به درستي از آن استفاده شود يكي از مهم

در همين  ). تواني حسابش را پس بدهي؟، آيا مي1383گولن،( باشد مي عوامل عزت
- راستا، گولن بر لزوم وجود دولت قدرتمند كه بتواند امنيت را فراهم كند نيز تاكيد مي

ي امنيت امكان پذير است و امنيت نيز وي معتقد است پيشرفت و ترقي در سايه. ورزد
ي كافي قوي و كارآمد امكان پذير خواهد بود؛ اگر مسلمين به اندازه با وجود يك دولت

  .قدرتمند نباشند هميشه بايد مطيع و فرمانبردار ديگران بمانند
هاي اسالم براي زندگي تر ديديم، شريعتي نيز معتقد است تمام برنامه چنان كه پيش

ئين و دستورات اجتماعي است و يكي از بارزترين مشخصات اسالم اجتماعي بودن آ
ترين خدمتي كه اسالم نه تنها به مسلمين بلكه تاريخ  كند بزرگوي عنوان مي. آن است

بشري كرد اين بود كه قدرت عشق مذهبي و قدرت معنوي و احساس عرفاني را كه در 
ي بشري، استقرار عدالت، كسب قدرت ها بوده است در راه ساختن جامعه درون انسان
كند شريعتي عنوان مي ).64: 1357شريعتي، (به كار گرفت مادي و معنوي  و پيشرفت

به . گذاردهاي مختلف زندگي فرد مي كه ارزش ايمان به مقدار تاثيري است كه بر جنبه
نظر او، مالك ايمان در يك جامعه در اين نيست كه چه تعداد از افراد آن جامعه 

اند، بلكه مهم كيفيت تاثير مذهب بر زندگي افراد و شرايط جامعه است و اين كه  مذهبي
اشاره شريعتي . تاثير گذاشته استمذهب چقدر در روند حركت و تحول آن جامعه 

بخشي و نيروي انقالبي است، در حالي كه قدرت مورد نظر  عمدتا به قدرت آگاهي
  .تري داشته و وجه مدني بيشتري دارد متنوعتر و  ي عمومي گولن جنبه
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  گيري نتيجه. 5
توان گفت كه تشخيص شريعتي و در پاسخ به پرسش مطرح شده در اين پژوهش مي

ماندگي در جهان اسالم و حتي راه خروج از آن بسيار مشابه  ي عقب گولن از ريشه
برون رفت از آن  ها در ارتباط با عقب ماندگي و راه بسياري از مباحثي كه آن. است

ها دوري از اسالم را عامل  هر دوي آن. كنند به دين اسالم مربوط استمطرح مي
هايي چشمگيري نيز ميان در عين حال، تفاوت. شمارند انحطاط جوامع اسالمي مي

كند و گولن بر صلح، امنيت و آرامش تاكيد مي. ي ايشان قابل مالحظه است انديشه
. داندبراي رسيدن به كمال و خوشبختي جامعه ضروري مي فراهم كردن اين شرايط را

تاكيد او بر . پذيرد ي خويش را مي گويي او عمالً و تلويحاً وضع موجود در جامعه
- جويي و  تساهل، از يك سو، و ضرورت قدرتمندي جوامع اسالمي در زمينه مسالمت

راستا قابل تبيين هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي، از ديگر سو، در همين 
  . است

نمايد كه شريعتي از وضع موجود سخت ناخرسند است؛ او در  از سوي ديگر، چنين مي
بنابراين براي . بخشي است تري بوده و مشتاق رهايي هاي ژرف ي دگرگوني انديشه

كند و آن را در قالب يك ايدئولوژي درمان انحطاط موجود، اسالم انقالبي را تجويز مي
كنند تا از دين هردو انديشمند به جامعيت اسالم باور دارند و تالش مي. مايدن مطرح مي

گولن در اين مسير برداشت . بهره گيرند و به جامعه اسالمي تحرك و پويايي ببخشند
كند، ولي شريعتي برداشتي انقالبي از دين ارائه اي را دنبال مي مدني و مسالمت جويانه

استاي توسعه و پيشرفت است ولي نظرات شريعتي تالش گولن بيشتر در ر. دهدمي
شريعتي روشنفكري است براي دوران انقالب؛ و . بيشتر در مسير رهايي بخشي است

  . گري است در درون نظم مستقر گولن اصالح
  

  نوشت پي
ي صـفحه بـراي    اند، شماره هاي گولن از سايت اينترنتي او گرفته شده از آنجا كه بيشتر كتاب.1

انـد كـه بـه     درنتيجه مؤلفان ناگزير بوده. ها وجود ندارد محل دقيق نقل قول مشخص كردن
هـا،   خوشبختانه به دليل كوتاه بودن بخش. جاي آن، نام بخش را در آدرس ارجاع ذكر كنند

  .ها براي خوانندگان آسان خواهد بود يافتن محل دقيق نقل قول
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