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در ترکیه دو گفتمان کالن اسالمگرایی از هم قابل تمیز هستند .از یک سو گفتماان اساالم
سیاسی است که به تأسیس دولت معتقد است و دیگری اساالم اتتماا ی کاه باهشاد

در نهایت موفق به بازتعریف مفهوم «انسان اسالمی» در گفتماان «صایانت» شاده ،الگاوی
تدیدی از رابطه اسالم و مدرنیته ارائه میدهد .پس از وی تنبش نورتو تقسیمبندیهاای
متعددی بر اساس تفاسیر متفاو از آثار نورسی پیدا می کند که مهامتارین آنهاا تنابش
فتحاهلل گولن است .گولن را پایهگذار تنبش ایمانمحاور مایدانناد چراکاه باا الهاام از
اندیشههای نورسی ،تحولی معنایی و فکری را در این نظام فکری ایجاد کرده است .وی از
طریق شبکههای آموزشی ،اقتصادی و رسانهای در سطح بسیار گستردهای در تامعه ترکیاه
هوادار پیدا کرده و بر سپهر مومی آن کشور بسیار اثرگذار بوده است .اماروزه گاولن در
سطح بینالملل نیز بسیار شناخته شده و اثرگذار است .اندیشههاای گاولن نتاایج سیاسای
متفاوتی از اندیشههای نورسای پیادا مایکناد کاه مهامتارین آن ،پاذیرش دموکراسای
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مخالف پروژه سیاسی اسالم است و در مقابل اسالم سیاسی قرار میگیرد .بدیعالزمان سعید
نورسی ،روحانی برتسته و کردتبار ترکیه ،با ساختارشکنی در سنت اسالم سنی ا صوفی،
پایهگذار اندیشههایی گردید که در نتیجه آن« ،تنبش اسالم اتتما ی» پس از مرگ وی در
ترکیه شکل گرفت .اندیشههای نورسی با تحولی که در دورههای مختلف تجربه مایکناد،

لیبرالسکوالر است.

کلیدواژهها :سعید نورسی ،حکومتداری ،اسالم اجتماعی ،انسان اسالمی ،فتحاهلل گولن.
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بعد از جنگ جهانی دوم و پایان دوره زمامدداری عمدمت اینوندو ،بسدتراای اقتمدادی و
اجتماعی ترکیه متحول شد و راه برای تغییر سیاست فراام گردیدد .شدرایط جدیدد نظدام
دوقطبی جهان ،راه توسعه اقتمادی ترکیه را در قالب اردوگاه لیبرالی غرب فدراام کدرد و
نداران
بدانجا انجامید که گروهاایی از تاجران ،مدیران اقتمدادی ،صداحبان صدنایع ،زمدی 
روستایی و داقانان رشد کنند و بهعنوان پشتوانه نسل جدیدی از روشنفکرانی که خوااان
به رسمیت شناخته شدن در فضای سیاسی بودند ،وارد حوزه عمومی شوند .در این فرایندد،
تغییر قوانین ترکیه پس از جنگ دوم جهدانی ،بده کدااه اومدونی دولدت بدر نهادادای
اقتمادی و آموزش عالی انجامیده و امیداا را برای مشارکت سیاسی احیا کرده بدود (شداو،
)112 :6971
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جنگ دوم جهانی ،تأثیر زیانبار خود را بر ترکیه تحمیل کرد .بهرغم تالش ترکیه برای
کنار ماندن از جنگ و پیامداای آن ،در نهایت در ورطه آن گرفتار شد و نتیجده آن ،یدک
داه رکود واقعی صنعت در ایدن کشدور بدود (بیوموندت .)717 :6913 ،در نهایدت فشداراای
خارجی و داخلی به گشایه فضای سیاسی و روی کار آمددن حد ب دمدوکرار در ترکیده
انجامید .دوران زمامداری ح ب دمدوکرار ،فضدا و فرصدت را بدرای فعالیدت اجتمداعی و
سیاسی اسدالم گرایدان ترکیده ،پدس از یدک دوره طدو نی خفقدان و سدرکوب گفتمدان
انحمارگرای کمالیسم فراام آورد .در واقع در این دوره ،زمینه اای ظهور و حضور جنبه
اسالمی در سپهر عمومی جامعه ترکیه فراام گردید.
این نوشتار به دنبال بررسی منطق حکومتداری بددیعال مدان سدعید نورسدی ،متفکدر
برجسته و اثرگذار بر جنبه اسالمگرای اجتماعی ترکیه است .این کدار بدا بهدرهگیدری از
روش تبارشناسی و بهره اای نظری مفهوم «حکومتداری» ( )Governmentalityفوکو
انجام میشود .مفهوم حکومت داری که در آثار متأخر فوکو معرفی شده است ،بده بررسدی
«چگونگی شکلگیدری خِدرد حکمراندی» مدیپدردازد .خدود فوکدو از ایدن مفهدوم بدرای
«تبارشناسی دولت مدرن» استفاده کرده اسدت (ر.ک :فوکدو .)6932 ،فوکدو حکومدت را بده
ادایتگری یا به عبارر دقیقتر« ،ادایت ادایتگدری» ()The conduct of conduct
معنا میکند .این مفهوم برگرفته از دو مفهوم «حکمرانی بدر خدود» ( Governing The
 )Selfو «حکمرانددی بددر دیگددران» ( )Governing othersاسددت (.)Lemke, 2002: 2
برایناساس ،تمام تالش فوکو از طرح بحث «حکومدتداری» آن اسدت کده نشدان دادد
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چگونه دولت حاکم مدرن و استقالل فردی مدرن در پیدایی یکدیگر نید تعیدین کننددگی
دارند ( .)Ibid: 3حکومتداری یعنی «فهم شدیوه معقدول حکمراندی بده بهتدرین شدکل و
امچنین تأمل درباره بهترین شیوه ممکدن حکومدت کدردن» (فوکدو .)61 :6932 ،بده نظدر
توماس لمکه ،فوکو از مسئله حکومت ،دقیقاً برای تحلیل ارتباط میان آنچه تکنولوژیاای
خویشتن ( )Technologies of The Selfو تکنولوژیاای استیال ( Technologies of
 )Dominationمی خواند ،استفاده کرده است یا به عبارر دیگر ،آنچه بده سداخت سدوژه
مرتبط است و آنچه به شکلدای دولت میانجامد (.)Lemke, 2002: 2
برای کاربردی کردن این روش ،باید رفت و برگشتی مستمر میان شرایط عینی و
ادبیار فکری صورر گیرد تا چیستی و چگونگی شکلگیری اندیشه مشخص شود و
سپس نتایج آن از منظر امر سیاسی نی مشخص گردد .ازاینرو ،در این نوشتار ابتدا
توضیحی از شرایط سیاسی د اجتماعی ترکیه در سالاای پس از جنگ جهانی دوم داده
میشود .این توضیح ازآنرو ضروری است که اساساً تا اواخر داه  ،6311خبری از
جنبهاای اسالمی در ترکیه نیست .بستراای اجتماعی د سیاسی این جنبهاا عمدتاً در
طی داهاای پنجاه و شمت میالدی فراام میشود؛ گرچه ریشهاای فکری آنها از
تحو ر مشروطه سرچشمه میگیرد .به امین دلیل ،پس از توضیح تحو ر سیاسی د
اجتماعی پس از جنگ ،اندیشهشناسی نورسی ناظر بر سه دوره زیست فکری د سیاسی او،
از دوران مشروطه تا پایان عمرش دنبال میشود ،سپس نتایج اندیشه نورسی بر حاکمیت
سیاسی از منظر دولت ،مشروعیت ،قانون و آزادی نشان داده خوااد شد.
بعد از فور نورسی در  ،6311اندیشهاای او منشأ شکلگیری خوانشی نوین از نقه
اسالم در سپهر سیاسی د اجتماعی ترکیه گردید که به «اسالم اجتماعی» مشهور شد.
طرفداران نورسی در ترکیه با نام «نورجواا» شناخته میشوند که در توسعه و ترویج
اندیشهاای مکتوب او بسیار پرتالش ظاار شده ،جنبشی گسترده را نمایان ساختهاند و در
مسائل سیاسی د اجتماعی و چالهاای فکری معاصر ترکیه بسیار پررنگ فعالیت دارند.
جنبه فتحاهلل گولن ،مهمترین شاخهای است که از اندیشهاای نورسی الهام گرفته ،تبلور
«اسالم اعتدالی» در ترکیه است .به امین دلیل ،در بخه پایانی مقاله ،تحول اندیشه
نورسی را در جنبه نئود نور فتحاهلل گولن پی میگیریم تا مشخص شود امروزه نورجواا بر
چه مبنای فکری در سپهر سیاسی ترکیه فعالیت میکنند.
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شرایط بد اقتمادی ترکیه طی داه  6391بهویوه دوره پس از جنگ جهانی دوم که ناشی
از ناکارآمدی دولت انحمدارگرای تدکح بدی بدود ،موجدب شدکلگیدری مدو گسدترده
خواستهاای مردمی برای پایان دادن به سیاستاای تکح بی شد تا بهجدای آن ،دولتدی
کارآمدتر برای تأمین رفاه مردم شکل گیرد .ناکارآمدی سیاستاای ح ب جمهدوریخدواه
خلق ( )CHPو دولت برآمده از آن ،به انشعاب درونح بی نی انجامید .شکلگیری حد ب
دموکرار ،فضای انحماریِ دولت تکح بی را شکست و بدانجا انجامید کده در انتخابدار
 ،6371ح ب دموکرار به پیروزی رسید و «جالل بایار» که سمت ریاست ح ب را برعهده
داشت ،به ریاست جمهوری برگ یده شد و «عدنان مندرس» را نخستوزیر خود کرد.
این پیروزی به مدد حمایت گروه اای اجتماعیِ مختلف از ح ب دموکرار میسر شدده
بود :تجار خردهبورژوازی که به دنبال افد ایه سدهم قددرر خدود در نظدام بروکراسدی و
سوسیالیستی دولت بودند؛ روستاییان و داقانان که به دلیل سیاستاای نخبهگرایانه ح ب
جمهوریخواه خلق ،مورد غفلت و بیتوجهی قدرار گرفتده بودندد و بدهعندوان تدودهادای
حاشیهنشدین صددای خدود را از طریدق حد ب دمدوکرار ( )DPبلندد کردندد؛ مسدلمانان
محافظهکار و رابران طریقتاای صوفی ،به دلیدل آنکده مددام مدورد آزار و اقیدت قدرار
میگرفتند و از سیاست اای ضدمذابی و سکو ر ح ب جمهوریخواه خلق ناراضی بودند؛
زمینداران ب رگی که از قانون اصالحار ارضی ناراضی بودند؛ روشدنفکرانی کده خواادان
آزادی بیان بیشتر بودند؛ و صاحبان صنایع جدید که منتقد دولتمداری در اقتماد شدمرده
میشدند (الیگور93 :6939 ،دد .)99وجه اشتراک تمدامی ایدن گدروهادا ،در حمایدت از حد ب
دموکرار و مخالفت با انحمارگرایی بروکراسی و دولتمداری (اتاتیسم) بود کده نمایدانگر
پیروزی پیرامون بر مرک شمرده میشد ( .)Özbudun, 2015: 52در واقدع پیدروزی  ،DPاز
تغییر سیاستِ تکصدایی به چندصدایی در ترکیه خبر میداد .این انتخابار از دوقطبدی در
میان نیرواای اجتماعی نی حکایت میکرد .در یک سو نخبگان قدرر و حامیان فکری و
وابستگان اقتمادی آنها قرار داشتند و در سوی دیگر ،تودهاای مردمی و رابران اجتماعی
آنها ،یعنی روشنفکران ،ب رگان طریقت اای اسالمی و صاحبان صنایع نوپدا بودندد .بسدتر
اجتماعی این دوقطبی ،در سال اای حکومت داری  CHPدر جمهوری اول ترکیده فدراام
شده بود .در این سالاا ،دگرگونی ساختاری به تحول در شهرنشینی ،مشارکت سیاسدی و
نوع تعلیم و تربیت شبکهاای مذابی غیررسمی و گروهاای اجتماعیِ محروم از قددرر و
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حقوق اجتماعی انجامیده بود .چنانکه از  6321به بعد این گروهاای پیرامونی قدرتمندتدر
شدند و توانستند به صحنه سیاست ،بازار و نظام آموزشدی بازگردندد .ایدن بازگشدت البتده
بهصورر رادیکال انجام نشد ،بلکه بهتددریج و بدا تغییدر در شدیوهادای حکومدتداری در
مواجهه با مدرنیته و تالش برای بومی کردن آن رخ داد (.)Yavuz, 2003: 61
تا اواخر داه  ،6311ایچ نشانی از شکلگیری و انسجام جنبه اسالمگرای سیاسی در
ترکیه وجود نداشت .شکل گیری نظام چندح بی و پیروزی ح ب دموکرار ،فضدا را بدرای
فعالیت فرقهاای اسالمگرای نقشبندیه فراام کرد .این جماعتادای اسدالمی در منداطق
روسددتایی و حاشددیهای از طریددق کددالساددای قددرآن و سدداخت مسدداجد ،اثرگددذاری بددر
سیاست اای ترکیه را آغاز کردند .در آن زمان گرچه بیشتر مردم در زندگی خموصیشدان
مذابی بودند ،درکی از اسالم سیاسی نداشتند .نظام چندح بی ،فضا را برای تأسیس اح اب
اسالمی فراام کرد .به امین دلیل طی دادهادای  6371و  6311بیشدتر رییدانددگان
بهسوی احد اب راسدت مرکد ی ،مانندد حد ب دمدوکرار ( ،)6311-6391حد ب عددالت
( )6391-6316یا اح اب چپ مرک ی ،مانند ح ب جمهدوری خدواه خلدق ()6391-6329
گرایه داشتند؛ چراکه اح اب اسالمی توان زم را برای بسیج مردمی علیه دولت سکو ر
نداشتند .در این سالاا ،جریان اسالمگرا از اح اب راست مرک ی ،مانند ح ب دمدوکرار و
ح ب عدالت و بعداا ح ب نظدام ملدی ) )MNPنجدمالددین اربکدان (6371م ).حمایدت
میکردند (الیگور.)36 :6939 ،
داه  6311در تاریخ ترکیه ،شااد ظهور گفتماناای اسالمگرا در سپهر عمومی است.
فضای تعدیلشده و متکثر سیاسی در دوره زمامدداری حد ب  ،DPبده رشدد شدبکهادای
سازمانی غیررسمی و پرورش فکری جریاناای اسالمگرای ترکیده انجامیدد .زمدانی کده
بستراای اقتمادی د اجتماعی زم برای حضور فعالتدر در سدپهر عمدومی فدراام شدد،
اختالفاای فکری و مبنایی ،راه اسالمگرایان را از امدیگر جدا کرد .بهطور کلدی از ایدن
زمان به بعد میتوان با چشمپوشی از خردهگفتمانادای متعددد دیگدر ،دو جریدان عمدده
اسالمگرایان را از ام تفکیک نمود .تفکیک این دو جریان اسالمگرا در ادبیار جنبهاای
اسددالمی ترکیدده ،ناشددی از دوگوندده رویکددرد ایددن جریدداناددا در خمددو نسددبت میددان
اسالم/مدرنیته و دولت/مذاب است که عمدتاً آن دو را با عناوینی چون «اسالم اجتماعی/
اسالم سیاسی» میشناسند.
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اساساً دین اسالم در میان مردم ترکیه ،از صافیِ صوفیسم در میان عموم مردم انتشار یافته
و پذیرفته شده است .در میان فرقهاای متعدد صوفیسم ،فرقه «نقشبندیه» برجستهترین و
اثرگذارترین فرقه بر سازمان فکر و تحو ر سیاسی د اجتماعی ترکیه بوده است .برخالف
مدیدانندد،
دیگر فرقه اای صوفیانه که تبار فکدری خدود را منتسدب بده امدام علدی
ریشهاای فکری صوفیسم نقشبندی به خلیفه اول ،ابوبکر منتسب شده است ( Cornell and
)Kaya, 2015: 5؛ اما به واقع سرسلسله این طریقت به «بهاءالددین نقشدبندی» ترکسدتانی
میرسد .بهاءالدین نی متأثر از اندیشهاای «احمد سراندی» بود .تأکید بسیار او بر پیروی
از شریعت و سنت بهعنوان راای برای رسیدن به درک معنوی ،مدورد پدذیرش نقشدبندیه
قرار گرفته است (رابینسون99 :6936 ،د .)99بنابراین ،میتوان گفت در این طریقت ،احساسار
اعتقادی با استراتوی اای فعالیت اجتماعی و مقاومت علیه حکومت بیگانده ترکیدب شدده
است.
بعد از وی ،شیخ «مو نا خالد البغدادی» جانشین او در امپراتوری عثمانی گردید .او نی
امانند سراندی در مواجهه با معضل انحطاط جوامع مسلمان ،راه حل را در استقرار مجدد
سنت و شریعت میجست .ام سراندی و ام شیخ خالد ،الگوی آرمانی خود را زندگی
قرار داده بودند و بر اسوه قرار دادن ایشان برای غلبه بر مشکالر عمده
پیامبر خاتم
امروزی تأکید داشتند .سه اصل اندیشه شیخ خالد از این قرار بود :رابطه (میثاق معنوی)،
قکر (نیایه با خدا) و شیخ .به نظر شیخ خالد ،راه ت کیه نفس ،پشیمانی از گنااان و تطهیر
از طریق «قکر» و یافتن راای برای خودسازی درونی جدید برای رسیدن به خودآگاای
جدید و انجام کردار خوب است ( .)Yavuz, 2003: 136شیخ خالد بازسازی اخالقی و معنوی
اجتماع مسلمانان را برای نجار خالفت عثمانی دنبال میکرد که در آن زمان تحت فشار
و حمله دولتاای خارجی و غربی قرار داشت .ازاینرو ،به دنبال نفوق در دولت از طریق به
خدمت گرفتن علمای تازهنفس و برخی دولتمردان عالیمنمب بود ( .)Foley, 2008: 15به
واقع طریقت نقشبندیه به رابری شیخ خالد ،بحران خالفت اسالمی را در نفوق کاپیتالیسم
امپریالیستی از طریق آموزش و فناوریاایی چون راه آان و تأثیر بر افکار عمومی
میدانستند .این نفوق به تضعیف منافع گروهاای تجاری داخلی انجامیده و ایشان را در
برابر آن «دیگری» کافر ،قلیل و زبون ساخته بود .به نظر ایشان ،باید در برابر آن
«دیگری» ،یعنی غرب امپرالیستی« ،مقاومت» نمود .نیرواای اجتماعی اصلی در مقاومت

در برابر غرب امپریالیست ،طبقه متوسط شهری بودند که امکانار مالی و آموزشی بهتری
برای مقاومت و مبارزه داشتند .در واقع امین طبقه ،بیشترین آسیب را از نفوق و سیطره
غرب امپریالیستی متحمل شده بود .ایشان ناراضی از نفوق «دیگری» ،رابری را بهدست
طریقت نقشبندیه سپردند و به امین دلیل ،این طریقت سردمدار مبارزه با اصالحار دوران
«تنظیمار» گردید (.)Yavuz, 2003: 137
 .4سه دوره زیست فکری نورسی
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بدیعال مان سعید نورسی ،روحانی برجسته و اندیشمند جریانساز تاریخ ترکیه ،در سال
 6971در روستای «نورس» در «بیتلیس» ،شرقیترین استان کردنشین آناتولی به دنیا آمد.
او ابتدا تحت آموزش برادر ب رگترش ،مالعبداهلل پرورش یافت ( ،)Vahide, 2012: 4اما در
ادامه تحت آموزهاای صوفیسم آناتولی ،چارچوب فکری خود را شکل داد (ا نماری،
2169م.)27 :
زندگی سیاسی د فکری نورسی را میتوان در سه دوره «سعید قدیم»« ،سعید جدید» و
«سعید سوم» از ام متمای کرد .تا پیه از  ،6329دوره سعید قدیم است و بعد از
شکلگیری نظام جمهوری ترکیه ،دوره «سعید جدید» آغاز میشود .داه آخر زندگی سعید
نورسی در  6371نی دوره سوم زندگی وی را شکل میداد ( ;Olson, 2011: 285-286
 .)Vahide, 2012: 4دوره اول زندگی وی ،با دوران افول و فروپاشی امپراتوری عثمانی و
روند گذار جامعه و ساختاراای سیاسی و اجتماعی آن بهسوی نظام جمهوری گذشت.
اندیشهاای سیاسی د اجتماعی نورسی را در این دوره میتوان در قالب گفتمان فکری
«مقاومت» و حمایت از نظام مشروطه عثمانی تحلیل و تفسیر کرد .دوران «جدید» زندگی
این روحانی فعال ،در آستانه شکلگیری نظام جمهوری و مشااده وضعیت فکری نیرواای
اجتماعیِ مسلط بر فضای سیاسی د اجتماعی ترکیه پس از جنگاای استقالل شکل
گرفت .منطق اندیشه «سعید جدید» را در دوره دوم و سوم میتوان بر اساس گفتمان
«صیانت» توضیح داد .در حالی که در دوره دوم ،سعید جدید از دخالت در سیاست پرای
میکرد ،در دوره سوم دستکم شاگردانه را به مشارکت در امور سیاسی تشویق مینمود
(.)Olson, 2011: 287
 .5سعید قدیم :مواجهه انتقادی با صوفیسم

سعید نورسی در دوره اول زندگی خود که با شکلگیری مشروطه در عثمانی امزمان بود595 ،
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در نقد اندیشهاای تقلیدیِ سنتاای صوفی و روا اندیشهاای الحادی که منشأ خارجی
داشتند ،معتقد بود در فضای جدید شکگرایی مدرن ،انجام اصالحار اجتماعی بر اساس
مبانی فکری سنتی امکانپذیر نیست (ا نماری2169 ،م .)23 :ازاینرو ،او به نوسازی فهم از
اسالم بهمنظور امگامسازی آن با تغییرار اجتماعی جدید میاندیشید و در این مسیر با
گسست از اندیشهاای سنتی نقشبندیه ،بر آشتی دادن میان ایمان و عقل ،و مذاب و علم
تأکید داشت .یکی از انگی هاای اصلی نورسی در رجوع به قرآن و تأکید بر آن ،ناشی از
رخدادی بود که خبر آن در سال  6937به وی رسید .در آن زمان گالدستون ،وزیر
انگلیسی در نطق خود در مجلس عوام انگلستان ،با بلند کردن قرآن ابراز داشته بود تا
مسلمانان این کتاب را دارند ،امکان حکومت بر آنها وجود ندارد؛ لذا یا باید قرآن را از بین
برد یا رابطه مسلمانان را با آن قطع نمود .در واکنه به این سخنان ،نورسی بسیار متأثر
شده ،ع م خود را برای حفاظت از قرآن کریم و معرفی آن ج م کرد .او دراینباره
مینویسد« :باید با دلیل و منطق و استد ل علمی به تمامی جهانیان ثابت نماییم که قرآن
کریم ،آفتابی معنوی است و پرتواای آن ارگ کمسو نمیگردد و نور و تابناکیاش با نور
ایچ احدی خاموش نمیگردد» (ولدبیگی13 :6937 ،د .)19ازاینرو ،بر فراگیری امزمان علوم
دینی و علوم مدرن تأکید داشت« :نور دل علوم آیینی استند و نور عقل نی علوم جدید و
مدرن استند و با آمی ش این دو ،حقیقت نمایان میشود و با جدایی آنها و انکار یکدیگر،
شک و مکر و نیرنگ و تعمب و جهل زاده میشود» (امان.)13 :
شریف ماردین معتقد است نورسی به قدرر علوم مدرن و فناوری در زمانه خدود آگداه
بود و به امین دلیل به آنها نی توجه خا داشت .نورسی دراینباره مینویسدد« :شدکی
نیست که بشریت در آینده ،بهسوی علم و تکنولوژی تمایل مییابدد .انسدانادا قددرر و
توانمندی را از علم خوااند گرفت .حاکمیت و قدرر در دستان علم خوااد بود» ( Mardin,
 .)1989: 203به نظدر مداردین ،چگدونگی مواجهده بدا علدوم پوزیتیویسدتی ،مسدئله اکثدر
اندیشمندان اسالمی قرن نوزدام بوده است .کسانی چون جمالالدین افغانی یا نامق کمال
درصدد بودند جایگاه علوم مدرن را در میان علوم اسالمی مشخص سدازند ( .)Ibid: 204در
حالی که «ترکاای جوان» بر این اعتقاد بودند که فناوری باید بدون آنکده بده سدنتادا
آسیبی برساند ،مورد استفاده قرار گیرد ،انتقاد نورسی بر علوم مدرن عمیقتر بود .ترکاای
جوان انقالبی فکری میان نخبگان به راه انداختند و به دنبدال تدرویج ندوعی پوزیتیویسدم
مبهم در کنار دیگر ایدئولوژیاای خود بودند .حمایت آنها از مذاب نی در امدین قاعدده
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میگنجید .اما نورسی به دنبال آن بود تا درکی بومی را در سطحی مبنایی نمایان کندد .او
علوم را از درون نماداای مذابی ترسیم میکرد و بدین منظور ،علوم جدید را به طبیعت و
طبیعت را به خالق آن پیوندد داد ( .)Ibid: 204-205بده امدین دلیدل ،نورسدی تدا پدیه از
فروپاشی نظام خالفت عثمانی و ظهور نظام جمهوری ،بهشدر حامی نظام مشروطه بود و
آزادی را بهمثابه مکمل ایمان مینگریست؛ در امین حال وی فقر و تنگدستی را زمینهساز
جهل و دشمن درونی و مسبب اصلی مشکالر اجتماعی مسلمانان مدیدانسدت ( Yavuz,
.)2003: 154
نورسی اساس مشروطیت را برگرفته از آیار «وشاورام فی ا مدر» (آل عمدران )673 :و
«وَ یَمْرُاُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (شوری )99 :میداند و وجه شرعی آن را از قرآن استنباط میکندد
(ولدبیگی .)699 :6937 ،از این منظر میتوان ادعا کرد اندیشه سیاسی نورسی در دوره قددیم،
بر محور حفظ کیان دولت اسالمی بهعنوان نماد امت اسدالمی در برابدر اجدوم و سدلطه
«دیگدری» غربدی اسدت .در ایددن دوره ،منطدق اندیشده نورسدی نید بدر اسداس منطددق
«تنظیمار» متحول شده ،درصدد آن است که اندیشه اای نوین غربی و مفاایم وارداتدی
آنها را در قالب ادبیار دینی ،اسالمی کند و مشروعیت شدرعی آن را توجیده نمایدد .ایدن
اندیشه تا زمان جنگاای استقالل تداوم مییابد .نورسی حامی جنگاای استقالل بود و
با شور و تعمب فراوان از رابری ممطفی کمال در بسیج مردم بر ضد اجمده انگلسدتان
حمایت کرد و حتی خود در آن شرکت نمود ( .)Hörküç, 2004: 116آزادی در منطق اندیشه
نورسی قدیم ،از راگذر تجمیع آزادی اای فردی بهدست میآید .اساس آزادی ،رادایی از
نفس سرکه درونی و کسب فضایل اخالقی است تا در سایه آن حقدوق دیگدران تدأمین
شود .ازاینرو ،آزادی در چدارچوب شدریعت قدرار مدی گیدرد کده از طریدق نظدام شدورا و
مشروطیت تأمین میشود (ولدبیگی.)697-691 :6937 ،
محور اندیشهاای «سعید قدیم» بر «مقاومت» در برابر اجمه و سلطه یک «دیگری»
غربی شکل گرفته است .او اساس تمدن غربی را جدایی از دین مسیحیت و ریشه داشدتن
در مادیار و کسب منفعت دنیوی میدانست .به امین دلیل ،بر این ریی بدود کده اسداس
مسیحیت را تهاجم و تجاوز شکل داده ،زیست اجتماعی را بر محور تنازع و چاله برقدرار
میسازند؛ درحالیکه تمدن اسالمی ،اددف را تعدالی روح انسدان و کسدب فضدیلتادای
اخالقی و معنوی قرار داده ،سامان زیست مشدترک اجتمداعی را بدر تعداون و امکداری و
اتحاد برقرار میکند (امان.)623 :

599

در گفتمان مقاومت ،آنچه برای اندیشمند برجسته میشود ،آن است کده اویدتادای
انسانی و مناسبار اجتماعی د ر نتیجه قدوه قدااره نیروادای مسدلط بدر قددرر و ثدرور،
مخدوش شده است .قدرر اومون با بهکارگیری قدرر و ثرور در راسدتای مندافع خدود،
شهروندان بومی را با زور و خشونت تابع امیال خود میسازد .در ایدن اندیشده ،بدا نگداای
آرمانی ،الگویاایی مدنظر قرار میگیرد تا وضعیت موجدود بازتفسدیر و وضدعیت مطلدوب
ترسیم شود .راه حل رسیدن به این وضعیت مطلوب نی متأثر از مبانی فکری و گ ارهاای
انجاری ارائه میگردد (منوچهری961 :2 :6937 ،د .)913سعید نورسی در چندین گفتمدانی در
دوره اول زندگی خود ،ادف را مبارزه با استعمار و راایی از سلطه بیگانه و ضرورر حفدظ
خالفت اسالمی عثمانی قرار داده بود.
 .6ظهور «سعید جدید» و مواجهه انتقادی با پوزیتیویسم
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در خالل تأسیس نظام جدید جمهدوری ،اندیشدهادای «سدعید جدیدد» متولدد مدیشدود.
میگویند این تحول طی سفری که در آوریل  6329با قطار از آنکارا به وان انجام میشده،
رخ داده است .در این زمان ،سعید نورسی به این نتیجه میرسد کده معضدل و مشدکل ،از
دیگری «بیرونی» به دیگری «درونی» منتقل شده است .به عبارر دیگدر ،او بدا مشدااده
نقشه اای افراطی ضداسالمی رابران جدید جمهوری ،به این نتیجه میرسد که راه حدل،
دیگر حفاظت از نهاد دولت و پیگیری اصالحار سیاسی نیست ،بلکه باید آگاای اسدالمی
را در سطح فردی پی گرفت .این تحول در گفته معروف وی نمایان شده است« :یعوق باهلل
من الشیطان و السیاسه» (ولدبیگی .)92 :6937 ،بدین ترتیدب در دوره دوم ،گفتمدان «سدعید
جدید» بر اساس «صیانت نفس» و پرای از عملگرایی سیاسی مَفملبندی میشود.
مناقشه اصلی سعید نورسی در دوره جدید ،نه مدرنیته ،بلکه اپیستمولوژی پوزیتیویستی
آن است ( .)Yavuz, 2003: 154به نظر او ،معرفتشناسی پوزیتیویسم با حدذف ریشدهادای
قدسی اندیشه و سامان اجتماعی ،به آشفتگی انسان میانجامد .این آشفتگی بهویوه درباره
مسلمان بیشتر نمایان میشود؛ چراکه زندگی فرد مؤمن مسلمان با تدار و پدود قدسدیار و
معنویار عجین شده است .به واقع اندیشه سیاسی نورسی را بایدد از «انسدانشناسدی» او
آغاز کرد.
 .7بازتعریف مفهوم انسان :تکنولوژی خویشتن

مبنای انسانشناسی نورسی بر بازتعریف مفهوم انسان استوار است .او بر این عقیده است
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که قار انسان ،بر گِل خاصی سرشته شده است که باید در ارتباط با کلیت خلقت استی
مورد توجه قرار گیرد .از این نظر ،قار انسان با علت وجودی او مرتبط میشود (ا نماری،
بهطورکلی ن د اندیشمندان اسالمی ،ابعاد وجودی انسان از دو وجه اصلی
2169م .)616 :
تشکیل شده است که نورسی از آن دو با اصطالح «ا نسان الکبری» و «ا نسان
المغری» یاد میکند .آنچه انسان را حقیقی و کبیر میکند« ،ایمان» و اسالم آوردن آن
است که مقام خالفت روی زمین را دارد (نورسی6332 ،م.)979 :
منظور از انسان صغیر ،انسان مادی است که در تمدناای امروزی از آن یاد میشدود.
به عبارر دیگر ،می توان گفت این دو تعبیر ،معرفی دو وجه میل و احساسار /عقل انسان
است .در سامان زندگی سنتی ،این دو در قالب منطدق اندیشده قددمایی در امداانگی بدا
یکدیگر قرار داشتند و انسان نی در آرامه از نقه و جایگاه خود در اسدتی مطلدع و بده
وظایف خود در برابر استی و جامعه آگاه بوده است .در دوره مدرن ،این امداانگی میدان
احساسار و عقل در نتیجه اپیستمولوژی پوزیتیویسم و حذف جنبهاای معنوی و تأکید بدر
وجه خاصی از عقل ،به ام خورده و نتیجه آن ،آشفتگی انسان مدرن شده اسدت .نورسدی
راه حل بازگشت آرامه و اماانگی را در «بازگشت به شریعت» میجوید و این کدار را از
طریق بازتعریف اویت انسان انجام میداد .بدین منظور ،وی با مراجعه بده اصدیلتدرین
متن اسالمی ،قرآن کریم ،به بازتفسیر آن میپردازد و میکوشد انسان اسالمی را از طریق
بازتفسیر قرآن و بهدور از تفاسیر تاریخی آن بهدست آورد (ا نمداری2169 ،م .)612 :در ایدن
رجوع مجدد به قرآن ،مفهوم «ایمان» برجسته میشود .به عبارر دیگر ،او جامعه انسدانی
را بر محور مفهوم ایمان ،به جامعه ایماندار و جامعه بیایمدان تقسدیم مدیکندد .در ایدن
گفتمان ،ایمان مفهومی محوری است که متکفل توضیح چیستی و چگونگی زندگی انسان
از زمان تولد تا مرگ است.
ایمان بر دو گونه «تقلیدی» و «تحقیقی» از امدیگر متمای میشدود (امدان.)16-17 :
شاید در نظام اندیشگانی قدمایی ،ایمان تقلیدی برای ساماندادی فکدر و جامعده انسدانی
کفایت میکرد ،ولی شکاکیت مدرن ،دیگر امکان کارکرد مناسب را از ایمان تقلیدی سلب
کرده است .به امین دلیل ،نورسی منتقد علمای سنتی و روش و منه آنهدا در نگداه بده
اسالم و مذاب بود .او معتقد بود در شرایط جدید ،مشکل مسلمان از طریق ایمان حقیقی
حل خوااد شد .ایمان حقیقی در برابر پوزیتیویسم مدرن که ماتریالیسم و الحاد را به دنبال
می آورد ،با اب ار استد ل عقلی ،توان صدیانت از نفدس و اویدت انسدان مسدلمان را دارد.
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گرچه امه فضایل از مذاب سرچشمه میگیرند ،اما آگاای به این منشأ ،ج از طریق عقل
و شیوه استد لی امکانپذیر نیست .بنابراین مفهوم «ایمان» ،محور یک اجتماع معندوی و
کسب آگاای و دانه قرار میگیرد (امان.)77-79 :
 .8مسئله «دانش» در انسانشناسی نورسی
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کسب ایمان چگونه قابل حمول است؟ به نظر نورسدی ،ایمدان از طریدق «خودشناسدی»
بهدست میآید .اینجاست که مسئله «دانه» در اندیشه نورسی برجسته میشود .در واقدع
در اندیشه وی کسب «دانه» بر کسب قدرر اولویت دارد .اصالت دانه ازآنروست کده
تولید ایمان و ظهور فرد معنوی بر آن مبتنی اسدت .فدرد از طریدق کسدب دانده امکدان
خودشناسی را بهدست میآورد .این خودشناسی البته در یک منظومه دینی صورر میگیرد
که در آن ارتباط بدا خدالق ،محدور اصدلی خودشناسدی اسدت .بده عبدارر دیگدر ،نتیجده
خودشناسی ،درک این مطلب است که انسان مخلوقِ خالقی توانا و ثمره خلقدت اسدتی و
غایت آن است (نورسی6332 ،م .)219 :در اینجا تأکید بر سلوک درونی و ارتباط از طریق قکر
با خدا ،جنبهاای صوفیانه اندیشه اسالمی نورسی را برجسته میسازد.
وجه ممی صوفیسم نقشبندی در اندیشه نورسی ،در کسب ایمان از طریق کاربست آن
در زندگی روزمره مشخص می شود .ایمان از طریق کرداراای روزمدره تجربده مدیشدود.
زندگی روزمره در محیطی اجتماعی و مبتنی بر نظدم و سدامان شدکلگرفتده از حاکمیدت
شریعت اسالمی جریان دارد .بدین ترتیب ،بدا ارتبداط میدان درون ،مغد و روح در سدپهر
زندگی روزمره ،ایمان در تطبیق با آداب اسالمی ظهور مییابد ( .)Yavuz, 2003: 158بدین
صورر ،بازگشت به شریعت اسالمی از مسیر درونیسازی آغاز میشود که در آن ایمان به
خدا محوریت دارد .با این بیان آشکار میشود که نورسی ،بحران را در سطح معرفتشناسی
مسلمانان میداند که البته منشأ آن خارجی است .روا مادیگری و افکدار خدداناانگاری و
زبونی علمای سنتی در پاسخدای به اجمه اای جدید ،نورسی را بر آن میدارد تدا بدرای
حفظ دین اسالم و اویت مذابی ،با روشی عقالنی به سراغ بازخوانی منبع اصیل معرفدت
اسالمی ،یعنی قرآن کریم برود؛ چراکه معتقد است آنچه طی تداریخ بده دسدت امروزیدان
رسیده ،آغشته به زواید تاریخی است و اصیل نیست .ازاینرو در سخن نورسی ،کالم قرآن
محوریت مییابد .او اندیشهاش را از طریق بازتفسیر قرآن کدریم مطدابق بدا فهدم انسدان
امروزی بیان میکند .ادبیار تفسیری او سرشار از حکایار و تمثیلاای تاریخی و فرضدی
است تا قدرر اقناعی و فهمپذیری را برای مخاطب ارچه بیشتر کند.

حکومتداری در اندیشه سیاسی سعید نورسی...

بهطورکلی از نظر نورسی کسب دانه از سه طریق امکانپذیر اسدت :قدرآن ،پیدامبر و
جهان آفرینه ( .)Mardin, 1989: 194منبع اصیل دانه ،امانا وحی الهی و کتاب من ل او،
قرآن کریم است که نورسی آن را بهمثابه مکتوبی حامل امانت الهی برای انسان میداندد.
اساس فهم نورسی از قرآن ،در ارتباط آن با انسان است (ا نماری2169 ،م .)269 :از امدین
روست که نورسی بر رجوع مستقیم به قرآن و بازتفسدیر آن تأکیدد دارد .از جهتدی دیگدر،
زندگی و سیره رسول خدا در مقام اسوه کامل و حسدنه زنددگی اسدالمی کده معدارف
عمیق وحی و قرآن را بیواسطه گرفته و در زندگی خود به اجرا گذشته ،امیشه مورد توجه
است.
به نظر نورسی ،نگاه به جهان آفرینه و طبیعت نی راای دیگدر بدرای کسدب دانده
خودشناسی است .از نظر او ،طبیعت با وضوح تمام بر وجود خالقی تواندا و انرمندد صدحه
میگذارد .طبیعت باید در ارتباط با خالق آن مورد توجه قرار گیرد تا بهخوبی فهمیده شود و
ار آنچه در طبیعت است ،جلوهای از انر و توانایی خالق است .ازاینرو ،در اندیشه نورسی،
طبیعت چونان سندی الهی و قرآن کریم امچون کلمار الهی نگریسته میشدود .در ایدن
تلقی ،قوانین طبیعت ارکدام تمثالی از اسامی الهی استند و طبیعت امان بمیرر الهدی
است .در واقع استی از جریان فیض محبت و دوستی از سوی خالق بهرهمند شده و فیض
حیار و استندگی را کسب کرده است (امان .)673-611 :بر اساس این تلقی ،نورسدی بده
این نتیجه می رسد که راه کسب دانه و آگاای به خدا و خویشتن ،ام میتواند علم باشد
و ام دین .او در ادبیار خود بر استفادة امزمان علم و متون مقدس بدرای رم گشدایی از
عالم استی و خلقت انسان تأکید دارد .فهم قوانین طبیعت ،امدان فهدم گیتدی و خلقدت
استی است که دین درصدد معرفی آن به زبانی دیگر است .پس فرقی ندارد که از کدامین
مسیر به خداشناسی و خودشناسی برسیم؛ مهم آن است که محور دانه در ار دو ،ایمدان
به خالق استی است و به امین دلیل ،علم و دین تضادی با یکدیگر ندارند.
نورسی با مَفملبندی گفتمان فکری خود بدر محدور ایمدان فدردی ،راه کسدب آن را
کسب دانه از طریق مراجعه به قرآن ،سیره پیامبر و نگاه بده خلقدت و آفدرینه اسدتی
معرفی میکند و از این طریق راای برای آشدتی میدان مندابع معرفتدی سدنتی اسدالم بدا
معرفتشناسی پوزیتیویستی مدرن مییابد؛ با این تفاور که رجوع به طبیعت ،ایدن بدار بدا
حذف خدا و معنویار نیست ،بلکه با در نظر داشتن ارتباط اصیل میان طبیعت و خدالق آن
میسر میشود.
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سعید نورسی برای ترویج اندیشه اای خود در فضایی آکنده از سلطه و اجمه نخبگان
سکو ر جمهوریخواه علیه مذاب ،تأکید بر نوشتن و عبور از سنت شفاای را پی میگیرد.
ازاینرو ،او نوشتهاای فراوانی را به زبدانادای عامده مهیدا مدیکندد و آنهدا را از طریدق
شاگردانه در کالساای تفسیر قرآن منتشر مدیسدازد .در سدالادای زمامدداری حد ب
دموکرار ( ) 6371-6311بدا گشدایه نسدبی در فضدای سیاسدی و حمایدت اجتمداعی و
انتخاباتی اسالمگرایان از ح ب دموکرار ( ،)DPدولت مندرس اجازه انتشار آثار نورسدی را
که به رسائل نور مشهور بودند ،صادر می کند و حتی برای آن امکانار دولتی و امتیازاایی
برای سهولت انتشار فراام میآورد .ازاینرو ،سنت شفاای و سینه به سینة انتقال ارزشاا
و انجاراای اسالمی ،از طریق صنعت چاپ به سنتی متنمحور تبدیل شدد و بدا سدرعتی
چند برابر میان جامعه مسلمانی ترکیه انتشار یافت .به واقع فناوری مدرن و صدنعت چداپ
بهعنوان اب اری در اختیار تأسیس آگاای جدید قرار گرفتند ( .)Hörküç, 2004: 127-131این
آگاای جدید مبنای شکلگیدری «تکنولدوژی خویشدتن» اسدت کده نخسدتین مرحلده در
حکومت داری اندیشه نورسی شدمرده مدیشدود .مرحلده دوم ،صدورربنددی «تکنولدوژی
استیال»ست .در این مرحله جایگاه دولت ،قانون و آزادی مشخص و صورربندی جدیددی
از مسئله مشروعیت سیاسی مطرح میشود.
 .9دولت ،مشروعیت ،قانون و آزادی :تکنولوژی استیال

الگوی تعامل با دولت در اندیشه نورسی بسیار اامیت دارد .ادف نورسی ،بازتعریف انسان
بود .بدین منظور ،او درصدد رشد و آگاای مسلمانان ،پیادهسازی ایمان در زندگی روزمره و
در نهایت بازگشت شریعت به سپهر عمومی برآمد .در کسب این مقمود دولت تنهدا یدک
«اب ار» شمرده میشود .به نظر او در وضدعیت جدیدد مسدلمان تدرک ،دولدت در جایگداه
«خدمتکار» مردم قرار دارد .تلقی او از «دولت خدمتگ ار» ،دولتی غیرایددئولوژیک اسدت
که وظیفه مهیا ساختن بستر قانونی را برای شکلگیری سامان اجتمداعی مدنظم برعهدده
دارد .در سایه نظم اجتماعی ،امکان تعامل شهروندان فراام میشود .دولت نبایدد خدود را
متولی ادایتگری یا حتی غایت جامعه تمور کند ،بلکده جایگداه آن در حدد فدراامکنندده
امکانار زیست اجتماعی و رفع موانع رشد آگاای شهروندان باید باشد .در چنین بسدتری،
تلقی از «قانون» ،به قواعدی برای ایجاد نظم و امنیت خالصه میشود .بنابراین ،مشخص
میشود در گفتمان «صیانت» ،وجود دولتی مشروط و حداقلی برای سداماندادی زنددگی
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بدون کشمکه و انجام تعهدار متقابل و تعامالر مدنی زم است .برایناساس ،وظیفده
حکومت ،تنظیم کردن شرایط زم برای اعمال آزادی افراد در جهت تأمین عالیق و منافع
خود است .حکومت بر اساس قوانین امگانی ،آنچه را بهدرستی مربوط و متعلق به زندگی
انسان است ،حفظ و تأمین میکند (منوچهری .)699 :6937 ،چنین دولتی کارکرد حداقلی دارد
و نباید بیه از آن حکمرانی را گسترش داد.
اینگونه تلقی از دولت ،مسئله مشروعیت حاکمیت سیاسی را متحول مدیکندد .دولدت
دیگر متولی ادایتگری مردم نیست و حقی ام از طرف ایشان در این امور بهدست نیاورده
است .دولت نماینده مردمان متکثری است کده تنهدا وظیفده آن را تدأمین امنیدت و نظدم
می دانند .دیگر اقتدار و حاکمیتی چون گذشته برای دولت تمور نمیشود؛ حاکمیت محدود
به اختیاراتی است که مردمِ متفاور و متکثر برای صیانت از حقوق خود به آن بخشیدهاند و
دولت نباید از مرزاای آن عبور کند .لذا مسئله «حاکمیت سیاسی» به مسئله «صدیانت از
حقوق و خدمتگ اری» تغییر مییابد .وظیفه دولت ارائه خدمار دنیوی و صیانت از حقوق
مدنی انسان اایی است که بخشی از حقوق خود را به نفع جامعه واگذار کردهاند تدا دولدت
نماینده آنها باشد.
مبنای «قانون» نی بر اساس چندین درکدی تغییدر مدییابدد .در گفتمدان تنظیمدار و
پیشامشروطه بحث و جدل بر سر توضدیح ( )Explanationو توجیده ( )Justificationو
تفسیر قانون بود .صحبت از این بود که کدامین قانون درست است و معیار صدحیح بدرای
وضع قاعده درست کدام است .در مشروطه مسئله قانون با حاکمیت ملی پیوند مدیخدورد؛
لذا سؤال اصلی آن میشود که :حد اراده قانونگذار تا کجاست؟ در واقع به دنبال مشدروط
کردن حکومت به اراده قانون استند .بر اساس نظریه «اصالت محتوا» ،دولت مکلف است
حقوق اتباعه را تأمین کند .بدین ترتیب ،قانون میشود تبدیل حقوق صداحبان حدق بده
قانون ،و سخن از صحت /سقم معیار و قانون میشدود .در جمهدوری اول کمالیسدتی نید
امچنان مبنای قانون ،بر اساس نظریه اصالت محتوا تفسیر میگردد؛ تنها بهجای شریعت
و ارزشاای اسالمی ،معرفتشناسدی پوزیتیویسدتی قدرار مدیگیدرد و بده امدین دلیدل،
دوگانگی اای متضادی میان دولت و جامعه مدنی پدیدار میشود .در اندیشه نورسدی ،بداز
ام مبنای قانون ،اصالت محتوای آن است؛ اما بار دیگر با نفی پوزیتیویسم ،به منشأ الهدی
قانون ارجاع می داد .نورسی در بحث از دولت ،بسیار مبهم سخن گفته و دولت حداقلی را
ترجیح داده است .این مسئله بعداا در جنبه اسالم اجتماعی ،بهویوه جنبه گولن ،تحولی
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ظریف مییابد و جایگاه دولت و مسئله قانون روشنتر میشود.
مسئله حق آزادی نی در ساختار غیرایدئولوژیک دولت تعریدف و حدداکثر آزادی بدرای
افراد جامعه برای کسب آگاای و عقیده تضمین میشدود؛ چراکده آزادی ،شدرط ضدروری
کسب دانه و رسیدن به ایمان برای مسلمانان تلقی میشود که این مسئله در سایه دولت
قانونمدار دستیافتنی است .ازآنجاکه رسیدن به ایمان و سدعادر حقیقدی ،جد از طریدق
کسب آگاای و دانه میسر نمیشود ،نمیتوان افراد را بهاجبار بهسدوی ایمدان سدوق داد؛
تنها باید زمینه کسب ایمان فراام گردد که آن نی از طریق قانون و تأمین آزادیاا قابدل
حمول است.
 .11تأثیر نورسی بر اسالمگرایی معاصر ترکیه
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اصالحار اقتدارگرایانه کمالیسدتی در راسدتای توسدعه ارتباطدار و تدرویج آمدوزشادای
جهانشمول ،قانون مداری در ساخت دولت مدرن ،رشد سکو ری اسیون و تأکیدد بدر علدم
طبیعی و افسونزدایی از جامعه ،بدانجا انجامیدد کده گفتمدان جندبه نورجدو ،بدر محدور
«صیانت نفس» ،مرزبندی اای درونی و بیرونی را با گفتمان کمالیستی انجام داد .نتیجده
آن شد که جنبه دانهگرا و متنمحور نورجو ،در استاناای غربی آناتولی که می ان رشد
سواد و آموزش در آنها بیشتر از استاناای شرقی بود ،توسعه بیشتری پیدا کند .امچندین
در نتیجه سیاستاای اقتمادی داهاای  6371و  6311و مو گسترده مهاجرر از روستا
به حاشیه شهراا ،بازتفسیر اسالم و معرفدی اویدت جدیدد «انسدان اسدالمی» ( Homo
 )Islamicusدر تطابق با شرایط متحولشده جامعه مسلمانی ترکیه که در معدر امدوا
مدرنیسم قرار داشت ،اندیشهاای نورسی را به محمدل مناسدبی بدرای اویدتبخشدی بده
مسلمانانِ آشفته از اموا مدرنیته تبدیل نمود؛ بهطوریکه بعد از مدرگ نورسدی در ،6311
اندیشه اای وی در بستر جامعه مدنی و از طریق نهاداایی چون «درسخانهاا» که محلی
برای قرائت و تفسیر قرآن بود ،بسیار گسترش یافدت و جریدان فکدری او را بده جنبشدی
اجتماعی مبدل ساخت که در تحو ر مهم اجتماعی د سیاسی سالاای آتی ترکیه بسیار
اثرگددذار ظدداار شددد ( .)Olson, 2015: 288نورجواددا از طریددق گسددترش مدددارس و
سازماناایشان ،اندیشهاای نورسی را در سراسر کشور گسترش دادندد .آنهدا کده خدود را
«ح ب قرآن» میخواندند ،خیلی زود در فرامرزاای ترکیه نید شدعبی احددا کردندد؛ در
عربستان سعودی ،پاکستان و حتی برلین آلمان و این نشان از پشتوانه مالیشان داشت .به
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واقع سعید نورسی یک مکتب تأسیس کرد ،نه یک طریقت صوفی؛ چراکه جانشینی بدرای
خود تعیین نکرد ( )Ahmad, 1991: 11و با مکتوب کردن اندیشهاای خود و تأکید بر رجوع
مستقیم به قرآن ،به ساختارشکنیِ رابطه مرید و مرادی در سنت صوفیسم پرداخت.
جنبه نورجو پس از نورسی تقسیمبندیاای متعدددی پیددا کدرد .دلیدل اصدلی ایدن
مسئله ،تفاسیر مختلفی بود که از آثار مکتوب نورسی در میان اواداران او شکل گرفته بود.
اف ون بر متن محوری ،لیبرالی اسیون اقتمادی و دموکراتی اسیون سیاسی ،بهویدوه از داده
 6391بده بعدد نقده مهمدی در تکثدر نورجوادا داشدت ( .)Yavuz, 2003: 171بده واقدع
ساختارشکنی نورسی در مکتوب کردن آثارش برخالف سنت شفاای صوفیسم ،این امکان
را فراام آورد که اندیشهاای او با سرعت بسیار بیشتری گسترش یابد و طیدف وسدیعی را
دربرگیرد .متنخوانی در کالساای قرآن ،بهتددریج امکدان تفسدیرپذیریادای متعددد را
فراام آورد .از میان این تفاسیر گوناگون ،سه گروه عمدده و بسدیاری گدروهادای متعددد
کوچک دیگر شکل گرفتند .آن سه گروه اصلی عبارراند از :اجتماع فدتحاهلل گدولن ،یندی
آسددیاجی ( )The Yeni Asyacıو ینددی نسددیلجیلر ( .)The Yeni Nesilcilerایددن
گروهاای متعدد در تالش برای کسب اعتبار و معنابخشی به اویت ترکی مطابق با شرایط
روز برآمدند .به امین دلیل برای جلب حمایت دولت با یکدیگر رقابت داشدتند و برخدی از
آنها حتی به فعالیت و مشارکت سیاسی کشانده شدند و در داه  6371بدا تشدکیل حد ب
سالمت ملی از سوی گفتمان اسالم سیاسی به رابری نجمالدین اربکان ،گروهاای نورجو
از آن حمایت کردند ( .)Yavuz, 2003: 170 & 173امدا ایدن فرایندد حمایدتگرایانده تدداوم
نیافت .اف ایه اختالفار سیاسی و ایدئولوژیک با نجمالدین اربکان موجب شد در انتخابار
 6377از ح ب اربکان جدا شوند و زمینه اختالف دائمی میان آنها بنا نهداده شدود ( Ibid:
 .)174دومین شکاف میان نورجواا به دلیل کودتای  6391به وجود آمد .نورجواای حامی
سلیمان دمیرل در روزنامه آسیای جدید بهشدر با کودتا مخالفت کردند؛ اما افرادی چدون
محمد کرکینجی از ارزروم و فتحاهلل گولن از ازمیر از حامیان کودتا شمرده شدند (.)Ibid
بدین ترتیدب ،جندبه نورجوادا در کشداکه تحدو ر سیاسدی و اجتمداعی ترکیده،
شکافاای متعددی برداشت .می توان سه نسل برای نورجواا در نظر گرفدت .نسدل اول،
شاگردان مستقیم نورسی و از ب رگان اولیه جنبه پس از مرگ نورسی شمرده مدیشدوند.
دشمن مشترک این نسل ،سیاستاای سدرکوب گرانده دولدت کمالیسدتی و سکو ریسدم
افراطی بود .نسل اول ،شاگردانی پرورش دادند که عمدتاً به حرفه ژورنالیستی روی آوردند.

515

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 5931

512

این نسل دوم بیه از ار چی بر علم و فناوری تأکیدد داشدتند .در نهایدت نسدل سدوم را
دانشددجویان دانشددگاهاددا تشددکیل مددیدادنددد و طیددف وسددیعی از رسددانهاددای مددذابی و
انتشاراراای ترکیه را دربرمیگیرد .از میدان نسدل سدوم ،بیشدترین مید ان از طرفدداران
فتحاهلل گولن استند که منتقد اسالم سیاسی شمرده میشوند (.)Ibid: 177
فتحاهلل گولن ،دانشور ،متفکر ،نویسنده و شاعر اسالمی اسدت کده بده اعتقداد برخدی،
جنبه نور را دوباره تأسیس کرده و نماینده ایدئولوژی «اسالم ترکی» بده شدمار مدیآیدد
( .)Rabasa and Larabee, 2008: 15برخالف نورسی ،گولن بهجای تأکید بر تحدول دروندی
انفرادی ،بر سپهر عمومی تأکید دارد و تالش کرده اسدالم را بده سدرمایهای اجتمداعی و
شبکهای اسالمی تبدیل کند .به امین دلیل ،به گفتوگو میان ادیان اعتقاد دارد و با ایجاد
شبکهاای گسترده اقتمادی ،آموزشی و رسانهای ،کوشیده جنبه اسالمی «ایمانمحدور»
را در سطح جهانی معرفی نماید ( .)Yilmaz, 2005: 394در حال حاضر ب رگتدرین جندبه
اجتماعی در ترکیه به نام جنبه فتحاهلل گولن یا «جنبه خدمت» شناخته میشود .گستره
تأثیر گولن بیه از امه بر جنبه خدمت است .در مرحله دوم تأثیر او بر جامعده اسدالمی
ترکیه به دلیل تحولی است که در بازخوانی تاریخ در چشماندازی بلندمددر داشدته اسدت
(.)Ibid
اندیشه گولن بر اساس چند محور معرفی میشود .او معتقد است تفاور و تکثرگرایدی،
واقعیتی طبیعی است که باید به آن اقعان داشت .به امین دلیل ترویج و تبلیغ ایمان ،تنها
باید از طریق روش اقناعی باشد و بدین منظور ،تساال امری ضروری است .در واقدع وی
تسداال را کلمده و کردمدانی جدادویی مدیداندد (.)Ünal and Williams, 2000: 254-268
«اسالم ترکی» در نظر گولن ،سه ریشه اصدلی دارد :قدرآن ،سدنت و صوفیسدم .ترجمدان
معنوی این سه در اسالم ترکی ،عشق و محبت است .از نظر گولن فهم اسالم بر دو پایده
ثابت قرآن و سنت انجام شده است و امواره وجوه آن بر تفسیرِ مبتنی بر تداریخ ترکدی و
صوفیسم گشاده بوده است .به امین دلیل ،اسالم ترکی امدواره گسدتردهتدر ،عمیدقتدر،
متساالتدر و اسدتثناییتدر بدوده ،امدواره بدر اسداس عشدق اسدتوار بدوده اسدت ( Ibid:
را
 .)43&52&56برخالف نورسی که به صدر اسدالم بازگشدته ،زنددگی رسدول خددا
الگوی خود قرار میداد ،گولن مبنای اسالم ترکی را ،دولت سلجوقیان و شدیوه پلورالیسدم
دینی آنها قرار داده است ( .)Ibid: 243به امین دلیل ،وی حامی شکلگیری نظامی اسدت
که بهلحاظ قانونی تکثرگرا باشد .او از تکثرگرایی فرانگی و قدانونی مسدلمانان داخلدی و
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تساال درباره آنها حمایت میکند و ازاینرو ،حامی علویان بدوده ،آنهدا را در غندیسدازی
فرانگ ترکی شریک میداند و به ایشان توصیه میکند از فرانگ شدفاای بده فراندگ
مکتوب حرکت کنند تا بتوانند اویت خود را حفظ نمایند (.)Ibid: 67-70
گولن معتقد است سکو ریسم تنها شیوه زندگی غیرمسلمانان نیست .جدایی میان کفر
و قداست و تجسم آن در زندگی اجتماعی پذیرفته است؛ درحالیکه انکار ایمان پدذیرفتنی
نگونه فهم از سکو ریسم در حکومدت سدلجوقیان وجدود داشدته
نیست .او معتقد است ای 
است و آنها از اجتهاد در گستره وسیعی برای وضع قانون و پاسخ به چالهاای زمانهشدان
استفاده میکردند ( .)Yilmaz, 2005: 395از نظدر او ،دموکراسدی بهتدرین شدیوه حکدومتی
امروزی است؛ چراکه در آن نهاداای دموکراتیک حافظ حقدوق فدردی بدوده ،آزادیادا را
محترم میشمرند .دموکراسی جایی است که فرصتاای برابر بدرای امگدان در آن تنهدا
یک آرزو نیست ( .)Ibid: 396از نظر گولن ،دموکراسی با اسالم نی قابل جمع است؛ چراکه
اسالم افراد و جوامع را درباره سرنوشتشان مسئول میداند؛ بنابراین خود مردم در خمو
حکمرانی بر خودشان مسئول استند .امکاری مردم (تعداون) بدرای انجدام وظایفشدان و
تأسیس بنیاناای ضروری برای اجرایی کردن آنها ضروری است و حکومدت متشدکل از
تمامی آن بنیاناای ضروری است .در اسالم حکومت بر مبنای قدرارداد اجتمداعی اسدت.
مردم صاحبمنمبان را برگ یده ،مجلسی را برای بحث درباره امور عمومی بندا مدیکنندد.
مردم بهمثابه یک کل ،در مدیریت امور مشارکت میکنندد و نظدر مدیداندد ( Gulen and
.)Ceylan, 2001: 135-136
نکته برجسته و مهم در اندیشه گولن ،مخالفت صریح او با پروژه اسالم سیاسی اسدت.
از نظر وی ،اسالم یک پروژه سیاسی نیست ،بلکه مخ نی برای تکامل جامعدهای عدادل و
اخالقی است .او تمریح دارد که اسالم تنها اصول بنیادین حکومت را بیان کرده و شکل و
نحوه مدیریت آن را برعهده مردم و شرایط زمانه گذاشدته اسدت ( .)Ibid: 134ازایدنرو ،بدا
حکومت اسالمی و اسالم سیاسی ،بهویوه گونهاای آن ،که در عربستان و ایران اجرا شده
است ،بهشدر مخالفت میکند (.)Yilmaz, 2005: 397
گستره و عمق جنبه گولن در جامعه ترکی از یک سو و شهرر جهدانی آن از دیگدر
سو ،این جنبه را معرف «اسالم اعتدالی» کرده اسدت ( .)Ibidمخالفدت گدولن بدا اسدالم
سیاسی ،موجب شده خوانه وی از اسالم مورد توجه و عالقه دولتاای غربدی سدکو ر
قرار گیرد و بهعنوان یک آلترنانیو جدی برای اسالم سیاسی در ترکیه و دیگدر کشدوراای
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اسالمی مطرح شود .گولن گرچه تا سالاا امکاری استراتویک با ح ب عددالت و توسدعه
اردوغان را دنبال میکرد ،از سال  2166به بعد شکاف عمیقی میان ایشان شکل گرفت که
او آن در کودتای ناکام سال  2161نمود پیدا کرد .به اعتقاد رجب طیب اردوغان ،کودتا از
سوی حامیان گولن و با طراحی و حمایت او انجام شده است .لذا چداله گفتمدان اسدالم
سیاسی و اسالم اجتماعی در ترکیه ،اکنون به مرحله تخاصم و حذف یکدیگر رسیده است.
بهرغم سرکوب فی یکی این جنبه ،جنبه خدمت امچنان بهلحاظ فکدری و محبوبیدت،
تأثیری عمیق در جامعه ترکیه و حامیان جهانی آن دارد .به امین دلیل ،اثرگذاریاای این
گفتمان فکری که در اندیشهاای سعید نورسی ریشه دارد ،در آینده ترکیه و جهان اسدالم
قابل تأمل و راگیری است.
 .11نتیجه
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شکست پروژه سکو ری اسدیون کمالیسدتی ،چدالهادای بدینالمللدی و تغییدر مناسدبار
اقتمادی ،موجبار تنه بیشتر میان نیرواای اجتماعی را درباره برنامه مطلدوب نوسدازی
فددراام کددرد .در چنددین فضددایی ،درک از حکومددتداری بددر محددور اندیشدده صددیانت ،بددر
شکلگیری حکومتی حداقلی کده اسداس وظیفده آن ،رعایدت «حقدوق» و «عددالت» در
تخمیص امکانار و امتیازاای اقتمادی میان فعا ن این حوزه باشد ،تأکید مدیکندد .در
منطق حکومت داری جدید ،شخص ،خانواده ،اقتماد و ...با ابتنا بر مفهوم «حق» بازتعریف
میشوند و بنیان زندگی جمعی متحول میشود .در اینجا «آزادی» شدرط اساسدی تحقدق
حقوق فردی است که تنها در یک جامعه مدنی و در تعامل با دیگران معندا مدییابدد .بده
امین دلیل ،مفهوم «مدنی» اامیت مییابد و در فضای خار از حوزه سیاسی دولت قدرار
میگیرد .حوزه مدنی ،حوزه شکل گیری فرد است .ایدن فدرد از طریدق مفهدوم ایمدان ،در
ارتباط با خدا و در سپهر عمومی جامعه و زندگی روزمره تعریف مدیشدود .محدور سدامان
جامعه مدنی در اندیشه نورسی« ،قانون الهی» است و بر اساس امدین قدانون ،انسدانادا
صاحب حق می شوند .البته استفاده از این حقدوق بده رعایدت اصدول اخالقدی و شدریعت
اسالمی محدود است .در اینجا آزادی بهمنظور صیانت از ایمان فدردی ،ضدرورتی امپایده
حق حیار مییابد؛ چراکه آزادی ،شرط کسب اویت فردی اسدت و بددون اویدت ،اماندا
انسان مدنی بیمعناست.
وقتی حق بدینگونه در ید اختیار فرد قرار میگیرد و منشأ آن الهی دانسدته مدیشدود،
امکان تعر به آن وجود ندارد .اما ف ونخواای بیه از حدد حاکمدان و دخالدت فدراوان
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دولت در حقوق مردم ،اندیشه صیانت را مطرح میکند .بدیعال مان سدعید نورسدی نید در
برابر سکو ریسمِ ف ونطلب کمالیسم ،اندیشه صیانت از نفس را مطرح میکند .حکومدت
مدنی در امین راستا وظیفه پاسداری از حقوق فردی را برعهده دارد .در اینجا به مذاب و
عقیده بهمثابه یک دارایی ،یعنی بنیادینترین دارایی که امانا «اویدت» باشدد ،نگریسدته
می شود .وظیفه دولت ،تأمین امنیت دارایی مردم است .حکومت باید مدنی و مشدروط بده
قانون باشد و از حد خود تجاوز نکند؛ در حالی که حکومت کمالیستی با طدرح ایددئولوژی
سکو ریسم ،بر حوزه خموصی اجمه برده و متعر حقوق فردی شده است.
از نظر اندیشه سیاسی ،تفاوراای ظریفی میان اسالم اجتمداعی و اسدالم سیاسدی در
داهاای  6311و  6371در جامعه ترکیده برقدرار شدده اسدت .گفتدیم کده محدور اسدالم
اجتماعی با ابتنا بر اندیشهاای سعید نورسی و در قالب گفتمان «صدیانت نفدس» در دوره
شکلگیری جمهوری کمالیستی شکل گرفت .در حالی که اسالم سیاسی بحران را ناشی از
نفوق و اجمه اپیستمولوژی پوزیتیویستی مدرنیته غربی شناسایی میکند ،راه حل را نی در
بازسازی نظام معرفتی سوژه آشفته مسلمان پی میگیرد .البته بعد از نورسی ،جنبه نورجو
تفاسیر متعددی را مطابق با شرایط روز جهانی و جامعه ترکیه از اندیشه وی ابدراز داشدت.
دراینمیان ،تحول ب رگ در جنبه خدمت و اندیشهادای فدتحاهلل گدولن قابدل راگیدری
است .به نظر می رسد برخالف نورسی ،گولن تا حد زیادی مسئله سکو ریسم را با خوانه
انگلوساکسونی آن ،قابل جمع با اسدالم دانسدت و ازایدنرو ،درصددد امکداری بدا دولدت
کودتای  6391کمالیست برآمد .بعد از آن نی امکاری اسدتراتویک را بدا حد ب عددالت و
توسعه در پیه گرفت ،ولی امچنان بر محور توسعه آموزش ،تساال و سکو ریسم تأکید
دارد .گولن برخالف نورسی ،الگوی آرمانی خود را دولت سلجوقیان میداندد و بده امدین
دلیل ،محوریت نهاد دولت را در سامان اجتماعی می پذیرد و وظیفده آن را تدرویج اسدالم
ترکی برمیشمارد .درعینحال این دولت باید محددود بده قدانون سدکو ر باشدد؛ چراکده
سکو ریسم برای شکل دای به جامعه چندفرانگی ضرورر دارد .ازاینرو ،محتوای قانون
مهم نیست ،بلکه قواعد صوری آن برای ایجاد نظم برجسته میشود .خدمتگ اران مدردم
در چنین دولتی زم نیست مسلمان باشند؛ زیرا وظیفه آنها خدمترسانی به مردم بر اساس
قانون موضوعه است و قانون سامان اجتماعی نی نیازمند ایمان نیست .قانون برای تدأمین
یک سامان اجتماعی بهدور از کشمکه و تجاوز به حقوق یکدیگر تدوین مییابد.
بهرغم بستر یکسان مواجهه اسالمگرایان با بحران گفتمان کمالیسم ،اسالم سیاسی در
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داه  6311امچنان در گفتمان «مقاومدت» و پدارادایم پسااسدتعماری ،دالادای خدود را
مَفملبندی میکند .بنابراین ،انسان اسالمی دو مسیر متفاور را در گفتمان اسالم سیاسی
و اسالم اجتماعی در ترکیه میپیماید .در اسالم اجتماعی ،نقطده آغدازین دانده اسدت و
بستراای اقتمادی و سیاسی بهعنوان اب اراای زم برای رشد و پرورش دانه و کسدب
خودآگاای به مدد سوژه میآیند و در نهایت توانمندی در جامعه مدنی اصالت مییابد تا از
آن طریق نهاد دولت تحت تأثیر قرار گیرد؛ ولی در اسالم سیاسی ،تربیت انسدان اسدالمی
منطق و استراتوی متفاوتی مییابد .فهم این منطق و استراتوی باید در نوشتاری جداگانده
پیگیری شود.
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