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  7/11/1398، تاریخ پذیرش: 10/9/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

از جمله موضوعات بنیادین در مطالعات تمدنی، بررسی نقش نهادهاي تمدنی است. 

در این قلمرو مطالعاتی، یکی از مسائل مهم، نقش این نهادهـا در رسـیدن بـه کنشـهاي     

شود این اسـت   معطوف به تمدن است. پرسشی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته می

دهاي تمدنی در تمدن اسالمی چگونه فرایند رسیدن به کنشهاي معطوف به تمدن، که نها

همچون بسط گستره تمدنی و یا ایجاد حوزه اعتبار براي تمدن در راستاي افزایش سطح 

رسـد ـ بـه عنـوان فرضـیه ـ        آورند. به نظـر مـی   همگرایی در جهان اسالم را فراهم می

اقتصـاد از طریـق سـازوکارهایی مشـخص در     نهادهاي تمدنی همچون نهاد علم و نهاد 

کنند. در این  کنشهاي معطوف به تمدنی، همچون جلب همکاري و همگرایی مشارکت می

هـایی عینـی از نهادهـاي تمـدنی آموزشـی       شود ضمن بررسی نمونه پژوهش تالش می

ن گرایاالمصطفی از ایران و سیستم مدارس گولن از ترکیه) و نهاد اقتصادي اسالم (جامعۀ 

نمونه موردي گولن، فرضیه مورد نظر به آزمون گذاشته شده و نشان داده شود که  ترکیه

رویکردهاي اسالمی به آموزش و اقتصاد، سبب بسط و تقویت همگرایی از سوي هردو 

  گروه شده است.

  گر، نهاد تمدنی، همگرایی، جهان اسالم.: تمدن، ایده هدایتواژگان کلیدي

                                                           

  rasoolnorozi@gmail.com /دیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیتااس .1
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  مقدمه

گرایی هستند که این ویژگی، کنش فرایندي را براي  ی متکثر و کثرتهای تمدنها پدیده

آورد. این کنش از طریق تکثرات درون تمـدن ـ کـه سـازنده هویـت       آنها به ارمغان می

تمدنی آن است ـ رخ داده و آن را به سمت ارتباط و تعامـل بـا محـیط بیرونـی سـوق       

یر دیـن (مـذهب)، اقتصـاد،    دهد. در ساخت هویت تمدنی، عناصر بسیار متعددي نظ می

زبان، نژاد، و ... دخیل است که بسته به نوع تمدن، یکی از این عناصر در کانون گفتمان 

کننـد.   هاي دیگر، تابع این عنصر کانونی عمل می تمدنی و سایر متغیرها به صورت مؤلفه

در این وضعیت براي تمدنی که کنشگري آن ممکن است در قامت یک دولت تمدنی رخ 

متعلق به اراده قـرار   و عنصر کانونی، این قابلیت و امکان وجود دارد که این منبعاید، نم

به عنوان مثال ممکـن اسـت دیـن     مند شود. مین اهداف از آن بهرهأگیرد و در راستاي ت

سازي بـراي تمـدن اسـالمی قـرار دارد، از طریـق تولیـد        (مذهب)، که در کانون هویت

ـ    راهم آورد. در ایـن پـژوهش بـه بررسـی چگـونگی      نهادهایی، کنشـگري تمـدنی را ف

شـود ایـن کـنش در     اثرگذاري مذهب بر کنش تمدنی پرداخته خواهد شد و تالش مـی 

فضاي تمدنی جهان اسالم در دوره معاصر تطبیق داده شود. از این رو نخست بـه ارائـه   

هـاي  شود و سـپس بـه نهاد   بحثی با عنوان نقش نهادها در ارتباطات تمدنی پرداخته می

گردد. از نهادهاي علمـی، بـه    علمی و اقتصادي مطرح در جهان اسالم معاصر اشاره می

گرایـی   از جمهوري اسالمی ایران و مدارس گولن از جریان اسـالم  جامعۀ المصطفی

 بتوانشود، تا  رو ترکیه اشاره شده و سپس به نهاد اقتصادي همین گروه پرداخته می میانه

دار حرکت به سمت تمدن  و کنشگري که در جهان اسالم، داعیهانداز روشنی از د به چشم

  باشند، ارائه دهیم. نوین اسالمی می
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پرداختن به نهادهاي برآمده از مذهب، همچون نهادهاي دانشی و نهادهاي اقتصـادي  

تـوان دههـا عامـل     مذهبی از باب تقلیل مذهب به دو عامل مشخص نیست، بلکـه مـی  

هاي تمدنی نظیر انقالبهاي اجتماعی ـ سیاسی، جریانهـا و   برآمده از مذهب مؤثر بر کنش

المللی مذهبی در ادیان و مذاهب مختلف  جنبشهاي مختلف مذهبی، مناسک و آداب بین

و ... را لیست کرد و به آن پرداخت. ورود به دو عنصر زیر نخست از باب اهمیت آن در 

است کـه شـواهد مختلفـی    هاي گذشته است. این اهمیت هم در بعد عملی رخ داده دهه

توان براي آن ذکر کرد و هم از بـاب اینکـه برخـی از کشـورهاي اسـالمی معاصـر        می

المللـی خـود را صـورتبندي و اجـرا      براساس این دو عامل تالش دارند تا کنشهاي بین

کـه ریشـه در    نهادهاییاهمیت وجود  شود. نمایند، که در فرایند بررسی به آن اشاره می

کـانون توجـه قـرار گرفتـه اسـت. جایگـاه        در چند دهه اخیر در ،رنددین و مذهب دا

مناسـبات  گرایی اجتمـاعی در   چین، جایگاه اسالم المللی مناسبات بینکنفسیوسیسم در 

ترکیه که این کشور را در سیاست خارجی مشهور به سیاست خـارجی دینـی    المللی بین

ي از ظرفیت اسالمی در مناسبات مندي کشورهایی مانند مالزي و اندونز ، بهرهکرده است

گیري مقوالت دینی بـراي   هایی از تالش براي به کار ... نمونه و المللی خودو روابط بین

مرتبط با ساخت و احیاي تمدن در سازي اهداف  به دست آوردن منابع الزم در برآورده

  است. دوره معاصر

  تبیین فرایند کنشگري نهادهاي تمدنی مبتنی بر مذهب

کنشگري به منظور فهم و تبیین مفاهیم و نهادهاي مرتبط با  ی،ده از تحلیل تمدناستفا

تحلیل تمدنی بر تمدن به عنوان یک مفهوم مفرد  ،شود. در این رویکرد مطرح میتمدنی 

شود کـه بـا نهادهـاي سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی و        مرتبط با پیشرفت متمرکز می

تحلیل تمـدنی   ).O’Hagan, 2007, P.16( عملکردهاي جوامع در ارتباط خواهد بود
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گیرد. در این فراینـد تمـدن از یـک ارزش و     عناصر سازنده هویت تمدنی را در نظر می

کنـد   گر (به عنوان مثال تشیع) برخوردار اسـت و تـالش مـی    ایده کانونی یا ایده هدایت

جامعـه   براساس آن ارزشها، نهادهایی را تأسیس نماید. این نهادهـا محصـوالتی را بـه   

کنند. در صورتی که این محصوالت مورد تقاضـا و بـه عبـارت     مخاطب خود عرضه می

کنـد؛ زیـرا هـر     بهتر، مصرف آن جامعه باشد، ایده تمدنی کانونی (تشیع) بسط پیـدا مـی  

اي شـکل   یک یا چند مرکز دارد که در آن فعالیتهاي فرهنگـی اثرگـذار و ویـژه    تمدنی

 محـیط  آن براسـاس  و شـود  لفـی در درون آن مـی  گیرد که سبب ظهور مکاتب مخت می

دهد. این مکانها و نقطه اثرگـذاریهاي آنهـا سـبب     الشعاع قرار می تحت را خود پیرامونی

  ).Collins, 2007, P.132( شود جلب و جذب دیگران به تمدن می

این نقطه اثرگذاریها ممکن است نهادهاي علمی، نهادهاي اقتصادي و غیـره باشـند.   

نهاد «ن نهادهایی که به عنوان بارزترین نقطه اثرگذاري، شایسته بررسی است، یکی از ای

انـد.   هاي علمی و ... تأسیس شده است که در قالب دانشگاههاي جدید و یا حوزه» علم

 60ترین مراکز علمی جهـان بـود و از   به عنوان مثال دانشگاه جندي شاپور یکی از مهم

امروزه این امر در مورد بسـیاري   حضور داشتند. کشور جهان دانشجو و دانشمند در آن

تواند به عنوان معیاري بـراي تـأثیر و تـأثر دو     کند و می از مراکز علمی جهان صدق می

از این منظر اهمیت دارد که جانبه تمدنها مورد بررسی قرار گیرد. پرداختن به این نهادها 

خود، ـ به عنوان مثال حـوزه    مطالعات مرتبط با فعالیتهاي کنشگران در محیط پیرامونی

ـ  هایی است که امکان همکـاري   متکفل شناخت پدیده مطالعات سیاست خارجی دولتها 

از این رو توجه به عناصر سازنده  ).15ص ش،1387(هیل،  کند یا واگرایی را فراهم می

ونی المللی و پیرام نهادها (جزییات مرتبط با این نهادها)، از این جهت که بر تعامالت بین

  یابد.آنها اثرگذار است، اهمیت می
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  : چرخه بازتولید تمدنها1شکل 

توانند نهادهاي برآمده از متغیرهـاي کـانونی مـذهب باشـند.      این عناصر سازنده می

بندیهاي مختلفی شناسایی کـرد: نهادهـاي    توان در دسته نهادهاي برآمده از مذهب را می

میان نهادهاي دانشـی و اقتصـادي برآمـده از     دانشی، اقتصادي، اجتماعی، و ... . در این

اي داشته و به  سازي مشارکت عمده مذهب از جمله متغیرهایی هستند که در فرایند تمدن

در نمایند. این نهادهـاي دانشـی در سراسـر جهـان      اصطالح به مثابه یک منبع عمل می

ود را در انـد. نهادهـاي دانشـی خـ     هاي تمدنی مختلف همواره مورد توجـه بـوده   تجربه

هاي علمی، مکاتب علمی مختلف در هر شاخه، مـدارس، کتـب، مراجـع علمـی،      شاخه

هـاي   توانیم از شاخه سازند. امروزه در نهاد دانشی تشیع می تربیت طالب و ... نمایان می

علمی مختلف در دانشهاي فقه، کالم، اصول و ... نام ببریم. به عنوان مثال فقه شیعی بـه  

شیخ طوسی، مکتب جبل عامل، مکتب حله، مکتب اصفهان، مکتب  مکاتبی نظیر مکتب

هاي علمی شیعی نیز در سراسر  شود. حوزه نجف، مکتب قم، مکتب کربال و ... تقسیم می

گر  ایده هدایت )1

 تمدن

 ) نهادهاي تمدنی2

 ) محصوالت تمدنی3
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کشور ایران و عراق و لبنان و ... رشد قابل توجهی داشته و از کشورهاي مختلف طلبـه  

بسیار متفاوتی نسبت به دوران کنند و به پرورش و تربیت طالب با ویژگیهاي جذب می

  پردازند.قبل می

در تاریخ تمدنی نیز همواره میان مذهب و نهادهاي دانشی ارتبـاط خاصـی تعریـف    

شد. وجود دانشـگاهها و مراکـزي    شده است و از آن در بسیاري از امور بهره گرفته می

ند. امـروزه ایـن   باش هایی از این دست می نظیر دانشگاه جندي شاپور، نظامیه و ... نمونه

یابد. ایران، ترکیـه، مـالزي، عربسـتان و ... از    الگو در جهان اسالم، بسط و گسترش می

هایی هستند که از این ظرفیت براي پیگیري ارتباطات بین تمدنی خود بهـره   جمله نمونه

سازي در محیط  بعد نخست به امکان ارتباط از طریق شبکهاین ارتباطات در . گیرندمی

گـردد. ایـن دو   مـی  الملـل بـاز   بعد دوم آن به مسئله رقابت در نظام بین و در ی،پیرامون

ویژگی در دوره معاصر ـ که به وضعیت جهانی شدن موسـوم اسـت ـ بـراي بـازیگران       

آورد. در  آوري در مقابل جهانی شدن را فراهم می پذیري و یا تاب تمدنی قابلیت انطباق

ه از مذهب در دو کشور ایـران و ترکیـه پرداختـه    ادامه به بررسی نهادهاي دانشی برآمد

  شود، تا نحوه کنش این نهادها در فرایند همگرایی در جهان اسالم نشان داده شود. می

  سازي و همگرایی در جهان اسالم نهاد دانشی، شبکه

؛ به عنوان مثال متکثر شود آن نیز شود که هویت تمدنی ماهیت متکثر تمدن سبب می

رسد که به جاي بحث در مورد یک تمـدن   تر به نظر می مناسب المی،در مورد تمدن اس

بدون تغییر به طرح یک حوزه تمـدنی   با یک هسته فرهنگیِ ،اسالمی واحد و یکپارچه

 .)Kara Mustafa, 2003, P.105( اسالمی با مناطق متعدد فرهنگی متمایز بپـردازیم 

مناسـبات بـینِ   در وضـعیت   شود کـه  در این وضعیت حوزه اعتبار تمدنی آنها سبب می

مند شـوند. در درون هـر    بهره ، درون تمدن اسالمیبتوانند از یک شبکه ارتباطی تمدنی

این امـر یـک نظـام     .... مختلف وجود دارند ادیان، اقوام، نژادها، زبانها و ،گستره تمدنی



  149  اسالم جهان در همگرایی بسط و تمدنی نهادهاي 

ـ    مـی ارتباطات جمعی مبتنی بر هویتهاي متعدد فروتمدنی را ایجاد  ی نمایـد کـه روان وئ

هاي  یاد کرده است. ژئوتمدن یا جنبه) Geo civilization(از آن به ژئوتمدن ) 2012(

شـود کـه بـر تعـامالت      سبب مـی  ،)239ص ش،1387سیاسی جغرافیاي انسانی (هیل، 

باشد. فریدریک راتزل  بیرونی تمدنها و دولتهاي تمدنی با نظام پیرامونی خود اثرگذار می

فرهنگی  دهنده قدرت سیاسی و نفوذ ك یک کشور نشانآلمانی نیز معتقد بود وسعت خا

آن  یتر باشـد، قـدرت سیاسـی و تمـدن     حکومت آن است. هرقدر خاك کشوري وسیع

نیز با استفاده از مفهوم گفتمان تمدنی به این بحث اوهاگان . تر خواهد بود کشور گسترده

انند بین فرهنگهاي تو میتا حد بسیار زیادي نهادهاي اجتماعی و فرهنگی پردازد که می

توانـد در   مختلف و تمدنهاي متفاوت، گذار داشته باشند؛ زیرا گفتمان هویت تمدنی مـی 

نهادهاي سایر تمدنها مفید باشـد و موجـب ثبـات     سنجش عادات و رسوم، هنجارها و

شود، به نحوي که سلسله مراتبی هنجاري در میـان جوامـع فرهنگـی مختلـف     » خود«

   ).O’Hagan, 2007, PP.16-21( ایجاد نماید

هایی مبتنی بر حوزه اعتبار تمدنی که نماینده اصلی هویت تمـدنی یـک    وجود شبکه

هـا   این شـبکه  .آورد تمدنی را فراهم می گستره و قلمروامکان ارتباط میان تمدن است، 

بر امر معنوي نظیر تصوف باشد، ممکن اسـت مبتنـی بـر یـک ایـده      ممکن است مبتنی 

مؤسسات آموزشی باشد، ممکن است از طریق یک شبکه اقتصادي رسانی نظیر  خدمات

آرنولد تویین بی بر این باور است که تمدن غربی شبکه نظام اقتصادي  و ... شکل بگیرد.

خود را در اقصی نقاط جهان گسترده است و به دنبال این وحـدت اقتصـادي، وحـدت    

). 55، ص1ج ش،1393سیاسی نیز به صورت نسـبی ایجـاد شـده اسـت (تـوین بـی،       

هاي آموزشی و اقتصـادي موجـود    توان از طریق شبکههمگرایی در جهان اسالم را می

  شناسایی کرد.

دهـد. طریـق نخسـت     طرق مختلفی رخ مـی  ارتباطات بین تمدنی از وسازي  شبکه

براساس حوزه اعتبار  به ایجاد رابطه با محیط بیرونی و پیرامونی تمدن بسیار زیادتمایل 
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هـاي انسـانی    تمدن به صورت قراردادي راههـاي صـلح و نهـاد    زیرا ارد؛د تمدنی خود

دهند و سپس ایـن محصـوالت را    ها را گسترش می بزرگی که کاالها، تکنولوژیها و ایده

 بنـابراین . )Melleuish, 2004, P.236( شود مرتبط می ،کنند با دیگر تمدنها تبادل می

هـا   ایجاد اتحادیه بادر مناطق مختلف، هاي تمدنی تاحتمال اینکه در وضعیت حضور دول

افتـد کـه    این عمل به وسیله نهادهاي تمـدنی اتفـاق مـی    .بسیار زیاد استمواجه شویم 

هاي برونگرایانه و همگراساز در جهان اسالم در مـوارد فـوق مـورد اشـاره قـرار       نمونه

اي و  رابطـه  ،یک برداشت غیربنیادگرا، فرایندي ،رداشت از تمدنگرفتند. در این موارد ب

تمایل هایی  به همگرایی، همکاري و رسیدن به سطح اتحادیه است. کنشگري آنهاثر کمت

باید اشتراکها و پیوندهایی کـه   ،طلب . به دیگر بیان براي داشتن جهانی آرام و صلحدارد

مـورد تأییـد قـرار گیـرد      ،شـود  از طریق گفتمانهاي سازنده بـین تمـدنها حاصـل مـی    

)Hobson, 2007, P.150.( اقتباسهاي تمدنی به صورت خودآگـاه و   ،در این رویکرد

هاي اثرگـذاري فرهنگـی    همواره الیهزیرا  ؛افتد اختیاري و به نحو الگوبرداري اتفاق می

هـاي نظـامی اسـت. ایـن وضـعیت در بسـیاري از        تر از الیـه  فربه و پررنگ ر تمدن،د

مدن اسالمی دوره میانـه ـ   تمدنی نظیر تمدن اسالمی دوره نخست، ت تاریخی هاي حوزه

... هم قابل رویت است.  عثمانی صفوي گورکانی ـ، اروپاي دوره مدرن، و حتی چین و 

قـدرت خـود را از    ،یعنی هرجا تمدنها رفتار تئوري پیله ابریشمی را در پـیش گرفتنـد  

قدرت قابل توجهی بـه   ،دست دادند و هرجا وام گرفتن از تمدنهاي دیگر را اجرا کردند

). استفاده از فرایند تأسـیس  Kara Mustafa, 2003, PP.103&104( وردنددست آ

هـایی اسـت کـه در مقـاطع      نهادهاي تمدنی و همچنین تولید محصوالت، یکی از شـیوه 

مختلف تمدنی به آزمون نهاده شده و در دوره معاصـر نیـز بـه الگـوي مناسـبی بـراي       

نمونه، اسـتفاده از محصـوالت    به عنوانبسیاري از کشورهاي اسالمی تبدیل شده است. 

حضـرت   آثار برخی از نویسندگان ایرانی نظیردانشی مرتبط با نهادهاي دانشی اقبال به 
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... در کشورهاي مختلف اسـالمی   دکتر شریعتی و ،استاد مطهري امام، عالمه طباطبایی،

 دترین آثار این کشـورها وجـود دار   در صدر پرمخاطباست که  ... نظیر ترکیه، لبنان و

مـذهبان شـیعه یـا علـوي نیسـت و       ). این امر محدود بـه هـم  54ص ش،1383(زارع، 

، علی شریعتی، مرتضی ها و آثار امام خمینی سنت، اندیشهمؤسساتی تحت اداره اهل

کنند که همـین امـر موجـب گسـترش      ... را ترجمه و چاپ می مطهري، جوادي آملی و

  ).299ص، ش1383(بدل،  شود می اندیمشندان معاصر ایرانافکار 

امکـان   شـود،  می همگرایی از طریق آن سبب اثرگذاري تمدن در اي که دومین جنبه

به مـا   تحلیل تمدنیبه دیگر بیان  است. با حوزه پیرامونی اتنقاط وصل و اشتراک کشف

سـازد و در   هـاي برآمـده از آن را فـراهم مـی     امکان شناسایی نهادهاي تمدنی و شبکه

بسیار مفید اسـت. و همـه اینهـا ممکـن اسـت بـه صـورت         دنیتم بازشناسی بازیگران

بخشیدن به  هویتهاي تمدنی خاص به مثابه ابزاري براي تعیین حد و مرز و یا مشروعیت

ایـن مسـئله در برخـی از    . ارچوب تسلسـل فرهنگـی تجلـی پیـدا کننـد     هبازیها در چ

هـاي   ر دورهکشورهاي اسالمی نظیر ترکیه نیز به همین نحو بوده اسـت و پـس از عبـو   

قـرار هـویتی    محوري نظیر نژاد، یا تلفیق آن با مدرنیته در نهایت به ثبات و هویتی تک

لفـه اسـالم،   ؤترکها نیـز هویـت خـود را براسـاس سـه م      ،رسیدند. در پایشهاي آماري

 »مسلمانِ تـرك مـدرن  «گرایی و مدرنیته تعریف کردند. امروزه مردم ترکیه خود را  ترك

دانسـتند، اسـالم را    دوره آتاتورکی که خود را فقط ترك مـدرن مـی   دانند و برخالف می

). ایـن نقطـه سـبب    See: Rabasa, 2008کننـد (  قلمداد می ترین منبع هویتی خود مهم

شود که یک کنشگر تمدن بتواند نقاط وسط و اشتراك خود را بـا محـیط پیرامـونی    می

اي  اس آن محصـوالت عمـده  شناسایی کند، نهادهایی متناسب با آن را طراحی و براسـ 

  تولید و با استفاده از آن به بازتولید هویت تمدنی خود اقدام نماید.

سیس نهادهاي دینی نیـز  أسازي با ت شبکهدر شیوه آخر که شکل عملیاتی آن است، 

کنند:  شود. نهادهاي دینی، سازمانهاي مادي براي محصوالت فرهنگی تولید می میسر می
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هـاي علمیـه،    (مثل حوزه مراکز و مشاغل علمی ،سساتؤم ،دارس، ماماکن زیارتی مثالً

... را فــراهم  وقــرآن دانشــگاهها، و مــدراج موجــود در آن)، متخصصــین و حــافظین 

سـازي   به عنوان مثال شبکه ،سازیهاي خاص خود را دارد آورند. هر تمدنی نیز شبکه می

... از  یر فلسـفه، علـم و  هاي نظ هاي روشنفکرانه در حوزه در تمدن اسالمی و خلق ایده

یابنـد. بنـابراین    ... ظهـور و بـروز مـی    مکانها و سازمانهاي دینی مثل مسجد، مکتب، و

نهادهاي دینی در ایجاد انجمنها و جمعیتهاي روشنفکرانه و علمی کـه ویژگـی برجسـته    

ـ  بدیلی ایفا می باشد، نقش بی ژ تمدنی مییقلمرو پرست  ).Collins, 2007, P.143د (کنن

  این نهادها و محصوالت بسته به تحوالت مادي نیز متغیر خواهد بود. اًقطع

  ایران: نمونه موردي جامعۀ المصطفی

  المللی در حوزه علمیه قم . افزایش سطح بینش بین1

نخستین ویژگی و شاید به عبارت بهتر هدف نهاد دانشی جمهوري اسالمی ایران در 

نشی مبتنی بر مذهب در ایران اسـت. امـروزه   المللی نهادهاي دا چند دهه اخیر، وجه بین

تـر و   المللی حوزه علمیه قم شاید از سایر نهادهاي علمی موجود در کشور قوي بعد بین

گیري  ترین وجه تمایز جمهوري اسالمی ایران در بهرهتر باشد. به عبارت دیگر مهم وسیع

أکید جمهوري اسـالمی  از نهادهاي دانشی، با برخی از کشورها نظیر ترکیه و مالزي در ت

ایران بر نهاد دانشی فقه است. به این معنا که جمهوري اسالمی ایران، به جاي گسـترش  

گر خود را در جهان اسالم بسط  نهاد مدرن دانشی ـ دانشگاه ـ نهاد مرتبط با ایده هدایت  

رسد که بیش از ارتباطـات دانشـگاهی و حضـور دانشـجویان در      داده است. به نظر می

المللی حوزوي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. فراینـد      اي مدرن، ارتباطات بینه رشته

توجه به حوزه علمیه قم در بین شیعیان جهان پس از انقالب اسالمی رشد قابل توجهی 

داشته است که مباحث مربوط به آن در مباحثی نظیر بازتابهاي فرهنگی انقالب اسالمی 
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و  42،112ش، صـص 1389ر.ك: نـوروزي،  ایران به طور مفصل پرداخته شده اسـت ( 

باشـد. ایـن    المللی حوزه علمیه قم می ). پیامد این امر به لحاظ نهادي رشد بعد بین159

المللـی کـه    رشد هم در تغییر نسل طالب قابل مشاهده است، هم در تغییر نهادهاي بـین 

توان به  آن میباشد که در کنار  ترین نهاد آن جامعۀ المصطفی العالمیه می امروزه برجسته

المللـی اختصـاص    دانشگاه ادیان و مؤسسات متعددي که به جذب و تربیت طالب بـین 

  اند، اشاره کرد. یافته

هردو تغییر سبب تولید محصوالتی شده است که هم متفـاوت از محصـوالت سـابق    

حوزه علمیه است و هم محصوالت حوزه علمیه قم را نسبت به محصوالتی که از سوي 

کند. نتیجه این امر، رجوع بسیاري  شود، متمایز می اي دانشی کشور تولید میسایر نهاده

الملل به سمت حوزه علمیه قم اسـت کـه در یـک     از نهادهاي اصلی فعال در عرصه بین

الملل نظیر وزارت خارجـه،   دهه اخیر بسیار رواج یافته است. مراکز فعال در عرصه بین

، و حتی نیروهاي نظـامی نظیـر   اهل بیت سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی

انـد و رصـد و    سپاه قدس و ... در وضعیت تعامل مطلوبی با حوزه علمیه قم قرار گرفته

  شناخت این امر از مراودات دائمی این نهادها با حوزه علمیه قابل مشاهده است.

  . جامعۀ المصطفی نمونه موردي نهاد دانشی مذهبی2

به عنوان یک نهاد با محتواي حوزوي امـروزه در بـیش از   المصطفی العالمیه  جامعۀ 

آلمـان، افغانسـتان،    ی،آلبـان  ی،جنـوب  یقـاي آفرکشور جهان نمایندگی مستقیم دارد:  60

و  یبوسـن  ینافاسـو، بورکین، بلغارستان، بنگالدش، بن یل،انگلستان، اوگاندا، برز ي،اندونز

ك، ژاپن، ساحل عاج، سـوئد، سـنگال،   توگو، دانمار یلند،تا یا،پاکستان، تانزان ین،هرزگو

کـامرون، کـوزوو، کنگـو     تان،قزاقسـ  یزستان،قرق یلیپین،عراق، غنا، ف یرالئون،س یه،سور

 ي،مالز ي،لبنان، ماداگاسکار، ماالو ینه،گ یان،گرجستان، گو یا،کومور، گامب یک،دموکرات

از  ل هسـتند. فعـا  ي... از جملـه واحـدها   هنـد و  یجریـه، ن یجـر، نروژ، ن یانمار،م ی،مال
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توان به آیت اهللا زاکزاکی (نیجریه)، شیخ اللواتی  التحصیالن این نهاد می مشهورترین فارغ

طلبه خارجی را در اختیار  50،000(عمان) و ... اشاره کرد. این مرکز حوزوي بیش از 

هزار نفـر از ایـن نهـاد دانشـی      35باشند. تاکنون نیز  ملیت مختلف می 122دارد که از 

فقـه، اصـول فقـه،     یاسالم يها در جامعۀ المصطفی العالمیۀ رشتهاند.  لتحصیل شدها فارغ

نیـز   یتاریخ اسالم و در حوزه علـوم انسـان   ،قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، اخالق، کالم

شناسـی،   همچون علوم تربیتی، حقوق، روانشناسی، اقتصاد، جامعه ییهایشها و گرا رشته

ـ  ی،فارسـ  يزبان و ادبیات زبانها وت، مدیریت علوم سیاسی، بانکداري، ارتباطا  ی،عرب

علـوم در دو نظـام    د. ایـن شـو  یم ئهبا رویکرد اسالمی ارا یو روس يفرانسو یسی،انگل

 یرشته و گرایش در سطوح نظـام آموزشـ   170در قالب  یکو آکادم ويحوز یآموزش

 )./http://www.miu.ac.ir( شـود  تـدریس مـی   یدانشگاه یو نظام آموزش ويحوز

 3 کننـد.  ملیت تحصیل می 83هزار نفر از  5هاي مجازي این دانشگاه  همچنین در دوره

مدرسـه   161گـروه علمـی تربیتـی در     193التدریسی و  هزار استاد هیئت علمی و حق

د. این نهاد در سالهاي اخیر به مدرسه تابعه وجود دار 25مدرسه همکار و  110پیوسته، 

ش) و بـه نظـر   1395فر ورودي داشته است (قنبـري،  هزار ن 5صورت میانگین سالیانه 

رسد در سالهاي آتی، در شمار مراکز علمی بزرگ شمرده شود. این نهاد با نام آیـت   می

اهللا اعرافی شناخته شده است، و مدیریت آن از بدو تأسـیس تـاکنون بـر عهـده ایشـان      

ارشهایی که ایشـان  اند و به نوعی پدر معنوي این نهاد دانشی ـ حوزوي است. از گز  بوده

اند و بسیار اهمیت دارد، تعداد افرادي است که توسط این نهاد به مذهب تشیع  ارائه کرده

میلیون نفر تـاکنون از   50کنند که حدود  اند. آیت اهللا اعرافی در گزارشی بیان می گرویده

انـد (اعرافـی،    المصـطفی بـه مـذهب تشـیع روي آورده     آموختگان جامعـۀ   طریق دانش

ش). این نهاد آموزشی صرفاً محدود به آموزشهاي دروس رایـج حـوزوي (فقـه،    1396

گروه علمی تخصصی دینی گستره دانشی قابل توجهی  193اصول و ...) نشده است و با 
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المصطفی در کنار تحصیل  کند. در برخی از شعب جامعۀ  از علوم اسالمی را پیگیري می

اي  گی و حتی کارآموزیهاي فنـی و حرفـه  علوم اسالمی آموزشهاي الزم، مهارتهاي زند

هایی  شود. نمونه نیز وجود دارد که در مناطق مختلف بسته به نیاز دانشجویان تعریف می

از آن نظیر کامپیوتر، خیاطی و ... در برخی شعب آفریقا نظیر شعبه کنگو تجربه شده که 

المصـطفی   ه جامعـۀ  هاي موفق بوده است که حتی از سایر ادیان و مذاهب نیز ب از نمونه

انـد   گیري از آموزشهاي دینی همراه بـا آموزشـهاي مهـارتی اسـتقبال نمـوده      جهت بهره

  ش).1397(ذوالفقاري، 

 یسـی، انگل ی،عرب ی،فارس يبه زبانها یالمصطف ۀجامع یو آموزش یپژوهش یداتولت

ـ  ي،اردو، آذر ی،روس ی،آلمان ي،فرانسو  ی،بنگـال  یلی،هوسـا، سـواح   ی،اسـتانبول  یترک

لبنـان، هنـد، پاکسـتان، افغانسـتان و      ي،مالز ي،انگلستان، اندونز يدر کشورها یکیتاج

فصلنامه در حوزه مطالعات اسـالمی   19جامعۀ المصطفی  .شود یچاپ و منتشر م یلندتا

، )FUIW( اسالم جهان  اتحادیه دانشگاههايکند. همچنین  به زبانهاي مختلف منتشر می

، )IAUPدانشـگاهها (  رؤساي المللی بین، اتحادیه )IAUا (دانشگاهه المللی بیناتحادیه 

دانشـجویان جهـان اسـالم     اتحادیه  ) وAUAPاقیانوسیه ( و آسیا دانشگاههاياتحادیه 

)Rohama( المصطفی در آنها عضـویت دارد  ۀ از جمله سازمانهاي علمی است که جامع 

)www.miu.ac.ir.(  

المللی، توانسته گسترش  در فعالیتهاي بین این نهاد با توجه به سابقه کوتاه مدت خود

سازي حوزه علمیه قـم در وضـعیت    المللی کمی و کیفی قابل توجهی را تجربه نماید. بین

شـدن   المللی بینترین دستاورد جامعۀ المصطفی العالمیه دانست. توان مهم حداکثري را می

شود.  نظام سیاسی می هاي علمیه، سبب افزایش تعامل ایجابی آنها با بینشِ طالب حوزه

تـوان در تعـداد    شدن در حوزه علمیه قم را مـی  المللی هاي روشن تقاضا براي بیننشانه

المللی در قم مشـاهده کـرد. مؤسسـه     مراکز آموزشی ـ پژوهشی مرتبط با مطالعات بین 
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المرتضی، تأسیس رشته مطالعات اسالمی به زبانهاي  المللی مطالعات اسالمی، جامعۀ  بین

، مؤسسه تمـدن توحیـدي، پژوهشـگاه    ی در دانشکده زبان دانشگاه باقرالعلومخارج

هاي بارزي از ایـن   یارت، دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی و ... نمونهالمللی حج و ز بین

تـوان بـه لحـاظ حضـور اتبـاع کشـورهاي مختلـف         باشد. امروزه قـم را مـی   دست می

هاي مـرتبط بـا    نوز نسبت به تأسیس رشتهترین شهر ایران دانست، هر چند ه المللی بین

المللی در دانشگاههاي تابع وزارت علوم در قم شک و تردیدهایی وجـود   مطالعات بین

دارد، و صرفاً در دانشگاه غیرانتفاعی مفید تالشـهایی بـراي تأسـیس رشـته مطالعـات      

  ت.الملل صورت گرفته اس اي و روابط بین منطقه

علمیه قم و سایر نهادهاي علمی ایـن اسـت کـه در     شدن در حوزه المللی تفاوت بین

حوزه علمیه، از کشورهایی حضور دارند که غالباً در زمره جهان واپس نگه داشته شده، 

از  یرامونجهان پقرار دارند، در حالی که در بسیاري از نهادهاي علمی، شروع شناخت 

بحـران در شـناخت   ی است که این امر عمدتاً سـبب ایجـاد   غرب یافتهتوسعه  يکشورها

شود؛ زیرا مانع شناخت حقیقی از جهان اسـت. در ایـن رویکـرد فـرد تحـت تـأثیر        می

گیرد و غالباً معایب آن که در جهان مستعمره  یافته قرار می هاي مثبت جهان توسعه مؤلفه

کند. امروزه در حوزه علمیه قم از مفاهیمی نظیـر   یابد را درك نمی شده ظهور و بروز می

تـري نظیـر مدرنیتـه،     الملل، آنارشی، سیاست قدرت و حتی مفـاهیم فرهنگـی   نظام بین

شدن، هژمونی، استعمار و ... درك و شناخت متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. به  جهانی

عنوان مثال امروزه فهم استعمار و پیامدهاي آن در تعامالت طالب ایرانی با طالبی که از 

گونـه   وضـعیتی کـه در آن هـیچ    .ممکن شده است یابند، کشورهاي افریقایی حضور می

اي براي تحول و تغییر و عبور از ظلم موجود در بـین جوامـع افریقـایی مشـاهده      اراده

بایست از استمرار بیشتري برخوردار شـود و   رسد که این فرایند می شود. به نظر می نمی

عنـوان مثـال    تري پدیـد آیـد. بـه   مفصلشناخت میان نهادهاي دانشی در جهان اسالم، 
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جهان، مراجـع   یعیانش یعلم يها حوزه یرسا یتوضع بایست از طالب و دانشجویان می

، بـه امکانـات الزم   یابیدسـت  ینحوه اداره و چگـونگ  ی،آموزش يآنها، محتوا يو علما

هـا   دانشگاهها و مراکز و مؤسسات علمی فعال در این کشورها مطلع شوند. امروزه دوره

در قم به نحو قابل توجهی افزایش یافتـه اسـت. آثـاري کـه     و تورهاي علمی خارجی 

شـود، بـه صـورت     مربوط به معرفی نخبگان جهان اسالم و یا علماي شیعه نگاشته مـی 

گیرد. این فضا نشاط علمـی قابـل تـوجهی را بـراي      چشمگیري مورد استقبال قرار می

دنی، فرصـتهاي  نسلهاي جدید طالب فراهم آورده است. حرکت بر مدار حوزه اعتبار تم

بسیار فراوانی را براي حوزه علمیه قم فراهم آورده است. غالـب طـالب جـوان حـوزه     

علمیه قم، دوستانی از کشورهاي مختلف اسالمی نظیر ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، 

بـنگالدش، کشــورهاي آفریقــایی و ... را در اختیـار دارنــد. فرصــتی کـه حتــی بــراي    

هاي دانشگاهی در پایتخت کشور فراهم نیست. هر چند بخش قابل  ترین رشته المللی بین

توجهی از این ارتباطات ممکن است تحت تأثیر مسائل سیاسی و حمایتهاي نظام از این 

حرکت باشد، اما این تقاضا و تمایل دو طرفه از رونق بسـیار بـاالیی برخـوردار شـده     

  است.

دي (بعـد آموزشـی و   ترکیه: جنبش فتح اهللا گولن به عنوان نمونـه مـور  

  اقتصادي)

در دهه اخیر مطالعات مرتبط به جریانهاي تمدنی در جهان سالم رونق چشـمگیري  

یافته است. در سطوح مختلف علمی آثـار مختلفـی در زمینـه رویکردهـاي تمـدنی در      

کشور ترکیه و آینده تمدن خـواهی آن بـه نگـارش درآمـده اسـت. تحلیـل و بررسـی        

در ترکیه معاصر، رقابت میان این گفتمانها و در نهایت فراینـد  گفتمانهاي موجود تمدنی 

ساخت تمدن اسالمی از منظر این گفتمانها، مورد رصـد و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.      

شود، بـا  گرایی خوانده میتقاضا براي احیاي هویت تمدنی گذشته که با عنوان نوعثمانی
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، امـا تفکـر تمـدنی در ترکیـه     روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است

کنـد.   معاصر به پایان دوره عثمانی و منازعه تمدنی میان عثمانی و غرب بازگشـت مـی  

الزمان سعید نورسی، سزایی کاراکوچ، نورالدین توپچو، ضـیاء   اندیشمندانی همچون بدیع

و  گوگالپ و ... تالشهاي فراوانی کردند تا ابعاد مختلف افول تمدن عثمـانی را تئـوریزه  

اي بیاندیشند. تجویزهاي تمدنی این اندیشمندان در سـه دسـته    براي خروج از آن چاره

بنـدي   گرایی، ضدیت با سنت و انتخاب گزینشی با حفظ اسـالم قابـل دسـته    عمده سنت

گرایـان مـدرن   یابد. دسته سوم به اسـالم  هاي مختلفی می است. که هریک نیز زیرشاخه

د که جمع میان اسالم و مدرنیته امکان پذیر است. ایـن  مشهور هستند؛ زیرا بر این باورن

انـد.  الزمان سعید نورسی و بعدها، محمد فـتح اهللا گـولن مشـهور شـده     دسته با نام بدیع

هاي وي مبنایی قرآنـی دارد. وي   اند که اندیشهگرایی مدرن دانستهنورسی را پدر اسالم

داند که ریشه آن به جهل، فقـر و  ترین مشکل در جهان اسالم را یأس و ناامیدي میمهم

گردد. از این رو نورسی بخشی از تغییر و تحول در جهان اسالم را با تغییر تفرقه باز می

نماید. هر چند نورسـی مصـادف بـا پایـان دوره     و تحول در نظام آموزشی جستجو می

-عثمانی و بعدها دوره آتاتورك بوده است، و فرصت عملی کافی براي اجـراي اندیشـه  

گـري  هاي خود نیافت، اما پس از وي و مبتنی بر رسائل النور جنبش و نهضیت نورچی

در ترکیه رونق چشمگیري یافت و غالب جریانهاي اسالمی را متأثر نمود. شـهرت وي  

هاي وي در ترکیه و جهـان اسـالم قابـل بیـان     به امام نورسی از جهت فراگیري اندیشه

لن با تأکید بر بعد آموزشی و اقتصـادي اسـالم،   است. پس از نورسی، محمد فتح اهللا گو

تالش قابل توجهی براي پیگیري پروژه تغییر و تمدن سازي در ترکیه را پیگیري نمـود  

  ش).1398(ر.ك: نوروزي، 

توان  تجربه موفق دیگري که در جهان اسالم متأثر از مذهب شکل گرفته است و می

باط آن مقوله مذهب دانسـت، مـدارس   به عنوان شاهدي براي حوزه اعتبار تمدنی و ارت
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المللی  مرتبط با جنبش اسالمی گولنیسم در ترکیه است. مشهورترین سیستم مدارس بین

تمدنی در  هايکانوندر ترکیه را جریان گولنیستهاي ترکیه در اختیار دارند. ترکیه یکی از 

ر سـاخت یـک تمـدن اسـالمی د     ي مدرنیته اسالمی ودر جستجو است که جهان اسالم

رشد جریانهاي اسالمی در این کشور همـراه  باشد. این فرایند با د میدوره پساجنگ سر

آناتولی موسوم است کـه امـروزه از    به اسالمِ ،موجود و فعال در کشور ترکیه بود. اسالمِ

ثر از عرفان آناتولی است کـه  أشود. این اسالم به شدت مت ترکی نیز یاد می آن به اسالمِ

نسبت بـه تمـدن    ،راسانی دارد. در این کشور دو قرائت و دو رویکردریشه در عرفان خ

رویکردي که رسیدن به یک تمدن را از طریق دولت تمدنی پیگیـر   :اسالمی وجود دارد

شـود و رویکـرد دوم، رویکـردي کـه از آن بـه       است که از آن به اسالم اربکانی یاد می

 ردي سیاسی بـه اسـالم اسـت، و   شود. قرائت نخست رویک گرایی اجتماعی یاد می اسالم

هـاي سـعید    قرائت دوم رویکردي فردي ـ اجتماعی به اسالم دارد. قرائت دوم با اندیشه 

نورسی در ترکیه آغاز شده است که امروزه جریانهاي بسـیاري متـولی آن هسـتند و از    

اهللا گولن است که پس از کودتاي اخیر ترکیه  اي فتحگر جمله بارزترین آن جریان اسالم

نهـادگرا  گـراي ترکیـه بـه شـدت      بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جریانهاي اسـالم 

بایسـت   هـاي تمـدنی خـود، مـی     باشند و بر این باورند که براي به ثمر رساندن ایده می

یس کنند که این نهادها توان تولید و عرضه محصوالت تمدنی جهت ایجاد أسنهادهایی ت

  ).ش1393؛ ش1396؛ ش1397ك: نوروزي، .(ر دحوزه اعتبار تمدنی را داشته باشن

اگرچه تقلیل دادن یک حوزه و گستره تمدنی به یک جنبش و جریان صحیح نیست 

گرایـی   توان از آن براي دولت تمدنی الگو استخراج کرد، اما بررسی جریان اسالم و نمی

تجریه چنـد  المللی دارد و در  اي که میل به فضاي بین اجتماعی در ترکیه به عنوان نمونه

گرایـی،   سیس نهادهاي آموزشی، اقتصادي، و همچنین نخبـه أدهه اخیر خود توانسته با ت

فضایی بسیار متفـاوت را در سیاسـت خـارجی دولـت اردوغـان رقـم بزنـد و نـوعی         
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سازي براي تالشهاي این کشور در نقاط مختلـف جهـان داشـته باشـد. ایـن       مشروعیت

سیس کرده است، کـه از طریـق آن   أز آموزشی ترویکرد هزاران مدرسه، دانشگاه و مرک

ترین حوزه فعالیت جنبش گولن است  مهم ،دهد. آموزش هاي تمدنی خود را نشر می ایده

کند. این  سیس یک امپراتوري آموزشی در سراسر جهان تعقیب میأکه آن را از طریق ت

پراتـوري  امر هم در داخل ترکیه و هم در بسیاري از کشورها محقق شده است. لقـب ام 

آموزشی هم ناظر به کمیت و تعداد مدارس گولن است و هم ناظر به کیفیـت و توانـایی   

هاي مختلف اجتمـاعی   جذب این مدارس از ادیان، مذاهب و گروههاي انسانی با پایگاه

یـق  ر). آموزش با کیفیت، همراه با آموزش اخالق، از طش1397ك: نوروزي، .(ر است

از اهمیت برخوردار است. در این جنبش ارزشهاي داخلـی  ن در این سیستم ارفتار معلم

هاي خوب در تماسـها و   نه از طریق تبلیغ و ترغیب و درس مستقیم، بلکه با ارائه نمونه

ـ رو در مدل آموزشی گولن مهم یابد. از این رفتار روزانه انتقال می ن اترین نقش را معلم

هـاي درسـی    رس وي از برنامـه مـدا  بنابراین. )Ozgur, 2012, P.29( بر عهده دارند

آمـوزان بـه جنـبش     با رفتـار معلمـان اسـت کـه دانـش      کنند و صرفاً دولتی پیروي می

ترها و دیگر فضائل اخالقی  پیوندند. در این مدارس بر رفتار نیک و احترام به بزرگ می

م الدین نقشبندي بود که توانست اسال احمد یوسفی و بهاء هشیو  شود. این شیوه، کید میأت

در  .)68ص ش،1381(ارس و کاهـا،   را در جمهوریهاي تازه استقالل یافته رواج دهـد 

سـیس خوابگاههـاي دانشـجویی، اردوگاههـاي تابسـتانی،      أاین راستا جنبش گولن با ت

کند.  دبیرستانها و مراکز آموزشی و فرهنگی، و مراکز انتشاراتی اهداف خود را تعقیب می

کشور، از آسیاي مرکزي گرفته تا بالکان، خاورمیانه،  52وي این مدارس را در بیش از 

سـیس  أ... ت تانزانیـا و  ،چـین  ،نیوزلند ،جنوب شرق آسیا، روسیه، کانادا، استرالیا  آفریقا،

بسـیاري از مـدارس    ،). در پی تحوالت اخیـر 196ص ش،1383 (نورالدین، کرده است

تهایی بـراي فعالیتهـاي   وي در داخل ترکیه و در برخی از کشورها تعطیل شد و محدودی
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سیس مدارس خود در منطقه أاهللا گولن در ت آموزشی جریان گولن ایجاد شده است. فتح

دهنـده اهمیـت ایـن منطقـه بـراي       اي داشته و این امر نشان آسیاي مرکزي تالش ویژه

. )see: Miller, 2012( باشـد  جنبش و همچنین جایگاه این جنبش در این منطقه مـی 

ز بالکان تا چین شاهد نخبگانی باشد که ترکیه را الگـوي خـود قـرار    خواهد ا گولن می

ایـن باورنـد    برخی همچون نظامیان الئیک بر .)67ص ش،1381(ارس و کاها،  اند داده

اي اسـت تـا بتوانـد بـراي آینـده در نهادهـاي        که دوري وي از سیاست به عنوان حربه

زي براي دستیابی بـه قـدرت   ارسمختلف ترکیه کادرسازي نماید و به نوعی متهم به کاد

  ). 68ص ش،1381؛ ارس و کاها، 197ص ش،1383(نورالدین،  است

ـ   اهللا گولن پشتوانه در مقوله آموزش فتح هـاي   مین هزینـه أهاي مالی و فراینـدهاي ت

به نظام آموزشـی   کاري متفاوت در نظر گرفت و آموزش را صرفاً و آموزشی را با ساز

دهی ویژه تلویزیون، به جهت هاي جمعی و به ریق رسانهرسمی محدود نکرد؛ بلکه از ط

 ،کید دارد که فراهم آوردن عدالت براي همهأافکار عمومی اقدام کرد. گولن بر این امر ت

نیازمند یک الگوي آموزشی مناسب و کارآمد در سطح و گستره جهانی است و تنها در 

ه حقوق دیگران محقـق  سایه آموزش مناسب است که فهم درست از چگونگی احترام ب

اقنـاعِ نخبگـان اجتمـاعی، صـاحبان صـنایع       ،خواهد شد. گولن براي تحقق این هـدف 

کوچک و بزرگ، براي حمایت از آموزش با کیفیت را در دستور کار خود قرار داد تا از 

سیس أبسیاري را ت یپروژه وي حمایت کنند. این سازمانها، نهادهاي غیرانتفاعی و مردم

رو سـازمان آموزشـی    حمایت از سازمان آموزشی گولن بپردازنـد. از ایـن  کردند تا به 

گولن توانست در داخل و بیـرون   ،گولن محدود به ترکیه نشده و با حمایت این گروهها

از ترکیه سیستم آموزشی خود را گسترش دهد. فرایند اقناع نخبگان و صاحبان صـنایع  

آمـوزش محـدود بـه     ی گولن، صرفاًبه این صورت محقق شد که در فرایند نظام آموزش

گرفتنـد کـه در    ثیر آموزشهایی قرار میأشد، بلکه قلب و روح افراد نیز تحت ت ذهن نمی

   ).Gulen, 2005 , XI-XIV( شدند سسات آموزشی گولن ارائه میؤم
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گر است. مدارس، نهادهاي اقتصادي،  گرایی اجتماعی، ایده هدایت دیگر اسالمبیان به 

رهبري فتح اهللا گـولن  گرایی اجتماعی ترکیه به  ادهاي تمدنی جریان اسالم... نه رسانه و

اي، ـ محصـوالت رسـانه    کنند محصوالت تمدنی ـ فرهنگی خود  باشند که تالش می می

را به جهان عرضه کنند. این جریان با عالمـه بـدیع الزمـان    محصوالت دانشی و غیره ـ  

ول قرن بیستم آغاز شـد و بازگشـت بـه    سعید نورسی در اواخر دوران عثمانی و نیمه ا

شدن و رسیدن بـه   اسالم در دستور کار قرار گرفت. اگرچه این جریان به سمت سیاسی

ندارد و نهادهاي سیاسی نظیر احزاب سیاسی را تشکیل نـداده اسـت، امـا     تمایلقدرت 

که  این جریان اسالمی در کنار نهادهاي آموزشی خود نهادهاي مالی متعدد را ایجاد کرد

 ت. بـازار، ارائه کـرده اسـ  را قرائت متفاوتی از اقتصاد نسبت به سایر کشورهاي اسالمی 

بازوي پرتوان دیگري است که در خدمت جنبش گولن قرار دارد و شامل نهادهاي مالی 

  .)Yavuz, 2003: P.181( شود داران وي اداره میاي هستند که توسط طرف و تجاري

  صاد اسالمی) به عنوان نمونه مورديشبکه اقتصادي جنبش گولن (اقت

هاي لیبرالیستی  هاي گولن در بخش اقتصاد، اگرچه مشابه اندیشه مبانی اصلی اندیشه

است. مصـادف شـدن جنـبش     ن، سنت و سیره پیامبرآقر ،است، اما مستند به اسالم

گولن با فضاي اصالحات اقتصادي اوزالیسـم، موجـب رشـد اقتصـادي ترکیـه و رشـد       

که  اي بود زیرا دوره موسوم به اوزالیسم دوره )؛Rabasa, 2008, P.15( دجنبش گردی

سازي آن در دستور کار قرار گرفـت و همـین امـر     سازي اقتصاد و جهانی در آن آزادي

فرصت کافی در اختیار مسلمانان سنی آناتولی قـرار داد تـا بتواننـد بـه طبقـه متوسـط       

. ایـن نهادهـا در بخشـهاي    )Yavuz, 2013, P.208( (بورژازي) جدیدي تبدیل شوند

باشـد.   هاي مدارس گولن نیـز بـر عهـده آنهـا مـی      گذاري کرده و هزینه مختلفی سرمایه

هاي وي آغاز شد  داران گولن از شرق ترکیه و با اتکا به اندیشهفعالیتهاي اقتصادي طرف

یا » ناتولیببرهاي آ«و امروزه از چنان گستردگی و قابلیتی برخوردار است که از آنها به 
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شود. محصوالت این گروهها امـروزه در مراکـز مـد جهـانی بـه       یاد می» ببرهاي سبز«

رسند. توجه بسیاري از مراکز تحقیقاتی اقتصادي جهان بـه ببرهـاي آنـاتولی     فروش می

سسه ثبات ؤدهد. م نشان از اهمیت این نهادهاي اقتصادي، در اقتصاد ترکیه و جهانی می

اي از ببرهاي آناتولی بـه عمـل آورد. ایـن     بررسی گسترده م2005در سال  ESIاروپا 

 ,see: Islamic Calvinists( به چاپ رسید» کالونیستهاي اسالمی«گزارش با عنوان 

را بـا هـدف   » آسـیا فاینـانس  «بانـک اسـالمی    م1996. این جنبش در سـال  )2005

ه بازرگانان گذاري در جمهوریهاي ترك زبان و جلب توج جهت سرمایه ،آوري پول جمع

اتحاد شوروي و تحکیم مناسـبات بـا ایـن     هترکیه به سوي کشورهاي تازه استقالل یافت

کننـد   شریک از این بانک حمایت می 16سیس کرد، که مبتنی بر بهره نیست. أکشورها ت

). شرکتهاي 67ص ش،1381(ارس و کاها،  میلیون دالر است125و سرمایه آن بالغ بر 

در اقتصاد ترکیه از موقعیت ممتازي برخوردارند و داراي شـهرت  گرایان  اقتصادي اسالم

باشند. شرکتهایی نظیر اولکر قومباس، اخالص، اتفاق، یمبـاش از جملـه ایـن     جهانی می

 800ات این شرکتها فقط بـه کشـورهاي اسـالمی    رباشند. ارزش ساالنه صاد شرکتها می

شرکتهاي  سیسأتوان به ت ). همچنین می108ص ش،1382(نورالدین،  میلیون دالر است

). 189ص(همـان،   اشاره کرد» راجچی للصیرفه«داران سعودي با نام  مشترك با سرمایه

بخش  ،گذاري چشمگیري کرده از جمله بخشهاي دیگري که جنبش گولن در آن سرمایه

سیس اقامتگاههـاي توریسـتیِ بـدونِ فسـاد، مکانهـاي      أگردشگري است. این گروه با ت

دارهاي متـدین بـه وجـود آورده اسـت و اسـتقبال قابـل        براي سرمایهتفریحیِ مناسبی 

). 129ص ش،1390(خیرخواهـان،   توجهی نیز در ترکیه از این اقامتگاهها شـده اسـت  

کند تا فعالیتهـایی را انجـام    خالصه آنکه در بخش اقتصادي نیز جنبش گولن تالش می

اري اسـالمی بـدون ربـا، بـازار     دهد که با اسالم در تضاد نباشد. فعالیتهایی نظیر بانکـد 

سیس بیمارستانهایی کـه در آن مطـابق مبـادي آداب    أ، تمسلماناسالمی، تولیدکنندگان 

  کنند، هتلها و اقامتگاههاي اسالمی. اسالمی رفتار می
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و گــروه وي را  )Miller, 2012, P.52( جهـان اســالم  »مــاکس وبــر«گـولن را  

را با عناوینی نظیر پیوریتانیسـم اسـالمی    داران ويکالونیستهاي اسالمی دانسته و طرف

کنند؛ زیرا در باب فعالیتهاي اقتصادي با تفاسیر متفاوتی که ارائه داد، توانست  خطاب می

داران خود براي تولید ثـروت و مصـرف آن در اعـتالي    انگیزش الزم را در میان طرف

بنـدي   ظیر صـورت بندي مفهوم اخالق در نزد گولن ن جامعه اسالمی ایجاد نماید. صورت

از اخالق است و این امر در حوزه اقتصاد و مفاهیم اسالمی مـرتبط بـا آن نظیـر    » وبر«

وبر در مطالعه  .)see: Ugur, 2014( کند ... شباهت بیشتري پیدا می زهد، انفاق، کار و

کنـد. اخـالق کاتولیـک و اخـالق      جهان مسحیت دو مدل اخالق اسالمی را مالحظه می

یعنی فـرد   ؛ستا رغبتی کامل به دنیا اخالق کاتولیک زهد به معناي بی پروتستان که در

بایست زاهـد باشـد. امـا در تفسـیر      مسیحی کاتولیک هم در تولید و هم در مصرف می

 ،در مصرف زاهد باشـد  بایست صرفاً من میؤفرد م ،هایی نظیر زهد مقوله درپروتستانی 

بایسـت حـریص و آزمنـد (نـه بـه       میهدف خدمت به جامعه و همنوع،  اما در تولید با

  معناي منفی) باشد.

تـرین  گولن اخالق اسالمی را به اخالق کاربردي اجتماعی تفسیر کرده است که مهم

ت اگـذاري تولیـدي، انباشـت ثـروت و خـدم      پذیري، سرمایه رکن آن کار زیاد، ریسک

با نفـوذ   عمومی است. این امور علل اصلی خیزش پروتستانها بوده است. گولن توانست

این امور را تبدیل به ارزشهاي دینی نمایـد. بـه    ،دینی که در بین مسلمانان ترکیه داشته

با  ،دار کسب و کار هرچه بیشتردیگر بیان اسالم ترکی گولن، اسالمی فردگرایانه و طرف

هـاي   تمـایز اندیشـه   .)132ص ش،1390 (خیرخواهـان،  نیت خدمت بـه خلـق اسـت   

داري غربی در این است که وي کسب ثروت را نه  هاي سرمایه اقتصادي گولن با اندیشه

بینـد. وي   بلکه براي منافع اسالم و خدمت به اسالم و مسـلمانان مـی   ،براي منافع فردي

بـه نفـع    دهد؛ برخالف عقالنیت مدرن کـه صـرفاً   تفسیري متفاوت از عقالنیت ارائه می
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ی آن عقالنیتی است کـه هـم   شخصی توجه دارد، وي بر این باور است که عقالنیت واقع

  به این جهان و هم به جهان آخرت توجه داشته باشد. 

 1انجمن بازرگانان مسـتقل  ،ترین نهادهاي اقتصادي حامی جنبش گولناز جمله مهم

است که یکی از مشهورترین نهادهاي مرتبط با جنبش ) MUSIAD( موسوم به موسیاد

کنـد. ایـن گـروه در مقابـل      را تبلیـغ مـی  داري  که ارتباط اسالم با سـرمایه  گولن است

 ,Nasr( سیس شده است که وابسته به کمالیسـتهاي ترکیـه اسـت   أت TUSIAD 2گروه

2009, P.248(.  

گـراي   نگاران ترکیه بـه گروههـاي اسـالم    ببرهاي آناتولی توصیفی است که روزنامه

برخـی  ). See: Islamic Calvinists( اطالق کردند م1990گولنیستی در اواسط دهه 

هست نه  MUSLIMSبه حرف ابتداي  ،در ابتداي این گروه Mبر این باورند که حرف 

-گانان مسلمان تعبیر کردهربه انجمن بازآن را رو  ، از اینMUSTAKILحرف ابتداي 

سـازي در برابـر الئیسـم و یـک      و به نوعی آن را قـدرت  )Yavuz, 2003, P.1اند (

ا از جمله گروههاي اقتصادي بودنـد کـه در بـه    اند؛ زیر جنبش اقتصادي اسالمی دانسته

بسیار  »حزب عدالت و توسعه« مخصوصاً ،گرا قدرت رسیدن جنبشها و گروههاي اسالم

. )Keyman and Icduygu, 2005, P.188; Nasr, 2009, P.248( ر بودنـد ااثرگذ

 را که به که زندگی حضرت محمد »انسان اسالمی«اي دارد با عنوان  این گروه جزوه

به نوعی گولنیها تـالش دارنـد در مباحـث    . دهد توضیح می است، تجارت اشتغال داشته

سازي به دین استناد کنند. نهادهاي دیگر اقتصادي مرتبط با جنـبش   مربوط به خصوصی

) MARIFED( 3اسالمی ترکیه عبارتند از فدراسیون انجمنهاي تجاري در منطقه مرمره

                                                           

1. MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği. 

2. Turkish Industry and Business Association; TUSIAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği. 

3. FEDERATION OF BUSINESS ASSOCIATIONS IN MARMARA REGION. 
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بـا   م1993است کـه در سـال    )ISHAD( 1صاديو انجمن اتحاد در زندگی تجاري اقت

سـیس شـد. کنفدراسـیون بازرگانـان و     أالملل ترکیـه ت  هدف ارتقاء وضعیت تجارت بین

دیگري است که به نوعی نهادهاي پیشـین را در   دنها )TUSKON( 2گران ترکیه صنعت

ر هزار نیروي کا 40سازمانی گسترده است که نزدیک به  ،خود جاي داده است. این نهاد

ابعاد آموزشی، مـذهبی و اقتصـادي    .)Özel, 2010, PP.157&158( در اختیار دارد

و یا بـه   گرایی در ترکیه معاصر، به سیاست خارجی ترکیه ماهیتی دینی جریانهاي اسالم

داده است و دولت ترکیه از این وضعیت بـراي رسـیدن بـه منـافع و      عبارت بهتر تمدنی

بـرد.   مـی در جهان اسالم بیشـترین بهـره را   خود  و افزایش سطح همگرایی اهداف ملی

کید بر زبان ترکی به عنوان زبان معیـار در گسـتره   أهمچنین ترکیه در تالش است تا با ت

تمدنی خود و همچنین قرائتهاي متصـوفان از اسـالم، هویـت تمـدنی خـود در گسـتره       

  اسالم آناتولی را احیا نماید. عثمانی و

  گیرينتیجه

تـوان براسـاس    این پرسش پرداخته شده است که چگونه مـی  در پژوهش حاضر به

مندي تمدن، به منابعی دست یافت که از پایایی بیشتري برخوردارند و این امر سبب بهره

شود. کنشگري در هر قلمرو به جمع میان منابع و اراده وابسته آنها در گسترش تمدن می

ري برخوردار است. تعلق اراده به است. در این میان شناخت دقیق منابع از اهمیت بسیا

-منابعی که ارتباط حداقلی با حوزه اعتبار تمدنی داشته باشند، نتایج حداقلی به بار می

آورد. از سویی دیگر شناخت این منـابع بـه صـورت دقیـق و کارکردهـاي آن، امکـان       

تمدن  گر نماید. مذهب به عنوان ایده کانونی و هدایت دستیابی به اهداف را حداکثري می

                                                           

1. ASSOSIATION OF SOLIDARITY IN BUSINESS LIFE. 

2. Turkish Confederation of Businessmen and Industrialists (Turkish: Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 

Konfederasyonu. 
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تواند در عناصر متعددي اثـر گـذار باشـد. در ایـن پـژوهش بـه بررسـی مـذهب و          می

اثرگذاري آن بر نهادهاي دانشی اشاره شد. دو نهاد دانشی در ایران و ترکیه مورد اشاره 

گر مذهب بر آن مؤثر بود. این نهادها بدون آنکـه بخشـی از    قرار گرفت که ایده هدایت

ند، تأمین کننده بخش قابل تـوجهی از اهـداف و منـافع و    وزارت خارجه دو کشور باش

الملـل براسـاس    مصالح دو کشور هستند. تجربه این دو کشور در حضور در عرصه بـین 

اي متفاوت  سیستم آموزشی مبتنی بر دانش دینی و یا مبتنی بر ایده و انگیزه دینی، تجربه

ن ارتبـاط بـه بررسـی دو    دهد. در ایاست که بررسی آن، نتایج ارزشمندي به دست می

اراده شکل گرفته در کشورهاي اسالمی؛ یعنی ایران و ترکیه و رقابت آنها در گسـترش  

نهادهاي دانشی خود در کشورهاي مختلف پرداخته شد و نشـان داده شـد کـه چگونـه     

توان از ظرفیت دانش که حوزه اعتبار تمدنی است، در راستاي گسترش حوزه اعتبار  می

د. این نهادها براي گسترش ایده کانونی خود ـ بـه عنـوان مثـال تشـیع ـ       تمدنی بهره بر

کنند که در صورت توجه محیط پیرامونی به این محصوالت را به جهان اسالم عرضه می

اهللا زکزاکـی نیجریـه    اي نظیر آیت یابد. نمونهنهادها، سطح همگرایی با کانون افزایش می

ی و ارتباط نهاد با محصوالت تولید شده کفایت براي درك اهمیت این حوزه اعتبار تمدن

گرایی در ترکیـه، در ایـن   هاي موفق انقالب اسالمی ایران و جریان اسالم کند. تجربه می

المللـی ایـن دو   مورد سبب شد که بخش قابل توجهی از مناسبات جهان اسالمی و بـین 

حدود به عرصه کشور به این بخش اختصاص داده شود. این کنشگري الزاماً مختص و م

دولتی و رسمی نیست و حتی بخش قابل توجهی از آن تبدیل به کنشـگري غیررسـمی   

شده است و شاید بتوان گفت امروزه ابعاد تمدنی و جهان اسالمی آن، از کنترل دولتهاي 

در  کانون خارج شده و در اختیار نهادهاي دانشی به صورت استقاللی قرار گرفته است.

توان چنین فرایند از کنشگري نهادهاي تمدنی را نیز بـه تصـویر    بخش اقتصادي نیز می

کشید که به صورت نمونه موردي در پژوهش به کنشگري اقتصادي اسـالمی، از منظـر   

  گرایان ترکیه اشاره کرد. اسالم
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گرایی  اسالم

اجتماعی به مثابه 

 گر ایده هدایت

محصوالت تجاري، 

آموزش با کیفیت، 

خدمات رفاهی، 

خوابگاهی، و... در سراسر 

 جهان

  

تاسیس نهادهاي 

اقتصادي، آموزشی، 

 و...

  

  

  

  

مذهب (به مثابه ایده 

 گر) هدایت

  

تولید علم، و محصوالت 

 علمی

نهاد دانشی 

المصطفی/مدار (جامعۀ

 س گولن)
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