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باجمه تسالى

طصثطئ المرضج:





 




 
 






  



 
 







طصثطئ المرضج:
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( بسط ا� الرتمظ الرتغط )

طصّثطئ  
- افدغان شغ المةامع الارضغ 

     
    
 
 
 
         


      
 
      
       

       
       
      

 
      
     
       
     
         
       


(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (١)
نور)،  سازان  (انديشه  دراسات  مؤسّسة  منشورات  الفارسية)، 

طهران، ١٣٨٢ هـ ش (٢٠٠٣ م)، ص ٣١. 
اسالمي  كشورهاي  با  آشنائي  زاده،  فالح  هادي  محمّد   (٢)
المؤسّسة  منشورات  تركيا،  الثالث:  الجزء  الفارسية)،  (باللغة 
الثقافية للدراسات والبحوث الدولية المعاصرة (أبرار)، ١٣٨٤ هـ 

ش (٢٠٠٥ م)، ج ٣، ص ٩٤.
اإلسالمية  للعلوم  العالمي  المركز  الفارسية)،  (باللغة  تركيه   (٣)
م)،   ١٩٩٨) ش  هـ   ١٣٧٧ الدولية)،  والشؤون  التسجيل  (إدارة 

ص٧.


      
       
    

          
  
       
        
 
          
 
    
      
       
    
      
 
       

  
          
    
 
     
  
          
     
         

 

ص  الفارسية)،  (باللغة  تركيه  جمهوري  الدين،  نور  محمّد   (٤)
.٣٣

(٥)  المصدر السابق، ص ٣١.
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 http://turkiye.iranblog.com / ?mode =  (٦)
٨٤٤ = Subjected Archive & id

اإلسالمية  للعلوم  العالمي  المركز  الفارسية)،  (باللغة  (٧)تركيه 
(إدارة التسجيل والشؤون الدولية)، ١٣٧٧ هـ ش (١٩٩٨ م)، ص 

.٧
(٨)هذه المعلومات مقتبسة من مقابلة أجريت مع السيّد أورهان 
أوز أحد خرّيجي جامعة المصطفى العالمية، وذلك بتأريخ: ٢٠ 

/ ٢ / ٢٠١٤ م.
الموقع اإللكتروني (شيعة أون الين) -  أكثر، راجع  الع  (٩)لالطّ

سماحة الشيخ صالح الدين أورغوندوز,

        
        
        
         
      
 
 
      

        
       
  

 
 
      
       
  
       
      


    
   
 



    
       


 
       
         

(١٠)القزلباش: بالعثمانية التركية وتعني ذوي الرؤوس الحمراء، 
وهم مجموعة من الجنود الشيعة الذين عينتهم الدولة الصفوية في 
منتصف القرن الخامس عشر الميالدي، وقد كان السنّة العثمانيون 
أصبحت  الحقًا  ولكن  بهم،  للسخرية  االسم  هذا  عليهم  يطلقون 

هذه الصفة عالمةً على الشجاعة من قِبَل الصفويين.
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الظاحطئ  الثغظغئ  المآّجسات   -
شغ ترضغا 

- رئاجئ الحآون الثغظغئ (طآّجسئ 
دغاظئ) 

         
         
      
    

 
          
      
           
    
         
      
   
          
    

    

الفارسية)،  (باللغة  تركيه  ديانت  سازمان  بور،  حكيم  (١١)علي 
والعالقات  الثقافة  مؤسّسة  إشراف  تحت  تدوينها  تمّ  كرّاسة 

اإلسالمية، ١٣٨٩ هـ ش (٢٠١٠ م)، ص ١ - ٢.

العغضض الرئاجغ لطحآون الثغظغئ 
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تصّثطعا  الــاــغ  الــثــثطــات  أعـــّط 
رئاجئ الحآون الثغظغئ 

       


  


   
   
 

     


      


        


  

  
 

  
          


  

  


       

   

(١٢)المصدر السابق، ص ٢ - ٥.


       
      


      






       


       
     
     



      
      
   
        
 
      



لطبصاشئ  إجطظئعل  طآّجسئ   -
والسطعم 

      
      

(١٣)المصدر السابق، ص ٥ - ٩.
اإلسالمية  للجمهورية  الثقافية  الملحقية  أصدرتها  (١٤)وثيقة 
بين  هاي  (فعاليت  عنوان  تحت   ١٩٨٢ برقم  أنقرة  في  اإليرانية 
الفارسية. راجع أيضًا:  باللغة  المللي سازمان امور ديانت تركيه) 

الوثيقة االستراتيجية لجامعة المصطفى العالمية، ص ٤.
(١٥)المصدر السابق، ص ١.

(١٦) سعيد النورسي المعروف بـ بديع الزمان النورسي، هو عالم 
مسلم كردي من عشيرة أسباريت (تأريخ الوالدة ١٨٧٧ م - تأريخ 
الوفاة ٢٣ آذار / مارس ١٩٦٠ م) ويعدّ أحد أبرز علماء اإلصالح 
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الديني واالجتماعي في عصره. ولد في قرية نورس ببالد األكراد 
في فترة «الخالفة العثمانية». 

https://ar.wikipedia.org/wiki
 

       


      
      


 





   


       





- ترضئ شاح ا� غعلظ 
       
     
        

       



  
  

     
        
 

    

       
      
(١٧) محمّد رضا زارع، علل رشد اسالم گرائی در ترکيه (باللغة 
ش  هـ   ١٣٨٢ نور،  سازان  انديشه  منشورات  طهران،  الفارسية)، 

(٢٠٠٣ م)، ص ٢٥١ - ٢٥٢.
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 (١٨)Gulay Erol Nazim, The Theological Thought
 of Fethullah Gulen: Reconciling Science and
 Islam, St. Antony ’s College Oxford University,

.٥٧ - ٥٨ p ,٢٠٠٧ May

        
   
 
     
   
       


 
     
 

  
       
      
  


      
          
 
        
        
      
        

       
     
   
       

        

الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  (١٩)معلومات 
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
(باللغة  تركيه  در  اسالمي  جريانات  صادقي،  (٢٠)حامد 
ش  هـ   ١٣٧٦ الثقافي،  المكتب  منشورات  طهران،  الفارسية)، 

(١٩٩٧ م)، ص ٩٣.



13


      
  
  
      
         
 
        



 
        
   
 
  
 

    
      
        
 
          

          
          
      

الحركة       
    والصحفيين  للكتّاب  جمعيةٍ  بتأسيس 

(٢١)المصدر السابق، ص ٦٦ - ٦٨.
(٢٢)محمّد رضا حيدر زاده نائيني، تعامل دين ودولت در ترکيه 
(باللغة الفارسية)، طهران، منشورات وزارة الخارجية، ١٣٨٠ هـ 

ش (٢٠٠١ م)، ص ٢١٣ - ٢١٧.
(٢٣)محمّد رضا زارع، علل رشد اسالم گرائي در تركيه (باللغة 
ش  هـ   ١٣٨٢ نور،  سازان  انديشه  منشورات  طهران،  الفارسية)، 

(٢٠٠٣ م)، ص ٢٥٢ - ٢٥٤.

  

       
  
     
       
  

  
          

     
      

 
      
  
  
     
  
 

      
      
      
      


 
 
     
   
      

الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  (٢٤)معلومات 
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  (٢٥)بولنت 
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٧٩.
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الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  (٢٦)معلومات 
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
(٢٧)محمّد رضا حيدر زاده نائيني، تعامل دين ودولت در ترکيه 

(باللغة الفارسية)، ص ٢١٣ - ٢١٧.
(٢٨)محمّد رضا زارع، علل رشد اسالم گرائی در ترکيه (باللغة 

الفارسية)، ص ٢٥١ - ٢٤٥.
(٢٩)المصدر السابق، ص ٢٤٥ - ٢٥١.
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الع أكثر، راجع: الموقع اإللكتروني لمؤسّسة دراسات  (٣٠) لالطّ
(انديشه سازان نور): 

 http://www.asnoor.ir / Public / Articles / View
٢٢٣٤٨٨ = Articles .aspx? Code


         
    

 


     



  
  
 


        
        


        
     


       
       

      
     
      
        
 

 
           
          
   

الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  (٣١)معلومات 
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
الفارسية نشر في مجلّة (مبلّغان) تحت عنوان:  باللغة  (٣٢)تقرير 
تقرير حول نشاطات فتح اهللا غولن الدعوية، ١٣٧٩ هـ ش (٢٠٠٠ 

م)، العدد ٧، ص ٥٢.
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الع أكثر، راجع: الموقع اإللكتروني لمؤسّسة دراسات  (٣٣) لالطّ
(انديشه سازان نور): 

 http://www.asnoor.ir / Public / Articles / View
٢٢٣٤٨٨ = Articles.aspx? Code


     
    

      
  
     
 

 


      
 
  
       
      
   
 
       
           
     

     
   
    
      
    



الثقافة  لمؤسّسة  اإللكتروني  الموقع  راجع:  أكثر،  الع  لالطّ  (٣٤)
والعالقات اإلسالمية: 

 &  ٢٦١  =  http://www.icro.ir / index.aspx? siteid
١٥٤٠١ = showitem & ٣ = p & ٣٢٧٣٨ = pageid

الع أكثر، راجع: الموقع اإللكتروني لمؤسّسة دراسات  (٣٥) لالطّ
(انديشه سازان نور): 

 http://www.asnoor.ir / Public / Articles / View
٢٢٣٤٨٨ = Articles.aspx? Code
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الدراسات  أقيمت في معهد  ندوةٍ  مقتبسةٌ من  (٣٦) - معلومات 
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
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 http://www.thedailybeast.com / newsweek (٣٧)
behind - turkey - s - witch - hunt. / ٢٠٠٩ / ٠٥ / ١٥ /

html
http://gulenschools.org / gulen - movement. (٣٨)

html
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- الاسطغمات الساّطئ لمثارس شاح 
ا� غعلظ 

       
  


        


        
      





        
     
      


 

- طسّطمع طثارس شاح ا� غعلظ 
       
      
 إنّ  إذ  العلماني،  الفكر  أصول  تعليم  حول  تمحورت 
      
الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  معلومات   (٣٩)
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
(٤٠) تقرير باللغة الفارسية نشر في مجلّة (مبلّغان) تحت عنوان: 
تقرير حول نشاطات فتح اهللا غولن الدعوية، ١٣٧٩ هـ ش (٢٠٠٠ 

م)، العدد ٧، ص ٥٢.

           



        
      
 
 
        
       
     

   

المالغ لمثارس شاح ا�  الثسط   -
غعلظ 

              
         
       
     
  
         

 
 
      
 

 
      
       
 

 Yasien Mohamed, “THE EDUCATIONAL  (٤١)
 THEORY OF FETHULLAH GÜLEN AND ITS
PRACTICE IN SOUTH AFRICA” IN: http://gyv.
 org.tr / content / userfiles / pdf / makale - lond

-yasien _ mohamed. pdf
الدراسات  معهد  في  أقيمت  ندوةٍ  من  مقتبسةٌ  معلومات   (٤٢)
االستراتيجية للشرق األوسط تحت عنوان: (مكانة حركة فتح اهللا 

غولن في النشاطات الثقافية في تركيا)، ١٣٩٢ هـ ش (٢٠١٣ م).
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(٤٣) المصدر السابق.

العالم  لقناة  اإللكتروني  الموقع  راجع  أكثر،  الع  لالطّ  (٤٤)
األخبارية على الرابط التالي: 

 ١٥٤٩٠٨٩ / http://fa.alalam.ir / news

الع أكثر راجع الموقع اإللكتروني لوكالة تسنيم الدولية  (٤٥) لالطّ
لألنباء على الرابط التالي: 

 /  http://www.tasnimnews.com / Home / Single
٤٦٤٧٩
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الع أكثر، راجع الموقع اإللكتروني (كرد بريس) على  (٤٦) لالطّ
الرابط التالي: 

 http://kurdpress.com / Fa / NSite / Full Story /
#٣٨٢٢٦ = News /? Id

الع أكثر، راجع: هاكان ياووز، التعدّدية اإلسالمية في  (٤٧) لالطّ
 ،٢٤ العدد  الثقافة،  مجلّة  في  الفارسية  باللغة  نشرت  مقالة  تركيا، 

١٣٧٥ هـ ش (١٩٩٦ م)، ص ٤٣.

  



          
       
  
      

    
      

     

   
   
  
   
     
  

    
    
   
         
    
       
        

   

         
 
        
 
       
          
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٤٨)
نور)،  سازان  (انديشه  دراسات  مؤسّسة  منشورات  الفارسية)، 

طهران، ١٣٨٢ هـ ش (٢٠٠٣ م)، ص ١٩٤.
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   Pragmatism   
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في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٤٩)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٦.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٥٠)

الفارسية)، ص ١٩٨.

      
         
  
  
      
  
 
  


     

        

       
 


  
     


       
       
    


معه  أجرته  لقاٌء  اإلسالمية،  البراغماتية  نصر،  رضا  ولي   (٥١)
صحيفة (همشهري) التي تصدر باللغة الفارسية، العدد ٢٠ ، ١٣٨٦ 

هـ ش (٢٠٠٧ م،)، ص ٦٦.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٥٢)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٧٧.
(٥٣) المصدر السابق، ص ٦٧.

(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٥٤)
الفارسية)، ص ١٩٢.

في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٥٥)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٧٦ - ٧٧.
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معه  أجرته  لقاٌء  اإلسالمية،  البراغماتية  نصر،  رضا  ولي   (٥٦)
صحيفة (همشهري) التي تصدر باللغة الفارسية، العدد ٢٠ ، ١٣٨٦ 

هـ ش (٢٠٠٧ م،)، ص ٦٦.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٥٧)

الفارسية)، ص ١٩٠.

       
  
      
 
 
 
      
      
     
    
    
       



     
            
         
        
        
        
 
  
 

 
      


       
       
          
        

(٥٨) المصدر السابق.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٥٩)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٨.
 Yavuz, m. hakan; Islamic politiacal identity (٦٠)

.١٨١ p ,٢٠٠٣ ,in turkey, oxford university press
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(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٦١)

الفارسية)، ص ١٩١.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٦٢)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٢ - ٦٣.
التعايش بين اإلسالم  (٦٣) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٣٣.
(٦٤) المصدر السابق، ص ١٢٣.

   
         
     

       
          
       
     
       
       
 
    
       
   
     
     
        
      

 
     
      
       
      
     


(٦٥) تقرير باللغة الفارسية نشر في مجلّة (مبلّغان) تحت عنوان: 
تقرير حول نشاطات فتح اهللا غولن الدعوية، ١٣٧٩ هـ ش (٢٠٠٠ 

م)، العدد ٧، ص ٦٠.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٦٦)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٦.
التعايش بين اإلسالم  (٦٧) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٢.



25


 
   


  
       
       
 
  
     

 

       
  
     
 
 
        

 
       


   

 
     
      

 
     
      
   

(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٦٨)
الفارسية)، ص ١٩٤.

في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٦٩)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٤.

 
       
       
   
    
      

     
        
     
          
     
  


      
     
  
    

     
        
     
      
      
        
         

       
      
   
التعايش بين اإلسالم  (٧٠) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٣.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٧١)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٤.
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(٧٢)  المصدر السابق، ص ٦١. 
(٧٣) المصدر السابق، ص ٦٨.

       
 
       

 



    
      
         
   
          
       


        
          
         
         
     
         


 
 
     
   
      
      
           
       

(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٧٤)
الفارسية)، ص ١٩٢.

(٧٥) المصدر السابق.
التعايش بين اإلسالم  (٧٦) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٣٢.
(٧٧) المصدر السابق.
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(٧٨) المصدر السابق، ص ١٢٩.

(٧٩) المصدر السابق، ص ١٣١.

  
       
        
    
        
     
          
      

  

  
  
       
  

 
      
     
 
 
 


 
  

         
  

  

     
        
       
 

(٨٠) المصدر السابق، ص ٦٤ - ٦٥.
(٨١) المصدر السابق، ص ٧٩.
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(٨٢) المصدر السابق، ص ٦٤.

(٨٣) المصدر السابق، ص ٦٥.

        
       
          
    
        

       
 
  
      
        
      
       
      


      
       
     
      
  
       
 
       
        


          

      
 
      

(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٨٤)
الفارسية)، ص ١٩١.

في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٨٥)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٧٢.
(٨٦) المصدر السابق، ص ٦٨.
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أجطمئ  شغ  غعلظ  إجاراتغةغات   -
المةامع (إحاسئ ا�جقم اباثاًء طظ 
الطئصئ الثظغا وخعًق إلى الطئصئ 

السطغا) 


       
 
         
      
      
      
  
        
         
      
       



(٨٧) المصدر السابق، ص ٦٤.
التعايش بين اإلسالم  (٨٨) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

         
     
  
        
      

        
     
   
  


       
   
 
         
      

   
     



     
         
      
     
         
          
    
   


٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٧.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٨٩)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٥.
 http://gyv.org.tr / content/userfiles / pdf /  (٩٠)

makale - lond - yasien _ mohamed.pdf
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 http://gyv.org.tr / content/userfiles / pdf /  (٩١)
makale - lond - yasien _ mohamed.pdf

(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٩٢)
الفارسية)، ص ١٩٦.

في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٩٣)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٨.

        
      
        
    
  

     
        
           
 


      
       

       
 
        
       
 
 
      




 

     
       
      

  

(٩٤) المصدر السابق، ص ٦٧ - ٦٨.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٩٥)

الفارسية)، ص ١٩٧.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (٩٦)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٧.
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- وجائض ا�سقم 
      
       

 


(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٩٧)
الفارسية)، ص ١٩٧.

    
  

         
  
     
     
     
       

 
 
         
   Saman Yolu TV
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التعايش بين اإلسالم  (٩٨) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٧.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (٩٩)

الفارسية)، ص ١٨٨.
(١٠٠) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: التعايش بين اإلسالم 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٧.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (١٠١)

الفارسية)، ص ١٨٨.
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 Yavuz M. Hakan, Esposito John L.  (١٠٢)
 Turkish Islam and the Secular State: The Gülen
 Movement, Syracuse: Syracuse University

.١٨١ p ,.٢٠٠٣ ,Press
(١٠٣) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: التعايش بين اإلسالم 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٣٢.

ESI 
  


        
      
     

      
       
       

      

         
       
   
    
     

MÜSİAD
       
      
       
      

  


         
    
       

(١٠٤) المصدر السابق، ص ١٣٠.
في  الليبرالي  اإلسالم  حركة  كاها،  عمر   - أرس  بولنت   (١٠٥)
تركيا: أفكار فتح اهللا غولن، مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة 
دراسات الشرق األوسط الفصلية، السنة التاسعة، العدد ٤، ١٣٨٤ 

هـ ش (٢٠٠٥ م)، ص ٦٧.
(باللغة  سرگردان  جمهوري  تركيه  الدين،  نور  محمّد   (١٠٦)

الفارسية)، ص ١٠٨.
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(١٠٧) المصدر السابق، ص ١٨٩.
(١٠٨) جعفر خير خواهان، نمور األناضول: التعايش بين اإلسالم 
غولن،  اهللا  فتح  حركة  حول  دراسةٌ  الحرّ،  السوق  ونظام  التركي 
مقالة نشرت باللغة الفارسية في مجلّة (چشم انداز ايران)، العدد 

٦٧، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١٢٩.

         
           
     
      
  
       
       
      
        
     
     
    
  
       
  
             
      
      
      
       
      
    


 

      
  
    
   
   
 
          

(١٠٩) نحن هنا لسنا بصدد بيان إستراتيجيات حركة فتح اهللا غولن 
نروم  بل  والصواب،  السقم  حيث  من  وتقييمها  والقومية  الدينية 
هذه  اتّبعته  الذي  األسلوب  على  الضوء  تسليط  أساسيٍّ  بشكلٍ 
اإلجراءات  مختلف  توضيح  طريق  عن  أهدافها  لتحقيق  الحركة 

التي قامت بها في تركيا وسائر البلدان.
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- ا�جقم المساخر برؤغئ غعلظ 

 

       
     
       


  
       
          


      

      
  


     
   
         
      
     
         
        
        



 BClen٪g٪C٣/٠٤/٠٢/٢٠١٤/http://m.ceip.org  (١١٠)
- movement - and - Turkish - soft - power / h٠٥٦
ران  متفكّ انديشه سياسي  أكبر علي خاني وآخرون،  (١١١) على 
مسلمان (باللغة الفارسية)، مركز الدراسات الثقافية واالجتماعية، 

طهران، ج ١٨، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ٣٥٦.



 

         
         
      
      
      
     
    
      


      
      
      
   
       

 
  
      
  

     
    
      


  
  


   
          
      
 Izmir:  ,١  Fethollah Gulen, Fasildan Fasila  (١١٢)

.٢٢٣ P ,١٩٩٥ ,Nil yayinevi
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- واصع السقصئ بغظ شاح ا� غعلظ 
والتضعطئ الارضغئ 

 
 
       
         

٢٣ / ١٠ / ٢٠١٠ .http://www.zaman.com. Tr (١١٣)
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- طثارس ا�طام الثطغإ 
  
      

      
        
      
       
      


        



  

      
      
      
   
    


       
      

 

 /  ٠٤  /  ٠٢  /  ٢٠١٤  /  http://m.ceip.org  (١١٤)
 BClen - movement - and - Turkish - soft٪g٪C٣

-power / h٠٥٦
الع أكثر، راجع: رؤيا خضري، مدارس إمام خطيب  (١١٥) لالطّ
الجمهورية  قنصلية  في  تدوينها  تمّ  كرّاسة  الفارسية)،  (باللغة 

  
        
      
      
   


        
         
 
      
      
     
 
 
        

 

- ظصث ظحاذات ترضئ الثثطئ شغ 
خارج ترضغا 

     
         

         
      

    
 
   

       
      
 
       
      

اإلسالمية اإليرانية بتركيا، ١٣٩٠ هـ ش (٢٠١١ م)، ص ١ - ٢.
(١١٦) المصدر السابق، ص ١.
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  Anita Fahmel 
 
       
  
   
      
      
 
      
   
   
  


       
     




 Tittensor David, The House of Service;  (١١٧)
 The Gulen Movement and Islam’s Third Way,

.١٣٤ p ,٢٠١٤ - ,Oxford University Press
 Bruinessen Martin Van, The Netherlands (١١٨)
 and the Gülen movement,  Sociology of Islam,

.١٦٥ - ١٨٧ p ,٣ - ٤ , ٢٠١٤  Issue ,١ Volume

     

      

       


     
     
       
 
        



        
      
      
     


      
      

     
       
       
      
         
           
      
      
 
        
      
Beehive    
        
 Tittensor David, The House of Service;  (١١٩)
 The Gulen Movement and Islam’s Third Way,

.١٠٧ p ,٢٠١٤ - ,Oxford University Press
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       WikiLeaks

 American Charter  ١٢٠ ,Beauchamp Scott (١٢٠)
 ,Schools and One Secretive Turkish Cleric
 The Atlantic: theatlantic.com / education  ,٢٠١٤
 American - charter -  -  ١٢٠/٠٨/٢٠١٤/  / archive
 schools - and - one - secretive - Turkish - cleric

./٣٧٥٩٢٣
 Balci Tamer, Miller Christopher L.  (١٢١)
 The Gülen Hizmet Movement: Circumspect
 Activism in Faith - Based Reform, Cambridge

.١٤ p ,٢٠١٢ ,Scholars Publishing

   
       

     
       
         
   

 
 

      
 
 
       


 

ظحاذات ترضئ  سطى  اقساراض   -
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