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  الطرق واجلماعات الصوفية
 يف صنع القرار السياسي يف تركياودورها 

 
  (*)د العزيز مسمطد. سعد عب

 
 ملخص البحث

حكمػػػػدولةداةػػػػنولةالمالمػػػػنولةاػػػػاةـولم،ػػػػ مبوتمػػػػلك ولم،ػػػػ ـ وا ػػػػدو تػػػػردو ػػػػفوذةػػػػؾو
ج ما مػػػنوة مج مػػػكولة ركػػػبوتأ،ػػػ الولةطػػػرؽولةلػػػاامنوةمػػػاوكػػػافوةكػػػاومػػػفو ػػػألمرواػػػبولةحمػػػا ولا

 وحمثوكالدوهذهولةطرؽوالةجما ادو ح ؿوأهممنوخالػنومػفوخػ ؿولر تاطا كػاواصتشكؿوخ
و.وواوداكولةلاسوة لزالءو حدوةالئكاتاة، طمفولةالمالممفوالةطتقادولةم لفذ ومم

د ا وإةػ وإتاػادو لدو ماـولةجمكارمنولة ركمنولةا مالمنولةماالر وكػافومػمفوا ،ػف كاولةػ
ا ألمرل ػ وومػفوذةػؾوحمػثوأرلددو ػزؿولةجالػلولةػدملبو وتؿوذهتػدوإةػ ولتاػدلةدمفو فولة،ما،ن

 واكالدولةطػرؽولةلػاامنوالحػد ومػفولا جاهػادولة ػبو ارمػدوإةػ و   ولةمج مكوتشكؿو اـ
هػػػذهولةكجمػػػنولةماادمػػػنوةمػػػلك ولم،ػػػ ـوا قمد ػػػ واا فػػػدوتاجػػػ وهػػػذهولة اجكػػػادوتكػػػؿوا،ػػػائ كاو

،ػماول،ػ طا دوأفو فلػ ولةم احنوةكػاوح ػ والػ دوإةػ ومرح ػنوشػكددوامكػاو ركمػاو حػااو،ما
 فولشػاطا كاومػفولجػؿوخدمػنولةفػردولةم،ػ ـوح ػ ول،ػ طا دوأفو ػملروتشػكؿومتاشػروأاو مػرو
متاشػػرو  ػػ و ةمػػنولػػلكولةقػػرلرولة،ما،ػػبومػػفوخػػ ؿوتاػػضولةلخػػلولة ػػبوالػػ دوإةػػ و مػػاد و

ولر تاطادو قائدمنوتكذهولةطرؽ.ولةذمفوكافوةكـلةداةنواو
 

ABSTRACT 
Ottoman state ruled Moslem world by the doctrine of Islam . 

since then , it expressed that by the style of Sufi methods due to its 

impact apon social life inside the Turkish society in particular. These 

groups have got special importance through its connection with 
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Ottoman Sultans and the elite classes. This has pushed people to be 

under its domain.  

When the contemporary secular Turkish republic has been 

established, within its philosophy was the call to separate religion 

from politics and more than that it wanted to isolate the religious 

aspect and its effect on the whole society . Sufi methods were one of 

the directions which Suffered from the hostile attacks against Islam 

and its doctrine These groups were against these directions reaching 

the stage in Turkey a political change exploring its activities to serve 

the Moslem individual. Finally, it was able to affect directly or 

indirectly on the mechanism of the political decision through some 

elites which reached the high positions in the state. 
 

 املقذمة
وكمػلك ك ولةا مػالبوـولةػل3991ر ـولل كاجولةداةنولة ركمنولةحدملػنوملػذو أ،م،ػكاو ػاـو

 وال  تػػػارولةػػػدمفوم،ػػػأةنوشخلػػػمنور ػػػـولةم،ػػػاحنولةارممػػػنوة مج مػػػكولم،ػػػ مبومدلر ولةحكػػػـ
لةالمالمػنولةرلااػنولة ركبولةذيومم دوتجذارهوإة ولمرثولم، مبولةحماريومػفوخػ ؿولةداةػنو

 وإاوأفولةػػدمفواومػػزلؿومشػػكؿولةاللػػروللكلػػرواا  مػػنو  ػػ ولة،ػػاحنولة،ما،ػػمنو ـةرلمػػنولم،ػػ
لة ركمػػنو،ػػالءوتشػػكؿومتاشػػروأاو مػػرومتاشػػرو وحمػػثو،ػػاردولةقػػا ولةدملمػػنوالم،ػػ ممنوتكػػػؿو
الػػائ كاوجلتػػاوإةػػ وجلػػلومػػكولا جاهػػادولةا مالمػػنوملػػذو مػػاـولةجمكارمػػنور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنو

دوكنوماارمنوأاوكشرمؾوابولةام منولة،ما،منوكماوهاواػبولةا ػلة بوارمدو  مكاو،الءوكج
و.لةحامر

 وللاةػػػ و ملػػػؿولةقػػػا وذلدومدولةقػػػا ولم،ػػػ ممنوإةػػػ ومجمػػػا  مفاػػػبومػػػاءوذةػػػؾو ،ػػػ
لام دلدولة ارمخبولم، مبوالة بو اادوجذارهاوإة وأماـولةحكـولةالمالبوالة ػبو ملػؿولةجالػلو

ة ػبوأخػذدو  ػ و ا قكػاومالجكػنولة،ما،ػنولةا مالمػنولةاقائديوةف ،فنولم، ـوابولللامػاؿوال
 وتملمػاوكاو لشػطواػبو،ػاحادولةظػؿوالاخ فػاءلةجدمد ووافرمدو  مكاولةقمادولةقالالمنومماوجا 

 ملؿولةمجما نولةلالمنولةقا ولة،ما،منولم، ممنولةا لمنوالة ػبوألػتحدوتاػدومرح ػنولة اددمػنو
كالحزللولة،ما،منولم، ممنولة بولشػطدواػبولةحزتمنوجزءلومفولةمم،،نولة،ما،منولةر،ممنو

و.لالبومفولةقرفولةاشرمفواةحدولآلفلةللؼولة
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ملط ؽولةتحػثومػفواكػر ولة ارمػؼوتػأهـولةطػرؽولةلػاامنولة ػبوظكػردواػبو ركمػاوالة ػبو
اـوالػػلا نواػػبولة ػػألمرولةمتاشػػروا مػػرولةمتاشػػرو  ػػ وال ػػكولةمج مػػكوالةلظػػوـكػػافوةكػػاودارومكػػ

الة ػػبول  تػردواػبولةا ػػدولف،ػ وتملاتػنولةقا ػػد ولة ػبو مخمػدوملكػػاوو لةقػرلرولة،ما،ػبولة ركػب
و.وول جاهادولةامؿولة،ما،بولم، مب

لةم  تػػكوة خارطػػنولم،ػػ ممنولة ركمػػنوا  ػػ واجػػ ولةخلػػاصولا جاهػػادوذلدولةطػػاتكو
لةلػػااب وم حػػظوتػػرازولةادمػػدومػػفوهػػذهولا جاهػػادوكػػؿوح،ػػلو اجكا كػػاواأهػػدلاكاواطتماػػنو

اطرمقػػػنو فا  ػػػ واػػػبولةجاللػػػلوومػػػكولةفػػػردوالةمج مػػػكوا    ػػػ وتػػػا و،ػػػ اككاواػػػبولة اامػػػؿو
و وامط ؽو   وهذهولةجما ادوتاةطػرؽولةلاامػنو.ة،ما،منوالا  لادمنوالاج ما منل

ابو،ماؽوتحللاوركزلاو   ول لنوطرؽواقطوكلماذجوة  ارؼو   وطتمانوهػذهولةطػرؽو
ر تاطػػػاوتػػػامرثولةالمػػػالبولم،ػػػ مبوا ألمرهػػػاواهػػػبولةتك اشػػػمنولة ػػػبو ملػػػؿولةطرمقػػػنوللكلػػػرول

اطرمق ػػبولةلار،ػػمنوالةلقشػػتلدمنوذلدولة ػػألمرلدوللكلػػروامػػاحاو  ػػ ولةلظػػاـولة،ما،ػػبولة ركػػبو
لةماالػػروةمػػػاوةكػػػا مفولةطػػػرمق مفومػػػفولر تاطػػادوتػػػتاضولةلخػػػلولة،ما،ػػػمنوذلدولة ػػػألمرو  ػػػ و

 وإمػاانوإةػ ور،ػمبلةقرلرولة،ما،بولة ركبومفوخػ ؿو مػاد وهػماءولةلخػلوتاةامػؿولة،ما،ػبولة
و.  وال كولةمج مكوالةداةنولة ركمنلةلقؿولا  لاديوالاج ما بوالةلقاابوةكا مفولةطرمق مفو 

:ولةخ فمػػنولة ارمخمػػنوتاحػػثورئم،ػػنو و لػػااؿولةمتحػػثوللاؿ ،ػػمدولةدرل،ػػنوإةػػ وأرتاػػنوم
زوةظكػػارولةجما ػػادوالةطػػرؽولةلػػاامنوخػػ ؿولةحقتػػنولةالمالمػػنواداروللخمػػر واػػبوت ػػار واتػػراو

 ومامحاوخ ةػ ولتػرزوتمانو ألمرهاوابولةااةـولم، مبهذهولةطرؽواجا كاولةالجكنولةدملمنوةط
و.وورلوأكلرواماحاوابولةف ر ولة حقنهذهولةطرؽوالة بوألت وةكاو ألم

:و   ولةطرؽولةلاامنوخ ؿولةاكدولةجمكاريولةا مالبولةذيو ػ وركزولةمتحثولةلالب
مانو   نوهذلولةلظاـوتكػذهولةطػرؽوخالػنوتاػدولمجػرلءلدوطتوام لةحقتنولةالمالمنوم، ارماو

لةا مالمػػنولة ػػبوارمػػكاولةجمكارمػػافولةجػػددوا مػػادهـو  ػػ ولةجاللػػلولةدملمػػنوة مج مػػكولة ركػػبو
املكاولةجما ادوالةطرؽولةلاامنولة ػبوارمػدو ػاللمفوحظػردولشػاطا كاواممار،ػنوشػاائرهاو

ولةدملمنو.
دولة ػػبو ػػدم كاولةطػػرؽولةلػػاامنوخػػ ؿو:واقػػدول،ػػ ارضولةلشػػاطالةمتحػػثولةلاةػػثأمػػاو

مرح ػنولة اددمػنولةحزتمػنواألرهػػاواػبو وممػرومػػالزمفولةقػا ولة،ما،ػمنولةحزتمػػنولةدلخ مػنواػبو ركمػػاو



 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763الرابع                العدد                 اجمللد الثاني  

73 

)ظاهر وم، ممنوالة بو رادواممػاوتاػدوتػػالة بوللتلقدو لكاومرح نوجدمد ومفو ارمخولةحركنول
و(و.الم، ـولة،ما،بوابو ركم

متحػػثولةرلتػػكو  ػػ وجاللػػلولة ػػألمرولة،ما،ػػبوةكػػذهولةطػػرؽواأخمػػرلو،ػػ طدولةمػػاءواػػبولة
ونمػػفوخػػ ؿولةم،ػػاةؾولة ػػبول تا كػػاواػػبولةممػػادمفولة،ما،ػػمنوالا  لػػادمنوالةلقاامػػنوالاج ما مػػ

و.ملادروللكولةقرلرولة،ما،بولة ركبالم  ممنوة ملرومفوخ ةكاو   ولةمج مكواو
لة ػػػبو لااةػػػدوم،ػػػمر وول  مػػػددولةدرل،ػػػنو  ػػػ ولتػػػذ وأ،ا،ػػػمنومػػػفولةملػػػادروالةمرلجػػػك

ا طػػػارلدولةحمػػػا ولة،ما،ػػػمنولةدلخ مػػػنولة ركمػػػنواخالػػػنولة ػػػبوركػػػزدو  ػػػ ولشػػػاطادولةحركػػػنو
لم، ممنور ـولدر كاواخالنوماوم ا ؽوتماماعولةطػرؽوالةجما ػادولةلػاامنولة ػبوالػفدو

امػفول وو..طادولةا مالمنوالةا،كرمنولة ركمن.ابوماظمكاوتاةلشاطادولةمحظار ومفو تؿولة، 
وة اامؽل
 

 المبحث أألول
 الصوفية الظروف والتنشئةالطرق والجماعات 

و

وارثولةالمػػػالماف ولة،ػػػ جقنولةم،ػػػ ممفواػػػبولللامػػػاؿ  وا امػػػدوداةػػػ كـو  ػػػ ومفكػػػـا
ولم،ػػ ـولف،ػػ وبوكػػؿومكػػافلةجكػػادواراػػكورلمػػنولم،ػػ ـوالةػػدااعو لكػػاواػػ  واذةػػؾولم ػػدلدوةمفكػػـا

واػػبو   و امػػدولةقػػا ولم،ػػ ممنو،ػػ ـوا ػػد مـوأركالػػ ا،ػػمكو ػػاةـولمال  مػػادلو  ػػ وهػػذلولةمفكػػـا
و(3)لةالمالمنوة حقمؽوذةؾوابوممادمفو د و:

 لةقمػػاءو  ػػ ولةداةػػنولةتمزلطملمػػنولة ػػبوكالػػدوحػػائ وة ا،ػػمكولم،ػػ ـواػػبوأارتػػاو ػػفو
 طرمؽولةق،طلطملمنو رلتنولة، مائنو اـو.

  ومػػاو،ػػمبولة ا،ػػكواػػبوأارتػػاو وا ػػدول،ػػ طاعولةالمػػالمافوتاػػدواػػ  ولةق،ػػطلطملمنو واػػ 
 رامالماوات وارماواأةتالماواما ، اماوات دولةمجرو واحالػراواملػػاوأكلػرومفومػر و.

 إ امػػنواحػػد وإ،ػػ ممنومػػمدوماظػػـولةاػػاةـولةارتػػبوإمػػاانوةػػت دولللامػػاؿو وحمػػثو
 امدولةداةنولةالمالمنو واةػـوم خ ػؼو ػفولةاحػد ومػفولةػت دولم،ػ ممنو،ػا وداة ػمفو

 ابوإمرلفو واداةنولةمواؿوابولةكلدو.وهماو:ولةداةنولةلفامنو
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 واةاتدولةرلتطػنولم،ػ ممنورلؾولةااةـولم، مبوةقرافو دمد ابوماءوذةؾو ز ـولل 
 وااػبوخمػـوانوجدلوخػ ؿو  ػؾولةقػرافلةداروللكتروابولح فاظكـوتاة،ماد و   وملاطؽوال،
.ولةطػرؽولةلػاامنوللامػاؿولةادمػدومػفهذهولةحقتنوظكردوابولةداةنولةالمالمنواتخالنواػبول

..واماػػػزاوتاػػػضوة،ما،ػػػمنوالاج ما مػػػنوةكػػػذهولةػػػت دلكػػػضوتامػػػكاوتػػػداروكتمػػػرواػػػبولةحمػػػا ول
لةممرخمفو،تلوظكاروالل شاروهذهولةطرؽواكلر وأللارهاوخ ؿوهذهولةف ر وإة ولر تػاطورجػاؿو

 و لػػدوذةػػؾوأخػػذو امػػنواةكـوإةػػ وجػػزءومػػفولة،ػػ طنولة،ما،ػػمنلةػػدمفوتاة،ػػ طادولةالمالمػػنوا حػػ
و.(9)ملزاافو حدوةالءولةطرؽولةلاامنولةلاس

 وحمػػثواػػبولةا ػػدولف،ػػ ولحػػاو شػػجمكولة لػػاؼوكمػػاوال جكػػدو،ما،ػػنولةداةػػنولةالمالمػػن
 وحمػػثولةداةػنواػػبوممار،ػنوطقا،ػػكـولةدملمػنمػل ومشػامخوهػػذهولةطػرؽولةحرمػػنولةكام ػنومػػفو تػؿو

ظػػـوأ اةمػػـول ق ػدوإةػػ ومالل شردوهذهولةطرؽوابوتدلمنوللمروابو ،ماولةلوػر ولـو ا،ادوال
 وح ػػػ وألػػػت ومشػػػكؿو ػػػألمرولة لػػػاؼواػػػبولة قاةمػػػدولةالمالمػػػنواملكػػػاول ػػػ  ءولة،ػػػ طافولةداةػػػن

و.(1)لةارشواابولة شكم دولةا،كرمنوابو امنوللهممن
 واح،ػلومػاو شػمروظكػارولة لػاؼواػبولةداةػنولةالمالمػناممكفولةقاؿوأمماوأفو،تلو

لةمارااػػنواػػبوتػػ دولللامػػاؿو مػػدوإةمػػ وتاػػضولةملػػادروإةػػ وأفوطتماػػنولةػػد ا ولم،ػػ ممنو
 وللمػػرولةػػذيو ػػدواةػػمسو  ػػ وأمػػديولةا مػػاءولللػػاةممف  ػػ وأمػػديورجػػاؿولة لػػاؼولل قمػػاءو

لظكػػػرولم،ػػػ ـوهلػػػاؾو  ػػػ ومرالػػػنوكتمػػػر ومػػػفوحمػػػثولةما قػػػدلدوالةاتػػػادلدوا  ػػػ ولةػػػر ـومػػػفو
قػػدو  ػػلو واانوا م،ػػككاوتاةمػذهلولة،ػػلبولةحلفػبحػرصولةداةػػنولةالمالمػنو  ػػ ولاة ػزلـوتاةشػػرم

 وحمثوكافو ألمرولة لػاؼوال،ػكوا ممػؽواػبوابو   ولاة زلـولةالمالبولةر،مبلةطاتكولةلاو
لةمج مػػكوالةداةػػنوممػػاو،ػػا دو  ػػ ولل شػػارولة كامػػاوالةزالمػػاولة اتاػػنوة طػػرؽولةلػػاامنواػػبوأرجػػاءو

و.(4)لةداةنولةالمالمن
و اػػػدددولةطػػػرؽولةلػػػاامنواػػػبو ركمػػػاو واةكػػػؿوطرمقػػػنومفكامكػػػاولةخػػػاصواػػػبوممار،ػػػن

 وا ألمرهػػاوبولة اجػػ وإةػػ ول وطقا،ػػكاوا ااةممكػػاوالةمػػنو اام كػػاومػػكولةفػػردواطرمقػػنو،ػػ اك واػػ
 وامػػفولتػػرزولةطػػرؽولة ػػبوممكػػفوم حظ كػػاوتشػػكؿوالةمج مػػكوتشػػكؿو ػػاـوالر تاطا كػػاوتاةداةػػن

و:نولم، ممنوالة،ما،نولة ركمنوهبأكلرواماحاوابومجاادولة ألمرو   ولة،اح
 



 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763الرابع                العدد                 اجمللد الثاني  

71 

 :الطريقة البكتاشية
.ومم،ػسوهػذهولةطرمقػنولةلػاامنولة ػبولل شػردواػبولللامػاؿ تروابومقدمنولةطرؽو ا

منوالةمج مػػػكو.ومػػػارسولةتك اشػػػمافولشػػػاطاومكمػػػاواػػػبولػػػفاؼولالكشػػػارو)*(هػػػاوحػػػاجبوتك ػػػاش
 وا ػػدولة لػػقدولةتك اشػػمنوتاالكشػػارمنوإةػػ ودرجػػنوأفوللخمػػر و راػػدولةالمػػالبوتلػػار و امػػن

لكامػػنو وا ػػدول  ػػرؼور،ػػمماوتاةتك اشػػمنواػػبو(بجػػاو ػػتا،ػػـو) ،ػػكريوتك اشػػمن(وأاو)تك اشػػمنوأاو
 وامػػػػػر ولةػػػػػتاضواػػػػػبولةتك اشػػػػػمنولةلػػػػػار ولة ركمػػػػػنوة ػػػػػدمفولةقػػػػػرفولة،ػػػػػادسو شػػػػػرولةمػػػػػم دي

 واػػػػبوطػػػػاؿولةداةػػػػنولةالمالمػػػػنوا رمػػػػكاوالشػػػػرولةتك اشػػػػمافوزالمػػػػاهـوا كامػػػػاهـو (5)لم،ػػػ مب
.ولةاائ ػنولةالمالمػنولةحاكمػناخالنوالر تطدوللا،اطولةم لفذ وابولةداةنولةالمالمنوتاةتك اشمنو

و.(6)اكالدولةتك اشمنوابولةا دولف، و ملؿوملدرولةقا وابولةمج مكولة ركب
 

 الطريقة النقشبندية : 
 وتػػداروكتمػػروإتػػافولةداةػػنولةالمالمػػن اػػدولةلقشػػتلدمنومػػفولةطػػرؽولةلػػاامنولة ػػبولكمػػدو

شػػتلدواػػبوإحػػد و( واةػػدولقـو3183و-هػػػوو793مم،،ػػكاولةحقمقػػبو)محمػػدوتكػػاءولةػػدمفولقشػػتلدو
ا ػػدوظكػػردوو(7) و،ػػمبوتكػػذلولا،ػػـول،ػػتنوإةػػ وحراػػنولة طرمػػزولة ػػبوكػػافومح راكػػا ػػر وتخػػار 

لػاؼولةقػدمـولةطرمقنولةلقشتلدمنوابوتدلم كاو  ػ وشػكؿولػار ولػاامنوأةوػدومظػاهروا قاةمػدولة 
 وا و و ػػدولةلقشػػتلدمنواػػبولللامػػاؿولاؿومػػر واػػبولةقػػرفولةخػػامسومػػفوذكػػرواخ ػػا واكرلمػػاد

كمػاواركػزدولةلقشػتلدمنوأممػاو  ػ وتلػاءو(و8)مم ديوالل شػردوتػمفوللكػرلدوتشػكؿوكتمػر شرولة
لةفردومفولةػدلخؿومػفوخػ ؿورتطػ وت اػاةمـولةطرمقػنوادمجػ واػبولشػاطا كاولةدملمػنوالا  لػادمنو

و.(9)الاج ما من
و

 :الطريقة النورسية
 و ركمػػاوأاوألػػحالولةلػػارواػػبو Nur Giukلةحركػػنولةلار،ػػمنو)لةلارجمػػن(و:ولػػارج رو

حركػػػنودملمػػػنوذلدوطػػػاتكو،ما،ػػػبو وظكػػػردواػػػبو ركمػػػاواػػػبومط ػػػكولةقػػػرفولةاشػػػرمفو ول  ت،ػػػدو
 و ل،لوإة وتػدمكولةزمػافو،ػامدولدخؿو  مكاوماوملا،لومفو ادم دوأاكارهاومفولةلقشتلدمنولـ
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 واةػػدواػػبواهػػاومػػالطفوكػػرديو ركػػبو كوا ،ػػف  واػػبوك اتػػ و)ر،ػػائؿولةلػػار(لةلار،ػػبولةػػذيوامػػ
و.(37)نوةقماءوحمزلفومفواامنو ت مسولة ركمن رمنولارسولة اتا

ول جػػ ولةلار،ػػبواػػبومط ػػكوحما ػػ وإةػػ وط ػػلولةا ػػـو و اةػػـومك ػػؼوتمػػاودر،ػػ ومػػفو  ػػـا
ولةلػػرؼ لمػػاولللػػرؼومػػدرسولةا ػػـا  ورسوملػػذومط ػػكوحما ػػ ولةامػػؿولة،ما،ػػب وا ػػدومػػادملمػن والن

ال كامكػػػػاووال مػػػ وذةػػػؾومػػػفوخػػػ ؿولل قػػػادهوة اجكػػػػادولةحكامػػػنولة ركمػػػنولةا مالمػػػنولةماالػػػر 
و.(33)تاة قلمروابولاه ماـوتاةم،ائؿولةدملمن

وما قػػدولةلار،ػػبوأفولةػػداؿوللارتمػػنو طػػاردوةكػػفولةم،ػػ ممفوظ ػػالومرلاحػػافواممػػاوتمػػلكـ
 مػنوالة،ما،ػمنواػبولا جػاهو وا ػدـو،ػمرولةحمػا ولاج مات،تلو، نوأمرلضوهبولةمأسوالةحزف
 وا شػػػددولمممػػػافوالةػػػراحولةمالامػػػنو وا ػػػدـوماراػػػنورالتػػػطلةلػػػحم  وازمػػػاد ولةح،ػػػدوالةكرلهمػػػن

 والة اج ولحاولةملاة ولةشخلمنوال،مافولةملاة ولةاامػنومقاتػؿوذةػؾومػأمرولةلار،ػبولةلظاـ
الةلظػػروإةػػ ولةم،ػػ قتؿوتأمػػؿوالة،ػػمرواػػبولةطرمػػؽولةلػػحم وازمػػاد ولةمحتػػنووؿألػػحات وتاة فػػامو

و.(39)لةشر بولةترةمالبوالةماد والة زلـولةادلةنوتداومفولةظ ـوالةموػطوالاة ػزلـوتاةلظاـ
 وهلػػاؾو شػػرلدولةطػػرؽوكالػػدو ػػدولل شػػردواػػبو ركمػػاوإةػػ وجالػػلوهػػذهولةطػػرؽولةػػل ث

 وإاوأللػػاو،ػػ طلاولةمػػاءولةػػخو..ترزهػػا:ولة مجالمػػن والة،ػػ ممالمن ولةراا مػػن ولةقادرمػػن والةماةامػػنأ
 ونة ركمػ   ولةطرؽولةل ثوةماوكافوةكاومفو ألمروأكلرواماحاو   وحما ولةمج مػكوالةداةػنول

 واا  و،ػتمؿولةطرؽا   واج ولةخلاصوماوم ا ؽوتار تاطادولةلخلولة ركمنولةحاكمنوتكذهو
 وكمػاولر ػتطوتاشػروتاةاائ ػنولةالمالمػنولةحاكمػنلةملاؿوكالدولةطرمقنولةتك اشمنومر تطػنوتشػكؿوم

لدمنو.وأماوطرمق ػبولةلقشػتكاوابولةف ر ولةالمالمنولةم أخر تاضوز ماءوجمامنولا حادوالة ر بوت
الةلار،ػػمنواكال ػػاومػػفوأكلػػرولةطػػرؽولةدملمػػنولة ػػبو،ػػاهمدوتشػػكؿوكتمػػرواػػبومالجكػػنولةم ومػػرلدو

 وتػؿواألػتح اومركػزلوة لػرلعولةمج مػكوالةلظػاـولة،ما،ػبولة ركػبوالة حاادولة بودخ ػدو  ػ 
تمفولا جاهولةا مػالبولةم ملػؿوتحػزلولةشػالولةجمكػاريوالا جػاهولةماػارضولةم ملػؿوتػاةحزلو

و.ووبلةدممقرلط
 

 المبحث الثاني
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ة االتاتوركية في العهد الطرق والجماعات الصوفية في ظل السياسة العمماني
 الجمهوري

و

.وحمػثولةداةػنولةالمالمػنوكمػاوذكرلػاو،ػ فاشكؿولم، ـولةاامػؿوللكلػروأهممػنواػبوحمػا و
كػػافو،ػػ طمفو ؿو لمػػافومحم ػػافوةقػػلولةخ مفػػنوملػػذولةقػػرفولة،ػػادسو شػػرولةمػػم ديواح ػػ و

شخلػػػػ ولة،ػػػػ ط مفولةدملمػػػػنو واهكػػػػذلواقػػػػدوجمػػػػكولة،ػػػػ طافواػػػػبوـ3994خ اػػػػنو ػػػػاـوءولةإةوػػػػا
 واهػػذلوكػػافوالمػػحاوخػػ ؿولم،ػػ ـومػػالزيومقػػاـولةلػػدرولل ظػػـ واكػػافومقػػاـوشػػمخوالةدلمامػػن

اـومػػلةقػػرفولةلػػامفو شػػرولةمػػم ديو لػػدماوألػػتحدولةداةػػنوتحاجػػنوإةػػ وا ػػا وشػػمخولم،ػػ ـوة ق
و.(31)تأيوإل حوابولةت د
رمػمنوتػدأدولةحكامػنولةكماةمػنولةجدمػد وتاػدوإ ػ فولةجمكارمػنواػبو ركمػاو   وهػذهولل

لمرثولم،ػػ مبولةالمػػالبوإ تػػاعو،ما،ػػنوجدمػػد وةمحػػاوو)**(مػػدوملػػطف وكمػػاؿوأ ػػا ارؾو   ػػ
ةوػػاءولةخ اػػنواامػػكود،ػػ اروجدمػػدوة ػػت دواػػبو ػػاـوةأل ػػرلؾ ـومػػلصو  ػػ و  مالمػػنو3994 والن

لة وػنولةارتمػنوإةػ ولة  ملمػنو وا حامػؿوللذلفومػفوولةداةنوال، تدلؿولةحػراؼولةارتمػنوتػاةحراؼ
ةوػػاءولةطػػرؽولةدملمػػػنواملكػػاولةلاامػػػنوكاةلقشتلدمػػػنوالةتك اشمػػػنوالةماةامػػػنواػػبولة وػػنولة ركمػػن  والن

جتػػػارولو(34)ـ3995أم ػػػاؿوو95 ةلػػػاسو  ػػػ ولر ػػػدلءولةم تػػػسولةورتمػػػن والمػػػطكادولةمشػػػامخوالن
اكػػذةؾوك مػػادولةخػػاةؽوالةػػرلوال،ػػ تدةدو واحػػذؼودراسولةػػدمفومػػفولةمػػدلرس وارجػػاؿولةػػدمف
 وإماانوإةػ وخفػضو ػددولةػال ظمفواػبولةم،ػاجدو طاروالةقاممنوالةاطلمنوالةطتمانتك مادولة

 والآلخػػروجدو) مػػاولػػااما(وا حام ػػ وإةػػ وم حػػؼا  ػػؽوأشػػكروم،ػػجدمفواػػبول،ػػ التاؿوهمػػاوم،ػػ
لةجماػػنوإةػػ ووط ػػنولةر،ػػممنومػف وكمػػاو ػػـو حامػؿولةا،ػػجدو)لةفػا  (وا حام ػػ وإةػػ وم،ػ ادعهػاوم
همػػاؿولةحكامػػنوة  ا ػػمـولةػػدملبوللحػػد ـ واألػػت و3911حمػػثوأ  قػػدوك مػػنولةشػػرمانو ػػاـو والن

رجػػاؿولةداةػػنو لػػدو ػػاةمكـولةملالػػلومق،ػػمافوتشػػراكـو  ػػ و أدمػػنولةالجػػلوتػػداومػػفوأفومح فػػالو
تا و

و.(35)و
كػاوألت ولة حديولةحقمقبوة كماةممفوهػاوكمفمػنوطمػسولةكامػنولم،ػ ممنوة ركمػاوا حام 

إةػ وهامػػنو  مالمػػنو  ػ ولةػػلمطولةورتػػبوللارتػبومػػفوخػػ ؿولمجػرلءلدولة،ػػاةفنولةػػذكرومخ زةػػنو
 واهػػػػذلومػػػػاواػػػػرضو حػػػػدماوةمشػػػػا رو،ػػػػ مبوالةحمػػػػاريوة داةػػػػنولةالمالمػػػػنلة ػػػػارمخوالمرثولم
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اظو  ػػػػ ولةكامػػػػنو وتمػػػػاوم ط ػػػػلولة،ػػػػابوإةػػػػ ولخػػػػذولة ػػػػدلتمرولة زمػػػػنوة حفػػػػؾلةم،ػػػػ ممفولل ػػػػرل
اجػػػاءدوأهممػػػنولةطػػػرؽولةلػػػاامنوتام كػػػاولة،ػػػريوا،ػػػمماور،ػػػائؿولةلػػػارو ولم،ػػػ ممنوةأل ػػػرلؾ

ة لار،بوكأحدوا،ائؿولةمالجكنوة كجمنولا ا اركمػنو  ػ ولةال ػكولم،ػ مبولةاػرمضوة مج مػكو
و.(36)لة ركب

 تاملدوردادوأاااؿولةمم،،ػادولةدملمػنولةر،ػممنواكػذةؾوشػماخولةطػرؽولةلػاامنوارجػاؿو
امػػلكـومػػفول، ،ػػ ـوة ال ػػكولةمفػػراضوكػػازمروللا ػػاؼواػػبوو لةػػدمفومػػفولمجػػرلءلدولل ا اركمػػن

 كػػدوأ ػػا ارؾو)رااػػدوتػػاركجب( وامػػلكـومػػفوا ػػؼومػػدهاوتشػػكؿو،ػػريوملط قػػنومػػفولةقال ػػدو
 مػػػػػاءوالةمفكػػػػرافو ولةاال،ػػػػ لتطاهاو تػػػػرولةالػػػػارولم،ػػػػ ممنالللػػػػاؿولةقامػػػػنولة ػػػػبوتلاهػػػػاو

و.(37)لة بو مروتكاو ركماو واألتحالومدركمفوةطتمانولةمرح نولةحمارمنولةخطمر الةفقكاء
 ومكمنولة ػبوألػاردوحفمظػنوشػماخكاكالدوم،أةنوإةواءولةطرؽولةلاامنومفولةم،ائؿولة

حمػػثوجػػاءدوهػػذهولةخطػػا وكػػردوااػػؿومػػفو تػػؿولةحكامػػنوةمػػاوظكػػرومػػفومشػػامخولةطػػرؽوالةزالمػػاو
لػار ولةلز ػنولةدمل ممفومػنوالةالػتمنومػدولةجمكػاروالة كامػاومػفومػ اعواػبولاج ما ػادولة،ػرمنوالن

.وامفولةجدمروتاةذكروأفولةطرمقنولةلقشػتلدمنوالةجما ػنولةلار،ػمنوكال ػاومػفوأكلػرولةطػرؽولةجدد
 وحمػثو ام ػاوتلشػاطادومػدو،ػ طنولةداةػنواملكػاون ػ ألمرلواػبو ركمػاوخػ ؿو  ػؾولةمرحلل شارلواو

 وللمػػػػرولةػػػػذيوداػػػػكوـ3995،ػػػػامدوتمػػػػرلفولةلقشػػػػتلديو ػػػػاـوو  ػػػػ و،ػػػػتمؿولةملػػػػاؿوحركػػػػنوشػػػػمخ
و.(38)لةلاامنودمـوائحنو الالمنومفولجؿوإةواءوكاانولةطرؽوالةجما اتاةحكامنوة قد
 والح ػػادو  ػػ ولةللػػاصوـ و ػػدمدولة ئحػػنولةقالالمػػن3995 شػػرمفولةلػػالبوو97اػػبو

و:(39)لة اةمن
 و،ػالءوكالػدوا فػاوأاوم كػاوتمػدومشػامخكاوأـو أ،،ػدوتلػار وأخػر والمػاوالة كامػاكؿولةزو .3

 .ةكمفوتاةم كمنومحفاظاؽو لرؼولةما و ؽوجممااو   وأفومتق وح

إةوػػػاءواحظػػػروكػػػؿولػػػاعومػػػفولةطػػػرؽوامشػػػامخكاوام،ػػػاةؾواأةقػػػالولةػػػدرلامشوالةمرمػػػدمفو .9
الل،ػػ اذوالة،ػػمدوالةشػػ تبوالةتاتػػاواللممػػروالةلقمػػلوالةخ مفػػنوالةارلاػػنوالة،ػػحروالة لجػػمـو

 .أ ماؿوكشؼولةوملواأختارولةم، قتؿاك اتنولة ااامذواو

أزمػػػػاءو ػػػػدؿو  ػػػػ و  ػػػػؾولةطػػػػرؽوالةم،ػػػػاةؾوحظػػػػروتػػػػاةمر ول،ػػػػ اماؿو لػػػػاامفوالػػػػفادواو .1
 .أيوشبءومفوذكروابولةفقر ولةلالمنالاش واؿوت



 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763الرابع                العدد                 اجمللد الثاني  

77 

جممكوماوابولةت دومفو رلوامزلرلدو، طمفواأاةماءوامشامخوطػرؽوأاومػزلرلدو ػزلرو .4
 .كوأاومكافوت،تتكاوجرولفكو دوأ  ؽتقلدولةلف

 وأاومفػ  و ػرلزالمػاوالة كامػاوالةمػزلرلدوالةكؿومػاومفػ  ولةمللػاصو  ػ وإ   ػ ومػفولة .5
امكاومفوأ ماؿوام،اةؾواةػاووجدمدلوملكاوأاوممجرومكافوللاسومقامافوتماوكافومقـا

وتأ ماةكػػاو امؿولةالػاامفواللةقػػالولةمحظػار  وأاوم،ػػمم  ػا  وأاومك ،ػػبوأزمائكػاوأاومقػػـا
 .رلمنواو قؿو فوخم،مفوةمر و ركمنمجاز وتاةحتسومد واو قؿو فول لنوأشكرواتو

:ومجمزوا  ومػاو قػرروإ   ػ ورلفوابولددو لفمذوهذلولةقالاف وللاؿأمو  وذةؾولدار
ـو وأاوكالدوا فاوأاوم كاوة داةنواتماكػاوتاةلقػدوإفوةػاوا كاماوإذلوكافولاةحاوكاةمدلرسمفوزالم

لشاءومدلرسوتتدةكا.والةلػالب :ومػأمروتلقػؿوجممػكومػاواػبولةزالمػاوالة كامػاولةمو قػنو كفولاةحنوالن
و.(97)مفوأيولاعوكافوإة ولةم حؼمفو حؼوالمنوا ارمخمنو

أخذدولةلقشتلدمنوالةلار،منو ام فو   وارضواجادهماوتشكؿولكتػروممػاوكال ػاو  مػ و
 واك هماوركزلو  ػ وم،ػائؿولةفػردوةإلرثولم، مبولةحماريوةأل رلؾوةمالجكنوهذلولالحرلؼ

كاولةدملمػػنواتلائػػ ولة ا ممػػبومػػفولةػػدلخؿومػػفوخػػ ؿورتطػػ وت اػػاةمـولةطرمقػػنوادمجػػ واػػبولشػػاطا 
و.(93)الا  لادمنوالاج ما من

اػػبومػػاءوذةػػؾولجػػ وأاػػرلدولةطرمقػػنولةلقشػػتلدمنوأفومحققػػالولجاحػػادومكمػػنواخالػػنواػػبو
مجػػػاؿولةامػػػؿولة جػػػاريوالا  لػػػاديوا حدمػػػدلواػػػبومجػػػاؿولةتلػػػاؾوالةملػػػارؼو.وكمػػػاولجحػػػدو

كمػنور ػـولةطرمقنواػبولةا ػدولف،ػ واػبوراػدولشػاطا كاوتشػتكنوإ  ممػنومكمػنو  ػ ولة،ػاحنولة رو
و.(99)لةقمادولةقالالمنولة بوارمدو  مكا

ة كااػػػؿوالة مػػػامفو واقػػػدوشػػػك دولا ػػػاومػػػفوجما ػػػادولأمػػػاوجما ػػػنولةطرمقػػػنولةلار،ػػػمن
 وحمػػػػثوألكػػػػاو اػػػػدومػػػػفوأكلػػػػرولةجما ػػػػادولةلػػػػاامنو ػػػػألمرلو  ػػػػ ولة،ػػػػاحنولة ركمػػػػنولاج مػػػػا ب

دماولػاردولل ػاةمـو واكافوذةؾوالمػحاو لػا منواخالنومفولةلاحمنولةاقائدمنلة،ما،منوالاج م
 وكػػػػافوشػػػػمخومػػػػدوحكامػػػػنوأ ػػػا ارؾوكمػػػػاوذكرلػػػػاو،ػػػػ فاـو3995لةشػػػر منواػػػػبولللامػػػػاؿو ػػػػاـو
 واشػرعوإةػ وك اتػنور،ػائؿورام وإرل نولةػدماءوتػمفولةم،ػ ممفولةلار،منو،امدولةلار،بو دوأ  ف

 وا قامػػنوأاللػػرولةمحتػػنوتػػمفوروحػػاؿوإتاػػادوخطػػرولةفامػػ ولةدلخ مػػنلةلػػارولة ػػبوكالػػدو  محػػاو
ووو.(91)الةااةـولم، مب ركماو
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ةحمػػا وأ،ػػكمدولةادمػػدومػػفولةاالمػػؿولةدلخ مػػنوالةخارجمػػنواػػبوإحػػدلثو وممػػروجػػذريواػػبول
 وذةػػػؾو لػػػدماوأ  ػػػفوحػػػزلولةشػػػالولةجمكػػػاريوتز امػػػنو لػػػمدولة،ما،ػػػمنولةدلخ مػػػنولة ركمػػػن

 وحػػزلولةالحػػدوإةػػ ولة اددمػػنولةحزتمػػنةحػػزلوالةحكامػػنولال قػػاؿومػػفولظػػاـولة ػػرلرولو)***(لملالػػا
اهػػذلولة حػػاؿولةػػذيوجػػاءول مجػػػنوةظػػراؼوداةمػػنوكالػػدوأـودلخ مػػػنو مل ػػدواػػبومطاةتػػنو مػػػارلدو
 دمػػػػػد ودلخػػػػػؿو ركمػػػػػاواتمػػػػػملكاولةجما ػػػػػادولةلػػػػػاامنوتمػػػػػرار وإجػػػػػرلءو ومػػػػػرلدو وا،ػػػػػمماو

لةالحػػػدواخالػػػنواػػػبولةمجػػػاادولا  لػػػادمنولالاكا،ػػػادولة،ػػػ تمنولة ػػػبوأحػػػدلكاولظػػػاـولةحػػػزلو
و.(94)الةدملمنوالاج ما مػنواػبو ركما

 ولل ػػػرلؾ وذايولةممػػػػاؿولةدملمػػن و قػػدمدومجما ػػنومػػفولةقػػامممفوـ3945 مػػازوو6اػػبو
 واػػػ ـولخػػؿولةمج ػػػسولةػػاطلبولة ركػػبولةكتمػػرتط ػػلوكمحااةػػنوة ػػاةبولةقمػػػاـوتػػدارولةماارمػػنود

و3957-3946.واخػ ؿولةف ػر وـولةحػزلولػاريودممػرلغةقاممػن(وا ػز  أ،مسو)حزلولةلكمػنول
 وكػػػافومػػػفوأترزهػػػاولةحػػػزلولةػػػدممقرلطبوالةحػػػزلوحزتػػػاو،ما،ػػػما(و39شػػػكددو ركمػػػاو أ،ػػػمسو)

و.(95)لاش رلكبواحزلولةاماؿوالةف حمفواحزلوللمن
 ول،ػػ طاعولةحػػزلولةػػدممقرلطبولةػػذيوأ،،ػػ وؿوهػػذلولة حػػاؿولةػػدممقرلطبولة اػػددياػػبوظػػ

لافوملػدرمسوارامػؽوكارلة ػافوااػملدوكاترةػاو وتاػدوطػردهـومػفوحػزلوكؿومفوج ؿوتاماروا ػد
الػنواػبولةمجػاؿولا  لػاديولةشالولةجمكاريو وت،تلول  رلما كـو  ػ و،ما،ػنولةحػزلوخ

 وتاػػػدوحلػػػاة و  ػػػ وـ3957روةػػػ واػػػبولل خاتػػػادوأمػػػارو ػػػاـو وأفومحقػػػؽوأاؿولل لػػػاالةػػػدملب
 و(وةحػػزلولةشػػالولةجمكػػاري%47مقاتػػؿو)%(و5136أ  تمػػنوألػػالدولةلػػاختمفوالة ػػبوت وػػدو)

.ولػػـوةحق كػػاورمػػنوا ػػدلافوملػػدرمسورئم،ػػاوة ػػازرلءةملػػت وتاػػدوذةػػؾوجػػ ؿوتامػػارورئم،ػػاوة جمكاو
ـ وةم ،لػػػ وةػػػ وحكػػػـو ركمػػػاوة ف ػػػر ومػػفوو3957و–و3954لل لػػارلدوأخػػر واػػبولل خاتػػادو ػػاـو

ل،ػانوـو.وا دوا،روهذلولال لاروة حزلوتأل وجاءو   وخ فمػنولةشػاتمنولةاوو3967و–و3957
 وتحكػػـولةترلػػام ولا  لػػاديوالاج مػػا بوككػػاواخالػػنواػػبوملػػاطؽولةرمػػؼولة ركػػبلة ػػبولم  
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لةذيوا دهـوت وة حقمق و وام و فولةمرالنولة ػبوأتػدلهاولةحػزلو جػػاهولةم،ػائؿولةدملمػنو  ػ و
و.(96)اج ولةخلاص

 وتػػػػػدأدوحكامػػػػػنولةحػػػػػزلولةػػػػػدممقرلطبو  لػػػػػرؼواكألكػػػػػاوحكامػػػػػػنوـ3954ملػػػػػذو ػػػػػاـو
ةممزللمػػػػنوةتلػػػػاءولةم،ػػػػاجدو واخللػػػػدوأمػػػػالاواػػػػبوللمػػػػدوتةذل ػػػػنولةقػػػػرلفولةكػػػػرمـمن وااإ،ػػػػ م

م وتة ػػػاد و وا ركػػػدوألػػػحالولةلز ػػػنولةدملمػػػنومم،،ػػػافولةمجػػػ دوالةلػػػحؼو وا،ػػػا رمممكػػػا
و.(97) واا  ومدلرسوللئمنوالةخطتاءللذلفوتاة ونولةارتمن والة،ماحوتأدلءوارممنولةح 
 وطػػػرؽولةلػػػاامنمفولةحكامػػػنواجما ػػػادولةهػػػذلوتػػػدارهوللاكػػػسوإمجاتػػػاو  ػػػ ولةا  ػػػنوتػػػ

 وحمػثوأمػردوتفػ  ولةمػزلرلدوالة ػرلولةشػكمر وةؾومفوخ ؿو،ما،نولةحكامنوابوذةؾال م وذ
 وا،ػػػػم ومو قػػػػنوملػػػػذوتدلمػػػػنولةاكػػػػدولةجمكػػػػاري واخالػػػػنواػػػػبول،ػػػػ التاؿوا المػػػػنوالة ػػػػبوكالػػػػد

 وااػػػبولمػػػك(نولةلتامػػػنو)لةمالةمػػػدواػػػبولةجاوة جما ػػػادولةدملمػػػنوتةلػػػدلرولةلػػػحؼوا ػػػرلء ولةملقتػػػ
 واخالػػنولشػػاطاوال،ػػااو  ػػ ولة،ػػاحنولة ركمػػنو مػػافوذةػػؾوتػػدأدولةطػػرؽولةلػػاامنو مػػارس

 واألػػػت وةكػػػذهولةحركػػػادوةماةامػػػنوالة،ػػػ ممالمنوالة مجالمػػػن()لةتك اشػػػمنوالةلقشػػػتلدمنوالةلار،ػػػمنوال
 وا ػػدوأد وذةػػؾوإةػػ و قامػػنورمػػؼواقػػط وتػػؿولم ػػددوإةػػ ومػػدفوكتػػر ارا ػػاوةػػمسواػػبوملػػاطؽولة

 واكػػافولةحػػزلولةػػدممقرلطبولة،ما،ػػمنوالاج ما مػػنواػػبولةػػت دوةػػدمفواػػبولةحمػػا مكالػػنورجػػاؿول
لةحػػاكـومحػػااؿومػػفوخػػ ؿو،ما،ػػ  وهػػذهو قامػػنوما اػػ وا،ػػحلولةت،ػػاطومػػفو حػػدوأ ػػدلـوحػػزلو

و.(98)لةشالولةجمكاري
 وفو تػؿولةحػزلولةدممقرلطػػبولةحاكػػـابوماءوذةؾوحممدولةلار،منو شجمااومتاشرلوم

 وةػػػ وت شػػػكمؿو لظػػػمـومدلر و وا،ػػػمنوامم،،ػػػكاو،ػػػامدولةلار،ػػػبكػػػحمػػػثوأاػػػرجو ػػػفوز ػػػمـولةحرو
 واا،ػػػ وةػػػ ولةمجػػػاؿوم ػػػ فوملكػػػاجولةحركػػػنومػػػفولةحركػػػن وا ػػػاـوتةلػػػدلرولػػػحمفنو)لا حػػػاد(

 والة ػػبود ػػاومػػفوخ ةكػػاولةلار،ػػبوإةػػ ولتػػذو(ور،ػػاةن317لةلػػاروالةتػػاةدو ػػددهاو)خػػ ؿور،ػػائؿو
 واهػاجـو،ػ ممن والةاػاد وإةػ ولةمامػبلملةمظاهرولا ا اركمنوالةامػؿو  ػ و طتمػؽولةشػرمانو

و.(99)لةلار،بوابولةا دولف، وأ ا ارؾواحزلولةشالولةجمكاريواالف وتامةحاد
طا كاواخالػنواػبو،اردولةطرمقنولةلقشتلدمنوأمماو   وخط ولةلار،منوابوت ػار ولشػا

 وإةػػ ودرجػػنوألكػػاول،ػػ طا دودهػػردوتشػػكؿوكتمػػروخػػ ؿوهػػذهولةمرح ػػن والزولةمجػػاؿولا  لػػادي
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 وا،مماولحمفنو) ركمػا(والةقلػا وإ  ممنومكمنو   ولة،احنولة ركمنلشاطا كاو تروشتكنووراد
و.(17)لة  فزمالمنو)شزلش(و وام و فومئادولةمدلرسوالةمااهدولةدملمنولة بو تل كا

 واخالػػػنو جػػاهولةجما ػػػادولةدملمػػنولة ػػػبومار،ػػػ كاو  ػػ وللػػػروهػػذهولة،ما،ػػػنولالف احمػػن
 وااجئػػػدوتقمػػػاـوللقػػػ لو ،ػػػكريو ػػػاـوامػػػنو ػػػدلافوملػػػدرمسلةػػػدممقرلطبوتز وحكامػػػنولةحػػػزل

هػذهوـو ومفو تؿولةمم،،نولةا،ػكرمنولة ػبو ملػؿوحاممػنولةمتػاداولا ا اركمػنو وم كمػنوو3967
 وللمػػرولةػػذيول  تػػراهوتملاتػػنو جػػاازولةخػػطوللحمػػروةا مالمػػػنولةحكامػػنوتاة اجػػ ولحػػاولم،ػػ ـ

ةوػاءوـوز ماءوحكامنولةحػزلولةػدممقرلطبللةداةنو وا،ر افوماولج ولالق لووا امالوتة د  والن
لشػػػػطدوخػػػػ ؿوحكػػػػـولةحػػػػزلووا جممػػػػدوكااػػػػنولةلشػػػػاطادوالةمم،،ػػػػادواخالػػػػنولةدملمػػػػنولة ػػػػب

و.(13)لةم مل نوتاةلار،منوالةلقشتلدمنو وا،مماولةطرؽولةلاامنلةدممقرلطب
ت كػامفوحػزلوو)****( وشرعو، ممافودمممرمؿو،ماحولةا،كروتااد ولةامؿولة،ما،بمكو

رولةكلمػرو وال،ػ طاعودمممرمػؿوأفومجػذلوتشػكؿو مػرومتاشػةن وكارمثوة حزلولةػدممقرلطبةادلل
 وا  ػ واجػ ولةخلػاصوجما ػنولةلار،ػمنواخالػنولةجما ػنولة ػبومفوأ تاعولةطػرؽولةلػاامن

 وتاػػدوأفوشػػكددولةلار،ػػمنو فر ػػاوتاػػدوااػػا واوالة ػػبو راػػدوتفر ػػنو ،ػػماولةجدمػػد كػػافومل مػػبوإةمكػػ
ووو(19)ـو.3967شمخكاو،امدولةلار،بو اـو

،اروحزلولةادلةنواػبو،ما،ػ  وأللػاءوحم  ػ ولال خاتمػنواتاػدوالػاة وإةػ ولةحكػـو  ػ و
 ػػػدـومالجكػػػنولة،ما،ػػػنولةا مالمػػػنوكػػػبواوملػػػطدـوتاةلختػػػنولةا،ػػػكرمنو واامػػػؿولة اامػػػؽوتػػػمفو
لة،ما،ػػػادولةا مالمػػػنوالةممار،ػػػادولم،ػػػ ممنو وإاوأفوهػػػػذهولة،ما،ػػػػنوةػػػػػـو ػػػػرضولجػػػػـولةدمػػػػفو

 وممػػاولمػػطرهوإةػػ ولالشػػقاؽو ػػفولةحػػزل و ولةامػػاولةلشػػطواػػبوحػػزلولةادلةػػن****()*لرتكػػافو
لب( ولةم اجػػػػ و مامػػػػاولحػػػػاواشػػػػرعوإةػػػػ و أ،ػػػػمسوحػػػػزلوجدمػػػػدو ػػػػرؼوتػػػػػ)حزلولة،ػػػػ منولةػػػػاط

 وامػػدخؿوة ركمػػنلولة،ما،ػػمنو وةمكػػافوتػػذةؾوأاؿو جرتػػنوةإل،ػػ ـولة،ما،ػػبو  ػػ ولة،ػػاحنلم،ػػ ـ
ووو(11).ة، طن ادولةحزتمنوالة لااسو   ولما رؾولةلرل

 و،ػػػا ولالق تمػػػافوإةػػػ و ػػػد مـولة اجكػػػادوـ3987للػػػروحػػػداثوللقػػػ لوأم ػػػاؿو ػػػاـو
لم،ػػ ممنوةمجاتكػػنولة لظممػػادولةم،ػػارمنولة ػػبولشػػطدول مجػػنولة طػػارلدولم  مممػػنوالةداةمػػنو و

ؿو واكػافوذةػػؾوالمػحاومػػفوخػػ ت ػػار ولةلشػاطولم،ػػ مبللاك،ػدوهػػذهولة اجكػادوإمجاتػػاو  ػ و
و)******( وا  ػػػ واجػػػػػ ولةخلػػػاصوتاػػػػدو اةػػػػبو ار ػػػػادولازلؿولرسولةدملمػػػػنزمػػػػاد و ػػػددولةمػػػػد
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 والةػػػػذيو ػػػػرؼوتمامػػػػم وـولةترةمالمػػػػن3981دولل خاتػػػػادو ػػػػاـورئا،ػػػػنولةحكامػػػػنولة ركمػػػػنوتاػػػػ
ة اجكػػػادولم،ػػػ ممنوة طػػػرؽو.وحمػػػثود ػػػـوللخمػػػرول،ػػػ مبواخالػػػنو اجكا ػػػ ولةلقشػػػتلدمنلم

لةلقاامػػػػػنوالم  ممػػػػنوولمرواػػػػبولةمجػػػػااد و  ػػػػ ولحػػػػاولة،ػػػػماحوتحرمػػػػنولةامػػػػؿوالة ػػػػألةلػػػػاامن
 وا،ػا ولازلؿواػبولةا ػدولف،ػ و الالماومػفو تػؿولةقػا ولةا مالمػنو ور ـوألكاومحظار الة،ما،من

 وال،ػ خدلـوتاػضو مػادوأممػاوتحرلػ و  ػ وأدلءولػ  ولةجماػنإة وجػذلولةقطػاعولةلػاابو
ووو(14)لةقرلفولةكرمـوابوخطات ولة،ما،بو.
 قديولة، ملادوالة،ػتاملادومػفولةقػرفولةمامػبو ػدوشػات وكافو، ممافودمممرمؿوخ ؿو

 ور ػػػـوأفو طا ػػاوال،ػػػااومػػػفورجػػاادوهػػػذهولةطػػػرؽولؿواػػبو،ما،ػػػ  و جػػػاهولةطػػرؽولةلػػػاامنلازو
.وإاوأفوجما ػػػنوـ3981 ػػػاـوولػػػفقالوة لق تمػػػمفوالازلؿواحزتػػػ ولةػػػاطفوللـواػػػبولل خاتػػػاد

 وتا  تػػاروأفوحػػزلوؿولةحػػزلر ػػـواجػػادوجلػػاحوإ،ػػ مبودلخػػلةلار،ػػمنوةػػـو ،ػػالدولازلؿواحزتػػ و
طو وا مػػػدالولةلشػػػالةا،ػػػكرولةػػػذمفوأ  قػػػالوحػػػزلولةادلةػػػنلةػػػاطفوللـو ػػػدوأر،ػػػمدو ال ػػػدهوتأمػػػديو
 ػػػػاد و.وكمػػػػاوأفولازلؿوامػػػػفوخ فػػػػ ولةا،ػػػػكروا فػػػػالومػػػػدولة،ما،ػػػػبوةز ممػػػػ و،ػػػػ ممافودمممرمػػػػؿ

و وإاوأفولةمػػػواطولةشػػػاتمنولةمر تطػػػنوتػػػاةطرؽولةلػػػاامنودااػػػدلة،ما،ػػػممفولةقػػػدلم واأحػػػزلتكـ
ووو(15).ا اد وأحزلتكـوإة ولةامؿولة،ما،بلازلؿوإة ولةمالاقنو   و اد كـو

 ومافودمممرمػػؿواحزتػػ ولةطرمػػؽولةلػػحم لةم مل ػػمفوت،ػػ مو تاػػدو ػػاد ولة،ما،ػػممفولةقػػدلم
.ومل ػػػػدو اػػػػاةمـولةطػػػػرؽواػػػػاهو  ػػػػ ولة،ػػػػاحنولة،ما،ػػػػمنولة ركمػػػػنالجػػػػـولةػػػػدمفولرتكػػػػافواحزتػػػػ ولةرو

 وحمػػػثوملػػػؿوحزتػػػاولةطػػػرؽولةلػػػحم وؿولةػػػاطفوللـتمفوأ ػػػ هواحػػػزلولازللةلػػػاامنوتػػػمفولةحػػػزو
 وال  تػػػػرومػػػػفو تػػػػؿولةلختػػػػنولةا مالمػػػػنوفولةا،ػػػػطواملػػػػؿولةراػػػػاهو اجػػػػ ولةممػػػػمفالةػػػػاطفوللـوممػػػػم

كػػػػؿومػػػػفولازلؿو.وتملمػػػػاولر ػػػػتطون(واػػػػبو ركمػػػػاالةا،ػػػػكرمنوللػػػػ وماتػػػػرو ػػػػفو)لللػػػػاةمنولم،ػػػػ مم
 وا، ممافودمممرمؿوتاةطرمقػنولةلار،ػمنوكمػاوذكرلػاو،ػ فاو وجا ػ كـومػد مافوتاةطرمقنولةلقشتلدمن

ا ـومػػػػكولةا مالمػػػػنولةطػػػرؽولةلػػػػاامنوامشػػػػركالكاوتاة فػػػا  دولة،ما،ػػػػمنوتشػػػػكؿوم لا،ػػػؽوام لػػػػ
 واأد وذةػػػؾوإةػػػ ول  قػػػادولة،ػػػ طنولةحاكمػػػنوامػػػفوارلءهػػػاولةلختػػػنولةا،ػػػكرمنوامتػػػاداوأ ػػػا ارؾ

مالجكػػنولةقػػا ولةم،ػػارمنوئرولم،ػػ ممنوكا،ػػم نواااةػػنوةتةمكالمػػنولا  مػػادو  ػػ وممار،ػػنولةشػػاا
و(16).الةشما من
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تادوأفواػرضوحػزلولةراػاهولم،ػ مبواجػادهو  ػ ولةم،ػرحولة،ما،ػبولة ركػبوتالػاة و
 واةكػافولةراػاهوحزتػػاوـ3996كوحػػزلولةطرمػؽولةلػحم و ػاـوإةػ ولةحكػـوتػاائ  ؼولةػازلريومػ

ماػػػنوممار،ػػػنولةطػػػرؽولةلػػػاامنوة امػػػؿو واطتاارمػػػاوة  اجكػػػادولةا مالمػػػنومػػػفوجكػػػنممملمػػػاوم
ة الاػػػؽومػػػكولة،ما،ػػػبوار ت كػػػاواػػػبوممار،ػػػنوشػػػاائرهاولةدملمػػػنومػػػفوخػػػ ؿولة كػػػادفوتجػػػاومػػػفول

مفولةراػػػػػػاهوالةطػػػػػػرؽو واوتػػػػػػدومػػػػػػفو امػػػػػػم وطتماػػػػػػنولةا  ػػػػػػنوتػػػػػػلةا مالمػػػػػػنومػػػػػػفوجكػػػػػػنوأخػػػػػػر 
و(17).لةلاامن..

لةخػ صو تؿوكؿوشبءواوتدومفولةقاؿوأفوحػزلولةراػاهولم،ػ مبوهػاولم ػدلدوةحػزلو
 و ػػدوخػػرجومػػفورحػػـوحػػزلولةادلةػػنولةػػذيولح مػػفوطلبوامػػفو ت ػػ وحػػزلولة،ػػ منولةػػاطلبلةػػاو

 وللمػػرولةػػذيوجاػػؿولةطػػرؽولةلػػاامنوأفو  اػػلولة اجكػػادولةلػػاامنواخالػػنولةلار،ػػمنتاػػضو
بولل خاتػػادو وممػػاوأ طػاهولقػػ ولل خاتمػاواػػطػاءوحػػزلولةراػاهوطاتاػػاودملمػػاو امػادارلومػملرلواػػبوإ 

 وال،ػػػ مرولةراػػػاهواػػػبوهػػػذلولة لػػػا دوخالػػػنوتاػػػدوداػػػاعوأ مػػػائ واػػػبولمػػػنـولةترةما3993 ػػػاـو
 وممػػاوداػػكوتألػػالدولةلػػاختمفوؿواػػبولػػممـومالجكػػنو  مالمػػنولةداةػػنلةترةمػػافو ػػفو مػػاماو ػػدخ

بولل خاتػػادو واػػزلددول،ػػتنوألػػال  واػػلم،ػػ ممنوتاالجػػذللولحػػاولةراػػاهومػػفوذايولا جاهػػاد
 واوممار،ػػػنوأدلءو)لم،ػػػ ـولة،ما،ػػػب( جػػػاهولحػػػ وممػػػاوحػػػدلوتاةراػػػاهوة ـولةترةمالمػػػن3995 ػػػاـو

 واتػدأولة لػاحرومظكػرودو  مكاو،ما،ادوأحػزللوممػمفولةا،ػطرلاماولةلالتدولة ق مدمنولة بو،ارو
 ؿو جرت ػ واػبولةحكػـومػفوتشكؿولكتروتمل واتمفولةا،كرومفوجكػن وامػكولةطػرؽولةلػاامنوخػ

ـوممػػاوأد وإةػػ وللق،ػػاو نولا،ػػ قطالودلخػػؿولةمج مػػكولة ركػػب وكالػػ وشػػكومػػفوحاةػػجكػػنوأخػػر 
 وا مػػػا ؼوةملػػػدل م  وأمػػػاـومممدمػػػ ومػػػفولةمجما ػػػادولةمج مػػػكومػػػاوتػػػمفوإ،ػػػ مبوا  مػػػالب

و(18)لةرمفمنولللاماةمنوذلدولة اجكادولةلاامنوالة بود م  وابولال خاتادوللخمر و.
و

 المبحث الرابع
 في تركيا مسالك التأثير السياسي لمطرق والجماعات الصوفية

 

ثواػػبوم،ػػمر ولةطػػرؽولةلػػاامنواػػبو ركمػػاوممكػػفول  تارهػػاوالحػػد ومػػفومػػفوخػػ ؿولةتحػػ
 ور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنولة ػػبوارمػػدو  ػػ وةمػػملر واػػبولةقػػرلرولة،ما،ػػبولة ركػػبلةقػػا ولةتػػارز وال
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 وتػدلمادو أ،ػمسولةجمكارمػنولةماالػر ممار،نولشاطا كاومفو تؿولةقا ولةا مالمػنوخالػنواػبو
و(19):فومفوأترزها تروم،اةؾوم ادد وكاواهذلولة ألمرومر

 ولةم لفػػػذ وا ػػػاد وللحػػػزللولة،ما،ػػػمنلةا  ػػػادولةم تادةػػػنوتػػػمفوز مػػػاءولةطػػػرؽولةلػػػاامنو .3
 وزلؿوتاةلقشػػتلدمنوكمػػاوذكرلػػاو،ػػ فا()كار تػػاطو،ػػ ممافودمممرمػػؿوتاةلار،ػػمنوا ار ػػادولاو

ة،ما،ػػبوةحػػزلولةادلةػػنواػػبولة،ػػ ملاد واحػػزلولةػػاطفوللـوحمػػثوكالػػدوارلءولةلجػػاحول
 وإمػػػاانوإةػػػ وكػػػافوا   ا كمػػػاوتاةلقشػػػتلدمنوأممػػػااحػػػزلولةراػػػاهوالرت واػػػبولةلمالملػػػاد

اةف وإحػػد و   ػػنوحػػزلولةطرمػػؽولةلػػحم وتز امػػنو ال،ػػاو شػػم رواجما ػػنواػػ  ول و ػػ
 ومكوللخذوتلظرولا  تاروأفوماظـوهذهولةا  ادوكالػدواوجما ادولةلاروابو ركما

اقطوتػؿوكالػدو خػدـواػبو خدـولةطرؽولةلاامنوابولة ألمرولة،ما،بوا حقؽوملاةحكاو
لج ػػذللولللػػالدوأللػػاءواخالػػنواػػبوم،ػػأةنوونلةا ػػدولف،ػػ وملػػاة وللحػػزللولة،ما،ػػم

 .لال خاتاد

لر تاطولةجمامادوالةكمئػادولةدملمػنولله مػنوتػدرجادوم فاا ػنومػفولةا  ػادومػكولةطػرؽو .9
 وافػػبواػػبومجػػاادوماملػػنوكػػاة ا مـولةػػدملبلةدملمػػنومشػػكؿوم،ػػ كاو خػػروة ػػألمروللخمػػر و

ـو ػدرو ػددومػاو ػدمرهوهػذهولةجمامػادومػفوتمػادول، مػاانوطػ لو3987لافوللاؿوكا
(وتم ػػػػػاومػػػػػفومجمػػػػػاعو3398لة ا ػػػػػمـولةػػػػػدملبواػػػػػبولةمػػػػػرح  مفولةلالامػػػػػػنوالةجامامػػػػػػنوتػػػػػػو)

 (وأةفاومفوهماءولةط لو.93917(وتم اومقمـوتكاو)3347)

فوتحشػػدوأمػػاولةم،ػػ ؾولةلاةػػثوة طػػرؽولةلػػاامنواقػػدو ملػػؿواػػبو مامكػػاواػػبوتاػػضوللحمػػا .1
لػػددولةم،ػػالد ومػػفوجالػػلولةقطا ػػادولةم دملػػنواػػبولةمج مػػكوة مػػوطو  ػػ ولةحكامػػنوت

 مػػػاولػػػااما(واػػػبو وكم،ػػػأةنوإ ػػػاد و حامػػػؿوم حػػػؼو)م،ػػػائؿوماملػػػنوذلدوأهممػػػنودملمػػػن
و94 وتماومالم وذةؾومفوإةواءو الافولدروابو كػدوأ ػا ارؾواػبول، التاؿوإة وم،جد
أفوكػػػػافولةم،ػػػػػجدوللاؿوة داةػػػػػنووـوت حام ػػػػ وإةػػػػػ وم حػػػػؼوتاػػػػػد3914 شػػػػرمفولةلػػػػػالبو

كلم،ػػػ كاولةكتػػػر و مػػػاولػػػااماووـوا حامػػػؿ3451لةالمالمػػػنوملػػػذواػػػ  ولةق،ػػػطلطملمنو ػػػاـو
 وا دوحظبوهذلولةمط لولةذيو،ػالدهوأممػاولػاللومػفوحػزلولةطرمػؽولةلػحم وم،جدل

احػػزلولةػػاطفوللـوتػػد ـولم،ػػ مممفواػػبول،ػػ التاؿوامػػدفوأخػػر وكتػػر وا،ػػمماوألقػػر و
ـوحمػػػ دوإ،ػػػ ممنوةجمػػػكوم مػػػافو ا مػػػكومػػػفو3989افوللاؿولة ػػػبوشػػػكددواػػػبوكػػػال
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 وا ػدوألػػاردوهػػذهولةم،ػأةنوأممػػاوردادوااػػؿولدمفوم ػػاد واػػ  و مػاولػػااماوكم،ػػجدلةم،ػا
وشػػػػدمد ومػػػػفوجالػػػػلوللا،ػػػػاطولةا مالمػػػػنولة ركمػػػػنولة ػػػػبورتطػػػػدوتملكػػػػاواتػػػػمفومظػػػػاهرلد

لةا مالمػنوؼو قػامضولةتلمػنو)حركنوألػاةمن(و ،ػ كد)لةحجال(وك اتمرو فوماوأ،ػم  وتػػ
 .ة داةن

كمػػاوشػػكؿولم ػػ ـولم،ػػ مبوأهممػػنوكتمػػر وة طػػرؽولةلػػاامنواػػبو ركمػػاوكم،ػػ ؾو خػػرو
 وااومقلػػػدوتػػػذةؾولة ػػػبو طرحكػػاوتشػػػأفوم،ػػػ قتؿولةمج مػػكو ة  ػػألمروأاو لػػػا وة  اتمػػػرو ػػفولةػػػرمو

لمػػاو دلر ولةشػػمافولةدملمػػنوالن لم ػػ ـولم،ػػ مبولةر،ػػمبولةمػػر تطوتاةداةػػنواأجكز كػػاولم  ممػػنوالن
م ػػ ـولةماتػػرو ػػفوحركػػنواكرمػػنوةػػػو)لمحمػػاءولم،ػػ مب(والل قػػادوأامػػاعو،ػػائد و مػػػروم فقػػنول

 وامر تطوهذلولم  ـوتجما ػادواطػرؽوإ،ػ ممنواتمم،،ػادودملمػنوأه مػنو ممنمػػكولةقمػـولم،
و.(47)امفكرمفواملقفمفوإ، مممفوذايو ألمرو،ما،بوا رتطكـو   ادوماملنوتكذهولةطرؽ

ةمجػػػػػ دوالةلػػػػػحؼولم،ػػػػػ ممنولةمر تطػػػػػنوتػػػػػاةطرؽولةلػػػػػاامنومػػػػػفو ػػػػػأ بولةك ػػػػػلوال
لملػػػدلرلدولةمكمػػػنولة ػػػبو  ػػػاة ولشػػػرهاودارولشػػػروإ،ػػػ ممنوأهممػػػنوكتمػػػر واػػػبولة ػػػألمرو  ػػػ و

%ومػػفوإجمػػاةبولةك ػػلو95ةبوة ك ػػلوكالػػدو لػػدروتحػػالونلة،ػػاحنولة،ما،ػػمنولة ركمػػنو واتاةل،ػػت
(ومم،،ػنو تػؿو977دو ػددهاو ػفو) وحمثو د ـوهذهولةدارومم،،ػادودملمػنوأه مػنوزلابو ركما
ـو واو3985(ومم،،ػػػػنو ػػػػاـو857ـو واو)3981(ومم،،ػػػػنو ػػػػاـو157ـوإةػػػػ و)3987 ػػػػاـو

 وا ػػػػػد اوهػػػػػذهولةك ػػػػػلواػػػػػبوماظمكػػػػػاوإةػػػػػ ولاة ػػػػػزلـوتػػػػػاةقمـوـ3987(ومم،،ػػػػػنو ػػػػػاـو3958)
لم،ػػػ ممنواػػػبولةحمػػػا ولاج ما مػػػنوالة خ ػػػبو مػػػاوم اػػػارضوماكػػػاومػػػفوممار،ػػػادو)كاةػػػد ار و

ووو(43)( مرولةم،ئاةنوة مرأ اضوالةحرمنوالمجك
(ومج ػػن و357 ػػدرو ػػددهاوتلحػػػاو)و واقػػػددولم،ػػ ممنولةشػكرمنوالل،ػػتا منأمػاولةمجػػ 

ـوملػػػػؿو)لةاحػػػػد و3997 ومجػػػػ دوأ،ػػػػتا منوتػػػػدأوإلػػػػدلرهاو ػػػػاـوامػػػػفوأهمكػػػػاواأكلرهػػػػاو ازماػػػػا
Vahdet(واو)الةجماػػنوCumaلةمامػػا بو(وا(Objektif)وا لمػػروتاػػضولةمقػػاادولة ػػبو 

 وا  جػػأوللخمػػر وإةػػ وملػػادر وتاػػضوإ ػػدلدهاوا،ػػمماوهولةمجػػ دول،ػػ ماءولةحكامػػنشػػرهاوهػػذ ل
ةاحػد وتةلػدلروم حػؽوخالػنو وخالػنولب.وكمػاوا كػ ـولةمجػ دولل،ػتا منمج نولةمامػا 

 وكملػػػؿوأ  ػػػ ومػػػدو وتوػػػرضو ػػػد مـولر تػػػاطوللجمػػػاؿولةجدمػػػد وتشخلػػػمنولةلتػػػبومحةألطفػػػاؿ
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ركمػػػنوملػػػؿولة،ػػػ طافومحمػػػدولةفػػػا  واػػػبومالجكػػػنواكػػػذةؾولار تػػػاطوتاةشخلػػػمادولة ارمخمػػػنولة 
ووو(49).(.)لةلماذجولةم، ارد وة تطاةنولةورتمن.

حجػـو ازماكػػاوالةػػرم وواأخمػرلوشػػك دولةلػحؼولم،ػػ ممنولةشػػكرمنولةمخ  فػنومػػفوحمػػث
 والة ػبوماظمكػاونولة بولر تطدوتكػاولةطػرؽولةلػاامن والحد ومفولةم،اةؾولةمكملة بو طرحكا

طنوةإلحمػػاءولم،ػػ مبو وامػػفوأهمكػػاولػػحؼوإ،ػػ ممنومر تطػػنو اتػػرو ػػفوحركػػنواكرمػػنولشػػ
 ػػازعو واو(Islamمتاشػػر وتػػاةفراعوالةشػػتكادولةرئم،ػػمنوة طرمقػػنولةلقشػػتلدمنو وكلػػحمفنو)إ،ػػ ـو

و67(و ػازعوحػالةبو)Kadin Ve Aila واو)لةل،اءوالةاائ نوأةؼ(ول،خنوشكرماو377حالةبو)
مػػفولةرممػػنولم،ػػ ممنولةك مػػنواػػبو.وا ػػد اوهػػذهولةلػػحؼوإةػػ ومػػرار ولالطػػ ؽوأةػػؼ(ول،ػػخن
.وإمػػاانوةلػػحؼوإ،ػػ ممنوأخػػر ولر تطػػدومػػفوا  لػػادمنوالاج ما مػػنوالةلقاامػػنلةمجػػاادول
(وZafer وامػػػػػػفوأهمكػػػػػػاولحػػػػػػػؼو)لةظفػػػػػػػرولػػػػػػدلروالة اجػػػػػػ وتاةطرمقػػػػػػنولةلار،مػػػػػػػنحمػػػػػػثولم

اوو97اولةشػكريوتػمفو) وام ػرلاحوحجػـو ازماكػ(Bizim Aile) ائ  لػاو(وا Kopru)لةج،ػػرا
 و،ػ التاؿواأزممػرواألقػر وامػدفوأخػر  وا  ازعومرلكزهاواارا كاواػبوملػاطؽولأةؼ(ول،خنو87

ولةحدملػنوترممػنومم،ػسولةطرمقػنواممدلهػاا اتر فورمماوم ػألر وإةػ وحػدوكتمػرو :وأفوكااػنولةا ػـا
و.(41) اترو فو   ادوادائؿولةلظاـولمةكبوة كاف

و
 اخلامتة

نوإ،ػ ممنولةملطػؽوالةرلمػنومالمػنوهػبوداةػ تؿوكؿوشبءواوتدومفولةقػاؿوأفولةداةػنولةال
 ػاد وو..واابوظؿوهذهولةاقمػد ولح  ػدولةطػرؽولةلػاامنوله مامػاوكتمػرلواخالػاومػفو تػؿالةكدؼ

لمػالممفوالةاالئػؿو ومفوخػ ؿولر تاطا كػاوا ػدلخ  كاوتاة،ػ طمفولةالةداةنولةالمالمنوتشكؿو اـ
و.لةطرؽوالةجما ادو ومماوداكولةلاسوة لزالءو حدوةالءوهذهلةم لفذ و لذلؾ

تاػػدورحمػػؿولةداةػػنولةالمالمػػنوادخاةكػػاوركػػالولة ػػارمخو وتػػدأدومرح ػػنوجدمػػد واػػبو ػػارمخو
 وحمػثو مػؿولةجمكارمػافوةلظاـولةجمكاريولةا مالبولةماالػر ركماولة،ما،بو واهبومرح نول

لةجػػػددوتز امػػػنوملػػػطف وكمػػػاؿوأ ػػػا ارؾو  ػػػ و طرمػػػزو ركمػػػاوتلػػػالو لػػػريوجدمػػػدومحم ػػػمفو
لةالمػػػػالبو،ػػػػتلو ػػػػأخرواللكمػػػػارولةداةػػػػنولة ركمػػػػنومػػػػفولةلاحمػػػػنولة،ما،ػػػػمنوولةمامػػػػبولم،ػػػػ مب

جدمػدو  ػ ولةػلمطووالا  لادمنوالاج ما منوالةحمارمنو واجكدالوألف،كـوة أ،ػمسولظػاـوداةػن
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 واذةػػؾومػػفوخػػ ؿو تلػػبولةال ػػكولم،ػػ مبوة مج مػػكولة ركػػبو وم لا،ػػمفوحقمقػػنلةورتػػبولةا مػػالب
ما،ػػن واذهتػػالوإةػػ وكؿوكتمػػروإةػػ وإتاػػادولةػػدمفو ػػفولة،إجػػرلءلدوذلدوطػػاتكو  مػػالبو ػػد اوتشػػ

 وحمثولةوالولة، طلنوالةخ انولةالمالمنواكاانولةمم،،ادولةدملمػنولةمر تطػنوتكػاولتاػدومػفوذةؾ
 واػػبومحااةػػنومػػلكـوةملػػكورجػػاؿوالمػػاوالة كامػػاوذلدولةطػػاتكولةلػػااباملكػػاولةطػػرؽولةدملمػػنوالةزو
و.ا ولة،ما،منلةدمفومفولة دخؿوابولةحم

ةورتمػػػنولةماادمػػػنوةإل،ػػػ ـودولةقػػػا ولم،ػػػ ممنوتكااػػػنوأطمااكػػػاومػػػدوهػػػذهولةكجمػػػنولا فػػػ
 وحمثوأكدالو  ػ وأفولةكامػنوهذهولةقا وجما ادولةطرؽولةلاامنو واكافومفولترزاحمار  

لم،ػػػ ممنوة مج مػػػكولة ركػػػبواوممكػػػفو ومرهػػػاوتػػػأيوشػػػكؿومػػػفوللشػػػكاؿواخالػػػنواػػػبوم،ػػػائؿو
و.نوة م، ممفللولةاقائدمنوالةحمارم  ا ؽوتاةجال

ل مجػػػنوةكػػػذهولةمػػػواطولةم،ػػػ مر و  ػػػ ولةمشػػػا رولةدملمػػػنوالةم زلملػػػنواػػػبولةا ػػػدولف،ػػػ و
 واخالػػنولةطتقػػنولةارممػػنواج مػػا بوةواةتمػػنولةمج مػػكولة ركػػب ػػدهارولةامػػكولا  لػػاديوال

 و ممنولةارممػػنواػػبو ركمػػالةم مل ػػنوتألػػحالولةحػػرؼوالةف حػػمفولةػػذمفومشػػك افولةقا ػػد ولم،ػػ
حػػدلثولةداةمػػنولةم مل ػػنوتأحػػدلثولةحػػرلولةااةممػػنولةلالمػػنواللاكا،ػػا كاو  ػػػ وامػػكو طػػارلدولل

 و راػػػدوتمرح ػػػػنولة اددمػػػػنوركمػػػنو ودخ ػػػدو ركمػػػػاومرح ػػػػنوجدمػػػد لة،ػػػاحنولة،ما،ػػػمنولةدلخ مػػػنولة 
لةحزتمنو وللمػرولةػذيوا،ػ ولةمجػاؿوأمػاـولةادمػدومػفوللحػزللوالة اجكػادوللخػر ولةملاهمػنو

 وم،ػػ فمد ومػػفوماالػػادولةمج مػػكوأ ػػ هودخاؿواػػبولةام مػػنولة،ما،ػػمنالحػػدوة ػػة،ما،ػػنولةحػػزلولة
لػػػػازادو واد ػػػػا كـومجػػػػرلءو ومػػػػرلدوا ل كـوامػػػػلكـوجما ػػػػادولةطػػػػرؽولةلػػػػاامنةك،ػػػػلوألػػػػاو

و.اخالنوابولةم،ائؿولةدملمن
هذهولة طارلدوجا دولةطرؽولةلاامنوالحد ومفولا جاهػادولة ػبو  م ػكوتمكالػنوتػارز و

 واكالػػػدوهػػػذهولة ػػػألمرلدو مػػػرومػػػفوخػػػ ؿوظػػػاـولة،ما،ػػػبولة ركػػػب ػػػ و ػػػرلرلدولةلاػػػبولة ػػػألمرو 
 وتػػػؿوالل مػػػاءوتاػػػضولكػػػاواتػػػمفوز مػػػاءوللحػػػزللولة،ما،ػػػمنلةا  ػػػادولامجاتمػػػنولة ػػػبو ػػػرتطوتم

 وممػػػاوا،ػػػ وةكػػػاولةمجػػاؿوللا،ػػػكوةفػػػرضولف،ػػػكاو  ػػػ ولخػػلولة،ما،ػػػمنوتكػػػذهولةطػػػرؽو قائػػدمالة
كػػاولحػػاوتلػػاءولةفػػردوا قاممػػ ومػػكو وخالػػنواػػبو اجكا مج مػػكوالةداةػػنوتشػػكؿوأكلػػروممػػاو،ػػتؽلة

أمسولةحاجػنوةكػػاولة أكمػدو  ػ ولةجاللػػلولا  لػادمنوالاج ما مػنوالةلقاامػػنولة ػبوكالػدو ركمػػاوتػ
و.خ ؿوهذهولةمرح ن
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امفوخ ؿو رضوهذهولةدرل،نوممكػفولةقػاؿوتػافولةطػرؽولةلػاامنوالةجما ػادولةدملمػنو
 مػنولػلكولةقػرلروبولة ػألمرو  ػ و مابو ركماوشك دوالحد ومفولا جاهادولةتػارز والةم اػدد واػ

مػػدو و،ػػالءوتلػػار ومتاشػػر وأاو مػػرومتاشػػر ور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنولة ػػبوارولة،ما،ػػبواػػبو ركمػػا
 واهبو اػدوتشػكؿوأاوتػ خرواةحػدولآلفوتملاتػنوحػاجزوأمػافوتػمفو  مكاومفو تؿولةقا ولةا مالمن

، ممنومالطلمكا  و. مالمنولةداةنوالن
و
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 هوامش البحث
صوو (3994 و و)تمػػػراد ومم،،ػػػػنولةر،ػػػاةن3 وطوم،ػػػ مافواػػػػبوما ،ػػػ امالةو:محمػػػدو ػػػاراط (3)

و.54
 و ركماو" وابوإترلهمـوخ مؿولحمدوا خراف"ولةدمالنوالةطرلئؽولةلاامنوو: تدولةجتارو ادرو فار (9)

 .89صوو (3988و )جامانولةمالؿو لةماالر 
 و(3997لد و و)توػػد3918-3939ركمػػاولةحدملػػنولةحمػػا ولة،ما،ػػمنواػػبو و:لحمػػدولػػاريولةلاممػػب (1)

لة مػػػػارولم،ػػػ مبواػػػبولةحمػػػا ولة،ما،ػػػمنولة ركمػػػػنوو:طػػػ ؿومػػػالسولةج م ػػػبو:املظػػػرو.364صو
 وصو3999  وجاماػنولةمالػؿ وك مػنولة رتمػن وأطراحنودك ارلهو مروملشاروو 3945-3981
39. 

 .97صوو  ولةملدرولة،اتؽلةج م ب (4)
ةتمػػاضواملفػػرافومػػفوللةػػالفوكػػافوأ تػػاعولةتك اشػػمنوم ت،ػػافولو )*(وتك ػػاشوةقػػلو ركػػبومػػالزيوللممػػر

ا ػدو ،ػـوأرتػالوهػذهولةطرمقػنولةمل ،ػتمفوو  وامر دافو تاادوخالنوة ممزهـو فو مػرهـللخر 
اهػاولةػذيومحػلولةطرمقػنواما لػؽومتادئكػاوا ،ػمطروو لةااشػؽو:إةػ وطػرمق كـو  ػ ولةلحػاولة ػاةب

لة كمػنوامرشػح و  م ولةراحولةتك اشمنوواة ور تنواػبولالمػماـوإةمكػاوامكلػرومػفولةحمػاروإةػ و
اهاولةذيوما فور ت  وابولالمماـوامرشح ولةشمخوةذةؾوو لةطاةلو.لةشمخوإة ولةمرح نولةلالمن

 واهػػاولةطاةػػلولةػػذيولل ،ػػلوإةػػ وحػػل.ولةمػبولةاكػػػدوا قػػػاـوةػػػ وحفػػػ نوتػػذةؾةم قتػػؿولم ػػرلرواماطػػ
نوا  امكػاوام ػـو ولةذيوم تحروابو دللولةطرمقحف نولم رلروالةتمان.ولةدرامشوهذهولةطرمقنوتاد

اهػبودرجػنولةمشػمخنوااوملػؿوإةمكػاوو لةتاتػاو.تأركالكاوامتادئكاوامكلولف، وة خدمنولةاامنوامكا
اهػػاوو لةػػدد و.لةػػدرامشوإاوتاػػدومػػد وطام ػػنوحمػػثومكػػافو ػػدو ػػرؼولةرمػػازولةلػػاامنواأحػػاطوتكػػا

ةطرمقػنواػبولةخ مفنوااوممل وهػذهولةملزةػنوإاوشػمخولةمشػامخوامكػافوهػذلورئم،ػاوةفػرعومػفواػراعول
لةطرمقػنووفشػمخولةمشػامخوامل خػلومػفوتػمفولةخ فػاءواهػاولةمػدمرولةاػاـوةشػماوو لةػدد وتاتػاو.ملر

و:.وة مزمػػدومػػفولة فالػػمؿوملظػػر.اػػبولةاػػاةـواهػػاولةػػذيوماػػمفولةتػػاتالدواةػػ وحػػؽو ػػزؿولةمشػػامخ
ةمػػنو)لال رلػػد(وام ػػاحوتحػػثوملشػػارو  ػػ وشػػتكنولةما امػػادولةداوو "ألػػاؿولةطرمقػػنولةتك اشمػػػن"

و:لةما ك   و
www.aleman.com 

و.97صوو لةملدرولة،اتؽو  فار (5)
 .367صوو لةملدرولة،اتؽو لةلاممبو:املظرو.93صوو (ولةملدرولف، 6)

http://www.aleman.com/
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 ومج ػنوكمب:و"و اةـولةم، ممفولة،ػاامدو"هامديواو:املظرو.93صوو لةملدرولة،اتؽو (و فار7)
 .93صوو 3987كالػافولةلالػبوو (954دو)لةاػدو لةارتػبولةكام مػن

 وصو(3988 و)لةكامػػد و9المػػالب وجػػػولةمػػدفواػػبولم،ػػ ـوح ػػ ولةالػػرولةو:(وملػػطف وشػػاكر8)
449. 

"وللحػػػػزللولم،ػػػػ ممنواػػػػبو ركمػػػػاوتػػػػمفولا  ػػػػدلؿولةمػػػػدراسوالةرلدمكػػػػاةبولةفا ػػػػدوو:(وخارشػػػػمدودةػػػػب9)
وو: رلد(وام احو   ولةما كتحثوملشارو   وشتكنولةما امادولةداةمنو)لالو ة مشراعو"

www.libyaforamo.orq 

تحػػثومقػػدـوإةػػ ولةمػػم مروو "ولةحركػػنولةلار،ػػمنواػػبو ركمػػاولةماالػػر و"و:(وإتػػرلهمـوخ مػػؿولةاػػ ؼ37)
فوحزمرلو3و–أماروو13و–و17للاؿوةمركزولةدرل،ادولة ركمنوتجامانولةمالػؿوالةملاقػدوتمػفو

وو.ـ3989
، ،ػػػ نوشػػػمافوو خارطػػػنولة اجكػػػادولم،ػػػ ممنواػػػبو ركمػػػاولةماالػػػر و:(وإتػػػرلهمـوخ مػػػؿولةاػػػ ؼ33)

و.38صوو (9775و مركػزولةدرل،ػادولم  مممنو )جامانولةمالؿو (9إ  مممنور ـو)
و 3طو لةقػػا ولةفا  ػػنواػػػبولةمج مػػكولة ركػػبو:(وكػػرمـومحمػػدوحمػػز وادهػػاـومحمػػادو  ػػبولةجتػػاري39)

و.64-61صوصوو (9779و دولةحكمنتمو )تودلد
)جاماػػنوو ، ،ػػ نوتحػػاثو،ما،ػػمنو "ولم،ػػ ـوالة اددمػػنواػػبو ركمػػاو"و (وجػػ ؿو تػػدول وماػػاض31)

وو:املظرو.6صوو (3994و مركزولةتحاثوالةدرل،ادو لةقاهر 
Mustafa Aydin: Seventy – Five Years of the Turkish Republic, 

p.183. 

درل،نواػبوو:لةحركادولم، ممنوابو ركماولةماالر و:مؿولة،مدطارؽو تدولةج و:املظروأمما
وو.48صوو (9773و )لةقاهر و 3طوو لةلفلائبولحمدولةمر،بو: قدمـو لةفكروالةممار،ن

وا ارؾ)**(ول 
وو.35صوو (3946و مطتانولةكشػػاؼو )تمرادو  ركمػاولةحدملػنو:(ومحمدو ز ودراز 34)
مج ػػػنولة،ما،ػػػنوو نولة ركمػػػنوا فا   كػػػاولة،ما،ػػػمنو""ولةطػػػرؽولةلػػػاامو:(ولشػػػرؼومحمػػػادو،ػػػلجر35)

صوو مم،،نوللهرلـ(و )لةقاهر و 3998كالافولةلالبوو (313لةاددو)و (14لة،لنو)و لةداةمن
و.359

و.367صوو (ولةملدرولف، 36)
و.76صوو لةملدرولة،اتؽو (ودراز 37)
و.77صوو (ولةملدرولف، 38)

http://www.libyaforamo.orq/
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و.78صوو (ولةملدرولف، 39)
تاةلاامنولةلار،منو"ودرل،ػنوأ ػددومػفو تػؿولةلػدا ولةااةممػنوة شػتالولم،ػ مبووجما نوم ألر (و"97)

وو:ملشار و   وشتكنولةما امادولةداةمنو)لال رلد(وام احو   ولةما كو "
www.saaid.net 

و.(ولةملدرولف، 93)
و.367صوو لةملدرولة،اتؽو (و،لجر99)
أطراحنودك ارلهوو 3945-3919 ركماوابو،لالدولةحرلولةااةممنولةلالمنوو:الد(و،اادوح،فوج91)

و:زملػػلوأتػػاو،ػػلنو:املظػػرو.69صوو (3997و لةجاماػػنولةم، للػػرمنو )توػػدلدو  مػػروملشػػار 
و (9776و لةػػػدلرولةلقاامػػنوة لشػػػرو )لةقػػاهر و 3طوو  ركمػػاولم،ػػ ممنولةحامػػػروظػػؿولةمامػػػب

وو.359صو
 اة ورئا،نوأركافوحػرلولةجػمشوو 3884اةدو اـوو ركما و ،كرما،ما،ماواوو )***(و لمدولملالا

لةػػػازرلءوح ػػػ و ػػػاـوو ػػػاة ورئا،ػػػنو 3999و–و3997لة ركػػػبوأللػػػاءوحػػػرلولا،ػػػ ق ؿولة ركمػػػنو
وو:.وة مزمدومفولة فالمؿوملظر.اخ ؼوملطف وكماؿوتاشاوابورئا،نولةجمكارمنو3917

Ismail. H.Tokin: Ismet Inonu ; (Ankara, 1946).SS 10-20                         و
ر،ػػػػاةنوو 3967-3946لة طػػػػارلدولة،ما،ػػػػمنولةدلخ مػػػػنواػػػػبو ركمػػػػاوو:(ومح،ػػػػفوحمػػػػز ولةاتمػػػػدي94)

لػػالؿوو:املظػػرو.67صوو (3989و ك مػػنولآلدللو )جاماػػنولةمالػػؿو ماج،ػ مرو مػػروملشػػار 
و 3987-3967لة طػػػػارلدولة،ما،ػػػػمنولةدلخ مػػػػنواػػػػبو ركمػػػػاوو: تػػػػدولةجتػػػػارو،ػػػػ طافولةطػػػػائب

و.37صوو (9771و ك منولة رتمنو )جامانولةمالؿو دك ارلهو مروملشار أطراحنو
وو.36صوو لةملدرولة،اتػػؽو لةطائبو:املظرو.36صوو لةملدرولة،اتؽو (ولةا ؼ95)
صوو د.د(و دلرولةماراػنو )لةقػاهر و لة مارلدولةدملمنوالةقاممنوابو ركماو:(و، ممافولحمدولة،امد96)

و.78
وو.335-334صوصوو تؽلةملدرولة،او (ولةاتمدي97)
دلروو )دمشػػػؽو 9طوو  ركمػػػاولةمكادمػػػنو:،ػػػ ممافولةمػػػدلبو:املظػػػرو.337صوو (ولةملػػػدرولف،ػػػ 98)

وو.396صوو (3998و لللالر
وو.33صوو ..و".(و"وجما نوم ألر وتاةلاامن99)
صوو (3989و )تودلدو 3987-3945ظاهر ولة اددولةحزتبوابو ركماوو:(ولحمدولاريولةلاممب17)

وو:املظرو.34

http://www.saaid.net/


 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763الرابع                العدد                 اجمللد الثاني  

93 

Mehmet Ali Aybar: Tip: Turkiye Isci Partisi Tarihi 1, (Istanbul, 

1988), P. 71. 

و.15صوو لةملدرولة،اتؽو لةطائبو:املظروأمماووووووو
و.367صوو لةملدرولة،اتؽو (و،لجر13)

مػػػػفو ائ ػػػػنومػػػػفولةطتقػػػػنولةا،ػػػػط ومػػػػفو رمػػػػنو)إ،ػػػػ ـ(و ػػػػرلوو3994اةػػػػدودمممرمػػػػؿو ػػػػاـوو)****(
ادخػػػؿولةجاماػػػنولة كلاةاجمػػػنواػػػبوو لات دلئمػػػنواػػػبولةقرمػػػنولةمػػػذكار أكمػػػؿودرل،ػػػ  وو لللامػػػاؿ

واػػػبولةكلد،ػػػنو ػػػاـوو3949ل،ػػػ التاؿو ػػػاـو احلػػػؿو  ػػػ وشػػػكاد وو3948امػػػل وشػػػكاد ودت ػػػـا
 مػػؿودمممرمػػؿواػػبو ،ػػـولل مػػاؿوو3954لاخ لػػاصومػػفولةاامػػادولةم حػػد وللمرمكمػػنو ػػاـو

لةكمئنولة درم،منواػبوجاماػنوولـوألت ولحدوأ ماءو3955لةكمدراةمكمنواألت ومدمرهاو اـو
 كلمؾولةشرؽوللا،طواخ ؿوهذهولة،لالدولاجػدو   ػادواطمػد ومػكو ػدلافوملػدرمسورئػمسو

المػػ كفو ػػػد واظػػػائؼوهلد،ػػمنوال، شػػػارمنوال  لػػػادمنواػػبولةقطػػػا مفولةاػػػاـوو لةػػازرلءولة،ػػػاتؽ
والةخػػاصوممػػاو ػػززوةدمػػ ولةختػػر واػػبولة اامػػؿومػػكولةمشػػاكؿولا  لػػادمنو تػػؿودخاةػػ وما ػػرؾ

 ػػػاة وو 3964 شػػػرمفولةلػػػالبوو97لة،ما،ػػػنولل خػػػلواػػػبولةمػػػم مرولةلػػػالبوةحػػػزلولةادلةػػػنواػػػبو
و..وة مزمدومفولة فالمؿوملظر:و3969رئا،نولةحكامنوتادولل خاتادو اـو

(واػبو3لةاػددو)و ، ممافودمممرمؿو"و:"ورجاادولةلختنولة،ما،منوابو ركماو مج نوشمافو ركمن
وو:املظروأمماو.35صو رل،ادولم، رل مجمنمركزوكارد، افوة دو 3998حزمرلفوو35

Turkey Almanac , 1979 , (Ankara) , pp.11.12. 
وو.367صوو لةملدرولة،اتؽو (و،لجر19)

  قػػػػ و ا ممػػػػ ولات ػػػػدلئبواػػػػبومدملػػػػنوو تمدملػػػػنو،ػػػػملالولة ركمػػػػنو3996)*****(واةػػػػدولرتكػػػػافو ػػػػاـو
اماػنول،ػ التاؿوا خػرجو ػاـودرسولةكلد،نولةممكالمكمنوابوجو.طرلتزافوالةلالايوابول، التاؿ

حلػػػؿو  ػػػ ولةػػػدك ارلهواػػػبوو 3953ا مػػػؿومدر،ػػػاواػػػبولفػػػسولةجاماػػػنوح ػػػ و ػػػاـوو3948
ال،ػ مروو3956أ،ػسوملػلااومل ػاجومحركػادولةػدمزؿو ػاـوو3951لةكلد،نومفوأةمالماو اـو
 اة وملللورئمسودلئر ولةللا نوابو ركماوو3966اابو اـوو.3961ابوإدلر  وح  و اـو
و:.وة مزمػدوملظػر.اهاوحػزلولةلظػاـولةػاطلبو3977مبوابو ركماو اـواأ،سوأاؿوحزلوإ، 
و3849.وإةػ ولجػـولةػدمفولرتكػافو. ركمػاولة ػبو راػدومػفولة،ػ طافو:ملطف ومحمدولةطحػاف

؛ولػػتاحو995صووو (9776و مطتاػػنولةخ ػػم ولةارتػػبو  و)لةكامػػد3طو 9ـ وجػػػو9776و–
و3طو لفلػػػالبولحمػػػدولةمر،ػػػبلةو: رجمػػػنوا قػػػدمـو لرتكػػػافوالةراػػػاهولم،ػػػ مبو:لةػػػدمفولاجػػػار

 .965( وصو9771لم رلؾوة لشروالة ازمك وو )لةقاهر 
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و 3993-3981لة طػارلدولة،ما،ػػمنولةدلخ مػنواػبو ركمػػػػاوو:(و،ػادو تػدولةازمػزوم،ػػ طولةجتػاري11)و
وو.59صوو (9777و ك مػػنولة رتمػنو )جامانولةمالؿو أطراحنودك ارلهو مروملشار 

كػافوو اػبومدملػنوم طمػاوامػفو ائ ػنوم ا،ػطنولةحػاؿو3997ـواةػدو ػاو: ار ادولازلؿ)******(و
كػػافوو كالػػدوهػػذهولةاائ ػػنوم  زمػػنوتمتػػاداوأ ػػا ارؾو الةػػدهوماظفػػاواػػبوتلػػؾولةزرل ػػنواأمػػ وما مػػن

ادخؿوو لازلؿوملذولورهومممؿوإة ولةا اوالار قاءو خرجومفوجامانولة كلمؾولةكلد،منوة ككرتاء
ذهلوو زاج  و،مرلوأللاءو م  وابومجاؿولةككرتاءو ارؼو   و مم،،ادولةككرتاءوة امؿوامكا

 ادوتادهاوةملت وم، شػارلوةألمػارولةفلمػنواػبوو إة ولةاامادولةم حد وللمرمكمنوةمد و اـوالحد
تػػػدأولجمػػ وم مػػػكوتاػػدوأفوألػػػت و،ػػكر مروةجلػػػنولة خطػػمطواػػػبو كػػػدوو لةمدمرمػػنولةاامػػػنوة ككرتػػاء

اؿومػفوخدم ػ ولةا،ػكرمنواػبو ،ػـو و مؿواػبولةق،ػـولل3959و–و3958 دلافوملدرمسو اـو
 ر ػػ وةملػػت ولائػػلوو لة طػػامروالةتحػػثواػػبوازلر ولةػػدااعوأمػػاولةق،ػػـولةلػػالبواػػبودلئػػر ولة خطػػمط

تدأومامؿومكو، ممافودمممرمؿوتادوأفو ارؼوو3977اابو اـوو.لةمدمرولةااـوةمم،،نولةككرتاء
اذهػػلوإةػػ وو.3973و  مػػ وأللػػاءوخدم ػػ ولةا،ػػكرمنولاوللػػ ولخ  ػػؼومػػكوحكامػػنولكػػادولمػػرمـو ػػاـ
و3971ا ػػػادو ػػػاـوو.لةاامػػػادولةم حػػػد وللمرمكمػػػنوة امػػػؿواػػػبولةتلػػػؾولةػػػداةبوم، شػػػارلوة مشػػػارمك

ألت وو3977و اـواابو ا مؿوم،مااوابومم،،ادو)،تالجب(و ة امؿوابومم،،ادوخالن
رئػػمسولقاتػػنوملػػلابولةلػػلا ادولةمادلمػػنواتاػػدول،ػػ قاةنوحكامػػنوتاةلػػدولجامػػدوط ػػلودمممرمػػؿو

االشواؿودمممرمؿوابولةقمػاماولة،ما،ػمنوو.ما وابولةحكامنوحمثو رؾوة ولا  لادومل ولةامؿ
اتػدأوو األت وم، شارلوابودلئر ولة خطمطوارئا،نولةازرلءو ة حكامنوأ احوة ول حمادوال،ان

ل  تر ػ ولةكمئػنولةا،ػكرمنوم، شػارلول  لػادماوو م  قبوتاةم،ماةمفوللجاللواحظبوتمكالنوم ممػز 
متاشػػػر واذةػػػؾوار تاطا ػػ ولةقامػػػنوتاةػػدالئرولةماةمػػػنولةورتمػػػنوو3987لوأم ػػػاؿو ػػاـوةكػػاوتاػػػدوللقػػ 

وو:ة مزمدوملظرو...اخالنوللداؽولةلقدولةداةب
Turkey Almanac 1986 ,(Ankara). P. 150. 

وو.85صوو لةملدرولة،اتؽو لةجتاريو:املظرو.363صوو لةملدرولة،اتؽو (و،لجر14)
وو.363صوو لةملدرولة،اتؽو (و،لجر15)
وو.363و لةملدرولة،اتؽو ،لجرو:املظرو.17صوو لةملدرولة،اتؽو (ولةا ؼ16)
و )تمػرادو 3طوو لة ركمػنو–للكولةقرلروابو ركماوالةا  ػادولةارتمػنوو:(وج ؿو تدول ومااض17)

وو.399صوو (3998و مركزودرل،ادولةاحد ولةارتمن
و اامػػؿوجك ػػرو: رجمػػنو ومػػر  ركمػػاولةم و:كرلمػػروهػػامل سو:املظػػرو.391صوو (ولةملػػدرولف،ػػ 18)

وو.338صوو (9773و )لةرماض
ووو.63صوو لةملدرولة،اتؽو حمز و:املظرو.394صوو ...للكولةقرلرو (ومااض19)
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وو.394صوو ...للكولةقرلرو (ومااض47)
وو.395صوو (ولةملدرولف، 43)
وو.394صوو (ولةملدرولف، 49)
وو.396صوو (ولةملدرولف، 41)

 قائمة المصادر
 :لعربيةالكتب ا :أوال

 وو.(9776و )لةقاهر و 3طوو  ركماولم، ممنولةحامروظؿولةمامبو:زمللو أتاو،لن 

 وو.(3988و )جامانولةمالؿو  ركماولةماالر و:إترلهمـوخ مؿوا خرافو لحمد 

 لةلفلػػائبولحمػػدوو: رجمػػنوا قػػدمـو لرتكػػافوالةراػػاهولم،ػػ مبو:لػػتاحولةػػدمفو أاجػػار
 .(9771و )لةقاهر و 3طوو لةمر،ب

  لةقػػػا ولةفا  ػػػنواػػػبولةمج مػػػكوو:دهػػػاـومحمػػػادو  ػػػبو لةجتػػػاريو مـومحمػػػدكػػػروو حمػػػز
 .(9779و )تودلدو 3طوو لة ركب

  (3946و )تمرادو  ركماولةحدملنو:محمدو ز و دراز. 

 وو.د(و.دو )لةقاهر و لة مارلدولةدملمنوالةقاممنوابو ركماو:، ممافولحمدو لة،امد 

 درل،ػػػنواػػػبوو:كمػػػاولةماالػػػر لةحركػػػادولم،ػػػ ممنواػػػبو روو:طػػػارؽو تػػػدولةج مػػػؿو لة،ػػػمد
 وو.(9773و )لةقػاهر و 3طوو لةلفلائبولحمدولةمر،بو: قدمـو لةفكروالةممار،ن

 و )لةكامػػػدو 9جػػػػوو لةمػػػدفواػػػبولم،ػػػ ـوح ػػػ ولةالػػػرولةالمػػػالبو:ملػػػطف و شػػػاكر
 وو.(3988

 وإةػ ولجػـولةػدمفولرتكػافو. ركماولة بو رادومفولة،ػ طافو:ملطف ومحمدو لةطحاف.
 وو.(9776و )لةكامدو 3طوو 9جػوو ـ3849-9776

 و خارطػػػػػنولة اجكػػػػػادولم،ػػػػػ ممنواػػػػػبو ركمػػػػػاولةماالػػػػػر و:إتػػػػػرلهمـوخ مػػػػػؿو لةاػػػػػ ؼ
 .(9775و )لةمالؿ

 وو.(3998و )دمشؽو 9طوو  ركماولةمكادمنو:، ممافو لةمدلب 

 طوو لة ركمػػنو–لػػلكولةقػػرلرواػػبو ركمػػاوالةا  ػػادولةارتمػػنوو:جػػ ؿو تػػدول و ماػػاض
 وو.(3998و )تمرادو 3
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 و 3918و–و3939لةحمػػػػػا ولة،ما،ػػػػػمنواػػػػػبو ركمػػػػػاولةحدملػػػػػنوو:مػػػػػدولػػػػػاريلحو لةلاممػػػػػب
 وو.(3997و )تودلد

 ------------و )توػػػدلدو 3987-3945ظػػػاهر ولة اػػػددولةحزتػػػبواػػػبو ركمػػػاوو:و
 وو.(3989

 ووو.(9773و )لةرماضو اامؿوجك رو: رجمنو  ركماولةم ومر و:كرلمرو هاتلس
و

  :البحوث والدراسات :ثانيا
 لةاػػػػػددوو مج ػػػػنولةارتػػػػػبولةكام مػػػػػنو ةم،ػػػػ ممفولة،ػػػػاامدو""و ػػػػاةـولو:هامػػػػديو اكمػػػػبو

 و.3987كالػافولةلالػبوو (954)

 تحػػثومقػػدـوإةػػ وو "ولةحركػػنولةلار،ػػمنواػػبو ركمػػاولةماالػػر و"و:إتػػرلهمـوخ مػػؿو لةاػػ ؼ
و13و–و17لةمػػم مروللاؿوةمركػػزولةدرل،ػػادولة ركمػػنوتجاماػػنولةمالػػؿولةملاقػػػدوتمػػػػفو

 وو.3989حزمرلفوو3و–أمارو

 وو ، ،ػػ نوتحػاثو،ما،ػمنو "ولم، ـوالة اددمنوابو ركماو"و:ج ؿو تدول و مااض(
 وو.(3994و دمركزولةتحاثوالةما اماو جامانولةقاهر 

 مج ػػػنوو "ولةطػػػرؽولةلػػػاامنولة ركمػػػنوا فا   كػػػاولة،ما،ػػػمنو"و:لشػػػرؼومحمػػػادو ،ػػػلجر
و )لةقػػػػاهر و 3998كػػػػالافولةلػػػػالبوو (313لةاػػػػددو)و (14لة،ػػػػلنو)و لة،ما،ػػػػنولةداةمػػػػن
 وو.مم،،نوللهرلـ(

 لةاػددوو ،ػ ممافودمممرمػؿو"و:"ورجاادولةلختنولة،ما،منوابو ركمػاو:مج نوشمافو ركمن
 وو.مركزوكارد، افوة درل،ادولم، رل مجمنو 3998حزمرلفوو35و (3)

 
و:األطاريح والرسائل الجامعية :ثالثا 

 و–و3981لة طارلدولة،ما،منولةدلخ مػنواػبو ركمػاوو:،ادو تدولةازمزوم، طو لةجتاري
و(.9777و ك منولة رتمنو )جامانولةمالؿو أطراحنودك ارلهو مروملشار و 3993

 3945لة مػػػارولم،ػػػ مبواػػػبولةحمػػػا ولة،ما،ػػػمنولة ركمػػػنوو:طػػػ ؿومػػػالسو لةج م ػػػب-
 (.وو3999و ك منولة رتمنو )جامانولةمالؿو أطراحنودك ارلهو مروملشار و 3981
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 و 3945-3919ممػػػنولةلالمػػػػنو ركمػػػاواػػػػبو،ػػػلالدولةحػػػرلولةااةو:،ػػػاادوح،ػػػفو جػػػالد
 .(3997و لةجامانولةم، للرمنو )تودلدو أطراحنودك ارلهو مروملشار 

 و 3967-3946لة طػػػارلدولة،ما،ػػػمنولةدلخ مػػػنواػػػبو ركمػػػاوو:مح،ػػػفوحمػػػز و لةاتمػػػدي
 .(3989و ك منولآلدللو )جامانولةمالؿو ر،اةنوماج، مرو مروملشار 

 3967ما،مػنولةدلخ مػنواػػبو ركمػػػاولة طارلدولة،و:لالؿو تدولةجتارو، طافو لةطائب-
 .(9771و ك منولة رتمنو )جامانولةمالؿو أطراحنودك ارلهو مروملشار و 3987

 
و :المصادر االنكميزية والتركية :رابعا

 Mustafa Aydin: Seventy – Five Years of the Turkish Republic 

, (Ankara, 1986). 

 Turkey Almanac , 1979 , (Ankara). 

 Turkey Almanac , 1986 , (Ankara). 

 Ismail. H.Tokin: Ismet Inonu ; (Ankara, 1946). 

 Mehmet Ali Aybar: Tip: Turkiye Isci Partisi Tarihi 1, 

(Istanbul , 1988). 
 

 



 ودورها يف صنع القرار السياسي يف تركيا الطرق واجلماعات الصوفية

 سعـد عبـد العزوز مسلطد. 
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و :شبكة المعمومات الدولية )االنترنت( :خامسا
 "ةداةمػػػػػنوتحػػػػػثوملشػػػػػارو  ػػػػػ وشػػػػػتكنولةما امػػػػػادولو "وألػػػػػاؿولةطرمقػػػػػنولةتك اشمػػػػػػنو

و:)لال رلد(وام احو   ولةما ك
www.aleman.com 

 وللحػػزللولم،ػػ ممنواػػبو ركمػػاوتػػمفولا  ػػدلؿولةمػػدراسوالةرلدمكػػاةبوو:خارشػػمدودةػػب"
تحػػثوملشػػارو  ػػ وشػػتكنولةما امػػادولةداةمػػنو)لال رلػػد(وام ػػاحوو لةفا ػػدوة مشػػراعو"

 وو:   ولةما ك

www.libyaforamo.orq 

 وجما نوم ألر وتاةلػاامنولةلار،ػمنو"ودرل،ػنوأ ػددومػفو تػؿولةلػدا ولةااةممػنوة شػتالو"
ووو:ملشار و   وشتكنولةما امادولةداةمنو)لال رلد(وام احو  ػ ولةما كو لم، مبو"

www.saaid.net 

http://www.aleman.com/
http://www.libyaforamo.orq/
http://www.saaid.net/

