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الرحمي بسم هللا الرمحن  

ديثخريطة امجلاعات ادلينيه يف اترخي تركيا احل   

 امللخص:

لغاء اخلالفه يف ع  هنيار السلطنه العامثنيه واإ أ اتتورك  مصطفى كاملعلن أ  رشينات القرن املايض بعد اإ

ملرشوعه رئيس همدد راى يف املوسسه ادلينيه عىل اساس علامين  هاأ سس  , ولنهامجلهوريه الرتكيه احلديثه

س تعدها لغاء اخلالفه قام بتطبق الترشيعات الغربيه وفرض , واإ عىل املواطن الرتيك  هاوبعد أ ن أ فلح يف اإ

.         ...اخل [يهالغرب  القوانني حوال الشخصيه مقتبسا منالاقانون وة ادلوهل مثل: ] قانون القبعه, بق  

لغاء الاكام أ غلق الزواي ادلينيه اليت اكنت تلعب دورا همام يف تدين اجملمتع العامث  حرف ين, وايضا قام بإ

تينيه, هاو اإستبدل  هالإسالمي احلضاره ه الرامز اىلربيالع عدام  كام بل حرف الل  املشاخي  من مائاتقام بإ

غالق املدارس  وعلامء ادلين من أ برزمه املعارض الكردي الش يخ سعيد1, مبوجب عصيانه قام ااتتورك بإ

تقل عن مخس عرش عاما ملده ل  ااتتورك حمك, , كام منع ال ذان بللغه العربيه 1924ادلينيه يف العام 

نونو بنفس الهنج حواصهل خلفه عص, كام حكام علامنيه متوحشا يرتبص بدلين أ ين ما وجده العام  ىتمت اإ

1950         .                                                                                            

ال مه  و الإسالمال تراك عن عىل أ ساس قوميه تركيه عزل احلديثه اإعالن امجلهوريه  من الهدفاكن  

نقل و الإسالميه,  اإختذت من نشاطات امجلاعات ادلينيه ذلاكل دواعىل ادلين وحد امجلهوريه واموسس باإ

                                                      .متخفيا ا صوفيا و روحانياامجلاعات مطلع امرها طابع

        

س تقر ىت حدءت تنشط امجلاعات ادلينيه يف اخلفاء ب  طن الرتيك يف الريف و املدن ايف وجدان املو  تاإ

س تعادت ماكنهتا  بدءت يف التفكري ,سطنبولحياء الطرفيه من املدن الكربى اكإ الطرفيه ويف ال   السابقه اإ

نتخابت حيث قا, العام والرمسي  نياجملال يف س تعامت  بدمع ال حزاب يف الإ دت بعض اليت راهنت بإ

عادت ال ذان  اليت وعدت حكومة عدانن مندرس الشعائر الإسالميه مثل بدل من االلغه  العربيه اىلبإ

                                                                                                     .الرتكيه

                                                           
يعتبر الشيخ سعيد من مشايخ الطريقه الحقانيه النقشبنديه في جنوب شرق األناضول, أعلن مجاهدت ضد الدوله المركزيه التي وصفها بانها 1

يه حسب المؤرخ مارتن فان برنسن في كتابه األغا القوميه الكرد ليست إسالميه وتجمعت جموعى  حوله من الكرد وكانت بدايت لتحريك
  والشيخ و الدوله. 
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خريطة واترخي والنشاطات الإجامتعيه  ذاكل هذا البحث يتناول حتليل التارخي الرتيك احلديث جبانب

                                                        وادلينيه للجامعات ادلينيه يف اترخي تركيا احلديث.  

         

          وهللا املوفق

براهمي محمد احلاج نـــارص  اإ

            2017 
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                                     التأ رخي الرتيك احلديث:

 متددت حىتدة ست قرون, رشقا تعبرت ادلوهل العامثنيه دوهل تركيه اإسالميه حمكة العامل لإساليم مل

غرب وصلت حىت اسور فينا, شامل حىت ش به جزيرة القرم وجنوب حىت منياء مصوع,  احلدود الصينيه و

. ولكن يف هناايت القرن السابع العباس يهاخلالفه  من 1516 حيث محةل شعار اخلالفه الإسالميه منذ

تمتلل  تالغربيه الصاعده وبدءتقهقر أ مام القوى ال يف مرحةل الضعف و  ادلوهل العامثنيهعرش بدءت 

س تقاللها خصوصا يف منطقة البلقان بعد تصاعد احلراكت القوميه عقب  املكوانت الغري مسلمه تنادي بإ

                                                                                           الثوره الفرنس يه.

من داخلها حىت أ طلقه علهيا رجل أ ورب املريض,  تالعامثنيه من أ طرافها وتتازمعندما بدءت تتالك ادلوهل 

بدءت حركة تغربيه داخليه تنادي بلقوميه الرتكيه_ جون ترك_ و أ طلقت عىل نفسها مجعية الإحتاد 

                                           وهل العامثنيه.والرتيق تريد حسب زمعها ان حتمي ما تبقى من ادل

                                                       

خللق دوهل  متىن نفسهااكن حيث  د هذه امجلعيه _الإحتاد والرتيق_من قوااكن مصطفى كامل أ اتتورك 

حروب الإس تقالل ضد الإجنلزي والفرنسني واليوانن  الغربيه, و بعد أ ن خاض ار ادلولحديثه عىل قر 

س تطاعه درهئم خلف البحار بعد و  أ راضيه من  قدم الشعب الرتيك الغايل والنفيس من أ جل حاميةان اإ

يمتركز يف اإسطنبول حيث فقدت اخلالفه قوهتا مما الفرته اكن اخلليفه  العامثين  العدوان الغامش, ويف تكل

حتالله ك وبوتقهتا حتت رت قوى ال لك_ اي اإسطنبول_ حيث مجع أ اتتورك واترابه  اقامت بريطانيا بإ

دارته وافلح  ختذ من أ نغرا عصمتا هل وأ علن بتكوين جملسا وطنيا هل وقام  عن بدله ام بملدافعهيق بل اإ واإ

عالن امجلهوريه ومن مث    لقاء اخلالق بإ .                            1927فه الإسالميه وذاكل يف العام ام بإ

         

 ,هل مبدءلامنيه تخذ من العي بتطبيق مرشوع غريب  مجهوريه علامنيه وقام كأ علن أ اتتور 1923يف العام 

عدام ما و , تكوينهف اإىله اذلي هيد  سسه ادلينيه تعد همددا هل ولكيانحيث اكن يرى أ ن املو   ئاتقام بإ

 رضو ع   ,لرايه الإسالميه لس ته قرونىل اجملمتع الرتيك حامل اعقوانني مس تغربه  ين وفرضادلعامل  من

ه العسكريه يه تقام بتاسيس جيش وطين قاعد ,بشدة ولكن اكن رد أ اتتورك قاس يا وع أ اتتورمرش 

.                                  طش برجال ادلين حيث ما وجدمه العلامنيّه_ وبيمالعلامنيه_ يعترب حا  
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نظمه ندوه , أ فنديال املفيت أ محد خلويص مث عن الوطن املبادرات لدلفاع  أ حصاب رجال ادلين اكنوا

ها للسالح وادلفاع ل مح  بدلاهنا احملتهلالشعوب أ فىت بن  قد يف مدينه دنزييل واكن 15.05.1919بتارخي 

,2 و املفيت محمد عارف عاشق وجحي سلامين أ فندي وكثريون.                        عن وطهنا واجب ديين

     

س تتب أ مرها هبم بلتنكيل بلرمغ من جماهدات رجال ادلين والطرق الصوفيه قامت احلكومه   بعد أ ن اإ

والتقليل من جماهدهتم يف حتريك الشعب لدلفاع عن بدلمه, بدءت احلكومه احلديثه بختاذ اإجراءت يف 

تغري  ,1925لقبعه بتارخي : تطبيق قانون امثل هالإسالميالعادات والثقافه الرتكيه تطبيق قوانني تتنايف مع 

, أ غلق املساجد الكربى 1936  ال زايء الإسالميهمنع بعض , 1926قانون املدين بلقانون السويدي 

 1928 ىل أ حرف لتينيهاربيه علغه العامثنيه بدل من ال حرف المت تغري أ حرف ال و ك ايصوفيا, والزواى

                      غربيه. مبصطلحاتالإسالميه أ و العربيه  املصطلحاتوقامت احلكومه بتغريب بعض 

عال  هذه الإجراءت بلرفض التام من طرف علامء ادلين واعيان اجملمتع حىت قام بعضةليف البدء قوب  ن بإ

رءات بقلمه اكلش يخ ش يخ سعيد يف اجلنوب الرشيق من تركيا وبعضهم قوام تلمك الإجاكل عصيانه املسلح 

عدامقامت و  ,د احلكومه صارما ضد هذه املقاومهولكن اكن ر  ,سعيد النوريس الش يخ الكردي سعيد  بإ

نتشار يف  سعيد النوريسالعلامء ك و بلكثريون من املشاخي  ونلكت مؤلف جمدلات رسائل النور الواسع الإ

س تفاضه يف الصفحات لهيا بإ                                       القادمه. اجملمتتع الرتيك, واليت سنتطرق اإ

نزواء و من اجملمتبعض املتدينني  سعىبعد تلمك الإجراءت ال نفة اذلكر   القيام بأ داء شعائرمهع الرتيك يف الإ

والعلامنيه متوحشه محميتا بجليش واىل يومنا  ادلين والتدين, ادلينيه يف اخلفاء, وخلق جوء خميف ممنوع

ويتخوف من أ داء شعائره يف العلن, ولكن بعد التغريات  هذاالشعب الرتيك يعيش ذالمك اجلو يف خياهل

متعددت ال حزاب وذاكل  اىل دوةل واحد اليت طراءت يف الس ياسه الرتكيه وحتول ادلوهل من دوةل حزب

ع مكوانت بعد اتسيس احلزب ادلميقراطي اذلي يتخذ من اللرباليه مبدء س نح فرصا للجمي 1946يف 

ن  الشعب الرتيك حيث أ ونتخب د يف اعأ  تخابت حيث مبعدل .... بعد دمع من احلراكت ادلينيه هل يف الإ

يف أ داء شعائره ولكن مل يدم  احذ املتدينون بصيص من احلريه, ذان اىل اللغه العربيه .... فرتة حمكه ال  

ىل رئيس وحمك بلإعدام ع 1960ع كثريا قام العسكر بلإنقالب عىل أ ول حكومه رشعيه يف العام الوض

                                                           
2 Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu’’ Milli mücadelede Din Adamları’’, page:17 
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اء عىل دبدعوى ختليه عن مبدء علامنية ادلوهل, وبعد أ قامت حسب سو الوزراء وبعضا من وزرائه, 

 املتدينني ون  لك هبم جمددا.3                                                                               

مبجي حزب العداهل و  هحريني يف فرتة ترقت أ وزال وجنم ادلين أ رباكن رؤساء للوزراء وجد املتدين 

حريهتم حيث زادت بزعامة الس يد رجب طيب أ ردغان أ خذ املسلمون  2002احلمك سدة ىل والتمنيه اإ 

اهدات حكومة حزب العداهل جيف أ داء شعائرمه ادلينيه, وذاكل مب ابقهتنس بة املتدينني أ كرث من سا

اميه والإنقالبت عىل احلكومات والتمنيه, مس تفيد من جتارب احلكومات السابقه والرصاعات ادل

.                                                                          لتوجه ادلينيهادلميطراطيه ذات ا  

حيث أ سسوا  ن حبريه كام أ سلفنا,ونعم فيه املسلميف تركيا  دميقراطياجوا يف عهد عدانن مندرس ساده 

نتخابيه اليت وعده تحلمك اكنب مندرس سبب فوز نيه,املنظامت ادلي  بحلريه للمتدينني من  فهيا وعوده الإ

حيث  يدم طويالمل الشعب الرتيك, حيث صوتة هل أ غلب احلراكت ادليينه من النورسني وغريمه, ولكن 

نقالب عسكري علهيا و رضبت حرية املتدينني وعادوا اىل خمابهئم ل داء    شهد ادلميقراطيه الرتكيه اول اإ

                                               .حقبه عسكريه مظلمه عىل املتديننيائره ادلينيه وبدءت عش

وم ادلينيه يف ادلول العربيه مثل بعد أ ن نلك بملتدينني قامت مجموعه من الطالب ال تراك بطلب العل

يف ظهر الفكر السلفي يف تركيا ومرص, اتثروا بحلركه السلفيه والإخوانيه وعند رجعومه اىل تركيا 

س تينيات القرن املايض ظهر يف الساحه الس ياس يه الرتكيه عنرص جديد صاحب فكر عاملي مييل اىل 

الزعمي الإساليم جنم ادلين أ رباكن, واذلي يعترب من اذلين   حركةالا ويه ,احلركه الإخوانيه يف مرص

ومن  مبقعد يف اجمللس مكس تقل ملدينة كونيا وفازه الظمل عىل الإسالم واملسلمني حيث رحش نفسه انهضوا

بقيت اكنت م مبدء وجياهر بشعارته الإسالميه, يف حني أ ول حزب يتاخذ من الإسال يسس مث قام بتا

                   4. سلوب التخفي والتقيه اجملموعات تلزم د  ورها بعيدا عن جضيج الساس يه ملزتمتا بإ

                                                                                      :     امجلاعات ادلينيه

رتكيه عىل اساس علامين ل ديين مس تغرب عىل الهوريه امجل أ سست تبعد سقوط اخلالفه الإسالميه و 

أ غلق مبوجبه لك الزواي  ,13.12.1925بقانون أ صدر يف اترخي اجملمتع الرتيك, منع ادلين والتدوين 

                                                           
3 Hakan Yilmaz, (2012) ‘’ tarih boyunca ihtilaller ve darbeler’’ page:357 
4 Cornel M. 
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لزتامت خمابهئّا, واكنت اول تكتل ديين  الصوفيه5, وأ جربت لك امجلاعات دينيه و الطرق الصوفيه القدميه اإ

نزواء  هو احلركه النورس يه شلك جامعه دينيه يف بعد أ ن أ علن النوريس بأ ن الزمن زمان جامعه ليست الإ

نبس يف الزاوي يف لكياته رسائل النور, اليت يقارب عددها الس تون و ق بقيت امجلاعات ادلينيه ومهنا اإ

                      تركيا.  للطرق الصوفيه يف جامعه, ذلاكل قبل اخلوض فهيا لكرثهتا علينا التطرق 

                                                      :الطرق الصوفيه

يف شلك طرق واترخي ظهوره  ,اىل هللا عز وجليعترب التصوف اسلوب اإساليم يتقرب به العبد املسمل 

نترش يف مجيع بقاع املعموره ح حسب بعض املصادر, عهد ذاالنون املرصييف  اكن دينيه ثل مت ىت اإ

انضول لها احلركه التصوفيه يف منطقة ال  يف مشارق ال رض و مغارهبا اما عن  هسعى يف نرش ت الإسالم و 

منذ القدم هاجرت مجموعات دينيه اتخذ من التصوف مسلاك و يف ذالمك التارخي اكنت , جزور ضاربه

نتشار ها مع توافد الرتك اىل هضبة ال انضول6.      الطريقه البكتاش يه و املولويه والبرياميه والرفاعيه و كرث اإ

                                                                                           

تصوف أ سلوب حيث اإختذ العامثنني من ال  ااما يف عهد ادلوهل العامثنيه الطرق الصوفيه اخذت رواجا كبري 

من ابرز الزواى,  طرق الصوفيه و اسسوا هلمالسالطني العامثنني مشاخي ال بعض دمعدينيا يتعبدون به, 

عامصة التصوف يف  كونياتعترب  ,علامء املتصوفه جالل ادلين الرويم واذلي اإختذ من مدينة كونيا مركز هل

متصوفه حىت النخاع من ابرزمه السلطان  اكنوا تثبت بعض املصادر ان بعض السالطني العامثنني ,العامل

لته لفتح مرص قام بزايرة قرب حمي ادلين عريب يف أ ثناء مح  واذلي فتح مرص]كام يقول الرتك[, و ايوز سلمي

الشام و امر بتاسيس جامع و زاويه جوار قربه.7  اما يف اترخي تركيا احلديث فهناكل طرق صوفيه كربى 

                                                         ومهنا: تلعب دورا دينيا و اإجامتعيا يف اجملمتع الرتيك

                                                                               احلقانيه النشقبنديه:لطريقه ا

 اخرىوبعضها أ فريقية مثل الطريقه الشاذليه والربهانيه و  ية املشأ  أ انضول ض الطــرق الصوفيه عبتعترب 

يران والهند ووسط أ س                                    نديه. و النقشب ,يا اكالششتيه والنعمتة هللامنبعها اإ

                                                            

                                                           
5 Cemil Hakyemez, (2014), ‘’TEKKE VE ZAVİYELER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK’’ page;1.  
6  Semih Ceylan, (2015), ‘’ Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür’’ page:61. 
7 TÜRKİYE’DE TARİKATLAR, Mehmet Bozkurt, page;86 
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نتشار يف أ ورب وأ مرياك حيث يعترب هباء ادلين  تعترب الطريقه النقشبنديه اليوم من أ كرث الطرق الصوفيه  اإ

يف وسط أ س يا و لكن ينس بون  ( موسسها واذلي اكن يعيش يف مدينه خبارى الواقعه1389د )ننقشب 

نتشارها يف منطقة ال انضول بدء يف العام  أ تباعها اىل س يدان أ بوبكر الصديق ريض هللا عنه.8 أ ما عن اإ

نشاء اول زاويه لها يف مدينة أ ماس يا حيث اكن خليفة هباء ادلين نقشبندي الش يخ جحي  5_1405 بإ

لها من  تعن أ سامء خلفائه مبرور الزمن أ ضيفعرف شئ ركن ادلين محمود خباري, ولكن بعد ذاكل ل ي  

                                           داخل و خارج ال انضول القسانيه, والعمرويه, واجملدديه واخلادليه.

ولكن  ,من الطرق القدميه يف منطقه ال انضول واليت اكن لها أ تباع كرث الطريقه احلقانيه النقشبنديه تعترب

اكن شاهنا أ سست امجلهوريه عىل اساس علامين و منع ادلين ومنعت الشعائر ادلينيه كام اسلفنا, تبعد 

امرها يف اخلفاء, و يف مخس ينيات القرن  تتدبر  ال خرى اليت امجلاعات ادلينيه والطرق الصوفيه  شان

ع املتدين وغري اتح احلرايت للجميواإ املايض مبجئ حكومة احلزب ادلميقراطي حيث قام بتغري القوانني 

س تقلت الوضع وقامت بنشاط نزوهئا واإ ا هتاملتدين, الطرق الصوفيه كام بقيت املتدينني قد خرجت من اإ

ادلينيه, ومهنا الطريقه احلقانيه النقشبنديه واليت اكنت قد نشطة يف العراق ومهنا دخلت أ ىل تركيا يف عهد 

نقسمت اإىل عدة مجموعه  ادلوهل العامثنيه, هذه الطريقه حسب الظروف الس ياسه يف تركيا اكنت قد اإ

 ومهنا9:                                                                                                    

(Menzilciler) ن: واملزنلي  

ذلاكل اطلقه  ان قرية مزنل,مي ويه مجموعه تتبع الطريقه احلقانيه النقش يبنديه, تتخذ مركز من مدينة أ دي

رول,نيوعلهيم املزنل  نبسقت من فرع اخل , موسسها هو راشد اإ ادليه النقش يبنديه واليت اكنت تنشط يف اإ

ذن الش يخ أ محد محزوي )املتوىفاجلنوب الرشيق من هضبة ال انضول حيث اكن خليفهتا حني ( 1949 اإ

رولخلفه عبدالكرمي  املزنلني, وبعد حقنه حبقنة أ كس هبا نشاط وامسها حركة واذلي  حسني وادل راشد اإ

                                           . ل10 مسمومه أ دت اإىل وفاته 1972 خلفه أ خيه عبدالبايق لإرو

  

 

                                                           
 المصدر السابق ,ص:611  8
9 TÜRKİYE’DE TARİKATLAR, Mehmet Bozkurt, page;50 
10 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studie, Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12 Yaz/Summer 2015, ISSN 2146-1449. 
Page:10. 
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                                                                                       الإجامتعيه: نشاطهتا

س وأ كرث من مخ أ كرث من س بعامئه عضو أ عضاهئااكن يف تسعينات القرن املايض تثبت بعص املصادر ان 

أ عضاهئا قد يكون زاد أ كرث من  ولكن اليوم بعد الإماكنيات اليت أ تيحت لها يعتقد أ ن ومخسون زاويه

نتشار يف تركيا خصوصا يففون ضععرش  املدن الكربى  ا, وتعترب هذه اجملموع من أ كرث اجملموعات اإ

, يف اول تكويهنا اكن حالها كحال بقيت الطرق الصوفيه زاهد عن ادلنيا والس ياسه ولكن وأ نغراس تتبول اكإ 

بعد أ ن كربت أ صبحت تلعب دور همام يف اجملالت الإجامتعيه والإقتصاديه والس ياس يه حىت قامت 

قتصاديهاسيس رشاكت تب  أ ن  تنقل بعض املصادر ايضا أ عضاهئا اذلين يطلق علهيم ادلراويش, و يديرها اإ

والطرق  ادلينيه غري معهود عن امجلاعات يتبعون لها وهذا شئاجمللس الوطين الرتيك  بعض نواب

                                                الصوفيه يف العامل الإساليم معوما واجملمتع الرتيك خصوصا.  

س تطاعهب تقومومن خالل أ عاملها التجاريه اليت   قتصاديه تس تطيع ان تلعب دور  ةا اإ ان تكون قوه اإ

تازم الس يايس والفكري اذلي وقع بني حركة قولن ال , مس تفيدات من الرتيك الالعب املهم يف الإقتصاد

هتمها ب  ليه لحقا,  كياان كوينتوحزب العداهل والتمنيه واذلي اإ القوه و موازي داخل ادلوهل واذلي سنتطرق اإ

الصحف الرتكيه  من طرف هاتقدن جعلها ت   اجملموعه عيه والثقل الس يايس اليت متتعت بهالإقتصاديه والإجامت

   قوه تؤثر يف الس ياسه الرتكيه ادلاخليه واخلارجيه.اكن حىت اإهتمت بأ هنا تفعل ما فعلته مجموعة قولن اليت 

                

مجموعة املزنلني أ صبحوا لويب داخل نرش الصحفي سونري ايجلن يف مقال حصفي يف جريدة سوجسو بأ ن 

وزارة الصحه ويرى اجملمتع الرتيك بن امجلاعه تسكل مسكل مجموعة قولن اليت تقلقلت داخل مفاصل 

ادلوهل, هذا ل يعين أ ن للمجموعه ليس لها حماسن فللمجموعه أ عامل ونشاطات خرييه مثل أ هنا هتمت 

 مبدمين اخملدرات وتسعى ملعاجلهتم وهذه محمده ل ها.11                                                       

بن حزب العداهل والتمنيه احلامك  الرتكيه يف اإحدى ترصحاته الصحفيه املعارضهيقول لكيشدارأ غلو زعمي 

نتخايب وامجلاعات ادلينيه تسخدم يف التقلقل داخل املوسسات  هيسخدم امجلاعات ادلينيه يف الس باق الإ

                                                           
11 http://sariyersonbaski.com/siyaset/soner-yalcin-saglik-bakanliginda-menzil-cemaati-orgutlenmesi-var  .

  23.08.2016تاريخ الحصول على الرابط:
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س تقالل  جيعلالصلبه اكجليش والرشطه و اخملابرات والقضاء وغريها من املوسسات املهمه مما  احلكوميه اإ

 امجلاعات ادلينيه هذه املوسسات ملصاحلها اذلاتيه. 12 ويرى يف ذاكل هتديد لكينونة لدلوهل.              

                                  

Süleymancılar :السلامينيون 

يف سليسرتا, ينحدر  1888سلامين يف العام الش يخ ودله موسس هذه اجملموعه هو سلامين حلمي توهنان, 

بعد أ ن امكل درس العلوم ادلينيه والقانون,  ج,من سالةل ش يخ الطريقه النقشينديه صالح ادلين بن رسا

املدارس القراءنيه يف  بعد ان أ ذنت احلكومه بلسامح بفتحخصوصا حتصيهل ال اكدميي أ صبح واعظا ديين, 

العام 1946 بدء بتدريس القراءن وخترج عىل يده حفظو ه و واعظني معلوا يف رئاسة الشوؤن ادليينه.13  

                                                                                                       

 نشاطهتاالعربيه, منذ بدايت اللغه هتمت اجملموعه بتدريس تعالمي القراءن الكرمي و حسب مهناج املوسس  

, مل تكن هتمت بلس ياسه, لها دور للطالب داخل وخارج تيه القراءن الكرمياكن الش يخ توهنان يدرس الف 

                             لمي تركيا الس بعه.امدرسه قرءانيه يف أ ق 1500 تركيا ومدارس قراينه تزيد عن

  

هامتما من املتدينني, حيث أ طلق يف أ سكودار بدء يأ خذ 1946اسس مدرسه قرانيه يف عام ان  بعد  اإ

نتقادعليه  بنه يقوم بتشكيل كيان خمالف ملباديء العلامنيه وادلميقراطيه للجمهوريه الرتكيه,  معارضهات اإ

عتقال ليقه عمل أ خرض ع العتيق بلس يف وت ومه جامع بورصا بعد أ ن أ هتم هبج حيث تعرض ش يخها لالإ

نقسمت امجلاعه, حيث  يرمز به للخالفه الإسالميه14, وبوفاته خلف اليشخ سلامين كامل كجار وبتوليه اإ

نقسمت زعامهتا بني ال خوين  هتام أ محد ديزناولقن و بيزيت ديزناولقن حيث اكن سبب اإ اإ نقساهما اإ

                                              رات الرتكيه.  مع هجاز الامن واخملاب تخابربل  منسويب اجملموعه

                  

                                                           
12http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/578165/Kilicdaroglu_ndan__cemaat__uyarilari__Sizma_y
ok..._Devleti_teslim_ederseniz_boyle_olur.html23.08.2016 :تاريخ الحصول على الرابط  
13 Prof. Dr. Ahmet Turan, ‘’ Süleymancılar’’ page:1. 
 المصدر السابق ونفس الصفحه 14

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/578165/Kilicdaroglu_ndan__cemaat__uyarilari__Sizma_yok..._Devleti_teslim_ederseniz_boyle_olur.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/578165/Kilicdaroglu_ndan__cemaat__uyarilari__Sizma_yok..._Devleti_teslim_ederseniz_boyle_olur.html
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ل بواسطهعبده بقيت الطرق الصوفيه يعتقدون بن هللا تعاىل ل يقبل عبادة  هو احلال يف امك حيث  ,اإ

بلطرق خ واملريد بني الش يخ واملريد كام هو حال عالقه الش ي ه الطلقهيالولء والتسلي  هناك عالقة

                                                                                          .الصوفيه ال خرى

ومنظومات  اكرث رشكه متكلأ عامل جتاريه حيث  هال أ ما عن النشاطات التجاريه جملموعة السلامينيون, 

قتصاديه كربى مثل   متثل املصدر املادياليت و  الرشاكت من رشكة أ صالن للنقل, ترسان ترزم وغريهااإ

                                                                                           . للمجموعه ال مه

لها تصادم مع الساسه, حيث أ صدرت احلكومه لحئة تنظم مراكز تدريس يف بعض ال حيان اكن  

غالق لك املدارس القراءنيه التابعه للجامعه.وكام يف  عهد حكومة جهبا قامت و القراءن الكرمي ومب ادلوهل بإ

ترصحيات ش يخها احلايل أ لبأ رسالن, بعد تلمك  حزب العداهل والتمنيه حصل مشاده بيهنا وبني احلكومه بعد

زاةل سكن طاليب لها, ومبوجب ذاكل انزلت امجلاعه وابل من  س تنبول بإ ال نتقادات قامت بدلية اإ

نت نتخابت  الإ متنعت من التصويت هل يف اإ رقه مما زادة الف   11.11.2015قادات عىل أ ردغان وحكومته و اإ

نتخابته , تعرف بدمعها للحزب القويم الرتيّك اهل والتمنيه و جامعة السلامينوناي حزب العد -بيهنام يف لك اإ

                                                                                    اليت خاضها.           

                                                                           مجموعة اإسامعيل أ غــــا:          

س تنبول مركزا حيث ينسب لها  1723اتسست يف العام  عىل يد أ بو اإحساق اإسامعيل أ فندي تتخذ من اإ

س تنبول, ويه مجموعه من اجملموع نبثقت عن الطريقه احلقانيه اتسيس جامع فاحت املشهور بإ ات اليت اإ

                                                                                  النقشبنديه.              

الإساليم  ان منسوهبا يرتدون الزي هاو أ كرث ما ميزي  يف تركيا يه مجموعه متصوفه كبقيت الطرق املتصوفه 

اليت يرتدوهنا علام ادلين يف تركيا, ليس لها عالقه بلس ياسه, ومن أ شهر مش يخها الش يخ جبيل  هاكلعباء

عاليمتعرض ل ذلي يقوم بتقدمي برامج تلفزيونيه, أ محد وا يهتم فيه مجموعة قولن يف اإحدى  ,هجوم وتشويه اإ

عاليم هل يف قناة هربترك ويقول ان ما تعرضمقابلته التلفازيه  ربانمج للهو سبب معارضته  من تشويه اإ

                                                                    15. ادليين القولين, ادلاعي حلوار ال داين

               

                                                           
15 Habertuurk chanal 
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شوبط, بدءت تأ خذ  7اذلي يعرف برصاع و ث بني حكومة أ ردغان ومجموعة قولن دالرصاع اذلي ح 

بعض امجلاعات ادلينيه صيت ويظهر لها نشاطات يف العلن مهنا جامعة اإسامعيل أ غـــا. رصدت الصحف 

نتخابت رئاسة امجلهوريه  زايره ل ردغان اىل ش يخ اجملموعه محمود أ وس تاغلوا وهذه الزايره . 10.8قبل اإ

د زايره لبعض الساسه الرتك خصوصا هو اكنت قد تكررت من قبل أ ثناء رئاسة أ ردغان للوزارء, كام ش

من حزب العداهل والتمنيه مثل داوداغلو, هذه اجملموعه اكنت قد دمعت جنم ادلين أ رباكن الس يايس 

                                             عليه.                                     الإساليم رمحة هللا 

فراغ يف  العداهل والمتنيهحزب  نتج عن الرصاع بني مجموعة قولن وحكومةيقول الباحث فائق بلوت :"

يحت الفرصه مه أ تباع اجملموعه القولونيه, ات من وذاكل لهنا بدءت يف تصفيت  ,املوسسات احلكوميه

ل تباع مجموعة اإسامعيل أ غــا وامجلاعات ادلينيه ال خرى يف ادلخول اإىل املوسسات اليت اكنت قد تفردت 

.                                                                                      يههبا اجملموعه القولون   

رشوط التوظيف  التوظف يف املوسسات احلكوميه ل نولكن مشاخي اجملموعه ل يفضلون ل تباعهم  

للس نه النبويه من حلق دقنا وغريها ويف بعض املوسسات اكلعسكر يتطلب من املوظفني ان ل  يهمناف 

           دي أ زواهجم الرتبن اي العباءه الإسالميه.                                                  تتر 

  

ه اكلطرق الصوفيه املتواجده يف تركيا اليت  ليس لها صيت حيث تعمل يف اخلفاء ولكن امجلاعهذه تعترب 

كام أ سلفنا,  ش يخ جبيل أ محدل ما تمتزي به اجملموعه ان بعض مشاخيها يظهرون عىل وسائل الإعالم اك

حتدث ذات مره يف برانمج تلفزيوين انه ذات يوم طلب مهنم اليس أ ي أ يه للتعامل معها خصوصا يف 

نرش ل ناطق أ س يا الوسطى مثل أ فغانس تان وجتكس تان واليت مل تفلح فهيا مجموعة قولن واليت تسعى  م 

دين يتسامح مع املصاحل ال مريكيه وذاكل لتدين اجملامعات ال فغانيه والتاجيكيه بملذاهب السلفيه او 

                                                الصوفيه حسب قوهل. ورفض زعمي اجملموعه للعمل معهم.  

         

أ يضا نرى اليوم يف تركيا جامعات أ خرى صوفيه تنشط يف العمل اخلريي وادليين مثل القادريه احملمديه, 

ا لكهه, اليحياويه النقشبنديه وغريها اخلزنويه, احلقيقياجلراحيه, الغالبيه, الإجامليه, العشاقيه, التيلوجيه, 

نبثقت من الطريقه حلقان                  يه النقشبنديه او الطرق الصوفيه ال خرى اكلقادريه والرفاعيه. اإ
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                                                  اإسكندر بشــا:          طريقة                           

بدءت الش يخ امحد ضياء ادلين, يه مجموعه يرجع اترخي ايل القرن الثامن عرش, و اول موسس لها هو  

س تنبول حيث أ طلق عليهيا جامعة أ سكندربشا منذ ذالمك التارخي.    نشاطهتا يف زوايه قومشهاين     يف اإ

                                                                                            

وقف طريق احلق وقف العلوم والثقافه والفنون و  ,كثريه مثلات يما ميزيها هو أ هنا متكل أ وقاف ومجع 

قتصاديه وس ياس يه حيث متكل حزب س ياس يا حتت اإمس " حزب  مجعية املرءه, وايضا لها نشاطات اإ

ه".يالفطره السل      

                                                                                      احلركه النورس يه:   

, وهو ش يخ دين متصوف أ خذ 1877ولود ببتلس قرية نورس يف العامسعيد النوريس امل موسسها هو  

حاربه ضد الروس عندما قامت روس يا حبرب ضد كرمي, تعليه ال وليه عىل يد أ خيه ال كرب عبد ال

 عندما اكن يف أ رس: " انهوقع العامثنني حيث وقعه أ سريا عىل يد الروس, وهل قصه أ سطوريه عندما 

ذا بلنوريس للك املعتق وقفيف معسكر الإعتقال أ يت قائد عسكري من اجليش الرويس  اسريا ني فاإ

متنع عن الوقوف فساهل القائد ملاذا مل تق عدامه,  فاإ يل ؟ وقال أ ان مسمل ومل أ قف لاكفر, وأ مر القائد بإ

نوا هل, فقالوا هل هل دينيك ايمرك ان يسمحوا هل بصالة ركعتني فأ ذ مطلب مهن ,عندما بدء تنفيذ ال مرف 

            . س تنبول عرب أ ورب16 س تطاعه الهرب اإىل اإ بذاكل؟ فقال نعم, فتاثر القائد الرويس فرتكه ومهنا اإ

                      

وبوصوهل لإس تنبول قام بلعمل يف دار احلمكه وبدء يكتب كتابت متاثرا بل فقاين ومحمد عبدو 

ن أ نذاك, وتقول بعض املصادر بأ نه اكن عضو من أ عضاء مجعية الإحتاد والرتيق وموالإصالحني الإسال

                                    واليت اكنت تنشط يف الس نوات اليت تقهقرت فهيا قوى ادلوهل العامثنيه.

همت بلس ياسه ومعل للسعي عىل التغري بلوسائل الس ياس يه, ومع اتسيس امجل  هوريه يف أ ول عهده اإ

س تعدى أ اتتورك وقام بلنتكي ل به وبدءت احلدثيه انهضها يف أ سلوب تكويهنا العلامين الالديين وبذاكل اإ

                                                                    والنفي.       رحلته الطويهل من احلبس

                                                           
16 Ruşen Çakır, ‘’Ayet ve Slogan’’ pp:79. 
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يد النوريس جبانبه اتتورك مل يقف سع ملسلح ضد حكومة أ  عندما قام ش يخ سعيد الكردي بعصيانه ا

يسمع هل وواصهل  ب منه الكف عن مقاتةل احلكومه وملبدعوى أ نه املسمل ل حيق هل أ ن يقتل مسمل, وطل

عدامه.    عصيانه حىت أ                                                                  لقي القبض عليه واإ

 ار خيف كتابة كتابت أ طلقه علهيا مؤ  هجاد النفس, وبدء اجلهاد ال وىل هوريس اإىل قناعة بن وصل النو  

                          لكيات رسائل النور, حيث اول ما كتبه هو املثنوي النوري, و أ نزوى لكتابهتا.

                                                                     ما يه لكيات رسائل النور؟        

بللغه العامثنيه العاميه, نرى فهيا أ ن  اعن املائه وثالثون كتاب, كتهب يه مجموعه من اخملطوطات تزيد 

بن العريب يف خمطوط سلوب اإ فصوص احلمك" بنه قد اته. يقول ابن العريب يف كتابه "النوريس قد اتثر بإ

نقاذ الامه الإسالميه , وايضا  مر نرى أ ن النوريس قال يف رسائل النور انه أ  امر بكتابة هذا الكتاب لإ

                      .والباطنيه والفالسفه تلكمهاملشاخي الصوفيه وامل   أ غلب يتبعونه وهذا أ سلوببكتابهتا. 

                             

يقول أ تباع النوريس ان رسائل النور برش هبا س يدان عيل كرم هللا وجه يف قصيدته اجللجلوتيه17 و 

ض ان هذه القصيده أ نزلت عىل عرسائل النور تعترب كرامة س يدان عيل ريض هللا عنه. و ايضا يقول الب

جفاءمه  ,بوسطه جربيل عليه السالم يف ذات يوما اكن النيب صل هللا عليه وسمل يف املسجد عيل س يدان

                                         جربيل فأ عطى س يدان عيل قطعة من جدل مكتوب علهيا القصيده.  

موامئ للمتغريات  ,سعيد النوريس عن رسائل النور بهنا كتاب يفرس القرءان الكرمي بشلك حديث ىير 

صعده مع صعود الإحتاد السوفيت, حيث بدء  قد وقفت أ مام الالإحلاد اذلي اكن ,اليت طرات يف العامل

قاف املد  تفاق مع الصلبني والهيود من أ جل اإ النوريس بكتابهتا وذاكل حلوجت الإنسان لها وجيوز فهيا الإ

                                       الش يوعي يف العامل ومهنا بدءت فكرت حوار ال داين دلى النوارسه.

ليه ع لقى لسانه و رسعة حفظه ملا ي   ةحلدة زاكئه ولباققرنه, لالنوريس هو جمدد يعتربون سعيد النوارسه 

عليه بديع زمانه.                                                  واانظر علامء عرصه وأ طلق ومن اول وهةل

     

                                                           
بيتا , بها كلمات سريانيه, يشكك بعض علماء السنه في نسبها لسيدنا على  60مطوله  تتكون من تنسب لسيدنا على رضي هللا عنه, قصيده 

 كرم هللا وجه.
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عطاء قدس يه  يبالغون النوارسه يقال ان الطرق  عندال كام احل, النوريس و رسائل النور لسعيديف اإ

نتقادات  من مه يعارضون النوريس وكتابته مثل الكامل يون18 و غريمه  الصوفيه ملشاخيهم, مما اكن سبب اإ

, وبعضهم يصف النوريس مشعوذ يريد ان حيلق لنفسه ومولفاته قداسه مثل اتباع املفكر اردباكن

                                 صديقيه.      تويس تدولون مبا قاهل يف رسالته "سيك تصديقيه" السكه ال 

يكتفون و  اليوميهرسه ورثوا من النوريس امجلود وعدم التواجد يف النشاطات ايصف البعض بن النو 

نزواء يف مدارسهم19  ولكن النوريس مل يكن كذاكل حيث اكنت هل جماهداته دلفاع عن ادلين  بلإ

ش بابه اكنت هل دليه كتابت ونشاطات تضحض ما  ه نشاطات يف فرتةان وادلليل  عىل, والشعائر ادلينيه

نزواى لت يشاع عنه وعندما                                           . اليف رسائل النوركرب يف السن اإ

  

مك عليه بلنفي والسجن يف مناطق انئه يف دخل النويس يف رصاعات مع حكومة أ اتتورك حيث ح  

س بارته و النوارسه مركزا هلم, يقول اتباعه أ نه تعرضه ل كرث  ابرهل واليت يتخذ مهنأ طراف تركيا مثل مدينة اإ

غتيال جنى مهنا  تسممي و تمن  حماول                .1960ىت أ خذه هللا جبواره يف العام ححملاولت اإ

للحد  همرئاسة الناتو, حيث وجدوا فهيا ضالهت يه رسائل النور   ةعباان من اذن بط  املنتقدونقول من 

نتشار نقل عن النوريس أ نه قد بدءت تمتدد يف منطقة ال انضول, حيث ي  الش يوعيه اليت اكنت  من اإ

تدخل" وهذا يثبت أ ن الناتو اكن نور ال انضول ولميكن لروس يا أ ن قال:" ميكن ان تدخل  رسائل ال 

الناتو يه مع رسائل النور وذاكل يف عهد حكومة احلزب ادلميقراطي اليت اكن ذو عالقه مح  دمع طباعةقد 

س تطاعه جلب  اربت الش يوعيه حملدمع من خطة مارشال اليت اكنت هتدف مهنا أ مرياك والغرب واذلي اإ

 وزايدة رفاهية الشعوب ال وربيه20.                                                                       

, كام أ سلفنا احلراكت ادلينيه املنع والتنكيلمنع ادلين والتدين عقب اتسيس امجلهوريه واكن مصري  

حيث جتمع حوهل مجموعه من نشطت احلركة النورس يه بعد أ ن بدء النوريس اتليف رسائل النور 

                                            واطلق علهيم طالب رسائل النور فامي بعد.           املتدين, 

                                                           
 مويدي فكرة كمال أتاتور  18
 هي شقق تتواجد في األحياء السكنيه في تركيا ومعظم دول العالم, يتدارسوا فيها رسائل النور. هناك شخص مسوال عن الدور 19
20 Barış ERTEM, Truman Doctrine and Marshall Plan in Turkey-USA Relations, pp:380 
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س بارته, وبدء يف كتابجتمع حول النوريس قاطين مدينة  بللغه العامثنيه كام أ سلفنا وذاكل  ة رسائل النوراإ

ميل النوريس واتباعه من عىل يد أ حد تالميذه يدعى خرسو أ فندي, منع أ تباعه من كتابهتا, ولكن مل 

مغ ال ذى واملالحقات, حيث جسن هو وتالميذه عدت مره, كام لقى بعض تالميذته حتفهم يف كتابهتا ر

                                                                                                  السجون.

احملمكه أ ذنت  تفصحهتاولكن بعد ان  النور كتابة وطباعة رسائل والتجمع  من منع النوريس و اتباعه 

يف رسائل النور حيث مل  احملمكه بطاعهتا, تثبت بعض املصادر اهنا قامت بعض التغريات والتعديالت

 عن س بقهتا, هذا ات جديده تصدر مغايراتاكملتا, وادلليل عىل ذاكل ان هناك اإصدار  هعالطببيؤذن لها 

ئل النور ليس لها دور يف تدين اجملمتع, لعبة دورا همم يف احلفاظ عىل ادلين والعقيده ل يعين أ ن رسا

          احلظر ادليين املفروض عىل اجملمتع من طرف ادلوهل.السليه دلي اجملتع الرتيك, خصوصا يف فرتة 

                                                                  

من ؤ املوضوعه وي ديثاكثري من الإرسئليات وال ح هن الفكر النوريس ليس اإساليم بيهتم البعض بكام   

معر لكسيس بن رسائل  ينتقد, املصادر بعض سبمن أ صل يوانين ح فر واليت النوريس حبرف اجل

بعاد املسلمني عن ديهنم مما نتقادات لذعه عليه توجيه تسبب يف النور خطه من خطط الصهانيه لإ من  اإ

                                                                                طالب رسائل النور.  قبل

, حيث يتعوذ النوريس من الس ياسه ويقول :" بلس ياسهعالقه النورسني بلس ياسه كعالقة الصوفيه  

أ عوذ بهلل من الش يطان والس ياسه" ولكن بعد وفاته اإحنرف اتباعه عن مبدءه واصبحوا فاعلني يف 

دمع قاموا بوخصوصا ل يس هتان هبا س ياس يه  ىو بلحرى أ صبحوا لويب س يايس وقو الس ياسه ا

                                                                         لنورسني حكومة عدانن مندرس.ا

نقسامات يف احلركه النورس يه:                                                                           الإ

نقسمت اىل عدة فرقه,  نقسمت اىل ما يقاربأ هنا يقال بعد وفاة سعيد النوريس اإ عرش فرقه, ميكننا  عن اإ

نقساهماال  تصنيف  . ب. عدم لإنقساانتال يت: أ . وفاة النوريس امه سبب  اىل س باب الرئيسه اليت ادت اإ

وجود اخلليفه خيلف النوريس: يقول بعض اتباعه علينا أ ن خنتار خليفتا فينا ويه مجموعة خرسو افندي 

متنع عن ختليفه. ج. احملافظه عىل اصلية حيث اإختاروا خرس التني بشاق خليف ة للنوريس والبعض اإ
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رسائل النور:احملافظه عىل كتابة رسائل النور اللغه ال صليه_العامثنيه_ والبعض يرون ان نسل امجلهوريه 

 لن جييد العامثنيه وعلينا كتابهتا بللغه الرتكيه احلديثه يك يسهل فهمها. وهناك أ س باب سنتطرق الهيا لحقا. 

 Okuyucular   ـ ـراء:القـ   

لفوا علهيم أ حد لن النوريس مل خّيلف أ طلقه علهيم القراء لقراءهتم رسائل النور,  بعد فاة النوريس مل خيّ 

ايضا للتقس اميت أ كرث من  امجلاعه ةي, تعرضو معن ةن أ نه ترك هلم رسائل النور كخليفأ حد ويعقتقدو 

مجموعه, مجمواعة يين أ س يا, مجموعة املشوره, مجموعه الش يخ كركنجي, وغريها.                                

              

نبثقت من مجموعة القراء يزتمعها محمت كتلولر, لها تواجد يف كبري يف تركيا عة يين أ س يا: جام يه مجموعه اإ

وخصوصا يف اس تنبول,   ولها أ وقاف مثل وقف مد_الزهراء21, تنشط يف مجيع احملافظات الرتكيه, لها 

نتشار, ويف عهد احلزب ادلميقراطي اكنت اجملموعه من أ ك  ادلامعني هل, وايضا دمعوا ربجريده واسعة الإ

نتقادات. اليوم نرى هلم مراكز حتت مسمى مركز  لهيا الإ حكومة سلامين دمريال22 العلامنيه, وذلاكل تهنال اإ

, جعزمدنيلر تنشط يف مدينة أ لزا" العزيز" و فرقهتنقسم اإىل اكرث من  داخلها ويفدراسات رسائل النور, 

س تنبول, و مجموعة يين نسجيلر.                                                                           اإ

غان, واتخذ نع عن التصويت لرجب طيب أ ردت مجموعة يين أ س يا ليس هلم نشاط س يايس معهود ولكهنا مت 

بدعوى اهنم بتعرضون لظمل من طرف احلكومه, وهذا معهود من اجملموعه حيث  موقفا مع مجموعة قولن

ذ جنم ادلين أ رباكن بل العكس دمعوا دامئا ما يتخذوا موقفا من الإسالم الس يايس حيث مل يدمعوا ال س تا

                                                        من هو ضده يف لك الإنتخابت اليت خاضها.      

          ‘’Nurcu Kırkıncı hoca’’ نورجو كرجنجي هوجا: عة جام  

اكنت نشطه منذ , تتاخذ من مدينة أ رزضوم مركزا, يزتمع هذه اجملموعه طالب النوريس محمت كرجكين 

حياة النوريس بعد ان أ مرمه جبعل منازهلم مدراس ي تدراس فهيا رسائل النور, مل يكن لها دور او موفق 

س يايس برذ سوى أ ن زمعهيا كركنجي كتب مكتوب للكنان أ فرن23 مفاده ان تقوية ادلين هو قوة املهل 

 حاةل قيامه بذاكل توعد كركنجي بدمع اجملموعه للكنان أ فرن, تسبب وطلب منه تعديل ادلرس تور, ويف

                                                           
  إختصار لمدرسة الزهراء والتي دائما ما كان يحلم بها الشيخ النورسي والتي كان يريد منها موامة العلوم الطبيعه والدينيه معا. 21
 هو رئيس الجمهوريه التركي... و كان رئيسا للوزراء.. 22
 قائد إنقالب 1980 23
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نتقاد                               .بقيت اجملموعات النورس يه للمجموعة الكركنجي من هذا املكتوب يف اإ

   

" Meşveret grubu املشوره:" جامعة   

وينشطون يف لك أ طراف تركيا وهلم مدارس يف أ كرث  ويه من أ كرب مجموعه فرقة القــراء, حيث يكرثون 

من دوهل مهنا السودان وتونس يف أ فريقيا, أ فغانس تان و تركامنس تان يف أ س يا, لها تواجد كبري يف لك 

 القارات الس ته, وايضا ينشطون يف الولايت املتحده.                                                    

ويقولون أ ن النوريس قد ترك رسائل النور خليفتا ها يعتقدون أ نه أ مر من النوريس, ليس هناك من يزتمع 

قامة مؤمتر  معنواي هل, و هناك ما يدعون بل وقاف24 مه اذلين يرت اسون اجملموعه, ويقومون دوراي بإ

اهتم يف هذا املؤمتر ويتشاورن يف فعالي وال قالمي الرتكيه الس نوي الشوري, حيث ايتون لك ممثيل ادلول

                                                         ودامئا ما يعقودن ذالمك املؤمتر يف مدينة أ س بارته.  

         

وذاكل حسب أ دوار النرش مفثال؟ مجموعة دار  هذه اجملموعه أ يضا تنقسم يف داخلها لكرث من مجموعه

ستبول ويف مناطق خمتلفه داخ نرش الغريب يف ال مر  ,ل ال انضول, مجموعة نور اإخالصانوار تنشط يف اإ

ان عيل راسها سعيد أ وزدمري, حيث تنشط يف داخل وخارج ال انضول وتتخذ من أ نغرا مركزا, مجموعة 

دار نرش سوزلر: عىل رأ سها لك من محمد س نقر وبيرام  يكسل, حيث تنشط يف ترمجة رسائل النور  

وحىت ال ن متت ترمجهتا اىل أ كرث من س  تون لغه حسب  القراء النوارسه.25 ولها ادوار لنرش رسائل 

           .                                                                    النور مثل رنك للنرش غريها

Yazıcılar : تابالك   جامعة  

يرى الكتاب أ هنم ورثة النوريس, وخيتلفون مع غريمه يف كيفيت كتابة رسائل النور26 حيث يدعون اىل 

 تكتب بللغه الرتكيه احلديثه, وخيتلفون ايضا يف نللغه العامثنيه ويرفضون البته بكتابة رسائل النور ب

                                     .          ة النوريس فريون طالبه خرسو أ لتني بشاق خليفتا هلفخال

                                                           
 اي الذين يوقفون أنفسهم في خدمة رسائل النور, ال يتزوج ويلزمون مدارسهم 24
25 http://nurasadik.blogspot.com.tr/2015/04/okuyucular-grubu-cemaati-tumu.html , 
 الغريب أنهم يكتبون التفاسير لها باالحرف الالتينيه وينتقدون من يكتب رسائل النور بها اريت قداسه وهراء من هذا القبيل 26

http://nurasadik.blogspot.com.tr/2015/04/okuyucular-grubu-cemaati-tumu.html
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ختيار خليفتا  ختلفوا يف اإ بدء اخلالف بني مجموعات النور منذ ان توىف ش يخهم النوريس, حيث اإ

للنوريس كام ذكران, حيث قالوا بعض أ تباع النوريس تشكيل جملس شورى يمتثل من طالب النوريس 

ن  ن ق ر, محمت فرجني وغريمه , رفض الفكرة خرصو التني بشاق واإ شقه مثل الزبري قندوزالب, مصطفي ص 

هتموا بعضهم  عن الفصيل وكون جامعته واطلق علهيا مجموعة الكُّت اب, حيث أ حتدت اخلالفات بيهنم حىت اإ

 البعض بخليانه.                                                                                           

نتقلسعيد يزتمعها مجموعة الكتاب اليوم   خرسو أ لتني بشاق اىل جوار ربه تتخذ اجملموعة  نوري منذ ان اإ

س بارته مركزا لها, ولها دور ومدارس كثريه يف لك أ طراف تركيا و لها أ يضا دور يف مدارس  من مدينة اإ

 , وتونس واملغرب ودول عربيه وأ فريقيه أ خرى. 27يف دول أ خرى اكلسودان حيث متكل أ كرث من مدرسه

:قولن جامعة  

مام يف رئاسة , اكن واعظا و اإ 1941رضوم يف العامقولن املولود يف مدينة أ رموسسها هو فتح هللا 

ش هتر  الشوؤن ادلنيه الرتكيه, يعترب ايضا من طالب رسائل النور مع انه مل يلتقي بسعيد النوريس, اإ

زمري وأ درنه يف تسعنيات  عه ومبحية بني املتدينني ال ترأ كة يف املنابر حيث زاد أ تبابخبط  يف مدينيت اإ

                                                                                             لقرن املايض. ا

زمري, اكن يمتتع قولن  1970يف العام  نشقه عن طالب احلركه النورس يه وكون هل كيان يف مدينة اإ اإ

م, ويف مدة قصريه أ صبحت بعالئق طيبه مع العسكر والس ياسني  انذاك حيث جلب حلركته ادلمع مهن

تمتدد يف لك أ طراف ال انضول وكرث أ تباعه ومهنا بدءت متدد خارج تركيا خصوصا يف دول وسط أ س يا 

 ومهنا يف أ فريقيّا.

دلء بي أ س باب , حيث يقطن اليوم يفاىل الولايت املتحده ب 1999عام ويف ال هاجر قولن   دون اإ

شتباه             املتدينني ال تراك يف مرشوعه ادليين.بني مدينة بنسلفانيا ال مريكيه, مما تسبب يف خلق اإ

             

                                                           
المقصود بالمدرسه : عباره عن شقه او بناءه تتكون من أكثر من طابق يسكنه طالبهم يتداسون فيها رسائل النور. يؤتمر عليها شخص 27

ائل النور.                                                                                                يدعى وقف. اي من وقف نفسه لخدمة رس  
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يه عىل منذ نشاهتا اكنت ل تتعارض مع احلكومات العسكريه حيث برك لك الإنقالبت العسكر 

فرن يف العام بركه كاماحلكومات الرشعيه  نقالب كنان اإ نقالب العام  يضااو  1980اإ ضد  1998بركه اإ

                                      أ رباكن, وهذا ما أ كس هبا ود العلامنني يف اجملمتع الرتيك. ال س تاذ حكومة

لها مدارس و و , بعد أ ن أ خذت طابعا عامليا بعالقات محيه مع ادلول الغربيه قولنحركه كام تمتتع 

لتقدميها اإسالم مل تعهدته  فهياادلول الغربيه ضالهتا  جدتورب, و مؤسسات تعليه يف لك دول غرب أ  

ختاذها من حوار ال داين  اجملمتعات الغربيه, وعدم  تدين أ تباعها و املناجه اليت تدرس ليست اإسالميه, واإ

 مبدا.

ل هو نرش رسائ عند مجموعيت القراء والكتابالهدف ال مسى  ,نشاطات احلركه النورس يه ل ختتلف كثريا

يف لك منايح املعموره, رسائل  وانرش ي بن  حيث يطلب مهنم هذا أ مر سعيد النوريسيعتربون  النور

قتصاديه أ كرث من كوهنا دينيه, مع اهنا تدعي بهنا حركيه دينيه, حىت  اما عن احلركه القولنيه لها أ هداف اإ

مام الاكئنات و اادللقاب لأ طلقوا أ تباع فتح هللا قولن عليه ب ملهدي املنتظر وغريها, ولها نشاطات ينيه اكإ

قتصاديه حيث متكل مجموعات مدارس وجامعات  قنوات تلفازيه وغريها, و مشايف و أ خري تعلييه وحصيه واإ

قتصاديه متكل ثروة تطايه   مليار. 22جعلها قوة اإ

....مدرسه وايضا تنشط احلركه يف اجملال التعليي حيث متكل اكرث من .... جامعه داخل وخارج تركيا, و 

قتصادي للحركه وبعد أ ن قام الرئيس  .... داخل وخارج تركيا, ويعترب هذه املوسسات التعلييه أ كرب دامع اإ

غالق املوسسات التعلميه زاد اخلالف تفامقى.   الرتيك أ ردغان بإ

ت وع احلركه القولنيه مرشوع عاملي تقوم الولايت املتحده بدمعه خصوصا بعد تزايد احلراكمرش يعترب 

الإسالميه اليت تس تعدي امرياك وحلفاهئا, حيث يقول بعض اخملتصني يف احلراكت الإسالميه أ ن حركة 

سالم ل يتعارض مع املصاحل الغربيه  . حسب حمليلني كرث قولن يه مرشوع غريب خالص واإ

تس ببت ذاكل  يك تدمع مصاحلها ولاحلركه القولنيه لها أ تباعها قامت بقلقلهتم داخل مفاصل ادلوهل الرتكيه 

يف ظمل كثريون وحرماهنم من التوظف يف املوسسات احلكوميه وذاكل لكوهنم ليسوا من أ تباعها, ما 

هتاهما بأ هنا تسعى لتكوين كيان موازي داخل ادلوهل, اكنت احلركه انفذه يف املؤسسات الصلبه  تسبب يف اإ
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ضباط ال اكدمييات العسكريه % من خرجيي 90ه والقضاء. تثبت بعض املصادر أ ن يوالرشط  يهاكلعسكر 

 28ينمتون لها, و مه موالون لفتح هللا قولن.

جامتعيه وس ياس يه, وبدءت تدخل يف رصاع س يايس مع   قتصاديه واإ رات احلركه القولنيه يف نفسها قوه اإ

يدان عندما عني أ ردغان هاكن ف  2010عام حكومة حزب العداهل والتمنيه وظهر الرصاع  اىل العلن يف ال

باعه فرفض أ ردغان لمخابرات الرتكيه حيث حيىك ان قولن طلبه من أ ردغان تعني خشص من أ ت مديرا ل

 الرصاع. طلبه مما تفامق

لقاء القبض عىل  2013يف العام  من وزراء حكومة  4قام اتباع قولن يف قوات الرشطه الرتكيه مبحاوةل اإ

ختالس املال العام,  هتام بخذ الرىش واإ اكن الهدف مهنا ايضا أ لقاء القبض عىل حزب العداهل والتمنيه بإ

بن أ ردغان بالل ولكن أ ردغان تتدارك املوقف وقام حبمهل مضاده وأ بعد الوزراء املمتهمني من  حكومته  اإ

جراء تعديالت يف هجاز الرشطه اىل اخلالف بني  تصليط الضؤاىل  وهذا ما يفرض علينا  وسارعه يف اإ

                                                                          .    قولن وحكومة حزب العداهل والتمنيه

  وجامعة قولن: حزب العداهل والتمنيهاس باب اخلالف بني 

طالب الش يخ واملفكر الإساليم  و يي حزب العداهل والتمنيه من الإسالم الس يايس,س موس  لكعترب ي 

جنم ادلين أ رباكن ورئيس الوزارء الرتيك ال س بق, اسس حزب العداهل أ ردغان وعبد هللا قول وغريمه 

مل مع العلامنني من اذلين ينحدرون من الثقافه الإخوانيه ذات النكه الرتكيه, منذ ان بدء أ رباكن كفاحه 

مئا ما يدمعون خصومه, اكن هناك عداء خفي بني حيظى بدمع النورسني البته وبلعكس اكنوا د

    الإسالمني الس ياسني والنورسني.                                                                     

بعد جمي حزب العداهل والتمنيه بدء بس ياسه مغايره للهنج أ رباكن حيث سعى احلزب يف خلق قاعده من 

ون الس ياس يون, وس نح فرص لللك امجلاعات ادلينيه املتصوفه والنورس يه, حىت اذلين مه غري الإسالمي

ان بعض احملليلني الس ياسني يصفون حزب العداهل والتمنيه بنه كيان فيدايل يتكون من لك امجلاعات 

                                     ادلينيه.                                                               

                                                           
28 Ahmed yaşar, Ordu İmami’, pp 3. 
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نتخابت خاضها, حيث عني رجب طيب أ ردغان رئيسا  2002فاز حزب العداهل والمتنيه يف العام   بول اإ

قتصاداي عليا خلق عالقات مع ادلول وحقق منؤو للوزراء, وخلقا جوا دميقراطيا مل تشهده تركيا يف اترخيها,   اإ

    .                                                                         %   7وصهل نسبت المنؤ اىل 

تباع امجلاعات ادلينيه يف التوظيف يف املوسسات  مبجئ حزب العداهل والتمنيه اىل احلمك س نحه فرصا لل 

 جيلى يف تنشأ ت وس بقوا امجلاعات ال خر احلكوميه, حيث اكن أ نذاك اتباع قولن أ كرث ال تباع تعلام 

متعمل, حيث اكن هلم النصيب ال كرب يف التوظيف يف مجيع املوسسات مثل الرشطه واجليش والقضاء. 

مكوانت  حوا فرصا لبقيباملوسسات احلكوميه حيث مل يسمولكن أ تباع قولن أ صبحوا لويب داخل 

يت امجلاعات ادلينيه ونواب مما جعلهم ي نتقدون من طرف بق  ال خرى, امجلاعات ادلينيه اجملمتع الرتيك و

                                                                            حزب العداهل والتمنيه خصوصا.

 حيث تبادل الإهتامات وبدءت اردغان 2013تصاعد الرصاع بني حكومة أ ردغان وحركة قولن منذ العام 

صهبم وكام عزهل قضاءه امن من بتغريات يف لك أ هجزت ادلوهل حيث عزهل ضباط من قوات الرشطه

يف تلمك الفرته مل يس تطع للتعرض للجيش وذاكل للخصوصيه اليت يمتتع ومعرفون بولهئم للحركه القولونيه, 

                                                                                                        .هبا

اخلالصه:   

بعد أ ن أ علن مصطفى كامل أ اتتورك مجهوريه عىل أ ساس علامين منع لك املتدينني من أ داء شعائرمه 

نع ذاكل بقوة ادلوهل كام أ غلق املساجد ايضا أ غلق الكنائس, وقام بتاسيس مب وممارساهتم ادلين حيث قام 

                                                               مبدءا . مؤسسه عسكريه تتخذ من العلامنيه

دينني التعامل مع الوضع القامئ بلرد والقبول مهنم من عارضه ومحل ضده السالح ومهنم من تاإختذ امل 

نتقدمه بقلمه كام وحضنا, ولكن اكن رد ادل غالق اإ زواى الطرق الصوفيه منعهتم وهل عنيفا حيث قامت بإ

سامح مع الس ياسني خصوصا بعد  تت ن القيام بعبادهتم وذكرمه, قامت بعض احلراكت ادلينيه اليتم

ايس يف مخس ينيات القرن املايض.                                 يالتحولت اليت طراءت يف الوضع الس  

                

 الصوفيه البارزه يف اجملمتع الرتيك وهناك مجموعات ادلينيه والطرق  احلراكتاىل تتطرقنا  ادلراسه هيف هذ

لهيا لن نشاطههتا يف تركيا ليس اصوفيه وطرق  حيث تبعد عن  هالالفت اتهبلنشاطخرى مل نتطرق اإ
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حظ عىل بقيت احلراكت وامجلاعات ادلينيه.                                      الزامح و التدافع اذلي ي ال

                               

ختذ, احلركة النورس يه يف الساحه الرتكيه شلكه نوعا من التحول يف املامرسات ادلينيه رظهو   النوارسه واإ

أ سلوب تساحميا مع الفئه احلامكه وأ صبحوا قوة دامعه للحكومات اليت تتخذ من الشعارات ادلينيه مبدء و 

بعد وفاة النوريس تفتقت احلركة و اصبح , ولكن هيف الس ياسه الرتكي هايضا دمع لك التحولت ادلميقراطي

موافق س ياس يه مغايره حيث اكنت بعض أ تباعه دمعوا التحولت وال حداث اليت حصل  لتباع النوريس

 يف اترخي تركيا احلديث.

تكون احلزب ادلميقراطي حتولت تركيا من دوةل احلزب الواحد اإىل دوهل متعددة  1945يف العام 

س تطاعالاحزاب,  أ صوات املتدينني من النوراسه وغريمه خصوصا بعد نيل  احلزب ادلميقراطي هاإ

التحولت اليت أ جرها يف الوضع الس يايس الرتيك أ نذاك, خلق جوا دميقراطيا نعم به املتدينني وغريمه, 

نقلب و حيث قام املتدينني بتكوين موسسات  حصف تتحدث عن راهيم ولكن مل يدم الوضع كثريا اإ

, وايضا تكررت الإنقالبت العسكريه اكرث من مره يف العام 1960لإراده الشعبيه يف العام العسكر عىل ا

.                                                                  1998, والعام 1980ويف العام  1970  

ايضا بعد لك حلرايت خيلق جوا غري دميقراطيا تنعدم فيه اكام يكون الوضع بعد الإنقالبت العسكريه 

طهاد و تبتعد اىل الظمل و الإض  يف تركيا , اكنت اجملموعات ادلينيه تتعرضالإنقالبت اليت حصلت 

اجملموعات ادلينيه عن الساحه العامه وتزنوي اىل دورها وبعضها تقوم مبباركهتا كام فعلت احلركه الوقولنيه, 

    وحكومة حزب العداهل والتمنيه.مما جعلها تكرب وتتنفذ يف مفاصل ادلوهل, وتسبب ذاكل يف رصاع بيهنا 

                                                                                              

كوين التكتالت داخل ادلوهل ليس جديد عىل املمجمتع الرتيك حيث ترجع هذه الثقافه اىل الطريقه ثقافة ت

 القوميه الكرديه واليت اكنت تسعى ليكون لها ثقل داخل ادلوهل مناخلادليه اليت اكن أ غلب أ تباعها 

جامعات ادلينيه كياانت داخل ادلوهل حىت تسعى اىل هتديد امن ادلوهل القويم للفرنى  العامثنيه , أ ما اليوم

                                                                                 كام فعلت حركة قولن . 
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