
TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES

 (جمعية الطالب الخريجين من مدارس األئمة والخطباء الثانوية)  ÖNDER 2017 © حقوق النشر
http://talimdergisi.com/ar   1(1) 2017 يونيو

الملّخص الموسع

 ”Oruç, C. (2017). İngiltere’de okul öncesi ve ilköğretim okullarında resmî din eğitimi: “Müslüman Okulu : لالستشهاد بهذه المقالة
örneği [التعليم الديني الرسمي في المدارس االبتدائية وما قبل االبتدائية في إنجلترا: مدرسة (إسالميا) االبتدائية نموذجاً على ذلك]. Talim: Journal of Education 
in Muslim Societies and Communities 1, 5–27.
http://dx.doi.org/10.12738/talim.2017.1.0003 :الرابط االلكتروني لهذه المقالة

تصور مدارس/طلبة األئمة واخلطباء في تركيا: تقييم اجتماعي من 
خالل بعض املؤشرات األساسية

Mehmet Ali Aydemira

املــلـــخــــص
أنتجت التجربة التاريخية في تركيا املرتكزة إلى أساس ديني ظاهرة »مدارس األئمة واخلطباء« التي حملت خصائص تفردت 
بها وحافظت على وجودها حتى يومنا هذا. سمات هذه املدارس وسمات طلبتها التي تطورت عبر هذه التجربة التاريخية مت 
حتويلها إلى هوية ومنوذج مواطنة متفرد. وهذا األمر جتلى بوضوح في عدة جوانب أساسية منها مستوى تدين هؤالء الطلبة ومنط 
حياتهم ونظرتهم إلى احلياة ومواقفهم السياسية وما إلى ذلك وهذا األمر قد القى قبوال بل وحتى أنه يرتكز إلى ظاهرة متأصلة 
في البنية االجتماعية لتركيا. فاالنتساب إلى األئمة واخلطباء استطاع أن ُيوجد مكانة متفردة ترقى ألن تكون تصنيفا اجتماعيا 
وأن يشكل خصوصية تعني عموم الطلبة وعالوة عن ذلك فقد استطاع أن ُينتج مقابال له في جوانب عدة في نظر اآلخرين من 
غير املنتمني لألئمة واخلطباء. بهذا املعنى فإن مدارس األئمة واخلطباء وإلى جانب كونها مؤسسات تعليمية فإنها تختلف عن 
املؤسسات التعليمية األخرى مبا وجدته من مقابل في املجتمع. ألن القيمة والصفات املعزوة في تركيا لهذه املدارس ـ بوصف 
هذه القيمة تعريفا مشتركا - رسمت صورة إيجابية اتفق بشأنها اجلميع من كافة الشرائح تقريبا. هذه اخلصائص كانت سببا 
في اعتبار »االلتحاق باألئمة واخلطباء« ميزة. هذه احلقيقة سلط عليها الضوء تقرير ُأعد برعاية »وقف األئمة واخلطباء في 
تركيا« حمل عنوان »تصور مدارس/طلبة األئمة واخلطباء في تركيا« وهو يحمل أهمية كبرى من حيث أنه عكس التصور 
العام لهذه املدارس لدى املجتمع. تهدف هذه املقالة التي يشكل البحث املذكور عمودها الفقري إلى اإلجابة على بعض 
االدعاءات التي رددها الرأي العام خالل اآلونة األخيرة ودعم اإلجابات مبعطيات ملموسة واإلشارة إلى بعض األحكام التي تطلق 
بحق املدارس. بالتالي فإن الهدف يتمثل بالكشف عن تصور »مدارس األئمة واخلطباء وطلبتها« مدعوما باملعطيات التي خلص 
إليها البحث االجتماعي وأيضا فتح الباب أمام مناقشة القيم واألرضية الثقافية واإليديولوجية التي ينهل منها هذا التصور 
وكيفية تشكله. أيضا سنسعى إلى إجراء مقاربة بني مزاعم بعض األشخاص الذي يحملون وجهات نظر غذت الرأي العام عبر 
النقاشات الطويلة بأقاويل ومعلومات مغلوطة من جهة وبني آراء اجلماهير الشعبية العريضة التي تطلق أحكامها من خالل 

جتربتها الذاتية وتصورها من جهة أخرى. وسيتم حتليل بعض املؤشرات لرسم إطار محدد في هذا السياق. 

الكلمات املفتاحية 
هوية ثانويات األئمة واخلطباء • التصور االجتماعي • االنتساب إلى األئمة واخلطباء • التعليم • املدرسة
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ظاهرة »مدارس األئمة واخلطباء« التي تشكل األرضية لكتابة هذا املقال هي من القضايا التي يتم تناولها من عدة زوايا 
والتي ال تزال موضع بحث أكادميي. لقد أجريت أبحاث حول مدارس األئمة واخلطباء وطلبتها من خالل عدة محاور وال 

سيما التالية: تعليم الدين/القيم، النقاشات حول التدين والعلمانية، العالقة بني احلداثة والدين، العالقة بني املواقف 
السياسية/اإليديولوجية والتدين، العالقة بني التيار احملافظ والدين، التعليم والهوية وغيرها. إال أن التعريف مبن يكون 
هؤالء الطلبة وما هي الدنيا التي ينشدونها ومخاوفهم ومشاعرهم واهتماماتهم اجلمالية والفنية واألدبية وتصورهم عن 

اجلنس اآلخر أو العالقة بني اإلناث والذكور ومواقفهم من أدوار اجلنسني ونظرتهم إلى العائلة والزواج واألدوار داخل األسرة 
وتطلعاتهم في مجال التعليم واملشاكل التي يواجهونها بهذا اخلصوص، وكيف ُينظر إليهم وكيف يرون هم أنفسهم 

داخل املجتمع، رؤوس أموالهم الثقافية، اهتماماتهم الشائعة فعالياتهم االجتماعية املدنية وباختصار أحوالهم اإلنسانية 
ككل كل ذلك لم يتم تناوله ضمن مواضيع البحوث األكادميية. وأمام صورة كهذه يبدو من الصعب مبكان مناقشة 

املوضوع بالتفصيل وشرحه. ما تنشده هذه املقالة هو تشكيل محور مؤشر اجتماعي قادر على لفت النظر إلى هذه 
القضايا وإيجاد قضايا إلجراء أبحاث مختلفة. 

أجري بحثان اجتماعيان حول مدارس األئمة واخلطباء كان أولهما عام 2102 وحمل عنوان »تصور ثانويات األئمة 
واخلطباء وطلبتها في تركيا«، أما الثاني فكان عام 4102 وحمل عنوان »بحث حول مالمح طلبة ثانويات األئمة 

واخلطباء في تركيا )املشاكل األساسية، التطلعات وأسس القيم(. ولعل اخلاصية املشتركة لكل من البحثني هي أنهما 
تناوال املدارس وطلبتها من نواحي متعددة كالتعليم والقيم االجتماعية والتطلعات والتصورات املجتمعية حولهم وغيرها 

وذلك دون تصنيف املدارس أو الطلبة كفاعلني سياسيني أو العبني في أي نقاشات إيديولوجية. البحثان املذكوران 
يحققان ولو جزئيا هدف رصد تصورات الرأي العام حول املدارس وطلبتها وتوضيح اخلطابات السياسية وإظهار حقيقة 

الطلبة التي أغفلت في النقاشات التي تناولتهم انطالقا من أحكام مسبقة. في هذا اإلطار سنعمل وفي حدود هذا املقال 
على حتديد مجاالت بعض األسئلة/املشكالت وتقدمي إجابات/توضيحات لها من خالل املعطيات التي قدمها البحثان 

املذكوران. وتتمثل بعض هذه األسئلة/املشكالت مبا يلي: »من هم طلبة األئمة واخلطباء؟ إلى أي طبقة اجتماعية 
ينتمون؟ ما هي البنية االجتماعية ألسرهم؟ هل االنتساب إلى األئمة واخلطباء هو عادة متوارثة في العائلة؟ ما هي صورة 

طلبة األئمة واخلطباء في املجتمع؟ هل يواجهون مشاكل في إقامة عالقات مع املجتمع؟ ما مدى االعتبار الذي يحظون 
به؟ ما هي القيم التي ُيذكرون بها؟ ما العناصر التي حتدد محتوى التعليم الذي تقدمه مدارس األئمة واخلطباء؟ ما الذي 

ينتظره الناس من هذه املدارس؟ ما الذي مييزها عن املدارس األخرى؟ هل هذه املدارس ضرورية أم يجب تغييرها أو 
حتويلها أو حتى إغالقها؟«.

قبل 82 شباط/فبراير كانت السمة األبرز لطلبة ثانويات األئمة واخلطباء تتمثل في كون معظمهم من أبناء القرى أو ممن 
هاجرت أسرهم حديثا من القرى إلى املدن. في حني أن من أبرز سمات طلبة اليوم هو أن معظمهم ولد ونشأ في املدن أو 

أن عائالتهم تعيش فيها منذ أمد بعيد. هذا األمر يتيح لنا إمكانية متابعة التغيرات التي حدثت داخل مدارس األئمة 
واخلطباء نفسها ألن االختالف بني األجيال واختالف العائلة واجلذور يقدم لنا طرف اخليط حول تغير اخلصائص الثقافية 

لهؤالء الطلبة وطريقة إدراكهم للعالم. وإن التغيرات والتحوالت املماثلة التي حدثت مع مرور الوقت تشير كذلك إلى 
اختالف طلبة األئمة واخلطباء من جيل إلى آخر. وإطالق وصف »جيل األئمة واخلطباء« الذي كثيرا ما يردده الرأي العام 

يحمل قيمة داللية من هذا النوع متاما. لكن ولتكوين إدراك صحيح في هذا الصدد ال بد من حتديد املتغيرات املرحلية 
وتفحص اخلصائص املِميزة التي يتسم بها الطلبة واملدارس بحسب اختالف األجيال واستخالص التصنيفات املختلفة 

للطلبة. فمحاولة حتليل جيل األئمة واخلطباء بنظرة تعميمية قد تخدع. باختصار فإن قصة طلبة األئمة واخلطباء املمتدة 
ألكثر من قرن ال بد من محاولة فهمها وحتليلها على أساس الفروقات بني األجيال املختلفة. بيد أن التصور حول مدارس 

األئمة واخلطباء وطلبتها املبني على كالم مليء باحلماسة أو كالم سلبي ينطلق من أحكام مسبقة يظهر عدم عمل ما 
يكفي حتى اآلن في هذا الصدد.

إن بعض وجهات النظر الشائعة لدى الرأي العام كاعتبار االلتحاق باألئمة واخلطباء نوعا من التعصب أو أن املدارس 
وطلبتها العبون في عالم منغلق على ذاته وأن ضغط العائلة هو حجة االلتحاق بهذه املدارس، وجهات نظر كهذه وإن 

عكست جانبا جزئيا إال أنه ال بد من اإلشارة إلى أنها نتاج نظرة مشكلة إلى حد بعيد. إن عملية اكتساب هوية ما هو 
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أمر ميكن أن يسري في جميع املدارس وأن ينطبق على األئمة واخلطباء أيضا. ولعل من أهم نتائج عملية االنخراط في 
املجتمع عبر املؤسسات التعليمية يتمثل مبعناه االجتماعي في بناء الشخصية ورسم مالمح هويتها وانتماءها. من املمكن 

دون شك إقامة صلة بني الطالب واملؤسسات التعليمية من خالل بعض النتائج مثل تطور مفهوم القيم عند الطلبة أثناء 
مرحلة التعليم واكتسابهم العناصر التي تشكل شخصياتهم وإبراز شعورهم باالنتماء وبناء هوياتهم السياسية أو 

اإليديولوجية وتعريف املجال الثقافي املوافق لنمط حياتهم. إن األوصاف املسماة باسمها مثل: طالب في ثانوية خاصة، 
طالب في ثانوية علمية، طالب في ثانوية عسكرية، طالب في ثانوية مهنية أو غيرها يتحول كل منها إلى عنصر انتماء 

ليؤكد تصور هوية ما واملعاني والتطلعات املنوطة بها. في هذا السياق ميكن تناول العناصر التعريفية التي ُتوصف بـ 
»االنتساب إلى األئمة واخلطباء« ـ والتي تتجاوز من حيث أبعادها معنى التحاق الطالب مبؤسسة تعليمية ـ ضمن 

التصنيفات االجتماعية )آيدميير، 6102(. األمر املذكور ينتج عنه صورة وتصور. فتناول املدارس وطلبتها من منظور 
مكونات الهوية يحدد املعنى الذي ُيضفى عليها وسقف التطلعات املنَتظرة منها. في هذ الصدد ظهرت العديد من 

األقاويل حول التصور العام ملدارس األئمة واخلطباء وطلبتها وصورتهم، بعض هذه األقاويل واقعي أما بعضها اآلخر فمبالغ 
فيه.

في مقدمة هذه االعتقادات أن طلبة األئمة واخلطباء هم ومن كل بد أشخاص جيدون مؤهلون تأهيال حسنا ويجتنبون 
دوما احملرمات والنواهي ويظهرون ميوال دينية صارمة ويحملون راية األخالق والقيم السامية في املجتمع بل وحتى يتم 
وصفهم في بعض األحيان بصفات تفوق القدرات البشرية. من املؤكد أن قوال من هذا القبيل ينضوي على حسن نية 
وثناء على هؤالء الطلبة لكنه وفي الوقت ذاته قد يسبب لهم توترا داخليا فهم بشر عاديون في نهاية املطاف. وبالتالي 

فأن نتوقع من شباب األئمة واخلطباء ـ الذين ُيعتبر أنهم يتمتعون بقابلية متثيل القيم السامية ـ أن يجسدوا شخصية 
تخلصت وبكل معنى الكلمة من مواطن الضعف والذنوب فيها سيسبب لهم ضغوطا هائلة. بل وحتى أن توقعات عالية 

إلى هذا احلد قد تعتبر ذريعة تبرر دفع طلبة األئمة واخلطباء إلى إخفاء كونهم طلبة في تلك املدارس. وهذا األمر قد 
يدفعنا إلى نسيان حقيقة أنه بوسعنا أن نرسم لطلبة األئمة واخلطباء هوية الطلبة العاديني الذين لديهم مطالب ومشاكل 

ويحملون تطلعات اعتيادية. 

خالفا جلميع التقييمات اإليجابية ميكننا اإلشارة إلى توصيفات شائعة لدى الرأي العام ميكن وصفها بوضوح بأنها 
سلبية. كما يجب التطرق إلى االنتقادات التي توجه لطلبة األئمة واخلطباء من قبيل أنهم مجتمع أفراده منغلقون على 

أنفسهم وجزء من مجتمع محدود وليس من املجتمع ككل وبأنهم ال يحترمون سواهم ويفتقرون إلى بنية ثقافية وموقف 
دميقراطي ويحملون مفهوما دينيا وبنية ثقافية قابلة للخضوع إلى الترهيب. لكن وردا على جميع تلك املزاعم وبالنظر 

إلى املعطيات املتوفرة يسعنا القول إن كون الطالب من طلبة األئمة واخلطباء يرادف بحد ذاته كونه شخصا ميكن الوثوق 
به. في هذا السياق فإن 2.94% ممن شاركوا في البحث استبعد إمكانية تورط طلبة/خريجي األئمة واخلطباء بأعمال 

إرهابية، وكانت نسبة من يعتقدون بتدني معدالت اجلرمية بني طلبة األئمة واخلطباء 4.95%. وجتدر اإلشارة إلى أن 
معدالت األشخاص الذين لم يعربوا عن آرائهم بهذا الصدد حتمل دالالت كبيرة. وختاما فقد دعم مؤشر الثقة هذه 

املعطيات حيث إن 4.65% ممن شملهم البحث اعتبروا أن كون الطالب من طلبة األئمة واخلطباء يعني أنه موضع ثقة. 

تتبع مدارس األئمة واخلطباء لوزارة التعليم الوطني التركية وبالتأكيد فإن طلبتها الشبان يتم تقييمهم أيضا من حيث 
جناحهم في مجال التعليم وقدراتهم املعرفية. من هذا املنطلق وبتنحية التوترات السياسية واإليديولوجية جانبا فإن املهم 

هو املثل العليا التي حتملها هذه املدارس وطلبتها لبناء مستقبل جامعي وأكادميي. إن اهتمام طلبة األئمة واخلطباء 
باملستقبل ومثلهم العليا ال تختلف عن مثيلتها لطلبة املدارس األخرى.

التطلعات فيما يخص إمكانيات التعليم النظامي تعد مبثابة إجابة على أحكام مسبقة سلبية أخرى تعززت أيضا لدى 
الرأي العام. حيث تشيع مزاعم من قبيل أن طلبة األئمة واخلطباء يناقضون القيم األساسية للجمهورية التركية ومثلها 

العليا وبأنهم مناهضون للعلمانية وبأن على هذه املدارس تقدمي التعليم الديني فقط وبأن آباء الطلبة يرسلونهم إلى تلك 
املدارس لتلقي التعليم الديني فقط. إال أن املعطيات التي يتم تناولها في هذا اإلطار تضع بني أيدينا صورة مغايرة لهذه 

املزاعم.
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إن مدارس األئمة واخلطباء وإلى جانب كونها مؤسسات تعليمية فإنها تختلف عن املؤسسات التعليمية األخرى مبا 
وجدته من مقابل في املجتمع. ألن القيمة والصفات املعزوة لها في تركيا ـ بوصف هذه القيمة تعريفا مشتركا ـ ترسم 

صورة إيجابية يتفق بشأنها اجلميع من كافة الشرائح تقريبا. هذه اخلصائص أدت إلى اعتبار »االنتساب إلى األئمة 
واخلطباء« ميزة. وهذه احلقيقة التي خلص إليها البحثان حتمل أهمية كبرى من حيث أنها تعكس التصور العام للمجتمع 

حول هذه املدارس.
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