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دور مدارس األئمة واخلطباء في مواجهة االستغالل »الديني«
Yusuf Batara

املــلـــخــــص

للتشكيالت »الدينية«  للتصدي  التعليم  اتخاذها في مجال  التي ميكن  التدابير  مناقشة  العمل هو  لهذا  الرئيس  الهدف 
االستغاللية التي نواجهها اليوم وذلك انطالقا من حقيقة االستغالل الديني التي شهدها التاريخ اإلسالمي. من هذا املنطلق 
األساسي سيتم حتليل الوظيفة التي لعبتها املدارس الدينية في املاضي واملهمة امللقاة اليوم بهذا اخلصوص على عاتق مدارس 
األئمة واخلطباء. وسيتم تناول األمر في مبحثني األول هو موضوع االستغالل الديني الذي لم يفقد في أي وقت قيمته 
الراهنة. فمن خالل حتليل املفهوم بحد ذاته سيتم تعريف معنى االستغالل الديني ودوافعه واألشكال التي يتجلى بها. بعد 
ذلك سيتم حتليل مناذج عن االستغالل الديني خالل مرحلة ظهور التشكيالت السياسية واالجتماعية التي أثَّرت في التاريخ 
اإلسالمي وأيضا التدابير التي اُتخذت على الصعيد التعليمي للتصدي لتلك التشكيالت وسوف تشكل مؤسسة املدارس 
الدينية محور هذا التحليل. كما سيتم الوقوف عند االنعكاسات املعاصرة ملشكلة االستغالل ـ التي ال تزال موجودة في 
عصرنا الراهن أيضا كما كانت في املاضي ـ مع تقدمي أمثلة ملموسة عنها. أما املبحث الثاني فيتعلق بدور مدارس األئمة 
واخلطباء في التصدي للمشاكل التي تسببت بها اليوم مشكلة االستغالل الديني. في هذا اإلطار سيتم حتليل املهمة امللقاة 
اليوم والقاعدة االجتماعية لهذه املدارس والتعليم الديني الذي  على عاتق مدارس األئمة واخلطباء منذ تأسيسها وحتى 
الواجب  التعديالت  على  خاص  بشكل  التركيز  وسيتم  واخلارجية.  الداخلية  الديني  االستغالل  تيارات  ملواجهة  تقدمه 
إجراؤها على املناهج الدراسية لألئمة واخلطباء والتي متثل تدابير تعليمية هدفها التصدي للتشكيالت االستغاللية التي 
غيَّرت في اآلونة األخيرة من شكلها ووسائلها وخلَّفت آثارا عصفت بالعالم اإلسالمي. النهج الذي سيتم اتباعه في هذا 
العمل هو تناول النتائج التي مت التوصل إليها من خالل حتليل السجالت التاريخية وما خلصت إليه الدارسات السابقة التي 

أجريت بهذا الشأن. 
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موضوع هذه املقالة هو دارسة وظيفة التعليم الديني املمنهج في حماية املجتمع والتصدي لالستغالل والتحريف الديني 
منذ عهد املدارس الدينية وصوال إلى مدارس األئمة واخلطباء. في هذا اإلطار سيتم تناول دور التعليم الديني املمنهج في 

إقصاء خطر االستغالل الديني الذي كثيرا ما ظهر خالل التاريخ اإلسالمي واحلركات االستغاللية التي تغذت عليه. 
يتمثل هدفنا بتحديد ما ميكن للتعليم الديني فعله للتصدي لعمليات االستغالل الديني التي باتت تتخذ اليوم شكال 

أكثر تعقيدا وطرح مقترحات حلول لهذه املشكلة.

ُيعرَّف االستغالل الديني بأنه استغالل الدين لتحقيق بعض األهداف واعتباره رأس مال ُمدر للربح وذلك دون وجود أي وحدة 
حال مع الدين أو تشارك أي عالم وجودي معه. االستغالل الديني يتغذى في أساسه على مصدرين هما: أوال وقبل كل شيء ال 

بد من وجود مرجعية مقدسة وثانيا وجود أتباع دين يرضون بأن يتم استغالل »تدينهم« في عالقة من هذا القبيل.

الوسيلة األكثر فاعلية في عملية االستغالل الديني هي ودون أدنى شك حتريف اخلطاب الديني عن هدفه. وهكذا فإن 
املستغلني يقومون عموما بتحريف األوامر والقيم الدينية التي يرون أنه بوسعهم استخدامها لتحقيق هدفهم املنشود حيث 

يحرفونها عن الهدف الذي تعظ به ويستغلونها مبا يخدم مصاحلهم. هذا االستغالل اخلبيث ميكن تعريفه في العرف 
اإلسالمي مبفاهيم من قبيل »التأويل« و«التحريف«. بيد أن هذا التحريف اتخذ على مر الزمن شكال معقدا ومنظما إلى 

درجة أنه بدأت تظهر مفاهيم متعددة للتعبير عنه. مع التقدم التقني خصوصا وظهور ووسائل التواصل االجتماعي 
والوسائل األخرى التي توجه اجلموع نفسيا بات الدين أيضا ـ كباقي القيم األخرى ـ وسيلة استغالل ميكن استخدامها 

بشكل أكثر فاعلية في النزاعات السياسية واإليديولوجية. وُيستخدم مفهوم االستغالل لتعريف الوضع الراهن الذي 
وصلنا إليه اليوم. 

بالنظر إلى حركات االستغالل التي يواجهها العالم اإلسالمي اليوم نلحظ أن أمريكا وأوروبا وجميع الدول التي لديها 
مصالح في املنطقة تهتم بدرجة كبيرة بأقوال وأفعال هذه التشكيالت. باختصار فإن املستغلني الذين كانوا حتى األمس 

مكتفني ذاتيا بات لديهم اليوم الدعم والسوق الدولي الذي يحلمون به. فلنتأمل هذه األسطر التي وردت في تقرير 
حديث يقدم مناذج ملموسة تظهر كيف أضحى اإلسالم عرضة ملشروع حتريف وتخريب ووقع في شراك التالعب 

)كوتشوك، 6102: 6-11(: إن املفاهيم املستخدمة خالل السنوات األخيرة لوصف اإلسالم من قبيل »اإلسالم 
السياسي« و«اإلسالم املعتدل« و«اإلرهاب اإلسالمي« هي مفاهيم نشأت في الغرب ومت تطويرها في مؤسسات الفكر 

األمريكية. هذه التحريفات الرامية إلى هدم الدين اإلسالمي تثير ارتباكا ذهنيا لدى الناس وتوجد تصورات مختلفة غير 
موجودة في الواقع عن اإلسالم.

سواء كان االستغالل نابعا عن مصالح فردية أو حسابات دولية فإنه وفي كٍل من احلالتني يعني حتقيق مصالح باستخدام 
الدين وحتويل القيم الدينية إلى بضاعة وخداع املتدينني. إن الدين الذي يتم حتريفه بأي من احلالتني يبتعد عن جوهره 

وحقيقته ويتخذ شكال جديدا آخر وهذا الشكل يتم بيعه كبضاعة جتارية أو سياسية. خالصة القول إن اخلطاب احملرَّف 
قد حتول إلى أداة تقدم أكبر خدمة جلهود القوى التي حتاول تصفية حساباتها مع اإلسالم واملسلمني و«فتح القلعة من 
داخلها« مستخدمة عمالء من بني املسلمني أنفسهم. وهكذا فإن االستغالل الديني قد اتخذ مع مرور الوقت شكال 

مؤسساتيا بكل معنى الكلمة.

دور التعليم في التصدي لالستغالل الديني

ينبع االستغالل عموما من افتقار اجلماهير إلى الوعي الديني أو سذاجتها )غولير، 0002: 66(. والطريقة املثلى 
للقضاء على انعدام الوعي هذا هي ودون أدني شك التعليم. إن الفعاليات التعليمية التي بدأت منذ عهد النبي )ص( 
في إطار املساجد واجلوامع واستمرت دون توقف منذ ذلك العهد اكتسبت هوية رسمية وأكثر منهجية مع نشوء نظام 

املدارس الدينية التي بدأت بالظهور في القرن العاشر. وحافظت املدارس على وصفها هذا حتى أواخر العهد العثماني. 
وعموما تؤرخ »مدارس نظامية« التي تأسست عام 7601 لبداية اكتساب املدارس الدينية الصفة الرسمية.

وإن صح التعبير فإن التعليم الديني كان حتى ذلك الوقت مجرد »مبادرة مدنية« تنال دعما حكوميا لكن واعتبارا من 
ذلك التاريخ تدخلت الدولة بالتعليم بشكل مباشر. وكان أهم أسباب هذا التدخل هو حماية الوحدة السياسية 
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واالجتماعية ففي ذلك احلني وحتى تتمكن الدولة من حماية العقيدة السنية ووجودها السياسي من الشيعة ومن 
التيارات الباطنية جلأت إلى انتهاج سياسة دعم املدارس الدينية من ميزانية الدولة وتوسيع انتشارها.

جتربة األمس تلقي الضوء على يومنا هذا. فلو أنه لم يتم دعم وتطوير املؤسسة التعليمية منذ العهد السلجوقي وحتى 
العهد العثماني ملا أمكن حماية الوحدة املجتمعية والتالحم بني الدولة والشعب بهذه السهولة. وهنا ال بد من التنويه إلى 

األثر الذي لعبه تراجع مستوى طبقة العلماء في تقهقر الدولة العثمانية.

وبوسعنا القول إن اخلطاب احملرَّف الذي يكتسب رواجا بني املسلمني هو أكثر ما يثير شهية الطامعني باملنطقة وخصوصا 
في ظل تنازع املصالح الدولية الذي تشهده البالد اإلسالمية. كما أن النزاعات املذهبية واملناهج اإلقصائية احملرضة على 

العنف هي على األخص أفضل وسيلة قابلة لالستغالل وليس هناك تفسير آخر ملدى فعالية الكيانات املوالية للعنف والتي 
باتت خالل السنوات األخيرة حديث العالم باستمرار والتي ُتلحق الضرر باإلسالم واملسلمني بال هوادة مبا تقوم به من 

أفعال. من ناحية أخرى فإن وجود كيانات سرية »تسلب الناس عقولهم« بحجج ليس لها أي سند ملموس باملعنى 
العلمي، كيانات عدمية املبادئ باطنية تفسر النصوص الدينية األساسية على هواها هذه الكيانات هي مشكلة خطيرة 

متتص طاقة األمة.

دور مدارس األئمة واخلطباء في التصدي لالستغالل الديني

كما حاول العالم اإلسالمي باألمس حتييد خطر التحريف واالستغالل الديني اللذان تعرض لهما من خالل التعليم 
املمنهج الذي ُترجم بشكل ملموس باملدارس الدينية فإن عليه اليوم أيضا عمل حملة مشابهة. التجربة املمتدة على مدى 

قرن من الزمن في تركيا التي اكتسبت بنية سياسية جديدة مع تأسيس اجلمهورية ُتظهر أن الدين ال يزال حتى اآلن أحد 
أهم مصادر الوحدة والتالحم على هذه األرض. في الوقت ذاته فإن إهمال املجال الديني من شأنه إضعاف التالحم 

االجتماعي وتهيئة املناخ املناسب لالستغالل الديني.

األمر األهم في منع االجنرار وراء اجلماعات الدينية االستغاللية هو متتع األفراد باملعرفة السليمة والكافية في مجال الدين. 
وحتى يتسنى تقدمي تعليم ديني صحيح في جميع املستويات وإفهام مصادر الدين الرئيسة من قرآن وسنة وتعاليم 

أساسية بشكل شمولي فإنه ال بد من إدخال التعديالت الالزمة على املناهج التعليمية. 

من الواضح أن سمة احلماية من االستغالل الديني يجب أن تكون السمة الرئيسة في املهمة األساسية للتعليم الديني. 
وإن مدارس األئمة واخلطباء هي املؤسسات الوحيدة املرشحة لتولي هذه املهمة في تركيا فهي تتمتع بوضع متكامل مبعنى 
الكلمة مبا حتظى به من مكانة لدى الشعب وبنظامها التعليمي احلالي وهذا ميثل فرصة كبيرة لنا. التجارب املختلفة التي 

عشناها منذ تأسيس اجلمهورية وحتى اآلن تثبت أن ال داٍع للبحث عن بدائل أخرى بل بات يتوجب علينا أن نطرح 
جانبا أسئلة من قبيل »ملاذا التعليم الديني؟« أو »ملاذا األئمة واخلطباء؟« وأن نصب جل اهتمامنا على اإلجابة على سؤال 
»كيف يجب أن تكون األئمة واخلطباء؟«. ولدى بحثنا عن اإلجابة علينا أن نضع نصب أعيننا ما يجب عمله للتصدي 

لالستغالل والتحريف الديني اللذين باتا اليوم على األخص يقضان مضجعنا أكثر فأكثر.

إن حاجتنا اآلن إلى تنشئة متخصصني في املجال الديني وتلبية جميع أنواع اخلدمات الدينية املشار إليها في »قانون توحيد 
التعليم« ال تقل أبدا عن حاجتنا إلى ذلك باألمس. فضال عن ذلك فإنه ال غنى عن نشر التعليم الديني املمنهج للحفاظ 

على مستوى معني من الوعي حيال جميع أشكال االستغالل الديني التي يواجهها مجتمعنا. وهنا يجب التأكيد مرة 
أخرى على أن مدارس األئمة واخلطباء هي اجلهة األمثل لتسهيل عمل الدولة واملجتمع على حد سواء بهذا الشأن. 

قبل كل شيء يجب القول إن رؤية ومهمة البرنامج التعليمي املقترح لثانويات األئمة واخلطباء يؤكدان بوضوح ضرورة 
التصدي لالستغالل الديني فمقدمة البرنامج املذكور تشير إلى أن اخلرافات ستمأل مجال التعليم الديني بشكل أو بآخر 

في حال تركه فارغا. بوسعنا إيجاز ما يجب فعله على وجه السرعة بخصوص مدارس األئمة واخلطباء مبا يلي:

حتديد الوضع القانوني واالجتماعي ملدارس األئمة واخلطباء بشكل صحيح: نص »قانون توحيد التعليم« على أنه ال 
ميكن االستغناء عن هذه املدارس كما أن املادة ذات الصلة رقم 9371 الواردة في »القانون األساسي للتعليم الوطني« 



53

تشير إلى أن هذه املدارس ُتعد الطلبة للتعليم العالي واملهني على حد سواء. ومن املعلوم أيضا كيف تلقى املجتمع هذه 
املدارس واحتضنها منذ تأسيسها وحتى اآلن. فمدارس األئمة واخلطباء لم تكن في نظر املجتمع مجرد مدارس مهنية 
وحسب بل كانت وفي نفس الوقت عنوانا لتعليم األطفال تعليما دينيا ودنيويا وأداة مهمة بيد املجتمع للحفاظ على 

تعليمه والذود عن دولته.

للحد من تأثير النقاشات اإليديولوجية حول مدارس األئمة واخلطباء ال بد من تعميق وتوسيع نطاق األعمال الرامية 
لتسليط الضوء على ماهية هذه املدارس من النواحي التربوية واالجتماعية والقانونية. 

إعادة النظر بتأهيل الذين سيتولون تقدمي خدمات دينية: بالنظر إلى ظروفنا الراهنة ال يسعنا إنكار أن نوعية وكم اخلدمات 
الدينية التي يحتاجها املجتمع يجب أن تكون مزودة مبعرفة ووسائل متقدمة. بالتالي فإن من سيعملون في مجال اخلدمة 

الدينية يجب أن يكونوا من حملة الليسانس على األقل. ويجب النظر إلى مدارس األئمة واخلطباء كمؤسسة تعليمية 
تؤهل الفرد لتلقي التعليم العالي املذكور. 

بالتوازي مع ذلك يجب مراجعة مناهج ثانويات األئمة واخلطباء بشكل جزئي. بعبارة أوضح يجب أن ُتستبعد من دروس مثل 
الفقه والتفسير واحلديث وعلم الكالم املواضيع التي تتطلب مستوًى تخصصيا واالكتفاء باملعلومات األساسية في تلك الدروس. 

يجب إعادة النظر مبنهاج ودورس مدارس األئمة واخلطباء من أجل تنشئة جيل واٍع محصن من االستغالل الديني. وفي 
هذا الصدد ال بد من حتديد املكاسب املعرفية والوجدانية وإعداد محتوى يتالءم معها. ويتعني توعية طلبتنا بشأن 

االستغالل الديني الذي يتخذ أشكاال وخطابات مختلفة في عصرنا الراهن على األخص. في هذا اإلطار ميكن القيام 
بالتوعية الالزمة حول املواضيع التي يلجأ املستغلون إلى استخدامها لصاحلهم وذلك من خالل دروس املعلومات الدينية 
األساسية، السيرة النبوية، الفقه، التفسير، احلديث، العقيدة وعلم الكالم، تاريخ األديان، الثقافة واحلضارة اإلسالمية.

Kaynakça/References/املراج
Aktay, Y. (2000). Cumhuriyet döneminde din politikaları ve din istismarı. İslâmiyat, 3(3), 37–49.

Ateş, A. O. (2004). Din tahrifi ve istismarı. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 1–40.

Bozkurt, N. (2000). Abbasiler’de iktidarın meşruiyeti üzerine bir analiz. İslâmiyat, 3(3), 147–158.

Chambers, N. (2004). Sermaye piyasalarında manipülasyon ve İMKB’deki örnekleri. Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, 24, 62–72.

Çelebi, A. (1998). İslam’da eğitim öğretim tarihi (A. Yardım, Çev.). İstanbul: Damla Yayınevi.

Çiftçi, A. (2000). Din istismarı: Kavramsal ve kuramsal bir çalışma-sosyolojik bir yaklaşım. 
İslâmiyat, 3(3), 11–28.

Ejder, Y. (2001). Hukuk sözlüğü (6. basım). Ankara: Yetkin Yayınları. 

El-İsfehâni, R. (2001). Müfredâtu-elfâzi’l-Kur’an (3. basım). Şam: Dâru’l-Kalem Yayınevi.

Erdoğan, M. (2000). Din istismarı, hukuk ve temel haklar. İslâmiyat, 3(3), 29–36.

EtimolojiTürkçe. (t.y.). Semere. www.etimolojiturkce.com/kelime/semere adresinden edinilmiştir.

Evik, A. H. (2004). Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek aldatıcı hareketler yapma 
(Manipülasyon suçları). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Gözütok, Ş. (2002). İlk dönem İslam eğitim tarihi. Ankara: Fecr Yayınları.

Gözütok, Ş. (2012). İslam’ın altın çağında ilim. İstanbul: Nesil Yayınları. 

Güler, İ. (2000). Reel politikada dinî değer, kavram ve sembollere atıfta bulunmanın doğurduğu 
sorunlar. İslâmiyat, 3(3), 51–67.

Hatiboğlu, S. M. (2000). İslâmiyat, III (Din İstismarı Özel Sayısı, Editör Yazısı). İslâmiyat, 3(3), 7–9.

Batar / »دور مدارس األئمة واخلطباء في مواجهة االستغالل »الديني



TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES

54

Hökelekli, H. (2011). Din psikolojisi. Ankara: TDV Yayınları. 

Kılıç, R. (2011). Selçuklulardan Osmanlılara medreseler ve yönetim ilişkileri. C. Öztürk (Ed.), Prof. 
Dr. Yahya Akyüz’e Armağan: Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve kültür yazıları içinde 
(s. 857–871). Ankara: Pegem Yayınları. 

Kırbaşoğlu, M. H. (1999). İslam düşüncesinde hadis metodolojisi. Ankara: Fecr Yayınları.

Kırbaşoğlu, M. H. (2000). İstismara elverişli münbit toprak: Hadisler. İslâmiyat, 3(3), 121–137.

Kirman, M. A. (2004). Din Sosyolojisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları. 

Kubbealtı Lügatı. (t.y.). İstismar. http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=istismar&mi=0 
adresinden edinilmiştir. 

Küçük, A. (2016). Manipülasyonların kıskacında İslam (Sunuş yazısı). İstanbul: Uluslararası Hak 
İhlalleri İzleme Merkezi Yayını. 

Küçük, C. (1989). Abdülhamid. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde (C. I, s. 217–224). 
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Lodziak, C. (2003). Kapitalizm ve kültür, ihtiyaçların manipülasyonu (B. Kurt, Çev.). İstanbul: 
Çitlembik Yayınevi.

Makdisi, G. (2007). İslam’ın klasik çağında din hukuk eğitim (H. T. Başoğlu, Çev.). İstanbul: Klasik 
Yayınları. 

Parladır, S. (1987). Medrese hakkında pedagojik bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV, 151–182.

Redhouse, (1994). İngilizce-Türkçe büyük sözlüğü. İstanbul: Redhouse Yayınevi.

Sarıçam, İ. (2000). Klasik dönem İslam tarihinde din istismarı – Dört Halife ve Emevi Dönemi. 
İslâmiyat, 3(3), 139–146.

Saydam, A. (2012). İletişimin akıl ve gönül penceresi algılama yönetimi. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Schiller, H. (1993). Zihin yönlendirenler (C. Cerit, Çev.). İstanbul: Pınar Yayınları.

Şaylan, G. (2003). Değişim, küreselleşme ve devletin yeni işlevi. Ankara: İmge Kitabevi. 

T. C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı. (2016, Ekim). Dini 
İstismar Hareketi FETÖ/PDY Olağanüstü Din Şûrası Kararları. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları. https://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/9a7d78e1-
1513-4ef7-b294-e24dd4151b33.pdf adresinden edinilmiştir.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. (t.y.). Öğretim programları. http://
dogm.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/14 adresinden edinilmiştir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (t.y.a). İstismar. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&kelime=%C4%B0ST%C4%B0SMAR adresinden edinilmiştir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (t.y.b). Manipülasyon. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.591bf9a321f023.83938512 adresinden edinilmiştir.

Türk, M. S. (2014). Algı yönetimi ve iletişim: Algının ötesinde bir gerçeklik var mı? B. Karabulut 
(Ed.), Algı yönetimi içinde (s. 13–38). İstanbul: Alfa Yayınları.

Wikipedia. (t.y.). Ilımlı İslam. https://tr.wikipedia.org/wiki/Il%C4%B1ml%C4%-%20B1_%C4% 
B0slam adresinden edinilmiştir.


