
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

.algısı	İslam	öğrencilerinde	Lisesi	Hatip	İmam	uluslararası	gören	öğrenim	Türkiye’de	(2017).	M.	Korkut,	: لالستشهاد بهذه المقالة
	.119–142	Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 1, .[تصور اإلسالم لدى طلبة ثانويات األئمة واخلطباء الدولية في تركيا]
http://dx.doi.org/10.12738/talim.2017.1.0004	:الرابط االلكتروني لهذه المقالة

تصور اإلسالم لدى طلبة ثانويات األئمة واخلطباء الدولية في تركيا
Mine	Korkut

املــلـــخــــص
يتم إجراء هذا البحث وفق أسلوب »علم الظواهر« أحد طرائق األبحاث النوعية وهو يهدف إلى التحري عن أسباب اختيار 
الطلبة األجانب ملدارس األئمة واخلطباء الدولية التي باتت تفرض نفسها كمراكز جذب جديدة في مجال التعليم املتوسط، 
وأيضا مكان وأهمية تصورهم عن اإلسالم في اختيارهم هذا. إن كون هؤالء الطلبة ال يحملون أحكاما قطعية سلبية كانت 
أو إيجابية حول تركيا بسبب قدومهم إليها ملتابعة دراستهم في مدارس األئمة واخلطباء الدولية في عمر مبكر جدا وكون 
جميعهم مسلمون قد سهال إجراء هذا البحث. جميع الطلبة وأسرهم تقريبا ينتمون إلى اإلسالم، ورغم أن الغالبية العظمى 
منهم مسلمون منذ والدتهم إال أنهم يوجد بينهم من اعتنق اإلسالم الحقا. عدد الطلبة الذين يتمتعون مبعلومات وافية 
عن اإلسالم قبل مجيئهم إلى تركيا قليل جدا ولعل أحد أهم أسباب اختيارهم لثانويات األئمة واخلطباء الدولية هو رغبتهم 
في سد هذه الثغرة. شمل البحث فترة الربيع للعام الدراسي 5102-6102 وقد أجري في ثانوية األناضول - موالنا الدولية 
لألئمة واخلطباء في قونية والتي يدرس فيها 682 طالبا. وشارك في البحث 56 طالبا ميثلون 05 دولة مت اختيارهم من طلبة 
الصفوف التاسع والعاشر واحلادي عشر ممن يبلغ متوسط أعمارهم 71 عاما على أن يكون أحدهم على األقل من مواطني 
الدول اخلمسني لضمان أكبر قدر من التعددية. وقد أجريت مقابالت مع 52 طالبا أما باقي الطلبة فأجريت معهم لقاءات 
على شكل مناقشات جماعية مركزة. الطلبة كانوا من الذكور وقدمت إليهم خالل املقابلة استمارات مقابلة حرة تضمنت 

7 أسئلة كل سؤال منها تناول موضوعا منفصال وقد اختير لكل موضوع عنوان.
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ثانويات األئمة واخلطباء في تركيا والتي جتمع التعليم العلمي احلديث والتعليم الديني حتت سقف واحد تشكل مرجعية 
جيدة للدول التي تبحث عن منوذج من هذا القبيل في العالم اإلسالمي. وتركيا التي اكتسبت قوة وشهرة في السنوات 

األخيرة على الصعيدين السياسي واالقتصادي قد مدت يد العون للدول اإلسالمية التي ترى فيها »جغرافيا القلب« وقد 
امتد هذا العون ليشمل مجال التعليم أيضا.

مشروع »األئمة واخلطباء الدولي« الذي انطلق من محافظة »قيصري« التركية عام 6002 وسرعان ما انتشر في العديد 
من الدول وال سيما اإلسالمية منها يؤسس روابط دينية وثقافية مع الطلبة كما يلعب بصفته املؤسساتية دورا هاما في 

تنشئتهم تنشئة منفتحة على العالم واإلسهام في ترسيخ وعي األمة.

نظرا إلى أن ثانويات األئمة واخلطباء الدولية هي مشروع انطلق من جتارب تركيا اخلاصة بها وترجع جذوره التاريخية إلى 
ألف عام فقد واجه بعض املشاكل عند تطبيقه في دول أخرى. ومن هذه املشاكل االختالفات في تصور اإلسالم 

والفروقات املذهبية لدى الطالب املنتمني إلى ثقافات مختلفة. لذا هناك حاجة إلى إعداد منوذج يخاطب أولئك الطلبة 
وإلى دراسة تصورهم عن اإلسالم من أجل تعزيز منوذج املدارس املطبق في تركيا.

يلتحق الطلبة بثانويات األئمة واخلطباء الدولية العتقادهم بأنها تقوم بتنشئة أفراد ملمني بشؤون دينهم إملاما جيدا، 
عصريني، يتمتعون بالقوة في العديد من النواحي، مثقفني وحاصلني على تعليم جيد ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، 

وكذلك العتقادهم بأنهم سيكتسبون القدرة على الدعوة التي كانت رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم. ونلحظ أن عائالت 
طلبة ثانويات األئمة واخلطباء الدولية يرغبون في التحاق أبنائهم بهذه املدارس على األخص. نظرا إلى املشاكل العديدة 

التي واجهتها الدول العربية بعد الربيع العربي والتي كانت مركزا لتعليم اللغة العربية وفي مقدمتها املشاكل األمنية باتت 
تركيا وجهة جديدة للدارسة في مدارس األئمة واخلطباء التي تعلم اللغة العربية وبات الطلبة يفضلون االنتساب إليها 

ملتابعة حتصيلهم العلمي. ترجع بعض أسباب اختيار الطلبة منوذج األئمة واخلطباء إلى تواجدها في تركيا وجمعها ما بني 
العلوم الوضعية والدينية وتقدميها إمكانية حفظ القرآن الكرمي وتعليمها كيف على الداعية أن يكون. وفي حني يهدف 

بعض الطلبة إلى مواصلة تعليمهم الديني والعالي في تركيا بعد إمتامهم املرحلة الثانوية فإن البعض اآلخر يفضل العودة إلى 
بالده خلوض مجال اخلدمة الدينية. كما أن الطلبة الراغبني في مواصلة تعليمهم في مجاالت أخرى غير دينية بوسعهم 

إعداد املاجستير حول العلوم الدينية وبذلك مواصلة تعليمهم الديني بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن تصور الطلبة عن اإلسالم جعل من الضروري تقييم تصور احلياة في تركيا. في هذه النقطة ُتصنف تركيا كدولة 
حديثة ترتفع فيها معايير احلياة وتتمتع بقدر جيد من الدميوقراطية ومن حيث قوتها تبدو تركيا فعالة جدا في املناطق 

األخرى. وقد تغيرت آراء الطلبة حول تركيا قبل وبعد مجيئهم إليها وكانت هذه التغيرات إيجابية في معظمها. ال ُتقدم 
إجابة قاطعة حول ما إذا كانت تركيا متثل في املنطقة الثقافة الغربية أم الشرقية وتكون اإلجابة في العموم بأنها تشكل 

جسرا يربط الشرق بالغرب.

يرى طلبة بعض الدول أن تعريف تركيا بأنها دولة حديثة أو كونها ذات دستور علماني يحول دون تزعمها للعالم 
اإلسالمي. حتى وإن لم يتم احلديث عن موضع قيادي لتركيا باملعنى الكامل فإنها متثل منوذجا يتمتع بخصائص حتتاج 

إليها الدول اإلسالمية األخرى في كثير من املجاالت. بحسب الطلبة فإن التعليم الديني في تركيا وثانويات األئمة 
واخلطباء وشكل احلكم في تركيا ومفهوم اإلسالم فيها كل ذلك يشكل العناصر التي ُتعرف هذا النموذج. وُيعرِّف الطلبة 

هذه اخلصائص بأنها ترياق اإلسالم املتطرف وهم يرون أن عدم وجود صراع مذهبي في تركيا هو ميزة تتمتع بها. إن 
الفرق األكبر بني تركيا والدول األخرى يكمن في أن النزاع بني املذاهب واجلماعات املختلفة لم يتحول في تركيا إلى بؤرة 

توتر وبأنها تتمتع بثقافة التسامح. إن أهم املالحظات العامة املشتركة على الصعيد اإلقليمي حول تصور اإلسالم في 
تركيا يتمثل في النظر إليها كدولة أوروبية بسبب قربها من الغرب كما أن انضمام دولة مسلمة إلى االحتاد األوروبي 

يشكل أحد أبرز هذه الفروق فوجود دولة مسلمة داخل تكتل مسيحي أمر يثير فضول الطلبة.

بعد مجيئهم إلى تركيا بدأ الطلبة بتأدية فروضهم الدينية بشكل منتظم ومعظم التغيرات التي طرأت على الطلبة بعد 
التحاقهم بثانويات األئمة واخلطباء الدولية متعلقة بأدائهم للصالة. ويرى الطلبة أن الصالة عبادة حتمل أهمية قصوى 

كونها تشتمل على الكثير من العبادات فضال عن كونها عماد الدين. فالعبادات والفروض اإلسالمية مهمة إلنشاء نظام 
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وبناء مجتمع سليم. وإلى جانب العبادات فإن اإلسالم يؤسس أصال هذا النظام مبا يتمتع به بالعديد من اخلصائص ولعل 
من أبرزها أن اإلسالم يرى في املؤمنني إخوة وهو ما يعتبر خاصية إيجابية بالنسبة إلى املسلمني. في ذات الوقت فإن 

اإلسالم يضمن بعض امليزات احلسنة لغير املسلمني أيضا مثل اأُلُخوة. ويرى الطلبة أن هذا املفهوم هو »التسامح« والذي 
يعد أحد أهم خصائص اإلميان في اإلسالم.

يرى الطلبة أن »اإلسالم« لم يعد كافيا لوحده لتوحيد األمة اإلسالمية وهم يتحدثون عن مواجهتهم مصاعب في تبليغ 
رساالت اإلسالم. حيث إن اجلماعات املتطرفة وفي مقدمتها داعش وحزب اهلل وطالبان واألخطاء التي يرتكبها املسلمون 

شكلت مفهوما خاطئا عن اإلسالم لدى غير املسلمني. وللحيلولة دون الفهم اخلاطئ لإلسالم ولتحقيق الوحدة اإلسالمية ال 
بد من العمل أكثر لتغيير املفهوم الذي يختزل التدين إلى مجرد أداء العبادات، والعبادات إلى مجرد الشكل وإبراز العناصر 

د املسلمني. ألنه وبحسب الطلبة فإن الوحدة اإلسالمية هي اخلطوة األولى لصيرورة األمة واليوم يستحيل احلديث  التي توحِّ
عن مفهوم األمة باملعنى النوعي للكلمة لذا ال بد من إزالة العراقيل التي تقف أمام حتقيق الوحدة اإلسالمية.

من أهم أسباب تشرذم العالم اإلسالمي التعصب األعمى للمذهب والتعصب العرقي والقومي والفردية واالستعمار 
ووجود حكام مستبدين يفتقرون للكفاءة والقوى اخلارجية. القضية الواجب حلها بالسرعة القصوى هي إقصاء احلكام 
الذين ال يتمتعون باألهلية وتنحيتهم عن مناصبهم واالبتعاد عن إدارة البالد اإلسالمية على أساس مذهبي. لم يسمع 
الطلبة بأي منظمة دولية أو منظمة مجتمع مدني تضمن الوحدة اإلسالمية وبالنسبة إليهم فإن العديد من اجلماعات 

واألوقاف واجلمعيات واملنظمات واملؤسسات اإلعالمية التي تأسست من أجل وحدة املسلمني وفي مقدمتها منظمة املؤمتر 
اإلسالمي قد حادت عن هدفها ولم تدافع عن وعي األخوة الذي يشكل أهم خاصية متيز اإلميان في اإلسالم. ناهيك عن 

أن معظم هذه املؤسسات بعيد كل البعد عن مفهوم الوحدة املنصوص عليه في القرآن والسنة. إن االحتاد األوروبي أو 
اجلامعة العربية ال ميثالن املسلمني لذا يجب العمل على تأسيس احتاد جديد يجمع ما بني الدول اإلسالمية.
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