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دراسة حول درس اخلطابة والتطبيقات املسلكية من حيث كفاءة 
التواصل الديني

Şükrü Keyif li

املــلـــخــــص
تبحث هذه الدراسة في مدى كفاءة التواصل الديني الواجب على مادة اخلطابة والتطبيقات املسلكية - التي يتم 

تدريسها في ثانويات األئمة واخلطباء - إكسابها للطلبة. تطرقت مقدمة الدراسة وبشكل موجز إلى تأثير ثانويات األئمة 
واخلطباء على النواحي الفردية واالجتماعية والدينية والسياسية، إلى جانب عالقتها بالتطورات احلاصلة في مجال التعليم 
الديني واخلدمات الدينية. في األقسام الالحقة مت بحث مفهوم التواصل الديني والتقييمات املتعلقة بدرس اخلطابة. في 
هذا السياق أجريت حتليالت حول مسميات درس اخلطابة عبر التاريخ وتناولت التحليالت إظهار تلك املسميات لنهج 
الدولة فيما يخص التعليم الديني وأداء اخلدمات الدينية. خالل تناول مدى إكساب درس اخلطابة الكفاءة للطلبة مت 

بحث محتوى الدرس بحد ذاته واملكاسب التي يحققها باإلضافة إلى عرض آراء الطلبة حول ذلك الدرس.

الكلمات املفتاحية 
اخلطابة، اخلدمات الدينية • التعليم الديني • ثانوية األئمة واخلطباء • التعليم الديني غير النظامي
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احتلت مدارس األئمة واخلطباء في التاريخ القريب محور النقاشات السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية من حيث الدور الذي 
لعبته في املجتمع التركي. وكانت عملية التعليم الديني في عهد اجلمهورية التركية تتم عموما عبر تلك املدارس وقد جتلت العالقات 
بني »الدين والدولة«، »الدين واملجتمع«، »الدين والسياسة«، و«الدين والتعليم« خالل تلك الفترة من خالل مدارس األئمة واخلطباء. 

إن احليلولة - لفترة تعتبر قصيرة نسبيا - دون أداء مدارس األئمة واخلطباء دورها الوظيفي جعل منها محور نقاشات دينية وسياسية 
واجتماعية واعُتبرت هذه النقاشات - في معظم األحيان – تعبيرا عن نظرة الدولة إلى الدين.

وجدت هذه املدارس أرضيتها القانونية للمرة األولى مع صدور قانون »توحيد التدريس« عام 1924. وطبقا للقانون املذكور فإن 
هدف هذه املدارس هو تلبية احتياجات التعليم الديني في املجتمع.

أنواع  من  تعتبر  والتي  واحملراب  املنبر  إدارة  مهارات  طلبتها  مدارس تكسب  واخلطباء  األئمة  مدارس  في جعل  رغبة  هناك  كانت 
اخلدمات الدينية ولهذا السبب أدرجت مادة اخلطابة في البرنامج الدراسي لهذه املدارس.

دروس اخلطابة في مدارس األئمة واخلطباء

يتألف منهاج مدارس األئمة واخلطباء من قسمني أساسيني أولهما الدروس »املسلكية« والثاني الدروس »الثقافية«. الدروس األولى 
هي تلك التي ُتكسب الطلبة الكفاءة املعرفية املسلكية املتوافقة مع هدف تأسيس مدارس األئمة واخلطباء وهذه الدروس هي: »القرآن 
الكرمي«، »اللغة العربية«، »التفسير«، »احلديث«، »الكالم«، »تاريخ اإلسالم«، »السيرة النبوية«، »الفقه واخلطابة«. ويتم تدريس 

هذه الدروس األساسية بساعات دراسية متفاوته في املرحلة الثانوية على األخص.

 اتخذ درس اخلطابة أسماء متعددة في البرامج الدراسية مثل: »اخلطابة التركية«، اخلطابة«، »اخلطابة والتطبيقات املسلكية«وأخيرا 
اآلن  واخلطباء وحتى  األئمة  مدارس  تأسيس  منذ  اخلطابة  أسماء درس  تغيرت  اختياريا.  درسا  بات  واخلطابة«والذي  »الفصاحة  اسم 

بالشكل الوارد أدناه:

محتوى درس اخلطابة

يتألف درس اخلطابة الذي تعده وزارة التعليم الوطني واملديرية العامة للتعليم الديني من عدة عناوين )Sezikli, 2016( وهي:

•  اخلدمات الدينية وأداء املهام الدينية

معرفة الذات والشريحة املستهدفة في اخلدمات الدينية    

•  التحديات التي تصّعب وتعيق أداء اخلدمات الدينية

•  التواصل في اخلدمات الدينية

•  اخلطابة وأنواعها

•  مكانة وأهمية اخلطابة في اخلدمات الدينية

•  اخلطابة الدينية وأنواعها

•  مبادئ اخلطابة الدينية

•  اختيار املصادر في اخلطابة الدينية

•  اخلطابة واخلطبة 

•  األحكام الدينية املتعلقة باخلطبة
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•  القضايا املتعلقة بإعداد اخلطبة

•  أدعية اخلطبة

•  مناذج عن اخلطب

•  الوعظ والواعظ

•  مكانة الوعظ واإلرشاد في الدين

•   القضايا املتعلقة بإعداد الوعظ وتقدميه

•  الوعظ واألدعية

بالنظر إلى محتوى درس اخلطابة - املذكور أعاله - والذي يتم تدريسه في ثانويات األئمة واخلطباء واملكاسب التي يحققها للطلبة 
نلحظ ما يلي:

1.  من الناحية املسلكية يبرز إكسابه الطلبة كفاءة إدارة اخلدمات الدينية داخل املسجد على األغلب. هذا األمر يعزز القناعة حول 
عدم حدوث تغير يذكر على التوقعات املنوطة مبادة اخلطابة منذ املاضي وحتى يومنا هذا.

2.  فيما يتعلق بكفاءة التواصل الديني يبدو أن الكفاءة محصورة داخل إطار املسجد. من حيث احملتوى ال ُيقدم الدرس للطلبة 
معلومات تكسبهم كفاءة التواصل الديني وإمنا معلومات تعريفية وهذه املعلومات التعريفية لن تصل بالطلبة إلى مستوى كاٍف في 

التواصل الديني في أوساط اخلدمات الدينية سواء داخل املسجد أو خارجه من خالل حتولها إلى تصرفات.

3.  املعلومات املقدمة في احملتوى ليست ذات ماهية تكسب الكفاءة الالزمة لتأدية خدمات دينية مركزها املجتمع. لهذا السبب 
أداء  له  يتيح  الدينية ليس مزودا كفاية مبا  الديني في اخلدمات  التواصل  إلى إكساب كفاءة  الرامي  يالحظ أن محتوى درس اخلطابة 

خدمات دينية مركزها املجتمع.

4.  درس اخلطابة هو درس يتضمن اجلانب التطبيقي لهذا السبب كان يجب إعطاء أهمية لهذا اجلانب أيضا عند إعداد محتوى 
التطبيقي ضمن مواد الدرس املوجودة حاليا واقتصرت املعلومات على األغلب على مرحلة  الدرس. ال يخصص حيز كاٍف للجانب 

املعرفة والفهم. 

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى احلصول على معلومات حول مدى إكساب درس »اخلطابة والتطبيقات املسلكية« الطلبة الكفاءة املسلكية 
ومهارات التواصل/التعبير. 

النهج

اسُتخدم خالل الدراسة – وطبقا ملا يتوافق مع هدفها – منوذج االستبيان وتقنية املقابالت. يشكل القسم املتعلق باملقابالت اجلانب 
النوعي للدراسة. في هذا اإلطار متت دراسة خصائص مجموعة البحث باستخدام منوذج بحث املجموعة املستهدفة.

سوا أو يدّرسون حاليا مادة اخلطابة في ثانويات  أجري اجلانب النوعي من الدراسة مع أربعة من مدرسي الدروس املسلكية ممن درَّ
األئمة واخلطباء باإلضافة إلى ثالثني طالبا من طلبة الصف األخير جميعهم من الذكور. خالل املقابالت طرحت أسئلة مفتوحة على 
املشاركني ومت إجراء التحليالت الالزمة على اإلجابات التي قدمت بشكل كتابي أو اإلجابات الشفهية ذات الصلة باملوضوع والتي مت 

تسجيلها.

جمع البيانات

عند شرح مكانة مدارس األئمة واخلطباء ودروس اخلطابة التي تدّرس فيها عبر التاريخ - وهي املرحلة األولى من الدراسة - متت 
االستعانة باملصادر املتعلقة بهذا املوضوع من حيث تسليطها الضوء على وضع مدارس األئمة واخلطباء ومكانة دروس اخلطابة فيها. 
املصدر الثاني للبيانات التي شكلت الدراسة هو اللقاءات واملقابالت شبه املنظمة التي أجريت مع املدرسني والطلبة. وقد اسُتخدم في 
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جمع هذه البيانات أسلوب املقابالت املنظمة واللقاءات املعّمقة. ُطرح على املشاركني هذان السؤاالن:

•  »إحدى الكفاءات التي ينبغي على األشخاص الذين سيعملون في مجال اخلدمات الدينية التمتع بها هي التواصل الديني الفّعال 
وتقنيات اخلطابة. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ ملاذا؟«

•  »هل تعتقدون بضرورة وجود درس للخطابة في ثانويات األئمة واخلطباء؟ ملاذا؟«. وقد أجريت املقابالت مع املشاركني حول هذين 
السؤالني على ضوء هدف الدراسة.

مرحلة جمع البيانات

جميع املقابالت أجراها باحثون. إلى جانب األسئلة املعّدة مسبقا ُطرحت خالل املقابلة بعض األسئلة الشفهية اإلضافية أيضا. 
األمر احلاسم في تقرير كيفية املقابلة هو حالة الشخص املشارك حلظة إجراء املقابلة معه. ولكون إجابات املشاركني على األسئلة املوجهة 
إليهم كانت مباشرة في بعض األحيان وغير مباشرة في أحيان أخرى فقد مت طرح أسئلة فرعية لتوضيح اإلجابات وتوجيهها نحو موضوع 

البحث. بهذا الشكل متت االستفادة من املرونة التي تتيحها تقنيات املقابالت شبه املنظمة.

حتليل البيانات ومعاجلتها 

مت حتليل اللقاءات واألجوبة املكتوبة والتسجيالت الصوتية التي أجريت خالل اللقاءات وإعداد الئحة تراتبية لوضع األسئلة املنظمة 
التي سيتم توجيهها إلى املشاركني. وقد أعدت األسئلة على أن تبرز األسئلة واملشاكل املتعلقة مبوضوع الدراسة مع العمل على أن 
تكون سهلة الفهم واإلجابة للمشاركني. عالوة على ذلك متت كتابة التسجيالت الصوتية التي سجلت خالل املقابالت، وبعد ترتيب 
املعطيات الشفهية واملكتوبة التي مت احلصول عليها مبا يتماشى مع هدف الدراسة وتصنيفها فيما بينها مت االنتقال إلى مرحلة املعاجلة 
والعمل لتوضيح املعنى وإمتام نقصه سواء في التصريحات الشفهية أو املكتوبة جلعل املعطيات مفهومة مع احلفاظ على املعنى األصلي 

الذي قصده صاحبها.  

 حدود الدراسة

نة من كلمات مفتاحية مثل »مدارس األئمة واخلطباء«  في تشكيل اإلطار النظري لهذه الدراسة متت االستفادة من األدبيات املكوَّ
و«درس اخلطابة«، »اخلطابة«، »التواصل الفّعال«، »التواصل«، »التعبير« التي يتم تدريسها في هذه املدارس. وفي القسم التجريبي 
منها مت االستماع إلى آراء طلبة الصف األخير في »ثانوية األئمة واخلطباء - أناضولو« والصف احلادي عشر لهذه الثانوية. لهذا السبب 
مت حتديد الدراسة بطلبة الصفني احلادي عشر والثاني عشر. كما مت كذلك االستماع إلى آراء أساتذة الدروس املسلكية الذين قاموا 
بتدريس اخلطابة أو الذين ال يزالون يدّرسون في ثانويات األئمة واخلطباء حتى اآلن وأيضا إلى آراء إداريني في تلك املدارس. أجريت 

الدارسة في العام الدراسي 2016–2017. 

النتائج

الثانوية في األئمة واخلطباء. وجميع هؤالء  شارك في هذه الدراسة مجموعة تضم 30 طالبا من طلبة الصف األخير من املرحلة 
الطلبة هم من الذكور. مت العمل على خلق مناخ ودي ودافئ قدر املستطاع على اعتبار أن ذلك يسهم في إفصاح الطلبة عن آرائهم 

ومشاعرهم بشكل أفضل.

آراء الطلبة بخصوص درس اخلطابة

كانت إجابات الطلبة على سؤال: إحدى الكفاءات التي ينبغي على األشخاص الذين سيعملون في مجال اخلدمات الدينية التمتع 
بها هي التواصل الديني الفّعال وتقنيات اخلطابة. هل تؤيدون ذلك وملاذا؟ كما هو مبني في اجلدول أدناه:
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1.  إحدى الكفاءات التي ينبغي على األشخاص الذين سيعملون في مجال اخلدمات الدينية التمتع بها هي التواصل الديني 
الفّعال وتقنيات اخلطابة. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ ملاذا؟

% العدد احلجة
33.3 10 ذلك يسهم في رفع مستوى كفاءة اخلدمات الدينية
10.0 3 ذلك يسهم في حتسني العالقات اإلنسانية
16.6 5 ذلك يسهم في تبليغ الدين
16.6 5 ذلك يسهم في تطوير الشخصية
23.3 7 ذلك يسهم في شرح احلقائق الدينية
100 30 املجموع

كما يتبني من اجلدول أعاله فإن معظم املشاركني )33 %( أعربوا هم اعتقادهم بأن درس اخلطابة سيكون له تأثير إيجابي في توفير 
الكفاءة الالزمة في اخلدمات الدينية. إلى جانب ذلك فإن 10% من املشاركني قد أعربوا عن اعتقادهم بأنه في حال حتول درس اخلطابة 
إلى مكاسب من حيث محتواه فإن ذلك لن يسهم فقط في اخلدمات الدينية - التي تعتبر املجال املسلكي - بل وأيضا »في حتسني 
العالقات اإلنسانية« كذلك. وبلغت نسبة الذين يعتقدون بأن الكفاءة في اخلطابة ستكون ذات تأثير فاعل في شرح الدين وفي إفهام 
احلقائق الدينية 23%. وإذا ما تناولنا الذين يعتقدون بأن كون اخلطيب جيدا يسهم في تبليغ الدين مع أولئك الذين يرون بأن دروس 
اخلطابة مهمة من أجل شرح احلقائق الدينية بشكل صحيح سنلحظ أن أكثر من ثلث املشاركني تقريبا )61 % + 23 % = 39 %( 

يتفقون بشأن كون درس اخلطابة درسا ضروريا.

من أجل توضيح كالم الطلبة بشكل أكبر وّجه إليهم سؤال ثاٍن وهو: »هل تعتقدون بضرورة وجود درس للخطابة في ثانويات 
األئمة واخلطباء؟ ملاذا؟«والسبب في طرح هذا السؤال هو معرفة احلجج الكامنة وراء آراء الطلبة حول دروس اخلطابة لهذا السبب مت 

تصنيف إجاباتهم مع احلجج ومناقشتها.

هل تعتقدون بضرورة وجود درس للخطابة في ثانويات األئمة واخلطباء؟ ملاذا؟
% العدد احلجة
50 15 ذلك ُيكسب كفاءة مسلكية
18 6 ال يتم إعطاء الدرس
32 9 ال يحظى الدرس باالهتمام
100 30 املجموع

كما يتبني من اجلدول فإن معظم الطلبة )%50( ذكروا أن درس اخلطابة يزيد من الكفاءة املسلكية. املعطيات التي مت احلصول عليها 
من أجوبة التالميذ على هذا السؤال ذات طبيعة شبيهة بطبيعة أجوبتهم على السؤال السابق. في إجاباتهم على السؤال السابق رأى 
الطلبة أن درس اخلطابة هو كفاءة ضرورية لتأدية اخلدمات الدينية. وفي إجاباتهم على هذا السؤال أيضا أعرب الطلبة عن اعتقادهم 

بأن درس اخلطابة هو درس كفاءة مسلكية.

النقاش والنتيجة

إن درس اخلطابة الذي يتم تدريسه في ثانويات األئمة واخلطباء والذي يتمثل أحد أهدافه بتنشئة عاملني في مجال اخلدمات الدينية 
هو من الدروس املسلكية وهدفه إكساب الذين سيعملون في مجال اخلدمات الدينية كفاءة مسلكية.

على الرغم من شبه إجماع آراء املشاركني بعبارات مختلفة على أهمية درس اخلطابة للطلبة إال أن هناك استياء من تناول هذا الدرس 
بشكل نظري. ولقد عدَّ املشاركون عدم إعطاء املجال للجانب التطبيقي في هذا الدرس نقصا.

إن عدم تناول هذا الدرس - الرامي إلى إكساب املهارة الالزمة لتلبية االحتياجات الدينية في مجال اخلدمات الدينية - بشكل 
.)Kayadibi, 2005( تطبيقي يؤدي إلى انخفاض كفاءة اخلدمات الدينية وإلى عدم تلبية تطلعات اجلمهور
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أحد األسباب الذي جتعل من درس اخلطابة درسا مهما في ثانويات األئمة واخلطباء هو أنه ُيتوقع منه إكساب الطلبة كفاءة التواصل 
الفردي. بحسب املشتركني فإن درس اخلطابة )بوضعه احلالي( سواء من حيث احملتوى أو طريقة التدريس ال ُيكسب الطلبة مثل هذه 

الكفاءة.

إحدى السلبيات األخرى املتعلقة بهذا الدرس هو كونه مقتصرا على الصفوف العليا فقط عموما.

في وقتنا الراهن نلحظ أن نقطة تركز اخلدمات الدينية قد حتولت إلى خارج املسجد. ويالحظ أن درس اخلطابة الذي يتم تدريسه 
في مدارس األئمة واخلطباء - بوضعه احلالي - بعيد من حيث احملتوى أو التطبيق عن إكساب الطلبة الكفاءة الالزمة ألداء خدمات 

دينية مركزها املجتمع.

ال يبدو أن درس اخلطابة - في التمثيل املهني - يتمتع بصفة إكساب كفاءة اخلطابة لألشخاص الذين سيعملون في مجال اخلدمات 
الدينية.

إن حقيقة كون درس اخلطابة قناَة طلبة األئمة واخلطباء في التعبير االجتماعي والثقافي والديني ال يحظى بعد بقبول تام.

املقترحات:

1.  يجب دمج درس اخلطابة مع الدروس األخرى.

2.  يجب تغيير مكان الدرس أو جعله وظيفيا في مكانه.

3.  يجب مراعاة التوازن النظري والعملي في دروس اخلطابة ولتحقيق ذلك يجب إعطاء األولوية لفعاليات - داخل الصف وخارجه 
- تكسب الطلبة الكفاءة.

4.  يجب تدعيم هذا الدرس بتعليم الفصاحة.

5.  يجب عمل فئات مشتركة بني مدرسي اخلطابة ومدرسي األدب واإلرشاد واملواد املسلكية األخرى ووضع مخطط للمساهمات التي 
سيقومون بها لدرس اخلطابة.

6.  يجب التعاون مع دور اإلفتاء في احملافظات واألحياء إلتاحة املجال إلجراء الطلبة جتارب عملية وأدائهم خدمات داخل اجلوامع.

7.  يجب إجراء تطبيقات للتواصل الديني داخل املسجد وخارجه فيما يخص درس اخلطابة ووضع أسس للتطبيق وإجراء التطبيقات 
بحسب هذه األسس املوضوعة دومنا نقصان.

8.  يجب تشكيل محافظ لألداء السنوي للطلبة الذين يتلقون درس اخلطابة وحتديد الطلبة الذين يتمتعون بكفاءة اخلطابة الفّعالة، 
كما يجب تطوير نظم قياس وتقييم تؤمن توجيه الطلبة الذين مت حتديدهم نحو مجال اخلدمات الدينية.

9.  يجب منح الطلبة الذين يتلقون درس اخلطابة مبا يتماشى مع هدف هذا الدرس شهادات تثبت ذلك ومنح الطلبة احلاصلني على 
تلك الشهادات أولوية التوظيف في رئاسة الشؤون الدينية.

10.  يبدو من محتوى درس اخلطابة أنه يهدف إلى تعليم ديني مركزه املسجد. يجب إعادة صياغته على أن يشمل كذلك تعليما 
دينيا مركزه املجتمع.
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