
 

 
  

   أفراح ناثر جاسمد.                                            خطيب  -مدارس ومعاهد أمام 

 
[191] 

 خطيب –مدارس ومعاهد إمام 
 1551 – 1591 في تركيا

 
 أفراح ناثر جاسم د.

 اإلقليميةمدرس /قسم الدراسات التاريخية والثقافية /مركز الدراسات          
 

 مستخلص البحث
تعد المدارس الدينية إحدى مميزات الحركات اإلسالمية في تركيا لما لها من  أهمينة 
في إ مداد هنه  الحركنات بكوادرهنا المث ثنة ث افنة إسنالمية والتني تسنتطي  الو نو  إلن  
منا ننب حيويننة فنني الدولننة والمجتمنن و وترجنن  جننهور ترسننيس هننه  المنندارس إلنن   ننام 

 ننة لننها تننم توحينندها منن  منندارس الننوا  ي  وأ ننب  إال أنهننا لننم تننن  العنايننة الال  1511
بعنند ترسننيس الجمهوريننة التركيننةو  1591اسننمها منندارس اإلرحنناد حتنن  تننم إل ا هننا  ننام 

خطينبو ودند  –لتعاود ال هور مرة أخرى في نثس العام تحت اسم مندارس ومعاهند إمنام
حاولنة حهدت هه  المدارس تطورات مهمة طيلة   ود ال ر  المن رمو وهه  الدراسنة م

 للتعرف  ل  هه  المدارس ومراح  تطورها.
 

 الم دمة                     
يشكل تاريخ الحركات اإلسالمية في تركياا محاورا ماماا ماا محااور تااريخ 

لما لاذه الحركاات ماا مميازات وجاذور موفلاة فاي القادم تمتاد  المعاصر تركيا
باهتمااااام الباااااحثيا إلااااد ااااااد الدولااااة العثمانيااااة. وقااااد ح ياااات هااااذه الحركااااات 

والماتميا بتاريخ الجماورية التركية منذ تأسيساا، ذلك إا اإلصاالحات التاي 
قااام باااا ماسااس الجماوريااة التركيااة لمصااطود كمااال أتاااتورك  اسااتادفت فااي 

واالتجااه بااا  ،األساس إبعاد تركيا اا جذورها اإلسالمية وانتماءاتااا الشارقية
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 3201ت والقااوانيا ابتااداء مااا العااام نحااو الباارب اااا طرياان جملااة مااا القاارارا
 3201وأالااا الدسااتور الجديااد اااام  3201 آذار 1 اناادما ألبياات الخالفااة فااي

الذي نص الد كوا تركياا دولاة جماورياة تساتمد سايادتاا ماا الشاعب مارورا 
بجملاااة ماااا القاااوانيا األخااارف التاااي اساااتادفت تبييااار حااارو  الكتاباااة وتوحياااد 

لبااااء المااادارس الدينياااة لبااااء المحااااكم  التااادريس واا وتبييااار القاااوانيا الشاااراية واا
 الشراية وتبيير األزياء واأللقاب وفيرها والتي استمرت قرابة خمس سنوات. 
خلقت هذه التبييرات والقوانيا المتالحقة وضعا ما االفتراب بيا الشعب 
التركي وحكوماته، وهو ما اصطلح الد تسميته بأزمة الاوياة، إذ لام تساتط  
هذه القوانيا إلباء الشعور الديني ما وجاداا النااس رفام التبييارات ال اهرياة 

اراتااا تعمال داخال التي شادتاا تركيا، وبقيت الحركات اإلساالمية بمختلا  تي
الساااحة التركيااة سااواء بصااورو ساارية أو النيااة والااد كافااة المسااتويات سياساايا 

 واقتصاديا وثقافيا، وكاا أهم وسائل هذه الحركات والتيارات حقل التعليم. 
هاااااذه الدراساااااة محاولاااااة بسااااايطة للتعااااار  الاااااد احاااااد أهااااام روافاااااد الحركاااااة 

در قاانوا بتوحيادها تحات اإلسالمية في تركيا وهي المادارس الدينياة التاي صا
خطيااااب   -، والتااااي تعاااار  بماااادارس لإمااااام3201إشاااارا  الدولااااة فااااي العااااام 

ومامتاا تخريج الماء ديا وأئمة وخطباء للمساجد، لكاا مامتااا تعادت ذلاك 
لتساااام فاااي رفاااد الحركاااة اإلساااالمية بعناصااار ذات تربياااة إساااالمية اساااتطاات 

 الوصول إلد مواصل مامة في أجازو الدولة. 
 
 
 
 خطيب  )النحرة والترسيس(  –دارس إمام ن م
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يرج  افلب الماتميا والمتخصصيا في تاريخ تركيا الحديث تأسيس هذه 
توحياد التعلايم   3212 -3201لاندما قرر أتاتورك  ،3201المدارس إلد اام 

لباء وزارو األوقا  والشووا الدينية لباء التعليم الديني واا فير إا البعض   3لواا
إذ كانت مدارس األئمة والخطبااء تابعاة  3231يرج  تاريخ تأسيساا إلد اام 

إال إا  ،لوزارو األوقا  الامايونياة ومامتااا إااداد األئماة والخطبااء والمااذنيا
هااذه الماادارس لاام تناال العنايااة الالئقااة لااذا تاام توحياادها ماا  مدرسااة الااواا يا 

درساااة اإلرشااااد وكااااا خريجاااو هاااذه وأصااابح اساااماا م 3232حتاااد نااياااة ااااام 
المادارس ياتم تعيياانام أئماة فاي المواقاا  العساكرية البرياة والبحريااة وواا اا فااي 

وقاااد أفلقااات هاااذه المااادارس مثااال ساااائر  ،قضااايةمراكاااز الوالياااات واأللوياااة واأل
 . 0ل3201المدارس األخرف بقانوا توحيد التدريس لعام 
ت مااادارس اإلرشااااد ألبيااا 3201بعاااد صااادور قاااانوا توحياااد التااادريس ااااام 

مدرسااة  02خطيااب  وأنشاائت فااي العااام نوسااه  -وأصاابح اسااماا ماادارس  إمااام
خطيب   مامتاا إاداد مو ويا دينييا وأئماة وخطبااء  –باسم   مكاتب إمام 

ثام ماا لباث إا  ،لكا م  نااية السنة التالية أفلقت خماس منااا ،في المساجد
نيااة أفلقات ثماااا مادارس أايااد وفااي نااياة السانة الثا ،أاياد افتتااح اثناايا منااا

أفلقااات كااال المااادارس الدينياااة  3206وفاااي السااانة الثالثاااة  ،افتتااااح اثنااايا منااااا
أفلقاااات  3212باساااتثناء تلاااك الموجاااودو فاااي اساااتانبول وكوتاهياااة وفاااي العاااام 

 3211لكنااااا اسااااتمرت املياااا حتاااد العااااام  ،مااادارس هااااتيا الماااادينتيا رساااميا
لتاي أنشائت فاي السانوات األولاد خطياب  ا –وبذلك يكوا اادد مادارس  إماام 

مدرساااة  وبقيااات هاااذه المااادارس  11ماااا امااار الجماورياااة ثااام أفلقااات بكاملااااا 
 . 1لمبلقة حتد أواخر األربعينات ومطل  الخمسينات ما القرا العشريا

أدت ادو أسباب إلاد افتقااد هاذه المادارس ألهميتااا تادريجيا والاد نقصااا 
تركياا فاي التعلايم نحاو ناضاة كبيارو ومنااا توجاه  ،اددها ثام إفالقااا بالكامال

وقااد انعكااس ذلااك بشااكل كبياار الااد  ،فااي مجاااالت الزرااااة والصااحة والتقنيااة
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توجه الطالب نحو مجاالت جديدو تحقن لام إمكانية واسعة في مجال العمل 
إلااد  ،اوال و ااادم العنايااة باااذه الماادارس وااادم تااوفير العنايااة الكافيااة لطالباااا

دا واسااااعة لنشاااار الماسسااااات التعليميااااة التقنيااااة جانااااب إا الدولااااة بااااذلت جاااااو 
 . 1لثانيا

كاناات ناايااة الحاارب العلميااة الثانيااة وانتصااار الحلواااء الااد دول المحااور، 
إيااذانا بتقاادم تركيااا خطااوو إلااد اإلمااام لتكااوا جاازءا مااا العااالم البربااي ممااا حاادا 

وماااا نتاااائج ذلاااك دااااوو الحااازب الحااااكم  ،بااااا إلاااد األخاااذ بالن اااام الاااديمقراطي
هذه التعددية كانت فرصة  ،لحزب الشعب الجماوري  إلد قيام تعددية حزبية

ذهبية للقوف الدينية المعارضاة لالتاتوركياة للتعبيار ااا نوسااا بمسااندو حازب 
الااذي أباادف مرونااة كبياارو تجاااه المسااائل  3216وليااد هااو الحاازب الااديمقراطي 

 ،حازب الشاعب الجمااوري بم اار العادو لااذه القاوف وحتد ال ي اار ،الدينية
سااعد حاازب الشااعب الجماااوري إلااد التااودد  ،وحتااد ال يخساار مع اام أصااواتاا

اضاو فاي  31فاجتمعت لجنة ماا الحازب مكوناة ماا  ،لاذه القوف اإلسالمية
خطياب  وربطااا  –لمناقشة اقتراح بإاادو فتح مدارس  إمام  3211شباط  32

إال إا الحكوماة رفضات هاذا  ،التابعاة لمجلاس الاوزراءا الدينياة و برئاسة الشاا 
االقتاااراح وتقااارر بااادال اناااه فاااتح دورات لالئماااة والخطبااااء وتكاااوا لمااادو اشااارو 

 . 9ل3293وبقيت ااملة حتد اام  أشارقلصت فيما بعد إلد ثمانية  أشار
كاناات المنافسااة الحزبيااة إثناااء االنتخابااات اااامال أساساايا فااي إبااداء مرونااة 

وهذا ما نجاح  ،مسائل الدينية ببية حصد اكبر ادد ما األصواتاكبر إزاء ال
إذ اسااتطاس سااحب البساااط  3292فيااه الحاازب الااديمقراطي فااي انتخابااات اااام 

ماااا حااازب الشاااعب الجمااااوري اثااار فاااوزه السااااحن فاااي هاااذه االنتخاباااات، وقاااد 
خطياااب  ماااا فتااارو حكااام الحااازب الاااديمقراطي التاااي  –اساااتوادت مااادارس  إماااام 

 –إذ ألبت حكومة الحازب الاديمقراطي دورات إماام  3262 استمرت حتد اام
خطيب  التاي ال تواي باالبرض  وأصادرت قارارا ماا لجناة ماديري وزارو التعلايم 
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يقضااااااي بتحوياااااال دورات األئمااااااة  3293تشااااااريا األول   31الااااااوطني بتاااااااريخ 
ذات سااااب  ساااانوات مقساااامة إلااااد   6لخطيااااب -ماااادارس  إمااااام  والخطباااااء ألااااي

الدراسة فياا أرب  سنوات تليااا المرحلاة الثانوياة ومادو متوسطة مدو  ،مرحلتيا
ويلتحااان بااااذه المااادارس كااال ماااا أتااام المرحلاااة  ،الدراساااة فيااااا ثاااالث سااانوات
في هاذه  خطيب  -وقد ارتبطت مدارس  إمام  ،االبتدائية ما التعليم اإللزامي

 3291بإدارو المدارس الخاصة وقد ارتو  اددها اام  3291الوترو وحتد اام 
باإلدارو العاماة  3213وحتد اام  3291مدرسة وارتبطت منذ العام   01ل إلد

 . 1لللتعليم اإلادادي
 
 خطيب –تطور مدارس ومعاهد إمام  -

خطياااااب طيلاااااة اقاااااد الساااااتينات ااااااامال ماماااااا فاااااي  –بقيااااات مااااادارس إماااااام
فواااي اااااد حااازب  ،االنتخاباااات ومقصااادا لاحااازاب المتنافساااة فاااي االنتخاباااات

الاااديمقراطي  نالااات هاااذه المااادارس اهتماماااا خاصاااا إذ العدالاااة لورياااث الحااازب 
  11لإلااد  3261 -3266مدرسااة فااي العااام الدراسااي   19لارتواا  اااددها مااا 
  31111لأما ادد الطاالب فقاد ارتوا  ماا  ،3261 -3261في العام الدراسي 

وفااي تلااك الوتارو تاام قبااول الطالباات ألول ماارو فااي  ،طالباا  02310لطالباا إلااد 
 . 1لخطيب  -مدارس  إمام 

 11حاايا إلبااد ن ااام  1791اسااتمرت هااذه الماادارس بصاايبتاا حتااد العااام 

االنقالبااااي المرحلااااة المتوسااااطة مااااا هااااذه الماااادارس، ورفاااا  ااااادد  1791آذار 
 . 2لسنوات المرحلة الثانوية ما ثالث إلد أرب  سنوات

 ااااور  1791 – 1791شااااد بداياااة اقاااد السااابعينات وتحديااادا فاااي العااااميا 
أول حزب إسالمي بقيادو الدكتور نجم الديا اربكاا الذي أسس حزب الن اام 

، والذي كاا حجر الزاوية في 1791ثم حزب السالمة الوطني  1791الوطني 
إذ شاااارك فاااي ثاااالث  ،التشاااكيالت االئتالفياااة الحاكماااة خاااالل اقاااد السااابعينات
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تيا ماا  اليماايا ماارو ماا  اليسااار بزاامااة بولناات أجاويااد وماار  ،ائتالفااات حاكمااة
وقاااد قااادمت هاااذه  بقياااادو ساااليماا ديميريااال فيماااا اااار  ب لبالجبااااة القومياااة 

تمثلات فاي إااادو  . 32لاالئتالفات شاراية لنماو بنياة قوياة للحركاات اإلساالمية
باادءا مااا تعااديل االساام الااذي أصاابح بموجااب  خطيااب  -تن اايم ماادارس  إمااام 

خطيااب   وصااوال  –  معاهااد إمااام 1791والصااادر فااي اااام  (1917)القااانوا 
وكاذلك الساماح لخريجاي هاذه  ،إلد فتح المرحلة المتوسطة  ما هذه المدارس

 خطيااب  -وحااددت و يوااة  معاهااد إمااام  ،المعاهااد باادخول الجامعااات التركيااة
ب إاداد اناصر تلبي االحتياجاات الدينياة مثال اإلماماة والخطاباة والتادريس 

تااح العشارات ماا معاهاد  إماام وبموجاب هاذا القارار تام افت ،في دورات القارآا 
 (113)إلااااد  1797إذ ارتواااا  ااااادد هااااذه المعاهااااد حتااااد اااااام .  33لخطيااااب  -

ويعااااود  ،ةوخاصااااة فااااي ااااااد حكومااااات   الجباااااة القوميااااة   اليمينياااا ،مدرسااااة
السبب في ذلك إلد إا األحزاب اليمينية كانت ترف إا هذه المدارس مصادر 

 . 30للتربية كوادر يمكناا إا تق  في وجه التيارات اليسارية والماركسية
خطيب  جديدو بناء  -جمد فتح معاهد  إمام  3212أيلول  30بعد انقالب 

 ،لكااا االختراقااات لاااذا القاارار تعااددت ،الااد تعليمااات مجلااس األمااا القااومي
واثنااا فاي حاي قارتاال فاي اساتانبول  3219فوتح معاد في تونجيلي فاي ااام 

كماا افتاتح العدياد ماا المعاهاد  ،3211وكذلك معااداا فاي اساتانبول فاي ااام 
وفااي محاولااة للتحاياال الااد قاارار تجميااد افتتاااح معاهااد جدياادو  ،فااي األناضااول

  . 31ل3223س  لمعاهد قائمة بدءا ما العام انتشرت  اهرو افتتاح  فرو 
وقااد شااادت فتاارو الثمانينااات اهتمامااا باااذه الماادارس الااد الاارفم  مااا قاارار 

 3221 - 3212اوزال االنوتااااااحي تالتجمياااااد إذ سااااامح اااااااد حكوماااااة توركاااااو 
خطياااب   لتصااال نسااابة  –والمرجعياااة الدينياااة الوزال فاااي داااام معاهاااد   إماااام 

الماادارس المتوسااطة، خاصااة بعااد السااماح مااا خريجااي  % 02لخريجياااا إلااد 
إذ أصابح  . 31لتلخريجياا  بااللتحاان بالجامعاات وفاي مختلا  االختصاصاا
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  322،122لمدرسة يدرس فياا   112ل 3223 – 3222ادد طالباا في العام 
مدرسااة ياادرس فياااا نحااو   120لإلااد  3229 – 3221طالبااا ازدادت فااي العااام 

ثانوياااة للوتياااات رفااام إا  خطياااب  –ماااام طالباااا وفتحااات معاهاااد  إ  313،112ل
خريجاتاا ال يمكناا العمال كواا اات إال إنااا أصابحا يعملاا معلماات فاي 

خطياااب   –إذ بلاااد اااادد الدارساااات فاااي معاهاااد  إماااام  ،مراكاااز تحواااي  القااارآا
  . 39لطالبة  01،129لطالبة وفي القسم الثانوي   92،211لاإلادادية 

خطياب   إال أنااا لام تسالم  –رفم هذا التطاور الاذي شاادته معاهاد   إماام 
مااا مضااايقات األوساااط العلمانيااة ومحاوالتاااا باايا الحاايا واألخاار فلاان هااذه 
ناا كانت إحدف آليات حزب الرفاه اإلساالمي خاالل اقادي  المعاهد خاصة واا

ب إذ كاناااات الرافااااد الااااذي يمااااد الحااااز  ،الثمانينااااات وحتااااد منتصاااا  التسااااعينات
بكااوادره المثقوااة المتعلمااة والتااي حاااول الحاازب مااا خااالل قاارار قبااول خريجااي 
هذه المعاهد في الجامعات التركية وفي مختل  االختصاصات الوصول إلاد 

وممااا تجاادر اإلشااارو إليااه إا معاهااد  ، 36لمناصااب مامااة فااي الدولااة والجااي 
 خطياااب  كانااات تشااااد طوااارات ماماااة فاااي  ااال الحكوماااات العلمانياااة - إماااام 
مدرساااة   122لفواااي ساااب  حكوماااات رأسااااا ساااليماا ديميريااال انشااائت  ،تحديااادا

وفااي حكومااة  ،مدرسااة  12لانشاائت   3226-3221لوفااي ااااد تانسااو تشااللر 
مدرساة وفاي حكوماة بولنات أجاوياد بنيات   01لواحدو لمسعود يلمااز افتتحات 

وربما يعود السبب في ذلك إلد محاولة كسب تأيياد الشاعب  ، 31لمدرسة  11ل
 .لتركي الذي ضان ذراا بالعلمانية وال اور بم ار أكثر ديمقراطيةا

والااد الاارفم مااا المضااايقات المتكااررو التااي تعرضاات لاااا ماادارس ومعاهااد 
 3226خطيب  التي كاا أشرسااا كااا فاي اااد حكوماة حازب الرفااه  -لإمام

إذ تعرضااااات هاااااذه المااااادارس إلاااااد حملاااااة شاااااديدو قادتااااااا الماسساااااة  ،3221-
مطلباااا   31لوكانااات ماااا ضاااما  ،األماااا القاااومي التركاااي العساااكرية ومجلاااس

ببااارض  3221شاااباط  01واجاااب التنوياااذ قااادماا العساااكر لحكوماااة اربكااااا فاااي 
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وكاااا اباارز هااذه المطالااب مااا يتعلاان بتقييااد انتشااار التعلاايم  ،حمايااة العلمانيااة
سانوات بااد   1سانوات إلاد  9الديني وذلك بزياادو مادو التعلايم اإللزاماي ماا 

  992لخطيااب  واااددها آنااذاك  -إمااام االلتحااان بماادارس  إمااام لقطاا  الطرياان
وال يقتصااار خريجوهاااا الاااد العمااال  ،معاااادا تضااام نحاااو نصااا  ملياااوا طالاااب

إذ وصااال العدياااد مااانام إلاااد مراكاااز الياااا فاااي أجاااازو الدولاااة  ،كأئماااة وخطبااااء
وزياااادو سااانوات التعلااايم اإللزاماااي   31لوتاااولد بعضاااام مناصاااب وزارياااة ونيابياااة

خطياب  وبالتاالي تقلاايص  -المرحلاة المتوساطة مااا معاهاد  إماام يعناي إلبااء 
  .ادد طالباا وصوال إلد إفالقاا

تعرضاات المرحلااة المتوسااطة  3221بعااد إقصاااء حكومااة حاازب الرفاااه اااام 
خطيااب  إلااد اإلفااالن وابقااي الااد المرحلااة الثانويااة فقااط  -مااا معاهااد  إمااام 

مماا يحادد  ،الاد األقال  31ل االد أساس إا الطالب اندما يكوا في سا ألا
والااااد هااااذا األساااااس شااااادت هااااذه  ،رفبتااااه فااااي الحصااااول الااااد تعلاااايم دينااااي

وحتااد اليااوم تراجعااا كبياارا فااي ااادد طالباااا وزاد مااا  3221المعاهااد منااذ اااام 
دخاول خريجاي هاذه  3221هذا التراج  إا حكوماة مساعود يلمااز منعات ااام 

ء كليااااة العلااااوم المعاهاااادالد االختصاصااااات المختلوااااة فااااي الجامعااااات باسااااتثنا
خطيب  تراج  ماا  -ويذكر إا ادد طالب معاهد  إمام  ،الدينية لاإللايات 

ارتوااا    32ل0221 -0221ألاا  اااام   11لإلااد  3221ألاا  اااام   022لنحااو 
هذا العدد قليال بعد ما أالنت حكوماة حازب العدالاة والتنمياة ااا نيتااا تقاديم 

تصاصاااات أخااارف فاااي مشاااروس قاااانوا يتااايح لخريجاااي هاااذه المعاهاااد دخاااول اخ
وبعاااد ماااا كااااا المنتماااوا إلاااد  ،فعااااد اإلقباااال الاااد االنتمااااء إليااااا ،الجامعاااات

مااا  % 22لأصاابح  ،خطيااب  مااا طبقااات اجتماايااة مختلوااة -معاهااد  إمااام 
 . 02لألمنتميا إلياا ما األناضول لاألريا   وما الوقراء

وبعااااد محاااااوالت حثيثااااة اسااااتمرت لساااانوات نجحاااات حكومااااة حاااازب العدالااااة 
فاااي استحصاااال قااارار ماااا مجلاااس التعلااايم  0222تنمياااة الحااااكم فاااي تماااوز وال
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خطيااب  بالتقااديم  -العااالي يساامح لطااالب المرحلااة الثانويااة مااا معاهااد  إمااام 
وقااد  ،0232لاللتحاان بكليااات فاي فياار تخصصااتام باادءا ماا العااام الدراساي 

يورض الد خريجي هاذه المادارس بااا  3221كاا القانوا الصادر في العام 
إذ اناه كااا يخصام  ،وذلك بطرين فير مباشار ،يتقدموا إال للكليات الدينيةال 

ما مجموس درجات هاالء الطالب اشارات الادرجات لادف تقادمام المتحاناات 
وهاااو مااا كاااا يعااادم فرصااام فاااي االلتحااان بااااا  ،القبااول فااي الكلياااات األخاارف

يار ويانص التعاديل األخ ،مقارنة ما  زمالئاام ماا خريجاي المادارس الحكومياة
الااد ااادم خصاام درجااات مااا مجمااوس الاادرجات الحاصاال الياااا طااالب هااذه 

 . 03لالمعاهد
وفي تطور أخر داا الجي  التركاي خريجاي كلياات العلاوم الدينياة بالتقادم 
لشاابل و ااائ  شاااافرو داخلااه فااي خطاااوو فياار مساابوقة داخااال تلااك الماسساااة 

اساكري العسكرية التي فالبا ماا حكمات باالطرد أو بعقوباات قاساية الاد أي 
 . 00ليبدي م اهر تديا أو يثبت انتمائه إلد احد التيارات اإلسالمية

 خطيب  –تموي  معاهد  إمام   -
تشير إحصاائيات المديرياة العاماة للتعلايم الاديني فاي وزارو التربياة الوطنياة 

خطياااب   –إلاااد إا مع ااام معاهاااد  إماااام  1773 – 1771ااااا العاااام الدراساااي 
األهااالي فااي حاايا ال تتعاادف نساابة مساااهمة مناااا يمااول مااا %( 53)وبنساابة 
تمولاا ماسسات األوقا  والجمعيات الخاصة  %(53,93)واا  ,.(73)الدولة 

بالتعاااوا باايا األهااالي والدولااة باال إا األهااالي شاايدوا اشاارات  %(17,13)و 
 . 01لخطيب  -األبنية في انت ار افتتاحاا وتحويلاا إلد معاهد  إمام 

ير إلاااااد إا إدارو الشااااااوا الدينياااااة التابعاااااة إال إا إحصاااااائيات أخااااارف تشااااا
أال    9لداما ماليا إلد  3212 – 3211لمجلس الوزراء قد قدمت في الوترو 

ملياااار ليااارو تركياااة وبلبااات إساااااماتاا فاااي بنااااء المااادارس  (1,3)مدرساااة دينياااة 
ملياوا ليارو ااام  (171,155)ملياوا ليارو منااا   939،912لالدينية العلياا نحاو 
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 املياااوا ليااارو لااا  291،229لوقاااد قااادمت خاللااااا منحاااا دراساااية كلوتااااا  ،1757
بيتااا لتضاايي  طااالب العلاام الااديني   30لطالبااا ويتباا  هااذه اإلدارو  (15,711)

وتادي هذه اإلدارو دورا رئيسيا في إخضاس  ،في المرحلتيا الثانوية والجامعية
 . 01لالديا وممارساته لسلطة الدولة

 
 خطيب  –عاهد إمام مناهج الدراسة في م  -

ماااا القاااانوا األساسااي لاااوزارو التربياااة الوطنياااة منااااهج  (11)حااددت الماااادو 
ويضااام المنااااا  مع ااام الااادروس التاااي  ،خطياااب  -التعلااايم فاااي معاهاااد  إماااام 

فضاال ااا  ،مضا  إلياا دروس دينية خاصاة ،تدرس في الثانويات الرسمية
أي إا المناااا  يتااأل  مااا ثااالث  ،دروس اختياريااة لمااا يرفااب مااا الطااالب

  09لمجمواات أو وحدات دراسية وهي:
 

 ادروس االختصاص: وهي الدروس الدينياة التاي تمياز هاذه المعاهاد اا  -1
وتمنح هاذه الادروس معرفاة أساساية  ،فيرها ما المعاهد الرسمية والمانية

للطالب تخوله إا يكوا إماما أو خطيبا في المساجد أو مو وا في دوائر 
وتضام دروس االختصااص الدينياة لالقاراا الكاريم  ،سة الشاوا الدينياةرئا

واللبة العربية واقائد وفقه وتوسير وحديث وسيرو وتاريخ األدياا وخطابة 
املية  والحصة الكبرف ما هذه الدروس ما نصيب القرآا الكريم واللبة 

 العربية ويختل  إاطاء هذه الدروس ما ص  إلد آخر.
العاماااااة: وهاااااي الااااادروس المعطااااااو فاااااي الثانوياااااات العاماااااة دروس الثقافاااااة  -1

لبااة وأدب تركااي والاام نوااس وفلسااوة وتاااريخ ،الرساامية وتشاامل هااذه المواد
وتاريخ الثورو التركية ومبادئ االتاتوركية وتاريخ الوا وجبرافيا ورياضيات 
والوم بيولوجية وصحة وفيزياء وكيمياء ولبة أجنبية وتربية بدنياة والاوم 

 .نيةوثقافة دي
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دروس اختياريااااة: ويااااتم اختيارهااااا مااااا قباااال الطالااااب تبعااااا لرفبتااااه وميولااااه  -1
وتشامل الرسام والرياضاة واللباة األجنبيااة والحاساوب واالاة الكاتباة والخااط 

 .العربي والتذهيب والسباحة وفيرها

أنااا ال تتطلاب ماا  خطياب  –يتبيا ما منااا  الدراساة فاي معاهاد  إماام 
الطالب مااارات فنياة وبالتاالي فااي تختلا  ااا المعاهاد المانياة وفاي الوقات 
نوساااه تختلااا  ااااا الثانوياااات العاماااة الرسااامية الا الااادروس الدينياااة فاااي هاااذه 

مااا  % 62لمقاباال  % 12لالمعاهااد هااي نمااا صاالب المناااا  المقاارر وتعااادل 
لاااديا فاااي الثانويااااات تبقاااد ماااا دروس الثقافااااة والعلاااوم فاااي حاااايا إا دروس ا

خطياااب   –أي إا معاهاااد  فماااام  ،العاماااة هاااي دروس إضاااافية إلاااد المنااااا 
وبسبب دروساا في الثقافة والعلوم فإناا تعد طالباا للو اائ  الدينياة وكاذلك 
للااادخول إلاااد الجامعاااات ومعاهاااد التعلااايم العاااالي مماااا يعناااي إا لااااذه المعاهاااد 

  . 06لوضعا خاصا يميزها اا المدارس األخرف
ياارف الاابعض إا خريجااي هااذه الماادارس والمعاهااد يوااون حاجااة تركيااا مااا 

الثانوية  خطيب  –ضعوا إذ يتخر  ما معاهد  إمام   12لا األئمة والخطباء ب
ألاااا  طالااااب فااااي حاااايا إا تركيااااا بحاجااااة إلااااد نحااااو   91،991لساااانويا نحااااو 

تبقااااد مااااا  فمامااااا وخطيبااااا ومو وااااا دينيااااا ساااانويا فيمااااا ينخاااارط مااااا  0011ل
وفي استطالس للرأي يتبايا إا القسام  ،يا في ماسسات الدولة األخرفالخريج

 % 02لاألا م ما خريجي هاذه المعاهاد يرفاب فاي االلتحاان بكلياة الحقاون 
والاندسااة  % 6لوالطااب  % 1لفكليااة اإللاياات %  02لثام كليااة إدارو األاماال 

مااا مااا طااالب هااذه المعاهااد إا المانااة األكثاار احترا % 11ل، فيمااا ياارف % 6ل
 . 01ل% 2،1لفالتعليم  % 01،1لهي الماء الديا يلياا مانة الطب 
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 االستنتاجات
 تقدم يمكا التوصل إلد االستنتاجات ااتية : ما خالل ما     

امااان وتجاااذر الاااروح اإلساااالمية داخااال الشاااعب التركاااي الاااد الااارفم ماااا  – 1
مااارور أكثااار ماااا ثماااانيا ااماااا الاااد تمساااك تركياااا بالعلمانياااة،مما يعناااي 

كمااا فشاال  ،إفاالس هااذا الن ااام وفشااله فاي إلباااء الااديا مااا وجاداا الناااس
في قط  تركيا اا انتمائاا الشرقي رفم المحاوالت الحثيثة لجعلااا جازءا 

 .البربيما العالم 
امتالك الحركات اإلسالمية التركية لوسائل واليات الاد مساتوف جياد ماا   -1

التن يم والواالية استطاات ماا خاللااا إثباات وجودهاا والمحاف اة الاد 
وكااااا ماااا ضاااما هاااذه الوساااائل حقااال التعلااايم الاااديني لتاااوفير  ،ديمومتااااا

اسااتطاات مااا خاللاااا  ،اناصاار وكااوادر ذات تربيااة إسااالمية صااحيحة
 .الوصول إلد مناصب مامة في أجازو الدولة وفي الماسسة العسكرية

خطياااب التاااي تمثااال  -يعكااس التطاااور التااااريخي لمااادارس ومعاهاااد إماااام   – 1
رفاااام المضااااايقات التااااي  ،الرافااااد المااااام واألساسااااي للحركااااات اإلسااااالمية

وماا  ،تعرضت لاا اا إصرار الحركات اإلسالمية الاد إثباات وجودهاا
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جاة أخارف اكاس هاذا التطاور اادم قادرو األحازاب والحكوماات العلمانياة 
    .الد إلباء دور الديا في الحياو العامة والسياسية

خطيب والتي تشمل فضاال  –وفرت المناهج التي تدرس في معاهد إمام  – 1
دروس فااااااااي مختلاااااااا  المجاااااااااالت  ،اااااااااا دروس االختصاااااااااص الدينيااااااااة

باإلضااافة إلااد الاادروس االختياريااة التااي تااوفر للطالااب إمكانيااة ممارسااة 
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Abstract  

Religious schools are one of the features of Is lamic movements 

in Turkey that provid it with Islam society. These schools ic 

educated cadres that could get powerful seats in the stat and have 

been established in 1913 but did not get the demaud interest, thus it 

have been united with the schools of preachers and named guidance 

schools until it have been cancelled in 1924 after the establishment 

of Turkish republic, and then appeared again in the same year 

under the name of Imam– Hatip schools which witnessed important 
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developments during the last century, the study is a try know these 

schools and the stages of development.  

 
 
 
 
 

 الهوامش والم ادر 
                                                 

 ،111ايةااةد  ،جم ااا اياسشسااا ايةقيسااا ،" اإلساا ا اياسشسااس قبااالعلم اية يفشتسااا "    سااش " ،دينااش ااا ش   (1)
  .131ص  ،1775ينشي  

 ايعااشة    ،احل  ااشا اإلساا بسا "    سااش ا ةشراا    د اسااا " ايسةاا  قا يفش سااا  ،طااش ع دلااة ا  ساام اياااسة (1)
  .101ص  ، 1001:

  ااتقا :  ،   سااش ا يفرا ياا احلااشم    بعش  اشا " ايااةي  قاياسشساا قاية يااشا ا ش  ساا  ،حميفاة تااا  اياةي  (1)
 .131ص  ، 1775

 .103ص  ،ا صة  اياش ق ،اياسة  (1)

إسا ا اقن  ،" اإلس بسان "    ساش " بلاشع د اب االةا ا ة اباشا ايةقيساا د اب ا ايا  ،خ سم د س حسة  (3)
 .131ص  ،ا صة  اياش ق ،تا  ايةي  ؛ 1ص  ،تت .الي 

ا اي  إس ا  ،بلشع د ب الةا ا ة ابشا ايةقيسا ،" اية يفشتسا قايةي  قايةقيا "    سش " ،حميفة تا  ايةي  (5)
  .1ص  ،تت .اقن الي 

  .109 ،ا صة  اياش ق ،اياسة (9)

 .1ص  ،ا صة  اياش ق ،ا صة  تسا  ؛حسة  (5)

 .131ص  ،   سش ا يفرا يا احلشم   ،تا  ايةي  (7)

ا اياااا   ،بلااااشع د ااااب ااااالةا ا ة ابااااشا ايةقيسااااا ،.. تظاااا   " ايل   ااااا "." األحااااااس اإلساااا بسا "    سااااش (10)
www. Almoslim.net،  1ص. 

 .133 – 131ص ص  ،   سش ا يفرا يا احلشم   ،ايةي حميفة تا   (11)

  .1 – 1ص ص  ،ا صة  اياش ق ،حسة  (11)
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 .135ص  ،ا صة  اياش ق ،تا  ايةي  (11)

 ،بلاشع د اب االةا ا ة اباشا ايةقيساا ،.. قا ة اإلسا بس "    ساش "."  ا  اا اقزال ،بصطسب دشاا  (11)
 .1ص  ،تت .ا اي  إس ا اقن الي 

 .107ص  ،ا صة  اياش ق ،اياسة (13)

 ،1775يناشي   ،111د ايةاة ،" آيسشا احل  اا اإلسا بسا "    ساش "، جم اا اياسشساا ايةقيساا ،حميفة ح س (15)
 .113ص 

" ا ؤساشا ايلة سيفسا "    سش ر اع طايم حتايف  اية يفشتسا" " إ  اةسم خ سم ايةا    ،سسة دلةاجملسة (19)
 ،بلاشع د اب االةا ا ة اباشا ايةقيساا ،ب ف خاشص ،حت ي  يعشء بةس ،   سش ايص اع د ب اهلايا ،قآخ قن
 .1005 ش ي  األقل  ،www. Al-jazeera.net   ا اي 

  اتقا  ,1000 – 1730   سش اية يفشتسا قاإلس ا " اينصاف ايااشم با  ايعا ن ايةشا ي   ،قيسة  ضاان (15)
 .191 – 191ص ص  ، 1005: 

 .111ص  ، 1005  تقا :  ،حميفة تا  ايةي     سش ايصسغا قايةق  (17)

 .113ص  ،ا صة  تسا   (10)

 "    سش : ب حلش خب جيس ا ةا س ايةينسا "، بلشع د ب الةا ا ة ابشا ايةقيسا، ا اي  (11)
 www. Lojainiat.com   

 .ا صة  تسا  (11)

 .139ص  ،...   سش ا يفرا يا احلشم   ،تا  ايةي  (11)

ص  ، 1001  غاةاد : ،ايعاا  ايسشد اا " اجملليفا  اي  اس ،  مي حميفة محا  ق دةشا حميفاد د س ا لاا   (11)
51.  

 .137 – 135ص ص   ،...   سش ا يفرا يا احلشم   ،تا  ايةي  (13)

 .137ص  ،ا صة  تسا  (15)

 .150ص  ،ا صة  تسا  (19)


