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في خضّم بحث العقل في الفضاء اإلسالمي عن اكتشاف سبل االنبعاث المستجّدة، يجدر اإللتفات للمؤّسسات 
العلمية، الّدينيّة منها باألساس، فيما أنتجته وما تنتجه من وعي ورؤى ومفاهيم. وتمعّن مثلّث: المحتوى المعرفي 

المعرفي للمؤّسسة، في فضائها العائدة إليه -المعرفي والخّريج العلمي. ومن ثّمة تبيّن الدور الحضاري والمنتِج
بالنظر والمرتبطة به. سيكون اهتمامي بالجامعة الزيتونية في هذه الّدراسة العتبارين أساسيين: لما ربطتني من 

وين الجامعي؛ والنشغالي بالظاهرة الّدينية في وشائج قربى واقتراب بالمؤّسسة، حيث الزمتها طيلة مراحل التك
حقلها اإلسالمي وفي مجالها العالمي الموّسع. ولم يقتصر بحثي على تناول الّزيتونة في حّد ذاتها بل تطلّع لربط 
 المؤّسسة بالصيرورة التاريخية التطّورية العامة، لما شّكلته مؤّسساتها العلمية من آلة، يقاس عليها واقع حال عقل

 كتل بشرية بمجملها.
 

 أوال: من أجل تقييم علمي لتاريخ الّزيتونة
 

تُعّد جامعة الّزيتونة في تونس من أعرق الفضاءات التعليمية في العالم اإلسالمي، بالمعنى المؤّسسي الّشامل، 
الغّساني، استطاعت أن تحافظ على استمراريتها عبر القرون. بدءا ينسب تأسيس الجامع إلى حّسان بن النّعمان 

م(. كذلك هناك من يذهب إلى أن تأسيسه تم في عهد عبد هللا بن الحبحاب، 699-698هـ )79فاتح تونس وقرطاج سنة 

م. كما 734هـ الموافقة لـ116م(، وقيل أيضا سنة 729-728هـ )110الذي سّماه هشام بن عبد الملك واليا على إفريقية سنة 

غلب، عندما تولى إمارة القيروان. وأرّجح أّن هذه اإلختالفات التّاريخية تم توسيع الجامع في عهد زيادة بن األ
 متعلّقة بتحديد أزمنة تطوّرات التوسيع التي شهدها الجامع في عهوده األولى، وليس لها صلة بزمن التأسيس األّول.

زالت المؤّسسة تمثّل تجلّيا الجامعة، وثراء التجربة التعليمية وعراقتها، فال-وبرغم التجذّر التاريخي لهذا الجامع
عيّناتيا مكثّفا الشتغال العقل اإلسالمي وألزمته ومتاهاته المتنّوعة. فمبادرات اإلصالح التربويّة والتعليمية 

م وفي 1862م وفي 1842للمؤّسسة متكّررة ومتعّددة، ومن المحاوالت التي جرت في القرنين األخيرين مثال، ما تّم في 

 م.1987م وفي 1950ي م وف1910م وفي 1875

ونظرا لحساسية موضوع الّزيتونة المتشابك مع الّسياسي في جّل مراحله، نجد جّل دارسي االجتماع والمؤّرخين، 
غالبا ما حادوا عن التطّرق العلمي الموضوعي لتقييم العقل النّظري الذي قامت عليه المؤّسسة، األمر الذي منع 

ي. ولذلك يالحظ المتتبّع للكتابات المتناولة للّزيتونة، هيمنة الخطاب بلوغ موازنة موضوعية لدورها الحضار
الفخري والتمجيدي عليها. وتفتَقَد لحّد اآلن، المقاربة الموضوعية للتاريخ الحضاري لها، التي يُفَرز فيها الّدور 

، بغرض تبين -عماريوهو غال على الّشعور اإلسالمي، خصوصا أثناء اإلقتحام اإلست-التحصيني الحمائي للهوية 
األثر الّسكوني الّسلبي للنمط التعليمي لهذه الجامعة ومثيالتها. وهو ما ينبغي إجالؤه بكّل صرامة، حتى ال يسترسل 

مع الخطاب التمجيدي العفوي أو المداهن. فقد رأى العديد في الّزيتونة حصنا منيعا ضّد الفرنسة وضّد األنجلة 
ولكن ليس في مطلقه، بما أغفل في خضّم ذكر هذا الدور الّدفاعي، تناول الوظيفة  وضّد التغريب، والرأي على حقّ 
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الجوهرية لهذه المؤّسسة العلمية، المتمثّلة أساسا في اإلجالء الصيروري للعقل اإلسالمي في أعلى تجلّياته المعرفية 
 وأرقاها، فهل حملت المؤّسسة هذا الّدور وهل وفّقت فيه؟

*** 
الكتّاب التونسيين، الّزيتونيين وغير الزيتونيين، وبكافة تلّوناتهم وخلفياتهم الّسلطويّة والّسلفيّة فقد اشترك عديد 

واإلسالمويّة، في النّظرة التمجيدية للّزيتونة، كما قابلتها نظرة بكائية لمآلها، خلت فيها مقارباتهم من تمعّن البضاعة 
لعلمي، والتي تناقضت في عديد األحيان مع روح التحّرر في الفكرية التي كان يقّدمها وينتجها هذا المعقل ا

م(، 1935-1899اإلسالم. فعلى سبيل الذّكر يمكن الحديث هنا عّما القته أطروحات الّزيتونيين، المصلح الّطاهر الحّداد)

الفكري. لقد كان م( بشأن االنتقاد للّسائد االجتماعي و1944-1876بشأن تحرير المرأة؛ والّشيخ عبد العزيز الثعالبي)

الثّنائي أوفياء للفكر اإلسالمي األصيل في زمن سيطر فيه الفكر الخامل، فعّدت أصالتها ابتداعا سيّئا بين شرائح 

 سلطوية زيتونية عديدة.
وداخل هذا المسار يتفسَّر، برغم حضور الّزيتونة كهيكل ذي وظيفة علمية دينية مختزن لقداسة عالية، فإنها ما 

دون مستوى المشاركة الحضارية المنشودة. والزال تراجع العقل اإلسالمي، المتجلّي عبر كيفيات  فتئت فعال،
النّظر، ينذر حتى اليوم بفجائع أليمة، ما تواصل األمر على حاله. إذ الجلي أن اإلطار الذي تحّكم بالّزيتونة، حافظ 

سبق منه تجربة اإلصالح المنطلقة مع خير في جّل مسيرته على مضادة إرادات التحّول الحضارية، سواء فيما 
الّدين التونسي أو فيما لحقها. ولذلك حتى الّزيتونيين الذين نادوا بإصالح الجامعة، والذي تطلّعوا من ورائه 

إلصالح مجتمعات الغرب اإلسالمي، أو أّمة إسالمية على اتساعها، عادة ما عبّروا عن إنسالخ فكري عن خّط 
ونعني -وما مثّلوا العمق القائمة عليه الّزيتونة. وضمن هذا السياق يتفّسر عجز الشّق الزيتونيتسافلي عام مهيمن، 

، برغم كثرتهم العددية، بالمقارنة مع المنحدرين من التكوين الحديث -به هنا خّريجي القطر التّونسي أساسا
اهمة الفاعلة في قيادتها، على إثر الفرنسي، على القدرة على توجيه نتائج تحّرر البالد نحو مسارهم، أو المس

اإلستقالل. إذ وجد الّزيتونيون أنفسهم خارج سياق الفعل الحضاري وهم ال يدرون، وغالبا ما فّسروا األمر 
 بالمؤامرة الفرنكفونية العَلمانية، وقنعوا بما كتب هللا لهم!.

األزمة الحقيقية للمؤّسسة. فمثال مرامي القائمين  وينبغي أالّ يُخفي البعد العروبي والّديني المتأّجج بين الّزيتونيين
على الّزيتونة في العهد اإلستعماري الفرنسي، لتمديد األثر الفعلي للمؤّسسة حتى يشمل كافة تراب اإليالة التونسية 

غرب وما يجاورها، وقد إمتد فعال حتى قسنطينة ومدينة الجزائر، أمال في المحافظة على الهوية العربسالمية في ال
إلى المدارس  -حتى أبناء الطبقات الشعبية عصرئذ-اإلسالمي. فإن األمر في داللته األخرى لم يحّد من التجاء 

الفرنسية، لقناعتهم وتقديرهم اغتراب التعليم الزيتوني، الذي لم توقظه نداءات وانتفاضات طالبية عديدة ملّحة 
 إلصالحه.

ه تنبّه حضاري، ال يمكن التستّر عليه باّدعاءات الّدفاع عن العروبة فجيل الّزيتونيين قبل االستقالل كان يعوز
واإلسالم، أو الوصاية عنهما. من هذا الباب كان خيار تونس الحديثة، متعذّر التعايش مع عقل زيتوني ضاقت عليه 

امعة الزيتونية مقاصد الّشريعة بما رحبت. ومن هنا ال نجاري أطروحة األستاذ محمود عبد المولى في كتابه: "الج
والمجتمع التونسي"، في الّرغبة لحشر الجامعة التونسية مع فجر االستقالل داخل وتحت جناح الجامعة الّزيتونية. 

واألحرى والواقع أن يواكب العقل الّزيتوني الحداثة ال أن تنحشر محاوالت التّحديث تحته، فليس كّل من تخفّى 
دون االقتدار األصيل على  ترجمتهما حضاريا، انتهج الصواب أو مثّل إرادة وراء الّدين شعارا أو العروبة علما، 

التاريخ الحّرة . فما أتاَه الّزيتونيين في عديد المناسبات، بمواالتهم ومشايعتهم التوّجهات التي تعارض التحديث، 
الد بعين مقاصد اإلسالم وفلسفته والنّظر إلى أهله بمظنّة الّسوء المسبق والبدعة، كان جّراء غياب النّظر لتطوير الب

التطّورية، بل بما هو سائد تقليديا، وما دأب عليه الناس عُْرفيا. ومن هنا كان التناقض الخطير مع مشاريع 
التحديث، التي سيعتبرهم روادها الحقا العقبة الكؤود أمام التقّدم، وستوّسع كتلة العزل المناوئة لهم. فكيف لتونس 

، 87-86أن تصغي لعقل ديني خامل، بقيت آثاره ومخلّفاته حتى اليوم، فمثال حتى الّسنوات القريبة  المتطلّعة للتحّرر

كانت الّدراسة الفقهية في مستواها الجامعي داخل الّزيتونة، تتّم محكومة بالفصل بين اإلناث والذكور، لما في األمر 
الجنسية المكهربة: الحيض، والنّفاس، وتعريفات بحسب تقدير الشيوخ، من معالجة لمسائل فقهية تالمس المناطق 

 الزنى، وما يتطلّبه من توضيحات، تفّسر بكونها قد تكون مدعى للتحّرشات الجنسية بين الطلبة!!!
*** 

فجّراء ذلك التمازج بين الّدور والمقصد الذي حكم تاريخية المؤّسسة، سقطت أغلب الّدراسات التي تناولت الّزيتونة 
وما استطاعت أن تميّز بين المفخرة والتقدير والّرمزية من ناحية، والتقييم الحضاري الموضوعي  في المفاخرة،

للمؤّسسة. مما صّد عديد الباحثين عن منافذ الوعي بمكّونات العقل الّديني الذي الزم تاريخية هذه المؤّسسة، مانعا 
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الّزيتونة للتخلّي، في أحقاب تاريخية مختلفة، عن إياهم عن التفّطن للتجّليات الخاطئة للعقل اإلسالمي. وما جّر 
خّطها الجوهري، وانجذابها لرهانات محافظة تقليدية، حاد بها عن دورها ورسالتها. إذ مطلب االتّزان بين االلتزام 

 االجتماعي والّدور العقلي، الذي كان مفتقدا، أتاهها في االجتماعي.
رية الّشاملة للعالم اإلسالمي، فقد وجدت المؤّسسة، بفعل تراجع العقل وبطبيعة تشابك الّزيتونة مع البنية الحضا

اإلسالمي األكاديمي، جراء عدم االستجابة المعرفية للحظته التاريخية، داخل أزمة شاملة وبنيوية شملت عديد 
رزها في المؤّسسات العلمية من فاس إلى نيسابور، تجّلت في اجتياح وقضم أطرافه. كانت األندلس وصقلّية أب
في ظّل هيمنة -الّسابق، وفلسطين في التاريخ الحاضر. فكانت أن مثّلت الثّغور المتقّدمة، والتي منها مجال الّزيتونة 

ل له أمر العقل الحضاري مرتعا للغزو المنفلت والمتنّوع، الّصليبي  -المزيج العرفاني الالّعقلي الّسائد، الذي وّكِ
الحقا. فلو كانت المعرفة الّصائبة وفيّة لشروطها الموضوعية، أََوكان لسنابك  واإلسباني في البداية، والفرنسي

خيول اإلسبان أن تدوس على شروحات وحواشي المؤلّفات المغتربة، التي تعبّئ خزائن جامع الّزيتونة؟ والفاكرة 
هم. الحادثة جلية، التي المغتربة تظنّها منتهى مقاصد العلوم والمعارف، حتى تتحّول الّزيتونة إلى إسطبل لخيول

مؤمن وكافر، وأُهين المسجد  -تونس-هـ، والتي يصفها الوزير الّسراج بقوله: "وقسمت  المدينة 970جرت مع سنة 

األعظم ونهبت خزائن الكتب الّتي كانت به، وداستها الكفرة باألرجل وألقيت تصانيف الّدين باألزقّة تدوسها حوافر 
ّن أزقّة الّطيبيّين كانت كلّها مجلّدات ملقاة تحت األرجل. وضربت النّواقيس وربطوا الخيل والّرجال؛ حتّى قيل إ

الخيل بالجامع األعظم، ونبش قبر الشيخ سيّدي محرز بن خلف فلم يجدوا به إالّ الّرمل، وبالجملة فعلوا ما تفعله 
بعمق عن أزمة النّظر الفكري  األعادي بأعدائها وكانت كّل دار مسلم يجاورها نصرانّي" . كشفت تلك األحداث

 عصرئذ، العاجز عن تهيئة، أو صنع قوة حضارية، فضال عن بقائه مضادا ألي ابتداع واستنارة.
وال نقول أن تلك المضادات الحضارية قد زالت في أيامنا، بل حافظت على بقائها وفاعليتها متستّرة، فحتى تاريخ 

ي إصدار مجلّة "المنار" في مصر، مناديا فيها بإصالحات م، وحالما بدأ رشيد رضا ف1904قريب، في سنة 

محتشمة، اجتمع "علماء الّزيتونة"، وحّرروا عريضة أرسلوها إلى الحكومة "التونسية" أنذاك، أي في الحقيقة إلى 
األولياء الّسلطات االستعمارية الفرنسية، طالبوا فيها بمنع توزيع المجلّة في اإليالة التونسية، زاعمين أنها تهاجم 

الصالحين، وتنادي بفتح باب اإلجتهاد من جديد، بما تعّبر عنه من أفكار، مختلفة عن تلك التي وردت في المذاهب 
األربعة. وقد اكتوى بنار تلك االتهامات أبناء الّزيتونة ذاتهم، فمحّمد شاكر الصفاقسي، اجتمع المجلس الّشرعي 

 العلمية لمشايعته فكر محّمد عبده وسعيه في ترويجه . م، وطالب بعزله وسحب شهادته1902ألجله سنة 

ولذلك ينبغي في خضّم الرؤى الهّشة الّسائدة، عند مراجعة األثر التاريخي للمؤسسات العلمية اإلسالمية، التفّطن 
لم للدور التعطيلي السلبي للقائمين على هذه المؤسسات، والذي منع في عديد المناسبات االنطالقة الطبيعية للعا
اإلسالمي. بما مثّلته تلك األطراف في عديد األحقاب التاريخية من سّد تتحّطم وتنخنق فيه براعم التحّوالت 

الحضارية، التي تبّشر بانطالقة حداثية. فمثال مبادرات تحرير المرأة كان انطالقها أساسا من الخارجين عن الخّط 
في رؤية المقاصد العليا لإلسالم، نجد األمر، مع قاسم أمين،  العام لألزهر والّزيتونة، باجتراحهم أنهجا مستجّدة

 األزهري المفصول، ومع الّطاهر الحّداد، الزيتوني المعزول.
إذ ما كان العقل الزيتوني قادرا على ضبط وعيه التاريخي في عديد المناسبات، وعجز عن استيعاب المعطى 

يعه وإثرائه باجتراح المقصد البشري. فكان أن ساهم التّشريعي من النّص القرآني، باتجاه البحث عن توس
الممسكون بمقّدرات األمور في هذه الجامعة في كبح التحّوالت الحضارية، جاذبين كتال اجتماعية إلى الخلف باسم 

الّدين والمحافظة على قيمه، وصّورت مطالب اإلصالحات وبوادر العقلنة بكونها نفيا للّديني وهدما ألركان 
. كما"...كُسيت المبادرات كساء الظّن فتلّقاها الّشيوخ بسوء القصد وتخيّلوا أنها شرك نصب ليبطل به تعليم اإلسالم

 العلوم اإلسالمية... فصّمموا على معارضتها... وتلك عادة عرفوا بها..." .
أوتاد، بما مما جعل مجمل مساعي إصالح الّزيتونة، خصوصا منها في القرنين األخيرين، رفعا للّسقف دون  

 توفرت من رغبة في النّهضة وما افتقدت إليه من أسس عقلية وعلمية للتحّرر.
 

 ثانيا: اإلصالحات والفلسفة التطّورية الغائبة
 

الجلي أن مطالب اإلصالحات قد الزمت تاريخ الّزيتونة، ولكن لم تبلور بشأنها فلسفة لإلصالح، تخلّف تحّوال 
ت دعوات اإلصالح دون أثر، لما وعى به العديد العملية خطأ، كونها حلّة خارجية وتطّورا مستمّرين. ولذلك تعّدد

ترتديها المؤّسسة. في حين اإلصالح الحقيقي، يتمثّل في ما ينبغي أن تقوم عليه من منهج عقلي تفكيكي، وأساس 
ب الجامعة كانوا ديني إنساني منفتح مندّسين في البرمجة. والمالحظ في مسار طروحات اإلصالح تلك، أن طالّ 
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أكثر استشعارا لضرورته من المشرفين، وهو أمر عجزت هياكل اإلشراف عن تلبيته وترجمته لفلسفة تربوية 
علمية تطّورية، لتناقض نتائج العملية آجال مع أصولهم األرستقراطية أو مع أهدافهم النّفعية اآلنية. فمّما تجدر 

مستوى التسيير، بطبقة أرستقراطية، تتشّكل أساسا من البيارمة  مالحظته عبر تاريخ الّزيتونة ارتباطها في
بطبقاتهم، األولى والثانية والثّالثة والّرابعة والخامسة، وآل جعيّط، وبن عاشور، وبن مراد، والّنيفر، وبلخوجة. 

ة، ناعتة إياهم ولطالما أبعدت الكفاءات العلمية الّشعبية، المنحدرة من العاّمة عن مراكز النفوذ في هذه الجامع
األرستقراطية بازدراء واحتقار بـ"اآلفاقيين"، كون العامة ليس مسموحا لها بالتقّدم إالّ في ثالث: "إن ساروا ليال أو 

 خاضوا سيال أو واجهوا خيال"، على حّد تعبير صاحب "تحفة الوزراء" المجهول المؤلِّف.
م توسيع 1950لتونسية تحت الحماية الفرنسية، قّررت سنة فمّما أورده األستاذ محمود عبد المولى، أن الحكومة ا

الجامعة وإجراء مناظرة النتداب ثمانين مدّرسا، فهرع ثالثة مدرسين من عائلة الّنيفر لمقابلة الوزير األول، وإيغال 
ت حكرا صدره بتدني كفاءة أصحاب الّشهائد الجدد، علما أن المناصب العليا في الّزيتونة حتى ذلك التاريخ، كان

وراثيا على العائالت الكبرى . وقد وجدت تلك الّدونية سندا ببّث فهومات خاطئة عن مدلول بعض اآليات القرآنية، 
وردت في معرض ذكرها انتقادات لألعراب، قادت للحكم الّرائج والخاطئ "ال يؤّم األعرابي وإن كان أقرأهم"، 

 لك العائالت.وسِحبت تلك التأويالت على كّل من ال ينتمي لدم ت
ومما هو ثابت، أن هذه الطبقات األرستقراطية ما كانت لتراهن على مصالحها النّفعية المرتبطة بنظم مهيمنة 

سائدة، وإن تغيرت من حين آلخر. ولذلك ما كان لها أن تطرح أو تتبنّى رؤى تحّولية جذرية. فمثال مع بداية القرن 
ونة، وعلى رأسهم الّطالب إبراهيم شعبان، بتحرير مكتوب يتضّمن نداءات ، قام طلبة جامع الّزيت1910الّسالف، سنة 

بإصالح التعليم وتعصيره، مع مطالبة بتحسين اإلقامة بمدارس سكنى الطلبة. وألّحوا على مطالبهم عبر الضغط 
ا لم تأت بإضراب دام عدة أشهر، اضطرت الحكومة على إثره إلحداث لجنة إلصالح التعليم الزيتوني ولكن أعماله

بنتيجة ، لما القته المطالب من معارضة شديدة من طرف الشيوخ، الذين رفعوا أمامهم شعار "ما ترك األّول 
لآلخر من شيء لإلضافة والتجديد". األمر الذي دفع بدعوات النّهضة اإلصالحية في تونس لهجران الّزيتونة، لما 

ة التحّرريين منشقّين في منظور الخّط القابض على مقاليد األمور، للممسكين بها من قّوة نافذة، ومثّل أبناء الّزيتون
 افعمل على حصرهم وتشويههم بشتّى الوسائل.

، مناديا فيه بتعليم البنات والتخلّي 1905فلما نشر الّشيخ عبد العزيز الثّعالبي كتابه: "روح التحّرر في القرآن" سنة 

 -الشّق المجدَّد في التعليم التونسي عصرئذ-إذ استقبله الّصادقيون عن عزلهّن في البيوت، تضاربت اآلراء بشأنه. 
استقباال متحّمسا مشيدين ومنّوهين به، في حين واجهه المدرسيّون بمعارضة واستنكار شديدين. بلغت أوجها بتدبير 

عو إليها ال تتعارض محاكمة واهية له وتقديمه للقضاء، كان رّده فيها: "إن األفكار التي أعتنقُها واآلراء التي أد
البتّة مع التعاليم الّدينيّة، وغاية ما في األمر أنها تريد تخليص الّدين اإلسالمي من جميع ما علق به، نتيجة الجهل 

 والتزّمت وإغراءات الثروة. وذلك ألجل أن نعيد إليه صفاءه األّول الذي كان مصدر قوته".
يدية، متمثّلة في كون استهالك المعرفة الّدينية في شكلها العرفاني ولعّل محنة الثعالبي وغيره، مع األوساط التقل

اإلتباعي، الذي سنشير لبعض مولّداته الحقا، ال يترك لإلنسان مقدرة للوعي الّصائب بمقّومات المجتمع وبأواليات 
تناقض مع الّصالح حراكه. لذلك طالما أمّدت المعرفة الّدينية غير األصيلة العديَد برؤى تنحو نحو االغتراب، وت

الجماعي، يوازي التقديرات الخاطئة إلحدى القبائل العربية الجاهلية، التي أرسل لها النبي محّمد )ص( رسالة 
 يحّظها فيها على قبول مبادئ اإلسالم، لما في األمر من خير لها، فأهمل كبراؤها الّرسالة ورقّعوا بها دْلوهم.

التّمحيص العقلي من جانب، ومتيقّظة ووفية لتبدالت االجتماع البشري فما لم تكن المعرفة ملتزمة بالنقد و
واحتياجاته من جانب آخر، فإنها تكون مهّددة بالتحّول إلى فلسفة إماتة للمجتمع. لعّل المعرفة اإلسالمية التي سادت 

ا شايع فلسفة في عصور االنحطاط والتي تخلّت عن هذين الّشرطين الّسالفين، العقلي واالجتماعي، كانت مم
 الموات ال فلسفة الحياة، وهو ما يبّرر نعتها بالتنّكر الرؤيوي لألسس الجوهرية للمعرفة اإلسالمية.

فمع مطلع خمسينيات القرن الماضي، عشية المطالبة باالستقالل أستعيد موضوع اإلصالح، وكان بضغط طالّبي 
ة. نادت بذلك "لجنة الّطالب الّزيتوني"، التي سعت في ضبط أيضا، لما يمثّلونه من دور البروليتاريا الّدينية القلق

برنامج تفصيلي، سّمته بالّدستور الّزيتوني الجامع، وهو ملّخص لستّة عشر مطلبا، يمكن تلخيصها في ما يلي: 
بية، تنظير الّشهادات الّزيتونية، تعريب المناظرات اإلدارية، التوّسع في العلوم العصريّة، إدخال اللّغات األجن

إرساء التخّصصات، تمكين الّزيتونيين من الّدراسة بالخارج، الّزيادة في عدد المدّرسين، إجبارية التقاعد لألساتذة 
البالغين سّن افتقاد المقدرة، جلب أساتذة مختّصين للتدريس وفتح آفاق الّشغل أمام حاملي الّشهادات الزيتونية . 

 نها في عديد المناسبات. وهي مطالب محورية تكّررت النّداءات بشأ
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وتكاد تكون نفس المطالب المذكورة متكّررة، قبل حصول تغيير الّسابع من نوفمبر، الذي أعلن الحقا عبر األمر 
، عن مشروع تجديد الجامعة وسعى في األمر، والذي سنخّصص له 1987ديسمبر  31المؤّرخ في  96الرئاسي عدد: 

لي في المسار التاريخي للّزيتونة تكّرر ثالثية: مطلب اإلصالح، ثم نشوء شرحا مفّصال ألهميته. ولكن مما هو ج
المعارضة الّداخلية له، اللّذين يليهما إطاحة باإلصالح وانهيار العملية برّمتها، ومن ثمة العودة لحالة الكمون من 

 جديد.
 

 ثالثا: الّزيتونة والحركة الجوهرية المفتقدة
 

ث من مكانة مركزية، ليس بأثرهما التفسيري والروائي فحسب، بل بدورهما في لما يحوزه علما القرآن والحدي
تزويد التفّرعات العلمية األخرى بالمادة المعرفية. فإن الّزيتونة التي دّرست الّسيوطي والّزركشي والباقالّني 

تفّطن للتطّور المعرفي والّزرقاني سابقا، وتدّرسهم حاضرا، بنفس المنهج واألسلوب، تبقى زيتونة التاريخية لم ت
التحّولي. فما لم يتبّدل النّظر في العلوم، ضمن المحّددين الّسالفين العقلي واالجتماعي، لتطرح تنقية المقول الّصائب 

من المقول الخاطئ، ويفرز ما قيل عّما أضيف، من خالل التقّدم لطرح سؤال الّراهنية الحضارية، لما ما يزال 
ج الفكري المنتَج خارج الّزيتونة، وأيضا داخلها مع رموزها األعالم أمثال: سحنون واللّخمي يحافظ ويتمتّع به النتا

والمازري وابن عرفة والبرزلي من جدوى ومصداقية، فإّن العملية تبقى معلّقة. إذ سؤال ِصدقية المعرفة 
لعصر الذي كان فيه اإلسبان ومعقوليتها من الّشروط الالزمة لحفظ الفكر الّديني من الّزيغ واالغتراب. ففي ا

يدنّسون حرم الّزيتونة، كان العقل الزيتوني يتلّهى بفنطازيا الغيبات وهو يحسب أنّه يحسن صنعا، إذ حتى تاريخ 
م لما اشتّد 1850-هـ1266قريب الزم المنطق الغيبي، الممتطي والمستحوذ على الخطاب الّديني، الّزيتونةَ. ففي سنة 

تونس فأمر أحمد باشا باي، وبإشارة من القاضي الحنفي الّشيخ مصطفى بن محّمد بيرم،  المرض الوبائي بأهالي
بانعقاد موكب خاشع، تّم انتداب أربعين شريفا من أبناء الحاضرة اسمهم محّمد للغرض، ليتحلّقوا بجامع الّزيتونة 

رها لهم، ناقال ذلك عن بعض من الّصباح إلى الظهر ليقرؤوا سورة يس أربعين مّرة، وليدعوا هللا بدعوات حرّ 
الكتب عن بعض الصالحين، داعين هللا ليضمحّل المرض بفضله ورحمته . هذا الوعي األسطوري ال ننفي 

انقراضه من الفكر الّديني اإلسالمي، فالزال سائدا حتى الّراهن، وال زال التقدير لصلة عالم البشر بعالم األلوهية 
. ولذلك أقّدر أن النهضة الحقيقية للعقل اإلسالمي لن يتيّسر بلوغ مآربها إالّ مغرقا في هذه البالهة االعتقادية

بتخليص القرآن الكريم من الفهم الالّعقلي، مشفوعا ذلك بتنقية أسطورية للسنّة المطّهرة من منطق "تدِخل العيُن 
 الّرجَل القبَر والجمل الِقدر"، المدعومة بكافة أشكال مسحات القداسة المصطنعة.

والبيّن أن خّريجي الّزيتونة قد أدركوا مبّكرا بعين اليقين انعزالهم المعرفي عن واقعهم التاريخي، وعدم تناسب ما 
يستهلكونه، مّما يسّمى خطأ معرفة إسالمية، مع الّراهن المعرفي، المحلّي منه والكوني. إضافة إلى انزياحهم 

نت باتقان ألسن أمم أخرى، أو بامتالك أدوات معرفية أنتجتها الوظيفي والّدوري، جّراء افتقادهم معارف، سواء كا
كان  -الوظيفي المعرفي-التحّوالت المستجّدة في فضاءات غير إسالمية ما كانوا لها مواكبين. ولكن هذا الخروج 

هريين الالّدينيين والالّئكيين على المنتمي ن للّزيتونة، غالبا ما تفّسر مسبّباته من طرف قصيري النّظر، بتآمر الّدِ
 وغيرها من التعليالت التي ينتجها العقل المستقيل، غير الواعي بإمكانياته المعرفية.

فقد ساهم افتقاد إرساء تجديد فعلي للجامعات اإلسالمية في تثبيت العقل اإلسالمي األكاديمي، ممن يّدعون صيانته 
جاوز األمر، لم يجد له عادة مكّونين دينيين أكفّاء، من الّزيغ واإلنحراف. هذا الفراغ المعرفي خلّف بحثا فاشال لت

مما أّخر المسألة الّدينية معرفيا والواقع اإلسالمي حضاريا. وفي غمرة تلك التفاعالت المتنّوعة، سعت 
لتحويل وجهة دراسة أبنائها  -بين فترة األربعينيات والستينيات-األرستقراطية التونسية أثناء حقبة تحّولها األساسية 

نحو التخّصصات الحديثة، في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم الّصحيحة، وتركت الّزيتونة لجحافل الوافدين 
الذين نعتوا سابقا بـ"اآلفاقيين"، الذين اليزال يهّزهم الحنين التاريخي للزيتونة، التي طالما أقصوا منها، ولم تقّدر 

 ، التي تتربّص بكّل مشرئّب لهذه الجامعة.المتاهة الوظيفية والمعرفية، في المستقبل
فالجلي أن الحّس الذي استشعره طلبة الّزيتونة، وهو حّس موضوعي وطبيعي معّبر عن حياة في الجسد الشبابي 
-الطالّبي، كانت تقابله إرادة ثبات في الذّهنية األكاديمية المشيخيّة، حتى جاءت لحظة اللّفظ الكلّي للهيكل الّزيتوني 

، لعدم استجابة الشّق المتحّكم، لنداء التطّور والتطوير، فيما استشعرته إرهاصات وعي الطلبة ولم -ومشيخةطلبة 
 يلبّه قطاع الّشيوخ.

 
 رابعا: األزمة التاريخية للتعليم الّديني
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س، مما الزمت الّزيتونة عبر تاريخها إرادة محافظة من داخلها، تجلّت باألساس في التوّجهات العاّمة لهيكلها  المدّرِ

جعل معارضة اإلصالح وخنقه من داخلها أقوى مما هو من خارجها، أمرا دارجا. فقد كان الشّق المشيخي حاضر 
الّريب والتوّجس من كّل ما هو جديد ومستحَدث، وعادة ما غلّف سداده بادعاءات المحافظة على األصول وعلى 

هـ الذي عرف بالمعّلقة، التي وضعت على 1292ذ إعالن ترتيب مقاصد اإلسالم. وقد تقّننت المحافظة الّسلبية، من

باب الجامع وقتئذ، والتي جاء في فصلها الخامس عشر ضبطا ألسلوب التدريس بهذا التعبير: "ليس ألحد أن يبحث 
أمارة  في األصول التي تلقّتها العلماء جيال بعد آخر بالقبول، وال أن يكثر من تغليط المصّنفين، فإن كثرة التغليط

س-اإلشتباه والتخليط. بل عليه  أن يبذل الوسع في فهم مرادات الفضالء، وال يلقي البحث إالّ بعد التحّري  -المدّرِ
واإلحاطة بأطراف الكالم، والتدبّر في الفهم المراد". وقد بقي هذا النّص محافظا على نفاذه في فلسفة التعليم وفي 

 اهن.توجيه منهج التدريس حتى التاريخ الرّ 
هذا مما أبقى النبز والقدح والذّم، الذي تدّرس به الفرق اإلسالمية في الجامعة الزيتونية، وأساسا منها الّشيعة 

واإلباضية والمعتزلة، ساريا وخال من العرض الموضوعي، سواء كان عبر درس الفقه أو علوم الحديث أو في 
أهل السنّة، بما يسعى فيه األساتذة جاهدين لتوريث علم تفسير القرآن. حيث يمتد األمر لكّل من خالف رأي 

أسلوبهم للخلَف. ولذلك يعبُر الخّريج وهو يكاد ال يعرف "تفسير الميزان" للعالّمة محمد حسين الطباطبائي، وال 
يرى مصدرا لألحاديث النبوية غير ما درج عليه من الكتب المقبولة سّنيا، وربما أغفلت عمدا أيضا محتويات 

نهج البالغة" لإلمام علي بن أبي طالب، لما يخشى في األمر من اجتراح هوى وميل نحو مواالة آل البيت، كتاب "
 ومن ثّمة الوقوع في شرك التشيّع على حسب تقدير البعض.

فبفعل المنهج الخاطئ، كان اعتبار موضوعات التشّيع واإلباضية والمعتزلة من األمور المنبوذة، في واقع إسالمي 
التشيّع والتمذهب، ولم يبق التحّزب لهذه النحل إاّل لدى من يعاني غيابا للوعي السوسيولوجي بالحضارة، تجاوز 

ولذلك ما يعوز المنهج الّدراسي تبليغه هو الوعي بأنماط الوعي، الذي تترّسخ الّدربة عليه باالستيعاب المنهجي 
 الموضوعي، والذي يُتبع بإعادة اإلنتاج.

ه لها النقد، وال يزال إذ حتى الّراهن ال حالي، بقي التدريس والمدّرسون على والء للّسياقات الّسالفة التي طالما توجَّ
كثير من األساتذة يعّد تعريف العلم على طريقة الّسلف كونه "سعة المحفوظات سواء في علوم الّشريعة أم في علوم 

ظ، فهو إن ضّم لذلك اإلستنباط والتحقيق نال شهرة العربية، وال يعتبر العالم عالما لديهم ما لم يكن كثير الحف
كبرى، ولكن ال يعد عالما ما لم يكن كثير الحفظ، فليس العلم عندهم إالّ الحفظ ألنهم كانوا يميلون إلى شيء 

 محسوس مشاهد في العالم..." .
الّسياقات الّدينية التأسيسية لذلك يبقى التحّول المطلوب في تحوير نمط رؤية النّص الّديني والّظاهرة الّدينية عن 

التي صاغت الّسقوف النظريّة وحّددت منتهى األبعاد المعرفية، حتى يتم تجّنب التكرار. ففي ظّل واقع المحافظة 
على أدوات التفكير التقليدية يتعذّر تحقيق النّهضة، بل غاية ما ينتج، تأّزم داخلي وانعزال كوني. فكّل ثورة في 

طة بإعادة تأسيس رؤيوية مستجّدة للّرموز واألفكار. والثّورة المحّمدية المباركة ما ألغت الحّج العقل الّديني مشرو
أو الّصالة الّسالفة لعرب مّكة والّصابئة، بل أعادت شحن الّرموز الطقوسية والعقَديّة بدالالت مستجّدة تتماشى مع 

الراهن، هي االمتالك الثّاني لإلرث الّديني، ال واقع التطّور النظري الذي بلغته البشرية عصرئذ. والحاجة في 
مواصلة استهالك ما ساد سابقا. فقد كاد تعليم جامع الّزيتونة منذ أواخر القرن الثّالث عشر وأوائل القرن الّرابع 

 عشر )هـ( أن ينحصر في أسلوب واحد للمراتب كلّها، وهو أسلوب اإللقاء... يلقي المدّرس المسائل العلمية ويجتهد
في إفهامها للتالمذة وهم يسمعون، ثم يشتغل بألفاظ المؤلّفين وما أورد عليهم من اإلخالل في أداء المسألة بلفظ تام 

. 
فعملية التحّول تمر عبر وعي أنماط الفهوم والّرؤى التي صيغت حول النّص القرآني واإلعتقادات والّشرائع 

قل التاريخي، أي ملكة اإلدراك المغاير للعالم واألشياء. وهي أمور اإلسالمية، وجعلها مستقلّة ومنعزلة كلّيا عن الع
لن تتحقّق ومناهج األنسنة في وعي الخطاب القرآني غائبة في الجامعات، حيث علم األساطير في قطيعة كلّية مع 

ّل دورا أساسيا الخطاب القرآني والمتون الحديثية، وقِْس على ذلك كافة العلوم التي يحويها علم األديان والتي تحت
 في تنشيط النّظر الّديني.

فقد ظّل المحور الهام المتمثّل في غرس علم تشّكل المعرفة الّدينية وما يصحبه من ربط المعرفة بالواقع العملي 
غائبا. إذ بدون اإللمام التكويني بالعلوم الّشرعية واألصولية، يبقى الحديث متعذّرا عن قطيعة أو تطّور أو إضافة، 

رة بنهضة حضارية. فمّما ذكره الّشيخ ابن عاشور في أسباب تخلّف علم الفقه "صرفهم جّل هّمهم إلى فقه مبشّ 
العبادات فأكثروا فيه من التخريج، مع أن طريق العبادات التوقيف، وتقصيرهم في فقه المعامالت من النّوازل 
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بأحوال الّزمان..." . ولكن مما يلفت االنتباه  واألقضية فتركوه محتاجا إلى أصول وكلّيات، تجعل للعارف به معرفة
أن القائمين على الّزيتونة قد أكثروا الحديث عن ضرورة التّطوير، ولكنّهم لم يبلوروا أو يدركوا كيفيته، فطالما 
ب تطلّعوا وأرادوا تجديدا خال من شروطه المعرفية، ولذلك تراهم غالبا ما يقفون ضّد ما تاقت إليه نفوسهم بما ُركِّ 

 في عقولهم.
وحتى تفسير "التحرير والتنوير" لمؤلّفه الشيخ الطاهر بن عاشور، والذي يعّبر عن الخالصة المعرفية التقليدية 

للعقل الّزيتوني عبر مسيرة قرون، فإنّه يخلو من روح التحرير والتنوير بالمعنى اإلبستيمي التقّدمي للمعرفة. فقد 
عا إراديا لتحرير وتنوير العقل الّزيتوني والعقل اإلسالمي، ولكنّه كان عاجزا أداتيا متطلّ  -طّيب هللا ثراه-كان الشيخ 

ومعرفيا، جّراء احتكامه النظري والرؤيوي في تفسيره للّسائد المعرفي والّديني، الذي لم يوفّق في الحياد عنه. فما 
يثي والتفسيري، الذي يخنق مستجّدا كانت ضرورتنا وحاجتنا الحضارية لمجلّدات شروحات تكّرر الالّمعقول الحد

براعم العقالنية اإلسالمية، على نمط التتلمذ التلمودي المصاغ في "لو قال لك المعلّم أن يدك اليمنى هي يدك 
اليسرى، وأن يدك اليسرى هي يدك اليمنى، فقل سمعا وطاعة"، وإنما كانت الحاجة إلى مقال في المنهج يدفع 

 لعلمي بالقرآن وبالسنّة النبوّية.باتجاه الوعي الموضوعي وا
 

 1987خامسا: تجربة إصالح 

 
التعامل اإليماني الداخلي مع الظاهرة الّدينية المدروسة، بفعل طبيعة  1987مما ميّز خّريجي سنوات ما قبل إصالح 

واقتدار في التكوين السائدة. والتي جعلت الدارس مشحونا بقيل وقال، المفتقدة ألي وعي تعقّلي يخبر عن كفاءة 
الذات العالمة. برغم امتداد تعامل الدارس مع ذلك النمط من المعارف الدينية زمنيا، طيلة مرحلتي السنوات األربع 
ر لهم ارتقاء هذه المرحلة، التي كان يخضع ولوجها للمواالة  للتكوين لألستاذية، أو حتى مرحلة الدكتوراه، لمن قّدِ

ان. إضافة لما رافق مرحلة ما قبل اإلصالح، من قطيعة مع اآلخر في عمومه، والمحاباة والّصالت في غالب األحي
لغويا وفكريا، لما نشأ من توّجس من مناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية، التي كانت تصنّف في عداد المسارب 

لظاهرة اإلسالمية، المؤّدية للنظريات الهّدامة. فولّد اإلغترابان، الداخلي المنجّر عن عدم القدرة على وعي ا
والخارجي بعدم التوفيق في تفهم متطلّبات االجتماع، إنتاج الزيتوني المنفصل كليا عن عصره. ولذلك كان سهال 

 سقوط العديد منهم وانحدارهم داخل التيّارات السياسية الدينية، التي مثّلوا حشوا بارزا لها.
 96السابع من نوفمبر، أعني على إثر األمر الرئاسي عدد: اإلنقالب المؤّسسي الذي عرفته الّزيتونة، مع بداية 

. عبر تفريعها لثالثة معاهد عليا: المعهد األعلى للشريعة، والمعهد األعلى ألصول 1987ديسمبر  31المؤّرخ في 

الّدين، والمعهد األعلى للحضارة اإلسالمية، مع احتواء كل معهد لثالثة تخّصصات. وحصرت المهّمة األساسية 
جامعة في الدور الّديني العلمي، لما تشتغل عليه أساسا من معالجة األوجه المتنّوعة للظاهرة الّدينية، وسبل لل

نشاطها وتبدالتها. وتّم التجاوز للمعنى الموسع إلصالح المؤّسسة، على نمط ما خاضته مؤّسسات إسالمية أخرى، 

انيات، قد تتستّر عن األزمة الحقيقية للعقل الديني بتوسيع الجامعة حتّى تضّم إليها كلّيات هندسة وطّب وإنس
اإلسالمي، وذلك بإضافة تفّرعات علمية وعصرية يخيّل على إثرها تطوير العقل اإلسالمي وهو على غير ما 

يّدعى. فتجربة األزهر في هذا المجال، بإلحاق فروع كلّيات علمية به، لم تحّل المسألة الجوهرية أصال في أزمة 
يني، بل أظلّت الناس وأوهمتهم بتطّور العقل اإلسالمي. ولذلك ال يعني إحجام الّزيتونة أو مثيالتها عن العقل الدّ 

 انتهاج هذا المسعى أنها بقيت رهينة التخلّف في حين األزهر غادره.
الجتماعية، فبعد ذلك اإلصالح، صار الطالب يدرس العلوم الّدينية بمختلف تفّرعاتها وتنّوعاتها، مرفوقة بالعلوم ا

وعلم األديان، واإلناسة، وعلم النفس، والفلسفة الغربية، والفلسفة اإلسالمية. لقد كانت التجربة دخيلة ومستجدَّة على 
العقل الّديني الزيتوني. وكانت تتطّلب العقود حتى تحِدث التمازج بين النهجين الدراسيين السائد منه والمستحدث. 

زن معرفيا والحاضر تاريخيا. وبدأ الخّريجون في تلك السنوات القليلة يعود إليهم حتى يتّم إنتاج الزيتوني المتّ 
االعتدال المعرفي وتسري دماء العصرنة في عقولهم. كان هناك إحساس باستهالك نمطين معرفيين متغايرين، 

ة خام متكتّلة تحتاج تحليال نمط يبثّه أساتذة الّزيتونة المشيخيون، ورثة المنهج التدريسي الكالسيكي، وما فيه من ماد
وتركيبا مستجّدين، والذي تبلّغه مجموعة من األساتذة أمثال السادة: أبو لبابة حسين، وعبد هللا لوصيّف، وسعيد 

الفالّح، وعبد المجيد بن حمدة، وعلي الشابي، وجلّول الجريبي، وعثمان بّطيخ، وأحمد البارودي، وعلي مانيطة، 
لّدين قادي، ومحّمد التّومي، ومحّمد العالني، والزعايري، ووسيلة بلعيد، وهند شلبي، وونيّس بن عامر، ومحيي ا

ومنجية السوايحي وأكثرهم لم نذكر، في شتى التفرعات الكالسيكية التي تمتّد حتى علمي المواريث والقراءات. 
ة أصال، مثّله األساتذة: حّمادي ونمط جديد وافد على الّزيتونة مع أساتذة من جامعات العلوم اإلنسانية واالجتماعي
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بن جاء باهلل، والمنصف ونّاس، وفوزي البدوي، ومحمد حسين فنطر، وتوفيق بن عامر، والمهدي مبروك، ولطيفة 
 لخضر، وكمال عمران، وأحمد الفرجاوي وغيرهم. 

في ذهن الطالب، كانا  هذان النهجان، نهج الدراسة الكالسيكية ونهج الدراسة الحديثة، اللذان كان يصّب كّل منهما
يتطلّبان تراكم السنين حتى ينتَج الجيل الزيتوني المنتَظر. بقول جلّي، حتى تهضم األجيال المستوعبة النمطين 

الدراسيين، عبر احتكاكهما وتواصلهما، لتحقيق االعتدال التاريخي المفتقد زيتونيا، وحتى تقود األجيال المراهن 
عقل الّديني. ولكن لسوء الحظ أن ذلك المشروع الثوري الذي أقِدم عليه، من خالل عليها تيار التحّول الجذري لل

شعار "رّد اإلعتبار للجامعة الزيتونية"، لم يدم طويال لعدة أسباب سنأتي على توضيح بعضها الحقا. فوقع التراجع 
 عن المسار وتقليصه إلى حدود ضيقة.

خاضته السلطة مع ما عرف بحركة النهضة، والذي أودى، داخل م وما بعدها، بفعل الصراع الذي 1992فمنذ سنة 

تلك الظروف العاتية، بذلك اإلصالح الجريء إلى مهاوي الّردى، انطوى العقل الزيتوني على إثرها ثانية مترّجيا 
وية، إرادة وعيوية ثورية تعلو فوق الصراعات. فقد تولدت أزمة الّزيتونة في العقدين األخيرين عن هشاشتها البني

إذ كان فكر التّيارات اإلسالموية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات في تونس إخوانيا قطبيا يعوزه الوعي التاريخي، 
وإن تعّددت أوجهه، فكان يطالب بالحرية وينفيها في اآلن. وتلّخص األمر في المقولة السائدة لحزب التحرير 

ي بين جّل التيارات اإلسالمية "خط اإلمام"، "اإلتجاه اإلسالمي"، "الديمقراطية كفر"، والتي كانت موّزعة بالتساو
"حزب التحرير"، "السلفيون"، "العروبيون اإلسالميون"، باستثناء ما عرف وقتئذ بـ"اليسار اإلسالمي"، الذي كان 

 يرفض هذه األطروحات اإلنغالقية.
الكاريزمي لديها، ولتقديرها أن من استحوذ عليها وقد كانت جل التيارات الدينية تتطلع للجامعة الزيتونية لسحرها 

فاز بمصير اإلسالم ومستقبله في تونس. كما كانت هذه التيارات، حتى قبيل إدخال اإلصالح على الّزيتونة، بفعل 
األمر الرئاسي السالف الذكر، ال ترى في فلسفة البرمجة ومناهج التعليم أي بعد رجعي، لتناغمها مع توّجهاتها 

ولمشاركتها الفكرية في تلك العقلية، فقد كانت جزءا من تلك الرؤى. ولذلك ما طالب أتباع تلك التوّجهات  العامة
بإصالح بنيوي يمّس الفلسفة التعليمية، وإنما طالبوا بتحويرات تغّير مقاليد السلطة التربوية والتسيير من مجموعة 

سابقا، إلى مجموعة لها والءات لتلك التيارات.  أساتذة تنتمي للحزب الحاكم، الحزب اإلشتراكي الدستوري
بعين االحتراز واالنتقاد، لما فيه من هزهزة لكافة رهاناتها  1987ونظرت لإلصالح المحدث بقرار األمر الرئاسي 

 الفكرية التقليدية.
مكثّفة التي تحوزها، عملت فبفعل الطابع الّديني للعلوم والمعارف التي تُقّدم في الّزيتونة، وجّراء الرمزية الّدينية ال

عديد التيارات اإلسالموية، بما فيها السياسية وغير السياسية، الستغالل الّزيتونة للترويج ألطروحاتها النظرية 
والّدينية والسياسية. وكانت العقلية السائدة بين قياديي هذه التيارات، الذين وجدوا في الّزيتونة أرضا خصبة لتنمية 

ائهم، أن كال منهم يرتئي أن الّزيتونة ملكه وحرمه، وتضّخمت هذه العقدة بين أنصار "حركة أتباعهم وصقل نشط
النهضة" خصوصا بما عّدوا فيه أنفسهم أوصياء على الجامعة الّزيتونة، فحشروا طلبتها في عديد المظاهرات 

راف الحزبي وقتئذ، ولفائدة وإضرابات الجوع والمناوشات ضّد السلطة، كل ذلك لفائدة حركتهم الباحثة عن االعت
"اإلتحاد العام التونسي للطلبة" الذي كان يخضع لتسيير أتباع الحركة المذكورة. عند هذا الحّد تدّخلت الّسلطة لتحّد 

من اإلصالح الثوري الذي أقدمت عليه، والذي امتطى ظهره أتباع التيّارات اإلسالموية، باستغاللهم الجامعة 
 جعلها مرتعا يوّجهون منه طلبتها حيثما أرادوا. للترويج ألطروحاتهم، و

لقد تّم سابقا خنق الّزيتونة من طرف الفكر السلفي، فقتل فيها دورها المعرفي التاريخي، وتّم إغتيالها ثانية سياسيا 
أهلها من طرف الفكر اإلسالموي القصير النظر. والغريب في مسار الّزيتونة التاريخي أن تقزيمها يتّم دائما بأيدي 

 وممن يظنون أنهم أقرب الناس إليها.
 

 الّزيتونة وفلسفة الحضارة
متى يتحّول المعرفي إلى فعل حضاري؟ ليس السؤال هيّنا حتى تختزل اإلجابة عنه في بعض الكلمات. وما أرتئيه، 

ي بخروج الفعلة أن العملية تتّم داخل جدل عالقة التواصل بين كتلة المعرفة ومدى تطابقها مع إبستيمية العقل، أ
من التناقضات الداخلية، وما يلي ذلك من التنزيل الصائب للمقولة في االجتماع البشري، فتتحّول المعرفة إلى فعل 
إنتاجي داخل الماكنة الحضارية الجمعية. وداخل هذه المعادلة كان على الفكر الزيتوني أن يخوض معركة العقلنة 

 ق في تنزيلها في الواقع.واألنسنة للمقوالت الّدينية حتى يوفّ 
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أعني -فبرغم حضور معطيين أساسيين في التجربة الحضارية للفضاء االجتماعي الواقع سابقا تحت تأثير الّزيتونة 
تونس وما جاورها من المناطق المغاربية، التي كانت تابعة لها من حيث نفاذ وأثر الفكر الّديني المنبعث من 

 ، متلّخصين في: -الّزيتونة
نتاج والتراكم للمعرفة الّدينية النظرية، وما خلّفته من إنتاجات رائدة على لسان كتّاب وشعراء ومفّكرين اإل-

 متنّوعي المشاغل.
واإلرادة السياسية المتطلّعة للتغيير والنهوض الحضاري، والمتجلّية أساسا في المصلح خير الّدين التونسي، وفي -

 بومدين ذي التكوين الزيتوني.  هرم القيادة الجزائرية السابق هواري
مع فجر  -الذي كان يترّدد بنفسه على حلقات التعليم بالّزيتونة–فإن المالحظ أن اإلصالح الذي تطلّع إليه خير الّدين 

النهضة، والسعي الفعلي لإلنجاز مع بومدين، مع فترة االستقالالت المشحونة بالوعود. عبر تحفز الّرجلين إلرساء 
ي الغرب اإلسالمي وفي العالم اإلسالمي، فإن مسعاهما افتقد حقا لألسس الّدينية الالزمة. برغم ي فتحول حضار

حرص المذكورين الشديد على التحّول الحضاري، فإن اإلنسان المعّول عليه في ذلك، كان مفرغا من أي بناء 
صارت وظيفة المثقّف الّديني المعرفية معرفي داخلي. إذ منذ الحقبة التي أطرد فيها الفكر الخلدوني من الّزيتونة، 

داخل النسيج االجتماعي، ال تتجاوز تقديم اإلستشارة األخروية والغيبيّة للجموع الشعبية، بكافة تفاصيلها، المتعلّقة 
بالمآتم وتخليص المسحور والتعزيم، وغابت اإلستشارة المعرفية الحضارية الواعية. ولذلك كان الفكر الديني وال 

ّل ثقافة الفناء أكثر مما هو منبعا لثقافة الحياة. وما فعله خير الّدين في القرن التاسع عشر كّرره الهواري يزال مح
 في القرن العشرين، دون تبيّن للفواعل األساسية المتحّكمة بالنهضة في بنى المجتمعات العربية.

ري يقطع مع بنى التخلّف، لمسبّبات فتونس سابقا أو الجزائر في تاريخها الحديث، عجزتا عن صياغة نهج حضا
موضوعية تم التغاضي عنها. ولم توفّق القيادتان السياسيتان فيهما إلنتاج تحّول تركيبي مستجّد في مكّونات العقل 
الّديني. فالنهضة قد تبنى في غياب الوعي الّديني، ولكن األمر متمنّع في حالة االجتماع العربي. وبالمثل قد تبنى 

حضور العقل الّديني، ولكن بشرط الترشيد للتمثّل والوعي الّدينيين. ومن الملّح أن النهضة الحضارية النهضة في 
 في خصوصياتها العربسالمية ملزمة بمشروطية اإلنبناء داخل التعّقل الّديني، ال بالتملّص من الّديني أو بالتنّكر له.

ظاهرة اإلسالمية، مؤذنا باالستنكاف الحضاري. حتى أنّه كما كان افتقاد المؤسسة الزيتونية للوعي اإلستيعابي لل
كلّما استجمع العقل الزيتوني عناصر وعيه، بضرورة إرساء إصالح هيكلي بنيوي، والذي يتم غالبا خارج 

شروطه الموضوعية، إال وتلم به نكبة، عادة ما يستولدها من داخله، فترّده تحت الثرى. مّما أبقى العقل الزيتوني 
ضعه الحالي محكوما عليه باإلختزال في الدور الوعظي واإلرشادي، لما اختاره لنفسه من مهام الّراعي وحتى و

الطقوسي والسادن المعبدي. ولعل تشّكل طبقة الّسدانة، التي كادت أن تطمس روح الّزيتونة كليا، ذات داللة هامة 
 في المسيرة التاريخية للمؤّسسة.
ت األدوار بجالء بين سدانة سفلى تعضدها كهانة عليا: وكان من أبرز خططها خطة ففي العهد الحسيني مثال توّزع

"المزوال"، ودور صاحبها السهر على سير الشعائر في المسجد. وخطة "الوقادة"، ودور بعضهم تنظيم الجامع 
ر اإلمام المكّلف وفرشه واستصباحه والمكوث بين يدي إمام الخمس. وأّما نظيره في نفس الخّطة فدوره اإلتيان لدا

بإقامة الصلوات الخمس عند الفجر ثم قبيل الظهر والمغرب والعشاء، وبالوصول إلى الدار يقول: الصالة 
حضرت.. الصالة حضرت.. يرحمكم هللا! يا دار الخير يا دار البركة. ثم يخرج اإلمام قاصدا الجامع يتقّدمه الوقّاد 

ة. وكذلك نجد خطة "الباش سقا"، ومن مهامه توزيع الماء على حاجإذا اقتضت ال -المصباح– "الفنار"بيده 
 المصلّين، وغيرها من المهام الكهنوتية ، وفي حين أهملت الجوانب البنيوية المعرفية الفاعلة. 

فتداعي األزمات على الّزيتونة نابع من كون العقل لم يرّسخ اجتراحا ذا نفاذ باتجاه العقلنة أو التجريبية المعرفية، 

لمنغرسة في التاريخي واالجتماعي، وما سعى ابن خلدون في تدشينه، باعتبار األمر إبتداعا نظريا،لم يتحّول إلى ا
هو  -الخط الفقهي السلطاني–تيّار متحّكم بالمؤّسسة، بل بقي هامشيا الفتقاده لسند يدعمه. وبقي الخط التقليدي 

لقوى في استنزافات ذاتية، عبر معارك حجاجية وهمية هلك ت االصائغ للفلسفة الحضارية للعقل اإلسالمي، وتبّدد
التعليم الزيتوني بسببها، جّراء الصراعات السنّية اإلباضية الشيعية، وكذلك بفعل التدافع بين األحناف والمالكية، 

بل  داخل مختلف التبّدالت السلطوية التي مّرت على أرض الّزيتونة، ولم يتطّور األمر البتداع فلسفة جديدة،
 حصرت كافة المساعي في الّدفاع والحجاح المذهبيين.

فكانت حلقة التحّول المركزية التي افتقدتها الّزيتونة متلّخصة في العجز عن تحقيق االنتقال من وصف الماء 
الّطاهر والّطهور فقهيا، ورأي كّل مذهب وكّل متمذهب فيه، إلى تطوير البحث العلمي في حقيقة الماء النقي 

 قّم علميا. ومن تعليل سنن الكون ميتافيزيقيا وغيبيا إلى شرحها فيزيقيا وسوسيولوجيا.والمع
*** 
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لقد فرضت طبيعة الموضوع االستعانة أحيانا بما هو سياسي، إليضاح بعض المسائل المتعلّقة بالتجلّيات النظرية 
ن على حصر الموضوع داخل مقاربة للعقل اإلسالمي في الّزيتونة، وليس لالرتهان عندها. فقد حرصت قدر اإلمكا

معرفية، واستدعيت السياسي بمقدار ما أماله توضيح بعض التوّجهات الفكرية. لما ألمسه من طغيان الهاجس 
السياسي على عديد المقاربات في الفكر العربي، حتى أصبح دارجا تفسير األمور سلبا أم إيجابا ضمن مقاربة 

السلطة لتحميلها واقع الحال ومسؤولية المآل. وهذا التمّشي عادة ما كان سائدا سياسوية، تتصاعد علوا باتجاه هرم 
في النظر لتاريخ الّزيتونة عبر عصورها المختلفة، لتتخّفى وتلغى األسباب العميقة الكامنة وراء األزمة الحقيقية 

مواكبة عصرئذ. فمثال أزمة الّزيتونة لهذه الجامعة. ففي عديد المناسبات تم إلحاق أزمة الّزيتونة البنيوية بالسلطة ال
في العهد اإلستعماري ألحقت بحكومة الباي وراعيها اإلستعمار الفرنسي عصرئذ، وأزمة الّزيتونة بعد اإلستقالل 
نسبت للنظام البورقيبي وللعناصر الالئكية فيه. وأزمة الّزيتونة في راهنها الحالي يلحقها بعض المتتبّعين للشأن 

ارات السياسية الحالية للنظام الحالي. ولكن ما تبيّن لي أن أزمة الّزيتونة كامنة ومترّكزة في العقل التونسي بالخي
المعرفي القائمة عليه، سواء تبّدلت الحكومات والنّظم أم ثبتت. فمثال أعظم حركة تحوير هيكلي وتدريسي هّزت 

ا، هو الترجمة الوفيّة للعقل اإلسالمي من طرف . ولكن ما يغيب دائم1987الّزيتونة في تاريخها، كانت مع تجربة 

كتلة اإلنتلجنسيا القائمة والمتحّكمة بالخطاب الّديني فيها. فمع التجربة األخيرة، كانت اإلرادة السياسية الفوقية 
صادقة في السعي للتطوير والتحديث، ولكن مقّدرات العقل الزيتوني المنهكة كانت واهنة في تقّبل الحدث 

 ه.واستيعاب
ولذلك تبقى الّزيتونة حتى اليوم في عداد الجامعات التقليدية بامتياز، فأغلب الملتحقين للدراسة فيها ينحدرون من 
الطبقات المنغِلبة في الصراع االجتماعي الداخلي، حتى أن البعض يطلق عليها الجامعة البدوية، لطبيعة مقوالتها 

س االجتماعي والبؤس النظري. وحتى الذين يلتحقون بها من أهالي ولغتها ودورها، ولما فيها من تجانس بين البؤ
المدن فعادة في األصل، هم أفراد البدو العائمين الذين لم يستطيعوا اإلندماج في حداثة المدينة فارتدوا إلى أصلهم، 

لشرائح المتنفّذة، عبر اإللتحاق بمعسكرات اإلنتلجنسيا المقهورة. لقد صار مما يندر، أن يتواجد فيها دارسون من ا
أو منحدرة من العائالت األرستقراطية المذكورة سلفا أو الناشئة خلفا، بما يالزم هذه الطبقات من نباهة وتيقّظ 

 اجتماعيين محكومين بالمصلحة، وهو ما ال يمكن أن تؤّمنه لهم الجامعة الزيتونية لسببين:
 ورة والذي ال يؤّهله لألداء الجيد لوظيفته ودوره.لبؤس التكوين الذي يتلّقاه المتخّرج من الجامعة المذك

ولالنفعية البضاعة المعرفية في شكلها المعروض في الجامعة، والتي ال تستطيع أن تمنح المتخّرج إنحشارا في 
سوق الشغل اليوم، وهي حقيقة مريرة أمام عديد الخّريجين، الذين ألغتهم وهّمشتهم المقاييس المستجدة ولم يدروا 

ر، كون تكوينهم لم يلتفت للثرى. فزمالؤهم منذ عشرينيات القرن المنصرم طالبوا بحق تساوي الفرص مع األم
 خريجي المؤّسسات األخرى. ولكن المشكلة بقيت قائمة، وهي في الحقيقة من إنتاج العقل الّديني الالّتاريخي.

لعقل الديني، ترنو أساسا لبناء وعي نقدي ما وددت التركيز عليه في هذه الدراسة من مظاهر الخطأ في تجلّيات ا
بالمؤسسات العلمية التاريخية، لدورها التأسيسي في صياغة الرؤى النظرية والمعرفية في الحضارة اإلسالمية. 

 فبدون هذا النوع من المراجعات يصير من المتعذر بناء العقل الديني المنفتح.
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