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الزيتونة والقرويٌّن :دراسة مقارنيّة
جناة الطاهر قرفال :جامعة الزيتونة-تونس

ادلل ّخص

التعرؼ على األدكار اليت هنضت هبا يكتسي أ٨نّيّتو من جهة
إ ّف النظر يف ّ
اٞنؤسسات الدينيّة قصد التعريف هبا ك ّ
اٞنؤسسات كأثر تلك البنية يف نشأة اجملتمع كبناء اٜنضارة .كال
كونو ٬نيط اللثاـ عن البنية الفكريّة ّ
اٞنوجهة ٟنذه ّ
األكؿ للهجرة ككذلك جامع
أشع ُنضوره يف بالد اٞنغرب
ّ
شك أ ّف جامع الزيتونة الذم ّ
اإلسالمي منذ القرف ّ
ّ

القركيٌّن أك ابألحرل القًنكانيٌّن يف منتصف القرف الثالث للهجرة ،كانت ٟنما كظائف كثًنة ،تعنينا منها ،ىنا،
اٞنؤسسة ،حتما ،عرب التعريف هبا ،ابلتسمية كالعمارة الفنّػيّة.
ٕنر عمليّة الكشف عن ّ
الوظيفة العلميّة التعليميّةّ .
ككذلك التعريف بزمن النشأة كالتأسيس كاٞنراحل اليت شهدهتا كالوظائف اٞنوكلة إليها .إذ ال يقبل ،عقال ،أتسيس

جامع الزيتونة كمن بعده جامع القركيٌّن لغاايت تعبّديّة صرؼ .فالذين قاموا عليهما كأقاموا فيهما العلماء كانوا،
الغريب .كتبدك
ال ريب ،يستهدفوف نشر العلوـ كاٞنعارؼ كربط الصالت بٌن ٢نتلف بالد اإلسالـ
الشرقي منها ك ّ
ّ
الصلة متينة بٌن جامع الزيتونة كجامع القركيٌّن من خالؿ النقاط اٞنتق ّدمة .ففي كثًن من األحياف ال نقف على
حّت يف كضعهما ّأايـ اٜنماية الفرنسيّة على ك ّل من اٞنغربٌن األدىن :تونس
فرؽ بينهما ،إف استثنينا اٞنكافّ ،

اإلسالمي .كمن مثّ يف اٞنغرب
اثي يف الغرب
كاألقصى :اٞنغرب .لقد هنضا بدكر
ّ
حقيقي يف حفظ اٞنخزكف الرت ّ
ّ
اإلسالمي.
ّ
اإلسالمي -االحتالؿ
اٞنؤسسة التعليميّة الدينيّة -الزيتونة -القركيٌّن -اٞنقارنة -اٞنغرب
الكلمات ادلفاتيحّ :
ّ

نسي.
الفر ّ

Abstract
The consideration of religious institutions in order to publicize them and to recognize the
roles they have played is important in that it reveals the intellectual structure directed to
these institutions and the impact of that structure on the emergence of society and the
building of civilization. There is no doubt that the Zaytuna mosque, which has been
radiating in the Islamic Maghreb since the first century of migration, as well as the mosque
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of Al-Qarawiyyin or rather Kairouaniyyine, in the middle of the third century, had many
functions, Here we are concerned with the educational scientific function. The process of
disclosure of the institution, inevitably, through the definition, go through the designation
and artistic architecture. As well as the definition of the time of establishment and
establishment and stages witnessed and the functions assigned to it. It does not reasonably
accept the establishment of the Zaytuna mosque and then the mosque of Al-Qarawiyyin for
purely devotional purposes. Those who founded them and established the scholars were
undoubtedly aimed at spreading knowledge and knowledge and linking the links between
the different countries of East and West Islam. The link between the Zaytuna Mosque and
the Al-Qarawiyyin Mosque appears to be strong through the advanced points. Often we do
not stand on the difference between them, if we exclude the place, even in the status of
French protection days on both the lower Maghreb: Tunisia and Al-Aqsa: Morocco. They
have played a real role in preserving the heritage of the Islamic West. And then in the
Islamic Maghreb.
 Key words: Religious educational institution - Zaytouna - Al-Qarawiyyin - ComparativeIslamic Maghreb - French occupation.

ادلق ّدمة:

1
اٞنؤسسات الدينيّة
يخ
ر
ات
من
يندرج ىذا البحث يف إطار ١ناكلة الكشف عن إحدل اٜنلقات اٞنفقودة
ّ
خاصة :الزيتونة كالقركيٌّن إىل حدكد اٝنمسينات من القرف العشرين ،كٓنديدا إىل ما
يف العامل
اإلسالمي ،كبصفة ّ
ّ

قبل االستقالؿ أل ّف ما بعد ذلك ٬نثّل مرحلة أخرل ٢نتلفة ٕناما.
األكؿ فلِم الزيتونة كالقركيٌّن؟ كجوابو من ثالثة كجوه .كجو ماثل يف
سؤاالف مفصليّاف ٪ن ّداف البحثّ .أما ّ
مؤسستٌن
كوهنما تش ّكالف إراث لو قيمتو يف نسج اٞنشهد
لكل من تونس كاٞنغرب .ككجو ابد يف كوهنما ّ
ّ
اٜنضارم ّ
دينيّتٌن عرقيتٌن .كالثالث أ ّهنما هنضتا أبدكار معرفيّة اخرتقت ٢نتلف اجملاالت كعرب حقب متتالية يف اتريخ
كأبم معىن؟ نقوؿٞ :نا كانت اٞنقارنة من مبادئ التفكًن اإلنساينّ،
البلدينّ .أما السؤاؿ الثاين :فلِم منهج اٞنقارنة؟
ّ
ّ
كل من أرسطو كأفالطوف إليها كسيلةن إلجراء احملاكرات .كلئن كاف منهج اٞنقارنة
فإ ّهنا قد٬نة قدـ كجوده .كقد ٛنأ ّ
التعمق كاكتشاؼ النقائص .كاٞنقارنة ،يف
أعلق ابلدراسات القانونيّة كاالجتماعيّة ،فإ ّف مزيّتو يف إاتحة الدقّة ك ّ
األكؿ كوهنما من جنس كاحد كشرطها الثاين مالحظة أكجو
حقيقة أمرىا ،مقايسة بٌن ظاىرتٌن أك أكثر ،شرطها ّ
التماثل أك التفارؽ بينهما.
كل ظاىرة على حدة ،خشية الوقوع يف
لن نسلك ،يف إجراء اٞنقارنة الطريقة األفقيّة اليت تقتضي النظر يف ّ
كل جزئيّة يف كلتا الظاىرتٌن دفعة كاحدة ،تفكيكا للمعلومة .كمن مثّ
التكرار .كستكوف اٞنقارنة رأسيّة تتناكؿ ّ
اٞنؤسسة يف
تعليل ما بٌن الظاىرتٌن من ٕناثل أك تفارؽ .خطّة البحث ،عدا اٞنق ّدمة كاٝنإنة ،ثالثة مفاصلّ :
1
التعمق ،انظر :قرفاؿ٤ ،ناة الطاىر ،العالقات العلميّة بٌن الزيتونة والقرويٌّن خالل القرنٌن  91و 02ادليالديٌّن ،رسالة ماجستًن ،إشراؼ٤ :نم الدين
ٞنزيد ّ

اٟننتايتّ ،جامعة الزيتونة ،اٞنعهد العايل للحضارة اإلسالميّة ،السنة اٛنامعيّة ،2016-2015 :صص .21-18-6
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اٞنؤسسة يف غًن بيئتها :اإلشعاع
شخصها :تعريفا كمتعلّقات،
فاٞنؤسسة يف بيئتها :التأثًن كالتأثّر ،مثّ ّ
ّ
كاالستقطاب.
ادلؤسسة يف شخصها :التعريف وادلتعلّقات:
ّأوالّ :
اٞنؤسستاف خضعتا،
ال نق ّدـ ،ىنا ،دراسة أثريّة كال اتر٫نيّة
للمؤسستٌن الدينيّتٌن :الزيتونة كالقركيٌّن .فهااتف ّ
ّ
١نمد العزيز ابن عاشور
كلتا٨نا ،إىل ٗنلة من اإلصالحات كالرتميمات كاإلضافاتّ .
فأما جامع الزيتونة فقد تتبّع ّ

1
كتطوره عرب العصور ىندسيّا كعلميّا كإدارّاي .كقد
اٞنعلم
ىذا
نشأة
يخ
ر
ات
يف كتابو جامع الزيتونة :ادلعلم ورجاله
ّ
2
فن العمارة
ادلعماري
الفن
ّ
أماط عبد العزيز الدكاليت اللثاـ يف كتابو الزيتونة عشرة قرون من ّ
التونسي عن ّ
ّ

كاإلحدااثت اٞنعماريّة يف جامع الزيتونة .ك ّأما جامع القركيٌّن بفاس اٞنغرب فقد عُين ابلكتابة فيو كثًن من أعالـ

اٞنغرب .كأكىف األعماؿ فيو ،فيما علمنا ،مصنّف عبد اٟنادم التازم :جامع القرويٌّن :ادلسجد واجلامعة مبدينة

3
يل يف مدل العناية ابٞنعلمٌن من
ادلعماري
فاس :موسوعة لتارخيها
ّ
ّ
والفكري  .كمن ىنا نبتدئ ّ
بتلمس فرؽ ّأك ّ

اٞنختصة كاٞنوثّقة اليت
جهة الكتابة اٞنوسوعيّة .فالزيتونة تفتقر إىل عمل
موسوعي ْنتمع فيو اٞنعلومات الدقيقة ك ّ
ّ

متفرقة يف مظا ّف كثًنة.
جاءت ّ
أ -التعريف :
* التسمية:

األكؿ :بناء اٞنعلم يف
١نمد العزيز ابن عاشور ّأهنا كانت ألحد أسباب ثالثةّ .
 ك ّأما تسمية "الزيتونة" فقد ذكر ّفضاء زايتٌن .كالثاين :كجود زيتونة كاحدة يف فضاء البناء هبا ٚنّي اٞنعلم .كالثالث يعود إىل ركاية مسيحيّة :كانت

تضم رفات الق ّديسة "أكليف" (.4)Olive
ابلقرب من اٞنوضع كنيسة قد٬نة ّ
خص عبد اٟنادم التازم القركيٌّن ّنصنّفو السالف الذكر .كاختزؿ مسألة التسمية يف قولو" :كلمة
 القركيٌّنّ :5
كيثمن ذلك اإل٤ناز كال
القركيٌّن ٔنفيف للفظ القًنكانيٌّن نسبة إىل القًنكاف كىو معهود يف كتب الفقو كالنوازؿّ ".
٩ند يف التسمية إشكاال.
*التأسيس:

حساف بن النعماف
الزيتونة :اختلفت اٞنصادر يف زمن أتسيسها اختالؼ تدقيق .ىناؾ من نسبها إىل ّ1
١نمد العزيز ،جامع الزيتونة :ادلعلم ورجاله ،دار سراس للنشر ،تونس.1991 ،
ابن عاشورّ ،
2
التونسي ،تونس.1966 ،
ادلعماري
الفن
الدكاليت ،عبد العزيز ،الزيتونة عشرة قرون من ّ
ّ
ّ

3
دعمو ابٛنداكؿ كالواثئق كالصور كالرسوـ .انظر :التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن :ادلسجد
كىو يف أصلو رسالة ُنث انؿ هبا صاحبها درجة دكتوراّ .

والفكري ،ط  ،1دار الكتاب اللبناين ،بًنكت ،لبناف.1972 ،
ادلعماري
واجلامعة مبدينة فاس :موسوعة لتارخيها
ّ
ّ
 4كاٜنفرّايت كحدىا قادرة على ترشيح أحد ىذه األسباب ٞنن راـ التحقيق يف مسألة التسمية.
5التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن ،ج  ،1ص .56
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(ت86ىػ) فاتح مدينة تونس يف حدكد سنة 79ىػ699-698/ـ .كىناؾ من نسبها إىل عبيد هللا بن اٜنبحاب
حل اإلشكاؿ يف كتابو صفحات من
ّ
(تويف بعد سنة 123ىػ) .كقد حاكؿ ّ
١نمد ابن اٝنوجة (تّ )1942

1
األكؿ كاٞنثبّت للتأسيس.2
س
اٞنؤس
بٌن
الفارؽ
بتوضيح
اتريخ تونس
ّ
ّ

ٞنؤرخ الفاسي خرب قدكـ أىل
القركيٌّن :ال اختالؼ يف زمن أتسيسها كال يف ّاٞنؤسس .يسرد ابن أيب زرع ا ّ
اٞنؤسسة تثمينا لفعلها .فيقوؿ ..." :فأتى كفد القًنكاف إىل إدريس هنع هللا يضر يف ٗنع كثًن
القًنكاف بالد اٞنغرب مادحا ّ
تكىن ّأـ البنٌن ...فعزمت على
بعياٟنم كأكالدىم فأنزٟنم حولو بعدكة القركيٌّن .ككانت فيهم امرأة مباركة صاٜنة ّ
بناء مسجد.3"...جاء يف موسوعة التازم اٝنرب ذاتو مع أتكيد ٞنصدر التمويل كاختالؼ يف الصياغة" :كاف يف

الفهرم القًنكاينّ ...ترؾ ثركة طيّبة كر٬نتيو فاطمة ّأـ
١نمد بن عبد هللا
عداد اٞنهاجرين القًنكانيٌّن ...أبو عبد هللا ّ
ّ
البنٌن كمرًن ...كلقد ابتدأت ّأـ البنٌن حفر األساس يف ّأكؿ شهر رمضاف من سنة ٙنس كأربعٌن كمائتٌن
(859ـ)" .4كيعتربه إ٤نازا عظيما .فيقوؿ" :لقد دخلت فاطمة التاريخ بفعلها العظيم ىذا" .5إ ّف االختالؼ يف
أم شبهة حوؿ أسبقيّتو لغًنه من منارات العلم  -ابستثناء جامع عقبة
شأف سنة أتسيس جامع الزيتونة ال يثًن ّ
كل حاؿ كاف حاضرا عينا ال خربا يف كقت مب ّكر ج ّدا،
ابلقًنكاف -يف بالد اإلسالـ بشماؿ إفريقيا .فهو على ّ
اٟنجرم كبداايت القرف الثاين.
األكؿ
أم يف الفرتة اٞنمت ّدة بٌن هناايت القرف ّ
ّ

الغريب من
* ادلوقع :تقع الزيتونة يف قلب العاصمة التونسيّة كٓنديدا يف اٞندينة العتيقة .كتقع القركيٌّن يف القطاع ّ

مدينة فاس اليت أصبحت ،بعد انتصاب اٜنماية ( )1912عاصمة اٞنغرب العلميّة .كيتماثل اٞنوقعاف يف كوهنما
مركزيٌّن يتّصالف ابٜنياة يف ٢نتلف أنشطتها االجتماعيّة كاالقتصاديّة كالثقافيّة .فهما قاب قوسٌن أك أدىن من
لعل ىذا اٞنوقع ىو الذم ضمن ٟنما البقاء كمن مثّ االستمرار يف العطاء
٢نتلف ّ
اٞنؤسسات االجتماعيّة األخرل .ك ّ
*

اٞنعريف.
ّ

اٞنؤسستاف من إصالحات كترميمات كإضافات عرب اتر٫نهما
العمارة :نشًن يف مسألة العمارة إىل ما شهدتو ّ

الطويل .فهذه الزيتونة تبلغ مساحتها حوايل  5000مرت مربع ،كيق ّدر اٞنغطّى منها ب 1344مرتا مربعا .كقد

شهدت منذ أتسيسها ٗنلة من التحسينات كالرتميمات اٞنختلفة يف عهد األغالبة كاٜنفصيٌّن كاٞنراديٌّن
كاٜنسينيٌّن آخر ملوؾ تونس .كمن الزايدات األغلبيّة فيها إقامة قبّة أماـ احملراب .كمن الرتميمات الزيريّة فيها ما
 1ابن اٝنوجة دمحم ،صفحات من اتريخ تونس ،تقدًن كٓنقيق٘ :نادم الساحلي كاٛنيالين بن اٜناج ٪نٍن ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت.1986 ،

2
١نمد
الشماع (ت861ىػ1457/ـ) يف كتابو :األدلّة البيّنة النورانيّة يف مفاخر الدولة احلفصيّةٓ ،نقيق كتقدًن :الطاىر بن ّ
كىذا عٌن ما كاف ذىب إليو ابن ّ

١نمد (ت1111ق )1690/يف كتابو :ادلؤنس يف أخبار إفريقيّة وتونس ،مطبعة الدكلة
اٞنعمورم،الدار العربيّة للكتاب .1984 ،ص  .36كابن أيب دينارّ ،

التونسيّة ُناضرهتا احملميّة1286 ،ىػ ،ط ،1ص .7كابن أيب الضياؼ ،أ٘ند يف كتابو :إحتاف أهل الزمان أبخبار ملوك تونس وعهد األمان ،الدار العربيّة
للكتاب ،1999 ،ج ،1ص.90

 3ابن أيب زرع ،علي الفاسي ،األنيس ادلطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك ادلغرب واتريخ مدينة فاس ،دار اٞننصور للطباعة كالوراقة ،الرابط ،1972 ،ص

.54

 4التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّنج  ،1ص .47
5ـ .ف ،ص.56

468

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
الشماع يف مدار حديثو عن فضائل أيب عبد هللا اٞننتصر(1249ـ-
كاف من زخرؼ يف قبّة البهو .ذكره ابن ّ

1
اٟنجرم
عشر
اٜنادم
القرف
يف
ة
ي
ر
البك
األسرة
ت
ل
و
ت
كقد
.
1277ـ) يف الفصل الثالث :سقاية جامع الزيتونة"
ّ
ّ
ّ
الشرقي يف صحن اٞنسجد.
بناء الركاؽ
ّ

ٓنولت ،حٌن ضاقت بقاصديها من طالّب العلم ،من مسجد صغًن إىل منشأة كبًنة
كىذه القركيٌّن قد ّ
يين .تع ّددت
ابطي كاٞنر ّ
ذات مرافق كثًنة .لقد شهدت عمليّات ترميم كتوسيع كال سيّما يف العهد الزانيتّ كاٞنر ّ

أبواهبا منذ عهد يوسف بن تشفٌن حٌن ٕنّت توسعة اٛنامع .يقوؿ صاحب األنيس ادلطرب" :كعدد أبوابو

ٙنسة عشر اباب كبًنا لدخوؿ الرجاؿ كابابف صغًناف للنساء" .2كانت مساحتها  250مرتا مربّعا كأصبحت يف
عهد األمًن الزانيتّ أ٘ند بن أيب بكر  2748مرتا مربعا ،تقريبا .يقوؿ التازم" :تبلغ مساحة القركيٌن اليوـ
3
ضم مساحات من األراضي اجملاكرة ٞنبناىا .يضاؼ إىل ذلك
٥نو  5845مرتا مربّعا"  .كقد متّ توسيعها بفضل ّ
اٞنادة اٜنيوية دكف انقطاع.
اٜنرص على أتىيل ٠ناؿ اٞنياه القدًن قصد توفًن ىذه ّ
ابٞنؤسسة التعليميّة يف جانبها
٠نرد عيّنات قليلة تشي ابلعناية اٞنوصولة من لدف ،الساسة ّ
خاصةّ ،
ىذه ّ
اٞنعمارم .كإ ّف فيها دليال بيّنا على احتفاظ الزيتونة كالقركيٌّن ّننزلتهما الفنّػيّة عرب العصور .فلم تفقدا
الفين
ّ
ّّ
كل من تونس كاٞنغرب.
مكوانت اٞنشهد
ّ
قيمتهما الفنّػيّة كىي شرط بقائهما ضمن ّ
اٜنضارم يف ّ

ب-ادلتعلّقات:
* الفروع:

4
يتفرد
اٝنوجة
بن
د
١نم
كاد
ك
فيها.
للنظر
ا
ًن
تيس
 فركع الزيتونة :كثًنة .ككاف ال ب ّد من ٗنع بعضها يف جدكؿّ
ّ
5
كخص النظر فيها ابلفصل اٝنامس من كتابو اتريخ
كثًنة.
إفادات
فيها
ـ
د
كق
هبا.
عين
لقد
.
بتوثيق فركع الزيتونة
ّ
ّ
6
١نمد الطاىر ابن عشور فقد أشار إىل
اتريخ معامل التوحيد  .ككٚنو ب"يف التعريف ّندارس طلبة العلم" .ك ّأما ّ
ٍ
كل مدرسة لواحد
مسألة تنظيميّة ّ
ٔنص اٞندارس حٌن قاؿ" :مثّ كضعت الدكلة اٜنفصيّة اٞندارس للعلوـ كأسندكا ّ

1
الشماع : ،األدلّة البيّنة ،ـ .س ،ص .66
ابن ّ

2ابن أيب زرع ،علي الفاسي ،األنيس ادلطرب ،ـ .س ،ص .66
 3التازم ،جامع القرويٌّن ،ـ .س ،ج  ،1ص .100-55
4
األكؿ.
انظر اٞنلحق :اٛندكؿ ّ

5
اذلجري ،مل
احلسيين من القرن السابع إىل القرن الثالث عشر
احلفصي اىل العهد
١نمد الباجي بن مامي كتابو :مدارس مدينة تونس من العهد
ّ
كصنّف فيها ّ
ّ
ّ

علي فاخر :دمحم بن كجب :نشر يف الصباح يوـ .2007 – 08 - 26
نظفر بو .فأفدان من مقاؿ إلكرتكينّ حولو :مدارس مدينة تونس يف كتاب ّ
https://www.turess.com/assabah/2726
6
١نمد ،اتريخ معامل التوحيد يف القدمي ويف اجلديدٓ ،نقيق كتقدًن :اٛنيالين بن اٜناج ٪نٍن ك٘نّادم الساحلي ،ط  ، 2دار الغرب اإلسالمي ،لبناف-
ابن اٝنوجةّ ،

لبناف-بًنكت ،1985 ،صص .334-277
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للمدرسٌن كللتالمذة أيضا".1
من العلماء يباشر التعليم هبا كيراقب أحواؿ تالمذهتا .كفرضوا اٛنراايت الكافية ّ

صصت ىي األخرل َندكؿ لكثرهتا .كىي أكثر بكثًن ٣نّا حول اٛندكؿ .يقوؿ التازم:
 فركع القركيٌّنُ :خ ّ"فركع جامعة القركيٌّن القد٬نة كاٛنديدة الكربل كالصغرل ...تصل اليوـ إىل ثالثة كثالثٌن مسجدا كثالث مائة
مسجد" . 2منها ما يزاؿ قائما إىل اليوـ يف شكل متاحف.
٬نكن من خالؿ ىذين اٛندكلٌن تسجيل ٗنلة من اٞنالحظالت:
توسعا كانتشارا دلّت عليو كثرة فركعهما.
كل من الزيتونة كنظًنهتا القركيٌّن ّ
األكىل :عرفت ّ
اٟنجرم (مدرسة اٞنرابطٌن) .بينما ظهر ّأكؿ
الثانية :سبقت القركيٌّن الزيتونة يف إ٩ناد فركع ٟنا منذ القرف اٝنامس
ّ
الشماعيّة).
فرع ٛنامع الزيتونة يف القرف السابع
اٟنجرم (اٞندرسة ّ
ّ

الثالثة :قياـ السالطٌن على إنشاء ىذه اٞندارس الفرعيّة يف غالب األحياف.
تغًنات اجتماعيّة .فاألندلسيّوف حٌن ٛنأكا إىل اٞنغرب كتونس
الرابعة :دلّت ىذه الفركع التعليميّة على حدكث ّ
ّأمنوا ألنفسهم مدارس تستجيب لتطلّعاهتم.
اٞنؤسستاف ،بفعل ىذا التفريع ،من اٛنامع إىل اٛنامعة .ك٨نا شكالف
األىم :انتقلت ىااتف ّ
اٝنامسة :كىي ّ
التعليمي .لقد أصبحتا مركزا تعليميّا لو مالحقو اليت تعود إليو ابلنظر.
٢نتلفاف من أشكاؿ التأسيس
ّ

٠نرد ٕنثيل .إذ ال ٬نكن حصرىم .كنقتبس من الصادؽ الزمريل(ت3)1983عناكين التصنيف.
* األعالمّ :
-السابقوف :كمن األعالـ الزيتونيٌّن السابقٌن نذكر :علي بن زايد (ت )183راكم موطّأ مالك ، ،كابن

مدرسا كشاعرا كصاحب آتليف ،كابن عصفور (ت654ق) الذم قدـ من إشبيليا:
اآلابر(ت568ق) :ككاف ّ
القرطاجين (ت )684األديب الشاعر صاحب منهاج البلغاء،
كقد ذاع صيتو يف علوـ اللغة كاألدب ،كحازـ
ّ

ك١نمد بن إبراىيم اآلابيل (ت757ق) البارع يف علوـ الرايضيّات كاٞننطق ،كابن عرفة (ت803ق) :كىو من
ّ

أئمة اٞنالكيّة بتونس ،كابن خلدكف(ت808ق) صاحب ادلق ّدمة .كمن أعالـ القركيٌّن السابقٌن نذكر :الشريف
ّ

يسي السبيت (ت560ق) عامل الفلك كاٛنغرافيا .ككاف لعلمو أثر كبًن يف علماء القركيٌن ،كأبو اٜنسن علي
اإلدر ّ
بن فرحوف (ت601ق) من علماء اٜنساب ألّف اللباب يف مسائل احلساب ،كابن القطاف (ت628ىػ) من

النبوم كحفظتو .كاف لو أثر كبًن يف مدرسة اٜنديث اٞنغربيّة ،كأبو علي اٜنسن اٞنراكشي
١ن ّققي اٜنديث
ّ
ايف ،كعبد الر٘ناف بن خلدكف.
ايضي جغر ّ
فلكي ر ّ
(ت660ىػ) ّ

1
اإلسالمي :دراسة اترخييّة وآراء إصالحيّة ،ط  ،1دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع
العريب
ابن عاشورّ ،
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب :التعليم ّ
ّ

كالرتٗنة -دار سحنوف للنشر كالتوزيع ،تونس ،2006 ،ص .76

 2التازم ،جامع القرويٌّن ،ـ .س ،ج ،3صص .685-681

اإلسالمي ،بًنكت-لبناف.1986 ،
 3انظر :الزمريل ،الصادؽ ،أعالم تونسيّون ،ط ،1تقدًن كتعريب٘ :نّادم الساحلي ،دار الغرب
ّ
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التابعوف :كمن األعالـ الزيتونيٌّن التابعٌن :حممود قبادو (ت1871ـ) .الشيخ السيد أبو الثناء دمحمدرس ابٞندرسة اٜنربيّة بباردك كَنامع الزيتونة.
مفيت اٞنالكية يف اٜناضرة كحامل لواء البالغة كالنحو كاألدبّ ،
مدرس كإماـ كقاض كمفيت الداير التونسية ،كاٚنو الكامل أبو الفالح صاحل النيفر.
كصاحل النيفر (تّ )1874

كصاحب اإلحتاف ابن أيب الضياؼ (ت .)1874كمن أعالـ القركيٌّن التابعٌن :أبو عبدهللا دمحم التاكدم بن دمحم
١نمد الكردكدم الفاسي
كرسي التفسًن يف كقتو .كأبو عبد هللا ّ
الطالب بن سودة (ت1209ق) صاحب ّ

الناصرم
توىل القضاء ،كىو صاحب الشرح على اصطالح القاموس .كأ٘ند بن خالد
(ت1268ق) ّ
ّ
(ت )1897صاحب االستقصا ألخبار دول ادلغرب األقصى .كىو مصنّف ال ينافس يف اببو.

الشايب شاعر تونس (ت )1934كالطاىر اٜن ّداد
-اٞنعاصركف :كمن األعالـ الزيتونيٌّن اٞنعاصرين :أبو القاسم ّ

اإلصالحي :امرأتنا يف
اٞنتحصل على شهادة التطويع من الزيتونة كصاحب مؤلّفٌن يف الفكر
(ت1935ـ)
ّ
ّ

ك١نمد الفاضل ابن
الشريعة واجملتمع ،سنة 1930ـ ،كالتعليم اإلسالمي وحركة اإلصالح يف جامع الزيتونةّ .

1
ك١نمد الطاىر ابن
كفن ااٝنطابة ّ ،
كفن التأليف ّ
فن التدريس ّ
عاشور(ت )1970الذم ٗنع بٌن فنوف ثالثةّ :

عاشور(ت )1973شيخ اٞنالكيّة ابٛنامع األعظم كصاحب التحرير والتوير .كمن أعالـ القركيٌّن اٞنعاصرين
٢نتص يف العلوـ الطبيعيّة.ألّف يف أٚناء النبااتت
العلمي
اٜنسين
١نمد بن أ٘ند
الفاسي (تّ )1903
نذكرّ :
ّ
ّ
ّ

اٜنجوم (ت1956ـ) صاحب الفكر السامي
ك١نمد
ضياء النرباس يف حل مفردات األنطاكي بلغة فاسّ ،
ّ

الدكايل (ت1937ـ) من أعالـ القركيٌّن الذين كاف ٟنم أثر كبًن يف اٛنيل
اإلسالمي ،وأيب شعيب
يف الفقه
ّ
ّ

مؤرخ الدكلة العلويّة كصاحب الدرر
الالحق .ككاف كثًن التن ّقل شرقا كغراب ،كعبد الر٘ناف بن زيداف (تّ )1946

الفاخرة مبآثر ادللوك العلويٌن بفاس الزاهرة.
* العلوم وخزانة الكتب :

3

١نمد ابن اٝنوجة جامع الزيتونة كخزانتو بفصل 2كٚنو ب"خزائن الكتب َنامع الزيتونة"
خزائن الزيتونةّ :خص ّ
ابتدأه ببياف قيمة الكتب عند اٞنسلمٌن ترٗنة كتدكينا .مثّ مثّل ٝنزائن الكتب من حقب ٢نتلفة من اتريخ اإلسالـ
كصوال إىل اٝنزانة القًنكانيّة اليت" :ذىبت شذر مدر أثناء الفنت اليت تناكلت القًنكاف يف القرنٌن الرابع

كاٝنامس .4"...ك٬نضي إىل بياف القوؿ يف خزانة جامع الزيتونة اليت شهد إنشاؤىا كالعناية هبا مراحل متع ّددة:
اٜنفصي يف  .5")1395( 797كقد
العامةاليت أحدثها أبو فراس عبد العزيز
"فأكؿ ما ظهر من ذلك اٝنزانة ّ
ّ
ّ

1
األكؿ من القرف العشرين :الزيتونيّوف يف مواجهة
انظر :قرفاؿ٤ ،ناة ،سفراء الزيتونة وادلغرب :اخلطاب واألثر ،مداخلة ق ّدمت يف ندكة :اتريخ الزيتونة يف النصف ّ

قضااي عصرىم :كحدة ُنث اتريخ الزيتونة ،اٞنعهد العايل للحضارة اإلسالميّة ،جامعة الزيتونة 30-29 ،نوفمرب .2016
2
١نمد ،صفحات من اتريخ تونس ،ـ .س ،صص .308-283
ابن اٝنوجةّ ،

3
األكؿ ،صص .139-136
نشرهتا اجمللّة الزيتونيّة يف عدد رمضاف 1355ىػ  /نوفمرب 1936ـ ،اٛنزء الثالث ،اجمللّد ّ
4
١نمد ،صفحات من اتريخ تونس ،ـ .س ،ص .298
ابن اٝنوجةّ ،

 5ـ .ف ،ص .ف.
473

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
تناكب أحفاد أيب فراس ىذا على تزكيد خزانة الزيتونة ابلكتب .فعل ذلك السلطاف أبو عمرك عثماف ()1435

أسس "يف أكائل اٞنائة العاشرة اٞنكتبة اٞنعركفة العبدليّة" .1كيف عاـ 1572
١نمد الذم ّ
كمن بعده أبو عبد هللا ّ
اٞندمر على جامع الزيتونة كال سيّما ذخائر الكتب اليت فيو.
كانت اٟنجمة اإلسبانيّة اليت ركت الكتب أثرىا ّ
يقوؿ ابن اٝنوجة" :كأمسى العلم بتونس كشمس على مغيب ...ك٣نّا زاد ٤نمو أفوال تعاقب األكبئة يف ذلك

2
عمر عاـ  1840الزيتونة "ِنزائن الكتب النافعة".3
األكؿ الذم ّ
العهد"  .ككاف ٩نب انتظار اٞنشًن أ٘ند ابم ّ
كقد خطب إبراىيم الرايحي على منرب الزيتونة خطبة ٘ناسيّة يف فضل العلم كالعلماء كالثناء على صنيع األمًن.
متنوعة :مقتنياتو ككتب خزانة بيت الباشا بباردك ،ككتب الوزير حسٌن
كقد أتلّفت اٞنكتبة األ٘نديّة من ركافد ّ
ايحي بعد كفاتو ٓنبيسا .كقد كاف ٗنعها "بنفسو يف رحلتو لفاس ()1803
خوجة ابعها دائنوه كمكتبة الر ّ

)...كسوغ إعارهتا ألىل العلم على شركط .كأقاـ ٟنا ككالء كحفظة" .4كىكذا تتالت عناية
كلألستانة (1838
ّ
البيت اٜنسيين ِنزانة جامع الزيتونة تزكيدا ٟنا بنفائس الكتب كّنكتبات األعالـ كرجاؿ الدكلة مثل ابن أيب
١نمد بن مصطفى بًنـ ،أرسلها بعد كفاتو ّنصر ابنو مصطفى بًنـ .ىذا
الضياؼ كالوزير مصطفى خزندار مكتبة ّ
ابإلضافة إىل ظاىرة التحبيس اليت أخذت يف االنتشار .إىل ىذا كلّو انضافت اٞنكتبة العبدليّة اليت أنشأىا
غًن أ ّف االىتماـ إبعداد فهرس ٝنزائن الكتب يف الزيتونة مل
الصادؽ ابم.
اٞنهمة اٝنطًنة بعض من اٞنستعربٌن .فخزائن الكتب يف جامع الزيتونة
ىب إىل تلك ّ
يكن ّنبادرة داخليّة كإّ٧نا ّ
عاما للعدؿ بتونس
شهدت عناية اٞنستعرب برانر ركا ( .)1919-1845( )Bernard Royككاف "كاتبا ّ

كعٌن عوان قنصليّا ابلكاؼ مثّ كاىية
مفوضا هبا تقلّب يف كظائف ابلربيد من  1864إىل ّ 1884
كٚنّي كزيرا ّ
مفوضا .اشتغل ابٞنخطوطات الالتينيّة كالعربيّة" .5كضع
عاما مثّ قنصال ّ
قنصل كمراقبا مدنيّا مثّ كاتبا ّ
عاما ككزيرا ّ
١نمد اٜنشايشي :فهرس اٞنخطوطات التار٫نيّة احملفوطة يف مكتبيت جامع الزيتونة :العبدليّة
ابالشرتاؾ مع ّ

6
التوثيقي" :7كلقد ٗنع اٞنستعرب مسيو ركا
العمل
ىذا
يف
ّنسا٨نتو
اٝنوجة
ابن
د
١نم
ح
كصر
.
كاأل٘نديّة
ّ
ّ
ّ
العاـٗ ...نيع ما حفظتو األزماف ...كرسم لو خريطة ابلطريقة اٟنندسيّة ...كقد شاركتو يف
( )Royكاتب الدكلة ّ
ٓنرير ذلك الفهرس".8

 1ـ .ف ،ص .ف.
 2ـ .ف ،ص .299
 3ـ .ف ،ص .301
 4ـ .ف ،ص .303

5
ك١نمد العنّايب ،اٞنطبعة الرٚنيّة للجمهوريّة التونسيّة ،2002 ،ص28
١نمد بن عثماف ،اذلديّة يف العادات التونسيّة ،تقدًن كٓنقيق أ٘ند الطويلي ّ
اٜنشايشيّ ،

(ىامش .)18

 6العقيقي٤ ،نيب ،ادلستشرقون موسوعة يف تراث العرب مع تراجم ادلستشرقٌن ودراساهتم ،دار اٞنعارؼ ،مصر ،1964 ،ص.222
7
١نمد ،اتريخ معامل التوحيد ،ـ .س ،ص .46
ابن اٝنوجةّ ،
8

مثّ يورد يف اٟنامش  15من الصفحة  54اسم الفهرس :ادلنتخب من فهرس ادلخطوطات وادلطبوعات العربيّة دلكتبة اجلامع األعظم:،
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خص علي اٛنزانئي جامع القركيٌّن كخزانتو يف كتابو جىن زهرة اآلس  1بفصل تناكؿ
 -خزائن القركيٌّنّ :

ضمتها .كيعود إنشاء ىذه اٝنزانة ،ابإلضافة إىل خزانة اٞنصاحف النادرة اٝنطوط ،إىل
فيو ضركب الكتب اليت ّ
انئي إىل أمر يتعلّق ابلكتب يف جامع القركيٌّن على غاية األ٨نّيّة يتمثّل يف أ ّف
يين أيب عناف .يشًن اٛنز ّ
السلطاف اٞنر ّ
السوقة تقف الكتب على
فعل السلطاف يع ّد مصدر إٟناـ كقدكة ابلنسبة إىل ّ
العامة .يقوؿ :مث مل تزؿ اٞنلوؾ ك ّ

حّت اجتمع هبا من اجمللّدات العلمية كاألدبيّة كالدينيّة ماال يدخل ٓنت حصر كال
خزانة القركيٌن بعد ذلك ّ
يستوفيو عػ ّد كال حساب" .2مثّ يع ّدد أصناؼ اٞنؤلّفات مؤّكدا ٚنة الشموؿ فيها ...'' :الكتب احملتوية على أنواع
كتنوع ضركهبا كأجناسو".3
من علوـ األبداف كاألدايف كاللساف كاألذىاف ،كغًن ذلك من العلوـ على اخرتاعها ّ

شّت أنواع العلوـ ٣نّا يعرؼ اليوـ ابإلنسانيّات كالطبيعيّات .كيبدك
كاٞنالحظ أ ّف خزانة القركيٌّن هبذا التصنيف توفّر ّ
كعٌن ٟنا قيّما
الزلفى كرجاء ثواب هللا األكىفّ ،
انئي" :ككقفها ابتغاء ّ
أ ّف إجراء آخر صحب ىذا اإل٤ناز .يقوؿ اٛنز ّ
لضبطها كمناكلة ما فيها كتوصيلها ٞنن لو رغبة .كأجرل لو على ذلك جراية مؤبّدة تكرمة كعناية كذلك يف ٗنادل
4
٫نص فهرسة نفائس اٞنخطوطات كذخائر
األكىل سنة 750ىػ "  .كال ٫نتلف األمر ابلنسبة إىل القركيٌّن فيما ّ
الكتب يف خزائنها .فلم يتص ّد أبناء القركيٌّن ٟنذا العمل كإّ٧نا سارع إىل القياـ بو اٞنستعرب ألفرد بل ( Alfred
 )1945-1873( )Belفأع ّد فهرس الكتب العربيّة ٞنكتبة جامع القركيٌّن بفاس .5كيرل بعضهم 6أنّو مل يكن
القوة يف اٞنغرب من جهة
ليتوجو إىل ىذا العمل لغاايت معرفيّة صرؼ بقدرما كاف ّ
ّ
يود الكشف عن مكمن ّ
اٞنؤسسة العلميّة كالوسائط اٞنعرفيّة اٞنعتمدة يف تلقٌن العلوـ الدينيّة.
ّ

بكل من الزيتونة كالقركيٌّن أ ّف خزائن األكىل شهدت
يبدك من خالؿ ما تق ّدـ يف شأف خزائن الكتب ّ
اٜنسيين .كىذا ِنالؼ ما شهدتو
كخاصة زمن اٜنكم
اضطراابت كثًنة رغم كثرة اٛنهود اليت كاف يبذٟنا الساسة
ّ
ّ

اٞنعريف .كما يبدك انصراؼ بعض اٞنستعربٌن
خزائن القركيٌّن من استقرار أسفر عن تراكم الكتب كمن مثّ الرتاكم ّ
إىل االىتماـ الشديد بفهرسة خزائن الكتب للوقوؼ على اٞنخطوطات النادرة كاٞنصنّفات الكثًنة ذات العلوـ
الفن.
كدكنوا .مثّ نشركا ما ّ
اٞنتنوعة .لقد اطّلعوا على ذلكّ .
دكنوه .فَػ َعال كعبُهم كصاركا أىل اختصاص يف ذلك ّ
ّ

Bernard. Roy, Extrait du catalogue des manuscrits et des imprimés de la Grande mosquée de Tunis, Tunis :
Imprimerie Générale, 1900.

1
انئي ،عليَ ،ج َىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاسٓ ،نقيق :عبد الوىاب بن منصور ،اٞنطبعة اٞنلكية – الرابط ،ط.1991 ،2
اٛنز ّ

 2ـ .ف ،ص.76
 3ـ .ف ،ص .ف.
 4ـ .ف ،ص .ف.

5

Alfred Bel, Catalogue des livres arabes de la bibliothèque de la mosquée d'El-Qarouiyîne à Fès,
Fès, Impr. municipale, 1918.
6
Huart Clément. Alfred Bel. Inscriptions arabes de Fès. Extrait du Journal Asiatique (1917-1919). In:
Journal des savants. 19ᵉ année, Juillet-août 1921. pp. 184-186.
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*
بيواتت العلم:
التونسي حسن حسين عبد
للمؤرخ
الزيتونيّة :بيواتت العلم يف تونس عديدة .كلئن توفّر كتاب العمر ّّ

الوىاب على أعالـ تونس عرب العصور ،فإ ّف اٞننهج اٞنتّبع يف الكتاب كاف يق ّدـ العلماء من خالؿ االختصاص
ّ
1
العلمي كالفقو كاألدب كاللغة كعلم الفلك  .فهو ال يسعفنا يف طلب بيواتت العلم التونسيّة .كال يسعفنا كذلك،
ّ

١نمد الفاضل ابن عاشور أعالم الفكر اإلسالمي يف اتريخ ادلغرب العريب كتراجم
يف الشأف ذاتو ،كتااب ّ

األعالم .كرغم أ ّف ىذه األعماؿ زاخرة ابألعالـ التونسيٌّن كجهودىم العلميّة فإ ّهنا مل تنتهج التدكين يف بيواتت

١نمد الطاىر بن عاشور اٛن ّد كاٜنفيد سفًن تونس إىل
العلم يف تونس.
+العاشوريّة :كمنها ّ
2
ك١نمد الفاضل ابن عاشور سفًن تونس
.
بوم
ّ
األزىر كصاحب التآليف يف التفسًن كعلم اٞنقاصد كاإلصالح الرت ّ

اٛنمة كاحملاضرات الكثًنة.
إىل اٞنغرب كصاحب التصانيف ّ
+النيفريّة :كمن أعالمها الذين شغلوا خطّة مفيت الداير التونسية :.بشًن النيفر (ت ،)1960كدمحم األكرب النيفر
١نمد الطيب النيفر (ت.)1926
(ت ،(1860ك ّ

١نمد ،كاف فقيها كمتضلّعا يف اللغة
األكؿ (تّ )1800
١نمد بًنـ ّ
+البًنميّة :من العائالت اٜننفيّة .ومن أعالمها ّ
األكؿ .عرؼ يف علم التجويد كاٜنديث
١نمد بًنـ الثاين (ت )1831ابن بًنـ ّ
كالبالغة .شغل خطّة مفيت تونسّ .
ك١نمد بًنـ الثالث (ت)1843
درس ابلزيتونة .كشغل خطّة قاضي مدينة تونسّ .
كالفقو .خلف أابه يف اإلمامةّ .
3
الصحفي العالّمة
فهو
)
1889
(ت
اٝنامس
بًنـ
د
١نم
ا
أم
ك
.
1840
الذم كاف على نظارة جامع الزيتونة يف
ّ ّ
ّ
الرحالة كصاحب صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار(ٙنسة أجزاء) .ك ّأما أ٘ند بن دمحم بن مصطفى بن
ّ

األكؿ – بًنـ (ت )1935فهو فقيو كخطيب .كاف متضلّعا من علوـ اللغة كخطيبا يف اٛنامع اليوسفي
دمحم ّ -
ّندينة تونس.

تٌن
+اٝنوجيّة :عائليّة حنفيّة" :كعرفت عائلة ابن اٝنوجة بلقب "دار العلم" نظرا إىل عدد شيوخ االسالـ كاٞنُْف َ
4
األكؿ (ت" )1895ككاف قد حارب مشركع ماشويل
أ٘ند
بن
د
١نم
بن
الثاين
أ٘ند
.
اٞنتخرجٌن من ساللتها"
ّ
ّ
5
١نمد بن
.
ماشويل  Machuelالذم حاكؿ فرض سلطتو على الشؤكف التّعليميّة كاالداريّة َنامع الزيتونة" ّ
دكف رحلتو إىل
األكؿ ابلوزارة الكربلّ .
١نمد بن اٝنوجة(ت .)1942شغل كالده خطّة رئيس القسم ّ
البشًن بن ّ
1
١نمد العركسي اٞنطوم كبشًن البكّوش ،ط  ،1دار الغرب
عبد ّ
الوىاب ،حسن حسين ،كتاب العمر يف ادلصنّفات وادلؤلّفٌن التونسيٌّن ،مراجعة كإكماؿّ :

اإلسالمي.2005 ،
ّ

2
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،م .س.
ابن عاشورّ ،

3
١نمد ،صفحات من اتريخ تونس ،ـ .س ،ص .303
ابن اٝنوجةّ ،

4
قميhttp://www.mawsouaa.tn :
اٞنوسوعة التونسيّة اٞنفتوحة :موقع ر ّ
 5مرجع نفسو.
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ابريس :االبريز يف مسالك ابريس ،كرحلة رئيس اٛنمهوريّة الفرنسيّة(أرماف فليار) إىل تونس سنة :1912
الرحلة النّاصريّة.
الرحلة الفلياريّة ،كرحلة البام اٞنلك الناصر إىل ابريس ّ :1913

 -القركيّينيّة :اعتىن عبد الكبًن بن ىاشم الكتّاين ( ،)1931زهر اآلس يف بيواتت أهل فاس.

1
العلمي ينتسب شهاب
البيت
ىذه
كإىل
.
+السالّكيّة" :كمنهم فرقة اٞنؤذّنٌن ّننار القركيٌّن منذ قدًن األعصار"
ّ

الدين الناصرم السالّكم صاحب موسوعة االستقصا ألخبار دول ادلغرب األقصى.

2
العلمي
البيت
ىذه
كإىل
.
"توىل اٝنطابة ابلقركيٌّن مكاف كالده ككاف من أعياف فقهاء كقتو كأجودىم"
+الفاسيّةّ :
ّ
الفاسي صاحب كتاب النقد الذايتّ.
ينتسب اٞنف ّكر عالّؿ
ّ
السياسي األرضى ...كلو ٠نلس تدريس
اٞنؤرخ
+اٜنَ ْجويّةّ :
اٞندرس األحظى ّ
"أما السيّد الفقيو النبيو العالّمة ّ
ّ
ابلقركيٌّن...كلو آتليف عديدة ...مسامرة الزائر بوصف قطر اجلزائر كىي رحلة ذيّلها برحلة لو إىل تونس".3

اإلسالمي.
١نمد بن اٜنسن اٜنجوم مؤلّف الفكر السامي يف اتريخ الفقه
كإىل ىذه البيت
العلمي ينتسب ّ
ّ
ّ

الدكايل" .ككاف قائما ابلتدريس كاٝنطبة كاإلمامة يف جامع القركيٌّن" .4ككاف
+الدكاليّة :كمن أعالمها أبو شعيب
ّ
*اجمللّة

كثًن الرتحاؿ شرقا كغراب.

ادلؤسسة :
الناطقة بلسان حال ّ

 -اجمللة

األكؿ يف شهر رجب /1355سبتمرب  1936كصدر العدد األخًن  15 :ربيع األكؿ
الزيتونية :صدر العدد ّ
.

 1/1375نوفمرب  .1955ك٠نموع ما صدر منها من أعداد صدر يق ّدر ِنمسة كسبعوف عددا
 ٠نلّة القركيٌّن :ككاف ّأكؿ أعدادىا عاـ  .1989كمل نعثر على أعدادىا.5تعبًنم ألنشطتها كنتاجها كغًن ذلك ٣نّا تقتضيو
اٞنؤسسة عموما يف توفًن فضاء
كتكمن أ٨نّيّة اجمللّة ابلنسبة إىل ّ
ّ
الرد عليها مّت
ؤسسات عن طريق نشر اٞنقاالت ك ّ
اٞنؤسسة كتنشئ هبا صالت ثقافيّة مع غًنىا من اٞن ّ
أحواؿ ّ
كانت اٜناجة إىل ذلك. 6

ادلؤسسة يف بيئتها :التأثًن والتأثّر:
اثنياّ :

أ -التأثًن :ال ريب أ ّف الزيتونة كالقركيٌّن كاف ٟنما أتثًن كاضح خالؿ اتر٫نهما الطويل يف بيئتهما .ك ّأاي كانت

فإهنما تظالّف فضاء ٩نمع بٌن كظائف ٢نتلفة كالعبادة كإقامة الشعائر الدينيّة
اٝندمات اليت تُق ّدـ يف فضاءاهتماّ ،
 1الكتّاين ،عبد الكبًن بن ىاشم ،زهر اآلس يف بيواتت أهل فاسٓ ،نقيق :علي بن اٞننتصر الكتّاين ،منشورات مطبعة النجاح ،الدر البيضاء ،ط،2002 ،1

ج 1صص .501-499

 2الكتّاين ،عبد الكبًن ،زهر اآلس يف بيواتت أهل فاس ،ـ .س ،ج 2صص .88-64

 3الكتّاين ،عبد الكبًن ،زهر اآلس يف بيواتت أهل فاس ،ج 1صص .348-343
 4ـ .ف ،ص.64-59
 5قاد البحث إىل إحالتٌن :انظر :فارؽ النبهاف“ :أثر جامعة القركيٌن يف تكوين الشخصية اٞنغربية”٠ ،نلّة جامعة القركيٌن العدد  +.1998/1419 11طو
جابر العلواين“ :اٛنامعات اإلسالميّة كبناء علوـ األمة”٠ ،نلّة جامعة القركيٌّن العدد  ،1998/1419 11ص.239 :
 6كقد كتب يف اجمللّة الزيتونيّة من علماء القركيٌّن ،انظر :قرفاؿ٤ ،ناة ،العالقات العلميّة بٌن الزيتونة والقرويٌّن ،ـ .س ،ص.105
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نفصل القوؿ يف ىذا اٛنانب لتوفّره
ركحي
كالتعليم .فالتأثًن متع ّدد بتع ّدد اجملاالت:
بوم .لن ّ
كتعليمي تر ّ
ّ
اجتماعي ّ
ّ
يدؿ على أ ّف كالّ من ىاتٌن
الفكرم
يف مظا ّف كثًنة كالسيّما الدكرّايت .كإّ٧نا نتناكؿ اٛنانب
اإلصالحي الذم ّ
ّ
ّ
كيدؿ ،كذلك ،على ّأهنما أنتجتا ٧ناذج عاٞنة ذات معرفة
ٓنولت من طور التكوين إىل طور التأثًنّ .
اٛنامعتٌن قد ّ
حملمد الطاىر ابن عاشور كالثاين
األكؿ ّ
انقدة٤ .نرم اٞنقارنة ،ىنا ،من خالؿ النظر يف مشركعٌن إصالحيٌّنّ :
١نمد بن اٜنسن اٜنجوم.
لصنوه ّ

اإلسالمي :دراسة اترخييّة وآراء
العريب
١نمد الطاىر ابن عاشور ككتابو أليس الصبح بقريب :التعليم
* ّ
ّ
ّ

يتفرد ابلكتابة فيها.
التعليمي
١نمد الطاىر ابن عاشور يف مسألة اإلصالح
إصالحيّة .ألّف ّ
اإلسالمي .كلكنّو مل ّ
ّ
ّ

كل جهات البالد سول التعليم
تعليمي
كمل يكن كقتها من نظاـ
رٚني يستقطب اآلالؼ ّ
كيتفرع يف ّ
تونسي ّ
ّ
ّ
اٜنسيين أ٘ند بن مصطفى ابم (ت )1885قد انشغل ابٞنسألة .كلئن
الزيتوينّ .كقد ُسبق إىل ذلك .فهذا البام
ّ
دكف ّناء الذىب ّأكؿ قانوف كاف قد أصدره ( )1842لينظّم التعليم الزيتوينّ .كعلّقو
مل يصنّف كتااب فيها ،فإنّو ّ
1
يتوين
ز
ال
التعليم
تنظيم
)
1890
(ت
التونسي
الدين
خًن
اٞنصلح
ير
ز
الو
أعاد
ك
.
بباب الشفاء من اٛنامع
ّ
ّ

2
اإلسالمي وحركة اإلصالح
التعليم
ب
بوم
رت
ال
اإلصالح
يف
)
1935
(ت
اد
د
اٜن
الطاىر
كساىم
.
()1876
ّ
ّ
ّ

يف جامع الزيتونة.

ضمن ابن عاشور كتابو أليس الصبح بقريب مشركعا يف
 يف اإلطار ّالعاـّ :

اإلسالمي .ككاف ذلك
اإلسالمي الذم كاف يومها مأزكما ال يف تونس فحسب ،كإّ٧نا يف العامل
إصالح التعليم
ّ
ّ
قبل أف يرتأّس مشيخة جامع الزيتونة عاـ  1945بوقت طويل .إذ يرجع البدء يف تصنيفو .1902 ،كلكنّو مل
يطبع ّإال عاـ  .1967كفقدت طبعاتو.
النص؟ ىو سليل بيت من
النص يوجب الوعي أبسئلة من نوع :من كتب ّ
 -يف األسئلة اٞنداخل :إ ّف النظر يف ّ

كمدرسها ،كشيخ اإلسالـ فيها ،كالعضو يف ٛننة إصالح التعليم
خريج الزيتونةّ ،
بيواتت العلم يف تونس ،كىو ّ
َنامع الزيتونة عاـ  1924كشيخ اٛنامع األعظم عاـ  1932كىو،كذلك ،اٞنصنّف يف علومها الشرعيّة تفسًنا
كمقاصدّ .إهنا ْنربة ثريّة ،كخربة متع ّددة األبعاد تر ّشح صاحبها للوقوؼ على حقائق األحداث كمآالت األمور.
كأما سؤاؿِ :مل كتب؟ فإ ّف ابن عاشور يصرح بذلك .فيقوؿ ..." :فعقدت عزمي على ٓنرير ٍ
كتاب يف الدعوة إىل
ّ
ّ

دفعا
ذلك كبَياف أسبابو" .ك ّأما سؤاؿٞ :نن كتب؟ فألطراؼ ٙنسة مستخلصة من الكتاب-1 :أرابب السياسة ن
األمة-4 .
ٟنم ّ
عما فاهتم من معرفة -3 .العلماء طلبنا ٞنشاركتو ٨نوـ ّ
ابْناه التنمية-2 .كأرابب ّ
اٞنؤسسة إابنةن ٟنم ّ
طلبة العلم معاضد نة ٟنم يف مطالبهم-5 .لذاتو إرضاءن لوعي ساكن فيو .كقد جاء يف مق ّدمة الكتاب" :كقد أملى
اإلسالمي".3
يب
علي
ّ
ضمًنم من عاـ كاحد كعشرين كثالٖنائة كألف ،للتفكًن يف طرؽ إصالح تعليمنا العر ّ
ّ
ّ
1
الرؽ (.)1846
كإليو يرجع إنشاء اٞندرسة اٜنربيّة بباردك( )1840كإلغاء ّ

2
ضمن خطّتو اإلصالحيّة يف كتابو :أقوم ادلسالك يف معرفة أحوال ادلمالك( .)1867إصالحاتو :اٞندرسة الصادقيّة (ٗ .)1865نعيّة األكقاؼ كاٞنكتبة
ّ
العبدليّة .مطبعة لتونس.
3
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،ص .7
ابن عاشورّ ،
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النص يف بنيتو السطحيّة بياف يف إصالح التعليم .كىو يف بنيتو العميقة :بياف يف دكر الرتبية يف
النصّ :
 -يف قراءة ّ

نص ٢نصوص ٩نب أف يقرأ يف زمن نشأتو .سعى ابن عاشور العامل الزيتوينّ إىل تشخيص
تشكيل الوعي .إنّو ّ
اإلسالمي يف ١ناضنو الكربل :حوزات علم الشرع ابٟنند كإيراف كالعراؽ كيف الزيتونة كاألزىر
حالة التعليم يف العامل
ّ
كالقركيٌّن .كأابف عن دكاعي التأليف :معاينة اٜناجة إىل اإلصالح من خالؿ ْنربتو الذاتيّة تعلّما كتعليما،

كدعم خطابو ُنثا عن
كالتفكًن يف شأف اإلصالح .كمن ىنا يكوف كعيو أبزمة التعليم قد كلّد قرار التدكينّ .
مصداقيّة ما بنصوص ككاثئق اندرة.

تطورىا كمناىجها
رصد ابن عاشور اٞنعرفة يف العامل
اإلسالمي منذ نشأتو إىل عصر اٞنؤلّف ،من حيث ّ
ّ
التعليمي .يقوؿ" :إذا فحصنا
التغًنات اليت شهدىا العامل .فتفطّن إىل أثرىا يف ٔنلّف الشأف
أتمل ّ
كمقرراهتا .لقد ّ
ّ
بتأخر اٞنسلمٌن ...كنوعا يرجع
العامة اليت قضت ّ
أسباب ّ
أتخر التعليم كجدانىا نوعٌن :نوعا يرجع إىل األسباب ّ
تغًنا استدعى تب ّدؿ األفكار كاألغراض كالقيم العقليّة".كىذا التغيًن
تغًن نظاـ اٜنياة االجتماعيّة يف أ٥ناء العامل ّ
إىل ّ
قد استدعى تغيًن أساليب التعليم كمقادير العلوـ اٞنطلوبة كقيمة كفاءة اٞنتعلّمٌن ٜناجات زماهنم" .1كليس التأخر
ابٞندرس أك ّنتل ّقي الدرس .كال عائد إىل مو ّاد التدريس كاٞنناىج اٞنطبّقة عليها .فاٞنسألة
يف ٠ناؿ التعليم ّنرتبط ّ
التعليمي يستشهد بقوؿ
التعليميّة تشمل ذلك كلّو ٠نتمعا كرّّنا أضافت إليها اإلرادة السياسيّة .كيف انتقاد اٞننهج
ّ

للخضر حسٌن جاء يف رحلتو اٛنزائريّة" :كقد كنت -عافاكم هللا٣ -نّن ابتلي يف درسو ابستجالب اٞنسائل
حّت أفضى األمر إىل أف ال أْناكز يف الدرس شطر بيت من ألفيّة ابن
اٞنختلفة الفنوف كأتوّكأ على أدىن مناسبة ّ
مالك .مثّ أدركت أ ّهنا طريقة منحرفة اٞنزاج عن اإلنتاج" :2أزمة التعليم ،إذف ،أزمة منهج .أمل يقل ..." :كذلك
بتغيًن األسلوب القدًن" .3ك ّأما يف اإلخبار عن مسؤكليّة اٜنكومة إزاء التعليم فيستشهد بقولة ألحد أساتذة

األركبيٌّن٩" :نب على اٜنكومة أف تنظّم جيوشها للسلم كما تنظّم جيوشها للحرب .كغرض ىذا تقوية البحث
العلمي" :4التعليم ال يستقيم ،إذف ،إالّ ابلقرارات.
ّ

تردم التعليم الزيتوينّ كقد جعلها ٙنسة عشر سببا تؤكؿ إىل طريف اٞنليّة الرتبويّة اٞنعلّم
عرض أسباب ّ
كخاصة يف مدل قدرهتا
كما أك اٞنناىج اٞنعتمدة يف التعليم
ّ
كاٞنتعلّم أك مو ّاد التعليم يف مدل مناسبتها زمنا كنوعا ك ّ
على الرتغيب كاإلفهاـ كبناء ملكة النقد عند اٞنتعلّم .كمن عالمات تلك األزمة التعليميّة اليت عاشتها الزيتونة يف
خلوىا كمدارسها من البنات .فاجملتمع نصفو مغيّب .كمل تكن مشاريع اإلصالح السابقة
الفرتة اٞنقصودة ابلبحث ّ
٪نسن قليال من
لكتاب ابن عاشور ىذا لتفرد تعليم البنت بفصل أك ّ
حّت إشارة .فقد "كانت يف تونس نساء ّ
آابئهن لتعليم
إليهن البنات من داير
فكن ٩نعلن يف
ّ
دايرىن بيوات للتعليم ترد ّ
ّ
القراءة كالكتابة كبعض القرآفّ .
1
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،ـ .س ،ص .100
ابن عاشورّ ،

 2ـ .ف ،ص.11
3ـ .ف ،ص .101
 4ـ .ف ،ص .12
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كل دار من ىذه الدكر :دار اٞنعلّمة" .1كاالستثناء
القرآف كاٝنياطة كالتطريز كغًن ذلك من شؤكف النساءّ .
كتسمى ّ
الوحيد الذم ستشهده تونس عاـ  1900اٞندرسة اليت ٓنمل اسم مدرسة البنت ادلسلمة .2كلتاليف ىذا النقص
الفادح ابتدر اٞنشركع.

اإلسالمي :3ال ٫نفى على ذم اطّالع،
١نمد بن اٜنسن اٜنجوم ككتابو :الفكر السامي يف اتريخ الفقه
* ّ
ّ
الدكر الذم اضطلعت بو النخبة اٞنغربية العاٞنة يف اٞنسألة التعليميّة اٞنوصولة َنامعة القركيٌّن .لقد أدلوا بدلوىم
األكؿ من القرف العشرين .كىي فرتة حاٚنة يف اتريخ اٞنغرب األقصى اٞنعاصر .لقد
كالسيّما خالؿ النصف ّ
أدركت النخبة العاٞنة أ ّف عمليّة اإلصالح معقودة إبصالح التعليم .كمن ىؤالء الذين ق ّدموا مقاربة إصالحيّة العامل
اٜنجوم (ت.)1956
يين متعلّما كمعلّما دمحم بن اٜنسن
ّ
القركيّ ّ

للتعرؼ على الفكر الذم ٫نرتؽ كتاابتو خيطا انظما آلرائو كمواقفو كْناربو .فمن
ننظر يف مزااي ىذا العلم ّ

ضمنها كتابو الذم
كدرس هبا ،كأنّو متضلّع يف الفقو كصاحب اجتهادات فيو ّ
ٔنرج من القركيٌّن ّ
تلك اٞنزااي أنّو ّ

اإلسالمي كغربو،
اإلسالمي ،كبو ذاع صيتو يف شرؽ العامل
ّقرضو أشهر أعالـ عصره :الفكر السامي يف الفقه
ّ
ّ

4
الرقي عندىم ،عن كثب.
معاينة
من
نتو
ك
م
ٌن
ابألكركبي
صالت
ذا
كاف
و
ن
أ
ك
،
كأنّو شغل كظائف حكوميّة سامية
ّ
ّ
ّ
ّ
فضائل عديدة كانت ٟنذا اٞنف ّكر ّأىلتو ليكوف ٣نثّال ٞنا أنتجتو القركيٌّن بفضل العلوـ اليت تل ّقاىا طلبتها ،كم ّكنتو

للمحتل سبل الدخوؿ فالسيطرة.
كيسر
من ّ
تبٌن أسباب الفوضى كا٦نراـ النظاـ الذم كاف يرين على البالد ّ
ّ
اٜنجوم للقركيٌّن فصال كٚنو إبصالح القركيٌّن .كال ٪نتاج العنواف إىل تفسًن أك تعليل
العاـ :جعل
 يف اإلطار ّّ
اٜنجوم انجعة .العمليّة الرتبويّة ،عنده ،ىي مركز اإلصالح ك١نوره .كٞنا كانت
ليكشف اٝنطّة اليت ارآتىا
ّ
ّ
٬نر عربىا .تع ّد
مستهل الفصل ،كاف ال ب ّد لإلصالح
القركيٌّن ٓنظى بتلك اٞننزلة اليت أخرب عنها يف
التعليمي أف ّ
ّ
ّ
للحجوم" :اٞنعهد األعظم يف إفريقيا الشماليّة للعلوـ العربيّة كالدينيّة كاآلداب اإلسالميّة السيّما
القركيٌّن ،كالعبارة
ّ
5
حّت
االنطباعي
التقييم
ىنا،
نتجاكز،
.
بعد سقوط األندلس"
االنفعايل يف عدـ تنسيبو لقيمة ىذه اٞنعلمة أك ّ
ّ
ّ
اٜنجوم رفعة
يرد
كحّت اتريخ التأسيسّ .
مؤسسات أخرل مثلها يف نشر العلم كسابقة ٟنا يف ميداف اٞنعرفة ّ
ذكر ّ
ّ
أتسيا ،رّّنا أبعالـ عقود اإلسالـ األكىل .مثّ قاؿ،
األكؿ" ّ
القركيٌّن يف ما أنتجتو من علماء أطلق عليهم "الرعيل ّ
اٞنتخرجٌن منو أقصا اٞنشارؽ كاٞنغارب".6
"كقد بلغ صيت الرعيل األكرب من اٞنؤلّفٌن ّ
1ـ .ف ،ص .88

 2ىناؾ إشارة إىل ىذه اٞندرسة مع فارؽ االسم "مدرسة البنات بتونس سنة  ."1320انظر :ابن عاشور ،أليس الصبح ،ـ .س ،ص .88

3
اإلسالمي ،مطبعة دار اٞنعارؼ ابلرابط ،1340 ،ق( )1921مثّ مطبعة بلديّة فاس
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي يف اتريخ الفقه
اٜنجومّ ،
ّ

1345ق( ،)1926ج  ،4صص.31-30
 4أ٨نّها :عضو اجمللس األعلى للتعليم- .مندكب اٞنعارؼ  1912ػ  1914مث  1921ػ - . 1939كزير اٞنعارؼ.

5
اإلسالمي ،ـ .س ،ص.30
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي يف اتريخ الفقه
اٜنجومّ ،
ّ

 6ـ .ف ،صص.31-30
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تفوؽ
 -يف ْنميع اٞنداخل :أف تكوف القركيٌّن ذات دكر يف نشر اٞنعرفة شرقا كغراب ،كأف تكوف ذات ّ

أديب ،كجب إدراؾ ما فيها من خلل كاختبار خطط تعليميّة حديثة ٕن ّكنها من مواكبة العصر .ىذا العصر
علمي ك ّ
ّ
اٜنجوم كاصفا القركيٌّن مؤّكدا
الذم أخذت تتسارع خطواتو فأخذ يبتعد عن الراكدين شيئا فشيئا ..يقوؿ
ّ
التناقض بٌن منزلتها كما ىي عليو من ٗنود" :إ ّف القركيٌّن مازاؿ على حالو القدًن .فمع كونو مسجدا دينيّا

تطوع مفتّح األبواب إللقاء الدركس الدينيّة كالعربيّة كلتلقينها من غًن أف يكوف بو نظاـ كال
١نل ّ
مق ّدسا ىو ّ
اٞندرسٌن بو اتفهة على ما كقع يف
اٞنتخرجٌن منو كمل تزؿ ركاتب ّ
ترتيب لسًن دركسو كال للموظّفٌن الدينيٌّن ّ
اٞندرسٌن
الس ّكة النقديّة من ا٥نطاط ّ
جل ّ
حّت صارت ال تس ّد خلّة ّ
اٞندرسٌن .كال تسل عن اٞنتعلّمٌن .فصار ّ
يتعاطى حرفة يس ّد هبا رمقو .فتعطّلت دركس كأ٨نلت فنوف كانت فيو زاىرة اينعة من قبل" .1لقد حدث تراجع

فعلي يف مو ّاد التدريس .غابت اٞنو ّاد اٞنتّصلة بعلوـ اٜنياة كاألرض ،مثال .كمن ىنا
يف عطاء القركيٌّن .ككقع ّ
تغًن ّ
اٞنادم ألطراؼ العمليّة التعليميّة ابت يش ّكل
أدرؾ اٜنجوم ،كىو سليل عائلة ذات ابع يف التجارة ،أ ّف الوضع ّ
اٞنعريف .فالعامل إف مل تُكفل كرامتو بس ّد حاجيّاتو انشغل بكسب الرزؽ كٔنلّى عن طلب العلم
الرقي ّ
حاجزا دكف ّ

اٜنجوم مداخلو يف طرح
كبثّو .ككذا شأف الطالب الذم ال ٩ند ما يكفل لو اٜن ّد األذىن من العيش الكرًنّ .نوع
ّ
حّت ال تعطّل
مسألة اإلصالح .فأ ّشر على قيمة القركيٌّن مثّ ّأنذ من كظيفتو متّكأ .كاستند إىل أحد اٞنستعربٌن ّ
2
سلطات اٜنماية اٞنشركع .كليست القركيٌّن عندىا سول "بيت مظلم" حسب عبارة ىوبر ليوطي ( Hubert
النص:
.)1934-1854( )Lyautey
 يف قراءة ّّنجرد اال٦نراط يف
أابف
ّ
اٜنجوم ضركرة اٞنناسبة بٌن الوظيفة كالفكر الذم ٪نملو صاحبو .إذ ال ٕنوت الفكرة ّ

توىل خطّة انئب الصدارة العظمى يف اٞنعارؼ
سلك الوظيف .كىذا ما أخرب بو صاحب الفكر السامي حٌن ّ
عين التمائم".3
كالتعليم" :فكاف أمر القركيٌّن ّأكؿ ما أ٨نّين قلبا كقالبا أل ّهنا ّأمي ...كهبا أميطت ّ

فبمجرد تسلّمو ٝنطّة النيابة يف كزارة اٞنعارؼ كالتعليم
األكؿ للمقاربة اإلصالحيّة توظيف الوظيف.
كاف اٞندخل ّ
ّ
ىب لتفعيل مشركعو .كذلك بتحويل أفكاره اإلصالحيّة أفعاال ظاىرة بيّنة يشرؽ هبا العلم يف القركيٌّن كتشرؽ بو
ّ
نسي يومها:
ىي على اٞنغرب داخال كخارجا .ككاف اٞندخل الثاين االستعانة برمز من رموز االستعراب الفر ّ

العامة للدكلة اٜنامية .كىو اٞنستعرب
إيل فقدمت فاسا صحبة أحد أعضاء الكتابة ّ
مرصي .يقوؿ" :كأسند نظرىا ّ
الشهًن الذائع الصيت لدل العلماء كالعو ّاـ موسيو مرصي" .4كقد ينتقد البعض ىذا اللجوء إىل ٣نثّلي االستعمار.
التسرع يف ّأناذ اٞنواقف االنتقاديّة جزافا.
االستعمار .ك ّ
لكن قراءة اٜندث يف زمنو كاإلحاطة ُنيثيّاتو تقتضي عدـ ّ
اٞنؤسسة كاعتبارة منزلتهم كاحرتاـ كلمتهم .كذلك بتقدًن
ك ّأما اٞندخل الثالث فكاف استشارة
اٜنجوم لعلماء ّ
ّ
 1ـ .ف ،ص.31
2
عاـ لفرنسا ابٞنغرب (.)1925-1912
ّأكؿ مقيم ّ

3
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي ،ـ .س ،ص.31
اٜنجومّ ،
4
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي ،ص.31
اٜنجومّ ،
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مشركع اإلصالح على أساس االقرتاح كٓنسيسهم بصبغة االستعجاؿ فيو .يقوؿ" :كر ّغبتهم يف تشكيل ٛننة

التحسيين".1
لتحسٌن حاؿ القركيٌّن ...ك٤نعل قانوان أساسيّا للقركيٌّن يكفل حياهتا كرقيّها٠ ...نلس العلماء
ّ
اٜنجوم القوؿ فيها .ك٤نملو ،ىنا،
فصل
لب اٞنقرتح ال يكوف بغًن البحث يف مو ّاده .كقد ّ
ّ
إ ّف النظر يف ّ
مقسمة على عشرة أقساـ :القسم ( )1يف نظاـ اجمللس
كما يلي :عدد اٞنو ّاد
مادة ّ
اإلٗنايل مائة ّ
كماداتف ّ
ّ

األساسي )2(،يف ضبط نظاـ العاٞنية )3(،يف ٓنديد كيفية امتحاف اٞندرسٌن ( )4يف إحداث كظيفة شيخ
ّ
القركيٌن ،كانظرين معو ،كٓنديد نظرىم ( )5يف تنظيم طبقػاتو ،كشركط قبوؿ اٞنتعلمٌن )6( ،يف العطلة السنوية
( )7يف اجملازاة على أتليف الكتب ( )8يف نظاـ التقاعد )9( ،يف األمور التأديبية )10( ،يف عرض ىذا القانوف
نسجل تفاكات بٌن األقساـ من حيث عدد اٞنو ّاد .كذلك راجع إىل
على اٛناللة اليوسفية لتصادؽ عليو أكتنقحوّ .
اإلصالحي ببُػْندين قانونيٌّن طلبا
اٜنجوم مشركعو
طبيعة ذلك القسم إف كن نظرّاي أـ إجرائيّا .كقد حاصر
ّ
ّ
أساسي تسًن ِكفْقو عمليّة
األكؿ يتمثّل يف ضبط قانوف
لسالمة اٞنقرتح كاستمراريّتو يف حاؿ تنفيذه .البند ّ
ّ
اإلصالح .كالثاين يكفل الصبغة التشريعيّة .إذ الكلمة النهائيّة كانت ألكيل األمر من أىل السياسة" :اٛناللة
للحجوم.
اليوسفيّة" كالعبارة
ّ

إصالحي شديد الدقّة.
تعليمي
الناظر يف بقيّة األقساـ اليت مثّلت جوىر اٞنقرتح٬ ،نكن الوقوؼ على نظاـ
ّ
ّ

اٜنجوم ليغفل عن مستح ّقات أطراؼ العمليّة الرتبويّة معلّما كمتعلّما ،فضاء كمو ّاد تدريس كمناىج
فلم يكن
ّ
إجرائيّة لتطبيقها كشركط القبوؿ العلميّة كاٝنلقيّة ،ككذلك مسائل التأديب كاٛنزاء .كيف مسألة اٛنزاء ىذه برىن
اٜنجوم على رؤيتو اإلصالحيّة االستشرافيّة .لقد تعلّق اٛنزاء إبنتاج اٞنعرفة ال سيّما يف ميداف التأليف الذم يع ّد
ّ
العلمي.
أحد مقاييس التق ّدـ
ّ
2
التعليمي اٞنهرتئ ابلقركيٌّن.
النظاـ
إىل
ة
اٜنجوي
اإلصالح
لة
ك
١نا
قيم لو
كقد ّ
ّ
رد ايسٌن زينوف يف ُنث ّ
ّ
3
اٜنجوم
فمقومات مقرتح
ّ
كأ٧نى عمليّة اإلصالح تلك إىل اٞنرجعيّة الفرنسيّة  .كال نرل إطالؽ القوؿ يف ذلكّ .

اٜنجوم قد قصد بريطانيا يف
تنهل من سنن التق ّدـ الكونيّة اٞناثلة أمامو يومها يف ٧ناذج أكركبيّة متع ّددة .ككاف
ّ
دؿ على أ ّف تدريس العلوـ
ْنارم فإذا بو ينجذب إىل معامل اٜنضارة ىناؾ .مثّ إ ّف النظر يف ما تق ّدـ ّ
غرض ّ

1
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي  ،4ص.31
اٜنجومّ ،

 2زينوف ،ايسٌن ،إصالح التعليم اٞنغريب من منظور دمحم بن اٜنسن اٜنجوم ،مؤمنوف بال حدكد ،الفلسفة كالعلوـ اإلنسانية 01 .فرباير .2018
http://www.mominoun.com/articles/5624
3
وعمومي أسوة ابلدولة احلامية .من البحث السابق الذكر.
امي
ّ
انظر عنصر 1- :تعليم إلز ّ
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مقوماف صميماف يف
يتطلّب يف مو ّاده الشموؿ كالدقّة كاالختصاص كيف مناىجو التجريب كالتجريد .كىذاف ّ
اٜنركة العلميّة اليت شهدىا اتريخ العلوـ يف تراثنا

1

ب-التأثّر
عامة ،كال
* أزمة ّ
اٞنؤسسة ّ
اٞنؤسسة الدينيّة ال ٫نرج عن مدار اٜنديث عن ّ
ادلؤسسة :إ ّف اٜنديث عن األزمة يف ّ

2
اٞنضي قدما
كقبل
ٟنا،
التعليمي
الشأف
يف
ٕنثّل فيو الزيتونة كالقركيٌّن ،يف ذلك ،استثناء .كقد أشارت اٞنصنّفات
ّ
ّ
العقلي على الفصل بٌن اٜنقيقة
يف ١ناكلة رصد كجوه األزمة ،نشًن إىل مسألة جوىريّة تتعلّق ّندل االقتدار
ّ

كالوىم .لقد ارتبط اٜنديث عن الزيتونة ،كٓنديدا اختيار موضع البناء ،أبسطورة النور اٞننبعث من موضع
مسيحي .كقد ذكر ابن اٝنوجة قصص بعض الصاٜنٌن كالدراكيش الذين كانوا
الصومعة .كقد أرشدىم إليو راىب
ّ
قصة أحد األكلياء يقوؿ ابن اٝنوجة" :قالوا إنّو
يف صلة َنامع الزيتونة .ككاف الناس ،يؤمنوف هبم كبكراماهتم .ففي ّ

3
اٟنوة بٌن ما أنيط
رمى بقربتو بصحن اٛنامع فبقي أثرىا بشكلها أزرؽ ّ
حّت اليوـ . "...كىنا نقف على ىوؿ ّ
العقدم .كللقركيٌّن عقد ابن
العقلي ك
الرتدم يف بؤر اال٥نراؼ
بعهدة ىذا اٞنعلم
العلمي من كظائف تنويريّة كبٌن ّ
ّ
ّ
ّ
ُسس إىل كقتنا ىذا" .4كارتبط
كل زماف من حٌن أ ّ
أيب زرع فصال :اٝنرب عن جامع القركيٌّن كصفتو كما زيد فيو يف ّ
حديثو عن القركيٌّن بسرد قصص غريبة كعجيبة ،منها ما عرؼ أبسطورة الطالسم :الفأر كالعقرب كاٜنيّة ،ثالثتها

ط على قدًن الزماف كحديثو من لسعتو فيو حيّة كال عقرب" .5ككذلك
ال تدخل جامع القركيٌّن" .كمل يوجد ق ّ
أسطورة الصهريج كالسلحفاة" .6كليست ىذه األساطًن ّنوضع اىتمامنا ،كإّ٧نا الذم ينبغي أف يكوف مناط
اٞنؤسستٌن غًن
ايف اٞنكتنف حملاضن العلم كاٞنعرفة .كهبذا يكوف كلع ّ
العامة كالعلماء هباتٌن ّ
االىتماـ ىو البعد اٝنر ّ
التوجو.
مانع ٟنم من الوقوؼ ،يف ٕنجيدىا ،على ٔنوـ
األسطورم .بل قد يكوف دافعا مغ ّذاي لذلك ّ
ّ

اٞنقررات كذلك ذاهتا ،منذ عصر
موا ّد التدريس يف الزيتونة :أشار ابن عاشور إىل ّأهنا مل تكد ّتتغًن فهي ذاهتا ك ّ

١نمد بن عرفة .ففي الفقو رسالة الشيخ أيب زيد القًنكاينّ،
يدرس بتونس يف زمن الشيخ ّ
ابن عرفة .يقوؿ" :كاف ّ
٢نتصر بن اٛنالّب ،التهذيب ،النوادر ،الذخًنة٢ ...،نتصر ابن حاجب٢ ،نتصر ابن عرفة .كيف النحو تسهيل
ابن مالك ،ككتاب سيبويو ،كيف األصوؿ...كيف الكالـ...كيف اٞننطق ٗنل اٝنو٤ني ،كيف اللغة كاألدب مقامات

 1كأ٨نّيّة ىذا اٞنقاؿ يف اعتماد اٞنخطوطات ابٝنزانة الوطنيّة ٓنت األعداد التالية :ح ٢ .227-199-127-118-115نطوطات اٜنجوم :إصالح التعليم

العريب -الرحلة األوربيّة- ،أساس التهذيب اإلسالمي أو أصول الرتبية اإلسالمية للمدارس االبتدائية- ،ادلعارف يف ادلغرب وجهود احلكومة -تفقد مدارس
ّ

فاس دجنرب.9101
2
اٞنؤسسة الدينيّة :الزيتونة كالقركيٌّن ،مل تبلغ مبلغ كتاابت األزىريٌّن يف انتهاج االنتقاد بدؿ النقد يف اٞنسائل تتعلّق
٬نكننا القوؿ ،ىنا ،إ ّف كتاابت اٞنغاربة حوؿ أزمة ّ
ادلؤسسة الدينيّة.
العوا ،مثال ،أزمة ّ
ابألزىر .كتب ّ
١نمد سليم ّ
3
١نمد ،اتريخ معامل التوحيد يف القدمي ويف اجلديد ،ـ .س ،ص .78
ابن اٝنوجةّ ،
 4ابن أيب زرع ،علي الفاسي،األنيس ادلطرب ،ـ .س ،ص.54
 5ـ .ف ،ص .58
 6اٞنرجع نفسو ،ص .60
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يرم ،كيف التفسًن...كيف اٜنديث ...كيف الفرائض ٢نتصر اٜنويف ،كيف القراءات .1"...نالحظ أ ّف اٞنو ّاد اليت
اٜنر ّ

كحّت حٌن
ّ
تؤث الدرس ٗنعت بٌن علوـ الشرع كاللغة كاآلداب كاٞننطق كاٜنساب الذم يقتضيو علم الفرائضّ .
تتسرب إىل نظاـ التعليم يف اٛنامع األعظم من خالؿ أتسيس اٝنلدكنيّة مل ٪نرص
أخذت بوادر التحديث ّ
أىن ٟنم
اٞنسؤكلوف يومها على إجباريّة اٜنضور .بل جعلوا أسلوب احملاضرة طريقة ّ
لبث العلم يف الطلبة .ك ّ

ابالستفسار كالتجريب .تلقى الدركس يف اٛنمعيّة اٝنلدكنيّة ،إذف١" :،ناضرات ابللغة العربيّة يف علوـ اٜنساب
الصحة كمبادئ الطبيعيّات كالكيمياء اليت ال
كاٞنساحة كاٛنغرافية كالتاريخ كيف اللغة الفرنسيّة كيتبع ذلك حفظ ّ
2
يبشر أبزمة يف اٞننهج
تزاكؿ اليوـ ابٛنامع األعظم ٪نضرىا من ٫نتار اٜنضور فيها من الطلبة كغًنىم"  .كىذا ّ
كجو انتقاده ،يف مناسبات كثًنة ،للتعليم الزيتوينّ" :قلت إ ّف التعليم يف
ستلفت انتباه كزير اٞنعارؼ مشويل الذم ّ

يتدربوا ،أبدا ،على التحرير يف لغتهم". 3
اٛنامع األعظم كاف ّ
شفواي فقط .كينتج عن ذلك أ ّف الطلبة مل ّ

 -موا ّد التدريس يف القرويٌّن :حٌن نبحث عن مو ّاد التدريس يف القركيٌّن نعثر عند التازم على عنواف طريف:

كرسي" يقوؿ فيو" :كلئن كانت ىناؾ ّأمة استطاعت أف ٓنتفظ برتاث اٞنشرؽ ،كما
"اٞندينة ذات األربعٌن كاٞنائة ّ

٩نب االحتفاظ ،فهي دكلة اٞنغرب ،كعلى اٝنصوص بالد اٞنغرب األقصى" .4كلئن كاف مقياس ٕنيّز اٞنغرب
لكن الكتّاينّ ينظر إىل جامعة القركيٌّن يف بيئتها
موصوؿ ُنفظ الرتاث فإ ّف القركيٌّن ىي ّ
اٞنؤسسة اليت حفظتوّ .
ِ
اإلسالمي .فقاؿ" :كجامعة القركيٌّن بعلومها اإلسالميّة
مؤسسات العلم
العلميّة الكربل .فًناىا منسجمة يف ع ْقد ّ
ّ
الدينيّة كالدنيويّة معا ،ليست بدعا بٌن اٛنامعات اإلسالميّة األخرل ،كالزيتونة ،كاألزىر ،كالنجف  ...كنظًناهتا
5
اٟنجرم،
تدرس فيها خالؿ القرف الثامن
يف ابكستاف كاٟنند ،كبقية العامل اإلسالمي"  .كرصد العلوـ اليت كانت ّ
ّ
ٓنديدا..." :كفنوف العلم اٞندركسة فيو ،فكانت :التفسًن كاٜنديث ،كاألصوؿ كالفقو ،كالنحو كالبياف ،كاٞنعاين
كالبديع ،كاٞننطق كالعركض ،كاٜنساب كالتنجيم ،كالكالـ كالتصوؼ ،كاللغة كالتصريف ،كالتوحيد كالتاريخ،
كاٛنغرافيا ك الطب ،كالقضاء كاألحكاـ كاألدب" .6كيف موضع آخر ذكر عوما أخرل نظيفها إىل ما تق ّدـ:
٬نت إىل ىذه العلوـ بسبب" .7مثّ ع ّدد الكراسي
كتصوؼ ،كسًنة ،كىندسة كفلسفة ،كفنوف ،كما ّ
"قرآفّ ...
يعرفو التازم بقولو" :كانت اجملالس العلميّة تعين كجود
كرسي العلم؟ ّ
العلميّة ُنسب مو ّاد التدريس .كلكن ما ّ

8
لكل علم
علم
"لكل
.
كرسي يصعد عليو األستاذ ليتم ّكن من تبليغ درسو"
كرسي ّ
خاص بو ،منذ قركف ،ك ّ
ّ
ّ
ّ
كرسي سيبويو
حلقة ٓنيط بكرسيّو
ّ
كرسي للفقو ...ك ّ
كرسي للحديث ،ك ّ
كرسي للتفسًن ،ك ّ
كابٞندرس عليوّ ،
1
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،ـ .س ،ص .72
ابن عاشورّ ،

2اٞنرجع نفسو ،ص .89

 4التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن ،ج  ،2ص .370

Machuel, L’enseignement musulman, op.cit, p. 383

5
١نمد اٞننتصر ،فاس عاصمة األدارسة ورسائل أخرى ،ـ .س ،ص .87
الكتّاينّّ ،

 6ـ .ف ،ص .64
 7ـ .ف ،ص .86

 8التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن ،ج  ،2ص .370
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1
كرسي اإلماـ الورايكلي
ك
اب
ر
احمل
كرسي
٢نصوصة:
أٚناء
ك
نة
معي
اضع
و
م
ة
العلمي
اسي
ر
الك
ٟنذه
.
ابلقركيٌّن"...
ّ
ّ
ّ
ّ

2
التعليمي
ابٞنعيار
شأف
ذات
ة
العلمي
اسي
ر
الك
مسألة
تبدك
.
الشماعٌن
ّ
كرسي ابب ّ
ّ
كرسي النحو ك ّ
(ت880ق) ك ّ
بوم .كرّّنا كانت ،كذلك ،العتبارىا كالية حكوميّة ٟنا شركطها كانتظاراهتا .يقوؿ التازم" :لقد كانت كالية
الرت ّ
تقل عن منصب القضاء كالفتيا
الكرسي ابلقًنكيٌّن أمرا ذا ابؿ كابلغ األ٨نّيّة ألنّو كاف ّنثابة كالية حكوميّة ال ّ
ّ

كالوزارة ".3

مؤسسة الزيتونة حٌن عقدت ٛناف اإلصالح.
 انقسام أرابب ّادلؤسسة * :انقسم القائموف على ّ
كاألمثلة على ذلك كثًنة .كلكن نقتبس منها ما كاف غريبا عجيبا .أنخذ موقفٌن كاان ْناه مشركع اإلصالح
١نمد بًنـ الذم إذا طلب رأيو "يرفع سبّابتو
األكؿ ّ
٫نص الشيخ ّ
١نمد الطاىر ابن عاشور .اٞنوقف ّ
الذم تق ّدـ بو ّ
4
قطعي قد
مشًنا ابلنفي كال يتكلّم"  .يصل رفض اٞنقرتح ح ّد االستهانة بو .فال ّ
يرد عليو بلفظ كاحد .إنّو رفض ّ
يرقى إىل التحقًن كاالستهجاف .ك ّأما الشيخ الطاىر جعفر فقد التزـ الصمت ىو اآلخر كاستعاض عن رفع
"أتملت يف اٞنرقوـ أعاله .كعلمت منطوقو
السبّابة ابلكتابة .كتب ٓنت اٞنطالب ،كعددىا اثنا عشر مطلباّ :
5
ابحملسنات البالغيّة.
كفحواه .مثّ عرضتو على قواعد الدين .فرأيت أ ّف قواعد الدين أتابه"  .كاضح أنّو انشغل ّ
فسجع ما كتب .كرفض اٞنقرتح رفض شرع كيقٌن .كلكن دكف تعليل .كال يعادم ابن عاشور النماذج اٜنضاريّة
ّ

اٞنتق ّدمة .كإّ٧نا يقف إزاءىا كقفة متع ّقلة افتقد إىل الكثًن من أعالـ الزيتونة يف عصره .كىذا بعض ما جاء على
لسانو يف ىذا الشأف" :كابٛنملة لسنا ننكر حسن العلوـ اليت عليها األمم اٞنتم ّدنة ...بل نعرتؼ أب ّف تق ّدـ األمم
ليس إالّ ابلرتقّي يف درجات اٞنعارؼ كالفنوف".6
أم عمليّة ْنديد مقرتحة.
* انقسم علماء القركيٌّن ،ىم أيضا ،يف شأف اإلصالح
التعليمي .كككقفوا ض ّد ّ
ّ
خاصة يف تع ّدد اٞنواقف
اٞنؤسسة .كلقد ْنلّى ىذا االنقساـ ّ
أىم أسباب ظهور األزمة التعليميّة يف ّ
ككاف ىذا من ّ
اإلصالحي ،مثلما تق ّدـ .ككاف االنقساـ بٌن أعالـ القركيٌّن قد بلغ ح ّد التشهًن كالتجريح.
اٜنجوم
إزاء مشركع
ّ
ّ
حادة أسقطت مشركعو بل تسبّبت يف عزلو من منصبو.7
ك١نمد
تعرض إىل مواقف انتقاد ّ
ّ
ّ
اٜنجوم نفسو قد ّ

1
١نمد اٞننتصر ،فاس عاصمة األدارسة ورسائل أخرى ،ـ .س ،ص .64
الكتّاينّّ ،

 2التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن ،ج  ،2ص .375
 3ـ .ف ،ص .371

4
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،ـ .س ،ص .126
ابن عاشورّ ،

5
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب ،ـ .س ،ص .126
ابن عاشورّ ،

6ـ .ف ،ص .129
 7انظر :زينوف ،ايسٌن ،إصالح التعليم اٞنغريب من منظور دمحم بن اٜنسن اٜنجوم ،ـ .س.
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كستشهد ساحة القركيٌّن انقساما داخليّا يف مسائل أحرل كتلك اليت تتعلّق ابلطرقيّة كالسلفيّة .كىي يف حقيقة
األـ أم القضيّة التعليميّة ابعتبارىا اٞنسؤكلة عن بناء العقل كتوجيهو.1
األمر ال تنفصل عن القضيّة ّ

السياسي مثلما مل تكوان
 -دور أرابب السياسة :مل تكن الزيتونة كنظًنهتا القركيٌّن ّننأل عن التن ّفذّ

اٞنتوجس خيفة من اٛنديد .كىذا
بعيدة عن اٞنواقف اٞنتش ّددة ٞنا كاف يطلق عليهم ّ
ابلشق احملافظ اٞنق ّدس للقدًن ك ّ
اٜناؿ اٞنوتور بٌن طرفٌن سلطويٌّن :سلطة القرار الواحد كسلطة العلم اٞنطلق أفرز كضعا مأزكما مل يكن للمج ّددين
التحرؾ فيو.
ك١نمد بن اٜنسن
يف الشأف
١نمد الطاىر ابن عاشور ّ
التعليمي من أمثاؿ ّ
ّ
اٜنجوم ،القدرة على ّ
ّ

اٞنؤسسات
فكيف إبجراء خططهم كتفعيلها على أرض الواقع .كيف ىذا يقوؿ رضواف السيّد" :كىكذا كقعت ّ
الدينيّة يف أكثر الدكؿ بٌن راديكاليّتٌن :راديكاليّة حركات اٟنويّة كالطهوريّة ،كراديكاليّة األنظمة الثوريّة اليت تريد
العاـ" .2كلذلك يش ّدد على حتميّة التخلّص من ىذين الطرفٌن اللذين ٪نوالف دكف
إزاحة الدين من اجملاؿ ّ
اٞنؤسسة الدينيّة من "األصولية
ٓنليقها يف ٚناء العلم كمن مثّ دكف حيازة موقع قدـ يف عصر العلم .يقوؿٓ" :نرير ّ

3
الوظيفي للمشيخة" :فاألزىر ليس جهة من
التصور
العوا كاشفا عن ٢ناطر ّ
كالطغياف"  .كيف السياؽ ذاتو يقوؿ ّ
ّ
اٞنؤسسة التعليميّة َنهاز الدكلة .فيقوؿ" :مل
اٛنهات اإلداريّة التابعة للحكومة" .4كمثلو يؤّكد
اٛنابرم ش ّدة ارتباط ّ
ّ
خاصة ابلدين متميّزة من الدكلة" .5غًن أنّو
"مل يكن ىناؾ يف التاريخ
مؤسسة ّ
أم فرتة من فرتاتوّ ،
اإلسالمي ،يف ّ
ّ

االجتماعي الذم كنّا نعيش
الثقايف ك
"السلفي" يف الوسط
يقوؿ يف موضع آخر يف ما يشبو التناقض" :كاف
ّ
ّ
ّ
فيو ...رجال ٠ن ّددا مناىضا للوضع القائم" .6كقد ٤ند لقولو ذلك تفسًنا ما يقنع إىل ح ّد ما يف ١ناكلتو تبسيط
اإلسالمي٬ ...نت ّد من كسط
التطرؼ ٬نينا كيسارا" :فالتيّار
القوؿ يف ثنائيّة٬ :نٌن/يسار .يقوؿٓ ،نت عنوافّ :
ّ
التحديثي يف الساحة الفكريّة العربيّة ٬نت ّد من كسط اليمٌن إىل
اليسار إىل أقصى اليمٌنٕ ...ناما مثلما أ ّف التيّار
ّ

ابْناه ٢نافل ٞنبادئو كأىدافو فيقع على ٔنوـ
أقصى اليسار .7"...فاٞنشركع
اإلصالحي يف ٠ناؿ التعليم قد ينحو ّ
ّ
أتزما كال سيّما مّت كاف القائموف على ذلك
الض ّفة اٞنقابلة لو .كىذا األمر ال يزيد اٞنشاريع اإلصالحيّة إالّ ّ
ٓنركهم ك ّاْناه حركة التاريخ .بقوؿ رضواف السيّد مشًنا إىل ىذه اٞنعظلة كلكن بعبارة
اإلصالح غًن كاعٌن ّ
ابْناه ّ

1
الوزاينّ كاليت كشفها كتاب البحر ادلتالطم األمواج ادلذهب دلا يف سنّة القبض من العناد واللجاج ،انظر:
مثالو :اٞنعركة اليت دارت بٌن الشيخٌن الكتّاينّ ك ّ

قرفاؿ٤ ،ناة ،العالقات العلميّة بٌن الزيتونة والقرويٌّن ،ـ .س ،ص .74

 2رضواف السيّد ،ادلؤسسات الدينية وسياسات الدين والدولة ،الشرؽ األكسط ،عدد 09 ،13191 :يناير .2015

https://aawsat.com/home/article/261811/

 3رضواف السيّد ،ادلؤسسات الدينية وسياسات الدين والدولة .ـ .س.
4
اٞنؤسسة الدينيّة ،ط ،1القاىرة-مصر ،دار الشركؽ ،1998 ،ص.14
العوا ،أزمة ّ
ّ
١نمد سليم ّ

5
١نمد عابد ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،ط  ،1مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بًنكت ،1996 ،ص .62
اٛنابرمّ ،

6ـ .ف ،ص .136
7ـ .ف ،ص .145
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أخرل" :كزاد الطٌن بلة أف األنظمة الثوريّة اليت استولت على الدكلة الوطنيّة يف أكثر داير العرب كاٞنسلمٌن،
اٞنؤسسات الدينيّة تش ّكل عقبة أماـ برامج التحديث كالعصريّة".1
اعتربت أ ّف ّ

اٞنشرقي ،كال سيّما بثالثة أعالـ مشارقةٗ :ناؿ
اإلصالحي
* معركة الصحافة :أتثّر الزيتونيّوف ابلفكر
ّ
ّ

١نمد عبده
الدين األفغاين (ت1897ـ) الذم سيصدر جريدة العروة الوثقى يف ابريس (ّ )1884نعيّة تلميذه ّ

مرتٌن كالذم سيتك ّفل تلميذه دمحم رشيد رضا (ت 1935ـ) بنشر فكره يف ٠نلّتو
(ت) الذم سيزكر تونس ّ
اٞننار .2ليست ىذه كجهتنا يف االستدالؿ على اٞنعركة الصحفيّة اليت شهدهتا الزيتونة كىي ٔنوض ْنربة اإلصالح

نيمم القصد ْناه نقطة التقاطع بٌن الصحافتٌن :التونسيّة كالفرنسيّة .كبذرة اٜندث كانت
التعليمي .كلكن ّ
ّ
١ناضرة ألقاىا اٞنستعرب بوؿ اليب( ،)1927-1869( )Lapie, Paulككاف أستاذ الفلسفة ّنعهد كارنو
"ضجة" بعبارة العرييب الذم يقوؿ" :ككاف
يومها ،يف معهد قرطاج حوؿ تدريس اٞننطق َنامع الزيتونة .فأحدثت ّ
الضجة ١ناضرة ألقاىا األستاذ اليب ...ككاف عنواهنا تعليم ادلنطق جبامع الزيتونة" .3احتدـ اٛندؿ
سبب ىذه ّ

5

العريب يف جريديت اٜناضرة 4كالزىرة
نسي .كقد ٕنثّل ّ
الشق ّ
بٌن زمرة من الوسائط اإلعالميّة ابللسانٌن ّ
العريب كالفر ّ
5
نسي يف اجمللّة التونسيّة ،لساف حاؿ معهد قرطاج ،كالدبش تونزايف
ر
الف
الشق
ل
ٕنث
ك
اٞنوقف.
يف
فارؽ
مع
كالزىرة
ّ
ّ
ّ
صف كاحد دفاعا عن
(  .)La Dépêche Tunisienneكمن الطريف أ ّف جريدة الزىرة كاجمللّة التونسيّة كقفتا يف ّ
اإلعالمي:
الصف اٞنقابل .كىذه سًنكرة اٜندث
١ناضرة اليب ،بينما كقفت الدبش تونزايف كاٜناضرة يف
ّ
ّ

ألقى اليب احملاضرة ّنعهد قرطاج يف  8فيفرم  .1895فعلّقت الدبش تونزاين ّنقاؿ"حوؿ ظلمو

للمناطقة؟" يف  14فيفرم .كنشرت الرتٗنة يف احلاضرة  26فيفرم .كنشرت احلاضرة مقاال "التحقيق يف تعليم
زمين يق ّدر
اٞننطق َنامع الزيتونة إبمضاء أحد خدمة العلم الشريف" يف العدد  2 ،339مارس( ،بفارؽ ّ

أبسبوعٌن) .مثّ نشرت جريدة الزهرة مقاال عنوانو" :اٞنسألة اٞننطقيّة" يف  31مارس .مثّ نشرت احملاضرة 6يف اجمللّة
اجمللّة التونسيّة كتعليق صفر عليها يف أفريل .كمل يسلّم اليب بل نشر مقاال يف اجمللّة التونسيّة جويلية" :حقيقة

كحرؾ اٞنسلّمات ّنقاربتو التعليم الزيتوينّ .فربىن على
تعليم اٞننطق ابٛنامع األعظم .أاثر اٞنستعرب اليب السواكنّ .
اٞنؤسسة العلميّة التونسيّة العريقة .7بل لعلّو دفع إىل كجوب إعماؿ العقل يف أحواؿ التعليم
اٞنس هبذه ّ
خطر ّ
 1رضواف السيّد ،ادلؤسسات الدينية وسياسات الدين والدولة ،ـ .س.

 2عن صدل معركة الصحافة انظر :ابن منصور ،الصحيب ،الزيتونة :التاريخ وهامشه :قراءة تفكيكيّة يف الظاهرة الزيتونيّة من النشأة إىل اإلصالح .مركز

اٞنختص ،تونس ( .2016القسم الثاين)
الدراسات اإلسالميّة ابلقًنكاف٠ /نمع األطرش للكتاب
ّ

 3علي ،العرييب ،احلاضرة ،كلّيّة العلوـ اإلنسانيّة كاالجتماعيّة ،تونس ،السلسلة  ،8اجمللّد  ،1995 ،2ص .232

 4بوؿ ،اليب ،تعليم ادلنطق ابجلامع األعظم( ،ترٗنة البشًن صفر) ،جريدة اٜناضرة عدد  26 ،337فيفرم .1895

 5كاتب ٠نهوؿ ،ادلسألة ادلنطقيّة ،جريدة الزىرة عدد  31 ،215مارس ( .1895كقد ساند موقف البشًن صفر يف موقفو يف ىذه القضيّة).

Lapie, Paul, L’enseignement de la logique à l’université musulmane de Tunis, Revue Tunisienne, A 2, No6,
1895, p. 124-131.

 7كسيستثمر مشويل ىذه التداعيات .كسينبّو إىل خطر اٞنساس ابلتعليم الزيتوينّ كضركرة إ٩ناد سبل أخرل لتفعيل اإلصالح فيو.
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ٓنركا فكرّاي حثيثا داخل الزيتونة كخارجها .ك ّأما
الزيتوينّ .كىذا احتماؿ ّ
قوم أل ّف بداايت القرف العشرين ستشهد ّ

التعليمي يف القركيٌّن فيبدك أنّو مل يكن على درجة االحتداـ اليت
ابلنسبة إىل اٞنعارؾ الصحفيّة بشأف اإلصالح
ّ
شهدىا يف تونس .بل إنّو بدا من خالؿ ٗنلة من الكتاابت الصحفيّة 1ىادائ متسا١نا .كمن ىنا ال ٬نكننا إطالؽ
مفهوـ اٞنعركة اٜنفيّة عليو.

ادلؤسسة يف العامل :اإلشعاع واالستقطاب:
اثلثاّ :

بٌن اإلشعاع كاالستقطاب تفاعل يلغي أسبقيّة الواحد على اآلخر .إذ بفضل اإلشعاع خارج حدكد البالد

اٞنعريف .كال نغفل عن آليّاهتما اٞنتع ّددة.
يتم االستقطاب .كاالستقطاب يف ح ّد ذاتو ٬ننح ّ
ّ
اٞنؤسسة إشعاعها ّ
كمنها :اإلجازات كاٞنراسالت كالتقاريظ كالرحالت كالندكات كاٞنؤٕنرات كالتصنيف.

ابٞنؤسسات الدينيّة العريقة ذات كفرة .كإ ّهنا بوفرهتا تلك تش ّكل
أ -اإلشعاع :إ ّف األدبيّات الفرنسيّة اٞنتعلّقة ّ

اإلسالمي .نرصد يف ١ناكلة
مؤسسات التعليم يف اٞنغرب
حلقة أخرل منسيّة يف ٠ناؿ االىتماـ هبذا الضرب من ّ
ّ
توسل
مؤسستٌن علميّتٌن ارتبط هبما بلداف مغربيّاف :زيتونة تونس كقركيٌّن اٞنغرب .كإ ّف يف ّ
البحث ىذه إشعاع ّ
الصحيب بن منصور "الظاىرة الزيتونيّة" 2اختيارا يؤّكد مسألة اإلشعاع ىذه .فقد كاف ٟنذه الطاىرة أثر يف كتاابت
اٞنؤسسة الدينيّة اإلسالميّة .كيف ذلك
اٞنستعربٌن الذين ح ّققوا ،ال ّ
شك ،حضورا فاعال يف عصرىم ابلكتابة عن ّ
كحربت اٞنقاالت كعقدت اٞنؤٕنرات.
صنّفت الكتب ّ
* إشعاع الزيتونة :اٞنسألة التعليميّة الزيتونيّة يف اٞنؤٕنرات االستشراقيّة الدكليّة :حاضر لوم مشويل

اإلسالمي يف تونس ٣نثّال
( )1921-1848( )Machuel, Louisيف مؤٕنر اٞنستشرقٌن ٓنت عنواف التعليم
ّ
لتونس .جاء يف اجمللّة التونسيّة" :قرئ ىذا البحث ،يف مؤٕنر اٞنستشرقٌن الذم انعقد بباريس ...من طرؼ السيّد
العمومي بتونس ك٣نثّل اٜنكومة التونسيّة يف ىذا اٞنؤٕنر".3
مشويل مدير التعليم
ّ
اٞنعريف.
ال تعنينا ،ىنا ،مقاصده بقدرما ّ
يهمنا اخرتاؽ التعليم الزيتوينّ تلك اٞننابر .كذلك نوع من اإلشعاع ّ
يتأ ّكد ىذا حٌن نقتبس بعضا ٣نّا قاؿ فنقف على بعض من أفكاره كمواقفو ْناه ىذا النوع من التعليم .يعلم

أىم،
اٜنضور جيّدا مشويل من يكوف؟ ال بوظيفتو مديرا للتعليم
العمومي بتونس فحسب .كلكن كذلك ،كىذا ّ
ّ
أخص ،الفصحى منها
بتصانيفو يف ٠ناؿ التعليم بل تعليم اللغات بصفة ّ
خاصة بل تعليم اللغة العربيّة بصفة ّ
مشرفة يف
ك ّ
العاميّة أيضا٪ .نيل مشويل بعد التحيّة إىل منزلة األدب يف تونس ..." :كانت اآلداب العربيّة ،دكماّ ،
4
اٛنامعي يف تونس بذكر اٞندف العلميّة .فيقوؿ" :نشرت جامعات تونس
التعليم
فضائل
د
د
يع
مث
.
تونس"
ّ
ّ
ّ
1
لكن ٠نلّة دعوة احل ّق نشرت مقاالت
كقد يكوف البحث قد قصر عن إ٩ناد ّ
مادة صحفيّة مغربيّة توفّر شواىد على اٞنعركة الصحفيّة يف اٞنغرب بشأف القركيٌّن .ك ّ

اٜنق ( )2002 /1422مج  ،43عدد .364
مين ،نعيمة ،معامل كمظاىر التاريخ
الثقايف للقركيٌّن ،دعوة ّ
يف الغرض .ىذا أحدىاّ - :
ّ
الفكرم ك ّ
 2كىي تسمية متواترة يف كتاب الصحيب بن منصور ،الزيتونة :التاريخ وهامشه ،ـ .س.

Machuel, Louis, L’enseignement musulman en Tunisie, Revue Tunisienne, T IV, 1897, p. 338, (note1).
Machuel, L’enseignement musulman, op.cit, p. 383.
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ٔنرجوا منها كثًنكف .1"...مثّ يؤ ّشر على منزلة التعليم الزيتوينّ الباقية
كالقًنكاف ،قد٬نا ،أكرب إشعاع كالعلماء الذين ّ

اإلسالمي يف تونس مل تعد
لكل من ينضوم ٓنت ضمًن "٥نن"" :.كرغم أ ّف التعليم
معتربا شيوخو أساتذة لو بل ّ
ّ
اإلسالمي ككثًن من الشباب أيتوف من طرابلس كاٛنزائر
لو شهرتو اليت كانت لو فإنّو مازاؿ ابلغ القيمة يف العامل
ّ
كحّت اٞنغربٞ ،نتابعة دركس أساتذتنا يف جامع الزيتونة" .2كمن ىنا جاءت دعوتو إىل "ْننّب إىانتهم يف مشاعر
ّ
١نمد" .3كتنبيهو إىل أ٨نّيّة "التوفيق بٌن من فقد ١نبّة العامل
نيب ّ
االحرتاـ كاإلكبار اليت ٟنم ْناه كتاهبم اٞنق ّدس كال ّ
4
يتوين
ز
ال
التعليم
أشع
.
شك ،عن أفكاران .كلكن ال تنقصها األصالة كالرفعة"
اإلسالمي الذم ٔنتلف أفكاره ،ال ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي مداره على علوـ
يف مؤٕنر ابريس من نوافذ ٙنس.1 :األدب عند التونسيٌّن من الثوابت .2 ،التعليم
ّ
القرآف .3 ،إجالؿ علماء الزيتونة .4 ،التذكًن ّنراعاة اٝنصوصيّات الثقافيّة .5 ،الشهادة لو من غًن أىلو.
دكف إتياف ريشي ( Étienne
نسيّ :
*إشعاع القرويٌّن -:جامع القركيٌّن يف أدب الرحلة الفر ّ

أدؽ اٛنزئيّات .كقد تقاطع الوصف
 )1929-1873( )Richetرحلتو إىل اٞنغرب .كنقل مشاىداتو متل ّقطا ّ
كالتعليقات .فبدت عمليّة النقل ذات حرفيّة عالية .تتبّع ريشي اٞندف كاٞنعامل اٜنضاريّة اليت منحت اٞنغرب األقصى
خصص ريشي ،إذف ،الفصل اٝنامس عشر
شهرتو .كمل يكن لينسى اٞنعلم
التعليمي الذم اخرتؽ شهرتو اآلفاؽّ .
ّ
فن عمارتو اٝنارجيّة ّنسجد قرطبة .غًن أنّو أدرؾ ٕنيّزه كفرادتو .يقوؿ ..." :قُوِرنَت
ٛنامع القركيٌّن .كذ ّكره ّ
كل التخيّالت الغريبة
القركيٌّن َنامع قرطبة .كىناؾ ،ال ّ
شك ،نقاط تشابو .ك ّ
لكن اٞنؤّكد أ ّف القركيٌّن تتجاكز ّ

5
أم معبد أعجب منو" .6ينسج ريشي على
للتصور .ال أعرؼ بعد أنغكور كات (ّ )Angkor Wat
القابلة ّ
استعارم عجيب ليصف القركيٌّن كصفا يبدك فريدا .كيقوؿ منبهرا
امتداد صفحات ٖناف لوحة ساحرة ِنطاب
ّ
السماقي
مكوانت الفضاء مأخوذا بسعتو كتع ّدد أركقتو" :يتوه البصر اٞنضطرب يف ظالؿ غابة من الرخاـ
ّنرآل ّ
ّ
تكوف صفوؼ األعمدة أكثر من ثالثٌن ركاقا ٬نكن ٝنمسة
كالغرانيت كاٞنرمر .كيطفو خالؿ مئات األعمدةّ ...

7
يدؿ على مدل أثر عمارة القركيٌّن فيو كش ّدة كقعو
كعشرين ألف شخص أف يركع فيها . "...إ ّف كصفا ٣ناثال ّ
يدكف مرئيّاتو كيبوح ابنفعاالتو يكوف قد احتفظ للقركيٌّن ّنزيّتٌن :حفظ البياانت اٞنعلم ،كمزيّة تثمينو
عليو .كحٌن ّ
ال من أىلو كإّ٧نا من عيوف فرنسيّة زائرة سائحة منذىلة .لقد نقل ريشي القركيٌّن إىل فرنسا قبل أف أتيت فرنسا

فأشعت ،يف أركاب ،بفضاءاهتا الساحرة كعراقتها البائنة.
إليهاّ .

1

Ibid, p. 383.
Idem.
3
Idem.
4
Ibid, p. 398.
2

5أنغكور كات٠ :نمع معابد يف كمبوداي .ككاف شيّده يف القرف 12ـ اٞنلك سرفرماف معبدا رٚنيّا للدكلة.

Richet, Étienne, Voyage au Maroc, Paris, Vasseur & Cie 1909, p. 164.
Idem.
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ب-االستقطاب
* استقطاب الزيتونة :استقطب جامع الزيتونة أعالما من بلداف كثًنة .فأكبّوا على دراستو فنّػيّا كاتر٫نيّا كعلميّا.
كمن أمثلة الذين تل ّقوا تعليمهم يف الزيتونة من غًن التونسيٌّن أعالـ اٛنزائر كأرابب اإلصالح فيو .كمنهم نذكر
درس فيها كالذم راىن على تكوين طلبتو على
عبد اٜنميد بن ابديس(ت )1940الذم درس يف الزيتونة مثّ ّ
يوجههم إليها .كلقد شهدت الساحة الزيتونيّة زايرة بعض اٞنف ّكرين الذين كاف ٟنم أثر ّبٌن،
الزيتونة .إذ كاف ّ
١نمد عبده الذم زار
خاصة .كمن ىؤالء
عامة كحركة اإلصالح
التعليمي ّ
يومها ،يف حركة اإلصالح ّ
األزىرم ّ
ّ
ّ
تونس يف مناسبتٌن .ككاف لكلتا الزايرتٌن أثرىا يف علماء الزيتونة .ففي الزايرة األكىل توطّدت الركابط اٞنعرفيّة بٌن

١نمد النخلي (ت .)1924كقد كانت بينهما
١نمد عبده كبٌن العاٞنٌن سامل بوحاجب (ت )1924كصنوه ّ
ّ
كبينو مراسالت كثًنة ذات شأف .ك ّأما زايرتو الثانية ( 22-9سبتمرب  )1903فقد ٕنيّزت إبجراء اتّصاالت
عديدة .احتفى بو القوـ أّ٬نا احتفاء .كحاضر ىو يف اٛنمعيّة اٝنلدكنيّة.
مؤسسة تعليميّة دينيّة ،اىتماـ الكثًن من زعماء
*استقطاب القرويٌّن :استقطبت جامعة القركيٌّن ،ابعتبارىا ّ

اإلصالح ك ،كذلك ،ثلّة من اٞنستعربٌن .1فهذا ألبًن عيّاش ( )1994-1905( )Albert Ayacheينجذب
2
الديين ابٞنغرب خالؿ
التعليم
كضع
يف
للنظر
فيخصص الفصل الرابع من أطركحتو
إىل مسألة التعليم ابٞنغرب.
ّ
ّ
االستعمارم.
مربرا للنشاط
ّ
القرف التاسع عشر ،كتناكؿ اٞنسألة التعليميّة ابعتبارىا ّ
معٌن.
معٌن بعلم ّ
كىو ،إذ يع ّدد ١ناضنو .كأنّو يشًن إىل نوع من االختصاص يتمثّل يف ارتباط فضاء ّ
لقد" ...أصبح ترتيل القرآف يف كتاتيب األحياء كالقرل كالشركح الدينيّة كالفقهيّة يف الزكااي كيف مساجد اٞندف
ّنراكش كالقركيٌّن بفاس ىو ما يش ّكل أساس الدراسة" .3نفهم من ىذا التقسيم أ ّف التعليم يف تلك اٞنرحلة من
ّ
يتأسس ،يف مرحلة أكىل كيف األرايؼ ،على ترتيل القرآف ال تفسًنه ،مثّ تكوف اٞنرحلة الثانية اليت
اتريخ اٞنغرب ّ
مربرا الرتباط الشركح ابلزكااي كاٞنساجد كابٞندف .كما نرل خلال يف
يتل ّقى فيها اٞنتعلّم الشركح .كلكنّنا ال ٤ند ّ
كخاصة اللغة كاٞننطق .كيضيف عيّاش ما يراه عالمة ٗنود كعدـ مواكبة
التقسيم نرل نقصا يف علوـ الوسائل
ّ
٩نرت علومو دكف أف ٩ن ّددىا.
يين ابؽ على حالو ّ
للعصر .إ ّف الزمن يتق ّدـ كاألكضاع تتب ّدؿ ك ّ
لكن التعليم القركيّ ّ

يقوؿ عيّاش" :كما مل يقع تطبيق تق ّدـ حاسم خالؿ القرف التاسع عشر يف ميداف العلوـ البحثة كالطبيعيّة أك يف
4
الديين ،كقتها ،يضاعف من تقليديّتو كسلبيّتو .فتنقطع صلتو
التعليم
عن
العصر
علوـ
غياب
ف
إ
.
الطب"
ّ
ميداف ّ
ّ
ابلنماذج التعليميّة اٛنديدة اليت أنبتتها حكومة اٜنماية دكف أف تكوف قادرة على كضع اليد على التعليم يف
1
ٔنتص َنامعة القركيٌّن نذكر:
من مؤلّفات اٞنستعربٌن اليت كادت ّ

-Boris Maslow. Les Mosquées de Fès et du Nord du Marocain, Paris, 1937.
-Henri Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin à Fès, Librairie C.Klincksiel, Paris, 1968.

 2عيّاش ،ألبًن ،ادلغرب واالستعمار :حصيلة السيطرة الفرنسيّة ،ترٗنة :عبد القادر الشاكم كنور الدين سعودم ،مراجعة كتقدًن :إدريس بنسعيد كعبد األحد

السبيت ،ط  ،1دار اٝنطايب للطباعة كالنشر ،1985 ،ص .343
3ـ .ف ،ص .ف.
4ـ .ف ،ص .ف.
488

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
سجلو عيّاش حٌن قاؿ":غًن أ ّف سلطات اٜنماية
القركيٌّن كما يعود إليها من مدارس ابلنظر .كىذا ٕناما ما ّ

عاٛنت تعليم اٞنسلمٌن بتح ّفظ كبًن".1

كنظفر يف ىذا الفصل ّنعلومات قيّمة حوؿ ارتباط التعليم يف اٞنغرب ّإابف القرف التاسع عشر ابلزكااي .بل

تؤمن نوعيّة تعليم جيّدة ..." :كاندرة ىي القبائل اليت مل تكن تتوفّر على زكااي ٩نرم فيها التعليم بصورة
إ ّهنا ّ
2
ترد ّايت اٛنهل .كالثانية توليد
جيّدة"  ،تفضي إىل نتيجتٌن متعارضتٌن .األكىل ٕنلّك القبائليٌّن تعليما ٪نميهم من ّ
الكراىية كالعداكة من لدف اٞنستعمر .كلئن كاف بديهيّا كره اٞنتسلّط حيازة اٞنتسلّط عليو سالح العلم ،فإ ّف مصادر

احملتل على تركيض بعض القبائل كتوظيف بعض الزكااي .ك ّأما ما ال يقبل الرتكيض فمآلو
اتر٫نيّة كثًنة أ ّكدت قدرة ّ
تعرض أشهرىا ...للتشتيت من طرؼ السلطات الفرنسيّة ٞنا كانت ٕنثّلو عليها من خطر".3
"فرؽ تسد"" :كقد ّ
ّ
اٞنؤسسة
لقد ش ّقق عيّاش أفكارا جوىريّة يف التعليم
اٞنغريب اٞنرتبط كقتها ابلقركيٌّن .كما ذاؾ إالّ على قدرة ىذه ّ
ّ
اٜنضارم .كال يكوف ذلك
مكوان اٞنشهد
التعليميّة على استقطاب العقوؿ الواعية كاألقالـ ّ
ّ
اٛنادة لرسم بعض ّ
دكف التأشًن على مواضع اال٦نراـ يف التعليم.

مؤسستٌن دينيّتٌن عريقتٌن حديثتٌن :زيتونة تونس كقركيٌّن
اخلامتةٗ :نلة استنتاجات نسوقها بعد ١ناكلة النظر يف ّ
ٓنصن الذات
اٞنغرب من جهة اٞنقارنة بينهما يف الشأف
التعليمي ،ابعتباره آليّة ٓنفظ اٞنعرفة كتنقلها ،ككسيلة ّ
ّ
-1
اٞنغاربيّة ض ّد التصادـ مع اآلخر أك الذكابف فيو.
خاصة .فقد ابف
مربراتو التار٫نيّة كاٛنغرافيّةّ ،
تفيض كجوه التماثل بٌن ّ
اٞنؤسستٌن على كجوه التفارؽ .كٟنذا ّ
االئتالؼ بينهما يف نقاط أربع :أكالىا:عراقة النشأة كاستمرارىا إىل ىذا العصر .كاثنيتهما :أ ّهنما كانتا تق ّدماف،
منذ نشأهتما كإىل حٌن فرض اٜنماية على بلد٨نا ،تعليما رٚنيّا مل تنافسهما فيو سول اٞندارس العصريّة اليت
أنشأىا االحتالؿ كتلك اليت ٥نت ٥نوىا .كاثلثتهماّ :أهنما خضعتا ،عرب اتر٫نهما ،إلصالحات متع ّددة مل تكن
البٌن يف أدبيّات
دكما لتؤيت أكلها .كقد ٜنقت العمارة كمنظومة التعليم .كرابع تلك النقاط تتمثّل يف حضور٨نا ّ
ظ كفًن من ذلك .كالنقطة اٝنامسة ٓنيل على حدكد الفعل
العصر العربيّة كالغربيّة .كقد كاف للمستعربٌن ح ّ

اٞنعريف شرقا كغراب ،مل
اٞنتخرجٌن من ىاتٌن ّ
اٞنعريف .فرغم آالؼ العلماء ّ
اٞنؤسستٌن كرغم انفتاحهما على النتاج ّ
ّ
ابٞنؤسستٌن كحد٨نا .إذ تشرتؾ
يشهد القطراف تونس كاٞنغرب قفزة علميّة .كال ّ
شك أ ّف ىذه اٞنسألة ال تُعقد ّ
اٞنؤسسة السياسيّة اٞنتن ّفذة .ك ّأما االختالؼ بينهما فيكاد ينحصر،
لعل أ٨نّها ّ
معهما يف ذلك ّ
مؤسسات أخرلّ ،
النسيب
ىو اآلخر يف اتريخ البلدين كجغرافيّتهما .فقد كاف النفتاح القركيٌّن على علوـ األندلس كالستقرار اٞنغرب
ّ
 1عيّاش ،ألبًن ،ادلغرب واالستعمار :حصيلة السيطرة الفرنسيّة ،ـ .س.

Albert Ayache, Le Maroc : Bilan d'une colonisation (Coll. La culture et les hommes), Paris, Editions sociales,
1956,

2ـ .ف ،ص .344
3ـ .ف ،ص .ف.
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التغًنات كاالختالفات سواء يف ذلك بٌن العلماء أك
أثر ،على ما يبدك ،يف طبيعة التعاطي الرصٌن كاٟنادئ مع ّ

بينهم كبٌن ملوكهم .مل يكن اٞنشهد نفسو يف تونس اليت كانت أقرب إىل بلداف الشرؽ مشاال كجنواب .كقد كاف
عولوا كثًنا على علماء الزيتونة .فالتبس العلم ابلسياسة.1
لذلك أثره كال سيّما يف عهد الباايت الذين ّ
اٜنضارم
ٓنوؿ ىذا النوع من التعليم من مركز اٞنشهد
ّ
كل من الزيتونة كالقركيٌّن ْنلّى يف ّ
 -2تراجع دكر ّ

خاصة خالؿ القرنٌن التاسع عشر كالعشرين كمل
التطور الذم شهده العامل ّ
التعليمي إىل ىامشو .ككاف ذلك بفعل ّ
ّ
اٞنؤسستاف رغم تع ّدد اٝنطط اإلصالحيّة اٞنقرتحة كاٞنتح ّققة كلّيا أك جزئيّا.
تشهده ّ
خارجي:
اٞنؤسستٌن كيف الفرتة اٞنقصودة ابلنظر مأزكما .كأسباب األزمة فيو ترتاكح بٌن
 -3كاف التعليم يف ىاتٌن ّ
ّ
اٞنوجو ٟنا.
٣نارسة اٞنتن ّفذين من الساسة،
لعل أ٨نّها طبيعة الفكر ّ
كداخلي :رؤية علمائها .ك ّ
ّ
يهم اآلف ىو
 -4شهدت ّ
اٞنؤسستاف نوعا من العالقات العلميّة اليت نشطت حينا كفرتت حينا آخر .ما ّ
اٞنؤسستٌن كاالشتغاؿ بتعزيز التشبيك بٌن الدكائر األكاد٬نية فيهما.
استثمار كجوه التماثل الكثًنة بٌن ّ
اٞنؤسسة الدينيّة من كجهة نظر إانسيّة ثقافيّة كتلك اليت
ُنثي يف شكل مقرتح :إعادة النظر يف ّ
 -5فتح أفق ّ

الثقايف مارم دكقالس ()2007-1921( )Mary Douglas
اٞنختصة يف علم اإلانسة
طرحتها الربيطانيّة
ّ
ّ

للمؤسسات انطالقا من اٛنمع بٌن علم اجتماع
ادلؤسسات؟ 2الذم سعت فيو إىل التنظًن
يف كتاهبا كيف تف ّكر ّ
ّ
دكركاًن ( )1917-1858( )Émile Durkheimكفلسفة العلوـ عند لودكيك فالؾ ( Ludwik

 .)1961-1896( )Fleckكقد رحلت من اٞنسلّمات إىل تساؤالت ثالثة مثّلت إشكاليّة البحث :ىل
خاص هبا؟ إنّو ٠ناؿ مفيد كمغر ال يتص ّدل لو ابلبحث كالتنقيب
ّ
اٞنؤسسات تف ّكر؟ ككيف تف ّكر؟ كىل ٟنا فكر ّ
إالّ أىل االختصاص.
قائمة موارد البحث (دون اعتبار ألف والم التعريف وابن وأبو)
العريب
( )9موارد ابللسان
ّ
١نمد ،ادلؤنس يف أخبار إفريقيّة وتونس ،مطبعة الدكلة التونسيّة ُناضرهتا احملميّة1286 ،ىػ ،ط.1
ابن أيب دينارّ ،

ابن أيب زرع ،علي الفاسي ،األنيس ادلطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك ادلغرب واتريخ مدينة فاس ،دار اٞننصور للطباعة كالوراقة ،الرابط،

.1972

ابن أيب الضياؼ ،أ٘ند ،إحتاف أهل الزمان أبخبار ملوك تونس وعهد األمان ،الدار العربيّة للكتاب ،1999 ،ج.1

والفكري ،ط  ،1دار الكتاب اللبناين ،بًنكت،
ادلعماري
التازم ،عبد اٟنادم ،جامع القرويٌّن :ادلسجد واجلامعة مبدينة فاس :موسوعة لتارخيها
ّ
ّ

لبناف.1972 ،

1
العلمي.
تكوف جوىر االختالؼ :الطرقيّة كالسلفيّة كالرببريّة .ال ب ّد من االحرتاز
ال ٤نازؼ ،قبل تدقيق البحث ،يف القوؿ أب ّف ثالثة قضااي ٬نكن أف ّ
ّ

2

Mary Douglas, How Institutions Think, Syracuse University Press, 1986. )Traduction française : Mary
(Douglas, Comment pensent les institution, Paris, La Découverte, 1999.
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١نمد عابد ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،ط  ،1مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بًنكت.1996 ،
اٛنابرمّ ،

انئي ،عليَ ،ج َىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاسٓ ،نقيق :عبد الوىاب بن منصور ،اٞنطبعة اٞنلكية – الرابط ،ط.1991 ،2
اٛنز ّ

اإلسالمي ،مطبعة دار اٞنعارؼ ابلرابط ،1340 ،ق( )1921مثّ مطبعة بلديّة فاس
١نمد بن اٜنسن ،الفكر السامي يف اتريخ الفقه
اٜنجومّ ،
ّ
1345ق( ،)1926ج .4
ك١نمد العنّايب ،اٞنطبعة الرٚنيّة للجمهوريّة التونسيّة.2002 ،
١نمد بن عثماف ،اذلديّة يف العادات التونسيّة ،تقدًن كٓنقيق أ٘ند الطويلي ّ
اٜنشايشيّ ،
األكؿ.
١نمد ،خزائن الكتب َنامع الزيتونة ،اجمللّة الزيتونيّة ،عدد رمضاف 1355ىػ  /نوفمرب 1936ـ ،اٛنزء الثالث ،اجمللّد ّ
ابن اٝنوجةّ ،
١نمد ،اتريخ معامل التوحيد يف القدمي ويف اجلديدٓ ،نقيق كتقدًن :اٛنيالين بن اٜناج ٪نٍن ك٘نّادم الساحلي ،ط  ، 2دار الغرب
ابن اٝنوجةّ ،
اإلسالمي ،لبناف-بًنكت.1985 ،

ابن اٝنوجة دمحم ،صفحات من اتريخ تونس ،تقدًن كٓنقيق٘ :نادم الساحلي كاٛنيالين بن اٜناج ٪نٍن ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت.1986 ،
التونسي ،تونس.1966 ،
ادلعماري
الفن
ّ
الدكاليت ،عبد العزيز ،الزيتونة عشرة قرون من ّ
ّ

اإلسالمي ،بًنكت-لبناف.1986 ،
الزمريل ،الصادؽ ،أعالم تونسيّون ،ط ،1تقدًن كتعريب٘ :نّادم الساحلي ،دار الغرب
ّ

١نمد اٞنعمورم،الدار العربيّة للكتاب.1984 ،
الشماع ،األدلّة البيّنة النورانيّة يف مفاخر الدولة احلفصيّةٓ ،نقيق كتقدًن :الطاىر بن ّ
ابن ّ
١نمد العزيز ،جامع الزيتونة :ادلعلم ورجاله ،دار سراس للنشر ،تونس.1991 ،
ابن عاشورّ ،

اإلسالمي :دراسة اترخييّة وآراء إصالحيّة ،ط  ،1دار السالـ للطباعة كالنشر
العريب
ابن عاشورّ ،
١نمد الطاىر ،أليس الصبح بقريب :التعليم ّ
ّ
كالتوزيع كالرتٗنة -دار سحنوف للنشر كالتوزيع ،تونس.2006 ،

١نمد العركسي اٞنطوم كبشًن الب ّكوش ،ط  ،1دار
عبد ّ
الوىاب ،حسن حسين ،كتاب العمر يف ادلصنّفات وادلؤلّفٌن التونسيٌّن ،مراجعة كإكماؿّ :
اإلسالمي.2005 ،
الغرب
ّ

العقيقي٤ ،نيب ،ادلستشرقون موسوعة يف تراث العرب مع تراجم ادلستشرقٌن ودراساهتم ،دار اٞنعارؼ ،مصر.1964 ،

علي ،احلاضرة ،كلّيّة العلوـ اإلنسانيّة كاالجتماعيّة ،تونس ،السلسلة  ،8اجمللّد .1995 ،2
العرييبّ ،

العلواين ،طو جابر ،اٛنامعات اإلسالميّة كبناء علوـ األمة٠ ،نلّة جامعة القركيٌّن العدد .1998/1419 11
اٞنؤسسة الدينيّة ،ط ،1القاىرة-مصر ،دار الشركؽ.1998 ،
١نمد سليم ،أزمة ّ
العواّ ،
ّ

عيّاش ،ألبًن ،ادلغرب واالستعمار :حصيلة السيطرة الفرنسيّة ،ترٗنة :عبد القادر الشاكم كنور الدين سعودم ،مراجعة كتقدًن :إدريس بنسعيد كعبد
األحد السبيت ،ط  ،1دار اٝنطايب للطباعة كالنشر.1985 ،

قرفاؿ٤ ،ناة ،العالقات العلميّة بٌن الزيتونة والقرويٌّن خالل القرنٌن  91و 02ادليالديٌّن ،رسالة ماجستًن ،إشراؼ :األستاذ ٤نم الدين اٟننتايتّ،
نوقشت َنامعة الزيتونة ،اٞنعهد العايل للحضارة اإلسالميّة ،السنة اٛنامعيّة.2016-2015 :
األكؿ من القرف العشرين :الزيتونيّوف يف
قرفاؿ٤ ،ناة ،سفراء الزيتونة وادلغرب :اخلطاب واألثر ،مداخلة ق ّدمت يف ندكة :اتريخ الزيتونة يف النصف ّ
مواجهة قضااي عصرىم :كحدة ُنث اتريخ الزيتونة ،اٞنعهد العايل للحضارة اإلسالميّة ،جامعة الزيتونة 30-29 ،نوفمرب .2016
١نمد اٞننتصر ،فاس عاصمة األدارسة ورسائل أخرى ،؟؟.
الكتّاينّّ ،

الكتّاين ،عبد الكبًن بن ىاشم ،زهر اآلس يف بيواتت أهل فاسٓ ،نقيق :علي بن اٞننتصر الكتّاين ،منشورات مطبعة النجاح ،الدر البيضاء ،ط،1
 ،2002ج.1
اليب ،بوؿ ،تعليم ادلنطق ابجلامع األعظم( ،ترٗنة البشًن صفر) ،جريدة اٜناضرة عدد  26 ،337فيفرم .1895

٠نهوؿ ،ادلسألة ادلنطقيّة ،جريدة الزىرة عدد  31 ،215مارس .1895

ابن منصور ،الصحيب ،الزيتونة :التاريخ وهامشه :قراءة تفكيكيّة يف الظاهرة الزيتونيّة من النشأة إىل اإلصالح .مركز الدراسات اإلسالميّة
اٞنختص ،تونس .2016
ابلقًنكاف٠ /نمع األطرش للكتاب
ّ
اٜنق ،مج  ،43عدد )2002 /1422( ،364
مين ،نعيمة ،معامل كمظاىر التاريخ
الثقايف للقركيٌّن ،دعوة ّ
ّ
ّ
الفكرم ك ّ
النبهاف ،فارؽ ،أثر جامعة القركيٌن يف تكوين الشخصية اٞنغربية٠ ،نلّة جامعة القركيٌن العدد .1998/1419 11
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العريب:
( )2موارد بغًن اللساف ّ
Ayache, Albert , Le Maroc : Bilan d'une colonisation (Coll. La culture et les hommes), Paris, Editions
sociales, 1956.
Douglas, Mary, How Institutions Think, Syracuse University Press, 1986. )Traduction française : Mary
(Douglas, Comment pensent les institution, Paris, La Découverte, 1999.
Lapie, Paul, L’enseignement de la logique à l’université musulmane de Tunis, Revue Tunisienne, A 2, No6,
1895, p. 124-131.
Machuel, Louis, Manuel de l'arabisant, ou Recueil de pièces arabes, Édition : Alger : A. Jourdan, 1877.
Machuel, Louis, L’enseignement publique en Tunisie, Revue Pédagogique, T VII, Paris, 1885, pp. 46-47.
Machuel, Louis, L'enseignement public dans la régence de Tunis, Paris. Imprimerie Nationale, 1889.
Machuel, Louis, L’enseignement musulman en Tunisie, Revue Tunisienne, T IV, 1897, pp. 338-.
Richet, Étienne, Voyage au Maroc, Paris, Vasseur & Cie 1909.

( )3مواقع رقميّة:
اٞنغريب من منظور دمحم بن اٜنسن اٜنجوم ،مؤمنوف بال حدكد ،الفلسفة كالعلوـ اإلنسانية 01 .فرباير .2018
زينوف ،ايسٌن ،إصالح التعليم
ّ
http://www.mominoun.com/articles/5624
قميhttp://www.mawsouaa.tn :
اٞنوسوعة التونسيّة اٞنفتوحة :موقع ر ّ
علي فاخر ،نشر يف الصباح يوـ .2007 – 08 - 26
بن كجبّ ،
١نمد ،مدارس مدينة تونس يف كتاب ّ
https://www.turess.com/assabah/2726

السيّد ،رضواف ،ادلؤسسات الدينية وسياسات الدين والدولة ،الشرؽ األكسط ،عدد 09 ،13191 :يناير .2015
https://aawsat.com/home/article/261811/
ادللحق:

١نمد ،اتريخ معامل التوحيد يف القدمي ويف اجلديد).
األكؿ :بعض فركع الزيتونة( :اٞنصدر :بن اٝنوجةّ ،
اٛندكؿ ّ
مالحظات

اٞندرسة

مؤسسها
ّ

.3اٞندرسة
العصفوريّة

اٛنالية األندلسيّة بتونس

األكؿ
.1اٞندرسة التوفيقيّة السلطاف
اٜنفصي أبو زكرّايء ٪نٍن ّ
ّ
األمًنة عطف زكجة السلطاف أيب زكرايء
.2اٞندرسة
اٜنفصي
الشماعيّة
ّ
ّ

.4اٞندرسة العنقيّة
.5اٞندرسة
األندلسيّة

ؽ 7ق :ىي ّأكؿ مدرسة زيتونيّة متّ بناؤىا يف مدينة تونس بسوؽ البالغجيّة.
ؽ7ق :مدرسة جامع اٟنواء .كأصبحت 1995 ،اٞنعهد العايل للحضارة
اإلسالميّة
األشبيلي
الدكلة اٜنفصيّة ،سوؽ العطّارين نسبة إىل ابن عصفور
ّ

األمًنة فاطمة

ؽ8ق

اٛنالية األندلسية

قدمت إىل تونس بعد قرار الطرد النهائي عاـ .1609

ادم
يف العهد اٞنر ّ
علي ابشا
ّ

الغريب ٛنامع الزيتونة
ؽ11قّ :
تسمى مدرسة التوبة .سوؽ القماش.اٞندخل ّ
تسمى أيضا مدرسة تربة البام
ّ

.8مدرسة النخلة

حسٌن بن علي

ما تزاؿ قائمة للعلم.

.9اٞندرسة
اٝنلدكنيّة

قدماء الصادقيّة كعلماء جامع الزيتونة

ْنديدم
 :1896ذات طابع
ّ

١نمد صاحل النيفر
ّ

 :1947اٞنعهد الثانوم هنج الباشا حاليّا.

.6اٞندرسة اٞنرادية
.7اٞندرسة
اٜنسينية الكربل

.10مدرسة البنت
اٞنسلمة
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ك١نمد اٞننتصر ،فاس عاصمة األدارسة ورسائل أخرى).
اٛندكؿ الثاين :بعض فركع القركيٌّن(:اٞنصدر :التازم :جامع القرويٌّنّ ،
ادلدرسة

مؤسسها
ّ

مالحظات

 .1مدرسة اٞنرابطٌن

يوسف بن اتشفٌن (ت500ق).

ؽ5ق :مدرسة الصابرين كمدرسة أيب مدين يف اٜناضر.

 .2مدرسة اٜنلفاكيٌن

السلطاف أبو يوسف اٞنريين

ؽ7ق :كتعرؼ اليوـ ّندرسة الصفارين.

 .3اٞندرسة البيضاء

السلطاف أبو سعيد اٞنريين

ؽ8ق :مدرسة اٞندينة البيضاء كمدرسة فاس اٛنديد

.4مدرسة جامع األندلس

أبو اٜنسن اٞنريين

ؽ8ق:

.5مدرسة العطارين

السلطاف أبو سعيد اٞنريين

ؽ8ق

 .6مدرسة الصهريج

السلطاف أبو سعيد اٞنريين

ؽ8ق

 .7مدرسة الرخاـ

السلطاف أبو اٜنسن اٞنريين

 .8اٞندرسة العنانيّة
الشراطػٌن
 .9مدرسة ّ

السلطاف أبو عناف اٞنريين

كتسمى كذلك اٞندرسة اٞنصباحيّة
ّ
تسمى اٞندرسة اٞنتوّكليّة
كانت
ّ
ؽ11ىػ

 .10مدرسة ابب اٛنيسة

العلوم
السلطاف دمحم
ّ

ؽ 12ىػ

493

Route Educational & Social Science Journal

السلطاف الرشيد العلوم

Volume 6(9); October 2019

