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نرحــب بكــم حضــرة األســتاذ الدكتــور عبــد اللطيــف البوعزيــزي
فــي دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية فــي هــذا
الحــوار ،الــذي نتطــرق فيــه إلــى بعــض المواضيــع المرتبطــة بالتعليــم
الجامعــي والمكانــة الدوليــة والتاريخيــة للجامعــات العربيــة.

 - 1يالحــظ المتابــع للتاريــخ اإلســامي وجــود جامعــات
للتعليــم العالــي تعــد مراكــز روحيــة وتعليميــة ذات أثــر
حضــاري ال ينكــره أحــد؛ ونذكــر مــن هــذه الجامعــات
جامعــة القروييــن وجامعــة األزهر وجامعــة الزيتونة...
ً
رئيســا لجامعــة الزيتونــة مــا تقييمكــم
وبصفتكــم
لتدريــس الديــن والثقافــة اإلســامية فــي الوقــت
الراهــن؟ ومــا هــي شــروط المنافســة الحضاريــة فــي
عصــر الحداثــة؟
تجــدر اإلشــارة عنــد الحديــث عــن الجامعــة الزيتونيــة إلــى ّأنــه منــذ
تأسيســها فــي مطالــع القــرن األول للهجــرة إلــى اليــوم ظلــت علــى
امتــداد  14قر ًنــا مــن نشــاطها المعرفــي المتصــل بــا انقطــاع مدرســة
علــم وســلوك ،وقلعــة حصينــة للغــة العربيــة يشــهد بذلــك تاريخهــا
المكتــوب ،وكذلــك تاريخهــا المعمــاري.
لقــد طبــع جامــع الزيتونــة شــخصية الشــعب التونســي بطابــع
ّ
والتفتــح ،وعلــى االتصــال
خــاص قائــم علــى التســامح واالعتــدال
المباشــر بمهبــط الوحــي :مكــة والمدينــة المنــورة ،وعلــى الموازنــة
بيــن متطلبــات الدنيــا والتحضيــر لآلخــرة .ونحــاول فــي الزمــن الراهــن
وفــي ســياق المحافظــة علــى الســند العلمــي التونســي الموصــول،
والتفاعــل مــع المناهــج الحديثــة وبرامــج التدريــس المتطــورة ْ
أن
درســا شــرعيًا يوائــم بيــن األصالــة والمعاصــرة ،ويجعــل مــن
نقــدم
ً
الديــن فــي كمالــه ووضوحــه ويســره سـ ً
ـلوكا يوم ًيــا للتونســي عامــة
ولطلبــة الزيتونــة مــن مختلــف القــارات علــى وجــه الخصــوص ،بمعنى
ً
جميعــا.
ثقافــة حيــاة لهــم
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مــا بشــأن المنافســة الحضاريــة فــي عصــر

عــن فكــرة إســامية ذات صلــة بحديثنــا هــي

الحداثــة فلعلــه لــم يبــق لنــا نحــن العــرب فــي

فكــرة وجــود مجــدّ د علــى رأس كل مائــة عــام

ظــل التقــدم المذهــل للغــرب الــذي يســير

وتبعــا لذلــك ّ
ً
فإنــه
يجــدّ د للمســلمين دينهــم.

فــي ابتكاراتــه ونجاحاتــه وفتوحاتــه العلميــة

منــذ العقديــن األوليــن مــن القــرن العشــرين

والتكنولوجيــة المطــردة بســرعة مكوكيــة إال

للميــاد تعالــى صــوت الشــيخ محمــد الطاهــر

أن نســابقه فــي المجاليــن األخالقــي والروحــي،

ابــن عاشــور داعيًــا إلــى المســارعة بتجديــد

ّ
المفكــر
وهــذا مــا نبّــه إليــه منــذ عقــود مضــت

التعليــم فــي العالميــن العربــي واإلســامي،

الالمــع روجــي غــارودي الــذي دعــا إلــى اختــراع

وإلــى إصــاح الزيتونــة ضمــن ذلــك ،األمــر

مســتقبل مشــترك للبشــرية يســوده التفاهــم

الــذي نجــد تفاصيلــه الدقيقــة والرائعــة فــي

المتبــادل بيــن الحضــارة الغربيــة وبيــن حضارات

كتابــه المخصــص إلصــاح التعليــم العربــي

الشرق...مســتقبل جديــد يتخلــى فيــه الغربيــون

اإلســامي« :أليــس الصبــح بقريــب» .ثــم

عــن عقــدة االســتعالء ليســتفيدوا مــن

بــادر بتطبيــق رؤيتــه اإلصالحيــة تلــك حالمــا

المســلمين والصينييــن فــي مســتوى الحكمــة

بُســطت يــده فــي النهــوض بجامــع الزيتونــة

والروحانيــات ،ويســتعيد خاللــه المســلمون

الــذي صــار شــيخه األكبــر ،وقــد نــوّ ه بذلــك

ثقتهــم فــي أنفســهم ،وحماســتهم علــى

الشــيخ محمــد عبــده الــذي رأى حلمــه يتجســد

اإلضافــة النوعيــة لحضــارة عصرنــا التــي طغــى

فــي الزيتونــة دون األزهــر ،رغــم أنــه كان يــردّ د:

عليهــا الجانــب المــادي.

«إمــا أن يُصلــح األزهــر أو أن يســقط» .كمــا
أشــاد عميــد األدب العربــي طــه حســين

 -2يرتكــز التعليــم فــي الجامعــات ســالفة

خــال زيارتــه لجامــع الزيتونــة ســنة 1958م

الذكــر علــى العلــوم الشــرعية واللغويــة

بإصالحــات ابــن عاشــور فــي هــذه الجامعــة

واألدبيــة والتاريخيــة؛ فمــا تصوركــم لتحديث

العريقــة وذلــك فــي مقالــة نشــرها للعمــوم

مناهــج التعليــم وتطويــر آليــات التدريــس

بجريــدة الجمهوريــة المصريــة ،داعيًــا األزهــر

فــي هــذه الجامعــات؟

إلــى االقتــداء بالزيتونــة .ودارت األيــام وبقيــت

ّ
ً
جميعــا
إن قــدر الجامعــات اإلســامية
وفــي طليعتهــا الزيتونــة أن تكــون فــي قلــب
ّ
تمثــل المحــرّك األســاس
التجديــد ،وأن
ّ
فــإن ذلــك مــن جوهــر اإلســام،
لــكل إصــاح.

الزيتونــة بتونــس والقروييــن بفــاس واألزهــر
ّ
بالقاهــرة منــارات علميــة ُتعــدّ
بحــق مرفــع
رأس العــرب والمســلمين فــي العراقــة
وريــادة الفكــر الدينــي المتجــدّ د.

وجامعتنــا ُتع ّلــم اإلســام ،ذلــك هدفهــا

لقــد ظ ّلــت الــروح واحــدة فــي هــذه

وذلــك قدرهــا منــذ انبعاثهــا .وال نغفــل هنــا

الجامعــات ،لكــن تنوّ عــت مضامينهــا وتجدّ دت

زيزعوب فيطللادبع /روتكدلا ذاتسألا راوح
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مناهجهــا وطــرق التدريــس بهــا .اليــوم نحــن

ّ
فإنــه فــي إطــار تنويرهــا للعقــول وجعلهــا

نعتمــد عنــد الضــرورة الــدرس عــن بُعــد،

مواكبــة للعصــر فــي ســياق جمعهــا بيــن

كمــا نســتعين بجهــاز العــرض (الداتشــو)،

الثابــت والمتحــوّ ل قــد أخــذت بحـ ّ
ـظ وافــر من

ونـ ّ
ـوز ع الــدروس الرقميــة ،ونســتقبل البحــوث

علــوم العصــر االجتماعيــة واإلنســانية ،التــي

الطالبيــة عبــر اإليميــل والماســينجر ،ونقــدم

ال ريــب فــي تكاملهــا مــع العلــوم الدينيــة

عبــر

مضمونيًــا؛ إذ تنــدرج ضمــن وســائلها

التلفــزات ،وننــزل الــدروس المتلفــزة فــي

شــكليًا ومنهج ًيــا ،وتتمحــور مجتمعــة حــول

اإلنترنــت .أليــس هــذا مــن مظاهــر االنخــراط

اإلنســان بصفتــه هــدف التنميــة الدينيــة

فــي تطــورات العصــر؟ والشــيء نفســه

والمعرفيــة وأداتهــا.

الــدروس

والفــروض

وإصالحاتهــا

فــي طريقــة تقســيم الــدرس إلــى نظــري
وتطبيقــي ،واالســتعانة باألســاليب الكميــة

-4

يــرى البعــض ضــرورة الفصــل بيــن

والكيفيــة ،وبالنظريــات التعليميــة الحديثــة

تدريــس العلــوم اإلســامية بوصفهــا علومً ا

الســلوكية والنفســية المعرفيــة والبنائيــة

ذات منحــى عقلــي محــض وبيــن تدريــس

واالجتماعيــة

والتجريبيــة...

التديــن بوصفــه ســلو ًكا؟ فمــا هــو مســلك
الزيتونــة تجــاه هــذا األمــر؟

 -3مــا تقويمكــم لجهــود الزيتونييــن
المعاصريــن فــي مجــال العلــوم الشــرعية،
وكيــف تــرون آفــاق الــدرس الشــرعي اليــوم
فــي جامعــة الزيتونــة؟

الديــن

واحــد

فــي

االعتقــاد

واآلداب

والمعامــات والعبــادات مــع اختالفــات غيــر
جوهريــة ســببها الفهــم الحــ ّر للمتدينيــن ،وهــو
مــا نعرّفــه بالفهــم المذهبــي ،وهــو فهــم تقليــدي

ّ
إن مؤ ّلفــات أســاتذة الزيتونــة تشــهد لهــم

أو اجتهــادي داخــل المذهــب .وفــي جانــب ّ
متصــل

بالنجاعــة فــي بحوثهــم ودراســاتهم وانفتاحهــا

أشــير إلــى ّ
أننــا ال نفــ ّر ق بيــن اإليمــان والعمــل

علــى محيطهــا االجتماعــي واالقتصــادي وحتــى

والنيــة ،لكننــا نف ـ ّر ق بيــن الديــن والتديــن؛ فــاألوّ ل

السياســي والثقافــي والصحــي والبيئــي ،ال ســيما

مقــدّ س؛ ّ
رب العبــاد ،بينمــا الثانــي
ألنــه صــادر عــن ّ

ّأنهــا مرتبطــة بالقضايــا الحارقــة لعصرهــم

هــو تطبيقــات بشــرية للديــن ،وهــي ليســت

وتحوالتــه ،كمــا ّأنهــا تحــاول اإلجابــة عــن مختلــف

مقدســة أو خالــدة ،تختلــف بســبب التأثــر بعــادات

الجديــدة

وأعــراف وســلوكيات أهــل المــدن والبلــدان

األســئلة

الحضاريــة

والمجتمعيــة

المطروحــة أمامهــم.
وإذا كانــت العلــوم اإلســامية ذات
أصــول وفــروع ،وذات مقاصــد ووســائل،

المتباعــدة واختــاف ذهنياتهــم ونفســياتهم
ومناخهــم وظروفهــم الطبيعيــة.

202

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 15خريف  2021م

 -5كثيــ ًر ا مــا نســمع عــن مســألة التكامــل

ّ
العــزة برفعــة األخــاق مــن خــال
شــهد لــه رب

بيــن العلــوم والمعــارف؛ مــن بينهــا التوافــق

ّ
«وإنــك لعلــى خلــق عظيــم» (القلــم:
قولــه تعالــى:

بيــن الروحانيــة والعلــم ،وبيــن الفقــه

 ،)4ودعــا جــل جاللــه المســلمين إلــى التأســي بــه

والمقاصــد ،وبيــن القانــون واألخالق...إلــخ،

عبــر قولــه« :لقــد كان لكــم فــي رســول هللا أســوة

كيــف تنظــرون لهــذه المســألة؟ وهــل مــن

حســنة لمــن كان يرجــوا هللا واليــوم اآلخــر وذكــر هللا

اقتراحــات عمليــة ترونهــا فاعلــة بوســعها

كثيــرا» (األحــزاب ،)21 :فاألخــاق ليســت فطريــة

الســير ُقدمً ــا بمســار التعليــم فــي الوطــن

بالتأســيّ ،
وإنمــا األمــم
ّإنمــا هــي كســبيةُ ،تكتســب
ّ

العربــي؟ وفــي إطــار التجســير بيــن العلــوم

كمــا قــال الشــاعر أحمــد شــوقي« :األخــاق مــا

مــا مــدى حضــور العلــوم اإلنســانية فــي

بقيــت ...فــإن هــم ذهبــت أخالقهــم ذهبــوا ...صــاح

مقــررات التدريــس وتطويــر البحــث العلمــي

أمــرك لألخــاق مرجعــه ...فقــوّ م النفــس باألخــاق

فــي جامعــة الزيتونــة حاضــ ًر ا ومســتقب ًلا؟
الزيتونــة هــي حاملــة لــواء الفكــر المقاصــدي،

تســتقم ...إذا أصيــب القــوم فــي األخــاق ...فأقــم
مأتمــا وعوي ـ ًلا».
عليهــم
ً

ومــن أعالمهــا فــي هــذا االختصــاص كمــا تعلمــون

ّ
فإنهــا تترجــم
وبشــأن العلــوم اإلنســانية

فســر
الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ،الــذي ّ

االســتجابة لقــول هللا تعالــى« :وفــي أنفســكم

فــي كتابــه «مقاصــد الشــريعة اإلســامية» ّ
أن

أفــا تبصــرون» (الذاريــات .)21 :ولهــذا قــد تكــون

ســبب تحجّ ــر العقــل المســلم يرجــع إلــى ربــط

العلــوم اإلنســانية تعبي ـ ًر ا عــن المهــارات النقديــة

«األحــكام بالعلــل التــي تســتنبط مــن األلفــاظ

والتحليليــة التــي قــد نعايــن مــا يشــبهها فــي علــوم

ال المعانــي» .وجعــل مــن علــم المقاصــد أداة

الديــن اإلســامي التــي ال تتضــاد مــع الســؤال،

لتفكيــك التعصــب المذهبــي ،وأداة فضلــى فــي

ّ
وإنمــا تشــجع عليــه وتنمــو بــه وتتغــذى معرفيــا

أيــدي المســلمين «يرجعــون إليهــا للفصــل فــي

علــى نتائجــه .فاإليمــان فــي اإلســام ال يرهــب

اختالفاتهــم شــأنهم فــي ذلــك شــأن أهــل العلــوم

مــن العقــل وال يحجّ ــر اعتمــاد أســلوب النقــاش

العقليــة».

والجــدال .والقــرآن هــو بــا شـ ّ
ـك أول علــم يــدرس

أمّ ــا األخــاق ّ
فإنهــا مفتــاح كل نجــاح ،وهــي إن
كانــت مــن مــواد التدريــس فدعنــي أقولهــا بحــروف
غليظــة أو بصــوت عــالّ :
إن األخــاق ال ُتــدرّس بقــدر
مــا ُتــزرع عــن طريــق االقتــداء وبواســطة التأثــر
بممارســات اآلخــر المثالــي .فالرســول األكــرم صلــى
ّ
ليتمــم مــكارم األخــاق
هللا عليــه وســلم المبعــوث

اإلنســان منــذ  14قــرن ونصــف القــرن ،وقــد أفــرد
لــه ســورة كاملــة وبمنتهــى الوضــوح عنوانهــا
«اإلنســان».
 -6عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث العلمــي
بوصفــه أحــد أهــم ثمــار الــدرس الجامعــي
المالحــظ اليــوم تدنــي مســتوى البحــوث

زيزعوب فيطللادبع /روتكدلا ذاتسألا راوح
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العلميــة فــي جامعاتنــا العربيــة مقارنــة

وكيــف كان تجــاوب جامعتكــم مــع تلكــم

بالجامعــات الغربيــة؟ أيــن يكمــن الخلــل

الظــروف االســتثنائية؟

برأيكــم ومــا هــي ُ
ســبل تجــاوزه؟ ومــاذا عــن
مســارات البحــث التــي تشــجعها جامعــة
الز يتونــة؟

ّ
أثمــن حرصكــم علــى تأميــن العلــم لطالبــه
عــن طريــق التكنولوجيــات الحديثــة فــي ظــل
الحجــر الصحــي الشــامل ومقتضيــات التباعــد

ال أشــاطر الــرأي الــذي يحكــم علــى البحــوث

الجســدي للتوقــي مــن جائحــة كورونــا والحــدّ مــن

العلميــة فــي الجامعــات العربيــة بالتدنــي فــي

ســرعة انتشــارها ،واجتهادكــم فــي تنويــع محامــل

مقابــل نظيراتهــا الغربيــة .ذلــك ّ
أنــه إذا كانــت

التدريــس وطرقــه الحديثــةّ .
أمــا فــي تونــس فقــد

شــروط العلــم واحــدة ،فــا بــدّ أن تكــون أيضــا

انخرطــت مؤسســات التعليــم بمختلــف مراحلها

النتائــج وبشــكل حتمــي واحــدة ،باعتبــار ّ
أنهــا

وبالخصــوص منهــا المرحلــة العليــا فــي سياســة

أيضــا نتائــج علميــة مثــل شــروطها العلميــة

الدولــة لضمــان ســامة الشــعب وفــي اآلن

المتبعــة منــذ البدايــة ،فخاتمــة الشــيء نظيــر

نفســه عــدم حرمــان األجيــال الجديــدة مــن حقهــا

ـل مكمــن االختــاف -إذا كانــت
بدايتــه .لكــن لعـ ّ

فــي الدراســة واالرتقــاء فــي ســلم التحصيــل

المناهــج المطبقــة هــي ذاتهــا -نقــدره ليس في

ّ
ســخرت الدولــة كل اإلمكانــات
العلمــي .ولذلــك

المجــاالت اإلنســانية واالجتماعيــة ّ
وإنمــا فــي

التكوينيــة والتكنولوجيــة والتشــريعات المؤقتــة

جانــب االختراعــات واالبتــكارات واالكتشــافات.

المالئمــة بهــدف ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن

ففــي هــذا المجــال ال وجــه آلي مقارنــة بيــن

كافــة الطلبــة.

مخابــر بحثنــا ومخابــر بحثهــم ،وبيــن إضافاتهــم
اليوميــة للحضــارة البشــرية وبيــن إســهاماتنا

ً
رئيســا
 -8مــن جهــة أخــرى وبصفتكــم

الســنوية الطفيفــة.

لجامعــة الزيتونــة مــاذا عــن المكانــة
الدوليــة

للجامعــات

العربيــة،

وجــودة

 -7فــي ظــل الظــروف التــي يعيشــها العالــم

مخرجــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

تبنــت مجموعــة مــن الكليــات والجامعــات

التــي تقدمهــا ،ومــدى اتســاقها مــع

عالميــا ومــن بينهــا أكاديميــة نمــاء للعلــوم

منظــور التحــوالت الثقافيــة واالجتماعيــة

اإلســامية واإلنســانية -التابعة لمركز نماء

و ا لسيا ســية ؟

للبحــوث والدراســات -مســالك ومناهــج
وتقنيــات جديــدة للتدريــس والتواصــل مــع
الطــاب؟ فكيــف تقومــون هــذه التجــارب؟

ال يمكــن أن نأخــذ مثــل تلــك الجامعــات
نموذجً ــا يحتــذى ،وال مؤسســات قيــس جــودة
الجامعــات وترتيبهــا مرجعــا لنــا ،فالمســألة
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متصلــة بحجــم المشــاركات الماليــة المرصــودة

علمــاء عصــر النهضــة اإلســامية حتــى ينتبــه

ســنويًا كمعالــم انخــراط فــي مؤسســات

فــي يســر إلــى ّ
أن المســلم العالــم فــي ذلــك

التصنيــف الدولــي ،وأيضــا بحجــم الميزانيــات

ومفســ ًر ا
الزمــان كان حافظــا للقــرآن ،مرتــ ًلا
ّ

التــي ترصدهــا الــدول المتقدمــة وعناصرهــا

ّ
ً
ً
وعارفــا بعلــوم
للســنة النبويــة
حافظــا
لــه،

الصالحــة مــن أهــل المبــرات للبحــث العلمــي

ملمــا
الحديــث وكتبــه روايــة ودرايــة ،كمــا كان
ً

وللجامعــات .لكــن أشــير هنــا إلــى ّ
أنــه علــى الرغــم

بالطــب والصيدلــة وماهــ ًر ا فــي الرياضيــات

مــن ضعــف ميزانيــة البحــث العلمــي فــي الــدول

وعلــوم

للفلســفة

العربيــة واإلســامية ،وعلــى الرغــم مــن تدنــي

ملهمــا فــي الشــعر واألدب،
والكيميــاء ،وكات ًبــا
ً

ّ
فــإن
تصنيــف جامعاتنــا العربيــة واإلســامية؛

ً
وحاذقــا للغــة العربيــة ...فــإذا انتهــى عصــر

أدمغتنــا المهاجــرة هــي التــي تصنــع المعجــزات

وحــل فــي محلهــم
العلمــاء الموســوعيين
ّ

فــي مخابــر بحــث كبــرى الشــركات الغربيــة

ّ
ّ
انفكــت
التخصــص الدقيــق ،وإذا
علمــاء

ووكاالت الفضــاء ،وتســاهم بالتالــي فــي خدمــة

الرابطــة الوثيقــة بيــن علمــاء الشــرع وعلــوم

البشــرية وتطويــر حياتهــا فــوق األرض.

الكــون علــى أرض الواقــع ،فليــس لنــا فــي أدنــى

 -9مــا هــي رؤيتكــم حــول آثــار الجامعــات
ً
تدريســا وبحثًــا علــى المجــال الجمعــي
واالنبعــاث
ّ
إن

الحضــاري؟

الــدارس

للعلــوم

الفلــك،

ومســتوعبًا

المســاعي مــن خيــار إال تنميــة الوعــي بأهميــة
توســيع فهمنــا ألهــداف العلــوم الشــرعية فــي
حياتنــا اليوميــة ومــدى صلتهــا بدائــرة التطويــر
واإلصــاح والتجديــد فــي أبعادهــا الشــاملة؛

الشــرعية

فــي

قالعهــا التاريخيــة المجيــدة المذكــورة فــي
ّ
يتمكــن أوّ ًلا مــن
ســؤالك األول ال بــدّ أن
مبــدأ العمــل بمــا يعلــم ،وثانيًــا مــن الترابــط
الوثيــق بيــن العلــوم األساســية فــي اإلســام
ً
وثالثــا أن
وبيــن علومهــا اآلليــة المســاعدة،
يســتوعب التكامــل المعرفــي الــذي ال فــكاك
فيــه بيــن العلــوم الشــرعية وبيــن العلــوم
الكونيــة .فهــذان النوعــان مــن العلــوم يؤلفــان
العلــوم اإلســامية وجناحــا تحليــق الحضــارة
اإلســامية فــي ســماء العالميــة خــال العصــر
الوســيط .ولينظــر الواحــد منــا فــي تراجــم

ذلــك ّ
أنــه ال يمكــن رفــع صــروح الحضــارة إال
علــى أرضيــة تربويــة أخالقيــة وتعليميــة متينــة.
شــك ً
أيضــا فــي ّ
ّ
أن التعليــم الدينــي هــو
وال
الرافعــة األخالقيــة لــكل مجتمــع حــرّ ،كمــا ّ
أن
ّ
فإنــه
البحــث الدينــي مــا لــم ينهــض بالدنيــا
عقيــم.

