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اجلامع األعظم :الزيتونة
يف القرن الرابع عشر اهلجري
(الصفحات )961 -941
ملخّص
هذا البيت العتيق هو كعبة القطر األفریقي ،و مطلع فجره الصادق الحقيقي،
و إن كانتتت ر ت رغن غ ن تي الكاغتتع تتن التعریتتا هتتإذوا ه إ كتتتع التتتا ی
مشحونة هما یدل ما منحن اهلل من السر السا ي و المتر د المعت ا الرتا ي ،وال غترو
فبعض هقاع األ ض أیمن من هعض ،والحكمة لمن ّم حكمن وملكوغن الطرل

والعرض.
و لكنن مع هذه الشت ر التتي أرترنا إلي تا ،وأختذنا هصصتر االختصتا ا تمتادا

لي اّ ،ن لي أن یكرن لموضو نا هذا جملة من أخبا ه وغقلبات أذوا ه ،غكترن
لی جبينن إكليال ،وغرد ذرف حسوده خاسئا كليال.

الذي غضافرت لين كتع المؤ خ ا ،أن أول من اهتدأ هناء جامع الزیتونتة األميتر

حسان بن نعمان ال ساني ،الداخل ألفریقيا ستنة 91ه ت 957م ،ولمتا غتولی ا یتاد اهلل

بتتن األغلتتع اةمتتا هتتالقيروان ،أحتتد هتتن أهنيتتة فخمتتة ،فصتتا متتن أحستتن الروامتتع
*  -كاغع غونسي.
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القائمة لی أساذ ا متن المرمتر والرختام ستنة  555هتت ،كمتا دل ليتن لفتا (ا لتم)

المرغسم لی أحد أقواسن .ثم من لك الع د ،وقعت فين ا یتادات وغرميمتات ،إلتی أن

صا تت اآلن تت كما یراه الزائر ضخم البناء ،متسع الرحع والفناء ،أدام اهلل مرانن.

و أ ول ما رف من هذا البيت ،صومعتن الش ير الموجود متن قبتل دخترل العتر

أفریقيا ،قال صاحع المؤنس« :كان العر ینزلرن بإزاء صتومعتن ،و یإنسترن هراهتع

كان یتعبد ب ا ،حتی كانوا یقولرن :هذه البقعة غؤنس» .قال المؤ خ وحينئذ ،فل تذا
البيتتت الستتابق الفضتتل هصتتال الصتتد األول ،ثتتم لمتتا اغصتتذ المحتتل مستتجدا إستتالميا،

جعلت الصومعة محل النداء واأل ان للصال  ،ولم غزل منذ لك الع د القدیم ،قائمة
لی أصولها الراسخة ،و إن وقعت ب ا غردیدات و إصالحات.
عناية أهل تونس باجلامع األعظم الزيتونة!
كانتتت القيتتروان منتتذ الفتتت اةستتالمي اصتتمة اةمتتا للتتبالد التونستتية ،وك تان

جامع تتا التتذي اختطتتن قبتتة بتتن نتتافع ضتتی اهلل نتتن متتن أكبتتر المعاهتتد التتتي ؤم تتا

ذال العلم من نواح مختلفة ،ومصد ا للفتاوی واألحكام .غصرج هن أكاهر الفق اء
الذ ن هل وا د جة االستنباط أو الترجي ب ا اآل اء ،وألفوا ،فإحكموا صنا ة التإليا.

و في أواخر المائة السادسة انتقل كرستي اةمتا إلتی غتونس ،حت ا اختا هتا بتد

المتتؤمن بتتن لتتي وخلفتتا ه مقتترا لإل متتا  ،وأصتتبحت الحرك تة العلميتتة غنمتتو فتتي هتتذه
المدینة ،إلی أن صا جتامع الزیتونتة محتح حتال ذتال العلتم هتدل جتامع القيتروان.

وأختتذ جتتامع الزیتونتتة ی التتع جتتامع القيتتروان ،وأختتذ استتمن یتتتردد أكثتتر ممتتا كتان.
وأصتتب ألهتتل القطتتر التونستتي ( متتره اهلل غع تالی) غعلتتق رتتدید ب تتذا البيتتت العتيتتق،

و غشبث ظيم هعرصاغن فإ ا أذلقوا الرامع األ ظم فمرادهم جتامع الزیتونتة ،كمتا
نرده مرجعا ل الع أوقاف م ،ولهم في لك المناا ع ال ر بة ،فمتن م متن وقتا لتی
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اةمام ،ومن م من وقا لی القراء،أو المؤ ن ا ،ومن م من وقا لی نفس البيت،

ومن م من وقا لی الحمام الوحشي الذي یإوي إلين.
و ليس هذا االهتمام وغلك العنایة مقصر

لی العامتة ،بتل هتي مشتتركة بيتن م

و ب ت ا الصاصتتة متتن الملتتوك ،وأ يتتان الدولتتة ،والمستتئول ا ،فقتتد ك تانوا ینتخبتترن متتن
العلماء واألرراف والصالح ا لمحراهن ومنبره ،وخصصوا لن ثالثة متن األئمتة ،فتإولهم

لصطبة الرمعة والعيد ن ،ولن القيام هما یستره اهلل تتت غعتالی تتت متن الصتلوات الصمتس،

والثتتانی معتتد للصتتلوات الصمتتتس ،ولتتن دا یستتتحق الستتكنی في تتا قتتر الرتتامع.
والثالث معد للنياهة ن اةمام ا لی وجتن االحتيتاط .وهتو معتزز بإمتام اهتع ،ةقامتة
صال التراو ی في ر ر مضان المبا ك .والعامة والصاصة ال یرضرن لمحترا الرتامع

ومنبتتره ،إال متتن غإهتتل لتتذلك لمتتتا ،وخلقتتا ،واستتتقامة .وقتتد صتتنا الشتتتي محمتتد
مخل تتوف قائم تتة فتتتيمن غت تولی اةم تتا والصطاه تتة هالر تتامع األ ظتتتم هتتتذا إل تتی جان تتع

اهتم تتام م هقتتتراء األو اد القرنني تتة ،والصت تلوات ل تتی خي تتر البر ی تتة ،وقتتتراء الكت تتع

الحدیثية ،في أوقات مختلفة و همتا یكترن لهتا بت ا الظ تر ن دوي كتدوي النحتل.

وقد غبلغ الحلقات زهاء خمس ا حلقة ،یربو دد قرائ ا لی ثالثمائة قا ئ ،یرذبرن
ألسنت م هتالو القرنن والذكر ،وغحضره أمم ال غحصی لی اختال ف ذبقاغ م.

أما موكع ختم الحدیث الشریا في مضان المبا ك ،ف تو مثتل موكتع المولتد

النبري الشریا لن رتإن ظتيم هالرتامع األ ظتم  ...أمتا الكيفيتة الرا یتة فتي هتذا

اليوم ،و لك أنن هعد صال العصر من السادس والعشر ن من رت ر مضتان ،بتتدئ
اةمام الثالث هروایتة الشتفاء للقاضتي يتاض ،ثتم یتلتوه اةمتام الثتانی هروایتة صتحي

مستتلم ،ثتتم یصتتتم اةمتتام األول هروایتتة صتتحي البختتا ي ،و لتك همحضتتر أميتتر العصتتر
ُّّ
غاص لی اغسا ن هالمسلم ا .وفي الليل یقع ختم القرنن
ووا ائن ،والعلماء والرامع

الكریم هصال التروای  ،والناس یزدحمرن لی أبواهن ،زاده اهلل فضال لتی فضتل،
وأدام لی المسلم ا التمسك هحبلن المت ا إلی وم الد ن.
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جامع الزيتونة وأثره يف اجملتمع التونسي واملغربي
يف القرن الرابع عشر اهلجري
إ ا التفتنتتا لهتتذا ال تترض ألفينتتاه ذر تتل التتذ ل ،ذتتامی الستتيل ،والمشتتاهد هالعيتتان

أص من كل بيان إ ال یعز

ن لم أحد أن المدا س الرامعة اةسالمية هالقتا

األفریقي تتة ث تتال  ،وهت تي الرتتتامع األزهتتتر همص تتر ،وجتتتامع الز یتونتتتة هت تتونس،و جتتتامع
القتترو ن هفتتاس ،وأن جتتامع الزیتونتتة كمتتا ك تان واستتطة هتتذا العقتتد ،متتن حيتتث

موقعن الر رافي ،فلن أیضا المنزلة السامية في جميتع العلتوم التتي قتام هتد یست ا بتر

القتترون الطریلتتة ،ومتتن رتتواهد ل تك متتا بتترهن ليتتن الوجتتود الصتتا جي ،متتن فحتترل
العلماء الذ ن ال ُّیشق غبا هم ،وغآليف م التي لم ُّینسج لی منوالها.
ظل التتد یس هالرتامع األ ظتم لتی هيإغتن األولتی دون حتدو أی غ ي تر یتذكر

لی نظامتن التعليمتي ،إلتی تد المشتير أحمتد هارتا أميتر غتونس ،فتي منتصتا القترن

الثاني شر الهجري ،فوجن نایتن إلی غرقية رتإن التعلتيم ،و إنبتات ذتال

لتم نباغتا

حسنا ،فكان من غدبير هذا األمير ،أن قصد إلی غنظيم التعليم هرامع الزیتونة ،فإمر
همرستتوم فتتي ستتنة  9557ﻫ  9747 ،م ،وغلتتي فتتي تتوم مش ت ود ،و ستتم فتتي صتتحيفة

محاذة بإذا  ،وكتع همذا الذهع لی لوح ب تيج ،و لتق داختل هتا متن أبتوا

الرامع یسمی "ها الشفاء" و یقضتي هتذا المرستوم هانتختا خمستة شتر المتا متن

لماء الحنفية ،ومثل م من المالكية ،یقرأ كتل واحتد متن م د ست ا ممتا یطلتع منتن

من العلوم ،وفي أي وقت غيستر تدا تومي الصمتيس والرمعتة ،وأجتري لكتل واحتد
من م مرغع ر ري قد ه سترن یاال ،ومن غصلا ن التد یس ل ير ذ  ،ال یستتحق
المرغ تتع .و إ ا فق تتد أح تتد ه تتؤالء المد ست ت ا ،انتخ تتع نظ تتا الر تتامع هدل تتن أ ل تتم أهتتتل

الموجود ن في القطر ،و إ ا ارتبن لي م الحال فيمن یستحق والیة التد یس ،قدوا

مستتاهقة ب ت ا متتن یرغبتترن فتتي إحرازهتتا ،ومتتن وقتتع ليتتن االختيتتا فصتتل ف تي غعي نتتن
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المشای النظا  ،وهعثوا قرا هم إلی حضر الباي ليصد مرسوما في غعي نن.

المشتتتای النظتتتا  :والمشتتای النظتتا  ،هتتم أ هعتتة متتن كبتتا العلمتتاء ئتتيس اةفتتتاء

الحنفي ،و ئتيس اةفتتاء المتالكي ،والقاضتي الحنفتي ،والقاضتي المتالكي ،ینظترون
في رئرن المع د .ویرأس المرلس ري اةستالم (الحنفتي) ،یرتمعترن همكتان معتد
لهتم متتن الرتتامع ،فتتي صتبيحة الستتبت متتن كتل أستبرع ،ثتتم ینتتتاوبرن الحضتتر هقيتتة

األیام ،فيجيء ،كل واحد من م في وم ةجراء ما قر وه ند اجتما م .و یستا د
المش تتای النظ تتا  ،اثن تتان م تتن المد ست ت ا ،یحض تتر ان جلس تتات المش تتای ،و لهم تتا إهتتتداء

مالحظات واقتراحات ،لكن ا غير ملزمة ،و ینص القانرن أن للناظر أن یصتبر أحوال

المد س ا ،هنفسن ،فيجلس قر با من المد س ،هحيث یسمع إلقاءه حتی غتميتز نتده
مراغع المد س ا.

كانت هذه المرحلة هدایة د جدیتد للجتامع األ ظتم :الزیتونتة ،وغنظتيم العلتوم

هتتن .وقتتد أثمتترت هتتذه اةصتتالحات فتتي هتتذا الع تتد ،وازداد غوجتتن النتتاس إلتتی الرتتامع
األ ظم ،وغوافد لين أهناء المسلم ا من القطر التونسي ،وخا جن ،ین لرن متن معينتن،

و یتزدادون لمتا ،وهتتدی ،وهصتتير  .فظ تتر فتتي تتد النظتتام الردیتتد نب تتاء فتتي لتتوم
الد ن ،والل تة العربيتة ،وأختذت غتونس فتي حيتا مدنيتة ناميتة ،وصتا ت فتي مقدمتة
الشتتعو التتتي غيقظتتت لمتتا غحتتتاج إليتتن متتن إصتتالح .ظ تتر ل تك واضتتحا فتتي قصتتائد

الشعراء واألدهاء ،في لك الوقت ،من م الشا ر المفلق المفتي المالكي الشي محمود
قبادو التونسي ،المتوفی سنة  9571ﻫ  ،حيث یقرل في األمم ال ربية".
لقد قتلوا دنيتتتتتتتا الحياغيتتتتن خبر

فمن لم یساهم م فقد ذاش س من

و متتن نب تتاء ل تك الع تتد العتتالم الكبيتتر الشتتي أحمتتد بتتن أبتتل الضتتياف المتتؤ خ

التونسي المش ر صاحع كتا إغحتاف أهتل الزمتان غتوفي ستنة  9519هتت  9794م،

وهتتو أول متتن كتتتع هالل تتة العربيتتة للدولتتة العثمانيتتة ،وجعتتل الل تتة العربيتتة اللستتان
الرسمي للدولة ،هعد أن كانت المرسالت غحر هالل ة التركية ،ثتم خلفتن لتی لتك
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الرایر العالم النحریر ،الشي محمد بد العزیز بو تر  ،ولتد ستنة  9541هتت ،وغتوفي ستنة

 9255هت.

و استمر األمر لی لك الحال حتی جاء د األمير محمد الصادق هتاي ،ووایتره

المصتتل خيتتر التتد ن هارتتا غتتوفي ستتنة  9217ه تت ،صتتاحع كتتتا أقتتوم المستتالك فتتي

أحوال الممالتك  .فإدختل هتذا الترایر لتی نظتام التعلتيم هالرتامع األ ظتم ،غعتدیالت

و إضتتافات ات رتتإن ،ووضتتع منتتاهج ستتا ت هتتن إلتتی األمتتام مرحلتتة كبيتتر  ،فتتإمر
هز یتتادات فتتي مرغتتع المد ست ا ،ونظتتم ذبقتتة ثانيتتة متتن المد ست ا هالرتتامع :ستتتة متتن

الحنيفة ومثل م من المالكيتة .وكتان هتذا الترایر م تمتا هتإمر جتامع الزیتونتة ،و یتتردد
لين ،و یشت د حلقتات التد وس هنفستن ممتا جعتل جتال الدولتة یحتذون حتذوه فتي

العنایة ب ذا المع د اةسالمي ،فكان دا ية إقبال الناس وغنافس م في العلوم ،كما
غع في لك قانونا أصد ه سنة  9516هت 9795م.

ومازالت اةصالحات التعليمية غتوالی في هذا الرامع العتيق ،في مراحل متعدد

ال غتوقا ند حد .ففي ستنة  9291هتت و 9295هتت ،دختل لتی النظتام األول رتيء متن

الت ي تتر والتتقتتي  .وفتتي ستتنة  9251ه تت ،قتتدت الحكومتتة لرنتتة متتن كبتتا العلمتتاء،

وهعتض جتال الدولتة للنظتر فيمتا غحتتاج إليتن منتاهج التعلتيم ،متن غ تذیع ،و إصتتالح،
فصا التعليم هما قر غن اللجنة أقر إلتی التعلتيم المحتاط هتالنظم المد ستية متن كتل

جانع وأضيفت ذبقة ثالثتة فتي ذبقتات المد ست ا ،وفي تا خمسترن مد ستا ،فإصتب

هذلك دد المد س ا ثالث ا مد سا من الطبقة األولی ،واثنی شر مد سا من الطبقة

الثانيتتة ،وخمس ت ا مد س تا متتن الطبقتتة الثالثتتة ،و یضتتاف إلتتي م مد ستتان مختصتتان
هد س القراءات والتجرید ،كما ازداد أیضا دد الطال ازدیادا كبيرا.

و متتن نب تتاء هتتذه المرحلتتة فتتي الرتتامع األ ظتتم ،التتذ ن زانتتوا التتبالد لمتا وفضتتال،

الشي

مر بن الشي ( 9521هت تت  9251هت) حضر د وسن األستا اةمام الشي محمد
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بتتده ،فتتي ایا غتتن األولتتی لتتتونس ستتنة  9211هتت ،وأ جتتع هقيمتتة األستتتا  ،ود ستتن أیمتتا

إ جا  .وكان األستا في ذليعة الزیتوني ن الذ ن ا تمد لي م الترایر خيتر التد ن
هارتتا فتتي هرنامجتتن اةصتتالحي لنظتتام التعلتتيم فتتي جتتامع األ ظتتتم .والشتتتي ستتالم

بوحاجتتع (9242 -9542هتتت 9154 -9759م) انحصتتر جتتامع الزیتونتتة فتتي غالمذغتتن،

وغالميتتذ غالمذغتتن ،فتتال غرتتد فيتتن ذالب تا إال والشتتي

ليتتن مشتتيخة ،إمتتا مبارتتر و إمتتا

بواسطة ،فتالزیتونيرن يتال ليتن ،ومترجع م فتي العلتم إليتن ،ودام غد یستن هالزیتونتة

فتتي ثال ث ت ا ستتنة ،وك تان ا نز تة غردیدیتتة واضتتحة ،لهتتذا وجتتن فيتتن األستتتا اةمتتام

الشي محمد بده ،العالم الذي یسير معن لی ن ج واحد ،فانقلع من غونس معجبا

هالشتتتي ستتالم بوحاجتتع .والشتتتي محمتتد النجتتا  :أبتتو بتتد اهلل محمتتد بتتن ثمتتان

( 9229-9549هت ).والشي صال الشریا9227-9575( :هت) والشي محمتد النخلتي

القيرواني حمتن اهلل غتوفي هتتونس ستنة  9245هتت .والشتي محمتود بتن الصوجتة :غتولی
النظا العلمية األ ظم ،و غسلم خطتة اةفتتاء ،ثتم غتولی هعتدها مشتيخة اةستالم تام

 9297هت كانت وفاغن ام  9251هت.

اجلامع األعظم الزيتونة يف عصره الذهيب:
غوالت اةصالحات لی الرامع األ ظتم ذتوال الستنوات التتي كرغ تا ،والتعلتيم

في غطر  ،وازدها  ،ونمو م أ جاء البالد التونستية فتال غكتاد غرتدد إمامتا وال خطيبتا

وال محاضتترا فتتي مستتجد متتن مستتاجد القطتتر التونستتي إال وهتتو ثمتتر متتن ثمتتا جتتامع
الزیتونة ،بل غراوز خيره ونفعن خا ج التبالد التونستية كتالم ر األقصتی والصتحراء

وذراهلس ال ر والرزائر ومر یتانيا وغيرها.

ودام األمر كذلك حتی ستنة  9264هتت  9145صتد األمتر الملكتي هتعيت ن اةمتام

العال متتة الشتتي محمتتد الطتتاهر بتتن ارتتر (غتتوفي ستتنة  9212هت ت9192م) صتتاحع

موسو ة التفسير التحریر والتنریر وغيرها من المؤلفات القيمتة رتيخا للجتامع األ ظتم
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ا لزیتونتتة للمتتر الثانيتتة .وصتترح لتتن هإنتتن یعتمتتد ليتتن فتتي إصتتالح حتتال التعلتتيم هرتتامع
الزیتونة وغرقيتن ،فقام هذه الشي ب تذه الوظيفتة خيتر قيتام وأدختل إصتالحات قيمتة
لی هذا المع د الشام  ،وجعلن یعتي

صترا هبيتا وأ طتی التعلتيم الزیتتوني دفعتة

قریة لی مختلا المستریات ،فبارتر إدا غ تا ب متة ونشتاط ،وستا ب تذا المع تد حتتی

هلتتغ هتتن القمتتة فتتي األزدهتتا  ،حتتتی قيتتل إنتتن ز تتيم حركتتة اةصتتالح وقائتتد النضتتال
والكفاح وهطل الثر الفكریة التي فتحت العقرل واأل هان .وهو أول ز يم غونسي

د ا إلی التعليم اةجبا ي ،وغنظيم حملة سمية لمحو األمية .ولعتل الفكتر نبتتت معتن
منتتتذ مالقاغ تتتن للش تتتي محمتتتد ب تتتده ،وغش تتتبعن هإفكت تا ه األص تتتالحية س تتتنة .9152

(مالحظة :غوفي محمد بده ام 9115م 9252 /هت)
أهم إجنازات الشيخ اإلصالحية باجلامع األعظم:

حمل الشي لواء اةصالح ،فاهتداء بإصالح التعليم إ هتو القا تد األساستية التتي

غرغكز لي ا مقومات الن ضة الفكریة والحضا یة ألي أمة أو مجتمتع ،وقتد رتملت
هتتذه اةصتتالحات مجتتاالت متعتتدد من تتا إصتتالحات ات صتتب ة إدا یتتة ومن تتا ات

صب ة لمية وأخری ات صب ة غربریة.

إصتتالحات ات صتتب ة إدا یتتة :أحتتد الشتتي إصتتالحات ات رتتإن فتتي غنظتتيم

التعلتتيم الزیتتتوني نتتد غوليتتن ستتنة 9145م ،من تتا إحتدا نظتتام التفقتتد و إ رتتاد رتتيوخ

الزیتونة وغوجي م إلتی إحتدا المنتاهج واألستاليع التربر یتة ستنة 9146م .وفتي نفتس
السنة غم إجراء امتحان ر اد المرحلة األولی من التعلتيم الثتانري (األهليتة) فتي أ هعتة

مراكز داخل البالد وهي صفاقس ،وقفصة والقيروان وسوسة .كما غم لی یدین

إحدا فر ا للتعليم الزیتوني هتونس وهما الرامع المراد والرامع الحسيني.

وفي داخل البالد التونسية غم إنشتاء فروع الم دیتة ،والمنستتير ،ثتم هاجتة وهنتز ت،
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ومتتدن ا .ولقتتد أقبتتل النتتاس لتتی هتتذه المعاهتتد وصتتفاقس وغتترا وقفصتتة لتتی غتترا

الرامع األزهر كما أخبر هذلك صدیقن الشي محمد الصضتر حست ا ،ولكتن بتدو
أن الظروف لم غسم هتحقيق هذه األمنية ال الية التي حرمت من ا البالد التونسية.

و قد ازدهر التعليم هالرامع األ ظم في د الشي حتی هلغ دد فتروع الزیتونتة

إلی سبعة و شر ن مع دا لميا .ولم یكن التعليم الزیتوني مقتصترا لتی التذكر ،
بل رمل اةنا أیضا وخصص فر ع للبنات الزیتونيات هتونس.

وغرتتاوز هتتذا االزدهتتا اةصتتالحي ختتا ج القطتتر التونس تي فإحتتد الشتتي فتتر ا

ایتوني ن هالرزائر الشقيقة هقسنطينة .ونما دد الطال المنتسب ا إلی جامع الزیتونة

نمتتوا مطتتردا ،فمتتن ثالثتتة نالف إلتتی خمستتة و شتتر ن ألفتا ،كمتتا ا غفتتع تدد الشتتيوخ

المد س ا غبعا لذلك .ونظمت االمتحانات وضبطت ضبطا محكما ،وصتا ت لرتان
امتحانتتات غشتترف لتتی الش ت ادات العلميتتة وغرتتري فتتي الموا يتتد المضتتبوذة وهتتروح

مسئولة الية.

ووقع غطریر التعليم الزیتوني إلی رعبت ا :األولی الشتعبة األصتلية :وغنبنتي الد استة

في ا لی المواد الشر ية ،كالفقن ،والتفسير ،والحدیث ،متع األختذ هعلتوم الحستا ،
والفلسفة ،والتا ی  ،والر رافيا .والثانيتة الشتعبة العصتریة :غلتم هتالعلوم الشتر ية ،متع

األخت تتتذ الكثير هت تتتالعلوم الریاض تتتتية ،والطبيعيت تتتة ،والفلست تتتفية ،والتت تتتا ی  ،والل ت تتتات

كاةنرليزیة.

وفي هتذه المتد  ،قتام الشتي هز یتا ات لفتروع الرتامع األ ظتم ،كزیا غتن لفر تي

صفاقس ،والقيروان ،وغفقد أحوال الطلبتة ومستاكن م وجعتل إدا المتدا س غتتولی

غنظيم سكن الطلبة ،ود ا إلی غكتر ن لرنتة غشترف لتی هنتاء حتي ایتتوني ،جعتل
ئاستتت ا لشتتي اةستتالم المتتالكي محمتتد بتتد العز یتتز جعتتيح ،وغحقتتق المشتتروع وغتتم

هالفعل إقامة مإوی ظتيم مستتكمل لوستائل الصتحة والراحتة ،وهتو المعتروف اليتوم

هابن ررف.
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إصالحات ذات صبغة علمية:
للجامع األ ظم الزیتونتة إست امن العلمتي ،و متق متداه الحضتا ي .ف تو الحصتن

المنيتتع والتتد ع التتواقي ،حتتافا لتتی مقدستتات التتبالد متتن خطتتر االستتتعما وغتتزوه
الثقافي .قال الشي في هذا الصتدد« :إن غعلتيم هتذا المع تد هتو الحتافا لتی األمتة
لوم دین ا ،الذي هن فرزها في حيا العاجلة ،وسعادغ ا في الحيا األهدیة ،والحافا
لي ا لوم ل ت ا ،التي هي ضتمان جامعت تا ،ومظ تر مفاخرهتا و زغ تا ،لتذلك د تت

الحاجة إلی إصالح التعليم الزیتوني في المناهج ،واألساليع والطرق.

وق تتد ر تتملت نای تتة الشتتتي اب تتن ار تتر إص تتالح الكت تتع الد استتتية وأس تتاليع

التتتد یس ،ومعاهتتد التعلتتيم ،واهتمتتت لرتتان متتن رتتيوخ الزیتونتتة هتشتتجيع منتتن ب تتذا

ال تترض ونظتترت إلتتی الكتتتع الد استتية لتتی مختلتتا مستتتریاغ ا ،و متتد الشتتي إلتتی

استبدال كتع كثير كانت منذ صر ماضية غد س ،وصبغ لي ا قدم الزمان
صب ة احترام وقداسة موهومة ،وقد ارتملت الكتتع الردیتد لتی غمتا ن ،حتتی
غقري ملكة الطالع همعالرة القوا د العلمية معالرة غقوم مقام السليقة.

وفي ده وقع االهتمتام هنترع متن العلتوم والفنترن كتان اال تنتاء ب تا محتدودا،

وه تي األنشتتاء والتتتا ی  ،واألد  ،كمتتا وقتتع االهتمتتام هتتالعلوم الطبيعيتتة وخصتتائص
األرياء و لوم الحسا  .وقد و ي فتي المرحلتة العلميتة العاليتة متن التعلتيم الزیتتوني
التبحر في أقسام التخصص ،فرو ي في القسم الشر ي معرفة األحكام الشر ية

وأدلت تتا ،وأصتترل العقيتتد ومقاصتتد الشتتریعة ،وأستترا غنز تتل وغقر یتتة ملكتة التتترجي ،
ومعرفة ذرق االستدال ل ولذلك اختيرت كتع أ الم الشریعة.

و و تتي فتتي القستتم األدبتتتل معرفتتة األد الرفيتتع وغربيتتة التتذوق واغستتاع دائتتتر

التفكيتتر ،وغقر یتتة ملك تة النقتتد ،وغف تتم الل تتة ودقتتائق التعبيتتر .وفتتي المعاهتتد التعلتتيم
الزیتتتوني هتتدأ الحتتدیث تتن الوستتائل التعليميتتة المتنو تتة ات الرتتدوی الكبيتتر فتتي

التعليم ،فإلحقت السبر للتوضي والشرح في هعض األقسام.
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إصالحات ذات صبغة تربوية:
وقد حرص الشي ابن ارر لتی خاصتيتي التعلتيم الزیتتوني :الصتب ة الشتر ية

والسمة العربية .وللوصرل إلی هذا الهدف ال هتد متن غصصتيص كتتع د استية رت د

لها العلماء ه زا العلم ،و إحكام الصنعة ،وغنمية الملكات في التحریر ليخرج متن

الزیتونتتة العتتالم المقتتتد لتتی ال تتوص فيمتتا د س متتن مستتائل ،وغمحيص ت ا ،ونقتتدها.
ولتحقيق هذه األهداف السامية د ا الشي محمد الطاهر ابن ارر إلی التقليل من

األ لقاء ،واةكثا من األر ال التطبيقية ،حتی غتربی للطالع ملكة ب ا یستتقل فتي
الف م ،ویعرل لی نفسن في غحصيل ثقافتن العامة.

وحث ريوخ الزیتونة لی استفراغ الر د فتي التتإليا العلمتي ،فقتال« :و إصتالح

التتإليا هتو الصطتو األولتی بتل هتو نصتا المستافة متن إصتالح العلتوم ،فمتا العلتتوم إال

معتتاني التتتإليا ،و إن تتا الغرجتتو غقتتدما متتا دامتتت محبوستتة فتتي غآليف تتا القدیمتتة ،التتتي
وقفتتت ب تتا نتتد القتتدیم من تتا منتتذ ستتتمائة ستتنة ،كمتتا حتتث المد س ت ا لتتی نقتتد

األساليع الد اسية واختيا أحسن ا أثنتاء التد س ،ومرا تا غربيتة الملكتة هتدل رتحن

العقل همعلومات كثير قد ال یحسن الطالع التصرف في ا.

و إ ا غدهرنا هذه اآل اء نردها غتجستم متع وح التربيتة الحدیثتة ،التتي غعترل لتی

نشتتاط الطالتتع واستتتنتاجن للمعتتا ف هنفستتن فتل تك أد تتی إلتتی الرستتوخ وأقتتد لتتی

اةفاد .

و نتتد فجتتر االستتتقال ل ستتنة 9294هتت 9156م ،غكونتتت الرامعتتة الزیتونتتة متولتتد

تتن المع تتد العظتتيم ،وانتقتتل التتتد یس متتن الرتتامع العتيتتق إلتتی الرامعتتة الزیتونتتة،

وأسندت إلی الشي ابن ارر یاست ا.
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اخلالصة:
وهكذا ،كان الرامع األ ظم الزیتونة أستبق المعاهتد التعليميتة مولتدا ،وأقتدم ا

في التا ی

دا ،وقد حمل مشعل الثقافة اةسالمية اثني شر قرنا ونصتا القترن،

هال انقطاع وال انفصتال ،غرترد فتي خال لهتا لد استة العلتوم ،وظتل لتی متدى العصتر

منا ا وهاجا للتعليم ،والبحث ،واالستنباط ،فتخرج هن الفقين ،واألدیع والل ري وغفر ع
من دوحتن الزیتونية المبا كة أغصان لم وفلسفة زانتوا الثقافتة البشتریة فتي الم تر

والمشرق.

وفتتي العصتتر الحتتدیث ،أي القتترن الراهتتع شتتر الهجتتري ،وقتتا الرتتامع األ ظتتم

الزیتونة حا سا أمينا ،وحصنا منيعا ،ود ا واقية وصرحا رامخا ،أمام ال زو الثقتافي

والفكري ،الفرنسي وال ربل ،وحفا لی األمة التونسية والم ا بية هریت ا ،و روهت ا

و إسالم ا وأصب أكبر جامعتة إستالمية رف تا الم تر العربتل هإستره .فتخترج في تا
نب تتاء تتاملرن ،وأفتتذا مصتتلحرن أنتتا وا وجتتن غتتونس والم تتر العر بتتل ،وكانتتت لهتتم

الصد ا المقبولتة هعدئتذ فتي الكفتاح السياستي والكلمةالمستمو ة والتران المحتترم.

فكان من م كبا الرا اء و ظمتاء الكتتا ومشتاهير الحكتام و جتال الصتحافة
واالقتصتتاد .و ليتتن قامتتت الدولتتة التونستتية المعاصتتر هعتتد استتتقال لها م تن االحتتتال ل

الفرنسي .ومتا متن ائلتة غونستية أو جزائر یتة أال ولهتا صتلة وثيقتة هرتامع الزیتونتة فقتد

یك ترن أحتتد أفرادهتتا أو أقرهائ تتا د س هالزیتونتتة أو أحتتد الصتتریر ا ليتتن .أدام اهلل
غعالی مرانن ،ونفعن وهركتن لی أهل غونس و لی المسلم ا أجمع ا.
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