
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ينظم

 جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرىو         مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان
 :تحت عنوان  ندوة علمية دولية

 

 أثر وتاريخ وعلوم جامع الزيتونة

 "التعليم الزيتوني ومساراته اإلصالحية"
 وذلك يومي السبت واألحد 

 4162نوفمبر  61و 61

 

 العمل ورقة

 

والمتطورة التي ال يكاد  ،شؤون الحياة المتغيرةب يتعلقالشك أن إصالح التعليم 

 .المسلمون يختلفون حول ضرورة األخذ منها بما يحقق خيرية أمة اإلسالم وعزتها 

لدقته  ،ه واختصاصاته ضرورة حتميةلإصالح التعليم الديني بمختلف مراح يعتبرو

المشروع اإلصالحي للتعليم لذلك كان . زنزال  واالزنحرا  الواردة ييه ولمخاطر اال

 الها علماء جامع الزيتوزنةمن القضايا التي أو ،وتجديد طر  ومناهج التدريس ييه ،الزيتوزني

الهجوم االستعماري األوروبي على الوطن العربي لعل و.يي مؤسستهم العريقة عناية خاصة 

التي المبادرة اإلصالحية  كان من أكبر حوايز التاسع عشرمنذ أواخر القرن واإلسالمي 

مفكرة كازنت سباقة يي مجال ال النخبظ ايقوكازنت السبب المباشر يي إبصدمة الحداثة  اقترزنت

من أمثـــال خير الدين باشا التوزنسي ومحمود قابادو وابن أبي الضيا  وسالم  ،إصالح التعليم

 .بوحاجب 

حدا  أصب  الفكر اإلصالحي للتعليم مسؤولية عييمة وبتعاقب األزمان وتطور األ 

وضبطت أهدايه  ،وحّددت مضامينه ،يحمل تراكمات تنييرية وعملية صاغت أشكاله

ملة من التطورات الحاسمة على الصعيد السياسي واالجتماعي والثقايي يي جعبر  وحدوده

  .توزنس

ولى لد  هذه وزنصف والمشروع اإلصالحي للتعليم يحتل المكازنة األ نومنذ أكثر من قر

، لذين اختلفت مفاهيمهم ومرجعياتهمالمسلمين المصلحين والمجددين االنخبة من العلماء 



الوهن  حالة  منباألمة  لخروج ليي ضبط البرامج اإلصالحية وتسابقت  ،وتواصلت جهودهم

ل لها التحرر من ويل االستعمار والتخلص من زنهضة واسعة على كاية المستويات تكفإلى 

 .هذا الجمود 

ثم تتابعت مشاغل هذا المشروع اإلصالحي والتجديدي وتالحقت مع مطلع القرن  

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي  ظهر مشروع ،بعد الحرب العالمية األولىو ،العشرين

المؤسسة العتيقة الزيتوزنة لتبلغ حّدا غير مسبو  ، ولعّل تأليفه أدرك تفاقم أزمة التعليم يي 

أشهر األطروحات يي هذا ؟ " أليس الصب  بقريب : " النادر المثال الذي اختار له عنوان 

حيث اهتم بهذا الموضوع يي مطلع حياته العلمية قبل أن تتجه عنايته إلى تفسير المجال 

ه لد  حساسية القضية ، وبالغ أثرها يي حياة الناس القرآن واألصول والمقاصد إدراكاً من

 يبيّن أسباب تأخر التعليم وكيفية إصالحه ، و لم يكتف بالتشخيص الدقيق بل عّدد. ومستقبلهم 

جميعها بداية بمضامين البرامج والمواد مبرزا  مستقصياالواحدة تلو األخر  أيضا النقائص 

، مشيرا إلى الطاقات عف االستفادة منهاالعزو  عنها وضمواضع الخلل ييها وأسباب 

، وما يجعل كل طالب ومنهجية ما يصل  كل مادة على حدةالمهدورة ييها واصفا بدقة وخبرة 

 .يستفيد االستفادة القصو  من وقته  وتحصيله وتحقيق اإلضاية الالزمة بعد ذلك 

 : لتالية ويمكن تناول القضايا المرتبطة بإصالح التعليم عبر جملة التساؤالت ا

ما هي سمات المنهج اإلصالحي التي ازنتهجته المؤسسة الزيتوزنية وما هي   - 1

 اإلشكاليات الرئيسية التي واجهتها ؟

بماذا تميّزت إسهامات الزيتوزنة اإلصالحية للمواد التعليمية يي سيا  الفكر  – 2

 اإلسالمي المعاصر؟

من الجهد اإلصالحي التي قدتها المؤسسة  ما هي الدروس التي يمكن أن تُستفاد – 3

 العتيقة بالنسبة لهموم اإلصالح الراهنة ، وخاصة يي مجال التربية والتعليم ؟

اليوم الدراسي المزمع تخصيصه التساؤالت التي سو  تطرح يي هذا  هذه أبرز معالم

د واإلصالح التعليم الزيتوزني ومساراته اإلصالحية من أجل إبراز معالم التجدي عنللحديث 

يي حياة األمة ودعم مساعي االجتهاد األصيل يي إطار التفاعل اإليجابي مع العقل المسلم 

المتأرج  بين مقررات الوحي الراسخة وقيمه الخالدة وأصوله الثابتة من جهة ، ومجريات 

 .الواقع المتجددة ومطالبه وزنوازله المتغيرة وتحدياته المتكاثرة من جهة أخر   


