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نحو جامعات علما-دينية
فاطمة بنت نا�صر

(دور اجلامعة يف �أوروبا اجلديدة  -ت�شكيل اجلامعة يف �أوروبا الدينية والعلمانية) مقالة ن�شرتها جملة الت�سامح وكاتبها هو ديفيد فورد� ،أ�ستاذ الكر�سي امللكي للإلهيات
بجامعة كمربيدج .يقدم الكاتب لنا م�صطلحات وق�ضايا قلما جندها جتتمع معاً رغم ال�صراعات التي بينها .فالدين والعلمانية ِندّان �أو  -هكذا �صوروها لنا -حتى بتنا
نعجز عن تخيلهما معاً .امل�صطلحان الآخران هما �أوروبا واجلامعة وفيهما جند ارتباطاً مهما حيث لعبت اجلامعة ،والزالت ،دوراً هاماً يف ت�شكيل البنية املجتمعية الأوروبية.
يبد�أ الكاتب با�ستعرا�ض التحديات التي تواجه م�شاركة
الدين واجلامعات معاً يف ت�شكيل املجتمع الأوروبي .ف�أوروبا
رغم العلمانية والف�صل الظاهري بني الدين والدولة �إال
�أنّها كغريها ترى وتت�أثر بن�شاط احلركة الدينية يف العامل.
ويف ���ض��وء ه���ذه ال�����ص��راع��ات ي��ب��دو �أن �أح���د احل��ل��ول املهمة
يتمثل يف حماولة اجلمع بني الدين واجلامعة والتعامل
معها كمكونات تكمل بع�ضها ولي�ست ك���أق��ط��اب متنافرة.
وك��م��ا �أن ل��ل��دي��ن ج����ذوره ال�����ض��ارب��ة يف امل��ج��ت��م��ع الأوروب����ي
ف���إن للجامعة ج��ذوره��ا العميقة �أي�ضاً وق��د ا�ستطاعت �أن
تكون بها قيماً منهجية را�سخة �أهمها� :أهمية اال�ستق�صاء
العقلي للعامل ،واحل��وار العام الدقيق الذي يثبت املعرفة
املثبتة ،وا�ستخدام قوانني الربهان ،واح�ترام حرية الفرد
وك��رام��ت��ه ،واحل���اج���ة �إىل ال��ن��ق��د ال���ذات���ي امل�����س��ت��م��ر بغر�ض
حت�سني معرفتنا و�إدراك��ن��ا ،وال�سعي �إىل املعرفة عامل عام
ال ميكن اختزاله يف امل�صالح االقت�صادية .ولت�ؤدي اجلامعة
دوره��ا على �أكمل وجه يرى الكاتب �أن عليها املوافقة بني
ال�سعي للمعرفة واالهتمام بت�شكيل وتن�شئة الطالب وبني
�إف��ادة املجتمع .واملوافقة بني هذه العنا�صر لي�ست بالأمر
ال�سهل ،فما بالنا مبحاولة التوفيق بينها وب�ين ال��دي��ن.
فعلى الرغم من �أن �أوروب��ا تعي�ش اليوم حالة من ال�سالم
ال��ظ��اه��ري اخل����ايل م��ن ال�����ص��راع��ات ال��دي��ن��ي��ة ،وذل����ك بعد
�أن دفعت ثمناً غالياً لتتحرر من ال�صراعات الدينية� ،إال
�أنها اليوم ت�شهد حراكاً ن�شطاً للأديان ب�سبب تدفق �أعداد
كبرية من امل�سلمني وامل�سيحيني ون�شوء حركات م�سيحية
وعلمانية جديدة .ولنتمكن من مواءمة هذه العنا�صر معا،
يقرتح الكاتب الآتي:
�إي���ج���اد خم���رج ل��ل��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال��ع��ل��م��اين م��ع��اً ،عرب
حتالف يجمع الطرفني معاً يف جمتمع متعدد ميكنه �أن
يكون علمانياً ودينياً يف �آن واحد.
�إ���ش��راك اجلامعات يف �صنع ه��ذا التحالف ،ف��زي��ادة فهم
و�إدراك العلوم الدينية �أمر �ضروري ولي�س ترفا زائداً على
احلاجة .كما �أن اجلامعة عليها البحث عن م�صادر متويل
علمانية ودينية لتتمكن من تفعيل هذه الربامج.
الدين والعلمانية حتت ظل جامعة واحدة
ل��ط��ول ال��زم��ن ال���ذي م��ر على ف�صل ال��دي��ن والعلمانية

ون���درة اجتماعهما بتكاف�ؤ يف اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة ،يبدو
�أم���ر جمعهما م��ع��اً ك��ف��ك��رة ال��ت��ق��اء ح��م��م ب��رك��ان�ين يف حالة
ن�شطة� ،إال �أن فكرة ت�صاحلهما وتعاي�شهما معاً تبدو فكرة
مب�شرة .فاجلامعات على كرثتها يف �أوروبا ال تزال منق�سمة
ب�ي�ن ج��ام��ع��ات دي��ن��ي��ة وج��ام��ع��ات ع��ل��م��ان��ي��ة ،وي��ظ��ل من���وذج
التعاي�ش بني الدين والعلمانية عملة نادرة ولكنه موجود
(مثال :جامعة كمربدج) .وهذه لي�ست دعوة للتخل�ص من
اجلامعات الدينية �أو العلمانية ولكنها دعوة لإن�شاء الكثري
من اجلامعات امل�شرتكة بينهما لتتالءم وحاجة املجتمع
ال��ت��ع��ددي ال��راه��ن .يف ال��ق��ادم �س�أ�شري �إىل ه��ذه اجلامعات
امل�شرتكة باجلامعات العلمادينية.
امل�شاكل والتحديات لتكوين اجلامعات العلمادينية
ي��خ��ت��م ال���ك���ات���ب م���ق���ال���ه ب��ا���س��ت��ع��را���ض م��ف�����ص��ل ل��ب��ع�����ض
م��ن امل�����ش��اك��ل وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه �إن�����ش��اء اجل��ام��ع��ات
العلمادينية� ،أخل�صها يف الآتي:
م��ن��اق�����ش��ة امل�����ش��ك�لات :ه��ن��اك م��ن��اق�����ش��ات م�����س��ت��م��رة ح��ول
امل�����ش��ك�لات ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب����أم���ر ال���دي���ن وال��ت��ع��ل��ي��م� ،إال �أن
الدرا�سات ب�ش�أنها تظل ن��ادرة .ولعل �أب��رز من تناولها معاً
ه��و ل��و���س بيبيان يف درا���س��ت��ه ( ت��دري�����س ال��دي��ن يف �أنظمة
املدار�س الأوروبية  :ق�ضايا و اجتاهات �سيا�سية)� ،إال �أنّ
هذه الدرا�سات رغم �أهميتها التزال تتبع دون وعي منهجاً
علمانياَ يف تناولها للمو�ضوع .فحني تكون العلمانية جزءاً
م���ن جم���ال ال��ب��ح��ث ���س��ي��ك��ون �أم����ر ج��ع��ل��ه��ا ط��ري��ق��ة للبحث
ع��ن احل��ل��ول �أم���راً غ�ير من�صف .كما جن��د �أن �أم���ر عالقة
اجلامعات بالديانات غري مطروح على طاولة النقا�ش رغم
التحديات املجتمعية التي ت��واج��ه �أوروب���ا ال��ي��وم .ف���أوروب��ا
العلمانية الت����زال ت��ق��دم ال��دي��ن ك���أح��د م��ظ��اه��ر ال��ث��ق��اف��ات
امل���ت���ع���ددة ،غ�ي�ر �أن ه����ذا ال���ت���ق���دمي يف ال���وق���ت ال����راه����ن ال
ي�ساعدنا على حل امل�شكالت الراهنة التي يلعب فيها الدين
والعلمانية دوراً رئي�سياً.
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ح��ك��م��ة ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ق��ال��ي��د :ت��ت��وارث
اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة ع���دداً م��ن التقاليد العريقة .وتعد
الكثري من هذه التقاليد حاجزاً اليوم �أم��ام االندماج مع
املدار�س الأخرى .فاجلامعة متثل مقراً للعديد من املناهج

لإنتاج املعرفة واحلكمة� ،إال �أن هذه املناهج الزالت تتعامل
م��ع ال��دي��ن وك���أن��ه��ا ت��رى ح��ي��وان��اً مفرت�ساً خلف الق�ضبان
�صحيح �أن القف�ص بني �أ�سوار اجلامعة ولكنها ال تتفاعل
معه وال متنحه الفر�صة لإثبات �أن��ه غري مفرت�س وقابل
ل��ل��ت���آل��ف م��ع الآخ���ري���ن .الإب���ق���اء ع��ل��ى تقاليد ف�صل كهذه
قد ي�ؤخر عملية الت�صحيح ومن املهم �إ�شراك امل�ؤ�س�ستني
العلمية والدينية حتت �سقف واحد ودون حواجز.
ت��ط��وي��ر �أق�����س��ام ل��ل��درا���س��ات ال��دي��ن��ي��ة� :أغ��ل��ب اجل��ام��ع��ات
الأوروبية تدر�س الديانات ب�أق�سام خمتلفة �أو تقوم مبقارنة
هذه الأديان معتمدة على املنهج العلمي وراف�ضة تعريفها
ال���ذات���ي ،ل���ذا م���ن امل��ه��م ت��ف��ع��ي��ل �أق�����س��ام ���ش��ب��ي��ه��ة (ب���أق�����س��ام
الالهوت والدرا�سات الدينية) جتمع خمتلف الأديان معاً.
زي��ادة املعرفة والثقافة الدينية داخ��ل اجلامعات :رغم
تطور اجلامعات الأوروبية �إال �أن ما ينق�صها يف هذا ال�سياق
 كما يرى الكاتب -هو تعزيز ح�ضور الدين بني ردهاتهافيما يحقق « العدالة االجتماعية».
زي��ادة الثقافة وال��وع��ي الديني يف املجتمعات مب�ساعدة
اجل���ام���ع���ات :ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ام���ت���داد مل���ا ���س��ب��ق��ه��ا ،وه��ن��ا يتم
الرتكيز على �أهمية تعاون اجلامعات مع امل�ؤ�س�سات الدينية
يف امل��ج��ت��م��ع لإق��ام��ة ع�لاق��ات ط��وي��ل��ة امل���دى ت�ث�ري جتربة
الطرفني وت�ساعدهما على فهم بع�ضهما ،بالإ�ضافة �إىل
�إ�سهامهما معاً يف ت�شكيل املجتمع.
االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ص��ادر ال��ت��م��وي��ل ال��دي��ن��ي��ة والعلمانية:
لتكوين جامعات ق��وي��ة حتقق ال��دم��ج ال�ل�ازم ب�ين الأدي���ان
والعلمانية وتخلق منوذجاً متعاي�شاً متفاع ً
ال مع بع�ضه،
علينا ت�شجيع املمولني من الأط��راف العلمانية والدينية
لدعم ه��ذا امل�����ش��روع .فحالياً متويل اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة
ال ت�����ش�ترك ف��ي��ه امل���ؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة ،ول��ك��ن يف ح���ال دم��ج
امل�ؤ�س�ستني م��ع��اً� ،سيكون م��ن ال�سهل ا�ستقطاب التمويل
الديني الهائل وكذلك العلماين ل�صناعة م�شروع مب�شر
ي�ضم الدين واجلامعة معاً.
و�إذا قارنا امل�شروع الأوروبي مع الراهن ال ُعماين جند �أن
املجتمع ال ُعماين على عك�س املجتمع الأوروبي فهو ال يف�صل
ال�سياق الديني الإ�سالمي عن التعليم بكافة مراحله.
f_wahaibi@hotmail.com

