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Politics and education in Islam 

  
 Abstracter    
    When we try to consider the issue of politics and education in Islam is 

determined through the relationship between principle and the educational 
climate prevailing among the Muslims. We find that the principle of freedom 
leaves its mark on more than one field in the field of educational as institutes 
Islamic. Treaties Islamic not subject to the centralized system of education 
and education There was no intervention by the government in the field of 
education in the beginning where the religious fervor drives individuals to 
provide grants for the construction of mosques and libraries. 

   The governors are interested in the field of science, literature and debates, 
and they attract scientists of different persuasions and opinions to listen to 
them. In the Abbasid period, we find that scientists have enjoyed a degree of 
freedom and show IP helped to achieve scientific progress after becoming 
Baghdad adjacent to Persia, capital of the Abbasid Empire fled to it many of 
the scholars of Persia encouraged them successors to seek knowledge have 
enjoyed these scientists the freedom he loves lovers of science and 
supplemented created them political stability, economic prosperity of all 
possible opportunities. 
   As demonstrated by the principle of freedom in the field of study was the 
mosques that the student is transferred from the same grade study to another 
and there was no end to the life or to stay in the grade level. He was the 
student moving from episode to another as permitted activities on the basis of 
the number of science that wants to study them . 

  

  المقدمة
ولده من حروب ب"ين  القبلي وما والنزاعلعرب في العصر الجاھلي يعانون من التفكك السياسي اكان 

ب"داء البع"ث السياس"ي والروح"ي  ا9س"8موبظھ"ور  ل5خرقوم  لم تمنع وحدتھم اللغوية معاداة كل فريق 
يوح"دھم ف"ي ام"ة واح"دة ت"دين ب"دين  أنوالس8م حيث استطاع  الص8ةالعربية على يد محمد علية  ل5مة

واحد وتخضع لحكومة مركزية قائمة بالمدينة المنورة يدين لھا جميع المس"لمين ب"الوAء ويعمل"ون عل"ى 
ى المح"يط الھن"د ش"رقا وال" إل"ىتمت"د  ا9س"8مية اIم"ة أص"بحت أن إل"ىف"ي ك"ل مك"ان  ا9س8مرفع راية 
بح""ر ق""زوين ش""ماA قب""ل النص""ف الث""اني للق""رن الث""امن  إل""ىغرب""ا وم""ن ش""A8ت الني""ل جنوب""ا  اIطلس""ي
  .المي8دي 

كش""ريعة  ا9س""8م أم""ادي""ن ودول""ه ف""ي نف""س الوق""ت  بأن""هم""ن ب""ين ال""ديانات الس""ماوية  ا9س""8موينف""رد 
 اWخ"رةالح ال"دنيا ومص"الح الجمع بين مص" أنحيث  اWخرةسماوية لم يفصل بين شؤون الدنيا وشؤون 
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 اWخ"رةهللا م"ن ال"دار  آت"اكبتغ فيما او(طبقا لما جاء في القران الكريم  ا9س8م أصولمن  أصلھو  إنما
م"ن  أو ل^خ"رةدنيا ل"ولما ورد في الحديث الشريف ليس خيركم م"ن ت"رك ا) وA تنس نصيبك من الدنيا 

تناول"ت ك"8 م"ن  ا9س"8متع"اليم  إنللدنيا ولكن خيركم من اخ"ذ م"ن ھ"ذه وتل"ك ول"ذلك نج"د  اWخرةترك 
فھ"و  أعم"ىوم"ن ك"ان ف"ي ھ"ذه ( قال تع"الى  اWخرةفي  ا9نسانشؤون الحياة الدنيوية وربطتھا بمصير 

ي"د الجد ا9س"8مييكون حاكم المجتم"ع  أنكان A بد  اIساسعلى ھذا ) سبي8  وأضل أعمى اWخرةفي 
تك"ون ھن"اك حكوم"ة  أنق"د تطل"ب  اIمرشريعة سماوية فان  ا9س8مكان  فإذانفسه  الرسالةھو صاحب 

تثبت"ه  أم"ر تعاليمھ"ا وھ"وھ"ذه الش"ريعة وتوج"ه الحي"اة ف"ي المجتم"ع ف"ي ض"وء  إحك"امتقوم عل"ى تطبي"ق 
الكت"اب  إلي"ك زلن"اأن إن"ا(عقي"دة ودول"ه ف"ي نف"س الوق"ت ومن"ه  ا9س"8م إن إلىالتي تشير  القرآنية اWيات

ف"8 ورب""ك A يؤمن""ون حت"ى يحكم""وك فيم""ا ش"جر بي""نھم ث""م A ) (هللا  أراكب"الحق ل""تحكم ب"ين الن""اس بم""ا 
  )تسليما  ويسلمواحرجا مما قضيت  أنفسھمفي  يحدوا

في نفس الوق"ت فھ"و  اIولمن ھنا فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ھو الحاكم السياسي والمعلم 
دينھم وقد استمر ھذا الجمع ب"ين الس"لطة الديني"ة والس"لطة  أموروھو الذي يعلمھم  الناسالذي يحكم بين 

ف""ي  بع""ده ب""ل وازدادت س""لطة الخلي""ة الروحي""ةالدنيوي""ة س""ائدا ف""ي عص""ر الرس""ول وعص""ر الخلف""اء م""ن 
وھ"ذه  ا9س"8ميين والدول"ة ف"ي الحك"م تقوية الع8قة بين الد إلى أدىالفرس مما  بتأثيرالعصر العباسي 
ع"ن ال"ديانتين اليھودي"ة والمس"يحية حي"ث كان"ت الس"لطة الدنيوي"ة منعزل"ة ع"ن  ا9س"8مظاھرة تميز بھ"ا 

  حينذاك القائمالسلطة الروحية في المجتمع 
النظ"ام ال"ديني  ةمن"ذ ظھ"وره ك"ان موجھ"ا لخدم" ا9س"8مالنظ"ام الترب"وي ف"ي  أنمن ھذا لمنطلق نج"د 

الم"دارس  وإنش"اءالجديدة وتعليم الق"راءة والكتاب"ة  الديانةللتعليم ھو خدمة  اIولحيث كان الھدف  مالقائ
وحفظه وتعليم الحساب كان بھ"دف  القرانالصغار المھارة التي تمكنھم من قراءة  إكسابكان يستھدف 

اس""تھدف حماي""ة  وعل""م النح""والزك""اة وتوقيت""ات الش""عائر والمواس""م الديني""ة  حس""ابتعل""يم المس""لمين م""ن 
فق"ه والح"ديث لاللغوي"ة عن"د ق"راءة الق"ران الك"ريم وبالمث"ل كان"ت عل"وم ا اIخطاءمن الوقوع في  اIفراد

والتفسير تعلم لتبصير المسلمين بشؤون دينھم ودنياھم وبذلك كان اAتجاه العام للنظ"ام التعليم"ي اتجاھ"ا 
 واWخ"رةللحياة الدنيا  اIفراد إعدادالھدف منه كان  أن إذ واWخرةالدنيا  أمردينيا يقوم على الجمع  بين 

 ك"انواعملھ"م حي"ث  إل"ىعلى حد سواء ھذا الجم"ع ب"ين ال"دين وال"دنيا نج"ده ي"نعكس ف"ي نظ"رة المعلم"ين 
التعليم وما يتميز به م"ن ط"ابع دين"ي ك"ان يس"تھدف  إن أساسيترفعون عن اخذ اجر مقابل  التعليم على 

دينھم ودنياھم من اجل تحقيق سعادتھم في  أمورھم يعلمون الناس  في الدنيا هللا ف إلىمن ورائه التقرب 
  . اWخرةالحياة 
عل""م البح""ث ع""ن فحس""ب السياس""ية ل""يس  واIنظم""ةوعل""م الق""انون الدس""توري  السياس""ةك""ان عل""م  وإذا

 ا9س"8مينج"د ان النظ"ام  فإنن"ا iعل"م البح"ث عم"ا ھ"و ن"افع للمجتم"ع وقبل ذل"ك بل ھو كذلك إنماالحقيقة 
 ل5ف"رادالقائم في المجتمع كان يستھدف خدمة جميع المسلمين بالعمل على توفير نوع من التعليم يحق"ق 

  .الشريعة السماوية التي لم تفرط في الكتاب من شي  أساسعلى  وأخرتھمصالحھم في دنياھم 
  
  

  -:البحث أھداف
  -: إلىيھدف البحث الحالي 

  ا9س8متحديد مفھوم نظام الحكم في  .١
 ا9س8منظام الحكم في  مبادئتحديد  .٢
العصر الراش"دي (بمحاورھا الث8ثة ا9س8مية الدولة العربية  أنظمةالتعرف على التعليم في  .٣

 )والعصر العباسي  اIمويوالعصر 
  

  -:منھج البحث
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اعتمد الباحث المنھج التحليلي لبعض مصادر والدراسات الس"ابقة الت"ي تناول"ت السياس"ة والتعل"يم ف"ي 
واس"تنتاج المتغي"رات  اIفك"ارھذا المنھج A يعتمد التحليل الكمي للوثائق ب"ل الكش"ف ع"ن  إن إذ ا9س8م

  .منه ذات الع8قة بموضوع البحث اIساسية
  

  :ا9س منظام الحكم في 
 أي(فيم"ا يتعل"ق بنظ"ام الحك"م  ي"أتيول"م  لqس"8موالمص"در الع"ام  اIول اIص"لالقران الكريم ھو  إن

 والجزئي""ات الت""ي واIس""اليبدون تع""رض للتفص""ي8ت  اIساس""يةالعام""ة  بالمب""ادئ) الش""ؤون الدس""تورية
فيھا كل  لتراعى( بطبيعتھا تتطور وتتغير بتغير ظروف الزمان والمكان وذلك كما يقول الشيخ خ8ف 

م"ا  وإجم"التفص"يل م"ا A يتغي"ر  إن(حالھا وتقتضيه مص"الحھا وكم"ا يق"ول الش"يخ ش"لتوت  ب8ئمامة ما 
جاء في ميدان  إنما فا9س8مالضرورات التي تقضي بھا ويتطلبھا خلود الشريعة ودوامھا  إحدى)يتغير 

مختلفة بما تقتضيه  ساليبوأعامة تسمع عموميتھا ومرونتھا بالتطبيق في صور  بمبادئشؤون  الحكم  
الحك"م ان ف"رض نظ"ام مع"ين  أنظم"ةبنظام مع"ين م"ن  يأتيلم  فا9س8ممختلف ظروف الزمان والمكان 

م"ن  ان ل"م يك"ن يع"د ض"ربا اIقط"ارفي كافة العصور وكافة ) كنظام الخ8فة وغيره ( الحكم  أنظمةمن 
نق"وم  اIساسلى ھذا عiiعن المسلمين  ا9س8مالحرج الذي رفعه  إلى باIقلضروب المحال فھو يؤدي 

او م""ا يس""مى ح""ديثا  ا9س""8مص"ة بنظ""ام الحك""م ف""ي االعام""ة الخ مب""ادئبع""رض بع""ض  الت""اليف"ي الج""زء 
 ا9س"8ميالعامة على طبيعة النظام التعليمي  المبادئبالشؤون الدستورية موضحين كيف انعكست ھذه 

  .ليم عند المسلميناسة الموجة للتععلى الخطوط العريضة للسي وتأثيرھا
  مبادئ نظام الحكم في ا�س م

  مبدأ الشورى  - :أو�
واذا كنا نجد خ8فاً ، يعد مبدأ الشورى اھم المبادئ الدستورية التي يقوم عليه نظام الحكم في اAس8م 

بين علماء الشريعة حول بيان تلك المبادئ ، فان مبدأ الشورى كان موضع اتفاق الجميع كما كانوا 
ويتفق ھذا ما تضمنته تعاليم اAس8م المستمدة من القرآن  iiiيضعونه دائماً من تلك المبادئ على رأسھا

وامرھم (الكريم والحديث الشريف ، من اAلة على حجية الشورى والتي يقول تعالى في احدى اياتھا 
للمسلمين قائ8 ، كما امر هللا تعالى رسوله بان يسير على ھذا المبدأ في حكمه  iv) شورى بينھم

  v)) وشاورھم في اAمر((
واذا نظرنا ذلك الى اقوال الرسول واعماله نجد انھا تتفق مع ھذا المبدأ ففي غزوة بدر اخذ برأي 
اصحابه عند اختيار المكان الذي نزل فيه المسلمون وھو القريب من الماء سائراً بذلك على المبدأ الذي 

   vi)) خاب من استخارماندم من استشار وA ((نادى به ھو 
وأذا كانت المندوبة في علم اAصول تعرف بانھا الفعل الذي يحمد فاعله وAيذم تاركه ، فان علماء 

بل ھي فرض واجب محتوم ويستندون في )) مندوبة((المسلمسن يجمعون على ان الشورى Aتمثل 
   - :ذلك الى اAدلة التالية 

ففي احداھما قد وضع الشورى الى جانب : آيتين  ان القران الكريم قد اشار الى الشورى في -١
حتى كان يعدھا بالنسبة للمسلم المؤمن احدى ) ھما الص8ة والزكاة(ركنين ھامين من اركان اAس8م 

صفاته او شرائطه اAساسية وفي اAية الثانية نجد هللا قد وجه الخطاب الى الرسول بان يلجا الى 
 ) . وشاورھم في اAمر(لى الشورى بصيغة اAمر ، اذ قال تعا

يستندون الى ما كان معروفاً عن الرسول من كثرة التجائه الى اAستشارة وكذلك كان شان  -٢
A (ابي بكر وعمر ، وقد كان عمر اذا نول به اAمر Aيرمه قبل ان يلجأ الى المشوره ، وكان يقول 

 .  vii)خير في امر ابرم من غير شورى
ة بين ھذا المبدأ اAساسي في نظام الحكم في اAس8م وبين التعليم نجده واذ بحثنا بع ذلك عن الع8ق

يتمثل في موقف اAس8م من العلم وتقديره للعلماء فنظراً لما ھو معروف من انه Aفائدة تجنى من وراء 
اAستعانة بمصادر الجھل ، فقد حثت تعاليم اAس8م المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية 

وقل ربي ((لشريفة على نشر العليم وتقديرر العلماء فمن اAيات الخاصة بھذا المعنى قوله تعالى ا
  ) .ھل يستوي الذين يعلمون والذين Aيعلمون ( وقوله تعالى ) زدني علما
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قف حتى : يبعث العابد والعالم يوم القيامة فيقال للعابد أدخل الجنة ويقال للعالم(وفي حديث قدسي 
اطلبوا (اس كما أحسنت أدبھم وإذا نظرنا إلى أحاديث الرسول  صلى هللا عليه وسلم نجد منھا تشفع للن

وھو ما دفع  المسلمين إلى طلب العلم والبحث عنه في كل مكان، حيث قاموا ) العلم ولو كان في الصين
اطورية ا9س8مية بنقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وسافر المترجمون إلى مختلف انحاء اAمبر

بحث عن المخطوطات لترجمتھا إلى العربية، ويرتبط بھذا أيضاً ما عرف عن الرسول صلى هللا عليه 
أقرب الناس من درجة النبوة أھل العلم  وأھل (وسلم من حثه للصحابة على تعلم لغة أجنبية ، ومنھا 

خير فيمن كان من أمتي ليس بعالم وA  A(يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدماء الشھداء و (و ) الجھاد
  ).متعلم

وإذا نظرنا إلى ممارسات الرسول صلى هللا عليه وسلم  نجده كان يطلق سراح اIسرى من 
  . المتعلمين مقابل أن يعلم كل منھم عشرة من المسلمين اIميين القراءة والكتابة

دة مبدأ الشورى، عن طريق إتاحة من اجل ھذا فقد حرص المسلمون على نشر العلم والتعليم، لمسان
الفرص لكل فرد لكي يصل إلى درجة من العلم تؤھله حسب قدراته وإمكانياته Iن يشارك ضمن أھل 

ولھذا فقد كان الخلفاء يقربون إليھم العلماء، وينقون عليھم . الشورى على أساس من العلم والمعرفة
لشورى في ا9س8م له يكونوا عامة الناس أو بسخاء، مما دفع الكثيرين إلى طلب العلم، فإن أھل ا

، فقامت لذلك حركة ھائلة viii)غالبيتھم إنما ھو قلَّة من تتوافر فيھم شروط خاصة من العلم والص8ح
لنشر التعليم، حتى أصبح في القرن الثاني الھجري بكل قرية كتاب، با9ضافة إلى ما كان يتم من تعليم 

مراكز علمية لعقد ) الوراقين(أبنائھم لمھام الحكم، كما كانت حوانيت ابتدائي في قصور الخلفاء لتأھيل 
الندوات والمناظرات بين العلماء واIدباء والفقھاء، بل وقامت الحلقات التعليمية في المنازل أسوة بما 

اIرقم بن أبي (كان يقوم به الرسول صلى هللا عليه وسلم من تعليم الصحابة لمبادئ الدين في دار 
وفي العصر اIموي ظھرت الصالونات ادبية وازدھرت في العصر العباسي وأصبحت مراكز ) قماIر

كما ازدھرت العلوم النقلية في العصر اIموي، والعلوم العقلية في العصر .  للعلوم واWداب والفنون
  .لتدھور الوضع السياسي) الواثق(العباسي إلى أن انھارت ھذه النھضة العلمية بعد عصر 

وقد تأثرت حركة التعليم في العصور ا9س8مية المختلفة باAتجاه المذھبي السياسي للنظام  ھذا
ففي عھد : الحاكم، الذي اتخذ من العليم وسيلة للتشكيل السياسي للمسلمين وفق اتجاھاته ومعتقداته

وا الجامع الفاطميين كانت المؤسسات التعليمية تستھدف الدعاية Aيديولوجيتھم الدينية، حيث أقام
اIزھر في عھد الخليفة المعز لدين هللا الفاطمي للدعاية للمذھب الشيعي كما كانت السياسة التعليمية 
في عھد ص8ح الدين اIيوبي، تقوم على محاربة المذھب الشيعي والدعاية للمذھب السني، كما كان  

خلص من اIساتذة الشيعيين نظام الملك مؤسس نظام المدرسة قبل منتصف القرن الخامس الھجري، يت
ليحل محلھم غيرھم من السنيين، وكانت المدرسة تھتم بتدريس الفقه ا9س8مي وفقاً Iحد المذاھب 

فقد قامت على أنقاض البويھيين والفاطميين، وھما من انصار " ا9س8مية اIربعة، تدعوا إلى ذلك
ولذلك أقام الس8جقة واIيوبيين مدارس لتقاوم  الشيعة، دولتا الس8جقة واIيوبيين، وھما من أھل السنة،

، وكان من بين فئات الدارسين ixما غرسه أھل الشيعة من عقائد با9ضافة إلى نشر المذھب السني
باIزھر فئة من المھتمين بالشؤون الدينية واIدبية والسياسية، وھؤAء كانوا يشتركون في ندوات 

 x)داعي الدعاة(ا مسؤول ديني وسياسي أطلق  عليه اسم وكان يرأسھ) مجالس الحكمة(خاصة سميت 
ولعل الموقف السياسي الداخلي (وفي مجال تأثر العلم باتجاھات  الھيئات الحاكمة يقول سعد مرسي 

كان يدفع الحكام إلى سلوك معين فقد قامت الدولة العباسية على أنقاض دولة بني أمية، وكانت لھا 
ناس بالخ8فة ھم عظمة من السھل إع8ء عقول الناس منھا، كما أن ھناك الشيعة الذين يرون أن أحق ال

آل أبي طالب، وأن آل العباس اغتصبوا الخ8فة منھم، ھذا إلى جانب مذاھب دينية في الظاھر وسياسية 
حتى في ... في الباطن، كالخوارج والمرجئة، ولھذا فقد تلون التاريخ بما  يرضي السلطات الحاكمة

الب الخلفاء، وفي النحو واللغة الفقه عمل بعض الفقھاء على التوسع في الحيل الشرعية إرضاء لمط
  .xiفعندما أحتدم النزاع بين البصريين والكوفيين أخذ العباسيون جانب الكوفيين/ تدخل العباسيون أيضاً 

ويتفق ھذا مع ما سبق أن أشرنا إليه من أن التعليم يعمل دائماً في إطار سياسي يستھدف خدمة النظام 
يل الع8قات بين الناس على أسس جديدة لم يتعودھا العرب السياسي القائم في المجتمع، عن طريق تشك
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نم قبل، فقد كانت حياتھم   في العصر الجاھلي تتسم بالتعصب القبلي وتسودھا روح اAعتزاز 
باAنتماءات والتفاخر باAنساب واIلقاب فجاء ا9س8م منادياً بالمساواة  بين جميع البشر، وليجعل 

يا أيھا الذين آمنوا إنا خلقناكم : (ساس العلم والتقوى، تماشياً مع قوله تعالىاساس التمايز قائماً على أ
ليس لعربي على عجمي وI Aعجمي علي عربي، ) شعوباً وقبائل  لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

 وI Aحمر على أبيض، وI Aبيض على أحمر فضل إA بالتقوى، ولما كانت المفاضلة المناصب العليا
، والھدف اIسمى للنظام ھو نشر الدين xiiمن حق العرب، فھم يدبون الدولة ويتولون قيادة الجيوش

ا9س8مي ولما كانت اللغة العربية ھي لغة الدين الجديد، فقد انتشرت ھذه اللغة بقدر انتشار ا9س8م 
ولغة التعليم، كما كان بين مختلف الشعوب واIجناس باعتبارھا اللغة الرسمية في الدولة، ولغة الدين، 

الجنود العرب ينظرون إلى مھمتھم على أنھا مھمة دينية تعليمية بالدرجة اIولى، ومن ثم فقد كانوا 
يتولون تعليم أبناء الب8د المفتوحة للدستور ا9س8مي المتمثل في كتاب هللا، ويبصرونھم بشؤون 

مي ھو المميز للنھضة التعليمية في مختلف وتعاليم الديانة الجديدة، مما جعل الطابع العربي ا9س8
  . العالم ا9س8مي

ولما كان نظام الحكم ا9س8مي يقوم في مبادئه على أساس تعاليم الدين ويستھدف نشره بين الجميع، 
فمن ھنا حرص النظام على إتاحة كافة الفرص لكي يتعلم الجميع مختلف جوانب ھذا الدين، فا9س8م  

 Aكھانة في و A ستاذ ا9مام الشيخ محمدIوساطة في بين الخلق والخالق، وليس في ا9س8م كما يقول ا
عبده ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه فإن لكل مسلم أن يفھم عن هللا من كتاب هللا، 
وعن رسوله من كتاب رسوله بدون توسيط أحد من سلف وA خلف، وإنما يجب عليه قبل ذلك أن 

   .xiiiحصل من وسائله ما يؤھله للفھمي
لذلك فقد أقبل الجميع على تعلم الدين الجديد، وسادت المناھج  التعليمية للعلوم الدينية التي  يتمثل 
محورھا في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وما يخدمه من علوم أخرى، ولھذا السبب أيضاً فقد بدأت 

س بالمساجد بالطابع الديني، فمنذ أن جلس النبي في المدارس في المساجد، بل واتسمت طرق التدري
المسجد معلماً، صار التقليد أن يجلس العلماء بين المسلمين تقوم في اAتجاه الجديد على أساس التفاوت 
بين اIفراد في مجال العلم والتقوى والخلق، فقد حرص المسلمون على تحصيل العلم حتى ترتفع 

قدر ما يحصلونه منه، حيث كانت طبقة العلماء ھي لرفع مكانة في مكانتھم ومركزھم اAجتماعي ب
يرفع هللا الذين آمنوا (الدولة تماشياً مع ما جاء في القرآن الكريم ـ دستور المسلمين ـ في قوله تعالى 

ولكل (وقوله تعالى ) ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات(وقوله تعالى ) منكم والذين أوتوا العلم درجات
ويتفق ھذا المبدأ مع طبيعة ا9س8م كرسالة للناس كافة، حيث يقول تعالى في كتابه ) عملوا درجات مما

، وقد أنتشر ا9س8م بين مختلف الشعوب واIقوام مازجاً بين )وما أرسلناك إA رحمة للعالمين(الكريم 
ا9س8م بان الناس مختلف اIجناس واIلوان تحت راية العقيدة الجديدة، فكان طبيعياً أن ينادي رسول 

سواسية كأسنان المشط، لكي يحرص الجميع على اAجتھاد في العمل والتقوى وتحميل العلم، بعد ان 
  أصبح التمايز بين الناس قائماً على أساس اIعمال A النساب، 

  : مبدأ المساواة: ثانياً 
لتعليم فالحديث الشريف وفي إطار ھذا المبدأ ، امتدت روح المساواة لتشمل الجنسين في مجال حق ا

ينص صراحة على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
يأمر المسلمين بأن ياخذوا نصف دينھم عن السيدة عائشة رضي هللا عنھا، مما يثير ليس فقط إلى حق 

، والتاريخ ا9س8مي مليئ بالشواھد المراة في أن تتعلم، بل وإلى واجبھا أيضاً في أن تعلم اWخرين
التي تدل على أن النساء المسلمات كن يعلمن  الرجال والنساء ويجزون لك8 الفريقين، كما كانت ھناك 
فصول مشتركة يتعلم فيھا الذكور إلى جانب ا9ناث، إمعاناً في تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في 

يم في أن مبدأ المساواة بين جميع المؤمنين كان ھو اIساس الذي مجال التعليم كان مبدأ ديمقراطي التعل
بنيت عليه  معاھد العلم ا9س8مية، فلم تكن المعاھد مؤسسة وفقاً لنظام طبقي، بل كانت المعاھد 
ا9س8مية مفتوحة لجميع المسلمين، غنيھم وفقيرھم على السواء، كما بذلت الجھود 9زالة العوائق 

تحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وحبس العرب الضياع والممتلكات على المادية التي قد 
المدارس ل8نفاق منھا على المعلمين والت8ميذ حتى A يكون العامل المادي عائقاً أمام الفقراء للتمتع 
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، فتولي بحقھم في تحصيل العلم إن ا9س8م كدين ودولة، قام نظام الحكم فيه على أساس عربي إس8مي
وحولھم المستمعون ،وھذا ھو نظام  الحلقات التي انتشر في ربوع العالم اAس8مي ، فكان العالم يجلس 

وكان  ٠٠الى احد اAعمدة في الجامع ، متكئا عليه بظھره ،ومتجھا الى القبلة ، وحوله الطلبة في حلقة 
8م على رسول هللا ، ثم يقرر الدرس العالم اي الشيخ يبدأ الدرس بالبسملة والحمد � والص8ة والس

  ٠ )xiv(بالدقة ،ثم ختمه بقرأة الفاتحة
  : مبدأ الحرية  -:ثالثا

. ان مبدأ الحرية يمثل ثالث المبادئ اAس8مية العامة التي بھا القرآن الكريم فيما يتعلق بنظام الحكم 
فمن ناحية الحرية . اAس8مي فقد كفل اAس8م  جميع انواع الحريات لكل من تظلھم راية الحكم 

الشخصية ، والتي تشمل في تعريف الفقه الدستوري الحديث ث8ثة حقوق او حريات ، ھي حرية التنقل 
وحق اAمن، وحرية المسكن ،نجد ان احكام اAس8م قد كفلتھا جميعا فبالنسبة لحرية التنقل نج ان النفي 

الكريم اA جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في  الى اAبعاد انما يعد عقوبة لم يذكرھا القران
انما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في اAرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا "اAرض فسادا 

او تقطع ايديھم وارجلھم من خ8ف او ينفوا من اAرض واAس8م يسمح بتحديد او تقيد ھذه الحرية بما 
، فالخليفة عمر ابن الخطاب كان يحرم على الصحابة واھل الرأي مغادرة المدينة  يقتضيه النظام العام

اA لوAية يتولونھا او لقيادة جيش يقودونه اي Aنه يريد ان ينتفع بھم وبآرائھم في حكم المسلمين 
وبالنسبة لحق اAمن فاAس8م يكفل حق اAمن بما قرره من عقوبات تشمل ماھو معروف بالحدود 

وبالنسبة لحرية ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (و) دوان اA على الظالمينAع(
ياايھا الذين امنوا Aتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا ( المسكن كفلھا اAس8م في اAية الكريمة

م كفل للفرد حرية ابداء الرأي واذا انتقلنا بعد ذلك الى حرية الراي نجد ان اAس8) وتسلموا على اھلھا 
ولتكن منكم امتا يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينھون عن (طبقا لما ورد في دستور اAس8م 

ولما جاء في ) ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعضة الحسنة وجادلھم بالتي ھي احسن (و )المنكر
ان اخطا فله : وان كل مجتھد ماجور (و ) افضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر(الحديث الشريف 

فالمثوبة على اAجتھاد حتى في حالة الخطا دليل على ان اAس8م يقدر ) اجر وان اصاب فله اجران 
حرية الراي ويحث على ابدائه وبالمثل نجد ان حرية العقيدة الدينية قد كفلھا اAس8م ويقصد بھا حرية 

مي وحرية اقامة شعائره الدينية كما تعني ان يكون ايمان المسلم غير المسلم في اعتناق الدين اAس8
عن طريق البحث والنظر والتامل Aعن طريق مجرد التقليد ل8باء، ويستدل على ھذا ما ورد في 

Aاكراه في الدين قد تبين الرشد من (و )افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (القران الكريم 
واذ قيل لھم اتبعوا ما انزل هللا قالوا بل نتبع ما (و)لكوت السماوات واAرضاولم ينظروا في م(و)الغي

   ٠)xv()الفينا عليه اباؤنا،اولو كان اباؤھم Aيعقيلون شيئا وAيھتدون
وعندما نحاول فحص الع8قة بين ھذا المبدا وبين المناخ التعليمي السائد عند المسلمين نجد ان مبدا 

ثر من مجال في الميدان التعليمي كالمعاھد اAس8مية فالمعاھد اAس8مية الحرية يترك بصماته على اك
لم تخضع لنظام مركزي في التربية والتعليم ولم يكن ھناك تدخل من جانب الحكومة في مجال التعليم 

    )xvi(في البداية ، حيث كان الحماس الديني يدفع اAفراد الى تقديم المنح لبناء المساجد والمكتبات
اھتم الوAت ايضا بمجال العلم واAدب والمناظرات ، وكان يجتذبون العلماء على اخت8ف كما 

   ٠)xvii(مذاھبھم وارائھم ل8ستماع اليھم
وفي العصر العباسي ، نجد ان العلماء قد تمتعو بقدر من الحرية وابداء الراي ساعد على تحقيق تقدم 

عاصمة للدولة العباسية ، نزح اليھا الكثير  –س المتاخمة للفر –علمي مذھل ، فبعد ان اصبحت بغداد 
من علماء الفرس شجعھم الخلفاء على طلب العلم ، كما لم يبخل وAة المسلمين على العلماء في 
اAراضي التي كانت خاضعة للحكم الروماني من قبل ، وتمتع ھؤAء العلماء بالحرية التي يعشقھا 

ياسي والرخاء اAقتصادي كل الفرص الممكنة ،    وكان ھناك محب العلم ، كما ھيأ لھم اAستقرار الس
من دم العباسين في عصرھم ، كما ابدى بعض مؤرخيھم المعاصرين اراءھم في حرية ، بل ان 
الحرية في مزج فلسفة اليونان باAس8م تشير الى ما تمتع به العلماء من حق في ابداء الراي وكان 

عباسيون يجادلون الخوارج والنصارى واليھود والصائبة والمجوس الخلفاء الراشدون واAمويون وال
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بالتي ھي احسن ، ويدرون عليھم اAرزاق ويفتحون لھم ابواب معاھد العلم ، كما تجلى مبدا الحرية في 
ميدان الدراسة بالمساجد فكان الطالب ھو الذي ينقل نفسه من مرحلة دراسية الى اخرى ولم يكن ھناك 

قاء في مرحلة دراسية، وكان للطالب ان ينتقل من حلقة الى اخرى حسبما يسمح نشاطه حد للسن او للب
   ٠وعلى اساس عدد العلوم التي يرغب في دراستھا 
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