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 522 /حمید راستی/ بررسی لزوم و اصول برقراری عدالت اجتماعی در جوامع اسالمی
 ی همساز از اراده ملت و حکومت دینیروایت مردم ساالری دینی؛

 521 /علیرضا سمیعی اصفهانی، آرمین نیکنام/ 

 521 /زهره کاظمی /عدالت جنسیتی وجایگاه آن درترسیم الگوی پیشرفت
 521 /یعلی صحبتلو، ابوالفضل غفار /عدالت تربیتی در فلسفه تربیتی اسالمی

 512 /ؤمنی، مینا محمدی پای اندررضا م/ بررسی آماری میزان جهت گیری مذهبی دانشجویان
 515 /کیا جعفری سیما ، شعاع انجم سمانه/ پیشرفت و عدالت

 510 /قربی سیدمحمدجواد/ مدار پیشرفت ارزشی های نظام در عدالت گفتمان

 512 /بهادری مرضیه/ صنعت پیشرفت در دانشجویان جایگاه و نقش

 512 /فی، اصغر حمزه، نوید صیفیسروش صی/ ما می توانیم؛ مهارت خالقیت تفکر انتقادی

 انطباق آزادی از دیدگاه بزرگان انقالب با وضعیت امروز انقالب اسالمی

 511/افشین قصری، سید محمد علی حسینی/

 512/مجتبی قلی پور، محمد صادق قلی پور، مقداد قلی پور/عدالت خواهی و مبانی پیشرفت امروزی

 511/ رضا باستانی نامقی/ سالمیجایگاه اعتماد به نفس در پیشرفت ایران ا

 511/مهدیه اقبال /تفکر و علم در الگوی پیشرفت معنویت،

 511/دکتر کاظم نوری هفت چشمه ، لیال ترک زاده/عناصر معنوی موثر در پیشرفت اسالمی ایران

 522/سوده اسماعیل زاده /جهل و نقش اجتماعی آن

 525/حامد مصطفوی فرد /(شرفتی پی مهمترین مولفه)علم دینی؛ ابزار تحقق تعالی 

 520/محمد ساجدی /تحلیل عقالنی مفهوم آزادی

 -در روند تحقق الگوی توسعه اسالمی "\تعقل"\با  "\تفکر"\تفاوت مرتبه ای و تمایز کارکردی 

 522/محمد تیرگری سراجی /ایرانی پیشرفت

، محمد هادی زارع  رضا کیخائی، امید شهریاری زنگنه /تاثیر معنویت، تفکر و علم در پیشرفت

 522/مویدی

 521/ بهنام طالبی طادی/ پیش در آمدی بر فلسفه فقه 

 522بهنام طالبی طادی/ های فقهی پیش درآمدی به مقوله فطرت به مثابه منطقی در استنباط

 521/هادی زینی ملک آباد /پارادایم اساسی پیشرفت اسالمی ایرانی

ابوطالب رضائی  /ی جوانان و پیشرفت کشور اسالمیپیامد علم و دین در پیشرفت زندگی اجتماع

 521/برشنه

 اجرای عدالت اسالمی در جهت پیشرفت اسالمی و ایرانی

 521/سعید صمدی ، رضا پوراصالن، فاطمه مطهری نژاد /

 512/محیا صابرماهانی /الت بسترپیشرفتدع



149 
 

 

 عدالت تربیتی در فلسفه تربیتی اسالمی

 4ی، ابوالفضل غفارعلی صحبتلو

 

 

 

از جمله مصادیق بحث عدالت تربیتی، توزیع امکانات و .های تربیتی مورد نظر می باشد عنوان یکی از ارزش بهعدالت در بعد تربیتی 

رسد که نظام آموزشی تا حد امکان  نظر می گونه به این. های مختلف در نظام آموزشی است های آموزشی و اختصاص سهمیه فرصت

های خاص به افراد،  درتوجیه اختصاص سهمیه. ی، در اختیار فراگیران قرار دهدطور عادالنه و نه مساو باید امکانات آموزشی را به

کنندگان  گیرندگان و نیز استفاده ای جدی مورد توجه تصمیم گونه جهت ورود به مراکز آموزش عالی، الزم است عدالت تربیتی، به

شده در کنکور، هنوز قانونمند نشده و یا دالیل اختصاص های ایجاد با توجه به این که بسیاری ازسهمیه.ها، قرار داشته باشد ازسهمیه

ها توسط مراجع ذیصالح، بسیاری از اختالفات  درستی تبیین نشده است، بازنگری و تبیین دقیق انواع سهمیه آن ها برای جامعه به

مندی از مواهب  الیت برای بهرهچنین،اجرای عدالت اجتماعی و تربیتی، انگیزه فع هم. وتبعیض ها در این زمینه را کاهش خواهد داد

در این مقاله کوشش شده است با توجه با آیات وروایات، برخی مصادیق عدالت . های موجود را بین افراد برمی انگیزد و فرصت

ا، ه بندی ارزش در این میان، به طبقه. تربیتی که از موضوعات اساسی در فلسفه تربیتی اسالمی است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد

همچنین عدالت از منظر مکاتب فلسفی مانند . عدالتی نیز اشاره شده است مفهوم، منشأ و انواع عدالت،جایگاه وآثار عدالت و بی

های متفکرانی چون افالطون، ارسطو، خواجه نصیر، کانت،  مارکسیسم و لیبرالیسم نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته و به دیدگاه

 .شاره شده استراولز، نادینگز نیز ا

 

 اسالم، فلسفه تربیتی، عدالت تربیتی، سهمیه: های کلیدی واژه
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