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ي، عبــد القــو عبــد الغ.ــ- دمحم، عبــد الــرحمن 1يح(ـ) أبــو القاســم عبــد البــص$� عبــد الـرحمن

  أحمد عبد الفتاح

3 ـــــرزقسـم ال��بيــة �سالميــة، 9ليــة ال��بيـــة بن$ن بالقا3ــرة، جامعـــة 4  .         ــــ
 gmail.comyahyelasklany@ :الE�يد �لك��وBي للباحث الرئ?س1

    : مVWص البحث

ياســ+*دف البحــث ا)'ــا&� التعــرف ع"ــ! معــالم العــدل ال��بــو �ــ� �ســالم، واســتخدم الباحــث املــن�� 

ئ/ــسة، ر7صــو&�، وتــضمن ثالثــة محــاو  توضــيح : رأ?ميــة العــدل �ــ� التــصو �ســالمي، والثــا;ي: ل 7ور

يالكـــشف عـــن أبـــر معــــالم العـــدل ال��بـــو �ــــ� : يأل?ـــم مرتكـــزات العـــدل ال��بــــو �ـــ� �ســـالم، والثالــــث ز

رأن العـدل ال��بـو Oعـد أحـد صـو : رالتصو �سالمي، وتوصل البحـث إ&ـ! مجموعـة مـن النتـائج مJ*ـا ي

ـــة �ســــالمية والفكــــر ال��بــــو �ســــالمي، العــــدل بمفTومــــھ العــــام، والــــذي تنط ه مــــن ال��بيـ يلــــق جــــذو ر

ــــز?م  ـــــتالف ألــــــوا[*م وأجناســـــــTم ولغــــــا]*م ومركـــ ــــراد ع"ــــــ! اخــ ـــــع 7فـــ ـــــق ال��بيـــــــة )bميـ وdــــــس+*دف تحقيـ

ـــع 7فـــــراد، وأن ال��بيـــــة  ـــ� التعلـــــيم والـــــذي كفلـــــھ �ســـــالم )bميــ ـــ� إطـــــار ا)'ـــــق �ــ ــــك �ــ iجتمـــــا�h، وذلـ

عت�oتـــھ مـــن أســـmn أ?ــــدافTا، وتوصـــل كـــذلك إ&ـــ! أن للعــــدل �ســـالمية أولـــت العـــدل أ?ميـــة كبkــــ�ة وا

قالرrانيـة، والـشمولية، وا)'رpـة، واح�ـ�ام حقـو �;ـسان، كمـا : تتمثـل �ـ� يال��بو مجموعة مرتكزات

يتوصـــل البحـــث أيـــضا إ&ـــ! مجموعـــة مـــن املعــــالم للعـــدل ال��بـــو �ـــ� التعلـــيم، ومـــن أ?مTـــا املــــساواة، : ً

ق الفر قديــة، وشــمو ال��بيــة لxافــة ا)bوانــب، وتنــوع طــر وأســاليب ووتxــافؤ الفــرص، ومراعــاة الفــر ل

  . التعليم، ومجانية التعليم، وتنوع أساليب التقوpم

،العدل  ،معالم: الZلمات املفتاحية  .�سالم يال��بو
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ABSTRACT 

This research aimed to identify the features of educational justice in Islam, 

and the research used the fundamentalist approach. It included three main 
focuses, the first: the importance of justice in the Islamic perception; the 

second: clarification of the most important pillars of educational justice in 

Islam; the third: revealing the most prominent features of educational justice. 
The results of the research  revealed that the educational justice is one of the 
forms of justice in its general sense, which has its roots in Islamic education 

and Islamic educational thought that aims to achieve education for all 

individuals of different colors, genders, languages and social status, within 
the framework of the right to Education, which Islam guarantees for all 

individuals, and that Islamic education attached great importance to justice 

and considered it one of its highest goals. The research also concluded that 
the educational justice is based on divineness, universality, freedom, and 

respect for human rights, as well as a set of parameters for educational justice 

and its applications in the university education, and the most important of 
which are: equality, equal opportunities, taking into account individual 

differences, comprehensive education for all aspects, diversity of methods of 

education, free education, and a variety of evaluation. 

Keywords: Features, Educational Justice, Islam. 
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    : مقدمة البحث

Oعـــد العــــدل أحــــد أ?ــــم القــــيم والــــدعائم ال�ــــ� يقــــوم عل~*ــــا ا{bتمــــع املــــسلم، وعليــــھ ترتكــــز 
قفلسفة ال�شرdع وصيانة حقو أفراده، وع"! قدر iل��ام بھ يتحقق بقـاء وتماسـك أفـراد ا{bتمـع، 

ة تطبيق   . ھ �� املؤسسات ال��بوpةورلذا تبدوا ا)'اجة م�'ة إ&! ضر

وقد أولت ال��بية �سالمية العدل أ?مية كب�kة واعت�oتھ من أسmn أ?دافTا، فTو فرpضة 
ًواجبة ول/س مجرد حق من ا)'قو باستطاعة صاحبھ التناز عنھ �� أي وقت، تج"! ذلك وا�'ا  ل ق

أو الـسنة النبوpـة، وكــذلك ٍ�ـ� كثkـ� مـن التوج~*ـات و7وامـر �لTيـة ســواء مـن خـالل القـرآن الكـرpم، 
ـــ�  ـــاة الن�ـ ً والــــ�'ابة والتــــا�عkن وغkــــ�?م، وأيــــضا مــــن خــــالل �مــــن خــــالل التطبيقــــات العمليــــة )'يـ

  .  ركتابات املفكرpن املسلمkن ع�o العصو ا{�تلفة

ه مــــن ال��بيــــة  ـــد صــــو العــــدل بمفTومــــھ العــــام والــــذي تنطلــــق جــــذو روالعــــدل ال��بــــو أحـ ر ي
مي، وdـس+*دف تحقيــق ال��بيـة )bميـع 7فــراد ع"ـ! اخـتالف ألــوا[*م ي�سـالمية والفكـر ال��بــو �سـال

قوالذي Oعـد أحـد ا)'قـو " ا)'ق �� التعليم"وأجناسTم ولغا]*م ومركز?م iجتما�h، وذلك �� إطار 
  . ال�� كفلTا �سالم )bميع 7فراد

اســة والتحليــل معــالم العــدل ال��بــو مــن خــالل بيــان ألو�pنــاو البحــث ا)'ــا&�  يبالد ?ميــة ر
، وصـوال إ&ـ! شـرح وتفـصيل  يالعـدل �ـ� �سـالم، وتوضـيح مجاالتـھ، ثـم بيـان مرتكـزات العـدل ال��بـو
يألبر معالم العدل ال��بو �� �سالم من خالل توج~*ات القرآن الكرpم، والسنة النبوpـة، وكتابـات  ز

  .  املفكرpن املسلمkن �� حقل ال��بية

  : قضية البحث

بــالرغم مــن أن ا)'xومــات العرrيــة وغ�k?ــا قــد صــادقت ع"ــ! تتمثــل قــضية البحــث �ــ� أنــھ 
جميع iتفاقيات ال�� تؤكد املساواة �� ا)'ق �� التعليم، وأن الدسات�k العرrية جاءت مؤكدة ل�'ق 
ذاتـــھ، إال أن واقـــع ا{bتمعـــات العرrيـــة يختلـــف تمامـــا عـــن النـــصوص النظرpـــة، حيـــث ي�'ـــظ نقـــصا 
ً ًُ

;ــس�يا �ـــ� ا{'ـــاوالت العمليــة ال
ً

�ـــ� �ـــس�! إ&ـــ! ســد الTـــوة الكبkـــ�ة بــkن الطبقـــات iجتماعيـــة ا{�تلفـــة 
  ). 1084، 1083م، ص2014الTنيدي، جمال، (وخاصة �� نطاق التعليم

كـــذلك لـــم تـــن � مـــصط�'ات تxـــافؤ الفـــرص التعليميـــة وديمقراطيـــة التعلـــيم �ـــ� تحقيـــق 
ــــو لxافـــــة الطـــــالب، نظـــــرا أل[*مـــــا لـــــم يفيـــــا بكثkـــــ� مـــــن �7عـــــاد العـــــدل ال��بـ

ً  واملتغkـــــ�ات iجتماعيــــــة ي
ة أن )54م، ص2017مـوا��، £ـ'تة، (وiقتصادية ال�� Oع/ش ف~*ا الطـالب  ور، ممـا يoـ�?ن ع"ـ! ضـر

pــــة �ســــالمية لتطبيــــق العــــدل ال��بــــو الــــشامل )bميــــع  يينطلــــق �صــــالح  للواقــــع ال��بــــو وفــــق الر ؤي
  .الطالب

  : تاd[و^[ ضوء ما سبق يمكن صياغة قضية البحث ^[ السؤال الرئ?س ال

  ي         ما فلسفة العدل ال��بو ^[ �سالم؟

  : وpتفرع من ?ذا السؤال الرئ/س 7سئلة الفرعية التالية

 ر ما أ?مية العدل �� التصو �سالمي؟ -1

 يما مرتكزات العدل ال��بو �� �سالم؟ -2
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رما أبر معالم العدل ال��بو �� التصو �سالمي؟  -3  يز

  : أ3داف البحث

  : ما يj[ اسhiدفت البحث 

 .ربيان أ?مية العدل �� التصو �سالمي -1
 .يتوضيح أ?م مرتكزات العدل ال��بو �� �سالم -2
رالكشف عن أبر معالم العدل ال��بو �� التصو �سالمي -3  . يز

  : أ3مية البحث

]jأ3مية البحث فيما ي klتت :  

ـــ*  ـــة خطــــوة مـــــن خطـــــوات ا)'فــــاظ ع"ـــــ! الTوpــ ـــو بمثابــ ة العرrيـــــة يOعــــد تأصـــــيل مفTـــــوم العــــدل ال��بــ
قو�ســـالمية للمجتمـــع �ســـالمي املعاصـــر، حيـــث Oـــستغر ـــل أ�عـــاد املنظومـــة ال��بوpـــة والتعليميـــة، 

فضال عن ونھ قيمة من قيم �سالم الxلية، ومقصدا من مقاصده العامة
ً ً

  .  

أ?ميــــة قيمــــة العــــدل ذا]*ــــا وخاصــــة �ــــ� مجــــال ال��بيــــة والتعلــــيم، ذلــــك أن العــــدل إذا ســــاد املنــــاخ * 
لي�n استطاع أن يؤثر تأث�kا بالغا �� مخرجاتھ، إضافة إ&! ما لTذا من مؤثرات إيجابية �ـ� ترrيـة التع

ً ً

  .ال¯�صية السوpة للطالب

يإ&ـ! أ?ميـة تطبيـق العـدل ال��بـو مـن خـالل توضـيح أ?ـم  لفت نظر القائمkن ع"ـ! التعلـيم وال��بيـة* 
  . معاملھ ومرتكزاتھ �� العملية التعليمية

  : منmn البحث

Oـستخدم البحـث املـن�� 7صـو&� القـائم ع"ـ! اسـتخدام القواعـد �ـ� iسـتفادة مـن °يـات 
القرآنية، و7حاديث النبوpة، وما تتضمنھ من أحxام �شرdعية وتوج~*ات ترrوpة ونفسية، �� تحليل 

اسة القضايا ال��بوpة  ، وذلك ²*دف التأصـيل للعـدل )13م، ص2013الشيخ، محمود يوسف، (رود
  .  وrيان أ?م معاملھ وا;عxاسا]*ا ع"! ال��بية التعليميال��بو

  : حدود البحث

ي اقتصر البحـث ا)'ـا&� ع"ـ! التأصـيل �سـالمي للعـدل ال��بـو مـن خـالل توضـيح معاملـھ،   
اسات السابقة ال�� تناولت �عض املتغ�kات ا)�اصة بالبحث   . رلذا قام الباحث بالتعرف ع"! الد

  : مصطoWات البحث

ِ?ـــو مــصدر مـــن عـــدل Oعــدل فTـــو عـــادل مــن عـــدو وعـــدل، وdع´ــ� العدالـــة، كمـــا Oع´ـــ� : العــدل لغـــة ِل َ َ َ

، و?و القصد �� 7مـو ومـا قـام �ـ�  رiعتدال وiستقامة، و?و امليل إ&! ا)'ق، والعدل خالف ا)bو ر
iسـتقامة و�نـصاف، كمـا : عدل �� القضية فTو عادل، وقيل معنـاه: النفوس أنھ مستقيم، وpقال

، د(طاء املرء ما لھ وأخذ ما عليھ Oع´� إع   ).430، ص11ت، ج. رابن منظو

العـــدل ال��بــــو اصـــطالحا
ً

لحـــصو ــــل مـــواطن ع"ــــ! حقـــھ �ــــ� : Oعرفــــھ ســـعيد إســــماعيل ع"ـــ� بأنــــھ: ي
pة والوجدانية دو أن يحـو ب/نـھ وrـkن ذلـك  لالتغذية الفكرpة والثقافية والعلمية والسلوكية واملTا ن ر
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املذ?ب  واملركز املا&� واملوقع iجتما�h و?و ما قد Oع�o عنھ �� �عض نعوائق ا)¹bس والنوع واللو و
م، 2008ع"ـ�، سـعيد إسـماعيل، (7دبيات ال��بوpة بديمقراطية التعلـيم وتxـافؤ الفـرص التعليميـة 

  ).138ص

ًوwمكــن xعرwــف العــدل ال��بــو إجرائيــا بأنــھ   إتاحــة الفرصــة أمــام جميــع الطــالب لتلقــى : ي
، أو املوقع ا)bغرا��، أو املxانة التعليم املناسب و نفقا لطبيع+*م دو تفرقة �س�ب ا)¹bس، أو اللو ن

ً

iجتماعيـــة، وفـــق توج~*ـــات ال��بيـــة �ســـالمية، مـــع مراعـــاة �7عـــاد النفـــسية وiجتماعيـــة ا{'يطـــة 
  .بالطالب بما Oسمح ب��بي+*م ترrية شاملة �� افة ا)bوانب

اسات السابقة   : رالد

اســـة-1 اســـة ت�بــــع آيـــات العــــدل �ــــ� ):ه1413، عبـــد هللا عبــــد العزwـــز، ا|oكمــــة: (رد ر اســــ+*دفت الد
اســـة اســـتعرض الباحـــث عـــددا مـــن ا)�طـــوات ال�ـــ�  القـــرآن الكـــرpم ومجاالتـــھ، ولتحقيـــق ?ـــدف الد

ً
ر

استھ اسة �� ضوئھ، ولم يحدد من�bا �عينھ �� د رتناولت الد ر
ً

. 

اســة إ&ـ! مجموعــة مـن النتــائج مـن أ?مTــا ك و�عـا&! دائــرة أن أفعـ: روتوصـلت الد رال هللا تبــا
بkن الفضل والعدل ال تخرج عـن ذلـك أبـدا، كمـا توصـلت إ&ـ! أن عنايـة هللا �عـا&! بإقامـة القـسط �ـ� 

ً

رحياة ا)�لق جلبا ملصا)'Tم، ودفعا للضر عJ*م
ً ً

.  

اســــــة-2 ـــة توضــــــيح مفTــــــوم ):ه1421ال��الBــــــي، يوســــــف بــــــن أحمــــــد دمحم، : (ر د اســـ ر اســــــ+*دفت الد
ميادينھ �� القرآن الكرpم والسنة النبوpة، وتوضيح أ?ـم °ثـار �يجابيـة امل��تبـة زالعدل، وrيان أبر 

ع"ــ! تحقيــق العــدل، و°ثــار الــسلبية امل��تبــة لفقدانــھ ع"ــ! الفــرد وا{bتمــع، وrيــان أ?ــم التطبيقــات 
  .ال��بوpة ملبدأ العدل عند املرkrن املسلمkن، والتطبيقات ال��بوpة �� �عض املؤسسات ال��بوpة

اســـة املــن�� الوصـــفي وتوصــلت إ&ـــ! مجموعــة مـــن النتــائج مـــن أ?مTـــا أن : رواســتخدمت الد
الـــة أســـبا²*ا، وأن  زالعـــدل عامـــل مTـــم �ـــ� ]*دئـــة الـــصراعات والعـــدوان ومـــن العوامـــل 7ساســـية �ـــ� إ
ة  رتطبيق مبدأ العدل OسTم �� تحقيق العديد من ا)bوانب �يجابية �� حياة املتعلم، وال�� مJ*ا إثا

ــــو نمـــــوا ســـــليما �عيـــــدا عـــــن املـــــشكالت الدا ـــي ينمـ فعيـــــة لـــــدى املـــــتعلم، وإتاحـــــة الفرصـــــة للمـــــتعلم لxــ
ً ً ً

  .  النفسية

اســـــة-3 اســـــة الوقـــــوف ع"ـــــ! ما?يـــــة العدالـــــة ): م2010خليـــــل، حـــــسن الـــــسيد،: (ر د راســـــ+*دفت الد
ــــرف ع"ـــــ!  ــــالم، ومعرفـــــة أســـــبا²*ا، وأســـــاليب تحقيقTـــــا، واســـــ+*دفت كـــــذلك التعـ �ـــــ� �سـ iجتماعيـــــة 

ات ال��بوpــة ملبــدأ العدالــة iجتماعيــة �ــ� �ســالم، وأيــضا الوقــوف ع"ــ! املتطلبــات ال��بوpــة التطبيقــ
ً

مة لتحقيق مبدأ العدالة �� �سالم   .زالال

اســـة املــن�� الوصـــفي، واســتخدمت iســـ�بانة ــأداة للتعـــرف ع"ــ! املتطلبـــات  رواتبعــت الد
مــة لتحقيــق مبــدأ العدالــة iجتماعيــة �ــ� � ة تــضمkن زال��بوpــة الال اســة بــضر رســالم، وأوصــت الد ور

اســـية، وكـــذلك �ـــ¯bيع إجـــراء البحـــوث  ات الد رمبـــدأ العدالـــة iجتماعيـــة بأ�عاد?ـــا ا{�تلفـــة املقـــر ر
اسات  ال��بوpة �� مجال العدالة iجتماعية �� ا)bامعات   .روالد

اســــة-4 مـــــضان، ( :ر د صــــد ظــــا?رة غيـــــاب): م2015زرالوكيــــل، ف$ــــ�و  ـــة محاولـــــة  اسـ راســــ+*دفت الد  ر
، وتحديـــد متطلبـــات تحقيقTــا �ـــ� ضـــوء املتغkـــ�ات  يالعدالــة iجتماعيـــة �ـــ� التعلـــيم ا)bــام�� املـــصر
اســة املــن�� الوصــفي، وتوصــلت إ&ــ� �عــض البــدائل املق��حــة  را{bتمعيــة املعاصــرة، واســتخدمت الد
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للــسياسات القبــو با)bامعــات املــصرpة، وÃعــض املتطلبــات ال�ــ� تحقــق ا{bانيــة ا)'قيقيــة للتعلــيم 
  .  ا)bام��، وتحقيق العدالة �� مخرجات املنظومة ا)bامعية

اســـة-5 اســــة الكـــشف عــــن مفTــــوم العــــدل ):م2017مــــوا^[، �ــــoتھ دمحم ســـعد، ( :رد ر اســــ+*دفت الد
ـــــصط�'ات ذات الــــــصلة بــــــھ كتxــــــافؤ الفــــــرص التعليميــــــة وديمقراطيــــــة  اســــــة �عــــــض املـ ، ود رال��بــــــو ي

ـــو املعاصــــــر، ـــــوء الفكــــــر ال��بـــ ــ� ضـ ــــا �ــــ ــــيم، وتحليلTــ  ²*ــــــدف الكــــــشف عــــــن مــــــضاميJ*ا ال��بوpــــــة يالتعلــ
يوiجتماعية ا{�تلفة، واس+*دفت كذلك اسـتخالص املقومـات 7ساسـية للعـدل ال��بـو �ـ� القـرآن 
اســة مــن�� التحليــل الفلــسفي،  روالـسنة وتــداعيا]*ا ع"ــ! ا{bتمــع املــصر املعاصـر، واســتخدمت الد ي

  : وتوصلت إ&! مجموعة من النتائج من أ?مTا

 .ي العدل ال��بو افة أ�عاد ومتغ�kات منظومة ال��بية والتعليمقOستغر مفTوم �
يلم تن � مصط�'ات تxافؤ الفرص التعليميـة وديمقراطيـة التعلـيم �ـ� تحقيـق العـدل ال��بـو  �

لxافة أفراد ا{bتمع وشرائحھ، نظرا أل[*ما لم يفيا بكث�k من �7عاد ا{'يطة بالطالب
ً

. 
bانبkن السيا�ÄÅ وiقتصادي، وإنما يمتد ل/شمل ا)bوانب ال يقتصر العدل �� �سالم ع"! ا) �

  . ال��بوpة وiجتماعية و7خالقية
اسات السابقة   .رالتعليق ع�j الد

اسـة ا)'اليـة خاصـة فيمـا يتعلـق  • ئ/سا للد اسات ع"! اختالف توجTا]*ا منطلقا  ر�عد ?ذه الد ر ر
ً ً

ادين العــــدل ومقوماتــــھ �ــــ� بمفTــــوم العــــدل كقيمــــة مــــن القــــيم ال��بوpــــة �ســــالمية، وكــــذلك ميــــ
ه النظر يال��بية �سالمية، ما Oساعد الباحث iستفادة مJ*ا �� بناء إطا  .ر

اســة القــيم وا;عxاســا]*ا ال��بوpــة  • اســات الــسابقة �ــ� مجــال د اســة ا)'اليــة مــع الد ر�ـش��ك الد ر ر
  ع"! التعليم

اسة ا)'الية أبر معالم العدل ال��بو �� ال��بية والتعلي • يت�ناو الد زل   . مر
    : خطوات الس$� ^[ البحث

لا�oو 4و   . أ?مية العدل �� �سالم:ر

رمرتكزات العدل ال��بو ال��بو �� التصو �سالمي: را�oو الثاBي ي   .ي

  . يمعالم العدل ال��بو �� �سالم: را�oو الثالث

لا�oو 4و     : أ3مية العدل ^[ �سالم: ر

²*ـا �سـالم، وجعلTـا مـن مقومـات ا)'يـاة الفرديــة  العـدل أحـد القـيم �;ـسانية ال�ـ� جـاء 
فاإلســالم Æ*ــدف إ&ــ! بنــاء مجتمــع متماســك Oــسوده العــدل �ــ� افــة ميادينــھ، و7ســرpة وiجتماعيــة، 

، أو التعليnـــ�، أو مـــستو ا)'كـــم والتعامـــل مـــع °خـــرpن ا{�تلفـــkن �ـــ�  ىســـواء ع"ـــ! املـــستو 7ســـر ي ى
لن ?ـذه ا{bـاالت، حيـث ت�ـسم نظـرة �سـالم بالـشمو �ـ� لالـرأي أو العقيـدة، وال��بيـة لـ/س بمعـز عـ

  .افة ا)bوانب ا{�تلفة وا{'يطة باإل;سان

و�ســالم عنــدما يــدعو إ&ـــ! العــدل فإنــھ بـــذلك يــدعو �ــ� الوقــت نفـــسھ إ&ــ! حرpــة �;ـــسان 
فع الظلم عن املظلومkن وإقرار العـدل، وrالتـا&�  روكرامتھ وتأكيد حقوقھ العامة، فالس�� من أجل 

ًقـــرار الكرامـــة �;ـــسانية، Oعـــد واجبـــا إ;ـــسانيا ودي¹يـــا �ـــ� الوقـــت نفـــسھ، ولـــذلك جـــاء 7مـــر بالعـــدل إ ً ً



  لـم الـعـدل الـتربـوي فـي اإلسـالمامعــ
 "دراسة تحليلية"
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ق، محمــــود حمــــدي، (ًومقاومــــة الظلــــم �ــــ� القــــرآن الكــــرpم صــــرpحا ال يحتمــــل التأوpــــل  وقــــز م، 2002ز
َّإن ̀ : ، قال �عا&!)168ص

َٱ�  ِ ُيأمر  َّ ُ ۡ ِبٱلعدل وٱإلحسن َ ِ
َٰ ۡ َ

ِ
ۡ َۡ

ِ
  .`٩٠: النحل...ۡ

�ــــ� كتـــاب هللا وســــنة ن�يـــھ  ا �واملتأمـــل  ــ  ي�'ــــظ بوضــــوح تلـــك املxانــــة الرفيعـــة ال�ــــ� ي�بوأ?ــ
ه �ســـالم حفاظـــا لكيـــان ا{bتمـــع ال�ـــشر مبـــدأ  م 7خـــالق، فلقـــد ـــان أو مـــا قـــر يالعـــدل بـــkن مxـــا ل

ً
ر ر

ســـولھ مـــن�� الـــدعوة  رالعــدل بـــkن النـــاس، ومـــن ?نـــا جعلـــھ هللا واســـطة حبــات العقـــد الـــذي ـــو بـــھ  ن
حية، ال�� حملTا إياه إنقاذا لل�شرpة مـن ظلمـات ا)Tbـل والبÉـ� والعـدوان �صال

ً شـلتوت، محمـود، (ّ
ــــب ..`:  قــــــال �عــــــا&!،)445ت، ص. د ـــــز ٱ� مــــــن كتــ ـــــت بمــــــا أنـ ۖوقــــــل ءامنـ َ

ٖ
َٰ

ِ ِ
ُ َّ َ لَ َ َ ٓ ُ

ِ
ُ َ ۡ ُوأمــــــرت  َ ۡ ِ

ُ ألعــــــدل ب?ــــــنكم َ
ُۖ ُ َ ۡ َ َ ِ ِ

ۡ َ
 .

ى اف�ـ�ض هللا علـيكم مـن  يف عليكم بأك�Ì مماأمرت أن ال أح: "قال ابن عباس Ë، `١٥: رالشو
، "(ألعـــدل ب/ــــنكم �ـــ� جميـــع 7حــــوال و7شـــياء: "، وقيـــل"7حxـــام ، ولــــذلك )188م، ص١٩٩٧يالبغـــو

جعل هللا عز وجل من أ?م أ?داف �عثة الرسل و7ن�ياء �عد �عرpف الناس با)�الق عز وجل إقامة 
ۡلقد ̀ : العدل بيJ*م، قال �عا&! َ َ

سلنا   أ
َ ۡ َ ۡر

َ
ُسلنا بٱلبي¨ت وأنزلنا مع§م ٱلكتب وٱمل$¦ان ليقوم ٱلناس   ُ َُّ َ ََ َ َ ّ َُ َ َ َ

ِ ِِ ِ
ۡ َ َ َُ ُٰ ۡ ۡ َ ۡ ََ َ َ ٰ

ِ ِ ر
بٱلقسط
ۖ ۡ
ِ ِۡ

، ج(، أي ليتعامل الناس فيما بيJ*م بالعدل `٢٥: ا|oديد...ِ �o201ت، ص. ، د23يالط( ،
سال الرسل و7ن رفل/س ?ناك داللة ع"! قيمة العدل أعظم من أن يxو الغاية من إ   . �ياءن

ت مـــن  كــذلك ا?تمـــت الــسنة النبوpـــة  بإقامـــة العــدل مـــن  خــالل النÐـــ� عـــن رضــده، فحـــذ
سو هللا  لالظلم وسوء عاقبة الظاملkن �� الدنيا و°خرة، ففي ا)'ديث عن جابر بن عبد هللا أن   �ر

قـم 4م، ج1994مـسلم، .."( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمـات يـوم القيامـة": قال ، ")2578"ر، حـديث 
ه، واتخذوا وقاية منھ وابتعدوا عنھ: "أي   ).413?ـ، ص١٤٢٦العثيمkن، دمحم بن صا)�،  "(واحذر

ه أحـــــد مقاصـــــد الـــــشرdعة �ســـــالمية، إذ بتطبيقـــــھ    روتتأكـــــد أ?ميـــــة العـــــدل كـــــذلك باعتبـــــا
يحفظ الدين وتحفظ النفس والعقل والعـرض واملـال فالـشرdعة �سـالمية تختلـف عـن الفلـسفات 

?ا، حيث إ[*ا من خالق �;سان الذي Oعلم والقوانkن الوضعية  ر�� أ?دافTا وغايا]*ا، باعتبار مصد
أال ̀  :ما ينفعھ وما يضره، قال �عا&!

َ َ
ُعلم   َ ۡ ۡمن  َ ُخلق و3و ٱللطيف ٱ|Vب$� َ

ِ
َ َۡ َُ َّ

ِ
َ َُ فالعدل �� ، `١٤: امللك.َ

ه  ر�سالم من مبادئ الشرdعة ومقاصد?ا، ول/س مستقال عJ*ا؛ باعتبار أن مصد
ً

الو�Ø مـن القـرآن 
نوالسنة، سواء أان منصوصا ف~*ما أم مست¹بطا مJ*ما، بخـالف القـانو الوضـ�� الـذي Oعتoـ� فكـرة 

ً ً

ــــستقال �ـــــستوØ! منـــــھ القاعـــــدة القانونيـــــة، ثـــــم إن الـــــشرdعة �ســـــالمية تتـــــصف  ا مـ العدالـــــة مـــــصد
ً

ًر
  .   مقاصد?ا بقوة �لزام الذي �ستمده من الشارع ا)'كيم

الم مبنا?ا ع"! العدل، باعتبار أن �سالم Æ*ـدف إ&ـ! إقامـة ا{bتمعـات فالشرdعة �� �س
ــــا&! ـــ� قولــــــــھ �عـــ ــــــا لألمــــــــر �لÐــــــــ� �ــــ ــــــك تحقيقـ ـــــاديء العدالـــــــة وذلــ ــــق مبـــ َّإن ̀ : ًوفـــ

َٱ�  ِ ُيــــــــأمر  َّ ُ ۡ ِبٱلعــــــــدل  َ
ۡ َ ۡ

ِ
ِوٱإلحسن

َٰ ۡ
ِ
ۡ حمھ هللا`٩٠: النحل...َ ر، يقو السعدي  م، ٢٠٠٠السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، : (ل

حقــھ و�ــ� حــق عبــاده، فالعــدل �ــ� ذلــك أداء  �ــ�  العــدل  فالعــدل الــذي أمــر هللا بــھ Oــشمل  ) "447ص
قا)'قو املة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب هللا عليھ من ا)'قو املالية والبدنية واملركبة مJ*ما  ق

  ".�� حقھ وحق عباده، وdعامل ا)�لق بالعدل التام، فيؤدي ل وال ما عليھ تحت واليتھ

الذلك Oعد العدل أحد املقاصد 7ساسية ال�� تقوم عل~*ا الشرdعة �سالمية، وس�ب
ً

 من 
رأسباب تحقيق السعادة �� الدنيا و°خرة، وrتطبيقھ �ستقيم أمو العباد والبالد، وrا;عدامھ �شيع 

رالفوÛـmÄ، يقــو الطــا?ر ابــن عاشــو  لوالعــدل ممـا تواطــأت ع"ــ! حــسنھ الــشراÜع �لTيــة، والعقــو: "ل
، "(ا)'كيمة، وحسن العـدل مـستقر �ـ� الفطـرة، فـإن ـل نفـس ت¹ـشرح لتحققـھ رالطـا?ر ابـن عاشـو

دي عن العدل وأنھ الس�يل إ&! بقـاء واسـتقامة 7فـراد وا{bتمعـات، ) 186ت، ص .د روpتحدث املاو
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إن العـــدل الـــشامل يـــدعو إ&ـــ! 7لفـــة، وpبعـــث ع"ـــ! الطاعـــة، وتتعمـــر بـــھ الـــبالد ، وتنمـــو بـــھ : "لفيقـــو
ض وال أفــــسد 7 رمـــوال، وpكÌــــ� معــــھ ال¹ـــسل، وpــــأمن بــــھ الـــسلطان، ولــــ/س Ýــــ�Äء أســـرع �ــــ� خــــراب 7

؛ ألنـــھ لـــ/س يقـــف ع"ـــ! حـــد وال ي¹تÐـــ� إ&ـــ! غايـــة دي، "(رلـــضمائر ا)�لـــق مـــن ا)bـــو ، ، ص 1986راملـــاو
ة ال �ــــستقيم ا)'يــــاة ، )140 -139ص ركــــذلك فــــإن مقــــصد العــــدل صــــالح الــــدين والــــدنيا، فTــــو ضــــر

العــدل نظــام ــل Ýــ�Äء؛ فــإذا أقــيم أمــر الــدنيا �عــدل قامــت، وإن لــم يكــن  ":ن تيميــةلبــدو[*ا، يقــو ابــ
ىلصاحÞ*ا �� °خرة من خالق، وم�m لم تقم �عدل، لـم تقـم، وإن ـان لـصاحÞ*ا مـن �يمـان مـا يجـز  ٍ

  ).  146، ص28م، ج199ابن تيمية، " (بھ �� °خرة
سوخTا �� عالقات �;س  ان باإل;سان داللة ع"! الن�ß رلذلك فإن شيوع قيمة العدل و

والكمـــال وiســـتقامة، وغيا²*ـــا داللـــة ع"ـــ! التخلـــف والـــنقص، وا{bتمـــع الـــذي يختفـــي منـــھ العــــدل، 
الكيال;ـــي، (تـــضطرب أحوالـــھ، وتتفكـــك أوصـــالھ، وdعـــ/ش أفـــراده عالـــة أكـــالء ع"ـــ! غkـــ�?م مـــن 7مـــم 

َوضـــرب`: �عــا&!، قــال )139م، ص 1987ماجــد عرســان،  َ َ  ٱ� مــثالَ
ٗ َ َ ُ جلــ$ن أحــد3ما أبكــم ال يقـــدر َّ  ُ ُ َِ

ۡ َ َۡ ٓ ََ َ َُ ُ َ ۡ ُ
ِ

رَّ
 �j3ل ستو 3و ومن يأمر بٱلعدل و3و ع �مولىھ أينما يوج§ھ ال يأت بخ$ �jء و3و 9ل ع-´µ �jٰع ٰ َٰ ۡ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ َُ ُ َ ُّ ُ

ِ
ۡ َُ ۡ ّ

ِ ِ
ُ ٌُّ َ ۡ َۡ ۡ َ

ِي
َ َۡ

ٍ ِ
َ

ِ َ ٰ َ
ٖ ۡ َ

ٖصرط مستقيم ِ
َ ۡ ُّ ٖ

َٰ   .`٧٦: النحل. ِ

يـاة 7فـراد وا{bتمعـات، ظTـرت �ـ� العـالم املعاصـر العديـد مـن ًونظرا أل?مية العدل �ـ� ح
قالTيئات واملنظمات ال�� �ع´� بحقو �;سان، مطالبة بتحقيق العدل �ـ� شـ�m مجـاالت ا)'يـاة بمـا  ُ

ه حقـا أساسـيا  ًف~*ا مجال ال��بية والتعليم، تأكيدا ملبدأ تxافؤ الفرص بkن ال�شر �� التعليم باعتبـا ً ر ً

ً، وتزداد ?ذه 7?مية  �� الوقت ا)'ا&� نظرا )12م، ص 2006خضر، محسن، (ان قمن حقو �;س

ــــا، �ــــــس�ب �عـــــدد أنظمــــــة التعلــــــيم،  ــــات خاصــــــة العرrيــــــة مJ*ـ لكÌـــــ�ة التحــــــديات ال�ـــــ� تحــــــيط با{bتمعـ
، وشــيوع الطبقيــة والتفرقــة العنــصرpة �ــشxل وا�ــ�،  يوiخ�ــ�اق والعوملــة الثقافيــة، والغــز الفكــر و

ة أن  ي�ـــس�ند 7نظمـــة ال��بوpـــة �ـــ� ا{bتمعـــات ع"ـــ! أســـاس مـــن العـــدل ال��بـــو بمـــا ورممـــا يحـــتم ضـــر
�kودة �عيدا عن ل ألوان التميb(ًيضمن حصو ل فرد ع"! حقھ �� �عليم عال ا   . ل

من ?نا Oعت�o العدل من القيم املTمة �� العملية ال��بوpة �� املراحل التعليميـة ا{�تلفـة، 
pة �ـــ� �عامـــل فقـــيم العدالـــة أساســـية �ـــ� ـــل جزئيـــ ورة مـــن جزئيـــات العمليـــة التعليميـــة، إذ �عـــد ضـــر

الطــالب مــع �عــضTم الــبعض، وكــذلك �ــ� �عامــل 7ســاتذة مــع الطــالب، وأيــضا �ــ� أســاليب التعلــيم، 
ً

ة i?تمـام ²*ــا  وروطـر التقـوpم، و7;ـشطة، وغ�k?ـا مــن عناصـر العمليـة التعليميـة، مــا Oـستلزم ضـر ق
  .والعمل ع"! تحققTا

ثالثا
ً

  :يكزات العدل ال��بو ^[ �سالممرت: 

 يقــوم العــدل �ــ� �ســالم ع"ــ! مجموعــة مــن املرتكــزات 7ساســية ال�ــ� تمkــ�ه عــن غkــ�ه مــن 
ا، وpحقق الغاية من �شرdعھ، نظرا  ًالنظم والقوانkن الوضعية، و?و ما يجعلھ أك�Ì شموال واستمرا ًر

ً

  :  ومن بkن ?ذه املرتكزات ما ي"�الشتمالھ ع"! جميع �7عاد واملتغ�kات ا{'يطة باإل;سان، 

  :الر½انية -1

نفالعدالـــة ال�ـــشرpة تنطلــــق مـــن العــــدل الرrـــا;ي املطلـــق، ذلــــك العـــدل الــــذي يـــنظم الxــــو 
، ولTـذا وصــف هللا  ك ذلـك مـن تــدبر آيـات هللا عـز وجـل �ـ� الxـو نـھ أبـدا، وpـد نبأكملـھ وال يختـل توا ر ًز

َشـ§د ̀  :&!�عـا&! بـھ نفـسھ، وعoــ� القـرآن الكـرpم عـن ذلــك بقولـھ �عـا
ِ

َ
ٱ� أنــھۥ ال إلـھ إال 3ـو وٱمللئكــة  

ُ ََّ َ ٓ
ِ
ٰٓ َٰ َ َۡ َ َ ُ

ِ ِ
َ ُ ُ ََّّ َ



  لـم الـعـدل الـتربـوي فـي اإلسـالمامعــ
 "دراسة تحليلية"

  يحيى أبو القاسم عبد البصير عبد الرحمن/ أ
  ني دمحمعبد القوي عبد الغ/ د.أ
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ُوأولوا ٱلعلم قائما بٱلقسط ال إلھ إال 3و ٱلعزwز ٱ|oكيم َِ ِ ِ ِ ِ
َ َۡ ۡ َ َ ۡ ٓ َ ۡ ۡ ْ ُُ ُ

ِ
َ ْ ََّ ۚ

ِ ِ
َ ٰۢ ٓ ۡ

ِ ِ
ُ

rانية العدل `١٨ :آل عمران.  ر، وتتج"! 

ُوتمــت 9لمــت`: �ــ� اتــصاف هللا �عــا&! بــھ، قــال �عــا&! َۡ ِ
َ َّ َ ½ــك َ  َ

ِ
صــدقا  َرّ

ٗ ۡ
وعــدال ِ

ۚ ٗ ۡ َ ، وأمــر `١١٥: B4عــام... َ
ه أمرا منھ سبحانھ، قـال �عـا&! ًسبحانھ الناس أن يطبقوا العدل فيما بيJ*م باعتبا َّإن ̀ : ر

َٱ�  ِ ُيـأمر  َّ ُ ۡ َ

ِبٱلعـــدل وٱإلحــــسن  ِ
َٰ ۡ َ

ِ
ۡ َۡ

ِ
، فالعــــدل �ـــشرdع مــــن هللا �عـــا&! لعبــــاده لxـــي يمتثلــــوه وpطبقــــوه `٩٠: النحـــل...ۡ

pــا وذلــك لxونــھ فيــھ ا)�kــ� والفــالح ل�bميــع، قــال �عــا&!ب ه الزاميــا ولــ/س اختيا ًاعتبــا رً ِصــبغة ٱ� ̀  :ر
َّ َ َ ۡ

ِ
ِومن أحسن من ٱ� 

َّ َ ُ ۡ
ِ

َ َۡ َ صبغة ونحن لھۥ عبدو َ
َ ٰ َ

ن ُ ُ
ِ
َ َُ ۡ َ َ ۖٗ ۡ

     .`١٣٨: البقرة..ِ

هللا لــصياغة فاإلسـالم يمثـل املـن�� الرrـا;ي املتxامـل املـوا�ي لفطـرة �;ـسان، والـذي أنزلـھ 
ض، يحقق العدالة ��  رال¯�صية �;سانية صياغة م��نة متxاملة، ليجعل مJ*ا خ�k نموذج ع"! 7 ٍ
ًا{bتمع �;سا;ي، وdستخدم ما �áر لھ من قو الطبيعة، استخداما ن�kا م��نا، ال شطط فيھ وال  ً ً ى ُ

ر، وال أثرة وال استâثار، وال ذل وال خضوع  ، عبد الرحم(وغر   ).21م، ص2007ن، يالنحالو

 وpتطلـــب ذلـــك مـــن القـــائمkن ع"ـــ! العمليـــة التعليميـــة �ـــ� املراحـــل التعليميـــة ا{�تلفـــة أن 
تنطلــق الفلـــسفة العامـــة لل��بيـــة والتعلـــيم مـــن توج~*ـــات ال��بيـــة �ســـالمية مـــن خـــالل iعتمـــاد ع"ـــ! 

?ا من خالق �;سان الذي Oعلم ما ينفعـھ و : مـا يـضره، قـال �عـا&!راملصادر 7صلية �� ال��بية باعتبا
ُأال علم من خلق و3و ٱللطيف ٱ|Vب$�`

ِ
َ َۡ َ َ َُ َّ

ِ
َ َُ َ ۡ ََ ُ ۡ َ

ِوأن 3ذا صرطي `: ، وقولھ �عا&!`٤: امللك..
َٰ ِ

َ َٰ َّ َ ٗمستقيما  َ ِ
َ ۡ ُ

فـــٱتبعوه وال تËبعـــوا ٱلـــسبل فتفـــر بكـــم عـــن ســـÊيلھۦۚ ذلكـــم وصـــىكم بـــھۦ لعلكـــ
ُ ُ ُ ُ ََّّ ََ ُ َُ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِِ ِ
ٰ ۡ ۡ َُّّ َُ َ َٰ

ِ
َ َُ َ

ق َّ َ َ ََّ
ِ ِ

ۖ
َنم تتقـــو ُ َّ َ B4عـــام .ۡ

١٥٣`.   

 .لالشمو -2

، بمع´ــm صــالحيتھ للتطبيــق ع"ــ! جميــع ال�ــشر دو أي  نيمتــاز العــدل �ــ� �ســالم بالــشمو ل
 �kوالــــصغ ،mــــãــــ�ه، والــــذكر و7نkــــشمل املــــسلم وغO ناء ألحــــد ألي ســــ�ب مــــن 7ســــباب، فالعــــدلäٍاســــت

ه يــنظم شــئو ا)'يــاة لوالكبkــ�، وقــد اســتمد العــدل ?ــذه الــصفة مــن شــمو �ســالم نفــسھ، با نعتبــا ر
ـــات  ـــkن النـــــاس �عـــــضTم بــــبعض، و�pنـــــوع العــــدل ب�نـــــوع العالقــ ـــات �;ـــــسانية بـ ًجميعــــا، ومJ*ـــــا العالقـ

?ــــا  ر�;ـــسانية ا{�تلفـــة، وpـــأ�ي ضـــمن أولوpـــات تلـــك العالقـــات مـــا يخـــص العمليـــة التعليميـــة باعتبا
تقاء بذاتھوسيلة �;سان لفTم وأداء التxاليف الرrانية، كما أ[*ا وسيلة �;   . رسان لال

ت تلك النظرpات   ز    وrالتأمل �� نظرة �سالم لقيمة العدل ي�'ظ أ[*ا نظرة شاملة تجاو ُ

، ممــا ــان لTــا أكoــ�  رالــضيقة ال�ــ� حــصر ف~*ــا العــدل مــن قبــل املفكــرpن والفالســفة ع"ــ! مــر العــصو ُ

، دمحم (;ــــسانية 7ثــــر �ــــ� توجيــــھ ال�ــــشرdع العــــام الــــذي يــــنظم افــــة العالقــــات واملعــــامالت � نعرجــــو
  ).266?ـ، ص1404صادق، 

لوشــمو العــدل �ــ� �ســـالم يقتــmÄå أن ال يقتــصر تطبيقـــھ داخــل املؤســسات التعليميـــة، 
وإنمـــا يتعـــدى ذلـــك إ&ـــ! مـــا �عـــد تخـــرج الطـــالب �ـــ� الوظـــائف ومجـــاالت العمـــل ا{�تلفـــة، فقـــد Oغيـــب 

ا يجد �عض الطالب أمامTم فرص التمي�k داخل املؤسسة التعليمية، لكنھ يظTر �عد التخرج عندم
ف املوقع السيا�ÄÅ أو املا&� أو  والعمل متاحة، �� حkن أ[*ا ل/ست كذلك بال¹سبة لآلخرpن، نظرا لظر

ً

، أو غ�k ذلك مما يفتح فرصا أك�Ì للعمل، بل قد تتوافر فرص لعمل متم�k ذي أجر عال ال  ً�دار ي
ات عقليــة متمkــ�ة ريتــاح  آلخــر، دو iســ�ناد إ&ــ! قــد ا ) 6م، ص2005ع"ــ�، ســعيد إســماعيل،  (ن ، ممــ

ة إعادة النظر وتقييم نظم ال��بية وغ�k?ا من أنظمة ا{bتمع وفق العدالة  وريحتم ع"! ا{bتمع ضر
  .�سالمية الشاملة
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من ?نا ي¹ب�É أن تنطلق جميع السياسات والقوانkن املنظمة )'ياة الناس �� ا{bتمع من 
pـة �ســالم الــشاملة ومن�bــھ ا ه املــن�� الــذي ال يأتيــھ الباطـل مــن بــkن يديــھ وال مــن ؤر رلقـوpم، باعتبــا

خلفھ، فال�شرdعات والسياسات التعليمية ي¹ب�É أن تتخذ من النموذج �سالمي قاعد]*ا العرpضة 
لال�� تنطلق مJ*ا وتب´� عل~*ا جميع عناصر العملية التعليمية، �عيـدا عـن ـل مـا مـن شـأنھ أن يحـو  ً

  .يال��بو �� ا{bتمعندو تحقيق العدل 

 .ا|oرwة -3

?ـا فطــرة �ـ� الطبيعــة  ر�عتoـ� ا)'رpـة أحــد 7سـس ال�ــ� ب´ـm عل~*ــا ا{bتمـع �ســالمي، باعتبا ُ

 èـــة -ســـبحانھ-�;ـــسانية، فـــاpـــھ، فا)'رbخلـــق �;ـــسان حـــرا؛ ألنـــھ جعلـــھ مـــسئوال عـــن تطبيـــق من� 
ً

سلم لھ حـر، ولـھ عبـادة è مـا �ست�بع املسئولية، واملسئولية �ستلزم ا)'رpة، ف¹شاط �;سان امل
ندام �;ــسان متجTــا ب¹ــشاطھ نحــو ?ــذه الغايــة، ومع´ــm ــو ا)'رpــة فطــرة، أ[*ــا ل/ــست مجــرد منحــة 
يمنحTـــا النظـــام iجتمـــا�h لإل;ـــسان، وإنمـــا êـــ� قيمـــة غرpزpـــة أوجـــد?ا هللا �ـــ� �;ـــسان حـــkن خلقـــھ، 

م�ــــm اســــتعبدتم النــــاس وقــــد ولــــد]*م أمTــــا]*م : "ì-لوdعoــــ� عــــن ?ــــذا املع´ــــm قــــو عمــــر بــــن ا)�طــــاب 
ا؟ ق، فا)'رpـــة حاجـــة أساســـية مــن حاجـــات الـــنفس ال بـــد مـــن إشــباعTا، وêـــ� حـــق مـــن حقـــو ! رأحــرا

ســـتھ، فـــال bîـــب   أن ينحـــرف ســـلوك �;ـــسان وdـــسوء عملـــھ، و]*ـــبط -إذن-ر�;ـــسان ال بـــد مـــن مما
pســـــة حر ـــع مـــــن مما ـــھ لـــــھ، إذا حوصـــــر ومنــ ـــھ، وpتـــــد?و حـــــال مجتمعــ رأخالقــ تـــــھ، أو إذا انفلـــــت �ـــــ� ر

 �Ðاملن�� �ل �kس+*ا دو ضبط أو تنظيم وفق معاي نمما ، ع"!، (ر   ).118م، ص2001رمدو

ا ع"ـــ! التميkـــ� بـــkن ا)�kـــ� والـــشر، فـــألTم  ًرومـــن مظـــا?ر تكـــرpم هللا لإل;ـــسان أن جعلـــھ قـــاد
?ــــا وتقوا?ــــا، وغـــرس �ــــ� جبل+*ــــا iســــتعداد ل��kـــ� والــــشر، وجعــــل ســــبحا نھ رالـــنفس �;ــــسانية فجو

ادة Oـــستطيع ²*ـــا أن يختـــار بـــkن الطـــر املؤديـــة ل��kـــ� والـــسعادة، أو الطـــر املوصـــلة إ&ـــ!  قلإل;ــسان إ ق ر
ّالـشقاء، وrــkن لــھ أن ?دفــھ �ــ� ا)'يــاة أن ي��فــع بنفـسھ عــن ســبل الــشر، وأن يزــي نفــسھ، أي ينم~*ــا 

، عبــــد الــــرحمن، (وpطTر?ـــا وdــــسمو ²*ــــا نحــــو الفـــضيلة وiتــــصال بــــاè عــــز وجـــل م، 2007يالــــنحالو
ٖونفــس ̀ : ، قـال �عـا&!)33ص

ۡ َ َومـا  َ َسـوhÎا  َ ٰ َّ 3ـا وتقوhÎــا ٧َ َ فأل§م§ــا فجو ٰ ََ َۡ َ َ َر ُ ُ ۡ ََ َ َ
َ قـد أفWـk مــن زكhÐـا ٨ ٰ َّ َ َ َ َ ۡ ََ ۡ وقــد ٩ۡ َ َ

َخاب من دسhÐا  ٰ َّ َ ََ َ
    .`١٠-٧:  الشمس.١٠

ـــاس والعـــــالم و   ـــة ا)'ـــــرة ال ت¹ــــشأ إال �ـــــ� صــــميم العالقـــــات القائمــــة والفاعلـــــة بــــkن النــ ال��بيـ
وا أنفـــــسTم إال بـــــوع~*م، والـــــو�h يقـــــوم ع"ـــــ! التفكkـــــ� ا) ـــJ*م أن يحـــــر �ï، كمـــــا أن النـــــاس ال يمكــ ر�ـــــا ر

وتطبيقھ الستخدامھ �� الواقع الذي يجد الناس أنفسTم فيھ، ثم التفك�k فيما طبق، ألن �;ـسان 
ًلـــ/س تفكkـــ�ا فقـــط، بــــل ?مـــا معـــا ، واملؤســــسات التعليميـــة êـــ� إحــــدى )1م، ص2001الغنـــام، دمحم، (ً

سسات ا{bتمع املنوط ²*ـا تأ?يـل الطـالب ليxونـوا صـا;�� التقـدم، وع"ـ! قـدر مـا يتـوافر لTـم مـن مؤ
ترrيــة حــرة وعادلــة، ع"ــ! قــدر مــا يــنعكس ذلــك ع"ــ! البنــاء والــسلم iجتمــا�h ألفــراد ا{bتمــع، حيــث 

ّ ُ

سيــصبح ?ــؤالء الطــالب �عــد تخــرجTم قــضاة وأطبــاء ومعلمــkن إ&ــ! غkــ� ذلــك، لــذلك ي¹بÉــ! أن تقــوم 
  .يال��بية �� املؤسسات التعليمية ع"! قاعدة العدل ال��بو وفق التوجTات �سالمية

ة أن ترáــــð الــــسياسات التعليميــــة لــــذلك مــــن    وروpتطلـــب تطبيــــق ا)'رpــــة �ــــ� التعلــــيم ضـــر
ات  رخــــالل ســــن ال�ــــشرdعات والقــــوانkن ال�ــــ� تكفــــل ا)'رpــــة �ــــ� العمليــــة التعليميــــة، وأن �ــــس�! �دا

اسـية أو 7;ـشطة أو التقـوpم أو التعليمية لتعميقTا ب ات الد رkن الطالب و7ساتذة من خالل املقـر ر
  .يغ�k ذلك من عناصر العملية التعليمية بما OسTم �� تطبيق العدل ال��بو



  لـم الـعـدل الـتربـوي فـي اإلسـالمامعــ
 "دراسة تحليلية"

  يحيى أبو القاسم عبد البصير عبد الرحمن/ أ
  ني دمحمعبد القوي عبد الغ/ د.أ
  عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح/ د
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  .ق اح��ام حقو �Bسان-4

غاية ال��بية �ـ� �سـالم تحرpـر �;ـسان مـن قيـود العبوديـة لغkـ� هللا عـز وجـل، فاإل;ـسان  
ۡولقد ̀ : ، قال �عا&!قمخلو مكرم َ َ َكرمنا ب.- ءادم َ َۡ َ ٓ َِّ

َ َ َ
، وdعد من مظا?ر ?ـذا التكـرpم `٧٠: �سراء...

قضمان حقو �;سان املادية واملعنوpة �� إطار من العدل، وصيانة حقو �;ـسان والـدفاع عJ*ـا،  ق
إليـھ مـن قـيم نو?ذا ال يمكن أن يتحقق دو تفعيـل لقيمـة العـدل �ـ� �سـالم، فالعـدل بxـل مـا يرمـز 

قو�ــشرdعات ودالالت ومفـــا?يم ?ــو الـــضمانة 7ساســـية )'مايــة حقـــو �;ـــسان مــن iعتـــداء عل~*ـــا، 
زوعنــدما Oــسود العــدل فــإن اح�ــ�ام حقــو �;ــسان ?ــو مــن أبــر الــدالالت ع"ــ! تحققــھ �ــ� ا{bتمــع،  ق

ًنظــرا الشــتمالTا ع"ــ! مناشــط ا)'يــاة جميعــا، ومJ*ــا اج، ا)'ــق �ــ� ا)'يــاة، والتملــك، وا): ً و'رpــة، والــز
سة العبادة، والتعليم، وغ�k?ا   .  رومما

ى        والتعلــيم أحــد ا)'قــو 7ساســية لإل;ــسان ال�ــ� �عكــس مــدى ثبــوت حقوقــھ �;ــسانية 7خــر  ق
�ــــ� تحديــــد ?وpــــة ا{bتمــــع و�عميــــق أواصــــر  ا مTمــــا  ًوتمتعــــھ ²*ــــا ع"ــــ! الوجــــھ 7كمــــل، كمــــا أن لــــھ دو ً

ر
، فضال عما يحققھ ع"! التفا?م فيما بkن �عضTم البعض، و krن غ�k?م من أبناء ا{bتمعات 7خر

ً ى
  .ىاملستو الفردي من تنمية وتxامل لل¯�صية وتحرpر لTا من ا)Tbالة والتبعية

كذلك فإن العالقة بkن التعلـيم والعدالـة iجتماعيـة �ـ� شـxلTا الظـا?ر �عـد عالقـة جـزء   
� تـــضمن+*ا مواثيـــق العدالــــة iجتماعيـــــة قبxـــل أو خـــاص �عـــام؛ بمع´ــــm أن التعلـــيم أحـــد ا)'قـــو ال�ــــ

ٍملواطن~*ا وال�� �س�! إ&! إتاحة ?ذا ا)'ق �� إطار من املساواة العادلـة وا)'رpـات املنضبطة، إال أن 
العالقة بيJ*ما �� جو?ر?ا عالقة تأث�k وتأثر متبادلة؛ فـال تتحقـق العدالـة iجتماعيـة �ـ� مجتمـع مـا 

يم، وال يمكن أن تتحقـق العدالة �� التعليم �� غياب سياسات العدالة ندو تحقيق العدالة �� التعل
iًجتماعيـــة الـــشاملة للمجتمـــع لـــھ، وrالتـــا&� اليمكـــن أن يحـــدث إصـــالح ترrـــو �عيـــدا عـــن �صـــالح  ي

 �hجتماiقتصادي وiو �ÄÅـادي، (السياTـ�، أسـماء الñمـع 7خـذ )600، 599م، ص ٢٠١٦عبد ال ،
ساء �� iعتبار أن ينطلق  رذلك من املن�� �سالمي �� ترrية �;سان، وpمكن ل�bامعة أن �سTم �� إ

ســات ال��بوpــة العادلــة لألســاتذة مــع  اســية، واملما ات الد رمفـا?يم حقــو �;ــسان مــن خــالل املقــر ر ر ق
  . الطالب، وكذلك 7;شطة ا{�تلفة

ًاÑعا   : �سالم يمعالم العدل ال��بو ^[: ر

د مـن توج ~*ـات القـرآن الكـرpم والـسنة النبوpـة املطTـرة وكتابـات املفكــرpن ربالتأمـل فيمـا و
قاملـسلمkن، ي�'ـظ أن �ســالم حـرص ع"ــ! أن ينـال ــل إ;ـسان حقــھ، ومـن بــkن ?ـذه ا)'قــو حقـھ �ــ�  ُ

ســم �ســالم معـــالم للعــدل ال��بـــو يــضمن تحقيقTـــا  يالتعلــيم، ولــم ي�ـــ�ك 7مــر ع"ـــ! إطالقــھ، وإنمـــا  ر
ا]*م وطبيعــ+*م، وفيمــا ي"ــ� توضــيح لحـصو جميــع الطــالب ع"ــ! حقTــم �ــ ر� التنميــة الـشاملة وفــق قــد

  .يلبعض معالم العدل ال��بو �� �سالم وا;عxاسا]*ا ع"! التعليم

  . املساواة ^[ ا|oق ^[ التعليم-1

م تحقيقـھ،    م مـن لـوا ز�عد املساواة أحد املعـالم 7ساسـية للعـدل ال��بـو �ـ� �سـالم، وال ز ي
ـــ� نظرpـــــة ا)'قـــــو كمـــــا أ[*ـــــا القاعـــــدة ال�ـــــm ي ــــسة �ــ ئ/ـ ?ـــــا مـــــسلمة  قنطلـــــق مـــــن خاللTـــــا العـــــدل باعتبا ر ر

والواجبــات ال�ــ� جــاء ²*ــا �ســالم، فاملــساواة مفTــوم مــرتبط بالعــدل وشــرط لتحققــھ �ــ� املؤســسات 
لحـصو جميــع : التعليميـة �ـ� ا{bتمـع �ــ� ضـوء تxـافؤ الفــرص ل�bميـع، وpقـصد باملـساواة �ــ� التعلـيم



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

585 

ا الطـــالب ع"ـــ! حقTـــم �ـــ� التعلـــيم ا]*م وإمxانـــا]*م، بمـــ ر املناســـب الحتياجـــا]*م وفـــق مـــا تؤ?لـــھ لـــھ قـــد
ييضمن فرصا �عليمية متxافئة ل�bميع وpحقق العدل ال��بو ً.  

ًوللمساواة التعليمية �� iسالم مظا?ر عديدة فـصل+*ا ال��بيـة �سـالمية، وغاي+*ـا جميعـا 

  : ومhÒاتكرpم �;سان وا)'فاظ ع"! حقوقھ،

 . بداء الرأياملساواة ^[ حق إ •

ك ا)'ق لھ، وأbîز عن أن يصل إ&!  رفاإل;سان بحكم طبيعتھ ال�شرpة عاجز عن أن يد
اء واح��امTـــا، ح�ــm يفيـــد ـــل  ى وتبــادل ° را)'قيقــة بتمامTـــا وكمالTــا، ومـــن ?نــا انـــت أ?ميــة الـــشو ر

أي °خر، بيد أن ?ناك نفرا من الناس يؤمنو بنظر]*م وحد?م وdعت�oون أي �علي نصاحب  ً ق ع"ـ! ر
?م  ركالمTم bòوما أو انتقاصا لقد ً ، و?ذا ي�نا�! مـع مـا )106م، ص2006ع"�، سعيد إسماعيل، ،(ً

ه حقـــا أصـــيال،  أقرتــھ ال��بيـــة �ســـالمية مـــن أن املـــشاركة وحـــق إبـــداء الـــرأي مكفـــو ل�bميـــع باعتبـــا
ً ً

ر ل
كفــل لTــم �بــداع والتعلــيم أحــد أ?ــم ا{bــاالت ال�ــ� تحتــاج إ&ــ! منــاخ تتــوافر فيــھ حرpــة الــرأي ال�ــ� ت

�nالعل .  

ـــال ?ــــو الــــذي يقــــوم ع"ــــ! ا)'ــــوار واملناقــــشة وحرpــــة إبــــداء الــــرأي ل�bميــــع،  والتعلــــيم الفعـ
ًباعتبـار أن لTــذا أثـرا إيجابيــا �ـ� نجــاح العمليـة ال��بوpــة، وقــد ظTـر ?ــذا ا)'ـق جليــا مـن خــالل تقرpــر  ً ً

ى، وعــدم iســ�بداد بــالرأي، قــال �عــا&! ۡأمــر3م َو̀ :  ر�ســالم ملبــدأ الــشو ُ ُ ۡ َ
ى بيــhÒم  ۡشــو ُ َ ۡ ََ ٰ ر

ُ
ى... : رالــشو

ادتـھ املطلقـة ع"ـ! مجمــوع 7فـراد `٣٨ْ بركـة، عبـد الغ´ــ� دمحم، (ر، فلـ/س ألحـد أن يفـرض ســلطتھ وإ
ر أن تقــوم العالقـــات التعليميـــة ع"ــ! اخـــتالف مـــستوpا]*ا وفـــق )11م، ص1978 ي، لــذا فمـــن الـــضر و

  . يدل ال��بوقاعدة حرpة الرأي والتعب�k بما OسTم �� تحقيق الع

 .املساواة ^[ ا|�زاء •

ُيقت�Äå العدل ال��بو �� �سالم املساواة �� ا)bزاء وأن Oعامل جميع الطالب بمقتـضاه  ي
، أو ا)bـ¹س، أو املعتقــد، أو املxانـة iجتماعيــة أو غkـ� ?ــذا، وأسـاس ذلــك  نبـصرف النظــر عـن اللــو

وال ̀  :مـن�� �سـالم �ــ� إقـرار العـدل، قــال �عـا&!
َ ِيجـر َ

ۡ َمنكم شنـــان قـوم عjـ� أال xعــدلوا ٱعـدلوا 3ــو َ ُۡ ْ ُ ْ ُ َ َ
ِ ِ

ۡ َۚ ۡ َٓ َّ َ ٰ ٍ
ُ َّÓ َ َ ۡ ُ َ

أقـــــرب للتقـــــو
ۖ ٰىۡ َ َّ

ِ
ُ َ ۡ َ

~*م : أي، `٨: املائـــــدة.. ال يحملـــــنكم عـــــداوة قـــــوم ع"ـــــ! أن ال �عـــــدلوا �ـــــ� حكمكـــــم فـــــ
ُ

وا عل~*م من أجل ما ب/نكم وrيJ*م من العداوة  ، ج(روس�kتكم بيJ*م، فتجو �o95، ص10يالط.(  

ًلسنة النبوpة ع"! تطبيق ?ذا املبدأ وأن 7فراد جميعا أمام م�kان العدل سواء، وأكدت ا

فعن عاÜشة ó أن قرdشا أ?مTم شأن املرأة ال�m سرقت فقالوا
ً سو هللا، : ّ لمن يxلم ف~*ا  ر ص"! هللا -َ

سـو هللا : ؟ فقـالوا-عليـھ وسـلم pـد حـب  لومـن يج�ـ� عليـھ إال أســامة بـن  رئ ؟ فxلمـھ أ�ز
ُ

سـامة فقــال 
لسو هللا  ّإنما أ?لك الـذين مـن :  فخطب فقال�ِلم �شفع �! حد من حدود هللا؟ ثم قام الن�m : �ر

قالشرpف تروه وإذا سر ف~*م الضعيف أقاموا عليھ ا)'د، وايـم هللا لـو  ف~*م  قسر  إذا  قبلكم أ[*م 
ُأن فاطمة ب¹ت دمحم سرقت لقطعت يد?ا ، دمحم بن سعد، "( َ �k?64م، ص٢٠٠١يالز.(  

ة املساواة �� ا)bزاء �� العملية ال��بوpة �� التعليم  ورلTذا فإن العدل ال��بو يقت�Äå ضر ي
ن طاملــــا تماثلــــت  ـــد عــــن ا{'ابــــاة أو التميkــــ� القــــائم ع"ــــ! غkــــ� أصــــل، فجميــــع الطــــالب م�ــــساو ووالبعـ
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ق ذلك ا)'االت واملواقف، أما إذا اختلفت في¹ب�É حkن ذلك إعطاء ل ذي حق حقھ، وpمكن تطيب
ي�� سياسات القبو و�� التقوpم وغ�kه مما يتطلبھ العدل ال��بو �� ?ذه املرحلة   . ل

• (Ôاملساواة ب$ن الذكر و4ن.  

رممــــا Oــــش�k إ&ــــ! املــــساواة بــــkن الــــذكر و7نãــــm أن �ســــالم خاطــــب الــــذو و�نــــاث خطــــاب 
ًيا إ&ــــ! تحقيــــق مـــسئولية مــــش��كة، ودعـــا?م إ&ــــ! العلــــم والعمـــل وrــــذل ا)Tbـــد واســــ�نفاذ الطاقــــة ســـع

نالنجاح، فكال?ما مجاز عن عملھ دو حيف أو نقصان، قال �عا&! َفٱستجاب ̀  :ى َ َ ۡ َ
ۡل§م   ُ َ

hÕم أBي ال  
ٓ َ

ِ
ّ َ ۡ ُُّ َر

ۖأضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنÑ (Ôعضكم من Ñعض ّ ّ ّ
ٖ

ۡ ۢ َۡ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ ُ ُٰ ۖ ۡ ُٰ َ َُ َ ُ
ٍ ٖ ِ

َ   .`١٩٥: آل عمران..َ

ًوــان ذلــك واقعــا عمليــا �ــ� حيــاة الن�ــ�  ً حيــث شــxل �علــيم �نــاث ا?تمامــا كبkــ�ا بــرغم ،�ً ً

ì ـــي ســـعيدÃف والتحـــديات �ـــ� ذلـــك الوقـــت، فعـــن أ عليـــك  غلبنـــا  : �للن�ـــ�  قالـــت ال¹ـــساء: والظـــر
ًالرجــــال، فاجعــــل لنــــا مــــن نفــــسك يومــــا فوعــــد?ن يومــــا لقــــ~*ن فيــــھ فــــوعظTن و[*ــــا?ن  ً )".. ، يالبخــــار

قــــم 1ج ه،1422 ســــو هللا -ó- ، وعــــن  عاÜــــشة")101"ر، حــــديث  لأن  ـــساء  ال¹ــــساء  ;عــــم : " قــــال�ر ;ــ
قـم 1، ج)م1994(مـسلم،  "(7نصار لم يمنعTن ا)'ياء أن يتفقTن �ـ� الـدين  ، و�ـ� ")332"ر، حـديث 

ن?ـــذه 7حاديــــث داللــــة ع"ــــ! أن حــــق ال��بيــــة والتعلـــيم ــــان مكفــــوال ل�bميــــع دو تفرقــــة بيــــJ*م �ــــسب 
 .ا)¹bس

نوdع��ف املرrو املسلمو  بحق 7نmã �� التعليم انطالقا من أن التxاليف الدي¹ية واجبة ن
ح �سـالم ال�ـ� جعلـت مـن طلـب العلـم فرpـضة ع"ـ! ـل مـسلم  وع"! الرجل واملرأة، و?ذا يتفق مع ر

فاعة الطTطاو يومسلمة، يقو  وقد قضت التجرrة �� كث�k من البالد أن نفع �عليم البنات أك�Ì : "رل
ه، بل إنھ ال ضر رمن ضر  فيھ أصالر

ً
فاعة، " (  ، رالطTطاو  ).411، ص2م، ج2010ي

ًوال �ع´� املساواة �� �سالم حصو جميع املتعلمkن ع"! قدر م�ساو من التعليم، نظرا    ٍ ل
ات و�مxانات واملوا?ـب، فاملـساواة التامـة ?نـا بمثابـة الظلـم  رملا قد ي¹شأ بيJ*م من اختالف �� القد

، وإنمــا تتطلــب املــساواة  ق الفرديــة وiحتياجــات ا{�تلفــة للمتعلمــkن يال��بــو والعادلــة مراعــاة الفــر
فاملـساواة بما يحقق التنمية املتxاملـة لTـم، وrمـا ال يخـل بمبـدأ تxـافؤ الفـرص بـkن جميـع املتعلمـkن، 

بـkن الـذكر و7نãـm ال �ع´ـ� املماثلـة التامـة �ـ� ـل ÝـõÄ، فلxـل مJ*مـا طبيعتـھ ا)�اصـة، وال��بيـة مTم+*ــا 
 .العدالة التامةك �� ضوء مراعاة ذل

قوpؤكـــد ?ــــذا املع´ــــm الـــشيخ مــــصطفى عبــــد الـــراز �ــــ� موقفــــھ مـــن املــــساواة، فــــرغم إيمانــــھ 
، واملــــساواة بــــkن النــــاس جميعــــا، إال أنــــھ يؤكــــد أن النــــاس ل/ــــسوا م�ــــساوpن  ًبوحــــدة ا)bــــ¹س ال�ــــشر ي

نمطلقـا، فالتفاضـل طبيعـة مـن طبـاÜع ال�ـشر، فكمــا يختلـف ال�ـشر �ـ� ا)bـ¹س واللـو و الـدين، فTــم ً
ه مـن  ر باعتبـا ريختلفـو كـذلك �ـ� الكفـاءة واملوا?ـب وiسـتعدادات، لـذلك فالتفاضـل بيـJ*م ضـر ي ون
نطبيعة ال�شر، لكن ي¹ب�É أن يxو ع"! أساس الكفاءة وiستحقاق، ال ع"! أساس القوة والبطش 

ات ال�ـ� و?Þ*ـا وانتماء 7فراد لطبقة أو وضـع اجتمـا�h، كمـا أن ?ـذه املـساواة ال تقـ�Äå ع"ـ! iمت زيـا
  . (1))167-154م، ص ص1985املغرÃي، ع"� عبد الفتاح،(نهللا لبعض 7فراد دو البعض °خر

                                                
ـــ� عبـــــد الفتـــــاح املغرÃـــــي) 1( ،: ع"ـ ـــراز ـــالمي املعاصــــر مـــــصطفى عبـــــد الــ ـــر �ســ ــا?رة، قاملفكــ ف، القـــ            م،1985ر دار املعـــــا

  .167-154ص ص
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pة ال��بوpة للتعليم �� الواقع املعاصر ع"! املساواة ال��  ر أن �س�ند الر ؤلذا فمن الضر يو
، وقـد جـاءت  كتابـات املفكـرpن يتحقق العدالة، و�� ال��بيـة �سـالمية تنظkـ� وتطبيـق للعـدل ال��بـو

رال��بــــوkpن ا;عxاســــا لتلــــك ا)'قيقــــة عoــــ� العــــصو ا{�تلفــــة، لــــذا ي¹بÉــــ� ع"ــــ! القــــائمkن ع"ــــ! صــــياغة  ً

pــة عنــد ســن القــوانkن وال�ــشرdعات املتعلقــة ²*ــذا  ؤفلــسفة التعلــيم وسياســاتھ iســ�ناد إ&ــ! تلــك الر
م العدل، بل ê! الضمانة 7سا)bانب، ف ما من لوا زاملساواة �عت�o ال   .اسية لتحقيقھًز

  :تZافؤ الفرص التعليمية -2

ة  ـــالم العـــــدل ال��بـــــو وال�ــــ� يتعـــــkن ع"ـــــ! القــــائمkن ع"ـــــ! التعلـــــيم ضـــــر ورOعــــد مـــــن أبـــــر معـ يز
مــة لتحقيقــھ  ?ــا أحــد أ?ــم املتطلبــات الال زمراعا]*ــا باعتبا : ، والــذي Oع´ــ�"تxــافؤ الفــرص التعليميــة"ر

ًحـــــصو جميـــــع املتعلمـــــkن ع"ـــــ! فـــــرص متxافئـــــة وفقـــــا لطبيعـــــ+*م، ة أن تتـــــضمن ل ـــر ور ممـــــا يتطلـــــب ضــ
ات وأ;ــشطة وطـــر �علــيم وأســاليب تقـــوpم وغ�k?ــا، مــا OـــسTم �ــ� تطبيـــق  قسياســة التعلــيم مـــن مقــر ر

غبا]*م وفق مستوا?م  رالعدل ال��بو بما Oعكس حاجات الطالب و   . التحصي"�ي

ن �ـــــ�  ووتقــــوم فلـــــسفة تxـــــافؤ الفــــرص �ـــــ� �ســـــالم ع"ــــ! أســـــاس أن جميـــــع 7فــــراد م�ـــــساو
واجبــات �ــ� إطــار مــن العدالــة التامــة، فاإلســالم يمنــع التفاضــل ع"ــ! أســاس ا)bــ¹س أو قا)'قــو وال

سو : ناللغة أو اللو أو املركز iجتما�h، ففي ا)'ديث عن أÃي نضرة قال لحدث´� من سمع خطبة  ر
rكـــم واحـــد، وإن أبـــاكم واحـــد، أال ال : "�ـــ� وســـط أيـــام ال�ـــشرpق فقـــال �هللا  ريـــا أÆ*ـــا النـــاس، أال إن 

ــ! أســـود، وال أســـود ع"ـــ! أحمـــر، إال بـــالتقوفـــضل ل ابـــن حنبـــل، ...(ىعرÃـــي ع"ـــ! nbîـــ�، وال أحمـــر ع"ـ
قم38أحمد، ج سو هللا "(2))."٢٣٤٨٩"ر، حديث  ل، وقد وجھ  سيدنا أبـو ذر إ&ـ! ?ـذا املع´ـ�، فعنـھ  �ر

جـال عنـد الن�ـ� :  قـال  يـا أبـا ذر طـف الــصاع  «: � فقلــت لـھ يـا إبـن الـسوداء، فقــال الن�ـ� �رقاولـت 
، .»(3))1267م، ص2005العرا�ù، أبوrكر، (ف الصاع ل/س البن البيضاء ع"! ابن السوداء فضلط

ســــو هللا  ـــد أبطــــل  لفقـ ـــار أن �ر ن املفاضــــلة واملفــــاخرة بـــــkن ال�ــــشر ع"ــــ! أســــاس اللــــو أو غkــــ�ه باعتبــ
ًا)bميع سواسية ومتxافؤ �� تقرpر ا)'قو لTم جميعا ق   .ن

ــــة ي�'ــــــظ العديــــــد  مــــــن التطبيقــــــات ال��بوpــــــة لتxــــــافؤ الفــــــرص ُوrالتأمــــــل �ــــــ� الــــــسنة النبوpــ
ق يطبق القاعدة 7ساسية وê! ا)'ق �� التعليم ل�bميع، فلم يفـر �ـ� ذلـك بـkن �التعليمية، فxان 

نأ?ل بلد وآخر، وإنما يكفـل ل�bميـع حـق الـتعلم �ـ� إطـار تxـافؤ الفـرص بـkن ا)bميـع دو أي تفرقـة،  ٍ
ى عـن أÃـي ?رpـرة   يحـدث القـوم حـديثا، فقـام أعراÃـي �ب/نمـا الن�ـ� : " قـال-ì–ويدل ع"! ذلك ما ر

ً

سو هللا م�m الساعة؟ قال: فقال ليا  سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص يحدث، قال: ر  mÄåلفم سمع  : فقال �عض القوم: ر
أيــن الــسائل عــن : بــل لــم Oــسمع، ح�ــm إذا قــmÄå حديثــھ قــال: فكــره مــا قــال، وقــال �عــضTم قــال،  مــا  

ســو هللا، قــال?ــا : الــساعة؟ قــال لأنــا يــا  ســو هللا : فــإذا ضــيعت 7مانــة فــانتظر الــساعة، قــال: ر ليــا  ر
ـــاع+*ا؟ قــــال ـــند 7مــــر إ&ــــ! غkــــ� أ?لــــھ فــــانتظر الــــساعة: وكيــــف إضـ ، "( إذا أسـ ، 1ه، ج1422يالبخــــار

قم  ن ح�m إذا فرغ مـن حديثـھ ثـم أجـاب الـسائل دو النظـر إ&ـ! ج¹ـسھ أو �،  فانتظر ")59"رحديث 
�hجتماi ميعمركزهb(ن اkافؤ الفرص بxمما يدل ع"! مراعاتھ ت ، .  

                                                
قم 38 جمسند �مام أحمد بن حنبل،: أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل) 2(   .، مرجع سابق)٢٣٤٨٩(ر، حديث 

املغ.ـ- عـن حمـل : زpن الدين عبد الرحيم بن ا)'سkن بن عبـد الـرحمن بـن أÃـي بكـر بـن إبـرا?يم العراùـ�أبو الفضل ) 3(

 .1267م، ص2005 دار ابن حزم، ب�kوت، لبنان، 4سفار ^[ 4سفار ^[ تخرwج ما ^[ �حياء من 4خبار،
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ونظــرا أل?ميــة تxــافؤ الفــرص �ــ� تحقيــق العدالــة واملــساواة بــkن جميــع أبنــاء ا{bتمــع فقــد 
ً

لتب¹تھ املواثيق والدسات�k والTيئات الدولية، ²*دف حصو ل فرد �ـ� ا{bتمـع ع"ـ! حقـھ �ـ� التعلـيم 
�ï ممــثال �ــ� ال �غــض النظــر عــن أي عامــل خــا

ً
نــوع أو الطبقــة iجتماعيــة أو املنطقــة ا)bغرافيــة أو ر

ــــو �;ـــــسان الـــــصادر عـــــن 7مــــــم  ، )51م، ص2012الـــــ¯�ي��، ع"ـــــ�،(غ�k?ـــــا  قفقـــــد أكـــــد ميثـــــاق حقـ
قع"! اح��ام حقو �;سان وا)'رpات 7ساسـية ل�bميـع، سـواء ـان ذلـك ) ج-55(املتحدة �� مادتھ 

7مم املتحدة، (دين أو اللغة أو ا)¹bس، أو غ�k ذلك ن�� التعليم أم �� غ�kه، دو أي تمي�k �س�ب ال
ة أن تتضمن السياسات وال�شرdعات التعليمية �� املراحل ا{�تلفة ما )7ت، ص. د ور، ما Oع´m ضر

، أو ا)bـ¹س، أو املعتقـد،  نOسTم �� إتاحة فرص متxافئة )bميع الطالب دو أي تميkـ� �ـس�ب اللـو ن
   .أو املxانة iجتماعية، أوغ�k ذلك

ة املـساواة �ـ� �مxانـات  وروpقت�Äå تxافؤ الفرصة التعليميـة �ـ� ضـوء العـدل ال��بـو ضـر ي
ســائل  اســية ومعامــل و واملاديــة وا)�ــدمات التعليميــة، ســواء �مxانــات املاديــة مــن مبــان وقاعــات د ر
dس ومـــوظفkن وعمــــال إ&ــــ! غkـــ� ذلــــك مــــن  رتكنولوجيـــة، أو �مxانــــات ال�ـــشرpة مــــن أعــــضاء ?يئـــة تــــد

 ال�ــ� تتطلÞ*ــا العمليــة التعليميــة، بمــا Oـــساعد �ــ� تحقيــق iســتفادة املرجــوة مــن منظومـــة ا)�ــدمات
  .التعليم ا)bام�� �شxل متxا�þ بkن جميع الطالب

لــذلك �عتoـــ� املـــساواة �ـــ� التمتـــع با)�ـــدمات ال��بوpـــة والتعليميـــة، وضـــمان تxـــافؤ الفـــرص 
ًباســتمرار، أحــد ا)'قــو أألساســية للطــالب أيــا ــان مــوقعTم  ا)bغرا�ــ�، أو انتمــاؤ?م iجتمــا�h، أو ق

  . يوضعTم iقتصادي، أو ديJ*م، أو ج¹سTم، �ê ا{'ك الرئ/س للعدل ال��بو

ات الفائقة من  رومن مظا?ر تxافؤ الفرص �� التعليم كذلك، العناية بالطالب ذو القد ي
ب مــن 7ســباب ياملو?ــوkrن، فيعتoــ� مــن الظلــم ال��بــو أن يحــرم طالــب نــا�غ مــن تلقــي العلــم ألي ســ�

كنــــت أطلــــب : ، يــــدل ع"ـــ! ذلــــك مــــا حxـــي مــــن أن أبــــا يوســـف قــــال)297م، ص1992شـــل��، أحمــــد، (
ث ا)'ال، فجاء أÃي يوما وأنا عند أÃي حنيفة، فانصرفت معـھ، فقـال ًا)'ديث والفقھ وأنا مقل  يـا : ر

، وأنـت تحتـاج إ&ـ! املعـاش، جلـك مـع أÃـي حنيفـة، فـإن أبـا حنيفـة خoـ�ه مـشو يب´�، ال تمـد   فقـصرت ر
عـن كثkـ� مـن الطلـب وآثـرت طاعـة أÃـي، فتفقـد;ي أبـو حنيفـة وسـأل ع´ـ�، فجعلـت أ�عا?ـد مجلـسھ، 

يفلما ان أو يوم أت/تھ �عد تأخر عنھ قال &� الشغل باملعاش وطاعة والدي، : ما شغلك عنا قلت: ل
?م: فجلست، فلما انصرف الناس دفع إ&� صرة وقال ، فقال راستمتع ²*ا، فنظرت فغذا ف~*ا مائة د

الــزم ا)'لقـــة وإذا فرغــت ?ـــذه فــأعلم´�، فلزمــت ا)'لقـــة، فلمــا مـــضت مــدة Oــس�kة دفـــع إ&ــ� مائـــة : &ــ�
، ثــم ــان يتعا?ــد;ي، ومــا أعلمتــھ بخلــة قــط وال أخ�oتــھ بنفــاد Ýــ�Äء، وأنــھ ــان يخoــ� بنفاد?ــا،  ىأخــر

 ، ممــا Oعطــى داللــة وا�ــ'ة)359، ص16م، ج2002ا)�طيــب البغــدادي، (ح�ــm اســتغن/ت وتمولــت 
ات ا)�اصـة �ـ� ال�ـ�اث �سـالمي، باإلضـافة  عاية العلمـاء املـسلمkن للمو?ـوkrن وأ�ـ'اب القـد رع"!  ر
ر مراعــــاة �7عــــاد النفــــسية  يإ&ــــ! تحقيــــق التxافــــل iجتمــــا�h بــــkن أفــــراد ا{bتمــــع، لــــذا فمــــن الــــضر و

ملناســب وiجتماعيـة للطـالب مـن قبـل القـائمkن ع"ـ! التعلــيم وأن ال يحـرم طالـب مـن تلقـي التعلـيم ا
فھ iجتماعية   . و�س�ب ظر

pن ع"ـ!  روrالرغم من أن �سالم يقدم نظاما عادال �� توف�k الفرص التعليميـة لxـل القـاد
ً ً

اك و�بــــداع، فــــاألفراد  ـــة ا)bميــــع للفTــــم و�د رالتحــــصيل، إال إنــــھ ال ينكــــر وجــــود التفــــاوت �ــــ� قابليـ
ــــام التعلي ــــ�، والنظــ ـــ� مــــــستو فTمTــــــم العلnــ ىعمومــــــا متفــــــاوتو �ـــ ن ــــالم يــــــضمن قـــــــض/تkن ً ـــ� �ســ ـــ� �ـــ ـ nــ

العدالـــة iجتماعيـــة )bميـــع 7فــــراد : ت¹ـــشيط فـــرص �بـــداع لxـــل فـــرد، والثانيـــة: 7و&ـــ!: أساســـ/تkن
ر ال�ـــسليم بــأن ?نـــاك )27، 26م، ص2015الزغ�ــ�، ضــياء، الـــشرpفkن، عمــاد، ( ي، لـــذا فمــن الــضر و
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ات والطاقات، مما يتطلب إتا قا بkن الطالب وتفاوتا �� القد رفر
ً ً حة فرص متxافئة )bميع الطـالب و

ا]*م �� ضوء مستوا?م العل�n والتحصي"�   .رحسب استعداد]*م وقد

ه أحــد املعــالم الرئ/ــسة للعــدل ال��بــو �ــ�  يممــا ســبق يتــ�ß أ?ميــة تxــافؤ الفــرص باعتبــا ر
ات من شأ[*ا أن تحو  ل�سالم حيث يقوم ع"! مبدأ إتاحة الفرص ل�bميع دو النظر إ&! أي اعتبا رن

لو أي من املتعلمkن ع"! حقھ �� ال��بية املتxاملة، لذا ي¹ب�É أن يقوم التعليم ع"! فلسفة ندو حص
غبـا]*م وتطلعـات الطـالب �ـ� ضـوء  ر�سالم �� تxافؤ الفرص بحيـث تراhـ� الـسياسات وال�ـشرdعات 
عايـــــة املو?ـــــوkrن وذو  ـــ� إطـــــار مـــــن العدالـــــة، كـــــذلك يقتـــــ�Äå تxـــــافؤ الفـــــرص  يمـــــستوا?م العلnـــــ� �ــ ر

ات  ، رالقـــد آت ماديـــة ومعنوpـــة �ـــ¯bيعا لTـــم ع"ـــ! مواصـــلة �بـــداع والتفـــو قالفائقـــة، وتقـــديم مxافـــ ً

وكـــذلك العمـــل ع"ـــ! تـــوافر �مxانـــات ال�ـــشرpة واملاديـــة �ـــشxل متxـــا�þ �ـــ� جميـــع، إ&ـــ! غkـــ� ذلـــك مـــن 
  . جوانب العملية ال��بوpة �� التعليم بما يؤدي إ&! تحقيق ال��بية الشاملة )bميع الطالب
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، إذ ال��بيـة �ـ�  ىال تقتصر ال��بية �� �سالم ع"! جانب معkن و]*مل بقيـة ا)bوانـب 7خـر
حيـة والعقليـة  و�سالم وظيف+*ا إعداد ال¯�صية املتxاملة للطالب كما وكيفا �� جميع النوا�Ø الر ً ً

ع"ـــ! 7فـــراد ومجتمعـــا]*م، وrمـــا يحقـــق غايـــة والنفـــسية وiجتماعيـــة وال��وpحيـــة، بمـــا Oعـــود بـــالنفع 
ظيفة ال��بية �� ا{bتمع  .وو

ا إ&ــ!  وو�ســالم �ــ� نظرتــھ إ&ــ! �;ــسان لــم Oــسلك مــذ?ب الفالســفة واملفكــرpن الــذين نظــر
ح واملــــادة، أو ?مــــا  ــا الـــر والطبيعـــة �;ــــسانية ع"ـــ! أ[*ــــا مركبــــة مـــن عنــــصرpن مختلفـــkن متقــــابلkن ?مــ

ح واملــادة، فلــ/س ذلــك مــن العقـل وا)bــسم، ولــم يــضع �ســ والم تلـك ا)'ــواجز املزpفــة بــkن عــالم الـر
نطبيعـــة �;ـــسان وتxوpنـــھ، فقـــد نـــادى أفالطـــو بäنائيـــة التxـــوpن �;ـــسا;ي، وr´ـــm ع"ـــ! ?ـــذه الثنائيـــة 
ن كث�kون، وترتب ع"! ?ذا اصطناع  ونظرpتھ �� 7خالق والسياسة وiجتماع وال��بية، وتبعھ مفكر

ح واملــادة، ممــا أدى إ&ــ! حــدوث انحــراف عــن التxــوpن املتــواز لل¯�ــصية ا)'ـواجز املزpفــة بــkن ن الــر و
  ). 369م، ص1990عبود، عبد الغ´�، (�;سانية

ىوأل?مية ا)bانب ا)�لقي �� £�ـصية الطـالب فقـد حـاز أ?ميـة كoـ� �ـ� ال��بيـة �سـالمية 
 ال��بيــة متعــددة، فــال وتوج~*ـات املــرkrن املــسلمkن، كــذلك فــإن مجــاالت التطبيــق العم"ــ� لألخــالق �ــ�

ـــــن ا{bـــــــاالت  ــــاك مـ ـــا ?نــ ـــط، وإنمـــ ــــ! ا)bانــــــب التنظkــــــ� فقـــ ـــــالق ع"ــ ييقتــــــصر التوجيــــــھ �ســــــالمي لألخـ
ســـ+*ا �ـــشxل عم"ـــ�، متمـــثال �ـــ� ســـلوك املـــرkrن  والعالقـــات ال�ـــشرpة املتنوعـــة مـــا Oـــسع تطبيقTـــا ومما

ً
ر

�ـــوم ال ـــ� التعلـــــيم وجميــــع 7فـــــراد ع"ـــــ! اخـــــتالف مراكــــز?م ومـــــسئوليا]*م، لـــــذلك ي¹بÉـــــ�  أن تقـ ـــة �ــ �بيــ
Øــ� واملـادي، فــال يطÉـ! جانــب ع"ـ! آخــر، وإنمـا ترتكــز ال��بيــة  وا)bـام�� ع"ــ! التـواز بــkن ا)bانـب الر ن

نة �� ضوء العدل ال��بو ة متxاملة ومتوا يع"! جميع احتياجات الطالب بصو ز   . ر

كـــذلك حظيـــت ال��بيـــة العقليـــة بمxانـــة مTمـــة �ـــ� ال��بيـــة �ســـالمية، فاإل;ـــسان �ـــ� مkـــ�ان 
، ال عــن عقائـــد � رســالم مخلــو عاقــل منحـــھ هللا العقــل وجعلــھ أداة للنظـــر يفكــر بــھ وpتأمـــل وpقــر ق

وثـة بــل عــن دليـل وقناعــة حقيقيــة، ومــن ثـم انــت املعرفــة الواعيــة ركنـا أساســيا �ــ� �ســالم، إذ  ًمو ً ر
ار �ســــالم الــــ�'يح يقــــوم ع"ــــ! الفTــــم و�قنــــاع، ولTــــذا ي¹بÉــــ� أن �عمــــل ا)bامعــــة مــــن خـــــالل 7دو

ات  راملنوطة ²*ا ع"! إشباع ا)bوانب العقلية لدى طال²*ا من خالل القراءة والبحث، وإكسا²*م املTا
مة   . زالال
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اتھ وموا?بھ وإمxاناتھ، وال -�� �سالم-والعدالة �;سانية  ر �سمو باإل;سان بمختلف قد
ح وا)bسد، و ، وعندما ]*تم ²*ا فإ[*ا ترا�h الر و�سمو بملكة مJ*ا دو أخر ى الفرد وا{bتمع، والـدنيا ن

تقاء فقط، وإنما ]*تم كذلك بما  iانية السمو وxرو°خرة، وال ]*تم بما �� الطبيعة �;سانية من إم
?ا عدالـة تتطلـع إ&ـ! أفـضل اسـتفادة مـن إمxانيـات 7فـراد  الـشاعر، (رف~*ا من قيود طبيعية، باعتبا

  ).  5، 4م، ص 2018?بة، 

ـــد املؤســـــسات التع ليميـــــة �ـــــ� الوقـــــت ا)'اضـــــر مؤســـــسات للتمكـــــkن العلnـــــ� لـــــذلك لـــــم �عــ
نفحـسب، وإنمــا يلتحــق ²*ــا الطــالب ليجــدوا ف~*ــا إشــباعا {�تلــف جوانــب £�ــصي+*م، يتلقــو العلــم  ً

rو نواملعرفـــة، وpتـــد ع"ـــ! اســـتخدام املـــن�� العلnـــ� �ـــ� افـــة جوانـــب العمليـــة التعليميـــة، وpنـــاط ²*ـــا  ر
ة ²*ــا، عـــن طرpـــق الــسياسات وال�ـــشرdعات واللـــوائح تحقيــق تلـــك الوظيفـــة مــن خـــالل 7دوار املنوطـــ

ًاملنظمة للتعليم، وقيام املعلمkن بمTـامTم ال��بوpـة والتعليميـة، وأيـضا مـن خـالل 7;ـشطة ا{�تلفـة 

ال�ـــ� تتــــاح للطـــالب، حيــــث �ـــشxل 7;ــــشطة أداة أساســـية مــــن أدوات ال��بيـــة �ــــ� مختلـــف مجاال]*ــــا 
ات �يجابيةiجتماعية والسياسية وغ�k?ا، ²*دف بنا ات الطالب، وإكسا²*م القيم واملTا رء قد   .        ر

ـــ� i?تمــــام بــــبعض بجوانــــب ال¯�ــــصية  رونظــــرا ملــــا Oع�ــــ� ال��بيــــة املعاصــــرة مــــن قــــصو �ـ ي ً

ـــ�ه  Øـــــ� والنفــــ��Ä وغkــ م، 1984عبــــد الTـــــادي، دمحم أحمـــــد، (و�;ــــسانية، ومJ*ـــــا ا)bانــــب ا)bـــــس�n والر
ة 7خذ �� iعتبا)11ص ر عند إعداد الطالب مراعاة أن تقوم العملية ال��بوpة ور، مما يقت�Äå ضر

ع"! إشباع  وتنمية افة جوانب ال¯�صية لدى طال²*ـا، حيـث يـؤدي إغفـال أي جانـب مـن جوانـب 
رمن جوانـب النمـو لـدى الطـالب إ&ـ! قـصو وا�ـ� �ـ� ا{�رجـات التعليميـة، عـالوة ع"ـ! ا)�لـل وعـدم 

ة �;ــسان ع"ــ! املــسا?مة الفعالــة �ــ� نالتــواز �ــ� طبيعــة الفــرد، و?ــو 7مــر الــذي يــ رؤدي إ&ــ! عــدم قــد
ة العمــل ع"ــ! إشــباع حاجــات  ض، ممــا يــنعكس ع"ــ! البنــاء iجتمــا�h، ممــا يتطلــب ضــر ة 7 رعمــا ر ور

، وrما يحقق الفعالية والتنمية ا)'قيقة �� ا{bتمع  .   نالطالب وتحقيق متطلبا]*م �شxل متواز

ق الفردية-4   .و مراعاة الفر

ية �سالمية ع"! مراعاة طبيعة املتعلمkن واحتياجا]*م، حيث ينظر �سـالم تحرص ال��ب
، وت�نـوع تبعـا لـذلك الوسـائل  ات وi?تمامـات وامليـو ًلألفراد ع"! أ[*ـم متنوعـو �ـ� املوا?ـب والقـد ل رن
ة العمــل ع"ــ! مراعــاة  وروالطــر املــستخدمة �ــ� ال��بيــة، ممــا Oــستلزم مــن القــائمkن ع"ــ! التعلــيم ضــر ق

ق  ه أحد معالم العدل ال��بو �� �سالموالفر يالفردية بkن الطالب باعتبا  . ر

ق الفرديـة بأ[*ــا مقيــاس علnـ� ملــدى iخـتالف القــائم بــkن 7فـراد �ــ� صــفة : "وو�عـرف الفــر
مش��كة، سواء أانت تلك الصفات جسمیة أم عقلیة أم مزاجیة أم سلوكية نفسية أو اجتماعية، 

، )31، ص2006ثنــاء،  ســليمان،"( وســط ا)bماعــة �ــ� ســمة معينــةوêــ! تمثــل انحــراف الفــرد عــن مت
ًفألفراد يختلفو كما وكيفا �� افة مظا?ر ال¯�صية جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا، ولـ/س  ً ً ً ن
?نــاك تطــابق امــل فيمــا بيــJ*م،  فلxــل فــرد عاملــھ ا)�ــاص و£�ــص/تھ املمkــ�ة عــن بــا�ù 7فــراد، ولــھ 

اتھ وميولھ   .رحاجاتھ وقد

ق الفردية �� التعليم  �� أن الطالب ل/سوا ع"! مـستو واحـد وت ىبدو أ?مية مراعاة الفر و
فTم iجتماعيــــة، وإن  ات العقليــــة، كمـــا أ[*ـــم يختلفــــو �ـــ� الـــصفات النفــــسية، و�ـــ� ظـــر ومـــن القـــد ن ر
تبـاينوا �ـ� �عـض الــصفات، لـذلك فقـد حفلــت الكتابـات ال��بوpـة بالعديـد مــن التوج~*ـات ال�ـ� تؤكــد 

ة مرا م تحقيق العـدل ال��بـو خـالل ?ـذه املرحلـة، ورضر ما من لوا يعاة ?ذا املبدأ، كما أنھ Oعت�o ال ز ًز

ق الفردية معلما مTما من معالم العدل ال��بو �� �سالم، وال�� ]*دف إ&!  يلذلك �عد مراعاة الفر ً ً و
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ا]*م دو النظـــر إ&ـــ! ال نإتاحـــة الفـــرص أمـــام جميـــع الطـــالب للـــتعلم وفـــق مـــا تـــؤ?لTم لTـــم قـــد نلـــو أو ر
  .يا)¹bس أو الطبقة أو غ�k ذلك �� إطار العدل ال��بو �� �سالم

ًواملتأمل �� القرآن الكرpم ي�'ظ مزpدا من العنايـة ²*ـذا املبـدأ، فقـد أشـار القـرآن الكـرpم 

ات وطبيعــة مراحــل النمــو ا{�تلفــة للمتعلمــkن، Oــش�k إ&ــ!  ة مراعــاة iســتعدادات والقــد و رإ&ــ! ضــر ر ر
ال  `: ذلــــك قولــــھ �عــــا&!

½نــــا ال    َ ــا كــــسÊت وعلhÜــــا مــــا ٱكËــــسÊت  يZلــــف ٱ� نفــــسا إال وســــع§ا ل§ــــا مــ
َ َ َ َّ َّۡ َ َ َ ََ َ رَ

ۗۡ َۡ َ ُ ََّ ۚ َّ ُۡ َ ََ ۡ َ َ ۡ ُ َُ
ِ

ً َ
ِ

½ ½نا وال تحمل علينا إصرا كمـا حملتـھۥ عjـ� ٱلـذين مـن قبلنـا  َّتؤاخذنا إن Bس?نا أو أخطأنا  ۡ ۡ ََّ ٗ رَ ر
ۚ َّ ۚ َۡ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ ۡ ٓ َ َ َ ٓ ٓ

ِ ِ
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ۡ
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َ َ َ

ِتحملنا ما ال طاقة لنا بھۦۖ ِ
َ ََ َ َ َ َۡ َ

ِ
ّ َ ُ

ً، و�� °ية دليل ع"! أن هللا �عـا&! ال يxلـف أحـدا مـا ال `٢٨٦: البقرة...

ًيقــدر عليــھ وال يطيقـــھ، ولــو لـــف أحــدا مـــا ال يقــدر عليــھ وال Oـــستطيعھ لxــان مxلفـــا لــھ مـــا لــ/س �ـــ�  ً

 وpأ�ي ?ذا انطالقا من سماحة �سالم ،)651م، ص1994، 1ا)bصاص، أحxام القرآن، ج(وسعھ 
ً

َوما ̀ : �� �عاليمھ إ&! الناس، قال �عا&! َجعل  َ َ ۚعليكم ^[ ٱلدين من حرج َ ۡ
ٖ
َ َ ۡ َ

ِ ِ ِ
ّ

ِ
ۡ ُ َ

...mß|٧٨: ا` .  

ى عــن  ق الفرديــة عنايــة خاصــة، Oــش�k إ&ــ! ذلــك مــا ر ووأولــت الــسنة النبوpــة مراعــاة الفــر و
ضا،  ما  مثل  إن  : " قال�أÃي موmÄÅ، عن الن��  ً�عث´� هللا بھ من الTدى والعلم، كمثل غيث أصاب أ ر

ُفxانــت مJ*ــا طائفــة طيبــة قبلــت املــاء؛ فأنب�ــت الكــأل والعــشب الكثkــ�، وانــت مJ*ــا أجــادب، أمــسكت 

عـوا وسـقوا، وأصـاب طائفـة مJ*ـا أخـر ىاملاء؛ فنفع هللا ²*ا الناس؛ فشرrوا مJ*ـا و إنمـا êـ� قيعـان ال : ر
تمسك ماء وال تن�ت كأل،

ً ، ونفعھ ما �عث´� هللا بھ، فعلم -عز وجل – فذلك مثل من فقھ �� دين هللا ً
سـلت بـھ أسـا، ولـم يقبـل ?ـدى هللا الـذي أ روعلـم، ومثـل مـن لـم يرفـع بـذلك  ر

ّ ً َّ
، 4م، ج1994مــسلم، " (

قم جـات، وكـذلك ")٢٢٨٢"رحديث  ض �ـ� تقبـل املـاء وiنتفـاع بـھ د ر، و�� ا)'ديث داللة ع"ـ! أن 7 ر
لTم ا)'ق والعلم، فمن الناس من يبلغھ الTدى والعلم فيحفظھ فيحيا قلبھ وdعمل بھ الناس �� قبو

ة ع"ـــ! ا)'فـــظ  لكـــن ل/ـــست لTـــم أفTـــام ثاقبـــة وال  روdعلمــھ غkـــ�ه في¹تفـــع وpنفـــع، ومـــJ*م مـــن لTـــم مقـــد
ي، ج(نOستطيعو اس�باط املعا;ي وiج+*اد، ومJ*م من ال ينفع وال ي¹تفع بالعلم  م، 1992، 15والنـو

ق الفردية بيJ*م) 47ص   . ولذلك ي¹بÉ! فTم طبيعة الطالب وتلبية متطلبا]*م بما يرا�h الفر

ق  ة مراعـاة الفــر ووحفـل الفكـر ال��بــو بالعديـد مــن التوج~*ـات ال��بوpـة ال�ــ� تؤكـد ضــر رو ي
?ا أحد معالم العدل ال��بو �ـ� �سـالم، والتأكيـد ع"ـ! مراعـاة iختالفـات  يالفردية وأ?مي+*ا باعتبا ر

ات ال�ـــ� يمتلxو[*ـــا، يقـــو �مـــام الغزا&ـــ�بــkن ا لملتعلمـــkن وإشـــباع حاجـــا]*م ع"ـــ! أســـاس القـــد وع"ـــ! : "ر
املعلم أن يقتصر بالطالب ع"! قدر فTمھ، فـال يلقـى إليـھ مـا ال يبلغـھ عقلـھ، فينفـره أو يخـبط عليـھ 

Oعلـم إ&ـ! عقلھ، فلي�ث إليھ ا)'قيقة إذا علم أنھ Oستقل بفTمTا، فال ي¹ب�É أن يف��Ä العالم ـل مـا 
املتعلمـkن، ?ــذا إذا ـان يفTمــھ املــتعلم ولـم يكــن أ?ــال لالنتفـاع بــھ، فكيــف فيمـا ال يفTمــھ

ً
الغزا&ــ�، " (

  ). 57، ص1م، أبو حامد، ج2005

وال Oـش�k ع"ـ! الطالـب بتعلـيم مـا ال يحتملـھ فTمـھ  : "لوpؤكد ابن جماعة ?ـذا املبـدأ فيقـو
ار املعلم من ال Oعرف حالھ �� الفTم وا)'فظ فإن اس�ش أو سنھ وال بكتاب يقصر ذ?نھ عن فTمھ،

��Äء ح�ــm يجــرب ذ?نــھ وdعلــم حالــھ، فــإن لــم يحتمــل ا)'ــال  �ــ� قــراءة فــن أو كتــاب لــم Oــشر عليــھ �ــ
أى ذ?نھ قابال وفTمھ جيدا نقلھ إ&! كتاب  ًالتأخ�k أشار عليھ بكتاب سTل من الفن املطلوب، فإن  ً

ر
 إ&! ما يدل نقلھ إليھ ع"! جودة ذ?نھ يزpـد ان�ـساطھ، وذلك ألن نقل الطالب يليق بذ?نھ وإال تركھ،

ه يقلـــل ;ـــشاطھ، وال يمكـــن الطالـــب مـــن iشـــتغال �ـــ� فنـــkن أو أكÌـــ� إذا لـــم  روإ&ـــ! مـــا يـــدل ع"ـــ! قـــصو



  لـم الـعـدل الـتربـوي فـي اإلسـالمامعــ
 "دراسة تحليلية"

  يحيى أبو القاسم عبد البصير عبد الرحمن/ أ
  ني دمحمعبد القوي عبد الغ/ د.أ
  عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح/ د

 

 

592 

يــضبطTا بــل يقــدم ــل بحــسب أ?ميتــھ، وإذا علــم أو غلــب ع"ــ! ظنــھ أنــھ ال يف�ــ� �ــ� فــن أشــار عليــھ 
  .(4))57 -5ه، ص ص1354ابن جماعة، بدر الدين، "(فالحھب��كھ وiنتقال إ&! غ�kه مما يرï! فيھ 

ىفي¹بÉــ� ع"ــ! مــن يقــوم بــالتعليم أن يبــذل قــصار جTــده ملــساعدة جميــع الطــالب ع"ــ! أن 
ة ع"ــــ! الــــتعلم  ـــة أ[*ــــم مختلفــــو مــــن حيــــث املــــستو والقــــد ريتعلمــــوا، و�ــــ� الوقــــت ذاتــــھ معرفـ ى عبــــد (ن

ـــھ غkـــــ�ه، وال يخاطـــــب ذو ، فـــــال )622م، ص1982ا)'ميــــد، جـــــابر،  ـــل بمــــا يخاطـــــب بــ ويخاطـــــب العاقــ
، و�� ا)'ديث عن عبد ) 133م، ص2005مر�ÄÅ، دمحم من�k، (لالعقو ا)�فيفة بما يخاطب بھ النÞ*اء

مـــا أنـــت بمحــــدث قومـــا حــــديثا ال تبلغـــھ عقـــولTم إال ــــان لبعـــضTم فتنــــة: "هللا بـــن مـــسعود ì قــــال
ً ً "

قم . الب~*قي، د دى املـرkrن إ&ـ! مراعـاة حـال املـتعلم فیقـو")611"رت، حديث  ل، وpوجھ املاو ي¹بÉـ� : "ر
ـــا  ـــھ، وقــــدر اســــتحقاقھ ليعطيــــھ مـ غ طاقتـ نأن يxــــو للعــــالم فراســــة يتوســــم ²*ــــا املــــتعلم، ليعــــرف مبلــــ

ح للعــالم، وأن ــ� للمــتعلم دي، " (ويتحملــھ بذائــھ، أو يــضعف عنــھ ببالدتــھ، فإنــھ أر م، 1986راملــاو
ه رك�kة مTمة لتحقيق العدل ال��بو ، مما يدل ع"! ا?تما)81ص يم الفكر ال��بو ²*ذا املبدأ باعتبا ري

  .�� العملية ال��بوpة

ق الفردية بkن الطالب كذلك التدرج �� التعليم، وأكد ابن خلدو  نوpتصل بمراعاة الفر و
ع"! التدرج، وقسم التعلـيم مراحـل حـسب طبيعـة املتعلمـkن بحيـث يxـو �ـ� املرحلـة 7و&ـ! إجمـاال،

ً
 ن

سائل ا)�الف فيھ، وpقـو  اسة ما اس�شxل �� العلم و لو�� الثانية تفصيال، و�� الثالثة �عميقا بد و ر
ً ً

ًإن تلقkن العلوم للمتعلمkن إنما يxـو مفيـدا إذا ـان ع"ـ! :"�� ذلك ًالتـدرج شـ/ئا فـش/ئا، يلقـى عليـھ  ن ً

لأوال مـسائل مـن ـل بـاب مـن الفـن êـ� أصـو ذلــك البـاب، يقـرب لـھ �ـ� شـرحTا ع"ـ
ً

! سـ�يل �جمــال، 
لوpرا�h �� ذلك قوة عقلھ واستعداده لقبو ما يرد عليھ ح�m ي¹ت�Ð إ&! آخر الفن وعند ذلك يحصل 
لھ ملكة �� ذلـك العلـم إال أ[*ـا جزئيـة ضـعيفة، وغاي+*ـا أ[*ـا ?يأتـھ لفTـم الفـن وتحـصيل مـسائلھ، ثـم 

! مJ*ــا، وdــستو�� الــشرح والبيــان يرجــع بــھ إ&ــ! الفــن ثانيــة ف�kفعــھ �ــ� التلقــkن عــن تلــك الرتبــة إ&ــ! أع"ــ
جTـھ إ&ـ! أن ي¹تÐـ� إ&ـ! آخـر الفـن فتجـود  ووpخرج عن �جمال، وpـذكر أن لـھ مـا ?نـاك مـن ا)�ـالف و
ًملكتـــھ، ثــــم يرجــــع بــــھ وقــــد شــــدا فــــال ي�ـــ�ك عوpــــصا وال مÞ*مــــا وال مغلقــــا إال و�ــــ'ھ وفــــتح لــــھ مقفلــــھ  ً ً

، عبــد الــرحمن، "(ملفيــدفـيخلص مــن الفــن وقـد اســتو&! ع"ــ! ملكتـھ، ?ــذا وجــھ التعلـيم ا نابــن خلـدو
ات ال�ـــــ� يــــــتم )734م، ص١٩٨٨، 1ج ــــر ــــق فلـــــسفة التعلـــــيم �ــــــ� املقـ ة أن تنطلــ ا يتطلـــــب ضـــــر ر، ممـــــ رو

ق الفرديــة بــkن الطــالب، ممــا  جــة تراhــ� الفــر dــسTا و7;ــشطة وiمتحانــات وغ�k?ــا بطرpقــة متد وتد ر ر
دياد منھيؤثر �شxل إيجاÃي ع"! عملية الفTم وiس�يعاب و�قبال ع"! التع i !"زلم وا)'رص ع.  

ر مراعـاة  ق الفردية وا;عxاسا]*ا ع"� العملية ال��بوpة، فمن الـضر ي ونظرا أل?مية الفر و و ً

ًالــسياسة التعليميــة لTــا، باعتبــار أن تجا?لTــا مــن شــأنھ أنيــؤثر ســلبا ع"ــ! تحقيــق العــدل بــkن جميــع 

ة تنــوع طــر وأســاليب التعلــيم �ــ� ضــوء 7 قالطــالب، مــا يتطلــب ضــر ?ــداف املرجــوة بمــا Oــساعد �ــ� ور
 . تحقيق ال��بية الشاملة )bميع للطالب

  .ق تنوع طر وأساليب التعليم-5

�نادا لتنــوع ب/ئــات أفــراد ا{bتمــع، ومــن ثــم اخــتالف حاجــا]*م  ًيقتــmÄå العــدل ال��بــو اســ ي
?ا ع"ـ! اح�ـ�ام وإثـراء ?ـذه التنـوع وiخـتالف، ة أن �عمـل ال��بيـة بxافـة صـو رومتطلبـا]*م؛ ضـر  لــذا رو

                                                
ـ[ أدب العـالم ت: بدر الدين ابن أÃي إá'اق إبرا?يم ابن أÃي الفضل سعد هللا ابن جماعة) 4( ذكرة السامع واملـتZلم̂ 

َ
ِ

، دار الكتب العلمية، ب�kوت، لبنان، : ، تحقيقواملتعلم   .57 -55?ـ، ص ص1354يدمحم ?اشم الندو
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ة تنـوع أسـاليب ال��بيـة والتعلـيم  ورفإن املؤسسات ال��بوpـة ينـاط ²*ـا عنـد القيـام �عمليـة ال��بيـة ضـر
مـن قبــل املــرkrن بمـا Oعمــل ع"ــ! تلبيــة حاجـات ومتطلبــات الطــالب، باعتبــار ذلـك أحــد معــالم العــدل 

  .يال��بو �� �سالم

قا فردیة بkن املتعلمkن ات وومن املسلم بھ ترrو
ا أن ?ناك فر ق �ـشمل القـد ر و?ذه الفـر و
جات متفاوتة،  رالعقلیة واملستو
ات الفكر
ة وiستعدادات ا)bسمیة وتختلف من £�ص آلخر بد

، و
قـصد ب�نـوع طـر وأسـالیب الـتعلم قوdعت�o مراعاة ذلك أحد متطلبات العدل ال��بـو أن یراhـ! : "ي
ـــا ا بـــــkن طالبـــــھ مـــــن اختالفــ ــ ـــم مـــ ـــن العلــ dس فیمـــــا یقدمـــــھ مــ ق التحـــــصیل رعـــــضو ?يئـــــة التـــــد وت وفـــــر

قوiسـتعدادات العقلیــة، وأن یxـو مــا یقدمـھ متنــوع الطــر و7سـالیب لیحقــق العـدل بــkن مختلــف  ن
ال�bال;ـي، يوسـف، "( تلك الفئات من املتعلمkن ملـا لTـم مـن حـق الـتعلم والفTـم ـل حـسب إمxاناتـھ

ــــــ)95ه، ص1421 اســــــــية ع"ــــــــ! مجموعــــــــة مــــــــن املفــــــــا?يم وا)'قــ ات الد ــــــر ـــــو املقــ ــــــذلك تحتـــ ر، كــ ر ائق ي
dس ²*ـــا وتحديــد?ا �ـــ� أثنــاء التخطــيط للمحاضـــرة Oــساعد �ـــ�  hــ� عـــضو ?يئــة التــد روالتطبيقــات، و و

dس  رمعا)b+*ا من خالل طر وأساليب التد ، محمود أحمد، (ق   ).61م، ص٢٠٠١قشو

ُو�� الفكر ال��بو ما يدل ع"! أ?مية تنوع أساليب وطـر التعلـيم، فkـ� ابـن جماعـة أن  ى ق ي
ى بذل ا)Tbد �! تقر
ب املع´m إلفTام الطالب أل[*م ل�سوا ع"! مستو واحد من العدل بkن املتعلمkن

 mـم إال بـالتكرار، أو بتمثیـل املع´ـTم مـن ال یف*Jختصار، ومi م من یناسبھ*Jتقبل املعلومات،  فم !�
ابــن جماعــة، (وتــصو
ره، فــاملعلم مطالــب ب�نوــع أســلوrھ وطر
قتــھ لیناســب جمیــع تلــك iختالفــات 

  ).52ه، ص1354

قوت�نــوع  الطــر و7ســاليب ال��بوpــة بحــسب طبيعــة املوقــف التعليnــ�، واملــادة التعليميــة، 
جـة واحـدة مـن القـوة  روالTدف الذي Oس�! املرrـو لتحقيقـھ، حيـث إن جميـع الطـالب ل/ـسوا ع"ـ! د ن
ات، في¹بÉـ� أن ال يتعلمـو بطرpقـة واحـدة، وإنمـا  ق واخـتالف �ـ� القـد نأو الضعف، وإنما بيJ*م فر ر و

ـــــالب تت ــــية وخــــــصائص الطـ اســ ات الد ــــيم تبعــــــا لتنــــــوع 7?ــــــداف واملقــــــر ــــر وأســــــاليب التعلــ رعــــــدد طــ ر ً ق
قومتطلبـــا]*م، وســـ/تم تنـــاو ذلـــك مـــن خـــالل عـــرض �عـــض طـــر التعلـــيم، وتوضـــيح أل?ـــم 7ســـاليب  ل

مة، بما OسTم �� تحقيق العدل ال��بو يال��بوpة الال   .  ز

قوdعــد مـــن أبـــر الطـــر ال��بوpـــة املـــستخدمة �ــ� التعلـــيم عتoـــ� مـــن � و،)طرwقـــة ا�oاضـــرة( ز
دادت  dس، و�ـستخدم �ـ� ـل املـستوpات التعليميـة منـذ أمـد �عيـد، وقـد ا زالطر التقليدية �ـ� التـد ر ق

pـادة أعـداد الطـالب , أ?مية ا{'اضرة �س�ب iنفجار السxا;ي والتوسع الTائـل �ـ� التعلـيم زوrالتـا&� 
d ـــد اســـــية ونقـــــص أعـــــضاء ?يئــــات التــ دحــــام القاعـــــات الد روا ر س ع"ـــــ! جميـــــع املـــــستوpات التعليميـــــة ز

، ع"!، (   ).238م، ص2001رمدو

ة إ&ـــ!  وروrــالرغم مـــن النقــد املوجـــھ لTــذه الطرpقـــة، فــإن معظـــم الــسلبيات ال ترجـــع بالــضر
طرpقة ا{'اضرة، وإنما قد ترجع إ&! £�صية مستخدم~*ا وإعداد?م الوظيفي وامل��، فمن املمكن 

́ـ�  وا)�طـاÃي الـذي يقـوم فقـط ع"ـ! قـوة اللغـة وجمـال 7سـلوب إخـراج ا{'اضـرة مـن سـياقTا التلقي
اء، وذلـــك عــــن طرpـــق اســـتخدام أســــاليب  رودقتـــھ �ـــ� إقنـــاع الطــــالب بمـــا اســـتمعوه مــــن معلومـــات وآ
مختلفـة ل�ـشوpق الطــالب وإقنـاعTم مثــل iسـتقراء وiســت¹تاج والوسـائل التعليميــة واملناقـشة ممــا 

?ـــ، 1423، 1العوdــسان، ماجــد، ج( املــشاركة �يجابيــة يزpــد مــن جــذب ان�بــاه الطــالب وpــدفعTم إ&ــ!
  ). 56ص
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ق حيث �عت�o من الطر الفعالة �� توصيل ،)ا|oوار واملناقشة(قومن أ?م الطر ال��بوpة 
ىا{'تــو ومعرفــة ا)'قــائق املــراد إيــصالTا إ&ــ! املتعلمــkن، و�pــيح ?ــذا 7ســلوب الفــرص أمــام الطــالب 

لبــــداء الــــرأي وiســــتماع والفTــــم والتحليــــل للوصــــو إ&ــــ! النتــــائج للمــــشاركة �ــــ� العمليــــة التعليميــــة وإ
  .املرجوة

، ممـــــا ال بـــــد معـــــھ أن ت¹ـــــتج أفxـــــار  َفـــــا)'وار واملناقـــــشة شـــــxل مـــــن أشـــــxال تالقـــــح العقـــــو َ ْ ُ ل
جديدة، وتت�ß عالقات انت مجTولة، وت�oز تفس�kات تو�� ما ان مستغلقا ع"! الفTم، وpقدم 

ً

، ممــا )406م، ص2002ســعيد إســماعيل،  ع"ــ�،(اف ا)'ــوار معلومــات انــت غائبــة عــن �عــض أطــر
ة اعتماد?ا رك�kة أساسية وأسلوrا من أساليب ال��بية �� التعليم Oًع´� ضر   .ور

قوطرpقة املناقشة �عت�o من أقرب الطر إ&! من�� ال��بية �سالمية وأفضلTا، فقد انطلق 
تبــار العقــل قــوة صــا)'ة ل�'كــم ع"ــ! �ســالم �ــ� حيــاة النــاس مــن قاعــدة أصــيلة �ــ� تفكkــ�ه، وêــ! اع

�ــ'ة القــضايا وفــساد?ا، وع"ــ! ?ــذا 7ســاس ــان ال بــد للعقــل مــن ا)'ركــة  ن7شــياء وم�kانــا يــز بــھ  ً

الدائبــة ال�ــ� تحــاكم وتجــادل وتقنــع، وــان ال بــد للــدين الــذي يح�ــ�م العقــل أن يفــ�� ا{bــال لــذلك 
، لـــذا فـــإن )44م، ص1991اعيل، ع"ــ�، ســـعيد إســـم(فيمــا يقـــدم مـــن مفـــا?يم ومــا يطـــرح مـــن قـــضايا

إيجابيــة املــتعلم واشــ��اكھ �ــ� املوقــف التعليnــ� Oعــد أحــد حقوقــھ 7ساســية، كمــا أن لــھ ا)'رpــة �ــ� 
أيــھ أمــام أســتاذه، و�ــ� iخــتالف معــھ �ــ� الــرأي والفكــرة إن ــان لــھ مــن 7دلــة الــ�'يحة مــا  رإبــداء 

ة إتاحــة الفــرص )bميـــع ، ممـــا يت)٢١٠، ص�١٩٧٦براÝــ�Ä، دمحم عطيــة، (يــدعم موقفــھ  ورطلــب ضــر
dس   .رالطالب �� عرض وجTة نظر?م وiستماع إل~*م ومناقش+*م من قبل القائمkن ع"! التد

سة العملية(قوdعد من الطر ال��بوpة  wب واملما رالتد قوال�� �عد أحد الطر املTمة �!  ،)ر
ـــm يق�ــــ�  ـــر والقــــو بالعمــــل نال��بيــــة، ألن النظرpــــة وحــــد?ا ال تكفــــى، إذ البــــد مــــن التطبيــــق، ح�ـ لالفكـ

سة، فاإل;سان السو وفق من�� هللا ?و الذى يتطابق سلوكھ مع ما ينادي بھ وdعتقده يواملما   . ر

ى أن أبا عبد الرحمن السل�n قال إنا أخذنا ?ذا القرآن : ووpؤكد أ?مية ?ذه الطرpقة ما ر
و?ن  زعــن قــوم أخ�oونــا أ[*ــم ــانوا إذا �علمــوا عــشر آيــات لــم يجــاو 7َخــر ح�ــO mعلمــوا مــا  شر العــ إ&ــ!  َ

ُ

ة 7خذ )212، ص6م، ج١٩٩٠ابن سعد ، (ف~*ن، فكنا نتعلم القرآن والعمل بھ  ور، ما يدل ع"! ضر
�ـ� iعتبـار أ?ميـة التطبيـق العم"ــ� ملـا يتعلمـھ الطـالب، وأن يــنعكس ع"ـ! سـلوكTم وتـصرفا]*م، ممــا 

ة ]*يئـــــة الب/ئـــــة املناســـــبة عـــــن طرpـــــق تجTـــــز املعامـــــل ش واملـــــزارع واملس�ـــــشفيات وا وريفـــــرض ضـــــر رلـــــو
ة عملية اسية �شxل Oسمح للطالب بتطبيق املعلومات بصو روالقاعات الد   .  ر

wب ع�j التفك$� الناقد، وحل املشكالت(قومن الطر ال��بوpة كذلك   حيث يوجھ ،)رالتد
��Ä والنظـــر مـــن أجـــل الوصـــو إ&ـــ! ا)'قـــائق، قـــال  ة البحـــث والتقـــ ل�ســـالم أنظـــار أتباعـــھ إ&ـــ! ضـــر ور

ِقــل ̀ : &!�عــا
ُ

ض   ا مــاذا ^ــ[ ٱلــسموت وٱأل ۚٱنظــر َ َّ
ِ

ۡ رُ
َ ۡ ْ َُ َِ

ٰ ٰ
ِ

َ َ ، وdعــد مــن التطبيقــات ال��بوpــة `١٠١: يــوBس...و
اســـة �عـــض املـــشكالت املعاصـــرة، وتقـــديم ا)'لـــو املناســـبة لTـــا بطرpقـــة  للـــذلك تxليـــف الطـــالب بد ر

  . علمية سواء �شxل فردي أم من خالل مجموعات من الطالب

تــھ وتختلـف طرpقـة مواجTـة  جـة وعيـھ وثقافتـھ ومTا راملـشكالت مــن فـرد إ&ـ! آخـر طبقــا لد ر
تھ ع"! التصرف، فب/نمـا Oـشxل موقـف مـشxلة لفـرد فإنـھ ال Oـشxل مـشxلة لفـرد آخـر،  روخ�oتھ وقد

مثـــل , يأل[*ـــا تحتـــو ع"ـــ! عمليـــات عقليـــة كثkـــ�ة"وتتمkـــ� عمليـــة حـــل املـــشكالت بأ[*ـــا عمليـــة معقـــدة؛ 
وغkــ� ذلـك مــن , وiس�بـصار والتجرpــد، والتعمـيم, وال��كيــب, يـلالتـذكر، والفTـم، والتطبيــق، والتحل
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pـــة وiنفعاليـــة املتداخلـــة  ، ع"ـــ�، (رالعمليـــات العقليـــة واملTا ، ممـــا يتطلـــب )363م، ص١٩٨٧رمـــدو
اسية ما من شأنھ أن يكسب الطالب طر معا)bة املشكالت ات الد ة تضمkن املقر قضر ر رر   .و

، فكث�k من الطالب يميل إ&! محااة )دوة ا|oسنةالق(ًوdعد من 7ساليب ال��بوpة أيضا 
نوتقليــد أســتاذه �ــ� ســلوكھ ومظTــره، لــذلك ي¹بÉــ� أن تxــو ســلوكيات 7ســاتذة ا;عxاســا ملــا يقومــو  ًن

سة والتطبيق ول/س ع"! النظرpة فقط   .ربتعليمھ، فال��بية �� �سالم تقوم ع"! املما

أقر²*ـــا إ&ـــ! النجـــاح، إذ مـــن الـــسTل فالقــدوة ا)'ـــسنة �عتoـــ� مـــن أفـــضل أســـاليب ال��بيـــة و 
ق ما لم يتحو إ&! حقيقة  لتخيل من��، أو تأليف كتاب �! ال��بية، لكن ?ذا املن�� يظل ح�oا ع"! و ر

ً

ه مبـــادئ ?ـــذا املـــن��  ض، وإ&ـــ! �ـــشر ي�ـــ�جم �ـــسلوكھ وتـــصرفاتھ ومـــشاعره وأفxـــا رتتحــرك �ـــ! واقـــع 7 ر
لقـــرآن 7نظـــار إ&ـــ! القـــدوة �ـــ� املعلـــم ، وpلفـــت ا)356م، ص2002ع"ـــ�، ســـعيد إســـماعيل، (ومعانيـــھ

ۡلقد ̀  :واملرÃي 7عظم، قال �عا&! َ َّ
9ان  

َ َ
ۡلكم   ُ َ

َسو ٱ� أسوة حسنة ملن 9ان يرجـوا ٱ� وٱليـوم  ِ^[   َ َۡ َ َ َ ۡ ُۡ َْ َّ َُّ َۡ ََ َ َ
ِ
ّ ٞ َ ٌ ُ

ِ ِل ر

ٗٱألخر وذكر ٱ� كث$�ا ِ ِ
َ ََ َّ َ ََ َ ٓ ۡ

   .`٢١: 4حزاب. 

Tـــة املpبو��ات ، )ضــرب 4مثـــال(مـــة كــذلك Oعـــد مـــن 7ســاليب ال رو�ـــ� القــرآن الكـــرpم إشـــا
َلأنـز ̀ : صرpحة إ&! استخدام ?ذا 7سـلوب �ـ� ال��بيـة، قـال �عـا&! َ َ

َمـن  
ٱلـسماء مـاء فـسالت أوديـة  ِ

ُۢ َ ۡ
ِ

َ ۡ َ َ ٓ َٓ َٗ ِ َ َّ

ابيا ومما يوقدو عليھ ^[ ٱلنار ٱبتغ ½دا  3ا فٱحتمل ٱلسيل  بقد
َ َ

ِ ِ ِ
ۡ ُ َ َ

ِ
َّ

ِ
ۡ ٗ َۡ ۖ ََ ن ُ ٗ ََّ ُ َ

ِ ِ ِ
رَّ ز َر ََّ َ َ َۡ

½د مثلھۚۥ كذلك ِ َاء حلية أو متع  ُ ٞ
ِ ِ
ٰ ََ َ ُ ۡ ۡ ٓ

ِ
ّ َ ََ َزۡ ٖ

َٰ
ٍ َ

ض كذلك  َيضرب ٱ� ٱ|oق وٱلبطل فأما ٱلز½د فيذ3ب جفاء وأما ما ينفع ٱلناس فيمكث ^[ ٱأل ُ ُ َّ ۡ
ِ ِ
ٰ َ ََ ُ ۖ َۡ ُۚ ۡ َّ ُ َّ

ِ
ۡ رَ
َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ ۡ

ِ
َ َ َ َ َُّ ُٰ َ َ َ َ ََ َٗ َُ ََ َّۚ َّ

ِ
َيضرب ٱ� ٱألمثال َ ۡۡ َُ ُ َّ ۡ

ِ
  .`١٧الرعد .َ

 ضـرب 7مثـال �ـ� العديـد مـن املواقـف، إليـصال املع´ـm وتقرpبـھ إ&ـ! �ل واستخدم الرسـو
ـــن أÃــــي ?رpــــرة ì قــــال ســــو هللا : 7فTــــام، فعـ لســــمعت  أيــــتم لــــو أن [*ــــرا ببــــاب أحــــدكم : "ل يقــــو�ر ًأ ر
نـھ Ýـ�Äء؟ , Oغ�سل منھ ـل يـوم خمـس مـرات نـھ: قـالوا" ر?ـل يبقـى مـن د فـذلك : "قـال. رال يبقـى مـن د

ي، د "(ا)�مس يمحو هللا ²*ن ا)�طايامثل الصلوات    .).١٠٤ت، ص.والنو

ة الــــدوافع لــــدى  ــا £ــــ'ذ الTمــــم وإثــــا ر وال يخفــــى مــــا �ــــ� ?ــــذا 7ســــلوب مــــن فوائــــد، مــــن بيJ*ــ
املتعلمkن، لذلك ي¹ب�É أن يxو iس��شاد باألمثال �� ال��بية قائما ع"! و�h وتخطيط، وrما يحقق 

ً ن
  .  مال الطالب نحو النجاح7?داف املرجوة، وrما Oعكس تطلعات وآ

ه أحد 7ساليب ال��بوpة املTمة )التعلم الذاxي(كذلك Oعد من 7ساليب ال��بوpة   ر باعتبا
dس، ومـــسايرة التطـــو التكنولـــو�ï ا)'ـــادث، وiنفجـــار  رال�ـــ� تناســـب iتجا?ـــات ا)'ديثـــة �ـــ� التـــد ر

ة أن تxــو ال��بيــة عمليــة مــستمرة ناملعر�ــ� الTائــل، ممــا Oــستد�h ضــر  تمتــد بامتــداد ا)'يــاة وت�ــسع ور
ر أن �عمل املؤسسات التعليمية ع"! إكـساب الطـالب  يبا�ساعTا، وت�نوع ب�نوعTا، لذا فمن الضر و

ات التعلم الذا�ي من خالل 7دوار املنوطة ²*ا   . رمTا

pة ال��بية والتعليم، ما جاء �ـ� حـديث القـرآن مـن قـصة موÅـmÄ مـع  رومما يدل ع"! استمرا
حلـة لطلـب العلـم سيدنا ا)�ـضر عل ر~*مـا الـسالم، عنـدما طلـب موÅـmÄ مـن ا)�ـضر أن يـصطحبھ �ـ� 

َقال ̀ : و�علمھ برغم ما وصل إ&� علمھ وعمره �� ذلك الوقت،  قال �عا&! َ
ُلھۥ   َ

  �j3ل أتبعك ع (´åٓمو ُٰ َ َ َ
ِ
َّ َ ۡ َ ٰ َ ُ

شدا ٗأن xعلمن مما علمت  ۡ
ُر

َ ۡ َِ ِ
ّ ُّ َّ

ِ ِ
َ ُ َ

ة إ&ـ! أن الـتعل `٦٦: الك§ف.  م �ـ� �سـالم غkـ� مؤقـت ر، و�ـ� ?ـذا إشـا
  .بوقت محدد وإنما ع"! الفرد أن يتعلم طاملا ?و ع"! قيد ا)'ياة



  لـم الـعـدل الـتربـوي فـي اإلسـالمامعــ
 "دراسة تحليلية"

  يحيى أبو القاسم عبد البصير عبد الرحمن/ أ
  ني دمحمعبد القوي عبد الغ/ د.أ
  عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح/ د
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، حيـث وجـھ   �يو�� السنة النبوpة ما يؤكد ?ذه القاعـدة ال�ـ� ترáـð مبـدأ العـدل ال��بـو
سـو هللا ى عـن أÃـي ?رpـرة ì أن  لالفرد إ&! أن يحرص ع"! التعلم طيلة عمـره، يـدل ع"ـ! ذلـك مـا ر ر  و

قــم 4م، ج1998ال��مــذي، " (ا)'كمـة ضــالة املـؤمن فحيــث وجـد?ا فTـو أحــق ²*ـا: " قـال� ر، حـديث 
ن، ممــا يحمــل داللــة مTمـــة بــأن ع"ــ! �;ــسان أن يطلـــب العلــم وpقبلــھ دو التقيــد بزمـــان أو ")2687"

ات الفـرد واسـتعدادتھ  رمxان أو أ£�اص، وال شك أن تحقيق ذلك يتوقـف �ـشxل أساÅـ�Ä ع"ـ! قـد ِ
ة أن �عمل ال��بية ع"! تنمية التعلم الذا�ي للطالب ع"! تقب ورل التعلم ومسايرتھ، و?ذا يتطلب ضر

  .  خالل مراحل التعليم ا{�تلفة

pة التعلـيم مـدى ا)'يـاة أن تxـو ال��بيـة قائمـة ع"ـ! �عزpـز  ر السـتمرا نلذلك فمن الضر ري و
مة لذلك ات الال زأساليب التعلم الذا�ي لدى طال²*ا، وإكسا²*م املTا ات ر ق والقـد ر، مع مراعاة الفـر و

ا]*م ومـــوا?Þ*م ملواجTـــة ا)'يـــاة بفاعليـــة  ا]*م وصـــقل مTـــا رالفرديـــة بـــkن املتعلمـــkن، ²*ـــدف تأ?يـــل قـــد ر
واقتـــدار، وpمكـــن أن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تxليـــف جميـــع الطـــالب بأ;ـــشطة مختلفـــة �ـــساعد?م ع"ـــ! 

ا]*م ع"ـــ! البحـــث والفTـــم وiبتxــــار، مـــن خـــالل التxليفـــات ال بحثيـــة والقـــراءات املنوعــــة، رتنميـــة قـــد
ة  ة من أجل تنمية القد روأيضا القيام بإجراء تحليل نقدي لبعض الكتابات حو املوضوعات املقر ر ل ً

  .ع"! النقد وiبتxار لدى جميع الطالب

?ـا 7فــضل، وال ع.ـ- أ3ميـة أسـلوب أو طرwقـة ممـا سـبق ذكـره ر iقتـصار عل~*ـا أو اعتبا
ـــ! ال�ــــــ� �ــــــست ـــــة êـــ خدم 7ســــــلوب والطرpقــــــة املناســــــبة حــــــسب مقتــــــضيات املوقــــــف فال��بيــــــة النا�'ـ

ًالتعليnــ�، فــبعض املواقــف يتطلــب اســتخدام ا)'ــوار واملناقــشة وÃعــضTا يتطلــب أســلوrا آخــر، لــذا 

  . يي¹بÉ! أن �ستخدم تلك 7ساليب بما يحقق أ?داف التعليم وdساعد �� تطبيق العدل ال��بو

 .ق تنوع طر التقوwم-6

ه أحــد املxونــات Oــشxل التقــوpم أحــد ر املعــالم الرئ/ــسة للعــدل ال��بــو �ــ� �ســالم، باعتبــا ي
7ساسية �� العملية التعليمية، لذا فإنھ الوسيلة الفعالة  ال�� تمكننا من ا)'كم ع"! مدى تحقق 
7?داف ال��بوpة �ـ� أي مرحلـة �عليميـة، وال يقتـصر التقـوpم ع"ـ! عنـصر واحـد وإنمـا ي�ـسع ل/ـشمل 

ـــر ال ـــ� املؤســــــسات جميـــــع عناصــ ة أن ينطلـــــق التقـــــوpم �ــ ـــھ ضــــــر ــــا ي��تـــــب عليــ ورعمليـــــة التعليميــــــة، ممـ
pة ال��بوpة �سالمية، بما يحقق التنمية الشاملة للطالب �� افة ا{bاالت   .ؤالتعليمية من الر

والتقــوpم أحــد املxونــات 7ساســية للمنظومــة التعليميـــة ملــا يقدمــھ مــن �ـــ¯�يص وعــــالج 
ـــھ مـــــس اجعـــــة لتوجيــ ـــــق 7?ـــــداف رو�غذيـــــة  pـــــادة فعالي+*ـــــا وتطوpر?ــــــا لتحقيـ زار العمليـــــة التعليميـــــة و

ياملرجـوة مJ*ــا، انطالقــا مــن أن عمليــات التقــوpم ال��بـو ال تــزال êــ! املــدخل الفعــال لتطــوpر جوانــب  ً

ســـائط �عليميـــة، وتمثـــل عمليـــة  dس وكتـــب و ات وطـــر تــد واملنظومــة التعليميـــة مـــن أ?ـــداف ومقـــر رر ق
نأساســـية للتقـــوpم، فبـــدو عمليـــات القيـــاس ال تـــتم عمليـــات ال�ـــ¯�يص قيـــاس أداء الطـــالب ركkـــ�ة 

  ). 201م، ص2004محمود، حسkن �ش�k، (ىوالعالج وإصدار ا)'كم ع"! مستو 7داء

ــــاة  ق  و¹pبÉــــــ� مراعــ ـــــالب وiختالفــــــات �ــــــ� مــــــستوpات 7داء عنـــــــد  والفــــــر ـــــة بــــــkن الطـ الفرديـ
ق بـــkن الطـــالب وpظTـــر التخطـــيط لعمليـــة التقـــوpم، فاالختبـــار ا)bيـــد ?ـــو الـــذي يكـــش وف عـــن الفـــر

ات وامليو والتطلعات، و¹pب�É تنوع أساليب  ا]*م بحيث يتم توج~*Tم بما ي�ناسب مع ?ذه القد لقد ر ر
ة أن  ات، فالعـدل ال��بــو يقتـ�Äå ضــر ورالتقـوpم بمـا يتفــق مـع تحقيــق 7?ـداف امل¹ــشودة �ـ� املقــر ير

pـــة ريxـــو التقــــوpم شــــامال لxافـــة 7?ــــداف املعرفيــــة واملTا
ً

 والوجدانيــــة، بــــل يتعـــدى ذلــــك إ&ــــ! جميــــع ن
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ه �� تحقيق التنمية لألفـراد  رعناصر العملية التعليمية، بما يؤدي إ&! جودة ا{�رجات، وdسTم بدو
  . وا{bتمعات

 ]jم الشامل ما يwعد من مم$¦ات التقوçع"!، (و ،  :)238م، ص2001رمدو
  .لھ iمتحاناتيأن التقوpم يحو عدة وسائل، إحدا?ا القياس الذي من وسائ  �
أن التقـوpم Oـشمل ا)'كـم ع"ـ! قيمـة العمــل وrيـان جوانـب القـوة والـضعف وأسـبا²*ا وعالجTــا،  �

  .أي أنھ �¯�يص وعالج
، فضال عن جميع مستوpات السلوك  � ي أن التقوpم يتضمن السلوك املعر�� والوجدا;ي واملTار

ـــدنيا للــــــسلوك املعر�ــــــ� التــــــ ــــز ع"ــــــ! املــــــستوpات الـــ ــــتعلم، فTــــــو يركــ ـــــظ والفTــــــم أو الــ ذكر وا)'فـ
  .باإلضافة إ&! املستوpات العليا للتفك�k التطبيق والتحليل وال��كيب والتقوpم

  . أن التقوpم عملية مستمرة تصاحب تخطيط العملية التعليمية وتنفيذ?ا ومتا�ع+*ا �
ـــع مxونــــــات املــــــن��  � ــــ�ات " أن التقـــــوpم Oــــــشمل جميــ ىف/ـــــشمل تقــــــوpم 7?ـــــداف، وا{'تــــــو وا)�oــ

dس، ونتــائج الـتعلم، وتقــوpم طــر وأسـاليب التقــوpم املتبعــة التعليميـة، و قطــر وأسـاليب التــد رق
  .نفسTا

صـدت �عـض أوجـھ القـصو �ـ� أسـاليب التقـوpم بـالتعليم بحـسب مـا ذكرتـھ �عــض  ر وقـد  ُر
اسات، ومJ*ا  مضان، (رالد رالوكيل، ف�kو    ).317،  316م، ص2015ز

ة ع"ـــ! ا)'فــظ وiســـتظTار يxــاد يقتــصر تقـــوpم العمليــة التعليميــة �ـــ� أغلÞ*ــا ع"ـــ! � ر قيــاس القــد
ات العقلية العليا، مما يؤثر بالسلب ع"! مستو �بداع عند الطالب ىدو القد  .رن

ـــن  � ـــة بمــــا OــــسTم �ــــ� تطـــــوpر مــــا قبلTــــا مــ اجعــ ـــي الــــنظم ا)'اليــــة لتقـــــوpم الطــــالب �غذيــــة  رال �عطـ
 .عمليات

ـــ! � ـــام التقـــــوpم املتبــــع حاليــــا عبئـــــا ع"ــــ! الطــــالب والقـــــائمkن ع"ـ ًيمثــــل نظـ  التعلــــيم، فاالمتحانـــــات ً
dس ر�سنغر وقتا طوpال، وتتطلب جTدا مض¹يا من أعضاء ?يئة التد ً ً ً ً  . ق

ــــل فيـــــھ فــــــرص �بـــــداع والتفكkــــــ�  � Oعـــــ/ش التعلــــــيم �ـــــ� ثقافــــــة الـــــذاكرة وpكرســــــTا وpـــــدعمTا، وتقــ
 .والتعددية والنقد وإبداء الرأي وحق iختالف

 يركـــز التعلــــيم ع"ـــ! إكــــساب الطــــالب ا)'ـــد 7د;ــــى بــــدال �
ً

ف  ر مـــن إتقــــان مــــا يك�ـــسبونھ مــــن معــــا
ات، وال ين�n الدافعية نحو التعليم املستمر  .رومTا

ومـــن ?نـــا ي¹بÉـــ� ع"ــــ! القـــائمkن ع"ـــ! العمليــــة التعليميـــة إعـــادة النظــــر �ـــ� عمليـــة التقــــوpم 
ات العقليـة للطــالب،  ر�ـشxل مJ*�ـ! متxامـل، بحيـث تتعــدد أسـاليب التقـوpم بمـا يقــ/س جميـع القـد

أÆ*ـــم وعــدم iقتــصار ع"ـــ ر! طرpقــة واحــدة مJ*ـــا، وكــذلك إشــ��اك الطـــالب �ــ� عمليــة التقـــوpم وأخــذ 
?م عنــصرا مTمــا �ــ� العمليــة التعليميــة، بمع´ــm تقــوpم أســاليب التقــوpم، كــذلك فــإن العــدل  ًباعتبــا ً ر
ـــم فقــــط ?ــــو املــــتحكم �ــــ� عمليــــة التقــــوpم برم+*ــــا، نظــــرا للطبيعــــة  ًال��بــــو يقتــــ�Äå عــــدم جعــــل املعلـ ي

ض مــع ال�ـشرpة ومـا قـد Oع ر�ــ� الـبعض مـن محابـاة ألحــد الطـالب بمـا ال يحقـق تxــافؤ الفـرص وpتعـا ي
  . يالعدل ال��بو �� �سالم

  . مجانية التعليم-7

لالتعلـيم �ـ� �ســالم حـق مكفـو ل�bميــع دو اعتبـار ألي قيـد Oعــو ا)'ـصو عليـھ، وقــد  ق ن ل
ه املوصــل مل عرفــة ا)'قيقــة، فــأمر رجــاء اقــرار ?ــذا ا)'ــق مــن حاجــة النــاس املاســة إ&ــ! العلــم باعتبــا
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ة ت/س�k حصو جميع أفراد ا{bتمع ع"! ?ذا ا)'ق، وتذليل العقبات ال�� من شأ[*ا  ل�سالم بضر ور
لأن تحــو دو حــصو أي فــرد عليــھ، و�ــ� ســ�يل ذلــك اعتoــ�ت مجانيــة التعلــيم أحــد أ?ــم الوســائل  ن ل

  .لصو عليھاملوصلة إ&! ?ذا ا)'ق، وأن ال يحرم إ;سان لفقره أو ألي س�ب آخر من ا)'

ــــالب  د?ـــــار �ســــــالمى، �ـــــساطة وdــــــسر التحـــــاق الطــ i انيــــــة �ـــــ! عــــــصوb}زومـــــن مظـــــا?ر ا ر
ـــــأي  ــــب بــ ـــــان يتقــــــدم إ&ـــــــ� املؤســــــسة ال�ـــــــm يرpــــــد?ا دو أن يطالـــ نباملؤســــــسات التعليميـــــــة، فالطالــــــب ــ
ه املؤسسة التعليمية 7بر آنذاك، وانت حلقاتـھ  فات وامل�bد ان مفتوحا ل�bميع باعتبا زمصر رو

ً

ّستقبال الطالب لتعليمTم با{bان ع"! يد 7ستاذة ال�� يودو التعلم مJ*ا، كما ان الكتاب معدة ال ن
ة جعـــل التعلــــيم �ــــ! متنـــاو ا)bميــــع، وعــــدم  لعامـــا يــــتعلم فيـــھ ا)bميــــع، حيــــث ســـاد iعتقــــاد بــــضر ور ً

ىاستâثار طبقة بھ دو أخر ألن تلقي التعليم ـان بمثابـة فرpـضة ع"ـ! جميـع املـسلمkن  ، الد?ـشان(ن
نـا طوpلــة، ــان التعلـيم خاللTــا شـعبيا بمــا تحملــھ )37م، ص 1993جمـال،  ، واســتمر ?ـذا املبــدأ قر

ً ً
و

?ـــذه الxلمـــة مـــن مع´ـــm، ينالـــھ الغ´ـــ� والفقkـــ�، بـــل إن حـــظ الفقـــراء فيـــھ أعظـــم مـــن حـــظ 7غنيــــاء، 
?م فيھ ان أك�o، ولم يكن قاصـرا ع"ـ! الطبقـات ا)'اكمـة والغنيـة، كمـا ?ـو وتفرغTم لھ وrر

ً
 حـال وز

rية  رالعصو الوسطى 7و ، أكرم، (ر   ).271م، ص ٢٠٠٩يالعمر

س �ـــ� العـــالم �ســـالمي انـــت فـــرص الفقـــراء لتلقـــي العلـــم  pخيـــا عنـــدما أ;ـــشâت املـــدا روتا ر
س أن كث�kا مـن النـاk*²ن �ـ� العلـم واملعرفـة ي¹بعـو مـن أسـر فقkـ�ة،  ك م¹شئو املدا نأشمل، فقد أد ً ر ر

غنياء �� الغالب عن العلم والتفرغ لھ والتعمق فيھ، وال Oـشغل وأن مظا?ر ال��ف �شغل الطالب 7
، وان نظام امللـك فاتحـة ?ـؤالء،  ق Oس�k وحياة ال Oشو²*ا العو زالطالب الفق�k ش/ئا إذا كفل لھ ر ز
ــا  اد ع"ــــ! ا{bانيــــة الــــشاملة بــــأن عــــkن مرتبــ ســــھ حــــق ل�bميــــع با{bــــان، ثــــم  ًفـــأعلن أن التعلــــيم بمدا ز ر

ذين، ومــن بــkن العلمــاء الــذين انتفعــوا ²*ــذا iمتيــاز أبــو حامــد الغزا&ــ� وأخــوه ًمنتظمــا للطــالب املعــو
عايــــة صـــــديق لـــــھ  ـــاه �ـــــ�  د �ـــــ� ترجمــــة �مـــــام الغزا&ـــــ� أن أبــــاه مـــــات وتركـــــھ وتــــرك أخــ ـــد و رأحمــــد، فقــ ر
متصوف، وأوصاه أن يتو&! �شراف عل~*ما، ففعل الصو�� ح�m نفد املال الـذي خلفـھ لTمـا أبو?مـا 

جـل مـن أ?ـل : يام بنفق+*ما، فقـال لTمـاو�عذر عليھ الق رأعلمـا أ;ـي أنفقـت عليكمـا مـا ـان لكمـا، وأنـا 
سـة لطلـب العلـم فيحـصل  رالفقر ل/س &� مـال فأواسـيكما بـھ، وأصـ�� مـا أر لكمـا أن تـذ?با إ&ـ! مد ى ُ

لكما قوت Oعينكما ع"! وقتكما مع تحصيل العلم، ففعال ذلك، وان ذلك ?و الس�ب �� سـعاد]*ما 
ج ، ممــا يــدل ع"ــ! أن التطبيــق العم"ــ� {bانيــة )299، 298م، ص1992شــل��، أحمــد، (+*مــا روعلــو د

قالتعليم ان سائدا �� العصو �سالمية 7و&! كمنطلق فرضھ الفTم ال�'يح )'قو �;ـسان �ـ�  ر ً

  .�سالم

 ،�Äن ?ـؤالء القا�ـ�kر مبدأ مجانية التعليم ومن بpبو �سالم بتقر��اد الفكر ال يوا?تم ر و
ة أن يxــــو التعلـــيم إلزاميــــا خاصـــة �ــــ! "ذكر أنـــھ فـــ إذا ــــان إعمـــال ا)'ــــق �ـــ! التعلــــيم يتطلـــب ضـــر

ً
ن ور

مراحلـھ 7و&ــ�، فـان العديــد مـن الفقTــاء املــسلمkن قـد أكــدوا ع"ـ! إلزاميــة التعلـيم، بمع´ــm أن �علــيم 
!hاجــــب، و?ــــذا الوجــــوب ?ــــو الوجــــوب الــــشر ر و وجميــــع الطــــالب ضــــر أحمــــد فــــؤاد،  7?ــــوا;ي، "(ىو

تھ �ــــ� أداء العبـــادات �ــــشxلTا الــــ�'يح ، )101م، ص2002 وروpـــأ�ي ذلــــك الوجـــوب مــــن منطلــــق ضـــر
تقاء بحياة �;سان i �� رعالوة ع"! أ?ميتھ.  

طا  س )��� 7وقاف ال�m ان يوقفTا ا)��kون من 7غنياء و7مـراء يجـد ف~*ـا شـر والدا
ً

و ر
ملــال أو 7ـــل والكــساء، ونفـــس متعــددة يـــأ�ي �ــ! مقـــدم+*ا أن يــصرف الطالـــب كــذا وكـــذا ســواء مـــن ا

الـ�õÄ بال¹ـسبة للمعلمــkن وافـة العـاملkن باملؤســسة التعليميـة، ?ـذا باإلضــافة إ&ـ! �قامـة املــستمرة 
مة  س واملساجد، وتوف�k الكتب واملراجع الال زطوال ف��ة طلب العلم �� العديد من املدا إ&! جانب .. ر
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عايـة �ـ'ية ت رتوف�k ما يحتاجو إليـھ مـن مـساكن و dـستانات لعـالج املرÛـmÄ، وأطبـاء ن رتمثـل �ـ! بيما
[*م بالنظر �ـ! مـصا)'Tم  ويتفقدو أحوالTم،  كما ان تحت أيدÆ*م خدام يأمر الد?ـشان، (إ)ـð .... ن

  ).40 -38م، ص ص 1993جمال، 

?ــــر وجـــــدت عنايــــة فائقــــة بقـــــضية  ـــن "مجانيــــة التعلــــيم"زو�ــــ� 7 ـــھ يجتمــــع جمTــــرة مــ ، ففيــ
ـــن الطــــالب قــــدموا مــــن الــــبالد ا{�ت اق خــــاص لxــــل قطــــر مـ ولفــــة �ــــ� العــــالم �ســــالمي، وقــــد حــــدد ر ُ

عkن، ول/س التعليم با{bـان فحـسب، بـل إن  سTم عن شيوخ أجالء و ر7قطار، وpتلقى الطالب در و
?ر مثــال نمــوذb} �ïانيــة  زالطـالب يتلقــو جرايــات وأطعمــة مــن أوقــاف معينــة �ــسد حاجــا]*م، فــاأل ن

ـــ ـــيم، تلـــــك ا{bانيـــــة املمنوحـــــة )bميــ ـــتالف ج¹ـــــسيا]*م ولغـــــا]*م دو أي بـــــkن التعلــ نع الطـــــالب ع"ـــــ! اخــ
  ).300م، ص1992شل��، أحمد، (الطالب

pخيــة تنوعــت ف~*ــا العالقــة بــkن التعلــيم والعدالــة iجتماعيــة،  روقــد شــTدت مــصر ف�ــ�ات تا
ل، وا)bـــدل دائـــر حـــو مجانيـــة التعلـــيم، 1923فمنـــذ أن حـــصلت مـــصر ع"ـــ! اســـتقاللTا ا)bزÜـــي عـــام 

وpــذ?ب أ�ـ'اب ?ــذا iتجــاه إ&ـ! أن ;ــشر التعلــيم :  اتجا?ــات، iتجــاه ا{'ـافظوانـت ?نــاك ثالثـة
ضـوا ;ـشر  ة ع"! البناء iجتما�h والسيا�ÄÅ، ولذلك عا ربkن الطبقات الشعبية سوف Oشxل خطو ر

والــذي : يالتعلـيم بــkن تلــك الطبقـات، ودعــوا إ&ــ! قــصره ع"ـ! أبنــاء 7غنيــاء فقـط، وiتجــاه ال�oجــواز
pن كـــذلك، إال أ[*ـــم خصـــصوا يرتكـــز ع"ـــ! الك ريـــف دو الكـــم، ودعـــوا إ&ـــ! قـــصر التعلـــيم ع"ـــ! القـــاد ن

أوا أن الفقـراء يكفـ~*م �علـيم يمحـو أميـ+*م فقـط، iتجـاه التقـدمي%5ز;سبة ال تتجاو  وpرتكـز : ر، و
ات  رع"ــ!  الكــم قبــل الكيــف، حيــث دhــ! أ�ــ'اب ?ــذا iتجــاه إ&ــ! جعــل التعلــيم با{bــان وفقــا لقــد ً

نعتبــــار للــــو أو جــــ¹س أو مركــــز اجتمــــا�h، ألن ذلــــك أقــــرب إ&ــــ! تحقيــــق مبــــدأ العدالــــة ن7فــــراد دو ا
، وdعـد مـن )319 -318م، ص1979أحمـد، حمـدي، (iجتماعية، وتxافؤ الفرص بـkن أبنـاء ا{bتمـع 

زأبــر الــداعمkن {bانيــة التعلــيم �ــ� العــصر ا)'ــديث، طــھ حــسkن، والــذي أكــد ع"ــ! أن التعلــيم  حــق  
b}ميــع أفــراد اb( ــ� النقــدي الــذي الkــار والتفكxبتiــة �بــداع وpــم ا)'ــق �ــ� حرTتمــع، بــل وأكــد أن ل

  ).67م، ص1997حسkن، طھ، (يتحقق إال عن طرpق التعليم التفاع"� 

افــد التنميــة �ــ� ا{bتمــع ملــا لTــا مــن عالقــة وثيقــة  وو�عــد املؤســسات التعليميــة أحــد أ?ــم ر
، بل إ[* ا �عد أحد أ?م معـاي�k قيـاس تقـدم 7مـم خاصـة وأن ىومباشرة بxافة جوانب التنمية 7خر

تحقيــق النمــو iقتــصادى وiجتمــاh! أليــة دولــة يــرتبط إ&ــ! حــد كبkــ� بمــدى مــا تقدمــھ ألفراد?ــا مــن 
�علــيم يؤ?لTــا ملواجTــة تحــديات الواقــع ا)'ــا&�، ومجانيــة التعلــيم أحــد أ?ــم العوامــل املؤديــة لــذلك، 

?ـا ولذا فإن مجانية التعليم �عد أحد ال رضمانات iجتماعية )'صو 7فراد ع"! حقوقTم، باعتبا ل
، أو النــــوع، أو  نضــــمانة مTمــــة لتحقيــــق مبــــدأ العدالــــة iجتماعيــــة، وعــــدم اعتبــــار ا)bــــ¹س، أو اللــــو

لاملركز iجتما�h، عائقا �� س�يل حصو الفرد ع"! حقھ �� التعليم ً . 

اسة والل فقد تناو الباحث �� الفصل ا)'ا&�..وèعد يتحليل معالم العدل ال��بو �� ر بالد
�ســالم مـــن خـــالل بيـــان أ?ميـــة العـــدل �ـــ� املـــن�� �ســـالمي، وتوضـــيح أل?ـــم ا{bـــاالت ال�ـــ� يتمkـــ� ²*ـــا 
، وصـوال إ&ـ! شـرح وتفـصيل ألبـر معـالم العـدل ال��بـو �ـ�  يالعدل، ثم بيان مرتكـزات العـدل ال��بـو زي

  .  وpة، وكتابات املفكرpن املسلمkن�سالم من خالل توج~*ات القرآن الكرpم، والسنة النب
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  النتائج والتوصيات واملق��حات

أوال •
ً

  :النتائج: 
اسـة إ&ـ! مجموعـة مـن النتـائج مـن  رمن خالل مـن تـم عرضـھ فيمـا سـبق، فقـد خلـصت الد

  :أ?مTا ما ي"�

ــــن املـــــــصط�'ات 7خـــــــر مثــــــــل تxـــــــافؤ الفــــــــرص،  .1 ـــــو أعـــــــم وأشـــــــمل مــــ ــــــدل ال��بـــ ىأن مفTــــــــوم العـ ي
وذلــــك الشــــتمالھ ع"ــــ! جميــــع �7عــــاد واملتغkــــ�ات النفــــسية وiجتماعيــــة وديمقراطيــــة التعلــــيم؛ 

 .ا{'يطة بالطالب
ه مـــــن ال��بيـــــة  .2 ــــق جـــــذو رOعـــــد العـــــدل ال��بـــــو أحـــــد صـــــو العـــــدل بمفTومـــــھ العـــــام والـــــذي تنطلـ ر ي

�سالمية والفكر ال��بو �سالمي مما Oعطيھ طا�عا أصيال ي�سق مع ال��بية �سالمية، 
ً ً  ي

3. �ي�بو تحقيق ال��بية )bميع 7فراد ع"! اختالف ألوا]*م وأجناسTم ولغا[*م Oس+*دف العدل ال
 ". ا)'ق �� التعليم"ومركز?م iجتما�h، وذلك �� إطار 

ــــن املرتكـــــزات ال�ـــــ� ينطلـــــق مJ*ـــــا تتمثـــــل �ـــــ� .4 ــــالم مجموعـــــة مـ �ـــــ� �سـ الرrانيــــــة، : يللعـــــدل ال��بـــــو 
، وا)'رpة، واح��ام حقو �;سان قوالشمو  .ل

ــ .5 لالم للعـــدل ال��بـــو يـــضمن تحقيقTـــا حـــصو جميـــع الطـــالب ع"ـــ! حقTـــم �ـــ� حـــدد �ســـالم معـ ي
ق الفرديـــة، وشـــمو : التنميــة الـــشاملة، ومـــن أ?مTــا لاملـــساواة، وتxـــافؤ الفـــرص، ومراعــاة الفـــر و

ـــة التعلـــــيم، وتنـــــوع أســـــاليب  قال��بيــــة لxافـــــة ا)bوانـــــب، وتنــــوع طـــــر وأســـــاليب التعلـــــيم، ومجانيـ
 .التقوpم

تقـاء بمؤسـسات التعلـيم، بمـا يحقــق Oعتoـ� تطبيـق معـالم العـدل ا .6 i مــة نحـوTبـو خطـوة م��رل ي
 .iستفادة لألفراد وdسTم �� تنمية ا{bتمعات ومواكبة متطلبات العصر ا)'اضر

يقـــر �ســــالم ا)'ـــق �ــــ� التعلـــيم ل�bميــــع، و�ـــ� ســــ�يل ذلـــك اعتoــــ�ت مجانيـــة التعلــــيم أحـــد أ?ــــم  .7
للفقــره أو ألي ســ�ب آخــر مــن ا)'ــصو الوســائل املوصــلة إ&ــ! ?ــذا ا)'ــق، وأن ال يحــرم إ;ــسان 

 .عليھ
  : �� ضوء النتائج ال�� توصل إل~*ا البحث يو��Ä الباحث بما ي"�:التوصيات: ًثانيا  •

�ـ� املـسا?مة �ـ� تحقيــق )   �عليميـة- إعالميــة-دي¹يـة(رتxامـل دو املؤسـسات ا{�تلفـة  .1
 .العدل iجتما�h ع"! افة 7صعدة

شــادية و�عليميـــة وتر .2 ىrوpــة مـــن منظــو إســـالمي لرفــع مـــستو الـــو�h رتــصميم بـــرامج إ ر
 .يبأ?مية تحقيق العدل ال��بو �� التعليم

ة أن �ــس�! الــسياسات وال�ـشرdعات إ&ــ! تب´ــ� فلــسفة �ـسTم �ــ� تطبيــق العــدل  .3 ورضـر
 .يال��بو �� املؤسسات التعليمية بجميع مراحل التعليم

سائل ا)bامعات املصرpة ا{�تلفة .4 ى و ة تضمkن العدل �� ر رضر ؤ  .رو
لتفعيل دو 7سرة �� ال��بية العادلة ال�ـ� تـضمن حـصو جميـع 7بنـاء ع"ـ! حقـوقTم  .5

 . ندو تفرقة
;شر قيمة العدل بkن الطالب من خالل فعاليات تأخذ أشxاال متعددة، الندوات،  .6

ً

 .إ)ð... و7;شطة ا{�تلفة
اســــية و?ــــذا مــــن شــــأنھ أن OــــسTم �ــــ� توعيــــة  .7 ات الد رتـــضمkن قيمــــة العــــدل �ــــ� املقــــر ر

 . يالب بمتطلبات تحقيق العدل ال��بو والس�� لتطبيقTاالط
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 : املق��حات •
  : يق��ح الباحث إجراء البحوث التالية

اسة تحليلية"يالتطبيقات ال��بوpة ملبدأ العدل ال��بو �� السنة النبوpة  )1  ". رد
pاض 7طفال �� تطبيق العدل ال��بو )2 يتصو ترrو إسالمي مق��ح لدو معلمات  ري ر  .ر
dس با)bامعـات املـصرpة �ـ� تطبيـق العـدل اس��اتيجية )3 ر ترrوpة مق��حة لدو أعضاء ?يئة التـد ر

رال��بو من املنظو �سالمي  . ي
 .يفاعلية برنامج مق��ح لتنمية و�h معل�n املرحلة الثانوpة بمتطلبات تحقيق العدل ال��بو )4
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 عــــراجــمــال

  .القرآن الكرwم

أوال
ً

  :كتب السنة: 

ن، مــسند �مـام أحمــد بــن حنبـل،، )م2001: (دمحمابـن حنبــل، أبـو عبــد هللا أحمــد بـن  ط وآخــر نــؤ و تحقيــق شـعيب 7 و ر
  .، مؤسسة الرسالة7ج

، أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبرا?يم بن املغ�kة ، تحقيق)ه1422: (يالبخار : ي، �'يح البخار
?�k بن ناصر الناصر، ج  .ق، دار طو النجاة1زدمحم 

دمحم ضــــياء الــــرحمن 7عظnــــ�، دار : تحقيــــق: ىل إ&ــــ! الــــس�ن الكoــــ�، املــــدخ)ت. د: (الب~*قــــي، أبــــو بكــــر
  .ا)�لفاء للكتاب �سالمي

ة بــن موÅــmÄ بـــن الــß'اك �mÄ بــن ســـو رال��مــذي، أبــو ع/ــ�mÄ دمحم بـــن ع/ــ ْ ، ســ�ن ال��مـــذي، )م1998: (َ
ف، ج: تحقيق   .، دار الغرب �سالمي4و�شار عواد معر

pـن الـدين عبـد الـرحيم بـن ا : )'ـسkن بـن عبـد الـرحمن بـن أÃـي بكـر بـن إبـرا?يمزالعرا�ù، أبو الفـضل 
املغ´� عن حمل 7سفار �� 7سفار �� تخرpج ما �� �حياء من 7خبار، دار ابن ) م2005(

 .حزم

ي ــــــسابو ـــاج القـــــــــش�k الن/ــ ــــن ا)�bـــــ ـــــو ا)'ــــــــسkن مـــــــــسلم بــــ ــ ـــــسلم، أبـ رمـــ ــــــ'يح مـــــــــسلم، )م1994:(ي ، �ــ
��اث العرÃيدمحم فؤاد عبد البا�ù، دار إحياء ال:  تحقيق7:1،4جزاء.  

ي، أبو زكرpا مح�� الدين يح�m بن شرف pاض الصا)'kن، دار الكتاب العرÃي)ت. د: (والنو  .ر، 

  :الكتب العر½ية: ًثانيا

  .، ال��بية �سالمية وفالسف+*ا، دار الفكر العرÃي)م1976: (�برا�ÄÝ، دمحم عطية

، تحقيـق: )م1995(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد ا)'لـيم  عبـد : يمجمـوع الفتـاو
  .، مجمع امللك فTد لطباعة امل�'ف الشرpف28الرحمن بن دمحم بن قاسم، ج

، تــــذكرة )ه1354: (ابـــن جماعــــة، بــــدر الـــدين ابــــن أÃــــي إáـــ'اق إبــــرا?يم ابــــن أÃـــي الفــــضل ســــعد هللا
السامع واملتxلم �� أدب العالم واملتعلم، تحقيق

َ
، دار الكتب الع: ِ  .لميةيدمحم ?اشم الندو

، عبد الرحمن  pخ العرب وال�oبر ومن عاصر?م من ): م1988(نابن خلدو رديوان املبتدأ وا)��o �� تا
 .، دار الفكر1، ج2خليل £'ادة، ط: يذو الشأن 7ك�o، تحقيق

، تحقيـق)م1991(ابـن ســعد، أبــو عبـد هللا دمحم،  ، دار 6دمحم عبــد القــادر عطــا، ج: ى، الطبقــات الكoــ�
  .الكتب العلمية

، دمحم الطا?را dع): ت. د(ربن عاشو زأصو النظام iجتما�h �� �سالم، الشركة التو;سية للتو   .ل

ف، ج) ت.د(رابن منظو    .11رلسان العرب، دار املعا

ف ا)bامعية)م1979: (أحمد، حمدي ع"! أحمد   .ر، مقدمة �� علم اجتماع ال��بية، دار املعا
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اسات �� ال��بية، ط، ال��بية �� )م2002: (7?وا;ي، أحمد فؤاد ف6ر�سالم، د   .ر، دار املعا

، أبــو دمحم ا)'ــسkن بــن مــسعود بــن دمحم بـن الفــراء البغــو يالبغـو معــالم الت��يــل �ــ� تفــس�k ): م1997(ي
ن، ط: القــــــرآن، تحقيــــــق وتخـــــــرpج ـــــد هللا النمــــــر، وآخـــــــر ، دار طيبــــــة لل¹ـــــــشر 7، ج4ودمحم عبـ

dع   .زوالتو

عبـد الـسالم دمحم ع"ـ� : ، أحxـام القـرآن، تحقيـق)م1994: (يا)bصاص، أحمد بن ع"� أبو بكـر الـراز
 .، دار الكتب العلمية1شا?kن، ج

ف)م1997: (حسkن، طھ  .ر، مستقبل الثقافة �� مصر، دار املعا

حامــــد عمــــار، آفــــاق ترrوpــــة : ، مــــن فجــــوات العدالــــة �ــــ! التعلــــيم، مقدمــــة)م2006(خــــضر، محــــسن 
  .متجددة، الدار املصرpة اللبنانية

pخ �غداد، تحقيق)م2002: (دادي، أبو بكر أحمد بن ع"� بن ثابت بن أحمد بنا)�طيب البغد : ر، تا
ف،  ج   .، دار الغرب �سالمي16و�شار عواد معر

ق، محمود حمدي  وقز ة ): م2002(ز ا ر�سالم وقضايا ا)'وار، ا{bلس 7ع"! للشئو �سالمية، و ز ن
  .7وقاف

، دمحم بــن ســعد بــن منيــع ، تحقيــق، ال)م2001: (يالز?kــ� ، مكتبــة 4ع"ــ� دمحم عمــر، ج: ىطبقــات الكoــ�
  .ا)�ان��

ت/ـــس�k الكـــرpم الـــرحمن �ـــ� تفـــس�k كـــالم ): م2000(الـــسعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد هللا 
  .عبد الرحمن بن معال اللوpحق، مؤسسة الرسالة: املنان، تحقيق

ق الفردية وقياسTا ا)م2006: (سليمان، ثناء دمحم ق، عالم الكتبو، سيxولوجية الفر   .ولفـر

pخ والــــنظم والفلــــسفة، )1992: (شــــل��، أحمــــد ر، ال��بيــــة والتعلــــيم �ــــ� الفكــــر �ســــالمي جوانــــب التــــا
ة �سالمية، مكتبة الJ*ضة املصرpة   .رموسوعة ا)'ضا

ق): ت.د(شلتوت، محمود    .و�سالم عقيدة وشرdعة، دار الشر

، محمـــــود أحمـــــد ـــية �ـــــ� ضــــــوء ، iتجا?ــــــات ا)'ديثـــــة �ـــــ� ت)م2001: (قشـــــو اســ ــــا�ò الد رخطـــــيط املنــ
  .التوج~*ات �سالمية، دار الفكر العرÃي

  .م2013منا�ò البحث �� ال��بية �سالمية، دار الفكر العرÃي، ): م2013(الشيخ، محمود يوسف 

 �oر الطpدمحم بن جر ، �oيالط   .، دار ال��بية وال��ث23جامع البيان عن تأوpل آي القرآن، ج): ت. د(ي

، افـعيالطTطـاو فاعـة  ر  اسـة وتحقيــق)م2010: (ر ، د افـع الطTطـاو ر، 7عمـال الxاملــة لرفاعـة  دمحم : ير
ة، ج ق، طبعة مكتبة 7سرة2رعما   .و، دار الشر

، دار الJ*ضة العرrية) م1982: (عبد ا)'ميد، جابر   .يعلم النفس ال��بو

  .لعرÃي، املرÃي وال��بية �سالمية، دار البيان ا)م1984: (عبد الTادي دمحم أحمد
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، ال��بيـة �سـالمية وتحـديات العـصر، دار )م1990: (عبود، عبد الغ´�، عبـد العـال، حـسن إبـرا?يم
  .الفكر العرÃي

pـــــاض الـــــصا)'kن، ج): ه1426(العثيمـــــkن، دمحم بـــــن صـــــا)� بـــــن دمحم العثيمـــــkن  ، دار الــــــوطن 3رشـــــرح 
  .لل¹شر

، دمحم صادق  .لدار السعودية، ا2، املوسوعة �� سماحة �سالم، ط)ه1404: (نعرجو

  

  .ي، اتجا?ات الفكر ال��بو �سالمي، دار الفكر العرÃي)1991: (ع"�، سعيد إسماعيل

ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ pة ترrوpة، دار الفكر العرÃى)م2002: (ـــ   .ؤ، السنة النبوpة ر

ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ  .ي، العدل ال��بو و�عليم الكبار، عالم الكتب)م2005: (ـــــــ

ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ سالمي وتحديات املستقبل، دار السالم للطباعة وال¹شر ي، الفكر ال��بو �)م2006: (ـــ
dع وال��جمة   .زوالتو

ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   .، وآ �عليماه، دار عالم الكتب)م2008: (ـــ

pخيـــة وفـــق ، عـــصر ا)�الفـــة الراشـــدة م)م2009: (يأكـــرم بـــن ضـــياء العمـــر ايـــة التا رحاولـــة لنقـــد الر و
  .من�� ا{'دثkن، مكتبة العبيxان

mــــد بـــــن يح�ـــــ dس ا)'ديثـــــة بـــــkن النظرpـــــة والتطبيــــــق، ج)ه1423: (العوdـــــسان، ماجـ ر، طــــــر التـــــد ، 1ق
  .املؤسسة ا)'ديثة

  .، دار املعرفة1، إحياء علوم الدين، ج)م2005: (الغزا&�، أبو حامد

لسلــــــسة أصـــــو ال��بيـــــة �ســــــالمية، فلـــــسفة ال��بيــــــة ): م1987(الكيال;ـــــي، ماجـــــد عرســــــان الكيال;ـــــي 
ة"�سالمية  ، دار املنا نة بkن فلسفة ال��بية �سالمية والفلسفات 7خر اسة مقا رد ر   .ىر

دي، أبــــو ا)'ــــسن ع"ــــ� بــــن دمحم بــــن دمحم بــــن حب/ــــب البــــصر البغــــدادي  ياملــــاو ـــدنیا ): م1986(ر أدب الـ
  .والدین، دار مكتبة ا)'ياة

، ع"! أحم   .، منا�ò ال��بية أسسTا وتطبيقا]*ا، دار الفكرالعرÃي)م2001: (درمدو

ــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ   .، من�� ال��بية �سالمية، أصولھ وتطبيقاتھ، مكتبة الفالح)1987: (ـــ

�kدمحم من ،�ÄÅبية �سالمية أص)م2005: (مر��?ا �� البالد العرrية، عالم الكتب، ال  .رولTا وتطو

ف)م1985: (املغرÃي، ع"� عبد الفتاح ، دار املعا ر، املفكر �سالمي املعاصر مصطفى عبد الراز   .ق

، عبد الرحمن سة وا{bتمع، )م2007: (يالنحالو ر، أصو ال��بية �سالمية وأساليÞ*ا �� الب/ت واملد ل
  .، دار الفكر25ط

ـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــ سـة وا{bتمـع، ط)م2007: (ــــ ر، أصو ال��بية �سالمية وأساليÞ*ا �� الب/ـت واملد ، دار 25ل
  .الفكر
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ي، أبو زكرpـا مح�ـ� الـدين يح�ـm بـن شـرف ي)ه1392: (والنو املJ*ـاج شـرح �ـ'يح مـسلم بـن : و، النـو
 .، دار إحياء ال��اث العرÃي15، ج2ا)�bاج، ط

ثالثا
ً

اه:  رسائل املاجست$� والدكتو  :ر

ة، ليــة )ه1413(ا)'كمــة، عبــد هللا عبــد العزpــز  ر، العــدل �ــ� القــرآن الكــرpم، ماجــست�k غkــ� م¹ــشو
 .لأصو الدين، جامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية

اه املتطلبـات ال��بوpـة ملبـدأ العدالـة): م2010(خليل، حـسن الـسيد،  ر iجتماعيـة �ـ� �سـالم، دكتـو
?ر ة، لية ال��بية، جامعة 7 زغ�k م¹شو   .ر

، تxـــافؤ الفـــرص )م2015: (الزغ�ـــ�، ضـــياء محمـــود نـــا�ï ، الـــشرpفkن، عمـــاد عبـــد هللا دمحم الـــشرpفkن
نــــة"التعليميـــة بــــkن ال��بيــــة �ســــالمية والفلــــسفات ال��بوpـــة  اســــة مقا رد ، ماجــــست�k غkــــ� "ر

ة، لية الشرdع اسات �سالمية، جامعة ال�kموكرم¹شو   .رة والد

ر، دو التعلــــيم �ــــ� مواجTــــة التفــــاوت iجتمــــا�h �ــــ� ضــــوء )م2018: (الــــشاعر، ?بــــة أحمــــد دمحم أحمــــد
ة، لية ال��بية، جامعة عkن شمس ، ماجست�k غ�k م¹شو رالعدل ال��بو   .ي

pة املـــصرpة ع)م2016: (عبـــد الñـــ�، أســـماء الTـــادي إبـــرا?يم "ـــ! ضـــوء معـــاي�k ر، ال�ـــشرdعات الدســـتو
اســــة تحليليـــة، مجلــــة ال��بيـــة، ليــــة ال��بيـــة، جامعــــة "العدالـــة iجتماعيـــة �ــــ� التعلـــيم  رد

?ر، العدد    .م٢٠١٦، أكتوrر، 4، ج170ز7

ـــ� ال��بيــــــة �ســــــالمية، ) ه1421: (ال�bال;ــــــي، يوســــــف بــــــن أحمــــــد دمحم ـــو وتطبيقاتــــــھ �ـــ ـــــدل ال��بـــ يالعـ
ة، لية ال��بية، جامعة أ  .ىم القررماجست�k غ�k م¹شو

يمقومـــات العــــدل ال��بــــو �ـــ� القــــرآن والــــسنة وتـــداعيا]*ا ع"ــــ! ا{bتمــــع ) م2017(مـــوا��، £ــــ'تة دمحم 
اسة تحليلية"ياملصر املعاصر  ة، لية ال��بية، جامعة بJ*ا"رد اه غ�k م¹شو ر، دكتو  .ر

مــــضان  رالوكيـــل، فkـــ�و   متطلبـــات تحقيــــق العدالـــة iجتماعيــــة �ـــ� التعلــــيم ا)bـــام�� �ــــ�): م2015(ز
ة، لية ال��بية، جامعة طنطا اه غ�k م¹شو رضوء املتغ�kات ا{bتمعية املعاصرة، دكتو   .ر

ًاÑعا  : 4بحاث العلمية واملؤتمرات واملواثيق: ر

، ميثــــاق 7مــــم املتحــــدة والنظـــــام 7ساÅــــ�Ä {'كمــــة العــــدل الدوليــــة، 7مانـــــة )ت. د: (7مــــم املتحــــدة
  .العامة لألمم املتحدة

ى �ـ� �سـالم ) م1978: (بركة، عبد الغ´� دمحم اسـة �ـ� الـنظم �سـالمية، سلـسلة البحـوث "رالـشو رد
  .�سالمية، السنة العاشرة، الكتاب ا)�امس

، تxـــافؤ الفـــرص التعليميـــة، املفTـــوم ومظـــا?ر التطبيـــق �ـــ� )م1993: (الد?ـــشان، جمـــال ع"ـــ! خليـــل
د?ـــــار �ســـــالمي، مجلـــــة البحـــــوث النفـــــسية وال��بوpـــــة، ليـــــة ال i زعـــــصو ��بيـــــة، جامعـــــة ر

  ).3(، العدد 9املنوفية، السنة 

  .، آفاق جديدة �� التعليم ا)bام�� العرÃي، دار الفكر العرÃي)م2012: (ال¯�ي��، ع"� السيد
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ادة ا)'ــــرة)م2001: (يالغنــــام، دمحم عبــــد القــــو شــــبل ادة وترrيــــة � ر، حرpــــة � اســــة تحليليــــة مــــن : ر رد
?ر، العدد رمنظو ال��بية �سالمية، مجلة ال��بية،    .، أبرpل)99(زلية ال��بية، جامعة 7

�kن �ـــشkبـــو �ـــ� مـــصر، )م2004: (محمــود، حـــس��ي، التقـــوpم التحـــديات والطمــوح، آفـــاق �صـــالح ال
اســـات املعرفيـــة  راملـــؤتمر العلnـــ� الـــسنو لxليـــة ال��بيـــة باملنـــصو بالتعـــاو مـــع مركـــز الد ن ري

�ة، �� الف   . أكتوrر3-�2ة من ربالقا?رة، لية ال��بية، جامعة املنصو

يعدالة التعلـيم �ـ� الفكـر ال��بـو �سـالمي، مجلـة البحـث العلnـ� �ـ� ): م2014(الTنيدي، جمال دمحم 
  .4، ج)15(ال��بية، العدد 

مــضان عبــد البــار يالوكيــل، فkــ�و  ر العدالــة iجتماعيــة �ــ� العمليــة التعليميــة : ، الوكيــل)م2015: (ز
pة ن"با)bامعات ا)'xومية املصرpة  ، مجلة ال��بية، لية ال��بيـة، جامعـة طنطـا، "قديةؤر

 .، يناير)57(العدد 
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