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  مقدمه

 عدالت
مفهومي است كه هيچ كس نسـبت بـه اصـالت و حقانيـت آن ترديـدي نـدارد و       

 يهـا  دورهاجتمـاعي طـي    يهـا  نظـام اصـول   نيتـر  ياساسبه آن به عنوان يكي از  يابي دست
بـه همـين دليـل الگوهـاي فكـري      . مختلف حيات فكري و اجتماعي بشر مطرح بـوده اسـت  

الگـو را   نيتـر  جامعبا تمركز بر مقوله عدالت در ابعاد مختلف آن  اند كردهگوناگون تالش 
مطـرح   يهـا  يدئولوژيـ او  هـا  شـه ياند توان يمطور كلي  به. ارائه دهند مسئلهبراي تبيين اين 

بيشـتر برابـري    هـا  چـپ . شده در باب عدالت را به دو نحله چپ و راست تقسيم بنـدي كـرد  
را عـين عـدالت    هـا  فرصـت برابري  ها راستدرآمدها را به معناي عدالت اجتماعي دانسته و 

  ).117:1387كرايگ،( دانند يماجتماعي 

 عدالت اجتماعي 
برخـي از  . در لغت به معناي مساوات، برابري، تـوازن و انصـاف اسـت   

نـاروا و برابـري همگـان در     يها تفاوتمتفكران عدالت اجتماعي را به معناي رفع تبعيض و 
گروهي ديگر عدالت اجتماعي را به طـور كلـي قـرار دادن هـر چيـز در      . برابر قانون دانستند

الزاماً به معنـاي مسـاوات نيسـت بلكـه مفهـومي       پس عدالت اجتماعي. اند دانستهموضع خود 
  ).117:1387عباسيان،(د اعم از تساوي دار

 رأسبا انقالب اسالمي و بر پايي نظام جمهـوري اسـالمي ايـران، عـدالت اجتمـاعي در      

هــاي اجتمــاعي و اصــالحي قــرار گرفــت و مســئولين در تمــام ســطوح حاكميــت بــر  برنامــه
. الت در فرايند تدوين قانون اساسي تاكيد كردنـد ضرورت  تحقق اهداف كمي و كيفي عد

  .روح حاكم بر قانون اساسي پس از انقالب دانست توان يمبي ترديد عدالت اجتماعي را 

كـالن نظـام جمهـوري     يها استيسبا توجه به اينكه نماز جمعه به طريقي تريبون اعالم  
 رسانده يماسالمي بوده و حكومت اسالمي نظرات خود را از اين طريق به سمع و نظر مردم 

نمـاز جمعـه آيـت اهللا     يهـا  خطبـه است، اين پژوهش در پي آن است تا بـا تحليـل محتـواي    
و آيت اهللا رفسنجاني در دوره دفاع مقدس نشان دهد چه معنايي از عدالت در ايـن   يا خامنه

  . وره مد نظر مسئوالن رده اول نظام جمهوري اسالمي بوده استد

  :بر اين اساس سوال اصلي پژوهش حاضر آن است كه

نماز جمعه تهران در دوران دفاع مقدس چگونه مطرح شده  هاي خطبهعدالت اجتماعي در  -
 است؟

س نماز جمعـه تهـران در دوران دفـاع مقـد     هاي خطبهعدالت اجتماعي از بعد اقتصادي در  -
 چگونه مطرح شده است؟
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ع مقـدس      

ران دفـاع  

ب عـدالت  
، شـهيد  )
جامعـه   ب 

 شـده بـا        

ك از ايـن  
 پـژوهش      

يان دارد، 
 جهـان را     

از ).  459
و از دارد          

فـردي در    
جتمـاعي   
ن افـراط   
حد وسط 
ره منـدي   

).  496ن،

شـريفات  
4 .(  

ي، علمـي  
ري يعنـي       
د عبـارت  

13 :56  .(

در دوران دفـاع

ه تهران در دور

مسلمان در باب
ره(ـام خمينـي     

در كتـاب ـباعي 
جعـه و تـالش
 نظرات هر يك
ن مـدل نظـري

راسر جهان جري
 يكتاسـت كـه

9:1380شـيدي، 

د بشـر وجـود د
صـرفاً فضـيلت فـ

و نهادهـاي اج ها
ز حد وسط بـين
 تكيه بر اصل ح
ت كه ميزان بهـر

مانه( داند يم ها
 زيستي، نفي تش

497مان،ه( وند

ر فكري، فلسفي
 اجتمـاعي بشـر
 محترم بشمارند

377طهـري، م( 

جمعـه تهـران د

نماز جمعه هاي

يات متفكران م
 بـه نظـرات امـ

السـ مصـطفي  و
ت اجتمـاعي مرا
بنابراين ابتدا به

نظريـات آنـان 

و فراگير در سر
خالق و مـدبري

مشج(ت وده اسـ 
ت كـه در نهـاد

صا م عدالت ر
ه گروهجتماعي، 

 عبارت است ا

امام خميني با
د مطرح ساخت

ه آن شايستگي 
تي، اصل ساده

شو يمحسوب 
طرح آن از نظر
قيقـي عـدالت
بشر بايد آن را
احـق، حـق او ر  

نمـاز ج هاي طبه

ه خطبههنگي در

 استفاده از نظري
بر همين اساس
، سـيد قطـب و
 حـوزه عـدالت

ب. ش ساخته شود
يها مؤلفهكيب

ي عام وبه قانون
 بلكه داراي خ
 خود خلق نمو

ري فطـري اسـت
ي است ولي اما
ن سياسي و اجت
د است عدالت

.)نماه(ت ي اس
در حوزه اقتصاد
تعدادها، توان،
ف فاصله طبقات
لت اجتماعي مح

عدل و ط مسئله
ر وي معنـي حق

و افراد بشد  گرد
دن به هر ذي ح

 90پاييز /16ه

خط حقوقي در
 ؟

فره- اجتماعي
 ده است؟

 

ي باچوب نظر
ب. ته شده است

، شـهيد صـدر،
در  اجتمـاعي

 نظري پژوهش
 و سپس با ترك

ي عدالت به مثا
ث و پوچ نيست
طلقه و حكمت
يش بـه آن امـر
جودي هر انساني
را ويژگي قوانين
م خميني معتقد
 فضايل اخالقي
دگاه متوازني د
 جامعه تابع است

ل براي حذفعدي
ملي كردن عدال
 علت توجه به

از منظر. ن دارد
ي بايد رعايت
راد و اعطا كرد

شماره/سال پنجم

جتماعي از بعد
طرح شده است؟
جتماعي از بعد
گونه مطرح شد
چوب نظري

ن پژوهش چارچ
ساخته و پرداخت
كتـر شـريعتي،
سالم و عدالت
ظرات آنها مدل
زان اشاره شده

  . ه است

گاه امام خميني
هان هستي عبث
لم و قدرت مط
عدالت و گـراي

طبيعي و وجو ي
و عدالت ر ردي
اما).  463مان،ه

مهاتو آن از ا
ط و تفريط ديد
 منابع اقتصادي

گفت تع توان ي
عم يها راهت از

 شهيد مطهري

ي ريشه در قرآن
ه در قانون بشري
عايت حقوق افر

س                  

عدالت اج -
چگونه مط

عدالت اج -
مقدس چگ
چارچ
در اين
اجتماعي س
مطهري، د
توحيدي اس
تركيب نظر
نظريه پردا
ترسيم شد
از ديدگ
چرا كه جه
براساس عل
منظر امام ع

يها يژگيو
يگ ينمنظر 
مه( داند يم

و تفريط و
و نفي افراط
افراد را از

يمبنابراين 
و تجمالت
از نظر
و اجتماعي
عدالتي كه
است از رع
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بـين افـراد    هـا  تفـاوت شهيد مطهري معتقد است عدالت به اين معنـي نيسـت كـه الغـاء همـه      
د صـورت گيـر   هـا  اسـتحقاق صورت گيرد، بلكه مقتضـاي عـدالت ايـن اسـت كـه رعايـت       

شهيد مطهري معتقـد اسـت مقتضـاي عـدالت، مسـاوات در شـرايط       ). 129: 1374طهري، م(
بجـا و نابجـا،    يهـا  تفـاوت در اينجـا فـرق بـين    . ايط نامساويحقوقي مساوي است نه در شر

وي براي درك بهتر عدالت اجتمـاعي، عـدالت را   . شود يمناروا و روا مشخص  يها ضيتبع
در بحث از عدالت تكويني بـه  . كند يمبه دو دسته عدالت تكويني و عدالت تشريعي تقسيم 

رينش از آسـمان و زمـين گرفتـه تـا     ، يعني آيا جهان آفـ شود يمبررسي نظام خلقت پرداخته 
شـهيد  ).  197: 1386اقري،ب(؟ يا خير اند شدهجماد و نبات و حيوان بر اساس عدالت آفريده 

در عدالت تشريعي الهي قوانين و . كند يممطهري عدالت تشريعي را به الهي و بشري تقسيم 
است كه قـوانين  در عدالت تشريعي بشري اين نكته مطرح . دستور هاي عادالنه مطرح است

دكتـر  ).  198مـان، ه(د وضـع شـو   يا عادالنـه بشري بايد عادالنه باشد و نبايد هيچ قانون غير 
نحـو عـدل را   ن شريعتي معتقد است عدل صفتي از صفات اصلي و ذاتي خداوند است به ايـ 

ت كه هستي بر آن قـائم اسـت و زيـر بنـايي كـه همـه عـالم بـر آن مبتنـي اسـ           نديب يمنظامي 
بنابراين عدل امري تحميلي، ساختگي، موقتي نيست وي معتقد است ).  34: 1376ريعتي،ش(

حركـت تـاريخي    اجتماعي است و بايـد بـه آن در درون نظـام اجتمـاعي و     مسئلهعدل يك 
همه بـا   ها انسانبگويد  خواهد يميني فلسفي و علمي اسالم براساس يك جهان ب. توجه كرد

دكتر شريعتي از دو مفهـوم  ). 34: 1371ريعتي،ش(د بر باشنيكديگر برابرند نه اين كه بايد برا
و عدل بـه معنـي شـكل قـانوني روابـط اجتمـاعي ميـان افـراد         . كند يمقسط و عدل صحبت 

اجتماعي بر اساس حقوق شناخته شـده فـردي و گروهـي اسـت و قسـط عبـارت        يها گروه
وي و امكانـات  معنـ و است از سهم واقعي هر كس يا هر گروهي از مجموعه مواهب مـادي  

  ).  36: 1376ريعتي،ش(د اجتماعي در قبال نقشي كه در جامعه بر عهده دار

اقتصـادي   يها ارزشسيد قطب معتقد است اسالم دين وحدت بين روحيات و ماديات، 
بنابراين عدالت از منظر اسالم مساوات بزرگ انساني اسـت و  . و معنوي، دنيا و آخرت است

).  82:1358يد قطـب، س(د نه يك عدالت اقتصادي محدو شود يمشامل تمام مظاهر زندگي 

 ابـد ي يمـ در اسالم عدالت انساني با فراهم نمودن شرايط و امكانات مساوي براي همه تحقق 

و  هـا  انسـان اسـالم تاكيـد دارد همـه    . نژاد مانع پيشرفت فـرد نگـردد  و به طوري كه خانواده 
جماعات گوناگون براي تفاخر به يكـديگر   و ها ملتنژادها با يكديگر برابر هستند و وجود 
اسالم براي هر فرد حد كفايـت را در  . ) 121مان،ه(ت نيست بلكه براي شناسايي و الفت اس
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د گر باشـن  
ت كامـل  

، هـا  اقـت ي
د انسـاني  
سه محور 

. كنـد  يمـ 

 اصل بـه  
13 :290 .(

گر ايجـاد    
ـت يعنـي     
اشـد كـه   

د ار باشـن  

ربيتـي،  ت ،       
 مسـكن،  
عي بـر دو   
جامعـه در  

ن وجـود    
مشـترك      
ق طبيعـي   
مـي، حـق    
دو مقولـه      
ك پـدر و   

).  101ن، 

ن تفاوت 
ت ت اســ 

يك به يكـديگ
اواتجـدان، مسـ  

ايلي اسـتعدادها،    
اساسي افراد يا

ي در جامعه به س
مجتماعي  اشاره 

اين. يگر است
348صـدر، (د ر  

ي اسـت و بيـانگ
شـار جامعـه اسـت

با يا گونهعه به 
توازن برخـورد

سـي، فرهنگـي،
ن امنيت، شغل،

اجتمـاعي نيتـأم 
و سهيم بودن ج

ر اصـولي چـون
وق، مسـئوليت م
قد است حقـوق
حـق آزادي علمـ
فت خـود بـه د

از يـك ها انسان 
مـانه(ت از نيس

رابر نيستند و اين
 مواهــب طبيعــت

در سطحي نزدي
آزادي وج يهـا
  ).  92ان،

بري بـر مبنـاي
ها يژگيو ساير

عدالت اجتماعي
اجت) مان ه( نيم

د نسبت به يكد
ـات اشـاره دار
صادي، فرهنگي
تمام افراد و اقش
صرف در جامع
تي متعادل و مت

 گسـترده سياس

رد اساسي چون
ت .) 1380همـان،

ت به همديگر و

  اسالم مبتني بر
راي  ايـن حقـو

وي معتق).  :65
زادي عقيده، حـ

حـق شـرا).  63
 است كه همه
ك برتري و امتيا
ي كار با هم بر
رخــورداري از

دگي، درآمد د
ه هيـ پاـاعي بـر

ماه(ستوار است
ري حقيقي، برا
نات موجود و
نظور بررسي ع
تأم ن اجتماعي،

متقابل افراد يها
در حدود امكانـ
ده سياسي، اقتص
جتماعي براي تم
ليد، توزيع و مص
موجود به صورت

در داراي ابعـاد
ت و شامل موار

هم(د شـو  ت مي
قابل افراد نسبت

1348 :290  .( 

ت اجتماعي در
نيني براي اجـر

1356السباعي،

سان، حق آز ان
3مـان، ه( باشـد

 از برادري اين
قي بودن مالك
 استعداد و نيرو
ل بــه نســبت بر

 90پاييز /16ه

 حيث سطح زند

ي عـدالت اجتمـ
اجتماعي اس )ي

جتماعي را برابر
مقتضيات، امكا

نوي به م).  583
جتماعي، توازن

ها تيمسئولعني
و حياتي افراد د
اي ابعاد گسترد
بعاد زندگي  اج

تو يها نهيزم  و
يا و امكانات م

 

گـاه شـهيد صـد
ي و جز آن است
 جامعه و نظارت

ني مسئوليت متق
8صدر،(ت  اس

عدالت قد است
شهروندان، قوا

(ت اجرايي اس

ت، حق آزادي
ب يمحق تملك

منظور. شود يم
اه، غربي و شرق
ز نظر هوش و

 ســنجيدن عمــل

شماره/سال پنجم

كه افراد از رد
از نگـاه وي).  

يمكاره(ل كاف
صدر عدالت اج

، مها يستگيشا 
3:1380شيدي،

 يعني تكافل اج
ل عمومي به مع
هاي ضروري و
ن اجتماعي دار
تعادل در تمام ا
وت، امكانات
د بتوانند از مزا

).593:1380ي،

اجتماعي از نگـ
ي حقوقي، قضاي
خوراك، اداره

ت همگاني يعني
ي دولتي استوار
ي السباعي معتق
عي براي تمام ش

هاي ا و ضمانت
شامل حق حيات
حق شرافت و ح
مبرابري تقسيم
د و سفيد و سيا
ي افراد انسان ا
رآن بــه منظــور

س                  

ريگ يمنظر 
88مان،ه(

انسانيت، تك
شهيد ص

،ها ييتوانا
جمش(ت اس

اساسي آن
اصل تكافل

نيازه نيتأم
اصل توازن
برابري و تع
قدرت، ثرو
تمامي افرا

مشيديج(
ا نيتأم

اقتصادي،
پوشاك، خ
اصل كفالت
درآمدهاي
مصطفي
حقوق طبيع
اجتماعي و
مورد نظر ش
آموزش، ح
برادري و ب
مادر هستند
برابري يعني
از نظــر قــر



  ...عدالت اجتماعي در دوره دفاع مقدس  8

  ).  103،مانه(

آنها، مدل مفهومي تحقيق  يها مؤلفهبعد از بررسي نظريات مرتبط با عدالت و با تركيب 
  :    باشد به شكل ذيل طرح مي

 

  روش تحقيق 

تكنيك تحليل محتـوا دربـاره   . در اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است
وير، فـيلم، سـرود، ترانـه و برنامـه     انواع ارتباطات مثل خبر، مقاله، خطابه، داستان، شعر، تصـ 

، بنابراين در پژوهش حاضر كه به بررسي مفهوم عدالت اجتمـاعي  رود يمتلويزيوني به كار 
تحليـل محتـوا   . تكنيك تحليل محتوا در نظر گرفتـه شـد   پردازد يمنماز جمعه  يها خطبهدر 

خاص در  يها يژگيوبر حسب شناسايي نظامند و عيني  ييها استنباطتكنيك پژوهشي براي 
ــتن اســ  ــدورف،ك(ت يــك م ــوا  ).  28:1383ريپن ــا تحليــل محت ــاز ســوي ديگــر ب ــوان يم  ت

خصوصيات زباني يك متن گفته يا نوشته شـده را بـه طـور واقـع بينانـه يـا عينـي و بـه طـور          
  ). 109:1382فيع پور،ر(ت سيستماتيك شناخ

پرسشـنامه را   ايـن . ابزار گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه معكوس است
ها  هاي ديگر كل داده خوانند كه در تحليل محتوا برخالف پژوهش به اين دليل معكوس مي

آماده است و صرفاً بايد تحليل شوند بـه ايـن معنـي در تحليـل محتـوا اطالعـات از ابتـدا در        
هـاي موجـود شناسـايي و     اي است كـه بـا آن داده   دست است و وظيفه محقق تهيه پرسشنامه
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بـا  ). 308 
وري شد 

، تشـويق    
د، توزيـع       
ـد شـده،       
 عادالنـه،        

اي كـار،      
 افـراد در          

رابـري در    
ز وسـايل  
 عادالنـه،   

آيـت اهللا   
طلـب كـه    
ختند لـذا  
قـدس بـه    
س هفتـاد    
ـه گيـري    
ف تحقيـق    
 نمونه مـا  

  

ـه عنـوان      
 يها سال 

خطبـه اول   
خطبـه دوم  
كلمـات،   

:1386وخاني،  

عكوس جمع آ

مـل و اسـراف،
ـع موانـع توليـد
 كاالهـاي توليـ

مبـادالت غيـر
ت افـراد بـر مبنـا
ي كـم كـاري

، حـق بيـان، بر
، حق استفاده از
قانون گـذاري

 

آران كه توسط
وجه به ايـن مط
 اجتماعي پرداخ

دوره دفـاع مق 
ره دفـاع مقـدس
ش حاضـر نمونـ

بـه اهـداف جـه      
ماعي پرداختند
.ش حاضر است

حتـوا هسـتند بـ
 نماز جمعه در

انتخـاب خ. يـد 
 پرداختند و خط

شـامل ك توانـد  ي

سـارو(هاسـت    
ت با پرسشنامه مع

sps گرديد.  

مي فرهنـگ تج   
ر توليـدي، رفـع
وزيـع عادالنـه
عادالنـه، نفـي م
د، حق مالكيـت
 طبقـاتي و نفـي

شامل حق راي،
ق انتخاب شغل،
سشنامه شامل ق

 .شود يمالنه

ر نماز جمعه ته
با تو. باشد يمده

ه بحث عدالت
.سي شده است

در دور. شـود  ي
ه گيري پژوهش
ه حاضـر بـا توج
ث عدالت اجتم
 آماري پژوهش

واحد تحليـل مح
اول  يها خطبه

ي انتخاب گردي
دالت اجتماعي

يمـ حد تحليـل  

ـوالت و واحده
ر ابتدا اطالعات

 ssرد نرم افزار

نامه شـامل نفـي
جاد شرايط كـار
النه درآمـد، تو
 انجـام مبادلـه ع
ي مشروع افراد
ـه، رفـع تضـاد

 در پرسشنامه ش

ق آموزش، حق
 حقوقي در پرس

به شيوه عاد ها ت
هاي  متن خطبه

نگ قرائت شد
مند به م طور نظا

دو خطيب بررس
يماطالق  1367

روش نمونه. ند
ن اسـاس نمونـه

كه به بحث ييها
آ نه همان جامعه

و نيتر كوچك
خژوهش حاضر

عدالت اجتماعي
ول به بحث عد

حوا.  صاص دارد
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نامه حـاوي مقـ
پژوهش حاضر

وار ها دادهليل،
صادي در پرسشن
و به اندازه، ايج
طق، توزيع عاد
ري بين مردم،

 احترام به دارايي
 مالكيـت جامعـ

فرهنگي-ماعي
 و آفرينش، حق

صاديق عدالت
خصومتوري

ش حاضر شامل
مي در دوره جن
به اهللا هاشمي

اين د يها خطبه
7مرداد  29تا  1

جتماعي پرداختن
بر ايـن).  405:1

ه خطبهظور آن
يجه حجم نمونه
كضر كلمات كه

در پژ. ه شدندت
ررسي مفهوم عد
طيبان در خطبه ا
وز كشور اختص

شماره/سال پنجم

ند و هر پرسشن
طالب فوق در پ
له بعد براي تحل
ق عدالت اقتص
صرف درست و
دمات ميان مناط
ت قابل واگذار
مينت مالكيت،
ت دولت، حق

 .شود يم ها

ق عدالت اجتم
ي در فطرتر

مص. شود يممعي
دالنه قوانين، داو
 آماري پژوهش

آيت اهللا هاشمو 
آيتو  يا خامنه

خش حاضر فقط
359ني از مهر

حث عدالت اج
1381بي،ب(ست

گرديد بدين منظ
در نتي. دهند يم 

جام تحقيق حاض
يل در نظر گرفت

به منظور بر 13
ل است كه خط
رباره مسائل رو

س                  

ونتحليل ش
توجه به مط
و در مرحل
مصاديق
فرهنگ مص
عادالنه خد
توزيع ثروت

رقراري امب
حق مالكيت

ه تيمسئول
مصاديق
قانون، برابر
ارتباط جم
اجراي عاد
جامعه

و يا خامنه
خآيت اهللا 

در پژوهش
فاصله زماني
خطبه به بح
هدفمند اس
مشخص گ
را تشكيل
در انجا
واحد تحلي

1367-60

به اين دليل
به بحث در
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  ).  104:1388عروفي،م(باشد ....و ها سرمقالهجمالت، 

  روايي و پايايي تحقيق

يـا   سـنجد  يمـ اعتبار به اين معني است كه آيا ابزار پژوهش واقعاً موضـوع مـورد نظـر را    
به عبارت ديگر وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مـورد نظـر   ).  221:1362فيروزان،(خير؟ 

اعتبار به سه نوع اعتبـار محتـوايي، تجربـي و    ).  144:1386ساروخاني،(را واقعاً اندازه بگيرد 
 شـود  يمـ اعتبار محتوايي بـه اعتبـار صـوري و نمونـه گيـري تقسـيم       . شود يمتقسيم  يا سازه

گيـري بهـره    به منظور سنجش اعتبار پژوهش حاضر از اعتبار صوري و اعتبار نمونه ).مان ه(
پـژوهش از طريـق    يهـا  معـرف يا  ها شاخصاعتبار صوري به اين معني است كه . گرفته شد

به همين منظور سنجش اعتبار مدل ). مان ه(د ييد شوأمراجعه به داوران و متخصصين رشته ت
ه اساتيد دانشگاه شاهد، هم چنين يكي از اساتيد گروه جامعه مورد بررسي از طريق مراجعه ب

گيري صحبت از آن است كه تمـام   در اعتبار نمونه. شناسي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد
از آن جـا كـه در   . خصوصيات و صفات جامعه آماري در نمونه تحقيق وجـود داشـته باشـد   

گفـت تمـام    تـوان  يمـ  باشـد  يمـ پژوهش حاضر حجم نمونـه شـامل جامعـه آمـاري تحقيـق      
خصوصيات و صفات جامعه آماري در نمونه تحقيـق وجـود دارد و پـژوهش حاضـر داراي     

  .اعتبار نمونه گيري است

قابليت اعتماد يا روايي به اين معني است كه اگر تجزيه و تحليل را بـه دفعـات مختلـف    
اعتمـاد علمـي حصـول    انجام دهيم در همه موارد نتايج يكسان باشد پـس منظـور از قابليـت    

براي سـنجش پايـايي از ضـريب پـاي      ).152همان، (ت نتايج مشابه در تكرار اعمال قبلي اس
به اين دليل كه  هاست روشاز ساير  تر مناسباسكات بهره گرفته شد چرا كه روش اسكات 

 با استفاده از). 1389:  156حمدي مهر،م( رديگ يمرا در محاسبه ضريب به كار  ها مقولهزير 

  .به دست آمد 90/0ضريب پايايي  ،فرمول اسكات به شرح ذيل

π= .  

  

  كدگذاري دستورالعمل

عـدالت اجتمـاعي، بـر اسـاس مـدل نظـري        يهـا  مقولـه كد گذاريِ  دستورالعملجدولِ 
گـذاري شـده   نماز جمعـه كد  يها خطبهعدالت در  يها مقولهتحقيق ترسيم و بر اساس آن، 

  :زير آمده استاين جداول در . است
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  ف

ست و 

  ه

 

ميـــان  

  يدي

ي بـين   

  راد

  كار 

  ي

ـراد در  

  ل

رت و 

ــايل   ـ
ـــدا و 
 ــات،

  تحليلد ح

اسرافورهنگ تجمل
ق فرهنگ مصرف درس

  زه

كار توليدي براي همه
 وانع توليد براي همه

ع عادالنـــه خـــدمات
  

 عادالنه كاالهاي توليد

   عادالنه درآمد

 ثروت قابل واگـذاري
  

  ي امنيت مالكيت

 به دارايي مشروع افر
لكيت افراد بر مبناي ك

 لكيت دولت

 لكيت جامعه

و نابرابري طبقاتيضاد 
 مبادله عادالنه

  بادله غير عادالنه

ــر ــاري افــ  كــــم كــ

  ها ت

واحد تحليل
  حق راي 

  حق بيان 

  رابري در قانون

رابــــــري در فطــــــر
  آفرينش

 حق آموزش

  حق انتخاب شغل 

ــتفاده از وسـ ــق اسـ حـ
صـ( يرتبـــاط جمعـــ

ــ طبوعــــــم ،مايســـــ
  )خابراتم

واح
نفي فر  

تشويق
به انداز
كد ايجا

رفع مو 
توزيـــع
مناطق
توزيع
توزيع
توزيع
مردم 

برقراري  ت
احترام
حق ما
حق ما
حق ما
رفع تض
انجام م
نفي مبا

نفــــي  ت
تيمسئول

و
  

ژاد، نـ  جـنس،
ح
ح
بر
بر
آ
ح
ح
ح
ار
س
م

 بعد

  ي

مصرف

  توليد

 توزيع

مالكيت

 مبادله

خدمات

 بعد

-عي

ــاي ن

فرهنگي
شامل ج
  اقليت
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 مقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت اقتصادي

 مقوله

 

 

 

 

 

 

ــاع ــدالت اجتم ع
ــه معن فرهنگــي ب

  خص

شماره/سال پنجم

ـــــدالت
ــه ــاعي ب م

  ي اعم

م

ع

م

ـــــدالت

ع
ف
ا

س                  

  

  

  

  

  

  

  

  

عــــ
اجتم
معناي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عــــ
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ــه ــاعي ب اجتم
  معناي اعم

  اجتماعي

ــات و    ــامل طبقـ شـ
  ها گروه

  حق راي 

  حق بيان 

  برابري در قانون

 برابــــــري در فطــــــرت و

  آفرينش

 حق آموزش

  حق انتخاب شغل 

ــايل   ــتفاده از وسـ ــق اسـ حـ
صـــدا و ( يارتبـــاط جمعـــ

ــ ــات،م ،مايســـــ  طبوعـــــ

  )خابراتم

  

  عدالت حقوقي 

  قانون گذاري عادالنه  قوانين عادالنه

  اجراي عادالنه قوانين

به شيوه  ها خصومتداوري   داوري عادالنه
  عادالنه

  

  ها دادهتجزيه و تحليل 

خطبه مرتبط با موضوع عدالت قرائـت شـده اسـت     1360،70-1367 يها سالدر فاصله 
عـدالت اجتمـاعي از   . اين امر حاكي از توجه مسئوالن به موضـوع عـدالت اجتمـاعي اسـت    

ايي برخوردار است به همين دليل  بشر در طول تاريخ در پي برقراري آن  العاده فوقاهميت 
بوده و هر گاه نسبت به برقراري عدالت اجتمـاعي بـي تـوجهي شـده تـالش خـود را بـراي        

شايد بتوان يكي از داليل وقوع انقالب اسالمي را نبود عـدالت  . اجراي آن انجام داده است
، مسئوالن قصد دارند  بـا توصـيف مفهـوم عـدالت     راينبناب. در جامعه قبل از انقالب دانست

  . اجتماعي، آحاد مردم جامعه را با تعريف اين مفهوم از ديد اسالم آشنا سازند

در پــژوهش حاضــر متغيــر عــدالت اجتمــاعي بــه مقــوالت عــدالت اقتصــادي، عــدالت   
ي به مقوالت عدالت اجتماعز هر كدام ا. شود يمفرهنگي، عدالت حقوقي تقسيم -اجتماعي

بـه منظـور آشـنايي بـا مفهـوم      . شـود  يمـ واحد تحليل ناميده  ها آنكه  شود يمابعادي تقسيم 
ابتـدا مقولـه   . گـردد  يمـ عدالت اجتماعي از منظر مسئوالن نظام مقوالت اين مفهوم بررسـي  

  . گردد يمعدالت اقتصادي را بررسي 

. شـود  يمـ ادله تقسـيم  مقوله عدالت اقتصادي به ابعاد مصرف، توليد، توزيع، مالكيت، مب

مـورد   32بعد مصـرف  . دهد يمفراواني بعد مصرف را با توجه به سال نشان  3جدول شماره 
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و بـه ايـن    
 بيشـترين  
و اسـراف    
م اهميـت      
لب است 

. شـوند  ـي    

 مصـرف   
سـالي كـه        

اسـت   13

  31توليـد   

 پيـروزي    
 در سـال  

ايط كـار      
جه ورد تو

ـع موانـع   
ي وجـود      

  

 

گرفـت و تـوان 
از 1361 سـال         

هنـگ تجمـل و
شـت زمـان كـم
ل مويد اين مطل
رف تشـويق مـ

نحوه صـحيح 
نمـايي يعنـي س

361سال ا دارد 

  عد مصرف

بعـد ت. دهد يم 
اوليـه بعـد از ي

ط كار توليدي
يي ايجـاد شـر

گرچه مو 1360
به رفـ ها سالين 

ق كـار توليـدي

درصد  كل
16  50  

16  50  

32  100 

ت يمـ  3 شـماره  
 و اسـراف در

 مقوله نفي فره
 مقوله بـا گذش
توجه به جدول
 روي در مصـر

.كردند يمهش

گفـت زمـان ن
ترين فراواني را

  .بد

ت اقتصادي از بعد

جه به سال نشان
يهـا  سـال در  د
ايجاد شرايط. ت

سـال نمـا. سـت
0و بعد از سال 

وي ديگر در اي
ـذاري و تشـويق

ك  67 
2  6

0  6

2  2

گري از جدول
رهنـگ تجمـل
گر زمان نمايي
ت توجه به اين

.ابدي يمكاهش

تعادل و ميانـهت
سراف را نكوه

توان يمجدول
و به اندازه  بيشتر

ابي يمج كاهش

اني مقوله عدالت

توليد را با توجه
دهـد يمج نشان

 توجه بوده است
 ثبت رسيده اس
راواني را دارد و

از سو. شده است
وليد، سرمايه گـ

 د خطبه

6 62 66

1 2 

0 0 

 1 2 
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نتيجه ديگ. دهد
 مقولـه نفـي فر
و به عبارت ديگ

گفت توان يمن
د كاربرد آن ك
مردم به رعايت
نگ تجمل و اس

با توجه به ج. ند
صرف درست و
 مقوله به تدريج

توزيع فراو 3ره

ع فراواني بعد ت
نتايج. دهد يمص

ر توليدي مورد
بار به 1361،6

 كه بيشترين فر

 آن كمرنگ ش

ي كه در راه تو

سال ايراد
60 61

5 6 

10 6 

15 12

شماره/سال پنجم

د يم اختصاص
شـاره دارد كـه

ردار است وخو
است هم چنين 1

بعد يها سال در
م 61 ،60 يها ل

ر حالي كه فرهن
شدن يم متذكر

يق فرهنگ مص
ن سال فراواني

جدول شمار

توزيع 4 شماره
 خود اختصاص

جاد شرايط كار
بار  و در سال 
است 1360ال

آ ده اما توجه به
ه شده تا موانعي

  .گردد

 ف

 گ تجمل و اسراف

 رهنگ مصرف درست

س                  

را به خود
موضوع اش
فراواني برخ

1361سال 

شود و مي
سالكه در 

خطيبان در
را به مردم
مقوله تشوي
و بعد از آن

  

  

جدول
مورد را به
انقالب ايج

1360 ،18

توليدي سا
خطيبان بود
توليد توجه
دارد رفع گ

  

  

مصرف

نفي فرهنگ
تشويق فر

  كل
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  توزيع فراواني مقوله عدالت اقتصادي از بعد توليد 4جدول شماره 

  

 14بعـد توزيـع   . دهد يمتوزيع فراواني بعد توزيع را برحسب سال نشان  5جدول شماره 

بيشـترين فراوانـي را    1361توزيع عادالنه درآمد در سال . دهد يماختصاص د مورد را به خو
توزيع عادالنه درآمد از اين حيث مورد توجه است كـه منجـر   . به خود اختصاص داده است

 5نتيجه ديگري كه از جـدول  . شود يمبه رفع نابرابري بين قشرها و طبقات گوناگون جامعه 

كه توزيع عادالنه درآمد در اين دوران مـورد توجـه    پردازد يمگرفت به اين مطلب  توان يم
ويژه خطيبان بوده و از سوي ديگر توزيع عادالنـه كاالهـاي توليـدي و توزيـع ثـروت قابـل       

  .واگذاري بين مردم در اين دوره مورد توجه قرار نگرفته است

  

  توزيع فراواني مقوله عدالت اقتصادي از بعد توزيع 5جدول شماره 

  

بعد مالكيـت  . دهد يمتوزيع فراواني بعد مالكيت را بر حسب سال نشان  6جدول شماره 
برقراري امنيت مالكيت، احترام بـه دارايـي مشـروع    . دهد يممورد را به خود اختصاص  129

و افراد، حق مالكيت افراد بر مبناي كار، حق مالكيت دولت، حق مالكيت جامعه، رفع تضاد 
ــابرابري طبقــاتي در ســال  بعــد بــه ايــن  يهــا ســالبيشــترين فراوانــي را دارنــد و در  1361ن

بـراي واحـدهاي بعـد     1361گفـت  سـال    تـوان  يمـ بنـابراين  . موضوعات توجه نشده اسـت 
  .شود يممالكيت سال نمايي محسوب 

  

  

 توليد

 خطبهسال ايراد

  درصد  كل  67 61 60

  93  29  5 6 18 ايجاد شرايط كار توليدي

  45/6  2  0 1 1 رفع موانع توليد

  100  31  5 7 19  كل

  ايراد خطبهسال  توزيع

  درصد  كل 61

  14  2 2 توزيع عادالنه خدمات ميان مناطق

  86  12 12 توزيع عادالنه درآمد

  100  14 14  كل
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. دهـد  يمـ 

ام مبادلـه       
ن موضوع 

 خدمات 

 آن نشده 

. دهـد  يم 

   بعد مالكيت

  درصد  كل

10  75/7  

10  75/7  

36  28 

18  14 

10  75/7  

45  35 

129  100  

م خطبـه نشـان   
عادالنـه و انجـا
بان به طرح اين

  

بعد .دهد يمن 
به يا اشاره ها

   بعد خدمات

 درصد

100  

100  

راد خطبه نشان

 درصد

11  

88  

100  

لت اقتصادي از
 طبه

64 66  67  

0 0  0  

0 1  0  

5 1  0  

0 0  0  

0 0  0  

0 2  1  

5 4  1  

ب سال قرائت
ي مبادلـه غيـر ع

بعد خطيب يها ل
. شود يمسوب

   از بعد مبادله

وجه به سال نشا
ه خطبهسال در 

لت اقتصادي از
   خطبه

  كل

1  

1  

وجه به سال اير

  كل

3  

24  

27  

اواني مقوله عدال
سال ايراد خط

60 61 

0 10 

1 8 

3 27 

1 17 

3 7 

17 25 

25 94 

مبادله را برحسب
نفـي. دهـد  يمص

سال است و در
سال نمايي محس

عدالت اقتصادي

خدمات را با تو
نيبعد از ا .هد

اواني مقوله عدال
سال ايراد

61 

1 

1 

فرهنگي را با تو

 يراد خطبه

66 67 

0 0 

2 2 

2 2 
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توزيع فر 6ماره

 كيت

 شروع افراد

 ر مبناي كار

 

 

 ي طبقاتي

ع فراواني بعد م
 خود اختصاص

ورد توجه بوده
ي بعد مبادله س

فراواني مقوله عد

بعد خ يفراوان ع
ده ختصاص مي

توزيع فرا 8ماره
 مات

 هاتيسئول

ع فراواني بعد ف

سال ا
61 

3 

 18 ه

21 

شماره/سال پنجم

جدول شم
  مالكيت

برقراري امنيت مالك
حترام به دارايي مش
حق مالكيت افراد بر
حق مالكيت دولت
حق مالكيت جامعه
رفع تضاد و نابرابري

 كل

توزيع 7 شماره
مورد را به 27 

مو 1361ر سال
براي 1361سال  

توزيع 7 شماره

عيتوز 8 شماره
د را به خود اخ

جدول شم
خد

مسي كم كاري افراد در
  ل

توزيع 9 شماره

  مبادله

 جام مبادله عادالنه

ي مبادله غير عادالنه
  ل

س                  

م

ب
ا
ح
ح
ح
ر
ك

  

جدول
بعد مبادله
عادالنه در
.نپرداختند

  

جدول

جدول
مورد 1تنها 
   .است

نفي
كل

جدول

انج
نفي
كل
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گفـت سـال    تـوان  يمـ با مشاهده جدول . دهد يممورد را به خود اختصاص  50بعد فرهنگي 
 يهـا  سالبرابري در فطرت و آفرينش در . است 1366نمايي براي حق راي و حق بيان سال 

شده است بنابراين واحد برابري در فطرت و آفرينش داراي دو  بار تكرار 3، 1363و  1362
. سال نمايي بـراي حـق آمـوزش هسـتند     1363و  1362 يها سالهم چنين . سال نمايي است

حـق اسـتفاده   . شود يمبراي حق انتخاب شغل به عنوان سال نمايي در نظر گرفته  1363سال 
  .يبان نبوده استاز وسايل ارتباط جمعي  در اين دوران مورد توجه خط

  

  فرهنگي از بعد فرهنگي-توزيع فراواني مقوله عدالت اجتماعي 9جدول شماره 

توزيع فراواني بعد عدالت اجتمـاعي را بـا توجـه بـه سـال ايـراد خطبـه نشـان          10جدول 
بـا مشـاهده جـدول    . دهـد  يمـ مورد را به خـود اختصـاص    28بعد عدالت اجتماعي . دهد يم
، سـال  1363سـال  . اسـت  1366گفت سال نمايي براي حـق راي و حـق بيـان سـال      توان يم

نمـايي   يهـا  سـال  1363و  1362 يهـا  سـال . نمايي براي  برابري در فطرت و آفرينش اسـت 
  . براي حق آموزش هستند

  

  اجتماعي د فرهنگي از بع-توزيع فراواني مقوله عدالت اجتماعي 10جدول شماره 

  

 خطبهسال ايراد اجتماعيد بع

  درصد  كل  66 64 63 62

  25  6 5 1 0 0  حق راي

  21  5 5 0 0 0  حق بيان

  21  5 0 0 3 2 برابري در فطرت و آفرينش

  33  8 0 0 4 4 حق آموزش

  100  28  10 1 7 6  كل

 سال ايراد خطبه فرهنگيد بع

  درصد كل 66 65 64 63 62

  16  8  5  0 3 0 0 حق راي

  12  6  5  0 1 0 0 حق بيان

  16  8  0  1 1 3 3 برابري در فطرت و آفرينش

  26  13  0  3 2 4 4 حق آموزش

  30  15  0  0 7 8 0 انتخاب شغلحق 

  100  50 10  4 14 15 7  كل
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. دهـد  يمـ 

گفـت   ن 

  

ال نشـان       
دهـد   مـي 

ل آن بـود   
ع مقـدس  
سـت كـه     

. شـود  يم 

مبه سـال نشـان   
تـوا يمـ جـدول   

  .است 1360

د قوانين عادالنه

 درصد

50  

50  

100  

 توجـه بـه سـا
نتايج نشان م.د

  ادالنه

سـوال اول.  داد 
 در دوران دفاع

عـد مصـرف اس
قسيمه اندازه ت

  درصد

100  

100  

النه را با توجه به
با مشـاهده ج. د

0نه قوانين سال 

ت حقوقي از بعد

  كل

3  

3  

6  

عادالنـه را بـا
دهد صاص مي

   .ست

 از بعد داوري عا

مقاله پاسـخ د ي
ز جمعه تهران
لت اقتصادي، بع
ف درست و به

 طبه

  كل

1  

1  

وله قوانين عادال
دهد يمختصاص

و اجراي عادالن

واني مقوله عدالت
  

 سال ايراد خطبه

60 63 

2 1 

2 1 

3 3 

مقوله داوري ع
را به خود اختص

ا 1360ه سال

 عدالت حقوقي

يها سوالبه  وان
نما يها خطبهر

 اولين بعد عدالت
ق فرهنگ مصرف

سال ايراد خط
60  

1  

1  
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زيع فراواني مقو
د را به خود اخ
ذاري عادالنه و

توزيع فراو 11ه

وزيع فراواني م
مورد ر 1دالنه

داوري عادالنه

ع فراواني مقوله

تو ست آمده مي
عد اقتصادي در
؟ در اين راستا
اسراف، تشويق

  وه عادالنه

شماره/سال پنجم

توز 11 شماره
مورد 6 عادالنه

ي براي قانون گذ

جدول شمار

  قوانين عادالنه

 ن گذاري عادالنه

 ي عادالنه قوانين

  

تو 12ل شماره
عد داوري عاد

مقوله دي براي

توزيع 12 شماره

   گيري

ه به نتايج به دس
ت اجتماعي از بع
طرح شده است؟
هنگ تجمل و ا

  ري عادالنه

به شيو ها خصومتري 

   

س                  

جدول
بعد قوانين
سال نمايي

  

بعد ق

قانون

اجراي

كل 

  

جدول
بع. دهد مي

سال نمايي
  

جدول

  

نتيجه
با توجه
كه عدالت
چگونه مط
به نفي فره

  

داور

داور

كل
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سـال  . انـد  داشـته مرتبـه بـه آن اشـاره     32اين بعد از عدالت اقتصادي مد نظر خطيبان بـوده و  
نفي فرهنگ تجمل و اسراف بيشترين تكرار را دارد، تشويق فرهنگ مصرف درست  1361

توليد بعـد دوم عـدالت   . بيشترين توجه را به خود جلب كرده است1360و به اندازه در سال 
 31اين بعـد بـا   . شود يماقتصادي است و شامل ايجاد شرايط كار توليدي و رفع موانع توليد 

 1361ايجـاد شـرايط كـار توليـدي در سـال      . د توجـه خطيبـان بـوده اسـت    مرتبه تكرار مور

 1361و  1360 يهـا  سالو رفع موانع توليد در  دهد يمبيشترين فراواني را به خود اختصاص 

سومين بعد عـدالت اقتصـادي توزيـع اسـت و شـامل توزيـع       . مورد توجه خطيبان بوده است
الهاي توليدي، توزيع عادالنه درآمد، توزيـع  عادالنه خدمات ميان مناطق، توزيع عادالنه كا

مرتبـه تكـرار مـورد توجـه      14اين بعد از عدالت با . باشد يمواگذاري بين مردم  ثروت قابل
و توزيع عادالنه درآمد  1361توزيع عادالنه خدمات ميان مناطق در سال . خطيبان بوده است

كاالهـاي توليـدي و توزيـع     توزيـع عادالنـه  . مورد توجه خطيبان بـوده اسـت   1361در سال 
  . ثروت قابل واگذاري بين مردم در اين دوره مورد توجه خطيبان قرار نگرفته است

مرتبه به آن  129و خطيبان  شود يممالكيت به عنوان بعد چهارم عدالت اقتصادي مطرح 
بعد مالكيت به برقراري امنيت مالكيت، احترام به دارايي مشروع افـراد، حـق   . اند داشتهتوجه 

مالكيت افراد بر مبناي كار، حق مالكيت دولت، حق مالكيت جامعه و رفع تضاد و نـابرابري  
  . اند بودهمورد توجه خطيبان  1361بعد مالكيت در سال . شود يمطبقاتي تقسيم 

مـورد بررسـي اسـت در ايـن بعـد از       يهـا  سـال ي در مبادله پنجمين بعد عدالت اقتصاد  
، غـش،  يفروشـ  گرانعدالت انجام مبادله عادالنه و نفي مبادالت غير عادالنه مثل ربا، نزول، 

مرتبـه تكـرار مـورد توجـه خطيبـان بـوده        27بعـد مبادلـه بـا    . مار مورد توجه استق سرقت،
مـورد توجـه    1361عادالنه در سال ، نفي مبادله غير 1361انجام مبادله عادالنه در سال .است

  .خطيبان قرار داشته است

كـه   پـردازد  يمـ بعد خدمات به اين مطلب . خدمات آخرين بعد عدالت اقتصادي است  
مـورد   1361بعـد خـدمات در سـال    . از كم كاري و اتالف وقت پرهيز شـود  ها تيمسئولدر 

قتصـادي در دوران دفـاع   گفـت عـدالت ا   تـوان  يمـ بنابراين . توجه خطيبان قرار گرفته است
و ابعاد مصرف،  رديگ يمبعد عدالت اقتصادي در نظر  نيتر مهممقدس مالكيت را  به عنوان 

  .توليد، مبادله، توزيع و خدمات در مراتب بعدي اهميت قرار دارند

نمـاز جمعـه تهـران     يها خطبهسوال دوم اين بود كه عدالت اجتماعي از بعد حقوقي در 
چگونه مطرح شده است؟ در اين راستا اولـين بعـد عـدالت حقـوقي،      در دوران دفاع مقدس
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. باشـد  يـ 

 در سـال   

 يهـا  سـال 
 بـه خـود    
ه اسـت و    
قـوقي در  
د داوري  

نمـاز   يـا 
فرهنگـي   

ش، حـق  
گـي حـق     
فطـرت و   

1 ،1364 ،
. ده اسـت 

 خطيبـان    

غل، حـق        
د عـدالت   
رينش در   

برابـري   ،
ان نبـوده      
، برابـري   

 -جتمـاعي  

حـق راي،       

 

مـدالنـه قـوانين    
ن بوده اسـت و
سـه قـوانين در    
ين فراوانـي را

مـورد توجـه 13
دالت حقـت عـ  

و بعـد رديـ گ يمـ 

هـ خطبـه ـي در  
-ت اجتمـاعي 

نش، حق آموزش
 عـدالت فرهنگ

، برابـري در ف1
1363 يهـا  سال

وجه خطيبان بود
ن مـورد توجـه
ـق انتخـاب شـغ

در بعـد. دهد ي
ر فطـرت و آفـر

غل انتخاب شـ 
د توجـه خطيبـا
زش، حـق راي
فت عـدالت اج
خـاب شـغل، ح

ه و اجـراي عاد
د توجه خطيبان
اجـراي عادالنـ

بيشتري 1360ل
360ه در سـال  

گفـت تـوان  يمـ 
مبعد در نظر  ن

فرهنگـ-تمـاعي 
الته است؟ عـد 

 فطرت و آفرين
در بعـد. شـود  ي
366و  1364 ي

سق آموزش در 
مورد تو 1364

ي در اين دوران
ه ترتيـب بـه حـ

يمق بيان اهميت 
، برابري در136
حق 1363، 13

ـن دوران مـورد
حق آموز ،ب به
گف توان يمين

وزش، حـق انتخ
.  

گذاري عادالنه
مورد 1363و  1

.دهـد  يماص

ه است و در سا
به شيوه عادالنه

بنابراين. شود ي
نيتر مهم عنوان

اعي از بعد اجتم
گونه مطرح شده
ون، برابري در
يمتباط جمعي

يها سالان در
، حق1366، 13
و 1363 يها ل

ل ارتباط جمعي
ت فرهنگي بـه
 آفرينش و حق

66بيان در سال

362 يها سالر

ط جمعي در ايـ
جتماعي به ترتيب

بنابرا. دهد يمت
ب به حـق آمـو

.دهد يمهميت

 90پاييز /16ه

و شامل قانون گ
360 يها سال

ا به خود اختصا
جه خطيبان بوده

ب ها خصومتي
ينمحث پرداخته

ن عادالنه را به
  . رار دارد

كه عدالت اجتما
فاع مقدس چگ
، برابري در قانو
ده از وسايل ارت

، حق بيا1366و
13 ،1364 ،65

سالب شغل در
ستفاده از وسايل

دالتگفت ع وان
ي در فطرت و

، حق ب1366ل
 حق آموزش د

ز وسايل ارتباط
فت عدالت اجت
حق بيان اهميت

 مقدس به ترتيب
نش، حق بيان اه

شماره/سال پنجم

 عادالنه است و

ري عادالنه در
ترين فراواني را

مورد توج 136
داوري. دهد يم 

 سال به اين بحث

ع مقدس قوانين
ر مرتبه بعدي قر
سوم اين بود كه
ن در دوران دف
 راي، حق بيان،

غل، حق استفاد
و 1364 يها ال
363 يها سالر 

، حق انتخاب13
 قانون و حق اس

تو يمبنابراين . ت
حق راي، برابري
حق راي در سال

1362، 1363 ،
و حق استفاده از

گف توان يمراين
 و آفرينش و ح

ر دوران  دفاع
 فطرت و آفرين

س                  

بعد قوانين
قانون گذار

بيشت 1360
63و  1360

اختصاص
بعد از اين
دوران دفاع
عادالنه در
سوال س
جمعه تهرا
شامل حق
انتخاب شغ

ساراي در 
دآفرينش 

1365 ،66

برابري در
نبوده است
آموزش، ح
اجتماعي ح
2سال هاي

در قانون و
بنابر. است

در فطرت
فرهنگي در
برابري در
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