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مقدمه
«هر آن هاه که بعد اخالقي زندهي بينالمللي را به مثابعه چالشعي جهعت آزمعون باعتبعار و
لحت]» آموزهها عدالت مطرح ميسازیم ،باید بدانيم آن آموزه را به آزمعوني بعب بعزر
دشوار هذاردهایم بکه احتمال سرافراز آن اندک

و

است] (.)Pangel & Ahrensdorf, 1999: 9

چنانکه «پانگل» 5و «آهرنزدرف» 1تصریح نمودهاند ،درک معنا و اعتبار آموزهها و یافتههعا
ما در عرله بينالمللي بسيار دشوار معينمایعد؛ بعه ویعهه آنکعه در ایعن مقعا مبنعا و معيارهعا
«هنجارها» باشند به همين دليل است که الحاب سنت واق هرایي ،اقدا به نقد این شعرایط و
بنيادنهادن مکتب قدرت همت هماردهاند که در آن نوع تازها از اخالقيات پدید ميآید با این
حال ،آنچه در هر دو رویکرد آرمانهرا و واق هرا در خور توجه مينماید ،توجه ویهها اسعت
که به مقوله امنيت وجود دارد در حالي که واق هرایان بر تقد ذاتي امنيت برا تحقق ععدالت
تأکيد دارند ،آرمانهرایان از امنيتآفریني عدالت سخن هفته و بر این اعتقادند که امکان نيل بعه
امنيت واقعي و استوار جز از طریق رسوخ عدالت در زوایا حيعات (فعرد  -جمععي) وجعود
ندارد به همين دليل است که «ایمانوئل کانت» 9آرمانهرا بعا تأکيعد بعر مرجعيعت و محوریعت
هنجارها و الول اخالقي و توان راهبرد «عدالت» ،به ایده «للح پایدار» 4رسيده (نک کانت،
 )5931و واق هرایاني چون «ماکياولي» 1دل در هرو «مرجعيت قعدرت» نهعاده و در نهایعت بعه
شأن ابزار عدالت جهت استمرار شهریار  ،رضایت ميدهند (ماکياولي .)5966 ،ب]5
مالحظاتي از قبيل آنچه آمد ،حکایت از آن دارد که موضعوع ععدالت و نعوع مناسعبات آن بعا
سایر مقوالت امر تأملبرانگيز و با تاریخچه طوالني است در ایعن ميعان ،پرسع

از «امنيعت» و

«عدالت» اهرچه در کانون جریانها فکر نبوده ،اما در پرتو موضوع «ععدالت و قعدرت» بعه آن
اشاراتي رفته است که ميتواند در بحث حاضر مورد استناد قرار هيعرد حساسعيت نظعر مقولعه
عدالت به دليل تالقي با اهميت کاربرد امنيت در جهان معالر ،موجب شعده پرسع

از نسعبت

«عدالت و امنيت» موضوعيت یافته و به بحثي فراهيعر تبعدیل شعود در نوشعتار حاضعر ،نگارنعده
1. Thomas Pangel
2. Peter Ahrensdorf
3. Immanuel Kant
4. Perpetual Peace
5. N. Machiavelli
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ضمن تبيين نوع مناسبات این دو مفهو (و فرارفتن از رویکردها تکبُعد و مبنا قراردادن الل
تعامل) ،به بيان مهمترین دیدهاهها اقدا نموده و در نهایت ،رویکرد تازها را ارایه مينماید

الف .عناصر مفهومی
منظور از عنالر مفهومي بحث ،تعریف و تحدید واژهان الليا ميباشد که بنيعاد نظعر
تحليل بر آنها استوار است در حد نوشتار حاضر ،دو مفهو عدالت و امنيت ،مد نظر ميباشد

 .1عدالت
به رغم تعدد و تنوع تعاریف ارایهشده از ععدالت ،معي تعوان چنعدین جریعان العلي را در
شناخت این مفهو مورد توجه قرار داد:

 .1-1عدالت به مثابه التزام
در سنت کالسيک ،از عدالت به مثابه التزا به عمل در چارچوب هنجارهعا پذیرفتعهشعده
تعبير ميشود که نزد اندیشههران مختلف به قانون ،باورها اخالقي ،ضوابط طبقه ،لعنف و
از این «چعارچوب» تعبيعر هشعته اسعت (عيوضعلو )94-93 :5934 ،بعه طعور طبيععي ،ظهعور
جریانها دیني تغيير عمدها در «چارچوب مبنا» بعه وجعود نيعاورد و لعرفاح محتعوا آن را
«الوهي» ساخت و بدین ترتيب ،عدالت ربطي با «قانون الهي»

ميیابد (.)Khadduri, 1984

 .9-1عدالت به مثابه فايده
پيروان نهضت روشنگر در مقا نقد درک آسماني عدالت ،به الل «فردهرایعي» 5تمسعک
جسته و در نهایت از «منفعت» 1به مثابه مفهو راهنمعا درک ععدالت ،سعخن هفتنعد اهرچعه
ایشان در مقا شناخت منفعت دیدهاهها متفاوتي را عرضه داشعتهانعد ،امعا در ایعن العل کعه

1. Individualism
2. Interest
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«عدالت بر مناف » استوار بوده و از انطباق رفتار بعا «منعاف » پدیعد معيآیعد ،اتفعاق نظعر دارنعد
(همپتن:5931 ،

.)156-191

 .4-1عدالت به مثابه همگرايی
در بطن مباحث مربوط به اولویت منعاف فعرد یعا جمع  ،هروهعي از اندیشعههعران چونعان
«اسپنسر» 5ظهور مينمایند که از الالت و محوریت «جماعت» 1سخن هفته و بر ایعن اعتقادنعد
که مصلحت جماعت بر کليه مصالح برتر دارد به زعم ایشان ،هر آنچه بتواند بين مناف افراد
و هروهها جم نماید و نوعي هماهنگي ایجاد کند ،اولویت دارد به عبارت دیگر ،هنر «عدالت»
توليد همين همگرایي 9بوده و از این رو ،جوهره عدالت ،ایجاد همگرایي و خعروج از تععارک
است (عيوضلو:5934 ،

.)49-44

 .3-1عدالت به مثابه مساوات
این ایده که «عدالت» در «برابر » 4ظهور یافته و امکان تحقق دارد ،از سو طيعف وسعيعي
از اندیشههران – به ویهه مارکسيستي -مطرح شده اسعت آنچعه ایشعان را از یکعدیگر متمعایز
ميسازد ،عمق و هستره برابر است که به طرح دیدهاهها افراطي تا متعادل در بعاب برابعر
منجر شده است (نک بشيریه،

.)5936

 .3-1عدالت به مثابه انصاف
انتشار کتاب «جان راولز» 1در  5335،تحولي بزر

در نظریعه ععدالت پدیعد آورد او بعا

طرح ایده «عدالت به مثابه انصاف» 6مرزها «فایدههرایي» را پشت سر نهاده و از تععادل بعه
مثابه جوهره عدالت یاد مي نماید «تعادل» 3در فضا خواسته ها متعارک افراد ایجاد شعده
1. H. Spenser
2. Community
3. Integration
4. Equality
5. John Rawls
6. Justice as Fairness
7. Equilibrium
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و از این طریق ،همه هونه از نابرابر را نفي ميکند و بدین ترتيب ،نظامي پدید مي آید که با
همه رفتارها یکسان دارد (حتي اهر استعدادها ،امکانات ،مهعارت هعا ،و

متفعاوت باشعد)

(.)Rawls, 1999: 228 , 40-47 ; Rawls, 1954: 164-194

 .1-1عدالت به مثابه حق و حقانيت
از جمله تعاریفي که در سنت اسالمي و توسعط متفکعران مسعلمان تأیيعد و تعرویش شعده،
ميتوان به تلقيا اشاره داشت که عدالت را بعه «اعطعا حعق» و یعا تحصعيل آن بعر اسعا
«حقانيت» تعریف نمودهاند تأکيد فارابي بر الل اعطا بر مبنا اهليت ،تصریح ابن مسکویه بعر
اعطا حقوق به ذ حقان و همچنين ،الل جبران «خواجه نصيرالدین طوسي» ،همگعي بيعانگر
همين دیدهاه ميباشند (نک عيوضلو:5934 ،

.)14-13

 .9امنيت /امنيت ملی
اهرچه امنيت ملي موضوع برداشت ها
نگرفته ،اما مجموع تعاریف ارایه شده به بي

معنا یي متعدد و متنوعي چون « عدالت » قرار
از  531تعریف متفاوت بالغ معي شعود کعه

مي توان در جم بند کالن  ،آنها را در ذیل دو هفتمان اللي ،دسته بند نمود (افتخار ،
:)54- 13 :5931

 .1-9امنيت ملی به مثابه نبود تهديد (گفتمان سلبی)
در این هفتمان« ،امنيت ملي به نبود تهدید تعریف شده و از حيث العطالحي عبعارت
است از وضعيتي که در آن مناف کشور از سو رفتار دیگر بازیگران معورد تهدیعد واقع
نشده و یا در لورت وجود تهدید احتمالي ،امکان معدیریت آن بعرا کشعور معورد نظعر
وجود داشته باشد این هفتمان «برون نگر»« ،سختافزارهرایانه» و «قدرتمحعور» ارزیعابي
مي شود و جریان ها متعدد را در بر مي هيرد که از آن جمله مي توان به سعنت هرایعان و
فراسنتي ها اشاره داشت
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 .9-9امنيت ملی به مثابه رضايت (گفتمان ايجابی)
این هفتمان بر بنياد نقد هفتمان سلبي استوار است؛ چرا که:
اوالح -ماهيت قدرت تغيير یافته و انحصار آن در مناب سختافزارانعه دیگعر معورد پعذیرش
نيست ()Nye, 2004: 4-10
ثانياح -آسيبها نسبت به تهدیدات نق

برجستهتر در بروز ناامنيها یافتهاند؛

ثالثاح -تهدیدات بيروني تابعي از تحوالت و شرایط داخلعي بعه شعمار معيآینعد کعه اعتبعار
سلبيهرایي را به دليل تأکيد بر «مناسبات خارجي» تعا «شعرایط داخلعي» ،زیعر سعؤال معيبعرد
(افتخار )3-53 :5936 ،
در مقا ارایه تعریفي از امنيت ملي مطابق این هفتمان ميتوان چنين اظهار داشت که امنيت
ملي وضعيتي است که در آن بين خواستهها شهروند  -از یک سو -و کارآمد نظا سياسي
 از سو دیگر -در پاسخهویي به نيازها جامعه ،تناسبي برقعرار اسعت؛ بعه هونعها کعه درشهروندان توليد رضایتمند مينماید

ب .سازمان معنايی
منظور از سازمان معنایي ،تبيين نسبت مفهومي بين واژهان اللي بحث ميباشد؛ به هونها
که نوع مناسبات (تأثيرات متقابل آنها) را مشخص سازد در بحث از امنيت ملعي و ععدالت ،دو
سازمان معنایي را ميتوان از یکدیگر تمييز داد:

 .1سازمان معنايی «امنيتمحور»
زماني «توما

هابز» اظهار داشته بود« :از دالیل هوشمند انسان که در نهایت بعه تکعوین

دولت مدرن منجر شد ،اولویتبخشي به امنيت در معادله «امنيعت -آزاد » بعوده اسعت ،بعدین
معنا که در دوراهي تأسيب دولت مطلقه و هزینهکرد از آزاد خود به نفع امنيعت و یعا حفع
وضعيت طبيعي 5با ضریبي از ناامني ،راه نخسعت را برهزیعده اسعت» (هعابز)533-91 :5931 ،
1. Natural Status
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منطق انتخاب مذکور «اولویت» امنيعت بعر سعایر فضعایل معيباشعد کعه بنيعاد سعازمان معنعایي
«امنيتمحور» را شکل ميدهد از این منظر« ،عدالت» نيز فضيلتي مبتني بر «امنيت» فهم ميشود
و از چند ناحيه ،تحقق عدالت بر تحصيل شرایط امن ،مترتب است:

 .1-1امنيت به مثابه زمينه
چنانکه شهيد مطهر بيان داشته ،عدالت از جمله فضایل و ویههيهایي اسعت کعه در حعوزه
جامعه و سياست پيوند وثيقي با «مقتضيات» و «شرایط» دارد به عبارت دیگعر ،تحقعق ععدالت در
شبکه روابط انساني مستلز آن است تعا شعرایط اجتمعاعي سعامان یافتعه و از ایعن طریعق معنعا
اجتماعي عدالت موضوعيت بيابد به همين خاطر است که در شرایط آشفته و هرج و مرج هونعه،
معموالح عدالت به مثابه آرمان طرح شده و از تحقق عملي آن کمتر سخن به ميان ميآید (مطهعر ،
 )43-11 :5965با این توليف ،امنيت را باید مهمترین ولف زمينها برا طرح مقولعه ععدالت
به شمار آورد؛ چرا که در لورت وجود ناامني ،العوالح هنجارهعایي از قبيعل «لعيانت از خعود و
مناف وابسته» موضوعيت ميیابد و اولویتیافتن «ليانت» به دليل ارتباط آن بعا منعاف حيعاتي بعه
کمرنگشدن سایر هنجارها و حتي زوال اعتبار آنها منجر ميشود چنانکه «پانگل» و «آهرنزدرف»
نشان دادهاند ،نحلهها واق هرایي در نظا بينالملل بر همعين العل ،بنيعاد تأسيسعات حقعوقي و
تشکيل سازمانها منطقها و بينالملليا را نهادهاند که اهرچعه بعر مقتضعا «ععدل» ارزیعابي
نميشوند ،اما توجيه امنيتي دارند (پانگل و آهرنزدرف)913-935 :5934 ،

 .9-1امنيت به مثابه کارکرد
از جمله پارادوکبها پيچيده در مناسبات بين دولتهعا -کعه حتعي در سعطوح فعرد و
اجتماعي نيز ميتوان مانند آن را سراغ هرفت -تعارک احتمالي «امنيت و عدالت» است سؤال
محور در چنين شرایطي آن است که آیا ميتوان از عدالت به نفع امنيعت هزینعه کعرد؟ و یعا
اینکه بایستي به نف عدالت از امنيت چشم پوشيد؟ اهرچه پاسخها ارایعهشعده در ایعن زمينعه
متعدد و حتي معارک هستند ( ،)See Klima, 1999اما از منظر پيروان مکتعب «امنيعتمحعور»،
التزا به امنيت به طور کامل توليه مي شود مبنا این التزا نه (لرفاح) برتر ارزشي امنيت بر
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عدالت (که سابق بر این بدان اشار شد) ،بلکه افزون بر آن «جامعيت ماهيعت امنيعت» در قيعا
با عدالت ميباشد ،بدین معنا که تأمين امنيت در عمل (کارکرد) به توليد کارایي عمعومي منجعر
ميشود که همگان به نسبتي از آن منتف ميشعوند و ایعن خعود بعه معنعا توليعد «ضعریبي از
عدالت» است به تعبير توما

هابز:

«قوانين طبيعي (همچون عدالت ،انصاف ،اعتدال ) ،به خود خود و بدون وجعود
تر

از قدرتي که موجب رعایت آنها هردد ،بمعنعا نمعيیابنعد]

بنعابراین بعا وجعود

قوانين طبيعي اهر قدرتي کافي تأسيب نشود تا امنيتها را تعأمين کنعد ،در آن لعورت
هر کب ميتواند حقاح برا رعایت احتياط در مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خوی
تکيه کند و چنين هم خواهد کرد» (هابز)533 :5931 ،
معنا این تحليل آن است که «امنيت» از حيث کارکرد بعر ععدالت مقعد اسعت و بعه
همين دليل دارا ارزش غائي نسبت به عدالت است از ایعن منظعر« ،ععدالتورز » چنعين
شأني ندارد و حداقل ضرور آن ،لزوماح به توليد «امنيت» منجر نمي شود؛ بلکه افزون بعر آن
مي توان ادعا کرد که مراتب عدالتورز بر ظهور ناامنيها -ولو به ناحق -مي تواننعد داللعت
داشته باشند

 .4-1امنيت به مثابه «انتخاب»
در تعارک «عدالت -امنيت ملي» اهر انتخاب عمومي را مبنا ارزیابي قرار دهيم -چنانکه
نظر واق هرایان و پيروان قرارداد اجتماعي بر آن است -و دو هزینه زیر را در مععرک انتخعاب
عمومي بگذاریم:
اول .تالش برا تحقق عدالت در لورت دامنزدن به ناامنيها
دوم .تالش برا تحقق امنيت در لورت دامنزدن به بيعدالتيها،
معموالح هزینه دو -ولو به لورت موقتي -اعتبار یافته و مرد بدان توجه مينمایند؛ اهرچه
با هذر از این وضعيت اضطرار  ،شرایط تغيير کرده و روند تکاملي -در نقعد بعيععدالتيهعا-
ميیابد معنا این سخن اما علي(ع) که فرمودنعد« :همانعا معرد را بعه ناچعار حعاکمي بایعد؛
نيکوکار یا ستمکار» (اما علي ،5935 ،خطبه  ،)93 :41ب ]1مؤید همين ایده ميتواند باشد
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با این توليف« ،ناامني» از «بيعدالتي» رنش آورتر است و همين الل معورد اسعتناد پيعروان
مکتب امنيتمحور در تأیيد مرجعيت امنيت در نسبت با عدالت ميباشد

 .9سازمان معنايی «عدالتمحور»
این سازمان معنایي اهرچه از جریان فکر آرمانهرایي سر برآورده ،اما تأیيعد و توسععه آن
ضرورتاح به این حوزه فکر منحصر نبوده و شعاهد ظهعور پيروانعي بعرا آن از درون مکاتعب
واق هرا نيز ميباشيم بر این اسا  ،طيف متنوعي از استداللها در مرجعيت عدالت ارایه شعده
که مهمترین آنها عبارتند از:

 .1-9عدالت به مثابه «اصل»
اهرچه ارزش عملي قواعد و الگوها رفتار در شرایط و مقتضيات زماني و مکاني سعنجيده
ميشود و از آن به کارآمد تعبير ميهردد ،اما با مقایسه نوع کاربردها ميتوان به تصویر تعازه از
ارزش عملي آنها دست یافت که ميتواند در اولویتسنجي به کار آید برا مثعال ،امعا علعي(ع)
در مقا پاسخ به فرد که از برتر جود یا عدل پرسيده بود ،بعه ایعن وجعه توجعه داده و اظهعار
داشتند« :عدل بر جود برتر است؛ چرا که عدل امور را در مجار آن ميهذارد حال آنکه جعود آن
را از مجرای
بر اسا

خارج ميسازد» (اما علي ،5935 ،کلمه قصار  )441 :493ب]9
این منط ق تحليلي ،ععدالت در قيعا

بعا امنيعت از ارزشعي برتعر برخعوردار

مي باشد؛ چرا که نظا ها امنيتي بدون توجه به «عدالت» ممکن است اسعتقرار یابنعد ،امعا
استمرار نيافته و رو به زوال مي هذارند در مقابل ،نظا ها عادالنه ال جعر بعه اسعتقرار و
استمرار امنيت منتهي مي شوند به تعبير «خدور » 5،عدالت چنان تعریف و ترسيم شده که
درون آن « امنيت واقعي» قابل تکوین و استقرار است ()Khadduri, 1984؛ اما امنيعت -بعه
ویهه در هفتمان سلبي -بي

از ععدالت دغدغعه «ثبعات» 1و «سعکون» دارد نتيجعه آنکعه،

اقتضا «عدالتمحور » بازخواني امنيت و فهم آن در چارچوب هزاره ها عدالت است
1. Majid Khadduri
2. Stability
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از همين منظر است که « رمضان البوطي» قایل به اعتبار الل عدالت در مقا تعيين مصالح
واقعي شده و ضمن تأکيد بسيار بر «عدالت» ،از «امنيت» سخني به ميعان نمعي آورد (نعک
البوطي )5331 ،این در حالي است که چون به عرله عمل پعا هعذاریم ،بعه طعور طبيععي
«امنيت» بر «عدالت» مقد خواهد شد

 .9-9عدالت به مثابه روش
از جمله ویههي ها بارز اندیشه سياسي در عصر جدید ،کعاه
پرس

توجعه اندیشعههعران از

«چه کسي» ( )WHOبه «چگونه» ( )HOWحکومتکردن ،مي باشد ،بعدین معنعي کعه

الگوها روشي از عنالر انسعاني مهمتعر ارزیعابي شعده و اندیشعههعران معتقدنعد تأمعل در
ساختارها و فرآیندها ،به مراتب مي تواند تأ ثيرهذارتر از پرس

از افراد و ویههعي هعا آنهعا

باشد (پوپر )5964 ،از این منظر ،عدالت دارا ارزشي بي بعدیل معي باشعد؛ چعرا کعه عمعده
تعاریف موجود از عدالت در پي آن اسعت تعا ساختارسعاز نمعوده و از رههعذر پعاالی
پيرای

و

الول و قواعد رفتار به تحقق امر عادالنه نایل آید تأکيد بر نقد قعدرت و ثعروت

متراکم در نظریه ها جدیعد (نعک سعروش ،) 915-911 :5936 ،اقبعال بعه الگعو قعرارداد
اجتماعي (جونز )151-151 :5961 ،و یعا بنعا منعاف اشعتراکي کعه در پرتعو لغعو مالکيعت
خصولي حالل مي آید (بشيریه ،)15-41 :5936 ،تماماح حکایت از توسعه و حاکميعت ایعن
نگرش در فهم عدالت دارد
اهتما ویهه مذکور به عدالت در حالي است که «امنيت» از بُعد دیگر مورد توجه بعوده و
الول و زوایا احساسي ،روانعي و شخصعيتمحعور آن غلبعه دارد حتعي در پرتعو حاکميعت
هفتمان ایجابي ،این ویههي اهميت بيشتر یافته و مشاهده ميشعود کعه شعأن نعر افزارانعه آن
(منظور مفهو رضایت است) به شدت «شخصمحور» شده و از الگوهعا سعاختار هفتمعان
سلبي نيز فالله ميهيرد خالله کال در این بند آن است که به دليعل ارزش روشعي ععدالت،
امنيت به مفهومي تبعي تبدیل ميشود که ميبایست متناسب با العول و سعاختار عادالنعه بنيعاد
نهاده شده و بر مقتضا عدالت فهم و اجرایي هردد در این ارتبعاط معيتعوان بعه تحليعل امعا
علي(ع) از عدالت اشاره داشت ،آنجا که در باب کارکرد امنيتي عدالت ميفرمایند:
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يک .کارکرد صيانتی
«پب نتوان هيچ چيز را چونان عدالت سراغ هرفت که در ليانت از دولت کارآمد باشعد»
(اما علي(ع)  ،در :خوانسار  ،5961 ،ج  )31 : 1ب]4
و یا:
«هر آن حکومتي که عدل را بنياد عمل سياسياش قرار دهعد ،خداونعد متععال مُلعک و را
مصون دارد» (اما علي(ع) ،در  :خوانسار  ،5961 ،ج )911 : 1ب]1
مدلول فرمای ها باال که به کرات با استفاده از الفاظي چعون «جُنّعه» و «حصعن» در بعاب
عدالت تکرار شده ،آن است که عدالت بنياد امنيت را شکل داده و ميتواند توليدکننده نيرویعي
بازدارنده در مقابل تهدیدات سایر بازیگران باشد

دو .کارکرد رضايتی
وجه دو عدالت ،توليدنمودن رضایت عمعومي در جامععه بعه واسعطه حاکميعت العول و
چارچوبها عادالنه است که حضرت علي(ع) به کرات بدان توليه نمودهاند عدالت در این
منظر ،توليد محبت ميکند ،نفاق و اختالف را کاه

ميدهد ،خشونت را کمرنگ معيسعازد و

باالخره آنکه ،هسستها درون جوام را مدیریت نموده ،انسجا را افعزای

معيدهعد (نعک

عليخاني )3-51 :5935 ،تأمل در این ویههي ها نشان ميدهد عدالت چونان روشي که ضرورتاح
نميتوان آن را بر جوام دیني منحصر نمود ،مد نظر است از این رو ،در هر جامعها که ایعن
روش پيشه هردد ،ثمرات آن حالل ميآید

ج .نظريه امنيت عادالنه
نظریه «امنيت عادالنه» 5را ميتوان در ميان دو رویکرد فوقالذکر و مبتني بر الل تعامعل 1بعين
امنيت و عدالت ارزیابي نمود بر اسا

این نظریه ،رابطعه «بنيعاد -کعارکرد» بعين ایعن دو مفهعو

تعریف و ساختار معنایي تازها شکل ميهيرد که عبارتند از:
1. Justice Security
2. Interaction
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 .1رابطه «بنياد -کارکرد»
از جمله موضوعات مهم در فلسفه شناخت ،پاسخهعویي بعه ایعن سعؤال اسعت کعه در مقعا
ارزیعابي مفععاهيم و مقعوالت ،اسععتوار مبععاني یعا لععحت نتعایش مهمنععد؟ اقبععال بعه نظریععههععا
«نتيجهمحور» در واق به تقویت رویکرد عملهرایانه 5منجر ميشود؛ حال آنکه تأکيعد بعر لعحت
مباني ،نوعي آرمانهرایي را پدید ميآورد که از درون آن «مدن فاضله» سر بر معيآورنعد بعا ایعن
توضيح مشخص ميشود که جایابي مفاهيم در هر یک از این دو دسته ميتوانعد در تعيعين ارزش
کاربرد آن مؤثر باشد آنچه در حد نوشتار حاضر درخور توجه مينمایعد ،توجعه بعه ایعن نکتعه
ظریف است که الوالح نميتوان -و نباید -در مقا تحليل مفعاهيم ،وجعه «بنيعاد » و «کعارکرد »
مفاهيم را نادیده هرفت ،چرا که در این لورت تعارکها فرضيا بين مفاهيم رخ ميدهد کعه
اهرچه ميتواند از حيث منطقي قابل تصویر باشد ،اما در عمل وجهي نداشته و بالموضوع هستند

 .9ماتريس «عدالت -امنيت»
در ارتباط با «امنيت» و «عدالت» نيز رعایت این تفکيک بسعيار مهعم و راههشاسعت ،بعدین
لورت که ميتوان به ماتریسي چهارخانها از موقعيت عدالت و امنيت دست یافعت کعه بعين
هر وجهي از آن نوعي از مناسبات تعریف ميشود (نک جدول شماره )5

جدول ( :)1ماتريس عدالت -امنيت

عدالت

امنيت

حق

نظم

()1

()5

تعادل
()4

آرام
()9

وجه بنياد
وجه کارکرد

1. Pragmatism
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خانه  .1-نظم
نظم 5در مقا عمل بيانهر الول زیر در نوع مناسبات عدالت -امنيت است:
اصل اول ایجاد امنيت بر تحصيل عدالت اولویت دارد؛ چعرا کعه بعدون اسعتقرار نظعم در
جامعه نميتوان به تعریف حقوق و تحصيل آنها همت همارد
اصل دوم امنيت در لورت عد تأمين آرام  ،به ضد خود تبدیل شده و به بروز شورش
به دليل نارضایتي از وض موجود ،منتهي ميشود
اصل سوم امنيت در لورت عد رعایت الل تعادل ،به ضد خود تبدیل شده و بعه بعروز
جنب ها عدالتخواهانه با هدف رف تبعيض منتهي ميشود
با این تعریف مشخص ميشود وجه بنياد «امنيت» با وجه بنيعاد «ععدالت» تعالز دارد؛
چرا که «اعطا حق کسي به او» خود نوعي نظم را پدید ميآورد که در ععين «عادالنعهبعودن»،
بنياد «امنيت» نيز است مطابق این تفسير ،امنيت در مقا عمل در بين دو مفهعو مععارک قعرار
ميهيرد :تبعيض -محروميت نسبي

يک .تبعيض
تبعيض بر آسيب واردآمده در نوع روابط داللت دارد و مطابق آن ،جامعه اهرچه معيتوانعد
در حالت سکون (امنيت ظاهر ) باشد ،اما به دليل تعریف سعازماني محروميعت بعرا ععدها
خاص ،به طور طبيعي این سکون استمرار نيافته و به واسطه مواجهه با شورشها و جنب هعا
مساواتطلبانه به چال
آنجا که حضرت

فرا خوانده ميشود تجربه نبو در این خصوص در خور توجه است،

به محض ورود به یثرب ،متوجه هسستها اجتماعي در این جامعه شده و

با هدف تضمين امنيت داخلي «مدینه» ،اقدا به رف این تبعيضها نمودند نقطه بعارز سياسعت
نبو (ص) عقد پيمان مواخات در بين شهروندان مدینه بود ،چنان که ابنهشا بيعان معيکنعد،
این سياست سهم بسزایي در آرام بخشي به مدینه و آمادهشعدن آن بعرا مواجهعه بعا حعذف
تهدیدات بيروني داشته است (نک ابنهشا  ،1114 ،ج)556-553 :1
1. Order
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دو .محروميت نسبی
«محروميت نسبي» بر هسست بين خواستهها و داشتهها اشاره دارد که «تد رابرت هعار» 5بعه
لورت مبسوط از حيث امنيتي به آن پرداخته است بر این اسا  ،اهرچه ممکعن اسعت شعبکه
روابط مناسب تعریف شده باشد ،اما به دليل دور آرمعانهعا بعازیگران نسعبت بعه وضععيت
موجودشان ،این وضعيت مطلوب ارزیابي نشده و در نتيجه ،افراد دچار ناخرسند ا ميشوند که
شورش و اقدامات ضد نظم ایشان را توجيه معيکنعد ( )See Gurr, 1971وجعود همعين معضعل
است که الل تربيت افکار عمومي را در جوام مختلف برا دولتمردان ضرور ميسعازد تعا از
این طریق بتوانند بر افزای
اسال بر نق

لجا هسيخته خواستهها و تکوین بحران ها فایق آیند تأکيعد مکتعب

اجتماعي اخالق و تربيت اسالمي به دليل بهره مند آن از الول و هنجارهایي

که به تعدیل قوا در انسان منجر مي شود ،از همين منظر قابل درک اسعت چنعانکعه آیعت اهلل
مهدو کني در موضوع «اخالق عملي» نشان داده اند ،اخالق از چندین حيعث در ایفعا ایعن
نق

مؤثر است از آن جمله :اخالق چونان منب تعدیل رفتار عمل مي نماید و کارکرد قانون

دارد ،بدون آنکه از آسيب ها قانون بتوان در آن سراغ هرفت؛ یا اینکعه اخعالق بعه العالح
مملکت درون مي پردازد و از این حيث ،مناب مقد بر رفتار آدمي را الالح ميکند و از این
رو ،بر کليه مناب قانوني مقد است و باالخره آنکه ،اخالق به جعا ضعابطه ،توليعد هنجعار
مي کند که از عمق و تأ ثير به مراتب بيشتر برخوردار است (مهدو کني)3-13 :1111 ،

خانه  .9-حق
«حق» 1را باید از اليل ترین مفاهيمي ارزیابي نمود که در تعریف کليه مناسعبات تأثيرهعذار
است ارتباط «حق» و «تکليف» این امکان را ميدهد تا در سطوح مختلف نظر و کعاربرد از
این مفهو استفاده نموده و حتي مقوله «نظم مطلوب» را فهم نمعایيم ایعن مفهعو نيعز مععرف
الول زیر در نسبت «عدالت -امنيت» است:
1. Ted Robert Gurr
2. Right
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اصل چهارم .عدالت از حيث مفهومي بر امنيت مقد است از این رو ،درک نظر امنيعت
بدون داشتن «نظریه عدالت» غير ممکن است
اصل پنجم .عدالت در لورت عد تأمين آرام  ،استمرار نميیابعد و در نتيجعه از ناحيعه
«ناخرسند » جامعه و افراد به چال

فرا خوانده ميشود

اصل ششم .عدالت در لورت خروج از «تعادل» به غير خود تبعدیل شعده کعه معيتوانعد
افراطي یا تفریطي باشد ،اما در نهایت به تضعيف عدالت و بروز بيثباتي در آن منجر ميشود
مدلول هزاره چهار را پي
اقامه حکومت جور را در قيا

از این مستند به فرمای

اما علي (ع) تبيين نمودیم ،آنجعا کعه

با نبعود حکومعت ،مطلعوب ارزیعابي نمعوده و در ذیعل آن بعه

مصادیقي اشاره دارند که موضوع امنيت داخلي یا خارجي هستند بعه عبعارت دیگعر ،تحصعيل
حداقل امنيت ،شرط اوليه برا تحقق عدالت در عمل به شمار ميآید (نگاه کنيد بعه یادداشعت
شماره  )1از همين منظر ميتوان به تحليل سياسعت نبعو (ص) در مدینعه پرداخعت و اینکعه
حضرت

(ص) چگونه بعا تععدیل و العالح نشعانگان نعاامني در مدینعه -بعه طعور مشعخص

جلوهير از هرج و مرج و تعارکها قبيلها  ،طرح ایده للح فراهير با هروهها مختلف و
بيان قواعد اوليه دین که معموالح به تنظيم و تحدید روابط جهعت جلعوهير از سعتم و توسععه
امنيت فرد و جمعي بود -توانستند زمنيه مناسب را برا طرح ایده «عدالت اسعالمي» همعوار
سازند (نک منجود )31-31 :5336 ،ب]6
در هزارهها پنجم و ششم ،دو مفهو پيراموني «عدالت» که آن را فرا هرفتهاند و به عنعوان
دو آسيب جد مطرح هستند ،مورد توجه قرار هرفتهاند این دو وضعيت عبارتند از:

يک .افراط و تفريط
اهر عدالت به اقتضا ماهيت اخالقياش بر تعدیل استوار باشعد ،خعروج از ایعن وضععيت
(چه تشدید آن تا جایي که امر بر کليه بازیگران دشوار و امکان حيات آزادانه و با آرامع

غيعر

ممکن هردد) و چه بيتوجهي به عدالت تا آنجا که به پوششي شعار و عار از تعأثير عملعي
تبدیل هردد ،ميتواند موجد ناامني شود برا مثال در سيره نبعو (ص) ،بعه کعرات آمعده کعه
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حضرت (ص) چون کساني را به عنوان رسول بعه قبایعل مختلعف معيفرسعتادند ،در پرهيعز از
«افراط» و «سختهير » بر مرد تأکيد بسيار مينمودند ،تا آنجا که «شریعت سهله» و «سعمحه»
بر اسال اطالق شد در همين خصوص سيره ایشان حکایت از عد تکلف در مواجهه با معرد
دارد که در نهایت نشان از آن داشت که «عدالت» امر عملي و نه آرماني دستنيافتني ميباشد
(نک ابنهشا  )1114از سو دیگر ،تفریط در عدالتورز را داریم کعه بعه تعبيعر حضعرت
علي(ع) ،به از همهسيختگي امور منجر شده و حکومتها را در مععرک زوال قعرار معيدهعد
تحليل حضرت در مواجهه با خالفت عثمان عمدتاح بر همين وجه استوار است؛ آنجا که خليفعه
و همکاران آن را به دليل ها نهادن در مرزها خارج از ععدالت مسعتوجب نقعد -و نعه قتعل-
دانسته و حتي ایشان را از آینده آشفته تحذیر ميدهند (منجود )33-551 :5336 ،ب]3

دو .عدم تحمل
از جمله آسيبها مهم عدالت آن است که -به تعبيعر حضعرت علعي(ع)  -در مقعا بيعان
بسيار سهل و وسي مينماید ،اما در عمل بسيار دشوار و تنگ تجلي ميیابد بعه همعين خعاطر
است که در تحليل ارکان «عدالت» به «بردبار » به عنوان رکني اليل اشاره دارنعد کعه در کنعار
سه رکن دیگر تحقق آن را ممکن ميسازد:
«و بتحقق] عدالت بر چهار رکن استوار است :نخست باید کعه مفهعومي عميعق و کامعل از
عدل وجود داشته باشد ،دو آنکه علمي کامل و متصل به حقيقت عدل پدید آید ،سو بایسعتي
که بتوان بر بنياد آن به نيکویي داور کرد و باالخره آنکه باید بردباریي اسعتوار داشعت» (امعا
علي(ع) :5935 ،کلمه قصار  )95:961ب]3
چنانکه از این فراز بعر معيآیعد« ،حِلعم راسعخ» در کنعار «داور نيکعو» دو رکعن اجرایعي
«عدالت» را شکل ميدهند که ارکان معرفتي (فهم و علم) بر آن استوارند به همين خاطر اسعت
که حضرت (ع) به دليل مشاهده ضعف امت در اجرا عدالت ،آنها را نسبت به انتخاب

بعرا

خالفت به تأمل بسيار خوانده و حتي عد حلمشان را به ایشان هوشزد مينماید:
«ا کساني که دنيا شما را در خود فرو برده است! هشدارید که من شما را از این براه] بعاز
دار و آن مناف را به لاحبان

که دانيد ،بازهردانم پب بدانم] که ایشعان ایعن کعار را خعوش
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ندارند و به انکار خيزند و اظهار دارند که پسر ابيطالب حقوق ما را ضای سازد» (اما علي(ع)
 -به نقل از :ابن ابيالحدید )93 :5931 ،ب]3

خانه :4-آرامش
آنچه در جهان خارج به عنوان مصداق عالي امنيت شناسانده ميشود« ،آرام » و «اطمينان»
است که مطابق با هفتمان ایجابي «امنيت» قابل تعریف است با این توضعيح ،العول برآمعده از
این مفهو عبارتند از:
اصل هفتم .امنيت با بينظمي قابل تحصيل نيست
اصل هشتم .امنيت بدون توجه به حقوق افراد ،قابل تعریف و تحصيل نيست
اصل نهم .امنيت بدون ایجاد تعادل در روابط قابل تعریف و تحصيل نيست
چنانکه مالحظه ميشود ،شأن غایي امنيت به دليل ماهيت آرمانياش با هعزارههعا سعلبي
قابل تعریف است که مفهو مخالف هزارهها پيشين بوده و از این حيث نيازمند توضيح بيشتر
نميباشند از این منظر ،غایت امنيت در انطباق کامل با آرمان عدالت فرک ميشود

خانه :3-تعادل
همچون وجه آرماني امنيت ،وجه آرماني عدالت نيز بيانهر ضرورت ایجاد تععادل در کليعه
مناسبات است «تعادل» در دو سطح معنا ميدهد :سطح فرد که بعه تععادل در قعوا انسعاني
اشعار دارد و سطح اجتماعي که به تعادل در نيروها اجتماعي و سياسي داللعت دارد بعا ایعن
رویکرد ،الول محور بحث عبارتند از:
اصل دهم .عدالت در بينظمي قابل تحصيل نيست
اصل يازدهم .عدالت بدون توجه به حقوق افراد ،قابل تعریف و تحصيل نيست
اصل دوازدهم .عدالت در معنا غایياش ،توليدکننده آرام

است

مطابق تحليل ارایهشده در خانه ،4-مشخص ميشود که آرمان عدالت نيز مستند به هزارههعا
سلبي استنتاجشده باال ،همسو با آرمان امنيت بوده و مکمل یکدیگر ارزیابي ميشوند
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د .شبکه ارتباطی
با توجه به هزارهها  51هانه بيانشده در باب عدالت ،ميتعوان چنعين اظهعار داشعت کعه
رابطه عدالت و امنيت به لورت خطي بوده و در این لورت ،تعارضعي پدیعد نخواهعد آمعد
حال آنکه اهر ارتباط مذکور تقاطعي تعریف شود ،به طور طبيععي تععارکزا خواهعد بعود در
ادامه منظور از دو ارتباط خطي و تقاطعي آورده ميشود:

 .1شبکه ارتباط خطی
در ارتباط خطي ،نسبت تعریفشده بين عدالت و امنيت در سطح مباني یا کارکردها برقعرار
ميشود و از ربط بنياد امنيت به کارکرد عدالت و یا بالعکب خوددار ميهردد به همين خاطر
است که ميتوان ادعا نمود امنيت و عدالت در سطح کارکرد یا مبنعایي بعا یکعدیگر تععارک
ندارند براین اسا  ،وضعيتها ارتباط بين این دو مفهو عبارتند از:

 .1-1تناسب
منظور از تناسب ،تعریف جایگاه برا مقوالت و اشياء مختلف است؛ بعه هونعها کعه هعر
مقوله یا شيء در بهترین جایگاه متصور برا آن قرار هيرد با این تعریف« ،تناسب» بين نظم و
حق جم مينماید

 .9-1ثبات
منظور از «ثبات» 5نوعي از رابطعه مسعتمر اسعت کعه در آن ارزش وجعود طعرفين مبنعا
تعریف ارتباط قرار هرفته و در نتيجه ،در آن بين تغيير و سکون جم ميشعود بعا ایعن تلقعي،
ثبات جام آرام

با تعادل ارزیابي ميهردد

1. Stability
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با تأمل در شبکه مفهومي ش

عنصر ارایهشده ،مشخص ميهردد که عدالت و امنيعت از

حيث بنياد و کارکرد نه تنها معارک یکدیگر نيستند ،بلکه مؤید هم نيز ميباشند

 .9شبکه ارتباطی تقاطعی
طرح بحث در حد واسط کارکرد امنيت با بنياد عدالت و یا بنياد امنيت با کارکرد عدالت،
به دليل ناهمگني در سطح بحث ،به پيدای

تعارک ها پعي هفتعه در موضعوع «ععدالت-

امنيت» منجر شده و محقق یا مجر را در دوراهي اولویعت بخشعي بعه یکعي از آن دو قعرار
مي دهد با این توضيح مي توان شبکه ارتباط تقاطعي عدالت -امنيت را در وضعيتها زیعر
خالله نمود:

 .1-9امنيت ظالمانه
در تعارک مباني عدالت با کارکردها امنيت ،امنيت تقد یافته و هرچند با برچسب ظلعم،
جامعه بدان هردن مي نهد دليل این امر آن است که نبود ظلم کليه بازیگران را متضرر ميسعازد
و از این رو ،نظم ظالمانه بر نبود آن ارجحيت ميیابد

 .9-9عدالت هرج و مرجگونه
در لورت بروز تعارک بين مباني امنيت با کارکردها عدالت ،افراد و هروهها دچار فشار
ناشي از عد تحقق حقوقشان شده و بدانجا ميرسند که خود به اقامه ععدالت همعت همارنعد
اهرچه این اقدا به تضعيف بنياد امنيت که رسيدن به وضعيت با آرام

و اطمينان خاطر است،

لطمه ميزند؛ اما تجربه نشان داده احقاق حقوق هرچند با هزینعههعا بعزر

در آینعده ،بعرا

انسان فایدههرا اولویت ميیابد
خاللععه کععال آنکععه در تعععارک کععارکرد بععا بنيععاد ،معمععوالح کارکردهععا بعه دليععل عينععي و
فور تربودن بر مباني -به دليل انتزاعي و بلندمدتبودن  -برتر یافته و به تناسب عدالت و یا
امنيت به حاشيه ميروند
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نتيجهگيري
«خدا سبحان

عدالت را به منظور تأمين اطمينان و آرام

دلها ،الز نمود» (حضعرت

فاطمه ( ) -به نقل از  :اخوان کاظمي)569 :5935 ،
چنانکه در تعبير خالله و دقيق حضرت فاطمه ( ) آمده است ،شأن عدالت چنان اسعت
که در نهایت «اطمينان»  -که باالترین رتبه «امنيت» است -را بعه ارمغعان معيآورد بعه عبعارت
دیگر ،فلسفه عدالت از در تعارک با فلسفه امنيت درنيامده و این دو در تعامل با یکدیگرند به
همين خاطر ،اولویت و تقد آنها با یکدیگر تغيير مينماید؛ اما در نهایت به تعارک نميرسعد
در ارتباط با پرس

دیرینه «پارادوکب عدالت و امنيت» نيز ميتعوان چنعين اظهعار داشعت کعه

عمده مصادیق ارایهشده از این تعارکها ،ناظر بر این واقعيت است که سعاحتهعا نظعر و
عملي این دو مفهو مورد توجه قرار نگرفته و به عبارت دیگر ،وجوه متفاوت عدالت از وجعوه
متفاوت امنيت تمييز داده نشدهاند چنانکه در این نوشتار بيان شد ،ععدالت و امنيعت هعر یعک
دارا دو شأن بنياد و کارکرد هستند شأن بنياد بر ماهيت نظر و فلسعفه وجعود آنهعا
داللت دارد و به طور طبيعي ماهيتي انتزاعي دارد؛ حال آنکه شأن کارکرد بر نتعایش و ثمعرات
حالله از حضور عدالت و امنيت در عرله اجتماع سخن ميهوید و در نتيجه ،معاهيتي عينعي
دارد با این توليف ،بين عدالت و امنيت در ارتباط دو سعویهشعان تعارضعي متصعور نيسعت؛
چنانکه شأن بنياد عدالت بر شأن بنياد امنيت مقعد بعوده و نمعيتعوان از امنيتعي پایعدار و
رضایتبخ

بدون وجود برداشتي لحيح از عدالت ،سخن هفعت ارتبعاطي مشعابه در سعطح

کارکرد نيز برقرار است؛ بدین لورت که بين شأن کارکرد عدالت و امنيت نيز تعالز وجعود
دارد؛ با این تفاوت که کارکرد امنيت بر کارکرد عدالت مقد معيشعود دليعل ایعن امعر نيعز آن
مي باشد که وجود حداقل امنيت شرط اوليه قوا کليه جوام است و پعب از آن معيباشعد کعه
مي توان از سایر فضایل سخن هفت به همين خاطر است که الل حکومعت بعا هعدف تعأمين
امنيت ولو به قيمت استقرار حاکم جور ،پذیرفته ميشود
با این تفسير ،تعارک در روابط دوسویه معنا ندارد و فقط روابط تقاطعي باقي ميمانعد کعه
در آن دو شأن مختلف از عدالت و امنيت مطرح هستند این تعارکها نه بين این دو فضعيلت،
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بلکه بين همه فضایل ،مطرح بوده و شيوه حل آنها نيز منحصر به ایعن دو فضعيلت نمعيباشعد؛
بلکه تاب قاعدها الولي و عمومي است که مطابق آن ،کارکردها بر مباني ارجحيت معيیابنعد
به عبارت دیگر ،شأن کاربرد هر فضيلتي بر شأن انتزاعي هر فضيلت دیگر  ،تقد ميیابعد و
در نتيجه ،ميتوان ادعا نمود در ساحت عمل ،فضيلتي که از ارزش کاربرد باالتر برخعوردار
باشد ،حسب مصلحت عمومي ،مقد داشته ميشود

يادداشتها
ب ]5مالحظات فلسفي مربوط به امنيت و شعأن کعاربرد آن کعه در ارتبعاط مسعتقيم بعا العل
عدالت است ،بسيار هسترده بوده و فصل مستقلي را در اندیشه سياسعي غعرب و شعرق شعکل
ميدهد جهت بررسي کليعات ایعن بحعث در اندیشعه غربعي معيتعوان بعه مجموععه مقعاالت
هردآور شده توسط «ليپ شولتز» با عنوان «در باب امنيت» اشاره داشت به ویهه مقاله «جيمعز
دردریان» که از ارزش امنيت در اندیشههراني چون هابز ،مارکب و نيچه سخن ميهوید بعوزان
نيز در همين مجموعه ،ابعاد بينالمللي موضوع را به بحث هذارده اسعت ()Lipschultz, 1998
در هستره اسالمي ،اهرچه این موضوع چنانکه شایسته و بایسته مينماید ،تحليل نشده ،امعا اثعر
«مصطفي محمود منجود» از آن حيث که بر ارزش محتوایي امنيت نعزد اندیشعههعران مسعلمان
توجه دارد ،در خور ذکر است (منجود)5336 ،
ب ]1قال علي (ع)« :و انه البُدَّ للنّا ِ مِنْ اميرٍ بّرٍ اَوْ فاجرٍ یَعْمَلُ في امْرَتِهِ المؤمنُ وَ یَسْعتَمْتِ ُ
فيها الکافِرُ

وَ یُقاتَلُ به الْعَدُّو و تَأمَن به السُّبُلُ »

ب ]9قال علي (ع)« :العدلُ یَضُ ُ الْاُمُورَ مَواضِعَهَا وَاَلْجُودُ یُخْرِجُها مِنْ جَهَتِها»
ب ]4قال علي (ع)« :لَنْ تحصن الدّول بمثل استعمال العدل فيها»
ب ]1قال علي (ع)« :من عمل بالعدلِ حصَّن اهللُ مُلْکه»
ب ]6بحث پيرامون مباني امنيت در دولت نبو را به لورت مبسوط در نوشعتار مسعتقل
آورده ا و در آنجا نشان داده شده است که چگونعه ارکعان سعاخت اجتمعاعي جعاهلي (شعامل
محدودیت ،تکاثر ،حميت ،ریاست ،واهرایي) به تدریش به ساخت تازه اسالمي «امعت» (شعامل:
وسعت ،وحدت ،اخوت ،عبودیت) تبدیل شدهاند (نک افتخار )645-663 :5939 ،
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ب ]3تحليل مباني امنيت در دولت علو را در مقاالت زیر به لعورت مبسعوط آوردها در
آنها نشان داده شده که چگونه حضرت اسعتراته خعود را بعر برهردانيعدن امعور بعه وضععيت
اوليهشان در دوره حضرت رسول متمرکز ساخته بودند در واق  ،حضعرت (ع) در پعي معالجعه
«تفریطها » بسيار در «عدالت» و افراطها زیاد در «امنيعت» بودنعد تعا بتواننعد ایعن دو را در
موض الليشان قرار دهند (نک افتخار )413-436 :5934 ،
ب ]3قال علي (ع)« :والعدل منها علي ارب ِ شُعَبٍ :علي غائض الفهم وغعور العلعم و زُهعر
الحُکم و رساخة الْحِلْم»
ب ]3قال علي (ع)« :اال الیقولن رجال منکم غداح قد غمرتهم العدنيا اذمعا منععتهم معا کعانوا
یخوضون فيه والرتهم الي حقوقهم التي یعلمون فينقمون ذلک و یستنکرون و یوقولون حرمنا
ابن ابيطالب حقوقنا»

منابع
اخوان کاظمي ،بهرا ()5935؛ عدالت در نظام سياسی اسالم ،تهران :مؤسسه فرهنگي دان

و اندیشه معالر

افتخار  ،الغر ()5931؛ «فرهنگ امنيت جهاني» ،در معک کعين ال  -و آر ليتعل ،امنيـت جهـانی :رويکردهـا و
نظريهها ،تهران :پهوهشکده مطالعات راهبرد

افتخار  ،الغر ()5939؛ «نشانهها ساختار امنيت اسالمي :مطالععه معورد حکومعت نبعو (ص)» ،فصـلنامه
مطالعات راهبردي ،سال  ،3شماره 4
افتخار  ،الغر ()5934؛ «استراته امنيتي دولت علو » ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،سال  ،3شماره 9
افتخار  ،الغر ()5931؛ کالبدشکافی تهديد ،تهران :دانشگاه اما حسين
اما علي ()5935؛ نهجالبالغه ،ترجمه جعفر شهيد  ،تهران :آموزش و انقالب اسالمي
بشيریه ،حسين ()5936؛ تاريخ انديشههاي سياسی در قرن بيستم ،تهران :ني
پنگل ،توما

و پيتر آهرنعزدرف ()5934؛ عدالت در ميان ملل ،ترجمعه مصعطفي معدني ،تهعران :دفتعر مطالععات

سياسي و بينالمللي
پوپر ،کارل ()5964؛ جامعه باز و دشمنان آن (جلد  ،)1ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،تهران :خوارزمي
جونز ،و ت ()5961؛ خداوندان انديشه سياسی (جلد ،1قسمت اول) ،ترجمه علي رامين ،تهران :اميرکبير
سروش ،عبدالکریم ()5936؛ مدارا و مديريت ،تهران :لراط
عليخاني ،علياکبر ()5935؛ توسعه سياسی از ديدگاه امام علی (ع) ،تهران :سازمان تبليغات اسالمي
عيوضلو ،حسين ()5934؛ عدالت و کارايی در تطبيق با نظام اقتصاد اسالم ،تهران :دانشگاه اما لادق(ع)
کانت ،ایمانوئل ()5931؛ صلح پايدار ،ترجمه محمد لبور  ،تهران :باوران
ماکياولي ،نيکولو ()5966؛ شهريار ،ترجمه داریوش آشور  ،تهران :کتاب پرواز
مطهر  ،مرتضي ()5965؛ عدل الهی ،تهران :لدرا
هابز ،توما

()5931؛ لوياتان ،ترجمه حسين بشيریه ،تهرانک ني

همپتن ،جين ()5931؛ فلسفه سياسی ،ترجمه خشایار دیهيمي ،تهران :طرح نو

29 پائيز11  شماره، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي31
 العدار المتحعده للطباععه و: سوریه،)؛ ضوابط المصلحة فی الشريعة االسالميه5331(  محمدسعيد رمضان،البوطي
 مؤسسه الرساليه: و بيروت-النشر
)3 داراالحياء الکتب العربيه (ج: بيروت،)؛ شرح نهج البالغة5931  عبدالمجيدبن هبة اهلل (ه ق،ابن ابيالحدید
 دارالفجر التراث: القاهره،)؛ السيرة النبويه1114( ابنهشا
 المعهدالعالمي:  القاهر،)؛ االبعاد السياسية لمفهوم االض فی االسالم5336(  مصطفي محمود،منجود
 دارالهاد: بيروت،)؛ البداية فیاالخالق العلميه1111(  محمدرضا،مهدو کني
Gurr, Ted Robert (1971); Why Men Rebel, Princeton: Princeton University Press.
Khadduri, Majid (1984); The Islamic Conception of Justice, Baltimore & London:
The John Hopkins University Press.
Kilma, Ivan (1999); Between Security & Insecurity, U.K: Thomes & Hudson.
Lipschutz, Ronnie (1998); On Security, New York: Columbia University Press.
Pangel, Thomas & Peter J. Ahrensdorf (1999); Justice among Nations, Lawrence,
Kansas: Kansas University Press.
Rawls, John (1954); "Justice as Fairness", The Political Review, (67) pp. 164-194.
Rawls, John (1971); A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press.

