
 

 

 نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی:

 چارچوب نظری
 21/5/2331 تاریخ پذیرش:       5/3/2331 تاریخ دریافت:

  1*داود غرایاق زندی

 چکیده

با برابری و آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته نسبت مفهوم عدالت عمدتاً در 

عدالت تا چه میزان در تناارر باا امنیات     در پی آن است تا نشان دهداست. این مقاله 

قرار دارد و سپس به فواید عدالت در کاهش اختالف، استقرار نظم و ایجااد قاانون در   

پرسش اصلی مقاله ایان اسات کاه چاه نسابتی باین        بر این اساس،پردازد. جامعه می

گذاری ارتباط مفهومی بین منظور از نسبت ؟عدالت اجتماعی و امنیت ملی وجود دارد

این دو این است که نقاط اشتراک و افتراق آنهاا، اولویات عادالت یاا امنیات، فوایاد       

عدالت برای امنیت ملی، جایگاا  دولات در بحاث عادالت و امنیات و نسابت آن باا        

ری هاای نظا  نتایج و یافته ،در پایان گیرد.طرفی دولت و برابری مورد بحث قرار میبی

 گردد.می ارائهدر بندهای مختلف 

 

  طرفی دولت، قانونعدالت اجتماعی، امنیت ملی، برابری، آزادی، بی :هاهکلیدواژ

                                                                                                                   
 سیاسی از دانشگا  تربیت مدرس و عضو هیئت علمی پژوهشکد  مطالعات راهبردیدکتری اندیشه  *
 

 12شمار  مسلسل   2331 پائیز  سومشمار   سال شانزدهم  فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه
دادن نسابت باین عادالت و امنیات اسات. هار دو مفهاوم از جملاه         هدف ایان مقالاه نشاان   

زمیناه را بارای    های بشاری باود  اسات. امنیات    های اساسی و مهم افراد، جوامع و اندیشهدغدغه

بدون داشتن امنیت، باروز اساتعدادها    .سازدهای مهم اجتماعی در وجو  مختلف فراهم میفعالیت

در کناار ایان   گیارد.  پذیر نیست و یا در اولویت بعدی افراد و جوامع قرار مای ها امکانو خالقیت

  است. پاذیرش  عدالت نیز همیشه مورد نظر و توجه جوامع مختلف از گذشته دور  بود ،موضوع

تبعیات از آنهاسات.    ،سازی آنها و در نهایتهای زیست مشترک نیازمند درونیقواعد و چارچوب

وجود امنیت اولیه زیست برای همه، ناوعی بساتر عادهناه بارای زنادگی را فاراهم        ،در این معنی

آیاا تماام    ،ی نموناه تواند وجه عادهنه یا ناعادهنه داشته باشد. براامنیت می ،سازد. به این معنیمی

افراد جامعه از امنیت مساوی برخوردار هستند و افراد دارا با افراد فقیر شرایط یکساانی دارناد تاا    

مزیت اجتمااعی مطار     نوعیدر اینجا عدالت به عنوان پایه  ؟زیست مناسب خود را داشته باشند

دهناد و یاا ضاضار    یشتری مای آیا افراد دارا که مالیات ب ؟ا مبنای امنیت عادهنه چیستام ،شودمی

هستند برای امنیت خود پول بیشتری بپردازند، باید از امنیت مساوی با افراد معمولی که ضاضار و  

تاوان باه دنباال    چگوناه مای   ،به این معنای  ؟یا قادر به پرداخت هزینه آن نیستند، برخوردار باشند

امنیات   ؟افاراد در جامعاه باشاد    های اجتماعی بارای تعریفی از عدالت بود که بتواند مبنای مزیت

های بهداشتی، مراقبت از کودکان، افتخاارات و جاایز ،   همانند پول و کاه، شغل، آموزش، مراقبت

جایگا  امنیات   در عین ضال،ونقل و امکانات تفریحی باید مبنای عادهنه داشته باشد. مسکن، ضمل

و اجتماعی است. داشتن یاا نداشاتن    های فردیزیرا امنیت، پایه دیگر مزیت ،تر استبسیار جدی

ی امکانات رفاهی دارد. ممکن است فرد با میزان کمتار داشتن یا نداشتن اهمیت بیشتری از  ،تیامن

 ا در شرایط امنیت ضداقلی ضاضر به زندگی نباشد.از رفا  اجتماعی زندگی کند، ام

باعث ایجاد امنیات   در سوی دیگر موضوع، رسیدن به نوعی قرار و روال دادگرانه و عادهنه

در جامعه خواهد شد. در اینجا عدالت نوعی امنیت در تعریف گساترد  اسات. داشاتن امنیات     

دادخواهی برای تمام افراد  آمیز در جامعه، امکانخاطر از زیست ضداقلی مثل نبود روال تبعیض

د. در شاو باعث پایاداری رواباط اجتمااعی مای     ،وجود اراد  برای رفع رلم در جامعه و جامعه

شارایط ضاداقلی   باه  های مختلف طبیعای و اجتمااعی جاای خاود را     نابرابری ،چنین شرایطی



 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــ چارچوب نظری نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی:

دهد؛ زیرا اگرچه امکان برابری برای افراد به شکل طبیعی و می بخشیاضساس امنیت و اطمینان

ی باعث از باین رفاتن زیسات متناساب باا شا ن و       هااین نابرابری امایا اجتماعی وجود ندارد، 

توانند در جامعه زندگی متناسب با خود را داشته باشند. در نیز می همه شود وانسان نمیمنزلت 

ها بارای  نیازهای اولیه انساندر نتیجه آن، فرماست که اینجا نوعی امنیت انسانی در جامعه ضکم

 خود را تحقق بخشند، فراهم است.اینکه موجودیت انسانی 

با برابری و آزادی مورد بحث و بررسای قارار   ر نسبت دعمدتاً تا کنون عدالت که بنابراین، 

گرفته، در تنارر جدی با مفهوم امنیت نیز قرار دارد. این موضوعی است کاه هام در مطالعاات    

توجاه جادی باه آن نشاد  اسات. شااید علات ایان          ،امنیتی و هم در متون مربوط به عادالت 

ند که پاس از تحقاق آن ااهاان    کناین باشد که امنیت را موضوعی پیشینی فرض می توجهیکم

های فردی و اجتماعی است که در زیار  امنیت نیز یکی از مزیتمتوجه عدالت خواهد شد و یا 

گذاری بین آنها بینش فراوانی نسبت در عین ضال، تواند مورد توجه قرار گیرد.بحث عدالت می

 .داردآن  ارائهسازد که این مقاله سعی در برای مطالعه این ضوز  فراهم می

امنیت از وجو  مختلاف  که عدالت نیز همانند این اول .اکر سه نکته در اینجا ضروری است

و بسیاری برخوردار است. ت کید ما در اینجا بر عدالت اجتمااعی و سیاسای اسات و عمادتاً از     

گیارد، از منظار   شود. اگر برخی از وجاو  فاردی ماورد توجاه قارار مای      عدالت فردی گذر می

ملی آن  سطو مختلفی دارد که بیشتر  سطو امنیت نیز  ،اعی است. در عین ضالتعامالت اجتم

وجاو    دهاد و نشاان مای   بخشاد ن مای گیرد. این کار ضدود بحاث را تعای  یمورد بحث قرار م

از اهمیت و اولویات بیشاتری برخاوردار اسات. در عاین       ،اجتماعی و سیاسی عدالت و امنیت

گیارد. ایان   در این زمینه برخی از مباضث بنیادین امنیت و عدالت نیز مورد توجه قرار می ،ضال

هاای ملای   فراتر از قالب دولت یهایموضوع برای عدالت، بیشتر کاربرد دارد؛ زیرا عدالت قالب

 یابد.رایج در جهان را دارد که قابلیت کاربرد در قالب کنونی را با برخی مالضظات می

ز مختلاف ا  هاای عدالت و امنیت و برداشت 2نجا سعی بر این است که بین مفهوم، در ایدو

اشار  به  1مفهوم .(Campbell, 2001: 6؛ 32: 2335)سویفت،  امنیت و عدالت تمایز قایل شویم

                                                                                                                   
1. concept 

2. conceptions 
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. سات ااز مفهاوم   و ایادئولوژی  به دنبال ارایه دیادگا   معنای اصلی این واژگان دارد و برداشت

اسالمی، لیبرالی، مارکسیستی و فمنیستی به عدالت و امنیت تعابیر مختلفای از   نگا  ،برای نمونه

آن را در پی دارد که باید برای درک معنای اصلی آنها از آن گذر کرد. به عبارت دیگر، در اینجا 

مجالی برای طر  نقاط قوت و ضعف مباضث عادالت و امنیات نیسات؛ چاه ایان کاار خاود        

 دیگر باشد.ای تواند مبنای مقالهمی

نظار   ماد  «وابساته »متغیار  به عناوان  و امنیت  «مستقل»، در اینجا عدالت به عنوان متغیر سه

سعی بر این است که ت ثیرات و ت ثرات عدالت را بر امنیت نشان دهایم.   ،است. به عبارت دیگر

ت کید بار  بازنمایی تعامل دو مفهوم نیست، بلکه ضمن اشار  به روابط متقابل،  این به معنی عدم

 ت ثیرات عدالت در ت مین امنیت است.

پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی و امنیات   ،بر این اساس

گذاری ارتباط مفهومی باین ایان دو ایان اسات کاه نقااط       ملی وجود دارد؟ منظور از نسبت

رای امنیت ملای، جایگاا    اشتراک و افتراق بین آنها، اولویت عدالت یا امنیت، فواید عدالت ب

طرفی دولت و براباری ماورد بحاث قارار     دولت در بحث عدالت و امنیت و نسبت آن با بی

برای بررسی نسبت این دو ضروری است ابتدا تعریفی از عدالت اجتمااعی و   بنابراین،گیرد. 

 امنیت ملی آورد  شود.

 

 تعاریف نظری ؛عدالت اجتماعیالف. 
 ؛باشاد آن قابال توجاه مای    برای طور کلی تعریف کنیم، دو معنی اگر بخواهیم عدالت را به

وَ  الْاُمورَ مَواضِعَها ضَعُیَاَلْعَدْلُ »بر مبنای آن، یکی توسط ضضرت علی )ع( مطر  شد  است که 

در اینجاا عادالت باه معناای      .(774: 734البالغه، کلمات قصار )نهج «مِنْ جَهَتِها خْرِجُهایُالْجودُ 

در ایان  بنابراین، شود. شامل افراد هم می «چیزی هر»قراردادن هر چیزی در جای خود است و 

اند و بهترین کار این است که نظم طبیعی پدیدار شد نوعی معنا هر کس و هر چیزی بر اساس 

هاای دوم تاا   ر کتااب تاوان د بتوان آنها را در جای مناسب خود قرار داد. چنین تعبیاری را مای  

در درون افاراد،   2افالطون نیز یافت. در آنجا افالطون عدالت را سرشاتی  جمهورچهارم رساله 

                                                                                                                   
1. disposition 
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کاردن چهاار   کند. افالطون ضامن مشاخ   قشربندی جامعه و سازوکار نظم جامعه تعریف می

ازای بیرونای نیاز در   داری و عدالت، برای آنها ماباه فضیلت فردی ضکمت، شجاعت، خویشتن

راناان اسات، شاجاعت باه پاساداران تعلاق دارد و       ظر گرفتاه اسات: ضکمات خاام ضکام     ن

رود. هر کس با توجه به سرشات خاود بایاد    خویشتنداری و عدالت برای تمام اقشار به کار می

کارش را انجام دهد و با ورود به ضوز  دیگر که در سرشات وی نیسات، در واقاع اماور را از     

عادالتی در جامعاه شاکل خواهاد     ناوعی بای  آن در نتیجاه   هک کندضالت اصلی خود خارج می

گوییم هرکس باید کار خودش را بکناد، کارهاای رااهری نیسات،     منظور از اینکه می»گرفت. 

بلکه فعالیت روضی و درونی هر کس است، فعالیتی که با خود او و اماور مرباوط باه خاود او     

زیی از اجازای روضاش باه کارهاای     ارتباط دارد. فرد عادل چنان کسی است که اجاز  ندهد ج

جزیی دیگر دست یازد، یا همه اجزا در کارهای یکدیگر مداخله کنناد، بلکاه هماوار  در ایان     

فرد بایاد   ،ست به انجام برساند. بدین ترتیبواندیشه باشد که هر کاری را که به راستی وریفه ا

درست و سازگار گاردد و   بر خود مسلط باشد و در درون خود نظمی زیبا برقرار کند و با خود

 .(231: 2333)کالسکو، « از کثرت به وضدت برسد

عدالت به معنای تناسب بین قوای روضی و مزاجی توسط ضضارت علای )ع( نیاز مطار      

 لْحُکْامِ وَ وَ الْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى غَائِ ِ الْفَهْامِ وَ غَاوْرِ الْعِلْامِ وَ زُهْارَ ِ ا    »شد  است: 

نگرند  و دانشی پی به ضقیقت برناد   / و عدل بر چهار شعبه است: بر فهمی ژرفرَسَاخَةِ الْحِلْمِ

در ایان   .(315: 32البالغه، کلمات قصار )نهج« فرمودن و در بردباری استواربودنو نیکو داوری

عنای  یاباد. عادالت در ایان م   عدالت ابعاد و وجوهی بسیار گسترد  در متون دینی ما مای  ،معنی

همگاونی در   ،( و در عین ضاال 34-13: 2347ای، نوعی داشتن فضیلت )ملکه و تسلط( )خامنه

بِالْعَادْلِ قامَاتِ السَااماواتُ وَ    »معنای کلی است. در جایی عدالت با این تعبیار آماد  اسات کاه     

بارای   ؛15: 2334)به نقال از جماالزاد ،   « اندآسمان و زمین به عدالت بر پا داشته شد  /اهَْرْضُ

؛ همچنین بارای مطالعاه تفااوت    2332اخوان کارمی،  .معانی بسیار متعدد این واژ  نکمطالعه 

 .(2343قادری،  نک.بین عدالت و قسط در قرآن 

های فردی اشاار   وضعیت است و هم به ویژگینوعی عدالت هم اشار  به  ،در این تعبیر

عیت عادهنه است، زمانی که از این دارد. در زمانی که همه چیز در جای خود قرار دارد، وض
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در عین ضال، در اینجا این آید. عدالتی و بیدادگری فراهم میگردد، زمینه بیشرایط خارج می

دهاد. آیاا ایان کاار در     چه کسی افراد را در این وضعیت قرار مای  شود کهپرسش مطر  می

آیاد  دهد، پدیاد مای  شرایطی خودجوش به تعبیری که هایک از وضعیت عدالت به دست می

 ،( یا فرد یا افرادی باید باشند تا این شرایط را ایجاد کنند؟ به عبارت دیگر2343گری،  نک.)

دهد، مگر با ضضور فردی باا  ر جامعه رخ نمید ،در یک کالم عدالتو هماهنگی و فضیلت 

پیاامبر   شاخ   ااندیشه برتر و ضمایت عنصری فراانسانی. این موضوع در اندیشه اسالمی با 

بحاث   ،معصوم )ع( در ارتباط اسات. در یوناان باساتان    شخ )م( و در اندیشه شیعی با 

د  توسط توسیدید شوپونزی بین آتن و اسپارت و روایتشا  افالطون و در جنگ پل فیلسوف

ایازدی باعاث    شهری، فار  در اندیشه ایران .(15-17: 2337به خوبی مشخ  است )پنگل، 

صاالحی،  )دیلام  دشاو مای خیزی و بهروزی جامعاه  عدالت و سامان ضکومت و سبب ضاصل

 یبرقارار  ، یعنای معنای اصلی خود درنه تنها عدالت  ،در این شرایط .(2334؛ یوسفی، 2337

ناسب خود در جریان است، بلکه قرارداشتن فاردی باا ایان کیفیات در رأس     امور در مسیر م

عدالت پایه و  ،امنیت کامل و قابل قبولی برای کلیت جامعه در پی دارد. در این معنی ،جامعه

ی خود است. این بحث در اندیشه رفا  در ضد اعال و اساس فضیلت، هماهنگی، نظم، امنیت

و امنیت است. موضاوع   ت و در اینجا بهترین نوع عدالتمسیاسی اشار  به بهترین نوع ضکو

بلکه هر کسی که در  ،در اینجا این نیست که کسانی که در رأس هستند افرادی مهمتر هستند

تواند انجام دهد. در عین جایگا  خود قرار گیرد، مهم است زیرا کارکرد او را کسی دیگر نمی

تنها موضوع ضروری این است که به واسطه تعداد کم رهبران در جامعه یا پیامبر و یاا   ،ضال

تری برای جامعه خواهد بود، زیرا شا  و یا پادشا  فرا ، نبود آنها ضایعه جدی امام یا فیلسوف

موجب ضضور آنها در جامعه،  در عین ضال،ورایف مهمتری دارند و تعداد آنها اندک است. 

در این معنی عدالت عین امنیت و امنیت عاین   ،عدالتی نخواهد بود. در مجموعتبعیض و بی

 عدالت است.

خاالف معنای اول کاه باا نگاا  پیشاامدرن باه عادالت          تر است و برمعنی دوم بسیار رایج

ضَاقٍا   یلْعَدالَاةُ اِعْطاا ُ کُالِا ا   ا  » ،مدرن نیز تناسب بسیاری دارد. در این تعریف تلقیبا  نگرد،می

؛ معاادل ایان   14: 2332)اخاوان کاارمی،   « اسات  یضقا صاضب / عدالت دادن ضق به هر هُضَقَا
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 ,Cohen, 2009: 1; Buchanan؛ 145: 2333توان در این منابع نیز دیاد: هیاوود،   تعریف را می

تواند در اینجا به تعبیر میلر به سه معنای باشاد:   دادن ضق هر فرد می در عین ضال، .(11 :2009

آنچه سزاوار و شایسته آن  ،ضق به معنای آنچه نیاز دارد، آنچه استحقاق آن را دارد و در نهایت

بیعت برای زیست انساان  که در ط ستیننیاز به معنای تمام چیزهایی  .(223: 2331است )میلر، 

تواند زند  بماند، پاس نیااز   نمی هابدون آن انسان ر ضروریاتی است کهبلکه منظو مناسب است،

در اینجا امنیت نیاز یکای    .(771: 2333)هیوود،  ت یا ترجیح نیست، بلکه ضرورت استخواس

 بدون آن ممکن نیست. زندگی از نیازهای اساسی بشر است که 

بار  رکسیستی است کاه  یکی منظر ما ؛شودالت از دو منظر مهم بررسی میعد ،در این معنی

، بلکاه تاابع   یسات اماری اخالقای ن   (همانند امنیت)عدالت به معنای رفع نیاز اساسی مبنای آن 

هر کس باه  از هرکس به انداز  نیازش و به » . مارکس معتقد بود:استمناسبات تولید در جامعه 

یابد که هر میی عدالت تحقق در این تعریف، تنها زمان .((Campbell, 2001: 21« انداز  توانش

تمام توان کار کند و به انداز  همه، نیازهای اولیاه برطارف گاردد. ایان شارایط بسایار        اکس ب

غیرواقعی است و یا اگر شرایط بارای بارآوردن نیازهاای اساسای وجاود نداشاته باشاد، پاس         

 نیاز تابعی از میزان پیشرفت جامعه از نظر اقتصاادی  ،ضرورتی به عدالت نخواهد بود. همچنین

گونه قابل تحقاق  اگر جامعه این در عین ضال،دارد. تناسب و با دارا بودن و نبودن جامعه است 

اولیه امنیت فراهم است و جنگ و نزاع بر سر منابع طبیعی به تعبیاری کاه دیویاد    شرایط باشد، 

رویکردهاای   ،مطار  نیسات. از ایان منظار     ،(Buchanan, 2009: 13-14نظر داشت ) هیوم مد

 تی نیز قابل توجیه خواهد بود.امپریالیس

اسات؛  استوار بر مبنای اخالقی  ،عدالت به مثابه رفع نیازهای اساسی مثل امنیت همچنین،

مبادا نابرابری مادی به بردگی فقیران منجر شود و آنها »چیزی که دغدغه اصلی روسو بود که 

برابری ممکن اسات  را از خودمختاری اخالقی و استقالل فکری محروم کند. در عین ضال، نا

شدن ثروتمندان آنها را فاسد کناد.  مغرورشدن و خودبین ،شدن، آزمندشدنبه یاری خودخوا 

افزون بر آن، گاهی برای هماهنگی و ثبات اجتمااعی، ساطح بااهیی از براباری اجتمااعی را      

رفع نیاز فقرا برای ضفظ امنیات داراهاا    ،در این معنی .(734: 2333)هیوود، « دانندضیاتی می

 هم ضیاتی است.
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دومین معیار ضق، خود ضق به معنای ضق و ضقاوق قاانونی اسات. در معنای اول عادالت      

و عادالت   2ا در این معنی عدالت نارر بر دو معناای عادالت مااهوی   ام ،معطوف به نتیجه است

بودن سازوکارهای اساسای  عادهنه عدالت ماهوی اشار  به .(114 :2333هیوود، است ) 1ایرویه

قبل از ورود به جامعه باید شاهروندان از ایان    ،ویژ  ضقوق اساسی آن دارد. در اینجا به ،جامعه

باشد یا موضوع مطمئن باشند که نظم موجود در جامعه دارای مشروعیت هزم برای پذیرش می

( 2332راولز )غرایاق زنادی،  این نوع عدالت در موارد نادر و یا فرضی به سبک جان  چوننه. 

ای است. در صحبت از عدالت رویه ،بیشتر موارددر و تمام اصحاب قراردادگرایی مطر  است، 

در ایان   .اینجا باید نظام قانونی جامعه از رویه مناسب و مطابق با آیین دادرسی برخوردار باشاد 

ای ادگاا  از روناد منصافانه   افراد باید اطمینان داشته باشند که در صورت مراجعاه باه د   ،شرایط

برای اضقاق ضق برخوردارند و یا رونادهای کلای قاانونی بارای تماام شاهروندان در راساتای        

 زیست مناسب اجتماعی فراهم است.

های اجتماعی، اقتصاادی و سیاسای   عدالت قانونی زمینه اولیه مناسب برای فعالیت ،بنابراین

هزم برای زیست است که توسط عادالت قاانونی   امنیت شرط  ،سازد. در این معنیرا فراهم می

 زیارا ضقاوق تاا    ،ترین نسبت را دارندعدالت و امنیت ملی نزدیک ،این رابطهدر آید. فراهم می

تواناد زمیناه را   سازی مناساب آن مای  ضد زیادی در جوامع مختلف مشخ  است و تنها پیاد 

ممکن است در مورد محتاوای قاانون   برای ایجاد امنیت فراهم سازد. به عبارت دیگر، در اینجا 

نکتاه دوم و اساسای ایان     ،اختالف نظر باشد، اما قانون برای همه الزامی است و در عین ضاال 

ق صاد شود. این موضوع در ماورد نیااز   یکسان و عمومی برای همه اجرا  است که قانون کامالً

 زیرا نیاز تابعی از سطح برخورداری جامعه است. کند،نمی

بیش از مفهوم نیاز محل بحث است. این مفهوم ریشاه و بنیاان    ،شایستگی یعنی، معیار سوم

( 731: 2333+ کوشاش )باه نقال از هیاوود،      IQطبیعی دارد. شایستگی به تعبیر مایکل یاناگ  

به طرز گریزناپاذیری ماورد    ،هاو مهارت هاهای طبیعی همانند استعدادنابرابری ،است. در اینجا

این نگا  که بیش از هماه رابارت نازیاک طرفادار آن اسات، زماین       بق مطاگیرد. توجه قرار می

                                                                                                                   
1. essential justice 

2. procedural justice 
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مائد  آسمانی برای همه فراهم آمد  باشد. افراد چه بخواهند یاا  در آن همانند بهشت نیست که 

ند. نباید خالقیت، کوشش و رشاد جامعاه را تاابع    دارهای طبیعی و خدادادی تفاوت خواهند،ن

بر این باور است که ضمن مهیابودن زیسات متعاارف بارای     . این نگا کردافراد معمولی جامعه 

عدم امکاان   .گیری و نوآوری را برای افراد مستعد فراهم کردتمامی افراد جامعه، باید زمینه اوج

افاراد   ،یعا یطبباه طاور    ،عدالتی و ناسپاسی از نعمات الهی اسات. پاس  این امر خود نوعی بی

 .بود ندخواهبرخوردار بیشتری  هایفرصتاز مستعد با اثبات توانایی خود در جامعه، 

آورد. نیت ملی فراهم میبه دو دلیل امکان بهتری برای تحقق ام ،عدالت در معنی شایستگی

طور ثابت و ایستا قابال تحقاق باشاد. بار ایان       که امنیت مفهومی مطلق نیست که بهنخست این

وجاود  برای این کار همیشه نیاز به افراد نوآور  و امنیت مدام در ضال بهبود و ارتقاست ،اساس

کار به طور متعارف از افراد عادی که ضداکثر در صدد ضفظ وضاع موجاود هساتند،     دارد. این

های برتر هستند تنها افراد با قابلیت ،امنیتی در شرایط بحران ،دلیل دوم اینکه قابل انتظار نیست.

چنین افرادی ممکان اسات شایراز      نبودکنند. اد میکه امکان تداوم زیست و رفع بحران را ایج

لاوگیری  مندساختن جامعه و جگونه افراد باید برای بهر این ،هم ریزد. در این معنیبه جامعه را 

بیشاتری هام    ساود بیشتری بارای جامعاه دارناد،     فاید کنند و چون از فروپاشی جامعه تالش 

بر مفهوم ضاق   شتریبست و در وجه اسالمی آن عدالت مفهومی قدیمی ا در عین ضال، .خواهند برد

باار در کتااب    یناولا ارساطو  کاه  برانگیز است ، بحثعدالت توزیعی نیزدر نگا  غربی  .استوار است

ویژ  پاس از جناگ جهاانی     از آن صحبت کرد  و در شکل لیبرالی آن به اخالق نیکوماخسیپنجم 

ای در فلسافه  در نظر من های  مسا له  »تن: پهم بیانبه  .شد  است مطر ( 2332دوم )غرایاق زندی، 

در ایان   .(141: 2334، همپاتن ) «نیسات  سیاسی امروز به انداز  مس له ماهیت عدالت تاوزیعی زناد   

شود که با نهادهای اساسای جامعاه و دولات    می مرتبطعدالت با مفهوم سیاسی و اجتماعی آن  ،معنی

 کاه  راولاز  برداشات مهم اشار  دارد: یکای   تبرداشسروکار دارد. عدالت در این مفهوم جدید بر سه 

معتقاد   ی کهبرداشت ،داند و دیگریساختن بنیادهای عقالنی برای توافق میان افراد میعدالت را فراهم

-344: 2331)نیلسان،   ستهاادهنه منافع و انگیز عدالت ایجاد سازوکار مناسب برای توزیع عاست 

ناو در   ار  دارد که بسیار مورد نقد راستاش مسوسیالیس گرانهبه نقش مداخله برداشت ینسوم .(342

 .(13: 2335غرب است )سویفت، 
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   مفهوم امنیت ملیب. 
امنیت ملی مفهومی است که پس از صلح وستفالیا در اروپا شکل گرفته و ضاصال آن سااخت   

های ملی بیشتر ساخت سیاسی دارناد و مفهاوم امنیات در ایان     های ملی است. دولترایج دولت

گیرد. دولات در متاون علاوم سیاسای از     معنی اشار  به تهدیداتی است که علیه دولت صورت می

چهار مؤلفه برخوردار است: سرزمین، جمعیت، دولت و ضاکمیت. مفاهیم اولیه امنیت که سابک و  

وسایله قاو    سیاق سنتی داشت، هرگونه تهدید علیه این چهار مؤلفه اساسی دولت را از خارج و به

مفهوم امنیات گساتر  بسایاری     ،با گذشت زمان در عین ضال،دانند. مصداق ناامنی ملی می ،قهریه

که نه تنها از وجه نظامی به وجو  سیاسی، اقتصاادی،   ای، به گونهیافت و شامل وجو  مختلفی شد

وجاو  داخلای و    شاامل اجتماعی و فرهنگی نیل کرد، بلکه ابعااد آن عاالو  بار ساطح خاارجی،      

 د.فروملی نیز ش

ساطح و مواهاب طبیعای     ،ساخت سیاسی کشاورها از نظار میازان، ضجام     ،در شکل سنتی

 ،عدالتی را در کشورهای مختلف در پی دارد. در عاین ضاال  متفاوت هستند. این خود نوعی بی

تابع منافع ملی کرد  است تا معیارهاای عادهناه.   عمدتاً را  آنهاساخت ملی کشورها رقابت بین 

گونه تهدیاد علیاه    گردد، هروم امنیت ملی و مرجع امنیت محسوب میدولت، محور مفه چون

تواناد مرجاع   دولت در اینجاا مای   ،آید. با این نگا دولت، تهدید علیه امنیت ملی به ضساب می

عدالت نیز باشد؛ به این معنی که عدالت وجه رسمی دارد و این وجه بیشتر باا امنیات ملای در    

؛ زیارا امنیات گساتر     یاباد مای یت با عدالت ارتباط بیشاتری  امن ،تناسب است. در معنای جدید

طور که امنیت دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، عادالت نیاز   و همان داردبیشتری 

 از این ابعاد برخوردار است.

امنیات  »با توجه به بحث عدالت مبناا قارار داد:    راشاید بتوان این تعریف  بر این اساس،

افراد در سازگاری با نیازها و تماایالت مشاروع    …ملی ضفظ روش زندگی قابل قبول برای 

دیگران است و شامل رهاایی از ضماالت نظاامی یاا اجباار، برانادازی داخلای و رهاایی از         

زنادگی، اساسای   های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است کاه بارای کیفیات    فرسایش ارزش

 .(Buzan, 1991: 17) «است
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 نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملیج. 
راک نخسات وجاو  اخاتالف و اشات     ،در برقراری نسبت بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی

در  .گیرداولویت عدالت و امنیت مورد توجه قرار می ،سپس و گرددمفهومی این دو بررسی می

 ،و در نهایات  شاود پرداختاه مای  جتماعی در تحقاق امنیات ملای    فواید ایجاد عدالت ابه  ،ادامه

طرفای  جایگا  دولت در بحث عدالت و امنیت و ارتباط این دو مفهوم با مفااهیم براباری و بای   

 گیرد.دولت مورد ارزیابی قرار می

 

 اشتراک و اختالف مفهومی عدالت و امنیت. 1

دو دارای وجاو    مختلف است. هار نخستین وجه اشتراک عدالت و امنیت، دارابودن وجو  

؛ هردو ابعاد فردی و جمعی و تعاریف ضداقلی و هستندتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اج

 ضداکثری دارند.

محور هستند. ضفظ ساخت ملی در شارایط  عدالت اجتماعی و امنیت ملی، دولت ،همچنین

است. در اینجا سااخت و   کنونی از اهمیت بسیاری برای ضفظ امنیت و تحقق عدالت برخوردار

یابد. اگر سااخت دولات   گیری نهادهای اساسی دولت به تعبیر راولز اهمیت میچگونگی شکل

افاراد جامعاه باه     ،مبتنی بر عدالت باشد، به این معنی که در ت سیس ساخت سیاسی و اجتماعی

تماام   توافق رسیدند و یا تمایل به زنادگی در آن سااخت را تارجیح دادناد و پذیرفتناد، پاس      

امنیت ملی نیاز همانناد    ،یابند. در اینجاسازوکار قانونی، نهادی و نیازها در این راستا سامان می

شاد  اسات.    اجتماعی مورد پذیرش است و برای ساکنان آن جامعه درونای  هایدیگر سازوکار

اینکه چرا امنیت ملی اهمیت دارد و چگونه باید آن را ت مین کرد و در صاورت تازاضم امنیات    

در ایان   شاود. چه باید کارد؟ در اینجاا مطار  مای     ،ملی با مثالً امنیت فردی در شرایط جنگی

د و از جادال و درگیاری در   شاو می حققمامنیت نیز در روال اجماعی و مورد پذیرش  ،شرایط

گاردد. در اینجاا تنهاا ایان     شرایط بحرانی پرهیز و ثبات داخلی برای مقابله با بحران ضفظ مای 

چارا کارد،    و العااد  نبایاد چاون   موضوع امنیتی رخ داد ؛ پس در شرایط فوق ونچاستدهل که 

مطر  نیست؛ بلکه ترجیح اولویت امنیت ملی در شرایط بحرانی، مورد پذیرش جامعه اسات و  



  29پائیز 11فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

کنند و افراد جامعه اعتماد دارند که نهادهای امنیتی به درستی با مس له برخورد می ،در عین ضال

اگار موضاوع تنهاا بار مادار       در مقابل،گو هستند. بال عملکرد خود پاسخدر زمان مقتضی در ق

امنیت ملی استوار باشد، در شرایط بحرانی تنها با این استدهل که امنیات و ثباات بارای ضفاظ     

گاویی  گردد و هر اقدام در شارایط بحرانای کاه نیازمناد پاساخ     جامعه ضروری است، عمل می

 گردد. نیست، توجیه می

ا در و عدالت اجتماعی ضرورت دارد، اما  امنیت ملی برای ضفظ ساخت ملی ،در شکل اول

ای است که در مطالعات یابد؛ این پدید امنیت ملی تنها برای خود امنیت اولویت می ،شکل دوم

 .(2334)ویاور،   کنناد یااد مای   نیاز  2«زدگای شدن یا امنیتامنیتی»به  از آن امنیتی به تعبیر ویور

دولت است که متولی ضفظ امنیت ملای و ایجااد عادالت اجتمااعی اسات،       اینبنابراین، چون 

امنیات کاه ضارورت     ،در ایان شارایط   .تواند در شکل اخیر یکی را به قربانگا  دیگری ببردمی

گردد. پس بهتر است گردد و عدالت اجتماعی برای ضفظ امنیت هزینه میاصلی است، ضفظ می

ای عمل کند که عدالت اجتماعی معیار بسیار ی به گونهدولت به عنوان مرجع و متولی امنیت مل

نیااز   ،مهمی برای ضفظ امنیت ملی باشد؛ زیرا امنیت یکی از نیازهای اجتماعی است و ضاداکثر 

 پایه برای تحقق نیازهای دیگر است )به این موضوع در ادامه بیشتر پرداخته خواهد شد(.

با هم دارناد. عادالت مفهاومی بسایار      یرایبس یهاتفاوتعدالت و امنیت  ،از نظر مفهومی

، عدالت به قاانون و شایساتگی   استنیاز  متوجهتر از امنیت است. اگر امنیت تنها کیفی و کالن

به وجو  طبیعی و عقالنی زیست انسان اشاار  دارد، عادالت باه     صرفاًپردازد؛ اگر امنیت نیز می

ر تکاوین جامعاه و ضاداکثر تاداوم آن     پردازد؛ اگر امنیات د وجو  اخالقی زندگی انسان نیز می

بار   ، نتیجاه و غایات آن را نیاز در   یهمامؤثر است، عدالت جدا از تکوین و تداوم جامعه، درون

؛ اگار  شاود مای  نیزهای انتزاعی جنبه شاملانضمامی است، عدالت  ایمقولهگیرد؛ اگر امنیت می

معیار درستی و نادرساتی   ،عبارتیامنیت تنها سود و صرفه است، عدالت خیر و ضق است و به 

یاباد.  امور است؛ اگر امنیت به نظم اشاار  دارد، عادالت باه ضقاوق و مشاروعیت ارتبااط مای       

امنیات برخاوردار اسات و نیازمناد آن      نسبت باه اهمیت و اولویت بیشتری  از عدالت بنابراین،

ال جامعه باشد. در است که به عنوان خیر برتر و معیار ضق و ناضق برای خیرهای متعارف و رو

                                                                                                                   
1. securitization theory 
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ا عدالت گذر جامعه ضروری است، ام ،برای زیست ضداقلی امنیت با تمام اهمیت آن ،این معنی

 است. 2از ضرورت به بهزیستی

دیگر این است که اگر امنیت تنها به نیاز بقا و اطمینان از زیسات مناساب اشاار  دارد،     تفاوت

عادالت  » :عدالت فضیلت برتار اسات   ،افالطون عدالت مبنای تمام نیازهای انسانی است. به تعبیر

 هار تنها ضاصل جمع تمام فضایل نیست، بلکه منبع تمام آنهاست. این بدین معناست کاه عادالت   

سازد که فضیلت باشد و فضاایل مختلاف را در الگاوی مانظم داخلای توزیاع       را قادر می یفضیلت

عادالت نخساتین فضایلت    » :ز( و به قاول راولا  Chung-Ying Cheng, 1997: 182-183« )کندمی

 .(Rawls, 1971: 3) «همچنانکه ضقیقت برای نظام اندیشه است ،نهادهای اجتماعی است

 

 اجتماعی اولویت امنیت ملی یا عدالت. 9
ا در برخای  به اولویت عدالت اشار  شد، ام ،مقاله در بررسی مفهومی دو مفهوم اصلی تا کنون،

امکاان   ،ضمن بررسای ایان موضاوع    ،بخش . در ایناست  از نظریات، اولویت به امنیت داد  شد

باودن عادالت   به عبارت دیگر، شاید کیفی .گیرداولویت یکی بر دیگری بیشتر مورد بحث قرار می

تاا زماانی کاه     ،بودن آن در عمل چندان به واقعیت نزدیک نباشاد. بارای نموناه   و گستر  و مبنایی

توان از سازوکار عادهنه در جامعه صاحبت  میکشور و ساخت سیاسی و اجتماعی نباشد، چگونه 

کرد. این نکته درست است که اگر جهان جای امنی بود و کاهها و امکانات در شارایط مسااوی و   

عادالت اهمیات و    ،پاس در شارایط کناونی    .به میزان کافی وجود داشت، عدالت معنایی نداشت

بار ایان    .ه همین دلیل قابل توجیه اسات امنیت نیز باولویت  ،اولویت بیشتری دارد. در نقطه مقابل

هاا باه   انساان  ،اگر جهان در شرایط امن بود و امکان مناسبی برای همه افراد وجود داشات  اساس،

ها، ضاروری اسات   امنیت در شرایط کمیابی کاهها و ارزش در این نگا ، .افتادندجان یکدیگر نمی

پاذیر و  اجمااع  ،باودن تواند در اولویت قرار گیرد؛ زیرا عدالت به واسطه کیفای و در عین ضال می

اگار   ،سازی در روی زمین را دارد. در عاین ضاال  انضمامی نیست؛ در ضالی که امنیت قابلیت پیاد 

د برای عدالت قیام کند، پس چه معنایی دارد که امنیت خاود  انسان قرار است با فداکردن جان خو

را قربانی کند؛ زیرا دیگر زند  نیست که از نتیجاه کااری کاه کارد  اسات ا در صاورت تحقاق          

                                                                                                                   
1. well-being 
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 در این صاورت، دیگران تالش کند؟ در ضق ا بهر  ببرد. آیا انسان باید برای تحقق عدالت عدالت

 عدالت دیگران فدا کنند. امنیت خود را برایباشند که کسانی باید 

للناس مان أمیارٍ    هبُدَا»قولی از ضضرت امیر المومنین )ع( وجود دارد که  نقل ،در این زمینه

در دور  میانه اسالمی بسیار رایاج باود  و افاراد    تفکر  نیا .(2335)اخوان کارمی، « بّرٍ أوْ فاجرٍ

 ابان  ،اناد. بارای نموناه   ه امنیت داد اولویت را ب ،طفیل تیمیه و ابن بسیاری از جمله غزالی، ابن

تواند سروسامان گیرد مگر به مدد ضکام و ضتی آشکار است که امور مردم نمی» گوید:تیمیه می

)اخاوان  « اگر کسی از سالطین بیدادگر، ضاکم باشد، بهتر از آن است که هی  کس ضاکم نباشاد 

فکاران اساالمی بااب باود  اسات.      این تفکر تا دور  اخیر نیز در میان مت .(211: 2332کارمی، 

باار اساااس اصاال الضاارورات تباایح »رضااا از متفکااران برجسااته مصااری در ایاان زمینااه رشید

نهادن باه ضکومات از روی ناچااری و بارای     مدعی است تجویز فقها برای گردن ،المحظورات

 .(235 :2332اخوان کارمی، « )ومرج بود  استیعنی هرج ،اجتناب از شر بدتر

اختالف و کشامکش  دچار گا  تمایل داشتند عدالت را برپا دارند، باز  ها هرنانسا ،همچنین

نه تنها از  هاانسانعدالتی دامن زد  و دهد عدالت در این معنی نیز به بیدند که خود نشان میش

هایی اند. تاریخ جهان مملو از نظامداد  از دستدسترس خود را نیز  دربلکه امنیت  ،آن بازماند 

 ،نموناه مشاخ  آن  . ها، کاار را باه تاراژدی کشااند  اسات     طلبانه آنتمایالت عدالت است که

 وضعیت اتحاد جماهیر شوروی در سد  گذشته است.

در مقابل، اگر این ضرف درست باشد که برای انسان کسب امنیت امکاان بیشاتری دارد تاا    

چاار نااامنی بیشاتر    نیاافتنی اسات، د  در را  دستیابی به عدالت که اماری دسات  انسان عدالت و 

پوشی انسان از عادالت و تاالش بارای کساب     شود، پرسش محوری این است که آیا چشممی

توان به امنیتی دست یافات کاه مانادگار    است؟ آیا با معیار قراردادن امنیت می پذیرامکانامنیت 

تاامس هاابز آماد  اسات کاه      لویاتان باشد و فرد و جامعه را از گزند ضوادث مصون دارد؟ در 

قبل دولت، به واسطه نداشتن امنیت دست به دامن قارارداد اجتمااعی شاد  و    ماانسان در وضع 

اشکال کار در اینجاست کاه   در عین ضال،در زیر سایه دولت قرار گرفت تا امنیت داشته باشد. 

باودن در  را از گرگ بیهودگی برهاند و انسان و ترسلویاتانی که قرار است انسان را از تنهایی، 

گاردد و در وضاع   قبال یکدیگر برهاند، خود به تهدید اصلی انسان در شرایط جدید بادل مای  
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دهد، بلکه امنیت خود را تاابع قادرت   نه تنها آزادی و خودمختاری خود را از دست می ،مدنی

دولات   .(Buzan, 1991, ch.2) آن متصور نیسات  ازبرتری کرد  که به نسبت گذشته را  فراری 

امنیات   رهرچند برای ایجاد نظم در جامعه شکل گرفته، اما اگر بخواهد در این شارایط تنهاا با   

در  را بایاد  های جامعه در تغاایر باشاد، کادام یاک    ت کید کند و این امنیت با امنیت انسان خود

ورزی به خاک کشور مجااور اقادام باه    طمع از روی؟ اگر دولت تصمیم بگیرد داداولویت قرار 

ها را برای کسب دارایی بیشتر و نه برای دفاع و ضفظ امنیت کشاور باه   گ کند و جان انسانجن

ناام   بهتوان در مقابل این اقدام ایستاد؟ دولت در چنین شرایطی خطر اندازد، با چه استدهلی می

ار ها هم پیش از این برای کسب امنیت، اختیتواند به این کار اقدام کند و انسانامنیت کشور می

ها نه تنها برای کسب امنیات  انسان ،چنین اقداماتی را به دولت واگذار کردند. در چنین شرایطی

دهناد. انساان در چناین    مانند، بلکه امکان چالش با چنین نظمای را نیاز از دسات مای    ناکام می

دهاد و از مرتباه   شرایطی برای کسب امنیت، استقالل و خودمختاری خود را نیز از دسات مای  

آیا بردگی باه خااطر    ،در چنین شرایطی .گرددی خود به ابزاری در دست ضاکمان بدل میانسان

آیاا بارد  اساسااً     دارد؟امنیات    رسیدن به امنیت، بالاشکال است؟ آیا در چنین شرایطی نیز برد

تواند به این معنی، نیاز به امنیت داشته باشد؟ آیا ضق داشتن امنیت باه عناوان نیااز اولیاه و     می

اما  ،اربرد زور نیاز داردکی در این شرایط معنایی دارد؟ برای اعمال نظم، دولت به انحصار ضیات

جایگا  مانظم و آرام در   ،نظم در پادگان یا سربازخانه، همانند نظم در زندان است. در ضقیقت»

کنناد  وجاود   اما وجود نظم در سربازخانه، زنادان و قبرساتان بیاان    ،روی زمین گورستان است

« ش، باا توجاه باه ایان مشخصاات دولات نیسات       نیست. ضتی یک دیکتاتوری با پلیسا  دولت

(Lipson, 1984: 49-50). 

دولت برای اعمال زور باه رضاایت عماومی و ضصاول باه اجمااع و برداشات         ،بنابراین

شاود.  مشترک در باب قانون نیاز دارد و فقط با این شرایط است که زور به قدرت تبدیل می

دولت بار اسااس ایان آماوز  اسات کاه        زور از سوی کنند کاربردبسیاری از مردم فکر می»

ا این نیز روشان اسات کاه بادون چناین مبناای       ام ،تواند بر رضایت مبتنی باشدضکومت می

در اینجا نیز با  .(Lindsay, 1947: 206) «تواند وجود داشته باشدرضایتی، زور ضکومت نمی

شویم و آن تفسیر قانون به نفع خود از طرف دولت است. باه  رو میهیک مشکل اساسی روب
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رای ضفاظ و انساجام   یعنای قادرت نیاز با     ،عبارت دیگر، ضتی داشتن زور مبتنی بر رضایت

فرق دولت و گرو  راهزنان یا فرق  ،به قول آگوستین ،جامعه کافی نیست. چه در این صورت

هر دو از زور برخوردارند و هار دو باه دلیال اطاعات      ؟ان دریایی در چیستاسکندر و دزد

کناد، وجاود   اما آنچه این دو را از هام متماایز مای    ،از قدرت نیز برخوردارند ،زیردستانشان

شاکن را کاه یاک    مناسبت نیست آن پاسخ زیبا و دنداندر اینجا بی»عدالت در جامعه است. 

بسته پیش اسکندر دآوری کنیم. هنگامی که او را دستراهزن دریایی به اسکندر داد، دوبار  یا

گشای مقدونی از وی پرسید ای مرد، تو به چه جرأتی دریاها را عرصه تاخات  آوردند، جهان

بساته باا خونساردی و    کنی؟ محکاوم دسات  ها را چپاول میای و کشتیار داد و تاز خود قر

آرامش مطلق جواب داد، اول بگو ببینم تو خود چگونه جرأت کردی ثروت و اموال جهانیان 

را چپاول کنی؟ فرق میان من و تو فقط در این است که چون من صاضب یک کشتی کوچک 

وچک که ضامل کاههای محدود هساتند، انجاام   های کهستم و پیشة خود را با تصرف کشتی

ولی تو از آنجا که هماین عمال را باه کماک      ،انددهم، نامم را دزد و راهزن دریا گذاشتهمی

کنای، نامات را   ملل را غاارت مای  دیگر های هنگفت دهی و ثروتای بزرگ انجام میبحریه

 .(727: 2347)فاستر، « اندامپراتور گذاشته

تار از تاالش   این ضرف درست است که دستیابی به عدالت کاری به غایت مشکل ،در مجموع

تحقاق   دهاد مای برای کسب امنیت است. این ضرف نیز درست است که تجارب تااریخی نشاان   

واقعیت این اسات کاه تجرباه کساب      در عین ضال،عدالت در مواقعی به فاجعه ختم شد  است. 

هاا در  ته است. ضداقل، عدالت امری خواستنی برای انسانگا  سرانجام مناسبی نداشامنیت نیز هی 

ا تقلیل تمام نیازهای انسانی ها فدا شد ، امها و مالآن جان ای که برای، به گونهبود  هاتمام دوران

بلکه تنها از سر ضرورت بود  است. پس امنیت امری ضاروری اسات ناه     ،ه امر مقبولن ،به امنیت

 ،مر ضروری و امر برتر باید تمایز قایل شد. امنیت امر ضروری استبین ا ،امر مطلوب و همچنین

دن به عدالت باید امنیت داشت، اما باه تعبیار   ولی عدالت اولویت دارد. درست است که برای رسی

 کافی. نه امر هزم است ،این ،منطقیون

امنیت و عدالت رابطه طولی با یکدیگر دارند؛ به این معنی که امنیت امری پیشینی  بنابراین،

اسات و عادالت در   ؛ یا امنیت در تکوین جامعه ماؤثر  است برای عدالت و عدالت امری پسینی
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عدالت  2م ماهویآنچه در باب اولویت و تقدم عدالت گفته شد، اولویت و تقد .نتیجه ت ثیر دارد

امکان و تحقق عدالت تنها به نتیجه منحصر نیست، بلکاه عادالت باه     ،بر امنیت است. در عمل

عادالت در تماام شارایط و موقعیات      ،تکوین، روند و نتیجه قابل تسری است. با این برداشات 

 زندگی انسان از جایگا  درخوری برخوردار است.

 

 فواید عدالت اجتماعی برای امنیت ملی. 1

با گالکون به بررسی مزایاای عادالت در   ، در گفتگو خودجمهوری در کتاب دوم  افالطون

چیزهاایی کاه نفاع     ،اولرساد:  افالطون به سه نوع خیر مای  ،پرسهپردازد. در این همجامعه می

الفاور  همانناد لاذت کاه مطلاوب اسات و فای       ،های دور و دراز ندارناد ا فاید ام ،فوری دارند

چیزهایی که هم نفع فوری دارند  ،دومبلندمدت ماندگار نیست.  اما در ،شادمانی را در پی دارد

هساتند و هام   های دور و دراز مثل تندرستی و بیناایی کاه هام خودشاان مطلاوب      و هم فاید 

های دور و دراز دارناد،  اما فاید  ،چیزهایی که زیان فوری دارند ،سوم و های بعدی دارندفاید 

ولای در درازمادت بارای ساالمت ضاروری اسات        ،یسات همانند دارو که خودش مطلاوب ن 

 .(223-224: 2333)کالسکو، 

بر امنیت نیز قابل انطباق اسات. عادالت در چهاار ضاوز       ،این قاعد  طر  فاید  عدالت

تواند باه کااهش اخاتالف در جامعاه     تواند به کمک امنیت ملی بیاید: نخست، عدالت میمی

عدالت تدبیر متعارف برای ضفظ نظام  »معتقد است: دیوید هیوم  ،کمک کند. به عنوان نمونه

بعِ ناه فاراوان   ناپذیر بر سر مناا که ادعاهای سازش است اجتماعی با ضل اختالف بین افرادی

در  ، امااگرچه این موضوع امری زودگذر است .(Compbell, 2001: 16) «بلکه کمیاب دارند

تواند باعث نظم در جامعه شود. نظم معماوهً باه دو   بلندمدت کارآمد نیست. دو، عدالت می

یکای نظام طبیعای اسات کاه عادالت مبتنای بار آن اشاار  باه ناوعی سااخت              ؛معنی است

قرارگارفتن هار کاس در جاای خاود عاین        باید پذیرفت. در این شرایط، داردمراتبی سلسله

خاود   ،عدالتی و اخالل در نظم اجتماعی است. این نوع نظام زدن آن بیعدالت است و برهم

                                                                                                                   
1. essentially 
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امری مطلوب نیست و در درازمدت نیز قابل قبول نیست. ضوز  سوم که شامل نوع دوم نظم 

عدالت باید مبتنی بر قانون باشد تا افاراد را   ،شود، نظم مبتنی بر قانون است. در این معنیمی

عادالت هام باعاث ضاذف      ،به این معنی .(151: 2333از آسیب به یکدیگر بازدارد )هیوود، 

گردد کاه بزرگتارین عامال نااامنی ملای      ( در جامعه میMiller, 1999: 15سلطه و سرکوب )

ساز خشاونت در جامعاه باشاد. در ایان     تواند زمینهعدالتی قانونی میبی ،است. در عین ضال

فَاِِنَا   فَیْعَدْلَ وَ اِضْذَرِ اَلْعَسْفَ وَ اَلْحَاِسْتَعْمِلِ اَلْ»ضضرت امیر المؤمنین اشار  دارند که  ،زمینه

کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز  /فِیْإِلَى اَلسَا دْعُویَ فَیْبِالْجَالَ ِ وَ اَلْحَ عُودُیَاَلْعَسْفَ 

)اخاوان کاارمی،   « که ستم، رعیت را به آوارگی وادارد و بیادادگری شمشایر در میاان آورد   

بخشاد و باعاث ایجااد    ن نوع عدالت قانونی به نظام سیاسی مشروعیت میای .(233: 2333

آیاا  »امنیت ملی پایدار در جامعه خواهد شد. آنچه در اینجاا اهمیات دارد ایان اسات کاه      

این نوع  .(145: 2333)هیوود، « بودن قانون هستند یا نه؟شهروندان مشتاق به قبول الزامی

هم در بلندمدت برای نظام سیاسی و امنیت ملی مدت مناسب است و عدالت هم در کوتا 

ضروری است. این امر مصداق بارز فرمایش معروف ضضرت رسول اکرم )م( است کاه  

الْمِ وَ لَایَبْقَی مَعَ الْکُفْرِ الْمُلْکُ یَبْقَی» ضوز  چهارم، ضوز  دوستی است. این ضاوز   «. مَعَ الظُ

ها به هم اشار  دارد کاه  دلسوزی انسان و دلیدردی، همبه مسایل مختلف انسانی نظیر هم

در شاکل   .(153-151: 2333)هیوود،  گرددتر افراد جامعه میط مستحکمباعث ایجاد رواب

شااود بااه کااارگیری عقاال و طبیعاات انسااانی سااالم باعااث کاااهش ضسااد ماای  ،ضااداقلی

(Wissenburg, 1999: 202-203).  ...«بردگاان   در دولتی متشکل از ... بردگان و اربابان ...

اند. هی  چیز بیش از این دوستی و بیش از ایان  پر از ضقد و ضسد و اربابانی پر از نخوت

بارد. مشاارکت نشاانه دوساتی اسات و باه هماین سابب ماردم          مشارکت را از میان نمای 

 .(114: 2334، همپتن« )خواهند ضتی شریک سفر با دشمنانشان باشندنمی

خداوناد در قارآن کاریم     .مورد ت کید قرار گرفته استز نیدر دین مبین اسالم  این مضمون

 .(3)مائاد :  « تر استعدالت را پیشه سازید زیرا عدالت به تقوا و پاکی انسان نزدیک» فرمایدمی

آنچه بیشتر دید  والیان بادان روشان اسات، برقارای عادالت در      »فرمایند: می نیزضضرت امیر 

ست و دوستی آناان آشاکارا نگاردد جاز آنکاه دل      شهرها و میان مردمان دوستی پدیدارشدن ا
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شااید در   ،در ایان معنای   .(224-221: 2333)به نقال از اخاوان کاارمی،    « گزند شودایشان بی

 ضل پایداری است. را  ،ا در بلندمدتبخش نباشد، امکار نتیجهاین را مدت کوتا 

 

 جایگاه دولت در نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملید. 
از جملاه کارکردهاای اساسای و     ،به ویژ  در سطح اجتماعی و ملی ،و امنیت تحقق عدالت

نکتاه   در عاین ضاال،  ضیاتی دولت در جامعه و باعث تداوم و ضفاظ ضیاات اجتمااعی اسات.     

متفاوت در این جریان این است که در امنیت ملی، دولت متولی و مرجع امنیت هام اسات؛ باه    

گذاری کناد )غرایااق زنادی،    خود، خودش سیاست این معنی که دولت باید برای ضفظ امنیت

اما در اجرای عادالت مرجاع عادالت کلیات جامعاه اعام از فارد و نظاام          ،، فصل سوم(2333

تواند با تحقق عدالت مبنای مستحکمی هم برای ضضاور و  دولت می ،اجتماعی است. در اینجا

م بخشاد. در اینجاا   یتحکا  نفوا خود در جامعه ایجاد کند و هم بنیان مشروعیتی امنیت خود را

تاوان انتظاار عادالت کلای و     قاعدتاً با توجه به کارکرد دولت که سازوکاری انسانی است، نمای 

 نظر نیست. در اینجا مد 2جانبه در جامعه داشت. پس عدالت کلیهمه

یکی از رویکردهای رایج اشار  دارد که دولت باید در جامعه براباری ایجااد کناد.    برابری: 

هم برابار یاا یکنواخات )هیاوود،      ها بااین معنی نیست که افراد جامعه در همه زمینه برابری به

( باشند که نه شدنی است و نه مطلوب، بلکه برابری از منظار اجتمااعی اشاار  باه     715: 2333

تارازی  هام  .در دسترسی انسان باه ضاروریات اسات    اوضاع و اضوال اجتماعی «ترازسازیهم»

ترازی در سطح بازی و دیگری اصل عدم تبعیض )رویمار،  به کار رود: همتواند به دو معنی می

نوعی امنیت در جامعه به واسطه برابری در دساتیابی  به منزله هر دو معنی در اینجا  .(23: 2331

 معروف اسات  1«امنیت انسانی». این نوع امنیت به ستهابه ضروریات زندگی برای تمام انسان

ا یکای از  لویت اصلی در امنیت ملی نیست، امند این نوع امنیت اوهرچ .(2334)غرایاق زندی، 

کارکردهای اصلی وجه اجتماعی امنیت ملی است که به ثبات جامعه و رضایت افراد در کساب  

گیرناد کاه بارای رفتاار     ها در موقعیتی قرار میانسان ،برابر ضروریات نظر دارد. در این شرایط

                                                                                                                   
1. justice in general 

2. human security 
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نیازهاای اولیاه    ،دیگار  به عباارت  .زهای اولیه نخواهند بودمطابق ش ن انسانی خود متکی به نیا

ها باا مساوولیت   انسان ،در این شرایط .زیست باعث ایفای تصمیم از سر ضرورت نخواهد شد

امنیات ملای بیشاتر تحات کنتارل، قابال        ،کنناد و در نتیجاه  بیشتر در قبال رفتار خود عمل می

 بینی خواهد بود.ریزی و قابل پیشبرنامه

مبناای عمال    ،مبتنی بر برابری ضروریات در ت مین نیازهاست. در کنار این موضاوع  عدالت

هام   ها اساساً باا همه انسانبر مبنای آن، ها اشار  به اصل اخالقی برابری بنیادین است که دولت

گردد، برابری رسمی یا برابری قانونی اسات  برابری که باعث ایجاد عدالت می ،برابرند. در اینجا

د: نا فرمایاعم از الهی و غیر الهی برابرند. ضضرت امیر در این رابطه می ،در پیشگا  قانونو همه 

ای اناد، دساته  پس مردم دو دساته  /فَِِنَاهُمْ صِنْفَانِ إِمَاا أَخٌ لَکَ فِی الدِاینِ وَ إِمَاا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»

ایان ناوع    .(311: 2335البالغاه،  نهاج « )ای در خلقت با تاو همانناد  در دین برادر تواند و دسته

ها باید از فرصات برابار   به این معنی که تمام انسان ،ها هم باشدتواند برابری فرصتبرابری می

رد  و یا فرصات برابار در   در تمام وجو  اجتماعی مثل آنچه افالطون در مورد آموزش مطر  ک

مسایر نشاانگان گارایش جامعاه باه      بودن این . بستهباشندبه مناصب سیاسی برخوردار  نرسید

 سوی استبداد و خودکامگی است.

در کنار این مباضث، برابری نتایج از جایگا  خاصی در بحث عدالت برخوردار اسات. ایان   

محل اختالف بیشتری در جامعه است. برخی بر ایان باورناد کاه بادون      ،نوع برابری در نتیجه

اما معیار رسیدن باه ایجااد عادالت     ،استمعنی مشخ  صحبت از عدالت بی رسیدن به نتیجه

جای ضرف و ضدیث فراوانی دارد. یک نظر بر این است که از آنجا که رسایدن باه هار معیاار     

دلبخواهانه و یا تابع شرایط اجتماعی است، پس بایاد عادالت در    ،در نهایتو عدالت در نتیجه 

 .(221: 2331ع همه باشد )میلر، نتیجه کامالً یکسان باشد و این امر در نهایت ممکن است به نف

خالف عدالت مبتنی بر برابری در نیازهای اولیاه، براباری در نتیجاه باا مشاکالت       بر ،اینجا در

فراوانی مواجه است. اولین مشکل این است که در برابری نیازهای اولیه، دخالت دولت چنادان  

وارد جامعاه   وارد مشاخ  محل بحث نیست؛ زیرا دولات تنهاا باه صاورت ضاداقلی و در ما      

به نظر از این رو، کند، معیار قابل قبولی نیست. ا اینکه دولت نتایج را چگونه ضل میام ،شودمی

هر نوع دخالت دولت در این مرضله مساتلزم توجیاه دخالات دولات در آزادی فاردی       ،هایک
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 بازتوزیع اجباری به دست دولت کاه از تا مین نیازهاای پایاه عماومی فراتار بارود،        هر»است. 

نازیاک از ایان    .(77-73: 2335)ساویفت،  « ناپذیر در آزادی فردی استمستلزم دخالتی توجیه

رود و معتقد است نقش دولت در توزیاع مناابع، تجااوزی غیرموجاه باه مالکیات       هم فراتر می

نقش ضکومت باید محدود به ضفظ افراد در برابر چنین تجاوزهاایی  » از این رو، .عمومی است

عادالت تنهاا در هماان وضاع امنیات       ،در اینجاا  .(53: 2335سویفت، « )اشداز سوی دیگران ب

دولات   عمادتاً دولات  مقصاود از  گردد. در ایان مرضلاه،   مالکیت فرد توسط دولت تعریف می

 .(Campbell, 2001: 58ضداقلی یا دولت نگهبان شب است )

 2مضااعف  دچار باردومین مشکل این است که ورود بیش از این به جامعه نه تنها دولت را 

های فاردی و  در آزادی آندارد، بلکه زمینه دخالت میانجام ورایف اصلی خود باز ازکند و می

کردن جامعاه  سازد. ضکومت در این شرایط ممکن است به واسطه وابستهاجتماعی را فراهم می

ناشی از ضمایات  ه از منافع ککند. افراد جامعه برای اینبه خود، ترجیحات خود را به آن تحمیل 

هاا باه   د. انساان نا دهدولت برخوردار گردند، رفتاری متناسب با ش ن و کرامت خود انجام نمای 

هاای ضاامی خاود از ت ثیرگاذاری     تواند با ایجااد گارو   شوند و دولت میکار میشدت محافظه

ی های فردی و اساسا آزادی ،گیری جلوگیری کند. در این معنینظام تصمیم برنیروهای مخالف 

. رآیددانحصار تحت دچار تحریف و خدشه خواهد شد و همه چیز ممکن است به نفع دولت 

 رود.عدالت به قربانگا  امنیت می ، یعنیافتد که پیش از این مطر  شددر اینجا همان اتفاقی می

شود آنچه ترازسازی در نتیجه باعث میسومین مشکل به موضوع شایستگی ارتباط دارد. هم

کس به انداز   هراز »ماهیر شوروی رخ داد ، پدید آید. بر اساس نظریه مارکسیستی در اتحاد ج

زیارا   ،دهناد ، افراد تالشی برای کسب نتیجاه انجاام نمای   «هرکس به انداز  نیازشبه توانش و 

گارفتن  نادیاد  گیارد.  نتیجه تحت هر شرایطی مشخ  است و تحت ت ثیر جریان کار قرار نمی

هاا و آرزوهاا، سارکوب اساتعدادها و     گذاردن بر آمالایستایی و سرپوشمعیار شایستگی نوعی 

دولات باه دنباال     ،کوشای را در پای دارد. در اینجاا   همچنین از بین بردن شوق تکاپو و سخت

کردن جامعه است و سعی دارد نتیجه و غایت کار را خود تصویر کند و باا دساتکاری   مهندسی

                                                                                                                   
1. overloading 
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ایان   .(13: 2335؛ ساویفت،  733-733: 2333هیاوود،  خواهد )جامعه دنبال چیزی باشد که می

کار در بدو امر ضتی اگر به قیمت ناکارآمدی و نازایی جامعه هم تمام شود، ممکن است از نظر 

 عادالت  وپیشارفت   نماای موجاب تنااق   ا اما  ،امنیتی و ایجاد ثبات در جامعه مطلاوب باشاد  

 .یابددالت اولویت امنیت بر عشود سبب میی است که شکلاین همان م .شودمی

ساازی و تحقاق   کنون در مورد جایگا  دولت در امنیات  بر اساس آنچه تاطرفی دولت: بی

طرفای در اینجاا باه    پردازد. بای می 2طرفیعدالت اجتماعی مطر  شد، نکته دوم به موضوع بی

 ،یبه عباارت  .(Wissenburg, 1999: 28پردازد )نظر عامل با ضوز  عمل می تناسب برابری مورد

طرفی را رعایت کند و امنیت را در تمام سطو  ت مین کند تا زمینه عدالت دولت باید جانب بی

طرفی به معنای نداشاتن   سازی و نظارت است. بیوریفه دولت تنها زمینه ،فراهم شود. در واقع

امکان  ،طرفی است. در این راستاگیری بودن معیارهای بیگیری و قابل انداز تعصب در تصمیم

گاویی را در  پذیر است و نوعی شفافیت و پاسخبودن یا نبودن برای همه امکانطرفارزیابی بی

طرفی دولت در جامعه نخست باید اصول اخالقای  گیری بیدهد. برای انداز جامعه افزایش می

خام آن جامعه وجود داشته باشد و مورد پذیرش افراد ساکن در آن جامعه نیز باشاد   1مبرهن

 نظام سیاسای و اجتمااعی ترجماه گاردد    گیری در سطو  مختلف و سپس آن اصول به تصمیم

(Wissenburg, 1999: 28.)   این کار امکان توزیع امکانات و منافع در جامعه را تسهیل و ضتای

چهار اصل محوری آن ا برابری، دقت، عمومیت و کرامت انسانی   ،یجهبرای ایجاد برابری در نت

(Miller, 1999: 99-101ا را نیز عملیاتی می)طرفی از منظار امنیتای   سازد. مهمترین کارویژ  بی

ر جامعه را د ،کنند  و نارر روابط اجتماعیاین است که دولت به عنوان نیروی اجتماعی تسهیل

شاود در  نفع باعاث مای  مداخله دولت در جامعه به عنوان ای عدم .دهدقرار می شرفتیپ مسیر

ا ختالف و میانجی و یا داور عمال کناد، اما   کنند  ادولت به عنوان ضل ،شرایط شکاف اجتماعی

زا شاود، ناه تنهاا امنیات    برانگیاز مای  در زمانی که به مثابه یک طرف دعوا وارد موضوع مناقشه

هریه ممکن است فضای جامعه را به سکون یا آشاوب و  نیست، بلکه به واسطه داشتن نیروی ق

دهد، بلکاه  عادهنه را تحت شعاع قرار می هاینه تنها روند این امر .درگیری فزایند  سوق دهد

                                                                                                                   
1. neutrality 

2. self-evident ethical principles 
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دخالت دولت موجودیت  ،د؛ زیرا در این شرایطیابامنیتی می دولت کارکرد ضد ،از منظر امنیتی

 .(2331دهد )غرایاق زندی، و کیان جامعه را در معرض خطر قرار می

 

 گیرینتیجه
 چند نتیجه مشخ  قابل طر  است: ،گذاری بین عدالت سیاسی و امنیت ملیدر نسبت

در بررسای رابطاه   بناابراین،   .تار از امنیات اسات   تر و فرباه کیفی ،ترعدالت مفهومی غلیظ. یک

رغم داشتن وجو  مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگای، قابلیات مفهاومی    به  ،امنیتعدالت و 

 بیشتر از امنیت است. ،عدالت برای طر  در مسایل اجتماعی مختلف

هاای  برداشات  ارائاه  مقادم بار  تری دارد، درک معناای آن  عدالت وجه مفهومی قوی . چوندو

کاار   آنهای مختلاف از  ری برداشتعدالت، پیگی و مفهوم . بدون درک معنااستمختلف از آن 

 پسینی است. ،کاری در این معنی ،های مختلفکردن برداشتد. دنبالکنم میبهمرا مشکل و 

گیری نیازهاا،  ر مستقل بود؛ زیرا عدالت باید مبنای شکلماعی در این مقاله متغیعدالت اجت. سه

 عدالت بر امنیت اولویت دارد. ،ها باشد. در این معنیها و ارزشفضیلت

عدالت اجتماعی هم در تکوین، هم در تداوم و هم در غایت نظام سیاسی و ایجاد امنیت . چهار

تحقاق  ملی مؤثر است و باید در تمامی جهات آن مورد توجه قرار گیرد. این کار زمینه را برای 

 سازد.امنیت ملی عادهنه یا امنیت ملی پایدار فراهم می

نظیار ایجااد نظام     ؛دالت اجتماعی فواید متعددی برای امنیات ملای در هار کشاور دارد    ع. پنج

برانادازی ساامان سیاسای     بسترسازتواند سیاسی مطلوب، جلوگیری از شکاف اجتماعی که می

 ،ویژ  در شارایط بحرانای و در نهایات    به ،بخشی به اقدامات امنیتی و سیاسیباشد، مشروعیت

 زدگی.یا امنیتشدن وضعیت امنیتی تخفیف

عدالت اجتماعی به دو شکل ضداکثری به معنی قراردادن هر چیزی و هر کسی در جاای  . شش

عادالت   ،در این شارایط  .تواند امنیت ملی را در جامعه تحقق بخشدبه بهترین وجهی می ،خود

دادن ضاق باه    ،عین امنیت و امنیت عین عدالت است. از سوی دیگر، در شکل ضداقلی، عدالت

است. این شکل از عدالت نیز قابلیات ضفاظ شارایط و تاداوم امنیات ملای را در        صاضب ضق



  29پائیز 11فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

بخشد؛ زیرا افراد به نوعی قواعد و قوانین جامعه را قبول دارند و ممکن اسات  جامعه تحقق می

روالی موجود است و بار   ،ا در هر جهتت، رفا  و زندگی کامل ندانند، امآن را برای ایجاد امنی

 فقی صورت گرفته است.روی آن توا

تواناد متاولی   هم مرجع امنیت ملی و هم متاولی آن اسات، مای    ،دولت چوندر نهایت، . هفت

مبناای مااهوی   باه مثاباه   عدالت اجتمااعی   ،د. همچنینباشایجاد و تحقق عدالت اجتماعی نیز 

بار   تواناد تواند پایه رفتار دولت در جامعه باشد. دولت در دو شاکل مای  می ،تحقق امنیت ملی

ها برابری در فرصت ، به ویژ یکی ایجاد برابری ؛لت، در تحقق امنیت ملی مؤثر باشداساس عدا

 .در ادار  امورطرفی به معنی عدم مداخله و اعمال سلیقه بی ،و برابری قانونی و دیگری
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