
 

 

 اسالمدر  ملي عدالت و امنيت
 11/6/5931 تاریخ پذیرش:      51/4/5931: دریافتتاریخ 

 1*اصغر افتخاري

 چکيده
و مطلوب جوامع    و امنيت هر دو از فضایل عالي به شمار آمدهکه عدالت این واقعيت 

يک از ایعن دو العل   را که در مقعا  تععارک کعدام   ال ؤدادن به این سمختلف هستند، پاسخ

سعازد  در  چگونه است؟ را بسيار دشوار معي  ،این دو فضيلت بينو یا اینکه نسبت  باشندمي

 «عدالت»تعریف مفاهيم مذکور و تبيين مواض  بروز تعارک بين ضمن محقق  ،مقاله حاضر

جهعت   در هعا  موجعود  بنعد  دیعدهاه  دسعته  دو ساحت نظر و عمل؛ به در« ملي امنيت»و 

محعور  در  محور و عدالترویکردها  امنيت که عبارتند ازپردازد ن وضعيت مياز ایخروج 

که بر الل تعامعل اسعتوار اسعت، ارایعه     اسال   ضمن نقد این رویکردها، دیدهاه بدیل ،ادامه

)کعارکرد و   ملي مطابق این رویکرد جدید، باید بين دو وجه اللي عدالت و امنيتد  شومي

 ملعي  شود عدالت و امنيتکه مشخص ميبنياد( تفکيک قایل شد  تنها در این لورت است 

از در بنيعاد ععدالت(    بعا  کارکرد عدالت و یا بنيعاد امنيعت   با در شرایط طولي )کارکرد امنيت

بنياد عدالت و یعا بنيعاد    با ملي در شرایط تقاطعي )کارکرد امنيتآیند و فقط تعارک در نمي

مواق  نيز به طعور  د  در این یاببا کارکرد عدالت( چنين تعارضي امکان تحقق ميملي امنيت 

 یابند اولویت مي هاطبيعي کارکردها بر بنياد

 

 محروميت نسبي  ، حق، نظم ،انصاف ،اسال  ،امنيت ،: عدالتهاهواژکليد

                                                                                                                             
 )ع(ي دانشکده معارف اسالمي و علو  سياسي دانشگاه اما  لادق دانشيار علو  سياس* 
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 مقدمه
المللي را به مثابعه چالشعي جهعت آزمعون باعتبعار و      زندهي بينهر آن هاه که بعد اخالقي »

م، باید بدانيم آن آموزه را به آزمعوني بعب بعزر  و    سازیها  عدالت مطرح ميآموزه «لحت[

 .(Pangel & Ahrensdorf, 1999: 9) ایم بکه احتمال سرافراز  آن اندک است[دشوار هذارده

هعا   ها و یافتهمعنا و اعتبار آموزه اند، درکتصریح نموده 1«آهرنزدرف»و  5«پانگل»که چنان

ویعهه آنکعه در ایعن مقعا  مبنعا و معيارهعا       ه بع یعد؛  نماالمللي بسيار دشوار معي ما در عرله بين

اقدا  به نقد این شعرایط و   هرایي،باشند  به همين دليل است که الحاب سنت واق « هنجارها»

 آید  با اینپدید ميا  از اخالقيات اند که در آن نوع تازهنهادن مکتب قدرت همت هماردهبنياد

ا  اسعت  نماید، توجه ویهههرا در خور توجه مياق هرا و وآنچه در هر دو رویکرد آرمان ،حال

هرایان بر تقد  ذاتي امنيت برا  تحقق ععدالت  در حالي که واق دارد  وجود که به مقوله امنيت 

آفریني عدالت سخن هفته و بر این اعتقادند که امکان نيل بعه  از امنيتهرایان آرمانکيد دارند، أت

جمععي( وجعود    -رسوخ عدالت در زوایا  حيعات )فعرد    امنيت واقعي و استوار جز از طریق

کيعد بعر مرجعيعت و محوریعت     أهرا بعا ت آرمان 9«ایمانوئل کانت»ندارد  به همين دليل است که 

 ،کانت  )نک رسيده 4«للح پایدار»، به ایده «عدالت»هنجارها و الول اخالقي و توان راهبرد  

و در نهایعت بعه   نهعاده  « مرجعيت قعدرت »رو دل در ه 1«ماکياولي»هرایاني چون ( و واق 5931

 [5ب .(5966 ،)ماکياولي دهندن ابزار  عدالت جهت استمرار شهریار ، رضایت ميأش

مالحظاتي از قبيل آنچه آمد، حکایت از آن دارد که موضعوع ععدالت و نعوع مناسعبات آن بعا      

و « امنيعت »پرسع  از   ،برانگيز و با تاریخچه طوالني است  در ایعن ميعان  ملأسایر مقوالت امر  ت

بعه آن  « ععدالت و قعدرت  »ها  فکر  نبوده، اما در پرتو موضوع اهرچه در کانون جریان« عدالت»

نظعر  مقولعه   حساسعيت   حاضر مورد استناد قرار هيعرد   تواند در بحثاشاراتي رفته است که مي

سع  از نسعبت   پرشعده   موجبکاربرد  امنيت در جهان معالر، عدالت به دليل تالقي با اهميت 

نگارنعده   ،در نوشعتار حاضعر  موضوعيت یافته و به بحثي فراهيعر تبعدیل شعود     « عدالت و امنيت»

                                                                                                                             
1. Thomas Pangel 

2. Peter Ahrensdorf 

3. Immanuel Kant 

4. Perpetual Peace 

5. N. Machiavelli 
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بُعد  و مبنا قراردادن الل ضمن تبيين نوع مناسبات این دو مفهو  )و فرارفتن از رویکردها  تک

 نماید   ارایه مي ا  رارویکرد تازه ،ها اقدا  نموده و در نهایتتعامل(، به بيان مهمترین دیدهاه

 

 عناصر مفهومیالف. 
باشد که بنيعاد نظعر    ا  ميعنالر مفهومي بحث، تعریف و تحدید واژهان الليمنظور از 

 باشد نظر مي مد مفهو  عدالت و امنيت، دو ،تحليل بر آنها استوار است  در حد نوشتار حاضر

 

 عدالت . 1

تعوان چنعدین جریعان العلي را در     ، معي شده از ععدالت تعدد و تنوع تعاریف ارایهرغم به 

 شناخت این مفهو  مورد توجه قرار داد:

 

 عدالت به مثابه التزام .1-1

شعده  از عدالت به مثابه التزا  به عمل در چارچوب هنجارهعا  پذیرفتعه   ،در سنت کالسيک

و     لعنف   ،هران مختلف به قانون، باورها  اخالقي، ضوابط طبقهنزد اندیشهشود که تعبير مي

ظهعور   ،طبيععي طعور  ه بع   (94-93: 5934 ،تعبيعر هشعته اسعت )عيوضعلو    « چعارچوب »از این 

وجعود نيعاورد و لعرفاح محتعوا  آن را     ه بع « چارچوب مبنا»ا  در ها  دیني تغيير عمدهجریان

 .(Khadduri, 1984) یابدمي« قانون الهي»ساخت و بدین ترتيب، عدالت ربطي با « الوهي»
 

 عدالت به مثابه فايده .1-9

تمسعک   5«هرایعي دفر»به الل  پيروان نهضت روشنگر  در مقا  نقد درک آسماني عدالت،

به مثابه مفهو  راهنمعا  درک ععدالت، سعخن هفتنعد  اهرچعه       1«منفعت»جسته و در نهایت از 

امعا در ایعن العل کعه      ،انعد ها  متفاوتي را عرضه داشعته ایشان در مقا  شناخت منفعت دیدهاه

                                                                                                                             
1. Individualism 

2. Interest 
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 آیعد، اتفعاق نظعر دارنعد    پدیعد معي  « منعاف  »بعا  وار بوده و از انطباق رفتار است« عدالت بر مناف »

   .(156-191: 5931 ،)همپتن

 

 عدالت به مثابه همگرايی .1-4

هعران چونعان   در بطن مباحث مربوط به اولویت منعاف  فعرد یعا جمع ، هروهعي از اندیشعه      

بر ایعن اعتقادنعد   سخن هفته و  1«جماعت»نمایند که از الالت و محوریت ظهور مي 5«اسپنسر»

هر آنچه بتواند بين مناف  افراد  ،ایشانزعم ه که مصلحت جماعت بر کليه مصالح برتر  دارد  ب

« عدالت»هنر  ،به عبارت دیگر، اولویت دارد  کندها جم  نماید و نوعي هماهنگي ایجاد و هروه

روج از تععارک  جوهره عدالت، ایجاد همگرایي و خع  از این رو،بوده و  9توليد همين همگرایي

 .(49-44: 5934 ،ولاست )عيوض

 

 عدالت به مثابه مساوات .1-3

ظهور یافته و امکان تحقق دارد، از سو  طيعف وسعيعي    4«برابر »در « عدالت»که این ایده 

یز ارا از یکعدیگر متمع  مطرح شده اسعت  آنچعه ایشعان     -ویهه مارکسيستيه ب –هران از اندیشه

ها  افراطي تا متعادل در بعاب برابعر    که به طرح دیدهاهسازد، عمق و هستره برابر  است مي

 .(5936 ،)نک  بشيریه منجر شده است

 

 عدالت به مثابه انصاف .1-3
  او بعا  پدیعد آورد تحولي بزر  در نظریعه ععدالت    5335،در  1«جان راولز»انتشار کتاب 

بعه  از تععادل  را پشت سر نهاده و « هرایيفایده»مرزها   6«عدالت به مثابه انصاف»طرح ایده 

ها  متعارک افراد ایجاد شعده  در فضا  خواسته 3«تعادل»نماید  مثابه جوهره عدالت یاد مي

                                                                                                                             
1. H. Spenser 

2. Community 

3. Integration 

4. Equality 

5. John Rawls 

6. Justice as Fairness 

7. Equilibrium 
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آید که با نظامي پدید مي ،کند و بدین ترتيبهمه هونه از نابرابر  را نفي مي ،و از این طریق

 وت باشعد( هعا، و     متفعا  همه رفتارها  یکسان دارد )حتي اهر استعدادها، امکانات، مهعارت 

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

 

 عدالت به مثابه حق و حقانيت .1-1

یيعد و تعرویش شعده،    أتعاریفي که در سنت اسالمي و توسعط متفکعران مسعلمان ت   از جمله 

بعر اسعا     آن تحصعيل و یعا  « اعطعا  حعق  »ا  اشاره داشت که عدالت را بعه  توان به تلقيمي

تصریح ابن مسکویه بعر  کيد فارابي بر الل اعطا بر مبنا  اهليت، أتاند  مودهتعریف ن« حقانيت»

، همگعي بيعانگر   «خواجه نصيرالدین طوسي»الل جبران  ،و همچنين حقان  حقوق به ذ اعطا

 .(14-13: 5934 ،)نک  عيوضلو باشندهمين دیدهاه مي

 

 امنيت ملی /امنيت. 9

قرار « عدالت»یي متعدد و متنوعي چون ها  معناموضوع برداشت ملي امنيتاهرچه 

شعود کعه   بالغ معي تعریف متفاوت  531شده به بي  از نگرفته، اما مجموع تعاریف ارایه

 ،)افتخار  بند  نمودآنها را در ذیل دو هفتمان اللي، دسته ،بند  کالنتوان در جم مي

5931 :13-54): 

 

 (ان سلبیتمنبود تهديد )گفبه مثابه  ملی امنيت. 9-1

به نبود تهدید تعریف شده و از حيث العطالحي عبعارت    ملي امنيت» ،در این هفتمان

معورد تهدیعد واقع     از سو  رفتار دیگر بازیگران کشور است از وضعيتي که در آن مناف  

کشعور معورد نظعر    نشده و یا در لورت وجود تهدید احتمالي، امکان معدیریت آن بعرا    

ارزیعابي  « محعور قدرت»و « افزارهرایانهسخت»، «نگرونبر»این هفتمان وجود داشته باشد  

هرایعان و  توان به سعنت جمله مي هيرد که از آنها  متعدد  را در بر ميشود و جریانمي

 ها اشاره داشت فراسنتي
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 رضايت )گفتمان ايجابی(به مثابه  ملی امنيت. 9-9

 :  هفتمان سلبي استوار است؛ چرا که بر بنياد نقداین هفتمان 

افزارانعه دیگعر معورد پعذیرش     مناب  سختماهيت قدرت تغيير یافته و انحصار آن در  -اوالح

   (Nye, 2004: 4-10نيست )

   ؛اندها یافتهتر  در بروز ناامنيها نسبت به تهدیدات نق  برجستهآسيب -ثانياح

اعتبعار  آینعد کعه   تابعي از تحوالت و شرایط داخلعي بعه شعمار معي    تهدیدات بيروني  -ثالثاح 

 بعرد ال معي ؤ، زیعر سع  «شعرایط داخلعي  »تعا  « مناسبات خارجي»کيد بر أدليل ته هرایي را بسلبي

 (   3-53: 5936 ،)افتخار 

امنيت  چنين اظهار داشت کهتوان این هفتمان مي مطابقدر مقا  ارایه تعریفي از امنيت ملي 

کارآمد  نظا  سياسي و  -از یک سو -ها  شهروند ملي وضعيتي است که در آن بين خواسته

ا  کعه در  تناسبي برقعرار اسعت؛ بعه هونعه    هویي به نيازها  جامعه، در پاسخ -از سو  دیگر -

 نماید مند  ميشهروندان توليد رضایت

 

 سازمان معنايی ب. 

ا  باشد؛ به هونهنسبت مفهومي بين واژهان اللي بحث ميمنظور از سازمان معنایي، تبيين 

دو  ،و ععدالت  ملعي  در بحث از امنيترا مشخص سازد  ثيرات متقابل آنها( أ)تکه نوع مناسبات 

 توان از یکدیگر تمييز داد:سازمان معنایي را مي

 

 «محورامنيت»سازمان معنايی . 1
از دالیل هوشمند  انسان که در نهایت بعه تکعوین   » :اظهار داشته بود« توما  هابز»زماني 

بعدین   بعوده اسعت،  « آزاد  -امنيعت »ر معادله ه امنيت دبخشي بدولت مدرن منجر شد، اولویت

کرد از آزاد  خود به نفع  امنيعت و یعا حفع      سيب دولت مطلقه و هزینهأراهي تدر دومعنا که 

  (533-91: 5931 ،)هعابز  «از ناامني، راه نخسعت را برهزیعده اسعت   با ضریبي  5وضعيت طبيعي

                                                                                                                             
1. Natural Status 
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باشعد کعه بنيعاد سعازمان معنعایي      معي  امنيعت بعر سعایر فضعایل    « اولویت»منطق انتخاب مذکور 

شود فهم مي« امنيت»ي بر ننيز فضيلتي مبت« عدالت» ،از این منظر دهد را شکل مي« محورامنيت»

 شرایط امن، مترتب است: تحصيلتحقق عدالت بر  ،و از چند ناحيه

 

 امنيت به مثابه زمينه. 1-1
هایي اسعت کعه در حعوزه    و ویههيکه شهيد مطهر  بيان داشته، عدالت از جمله فضایل چنان

در  تلاتحقعق ععد   ،به عبارت دیگعر دارد  « شرایط»و « مقتضيات»پيوند وثيقي با  جامعه و سياست

شبکه روابط انساني مستلز  آن است تعا شعرایط اجتمعاعي سعامان یافتعه و از ایعن طریعق معنعا          

و هرج و مرج هونعه،   موضوعيت بيابد  به همين خاطر است که در شرایط آشفتهاجتماعي عدالت 

 ،)مطهعر   آیدمعموالح عدالت به مثابه آرمان طرح شده و از تحقق عملي آن کمتر سخن به ميان مي

ا  برا  طرح مقولعه ععدالت   امنيت را باید مهمترین ولف زمينه ،توليفبا این   (11-43: 5965

لعيانت از خعود و   » به شمار آورد؛ چرا که در لورت وجود ناامني، العوالح هنجارهعایي از قبيعل   

دليل ارتباط آن بعا منعاف  حيعاتي بعه     ه ب« ليانت»یافتن یابد و اولویتموضوعيت مي« مناف  وابسته

« آهرنزدرف»و « پانگل»که شود  چنانآنها منجر ميسایر هنجارها و حتي زوال اعتبار شدن رنگکم

سيسعات حقعوقي و   أالعل، بنيعاد ت  الملل بر همعين  هرایي در نظا  بينها  واق اند، نحلهنشان داده

ارزیعابي  « ععدل »مقتضعا    اند که اهرچعه بعر  نهادها  را الملليا  و بينها  منطقهتشکيل سازمان

  (913-935: 5934 ،)پانگل و آهرنزدرف شوند، اما توجيه  امنيتي دارندنمي

 

 . امنيت به مثابه کارکرد1-9

و کعه حتعي در سعطوح فعرد      - هعا ولتها  پيچيده در مناسبات بين دکبوپاراداز جمله 

ال ؤ  ساست« امنيت و عدالت»تعارک احتمالي  -توان مانند آن را سراغ هرفتنيز مياجتماعي 

کعرد؟ و یعا    توان از عدالت به نفع  امنيعت هزینعه   در چنين شرایطي آن است که آیا ميمحور  

شعده در ایعن زمينعه    ارایعه ها  پاسخاینکه بایستي به نف  عدالت از امنيت چشم پوشيد؟ اهرچه 

، «محعور امنيعت »اما از منظر پيروان مکتعب   ،(See Klima, 1999متعدد و حتي معارک هستند )

شود  مبنا  این التزا  نه )لرفاح( برتر  ارزشي امنيت بر به طور کامل توليه ميالتزا  به امنيت 
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در قيعا   « ماهيعت امنيعت   جامعيت»بلکه افزون بر آن  ،)که سابق بر این بدان اشار شد(عدالت 

عمعومي منجعر   مين امنيت در عمل )کارکرد( به توليد کارایي أبدین معنا که ت ،باشدميبا عدالت 

ضعریبي از  »شعوند و ایعن خعود بعه معنعا  توليعد       منتف  ميشود که همگان به نسبتي از آن مي

   :است  به تعبير توما  هابز« عدالت

اعتدال،   ( به خود  خود و بدون وجعود   قوانين طبيعي )همچون عدالت، انصاف،»
یابنعد[      بنعابراین بعا وجعود     رعایت آنها هردد، بمعنعا نمعي  که موجب تر  از قدرتي 

مين کنعد، در آن لعورت   أها را تع سيب نشود تا امنيتأقوانين طبيعي اهر قدرتي کافي ت
ارت خوی  تواند حقاح برا  رعایت احتياط در مقابل دیگران بر قدرت و مههر کب مي

  (533: 5931 ،)هابز «تکيه کند و چنين هم خواهد کرد

از حيث کارکرد  بعر ععدالت مقعد  اسعت و بعه      « امنيت»این تحليل آن است که معنا  

چنعين  « ورز ععدالت » ،از ایعن منظعر  دليل دارا  ارزش غائي نسبت به عدالت است  همين 

شود؛ بلکه افزون بعر آن  منجر نمي« تامني»به توليد حداقل ضرور  آن، لزوماح ني ندارد و أش

تواننعد داللعت   مي -ولو به ناحق -هاورز  بر ظهور ناامنيعدالتتوان ادعا کرد که مراتب مي

 داشته باشند 

 

 «انتخاب». امنيت به مثابه 1-4

که چنان- ا مبنا  ارزیابي قرار دهيمعمومي راهر انتخاب « ملي امنيت -عدالت»در تعارک 

و دو هزینه زیر را در مععرک انتخعاب    -ان و پيروان قرارداد اجتماعي بر آن استهراینظر واق 

 عمومي بگذاریم:

 ها زدن به ناامنيبرا  تحقق عدالت در لورت دامنتالش  اول.

 ها،عدالتيزدن به بيتالش برا  تحقق امنيت در لورت دامن دوم.

نمایند؛ اهرچه مرد  بدان توجه مي اعتبار یافته و -لورت موقتيه ولو ب- هزینه دو معموالح 

 -هعا ععدالتي در نقعد بعي   -وضعيت اضطرار ، شرایط تغيير کرده و روند تکامليبا هذر از این 

معرد  را بعه ناچعار حعاکمي بایعد؛      همانعا  »که فرمودنعد:   )ع(این سخن اما  عليیابد  معنا  مي

 تواند باشد   د همين ایده ميیؤ[ م1ب ،(93: 41خطبه  ،5935 ،)اما  علي «نيکوکار یا ستمکار



 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و امنيت ملی در اسالم عدالت

آورتر است و همين الل معورد اسعتناد پيعروان    رنش« عدالتيبي»از « ناامني» ،با این توليف

 باشد  عدالت ميبا یيد مرجعيت امنيت در نسبت أمحور در تمکتب امنيت

 

 «محورعدالت». سازمان معنايی 9
یيعد و توسععه آن   أسر برآورده، اما تهرایي این سازمان معنایي اهرچه از جریان فکر  آرمان

و شعاهد ظهعور پيروانعي بعرا  آن از درون مکاتعب      منحصر نبوده ضرورتاح به این حوزه فکر  

ها در مرجعيت عدالت ارایه شعده  طيف متنوعي از استدالل ،باشيم  بر این اسا هرا نيز ميواق 

 که مهمترین آنها عبارتند از:

 

 «اصل». عدالت به مثابه 9-1
زماني و مکاني سعنجيده  رچه ارزش عملي قواعد و الگوها  رفتار  در شرایط و مقتضيات اه

توان به تصویر  تعازه از  اما با مقایسه نوع کاربردها ميهردد، شود و از آن به کارآمد  تعبير ميمي

 )ع(امعا  علعي   ،سنجي به کار آید  برا  مثعال تواند در اولویتميارزش عملي آنها دست یافت که 

پاسخ به فرد  که از برتر  جود یا عدل پرسيده بود، بعه ایعن وجعه توجعه داده و اظهعار      در مقا  

هذارد حال آنکه جعود آن  بر جود برتر است؛ چرا که عدل امور را در مجار  آن ميعدل »داشتند: 

 [9ب  (441: 493، کلمه قصار 5935 ،)اما  علي« سازدرا از مجرای  خارج مي

ق تحليلي، ععدالت در قيعا  بعا امنيعت از ارزشعي برتعر برخعوردار        این منطبر اسا  

ممکن است اسعتقرار یابنعد، امعا    « عدالت»ها  امنيتي بدون توجه به باشد؛ چرا که نظا مي

جعر  بعه اسعتقرار و    ها  عادالنه النظا  ،در مقابلهذارند  نيافته و رو به زوال مياستمرار 

تعریف و ترسيم شده که عدالت چنان  5،«خدور »بير به تع شوند هي ميتنم استمرار امنيت

ه بع - اما امنيعت  ؛(Khadduri, 1984قابل تکوین و استقرار است )« امنيت واقعي»درون آن 

 ،دارد  نتيجعه آنکعه  « سعکون »و  1«ثبعات »بي  از ععدالت دغدغعه    -ویهه در هفتمان سلبي

ها  عدالت است  زارهبازخواني امنيت و فهم آن در چارچوب ه« محور عدالت»اقتضا  

                                                                                                                             
1. Majid Khadduri 

2. Stability 
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قایل به اعتبار الل عدالت در مقا  تعيين مصالح « رمضان البوطي»از همين منظر است که 

)نعک    آوردسخني به ميعان نمعي  « امنيت»از  ،«عدالت»کيد بسيار بر أواقعي شده و ضمن ت

طعور طبيععي   ه این در حالي است که چون به عرله عمل پعا هعذاریم، بع     (5331 ،البوطي

 مقد  خواهد شد « عدالت»بر « يتامن»

 

 . عدالت به مثابه روش9-9
هعران از  کعاه  توجعه اندیشعه    ،بارز اندیشه سياسي در عصر جدیدها  از جمله ویههي

بعدین معنعي کعه     ،باشدکردن، ميحکومت (HOW)« چگونه»به  (WHO« )چه کسي»پرس  

معل در  أهعران معتقدنعد ت  الگوها  روشي از عنالر انسعاني مهمتعر ارزیعابي شعده و اندیشعه     

هعا  آنهعا   ثيرهذارتر از پرس  از افراد و ویههعي أتواند تميساختارها و فرآیندها، به مراتب 

باشعد؛ چعرا کعه عمعده     بعدیل معي  دارا  ارزشي بيعدالت  ،از این منظر  (5964 ،)پوپر باشد

ی  و هعذر پعاال  تعاریف موجود از عدالت در پي آن اسعت تعا ساختارسعاز  نمعوده و از ره    

کيد بر نقد قعدرت و ثعروت   أتنایل آید  پيرای  الول و قواعد رفتار  به تحقق امر عادالنه 

(، اقبعال بعه الگعو  قعرارداد     915-911: 5936 ،جدیعد )نعک  سعروش   ها  متراکم در نظریه

بنعا  منعاف  اشعتراکي کعه در پرتعو لغعو مالکيعت        ( و یعا  151-151: 5961 ،زناجتماعي )جو

تماماح حکایت از توسعه و حاکميعت ایعن    ،(15-41: 5936 ،)بشيریهآید خصولي حالل مي

 در فهم عدالت دارد  نگرش 

از بُعد  دیگر مورد توجه بعوده و  « امنيت»اهتما  ویهه مذکور به عدالت در حالي است که 

محعور آن غلبعه دارد  حتعي در پرتعو حاکميعت      الول و زوایا  احساسي، روانعي و شخصعيت  

افزارانعه آن  ن نعر  أشعود کعه شع   ویههي اهميت بيشتر  یافته و مشاهده مي این ،هفتمان ایجابي

از الگوهعا  سعاختار  هفتمعان    شده و « محورشخص»رضایت است( به شدت )منظور مفهو  

خالله کال  در این بند آن است که به دليعل ارزش روشعي ععدالت،     هيرد سلبي نيز فالله مي

بایست متناسب با العول و سعاختار عادالنعه بنيعاد     مي شود کهامنيت به مفهومي تبعي تبدیل مي

تعوان بعه تحليعل امعا      نهاده شده و بر مقتضا  عدالت فهم و اجرایي هردد  در این ارتبعاط معي  

 فرمایند:از عدالت اشاره داشت، آنجا که در باب کارکرد امنيتي عدالت مي )ع(علي
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  يک. کارکرد صيانتی

 «لت سراغ هرفت که در ليانت از دولت کارآمد باشعد پب نتوان هيچ چيز  را چونان عدا»

 [4ب  (31:  1، ج 5961 ،، در: خوانسار  )ع()اما  علي

 و یا:

اش قرار دهعد، خداونعد متععال مُلعک و  را     هر آن حکومتي که عدل را بنياد عمل سياسي»

 [1ب  (911:  1، ج5961 ،، در : خوانسار )ع()اما  علي« مصون دارد

در بعاب  « حصعن »و « جُنّعه »ي چعون  ظبه کرات با استفاده از الفاباال که  ها مدلول فرمای 

تواند توليدکننده نيرویعي  عدالت تکرار شده، آن است که عدالت بنياد امنيت را شکل داده و مي

 بازدارنده در مقابل تهدیدات سایر بازیگران باشد  

 
 دو. کارکرد رضايتی

و واسعطه حاکميعت العول    ه جامععه بع  در نمودن رضایت عمعومي  عدالت، توليدوجه دو  

اند  عدالت در این بدان توليه نموده تبه کراحضرت علي)ع( ها  عادالنه است که چارچوب

سعازد و  رنگ معي دهد، خشونت را کمکند، نفاق و اختالف را کاه  ميمنظر، توليد محبت مي

)نعک    دهعد فعزای  معي  ا راها  درون جوام  را مدیریت نموده، انسجا  هسست ،آنکهباالخره 

عدالت چونان روشي که ضرورتاح دهد ها نشان ميمل در این ویههيأت  (3-51: 5935 ،عليخاني

ا  که ایعن  هر جامعهدر  از این رو، نظر است  مد جوام  دیني منحصر نمود، رتوان آن را بنمي

 آید ثمرات آن حالل مي روش پيشه هردد،

 

 نظريه امنيت عادالنهج. 

بعين   1الذکر و مبتني بر الل تعامعل در ميان دو رویکرد فوقتوان را مي 5«عادالنهمنيت ا»نظریه 

بعين ایعن دو مفهعو     « کعارکرد  -بنيعاد »رابطعه   ،امنيت و عدالت ارزیابي نمود  بر اسا  این نظریه

 که عبارتند از: هيردا  شکل ميتعریف و ساختار معنایي تازه

                                                                                                                             
1. Justice Security 

2. Interaction 
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 «کارکرد -بنياد»رابطه  .1
ال اسعت کعه در مقعا     ؤهعویي بعه ایعن سع    موضوعات مهم در فلسفه شناخت، پاسخاز جمله 

هععا  ، اسععتوار  مبععاني یعا لععحت نتعایش مهمنععد؟ اقبععال بعه نظریععه   ارزیعابي مفععاهيم و مقعوالت  

کيعد بعر لعحت    أحال آنکه تشود؛ منجر مي 5هرایانهدر واق  به تقویت رویکرد عمل« محورنتيجه»

آورنعد  بعا ایعن    سر بر معي « مدن فاضله»آورد که از درون آن دید ميهرایي را پمباني، نوعي آرمان

در تعيعين ارزش  توانعد  شود که جایابي مفاهيم در هر یک از این دو دسته ميتوضيح مشخص مي

نمایعد، توجعه بعه ایعن نکتعه      ثر باشد  آنچه در حد نوشتار حاضر درخور توجه ميؤکاربرد  آن م

« کعارکرد  » و« بنيعاد  »وجعه  در مقا  تحليل مفعاهيم،   -نباید و -توانظریف است که الوالح نمي

دهد کعه  رخ ميبين مفاهيم ا  ها  فرضيچرا که در این لورت تعارک ،مفاهيم را نادیده هرفت

 در عمل وجهي نداشته و بالموضوع هستند تواند از حيث منطقي قابل تصویر باشد، اما اهرچه مي

 

 «امنيت -عدالت». ماتريس 9
بعدین   ،هشاسعت نيز رعایت این تفکيک بسعيار مهعم و راه  « عدالت»و « امنيت»تباط با در ار

ا  از موقعيت عدالت و امنيت دست یافعت کعه بعين    توان به ماتریسي چهارخانهلورت که مي

  (5جدول شماره ک  شود )ناز مناسبات تعریف ميهر وجهي از آن نوعي 
 

 

 امنيت -ماتريس عدالت (:1جدول )

   نيتام عدالت

 حق

(1) 

 نظم

(5) 

 
 وجه بنياد 

 تعادل

(4) 

 آرام 

(9) 

 
 وجه کارکرد 

                                                                                                                             
1. Pragmatism 
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 . نظم1-خانه 
 امنيت است:   -هر الول زیر در نوع مناسبات عدالتبياندر مقا  عمل  5نظم

  ایجاد امنيت بر تحصيل عدالت اولویت دارد؛ چعرا کعه بعدون اسعتقرار نظعم در      اصل اول

 تحصيل آنها همت همارد  توان به تعریف حقوق وجامعه نمي

مين آرام ، به ضد خود تبدیل شده و به بروز شورش أ  امنيت در لورت عد  تاصل دوم

 شود به دليل نارضایتي از وض  موجود، منتهي مي

بعروز    امنيت در لورت عد  رعایت الل تعادل، به ضد خود تبدیل شده و بعه  اصل سوم

 شود خواهانه با هدف رف  تبعيض منتهي ميها  عدالتجنب 

تعالز  دارد؛  « ععدالت »با وجه بنيعاد   « امنيت»شود وجه بنياد  مشخص ميبا این تعریف 

، «بعودن عادالنعه »آورد که در ععين  خود نوعي نظم را پدید مي« اعطا  حق کسي به او»چرا که 

ل در بين دو مفهعو  مععارک قعرار    امنيت در مقا  عم تفسير،این مطابق ز است  ني« امنيت»بنياد 

  محروميت نسبي -هيرد: تبعيضمي

 

 تبعيض .يک

توانعد  آمده در نوع روابط داللت دارد و مطابق آن، جامعه اهرچه معي بر آسيب واردتبعيض 

ا  تعریف سعازماني محروميعت بعرا  ععده    در حالت سکون )امنيت ظاهر ( باشد، اما به دليل 

هعا   ها و جنب واسطه مواجهه با شورشه استمرار نيافته و باین سکون خاص، به طور طبيعي 

 خور توجه است، در این خصوص درتجربه نبو  شود  طلبانه به چال  فرا خوانده ميمساوات

ها  اجتماعي در این جامعه شده و هسستآنجا که حضرت  به محض ورود به یثرب، متوجه 

بعارز سياسعت   نقطه   ها نمودندرف  این تبعيضاقدا  به  ،«مدینه»با هدف تضمين امنيت داخلي 

کنعد،  هشا  بيعان معي  چنان که ابن ،در بين شهروندان مدینه بود تنبو  )ص( عقد پيمان مواخا

 حعذف شعدن آن بعرا  مواجهعه بعا     بخشي به مدینه و آمادهاین سياست سهم بسزایي در آرام 

  (556-553: 1، ج1114 ،هشا )نک  ابن تهدیدات بيروني داشته است

                                                                                                                             
1. Order 
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 محروميت نسبی .دو
بعه   5«د رابرت هعار ت»ها اشاره دارد که ها و داشتهبر هسست بين خواسته« محروميت نسبي»

اهرچه ممکعن اسعت شعبکه     ،مبسوط از حيث امنيتي به آن پرداخته است  بر این اسا لورت 

يت بعه وضعع   نسعبت  بعازیگران هعا   آرمعان  دور روابط مناسب تعریف شده باشد، اما به دليل 

شوند که ا  ميافراد دچار ناخرسند  ،این وضعيت مطلوب ارزیابي نشده و در نتيجهموجودشان، 

معضعل  وجعود همعين     (See Gurr, 1971) کنعد نظم ایشان را توجيه معي  ضدشورش و اقدامات 

سعازد تعا از     دولتمردان ضرور  مياست که الل تربيت افکار عمومي را در جوام  مختلف برا

کيعد مکتعب   أتها فایق آیند  بحرانها و تکوین هسيخته خواستهبتوانند بر افزای  لجا این طریق 

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

اهلل کعه آیعت  چنعان از همين منظر قابل درک اسعت   شود، که به تعدیل قوا در انسان منجر مي

اند، اخالق از چندین حيعث در ایفعا  ایعن    نشان داده« يعملاخالق »موضوع  کني درمهدو 

نماید و کارکرد قانون تعدیل رفتار عمل ميجمله: اخالق چونان منب   ثر است  از آنؤنق  م

سراغ هرفت؛ یا اینکعه اخعالق بعه العالح     ها  قانون بتوان در آن دارد، بدون آنکه از آسيب

از این  کند والالح ميمناب  مقد  بر رفتار آدمي را  ،ز این حيثپردازد و امملکت درون مي

اخالق به جعا  ضعابطه، توليعد هنجعار      ،مناب  قانوني مقد  است و باالخره آنکهبر کليه  رو،

  (3-13: 1111 ،کني)مهدو  ثير به مراتب بيشتر  برخوردار استأکند که از عمق و تمي

 

 . حق9-خانه 
ثيرهعذار  أترین مفاهيمي ارزیابي نمود که در تعریف کليه مناسعبات ت از اليلرا باید  1«حق»

تا در سطوح مختلف نظر  و کعاربرد  از  دهد این امکان را مي« تکليف»و « حق»است  ارتباط 

را فهم نمعایيم  ایعن مفهعو  نيعز مععرف      « نظم مطلوب»استفاده نموده و حتي مقوله این مفهو  

 است:« امنيت -عدالت»الول زیر در نسبت 

                                                                                                                             
1. Ted Robert Gurr 

2. Right 
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درک نظر  امنيعت     از این رو،عدالت از حيث مفهومي بر امنيت مقد  است اصل چهارم.

 غير ممکن است «   عدالتنظریه»بدون داشتن 

یابعد و در نتيجعه از ناحيعه    مين آرام ، استمرار نميأعدالت در لورت عد  ت اصل پنجم.

 شود جامعه و افراد به چال  فرا خوانده مي« ناخرسند »

توانعد  شعده کعه معي   تبعدیل   به غير خود« تعادل»عدالت در لورت خروج از  ل ششم.اص

 شود   ثباتي در آن منجر ميافراطي یا تفریطي باشد، اما در نهایت به تضعيف عدالت و بروز بي

تبيين نمودیم، آنجعا کعه    )ع( مدلول هزاره چهار  را پي  از این مستند به فرمای  اما  علي

را در قيا  با نبعود حکومعت، مطلعوب ارزیعابي نمعوده و در ذیعل آن بعه        اقامه حکومت جور 

تحصعيل   ،موضوع امنيت داخلي یا خارجي هستند  بعه عبعارت دیگعر   مصادیقي اشاره دارند که 

)نگاه کنيد بعه یادداشعت    آیدحداقل امنيت، شرط اوليه برا  تحقق عدالت در عمل به شمار مي

تحليل سياسعت نبعو  )ص( در مدینعه پرداخعت و اینکعه      به توان از همين منظر مي  (1شماره 

طعور مشعخص   ه بع -در مدینعه  چگونه بعا تععدیل و العالح نشعانگان نعاامني      حضرت  )ص( 

مختلف و ها  ا ، طرح ایده للح فراهير با هروهها  قبيلهجلوهير  از هرج و مرج و تعارک

 جلعوهير  از سعتم و توسععه    و تحدید روابط جهعت بيان قواعد اوليه دین که معموالح به تنظيم 

همعوار  « عدالت اسعالمي »را برا  طرح ایده زمنيه مناسب  توانستند -امنيت فرد  و جمعي بود

 [  6ب  (31-31: 5336 ،)نک  منجود سازند

اند و به عنعوان  ا هرفتهکه آن را فر« عدالت»پيراموني دو مفهو   ،ها  پنجم و ششمدر هزاره

 این دو وضعيت عبارتند از:اند  توجه قرار هرفته دو آسيب جد  مطرح هستند، مورد

 

 افراط و تفريط .يک
اش بر تعدیل استوار باشعد، خعروج از ایعن وضععيت     قتضا  ماهيت اخالقيا هباهر عدالت 

امر بر کليه بازیگران دشوار و امکان حيات آزادانه و با آرامع  غيعر   )چه تشدید آن تا جایي که 

ثير عملعي  أعدالت تا آنجا که به پوششي شعار  و عار  از تع  بهتوجهي ممکن هردد( و چه بي

ات آمعده کعه   بعه کعر   ،تواند موجد ناامني شود  برا  مثال در سيره نبعو  )ص( تبدیل هردد، مي
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فرسعتادند، در پرهيعز از   رسول بعه قبایعل مختلعف معي    حضرت )ص( چون کساني را به عنوان 

« سعمحه »و « شریعت سهله»نمودند، تا آنجا که کيد بسيار ميأبر مرد  ت« هير سخت»و « افراط»

با معرد   ف در مواجهه ایشان حکایت از عد  تکلسيره   در همين خصوص شدبر اسال  اطالق 

 باشدنيافتني ميامر  عملي و نه آرماني دست« عدالت»دارد که در نهایت نشان از آن داشت که 

رز  را داریم کعه بعه تعبيعر حضعرت     وتفریط در عدالت ،از سو  دیگر  (1114هشا  )نک  ابن

دهعد   ها را در مععرک زوال قعرار معي   هسيختگي امور منجر شده و حکومت، به از هم)ع(علي

حضرت در مواجهه با خالفت عثمان عمدتاح بر همين وجه استوار است؛ آنجا که خليفعه  تحليل 

 -و نعه قتعل   -قعد مسعتوجب ن ععدالت   در مرزها  خارج ازنهادن و همکاران آن را به دليل ها 

 [3ب  (33-551: 5336 ،)منجود دهندحذیر ميدانسته و حتي ایشان را از آینده آشفته ت

 

 لعدم تحم دو.
در مقعا  بيعان    - )ع(به تعبيعر حضعرت علعي    -آن است کهها  مهم عدالت از جمله آسيب

ن خعاطر  یابد  بعه همعي  نماید، اما در عمل بسيار دشوار و تنگ تجلي ميوسي  ميو بسيار سهل 

به عنوان رکني اليل اشاره دارنعد کعه در کنعار    « بردبار »به  «عدالت»است که در تحليل ارکان 

 سازد:سه رکن دیگر تحقق آن را ممکن مي

و بتحقق[ عدالت بر چهار رکن استوار است: نخست باید کعه مفهعومي عميعق و کامعل از     »

سو  بایسعتي  يقت عدل پدید آید، وجود داشته باشد، دو  آنکه علمي کامل و متصل به حقعدل 

)امعا    «که بتوان بر بنياد آن به نيکویي داور  کرد و باالخره آنکه باید بردباریي اسعتوار داشعت  

 [3ب  (95:961: کلمه قصار 5935 ،)ع(علي

دو رکعن اجرایعي   « داور  نيکعو »در کنعار  « حِلعم راسعخ  »آیعد،  از این فراز بعر معي  که چنان

 اسعت به همين خاطر که ارکان معرفتي )فهم و علم( بر آن استوارند  دهند را شکل مي« عدالت»

آنها را نسبت به انتخاب  بعرا    ،دليل مشاهده ضعف امت در اجرا  عدالته ب )ع( که حضرت

 نماید: شان را به ایشان هوشزد ميمل بسيار خوانده و حتي عد  حلمأخالفت به ت

ست! هشدارید که من شما را از این براه[ بعاز  در خود فرو برده اا  کساني که دنيا شما را »

خعوش  را ایعن کعار   بازهردانم  پب بدانم[ که ایشعان  دار  و آن مناف  را به لاحبان  که دانيد، 
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 )ع(اما  علي) «طالب حقوق ما را ضای  سازدابي رندارند و به انکار خيزند و اظهار دارند که پس

 [3ب  (93: 5931 ،الحدیدابي به نقل از: ابن -

 

 : آرامش4-خانه
« اطمينان»و « آرام »شود، آنچه در جهان خارج به عنوان مصداق عالي امنيت شناسانده مي

العول برآمعده از    ،با این توضعيح  قابل تعریف است « امنيت»است که مطابق با هفتمان ایجابي 

 این مفهو  عبارتند از:

 نظمي قابل تحصيل نيست امنيت با بي اصل هفتم.

 امنيت بدون توجه به حقوق افراد، قابل تعریف و تحصيل نيست  تم.اصل هش

 تعریف و تحصيل نيست  امنيت بدون ایجاد تعادل در روابط قابل  اصل نهم.

هعا  سعلبي   اش با هعزاره ماهيت آرمانيدليل ه شود، شأن غایي امنيت بکه مالحظه ميچنان

ه و از این حيث نيازمند توضيح بيشتر ها  پيشين بودقابل تعریف است که مفهو  مخالف هزاره

 شود غایت امنيت در انطباق کامل با آرمان عدالت فرک مي ،باشند  از این منظرنمي

 

 تعادل :3-خانه
هر ضرورت ایجاد تععادل در کليعه   وجه آرماني عدالت نيز بيان ،وجه آرماني امنيتهمچون 

د  که بعه تععادل در قعوا  انسعاني     فر سطحدهد: معنا ميدر دو سطح « تعادل»مناسبات است  

اجتماعي که به تعادل در نيروها  اجتماعي و سياسي داللعت دارد  بعا ایعن     و سطحاشعار دارد 

 رویکرد، الول محور  بحث عبارتند از:

 نظمي قابل تحصيل نيست عدالت در بي اصل دهم.

 ت به حقوق افراد، قابل تعریف و تحصيل نيس توجه عدالت بدون اصل يازدهم.

 کننده آرام  است   اش، توليدعدالت در معنا  غایي اصل دوازدهم.

هعا   شود که آرمان عدالت نيز مستند به هزاره، مشخص مي4-شده در خانهمطابق تحليل ارایه

 شوند   شده باال، همسو با آرمان امنيت بوده و مکمل یکدیگر ارزیابي مياجتسلبي استن
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 شبکه ارتباطی د. 

تعوان چنعين اظهعار داشعت کعه      شده در باب عدالت، ميهانه بيان 51ها  زارهبه ه با توجه

  تعارضعي پدیعد نخواهعد آمعد     ،لورت خطي بوده و در این لورته رابطه عدالت و امنيت ب

زا خواهعد بعود  در   اهر ارتباط مذکور تقاطعي تعریف شود، به طور طبيععي تععارک  حال آنکه 

 شود:اطعي آورده ميادامه منظور از دو ارتباط خطي و تق

 

 . شبکه ارتباط خطی1

برقعرار   کارکردهاشده بين عدالت و امنيت در سطح مباني یا نسبت تعریف ،ارتباط خطيدر 

به همين خاطر   هرددعدالت و یا بالعکب خوددار  مي کارکردو از ربط بنياد امنيت به شود مي

یا مبنعایي بعا یکعدیگر تععارک      د کارکرتوان ادعا نمود امنيت و عدالت در سطح است که مي

 عبارتند از: ارتباط بين این دو مفهو  ها وضعيت ،براین اسا  ندارند 

 

 تناسب .1-1

ا  کعه هعر   برا  مقوالت و اشياء مختلف است؛ بعه هونعه   جایگاهتعریف  ،تناسبمنظور از 

بين نظم و « اسبتن» ،در بهترین جایگاه متصور برا  آن قرار هيرد  با این تعریف ءمقوله یا شي

 نماید حق جم  مي

 

 . ثبات1-9

کعه در آن ارزش وجعود  طعرفين مبنعا      مسعتمر اسعت    رابطعه نوعي از  5«ثبات» از منظور

 ،شعود  بعا ایعن تلقعي    سکون جم  مي ودر آن بين تغيير  در نتيجه،تعریف ارتباط قرار هرفته و 

 هردد م  با تعادل ارزیابي مياثبات جام  آر

                                                                                                                             
1. Stability 
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هردد که عدالت و امنيعت از  شده، مشخص ميه مفهومي ش  عنصر  ارایهمل در شبکأبا ت

 باشند   ید هم نيز ميؤبلکه م ،نه تنها معارک یکدیگر نيستند کارکرد حيث بنياد  و 

 

 . شبکه ارتباطی تقاطعی9
عدالت،  کارکردامنيت با بنياد عدالت و یا بنياد امنيت با  کارکرددر حد واسط  طرح بحث

 -ععدالت »هفتعه در موضعوع   ها  پعي  در سطح بحث، به پيدای  تعارکگني مدليل ناهه ب

بخشعي بعه یکعي از آن دو قعرار     دوراهي اولویعت منجر شده و محقق یا مجر  را در « امنيت

ها  زیعر  در وضعيتامنيت را  -توان شبکه ارتباط تقاطعي عدالتدهد  با این توضيح ميمي

 خالله نمود:

 

 . امنيت ظالمانه9-1

با برچسب ظلعم،   چندهرامنيت تقد  یافته و  با کارکردها  امنيت، عدالتي نمباتعارک در 

سعازد  نهد  دليل این امر آن است که نبود ظلم کليه بازیگران را متضرر ميجامعه بدان هردن مي

 یابد  نظم ظالمانه بر نبود آن ارجحيت مي ،رو و از این

 

 گونه. عدالت هرج و مرج9-9

ها دچار فشار افراد و هروهمباني امنيت با کارکردها  عدالت، تعارک بين  در لورت بروز

رسند که خود به اقامه ععدالت همعت همارنعد     شان شده و بدانجا ميحقوقناشي از عد  تحقق 

آرام  و اطمينان خاطر است،  به وضعيت باامنيت که رسيدن  بنياداهرچه این اقدا  به تضعيف 

هعا  بعزر  در آینعده، بعرا      با هزینعه  چندهراحقاق حقوق نشان داده زند؛ اما تجربه لطمه مي

 یابد هرا اولویت ميانسان فایده

دليععل عينععي و ه معمععوالح کارکردهععا بعع خاللععه کععال  آنکععه در تعععارک کععارکرد بععا بنيععاد،

برتر  یافته و به تناسب عدالت و یا  -بودن دليل انتزاعي و بلندمدته ب -تربودن بر مبانيفور 

 روند  منيت به حاشيه ميا
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 گيرينتيجه
)حضعرت  « ها، الز  نمودمين اطمينان و آرام  دلأخدا  سبحان     عدالت را به منظور ت»

  (569: 5935 ،به نقل از : اخوان کاظمي -فاطمه ) (

در تعبير خالله و دقيق حضرت فاطمه ) ( آمده است، شأن عدالت چنان اسعت  که چنان

آورد  بعه عبعارت   را بعه ارمغعان معي    -است« امنيت»که باالترین رتبه  -« ناطمينا»که در نهایت 

به  در تعامل با یکدیگرند فلسفه عدالت از در تعارک با فلسفه امنيت درنيامده و این دو  ،دیگر

رسعد   اما در نهایت به تعارک نمينماید؛ اولویت و تقد  آنها با یکدیگر تغيير مي ،همين خاطر

چنعين اظهعار داشعت کعه     تعوان  نيز مي« کب عدالت و امنيتوپاراد»س  دیرینه در ارتباط با پر

هعا  نظعر  و   ها، ناظر بر این واقعيت است که سعاحت شده از این تعارکعمده مصادیق ارایه

وجوه متفاوت عدالت از وجعوه   ،مورد توجه قرار نگرفته و به عبارت دیگرعملي این دو مفهو  

چنانکه در این نوشتار بيان شد، ععدالت و امنيعت هعر یعک     اند  دهمتفاوت امنيت تمييز داده نش

آنهعا  ماهيت نظر  و فلسعفه وجعود     برهستند  شأن بنياد   کارکرد دارا  دو شأن بنياد  و 

بر نتعایش و ثمعرات    کارکرد داللت دارد و به طور طبيعي ماهيتي انتزاعي دارد؛ حال آنکه شأن 

معاهيتي عينعي    ،و در نتيجه هویدسخن ميرله اجتماع حالله از حضور عدالت و امنيت در ع

تعارضعي متصعور نيسعت؛     شعان ارتباط دو سعویه بين عدالت و امنيت در  ،دارد  با این توليف

تعوان از امنيتعي پایعدار و    عدالت بر شأن بنياد  امنيت مقعد  بعوده و نمعي   که شأن بنياد  چنان

ارتبعاطي مشعابه در سعطح    ن هفعت   بخ  بدون وجود برداشتي لحيح از عدالت، سخرضایت

عدالت و امنيت نيز تعالز  وجعود    کارکرد نيز برقرار است؛ بدین لورت که بين شأن  کارکرد

دليعل ایعن امعر نيعز آن     شعود   عدالت مقد  معي  کارکردامنيت بر  کارکرددارد؛ با این تفاوت که 

باشعد کعه   از آن معي باشد که وجود حداقل امنيت شرط اوليه قوا  کليه جوام  است و پعب  مي

مين أخاطر است که الل حکومعت بعا هعدف تع    توان از سایر فضایل سخن هفت  به همين مي

 شود امنيت ولو به قيمت استقرار حاکم جور، پذیرفته مي

مانعد کعه   معنا ندارد و فقط روابط تقاطعي باقي مي روابط دوسویهتعارک در  ،تفسيربا این 

 ،و فضعيلت دها نه بين این این تعارکمنيت مطرح هستند  از عدالت و ادر آن دو شأن مختلف 
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 ؛باشعد دو فضعيلت نمعي  منحصر به ایعن  نيز مطرح بوده و شيوه حل آنها  ،همه فضایلبين بلکه 

یابنعد   ارجحيت معي  مبانيکارکردها بر  ،ا  الولي و عمومي است که مطابق آنبلکه تاب  قاعده

یابعد و  ر فضيلت دیگر ، تقد  ميهشأن انتزاعي  هر فضيلتي برشأن کاربرد   ،به عبارت دیگر

فضيلتي که از ارزش کاربرد  باالتر  برخعوردار   ،توان ادعا نمود در ساحت عملمي در نتيجه،

 شود باشد، حسب مصلحت عمومي، مقد  داشته مي

 

 هايادداشت
العل  بعا  امنيت و شعأن کعاربرد  آن کعه در ارتبعاط مسعتقيم      به مالحظات فلسفي مربوط  [ 5ب

هسترده بوده و فصل مستقلي را در اندیشه سياسعي غعرب و شعرق شعکل     عدالت است، بسيار 

تعوان بعه مجموععه مقعاالت     جهت بررسي کليعات ایعن بحعث در اندیشعه غربعي معي       دهد مي

جيمعز  »ویهه مقاله ه اشاره داشت  ب« در باب امنيت»با عنوان « ليپ شولتز»شده توسط هردآور 

بعوزان  هوید  هراني چون هابز، مارکب و نيچه سخن ميامنيت در اندیشهکه از ارزش « دردریان

  (Lipschultz, 1998) المللي موضوع را به بحث هذارده اسعت ابعاد بين ،نيز در همين مجموعه

تحليل نشده، امعا اثعر   نماید، که شایسته و بایسته مياهرچه این موضوع چنان ،در هستره اسالمي

هعران مسعلمان   نعزد اندیشعه  ز آن حيث که بر ارزش محتوایي امنيت ا« مصطفي محمود منجود»

  (5336 ،)منجودخور ذکر است  توجه دارد، در

  ُتِمْتَسْع یَ   وَالمؤمنُ هِتِرَفي امْ لُمَعْ  یَفاجرٍ وْاَ رٍبّ رٍيام نْمِ ا ِللنّ دَّانه البُ و: »)ع( قال علي [ 1ب

  «    لُبُن به السُّأمَو تَ ودُّعَبه الْ لُقاتَیُ     وَ رُفيها الکافِ

  «هاتِهَجَ نْها مِجُرِخْیُ ودُجُلْاَا وَهَعَواضِمَ ورَمُاُالْ  ُضُیَ العدلُ: »)ع( قال علي [ 9ب

  «ول بمثل استعمال العدل فيهاتحصن الدّ نْلَ: »)ع( قال علي [ 4ب

  «کهلْمُ ن اهللُحصَّ من عمل بالعدلِ: »)ع( قال علي [ 1ب

مبسوط در نوشعتار  مسعتقل   لورت ه مباني امنيت در دولت نبو  را بن بحث پيرامو [ 6ب

جعاهلي )شعامل   ارکعان سعاخت اجتمعاعي    ا  و در آنجا نشان داده شده است که چگونعه  آورده

)شعامل:  « امعت »تازه اسالمي محدودیت، تکاثر، حميت، ریاست، واهرایي( به تدریش به ساخت 

  (645-663: 5939 ،)نک  افتخار  دانوسعت، وحدت، اخوت، عبودیت( تبدیل شده
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در   ا مباني امنيت در دولت علو  را در مقاالت زیر به لعورت مبسعوط آورده  تحليل  [ 3ب

وضععيت   هامعور بع  نشان داده شده که چگونه حضرت اسعتراته  خعود را بعر برهردانيعدن      آنها

ر پعي معالجعه   د )ع(حضعرت   ،در واق اخته بودند  سشان در دوره حضرت رسول متمرکز اوليه

ایعن دو را در  بودنعد تعا بتواننعد    « امنيعت »ها  زیاد در و افراط« عدالت»بسيار در « ها تفریط»

  (413-436: 5934 ،)نک  افتخار  شان قرار دهندموض  اللي

والعدل منها علي ارب ِ شُعَبٍ: علي غائض الفهم  وغعور العلعم  و زُهعر     : »)ع( قال علي [ 3ب

  «حِلْمالحُکم  و رساخة الْ

قد غمرتهم العدنيا    اذمعا منععتهم معا کعانوا      اال الیقولن رجال منکم غداح : »)ع(قال علي  [ 3ب

الي حقوقهم التي یعلمون  فينقمون ذلک و یستنکرون و یوقولون  حرمنا یخوضون فيه والرتهم 

  «طالب حقوقناابي ابن
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