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 1امنیت انسانی در پرتو نظریه عدالت جان رالز

 

 ٭* سن خسموو

 **ركتم خل صي

 

 چكيره
ويژه پس جهاني دوم و تشکيل اازمان ملل بهتحوالت حقوق بيح الملل پس از جنگ 

نشان از تغيير پارادايم حاكم بر نظام بيح الملل  ،از صدور اعالميه جهاني حقوق بشر

از دولت محور  به بشر محور  دارد. تغيير  كه در همه زمينه ها از جمله مفهوم 

ف امنيت انساني، اجماع نسبي بر ار تعريفي در تعرياثرگذار بوده اات. « امنيت»

اطراد بشر در  هكه شامل حراات از هسته حياتي هم نسبتاً جامع از آن وجود دارد

 . مقالهباشدمقابل تهديدات شايع، اازگار با كمال و شکوطايي بلندمدت انسانها مي

 حاضر ضمح تبييح مفهوم امنيت انساني و تئور  عدالت جان رالز با رويکرد 

عنوان رويکرد  جديد به امنيت انساني به دهد كه چگونهنشان مي تحليلي -توصيفي

 اينکه عبارت ديگربهمقوله امنيت، در پرتو نظريه عدالت جان رالز تاميح خواهد شد. 

ها  حقوق مبنا  طلسفي الزم را برا  دكتريحتواند مي عدالت جان رالزچگونه تئور  

تبييح مفهوم و جايگاه عدالت در عرصه  و در رااتا بشر  از جمله امنيت انساني 

 ررار هاهمه دولت تواطق مورد ا يور معقوالنها  كه بهگونهطراهم آورد به المللي، بيح

 گيرد.
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 مقرمه

 
ير  را جهاني دوم جهاني مسنظام حقوق بيح الملل پس از تحوالت جنگ 

عنوان تنها غايت حقوق ها را بهتوان تنظيم روابط دولتپيموده كه امروز ديگر نمي

ا  به  تضميح حيات حقوق بيح الملل امروزه توجه ويژهبيح الملل در نظر گرطت. 

ياطته بشر  وصف عام الشمول  شراطتمندانه انسان دارد. بسيار  از تعهدات حقوق

. مکانيسم 3برا  نقت گسترده آن مسئوليت كيفر  پيش بيني شده ااتو  2اند

ء مسائل داخلي دولتها امنيت داته جمعي منشور ديگر مسائل حقوق بشر  را جز

در مقابل نقت گسترده حقوق دولتها مسئول حمايت از اتباع خود  .4كندرلمداد نمي

راتيک و وعيت دموكها براااس مشرحرمت مشروعيت دولت. 5روندشمار ميبشر به

حمايت از  هاتمامي معاهدات در تمام زمينه .6شودحکمراني مطلوب انجيده مي

. 7كنند در مقدمه خود به آن اشاره ميحقوق بشر را ارلوحه خود ررارداده و معموالً

 اند.يکرد  برا  تاميح حقوق بشر ياطتهها  حقوق بيح الملل روامروزه تمام شاخه

پارادايمي دارد كه بر ايح باور باشيم كه تغيير ما را برآن ميتمامي ايح حقايق  

محور  در نظام بيح الملل در حال وروع اات. شايد او  بشراز دولت محور  به

بتوان گفت كه نظام بيح الملل  با تشکيل دولت مدرن كه ارآغاز آن از معاهدات 

مي در دوره ميثاق صلح واتفالي آغاز گرديده اات پس از ورود به مرحله نظم عمو

جامه ملل ، از زمان تشکيل اازمان ملل متحد و منشور ملل متحد وارد نظم حقوري 

نظم حقوري در پرتو  .8شده اات. هر نظم حقوري مستلزم اجرا  نظم و عدالت اات

صلح و حفظ امنيت كشورها محقق خواهد شد. از ايح روات كه منشور ملل متحد 

                                                                                                     
سئ ليت رين تلمللي يولت و حملي ، نصننرت اهلل ،  ٢ سيم سيا ، تهران، بنياد حقوري   مايت 

 .3٨1و  3٨٠، صص 139٠ميزان، چاپ دوم، 
3 Rome Statue : article 5. 
4 UN Charter: 1-7. 

5 UN General Assembly A/60/L.1/2005. 

رصلنامه توكلي، علي، مشروعيت دموكراتيک و تحول در مفهوم شنااايي كشورها و حکومت ها،  6

 .6، ص  3٢، شماره 139٠، بهار پژوهش  ق ق

٧ UN Convention on the Law of the Sea, Preamble. 

 .35، صفحه 1395، تهران، انتشار، چاپ يکصد و دهم، مقرمه علم  ق قكاتوزيان، ناصر،  ٨
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و امنيت بيح المللي ررار داده اات.  تغيير پارادايمي  تريح هدف خود را حفظ صلحمهم

دچار تحول گردد. نيز « امنيت»وجب شده اات كه مقوله مهم در نظام بيح الملل م

ها  حقوق بشر امروزه به حوزه روابط بيح عنوان يکي از دكتريحامنيت انساني به

آن طرد  نوظهور اات كه بر اااسگر يک تحول پارادايمي وارد شده و بيان المللي نيز

 گيرد.ررار مي امنيت 9متعلق ،جا  دولتانساني به

ها  جهان امروز در اني مصرح خواهد بود كه به وارعيتاهميت ايح رويکرد زم 

امنيت اعمال و گسترش خشونت در كشورها  تواعه نياطته توجه گردد. تحقق 

ها  حقوق هدات دولتها در ميثاقخشيدن به تععينيت ب انساني شايد چيز  طراتر از

عبارت ديگر تحقق دو نسل اول حقوق عي و بهمدني ايااي و حقوق ارتصاد  اجتما

عنوان نسل اوم حقوق بشر پيدا با پيوند  كه با مفاهيم تواعه بهبشر نباشد اما 

هت تقويت و حمايت كه نهادها  جامعه بيح المللي ج را ا هكند كاركرد و كار ويژمي

كوشد كه ضر ميبرجسته مي نمايد . مقاله حا دار شوند، توانند عهدهحقوق بشر مياز 

 به تحليل چگونگي تاميح امنيت انساني بر اااس نظريه عدالت جان رالز بپردازد. 

عنوان يک طضيلت اخالري بلکه ر تئور  خود اصل عدالت را  نه بهدجان رالز 

ت و نهادها و مناابات اجتماعي تي ترتيبامعنا  عدالت اجتماعي و معيار  در درابه

خوبي تواند  بهدهد كه  تئور  عدالت جان رالز مين ميشنااد. تحليل طوق نشامي

ه و مباني توضيح داد شنااد،مي«عدالت»عنوان نچه را كه امروزه جامعه بشر   بهآ

رهايي از "و  "رهايي از ترس"حقوق بشر يعني  ها  بنياديحطلسفي الزم برا  آرمان

 د. نمي ااز را« امنيت انساني » را طراهم آورد. آنچه كه مفروضات اصلي  "طقر

 

 مفاهيم  -1

-يح الملل از رهگذر پيشرو  گفتمانها  حاصله در حقوق بشک پيشرطتبي

عه حقوق اآور و در بستر توصورت ااناد الزامها  عملي بهاو  رهياطتها  نظر  به

اند. بنابرايح صورت گرطته اات. طالافه در تبييح ماهيت حق و منشأ آن نقش داشته

مباني طلسفي آن ممکح نبوده  دايمي حقوق بيح الملل جز در پرتوبرراي تغييرات پارا

 اات. 

و آنچه كه جان رو برآنيم كه به امنيت و تحوالت پارادايمي آن و عدالت از ايح

كند پرداخته تا امکان تحليل دكتريح امنيت انساني در پرتو مباني رالز از آن يرح مي

 طلسفي طراهم آيد. 
                                                                                                     
9 Referent 
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 تمنيت -1-1

در تعريف امنيت نيز مانند ااير حوزه ها  علوم انساني و اجتماعي ، اجماع 

 د. نشته و مفاهيم حدود و ثغور مشخصي ندارنظر وجود ندا

امنيت حالتي اات كه ملتي »  :گ روابط بيح الملل چنيح آمده ااتدر طرهن

ار بهطارغ از تهديد از دات دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي يا خاك خود 

اهداف معنا  احساس آزاد  در تعقيب رخي معتقدند كه امنيت غالبا بهب .10«برد مي

ملي و طقدان ترس و خطر جد  از خارج نسبت به مناطع ااااي و حياتي كشور آمده 

شود كه مناطع و خطراتي ايالق مي حذر بودن ازدر مفهوم كلي، امنيت به بر. 11اات

صلح واتفالي در اال  دهد. پس از انعقادها را مورد تهديد ررار ميها  انسانارزش

 بيح المللي مطرح مفهوم امنيت ملي در روابطملت،  -دولتگير  نظام و شکل 164٨

امروزه در ابعاد ايااي، نظامي، ارتصاد  و  اما ،شدو در حوزه نظامي تعريف مي

و منشأ اصلي تهديد مان توأ ها،. از منظر ايح ديدگاه، دولتگرددمياجتماعي تعريف 

ز منوط به تأميح و تأميح امنيت بيح المللي نيشوند مسئول برررار  امنيت تلقي مي

المللي نيز تدريجاً مفهوم  شدن امنيت بيحي عصر جهان . اما با آغازااتامنيت ملي 

ها بلکه بسيار  از تهديدات نه دولت واتفاليايي خود را از دات داد. ديگر منشأ

نيز از نظامي به ابعاد  . ماهيت تهديداتگردندميعوامل و اشخاص ديگر  تلقي 

اطزايش  .محيطي تسر  ياطت ارتصاد ، اجتماعي و زيستديگر  همچون ايااي، 

رويه، تواعه طقر، تخريب محيط زيست و گرم شدن كره ها  بيجمعيت، مهاجرت

 . 12روندشمار ميبهازجمله عوامل تهديد در دنيا  معاصر  زميح

و "احساس آزاد  از ترس"باره مفهوم امنيت بر رو  در تعاريف انديشمندان

ت كه ناظر بر امنيت ماد  و رواني اات تاكيد دارند و يا به عبار "ايمنياحساس "

 ايمني در مقابل حمله،"او به معني كه از يک ااتوجهي  دو ا امنيت پديده ،ديگر

به معنا  عدم  ،از او  ديگر و عدم شکست و يا تسليم  ،ااتوار  ونفوذناپذير 

                                                                                                     
 1369، تهران، نشر افير، نوبت اول، رمهنگ تصطال ات روترط رين تلمللبابايي ، غالمرضا، علي  1٠
 .51ص 
، تهران، انتشارات دهخدا، نوبت تص   روترط رين تلمللي و سياست خارجيبهزاد ، حميد،  11

 .1٠1-1٠٠، صص 135٢اول، 
 

نيت بيح المللي و تاثير آن بر مفهوم تفسنننير جديد از صنننلح و ام»(، 1393اشنننراطي، داريوش ) 1٢

 .٨6، ص  4٢، اال پانزدهم شماره 1393 رصلنامه پژوهش  ق قي،، «حاكميت ملي
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اني  رويکرد  نويح اات كه بر امنيت انس .اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد

دو وجه امنيت را مد نظر  مبنا  رهايي از ترس و رهايي از طقر بنا نهاده شده و هر

 دهد. ررار مي

 

 تمنيت تنساني  -1-2

يت دارد. امنيت در تفکر ا  به مفهوم امنگرايي ايااي توجه ويژهنظام وارع

. كه مورد عالره ويژه دولت ااتارد گرايي ايااي به مفاهيم و عناصر  توجه دوارع

شود و براااس ردرت نظامي رچوب يکي از مناطع ملي رلمداد مياهامنيت در ايح چ

-در اوان ررن بيستم عليگيرد. ها  دولت مورد ارزيابي ررار ميو وزن ايااي كنش

ها  اروپايي و حکمفرمايي  توازن ها  ايااي ميان ردرتاتحادها و ائتالف ايجاد رغم

، بروز جنگ جهاني اول نشان داد كه ايح ايده ها  اروپاييبر روابط ميان ردرت روا

 كننده امنيت كشورها باشد. تواند تضميحو نمي كارآمد نبوده

نيل به امنيت جهاني متضمح نگرش و ديدگاهي  ،مرحله از تاريخ، در ايحكنونا

ا  جديد م مجموعهبلکه مستلز ،گرايي رابل پذيرش نيستهارچوب وارعاات كه در چ

-؛ امر  كه مستلزم عهدهااز  جهت حيات ايااي در اطح جهاني ااتاز مفهومي

كه چنيح مباني نظر  را جستجو  يور كلي اات. تالشيدار شدن امنيت برا  اجزاء به

ها  ويژگي  .13ها  نظم جهاني صورت گرطته ااتكند در يرح تحقيقاتي مدلمي

يازها  ااااي مردم ، وحدت ارنوشت انساني و ميح نخاص ايح نظم توجه به تأ

ترديد به توانايي ايستم جنگي تاميح امنيت حتي در مفهوم حمايت طيزيکي از 

رعايت حقوق بشر  ها  ارزميني در برابر حمالت نظامي و دموكرااي ااز  ودولت

از دولت به اطراد  تريح تغيير در ايح رويکرد ايح اات كه مرجع امنيتمهم باشد.مي

در گزارش خود تاكيد  1993كند. برنامه تواعه ملل متحد در اال بشر  تغيير مي

.  بديح ترتيب 14كرد كه طرد انساني بايد در مركز و بطح امور بيح المللي ررار بگيرد

انست. مفهوم امنيت انساني نيز محور دشرامنيت انساني را بايد حاصل تواعه نظم ب

                                                                                                     
، 1391، تهران، ميزان، چاپ دوم،  ق ق رشم يميستيان رام شاتشريفي يرازكوهي، حسيح،  13

 .134ص 

14 Human Development Report,1993 page 2, available at:  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_

nostats.pdf. The Report of Palme Commission on Common Security and 

the Thorssen Report of 1982 on Disarmament and Development 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf
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ها  اوليه عبارت ديگر آرمانايي از ترس و رهايي از طقر يا بهر بر رهيور عام ناظبه

انساني  حقوق بشر اات. با تمركز بر ايح محور، تعاريف متفاوتي حول محور امنيت

 ارائه شده اات. 

 

 مبايو ركمو تمنيت تنساني  -2

گرايي ايااي اصل نظم حقوري پيش رونده از وارعتوان حامنيت انساني را مي

او  بشرمحور  دانست. يک تغيير پارادايمي كه با تشکيل به (ولت محور)نظم د

 ،كردن هنجارها  حقوق بشر رود كه با نهادينهازمان ملل متحد آغاز گرديده و ميا

 نظمي نويح را آغاز نمايد. 

امنيت انساني   15تعاريف متفاوتي از ايح ايده صورت گرطته اات. اابينا الکاير

غايت امنيت انساني عبارت اات از محاطظت »تعريف كرده اات :  را بر اااس غايت آن

نحو  قابل تهديدها  طراگير و وخيم، بهكردن از بنيادها  اصلي حيات نوع بشر در م

معتقد اات كه  17روالند پاريس« 16كه مصالح دراز مدت زندگي انساني تاميح گردد.

هايي مورد دارد كه چه ارزشها  مختلف از امنيت انساني بستگي به ايح عريفت

شمار به« تهديد امنيتي»توان ها يا هنجارهايي را ميحمايت هستند، و نقت چه ارزش

چنيح نتيجه   20وكريستوطر مورا    19و   با اشاره به تحقيقات گر  كينگ .18آورد

عناصر ااااي و :  برا  رابل درك كردن مفهوم امنيت انساني بايد تنها گيردمي

نظر گرطت، يعني عناصر  را كه دارا  چنان اهميتي برا  طرد يت را درماهو  امن

آن بجنگد و جان و مال خود را  انساني اات كه طرد حاضر باشد برا  كسب يا حفظ

ارچوب مسائل هدر چ از چنديح دهه كه مفهوم امنيت صرطاًپس  .21خطر بياندازدبه

                                                                                                     
15 Sabina Alkire 

16 Alkire,s " A conceptual Framework for Human Security " Center for 

Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE) Working 

Paper2, London University of Oxford (2003)- available at CRISE Website: 

http://www.crise.ox.ac.uk /pubs/workingpaper2.pdf.  
1٧ Ronald Paris 
1٨ Paris , R " Human Security, Paradigm Shift of Hot Air" in Journal of 

International Security (2001) pp: 2-26.   
19 Gary King 

٢٠ Christopher Murray 
٢1 Paris , Ibid, p. 94. 
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در گزارش كميسيون مستقل  شد برا  اوليح بار مفهوم امنيت انسانيينظامي درك م

 ارائه گرديده بود، 19٨٢مسائل امنيتي خلع االح )كميسيون پالمه ( كه در اال 

 . 22ظهور و بروز پيدا كرد

در حدود يک دهه بعد، با پايان ياطتح جنگ ارد و ورود ايح مفهوم به گزارش 

مباحث  برنامه تواعه ملل متحد امنيت انساني به جايگاه بسيار مهمي در 1994اال 

مشاور ويژه   23ر دات ياطته اات. آرا  محبوب الحقدكترينال تواعه و حقوق بش

معمار و  1994اال  24برنامه تواعه ملل متحد و تهيه كننده گزارش تواعه انساني

 در طصل دوم گزارش مذكور تحت .رودشمار ميمبتکر اصلي ايده امنيت انساني به

لزوم تواعه مفهوم امنيت و انساني شدن آن مورد « ابعاد جديد امنيت انساني»عنوان 

 توجه ررار گرطته اات. 

صورت مضيق تفسير شده اات يعني ها  متماد  بهم امنيت برا  زمانمفهو

معادل با امنيت ارزميني در مقابله با تجاوز خارجي يا حمايت از مناطع ملي يا امنيت 

ده اات ها بو. امنيت بيشتر مربوط به دولتر تهديد هلوكاات هسته ا ابجهاني در بر

گير شده بودند. هارچوب جنگ ارد كامال زميحها در چتا به انسان ها . ابرردرت

شدت نگران اند بهدات آورده-تازگي ااتقالل بهها  درحال تواعه كه بهدولت

خوااته مشروع ميان در ايح .اندد عليه هويت ملي شکننده خود بودهتهديدها  موجو

هستند به طراموشي اپرده  دنبال تاميح امنيت در زندگي خود-اطراد انساني كه به

 .شده اات

اات با مقابله با رحطي و گرانگي، بيکار ، جرايم،  برا  آنان امنيت معادل 

-ها  محيط زيستي. اكنون كه اايهها  اجتماعي، اركوب ايااي و آايببحران

ها  امنيتي بايد در ، بحرانشودگ ارد از چهره جهان زدوده ميجنگيح ها  ان

جان خود . كودكي كه هاها جستجو و مرتفع گردد نه در روابط ميان ملتداخل ملت

شود، شود، شغلي كه از دات داده نميا  كه منتشر نمي، بيمار دهدرا از دات نمي

خالفي كه ااكت نمي شود اختالطات رومي كه به خشونت كشيده نمي شود و نظر م

)تواعه يا تحديد (  همه و همه تجلي امنيت انساني اات . موضوع امنيت انساني

 . 25حيات و كرامت انساني اات تسليحات نيست بلکه
                                                                                                     

 .15٠شريفي يرازكوهي، حسيح، همان، ص  ٢٢
٢3 Mahbub al Haq 
٢4 Human Development Report 1994 

٢5 Human Development Report 1994, P22, Par 2 available at : 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
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رهياطت بعد  اات كه امنيت هفت تاميح امنيت انساني مستلزم اتخاذ 

ايااي را ارتصاد ، غذايي ، بهداشتي، زيست محيطي ، شخصي، حيات جمعي و 

دهد كه ديدگاه حاكم دولت د. در وارع امنيت انساني نشان ميدهمورد توجه ررار مي

 و نبايد نظريه و طهم مسلط از امنيت باشد.  حور به امنيت الزم ولي كاطي نيستم

ذكور چيز  جز انعکاس حقوق مندرج در دو ميثاق بيح المللي عناويح امنيتي م

  از طقر و حقوق انساني كه در پي كسب آن هستند آزاد نيستند. مشخصاً 1996

-راد ارتباط دادن طعاليتنظر ميرهايي از ترس اات. دروارع آنچه بيشتر ضرور  به

د با مباني ملل متحها  بيح المللي نظير برنامه تواعه ها  انجام پذيرطته اازمان

ز شالوده اصلي اند كه تا به امروتر در معاهداتي لحاظ شدهاات كه چنديح دهه پيش

توان ادعا شوند . البته ميلمللي در زمينه حقوق بشر تلقي ميااز اردام بيح ازمينه

كاركرد  ا  اازنده برا اني تبديل يک نگرش حقوري به شيوهكرد كه نقش امنيت انس

 .امعه بيح المللي در زمينه تقويت و حمايت از حقوق بشر ااتنهادها  ج

شود يک وضعيت حقوري نيست بلکه يک وظيفه و كاركرد آنچه به آن اشاره مي 

ه بر منفعت عمومي اات. اگرچه آرمان جديد  نيست اما بيانگر ايح معناات ك

تيک تحقق و ايستما ها  نهادينهتواند با تالشبرخوردار  كامل از حقوق بشر مي

 . 26شوديور مجزا برداشته ميهايي كه بهيابد و نه گام

دولت و جامعه  -مي توان ادعا كرد كه امنيت انساني در دو بعد روابط اطراد 

گردد.  با نگاهي نو به مقوله امنيت و تغيير مرجع امنيت از دولت وارد مي –جهاني 

توضيح دهد اگر دولت ابزار  برا   كه اازدبه اطراد بشر ، دولت را ملزم مي دولت

نگاهي وارع چنيح درچرا بايد موضوع مرجع امنيت باشد؟  ،تاميح امنيت مردم نيست

اازد كه در اجرا  وظيفه خود يبق ررارداد به مقوله امنيت، دولت را مکلف مي

چشم پوشيده و آن را به  يمصالح اجتماعي كه يي آن مردم از برخي حقوق خود به

گذارند تا دولت برخي وظايف را نسبت به آنها از جمله تاميح امنيت آنها دولت وامي

 را به عهده بگيرد ، مسئوليت طراتر  نسبت به تجهيز تسليحاتي كشور بپذيرد.

 

 لفه هاو تمنيت تنساني مؤ -2-1

ني مطلوب،  برنامه تواعه همزمان با بانک جهاني در ارائه مفهوم حکمرا تقريباً

                                                                                                     
nostats.pdf. 

 .151شريفي يرازكوهي، حسيح، همان، ص  ٢6

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
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 1994گزارش مذكور در اال  .دكتريح امنيت انساني را تدويح نمود 27اازمان ملل

داند و به ايح نکته مي 29و رهايي از ترس 28اجزاء اصلي امنيت انساني را رهايي از طقر

جهاني  و در مقدمه اعالميه كند كه ايح دو مؤلفه از پيدايش نظام ملل متحداشاره مي

اند اما با توجه به پايان جنگ ارد و با توجه به اينکه حقوق بشر شناخته شده بوده

شود مگر آنکه مردان و زنان در منزل خود جهان هيچ گاه از خطر جنگ رها نمي»

مذكور  راد كه اجزا گزارش به ايح نتيجه مي. «محل كار خود احساس امنيت نمايند

  .30در جهان پس از جنگ ارد تواعه بيابند« رهايي از طقر»محوريت بايد با 

 لفه ها  امنيت انساني در گزارش مذكور به شرح ذيل ارائه گرديده اند :مؤ

درآمد منااب و امنيت  : تضميح درآمد مالي كاطي برا  اطراد. نبودامنيت ارتصاد  -1

ها  امنيت از جنبه ختالطات يبقاتي شود. يکيتواند موجب اارعت ميارتصاد  به

 .ارتصاد  توزيع عادالنه ثروت در ميان اطراد جامعه اات

منيت غذايي: داتراي مردم هم از بعد ارتصاد  و هم از بعد طيزيکي به مواد ا -٢

 .غذايي ااااي اات

: اگرچه داتراي به امنيت بهداشتي در كشورها  در حال تواعه امنيت بهداشتي -3

ها  امنيت انساني اات. اات اما تاميح آن از مولفه ياطتهمتفاوت از كشورها  تواعه 

تريح عامل داتراي به آب آشاميدني االم بزرگعدم در كشورها  طقير  مثالً

در جوامع صنعتي طشار خون كه  حالي در اات ها  عفوني و مرگ و مير بيمار 

 .ن ااتآموجب 

كه كمبود هد دنشان مي 1994گزارش تواعه انساني : امنيت محيط زيستي -4

ها  داخلي و بيح المللي شود. يکي ارعت موجب نزاعتواند بهمنابع آب در جهان مي

از معضالت در كشورها  در حال تواعه كمبود آب و تخريب جنگلها و اوء تدبير 

 باعث رشد طزاينده كويرها شده اات. در كشورها در حفاظت از مراتع اات كه 

 يكند كه عالوه بر خطراتهوا بروز مي آلودگي لشک به بيشتر معضل ايح ياطته تواعه

 .هااتخود عاملي برا  از بيح رطتح جنگل ،برا  االمتي انسان

                                                                                                     
٢٧United Nations Human Development  Program)UNDP) 
٢٨ Freedom from want 

٢9 Freedom from fear    
3٠ HDR,1994,P.24.    
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عناصر  .امنيت شخصي اات« امنيت انساني»تريح شاخصه مهم :امنيت شخصي -5

رد انساني ت جسمي طيتهديد امنيت شخصي ناظر بر وروع خشونت طيزيکي عليه تمام

 :تواند منابع مختلفي داشته باشدطيزيکي مياات . خشونت 

 ( تهديدها  ناشي از دولت متبوع طرد ) شکنجه          -

 گ(ها  ديگر )جنتهديد ها  ناشي از دولت          -

 ( تهديدها  ناشي از گروه اجتماعي ديگر )تنش ها  رومي          -

غير رانوني )بزهکار  و خشونت تهديدها  ناشي از اطراد يا گروه ها            -

 (خياباني

 (تهديد عليه زنان ) تجاوز، خشونت خانگي و ضرب و جرح          -

 (تهديد عليه كودكان )اوء ااتفاده ها  طيزيکي و جنسي          -

 ( تهديهدا  ناشي از اوء رطتار خود طرد )مواد مخدر و خودكشي          -

هايي همچون اازمان رالب گروه در اطراد مختلف جوامع در :منيت حيات جمعيا -6

شوند . اما ايح مشکل ژاد  برا  خود هويتي خاص رائل ميها  رومي و نيا گروه

امنيت حيات  .گروهي نيز بشوند/ها  روميجود دارد كه ممکح اات درگيرخشونتو

ش برا  ، در كنار تالها  طرهنگي حيات جمعيلفهؤم و هاجمعي ناظر بر حفظ ارزش

 . گرانه ااتاصالح آداب و راوم اركوب

ا  كه اينکه جامعه ؛انساني اات امنيت ها  جنبه تريحمهم از  امنيت ايااي -٧

حقوق بنياديح مدني و ايااي و  را محترم بشمارد.  ،كندطرد در آن زندگي مي

ها  گروهآزار يا تبعيت اجتماعي عليه : مهم نقت امنيت ايااي عبارتند از موارد

ها  خودارانه، شکنجه، رومي، ايااي و عقيدتي، خشونت روا  انتظامي، بازداشت

  .31از ايح ربيلها  طرارانوني و رضايي، مجازات اتدون تضمينبمحاكمات نمايشي و 

 رعامل تمنيت تنساني را مفاهيم عمره رين تلمللي-3

ظام بيح الملل از دولت امنيت انساني را بايد از يک او حاصل تحول پارادايمي در ن

محور  به او  بشر محور  و از او  ديگر ماهيت پويا   نظام بيح المللي حقوق 

بشر دانست كه در ابعاد نظر ، رانوني و اجرايي در حال تحول و تکامل اات. ايح 

توان ها را مياطتد. دكتريحها  حقوق بشر اتفاق ميدكتريحتحول و تکامل از يريق 

-عد هنجار  نظام حقوق بشر، مفروضهو عمل دانست كه با توجه به ب پلي بيح نظريه

                                                                                                     
31 HDR 1994,P. 25-32. 
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 اات برا  ايح وضعيت الزم .ها  ايح نظام بياني از حالت يا وضعيت مطلوب هستند

كارها  اجرايي منااب يراحي شوند تا غايت حقوق بشر كه همانا وكه رواعد و ااز

ود اشتراكات و تعامل ميان وجرهايي انسان از ترس و طقر اات محقق گردد. از ايح رو 

ايح زمينه رابل برراي ها  حقوق بشر و ااير مفاهيم عمده بيح المللي در دكتريح

 باشد. و تببيح مي

 

 تمنيت تنساني و ر سعه  -3-1

: دكتريح نمايده تعريف ميگونامنيت انساني را ايح 1996گزارش تواعه انساني 

، اركوب   تاريخي مانند گرانگي، بيمار از تهديدهاناظر بر ايمني امنيت انساني 

اد در خانه، محل كار و ها  ناگهاني در برنامه روزانه اطرآشفتگيو حمايت در مقابل 

ا  در معرض يور طزايندهورها  غني و طقير زندگي انسان بهباشد. در كشاجتماع مي

تهديد جرم و جنايت، حوادث و خشونت ررار دارد. يبق ايح گزارش اطزايش جرم در 

در اال اطزايش داشته و حتي بيش از  %5طاصله اوااط دهه هفتاد تا هشتاد ميالد  

 اطزايش نرخ جمعيت بوده اات. 

که نکته رابل توجه ايح اات كه چنيح تهديداتي نه تنها كشورها  در حال تواعه بل

 4ر برزيل روزانه د شود.طالح تواعه ياطته را نيز شامل ميكشورها  صنعتي و به اص

اطزايش  %4٠به  199٢راد كشور  كه رتل كودكان  در اال كودك به رتل مي

در كشورها  صنعتي اوانح رانندگي  3٠-15ياطته اات. علت عمده مرگ اطراد بيح 

راد. يک اوم زنان متاهل مي %5٠به كشورها  در حال تواعه  اات كه ايح آمار در

گيرند. در مسرانشان مورد ضرب و شتم ررار ميدر كشورها  تواعه ياطته تواط ه

گيرند. در اياالت اال در معرض خشونت خانگي ررار ميمليون زن در آلمان چهار

-ودك ررباني اوءااتفاده و اغفال ميمتحده آمريکا در هر اال تقريبا اه ميليون ك

اال  كنند و در هزندگي ميدر برزيل در خيابان  يست هزار كودكبيش از دوگردند. 

 32! گردنددختر( در آايا وادار به طحشا مي تقريبا يک ميليون كودك )اكثرا

زوما به معنا  تواعه ياطتگي اازد كه رشد ارتصاد  لچنيح وارعياتي ما را متقاعد مي

ايح اات كه ارتباط  1996ملل متحد . پيام اصلي گزارش تواعه انساني اازمان نيست

كه چنيح اعه انساني وجود ندارد اما زمانيخود ميان رشد ارتصاد  و توهخودب

صورت دوجانبه گردد، بهتراتژ  و تصميمات منااب ايجاد ميارتبايي با اتخاذ اا

                                                                                                     
3٢ HDR,1996: 23-24 
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نحو موثر  روند تواعه انساني را تسريع تواند بهگردند و رشد ارتصاد  ميتقويت مي

 ايد.نم

ن رشد ارتصاد  و گزارش تواعه انساني به موضوع ماهيت و ااتحکام ارتباط ميا 

ا  طقير به دليل عدم پردازد. ايح نکته رابل توجه اات كه كشورهتواعه انساني مي

كشورهايي كه دارا  تواعه  تواعه انساني خوبي نداشته اند و ،رشد ارتصاد 

صاد  و تواعه  انساني نامتقارني هستند رادر به برررار  ارتباط موثر  ميان رشد ارت

ها  مهمي را به كشورها توصيه 1996و گزارش تواعه انساني از ايح ر نبوده اند.

نمايد. تمام كشورها بايد برا  يت و كيفيت رشد ارتصاد  ارائه ميجهت پيشرطت ماه

ردن ماهيت و كيفيت رشد ارتصاد  خود كوشش كنند. در برخي كشورها رشد باالب

  .33ااز  گرددبايست بوميها مي  يک ضرورت اات البته ايح خط مشيارتصاد

شود تواعه انساني يک رشد ارتصاد  با كيفيتي كه از گزارش مستفاد ميچنانآن

رشد ارتصاد  بايد بتواند خاص اات كه انسان را در مركز توجه خود ررار داده اات. 

مولفه ها  به رطاه جمعيت انساني بيانجامد. ايح هدف همان چيز  اات كه در 

كه رطاه جمعيت انساني از ايح حيث  گردد. لذا،  امنيت انسانيامنيت انساني دنبال مي

رش ، آزاد  بهداشت ، آموزش و پرو -ها  مختلف )شامل رطاه ارتصاد  را در حوزه

ارتباط پيدا « تواعه» دهند به مباحث دموكرااي( مورد توجه ررار مي ها  ااااي و

ااتيوارت معتقد اات ارتباط بيح امنيت انساني و تواعه حدارل از اه جنبه كند. يم

 رابل برراي اات : 

 يريق ايح از لذا وهاات خش عمده ا  از محتوا  رطاه انسانامنيت انساني ب  -1

 .كرد تلقي تواعه غايت را انساني امنيت بايد

موجب گسترش طقدان امنيت انساني تاثيرات نامطلوبي بر رشد ارتصاد  دارد و  -٢

 .گذاردو لذا بر طرآيند تواعه تاثير مي گرددطقر در ميان جوامع مي

  متوازن كه باعث ايجاد اختالطات يبقاتي شديد طقدان تواعه يا طقدان تواعه-3

  .34شکل گير  خشونت ااتيکي از منابع مهم  ،مي گردد

                                                                                                     
33 Ibid, Preamble. 

34 Stewart, F (٢٠٠1)" Development and Security" Center for Research on 

Inequity, Human Security and Ethnicity , Oxford University , pages 20-23 

available at : 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.1304&rep=

rep1&type=pdf. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.1304&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.1304&rep=rep1&type=pdf
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دو هر ،توان به ايح نکته نيز اشاره كرد كه مفاهيم امنيت انساني و تواعههمچنيح مي

هر دو در تالش هستند تا كرامت انساني  .گردندبا محوريت جمعيت انساني تبييح مي

  انسان محقق كنند و در هر دو ديدگاه طقر و از يريق تاميح حيات شراطتمندانه را

-شمار ميپذير  طرد انساني بهها  آايبتريح ريشهبر  ارتصاد  يکي از مهمنابرا

نظر به ،حتي اگر رابطه ايجابي ميان امنيت انساني و تواعه رابل اثبات نباشد  رود

راد كه بتوان با رايعيت گفت كه عدم تحقق تواعه و عدم تحقق امنيت انساني مي

 .ارتباط تنگاتنگي با هم دارند

ه انساني را چنيح تعريف خود تواع 1996برنامه تواعه ملل متحد در گزارش اال 

 : كرده اات

. به ها برا  همه اطراد در جامعه ااتساني به مفهوم گسترده شدن انتخابتواعه ان

ويژه رشر طقير و آايب پذير جامعه در مركز توجه ايح منظور زنان و مردان به

ه انساني اشاره به لزوم حفظ شرايط حيات برا  همچنيح منظور از تواع .35هستند

ها  يبيعي موجود اات كه حيات در كره زميح ها  آينده و حفاظت از ايستمنسل

ن نتيجه گرطت كه تواعه توابا تعريفي كه ارائه شده مي. 36به وجود آن وابسته اات

 دارد. « عدالت »با مفهوم  يرابطه مستقيم ،عنوان غايت امنيت انسانيانساني به

 تمنيت تنساني و صلح رين تلمللي  -3-2

پس از تشکيل اازمان ملل  و ورود جامعه بيح المللي به نظم حقوري، مطابق بند 

منشور، اصل بر ممنوعيت توال به زور اات ، توال به روا  نظامي  ٢چهارم ماده 

مکانيسم امنيت منشور( يا در رالب  51در رااتا  اعمال حق ذاتي دطاع مشروع )ماده 

رغم اصول شوند. علينشور( ااتثنايي بر راعده تلقي ميم 4٢داته جمعي )ماده 

( و عدم  4بند  ٢مصرحه در منشور اازمان ملل مبني بر عدم توال به زوز )ماده 

( مداخله  ٧بند  ٢مداخله در امور  كه ذاتا در صالحيت كشورهاات )ماده 

 ح الملل به شکل زير تعريف شده اات : بشردواتانه در ادبيات جديد حقوق بي

ها( با تهديد يا توال به زور عليه يک دولت تواط دولت ديگر )يا گروهي از دولت"

هدف ممانعت يا متورف كردن نقت شديد و گسترده حقوق بنياديح اطراد انساني 

                                                                                                     
35 HDR, 1996, p. 44.   
36 Ibid, P. 65. 
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نحو  كه دولت مذكور نيز ، بهها  مداخله كننده را نداشته باشدكه تابعيت دولت

 . 37نداده باشد كنندهها  مداخلهازه اردام نظامي در خاك خود را به دولتاج

توان نتيجه گرطت ارتباط امنيت انساني با موضوع عدالت و نيز طوق مياز مباحث 

حفظ نظم و امنيت بيح المللي بيانگر ارتباط عميق ايح دكتريح حقوق بشر  با نظم 

ه اات و روند تواعه ا  خود د شدحقوري اات كه پس از تشکيل اازمان ملل ايجا

حمايت به ميان آمده اات و پيمايد. در حال حاضر اخح از دكتريح مسئوليت را مي

. توان گفت در حال گذار از مداخله بشردواتانه به مسئوليت حمايت هستيممي

كه  نقطه آغازيني برا  يرح مسئوليت جامعه بيح المللي و ايجاد تکليف در جايي

تواند باشد كه آن را از مداخله بشر دواتانه كه مقابل حق )حق مردمان در رنج ( مي

 . 38اازد، جدا ميحق بر جنگ تواط شورا  امنيت اات

 

 تمنيت تنساني و رئ رو عرتلت جان رتلز -4

وامع مختلف از ابتدا  شمار آمده و مطلوب جو امنيت هر دو از طضائل عالي به عدالت

اند و همچنان در هر دو ديدگاه وارع گرايي ايااي و نظام بشر محور از تاريخ بوده

بر تقدم ذاتي كه وارع گرايان آيند. در حاليشمار ميمفاهيم رابل توجه و عمده به 

اخح « عدالت»آرمان گرايان از امنيت آطريني  امنيت برا  تحقق عدالت تاكيد دارند،

گويند و بر ايح اعتقادند كه امکان نيل امنيت وارعي و ااتوار جز از يريق راوخ مي

مانوئل كانت معي( وجود ندارد. به هميح دليل اج–عدالت در زوايا  حيات )طرد  

آرمان گرا با تاكيد بر مرجعيت و محوريت هنجارها و اصول اخالري و توان راهبرد  

دل در  40رايده و وارع گراياني چون ماكياولي 39«صلح پايدار»به ايده « عدالت » 

لت جهت ااتمرار شهريار  ن ابزار  عدادر نهايت به شأ گرو مرجعيت ردرت نهاده و

عدالت را منجر نساني نگاهي از نوع كانتي اات كه تحقق امنيت ا .41دهندرضايت مي

                                                                                                     
3٧ Holzgerefe J.L (2003)" The Humanitarian Debate" in J.L. Holzgerefe and 

Robert O. Keohane (Eds), Humanitarian Intervention : Ethical, Legal and 

Political Dilemmas, Cambridge, Cambridge University Press (2003), P.18. 
دكتريح مسننتوليت حمايت و تالش برا  مقابله با »رادر ، اننيد محمد هاد ، رربان نيا، ناصننر ،  3٨

 .٢34-199، اال پنجم، شماره اول، صفحات 139٢،رصلنامه روترط خارجي، «طجايع انساني
39 Perpetual Peace 
4٠ Machiavelli 

شنامه عل م ، «نسننبت عدالت و امنيت در انديشننه اننياانني شننيعه » اطتخار ، اصننغر  41 پژوه

 .5٧، ص ، اال چهارم، شماره اوم13٨٨،سياسي
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 داند. به ايجاد امنيت مي

 

 رئ رو عرتلت جان رتلز  -4-1

. مفهوم 42تريح اصطالح حقوري ااتدالت در تاريخ تمدن انساني رديميع

. يکي از اخالق اياات ، ارتصاد و حقوق ااتتريح مفهوم در طلسفه عدالت ااااي

ان اجتماعي از اطاليون و پيامبران يهود  گرطته تا مارتيح مسائل طکر  و مصلح

تر لوتركينگ و هابرماس همواره برراي و نقد هنجارها  اجتماعي موجود و نزديک

دات به تدويح يک  در ايح رااتا آنان معموالً .43ن به مفهوم عدالت ااتكردن آ

حقانيت درجه دراتي وح و دريق برا  انجش تئور  عدالت زده اند تا معيار  معي

نگراني اخالري برا  كيفيت زندگي كل   موجود اجتماعي داشته باشند. دلهنجارها

بنابرايح طلسفه ايااي در پرتو ايح دغدغه خاير ااااي به  .جامعه ايااي اات

اهيت حکم و آمريت، اياعت و تبعيت، تنظيم و عرضه تفاهم و نظراتي برا  طهم م

ي تشکل انسان در اجتماعات، عه و دولت و علت و چگونگ، ضرورت و غايت جامماهيت

به زندگي انسان در جامعه ها  بهزيستي انسان با بهتريح شيوه اازمان دادن زمينه

. 44پردازدايااي به ويژه عدالت و آزاد  مي ها  ااااي زندگيها و ارزشو آرمان
    

حوزه تفاهم و  نه ،ااااي ااتطلسفه ايااي ميدان بگو و مگو و اختالف نظر 

ماهيت « »ها  طرد  و مرزها  آنآزاد »، «ارشت انسان»تواطق. چهار موضوع 

ها  پاراديم طلسفه تريح راالتاز مهم« هدف حکومت»و « دولت و اندازه دخالت آن

 . 45ايااي بوده اات كه طيلسوطان ايااي همواره بدان مي انديشنده اند

ياطتح مبنايي بر »ن طلسفي د كه بر آرماجان رالز در پايان اده بيستم بر آن بو

كه اطاليون پايه گذار آن بود پااخي بيابد. رالز نه تنها صحنه را برا  بازنگر  « عدالت

ا  در طلسفه ايااي دميد كه در ت عدالت آماده كرد بلکه روح تازهكالن در ماهي

آمريکايي زار و نزار شده بود و رو به  –نيمه نخست اده بيستم در جهان انگليسي 

                                                                                                     
ايد جالل الديح ،  4٢ شر همراه ، مباني و يليات علم  ق قمدني،  اوم ، 13٧4، تهران، ن ، چاپ 

 .4٨ص 
، صنننفحات 13٨٠ات يرح نو ، ، تهران، انتشنننارتخالق و عرتلتمحموديان، محمد رطيع ،  43

1٢4-1٢5. 
 .13-1٢، ص 13٨6، تهران، نشر نگاه معاصر. عقل ير سياستبشيريه، حسيح ،  44
 .11-4٠بشيريه، حسيح، همان صص  45
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ز ديدگاه كانتي رالز از نظر انت طلسفي از كانت اثر پذيرطت و كوشيد ا. 46مرگ بود

 تريح مسائل طلسفه ايااي يعني عدالت بپردازد .به يکي از پيچيده

: وده نظريه جان رالز اات چنيح ااتثابه انصاف كه شالمعنا  عدالت به م 

شود و عدالت به نتايج وط ميانصاف به روش اخالري رايدن به اصول عدالت مرب

غايت بودن »مند  از ميراث كانت در رالز عالوه بر بهره 47ها  منصفانهگير تصميم

كه آن را  گيردره مينيز به« ررارداد اجتماعي»از انديشه «  خود آييني او»و « انسان 

عدالت.  كند و هم بر ماهيتروايي دولت بر شهروندان اعمال ميهم بر ماهيت طرمان

خيزد بايد بهتريح از ايح طرآيند تواطق طرضي برمي گويد هر اصل عدالتي كهرالز مي

رالز  .48شناخت و درياطت رابل دطاع از عدالت دانست كه برا  ما رابل داترس اات

اند شان به آن پرداختهد اجتماعي را كه الك و رواو و كانت در نظرياتالگو  رراردا

دهد و به اطح باالتر  از انتزاع يعني تبييح اصل عدالت كه معيار را تعميم مي

دهد. ررارداد و مناابات اجتماعي اات تواعه مي حقانيت و دراتي ترتيبات و نهادها

عييح معيارها  عدالت نيز موضوع تاجتماعي نه تنها موضوع مشروعيت ايااي بلکه 

 . 49گيردررار مي

عنوان نهاد  اخالري و اجتماعي بايد نهاد  معقول باشد و در هر عدالت به  

عصر بر پايه عقالنيت جمعي و تواطق عمومي شکل بگيرد تا امکان تنظيم روابط اطراد 

خوبي را به الز چنيح كاركرد  از عدالتر را بنا به مقتضيات جامعه بيابد.جامعه 

درياطته و هدف او از ارائه تئور  عدالت تعريف و دطاع از مفهوم خاص عدالت اجتماعي 

تريح طضيلت عدالت ، مقدم"اات. در نظر رالز  و اخالري و نظام مند از عدالت ليبرالي

  .50شود از آن صرف نظر كرداجتماعي اات و طضيلتي اات كه نميها  نظام

جرمي »و طايده گراياني چون  «اصالت طايده»منتقد مکتب بديح اان جان رالز 

دنبال مناطع و لذتند و نهادها، اصول و ها به، انسانگراياناات. از ديد طايده« بنتام

                                                                                                     
 .٢33، ص 13٨5، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، يرح نو،  رلسفه سياسيهمپتح، جيح ،  46

 
، قمن ريستم   ليبمتليسم و محاظه ياروراريخ تنريشه هاو سياسي ير بشيريه، حسيح،  4٧

 .11٧، جلد دوم ، ص 13٨٧تهران، نشر ني،چاپ اول، 
 

 .٢33، ص 13٨5، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، يرح نو،  رلسفه سياسيهمپتح، جيح ،  4٨

 
49 Rawls, John,A Theory of Justice :Oxford University Press ,1971,P. 11-

32. 
5٠ Ibid,p. 3. 
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 و « بيشينه كردن  طايده»ند بود كه درجهت ها زماني عادالنه خواهاياات

ا  اات كه ااختار جامعه باشند و جامعه عادل جامعه زيان برا  كل« كمينه كردن»

گرايي در نظريه طايده. 51گونه ا  باشد كه در رااتا  ايح هدف گام بردارندپايه آن به

گرايانه اات و از نظر اخالري دراتي يا نادراتي ها  طايدهحقوق اطراد تابع مالحظه

يتي ندارد شود. برا  ايح مکتب اهمبه مجموع رضايت اطراد انجيده مي عمل با توجه

توزيع درات در هر  .شودها چگونه ميان اطراد توزيع ميوع ايح رضايتمند كه مج

در صورتي  .موارد آن توزيعي اات كه بيشتريح رضايت را در پي داشته باشد يک از

به حفظ حقوق و آزاد  كه به نظر رالز احکام عدالت خواهانه عقل اليم به ويژه آنچه 

گرايي تفاوت ميان اطراد گيرند. طايدهميررار مزبوربا نظر شوند در تضاد ها مربوط مي

 ها  اخالري اازگار نيست.  با داور  رالزگيرد كه ايح هم به نظر را جد  نمي

اند كه جامعه در د و گفتهانل شدهئگراها برا  جامعه هويت واحد  راطايده

جامعه  رالزكند، ولي در نظر درات عمل مي مند  اعضاكردن مجموع رضايتحداكثر

  .52اتااازماني برا  مناطع متقابل  تنها

هميح دليل ادغام طرد و مناطع او م اات. بهاطراد خيلي مه لز خودآيينينظر رابه

در يک كل درات نيست. به نظر او همچون كانت، هر يک از اطراد به صورت خودآييح، 

ت هستند. يک ااختار در صورتي عادالنه اات كه به دارا  ادعاها و انتظارات متفاو

ارضا  ايح انتظارات با رعايت برابر  اطراد و بدون توجه به شايستگي اخالري و اهداف 

تابع اتخاذ  يعني اينکه حق و عدالت، اات.مقدم بر خير  آنها بپردازد. بنابرايح حق

هر طرد   رالزگر از نظر شوند. به عبارت ديموضع ربلي در زمينه غايات اخالري نمي

برخالف حق و عدالت كه بايد اصول   .آزاد اات در مورد خير نظر خود را داشته باشد

نامد، مورد تواطق ررار مي آنها در يک مورعيت طرضي كه رالز آن را مورعيت اوليه

ها  مذهبي، اخالري و طلسفي متفاوت بتوانند تحت نظم گيرند تا در جامعه ديدگاه

بديح ترتيب اصول تواطق شده بر اااس ررارداد، تعاليم اخالري جامعه را  درآيند.

توانيم . پيرو تفسير كانتي در مورد عدالت به مثابه انصاف، مياامان دهي مي كنند

كنند. بگوييم كه اشخاص با رطتار برآمده از ايح اصول، مستقل و خودآييح عمل مي

نيا و موضوعيت آنها برا  شرايط عدالت به يقيح، ايح حاالت بازتاب وضع اطراد در د

                                                                                                     
چرخش در نظريه عدالت جان رالز: از آرمان گرايي متاطيزيک تا وارع » توحيدطام ، محمد ،  51

 .1٠1، ص 1391، ٢9، شماره رهيارت هاو سياسي و رين تلمللي مجله، «گرايي ايااي 
5٢ Rawls, John, A theory of justice, Cambridge: Harvard University 

press, 1999, P. 21. 
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شنااانه و هم هم جنبه هستي در تئور  عدالت رالزتقدم حق بر خير  .53اتآنها

 شنااانه دارد.معرطت

رالز مفهوم خير را با ارضا  خواات ها و نيازها، يا به عبارت بهتر، با ارضا  

 رالزشنااانه  عرطتاز جنبه م. 54خواات ها و نيازها  عقالني يکسان رلمداد مي كند

ا  تبييح كند كه مسبوق به هيچ مفهومي از كند تا حق و عدالت را به گونهاعي مي

يرف باشد. بنابرايح ها  مختلف از خير كاماًل بيخير نباشد و نسبت به برداشت

ها  كند چرا كه مستلزم تواطق بر ديدگاهااتحقاق مبتني بر شايستگي را رد مي

ها همانند ديگر ليبرال رالزشنااانه ر اات. اما از جهت هستياخالري در مورد خي

داند. اما آنچه موجب تمايز او از ديگر هويت طرد را مقدم بر جامعه و نهادها  آن مي

ها و حتي انتقادها  بسيار زياد  از جانب آنها شده اات ايح اات كه او اصول ليبرال

اواياليسم اروپايي را به اصول  ردرتمند برابر  ارتصاد  و اجتماعي مبتني بر

اهميت تئور   ردرتمند پلوراليسم و آزاد  طرد  مبتني بر ليبراليسم پيوند زده اات. 

جان رالز نه تنها به دليل احيا  طلسفه ايااي  بلکه به جهت كوششي اات كه در  

. بحث او از يک او 55برررار  آشتي و اازش ميان اصول آزاد  و برابر  نموده اات

از منظر ليبرالي رائل به اولويت اصل آزاد  اات و از او  ديگر از عدالت جبراني و 

برابر  اجتماعي را مد نظر دارد به  عبارت ديگر رالز در صدد اازش دادن مباحث 

. در 56راات جديد و چپ جديد در غرب بود كه در تقابل با هم نگريسته مي شدند

جتماعي اات يعني رالز به دنبال طضيلت ديدگاه رالز ، عدالت به معنا  عدالت ا

خواهد اصولي را مناابات اطراد وارد مي شود و مي نيست بلکه در 57اخالري اشخاص

تا تضاد مناطع اطراد در جامعه را به يور منصفانه حل و طصل  عدالت تنظيم كند برا 

ت ر  ااگويد موضوع  اصلي عدالت ااختار ااااي جامعه و اازوكارالز مي نمايد.

، حقوق و وظايف ااااي در توزيع و چگونگي تقسيم كه يي آن نهادها  اجتماعي

كنند، بنابرايح عدالت همان حذف يمزايا  حاصل از همکار  اجتماعي را تعييح م

                                                                                                     
53 Ibid, P.452. 
54 Darwall, Stephen(ed) , Dentology, First Edition, London : 

Blackwell Publication,2003,P. 255 
نشميه تطالعات سياسي ، «نظريه عدالت به مثابه انصاف جان رالز»غرياق زند ، داوود ،  55

 .٧٠ص ،1٨6ن  1٨5(،شماره 13٨1، )ا تقتصايو
 .٧1غرياق زند ، داوود، همان، ص  56

5٧ Virtue 
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. مقايسه 58امتيازات بي دليل و ايجاد تعادل در بهره ور  از كاالها  اجتماعي اات

دهد ها  امنيت انساني، نشان ميبا مؤلفه « الزتئور  عدالت به مثابه انصاف جان ر»

.  كه نظريه جان رالز مباني طلسفي الزم را برا  امنيت انساني طراهم آورده اات

ها  ا محوريت طرد و تقدم حقوق طرد  )حقوق و آزاد ها  امنيت انساني بمولفه

ي و حقوق ارتصاد  اجتماعي طرهنگي( بر خيرات اجتماعي، مفهوم اياا ،مدني

 اازد.ان يک خير بزرگ اجتماعي متحول ميعنويت را بهامن

دهد كه تاميح حقوق اطراد بر خير  كه از ديرباز به امنيت انساني نشان مي

  نظامي مطرح بوده عنوان امنيت جوامع به شکل كالايک و در غالب اطزايش روا

ص ها  اخهمچنيح با توجه به ارتباط وثيقي كه ميان امنيت انساني و ش مقدم اات.

امعه ها  اطراد در جنيت انساني به گسترده شدن انتخابام تواعه انساني برررار اات،

ها  طرد  و برابر  انجامد كه بر هر دو جنبه آزاد و برررار  عدالت اجتماعي مي

 اجتماعي تاكيد دارد. 

هر دو گزينه عقالنيت تفاهمي و توزيع عادالنه كاالها   يجان رالز به شيوه خاص

نمايد. در نظر او اطراد درگير دهي نهادها  ايااي ارائه مياجتماعي را در اامان 

كنند كه ررار مشترك با هم اصولي را انتخاب مي همکار  اجتماعي، در يک اردام

. همان كندو تقسيم بند  اجتماعي را معيح اات حقوق و وظايف ااااي را مقرر 

يور كه هر شخصي بايد با واكنش عارالنه تعييح كند كه چه چيز  خير او يعني 

، يک گروه از دهدبرا  او عارالنه اات را تشکيل مينظام اهداطي كه پيگير  آنها 

ميشه معلوم بدارند كه چه چيز  بناات در ميان آنها اطراد هم بايد يک بار برا  ه

كند. تعريف مي. او بستر چنيح انتخابي را وضع اوليه دالنه و ناعادالنه به حساب بيايدعا

عمومي  ديدگاه رالز در تببيح اصول عدالت در ررارداد اجتماعي و ورود آن در عرصه

از  مشروعيت ايااي بسيار تواند تحليل جالبي درمورد و تنظيم مناابات اطراد مي

. در وارع از ديدگاه رالز در صورتي كه عدالت كشورها  دموكراتيک بدات بدهد

توان دولت مستقر را ا  تواط نهادها  ايااي پياده نشود نميعي در جامعهاجتما

ها  مدعي بر اااس معيارها  دموكراتيک ارزيابي كرد. بر ايح اااس بسيار  از دولت

را در تنظيم مناابات  تريح دخالتينتخابات آزاد كه دولت كوچکدموكرااي با ا

 توان دولتي دموكراتيک دانست. ارتصاد  اطراد و تاميح عدالت اجتماعي ندارد نمي

ها  حقوق بشر اات،  با توجه به اينکه دكتريح امنيت انساني مبتني بر آرمان

شر با وضعيت اوليه به چگونگي انتخاب اصول اعالميه حقوق ب در ادامه به مقايسه

                                                                                                     
5٨ Rawls, John, Ibid, p. 34-88. 
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 تريح بخش نظريه عدالت جان رالز پرداخته خواهد شد. عنوان اصلي
 

 وضعيت توليه  و تعالميه جهاني  ق ق رشم  -4-2

رالز اات منظور وضعيتي اات كه در وضع اوليه مهمتريح بخش نظريه عدالت 

، آگاه به آزاد، عارل. در وضعيت اوليه اطراد 59شودمي آن اصول اوليه عدالت گزينش

تاميح مناطع اما در ورا  پرده جهل ررار دارند و از يبقه اجتماعي و امتيازات خود در 

برد ل روه داور  انسان را از بيح نمياز نظر رالز ايح جه  .60دنيا  وارعي آگاهي ندارند

الل او ااتد .61كند تا به دركي عارالنه و آگاهانه از عدالت برادبلکه به او كمک مي

در وضعيت كند چون اطراد در پشت حجاب جهل و بدون آگاهي از مورعيت خود مي

ا  گونهعنوان يک انسان عارل بهها  آنان بهتخابزنند انوارعي دات به انتخاب مي

يا  اات كه بهتريح خير ممکح را برا  خود در بدتريح حالتي كه ممکح اات در دن

به عقيده رالز بدتريح حالت در دنيا  وارعي برا   گيرد.وارعي داشته باشد، در نظر مي

انسان ايح اات كه انسان از آزاد  محروم باشد و دوم اينکه جزء يبقه طقير جامعه 

بنابرايح در پشت حجاب جهل اصولي را انتخاب مي كنند كه بيشتريح آزاد   .باشد

 .  را برا  اطراد به وجود آورد و به بهتر شدن وضع يبقه طقير كمک كند

 رالز نظريه عدالت خود را منطبق بر دو اصل بيان مي كند :

ها  ااااي تريح نظام كلي آزاد هر شخصي بايد از حقي برابر نسبت به گسترده  -1 

اجتماعي  ها نابرابر  – ٢شد، برخوردار گردد. كه با نظام آزاد  برا  همه اازگار با

-( بيشتريح منفعت را به كم بهرهلفا  تنظيم گردند كه او ارتصاد  بايد به گونه

. شندا  كه با اصل پس اندازها  عادالنه اازگار بامندتريح اشخاص براانند، به گونه

  .62رو  همه باز باشدها بهتحت شرايط حاصله از برابر  طرصت ب( مشاغل و مناصب

ررارداد ل عدالت از يريق نحوه انتخاب اصو ،شودگونه كه مالحظه ميلذا همان

تواند منبا  طلسفي مناابي برا  منشور حقوق ميو تواطق جمعي بر آن   اجتماعي

هيچ اند  تا به حال در يول تاريخ تا به ايح حد مورد تواطق ؛ چرا كه بشر باشد

                                                                                                     
، 1ال اول شماره ا 13٨٢، ماهنامه نقر، «ديباچه ا  بر طلسفه عدالت»بشيريه، حسيح ،  59

 .33ص 
 .4٠-39بشيريه ، حسيح، همان، ص  6٠
شر  61 شايار ديهيمي، تهران، ن ستم، ترجمه خ اي ررن بي ايا سوطان  سناف، مايکل ايج ، طيل ل

 .365، ص 13٨٧ماهي.
، صص 13٧9، تهران، نشر بقعه، مباني معمرت شناسي عرتلت تجتماعيبهشتي، ايد عليرضا،  6٢

195-19٠. 
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بر ار اصول آن تواطق نداشته اند؛  جمعي جامعه بشر  ررار نگرطته اات و همگان

تريح اجماع جهاني در آاتانه ررن بيست و يکم و كه مي توان ادعا كرد بزرگتاجايي

ا  كه يک خ نسبت به حمايت از حقوق بشر اات؛ به گونهدر هزاره جديد اعتقاد راا

ها  و هنگام نقت اصول حقوق بشر واكنشوجدان مشترك بشر  ايجاد گرديده 

سان ق انعنوان حقو به.  اصولي كه جامعه بشر  آن را صرطاً 63جهاني را برمي انگيزد

كند. د، مذهب و يبقه اجتماعي وجدان مي، طارغ از جنسيت، نژابه ما هو انسان

عدالت خود را بر آن )همانند وضعيت اوليه( همچنيح دو اصلي كه جان رالز نظريه 

به ترتيب ناظر بر حقوق مدني ايااي و حقوق ارتصاد  اجتماعي  ااتوار ااخته

و طقر حاصل تحقق آن اات. دو اصلي طرهنگي اات كه انسان رهايي ياطته از ترس 

غايي ذكر گرديده  و مبنا  عنوان آرمان مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر بهكه در 

دكتريح امنيت انساني  حقوق بشر  را ااتوار ااخته اات. ها ها و دكتريحگفتمان

 تواند به منزله عدالت ، تواعهغايي حقوق بشر بوده و تحقق آن ميمبتني بر آرمان 

 و حفظ امنيت و صلح بيح المللي باشد.  

 

 

  

                                                                                                     
، 13٨1، تهران، دانشکده حقوق و علوم ايااي،  ق ق رشم ير هزتره جريرذاكريان، مهد  ،  63

 .49ص 
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 نتيجه گيمو 

تعريف جان رالز از عدالت به مثابه انصاف و توجهي كه به اصل عدالت توزيعي 

ها ها و  برخوردار  همگان از طرصتدن اطراد طقير از توزيع نابرابر در منتفع ش

ها  امنيت تاميح مولفه نمايد ارتباط وثيق با تاميح حقوق بشر، كرامت ذاتي ومي

تواند به يکي از موضوعات اصلي طلسفه ايااي يعني كند. نظريه او ميانساني پيدا مي

ميزان دخالت دولت در ارتصاد پااخ دهد. نظام بازار آزاد بدون هيچ گونه دخالت 

دولت در ارتصاد و از يريق دات نامرئي آدام ااميت به دليل حضور طاكتورها  

تنهايي نقطه آغازيني برا  ررابت و آغاز تواند بهاختالف يبقاتي نميديگر  همچون 

 مسابقه جهت داتيابي به طرصت ها  برابر در اجتماع باشد.

ريت در نظام دموكراتيک تعييح ها تنها بر اااس را  اكثلذا مشروعيت دولت 

الت شود بلکه به نوع عملکرد آنها در تنظيم مناابات اجتماعي برا  تحقق عدنمي

ني ايااي نيست بلکه بايد اجتماعي نيز بستگي دارد. دولت صرطا پاابان حقوق مد

ها بر صفانه ررابت جهت داتيابي به طرصتكه نقطه آغازيح را برا  شرايط منتا جايي

ايجابي و مداخله در ارتصاد وليت ، دارا  مسؤااتعداد طراهم آورد اااس ااتحقاق و

نيت ميح امرااتا  وظايف كالايک دولت در تأميح عدالت اجتماعي در اات. تأ

ها  امنيت انساني يبق ررارداد اجتماعي اات. دروارع، دولت موظف به تاميح مؤلفه

اات. تئور   عدالت جان رالز در تقدم حق بر خير  و تاكيد بر تواطق جمعي برا  

قوق حها  اول و دوم اني طلسفي الزم را برا  تحقق نسلتعريف خيرها  اوليه مب

آورد. امنيت انساني چيز  جز تحقق حقوق بشر نيست بشر در جوامع طراهم مي

نمايد. امعه بيح المللي را نيز درگير مياگرچه در اجرا  آن نه تنها اطراد و دولت بلکه ج

ح المللي تاميح امنيت انساني در جلوگير  از بروز خشونت و حفظ صلح و امنيت بي

نتيجه گرطت نظريه عدالت جان رالز كه مبنا  طلسفي  توانموثر اات. از ايح رو مي

در تاميح صلح و امنيت بيح المللي و اهداف  ،الزم را برا  امنيت انساني طراهم آورده

 منشور ملل متحد در تحقق نظم حقوري  موثر باشد. 
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Abstract 

International law Development after the Second World War 

demonstrates a shift paradigm from a state interest approach to 

a human rights perspective specially after proclaiming of the 

Universal Human Rights Declaration. Such a development has 

affected all international topics including “ Security” concept. 

There is a relative universal consensus on definition of Human 

Security includes the protection of the vital cores of human life 

from common treats while  stands in consistent with the 

perfection and lasting prosperity of human beings. This article 

while presenting the John Rawls Theory of Justice as well as 

Human Security Doctrine, with a descriptive – analytic 

approach shows how human security would be protected in the 

light of distributive justice theory. In other words, it describes 

how the theory  makes the philosophy frameworks for human 

rights doctrine such as human security in such a way that 

international community would be able to agree upon it for 

promoting , peace, security and justice.     
Keywords: 

 Human Security, Justice Theory, John Rawls, Human Rights 

  


