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الگوهای امنیت انسان -محور ،موضوعاتی نظیر امنیت انسانی و محافظت از موجودیت تمام ابناء
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است ضمن تحلیل و بررسی شاخصها و ویژگیهای امنیت انسانی ،جایگاه رفتارهای مایت-
گرانه را از منظر اندیش هه ای اس المی در رف ع ریش هه ای ن اامنی م ورد بررس ی ق رار داده و
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بشر ،اهمیت یافته است .از سوی دیگر چنانچه امنیت موی د ی ن ن وع تل ادل در س ا ته ای

مقدمه
امنیت یکی از اصلی ترین موضوعات زیربنایی در تاریخ اندیشه انسانی به شمار م ی-
آید که در هر برههای بر سب بروز ناامنیهای مختلف از ابلاد گوناگون مورد توج ه
قرار گرفته و پاسخهای متفاوتی در قالب نظریات ،الگوها و نهایتا اتخاذ س ازوکارهای
امنیتی به آن داده شده است .این مسئله در دوره ملاصر که عمدتا تحت تاثیر اندیشه-
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های مدرنیسم قرار داشته ،بیشتر در همین دستگاه فکری مورد اهتم ام ق رار گرفت ه و
لذا اغلب تفکرات وزه امنیت بر اساس مفروضههای این گفتم ان مح ن خ ورده و
همچنین مدلهای امنیتی و متلاقب آن ساز وکارهای فظ و ایجاد امنیت (ب ا ه د
پاسخ به چالشها و ملضالت طرا ی شده به منصه ظهور رسیده است.
در همین راستا امنیت غالبا از منظر فظ امنیت دولتها که یکی از انگارههای دولت
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محوری ( و برآمده از اصل دولت-ملت در اندیشه مدرنیسم میباش د بررس ی ش ده
است و در نتیجه ساز و کارهای بین الملل ی همچ ون س ازمان مل ل نی ز ک ه یک ی از
دستاوردهای این عصر میباشد و در قالب شورای امنیت شکل گرفت ه و ب ه فلالی ت
خود ادامه میدهد .اما در صحنه عمل ،بررسی چالشها و مشکالت گس ترده جه انی
کایت از این واقلیت دارد که چن ین برداش تی از امنی ت و س ازوکارهای برخاس ته
ازآن(نظیر سازمان ملل و شورای امنیت نتوانسته پاسخ گوی نی از بش ری در ص حنه
بینالمللی گردد .به هر ال مال ظه سیر تطور موضوع امنیت به وی ژه در ده هه ای
اخیر بیانگر آن است که موضوع امنیت به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشری از ابلاد
و زوایای دیگری نیز قابل بررسی میباشد .توضیح بیشتر اینک ه از اوای ل ده ه 1331
میالدی و در پی تحوالت شگر

در وزه بینالمللی ضرورت تجدید نظر در مسائل

امنیتی را بیش از پیش آشکار نموده است و همزمان مبا ث

ول امنی ت انس انی را

عمق بخشیده است .برای نمونه در گزارشهای  1331سازمان ملل ک ه ب ا محوری ت
امنیت انسانی منتشر گردیده این طور آمده است :مسئله امنیت انسانی ربطی به جنب ه
نظامی و تسلیحاتی ندارد ،امنیت انسانی دغدغه اص لی زن دگی و شخص یت انس انی

است (کینگ و موری . 003 :1121 ،همچنین به موازات دامنه دار شدن مفهوم امنیت
موضوعاتی نظیر کرامت انسانی که ناظر بر نوع نگرش بر قوق انسانی است نی ز در
این دوره عمق بیشتری یافته و اگرچه نتوانسته به ین گفتمان عمومی تبدیل شود ام ا
تا دودی مورد توجه فلاالن قوق بشری قرار گرفته است .در همین رابط ه ک وفی
عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در پیام سالیانه خ ود ب ه مناس بت روز ق وق
بشر بیان داشت :کرامت کامل انسان فقط به ملنای آزادی از شکنجه نیست  ،بلکه ب ه
موضوع آزادی از گرسنگی نیز ملنا میدهد ...کرامت کامل انسان در عین ال که ب ه
ملنای ق رای و ق آزادی عقیده است ،به ملنای ق آموزش و بهداش ت و رف اه
نیز میباشد .در قیقت کرامت انسان به ملنای برخورداری از کلیه ق وق و ب ه دور
از هرگونه تبلیض است ( . United Nations,1993: 28از جانب دیگر باید اف زود ک ه
از همین مقطع ،با متنوع و پیچیده تر شدن تهدیدات فرام رزی مل ل ج رایم فرامل ی،
جدید در رابط ه ب ا امنی ت انس انی ،متلاقب ا مبا ث و نگ رشه ای ن وینی در ای ن
موضوعا ت مطرح شده که به بسط فکری و نظ ری امنی ت در عرص ه جه انی کم ن
بسزایی نموده است.
بلالوه در کنار این دسته عوامل تاثیر گذار باید به نقش مستقیم فراین دهای ناش ی از
جهانی شدن به منزله یکی از مولفههای اصلی تحقق ایده امنیت انسانی توجه خ ا
نمود .زیرا جهانی شدن با به چالش کشیدن اندیش ه دول ت مح وری و امک ان ب روز
زمینههای بشری نظیر امور انسان دوستانه و سایر وجوه مختلف امنیت انسانی ،فضای
ذهنی مساعدی را برای طرح ادراک جدیدی از توسله فراهم نم وده اس ت .درهم ین
رابطه در سال  1335کمیسیون کمران ی جه انی در گزارش ی ب ا عن وان همس ایگی
جهان ما ابتکار عمل بیشتری به خرج داد و تاکید نمود که مفهوم امنیت جهانی بای د
فراتر از تمرکز سنتی بر امنیت دولتها دیده شود و به سمت امنیت انسان ها و امنیت
کره زمین گسترش یابد). The Commission Global Governance,1995:338
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تروریسم بین المللی ،تجارت مواد مخدر ،قاچاق انسان و ظهور گروهها و جنبشهای
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در این مقاله سلی داریم موضوع امنیت انس انی و ویژگ یه ا و ش اخصه ای آن از
زوایای مختلف تبیین شود .سپس ضمن شناسایی پدیده فقر و محرومی ت ب ه عن وان
یکی از ملضالت فراگیر نظام بین الملل ،موضوع رفتارهای مایتگرانه و جایگاه آن
در ملادالت امنیت جهانی بررسی شود و درنهایت از منظر اندیشههای اسالمی نق ش
رفتارهای مایت گرانه در برقراری تلادل امنیتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گی رد و
راهکارهای درجهت رفع ناامنی ها و مناقشات بین المللی ترسیم شود.
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 .3توسعه مفهومی امنیت
مفهوم امنیت به طور عام و به تبع آن امنیت انسانی فاقد تلاریف وا دی م یباش ند.
بطور کلی امنیت متضمن ا ساس اطمینان از دو بلد ذهنی امنیت فکری نظیر ره ایی
از ترس و عینی نظیر امنیت غذا ،بهداشت ،محیط زیست ،کاهش فساد است .البته این
مفهوم به موازات گسترش اشکال و ابلاد ناامنی ن وعی چ رخش مفه ومی یافت ه و از
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ین ضرورت و تطور مفهومی بهره برده است .بدین صورت که از نگرشهای س نتی
که بر امنیت دولتها تمرکز داشته و امنیت سرزمینی و یا امنیت ملی را تاکید میکرده
به تدریج فاصله گرفته و با تغییر مرکز کانونی به سمت انسان محوری تی این ب اور
تقویت شده که دیگر الگوهای متداول امنیتی مبتنی بر دولت محوری لزوم ا س ازنده
امنیت شهروندان در سطح ملی و یا جهانی نمیتواند باشد .ای ن توس له مفه ومی در
دیدگاه اندیشمندان نواندیش مسائل امنیتی همچون باری بوزان 1و ویور 2با تاکی د ب ر
مفاهیم امنیت اجتماعی و امنیت انسانی همچ ون افظ ت از موجودی ت ابن اء بش ر،
توجه به نیازهای مادی و ملنوی ،به رسمیت شناختن تفاوت ه ا و تمایزه ا ،آزادی و
امنیت گروه های اجتماعی ،پذیرش هویتهای گوناگون تجلی یافته اس ت(نوید نی ا،
 . 21-21 :1125تا جایی که در باور این پژوهشگران ،با محور قرار گرفتن انس ان ب ه
عنوان نقطه عزیمت و هد

اصلی امنیت ،نوعی بازنگری جدی و تغییر پ ارادایمی از

الگوهای دولت محور به سوی الگوهای انسان محور در ال تک وین اس ت .ب ه ه ر
ال تحول مفهوم امنیت به تلاریف جدیدی از امنیت در قالب امنیت انس انی کم ن
Barry Gordon Buzan
Ole Wever

1
2

نموده که طی آن ابلاد انسانی و فرامرزی اهمیت بیشتری یافته اس ت .امنی ت انس انی
دامنه وسیلی از مسائل انسانی را در بر میگیرد و از امنی ت اقتص ادی ک ه ب ه ملن ای
رهایی از فقر ،برخورداری از امنیت غذایی ،و دسترسی به تغذیه پایدار است تا ت امین
سالمت که در بر گیرنده دسترسی به ملالجات پزشکی و محافظت در برابر بیماریها
پوشش داده و همچنین موضوعات امنیت زیست محیط ی ،امنی ت اجتم اع و امنی ت
سیاسی را شامل میشود .با این اسلوب ،نبود امنیت انسانی ناش ی از توس لهنی افتگی
میتواند هم به عنوان عاملی تهدیدکننده برای امنیت بینالمللی تلقی شود و هم علتی
برای گسترش سایر ابلاد خشونت نظی ر قاچ اق م واد مخ در ،گس ترش تروریس م و
افزایش جریان های مهاجرت محسوب شود .برای شناسایی چارچوب مفهومی امنیت
انسانی میتوان تمایزات آن را با امنیت در ملنای متداول ک ه ب ا تس امح امنی ت مل ی
نامیده می شود مورد سنجش قرار داد .امنیت ملی و امنیت انسانی به دلیل اختال

دولت محوری و انسان مح وری ک ه پیش تر

مورد اشاره قرار گرفت دارای تفاوتهای ماهوی میباشند.
اول امنیت ملی درصدد مایت از اجزای اص لی س ازنده دول ت نظی ر قلم رو و
اکمیت در برابر هرگونه تهدید داخل ی و خ ارجی اس ت .نتیج ه اینک ه دول ت در
راستای فظ امنیت خود (هرچندغیر مشروع و غیر مقب ول م یتوان د امنی ت س ایر
شهروندان را نادیده بگیرد .اما امنیت انس انی ب ا مح ور ق رار دادن انس ان ،در جه ت
مبارزه با طی ف وس یلی از تهدی دا ت انس انی مانن د آل ودگی مح یط زیس ت ،فق ر،
گرسنگی ،بیماری های عفونی و نظیر آن شکل میگیرد .ب ه عب ارت دیگ ر در تبی ین
نسبت میان مردم و دولت ،طبق رویکرد وستفالیایی دولته ا م اهیتی مس تقل ی ا در
خود داشتند ،اما مطابق ایده امنیت انسانی ،دولت ها باید باشند تا از اف راد مای ت و
راست کنند( پ ور س لید . 552 – 551 :1120 ،دوم دول ت در

وزه امنی ت مل ی

بازیگر اصلی است؛ اما در امنیت انسانی مشارکت وسیع سایر بازیگران مطرح اس ت.
تمایز دیگر اینکه امنیت ملی بر توان نظامی استوار است و امنیت انسانی ب ر توانمن د
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مبادی و محورهای کانونی در خصو

در
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سازی افراد انسانی ،فاظت ،رفع مخاطرات و جبران خسارات تأکی د دارد ( قاس می
. 222 :1121
جدول شماره ( : 1مقایسه امنیت دولت  -محور و امنیت انسانی (انسان -محور
امنیت

دولت  -محور

انسان -محور

موضوع

دولت

افراد

تهدیدات

تهدیدات مستقیم دیگر دولت ها
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ابزارها
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ماهیت و منشأ تهدید غالبا نظامی است
قدرت نظامی بعنوان ابزار اصلی و به
طور یک جانبه جهت تحقق امنیت
دولت به کار می رود.
توازن قدرت (به معنای قابلیت های
نظامی) بعنوان اصل امنیت بخش نظام
بین الملل است .همکاری (میان دولت -
ها) چندان قابل اتکا نیست .هنجارها و
نهادها ،به خصوص در عرصه امنیتی/
نظامی قابلیت چندانی ندارند.

تهدیدات مستقیم و غیر مستتقیم دیگتر دولتت هتا و
بازیگران غیر دولتی
تهدید حالت غیرنظامی و نرمافزاری پیدا میکند.
قدرت نظامی در کنار سایر ابزارها نظیر تحریم ها بکار متی
رود و توسعه انسانی به عنوان محور کلیدی امنیتت انستانی
می باشد.
توازن قدرت نظامی اولویت ندارد ،بلکه قدرت نرم بته نحتو
فزاینده ای مهم است.
همکاری میان دولت ها  ،سازمان های بین المللی و سازمان
های دولتی می تواند موثر و پایدار باشد.
هنجارها و نهادها مهم هستند و اتحادهتا و اتتت ه هتا در
قالب سازمان ها اهمیت دارد.

 .2امنیت انسانی و توسعه انسانی

برنامة توسلة سازمان ملل متحد «توسلة انسانی» را اینگونه تلریف م یکن د«:توس لة
انسانی فرایندی است که در طّی آن ،گزینههای انتخاب م ردم گس ترش م ییاب د» .از
نظر اصولی ،این انتخابها میتواند بی نهایت باشد و در طول زمان نیز تغییر کند .امّ ا
در هر سطحی از توسله ،سه محور اصلی وجود دارد که بدون تغیی ر ب اقی م یمان د:
داشتن ین زندگی همراه با تندرستی ،دسترسی به اطالعات و دانش مورد نیاز زندگی
و در اختیار داشتن منابع الزم برای برخورداری از امکانات زندگی در سطحی ملق ول
(خلیلی . 21 :1131،مفهوم امنیت انسانی با مفهوم توسله انسانی ارتباطی ج دی دارد
چراکه توسله انسانی به گسترش توانمندی ها و فرصت های افراد و امنیت انسانی بر
توانمند سازی برای فائق آمدن بر تهدیداتی ک ه زن دگی و کرام ت انس انی را تهدی د
میکند ،توجه خا

دارد). Arab Human Development Report, 2009:19

از همین روی امنیت انسانی عمدتا در قالب بررسی س المت انس انه ا و ایمن ی در
برابر خطراتی نظیر گرس نگی ،بیم اری ،س رکوب و فاظ ت اف راد در براب ر از ه م

گسیختگیها و ن ابهنج اریه ای اجتم اعی در زن دگی روز م ره تلری ف م یش ود
( .(Undp,1994 : 23در همین چشم انداز برنامه عمران ملل متحد برای اول ین ب ار در
سال  1331امنیت انسانی را به عنوان گامی مهم برای تحق ق توس له ،م ورد اش اره و
تاکید قرار داد و در گزارش توسله انسانی برنامه عمران مل ل متح د ک ه در آن س ال
منتشر گردید به موضوع امنیت ا نسانی اشاره شد و از برداشت سنتی از مفهوم امنی ت
که مبتنی بر توازن نظامی و توانمندی نظامی بود فاصله گرفته شود و ب ه دیگ ر ابل اد
امنیت ملل رهایی از تهدیداتی هم چون گرس نگی ،فق ر ،و مای ت از زن دگی بش ر
پرداخته

شود)(UNDP,1994 :11

 .1امنیت انسانی و جهانی شدن
مفهوم امنیت انسانی را باید از جمله موضوعاتی دانست که با محوریت ارتقاء کمی ت
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و کیفیت زندگی انسان ه ا دائم دا در مل ری س یالیت و دگردیس ی ب وده وهم راه ب ا
کمونیستی و پایان جنگ سرد که تغییرات راهبردی ملادالت قدرت جهانی را در پ ی
داشت ،الگوهای امنیتی نیز با تحول روبه رو شدند .زیرا ائتال ها و اتحادهای پیشین
که با هد

پیشگیری از تهدیدات و شکل بندیهای گذشته طرا ی ش ده بودن د ب ه

یکباره کارکرد خود را از دست دادند و لذا مواجهه با بحرانه ا و منازع ات پ یش رو
نیازمند هندسه جدید امنیتی بر اساس ماهیتی متفاوت شد .به خصو

آنکه تحوالت

تکنولوژین و ظهور فرآین دهای سیاس ی اجتم اعی ناش ی از جه انی ش دن نی ز ب ر
ضرورت این امر میافزود.
از جانب دیگر ،ظه ور و گس ترش مولف هه ای فرامل یگرای ی نظی ر ش کلگی ری
کنشگران غیردولتی جدیدالورود مانند شرکتهای چندملیتی و سازمانهای بینالمللی
سبب پیدایی و تقویت پارامترهای نوین در عرصه جهانی ش دن همچ ون مه اجرت،
شهروند جهانی و شهرهای جهانی در وزه امنیت بینالملل گردیده است.
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تحوالت جهانی تکوین یافته است .از ی ن س و ،ب اانحالل اتح اد جم اهیر ش وروی

 .1-3امنیت انسانی و فراملیگرایی

گسترش ارتباط ات جه انی ،پارامتره ای ن وینی را ه م در اعم ال نف وذ ب ر تص میم
گیرندگان سیاست خارجی دولتها و سایر کنشگران نظام بینالملل با خود به هم راه
داشته و هم شرایط جدیدی در ملادالت جه انی بوج ود آورده اس ت .بگون های ک ه
بسیاری از پایههای پارادایم اکم ب رروابط ب ینالمل ل ب ویژه دول ت مح وری دچ ار
چالش گردیده و گروهی را برآن داشته که اگرچ ه هن وز دول تها اکمی ت ق وقی
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خودرا فظ نمودهاند ،امابتدریج کنترل کامل بررویدادها را ازدس ت خواهن د دا دوب ه
زودی کنشگران جدیدی در وزههای موضوعی مختلف به اش کال متف اوتی خوش ه
بندی میشوند و درارتباط با یکدیگروبا دول ته ا قرارم یگیرن د (مش یرزاده:1122 ،
 . 11طبق این نظر ،مفهوم فراملیگرایی که بر منظومه ارتباطی گستردهتر از نگاه سنتی
میان مناسبات دولتها با یکدیگر ملطو

است ،بر تلامالتی ورای روابط دیپلماتی ن

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

ومیان کنشگرانی غیرازدولتها نظیر افراد با افراد ،افراد با س ازمانه ا و نی ز اف راد در
قالب تشکلها و جنبشهای سیاسی و اجتماعی تسری مییابد(سرخیل . 21:1131،ب ا
این برداشت از فراملیگرایی ،موضوع امنیت علیالخص و

امنی ت انس انی اهمی ت

ویژهای مییابد .زیرا اوال به لحاظ ملنایی بسیاری از جریانهای فرامل ی و جن بشه ا
در ارتباط با ملضالت بشری و مشکالت جهانی بسیج میشوند که مانند جنبشه ای
محیط زیست ،جریانهای صلح طلبانه و جنبشهای ضد جنگ پاسخی برای ن اامنی-
های اجتماعی در عرصه جهانی تلقی میشوند .از سوی دیگر ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه
اغلب جنبشهای اجتماعی در اثر گسترش ارتباطات صبغه فراملی یافته اند ،در نتیجه
امکان بیشتری دارند تا در ناامنیهایی که منشا دولت ملت دارند فراتر از مرزهای ملی
تجلی یابند .در واقع جنبشه ای اجتم اعی ب ا برق راری ارتباط ات فرامل ی و ایج اد
آگاهیهای اجتماعی در خصو

ملضالت جهانی با امنیت انسانی گره خ وردهان د.

جنبشهای اجتماعی نه تنها باعث شبکه سازی میان مناطق مختلف جهان ب ه اف راد و
گروهها شده و پیوندهای متقابل را افزایش میدهند ،بلکه همکاریهای مشترک را نیز
تسهیل میکنند .برای نمونه مسئله مهاجرت به کشورهای صنلتی که با تسهیل فراین د

ارتباطات و توسله مل و نقل بینالمللی افزایش یافته به یکی از مصادیق جدی د در
وزه امنیت مبدل گشته است .زیرا از ین طر

مهاجرین ملموالً ارتباطات خ ود را

با سرزمین مادری فظ میکنند و بدین ترتیب ضمن آگاهی از مشکالت کشور خود
و انلکاس آنها در سایر جوامع بر سیاستها و برنامه های دولتها اثر م یگذارن د .از
سوی دیگر ممکن است مهاجرین ب رای ره ایی از تبل یضه ا و آزاره ای سیاس ی،
مذهبی و ملی در کشورهای مناطق اقامت خود به عنوان بخشی از ین شبکة فرامل ی
رکت نموده و سنجههای امنیتی را با نوسان مواجه س ازند .در هم ین رابط ه ت ارو

1

ض من اش اره ب ه مای ت از فلس طینیان در نیوی ورک ،کرده ای ترکی ه در لن دن،
الجزایریها در فرانسه ملتقد است مهاجرین دور از وطن به وسیلة کمنه ای م الی
کم و بیش پنهان ،فاکس ،پست الکترونیکی و خریدهای تسلیحاتی مس تقل باع ث ب ه
هم خوردن تقارن و انطباق کامل مرزهای دولتهای ملی شدهان د) کی ت -5 : 1123
جاملة مدنی جهانی نادیده گرفت .زیرا آنه ا م یتوانن د ب ر دول ته ا ،س ازمانه ا و
نهادهای سیاسی فراملی نظیر شرکتهای چند ملیتی فشار وارد میکنند.
 .4امنیت انسانی و صلح
 .4-3دامنه مفهومیصلح

صلح از جمله آرمانهای همیشگی بشری است که به اشکال مختل ف در فرهن گه ا،
تمدنها و نظامهای فکری گوناگون تجلی یافته و بررسی جنبههای مختلف آن هم از
یث نظری و هم عملی ،نگرشهای متنوعی را در این رابطه بوجود آورده است.
تحوالت نوظهور در عرصه بینالمللی کایت از آن دارد که مفهوم صلح بسیار فرات ر
از تلریف سنتی آن به ملنای نقطه مقابل جنگ (نبود جنگ 2شده و طیف وس یلی را
از اقدامات نظامی ین جانبه ،نسل کشی ،هژمونطلبی برخی رژیمه ا و دول ته ا در
اقصی نقاط جهان گرفته تا فقر و گرسنگی و ع دم توزی ع عادالن ه امکان ات ی ات
انسانی میان ملتها و همچنین بی سوادی و عدم دسترسی به آگ اهیه ای الزم ب رای
Taro
Absence of Hostility

1
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 . 01بلالوه نباید نقش جنبشهای اجتماعی فراملی را در کمن به توس له امنی ت در

11

مواجهه صحیح با وادث در زندگی اجتماعی را در بر میگی رد .طب ق ای ن رویک رد
موسع به صلح میتوان چنین استنباط نمود که موضوع صلح با هر آنچه باعث از ب ین
رفتن تلادل عرضه و تقاضا در میان جوامع انسانی شود مرتبط بوده و بگون های هم ه
جوامع اعم از توسلهیافته و در ال توسله ،ملی و ب ینالملل ی را ب ه خ ود مش غول
نموده است .تا جایی که بیشترین زمان و بودجهها نیز در سطح جهان به مسئله ص لح
و شیوههای برخورد واکنشی به عوامل مخرب صلح اختصا
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مییابد

(Dudouetand

 . Schmelzle,2010:63-55گستره مفهومی صلح و ارتباط عمیق ملنایی آن ب ا امنی ت
انسانی کایت از این واقلیت دارد که باید بیش از آنک ه ص لح و امنی ت انس انی را
بلنوان پدیدهای بین گروه هاو جوامع بررسی نمود ،جایگاه صلح را در محور ک انونی
نظام هنجاری موسوم به قوق بینالملل جستجو نمود .این در الی است ک ه ع دم
درک صحیح از بسترها و عوامل منتهی ب ه بح رانه ای ص لحو همچن ین وظ ایف و

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

کارکردهای دولتها و سایر بازیگران جامله بینالمللی در این رابطه ،ن ه تنه ا امک ان
واکنش به این مسائل را در پهنه زیست جملی بشر ناممکن میسازد ،بلک ه ب ه ج ای
شناخت «علتها» بر «مللولها» متمرکز گردیده ،آسیبهای ناشی از وضلیت موج ود
و

اکم را درک نم یکن د و در نهای ت اهتم ام و بس ترهای «پیش گیری» از چن ین

بحرانهایی را نیز پنهان میدارد (ساعد. 11- 11 :1123 ،
 .4-2صلح مثبت و صلح منفی

بسته به جایگاههای متف اوتی ک ه ص لح در عرص هه ای گون اگون فرهنگ ی ،دین ی،
اقتصادی ،قوقی و سیاسی دارد ،تقسیم بندیهای متل ددی از آن ارائ ه ش ده اس ت.
عالوه بر تلریف سنتی از صلح (نب ود وض لیت تج اوز ،خش ونت ی ا مخاص مه ک ه
رویکردی داقلی بشمار می رود و به صلح منف ی تلبی ر م یش ود ،ب ه دلی ل دامن ه
وسیلی که صلح در پرتو نگرشهای اخیر به وزه امنیت انسانی و قوق بشر یافت ه،
نگرش به صلح از پهنه مفهومی سابق فراتر رفته و به ایجاد و فظ رواب ط متل ادل و
به هنجار میان انسانی در سطوح مختلف بسط یافته است .در همین راستا گالتونگ ب ا
ارائه تلریف از صلح ملبت آن را الگویی ازهمکاری ووف اق می ان گ روهه ای ب زر

انسانی میداند) . Galtung, 1988:874به بیان دیگر ای ن دس ته از رویکرده ای ن وین
وایده آل درمطاللات صلح بر قیقت وجوهرزندگی اجتماعی از منظر اص الت ص لح
تاکید میکنند و در مقابل جنگ را امری عرضی وغیرذاتی برای اجتماعات ملی وبین-
المللی میشمارند .اینکه انسان دارای طبلی صلح جو و منزجرازخشونت نس بت ب ه
هم نوع است اساس چنین بینشی را تشکیل میدهد(ساعد. 21 :1131،
در قیق ت ص لح ملب ت در جه ت گ ذار از

داقل ش رایط ص لح ب ه س مت

داکلرسازی وضلیت هایی است که در آن زندگی پایدار بش ر در هم ه مح یطه ای
سیاسی ،فرهنگی ،تمدنی و جغرافیایی میسر گردد .لذا اوال تحقق چنین مسئلهای ب ر
«تغییر اساسی» در وضع موجود متکی خواهد بود ودر نتیجه نمیتوان صلح واقل ی و
پایدار را در بستر ادامه شرایط کنونی(سیستم و ساختار فللی جستجو نمود .ثانیا این
جنبه از صلح دیگر مقولههای قوق بینالمللی همبستگی (نظی ر

ق ب ر توس له و

توسله برابر ملتها ،دولتها و افراد ،مستلزم وج ود آرام ش و امنی ت خ اطر یلن ی
صلح ذهنی ،مادی ،ملی و بینالمللی است ،صلح ملبت نیز تحکیم و تلقیب توسله را
یکی از مجاری و ابزارهای الزم در فرایند ص لحس ازی جه انی م یش مارد (س اعد،
 . 21-22 : 1123نکته ائز اهمیت در بررسی مناسبات میان صلح منف ی و ملب ت ب ا
امنیت انسانی مربوط به تاکید و اولویت بخشی صلح ملبت بر تحقق یافتن زمینهه ا و
الزامات برقراری امنیت است .بطوری که در نگرش جدی د مبتن ی ب ر ص لح ملب ت،
توجه راهبردی به پایههای سازنده صلح بمنزله بخش مهمی از ریشهه ای جل وگیری
از وقوع درگیری و جنگ محسوب شده و در مقابل هرگونه ناامنی پای ه در نامس اعد
بودن شرایط زندگی ملتها و عدم تلادل در توزیع امکانات و دسترسی ب ه آنه ادارد.
برهمین اسلوب باید افزود که وجود تلادل در برقراری صلح نق ش تلی ین کنن ده ای
دارد .بهقسمی که در صورت به هم خوردن تلادل و از بین رفتن توازن در (عرض ه و
تقاضا  ،موجبات گسست در شرایط طبیلی یات اجتماعی و گذار ب ه خش ونت را
به دنبال خواهد داشت.
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میراث مشترک بشریت را نیز با خ ود ب ه هم راه دارد .در ای ن ص ورت ،همچنانک ه
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 .5امنیت انسانی و عدالت
عدالت عمدتاً درخالل بررسی مبا ث برابری وآزادی مورد تام ل قرارگرفت ه و کمت ر
درمطاللات امنیتی به آن پرداخته شده است .شاید ین علت این باشدکه ملموالامنیت
موضوعی پیشینی در قبال عدالت فری میشود ک ه ط ی آن امنی ت وع دالت رابط ه
طولی بایکدیگر مییابند.به این ملنی که امنیت امری پیشینی ب رای ع دالت وع دالت
امری پسینی فری میشود(غرایاق زندی  . 22: 1132،به ه ر
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ال ف ارز از مبا ث

مربوط به اولویت بندی یا تقدم و تاخر یکی بردیگری باید گفت بین عدالت و امنیت
رابطه ای عمیق و چند وجهی وجود دارد .برای عدالت تلاریف مختلف ی ارائ ه ش ده
است .ضرت علی (ع در ین ملرفی جامع از عدالت میفرمایند اَلْلَدْلُ یَضَعُ الْاُمورَ
مَواضِلَها (نهج البالغه ،کلمات قصار . 111 110 :طبق ای ن تلری ف ع دالت برمبن ای
قراردادن هرچیزی درجای خود مشخص شده است .بن ابراین ع دالت زم انی ایج اد

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

میشود که همه چیزدرجای خود قرار گیرد وهنگامی که ازاین شرایط خارج میگردد
زمینه بی عدالتی وظلم فراهم میآید .لذا چنین تلبیری ازعدالت بر این فری اس توار
است که هرکس وهرچیزی براساس نوعی نظم طبیلی پدیدار شدهاند وبهترین کاراین
است که بتوان آنهارادرجای مناسب

خودقرارداد.

براساس ین تلریف دیگر عدالت به ملنای الْلَدالَ ةُاِعْطاکُل ذی

قح ق ه تبی ین

شده است که باتلقی مدرن یلنی دادن ق به هرص ا ب ق ی تناس ب دارد(اخ وان
کاظمی . 20: 1121 ،طبق این برداشت ق را مىتوان به آن چه ین بازیگر اس تلداد
رسیدن به آن را دارد و یا محق است آن را فظ کند ،تلریف کرد .ذى
طر هاى بازى و مکلف طر

دیگر است .ل ذا رعای ت

قینطر

ق یک ى از
از س وی

دیگری به منزله رابطه ق و تکلیف باعث ایجاد ین رابطه دو طرفه است .دادن

ق

به تلبیر میلر به سه ملنا می باشد ق به ملن ای آنچ ه نی ازدارد ،آنچ ه اس تحقاق آن
راداردو درنهایت ،آنچه سزاوار و شایسته آن است) میلر . 112 : 1122،بر اساس ای ن
دستهبندی طبیلتا نیاز دامنهای گستردهت ر از خواس تهه ای م ادی را در برم یگی رد و
امنیت نیز در جایگاه یکی از خواستههای اصلی بشری در آن میگنجد .با این وص ف

عدالت اجتماعی وامنیت انسانی دارای اشتراکهای ملنایی بسیاری میباشند .زیرا ه ر
دو بر وجوه انسانی تاکید داشته و جوامع انسانی را محورکانونی خود قرار م یدهن د.
بلالوه از آنجایی که ساخت امنیت انسانی وتحق ق ع دالت اجتم اعی ب ر چگ ونگی
شکلگیری نهادهای اساسی جامله مبتن ی اس ت ،ل ذا در ص ورتی ک ه اف راد جامل ه
درتاسیس ساخت سیاسی واجتماعی به توافق برسند ،سازوکارقانونی ،نهادی ونیازه ا
نیز دراین راستا سامان مییابند .عدالت در وزههای گوناگون با امنی ت تلام ل دارد
.برای نمونه از منظر سازوکارها و مناسبات اجتماعی ،عدالت م ی توان د باع ث نظ م
درجامله شودودر نتیجه توجه به عدالت می تواند موجب کاهش اخ تال
شود .دیویدهیوم ملتقداست عدالت تدبیرمتلار
ل اختال

درجامل ه

برای فظ امنیت ونظم اجتماعی با

بین افرادی است که ادعاهای سازش ناپذیربرس رمنابع ن ه ف راوان بلک ه

کمیاب دارند(  . Compbell, 2001: 16درهمین ملنی ع دالتی ک ه مبتن ی ب ر پش توانه
ذ

سلطه و سرکوب در جامله می گردد که بزرگترین عامل ناامنی درجامله م ی-

گردد(غرایاق زندی  . 21: 1132،روی دیگر سکه آنکه بی ع دالتی م ی توان د ریش ه
ظهور خشونت درجامله باشد و زمینه ای برای ناامنی های اجتماعی فراهم نماید .این
مضمون دردی ن مب ین اس الم نیزموردتاکیدقرارگرفت ه اس ت .ض رت امیرالم ؤمنین
عدالت را رمز بقا و امنیت نظام سیاسى مىداند و یأس از عدالت را موجب خشونت،
نیرنگ ،سوء استفاده ،خ ال ک ارى ،تض لیف اخالق ى عم ومى و از ه م پاش یدگى
اجتماعی میدانند ( خوانسارى . 112 :1121 ،طبق این تلبیر عدالت ب ه منزل ه مرک ز
ثقل امنیت خواهد بود .به عبارت دیگر عدالت کانون و محور تلادل امنیتی ب ه ش مار
مىرود و چنانچه این محور نباشدامنیت سست و بی ثبات می شود .در همین رابط ه
برخی از اندیشمندان مانند جان رالز 1تلادل را همسنگ عدالت دانسته ان د و ب ر ای ن
باورند که در تلادل و توازن مبتنى بر قرارداد ،نیز عدالت مىباش د (رال ز11: 1120،
در همین چ ارچوب رض ایت من دى ب ه می زان تل ادل و م وزون ب ودن داش تهه ا و
John Rawls

1
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قانون باشد عالوه بر اینکه افراد را از آسیب رساندن به یکدیگر باز م ی دارد  ،باع ث
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خواستههاى بازیگران متلامل بستگى دارد (رالز  . 12 :1120،در واقع برقراری عدالت
با میزان رضایتمندى یا نارضایتى ارتباط مستقیم دارد و میتواند بر مقول ه امنی ت و
ناامنى اثر گذارد و نادیده انگاشتن آن باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت گردد و منج ر
به برخى پدیدههاى امنیتى مانند جنگ ،شورش ویا درگیری مسلحانه شود .این مسئله
در عرصه بینالمللی میتواند به شکل ب ازیگران پی رو وض ع موج ود و ک نش گ ران
انقالبی بروز نماید .بهگونهای که عدم رضایت از وضع موجود به ملنای تمای ل ب رای

22
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تحول و دگرگونی از س وی ب ازیگران ناراض ی ب رای ب رهم زدن وض لیت ن ابرابر و
رسیدن به شرایطی است که هرچیزی در جای خود قرار گیرد .البته باید افزود ،اعتن اء
به مرکز تلادل میان داشتهها و خواستههاى بازیگران متلام ل ب ه منزل ه عام ل ایج اد
رضایتمندى ،در مفهوم عدالت نیز نهفته است .با این تف اوت ک ه در ع دالت مرک ز
تلادل بر اساس ین مجموعه از ملیاره اى ثاب ت مانن د براب رى ،انص ا  ،اعت دال و

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

آزادى ملین مىشود .در الى که توازن و تلادل مبتنی بر اندیشه فوق الزام اً ب ر ای ن
پایه تلیین نمىشود  .بلکه ممکن است تلادل یا توازن بر اساس میزان ى از اس تحقاق
ین طر

و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضلیتى ب ه

رضایت مندى ختم گردد .نتیجه آن که تلادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیلى و
مبتنى بر وضلیت دوم از نوع قراردادى است (اخوان کاظمى. 252: 1121،
 .6امنیت انسانی و رفتارهای حمایت گرانه
 .6-3رفتارهای حمایتگرانه

به مجموعه راهبردها برنامه ریزی ها و اق داماتی گفت ه م ی ش ود ک ه در جه ت رف ع
محرومیت و ایجاد توانمندسازی در اف راد انس انی ص ورت م ی گی رد و در اندیش ه
اسالمی به عنوان ین اصل عبادی و اجتم اعی تلق ی گردی ده اس ت .چ را ک ه طب ق
آموزههای دینی همه انسانها مانند خانواده پروردگار 1هستند و تحت مایت او قرار

1

پیامیر اکرم(

در دیلی می فرمایند  :الخَلقُ عِیالُ اهلل تلالی  -فَأ َبُ الخَلق إلَی اهلل مَن نَفَعَ عِیالَ اهلل  -أو أدخَلَ عَلی أهل بیتٍ

سروراً  .همه خلق عیال (خانواده و نیازمند خدا هستند ،پس محبوب ترین خلق به در گاه خدا کسی است که به عیال خدا سودی
رساند یا خانواده ای را خوشحال کند ( .بحاراالنوار /ج /01

112

دارند .طبق این دیدگاه انسانها یا در دین برادرند و ی ا در آف رینش براب ر1و ب ر ای ن
اساس مسلمانان در هر زمان به تلاون و تکافل ،مساعدت ب ه هم دیگر و مای ت و
یاری مظلومان در هر نقطه از جهان ترغیب شدهاند .البته این تلاون و همکاری نت ایج
اجتماعی بسیاری داشته و م یتوان د باع ث اف زایش س رمایه اجتم اعی و اس تحکام
پیوندهای اجتماعی بین عموم انسانها گردد و آن را در قالب مف اهیم

وزه ق درت

نرم بررسی نمود.
مهم ترین شاخص های رفتارهای مایت گرانه عبارتند از:
رفتارهای مایت گرانه یکی از مص ادیق فرامل ی گرای ی اس ت ک ه ب ر اس اس
تلریف فراملی گرایی که داقل باید یک ی از ط رفین غیردولت ی باش د ش امل طی ف
وسیلی از اقدامات دولت ها و سازمان ها تا نهادهای مردمی بین المللی است ک ه در
طول سالیان دراز به اشکال مخ تلف در رفتار آن ها دیده ش ده اس ت و از تخص یص
تا کمنهای ملنوی را شامل می شود.
باید توجه داشت که تبلات محرومی ت جوام ع در س طوح مل ی و ب ینالملل ی
محدود به مرزهای جغرافی ای دول ت و مل ته ا نم یگ ردد و ب هط ور مس تقیم ی ا
غیرمستقیم بر سرنوشت عموم بازیگران صحنه بین الملل جامله انسانی اثرگذار است.
رفتارهای مایت گرایانه در س طح مل ی ،منطق های و ب ینالملل ی ت ابلی از س اختار
محرومیت در هر منطقه و نظام بینالملل میباشد .در سطح بینالمللی رفتار مای ت-
گرایانه به منظور پاسخ گویی به دغدغه عمومی بشر برای یاریرسانی به ه منوع ان و
نیز کنترل و کاهش عواری ناشی از بحران فقر در سایر جوامع و پیشگیری از تسری
و فزاینده دامنه تبلات محرومیت تلقی میشود.
1

ضرت علی(ع در تبیین نگرش اسالم به افراد انسانی و ضرورت تکریم انسانها در روابط اجتماعی بدون لحاظ شرایط دیگری

چون دین و مذهب در عهدنامه ملروفشان می فرمایند :وَ اَشْلِرْ قَلْبَنَ الرَ ْمَةَ لِلرَعِیَة وَ الْمَحَبَةَ وَ اللُ طْفَ بهمْ وَ ال تَکُونَنَ عَلَیْهمْ سَبُلا
ضاریا تَغْتَنِمُ اَکْلَهُمْ ،فَاِنَهُمْ صِنْفان اِمّا اَخد لَنَ فِی الدِین اَوْ نَظیرد لَنَ فِی الخَلْق .مهربانی را پوشش دل خود قرار ده و با مردم دوست و
مهربان باش .مبادا ملل یوان درنده خویی باشی که خوردن مردم را غنیمت می شماری؛ زیرا مردم دو دسته اند :گروهی برادر دینی
تو و گروهی دیگر همانند تو در آفرینش هستند.
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هرگونه کمن و یا رفتار مایتی با شیوه های متلدد از کمن مالی مستقیم بالع وی

17

دو مفهوم رفتارهای مایت گرانه و دیپلماسی مایت قرابت ملنایی زیادی داشته و
بین آن ها رابطه عموم و خصو

مطلق برقرار می باشد .ب هگون های ک ه دیپلماس ی

مایت در دامنه رفتارهای مایت گرانه می گنجد اما لزوما هر رفتار مایت گرانه-
ای محدود در دیپلماسی مایت نمی گردد .برای نمونه ارتباط با موسسات غیردولتی
با شخصیت های قیقی و قوقی سایر نهادهای غیردولتی لزوما در یطه دیپلماسی
مایت محدود نیست.
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دو مفهوم رفتارهای مایت گرانه و کمن های توسله که در قال ب پ روژهه ایی
توسط سازمانهای بینالمللی یا کارگزاریهای سازمان ملل پیگیری م یش ود ،وج وه
اشتراک کارکردی وجود دارد .کمنهای توسله که غالبا جنبه رسمی دارد ب ه کم ن-
های بالعوی یا وامهایی با شرایطی آسان اطالق م یش ود ک ه ب ه منظ ور تش رین
مساعی در توسله اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامله ،توس ط مؤسس ات دولت ی ب ه

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

کشورهای در ال توسله و مناطقی که در لیست کش ورهای دریاف ت کنن ده کم ن
قرار دارند ،اعطاء میشود .بطوری که کمنهای توسله در دامن ه رفتاره ای مای ت
گرانه میگنجد .اما لزوما هر رفتار مایت گرانهای محدود به کمنهای توسله نمی-
گردد .برای نمونه ارتباط با موسسات غیردولتی یا شخصیته ای قیق ی و ق وقی
سایر نهادهای غیردولتی لزوما در یطه کمنهای توسله که بر برنامهها و پروژهه ای
توسله دولتها تمرکز دارند محدود نیست.
 6-2جایگاه رفتارهای حمایت گرانه در هندسه امنیت بینالمللی

همان طور که اشاره گردید امنیت به نوعی ا ساس روانی اطالق میگردد که به خاطر
دور بودن از ترس و اضطراب و در وضلیت آرامش و اطمین ان خ اطر اص ل م ی-
گردد .این در الی است که پدیدههایی که ممکن است باعث ترس ش ده و آرام ش
و اطمینان خاطر افراد را مختل سازند ،بسیار متلدد و در عین ال پیچیدهاند .بهوی ژه
آنکه با گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در توقل ات و نیازه ای انس انه ا ،متغیره ای
جدیدی برای تلریف امنیت بویژه در بلد بینالمللی بروز یافتهاند .بگونهای که امروزه

پدیدههایی چون فقر بینالمللی ،قحطی ،نبود بهداشت و آموزش از مهمت رین عوام ل
بر هم زننده مستقیم و غیرمستقیم امنیت انسانی و از مصادیق ناامنی تلقی میشوند.
از سوی دیگر همزمان با گسترش مولفههای فراملیگرایی در میان جوام ع مختل ف و
پیچیده تر شدن ساختار اجتماعات بشری ،سطح وابستگی متقابل امنیتی میان انسانه ا
نیز متحول شده است .به طوری که مقوالتی ملل فقر محدود به ین جامله ی ا کش ور
خا

نگردیده و عالوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر مبا ث منافع و امنی ت مل ی ،وارد

سطوح امنیت بینالمللی و امنیت جهانی نیز شده است.
شکل گیری و بسط پارامترهای جدیدی همچون مهاجرتهای غیرقانونی ،دزدی
دریایی ،قاچاق انسان نمونههایی از این موضوع اس ت .نکت ه دیگ ر آنک ه ب ا وج ود
تالش های ص ورت گرفت ه در

وزه موض وعات انس انی نظی ر تاس یس و فلالی ت

سازمانهای بینالمللی قوق بشری ،اما همچنان آمارهای جهانی بیانگر آن است ک ه
رفتهاند و در زمره متغیرهایی قرار گرفتهاند که اجزای گوناگون س اختار اجتم اعی در
سطح بینالمللی را تحت عنوان خشونت ساختاری مورد آسیب قرار دادهاند.
 .6-2-3تولید فقر؛ دستاورد ساختار بینالمللی

مفهوم فقر و محرومیت همانند بسیاری از پدیدههای اجتماعی دارای اعتب ار زم انی و
مکانی میباشد و همزمان با وضلیت هر اجتماعی متف اوت م ی باش د .ول ی آن چ ه
مسلم است فقر داقل محصول دو متغیر کمبود و مالکیت است .به بی ان دیگ ر فق ر
تابلی از ملادله عرضه و نقاضا بوده و هر جا که تقاضای ین محصول بیش از عرضه
آن باشد ،بطور طبیلی ارزش آن بیشتر می شود و در صورتی که به هر دلیل ی تل ادل
جهت کسب آن محصول از بین برود ا تمال بروز محرومیت بیشتر خواه د ش د .در
این الت عده قلیلی آن را تصا ب میکنند و عده کلیری مح روم م ی ش وند و ب ه
دنبال این امر کسانی که امکان دس ت ی ابی ب ه ش یء ن ادر را ندارن د نس بت ب ه آن
ا ساس فقر میکنند(شیخاوندی . 1151 ،البته امروزه پدیده فقر فقط به فق دان من ابع
مالی و اقتصادی خالصه نمی ش ود و مص داقه ای گس ترده ای از جنب ه ه ای فق ر
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فقر ،گرسنگی ،عقب ماندگی و اشکال مختلف خشونت از جنب ه ه ای ف ردی فرات ر
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فرهنگی را نیز در برمی گی رد .تل ابیر و تل اریف بس یاری در ارتب اط ب ا س نجش و
شناسایی فقر نظیر عمق فقر 1وسلت فقر2طول مدت فقر 1پویایی فقر 1فقر مر ل های

5

و فقر بین نسلی2ارائه شده است .اگرچه این آمار وارقام تخمینی بوده و در بسیاری از
کشورها کامل نبوده ،اما به ط ور

تم آماره ای موج ود در م ورد می زان و ماهی ت

نابرابری و فقر در جهان مانند دادههای آم ار ن ابرابری (همچ ون ض ریب جین ی در
شاخصهای توسله جهانی موجود در پایگاههای اینترنتی بانن جهانی ،روندی رو به
گسترش را به نمایش میگذارند( لطفیان . 213: 1123 ،اولین نتیجهای که در بررس ی
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آمار رو به تزاید فقر در ساختار متداول بینالملل بدست م یآی د آن اس ت ک ه م دل
اکم بر نظام بینالمللی توانایی رفع نواقص موجود را نداشته و در نهایت پاسخگوی
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مشکالت بشری نبوده و تی مولد فق ر و محرومی ت و اف زایش ع واری آن نظی ر
ناامنی و بی ثباتی گردیده است .در تایید مطلب بای د اف زود بس یاری از اندیش مندان

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

بینالمللی مانند باری بوزان مدعیاند که اقدامات قدرتهای اقتصادی جه ان در قال ب
سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی ،صندوق بین الملل ی پ ول ب ه ب یع دالتی
بین المللی و فقر کشورهای دیگ ر دام ن زده و زمین ه را ب رای خی زش جن بشه ای
تروریستی یا بروز جنگهای داخلی یا بین المللی فراهم نموده است ( ب وزان 1102 ،
 . 11:در قیقت فقر و توسله نیافتگی جزء مهمترین چالشهای اقتصادی میباش ند

7

عمق فقر نشان می دهد که ین فرد با خانواده تا چه دت در زیر فقر (به صورتی که اندازگیری شده باشد قرار می گیرد.

 2وسلت فقر ،داللت بر چند بلدی بودن فقر می کند ،یلنی شیوه های بسیاری که با آنها مردم فقر را تجربه می کنند.
 1طول مدت فقر ،به مدت زمانی مربوط می شود که طی آن ین فقر خاصی را تجربه می کند.
 1پویایی فقر ،که دگرگونی در رفاه تج ربه شده از سوی افراد یا خانوارها در طول زمان است.
5

فقر مر له ای ،به فقری اطالق می شود که تجربه ی فقر به مر له ای از زندگی مربوط می شود .رویداهایی که در طول عمر اتفاق

می افتد ،از جمله به سن بلوز یا کهنسالی رسیدن ،ازدواج و تولد فرزند ،بیوه شدن و مر  ،اغلب نقش مهمی را در تلیین میزان آسیب
پذیری ین فرد به فقر ایفا می کنند.
2

فقر بین نسلی ،مفهومی است که به فقر همیشگی اشاره می کند که از نسلی به نسل بلدی

آن منتقل می شود .این انتقال فقر به صورت کلی انجام نمی شود ،بلکه به شکل مجموعه ای از عوامل ملبت و منفی است که بر شانس
فقیر شدن کودک تاثیر خواهد گذاشت .فقر بین – نسلی می تواند شامل انتقال سرمایه« خصوصی» و «عمومی» باشد؛ و این انتقال می
تواند هم ملبت و هم منفی باشد .

که اگرچه ممکن است در نگاه نخست ناشی از سوء مدیریت نظ ام سیاس ی داخل ی
ین کشور یا محصول تخصیص ناعادالنه ثروت جهان در سطح بینالمللی بنظر آیند،
اما نظریه پردازانی چون آندره گوندر فران ن و ی ا امانوئ ل والرش تاین ملتقدن د ک ه
ساختار نظام بینالملل که قدرتهای اقتصادی برتر جهان طراح اصلی آن بودهاند ،ب ه
شکلی میباشد که در آن مرکز به صورت مستمر ،پیرامون را استلمار میکند (قنبرل و.
 . 223: 1131آنها پدی دهه ایی چ ون ش رکته ای چن د ملیت ی را نی ز ب ه ن وعی
نمایندگان استلمار جدید می دانند که نیروی کار ،منابع و بازار کشورهای پیرام ونی را
به انحصار خود درآورده و استلمار مینمایند و بدین ترتیب ب ه گس ترش فق ر دام ن
میزنند .نکته ائز اهمیت دیگر در رابطه میان محرومیت و تولید ناامنی بینالمللی به
تاثیرات غیر مستقیم محرومی ت ب ر مقول ه فق ر ب ازمیگ ردد .چراک ه از آنج ایی ک ه
محرومیت با مقوالتی مانند آموزش ،بهداشت و اشتغال عجین ش ده اس ت در نتیج ه
به بروز تنش و بی ثباتی در جوامع مختلف انسانی گردد .بنابراین چنین استدالل می-
شود که اوال نباید به محرومیت کشورهای کمترتوسله یافته به منزل ه مس ائل داخل ی
کشورها نگریسته شود .بلکه باید درنظرداشت که نظام بین الملل به ملابه ین سیستم،
شامل مجموعهای است که از اجزای خود یلن ی کش ورها تش کیل ش ده ک ه در ای ن
الت بی ثباتی و خلل در هر ین از اجزای تشکیل دهنده سیستم نهایتا به بی ثب اتی
کل مجموعه بویژه وزه امنیت خواهد انجامید .ثانیا اینگون ه نیس ت ک ه محرومی ت
فقط به شکل مستقیم بر نظام بین المل ل آس یب برس اند .بلک ه ب روز

وادثی نظی ر

دزدیهای دریایی از جانب گروه نه ای خالفک اری جوام ع مح روم آفریق ایی در
دریاهای آزاد ،افزایش مهاجرتهای غیرقانونی و قاچاق انسان ،گس ترش قاچ اق م واد
مخدر بازتابی از اشکال غیرمستقیم محرومیت بر امنیت بینالمللی است.
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نقصان در هر ین از این موارد میتواند عوارضی در پی داشته باشد که نهایت ا منج ر

11

 .7امنیت و رفتارهای حمایت گرانه در گفتمان اسالمی
 .7-3حیطه امنیت در اندیشه اسالمی

موضوع امنیت در تفکرات دینی بویژه اندیشه اسالمی باعنایت به تاکیدات بس یار و
آموزه های فراوانی که درباباهمیتوضرورت ایجاد  ،ف ظ و برق راری آن پرداخت ه
شده از جمله مبا ث راهبردی و مبنایی به شمار می رود .در این مج ال ت الش م ی
شود با عنایت به این مفروضه که رفتارهای مای ت گران ه (ب ا چ ارچوبی ک ه ارائ ه
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گردید محصول آموزه ها و اندیشه دینی است به موضوع امنیت اعتن ا ش ود .اس الم
موضوع امنیت را در منظومه ای همه جانبه مشتمل بر امور ملنوی ،فردی ،اجتم اعی،
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فره نگی نگریسته است و از این یث میتوان تقارنهای
زیادی میان تلریف اسالم از امنیت با برداشتهای موسع از امنی ت در قال ب امنی ت
انسانی ا صاء نمود .برای نمونه در ق رآن ک ریم ،مس ئله امنی ت و جایگ اه آن ب رای

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

توسله و شکوفایی جامله مورد تاکی د ق رار گرفت ه و یک ی از ویژگ یه ای جامل ه
مطلوب را برقراری آسایش و امنیت کامل ملرفی می نماید .چنان که در سوره نح ل،
آیه  12آمده است :و خداوند بر شما کای ت ک رد ومل ل آورد ( ت ا گ وش ک رده و
عبرت گیرید ملل شهری را چون (شهر مکه که در آن امنیت کامل کم فرما ب ود
و اهلش در آسایش و امنیت زندگی می کردند و از هر جانب روزی ب ر آن ه ا م ی-
رسید .در واقع جایگ اه امنی ت ب ه
اکرم(

دی اس ت ک ه درروای ت مش هوری از پی امبر

امنیت درزمره یکی ازدونلمتی قرارگرفته است که انس ان کمترق دروارزش

آنرامی داند (النلمتان مجهولت ان الص حةواالمان  .موض وع امنی ت از چن ان اص التی
برخوردار است که ضرت علی(ع به دلیل فظ انسجام میان مسلمانان و جلوگیری
از پیدایش تفرقه و زمینه های خشونت و ناامنی در جامل ه ،از ام ر خالف ت ظ اهری
صر
خصو

نظر کردند و زمانی که دوباره مردم به ایشان گرویدند درا تجاجات منطقی در
دالیل پذیرش خالفت ،یکی از اهدا

عالیة کومت را تأمین امنی ت ب رای

بندگان مظلوم ومحروم و مایت ازآنها برمیشمارند .ایشان ضمن اشاره ب ه ت امین
امنیت در جامله به عنوان یکی از انگیزه های اص لی قی ام ص الحین و اه دا

عالی ه

امامت می فرماید :خدایا ت و می دانی آنچه از ما رفت نه به خ اطر رغب ت در ق درت
بود و نه از دنیا ناچیز خواستن زیادت ؛ بلکه می خواستم نشانه های دین را به ج ایی
که بود ،بنشانیم و اصالح را در شهرهایت ظاهر گردانیم ،تا بن دگان س تم دی دهات را
امنیت فراهم آورده و دود ضایع ماندهات اجرا گردد .قرآن یکی ازاه دا

برق راری

اکمیت خداوجانشینی صالحان و طرح کلی امامت راتحقق امنی ت ملرف ی ک رده و
ت بدیل و جایگزین کردن ترس و اضطراب به امنیت و آرامش را از وعدههای خداوند
به مؤمنان میداند :وَعَدَ اللَهُ الَذِینَ آمَنُوا مِ نکُمْ وَعَمِلُ وا الصَ الِحَاتِ لَیَسْ تَخْلِفَنَهُم فِ ی
الْأَرْی ...وَلَیُبَدِلَنَهُم مِن بَلْدِ خَوْفِهمْ أَمْنًا یَلْبُدُونَنِی لَا یُشْرکُونَ بی شَ یْئًا وَمَ ن کَفَ رَ بَلْ دَ
ذَلِنَ فَأُوْلَئِنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کاره ای شایس ته
کرده اند وعده داده است که البتّه آنان را در زمین جانشین کند; چنان که آنانی را ک ه
پیش از ایشان بودند جانشین کرد و تماً دین آنان را که برایشان پس ندیده اس ت ب ه
ضرت علی (ع درروایتی ضمن اشاره به شاخص رف ع محرومی ته ا و ن زول
برکات در اثر گسترانیده شدن عدالت در عصر آرمانی پس ازظهورامام زمان(عجل اهلل
تلالی فرجه الشریف  ،متلاقبا یکی ازاصلیترین ویژگ یه ای ای ن دوره را برق راری
امنیت ملرفی می نمایند.
 .7-2محرومیت ،ناامنی و عدالت اجتماعی
بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که محرومی ت و نی از ،یک ی از عل ل اساس ی و
ریشه خشونت گری و ناامنی است .برای نمونه ارسطو تمایل مردم محروم از براب ری
را به برابری اقتصادی سیاسی و تمایل اعضای الیگارشی ب ه ع دم مس اواتی ب یش از
آنچه دارند را عامل اصلی شورش ها و انقالب میداند .در این رابطه رابرت گر 2تی
فراتر رفته و انتظ ارت فزاین ده انس ان ه ا را در وض لیت محرومی ت نس بی ،باع ث
خشونت و ناامنی قلمداد میکند (گر  . 51-21: 1100،در دیدگاه اسالمی که ریش ه و
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سودشان استقرار بخشد و قطلاً ترس آنها را تبدیل به امنیّت سازد...

1

16

مبنای رفتارهای مایتگرانه را تشکیل میدهد این مسئله از منظرعدالت اجتماعی و
چگونگی توزیع ثروت و مالکیت در جامله مورد توجه قرار گرفته است .ب ر اس اس
این نگرش هرگاه تلادل در توزیع ثروت و مالکیت بر درآمدها ب ه ه م بخ ورد و در
نتیجه جامله به دو قطب بس یار ثروتمن د و بس یار فقی ر تقس یم گ ردد ،زمین ه ب روز
ناهنجاری ها و خشونت و ناامنی فراهم می شود.درتوضیح بیشتر ای ن موض وع بای د
گفت در ین ملادله دو وجهی از ین سو کسانی که به دلیل کسب نامتل ار

31
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ث روت

خود را بی نیاز میدانند سرکشی نموده ودرنتیجه امکان تلدی ب ه ق وق دیگ ران از
سوی این افراد افزایش مییابد و لذا کسب چنین ث روت ناعادالن های موج ب ب روز
ناامنی در جامله میشود .خداوند در توصیف ای ن ویژگ ی م یفرمای د« :إنّ اإلنس ان
لیطغی .أن رآه استغنی» 1به یقین انسان طغیان میکند؛ از اینکه خود را بینیاز ببیند.
در واقع ا ساس بی نیازی ،بازتاب های گوناگونی به همراه میتواند داشته باش د ک ه

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

ین نمود آن س غرور و سلطه ج ویی اس ت .در چن ین

التی ع الوه ب ر ایج اد

اختالل وناامنیهای اقتصادی برای سایرین ،زمینههای ناامنیهای اجتماعی نیز ف راهم
می شود .زیرافردی که خود را ملزم به رعایت قوق اقتصادی نداند ،طبیلت ا رم ت
و کرامت دیگران و نیز سایر هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی کن د و چ ه بس ا در
صورت امکان خشنترین رفتارها را نس بت ب ه س ایر اف راد جامل ه خواه د داش ت.
بخشی از آموزههای قرآنی ،کایت از طغیان و خش ونت گ ری ثروتمن دان و اق وام
متر

دارد .از جمله در سوره مبارکه محمد(

که به صورت ین قاعده و اص ل از

آن یاد شده است « :و کأین من قریة هی أشدّ قوة من قریتن التی أخرجتن أهلکناهم
فالناصر لهم»  2و چه بسیار شهرهایی که از شهری ک ه ت و را بی رون ک رد نیرومن دتر
بودند ،ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند .این آیه مبارکه ضمن اش اره
به رفتار خشن سران مشرک و ثروتمند قریش نسبت به مسلمانان و پی روان ض رت
محمد(
1

سوره علق آیه 2و0

2

سوره محمد آیه11

که غالب ا از اف راد س تمدیده و ض لیف جامل ه بودن د ،ای ن ش یوه را از

شاخصهای رفتاری افرادی بر می شمرد که ا ساس قدرت و توان ،س بب طغی ان و
خشونت آنان گردیده است .ازسوی دیگر بخش عمدهای از نگرش اسالمی به ط ر
شده است .قرآن پدی ده فق ر و ا س اس

دیگر ملادله یلنی فقر و محرومیت ملطو

محرومیت را نیز از عوامل بروز رویکردهای خشونت آمی ز غی ر م ومنین م یدان د و
نمونههای مختلفی که فقر منجر به ظهور خشونت شده را بیان میدارد .برای ملال ب ه
تصریح قرآن ،جامله جاهلی و تهی دست عرب پیش از ظهور اسالم فرزندان خود را
از ترس قحطی و گرسنگی زنده به گور میکردند« .والتقتلوا أوالدک م خش یة إم الق
نحن نرزقهم و إیاکم إنّ قتلهم کان خطئاً کبیراً» 1و فرزندانتان را از ترس فقر نکش ید،
ما آنها و شما را روزی میدهیم .مسلّماً کشتن آنها گناه بزرگی است.
اهمیت موضوع رابطه فقر و خشونت به دی است که خداون د در موقلی ت-
های دیگر نیز برای مقابله با این مسئله می فرماید« :والتقتلوا أوالدکم من إمالق نح ن
دهیم  .البته باید افزود در دیدگاه اسالمی پدیده فقرنه تنها مخ ل امنی ت اقتص ادی و
اجتماعی شناخته شده است ،بلکه میتواند مایه اخالل وضلف ایمان وامنیت ملن وی
افراد نیز باشد .همچنانکه پیامبراکرم(

فرموده است (کادالفقران یکون کفراً نزدین

است که فقربه کفرانجامد.
ضرت علی (ع درنکوهش تاثیر فقر می فرماید :ای فرزندم ازتهیدست ی برت و
هراسناکم  .ازفقربه خداپناه ببرکه همانافقردین انسان راناقص،عقل راسرگردان وعام ل
دشمنی و برانگیزانندةخشم است .لذا در روایات متلددی ،تولی د و ک ار و ت الش ب ه
عنوان محور اصلی رشد اقتصادی و از ابزارهای تأمین امنیت اقتصادی به شمار آم ده
و تی توجه به آخرت نیز نباید انسان را از تالش برای ملاش باز دارد .به طوری ک ه
از منظر اسالمی بر تالش و خودکفایی و خودب اوری تأکی د فراوان ی ش ده و انس ان
پرتالش همانند مجاهدین جبهه جهاد ملرفی
7
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2
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نرزقکم و إیاهم»(2و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید ما ش ما و آنه ا را روزی م ی-
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 .7-2نقش رفتارهای حمایت گرانه در برقراری تعادل امنیتی

همانطور که در بررسی تولید محرومیت اشاره شد در صورتی که به هر دلیلی تل ادل
موجود برای کسب ین چیز از بین برود زمینه بروز محرومیت در آن ف راهم خواه د
شد .بنابراین روی دیگر سکه  ،هر عاملی که به نوعی موجب برقراری تلادل از دست
رفته و تنظیم مجدد میان عرضه و نقاضا گرددمی تواند ک اهش محرومی ت را در پ ی
داشته باشد .لذا بر اساس این رویکرد  ،کمن به برقراری تلادل از میان رفته منجر ب ه
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بازسازی امنیت خواهد شد .در واقع عدالت و امنیت رابطه مستقیمی بایکدیگر دارند.
از ین سو برقراری عدالت ،به نوعی کمن در شکل گیری امنیت درتلریف گس ترده
آن است و از جانب دیگر داشتن امنیت خاطردر اجتماع به دالیلی نظی ر وج ود اراده
برای رفع فقر در جامله ،نبودروال تبلیض آمیز ،امک ان دادخ واهی ب رای تم ام اف راد
جامله و بطور کلی هر چیزی که به فظ تلادل کمن نمای د باع ث پای داری رواب ط

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

اجتماعی و در نتیجه کاهش ناامنی میشود .در چنین شرایطی ،نابرابری های مختل ف
طبیلی و اجتماعی جای خود را به شرایط داقلی ا ساس امنیت و اطمین ان بخش ی
میدهد (زندی  . 2: 1132،زیرا تی اگر در کوتاه مدت امکان برابری ب رای افرادب ه
شکل طبیلی و یا اجتماعی وجود نداشته باشد ،اما این نابرابری ها باعث از بین رفتن
زیست متناسب با شان و منزلت انسان نمی شود (زن دی  . 3: 1132،نت ایج بدس ت
آمده از پژوهشهای اجتماعی نیزبر این نکته اشاره دارند در جواملی که تلادل نس بی
به دالیل مختلف از بین رفته و جامله دچار اختال
از جانب الیههای باال و هم از طر

طبقاتی گردیده است ،جامله هم

الیههای زی رین در مل ری خش ونت و ن اامنی

بوده است .با این تفاوت که در بین جوانان مرفه ،تجاوز و خشونتهای جنسی ،قت ل
به خاطر عشقبازی ،جنون و خودکشی ک ه ناش ی از فراوان ی ث روت ،سس تی مب انی
اعتقادی بیشترمشاهده میگردد؛ در الی که در مناطق فقیرنشین ،میزان دزدی ،قت ل و
راهزنی باالس ت (نق وی . 22: 1101 ،ب ه گفت ه یک ی از جامل ه شناس ان« :ه ر روز
مطاللات پرشماری که ازمنابع مختلف دنیا به دست میآید ،نشان میده د ک ه تل داد
بزهکاران مخفی و رفهای از آنچه که ق بالً تص ور م یش د خیل ی بیش تر اس ت ،و

بسیاری از آنها ازخانوادههایی هستند که وضعشان از جهت م الی بس یار مس تحکم و
ثابت است»(مساواتی . 01: 1121،اسالم میکوشد با فظ آزادی اقتصادی و ا ت رام
به مالکیت خصوصی و قرار دادن آن در چارچوبی از ارزشها و مقررات و با استفاده
از ابزارهای ملین جلو شکا

طبقاتی را بگیرد و سطح زندگی فقرا را به گونه ای باال

برد که میان آنان و ثروتمندان تفاوت های غیر قابل تحملی به وجود نیاید که به ع دم
تلادل ،شورش ،بی ثباتی و ناامنی اجتماعی سیاسی منجر شود (اخ وان ک اظمی1122
 . 11:با عنایت به این شیوه نگرش به موضوع می توان استدالل کرد که چرا آموزهه ا
و ا کام اسالمی در صدد متلادل ساختن ن ابرابریه ای اقتص ادی اجتم اعی و رف ع
مشکالت جامله میباشند و چرا بسیاری از آموزهه ای اجتم اعی اس الم ب ه اش کال
مختلف بر اصل رفتارهای مایتگرانه تاکید دارند .به بیان روشن تر ،ارائه چ ارچوب
و ا کام هد مند در جهت تنظ یم نظ ام ت أمین اجتم اعی ،راهب ردی مبن ایی ب رای
اجتماع همچون انفاق ،ضرورت پرداخت ص دقات ،زک ات و خم س بی انگر اهتم ام
اصولی اسالم به این موضوع است .از همین رو موضوع رفتارهای مای ت گران ه در
اسالم نه تنها به عنوان ین اصل انکارنشدنی تلقی گردی ده بلک ه یک ی از ملیاره ای
تحقق دین مداری و ایمان شناخته شده است و بدون آن عبادتگری انسان ب ه کم ال
خود نمیرسد (سرخیل . 112: 1131،این موضوع بهقدری مهم است که پیامبر گرامی
اسالم(

کسانی را که نسبت به مایت از محرومین غاف ل باش ند از دای ره ایم ان

خارج میدانند .لَیْسَ بالْمُؤْمِن اَلَذی یَشْبَعُ وَ جارُهُ إلی جَنْبهِ جائِعٌ  .مؤمن نیست کس ی
که سیر بخوابد و در کنار او همسایه اش گرسنه بماند 1.در مقابل کس انی ک ه ب ه ای ن
فریضه عمل می نمایند در صف مومنین و عبادت کنندگان قرار خواهند گرف ت .مَ نْ
قَضی لِمُؤْمِنح اجَةً کانَ کَمَنْ عَبَدَ اهللَ دَهْراً .کسی که نیاز مؤمنی را بر طر

کند مل ل

این است که خداوند را برای همیشه عبادت کرده باشد 2.در واقع انس ان پرس تشگ ر

 .1مستدرک ،ج ،2
 .2بحاراالنوار ،ج ،01
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پرکردن فاصلههای شدیدطبقاتی وبه خصو

وجود ا ک ام گس ترده و ک اربردی در

67

برای تکمیل ایمان خود باید به رو یه مایتگری در کن ار س ایر ارزشه ای دین ی
ملتزم باشد .خداوند بارها نماز را به عنوان تجلی عبادتگری در کنار انفاق ق رار داده
و با این تاکیدات جایگاه انفاق در نزد پروردگ ار را نمای ان م ی س ازد .قُ لْ لِلِب ادِیَ
الَذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الْصَلوةَ وَ یُنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِراً وَ عَالنِیَةً مِنْ قَبْل أَنْ یَأْتِیَ یَ وْمٌ ال
بَیْعٌ فِیهِ وَ الخِاللد .بگو به بندگان من که ایمان آوردهاند نماز را به پا دارن د و از آنچ ه
به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزی فرا رسد ک ه ن ه
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در آن خرید و فروش هست و نه دوستی 1.در سوره ملارج هنگ امی ک ه ب ه ص فات
نمازگزاران اشاره می ش ود ،مای ت از مح رومین و نیازمن دان ب ه ص ورت یک ی از
شاخصهای اصلی بیان می گردد :إلَا الْمُصَلِینَ،الَذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائِمُونَ،وَالَ ذِینَ
فِی أَمْوَالِهمْ َقٌ مَلْلُومٌ ،لِلسَائِل وَالْمَحْ رُوم" مگ ر نم ازگزاران ،آن ان ک ه هم واره ب ر
نمازشان پایدارند ،آنان که در اموالشان قّى ملل وم اس تبراى تهیدس ت و مح روم از

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

ملیشت وثروت" .به بیان دیگرتاکید ،ترویج وساماندهی امورانفاق و قوانین مالیاته ای
شرعی نظیرخمس و زکات از جمله راهکارهای نظام بخشی به مدل اقتصادی جامل ه
اسالمی در جهت ایجاد و تلبیت امنیت به ویژه در بلد اقتصادی هستند که به منظ ور
افزایش انتظام اقتصادی جامله ورفع محرومیته ا طرا ی و تج ویز ش دهان د و در
قیقت راهبردهایی برای رفع نابرابریها و متلادل س اختن مج دد جامل ه محس وب
میشوند .مطابق با این رهیافت ،هر اندازه که جامله به سمت تلادل و رفع فاصلههای
طبقاتی پیش برود زمینه های بروز نا امنی کمت ر خواه د ش د .خداون د در آی ه 135
سوره بقره پس از بیان ضرورت انفاق و بخشش قسمتی از اموال صا بان ث روت ب ه
موضوع نابودی انسان تصریح می فرماید «:وأنفقوا فی سبیل اهلل و التلقوا بأیدیکم إلی
التهلکة…» 2و در راه خدا انفاق کنید و (با ترک انف اق خ ود را ب ا دس ت خ ود ب ه
هالکت نیفکنید .از جمله تفسیر و وجوهی که در توض یح ای ن آی ه مبارک ه و اینک ه
چگونه ترک انفاق ،مایه هالکت بخیل میگردد ،یکی این ملنی و برداش ت م یتوان د

 .1سوره ابراهیم آیه 11
 2سوره بقره آیه 153

استنباط شود که زراندوزی و پرداخت نکردن بخشی از ثروت گردآمده برای رفع نیاز
مستمندان ،سبب شورش و خشونت اجتماعی میگردد و سرمایههای اندوخته شده و
صا بان آنها ،به گونه مستقیم مورد تهدید و تلری و خطر ن ابودی ق رار م یگی رد؛
زیرا در جامله آشوب زده و ناامن ،ثروت و ثروتمن دان بیش ترین آس یب را متحم ل
میگردند .خالصه اینکه تاکید بر رفتارهای مایت گرانه در اندیشه اسالمی در قالب
ا کام و آموزههایی نظی ر انف اق ،خم س و زک ات از راهکاره ای تل دیل ث روت و
جلوگیری از تمرکز آن در بین فرد یا اقشاری از اجتماع است که برای ایجاد تلدیل و
رفع نیازمندیها صورت میگیرد و در عین ال به برقراری امنی ت و رف ع خش ونت
در جامله کمن میکند .چرا که انگیزه بسیاری از شورش ها و اعتراضات اجتم اعی،
به دلیل محرومیت ها و شکا هایی است که در بین آ ادی از جامل ه وج ود دارد و
طبیلی است با اعمال درست سازوکارهای اقتصاد اسالمی می توان این ش کا ه ا را
کرد (اخوان کاظمی . 11: 1122،البته این تلادل بخشی به ملنی تساوی مطل ق می ان
افراد نیست و اسالم وجود تفاوت هارا بر مبنای استحقاق های متف اوت اف راد قب ول
دارد و در موارد مختلف و موضوعات گوناگون بر این مسئله تاکید دارد .بلکه اس الم
با این تلادل سازی ،طبقات فرو دست اقتصادی و اجتماعی را نیز که ممکن اس ت از
لحاظ قابلیت ،استلداد و استحقاق در مراتب خوبی باشند ،به ال خود رها نمیکن د
و میکوشد با ابزارها و شیوههای اقتصادی مهم ی مانن د خم س ،زک ات و انف اق ،از
فاصله طبقاتی آنها با طبقات بهره مندتر بکاهد و ضمن کمن به برقراری تلادل می ان
محرومین و بهره مندان ،به نوعی تامین اجتماعی را برای آنها لحاظ کند.
نتیجهگیری
با گسترش ارتباطات و تقویت مؤلفهه ای جه انی ش دن ،ن وعی تغیی ر الگ و واره از
الگوهای امنیتی دولت محور به سمت الگوهای انسان محور نمایان ش ده اس ت .ای ن
امر مبین چرخش ملنا دار در نگرش ب ه انس ان در جایگ اه مح ور ک انونی امنی ت و
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کمتر کرد و محرومیت ها را کاهش داد و از بروز تضادهای فا ش طبقاتی جلوگیری
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جایگزین شدن تدریجی دغدغههای انسانی در ابلاد جهانی میباش د .ب هگون های ک ه
رفته رفته مال ظات در خصو

امنیت دولتها در مسیر رسیدن ب ه امنی ت انس انی

متحول شده و متلاقبا چشم انداز فاظ ت از ق وق انس انه ا و امنی ت بش ری در
تصویری گستردهتر از منافع ملی در ال ظهور است .در همین رابطه پت روس غ الی
با رویکرد ضرورت تغییر در نگرش برای رسیدن ب ه ص لح و امنی ت ب ینالملل ی در
گزارش اصلی خود به شورای امنیت س ازمان مل ل ب ا عن وان "دس تور عمل ی ب رای
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صلح" بیان میدارد  :چشم اندازها برای پیشرفت مشترک بینالمللی در رابطه با ص لح
و امنیت هم چنان بر پایه ا ترام به اکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها باقی مان ده
است ،در الی که اصل اکمیت نیازمند آن است تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و
بر اساس دغدغههای اخالقی مشروع در رابطه با آن چه در درون دولتها م یگ ذرد
متوازن شود .از همین دریچه به نظر می رسد دست یابی به امنی ت مطل وب نیازمن د

رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسالمی

بازنگری در ساز و کارهای موجود بینالمللی میباش د ک ه ض من آن تحق ق امنی ت
انسانی در کانون الگوهای امنیتی قرار گیرد .در این صورت است که ارزش ه ر ک س
و هر چیزی در اجتماع محفوظ خواهد ماند و با ا ساس امنیت ،اطمینان و اعتماد ب ر
ارزشها ،زندگی اجتماعی استمرار و ثبات مییابد.
از جمله دستگاههای فکری که تقارن ملنایی بسیاری ب ا ای ن برداش ت موس ع از
امنیت داشته و امنیت را فراتر از تهدیدات نظامی میداند  ،اندیشههای فکری برگرفته
از ادیان آسمانی به ویژه دیدگاه اسالم نسبت به انس ان و جنب هه ای مختل ف امنی ت
انسانی می باشد .بر همین اساس شاکله تفکراسالمی بر پایه ایمان به کرام ت و ارزش
واالی انسان و اصل ا ترام به قوق یکدیگر در کل جامل ه بش ری بن ا نه اده ش ده
است .محصول عملی این نگرش جامع به انسان را میتوان در قالب ا ک ام دین ی و
آموزههای اجتماعی در ابلاد و زوایای مختلف مال ظه نمود .برهمین اس لوب اس الم
با وضع ا کام و قواعد اجتماعی در قالب رفتارهای مای ت گران ه ت الش ک رده در
جهت امنیت و سلادت انسان برای رفع نابرابریها و انواع محرومیته ا گ ام ب ردارد
.به دی که یکی از شاخصها و ویژگیهای جامله آرمانی را جاملهای میدان د ک ه

درآن عدالت کم فرماست و در خالل برقراری تل ادل در می ان ابن اء بش ر ،وج وه
گوناگون کرامت انسانی رعایت میشود و شان انسان در مفه وم جه انی و ب ه م اهو
انسان به رسمیت شناخته میشود  .از این دریچه موضوع رفتارهای مایت گران ه در
اسالم نه تنها به عنوان ین اصل انکارنشدنی تلقی گردی ده بلک ه یک ی از ملیاره ای
تحقق دین مداری و ایمان شناخته شده است و بدون آن عبادتگری انسان ب ه کم ال
خود نمیرسد .این اصل به قدری ائز اهمیت میباشد که پیامبر گرام ی اس الم(
کسانی را که نسبت به مایت از محرومین غافل باشند از دایره ایمان خارج میداند.
طبق تفکر اسالمی ،در جواملی که تلادل نسبی به دالیل مختلف از بین رفته و جامله
دچار اختال

طبقاتی گردیده باشد ،جامله هم از سوی ثروتمندان س رکش و چ ه از

جانب مستمندان شورش گردر ملری خشونت و ناامنی قرار میگیرد .لذا اسالم می-
کوشد ضمن ا ترام به مالکیت خصوصی با ترسیم نظامی اجتماعی مبتنی بر ارزشها
بگیرد و با کمن به برقراری تلادل نسبی در جامله ،سطح زندگی فقرا را ب ه گون های
باال برد که امکان به فللیت رساندن استلدادهای آنان فراهم شود .به بیان روش ن ت ر،
اسالم با تاکید بر اصل محرومیت زدایی و ارائ ه چ ارچوبه ای مش خص و ا ک ام
هد

مند در وزه رفتارهای مایت گرانه ،راهبردی مبنایی ب رای پرک ردن فاص له-

های شدید طبقاتی جهت تنظیم نظام تأمین اجتماعی با هد

سلادت و تلالی انسانی

طرا ی نمودهاست و در صورت تحقق چنین سازو کاری ع الوه ب ر کم ن ب ه رف ع
مشکالت و محرومیتهای فردی ،زمینههای ثبات و امنیت جامله نیز ف راهم خواه د
شد.
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