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چکيده
هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه عدالت و گفتگو در رویههاي امنيت بينالملل
است .چگونه گفتگو میتواند امنيت بلينالملللی عادننلهتلري بله هملراه دا لته با لد
واقعگرایی ،ليبراليسم و سازهانگاري ،از جمله نظریههایی هستند که میتواننلد بله بلوبی
جایگاه گفتگو را توضيح دهند .روند جهانی دن و پدیدار دن موضوع بنيادگرایی ،عمالً
گفتگو را وارد حوزه نظریه و عم میکند .به عبارتی ،گفتگو بلا جهلانی لدن رابطلهاي
دوسویه دارد ،یعنی جهانی دن ،گفتمان فلو را تسلریع و ایلن گفتملان نيل بله رونلد
جهانی دن کمک بواهد کرد .گفتگو و عدالت از منظري دیگلر ،بله ولور عمللی و بله
واسطه رواداري و کنش ارتباوی که بر مبناي عقالنيت ایجلاد لده ،ملیتوانلد بله ولرد
بنيادگرایی منجر ود .این مقالله ،نخسلت بله تبار ناسلی دو مفهلوگ گفتگلو و علدالت
میپردازد ،سپس ارتباط این دو مقوله را با امنيت بينالمل  ،با استفاده از نظریههاي روابط
بينالمل مشخص نموده ودر پایان ،جایگاه گفتگلوي فلو را در رابطله بلا دو موضلوع
جهانی دن و بنيادگرایی مورد کندوکاو قرار بواهد داد.
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مقدمه
هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه عدالت و گفتگو در رویههاي امنيت بينالملل اسلت.
چگونه گفتگو میتواند امنيت بينالمللی عادننهتري به همراه دا ته با د بله وبلع ،امنيلت بله
عنوان امري اجتماعی ،متأثر از کنشهاي معناداري است که ارتبلاط منطقلی و اسلتدنلی بن بلا
عدالت میتواند رویه امنيت عادننه در سطح روابط بينالمل را پدید بورد .امنيلت بلينالملللی
دیگر ار رهگذر واقعگرایی قاب درك نيسلت و گفتملانهلاي جدیلد امنيلت در وراي زبلان و
گفتمان میتواند به امنيت عادننه منجر ود.
واژه گفتگو= دیالوگ 8از لغت یونانی دیالوگویس 1سابته ده اسلت .دیلا 9معملونً بله
معناي از ميان 4است .لوگوس 5به معناي «کلمه» ،نوعی مفهوگ بسيار کمی استدنل و اندیشليدن
را افاده میکند که در قالب گفتار یا نو تار ظاهر می ود و صورت مفهوگ یا نظریه را بله بلود
می گيرد .در این معنا« ،گفتگو= دیالوگ» ،نشاندهنده نوعی سيالن و جریان معنی ميان ماري
از افراد است .از رهگذر این جریان معنی ،نوعی فهم و درك نلو ،کله در بغلاز گفتگلو وجلود
ندا ته ،پدیدار می ود.
معناي گفتگو در کاربرد جدید بن ،پيامد ماري از تحونت در دیدگاه نابت ناسله انسلان
مدرن است .سقراط به عنوان پدر گفتگو معتقلد بلود لخص ،زملانی مهيلاي اسلتفاده از گفتگلو
می ود که به جه بویش پی ببرد .این برسابته ،امري از پيش مشخص ده نيست و حتی یکی
از ویژگیهاي ضروري جامعه انسانی ني به مار نمیبید .میتوان عوالم ممکنی را فرض کرد که
در بن گفتگو هيچ نقشی در تعامالت ميان بدميان بازي نمیکند .گفتگو نظير دیگلر برسلابتههلاي
اجتماعی ،ذات یا گوهر ثابت ندارد .در واقع ،نظير همه دیگلر برسلابتههلاي اجتملاعی ،گفتگلو،
اساساً داراي ذات یا گوهري نيست که بتوان بن را کشف کلرد .ایلن برسلابته در علوض ،واجلد
کارکرد یا کارکردهایی است که به وسيله کنشگران اجتماعی بلدان اسلتناد ملی لود و یلا بلر بن
تحمي میگلردد .گفتگلو بله مهابله برسلابته اجتملاعی ملیتوانلد بله ایجلاد دیگلر هنجارهلا و
1. dialogue
2. dialogues
3. dia
4. through
5. logos
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برسابتههاي اجتماعی کمک نماید .در گفتگوي اصي و جاافتاده که فرایند بلق معانی مشلترك و
ایجاد حيهيت التقاتی در ميان جمعی هميار جریان پيدا نملوده ،هلر یلک از مشلارکتکننلدگان در
گفتگو میتوانند در نتيجله نهلایی تلأثير بگلذارد .از ایلن گذ لته ،ایلن فربینلد ملیتوانلد کشلف
کارکردهاي تازه براي برسابتههاي اجتماعی موجود را تسهي کند (پایا.)11 -16 :8918 ،
تمدنها و فرهنگها و نظایر بنها میتوانند با بهرهگيري از گفتگو به عنوان اب ار لنابت و
ني استفاده از رهيافت نقادانه و عقالنی درباره باورهاي بود ،مسلير دسلتيابی بله درك بهتلر را
بپيمایند ).(Searle, 1995: 88-99
با توجه به کندوکاو لغت گفتگو بهتر است واژه تمدن را ني مورد بررسی قرار دهيم .تمدن،
مدنيت و مي ان ر د و تعالی و بهبود رایط زندگی است ) .(Herzoy, 1990: 70البتله ،دو واژه
تمدن و فرهنگ با توجه به باهتهاي بسيار ،در نظر بعضی از پژوهشگران ،معلانی متفلاوتی
ني دارند که بدان میپردازیم .فرهنگها و تمدنها ،در عناصر مشلترکی ماننلد ملذهب ،زبلان،
بداب و رسوگ ،تاریخ و نمادها سهيماند ،ولی تمدن واژهاي کليدي است که موجب فهم و درك
منازعه مياندولتی می ود ،چرا که تمدن وانترین گروهبنلدي فرهنگلی ملردگ و گسلتردهتلرین
سطح هویتی -فرهنگی ملتی است که از بن بربوداراند .تمدنها پویاییهایی دارند که مرزهلاي
مشخصی نمیتوان براي بنها متصور بود ).(Russet & Oneal, 2000: 587-588
به عبارت دیگر ،مفهوگ و واژه تمدن با مشکالت معنایی و تفسيري همراه می لود .بعضلی
تمدن را به مهابه نوعی مجموعه اجتماعی -فرهنگی میپندارند و بعضی بن را به عنلوان فراینلد
در نظللر مللیبورنللد .بللراي مهللال ،اليللاز رونللدهاي متمدنانلله را بلله وللور تللاریخی مشللتم بللر
محدودیتهایی حول رفتار انسانی میراند که درونی ده است .این روند میتواند هر روزه در
رفتار متمدنانه بروز نماید و از مجموعهها و بافتهاي اجتماعی -فرهنگلی متفلاوت با لد .در
مقاب  ،تمدن به مهابه فربیند ،به معناي بن است که این انگاره به مهابله مجموعلهاي اجتملاعی-
فرهنگی است که به وور ویژهاي به محتواي فرهنگی و رویههاي مرتبط با بن اهتماگ دارد و در
ادبيات معاصر ،به وور بيلی سریع سياسی ده است ).(Robertson, 2006: 422
در ک  ،تمدن بود گویاي بعد مادي فرهنگ است .بله بيلان دیگلر ،واژه تملدن چله بله
صورت مفرد وچه به صورت جمع ،بيانگر مرحله تکاملی از زندگی اجتماعی انسان است که
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ویژگی عمده بن اسکانیلافتگی اسلت .از ایلن رو ،واژه تملدن بلا محل اسلتقرار و اسلکان
گروه هاي انسانی که هر ناميده می ود ،همریشه بوده و از بن مشتق ده اسلت .بلا وجلود
این ،نباید هرنشينی را مترادف تمدن دانست ،چرا که اسکان گلروههلاي انسلانی در محليط
جغرافيایی با درجهاي از تکام دانش فنی و نظاگ مندکردن زندگی اجتماعی مبتنی بلر تقسليم
کار عادننه ،نزمه رویش و ر د تمدنهاست .در این معنا ،تملدن دربرگيرنلده ویژگلیهلاي
مادي و معنوي یک گروه اجتملاعی در گسلترده تلاریخ بلوده و نشلانگر درجله هو لمندي
انسان ها در تنظيم مناسبات اجتماعی بين بو د است و با مفهوگ فرهنگ پيونلد ملیبلورد .از
این منظر ،کلمه ف رهنگ براي توصيف رو نفکري و جنبههاي زیبا نابتی تمدن ني بله کلار
رفته است .به هر حال ،موضوع فرهنگ و تمدن ،مطالعه يوه زندگی گروههاي انسانی است.
به همين دلي  ،از دیدگاه بعضی از پژوهشگران ،تمدن همان فرهنگ است در ابعادي ب رگتر.
هم تمدن و هم فرهنگ ،با ارزشها ،هنجارها ،نهادها و يوه تفکر جوامعی سروکار دارد که
نس هاي متمادي براي بنها اهميت زیادي قای بودهاند .وبلق نظلر «دارسلن» ،تملدن نتيجله
فربیند اصي و ویژه اي از بالقيت فرهنگی است که محصول کار گروه باصی از مردگ است
(مونیی.)811 -816 :8914 ،
فرهنگ عبارت است از ا يا و اب ارهلاي سلابته لده دسلت بشلر و نحلوه کلاربرد و ارزش
نمادین بنها ،فنون ،علوگ ،بثار علمی ،يوه زیسلتن ،علادات بلورد و بلوراك ،نحلوه انجلاگدادن
کارها ،پيشينهها ،مهارتهاي هنر و معماري و بثار هنري ،زبان و سازمان و برملانهلاي اجتملاعی،
فضای ابالقی ،سنتها و عملکردها ،تصورات ،دیدها ،رویکردهلا ،جهلانبينلیهلا ،اندیشلههلا و
روشهاي اندیشيدن و احساس دا تن درباره چي ها و ارزشها و باورها و مفروضهلاي پایلهاي
مشترك و همين وور رفتارهاي نا ی از بنها در گروهلی از ملردگ ،الگوهلاي رفتلار و روشهلاي
فرارساندن باصههاي فرهنگی از نسلی به نس دیگلر یلا از مردملی بله ملردگ دیگلر (مسلتقيمی،
.)11 -16 :8915
ارتباط ميان فرهنگ ،گفتگو و گفتگوي برابر و متمدنانه ،پيش رطهاي مهمی بلراي امنيلت
عادننه محسوب می وند .اگر قدرتهاي بل رگ بله روش ناسلی تملدن و یکسلانانگا لتی
تمدنهاي مختلف باوردا ته با ند ،بنگاه امنيت عادننه در وراي این مهم حاص می ود.
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این تعریف جامع از فرهنگ و قرابت بن با تمدن است که میتواند درك فراتر و وسيعی را
در ابتيار ما قرار دهد .به هر حال ،گفتگوي عادننه از لحاظ لغلوي و مفهلومی بله بلوبی بله
عنوان برسابته اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .این برسابته به دلي اهميت نقش ارتباوات
و مسئله جهانی دن و در چارچوب ح منازعه یا منبع منازعه به عنلوان گفتملان وارد روابلط
بينالمل

ده است .دگرگونیهاي گفتملانی ميلان ملل  ،بلازبفرینی و نامالیملات در سياسلت

بارجی کشورها و همچنين ،عقالنی دن امور ،جایگاه گفتگوي عادننه و امنيت عادننه را به
عنوان یک برسابته در روابط بينالمل نوین برجسته سابته است.

الف .امنيت و گفتگو
امنيت به مفهوگ حفاظت از ارزشهاي اساسی ،هنجارها ،قواعلد و نهادهلاي جامعله اسلت.
این تعریف ،نظاگ دولتها و اصول ،ارزشها و هنجارهاي نا لی از بن را در بلر ملیگيلرد .بله
عالوه ،ام حمایت از مردگ و تأسيسات و اصول حقوقی بنهلا در برابلر تهدیلدات نظلامی و
غيرنظامی و تضمين ال امات اساسی و بزاديهاي بنيادین است و نقش نيروي نظامی در تحقلق
امنيت ،برجسته و اص تلقی می ود ).(Makinda, 2008
ایده مطروحه و مقبول در دهه  ،8331ایجاد تحول و دگرگونی در مفهوگ امنيت و بله بيلان
دیگر ،توسعه این مفهوگ است که به ا کال مختلفی پدیدار ده است :بسلط مفهلوگ از امنيلت
مليتها به امنيت ا خاص و گروهها؛ گسترش مفهوگ از امنيت کشورها به سلوي امنيلت نظلاگ
بين المل و در واقع محيطی فراملی؛ مطلر

لدن مفلاهيمی چلون امنيلت سياسلی ،اقتصلادي،

اجتماعی ،زیستمحيطی و انسانی در کنار امنيت نظامی و در نهایت ،توسعه مسلئوليت سياسلی
براي تضمين امنيت که عالوه بر دولتهاي ملی به سمت نهادهاي بينالملللی و حکوملتهلاي
منطقهاي و محلی گسترش یافته است ).(Rothschild, 1995
در جهان امروز ،جامعه بينالمللی اعمال فشار بر هر کشوري را که در تحقق حقلو سياسلی،
اقتصادي و مدنی مردگ بود از وریق سياستهاي عامدانه و با رفتارهاي نابرابر ،تعدي و تبعلي

،

قصور بورزد ،با هدف تغيير و اصال روشهایش مشلروع و مجلاز ملی لمارد .البتله ،نبردهلاي
ایدئولوژیکی بين ر و غرب و دیدگاههاي سکونر غربلی و اسلالگ ،هلر یلک درصلدد حلاکم
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نمودن ارزشهاي مورد قبول بود به عنوان ارزشهلاي بهتلر بلراي پلذیرش جهلانی هسلتند .در
مواجهه با چنين حقایقی ،بسياري معتقدنلد بلراي تحقلق صللح و نظلم جهلانی و پلذیرش حلق
دولتها در تعيين سرنو ت بود ،بهتر است هم یستی مسالمتبمي را بپذیریم .بدون ک ،نظلم
ارزش است ،زیرا صلح را حفظ میکند و تبادنت اقتصادي و اجتماعی را به صورت یکنوابت و
براگ در سراسر جهان ممکن میسازد و این موارد براي تحقق ارزشهاي ابالقی جهانی اب ارهاي
مؤثري هستند ،به ویژه اینکه بسياري از افراد را قادر میسلازند بله حقلو اقتصلادي و اجتملاعی
بود که تحقق بن در فقدان نظم بعيد است ،دست یابند ).(Smith & Others, 2005
این تحول در مفهوگ امنيت ،کمک ایانی به مقوله عدالت در امنيت بينالمللی کرده اسلت.
بحث عدالت و ابال به حوزههاي مطروحه و مهمی در گفتگوي بينالمللی تبدی

ده است.

مجمع عمومی و کميسيونهاي تابعه مل متحد به این رویههاي عادننه کمک ایانی کردهانلد.
این مقاله ني در همين راستا جایگاه گفتگوي عادننه را در نظریههاي روابط بينالملل هماننلد
واقعگرایی ،ليبرالسم و سازهانگاري مورد کندوکاو قرار بواهد داد و در پایان ،گفتگوي عادننه
را از نظریه تا عم و از منظر مسای و چالشهاي دنياي املروز هماننلد جهلانی لدن و ر لد
بنيادگرایی توضيح داده و تفسير میکند.

 .0واقعگرایي و گفتگوی ع:دالنه
گفتگو بواه ميان گروهی از مردگ با د یلا بلين تملدن هلا و فرهنلگهلا و یلا از نظلر
واقعگراها دولتها ،می تواند منجر بله بقلا و حفلظ قلدرت سياسلی نيل بشلود .از منظلر
واقعگرایی ،حتی میتوان از بالل گفتگوي سازنده و بیورفانه ،بقا و اسلتمرار بلویش را
تضمين کرد .زیربناي گفتگو می تواند عقالنيت با د که از بن منطق سود و زیان به گونهاي
در ذهن متبادر می ود  .بر این اساس ،مهلث گفتگو ،عقالنيت و بقلا را ملیتلوان از درون
پارا دایم واقع گرایی استخراج کرد.
به هرحال ،واقعگراها ،بقا را رکن اصلی اندیشه بود تلقی میداننلد و بلا توجله بله منطلق
عقالنيت ،معطوف به نتيجه هستند .بنابراین ،از نظر بنها ،گفتگو ولو به وور صلوري ملیتوانلد
متضمن بن اص وان یعنی بقا با د.
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البته ،گفتگو از منظر واقعگرایی با بنچه هابرماس گفتگو در رایط برابر ملیناملد ،متفلاوت
است .این جمله معروف در گفتگویی که توسيدید بن را از زبان بتنلیهلاي قدرتمنلد در برابلر
مليانهاي ضعيف بيان میکند ،بنيان واقعگرایی محسوب می ود« :حق ...فقط در ميلان برابرهلا
مطر است ،حال بنکه اقویا بنچه را میتوانند انجاگ میدهند و ضعفا از بنچه میبواهنلد رنل
برد (مشيرزاده .)65 :8915 ،ولی بنچله در اینجلا اهميلت دارد ،رویکلرد واقلعگراهلا بله اصل
گفتگوست ،ولو اینکه این اص ميان برابرها نبا د.
تامس هاب  ،فيلسوف سياسی انگليسی در قرن هفدهم و یکی از پایلهگلذاران واقلعگرایلی،
ترس از مرگ را عام ورود به گفتگوي بیورفانه معرفی کرده است .به گفته هاب  ،ا لتراك در
غری ه و حفظ حيات میتواند گروهها و افراد مختلف را به بغاز گفتگو با یکدیگر ترغيب کنلد.
در عين حال ،این عام هرچند از اهميت بسل ایی بربلوردار اسلت ،ظلاهراً چنلدان کله بایلد
برسندکننده نيست .دلي این امر بن است که بسياري از افراد متعلق به فرهنگها و گلروههلاي
مختلف حاضرند بر سر برمان ان جان ببازند ،اما تن به گفتگو ندهند .بنابراین ،ملیبایلد بلراي
تشویق افراد به ورود در گفتگو معيار دیگري غير از حفظ صيانت در نظر گرفته ود .در اینجلا
متوجه می ویم حتی هاب واقعگرا ،اص گفتگو را ولو به وور حداقلی واجد اهميلت ملیدانلد
که رویگردانی از بن میتواند مرگ را به همراه دا ته با د (پایا.)15 :8918 ،
مورگنتا از دیگر دانشمندان واقعگرا که بر عنصر منافع ملی تأکيد ویژهاي دارد ،معتقد اسلت نلوع
منافعی که عم سياسی را در حوزه باص تاریخی تعيين میکند ،وابسته به زمينه سياسی و فرهنگلی
است که سياست بارجی در چارچوب بن تعيين می ود .مورگنتا ،اگرچه دوللتهلا را کلنشگلران
اصلی نظاگ بينالمل میداند ،ولی این به معنی بن نيست که او به تاریخیبودن دوللت توجله ندا لته
با د .او دولت ملی را محصول تاریخی و رایط بن میداند ) .(Morgenthau, 1985: 33-34از نگلاه
تاریخی و تفسيري مورگنتلا و تأکيلد او بلر زمينله سياسلی و فرهنگلی در جهلت کلنش سياسلی و
همچنين ،تأکيدي که بر اص دیپلماسی در سياست بارجی دارد که به یقين اص گفتگو زیربنلاي بن
است ،این گونه استنباط می ود که واقعگراها هم به اص گفتگو ميان ملتها بدبين نيستند.
گفتگو ميان مل (تمدنها و فرهنگها) میتواند به نتای ذی از منظر واقعگرایی منجلر لود:
( )8بقا را تضمين میکند )1( ،از عدگ قطعيت میکاهد )9( ،امنيت را تا حد زیادي ارتقا ملیدهلد،
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چرا که گفتگو تا حد زیادي بيانکننده کاهش تهدید وجودي قلمداد می ود )4( ،سلامانه تلاریخی
دولت از پيدایش تا کنون ،حول بقا و امنيت ک گرفته و حتی حفظ و تکوین موازنه قلدرت در
دورانهاي مختلف ،از اتحادیه هلنیها تا اروپاي معاصر ،راهی ج گفتگو ندا ته اسلت .بسلياري
از جنگها و به هم بوردن موازنه قوا در پی عدگ هماهنگی و نبود گفتگو ميان واحدهاي سلامانه
فو بوده است ).(Wholf & Little, 2007: 158-180
در واقع ،اگرچه بسياري بر این باورند که مکتب واقعگرایی به امر گفتگو نگاهی یءانگارانله
و حداقلی دارد ،ولی مکتب فو گفتگو ميان دولتها مل را نادیده نگرفتله و بلراي حفلظ بقلا و
امنيت و قدرت ،بن را نزگ و ضلروري دانسلته اسلت .حتلی نئوکالسليکهلا کله لابه جدیلد
واقعگرایی محسوب می وند ،در تحلي هاي بود بسيار به مطالعات تلاریخی و عنصلر فرهنگلی
درون دولتها بها میدهند و با توجه به تأکيد بر غير مستقيم و پيچيده بودن تأثير قدرت نسبی بلر
سياست بارجی ،راه بود را از نوواقعگرایی جدا میکنند (مشيرزاده.)819 :8915 ،

 .9ليبراليسم و گفتگوی ع:دالنه
در مورد جایگاه گفتگوي عادننه در روابط بين المل از منظر ليبراليسم ،بسياري بلر ایلن
عقيدهاند که گفتگوي عادننه در وا قع راه حلی دموکراتيک و مرگ سانرانه در بطن بود دارد.
رو اهلل رمضانی در این مورد به نطقی که رئيس جمهور وقت ایران در سازمان ملل متحلد
در  4سپتامبر  1111ایراد کرد ا اره میکند ،بنجا که وي میگوید« :گفتگوي تمدنها از نظلر
مفهومی با نظریه صلح مردگسانرانه باهت دارد که غربی ها در بررسی روابط بين الملل بله
کار میبردند ،ولی ظمناً یادبور می ویم که در مورد ایلران بایلد بن را صللح ملردگسلانرانه
اسالمی بواند ».به عبارتی ،گفتگوي عادننه نه تنها براي جمهوري اسالمی ایران ،بلکه بلراي
ک جهان اسالگ توليد فرصت امنيتی ملیکنلد ،چلرا کله تعلارض ملد نظلر غلرب در مقلاگ
مصدا یابی ،تنها به جمهوري اسالمی ایران بسنده ننملوده و توليلد گفتملانی ملینمایلد کله
اصول گفتمان اسالمی را مورد تعرض قرار می دهد .این بلدان معناسلت کله تملاگ بلازیگران
مسلمان تا بن زمان ک ه در این چارچوب بود را تعریف ملینماینلد ،موضلوع سللطه تملدن
غربی میبا ند (افتخاري.)18 :8914 ،
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گفتگوي عادننه از نظر نگارنده میتواند نوعی «زیست جهان» و مبنایی بلراي تعامل سلازنده
ميان تمدن اسالمی و تمدن غربی قلمداد ود .در واقع ،گفتگلوي عادننله بله مهابله برسلابتهاي
اجتماعی ،تا حد زیادي بود بستر عقالنی دن و معنایافتن صلح مرگسانرانه را تقویت میکند .به
وبع ،منطق صلح مردگسانرانه اسالمی با منطق صلح مرگسانرانه غربی با پيوند گفتمانی به نلوعی
صلح کانتی میانجامد .البته ،گفتمان صلح مرگسانرانه اسالمی بایستی در درجه اول تعلارضهلا و
ابتالفهاي هویتی بود را از درون ح نماید تا در بيرون از بود ،با دگري به ناگ هویلت غربلی
به تعام برسد .همانوور که کارل پوپر یادبور می ود« :هرچند گفتگلو ممکلن اسلت منجلر بله
توافق نشود ،اما میتواند در ذهنيت هر یک از ولرفين گفتگلو ،بثلار عميقلی بلر جلاي گلذارد و
دیدگاههاي قبلی بنان را در بصوص وضع و حالی که در بن قرار دارند ،متحول سازد .بله اعتقلاد
پوپر ،تالش براي به ثمر رسيدن گفتگو و حصول توافق ،مانع سه انگلاريهلاي ذهنلی و کسلب
رضایت پيشهنگاگ از تالشهاي فکري می ود و ورفين بحث را به تکاپو و تلالش بيشلتر وادار
میسازد .پوپر یادبور می ود « :کاف ميان چارچوبهلاي متفلاوت هملواره بله دنیللی منطقلی
پر دنی است ،.....اما این کاف را معمونً میتوان پر سابت» (پوپر.)91 -96 :8963 ،
این اصول پوپري به عنوان پارادایم میتوانلد در گفتگلوي غلرب و اسلالگ کارسلاز با لد.
همچنين ،به نظر میرسد میتوان پيشنهاد پوپر را با اف ودن یک بعد مقرون بله مصللحت عمل
(پراگماتيستی) کام تر سابت و به این ترتيب ،به يوهاي مؤثر و مقبول بلراي تحقلق اندیشله
گفتگوي عادننه دست یافت .با این مقدمه اساسی میتلوان انتظلار دا لت برسلابته گفتگلوي
عادننه میتواند يوهاي مؤثر و مقبول براي ن دیکی دو تمدن اسالگ و غرب قلملداد لود .در
اینجا ،جایگاه گفتگوي عادننه را به وور ویژه در روابط بينالمل ليبرالی کله نماینلده گفتملانی
غربی است ،متذکر می ویم.
ليبراليسم عاگنگر و سه گير است .نظریه سياسی ليبرال مانند نظریههاي هلاب  ،نك ،روسلو
و کانت ،نوعاً از تصور انسانهایی انت اعی در وضع وبيعی که در بن این انسانهاي انت اعلی بلا
هم برابرند ،بغاز می ود .به باور ليبراليسم ،با اینکه ممکن اسلت باورهلا و فرهنلگهلا بلا هلم
تفاوت دا ته با ند ،همکاري نفع بنيادي در صيانت نفس و رفاه ملادي دارد .همچنلين ،نظریله
صلح دموکراتيک کانت که میگوید «مردگسانريها با هم نمیجنگند» ،بر مبناي تبيين مبتنی بلر
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هنجارهاي مردگسانري است که میگوید «همان فرهنگ ،بردا تها و رویههایی که در دابل
کشورها امکان سازش و ح و فص مسالمتبمي درگيريها را بدون تهدید به بشونت فراهم
میسازد که در بن سوي مرزهاي ملی در مورد دیگر کشورهاي مردگسانر ني به اجلرا گذا لته
می ود .به عبارتی ،تساه و گفتگو در داب کشورها قاب تسري به روابط ميان مل  ،به ویلژه
کشورهاي مردگسانر اسلت ) .(Ruse H, 1993: 622-638گفتگلو بلا توجله بله نقلش عوامل
تاریخی و اجتماعی باص ،میتواند به پيدایش اتحادیههاي صلحجلو منجر ود که بله لکلی
بصيرتبمي توسط کارل دویچ تشریح و تحلي

ده است .به عبارتی ،وجلود اجتملاع امنيتلی،

پذیرش درك و به نوعی تساه در روابط ميان فرهنگی و تمدنی است .در واقع ،بناي اجتملاع
امنيتی وابسته به صللح دموکراتيلک ،احتلراگ متقابل  ،رو تجلارت ،رضلایت ،تعامل  ،اجملاع
نخبگی ،ارتباوات و جامعهپذیري است که همگی در گرو گفتگوي سازنده است.
منظور کارل دویچ از این اجتماع امنيتی این است که مردمان این اجتماع گرد هم بمدهاند
تا روابط ميان بود را توسط جنگ به پيش نبرنلد .در کل  ،چلون ليبلرالهلا معتقدنلد همله
انسانها موجوداتی عقالنیاند و به ک اب اري توانایی ک دادن و تعقيلب منلافع و تلوان
فهم اصول ابالقی و زندگی بر اساس حکومت قانون را دارند ،همواره به گفتگو و رواداري
و زبان باور دارند (مشيرزاده .)16 :8915 ،در همين راستا ،جان نك در قلرن هفلدهم تأکيلد
دا ت که « زبان ر ته محکم و پيونددهنده جامعه است» ليبرالهلا بله عنلوان پيشلگاگ اصل
رواداري ،بن را در مقاب چي ي که ابالقاً نادرست است به کار می برند .متفکران ليبراللی بلا
الهاگ از کانت ،روادار ي را در بود فرد بودمختار دانسته اند که از قيود بيرونی و درونی ،رها
و بزاد است و بردگرایانه ،بر وفق عقالنيت عمل ملی کنلد .رواداري سياسلی کله از اصلول
گفتگوي تمدنها محسوب می ود،کنشگلران عقالنلی را ملل گ ملیسلازد محلدودیتهلاي
دیگري را در پيگيري محوري ترین اهداف بود در زمينه محقق سابتن استعدادهاي بلویش
بپذیرند و این نيازمند احتراگگذاردن به دیگران ،با همين محوریت است (پایا.)855 :8918 ،
گفتگوي عادننه یا به عبارتی ،گفتگو ميان اسالگ و غرب ،ام

ابصهاي مشترکی از

قبي رواداري ،گفتگو و تعام است که می تواند گفتمان فو را به اندیشه صلح مردگسانرانه
اسالمی و غربی ن دیک کند.
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 .1س:زهانگ:ری و گفتگوی ع:دالنه
براي پیبردن به من لت گفتگوي عادننه در نظریه سازهانگاري روابط بينالمل  ،بهتلر اسلت
هستی ناسی مورد اهتماگ این نظریه را که به عنوان سابتهلاي اجتملاعی لنابته ملی لود،
مورد کندوکاو قرار دهيم .بر این اساس ،هنجارها ،ارزشها ،فرهنگها ،انگارهها و قواعد ،تا حد
زیادي مشخصکننده رفتار و منافع کنشگران میبا د .این سابتهاي اجتماعی کله گفتگلوي
عادننه در بطن بن معنا مییابد ،میتواند رویههایی را ایجاد نماید که در جامعله بلينالملل بله
صلح و امنيت منجر ود .سازهانگاران فرضهایی را مطر ملیکننلد کله ملیتوانلد بلا نظریله
گفتگوي عادننه ،همسنخ با د:
یک .روابط بينالمل بخشی از برسابته اجتماعی واقعيت است .کنشگران در مقاگ افلراد اجتملاعی،
سابتارهایی اجتماعی هستند نه مادي .سابتارها و کنشگران متقابالً یگدیگر را میسازند.
دو .نمیتوان در نظریه روابط بينالمل منافع و اولویتهاي کنشگلران را املوري بلرونزاد یلا
ثابت گرفت ،بلکه بنها در روند تعامالت اجتماعی پا میگيرند و دگرگون می وند .در نتيجله،
باید از منطق عقالنيت اب اري که در نظریه انتخاب عقالنی پنهان است درگذ ت و منطق اقنلاع
و کنش ارتباوی را منظور سابت .گفتهها به اندازه کردارها بااهميت هستند.
سه .در روابط بينالمل باید اندیشهها و هنجارها را جديتر از بن چي ي گرفت که نظریههلاي
سنتی براي منافع مادي قایلند ).(Went, 1992: 391-425
این سه فرضيه سازهانگاران ،نشان میدهد اونً ،گفتگوي عادننه به عنوان برسلابته اجتملاعی،
تا حد زیادي عام تعام اجتماعی است و بر پایه اقناع و کلنش ارتبلاوی لک ملیگيلرد .ثانيلاً،
گفتگوي عادننه به مهابه هنجار اجتماعی ،بيش از بنکه مبتنی بر منافع ملادي با لد ،در چلارچوب
منافع اجتماعی معنا مییابد .در بعدي دیگر ،ایده گفتگوي عادننه به دنبال ایجاد جامعه بينالملل
است که مکتب انگليسی و سازهانگاران بر بن اجماع دارند .بله عبلارت دیگلر ،گفتگلوي عادننله
متضمن قرائتی هدلی بولی از جامعه بينالمل است که مرکب از دولتهاست و در رایطی پدیلد
میگيرد که گروهی از دولتها با بگاهی از بربی منافع و ارزشهاي مشترك بله «جامعله» تبلدی
وند ،به این معنا که در روابط ان با یکدیگر ،بلود را مقيلد بله مجموعلهاي مشلترك از قواعلد
تصور کنند و در کارویژه نهادهاي مشترك سهيم با ند ).(Bull, 1997: 11-13
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به هر حال ،سازهانگاران بر این باورند که سياست بينالملل در قاللب جامعله بلينالملللی
ک میگيرد نه نظاگ بينالمل  .گفتگوي تمدنها ج اینکه بر جامعه بينالمل تأکيلد دارد ،بله
بودي بود نوعی هنجار اجتماعی هم محسوب می لود کله ملیتوانلد معيلاري بلراي منلافع
عقالنی کنشگران با د .سازهانگاران معتقدند جامعه بلينالملل بلر اسلاس هنجارهلا و قواعلد
باصی ک میگيرند و این هنجارها و قواعد ،همگی به عنوان معيارهایی براي منافع عقالنلی
دولتها و کنشگران قلمداد می ود ) (Walt, 1998: 18و منافع بر مبناي بنها ک ملیگيلرد.
هنجارها و قواعد اساسی بازي بينالمللی است که معين میکند چه بلازیگرانی و بلا پيلروي از
چه قوانينی نتای مورد نظر کنش را در عرصه بينالمللی پدید میبورد .به عبارت بهتر ،هنجارها
باعث نمی وند دولت به کنش بود جهت بارجی دهد ،بلکه دنی عقالنلی را بلراي دوللت
فراهم میبورد تا بتواند کنش بود را به نحلو بهتلري انجلاگ دهلد .همچنلين ،مبنلاي گفتگلوي
تمدنها زبان ني هست که سازهانگاران بن راکليد کنش میدانند .زبان نيل تنهلا انعکلاسدهنلده
مفاهيم نمیبا د ،بلکه در حقيقت بود نوعی رفتار و کنش است (ببيلري.)811-818 :8961 ،
سازهانگاران به عنوان منبع تحول در روابط بينالمل  ،به گفتمان و امور گفتمانی اهتماگ ویلژهاي
دارند .براي مهال ،نيکالس اونف میگوید« :ما نمیتوانيم همه ویژگیهلاي جهلان را مسلتق از
گفتمان راجع به بن بشناسيم ».یا ونت بيان میدارد که نباید به رایط گفتملانی کله بله لرایط
مادي معنا میدهد ،بیتوجه بود (مشيرزاده.)93 -196 :8915 ،
با توجه به اهميت گفتمان در سازهانگلاري ملیتلوان گفلت گفتگلوي عادننله بلود بله
صورت نوعی گفتمان دربمده و داراي رایط گفتمانی است .به عبارت دیگر ،براي لک دادن
به گفتگو و سپس ادامه بن ،باید به گونهاي از زبان استفاده کنيم کله سله حلوزه مرجلع ذهنلی،
بينانذهانی و عينی ،یعنی سه مقوله بنيادي منتق
متمای

ده به سه رابطله متفلاوت بلا جهلان از هلم

وند .وانگهی ،چون بربورد و ابلتالف و تنلوع وبيعلی تجربيلات ،بخشلی از لرایط

انسانی را ک میدهد ،من و ما هر دو باید بدانيم چگونه ملوارد ابلتالف بلين بودملان را
بشناسيم و بنها را مشخص و محدود سازیم .باید بتوانيم ابتالفهایمان را به یاري نوع دیگري
از گفتگو ،در قالب بنچه هابرماس بن را گفتمان مینامد ،حل کنليم .بله بيلان هابرملاس بلراي
ک دادن به نوع ویژهاي از تعام  ،کنش را به حالت تعليق در میبوریم تا متقابالً مفروضها و
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تعهداتمان را زیر سؤال ببریم .گفتگوي عادننه ،البته از منظر هابرملاس ،نلوعی کلنش ارتبلاوی
است .کنش ارتباوی ذاتاً گفت و نودي است .نقطه بغاز تحلي کاربرد ناسی گفتار ،وضعيت
گوینده و نوندهاي است که به درك متقاب دوورفه تمای دارند .گوینده و نونده که ظرفيت
بن را دارند تا به هنگاگ زیر سؤال رفتن ادعایی در باب اعتبار (مفروضلات و مبلانی ملورد نظلر
بود) ،موضع مهبت یا منفی اتخاذ کنند (پيوزي.)11 :8914 ،
بعد مهم نظریه سلازهانگلاري ،توجله بن بله نقلش هویلت در لک دادن بله رفتلار و منلافع
کنشگران است که در اینجا مسئله هویلت و رابطله بن بلا گفتگلوي تملدنهلا مطلر ملی لود.
گفتگوي تمدنها با توجه به ایجاد فهم و تعام و به عنوان نوعی هنجار و قاعده ،تلا حلد زیلادي
نشاندهنده رفتار دولتهایی است که به گفتمان و رایط گفتمانی مسلح می وند .این کلنشگلر
تمدنی با ورود به این کنش ارتباوی ،نشانهاي براي دیگري میفرستد و «دیگري» این نشلانه را بلر
مبناي بردا ت بودش از وضعيتش تفسير میکند و بلر اسلاس ایلن تفسلير عالمتلی «بله بلود»
میدهد و «بود» پاسخ میدهد .در این تعام است که هویت بود و دیگران به عنوان دولتهلاي
وارد ده به گفتگوي تمدنها ک میگيرد .هویت دولتها در کانون نظریله سلازهانگلاري قلرار
دارد .از این منظر ،هویت عبارت است از فهم و انتظارات در مورد بود که باص نقش میبا لد.
هویتها به ظهور همزمان گ ینشهاي عقالنی قواگ میبخشند و این الگوهاي هنجلاري سياسلت
بينالمل هستند که به بن ک میدهند .هویتها را نمیتوان جدا از بستر اجتماعی بنها تعریلف
کرد .کنشگران با مشارکت در معانی جمعی ،کسلب هویلت ملیکننلد و ایلن هویلت بله عنلوان
مشخصه و ویژگی کنشگران بينالمللی ،گرایشهاي انگي ی و رفتاري بنها را به وجود ملیبورد.
بنابراین ،هویت به موضوع فهم تبدی می ود ،زیرا از یک سو ،غير ثابت و سيال است و از سوي
دیگر به منافع و رفتار کشورها جهت میدهد ).(Went, 1999: 330-33
بنابراین ،هویتهاي عادننه دولتها تابعی از فهم مشترك ،نابت و رویههاي حاصل از
تعام  ،هنجارها و قواعد است که گفتگوي عادننه ،به بودي بلود تملامی ایلن سلابتهلاي
اجتماعی را توليد و بازتوليد میکند و این روند بلود بسلتر ایجلاد گفتملانی تعامل گرایانله و
صلحبمي بواهد بود که کنش را به تعریق اندابته و عقالنيت ارتباوی واگگرفته از یک زیسلت
جهان و جهانبينی را معنا میدهد .در واقع ،گفتگوي تمدنها با توجه به جایگاهی که در نظریه
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سازهانگاري دارد ،به دلي رویههاي نابتی و تعام گرایانه بویش و ایجلاد هویلت مبتنلی بلر
برسابتههایی چون هنجارها ،ارزشها و سازههاي فرهنگی و تمدنی میتواند به صلح و امنيلت
در روابط بينالمل کمک نماید.
بعد از بررسی من لت و جایگاه گفتگوي عادننله در سله نظریله واقلعگرایلی ،ليبراليسلم و
سازهانگاري در روابط بينالمل  ،بهتر است الگوي گفتگلوي عادننله را در عمل و در دو بعلد
جهانی دن و بنيادگرایی مورد کندوکاو قرار دهيم .به تبع ،این گفتمانی جدیلد در بلاب امنيلت
بينالمل و امنيت عاننه ني محسوب می ود.

ب .جه:نيشدن و گفتگوی ع:دالنه
گفتگو در ميان دیگر برسابتههاي اجتماعی از این باصيت بربوردار است که ملیتلوان از
بن در جهت تقویت و تشدید و تروی بودش ،انتقاد کرد .در واقع ،بلق و حفظ برسابتههاي
اجتماعی ،نيازمند نوعی ارایه و معرفتلی رسلمی اسلت کله ولی بن ،لأن و موقعيلت بلاص
برسابته یا نهاد مورد نظر نابته می ود و با تکرار بن و ارایه معرفتی به يوههلاي مختللف،
موقعيت برسابته ،به واسطه تقویت حيهيت التقاتی جمعلی ،بليش از پليش تحکليم ملیگلردد.
بنابراین ،به منظور فراگيرکردن گفتگو میباید از همه موقعيتهایی که به ارائه معرفتلی بهتلر بن
در سطو هرچه گستردهتر منجر می ود ،حداکهر استفاده را بلرد .گفتگلوي عادننله در عصلر
جهانی دن و جنبه جهانی ارتباوات بن ،نمونه بوبی از این قبي اقدامات تروی کننلده اسلت.
در واقع ،جهانی دن ارتباوات ،احتمال مساعدتر دن زمينه براي قبول عام «گفتگو» را بيشلتر
میکند (پایا.)31 :8918 ،
جهانی دن به کمک گفتگوي عادننه میبید و در فراگيرکلردن ایلن هنجلار و ارزش وارد
عم

ده و گفتگوي عادننه را در سه نظریه مورد بحث براي ایجاد بقا (واقلعگرایلی) ،صللح

دموکراتيک (ليبراليسم) و هنجار و هویت عادننه (سازهانگاري) عملی میکند.
در ادامه بحث جهانی دن و گفتگوي عادننه ،از منظر بنتونی گيدن  ،مسئله جهانی لدن و
بازاندیشی را وارد حوزه گفتگوي عادننه کرده و بله ایلن ملیپلردازیم کله گفتگلوي عادننله
چگونه دولت را به بازاندیشی در مورد امنيت عادننه وا میدارد.
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به اعتقاد گيدن  ،هر دوره مدرنيته (اوليه و متأبر) مبتنی بر بازاندیشلی انسلانهاسلت (البتله
گيدن جهانی دن را مدرنيته متأبر میداند) .به بيان دیگر ،یکی از ال امات جامعله ملدرن ایلن
است که افراد تصميماتی اتخاذ کنند و دست بله انتخلابهلایی ب ننلد .در جواملع ملدرن ایلن
انتخابها باید به نحو عقالنی صورت گيرد .نزگ به ذکر است که در نظر گيلدن بازاندیشلیاي
که با مدرنيته ظهور کرده با بازاندیشیاي که در ذات اعمال انسان است و هميشه وجود دا لته،
متفاوت است .بازاندیشی مدرن به نوعی تجدید نظر جدي و دایم در پرتلو دانلش و اوالعلات
جدید ا اره میکند (گيدن .)45 :8914 ،
اگر جهانی دن (مدرنيته متأبر) را مرحله بغاز روابط نوین بدانيم و بازاندیشی دولتها در
این عصر را مفروض بگيریم ،بنگاه میتوانيم موضوع گفتگوي تملدنهلا و جهلانی لدن را بلا
توجه به نظریه گيدن در رابطه با جهانی دن مورد کندوکاو قرار دهيم .به عبارتی ،ریسکهلا و
تردید مخاورات دولتها در عصر مدرنيتله متأبر(جهلانی لدن) بلا ریسلکهلاي پليش روي
دولتها با دوران پيشامدرن و ماقب وستفالی متفلاوت اسلت .در نگلاه بنتلونی گيلدن  ،جامعله
مدرن ل وماً مخاورهبمي تر از جامعه سنتی نيست ،ولی ماهيت مخاورات بن متفلاوت اسلت .در
جوامع سنتی ،ریسکها بيشتر وبيعی بودند و ام مواردي چلون سلي  ،ریل ش کلوه ،زل لله،
بيماري و مانند بنها می دند .در مقاب  ،گيدن معتقد اسلت املروزه بلا مخلاورات مصلنوعی و
دستسابته بود مواجهيم که بن را جامعه بيمزده

مینامد8.

با همين مقياس ،جنگهاي هستهاي ،تروریسم ،بمبارانهاي مو لکی وغيلره کله سلابته انسلان
مدرن امروزي میبا د ،در عصر جهانی دن (مدرنيته متأبر) سبک و سيا نوینی پيدا کلرده اسلت.
پيشگيري از چنين ریسکها و مخاورات مصنوعی در عصر جهانی دن ،نيازمند گفتگو و به تعویلق
اندابتن کنش دولتهاست تلا از بلالل بن بله صللح و امنيلت دسلت یلابيم .نگارنلده در اینجلا از
دموکراسی گفتگویی گيدن واگ گرفته و بن را در عصر جهانی دن به روابلط ميلان کشلورها تسلري
میدهد .به اعتقاد گيدن  ،جامعه جدید نخست تحت تأثير امواج جهانی قرار گرفته و سابتیلابی در
همه سطو بن در جریان است و بازاندیشی سنتها تحلت تلأثير ایلن عوامل تسلریع لده کله او

1. Risk Society
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دموکراسی گفتگویی را نزمه چنيين جامعه و جهانی میداند .گيدن معتقلد اسلت در جامعله جدیلد
فردیت روز به روز بيشتر می ود و ک هاي کهن همبستگی رنگ میبازد و از این رو ،اعتماد بایلد
فعاننه بازسازي ود و این فقط با گفتگو ميسر است (گيدن .)95 :8914 ،
این نوع گفتگو بن با هم پيوند با عدالت و امنيت میتواند به عنوان هنجار و فضاي عمومی
و با در نظر گرفتن همزیستی با دیگران ،در وضعيت مداراي متقاب به نتيجه برسد .جهانی دن
این فرصت را به گفتگو میدهد تا این رویه ،درونی ده و تعميم یابد .در واقلع ،ارتباولات در
عصر جهانی دن ،میتواند به وسيله بموزش ،این اميدواري را به وجلود بورد کله ایلن مفهلوگ
براي نس هاي بعد به صورت امري نهادینه و داده ده جلوهگلر لود ،درسلت همانگونله کله
هماکنون بسياري از امور برسابته اجتماعی ،در ميان نس هاي کنونی واقعيلتهلاي داده لده و
راسخ تلقی می ود ،حال بنکه همين واقعيتها در نظر واضعان و بالقلان ،از چنلين وضلعيت
مستحکمی بربوردار نبودهاند (پایا.)39 :8918 ،
این امر در این حال بدین معناست که کنشگران اجتماعی میتوانند به نحو فعال ،معماي تلازه
و کارکردهاي جدیدي را براي گفتگو بلق کنند و بن را بله ابل ار مناسلب رفتارهلا بلدل نماینلد
(پوپر .)15 :8963 ،در نظریه سابتیابی گيدن  ،قواعد و منابعی کله در جریلان توليلد و بازتوليلد
کنش اجتملاعی سلابته ملی لوند ،وسليله بازتوليلد نظلاگ اجتملاعی نيل بله حسلاب ملیبینلد
) .(Karsperson, 2000: 34-6در این راستا ،گفتگوي عادننه بود به عنوان قاعده و هنجار ،عامل
بسياري از کنشهاي اجتماعی است که بازتوليد بن توسط روند جهانی لدن ،بله عنلوان سلابت
معرفتی و مدرن با اب ار نابت (رسانههلا و ارتباولات) انجلاگ ملی لود .ایلن توليلد و بازتوليلد
میتواند بقا ،صلح دموکراتيک و هویت متمدنانه یا رفتار متمدنانه کنشگران در جامعه بلينالملللی
را معنا بخشد.

ج .گفتگوی ع:دالنه ،فراسوی امنيت ن:ع:دالنه
در ادامه رابطه ميان جهانی دن و گفتگوي عادننه ،در این بخش رابطه ميان گفتگوي عادننله
و بنيادگرایی را مورد کنلدوکاو قلرار ملیدهليم .در ابتلدا نزگ اسلت از بنيلادگرایی کله تعلاریف
گوناگونی دارد ابهاگزدایی کنيم .وبق نظر پارخ ،بنيادگرایی مستل گ جدایی ميلان ملذهب و جامعله
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نيست ،وجود متن مقدس واحد یلا مجموعلهاي از متلون در رابطله سلسللهمراتبلی بلا یکلدیگر،
دسترسی مستقيم معتقدان به متن یا متون و قدرت مذهب براي استفاده از دولت به منظور تقویلت
هویت مذهبی است .بنيادگرا هيچ جدایی ميان سياست و مذهب را نمی پذیرد ،هدفش این اسلت
که دولت را به دست بياورد و از بن استفاده کند .ابتيار سنت تفسيري را رد میکنلد ،املا بله هلر
حال متن را در پرتو اهداف سياسی میبواند و از این رهگذر میبواهد «دنيا را به مبلارزه بطلبلد
و بن را از نو بسازد» .بنيادگرا نه تنها بود را مل گ به اواعت از دسلتورات اعتقلادي ملیدانلد کله
بویش را به عنوان تضلمينکننلده اواعلت دیگلران از بن دسلتورات ملی ناسلد .از نظلر پلارخ،
بنيادگرایی اساساً با حالت ارتودکسی افراوی غيرمدرنيست در ملذهب فلر ملیکنلد .چلون ایلن
دومی از امور دنيوي کنارهگيري میکند ،اصال مفاسد را به بدا وا میگذارد و هر گونه بوانلدن
پویاي متن مذهبی را مردود می مارد .بانبره اینکه ،بنيادگرا هرچه بيشتر به رهبر بلاص متکلی
است تا به دکترین باص (ميلی.)98 :8966 ،
با این تعریف از بنيادگرایی ،این سئوال مطر ملی لود کله بیلا گفتگلوي عادننله در عمل
تعللدی کننللده و وردکننللده بنيللادگرایی نخواهللد بللود بیللا گفتگللوي عادننلله بله عنللوان هنجللار
تعام گرایانه ،صلحولبانه و مردگ سانرانه ،نمیتواند پادگفتمانی در قبال بنيلادگرایی چله دینلی و
چه غربی بن با د براي پاسخ به این دو سؤال بهتر است به رابطه ميان گفتگوي عادننله و ولرد
بنيادگرایی بپردازیم .با تعریفی که از بنيادگرایی ارایه د ،معلوگ گردید این پدیده با توجه به اینکه
هویت بود را در جامعه یا سيستم ،تحریف ده میداند و به نوعی تهدید وجودي را بلراي بلود
برجسته میسازد ،در عم مستعدترین موضوع براي تبدی

دن به مسئله ماندگار امنيتی اسلت .از

توضيحاتی که میتوان براي این قابليت داد ،این است که چنلين جملعهلاي محلدودي (دوللت-
ملتها و وبق پيشبينی هانتينگتون ،تمدنها) که توسط بنيادگرایان بله نلاگ عناصلر هویلتبخلش
بود مهالً تمدن اسالمی مورد حمایت بنيادگرایان ،درگير رقلابتی بلا دیگلر جملعهلاي محلدودي
هستند که بود باعث تقویت استحکاگ موجودیتشان می ود و این گونله تعلامالت ،احسلاس ملا
بودن را دوچندان میسازد .از بن جا که جمعهاي محدود از بود ان به عنوان «ما» یاد ملیکننلد،
سابتههاي اجتماعی هستند که در تعام ميان افراد بله کلار ملیبینلد .ایلن گونله اسلتناد ،نلوعی
همبستگی تفسيري ایجاد میکند و چارچوبی است که در بن اصول مشلروعيت و ارزشگلذاري،
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مشخص می ود و فرد در دل بن به تفسيري از رویدادها دست ملییابلد .هویلت ایلن جملعهلا
چارچوبی اجتماعی است که أن و جایگاه داوري دارد .از منظر مکتب گپنهاگ ،ملیتلوان گفلت
بنيادگرایان به عنوان بازیگران امنيتیکننده ،کسی یا گروهلی هسلتند کله کلنش گفتلاري امنيتلی را
انجاگ میدهند .این بازیگران معمونً مرجع امنيت نيستند ،زیرا به ندرت میتوانند با استناد به لل وگ
دفاع از بقاي بود ان از امنيت سخن بگویند .در حالت معمولی ،بنيادگرایان اسالمی از ضلرورت
دفاع از اصول و ابالقيات و جامعه اسالمی سخن میگویند (بوزان و ویور.)13 :8911 ،
بنيادگرایان اسالمی اسالگ را امنيتی کردهاند ،اما گفتگوي عادننه و برابرانگاري سوژه هلا،
میت واند در عم با گفتار و کنش بویش و به مهابه پاد گفتملانی عليله بنيلادگرایی ،موضلوع
امنيتی اسالگ را براي غرب به موضوع فرهنگی و فلسفه موضلوعی اسلالگ را بله عنلوان املر
بينانذهانی در مقولهاي اجتماعی -فرهنگی و متمدنانه در تعامالت با غرب ،بازتعریف کنلد.
تفاوت ميان بازیگر و موضوع امنيت در ملورد بلاص نيل معملونً بله سلبب وجلود مقولله
جداگانه مخاوبان است .به بيان دیگر ،کنش امنيتیکننلده بلراي ایلن صلورت ملیگيلرد کله
مخاوبان متقاعد وند به دلي سر ت امنيتی باص فالن موضلوع ،اتخلاذ روشهلاي فلو
العاده ضروري است .بنابراین ،یکی از بطلرات امنيتلیکلردن و کلنش گفتلاري بنيادگرایلان
اسالمی این است که می تواند سبب تکيه بيش از حد بر وجه کنشگر لود و بلدین ترتيلب
قدرتمندان را در موقعيتی ممتاز قرار دهد (مانند مخالفان گفتگوي صلح عادننه در غرب) و
همزمان مخاوبانی که به داوري درباره کنش میپردازند را موقعيتی حا يهاي ببخشلد .چلاره
این امر ني گفتمان «گفتگوي صلح عادننه» است که ذاتی گفتاري -کنشی دارد و با عقالنيت
ارتباوی بویش و ایجاد زیست جهان ،عملالً سلپهر عملومی ميلان اسلالگ و غلرب را معنلا
می بخشد .گفتگوي غرب و اسالگ در واقع به ورد وجه کنشگري بنيادگرایان و ور بنان به
عنوان دگري در هویت اسالمی میانجامد .در واقع ،گفتگوي عادننله در برابلر بنيلادگرایی و
مخالفان گفتگوي سازنده صلحگرا ،کنشی ورد کننده و در قبال موافقلان گفتگلوي عادننله و
اسالگگرایی ميانهرو ،کنشی دربرگيرنده را اتخاذ بواهد نمود .در این راسلتا ،ميلتلمن معتقلد
است « اگر گفتگوي عادننه که با جهانی دن سنخيت دارد ،به رسميت لنابته لود ،ایلن
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امکان وجود دارد که بگاهی اسالمی را بتوان بارج از نگرشهاي مللی یلا حا ليهاي ملورد
توجه قرار داد» ).(Mittelman, 1999: 191-2
به هر حال ،پيشبرد انگاره گفتگوي صللح عادننله بله ملوازات امنيلت عادننله ،بله ولرد
بنيادگرایی میانجامد ،چرا که این انگاره در سطح جهانی را میتوان پيشنهادي براي لک دادن
به چنين حوزهاي در قلمرو بينالمللی دانست .ک گيري نوعی سلپهر عملومی ميلان غلرب و
اسالگ ،ضامن بن است که کنشگران مرتباً رفتار بود را توضيح دهند و توجيه کنند .این نه تنها
ام کنشگران غيردولتی است ،بلکه به این معناست که حتلی دوللتهلا در مقابل یکلدیگر
موضع میگيرند و میکو ند یکدیگر را متقاعد کنند .این گفتگو در عم سه حوزه بقا ،صلح و
رفتار متمدنانه را در حوزههاي تمدنی ک میدهد و در نهایت به امنيت عادننه بتم می ود.

نتيجهگيری
می توان گفت امنيت و عدالت ،هر دو ،هم هدف به حسلاب ملیبینلد و هلم ابل ار تحقلق
هدف .از این رو ،به نظر میرسد امنيت و به ویژه امنيت بينالمللی ،با عدالت ،ابال و حقو
بينالمل  ،بانبص حقو متعلق به افراد انسلانی پيونلدي متقابل دارنلد .تحقلق حقلو بشلر
موجب برقراري امنيت نوظهور و نق

بن موجب ناامنی و هرج و مرج ملیگلردد و بلالعکس.

پادزهر این مسئله و جلوگيري از این ناامنی ،تقویت انگاره امنيت عادننه است.
تأکيد بر مفهوگ امنيت عادننه ،به عنوان واحد بيناذهنی در جهت فهم و در عين حال ،حفظ
تنوعات انسانی است .فهم روش ناسانه از گفتگو اهميلت ذاتلی دارد .تملدنهلا و فرهنلگهلا
اج اي مهم این گفتگو هستند که در ذهن انسانها جاي دارند و به فهم متعارف ک میدهند.
بنها مجموعهاي از معانی بيناذهنی میبا ند که به ا خاص فهمی از واقعيت میدهند و بنلان را
قادر میسازند به کلی معنادار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ....فهم تمدنها انسانهلا را قلادر
میکند دریابند مردمی که تاریخ فهم متعارف بنها را بله گونلهاي متفلاوت لک داده ،چگونله
رویدادها را به ا کال متفاوتی تصور و تفسير میکنند (مشيرزاده.)149 -191 :8915 ،
گفتگو ميان این واحدهاي بيناذهنی همانطور که در نظریههلاي روابلط بلينالملل از قبيل
واقعگرایی ،ليبراليسم و سازهانگاري که به بن پردابتيم ،در عم  ،صلح مردگسانرانه و هویت و

 011اااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلن:مه مط:لع:ت راهبردی ،شم:ره 60پ:ئيز 29

رفتار متمنانه را از بن مردمی میکند که فهم و درك مطالعات امنيلت عادننله را دا لتهانلد .در
واقع ،این نابت و اهتماگ به انگاره گفتگو ،بود زمينهسلاز صللح و امنيلت بله عنلوان هسلته
اصلی و اوليه مطالعه روابط بينالمل است .گفتگلوي عادننله بلا جهلانی لدن ،در عمل  ،بله
صلورت املري معرفتلی نهادینلله ملی لود و حتلی بللود گفتگلوي عادننله در تسلریع رونللد
جهانی دن ،نقش ویژهاي را به دلي ن دیکی ميان مل ایفا میکند.
گفتگوي عادننه به دلي اینکه در قالب عقالنيت ارتباوی ک گرفته و بلر اصل کلنش و
گفتار متکی است ،میتواند در سپهر عمومی ،رویه تعام گرایانهاي را ميان تملدنهلاي اسلالگ،
غرب و کنفوسيوس برقرار سازد که نتيجه بن کنشهاي همراه با نابت عاریتگرفتله از یلک
زیست جهان میبا د .این گفتمان عمالً به ورد بنيادگرایی و بگاهیبخشيدن به جامعه اسلالمی
و همچنين ،مخالفان ن دیکی ر و غرب میانجامد .اگرچه این راهی بس ووننی است ،ولی
بغاز بوبی براي صلح و امنيت بينالمللی محسوب می ود.
امروز منبع تهدید امنيتی جهان ،جنگ و تهدید نظامی صرف نيست؛ بلکله علل اقتصلادي،
اجتماعی ،زیستمحيطی و مانند بنها ني در این زمينه نقش دارند .پيش از این ،اف ایش قلدرت،
عام تحقق امنيت در برابر تهدیداتی چون جنگ و بشونت بلود ،املا املروزه بلا تغييلر منلابع
تهدید ،تحقق مفهوگ متحول امنيت نيازمند کاربسلت ابل ار دیگلري از جملله علدالت و صللح
عادننه است.
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