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 چکيده
 الملل  هاي امنيت بينرویهدر  گفتگو عدالت واین مقاله بررسی جایگاه هدف اصلی 

 ا لد  تلري بله هملراه دا لته ب    الملللی عادننله  تواند امنيت بلين می گفتگو چگونه. است

تواننلد بله بلوبی    میهستند که  ییهااز جمله نظریه ،انگاريگرایی، ليبراليسم و سازهواقع

عمالً   دن موضوع بنيادگرایی، دن و پدیداررا توضيح دهند. روند جهانی جایگاه گفتگو

اي رابطله   لدن گفتگو بلا جهلانی   ،کند. به عبارتیتگو را وارد حوزه نظریه و عم  میگف

بله رونلد   نيل   گفتملان  ایلن  و  دن، گفتمان فلو  را تسلریع   یعنی جهانی ،دوسویه دارد

و بله  بله ولور عمللی     ،از منظري دیگلر و عدالت  گفتگوکمک بواهد کرد.   دنجهانی

توانلد بله ولرد    ملی ، بناي عقالنيت ایجلاد  لده  رواداري و کنش ارتباوی که بر مواسطه 

و علدالت   سلی دو مفهلوگ گفتگلو   نخسلت بله تبار نا   ،بنيادگرایی منجر  ود. این مقالله 

هاي روابط نظریهبا استفاده از  المل ،بينا امنيت را بارتباط این دو مقوله سپس  پردازد،می

ي فلو  را در رابطله بلا دو موضلوع     گفتگلو جایگاه  ،ودر پایان مشخص نموده المل بين

 .گرایی مورد کندوکاو قرار بواهد داد دن و بنيادجهانی
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 مقدمه
. اسلت  الملل  بينهاي امنيت رویهدر  گفتگو عدالت وهدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه 

امنيلت بله    ،بلع وبله   تري به همراه دا ته با د المللی عادننهبينتواند امنيت می گفتگوچگونه 

معناداري است که ارتبلاط منطقلی و اسلتدنلی بن بلا     ي هاکنشثر از أمت ،ن امري اجتماعیعنوا

ی المللل بلين امنيلت   را پدید بورد. المل بينتواند رویه امنيت عادننه در سطح روابط عدالت می

امنيلت در وراي زبلان و    هلاي جدیلد  گرایی قاب  درك نيسلت و گفتملان  واقعدیگر ار رهگذر 

 واند به امنيت عادننه منجر  ود.تگفتمان می

معملونً بله    9سابته  ده اسلت. دیلا   1از لغت یونانی دیالوگویس 8گو= دیالوگواژه گفت    

دیشليدن  نوعی مفهوگ بسيار کمی استدنل و ان ،«کلمه» به معناي 5. لوگوساست 4معناي از ميان

مفهوگ یا نظریه را بله بلود    تصورو   ودمیکند که در قالب گفتار یا نو تار ظاهر را افاده می

دهنده نوعی سيالن و جریان معنی ميان  ماري نشان ،«دیالوگ گفتگو=»،  می گيرد. در این معنا

گلو وجلود   بغلاز گفت در کله   نوعی فهم و درك نلو،  از رهگذر این جریان معنی، از افراد است.

 . ودمیپدیدار  ندا ته،

 ناسله انسلان   ري از تحونت در دیدگاه  نابتپيامد  ما جدید بن، دگفتگو در کاربرمعناي 

ي اسلتفاده از گفتگلو   يلا هملانی م ز پدر گفتگو معتقلد بلود  لخص،   به عنوان مدرن است. سقراط 

تی یکی ح  ده نيست وامري از پيش مشخص  ود که به جه  بویش پی ببرد. این برسابته،می

کرد که  توان عوالم ممکنی را فرضبید. میانسانی ني  به  مار نمی هاي ضروري جامعهاز ویژگی

هلاي  کند. گفتگو نظير دیگلر برسلابته  میميان بدميان بازي ن در بن گفتگو هيچ نقشی در تعامالت

گفتگلو،   هلاي اجتملاعی،  نظير همه دیگلر برسلابته  ، . در واقعنداردذات یا گوهر ثابت  ،اجتماعی

واجلد   ایلن برسلابته در علوض،    .اساساً داراي ذات یا گوهري نيست که بتوان بن را کشف کلرد 

و یلا بلر بن     لود ملی ناد تاسل  گران اجتماعی بلدان وسيله کنشه یا کارکردهایی است که ب کارکرد

هنجارهلا و  توانلد بله ایجلاد دیگلر     سلابته اجتملاعی ملی   برگلردد. گفتگلو بله مهابله     تحمي  می

                                                                                                                   
1. dialogue 

2. dialogues 

3. dia 

4. through 

5. logos 
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لق معانی مشلترك و  افتاده که فرایند بگفتگوي اصي  و جاهاي اجتماعی کمک نماید. در بتهسابر

کننلدگان در  هلر یلک از مشلارکت    نملوده، جمعی هميار جریان پيدا در ميان ایجاد حيهيت التقاتی 

کشلف  توانلد  رد. از ایلن گذ لته، ایلن فربینلد ملی     گلذا ثير بأتوانند در نتيجله نهلایی تل   گفتگو می

   (.11 -16: 8918)پایا،  هاي اجتماعی موجود را تسهي  کندکارکردهاي تازه براي برسابته

و اب ار  لنابت  گفتگو به عنوان از  يريگبا بهره توانندیم هابن ریها و نظاها و فرهنگتمدن

مسلير دسلتيابی بله درك بهتلر را     ، ني  استفاده از رهيافت نقادانه و عقالنی درباره باورهاي بود

 .(Searle, 1995: 88-99) بپيمایند

 ،ژه تمدن را ني  مورد بررسی قرار دهيم. تمدنبهتر است وا گوبا توجه به کندوکاو لغت گفت

دو واژه  ،البتله  .(Herzoy, 1990: 70) لی و بهبود  رایط زندگی استامدنيت و مي ان ر د و تع

معلانی متفلاوتی    ،گراندر نظر بعضی از پژوهش هاي بسيار،هنگ با توجه به  باهتتمدن و فر

ماننلد ملذهب، زبلان،     ر عناصر مشلترکی  د ،هاها و تمدنپردازیم. فرهنگد که بدان مینني  دار

درك  فهم و موجبکليدي است که  ايولی تمدن واژه ،اندميسه بداب و رسوگ، تاریخ و نمادها

تلرین  ملردگ و گسلترده   بنلدي فرهنگلی  ، چرا که تمدن وانترین گروه ودمیدولتی منازعه ميان

ی دارند که مرزهلاي  یهاها پویایینتمدفرهنگی ملتی است که از بن بربوداراند.  -سطح هویتی

 .(Russet & Oneal, 2000: 587-588) بنها متصور بود برايتوان نمی یمشخص

. بعضلی   لود میمفهوگ و واژه تمدن با مشکالت معنایی و تفسيري همراه  ،به عبارت دیگر

 فراینلد  ن را به عنلوان بپندارند و بعضی فرهنگی می -مجموعه اجتماعی نوعیتمدن را به مهابه 

اليللاز رونللدهاي متمدنانلله را بلله وللور تللاریخی مشللتم  بللر بللراي مهللال، . بورنللددر نظللر مللی

تواند هر روزه در د که درونی  ده است. این روند میرانهایی حول رفتار انسانی میمحدودیت

. در با لد هنگلی متفلاوت   فر -هاي اجتماعیها و بافتاز مجموعهرفتار متمدنانه بروز نماید و 

 -اي اجتملاعی ت که این انگاره به مهابله مجموعله  به معناي بن اس ،تمدن به مهابه فربیند ،مقاب 

و در  هاي مرتبط با بن اهتماگ دارداي به محتواي فرهنگی و رویهفرهنگی است که به وور ویژه

 .(Robertson, 2006: 422)به وور بيلی سریع سياسی  ده است  ،ادبيات معاصر

تملدن چله بله    واژه  ،تمدن بود گویاي بعد مادي فرهنگ است. بله بيلان دیگلر    ،در ک 

نسان است که بيانگر مرحله تکاملی از زندگی اجتماعی ا ،صورت مفرد وچه به صورت جمع
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و اسلکان   تملدن بلا محل  اسلتقرار    واژه  ،یلافتگی اسلت. از ایلن رو   ویژگی عمده بن اسکان

وجلود  و از بن مشتق  ده اسلت. بلا   بوده شه یرهم ، ودمیاميده هاي انسانی که  هر نگروه

محليط  هلاي انسلانی در   چرا که اسکان گلروه  دانست،تمدن  مترادف هرنشينی را  دنبای ،این

بلر تقسليم    یمندکردن زندگی اجتماعی مبتننظاگو  دانش فنی اي از تکام درجه باجغرافيایی 

هلاي  برگيرنلده ویژگلی  تملدن در معنا،  ست. در اینهاتمدنو ر د  رویشنزمه  ،کار عادننه

مادي و معنوي یک گروه اجتملاعی در گسلترده تلاریخ بلوده و نشلانگر درجله هو لمندي        

از  .بلورد د است و با مفهوگ فرهنگ پيونلد ملی  ها در تنظيم مناسبات اجتماعی بين بوانانس

کلار  ه تی تمدن ني  بل هاي زیبا نابرهنگ براي توصيف رو نفکري و جنبهکلمه ف ،این منظر

 .هاي انسانی استمطالعه  يوه زندگی گروه ،موضوع فرهنگ و تمدن ،رفته است. به هر حال

در ابعادي ب رگتر.  تمدن همان فرهنگ است ،گراناز دیدگاه بعضی از پژوهش ،به همين دلي 

ارد که تفکر جوامعی سروکار د نهادها و  يوه هنجارها، ها،با ارزش ،هم تمدن و هم فرهنگ

تملدن نتيجله    ،«دارسلن »اند. وبلق نظلر   براي بنها اهميت زیادي قای  بودههاي متمادي نس 

 اي از بالقيت فرهنگی است که محصول کار گروه باصی از مردگ استهیژفربیند اصي  و و

 (.811 -816: 8914)مونیی، 

د و ارزش ه کلاربر وحل دسلت بشلر و ن    لده ابتهسل ي او اب ارهل  فرهنگ عبارت است از ا يا

دادن انجلاگ نحلوه   علادات بلورد و بلوراك،    بثار علمی،  يوه زیسلتن،  علوگ، ها، فنون،نمادین بن

 هلاي اجتملاعی،  برملان هنر و معماري و بثار هنري، زبان و سازمان و  يهامهارت ها،پيشينه کارها،

هلا و  دیشله ان هلا، بينلی جهلان  رویکردهلا،  دیدها، تصورات، ها و عملکردها،فضای  ابالقی، سنت

اي هلاي پایله  ها و باورها و مفروضهاي اندیشيدن و احساس دا تن درباره چي ها و ارزشروش

هلاي  روش الگوهلاي رفتلار و   ها در گروهلی از ملردگ،  همين وور رفتارهاي نا ی از بنمشترك و 

)مسلتقيمی،   هاي فرهنگی از نسلی به نس  دیگلر یلا از مردملی بله ملردگ دیگلر      فرارساندن باصه

8915 :16- 11.) 

همی بلراي امنيلت   هاي م رط، پيشارتباط ميان فرهنگ، گفتگو و گفتگوي برابر و متمدنانه

انگا لتی   ناسلی تملدن و یکسلان   هاي بل رگ بله روش   وند. اگر قدرتعادننه محسوب می

  ود.عادننه در وراي این مهم حاص  میبنگاه امنيت  ،اي مختلف باوردا ته با ندهمدنت
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عی را يسوتواند درك فراتر و نگ و قرابت بن با تمدن است که میاز فره ریف جامعاین تع

از لحاظ لغلوي و مفهلومی بله بلوبی بله      عادننه گفتگوي  ،در ابتيار ما قرار دهد. به هر حال

دلي  اهميت نقش ارتباوات ه عنوان برسابته اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این برسابته ب

به عنلوان گفتملان وارد روابلط       منازعه یا منبع منازعهو در چارچوب ح  دنجهانیو مسئله 

ت در سياسلت  یملا بفرینی و نامالهاي گفتملانی ميلان ملل ، بلاز     ده است. دگرگونی المل بين

ه را بعادننه  و امنيت عادننه  جایگاه گفتگوي   دن امور،نیعقال ،بارجی کشورها و همچنين

 نوین برجسته سابته است. المل بين عنوان یک برسابته در روابط

 

 امنيت و گفتگوالف. 
هاي اساسی، هنجارها، قواعلد و نهادهلاي جامعله اسلت.     امنيت به مفهوگ حفاظت از ارزش

بله   .گيلرد ملی  بلر  ها و هنجارهاي نا لی از بن را در ها و اصول، ارزشاین تعریف، نظاگ دولت

ا در برابلر تهدیلدات نظلامی و    نهل ب حقوقیسيسات و اصول أعالوه،  ام  حمایت از مردگ و ت

هاي بنيادین است و نقش نيروي نظامی در تحقلق  غيرنظامی و تضمين ال امات اساسی و بزادي

 .(Makinda, 2008)  ودامنيت، برجسته و اص  تلقی می

ایجاد تحول و دگرگونی در مفهوگ امنيت و بله بيلان    ،8331 در دهه ایده مطروحه و مقبول

بسلط مفهلوگ از امنيلت    پدیدار  ده است: ا کال مختلفی  عه این مفهوگ است که بهتوس ،دیگر

گسترش مفهوگ از امنيت کشورها به سلوي امنيلت نظلاگ     ؛هاها به امنيت ا خاص و گروهمليت

 لدن مفلاهيمی چلون امنيلت سياسلی، اقتصلادي،       المل  و در واقع محيطی فراملی؛ مطلر  بين

توسعه مسلئوليت سياسلی    ،در کنار امنيت نظامی و در نهایت محيطی و انسانیاجتماعی، زیست

هلاي  حکوملت  و الملللی ي ملی به سمت نهادهاي بينهابراي تضمين امنيت که عالوه بر دولت

 .(Rothschild, 1995) یافته است گسترشاي و محلی منطقه

قلو  سياسلی،   در تحقق ح کهرا  شوريک هراعمال فشار بر المللی بين جامعه ،در جهان امروز

 ،هاي عامدانه و با رفتارهاي نابرابر، تعدي و تبعلي  ز وریق سياستمردگ بود ااقتصادي و مدنی 

نبردهلاي   ،. البتله  لمارد هایش مشلروع و مجلاز ملی   با هدف تغيير و اصال  روشقصور بورزد، 

یلک درصلدد حلاکم     هلر ، هاي سکونر غربلی و اسلالگ  ایدئولوژیکی بين  ر  و غرب و دیدگاه
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هسلتند. در   یبهتلر بلراي پلذیرش جهلان    هلاي  مورد قبول بود به عنوان ارزش هايمودن ارزشن

بسياري معتقدنلد بلراي تحقلق صللح و نظلم جهلانی و پلذیرش حلق          ،مواجهه با چنين حقایقی

نظلم   ،بمي  را بپذیریم. بدون  کبهتر است هم یستی مسالمت ،ر تعيين سرنو ت بوددها دولت

یکنوابت و صورت  بهکند و تبادنت اقتصادي و اجتماعی را ا حفظ میزیرا صلح ر ،ارزش است

هاي ابالقی جهانی اب ارهاي براي تحقق ارزشموارد  سازد و اینبراگ در سراسر جهان ممکن می

سلازند بله حقلو  اقتصلادي و اجتملاعی      ثري هستند، به ویژه اینکه بسياري از افراد را قادر میؤم

 .(Smith & Others, 2005) نظم بعيد است، دست یابند نفقدابود که تحقق بن در 

اسلت.   لمللی کردهاانی به مقوله عدالت در امنيت بينکمک  ای ،این تحول در مفهوگ امنيت

است.  تبدی   دهی المللبينهاي مطروحه و مهمی در گفتگوي بحث عدالت و ابال  به حوزه

 انلد. هاي عادننه کمک  ایانی کردهن رویهمل  متحد به ایهاي تابعه يسيونمجمع عمومی و کم

هماننلد   الملل  بينهاي روابط را در نظریهعادننه این مقاله ني  در همين راستا جایگاه گفتگوي 

عادننه  گفتگوي  ،کاو قرار بواهد داد و در پایانانگاري مورد کندوگرایی، ليبرالسم و سازهواقع

ر لد  و   لدن جهلانی هاي دنياي املروز هماننلد   چالش مسای  و و از منظررا از نظریه تا عم  

 .کندو تفسير میداده بنيادگرایی توضيح 

 

 ع:دالنه گرایي و گفتگویواقع. 0
از نظلر  یلا  هلا و  و فرهنلگ  هلا تملدن بواه ميان گروهی از مردگ با د یلا بلين    گفتگو

از منظلر  و حفلظ قلدرت سياسلی نيل  بشلود.       ه بقلا تواند منجر بل میها، گراها دولتواقع

را  و اسلتمرار بلویش   بقا ،ورفانهبیو ازنده گفتگوي س از باللتوان می یحت ،گراییواقع

اي منطق سود و زیان به گونهاز بن با د که تواند عقالنيت تضمين کرد. زیربناي گفتگو می

ز درون تلوان ا عقالنيت و بقلا را ملی   مهلث گفتگو، . بر این اساس، ودمیدر ذهن متبادر 

 گرایی استخراج کرد.دایم واقعپارا

ننلد و بلا توجله بله منطلق      دارا رکن اصلی اندیشه بود تلقی می بقا ،هاگراعواق ،به هرحال

توانلد  وور صلوري ملی  ه گفتگو ولو باز نظر بنها،  بنابراین، .معطوف به نتيجه هستند ،عقالنيت

 متضمن بن اص  وان یعنی بقا با د.
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، متفلاوت  ناملد هابرماس گفتگو در  رایط برابر ملی چه بن اایی بگرگفتگو از منظر واقع ،البته

در برابلر   هلاي قدرتمنلد  تنلی بی که توسيدید بن را از زبان ی. این جمله معروف در گفتگواست

فقط در ميلان برابرهلا    حق...: » ودمیگرایی محسوب بنيان واقع کند،هاي ضعيف بيان میمليان

بواهنلد رنل    از بنچه می دهند و ضعفاتوانند انجاگ میمیا چه رحال بنکه اقویا بن مطر  است،

گراهلا بله اصل     رویکلرد واقلع   جلا اهميلت دارد،  ولی بنچله در این  (.65: 8915)مشيرزاده،  برد

 .ها نبا دولو  اینکه این اص  ميان برابر ،ستگفتگو

 ،یلی راگذاران واقلع گل ليسی در قرن هفدهم و یکی از پایله فيلسوف سياسی انگ ،تامس هاب 

ا لتراك در   ورفانه معرفی کرده است. به گفته هاب ،ترس از مرگ را عام  ورود به گفتگوي بی

ها و افراد مختلف را به بغاز گفتگو با یکدیگر ترغيب کنلد.  تواند گروهغری ه و حفظ حيات می

کله بایلد    ظلاهراً چنلدان   ،سل ایی بربلوردار اسلت   این عام  هرچند از اهميت ب در عين حال،

هلاي  ها و گلروه بسياري از افراد متعلق به فرهنگ امر بن است که اینکننده نيست. دلي  سندبر

بایلد بلراي   ملی  ،دهند. بنابرایننگفتگو  اما تن به ،جان ببازند  انمختلف حاضرند بر سر برمان

ظر گرفته  ود. در اینجلا  تشویق افراد به ورود در گفتگو معيار دیگري غير از حفظ صيانت در ن

دانلد  ولو به وور حداقلی واجد اهميلت ملی  اص  گفتگو را  ،گرا ویم حتی هاب  واقعتوجه میم

  (.15: 8918)پایا،  تواند مرگ را به همراه دا ته با دکه رویگردانی از بن می

 نلوع معتقد اسلت   ،اي داردکيد ویژهأعنصر منافع ملی ت رگرا که بمورگنتا از دیگر دانشمندان واقع

وابسته به زمينه سياسی و فرهنگلی   کند،عم  سياسی را در حوزه باص تاریخی تعيين میمنافعی که 

گلران  هلا را کلنش  چه دوللت اگر،  ود. مورگنتااست که سياست بارجی در چارچوب بن تعيين می

بودن دوللت توجله ندا لته    به معنی بن نيست که او به تاریخیاین ولی  داند،المل  میاصلی نظاگ بين

نگلاه  از  .(Morgenthau, 1985: 33-34) داندو  رایط بن می و دولت ملی را محصول تاریخیا با د.

اسلی و فرهنگلی در جهلت کلنش سياسلی و      يس کيلد او بلر زمينله   أتاریخی و تفسيري مورگنتلا و ت 

بنلاي بن  ه یقين اص  گفتگو زیرکه بدارد اص  دیپلماسی در سياست بارجی  رکيدي که بأت ،همچنين

 ها بدبين نيستند.اص  گفتگو ميان ملت هگراها هم ب ود که واقعونه استنباط می، این گاست

: منجلر  لود   گراییواقعتواند به نتای  ذی  از منظر ها( میو فرهنگ هاتمدن) گفتگو ميان مل 

 د،دهل ملی  ارتقازیادي  ( امنيت را تا حد9) ،کاهداز عدگ قطعيت می (1) ،کندرا تضمين می بقا (8)
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( سلامانه تلاریخی   4)،  ودمی قلمدادده کاهش تهدید وجودي کننزیادي بيان تا حد گفتگوکه چرا 

موازنه قلدرت در  حفظ و تکوین و حتی   ک  گرفتهحول بقا و امنيت  ،کنون از پيدایش تادولت 

بسلياري   ه اسلت. ا تدن گفتگوراهی ج   ،معاصر ها تا اروپايهاي مختلف، از اتحادیه هلنیدوران

هم بوردن موازنه قوا در پی عدگ هماهنگی و نبود گفتگو ميان واحدهاي سلامانه  ه ها و بگاز جن

  .(Wholf & Little, 2007: 158-180) فو  بوده است

انگارانله  ءبه امر گفتگو نگاهی  ی گراییواقعچه بسياري بر این باورند که مکتب اگر ،در واقع

و  را نادیده نگرفتله و بلراي حفلظ بقلا    ها مل  لتميان دو ولی مکتب فو  گفتگو ،و حداقلی دارد

هلا کله  لابه جدیلد     ضلروري دانسلته اسلت. حتلی نئوکالسليک     بن را نزگ و  ،امنيت و قدرت

هاي بود بسيار به مطالعات تلاریخی و عنصلر فرهنگلی     وند، در تحلي محسوب می گراییواقع

ثير قدرت نسبی بلر  أبودن ت م و پيچيدهکيد بر غير مستقيأدهند و با توجه به تها بها میدرون دولت

 (.819: 8915)مشيرزاده،  کنندجدا می گراییواقعز نوراه بود را ا ،سياست بارجی

 

 ع:دالنهليبراليسم و گفتگوی . 9

بسياري بلر ایلن    ،از منظر ليبراليسمالمل  روابط بيندر عادننه در مورد جایگاه گفتگوي 

سانرانه در بطن بود دارد. قع راه حلی دموکراتيک و مرگدر وا عادننه اند که گفتگويعقيده

در سازمان ملل  متحلد   رئيس جمهور وقت ایران نطقی که  بهمورد این اهلل رمضانی در  رو 

از نظلر  ها گفتگوي تمدن» گوید:میوي کند، بنجا که د ا اره میکرایراد  1111سپتامبر  4 در

بله   الملل  بينها در بررسی روابط ت دارد که غربیسانرانه  باهمفهومی با نظریه صلح مردگ

سلانرانه  ن را صللح ملردگ  ب ویم که در مورد ایلران بایلد   یادبور می ولی ظمناً ،بردندکار می

نه تنها براي جمهوري اسالمی ایران، بلکه بلراي   عادننه گفتگوي ،عبارتیه ب «اسالمی بواند.

نظلر غلرب در مقلاگ     رض ملد اچلرا کله تعل    کنلد، جهان اسالگ توليد فرصت امنيتی ملی ک  

نمایلد کله   توليلد گفتملانی ملی   و  هتنها به جمهوري اسالمی ایران بسنده ننملود  یابی،مصدا 

این بلدان معناسلت کله تملاگ بلازیگران       د.دهمی رراقتعرض  مورداصول گفتمان اسالمی را 

سللطه تملدن   موضلوع   نماینلد، ه در این چارچوب بود را تعریف ملی مسلمان تا بن زمان ک

  (.18: 8914)افتخاري،  ندبا غربی می
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و مبنایی بلراي تعامل  سلازنده     «زیست جهان» نوعیتواند از نظر نگارنده می عادننه گفتگوي

اي بله مهابله برسلابته    عادننله  گفتگلوي  ،ميان تمدن اسالمی و تمدن غربی قلمداد   ود. در واقع

ه کند. بسانرانه را تقویت میو معنایافتن صلح مرگ دن تا حد زیادي بود بستر عقالنی ،اجتماعی

 نلوعی يوند گفتمانی به سانرانه غربی با پسانرانه اسالمی با منطق صلح مرگمنطق صلح مردگ ،وبع

هلا و  رضاسانرانه اسالمی بایستی در درجه اول تعل مرگگفتمان صلح  ،انجامد. البتهصلح کانتی می

ناگ هویلت غربلی   ه با دگري ب ،بيرون از بود درتا  ایدرون ح  نمهویتی بود را از د هايابتالف

بله   منجلر چند گفتگلو ممکلن اسلت    هر: » ودوور که کارل پوپر یادبور مید. همانبه تعام  برس

جلاي گلذارد و    بثلار عميقلی بلر    ،تواند در ذهنيت هر یک از ولرفين گفتگلو  توافق نشود، اما می

متحول سازد. بله اعتقلاد    ،ع و حالی که در بن قرار دارندهاي قبلی بنان را در بصوص وضدیدگاه

کسلب   هلاي ذهنلی و  انگلاري مانع سه  دن گفتگو و حصول توافق،رسيثمر  به تالش براي ،پوپر

به تکاپو و تلالش بيشلتر وادار     ود و ورفين بحث راهاي فکري میهنگاگ از تالشرضایت پيش

هلاي متفلاوت هملواره بله دنیللی منطقلی       ارچوب کاف ميان چ: » ودسازد. پوپر یادبور میمی

 (.91 -96: 8963)پوپر،  «سابت پر تواناما این  کاف را معمونً می ،....پر دنی است.

توانلد در گفتگلوي غلرب و اسلالگ کارسلاز با لد.       یم میاین اصول پوپري به عنوان پارادا

 بعد مقرون بله مصللحت عمل    توان پيشنهاد پوپر را با اف ودن یک رسد میبه نظر می ،همچنين

ثر و مقبول بلراي تحقلق اندیشله    ؤاي م يوهبه  ،تر سابت و به این ترتيب)پراگماتيستی( کام 

سلابته گفتگلوي   برتلوان انتظلار دا لت    دست یافت. با این مقدمه اساسی میي عادننه گفتگو

قلملداد  لود. در   ثر و مقبول براي ن دیکی دو تمدن اسالگ و غرب ؤاي متواند  يوهمیعادننه 

اینلده گفتملانی   کله نم  ليبرالی المل بينژه در روابط وور ویه را بعادننه جایگاه گفتگوي  ،اینجا

  ویم.متذکر می ،غربی است

روسلو   نك، هاي هلاب ، نظریه سياسی ليبرال مانند نظریه گير است.نگر و سه ليبراليسم عاگ

هاي انت اعلی بلا   در وضع وبيعی که در بن این انسانهایی انت اعی نوعاً از تصور انسان ،و کانت

هلا بلا هلم    که ممکن اسلت باورهلا و فرهنلگ   با این ،ليبراليسم باور ود. به بغاز می هم برابرند،

نظریله   ،همکاري نفع بنيادي در صيانت نفس و رفاه ملادي دارد. همچنلين   تفاوت دا ته با ند،

اي تبيين مبتنی بلر  بر مبن ،«جنگندها با هم نمیيسانرمردگ» گویدصلح دموکراتيک کانت که می
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هایی که در دابل   و رویه هابردا ت همان فرهنگ،» گویدسانري است که میهنجارهاي مردگ

را بدون تهدید به بشونت فراهم ها بمي  درگيريفص  مسالمت کشورها امکان سازش و ح  و

سانر ني  به اجلرا گذا لته   ورهاي مردگي ملی در مورد دیگر کشسازد که در بن سوي مرزهامی

ویلژه  ه ب ،تساه  و گفتگو در داب  کشورها قاب  تسري به روابط ميان مل  ، ود. به عبارتیمی

گفتگلو بلا توجله بله نقلش عوامل         .(Ruse H, 1993: 622-638) سانر اسلت کشورهاي مردگ

منجر  ود که بله  لکلی    جلوصلح هايهیتواند به پيدایش اتحادمی ،تاریخی و اجتماعی باص

 ،تملاع امنيتلی  جوجلود ا  ،عبارتیه بمي  توسط کارل دویچ تشریح و تحلي   ده است. ببصيرت

بناي اجتملاع   ،پذیرش درك و به نوعی تساه  در روابط ميان فرهنگی و تمدنی است. در واقع

ملاع  اج تعامل ،  رضلایت،  رو  تجلارت،  احتلراگ متقابل ،   امنيتی وابسته به صللح دموکراتيلک،  

 که همگی در گرو گفتگوي سازنده است. است پذیريجامعه و ارتباوات نخبگی،

اند هاین است که مردمان این اجتماع گرد هم بمدامنيتی تماع از این اجکارل دویچ منظور 

هلا معتقدنلد همله    چلون ليبلرال   ،روابط ميان بود را توسط جنگ به پيش نبرنلد. در کل    تا

و تلوان   دادن و تعقيلب منلافع   ک  اب اري توانایی  ک اند و به ها موجوداتی عقالنیانسان

همواره به گفتگو و رواداري  ،بر اساس حکومت قانون را دارند فهم اصول ابالقی و زندگی

کيلد  أجان نك در قلرن هفلدهم ت   ،در همين راستا (.16: 8915)مشيرزاده،  و زبان باور دارند

پيشلگاگ اصل    بله عنلوان   هلا  ليبرال «جامعه است دهندهزبان ر ته محکم و پيوند» که  تدا

برند. متفکران ليبراللی بلا   که ابالقاً نادرست است به کار میرا در مقاب  چي ي  ، بنرواداري

رها  اند که از قيود بيرونی و درونی،ي را در بود فرد بودمختار دانستهروادار ،الهاگ از کانت

کنلد. رواداري سياسلی کله از اصلول     عمل  ملی  بر وفق عقالنيت  و بزاد است و بردگرایانه،

ي هلا سلازد محلدودیت  ملل گ ملی  را گلران عقالنلی    ود،کنشها محسوب میگفتگوي تمدن

سابتن استعدادهاي بلویش  ترین اهداف بود در زمينه محققرا در پيگيري محوريدیگري 

 (.855: 8918، )پایا استبا همين محوریت  ،گذاردن به دیگراناحتراگ مندنيازاین و  بپذیرند

هاي مشترکی از  ابص ام   ،ان اسالگ و غربگفتگو مي ،یا به عبارتی عادننه گفتگوي 

سانرانه مردگ حاندیشه صل هتواند گفتمان فو  را بکه می استگفتگو و تعام   قبي  رواداري،

 اسالمی و غربی ن دیک کند.
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بهتلر اسلت    ،المل بينانگاري روابط در نظریه سازه عادننه گفتگوي بردن به من لتبراي پی

 ،د لو ملی   لنابته هلاي اجتملاعی   عنوان سابته که برا نظریه این  ناسی مورد اهتماگ هستی

تا حد  ،ها و قواعدانگاره ها،فرهنگ ،هاارزش هنجارها، ،بر این اساسمورد کندوکاو قرار دهيم. 

 هاي اجتماعی کله گفتگلوي   با د. این سابتگران میو منافع کنشکننده رفتار زیادي مشخص

بله   الملل  بلين هایی را ایجاد نماید که در جامعله  تواند رویهمی یابد،در بطن بن معنا میعادننه 

توانلد بلا نظریله    کننلد کله ملی   ایی را مطر  ملی هانگاران فرضصلح و امنيت منجر  ود. سازه

 :دسنخ با هم ،عادننهگفتگوي 

 گران در مقاگ افلراد اجتملاعی،  کنش بخشی از برسابته اجتماعی واقعيت است. المل بينروابط  یک.

 .سازندالً یگدیگر را میبگران متقاو کنش اجتماعی هستند نه مادي. سابتارهای یسابتارها

د یلا  زاگلران را املوري بلرون   هاي کنشمنافع و اولویت المل بينتوان در نظریه روابط نمی دو.

 ، وند. در نتيجله گيرند و دگرگون میا در روند تعامالت اجتماعی پا میبنهبلکه   ،ثابت گرفت

باید از منطق عقالنيت اب اري که در نظریه انتخاب عقالنی پنهان است درگذ ت و منطق اقنلاع   

 اهميت هستند.ها به اندازه کردارها باکنش ارتباوی را منظور سابت. گفتهو 

هلاي  تر از بن چي ي گرفت که نظریهجديها و هنجارها را باید اندیشه المل بينبط در روا سه.

 .(Went, 1992: 391-425) منافع مادي قایلند ايسنتی بر

 ،عنوان برسلابته اجتملاعی  ه بعادننه گفتگوي  دهد اونً،نشان می ،انگارانسازه این سه فرضيه

 ،. ثانيلاً گيلرد  لک  ملی  ارتبلاوی   ایه اقناع و کلنش و بر پاست تا حد زیادي عام  تعام  اجتماعی 

 در چلارچوب  ،که مبتنی بر منافع ملادي با لد  بيش از بن ،به مهابه هنجار اجتماعیعادننه گفتگوي 

 الملل  بيندنبال ایجاد  جامعه ه بعادننه ایده گفتگوي  ،یابد. در بعدي دیگرمنافع اجتماعی معنا می

 عادننله گفتگلوي   دیگلر،  عبلارت ه بل اجماع دارند. اران بر بن انگاست که مکتب انگليسی و سازه

 پدیلد و در  رایطی  ستهاکه مرکب از دولت است المل بينقرائتی هدلی بولی از جامعه متضمن 

تبلدی    «جامعله »هاي مشترك بله  رزشو اها با بگاهی از بربی منافع د که گروهی از دولتگيرمی

اي مشلترك از قواعلد   بلود را مقيلد بله مجموعله     ،با یکدیگر  انبه این معنا که در روابط ، وند

  .(Bull, 1997: 11-13) ارویژه نهادهاي مشترك سهيم با ندو در ک تصور کنند
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ی المللل بلين در قاللب جامعله    الملل  بينکه سياست این باورند انگاران بر سازه ،به هر حال

بله   ،ارددکيلد  أت المل بينکه بر جامعه ها ج  این. گفتگوي تمدنالمل بينگيرد نه نظاگ  ک  می

توانلد معيلاري بلراي منلافع      لود کله ملی   محسوب می هنجار اجتماعی هم نوعیبودي بود 

و قواعلد   ابلر اسلاس هنجارهل    الملل  بلين جامعه  معتقدندانگاران با د. سازهگران عقالنی کنش

یی براي منافع عقالنلی  عيارهاعنوان مه همگی ب ،هنجارها و قواعد گيرند و این ک  میباصی 

گيلرد.  منافع بر مبناي بنها  ک  ملی و  (Walt, 1998: 18)  ودگران قلمداد میها و کنشدولت

يلروي از  پکند چه بلازیگرانی و بلا   ی است که معين میالمللبينهنجارها و قواعد اساسی بازي 

هنجارها  ،عبارت بهتره ببورد. ی پدید میالمللبين نتای  مورد نظر کنش را در عرصه چه قوانينی

بلکه دنی  عقالنلی را بلراي دوللت     ، وند دولت به  کنش بود جهت بارجی دهدباعث نمی

مبنلاي گفتگلوي    ،بتواند کنش بود را به نحلو بهتلري انجلاگ دهلد. همچنلين      بورد تامیفراهم 

دهنلده  عکلاس تنهلا ان زبان نيل    .دانندانگاران بن راکليد کنش میه سازهتمدنها زبان ني  هست ک

 (.811-818: 8961)ببيلري،   ر حقيقت بود نوعی رفتار و کنش استدبلکه  ،با دمفاهيم نمی

اي تمان و امور گفتمانی اهتماگ ویلژه به گف ،المل بينعنوان منبع تحول در روابط ه انگاران بسازه

را مسلتق  از  هلاي جهلان   توانيم همه ویژگیما نمی»گوید: نيکالس اونف می براي مهال،دارند. 

فتملانی کله بله  لرایط     دارد که نباید به  رایط گیا ونت بيان می «گفتمان راجع به بن بشناسيم.

 (.93 -196: 8915)مشيرزاده،  توجه بودبی دهد،مادي معنا می

بلود بله    عادننله  تلوان گفلت گفتگلوي   انگلاري ملی  با توجه به اهميت گفتمان در سازه   

دادن براي   لک  دیگر،  عبارته و داراي  رایط گفتمانی است. ببمده درگفتمان نوعی صورت 

 کله سله حلوزه مرجلع ذهنلی،      از زبان استفاده کنيم ايگونه باید به ،به گفتگو و سپس ادامه بن

از هلم   ده به سه رابطله متفلاوت بلا جهلان     یعنی سه مقوله بنيادي منتق  ،و عينی انذهانیينب

بخشلی از  لرایط    د و ابلتالف و تنلوع وبيعلی تجربيلات،    چون بربور ،وانگهیمتمای   وند. 

رد ابلتالف بلين بودملان را    من و  ما هر دو باید بدانيم چگونه ملوا  ،دهدانسانی را  ک  می

یاري نوع دیگري  ایمان را بههابتالف شخص و محدود سازیم. باید بتوانيمبنها را مو  بشناسيم

هابرملاس بلراي    بله بيلان  حل  کنليم.    ،نامدان میه هابرماس بن را گفتمچدر قالب بن ،گفتگواز 

ها و بوریم تا متقابالً مفروضبه حالت تعليق در میرا کنش  ،اي از تعام ویژهبه نوع دادن  ک 



 010 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمللي عدالت، گفتگو و امنيت بين

کلنش ارتبلاوی    نلوعی  ،البته از منظر هابرملاس  ،عادننه ال ببریم. گفتگويؤتعهداتمان را زیر س

وضعيت   ناسی گفتار،نقطه بغاز تحلي  کاربرد .است. کنش ارتباوی ذاتاً  گفت و  نودي است

دارند. گوینده و  نونده که ظرفيت   ورفه تمایاي است که به درك متقاب  دودهنگوینده و  نو

ال رفتن ادعایی در باب اعتبار )مفروضلات و مبلانی ملورد نظلر     ؤبن را دارند تا به هنگاگ زیر س

 (.11: 8914)پيوزي،  موضع مهبت یا منفی اتخاذ کنند بود(،

دادن بله رفتلار و منلافع    توجله بن بله نقلش هویلت در  لک       ي،انگلار د مهم نظریه سلازه بع

.  لود مطلر  ملی  هلا  گران است که در اینجا مسئله هویلت و رابطله بن بلا گفتگلوي تملدن     کنش

تلا حلد زیلادي     ،هنجار و قاعده نوعیعنوان ه بو م  اها با توجه به ایجاد فهم و تعگفتگوي تمدن

گلر   وند. این کلنش می لحی مسهایی است که به گفتمان و  رایط گفتماندهنده رفتار دولتاننش

این نشلانه را بلر    «دیگري»فرستد و اي براي دیگري مینشانه تمدنی با ورود به این کنش ارتباوی،

 «بله بلود  »کند و بلر اسلاس ایلن تفسلير عالمتلی      بردا ت بودش از وضعيتش تفسير می مبناي

هلاي  عنوان دولته در این تعام  است که هویت بود و دیگران ب .دهدپاسخ می «بود»دهد و می

قلرار   يانگلار ها در کانون نظریله سلازه  گيرد. هویت دولت ک  می هاتمدنگفتگوي  هب وارد ده

با لد.  ظارات در مورد بود که باص نقش میهویت عبارت است از فهم و انت دارد. از این منظر،

بخشند و این الگوهاي هنجلاري سياسلت   هاي عقالنی قواگ میزمان گ ینشور همها به ظههویت

توان جدا از بستر اجتماعی بنها تعریلف  ها را نمیدهند. هویتهستند که به بن  ک  می المل بين

عنلوان  ه کننلد و ایلن هویلت بل    کسلب هویلت ملی    ،شارکت در معانی جمعیگران با مکرد. کنش

 بورد.وجود ملی ه ب را هاهاي انگي  ی و رفتاري بنگرایش ی،المللبين گرانمشخصه و ویژگی کنش

 سويغير ثابت و سيال است و از  سو،زیرا از یک   ود،هویت به موضوع فهم تبدی  می ،بنابراین

 .(Went, 1999: 330-33) دهدبه منافع و رفتار کشورها جهت می دیگر

هاي حاصل  از   نابت و رویه ز فهم مشترك،ها تابعی ادولتعادننه  هاي هویت ،بنابراین

هلاي  به بودي بلود تملامی ایلن سلابت     ،عادننه هنجارها و قواعد است که گفتگوي تعام ،

گرایانله و  بلود بسلتر ایجلاد گفتملانی تعامل       روندو این کند میتوليد توليد و بازاجتماعی را 

گرفته از یک زیسلت  ارتباوی واگو عقالنيت بته ود که کنش را به تعریق اندابمي  بواهد بصلح

وجه به جایگاهی که در نظریه ها با تگفتگوي تمدن ،دهد. در واقعمعنا میبينی را جهان و جهان
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هویلت مبتنلی بلر    گرایانه بویش و ایجلاد  هاي  نابتی و تعام به دلي  رویه ،انگاري داردسازه

تواند به صلح و امنيلت  تمدنی میهاي فرهنگی و ها و سازهارزش هایی چون هنجارها،برسابته

 کمک نماید. المل بينروابط در 

ليبراليسلم و   ،گرایلی واقلع در سله نظریله    عادننله  بعد از بررسی من لت و جایگاه گفتگوي

را در عمل  و در دو بعلد    عادننله  بهتر است الگوي گفتگلوي  ،المل بينروابط در انگاري سازه

این گفتمانی جدیلد در بلاب امنيلت     ،به تبع او قرار دهيم. دن و بنيادگرایی مورد کندوکجهانی

  ود.و امنيت عاننه ني  محسوب می المل بين

 

 ع:دالنه شدن و گفتگویجه:نيب. 
تلوان از  از این باصيت بربوردار است که ملی هاي اجتماعی گفتگو در ميان دیگر برسابته

هاي بلق و حفظ برسابته ر واقع،درد. کانتقاد  ،شتقویت و تشدید و تروی  بود در جهتبن 

ن و موقعيلت بلاص   أ ل  ،اجتماعی، نيازمند نوعی ارایه و معرفتلی رسلمی اسلت کله ولی بن     

 هلاي مختللف،  معرفتی به  يوهو ارایه  بنو با تکرار   ود نابته میبرسابته یا نهاد مورد نظر 

گلردد.  یم مل بليش از پليش تحکلي    واسطه تقویت حيهيت التقاتی جمعلی، ه ب موقعيت برسابته،

معرفتلی بهتلر بن   ارائه که به هایی باید از همه موقعيتکردن گفتگو میبه منظور فراگير ،بنابراین

در عصلر  عادننله   گفتگلوي ود، حداکهر استفاده را بلرد.   تر منجر میدر سطو  هرچه گسترده

ننلده اسلت.   کنمونه بوبی از این قبي  اقدامات تروی  ،ارتباوات بن  دن و جنبه جهانیجهانی

 بيشلتر را  «گفتگو» عام  دن زمينه براي قبول احتمال مساعدتر  دن ارتباوات،جهانیدر واقع، 

   (.31: 8918)پایا،  دکنمی

دن ایلن هنجلار و ارزش وارد   کلر بید و در فراگيرمی عادننه  دن به کمک گفتگويهانیج

صللح   ،(گرایلی واقلع ) اد بقامورد بحث براي ایجدر سه نظریه را  عادننه و گفتگوي هد عم  

 کند. نگاري( عملی میا)سازه عادننه )ليبراليسم( و هنجار و هویت دموکراتيک

 لدن و  مسئله جهانی نظر بنتونی گيدن ،ماز  ،عادننه  دن و گفتگوي در ادامه بحث جهانی

دننله  عا کله گفتگلوي   پلردازیم  ملی یلن  ابله  کرده و  عادننه اندیشی را وارد حوزه گفتگويباز

 .داردمی وا عادننه تدر مورد امني چگونه دولت را به بازاندیشی
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)البتله   هاسلت اندیشلی انسلان  بر( مبتنی بر بازأ)اوليه و مت هر دوره مدرنيته ،به اعتقاد گيدن 

یکی از ال امات جامعله ملدرن ایلن     ،دیگر ند(. به بياندابر میأ دن را مدرنيته متگيدن  جهانی

هلایی ب ننلد. در جواملع ملدرن ایلن      ماتی اتخاذ کنند و دست بله انتخلاب  ياست که افراد تصم

اي یاندیشل به ذکر است که در نظر گيلدن  باز  گيرد. نزگها باید به نحو عقالنی صورت انتخاب

 ،اي که در ذات اعمال انسان است و هميشه وجود دا لته یا بازاندیشبکه با مدرنيته ظهور کرده 

مدرن به نوعی تجدید نظر جدي و دایم در پرتلو دانلش و اوالعلات    اندیشی باز. متفاوت است

   (.45: 8914)گيدن ،  کندجدید ا اره می

در  هايم و بازاندیشی دولتدانبغاز روابط نوین ب بر( را مرحلهأ)مدرنيته مت  دناگر جهانی

بلا    لدن را هلا و جهلانی  توانيم موضوع گفتگوي تملدن بنگاه می ،بگيریماین عصر را مفروض 

هلا و  ریسک ،عبارتیه ب  دن مورد کندوکاو قرار دهيم.به نظریه گيدن  در رابطه با جهانی توجه

هلاي پليش روي    لدن( بلا ریسلک   بر)جهلانی أها در عصر مدرنيتله مت تردید مخاورات دولت

جامعله   ها با دوران پيشامدرن و ماقب  وستفالی متفلاوت اسلت. در نگلاه بنتلونی گيلدن ،     دولت

ولی ماهيت مخاورات بن متفلاوت اسلت. در    ،تر از جامعه سنتی نيستبمي اً مخاورهمدرن ل وم

 ،زل لله  ریل ش کلوه،   مواردي چلون سلي ،   ام  ها بيشتر وبيعی بودند و ریسک ،جوامع سنتی

مخلاورات مصلنوعی و   بلا   املروزه گيدن  معتقد اسلت   ،در مقاب  . دندمی مانند بنها بيماري و

  8نامد.زده میرا جامعه بيم ه بنک يمسابته بود مواجهدست

ه کله سلابته انسلان    وغيلر  هاي مو لکی بمباران تروریسم، اي،هاي هستهجنگ ،با همين مقياس

بر( سبک و سيا  نوینی پيدا کلرده اسلت.   أ)مدرنيته مت  دندر عصر جهانی با د،مدرن امروزي می

گفتگو و به تعویلق   نيازمند ،ن دا و مخاورات مصنوعی در عصر جهانیهچنين ریسکاز  گيريپيش

يم. نگارنلده در اینجلا از   یلاب امنيلت دسلت    بله صللح و  ست تلا از بلالل بن   هااندابتن کنش دولت

روابلط ميلان کشلورها تسلري      ه دن بدر عصر جهانی بن رادموکراسی گفتگویی گيدن  واگ گرفته و 

یلابی در  قرار گرفته و سابت ثير امواج جهانیأجامعه جدید نخست تحت ت ،به اعتقاد گيدن  دهد.می

عوامل  تسلریع  لده کله او     ایلن  ثير أها تحلت تل  بن در جریان است و بازاندیشی سنتهمه سطو  

                                                                                                                   
1. Risk Society 
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جدیلد   داند. گيدن  معتقلد اسلت در جامعله   را نزمه چنيين جامعه و جهانی میدموکراسی گفتگویی 

بایلد  اعتماد  از این رو،و بازد هاي کهن همبستگی رنگ می ود و  ک فردیت روز به روز بيشتر می

   (.95: 8914)گيدن ،  فعاننه بازسازي  ود و این فقط با گفتگو ميسر است

فضاي عمومی  و عنوان هنجاره تواند بمیبا عدالت و امنيت این نوع گفتگو بن با هم پيوند 

 دن یراي متقاب  به نتيجه برسد. جهانوضعيت مدا در ،زیستی با دیگرانا در نظر گرفتن همبو 

ارتباولات در   ،و تعميم یابد. در واقلع  درونی  ده ،دهد تا این رویهاین فرصت را به گفتگو می

وجلود بورد کله ایلن مفهلوگ     ه وسيله بموزش، این اميدواري را به تواند بمی  دن،عصر جهانی

کله  درسلت همانگونله    گلر  لود،   ده جلوهامري نهادینه و داده به صورتهاي بعد براي نس 

 لده و  هلاي داده هاي کنونی واقعيلت نس ميان در  اکنون بسياري از امور برسابته اجتماعی،هم

ين وضلعيت  از چنل  ،ا در نظر واضعان و بالقلان هحال بنکه همين واقعيت ، ودراسخ تلقی می

 (.39: 8918)پایا،  اندمستحکمی بربوردار نبوده

معماي تلازه   ،توانند به نحو فعالی میگران اجتماعاین امر در این حال بدین معناست که کنش

 ابل ار مناسلب رفتارهلا بلدل نماینلد     ه و کارکردهاي جدیدي  را براي گفتگو بلق کنند و بن را بل 

منابعی کله در جریلان توليلد و بازتوليلد      قواعد و ،یابی گيدن در نظریه سابت (.15: 8963)پوپر، 

 دبینل ملی  بله حسلاب  جتملاعی نيل    توليلد نظلاگ ا  بازوسليله    لوند، کنش اجتملاعی سلابته ملی   

(Karsperson, 2000: 34-6). عامل    ،عنوان قاعده و هنجاره بود ب عادننه گفتگوي ،در این راستا

عنلوان سلابت   ه بل  ، لدن که بازتوليد بن توسط روند جهانی ي اجتماعی استهاکنشبسياري از 

ود. ایلن توليلد و بازتوليلد     ل هلا و ارتباولات( انجلاگ ملی    )رسانه اب ار  نابت بامعرفتی و مدرن 

ی المللل بلين گران در جامعه صلح دموکراتيک و هویت متمدنانه یا رفتار متمدنانه کنش بقا، تواندمی

 را معنا بخشد.

 

 ع:دالنهن:ع:دالنه، فراسوی امنيت  گفتگویج. 
 هعادننل  رابطه ميان گفتگوي این بخشدر  ،عادننه  دن و گفتگويطه ميان جهانیدر ادامه راب

بنيلادگرایی کله تعلاریف    از دهليم. در ابتلدا نزگ اسلت    ادگرایی را مورد کنلدوکاو قلرار ملی   و بني

بنيادگرایی مستل گ جدایی ميلان ملذهب و جامعله     . وبق نظر پارخ،زدایی کنيمابهاگ ددار یگوناگون
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 مراتبلی بلا یکلدیگر،   رابطله سلسلله  اي از متلون در  متن مقدس واحد یلا مجموعله  وجود  نيست،

ترسی مستقيم معتقدان به متن یا متون و قدرت مذهب براي استفاده از دولت به منظور تقویلت  دس

هدفش این اسلت   هویت مذهبی است. بنيادگرا هيچ جدایی ميان سياست و مذهب را نمی پذیرد،

 املا بله هلر    کنلد، کند. ابتيار سنت تفسيري را رد میکه دولت را به دست بياورد و از بن استفاده 

دنيا را به مبلارزه بطلبلد   » بواهدبواند و از این رهگذر میتن را در پرتو اهداف سياسی میل محا

دانلد کله   ملی  بنيادگرا نه تنها بود را مل گ به اواعت از دسلتورات اعتقلادي   «.و بن را از نو بسازد

 ،از نظلر پلارخ    ناسلد. ه اواعلت دیگلران از بن دسلتورات ملی    کننلد تضلمين  بویش را به عنوان

ون ایلن  چل . کنلد فراوی غيرمدرنيست در ملذهب فلر  ملی   ادگرایی اساساً با حالت ارتودکسی ابني

ن گذارد و هر گونه بوانلد اصال  مفاسد را به بدا وا می کند،گيري میدومی از امور دنيوي کناره

چه بيشتر به رهبر بلاص متکلی   هر گرابنياد ،که مارد. بانبره اینپویاي متن مذهبی را مردود می

 (.98: 8966)ميلی،  ت تا به دکترین باصاس

در عمل    عادننله   لود کله بیلا گفتگلوي    مطر  ملی  این سئوال با این تعریف از بنيادگرایی،

هنجللار عنللوان ه بللعادننلله  يللادگرایی نخواهللد بللود  بیللا گفتگللويبن کننللدهکننللده و وردتعللدی 

چله دینلی و    مانی در قبال بنيلادگرایی گفتدتواند پانمی ،ولبانه و مردگ سانرانهصلح ، گرایانهتعام 

و ولرد  عادننله   رابطه ميان گفتگوي بهال بهتر است ؤبا د  براي پاسخ به این دو س چه غربی بن

که دید این پدیده با توجه به اینمعلوگ گر گرایی ارایه  د،بپردازیم. با تعریفی که از بنيادبنيادگرایی 

دید وجودي را بلراي بلود   و به نوعی ته دانده می دتحریف هویت بود را در جامعه یا سيستم،

از . اسلت  یماندگار امنيت مسئله دن به عم  مستعدترین موضوع براي تبدی  سازد، دربرجسته می

 -)دوللت  هلاي محلدودي  این است که چنلين جملع   داد،قابليت توان براي این توضيحاتی که می

بخلش  هویلت نلاگ عناصلر   ه توسط بنيادگرایان بل که ها( تمدن بينی هانتينگتون،ها و وبق پيشملت

هلاي محلدودي   درگير رقلابتی بلا دیگلر جملع     ،مورد حمایت بنيادگرایانبود مهالً تمدن اسالمی 

احسلاس ملا    ، ود و این گونله تعلامالت  اعث تقویت استحکاگ موجودیتشان میهستند که بود ب

 کننلد، یاد ملی  «ما» عنوانه د ان بهاي محدود از بوسازد. از بن جا که جمعبودن را دوچندان می

نلوعی   ،بینلد. ایلن گونله اسلتناد    ه در تعام  ميان افراد بله کلار ملی   هاي اجتماعی هستند کسابته

 گلذاري، که در بن اصول مشلروعيت و ارزش  و چارچوبی است کندهمبستگی تفسيري ایجاد می
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هلا  هویلت ایلن جملع    .یابلد بن به تفسيري از رویدادها دست ملی و فرد در دل   ودمشخص می

تلوان گفلت   ملی  ،از منظر مکتب گپنهاگجایگاه داوري دارد. و ن أچارچوبی اجتماعی است که  

امنيتلی را  کسی یا گروهلی هسلتند کله کلنش گفتلاري       کننده،عنوان بازیگران امنيتیه بنيادگرایان ب

توانند با استناد به لل وگ  به ندرت میزیرا  امنيت نيستند، مرجعدهند. این بازیگران معمونً انجاگ می

بنيادگرایان اسالمی از ضلرورت   ،دفاع از بقاي بود ان از امنيت سخن بگویند. در حالت معمولی

   (.13: 8911)بوزان و ویور،  گویندابالقيات و جامعه اسالمی سخن می دفاع از اصول و

 هلا، رابرانگاري سوژهعادننه و ب گفتگوياما اند، امنيتی کرده بنيادگرایان اسالمی اسالگ را

موضلوع   گفتملانی عليله بنيلادگرایی،   پادبه مهابه و  واند در عم  با گفتار و کنش بویشتمی

املر  عنلوان  ه امنيتی اسالگ را براي غرب به موضوع فرهنگی و فلسفه موضلوعی اسلالگ را بل   

یف کنلد.  تعرباز فرهنگی و متمدنانه در تعامالت با غرب، -اي اجتماعیانذهانی در مقولهبين

مقولله   وجلود  سلبب تفاوت ميان بازیگر و موضوع امنيت در ملورد بلاص نيل  معملونً بله      

گيلرد کله   اي ایلن صلورت ملی   کننلده بلر  کنش امنيتی به بيان دیگر،جداگانه مخاوبان است. 

هلاي فلو    اتخلاذ روش  ،يتی باص فالن موضلوع دلي  سر ت امنه متقاعد  وند ب مخاوبان

نيادگرایلان  کلردن و کلنش گفتلاري ب   امنيتلی یکی از بطلرات   ،اینضروري است. بنابر العاده

و بلدین ترتيلب    گر  لود تواند سبب تکيه بيش از حد بر وجه کنشاسالمی این است که می

در غرب( و صلح عادننه  )مانند مخالفان گفتگوي  قدرتمندان را در موقعيتی ممتاز قرار دهد

چلاره  اي ببخشلد.  را موقعيتی حا يه پردازندمیکه به داوري درباره کنش  یمخاوبان زمانهم

با عقالنيت  دارد وکنشی  -که ذاتی گفتارياست  «صلح عادننه گفتگوي» این امر ني  گفتمان

عملالً سلپهر عملومی ميلان اسلالگ و غلرب را معنلا         زیست جهان، بویش و ایجاد ارتباوی

ه بنان ب  نيادگرایان و ورگري بوجه کنش دبخشد. گفتگوي غرب و اسالگ در واقع به ورمی

و  یدر برابلر بنيلادگرای   عادننله  گفتگوي ،انجامد. در واقعمی عنوان دگري در هویت اسالمی

و عادننله  کننده و در قبال موافقلان گفتگلوي   کنشی ورد ،گراسازنده صلح مخالفان گفتگوي

تلمن معتقلد  يل م ،سلتا د. در این راوکنشی دربرگيرنده را اتخاذ بواهد نم ،روگرایی ميانهاسالگ

ایلن   ،ود ل به رسميت  لنابته   ،رد دن سنخيت داکه با جهانی عادننهگفتگوي اگر  »است 
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اي ملورد  مللی یلا حا ليه    هايامکان وجود دارد که بگاهی اسالمی را بتوان بارج از نگرش

 .(Mittelman, 1999: 191-2) «توجه قرار داد

بله ولرد    ،ملوازات امنيلت عادننله   بله  ننله  صللح عاد  انگاره گفتگويبرد پيش ،به هر حال

دادن توان پيشنهادي براي  لک  ه این انگاره در سطح جهانی را میچرا ک ،انجامدبنيادگرایی می

ر عملومی ميلان غلرب و    هسلپ  گيري نوعی ک ی دانست. المللبيناي در قلمرو به چنين حوزه

ضيح دهند و توجيه کنند. این نه تنها گران مرتباً رفتار بود را توضامن بن است که کنش ،اسالگ

 یکلدیگر هلا در مقابل    معناست که حتلی دوللت   نبلکه به ای ،دولتی استگران  غير ام  کنش

صلح و  کو ند یکدیگر را متقاعد کنند. این گفتگو در عم  سه حوزه بقا،گيرند و میموضع می

  ود.به امنيت عادننه بتم میر نهایت و د دهدهاي تمدنی  ک  میرفتار متمدنانه را در حوزه

 

 گيرینتيجه
تحقلق   و هلم ابل ار   بینلد به حسلاب ملی  هم هدف  ،توان گفت امنيت و عدالت، هر دومی

ابال  و حقو   ،،  با عدالتیالمللبينویژه امنيت  رسد امنيت و بهنظر می به از این رو، .هدف

تحقلق حقلو  بشلر     دارنلد. متقابل   بانبص حقو  متعلق به افراد انسلانی پيونلدي    ،المل بين

گلردد و بلالعکس.   موجب برقراري امنيت نوظهور و نق  بن موجب ناامنی و هرج و مرج ملی 

 تقویت انگاره امنيت عادننه است. ،له و جلوگيري از این ناامنیئپادزهر این مس

حفظ  ،عنوان واحد بيناذهنی در جهت فهم و در عين حاله ب ،امنيت عادننه مفهوگکيد بر أت

هلا  و فرهنلگ  هلا تملدن اهميلت ذاتلی دارد.     ناسانه از گفتگو. فهم روشتنوعات انسانی است

 دهند.و به فهم متعارف  ک  می جاي دارندها در ذهن انسان اي مهم این گفتگو هستند که جا

دهند و بنلان را  ا خاص فهمی از واقعيت میبه که با ند میاي از معانی بيناذهنی مجموعهبنها 

هلا را قلادر   ها انسان کلی معنادار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.... فهم تمدنبه سازند قادر می

چگونله   ،اي متفلاوت  لک  داده  اریخ فهم متعارف بنها را بله گونله  کند دریابند مردمی که تمی

 (.149 -191: 8915)مشيرزاده،  کننده ا کال متفاوتی تصور و تفسير میرویدادها را ب

از قبيل    الملل  بلين هلاي روابلط   اي بيناذهنی همانطور که در نظریهگو ميان این واحدهگفت

سانرانه و هویت و گدصلح مر در عم ، ،انگاري که به بن پردابتيمسازهو  ليبراليسم گرایی،واقع
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انلد. در  را دا لته لعات امنيلت عادننله   مطاکند که فهم و درك مردمی میمتمنانه را از بن  رفتار

عنلوان هسلته   ه سلاز صللح و امنيلت بل    بود زمينه ،و اهتماگ به انگاره گفتگواین  نابت  ،اقعو

بله   ،در عمل   ، لدن بلا جهلانی  عادننله   ياست. گفتگلو  المل بيناصلی و اوليه مطالعه روابط 

در تسلریع رونللد  عادننله  حتلی بللود گفتگلوي   و   لود هادینلله ملی صلورت املري معرفتلی ن   

 کند. به دلي  ن دیکی ميان مل  ایفا میرا اي نقش ویژه ، دنجهانی

بلر اصل  کلنش و     ک  گرفته و در قالب عقالنيت ارتباوی دلي  اینکه ه ب عادننه گفتگوي

 ي اسلالگ، هلا تملدن اي را ميان رویه تعام  گرایانه ،ر عمومیهتواند در سپمی ،گفتار متکی است

گرفتله از یلک   ه با  نابت عاریتي همراهاکنشغرب و کنفوسيوس برقرار سازد که نتيجه بن 

بخشيدن به جامعه اسلالمی  عمالً به ورد بنيادگرایی و بگاهیبا د. این گفتمان زیست جهان می

ولی  ،انجامد. اگرچه این راهی بس ووننی استمخالفان ن دیکی  ر  و غرب می ،و همچنين

  ود.المللی محسوب میبغاز بوبی براي صلح و امنيت بين

يست؛ بلکله علل  اقتصلادي،    نجنگ و تهدید نظامی صرف  ،تهدید امنيتی جهان منبعامروز 

اف ایش قلدرت،   پيش از این،د. ندر این زمينه نقش دار مانند بنها ني  محيطی واجتماعی، زیست

املا املروزه بلا تغييلر منلابع       ،چون جنگ و بشونت بلود  تهدیداتیتحقق امنيت در برابر  عام 

ابل ار دیگلري از جملله علدالت و صللح       سلت امنيت نيازمند کارب تهدید، تحقق مفهوگ متحول

 عادننه است.
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