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-مولفه تأثیر تحت آن، از برآمده نظام و اسالمی انقالب گفتمان ایران در انقالب پیروزی از پس

. کرد دگرگون را ایران خارجی و داخلی سیاست عملکرد هنجاری، و هویتی ارزشی، فرهنگی، های
 محور،غرب نگرش با تضاد و تقابل اسالمی در-انقالبی هویت اساس بر اسالمی انقالب گفتمان

 و ژئواستراتژیک موقعیت دلیل به ایران جایگاه باالی اهمیت. گرفتقرارغربی سکوالر-لیبرال
 روابط .است بوده اروپایی هایقدرت ویژهبه غرب توجه مورد همواره تاریخ طول در ژئوپلیتیک
 به مختلف هایدیدگاه و طرفین متفاوت هایهویت از متأثر  اروپا اتحادیه و اسالمیجمهوری 

 در گسل به منجر هویتی هایشکاف و تعارض و بوده فراوانی هاینشیب و فراز دستخوش مسائل،
مختلف گفتمان انقالب  ادوار طی و گردیده طرف دو مناسبات در هاییچالش آنپی در و روابط

 پژوهش این در. است شده اروپا اتحادیه و اسالمی جمهوری روابط در واگرایی باعث اسالمی
 اروپا اتحادیه و ایران مناسبات بر تاثیری چه هویت که است سؤال این به پاسخ صدد در نویسنده

 بر مبتنی اسالمی انقالب گفتمان ایدئولوژی که است آن از حاکی پژوهش هاییافته است؟ داشته
اروپا  اتحادیه سکوالر-لیبرال هویت با تضاد و تقابل در اسالمی تمدن مذهبی و احیای هایارزش

سایر مسائل،  های متفاوت و متعارض به موضوعاتی چون حقوق بشر، تروریسم وباعث نگرش
 نظریه چارچوب در طرف دو هویت واکاوی اساسبراین .است کرده ایجاد را واگرایی هایزمینه

 .است تحلیل و تبیین قابل اینترنتی و ایکتابخانه روش مبنای بر موف و الکالو گفتمان
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 مقدمه
یی در طول چهار دهه سابقه طوالنی با فراز و فرود ها رغمعلیروابط ایران با کشورهای اروپایی 

جه و ورود مجدد اسالم موجب تو 1978-79به همراه بوده است. انقالب اسالمی ایران در سال های 
یاگرایی در حیات جمعی و فردی مسلمانان گردید و با عناوینی تحت عنوان بازخیزی اسالم، اح

یران در چارچوب امود. روابط سیاسی میان اتحادیه اروپا و اسالم و اسالم سیاسی،  جهان را مبهوت ن
سالمی اهای متفاوت در سیاست خارجی آنان بوده است. جمهوری گرفته از هویت نشایتگفتمان 

م نه غربی و عد-اتخاذ رویکرد سیاست نه شرقی رغمعلیبا طرد این نگرش غرب نسبت به اسالم 
تمایل نشان داد. لذا  تر به سمت اروپاتر و محتاطایش آرامگر ساززمینهروابط با آمریکا به دنبال 

، ایران خواهان از یک سو»ایران نیز مانند کشورهای اروپایی گرایش به روابط دوستانه داشته است. 
ارجی  اتحادیه اروپا، های خ، جذب سرمایه گذاریالمللبیناستفاده از نفوذ اتحادیه اروپا در نظام 

ا در قبال اقتصادی اروپ-ها و دانش جدید اروپا، بهره گیری از قدرت سیاسییاستفاده از تکنولوژ
ادیه اروپا با های سیاسی و اقتصادی آمریکا بوده است؛ از سوی دیگر، اتحآمریکا و کم کردن فشار

ان، توسعه دامنه هایی نظیر توسعه روابط اقتصادی و انرژی خاورمیانه، سرمایه گذاری در ایرانگیزه
ری اسالمی، مقابله فرایند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی جمهو تأثیرر خاورمیانه، نفوذ د

گرایی در با پدیده تروریسم، جلوگیری از توسعه سالح های کشتار جمعی، ایجاد نظم چند جانبه
گذر در کنار ی اثرالمللبینو همزمان با آن ایفای نقش یک قدرت  المللبینمنطقه و نظام 

 Taremi and) «تالش داشته است تا به روابط سیاسی خود با تهران تعمیق بخشد متحدهایاالت
Moradi, 2014: 135) . 

تغییرات اندیشه حاکم در ایران و تغییر سیاست خارجی اتحادیه اروپای بر اساس پیمان 
-از گفتمان هریک از آنها، منجر به تقابل هویت انقالبی برآمدهو تضادهای هویتی  1ماستریخت

ایران و اروپا  هایی در روابطغربی گردید و زمینه شکافسکوالر-اسالمی در مقابل هویت لیبرال
ای را  ایجاد کرد. این تعارضات مسبب اختالفات در زمینه پرونده ای و فرامنطقهدر سطوح منطقه

ها علیه جمهوری اسالمی و غیره مباحث تروریستی و تایید تحریمای،  موضوعات حقوق بشر، هسته
وجود آورد. وقوع این مشکالت مسبب ناکام ماندن و عدم توسعه در روابط ایران و اتحادیه را به

تیره  المللبیناروپا گردید. به بیانی قسمت اعظم از تاریخ روابط موجود میان دو کنشگر در فضای 
 ت. و انتقادی سپری شده اس

ای به شیوه کتابخانه 3و موف2 الکالوبر این اساس،  پژوهش حاضر برمبنای روش تحلیل گفتمان 

                                                           
1 . Maastricht 
2.  Laklau 
3. Muffe 



 

 

 

79  )2020-2003( تأثیر هویت بر روابط جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا  

 

 ،  هویت چه تاثیری بر روابط ایران و اتحادیهپردازدمی سؤالو استفاده از اسناد معتبر اینترنتی به این 
اروپا داشته است؟ نوآوری پژوهش بر این بنیان استوار است که در الگوی روابط جمهوری اسالمی 

استراتژی آمریکا در مناسبات ایران و اروپا قابل چشم پوشی نیست؛ لذا برمبنای  تأثیرو اتحادیه اروپا،  
و پسا 1لتزنوآوری که تلفیقی از مدل ساختارگرایی مبتنی بر نظریه واقع گرایی ساختاری وا

به درک درستی از رفتار سیاست خارجی  توانمیو موف است،   الکالوساختارگرایی بر پایه نظریه 
اتحادیه اروپا نسبت به ایران دست یافت. نتایج حاصل از فرضیه، نشان دهنده آن است که،  تغییر 

ن شده است. اتحادیه رویکرد ایران پس از انقالب منجر به ذهنیت منفی اتحادیه اروپا نسبت به ایرا
-گذاران ایران را تهدیدی برای امنیت اجتماعی و ایدئولوژی سکوالراروپا اندیشه حاکم بر سیاست

لیبرال خود می دانستند. ذهنیت حاکم در اتحادیه اروپا نسبت به ایران ذهنیت منفی بوده که در 
های مبنای عواملی نظیر شکاف اختالفات در روابط دو بازیگر بر گذاشته است. تأثیرارتباطات آنان 

یی را در مناسبات آنها ایجاد کرد. با واکاوی روابط هاقدرتهویتی و نگاه منفعتی اروپا به آمریکا 
خارجی جهت نیل به اهداف  هایقدرتسازی و نفوذ توان به عدم اعتمادمیایران و اتحادیه اروپا 

 پی برد. 
 

 پیشینه پژوهش  -1
رسی و انگلیسی اتحادیه اروپا تعداد متعددی کتب و مقاالت به زبان فادر مورد روابط ایران و 

اخص به مسئله  طوربهتعداد کثیر کتب و مقاالت منتشر شده، تا کنون  رغمعلینوشته شده است. 
مده است؛ بلکه هویت ایران و اتحادیه اروپا از منظر تحلیل گفتمان مطالبی به رشته تحریر در نیا

این قضیه  بابمنرویکردهای نظری و روش شناختی رهیافت گفتمان را مورد مداقه قرار دادند. 
 به اثرات زیر اشاره نمود: توانمی

اروپا و روابط آن  هیدر اتحاد ییگراانداز همچشم»ن با عنوا ی( در کتاب1394) یلفورک یاحمد
 هیدر قبال اتحاد ایتانیبر کارمحافظهحزب  دگاهید ردابتدا به بحث در مو «رانیا یاسالم یبا جمهور

 ییاروپا یهادر کشور یاروپا پرداخته شده و پس از آن با توجه به روند روزافزون مشکالت اقتصاد
مستقل  یورهاکش ریسا زیو ن ییاروپا یکشورها نیب شتریب ییهمگرا نهیاروپا در زم هیاتحاد استیس
 .است دادهقرار  وتحلیلتجزیهمورد را  رانیمانند ا ایدن

 یجمهور یخارج استیدر س ییاروپا هیاتحاد گاهیجا» تحت عنوان ی( در کتاب1395) ،ییآقا
ها مختلف روسای دولت هایدورهدر و اروپا  رانیروابط ا یخیدر خصوص روند تار «رانیا یاسالم

در فصول کتاب متناسب با  پردازد.یتا دوره حاضر م یانقالب اسالم یروزیپ یاز ابتدا در ایران
 وتحلیلتجزیهو  یبررس ، موردکشورمان مباحث یجمهور یروسا یخارج استیس یهاتیاولو
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 یخارج استیدر بطن س یسالمانقالب ا یروزیدوران پس از پ یو اروپا ط رانیا وابطقرار گرفته و ر
 قرار گرفته است. لیتحلوهیمورد مداقه و تجز یاسالم یجمهور

سلمانان در مآن بر آینده  تأثیرخیزش راست افراطی و »( اثری با نام 1395) دهشیری و قاسمی
شده است.  تألیفدر چهار فصل  در زمینه تقابل احزاب راست افراطی با مسلمانان اروپا  «اروپا
مرکز بر موضوع مهاجرت و بسط تبلیغات احزاب راست افراطی با ت ،دهدهای پژوهش نشان مییافته

 در صدد بسط اسالم هراسی در اروپا هستند. ،منفی ضدمسلمانان
 بر تنیمب گذاریسیاست بازنمایی و غرب در هویتی فرایندهای»  مقاله( 1395) نظری اشرف

 برساخته رهدربا هاییتحلیل دربرگیرنده  که است نگاشته را هراسی اسالم هایزمینه درک «هراس
 ندبعدیچ نگرش فوق،  مقاله. است اسالمی هویت بازنمایی نحوه و اروپا در اسالمی هویت شدن

 اروپاییان سوی از اسیهراسالم اندازچشمبه  و رویکردها شناسیآسیب و گراییاسالم مورد در
 .پردازدمی

 
 موفو و الکالوتحلیل گفتمان چارچوب نظری:  -2

. اندشدهدار با هم مرتبط معنا یوهیشوند که به شیم لیتشک یاصطالحاتی هها از مجموعگفتمان
، فهم مردم را از خود «هاگفتمان»های معانی یا است که نظام ییهاوهیو ش وهیش 1گفتمان ،روازاین

گفتمان  ،و و موفالکالو دگاهیگذارند. از دآنان تأثیر میهای دهند و بر فعالیتدر جامعه شکل می
 تیکل یدرون یاست که از اجزا شناختیزبانو فرا شناختیزبان یهامتشکل از عالئم و نشانه

 (Laklau and Muffe,1985: 193). دستنیاز گفتار و نوشتار ن یبیترک صرفاًشوند و یم فرض یگفتمان
شدن باید گفتمانی باشد؛  فهمقابلشدن و دارای برای معناپدیدههر عمل و  و موفه والکالوبه باور 

گرفته دارای هویت نیست، بلکه هویتش را از گفتمانی که در آن قرار  خودخودیبه چیزهیچزیرا 
ای از شوند که در کنار مجموعهمی فهمقابلها وقتی ها و پدیده. پس فعالیتکندمی، کسب است

در رهیافت  .(Hejazi and Bahrami, 2020: 6-7)ر قالب گفتمانی خاص قرار گیرند عوامل دیگر د
 2بندیو موف هویت کنشگران امری ذاتی و از پیش تعیین شده نبوده بلکه از مفصل الکالو  گفتمان

عناصر، نشانه ها، دال و مدلول و بر اساس یک ایدئولوژی مشترک در قالب یک گفتمان حاصل 
هویتی ارتباطی،    ها دارد. هویت گفتمانی،گردیده است که خود،  نقش سازنده در کنش و واکنش

پویا و فعال است. زمانی که یک گفتمان نشاط خویش را از دست دهد و دچار تصلب و عدم انطباق 
 . (Moghadami, 2012: 93-94)د شومیاجتماعی خود گردد، زوال و افول آن شروع  بومزیست با
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های متخاصم است که با هم بنابراین در چارچوب این نظریه، تحلیل سیاسی،  شناخت گفتمان
ند و نظام معنایی خود کنمیها به واسطه دشمن هویت پیدا سازانه دارند. زیرا گفتمانرابطه غیریت

ند. برای بررسی ساختار نظام معنایی یک گفتمان باید آن را در مقابل کنمیآن تنظیم  بر اساس را
کرد  را پیدا معنایی هایتفاوت و گیریساختار نظام معنایی گفتمان رقیبش قرار داد و نقاط در

(Hajimineh, 2019: 219) .ساختارهای  تأثیرهای مختلف،  تحت ساخته از گفتمانهویت بر
 کنند. ، رفتارهای متفاوتی اتخاذ میالمللبین

 
 تاریخچه روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از پیروزی انقالب اسالمی -3

بسیاری برخوردار  هایوقوسکشبعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، روابط ایران و اروپا از 
روابط ایران و اروپا چندان مطلوب و از کیفیت  ،توسط ایران 598بود. تا قبل از پذیرش قطعنامه 

رفسنجانی روابط ایران و اروپا  باالیی برخوردار نبود. بعد از جنگ، زمان ریاست جمهوری هاشمی
سیاست  به سعی به گسترش روابط با یکدیگر نمودند. دوران خاتمی، با توجه ،ضمن رعایت احتیاط

 گفتگوی» ران و اروپا به بهترین شکل صورت گرفت.، روابط ایهاتمدنزدایی و بحث گفتگوی تنش
 خارجی سیاست در زداییتنش منظوربه ایران اسالمی جمهوری دولت عملی طرح واقع در هاتمدن
 را خاتمی اندیشه در خارج در صلح یا داخل در دموکراسی مفهوم پیوستگی اصول. است خود

 او. کرد مشاهده ایران خارجی سیاست از وی برداشت و نگرش جهان در شکل بهترین به توانمی
 هواداری هاملت و هافرهنگ مذاهب، ها،تمدن گفتگوی اصل از هاتمدن برخورد اندیشه رد با

 سیاست نوعی هوادار و دارد باور اقتصادها و هافرهنگ جوامع، متقابل وابستگی به او. کندمی
 به یابیدست در گام نخستین منزلهبه هاتمدن گفتگوی ترتیب بدین. است استوار و خالق خارجی
 تفاهم و همکاری مناسب و آرام فضایی بتوان چیز هر از پیش تا شد مطرح خارجی سیاست اهداف
 سود اقتصادی و سیاسی فرهنگی، ابعاد در روابط گسترش منظوربه رهگذر این از. آورد فراهم
 .),Zakerian 2000: 100(« جست

المللی، روابط خود با ایران را منوط به تحوالت بین اتحادیه اروپا، در اواخر دولت خاتمی 
ای ایران هسته هایفعالیتمبارزه با تروریسم، رعایت اصول دموکراتیک و حقوق بشر و بازدید از 

هایی علیه ها و صدور بیانیهمدن دولت نهم، اروپاییان با نشستدانستند. از این زمان تا روی کارآ
 ایجاد در سعی مقطع این در ایران نیز،  مقابل در. شدند ایران ایهسته توقف فعالیت ایران، خواستار

دن فضای خوان ناعادالنه با خاتمی دولت از بعد. داشت طرفین بین اعتماد با همراه آرام فضایی
 بازتعریف مجددی؛ و گرفت، روابط ایران و اروپا در مسیر جدیدی قرارنژاداحمدیالملل توسط بین

از عملکرد غرب با جمهوری اسالمی آن شد که  بندیجمعاز غرب ارائه شد.  توسط دولت
زدایی و همزیستی باشند، درصدد تسلیم و تمکین ایران کشورهای غربی بیش از آنکه در پی تنش
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د پیش بگیر دررا تری در برابر غرب باعث شد تا ایران سیاست تهاجمی گیرینتیجههستند. این 
)2021 hazi,GRahbar (. 

 
 بازتاب هویت در روابط ج.ا. ایران و اتحادیه اروپا -4

های متفاوت در هویت تأثیرروابط سیاسی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی،  تحت 
می، برگ السقوط حکومت پهلوی و آغاز حکومت جمهوری اس»سیاست خارجی آنان بوده است. 

د. حکومت و گفتمان جمهوری شومیت ایران در طول تاریخ کهن خود محسوب الدر تحو ایتازه
از تغییر بنیادین در گفتمان  نظیرکم اینمونه، «گراییاسالم» می هم گسست است و هم پیوست.الاس

 Masoud)« که گسست است، پیوست نیز هست حال عین درد که شومیحاکم بر ایران محسوب 
and Zakerian, 2020: 98) . 

دموکراسی اتحادیه اروپا منجر به گسل و -اسالمی ایران در مقابل هویت لیبرال–هویت انقالبی
ای شد. قسمت ای و فرامنطقهو بدون تردید در سطوح منطقه اعتمادقابلهایی در ایجاد روابط شکاف

کنشگر در فضای تیره و انتقادی سپری شده است. پیروزی اعظم از تاریخ روابط موجود میان دو
انقالب و ورود مجدد اسالم در حیات جمعی و فردی مسلمانان با عناوینی تحت عنوان بازخیزی 

اهلل خمینی شاه ایران به رهبری آیت غیرمنتظرهاسالم، احیاگرایی اسالم و اسالم سیاسی با برکناری 
 از صدورت حاکمیت روحانیون، جهان را مبهوت نمود. ترس و استقرار نظام جمهوری اسالمی تح

ها و انقالب اسالمی به کشورهای دیگر خاورمیانه به عینکی بدل گردید که از طریق آن به رویداد
نظریه  هایفرضپیشتحوالت جهان اسالم نگریسته شد. احیاگرایی اسالمی با بسیاری از 

یک تهدید  عنوانبهگرایی اسالمی مرکز بر  بنیادت»سکوالریسم لیبرال غرب مغایر بوده است. 
جهانی، استفاده نامشروع افراد از مذهب و باور و عمل اکثریت مسلمانان جهان که مانند پیروان 

 «های مذهبی دیگر، خواهان زندگی در صلح و آرامش هستند را تقویت نموده استسنت
(Esposito, 2016: 760). 

اتخاذ رویکرد  رغمعلیگرش غرب نسبت به اسالم و ایران،  جمهوری اسالمی با طرد این ن
های دوطرف نسبت تفاوت دیدگاه»اما  نه غربی به روابط با اروپا تمایل نشان داد.-سیاست نه شرقی

های فرهنگی و به مسائل جهانی، اختالفات آنها در رویکرد سیاست خارجی و جدایی ارزش
فاصله گرفتن ایران از کشورهای اروپایی شد؛  ساززمینهدا اجتماعی یکدیگر، عواملی بود که از ابت

ویژه عواملی چون جنگ ایران و عراق، حمایت گسترده دولت اروپاییان به در کنارو این حقیقت 
گرایی اسالمی و ایده صدور فرانسه، انگلیس و آلمان از رژیم صدام، تلقی کشورهای اروپایی از بنیاد

اتباع غربی در لبنان و تصرف سفارت آمریکا در تهران مانع هرگونه نزدیک  گیریگروگانانقالب، 
 .(Farajirad and Ghasemi, 2012: 25)« های آغازین انقالب گردیدشدن ایران و اروپا در سال
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 پیامد هویتی انقالب اسالمی در چالش کشیدن سلطه غرب -1-4
ع دخالت توانست با قط« ی نه غربینه شرق»اصل  اساساز انقالب اسالمی، بر  برآمدههویت 

های ورگوییهای مختلف و ایستادگی در برابر زبیگانگان در امور داخلی و سلطه خارجی در عرصه
جات آنان از دنیای نها و بیداری ملت برتکیههای شرق و غرب و مقابله با چپاولگران جهانی با قدرت

معادالت سیاسی  وو بر هم زدن روابط  المللبینسلطه،  موجب تردید قرار دادن هنجارهای نظام 
ماید. انقالب نی فراهم المللبینجهان شود و موجبات تحقق و بروز نظم جدیدی را در مناسبات 

خود و  افزارینرماسالمی به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید و با اتکا بر قدرت 
ها به عوت ملتدتاز و های یکهگری قدرتبا سلطه ها مبنی بر توان مقابلهاعطای خودباوری به ملت

رقم زند و با  المللبینغرب، جریان ثالثی را در نظام  جوییسلطهو پایداری در برابر  خوداتکایی
 قدرت اسالم نماید.  در برابر نشینیعقبهویت و فرهنگ مستقل اسالمی، غرب را وادار به  برتکیه

با داعیه نظم جهانی  2و سوسیالیسم1های مادی لیبرالیسم وژیانقالب اسالمی با انحصار ایدئول
یک نیروی سوم در معادالت جهانی عرضه کند. عدم وابستگی به  عنوانبهخود را  اسالمی توانست

های جهانی ناشی از اعتقادات دینی، ایمانی و اسالمی منجر به شکسته شدن نظام تحمیلی مبتنی قطب
بر تقویت وحدت جهان اسالم، تحکیم هویت  تأکیدد. همچنین با و کمونیسم ش داریسرمایهبر 

ببرد  سؤالی را زیر المللبینو توجه به ماهیت نه شرقی نه غربی،  قواعد و هنجارهای  تمدن اسالمی
الملل به ارمغان آورد که بر نفی سلطه و استقالل فکری و فرهنگی و نگرش ثالث در ساختار نظام بین

بر این مبنا با تغییر معادالت قدرت در سطح « الملل استوار باشد.روابط بینهای مسلمان در ملت
جهانی و توان اسالم در احیای مناسبات سیاسی و اجتماعی و از حاشیه به متن کشاندن اسالم سیاسی 

 ,Dehshiri)« متعهد و جهان سوم رقم زدرا به نفع کشورهای غیر المللبینتعادل قدرت در عرصه 
اسالمی سیاسی مطرح نمود. از نظر گراهام  عنوانبهبا استقرار نظام سیاسی، غرب آن را  .(134 :2011

هرگز از اسالم سیاسی چیزی نشنیده بود؛  انقالب  متحدهایاالتفولر، قبل از انقالب اسالمی ایران، 
 بود. متحدهایاالتبر سیاست  ایعمدهایران شوک 

 اسالم در نگرش غرب نسبت به انعکاس هویت -2-4
 ،غیرعقالنی طلب،خشونت مردمانی عنوانبه شرقیان و شرق به اروپاییان منفی نگرش 

 هگل، منتسکیو، ارسطو، همچون متفکرینی توسط طلبجنگ مستبد، آزاده، غیر احساساتی،
 صورتبه خود،  تاریخ طول مسیحی در غرب دیگر طرف از». است مشهود کامالً... و مارکس

 پرداخته شمشیر و خشونت دین عنوانبه اسالم دادن نشان برای تالش و گسترده ستیزیاسالم به مداوم
. است داشتهنگه مسلمانان از وحشت و ترس در را مسیحی مؤمنان همواره دلیل همین به و است
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 در اروپا قلب در فاتح محمد فتوحات و آندلس فتح درنهایت و اسالم صدر در اسالمی فتوحات
 « است زده دامن را اسالم به نسبت مسیحیان منفی کامالً نگرش صلیبی هایجنگ کنار

Naghibzadeh, 2014 )). 
 جهانی تهدید ترینمهم و خشونت دین را آن که دارد وجود اسالم از غربی تصوری امروزه

 اسالم جهان ، میانرواز این. شماردمی اسالمی، تندروی یهاگروه با مترادف سرد و جنگ از پس
 خود جای  سرد، جنگ در شوروی فروپاشی .است گرفته شکل هراس و اعتمادیبی نوعی غرب و
 را اسالم ردند،ک تالش غرب تبلیغاتی هایدستگاه». داد غرب و اسالم بین تضاد به تدریجبه را
 خطرات از را ربغ خود،  یگسترده و انبوه تبلیغات با و کنند معرفی غرب جدید دشمن عنوانبه

. پنداشتند تروریسم با فمتراد را اسالم هاغربی از بسیاری که آنجا تا نمایند، بیمناک اسالم،  یآینده
 . Esposito, 2008))« دانندمیتروریست  را مسلمانان و تروریسم با مترادف را اسالم هاغربی بیشتر

اجرای مکانیسم  های احتمالی غربیان در مواجهه با اسالم توانایی ساختاری اسالم جهتاز گزینه
 در) اسالمی ایهجنبش و فرهنگ مطالعه» و عام گرایانه است.  شمولجهان،  فراگیر بخشهویت
 مدرن هایدولت آن،  اساس بر که است «غیریت» محورانه اروپا دیدگاه بر مبتنی عمدتاً ( غرب

 قبله عنوانهب را خویشتن دانش، بر تملک ادعای و انحصاری قدرتی از برخورداری دلیل به اروپایی
 .(Mosali, 2003: 96) «پندارندمی جهان مرکز عالم، 

 غامض و تهدیدکننده ،آورهراس ایمسئله عنوانبه غربی گرانتحلیل سوی از گراییاسالم
 لیبرالی نهادهایی است قادر و دارد حاضر جاهمه و سیال خصلتی «روح» همانند که شودمی پنداشته

ممانعت از تشکیل اتحاد میان کشورهای اسالمی و عدم  منظوربهبکشاند. غرب  اغتشاش به را مدرن
غربی  هایرسانهایجاد قدرت اسالمی، فرهنگ و هویت اسالمی را با تبلیغات پوپولیستی توسط 

های غربی در نشان دادن تصویر نادرست از آموزههای نقش منفی رسانه»دگرگون ساخت.  شدتبه
موجب  تنهانههای تروریستی ی القاعده و داعش و دیگر گروهکهاگروهاسالمی و اسالم مبتنی بر 

و ملی در میان کشورهای جهان اسالم شد، بلکه اسالم را منبع  ایقبیلهدامن زدن به تعصبات قومی، 
 دیگر سوی ازن دیگر نسبت به اسالم و مسلمانان گردید. ادیا آفرینینفرتخشونت و موجب تشدید 

 متعددی فرهنگی هایچالش خود دینی ضد و 1ماتریالیستی دیدگاه از متأثر فناوری گسترش با غرب
 .(Mousavi et.al., 2012: 85) «است آورده وجودبه مسلمانان برای را
 وپا و زمینه تخاصمات هویتیاسالم هراسی در ار -1-2-4

 یا غیرمنطقی، ترس خصومت توصیف برای که است اصطالحی ترسی یا اسالم هراسی اسالم
رود.  کار میبه هاگروه این علیه فعال،  تبعیض و اسالمی فرهنگ و اسالم، مسلمانان از نفرت
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بر روی اسالم هراسی در  تأکیدسپتامبر 11ناشی از تصویر منفی اسالم که پس از اتفاقات  ایپدیده
 سرد جنگ دوران در که طورهمانگر نقاط جهان غرب شدت و اهمیت یافت. بنابراین، اروپا و دی

 غرب، و اسالم تعارضات در است، بوده مطرح غربی تمدن دگر «1کمونیسم» شرق، بلوک با مقابله و
 نهادهای  ترینمهم از 2 تراست رانیمد موسسه .شوندمی مطرح غربی تمدن دگر ،«گرایاناسالم»

ترس و نفرت  عنوانبهاسالم ترسی را  1997انگلستان در سال  نژادی در تبعیض و نژادپرستی با مبارزه
از اسالم و ترس و نفرت از تمامی مسلمانان تعریف کرد. از منظر غرب،  اسالم هراسی یک 

ندارد؛ لذا نسبت به غرب در  هافرهنگایدئولوژی سیاسی است و نقاط ارزشی مشترک با سایر 
 داوریپیشهراسی مفهومی است که به ترس، کلی اسالم طوربه»تری قرار گرفته است. جایگاه پایین

تصور و باور » .((Fredman, 2001:121« در قبال اسالم و مسلمانان اشاره دارد غیرعقالنیو تبعیض 
از پدیده اسالم هراسی این است که آنان کلیت اسالم و تاریخ مسلمانان را امری افراطی و  هاغربی

  (Poynting and Mason, 2007: 61).«پندارندمیاین امر را مشکلی برای جهان 
 میهای هویتی در روابط اتحادیه اروپا و ایران پس از پیروزی انقالب اسالچالش -3-4

ای سیاسی، هپس از پیروزی انقالب، رویکرد معناگرایانه انقالب اسالمی در ایران همه حوزه
الذهانی ااجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دچار تحول ساخت. ساختارهای معنایی و مفاهیم بین 
ها و زشمشترک به هویت ایران قوام بخشید و عنصر هویتی مهم در جمهوری اسالمی توجه به ار

 ده است.های انقالب و پیامد آن نیز،  نگاه متفاوت و نگرش متفاوت در روابط با غرب بوآرمان
ر مقابل دایران پس از انقالب اسالمی و توجه به ایدئولوژی اسالمی  نظام سیاسیتغییر هویت 

های هویتی و مفهومی بزرگ را میان ایران و اروپا ایجاد ی شکافلیبرال غرب-ایدئولوژی سکوالر
  Khalozadeh, 2012: 189).)« قرار داد همنموده و بنیان ایدئولوژیکی و هویتی دو طرف را در مقابل 

الملل های نظام بیناز سوی دیگر، رویکرد و راهبرد اتحادیه اروپا تابعی از ساختار و فرایند
کارگزار،  مبین نفوذ -اساس در تعامالت ایران و اروپا  رابطه تعاملی ساختار ایند. برشومیمحسوب 

و دخالت  المللبینامالت،  ساختار نظام . در این تعاستراهبرد آمریکا در رویکرد اتحادیه اروپا 
در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا  است. زدهرقمهای بزرگ، ناسازگاری مناسبات طرفین را قدرت

هایی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی،  عوامل هویتی چالش
الملل از عمده موارد ساختار بر محیط بین تأثیریز تعارض دیدگاه اتحادیه اروپا در قبال ایران  و ن

. چرایی رویکرد اتحادیه اروپا در روند ارتباطات با جمهوری استواگرا در روابط ایران و اروپا 
با تلفیق نظریات پساساختارگرایی و  توانمیاسالمی و فراز و نشیب در روابط بین دو کنشگر را 

و موف و نورئالیستی والتز واکاوی نمود. بر مبنای نظریات  والکالساختارگرایی مبتنی بر گفتمان 
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توان به شناخت نظام نگرشی اتحادیه اروپا در مورد ساختاری و تحلیل گفتمان می گرایینوواقع
ی دست یافت. در این المللبینزا در روابط دو بازیگر محیط مسائل هویتی و موضوعات چالش

 غیرمادیهای و از سوی دیگر ساختار  المللبینساختار بر سیاست  تأثیرچارچوب ترکیبی،  از سویی 
. بنابراین در قالب مدل تلفیقی،  گیردمیو هنجاری در تفکرات غرب نسبت به ایران مورد مداقه قرار 

قدرت هژمون بر روند روابط طرفین قابل  تأثیردالیل واگرایی در روابط ایران و اتحادیه اروپا و 
 مشاهده است. 

 ساختارگرا و ساختارگرامدل تلفیقی پسا -1-3-4
گرایی ساختاری گرا یا واقعو موف و ساختار الکالومبنی بر گفتمان 1ساختارگرا مدل تلفیقی پسا

ی و هم هویت شکل گرفته در گفتمان هریک از المللبینکنت والتز ، هم ساختار سیاست و قدرت 2
 الکالوساختارگرایانی چون د. پسادهمیتوامان مورد مداقه قرار  طوربهبازیگران و نگرش نخبگان را 

و ساختار  المللبیندهنده نظام های سیاسی تشکیلکه،  تفکر و ایدئولوژی واحدو موف بر این باورند
د بر روابط هریک از بازیگران اثر گذار باشد و مناسبات طرفین را تغییر دهد؛ توانمیها اجتماعی آن

و ساز و کارهای امنیتی نظام  المللبینساختارنظام  تأثیرگرایان واحدها را تحت نوواقع در حالیکه
نظریه  بر اساسی،  معین کننده رفتار بازیگران است. المللبیندانند و ساختارهای سیستم می المللبین

نیز مقابله با برد منافع و اهداف راهبردی آنان و ها برای پیشگرایی ساختاری،  ائتالف قدرتواقع
 . گیردمیتهدیدات احتمالی شکل 

ب اسالمی در ای در مقابل قدرت نوظهور انقالاتحادیه اروپا و آمریکا برای حفظ توازن منطقه
های ریمنطقه در صدد مهار ایران برای جلوگیری از گسترش و نفوذ این کشور اقدام به همکا

رجی اتحادیه آن بر سیاست خا تأثیرآمریکا و  مشترک نمودند؛  بر مبنای این مدل نفوذ استراتژی
، مبحث ایاروپا نسبت به روابط با جمهوری اسالمی در مسائلی نظیر حقوق بشر، پرونده هسته

 تروریسم و غیره  محرز و قابل تبیین است. 
 آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران مواضع مشترک -2-3-4

نوظهور  های بزرگ از قدرتاسالمی،  نگرانی قدرتبا تغییر رویکرد ایران پس از انقالب 
از  نشینیعقبرون و تضعیف از د منظوربهای ایران،  مواضع مشترکی را در برخورد با ایران منطقه

توان پا میدر بررسی روابط جمهوری اسالمی و اتحادیه ارو. ای آن،  مطرح نمودندمواضع منطقه
وابط  طرفین آن بر روند تضعیف ر تأثیراتحادیه اروپا و ردپای دخالت آمریکا در تغییر رویکرد 

ای ات هستهمشاهده نمود. مسائلی نظیر حقوق بشر، مباحث تروریسم، روند صلح خاورمیانه، موضوع
 یران شده است.او غیره  با تبعیت از استراتژی امریکا توسط اروپا مانع همگرایی طی ادوار مختلف 
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 بشر بین ایران و اتحادیه اروپا پارادوکس گفتمانی حقوق -3-3-4
مبنا حقوق  اینبر هاست.موضوع حقوق بشر یکی از مسائل حیاتی برای مردم و حکومت ،امروزه

گیری حقوق بشر غربی را ریشه شکل. استغیر غربی ها بر جهان بشر ابزار سیاسی برای فشار غربی
 .و قرارداد اجتماعی جستجو کرد نظیر خردگرایی، فردگرایی، حقوق طبیعی هاییمؤلفهتوان در می

در اسالم » .گیردمی نشایتاز  فطرت و کرامت انسانی  گیری حقوق بشر اسالمیریشه مبانی شکل
 اندعبارتآنها منع شده است. این موارد  غیرمجازپنج حق اساسی برای همه افراد تضمین و نقض 

 . ( ,2018Zakerian: 9(«. مال5. نسل، 4.فکر، 3ت، . حیا2. مذهب، 1از: 
مفهوم حقوق و آزادی »از جمله مبانی ناسازواری و اختالف میان حقوق بشر غربی و اسالم؛ 

، ارتباط میان حقوق غیرمسلمانانهای مذهب، برابری زن و مرد، روابط میان مسلمانان و آزادی ویژهبه
سیاسی و دیگر حقوق و نقش دین در جامعه است. ادعای طرفداران حقوق بشر باختر زمین در موارد 

قراردادهای اجتماعی در اسالم دیده  عنوانبهو نبایدهای مبتنی بر شریعت  بایدهاذیل، مصادیقی از 
از:  اندعبارتد که در چالش جدی و مستقیم با حقوق بشر قرار دارند. مصادیق یاد شده شومی

های آزادیحدود و تعزیرات، ارث، دیات و ازدواج و طالق و  دربرگیرندهاسالمی  هایمجازات
 ),Zakerian 2018 :10-11(« انگیز استبرترین مصادیق چالشمذهبی. اینها بنیادی

و اساسی بین جوامع اسالمی و تفکرات غربی جامعه امروز جهانی در باب از نقاط افتراق اصلی 
بر محور  چیزهمهدر نگاه اسالمی ، معنا کهاست. بدین  موضوعات اصلی زندگی بشر نوع نگاه

نگاه بر  ، برعکسبه عبارتی خدامحوری است، اما در تفکرات غربی  ، خداوند و خالق هستی
رو، اعالمیه حقوق بشر نیز بر محوریت تفکرات غربی تدوین از اینمحوریت انسان )اومانیسم( است. 

مذهب منشأ  ، که به اعتقاد مسلمانانرا حول محور انسان دیده است. در صورتی چیزهمهشده و 
تواند به رسمیت شناخته شده و به اجرا درآید که میحقوق بشر است و حقوق انسان تنها زمانی 

ه علت نادیده ب .نظام حقوق بشر در اسالم یک نظام حقوق دینی است ولاصملهم از منبع الهی باشد. 
صرف مادی و طبیعی حیات  هایها و تنها پرداختن به جنبهگرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان

داشت در چارچوب سازمان  بر آنبشری در اعالمیه جهانی حقوق بشر،کشورهای اسالمی را 
راتی را برای جنبه حقوق بشری بر اساس شریعت اسالم تدوین و کنفرانس اسالمی قوانین و مقر

 .تصویب کنند
 مفهوم حقوق بشر در اسالم -4-3-4

از بعد نظری بسیاری از  ؛حقوق بشر در اسالم از دو بعد نظری و تاریخی قابل بررسی است
 تأکیدمفاهیم اساسی حقوق بشر در منابع اصیل اسالمی، یعنی کتاب و سنت در قالب سنتی آن مورد 

کرامت ذاتی انسان، حق حیات، و حق برخورداری از زندگی مطلوب، از جمله . واقع شده است
اعالمیه پایه این اصل،   . برواقع شده است تأکیدای هستند که در دیدگاه اسالم مورد حقوق اساسی

بر اساس شریعت اسالم، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش  کندمیاسالمی حقوق بشر تصریح 
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ذاتی انسان است و امت اسالمی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و 
ویت برای حمایت از اگرچه بشریت به مراحل پیشرفت در علوم مادی دست یافته است، ایمان و معن

ای مفهوم حقوق بشر در اسالم به معنای آن دسته از حقوق بنیادین و پایهالزامی است. حقوق و تمدن 
است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع و 

و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت ممتاز و فردی 
 .),Ramzanipoor 2016(ت خداوند دریافت کرده اس

 مفهوم حقوق بشر در غرب -5-3-4 
دیشه حقوق ان .مفهوم حقوق طبیعی مبنای فکری مهم حقوق بشر بوده است ها، در اندیشه غربی

جوهر  .است شمولجهانها مشترک و بشر بر کرامت ذاتی انسان استوار است که درباره تمامی انسان
سیاسی مختلفی  و، نژادی های عقیدتیاز اختالف نظرصرفها، اندیشه حقوق بشر این است که انسان

لحاظ سیاسی  از .این حقوق را از آنان سلب کرد توانمیکه دارند، دارای حق هستند و هرگز ن
تواند ناقض خود نمی تنهانهضامن اصلی تحقق حقوق بشر است و « اراده ملی »نماینده  عنوانبهدولت 

ضامن اجرای  ، ولتد ید.این حقوق را در جامعه تضمین نما، اجرا و اعمال تأمینآنها باشد، بلکه باید 
مردم و صاحبان قدرت  اختیارصاحباندیشه حقوق بشر، دولت در در واقع ؛ اصول حقوق بشر است 

 .),Ramzanipoor 2016( کندمیفراد تلقی مرجع تعیین حقوق ا ، را
 ای ایران و علنی شدن تعارضات هویت سیاسی ویکرد اتحادیه اروپا در قبال پرونده هستهر -6-3-4

دستیابی ایران به تسلیحات کشتار جمعی، نقض حقوق بشر در ایران، متهم کردن ایران به حمایت 
جویانه کشورهای غربی موضوعات بهانهاز تروریسم و مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه از 

ی . پافشاری کشورهای غرببوده استکنون نسبت به ایران از زمان استقرار نظام جمهوری اسالمی تا
ای ایران برای دیگر کشورهای منطقه، دستیابی هسته تأثیرگذاریای و بر انگیزه ایران در فعالیت هسته

گرایی ساختاری و نگرش غرب به از جمله عوامل خارجی است که ریشه در مفروضات واقع
جاری های ای و فعالیتآمریکا و متحدانش تداوم برنامه هسته»ای ایران نقش دارد. موضوعات هسته

نگاه غالب و »دیدند. ای و افزایش توان موشکی ایران را به ضرر امنیت و منافع  ملی خود میمنطقه
 هایقدرتدر شرایطی است که،  موازنه قوا بین  ایمنطقهاستراتژیک آمریکا این بود که بهترین نظم 

اری سیاسی، امنیتی ج روندهایعمده منطقه برقرار باشد تا هزینه آمریکا برای تحت کنترل گرفتن 
بیشتر تقویت  1و اقتصادی آن منطقه به حداقل ممکن برسد. این رویکرد با روی کار آمدن ترامپ

.  ((Barzegar, 2020: 39«گذاشت تأثیر)انگلیس، آلمان و فرانسه( هم  شد و بر جریان اصلی اروپایی
ای ایران در تضعیف ایران از درون و مهار نقش منطقه منظوربهاستراتژی فشار حداکثری  ،بنابراین

 سیاست خارجی غرب ایفای نقش کرد. 
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 تروریسم و افزایش اختالفات هویتی بین ایران و اتحادیه اروپا -7-3-4
در روابط ایران و اتحادیه اروپا مبحث تروریسم و عوامل  برانگیزچالشاز دیگر مباحث 
عوامل  ترینمهمزیادی در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته است.  تأثیرتروریستی است که 

 هویتی، اختالفات از ناشی تروریستی تعارضات مفهوم در طرف دو واگرایی در سیاست
. است نموده ایجاد را دوجانبه روابط در چالش زمینه که دوطرف است فرهنگی و ایدئولوژیکی

لیبرالیستی، نگرانی  هاینظریهکشیدن سطح جهان و به چالش در آن به گرایش و گراییاسالم پدیده
 غربی را به دنبال داشته است.

قرار « کمونیسم»را به جای « اسالم سیاسی» نمایی، مداران غرب برای بزرگبرخی سیاست 
و تندرو به  طلبخشونت، بنیادگرایی اسالمی و مسلمانان تروریسم اسالماند و با تعابیری چون داده

عظیمی نیز جهت ارتباط دادن   ایرسانهبر این اساس،  تبلیغات سیاسی و ». اندبرخاستهقابله با آن م
ای که با انجام هرگونه اقدامی اعم از گونهسم با یکدیگر صورت گرفته است؛ بهاسالم و تروری

ز جمله گذاری، ترور و امثال آن نخستین متحدان،  مسلمانان هستند و کشورهای اسالمی؛  ابمب
 .(Abbasi, 2013: 43)«ها قرار دادندجمهوری اسالمی را در خط مقدم این اتهام

های آزادیبخش ی جهادی و جنبشهاگروههویت و ایدئولوژی جمهوری اسالمی در حمایت از 
های اروپا علیه ایران مبنی بر اتهام با مذاق اتحادیه اروپا و غرب سازگار نیست. بر این اساس،  برخی

گرایان تندرو، ترور مخالفان، ارتباط با القاعده و غیره منجر به اختالفات راهبردی حمایت از اسالم
 بین ایران و اروپا از شروع انقالب گردیده است.

ه بر حامی تروریسم در منطقه تلقی شده است. عالو عنوانبهبر مبنای اتهامات مطروحه،  ایران  
بر مبارزه با تروریسم را در سیاست راهبردی خود  تأکید اتحادیه اروپا 2001سپتامبر  11این،  پس از

های مختلف،  برای مبارزه با تروریسم در دستور کار خود قرار داد و به ایجاد و توسعه کنوانسیون
ه اروپا تبدیل شده در روابط ایران و اتحادی برانگیزچالشلحاظ کرد. لذا تروریسم از موضوعات 

که بستر تروریسم  هاییزمینههای متفاوت دو طرف در مفهوم تروریسم، و است. اختالف در نگرش
 را فراهم نمود،  باعث انتقاد از رفتارهای یکدیگر شد. نگرانی اتحادیه اروپا،  حمایت ایران از

 .هستند اسرائیلمخالف رژیم  است که اهللحزبو نیز  فلسطینیرز ی مباهاگروه
 

 گیرینتیجه
د دهمیدر بررسی استراتژی و سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا طی چهار دهه گذشته نشان 

و تحلیل گفتمان  گرایینوواقعفرایند مناسبات آنان را در قالب یکی از دو پارادایم  توانمیکه ن
انقالب اسالمی، خواهان سیطره هویت اسالمی و ملی بر سرنوشت  طلبانهاستقاللتفسیر نمود. هویت 

های خارجی تشکیل شد. چارچوب گفتمان انقالب خویش و قطع نفوذ، سلطه و دخالت قدرت
کرد. لذا در روابط جمهوری اسالمی  متأثرهای غربی را اسالمی در عملکرد با روابط خارجی، دولت
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گذار در برقراری مناسبات  تأثیرب عوامل هویتی از فاکتور های با اتحادیه اروپا پس از پیروزی انقال
تلقی گردید. گفتمان ناشی از انقالب اسالمی از طریق احیای اسالم سیاسی و توجه به ارزش ها، 

های لیبرالیسم غربی مذهبی که از ایدئولوژی-هنجارها و انگاره های معطوف به هویت اسالمی
نه غربی تعیین گردیده است. از طرفی پس -ی رویکرد اصل نه شرقیمتفاوت و متمایز است،  بر مبنا

از فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی،  اتحادیه اروپا در قالبی جدید ضمن انطباق با شرایط نوین در 
به روند تعامالت خود با ایران ادامه داد. با در نظر گرفتن نگاه سیستمتیک به روابط  المللبینمحیط 

را عالوه بر مباحث  المللبینساختار بر محیط  تأثیرتوان ه اروپا طی ادوار مختلف،  میایران و اتحادی
ند شومیمحسوب  المللبینایدئولوژیکی مشاهده نمود. تهدید و منافع،  دو شاخصه اصلی سیاست 

د. نکنمیفراهم  المللبینیافته بازیگران را در سیاست جویانه و سازمانهای همکاریکه زمینه کنش
های آمریکا در روابط ایران ی دخالت عوامل بیرونی نظیر سیاستدر این فرایند عالوه بر عوامل هویت

و اروپا قابل اغماض نیست. بر این اساس در مناسبات دو کنشگر منافع اروپا با تبعیت از استراتژی 
ی هارتقدآمریکا همراه بوده و در ادوار مختلف موجب گسست روابط طرفین گردیده است و 

ت طرفین از ای و غیره موجبات واگرایی در مناسباحقوق بشر، موضوعات تروریسم، پرونده هسته
  کنون را فراهم کرده است.بدو پیروزی انقالب تا
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