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چکیده
اسطوره های ای انی ب نگاه سیاسی و بین المللمی ای انیمای در گسمت ه تماری
نق م

و همماره د ف اوانممی داشممته اسممت .در ایممن مقالممه بمما هم م

سازه انگاری به دنبا

رویک م د

ی هستیم تا نشای دهیم اسطورههای ای انی به عنموای

و بهمثابه یکی از سازههای معنایی در ساخت و شکلگی ی هویمت ای انمی و
نیز در نگ ش بین المللی ای انیای و تع یفمی همه از خمود ،دیگم ی و محمیط
پی امونی و بی ونی خود ارائه داده و میدهند ،نق

مهمی داشته است .البته

شکار است هه در هنار این سازه معنایی ،دیگ سمازههمای معنمایی مهممی
همانند تاری  ،دین ،مذهب ،داب و رسوم ،زبای و ...نیز در شکلگی ی هویت
ای انی تأثی ات مهم و شایستهای داشته و البته همه این سمازههمای معنمایی
در ارتباطی پیوسته و با هم است هه هویت ای انی را شکل داده و میدهنمد.
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بناب این پ س

اصلی مقاله این است هه« :اسطورههای ای انی چه هاره د و

نقشی در ت سیم هویمت ای انمی و در نگم ش ای انیمای بمه نظمام بمینالململ
داشتهاند؟» در پاس این ف ضیه را میتوای طم

ای انی به عنوای یکی از مهمت ین سمازههمای معنمایی مشمت ر در انهمای و
افکار همه ای انیای از ط ی ت سیم م زهای ای ای به عنوای عنص سم زمین،
بیای ویژگی های ای انیای به عنوای عنص
ای انی به عنوای ی

معیت و تع یمف هماره د امعمه

دولت  -ملّت (عنص حاهمیّت) ،در شکلدهی به هویت

ای انی و نگ ش بین المللی ای انیای نقم

انسمجامبخم

و هماهنم هننمده

داشته است» .ب ای اثبات این ادعا نیز درونمایههما و مفماهیم اسمطورههمای
ای انی ب رسی شده و هاره د ی در دورههمای گونماگوی تماری ایم ای ممورد
تو ه ق ارگ فته است.

واژههای کلیدی :اسطورههای ای انی ،هویت ای انمی ،سمازهانگماری ،نگم ش
بینالمللی ای انیای ،سازههای معنایی
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هم د همه« :اسمطورههمای

مقدمه
اسطورهها بیان روایتهایی ازلی و ابدی هس ند ک از دوردستهیای تیاریخ زنیدگی
بیری ،ب یادگار ماندهاند .ناگف ی هیایی از تیاریخ را دربردارنید کی شیاید ن یوان در
هیچ جای دیگری سراغی از آنها یافت .نماییگر زیربناهای فرهنگ ،شییوه اندییی و
چگونگی ورز تفکر مردمی اسیت کی آنهیا را آفرییده ،بیا آنهیا زنیدگی کیرده و در
نگهداری آن در قالب های گوناگون روایت ،آئین ،مناسک ،آداب و رسیوم ،عیرف و
عادات اج ماعی نهایت تالش خود را ب کار بس تا ب دست نسلهای بعدی برسد.
به ر آشکار میشود ک میبینیم ،چ بسا مردمانی کی اسیطورههیای م علی بی آنیان
امروزه در دس رس است ،ولی خودشان در ژس وهای ژرژیچ و خم تاریخ ب فراموشی
سپرده شده اند و امروزه اثری زنده از تمدن ،فرهنگ ،زبان و ادیان آنها نیست و جیز
خراب هایی از شهرهای باشکوه آنان چیزی باقی نمانده اسیت و جوامی جدییدی در
سرزمینهای آنها سربرآوردهاند .اسطورههای بابلی ،اسطورههای هِلِنی ،اسیطورههیای
آزتکی و مایایی از این جمل اند ،و چ بسیار مردمانی ک امیروزه تمیدنهیایی بیس
ژییرف در گوش و کنار جهان ساخ اند و اینک در تالشند تا شیالودههیای هیوی ی
خویش را بر بقایایی از اسیطورههیای یونیانی  -رومیی برسیازند و از ایین رهگیذر
ژیوندی فکری  -فلسفی بین خود و گذشی هیای دور یونیان و روم چونیان میراثیی
گرانسنگ برقرار سازند .چ بسیارند فیلمهایی ک از سوی هالیوود با بینمایی هیای
اساویر یونان و روم ساخ شده و میشیوند و چی بسییارند ک یابهیا و تحقیقیات

اسطورههای کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بینالملل  علی محمودی

اهمیت اسطوره های ایرانی و نقش آنها در تداوم زندگی جمعی ایرانیان هنگامی

دانیگاهی و غیردانیگاهی ک در این زمین ها در غرب ب نگارش درآمدهانید .آنچی
جای تأسف دارد اینک ایرانیان با گنجین بزرگی اساویری خود کیمتیرین آشینایی را
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داش و کم ر فیلم ،ت اتر ،ک اب ،تحقی یا ژووهیی است ک ب اسطورههیای ایرانیی
ژرداخ شده باشد.
با چنین دغدغ ای است ک در این مقال میخواهیم با نگاهی سیازهانگارانی بی
بررسی و واکاوی نقش اسطورههای ایرانی بر تدوین و شیکلگییری هوییت ملیی و
نگاه ما ایرانیان بی نظیام بیین الملیل بپیردازیم .بنیابراین اب یدا بیا اسی فاده از نظریی
اسطوره شناسیی کیارکردگرا کی اسیطوره هیا را حامیل و دارای کارکردهیای مهمیی
می دانند ،ب تعریف اسطوره و نقش آن در جامع ژرداخ و در گام بعد ،بیا اسی فاده
از ادبیات سازهانگاران در ژی ژاسخ ب این ژرسش برمیآییم ک « :اسطورههای ایرانیی
چ کارکرد و نقیی در ترسیم هویت ایرانی و در نگرش ایرانیان ب نظیام بیینالملیل
داش اند؟» ک در ژاسخ میتوان اب دا چنین فرضی ای را ور کیرد کی « :در حقیقیت
اسطوره های ایرانی ب عنوان یکی از سازه های معنایی می ر

در اذهان و افکار هم

ایرانیان از وری ترسیم مرزهای ایران ب عنوان عنصیر سیرزمین ،بییان ویوگییهیای
ایرانیان ب عنوان عنصر جمعیت و تعریف کارکرد جامع ایرانی ب عنوان یک دولیت
 ملّت (عنصر حاکمیّت) ،در شکلدهی ب هویت ایرانی نگرش بینالمللیی ایرانییانفصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393
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نقش انسجام بخش و هماهنگکنندگی داش است».
 .1چیستی اسطوره
انسانشناسانی چون برونیسالو مالینوفسکی 1،از ژیییگامان مک یب اسیطورهشیناخ ی
کارکردگرا ،اسطوره را چنین تعریف میکند« :اسطوره عبارت از احیای رواییت ییک
واقعیت ازلیی اسیت بی سیود خواسی هیای ژرف دینیی ،خواسیتهیای اخالقیی،
قیدوبندهای اج ماعی ،بیانی ها و ح ی نیازهای عملی .بنیابراین جیزو حییاتی تمیدن
انسییانی اسییت؛ یییک قصی آرمییانی نیسییت ،بلکی نیرویییی فعییال و آبدیییده اسییت»
(اسماعیلژور .)45 :1387 ،مالینوفسکی میگوید« :اسطوره در جامع ای بدوی ،یعنیی
اسطوره ب صورت زنده و خودجوشش ،فقط داس انی ک نقل میشود نیسیت ،بلکی
واقعی ی زنده و در کار است ،حقیق یی اسیت کی افیراد جامعی بیاور دارنید کی در
کهن ترین ادوار ظهور کرده اسیت و از همیان دوران تیاکنون همچنیان بیر جهیان و
1. Bronislaw Malinowski

مقررات انسان اثر میگذارد» (کرنیی 8 :1379 ،و  .)9بنابراین اسطورهها در عین آنک
در قالب داس انهایی تعریف و ور ریزی شدهاند ،اما معناهایی را در خود گنجانیده
و حفظ کردهاند ک آنها را از یک داس ان صرف یا افسان ها و قص های سرگرمکننیده
م فاوت نموده و جایگاه آنها را بسی باالتر برده و اهمیت زیادی ژییدا مییکننید .بی
عبارت دیگر ،اسطورهها ن از روی تفنن و سرگرمی ک برای هدفی بسیار مهیمتیر و
همانیا معناییابی نظییام آفیرینش و چگیونگی سییاخ ار و کیارکرد آن و در ژاسیخ بی
ژرسشهای بسیار ذهنی انسانهای نخس ین شکل گرف اند و چ بسا الزم مینمیوده
تا این ژاسخها برای نسلهای بعدی نیز حفظ شوند.
ژان کوک و 1شاعر فرانسوی نیز گف است« :اسطوره را بر تاریخ ترجیح میدهد،
زیرا واقعیت تاریخی ب مرور ب دروغ تبدیل میشود ،حال آنکی اسیطوره بیا دروغ
آغاز و سرانجام ب حقیقت تبدیل میشود» (رامیرز .)231 :1379 ،بنیابراین مییتیوان
گفت ک اسطوره ها در دل خود حقایقی را نهف دارند ک ممکین اسیت بیرای بییر
امروز غیرعادی و غیرواقعی جلوه کند ،اما همین وقای و حوادثی ک در اسیطورههیا
قالبهایی است ک برای نسلهیای بعیدی بیازگو مییشیود .احمید تفضیلی و ژالی
آموزگار در تعریف اسطوره میگویند« :اسطورهها آیین هایی هس ند کی تصیویرهایی
را از ورای هزارهها منعکس میکنند و آنجیا کی تیاریخ و باسی انشناسیی خیاموش
میمانند ،اسطورهها ب سخن درمی آیند و فرهنگ آدمیان را از دوردستها ب زمان ما
می آورند و افکار بلند و منطی گسی ردم مردمیانی ناشیناخ  ،ولیی اندیییمند را در
دس رس ما میگذارند» (تفضلی و آموزگار.)9 :1391 ،
جان راسل هینلز 2،اسطورهشناس انگلیسی ک ژیووهشهیای ارزنیدهای دربیاره
اسطورههای ایرانی انجام داده است ،میگوید« :اسطورهها تنهیا بییان تفکیرات آدمیی
درباره مفهوم اساسی زندگی نیس ند .بلک منیورهایی هس ند ک انسیان بروبی آنهیا
زندگی میکند و می توانند توجیهی منطقی برای جامع باشند .ورحی ک جامعی بیر
آن اس وار است و اع بیار نهیایی خیود را از وریی تصیورات اسیاویری بی دسیت
1. Jean Cocteau
2. John Russell Hinnells
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با آنها برخورد میکنیم ،نیاندهنده آمیال و آرزوهیای انسیانهیای ژیییین در چنیین

43

می آورد؛ چ این تصورات دربارم ح خدادادم شاهان در انگلس ان دوران اسی وارت

1

یا ور س بخیی جامع در منظر هند و ایرانیان باشد» (هینلز.)25 :1391 ،
از اسییطورهشناسییان ایرانییی ،جییالل س ی اری میییگوییید« :اسییطوره ب ی اع قییاد
اسطوره باوران ،برخالف قص و افسان  ،داس ان قدسی و راسیت و حقیقیی اسیت .و
راست و حقیقی است چون همواره حاکی از واقعیات است و مفاهیم و نظرییاتی را
در قالب داس انی «قدسی» حکایت میکند ک اسطوره باوران بی حقیقیت و واقعییت
آنها ایمان دارند .بنابرای ن اسطوره ،روایت باورهای قوم در باب خود ،جهیان و خیدا
یعنی کال عالم هس ی و مابعدالطبیع ب زبان داس ان است یا ب سخنی دیگر ،بیان ژیر
نقش و نگار اصول و مبادی اع قادی است و چگیونگی و نی الزامیا چراییی ژییدایی
رسمی و نهادی و انگیزه و ن قطعا سبب و دلیل وقوع واقع ای و تکیوین مناسیبات
دوامژذیر انسانی را توضیح میدهد» (س اری.)1 :1388 ،
کارن آرمس رانگ 2،دینشیناس انگلیسیی و ژووهییگر حیوزه اسیطورهشناسیی
میگوید« :اسطوره صورتی هنری است ک ب فراسوی تاریخ و آنچ در وجیود بییر
بیزمان است ،اشاره میکند و ب ما کمک میکند تیا بی فراسیوی جرییان ژرآشیوب
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رویدادهای تصادفی گام بگذاریم و ب هس ة واقعیت نظری بینیدازیم» (آرمسی رانگ:
 6 ،1390و  .)5ژس ،اسطورهها ب سرآغازها و فرجامها ،ب شروع و ژایان نظر دارنید
و همانوور ک ب آغاز آفرینش و نخس ین انسان توج داشی بی چگیونگی غاییت
انسان ،جامع انسانی و نظام آفرینش نیز ژرداخ و سعی دارند آنها را در یک الگوی
منطقی و قابل باور برای همگان ژیش بینی نموده و توضیح دهند؛ بدون اینک بخیش
یا بخشهایی از آن در ساخ ار کلی اسطورهها ناسازگار باشند.
میرچا الیاده 3اسطورهشناس و دینژووه رومانیایی میگوید« :اسطورههیا نی تنهیا
ماجرای آفرینش گی ی و منیأ ژیدایش جانوران ،گیاهان و انسان را تعریف میکننید،
بلک هم آن وقای ازلی و آغازین را نقل میکنند ک انسان در ن یج آنها ب آنچ ک
امروز هست تبدیل شده است؛ یعنی موجودی میرنده ،دارای جنسیت (میرد ییا زن)،
1. stuart
2. Karen Armstrong
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3. Mircea Eliade

سازماندهی شده در جامع  ،موظف و مجبور ب کیار و تیالش بیرای زنیدگی و کیار
کردن وب قوانین و قواعدی میخص» (الیاده.)24 :1391 ،
روالن بییارت ،فیلسییوف و نیییان شییناس فرانسییوی دربییاره ژویییایی و تییداوم
اسطورهها میگوید« :هنگام ب کاربردن کلم اسیطوره عمومیا بی ییاد فرهنیگهیای
اب دایی ،باس انی و شکلهای اندییة ژیشمنطقی میاف یم و الب در این فرهنیگهیای
ایس ا و بس  ،اسطورهها به ر ب چیم میخورند .جوام مدرن ظاهرا ب نظر آزادتر و
اس وارتر بر ژای خرد میآیند ،اما چنین نیست .ن تنها اسطورههیای کهنسیال در ایین
جوام رسوب کردهاند ،بلکی اسیطورههیای معلقیی بیادوامهیای گونیاگون و ح یی
نیم عمرهای بسیار ناچیز دائما ساخ و ژرداخ میشوند .ذهنیت جوام امروزی ب
گون ای حییرت انگییز توانیایی سیاخ ن اسیطوره از روییدادهای روزمیره ،سیاسیی،
اج ماعی ،هنیری ،ورزشیی و غییره را دارد .گیویی چیرخ کارخانی اسیطورهسیازی
لحظ ای از چرخش باز نمیایس د و شگفت آنک ماهییت اسیطورهای فیرآورده ایین
روند تولید ژنهان میماند» (بارت 13 :1389 ،و .)14
«اسطوره همواره در جامع عمل می کند ،مس قل از اینک جامع تا چ حد از وجیود
آن باخبر باشد ،چون انسان مدرن از اهمیت نقیی کی اسیطوره در زنیدگیاش ایفیا
می کند ،دیگر آگاه نیست ،اسطوره بیی ر در شکلی منحرف کار میکند .او ب عنیوان
مثال از ظهور جنبش فاشیس ی در اروژا یاد میکنید کی شیکوهمندنمایی اسیطورهای
خون قربانی و قهرمان رهاییبخش را با شماری از مناسک ،نمادها و نیانهای کهین
همراه کرده بود» (بارت .)20 :1389 ،ب سخنی دیگر میتوان گفیت کی اسیطورههیا
ح ی در جوام مدرن و امروزین نیز همچنان ب تداوم خود ادام داده و همچنان بیر
ذهنیت انسان امروزین نیز چ در غرب و چ در شر  ،سیلط و نفیوذ دارد؛ گرچی
این نف وذ وبیع ا در هم جا یکسان نیست .بنابراین در همی جیا و در همی جوامی
نیانگان حضور اسطورهها را میتوان دریافت و هیچ جامعی ای نیسیت کی خیود را
منقط از اسطورههایش بداند.
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میرچا الیاده نیز درباره تداوم کارکرد اسطورهها در جوام امیروزین مییگویید:

برونیسالو مالینوفسکی ،درباره وبیعت و کارکرد اسیطوره مییگویید« :اسیطوره
یک عنصر اساسی تمدن انسانی است و ب هیچوجی افسیان سیازی و قصی ژیردازی
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بیهوده نیست ،بلک برعکس واقعی ی زنده است ک علیالدوام ب آن رجوع مییکننید
و از آن اس عانت می جویند» (الیاده .)28 :1386 ،از نظر ژرژ دومزیل 1،اسطورهشناس
بزرگ فرانسوی ،کارکرد اسطوره عبارت است از تیریح نمایشوار آراء و عقاید یک
جامعی  ،کی نی تنهییا بییرای ژیونیید دادن آن بی وجییدان جامعی و ارزشهییای آن و
آرمانهایی ک نسل ب نسل دنبال میشود ،بلک بییش از همی بیرای تییریح همیان
ساخ ار و موجودیت خود ،عناصر و رابط ها ،موازن ها و تنشهایی ک آن جامعی را
تیکیل میدهند ،شکل میگیرد .دومزیل در تحلیل اسطورههای هنید و اروژیایی بی
ساخت س وبق ای قائل است :وبق ایزدان فرمانروای روحانی ،وبق ایزدان جنگاور
و وبق اییزدان برکیتبخیش (کییاورزی و ژییی وری) کی ایین سیاخت در همی
اسطورههای هند و اروژایی ب گون ای وجیود دارد (اسیماعیلژیور .)49 :1387 ،ایین
ساخت س وبق ای در تاریخ سیاسی و مذهبی ایران ژیش از اسالم ،ب وییوه در دوره
ساسانی و در قالب س نیروی اج ماعی شکلدهنده و قوامبخش شاهنییاهی ایرانیی
کامال دیده می شود ک عبارتند از موبدان و اشراف ،نظامیان (ارتی اران) و کیاورزان
و برزگران .بر همین مبناست ک س آتیکده بزرگ دوره ساسانی در س گوش ایران
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393
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هریک دارای کارکرد خاصی بوده و ب یکی از این سی وبقی نیامبرده تعلی داشی
است :آتیکده آذر فرنبَغ در کارییان فیارس وییوه موبیدان و اشیراف ،آذرگپینسی
(آذرگپیس ) در آذربایجان ویوه ارتی اران و آتیکده آذربُرزینمِهیر در خراسیان در
نزدیکی نییابور ویوه کیاورزان .جالب آنک این س آتیکده در س حیوزه ژیارس،
ژارت و ماد یعنی حوزههای تیکیلدهنده ایران قرارداش است.
هینلز درباره کارکرد اسطورهها در جامع میگوید« :اسیطورههیا منییورهایی را
در مورد رف ار اخالقی و دینی ب دست میدهند ،عقاید را تبیین و تدوین میکننید و
سرچیم های قدرت مافو الطبیع هس ند .از اینرو هنگامی ک ما بر اسطورهشناسی
ایرانی نظر میاندازیم ،صرفا بر روایات تاریخی غیرواقعی یا بر اشعار زیبا و باسی انی
نمینگریم ،بلک بر جهانبینی اصلی ایرانیان و دریافت آنها از انسان ،جامعی و خیدا
توج میکنیم» (هینلز .)26 :1391 ،ب عنوان نمون در اسطورههای ایرانی هنگامی ک
1. Georges Dumézi

از آفرینش کیهان و گی ی و سپس آسمان و زمین سخن ب میان میآیید ،آمیده اسیت
ک اهورامزدا سرزمینهای ایران وَئِج را بی عنیوان به یرین و نیکیوترین سیرزمینهیا
آفریده و در برابر آفرینش هریک از سرزمین های ایرانی ،اهریمن نیز بیکار ننیس و
ب آفرینش موجوداتی اهریمنی یا بیماری و گناه میژردازد .بنابراین میتوان بی ایین
ن یج گیری رسید ک از منظر اسطورههای آفرینش ایرانی ،سرزمین ایران کی به یرین
و نیکترین سرزمینهاست و در مرکز کیور خونیرس در قلب هفیت اقلییم جهیان
قرارگرف از آغیاز آفیرینش و شیکل گییری آن ،همیواره میورد رشیک و حسیادت
نیروهای اهریمنی بوده و لحظ ای نبوده ک از شر اینگون نیروهیا در امیان باشید و
همواره در یک سوی این نبرد کیهانی قرارداش است.
جالل الدین کیزازی نویسینده و ژووهییگر در حیوزه حماسی و اسیطوره نییز
اسطوره را چنین تعریف میکند« :اسیطوره در گسی ردهتیرین معنیای آن ،آنگونی ای
جهان بینی باس انی است .آنچ اسطوره را میسیازد یاف ی هیا و دسی اوردهای انسیان
دیرین است .تالشهای انسان آغیازین و اسیطورهای در شیناخت خیود و جهیان و
آورده است ک آن را اسطوره میخوانیم .در جهانبینی اسطورهای نیز آدمی ،مانند هر
جهان بینی دیگری کوشیده است تا ب ژرسشهای بنییادین خیویش دربیارم جهیان و
انسان ژاسخی درخور بدهد و بی ییاری آن رازهیای هسی ی را بگییاید و بازنمایید
(کزازی .)6 :1390 ،ب تعبیری دیگر اسطورهها از آنجایی ک در وی هیزاران سیال و
در وول نسل های گوناگون بیری ،در هر سرزمینی تفکر انسان در میورد چیسی ی و
چرایی جهان ،جامع و انسان و فرجام آنهیا را شیکل داده اسیت ،بی آسیانی ژاییان
نپذیرف و همچنان بر ذهن افراد هر جامع ای و مردم هیر سیرزمینی نفیوذ داشی و
دارد؛ چرا ک هنوز بی بدیل بوده و کم ر امری است ک ب واند با آن رقابیت کیرده تیا
جانیین آن شود.
هنوز روزگار اسطوره و جهانبینی اسطورهای در نهان و نهاد ما زنده و ژویاست
و هنوز در آنسوی دیگر روان ما ک سوی نهف و تاریک آن اسیت ،نییک کارآمید و
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کوششهای گرم و تب آلوده وی در گزارش جهان و انسان ،جهانشیناخ ی را ژدیید

اثرگذار است (کزازی .)8 :1390 ،در بیان ارتباط اسیطوره بیا تیاریخ ،اسی اد کیزازی
چنین بیان داش اند« :تاریخ در برابر اسطوره روییدادها و زمینی هیایی اسیت کی بی
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راس ی رخ دادهاند و ب راس ی وجود داش اند ،لیک آن بخش از زندگانی آدمیان کی
ب روزگاران تاریک و فراموش شده بازمیگردد ،هرگیز آشیکارا ژیاس داشی نییده
است و ب نگارش و گزارش در نیامده است ،این روزگاران تاریک را در زندگانی و
فرهنگ آدمی ،روزگاران ژیش از تاریخ مینامیم .اسطوره مای های خیویش را بییی ر
از این روزگاران تاریک و رازآلود کی سرشیار از فسیون و فسیان ناشیناخ هاسیت
میس اند (کزازی .)56 :1390 ،اسطورهها از این منظر بخیش نانوشی تیاریخ اسیت.
هنگامی ک بیر هنوز ب آن درج از ژییرفت و تمدن دسیت نیاف ی بیود تیا ب وانید
سرگذشت خود و م ن حادث ها و ماجراهایی را ک برایش ژیش آمیده ثبیت و ضیبط
نموده و ب نسلهای بعد از خیود بسیپارد .از ایین منظیر کیارکرد اسیطورههیا ،بییان
تاریخی است ک در هیچ جیایی ثبیت نییده و فقیط در ذهین و روان مردمیان هیر
سرزمینی ب صورت نسل ب نسل ادام ژیدا کرده تا زمانی ک برای بیر مجال نوش ن
و ثبت آن فراهم شده است.
این بخش گرانسنگ از فرهنگ و زندگی مردمیان را کی در تیاریخ گیم شیده
است ،در اسطوره بیاز مییتیوان یافیت .اسیطوره تیاریخ تیاریکیهیا ،گمییدههیا و
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ناشیناخ هاسییت (کیزازی .)56 :1390 ،در اییین بیییان اسیطورههییا میا را بی سییمت
ناشناخ ها رهنمون شده و کمک می کنند تا از مقایس و کنار هم قیراردادن آنهیا بیا
یاف های تاریخ ،باس انشناسی ،زبانشناسی و ...ب بازسازی تاریخ در بخشهایی کی
هیچ نیان یا آگاهی دیگری در آن زمین نداریم ،دست زده و حدسها و اح میاالتی
را ور و ژای ریزی کنیم .ب عنوان نمون میتوان ب برخی ژووهشها اشاره کرد کی
اح مال دادهاند سلسل هخامنییان همان آخرین ژادشاهان کیانیاند یا میثال کیوروش
همییان کیخسییرو کیییانی اسییت یییا حییدسهییایی ک ی دربییاره انطبییا اشییکانیان بییا
شخصیت هایی از خاندان گودرز مطر است 1.بنابراین اسطورهها نمادهیایی هسی ند
از خواستها و امیال و تمنیات انسیانهیای دورانهیایی بسیی دور کی بیا گذشیت
چندین سده و گاهی چند هزاره ب دست ما رسیدهاند و میتوانند گوییای آن بخیش
از زندگی ژییینیان ما باشد ک ب هیچوج دیگری نمیتوانیم از آنها آگاهی یابیم .بی
همین خاور است ک اسطوره ها فاقد زمان و مکیان هسی ند ،ابیدی و ازلیی هسی ند،
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هیچگاه تکراری و خس کننده ب نظر نمیآیند و برای هر عصر و زمانی و بیرای هیر

مکان و سرزمینی کاربرد دارند.
هنری تودور 1،نویسینده ک یاب اسیطوره سیاسیی 2نییز مع قید اسیت :اسیطوره
شاخص مالکیت میاع مردم جامع ای است ک در آن حضور دارند و گمان نمیرود
ک ابداع یک فرد خاص باشد ،بلک آحاد و افیراد جامعی  ،حضیور آن را در جامعی
احساس میکنند (تودر .)82-83 :1383 ،بنابراین اسطورهها حاوی معانی و ژیامهیای
مهمی بوده ک در ن یج تالشهای فکری بیر دیروز برای ترسیم یک چییمانیدازی
است از مبدأ و معاد یا آغاز و ژایان نظام هس ی و کائنات؛ ور اسطورهها در حیالی
است ک هنوز بیر ب تجرب های علمی امروزین نرسیده و وبیع ا ب دنبال چیس یهیا
و چراییهای فراوانی است ک میخواهد برای آنها ژاسخی داش باشد.
در این قسمت میخواهیم ب دیدگاههای ارنست کاسیرر 3،اسطورهشناس آلمانی
اشارهای کنیم .کاسیرر در ک یاب اسیطوره دولیت 4عقییده دارد اسیطوره بیر جهیانی
خودکفا و مربوط ب اشکال نمیادین مب نیی اسیت (تیودور .)59 :1383 ،کاسییرر در
ک اب دیگرش ب نام «فلسف اشکال نمیادین» اسی دالل مییکنید کی اسیطوره ،ییک
جهان بینی م عل ب انسان عصر جدید نمیتواند همزیس ی داش باشد و کنیار بیایید
(تودور .)63 :1383 ،ولی همانگون ک در قسیمتهیای ژیییین در بخیش دییدگاه
«روالن بارت» اشاره شد ،انسان مدرن و امروزین نیز ب نحو شگفتانگییزی قابلییت
ساخت اسطوره و اندیییدن ب شیوه و در قالب اسیاویری را دارد .در همیین رابطی
«لوسییین لییوی بییرول» 5،فیلسییوف و انسییانشییناس فرانسییوی و نویسیینده ک ییاب
«کارکردهای ذهنی در جوام عقبمانده» ک ژووهشهای زیادی ژیرامون ذهنیتهای
اب دایی انجام داده است نیز میگوید« :اندیی منطقی ،ذهنیت ژییشمنطقیی را کیامال
منسوخ نمیکند .برای بقای ذهنیت ژیشمنطقی دالیل گوناگونی وجود دارد :نخسیت
1. Henry Tudor
2. Political Myth
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جهانبینی مب نیبر نگرش غیرعلمی است و با تفکر مب نیبر شیهود تجربیی و نظریی

3. Ernest Cassirer
4. The Myth of The Stare
5. Lucien Lévy-Bruhl
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اینک در تعداد زیادی از مفاهیم هنوز هم رگ هیایی محونییدنی از عناصیر عرفیانی
وجود دارند .بیی ر مفاهیمی ک بیا آنهیا میأنوس و آشیناییم تقریبیا همییی برخیی
نیییان هییایی را نگییاه داش ی انیید کی م نییاظر بییا بازنمییاییهییای جمعییی در ذهنیییت
ژیشمنطقیاند .دوم اینک ح ی با فرض اینک عناصر عرفانی و ژیشمنطقی سیرانجام
از بیی ر مفاهیم زایل شوند ،باز هم ذهنییت عرفیانی و ژییشمنطقیی کیامال از مییان
نمیرود» (لوی -برول .)509-510 :1390 ،بنابراین میتوان گفت :درست اسیت کی
اسطورهها نماینده جهانبینیهای غیرعلمی و غیردقی انسانهای گذش هسی ند ،امیا
بسیاری از مفاهیم همین نوع جهانبینی بر ذهن انسان مدرن و امروزی سای انداخ ی
ب ووریک انسان امروزی نیز تیا حیدود زییادی در قالیبهیای فکیری اسیطورهای،
عرفانی ،ژیشمنطقی یا هر نام دیگری بر آن بگذاریم میاندیید و عمل میکند.
با توج ب تعیا ریف گونیاگونی کی در ایین بخیش از اسیطوره ارائی شید ،در
جم بندی این قسمت میتوان گفت در این مقال اسیطورههیا بیا توجّی بی ماهییت
جامع شناخ ی آنها و نقش آفرینی و معنامنیدی آنهیا در تیدوین و توسیع مفیاهیمی
اج ماعی مانند هویّت ملّی ،مرزهای سرزمینی و ...مورد بررسیی قرارگرف ی اسیت و
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بنابراین میتوان اسطورهها را چنین تعریف کرد :اسطورهها بیان روایتهایی ازلیی و
ابدی از چگونگی آفرینش جهان هس ی و انسان هسی ند و چگیونگی ادامیة زنیدگی
انسانی و گی یی و ژاییان آن را بیازگو کیرده و مفیاهیم آن هییچگیاه کهنی شیدنی و
دورریخ نی نبوده و همواره دارای آگاهیهایی از گذش ها و دوردسیتهیای تیاریخ
بیر است ،و این آگاهیها ک همان درونمای و مح وای اسطورههاست بی صیورت
سین ب سین و از نسلی ب نسل دیگر من قل شده است.
دربارم کارکرد اسطورهها در زندگی اج ماعی انسان امروزی نیز میتیوان گفیت
ک در بسیاری از موارد جامع ژذیری انسانها بر مبنیای همیین اسیطورههیا صیورت
گرف و جوام انسانی بروب آنها زندگی میکند و از اسطورهها برای بیان ساخ ار و
موجودیت خود ،عناصر و رابط های اج ماعی و ارزشها و آرمانهای هر جامعی از
نسلی ب نسل دیگر اس فاده میکند.
همین معنا و کارکرد اج ماعی اسطورهها در جامع ژذیری سیاسی افراد اج میاع
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و فرایندهای سیاسی آن جامع نیز بازتاب مییابد و دست کم در مورد اسطورههیای

ایرانی ک موضوع این مقال اسیت ،میی تیوان بیاور داشیت کی بیا ترسییم مرزهیای
جغرافیایی ایران در برابر دیگر سرزمینها و بیان ویوگیهیای ایرانییان در برابیر غییر
ایرانیان و دادن وعده رهایی بخیی بی ایرانییان در فیردای هیر حادثی شیوم و تلیخ
شکست و اشغال کیور کارکردهای سیاسی قابل توجهی در جامعی ژیذیری ایرانییان
در دورههای گوناگون تاریخی داش است.
 .٢نظریه سازهانگاری و طرح موضوع هویت
سازهانگاری ب عنوان یک مک ب فلسفی و یک نظریة عیام علیوم انسیانی در ژیی آن
است تا نیان دهد ک هم ژدیده هیای انسیانی و اج میاعی در ییک سیاخ ار کیالن
معنایی شکل میگیرند و تمامی دانشهیا و ژدییدههیای انسیانی در ییک می ن کلیی
تاریخی ،اج ماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،زبانی و ...برساخ شده و تعرییف مییشیوند.
بنابراین در این مک ب نظری مفهوم ذهنیت انسیانی ،تجربی زنیدگی مجموعی هیای
انسانی در کنار یکدیگر ،مس لة زبان ،تاریخ می ر  ،باورهای مذهبی ،دینیی ،آداب و
رف ارهای انسانی تعریف میشوند .آغاز مطالعات سازهانگاران در ادبییات سیاسیی و
بینالمللی ب ده  1980بازمیگردد ک با ژووهشهایی ک نییکالس اونیوف 1انجیام
داد ،این رویکرد نظری ب حیوزه مطالعیات سیاسیی و بیینالمللیی ورود ژییدا کیرد.
امروزه برخی از مهمترین چهره های این رویکرد نظری در حوزه سیاسیت و روابیط
بین الملل عبارتند از :الکساندر ونت 2،ژی ر کاتزنی این 3،ریچارد اشلی 4،جان روگیی
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و فردریک کراتوکویل 6.سازهانگاری در ان قاد ب جریانهای اصلی روابط بیینالملیل
ک اهمیت بیش از اندازه ای برای نهادها و ساخ ارهای مادی قائل بودند ،مطر شید
و با ور یک سلسل موضوعات و مسائل غیرمادی مانند زبیان ،تیاریخ ،هوییت و...
1. Nicholas Onuf
2. Alexander Wendt
3. Peter J. Katzenstein
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رسوم اج ماعی و عرف اهمیت ویوهای یاف ی و برسیازنده بسییاری از واکینشهیا و

4. Richard K. Ashley
5. John Ruggie
6. Friedrich Kratochwil
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در روابط بینالملل ،سعی در فهم بسیاری از کنشها و رف ارهای دولیتهیا در نظیام
بینالملل را دارد و برخی از مسائلی کی در چهیارچوب نظریی هیای اصیلی روابیط
بینالملل جای نمیگیرند ،با عناصر و مؤلف های آن توصیف و تعریف میشوند.
سازه انگاری ک در سنت هرمنوتیکی جیای دارد ،بیین جهیان وبیعیی و جهیان
اج ماعی تفاوت قائل میشود .از لحاظ هس یشناسی ،سازهانگاری نظریی ای دربیاره
برسییازی واقعیییت اج مییاعی اسییت .در کنییار وجییود واقعیییتهییای عریییان ،برخییی
واقعیتهای دیگری نیز وجود دارند ک دلیل وجودشان این اسیت کی کارکردهیا و
معنای خاصی را برای آنهیا قائیل مییشیویم (گیوزینی .)199 :1390 ،کیانون توجی
سازهانگاری ،آگاهی بیری و نقیی است ک این آگیاهی در روابیط بیینالملیل ایفیا
میکند (مییرزاده .)326 :1380،تمامی دانشها (آگاهیها) بازتیابدهنیده چگیونگی
تولید دانش در یک لحظ تاریخی ویوه در یک بس ر مادی و فرهنگی معینی هسی ند.
بر ژای این ایده اصلی ،درس ی یک باور ب معنیای چیسی ی ییک واقعییت وجیودی
مس قل نبوده و عقالنیت مب نی بر آن ب معنای تأییدش ب وسییل روشهیای ارزییابی
منطقی نیست .در عوض اینک آیا یک باور لزوما دانش است ییا نی ؟ دسیتکیم در
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393
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بخیی از آن وابس ب اج ماع و زمین مادی است ک آن باور در آن تولید ییا حفیظ
شده است .هر مفهومی از دانش را ک ب این ایده اصیلی میرتبط اسیت ،بایید «ییک
مفهوم وابس اج ماعی دانش» 1نامید

(2006:6

 .)Boghossian,با این تعبییر مییتیوان

بسیاری از عقاید و باورهای اسیطورهای میردم را کی لزومیا بیا روشهیای ارزییابی
عقالنی و منطقی ممکن است همیاهنگی نداشی باشید ،بی عنیوان مفیاهیم وابسی
اج ماعی دانش دانست؛ چرا ک در یک بس ر مادی و معنایی وییوهای تولیید شیده و
برای سالیان سال ژاس داش شده و حفظ و نگهداری شدهاند.
سازهانگاری یک نظری ساخ اری نظام بینالملل است ک ادعاهای زیر را مطر
میکند -1 :دولتها واحدهای اصلی در تحلییلهیای نظیری سیاسیی و بیینالمللیی
هس ند -2 .سازههای مهم در نظام دولتها بیناالذهانی هس ند تا اینک میادی باشیند
و  -3هویت و مناف دولتها تا حدود زییادی برسیاخ ایین سیازههیای اج میاعی
1. A Social Dependence Conception of Knowledge

هس ند تا اینک م أثر از عوامل خارج از نظام یا وبیعت انسانی یا سیاستهای داخلی
باشند

(2004:39

 .) Zehfuss,سازهانگاران اس دالل میکنند ک ساخ ارهای هنجاری و

انگارهای ب اندازه ساخ ارهای مادی مهم و مؤثرند .ب نظر آنان نظامهیای اییدههیا و
انگارهها ،باورها و ارزشهای می ر دارای خصوصیات و تأثیرات سیاخ اری بیوده
و بر کنش سیاسی کارگزاران دول ی تیأثیر مییگذارنید .زییرا سیاخ ارهای معنیایی و
انگارهای ب مناب و ساخ ارهای مادی معنیا مییبخییند (دهقیانی .)44 :1389 ،ژیس
مفاهیم کانونی در مطالعات سازهگرایان  ،دولتها ،سازههای بیناالذهانی غیرمادی در
نظام دولتها و هوییت و منفعیت دولیتهاسیت و همی ایین مفیاهیم در رابطی ای
تنگاتنگ با یکدیگر قراردارد؛ بدینگون ک سیازههیای بییناالذهیانی ییا سیازههیای
معنایی مهمی در هر جامع وجود دارند ک دولتها م أثر از آنها بوده و برژایی آنهیا
هویت خود را تعریف میکنند و برمیسیازند و در ادامی  ،بیر مبنیای همیین هوییت
برسازی شده ،مناف خود را دنبال میکنند ک همین ژیگیری مناف در محیط بیرونیی
یعنی در نظام بین الملل ،منجر ب بروز رف ارهای خارجی آن دولت میشود .بنیابراین
آفرینش ،تحلیل و توجی ژدیده ها و غایت و ژایان جهان هسی ند و در مییان مردمیان
هر سرزمینی ب صورت سین ب سین و نسل ب نسیل حفیظ شیدهانید تیا بی امیروز
رسیدهاند ،ژس سازه معنایی و بیناالذهانی مهمی را تیکیل میدهند کی بیر هوییت
ملی و در ادام بر رف ار خارجی دولتها تأثیرگذار است.
دو حقیقت بالمنازع در مورد زندگی اج ماعی وجود دارد :نخست اینک عامیل
انسانی تنها نیروی محر

در ژیتسر هم کنشهیا ،روییدادها و ژیامیدهای جهیان

اج ماعی است و دوم آنک عامل انسانی تنها میتواند در شرایط تاریخی واقعیی کی
امکان کنش و تحتتأثیر قراردادن خط سیر آن را فراهم میکند ،فهمیده شود :سیخن
کوتاهی ک در اغلب نقلقولهایی ک از مارکس شده ،میاهده میشود یعنی« :میردم
تاریخ را میسازند اما ن آن ووری ک خودشان مییخواهنید»

(.)Dessler, 1989:443

ساخ ارهای اج ماعی ب وسیل فهم می ر  ،ان ظارات و آگاهیهای میی ر تعرییف
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اسطورهها از آنجایی ک دارای مفاهیم و معانی بنیادین و ژای ای درباره نظیام هسی ی،

میشوند .اینها هس ند ک زمین ای را فراهم میکنند تا کنشگران در یک موقعییت ییا
در ماهیت روابطیان با دیگران روی های همکاریجویان یا روی های سی یزهجویانی
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را در ژیش گیرند (.) Wendt, 1995: 73
بر مبنای مفروض های سازه انگاری ساخ ارهای هنجاری و ایدههیا ،هنجارهیا و
ارزشهای بیناالذهانی می ر  ،تأثیر و نقش مهمی در سیاست بینالملل و سیاسیت
خارجی کیورها ایفا میکنند؛ ساخ ار فکری و هنجاری نقش تأسیسی و تکیوینی در
شکل دهی ب هویت و مناف کیورها دارد ،ساخ ارهای فکیری -هنجیاری کییورها
م قییابال یکییدیگر را قییوام میییبخیییند (دهقییانی .)44 :1388 ،براسییاس نگییرش
سازه انگاری ،برای یاف ن اینک چیرا در کییوری ،هوییت میردم چنانکی در عرصی
جهانی نیان داده میشود ،ساخ میشود باید ب نگرشها ،اییدههیا و انگیارههیایی
توج کرد ک در محیط آنها وجود دارد و نظام هنجارها آنها را برمیسیازد .در واقی
این هنجارها و ایدههای ب هم ژیوس هس ند ک سازنده هویت هیر جامعی ییا ملّیت
میباشند .الب از دیدگاه سازهانگاری ،این نظام ایدهها را ن فقیط در داخیل جامعی ،
بلک باید در سطح نظام بینالملل دید (سلیمی .)40 :1386 ،اسطورهها نیز بی عنیوان
یک ساخ ار و نظامی از انگارهها و ایدهها هس ند ک در بس ر زمانی بیس ویوالنی و
ب درازای تاریخ و چ بسا ووالنیتر از آن ،در ذهن مردمیان شیکل گرف ی و تیداوم
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یاف اند ،بنابراین میتوان اسطورههیا را بی مثابی سیاخ ارهای معنیایی بییناالذهیانی
می ر دانست ک در فهم هر مردمی از خود و دیگری نقیش ایفیاء نمیودهانید و از
آنجا ک ب تعریف هویت ملی آنان کمیک مییکنید ،از همیینرو ن یجی گرفیت کی
اسطورهها ب شکلهای گوناگون در سیاست خارجی دولیتهیا دارای تیأثیر و نفیوذ
خواهند بود.
ژس ،هویت کنیگران در کانون رهیافت سیازهانگیاری اسیت .هوییت عبیارت
است از فهمها و ان ظارات در مورد خود ک خاص نقش است .هویتها را نمیتوان
ب شکل ماهوی یعنی جدا از بس ر اج ماعی آنها تعریف کرد .اینکی دول یی خیود را
دوست ،رقیب یا دشمن دیگری بداند ،تفیاوت زییادی در تعامیل مییان آنهیا ایجیاد
خواهد کرد (مییرزاده .)322 :1380،بنیابراین مفهیوم هوییت یکیی از کیانونیتیرین
بحثها در رویکرد سیازهانگیاری بیوده و از ایینرو اهمییت میییابید کی در ورای
بسیاری از واکنشها و رف ارهای یک دولت ب مثاب مجموع ای از انسیانهیا در ییک
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چهارچوب سرزمینی خاص با ویوگیهای می ر  ،میتوان ب تعریفی ک آن دولیت

از خود ،ویوگیها ،کارکردها و اهدافش ارائ میدهید ،دسیت یافیت .ایین تعرییف،
همان هوی ی است ک دولتها در وول زمان و در بس ر تاریخ روابط خیارجی خیود
با دیگران در نظام بینالملل برای خود برمیسازند کی وبیعیی اسیت برسیازی ایین
مفهوم تا حدود بسیار زیادی ب عناصر و مؤلف های درونی هر دول ی وابس اسیت و
عوامل و هنجارهای داخلی در شکل دهی ب هویت هر دولیت نقییی مهیم دارد .در
مورد ایران می توان گفت :هوییت ایرانیی برآمیده و برسیاخ بسییاری از عوامیل و
عناصر درونی همانند مرزهای سرزمینی ایران ،انگارههای دینی  -مذهبی (چی دیین
زرتیت در دوره ایران باس ان و چ دین اسالم) ،زبان فارسی ،تیاریخ میی ر همی
مردمان ساکن در مرزهای سرزمینی ایران ،اسطورههای ایرانیی و مفیاهیم و مح یوای
آنها ،حماس های ایرانی ،آئینها و جینهای سراسری و همگیانی ماننید نیوروز و...
است ک در وول تاریخ تقریبا س هزارسال این سرزمین از تیکیل نخسی ین دولیت
ایرانی ب دست مادها تاکنون ب عنوان ییک ژدییده تیاریخی وجیود داشی اسیت و
برخالف هویتهای کیورهای تازه شکل گرف در دو س سده اخیر ،کامال مفهیومی
مفهوم تاریخی هویت ایرانی ک در دوره ساسانیان ابیداع شیده بیود ،در دوران
اسالمی با نییب و فرازهایی تحول ژیدا کرد ،در عصر صفوی تحولی دیگر یافیت و
در عصر جدید ب صورت «هویت ملی ایرانی» ژرداخ شد (احمیدی.)305 :1390 ،
ب نظر میرسد امپراتوریهای باس ان جز از نظر عدم دقت میوردی مرزهایییان ،در
سایر ابعاد بسیار شبی ب دولتهای مدرن بودهانید .همی امپراتیوریهیا هسی هیایی
جغرافیایی داش اند ک انحصار زور در ژیرامون آن کامل بیود (ونیت 308 :1384 ،و
.)309
در سازندهگرایی ،انسان یک موجود اج میاعی اسیت کی براسیاس هنجارهیای
جمعی رف ار میکند و لذا نقیش هوییت در شیکلگییری منیاف و اهیداف سیاسیت
خارجی در کانون توج قراردارد .اساسا دولتهیا ییا کینشگیران سیاسیی برمبنیای
هویت خود ب دنبال مناف هس ند و بنیابراین هوییت و منیاف در قالیب جمی معنیا
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تاریخی است و ب هیچروی برخاس از تحوالت دوران مدرن نیست.

میدهد و هیچ امری ب تنهایی مفهوم ندارد .ب عبارت دیگر ،هوییت در جمی قابیل
تعریف است و هویتها در مقابل هویتهای دیگر قابل شناسیایی اسیت (ازغنیدی،
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 .)108-109 :1389ما عادتا دولتها را ب رغم تغییر نسلها ،م داوم میدانیم و این تا
حدی ب این دلیل است ک خصوصیات آنها کامال باثبات ب نظر مییرسیند :مرزهیا،
نمادها ،مناف ملی ،سیاستهای خارجی و غیره .این ژیوس گیها ب تیداوم بخیییدن
ب حکومتهای م والی در وول زمان کمیک مییکنید و میا را قیادر مییسیازد هیر
حکومت ملی را در واشیینگ ن دی.سیی .ویی  200سیال اخییر ،حکومیت «اییاالت
م حده» تلقی کنیم (ونت .)316 :1384 ،در مورد ایران نیز میتوان گفیت« :شیناخت
نوع ارزشها و انگارههای موجود در یک جامع ک برسازنده هویت نوعی و هویت
جمعی آنهاست ،مبنای بررسیی سیازهانگارانی در میورد هوییت ملیی اییران اسیت»
(سلیمی .)39-40 :1386 ،ب همین ترتیب می توان از هوی ی ایرانی در سراسیر دوره
تاریخی تقریبا س هزار سال اخیر نام برد کی بیا وجیود تغیییر صددرصید میردم در
سرزمین های ایرانی از دوره مادها تاکنون و با وجود تغییر مرزهیا و کاسی شیدن از
خا ایران و با وجود برخی گسستهای تاریخی در برخی دورههیا ،کی منجیر بی
فروژاشی نظام های سیاسی و دولتهای ایرانی میشید ،خیود را در قالیب وفیاداری
مردم ب مفهوم و مرزهای ایران ،میارکت همگانی در دفاع از این مرزهیا در هنگیام
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هجوم بیگانگان ،ژایبندی ب آداب و رسوم ایرانی و برگزاری جیینهیا و سیوگهیا،
کاربرد زبان فارسی (از فارسی باس ان و فارسی میان (ژهلوی) تا فارسیی جدیید) در
سراسر این دوران و ...نیان داده است.
ژس ،تحلیل گران سازه انگار در تکوین هویت دولتها و ب تب آن ایجاد رف یار
و کنش آنها ب عوامل درونی تأثیرگذار مثل زمین هیای هنجیاری و گف میان داخلیی
توج می کنند .از آنجا ک هر دول ی شرایط تاریخی و اج ماعی منحصر ب فرد خیود
را دارد و دارای زمین های خاص خود است ،این عوامل تاریخی و معنیایی ،هوییت
یگان ای را برای هریک از دولتها تکوین میکنند .در تبیین تفاوتهیای موجیود در
سیاست خارجی دولتها در نظام بینالملل ،علیرغم وجود شرایط محیطی یکسیان،
تکی بر این هویتها میتواند راه گیا ،مفیید و میوثر باشید (رسیولی.)184 :1391 ،
کراتوچویییل و کاتزنی ی این نیییز در مقال ی ای جداگان ی بییر تییأثیر هویییت داخلییی و
هنجارهای بینالمللی بر رف ار و تلقی بازیگران تأکید میکنند؛ ب گون ای ک بازیگران
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در قالب تصورات خود ک برآمده از محییط داخلیی ،اسیطورههیا ،جهیانبینییهیا و

باورهای عمومی آنها است ،وارد عرص بینالمللی میشوند (آقایی و رسولی:1388 ،
 .)5هویت هر دولت تلویحا گویای ترجیحات و کنشهای بعیدی آن دولیت اسیت.
هر دولت براساس هوی ی ک ب دیگران نسبت میدهد ،آنها را میشناسد و همزمیان
از وری عمل اج ماعی روزمرهاش ،هویت خود را بازتولید میکند .مک ب برسیازی،
هویت را مس ل ای تجربی میداند ک باید در یک بافت تیاریخی بی نظریی کیییده
شود (هوژف .)456 :1386 ،ژس آنچ تصور یک دولت از خود و دیگری ب عنیوان
دوست ،دشمن ،م حد ،رقیب ،بیورف و ...را میسازد ،همانند روند اج ماعی شیدن
انسان در وول دوره رشد و تکامل آن ،در ویّ فرایند شکلگییری و سیاخت آن بی
عنوان یک دولت  -ملّت بیوده و از عوامیل گونیاگون درونیی هماننید انگیارههیای
مذهبی ،مفاهیم اسطورهای ،حوادث تیاریخی ،آداب و رسیوم اج میاعی ،ارزشهیای
همگانی و می ر  ،نوع نظام سیاسی و ...در کنار برخی عوامل بیرونی ماننید تجربی
تاریخیاش در وول زمان و در برخوردش با دولتهای دیگر تأثیر میژذیرد.
مک ب برسازی فرضی ژردازی درباره تفاوتهای مییان دولیتهیا امکیان فراتیر

قدرت بزرگ  -قدرت غیربزرگ ،شمال  -جنوب و جز آن را فیراهم مییسیازد .در
حالی ک این محورهای میی ر

تحلییل ،مسیلما موضیوعیت دارنید ،ولیی مک یب

برسازی نوید تبیین بسیاری ]از[ همبس گیهای هوی ی معنادار دیگری را در سیاسیت
جهان میدهد (هوژف .)477 :1386 ،معموال این همبس گیهای هوی ی بین ملّیتهیا
ب خاور سلط رویکردهای خردگرا در علوم سیاسی و روابیط بیینالملیل در سیای
قرارگرف ی و کم ییر مییورد توج ی بییوده اسییت .در حییالی ک ی امییروزه میییتییوان از
همبس گیهای تمدنی و فرهنگی دولتهایی ک با یکدیگر می رکات فرهنگی دارند،
سخن گفت و همانگون ب بیاع مادی یا دستکم بیتفیاوتی دولیتهیا نسیبت بی
دولتهایی در خارج از حوزه تمدنی و فرهنگیشان اشاره کرد.
مانوئل کاس لز 1،جامع شناس اسپانیایی ،هویت را روند ساخ شدن معنا بر ژایی
یک ویوگی یا یک دس ویوگیهایی ک بر دیگر مناب معنیا برتیری دارنید ،تعرییف
1. Manuel Castells
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رف ن از میخص های دوگان در روابط بینالملل مانند مردمساالر – غیرمیردمسیاالر،
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می کند .در ن یج معناساز بودن هویت ،ب برساخ بودن آن داللت میکند؛ هویتها
همواره تولید و بازتولید می شوند .هویت ملی نوعی احساس وابس گی و تعل است
ک جمعی ی از انسان ها در ییک چهیارچوب جغرافییایی خیاص بی مجموعی ای از
عناصییر جمعییی حیییات می رکیییان در تییداوم تییاریخی از خییود نیییان میییدهنیید
(امام جمع زاده و همگان مراد .)32 :1392 ،بنابراین شکلگیری ییک حیس تعلی و
وابس گی انسانها ب یک مجموع سرزمینی در بس ر تاریخ است ک اتفا میاف ید و
از این رو تاریخ و بررسی سیر حوادث گذش های دور تا امروز در شناسایی هوییت
دولتها و تحلیل رف ارهای خارجی آنها اهمیت مییابد و رویکرد سیازهانگیاری در
مسیر بررسی و شناسایی هویت دولتها ب تاریخ و تجرب های ژیییینی دولیتهیا و
خاورات جمعی مردم میرسد.
ب دلیل این خاورات جمعی است ک گروهها در ویول زمیان تیداوم و هوییت
مییابند .تا زمانی ک افراد خود را تاب و م عهد ب گیروه تلقیی مییکننید ،خیاورات
جمعی ب عنوان یکی از مناب بسیج کنش جمعیی در دسی رس قیراردارد .باورهیای
گروهی معموال در «خاوره جمعی» ،اسطورهها ،روایتها و سنتهایی حک میشوند
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ک ب چیس ی یک گروه و چگیونگی رابطی آن بیا سیایرین قیوام مییبخییند .ایین
روایتها ژدیدههایی ذاتا تاریخی هس ند ک از وری نسلها و با یک فراینید مسی مر
جامع ژذیری و اجرای مناسک زنده میمانند (ونت.)238 :1384 ،
بنابراین تحلیل سازهانگارانی م وجی تیأثیر تیاریخ در شیکلدهیی بی سیاسیت
خارجی نیز است .در این چهارچوب ،سازهانگاری مع قد است ک هویت یک دولت
با ارجاعاتی ارزشی ب گذش و آینده کیور شکل میگیرد .دولتها با روایت تاریخ
ب شیوهای خاص ،آن را ژی وان عملکرد امروز خود قرارمیدهند (م قیی و کیاظمی،
 .)219 :1386اگر هویت را ب یک تعبیر ساده «شناخت خود با توجی بی بنیادهیای
خاص و شناساندن خود براساس آن بنیادها ب دیگران» تعریف کنیم ،میتوان نگرش
ایرانیان ب هویت خود و معرفی آن ب دیگران و نیز ش اخت دیگران از هویت ایرانی
را در گس ره تاریخی در کرد .از بازتاب هویت تاریخی ایرانیان در آثیار کالسییک
غربی (یونانی و رومی) ،اسالمی (عربی) و ایرانی میتیوان بی ایین سی وال اساسیی
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ژاسخ داد ک اصوال ایران ب عنوان یک موجودیت جغرافیایی و تیاریخی یعنیی ییک

واحد برخوردار از مرزهای سرزمینی و میراث سیاسی (دولیت) از قیرنهیا ژییش از
ظهور اسالم از فضای معنایی خاصی برخوردار بود و این فضای معنایی را مییتیوان
در نوش های باقیمانده تاریخی ایران ژس از حمیالت اعیراب بی خیوبی ژییدا کیرد.
همین فضای معنایی خاص ک بازتاب هویت ایران و ایرانیان بوده است ،ایران را بی
عنوان یک موجودیت برخوردار از تاریخ ،فرهنگ ،تمدن و سیاست خاص در برابیر
غیرایرانیان تصویر می کرد .هم ایرانیان و هم غربی ها و هم اعیراب از وجیود چنیین
تصویری از هویت ایرانی ب خوبی آگیاهی داشی ند و آن را در آثیار تیاریخی خیود
بازتاب می دادهاند (احمدی .)31 :1382 ،ب نظر «جراردو نیولی» ایرانشناس برجس ة
ای الیایی« ،ایران» ب عنوان « یک تعرییف تیا حیدی قیومی و بی عنیوان ییک مفهیوم
مذهبی ،سابق ای بس ووالنی دارد» .او با مطالع ک ابهیای میذهبی چیون اوسی ا و
م ون وابس ب آنها و نیز بسیاری از سنگنوشی هیا و آثیار تیاریخی اییران باسی ان،
تاریخ مهاجرت اقوام گونیاگون بی فیالت اییران و فرهنیگ و آداب و رسیوم آنهیا،
معمای هویت ایرانی را در فرایند تاریخی آن آشکار میکند .ب نوش «نیولی»« :اییده
میالد بازمیگردد .اما نخس ین بار در ده دوم قرن سوم ژیش از میالد ،بی واژه اییران
ب عنوان ویوگی اساسی تبلیغات ساسانیان برمیخوریم (احمدی .)306 :1390 ،ح ی
در مواردی همانند دوره خالفت اسالمی (دو سده نخست هجری) یا سدههای میانی
(ژنجم تا دهم هجری و همزمان با دولتهای نیمی ترکیی  -نیمی ایرانیی غزنوییان،
سلجوقیان ،ایلخانان و تیموریان) ک تمامی سرزمینهای ایرانی در اثیر هجیوم اقیوام
وحیی بیگان ب تسخیر فاتحان درآمده و دیگر نیامی از موجودییت سیاسیی اییران
نیست ،تصویر کامال روشنی از ایران و سرزمینهای ایرانی ،وجود دارد ک مییتیوان
آن را در نوش های ادبی و تاریخی این دوره دید و عناصر هویت ایرانی مانند زبیان
فارسی و آداب و رسیوم میی ر و همگیانی در قالیب برگیزاری جیین نیوروز و
مهرگان ،کامال در سرزمین های ایرانی رواج دارد و ح ی در بسیاری از دورهها ،زبیان
فارسی ،زبان رسمی و اداری همین حکومت هاست و وزیران و دبیران ایرانی ،نقیش
اصلی را در صحن سیاست و حکومت ب عهده دارند.

اسطورههای کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بینالملل  علی محمودی

ایران ب عنوان یک واقعیت مذهبی ،فرهنگی و قومی بی ژاییان قیرن شییم ژییش از
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ایرانیان ب نوعی در کوران حوادث هزاران سیال خیود ،دارای حافظی تیاریخی
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شدهاند ک در جریان جامع ژذیری ب نسلهای بعد من قل میشود و ب نیوعی جهیان
را برای آنها معنادار میکند .در چهارچوب این روایت از حافظ تیاریخی اسیت کی
آنها «دوس ان» و «دشمنان» خود را تعریف می کنند و بر ل یا علی آنها اقدام میکننید
و این اقدامات را میروع میانگارند (م قی و کاظمی .)229-230 :1386 ،الب ی بایید
ب این نک اشاره داشت ک در جهانبینیی ایرانیی کی نمودهیای آن را مییتیوان در
اسطورههای ایرانی آفرینش دید ،غیریتسازی انجام نمی گیرد و اگر غییر و دیگیری
هم میاهده می شود ،مانند سلم و تور در داس ان ایرج در بخش ژادشاهی فریدون در
شاهنام فردوسی ،آنها نیز برادران ایرج و هر س نفر از فرزندان فریدون هس ند ولی
با چیرگی نیروهای اهریمنی بر برادران بزرگتر یعنی سیلم و تیور و نییز بی خیاور
آزمندی و وم کاری آنان است ک تراژدی کی ن ایرج در حماسی و اسیطوره رقیم
می خورد .بنابراین توران و روم نیز در اسطورههیای ایرانیی برآمیده از دل ژادشیاهی
فریدون است و این خود نیان دهنده رویکرد صلحولبان ایرانیان ب جهان ژیرامیونی
است ک دشمنانش را ن دشمن ک برادران کین توز و وم کار نیای خود یعنی اییرج
برمیشمارد؛ در حالیک نظیر آن را در هیچجای دیگری نمیتوان یافت.
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3

 .3رابطۀ میان اسطوره و هویت
اسطوره ها ب عنوان یکی از سازههای معنایی  -هنجاری تعیینکننده هویت دولتها،
ب خاور دربرداش ن نظامی از معانی و ایدههیای بییناالذهیانی میی ر

در تعرییف

هویت کیورها و ب تب آن در تعیین الگوهای مناسب اقدام تأثیر داش و نقش ایفاء
می کنند ،ک همزمان خود نیز در جریان عملکرد و اقدامات دولتها تقوییت شیده و
ب وور مس مر بازتولید میشوند و این چرخ اثرگیذاری و اثرژیذیری اسیطورههیا و
رف ار سیاست خارجی همچنان ادام مییابد .برای نمون اسطوره نبیرد کیهیانی مییان
نیروهای مینوی و نیروهای اهریمنی ک بی عنیوان اصیلیتیرین اسیطوره ایرانیی در
تمامی ساحت های زندگی ایرانیان از زندگی فردی تا اج ماعی و در عرص سیاسیت
داخلی و خارجی تأثیر داش  ،در رف ار بیرونی دولتهای ایرانی ب تعرییف اییران و
دشمنان ایران در قالب همین نبرد کیهیانی انجامییده کی نیروهیای دشیمن نی تنهیا
بدخواهانی خارجی ک نیروهایی اهریمنی ب حساب می آیند و در مقابل ،اییران نییز

نماینده جهان مینوی و مورد ژی یبانی و حمایت ایزدان آسمانی قرارمیگییرد .تیداوم
چنین تعریفی از دشمنان ایران در بسی ر تیاریخ و در دورههیای تیاریخی گونیاگون،
خودب خود ب تقویت این اسطوره در اندیی و ذهن ایرانیان انجامیده است.
هنگامی ک خاورات جمعی خل شدند ،زدودن تأثیرات بلندمدت آنهیا دشیوار
خواهد بود ،ح ی اگر اکثریت افراد در لحظ خاصی از زمان آنهیا را فرامیوش کیرده
باشند (ونت .) 239 :1384 ،وجود همین خاورات جمعی در اذهان و افکیار ایرانییان
است ک از کهن ترین دوران تاریخی و ح ی از دوران تیاریخ اسیاویری ،آنهیا را بی
یکدیگر ژیوند داده و مفهوم هویت ایرانی را در گس ره مرزها و سرزمینهای ایرانیی
رقم زده است و در فراز و فرودهای تاریخ هیچگاه ب فراموشی سپرده نیده و تیا بی
امروز و در مرزهای حداقلی آن ک جغرافیای سیاسی ایران امروز را تیکیل میدهد،
ژایدار باقی مانده و ب شیوههای گوناگون حفظ و نگهداری شده است.
انیاع هییت :هویت انواع گوناگون دارد کی از آن مییان مییتیوان بی هوییت
فرهنگی ،هویت دینی ،هویت قیومی و هوییت ملیی اشیاره کیرد .هوییت فرهنگیی:
تعل ژیدا کند .آن ادیو

هویت فرهنگی جامع را مب نیبر س عامل تیاریخی ،زبیانی

و روانشناسی میداند .ب نظر او غنا و تکامل هویت فرهنگی ب وجود هر س عامیل
در یک ملت بس گی دارد .هویت دینی :مجموع ای از باورها و اعمال است ک فیرد
یا جامع در رابط با سنتها و مراسم ژییین ک جنب ایمانی دارد ،ب اجرا میگذارد.
هویت دینی در سطح هویت اج ماعی قرارگرف و معموال در تقابل بیا هوییت ملیی
قرارنمی گیرد .هویت قومی :معموال نوعی هویت اج ماعی است ک در آن وابسی گی
ب گروه قومی خاص مبنای شناسایی و شناساندن قرارمییگییرد .هوییت قیومی نییز
همانند هویت دینی بخیی از هویت اج ماعی فرد است .هویت ملی :احساس تعلی
ب سرزمین بزرگتر با دولیت خیاص اسیت .آن یونی اسیمیت دربیارم هوییت ملیی
میگوید :منظور از هویت ملی ،وجود احساس اج ماع سیاسی اسیت .ییک اج میاع
سیاسی ب نوبة خود حداقل ب وجود برخی نهادهای می ر و مجموعة واحیدی از
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احساس هویت یک گروه یا فردی است ک تحت نفوذ یک فرهنیگ باشید و بی آن

حقو و وظایف برای اج ماع اشاره میکند .اج ماع سیاسی همچنین ب یک فضیای
اج ماعی قطعی ،یک سرزمین برخوردار از مرزهای شناخ شده اشاره مییکنید کی
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اعضا بدان وسیل خود را تعریف کرده و ب آن احسیاس تعلی مییکننید (احمیدی،
 .)60-66 :1390حال بیا تعریفیی کی از انیواع هوییتهیا ارائی دادییم ،بی ارتبیاط
اسطورهها با هریک از آنها میژردازیم:
در زمینة هویت فرهنگی ،از آنجیایی کی اسیطورههیای هیر مل یی و از جملی
اسطوره های ایرانی بخیی انکارناژذیر و جیدایی ناشیدنی از فرهنیگ آن جامعی بی
شمار می آیند و رییة بسیاری از مناسک ،آئینها و آداب و رسیوم جامعی را شیکل
مییدهنیید ،در ترسیییم و تعیییین و سییاخت هوییت فرهنگییی هییر اج مییاعی تییأثیری
انکارناژذیر دارند.
در رابط با هویت دینی نیز با توج ب ارتبیاط تنگاتنیگ دیین و اسیطوره و از
آنجایی ک هم در اسطورهها و هم در آموزههای مذهبی از نوعی موجودیت ژیس از
مرگ صحبت میشود و بر مبنای آنهیا ذهین بییر بی فراسیوی مالحظیات معمیول
خویش گام نهاده و ب کمک خدایان لحظات تعالی را تبیین نموده و ب جهان ژس از
مرگ و نوعی بازگیت جاودان انسان میاندیید ،میتوان گفت دست کم بسیاری از
مفاهیم و درونمای های اسطورهها در هس ة ادییان و میذاهب نییز یافیت شیده و در
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شکلدهی ب هویت دینی افراد جامع نقیی اگر ن مس قیم و بالواسیط کی نقییی
غیرمس قیم و باواسط خواهد داشت.
دربارم هویت قومی نیز میکل چندانی نیست و معموال اسطورههای هر مردمیی
یا هر قومی معموال جنب حصری دارد و ب همان قوم یا مردمان منحصیر اسیت و از
اینرو اسطورههای هر قومی ب خاور آنک م علی بی مردمیانی خیاص هسی ند ،در
تیکیل هویت قومی همان مردمان نقش ایفاء میکنند و تقابلی در ایین زمینی دییده
نمیشود.
ژیرامون هویت ملی نیز درست است کی ملییت و ملییگراییی و بی دنبیال آن

هویت ملی ،ژدیدههای مدرنی هس ند ک ژس از عصر وسی فالی و تییکیل دولیت –
ملتهای اروژایی و سپس تعمیم آن ب سراسر جهان ب وجود آمدند ،ولیی احسیاس
تعل ب سرزمینی واحد با مردمانی خاص و برخوردار از دولتهیایی ژیییامدرن در
قالب شاهنیاهی یا امپراتوری یا خالفیت و ...بسییار کهین بیوده و امیروزه هسی ند
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کیورهایی مانند ایران ،هند ،چین ،مصر و اح ماال تعداد کمی از کیورهای دیگیری

ک سابق شکل گیری آنها ن ب عصر وس فالی ک ب آغاز تاریخ نخس ین تمیدنهیای
بیری بازمیگردد .ب همین خاور اسطوره ها ب عنوان بازتیابی از خیاورات جمعیی
ایجاد شده در بین ایین مردمیان از گذشی هیایی چی بسیا دور تیا امیروزه یکیی از
زمین های تیکیل و ایجاد احساس تعل ب چنین دولتهای تاریخی بوده است و در
دوران معاصر نیز وجود همین همبسی گی اج میاعی کی از میدتهیا ژییش در ایین
سرزمینها وجود داش است و اسطورهها ک یکی از نمادهای ایین زنیدگی جمعیی
است ،در شکلگیری هویت ملی چنین دولتهای تاریخی نقش مهمی داش است.
رارطه نقش ،هییت و اسطیره :سیازهانگیاری رابطی بیین منیاف و هوییت را
ب وسیلة مفهوم نقش تحلیل می کند .هر هویت خاصی کی ییک کییور بیرای خیود
تعریف میکند ،یک نقش ملی معینی را ایجیاد مییکنید کی خیود منیاف خاصیی را
دربردارد و مناف دیگری را نیز مس ثنی مییسیازد .نقیشهیایی کی کییورها اتخیاذ
میکنند و مناف و کنشهایی ک آنها ایجاب مییکننید ،خیود بی وسییل هنجارهیای
بینالمللی و داخلی تعیین مییشیوند (دهقیانی .)46 :1388 ،هوییتهیا ،نقیشهیا را
و ظهور رف ارهای سیاست خارجی دولتها میشود و ایین حلقی هیا زنجییروار بی
یکدیگر ژیوند میخورند و یکدیگر را تکمیل میکنند .با توج ب اینک مفهوم نقیش
مفهومی کامال جامع شناخ ی اسیت به یر اسیت در اینجیا کمیی بی معنیا و مفهیوم
نقشهای اج ماعی و ارتباط آن با هویت اشاره شود تا رابط هوییت و اسیطوره کی
در بخش ژییین آمد ،تکمیل شود.
میتوان با اوالع از صفاتی ک یک فرد دارد -ماننید میرد بیودن ،مسین بیودن،
راننده بودن و ...تا اندازهای او را شناخت .یک فرد در یک «میدان وضیعی ی خیاص»
با تعداد محدودی از افراد ارتباط دارد .الب ما با شناسایی فرد از وری وضعیتهایی
ک در آن قرارمی گییرد ،هرگیز او را بی تمیامی نمییشناسییم .امیا در هرحیال ایین
وضعیتها شیناخت زییادی بی میا مییدهید .بیرای هیر وضیعی ی کی فیرد در آن
قرارمی گیرد ،الگوهای رف اری م ناسب با آن وجود دارد ک ب آن «نقیش اج میاعی»

اسطورههای کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بینالملل  علی محمودی

تعریف میکنند و نقشها مناف را شکل میدهند ،ژیگیری همین مناف منجر ب بیروز

می گویند .بنابراین نقش اج ماعی مجموع ان ظاراتی است ک در جامع ای معلوم در
مورد رف ار دارندگان یک وضعیت اج ماعی وجود دارد .ب عبارت دیگر ،وضعیتها
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بیانگر «کجایی» فرد در جامع هس ند و بی وی مییگوینید کی در کجیا قیراردارد و
نقشها ب وی میگویند ک در این وضعیتها چ باید بکند یا حداقل چی ان ظیاری
از وی میرود (جوادی یگان .)9-10 :1378 ،
همانقدر ک هویت افراد ،بر «کیس ی» مب نی است ،نقشهای اج ماعی افراد نییز
بر «کجایی» و جایگاه وی در جامع م مرکز است .همین مس ل را میتوان در میورد
دولت ها نیز ب عنوان بازیگران اصلی جامع بینالمللی تعمیم داد .هریک از دولتها
در نظام بینالملل نیز چونان افراد در اج ماع ،براساس هویت خویش و تعریفیی کی
از خود ارائ میدهند و براساس صفاتی ک ب خود من سب میکنند ،شناخ شیده و
بنابراین م ناسب با آن تعریف و صفات و ویوگیها در جامع بینالمللی نقیشهیایی
را میژذیرند و الگوهای رف اری خاصی را در ژیش گرف کی در میوارد مییاب نییز
ان ظار همان الگوهای رف یاری از سیوی آنهیا وجیود دارد .رف یار اییاالت م حیده و
شییوروی در وییول دوران جنییگ سییرد ب ی عنییوان دو قطییب ،در رأس دو اردوگییاه
سرمای داری و سوسیالیسم در موارد م عددی ناشی از نقش بینالمللیای بود ک ایین
دو دولت در نظام بینالملل آن روز ژذیرف بودند و دیگران نیز همانگون رف ارها را
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از آنها ان ظار داش ند و چنانچ برخالف آن عمل میکردند با چالش مواج میشدند.
هرگاه یک نقش ب فردی واگذار شود ،همراه با آن ،الزامها و تضمینهیای الزم
نیز بر فرد تحمیل میشود .هس هر نقش اج ماعی ،ان ظاراتی است ک فیرد ملیزم و
مجبور ب رعایت آنهاست .اجباری بودن این ان ظارات رف اری از آنجاست ک جامع
ضمانتهای اجرایی الزم را در اخ یار دارد تا با کمک آنها فرد را مجبور بی ژییروی
از دس ورالعملهای خود کند (جیوادی یگانی  .)10 :1378 ،در میورد دولیتهیا نییز
هنجارهای داخلی و بین المللی بی عنیوان ضیمانت اجراهیای میوثری بیرای ایفیای
نقشهای بینالمللیای ک دولیتهیا مییژذیرنید ،وجیود دارد و چنانچی بیرخالف
ان ظاراتی ک از آنها میرود عمل نمایند ،با چالشهای درونی و بیرونی زیادی روبرو
خواهند بود.
انیاع نقش :معموال در مطالعیات اج میاعی از انیواع گونیاگونی از نقیشهیای
اج ماعی ک افراد احراز میکنند ،بحث میشود ک مهمترین آنهیا عبارتنید از :الیف-
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نقش محول 1یا غیراک سابی ک بیر افیراد تحمییل شیده و خیارج از ارادم وی ایجیاد
میشود ،مانند نقشهای خانوادگی افراد؛ و ب -نقش محق یا اک سابی 2،نقییی کی
افراد ب صورت آگاهان و با ارده و تصمیم اندیییده آن را کسب و احراز مینماینید
مانند نقشهای شغلی افراد.
دولتها نیز ب عنوان اصلیترین بیازیگران بیینالمللیی بی خیاور قرارگیرف ن در
موقعیتهای جغرافیایی خاص یا برخورداری از برخی ویوگیهایی ک خارج از کن رل
و تصمیم آنها بوده است ،دارای نقشهیایی بیینالمللیی شیدهانید و در جامعی ژیذیری
بینالمللی آنها در نظام بینالملل ،اینگون نقشها بدانها من سب شده اسیت و در عیین
حال ب صورت ارادی و کامال آگاهان نیز برخی نقشهای بینالمللی را خود ب دسیت
آورده و الگوهای رف اری خاصی را عامدان ژیگیری مینماینید .دولیتهیا کیارگزارانی
هس ند ک هم از ساخ ارهای بیناذهنی داخلی و هم از سیاخ ارها و تلقییهیای عرصی
بینالمللی م أثر میی شیوند و رابطی دوجانبی و تأثیرگیذاری م قابیل مییان سیاخ ار و
کارگزار ،در این زمین وجود دارد (سلیمی.)40 :1386 ،
آنها در داخل و خارج در نوسان است ،محدود شده و بسط مییابد .چنانچ ریچارد
اشلی مینویسد ،ان خاب یک نوع سیاست خارجی ب عنوان یک نوع روی اج ماعی،
صالحیت اج ماعی رسمی یک دولت و تأمینکننده مرزهای م مایزکننده حوزههیای
اق صاد و سیاست داخلی و بینالمللی تعریف

میشود(.)Hopf, 1998:179

 .٤نگاهی سازهانگارانه به اسطورههای ایرانی
هویت ایرانی و نگرش بیینالمللیی ایرانییان و دولیتهیای ایرانیی در عرصی نظیام
بینالملل ب مفهوم گس رده آن و از آغاز بی کیار شاهنییاهیهیا و امپراتیوریهیا در
دوران باس ان تا امروز ،ب عنوان یک واقعیت بین المللی تا حیدود زییادی برآمیده و
برساخ فرهنگ و دیگر عوامل داخلی و خارجی است و در این میان اسیطورههیای
ایرانی ب خاور برقراری ژیوند ذهنی و ایجاد نوعی جهانبینی ایرانی در بیین مردمیان
1. Ascribed Assigned Role
2. Achiered Role
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عملکرد دولتها در حوزه سیاست خارجی اغلب از وری روی های اج میاعی
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ساکن در فالت ایران از فرارود تا میان رودان نقش ارزنده و چیمگیری در تییکیل
و تداوم هویت ایرانی در گس ره تاریخ داش است .ب این صورت ک اسیطورههیای
ایرانی ب عنوان سازههای معنایی مهمی در کنار سایر سازههیای هوییتبخیش ماننید
تاریخ می ر  ،زبان فارسی ،آداب و رسوم همگانی ایرانیان ک جلیوههیای آن را در
جینها و سوگواریها میتوان دید ،دین و آموزههیای میذهبی میی ر چی آئیین
زرتیت و چ اسالم ک دین بیی ر مردم ایران در دو دوره ژیش و ژس از اسالم بوده
است ،ب شکل گیری و ساخت هویت ایرانیی انجامییده اسیت .م ناسیب بیا هوییت
ایرانی ،الگوهای رف اری ویوهای ترسیم شده ک این الگوهیای رف یاری ،بی تعرییف
نقش ایران در عرص نظام بین الملل انجامیده و سیاست خارجی دولتهای ایرانی را
در گس ره نظام بینالملل و در روابط بینالمللیاش ب دنبیال داشی اسیت .تکیرار و
تداوم این رف ارها در عرص بینالمللی ،خود ب تقوییت و انباشیت مفهیومی هوییت
ایرانی کمک نموده و عناصر و مؤلفی هیای تییکیلدهنیده آن را در ژیونیدی هرچی
محکمتر برای بازتولید و بازتعریف آن برای تداوم نقش ایران در نظام بینالملیل بی
همان شیوه ژییینی خود قرارداده است.
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در این مقال ب دنبال تبیین اجزا و عناصر محوری اسطورههیای ایرانیی هسی یم
ک در برسازی ،شکل گیری و تداوم هویت ایرانی تأثیرگذار بوده و نقش داش اند .ب
وورکلّی اسطورههای ایرانی را برژای مفاهیم و مح یوای درونیی آنهیا در ویول ایین
ژووهش در س بخش اسطوره های آفرینش ،اسطوره نبیرد کیهیانی و اسیطوره ژاییان
جهان و بازگیت دوباره و اینبار جاودان انسان ،بخشبندی کردهایم:
 .1اسطورههای ایرانی آفرینش با تعریف سرزمین ایران الب در معنیای گسی رده
آن یعنی از فرارود تا میانرودان ب عنوان مرکزِ مرکزِ جهان و در میان اقلیم خونیرس
در قلب هفت کیور رب مسکون عالم و بییان تقریبیا دقیی ویوگییهیای شیهرها و
سرزمینهای ایرانی ب تعریف و ترسیم سرزمین ب عنوان یکی از عناصر هویت ملی
کمک کرده است .بازتاب خارجی اسطورههای ایرانیی آفیرینش در روابیط خیارجی
دولتهای ایرانی را میتوان ب صورت اع قاد ب آرمانشهری اییران شیاملِ بیاور بی
مرکزیت سرزمین ایران در قلب جهان ،ژی یبانی شدن آن از سوی خداوند و اییزدان
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آسمانی ،ضیرورت حفیظ سیرزمین اییران و مرزهیای آن و اهمییت ییاف ن ایثیار و

جانفیانی در دفاع از خا ایران دید.
نمون های تاریخی فراوانی از این اع قاد را میتوان در سراسر تاریخ اییران و در
دفاع از خا ایران در برابر تهاجم بیگانگان از گذش های دور تا دوره معاصر دیید.
نبرد آریوبرزن هخامنیی در برابر سپاهیان اسکندر ،مقاومت همة شیهرهای اییران در
برابر تر تازی چنگیز مغول و تیمور ،دفاع از اییران در برابیر درازدسی ی عثمیانی و
روس ،ایس ادگی ناخدا بایندر و رئیسعلی دلواری در برابر ارتش انگلیس و در ژاییان
از جانگذش گی و ایثار هم شیهیدان جنیگ تحمیلیی در دورم دفیاع مقیدس فقیط
گوش هایی از این نمایش غرورآمیز مردم ایران در گس رم تاریخ است.
 .2اسطوره نبرد همییگی و دامن دار کیهانی ک شاخصترین اسیطوره ایرانیی و
قابل مقایس بیا اسیطوره ژروم ی در مغیرب زمیین اسیت ،چگیونگی کیارکرد نظیام
آفرینش ،هسی ی ،کائنیات و جهیان را از لحظی آغیاز آفیرینش دو بین سیپندمینو و
انگرمینو یا اهورامزدا و اهریمن تا نقط فرجامین آن توضیح و تبیین میکند .این نبرد
ک در هم حال و هم جا وجود دارد ،وظیایف ،کیارکرد و نقیش انسیان را تعییین
اج ماعی و سیاسی خود وظیف دارد از بین نیکی و بدی ،نیکی را ان خاب نموده و با
«ژندار نیک»« ،گف ار نیک» و «کردار نیک» ،ب مبارزه اهریمن رف و در ژیییبرد ایین
نبرد کیهانی در کنار نیروهای ایزدی و آسمانی تا لحظ مرگش ژیکیار کنید .بنیابراین
اسطوره نبرد کیهانی برای ایرانیِ ب دین با بیان این ویوگی ک ایرانی در نبرد کیهیانی،
کمککار و یاریدهنده نیروهیای اییزدی اسیت ،چنیین خویییکاری و وظیفی ای را
ترسیم و تعریف میکند و با نهادین کردن این کارکرد اسطورهای در زندگی ایرانیان،
آنها را از غیرایرانیان یعنی انیرانیها م مایز و م فاوت میسازد و از همین رهگذر بی
تعریف ویوگی مردمان ایرانی در برابر مردمان انیرانی ،ب شیکلدهیی یکیی دیگیر از
عناصر هویت ملی یعنی مردم یا جمعیت کمک کرده است .بازتاب خارجی اسیطوره
نبرد کیهانی در روابط خارجی دولتهای ایرانی را میتوان ب صورت تعرییف خیود
و دیگری در قالب نظم کیهانی دید ک شیاملِ تعرییف دشیمنان خیارجی در ردییف
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نموده است؛ ب این صورت کی انسیان در درون خیویش و نییز در زنیدگی فیردی،

نیروهای اهریمنی ،ژررنگ شدن ایده توو ی بیگانگیان و اقیدامات اهریمنیی آنیان و
بیگان هراسی میاهده کرد.
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اصطال نظم کیهانی تناسب کاملی با وقیای تکیوین عیالم دارد .زییرا ژیس از
تازش اهریمن ،نظم تنها ب افال کیهانی محدود شد .گردش شیب و روز و فصیول
الگویی برای انسان است تا ب در نظم کامل وبیعت نائل شود .او آنچی را کی در
علم صغیر (جهان انسانی) میاهده میکرد ،ب کیهان کبیر نیز تعمیم مییداد (رضیایی
راد.)101-102 :1389 ،
الب این ان ساب تا حدود زیادی بی خیاور نقیش اهریمنیی و رف یار و کیردار
دشمن در برابر آزادگی و روش و منش ژهلوانی و رادمردی ژادشاهان و سپاه ایرانیی
در برخورد با دشمن است .نمون های فراوانی از این تفاوت روش و بیینش ایرانییان
با غیرایرانیان هم در بخش اسیاویری و هیم در تیاریخ وجیود دارد .آغیاز جنیگ و
دشمنی ،ژیمانشکنی ،کی ار ناجوانمردانة شهریاران و شاهزادگان ایرانیی دربنید ،بی
کار بس ن جادو ،شبیخون زدن و فرار از میدان جنگ همگی از ویوگیهای دشیمنان
ایران است و دستزدن ب جنگ تنها در مقام دفیاع ییا کیینخیواهی ،عیدم تعقییب
فراریان از جنگ ،جنگیدن در روز ،بخیش دشمن در هنگام ژیروزی و وفیاداری بی
ژیمانهای بس شده از ویوگیهای ایرانیان در همة نبردهاست.
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 .3اسطورههای ایرانی ژایان جهان و بازگییت دوبیاره انسیان نییز بیا ژییشبینیی
ژیروزی نهایی نیکی بر بدی و از بین رف ن شرارت ،بدی ،اهریمن و نیروهای اهریمنی
برای همیی از نظام آفرینش ،نویدبخش جاودانگی نیکی و نیکویی و زنیدگی مینیوی
انسان است .این دسی از اسیطورههیا بیا نویید آمیدن منجییهیای سی گانی اوشییدر
(هوشیدر) ،اوشیدرماه (هوشیدرماه) و سوشیانت در ژایان هر هزاره و جهیان ،و وعیده
بازگیت برخی از سپندترین و برجس ترین ژهلوانان و شیهریاران ایرانیی یعنیی بهیرام
ورجاوند ،کیخسیرو کییانی و ژییوتن در ژاییان جهیان و سیلطنت دوبیاره ژادشیاهان
ورجاوند ایرانی بر جهان ،توانس است ب رسی اخیز ملیی ایرانییان در سیختتیرین و
سهمنا ترین دورههای تاریخی ایران ک با اشغال تمام سرزمینهای ایرانیی بی دسیت
اقوام وحیی بیگان و ادغام آن در دل خالفیت اسیالمی ییا امپراتیوریهیای ترکیی -
مغولی همراه بوده است ،کمک کند و با وعیده اسی قالل دوبیاره اییران در فیردای هیر
اشغال و شکس ی ،بی ژیوسی ار تیاریخی مفهیوم اییران و تیداوم هوییت ایرانیی در آن
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بره های سخت کمک فراوان و شایانی نمایید و از ایین راه بی تیداوم یکیی دیگیر از

عناصر هویت ملی یعنی حاکمیت دولتهای ایرانی انجامیده اسیت .بازتیاب خیارجی
اسطورههای ژایان جهان در روابط خارجی ایرانیان را مییتیوان بی صیورت بیاور بی
معنامند بودن نظام بینالملل چونان نظام آفیرینش و شیامل رسی اخیز ملیی ایرانییان در
فردای هر اشغال و شکست و تسلیم نیدن در سختترین شرایط در برابیر بیگانگیان،
اهمیت یاف ن سرنوشت (تقدیرگرایی) ،کاربست آموزههای اخالقی در روابط خیارجی
و ضرورت برقراری نظم کیهانی(اش ) در نظام بینالملل دید.
این حس ژیروزی ژایانی نیکیی بیر بیدی و وجیود روز داوری واژسیین ،روش
دیگری نیز در روابط ایرانییان بیا غیرایرانییان داشی و آن اینکی چهیارچوبهیایی
اخالقی را همواره برای ایرانیان در مواجهة با بیگانگان ترسیم کرده است .چ بسا ک
رعایت همین الگوهای اخالقی و انسانی در برابیر بییتمیدّنتیرین ،وحیییتیرین و
خینترین مهاجمان خارجی منجر ب شکستهیا و اشیغالهیای مکیرّر اییران شیده
است .ح ّی ایرانیان هرگز در هنگیام ژییروزی بیر دشیمن نییز مغیرور نییده و ایین
الگوهییای اخالقییی را از یییاد نبردنیید و بسیییار بسیییار اخالقییی و انسییانی و در
سر ایران و ایرانیان در هنگام شکست و اشغال آمید ،ایرانییان هییچگیاه و هرگیز در
جنگها ژییگام نبودند ،در هنگام ف ح شهری یا سرزمینی فرمیان ق یلعیام همگیانی
صادر نکردند ،شهری را ب آتش نکییدند ،دس ور غیارت و تجیاوز صیادر نکردنید،
اسیران جنگی را نکی یا ب بردگی نفروخ ند ،بلک ژس از مداوای آنیان ییا آنهیا را
رها ساخ یا از آنان در کارهای نظامی یا عمرانی اس فاده نمودنید ،آن هیم در برابیر
دادن دس مزد و هزاران نوع مواجهة انسانی با وحییترین اقیوام مهیاجمی کی جیز
غارت و تجاوز و کی ار چیز دیگری نیاموخ بودند؛ ب گونی ای کی تیاریخ از ایین
هم صلحولبی و نفی خیونت ایرانیان شگفت مانده و سر تعظیم فرود آورده است.
تفکر ایرانی در برخورد و مواجهی بیا دیگیران از گذشی هیای دور تیاکنون منیادی
صلحولبی ،نفی خیونت ،نگاهداشت حرمت انسانی ،ژایبندی بی اصیول اخالقیی،
حافظ ژیوندهای دوس ی و وفادار ب ژیمانهای خویش است و همین ویوگی ایرانیان
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چهارچوبهایی بس فراتر از زمان و مکان خویش عمل نمودهاند .برخالف آنچ بیر

بوده است ک آنان را از ژس سدهها و هزارههای تودرتوی تاریخ زنده و سربلند نگاه
داش است .مواجه ایرانیان با دیگران از هنگام تیکیل نخس ین دولیتهیای ایرانیی

69

یعنی هخامنییان و رف ار بیزرگمنییان و عیاری از خییونت کیوروش و دارییوش
هخامنیی با ملل شکست خورده در جنگ ،تا ژرهیز از ب کیارگیری تیو

از سیوی

ایرانیان در نبرد چالدران با توصی شاه اسیماعیل صیفوی و بی خیاور ناجوانمردانی
بودن آن و عدم اس فاده ایران از سال های شییمیایی در جنیگ تحمیلیی بیا وجیود
اس فاده زیاد و مکرر دشمن از آن ،فقط گوش هایی از این ژردم رف ار انسانی ایرانییان
در جنگها را نیان میدهد.
نتیجهگیری
در این مقال  ،سعی شده تا مدلی از نگرش بینالمللی ایرانیان و دولیتهیای ایرانیی در
گس ره تاریخ روابط بینالملل ب معنای گس رده آن یعنی از آغاز ب کار امپراتیوریهیای
باس ان تا امروز ارائ شود .در این مدل از نظری های مک ب اسطورهشناخ ی کیارکردگرا
و نویسندگان مک ب سازهانگاری اس فاده شده و اسطورههای ایرانی ب عنیوان یکیی از
هنجارهای بیناالذهانی می ر در میان ایرانیان و در سطح یک سیازه معنیایی مهیم و
دارای کارکرد سیاسی و اج ماعی در نظر گرف شده است .اسطورههای ایرانیی نییز در
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س بخش اسطورههای آفرینش ،اسطوره نبرد کیهانی و اسطوره ژایان جهان و بازگییت
جاودان انسان ،بخشبندی شده است .مفاهیم و مح وای این اسیطورههیا در تکیوین و
شکلگیری هویت ملی ایرانیان نقش مهمی ایفیا نمیوده اسیت .بیدین صیورت کی بیا
معرفی سرزمینهای ایرانیی بی عنیوان ییک آرمیانشیهر در قلیب جهیان ،نقیشهیای
گوناگونی را برای ایرانیان تعریف کرده و م ناسیب بیا همیین نقیشهاسیت کی رف یار
سیاست خارجی دولتهای گوناگون ایرانی در گس ره تاریخ رقیم خیورده و درن یجی
ژیوس ار تاریخی مفهوم ایران و هویت ایرانی در سای همین اسیطورههاسیت کی ادامی
ژیدا میکند .این مدل از نگرش بینالمللی ایرانیان و دولتهای ایرانی در عرص روابیط
بینالملل ،برژای اسطورهها و نقش آنها در شیکلگییری هوییت ایرانیی در ژیوسی اری
تاریخی در شکل صفح بعد سادهسازی شده است.

شکل  .٢-1مدل مفهومی چگونگی نقش اسطورهها در شکلگیری هویت ایرانی و نگرش بینالمللی ایرانیان در
محیط بینالمللی

اسطورههای
ایرانی به مثابه
سازههایی معنایی

اسطوره نبرد کیهانی

تعریف ایرانیان به
عنوان یاران اهورامزدا
در نبرد کیهانی

تعیین ویژگیهای
ایرانیان (عنصر مردم)

اسطوره پایان جهان و
بازگشت جاودانه
انسان

تعریف رسالت و
کارکرد جامعه ایرانی
در نبرد کیهانی

تعیین کارکرد
دولتهای ایرانی
(تداوم عنصر
حاکمیت)

شکلگیری هویت ایرانی
نقش ایران در نظام بینالملل

اعتقاد به آرمانشهری ایران شامل:
باور به مرکزیت سرزمین ایران در قلب جهان؛
پشتیبانی شدن آن از سوی خداوند؛
ضرورت حفظ مرزهای سرزمینی ایران؛
اهمیت ایثار و جان فشانی در دفاع از خاک ایران؛

رفتار بیرونی و خارجی
دولتهای ایرانی در نظام
بینالملل

تعریف خود و دیگری در قالب نظم کیهانی شامل:
تعریف دشمنان خارجی در ردیف نیروهای اهریمنی؛
پررنگ شدن ایده توطئه بیگانگان؛
بیگانههراسی و ترس از مواجهه با بیگانه؛

باور به معنامند بودن نظام بینالملل شامل:
رستاخیز ملی ایرانیان هنگام اشغال ایران به دست اقوام وحشی
بیگانه؛
اهمیت یافتن سرنوشت (تقدیرگرایی)؛
کاربست آموزه های اخالقی در روابط خارجی؛
ضرورت برقراری نظم کیهانی(اشه) در نظام بینالملل.
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سازههای معنایی
دیگر همانند تاریخ
مشترک ،زبان
فارسی ،فرهنگ
ایرانی ،دین ،آداب و
رسوم ایرانی و...

اسطوره آفرینش
کیهان ،جهان و زمین
و کشورهای هفتگانه

تعریف ایران در وسط
خونیرس و در مرکز
جهان

تعیین مرزهای ایران
(عنصر سرزمین)
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یادداشتها

فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393

72

 .1ب عنوان نمون میتوان ب ژووهشهای هرتل ،هرتسفلد و نولدک اشاره کرد :هرتل براین
عقید است ک هخامنییان همان ژادشاهان آخر کیانیاناند .هرتسفلد نیز این موضوع
را مطر کرده ک کوروش هخامنیی همان کیخسرو کیانی است و نولدک نیز برای
ارتباط کیانیان با هخامنییان ب قرائن و نیان هایی اشاره میکنید (مخ یاری:1368 ،
.)141
 .2عبدالحمید یحیی فارسی وزیر عبدالملک مروان اموی ،جعفر برمکی وزیر هارون رشیید
عباسی ،ابوعباس فضل بن احمد اسفراینی ،حسنک وزیر و بونصرمیکان از وزیران
دوره غزنوی ،خواج عمیدالملک کندری و خواج نظامالملیک ووسیی از وزییران
دوره سییلجوقی ،نظییامالملییک صییدرالدین مسییعود هییروی وزی یر سییلطان محمیید
خوارزمیاه ،خواج نصیرالدین ووسیی ،رشییدالدین فضیلاهلل همیدانی و ژسیرش
غیاثالدین محمد ،عطاملک جوینی و اصوال خاندان جوینیها و مجدالملک ییزدی
در دوره ایلخانی ،خواج غیاثالدین ژیراحمد خوافی ،خواجی قیوامالیدین نظیام-
الملک و خواج مجدالدین محمد خوافی و خواج افضلالدین محمید کرمیانی از
وزیران دوره تیموری نمون هایی از دهها وزیر و دبییر ایرانیی در ویول سیدههیای
میان اند ک حامالن و حافظان فرهنگ و ادب ایرانی بودهاند.
 .3مثال در مقایس با اسطورههای یونانی و رومی ک چقدر عناصر غیریتساز آنها زیاد و در
در همانحال کامال تحقیرآمیز است ک تقسیم شهروندان ب یونانیان و بربرها یا
رومیها و بیگانگانی ک فاقد بسیاری از حقو و مزایا بودند ،ژیامدهای چنین
نگاهی ب دیگران است و شوربخ ان در نگاه امروز غرب ک خود را میراثدار
همان اسطورهها میداند ،ب دیگران نیز این نگاه غرورآمیز و تقسیم جهان ب م مدن
و غیرم مدن کامال دیده میشود ک ریی های اسطورهای دارد.
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دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل« .1389 .نظری های هیمگراییی اروژیا» ،در اتحادیاه اروپاا
هییات ،امنیاات و سیاساات ،بی اه مییام عبیدالعلی قییوام و داوود کیییانی ،تهییران:
ژووهیکده مطالعات راهبردی.
دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل .1388 .سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایاران ،تهیران:
ان یارات سمت.
ترجمیة
،
3
شیماره
،
شناسای
اسطیره
جهان
در
اسیطوره،
و
و
کوک
.
رامیرز ،فرانسیس1388 .
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جالل س اری ،تهران :نیر مرکز.
رسولی ثانیآبادی ،الهام . 1391 .بررسیی هوییت نظیام جمهیوری اسیالمی اییران از منظیر
سازهانگاری ،فصلنامه علیم سیاسی ،سال ژانزدهم ،شماره  ،58صص .177-200
رضاییراد ،محمّد .1389 .مبانی اندیشا سیاسای در خارد م دایای ،چیا دوّم ،تهیران:
ان یارات ور نو.
س اری ،جالل .1388 .جهان اسطیره شناسی ،شماره  ،10اسطوره ایرانی ،تهران :نیر مرکز.
سلیمی ،حسین .1386 .نگرشی سازهانگاران ب هویت ملّی در اییران ،فصالنامه مطالعاات
ملی ،شماره  ،31سال  ،8شماره  ،3صص .31-53
کرنیی ،شارل .1388 .ریی و ژایة اسطورهشناسی ،در جهاان اساطیرهشناسای ،شیماره ،3
ترجمة جالل س اری ،تهران :نیر مرکز.
کزّازی ،میرجاللالدین .1390 .رویا حماسه اسطیره ،چا شیم ،تهران :نیر مرکز.
گوزینی ،اس فانو« .1390 .بازسازی سازهانگاری در روابیط بیینالملیل» ،در نظریاه رواراط
رین الملل پیشاینه و ششاماناداز ،تیدوین و ترجمیة عبیدالعلی قیوام ،سییداحمد
فاومینواد و سعید شکوهی ،تهران :نیر قومس.
لوی برول ،لوسین .1390 .کارکردهای ذهنی در جیامع عقبمانده ،ترجم ییداهلل میوقن،
چا دوم ،تهران :ان یارات هرمس.
م قی ،ابراهیم و کاظمی ،حجت .1386 .سیازهانگیاری ،هوییت ،زبیان و سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،37شماره  ،4صص .209-237
مخ اری ،محمد .1368 .حماسه در رم و راز ملّی ،تهران :نیر قطره.
مییرزاده ،حمیرا .1386 .تحیل در نظریههاای رواراط راینالملال ،چیا سیوم ،تهیران:
ان یارات سمت.
ونت ،الکساندر .1384 .ترجمة حمیرا مییرزاده ،نظریه اجتماعی سیاست رینالملل ،تهران:
دف ر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
هوژف ،تد« .1386 .نوید مک ب برسازی برای نظریة روابط بینالملل» ،در نیواقاعگرایای،
نظریه انتقادی و مکتب ررسازی ،ویراست اندرو لینکلی ر ،ترجمیة علیرضیا وییب،
تهران :دف ر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
هینلز ،جان .1391 .شناخت اساطیر ایران ،ترجمة ژالی آموزگیار و احمید تفضیلی ،چیا
شانزدهم ،تهران :نیر چیم .
الیاده ،میرچا .1386 .ششماندازهای اسطیره ،ترجمیة جیالل سی اری ،چیا دوم ،تهیران:
ان یارات توس.
الیاده ،میرچا .1391 .اسطیره و واقعیت ،ترجمة مانی صالحی عالمی  ،تهیران :نییر ک یاب
ژارس .
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