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1. Introduction 

Realism is one of the most important and one of the oldest theories 

in political sciences and international relations. Attraction, 

objectivism, and on the other hand, closeness to conventional 

understanding in the analysis of political phenomena is the factor that 

has promoted and sustained this theory. The theoretical dominance of 

realism is such that intellectuals of international relations consider 

realism as the mainstream theory. (Griffiths, 1992, p. 3). Waltz's 

theory of realism is based on four basic hypotheses: 1) Pessimism 

about human nature. 2) War is the final solution for settling the 

problems. 3) The security of the government and its survival is the 

most important goal. 4) The only way that is put forward for the 

governments is to increase power. (Jackson & Sorensen, 2015, chp 3). 

Accordingly, realists emphasize the constraints of agents' corruption 

and the lack of supreme authority of the international system, which 

requires increased power and security. In Persian historical and 

literary texts, Ferdowsi can be considered as the closest intellectual to 
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Waltz's realist approach. Shahnameh is an epic work in which the 

concepts of war, power and security are the most important words 

used. In addition the independence movements in the third and fourth 

centuries AH, that coincided with the rise of Feudalism and chaos 

caused by weak power structure of the Iranian monarchy, influenced 

the importance of realism in Ferdowsi's political thoughts. The main 

question of the research is to what extent is Waltz's theory of political 

realism compatible with Ferdowsi's political thought? With regard to 

the main question of the research, it is hypothesized that considering 

the events and political disorders in Ferdowsi’s era, Hakim Toos has 
expressed his political-theoretical views on the need to increase power 

and ensure security in Iran, through using the anecdotes and legends 

of his predecessors, which is compatible with the main political 

realistic Hypotheses of Waltz. 

   

2. Methodology  

This article uses the 'content analysis' method because this method 

is useful for orderly, objective and quantitative description of 

communication content. Sampling of sources is purposeful and is done 

with a theoretical framework that is based on key words such as 

government, power, hierarchical structure, rationality and war in Kent 

Waltz’s theoretical realism framework. 
 

3. Discussion  

In the turbulent internal conditions and the cultural and identity 

collapse of Iran in the Ferdowsi era, he was able to offer an 

appropriate answer and a favorable plan for the future of Iranian 

identity by epic and paying attention to the main elements of the 

political reality. By dealing with epics and wise advices, he gathered 

the behavior of the heroes and even their defeats and victories into a 

system of political thought. In addition, the concepts that can be 
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extracted from the myths mentioned in Shahnameh are to build a 

desirable society in order to unite the Iranian government and prevent 

the collapse of this historical-cultural-political system. Iranian 

mythology represents the mental structures left over from ancient Iran 

and Ferdowsi's attempts to elevate the value of these structures in his 

time to create a powerful and free-standing Iran in the framework of a 

political school that the authors consider close to political realism in 

international relations theories. The authors believe that Shahnameh is 

a strong theoretical structure that, in the shade of stories and 

philosophies, expresses Ferdowsi's desirable political system in order 

to portray a powerful and famous Iran for future generations. 

 

4. Conclusion  

Although Waltz's realism can be identified in many schools, the 

central concepts in his political thought are key concepts such as 

human nature, power, war, the structure of the international system, 

and rationality. Although some approaches place more emphasis on 

each of these concepts and theoretically explain political events from 

that perspective, they all owe much to his philosophical view of the 

nature of human existence and nature. Regarding Ferdowsi's political 

thought, due to the geographical conditions, the unfavorable situation 

of national and religious culture, the rule of Feudalism and the 

growing weakening of Iranian power and identity under the rule of 

Sultan Mahmoud Ghaznavi, Ferdowsi's greatest concern about the 

political future was a single entity called Iran. Accordingly, in long 

fictional systems and mythical and historical metaphors, he expresses 

his political thought, which is closest in meaning to the philosophical 

approach of political realism. 

 

Keywords: Political realism, Kenneth Waltz, Power and war, security, 

International System, Shahnameh  
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 چکیده

یاست عنوان ستوجهی دارد، در علم سیاست بهگرایی سیاسی که در مکاتب مختلف فکری نقش قابلواقع
د، لی رسیدنبلوغ کام به« کنت والتز»آغاز و با « مورگنتاو»گرایان سیاسی که با شود. واقعقدرت شناخته می

 ددی بهرهی متعر راستای تحقق مطلوب از ابزارهادانند و دسیاست را علم کسب، حفظ و افزایش قدرت می
ت، قدر یاست افزایشذات پلید انسان، س :اند ازگیرند. مفاهیم مقوّم رئالیسم والتزی عبارتمی

نامۀ یاسی شاهسمفاهیم  مطالعه و بررسی الملل. بابودن جنگ و ساختار سلسله مراتبی نظام بینناپذیراجتناب
در  گارندگانبریم. نکاررفته در رئالیسم سیاسی و شاهنامه پی میمفاهیم به فردوسی، به اشتراک نظری در

شۀ لعۀ اندیه مطاگرایی والتزی و شناسایی مبانی نظری آن، بپژوهش پیش رو با پذیرش چارچوب ذهنی واقع
گرایی که نظریۀ واقعاساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینایندازند. برپرسیاسی فردوسی  می

ن فرضیه ژوهش، ایصلی پوالتز تا چه اندازه با اندیشۀ سیاسی  فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال ا
 حکیم توس با شود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فردوسی،مطرح می

افزایش  رورتود در خصوص ضهای پیشینیان به بیان دیدگاه نظری سیاسی خاستفاده از حکایات و افسانه
 است. داشته گرایی سیاسی والتز اعتقادهای اصلی واقعقدرت و تأمین امنیت ایران مطابق با فرضیه
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 مهمقدّ .1
اذبه، جل است. الملترین نظریه در علم سیاست و روابط بیندیمیترین و قگرایی مهمواقع   

املی های سیاسی عگرایی و از سوی دیگر، نزدیکی بافهم متعارف در تحلیل پدیدهعینیت
دی گرایی به حاست که موجب ترویج و پایداری این نظریه شده است. تفوق نظری واقع

لقی تان اصلی ترین نظریۀ جریئالیسم را مهمالملل، راست که از نگاه اندیشمندان روابط بین
ت: اد شده اسنظریۀ رئالیسم والتز بر چهار فرضیۀ اساسی بنی .(Griffiths,1992:3) کنندمی

ه. ت، سوفصل منازعات اسحل نهایی حلیک. بدبینی نسبت به ذات انسان، دو. جنگ راه
ها، ترو برای دولشترین هدف است، چهار. تنها راه پیامنیت دولت و بقای آن مهم

اساس، ( براینJackson & Sorensen,2015:chp3) افزایش روزافزون قدرت است.
لملل اام بینی نظهای ناشی از پلیدی کارگزاران و فقدان اقتدار عالگرایان بر محدودیتواقع

 کنند. که نیازمند افزایش قدرت و امنیت است، تأکید می
شود، در شکل کالسیک آن کتب سیاست قدرت یاد میعنوان مگرایی که از آن بهواقع

ت را در عصر منعکس شده است. این سنّ« جنگ پلوپنز» (Thucydides)در اثر توسیدید 
( )دربارة Clausewitz( )شهریار(، کالزویتز )Machiavelliمدرن در اروپا ماکیاولی )

( )دلیل وجود دولت( دنبال Frederick( )لویاتان(، فردریک )Hobbesجنگ(، هابز )
(، Hans Morgenthauکردند و در آمریکا محققان و سیاستمدارانی مثل هانس مورگنتا )

( به ارائۀ نظریه و George Kennan( و جرج کنان )Henry Kissingerهنری کیسینجر )
توان در آثار گرایی را میهای واقعاختند. باوجودآنکه ریشهبحث در اطراف آن پرد

صورت یک رویکرد گرایی بهاندیشمندان مزبور از قرون پیش ردیابی کرد، لکن واقع
وارد عرصۀ مطالعۀ روابط  1930الملل از اواخر دهۀ وتحلیل سیاست بیننظری برای تجزیه

شناختی از سوی رفتارگرایان مسائل روش واسطۀبه 1960گرایی در دهۀ الملل شد. واقعبین
گرایی با کتاب نظریۀ سیاست به چالش کشیده شد، ولی مجدداً در دهۀ بعد در هیئت نواقع

  .(see: Waltz,2010) الملل کنت والتز هاهر شدبین
ترین اندیشمند به رویکرد رئالیسم والتز توان نزدیکدر متون تاریخی و ادبی فارسی می

انست. شاهنامۀ فردوسی یک اثر حماسی است که مفاهیم جنگ، قدرت و را فردوسی د
ترین واژگان مورداستفاده در آن است. در سالهای آخر سلطنت سامانیان، به امنیت از مهم

 های دخلی شدت بیشتری گرفت. امیردلیل نفوذ غالمان ترک در ارتش سامانی رقابت
دتا از میان برداشته شد و کودک خورشیدی در یک کو 377ماه منصور دوم در بهمن

ازآن دولت سامانی نیز با یورش قبایل ترک سال پس خردسالش به سلطنت رسید. یک
ناحیه شرق سیحون به درون سُغد برافتاد و خراسان به دست محمود سبکتکین افتاد )مینوی، 

 دوست و حامیشدن وزیر ایرانغم سنگین از دست دادن فرزند، زندانی .(137: 1373
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های اشعری در مقابل شیعیان و معتزله، گسترش و توسعه زبان فردوسی، رشد فزاینده اندیشه
وبیگاه به دلیل فقدان های گاهعربی در کشور به دلیل توسعه نهاد خالفت و شورش

حکومت مرکزی در نواحی شرقی و مرکزی ایران ازجمله شرایط نابسامان ایران عصر 
طلبی که مقارن های استقاللها، نهضتعالوه بر این .(47 :1373فردوسی است )تقی زاده، 

ومرج ناشی از ضعف ساختار قدرت نهاد پادشاهی ایرانی الطوایفی و هرجبا ههور ملوک
 گرایی در اندیشۀ سیاسی فردوسی تأثیرگذار بود.ت واقعاست، بر اهمیّ

 نویسد:در این رابطه حکیم توس می

ـــود ـــگ ب ـــر از جن ـــه پ ـــر زمان  سراس

 

 زمـــین تنـــگ بـــود ،جوینـــدگان بـــر بـــه

  (12: 1، ج1395)فردوسی،                       
، های سیاسیشهای هنری و بیان اعتقادات و اندیاز این منظر، فردوسی با نگارش منظومه

اسی دیشۀ سیه انزمین اهتمام ورزید، بلکتنها نسبت به احیای تمدن ایرانتاریخی، مذهبی نه
 کند.آفرینی بیان می هایی از گذشتگان همراه با عبرتتانخود را در قالب داس

ــــد دراز ــــی بمان ــــی و گیت ــــو رفت  ت

 سر عبرت و حکمت است   جهان سربه
 

ــــــــــد ز راز ــــــــــکارا ندان ــــــــــی آش  کس

ـــــت ـــــت اس ـــــه غفل ـــــا هم ـــــرة م ـــــرا به   ؟چ
 (308همان: )                                                       

 فرضیة پژوهشسؤال و .1-2

های هیدگاداین اساس، در مقالۀ پیش رو تالش نگارندگان برآن است که ضمن بیان  بر
است،  اندهمنظریۀ رئالیسم والتز با توجه به شواهد ابیاتی که از فردوسی به یادگار 

ال هند. سؤار دگرایی سیاسی والتز را در شاهنامه مورد ارزیابی و تأمل قرهای واقعفرضیه
ۀ ا اندیشازه بگرایی سیاسی والتز تا چه اندکه نظریۀ واقعاز ایناصلی پژوهش عبارت است 

ح مطر سیاسی فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه
، دوسیشود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فرمی

د یاسی خوسظری ه بیان دیدگاه ننیان بهای پیشیحکیم توس با استفاده از حکایات و افسانه
 های اصلیخصوص ضرورت افزایش قدرت و تأمین امنیت ایران مطابق با فرضیهدر

 گرایی سیاسی والتز اعتقاد داشته است.واقع
 پژوهشپیشینة .1-3

ای ادبیات سیاسی با فقر منابع مواجهیم؛ در یک ارزیابی کلی آثار رشتهدر حوزة میان
گرایی شوند: دستۀ اول منابع مختص علم سیاست و واقعسته تقسیم مید 3این حوزه به 

سیاسی است که از ادبیات غنی برخوردار است. دستۀ دوم منابعی که مختص شناخت 
توجه است. دستۀ شاهنامه و سبک ادبی حکیم توس است که به لحاظ کمّی و کیفی قابل

ای مواجه رشتهبا فقر منابع میان گیرد،سوم که در حوزة موضوعی مقالۀ پیش رو قرار می
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اند اند عبارتهستیم. اما برخی از منابعی که در این حوزه به شاهنامۀ فردوسی توجه کرده
اثر قوام « مراتبی بر مبنای شاهنامهارتباط جنگ و آنارشی، نقد دووجهی آنارشی سلسله»از: 

بررسی »، 1393و کرمیاثر محمدی « روانشناسی جنگ در شاهنامه»، 1388نژاد و فاطمی
اثر سمانه صالحی و محمدرضا صالحی « مقولۀ قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت

اثر « بررسی روابط قدرت در داستان کیخسرو بر اساس دیدگاه فوکو»، 1393مازندرانی 
 .1391سیما ارمی 

 روش تحقیق. 1-4
 توصیف یبرا روش، نای زیرا شود؛می استفاده «محتوا تحلیل» روش از مقاله این در
 بر و است دهدفمن منابع از گیرینمونه است. مفید ارتباطات محتوای کمّی و عینی منظم،
 روش ینترمهم محتوا تحلیل. گیردمی انجام نظری چارچوب و کلیدی واژگان مبنای
 )متن، کیفی هایداده محتوای آن در که است افکار و اندیشه کالبدشکافی برای تحقیق
 مضامین بتداا روش این در. گیردمی قرار وتحلیلیهتجز مورد (... و عالئم اویر،تص کالم،
برحسب  هاآن از یک هر سپس، و کدبندی و استخراج هاداده محتوای در نهفته

 سامدب نظیر مواردی معموالً خصوصیات این. شودمی وتحلیلیهموردنظر تجز خصوصیات
 فضای و( قدرت)شدت  ،(اشاره سمت) ریگیجهت ،(هاداده در تکرار میزان)تکرار

گیری از منابع هدفمند نمونه .(35: 1373 باردن،)شود می شامل را )اندازة محتوا( تخصیصی
نیت و مراتبی، عقالاست و بر مبنای واژگان کلیدی مانند دولت، قدرت، ساختار سلسله

ش یرد. پردازگخردورزی و جنگ در قالب چارچوب نظری رئالیسم کنت والتز انجام می
های و داده شدهمطرحگیری هم بر مبنای چارچوب نظری رئالیسم، فرضیۀ ها و نتیجهداده
 شود. انجام می آمدهدستبه

 

 بحث و بررسی.2
 گرایی والتز. چارچوب نظري: واقع2-1

ترین و گرا، یا همان سیاست قدرت قدیمی(، سیاست واقعrealismگرایی سیاسی )واقع
ای است که در بسیاری از گرایی واژهالملل است. واقعن نظریۀ روابط بینپرکاربردتری

شناختی ای هستیرود. در فلسفه، نظریههای متعددی به کار میهای مختلف به شیوهرشته
گیرد. ( قرار میnominalismگرایی )اصالت تسمیه()است که در برابر معناگرایان و نام

م است، به انحای گوناگون در برابر ابزارگرایی، یک فلسفۀ عل« گرایی علمیواقع»
( قرار Positivismگرایی )( و اثباتverificationismگرایی، تأییدگرایی )تجربه
« گریز مدار»گرایی در ادبیات و سینما در برابر رمانتیسم و رویکردهای گیرد. واقعمی
(escapistقرار می )گرایی سیاسی یک واقع الملل،گیرد. در رشتۀ سیاست و روابط بین
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ها برای تعقیب سیاست قدرت در حوزة منفعت ت تحلیلی است که بر الزاماتی که دولتسنّ
در نظریۀ  .(49: 1391کند )برچیل و همکاران،ملی فراروی خود دارند، تأکید می

عنوان موجودی که به دنبال تأمین منافع شخصی خود است، گرایی سیاسی، انسان بهواقع
گیرد. شود. به دلیل تعارض منافع شخصی است که رقابت و منازعه صورت مییمعرفی م

های برتری را در روابط تواند موقعیتطبیعی است که همیشه ایفای نقش اول و قدرتمند می
شود، که در بازیگران ایجاد نماید. همین برتری موجب ایجاد نفوذ و سیطره بر دیگران می

گرایان در این رابطه معتقدند یۀ روابط قدرت است. واقعگیری هستۀ اولعمل موجب شکل
که نوع بشر به دنبال کسب قدرت است و این نشانۀ ویژة سیاست و عامل تمایز آن از سایر 

 .(Morgrnthau,1965:195های اجتماعی است )فعالیت
 ل مشترکها مسائاز منظر والتز رقابت، ستیز و منازعه به این خاطر است که همۀ دولت

 ها چنینو مشابهی دارند که شامل تأمین منافع ملی و تضمین بقای دولت است. آن
سایر  وصلی اقانونی است، دولت بازیگر نظمی و بیالملل دچار بیاندیشند که نظام بینمی

است ف سیتوجهی ندارند. هدها جایگاه قابلالمللی مثل افراد و سازمانبازیگران بین
م نظا حال، قدرت درهاست. بااین، تأمین منافع ملی دولتخارجی هم در چنین فضایی

ن نظام مراتبی در ایصورت سلسلهها بهصورت مساوی تقسیم نشده، بلکه دولتالملل بهبین
ه در های بزرگ کاند از: قدرتها در نظام جهانی، عبارتترین دولتگیرند. مهمقرار می

 منیتاهای بزرگ برای کسب برتری و رتالملل صحنۀ ستیز و رقابت قداصل روابط بین
 است. 

 ربها ت این واحدهای ارضی نیستند، بلکه هویّها مجموعهگرایان دولتازنظر واقع
یز بیشتر کشورها حتی از افراد ن .(80: 1384گیرد )قوام،اساس خون و تعلقات شکل می

مرکزی  دارجع اقتکنند، چون در نظامی قرار دارند که فاقد هرگونه مراحساس ناامنی می
کارگیری زور و خشونت جلوگیری کند. )دهقانی مشروع است که از به

ودیاری خ( و همین امر موجب به وجود آمدن نظام آنارشی و 89-87: 1381فیروزآبادی،
ی خود تی نسبها و قدرت رقابکنند توانمندیها سعی میشود به این معنا که همۀ دولتمی

ها دولت قابترالت به علت کمبود منابع شاهد منازعه مستمر و را افزایش دهند. در این ح
الملل را م بینهایی همچون والتز، نظارئالیست .(144: 1388هستیم )دوئرتی و فالتزگراف، 

بینند ها در شرایط فقدان منابع کافی میصحنه منازعه دائمی بین دولت
(Schweller,1997:228 و براین باورند که سیاست )«های ث اتخاذ سیاستباع «قدرت

گرایی کالسیک، های عمدة واقعطورکلی ویژگیبه .(Detlev,2004:103) ها استدولت
 ست:اآید، بر نکات زیر استوار که از آثار کار، مورگنتا و دیگران برمیچنانآن
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ها به دنبال کسب قدرت . دولت2الملل هستند. ها بازیگران اولیۀ سیستم بین. دولت1
. ثبات نظام 4المللی است. ها در فضای نظام بین. قدرت دلیل رفتار دولت3هستند. بیشتر 
الملل بر همکاری . منازعه و رقابت در روابط بین5المللی بر اساس موازنۀ قوا است. بین

 .(117: 1388اولویت دارد )احمدی، 
حاظ گرایی سیاسی است، اگرچه به لآنچه تاکنون مطرح شد، مفاهیم اساسی واقع

ه بداده که گرایی انشعاباتی نیز ر/های نظری در جریان اصلی واقعتاریخی و تفاوت
گرایی گرایی، واقعگرایی نوکالسیک نوواقعگرایی کالسیک، واقعهای واقعدسته

مقاله  ها در اینشود که مجال پرداختن به هرکدام از آنبندی میتهاجمی، تدافعی تقسیم
 .(see: Waltz,1979وجود ندارد )

 گرایی سیاسی در شاهنامهاقعو.2-2
سی، او فردو تی ایران در عصرسامان داخلی و فروپاشی فرهنگی و هویّهدر شرایط ناب 

رحی طتوانست با حماسه و توجه به عناصر اصلی امر واقع سیاسی، پاسخی مناسب و 
و  حماسی هایمطلوب از آیندة هویت ایرانی عرضه نماید. وی با پرداختن به داستان

 ها را در یکهای آنها و پیروزیاندرزهای حکیمانه، رفتار قهرمانان و حتی شکست
شده در منظومۀ اندیشۀ سیاسی جمع کرد. عالوه براین، مفاهیمی که از اساطیر مطرح

دت توان استخراج کرد، برای بنا ساختن یک جامعه مطلوب در جهت وحشاهنامه می
ر ساطیسیاسی است. ا-فرهنگی-وپاشی این نظام تاریخیدولت ایران و جلوگیری از فر

 دوسی درش فرمانده از ایران باستان هستند و تالهای ذهنی باقیدهندة سازهایرانی نشان
لب د در قاآزا اعتالی ارزشی این ساختارها در زمانۀ خود، برای ایجاد ایرانی قدرتمند و

 وابطرایی سیاسی در نظریات رگیک مکتب سیاسی است که نگارندگان آن را به واقع
ظری ای ندانند. نگارندگان براین باورند که شاهنامۀ فردوسی بنالملل نزدیک میبین

دوسی ب فرها به بیان نظام سیاسی مطلوها و حکمتسار داستانمستحکمی است که در سایه
یین به تب ،وضیحهای آینده است. با این تدر جهت ترسیم ایرانی مقتدر و پرآوازه برای نسل

وسی گرایی سیاسی و متناهر این مفاهیم در اندیشۀ سیاسی فردمفاهیم اصلی واقع
 پردازیم.می

 دولت.2-2-1
ها برای گرایی سیاسی است. دولتامنیت ملی و بقای دولت، مفهوم مرکزی نظریۀ واقع

را  کنند. بدون وجود دولتی که امنیت و رفاهتأمین زندگی خوب شهروندانشان فعالیت می
بار، تنها، حیوانی و زندگی انسان، کوتاه، مصیبت»گوید: طور که هابز میتأمین کند، همان

کند های تابعینش دفاع میبنابراین دولت از سرزمین، جمعیت و ارزش ؛محدود خواهد بود
 .(Waltz,1979:89-110« )کند.حال در تأمین منافع خود، به سایرین اعتماد نمیو درعین
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الملل و محصول یک فرایند تاریخی هستند. به ازیگران مهم و مسلط روابط بینها بدولت
ها است و نتیجه این ترین ویژگی دولتبیان گریفیتز، توجه به یکپارچگی و خردورزی مهم

ها شبیه فرد انسانی با عقالنیت و در نظر گرفتن تعارض منافع به دولت»است که: 
حکیم توس، نیز به اهمیت دولت،  .(Griffiths,1992:79« )کنند.گذاری اقدام میسیاست

نقش آن در رضایت عمومی و یکپارچگی ملی و ضروری بودن آن معتقد است. هرچند 
( است، در دوران 1646-1648توان مفهوم جدید دولت را که متعلق به دورة وستفالی)نمی

گرایی سیاسی و اقعتوان در کارکردهای دولت از دیدگاه وپیش از آن جستجو کرد، اما می
ترین محور مقوّم حقیقت، شاهنامه مهمی فردوسی مشابهت و قرابت دید. دراندیشۀ سیاس

داند. آنجا که از ههور اولین ها میخود را حکومت و چگونگی ههور و سقوط دولت
های گوید تا دالیل شکست ساسانیان و ترسیم صحنهدولت به ریاست کیومرث سخن می

خصوص  ان، همه سخن از دولت و چگونگی ادارة آن است. دررزم ایران و تور
 نویسد:گذاری و تشکیل دولت توسط کیومرث چنین میتاج

 کیـومرث شـد بـر جهـان کدخـدای

 برآمــد بــر ایــن کــار یــک روزگــار

ــال  ــآیین و تخــت و ک ــین گفــت ک  چن

 

 نخستین بـه کـوه انـدرون سـاخت جـای

ــــــهریار ــــــت ش ــــــد دول ــــــده ش  فروزن

ـــــــــود  ـــــــــومرث آورد و او ب ـــــــــاه کی  ش
 (14: 1، ج1395)فردوسی،                              

ود های داخلی خها به جهت افزایش رضایتمندی و انجام کارویژهبه نظر فردوسی دولت  
 باید نسبت به تأمین مایحتاج داخلی اقدام کنند:

ـــا ـــرد آهن ـــرم ک ـــی ن ـــرّ کی ـــه ف  ب

 دگـــر پنجـــه اندیشـــۀ جامـــه کـــرد

ـــــافتن ـــــتن و ت ـــــان رش  بیاموختش
 

 و خُــود و زره کــرد و چــون جوشــناچــ

ـــرد ـــگ و نب ـــام نن ـــند هنگ ـــه پوش  ک

ــــافتن ــــود را ب ــــدرون پ ــــار ان ــــه ت  ب
 (20همان: )                                        

 

 المللمراتبی نظام بینساتتار سلسله.2-2-1
شده الملل از نظامی با ساختار تعریفگرایان بر این باورند که سیاست بیننوواقع    

های بزرگ آن و نیز المللی ازلحاظ تعداد قدرتهای گوناگون بینشده است. نظامتشکیل
های که اگر توزیع تواناییطوریبه ؛شوندها متمایز میتوزیع متفاوت قدرت در میان آن

الملل باشد، نظام طور مؤثر در دست بازیگر مسلط نظام بینراهبردی در سطح جهانی به
ین توزیع قدرت میان دو کنشگر پرقدرت باشد، نظام دوقطبی و اگر قطبی است. اگر اتک

بنابراین با توجه  ؛های بزرگ متعددی وجود داشته باشند، نظام چندقطبی خواهند بودقدرت
به ثابت بودن آنارشی و عدم تمایز کارکردی واحدها، آنچه اهمیت دارد، توزیع 
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نای تغییر ساختار نظام باشد )یزدانی و تواند به معها است که تغییر در آن میتوانمندی
های گرایی ساختاری، در میان انواع نظاماز دیدگاه واقع .(68: 1396طالعی حور و رهبر، 

هایی را از سوی ناچار واکنشقطبی از همه ناپایدارتر است که بهالمللی نظام تکبین
بازگشت سیستم  خواهد انگیخت و درنهایت موجب کشورهای قدرتمند و ضعیف دیگر بر

-Waltz, 2010:79جهانی به حالت توازن قوا )دوقطبی( و یا نظام چندقطبی خواهد شد )

80). 
قطبی در ماجرای تقسیم جهان توسط فریدون، در ابتدا به باور فردوسی جهان تک

سیم ش تقوجود داشت، اما با فرارسیدن زوال دولت فریدون، او جهان را بین فرزندان
ترین ما که مهریران میان روم و خاور را به سلم، سرزمین توران را به تور و اکند، در این می

ی از ضایتسپارد)چندقطبی(. نتیجۀ ناربخش حکومت او بود، به بهترین فرزندش ایرج می
بی( دوقطمدت میان ایران و توران )های طوالنیتقسیم قدرت در میان فرزندان به جنگ

 ه را به خود اختصاص داده است. شود که نیمی از شاهناممنجر می

ــان ــید از نه ــرون کش ــو بی ــه چ  نهفت

 یکی روم و خاور دگـر تـرک و چـین

    

  به سه بخش کرد آفریـدون جهـان

 زمینســــیم دشــــت گــــردان و ایـــــران
 (49 :1، ج1395)فردوسی،                      

به  یدونفرقطبی که بر اساس تقسیم قدرت میان فرزندان در ادامه شاهنامه جهان تک
یابی ا قدرتبیدون خوردن موازنۀ قوا میان فرزندان فرکند، با بر هم چندقطبی تغییر پیدا می

ز بارها ا که در شاهنامهطوریکند. بهجدّی ایران و توران به دوقطبی سیاسی میل پیدا می
 (149آید. )همان: ها و تغییر مرزهای میان ایران و توران سخن به میان میجنگ

، های زمانۀ خود بودندترین قدرتداوم خصومت ایران و توران، که بزرگدر ت
 :سرایدمی

 درنــــگگــــر افراســــیاب از رهــــی بی

 ز تیـــغ و ســـلیح و ز تـــاج و ز تخـــت

ـــوم و درخـــت ـــاد ب  همـــی ســـوخت آب

 

 یکی لشـکر آرد بـه ایـران بـه جنـگ

 بـــه ایـــران کشـــیدند و بربســـت رخـــت

 بــه ایرانیـــان بــر شـــد آن کــار ســـخت
 (235همان: )                                       

 

اصالت  ، اماالملل استدهندة چندقطبی نظام بینمواردی نیز در شاهنامۀ فردوسی نشان 
 (648 قطب مستمر ایران و توران بر سر کسب منافع است. )همان: و رقابت میان دو

 قدرت .2-2-2
ی سیاسی است و به دنبال کسب، حفظ گرایی، انسان ذاتاً حیوانهای واقعبر اساس دیدگاه    

که بتواند انگیزة مندی از امتیازات آن است. مورگنتا برای اینو افزایش قدرت و بهره



 147                                          1399 پاییز و زمستان ،23 ةشمار ،12 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

 Animus) «جوحیوان سلطه»افزایش قدرت در انسان را توصیف کند، از واژة 

Dominandi)  بهره می(گیردMorgenthau,1965:192).  آرزوی دستیابی به قدرت و
تنها باهدف سود بردن از این موقعیت است، بلکه از طرف دیگر هدف از آن سلطه نهاعمال 

تأمین و حفظ امنیت سیاسی و آزادی خود از سلطۀ دیگران نیز هست و این دیدگاه منجر به 
ها است. با این افزایش حداکثری قدرت و کاربرد آن در جهت پیشبرد مقاصد دولت

سازی و نمایش قدرت است. هرچند اعمال، بیشینهوصف، سیاست عبارت از تالش برای 
های جدیدتر مثل گرایان است، اما در نحلهمفهوم قدرت محور اصلی توجه اکثر واقع

کند. والتز در این جای هدف بودن قدرت به امنیت تغییر میگرایی، کانون تمرکز بهنوواقع
یت و بقا است و قدرت ها امنترین موضوع موردعالقۀ دولترابطه معتقد است که مهم

در غیر این صورت، اصالت ندارد  ؛تواند امنیت و بقای دولت را تضمین کندمی
(Waltz,2010:17) .آید. قدرت با وعدة پاداش، تنبیه یا عوامل بازدارنده به اجرا درمی

ها، نیروی نظامی و تعداد لشکریان و تسلیحات ترین منبع قدرت دولتعالوه بر این، مهم
 است.نظامی 

ا توجه سی بهای عمدة شاهنامه است. فردوتوجه به شاهان قدرتمند و باشکوه از ویژگی
ی از وسازسازی شخصیت و الگدهد، از طرفی به برجستهبه اهمیتی که به قدرت نظامی می

مثل  گانیقهرمانان و دولتمردان بزرگ و قدرتمند نظیر رستم، گودرز، گیو یا شاهزاد
ا در وس راز طرف دیگر، نحوة حکومت کاو ؛پردازداسفندیار می طوس، گستهم، فریبرز و

از  دهد که شاهانی مانند کاووس کهکند و نشان میداری بیان میهای حکومتزمینه
ای ی برصالحیت سیاسی و نظامی کافی برخوردار نیستند، جز ناامنی، فاجعه و نابود

حیت صال وس را متهم به عدممملکتشان ارمغانی به همراه ندارند.جایی که سهراب کاو
 گوید:کند، مینظامی و ضعف قدرت می

ــام کــاووس کــیچــرا کــرده  ای ن

 

 کــــه در جنــــگ شــــیران نــــداری تــــو پــــی
 (240: 1، ج1395)فردوسی،                                 

 

 :در داستان خاقان چین، تشویق و تحریک به قدرت و پیروزی چنین آمده است

ـــرز ـــن ب ـــدین زور و ای ـــو ب ـــاالی ت  و ب

 

ــای تــو ــران ســزد ج ــر تخــت ای  س
 (482همــان: )                                      

 

یکی از موارد اعمال قدرت در نظریۀ رئالیسم، دادن وعدة پاداش جهت نیل به مطلوب     
 ؛شده استجای آن اشارهدولتمردان است. در شاهنامه نیز به این مورد به هرافت در جای

خواهی زریر توان به وعدة دامادی گشتاسب به سپاهیانش برای خوننمونه، می عنوانبه
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طور وعدة فرمانروایی افراسیاب به پیلسم و اعطای پاداش کیخسرو به گیو اشاره کرد، همین
کارگیری نیروی های اعمال قدرت بهو بیژن از این جمله است. از سوی دیگر، یکی از راه

گرایی گاهی به هویج و چماق و جریمه است. در دیدگاه واقع قهریه و استفاده از تنبیه
شود، به این معنی که هم پاداش و هم کاربرد زور الزم است. در این رابطه به اشاره می

 .(1346کند )همان: ماجرای تنبیه کردن سربازان خاطی در جنگ توسط بهرام اشاره می
ن گرفت حوله است که در داستانهای منگرفتن مسئولیتگاهی تنبیه به دلیل انجام

د. در توان اشاره کرفرماندهی از سیاوش و سپردن این مقام به طوس توسط کیکاووس می
 ؛شوداره میگرایی سیاسی اشجای دیگر، از داستان رستم و اسفندیار، به معمای امنیت واقع

طلبی را اهجبیند و افزایش قدرت و چراکه رستم اساس حکومت را در امنیت و بقای آن می
 داند:بر هم زنندة ثبات می

ــای رنج ــت ک ــدو گف ــرب ــده پس  دی

 مگــر گــنج و فرمــان و رای و ســپاه

ـــر ـــر پس ـــدر ب ـــاج دارد پ ـــی ت  یک

 وتختش تـو راسـتچو او بگـذرد تـاج

 

ـــــاجور ـــــد دل ت ـــــه جوی ـــــی چ  ز گیت

 تــــو داری بــــر ایــــن بــــر فزونــــی مخــــواه

 تــــو داری دگــــر لشـــــکر و بــــوم و بـــــر

ــــتش تــــو راســــت ــــی و شــــاهی و بخ  بزرگ
ـــان، ج)ه                                            (840: 2م

 

ت( یکی)قدرگرایان سیاسی که فقط به عنصر زور و اجبار فیزفردوسی، فراتر از واقع   
فرّة  ن بهآها به عنصر معنوی قدرت)قدرت نرم( که از کنند، همانند نولیبرالتأکید می

ه نین آمدتم چتان رستم و اسفندیار در نیایش رسکند، اعتقاد دارد. در داسایزدی یاد می
 است:

 همـــی گفـــت کـــای پـــاک دادار هـــور
 

ـــــــرّ و زور ـــــــش و ف ـــــــدة دان  فزاین
 (880همــان: )                                           

 

 داندیمجمشید از سالطین نامی شاهنامه، خود را صاحب قدرت مادی و فرّة ایزدی 
ة ای به نام فرّردوسی کارکرد مفهوم قدرت را با مقولهبراین اساس، ف .(20)همان: 

وسی، کند )فردایزدی)که شاید معادل قدرت نرم باشد( بهترین حالت زمامداری تلقی می
ن نه همچو در جای دیگر از داستان منوچهر، حکیم توس منبع قدرت را .(146: 1، ج1395
 .(68همان: کند )یید الهی معرفی میافزارها و یا پذیرش مردم، بلکه تأگرایان در سختواقع

لیاقت  در داستان طهمورث که پادشاهی قدرتمند بود، با در پیش گرفتن طریق نیکی،
 :دریافت فرّة ایزدی را پیدا کرد و توانست بر اهریمن پیروز شود

ـــــه شـــــاه  همـــــه راســـــتی خواســـــتی پایگـــــاه همـــــه راه نیکـــــی نمـــــودی ب
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ــــدیج ــــالوده گشــــت از ب ــــاه پ ــــان ش  چن
 

ـــــــدج ـــــــه تابی ـــــــزدی ک ـــــــرّة ای  از او ف
 (19)همــان:                                              

 

 عقالنیت و تردورزي. 2-2-3
یان زسود و  گرایی سیاسی مبنای عمل و انتخاب بازیگران، عقالنیت و محاسبۀدر واقع   

ز ایری لوگو ج ها به دنبال بیشینه کردن منافع خوداست. با مفهوم عقالنیت است که انسان
ۀ ه الزمک« خرد سیاسی»گرایان، وارد شدن خسارت به منابعشان هستند. از منظر واقع
ست ان اگیری و شجاعت دولتمردعقالنیت است، دربرگیرندة دوراندیشی، مدارا، تصمیم

ها باشد ها در جنگکننده پیروزی و موفقیت آنتواند تضمینکه می
(Kissinger,2014:711). ازجملۀ  برای شاه و ملت« خردورزی و رای»ی، به اعتقاد فردوس

عاف نه مکسی از آموزش و کسب دانش و هنر و راه و روش بخردالذا هیچ ،ملزومات است
وش زش رنیست، حتی اگر از طبقۀ درباریان و نخبگان باشد، یک وهیفۀ حاکم نیز آمو
خود  رادرببه بخردانۀ زندگی به مردم است. در این رابطه به پندی که اردشیر بابکان 

 کند:دهد، اشاره میمی
ــواردگــر آن ــد خ ــش مگیری ــه دان  ک

ـــــــوختن ـــــــانی میاســـــــای از آم  زم
 
 بایـــد خــــرد شـــاه را نــــاگزیر بـــه

 

 اگـــر زیردســـتید، اگـــر شـــهریار 
ــان همی ــر ج ــروختناگ ــواهی اف  خ

 (1026: 2، ج1395)فردوسی،         
 هــم آمــوزش مــرد برنــا و پیــر

ــــان:                          (1060)هم
 

امعه و شاید بتوان گفت که نخستین دغدغۀ فردوسی، جایگاه دانش و معرفت در ج    
ی ماندگسازی کشور است که آن را میزانی برای رشد و توسعه و در مقابل عقبتصمیم

ت را ثرو گاهیرو، عالوه بر نکوهش از جهل و نادانی، توانمندی، دانش و آازاین ؛داندمی
ها برزش و ا« خرد»دیگر، هیچ اندیشمندی همچون فردوسی به بیانبزرگی دانسته است. به

ا و ردگرخنداده است. خرد شالودة اصلی تفکر و اندیشۀ فردوسی است که از او حکیمی 
ه به هنامتوجه این است که گاهی قهرمانان شاطرفدار عقالنیت ساخته است. نکتۀ جالب

 یابی بهه دستعنصر خردگرایی، تأکید بمصاف خطر و مرگ رفته، ولی همین رفتار مبتنی بر 
 .(8: 1، ج1395پیروزی بوده است )فردوسی، 

النی و در ستایش منوچهر که از قدرت مادی و خردورزی و ضرورت اتخاذ تصمیم عق   
 نویسد:ها برخوردار بود، چنین میمشورت با بخردان در سیاست

ـــــز ردان ـــــت و مغ  (86دو کتف یالن و هش موبدان)همان:  دل بخـــــردان داش
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 انچـــو برخاســـت از خـــواب بـــا موبـــد
   

ــان:  ــا بخردان)هم ــرد ب ــن ک ــی انجم  (98یک
 

 دور یزدی از اوگیرد، فرّة ابه باور فردوسی زمانی که شهریار تصمیم غیرعقالنی می      
که از  مانیزهای تصمیم غیرعقالنی در رئالیسم نزدیک است. شود، این مفهوم با هزینهمی

 برند:ج از طریق خردورزی و عقالنیت به سام دلیر شکایت مینوذر به دلیل خرو
 بگـــــــردد همـــــــی از ره بخـــــــردی

 

 (129از او دور شد فرّة ایزدی)همان: 

 جنگ.2-2-4 
گرایی سیاسی، سرشت آدمی و نهاد بدگوهر و ترس از وجود فضای آنارشی واقعدر
و کسب اعتبار باعث  ها رقابت، ترسشود. عالوه بر اینساز وقوع و تداوم جنگ میزمینه

شود. رقابت برای کسب منفعت، ترس برای کسب امنیت، تداوم و تشدید خصومت می
کند. حتی درجایی که فرد به اعتبار برای کسب شهرت، انسان را مجبور به شروع جنگ می

هیچ راهی »شود، زیرا دنبال کسب سود نیست، ترس از دیگران به جنگ تدافعی منتهی می
کند، در امنیت بینی میوجود ندارد که خود را به آن حد معقولی که پیشکس برای هیچ
ترازش باید به همان قدری که او به وی ارزش که فرد همو تمنای هر انسان به این« نگه دارد

 ؛(55: 1391انجامد )برچیل، نهد، برایش ارزش قائل شود، به منازعه بر سر شهرت میمی
شود و نامیده می« جنگ»گیرد که و شرور در وضعیتی قرار می مزاجبنابراین، انسان دمدمی

چنین جنگی، جنگ همه علیه همه است. هرچند جنگ، پایدار و مستمر نیست، ولی بروز 
درنتیجه، کوشش انسان  ؛سرعت به خشونت تبدیل شودهرگونه اختالفی ممکن است به

گسیخته، فقیرانه، ن ازهمافتد و زندگی انسابرای جلوگیری از این وضعیت، کارگر نمی
کنندة این وضعیت و یا تواند تعدیلناخوشایند، حیوانی و کوتاه است. تنها راهی که می

برای  را تواند اصول مناسبیکارگیری خِرَد است که میسوی صلح باشد، بهرهنمونی به
اگرچه جنگ مفهوم اساسی و عنصر اصلی  .(56رسیدن به صلح پیشنهاد دهد )همان: 

هاست، اما فرید زکریا براین باور است که طلبی در میان نوع انسان و کنش دولتتقدر
توجه دست یابند، به تجهیز های قابلکه ازلحاظ اقتصادی به ثروتها درصورتیدولت

 المللی و قلمروارتش و ماجراجویی خارج از مرزهای خود به جهت افزایش نفوذ بین
اعتمادی و تمایل به بنابراین، در شرایط بی ؛(Zakaria,1998:3آوردند )گستری روی می

اساس شمشیر و حق با غلبه  طور کامل برها بهها، میثاقتجاوزگری بازیگران و دولت
ترین کنش بازیگران و قهرمانان شود. در نگاه حکیم توس، نیز جنگ اصلیمشخص می

، خِرَد، فرّه و شودشاهنامه است و عاملی که باعث پیروزی و هفر در این جنگ می
های عزت و شرافت ترین درسهای شاهنامه، دربردارندة بزرگجنگ»گوهرانگی است. 
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نمودن بیداد، دفاع از ناموس و وطن، مرگ جویی، نفیاست، نام نیک، سربلندی، بهشت
و  17: 1387)موسوی، « اند.های شاهنامهباعزت در برابر زندگی با خفت و .... عناوین درس

های رزم، مواضع (. بررسی اندیشۀ سیاسی فردوسی ترسیم صحنه173: 1393محمودی، 
گیری گرایانۀ حکیم توس به ریشۀ دالیل شکلدهندة نگاه واقعپهلوانان شاهنامه، نشان

های زمانۀ حیات فردوسی و برداشتی که از تاریخ جنگ و تداوم منازعه است. از ویژگی
ای از زمانۀ خود و دلیل مصائب تاریخی و انگیزهپرفرازونشیب ایران دارد، جنگ را بخشی 

 داند:برای نگارش شاهنامه می
 سراســـر زمانـــه پـــر از جنـــگ بـــود

 
 جنگ نیسـتکجا پادشاهیست بی

 

 بــه جوینـــدگان بـــر جهـــان تنـــگ بـــود
 (12: 1ج، 1395)فردوسی،                           

 وگــر چنــد روزی زمــین تنــگ نیســـت
 (161همان: )                                        

رود؛ در عصر فریدون در نگاه فردوسی جنگ برای تأمین مقاصد مختلف به کار می     
 شدگانگرفت و به کشتهجنگ برای مقاصد ایدئولوژیک و مبارزه با اهریمن صورت می

ای ا تمام قوبدر داستان منوچهر مبارزه  .(66شد )همان: نیز بشارت بهشت موعود داده می
گیری جلو رزمی و ساختن نیروی مجهز برای پیروزی در جنگ و نابودی طرف مقابل و نیز

کند یمگرایان نزدیک کردن از ضربه پاسخ، نکته جالبی است که فردوسی را به واقع
 آوردنتدسگرایان، گاهی بر مبنای بهجنگ ازنظر فردوسی، همانند واقع .(85)همان: 

است،  نامهکه مهراب در وصف زال که از پهلوانان نامی شاهگیرد، چنانافتخار صورت می
 گوید:چنین می

ـــــل ـــــر دارد و زور پی  دل شـــــیر ن
 چـــو برگـــاه باشـــد درافشـــان بـــود
 به کین اندرون چون نهنگ بالسـت

 
 هنـوز آن گرامــی ندانـد کــه جنــگ

 

 دو دســــتش بــــه کــــردار دریــــای نیــــل
 افشـــان بـــود چـــو در جنـــگ باشـــد ســـر

 هاســـتنـــگ اژدبـــه زیـــن انـــدرون تیزچ
 (88همان: )                                             

 تــــوان کــــرد بایــــد گــــه نــــام و ننــــگ
 (228همان: )                                        

گرایی سیاسی و استفاده از توان رزمی و موانع بازدارندة جنگ نیز از مقوالت واقع      
ضرورت انجام جنگ نگ نوذر و افراسیاب بهمورداشارة فردوسی است. در ماجرای ج

منظور جلوگیری از پیشروی کند و در ادامه به استفاده از حصار و موانع جنگی بهاشاره می
ناپذیر عالوه بر این، جنگ گاهی از منظر فردوسی اجتناب .(137پردازد )همان: دشمن می

گ منطق خود را دارد و است، هرچند در هاهر با خرد و دین سازگاری نداشته باشد. جن
طلبد و نباید آن را با قاموس اخالق و دین و خرد درآمیخت و پهلوانان قاموس خود را می
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بنابراین، راه دلیری و جنگاوری دوری از  ؛داردحذر می را از دخالت احساس در جنگ بر
 .(368: 1، ج1344ترس و عدم فرار از جنگ است )فردوسی، 

ن به ای برای رسیدیان سیاسی از نگاه فردوسی جنگ بهانهگراگاهی نیز همانند واقع
نگ را ای با پشنگ، جهای قدرتمندان است؛ مانند داستان کیقباد که در مذاکرهخواسته

ن بوده ازایداند که حقیقت غیرکند و میجویی و کسب منافع شخصی معرفی میبهانۀ انتقام
شود، یوس توصیه دوری از جنگ مدرجایی که به کاو .(158: 1، ج1395است )فردوسی، 

 داند، اینجاست که بابودن را بهتر از خواری و شکست میطلبنجنگیدن و صلح
صدا گرایان در خصوص ضرورت حفظ بقا و پرهیز از جنگ با قدرتمندان یکواقع
 شود:می

ـــگ ـــد ز جن ـــر آی ـــو را آشـــتی بهت  ت
 

 جهـــــان را مکــــــن بــــــر دل خــــــویش تنــــــگ
 (185همان: )                                                              

لوگیری رسد، به جدر مشاجرة میان رستم و کاووس که با وساطت پهلوانان به سرانجام می  
دیگر، عبارتبه ؛کنداز نبرد و ضرورت بقا در جنگی که فرجام آن شکست است، اشاره می

تر است، ی طرف جنگ از تو قویداننگری زمانی که میکارگیری عقالنیت و آیندهبه
 .(231شرط خردمندی است )همان: 

 

 گیرينتیجه.3
های متعدد شناسایی کرد، اما مفهوم گرایی والتز را در نحلهتوان واقعباوجوداینکه می

محوری در اندیشۀ سیاسی او، مفاهیم کلیدی نظیر ذات انسان، قدرت، جنگ، ساختار نظام 
رچه برخی از رویکردها تأکید بیشتری بر هر یک از مفاهیم الملل و عقالنیت است. گبین

پردازند، اما همه در کنند و از آن منظر به تبیین نظری رخدادهای سیاسی میذکرشده می
 مبانی، وامدار دیدگاه فلسفی او به ماهیت هستی و سرشت انسان و ذات طبیعت هستند. در

جغرافیایی، اوضاع نامناسب فرهنگ خصوص اندیشۀ سیاسی حکیم توس با توجه به شرایط 
الطوایفی و تضعیف روزافزون قدرت و هویت ایرانی در سایۀ ملی و دینی، حاکمیت ملوک

حکومت سلطان محمود غزنوی، بیشترین نگرانی فردوسی از آیندة سیاسی کلیت واحدی 
ای ی اسطورههاای بلند داستانی و استعارههمین اساس، در منظومه به نام ایران بوده است. بر

ترین قرابت معنایی را با رویکرد فلسفی و تاریخی به بیان اندیشۀ سیاسی خود که نزدیک
پردازد. در پژوهش پیش رو نگارندگان به تبیین کاربرد مفاهیم گرایی سیاسی دارد، میواقع

الملل و عقالنیت مطابق دیدگاه فردوسی و کنت والتز قدرت، جنگ، ساختار نظام بین
بسیاری از در شاهنامه دهندة این امر است که فردوسی های پژوهش نشانیافتهاند. هپرداخت

و حتی در موردی مثل منبع قدرت که عالوه بر  وجود داردهای موردنظر والتز چارچوب
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افزاری، ابزار معنوی قدرت)فرّة ایزدی( را که در تعبیر امروزی ابزارهای مادی و سخت
شود، مورد امعان نظر عنوان قدرت نرم یاد میر جوزف نای از آن بهلیبرال نظی نهادگرایان نو
 داشته است.
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