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در تحلیل پدیدههای سیاست بینالملل
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با الهام از تئودور بکر و نیز با عنایت به نقد نظریات سننی و دولنتمحور روابن بی الملن در تیینی
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مسائ نوی همچون ظهور سیاسنت بنیکهای ،کنشنرری روزازنزون بنازیرران زنرو ملن در تسنیر
جهان و نیز ربد پدید های چون تروریسم ،ضروری است تا از الروی ننوین بنرای تجزینهوتحلی
سیاست بی المل بهر تیریم که به نظر م رسد ایند نظرینه کوانینوم سیاسنت بی الملن از اابلینت
باالی برای کاربستپذیری در ای حوز برخوردار است .ای مقاله درصدد پاسخ به ای سؤال اسنت
که الروی سیاست کوانیوم از چه ویژت های هسی بنناخی و مررزتبنناخی برخنوردار اسنت و
چرونه م تواند برای تییی پدید های سیاست بی المل مورد اسیفاد ارار تیرد .بر ای اسنا

چننی

ادعا م بود که به دلی ظهور بازیرران جدید در سیاست بی المل که از حیث ماهینت بنا بنازیرران
سنی رواب بی المل (ملت دولتها) میمایز هسیند ،نیازمند الروی ننوین از رو

تحلین هسنییم تنا

منطننا اانندام این دسننیه از بننازیرران را توجیننه نماینند .لننذا ،خاصننیت ر ای و غیرجایرزینند برخن
پدید های نوی سیاست بی المل موجب م بود تا نوع عدم ارطیت در بیان تحلی های این دسنیه
از پدید های سیاست بی المل را باهد بابیم.
واژگان کلیدی :سیاست جهان  ،نظریه مکانیک کوانیوم  ،سیاست کوانیوم  ،رواب بی المل
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مقدمه
یکی از سؤاالت مطرح درزمینه مطالعه پدیدههای سیاست

یی الملت یته وهتاه اوتختا

یهتری وظریه در ای رایطه یازمیگردد .ای که کدام وظریه از ییشتری ظرفی
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مطالعه پدیدههای سیاس

یی المل یرخاردار اس

تبیینی یرای

همااره مهت یهتو گفت

گای

اودیشمندان ر ایط یی المللی قرار داشته است  .درای یتی  ،چناوچته اشتاره شتد یکتی از
مناظرات ماجاد یه امکان کاریست

وظریتات ولتام عبیعتی در تازه ولتام اجتمتاوی

یازمیگردد که د عیف کامالً متضاد در ای رایطه جتاد دارد خردیتا ران عرفتداران
ر یکرد پسا خردگرایی یتا تممت گرایی 1.هرچنتد ر یکترد وخست
تبعی
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در
تحلیل پدیده
های سیاست
بین الملل

خااهتان کاریست

ولام اجتمتاوی از وظریتات ولتام عبیعتی است  ،ر یکترد د م یتا یهرهگیتری از

زَیَروظریه فلسفی متمایز ،مخالف ای ر یه اس  .یاای
در پیش گرفته اس

ال ،تهقیق پیش ر  ،راهتی میاوته

تالش دارد تا یا یهکارگیری وظریته مکاویتک کااوتتامی در کتاوان

تاجهات وظری خاد یه دغدغههای مطرح در د عیف مارداشاره پاسخ دهد .ای دیدگاه
تا د یسیاری یه دیدگاه الکستاودر وت

) (2015وزدیتک است

کته ستعی دارد وتاوی

دت هستیشناختی یی پدیدههای فیزیکی اجتماوی یرقرار سازد.
ازای ر  ،یه وظر میرسد وظریه مکاویک کااوتامی یا دارا یادن ظرفی هتای در وتی قایت
اوطباق یا د ر یکرد خردیا ری تممت گرایی همچتان ا تال ریاضتیاتی مهاستباتی
( یژگی ر یکرد خردگرا) ویز ا الی که دال یر تفسیرپذیر یادن آن ( یژگتی ر یکترد
تمم گرا) همچان ا

ودم قطعیت  ،الوتای وظتری مناستبی یترای تهلیت پدیتدههای

سیاس

یی المل یاشد .از سای دیور ،از منظر هستیشناسی ویز یازیوران در ال ظهتار

سیاس

تبعیتتی چنتداوی

یی المل از الواهای سنتی که پیشتر مارد تاجه قترار داشت

وداروتتد از منطتتق اقتتدام 2ا تتال رفتتتاری متفتتا تی یهتتره میجاینتتد .رشتتد گستتترده

Reflectivism
Logic of Action

1
2

پدیدههایی چان افراطگرایی ،تر ریسم یی المللی جریانهای متالی تامی آن ،وقت
قاق یشر ،وس کشی ،جرائم ولیه زوان کادکتان ،قاچتاق اوستان متااد مختدر ...
وماوههایی از مسائ جدید پیشر ی وظام یی المل معا ر اس
غیرجایوزیدگی ویز ذرهای یازیوران آنها ماجاد شده اس
قاع ای پدیدهها در سیاس

که یتهماجب خصتل
که ضریب تمثیر ا تمتال

یی المل افزایش یاید دروتیجه ،وظم امنیت

جهتاوی را

متمثر از خاد سازد.
یه یا ر وواروده فهم پدیدههای وای سیاس
متمایز یا وظریات ماجاد اس

یی المل ویازمند یهکارگیری زَیَروظریه وای
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که یه وظتر میرستد وظریته مکاویتک کااوتتامی سیاست

یی المل الوای مناسبی یدی منظار یاشد .در ای تهقیق سعی میشاد تا یه ای پرستش
پاستتخ داده شتتاد کتته الوتتای سیاست
معرف شناختی یرختاردار است

کااوتتتامی از چتته یژگیهتتای هستیشتتناختی

چواوته میتااوتد یترای تبیتی پدیتدههای سیاست

یی المل مارد استفاده قرار گیرد .یرای ای منظار ایتدا ضم اشاره یه ادییات ماجتاد در
ازه ای پژ هش ،یه مبتا ثی چتان تتمثیرات هستیشتناختی معرف شتناختی وظریته
کااوتام یر داوش ر ایط یی المل  ،وظریه آگاهی کااوتامی دسته آخر کاریست
معرف شناختی کااوتامی در وظریه سیاس

یژگتی

کااوتامی پرداخته می شاد.

در پدیدههای سیاسی2چنی ادوا میکند که فیزیک کااوتام یا یرختارداری از ایزارهتایی
یرای جایوزینی فلستفه اقتصتادی سیاستی قترن هجتدهمی یتا پتارادایم وتای  ،زمینته
فیزیکی فراهم میآ رد.

یکر یا همکاری تعدادی دیور از داوشمندان ولام سیاسی ای دیدگاه را مطرح متیستازد
که جهانوورش ویاتنی یرای تاضیح پدیتدههای سیاستی امتر زی واکارآمتد وامناستب
اس  .یه یا ر ایشان ،وظریه ویاتنی یا اودیشه لیبرال دماکرات کالسیک وظریه کااوتتامی
یا تفکر دماکراسی مشارکتی ت شک مستقیمتر خالصتر دماکراسی ت مرتبط اس .

Theodore L. Becker
Quantum Politics: Applying Quantum Theory to Political Phenomena

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
زمستان 11396

خاد یا ونتاان سیاست کوانتومی :کاربست نظریه کوانتوم

مناسبتری را یرای فهم جاری ما از اقعی

پژوهشهای

بیست و ششم

پیشینه تحقیق
تئاد ر یکر (1991)1در کتا

فصلنامه

1
2

همچنی یکر در اثری دیوری که یه تارت مشتتر یتا کریستتا استلیت ) (2000تهت
وناان آینده دموکراسی از راه دور 1،وواشته اس

فصلی را ته

وناان «کاریست

یتک

جهانوورش پسا ویاتنی یرای کمراوی داوش سیاس »2اختصاص داده اس .
خاد یتا ونتاان استتااره سیاستت کوانتتومی در

دیمیتری آکریالیس ) (2002در کتا

روابط بینالملل :اصالح نیوتونگرایی آمریکایی3یه یررستی ماضتاوات دشتاارههای
وملکردها ر ایط پایدار یی استعارهای ولمی رقیتب ویتاتنی کااوتتامی در سیاست
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یی المل پرداخته اس  .ای تهقیق یا تمرکتز یتر تتاریخ ر ایتط ختارجی ایاالتمتهتده
آمریکا ای گاوه مطرح میسازد که هرچند استعارههای ویتاتنی در د د ره تتاریخی ایت
کشار یعنی سالهای تمسیس ای کشار ویز سالهای آغازی جنگ سرد مارد استتفاده
قرار میگرف  ،لی یا قاع اوقال
اس

کااوتامی در داوش فیزیک ،ای امکتان فتراهم آمتده

تا یه یررستی مجتدد سیاست های یی المللتی در چتارچا

استتفاده از مجماوته

متفا تی از استعارههای ولمی یعنی استعارههای کااوتامی پرداخته شاد.
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در
تحلیل پدیده
های سیاست
بین الملل

اماوائ ها ن اودری خرویکاف ) (2013در کتتا

مشتتر

ختاد یتا ونتاان علت

اجتماعی کوانتومی4ای استدالل را در مارد اینکه چرا مکاویک کااوتتامی می تااوتد
خارج از ولم فیزیک مارد استفاده قرار گیرد ولم اجتمتاوی کااوتتامی را تعریتف
کنتتد ،ارائتته می دهتتد .در ای ت کتتتا
ر ان شناسی ،اقتصاد
ا لیه ویز وسب

مس تئله جتتاد اثتترات ا تمتتالی کااوتتتامی در

امار مالی مارد تاجه قرار گرفته اس

پرسش

پاسخ های

یه آن ارائه شده اس .

جر م یازمایر پیتر یر زا ) (2014در اثر واآ راوه خاد یا وناان متد های کوانتتومی
شناخت و تصمی 5یر ای یا رود که یسیاری از ادراکتات متا از تفکتر اوستاوی مبتنتی یتر
مدلهای ا تماالتی هستند .ایت کتتا

یتا یهرهگیتری از ستاختارهای ریاضتیاتی وظریته

کااوتام در خصاص تفکر اوساوی وتیجه قای قبالتری را وسب

یه مدلهای سنتی ارائته

میدهد .ووارودگان پایههای مدلسازی سیستمهای ا تمتاالتی-پایتا را یتا استتفاده از د
1

The Future of Teledemocracy
Applying a Post-Newtonian Worldview to Governance and the Science of Politics
3
"The Quantum Politics Metaphor in International Relations: Revising "American Newtonianism
4
Quantum Social Science
5
Quantum Models of Cognition and Decision
2

جنبه از وظریه کااوتامی معرفی میکننتد .وخست « ،زمینهمنتد یتادن»1راهتی یترای در
اثرات تداخ یاف

شده یا وتیجهگیری تصتمیمگیری در شترایط وتدم قطعیت

است .

د می « ،وفاذ کااوتامی»2که اجازه میدهد پدیدههای شناختی را مدلسازی کنیم .استتفاده
از ای ا ال که از وظریه کااوتام ا

شده اس  ،ما را قادر میسازد تا شناخ

اوسان

تصمیمگیری را در یک افق کامالً جدید مشاهده کنیم.
) (2015سازهاووار ینام در جدیتدتری اثتر شبهفلستفی ختاد یتا ونتاان ذهتن

الکساودر و
کوانتومی و عل

اجتماعی :وحدتبخشی هستیشناسی فیزیکی و اجتماعی 3،ضتم اوتقتاد

یر یخشی از دیدگاه سایق خاد درزمینه وظریه سازهاوواری ،ستم گیری جدیتد ختاد را پستا
مدرنتر یا «پسا تجددگرای کااوتامی» خااوده اس
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که یه یک اودازه متدرنها پستا متدرنها

را یا چالش ر یر میسازد .ی در ای اثر تالش میکند یا یهرهگیری از مبا و یتا در نمایته
فلسفی همچان «آگاهی»4یه د مسئله اساسی در ازه ولام اجتمتاوی یعنتی مستئله «ماهیت
زیان» مسئله «ساختار ت کارگزار»5یپتردازد .ایت کتتا را میتتاان دفتاوی جاواوته از آگتاهی
کااوتامی در یرایر رهیاف

ارتدکسی کالسیک در مسئله د گتاووی6ذهت

جستم داوست .

چناوچه اشاره شد ،یتک فترا اساستی در ولتام اجتمتاوی جتاد دارد کته آگتاهی یتات
اجتماوی دروهای

پدیده مادی /فیزیکال کالسیک هستند و

پیشنهاد ای که آگاهی در قیق

در ای کتا ای فترا را یتا

یتک پدیتده میکر ستکاپیک مکاویتک کااوتتامی است

یته

چالش میکشاود.
تمکید و

یر ا ال مفر ضات هستیشناختی معرف شناختی کااوتامی راه را یترای

ر د مؤلفههای وای یه ازه مطالعه سیاست

یی الملت یتاز میکنتد .یتر ایت استا ،

اقعی های اجتماوی رفاً در سازههای مادی خال ه ومیشاود ،یلکته امتار غیرمتادی
همچان هنجارها ارزشها ویز یتهوناان دیوتر اشتکال اقعیت
یی المل تمثیرگذار هستند .مارکا

یتام ) (2018در کتتا

اجتمتاوی در سیاست

ختاد یتا ونتاان سیاستت

1

Contextuality
Quantum Entanglement
3
Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology
4
Consciousness
5
Agent-Structure Problem
6
Duality
2
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کوانتومی :فراسوی طیف سیاسی ساده چپ ت راستت 1،یتا کاریست
ور ه سیاس

ایت رهیافت

در

داخلی یهعار خاص در مارد ایاالتمتهده آمریکا ،یته شترایطی اشتاره
 160ستتاله د

میکنتتد کتته ا تمتتاالً یتااوتتد یتته پایتتان اکمیتت

جمهاریخااه در ای کشار منجر شاد .ی در ای کتا
سنتی چپ ت راس

تتز

دمتتاکرات

چنی ادوا میکند که سیاست

ما را وقب ووه میدارد اکنان زمان یرای تغییر فرارسیده اس .

یه یا ر وواروده ،مکاویک کااوتامی در تقای یا جنبههای اقعی  ،مشتم یر همزماویهای
فریبندهای اس  .اگر ما یه دیدگاههای یکدیور از ای عریق وواه کنتیم چته اتفتاقی ر ی
202

میدهد؟ در ای

ارت یه اقعی

یسیار متفا ت از خط چپ ت راس
ا زا

در د وهای
سیاست
کاربست نظریه
کوانتوم در

سادهای دس

یه وظر میرستد .سیاست

را یه چالش میکشاود که یتر استا

کنتاوی
آن هتیچکس

قرار ودارد.

یه وظر میرسد کتا

مذکار در پی ارائه عرح یدی

میاوتهای یترای یررستی سیاست

داخلی جاامع وهاه شک گیری وم یازیوران آینده در جاامع سیاسی اس  .از ایت
رهوذر ،مااجهته د گاوهاوواراوته ستنتی پاستخوا تاجیهکننتده وظتم وظتام در تال

تحلیل پدیده

شک گیری وخااهد یاد الجرم ویازمند کاریس

بین الملل

هستیم.

های سیاست

کااوتتامی دریتاره ای کته

سیاسی آینده چواوه خااهند یاد میاودیشد .مکاویک کااوتامی معرف

مرسام که معرف «دایره سیاسی»2اس

کوانتومی:

خااهیم یافت

کته از لهتای سیاستی

الوای وظری واینی یترای ایت مستئله

چارچوب مفهومی تحقیق
الف) درآمدی بر پیدایش نظریه کوانتوم
پیش از آنکه یه تبیی ا ال هستیشناختی معرف شناختی الوای کااوتتامی سیاست
یی المل یپردازیم در ایتدا یه ارت ماجز یه وهاه پیدایش وظریه کااوتام یرخی ا ال
مفهامی آنکه در الواسازی مریاعه مارد استفاده قرار میگیرد ،پرداخته میشاد.
کشفیات جدید یی سالهای  1890تا  1900از قبی کشتف الکتر نهتا ،اشتعه ایکتس
رادیااکتیایتتته ،ور تتههای پژ هشتتی تتتازهای را گشتتادود ،هرچنتتد در هلتته وخس ت

Quantum Politics: Beyond the Simple Left-Right Political Spectrum
Political Circle

1
2

تجدیدوظر در مسلمات مقباالت مفر ضتات پیشتی را ایجتا
ثای

ومیکردوتد .پالوتک

کرد عیف تشعشع یک جسم گداخته فقط یه ای شرط قای تاجیه اس

کته قبتال

کنیم اتمها یا هر مقدار از اورژی ومیتااوند اهتزاز کنند ،یلکته تنهتا یتا مقتادیر منفصت
گسسته از هم معینی ای کار را اوجام میدهند .ی یا ماردمطالعته قترار دادن تشعشتع
جسم سیاه متاجه شد که اورژی تشعشع یافته یه ارت جریاوی مدا م مستتمر منتشتر
ومیشاد ،یلکه اوتشار آن یه ارت یک تاده کاچک غیرمستمر واپیاسته یه وتام

کااوتتا1

اس .
ازجملته کشتفیات دیوتر کته در پیتدایش تاستعه وظریته کااوتتام متؤثر یتاد ،کشتتف
فتاالکتریک از سای آلبرت اویشتی یاد .ی در تئاری وسبی
را پذیرف
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خاد ،کار تهقیتق پالوتک

در تا یف وار یکی از فرضیات ا لی خاد را یر مبنتای کااوتتا قترار داد.

قتی جریاوی از فاتانها یه فههای فلزی یرخارد میکنتد ،الکتر نهتایی کته تفهه
فلزی را تشکی میدهند از یکدیور جدا میشتاود .هرچقتدر جریتان فاتانهتا قتایتر
یاشند ،الکتر نهای ییشتری از یکدیور جدا میشاود .وتیجه اثر فتاالکتریک ای
را وشان میدهد که وار از امااج ساخته وشده اس  .ای یدان معناس

اقعیت

پژوهشهای

که گسی وار کته

همااره ماجی اوواشته میشد یه تارت کااوتتام یتا یستتههای اوترژی تصتار میشتاد.
دروتیجه ،یهجای مدل منظامهای ،الکتر نهایی که در مدارات معینتی یرگترد هستته ستیر
میکنند ،یک اوواره ماجی پیچیده در جا اعراف هسته یرای یازومادن عرح اتم یته کتار
گرفته شد .در ادامه ای ر ود ،مکاویک ماجی شر دینور یک واع د گاووی را یی امتااج
ذرات یر عبق وقیدهای که یک الکتر ن یا فاتان در یعضی از االت یتک متاج در
یعضی از االت یهوناان ذرات مال ظه میشاود را وشان میدهد (دهباشی-43 :1372 ،
.)41

Quanta

فصلنامه

1
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مدل منظامهای اتم در منطق مکاویک کالسیک

سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در
تحلیل پدیده
های سیاست
بین الملل

مدل اتم در منطق مکاویک کااوتام
یر ای اسا  ،مکاویک کااوتتامی چنتی اظهتار میکنتد کته هتر ذره شتاوس ضتار در
مجماوهای از مکانها را دارد یته تعبیتری ،درآن ا تد ،همته ایت مکانهتا را اشتغال
میکند .فیزیکداوان اقعی های کااوتامی را در معادلهای ته

وناان تایع ماج تا یف

میکنند که همه راههای یالقاه تهال یک سیستم را متنعکس میکنتد .تتا قتتی سیستتم
اودازهگیری وشده یاشد ،هر ذره در همه مکانهای متعتدد ضتار دارد .لتیک در لهظته
اودازهگیری ،ذره یاید یک مکان معی را یرای خاد اوتخا

کنتد .فیزیکداوتان کااوتتامی

میگایند که در ای وقطه ،ا تماالت یته وتیجتهای معتی مهتد د میشتاد تتایع متاج
فر میریزد امااج قطعی
اومال قطعی

را در فضا ت زمان ارستال میکننتد .از منظتر هستیشتناختی،

ر ی یک ذره میتااود یژگیهای دیور ذرات مرتبط یتا آن را تتی اگتر

چندی سال واری د رتر یاشند ،تغییر دهد ای فرایند تمثیر از راه د ر همتان است
فیزیکداوان یه وام ایستوی کااوتامی1میشناسند .درس

کته

ماوند یازی د مینتا تغییتر یتک

ذره سبب تغییر ذره یعدی میشاد همی عار الیآخر .در جهتان ماکر ستکاپی ،هرگتز
یک تاپ یهعار واگهاوی خاد را یه آنسای دیاار پرت ومیکند .عبتق قتااوی کالستیک
فیزیک ،ایستوی الکتر نها چنان شدید اس

که امکان گریتز یرایشتان متصتار ویست .

لیک در جهان کااوتامی ،الکتر ن اقع در یک مالکتال زیستتی ممکت است
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یته یتک

مالکال زیستی دیور جهش کند پدیده جهش از مرزهای یا ظتاهر ممنتاع را تاوت زوی
کااوتامی2میوامند (کراپر.)335-348 :1387 ،
اگر ال

کااوتامی یا تتایع متاج سیستتم را ستیال در وظتر وویتریم ،در تعبیتر تاالت

یرهموهی دچار مشک خااهیم شد زیرا معنای اینکه الکتر وی که در هر «آن» قرار است
در مکان معی یاشد دروی

پژوهشهای

ال در چندی مکان یاشد ر ش ویس  ،موتر ای کته تعبیتر

خاد را واا کنیم مثالً ماوند تعبیر چند جهاوی سخ یواییم وستخههایی از الکتتر ن
در جهانهای مختلف در مکانهای مختلف اس
مجماوه ای جهانهاس

تایع ال

تا تیفی از الکتتر ن در

(منصاری ،گلشنی کریاسیزاده.)94 :1390 ،

ای مقدمه کاتاه از یرخی یژگیهای هستیشناختی وظریه کااوتتامی میتااوتد یته ارائته
الوای تبیینی مناسبی یرای تهلی پدیدههای اجتماوی سیاسی منجر شاد .چناوچه فترد
چرواف یا ییان ای که ولام اجتماوی تنها داوش ا تمالگرایاوه3یه دست
وتیجه میگیرد که ممک اس

میدهتد ،چنتی

جهان اجتماوی یهوناان جهاوی رفاً ا تمالگرایاوه چنتان

گاهر متفا تی یا جهان عبیعی داشته یاشد که وتتااویم وظریته آیر منداوتهای تالیتد کنتیم.
تقریباً هر چیزی که وظریهپردازان سیاس

فصلنامه

یی المل یا دیوتر ازههتای ولتام اجتمتاوی

دریاره چواووی وملکرد جهان میگایند یه ارت قتایق ا تمالگرایاوته وته قتایق
1

Quantum Entanglement
Quantum Tunneling
3
Problematic Knowledge
2
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وام جهانشمال ییان میشاد .ممک اس

اودیشه ولی

ا تمالگرایاوته دچتار یرختی

مشکالت مفهامی یاشد ،لی ای مشکالت یه همان اوتدازه کته دام گیتر داوتش ر ایتط
یی المل اس

یرای ولام عبیعی آیر مند ویز مطرح اس  .چناوچه داوش فیزیتک ویتز در

سطح کااوتام یه تعمیمات ا تمالگرایاوه سر کار دارد .وظریه کااوتام میگایتد سرشت
ا تمالگرایاوه جز ذات وظریههای واظر یه ای جنبه خاص از والم فیزیکی اس  .یر ای
اسا  ،تی قتی ا طال اتی چان ا تمال یه ترا

در تعمیمتات ولتام اجتمتاوی

ویامده یاشد ،یاید آنها را ا تمالگرایاوه یداویم (چرواف.)263-265 :1395 ،
206

در ای واشتار یر آن هستیم تا یا یهرهگیری از ر ش تهلیلی تا یفی ویتز یتا کاریست
یرخی مفاهیم وظریه مکاویک کااوتامی همچان ودم قطعی  ،غیرجایوزیتدگی 1،تاوت زوی
کااوتامی ویز ایستوی کااوتامی یه ارائه مدلی یرای تبیتی یرختی پدیتدههای واظهتار
پدیدههای سیاس

یی المل یپردازیم.

ب) ویژگی مارفتشناختی نظریه سیاست کوانتومی
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در

 -1درآمدی بر مارفتشناسی نظریه مکانیک کوانتومی
یکی از یژگیهای یارز فیزیک قرن وازدهم جبری یادن پدیدهها یاد یر ای اسا

ا ضاع آینده همه سیستمها یر پایه ضع کناوی آنها قای مهاسبه اس  .از عترف دیوتر

تحلیل پدیده

ا ال

بین الملل

ذرات ،الاق از قااوی

های سیاست

کته

کاهشی یا فر کاهشی یاد ،چه یه وظر میآمد همه قااوی اگر ووتاییم از مکاویتک
اکم یر چند واع از ذرات میدانها ،قای اشتتقاق است  .یتدی

وها کارکرد هر سیستمی را میتاان یه وهتا مستتافی یتر فتق قتااوی

تاکم یتر اجتزا

تشکی دهنده آن تبیی کرد .جان کالم استدالل مکاویکی د وکته اس  -1 :تقستیمپذیری
اشیاء یه اجزاء  -2مکانمند زمانمند یادن اشیاء .یر ای اسا  ،میتتاان چنتی اظهتار
کرد که فیزیک قرن وازدهم ،در معرف شناسی ،وظرگاه ا ال
وظریههای ولمی را یرایر یا اقعی
شناخ

آن اس

قیق

اقع خامی داشت

جهان چنانکته هست

یعنتی

مستتق از ر وتد

میپنداش  .وتیجه چنی تصاری امکان جداسازی وی معلام (آیژه) از

ذه والم (سایژه) اس

(دهباشی.)40-41 :1372 ،

 1غیرجایگزیدگی )(Non-Localityویژگی ذرات بسیار کوچک در ابعاد میکروسکوپیک همچون الکترونهاست که مکان و سرعت آنها را در هر لحظهه ا
مان نمیتوان به دقت بیان کرد و همواره به صورت نسبی و با عدم قطعیت اندا هگیری میشوند .در حالی که جایگزیده بهودن دللهت بهر اشهفال درها در ابعهاد
ماکروسکوپیک و قابل مشاهده بودن جسم است که در منطق دیزیک کالسیک مورد توجه قرار میگیرد.

یر مبنای فیزیک ویاتنی جهان ماهیتی مکاویکی قای پیشیینی داش
شناخ

آن از ر ایط منطق ریاضی یهره جس  .در فیزیتک ویتات  ،سته فترا ا تال

اقع ،ماجبی

تقلی گرایی پذیرفتهشده یاد .وظریههای ولمی جهان را چنانکته هست
اقتع )1آینتده هتر سیستتمی یتا

یهگاوهای مستق از فاو شناسا تبیی میکنند (ا تال
شناخ

اضر آن قای پیشیینی اس

دقیق ضعی

اجزا ذرات سازوده ،تعیی کننده رفتار ک اس
ای

که میتتاان یترای

ال در مکاویک کااوتامی ضعی

(ماجبیت )2

رفتتار کاچتکتری

(تقلیت گرایی (Bohm, 1957: 47) )3یتا

یهگاوهای دیور اس .

امکان پیشیینیپذیری در فضای میکر سکاپیک وخستی یار تاستط هتایزوبرص تارت
جه

پذیرد .ی در سال  1927کاشید تا مکان ،سرو

یک الکتر ن را مارد یررستی

قرار دهد .یه وظر ی تعیی دقیق مکان یک الکتر ن در سرو
تعیی وسبی سرو

آن اختالل ایجاد میکنتد

یک الکتر ن مکان وامشخصی از آن را وشان میدهد .هر مقیاسی یا

مقیا های دیور در تعارا قرار دارد .یر ای اسا

هایزوبرص ا

ودم قطعی 5را استنباط کرد .چراکه ی متاجه شد از جه
سرو

یک الکتر ن در یک زمان معی

استفاده از شیاهای خاص مکان سرو

ودم تعی 4یتا ا ت

فصلنامه

وظری امکان تعیی مکتان

پژوهشهای

جاد ودارد در یتک لهظته هتم ومیتتاان یتا
یک الکتر ن را یا مکان سرو

آن در زمتان

دیور مرتبط سازیم .در استدالل کااوتامی هر کاششی یرای تا یف رفتتار الکتر نهتای
تشکی دهنده اتم ،لغا اس

یاید رها شاد خااص اتم یهوناان یک ک یاید یته متدد

قااوی جدید تهلی شاد که ریطی یه قااوی
اجزا ،های

فردی
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مستق

اکم یر اجتزاء جداگاوته آن وتدارد ایت

مشخص وخااهند داش  .یر ای اسا

ومیتااویم قتاع

یک ر یداد اتمی را یا یقی کام پیشیینی کنیم فقط میتااویم یواییم ا تمال قاع آن
چقدر اس  .دروتیجه ،جبر تعی
جاد ودارد .هایزوبرص خاد از ای ا

ضر رت در قلمتر میکر ستکاپیک اجتزا اتمتی
ودم تعی سه وتیجه فلسفی گرف :

1

Realism
Determinism
3
Reductionism
4
Principle of Indeterminacy
5
Principle Uncertainty
2
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 -1وفی ضر رت جبر
 -2وفی ولی
 -3وفی تمایز یی والم معلام یا مشاهدهگر امر مارد مشاهده (دهباشتی-44 :1372 ،
.)43
یا ارائه ا

ودم قطعی

مناقشه معنای ودم قطعی

تعاییر متفا تی از آن ورضه شد که ومدتاً دریتاره مستئله متارد
یا معنا مفهام فقتدان یتک اوتدازهگیری دقیتق یتاد .ینتا یتر

تعبیری که یه تعبیر داقلی معر ف اس
208

ودم قطعی

یه ایت معناست

کته در فیزیتک

میکر سکاپی یرخالف فیزیک ماکر سکاپی ،وظریهها قتااوی تصتهیحکنندهای جتاد
ودارد که یتاان یا یاری آن اثرات اختالفی اودازهگیری را یا دق

الزم مهاستبه کترد .ایت

تعبیر یر مهد دیتی معرف شناختی تمکید دارد.
هایزوبرص خاد یه تعبیری داکثری معتقد یاد مبنی یر ای که مشاهده وهتنها آوچه را قرار
اس
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در
تحلیل پدیده
های سیاست
بین الملل

اودازهگیری شاد مخت میکند ،یلکه آن را تالیتد ویتز میکنتد یته وبتارت قبت از

اودازهگیری ،ینا یر ا
اینجاس

یرهموهی ا الً ومیتااویم یواییم الکتر ن کجاس

وه جای دیور زیرا هناز تصمیم ارت وورفته است

دریاره مکان الکتر ن ای وم اودازهگیری اس

الکتتر ن وته

کته کجتا یاشتد .متثالً

کته در عتی فراینتد تقلیت الکتتر ن را

مجبار یه اشغال مقدار دقیقی از مکان میکنتد اگتر در مر لته یعتد یختااهیم سترو
الکتر ن را اودازهگیری کنیم یه همی ترتیب وم اودازهگیری اس
یه اختیار مقدار معینی از سرو
اختیار کرد ،وتیجه ا

که الکتر ن را مجبار
را

میکند همی که الکتر ن ای مقدار معی از سرو

از آزمایش قبلی دریاره مکان کامالً مها میشتاد یها تطالح

یتته هتتم میریتزد .ایت تعبیتتر د م یرفراهتتای هستیشتتناختی ییشتتتری استتتاار است
(منصاری.)38-39 :1396 ،
ماج یا ذره یادن ذرات کااوتام یستوی یه واظر (فاو شناسا) دارد .هرکتدام را کته وتاظر
یخااهد ذره کااوتامی وشان میدهد .فیزیک کااوتام ییان میدارد کته اتتم هتیچ مهتد ده
معینی ودارد مور ای که مارد مشاهده قرار گیترد .یتد ن وتاظر ،همته اتمهتا یتا سترو
فاقالعادهی یه در ن جهان گسترده میشاود .ومت مشتاهده تاجته دقیتق است
گسترش مکاوی اتمها را کاهش میدهد آنها را تبدی یه اقعی های ملما

کته

میکنتد.

یر عبق مکاویک کااوتام میتاان ادوا کرد که الکتر نهای اتم که در یک مهد ده مکتاوی
مشخص یه د ر هسته قرارگرفتهاود ،اگر واظر فاو شناسا جاد وداشته یاشد مهتد ده
مشخص خاد را از دس

میدهند تبدی یه ماج میشاود یا سرو

زیاد از یکدیور

د ر میگردود (رامی .)101 :1391 ،
 -2نظریه آگاهی کوانتومی؛ 1اصل مارفتشناختی نظریه کوانتومی
وظریه آگاهی کااوتامی مدوی اس

که فیزیک کالسیک ومیتااود مسئله آگاهی را یهعار

کام تبیی ومایتد در الیکته پدیتدههای کااوتتامی مثت
ممک اس

«درهمتنیتدگی»« 2یرهموهتی»3

وقش مهمی در تا یف وملکرد مغز تبیی آگاهی داشته یاشد .در مکاویک

کالسیک جهان قای اودازهگیری اس  ،اوتدازهگیریها الت
میکنند رفتار پدیدهها دترمینیستی اس  .اگر ماقعی
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اقعتی جهتان را مشتخص
سترو

ا لیته مجماوتهای از

ذرات مشخص یاشد ،آینده آن ذره قای پیشیینتی است  .قتتی ایت فراهتا یته یتک
مشاهدهگر وسب

داده میشاد ،وتیجه ای اس

که یتا داشتت اعالوتات کتافی در زمتان

ال ،همه رفتار آینده مشاهدهگر قای تا یف خااهد یاد .ای ماضاع یاوو شده اس

پژوهشهای

که یسیاری از داوشمندان ایده د گاوه اوواری ذه ت جستم را کته یتا دکتارت در فلستفه
مدرن مطرحشده یاد ،رد کنند.
مکاویتک کااوتتتامی یه تارت چشتتمگیری ضتعی

فصلنامه
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم

مشتتاهدهگر اوتتدازهگیریها را در

تا یف پدیدهها دگرگتان کترد .مستئله اوتدازهگیری چواوته ضتار یتک مشتاهدهگر
کالسیکی را در جهان کااوتامی مطالعه میکند .جهان کااوتامی یرهموهی االت متفا ت
یسیاری را تا یف میکند ،اما ادرا ما از آن یرهموهی ،یه ارت الت

کالستیکی در

جهان ماکر سکاپیک اس  ،یدن معنی که همان زیرمجماوه کاچکی از االت مختلتف

1

Quantum Consensus Theory
 Quantum Entanglement 2در سامانههای مرکب با وضعیتهایی مواجه میشویم که در آن اجزای سهامانه دارای ههیو ویژگهی
نیستند بلکه دقط سامانه کل دارای دستهای ا ویژگیها است.
 Quantum Superposition 3برهمنهی کوانتومی پدیدهای است دیزیکی که مانی رخ میدهد که جفتها یها گروهههایی ا ذرات
تولید ،اثر متقابل یا قرابت درایی را به اشتراک بگذارند که در آن ،حالت کوانتومی هر ذره نمیتواند مسهتقل ا وضهعیت دیگهر ذرات
باشد .حتی مانی که ذرات به وسیله یک داصله بزرگ ا یکدیگر جداشده باشند ،در عوض ،حالت کوانتومی میبایست بهرای سیسهتم
بهمثابه یک کل توصیف گردد.

زمستان 11396

که یا تاجه یه ا ال مکاویک کااوتام ،اجازه یرهموهی دارود ،تعداد کتم امتا مشتخص از
خصا یاتی کالسیکی مث ماقعی

تکاوه خااهند داش .

تأثیرات هستیشناختی ،مارفتشناختی و روششناختی نظریته کوانتتوم بتر دانتش
روابط بینالملل و مطالاه سیاست خارجی
وظریه مکاویک کااوتامی اخیراً در تمامی گاوههای جهانوورشها پارادایمهتای فکتری
وای یهعار گسترده مارداستفاده قرار گرفته اس  .ایت دیتدگاه یته ولت
210

قطعی

1

ا تال وتدم

متممی 2از جه تشایه یستیار زیتادی یتا فلستفه شترقی مهیطزیست گرایی

یرخاردار اس  .همچنی وظریه کااوتامی پیامدهای گستردهای یر داوتش سیاستی داشتته
اس  .سیفزاده در ای رایطه معتقد اس « :همچنتان کته وظریته کااوتتام تد غیرقایت
وباری را ینیان میگذارد که جبری

یه مفهتام کالستیک آوترا عترد میکنتد ،در ر ایتط

یی المل ویز یاید از جبری های ولی واشی از هر یک از د ستطح تهلیت کت
فراتر رف
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در
تحلیل پدیده
های سیاست
بین الملل

جتزء

یا یهرهگیری از دیالکتیک وقاداوته ،ضتم ادغتام د ستطح جتزء کت یته

پایشهای متعام در هر سطح پیشیینتی ستطاح ویتز تاجته شتاد» (ستیفزاده:1370 ،
 .)173-172همه ما وسب
داوش قرار دارد .کافی اس

یه ای مسئله آگاه هستیم که وورش مردم اغلتب تهت

تتمثیر

یه ای مسئله تاجه وماییم که ماضاواتی چان ستارهشناستی

کاپرویکی ،فیزیک ویاتنی ،ژوتیک ،دار ینیسم ،یامشناسی مدرن اقتصاد چه تمثیراتی یتر
تغییر جهانوورش ما داشتهاود .یه یا ر یرخی از داوشمندان ،سیاس

یتا ولتام سیاستی

یه سیله مطالعه فیزیک کااوتامی ویز میتااود دستخاش تغییر شاد .داوش سیاستی قتدیم
یسیار یه الوای فیزیک ویاتنی وزدیک یاده یا تاجه یه ای که داوش از مکاویتک قتدیم،
اتم مهاری جبرگرایی یه گاوه واینی از فیزیتک منتق شتده الزم است

تتا داوشتمندان

سیاسی ویز اقدام مشایهی را اوجام دهند ر ششناسی منطق اکم یر داوتش سیاست
را از تکیهیر مفر ضات فیزیک ویاتنی یه مفر ضات داوش وای کااوتتامی تغییتر دهنتد.
شااهدی که میتاان یر غلبه وورش مکاویک قدیم یر داوتش ر ایتط یی الملت ارائته داد،
1

Indeterminism
 2اصل متممیت ( )Complementarityمرمونی است که در «مکانیک کوانتائی» نیلز بهور وارد شهده اسهت .بر بهق ایها ،حقهایق
مربوط به منظومههای اتمی را که به وسیله آ مایشهای مختلف به دست آمده نمیتوان به وسیله یک مدل تنهها تفسهیر کهرد ،بلکهه
مدل ذرهای و مدل موجی هر دو را باید در نظر گردت و یکی ا ایا دو مکمل دیگری است.

همان تصایر وظم د ل
همچان شرک

مهار ستفالیایی اس

که امر ز یا ظهار یازیوران واظهتار

های چندملیتی ،سازمانهای یی المللی غیرد لتی ویز یتازیوران هایت
از ای ر  ،الوتای

پایه همچان مذهب در ر ایط یی المل یه چالش کشیده شده اس

سنتی کالسیک قادر یه پاسخوایی وهاه کنش ویتز تبیتی قااوتد اقتدام ایت دستته از
یازیوران ویس .
از یعد ر ششناختی ویز یا ونای

یه ادوای جیمز ر زوا مبنی یتر واکارآمتدی وظریتههای

مختلف ماجاد در ازه مطالعه سیاس

خارجی ،تهتاالت دهته اخیتر در تازه ولتم

میتااود عرح مناسبی یترای تجزیته تهلیت سیاست
سیفزاده در ای رایطه معتقد اس
متناق

ختارجی در اختیتار قترار دهتد.
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تصتایر رادیکتال غیراجمتاوی ر زوتا از پایشهتای

 ،همزمان گسترشیاینده ماجاد در ر ود تعامالت داخلی یی المللتی مهتیط

وملیاتی تا د زیادی شبیه کااوتامهای اورژی وتار اینشتتی است
دارود .یر ایت استا  ،چناوچته در سیاست

کته متاهیتی د گاوته

ختارجی تصتمیمات رفتارهتای ختارجی

یازیکنان در هنه یی المللی اگر یه ارت منفرد متارد مطالعته قترار گیروتد ،همچتان
پدیدهای مستق یه سا

میآیند ،لی چناوچه در قالب جامع تعامالت مهیط ا

از آن ،مارد یررسی قرار گیرود ،اکی از واوی تعام یا پایشهای متنتاق
گسترشیاینده یه سا
ای چارچا

 ،همزمتان

میآیند که در وتیجه مهیطهای مختلفی را یه جتاد میآ روتد.

ارائه شده مبتنی یر جریاوی از تعامالت پس پیشر وده اس

که ر ی هم

یک سیستم جامع را یه جاد میآ رد (سیفزاده.)173-174 :1370 ،
از ای ر  ،یا ونایت

یته امکتان کاریست پذیری داوتش کااوتتام در مطالعته پدیتدههای

اجتماوی ،ای مقاله یه یررسی تمثیر ویز ظرفی های وظری الوای کااوتتام در تجزیته
تهلی سیاس

خارجی داوش ر ایط یی المل میپردازد.

الف) ویژگی هستیشناختی نظریه سیاست کوانتومی
یکی از مسائ مطرح در یعد هستیشناساوه ر یکرد کااوتامی یه سرشت

تعتامالت یتازیوران

وظام یازمیگردد .یر ای اسا  ،در الیکه وظریههای ماجاد جهان اجتماوی را یتهوناان یتک
سیستم ساده در وظر میگیرود ،وظام یی الملت از تعتامالت غیرخطتی پیچیتده ا تدها یته
جاد میآید ینایرای  ،یرای در

تبیی تهتاالت یی المللتی ویازمنتد تغییتر در ووترش یته

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
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جهان

اقعی

همچنی راه

وظام یی المل هستیم تا از ای عریق مسیرهای جدیتدی در داوتش فهتم
مسائ سیاسی ییاییم.

های مختلفی یرای

در ییان واکارآمدی وورش خطی یاید یدی مطلب اشاره کرد که وظریتههای متعتارف سیاست
یی المل یر اسا

ولی

یا وورش خطی هستند ماوند اغلب وظریههای ولتام اجتمتاوی یتا

قااوی هیام یرای تاضیهات ولی وادت کردهاود .ای قااوی یه ای ماضاع اشتاره داروتد کته
هر ولتی میتااود قب از معلال جاد داشته یاشتد .در اقتع ولت
هستند .تعام یی اجزای سیستم خطی اس  .دستته کتم چهتار دلیت
212

معلتال ایستته یته هتم
جتاد دارد کته وشتان

میدهد ای واع وورش خطی یرای تاضیح تبیی پدیدههای سیاسی مناسب ویستند وخست
ای که ایت وتاع ووترش تنهتا در سیستتمهای یستته کته در شترایط کنترلشتده قترار داروتد
قای استفاده اس

در سیستمهای یاز پایا که ماقعی

تهلی کرد .چراکه در یک سیستم یاز پیچیده یک ولت

ثای

ودارود ومیتتاان از ایت ر ش

میتااوتد در زمانهتای مختلتف

شرایط متغیتر ،معلالهتای متفتا تی داشتته یاشتد .د م ای کته سیستتمهای اجتمتاوی یستیار
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در

پیچیدهتر از ای هستند که یتاان آنها را یه ول های منفرد منهصتریهفرد تقلیت داد چراکته
سیستم پیچیده از تعام چندی وام مییاشند تفکیتک یتی آنهتا یستیار مشتک
غیرممک اس  .سام ،ول

هر معلال ختاد معلتال ولت

دیوتری قبت از ختاد ا تمتاالً

تحلیل پدیده

مهمتر اس  .چهارم ای که ولی

بین الملل

داشته یاشد که از تعام یخشهای مختلف سیستم یه جاد آمده اس

های سیاست

ممک اس

ولی سیستم ساده خطی ،تناسب یی ول

تتی

همزمتان در سیستتم یتاز فتاری ویتز جتاد
لتی یترخالف تبیتی

معلال جاد ودارد یتدی معنتی کته در سیستتم

پیچیده تغییرات یستیار کاچتک میتااونتد وتتای یستیار یتزرص داشتته یاشتند (کتازهگری
همکاران.)87-91 :1396 ،
درمجماع ،در یعد هستیشناختی وظریه کااوتامی سیاس
ینیادی ای ر یکترد از همختااوی قایلیت

میتاان ای گاوه پنداش

که ا تال

کاریست پذیری یتاالیی در پدیتدههای سیاست

یی المل داشته میتااوتد الوتای متؤثری یترای تبیتی رفتتار ویتز شتک گیری یرختی از
مهمتری پدیدههای واظهار سیاس

یی المل یاشد.

یاهم یر ای یا ر یاد که در مکاویک کااوتام یا مقاله هستیشناساوه جدیتدی ر یتهر هستتیم
که یک اقعی

اوتزاوی آماری دروی

ال یالقاه اس

از ختاد ا تال

استتقالل دارد،

یردارهای ال

چندانکه میتاان گف

هایتی مستتق داروتد ( Bohm, 1980: 173-174یته

وق ت از منصتتاری .)229 :1396 ،یژگتتی غیرجایوزیتتدگی یکتتی از مهمتتتری
هستیشناختی وظریه کااوتامی اس

که ر د آن یه تهلی پدیدههای سیاس

یژگیهتتای

یی المل کمتک

فرا اوی یه فهم آن میکند.
چناوچه اشاره شد در وظریه کااوتامی تالش میشاد تا ا تمال ضار الکتتر ن یررستی
شاد قطعیتی در مکان دیور یژگیهای ذره جاد ودارد ،لذا پدیدههای مارد یهتو
در کااوتام خا یتی غیرجایوزیتده داروتد ا تمتال ضتار
مکانها جاد دارد .در شرایط کناوی سیاس
غیرجایوزیده یافته اس

قتاع آنهتا در تمتامی

یی المل ویز پدیدههای واظهار آن تالتی
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چراکه الوای یازیوران وظام یی المل از ر یکرد ستنتی فا تله

گرفته ر ز یه ر ز یر قدرت ای دسته از یازیوران واظهتار یته ضترر یتازیوران ستنتی
مل

ت د ل ها در ال افز ده شدن اس .

یه عار مثال ،جم ر یه رشد مالت تر ریستی ویز پراکنتدگی آن عتی چهت ستال
اخیر  1970تا  2015وشاندهنده اهمیت
واظهار در سیاس

یتافت ر زافتز ن تر ریستم ت ایت یتازیوران

یی المل ت اس  .ای مسئله ییاوور آن اس

که امر زه ماضتاوات

پدیدههای واظهار التی غیرجایوزیده یافتهاود ا تمال قاع آن در تمتامی مکانهتا
زمانها جاد دارد
الی اس

رفاً میتاان از میزان ا تمال قاع آن سخ یته میتان آ رد .ایت

که تعداد یازیوران رسمی وظام یی المل افزایش چنداوی ویافتته است

ظهار پرتعداد پرتناع یازیوران غیرسرزمینی در سیاس

یی المل هستیم.

شتاهد

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
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وقشه فرا اوی مالت تر ریستی عی سالهای  1970-2015میالدی

منبع:

Global Terrorism Database

همانگاوه در یهو پیشی اشاره شد یکی از یژگیهای وظریه کااوتام مفهتام تاوت زوی
کااوتامی اس  .چناوچه اشاره شد در مکاویک کالسیک امکتان گزیتر الکتتر ن از میتدان
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در

گراوش هسته یک اتم جاد ودارد ایت ذرات یهشتدت در میتدان جاذیته هستته قترار
دارود اما در وظریه کااوتامی دیده شد کته چواوته ذرات کاوتتایی امکتان گزیتر از ایت
ایستوی را دارود .در وواه سیاس

کالسیک ویز یازیوری کتنش در ور ته یی المللتی

تحلیل پدیده

ومدتاً متاجه د ل های ملی اس

بین الملل

در سطح یی المللی در وظر گرفته میشاد الآوکه شاهد هستیم چواوه یک یازیور فتر

های سیاست

ملی همچان سازمان القاوده یا د ل
امنی

وقش واچیزی یرای تمثیرگذاری یازیوران فتر ملتی
اسالمی وراق شام (داوتش) میتااوتد وظتم

جهاوی را یه مخاعره یکشاود .پراکندگی ،سع

گر ههای فر ملی وشاندهنده آن اس

تعدد متالت تر ریستتی ایت

که یازیوران فر ملی ا طال اً کااوتتایی وظتام

یی المل از تااوایی الزم یرای گریتز از ایستتوی یته ستطح ملتی را داروتد کته یژگتی
ضعیتی مشایه تاو زوی کااوتامی را القا میکند.
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جهاوی

منبعfactanddetails.com :

ائز اهمیت

مییاشتد ،مستئله

مسئله دیوری که در یعد هستیشناسی سیاس

یی المل

ساختار ت کارگزار اس  .ظهتار یتازیوران غیررستمی قتدرت یافت

ر زافتز ن آنهتا

ماجب شده تا ساختار وظام یی المل متمثر از آن گردد .چناوچه در کنار جهان چنتدقطبی
امر زی که ومدتاً یر مبنای رفتار یازیوران قدرتمند وظام ستامان یافتته است  ،از قتدرت
تمثیرگذاری یازیوران غیرد لتی ومیتااویم چشمپاشتی کنتیم .امتر زه قتدرت اجتمتاوی
یازیوران غیرد لتتی همچتان ستازمانهای مردموهتاد شترک های چنتدملیتی قتدرتی
غیرقای اوکار در وظم سیال یی المللی معا ر اس .
در چند دهه اخیر ،شرک های چندملیتی ییشازپیش وقش یا اهمیتتی در تهنه اقتصتاد
جهاوی ایفا کردهاود .یر اسا

آمار سازمان مل متهد ،تعداد شرک های چندملیتی جهتان

در سال  1992ییش از  35000ا د گزارش شده اس
تایعه خارجی را ته

که در تد د  170هتزار شتعبه

پاشش داشتهاود ( )Emmott, 1993: 5یسیاری از ای شترک ها

از وظر مالی یزرصتر از اقتصاد یعضی از کشارهای جهان هستند .ینا یر گزارش کنفتراوس
تجارت تاسعه سازمان مل متهد (آوکتاد)1تعداد شرک های چندملیتی در ستال 2003
یه  63000مارد یا  700000شعبه در کشارهای دیور یرآ رد شده اس  .ای شرک های

)1United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD
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چندملیتی شعبات آنها یا  86میلیان ویر ی کتار 25 ،در تد از تالیتدات جهتان را در
اختیار داشتند تقریباً  2/3ادرات جهاوی کتاال ختدمات را اوجتام میدادوتد .یختش
قای تاجهی از ای تجارت یی المللی تاسط ای شرک های چنتدملیتی شتعبات آنهتا
اوجام میشاد .یرای مثال  3در د ادرات  40در د اردات در ایاالتمتهده آمریکا
تاسط ای شرک ها اوجام میپتذیرد ( .)Makinde, 2013: 257در ییست
اهمی

ستال گذشتته

شرک های چنتدملیتی در اقتصتاد جهتاوی افتزایش یافتته است  .سترمایهگذاری

مستتتقیم ختتارجی1ایت شتترک های چنتتدملیتی از  180میلیتتارد دالر در  1980یتته 1000
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میلیتتارد دالر در ستتال  2000افتتزایش یافتتته اس ت  .در ستتال  ،2002یتترای مثتتال ،ستتهم
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در د د  7100میلیارد دالر در مقایسه یتا ضتعی
میلیارد دالری در سال  1982یاده اس
همی مسئله ماجب اس

802

).(UNCTAD, 2003

تا شاهد تغییر در الوای یازیوران وظام جهاوی یاشیم ور ته

ر ایتتط یی الملتت یتتازیوران کااوتتتایی(غیرد لتی) همچتتان شتترک های چنتتدملیتی،
سیاست

سازمانهای مردم وهاد غیرد لتی یی المللی

کوانتومی:

خاد پذیرا یاشد که یرخی از آنها از قدرت یازیوری یستیار یتاالتری وستب

کاربست نظریه
کوانتوم در

تی یازیوران فردی یسیاری را در در ن
یته یرختی

دیور از یازیوران رسمی وظام یی المل دارود .یر همتی استا  ،میتتاان تفتا ت وقشته
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ژئاپلیتیکی جهان را در د چهره متفا ت کالسیک کااوتامی یه شرح ذی تصتار کترد

بین الملل

که در ر یکرد کالسیک همچنان ماضاواتی چان اکمیت  ،مرزهتای ملتی  ...وقتش

های سیاست

پررووی دارد در دیوری جهان مجماوهای درهمتنیده شتبکه پیچیتدهای از تعتامالت
فراملی تصایر میشاد که ر ز یه ر ز در جه

فشار یر اکمی

ملی دروتیجه اومتال

فشار یر آن در ال قدرتیایی اس .
تصایر سیاس

یی المل در ر یکرد کااوتامی دالل

یر کاهش ر زافز ن اهمی

وقش

کارکردی مرزها در کنترل وظارت یر تعامالت جهتاوی در وتیجته خطرپتذیری یتاالی
تعامالت ید ن مرز جهاوی دارد .هرچند امر ز مترز هنتاز مستئله مهمتی یتر یستیاری از
کشارها تلقی میشاد ،ولی هذا ،قتدرت کنترلتی د ل هتا یتر تعتامالت تراکنشهتای
یی المللی ر ز یه ر ز در ال کم روگتر شدن اس  .ای مسئله ماجب شتده است

تتا

Direct Foreign Investment

1

قدرت کنشوری یازیوران غیرد لتی رشد یاالیی داشته یاشد تاان شبکهسازی آنها ویتز
تقای

شاد .ای امر شباه

یسیاری یا مفهام ایستوی کااوتامی دارد کته پیشتتر یتر آن

اشاره شد .یدان معنا که هرگاوه تغییر یا ر یدادی در یخشی از جهتان ،یته سترو

یتر

ونا ر جریانهای همسا یا آن ر یداد یا تغییتر در دیوتر وقتاط جهتان متتمثر از ختاد
میسازد ای امر یه سرو

در جهتان سیاست

شبکهسازیهای اجتماوی مجازی اس

یی الملت شتده امتر ز کته ماالمتال از

در ال گسترش مییاشد.
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ب) کاربست ویژگی مارفتشناختی کوانتومی در نظریه سیاست کوانتومی
آوچه از مجماع مطالب ییان شده پیرامان ر یکرد معرف شناساوه وظریه کااوتتامی قایت
اس

یرداش

را میتاان در  4یژگی ذی خال ه کرد:

 -1مکاویک کااوتامی مدرن یه جای تمکید یر وارضتهها(خااص) اتتم ،یتر رایطته تمکیتد
میشاد .ای
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یژگی یه ای در

یینش منجر میشاد کته ارتبتاط یتک ارزش وملتی

تبیینی یزرصتری در جاامع مدرن امر زی اس  ،جایی که ایت امکتان یترای متا فتراهم
ویس

تا افراد را یهمثایه اتمهای منفرد در وظر یویریم.

 -2قایق اجتماوی ایسته یه واظر وقبه داوش ا س .
 -3مکاویک کااوتامی یه ما میآمازد که هر چیز ایسته یه هتر چیتز دیوتری است
یدان معناس
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در

تازیعی از ال

که وظامهای چند ذرهای یاید یهمثایه ک دیده شتاود (تتایع متاجی یهمثایته
ها)1

 -4جهان کااوتامی جهاوی

تصادفگاوه2اس

 .جاامع اوساوی ویز یته همی گاوته هستتند

لذا الجرم از داشت وهادهای خادتنظیمی3یرای وملیاتی کتردن آنهتا هستتیم
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).1991

بین الملل

چناوچه از یژگی وخس

های سیاست

ایت

قای در اس

(Becker,

یژگی ارتباعی مهمتری وقش را در سیاست

یی المل معا ر ایفا میکند .تمای ر زافز ن یهرهگیری از ایزارهای ارتباعی اعالوتاتی
ویز شبکهسازی گسترده یی گر ههتای فتر ملتی ماجتب شتده است
یازیوران ضعیتی شبکهای یه خاد یویرد
منفرد یازیوران وظام یه شناخ

تتا کتنش ایت

رفاً ومیتاان یتا تمرکتز یتر هستیشناستی

وهاه رفتار آنها پی یرد .ایت

شده تا رفتار ای دسته از یازیوران یه ارت یک ک

یژگتی ارتبتاعی ماجتب

ا تد تبتدی شتاد .از همتی ر ،

شاهد هستیم که یرخی یازیوران فر ملی همچان گر هها سازمانهای تر ریستتی کته
در سطح جهان پراکنده شدهاود یر اسا

یک های

جمعی ومت میکننتد هتایتی کته
1

The Wave-Function as a Superposition of States
Chance-Like
3
Self-Regulating Institutions
2

مهصال یژگی ارتباعی آنهاس  .یژگی دیوتری کته در یعتد هستیشناستی سیاست
کااوتامی قای ییان اس
ودارود یلکه های
یک ک

تاجه یه ای وکته اس

که یازیوران وظام یی المل های

آنها یهمثایه تازیعی از ال های مختلف اس

ثتایتی

که یرآیند تمام آنهتا

ا د را یه ومایش میگذارد .یر ای مبنا ،یرای یازیوران وظام یی الملت میتتاان

های های مختلف گاه متعارا غیرقای جمعی را متصار شد که هر یک یا ضتریبی
از ا تمال قای اودازهگیری است

کته ومتاد ییر وتی هایت

آن یتازیور یتر آن دستته از

یژگیهایی تمکید دارد که ضریب ا تمال یاالتری دارود .الزم یه ذکر اس

کته اگتر هتر

یک از یژه ال های یک یازیور را یهمثایه یک تایع رفتاری تعریف کنتیم مجمتاع ایت
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یژه ال ها که هر یک یا ضریب ا تمال منهصریهفرد خاد مشخص میشاد را در وظر
یویریم ،مجماع تمام آنها «یک» خااهد یاد ای یتدان معناست
یازیوران وظام یی المل یک ک

کته در وهایت

هایت

ا د اس .

یژگی دیوری که از همتی مطلتب قایت یرداشت

است

یژگتی تصتادفگاوه جهتان

اجتماوی اس  .ازای ر  ،در یعد معرف شناختی ای امکان ضعیف خااهد یاد که یتااویم
الوایی وظری ییاییم تا یر اسا

آن ضعی

یازیوران ذرهای را پیشیینی ومتاییم چراکته

ا تمال ضار کنش آنها در لهظه در تمامی مکانها جاد دارد .ایت ر یکترد در
تقای ر یکرد کالسیک ر ایط یی المل قرار دارد که کنشتوران در آن تالتی جایوزیتده
دارود در وتیجه امکان پیشیینی رفتار آنها در زمانهای مختلف یر مبنای مدلستازیها
جاد داشته یاشد.
مسئله دیور در یعد معرف شناسی وظریه سیاس

کااوتامی یه فاوت شناستا یتازمیگردد.

تاجه یه واظر وقبه داوش ا یکی از مهمتری مسائ در ای رایطه است

کته میتااوتد

وقش تعیی کنندهای در سیاس سازیها داشته یاشد .یرای مثال ،یه وقش فاوت شناستا در
جریان اادث تر ریستی یازدهم ستپتامبر ستال  2001در ملته یته یرجهتای ستازمان
تجارت جهاوی ساختمان پنتاگان اشارهای کاتاه میشاد .در ای
جاد داش  :وخس

ادثته د ووتاه کلتی

ای که گر هی تر ریستی اقدام یه ای وم کرده اس

مکاوی مشخصی ودارد د م ،گر هی تر ریستی که ته
خاص اقدام یه یروامهریزی اجرای ای

مای

د ل

که ماقعی
یتا د ل هتای

متالت داشتته است  .چناوچته فاوت شناستا
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یرداش

وخس

را داشته یاشد اقدام ا در ور ه سیاست

وملتی مبتارزه یترای کشتف

شبکههای سازماوی مالی ای گر ه تر ریستی تالش یرای یک اقدام جهتاوی یترای از
میان یرداش

خطر افراطگرایی تر ریسم در جهان اس  .عبیعتتاً در ر یکترد وخست
تتا شتاهد اقتدامات وظتامی یترای اوجتام متالت

ا تمال کمتری جاد خااهد داشت

تالفیجایاوه در سطح یازیوران رسمی وظام یی المل یاشیم .لی چناوچته فاوت شناستا
مالت را متمثر از جاد مای های د لتی یداود سعی در اقدام تالفیجایاوه

اوجام ای

خااهد کرد که در ای
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وام

قت

ادثه د ل

ایاالتمتهتده د لت

مستتقر در افغاوستتان را

امی ا لی سازمان القاوده معرفی کترد ازایت ر  ،اقتدام یته تشتکی ائتالفتی

یی المللتتی ،ملتته وهایت تاً اشتتغال وظتتامی افغاوستتتان کتترد .لتتذا ،وام ت شناستتا وقتتش
کااوتامی دارد.

تعیی کنندهای در ر یکرد سیاس
نتیجهگیری

یا تاجه یه مهد دی های ر یکرد سنتی ر ایط یی المل در تبیی
سیاست
کوانتومی:
کاربست نظریه
کوانتوم در

جهاوی همچان ر د یازیوران ذرهای یه سیاست

یی الملت  ،ظهتار سیاست

شتبکهای،

جهاویشدن ارتباعات  ...لز م تاجه یته دراوتداخت وظریته جدیتدی کته از تااوتایی
قایلی

ییشتری یرای ای گاوه امتار را داشتته یاشتد امتری عبیعتی ضتر ری یته وظتر
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میرسد .ر یکرد کااوتامی یه سیاس

بین الملل

مادی اجتماوی دارد از ظرفی

های سیاست

تفسیر مسائ وتای

یی المل سعی در

دتیخشی یه هستیشناستی

یاالیی یرای تبیی ماضتاوات مستتهدثه در سیاست

یی الملتت یرختتاردار استت  .تاجتته ایتت ر یکتترد یتته فاوتت شناستتا وقتتش آن در
تصمیمسازیها ،ودم قطعی

تعی در سرش

یژگی ا تماالتی پدیدهها در سیاس
کاریس پذیری وظریه سیاس

کتنش یتازیوران ویتز تمکیتد آن یتر

یی المل از مهمتری مسائلی اس

که کارآمدی

کااوتامی در یررسی پدیدههای سیاسی هه میگذارد.
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