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Abstract 

Research issues in the political sciences are becoming increasingly 
complex. The contemporary era, which is inspired by postmodernism, 
integration and complexity of knowledge, has created special conditions in 
research methods, issues and approaches. The transition from Newtonian 
physics to quantum physics has brought about significant changes in social 
physics and related sciences, including political science. What is the 
political science framework based on the quantum approach? It is 
considered as the main question of this research. The main purpose of this 
research is to be able to explain the political science framework based on 
the quantum approach by criticizing the Newtonian framework of political 
science. In this work, for data collection, documentary method and for data 
analysis, while using the network framework and quantum physics, a 
qualitative technique with a descriptive and analytical approach has been 
used. Findings indicate that political science based on the quantum 
approach has undergone significant changes in the areas of political 
science, political methodology and political tools by emerging from 
Newtonian a priori and linear structures. In this process, power is seen as a 
quantum game and dynamic narrative. 
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  ی کوانتوم کردیبر رو ی مبتن یاس یچارچو  علوم س

   محمدهادي راجی
دانشگاه امام صااادق (، ، تهااران،   یاسیس  یشناسجامعه  ی دکتر  ی دانشجو

 رانیا
  

 رانیدانشگاه امام صادق (، ، تهران، ا المللنیگروه روابط ب اریدانش  ابوذر گوهري مقدم

 چکیده
ملهمم  از    یی شدن هستند. دوران معاصر کممه از سممو   تر ده ي چ ي همواره در حال پ   ی اس ي مسائل پژوهش در علوم س 

را در    ی ا ژه یمم و   ط ی شممرا   باشممد، ی دانممش م   ی دگ يمم چ ي و پ   ی دگ يمم نشممات گرفتممه از تن   یی و از سممو   سمم  ي مدرن پست 
  ی کوانتمموم   ک یمم ز ي بممه ف   ی وتن يمم ن   ک یمم ز ي پژوهش بوجود آورده است. گذار از ف   ی کردها ی ها، مسائل و رو روش 

  نکممه ی شممده اسممت. ا   ی اسمم ي و علوم مربوط به آن از جمله علمموم س   ی اجتماع   ک ی ز ي در ف   ی معتنابه   رات يي باعث تغ 
مممد نظممر    ق يمم تحق   ن ی ا   ی چگونه است؟ بعنوان پرسش اصل   ی کوانتوم   کرد ی و بر ر  ی مبتن  ی اس ي چارچوب علوم س 

  ن يممي بممه تب   ی اسمم ي علمموم س   ی وتن يمم ن است که بتواند با نقممد بممر چممارچوب    ن ی ا   ق ي تحق   ن ی ا   ی قرار دارد. هدف اصل 
همما از روش  داده   ی گممردآور   ی اثممر بممرا   ن یمم بپممردازد. در ا   ی کوانتمموم   کرد ی بر رو   ی مبتن   ی اس ي چارچوب علوم س 

بمما    ی فمم ي ک   ک يمم کوانتمموم از تکن   ک یمم ز ي از چارچوب شممبکه و ف   ی ر ي گ ها ضمن بهره داده   ل ي تحل   ی و برا   ی اسناد 
بممر    ی مبتنمم   ی اسمم ي اشاره دارد که علوم س   ن ی بر ا   ق ي تحق   ی ها افته ی استفاده شده است.    ی ل ي و تحل   ی ف ي توص   کرد ی رو 
  اسممت، ي س در حمموزه مسممائل دانممش    ی وتن يمم ن   ی و خطمم   ی ن ي شمم ي پ   ی آمدن از ساختارها با برون  ی کوانتوم  کرد ی رو 

و    ی کوانتمموم   ی باز   ک ی مثابه  شده و به قدرت به   ی مهم   رات يي دچار تغ   ی اس ي س   ی و ابزارها   ی اس ي س   ی شناس روش 
 . برخوردار است  ی ا و شبکه  ی زمان  یی ا ی که از پو  نگرد ی م   گونه ت ی روا 

 .شبکه  ،یاسیعلوم س  ،یعلوم اجتماع وتن،یکوانتوم، ن  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اما با تنيده   1جست های جداگانه و مستقلی بهره مید از ساحتدانش در مبادی آغازین خو
ساحت برخی  ميانشدن  حوزه  آن    2ای رشتهها،  در  که  گذاشت  عرصه  به    و   یفتعارپا 

این روند ادامه    .(Dennis, 2020: 1)شوند  متنوعی ظهور و بکار گرفته می  هایاسلوب
پست  دوران  در  و  کرد  سپيدا  بيشتر  تنيدگی  با  و مدرنيس   موضوع  در  عل   متنوع  احات 

ای که با  ای عل  یاد کرد. این فرایند در علوم چندرشتهتوان از ساحت چندرشتهروش می
کوانتومی   فيزیک  به  نيوتنی  فيزیک  پيچيده  زمانه گذار  شکل  است،  بخود  شده  تری 

تحتمی آن  از  مهمی  بخش  و  شبکهگيرد  شدن  تأثير  شدن  ای  پيچيده  و  جوامع  محيط 
ا دارد محيط  قرار  مسائل،  (Palmer, 1999: 242)  طالعاتی  روند؛  همين  بر  مبتنی   .
نيز تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته است.  روش ابزارهای علوم سياسی  ها  روشها و 

 Coleman)  هستند مؤثرهمانگونه که در توصيف جهان نقش دارند در ساخت جهان نيز 

& Ringrose, 2013: 1)  ای  ای، بينارشتهرشته  گانهسهز در ساحات  ها را ني آنتوان  و می
چندرشته تقسي و  با  ای  و  راستا  این  در  کرد.  و    دارشدنیپدبندی  ترکيبی  موضوعات 

نمیبي پساترک تکی  و  نيوتنی  رویکردهای  با  صرفاً  پيدا  توان  ورود  عل   ساحت  به  بعدی 
انتقادی چارچوب روش با بررسی  کالسيک  های  کرد. در این تحقيق سعی شده است تا 

ویژگی با  که  شود  پرداخته  سياسی  علوم  در  کوانتومی  چارچوب  طرح  به  های  نيوتنی 
ای است که پردازش آن در این  ای عجين است. حوزه کوانتومی حوزهای و پيچيدهشبکه

معاصر در حوزهعرصه می های مختلف از جمله علوم سياسی را از  تواند دانش اجتماعی 
 تنگناهای روشی عبور دهد.  

می نظری  حيث  از  است.  اهميت  دارای  عملی  و  نظری  حيث  دو  از  تحقيق  تواند  این 
راهگشای علوم اجتماعی بصورت عام و علوم سياسی بصورت خاص جهت ورود به نسل  

تواند عالوه بر مؤثر ای دانش و روش باشد و از حيث عملی نيز میکوانتومی و چندرشته
پژوهش  انجام  با زمينه  ای های شبکهبودن در زمينه  به دانشمندان  های  در دوران کوانتوم، 

ضرورت این تحقيق در دو ساحت    ای یاری برساند.علمی متفاوت در همکاری چندرشته
بر  مبتنی  جدید  رویکردهای  پردازش  عدم  صورت  در  است.  طرح  قابل  عملی  و  نظری 

 

1. Discipline 

2. Interdisciplinary 
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آن    عتب به   و  مدرنپستتوان درک روشمندی از علوم اجتماعی  چارچوب کوانتومی نمی
همکاری شد  خواهد  باعث  همچنين  و  آورد  بدست  جدید  عصر  در  سياسی  های  دانش 

  ی هدف اصل  های روشمند مواجه شوند.و ابهام  خل ای با  علمی بر سر موضوعات چندرشته
ن   ن یا  قي تحق  ن یا بر چارچوب  نقد  با  بتواند  تب   یاس ي علوم س  یوتن ي است که    این عل    ن يي به 

سياسی  .  ردازدبپ  یکوانتوم  چارچوببر    یمبتن علوم  که  است  آن  تحقيق  اصلی  پرسش 
هایی دارد؟ این تحقيق از نوع اکتشافی بوده و  مبتنی بر چارچوب کوانتومی، چه ویژگی

   آزما نيست.فرضيه
، چرا که از سویی به معرفتی  استکاربردی    -ای  از حيث نوع، توسعهرو  تحقيق پيش 

درباره چارچوب نو  و  مترکيبی  سياسی  علوم  داللتیهای  دیگر  سویی  از  و  های  پردازد 
ای در حوزه علوم  رشتههای بيناچندعملی برای طراحی مدل حکمرانی، تحقيق و همکاری

داده گردآوری  برای  اثر  این  در  داشت.  خواهد  همراه  به  اسنادی  سياسی  روش  از  ها، 
می میاستفاده  تالش  زمينه  این  در  معتبر  منابع  به  رجوع  با  و  ابعشود  تا  مختلف  شود  اد 

گردد.   بيان  و  شناسایی  داده  ني ب   ن یا  درموضوع  تحليل  بهرهبرای  ضمن  از  ها  گيری 
استفاده   تحليلی  و  توصيفی  رویکرد  با  کيفی  تکنيک  از  کوانتوم  و  پيچيدگی  چارچوب 

 شده است. 

 پیشینه تحقیق
ا  شوند امنوعی به موضوع این تحقيق مربوط میبيشتر آثار بررسی شده در این بخش به   

  که   ینحوبهای  کاربست روش کالسيک، به دانش چندرشته  به   توجه  با غالباً در این آثار  
  از بتواند با الهام از فيزیک کوانتومی به طراحی روش پژوهش بپردازد پرداخته نشده است. 

که این پژوهش از نوآوری در روش و ترکيب موضوعی برخوردار است، دسترسی    روآن
منابع   به  بهنویسندگان  که  مشخصی  و  با    فردمنحصربهصورت  زیاد  متناسب  ی  متدولوژ و 

پذیر نيست، لذا الجرم به برخی از  این پژوهش به این عنوان تعاملی پرداخته باشد، امکان
پرداخته خواهد مؤلفه  با  رابطه  درمطالعات   های اصلی موردنظر تحقيق بصورت جداگانه 

نسبت   محترم  خوانندگان  نظری  چارچوب  تا  مفصلشد  از  موضوع  بهتری  به  بندی 
به چارچوب علوم   روآن  ازبرخوردار شود.   بر رویکرد کوانتومی  مبتنی  پژوهش  این  که 

 سياسی و بازبينی آن پرداخته است از نوآوری برخوردار است. 
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 مطالعات مربوط به چارچوب علوم سیاسی  -الف
ها« به ترسي  و سرمشق   ها( در »تحقيقات در علوم اجتماعی، اصول، روش 2012باتاچرجی ) 

های وی پژوهش در علوم اجتماعی پرداخته است. وی در این اثر که حاصل تدریس   ند ی فرا 
با زبانی گویا، فرایند شروع تا پایان یک پژوهش اجتماعی را مورد پردازش قرار داده   است 

 است. این اثر توسط انتشارات سپهراندیش به فارسی نيز ترجمه شده است. 
به روش    ی« فيپساک»مطالعات فرهنگی، ميدان کوانتوم و روش    ( در1399)  کياطاهری
مثابه ميدان کوانتوم پرداخته است. این کتاب در واقع تالشی  و ميدان پژوهش به  پساکيفی

مطالعات روش دو سوی  پارادای  فکری که در  پيرامون  فيزیک  است  مطالعات  و  شناسی 
رداخته شده است: پژوهش پساکيفی در پيوند با گيرد. در این کتاب به سه محور پقرار می

 گرایی نوین. ميدان کوانتومی، پيوند ميدان پژوهش به ميدان کوانتوم و ماده
روش1398)  پایا و  پوپر  و  »وبر  در  منظر  (  از  مقایسه  یک  اجتماعی:  علوم  شناسی 

 پوپرو  وبرشناختی عقالنيت نقاد« به ارائه تحليلی انتقادی از ميزان کارآمدی دو مدل روش
بهره مدل برای  که  است  آن  مقاله  این  استدالل  است.  پرداخته  اجتماعی  علوم  از  گيری 

با مدل    مدنظر مقایسه  پژوهشگران علوم    مدنظرپوپر در  اختيار  ابزاری کارآمدتر در  وبر، 
 «مرتبط   موضوعات   و  یدر علوم اجتماع  يفی ک  يقروش تحقاجتماعی قرار خواهد داد. در »

در این    .(Mohajan, 2018)دازش روش کيفی در پژوهش پرداخته است  به بررسی و پر
ویژگی کيفی،  تحقيق  پيشينه روش  مزیتمقاله  کيفی  ها،  تحقيق  نقاط ضعف روش  و  ها 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 مطالعات مربوط به کوانتوم  -ب
بين  روابط  »کوانتيزاسيون  به  در  کوانتومی  رویکردهای  برای  مصداقی  نظریه  الملل: 

به موضوع کوانتوم در    ،(Der Derian & Wendt, 2020)المللی و عملکرد امنيتی«  بين 
ها  نظریه کوانتومی و همچنين نوآوری  اند. ایشان بر این باورند کهالملل پرداختهروابط بين 

المللی  الملل بویژه در زمينه امنيت بين در فناوری کوانتومی پيامدهای عميقی در روابط بين 
با ورود محاسبات  بجا به این موضوع پرداخته شده است که  اثر  این  ی گذاشته است. در 

ی در  توجه   قابلتوان انتظار داشت که تغييرات  کوانتومی، ارتباطات و هوش مصنوعی؛ می
  ی در علوم اجتماع   یکنش اجتماعدر »بياید.    بوجودماهيت، توليد و توزیع قدرت و دانش  
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پرداخته  ب   ،(Allan, 2018)ی«  کوانتوم  کوانتوم  با  ارتباط  در  اجتماعی  مفاهي   طرح  ه 
کوانتوم   ،مقاله  ینااست.   اجتماع   یکتاب  علوم  و  اثر  یذهن  بعنوان  را  ونت   یالکساندر 

  یه هر نظر  یعنصر اساس   گيرد و بر این باور است کهی در نظر میاجتماع  یه نظرمربوط به  
ونت در مورد   یکوانتوم   یهنظر  آلن در این اثر،  آن است.  يتعامل  یا، شرح عمل  یاجتماع 

اجتماع تجز  یکنش  با  بررس  لي تحل  و  هیرا  موضوع  استدالل  وی    نخست  .کندیم  یدو 
موفقیم که  ا  ی کوانتوم  يریگ ي تصم   یهنظر  يت کند  بر  انسان    ین داللت  رفتار  که  دارد 

بنابرا  یکوانتوم  و  کوانتوم  احتماالً  یناست  مغز  است.  يدتول   ی توسط    ت وندوم    شده 
  یک را در    یکوانتوم  يریگ ي تصم   یهو نظر  یکوانتوم  یشناس ، زبانیکوانتوم  يریگاندازه

  ی ، کنش اجتماعایده  ین اساس ا   که بر  کندیم  يبترک   یانسان  يتاز عامل  یاينهگزارش زم
زم  یناش با  ارتباط  اجتماعی شناسیدهپد  یهاينهاز  زمان  ی،  در    است.  دهي تندره   یو  آلن 

می نتيجه  گر  گيردنهایت  بکه  اجتماع   ينش چه  علوم  اساس  یدبا  یکوانتوم  یاز  هر    یجزء 
نظر  کي پساکالس   یاجتماع   یهنظر اما  اجتماع  یپردازیهباشد  تحت    یدنبا  یعامل  منحصراً 

 انجام شود.   یاضیر يفاتتوص  یرسا یا یکوانتوم يزیکف  یهایتمحدود
« تصم  یکوانتوم   یهامدلدر  و   ,Busemeyer & Bruza)يری«  گي شناخت 

نظریه  ،(2012 در  آن  جایگاه  و  کوانتوم  بررسی  تصمي به  و  شناخت  گيری  پردازی، 
بافتارمند بودن مسئله شناخت و  پرداخته بر  به دو موضوع تأثير کوانتوم  اند. در این کتاب 

 & Haven, Khrennikov)تنيدگی آن اشاره شده است. در »علوم اجتماعی کوانتومی«  

Khrennikov, 2013)،  م   ی کوانتوم  يکتوان از اصول مکانیکه چگونه م  دن دهینشان 
پارادوکس   ییابتدا روان  يریگ ي تصم   یها در  مدل در  در  و  در    یسازشناسی  اطالعات 

  ينبهای ملموس  از تفاوت  یبرخ  یکتاب با مرور کل  استفاده کرد.  ادیو اقتص  یامور مال
چرا    ینکهمورد ادر    ییهااستدالل  و  شودیآغاز م  یو کوانتوم  ی، آماريککالس  يکمکان
داده  بکار گرفته شود ارائه  نيز    يزیکف فضای حوزه  تواند خارج از  یم  یکوانتوم  يکمکان

 کند.یم یفرا تعر یکوانتوم  یو علوم اجتماع

  مطالعات مربوط به پیچیدگی -پ
« الگوريچيدگیپ  یهنظردر  حدود  کشف  به    ،(Wegener, 2005)«  کارآمد  یهایت : 

های کارآمد و نظریه پيچيدگی پرداخته است. او اثر  گوریت های الکاوشی در محدودیت
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پردازان  توجهی نظریهکند: آیا نظریه پيچيدگی محل بیخود را با این پرسش مه  آغاز می
به دنيای واقعی است؟ یا اینکه این عل  موضوع اصلی در علوم محاسباتی نوین محسوب  

 شود؟ می

پ»در   و  با   ،(Heylighen, Cilliers & Gershenson, 2006)  ی« دگي چيفلسفه 
پ موضوع  پ  ی دگي چيپردازش  دانش  انتقال  تقل   یدگي چ يبه  و    یی جبرگرا  ،ییگرالي از 

اند.  نظر قرار داده  را مورد  یتي چندعامل  ی هاست ي پرداخته و س   یوتن ين  کیزي ف  یپندار تي ني ع
شر و  در  1395)  ی پناهعتیمرزبان  آگاه  یتأمل»(  مسئله  نظر  ی بر  منظر  و    یگدي چ ي پ  ه یاز 

اند.  و آشوب پرداخته  یدگي چ ي پ  ه یبه نظر  توجه  با   یآگاه   کي به پردازش پروبلمات  « آشوب 
ا  ی غفار و  در  1392)  مانینسب  پردازش    «دهي چيپ  یهاست ي س   هینظر  یفلسف  یمبان»(  به 

پ اپرداخته  یدگي چ يدانش  و    ی و بررس  یوتن ي ن  کیزيف  ، یدانش تحصل  ؛پژوهش   ن یاند. در 
  ده ي چ ي پ  یها ست ي نظ  نامتقارن س »( در  1393)  یگرفته است. قاسم  نقد آن مورد اشاره قرار

س در  جامع  دفاع  راهبرد  و  آشوب  بازدارندگ  ی« بازدارندگ  ست ي و  چارچوب  بعنوان    یبه 
مه   یکی س   تي امن   تیریمد  ی هاست ي س   ن ی تراز  پرداخته    دهي چيپ  یهاست ي در  آشوب  و 

 است.

 تعریف مفاهیم  
 شود. میتحدید معنایی آن تبيين با تبيين مفاهي  محوری پژوهش، 

 شناسی روش  -الف 
لغت روش در  کلمه  درباره  آکسفورد  اسلوبی  1نامه  است:  برا  آمده    دادن انجام  یخاص 
همراه باشد. همچنين    ثابت  یامنظ     اسلوب   اگر با یک  ژهی بو  آن شدن به    یکنزد  چيزی یا 

عبارت روش است که:  این   2شناسی درباره  آمده  رو  ینظام گونه    ی ا ها که در حوزهشاز 
 نامه لکسيکو آکسفورد(. گيرد )لغتیاستفاده قرار م مورد  اقدامو  هخاص از مطالع

  ی ر ي گکه در شکل  شودیمحسوب م  یاز ابزارها و ابعاد معرفت   یک یدر واقع    یشناسروش
تما و  سا  زیمعرفت  از  بسزامعرفت  ریآن  نقش  ا  ییها    د یرا شا  یشناس. روشکندیم  فای را 

ب محورها  ی کی عنوان  بتوان  اجتماع   ن ی ادي بن   ی از  علوم  گرفت.    یدر  نظر  ب در  در    روي آلن 
 

1. Method 

2. Methodology 
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  ی خِردمحور است که برا  ی ندیروش، پردازش فرا :که داردیم ان ي گونه بروش این  فیتعر
به    ی( و در واقع روش در علوم اجتماع 1389  پور،ن ي است )ام  از ي ن  به دانش، مورد   دني رس
و مصون ماندن   قتي کشف و درک حق  یاست که برا  یر ي و تداب  هاوهي مجموعه ش   یمعنا

 ژهیو  یراه   ق،ي (. روش تحق46:  1389  پور،ن يبه نقل از ام  مهر  انی)شا  رودیاز خطا بکار م
 :Patel & Patel, 2019)آن است    کي ستماتي با مسئله پژوهش و حل س  ییارویرو  یبرا

48). 

روش و  روش  مفهوم  دو  بين  وبرخی  هستند  قائل  تفاوت  که    شناسی  باورند  این  بر 
مسائل  پيگيری  دانش،  ارتقای  )کيفيت  پژوهشی  طرح  آن  در  که  است  اسلوبی  روش، 

ایده آزمون  و  بررسی  و  آن  به  پاسخ  و  بهپژوهشی  میها  دنبال  عملی(  شود.  صورت 
قبيل کمی و کيفی، روش جمع از  ... در روش  مفاهيمی  و  آوری داده و تفسير، مصاحبه 

معنای  روش  با  رابطه  درشود.  بررسی می مفهوم،  این  دارد که  باور وجود  این  نيز  شناسی 
نظری داشته و با چارچوب نظری و زمينه تحقيق سروکار دارد و زمينه اندیشه و طراحی  

(. لذا منظور از روش،  1398:  171گل و عطار،  کند )ابراهي پرسش پژوهش را فراه  می
  ند به تحقق هدف عل  منجر خواهند شد برداشته شو  ی بدرست هایی خواهد بود که اگر  گام
شناسی نيز مجموعه مباحثی  ( و منظور از روش158:  1397خانی،  کاوز به نقل از فتحعلی)

روش ارزیابی  و  بررسی  مسئول  که  رسيدن  است  توانایی  حيث  از  مختلف    واقع   بههای 
 (. 159: 1397خانی، فتحعلی) هستند

 نظریه کوانتوم  -ب
. این نظریه بر اساس  استی  ماده و انرژ  ای است که مربوط بهیهنظر  نظریه کوانتوم در واقع

و   کوانتوم  مکان  ژهیبومفهوم  اساس  لکسيکو  لغت)  است  گرفتهشکل  کوانتوم  يک بر  نامه 
ای کوچک و  آکسفورد(. هنگام کشف الکترون این فرض وجود داشت که الکترون ذره

ک  مطالعبسيار  اما  است  معين  ابعاد  دارای  اما  ویژگی حج   این  بودن  دائمی  بعدی،  ات 
طور کلی مبتنی بر نظریه کوانتوم، تعيين موقعيت و زمان ذره برای الکترون را نفی کرد. به

ویژگی   ثبات  و  یکجایی  حالت  از  هرگز  ذره  اصوالً  و  نيست  ممکن  دائمی  بصورت 
اشاره   به اصول مه  آن  باید  نظریه کوانتوم  برای تعریف  نيست. در واقع  کرد.  برخوردار 
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قانونی  و بی  2، ابهام 1نظریه کوانتومی از چند اصل مه  برخوردار است، »عدم قطعيت مطلق
ذره3ناپذیرتحویل الکترون،  وضعيت؛  این  در  می«.  محسوب  با  ای  تعامل  بدون  که  شود 
موقعيتمشاهده در  که  دارد  را  آن  امکان  و  است  جایابی  و  وضع  فاقد  خود،  های  گر 

 (. 36-43: 1388حسينی شاهرودی، )  ا کندمختلف ظهور و بروز پيد

 علوم اجتماعی  -ب

و  لغت جامعه  مطالعه  به  مربوط  که  دانسته  مفهومی  را  اجتماعی  علوم  واژه  کمبریج،  نامه 
موضوعات مرتبط با این حوزه از جمله دانش تاریخ،    ن يب  نیا  در شيوه زندگی مردم است.  

قلمد اجتماعی  علوم  زمره  نيز در  را  غيره  و  است اقتصاد  در   نامه کمبریج(.لغت)  اد کرده 
این  اجتماعی  علوم  نيز  آکسفورد  لغات  است:  فرهنگ  شده  تعریف  علمگونه    ی مطالعه 

بریتانيکا    المعارفهریدانامه لکسيکو آکسفورد(. در  لغت)  یو روابط اجتماع   یجامعه بشر
که به    یعلم  یا  يکاز مطالعات آکادم  یاهر شاخهدر تعریف علوم اجتماعی آمده است: »

  ی فرهنگ   یشناسپردازد. معموالً انسانیآن م  ی و فرهنگ  یاجتماع   یهارفتار انسان در جنبه
انسانی)اجتماع  جامعهیشناس (  روانیشناس ،  س،  علوم  علوم    ياسیشناسی،  در  اقتصاد  و 
 «.شوندمیگنجانده  یاجتماع 

 علوم سیاسی -پ

  ا یکه حکومت    یري مست از  ی عبارت اسفرهنگستان زبان و ادب فارس  فیدر تعر  است ي س
یاب(.  نامه اینترنتی واژه)لغت  کندیم  یو ط   ن ييتحقق اهداف خود تع   یحزب برا  ایدولت  

بر   اعمال   رۀالمعارف یدامبتنی  و  حکمرانی  سيستماتيک  مطالعه  سياسی،  علوم  بریتانيکا 
روش از  استفاده  با  بررسی  قدرت  به  عل   این  است.  علمی  عموماً  و  تجربی  تحليل  های 

ارگاند و  میولت  آن  نهادهای  و  معاصر حال  ن یا  با  پردازد.ها  دوران  در  سياسی  علوم   ،
شناسی اجتماعی، فرهنگی  پيدا کرده و شامل مطالعات همه عوامل روش تریدامنه گسترده

تأثير   سياست  بدنه  و  قدرت  اعمال  دولت،  عملکرد  بر  متقابل  که  روانی  نيز    گذارد یمو 
 . (Roskin, 2021)شود می

 

1. Absolute Indeterminism 

2. Ambiguity   

3. Irreducible Lawlessness 
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 چارچوب نظری 
بندی  ی تقسي اسي علوم سبندی و مطالعه علوم اجتماعی و  ترین معيارهای دستهیکی از مه 

های مختلف است، موضوعی که در رویکردها و مسائل  شناسیاین حوزه مبتنی بر روش
مؤثر هستند. روش نيز  دانش  اصلیاین  از  یکی  بعنوان  همواره  پژوهشی  ها  ابزارهای  ترین 

مقوله  برای کشف یا  حقيقت  تحليل  دادهو  معنادار کردن  و  محسوب  بندی  مختلف  های 
روش  دسته   دوشوند.  می میاصلی  را  اجتماعی  علوم  در  روشها  و  توان  کمی  های 

های حد یافته ارتباط  های کمی غالباً با اعداد و دادهآورد. روش  بحساب های کيفی  روش
های کيفی، ادراک و  که در روشد در حالیگيری دقيق پدیده هستن دارند و در پی اندازه

است   برخوردار  اهميت  از  پدیده   :Queirós, Faria & Almeida, 2017)معنای 

369).  
تفاوتروش کمی  و  کيفی  دارندهای  متفاوتی  فرمی  و  معنایی  محمدپور، )  های 

( اما غالباً در پی کشف یا برساخت معنایی مرکزی در جریان 78:  1389صادقی، رضایی:  
های کمی این معنای مرکزی بيشتر بصورت عددی و حد یافته  پژوهش هستند. در روش

شود و طيفی  می  ترپررنگهای کيفی نيز گرچه عامليت سوژه  گيرد. در روشصورت می
یک معنای مرکزی در محور کار پژوهش قرار    ه   بازآورد اما  از معنا و تفسير را به بار می

پ فرایند  در  نویسنده  که  میدارد  سعی  مرکزگرایی،  ژوهش  این  کند.  فه   را  آن  نماید 
)ساروخانی، صادقی ارسطویی  منطق  با  زیادی  نيوتنی  10:  1393پور،  سنخيت  فيزیک  و   )

های پژوهش برخاسته از فيزیک اجتماعی است که از دل  دارد. در واقع مرکزیت در روش
نيوتنی و ورو فيزیک  از  با گذر  برون آمده است.  نيوتنی  فيزیک کوانتومی،  ساختار  به  د 

تواند  توان موردنظر قرار داد که فرای موضوع روش میهای غيرخطی پژوهش را میروش
کوانتوم  داللت نظریه  واقع  در  باشد.  داشته  حوزه  این  مسائل  و  رویکردها  در  مهمی  های 

در فيزیک، اکنون در حال    مدتیطوالنای و یک ماندگاری  پس از یک شروع فرارشته
.  (Der Derian & Wendt, 2020: 409) سایر علوم طبيعی و اجتماعی است  سرایت به 

است، پردازش    ري متغو پر   پرتالط  که دارای یک صحنه    روآن  ازدر این ميان علوم سياسی  
 آن مبتنی بر نظریه کوانتوم از اهميت زیادی برخوردار است. 

 



 95  |راجی و گوهري مقدم  | یکوانتوم کرد یبر رو یمبتن یاسیچارچوب علوم س 

 گذار از فیزیک نیوتنی به فیزیک کوانتومی -الف
نظری نيوتن  کوا  هکشف  از زمان  فراگيرترین تجدیدنظرهایی شد که  از  باعث یکی  نتومی 

کشف   این  است.  داده  روی  انسان  اجتماعی  و  فيزیکی  تفکر  شيوۀ  داد   پردامنهدر  نشان 
بعنوان  رهاي متغ یی صریح، ثابت و روشن در نظر  ندهای فرای ذهنی و عينی که تا آن زمان 

می هستگرفته  آشوبناک  رفتارهایی  دارای  رابطه    (.1:  1398هُرن،  پاکينگ)  ندشدند 
ی »تناسب مدل علوم طبيعی با علوم اجتماعی« از  بطورکل فيزیک، فلسفه و روش تحقيق و  

بوده است  توجه  مورددیرباز   بوده   (. 13:  1389برایمن،  )  پژوهشگران  به حدی  این رابطه 
زمره   در  که  کانت  مثل  فردی  معروفچهرهکه  فلسفی معرفت  های  قلمرو  و    شناسی 

می یک  محسوب  بعنوان  جمله    کدانیزي ف شود  از  نيوتن  است.  برخوردار  اهميت  از  نيز 
تأثير  های معروف فيزیک است که کانت و علوم اجتماعی نيز در ابعاد مختلف تحتچهره

 وی قرار داشتند.  
بر   نيوتن در واقع  بر    هیپا  دوروش علمی  نهاده شده است: نخست تاکيد  بنيان  اساسی 

. نيوتن در  ( 119-118:  1393  پيکانی،)   تحدید پژوهش به حوزه قلمرو پدیداراستقرا و دوم  
»نورشناسی برای   1«کتاب  را  اساسی  اصل  چهار  روشمندچارچوبخود  عل   ی  شناسی 
های طبيعی  دهد. مبتنی بر قاعده اول نيوتن، علل متافيزیکی در تبيين پدیده فيزیک ارائه می

د قاعده  نيستند.  برخوردار  اعتبار  برای  از  تالش  بر  برای    داکردني پوم  یکسان  علل 
محسوب  معلول تعميمی  قاعده  یک  نيوتن  سوم  قاعده  دارد.  اشاره  مشابه  طبيعی  های 
مشابهی  می شدت  و  درجه  با  مختلف  اجسام  در  که  کيفياتی  قاعده،  این  بر  مبتنی  شود. 

نيوتن نيز بر   شوند. قاعده آخرها محسوب میمثابه کيفيات عام همه پدیده  وجود دارند به
گزاره پنداشتن  صادق  در  لزوم  پدیدارها«  مشاهده  و  »استقراء  از  حاصل  های 

آزمایش«  ایشناسعتي طب » و  »تجربه  از  که  که  می  تانشی«  آن  مگر  دارد  داللت  گيرد، 
های مورد نظر را افزایش دهند یا نقض  ای ظاهر شوند که صحت گزارههای ثانویهپدیده 
 . (120 :1393، پيکانی) کنند

سنتی،   فرایند  اساس    اجتماعی  هایپدیده در  روشبر  و  نگرش    تحصلی  رویکرد  و 
آشوبناک  ري غ های ساده و  سيست   که مبتنی بر نگرش موضوع معرفت و شناخت    نيوتنی به 

تغيير پيدا دوم قرن بيست     از نيمهاین موضوع    گيرند.قرار می  تحليل  بررسی واست مورد  
 

1. Opticks 
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سه دهه اخير یک فرایند گذار از فيزیک نيوتنی به فيزیک در    ژهیبوکرد. در این زمان و  
کوانتومی و    های محيطروش  موضوع استفاده از  کوانتومی شروع شده است. در این راستا

و   نویمان،  شرودینگر  ،هایزنبرگ  ،انيشتين ،  پالنک  چون  مطرحی  دانانفيزیک  هاییافته
،  اسليتن  ،بکر،  لورنزه همچون  ت و جامعسياسل   ع  دانشمندان  برخی از  توجه  مورد  دیراک

ونت شد  بومنو    الکساندر  قاضی)راب  واقع  از  نقل  به  و  ينوویتس  سيرکی  کشيشيان  زاده، 
 . ( 116: 1397خداوردی، 

پدیدار  نيوتن  فيزیک  به  نقد  واقع در   :Rabinowitz, 2008)  فيزیک کوانتوم در 

ویژگی   ( 936 با  وا و  در  شد.  شناخته  نيوتنی  فيزیک  با  معارض  محوریت هایی  اگر  قع 
شناخت   و  پدیده  بودن  خطی  و  ثبات  در  نيوتنی  محوریت   درک   قابل فيزیک  باشد، 

است و   درک   قابل فيزیک کوانتومی عمالً در آشوب و غيرخطی بودن پدیده و شناخت  
سيست   زمره  می در  قرار  آشوبناک  ویژگی های  جمله  از  کوانتوم  گيرد.  فيزیک  های 

گریزی فرایند علل، موضوع زمان و ای، سياليت، قطعيت تنيدگی شبکه توان به دره  می 
شبکه  پيچيده  ارتباطات  و  کرد.  فضا  اشاره  همچون    نيب   نی ا   در ای  کوانتومی  مکانيک 

اندیشه  در  فراگيری  نفوذ  از  و  نماند  منحصر  فيزیک  به  نيوتنی  و فيزیک  معرفتی  های 
های  پدیده   و ظهور   ماعی دانش اجتتغيير پارادای   اجتماعی برخوردار شد. در این راستا  

الگوی سنتی عمل می پست جدید   از  متفاوت  روزافزون توسعه  کنند در کنار  مدرن که 
و    های فناوری  و  اجتماعی  باعث  شبکه ارتباطی  معنا  ساخت  در  مؤثر  اجتماعی  های 

پارامترهای کوانتومی شده و بهره   گی مباحث اجتماعی درآميخته »  های گيری از قالب با 
تحليلی   سياست جدید  کنشگری   همچون  منطق  توضيح  ظرفيت  از  که  های  کوانتومی 

برخوردارند،  اجتماعی  عرصه  در  گرفته    مورد  جدید  قرار  اجتماعی  تحليلگران  توجه 
نيوتنی قادر  گرای  که فيزیک عام   طور همان   ، «علوم اجتماعی کوانتومی »   .« مبتنی بر است 
به های نزو پدیده  ميکروسکوپی دقيقی از ذرات    توصيف نيست   ارائه   سرعت نور   دیک 
نيز صرفاً نظریه دهد   اجتماعی  علوم  اجتماعی  الگوهای  قادرند    های کالسيک  و  سياسی 

های  های جدید از جمله پارادای  پارادای  نمایند و در تحليل    تبيينرا  کالسيک و خطی  
شبکه  ندارند پيچيده  مناسبی  توانایی  خداوردی، قاضی )   ای  و  سيرکی  کشيشيان  زاده، 

1397 : 114 ) . 
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سياسی و  اندیشمندان علوم    و گرایش   دوران معاصرمدرن در  پست  های شيوع گرایش 
روش  شناسیمعرفت نظيربه  روش»  هایی  و  زبان  گفتمان،    شناسی هرمنوتيک، 

پساساختارگرایی  ییپسارفتارگرا است  « و  واکنشی  واقع  در  پساکيفی  مطالعات  به    و 
بينی،  نگرش سيستمی و خطی مبتنی بر پيش »  و  نيوتنی   شناسی پوزیتویستیروشهای  ابهام

دوبعد زمان  و  فضا  صرف،  معلولی  و  علت  نظ ،  یرابطه  تعامل،  ساختار،  سياسی،  جبر   ،
والکر به  )  اجتماعی  سياسی و  ی و پيچيدهچندبعد  هایدر تحليل پدیده   « حاکميت و امثاله  

ستا و مبتنی بر  ؛ در این را(121:  1397زاده، کشيشيان سيرکی و خداوردی،  نقل از قاضی
و   مه   تحوالت  روشی،  همچنين  توجه  قابلتحوالت  و  سياسی  دانش  مسائل  در  ی 

 رویکردهای آن در حال وقوع است که ساخت دانش سياسی نوین را رق  خواهد زد. 

 های حوزه پیشاکوانتومویژگی -ب
پژوهش وجود دارد  به پيشاکوانتوم دو نوع روش کلی در عرصه    کمه طورکلی در فرایند 

گيرند اما مسائل و رویکردهای مشابهی  نشات میپارادایمی    متفماوت  نایدو مبماز  اگرچه  
می رق   سياسی  دانش  حوزه  در  بهرا  که  بيان  زنند  قابل  پيشاکوانتوم  عنوان  در  کلی  طور 

گال،   و  بورگ  باور  به  روش هستند.  یما  کممی  نظام    روش  از  برگرفته  تحصلی،  مشهور 
مقابملو    اسمت   ییگرااثباتمعنایی   نظاممبمانی روش کيفی    ،در  .  ی داردتفسير  ریشه در 

  که دربينی، ارزبابی و تبيين عينی بنا دارد؛ در حالیپيش بر    شناخت پدیده در روش کمی
و،  کيفی  یهاپژوهش  برخوردارند  تفسمير  اهميت  از  نوشادی،  )  پدیدارشناسی  و  ایمان 
دیدگاه  به.  (16:  1390 از  و  کلی  مطور  و  ميان  ،  ورهماسممایکوت  بنيادین  تفاوت  چهار 

کيفی  یهاپژوهش  و  دیدگاه  کمی  عدد،  برابر  در  مفهوم  از:  برابر    عبارتند  در  تفهمی 
مقابل   در  درک  عينی،  شناسادیدگاه  فاعل  اهميت  و  ابزار )  مشاهده  برابر  در  انسان( 

 (. 16: 1390ایمان و نوشادی، ) شناسایی
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 کیفی و  یهای کمپژوهش  انیم  نیادیچهار تفاوت بن -1شکل 

 

 
 16: 1390الهام ایمان و نوشادی،   منبع: نگارنده با

کيفی،  تحقيقات  بر  حاک   پژوهش   رویکرد  از  و  متفاوت  است  کمی  این    رو ن ی ا   از های 
پژوهش  در  کيفی،  رویکرد  از  ست ی و ي ت ی پوز ر ي غ های  یکی  بعنوان  متن  است.  تفسيرگرایانه  و  ی 

می اصلی  محسوب  کيفی  تحليل  منابع  تکنيک شو ترین  مختلف  انواع  کيفی گردآوری  د.  های 
و ... نيز در نهایت منجر به توليد متن بعنوان داده خواهد    نامه پرسش اطالعات از قبيل مصاحبه،  

داده  داده شد.  بعنوان  تنظي   و  پردازش  از  قبل  تا  خام  ها  معنادهی  می   بحساب های  برای  و  آیند 
قواعد از پيش تعيين شده    که   یی آنجا   از ها اقدام کرد.  ن ها باید به تحليل و تفسير آ گونه از داده این 

داده  تحليل  در  این مشخصی  تفسير  و  تحليل  ندارد،  وجود  کيفی  داده های  از  به گونه  نوعی  ها، 
آیند. پژوهشگرانی که در زمينه موضوعات  می   بحساب های کيفی  ترین قسمت پژوهش سخت 

می  پژوهش  به  خو کيفی  مواقع  از  بسياری  روش پردازند،  طراحی  و  ابداع  به  تحليل  دشان  های 
می داده  اقدام  معتقدند  ها  مردم  از  زیادی  تعداد  اینکه  علت  »باگدان«  و  »تيلور«  اعتقاد  به  کنند. 

ها یک فرایند ماشينی یا فنی  باشد این است که این نوع از تحليل های کيفی دشوار می تحليل داده 
پتن« نيز فرایند  پردازی است«. »کویين تأمل، و نظریه   ی از استدالل استقرایی، ند ی فرا نيستند »بلکه  

یافته  به  خام  کيفی  اطالعات  را  تبدیل  »عل     مثابة   به ها  از  و چندبعدی  پيچيده  تحليلی،  ترکيبی 
در نظر او هيچ دستورالعمل خاص و ثابتی برای    داند. ، هنر خالق و تفکر شخصی« می روشمند 

توان از آن استفاده کرد اصول راهنمای  ا چيزی که می ای کيفی وجود ندارد و تنه تحليل داده 
است  روش.  (463-464:  1391ی،  امام  دي )س  کلی  کمی  در  توان  می  صراحت بههای 
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در   کرد  مشاهده  را  تکرارپذیری  و  تعمي   قانون،  ساخت  به  ميل  تحصلی،  رویکردهای 
با  که روشحالی به    به توصيف   آوردنیرو های کيفی  هش سعی  ی پژومندنهي زمو توجه 

دارند پژوهش  فرایند  پویا کردن  های کيفی،  تحليل داده   ؛ لذا (59-97:  1389برایمن،  )  در 
باشد و با ذوق علمی فرد پژوهشگر رابطه  موضوعی است که متأثر از اصول راهنمای کلی می 
دیدگاه  از  وسيعی  بخش  اشتراِک  نقطه  دارد.  تحليل زیادی  به  مربوط  »تأکيد  های  کيفی،  های 

از  پژوهشگر   قسمتی  پژوهشگر  خود  زمينه  این  در  است«.  معانی  برساختن  و  تفسير  فرایند  بر 
می  محسوب  از    . (465:  1391ی،  امام  دي )س   شود پژوهش  پژوهشگر  هرچقدر  کلی  بطور 

تواند به درک بهتری از  های کيفی نزدیک شود، میهای کمی دور و به سمت روشروش
ست که فاعل شناسا در روش کمی از اهميت  فيزیک کوانتوم نائل آید. علت این امر آن ا

 شود. چندانی برخوردار نيست و معنای پژوهش بشدت اکتشافی بوده و برساخته نمی
روش پارادایمی  مبانی  اما  اگرچه  است  متفاوت  یکدیگر  با  کيفی  و  کمی  های 

پيشاکوانتومروش ساحت  در  کيفی  و  کمی  رویکردهای )  های  و  مسائل  نظام  از  نيوتنی( 
و  مشابهی   روش  به  نسبت  کمی  رویکرد  و  روش  تکنيکی  تفاوت  واقع  در  برخوردارند؛ 

از   مانع  کيفی  آنکوانتوم  ري غرویکرد  کردن  قلمداد  نمیی  این  ها  دوی  هر  در  و  شود 
یا   ضمنی  تأکيد  و  پژوهش  مرکزی  معنای  به  سياسی  پژوهش  در  اصلی  توجه  ساحات، 

ه عمل نيز به موضوع قدرت  صریح بر مرکزپنداری برای معنای پژوهش است و در حوز
 شود.  ی( تأکيد میدولت شبهدولت و بازیگران ) مرکزی

دار کشف این مرکزیت است و در تحقيق کمی،  در تحقيق کيفی، سوژه انسان عهده
مرز   تا  »وبر« که  مثال حتی دانشمندی همچون  برای  بر عهده دارند.  این وظيفه را  ابزارها 

کند.  بيرون از مرزهای کوانتومی سياست رفتار میمعرفت کوانتومی حرکت کرده نيز در  
و   محدودري غ هایی نظير ریکرت و ویندلباند« واقعيت را  اگرچه وبر به پيروی از »نئوکانتی

می بعنوان  مشوش  کانتی«  و  دکارتی  متجدد  »سوژه  بازه   فرایند  این  در  اما  دانست 
 شوند.  کنند و مانع آشوب میدهنده عمل مینظ 

از تحصل   اما  و تجربه صرف عبور میوبر  بر تفه  تأکيد دارد  و  پایی در    بازه کند 
نيوتنی و مرکزپنداری پژوهش دارد و قائل   مرکزی قدرت است،    نظام  بهتعمي  و عليت 

توجه نيست؛ در واقع  اگرچه نسبت به تفرید، آشوب و بافتارمندی علوم اجتماعی نوین بی
ت از »درک  بوسيله تفه  که عبارت است  واقعه در شرایط  وبر  از یک  فرهنگی  اریخی و 
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به سمت آماده برای حرکت  را  ممتازی  اقدام  منفرد«  سازی روش کوانتومی در  انضمامی 
داد   انجام  کوانتومی  سياسی  علوم  بسترسازی  و  اجتماعی  . ( 103:  1391)اسماعيلی،  علوم 

  به توان  ا میوبر معتقد بود ممکن است همه آنچه در تاریخ ر  داده را نتوان درک کرد ام
 . (Adair-Toteff, 2020: 80)ی کافی فهميد ااندازه

 آشوب در فیزیک کوانتوم -پ
مه  از  یکی  کوانتوم  فيزیک  قدمشناخت  علوم  ترین  و چارچوب  منطق  شناخت  برای  ها 

مدرن از  های مربوط به جامعه سياسی پستسياسی نوین و مخصوصاً پدیدارشناسی پدیده
مثابه کودکی نوپاست که در ساخت  شوب است. فيزیک کوانتوم بهجمله مفهوم شبکه و آ

  . (Zeilinger, 1999: 482)و تفسير آینده جهان از اهميت زیادی برخوردار خواهد بود  
کنش  آن دسته از پژوهشگرانی که از ایده کوانتومی برای بازبينی روابط اجتماعی و بره 

های مناسبی  ند که روش کوانتومی ظرفيتکنند بر این باورهای سياسی استفاده میپدیده 
  .(Höne, 2017: 1) است دادهی جا را در این حوزه در خود 

ها دائماً در  شود پدیدهمان شناخته میز  -ا  در دنيای کوانتومی که با دو عنصر مه  فض
بره  ایجاد  و  پيوند  برقراری  و  پدیده حال حرکت  سایر  با  این حالت  کنش  در  ها هستند. 

نم پدیده یپدیده  سایر  از  جدای  از  تواند  یکی  اگر  واقع  در  بگيرد؛  قرار  مطالعه  مورد  ها 
از  ظرفيت برخی  کردن  فرض  ثابت  و  انجماد  کالسيک،  تحقيقات  در  مناسب  های 

متغيرهای یک پدیده برای محاسبه رفتار متغيری خاص از آن در جریان پژوهش باشد اما 
به همه چيز  ددر دنيای کوانتومی این حالت، شدنی نيست.   ر فيزیک کوانتومی همه چيز 

پدیده  (Wendt, 2015: 149)مربوط است   »توابع موجی روندهو همه  ای« محسوب  ها 
میمی شبکه  فضای  تمامی  در  که  باشند شوند  داشته  حرکت  و  تأثير  حضور،   توانند 
شيخمحمودی) قربانی  و  مطالعات  113:  1397نشين،  کيا  امکان  اصوالً  حالت  این  در   .)
فرایند،  یندهآ این  در  بود.  نخواهد  مقدور  نيز  کالسيک  شيوه  به  سياسی  علوم  در  پژوهی 

پدیده،  شبکه  درک  توانایی  بتواند  باید  پدیده؛  توصيف  بجای  سياسی  علوم  پژوهشگر 
  مفهوم آشوب و واکنش نسبت به بازی کوانتومی را فرا گيرد و مسائل جدید عل  سياست 

 را درک و جایابی کند.  های غيرخطی پژوهش و همچنين روش
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های کالسيک کمی و کيفی، متناسب با فيزیک نيوتنی و با فرض ثبات و نظ   روش
موضوع و مسئله مطالعه    کهیصورت   درپدیده؛ توانایی مطالعه، توصيف و تجویز داشتند اما  

ی  آسان  بهتوان  های آن در ساحت کوانتومی طراحی شود نمیفرضپدیده سياسی یا پيش 
های کالسيک بهره گرفت. در بازی کوانتومی، ارتباطات حداکثری های روشیاز ویژگ
 و(Flitney & Abbott, 2002: 175) قرار دارد    مدنظرهای متنوع پدیده  کنش و بره 

پژوهشگر آماده است تا با وقایع مختلفی در این بازی مواجه شود. در این راستا مفاهيمی  
اقبال واقع  ها در نظریه بازیکنش پدیدبره تنيدگی و  از کوانتوم از جمله دره  ها مورد 

تا    (Kim & Nho, 2019: 10)  شده بود  خواهند  قادر  کوانتومی  مفاهي   از  برخی  و 
 Busemeyer)شناسی را بهتر تبيين کنند  های مسائل اجتماعی، سياسی و روانپيچيدگی

& Wang, 2015: 163) ير پدیده از جمله  . در این فرایند، فضا برای تداخل حاالت متغ
های غيرخطی و سناریونویسی نسبت به تغييرات رفتار پدیده حاالت روانشناختی، پژوهش 

 . ((Pothos & Busemeyer, 2021  گيرددر احتماالت کوانتومی مورد توجه قرار می
ساحت این  شبحیدگي تندره   ،1ابرجایگزیدگی»  در  عملکرد  و،  از  دنيای    یهایژگیوار 

 است.   جدید
س کوانتومیدر  گروه  ؛ياست  نهادها،  سياسی،  تشکلاحزاب  و  کمتری ها  اهميت    ها 

جنبش  به  ارزشنسبت  باورها،  مردمی،  تأثير  های  و  عاطفی  ارتباط  اعتقادات،  و  ها 
در  هایرسانه دارند.  بهحال  ن ي ع  اجتماعی  و  نامطمئن  بسيار  کوانتومی  دنيای    وسته يپه ، 

به بسته  و  کوانتایی    است  کنشگر  را  میذهنيت  وضعيت  این  که  چيزی  کند.  تغيير  تواند 
قطعيت در وضعيت است که باعث ناپایداری و تشدید تضاد ميان    کند، عدمتر میپيچيده

بودن،    یني ب ش ي پ  رقابلي در واقع اکنون ما در دوره عدم اطمينان، غ.  شودعينيت و ذهنيت می
پيچيدگی  سریع،  به  تغييرات  می  یوستگ ي په و  کشيشيان  قاضی)  « کني  زندگی  زاده، 

گيری پدیده نيز بر همين اساس مشاهده و اندازه(.  123-122:  1397سيرکی و خداوردی،  
ویژگی »در  بود.  خواهد  تأثيرگذار  آن  پيش های  یا  مکانيکی  علوم  ذرات    در  کوانتومی، 

  صورت مکانيکی با یکدیگر تماس دارند؛ در بهفاً  ماده اجزای منفک از ه  هستند که صر
مانند   حالی ذراتی  کوانتوم،  مکانيک  در  دره   که  خاصيت  از    ی دگ ي چيپالکترون 

«.  گذارد وضعيت دیگر ذرات اثر می  گيری یکی از آنها، بالفاصله بربرخوردارند که اندازه

 

1. Superposition 
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به   پيچيدگی  اساس  همين  سياسی  بر  علوم  در  روابط  و  تعامل  محوری  کيفيت  مثابه 
می محسوب  بره کوانتومی  به  و  روششود  شبکهکنش  و  مؤلفهمند  و ای  متکثر  های 

مؤلفه انواع  و  نظریه  اجتماع،  قدرت،  فرهنگ،  و  سيستمی  قدرت  حوزه  در  متداخل  های 
فيزیکی و مجازی در تعاملی  شود که بوسيله شبکهعلوم سياسی منجر می  زیگرزمانهای 

داد  را شکل خواهد  سياسی  قدرت  و  اجتماعی  از سامان  نوع جدیدی  و  پيدا کرده    قوام 
 . ( 123: 1397زاده، کشيشيان سيرکی و خداوردی، وِنت به نقل از: قاضی)

معروف  از  یکی  که  کپنهاگی  تفسير  کوانتوم در  فيزیک  از  موجود  تفسيرهای  ترین 
پدیده  ویژگیاست  حتی  و  ندارند  مستقل  وجودی  هستی،  آنهای  بتوان  که  را  هایی  ها 

ها در  جود ندارد. جهان پدیده های خاص و اختصاصی یک پدیده در نظر گرفت وویژگی
پيش  قابل  تفسير  غيرمعمول  این  رویدادهای  و  آشوب  بروز  امکان  و  نيست  قطعی  بينی 

 1استيفنسون«(. بر همين اساس همان گونه که »34:  1388حسينی شاهرودی،  )  ممکن است
برد پی  کوانتومی  و  نيوتنی  دو ساحت  تفاوت روش در  به 1386،  فردخوشگویان)  به  و   )

مبادرت کرد، ميدان پژوهش    (Ramlo, 2021)  در وضعيتی کوانتومی  2روش »کيو«  ارائه
روش و  قواعد  طراحی  نيازمند  نيز  نخست  سياسی  بتواند  که  است  متناسبی  و  جدید  های 

روش دوم  مرحله  در  و  سياسی  علوم  جدید  آنمسائل  با  مواجه  رویکردهای  و  را  ها  ها 
 درک کند. 

 کوانتوم و میدان پیچیدگی 
مطالعه    استيفنسون   اتمشاهد با یکدیگر مورد  تعامل  را در  فيزیک و روش  که دو حوزه 

بود داده  پدیده  قرار  نيست  قادر  نيوتونی  مکانيک  که  داد  را  نشان  ازهایی  با    که  حرکت 
مکانيک نسبيت برای بررسی و    ؛ لذاهای ریز برخوردارند تحليل کندیا مقياس  سرعت باال 
رفتار ذرات بسيار ریز  پردازش  و مکانيک کوانتومی برای    های با سرعت باال تبيين پدیده

  های ریز با سرعت بسيار باال مورد پدید آمدند و ترکيبی از هر دو نيز برای بررسی پدیده 
قرار گرفت انقالب در روش  توجه  به  منجر  در  که  مسئله  و رویکردهای شناخت  شناسی 

های معمولی مشاهده  رها و روشقطعيت استفاده از دستو  اصل عدمعلوم شد. این ساحت »
«  داندمیآفرین  هایی با مقياس اتمی مشکلرا که در مکانيک نيوتونی رایج بود، در پدیده

 

1. Stephenson 

2. Q Methodology 
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محسوب   پدیده  ویژگی  در  مداخله  بعنوان  پژوهش  حين  در  پژوهشگر  مشاهده  که  زیرا 
می پدیده  رفتار  تغيير  باعث  و  در  روش(.  1386،  فرد)خوشگویان  شودشده  پژوهش  های 

توان مبتنی بر رویکرد کالسيک سيستمی مورد مطالعه قرار داد. در این  عصر نيوتنی را می
دو   شماره  شکل  در  که  همانگونه  سيست   شده  داده   ش ی نمارویکرد  و  است،  ساده  های 

آن در  عِلی  فرایند  و  هستند  بسته  و  محدود  غالباً  همچنين  نيوتنی  است.  تشخيص  قابل  ها 
توسط سيست   اندک  سيست     خطاهای  خود  از  شده  گرفته  اصالح   مرور  بهبازخوردهای 

 شوند.می
 کارکرد سیستم   -2شکل شماره 

 
 (Backlund, 2000و  Zadeh & Desoer, 2008: 2منبع: نگارنده با الهام از 

یده،  زمان در تفسير پد -ا  دو مفهوم بسيار مه  فض  شدناضافهدر دوران کوانتوم و با  
های باز و  های بسته جای خود را به سيست این فرایند دچار تغييرات شگرفی شد و سيست 

نيز عهده پيچيدگی  نظریه  دادند.  پردازش سيست پيچيده  است  دار  باز   & Turner)های 

Baker, 2019: 11) های  کنش . در این نوع سيست  از یک سو پيوندهای حاصل از بره
سيس درون  در  مداخلهکوانتومی  عوامل  وجود  دیگر  سویی  از  و  دارد  وجود  در  ت   گر 

شود. در این مسير هيچ هسته سخت و  می  1سيست  باعث پيدایش بحران و آشوبِ شناختی 
بره  الگوی  ترسي   و  پدیده  قطعی  تفسير  برای  پدیده متصلبی  و  کنش  ندارد  وجود  ها 

توان در منطق ارسطویی  ریشه فيزیک نيوتنی را می سيست  با بحران قطعيت مواجه است.
توصيف طيفی    جستجو از  و  تأکيد  »نبود«  و  »بود«  بر  ارسطویی  منطق  همانگونه که  کرد. 

 

1. Cognitive Chaos 

 

 کنشپردازش و برهم

 

 خروجی  ورودی  

 بازخورد)فیدبک( 
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نسبی از  نيز  نيوتنی  فيزیک  دارد،  احتراز  میحقيقت  اجتناب  پدیده  رویکرد  پنداری  کند. 
مقوله منطق  مقابل  در  اما  دیدن  1ای فازی  دیالکتيکی  و  تشارک  »تدریج،  به  معتقد 

پنداشتن  پدیده  پيچيده  پدیده،  دیدن  غيرخطی  بر  فرایند  این  در  است«.  هستی  عال   های 
... تأکيد می و  اجتماعی  (. همين ویژگی  10:  1393پور،  ساروخانی، صادقی)  شودعناصر 

 های کوانتومی داشته باشد.  باعث شده تا رویکرد فازی بتواند درک مناسبی از ظرفيت
 ها وهلف پدیده و پيچيده شدن ساختار تعامل پدید ابعاد مخت   شدن  دهي چيپدر واقع با  

آنچندبعد ارتباطی  ابعاد  شدن  نمیی  بسته  ها  مدل  بر  مبتنی  سيستمی  یادگيری  به  توان 
کند که  ظهور پيدا می  2«جلو روبهنيوتنی بسنده کرد. در این فرایند، مفهومی به نام »تغذیه  

با آشوب همراه می نيز قاسيست  را  بليت حل قطعی ندارد. در واقع در کند و این آشوب 
کرد استفاده  آشوب  یادگيری  از  باید  کوانتومی  فضای  به  نيوتنی  فضای  از  لذا گذار    ؛ 

 ,Lewis-Swan & et al)  های کوانتومی پيچيده امری بسيار مه  استیادگيری سيست 

مان این است که پدیده در هر زمانی و  ز  -ا  ویژگی آشوب در ساحت فض  .(627 :2019
های متفاوتی از خود نمایش دهد. در کنار این تغيير مه  به  تواند ویژگیهر فضایی میدر  
 ها نيز باید اشاره کرد. کنش پدیدهبره 

پدیدهبره  پيدا  کنش  بروز  و  ظهور  متفاوتی  اشکال  در  متفاوت  زمان  و  فضا  در  ها 
بر خالف رویکردهای کالسيک که  می واقع در درون روش کوانتومی  در  پی  کند؛  در 

رسيدن به معنای مرکزی هستند، پژوهشگر در پی رسيدن به یک معنای مرکزی نيست. در  
  دادن   نشانتر کردن روابط بين ابعاد مختلف پدیده و  این ساحت، پژوهشگر در پی واضح

های کيفی نيز کثرت روابط حول یک پدیده است. این مه  حتی در درون کدبندی روش
نمی موقعيحاصل  »خلق  رابطة  شود.  برقراری  سبب  پژوهش  بستة  مرزهای  در  تازه  ت 

موقعيت با  مکان خود  و  زمان  مختصات  رعایت  در  دیگر موضوع  محلی  و  تاریخی  های 
و می محور  کدهای  به  رسيدن  برای  باز  کدهای  توليد  دنبال  به  پژوهش  ميدان  شود. 
موقعيتدسته کشف  به  رسيدن  برای  بلکه  نيست.  آنها  کردن  دربندی  تازه  خالل    های 

نمی دستهپژوهش  ایجاد  برای  را  باز  کدهای  بر  بندیتوان  یک    ه یرو ها  به  تا  برد  باال 
های پژوهش برای بيرون آوردن یک  جای هرس کردن شاخهاَبَرمفهوم رسيد. برعکس، به

 

1. Categorical Logic 

2. Feedforward 
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شاخه روابط  کردن  نمایان  ما  هدف  مرکزی  اجتماعی،  اَبَرمفهوم  تاریخی،  فرهنگ های  ی، 
(. موضوعی که در درون سيست   10:  1399کيا،  طاهری)  یده است«اقتصادی، و سياسی پد

این   به  سه  در شکل شماره  است.  پردازش  قابل  متفاوت  موضوعات  با  کوانتومی  پيچيده 
 موضوع اشاره شده است. 

 مآشوب و سیست  -3شکل شماره 

 

 
 نبع: نگارندهم

شوند و  د میعواملی هستند که بدون نظ  به همراه ورودی سيست  وار  فورواردها  دي ف
شود. این حالت در  ها را ندارد با آشوب مواجه میسيست  چون توانایی تشخيص این مؤلفه

مثابه امری عادی و رایج محسوب  درون سيست  کوانتومی بر خالف سيست  بسته نيوتنی به  
بازی کوانتومی پاسخمی بتواند در یک  باید  به  شود و لذا سيست     د ي ف های متناسبی نسبت 

و  نيبش يپرقابلي غی  ردهافوروا پویایی  طریق  از  خودسازماندهی  واقع  در  بدهد.  ی 
خورد  ناهمگن رق  می  ظاهربهی اجزای  فورواردها  دي فها، بازخوردها و  کنش مؤلفهبره 

 . (Turner & Baker, 2019: 9)شود سيست  پيچيده منجر می گيریکه به شکل
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 های رویکرد کوانتومی در علوم سیاسی  داللت

فضژگیوی کوانتومی  حالت  دو  از  حاصل  باعث  ز  -ا  های  متکثر،    دارشدنیپدمان  ابعاد 
بره   ري متغ سيال،   در  پویایی  میکنش و  پدیده  روشهای  پی  شود.  در  کوانتومی  شناسی 

ترین وجه تمایز بين فيزیک کالسيک  مفهوم زمان شاید مه هاست.  پردازش این ویژگی
)کاپلمن،  نگرد مثابه تابعی از زمان می ی، پدیده را بهشناسی کوانتومبا کوانتوم است. روش

پی  ؛  (12:  2021 در  مستقل،  بصورت  پدیده  پردازش  بجای  کوانتومی  رویکرد  واقع  در 
پدیده سایر  با  ارتباط  در  پدیده  مختلف  حاالت  حالتی  یافتن  به  مرکزگرایی  از  و  هاست 

به کشف  شبکه باید  مسير  این  در  است.  شده  تبدیل  سيال  و  نقشه ای  طراحی  پيچيده    1و 
ها  زمان مختلف با سایر پدیده  -ا  زمان مختلف با خودش و در فض  -ا  روابط پدیده در فض

می باعث  مه   این  آستانهبود.  شناخت  به  پدیده  شناخت  بجای  بره شود  و  های  کنش 
قلمروزدایی   2امتداد به  و  آورد  روی  روابط  شبکه  در  کرد.    3پدیده  مبادرت  آن  از 

(Deleuze & Guattari, 1987). 
پژوهش   در  عمل  اگر  پژوهش  در  مستقل  مرکزیت  بعنوان  پژوهشگر  عادی،  های 
پژوهش می در  پژوهش  کند  اجزای  از  جزئی  بعنوان  پژوهشگر  کوانتوم  بر  مبتنی  های 

ها و نوع تعامل آن  ( و حاالت، ویژگی11:  1399کيا،  شود )طاهریموردنظر محسوب می
سياسی    مختلفی را در پژوهش به بار آورد. در این فرایند، پژوهش تواند نتایج  با پدیده می 

این فرایند زمينه شود.  ای کشف و طراحی میاز پژوهشگر جدا نيست و معنا و روش در 
مشاهده توجه  بدون  که  الکترون  همانند  مشخصی  پدیده  موقعيت  و  وضعيت  از  گر 

شاهرودی،   )حسينی  نيست  موقعي 1388برخوردار  تعيين  برای  وابسته  (،  پژوهشگر  به  ت 
نوع نگاه پژوهشگر سياسی به  شود.  است و پدیده مبتنی بر نوع نگاه پژوهشگر جایابی می

دیدگاه  بر خالف  و  وِنت  نگاه  بر  مبتنی  است.  مؤثر  پدیده  تصویر  و  در خواص  پدیده، 
مانندنيوتنی   ذراتی  کوانتوم،  مکانيک  خاصيت    در  از  حساس  الکترون  و  لغزان  شبکه 

و   هستندتعاملی  برخوردار  خداوردی،  )قاضی  پيچيده  و  سيرکی  کشيشيان  : 1397زاده، 
تداوم  (123 و  دقيق  شناخت  مانع  موضوع  همين  میو  پدیده  فرایند  بخش  این  شود. 

آستانه شناخت  به  رجوع  پدیده ضرورت  سایر  با  آن  ارتباط  و  سياسی  پدیده  را  های  ها 
 

1. Complex Cartography 

2. Lines of Flight 

3. Deterritorialization 
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می پدیده مشخص  بکند.  و  داخلی  سطح  در  سياسی  نمیين های  بصورت  المللی  توانند 
از فضا و زمان مورد مطالعه قرار گيرند و اصوالً امکان آنکه    افته یساختمستقل از شبکه  

برخی از تعامالت و خواص یک پدیده برای مطالعه روشمند بصورت ایستا در نظر گرفته  
بود.  خواهد  کوانتومی  پژوهش  هدف  تحقق  مانع  حتی  و  نيست  ممکن  ميدان    شود  »در 

ایدهپ پدیده میهای جدید گسترش میژوهش  تغيير  و  ما  یابند و سبب حرکت  شوند که 
 نامي .  آن را توپولوژی می

می  ماسومی تغيير  فرایند  تداوم  را  طاهری)  داند« توپولوژی  از    . (22:  1399کيا،  نقل 
پدیده به  ه  ی  سوبهها  »حرکت  موجب  مرزهای  ه که  گرفتن  شکل  و  مرزها  ریختگی 

می مرزهای  شجدید  دانش حرکت  توپولوژی  ریاضی،  در  است.  توپولوژی  ود، حرکت 
می منجر  شکل  تغيير  به  که  است  در  پدیده  تغيير  و  مربع  حرکت  با  مثال  برای  شود. 
توان به شکل دایره رسيد، بنابراین بجای تمرکز  مختصات فضایی و روابط ریاضی آن می

هست  پدیده  آنچه  آنچه32:  1399کيا،  طاهری)  بر  بر  می  (  متمرکز  پدیده  باشد  تواند 
 شوی .  می

جهانِ در حالِ شدن، معادل تغيير مرزهای پدیده در عين حرکت است و این حرکت  
  از دهد.«  حاصل روابط تأثيرگذاری و تأثيرپذیری از نيروهایی است که پدیده را شکل می

درک کند و  شناسی پژوهش الزم است که بتواند پویایی پدیده را  نوعی از معرفت  رون یا
با   1باراد« »کنش رخدادها و تحوالت را در نظر بگيرد. برای مثال  پيچيدگی حاصل از بره 

انکسار مفهوم  معرفتگونه  ،طرح  از  میای  رق   را  کوانتومی  روش  و  بر  شناسی  که  زند 
کوانتوم   شکل  به  را  جهان  کالسيک،  و  نيوتنی  فيزیک  و    افتهیلي تشکخالف  ذرات  از 

میموج نظر  در  ذرها  ترکيب  به  که  می  2موج   -ه  گيرد  نظر،  خت   این  بر  مبتنی  شود. 
ه   پدیده  کنار  در  حاصل  صرفاً  نيز  اجتماعی«  »جهان  و  سياسی  ذرات    قرارگرفتنهای 

های متداخل و در حال  فيزیکی نيست بلکه ذرات اجتماعی و سياسی نيز دارای طول موج
می از قبيل نياز، آگاهی، ميل و ... که  ها هستند. مفاهي های سایر پدیدهموج  تعامل با طول 
»الیب آثار  زمينه  در  این  در  است  آمده  و...  »گاتاری«  و  »دلوز«  تارد«،  »گابریل  نيتس«، 

اثر و مطالعه باشند؛ لذا مبتنی بر همين ساحت و نظر باراد، بهتر است بجای    منشأتواند  می

 

1. Barad 

2. Wave- particle 
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»کنش  مفهوم  از  متقابل«استفاده  »کنش   1های  مفهوم  داز  ميان«های  در    2ر  کرد.  استفاده 
بر مفهوم دوم، وجود   اما مبتنی  بر ارتباط مقدم است  مفهوم اول، وجود از ارتباط جدا و 

این (.  32-35:  1399کيا،  ها نيست )طاهریپدیده چيزی جز رابطه و ارتباط با سایر پدیده
تقریباً در جامعه شبکه پدیده در »دره رابطه  برقرار است و  نيز  و  ای  کنش«  »بره کنش« 

می پيدا  روش  کند؛معنا  در  آشوبناک  لذا  ميدانی  با  پژوهشگر  سياست،  کوانتومی  های 
شود که ه  از پژوهش  پژوهشگر جزئی از پژوهش محسوب می  ني ب   ن یا  درمواجه است.  

ه    و  است  آنمتأثر  می  بر  انفصالتأثير  و  پيوندها  سرعت  گذارد.  از  ساحت  این  در  ها 
. در واقع محقق  هستندو دائماً در حال تأثيرگذاری و تأثيرپذیری    زیادی برخوردار هستند

داستان  نمی این  در  بلکه  بماند  باقی  ریزوماتيک  داستان  از  بيرون  عينی،  ناظر  بعنوان  تواند 
می محسوب  پژوهش  پویای  فرایند  از  بخشی  بعنوان   ,Sermijn) شود  پژوهشی 

Devlieger & Loots, 2008: 639) . 

 سی مبتنی بر رویکرد کوانتومی چارچوب علوم سیا
می را  کوانتومی  رویکرد  بر  مبتنی  سياسی  علوم  مورد  چارچوب  کلی  سطح  دو  در  توان 

 پردازش قرار داد: 

 ها و رویکردهای نوین در علوم سیاسی ها، پژوهش روش  -الف
های  بندی کمی و کيفی و دوگانهو مبتنی بر فيزیک نيوتنی از تقسي   ن ی ا  از  ش يپاگر تا   

عقلدیگ همچون  بيروبيعتط  -  گرایی ری  از  تحقيق  درون،  ت  -ن  گرایی،  از  حقيق 
می  -یی  گراسازه استفاده  سياسی  تحقيق  روش  در  جدید تفسيرگرایی  دوران  در  شد 
قرار داد که    مدنظری از نوع کوانتومی را  شناسضد روشتوان گذار از روش نيوتنی به  می

»پارادای «جرقه ایده  در  آن  اوليه  که  ک  3های  بود  پارادای   ساحت  در  شد.  مطرح  وهن 
برایمن،  )  ای قرار گرفت و از ساختمندی متصلب دور شدتأثير عوامل زمينهروش، تحت  

ویژگی 14:  1389 و  پدیده (  ذاتی  لزوماً  نيز  پدیده  یک  به  نسبت  شده  برساخته  های 
ایجاد  هایی در نظر گرفته شد که در شبکه تعامالت  کنش محسوب نشد بلکه حاصل بره 

 

1. Interaction 

2. Intra- action 

3. Paradigm   
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های متصلب  ی از روشراحت بهتوان  شده و از پایداری برخوردار نيست. در این راستا نمی
پژوهش  برای  در  پيشينی  سياسی  محقق  واقع  در  کرد.  استفاده  سياسی  علوم  نوین  های 

می دست  سفر  یک  به  راپژوهش  پژوهش  ميدان  در  خود  سير  روایت  و  نمایش    زند 
در رمی بود که  موضوعی  این  نحوی    متأخر های  وشدهد.  به  نيز  قرار    توجه  موردکيفی 

در این فرایند و مبتنی بر عبور از فيزیک نيوتنی    بلومر 1زا«گرفت. طرح »مفاهي  حساسيت
 قابل ارزیابی است.  

های  های روشمند تحصلی و با استناد به مدلولعليه تفسير مفاهي  مبتنی بر مدل   بلومر
شوند شورید. »این راهکار اساسی،  ی بکار گرفته میتجربی ثابت که در مورد جهان واقع

کند که بر اساس  بخش اعظ  تحقيقات کيفی است که تعاریف عملياتی دقيقی را ارائه می
می اجتماعی  آن  مفاهي   تلقی  پيشنهاد  او  رویکرد،  این  مقابل  در  سنجيد.  را  واقعيت  توان 

یی کلّی ارجاع و راهنمایی را  زا مطرح کرد که معناعلمی را تحت عنوان مفاهي  حسّاسيت
نمونه با  مواجهه  میدر  ارائه  تجربی  یک  های  روش  و  مفهوم  فرایند،  این  در  کنند.« 

های کلی و قابل انعطاف  مشیشوند بلکه یک سری خطچارچوب متصلب محسوب نمی
شوند که توانایی درک پيچيدگی و پویایی واقعيت اجتماعی و سياسی را فراه   دانسته می

  شوند کنش سياسی و اجتماعی ساخته میرند و اصوالً در جریان پژوهش و در بره آومی
(. همچنان که دلوز این مسئله را مورد اشاره قرار داده است، آنچه که  95:  1389برایمن،  )

فض  بره   -ا  در  شبکه  یا  پدیدهزمان  سياسی کنش  توزیع   های  است  برخوردار  اهميت  از 
ب تقابل  همچنين  و  شدت  و  هویتحرکت  مؤلفهين  است ها،  مفاهي   بين  تمایز  و   2ها 

(Williams, 2000: 209)تواند در راستای کاربست  مندی می. این شکل از چارچوب
اثر قرار گرفته و ابعاد متکثر پدیده را در حول   منشأهای کوانتومی در علوم سياسی  روش

و از چه نوع حرکتی   مان برخوردار استز  -ا ه  گرد آورد که پدیده از چه شدتی در فض
های دیگر از  گيرد و همچنين هویت تقابلی پدیده و تمایز مفهومی پدیده از پدیدهمی  بهره

 (.1399کيا، اهميت برخوردار است )طاهری
کدگذاری   و  سياسی  دانش  کيفی  روش  در  که   مدنظرسياسی    پژوهشموضوعی 

داده کردن  منجمد  و  است،  پوزیتيویستی  روش  به  فرایند    آن  معناکردنها  این  در  است. 

 

1. Sensitizing Concepts 
 ( 1994. برای مطالعه بيشتر در این باره رجوع شود به )دلوز،  2
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می منجمد  سياسی  البهمفاهي   در  و  دچار  شوند  منجمدکننده  تحصلی  ساختارهای  الی 
می تفسير  نقصان  و  عبور  تحریف  مسير  این  از  کوانتومی  ساختار  در  تحليل  روش  شوند. 

مقولهنمی و  کردن  منجمد  بجای  کوانتومی  روش  در  واقع  در  به  کند،  اطالعات  بندی 
مفاه کردن  و  بازفراوري ،  ترکيب  روابط  پيچيده  نقشه  طراحی  نهایت  در  و  آن  ی 

میکنش بره  پرداخته  نقش  ها  و  اداره    تکتکشود  در  آنها  مستقي   مشارکت  و  مردم 
 جامعه به تقویت عرصه عمومی منجر خواهد شد.  

که مطالعات    مطالعات کوانتومی یا مطالعات پساکيفی دانش سياسی بر این باور بنا یافته
تحصلنيوتن  ساحت  در  هستیی  ابعاد  در  پدیده  بازنمایی  به  واقع  گرایی  در  و  شناسی 

دادن    تياهم  باکه مطالعات جدید  پردازد، در حالیمثابه آنچه هست میتوصيف پدیده به
مثابه  به شناخت پدیده به    آوردنیروشناسی در پی فرا رفتن از مطلق بازنمایی و  به معرفت

و شدن است. ميدان پژوهش کوانتومی در علوم سياسی  چيزی است که در حال حرکت  
پدیده  روابط  پيچيده  نقشة  طراحی  پی  بر  در  آن  شناخت  که  روابطی  است،  سياسی  های 

پيدا می اولویت  پدیده  دلوز در  (. موضوعی که  53-58:  1399کيا،  )طاهریکند  شناخت 
»تجر مفهوم  طرح  با  دلوز  است.  کرده  اشاره  آن  به  اندیشه  و  نقد  گرایی  بهساحت 

شناسی صرف وارد جریان حرکت در پدیده شود و سعی دارد با گذر از هستی  1استعالیی«
مان را ز  -ا  کنش پدیده در فضشناسی، بره شناسی به نام ضد روش با طرح نوعی از روش

 (Bryant, 2008: 18).درک کند 
می تنيده  پدیده  آورندۀ  بوجود  نيروهای  با  وقتی  موقعيت س»پژوهشگر  او  شود  وژگی 

اند  کند که پدیده را شکل دادهخورد و او نيروهایی را تجربه میپژوهشگر رق  می  مثابةبه
می تأثير  آنها  از  از و  برآمده  بلکه  نيست  سوژه  درون  امری  تجربه  سبب  همين  به  پذیرد. 

»پژوهشگر باید قوۀ    رون ی ا  ازشرایط نيروهایی است که سوژه با آنها ترکيب شده است.«  
باشد  خالقيت داشته  تصویرسازی  حاصل  ...  و  نيز  نوآورانه  تصویرپردازی  و  تخيل  قوه   .»

نيروهای تشکيل به ميان  کنش آنها  دهندۀ پدیده و زیست در بره پرتاب شدن پژوهشگر 
ها محسوب  است. در واقع ميدان پژوهش در ساحت فيزیک کوانتومی محل بازیگری داده

آیينهمی صرفاً  و  توصيفشود  نيست.    کنندهای  غيرفعال  از    رون یا  از و  نوع  این  در 
یا الگومند نيست بلکه    شدهیطراح ش يپ  ازها، پژوهشگر دارای یک نقش مشخص  پژوهش 

 

1. Transcendental Empiricism 
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پژوهشگر بعنوان یکی از اجزای پژوهش، در حين اجرای پژوهش، هویت و نقش خود را  
می جهان  کشف  از  عبور  با  کوانتومی  ساحت  در  پژوهش  واقع  در  ی  بعدسهکند. 

نشينی« و  زمان به دو ویژگی مه  »ه   -ا  دو ساحت فض  به  توجه  باگرایانه نيوتنی و  حصلت
دارد  توجه  نيروها«  این  68-75:  1399کيا،  طاهری)  »ترکيب  در  کوانتومی  (.  نظریه  بين 

تواند طيف  ای بر علوم سياسی بر جای بگذارد. این تأثيرات میتواند تأثيرات گستردهمی
فناگسترده از  داده،  ای  تحليل  کوانتومی،  )  و  جنگوری  ونت،  صلح  و  (،  2020دردریان 
تصمي تئوری هوگه)  گيریهای  و  لوشکریوف،  )  1(2009،  آرت  و  مينيف  آلکسيوا، 
)کاستا،  2( 2017 گفتمان  و  دیپلماسی  رأیندهایفرا،  3( 2020،   4(2009دوبوآ،  )  گيریی 

 اشد.نظریات پيچيدگی، دانش آگاهی مغز، پویایی سيست  و... ب

 نظام مسائل علوم سیاسی -ب
ی و تنيدگی  ارشتهاني فرا مرویکردهای کوانتومی به سياست، عالوه بر توجه به مطالعات  

سطح   دو  در  سياسی  علوم  جدید  مسائل  نظام  ساخت  در  مهمی  تأثيرات  کنش،  و  دانش 
مطالعات سياسی، حکمرانی  قوانين    داخلی و خارجی خواهند داشت. در سطح داخلی  و 

نمیدر ج نهادهای رسمی ساخته  و  نظام  امعه کوانتومی منحصراً در درون احزاب  شود و 
های مدرن کوانتومی و  با استفاده از فناوری  ایاجتماعی مبتنی بر جامعه کوانتومی و شبکه

های رقومی مستقل و همچنين ممکن شدن تحليل دیتاهای  گيری هویتای و شکلشبکه
تواند نظام سنتی  دهی میياستگذاری، مشارکت و رأیکالن و حضور آن در فرایندهای س

دموکراسی بروکراسیانتخابات،  نمایندگی،  مرکزیت  های  دارای  جوامع  پيچيده  های 
توانند در این  های رقومی میهویت  تکتکهای متنوعی مواجه کند.  قدرت را با چالش 

گيرد در ساخت  میجامعه نوین که مبتنی بر فرایندهای زنجيره بلوکی و مرکزگریز شکل  
های جانبی، حضور در لحظه و دائمی داشته باشند.  قوانين، نظارت بر آن و سياستگذاری

بين  روابط  در  را  پژوهش  و  کنشگری  نيز  خارجی  سطح  و  در  پيچيده  شرایط  با  الملل 
تواند تأثيرات مهمی در نقش پژوهشگر، سرعت و دقت  جدیدی روبرو خواهد کرد و می

 

1. Aerts & Hooghe 

2. Alekseyeva, Mineev & Loshkariov 

3. Costa 

4. Dubois 
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سازها، هوش مصنوعی،  کاوی، یادگيری ماشين، محاسبات پيشرفته، شبيههانتقال داده و داد
   .(Der Derian & Wendt, 2020: 400)ارتباطات و امنيت داشته باشد 

 گیرینتیجه
پيچيدگی به  نيوتنی  قطعی  ساحت  از  عبور  با  کوانتومی  در    گرفته شکلهای  ميدان 

باز توجه میسيست  این  های  های کالسيک دچار  مسائل و روش  بين رویکردها،کند. در 
شوند. در مدل کوانتومی برخالف مدل نيوتنی و کالسيک؛ روش و  ای میتغييرات عمده

در   و  پژوهش  بلکه در حين  نيست  پژوهشگر  از  و جدای  پژوهش  از  پيش  مسئله، چيزی 
شود. در این ميدان، پنج مؤلفه و یک وضعيت مه  قابل پردازش  کنار پژوهشگر ایجاد می

، پژوهشگر، زمان و فضا و در  هاده ی پد  ریساهای پدیده،  وجه است که عبارتند از: مؤلفهو ت
این پنج مؤلفه و مبتنی بر   ب ي ترکگانه. از  های پنجکنش بين این مؤلفهنهایت وضعيت بره 

 گيرد.  هاست که ميدان پژوهش کوانتومی شکل میکنش آنوضعيت بره 

 ی میدان پژوهش کوانتوم -4شکل شماره 

 
 منبع: نگارنده

در   و  شده  محسوب  پژوهش  از  بخشی  عرصه  این  در  پژوهش  روش  و  پژوهشگر 
سازند. در  شوند و ه  میهای ميدان پژوهش، ه  ساخته میبا سایر مؤلفه  ه یدوسوارتباطی  
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بره  و  ارتباطی  مفاصل  چقدر  هر  کوانتومی  پدیده پژوهش  سایر  با  پدیده  بهتر  هکنش  ا 
در   وضعيت  این  مختلف  حاالت  هرچقدر  و  بيشتر  اعتبار  از  پژوهش  فضای  شود  تبيين 

های زمانی بيشتری مورد رصد قرار گيرد از پایایی بهتری برخوردار است. نکته مهمی  بازه
توان مورد اشاره قرار داد موضوع بازی کوانتومی است. یک که در پژوهش کوانتومی می

با س ارتباط  پدیده پدیده در  بره )  هاایر  پيچيدگی(، در زمانفضای  های مختلف  کنش و 
کننده( دیگر آن پدیده اوليه نيست و در  مشاهده)  )نسبيت زمان( و در ارتباط با پژوهشگر

دارد ویژگی  تغيير  امکان  بشدت  مرحله  سه  لذااین  بر   ؛  باید  همواره  کوانتومی  بازی  در 
 وع تحوالت کوانتومی غيرمنتظره بود.  روی ابداع و نوآوری تأکيد کرد و منتظر وق

در بازی کوانتومی همواره باید با یادگيری سيستمی و تجربه تحوالت متنوع، واکنش  
های اجتماعی و سياسی از اهميت  مناسبی به رویدادهای غيرمنتظره داد. این مه  در پدیده

المللی  ی و بين های داخل باالیی برخوردار است. مطالعه تحوالت و روابط سياسی در حوزه
های سياسی و نوع کنترل آن باشد. پردازش  ابعاد جدیدی از پدیده  بازشدن  منشأ تواند  می

بين  سطح  در  جنگ  یک  شروع  میفرایند  کوانتومی  ساحت  در  به  المللی  منجر  تواند 
شود. برای مثال جنگ ترکيبی بعنوان یکی    تغييرات مهمی در شناخت و کنترل این پدیده

شدت وابسته به حوزه کوانتومی و نظریه الملل بهدید جنگ در روابط بين های جاز حوزه
آنها باعث   ري متغهای پویا و ها و ویژگیهای متکثر این پدیدهپيچيدگی است. ابعاد و مؤلفه

؛  های کالسيک نتوانند به شناخت فراگيری از این ساحات دست یابند شده است تا روش
روش  دنظریتجد  لذا طراحیدر  و  ساخته    ها  پيشينی  طور  به  غالباً  که  کالسيک  مسائل 
گيرند امری  شوند و در فرایند پژوهش بصورت عاریتی و فرمی مورد کاربست قرار میمی

می نظر  به  در حوزهضروری  مه   این  تقنين،  رسد.  نظام  قبيل حکمرانی،  از  دیگری  های 
نظام پژوهش طراحی  و  اجتماعی  اهميت ارشتهن يبهای  های  از  نيز  برخوردار    ی  زیادی 
روش پردازش  است.  با  سياسی  علوم  جمله  از  و  اجتماعی  علوم  در  کوانتومی  شناسی 

 تواند شناخت مناسبی از مفهوم آشوب در سيست  داشته باشد. های باز و پویا میسيست 
روشآشوب تابع  نمیها  و  نيستند  منظمی  مورد  های  خطی  منطق  در  را  آنها  توان 

پردازی، یادگيری سيستمی و ی، ایده پردازمسئلهیت نظام نوآوری و  پردازش قرار داد. تقو
پيچيدگی سيست فه   آشوبناک  میهای  متفاوت  زمينههای  به  از  تواند  استفاده  سازی 

ایجاد چالش شناسیروش آنها کمک کند.  کاربست  و  کوانتومی  و جدی  های  مه   های 
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دموکراسی بهبرای  دولت  و  تقنين  نظام  و  نمایندگی  و  های  بروکراتيک  نهادهای  مثابه 
دارای مرکزیت و همچنين تغيير نگاه به قدرت از یک مفهوم مرکزی و مشخص به امری 

ای از جمله مسائل مه  و مورد توجه در این عرصه خواهد بود  سيال، انتشاریافته و شبکه
نظام مشروعيت  جمله  از  موضوعاتی  و  که  آنها  کارکرد  و  ارزیابی  نوع  سياسی،  های 

 ی آنها را با تحوالت جدی مواجه خواهد کرد.هاژهیکارونين همچ
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