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چکیده
با تشددید فرایند ههانیشددن و به تبع آن رشد روزافزون در تعداد و تنوع بازیگران نظام بینالمللی،
شداهد شدکلگیر ی الگوی هدیدی در عرصده سدیاسدت ههانی همتیه مه متمایز از رویکرد ملاسی و
سنتی روابط بین الملل است؛ به عبارت دیگر ،قواعد و اصول ملاسی سیاست بین الملل ،دیگر از ظرفیت
مناسدبی برای تبیین رخدادهای نظام بین الملل برخوردار نبوده و لاهرم نیازمند ماربمت الگوی هدیدی
در فهه پویایی سددیاسددت ههانی همددتیه مه از آن بهعنوان «الگوی موانتومی سددیاسددت بینالملل» یاد
میشددود دراینبین ،یکی از تغییرات و نشددانههای نظام بینالمللی معاصددر ،تیدید ایات میدد دین به
عنوان بازیگری فعال و تأثیرگذار در عرصددده بینالمللی اسدددت مه موهب شدددده تا امروزه از آن بهعنوان
بازیگری مهه در عرصه تحولات ههانی یاد شود
این تحقیق در پی بررسددی نقو و هایگاه دین در مدل موانتومی سددیاسددت بینالملل اسددت بر این
اسدددای ،یافته این پژوهو اامی از آن اسدددت مه امروزه عوامل معنایی و به طور ویژه دین ،از مههترین
مؤلفههای تأثیرگذار در شدددکلگیری هویت و بهتبع آن منافع بازیگران نظام بینالملل اسدددت و از همین
روی ،ضدروری اسددت تا مندق درونی آن به درسددتی شددناخته شددود این تحقیق به دین بهعنوان یکی از
نمودهای برهمته در مدل مکانی موانتومی سیاست بینالملل میپردازد
واژه های کلیدی :دین ،مدل موانتومی سیاست بینالملل ،ههانیشدن ،مبانی نظری.
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مقدمه
پدایدانیدافتن ییرمنتظره نظه دوقدبی و بده تبع آن اییداد ید فرصدددت تاری ی برای
شددکلگیری نظه هدید در عرصدده بینالمللی ،موهب گردید تا شدداهد ی گذار پاردایمی در
اوزه همتیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی پدیدههای سیاست ههانی از اثباتگرایی
به پمدددا اثباتگرایی باشدددیه این گذار پاردایمی زمینه را برای طرن نظریات هدید در این
اوزه فراهه آورد مه از آنها به عنوان نظریات بازتابی (وامنوگرا) ،ییربنیادی ،پمدداخردگرای
روابط بینالملل یاد میشود
تدداوم روندد انتقدادات از نظریدات اثباتگرایانه روابط بینالملل ،به ویژه از دهه  2661مه
ههزمان با اهمیتیافتن ابعاد هنیاری و ارزشی در مقابل شاخصههای مادیگرایانه در تحلیل
پدیدهها و الگوهای رفتاری دولت ها همراه بود ،زمینه و شرایط را برای افزایو هایگاه معنا و
معناگرایی گشددود اهمیت درج هایگاه معنا و معناگرایی در بمددتر نظریههای تحلیلی روابط
بینالملل شرایدی را مهیا میساخت مه با خروج از تفکر مکانیکی مادیگرایان ،زمینه نظری
برای طرن این دسددته از عوامل معنایی و ییرمادی فراهه گردد (صددالحی و اریوانی،2961 ،
)242-242
در این بین ،بیتردید دین یکی از مههترین عوامل معنایی و هنیاری در ههان معاصدددر
اسددت مه ظرفیت بالای خود در بمددیا منابع و امکانات و نیز مشددروعیتب شددی به اقدامات
گروههای طرفدار را به اثبات رسدانیده اسدت این عامل با تأمید بر منشدگر انمدانی به عنوان
الگوی بدازیگر و نیز انگیزشهای ییرمادی به عنوان مندق اقدام ،الگوی هدیدی از منو در
عرصده سیاست ههانی را پدید آورده است تعدد و تکرر سازمانهای ییردولتی مذهبی و نیز
شددبکههای فراملی دینی زمینه را برای نقوآفرینی هرچه بیشددتر دین در عرصدده سددیاسددت
ههانی فراهه آورده است
لذا ،الگوی نظری مکانیکی و مادی سددیاسددت بینالملل ،دیگر از ظرفیت مناسددبی برای
تبیین نحوه عمدل این عوامدل معندایی برخوردار نبوده و لداهرم نیازمند بهرهگیری از الگوی
هدیدی برای مدالعه سدددیاسدددت بینالملل همدددتیه مه از آن به عنوان «الگوی موانتومی
سیاست بینالملل» یاد میشود
سدددابقده تلاش برای توهیه امکان ماربمدددت نظریه مکانی موانتومی در مناظرات علوم
اهتماعی به توسدددعه نظریات موانتومی فیزی در نیمه ن مدددت قرن بیمدددته بازمیگردد؛
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بهطوریمه ،پیامدهای نظری و روشی این نظریات در اوزه علوم اهتماعی و انمانی و به طور
ویژه در اوزه دانو روابط بینالملل مورد توهه برخی از اندیشددمندان و صددااب نظران این
اوزه قرار گرفته است
این تحقیق در پی پاسددخ به این سددؤال اسددت مه با توهه به نقوآفرینی دین در نظام
بینالملل ،چگونه دین در قالب مدل مکانی موانتومی ظاهر شدده اسدت؛ لذا ،پیو از پاسخ
به این سؤال و نیز بررسی نتایا هری از رویکردهای ملاسی و موانتومی به علوم اهتماعی
و به طور خاص ،به سددیاسددت بینالملل ،در ابتدا نگاهی موتاه به ماهیت مکانی ملاسددی و
مکانی موانتومی و نیز تبعات روشی آن خواهیه داشت
مکانیک کلاسیک و کوانتومی؛ از ماهیت تا تأثیرات روشی
مکانی ملاسددی  2یا مکانی نیوتنی یکی از قدیمیترین و آشددناترین شدداخههای عله
فیزی اسددت این شدداخه با اهمددام در اال سددکون و ارمت تحت تأثیر نیروی داخلی و
خدارهی سدددرومدار دارد مکدانید ملاسدددی  ،بیان ریاضدددی ارمت و نیرو در پدیدههای
مامروسکپی طبیعت است
مدارهدای دانشدددمنددانی چون تیکو براهده ،مپلر و گالیله ،بهویژه نیوتن ،این دانو را بر
پایههای نظری اسدتوار سدداخته اسدت در این میان ،نیوتن در سددال  2969میلادی با نگارش
متاب «اصدول ریاضدی فلمدفه طبیعی» 2مفهوم گرانو عمومی را مدرن ساخت و با تشریح
قوانین ارمت اهمددام ،عله مکانی ملاسدددی را پایه گذاشددت بعدها دانشدددمندانی چون
دالدامبرت ،لداگرانژ ،همیلتون و کاموبی فرمولبنددیهدای هددیدی از این مبحا ارا ه دادند
)(Goldstein, 1980
با این وصد ،،علیریه آنمه مکانی ملاسی توصی ،دقیقی از پدیدههای مامروسکپی
در سددرعتهای بمددیار ممتر از سددرعت نور به دسددت میدهد ،در توضددیح پدیدههای مربوط به
سدرعتهای زیاد (نزدی به سدرعت نور) و پدیدههای میکروسدکپی از قابلیت توصیفی و تحلیلی
مناسدبی برخوردار نیمدت ) (Rabinowitz, 2008در نیمه ن مدت قرن بیمته برای رفع این
اشدکالات ،دانو مکانی موانتومی بر پایه موشدو دانشمندانی چون هایزنبرگ ،پلان  ،اینشتین،
دوبروی ،بور ،شرودینگر ،نویمان و دیراج پایهریزی شد
Classical Mechanics
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
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بر این اسدای ،هرچند انیشدتین پدیده سددرعتهای زیاد را با نظریه نمدبیت خود توهیه
مرد ،ولی برای ال مشددکلات پدیدههای میکروسددکوپی به قوانین و نظریههای ماملاً هدیدی
ااتیداج بود مده درمیموع ،مکانی موانتومی را تشدددکیل میداد لذا ،مکانی موانتومی را
میتوان شددداخدهای بنیدادی از فیزی نظری دانمدددت مه با پدیدههای فیزیکی در مقیای
میکروسدددکوپی سدددرومار دارد ) (Scheerschmidt & Warner, 2002, 67در این
مقیای ،منوهای فیزیکی در اد و اندازۀ ثابت پلان  2است
درنتییه ،بنیادیترین تفاوت مکانی موانتومی با مکانی ملاسدددی در این اسدددت مه
مکانی موانتومی توصدیفی سازگار با آزمایوها از ذرات در اندازههای اتمی و زیراتمی را در
اختیار میدهد ،دراالیمه مکانی ملاسدددی در قلمرو میکروسدددکوپی به نتایا نادرسدددتی
میانیدامدد در اقیقدت ،مکدانی موانتومی بنیادیتر از مکانی نیوتنی و الکترومغناطیس
ملاسددی اسددت؛ زیرا در مقیایهای اتمی و زیراتمی مه این نظریهها با شددکمددت مواهه
میشدوند ،با دقت زیادی بمدیاری از پدیدهها را توصی ،میمند مکانی موانتومی به همراه
نمبیت پایههای فیزی هدید را تشکیل میدهند
2
موضدوع دیگر اا ز توهه در این شداخه از دانو ،اصدل عدم قدعیت است از آنیاییمه
موضدع و االت ذرات میکروسدکپی را نمیتوان بهطور قدعی پیوبینی مرد ،نوعی نمبیت و
عددم قدعیدت بر پیوبینی تحولدات ذرات ییرهایگزیده 9اامه اسدددت درواقع ،در فیزی
موانتومی ،اصدددل عدم قدعیت هایزنبرگ ،چنین اظهار میدارد مه هفتهای مشددد صدددی
از خواص فیزیکی ،مدداننددد مکددان و تکدداندده ،را نمیتوان بددا دقتی دل واه معلوم گردانیددد
) (Heisenberg, 1930بهعبارتدیگر ،افزایو دقت در ممیت یکی از آن خواص مترادف
بدا ماهو دقت در ممیت خاصدددیت دیگر اسدددت بر این مبنا ،ذرات همتون الکترونها در
آنوااد هه خصددلتی ذرهای (مادی) دارند و هه خصددلت موهی ،یعنی هه میتوانند با ذرات
دیگر برخورد منندد و هه مدانند نور دچار پراش شدددوند این دوگانگی سددداختاری و ماهیت
ههزمانی نوری د ذرهای یکی دیگر از ویژگیهای پدیدههای مکانی موانتومی است
 1ثابت پلان  ،ی ثابت طبیعی در فیزی اسدت مه بیان مننده اندازه موچکترین وااد انتقال انرکی و از مفاهیه اسداسدی در مکانی موانتومی است.
مقدار عددی این ثابت برابر است باJs21−94×9٫929191141 :
2 Uncertainty Principle
 9ییرهایگزیدگی ) ،(Non-Localityویژگی ذرات بمیار موچ در ابعاد میکروسکوپی همتون الکترونهاست مه مکان و سرعت آنها را در هر
لحظه از زمان نمیتوان به دقت بیان مرد و همواره به صدورت نمبی و با عدم قدعیت اندازهگیری میشوند در االی مه هایگزیده بودن دلالت بر اشغال
فضا در ابعاد مامروسکوپی و قابل مشاهده بودن همه است مه در مندق فیزی ملاسی مورد توهه قرار میگیرد
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اال این سدددؤال مدرن میشدددود مه نگرش و مندق درونی مکانی ملاسدددی و مکانی
موانتومی واهد چه تأثیرات همدتیشدناسانه و روششناسانه بر اوزه مدالعات علوم اهتماعی و
به طور خاص بر اوزه دانو مدالعه سیاست بینالملل است؟
برای پاسدخ به این سؤال ابتدا لازم است به مفروضات فیزی ملاسی مه به ی معنا مورد
توهه اثباتگرایان در علوم اهتماعی نیز بوده اسدت اشداره شدود بر این اسددای ،این مفروضات
عبارتند از:
«واادهای پایه واقعیت ،اعیان 2فیزیکی همددتند (مادیگرایی)؛ اعیان بزرگتر را میتوان به
اعیدان موچد تر تقلیل داد (تقلیلگرایی)2؛ اعیان ،رفتاری قانونگونه دارند (تعینگرایی)9؛
علیدت مکدانیکی و محلی اسدددت (مکانی انگاری)؛ و نیز اینمه ،اعیان ممدددتقل از فاعلان
شددناسددایی همددتند مه آنها را مورد مشدداهده قرار میدهند (عینیگرایی»؛ (مشددیرزاده،
)269 ،2961
بر این اسدددای ،بدا توهده بده اینمده در مندق مکدانید ملاسدددی  ،ههان در ابعادی
مامروسدددکوپی مورد بحا و بررسدددی قرار میگیرد و وااد پایه واقعیت نیز اعیان فیزیکی
دانمدته میشدود ،تقدم و ترهیح همدتیشناسی مادی و نیز روششناسی تیربی را میتوان
بهعنوان مههترین تأثیرات همددتیشددناسددانه و روششددناسددانه این رویکرد به دانو مدالعه
سیاست ههانی عنوان مرد
این ویژگی موهددب گردیددد تددا نظریدداتی چون ر ددالیمددده و تددأمیددد آن بر واادددهددای
سرزمینی(دولتها) و نیز اصول سهگانه دولتمحوری ،بقا و خودیاری ،محور تأملات نظری در
سددیاسددت ههانی قرار گیرد و مؤلفههای ییرمادی همتون اصددول و هنیارهای اخلاقی فاقد
ارزش تلقی ش دوند؛ چنانته این رویکرد ،سددیاسددتگذاران ،تدبیرپردازان و تصددمیهگیرندگان
سدیاسدت خارهی را به پرهیز از اصول هنیاری و قواعد اخلاقی رهنمون ساخته و به رهبران
مشددورها هشدددار میدهد «تا منافع خود را در راه پایبندی به دیدگاههای مبهه رفتار اخلاقی
قربانی نمازند» (بیلیس و اسمیت)922-929 ،2966 ،
از سوی دیگر ،با توهه به دیگر مفروض اساسی در فیزی ملاسی مبتنی بر تعینگرایی،
این رشدددتده از دانو بر وهود «رفتدارهدای قدانونمندد» ذرات تدأمید دارد و قا ل به امکان
Objects
Reductionism
Determinism
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پیوبینی رفتار ذرات در زمانها و موقعیتهای م تل ،اسدت بازتاب این مفروضدده اسدداسی
مکانی ملاسی در اوزه علوم اهتماعی را میتوان در تلاش برای یافتن اصول و قوانین عام
اامه بر رفتار منوگران اهتماعی همتیو مرد بر این اسای ،طبق نظریه ر الیمه بازیگران
نظام بینالملل (دولت ها) صرفاً بر اسای اصولی مش ص و معین در همتیوی بیشینهسازی
قدرت و منافع خود همتند تا از این طریق به بیشینه امنیت در نظام بینالملل دست یابند و
بقا خود را تضمین نمایند
بر این اسددای ،با توهه به نقو و اهمیت یافتن موضددوعاتی چون عناصددر مادی قدرت،
نقو سدداختارهای پایدار و نیز دولتها بهعنوان بازیگران یکپارچه و خودمحور در چهارچوب
قواعدد تعیینگرایدانه ،موهب گردید تا مؤلفههای هنیارین و ییرمادی همتون دین در مدل
ملاسی سیاست بینالملل فاقد نقوآفرینی باشند
از قرارداد وسدددتفالیا در سدددال  2946و نیز ظهور نظریههای بنیادی در روابط بینالملل
بهویژه ر الیمدده سددیاسددی میتوان بهعنوان مههترین عوامل شددتابدهندهی مدل ملاسددی
سیاست ههانی نام برد
بدا این ادال ،ظهور نظریدات ییربنیدادی روابط بینالملدل ،بده دنبدال تشددددیدد فرایند
ههانی شددن و نیز وقوع برخی رخدادهای مهه در ههان سیاست ،همتون پایان ییرمنتظره
هنگ سدددرد و فروریزی نظه دوقدبی ،زمینه طرن میدد ممدددا ل هنیاری و معنایی را در
سدیاسدت ههانی فراهه گردانید به باور برخی از پژوهشگران این عوامل بر سرعت موانتومی
شدن ههان افزوده است برخی از پژوهوها این رابده را این چنین توضیح دادهاند:
«ب و مهمی از تحولات بینالمللی معاصددر از ایدهها ،هنیارها و ممددا ل معنایی نشددئت
میگیرد برای نمونه گمدترش مندق اقو بشری بهشدت بر موانتومیشدن دنیا افزوده
اسدددت ایدده اقو بشدددر ،افراد را بدههدای دولتها بهعنوان بازیگران اصدددلی و محور
سدددازماندهی بینالمللی قرار میدهد علاوه بر این ،متغیرهای ییرمادی دیگری همتون
مذهب ،نقشددی اسدداسددی در تحولات بینالمللی معاصددر یافتهاند» (میرمحمدی،2966 ،
)222
لذا ،ظهور میدد عناصدر معنایی همتون دین در عرصدده سددیاست ههانی و نقوآفرینی
مؤلفههای هنیارین در این اوزه ،بر نارسدایی تفمیر مادیگرایانه از سیاست ههانی و روابط
بینالملل مبتنی بر رهیافت مکانی ملاسددی صددحه گذاشدددته و همین امر ،نظریهپردازان
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روابط بینالمللی را بده مداربمدددت الگوی تحلیلی نظریده موانتومی برای تبیین پددیددههای
نوظهور سیاست ههانی سو داده است
ویژگیهای رویکرد کوانتومی به سیاست بینالملل
چنانته اشاره شد رویکرد ملاسی و مکانیکی سیاست بینالملل از نارساییهای بمیاری
در تبیین پددیددههای نوظهور سدددیاسدددت ههانی برخوردار بود مه موهب گردید تا رویکرد
موانتومی هایگزین آن شود این رویکرد از ویژگیهای متمایزی در قیای با رویکرد مکانیکی
برخوردار اسدت مه اهه آن عبارتند از :دینامی و پویایی ،درههتنیدگی و فشدردگی ،خصلت
دوگانه مادی د معنایی و عدم قدعیت مه در ادامه به طور م تصر به توضیح هر ی از آنها
پرداخته میشود
 2دیندامید و پویدایی :یکی از ویژگیهای رویکرد موانتومی در عرصددده نظری و عملی
روابط بینالملل ،اشاعه و گمترش پویایی به تمام نقاط ههان است اساس ًا چنانته اشاره شد
در دیدگاه موانتومی پدیدهها ،توابع موهی روندهای محمددوب میشددوند مه در تمامی فضددا
انتشدار مییابند ،این گمدترشیابندگی و دینامی عنصدر ذاتی ههان موانتومی است از این
رو،
«تقریباً تمام مشدددورهای ههان فارغ از ویژگیهای مادی مانند توسدددعهیافتگی و این
دگرگونیها را تیربه میمنند بروز ی تحول در نقدهای از ههان به سرعت به تمام دنیا
گمدددترش پیدا میمند و به زبان دردریان ،سدددرعت یکی از ویژگیهای دنیای موانتومی
روابط بینالملل است» (میرمحمدی)222 ،2966 ،
دهشیری این سیالیت و پویایی را این چنین توصی ،میمند:
«سدرعت شدتابان اوادو و تحولات و اهمیت ملیدی زمان در عصر ههانیشدن ،موهب
سددیالیت نظام بینالملل شددده ،بهگونهای مه ممتر انتظار میرود نظمی ممددتقر شددکل
بگیرد ویژگی دوران گذار و نیز سدددرعت و شدددتاب تحولات بهاندازهای اسدددت مه نظام
بینالملل در اال گشددتار متداوم اسددت؛ بهعلاوه ،ااممیت پارادایه پمدداسدداختارگرایی بر
روابط بینالملل و یلبة رویکرد نمددبیتگرایی و نبود قدعیت در عصددر ههانیشدددن نیز
موهب تداوم دوران گذار در نظام بینالملل شده است» (دهشیری)6-6 ،2969 ،
 2درههتنیدگی و فشردگی :یکی دیگر از ویژگیهای رویکرد موانتومی فشردگی بیو از
پیو ههان و به عبارت دیگر ،ییرسدرزمینی شددن پدیدهها در سیاست ههانی معاصر است
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این ویژگی موهب شدددده اسدددت تا پدیدههای محلی قابلیت انتشدددار و گمدددترش به اوزه
بینالمللی را داشته باشند
از دیدگاه هیمز روزنا ،تغییرات تکنولوکی موهب ظهور عصدددر پمدددا بینالملل و اییاد
تحولات عمیق در سددح فردی و سددیمدتمی شددده اسددت این تکنولوکیها ،میزان و ظرفیت
تعاملات انمددانی و صددلاایت و شددایمددتگی شددهروندان را افزایو داده و باعا ماهو اقتدار
دولدتهدا شدددده اسدددت بهطورملی ،فناوریهای اطلاعاتی بر تواناییها ،ایدهها و اولویتهای
دولتها و افراد تأثیر میگذارد و درنتییه موهب تغییر عرصدده سیاست بینالملل و فشردهتر
شددن آن میشدود درواقع ،ههان سدنتی آنارشی دولت محور ،در اال هایگزینی با عرصه
سدیاسی هدیدی است مه متشکل از بازیگران متنوع و گمترده ییردولتی ،فراملی و فروملی
با منافع متنوع و متضداد اسدت و ازهمله ویژگیهای آن ،ییرسرزمینی شدن فضای سیاسی،
تمرمززدایی از اقتدار دولتی و تکرر در تدبیر امور ههان است (وایدی)914 ،2969 ،
نتییه این خصدلت دال بر نامارآمدی مندق ملاسی در توهیه و تبیین پدیدههای نوین
سدیاسدت بینالملل دارد درواقع ،سدیاست ههانی به طور قابل ملااظهایی موانتومی شده و
اهزای تشکیلدهنده آن خصلتی ییرهایگزیده یافتهاند؛ لذا خصلت درههتنیدگی و فشردگی
ههان معاصدر موهب شدده تا دیگر اصول ملاسی و سنتی روابط بینالملل قادر به تحلیل و
تبیین پدیدههای نوین سیاست ههانی نباشند
 9خصددلت دوگانه مادی /معنایی :چنانته اشدداره شددد ذرات ،در فیزی موانتومی ویژگی
دوگانهای دارند مه بر اسددای آن ،خصددلت مادی و معنایی پدیدهها به رسددمیت شددناخته
میشددود تأثیر روشددی این ویژگی بر اوزه مدالعات پدیدههای بینالمللی ،بیشددتر در اوزه
مبااا همتیشناسی و معرفتشناسی پیرامون ممئله ذهن و همه نمود داشته است
از میان بحا های م تل ،درباره نظریه موانتوم ،الکمداندر ونت ،فرضیه آگاهی موانتومی
را برگرفته مه بر اسدای آن ،هنس موانتوم از آگاهی است ،پس آگاهی محصول ماده نیمت،
بلکه ماده در درون آگاهی اسدت هرچند او میپذیرد در اال ااضر این فرضیه بیشتر هنبه
تعمق دارد ،درعیناال ،به نظر او ،برخی ویژگیهای مهه این رویکرد باعا میشددود تا بتوان
آن را در ال مشدددکل رابده میان ماده و معنا مهه دانمدددت نقد الکمددداندر ونت بر متاب
خودش ،نظریه اهتماعی سددیاسددت بینالملل ،نیز با تکیه بر نگاهی موانتومی اسددت او بر آن
اسددت مه نگاه دووههی به همدده و ذهن و درنتییه ،دوگانههای معناگرایی دددد مادیگرایی،
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ملگرایی دددد فردگرایی ،اثباتگرایی دددد تفمیرگرایی ناشی از نگاه دووههی اامه بر فیزی
ملاسی را با نگاه موانتومی رفع مند (مشیرزاده)269 ،2961 ،
براین اسدای ،ونت ضمن انتقاد از همتیشناسی دوگانهانگار دمارت چنین اذعان میمند
مه:
«رهگیری این همدتیشدناسی اامی از پذیرش ضمنی ههانبینی فیزی ملاسی است
مده هایی برای ذهن یا آگاهی در ههان باقی نمیگذارد و از این طریق مشدددکل ذهن د
همه را میآفریند»
وی دلیل لاینحل ماندن مشددکل ذهن دددد همدده در طول قرون اخیر را متوهه این نکته
میداند مه:
«اسداسداً آگاهی پدیدهای ملاسدی نیمت ،بلکه پدیدهای موانتومی است اگر چنین
باشددد ،انمددانها نوعی نظام موانتومی ملان یا توابع موهی رونده 2همددتند و بنیانهای
همدتیشدناختی و معرفتشناختی علوم اهتماعی دددد مه امروزه ملاسی است دددد باید
بازسازی شود و ی علهالاهتماع موانتومی شکل گیرد» (ونت ،2969 ،نوزده)
 4عدم قدعیت :تصمیهگیری در سیاست خارهی عموماً در محیطهایی صورت میگیرد
مه ناپایدار و پیتیده بوده و ابهام در مورد محیط ماملاً نمایان اسدت رهبران سددیاسی در هر
مشدور ،علاوه بر ملحوظ داشتن مما ل مربوط به محیط بینالمللی ،نگرانیهای داخلی را نیز
در تصددمیهگیری لحاظ مینمایند (Geva & Skorick, 1999, (333-362سددیاسددت
خارهی هر مشددور ترمیبی اسددت از اهداف مه از منافع ملی ناشددی شدددهاند و نیز وسددایل مه از
قددرت ملی توانا ی گرفتهاند و ازآنیا مه منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاری ،متعددی مه از آنان
داده شدده اسدت ،مفاهیه مبهمی همدتند ،سدیاسدت خارهی مه ترمیبی از این دواست ،دست وش
ابهام و عدم قدعیت بیشتری خواهد شد )(Wolfe & Couloumis, 1990, 430
درنتییه ،بر اسدای مدل مکانی موانتومی سدیاسدت ههانی ،یکی از اصدول اساسی این
الگو بر عدم قدعیت در شدناخت منشدگران سدیاسدت بینالملل ساخته شده است این بدان
معنداسدددت مده بدازیگران از مداهیتی ییرهدایگزیده برخوردار همدددتند بهطوریمه ویژگی
هایگزیدگی موهود در نظریات سدنتی سدیاست ههانی همتون نظریات دولتمحور ،دیگر از
ظرفیت تبیینی لازم برای تحلیل پویایی سدیاسدت ههانی معاصدر برخوردار نیمت درنتییه،
Walking Wave Functions
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دنیای روابط بینالملل معاصدددر ویژگیهای دنیای موانتومی به خود گرفته اسدددت مه در آن
اشکال هدیدی از بازیگران در سدون خرد و ملان در اال ظهور و منو همتند
همتنین از این اصل ،چنین نیز برداشت میشود مه هیچ قدعیت و تعینی در پیوبینی
رفتدار بدازیگران نظدام بینالملل وهود ندارد و نظریات روابط بینالمللی صدددرفاً میتوانند به
بررسددی رفتارهای محتمل اقدام نمایند درنتییه ،نمیتوان به قوانین ملی و ههانشددمول در
خصوص رفتار بازیگران نظام بینالملل دست یافت
ویژگی هستیشناختی و معرفتشناختی نظریه کوانتومی سیاست بینالملل
از نظر ونت مفروضات همتیشناختی و معرفتشناختی دانشمندان علوم اهتماعی درباره
سددرشددت واقعیت اهتماعی و رابده آنها با آن ،از اهمیت زیادی برخوردار اسددت یکی از این
مفروضددات به وهه تمایز انمددان با ههان مادی مربوط میشددود مه همان ممددئله آگاهی و
معناست مه در قلب مشکل ذهن د بدن های میگیرد و باید اداقل پاسخهای موقت به این
ممددا ل عمدتاً فلمددفی داده شددود دو بعد مهه ذهن ،یعنی ادراج و تیربه یا آگاهی اسددت
ممدئله اصدلی در این زمینه چگونگی تبیین موهودیت و مارمرد ذهن به شکلی هماهنگ با
ههان بینی علمی مدرن اسدت مه فرض آن این است مه واقعیت در نهایت مامل ًا مادی است
االآنکه فرضدددیه آگاهی موانتومی این فرض عله مدرن را منار میگذارد؛ بهعبارتدیگر ،در
فرضیه آگاهی موانتومی این نکته مدرن ا ست مه هنس ماده در نهایت مادی نیمت ،بلکه از
هنس آگاهی اسدددت اگر فرضدددیه آگاهی موانتومی درسدددت باشدددد ،واادهای اولیه ایات
اهتماعی یعنی انمدانها ،نظامهایی موانتومی همتند درنتییه ،آگاهی نقو مهمی در رفتار
انمانی دارد و همتنین شناخت ما از خودمان یعنی هویت یا برداشت ما از خود ،ویژگیهای
تعینیدافتهای در لحظه خاص ندارد ،بلکه زمانی تعین مییابد مه ما در ههان عمل میمنیه
(مشیرزاده)269 ،2961 ،
ونت ) ،(2015در اثر فلمفی خود با عنوان «ذهن موانتوم و عله اهتماعی؛ وادتب شی
همدتیشناسی مادی و اهتماعی» ،2تلاش میمند با بهرهگیری از مبااری از همله آگاهی به
دو ممددئله اسدداسددی در اوزه علوم اهتماعی یعنی ممددئله ماهیت زبان و ممددئله سدداختار و
مدارگزار بپردازد این متداب را میتوان دفداعی هداندانده از آگاهی موانتومی در برابر رهیافت
ارتدممدی و ملاسی در ممئله دوگانگی ذهن و همه دانمت چنانته اشاره شد ،ی فرض
Quantum Mind and Social Science; Unifying Physical and Social Ontology
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اسددداسدددی در علوم اهتماعی وهود دارد مه آگاهی ایات اهتماعی در نهایت پدیده مادی/
فیزیکال ملاسدددی همدددتند؛ ونت در این متاب این فرض را با پیشدددنهاد این مه آگاهی در
اقیقت ی پدیده میکروسکوپی مکانی مونتومی است به چالو میمشاند
تأمید ونت بر اصدول و مفروضدات همتیشناختی و معرفتشناختی موانتومی راه را برای
ورود مؤلفدههدای نوین بده اوزه مدالعه سدددیاسدددت بینالملل باز میمند بر این اسدددای،
واقعیتهای اهتماعی صرفاً در سازههای مادی خلاصه نمیشوند ،بلکه امور ییرمادی همتون
هنیدارهدا و ارزشها نیز بهعنوان دیگر اشدددکال واقعیت اهتماعی در سدددیاسدددت بینالملل
تأثیرگذار همتند
بر این اسای ،بازیگران نظام بینالملل صرفاً بر مبنای اصول و قوانین از پیو معین اقدام
نمیمنند ،بلکه چگونگی ادراج و آگاهی آنها د د مه در لحظه شکل میگیرد د د در نوع منو
آنها در منار دیگر عوامل مادی تأثیرگذار است و آنته در این میان موضوعیت مییابد ،وهود
«قدانونمنددیهدای رفتداری» اسدددت و نده «رفتدارهای قانونمند»؛ مه گونه دوم مبتنی بر
معرفتشددناسددی پوزیتیویمددتی اسددت چرا مه اسددای و بنیاد معرفت پوزیتیویمدده اعتقاد بر
واددت اسدددت بددین معنی مه تمام رشدددتههای مدالعاتی اعه از علوم اهتماعی و طبیعی
میتوانند تابع نظام معرفتشدناسدی و روششدناسی واادی باشند (ازیندی)229 ،2964 ،
این تفمددیر نگاهی شددی واره به انمددان داشددته و معتقد به قابل پیوبینی بودن رفتارهای
منشگران انمانی بر اسای قواعد ثابت و معینی د رفتارهای قانونمند د است
در بعدهمتیشناسی و به تبعیت از مکانی موانتوم و تأمید آن بر سرشت دوگانه موهی
د ذرهای ،میتوان چنین نتییه گرفت مه بازیگران نظام بینالملل نیز از خصلتی ییرهایگزیده
و دوگانه ی مادی دددد معنایی برخوردار همتند این بدان معناست مه منشأ بمیاری از پدیدهها
در علوم اهتمداعی بده رفتدارهدای ذرهای (منشدددگران میکروسدددکوپی ) برمیگردد از این رو،
تبیینهدایی مده رویکرد ملداسدددید ارا ده میمندد از همدان ابتددا بیانمننده نامارآمدیها و
نقصدانهای اسداسدی ماربمت آن در اوزه علوم اهتماعی است همانگونه مه قوانین مکانی
ملاسدی در سددح موانتومی صداد نیمدتند ،بمیاری از نظریات علوم اهتماعی مه در سدح
سددداختدارهدای ملان مانند نظام دولتها ،دولت ،گروههای اهتماعی مانند اازاب و تدوین و
ارا ه شدددهاند از توضددیح پدیدههای اهتماعی ناشددی از رفتارهای فردی و رفتارهای ارزشددی و
هنیداری بدازمیمدانندد موضدددوع مددالعه علوم اهتماعی از همله روابط بینالملل پدیدههایی
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همدتند مه میتوان آنها را برخوردار از ویژگی سیالیت و عدم قدعیت دانمت و همین ویژگیها
ماربرد رویکرد ملاسدی را برای مدالعه این موضدوعات نامناسب میمند (میرمحمدی،2966 ،
)69
بنابراین هرچند روابط بینالملل بر اسددای مدل ملاسددی خود به تبیین نظام بینالملل
در ابعاد مامروسدکوپی پرداخته و برخی قانونمندیهای رفتاری را در سدددح ملان (ساختار)
نظام بینالملل مشددد ص سددداخته اسدددت ،با این اال ،با توهه به رخدادهای اخیر در نظام
بینالملل و ورود بازیگران ذرهای و خرد به عرصدده سددیاسددت ههانی همتون سددازمانهای
بینالمللی ییردولتی ،شدرمتهای چندملیتی ،بازیگران فردی و نیز اصددول رفتاری هنیارین،
رویکرد ملداسدددید بده روابط بینالملدل دیگر مارآمد نبوده و نمیتواند تبیین درسدددتی از
پویوهدای نظدام بینالملدل موهود ارا ه دهد بر این اسدددای ،نظام بینالملل دیگر ماهیتی
ملاسددی و نیوتنی نداشددته و نحوه منو بازیگران نظام بینالملل تابع ادرامات و آگاهی آنها
از مؤلفههای مادی و ییرمادی اسدت از این رهگذر ،عمل دولت ها صددرف ًا تابع عناصری چون
سیاست قدرت نبوده و هنیارها و ارزشهای بازیگران نیز در نوع منو آنها تأثیرگذار است
یکی دیگر از نتایا همتیشناسی موانتومی ،ممئله سرشت بازیگر است بر اسای رویکرد
موانتومی ،بیتردیدد امروزه مؤلفههای نوینی چون دین را میتوان یکی از بازیگران نوظهور و
تأثیرگذار سدیاسدت ههانی دانمدت مههترین متغیرهای مؤثر در ههانیشددن دین براسای
مدل مکانی موانتومی سیاست بینالملل عبارتند از:
«پویایی و پیتیده شدددن مفهوم قدرت؛ تحول مفهوم قدرت سددرزمینی به ابرفضددا؛
تبیین قدرت بهعنوان ی برسدداختهی اهتماعی؛ تعری ،قدرت بر مبنای عوامل ییرمادی
مدانندد هنیدارها ،گفتمانها به دانو و اطلاعات؛ طرن رویکرد قدرت رابدهای؛ تحول در
مفهوم اداممیت به ااممیت پرامنده و بازیگران متنوع از همله دین؛ تغییر قواعد بازی
در عرصهی سیاست بینالملل؛ شکلگیری سیاست شبکهای و سیاست اندیشهمند؛ و نیز
گمترش اصول اخلاقی» (قربانی)2969 ،
بر اسددای همددتیشددناسددی رویکرد موانتومی به روابط بینالملل در بعد بازیگر شدداهد
شکلگیری اشکال نوینی از بازیگران در سدح نظام بینالملل همتیه بهطوریمه:
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«بمددیاری از بازیگران مهه در سددیاسددت ههانی همتون القاعده و هنبوهای ییر
خشدونتآمیز طرفدار اایای اسدلامی ،فالون گنگ ،2ملیمدای عیمدی ممیح از مقدسین
اخیر ،2ملیماهای پروتمتان ،ملیمای ساینتولوکی 9و هنبوهای ههانی تبلیغ ممیحیت
ماهیتی ییردولتی دارند ملیمددای ماتولی  ،دولت خود ددددد یعنی واتیکان ددددد را دارد،
سددازمانهای فراملی را مدیریت میمند و بهعنوان گروهی ذینفع در بمددیاری از هوامع
سدددیاسدددی فعالیت دارد سدددازمانها و هنبوهای مذهبی از طریق مانالهای متعدد و
فعالیتهای مناقشددهآمیز از همله لابی مردن ،انت اب نمایندگان ،تصدددی نهادهای اداری،
بمدیا مردن افراد برای اعتراض و اتی بهمارگیری خشونت در شکلگیری سیاستهای
دولت مشارمت میمنند» (اسنایدر)229-224 ،2969 ،
همین رویکرد همدتیشدناسدانه بر الگوی تعامل ساختار دددد مارگزار نیز تأثیرگذار است
پرسو اصلی در چهارچوب ساختار د د مارگزار این است مه مدامی از فرد یا اهتماع اصالت
دارد؟ اگر انمدان هه از فدرت فردی برخوردار اسدت و هه فدرت اهتماعی ،مدامی اصالت
دارد؟
در همدتیشناسی دینمدار هیچی از فرد و هامعه یا مارگزار و ساختار بهتنهایی اصالت
ندارد ،بلکه هر دو از اصدالت وهودی برخوردارند هامعه به های همه و بدن انمانها از رون،
فکر ،اندیشده ،خواست و اراده آنان ترمیب و تشکیلشده است از آنیایی مه افراد در تعامل و
منو متقابل در هامعه هویت همعی هدیدی پیدا میمنند مه رون ،شعور ،وهدان ،خواست
و ارادهای فراتر از افراد دارد ،اهتماع و هامعه اصددالت مییابند اما اصددالت داشددتن هامعه به
معنای نفی اصالت فرد یا مارگزار نیمت چون قا ل شدن اصالت صرف برای هامعه ،متضمن
و ممدددتلزم هبرگرایی سددداختدداری و نفی آزادی و اختیدار ذاتی انمدددان اسدددت همتنین
سداختارگرایی مح به مرابه انکار فدرت و اصدالتهای فدری انمان است مه خداوند پیو
از آنکه وارد هامعه شدود در ذات و سدرشت او قرار داده است مه تبدیلپذیر نیمت (دهقانی
فیروزآبادی)222 ،2961 ،؛ لذا ،در این ممددئله نیز ویژگی و خصددلت دوگانه مندق موانتومی
صداد اسدت این بدان معناسدت مه ساختار و مارگزار در ی رابده ههزمان شده از اصالت
وهودی برخوردارند
Falun Gong
The Church of Jesus Christ of latter-day Saints
Church of Scientology
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دلالتهای روششناختی نظریه کوانتومی سیاست بینالملل
با توهه به اینمه در همتیشناسی موانتومی همه چیز در اال «شدن» است و هیچ امر
ثابت و از پیو معینی وهود ندارد و همه چیز در بمددتر بافت زمانی و موقعیت مکانی شددکل
میگیرد ،لزوم توهه به هر دو هنبه مادی و معنایی پدیدهها مورد تأمید قرار میگیرد از این
رو ،در خصدوص روش نیز باید از آن دسدته از روشهای علمی بهره همت مه هه از ظرفیت
تبیینی و هه از ظرفیت تفمدیری برخوردار باشدند؛ در نتییه از منظر روششدناسی ،رویکرد
موانتومی به سددیاسددت بینالملل درصدددد اسددتفاده از ترمیبی از روشهای علمی دددد اصددل
تکررگرایی روشی د د است و این گزاره بر خلاف اصل وادت دانو در رویکرد ملاسی روابط
بینالملل است
از این منظر ،روششدناسی موانتومی سیاست ههانی درصدد تقابل با روشهای تیربی و
پوزیتیویمدتی نیمت ،بلکه به دنبال روشهای تکمیلی برای فهه پدیدههای بینالمللی است؛
چرا مه ظرفیت تبیینی روشهای تیربی صددرفاً در امر مادی محدود میشددود و در شددناخت
پدیدههای ییرمادی و معنایی سددیاسددت بینالملل همتون مذهب ییرمارآمد اسددت لذا از
منظر رویکرد دینی به روابط بینالملل ،در روششناسی موانتومی سیاست بینالملل
«علاوه بر لزوم ماربمدددت ملیه روشهای تیربی (اسدددتقرایی) و عقلی (قیاسدددی) بر
بهرهگیری دیگر روشهای تفمیری ،شهودی ،نقلی ،فلمفی دددد ملامی و فلمفی نیز برای
بررسدی و مدالعه روشمند پدیدههای بینالمللی تأمید شده است» (دهقانی فیروزآبادی،
)249-249 ،2961
بر این اسای ،روش استقرایی همعآوری دادهها از طریق اوای برای رسیدن به شناخت
اسدددت مه برای واقعیتهای مشدددهود و ملموی ماربرد دارد ،اما برای شدددناخت واقعیتهای
نامحمددوی بدون ماربرد اسددت روش عقلی اسددتفاده از اییتهای عقلی از طریق قیای و
استدلال است (پوراامدی )242 ،2964 ،روشهای نقلی ،فلمفی و ملامی نیز بهعنوان دیگر
روشهای ممکن برای بررسدی و شناخت پدیدهها استفاده میشود مه رویکردی دینی داشته
و برای مدالعه هنبههای معنایی و ییرمادی پدیدهها ماربرد دارد
دین و جهانیشدن در نظریه کوانتومی سیاست بینالملل
ههانیشدن به معنی بهههپیوستگی و درههتنیدگی فزاینده ههانی ،شیوه مرسوم تحلیل
تحولات م تل ،در عرصدده سددیاسددت بینالملل طی دهههای اخیر بوده اسددت ههانیشدددن
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موهدب فشدددردگی فزایندده زمان و فضدددا در گمدددتره ههانی و درنتییه« ،موچ شددددن
پدیدارشدناسدانه ههان» و نیز شدکلگیری هامعه ههانی شده است لذا ،هر تحولی مه مرگ
هغرافیا را به ارمغان آورد ،قابلیت و توانایی تحدیدمنندگی دولت را ماهو دهد و از انمددداد
فرهنگ بکاهد ،عاملی ههانیسدداز و ادیامگرا تلقی میشددود (گلمحمدی )69 ،2969 ،این
ویژگی ههان معاصدر موهب تغییر م تصدات تبیینمننده و ترسیهمننده سیاست بینالملل
شددده ،چنانته متأثر از آن ،الگوی بازیگر ،مندق منو و نوع روابط در نظام بینالمللی هدید
در تفاوتی آشکار با نظه سنتی قرار گرفته است
ههانیشددن روندی اسدت مه نقو بمیار اساسی در موانتیزه مردن ههان معاصر داشته
چنانته ههانیشدددن اسدداسدداً با موانتومی مردن ههان ،مفروضددات دنیای ملاسددی مانند
سددرزمینی بودن و دولتمحور بودن را به چالو مشددیده اسددت (میرمحمدی)69 ،2966 ،
تمایل به ییرسدرزمینی مردن موضدوعات و مما ل نظام بینالملل موهب شده است تا دامنه
تأثیرات ههانیشددن بمیار گمترده و ههانشمول شود درواقع ،این اندیشه دددد مرززدایی و
تمایل به فراملیگرایی د ریشه در همته اصلی سنتهای اعتقادی دارد مه مذهب بزرگتر از
هر گروه محلی دیگری همدددتندد و نمیتوانند محدود به مرزهای فرهنگی هر مندقه خاص
باشند ()Wessels, 2009؛ لذا ،میتوان اینگونه نتییه گرفت مه ههانیشدن ظرفیت لازم
برای ظهور بدازیگران هددیدد در نظدام بینالملدل و نیز امکان منو برای بازیگران فروملی و
فراملی را بیو از پیو فراهه مرده است
یکی از مصدایق میل به ییرسدرزمینی مردن موضوعات به ارتباط ههانیشدن با منازعات
مذهبی بازمیگردد؛ بهطوریمه ههانیشدن موهب شده است تا منازعات مذهبی از محدوده
مرزهای ملی عبور مرده و به ممدا ل بینالمللی تبدیل شدوند؛ هرچند مه این موضددوع صرف ًا
م تص مندازعدات مذهبی نیمدددت؛ چنانته این امر ،خصدددوصدددیت و ویژگی بمدددیاری از
درگیریهای داخلی زمان اال است
به باور فامس و سدددندلر ،منازعات مذهبی به نحو روزافزونی در اال تبدیل به ممدددا ل
بینالمللی همددتند در واقع ،این اقیقت مه درگیریهای مذهبی ممددتعد مداخله بیشددتری
همتند و میانییگران در درگیریهای مذهبی به نفع اقلیتی مه با آنها قرابت مذهبی دارند
مداخله میمنند ،قابل انکار نیمدت و نشداندهنده این امر است مه مذهب تأثیر بهسزایی در
تصدمیه میانییگران به مداخله در درگیریهای قومی دارد (فامس و سندلر)299 ،2966 ،
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این امر دلدالدت بر نقوآفرینی بدازیگران هددیددی در نظام بینالملل دارد مه رهآورد پدیده
ههانیشدن است
یکی دیگر از مصادیق ههانیشدن ،موضوعیت یافتن بازیگران سدح خرد د د فرد انمانی و
نهدادهدای ییردولتی بینالمللی مدذهبی اسدددت درواقع ،ههانیشددددن موهب نقوآفرینی
بازیگران انمددانی در منار دیگر بازیگران نظام بینالملل همتون دولتها شددده اسددت رشددد
شدگرف و شتابان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات موهب شده تا افراد انمانی از فرصت
و امکان بالاتری برای منو در عرصده سدیاست ههانی برخوردار شوند اهمیت نقو و منو
بازیگرانی چون اسدامه بنلادن ،دالایی لاما ،ابوبکر البغدادی و در عرصدده سیاست بینالملل
نشداندهنده ظرفیت منشدگران انمدانی در اوزه تحولات نظام بینالملل اسدت؛ امری مه در
نگاه موانتومی به نظام بینالملل نیز مورد تأمید و توهه هدی قرار میگیرد
یکی دیگر از نتایا رویکرد موانتومی به سیاست بینالملل ،نگاه شبکهای و رابدهای میان
اهزای ی سدیمته است امروزه ،سازمانهای فراملی مذهبی بهعنوان یکی از بازیگران فعال
نظدام بینالملل نقو مهی در فرایندهای نظه بینالمللی دارد در همین رابده ،اسدددنایدر بر
نقو شدددبکدههدا و سدددازمانهای فراملی مذهبی و تأثیر آنها بر روندهای بینالمللی تأمید
میمند به باور وی این شبکههای شامل نهادهای همعی از قبیل شبکه ملیماهای ارتدمس،
هنبوهای سددیاسددی و اهتماعی مانند اخوان الممددلمین ،سددازمانهای بشددردوسددتانه و
شدبکههای شدبهنظامی مانند القاعده همدتند مه وادت مذهبی را در گمتره ههانی تقویت
میمنند (اسنایدر)919 ،2969 ،
یکی دیگر از ویژگیهای مشترج بین ههانیشدن و رویکرد موانتومی سیاست بینالملل،
خصددلت دوگانه مادی  -معنایی اسددت ،چنانته ههانیشدددن نیز در ذات خود متضددمن ابعاد
س تافزاری (مادی) و نرمافزاری (ییرمادی) است بعد س تافزاری ههانیشدن تابع صنعت
و تکنولوکی ههددانی ارتبدداطددات و بعدد نرمافزاری ههددانیشددددن مربوط بده محتوا و درواقع
دادههایی است مه بر س تافزار اشاره شده یالب میشود و اطلاعات در گردش آن را تشکیل
میدهد (عاملی )291 ،2961 ،لذا ،ههانیشدددن موهب شددده تا ههان خصددلتی دوگانه به
خود بگیرید و در منار ابعاد مادی ،ابعاد ییرمادی نیز اهمیت و موضوعیت یابند
در میان ابعاد نرمافزاری ههانیشددددن ،هویت یکی از مههترین ابعاد ییرمادی در ههان
معاصر بوده مه تأثیر بالایی بر منو و نوع انت ابهای بازیگران نظام بینالملل گذاشته است
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در نتییده ،بدا توهده به نقو دین در شدددکلگیری هویت فردی و همعی ،میتوان از هویت
دینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست ههانی نام برد
امروزه افزایو ارتباطات ههانی و ههانیشدددن ،موهب اییاد تغییرات فرهنگی بمددیاری
در هوامع م تل ،شددده اسددت رواج ارزشهای گوناگون ،قرار گرفتن در معرض اندیشددهها و
گرایوهای م تل ،ازهمله عوامل تهدیدمننده تعلقخاطر به هویت دینی اسدددت همانطور
مه ماسددتلز نیز ههان آینده را صددحنه مارزار دو قدرت معتبر ،یعنی ههانیشدددن و هویت
میداند (افت اری )99 ،2961 ،از سددوی دیگر ،ههانیشدددن با تشدددید روابط اهتماعی در
سدددراسدددر ههان ،ارتباطات را گمدددترش داده و همزیمدددتی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را
دوچنددان مرده اسدددت مده ازهمله پیامدهای این پدیده ،رواج نمدددبیگرایی در ارزشهای
فرهنگی اسدت درواقع ،ههانیشددن سدبب ظهور ارزشهایی چون نمبیگرایی ،لذتگرایی،
مصدرفگرایی و میشدود مه ظهور این ارزشها بر هویت دینی افراد تأثیر گذاشته و آن را
تهدید میمند (سفیری و نعمتاللهی)96 ،2962 ،
درمیموع ،میتوان چنین پنداشدت مه ههانیشدن ظرفیت و میدان عمل گمتردهای را
فراروی مذهب در نظام بینالمللی قرار داده و این امر موهب شدده است تا دین به عنوان ی
منشگر رسمی و فعال در عرصه بینالمللی عمل نماید بر این اسای ،از ههانیشدن میتوان
بهعنوان یکی از مههترین عوامل تمریع در موانتومی شدن ههان معاصر یاد مرد

نتیجهگیری
چنانته در مقدمه پژوهو پیو رو نیز اشددداره شدددد با توهه به ظهور بازیگران هدید در
نظام بین الملل و نیز تنوع و تکرر الگوهای منو در این اوزه ،الگوهای نظری سنتی دیگر از
ظرفیت تبیینی مناسددبی برای توصددی ،نظام بینالمللی معاصددر برخوردار نیمددتند و لاهرم
نیازمند ماربمدت نظریات مارآمد در این اوزه همدتیه؛ لذا ،چنانته اشاره شد نظه سنتی با
تدأمید خود بر بازیگری دولتها و نیز اقدام بهمنظور تأمین بیشدددینه منافع ملی و امنیت در
نظام بینالملل ،صدددرفاً بر عوامل مادی قدرت توهه داشدددته و قا ل به عدم ماربمدددتپذیری
عوامدل ییرمادی در نظام تحلیلی و توصدددیفی خود از نظام بینالملل همدددتند با این وهود،
انقلاب در فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و درنتییه ،شکلگیری پدیده ههانیشدن و ظهور
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سددیاسددت شددبکهای ،2موهب تغییرات گمددتردهای در نظام بینالملل گردیده اسددت این امر
موهب شددده تا ملیه مفروضددات نظه سددنتی مورد سددؤال و تردید هدی قرار گیرد ،چنانته
فروریزی نظه دوقدبی و عدم پیوبینی آن توسدددط نظریات خردگرای روابط بینالملل ،مهر
بدلانی بر مارآمدی این نظریات در بررسی و پیوبینی نظام بینالملل هدید وارد آورد
طرن نظریات بازاندیشدانه ،2ییربنیادی و وامنوگرای سددیاسددت بینالملل ،پاس ی برای
این ممدددئلده بود درواقع ،نظه نوین ههدانی 9بر ههداننگرش متفداوتی اسدددتوار بود مده با
مش صهایی چون تکرر و تنوع بازیگران ،دینامی و پویایی ،درههتنیدگی و شبکهایشدن،
تأمید بر عناصر ییرمادی همتون هنیارها ،نگرشها ،ارزشها و شناخته میشود
این تفاوت در ویژگیهای نظه سدددنتی و نوین نظام بینالملل را میتوان بر مبنای مندق
مکانی ملاسددی و موانتومی بررسددی و تبیین مرد چنانته در مندق مکانی ملاسددی بر
عوامدل مادی و نیز پیوبینیپذیر بودن روندها تأمید میشدددد و نگاهی فیزیکال بر پدیدهها
ادامه اسدددت ،ادالآنکه در رویکرد موانتومی بر مررت عوامل تأثیرگذار بر ی پدیده و نیز
نمددبیت و عدم قدعیت در پیوبینی پدیدهها تأمید میشددود ازاینرو ،رهیافت موانتومی به
سدیاسدت بینالملل متضدمن دلالتهای همدتیشدناسانه ،معرفتشناسانه و روششناسانهای
اسددت مه میتواند برای تحلیل و توصددی ،نظه بینالمللی در اال شددکلگیری به مار گرفته
شود
یکی از موادی مه در رویکرد موانتومی به سدیاسدت بینالملل قابل بحا و بررسدی است
نقو و هایگاه عوامل معنایی همتون دین در نظام بینالملل اسدددت به نظر میرسدددد این
دیدگاه از ظرفیت بالایی برای گنیاندن دین در متن نظریات روابط بینالمللی از طریق اییاد
بمترهای لازم برای ورود دین به عرصه نظریهپردازی برخوردار باشد
اوادو دو دهده اخیر ،دین را به عنوان یکی از مههترین بازیگران نظام بینالمللی مبدل
سداخته است تا بدان اندازه مه سیاست خارهی یکی از قدرتمندترین بازیگران ههانی ،متأثر
از آن االت هیومی به خود گرفته و وقوع دو هنگ در خاورمیانه را به دنبال داشته است از
سدوی دیگر ،هنبوها و سازمانهای دینی بینالمللی نیز به بازیگرانی مهه در عرصه ههانی
تبددیدل شددددهاندد و الگوی سدددنتی بدازیگر را دسدددت وش تغییر قرار دادهاند بر این مبنا،
Net Politics
Reflectivist Theories
New World Order
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محوریدتیدافتن فرد انمدددانی و نیز اهمیدتیدافتن انگیزشهای ییرمادی همتون تعلقات و
ارزشهای دینی به عنوان مندق منو این بازیگران نوظهور سدیاست ههانی ،مفروضات نظه
سنتی روابط بینالملل را با چالو هدی مواهه ساخته است
تأمید بر ویژگی ییرسدرزمینی و طرن دعاوی فراملی ،از دیگر شداخصههای این بازیگران
نوظهور در عرصدده بینالمللی اسددت مه در تباین آشددکار با نظه سددنتی دولتمحور روابط
بینالملدل قرار دارد بددین معندا مده از منظر دینگرایان آنته موضدددوعیت دارد ارزشها و
آرمانهای دینی اسدت و نه ارزشها و وفاداریهای ملیگرایانه؛ همین موضوع دلیلی بر رشد
اقدامات بنیادگرایانه و نیز عضویت ههانی در سازمانهای دینی بینالمللی و به تبع آن اییاد
اس تعلق و وفاداری نمبت به آن است
با نگاهی به هریانهای بنیادگرای دینی همتون داعو ،القاعده ،طالبان و به وضدددون
میتوان دریافت مه سددازمان این هریانها بر ویژگی های متمایزی از سددیاسددتورزی بنیان
نهاده شددده اسددت بهطوری مه وفاداریهای ملی های خود را آرمانهای دینی و ویژگی نظه
سنتی دولتمحور های خود را نوعی ههانوطنگرایی دینی داده است
بی تردید ،یکی از مههترین عواملی مه به تمدریع فرایند ههانی شدن دین منیر گردید،
انقلاب در عرصه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است مه موهب شد تا به آسانی شبکهای از
تعاملات ههانی در این راسددتا شددکل گیرد و شددرایط هرچه بیشددتر برای شددکلگیری هامعه
شدبکهای مهیا گردد درواقع ،چنانته در محیط عمل نیز شاهد همتیه این بازیگران نوظهور
سددیاسددت ههانی بیشددترین بهره را از ظرفیت این فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به
خدمت میگیرند مه شکلگیری سازمانهای ههانی تبلیغ یکی از نتایا و تأثیرات آن است
در میموع ،بدا توهده بده آن دسدددتده از عواملی مده به نقوآفرینی میدد دین در نظام
بینالملل منتهی شددهاند ،میتوان چنین نتییه گرفت مه الگوی مکانی موانتومی سیاست
بینالملدل ،مناسدددبت ترین زمینه تحلیلی را برای ظهور میدد دین و نیز تبیین و پیوبینی
رفتار این دسته از بازیگران نظام بینالملل فراهه آورده است
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