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نظریۀ گزینش هستی شناسانه: 
چهارچوبی برای آینده پژوهی پدیده های بین المللی1
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چکیده
دربردارندۀ  آن،  به  سیستمی  رویکرد  با  بین المللی  جامعۀ  سازمان 
جزء سیستم هایی است که تحلیل و آینده پژوهی کنش های آن ها برای 
به کارگیری  دارد.  فراوانی  اهمیت  بین الملل  روابط  حوزۀ  متخصصان 
رویکرد سیستمی برای تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل، مبتنی بر درک 
کلیت آن هاست. براین اساس، درک منابع، یا آن گونه که نوشتار حاضر 
به آن اشاره می کند، ژن های سازندۀ سیستم های عضو سازمان جامعۀ 
ضروری  آن ها  »به گزینش«های  و  »ادراک«ها  فهم  برای  بین الملل، 
است؛ این ژن ها در خود، داستان هایی را حمل می کنند که روایت گر 
چرایی کنش های سیستمی  است؛ ازاین رو، تالش کرده ایم تا ضمن ارائۀ 
رویکردی نظری برای تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل، به سیستم های 
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تشکیل دهندۀ این عرصه، به  گونه ای جامع بنگریم و عناصر مادی و معنایی آن را در قالب 
نظریه ای با عنوان »گزینش هستی شناسانه« درنظر بگیریم. دراین راستا، به همۀ عناصر تحلیلی، 
مفاهیم انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، سطوح تحلیل، و همچنین، 
به »غایت«، که حاصل برسازی مادی گرایانه یا معنا گرایانۀ هویت ها، ایدئولوژی ها، و اهداف 
ارائه شده، مواردی  از رهگذر رویکرد سیستمی  افزون براین،  سیستم هاست، توجه داشته ایم. 
مانند علل همگرایی و واگرایی سیستم های تشکیل دهندۀ سازمان جامعۀ بین المللی یا تحقق 
کنش های دورازانتظار در آن ها را نیز واکاوی کرده ایم. نویسندگان پژوهش حاضر بر این نظرند 
که با درک ادراک ها و به گزینش های غایت گرایانۀ برآمده از منابع )ژن های( سیستم ها، قادر 
خواهیم بود، برای تحلیل و آینده پژوهی کنش های آن ها، اقدام کنیم؛ بدیهی است که دستگاه 
نظری ارائه شده می بایست برای تحلیل پدیده های گوناگون به کار رود که تالش نگارندگان در 

آینده، معطوف به این هدف خواهد بود.
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Theory of Ontological Selection; 
a Framework for Futurology of 

International Phenomena
 

Golamreza Kahlaki5, Abdolreza Bay6, Ali Mohammadzadeh7 

Abstract
The international community organization with a "systemic approach" to 
it consists of the following systems whose analysis and future research of 
their actions is of great importance for experts in the field of international 
relations. A systemic approach to analyzing international phenomena is based 
on understanding their totality. Accordingly, an understanding of the sources 
or, as the present article points out, the "genes" that make up the systems 
of member organizations of the International Community is essential to 
understanding their "perceptions" and "best selections." These genes carry 
stories that tell why systemic actions. An attempt was made to present theories 
for the analysis of phenomena in the international arena and look at the system 
with a comprehensive approach and its material and semantic elements should 
be considered in presenting a theory with the title of "ontological selection". 
In presenting these theoretical systems, attention was drawn to all analytical 
elements which should have been considered to present a theoretical system; 
In fact, were considered the concepts of anthropology, ontology, epistemology, 
and methodology as well as levels of analysis. Besides, was the attention to the 
"teleos" which is the result of the materialistic or semantic construction of the 
identities, ideologies, and goals of the systems. In the present article, through 
the proposed systematic approach, issues such as the causes of convergence 
and divergence of the systems that make up the international community or 
the realization of unexpected actions in them were also addressed. This article 
believes that by understanding the perceptions and teleological choices of 
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systems, we will be able to analyze and research the future of their actions; 
Obviously, the proposed theoretical system should be used to analyze various 
phenomena, which the author will focus on, in the future.

Keywords: Systemic Approach, Analysis and future research of international 
actions, Ontological Selection, Resources (System Genes), Mutation, Teleos.
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مقدمه
از  بسیاری  بین الملل، همواره ذهن  آینده پژوهی »کنش8«ها و رخدادهای عرصۀ  و  تحلیل 
اندیشمندان حوزۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است؛ اساسًا، این گونه 
گفته می شود که دستیابی به آیندۀ مطلوب، یکی از اصلی ترین آرمان های عالمان علم سیاست 
است )Aivazi, 2016, 178(. تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل و آینده پژوهی برون دادهای 
آن ، نیازمند انجام پژوهش هایی روشمند است. تحلیل درست پدیده ها و آینده پژوهی آن ها، 
انتخاب های گوناگونی را در مورد افق های فرارو به کنشگران و »سازمان9«ها می نمایاند تا از این 
رهگذر، بتوانند مطلوب ترین آیندۀ پیش روی خویش را ترسیم کنند )Bell, 2003, 73(. البته 
الزم است به این نکته نیز اشاره کنیم که منظور، »پیشگویی10« کنش ها و رخدادهای عرصۀ 
بین الملل نیست، بلکه »پیش بینی11« حاصل از قواعد علمی معینی است که همان نظریه ها 

هستند.
برای تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل، می بایست از »رویکردهای تقلیل گرایانه12« به آن ها 
گذر کرده و قاعده مندی های حاکم بر کلیت پدیده را با »رویکردهای کل گرایانه13« فهم 
کنیم. به بیان روشن تر، می بایست از ساده سازی تحلیلی پدیده ها و توجه به عناصر سازندۀ آن ها 
به گونه ای جزئی و درنظر نگرفتن روابط و تأثیر این عناصر با یکدیگر، گذر کنیم؛ بنابراین، 
برای فهم پدیده ها، باید کلیت پدیده و ارتباط سیستمی میان اجزای آن را درنظر داشته باشیم 
)Kaveh, 2007, 130-134(. براین اساس، اندیشمندان رشتۀ روابط بین الملل برای تحلیل و 
آینده پژوهی پدیده های این عرصه به »رویکردهایی جامع نگر« نیاز دارند. رویکردهای تحلیلی 
جامع نگر، ماهیت »غیرخطی14« دارند؛ در شکل شمارۀ )1( تفاوت میان »رویکردهای خطی15« 

و غیرخطی، به تصویر کشیده شده است.
و خالق  ارادی،  فعاالنه،  پاسخ  از کنش،  منظور  است؛   )Behavior( رفتار  از  پیچیده تر   )Action( . کنش   8
کنشگر )فاعل انسانی یا فاعل  شناسا( به محیط است؛ به این معنا که کنش، رفتاری مانند عطسه کردن نیست که 
غیرارادی بوده و تنها حاکی از وجود یک محرک در بیرون باشد؛ کنش، نیت مند و حاکی از وجود کنشگر، 
هدفمند، و معطوف به اهداف و غایت سیستم است و در خود راهبرد ها و برنامه ریزی هایی را دارد که کنشگر به 
آن ها رسیده است. درواقع، هر کنشی در پس خود، معنایی دارد که فاعل  شناسا به شرایط خود می دهد )عضدانلو، 
1384: 510(. برای مطالعه بیشتر دراین بار مراجعه کنید به: توسلی، غالم عباس)1369(، نظریه های جامعه شناسی، 

تهران، سمت.
Organization . 9

Prediction . 10
Forecast . 11

Reductive Approaches . 12
Holistic Approaches . 13

Nonlinear . 14
Linear Approaches . 15
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شکل شمارۀ )1(. رویکردهای خطی و غیرخطی در رویارویی با پدیده ها

در پژوهش حاضر تالش کرده ایم، ضمن معرفی چگونگی رویکرد سیستمی به پدیده های 
عرصۀ بین المللی، روشی را برای تحلیل غیرخطی آن ها ارائه دهیم؛ روشی جامع که آن را 
»گزینش هستی شناسانه16« نامیده ایم. دراین راستا، ابتدا کوشیده ایم تا چیستی نظریۀ گزینش 
هستی شناسانه در تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل و ابعاد گوناگون این نظریه را توضیح دهیم. 
نگارندگان بر این نظر بوده اند که برای تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل، می بایست »داستان 
پِس کنش های« این عرصه را که در هستی سیستم های سازمان جامعۀ بین المللی نهفته است، 
درک کنیم. بدیهی است، الزم است که در پژوهش های آتی، کاربرد این نظریه برای تحلیل 
پدیده های عرصۀ بین الملل ارائه و بررسی شود. علت این جداسازی در معرفی نظریه و ارائۀ 

نمونه های کاربردی آن، پرهیز از طوالنی شدن مقاله بوده است.
1. رهیافت سیستمی در تحلیل پدیده های پیرامونی 

پیشتر دربارۀ جامعیت سیستمی در تحلیل پدیده های عرصۀ بین الملل و چیستی آن توضیحاتی 
داده شد؛ همچنین، اشاره شد که نظریۀ سیستمی روابط بین الملل، در تحلیل پدیده های این 
عرصه، از جامعیت برخوردار است؛ اما منظور از سیستم و رویکرد سیستمی چیست؟ در نوع 
نگاه به جهان پیرامونی از منظر سیستمی، از یک تک سلولی یا یک اتم گرفته تا مجموعه های 
بسیار گسترده و پیچیده ای مانند کهکشان ها، همگی »سیستم17« به شمار می آیند و حتی 
پیچیده ترین سازمان ها و ارتباطات در »عرصۀ بین الملل« را نیز می توان در این چارچوب تحلیل 

کرد.
 "histanai" به معنای »با هم« و )Syn( مرکب از "Systema" واژۀ »سیستم«، از کلمۀ یونانی
 )KhosroPanah & Yazdani Far, 2016, 10( به معنای »سبب برای« مشتق شده است
 Zouragh,( نیز از واژۀ »نظام« به عنوان معادلی برای سیستم استفاده می شود و در فارسی 
41 ,2007(. تعریف های متفاوتی برای سیستم ارائه  شده است، اما تفاوت های نمی توان تفاوت 
چشمگیری میان آن ها یافت. اندیشمندان گوناگون تالش کرده اند در تعریف سیستم، کلیت 
اجزای آن را در کنار یکدیگر درنظر بگیرند؛ نتیجۀ این گونه تالش ها، تعریف سیستم به این شکل 
است: »سیستم، عبارت است از اجزای پیوسته و مرتبط به هم که به گونه ای تنظیم شده اند که 
یک کل متشکل از تک تک اجزا را به وجود  آورند« )Robbins, 1997, 29(. در برخی دیگر 

Ontological Selection . 16
System . 17
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از تعریف ها، به نتیجۀ حاصل از فعالیت های اجزای تشکیل دهندۀ سیستم توجه می شود و 
ازاین رو، چنین تعریفی را می توان در این گونه کوشش های علمی یافت: »سیستم، مجموعه ای 
از بخش ها است که به گونه ای مستقل، با یکدیگر برای رسیدن به نتایج و اهداف موردانتظار، 

.»)Raofi, 2002, 104( برپایۀ نیازها، کار می کنند
چنانچه رویکرد، معطوف به اجزای سیستم باشد، می بایست سیستم را مجموعه ای از »اجزا18«، 
»روابط19« بین اجزا، و روابط بین صفات آن ها دانست )Jasbi, 1984, 67-88(. نوشتار حاضر، 
سیستم را مجموعه یا گروهی از اجزا و عناصر مادی و معنوی به شمار می آورد که در درون و 
بیرون از مرزهای خود، دارای ارتباطات و تعامل های غیرخطی شبکه ای هستند و برای دستیابی 
به اهدافی خاص، در مسیری غایت گرایانه، با یکدیگر »روابط هم افزایانه20« داشته و دستاورد 
»همگرایی21« این اجزا در درون و بیرون، تشکیل واحد یا واحدهای پیچیده )سازمان( است22.

Objects . 18
19 . روابط )Relationships(، پیوندهای درونی و بیرونی سیستم هستند که باید در تحلیل آن درنظر گرفته شوند؛ 
هرچند، ممکن است برای آسان سازی تحلیل پدیده، برخی از روابط جزئی سیستم آن کنار گذاشته شوند، ولی 
باید به این نکته توجه داشت که در سیستم ها، آنچه اجزای آن را به عنوان منابع سیستم به هم پیوند داده و کنش ها 
و واکنش هایش را برمی سازد، روابط درونی و بیرونی آن است. روابط سیستم ها، ماهیت شبکه ای دارند. منظور از 
این روابط شبکه ای )Network Relationships(، مجموعه ای از ارتباط ها و پیوندها است که میان اجزای سازندۀ 
یک سازمان، درون و بیرون آن جریان دارد؛ این پیوندها یا گره ها، بیشتر دربردارندۀ کنش ها و واکنش ها میان 
دولت ها، سازمان های بین المللی، افراد، شرکت های فراملی، و ارتباطات بین المللی است و پیونـدهای میان آن ها، 
بیانگر انواع گوناگونی از روابط و جریان ها مانند: پیمان نامه ها، قراردادهـا، پروژه های مشترک، تبادل اطالعات، 
سرمایه گذاری های مشترک، و موارد دیگر ازاین دست است. در تحلیل شبکه ای پدیده ها، این شبکه های پیچیده و 
روابط آن ها است که ارزیابی می شوند. در نمودار شمارۀ )3(، تالش شده است تا روابط شبکه ای میان کنشگران 

اصلی عرصۀ بین الملل به تصویر کشیده شوند. برای مطالعه بیشتر دراین باره، مراجعه کنید به: 
سلیمی، حسین، سجادی، ماندانا )1395(، »شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل و نقش سرمایۀ اجتماعی 

در جست وجوی صلح پایدار«، تهران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره سوم، صص149-180.
Synergistic Relations . 20

Convergence . 21
22 . دربارۀ اصطالحات و اجزای این تعریف، در ادامۀ نوشتار، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
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شکل شمارۀ )2(. روابط شبکه ای میان کنشگران اصلی عرصه بین الملل در سازمان جامعه بین الملل

»سیستم های  از  متشکل  سیستمی  هستیم؛  آشنا  زنده  موجود  یک  بدن  سیستم  با  ما  همۀ 
فرعی23« فراوان که از کنش متقابل میان این اجزای وابسته، می توان شاهد ایجاد پدیده ای 
چون یک موجود زنده بود؛ دراین مورد، با مفاهیمی چون »سیستم اصلی24«، »سیستم های 
فرعی«، »زیرسیستم ها25«، و »جزء سیستم ها26« روبه رو هستیم که با در کنار  هم قرار گرفتن 
اصلی  سیستم  یک  انسان،  بدن  سازمان  به عنوان  مثال،  می شوند؛  تشکیل  سازمان ها  آن ها، 
است که دستگاه گوارش، یکی از سیستم های فرعی آن است؛ درون این سیستم فرعی نیز، 

 Subsidiary Systems . 23
Main System . 24

Subsystems . 25
 System Component . 26
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زیرسیستم های دیگری وجود دارند که هریک از آن ها، جزء سیستم هایی دارند؛ رابطۀ دستگاه 
گوارش با سیستم های فرعی خود، مانند رابطۀ بدن انسان با دستگاه گوارش است، یعنی دستگاه 
گوارش، سیستم اصلی را تشکیل داده و به عنوان نمونه، روده، سیستم فرعی آن به شمار می آید 

.)73-Eghtedari, 2003, 63(
سازمان در نظریه های کالسیک مدیریت، یک »سیستم بسته27« در نظر گفته می شد؛ اما درواقع، 
این گونه نیست و باید سازمان ها را دارای روابط درونی و بیرونی گسترده دانست و آن را »سیستمی 
باز28« انگاشت که برای رسیدن به کمال، بایستی خود را با عوامل متغیر درونی و بیرونی، سازگار 
کند. سازمان ها و سیستم های سازندۀ آن ها، دو نوع کنش و واکنش را یکی درون و دیگری 
بیرون از خود دارند. این کنش و واکنش های درونی و بیرونی، در سطح سیستم های فرعی، 

.)Kast and Rosenzweig, 1970, 119( زیرسیستم ها، و جزء سیستم های آن نیز وجود دارند
در اینجا، برای روشن شدن بیشتر موضوع، نمونه ای را از دنیای روابط بین الملل، یعنی اتحادیۀ 
اروپا، می آوریم؛ با تعریف ارائه شده، به خوبی می توان »سازمان جامعۀ بین المللی29« را یک 
سیستم دانست که »اتحادیۀ اروپا30« یکی از سیستم های فرعی سازندۀ آن بوده و خود در شرایط 
فعلی، از 27 زیرسیستم تشکیل  شده است و این اجزا در چارچوب اتحادیه، جزء سیستم های آن 

را به عنوان نهادهای اتحادیۀ اروپا، ایجاد کرده اند.

شکل شمارۀ )3(. سیستم سازمان جامعۀ بین الملل و ارتباط اتحادیۀ اروپا با آن

Closed System . 27
Open Systems . 28

Organization of International Community . 29
EU; European Union . 30
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اکنون این مسئله مطرح می شود که »سیستمی اندیشیدن به چه معناست؟« در پاسخ، باید به 
»سطح تحلیل سیستمی پدیده ها31« اشارۀ کوتاهی داشته باشیم. در بسیاری از موارد، سطح 
تحلیل در هریک از نظریه های روابط بین الملل، دامنۀ مشخص و محدودی دارد؛ به این معنا 
که برای تحلیل و آینده پژوهی پدیده های عرصۀ بین الملل و درک کنش های آن، بر بخش یا 
بخش های خاصی از پدیده تمرکز می شود؛ به عنوان مثال، بر یک یا چند سطح تحلیل از میان 
افراد، دولت های ملی، نهادهای تصمیم گیری، منطقه ای، و بین المللی تأکید می شود. اما نظریۀ 
سیستمی روابط بین الملل، دارای »سطح جامع تحلیلی32« یعنی »برآیند سیستماتیک غایت های 
تحلیلی33« است. در آینده، »غایت34« و چیستی آن بیشتر برای خواننده این مقاله قابل درک تر 
خواهد شد؛ اما همین مقدار باید توضیح داده شود که در رویکرد سیستمی به پدیده ها، آن ها تنها 
یک  سویه ندارند که پژوهشگر تنها از آن منظر به آنان نگاه کند و برای فهم بهتر این پدیده ها باید 
از ابعاد گوناگون به آن ها بنگریم. در سطح تحلیل سیستمی، برآیندی از اهداف و غایت های 
مربوط به هریک از سطوح تحلیل در درک از پدیده ها، مؤثر هستند که پژوهشگر باید به 
آن ها توجه داشته باشد. در شکل شمارۀ )4(، سطح تحلیل سیستمی برای فهم و آینده پژوهی 

پدیده های عرصۀ بین الملل، به تصویر کشیده شود.
شکل شمارۀ )4(. سطح تحلیل سیستمی عرصۀ بین الملل

هنگامی که سخن از تفکر سیستمی در کنش های بین المللی به میان می آید، منظور، تفکری 

Systematic Level  of Analysis of Phenomena . 31
Comprehensive Analytical Level . 32

 Systematic Resultant  of  Analytical Teleos . 33
 Teleos . 34
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است که با درنظر گرفتن همۀ جنبه های پیرامون پدیده، بهترین گزینش را برای رسیدن به اهداف 
و سرانجام، غایت سیستم، در راستای کنشی که آن را »کنش استراتژیک غایت گرایانه35« 

می داند، در پی دارد.
2. گزینش هستی شناسانه در تحلیل پدیده ها

و  »ادراک36«  مبتنی بر  برساخته هایی  بین المللی،  جامعۀ  سازمان  سیستم های  کنش های 
»ِبه گزینش37« های آن ها هستند. این برساخته ها، »داستان38«هایی هستند که در پس هریک از 
کنش های این سیستم ها نهفته اند؛ ازاین رو، آینده پژوهی و تحلیل این کنش ها، نیازمند فهم این 
ادراک ها و ِبه گزینش ها است؛ زیرا، سیستم ها، همواره می کوشند تا »ِبه کنش39«هایی هماهنگ 
با ادراک های خود داشته باشند. از این دیدگاه، ممکن است خواننده در خاطرۀ علمی خود، 
رهیافت »گزینش عقالنی40« را به یاد بیاورد؛ یعنی اینکه در ذهن خود این برداشت را تداعی 
 Sharifi,( کند که کنش های »فاعل  شناسا41«، دستاورد سنجش گری های عاقالنۀ آن است
28 ,2017(؛ اما در رهیافت سیستمی، قانونمندی های حاکم بر کنش ها و گزینش های سیستم، 
چگونگی دستیابی به آن ها، و تأثیر و ارتباط میان هریک از اجزا و عناصر درونی و بیرونی آن در 
کنش های سیستم، تبیین می شود؛ همچنین، در رهیافت سیستمی به پدیده ها، در مورد کیفیت 
این گزینش و عقالنی بودن آن، قضاوت تحلیلی، بر برداشت های جامع و سراسر بینانه از سیستم 
استوار است و قضاوت ها، مبتنی بر فراروایت های پیشینی از پدیده نبوده و درک »مسیر تحلیلی 
غایت گرایانۀ سیستمی42« و ادراک ها و ِبه گزینش های سیستمی است که میزان عقالنی بودن 

کنش را تعیین می کند.
برپایۀ رهیافت »گزینش هستی شناسانه43« توضیح  را  پژوهش حاضر، کنش های سیستم ها 
می دهد؛ براین اساس، سیستم ها با توجه به ادراک ها و ِبه گزینش های خود، در ارتباط با »دگر 
معانی پیرامونی44« شان، اقدام به برسازی کنش های خود می کنند. نکتۀ مهم در اینجا این است 
که سیستم ها، مبتنی بر ادراک هایشان از خود و پیرامون، »غیریت ساز« هستند و دگرسیستم ها 

Teleological Strategic Action . 35
Perception . 36

Best Selection . 37
Story . 38

Best Action . 39
Rational Choice . 40

Subject . 41
Analytical Route of Systematic Teleos Tendency . 42

Existence Ontological Selection . 43
Periphery Other Sense . 44



317
نظریۀ گزینش 

هستی شناسانه: 
چهارچوبی برای 

آینده پژوهی پدیده های 
بین المللی

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

را درک می کنند45؛ براین اساس، سیستم های محیطی یک سازمان، دگرسیستم های آن به شمار 
می آیند؛ منظور از دگرمعانی پیرامونی، برساخته هایی است در پیرامون سیستم؛ یعنی، ادراک ها، 
ِبه گزینش ها، اهداف و غایت هایی که سیستم در محیط پیرامونی خود با آن ها روبه رو است؛ این 
دگرمعانی، پیام هایی هستند که سیستم آن ها را درک می کند تا گزینش های خود را در ارتباط با 
آن ها برسازد. در شکل شمارۀ )5(، ارتباط میان دگرسیستم ها در سیستم سازمان جامعۀ بین الملل 

مشخص شده است.
شکل شمارۀ )5(. دگرسیستم ها و ارتباط میان آن ها در سیستم سازمان جامعۀ بین الملل

ادراک های  و  دیگر  سیستم های  از  خود  دریافت های  برپایۀ  سیستمی  هر  براین اساس، 
هستی شناسانۀ خویش، اقدام به ِبه گزینش کرده و کنش های خود را براساس این پیام های 
دریافتی شکل می دهد و از این راه بر سیستم های دیگر نیز تأثیر می گذارد. درواقع، سیستم ها 
کنش های خود را برپایۀ ادراک هایشان از پیام های پیرامونی، کنش های راهبردی درونی، و 
همچنین، ادراک ها و ِبه گزینش های درونی خویش برمی سازند. براین اساس، هر کنشی از 
سوی سیستم، روایتگر داستانی از ادراک ها و به گزینش ها است که ریشه در هستی آن دارند؛ 
البته این هستی، با دگرمعانی یا ادراک های پیرامونی آن نیز ارتباط دارند. در شکل شمارۀ )6(، 

گزینش هستی شناسانۀ سیستمی مربوط به سازمان اتحادیۀ اروپا ترسیم شده است.

45 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ غیریت سازی، ر.ک: اسدی، هما، ساسانی، فرهاد )1396(، »غیریت سازی در گفتمان 
سیاست خارجی محمدرضا پهلوی«، زبان پژوهی، دانشگاه الزهرا)س(، سال نهم، شماره 22، صص 7-26.
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شکل شمارۀ )6(. گزینش هستی شناسانه در سازمان اروپایی

Source: Kahlaki, 2011, 190
نکتۀ مهم دربارۀ تحلیل و آینده پژوهی کنش های سیستم ها این است که »امر سیاسی46« در هر 
واحد سازمانی، ِبه کنش های مبتنی بر ِبه گزینش های برآمده از »هستۀ سخت47« سیستم ها است 
که با رویکرد هستی شناسانه به آن ها قابل درک است؛ مفهومی که نوشتار حاضر آن را »امر 
سیستمی48« می انگارد. در ادامه اشاره شده است که »غایت49« هر سیستم، هستۀ سخت و 
راهبردی کنش های آن است. برای شناخت این هستۀ سخت، نخست بایستی »هستی و معرفت 

سیستمی50« توضیح داده شود.
3. بحث های فرانظری مطرح شده در رهیافت تحلیلی گزینش هستی شناسانه

ـ که در سایر  در این بخش، مباحث فرانظری »هستی شناسانه51« و »معرفت شناسانه52« موجودـ 
رهیافت های نظری روابط بین الملل نیز کاربرد دارند ــ توضیح داده شده اند.

در روابط بین الملل، آنچه سبب تقویت نظریه می شود، حوزه های فرعی ای است که با  عنوان 
گفته  این گونه  همواره   .)Moshirzadeh, 2004, 114( می شود  یاد  آن ها  از  »فرانظریه53« 

46 . برای مطالعه بیشتر دربارۀ امر سیاسی )Political Affair(، ر.ک: بحرانی، مرتضی )1391(، »امر سیاسی«، 
پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره چهارم، صص79-96.

Hard core . 47
Systematic Affair . 48

Teleos . 49
Systematic Ontology and Epistemology . 50

Ontology . 51
Epistemology . 52

Metatheory . 53
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می شود که نظریه پردازان روابط بین الملل، دارای »تعهدات فرانظری« هستند54؛ به این معنا که 
در نظریه پردازی الزم است به این موضوع ها توجه شود که »چه چیزی وجود دارد؟«، »این 
موجودیت چگونه عمل می کند؟«، »آنچه می دانیم، چگونه دانسته می شود؟« و »ارتباط میان 

پدیده ها از دیدگاه آن رویکرد نظری، چگونه است؟«
هستی شناسی، دربارۀ امر واقع و ماهیت وجودی پدیده ها بحث می کند )Omidi, 2013, 100(؛ 
براین اساس، برای شناخت هستی پدیده ها، می توان دو رویکرد را درپیش گرفت: رویکرد 
»مادی  محور55« یا رویکرد »معنامحور56«. هنگامی که هستی در تحلیل، مادی محور انگاشته 
می شود، »ساختارهای پیشینی57« و »عینی58«، مدنظر است؛ از این رهگذر، ساختارهای مادی، 
مستقل از برداشت ها و فهم فاعل  شناسا، یعنی کنشگران انسانی، درنظر گرفته می شوند. در 
رویکرد معنامحور، هستی ذهنی و گفتمانی، همۀ آن چیزی است که باید درک شود59. درواقع، 
در این رویکرد، »برداشت ها یا ادراک پسینی60« و »ذهنی61« فاعل  شناسا موردنظر است؛ از 
این رهگذر، ساختارهای معنایی، از برداشت های فاعل  شناسا مستقل نبوده و او است که با 
ادراک های پسینی ذهنی خویش، »برساخته62«هایی را ایجاد می کند که در تحلیل تأثیرگذارند.
یا  معرفت شناسی  عده ای،  است؛  معرفت شناسی  پدیده ها،  تحلیل  در  دیگر  فرانظری  بعد 
شناخت شناسی را با فلسفه پیوند زده و از آن با  عنوان نظریۀ چیستی شناخت و راه های دستیابی به 
آن یاد کرده اند63. معرفت شناسی ـ که به فاعل  شناسا و درک آن مربوط می شود ــ به ما می گوید 
که دانستنی ها چگونه دانسته می شوند. در معرفت شناسی، شاهد دستیابی به دو نوع ادراک از 

54 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ بحث های فرانظری در روابط بین الملل، ر.ک:
Neufeld, M )1994(. "Reflexivity and International Relations Theory", in: Positivism; Critical 
Reflections on International Relations, Edited by Claire Turenne Sjolander and Wayne 
S.Cox, London, Lynne Rienner, pp1113-.  Cox and Sjolander, eds.

Materialist or Objectivism . 55
Idealist or Subjectivism . 56
Pre-Existing Structures . 57

Objective . 58
و  قزلسفلی، محمدتقی )1389(، »زمینه ها  معناگرا، ر.ک:  اندیشه های سیاسی  دربارۀ  بیشتر  مطالعۀ  برای   .  59

ویژگی های اندیشه سیاسی معناگرا«، پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شماره 29، صص 217-236. 
Lateral Concepts or Perceptions . 60

Mentally . 61
Constructed . 62

63 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ معرفت شناسی، ر.ک: هالدینگ دیل، رجینالد جان )1387(، تاریخ فلسفۀ غرب، 
ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: ققنوس، ص53؛ طباطبایی، سید محمدحسین )1374(، اصول فلسفه و روش 

رئالیسم، با مقدمه و شرح مرتضی مطهری، تهران: صدرا، چاپ چهارم، جلد اول، ص135.
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پدیده هستیم: »درک شناختی64« و »درک ارتباطی65«. درواقع، در معرفت شناسی، شناخت 
منابع سیستمی در درون و بیرون از آن مطرح است؛ افزون بر این، در معرفت شناسی، درک ارتباط 
میان پدیده ها یا اجزای سازندۀ آن )منابع هستی ساز سیستمی( نیز اهمیت دارد. پژوهش حاضر، 
برون دادهایی را به عنوان محورهای معرفت شناسی درنظر گرفته است که از هستی یک موجود 
سرمی زند و در ارتباط میان اجزای آن و محیط، درک می شود؛ این رویکرد، برداشت سیستمی 

نگارندگان است.
آشکار است که نمی توان ذات مادی پدیده ها، یعنی ساختار محوری، را به تنهایی برای تحلیل 
درنظر گرفت و از کارگزاری های انسانی و برداشت های ذهنی آن ها غفلت کرد. درواقع، معرفت 
درست برای درک پدیده ها از دیدگاه پژوهش پیش رو، برآمده از توجه هم زمان به هستی مادی 
و معنوی آن است؛ یعنی تأکید هم زمان بر ساختار و کارگزار و تحلیل برآمده از  چنین رویکردی 
باید دربارۀ آن  با یکدیگر ارتباط دارند که  به پدیده ها؛ براین اساس، هستی مادی و معنوی 
معرفت کسب کنیم. در رهیافت سیستمی گزینش هستی شناسانه، در ساحت تحلیل پدیده ها، 
سیستم ها به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی، دارای »یگانگی66« هستند؛ درواقع، هستی و 
معرفت از وضعیت »دوگانه انگارانه67« در سیستم به »دوگانگی68« رسیده و در ساحت تحلیل 
پدیده، شاهد »یگانگی تحلیلی69« آن ها هستیم. دوگانه انگاری به این معنا است که وجود عینی 
)صورت( و ماهیت ذهنی )معنا(، به لحاظ هستی شناسی، مستقل هستند و در یکدیگر ادغام 
نمی شوند؛ اما دوگانگی، یعنی اینکه این دو هستی متفاوت، به لحاظ معرفت شناسانه، یکپارچه 
و درهم تنیده اند70. براین اساس، یگانگی تحلیلی نیز، به معنای رویکرد سیستمی به هستی شناسی 
و معرفت شناسی و عناصر ذهنی و عینی پدیده در تحلیل آن است؛ یعنی اینکه، در تحلیل 
غیرخطی باید منابع مادی و غیرمادی سازندۀ هستی پدیده را در کنار هم و برپایۀ اثرات جمعی 
آن ها بشناسیم. درواقع، شناخت و تحلیل هستی پدیده که دربردارندۀ عناصر یا منابع مادی و 
معنوی سیستم )منابع عینی و ذهنی( است، نیازمند فهم ارتباط میان این منابع درون آن است؛ 

Cognitive Perception . 64
Communicative Perception . 65

Unity . 66
Dualism . 67
Duality . 68

Analytical Unity . 69
اندیشۀ متفکران جامعه شناس، ر.ک: دی  بیشتر دربارۀ مفهوم دوگانه انگاری و دوگانگی در  70 . برای مطالعۀ 
با عنوان: فلسفۀ نفس، قم:  امیر دیوانی، قم: سروش. چاپ شده  هارت، ویلیام )1381(، دوگانه انگاری، ترجمۀ 
طه، ص27؛ حکمت مهر، محمدمهدی )1389(، »بررسی و نقد دوگانه انگاری دکارتی«، فصلنامه ذهن، شماره 

45، صص 175-199.
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دراین میان، نباید از محیط و ارتباط سیستمی آن با پدیده غفلت کنیم. شکل شمارۀ )7(، به عنوان 
نمونه ای قابل فهم از دنیای انسانی، به درک بهتر ارتباط میان هستی، معرفت، عین، ذهن، و 

محیط در تحلیل سیستمی پدیده ها کمک می کند.
شکل شمارۀ )7(. هستی و معرفت در مثال رابطۀ میان اجزای بدن انسان، ذهنیت های او، و محیط

در شکل شمارۀ )8( نیز »یگانگی در هستی شناسی و معرفت شناسی تحلیلی71« نشان داده شده 
است.

شکل شمارۀ )8(. یگانگی در هستی شناسی و معرفت شناسی تحلیلی در رویکرد سیستمی گزینش هستی شناسانه
Unity in Analytical Ontology and Epistemology . 71
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است  برخوردار  »ژن72« هایی  از  بین الملل،  سازمانی عرصۀ  واحد  هر  است، هستی  گفتنی 
»غایت«،  »اهداف74«،  »ایدئولوژی73«،  »هویت«،  برسازی  معرفت شناسانه،  به لحاظ  که 
و سرانجام، »فرهنگ کنشی75« آن، متکی به آن ها است. به این سبب از واژۀ »ژن« استفاده 
شده است که این منابع وراثتی، حامل اطالعاتی هستند که ویژگی های موجودات را تعیین 
می کنند؛ درست مانند منابعی که ویژگی های سیستم و درنتیجه، کنش های آن را برمی سازند؛ 
درواقع، هستی سیستم را منابع مادی و غیرمادی ای تشکیل می دهند که ماهیت پیشینی دارند، 
اما برساخته های پسینی سیستم هر واحد سازمانی، به آن ها متکی است. هستی هر واحد سازمانی 
را دو دستۀ اصلی از ژن ها یا منابع تشکیل می دهند؛ این ژن ها به دو ساحت متفاوت هستی ساز 
سیستم ها تعلق دارند؛ »صورت عینی76« و »معنای ذهنی77« سیستم؛ این ژن ها عبارتند از: 
»ژن های عینی مادی78« و »ژن های ذهنی غیرمادی یا معنایی79«. »ژن های انسانی )سرمایه 
انسانی(80«، »ژن های مالی81«، »ژن های فیزیکی82« و »ژن های فناورانه83« ازجمله ژن های 
مادی هر واحد سازمانی به شمار می آیند. »ژن تاریخی84«، »ژن دینی85«، »ژن هنری86«، و 
»ژن دگرمعانی پیرامونی87« نیز ژن هایی غیرمادی یا معنایی هستند. در ادامه، موضوع برسازی 
هستی شناسانۀ مبتنی بر این ژن های سیستم، که هویت، ایدئولوژی، اهداف، غایت، و فرهنگ 

کنشی سیستم برپایۀ آن برساخته می شوند، توضیح داده شده است.
همان گونه که اشاره شد، برای تحلیل سیستم هر واحد سازمانی و آینده پژوهی و درک کنش های 
آن، باید آن را با رویکردی یگانه به هستی و معرفت شناسی این سیستم عرصۀ بین الملل، بررسی 

Gene . 72
Ideology . 73

Targets . 74
Action Culture . 75

Objective Form . 76
Mental Sense . 77

Material Objective Genes . 78
Non-Material  Mental or SemanticGenes . 79

)Human Genes )Human Capital . 80
Financial Genes . 81
Physical Genes . 82

Technological Genes . 83
Historical Gene . 84
 Religious Gene . 85

 Art Gene . 86
Periphery Other Sense Gene . 87
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با  یا ژن های مادی و غیرمادی این سیستم را در ارتباط  باید منابع  کنیم. در این مطالعات، 
محیط پیرامونی آن درک کنیم؛ براین اساس، شناخت جامع سیستم ها، نیازمند این است که 
ادراک ها و به گزینش های این سیستم در مسیر »برسازی غایت گرایانه88« در آن، درک شوند؛ 
نگارندگان بر این نظرند که درک داستان غایت گرایانۀ سیستم های عرصۀ بین الملل، به معنای فهم 

پِس کنش های حال و آتی آن ها است که در ادامه، بیشتر توضیح داده شده است.
4. مسیر برسازی غایت در سیستم ها

همان گونه که اشاره شد، تحلیل کنش های محقق شدۀ سیستمی یا آینده پژوهی آنچه سیستم ها 
در عرصۀ بین الملل از خود بروز خواهند داد، نیازمند فهم »ادراک های معنایی89« برآمده از 
منابع یا ژن های عینی و ذهنی سازندۀ هستی هر سیستم است؛ این ادراک های معنایی، داستان 

سیستم هایی را در خود دارند که برسازی کنش های حال و آتی  آن ها، بر آن استوار است.
پیشتر اشاره شد که هستی سیستم ها، دارای دو ساحت عینی و ذهنی است؛ ژن های سازندۀ 
ساحت عینی هستی هر سیستم، عبارتند از: ژن های مالی، فیزیکی )مادی(، انسانی )سرمایۀ 
انسانی( و فناورانه. ژن یا منبع مالی سیستم، به »اقتصاد90«، »پول91«، منابع اقتصادی، و پدیده ها 
و مفاهیم مربوط به آن ها مربوط می شود. پژوهش حاضر، ساختارها یا ژن های فیزیکی )مادی( 
سیستم را در پیوند با مفاهیمی مانند جغرافیا، سرزمین، کشاورزی، و در قالب سیستم های فیزیکی 
یا مادی و منابعی از این جنس درنظر می گیرد. هنگامی که سخن از »ژئوپلیتیک92« در تحلیل 
بین الملل به میان می آید، هدف، ژن های فیزیکی )مادی( است. ژن یا منبع عینی دیگر سیستم 
که باید به آن اشاره شود، ژن انسانی است. در رهیافت های نظری دیگر نیز، نوع نگاه به انسان، 
اهمیت ویژه ای دارد؛ در این رهیافت ها، رویکرد به انسان با عنوان »انسان شناسی93« مطرح 
می شود. از دیرباز، انسان شناسی را نوعی مقایسۀ »میان فرهنگی94« دانسته اند95. براین اساس، 
انسان از منابع مهم سیستم به شمار می آید؛ جایگاه انسان در سیستم ها، با مفاهیمی چون رهبری، 
جمعیت، موضوع خواص و عوام، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، و مشروعیت و مقبولیت 
این تصمیم ها در پیوند است. در کنش های راهبردی سیستم ها، از این ژن، با عنوان »سرمایۀ 

Teleological Constructivism . 88
Semantic Perceptions . 89

Economy . 90
Money . 91

Geopolitics . 92
Anthropology . 93

Intercultural . 94
95 . Ingold, T)1996(, " The Traditional Anthropological Project of Cross-cultural or Cross-
societal Comparison", Key Debates in Anthropology, London and New York, 1996, P 18.
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انسانی96« یاد می شود.
ژن فناورانۀ سیستم ها، به ویژه درحال حاضر، به عنوان »دانش ـ مهارت97« پیچیده یا ساده که در 
برخی از سیستم های سازمان جامعۀ بین المللی به فرهنگ مسلط بر کنش های آن ها تبدیل شده 
است، توانسته است نقش مهمی در هژمونیک شدن برخی زیرسیستم های این سازمان ایفا 
گاهی های نظام یافته ای برای انجام وظایف علمی، اجرایی،  کند. این ژن های سیستمی، خودآ
یا اجتماعی به منظور ساخت محصوالت یا ارائۀ خدمات هستند. عده ای، سیستم های برخوردار 
از ژن های فناورانۀ پیشرفته تر در سازمان جامعۀ بین الملل را دارای قدرت سلطه بر سیستم های 
دیگر می دانند و ازاین رو، تمام تالش این سیستم های »تکنوهژمونیک98«، معطوف به »مانایی 

و تحول فناورانه99« است100.
نکتۀ مهم دربارۀ این منابع یا ژن های عینی در سیستم ها، معانی ای است که سیستم از این ژن ها 
برداشت می کند؛ درواقع، برساخته های ادراکی پسینی، برپایۀ ژن های مادی سازندۀ هستی عینی 
و پیشینی سیستم شکل می گیرند. این ادراک ها، »معانی مالی، فیزیکی )مادی(، انسانی، و 
فناورانۀ« سیستم را برمی سازند. به این معنا که زیرسیستم های سازندۀ سازمان جامعۀ بین الملل 

برپایۀ این منابع، به ادراک هایی دست می یابند که بر کنش های آن ها تأثیرگذار است.
پیشتر اشاره شد که ژن های ذهنی تاریخی، دینی، هنری، و برخی دیگر از معانی پیرامونی، 
ازجمله منابع دیگر سیستم هستند که ماهیت معنایی و ادراکی دارند. تاریخ و ادراک های برآمده 
از آن، معانی ای هستند که سیستم ها به شدت از آن ها تأثیر می پذیرند. دربارۀ اهمیت تاریخ گفته 
می شود، کسانی که سرگذشت خود را به یاد نسپارند، محکوم به تکرار آن هستند101. پژوهش 
یعنی  تاریخی102«،  »ادراک های  به  سیستم،  آینده پژوهی کنش های  و  تحلیل  برای  حاضر، 
معانی ای که سیستم از تاریخ  گذشتۀ خود برداشت کرده یا برمی سازد، نیز توجه داشته است؛ 
معانی که برای سیستم، هستی ساز هستند و آن گونه که گفته خواهد شد، برسازندۀ کنش های 

آن هستند.

Human Capital . 96
Knowledge-skills . 97
Technohejemonic . 98

Sustainability and Technological Transformation . 99
»بررسی   ،)1393( علیرضا  ده آبادی،  باقری  ر.ک:  فناوری،  هژمونیک  ابعاد  دربارۀ  بیشتر  مطالعۀ  برای   .  100
 ،7 شماره   ،4 دورۀ  فرهنگ،  و  رسانه  در  میان رشته ای  مطالعات  انسان«،  بر  فناوری  هژمونی  ابعاد  و  رویکردها 

صص1-28.
 The Life of Reason; Or the Phases of Human Progress )introduction ,)2011( .Santayana, G . 101

 .and reason in Common Sense(, Massachusetts and London, MIT Press, p172
Historical Perceptions . 102
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یکی دیگر از منابع یا ژن های ذهنی، معنایی، یا ادراکی سیستم ها در عرصۀ بین الملل، دین 
است؛ دین از ژن ها یا منابعی است که در سیستم کنونی سازمان جامعۀ بین الملل، حتی برخی 
از همکاری ها و تعارض های عمدۀ این عرصه را نیز به آن نسبت داده اند؛ تاجایی که ساموئل 
هانتینگتون103 در نظریۀ معروف »برخورد تمدن ها104«، پس از پایان جنگ سرد، سرچشمۀ 
همۀ درگیری های عرصۀ بین الملل را برآمده از این منبع می داند105. در پژوهش حاضر، با تکیه 
بر برداشت های استاد مرتضی مطهری از »دین«، به عنوان یک ژن پیشینی که فاعل  شناسا با 
آن متولد می شود، از آن با عنوان »مکتب« یاد شده است106. دین، گرایش عمیق فطری و 
خداجویی است که با هدایت های آسمانی یا رهبری ایدئولوگ ها، از رهگذر »جهان بینی107« به 
عقیده مندی هایی می رسد که این »ایدئولوژی108«ها، مکتبی هستند. درواقع، دین، ژن پیشینی 
باید از »مکاتب  سیستم، و مکتب و عقیده مندی )ایدئولوژی(، پسینی آن است؛ ازاین رو، 
آسمانی109« و »غیرآسمانی110« و »مذاهب111« برآمده از آن ها یاد کنیم )مانند مکتب اسالم و 
مذهب شیعه(. در شکل های شمارۀ )9( و )10(، مکتب آسمانی و غیرآسمانی و چگونگی 

برسازی آن ها در سیستم ها نشان داده شده است.

Huntington, Samuel P . 103
Clash of Civilizations . 104

105 . برای مطالعۀ بیشتر نظریۀ هانتینگتون و انتقادها به آن، ر.ک: امیری وحید، مجتبی )1381(، نظریۀ برخورد 
تمدن ها؛ هانتینگتون و منتقدانش، تهران: وزارت امور خارجه، چاپ سوم.

106 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ نگاه استاد مطهری به دین و مکتب، ر.ک: مطهری، مرتضی )1381(، »انسان 
استاد  »دین شناسی   ،)1385( علی  شکوهی،  ص55؛  صدرا،  انتشارات  تهران:   ،2 ج  آثار،  مجموعه  ایمان«،  و 

مطهری«، پژوهش های اجتماعی اسالمی، شماره 58، صص29-64.
Worldview . 107

Ideology . 108
Heavenly Maktabs . 109

Non-Heavenly Maktabs . 110
Schools . 111
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شکل شمارۀ )9(. مکتب آسمانی و چگونگی برسازی ایدئولوژی یا عقیده مندی های آسمانی در سیستم ها

شکل شمارۀ )10(. مکتب غیرآسمانی و چگونگی برسازی ایدئولوژی یا عقیده مندی های غیرآسمانی در سیستم ها

با توجه به آنچه مطرح شد، دربارۀ مکتب می توان گفت که ژن دین و ادراک ها و معانی برآمده 
از آن، یعنی درواقع، »عقیده مندی های مکتبی«، در هستی سیستم ها و کنش های آن ها بسیار 

اهمیت دارند.
یکی دیگر از ژن های معنایی اصیل و مهم سیستم ها، »هنر« است. هنر در فرایند غایت گرایانۀ 
سیستم ها نقش بسیار مهمی در برسازی هویت، عقیده مندی ها )ایدئولوژی(، اهداف، و غایت 
بین الملل،  به گزینش های سیستم های عرصۀ  و  ادراک ها  بر  آن  تأثیر  میزان  البته  دارد.  آن ها 
متفاوت است. نکتۀ دیگر اینکه، هنر در چارچوب ادراک های معنایی برآمده از آن بر کنش ها و 
به گزینش های سیستم ها تأثیر می گذارد. بسیاری از روان شناسان، »انگیزش« را فرایندی وابسته 
به معانی و ادراک های هنری می دانند که برانگیختگی، هدایت، و احیای کنش ها را برمی سازند 
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.)Yazdani Ahmadabadi, 2017, 51(
در توضیح ژن دگرمعانی پیرامونی نیز می توان به این نکته بسنده کرد که در »تحلیل گفتمانی 
»دگرسازی  این  و  هستند  »غیریت ساز113«  ژن ها،  این  پیرامون،  با  ارتباط  در  سیستم ها112« 
سیستمی114« بر کنش های آن ها تأثیر می گذارد. درواقع، »جهان بینی سیستمی115« بر برساخته های 
هستی شناسانۀ آن ها تأثیرگذار است. این دگرمعانی پیرامونی، ادراک ها و معانی ای هستند که در 

قاموس »غایت های پیرامونی116« سیستم، بر آن تأثیر می گذارند.
ـ مادی و  ازاین رو، باید برای تحلیل کنش های سیستمی و آینده پژوهی آن ها، ادراک های عینیـ 
ذهنی ــ معناِیی، و ِبه گزینش های برآمده از معانی یادشده را نیز درک کنیم.  چنین ادراک هایی 
باید در چارچوب »برساخته های معنایی117« در سیستم ها درنظر گرفته شوند. در شکل شمارۀ 
)11(، ژن های عینی یا مادی و ذهنی یا غیرمادی )معنایی( هستی سیستم ها نشان داده شده اند.
شکل شمارۀ )11(. ژن های عینی )مادی(، ذهنی )غیرمادی یا معنایی( سیستمی و برساخته های معنایی آن ها

براین اساس، سیستم ها برپایۀ ژن های عینی خود که سبب ایجاد صورت عینی آن شده اند و 
همچنین، معنای ذهنی شان، از سه دسته معنا برخوردارند که برساخته های معنایی آن به شمار 

System Discourse Analysis . 112
Otherness construction . 113

Systemstic Otherness . 114
Systematic Worldview . 115

Peripheral Teleos . 116
Semantic Constructs . 117
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می آیند. این برساخته های معنایی عبارتند از: »معنای قلبی عینی118«، »معنای قلبی ذهنی119«، و 
»معنای قلبی120«. منظور از قلبی بودن معنا در این اصطالحات، جایگاه محوری این برساخته ها، 
به عنوان اهداف و غایت سیستم است. درواقع، این معانی، هستۀ نهادینه شده و سخت کنش های 
سیستم ها هستند که تحلیل گر با فهم آن ها می تواند در راستای درک کنش ها و آینده پژوهی 
برون دادهای آتی سیستم ها اقدام کند. این برساخته ها در شکل شمارۀ )12( نشان داده شده اند.

شکل شمارۀ )12(. عناصر یا ژن های عینی و ذهنی سیستم و برساخته های معنایی برآمده از آن ها

ازاین رو، در پژوهش حاضر در پی فهم این معانی محوری و مرکزی بوده ایم؛ اما مسیر برسازی 
این معانی در سیستم، چگونه قابل تبیین است؟

ژن های مادی و غیرمادی سیستم ها، در مسیر غایت گرایانۀ آن ها، »هویت121«، »ایدئولوژی122«، 
»اهداف123«، و »غایت124« سیستم ها را برپایۀ »برسازی های ادراکی125« و »ِبه گزینش های 
ادراکی  کدهای  سیستم ها،  غیرمادی  و  مادی  ژن های  درواقع،  برمی سازند.  شناختی126«، 

Objective Heart Sense . 118
Mental Heart Sense . 119

Heart Sense . 120
Identity . 121

Ideology . 122
Aims . 123

Teleos . 124
Construction of Perception . 125

Best Selection of Recognition . 126
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»جهان شناسانه127« و »هویت شناسانۀ128« موجود در آن ها را برمی انگیزند129. در فرایند »برسازی 
ادراکی هویت شناسانه130«، سیستم، چیستی و کیستی مادی و غیرمادی پیرامونی و درونی خود 
را درک کرده و هویت مادی و غیرمادی آن، برساخته می شود. براساس این برسازی پیچیدۀ 

هویتی است که سیستم، خود را در ارتباط با پیرامون درک می کند131.
سیستم، پس از »شناخت132« هویت مادی و غیرمادی خویش، »ِبه گزینش133« کرده و به 
ایدئولوژی هایی دست پیدا می کند134 و براساس این »ِبه گزینش شناختی  یا  عقیده مندی ها 

ایدئولوژیکی135«، عقیده مندی های مادی و غیرمادی خود را برمی سازد.
از رهگذر این عقیده مندی های مادی و غیرمادی است که سیستم، اهداف136 خود را در فرایند 

Cosmological Preception Code . 127
Identical Perception Code . 128

گاهی از جهان بیرون و دنیای درون و بنیان شناخت فاعل  شناسا است  129 . ادراک، در مفهوم عام، به معنای علم و آ
گاهی فرد از جهان پیرامون و موقعیتی که در آن قرار  )ایمانی خوشخو، شهرابی فراهانی، 1397، 58-49(. شناخت و آ
دارد، ساده ترین نوع ادراک است )Borchert, 1996: 394(. سیستم، برپایۀ این ادراک معنایی مبتنی بر ژن ها یا منابع 
گاهی از خود در ارتباط با پیرامون می رسد؛ یعنی پایۀ هویت یابی سیستم ها، ادراک درونی و پیرامونی آن ها  سیستمی، به آ

است. افزون براین، اهداف مادی و غیرمادی سیستم با برسازی ادراکی هدف شناسانه برساخته می شوند.
Construction of Perception Identification . 130

و  می کند  تبدیل  هستند  آنچه  به  را  موجودیت ها  این  که  چیزی  گفت،  می توان  سیستم ها  هویت  دربارۀ   .  131
برای  انگیزشی  زمینه ساز گرایش های  به شمار می آیند، هویت است. هویت،  نیت مند  برای کنشگر  ویژگی هایی 
کنش های سیستم ها است که از ادراک های مادی و معنایی آن ریشه می گیرد. درواقع، نوع نگاه سیستم ها به خود 
و دیگری، بیانگر هویت آن ها است. سازه انگاران ویژگی فهم بیناذهنی )Intersubjective( را به هویت نسبت 
می دهند. به این معنا که ادراک سیستم از منابع مادی و غیرمادی خود، در ارتباط با پیرامون، چه نسبتی با درک 

سیستم های دیگر از آن دارد )مشیرزاده، 1387، 251-269(.
یا درک حضور آن است.  از آن در ذهن،  یا نقشی  به معنی پدیده،  132 . شناخت )Recognition(، دستیابی 
شناخت از رهگذر درک معنا را شناخت حصولی )وصولی( و شناخت از رهگذر درک عینی پدیده را شناخت 

حضوری )وصالی( می گویند )باوندیان، 1380، 44(.
هدف شناسانۀ  و  هویت شناسانه  ادراکی  برساخته های  میان  از  انتخاب   ،)Best Selection( ِبه گزینش   .  133
سیستم ها است که به برسازی ایدئولوژی ها و غایت مادی و غیرمادی آن ها می انجامد. ِبه گزینش ها در هر واحد 
سازمانی، همواره در مسیر ِبه کنش های)Best Actions( راهبردی سیستمی است. درک هستی سیستم ها برای 
فهم کنش ها و آینده پژوهی هر واحد سازمانی، به معنای فهم ِبه گزینش های آن ها است؛ زیرا، محصول این فرایندها، 

غایتی است که هستۀ سخت کنش های سیستمی به شمار می آید. 
واژۀ  روشنگری  دوران  اشراف زادۀ  و  فیلسوف   ،)Destutt De Tracy( دوتراسی  دوستوت  نخستین بار،   .  134
ناپلئون مورداستفاده قرار گرفته است  به کار برد که پس ازآن توسط بسیاری همچون  ایدئولوژی )Ideology( را 
)Kennedy, 1979, 353-368(. ایدئولوژی به معنای عقیده شناسی است؛ ازاین رو، ایدئولوگ، کسی است که 
صاحب عقیده ای است )نصری، 1377، 141-120(. براین اساس، ایدئولوژی، عقیدۀ نهادینه شده در سیستم است 
که مبتنی بر برسازی های ادراکی هویتی بوده و ِبه گزینشی است برآمده از هویت های مادی و معنوی یا غیرمادی 
آن. درواقع، سیستم برپایۀ هویت های مادی و غیرمادی خویش، عقیده مندی هایش را ِبه گزینش کرده و برمی سازد.

  Best Selection of Ideological Recognition . 135
)ایدئولوژی های(  عقیده مندی های  و  هویت ها،  منابع،  مبتنی بر  برساخته هایی  سیستم،   )Aims( اهداف   .  136
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»برسازی ادراکی هدف شناسانه137«، برمی سازد تا با تکیه  بر منابع خود، تحقق آن ها را دنبال 
کند. این اهداف، معانی قلبی ـ عینی و قلبی ـ ذهنی سیستم هستند که از رهگذر آن ها و در یک 
فرایند »ِبه گزینش غایت شناسانه138«، تنها یک هدف نهایی را فراروی خود قرار داده و بر آن 
تمرکز می کند که همان، معنای قلبی یا غایت آن است. غایت، هستۀ سخت و معنایی ای است 

که از پیش، سیستم را به خود می خواند139.
گفتنی است، هریک از ژن های مادی و غیرمادی سیستم در مسیر غایت گرایانۀ آن، می توانند بر 
برساخته های هویتی، ایدئولوژیکی، و اهداف آن تأثیرگذار باشند؛ درواقع، در سیستم ها به لحاظ 
تأثیرگذاری، سه نوع ژن وجود دارد: »ژن های خفته یا بی اثر140«، »ژن های فعال141«، و »ژن های 
غالب142«. ژن های خفته، منابعی هستند که نمی توانند بر هویت سازی، برسازی عقیده ها و 
باشند؛ درحالی که ژن های فعال، بر هویت سازی،  اهداف، و سرانجام، غایت سیستم مؤثر 
برسازی ایدئولوژیکی سیستم، و طراحی اهداف آن تأثیر می گذارند، اما در شکل دهی غایت 
سیستم، نقش فعالی ندارند. درواقع، ژن یا ترکیبی از ژن های غالب در هر سیستم، هویت، 
عقیده مندی، هدف ویژه ، و سرانجام، غایت یا معنای قلبی آن را برمی سازند؛ بنابراین، غایت در 
هر سیستم، محصول منبع یا منابع حیاتی و غالب در هر واحد سازمانی است. در شکل شمارۀ 

)13(، مسیر غایت گرایی یا برسازی غایت در سیستم ها مشخص شده است.

سیستم هستند که دستیابی به آن ها، آرمانی و مطلوب هر واحد سازمانی است؛ ازاین رو، اهداف مادی و غیرمادی 
سیستم ها، معانی ای هستند نهادینه شده برای سیستم؛ براین اساس، آن ها را معانی قلبی ـ عینی یا قلبی ـ ذهنی سیستم 
به شمار می آورند. گفتنی است که اهداف، همانند مسیری هستند که سیستم از رهگذر آن ها، به سوی هدف غایی 

)معنای قلبی( خود، در حرکت است.
 Construction of Aim Perception . 137

Teleological Best Selection . 138
139 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ غایت، ر.ک: برزگر، ابراهیم )1381(، »مفهوم غایت در اندیشۀ سیاسی غرب و 

اسالم«، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 6، صص43-78. 
Dormant or Inactive genes . 140

Active Genes . 141
Dominant Genes . 142
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شکل شمارۀ )13(. مسیر برسازی غایت در سیستم ها

در کنش های سیستمی، اهداف مادی و غیرمادی، و غایت، خود را در چارچوب »فرهنگ 
کنشی« یا »فرهنگ سازمانی« سیستم ها نشان می دهند؛ به این معنا که »روح ادراکی143« حاکم 
بر کنش های سیستم ها، اهداف و غایت آن ها است؛ این غایت است که بیشترین تأثیر را بر 
کنش های سیستم به جای می گذارد. درواقع، غایت، هستۀ سخت کنش بوده و تأثیر آن بر 
برون دادهای سیستم ها، بسیار پررنگ است و فهم آن، درک ادراک های سیستمی را در پی دارد. 
همان گونه که پیشتر اشاره شد، غایت از دیدگاه پژوهش حاضر، معنای قلبی سیستم است که 
چون مهم ترین هدف آن به شمار می آید، از پیش، سازمان را به خود می خواند و برهمین اساس، 
هستۀ سخت کنش های سیستمی را غایت آن می داند؛ بنابراین، این مهم که برساخته ای است 
معنایی برآمده از ادراک ها و به گزینش های سیستم، بر کنش های آن تأثیر بنیادینی دارد و فهم 

آن، به معنای درک برون دادهای سیستم ها است.
شکل شمارۀ )14(. غایت )هستۀ سخت سیستم( و جایگاه آن در کنش های سیستمی

فهم مفهوم غایت در درک کنش های سیستمی سازمان ها در ارتباط با یکدیگر، اهمیت فراوانی 
دارد؛ به این معنا که سیستم ها در ارتباط با یکدیگر، برپایۀ غایت هایشان، کنشگر هستند؛ ازاین رو، 

Perceptual Spirit . 143
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می توان مفاهیمی مانند »تمدن سازی144« را نیز در این  حوزه تعریف و تبیین کرد. »تمدن4«ها 
در چارچوب یک »ابرسازمان145« و با »پارادایمیک  شدن146 یک  غایت147« در میان سیستمی از 
سازمان های همگرا شکل می گیرند. منظور از پارادایمیک شدن غایت، هم نظری، نهادینه شدن، 
و پذیرش غایتی یکسان، میان زیرسیستم های یک سازمان است که همۀ آن ها را در راستای 

همگرایی به سوی این امر نهادینه شده، هم افزا می کند.
دربارۀ چگونگی شکل گیری تمدن، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد؛ به عنوان مثال، ویل 
دورانت148، ایجاد »نظم اجتماعی149«، یعنی پایان یافتن هرج ومرج و ناامنی را با تمدن سازی 
مرتبط می داند؛ به نظر دورانت، در تمدن، چهار رکن و عنصر بنیادین وجود دارد که عبارتند 
از: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی و سنت های اخالقی و کوشش 
برای معرفت و گسترش هنر. وی دربارۀ علت ارتباط ظهور تمدن ها با پایان هرج و مرج و ناامنی 
می گوید، تنها با از بین  رفتن ترس است که کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع به کار می افتد و 
انسان، خود را تسلیم غریزه ای می کند که او را به شکل طبیعی به سوی کسب علم و معرفت و 
تهیۀ وسایل بهبود زندگی سوق می دهد )Durant, 1993, 3(. درواقع، ویل دورانت، به نوعی، 
به  غایت در سیستم های بشری، که همان از بین  رفتن ترس و ناامنی است، اشاره می کند که 
عامل همگرایی در میان سیستم های عضو سازمان جامعۀ بین المللی است. این غایت، همان 
هستۀ سختی است که پس از جنگ های ویرانگر جهانی، »تمدن جامعۀ بین المللی150« را 
پیرامون »سازمان ملل متحد151«، همگرا کرد. چنین شرایطی را می توان تمایل به تحقق »امنیت 
دسته جمعی152« دانست که »تمدن اروپایی153« را پیرامون سازمان اروپایی )اتحادیۀ اروپا( ایجاد 
کرد؛ این همگرایی و هم افزایی می تواند در حوزه های دیگر تمدنی نیز رخ دهد؛ به عنوان  مثال، 
می توان به همگرایی میان اعضای جامعۀ بین المللی مسلمانان پیرامون غایت توحیدی اشاره کرد.

Construction of Civilization . 144
Superorganization . 145

146 . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ چیستی پارادایم، ر.ک: 
 The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago ,)1970( .Kuhn, T

.Press
کوهن، توماس )1970(، ساختار انقالب های علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش. 

Paradigmatic Teleos . 147
Durant, Will . 148
Social Order . 149

Civilization of the International Community . 150
)United Nations )UN . 151

 Collective security . 152
European civilization . 153
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در این بخش از پژوهش، الزم است به همگرایی در میان زیرسیستم های سازمان جامعۀ بین المللی 
از یک منظر دیگر و برپایۀ رویکرد سیستمی موردنظر این نوشتار، توجه شود. در »همگرایی 
سیستمی154«، شاهد تمایل به »همبستگی155« سیستم های پیرامونی »واگرا156«، برپایۀ برسازی کد 
ادراکی »وابستگی متقابل157« میان آن ها هستیم که درنتیجه، »محبت158« درون یا میان سیستمی 
رخ می دهد؛ این درحالی است که بیشتر نظریه پردازان سیاست بین الملل، کدهای ادراکی از نوع 
»حس تهدید مشترک159« را عامل همگرایی کنشگران عرصۀ بین الملل دانسته اند؛ عاملی که 
ریشۀ آن از دیدگاه پژوهش حاضر، محبت درون و برون سیستمی یعنی، حس تهدید در دستیابی 
به منافع است. محبت یادشده، به سه دلیل، زمینه ساز برسازی کد ادراکی وابستگی متقابل 
درون و میان سیستمی است؛ دستیابی به منفعت، و دستیابی به لذت، و اشتراک در فضیلت. 
براین اساس، برسازی حس وابستگی متقابل میان سیستم های واگرا، می تواند به ایجاد »چسب 
همبستگی سیستمی160« بینجامد که به معنای »سازمان سازی161«، »نهادسازی162«، یا »تحقق 
ابرسازمان های تمدنی163« است. نتیجۀ ایجاد چسب همبستگی سیستمی، »هم افزایی164« میان 
زیرسیستم ها است که سبب مطلوبیت می شود؛ زیرا، با ایجاد »هم پوشانی165«، موجب می شود 
که زیرسیستم های سازمان های ایجادشده برپایۀ آن، مکمل یکدیگر بوده و کاستی های هریک 
را که در وضعیت واگرا برایشان مشکل ساز  بود، برطرف می کند. اگرچه الزم است که غایت 
هر سازمان یا نهادی، پارادایمیک شود، اما برای شکل گیری ابرسازمان های  تمدنی، شرطی 
ضروری و گریزناپذیر به شمار می آید؛ بنابراین، در مثال مربوط به جامعۀ بین المللی مسلمان، 
غایت پارادایمیک برای تحقق »تمدن اسالمی166«، »امر مقدس توحیدی167« است که محقق 

System Convergence . 154
 Solidarity . 155

 Diverge . 156
157 . برای مطالعه بیشتر در خصوص نظریه وابستگی متقابل)Interdependence( در روابط بین الملل؛ ر.ک: 

  .Power and Interdependence, Boston, Little Brown ,)1977(Kohane, R.O, Nye, J. S
Affection . 158

Sense of Common Threat . 159
Systematic Solidarity Glue . 160

Organize . 161
Institutionalization . 162

Build of Civilizational Organization . 163
 Synergy . 164
Overlap . 165

Islamic Civilization . 166
 ،)The sacred monotheism( توحیدی امر مقدس  و  اسالمی  تمدن  دربارۀ غایت  بیشتر  مطالعۀ  برای   .  167
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 شدن آن برای ایجاد ابرسازمان تمدن اسالمی، ضروری است. در شکل شمارۀ )15(، همگرایی 
اجزای واگرا در شکل گیری سازمان ها، نهادها، یا ابرسازمان های تمدنی به تصویر کشیده شده 

است.
شکل شمارۀ )15(. همگرایی اجزای واگرا در شکل گیری سازمان ها، نهادها، یا ابرسازمان های تمدنی

پیش ازاین، به تمدن سازی و پارادایمیک شدن غایت برای تحقق ابرسازمان های تمدنی اشاره  شد 
که در شکل شمارۀ )16(، به تصویر کشیده شده است.

ر.ک: ملکی، مصطفی و زارعی، غالمرضا )1396(، »فلسفه و غایت تمدن ناب اسالمی براساس آرا و اندیشه های 
عالمه جعفری«، پژوهش های سیاسی جهان اسالم، سال هفتم، شماره اول، صص45-69.
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شکل شمارۀ )16(. پارادایمیک شدن غایت برای تحقق ابرسازمان های تمدنی

5. انحراف از غایت در سیستم های سازمان جامعۀ بین المللی
پس از تبیین مسیر غایت گرایانۀ سیستمی، الزم است که این مسئله بررسی شود که »آیا ممکن 
است در فرایند تحلیل، مطالعۀ هستی و غایت سیستم ها در عرصۀ بین الملل به پژوهشگر دروغ 
بگوید؟« یعنی »آیا ممکن است که پژوهشگر در تحلیل کنش های سیستمی یا آینده پژوهی 
برون دادهای واحدهای سازمانی عرصۀ بین الملل، باوجود درکی جامع از غایت آن ها، با اشتباه 
در تحلیل روبه رو شود؟« در پاسخ به این پرسش ها، به مفهوم »انحراف از غایت168« تحت 
پیرامونی  سیستم های  از  ژن هایی  یا  منابع  موتاژن ها،  است.  شده  اشاره  »موتاژن169«ها  تأثیر 
هستند که به سبب تأثیرگذاری آن ها، سیستم دچار تغییر می شود و درنتیجه، شاهد تغییر در 
هستی آن واحدهای سازمانی و دگرگونی در فرایند غایت گرایانۀ آن ها هستیم. این دگرگونی، 
کنش های واحدهای سازمانی را دچار تغییر می کند؛ تغییری که در طول زمان رخ می دهد 
و به آن »موتاسیون170« می گویند؛ »اما این تغییر در سیستم ها چگونه رخ می دهد؟« درواقع، 

Deviation From The Teleos . 168
169 . موتاژن )Mutagen(، در علم ژنتیک، یک عامل فیزیکی یا شیمیایی جهش دهنده است که ذخیرۀ اطالعاتی 
براین اساس،  تغییر روبه رو می کند؛  و  با دگرگونی  را  آن  تغییر کرده و درنتیجه،  را دچار  زنده  ژنتیکی موجود  و 
موتاژن، منبع، ژن، یک عامل یا دگر معانی پیرامونی است که هستی سیستم و درنتیجه، فرایند غایت گرایانۀ آن را با 
تغییر روبه رو می کند؛ درنتیجه، کنش های سیستم نیز تحت تأثیر موتاژن، تغییر می کنند. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ 

موتاژن ها ر.ک: 
.https://en.wikipedia.org/wiki/Mutagen ,01-08-2019 Mutagen", Extraction Date"

Mutation . 170
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یا  شوند،  ارزیابی  مثبت  و  بوده  سیستمی171«  »ترمیم  در حکم  می توانند  یادشده  تغییرهای 
تأثیرات منفی ای در مسیر غایت گرایانۀ سیستم به جای بگذارند، به اثراتی بستگی دارد که این 
موتاژن ها بر فرایندهای ادراکی و به گزینش های سیستمی دارند. درواقع، موتاژن ها برپایۀ »اصل 
تصویر172«، می توانند بر مسیر غایت گرایانۀ سیستمی اثرگذار بوده و »توهم به گزینی173« در 
سیستم ها را در درک عقیده مندی ها و غایت گزینی در پی داشته باشند. به گزینی در چنین 
وضعیتی را »به گزینی القایی174« یا »به گزینی هدایت شده175« می نامند. براین اساس، سیستم ها 
در رویارویی با موتاژن ها، چهار کنش را از خود بروز می دهند که عبارتند از: »تغییر کامل176«، 
»تغییر کمینه177«، »بدون  تغییر178«، و »ترمیم کنترل شده179«. در تغییر کامل، سیستم در مسیر 
غایت گرایانه اش، با تغییر منابع یا ژن های خود تحت تأثیر موتاژن ها، ادراک ها، و به گزینش های 
آن، به گونه ای دچار تغییر می شود که هویت ها، عقیده مندی ها، اهداف، و غایتش به طور کامل 
تغییر می کند؛ اما در تغییر کمینه، اگرچه سیستم براثر تأثیر موتاژن، شاهد تغییرهایی جزئی در 
هستی خود است، اما غایت آن به گونه ای دگرگون نمی شود که در کنش های سیستم مشخص 
شود؛ یا اینکه این تغییر در اهداف سیستمی دیده می شود، اما به ندرت در سطح غایت واحد 
سازمانی نمایان می شود. همچنین، در تأثیر بدون تغییر موتاژن ها بر هستی سیستم، اثر القایی و 
هدایت کنندۀ موتاژن ها، براثر فعالیت »ژن های اصالح کننده180«، خنثی  شده و درنتیجه، شاهد 
تغییری در کنش های سیستمی نخواهیم بود؛ سرانجام، ممکن است که سیستم از طریق ژن های 

System Modification . 171
172 . برپایۀ اصل تصویر )Image Principle(، برساخته های تصویری پیرامونی می توانند بر کنش های سیستم های 
دیگر، اثرگذار باشند. اگرچه حراری به طور مستقیم به این اصطالح اشاره نکرده است، اما در موارد زیر تالش 
کرده تا به این نکته اشاره کند که چگونه رسانه ها، مدیریت کنندۀ ذهنیت مردم هستند و درواقع، چگونه می توان 

از پیرامون سیستم ها، تصاویری را برای تغییر آن ها القا کرد؛ ر.ک: 
 Why Fascism is so tempting; and how your data“  ,)2018(  Noah Harari, Y
https://www.ted.com/  ,01-08-2019  could power it“. Extraction Date
_ta lks/yuval_noah_harar i_why_fasc ism_is_so_tempt ing_and_how_your 

.data_could_power_it?language=fa
.21st Century, U.S.A, Spiegel & Grau Lessons for the 21 ,)2018( Noah Harari, Y

Illusion of Best Selection . 173
 Induction Best Selection . 174

Guided Best Selection . 175
Complete Change . 176
Minimum Change . 177

Unchanged . 178
Controlled Restoration . 179

180 . ژن های اصالح کننده )Modifying Genes(، منابع یا ژن هایی از درون سیستم هستند که بر اثرات موتاژن ها 
تأثیرگذار بوده و سیستم را به مسیر اصلی منطبق با غایت آن، بازمی گردانند.
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اصالح کننده اش، هستی خود و درنتیجه، روند غایت گرایانه اش را به گونه ای کنترل شده ترمیم 
کند که این نوع تأثیر موتاژن ها را ترمیم کنترل شده می نامند.

در شکل های زیر، تأثیر موتاژن ها بر سیستم ها نشان داده شده است.
شکل شمارۀ )17(. تغییر کامل تحت تأثیر موتاژن یا دگرمعانی پیرامونی

شکل شمارۀ )18(. تغییر کمینه تحت تأثیر موتاژن یا دگرمعانی پیرامونی

شکل شمارۀ )19(. بدون  تغییر )تحت تأثیر موتاژن یا دگرمعانی پیرامونی( در نتیجۀ تأثیر ژن های اصالح کنندۀ سیستمی
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شکل شمارۀ )20(. ترمیم کنترل شده )تحت تأثیر موتاژن یا دگرمعانی پیرامونی( در نتیجۀ تأثیر کنترل شدۀ 
ژن های اصالح کنندۀ سیستمی

شکل شمارۀ )21(. ثبات، رشد، و توسعه درکنش های راهبردی سیستمی

گفتنی است، ازآنجاکه »ثبات«، »رشد«، و »توسعه« نیز از ویژگی های سیستم ها به شمار می آیند، 
موتاژن ها بر این موارد نیز تأثیر می گذارند و از این رهگذر، بر کنش های سیستمی مؤثرند181.

نتیجه گیری
پژوهش حاضر، تالشی بود به منظور ارائۀ نظریه ای سیستمی برای تحلیل و آینده پژوهی کنش ها 
و رخدادهای عرصۀ بین الملل. نگارندگان این پژوهش، کنشگران سازندۀ پدیده های عرصۀ 
بین الملل را سیستم هایی در سازمان جامعۀ بین المللی می دانند و ازاین رو، بر این نظرند که 
تحلیل داستان های موجود در پس کنش های آن ها، برپایۀ نظریۀ ارائه شده، یعنی »گزینش 
هستی شناسانه« امکان پذیر است. براین اساس، درک اجزا و روابط میان آن ها در سازمان جامعۀ 
بین المللی برای تحلیل پدیده های این عرصه ضروری است. برای فهم پدیده های بین الملل 
باید ادراک ها و به گزینش های کنشگران درک شود؛ زیرا، سیستم ها برپایۀ معانی برآمده از 
181 . ثبات )Stability(، رشد)Growth(، و توسعه )Development( از ویژگی هایی است که می بایست در 
کنش های راهبردی سیستمی وجود داشته باشند. براین اساس، ثبات، تداوم عملکردی در کنش های سیستم است؛ 
ابعاد  نیز حرکت است؛ حرکت عرضی، در  به سوی غایت است، توسعه  رشد، حرکت در طول اهداف سیستم، 

سیستمی و غایت آن.



339
نظریۀ گزینش 

هستی شناسانه: 
چهارچوبی برای 

آینده پژوهی پدیده های 
بین المللی

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

ادراک های درونی و پیرامونی )دگرمعانی پیرامونی( خود به گزینش کرده و کنش های مناسب 
را برمی سازند.

ویژه ای  توجه  سیستمی  به گزینش های  و  ادراک ها  فهم  موضوع چگونگی  به  پژوهش  این 
داشته است و دراین راستا، ضمن اشاره به مؤلفه های هستی شناسانه و معرفت شناسانۀ عینی و 
ذهنی با رویکرد یگانگی تحلیلی خود، برای فهم ادراک ها و به گزینش های سیستمی، درک 
به گزینش های آن ها مبتنی بر مطالعه منابع مادی و معنایی سیستم و فهم مسیر غایت گرایانۀ آن را 
ضروری می داند. براین اساس، برای رسیدن به چنین ادراکی از کنش های سیستم و آینده پژوهی 
واکنش های آن، باید ژن های مادی و معنایی غالب در سیستم ها را که بر مسیر برسازی هویت، 
ایدئولوژی، اهداف، و سرانجام، غایت مادی و معنایی آن تأثیرگذارند، بررسی کنیم. اگرچه این 
پژوهش، انحراف از غایت سیستم ها را ناممکن نمی داند، لیکن با بررسی انواع موتاسیون ها و با 
معرفی ژن های اصالح کننده، تالش کرده است، چگونگی و میزان تغییر یا اصالح سیستم ها را 

در نتیجۀ حضور معانی ای که آن ها را موتاژن می نامد، بررسی کند.
آنچه این مقاله از آن با عنوان داستان های موجود در پس پدیده های عرصۀ بین الملل یاد می کند، 
درواقع، هستی کنشگرانی است که در جامعۀ بین المللی و در سیستمی گسترده و شبکه ای، با 
یکدیگر در ارتباط هستند؛ کنشگرانی که هریک از غایتی برآمده از سیستم سازمان خویش 
برخوردارند و از این رو، این هسته، داستانی است که کنش، به فعلیت درآمدن آن است. از 
این دیدگاه، هر کنشی، فعل و فرهنگی است پسینی که داستان پیشینی خویش را دارا است؛ 
داستان هایی که عناصر سازندۀ آن ها منابع، هویت ها، ایدئولوژی )عقیده مندی ها(، اهداف، 
و غایت مادی یا معنایی سیستم هایی است که به صورت یک فرهنگ در کنش آن ها نمایان 
می شود. به همین سبب، پژوهش حاضر، درک این داستان ها را برای فهم پدیده ها، ضروری 
می داند؛ زیرا، کنش ها، روایتگر داستان هایی هستند از گزینش های معطوف به هستی سیستم ها.

نگارندگان در پژوهش های بعدی، کاربردهای این نظریه را بررسی کرده و بی تردید، از بیان 
مباحث نظری آن اجتناب خواهند کرد؛ به عنوان مثال، با توجه به ژن های مادی و معنایی سازندۀ 
سازمان اروپایی، غایت این سیستم، »صلح اقتصادی« است؛ زیرا، ژن مادی اقتصاد در میان 
و  است  تأثیرگذار  آن ها  غایت  و  اهداف،  ایدئولوژی،  بر هویت،  بوده که  غالب  اروپایی ها 
افزون براین، ژِن معنایِی تاریخی که نشان دهندۀ پرهیز از جنگ و همگرایی برای هم افزایی های 
اقتصادی است نیز در آن ها غالب است. این غایت، یعنی »صلح اقتصادی«، داستانی دارد 
که کنش های سازمان اروپایی، برآمده از آن هستند. براین اساس، همان گونه که به زودی در 
نوشتاری دیگر گفته خواهد شد، موتاژن هایی مانند »برگزیت«، نخواهد توانست این همگرایی 
را به سوی واگرایی کامل و ازهم پاشیدگی بکشاند؛ چنین تحلیلی، خود، دفتری است که در 

آینده خواهیم گشود.
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پیوند افزایش منافع اقتصادی 
با راهبرد نظامی ـ  امنیتی چین در منطقۀ منا

 محمدصادق کوشکی1، احمد رمضانی2

چکیده
حضور اقتصادی چین در منطقۀ منا از اوایل دهۀ 1990 درحال افزایش 
است، اما تناسبی بین حضور اقتصادی فزایندۀ این کشور و حضور نظامی 
آن در منطقه وجود ندارد. پرسش اصلی مقاله این است که »چگونه حضور 
اقتصادی منجر به حضور نظامی ـ امنیتی چین در منطقۀ منا خواهد شد؟« 
فرضیۀ مقاله نیز این است که »حضور اقتصادی و سرمایه گذاری های 
فزایندۀ چین، حضور نظامی را برای تأمین امنیت آن می طلبد«. یافته های 
)حفظ  منا  منطقۀ  در  چین  منافع  افزایش  که  می دهد  نشان  پژوهش 
امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت های سرمایه گذار( 
زمینه ساز افزایش حضور و نفوذ امنیتی ـ نظامی چین در منطقۀ منا خواهد 
شد. در پژوهش حاضر، تالش کرده ایم این موضوع را با کاربست نظریۀ 
نوواقع گرایی و روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی و واکاوی کنیم. روش 

اسنادی نیز مبنای گردآوری مطالب در این مقاله خواهد بود.
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