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 مقدمه. 1

کااه  ای کتاااب حاضاار حاصاال سااه سااال تااالش و پااژوهش نظااری پکرامااون پااارادیم فکااری اساات 
 ،ر دنیااای امااروزشااود. د های آن از فلساافه تااا مطالعااات اجتماااعی و فرهنگاای را شااامل می دامنااه

کوانتااوم هستی کاااربردی بساایار وساایعی اساات . فیزیااک  کوانتااوم دارای ابعاااد  شناساای و  فیزیااک 
ک شناسی را دربارۀ  معرفت سااختار که با اختالف بسیار زیااد نسابت باه کند  میجهان مطرح ادرا

کالساایک معرفاات شناساای  از دانشاامندان علااوم  یهای اخیاار بساایار . در سااالقاارار دارد فیزیااک 
کوانتااااوم بااااا علااااوم اجتماااااعی  شناساااای و معرفت اجتماااااعی بااااه ترکیاااا  هستی شناساااای فیزیااااک 

 اند.   ختهاپرد
گسترده های معرفت نتیجۀ این ترکی ، چرخش ای در حوزۀ دانش علوم اجتمااعی  شناسانۀ 

که  گساترد به باتوجهبوده است  آنهاا را در ادبکاات  ،باودن روز موضاوع نیااز اسات تاا بارای باه ۀابعااد 
کتااب حاضار دراناداختن  علمی کنیم. به همین دلیل، انگیزۀ تألیف  علوم اجتماعی ایران بررسی 

کوانتوم برای پژوهشاگر حاوزۀ علاوم اجتمااعی  رویکردهای جدید برآمده از هستی شناسی فیزیک 
 ایران است.

کتاااب باار هااایی را  حااوزۀ مطالعااات فرهنگاای اساات، زیاارا مطالعااات فرهنگاای ظرفیت پایااۀ رونااد 
کتاب ایجاد میبرای درگ ای دارد و  رشاته  کند. مطالعات فرهنگی رویکردی میاان یرشدن با هدف 
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کارد.  تبادیل مسائلهباه آن دوبااره  واساطۀ بهتوان مسائلۀ اجتمااع را  می کهگسترد  ای را می دامنه
های جدیادی از مباحا   جنباه کاهکناد  چنینی مطالعات فرهنگی بستری را آمااده می ویژگی این

 شناسی در آن ایجاد شود.  معرفت شناسی و هستی
کتاب از سه بخاش تشاکیل شاده اسات.  باه روش  ییبخاش ابتادادر برای نیل به این هدف، 

کوانتومی است می که در پکوند با میدان  کیفی  کتااب باا بحا  روش  پژوهش پسا پردازیم. شاروع 
کااه پژوهشااگر بااه شااکل شااود جهاات معرفت پااژوهش سااب  می های  شناساای و بخااش انضاامامی 

 شناسی شود.  ای برای ورود به بح  هستی تلف با آن درگیر است مقدمهمخ
کیفی است اما تالش می ،بخش دوم  مفهاوم پاژوهش  که شود  ادامۀ بح  روش پژوهش پسا
کوانتاوم باه  ۀمثاب  به کوانتوم پکوناد بزناد. ضارورت پکوناد زدن میادان  میدان پژوهش را به میدان 

کاه میادان پاژوهش هساتی یمیدان پژوهش بر اساس تعریف را ترکیبای از نیروهاای   شناسای اسات 
 گیاارد. میاادان پااژوهش حاصاال جریااان تأثیرگااپاری و تأثیرپااپیری دهناادۀ پدیااده در نظاار می شااکل

کااه بااه فضااا و زمااان جنبااۀ  تنیااده دهناادۀ پدیااده و درهاام نیروهااای تشااکیل متقابال شاادن آنهاساات 
کااه پدیااده را تشااکیل داده بخشااد. بنااابراین، میاادان پااژوهش حاصاال نیروهااایی ا مااادی می ساات 

 دهد.  آنها میدان پژوهش را حرکت می متقابل است و جریان تأثیرگپاری
کیفی و هسااتی کوانتااوم بااه دساات -در بخااش سااوم و آخاار، آنرااه از روش پسااا معرفاات شناساای 

گرایای ناوین دغدغاۀ بازگشات  دهیم. مااده ن قرار مییگرایی نو آمده است را در قال  پارادایم ماده
گرایای   . بناابراین، ماا باه پکوناد پاارادایم ماادهتبدیل دوبارۀ آن به مسئله استیت پدیده و به ماه

بارای  باه مسائله را پدیادۀ فرهنگایتبادیل نوین و مطالعات فرهنگی خواهیم پرداخات تاا امکاان  
کناایم و بتااوانیم بااا سااویۀ هستی مطالعااات فرهنگاای  شناساای آن   تشناساای و معرفاا دوباااره ایجاااد 

 یم.رویارو شو


