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مقدمه
مهم ترین دلیل پیدایش نگرش و روش سیستمی ،پیچیدگی هرچه بیشتر مسائل نوین در عصر جدید
و نارسایی و عدم كارایی برشوردهای تحلیلی و جبری قطعی) با این مسائل بود .نهضات رنساانس
به عصر ماشین انجامید .آنچه در این نهضت باعث انقالب صنعتی و پیدایش ماشاین و تکنولاوژی
گردید ،جهان بینی علمی و روش شناسی آن بود .اسااس ایان بیانش و روش شناسای مکانیساتی و
جبری در روش تحلیلی آن بود كه آن را روش جزء نگر نیاز نامیادهاناد .عقیاده بار ایان باود كاه باا
شناشت اجزای ی شیء میتوان به ماهیت و ویژگیهای آن پی برد .به عبارت دیگر ،اجزاء ،شارط
الزم و كافی برای شناشت ماهیت و ویژگیها و رفتار موراوع یاا شاو ماورد نظار باود .مطالعاات
دانشمندان در اویل قرن بیستم نشان داد پدیادههای حیااتی ،اجتمااعی و سیاسای باه وسایله روش
تحلیلی و بینش دترمنیستی ومکانیستی قابل تبیین و پیش بینی نیست .شاكسار وهمکاران)0321 ،
علم جدید پیچیدگی به صورت ی نهضت شودآگاه برای تغییر اندیشاه علمای و فراتاررفتن از
اندیشه تقلیلگرا و شطی 1در دهه  0271ظهاور كارد .مدسساه ساانتافه 2مهامتارین مدسساه علاوم
پیچیدگی در آمریکا در سال  0214بنیان گذاشته شد .این علام جدیاد باعاث گساترش شاکلهای
جدیدی از مدلهای ریاری غیرشطی شد كاه باه بررسای پدیادههای پیچیاده مایپرداشات .ایان
رویکرد تا اندازه زیادی بواسطه گسترش كمای كاامپیوتر و قادرت كاامپیوتر تساهیل شاد .مدسساه
سانتافه ی برنامه چند رشتهای را دنبال میكند ملکلام .)9104،از ایان رو ،نظریاه پیچیادگی در
دهه  0221به صورت رویکرد علمی مسل در آمد .این رهیافت بر آن است كاه هار گوناه سیساتم
پیچیدهای از شركتهای چندملیتی گرفته تاا اكوسیساتمهایی مانناد جنگلهاای باارانی تاا اگااهی
انسانی را تبیین نماید .منسان)9110 ،
روش علم مدرن كه مبتنی بر تحلیل ،جدایی و گردآوری دادههاای كااملی در بااره یا پدیاده
است ،نمیتواند به درک و شناشت اینگونه وابستگیهای متقابل نائال آیاد .از ایان رو ،علام ناوین
پیچیدگی سیلیر )0221 ،ی روش شناسی جایگزین را پیشنهاد میكند كه میتواناد ماانع چناین
مسائلی شود .علم پیچیدگی نیازمند بنیان ثابتی است ،یعنی ی فهم و تعریف روشان از مفااهیم و

1 .linear and reductionist
2 .the SantaFe
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اصولی كه مسل بر آن باشد هالیگن .)0227 ،علم پیچیدگی از فرمالیسمهای 1بسایار تخصصای
مانند الگوریتمهای شوشهای شبکهای ،شبیه سازیهای كامپیوتری و معاادالت تفارالی غیرشطای
استفاده میكند هالیگن و همکاران .)9103 ،از این رو ،علم پیچیدگی مبتنی بر شایوهای از تفکار
ً
است كه اساسا متفاوت از علم سنتی و مرسوم است .گرشنسن و هالیگن)9110 ،
از آن جا كه دلیل پیدایش علم پیچیدگی ناتوانی علم اثباتی در پاسخ به مسائلی نوین باود ،لاذا
ابتدا به بیان مبانی فلسفی و نظری علم اثباتی می پاردازیم ،و ساپس انتقاادات وارد بار آن را مطارح
میكنیم.
 -1علم اثباتی و نیوتنی و نقد منطق آن
از اوایل قرن بیستم علم مکانی كالسی كه در ابتدا توس نیوتن تدوین شده و توس الپاالس 2و
دیگران بس یافت ،این رویکرد به صورت بنیان علم نوین درآمد .چنین انتظار مایرفات كاه ساایر
علوم نیز روشهای این علم را سرمش و الگوی شود قرار دهند ،از همین رو ،ساایر رشاتهها مانناد
بیولوژی ،فیزیولوژی و علم اقتصاد ی روش شناسی و جهان بینی مکانیکی یا نیاوتنی را پذیرفتناد.
این تأثیرگذاری به اندازهای شدید بود كه اكثر افرادی كه با ی مفهوم اساسی از علم روبارو بودناد،
بطور رمنی «اندیشیدن علمی» را معادل اندیشه مکانیکی تلقی میكردند .دلیل ایان نفاوذ و تاأثیر
گسترده این است كه پارادایم مکانیکی مبتنی بر سادگی ،3انسجام و كامل بودن آشکار استوار است.
افزون بر آن ،این نه تنها در كاربردهای علمی آن بسیار موفقیت آمیز بود ،بلکه تا اندازه زیادی نیز با
شهود و معرفت عامه منطب بود .اما نظریاههای بعادی در حاوزه مکانیا مانناد نظریاه نسابیت و
مکانی كوانتوم در حالی كه در قلمرو كاربرد بسیار موفقیت آمیز بودند ،اماا فاقاد ساادگی و جنباه
شهودی بودند ،و باه هماین دلیال باعاث باروز پاارادوكسهاا ،اغتشاشاات و تفسایرهای گونااگون
میشدند .هالیگن و همکاران)9103 ،
صورت بندی منطقی كه در پشت علم مکانی وجود داشت بسایار سااده باود ،اماا تاأثیرات و
پیامدهای آن بسیار پیچیده است .معروفترین اصل آن كه توس دكارت به عناوان یا فیلساوف و
1 .Formalism
2 .Laplase
3 .Simplicity
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دانشمند قبل از نیوتن صورت بندی شد ،اصل تقلیلگرایی بود ،بدین معنا كه شما برای فهم هرگوناه
پدیده پیچیدهای باید آن را به اجزای تشکیل دهنده آن تقلیل دهید ،و در صورت لزوم باید تحلیال را
تا جایی ادامه دهید كه به كوچ ترین عناصر آن مانند اتمها دست یابید.
تا اینجا هر چند ممکن است منط نیوتنی جنبه سادهگرایانه داشته باشد ،اماا از انساجام كامال
برشوردار است .اما اگر بخواهیم عامل انسانی را در نظر بگیریم ،در میان مفهوم شهودی اراده آزاد و
اصل جبرگرایی دچار تناقض شواهیم شد .تنها شیوهای كه از طری آن میتوان استدالل نیوتنی را باه
گونهای گسترش داد كه عمل هدفمند انسانها را نیز در برگیرد ،ایان اسات كاه ذهان را باه صاورتی
مستقل در نظر گیریم .این استدالل ،دكارت را به سوی فلسفه دوآلیسم رهنمون گردید و فرض آن بر
این است كه اشیای مادی از قوانین مکانیکی تبعیت میكنند ،اما ذهن از این قوانین پیروی نمیكند.
به هر حال ،در جهانبینی نیوتنی نمیتوان جایی برای كنش هدفمند پیدا كرد .همان)
پس از این كه مکانی كالسی به نقطه اود شود رسید ،پیشفرضهای آن مانناد جبرگرایای و
دانش عینی و مستقل از مشاهدهگر از سوی نظریههای بعدی در علم فیزی مانند مکانی كوانتوم،
نظریه نسبیت و نظریه پویایی غیرشطی نظریه آَشوب) مورد چالش قرار گرفت .این امر باعث باروز
بیش از نیم قرن مجادالت و بحثهای فلسفی در باره آن گردید .نتیجه این مباحث آن بود كه دانش
ً
ما نسبت به جهان اساسا نامطمئن و غیرقطعی است .پریگوژین و استنجرز)0227 ،
 - 2نظریه عمومی سیستمها
ی بررسی دقی تر در مورد همه ویژگیهایی كه در زندگی روزمره برای ما مهم است ،مانند زیبایی،
زندگی ،پایگاه ،هوش و نظایر آن همگی به پدیدههای نوپدید 1باز میگردد ،و این مایه تعج است
كه علم مدرن برای مدت مدیدی كلگرایی را نادیده انگاشته است .ی دلیل ایان نادیاده انگاشاتن
این است كه رویکرد نیوتنی نسبت به دیدگاههای علمی پیش از شود بسیار موفقیاتآمیاز باود و باه
نظر میرسید كه رویکرد تقلیل گرایانهی آن دیر یا زود بر همه موانع موجود فائ شواهد آماد .دلیال
دوم این بوده كه نوزایش به عنوان ی بدیل ،فاقد هرگونه بینان علمی نوینی باوده و بیشاتر باا سانت
عرفانی و رازآلود مرتب بوده است تا این كه مبتنی بر روشهای تجربی و ریاری باشد .هاالیگن و
همکاران)9103 ،
1.emergent
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برتالنفی  )0273كه ی زیست شناس بود ،صورتبندی نظریه سیستمها را تغییار داد .او كاه در
زمینه مدلهای ریاری به شوبی آموزش یافته بود ،از مدلهای ریاری برای توصایف سیساتمهای
فیزیکی استفاده نمود .از دیدگاه او سیستمهای زنده برشالف سیستمهای مکانیکی كه توسا علام
ً
نیوتنی مطالعه گردید ،ذاتا باز هستند .این سیستمهای زنده باید با محی شاان تعامال كنناد و بارای
زنده ماندن باید به جذب و دفع انرژی بپردازند .یکی از دالیل موفقیت مدلهای نیوتنی در پیشبینی
ً
این بود كه آنها عمدتا سیستمهای بسته مانند سیستمهای سیارهای را ماورد توجاه قارار مایدادناد.
سیستمهای باز به محیطی بسیار بزرگتر و پیچیدهتر از شود سیستم وابسته هساتند ،باه نحاوی كاه
تأثیرات این سیستم را به هیچ وجه نمیتوان كنترل یا پیش بینی كرد.
ا رائه ایده سیستم باز همراه با تعدادی از مفاهیم اساسی و بنیادی از سوی برتالنفی باعث شد كه
كلگرایی از بنیان دقیقی برشوردار گردد .نخست این كه ،هر سیساتمی دارای یا مارز اسات كاه
سب تمایز آن از دیگر سیستمها می گردد .این مرز باه سیساتم هویات داده و باعاث جادایی آن از
دیگر سیستمها میشود .در هر ی از این سیستمها مااده ،انارژی و اطالعاات مبادلاه مایشاوند.
جریانهای درونریز تعیین كننده دادههای سیستم و جریانهای برونریز تعیین كننده ستادههاای آن
هستند .این رویکارد باعاث مایشاود بتاوانیم سیساتمهای مختلاف را باه یکادیگر پیوناد دهایم.
مجموعهای از سیستمها كه دارای رواب درونای و برونای مختلفای باشاند ،یا شابکه را تشاکیل
میدهند .اگر ی شبه به شیوهای منسجم و مدثر عمل كند ،آن نیز به نوبهی شود ی سیستم تلقای
میشود ،یعنی به مثابه ی فرایند عمل میكند كه سیستمهای اولیه را به مثابه شرده سیستمها در بار
میگیرد .هالیگن و همکاران)9103 ،
هنگامی كه سیستم جدید شکل میگیرد نباید شرده سیساتمها را باه صاورت اجازا یاا عناصار
مستقلی در نظر گرفت ،بلکه باید به منزلهی ی شیوه شاصی از رابطه تلقای كارد .ایان تغییارات را
می توان به منزله عملکرد شرده سیستم درون ی كل بزرگتر تلقی كرد .ساشتار درونای باا محتاوا و
ً
ماده آن را میتوان با شیوهی عملکرد آن كامال نامرتب تلقی كرد.این نوع نگرش نسبت به سیستم باه
منزله ی جعبه سیاه حاكی از این است كه شناشتی نسبت به محتوای آن ناداریم و نیاازی هام باه
ً
شناشت آن نداریم .رویکرد سیستمی متضمن هستیشناسی كامال متفاوتی از دیدگاه نیوتنی اسات.
بدین معنا كه بلوکهای ساازنده واقعیات ،اجازای ماادی نیساتند ،بلکاه روابا انتزاعای هساتند و
سازمانهای پیچیدهای را تشکیل میدهند.
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با منتزع كردن محتوای عینی اجزاء ،نظریه سیستمها میتواند به ایزومورفیسم 1میان سیستمهای
مختلف بپردازد .به این معنا كه شبکه روابطی كه آن را تعریاف مایكناد در ساطوح انتازاع یکساان
ً
هستند ،حتی اگرچه سیستم در نگاه اول به قلمروی كامال متفاوتی تعل داشاته باشاد .بارای مثاال،
جامعه از برشی جهات شبیه به ی ارگانیزم زنده است و ی كامپیوتر شبیه ی مغز است .این امار
به برتالنفی امکان داد نظریه عمومی سیستمها را ارائه كند؛ شیوهای برای پژوهش در بااره سیساتمها
مستقل از قلمرو ذاتی شاص آنها .علم سیستمها نیز مانند علم نیوتنی میكوشد به رشتههای علمای
وحدت ببخشاد و از زیساتشناسای تاا روان شناسای و جامعاه شناسای را دربرگیارد .هاالیگن و
همکاران)9103،
 - 3علم پیچیدگی
آگاهی نسبت به محدودیت دیدگاه سیستم هاا ،ذهنای باودن داناش و فقادان نظام در سیساتمهای
شودفرمان و بویژه سیستمهای اجتماعی سب پیادایش علام جدیاد سیساتمهای پیچیاده گردیاد.
سیلیرز)0221،
این رهیافت نوین را در ابتدا سیستمهای انطباقی پیچیده هالند )0221 ،و به تعبیر كلیتر ،علم
پیچیدگی نامیدند والدروپ .)0229 ،علام پیچیادگی در مقابال پاارادایم نیاوتنی یا جاایگزین
رادیکال و عملی ارائه میدهد .ریشههای نهضت پیچیدگی متناوع اسات ،و از جملاه ماوارد زیار را
شامل میشود:
 )0پویایی های غیرشطی و علم مکانیا آمااری كاه حااكی از ایان اسات كاه مادل ساازی و
مدلبندی سیستمهای پیچیده مستلزم ابزارهای ریاری جدیدی است كه بتواند از عهاده تصاادف،
آشوب و آشفتگی برآید.
 )9علم كامپیوتر كه امکان شبیه سازی سیستمهای بسیار بزرگ و پیچیده را به صاورت ریارای
میدهد.
 )3تعامل زیست شناشتی كه تبیین كنندهی امکان ظهور شکلهای پیچیاده از طریا مکاانیزم

ً
ذاتا غیرقابل پیشبینی تغییرات كور و انتخاب طبیعی است.

1.Isomorphism.
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 )4این روشها برای توصیف سیستمهای اجتماعی در معنای گساترده آن مانناد باازار باورس،
جوامع مجازی یا غریزی ساشتارهای در حال پیدایش كاربرد دارند .هالیگن و همکاران)9103،
وجه مشخص علم پیچیدگی این است كه بر پدیدهای تأكید میكند كه ویژگی آن ناه تأكیاد بار
نظمی است كه مورد تأكید مکانی نیوتنی و علم سیستمها است و نه بر اشتالل و بی نظمی تأكیاد
می كند كه مورد نظر مکانی آماری و علم اجتماعی پسامدرن است .این علم در موقعیتی میان لباه
آَشوب 1قرار دارد .النگتون)0221 ،
 -4سیستم چندعاملی
اصطالح سیستمهای چندعاملی مهمترین ابزار مفهومی است كه توسا علام پیچیادگی معرفای و
ارائه شده است .اكنون به جای اصطالح سیستم انطباقی كاه توسا هالناد  )0221ارائاه شاده ،از
اصطالح سیستمهای چندعاملی صحبت میشود .اجزای اصالی یا سیساتم انطبااقی پیچیاده را
ً
عامالن مینامند .رفتار هری از اجزا میتواند بسایار سااده یاا نسابتا پیچیاده باشاد یاا مایتواناد
جبرگرایانه یا احتمالی باشند .عامالن را به لحاظ شهودی میتوان افرادی تلقی كرد كه میكوشاند از
طری عمل كردن بر روی محی شان كه شامل دیگر عامالن نیز میشود ،به اهاداف یاا ارزشهاای
شخصی بهره وری ،انطباق یا مناس بودن) دست یابند .اما ی عمل نیازی به نشاان دادن هاوش
یا هرگونه كیفیت روانی ویژه ندارد؛ زیرا عامالن مایتوانناد باه گوناهای متناوع نشاانگر انساانهاا،
مورچگان یا مولکولها باشند .با توجه به درسهایی كه علم پیچیادگی از ساایبرنتی گرفتاه اسات
امکان ترسیم هرگونه مرزی میان ذهن و ماده را نفی میكند .هالیگن و همکاران)9103 ،
 -5مبانی فلسفی علم پیچیدگی
كاركرد اصلی فلسفه ،تحلیل و نقد پیشفرضهای رمنی است كه بنای اصلی تفکر و اندیشه ماا را
تشکیل میدهند .این پیشفرضها ممکن اسات مبتنای بار جهاان بینای باشاد .از ایان رو ،فلسافه
میتواند به ما كم كند تا به اصولی از اندیشه كه وجه مشخص علام پیچیادگی اسات ،شافافیت
ببخشیم .در عین حال ،نظریه پیچیدگی میتواند به فلسفه كم كند تا برشی از مساائل همیشاگی
1.The edge of chaos
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آن مانند منشأ ذهن ،سازمان و اشالق حل شود.
فلسفه بطور سنتی به هستیشناسی و معرفت شناسی تقسیم میشود .هستی شناسی به بررسای
مقوالت بنیادی واقعیت میپردازد .اكنون به بررسای هساتیشناسای و معرفات شناسای حااكم بار
رهیافت علمی موجود پرداشته و رمن بررسی آنها بر اساس نظم تاریخی باه نقاد ایان رهیافات از
دیدگاه علم سیستمها و سایبرنتی میپردازیم .سپس به بررسی تركیبی میپردازیم كه سب پیدایش
علم پیچیدگی گردید.

الف -هستی شناسی
علم اثباتی – نیوتنی ،واقعگرا است .بر مبناای پایشفارض هساتی شناسای آن ،واقعیات مساتقل از
سوژهی كانتی است .همچنین متضمن این پیشفارض اسات كاه واقعیات دارای مااهیتی جباری و
تعینیافته است .جهان بینی جبری متشکل از الیههای چندگانه پیشفرضها است .در اینجا در این
مقایسه از تفسیر اصالح شدهی الیههای جبرگرایی ماورد نظار كلارت اساتفاده مایكنایم كلارت،
 ،0223ص  .)71-42نخستین الیه پیشفرضهای جبرگرایانه این است كه واقعیت از رویادادهای
مجزا و جداگانهای تشکیل شده است كه به گونهای سلسله مراتبی تجماع یافتهاناد .فیزیا نیاوتنی
مبتناای باار ایاان ایااده اساات كااه جهااان از موجودیتهااای مجزایاای تشااکیل یافتااه اساات ،ماااده از
مولکولهایی تشکیل شده و مولکولها نیاز از اتام تشاکیل شادهاند كاه اتمهاا نیاز از بخشهاایی
جزییتری تشکیل شدهاند .ماهیت واقعیت فیزیکی را میتوان از طری تقسیم بنادی آن باه اجازای
ً
تشکیل دهنده آن درک كرد .چنین پایشفرضهاایی در علاوم اجتمااعی عمادتا در دیادگاه نیاوتنی
استوارت میل در زمینه علوم اجتماعی بازتاب مییابد .او افراد را به منزلهی عناصار جامعاه در نظار
میگیرد و معتقد است كه قوانین جامعه را میتوان از مطالعاه افاراد اساتنتاد كارد كیات و یاوری،
.)0270
ّ
دومین الیه پیشفرضهای تعین یافتگی این است كه موجودیتها و رویدادها به لحاظ علی باه
یکدیگر وابستهاند .فالسفه مفهوم پردازی ماهیت علیت به شیوههای مختلفای پرداشتهاناد .باا ایان
حال ،شاطر نشان میشود كه علم اثباتی -نیاوتنی دیادگاه تعامالگارای دكاارت درماورد علیات را
پذیرفته است كه حاكی از این است كه رویدادهای مادی دارای علل مادی نیز هستند بارای مثاال،
ّ
رواب علی مستقل از نفوذ یا ادراكاات ساوژههای شناساا اسات) .مفهاوم اثبااتی علیات همچناین
ً
عمدتا جنبه شطی دارد و روشهای علمی اثباتی برای كشف رواب میان متغیرهای طراحی شدهاند.
معادالت شطی ،تشکیل دهنده شالوده فعالیت علمی اثبااتی اسات .از ایان رو [در اثباات گرایای
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ً
معموال معادالت غیرشطی نادیده گرفته میشوند یا به منزلهی مابعد اندیشه مد نظر قرار میگیرناد.
كلرت ،0223 ،ص )034
ً
سومین سطح از پیشفرض تعینگرایان این است كه جهان كامال تعین یافتاه و پایشبینای پاذیر
ّ
است .حتی اگر مشکالت عل ی در شناشت و درک همه جزییات تماام رویادادها در جهاان وجاود
داشته باشد ،آنها در اصل قابل پیشبینای باودن از طریا هاوش نیرومناد یاا طرحاواره كاامپیوتری
براساااس اطالعااات از شارای و مجموعااه كاااملی از قااوانین فیزیکاای بااا هاام مشااتركند كلاارت،
،0223ص  .)11امکان پیشبینی كامل ،جزیی از اسطورهی بنیادی علم نیوتنی بود.
از دیدگاه برتالنفی واقعیت این اسات كاه در نهایات ،هماه علاوم رویکارد سیساتمی در پایش
میگیرند .او میان سیستمهای جهان واقعی و سیستمهای ذهنی تمایز قائال مایشاد .در ایان ماورد
اجماع نظر وجود دارد كه ی كهکشان ،ی گوزن ،ی سلول و ی اتم همگی سیستمهای واقعی
هستند؛ موجودیتهایی كه قابال مشااهدهاند یاا از طریا مشااهده قابال اساتنتاداند .از ایان رو،
سیستمها مستقل از مشاهدهگر هستند .هافکیچنر و همکاران)9100 ،
براساس نظریه عمومی سیستمها ،ویژگیهای جهان واقعی عبارتند از:
 )0خودسازماندهی و پیچیدگی سازمان یافته
اصطالح شودسازماندهی فق از پایان دهه  0201وارد گفتمان علمی شاد .شودساازماندهای باه
منزله ی اصل ذاتی و به لحاظ مادی پایدار زندگی محساوب مایشاود پوریاو و دراک،9117 ،1
ص.)319مفهومی كه راپااپورت 2باه كاار مایبارد ،یعنای «پیچیادگی ساازمان یافتاه »3نمایاانگر
ویژگیهای ذاتی سیستمهای شودسازماندهنده است.
مسألهای كه نظریه عمومی سیستمها با آن مواجه است این اسات كاه سیساتمها را باه گوناهای
تعریف كند كه مانع نشان دادن پیچیدگی سازمان یافته نباشد .در گام اول ،راپااپورت باا تعریفای از
سیستم آغاز میكند كه مربوط به سنت تحلیلی این مفهوم است؛ یعنی تعریف سیستم به منزلهی )0
چیزی كه متشکل از مجموعه متناهی یا نامتنااهی) از موجودیتهاا اسات  )9كاه در میاان آنهاا
مجموعهای از رواب وجود دارد  -)3به نحوی كه میتوان از روابا باا دیگاران یاا از روابا میاان
1 .Pouveriew and Drack
2 .Rapoport
3 .organized complexity
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موجودیتها برشی استنتاجات را انجام داد .راپاپورت ،0211 ،ص)403
مبنای سوگیری این تحلیل برشاسته از ویژگیهایی است كه از جمله عبارتند از:
جدایی كامل محتوا از صورت؛ معیاری برای سیستم كه متشکل از مجموعهای از اجزاء تشکیل
دهنده آن و رواب آنها با یکدیگر است كه روی هم رفته ی شکل ساشتاری معینای را مایساازند.
بدون توجه به محتوای شاصی كه هر پدیدهای دارد.
ً
علم پیچیدگی بطور كلی رئالیست است .اما همه نظریه پاردازان پیچیادگی ،واقعیات را كاامال
مستقل از سوژه شناسا تلقی نمیكنند .برشی استدالل میكنند كه دانش انسانی جنبه زمیناهای دارد
و تمایز میان سوژه و ابژه را مسألهانگیز میدانند ،حتی اگر واقعیت را دربرگیرنادهی وجاود مساتقلی
تلقی كنند .نظریه پردازان پیچیدگی ،ماهیت آن را تا اندازهای متفاوت از علم اثباتی تعریف میكنند.
آنان سیستمهای كلگرای در حال پیدایش را مد نظر دارند و معتقدند كه ویژگیهای آنها قابل تقلیل
به بخشها و اجزای آن نیست .این سیستمها با محی شان بخش یکپارچهای را تشکیل میدهناد ،و
همراه با محی شان تطور و تکامل مییابند .نظریه پردازان پیچیدگی مانند علم اثباتی در جساتجوی
ّ
رواب علی میان پدیدهها و عناصر و اجزا هستند .بطور كلی نظریه پیچیدگی نوعی هساتی شناسای
تعین گرایانه را میپذیرد ،اما برشی از نظریه پردازان بارای مثاال :پریگاوژین و اساتنجرز)0214 ،
معتقدند كه تعین و عدم تعین درجهان در حال همزیستی هستند ،حتی آن دساته از نظریاه پاردازان
پیچیدگی كه عدم تعین را شصیصه جهان تلقی میكنند ،باز هم دیدگاه آنها تا حدی متفاوت از علم
ً
اثباتی است .آنها معتقدند كه ماهیت واقعیت فیزیکی عمادتا غیرشطای اسات .از ایان رو ،روابا
غیرشطی فق تا اندازه محدودی امکان پیش بینی رویدادهای آینده را دارد .موچول)9110،
دو مفهوم پردازی عمده وج ود دارد كه روی هم رفتاه ساب پیوناد مکاتا فکاری مختلاف در
مطالعات پیچیدگی میشود .نخست ،تمایز میان امر ساده و امار پیچیاده اسات كاه ایان تماایز باه
صورتی مبهم و نامشخص در میآید .دوم ،مفاهیم زمان و تأمل در همه نظریهها مهم تلقی میشود.
در نتیجه ،سیستمها به صورت مرحلهای از سااده باه پیچیاده یاا بارعکس پایش مایروناد .نظریاه
پیچیدگی و نظریهی شودسازماندهی حاكی از انتقال و گذار از مرحله ساده به پیچیده یا از نظم باه
آشوب) است .نظریههای پرگوژین و گافمن در باره شودسازماندهی به توصیف گزارههاا از پیچیاده
به ساده یا از آشوب به نظم میپردازند .گلدستاین ،0220 ،ص )44
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مفاهیم اصلی در مکت شودسازماندهی نظریه پیچیدگی عبارتند از :زایش ،نقااط دوشااشگی
آساتانه پیچیاادگی) ،اتوكاتالیساایس 1و تکامال همزمااان .براساااس دیادگاه پریگااوژین و اسااتنجرز
 ،0214ص  )09نظم از آشوب تحت شرایطی نشاأت مایگیارد كاه شارای دور از تعاادل نامیاده
میشود .ورعیتهای پویاای جدیاد مااده ممکان اسات ناشای از تعامال یا سیساتم معاین باا
محی های پیرامونش باشد .كاافمن از مفهاوم مشاابهی یعنای «نقطاه آساتانه پیچیادگی» اساتفاده
میكند .این آستانه نقطهای است كه در آن ماده تبدیل به حیات میشود كافمن .)0220،زنادگی و
حیات حقیقت طبیعی سیستمهای شیمیایی پیچیده اسات .هنگاامی كاه تعادادی از مولکولهاای
پیچیده از ی آستانه معین میگذرند ،ی مکانیزم ،اتوكاتلسیس میشود برای مثال ،مولکولهاای
یکدیگر را كاتالیز میكنند ،یعنی آن ی پدیده شودسازماندهنده است و هنگامی كه زندگی ظهاور
میكند نمیتوان آن را از طری تقلیل ویژگیهای آن به مدلفههای آن مولکولها) .نظریه پیچیادگی
نشان میدهد كه چگونه ساشتار جهانی ظهور میكند .موچول)9110،
براساس دیدگاه كافمن  )0220تکامل همیشه به صورت همزمان و همراه هم صورت میگیرد.
هر ارگانیسمی همراه با دیگر ارگانیسمها و همراه باا یا محای در حاال تغییار ،تحاول و تکامال
مییابد .موچول)9110،
از دیدگاه پیکل مبانی هستی شناسی نظریه پیچیدگی به شرح زیر میباشد:
 )0سیستمها موجودیت های 2اساسی از جهان طبیعی و اجتماعی هستند؛
 )9سیستمها موجودیتهای واقعی هستند؛
 )3این سیستمها شامل سیستمهای مادی ،تركیبی و غیرمادی هستند؛
 )4هرسیستم انضمامی مستقیم یا غیرمستقیم مرتب با دیگر سیستمها است؛
 )0درحالی كه برشی از سیستمها تو در تو هستند و به گونهای سلسله مراتبی نظم یافتهاند ،اماا
برشی دیگر از سیستمها سلسله مراتبی نیستند و دارای همپوشی میباشند؛
 )1سیستمها از آستانههای فضایی و زمانی متفاوتی برشوردار هستند؛
 )7هر سیستمی از مولفهها و رواب آنها با یکدیگر سازمان یا سااشتار) تشاکیل شاده اسات.
چیزی كه بویژه افزون بر اینها مهم است این است كه محی سیستم یا دیگر سیستمها) و همچنین
1 -Autocatalysis.
2.Entities.
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فرایندهای اصلی است كه پویاییها یا مکانیزمها آن را میسازند؛
ّ
ّ
 )1در سیستمها همانطور كه اثرات علی شطی وجود دارد ،اثرات علای غیرشطای نیاز وجاود
دارد .پیکل)9117 ،

ب -معرفت شناسی
معرفت شناسی معطوف به این است كه چگونه میتوانیم به شناشت واقعیت دسات یاابیم .عناصار
معرفت شناسی نیوتنی را ماده ،فضا و زمان مطل تشکیل میدهند كه در آن ماده حركت مایكناد و
نیروها یا قوانین طبیعی بر این حركت حاكم است .در این معرفت شناسی مقاوالت بنیاادی هساتی
مانند ذهن ،حیات ،سازمان یا هدف وجود ندارد .این مقوالت بنیادی در بهترین حالت باه منزلاهی
پدیدهای عارری و ثانوی و به منزلهی ترتیبات شاص اجزا در فضا و زمان تلقی میشوند .هاالیگن
و همکاران) 9117،

ر
معرفت شناسی نیوتنی مبتنی بر دیادگاه بازنماایی – تنااظر از معرفات تلقای مایشاود ترچین،
ً
 .)0221از این رو ،معرفتها صرفا ی بازتاب ناقص) از ترتیبات شاص ماده شارد از ما هستند.
وظیفه علم نشان دادن تناظر میان اشایای ماادی شاارجی و عناصار شاناشتی درونای مفااهیم یاا
نمادها) است كه تا جای ممکن آنها را به گونهای دقی منعکس كرده و بازتاب میدهد .ایان امار از
طری مشاهدات ساده صورت میگیرد ،یعنی اطالعاتی كه در باره پدیدههای شاارجی گاردآوری و

ثبت میشود و سپس شکل گیری تصور درونی تکمیال مایگاردد .در نهایات ایان بایاد منجار باه
بازنمایی كامل و عینی از جهان شارد از ما شود كه به ما امکاان مایدهاد باه گوناهای دقیا هماه
پدیدهها را پیش بینی نماییم.
برتالنفی دیدگاه معرفت شناسی شود را چشماندازگرایی1مینامد .چشماندازگرایی نوعی رئالیسم
ً
مبتناای باار اندیشااه تکاااملی اساات .ایاان دیاادگاهی بااود كااه نااه ماتریالیسااتی و نااه اساسااا
برساشتارگرا2میباشد .برتالنفی میان رئالیسام شاود باا اثباات گرایای و تجرباه گرایای تماایز قائال
میشود .او معتقد است نمیتوان براساس تجربه صرف یا استقرا علم را بنیان گذاشت .از دیادگاه او
دسترسی به قوانین طبیعی ،محصول نوعی تركی میان مشااهده ،فعالیات برسااشتارگرایانه عقال و
1 -Perspectivism.
2 -Constructionism
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ی برساشت مفهومی است .هر نظریه علمی را میتوان به منزله ی مدل مفهاومی درک كارد .باه
هرحال ،جهان واقعی امکان استفاده از برساشتههای فکری را میدهد .او معتقد است جهان یا كل
پدیدههای قابل مشاهده) نشانگر ی همریختای و تنااظر سااشتاری اسات كاه شاود را باه وسایله
نشانههای همریختی در سطوح مختلف واقعیات نشاان مایدهاد برتاالنفی0211 ،نقال شاده در
هافکچیر .)9100،شناشت در باره این همریختی تا جایی امکان پذیر میشود كه سااشتار تواناایی
شناشتی نیز با ساشتار واقعیت ،همریخت و متناظر باشد.
برتالنفی دیدگاه معرفت شناشتی شود را به این دلیل چشماندازگرایی مینامد كه به نظر وی هیچ
گونه شناشتی نمیتواند همه واقعیات را درک كناد ،بلکاه تنهاا مایتواناد بخشای از واقعیات را در
چارچوب مدلهاای كماابیش مناسا بازتااب دهاد برتاالنفی ،0210 ،ص  311نقال شاده در
هافکچیر.)9100،
دیدگاه برتالنفی به نوعی رد تقلیل گرایی است كه این هم شامل تقلیل گرایی مکانیستی و هام
تقلیل گرایی حیات گرایانه میشود .دیدگاه برتالنفی در مورد بیولوژی نظری بر مبناای یا رویکارد
علمی مدرن در باره اندیشه سیستمها نهفته است .چالشای كاه در آن زماان بیولاوژی نظاری باا آن
روبرو بود ناشی از شکافی بود كه میان مکانیسیسم و حیات گرایی وجود داشت .رویکرد مکانیستی
ی رویکرد مادیگرایانه بود كه میكوشید پدیده حیاات را باه پدیادهای تقلیال دهاد كاه از طریا
فیزی

قابل تبیین باشد ،اما حیات گرایی مبتنی بر ی عقیده متافیزیکی بود ،كه حیات را پدیادهای

متافیزیکی میدانسات .از ایان رو ،نظریاه عماومی سیساتمها هنگاامی متولاد شاد كاه برتاالنفی
میشواست بر این شکاف فائ آید .او دیدگاه سومی را ارائه كرد كه میكوشید جنبههای معقول هار
دو دیدگاه را با یکدیگر تركی كند .او دیدگاه شود را چشمانداز ارگانیسمی1نامید .برتالنفی از دیدگاه
حیات گرایی ،مفهوم كلیت 2را گرفت كه به معنای پذیرش استقالل نسبی جهان حیات باود .از ایان
رو ،او امکان تقلیل حیات را به فرایندهای فیزیکی و شیمیایی را رد كرد .دیدگاه ارگانیسمی برتاالنفی
نقدی كه مکانیستها بر ایده حیات گرایی فرامادی وارد میكردند ،پذیرفته و سعی كرد دیدگاه شود
را بر پایههای اندیشه علمای دقیقای قارار دهاد .برتاالنفی باا ارائاه مقاوالتی در ماورد رابطاه میاان
سیستمهای باز و بسته ،دیدگاه شود را بر پایهی بیولوژی نظری قرار داد .او بر آن بود كاه یا نظریاه
1 .Organismic
2 .Wholeness.
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ً
عام و جهانشمول ارائه كند كاه هماه سیساتمها را در بار بگیارد و ناه صارفا سیساتمهای فیزیکای،
بیولوژیکی یا جامعه شناشتی را .هافکچیر)9100،
برتالنفی همانطور كه مخالف تقلیل بیولوژی به فیزی و شیمی بود ،همچنین برشالف دیادگاه
پیروان حلقه وین مخالف این بود كه پدیدههای اجتماعی را به پدیادههای زیسات شاناشتی تقلیال
دهد .به همین شاطر او بیولوژیسم 1را نیز قبول نداشت كاه بار اسااس آن پدیادههای اجتمااعی باه
پدیدههای بیولوژیکی تقلیل داده میشود .او در عین حال مخالف فردگرایی روش شناشتی نیز باود.
از سوی دیگر او نمیشواست در دام كل گرایی 2بیافتد ،او میشواسات رابطاه متاوازنی را میاان دو
رویکرد به جهان پیدا كند .او میشواست شباهتهای ساشتاری میان اناواع گونااگون سیساتمهای
جهان واقعی ایجاد كند  .از این رو ،از نظر او زبان ریاری نقش مهمی را در این فرایناد یکپاارچگی
ایفا میكرد .همان)
با این حال ،در زمان كنونی برشی معتقدند هیچ كار قطعی یا جامعی در بااره معرفات شناسای
علم پیچیدگی وجود ندارد ،اما دو رهیافت در كاربردهای آن میتوان یافت :نخست ،دیادگاهی كاه
ً
شدیدا اثبات گرایانه است و محققان در این گروه از روشهای ریاری پیچیاده باه گوناهای قیاسای
ً
استفاده میكنند كه صرفا به منزلهی ابزارهای تحلیلی تلقی میشاود .در رویکارد معرفات شناسای
دوم ،نظریه پردازان به دو مسأله ویژه ،یعنی زمینهمندی معرفت و امکان كشاف قاوانین جهانشامول
میپردازند .موچول)9110،
پریگوژین و استنجرز  )0214و كاستی  )0224بر ماهیات زمیناهمناد معرفات تأكیاد دارناد.
پریگوژین و استنجرز استدالل میكنند كه علم نباید از فهام نیاوتنی فارار كناد كاه مایگویاد یا
مشاهدهگر می تواند از واقعیت فیزیکی مورد مشاهده قدم بیارون گذاشاته و باه ساوی فهام علمای
جدیدی برو د كه در آن فیزیکدان در درون جهان ماورد مشااهده قارار مایگیارد .ایان فهام را یا
«انگارش از عینیت» مینامند كه تابع محدودیتهای ذاتی اسات كاه ماا را باه منزلاهی بخشای از
جهان تلقای مایكناد كاه ماورد توصایف قارار مایدهیم پریگاوژین و اساتنجرز.)901 ،0214 ،
كاستی  )0224معتقد است داناش و شاناشت یا سیساتم ،بساتگی باه موراع ساوژهی شناساا
صرفنظر از داشل یا شارد از سیستم بودن) دارد؛ زیرا ماهیت ی سیستم تا اندازهای توس ساوژه
تعریف میشود .موچول)
1 .Biologism
2 .Wholism
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نظریه پردازان پیچیدگی معتقدند دستیابی به علم و معرفت امکانپاذیر اسات .هرچناد ممکان
است این توس ورعیت شناسا دچار محدودیت گردد.

ج -روششناسی
روش شناسی علم اثباتی جنبه تقلیل گرایانه و تحلیلی دارد .اگار واقعیات از عناصار و رویادادهای
مجزایی تشکیل شده است ،بنابراین ،باید فرض كرد واقعیت را میتوان به اجزایش تجز یاه كارد كاه
این به نوبه شود باعث میشود بتوان آنها را از یکدیگر جدا كرد.
پیکل  )9117معتقد است ویژگیهای روششناسی سیستمهای پیچیده را میتوان بدین شارح
بیان داشت:
 )0مفهوم سیستم را برای همه علوم و رشتههای اصلی و رشتههای مرتب به آنها میتوان باه كاار
برد .انسانها نیز هم شودشان سیستم هستند و هم مدلفههای سیستم محسوب میشوند؛
 )9سیستمهای مستقل مدلها ،مفهاوم پردازیهاا و نظریاهها وجاود دارناد كاه از طریا آنهاا
میكوشیم آنها را درک كرده و آنها را تبیین نماییم؛
 )3تقلیل گرایی مادی و ایده آلیستی در علوم اجتماعی مردود انگاشته میشود؛
 )4مفهوم پردازیها براساس « جازء – كال» یاا « زیربناا -روبناا» بارای درک نظام پیچیادهی
سیستمهای واقعی كافی نیستند؛
 )0مفهوم پردازیها در مورد نظامهای پیچیدهتر نیز باید صورت گیرد؛
 )1زمان و مکان ابعاد اساسی و رروری در تنظیم سیستمها هستند؛
 ) 7درحالی كه مفهوم سیستم به منزله موجودیت ممکان اسات حااكی از ایساتایی باشاد ،اماا
مکانیزمها یا پویاییهای هر سیستمی در تبیین پیدایش ،تاداوم و فروپاشای سیساتمهای انضامامی
اساسی هستند؛
 )1رواب علی را نمیتوان از همبستگیهای شطی استنتاد كرد .پیکل)9117 ،
نتیجه گیری
علم نوین پیچیدگی در پی آن است كه هر نوع سیستمی را مورد تبیین قرار دهاد .براسااس رهیافات
پیچیدگی روش نیوتنی نمیتواند به درک و شناشت وابستگیهای متقابل میان پدیدهها دسات یاباد.
علم مکانی كالسی كه در ابتدا توس نیوتن تدوین شده بود ،پاس از آن كاه باه نقطاه اود شاود
رسید ،پیشفرضهای آن مانند جبرگرایی ،وجاود داناش عینای و مساتقل از مشااهدهگار از ساوی
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نظریههای بعدی در علم فیزی مانند نظریه كوانتوم ،نظریه نسبیت و نظریه پویاییهاای غیرشطای
ً
مورد چالش قرار گرفت .در نتیجه این نکته پذیرفته شد كه دانش ما نسبت به جهان ،دانشای اساساا
نامطمئن و غیرقطعی است.
برتالنفی صورتبندی قبلی نظریه سیستمها را تغییر داد .او معتقد بود سیستمهای زنده برشالف
سیستمهای مکانیکی كه توس علم نیوتنی مطالعه گردید ذاتا باز هستند .این سیستمهای باز باید با
محی شان تعامل كنند و برای ادامه حیات باید به جذب و دفع انرژی بپردازند .به نظر برتالنفی دلیل
موفقیت مدلهای نیوتنی در پیشبینی پدیدهها ایان باود كاه آنهاا عمادتا سیساتمهای بساته مانناد
سیستمهای سیارهای را مورد توجه قرار میدادند ،در حالی كه سیساتمهای بااز وابساته باه محیطای
بسیار بزرگتر و پیچیدهتر از شود سیستم هستند به نحوی كه تأثیرات ایان سیساتم را باه هایچ وجاه
نمیتوان كنترل یا پیش بینی كرد.
پیکل در مورد مبانی هساتیشناسای نظریاه سیساتمهای پیچیاده معتقاد اسات كاه سیساتمها
موجودیتهای اساسی از جهان طبیعی و اجتماعی هستند .آنها واقعی هستند و شاامل سیساتمهای
مادی ،غیرمادی و تركیبی میشوند و سیستمها دارای آستانههای فضایی و زمانی متفاوتی هستند.
در معرفت شناسی نیوتنی عناصر بنیادی هستی مانند ذهان ،حیاات ،ساازمان یاا هادف كناار
ً
گذاشته میشوند .از این رو ،معرفت صرفا ی بازنمایی ناقص) از جهان شارد است .اما برتالنفی
دیدگاه معرفت شناسی شود را چشماندازگرایی مینامد ،كه نوعی رئالیسم مبتنی بر اندیشاه تکااملی
ً
ً
بود .این دیدگاه اساسا نه ماتریالیستی و نه صرفا برساشتارگرا اسات .برتاالنفی میاان رئالیسام ماورد
نظرش با اثبات گرایی و تجربه گرایی تمایز قائل میشد .او معتقد است بر اساس تجربه صارف یاا
استقرا نمیتوان علم را بنیان گذاشت .از دیدگاه معرفتشناسی برتالنفی هیچگونه شناشتی نمیتواند
همه واقعیت را درک نماید ،بلکه تنها میتواند بخشی از واقعیت را در چارچوب مدلهای كماابیش
مناس بازتاب دهد .برتالنفی 311 ،0210 ،نقل شده در هافکچیر)9100 ،
دیدگاه برتالنفی به نوعی رد تقلیلگرایی است كاه هام شاامل تقلیالگرایای مکانیساتی و هام
تقلیلگرایی حیات گرایانه است .او دیدگاه سومی را ارائه میكند كه میكوشید جنبههای معقول هار
دو دیدگاه را با یکدیگر تركی كند .او در دیدگاه چشامانداز ارگانیسامی شاود ،مفهاوم كلیات را از
دیدگاه حیاتگرایی گرفت كه به معنای استقالل نسبی جهان حیات بود و از ایان رو ،امکاان تقلیال
حیات را به فرایندهای فیزیکی و شیمیایی را رد كارد .در عاین حاال ،او نقاد مکانیساتها بار ایاده
حیات گرایی فرامادی را پذیرفت و سعی كرد دیدگاه شود را بر پایه اندیشههای علمی قرار دهد.
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برتالنفی برآن بود تا ی نظریه عام و جهانشمول ارائه كند كه همه سیستمها را در بار گیارد و ناه
ً
صرفا سیستمهای فیزیکی ،بیولوژیکی یا جامعه شناشتی.
او هم مخاالف تقلیال بیولاوژی باه فیزیا و شایمی و همچناین مخاالف تقلیال پدیادههای
اجتماعی به بیولوژی بود .بر همین اساس ،برتالنفی بیولوژیسام را قباول نداشات كاه براسااس آن،
پدیاادههای اجتماااعی بااه پدیاادههای بیولااوژیکی تقلیاال داده ماایشااود .او مخااالف فردگرایاای
روششناشتی بود و در عین حال ،نمیشواست در دام كل گرایی بیافتد ،بلکاه بار آن باود تاا رابطاه
متوازنی میان این دو برقرار كند.
اگر واقعیت از عناصر و رویدادهای مجزایی تشکیل شده باشد از آنجاا كاه روششناسای علام
اثباتی جنبه تقلیلگرایانه و تحلیلی دارد ،در مورد روش شناسی علم پیچیدگی نیز این را بایاد فارض
كرد كه واقعیت را میتوان به اجزایش تجزیه كرد كه این به نوبه شود باعث میشود بتاوان آنهاا را از
یکدیگر جدا كرد.
پیکل ویژگیهای روششناشتی سیستمهای پیچیده را بدین شرح بیان میدارد:
 .0مفهوم سیستم را در مورد همه رشتههای اصلی و رشتههای مرتب با آن میتوان به كار بارد؛
انسانها هم شودشان نوعی سیستم هستند و هم از مدلفههای سیستم محسوب میشوند؛
 .9تقلیلگرایی مادی و ایده آلیستی در علوم اجتماعی مردود انگاشته میشود؛
 .3مفهوم پردازیها براسااس «جازء – كال» یاا زیار بناا – روبناا بارای درک نظام و پیچیادگی
سیستمهای واقعی كافی نیستند؛
 .4مفهومپردازیها در مورد نظامهای پیچیدهتر نیز باید صورت گیرد؛
 .0زمان و مکان ابعاد اساسی و رروری در تنظیم سیستمها هستند؛
ّ
 .1رواب علی را نمیتوان از همبستگیهای شطی استنتاد كرد.
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