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 مقدمه

گوناه و اغل  این نحوی شایسته رواد نیافتهیدگی بههرچند تاكنون مطالعات فلسفی در پارادایم پیچ
های علمی صورت گرفته اسات، اماا باا وجاود پایه و ذیل بررسیمطالعات توس  دانشمندان علوم 

های پیچیاده این، تعدادی از متفکران و فیلسوفان به بررسی بنیادهاای فلسافی پیچیادگی و سیساتم
( احتماااًل اولاین فیلساوفی اسات كاه تاأمالت فلسافی شاود را دربااره 0221  1اند. رشارپرداشته

پس از او، افراد دیگاری نیاز  از پیچیدگی ارائه داده است. بندی شاصیپیچیدگی منتشر كرده و طبقه
« پیچیدگی و وپامدگنییاد »( كه باا انتشاار كتااب 0221  2اند؛ مانند سیلیرزبه این زمینه پرداشته

های گسترده مطالعات پیچیدگی را ایجاد كرده است و متفکران بسایاری تحات تاأثیر یکی از شاشه
پردازند. عاالوه بار گرا میهای پساساشتارگرا و نوعملی ذیل دیدگاههای او، به تفسیر پیچیدگاندیشه

این، برشی اندیشمندان حوزه فلسفه علوم اجتماعی نیز باه مطالعاه پیچیادگی بار اسااس فهمای از 
نظر (. در ایان میاان، باه0221، 3باایرن :عنوان نمونه، ر.ک اند  بهروی آورده« گرایی انتقادیواقع»

 داشته باشند. « پارادایم پیچیدگی»اشیر همخوانی وثیقی با  هایرسد دیدگاهمی
طور كلی، پارادایم های مرتب  با آن و بهگیری مفهوم پیچیدگی و نظریهتاریخ شکلآنکه  با وجود

ای از بنیادهای نظری این دیدگاه را باشد، اما بخش عمدهمربوطه، بسیار كوتاه و كمتر از نیم قرن می
های اندیشاهعناوان نموناه،  های برشی فیلسوفان و متفکران پیشین ردیابی كرد. بهتوان در اندیشهمی

نقادهای  ، و5فیلساوفان مکتا  نوپدیادگراییهای اندیشاه یا فلسفه پویشی(،  4«فیلسوفان فرآیند»
 فیلسوف فقید فرانسوی( در این زمینه حایز اهمیت هستند. عالوه  6شناشتی گاستون باشالرمعرفت

های هگل استفاده كارده و ساعی در فارا رفاتن از آن پردازان پیچیدگی از اندیشهرشی نظریهبر این، ب
( معتقد است كه دیالکتی  هگلی عرصه پیچیادگی اسات؛ 0311عنوان نمونه، مورن  اند. بهداشته
كند. از منظر هگل، اندیشه پیچیده به ساادگی و جمع می« همانیاین»را با « تضاد و دگرگونی»زیرا 

كناد. در واقاع، الگاوی بخشد و در نهایت، سادگی شاص شود را آشاکار مییچیدگی وحدت میپ
                                              
1 . Rescher 

2 . Cilliers 

3 . Byrne 

4 . Process Philosophers 

5 . Emergentism 

6 . Gaston Bachelard 
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هاای عماده الگاوی ساادگی ویژگیساادگی توصایف كارد. از نظار ماورن، توان بهپیچیدگی را می
پیوناد »، «متماایز كاردن»الگوی پیچیدگی، در عاین آنکه  است؛ حال« فروكاستن»و « كردنجدا»

 كند:ح میمورن تصری«. دهدمی
رسیدن به تمامیت تمایلی به حقیقت است و پذیرش عدم امکان تمامیت نیاز حقیقتای بسایار 

وقفاه در هایی است كاه بیكند رویارویی تناقضمهم است ... آنچه در هگل مرا مجذوب می
. یعنی دولت مطل  و روح مطلا « نتزس»و نه « نفی»شوند و نیز پذیرش نقش ذهن مطرح می

 (010، ص0311 مورن، 
های بنیادین فلسفی تشکیل شاده و در چناین ها از مفرورهاز سوی دیگر، ساشتار كلی پارادایم

رد و كالنی سخن گفت كه بر اساستوان از نظریهساشتاری می هایی بارای مادلآنهاا  های علمی شر
ز: شااود. اركااان اصاالی هاار پااارادایم نیااز عبارتنااد اهای جهااان تولیااد میتوصاایف و تبیااین پدیااده

 :عبارت دیگرشناسی. بهشناسی و روششناسی، شناشتهستی
های بنیادین تصور كرد كه راهنمای فرضای از باورها و پیشعنوان مجموعهتوان بهپارادایم را می

ها در ساه ركان اصالی فرضگیرد. این باورها یا پیشكنش افراد در زندگی شخصی و علمی قرار می
فرد،  داناایی .شاوندشناسای متجلای میشناسای و روشسای، شناشتشناهر پارادایم یعنی هستی

 (13، ص0312
همراه تتبعاات های فلسفی كه پشتوانه پارادایم پیچیدگی هستند، بهسیر اندیشهبا وجود این، ش 

اند تاا بنیاان نظاری هاای گونااگون علاوم پایاه موجا  آن شادهعلمی دانشمندان معاصار در حوزه
رو، هدف اصلی مقالاه حارار، گانه آن ایجاد شود. از اینادایم در اركان سهمستحکمی برای این پار

شناسای و شناسای، معرفتهای اصلی پارادایم پیچیدگی در سه ركان هستیمعرفی و توریح مدلفه
های پارادایم سادگی قرار دارند، باا نظار ها كه در تقابل با مدلفهشناسی است. اغل  این مدلفهروش

 اند.نظران پیچیدگی استخراد شدهصاح  هایبه اندیشه
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 شناختیهای هستیمؤلفه - 1

معتقد بود كه كااماًل مساتقل و بیارون از  1«یافتهپایان»شناسی مدرن به جهانی ثابت، منظم و هستی
قایال « ذهان»و « عین»رو، دكارت و پیروان او، تمایز وارحی میان ذهن آدمی قرار داشت و از این

ها دانستند. اما پارادایم پیچیدگی این دیادگاهیابی عقالنی به جهان را قطعی میتبودند و امکان دس
اندیشای را به چالش كشید و نگاه متفاوتی به جهان هستی ارائاه كارد. ایان نگااه كاه محصاول هم

، پویاا و در حاال 2«پایاانبی»ای، دانشمندان و متفکران بسیار است، جهان هستی را پیچیده، شبکه
های متعاددی برشاوردار اسات و داند. در این نگاه، جهان از سطوح و الیهتحول مستمر میتغییر و 

در هر سطح آن، عناصری با رواب  گوناگون غیرشطی در حال تعامل با یکدیگرند. بار ایان اسااس، 
 سختی قابل مشاهده است.پذیری بهدیگر علیت شطی و ساده در جهان حاكم نیست و تعّین

اند. شناشتی این جهان پیچیده اندیشمندان بسیاری اظهارنظر كردههای هستیدر توریح ویژگی
در ایان شصاوص را چناین برشامرده اسات:  4های اصالی پریگاوژینایده 3عنوان نمونه، اولسنبه
دهی در طبیعات عمادتًا شودساازمان»؛ «شودای هدایت میسوی پیچیدگی غیرمنتظرهطبیعت به»

؛ پیاام هراكلیتاوس  هماه چیاز در «ان در حال نوپدیدی استجه»؛ «حاصل ورعیت تعادل است
عاد »كناد( شاود؛ گزین پیام پارمنیدس  هیچ چیاز تغییار نمایحال تغییر است( باید جای زماان بر

هایچ »؛ «ترین ویژگی جهان استجهت زمان بنیادی»؛ «زمان ی  ابداع است»؛ «وجودی ماست
، ویژگی تماامی 7، و ناپیوستگی6ناپذیری زمانشت، بازگ5تعادل؛ عدم«چیز از قبل معّین نشده است

اساتوارت »(. 019، ص9111اولسان، چیز تاریخی اسات   كه همهها است، و باألشره اینسیستم
دنبال تبیین نظم جهان هساتی و كشاف شاساتگاه حیاات باوده و نیز در مطالعات شود به 8«كافمن
( 0223  9«همیویظد سرچشده »كتااب قایل شاده اسات. او در « واقعیت زنده»هایی برای ویژگی

                                              
1 . finished 

2 . unfinished 

3 . Olssen 

4 . Prigogine 

5 . non-equilibrium 

6 . non-integration 

7 . non-integration 

8   . Stuart Kauffman 

9 . The Origins of Order 
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ای مستقیم از طارف شداوناد؛ بلکاه كند كه آغاز زندگی نه تصادفی بوده است، نه هدیهتصریح می
( ناشی از ساشتارهای پیچیده آغااز شاده اسات. 1دهی  یا شودآفرینیزندگی بر اساس شودسازمان
واناایی آن بارای توساعه یاافتن باه های سازمان پیچیاده، تترین ویژگیطب  این دیدگاه، یکی از مهم

از شاود  2تر( اسات؛ یعنای شلا  تاازگیدهی بااالتر  یعنای جاامعمراتبی با نظم، تمایز و سازمان
رو، كناد. از ایانتولیاد مای 3«نظم رایگاان»واسطه تعامل. تعامل عناصر در این سازمان پیچیده، به

 مانند اسید  5گرپلیمرهایی تحری امتزاد پیچیده  4« یژی وجهع ویوپگیگ»حیات عبارت است از 
كنناد. بادین شااطر، شاساتگاه حیاات دیگر را تساریع میگیری یکا( كاه شاکل6هاریبونوكلوئی 

دهی در شبکه وسیله اصول شودسازمانمند بهشکلی قانون رویدادی كاماًل نامحتمل نیست، بلکه به
 (9111، 7نقل از دال به .شودها تعیین میگرای از تحری پیچیده

گرایی واقاع»شود تا سه مدلفه عمده پارادایم پیچیدگی، یعنای با این توریح، در ادامه تالش می
 ، مختصرًا توریح داده شوند.11«گرایی ساشتاریتعّین»، و 2«علیت پیچیده»، 8«انتقادی پیچیده

 گرایی انتقادی پیچیدهواقع -0-0
در « گرایی انتقادیواقع»پیچیدگی با رویکرد  بسیاری از متفکران رابطه وثیقی میان بنیادهای پارادایم

، 12؛ هت9100؛ 0221؛ بایرن، 0221؛ 0229، 11فلسفه علوم اجتماعی قایل هستند  رید و هاروی
كنند كه گرایی تلقی میشناسی پارادایم پیچیدگی را نوعی واقعهستیآنها  (.9100، 13؛ یورگ9112

« شناسی علمی پیچیادگیهستی»و « انتقادی گراییشناسی فلسفی واقعهستی»رویکردی مرك  از 
گرایی سااده و شاام دارد، یکای از گرایی كه تفاوت بسیاری با واقعاست. در نظر داشتن این نوع واقع

                                              
1 . self-creation 

2 . newness 

3   . order for free 

4   . emergent collective property  

5 . catalytic polymers  

6 . RNA 

7 . Doll 

8 . complex critical reality 

9 . complex causation 

10 . structure determinism 

11 . Reed & Harvey 

12 . Hatt 

13. Jorg 
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 شود.پردازی در پارادایم پیچیدگی محسوب میهای نظریهالزمه
ر نخستین كتاب است، د« گرایی انتقادیواقع»ترین اندیشمند دیدگاه ( كه مهم9111  1باسکار

گرایی گرایی و واقاعهای شود را با نقد اثبات، اندیشه2«یگرودنبمنهوعل ایو اقعیظری »شود با عنوان 
ل یااز حد سااده انگاشاته و باا تقل شیت و ذهن را بیگرایی واقعده او، اثباتیعقبهكند. شام آغاز می

متعادد  یهاهیال الیاجاه تقلیدادها، و در نتیحاكم بر رو ین علّ یه قوانیت به الیمتعدد واقع یهاهیال
ن یااو ا نااقص و نادرسات از عاالم عرراه كارده اسات. یری، تصاویه معرفت تجربیمعرفت به ال

باا عناوان  ین اسااس، دیادگاه متفااوتیبار هما ،دانساته 3«یمغالطاه معرفتا»ك یارا  ییگراتحویل
را اساتعالیی نامیاد كاه همچاون  رو فلسفه شاودعرره كرد. باسکار از این« گرایی استعالییواقع»

های شاود پرداشت. نخستین پرسش او بارای طارح دیادگاههای استعالیی میكانت به طرح پرسش
شاناشتی . او این پرسش را پرسشی هستی4«جهان باید به چه ماند تا علم ممکن شود؟»چنین بود: 
 دهد.شناسی قرار میرا مقدم بر مالحظات معرفت دانسته و آن

رایان انتقادی قائل به وجود واقعیت مستقل  از فهم و ادراک بشر( و چندالیه هستند. طب  گواقع
باشاد. الیاه تجربای می 7، و واقعای6، فعلی5نظر باسکار، واقعیت هستی مشتمل بر سه الیه تجربی

شامل پدیدارهای قابل مشاهده برای انسان است. الیه فعلی ناظر به رشدادها یا پدیادارهایی اسات 
پیوندد. الیه واقعی نیز شامل سااشتارهای حااوی نیروهاا و الزامااتی وقوع میدر زمان و مکان به كه

  (9111 باسکار،  .شوندناشی میآنها  است كه رویدادهای قابل مشاهده از
های پیچیااده از سااوی دیگاار، برشاای نیااز بااه بررساای بنیادهااای فلساافی پیچیاادگی و سیسااتم

هاای واقعیات" را پیچیادگی آن گیرترین و بارزترین ویژگیاز چشم ( "یکی0221اند. رشر  پرداشته
استفاده كرده و اناواع « شناشتیپیچیدگی هستی»داند. او برای توریح دیدگاه شود، از اصطالح می

گونه كه رشر در آثار اشیر شود نیز اشاره داشاته اسات، گیرد. البته همانمختلفی برای آن در نظر می

                                              
1 - Bhaskar 

2 . A Realist Theory of Science 

3 . epistemic fallacy 

4 . What must the world be like for science to be possible? 

5 . empirical 

6 .  actual 

7 . real 
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معنای عادم امکاان شاناشت ، باه1«پیچیدگی شناشتی»ی واقعیت بیشتر نوعی تلقی وی از پیچیدگ
(. باه ایان دیادگاه در 9101است  رشر،  هابودن نظریه 2گراكامل و جامع واقعیت و ررورت كمینه

 شناشتی پرداشته شواهد شد.  های معرفتبخش توریح مدلفه
های پیچیاده مثاباه سیساتمجهاان هساتی را به« شناسی علمای پیچیادگیهستی»طور كلی، به

ها، افاراد یاا ی گوناگونی بوده و در هری  از آنهابیند كه دارای سطوح و الیهای میالیهتودرتو و الیه
ارد و كاالن عناصر گوناگونی در حال تعامل و رابطه با هم هستند. همچنین، در ایان سیساتم های شر

ناد كاه باا تحلیال و تجزیاه عناصار و گری و نوپدیدی وجاود دارهایی همچون شودسازمانویژگی
 های سیستمی قابل فهم نیستند:مدلفه

از منظر پیچیدگی، هم ماهیت جهان و هم ادراک انسانی، پویا و نوپدیاد هساتند. پیچیادگی، 
گر، غیرشطای، حسااس باه كند كه شودسازمانشناشتی، جهانی را مجسم میلحاظ هستیبه

 (074، ص9111، 3 كوهن .بسیار زیاد است شرای  اولیه و تحت تأثیر مجموعه قواعد
گرایی شاناشتی پیچیادگی عاالوه بار توافا  باا واقاعهای هستیطور كه اشاره شد، دیدگاههمان

دهد. در ایان راساتا، رو قرار میگرایی مورد نظر ما پیشانتقادی، منظرهای بیشتری جهت تبیین واقع
گرایی انتقادی باا اساتفاده از مفااهیم اساسای اقعهای ودنبال تکمیل دیدگاهبرشی از اندیشمندان به
( باا اظهاار ایان نکتاه كاه باساکار 9111  4واس -عنوان نمونه، الدراند. بهپارادایم پیچیدگی بوده

« نوپدیادی»ای شود نداشته، با استفاده از مفهوم شناسی چندالیهتالشی برای تبیین بنیادهای هستی
 5.پیچیدگی است، در تکمیل دیدگاه باسکار كوشیده استكه یکی از مفاهیم اساسی پارادایم 

 علیت پیچیده -0-0
شناسای پیچیادگی از آن بحاث كارد، مفهاوم تاوان در حاوزه هستیهایی كه مییکی دیگر از مدلفه

های موافا  یاا است. متافیزی  سنتی در هنگام بحث از علیت، فارغ از اساتدالل« علیت پیچیده»
نامیاد.  6«علیت شطای»را توان آنكند كه اصطالحًا میت میمخالف آن، از شکلی از علیت صحب

                                              
1 . cognitive complexity 

2 . minimalistic 

3 . Kuhn 

4 . Elder-Vass 

 كار رفته است.  های باسکار نیز بهدر معنای بسیار رعیفی در اندیشه« نوپدیدی»ابل ذكر است كه مفهوم . ق 5
6 . linear causation 
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توان به رویدادهای جداگانه تقسیم كرد و این رویادادهای طب  این دیدگاه، حوادث عالم واقع را می
بندی كرد كه هر جفت با رابطه علات و معلاولی باا یکادیگر نحوی دستهدو بهتوان دو بهمجزا را می

معماواًل در تقابال باا « علیت پیچیاده»جا كه (. بنابراین، از آن0313د، مربوط باشند  جیمز هاپوو
رود. ایان مدلفاه كار ماینیز برای آن به« علیت غیرشطی»شود، اصطالح مطرح می« علیت شطی»

 شوبی توریح داده شده است:توس  بایرن به
تای  توس  ی  ها ...، علیت امری پیچیده است. ندر جهان اجتماعی و در بسیاری از واقعیت

صاورت غیرافزایشای در تعامال باا ای كاه بهشوند، بلکه توس  علل چندگانهعلت تعیین نمی
های جداگانه عبارت دیگر، معلول مرك  ررورتًا مجموع معلولشوند. بهیکدیگرند، تعیین می

توانناد همادیگر را نیست. ممکن است چیزی بیش از آن یا كمتر از آن باشد، زیرا عوامال مای
 (91، ص0221 بایرن،  .شیوه غیرشطی تقویت یا تضعیف كنندبه

های غیرشطی اشاره با وجود این، اندیشمندان پیچیدگی در آثار شود به انواع گوناگونی از علیت
 شود.مرور میآنها  اند كه در ادامه، چند مورد ازداشته

كناد: را از هم متمایز می ( در تبیین دیدگاه شود درباره این موروع، سه نوع علیت0311مورن  
كید بار ایان دارد «. علیت بازگشتی»؛ «ای  واكنشیعلیت چرشه»؛ «علیت شطی» علیت نوع دوم تأ

عنوان مثاال، فاروش شاوب یاا باد یا  بنگااه تواند بر علت شود تأثیر بگذارد. بهكه معلول نیز می
ر بگذارد. علیت نوع سوم نیز بدین تواند بر میزان و نحوه تولید كاالها و شدمات بنگاه تأثیتجاری می

آورد وجود میرا بهآنها  ها برای فرایندی كهها و محصولامر اشاره دارد كه در فرایند بازگشتی، معلول
كند. از نظار ماورن، ایان ساه را تولید می اند؛ یعنی محصول تولیدكننده چیزی است كه آنرروری

 :عنوان مثالشود. بهیافت میهای پیچیده نوع علیت در تمامی سطوح سازمان
منزلاه های میان افراد تشکیل دهنده جامعه است. شود جامعه نیاز بهكنشجامعه محصول  برهم

وسایله دهاد و افاراد را بهطور متقابال واكانش نشاان میی  كل سازمان یافته و سازمان دهناده باه
كنند و شان جامعه را تولید میكنشكند. بدین ترتی ، افراد در برهمآموزش، زبان و مدرسه تولید می

 كند. ایان امار در یا  چرشاه ماارپیچی و دركنند، تولید میرا تولید میجامعه نیز افرادی را كه آن
 (20، ص0311 مورن،  .گیردشالل تکامل تاریخی صورت می



  های پارادایم پیچیدگیمؤلفه

 

زعام او،  داناد. باهمی 2«علیات چنادعاملی»گر مفهوم ( نیز پیچیدگی را بیان9111  1هگیس
 3«سالول پیشاتاز و تنظایم كنناده»باشد؛ بدین معنا كه هیچ هوم علیت در پیچیدگی تمركززدا میمف

 یا « علات»وجود ندارد. یعنی در سیستم پویا هیچ عنصر یا عاملی وجود ندارد كاه بتاوان گفات 
عبارت دیگر، علیت، بسیار چندبعدی، سریع و تاا ها است. بهای از معلولمعلول شاص یا مجموعه

 بینی است كه بتواند تمام توجه ما را به شود جل  كند.زه زیادی غیرقابل پیشاندا

 گرایی ساختاریتعّین -0-0
كید دارد تماام رویادادها از جملاه شاناشت، رفتاار، تصامیمات و كنش گراییتعّین هاای آدمای تأ

دهای ای از رشدادهای پیشین تعیین شده است. یعنی، در رویداصورت عّلی توس  زنجیره پیوستهبه
از قاوانین ثابات و معینای پیاروی آنهاا  گونه تصادف و اتفاق وجود نداشته و تمامجهان هستی هیچ

یابی كامل كارگیری هستند. اما دستهای بشری قابل اكتشاف و بهكنند؛ قوانینی كه توس  كاوشمی
د دانشامندانی ای بود. این نکتاه ماورد تأییابه تمام قوانین جهان هستی نیازمند هوش و شرد گسترده

دانسات كاه قاوانین گرایی بودند نیز قرار داشت. نیوتن میهمچون الپالس و نیوتن كه طرفدار تعّین
بایش از آن نیساتند. های ساده قادر به محاسبه رواب  میان سه مدلفه یاا محاسباتی مربوط به سیستم

 :عبارت دیگربه
كه ظاهرًا پیچیدگی در شد، در حالیمیهای دقی ، به چند پدیده ساده و روزمره محدود حلراه

آمد. مثاًل، حركت نسبی سازی مکانیکی در نمیای از طبیعت به انقیاد مدلهای گستردهعرصه
طور دقی  قابل محاسبه بود؛ اما حل دقی  حركت نسابی دو جسم تحت تأثیر نیروی گرانش به

رساید كاه ر باه گازهاا میآمد؛ و هنگاامی كاه كااسه جسم بیش از حد پیچیده از كار در می
 (090، ص0221، 4 كاپرا .شدتر میتند، ورعیت ناامیدكنندهها ذره داشمیلیون

كار گرفتاه های مرك  بههای آماری برای مواجهه با این سیستمرو، در قرن نوزدهم، روشاز این
اسات. بار ایان  جای رفتاار فاردیها، تمركز بر رفتار میانگین افراد بهشدند. راهبرد اصلی این روش

 كه بنیاد نظاری  2«مکانی  آماری»به بس  علم  1و مکسول 5اساس، دانشمندانی همچون بولتزمان
                                              
1 . Haggis 

2 . multi-factorial causality 

3  .  pacemaker cell 

4 . Capra 

5 . L. Boltzmann 
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اعتقاد به كاربردهای عماومی آماار و احتماال نیاز در ادامه، است( پرداشتند.  3دانش ترمودینامی 
هایی رت دیگر، سیساتمعباها قابل بررسی نبودند. بهها حتی با این روشافول كرد؛ زیرا برشی پدیده

های ی  سیساتم بارای گوید علم به ورودیوجود دارند كه از الگوهای شطی  یعنی الگویی كه می
كنناد. بناابراین، الگوهاای غیرشطای بارای مطالعاه ها كافی است( تبعیات نمیبینی شروجیپیش

برشی متفکران  ز كردند.های پیچیده باها پیشنهاد شدند و راه را برای مطالعه سیستمگونه سیستماین
حساسیت »پذیری قوانین حاكم بر طبیعت را به چالش كشیدند؛ زیرا تحت تأثیر این تحوالت، تعّین

كناد  پریگاوژین و ها را منتفای میپذیر باودن رفتاار ایان سیساتمبینیامکان پیش« به شرای  اولیه
 .شاد« گرایای سااشتاریعّینت»ای باا عناوان (. این امر موج  باروز تلقای تاازه0227، 4استنجرز

 (22-010، ص9111، 5 دیویس و سومارا
های ن رواب  عّلی میان پدیدهییدر توریح این تلقی جدید، برشی اندیشمندان معتقدند كه در تب

های پیچیده  مانند موجودات زناده( های مرك  و سیستمهستی، باید تفاوت آشکاری میان سیستم
های پیچیده دارای میزانی از درجه های سیستمزیرا عامل ؛(9119؛ كاپرا، 0223قائل شد  كافمن، 

هاا و باشاند( و كنشای از شودمختااری میهای شاود هساتند  یعنای دارای درجاهآزادی در كنش
آنهاا  ر  نه ایستا و ثابت( و برشاساته از ناوع سااشتار سیساتمییا و متغینحوی پوبهآنها  هایواكنش

های پیچیده زنده، شصوصًا انسان و جامعه، به باالترین ری در سیستمباشد. این میزان شودمختامی
  سنگ زده شود، بر اسااس الگوهاای یبه  یاعنوان مثال، اگر رربهشود. بهدرجه شود نزدی  می

در آن میان وجود دارد.  یای شطپذیر بوده و رابطهینیبشیجه آن از قبل پینت یکیدگاه مکانیو د یشط
تر اسات. را سنگ نسبت به ی  موجود زنده منفعالیاست، ز یت شطیتابع عل ،رربه زدن به سنگ

شاود، و یطرف سنگ نواشتاه مسو بهصورت ت رو بهیجا عمدتًا ننی ، در ایطب  قواعد علم مکان
ن یو كنترل است. اما اگر هما ینیبشیوارده و وزن سنگ قابل پ یرویحركت سنگ با توجه به میزان ن

جاا نیزیارا در ا ؛ساتیپاذیر نینیبشیوجه پچیهجه بهیم، نتیجود جاندار وارد كن  مویرربه را به 
ل یاهام دش« روابا »و « اطالعات»، «روین»فرد نیست و عالوه بر آن  یجه امر تنها متأثر از انرژینت

                                                                                                                                                                        
1 . J.C. Maxwell 

2 . statistical mechanics 

3 . thermodynamics 

4 . Prigogine and Stengers 

5 . Davis & Sumara 



  های پارادایم پیچیدگیمؤلفه

 

های پیچیاده صارفًا توسا  عوامال عبارت دیگر، رفتاار سیساتمبه(. 30، ص9119 كاپرا،  هستند
نیز در این آنها  ساشتاریباشد، بلکه عوامل درونبینی نمیبیرونی قابل تعیین و پیشمحیطی و علل 

 بسا نقش بیشتری در این شصوص داشته باشند.امر تأثیرگذار هستند و چه

 شناختیهای معرفتمؤلفه - 2

های فیلساوفان از دكاارت تاا كانات شاکل شناشتی مدرن كه تحت تأثیر اندیشههای معرفتدیدگاه
افارادی همچاون رو، فته بود، بر اثر تحوالت دانش در قرن بیستم مورد حمله قرار گرفت. از ایانگر
ای سخن به میان آورده و باه نقاد ریشاه« شناسی غیردكارتیمعرفت»از ررورت « گاستون باشالر»

اجازای زیاه های پیچیده را با تحلیل و تجشناسی دكارتی پدیدهاگر معرفتاند. ها پرداشتهآن دیدگاه
هاا را پنداشات، دیادگاه باشاالر پدیادهرا ساده، مطلا  و عینای میآنها  و كاستشان فرومیسازنده

ای از های ساده همواره در نظام پیچیادهزعم او، ایدهداند. بهمثابه بخشی از ی  ساشتار رواب  میبه
و  ای وجاود نادارده ساادهتوان گفت كه ایدشود؛ بنابراین، میها و تجارب مورد فهم واقع میاندیشه

 (9111، 1جونز - الهادف .سادگی صرفًا نمودی موقت است
كه در بخش قبل تورایح داده شاد، تاالش بارای « گرایی انتقادی پیچیدهواقع»با توجه به منظر 

شمول یاا تعمایم قاوانین علمای باه تماام عناصار و وسیله چند قانون جهانتسل  نظری بر جهان به
رو، ذهن بشر از دسترسی به تماام جوانا  آن اجازا نااتوان یهوده است. از اینسطوح هستی كاری ب

(، واقعیات 0221زعم رشر  ها و رویدادهای هستی غیرممکن است. بهبوده و شناشت كامل پدیده
ای پیچیاده و دارد. یعنای، جهاان هساتی باه انادازه 2«نهایاتی  عم  توصیفی بی»جهان هستی 

را در بر شواهد گرفت. این ادعاها ناشای  اک و فهم آدمیان تنها بخشی از آنالیه است كه تور ادرالیه
در جهاان واقعای اسات. در نتیجاه، هماواره آنها  موجودات و رواب  میان 3«پیچیدگی توصیفی»از 

بخشی از واقعیت یا ابعادی از برشی وقایع و رویدادهای جهان هستی ناشناشته باقی شواهند ماناد. 
پردازان پیچیادگی های انسانی نیاز متحاول شواهاد شاد. برشای از نظریاها از پدیدهبنابراین، فهم م

نماید و كل هستی نحوی كه هرآینه جهانی دیگر رخ میمعتقدند اگر جهان را متغیر و پویا بدانیم، به

                                              
1. Alhadeff-Jones 

2. an infinite descriptive depth 

3 .Descriptive Complexity :.میزان توریحاتی كه جهت تهیه توصیفی مناس  از سیستم مورد نظر باید ارائه شود 
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ت شواهاد باود. در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت دارد، فهم و ادراک بشر از جهان نیز كااماًل متفااو
 :بارت دیگرعبه

چون دانستن، امری تبادلی است، همواره چیزی وجود دارد كاه امکاان آشاکار سااشتن آن در 
كه هرچه ما به جهان نظم ببخشیم، باز هماواره ماواردی قلمرو بازنمایی وجود ندارد. برای این
گوناه نظام نهاایی كاه تصاوری از هیچاند. برای ایندهیوجود شواهند داشت كه نیازمند نظم

 (910: 9111، 1 آسبرگ و همکاران .وجود داشته باشد توایگه ی
جا وجود دارد: ماهیت صادق در ایان با وجود این تلقی، هنوز پرسشی مهم و قابل تأمل در این

های شاود دربااره توان به درستی و نادرستی گزارهشناشتی چیست؟ یعنی چگونه میدستگاه معرفت
مالكی برای اعتبار شناشت ما وجود دارد؟ و در نهایت، تا چه  جهان هستی اطمینان پیدا كنیم و چه

چقادر از قطعیات برشوردارناد؟ برشای آنهاا  ها اطمینان كارد؛ یعنایتوان به این معرفتاندازه می
شناسی پیچیادگی تاالش پردازان پیچیدگی تأمالتی در این شصوص داشته و در تبیین معرفتنظریه
بازنماایی »، 2«قطعیتعادم»مالت ذیال ساه مدلفاه شااص، یعنای اند. در ادامه بحث، این تأكرده

 شوند.، معرفی می4«نظریه صدق فازی»، و 3«توزیعی

 قطعیتعدم - 0 -0
های بااال را مساتقیمًا بررسای كارده اسات. او در بخاش از جمله كسانی است كه پرسش 5رادفورد

وری پاژوهش عقالنای های رارصدق و تطااب  مفروراه»كند كه نخست مقاله شود استدالل می
تار نسابت باه زیرا هدف تحلیل عقالنای چیازی جاز ارائاه دیادگاهی حقیقی ؛«شوندمحسوب می

شود، و ررورتی نادارد محسوب می 6«اصل تنظیمی»ی   ،موروعات نیست. از این منظر، صدق
ماا  این دیدگاه (.031، ص9111از آن داشته باشیم  رادفورد،  7«مفهوم یکپارچه»كه ما انتظار ی  

 دارد.های شود وامیهای حاصل از پژوهشرا به تأمل در شصوص میزان قطعیت گزاره

                                              
1 . Osberg & et al. 

2 . uncertainty 

3  . distributed representation 

4  . theory of fuzzy truth 

5 . Radford 

6 . regulative principle 

7 . monolithic concept 



  های پارادایم پیچیدگیمؤلفه

 

داری در های دامنهشناسی مدرن، بحثهای جدید در حوزه معرفتطور كلی، با ظهور دیدگاهبه
شصوص دانش بشری به جریان افتاد و حاصل آن در نهایت اذعان به این مطل  بود كه داناش بشار 

(. ایان 0227؛ پریگوژین و اساتنجرز، 9117، 2است  هیالین و همکاران 1د تردیدآمیزدر بنیاد شو
سو مورد سوء استفاده متفکران پسامدرن قرار گرفته امر، یعنی قطعیت نداشتن معرفت بشری، از ی 

قطعیت كامال  یاا نسابیت( تماام معاارف بشاری صاادر كردناد و از ساوی دیگار،  و رأی بر عدم
 دنبال داشت.شناسان پارادایم پیچیدگی بهرای معرفتهای مهمی بداللت

و « مکانیا  كوانتاوم»آوردهای علاومی چاون در قرن بیستم، برشی متفکران تحت تأثیر دست
قطعیات كامال معرفات  پذیری قوانین حاكم بر طبیعت را نفای كارده و عادم، تعّین«نظریه آشوب»

معتقد بود هرچه بیشتر درباره جهان بدانیم، باور به  عنوان نمونه، پریگوژینبشری را نتیجه گرفتند. به
كه بتوانیم شرای  اولیاه را بینی آینده غیرممکن شواهد شد، مگر اینپذیری دشوارتر شده و پیشتعّین

گیری كنایم. یعنای، قاوانین طبیعات بار امکاان و احتماال داللات دارناد با دقت نامحادود انادازه
گرایی را نشان داده رفت از شطر نسبیتند پریگوژین راه برون(. هرچ0227 پریگوژین و استنجرز، 

قطعیت كامال معرفات داده و های او حکام باه عادمبود، اما متفکران پسامدرن با استفاده از دیدگاه
 شد. 3«شناشتیگرایی معرفتنسبیت»عماًل این نگرش منجر به نوعی 

هستی با هر دو سوی افراطی و تفریطی  پردازان با نظر به پیچیدگی جهاندر نتیجه، برشی نظریه
از آنهاا  طیف عمومی قطعیت مخالفت ورزیده و سعی كردند موراعی میاناه برگزینناد. در نتیجاه،

 دفاع كردند: 5«شناسی امکانمعرفت»و  4«گرایی معرفتینسبیت»
همان اندازه یا قطعیت معرفت نیست. آن بهشناسی عدمشناسی جدید صرفًا معرفتاین معرفت

واقعیت موجا   6سازیشود. بنابراین، پیچیدهمحسوب می ادکمنشناسی حتی بیشتر، معرفت
شاود. هاایی كاه پایش از ایان ناشاناشته بودناد میبروز و گشاایش واقعیتای جدیاد از امکان

                                              
1 . uncertain 

2 . Heylighen & et al. 

3  .epistemological relativism :یات علمای و شمول وجود ندارند و اساساًا امکاان ساخن گفاتن از عینكه قوانین قطعی و جهانعقیده به این
 هویت فراتاریخی آن وجود ندارد.

4  .epistemic relativism :یابی به سهم و نسبتی از قوانین آن در مرات  و درجات مختلاف و امکاان عقیده بر پیچیدگی واقعیت و امکان دست
 ای به یقین و قطعیت.نزدی  شدن مرحله

5 . epistemology of the possible 

6 . complexifying 
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عنوان توسعه دهنده و بزرگ كننده فضاهای امکان در درون طور توأم بهتواند بهسازی میپیچیده
 (022، ص9100 یورگ،  .علوم ما فرض شود قلمروهای علمی

ای جز این وجود نادارد كاه گرایی و قطعیت مطل ، چارهدر واقع، برای فرار از دو پرتگاه نسبیت
به امکان و احتمال روی آورده و میزانی از حقیقت  نه تمام آن( به معرفت بشری نسابت داده شاود. 

ین كامل شبری نیست و حقیقات غاایی در دساترس عبارت دیگر، در این پارادایم از قطعیت و یقبه
تر كاردن ماا باه های جزیی  درست صرفًا راهنماهایی برای نزدیا تواند قرار گیرد و گزارهكسی نمی

باشند، اما این بدان معنا نیست كه هایچ قطعیتای در معرفات وجاود نخواهاد داشات. حقیقت می
یاا نظریاه  1«عقالنیات انتقاادی»دیدگاه و  شود شباهت بسیاری میان اینطور كه مالحظه میهمان

 شود.دیده می 2«شناسی تکاملیمعرفت»

یعی - 0 - 0  بازنمایی توز
صورت مساتقیم ، كس  معرفت یا دریافت واقعیت شارد از ذهن به3گراییبر اساس تلقی بازنمایی

شود. سوب میشناسی مدرن محپذیر بوده و بنیاد معرفتیا غیرمستقیم  با رابطه ذهن و عین( امکان
بینای و توانستند پس از توصیف و تبیین رویدادهای جهان طبیعی و انساانی باه پیشدانشمندان می

زعم چیره و مسال  شاوند؛ اماری كاه باهآنها  كنترل رویدادها و وقایع آینده پرداشته و در نهایت، بر
(. اصاول 9117ن، آورد  هایالین و همکااراایشان پیشرفت و رفااه را بارای انساان باه ارمغاان مای

گرایی و گسترش رویکردهایی در جهت طور گسترده با نقد رویکرد بازنماییشناسی جدید بهمعرفت
در سده اشیر توس  تأمالت فیلسوفانی همچون هایدگر، ویتگنشاتاین و رورتای  4گراییردبازنمایی

كه از طری  فراینادهای مثابه بازنمایی درست  معتقد بودند مفهوم معرفت بهآنها  برنهاده شده است.
شود( را یکسره بایاد كناار گذاشات پذیر میپذیر و از طری  نظریه عام بازنمایی، فهمشاص، امکان

حاصل ی  فرایند فعال ساشتن است، نه ی  فرایند منفعال  ،(. بر این اساس، دانش0321 رورتی، 
گرایانه مخالفت های واقعدیدگاهطور كامل با این رویکرد افراطی بهاما برداری از جهان شارد. نقشه

هاا معرفای گزین برای شرود از این افراط و تفری شود رویکردی جایورزد. در ادامه، سعی میمی

                                              
1 . critical rationality 

2 . evolutionary epistemology 

3 . representationalism 

4 . antirepresentationalism 
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 گیرد.های رادفورد صورت میشود. این كار با نظر به استدالل
های پاوپر تشاریح كم  اساتعارهرادفورد ابتدا برداشت شود از پیچیادگی جهاان هساتی را باه

توان در پیوستاری ماورد مالحظاه قارار داد. در كند. پوپر معتقد بود تمام موجودات جهان را میمی
پاذیر و بساته بینیپاذیر، و در نتیجاه نسابتًا پیشهای متعّین، تحویلی  سوی این پیوستار، سیستم

و بااز قارار  ناپذیربینیهای نامتعّین، پیشها(، و در سوی دیگر آن، سیستموجود دارد  مانند ساعت
ای گوناهتاوان بهرا می نقطاه از ایان پیوساتار، حتای ابرهاا دارند  مانند ابرها(. البته هر چیز در هار

یا ابهام داشته باشد. حتی  2ای از ابرگونگیتواند درجهیا دقی  درک نمود و هر چیز می 1«وارساعت»
ناپذیری دارناد؛ ماثاًل شاود بینیپیشتعّین و ای از عدمها در سطح مولکولی، درجهترین پدیدهدقی 

زدگی، یا شرای  محیطی محل كار ممکن است دقیا  كاار شاطر فرسودگی فلزی، زنگها بهساعت
 (930-913، ص0374 پوپر،  .نکنند

نیاز تشاریح كارد.  3«لباه آشاوب»كم  ویژگای ای دیگار و باهتوان به گوناهاین پیوستار را می
نه نظم است  مانند موروعات مورد مطالعه آنها  تند كه شاشصههس ییهادهیهای پیچیده پدسیستم

ساتا و یك ایا مانند موروعات مورد مطالعاه مکان ینظمیها(، نه بستمیو دانش س یوتونیك نیمکان
« لباه آشاوب»در بین آن دو است كه معمواًل از آن با عنوان  یزیپسامدرن(، بلکه چ یدانش اجتماع

یااد شاده اسات « نظماینظام در بی»ز ایان ویژگای تحات عناوان شود. در برشای ماوارد اییاد م
های ساوی آن، نظام  یاا پدیاده(. این ویژگی به پیوستاری اشاره دارد كاه در ی 0229، 4 والدراپ

نظم یاا آشاوبناک( قارار دارد. در میاناه های بینظمی و آشوب  یا پدیدهو در سوی دیگر، بی منظم(
توان ایان های پیچیده قرار دارند. از منظری دیگر میب( نیز سیستماین پیوستار  یعنی همان لبه آشو

ای از مرات  و درجات رعیف تا قوی پیچیادگی مالحظاه كارد و باه تماام شکل دامنهپیوستار را به
 های جهان هستی میزانی از پیچیدگی نسبت داد.پدیده

ا و روابا  درونای و های پیچیده موجود در جهاان هساتی دارای متغیرهااز سوی دیگر، سیستم
قارار گرفتاه و   5بیرونی غیرشطی بسیار زیادی هستند كه در سطوح گوناگون و با سااشتاری تودرتاو

                                              
1 . clockishness  

2 . cloudishness 

3 . edge of chaos 

4 . Waldrop 

5 . nested structure 
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شوند كه از راه تحلیل و تجزیه قابل بازشناسی نیستند. بنابراین، هایی نوپدید میموج  بروز ویژگی
رساد. نظر نمیصاحیح باهنگار بارای فهام آن سازی این پیچیدگی و اتخاذ رویکردهاای جزءساده

 2و پااتنم 1گرایی كاواینشاناشتی شاود از كالهمین شاطر، رادفورد جهت تبیاین دیادگاه معرفتبه
ست، یجمله ن یا حتیكواین، واحد معنا واژه  3«معناشناشتی ییگراكل»طلبد. بر اساس استمداد می
گر جمالت موجاود ید یمعناهر جمله در زبان از  ی ، معناین ترتیا كل علم است. بدیبلکه نظریه 
ش اساتوار یهااهیاپا یست كاه بار روین یرو، ساشتمان معنا مانند برجابد. از اینیین میدر زبان تع

در ایان شابکه، تعادادی از معاارف باه  ك شبکه اسات.یا  شبیه مخروط نیست، بلکه مانند یباشد 
فی كاه مطااب  تجاارب حسای اند. معاارتر و تعدادی دیگر دورتر واقاع شادهها نزدی حاشیه و لبه

(. پااتنم نیاز در مخالفات باا 0310 كاواین و اولیاان،  اشند، شرای  مرزی ایان شابکه هساتندبمی
را مارتب  باا آنهاا  (،0221تبع سایلیرز  كناد كاه رادفاورد، باهسه استدالل مطارح می 4گراییذهن

فهم معناا حاایز اهمیات  كند كه برایهایی را بازشناسی میپیچیدگی دانسته و بر اساس آن، ویژگی
معناا وابساته باه محای  »؛ 6«معنا نسابتًا مفهاومی هنجااری اسات»؛ 5«گرا استمعنا كل»است: 

 (041-047، ص9111 رادفورد،  8.«معنا مفهومی تاریخی است»؛ و 7«است
بندی های متفاوت بازنمایی كرد و هیچ صاورتتوان جهان را به روشدر نتیجه، از این منظر می

برای بازنمایی واقعیتی واحد وجود ندارد. عالوه بار ایان، معناا و بازنماایی در زباان توزیاع ای ویژه
كند. طب  این دیادگاه، سیلیرز حمایت می« بازنمایی توزیعی»رو، رادفورد از دیدگاه اند. از اینشده

های سااشتاری معنا محصول مطابقت متناظر با جهان نیسات، بلکاه محصاول روابا  باین مدلفاه
و رویکرد  2(. این دیدگاه محصول مشترک علوم اعصاب11-13، ص0221ستم است  سیلیرز، سی

در حوزه علوم شناشتی است و بر اساس آن، معنا صرفًا محصاول یا  واحاد نماادین  11پیوندگرایی
                                              
1 . Quine 

2 . Putnam 

3 . semantic holism 

4 . mentalism 

5 . Meaning is holistic 

6 . Meaning is in part a normative notion 

7 .  Meaning depends on the environment 

8 . Meaning is a historical concept 

9 . neurosciences 

10 . connectionist 

http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/connectionism.html
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عنوان مثاال، اسات. باه« شبکه عصبی»ای از واحدها در ی  نیست، بلکه ناشی از تعامل مجموعه
شاود، بلکاه بازنماایی نمی« سالول ماادر»نام فًا توس  سلول عصبی واحدی باهصر« مادر»مفهوم 

ها توزیع شاده اسات؛ یعنای بارای بازنماایی ایان مفهاوم ای از نورونبازنمایی این مفهوم در شبکه
 های متعدد هستیم.نیازمند مشاركت بازنمایی

شود. بار اسااس دیادگاه می مقایسه« بازنمایی نمادین»برای توریح بیشتر، این نوع بازنمایی با 
باشاد و ای از یا  معناا میبازنمایی نمادین، ی  نماد  مثاًل ی  كلمه یا ی  عادد( نمایناده سااده

هم بپیوندند. این دیدگاه توانند بر اساس قواعد دستور زبان در ی  جمله بهتعدادی از این نمادها می
ای و زبااانی اساات و در شاادیدًا گاازارهكااه ایاان دیاادگاه هایی دارد. اول اینها و محاادودیترااعف

كه بازنماایی كناد، در صاورتیكاربردهای غیرزبانی  مثل پردازش تصویر و صدا( رعیف عمل می
دارد؛ « همه یا هیچ»كه این دیدگاه شاصیتی توزیعی برای تمام انواع ادراكات مناس  است. دوم این

حاالتی میاانی وجاود نادارد. ایان شاصایت  یعنی نمادها یا بازنمای معانی اشیاء هستند یا نیستند،
كه رفتار مردم اغل  نشاان دهناده بازیاابی نااقص شود. در صورتیباعث شکنندگی این دیدگاه می

 راعف و نااتوانی در بازشناسای چهاره(. رامنًا  1«ایادراک پریشی چهره»هاست؛ مثاًل بازنمایی
كاه شود، در حالیتمام مفاهیم میآسیبی اندک در ی  شبکه مفهومی نمادین موج  از دست رفتن 

ی  شبکه توزیعی  دقیقًا مانند ذهن آدمی( تحت تأثیر ی  آسی  جزیای تماام مفااهیم شاود را از 
های نمادین مبتنی بار یا  نظام آمااری كاه در محای  یافات كه بازنماییدهد. سوم ایندست نمی

پایین  نوعی یادگیری ادراكی ساطح سازی ادراک سطح وسیله مدلبهآنها  شود، نیستند. بنابراین،می
شاود( قابال بررسای شود و بخش مهمی از رشد آدمی محساوب میپایین كه در حیوانات دیده می

 (0229، 2 چرچلند و سجنوسکی .نیستند
های یا  اندیشاه كلای، غیرشطای و پویاا بر اساس این دیدگاه، رواب  میان مجموعه بازنمایی

ناپذیر نوپدید بینیحدی شالقانه است كه ادراكاتی جدید و پیشبهها است. تعامل بین این بازنمایی
هاا حااوی درجاه آزادی هساتند. شوند. ویژگی دیگر بازنمایی توزیعی این است كه آن بازنماییمی

داشته باشند. تجربه نیز در  3نمادها ممکن است نماینده طیفی از موروعات بوده و مرزهای مبهمی

                                              
1 . prosopagnosia 

2 . Churchland & Sejnowski 

3 . fuzzy 
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د. از نظار یانمایرا فاراهم ما ینییتب یهااز فرصت یغن یاشده و مجموعهع یها توزییشبکه بازنما
كنناد و توسا  روابطشاان باا ن میده را نمایاایاچیها شصوصیات یا  سیساتم پییرادفورد، بازنما

ن دیدگاه مخاالف كامال ی(. بنابراین، ا047-041، ص9111شوند  رادفورد، یدیگر مشخص میک
برداشت سنتی از بازنماایی  یدارد و ادعاها ییگر نسبت به بازنماست، بلکه رویکردی دیین ییبازنما

 سازد. یثمر میقت مطل  را بییابی به حقبرای دست

یه صدق فازی - 0 - 0  نظر
و نظریاه « درجاات صادق»قطعیت و بازنمایی توزیعی ماا را باه طارح ایاده های عدمطرح دیدگاه

شناسای پیچیادگی رسد ایان دیادگاه باا هستینظر میكند. بهنزدی  می 1«ای یا فازیصدق مرتبه»
پیچیادگی »و  2«منطا  فاازی»شاناشتی باا كاماًل همخاوانی دارد. همچناین، ایان نظریاه معرفت

طور (. باه0314زاده، ؛ فتحای9111، 5؛ اسامیت0220، 4قرابت نزدیکی دارد  فیشر 3«محاسباتی
 مساألهر رفع ی  مشکل یا حل یا  كار رفته دكلی، پیچیدگی محاسباتی به مقدار زمان و تالش  به

نهایت ارزشی است كاه در واقاع مکملای بارای های بیاز منط  یکینیز  یكند. منط  فازاشاره می
 (0377 كاسکو،  .شودمحسوب می یا همان منط  دو ارزشی  یمنط  كالس

هااای پیچیااده، پیشاانهاداتی آوریگسااترش ایاان نااوع نگاارش، عااالوه باار ایجاااد تحااول در فن
( 9111عنوان نموناه، اسامیت  اشتی برای پژوهش در حوزه علوم انسانی داشته اسات. باهشنروش

و با اصالح و تکمیل  است« درجات صدق»زی كه حامی ایده كم  منط  فاسعی داشته است تا به
ارائاه كناد. از نظار او، انگااره « ابهاام»ای فلسافی دربااره نظریاهوها،آن در مقابل ایرادها و اعتراض

این است كه با وجود جمالت صادق و كاذب، جمالت دیگری نیز وجود « درجات صدق»اساسی 
تر از جماالت كااذب تر و صاادقای دارند. ایان جماالت درساتهای صدق میانهدارند كه ارزش

عبارت دیگر، معرفت  همچاون واقعیات( از درستی جمالت صادق نیستند. بههستند، اما كاماًل به
شاود. از یز و مستقل تشکیل نشده، بلکاه یا  كال همبساته محساوب میواحدها و عناصری متما

تواند صادق باشد بخشی از صدق و حقیقت است و فق  به نحو جزیی می ،رو، ی  حکم مفرداین
                                              
1 . fuzzy truth 

2 . fuzzy logic 

3 . computational complexity 

4 . Fisher 

5 . Smith 
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های جزیای فقا  از و كل صدق و حقیقت مربوط به كل واقعیت است. البته احکام مفارد و صادق
نحو جزیای صاادق بود. همچناین، صادق جزیای باهلحاظ فهم ناقص ما جزیی از صدق شواهند 

-011، ص0314زاده،  فتحای .ای از اجازای دیگار پنداشاته شاودكه بخش جداگانهاست، نه این
014) 

 شناختیهای روشمؤلفه -3

 در انىيبنحولی ت، «نگرش سیستمی»به « نگرش مکانیکی»های اشیر، با چرششی بزرگ از در دهه
متغیاارهای »ای از یاا علام رویاارویی باا مجموعاه« فکرتحلیلایت»شناسی صورت گرفتاه و روش

برای شاناشت كال(، جاای شاود را باه آنها   با روش عمده تجزیه كل به اجزاء و مطالعه 1«مستقال
داده اسات.  3«متغیاارهای همبساته»ای از یا عالم و هنر مواجهه باا مجموعاه 2«تفکار سیاستمی»

دهنده های شودساازمانچندالیه بودن واقعیت و رفتار نظامشناسی جدید با پیچیدگی ناشی از روش
ارائه دهد. این در حالی است كه « حساسیت به شرای  اولیه»حلی برای معضل مواجه و الزم بود راه
گرایی و هرمنوتیا ، باه دو ساوی افاراط و تفاری  شناسی معاصر، یعنی اثباتدو سنت بزرگ روش

ساعی در « گرایی انتقاادیطبیعات»با پیشنهاد « گرایی انتقادیعواق»گراییده بودند. هرچند رویکرد 
شناسای سیساتمی و نحاوه مواجهاه باا انتخاب راهی میانه داشت؛ راهی كه تشابه بسیاری باا روش

 معضالت مطرح شده داشت.
 یاجتمااع یهال باه ماردم هساتند" و "صاورتیار قابال تقلیغ ،كند كه "جوامعباسکار ادعا می

 یهان صاورتیاموجاود در ا یعّلا یرویان( هستند" و ی ذات یرگونه فعل درونه یررور یهاشرط
، اماور مرباوط باه یشاناشتروش ییزعم او، طب  فردگراكند. بهین مییرا تعآنها  تیواقع، یاجتماع

شاود. ین میایاماور مرباوط باه افاراد تب ی، صرفًا بر مبناایطور كلبه یاجتماع یهادهیجوامع و پد
ن یایدهد و بنابراین، تبیل میها تقلا گروهی، جامعه را به افراد یشناشتروش ییردگراعبارت دیگر، فبه
د. طبا  نظار یاآیدست مبهآنها  تیف موقعیو توص« افراد یمشاركت»از رفتار  یاجتماع یدادهایرو

  یارهاا و قواعاد، و شاواه از طزهیتوجه به انگ  یعنی، ]ین، شواه با قرار دادن تحت قانون كلییاو، تب

                                              
1 . Independent Variables 

2 . System Thinking 

3 . Interdependent Variables 



 9911/پاییز 67/ ش  91اسی علوم انسانی / سشنروش 81

ر اسات. باساکار اظهاار یناپاذتحویل یهاای اجتمااع(، همواره مستلزم داللتیف  معرفیبازتوص
« جامعاه»آنها  ده شده است.یاساسًا بد فهم« جامعه»ان از یشناسانه فردگراف روشیدارد كه تعرمی

از  یتاار گروهاعنوان رفبه یرفتار اجتماعآنها  رو، از نظرنیكنند. از ایلحاظ م« گروه»را مترادف با 
گاران در واقاع است كه پژوهش ین او مدعیر است. همچنیها قابل تفساز گروه یا رفتار افرادیافراد 

ن یگونه رواب  سروكار دارناد  ماثاًل روابا  باد اینیها( و نحوه تولن افراد  و گروهیبا رواب  مستمر ب
ره(، نه صرفًا با رفتار مجزای افاراد یاا یدار و كارگر و غهیآموز و معلم، رواب  زن و شوهر، سرمادانش
آید، اماا شمار میمهم به یشناشتروان -یده اجتماعیك پدیها. رفتار مجزای توده مردم، گرچه گروه

 (90-92، ص0221 باسکار، .ستیموروع علوم اجتماعی ن
ن(  البتاه از ناوع پیچیاده آ« سیساتم»را باا واژه « جامعاه»اگر در ساشتار فکاری باساکار واژه 

رو، ایم. از هماینهای پیچیده نزدی  شدهشناسی سیستمگزین كنیم، تا حدود بسیاری به روشجای
گرایاان انتقاادی در بسا  های واقعشناسای پیچیادگی از اندیشاهبرشی اندیشمندان در حوزه روش

رایای شناسی باا احتاراز از فردگ(. این روش0221كنند  رید و هاروی، های شود استفاده میدیدگاه
شناشتی حركت كرده و بر رواب  میان اجزا و عناصار یاا گرایی روشسوی نوعی كلشناشتی بهروش

شاناشتی كند. با این توریح، در ادامه به توریح ساه مدلفاه روشمتغیرهای ی  مجموعه تأكید می
 ، پرداشته شواهد شد.3«راهبرد»، و 2«بیناعینیت»، 1«گراییكل»پارادایم پیچیدگی، یعنی 

 گراییكل - 0- 0
هاای مهمای كاه داند. ویژگیتر از مجموع اجزایش میگرایی نوعی نگرش است كه كل را بزرگكل

ایان مفهاوم نامناد. می 4«هاای نوپدیادویژگی»شاود را موج  زیادت كل بر مجموع اجزایش می
، براد،  همچون لوییس مورد توجه برشی فیلسوفان بریتانیایی 0231و  0291های شصوصًا در دهه

گذاری شاد دست ایشان پایهقرار گرفت و از همین رو، فلسفه نوپدیدگرایی به (5مورگان و الکساندر
آور بود؛ زیارا شدت حیرتهای اولیه قرن بیستم، ایده نوپدیدی بهدر سال (.9111، 6كانر و ونگار  

                                              
1 . holism 

2 . interobjectivity 

3 . strategy 

4 . emergent properties 

5 . Lewes, Broad, Morgan & Alexander  

6 . O'Connor & Wong 
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قای باود، باه چاالش گرایی علمای رو باه پیشارفت و ترای كاه تحویالگرایی را در زماناهایده تعّین
گرایی، در (، این امر و ارتباط ظاهری ایان ایاده باا مکتا  حیاات0222  1كشید. طب  نظر كیممی
كه نوپدیدگرایی نتواند بخشی آشکار از جریان اصلی فلسفه علام در قارن بیساتم گاردد، ساهیم این

و زوال بودند. با وجاود ایان، رشاد و گساترش ریارایات غیرشطای و علام پیچیادگی و انحطااط 
 شده است.« تجدید حیات نوپدیدگرایی»گرایی در سه دهه اشیر موج  تحویل
 همچاون برگساون، وایتهاد، « فیلسوفان فرآیناد»های گرایی از نظر فلسفی ریشه در اندیشهكل

ها یکای از مساایل (. محور اصلی این اندیشاه9117( دارد  هیالین و همکاران، 2تیلهارد و اسماتز
ای تااكنون بارای آن گانههای ساهاست كاه پاساخ« ثبات و تغییر مسأله»ه با عنوان مهم تاریخ فلسف

وجود داشته است. برشی به اصالت ثبات در عالم واقع و برشی دیگر باه اصاالت تغییار در آن رأی 
در رأس جریاان اول  اناد.اند و گروه سومی نیز وجود داشتند كه تلفیقی میان آن دو در نظر گرفتهداده

ناام بارد كاه باا طارح « زنون الیایی»توان از های آن میقرار دارد و از دیگر شخصیت« منیدسپار»
رو سااشت. جریاان دوم بااا اشاکاالت مشاهور شاود، اعتقااد بااه تغییار را باا مشاکل جاادی روباه

آغااز شاد و باا متفکاران بزرگای مثال ارساطو  نظریاه قاوه و فعال(، هگال  اصال « هراكلیتوس»
فلسافه »اتریالیسم دیالکتی ( ادامه یافت تا به مکتبی فلسفی تحات عناوان دیالکتی (، ماركس  م

تارین شخصایت جریاان ساوم در مغارب زماین نیاز منجر شد. مهم« فلسفه فرایندی»یا « پویشی
ثل و تغییر در عاالم ساایه ها، هار دو جنباه را در نظاام افالطون است كه با اعتقاد به ثبات در عالم مر

 (0319سلطانی گازار،   .فلسفی شود حفظ كرد
هاای گرا از منظر این پاارادایم باا چالشهای تحلیلی و تحویلبا توجه به این توریحات، روش

شاود. بار ایان اسااس، تماام شناشتی تأكید میگرایی روشجّدی مواجه هستند و در مقابل، بر كل
ده لحااظ شاده و های پیچیمثابه سیستمموروعات مورد مطالعه، شصوصًا موروعات اجتماعی، به

های نوپدیاد ایان گیرد. رمنًا به ویژگیها كاماًل مدنظر قرار میرواب  میان اجزا و عناصر آن سیستم
شود. عاالوه بار ایان، ها كه از راه تحلیل و تجزیه قابل دسترس نیستند، نیز توجه شاصی میسیستم

ول ذاتای وقاایع جهاان هساتی توجه به پویایی و تغییر مدام معرفت بشری كه مبتنی بر تغییار و تحا
ها در مسیر پژوهش دایمًا تحاول عبارت دیگر، نظریهباشد. بهگرایی میباشد، محصول مدلفه كلمی

 شوند.   یافته و اصالح و تکمیل می
                                              
1 . Kim 

2 . Bergson, Whitehead, Teilhard & Smuts 
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 بیناعینیت - 0- 0
برشاساته  3، به مخالفت با بیناذهنیت2و ذهنیت 1عینیتپردازان پیچیدگی عالوه بر طرد برشی نظریه

معنای حقاای  از ، مفهوم عینیات علمای باهآنهاآورند. از نظر میان میخن از بیناعینیت دانش بهو س
های فردی برای ادعاهای مربوط رسد. عقیده بر كفایت تجربهنظر میپنداری ناممکن به 4منظر شدا

ی اجتمااعی هاشناشتی و جنباههای زبانزیرا این عقیده از زمینه ؛به واقعیت نیز قابل پذیرش نیست
واساطه پوشد. عالوه بر این، مفهوم بیناذهنیت  یعنی باور به این عقیده كه حقای  بهتفاسیر چشم می

های زیرا دانش هر فرد لزومًا بر شایوه ؛رسدنظر میآیند( هم نامناس  بهدست میتواف  اجتماعی به
گاذارد. بناابراین، یر میادراک ی  پدیده و نحاوه عملکردهاای آن فارد در نسابت باا آن پدیاده تاأث

یابی باه عینیتای نااممکن، یاا پاذیرش ذهنیتای جای تاالش بارای دساتپردازان پیچیدگی بهنظریه
دهناد. ایان ، یا پیروی از بیناذهنیتی محدود به فرهنگ، بیناعینیت حقای  را تارجیح می5شودارجاع

ای آن ماوارد را در زمیناه عقیده صرفًا مربوط به عین، ذهن، یا تواف  اجتمااعی نیسات، بلکاه تماام
عبارت دیگار، (. به00، ص9111دهد  دیویس و سومارا، تر و در روابطی پویا مدنظر قرار میبزرگ

منظور هایی هستند كه باهشناسانند، محصول چارچوبطور معمول جهان را میهایی كه بهبازنمایی
طور باهآنهاا  شود اشیاء نیساتند، حتایگر اصیل ها نمایانشوند. آن بازنماییتولید معنا انتخاب می

، 6گرهااها گفتگوهاایی را میاان حسكامل از آن اشیاء منف  و جدا نیستند. در عوض، آن بازنمایی
 دهند.در مواجهه با جهان، دائمًا بس  و تکامل می 8، و عضو حسی7احساس

ها( نیسات، انكند كه حقای  دقیقًا محصول بیناذهنیات  توافا  انسااندیشه پیچیدگی ادعا می
تار از بلکه محصول بیناعینیت  گفتگو میان نهااد پویاای آدمای در درون جهاان پویاای بزرگ

 (34، ص9111 دیویس و سومارا،  .آدمی( است

                                              
1 . objectivity 

2 . subjetivity 

3 . intersubjectivity 

4 . god’s-eye truths 
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6 . sense-makers 

7 . the sense made 

8 . sensorial 



  های پارادایم پیچیدگیمؤلفه

 

( ورع شده اسات. طبا  ایان 0221  1با توجه به این انتقادها، اصطالح بیناعینیت توس  التور
پاذیر ساادگی امکانشاترک از طریا  بیناذهنیات بهیابی باه فهام مدیدگاه، تواف  بین اذهان و دست

گاهی بیابند و توانند از نیت و شواستههیچ وجه نمینیست؛ زیرا افراد مختلف به های فردی دیگران آ
عبارت تواند حاصل گردد. بههای متغیر جهان هستی نمیاز پدیدهآنها  در نتیجه، اشتراكی میان فهم

تواند همه افراد را به فهام مشاترک یابی به دانش، لزومًا نمیدستدیگر، تکرار ی  مسیر معین برای 
یابی باه فهام مشاترک از راه رو، دساتزیرا نیت و زاویه دید هركس متفاوت اسات. از ایان ؛برساند

تعامل و ارتباط افراد مختلف و بحث انتقادی درباره فهم شخصی هری  از افراد و رسیدن به ناوعی 
 4گوناه كاه لوماان(. همان9113، 3؛ مقادم9112، 2شواهاد شاد  لایاجماع  نه تواف ( حاصال 

های شاص نیست، بلکه ای از افراد با ذهنیتكند، واقعیت جامعه صرفًا مجموعه( تأكید می0220 
ده دارای نوعی واقعیت عینی همچون جهان طبیعی است. بناابراین، یمثابه ی  سیستم پیچجامعه به

تواناد منبعای بارای شاناشت محساوب شاود، ثابه واقعیتی عینی میمگونه كه جهان طبیعی بههمان
عنوان منبعای بارای شاناشت محساوب گاردد  لای، جامعه نیز بایستی همچون واقعیتای عینای باه

ها نیست، بلکاه از تعامال های شخصی یا جمع فهم(. در واقع، دانش حاصل جمع دریافت9112
نی هنگامی كه ی  گروه علمای كاه در تعامال و شود. یعمیان آن دو واقعیت عینی كالن حاصل می

جمعی به مطالعه جهاان بروناد طور دستهمثابه ی  واقعیت عینی( بهارتباط نزدی  با هم هستند  به
 شود.  اص میش مانند فعالیت علمی در ی  آزمایشگاه بزرگ( دانش 

 راهبرد - 0 - 0
كیاد نظران پیچیادگی همچاواین مدلفه مبتنی بر تالش برشی صاح  ن ادگاار ماورن اسات كاه تأ

آنهاا  شناسی علمی دارند. همان طور كه در فصل دوم اشااره شاد،بسیاری بر تفکر پیچیده در روش
در ایان « پاذیریبینیپیش»و « قطعیت»های دلیل وجود ویژگیعلمی در پارادایم سادگی را به روش

شناسای روش»شناسای باا عناوان روشمترادف دانساته و از گوناه متفااوتی از « برنامه»پارادایم، با 
كید بار ایان اسات كاه واقعیات تغییار میبحث می« پیچیدگی دهاد و كنند. بر این اساس، چون تأ

                                              
1 . B. Latour 

2 . Lee 

3 . Moghaddam 

4 . Luhmann 
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نمایاد. بناابراین، مثابه ی  برناماه، ناكاافی و ناكارآماد میكند، مفهوم روش بهشودش نیز تغییر می
های پیچیده، یعنی جاایی كاه قعیتروش علمی در پارادایم پیچیدگی ورعیت متفاوتی دارد. در مو

گیارد و عادم نظمای، جبرگرایای در كناار اتفااق قارار میدر مکان و فضای معین، نظم در كناار بی
گاهی و ابهاام، تردیاد و شود، برشوردی راهبردی ررورت میاطمینان آشکار می یابد؛ در مقابل ناآ

یدگاه عبارت اسات از مسایر و تاالش ناپذیر است. روش در این دگر نیز اجتناببینی مطالعهروشن
محور دهاد؛ یاا فعالیات اندیشاهمولد و راهبردی اندیشه، كه در عین حال اندیشه را نیاز توساعه می

و « مسیر شاود»تواند بیاموزد، ابداع كند و در ای( كه میانسان و نه فعالیت مجرد. موجودی  سوژه
 (0317 مورن و همکاران،  .شل  كند« در حین آن»

شاود. اساتفاده می« راهبارد»و « مسایر»، «تاالش»شناسی از ساه مفهاوم وریح این روشدر ت
است. البته، تالش در این دیدگاه یا  مسایر « تجربه تالش»شناسی شامل پیچیدگی از منظر روش

شودكامه و از پیش تعیین شده ندارد، بلکه راهبردی آزادانه و باز است كه با این وصاف، سارگردانی 
باشاد. از دنبال درک حقیقت ناپایدار تجرباه شاود نیاز میكند و در عین حال، بهن نمیشود را كتما

شود و شاید در پایان نیز بارای رو، روش پیش از تجربه وجود ندارد، بلکه در حین تجربه زاده میاین
، باه دور از «شاودمسیری كه آزماایش می»مثابه آغاز سفری جدید آشکار گردد. همچنین، روش به

گویاد: گوناه كاه نیچاه میآیاد. همانوجود میگویی و در جستجوی حقیقت، در حركات باهیههبد
كاه هماان « برناماه»همچنین، در تقابال باا مفهاوم «. شودروش در پایان كار پژوهش حاصل می»

شاود. كند و متغیار میمنابع را جذب می« راهبرد»باشد، دهی از پیش تعیین شده كنش میسازمان
كار ثباات باههای بیناپذیر مواجه است و در موقعیتبینیگراست و با رشدادهای پیشلراهبرد تحو

 (0317 مورن و همکاران،  .رودمی

 گیریبندی و نتیجهجمع

گانه های پااارادایم پیچیاادگی در اركااان سااههاادف اصاالی مقالااه حاراار معرفاای و توراایح مدلفااه
گونه كه اشاره شد، این پارادایم باه الگاوی شناسی بود. همانشناسی، و روششناسی، معرفتهستی

ای همچون كند كه تحت تأثیر تحوالت قرن بیستم در علوم پایهعمومی جدیدی برای علم اشاره می
نگرش انساان باه  های بسیاری را در نحوهشناسی نض  گرفته و دگرگونیریاریات، فیزی  و زیست

و ایجاد كرده است. وجوه تمایز این پاارادایم باا جهان و محی  پیرامونش و روش اندیشیدن و تفکر ا
گرا باوده گرا و قطعیاتهای گذشته كه همان دیدگاه مکانیساتی، تحویالپارادایم غال  علم در سده

طور شالصه در جدول زیر گانه آن ذیل سه ركن پارادایمی تشریح شدند كه بههای نهاست، در مدلفه
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پردازان پیچیادگی و در نظران برجساته و نظریاهار گوناگون صاح ها با نظر به آثاند. این مدلفهآمده
عبارتی، سعی بر آن بود كه برای هار مدلفاه از های پارادایم سادگی استخراد شدند. بهتقابل با مدلفه

پردازان پیچیدگی معرفی شود. ایان پارادایم سادگی، ی  مدلفه با نظر به آثار و منابع موجود از نظریه
شناسای، موجا  گساترش شناسای علام و انسانبا ایجاد تحوالتی در فلسافه و روشنگرش  نحوه

آوردهای های معرفت بشری از جمله علوم انساانی شاده و دساترویکردهای بدیلی در تمام حوزه
 های علوم داشته است.بدیلی در شاشه

 های پارادایم پیچیدگیمؤلفه
 

 هامؤلفه اركان پارادایمی
ایی انتقادی گرواقع شناسیهستی

 پیچیده
گرایی تعّین علیت پیچیده

 ساشتاری
گرایی بازنمایی قطعیتعدم شناسیمعرفت

 توزیعی
 نظریه فازی صدق

 راهبرد بیناعینیت گراییكل شناسیروش
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