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چكیده
«پارسدسیم پیچیدگی» سلگو عاومی علم در دبرسر معاصر یلقی میشود ک در مخالف با پارسدسیم مکاظیکی یا
ظیوینی علم در کا ر سز چ ار ده سخیر پا ب عرص دسظش بشر ظ اد ب حوز ها گوظاگور ر سز تال علو
سظساظی رس م أثر کرد ست ف هدف سصلی پ بهش حاضر معرمی ب یوضیح مؤلف ها پارسدسیم پیچیدگی در سرکار
ت گاظ ر (هس یشناتی ،معرم شناتی ،ربششناتی) ست ف در سیت پ بهش تعی بر ر بود ست یا با
ظار ب سظدیش ها صاحبظارسر برتس سیت پارسدسیم ب مطالع بنیادها ظار شکلدهند سیت پارسدسیم
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مقدمه
هرچند تاكنون مطالعات فلسفی در پارادایم پیچیدگی بهنحوی شایسته رواد نیافته و اغل اینگوناه
مطالعات توس دانشمندان علوم پایه و ذیل بررسیهای علمی صورت گرفته اسات ،اماا باا وجاود
این ،تعدادی از متفکران و فیلسوفان به بررسی بنیادهاای فلسافی پیچیادگی و سیساتمهای پیچیاده
ً
پرداشتهاند .رشار )0221 1احتمااال اولاین فیلساوفی اسات كاه تاأمالت فلسافی شاود را دربااره
پیچیدگی منتشر كرده و طبقهبندی شاصی از پیچیدگی ارائه داده است .پس از او ،افراد دیگاری نیاز
به این زمینه پرداشتهاند؛ مانند سیلیرز )0221 2كه باا انتشاار كتااب «پیچیدگی و وپامدگنییاد »
یکی از شاشههای گسترده مطالعات پیچیدگی را ایجاد كرده است و متفکران بسایاری تحات تاأثیر
اندیشههای او ،به تفسیر پیچیدگی ذیل دیدگاههای پساساشتارگرا و نوعملگرا میپردازند .عاالوه بار
این ،برشی اندیشمندان حوزه فلسفه علوم اجتماعی نیز باه مطالعاه پیچیادگی بار اسااس فهمای از
«واقعگرایی انتقادی» روی آوردهاند به عنوان نمونه ،ر.ک :باایرن .)0221 ،3در ایان میاان ،باهنظر
میرسد دیدگاههای اشیر همخوانی وثیقی با «پارادایم پیچیدگی» داشته باشند.
با وجود آنکه تاریخ شکلگیری مفهوم پیچیدگی و نظریههای مرتب با آن و بهطور كلی ،پارادایم
مربوطه ،بسیار كوتاه و كمتر از نیم قرن میباشد ،اما بخش عمدهای از بنیادهای نظری این دیدگاه را
میتوان در اندیشههای برشی فیلسوفان و متفکران پیشین ردیابی كرد .به عناوان نموناه ،اندیشاههای
«فیلسوفان فرآیند» 4یا فلسفه پویشی) ،اندیشاههای فیلساوفان مکتا نوپدیادگرایی ،5و نقادهای
معرفتشناشتی گاستون باشالر 6فیلسوف فقید فرانسوی) در این زمینه حایز اهمیت هستند .عالوه
بر این ،برشی نظریهپردازان پیچیدگی از اندیشههای هگل استفاده كارده و ساعی در فارا رفاتن از آن
داشتهاند .بهعنوان نمونه ،مورن  )0311معتقد است كه دیالکتی هگلی عرصه پیچیادگی اسات؛
زیرا «تضاد و دگرگونی» را با «اینهمانی» جمع میكند .از منظر هگل ،اندیشه پیچیده به ساادگی و
پیچیدگی وحدت میبخشد و در نهایت ،سادگی شاص شود را آشاکار میكناد .در واقاع ،الگاوی
1 . Rescher
2 . Cilliers
3 . Byrne
4 . Process Philosophers
5 . Emergentism
6 . Gaston Bachelard

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

پیچیدگی را میتوان بهساادگی توصایف كارد .از نظار ماورن ،ویژگیهاای عماده الگاوی ساادگی
«جداكردن» و «فروكاستن» است؛ حال آنکه الگوی پیچیدگی ،در عاین «متماایز كاردن»« ،پیوناد
میدهد» .مورن تصریح میكند:
رسیدن به تمامیت تمایلی به حقیقت است و پذیرش عدم امکان تمامیت نیاز حقیقتای بسایار
مهم است  ...آنچه در هگل مرا مجذوب میكند رویارویی تناقضهایی است كاه بیوقفاه در
ذهن مطرح میشوند و نیز پذیرش نقش «نفی» و نه «سنتز» یعنی دولت مطل و روح مطلا .
مورن ،0311 ،ص)010

از سوی دیگر ،ساشتار كلی پارادایمها از مفرورههای بنیادین فلسفی تشکیل شاده و در چناین
ر
ساشتاری میتوان از نظریههای علمی شرد و كالنی سخن گفت كه بر اساس آنهاا مادلهایی بارای
توصاایف و تبیااین پدیاادههای جهااان تولیااد میشااود .اركااان اصاالی هاار پااارادایم نیااز عبارتنااد از:
هستیشناسی ،شناشتشناسی و روششناسی .بهعبارت دیگر:
پارادایم را میتوان بهعنوان مجموعهای از باورها و پیشفرضهای بنیادین تصور كرد كه راهنمای
كنش افراد در زندگی شخصی و علمی قرار میگیرد .این باورها یا پیشفرضها در ساه ركان اصالی
هر پارادایم یعنی هستیشناسای ،شناشتشناسای و روششناسای متجلای میشاوند .دانااییفرد،
 ،0312ص)13
با وجود این ،ش سیر اندیشههای فلسفی كه پشتوانه پارادایم پیچیدگی هستند ،بههمراه تتبعاات
علمی دانشمندان معاصار در حوزههاای گونااگون علاوم پایاه موجا آن شادهاند تاا بنیاان نظاری
مستحکمی برای این پارادایم در اركان سهگانه آن ایجاد شود .از اینرو ،هدف اصلی مقالاه حارار،
معرفی و توریح مدلفههای اصلی پارادایم پیچیدگی در سه ركان هستیشناسای ،معرفتشناسای و
روششناسی است .اغل این مدلفهها كه در تقابل با مدلفههای پارادایم سادگی قرار دارند ،باا نظار
به اندیشههای صاح نظران پیچیدگی استخراد شدهاند.
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 - 1مؤلفههای هستیشناختی
ً
هستیشناسی مدرن به جهانی ثابت ،منظم و «پایانیافته» 1معتقد بود كه كاامال مساتقل و بیارون از
ذهن آدمی قرار داشت و از اینرو ،دكارت و پیروان او ،تمایز وارحی میان «عین» و «ذهان» قایال
بودند و امکان دستیابی عقالنی به جهان را قطعی میدانستند .اما پارادایم پیچیدگی این دیادگاهها
را به چالش كشید و نگاه متفاوتی به جهان هستی ارائاه كارد .ایان نگااه كاه محصاول هماندیشای
دانشمندان و متفکران بسیار است ،جهان هستی را پیچیده ،شبکهای« ،بیپایاان» ،2پویاا و در حاال
تغییر و تحول مستمر میداند .در این نگاه ،جهان از سطوح و الیههای متعاددی برشاوردار اسات و
در هر سطح آن ،عناصری با رواب گوناگون غیرشطی در حال تعامل با یکدیگرند .بار ایان اسااس،
دیگر علیت شطی و ساده در جهان حاكم نیست و ّ
تعینپذیری بهسختی قابل مشاهده است.
در توریح ویژگیهای هستیشناشتی این جهان پیچیده اندیشمندان بسیاری اظهارنظر كردهاند.
بهعنوان نمونه ،اولسن 3ایدههای اصالی پریگاوژین 4در ایان شصاوص را چناین برشامرده اسات:
ً
«طبیعت بهسوی پیچیدگی غیرمنتظرهای هدایت میشود»؛ «شودساازماندهی در طبیعات عمادتا
حاصل ورعیت تعادل است»؛ «جهان در حال نوپدیدی است»؛ پیاام هراكلیتاوس هماه چیاز در
حال تغییر است) باید جایگزین پیام پارمنیدس هیچ چیاز تغییار نمایكناد) شاود؛ «زماان ربعاد
وجودی ماست»؛ «زمان ی ابداع است»؛ «جهت زمان بنیادیترین ویژگی جهان است»؛ «هایچ
چیز از قبل ّ
معین نشده است»؛ عدمتعادل ،5بازگشتناپذیری زمان ،6و ناپیوستگی ،7ویژگی تماامی
سیستمها است ،و باألشره اینكه همه چیز تاریخی اسات اولسان ،9111 ،ص« .)019اساتوارت
كافمن» 8نیز در مطالعات شود بهدنبال تبیین نظم جهان هساتی و كشاف شاساتگاه حیاات باوده و
ویژگیهایی برای «واقعیت زنده» قایل شاده اسات .او در كتااب «سرچشده همیویظد »)0223 9
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

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

تصریح میكند كه آغاز زندگی نه تصادفی بوده است ،نه هدیهای مستقیم از طارف شداوناد؛ بلکاه
زندگی بر اساس شودسازماندهی یا شودآفرینی )1ناشی از ساشتارهای پیچیده آغااز شاده اسات.
طب این دیدگاه ،یکی از مهمترین ویژگیهای سازمان پیچیاده ،تواناایی آن بارای توساعه یاافتن باه
مراتبی با نظم ،تمایز و سازماندهی بااالتر یعنای جاامعتر) اسات؛ یعنای شلا تاازگی 2از شاود
بهواسطه تعامل .تعامل عناصر در این سازمان پیچیده« ،نظم رایگاان» 3تولیاد مایكناد .از ایانرو،
حیات عبارت است از « یژی وجهع ویوپگیگ» 4امتزاد پیچیده پلیمرهایی تحری گر 5مانند اسید
ریبونوكلوئی ها )6كاه شاکلگیری یکادیگر را تساریع میكنناد .بادین شااطر ،شاساتگاه حیاات
ً
رویدادی كامال نامحتمل نیست ،بلکه به شکلی قانونمند بهوسیله اصول شودسازماندهی در شبکه
پیچیدهای از تحری گرها تعیین میشود .بهنقل از دال)9111 ،7
با این توریح ،در ادامه تالش میشود تا سه مدلفه عمده پارادایم پیچیدگی ،یعنای «واقاعگرایی
ً
انتقادی پیچیده»« ،8علیت پیچیده» ،2و « ّ
تعینگرایی ساشتاری» ،11مختصرا توریح داده شوند.

 -0-0واقعگرایی انتقادی پیچیده
بسیاری از متفکران رابطه وثیقی میان بنیادهای پارادایم پیچیدگی با رویکرد «واقعگرایی انتقادی» در
فلسفه علوم اجتماعی قایل هستند رید و هاروی0229 ،11؛ 0221؛ بایرن0221 ،؛ 9100؛ هت،12
9112؛ یورگ .)9100 ،13آنها هستیشناسی پارادایم پیچیدگی را نوعی واقعگرایی تلقی میكنند كه
رویکردی مرك از «هستیشناسی فلسفی واقعگرایی انتقادی» و «هستیشناسی علمی پیچیادگی»
است .در نظر داشتن این نوع واقعگرایی كه تفاوت بسیاری با واقعگرایی سااده و شاام دارد ،یکای از
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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الزمههای نظریهپردازی در پارادایم پیچیدگی محسوب میشود.
باسکار )9111 1كه مهمترین اندیشمند دیدگاه «واقعگرایی انتقادی» است ،در نخستین كتاب
شود با عنوان «یظری ایو اقعیگرودنبمنهوعل » ،2اندیشههای شود را با نقد اثباتگرایی و واقاعگرایی
شام آغاز میكند .بهعقیده او ،اثباتگرایی واقعیت و ذهن را بیش از حد سااده انگاشاته و باا تقلیال
ّ
الیههای متعدد واقعیت به الیه قوانین علی حاكم بر رو یدادها ،و در نتیجاه تقلیال الیاههای متعادد
معرفت به الیه معرفت تجربی ،تصاو یری نااقص و نادرسات از عاالم عرراه كارده اسات .او ایان
تحویلگرایی را یاك «مغالطاه معرفتای» 3دانساته ،بار هماین اسااس ،دیادگاه متفااوتی باا عناوان
«واقعگرایی استعالیی» عرره كرد .باسکار از اینرو فلسفه شاود را اساتعالیی نامیاد كاه همچاون
كانت به طرح پرسشهای استعالیی میپرداشت .نخستین پرسش او بارای طارح دیادگاههای شاود
چنین بود« :جهان باید به چه ماند تا علم ممکن شود؟» .4او این پرسش را پرسشی هستیشاناشتی
دانسته و آن را مقدم بر مالحظات معرفتشناسی قرار میدهد.
واقعگ رایان انتقادی قائل به وجود واقعیت مستقل از فهم و ادراک بشر) و چندالیه هستند .طب
نظر باسکار ،واقعیت هستی مشتمل بر سه الیه تجربی ،5فعلی ،6و واقعای 7میباشاد .الیاه تجربای
شامل پدیدارهای قابل مشاهده برای انسان است .الیه فعلی ناظر به رشدادها یا پدیادارهایی اسات
كه در زمان و مکان بهوقوع می پیوندد .الیه واقعی نیز شامل سااشتارهای حااوی نیروهاا و الزامااتی
است كه رویدادهای قابل مشاهده از آنها ناشی میشوند .باسکار)9111 ،
از سااوی دیگاار ،برشاای نیااز بااه بررساای بنیادهااای فلساافی پیچیاادگی و سیسااتمهای پیچیااده
پرداشتهاند .رشر " )0221یکی از چشمگیرترین و بارزترین ویژگیهاای واقعیات" را پیچیادگی آن
میداند .او برای توریح دیدگاه شود ،از اصطالح «پیچیدگی هستیشناشتی» استفاده كرده و اناواع
مختلفی برای آن در نظر میگیرد .البته همانگونه كه رشر در آثار اشیر شود نیز اشاره داشاته اسات،

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

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

تلقی وی از پیچیدگی واقعیت بیشتر نوعی «پیچیدگی شناشتی» ،1باهمعنای عادم امکاان شاناشت
كامل و جامع واقعیت و ررورت كمینهگرا 2بودن نظریهها است رشر .)9101 ،باه ایان دیادگاه در
بخش توریح مدلفههای معرفتشناشتی پرداشته شواهد شد.
بهطور كلی« ،هستیشناسی علمای پیچیادگی» جهاان هساتی را بهمثاباه سیساتمهای پیچیاده
تودرتو و الیهالیهای میبیند كه دارای سطوح و الیههای گوناگونی بوده و در هری از آنها ،افاراد یاا
ر
عناصر گوناگونی در حال تعامل و رابطه با هم هستند .همچنین ،در ایان سیساتمهای شارد و كاالن
ویژگیهایی همچون شودسازمانگری و نوپدیدی وجاود دارناد كاه باا تحلیال و تجزیاه عناصار و
مدلفههای سیستمی قابل فهم نیستند:
از منظر پیچیدگی ،هم ماهیت جهان و هم ادراک انسانی ،پویا و نوپدیاد هساتند .پیچیادگی،
بهلحاظ هستیشناشتی ،جهانی را مجسم میكند كه شودسازمانگر ،غیرشطای ،حسااس باه
شرای اولیه و تحت تأثیر مجموعه قواعد بسیار زیاد است .كوهن ،9111 ،3ص)074

همانطور كه اشاره شد ،دیدگاههای هستیشاناشتی پیچیادگی عاالوه بار توافا باا واقاعگرایی
انتقادی ،منظرهای بیشتری جهت تبیین واقعگرایی مورد نظر ما پیشرو قرار میدهد .در ایان راساتا،
برشی از اندیشمندان بهدنبال تکمیل دیدگاههای واقعگرایی انتقادی باا اساتفاده از مفااهیم اساسای
پارادایم پیچیدگی بودهاند .بهعنوان نمونه ،الدر -واس )9111 4باا اظهاار ایان نکتاه كاه باساکار
تالشی برای تبیین بنیادهای هستیشناسی چندالیهای شود نداشته ،با استفاده از مفهوم «نوپدیادی»
كه یکی از مفاهیم اساسی پارادایم پیچیدگی است ،در تکمیل دیدگاه باسکار كوشیده است5.

 -0-0علیت پیچیده
یکی دیگر از مدلفههایی كه میتاوان در حاوزه هستیشناسای پیچیادگی از آن بحاث كارد ،مفهاوم
«علیت پیچیده» است .متافیزی سنتی در هنگام بحث از علیت ،فارغ از اساتداللهای موافا یاا
ً
مخالف آن ،از شکلی از علیت صحبت میكند كه اصطالحا میتوان آنرا «علیت شطای» 6نامیاد.
1 . cognitive complexity
2 . minimalistic
3 . Kuhn
4 . Elder-Vass

 .5قابل ذكر است كه مفهوم «نوپدیدی» در معنای بسیار رعیفی در اندیشههای باسکار نیز بهكار رفته است.

6 . linear causation
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طب این دیدگاه ،حوادث عالم واقع را میتوان به رویدادهای جداگانه تقسیم كرد و این رویادادهای
مجزا را میتوان دو بهدو بهنحوی دستهبندی كرد كه هر جفت با رابطه علات و معلاولی باا یکادیگر
ً
مربوط باشند جیمز هاپوود .)0313 ،بنابراین ،از آنجا كه «علیت پیچیاده» معماوال در تقابال باا
«علیت شطی» مطرح میشود ،اصطالح «علیت غیرشطی» نیز برای آن بهكار مایرود .ایان مدلفاه
توس بایرن بهشوبی توریح داده شده است:
در جهان اجتماعی و در بسیاری از واقعیتها  ،...علیت امری پیچیده است .نتای توس ی
علت تعیین نمیشوند ،بلکه توس علل چندگانهای كاه بهصاورت غیرافزایشای در تعامال باا
ً
یکدیگرند ،تعیین میشوند .بهعبارت دیگر ،معلول مرك ررورتا مجموع معلولهای جداگانه
نیست .ممکن است چیزی بیش از آن یا كمتر از آن باشد ،زیرا عوامال مایتوانناد همادیگر را
بهشیوه غیرشطی تقویت یا تضعیف كنند .بایرن ،0221 ،ص)91

با وجود این ،اندیشمندان پیچیدگی در آثار شود به انواع گوناگونی از علیتهای غیرشطی اشاره
داشتهاند كه در ادامه ،چند مورد از آنها مرور میشود.
مورن  )0311در تبیین دیدگاه شود درباره این موروع ،سه نوع علیت را از هم متمایز میكناد:
«علیت شطی»؛ «علیت چرشهای واكنشی»؛ «علیت بازگشتی» .علیت نوع دوم تأكید بار ایان دارد
كه معلول نیز میتواند بر علت شود تأثیر بگذارد .بهعنوان مثاال ،فاروش شاوب یاا باد یا بنگااه
تجاری میتواند بر میزان و نحوه تولید كاالها و شدمات بنگاه تأثیر بگذارد .علیت نوع سوم نیز بدین
امر اشاره دارد كه در فرایند بازگشتی ،معلولها و محصولها برای فرایندی كه آنها را بهوجود میآورد
رروریاند؛ یعنی محصول تولیدكننده چیزی است كه آن را تولید میكند .از نظار ماورن ،ایان ساه
نوع علیت در تمامی سطوح سازمانهای پیچیده یافت میشود .بهعنوان مثال:
جامعه محصول برهمكنشهای میان افراد تشکیل دهنده جامعه است .شود جامعه نیاز بهمنزلاه
ی كل سازمان یافته و سازمان دهناده باهطور متقابال واكانش نشاان میدهاد و افاراد را بهوسایله
آموزش ،زبان و مدرسه تولید میكند .بدین ترتی  ،افراد در برهمكنششان جامعه را تولید میكنند و
جامعه نیز افرادی را كه آنرا تولید میكنند ،تولید میكند .ایان امار در یا چرشاه ماارپیچی و در
شالل تکامل تاریخی صورت میگیرد .مورن ،0311 ،ص)20

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

هگیس )9111 1نیز پیچیدگی را بیانگر مفهوم «علیات چنادعاملی» 2میداناد .باه زعام او،
مفهوم علیت در پیچیدگی تمركززدا میباشد؛ بدین معنا كه هیچ «سالول پیشاتاز و تنظایم كنناده»3

وجود ندارد .یعنی در سیستم پویا هیچ عنصر یا عاملی وجود ندارد كاه بتاوان گفات «علات» یا
معلول شاص یا مجموعهای از معلولها است .بهعبارت دیگر ،علیت ،بسیار چندبعدی ،سریع و تاا
اندازه زیادی غیرقابل پیشبینی است كه بتواند تمام توجه ما را به شود جل كند.

ّ -0-0
تعینگرایی ساختاری

ّ
تعینگرایی تأكید دارد تماام رویادادها از جملاه شاناشت ،رفتاار ،تصامیمات و كنشهاای آدمای
ّ
بهصورت علی توس زنجیره پیوستهای از رشدادهای پیشین تعیین شده است .یعنی ،در رویدادهای
جهان هستی هیچگونه تصادف و اتفاق وجود نداشته و تمام آنهاا از قاوانین ثابات و معینای پیاروی
میكنند؛ قوانینی كه توس كاوشهای بشری قابل اكتشاف و بهكارگیری هستند .اما دستیابی كامل

به تمام قوانین جهان هستی نیازمند هوش و شرد گستردهای بود .این نکتاه ماورد تأییاد دانشامندانی
همچون الپالس و نیوتن كه طرفدار ّ
تعینگرایی بودند نیز قرار داشت .نیوتن میدانسات كاه قاوانین
محاسباتی مربوط به سیستمهای ساده قادر به محاسبه رواب میان سه مدلفه یاا بایش از آن نیساتند.
بهعبارت دیگر:

ً
راهحلهای دقی  ،به چند پدیده ساده و روزمره محدود میشد ،در حالیكه ظاهرا پیچیدگی در
ً
عرصههای گستردهای از طبیعت به انقیاد مدلسازی مکانیکی در نمیآمد .مثال ،حركت نسبی
دو جسم تحت تأثیر نیروی گرانش به طور دقی قابل محاسبه بود؛ اما حل دقی حركت نسابی
سه جسم بیش از حد پیچیده از كار در میآمد؛ و هنگاامی كاه كاار باه گازهاا میرساید كاه
میلیونها ذره داشتند ،ورعیت ناامیدكنندهتر میشد .كاپرا ،0221 ،4ص)090

از اینرو ،در قرن نوزدهم ،روشهای آماری برای مواجهه با این سیستمهای مرك بهكار گرفتاه
شدند .راهبرد اصلی این روشها ،تمركز بر رفتار میانگین افراد بهجای رفتاار فاردی اسات .بار ایان
اساس ،دانشمندانی همچون بولتزمان 5و مکسول 1به بس علم «مکانی آماری» 2كه بنیاد نظاری
1 . Haggis
2 . multi-factorial causality
3. pacemaker cell
4 . Capra
5 . L. Boltzmann
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دانش ترمودینامی  3است) پرداشتند .در ادامه ،اعتقاد به كاربردهای عماومی آماار و احتماال نیاز
افول كرد؛ زیرا برشی پدیدهها حتی با این روشها قابل بررسی نبودند .بهعبارت دیگر ،سیساتمهایی
وجود دارند كه از الگوهای شطی یعنی الگویی كه میگوید علم به ورودیهای ی سیساتم بارای
پیشبینی شروجیها كافی است) تبعیات نمیكنناد .بناابراین ،الگوهاای غیرشطای بارای مطالعاه
اینگونه سیستمها پیشنهاد شدند و راه را برای مطالعه سیستمهای پیچیده باز كردند .برشی متفکران
تحت تأثیر این تحوالتّ ،
تعینپذیری قوانین حاكم بر طبیعت را به چالش كشیدند؛ زیرا «حساسیت
به شرای اولیه» امکان پیشبینیپذیر باودن رفتاار ایان سیساتمها را منتفای میكناد پریگاوژین و
استنجرز .)0227 ،4این امر موج باروز تلقای تاازهای باا عناوان «ت ّعینگرایای سااشتاری» شاد.
دیویس و سومارا ،9111 ،5ص)22-010

ّ
در توریح این تلقی جدید ،برشی اندیشمندان معتقدند كه در تبیین رواب علی میان پدیدههای

هستی ،باید تفاوت آشکاری میان سیستمهای مرك و سیستمهای پیچیده مانند موجودات زناده)
قائل شد كافمن0223 ،؛ كاپرا)9119 ،؛ زیرا عاملهای سیستمهای پیچیده دارای میزانی از درجه
آزادی در كنشهای شاود هساتند یعنای دارای درجاهای از شودمختااری میباشاند) و كنشهاا و
واكنشهای آنها بهنحوی پو یا و متغیر نه ایستا و ثابت) و برشاساته از ناوع سااشتار سیساتمی آنهاا
ً
میباشد .این میزان شودمختاری در سیستمهای پیچیده زنده ،شصوصا انسان و جامعه ،به باالترین
درجه شود نزدی میشود .بهعنوان مثال ،اگر رربهای به ی سنگ زده شود ،بر اسااس الگوهاای
شطی و دیدگاه مکانیکی نتیجه آن از قبل پیشبینیپذیر بوده و رابطهای شطی در آن میان وجود دارد.
رربه زدن به سنگ ،تابع علیت شطی است ،زیرا سنگ نسبت به ی موجود زنده منفعالتر اسات.
ً
طب قواعد علم مکانی  ،در اینجا عمدتا نیرو بهصورت ت سو بهطرف سنگ نواشتاه میشاود ،و
حركت سنگ با توجه به میزان نیروی وارده و وزن سنگ قابل پیشبینی و كنترل است .اما اگر هماین
رربه را به ی موجود جاندار وارد كنیم ،نتیجه بههیچوجه پیشبینیپاذیر نیسات؛ زیارا در اینجاا
نتیجه امر تنها متأثر از انرژی فرد نیست و عالوه بر آن «نیرو»« ،اطالعات» و «روابا » هام دشیال
1 . J.C. Maxwell
2 . statistical mechanics
3 . thermodynamics
4 . Prigogine and Stengers
5 . Davis & Sumara
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ً
هستند كاپرا ،9119 ،ص .)30بهعبارت دیگر ،رفتاار سیساتمهای پیچیاده صارفا توسا عوامال
محیطی و علل بیرونی قابل تعیین و پیشبینی نمیباشد ،بلکه عوامل درونساشتاری آنها نیز در این
امر تأثیرگذار هستند و چهبسا نقش بیشتری در این شصوص داشته باشند.
 - 2مؤلفههای معرفتشناختی
دیدگاههای معرفتشناشتی مدرن كه تحت تأثیر اندیشههای فیلساوفان از دكاارت تاا كانات شاکل
گرفته بود ،بر اثر تحوالت دانش در قرن بیستم مورد حمله قرار گرفت .از ایانرو ،افارادی همچاون
«گاستون باشالر» از ررورت «معرفتشناسی غیردكارتی» سخن به میان آورده و باه نقاد ریشاهای
آن دیدگاهها پرداشتهاند .اگر معرفتشناسی دكارتی پدیدههای پیچیده را با تحلیل و تجزیاه اجازای
سازندهشان فرومیكاست و آنها را ساده ،مطلا و عینای میپنداشات ،دیادگاه باشاالر پدیادههاا را
بهمثابه بخشی از ی ساشتار رواب میداند .بهزعم او ،ایدههای ساده همواره در نظام پیچیادهای از
اندیشهها و تجارب مورد فهم واقع میشود؛ بنابراین ،میتوان گفت كه ایده ساادهای وجاود نادارد و
ً
سادگی صرفا نمودی موقت است .الهادف -جونز)9111 ،1
با توجه به منظر «واقعگرایی انتقادی پیچیده» كه در بخش قبل تورایح داده شاد ،تاالش بارای
تسل نظری بر جهان بهوسیله چند قانون جهانشمول یاا تعمایم قاوانین علمای باه تماام عناصار و
سطوح هستی كاری بیهوده است .از اینرو ،ذهن بشر از دسترسی به تماام جوانا آن اجازا نااتوان
بوده و شناشت كامل پدیدهها و رویدادهای هستی غیرممکن است .بهزعم رشر  ،)0221واقعیات
جهان هستی «ی عم توصیفی بینهایات» 2دارد .یعنای ،جهاان هساتی باه انادازهای پیچیاده و
الیهالیه است كه تور ادراک و فهم آدمیان تنها بخشی از آن را در بر شواهد گرفت .این ادعاها ناشای
از «پیچیدگی توصیفی» 3موجودات و رواب میان آنها در جهاان واقعای اسات .در نتیجاه ،هماواره
بخشی از واقعیت یا ابعادی از برشی وقایع و رویدادهای جهان هستی ناشناشته باقی شواهند ماناد.
بنابراین ،فهم ما از پدیدههای انسانی نیاز متحاول شواهاد شاد .برشای از نظریاهپردازان پیچیادگی
معتقدند اگر جهان را متغیر و پویا بدانیم ،بهنحوی كه هرآینه جهانی دیگر رخ مینماید و كل هستی
1. Alhadeff-Jones
2. an infinite descriptive depth

 :Descriptive Complexity. 3میزان توریحاتی كه جهت تهیه توصیفی مناس از سیستم مورد نظر باید ارائه شود.
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ً
در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت دارد ،فهم و ادراک بشر از جهان نیز كاامال متفااوت شواهاد باود.
بهعبارت دیگر:
چون دانستن ،امری تبادلی است ،همواره چیزی وجود دارد كاه امکاان آشاکار سااشتن آن در
قلمرو بازنمایی وجود ندارد .برای این كه هرچه ما به جهان نظم ببخشیم ،باز هماواره ماواردی
وجود شواهند داشت كه نیازمند نظمدهیاند .برای اینكاه تصاوری از هیچگوناه نظام نهاایی
یه توایگ وجود داشته باشد .آسبرگ و همکاران)910 :9111 ،1

با وجود این تلقی ،هنوز پرسشی مهم و قابل تأمل در اینجا وجود دارد :ماهیت صادق در ایان
دستگاه معرفتشناشتی چیست؟ یعنی چگونه میتوان به درستی و نادرستی گزارههای شاود دربااره
جهان هستی اطمینان پیدا كنیم و چه مالكی برای اعتبار شناشت ما وجود دارد؟ و در نهایت ،تا چه
اندازه میتوان به این معرفتها اطمینان كارد؛ یعنای آنهاا چقادر از قطعیات برشوردارناد؟ برشای
نظریه پردازان پیچیدگی تأمالتی در این شصوص داشته و در تبیین معرفتشناسی پیچیادگی تاالش
كردهاند .در ادامه بحث ،این تأمالت ذیال ساه مدلفاه شااص ،یعنای «عادمقطعیت»« ،2بازنماایی
توزیعی» ،3و «نظریه صدق فازی» ،4معرفی میشوند.

 - 0 -0عدمقطعیت

ً
رادفورد 5از جمله كسانی است كه پرسشهای بااال را مساتقیما بررسای كارده اسات .او در بخاش
نخست مقاله شود استدالل میكند كه «صدق و تطااب مفروراههای راروری پاژوهش عقالنای

محسوب میشوند»؛ زیرا هدف تحلیل عقالنای چیازی جاز ارائاه دیادگاهی حقیقیتار نسابت باه
موروعات نیست .از این منظر ،صدق ،ی «اصل تنظیمی» 6محسوب میشود ،و ررورتی نادارد
كه ما انتظار ی «مفهوم یکپارچه» 7از آن داشته باشیم رادفورد ،9111 ،ص .)031این دیدگاه ماا
را به تأمل در شصوص میزان قطعیت گزارههای حاصل از پژوهشهای شود وامیدارد.
1 . Osberg & et al.
2 . uncertainty
3 . distributed representation
4 . theory of fuzzy truth
5 . Radford
6 . regulative principle
7 . monolithic concept
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بهطور كلی ،با ظهور دیدگاههای جدید در حوزه معرفتشناسی مدرن ،بحثهای دامنهداری در
شصوص دانش بشری به جریان افتاد و حاصل آن در نهایت اذعان به این مطل بود كه داناش بشار
در بنیاد شود تردیدآمیز 1است هیالین و همکاران9117 ،2؛ پریگوژین و اساتنجرز .)0227 ،ایان
امر ،یعنی قطعیت نداشتن معرفت بشری ،از ی سو مورد سوء استفاده متفکران پسامدرن قرار گرفته
و رأی بر عدم قطعیت كامال یاا نسابیت) تماام معاارف بشاری صاادر كردناد و از ساوی دیگار،
داللتهای مهمی برای معرفتشناسان پارادایم پیچیدگی بهدنبال داشت.
در قرن بیستم ،برشی متفکران تحت تأثیر دستآوردهای علاومی چاون «مکانیا كوانتاوم» و
«نظریه آشوب»ّ ،
تعینپذیری قوانین حاكم بر طبیعت را نفای كارده و عادم قطعیات كامال معرفات
بشری را نتیجه گرفتند .بهعنوان نمونه ،پریگوژین معتقد بود هرچه بیشتر درباره جهان بدانیم ،باور به
ّ
تعینپذیری دشوارتر شده و پیشبینی آینده غیرممکن شواهد شد ،مگر اینكه بتوانیم شرای اولیاه را
با دقت نامحادود انادازه گیری كنایم .یعنای ،قاوانین طبیعات بار امکاان و احتماال داللات دارناد
پریگوژین و استنجرز .)0227 ،هرچند پریگوژین راه برونرفت از شطر نسبیتگرایی را نشان داده
بود ،اما متفکران پسامدرن با استفاده از دیدگاههای او حکام باه عادمقطعیت كامال معرفات داده و
ً
عمال این نگرش منجر به نوعی «نسبیتگرایی معرفتشناشتی» 3شد.
در نتیجه ،برشی نظریهپردازان با نظر به پیچیدگی جهان هستی با هر دو سوی افراطی و تفریطی
طیف عمومی قطعیت مخالفت ورزیده و سعی كردند موراعی میاناه برگزینناد .در نتیجاه ،آنهاا از
«نسبیتگرایی معرفتی» 4و «معرفتشناسی امکان» 5دفاع كردند:

ً
این معرفتشناسی جدید صرفا معرفتشناسی عدمقطعیت معرفت نیست .آن بههمان اندازه یا
حتی بیشتر ،معرفتشناسی ادکمن محسوب میشود .بنابراین ،پیچیدهسازی 6واقعیت موجا
بروز و گشاایش واقعیتای جدیاد از امکانهاایی كاه پایش از ایان ناشاناشته بودناد میشاود.
1 . uncertain
2 . Heylighen & et al.

ً
 :epistemological relativism . 3عقیده به اینكه قوانین قطعی و جهانشمول وجود ندارند و اساساا امکاان ساخن گفاتن از عینیات علمای و
هویت فراتاریخی آن وجود ندارد.
 :epistemic relativism . 4عقیده بر پیچیدگی واقعیت و امکان دستیابی به سهم و نسبتی از قوانین آن در مرات و درجات مختلاف و امکاان
نزدی شدن مرحلهای به یقین و قطعیت.

5 . epistemology of the possible
6 . complexifying
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پیچیدهسازی میتواند بهطور توأم بهعنوان توسعه دهنده و بزرگ كننده فضاهای امکان در درون
قلمروهای علمی علوم ما فرض شود .یورگ ،9100 ،ص)022

در واقع ،برای فرار از دو پرتگاه نسبیتگرایی و قطعیت مطل  ،چارهای جز این وجود نادارد كاه
به امکان و احتمال روی آورده و میزانی از حقیقت نه تمام آن) به معرفت بشری نسابت داده شاود.
بهعبارت دیگر ،در این پارادایم از قطعیت و یقین كامل شبری نیست و حقیقات غاایی در دساترس
ً
كسی نمیتواند قرار گیرد و گزارههای جزیی درست صرفا راهنماهایی برای نزدیا تر كاردن ماا باه
حقیقت می باشند ،اما این بدان معنا نیست كه هایچ قطعیتای در معرفات وجاود نخواهاد داشات.
همانطور كه مالحظه میشود شباهت بسیاری میان این دیدگاه و «عقالنیات انتقاادی» 1یاا نظریاه
«معرفتشناسی تکاملی» 2دیده میشود.

 - 0 - 0بازنمایی توزیعی
بر اساس تلقی بازنماییگرایی ،3كس معرفت یا دریافت واقعیت شارد از ذهن بهصورت مساتقیم
یا غیرمستقیم با رابطه ذهن و عین) امکانپذیر بوده و بنیاد معرفتشناسی مدرن محسوب میشود.
دانشمندان می توانستند پس از توصیف و تبیین رویدادهای جهان طبیعی و انساانی باه پیشبینای و
كنترل رویدادها و وقایع آینده پرداشته و در نهایت ،بر آنها چیره و مسال شاوند؛ اماری كاه باهزعم
ایشان پیشرفت و رفااه را بارای انساان باه ارمغاان مایآورد هایالین و همکااران .)9117 ،اصاول
معرفتشناسی جدید بهطور گسترده با نقد رویکرد بازنماییگرایی و گسترش رویکردهایی در جهت
ردبازنماییگرایی 4در سده اشیر توس تأمالت فیلسوفانی همچون هایدگر ،ویتگنشاتاین و رورتای
برنهاده شده است .آنها معتقد بودند مفهوم معرفت بهمثابه بازنمایی درست كه از طری فراینادهای
شاص ،امکانپذیر و از طری نظریه عام بازنمایی ،فهمپذیر میشود) را یکسره بایاد كناار گذاشات
رورتی .)0321 ،بر این اساس ،دانش ،حاصل ی فرایند فعال ساشتن است ،نه ی فرایند منفعال
نقشهبرداری از جهان شارد .اما این رویکرد افراطی بهطور كامل با دیدگاههای واقعگرایانه مخالفت
میورزد .در ادامه ،سعی میشود رویکردی جایگزین برای شرود از این افراط و تفری هاا معرفای
1 . critical rationality
2 . evolutionary epistemology
3 . representationalism
4 . antirepresentationalism

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

شود .این كار با نظر به استداللهای رادفورد صورت میگیرد.
رادفورد ابتدا برداشت شود از پیچیادگی جهاان هساتی را باهكم اساتعارههای پاوپر تشاریح
میكند .پوپر معتقد بود تمام موجودات جهان را می توان در پیوستاری ماورد مالحظاه قارار داد .در
ً
ی سوی این پیوستار ،سیستمهای ّ
متعین ،تحویلپاذیر ،و در نتیجاه نسابتا پیشبینیپاذیر و بساته
ّ
نامتعین ،پیشبینیناپذیر و بااز قارار
وجود دارد مانند ساعتها) ،و در سوی دیگر آن ،سیستمهای
دارند مانند ابرها) .البته هر چیز در هار نقطاه از ایان پیوساتار ،حتای ابرهاا را میتاوان بهگوناهای
«ساعتوار» 1یا دقی درک نمود و هر چیز میتواند درجهای از ابرگونگی 2یا ابهام داشته باشد .حتی
ً
دقی ترین پدیدهها در سطح مولکولی ،درجهای از عدم ّ
تعین و پیشبینیناپذیری دارناد؛ ماثال شاود
ساعتها بهشاطر فرسودگی فلزی ،زنگزدگی ،یا شرای محیطی محل كار ممکن است دقیا كاار
نکنند .پوپر ،0374 ،ص)930-913
این پیوستار را میتوان به گوناهای دیگار و باهكم ویژگای «لباه آشاوب» 3نیاز تشاریح كارد.
سیستمهای پیچیده پدیدههایی هستند كه شاشصه آنها نه نظم است مانند موروعات مورد مطالعه
مکانیك نیوتونی و دانش سیستمها) ،نه بینظمی مانند موروعات مورد مطالعاه مکانیاك ایساتا و
ً
دانش اجتماعی پسامدرن) ،بلکه چیزی در بین آن دو است كه معموال از آن با عنوان «لباه آشاوب»
یاد میشود .در برشای ماوارد از ایان ویژگای تحات عناوان «نظام در بینظمای» یااد شاده اسات
والدراپ .)0229 ،4این ویژگی به پیوستاری اشاره دارد كاه در ی ساوی آن ،نظام یاا پدیادههای
منظم) و در سوی دیگر ،بینظمی و آشوب یا پدیدههای بینظم یاا آشاوبناک) قارار دارد .در میاناه
این پیوستار یعنی همان لبه آشوب) نیز سیستمهای پیچیده قرار دارند .از منظری دیگر میتوان ایان
پیوستار را بهشکل دامنه ای از مرات و درجات رعیف تا قوی پیچیادگی مالحظاه كارد و باه تماام
پدیدههای جهان هستی میزانی از پیچیدگی نسبت داد.
از سوی دیگر ،سیستمهای پیچیده موجود در جهاان هساتی دارای متغیرهاا و روابا درونای و
بیرونی غیرشطی بسیار زیادی هستند كه در سطوح گوناگون و با سااشتاری تودرتاو 5قارار گرفتاه و
1 . clockishness
2 . cloudishness
3 . edge of chaos
4 . Waldrop
5 . nested structure
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موج بروز ویژگیهایی نوپدید میشوند كه از راه تحلیل و تجزیه قابل بازشناسی نیستند .بنابراین،
سادهسازی این پیچیدگی و اتخاذ رویکردهاای جزءنگار بارای فهام آن صاحیح باهنظر نمیرساد.
به همین شاطر ،رادفورد جهت تبیاین دیادگاه معرفتشاناشتی شاود از كالگرایی كاواین 1و پااتنم2

استمداد میطلبد .بر اساس «كلگرایی معناشناشتی» 3كواین ،واحد معنا واژه یا حتی جمله نیست،
بلکه نظریه یا كل علم است .بدین ترتی  ،معنای هر جمله در زبان از معنای دیگر جمالت موجاود
در زبان تعین مییابد .از اینرو ،ساشتمان معنا مانند برجی نیست كاه بار روی پایاههاایش اساتوار
باشد یا شبیه مخروط نیست ،بلکه مانند یك شبکه اسات .در ایان شابکه ،تعادادی از معاارف باه
حاشیه و لبهها نزدی تر و تعدادی دیگر دورتر واقاع شادهاند .معاارفی كاه مطااب تجاارب حسای
میباشند ،شرای مرزی ایان شابکه هساتند كاواین و اولیاان .)0310 ،پااتنم نیاز در مخالفات باا
ذهنگرایی 4سه استدالل مطارح میكناد كاه رادفاورد ،باهتبع سایلیرز  ،)0221آنهاا را مارتب باا
پیچیدگی دانسته و بر اساس آن ،ویژگیهایی را بازشناسی میكند كه برای فهم معناا حاایز اهمیات
ً
است« :معنا كلگرا است»5؛ «معنا نسابتا مفهاومی هنجااری اسات»6؛ «معناا وابساته باه محای
است»7؛ و «معنا مفهومی تاریخی است» 8.رادفورد ،9111 ،ص)041-047
در نتیجه ،از این منظر میتوان جهان را به روشهای متفاوت بازنمایی كرد و هیچ صاورتبندی
ویژهای برای بازنمایی واقعیتی واحد وجود ندارد .عالوه بار ایان ،معناا و بازنماایی در زباان توزیاع
شدهاند .از اینرو ،رادفورد از دیدگاه «بازنمایی توزیعی» سیلیرز حمایت میكند .طب این دیادگاه،
معنا محصول مطابقت متناظر با جهان نیسات ،بلکاه محصاول روابا باین مدلفاههای سااشتاری
سیستم است سیلیرز ،0221 ،ص .)11-13این دیدگاه محصول مشترک علوم اعصاب 2و رویکرد
ً
پیوندگرایی 11در حوزه علوم شناشتی است و بر اساس آن ،معنا صرفا محصاول یا واحاد نماادین
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

مؤلفههای پارادایم پیچیدگی

نیست ،بلکه ناشی از تعامل مجموعهای از واحدها در ی «شبکه عصبی» اسات .باهعنوان مثاال،
ً
مفهوم «مادر» صرفا توس سلول عصبی واحدی باهنام «سالول ماادر» بازنماایی نمیشاود ،بلکاه
بازنمایی این مفهوم در شبکهای از نورونها توزیع شاده اسات؛ یعنای بارای بازنماایی ایان مفهاوم
نیازمند مشاركت بازنماییهای متعدد هستیم.
برای توریح بیشتر ،این نوع بازنمایی با «بازنمایی نمادین» مقایسه میشود .بار اسااس دیادگاه
ً
بازنمایی نمادین ،ی نماد مثال ی كلمه یا ی عادد) نمایناده ساادهای از یا معناا میباشاد و
تعدادی از این نمادها میتوانند بر اساس قواعد دستور زبان در ی جمله بههم بپیوندند .این دیدگاه
ً
رااعفها و محاادودیتهایی دارد .اول اینكااه ایاان دیاادگاه شاادیدا گ ازارهای و زبااانی اساات و در
كاربردهای غیرزبانی مثل پردازش تصویر و صدا) رعیف عمل میكناد ،در صاورتیكه بازنماایی
توزیعی برای تمام انواع ادراكات مناس است .دوم اینكه این دیدگاه شاصیتی «همه یا هیچ» دارد؛
یعنی نمادها یا بازنمای معانی اشیاء هستند یا نیستند ،حاالتی میاانی وجاود نادارد .ایان شاصایت
باعث شکنندگی این دیدگاه میشود .در صورتیكه رفتار مردم اغل نشاان دهناده بازیاابی نااقص
ً
ً
بازنماییهاست؛ مثال «ادراک پریشی چهرهای» 1راعف و نااتوانی در بازشناسای چهاره) .رامنا
آسیبی اندک در ی شبکه مفهومی نمادین موج از دست رفتن تمام مفاهیم میشود ،در حالیكاه
ً
ی شبکه توزیعی دقیقا مانند ذهن آدمی) تحت تأثیر ی آسی جزیای تماام مفااهیم شاود را از
دست نمیدهد .سوم اینكه بازنماییهای نمادین مبتنی بار یا نظام آمااری كاه در محای یافات
میشود ،نیستند .بنابراین ،آنها بهوسیله مدلسازی ادراک سطح پایین نوعی یادگیری ادراكی ساطح
پایین كه در حیوانات دیده میشود و بخش مهمی از رشد آدمی محساوب میشاود) قابال بررسای
نیستند .چرچلند و سجنوسکی)0229 ،2
بر اساس این دیدگاه ،رواب میان مجموعه بازنماییهای یا اندیشاه كلای ،غیرشطای و پویاا
است .تعامل بین این بازنماییها بهحدی شالقانه است كه ادراكاتی جدید و پیشبینیناپذیر نوپدید
میشوند .ویژگی دیگر بازنمایی توزیعی این است كه آن بازنماییهاا حااوی درجاه آزادی هساتند.
نمادها ممکن است نماینده طیفی از موروعات بوده و مرزهای مبهمی 3داشته باشند .تجربه نیز در
1 . prosopagnosia
2 . Churchland & Sejnowski
3 . fuzzy
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شبکه بازنماییها توزیع شده و مجموعهای غنی از فرصتهای تبیینی را فاراهم ماینمایاد .از نظار
رادفورد ،بازنماییها شصوصیات یا سیساتم پیچیاده را نمایاان میكنناد و توسا روابطشاان باا
یکدیگر مشخص میشوند رادفورد ،9111 ،ص .)047-041بنابراین ،این دیدگاه مخاالف كامال
بازنمایی نیست ،بلکه رویکردی دیگر نسبت به بازنمایی دارد و ادعاهای برداشت سنتی از بازنماایی
برای دستیابی به حقیقت مطل را بیثمر میسازد.

 - 0 - 0نظریه صدق فازی
طرح دیدگاههای عدم قطعیت و بازنمایی توزیعی ماا را باه طارح ایاده «درجاات صادق» و نظریاه
«صدق مرتبهای یا فازی» 1نزدی میكند .بهنظر میرسد ایان دیادگاه باا هستیشناسای پیچیادگی
ً
كامال همخاوانی دارد .همچناین ،ایان نظریاه معرفتشاناشتی باا «منطا فاازی» 2و «پیچیادگی
محاسباتی» 3قرابت نزدیکی دارد فیشر0220 ،4؛ اسامیت9111 ،5؛ فتحایزاده .)0314 ،باهطور
كلی ،پیچیدگی محاسباتی به مقدار زمان و تالش بهكار رفته در رفع ی مشکل یا حل یا مساأله
اشاره میكند .منط فازی نیز یکی از منط های بینهایت ارزشی است كاه در واقاع مکملای بارای
منط كالسی یا همان منط دو ارزشی محسوب میشود .كاسکو)0377 ،
گسااترش ایاان نااوع نگاارش ،عااالوه باار ایجاااد تحااول در فنآوریهااای پیچیااده ،پیشاانهاداتی
روششناشتی برای پژوهش در حوزه علوم انسانی داشته اسات .باهعنوان نموناه ،اسامیت )9111
سعی داشته است تا بهكم منط فازی كه حامی ایده «درجات صدق» است و با اصالح و تکمیل
آن در مقابل ایرادها و اعتراضها،ونظریاهای فلسافی دربااره «ابهاام» ارائاه كناد .از نظار او ،انگااره
اساسی «درجات صدق» این است كه با وجود جمالت صادق و كاذب ،جمالت دیگری نیز وجود
دارند كه ارزشهای صدق میانهای دارند .ایان جماالت درساتتر و صاادقتر از جماالت كااذب
ً
هستند ،اما كامال بهدرستی جمالت صادق نیستند .بهعبارت دیگر ،معرفت همچاون واقعیات) از
واحدها و عناصری متمایز و مستقل تشکیل نشده ،بلکاه یا كال همبساته محساوب میشاود .از
اینرو ،ی حکم مفرد ،بخشی از صدق و حقیقت است و فق به نحو جزیی میتواند صادق باشد
1 . fuzzy truth
2 . fuzzy logic
3 . computational complexity
4 . Fisher
5 . Smith
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و كل صدق و حقیقت مربوط به كل واقعیت است .البته احکام مفارد و صادقهای جزیای فقا از
لحاظ فهم ناقص ما جزیی از صدق شواهند بود .همچناین ،صادق جزیای باهنحو جزیای صاادق
است ،نه اینكه بخش جداگانهای از اجازای دیگار پنداشاته شاود .فتحایزاده ،0314 ،ص-011
)014
 -3مؤلفههای روششناختی
در دهههای اشیر ،با چرششی بزرگ از «نگرش مکانیکی» به «نگرش سیستمی» ،تحولی بنﻴانﻰ ﺩﺭ
روششناسی صورت گرفتاه و «تفکرتحلیلای» یاا علام رویاارویی باا مجموعاهای از «متغیاارهای
مستقال» 1با روش عمده تجزیه كل به اجزاء و مطالعه آنها برای شاناشت كال) ،جاای شاود را باه
«تفکار سیاستمی» 2یا عالم و هنر مواجهه باا مجموعاهای از «متغیاارهای همبساته» 3داده اسات.
روششناسی جدید با پیچیدگی ناشی از چندالیه بودن واقعیت و رفتار نظامهای شودساازماندهنده
مواجه و الزم بود راهحلی برای معضل «حساسیت به شرای اولیه» ارائه دهد .این در حالی است كه
دو سنت بزرگ روششناسی معاصر ،یعنی اثباتگرایی و هرمنوتیا  ،باه دو ساوی افاراط و تفاری
گراییده بودند .هرچند رویکرد «واقعگرایی انتقادی» با پیشنهاد «طبیعاتگرایی انتقاادی» ساعی در
انتخاب راهی میانه داشت؛ راهی كه تشابه بسیاری باا روششناسای سیساتمی و نحاوه مواجهاه باا
معضالت مطرح شده داشت.
باسکار ادعا میكند كه "جوامع ،غیر قابال تقلیال باه ماردم هساتند" و "صاورتهای اجتمااعی
ّ
شرطهای رروری هرگونه فعل درونی ذاتی) هستند" و نیاروی علای موجاود در ایان صاورتهای
اجتماعی ،واقعیت آنها را تعیین میكند .بهزعم او ،طب فردگرایی روششاناشتی ،اماور مرباوط باه
ً
جوامع و پدیدههای اجتماعی بهطور كلی ،صرفا بر مبناای اماور مرباوط باه افاراد تبیاین میشاود.
بهعبارت دیگر ،فردگرایی روششناشتی ،جامعه را به افراد یا گروهها تقلیل میدهد و بنابراین ،تبیاین
رو یدادهای اجتماعی از رفتار «مشاركتی افراد» و توصیف موقعیت آنها بهدست میآیاد .طبا نظار
او ،تبیین ،شواه با قرار دادن تحت قانون كلی[ ،یعنی توجه به انگیزههاا و قواعاد ،و شاواه از طریا
1 . Independent Variables
2 . System Thinking
3 . Interdependent Variables
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بازتوصیف معرفی) ،همواره مستلزم داللتهاای اجتمااعی تحویلناپاذیر اسات .باساکار اظهاار
ً
میدارد كه تعریف روششناسانه فردگرایان از «جامعه» اساسا بد فهمیده شده است .آنها «جامعاه»
را مترادف با «گروه» لحاظ میكنند .از اینرو ،از نظر آنها رفتار اجتماعی بهعنوان رفتاار گروهای از
افراد یا رفتار افرادی از گروهها قابل تفسیر است .همچنین او مدعی است كه پژوهشگاران در واقاع
ً
با رواب مستمر بین افراد و گروهها) و نحوه تولید اینگونه رواب سروكار دارناد ماثال روابا باین
ً
دانشآموز و معلم ،رواب زن و شوهر ،سرمایهدار و كارگر و غیره) ،نه صرفا با رفتار مجزای افاراد یاا
گروهها .رفتار مجزای توده مردم ،گرچه یك پدیده اجتماعی -روانشناشتی مهم بهشمار میآید ،اماا
موروع علوم اجتماعی نیست .باسکار ،0221 ،ص)90-92
اگر در ساشتار فکاری باساکار واژه «جامعاه» را باا واژه «سیساتم» البتاه از ناوع پیچیاده آن)
جایگزین كنیم ،تا حدود بسیاری به روششناسی سیستمهای پیچیده نزدی شدهایم .از هماینرو،
برشی اندیشمندان در حوزه روششناسای پیچیادگی از اندیشاههای واقعگرایاان انتقاادی در بسا
دیدگاههای شود استفاده میكنند رید و هاروی .)0221 ،این روششناسی باا احتاراز از فردگرایای
روششناشتی بهسوی نوعی كلگرایی روششناشتی حركت كرده و بر رواب میان اجزا و عناصار یاا
متغیرهای ی مجموعه تأكید میكند .با این توریح ،در ادامه به توریح ساه مدلفاه روششاناشتی
پارادایم پیچیدگی ،یعنی «كلگرایی»« ،1بیناعینیت» ،2و «راهبرد» ،3پرداشته شواهد شد.

 - 0- 0كلگرایی
كلگرایی نوعی نگرش است كه كل را بزرگتر از مجموع اجزایش میداند .ویژگیهاای مهمای كاه
موج زیادت كل بر مجموع اجزایش میشاود را «ویژگیهاای نوپدیاد» 4مینامناد .ایان مفهاوم
ً
شصوصا در دهههای  0291و  0231مورد توجه برشی فیلسوفان بریتانیایی همچون لوییس ،براد،
مورگان و الکساندر )5قرار گرفت و از همین رو ،فلسفه نوپدیدگرایی بهدست ایشان پایهگذاری شاد
ر
اكانر و ونگ .)9111 ،6در سالهای اولیه قرن بیستم ،ایده نوپدیدی بهشدت حیرتآور بود؛ زیارا
1 . holism
2 . interobjectivity
3 . strategy
4 . emergent properties
5 . Lewes, Broad, Morgan & Alexander
6 . O'Connor & Wong
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ایده ّ
تعینگرایی را در زماناهای كاه تحویالگرایی علمای رو باه پیشارفت و ترقای باود ،باه چاالش
میكشید .طب نظر كیم ،)0222 1این امر و ارتباط ظاهری ایان ایاده باا مکتا حیااتگرایی ،در
اینكه نوپدیدگرایی نتواند بخشی آشکار از جریان اصلی فلسفه علام در قارن بیساتم گاردد ،ساهیم
بودند .با وجاود ایان ،رشاد و گساترش ریارایات غیرشطای و علام پیچیادگی و انحطااط و زوال
تحویلگرایی در سه دهه اشیر موج «تجدید حیات نوپدیدگرایی» شده است.
كلگرایی از نظر فلسفی ریشه در اندیشههای «فیلسوفان فرآیناد» همچاون برگساون ،وایتهاد،
تیلهارد و اسماتز )2دارد هیالین و همکاران .)9117 ،محور اصلی این اندیشاهها یکای از مساایل
مهم تاریخ فلسفه با عنوان «مسأله ثبات و تغییر» است كاه پاساخهای ساهگانهای تااكنون بارای آن
وجود داشته است .برشی به اصالت ثبات در عالم واقع و برشی دیگر باه اصاالت تغییار در آن رأی
دادهاند و گروه سومی نیز وجود داشتند كه تلفیقی میان آن دو در نظر گرفتهاناد .در رأس جریاان اول
«پارمنیدس» قرار دارد و از دیگر شخصیتهای آن میتوان از «زنون الیایی» ناام بارد كاه باا طارح
اشاکاالت مشاهور شاود ،اعتقااد بااه تغییار را باا مشاکل جاادی روباهرو سااشت .جریاان دوم بااا
«هراكلیتوس» آغااز شاد و باا متفکاران بزرگای مثال ارساطو نظریاه قاوه و فعال) ،هگال اصال
دیالکتی ) ،ماركس م اتریالیسم دیالکتی ) ادامه یافت تا به مکتبی فلسفی تحات عناوان «فلسافه
پویشی» یا «فلسفه فرایندی» منجر شد .مهم تارین شخصایت جریاان ساوم در مغارب زماین نیاز
افالطون است كه با اعتقاد به ثبات در عالم رمثل و تغییر در عاالم ساایهها ،هار دو جنباه را در نظاام
فلسفی شود حفظ كرد .سلطانی گازار)0319 ،
با توجه به این توریحات ،روشهای تحلیلی و تحویلگرا از منظر این پاارادایم باا چالشهاای
ّ
جدی مواجه هستند و در مقابل ،بر كلگرایی روششناشتی تأكید میشاود .بار ایان اسااس ،تماام
ً
موروعات مورد مطالعه ،شصوصا موروعات اجتماعی ،بهمثابه سیستمهای پیچیده لحااظ شاده و
ً
ً
رواب میان اجزا و عناصر آن سیستمها كامال مدنظر قرار میگیرد .رمنا به ویژگیهای نوپدیاد ایان
سیستمها كه از راه تحلیل و تجزیه قابل دسترس نیستند ،نیز توجه شاصی میشود .عاالوه بار ایان،
توجه به پویایی و تغییر مدام معرفت بشری كه مبتنی بر تغییار و تحاول ذاتای وقاایع جهاان هساتی
ً
میباشد ،محصول مدلفه كلگرایی میباشد .بهعبارت دیگر ،نظریهها در مسیر پژوهش دایما تحاول
یافته و اصالح و تکمیل میشوند.
1 . Kim
2 . Bergson, Whitehead, Teilhard & Smuts
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 - 0- 0بیناعینیت
برشی نظریهپردازان پیچیدگی عالوه بر طرد عینیت 1و ذهنیت ،2به مخالفت با بیناذهنیت 3برشاساته
و سخن از بیناعینیت دانش بهمیان میآورند .از نظر آنها ،مفهوم عینیات علمای باهمعنای حقاای از
منظر شدا 4پنداری ناممکن بهنظر میرسد .عقیده بر كفایت تجربههای فردی برای ادعاهای مربوط
به واقعیت نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا این عقیده از زمینههای زبانشناشتی و جنباههای اجتمااعی
تفاسیر چشم میپوشد .عالوه بر این ،مفهوم بیناذهنیت یعنی باور به این عقیده كه حقای بهواساطه
ً
تواف اجتماعی بهدست میآیند) هم نامناس بهنظر میرسد؛ زیرا دانش هر فرد لزوما بر شایوههای
ادراک ی پدیده و نحاوه عملکردهاای آن فارد در نسابت باا آن پدیاده تاأثیر میگاذارد .بناابراین،
نظریهپردازان پیچیدگی بهجای تاالش بارای دساتیابی باه عینیتای نااممکن ،یاا پاذیرش ذهنیتای
شودارجاع ،5یا پیروی از بیناذهنیتی محدود به فرهنگ ،بیناعینیت حقای را تارجیح میدهناد .ایان
ً
عقیده صرفا مربوط به عین ،ذهن ،یا تواف اجتمااعی نیسات ،بلکاه تماام آن ماوارد را در زمیناهای
بزرگتر و در روابطی پویا مدنظر قرار میدهد دیویس و سومارا ،9111 ،ص .)00بهعبارت دیگار،
بازنماییهایی كه بهطور معمول جهان را میشناسانند ،محصول چارچوبهایی هستند كه باهمنظور
تولید معنا انتخاب میشوند .آن بازنماییها نمایانگر اصیل شود اشیاء نیساتند ،حتای آنهاا باهطور
كامل از آن اشیاء منف و جدا نیستند .در عوض ،آن بازنماییها گفتگوهاایی را میاان حسگرهاا،6
ً
احساس ،7و عضو حسی 8در مواجهه با جهان ،دائما بس و تکامل میدهند.

ً
اندیشه پیچیدگی ادعا میكند كه حقای دقیقا محصول بیناذهنیات توافا انساانها) نیسات،
بلکه محصول بیناعینیت گفتگو میان نهااد پویاای آدمای در درون جهاان پویاای بزرگتار از

آدمی) است .دیویس و سومارا ،9111 ،ص)34

1 . objectivity
2 . subjetivity
3 . intersubjectivity
4 . god’s-eye truths
5 . self-referencing
6 . sense-makers
7 . the sense made
8 . sensorial
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با توجه به این انتقادها ،اصطالح بیناعینیت توس التور )0221 1ورع شده اسات .طبا ایان
دیدگاه ،تواف بین اذهان و دستیابی باه فهام مشاترک از طریا بیناذهنیات بهساادگی امکانپاذیر
نیست؛ زیرا افراد مختلف بههیچ وجه نمیتوانند از نیت و شواستههای فردی دیگران آگاهی بیابند و
در نتیجه ،اشتراكی میان فهم آنها از پدیدههای متغیر جهان هستی نمیتواند حاصل گردد .بهعبارت
ً
دیگر ،تکرار ی مسیر معین برای دستیابی به دانش ،لزوما نمیتواند همه افراد را به فهام مشاترک
برساند؛ زیرا نیت و زاویه دید هركس متفاوت اسات .از ایانرو ،دساتیابی باه فهام مشاترک از راه
تعامل و ارتباط افراد مختلف و بحث انتقادی درباره فهم شخصی هری از افراد و رسیدن به ناوعی
لای9112 ،2؛ مقادم .)9113 ،3همانگوناه كاه لوماان4

اجماع نه تواف ) حاصال شواهاد شاد
ً
 )0220تأكید میكند ،واقعیت جامعه صرفا مجموعهای از افراد با ذهنیتهای شاص نیست ،بلکه
جامعه بهمثابه ی سیستم پیچی ده دارای نوعی واقعیت عینی همچون جهان طبیعی است .بناابراین،
همانگونه كه جهان طبیعی بهمثابه واقعیتی عینی میتواناد منبعای بارای شاناشت محساوب شاود،
جامعه نیز بایستی همچون واقعیتای عینای باهعنوان منبعای بارای شاناشت محساوب گاردد لای،
 .)9112در واقع ،دانش حاصل جمع دریافتهای شخصی یا جمع فهمها نیست ،بلکاه از تعامال
میان آن دو واقعیت عینی كالن حاصل میشود .یعنی هنگامی كه ی گروه علمای كاه در تعامال و
ارتباط نزدی با هم هستند بهمثابه ی واقعیت عینی) بهطور دستهجمعی به مطالعه جهاان بروناد
مانند فعالیت علمی در ی آزمایشگاه بزرگ) دانش شاص میشود.

 - 0 - 0راهبرد
این مدلفه مبتنی بر تالش برشی صاح نظران پیچیادگی همچاون ادگاار ماورن اسات كاه تأكیاد
بسیاری بر تفکر پیچیده در روششناسی علمی دارند .همان طور كه در فصل دوم اشااره شاد ،آنهاا
روش علمی در پارادایم سادگی را بهدلیل وجود ویژگیهای «قطعیت» و «پیشبینیپاذیری» در ایان
پارادایم ،با «برنامه» مترادف دانساته و از گوناه متفااوتی از روششناسای باا عناوان «روششناسای
پیچیدگی» بحث میكنند .بر این اساس ،چون تأكید بار ایان اسات كاه واقعیات تغییار میدهاد و
1 . B. Latour
2 . Lee
3 . Moghaddam
4 . Luhmann
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شودش نیز تغییر میكند ،مفهوم روش بهمثابه ی برناماه ،ناكاافی و ناكارآماد مینمایاد .بناابراین،
روش علمی در پارادایم پیچیدگی ورعیت متفاوتی دارد .در موقعیتهای پیچیده ،یعنی جاایی كاه
در مکان و فضای معین ،نظم در كناار بینظمای ،جبرگرایای در كناار اتفااق قارار میگیارد و عادم
اطمینان آشکار میشود ،برشوردی راهبردی ررورت مییابد؛ در مقابل ناآگاهی و ابهاام ،تردیاد و
روشنبینی مطالعهگر نیز اجتنابناپذیر است .روش در این دیدگاه عبارت اسات از مسایر و تاالش
مولد و راهبردی اندیشه ،كه در عین حال اندیشه را نیاز توساعه میدهاد؛ یاا فعالیات اندیشاهمحور
انسان و نه فعالیت مجرد .موجودی سوژهای) كه میتواند بیاموزد ،ابداع كند و در «مسیر شاود» و
«در حین آن» شل كند .مورن و همکاران)0317 ،
در توریح این روششناسی از ساه مفهاوم «تاالش»« ،مسایر» و «راهبارد» اساتفاده میشاود.
پیچیدگی از منظر روششناسی شامل «تجربه تالش» است .البته ،تالش در این دیدگاه یا مسایر
شودكامه و از پیش تعیین شده ندارد ،بلکه راهبردی آزادانه و باز است كه با این وصاف ،سارگردانی
شود را كتمان نمیكند و در عین حال ،بهدنبال درک حقیقت ناپایدار تجرباه شاود نیاز میباشاد .از
اینرو ،روش پیش از تجربه وجود ندارد ،بلکه در حین تجربه زاده میشود و شاید در پایان نیز بارای
آغاز سفری جدید آشکار گردد .همچنین ،روش بهمثابه «مسیری كه آزماایش میشاود» ،باه دور از
بدیههگویی و در جستجوی حقیقت ،در حركات باهوجود میآیاد .همانگوناه كاه نیچاه میگویاد:
«روش در پایان كار پژوهش حاصل میشود» .همچنین ،در تقابال باا مفهاوم «برناماه» كاه هماان
سازماندهی از پیش تعیین شده كنش میباشد« ،راهبرد» منابع را جذب میكند و متغیار میشاود.
راهبرد تحولگراست و با رشدادهای پیشبینیناپذیر مواجه است و در موقعیتهای بیثباات باهكار
میرود .مورن و همکاران)0317 ،
جمعبندی و نتیجهگیری
هاادف اصاالی مقالااه حاراار معرفاای و توراایح مدلفااههای پااارادایم پیچیاادگی در اركااان سااهگانه
هستیشناسی ،معرفتشناسی ،و روششناسی بود .همانگونه كه اشاره شد ،این پارادایم باه الگاوی
عمومی جدیدی برای علم اشاره میكند كه تحت تأثیر تحوالت قرن بیستم در علوم پایهای همچون
ریاریات ،فیزی و زیستشناسی نض گرفته و دگرگونیهای بسیاری را در نحوه نگرش انساان باه
جهان و محی پیرامونش و روش اندیشیدن و تفکر او ایجاد كرده است .وجوه تمایز این پاارادایم باا
پارادایم غال علم در سدههای گذشته كه همان دیدگاه مکانیساتی ،تحویالگرا و قطعیاتگرا باوده
است ،در مدلفههای نهگانه آن ذیل سه ركن پارادایمی تشریح شدند كه بهطور شالصه در جدول زیر
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آمدهاند .این مدلفهها با نظر به آثار گوناگون صاح نظران برجساته و نظریاهپردازان پیچیادگی و در
تقابل با مدلفههای پارادایم سادگی استخراد شدند .بهعبارتی ،سعی بر آن بود كه برای هار مدلفاه از
پارادایم سادگی ،ی مدلفه با نظر به آثار و منابع موجود از نظریهپردازان پیچیدگی معرفی شود .ایان
نحوه نگرش با ایجاد تحوالتی در فلسافه و روششناسای علام و انسانشناسای ،موجا گساترش
رویکردهای بدیلی در تمام حوزههای معرفت بشری از جمله علوم انساانی شاده و دساتآوردهای
بدیلی در شاشههای علوم داشته است.
مؤلفههای پارادایم پیچیدگی
اركان پارادایمی
هستیشناسی

مؤلفهها

واقعگرایی انتقادی

علیت پیچیده

پیچیده
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كلگرایی

ّ
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