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مقدمه
پیچیدگی به عنوان حوزهای میان نظم شطای 1باه عناوان رویکاردی مشاخص و آشاوب 2باه عناوان
رویکردی نامتعین قرار دارد برن ،1228 ،ص .)1پیچیدگی نه آنچنان مانظم اسات كاه از رونادی
شطی پیروی كند و نه آنچنان آشفته است كه در قلمارو نظریاه آشاوب واقاع شاود .ایان تصاویر از
جایگاه علم پیچیده در عنوان كتاب وال دراپ 3یکی از پیش آهنگان حوزه علم پیچیاده نیاز نمایاان
است .كتابی با عنوان «عل ویوخمسه ودنولبۀویظ و وآشوب» 4.وال دراپ)0229 ،
پیچیدگی به جنبش یا پو یایی شاصی در زماان برمیگاردد كاه باه شاکلی تناقضگوناه ایساتا و
ناایستا ،قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی ،شناشته شده و ناشناشته ،قطعی و غیرقطعی اسات .هار
دوی پیچیدگی و عدم قطعیت 5اغل برای ارجاع به موقعیت یا محیطی استفاده میشاود كاه در آن
انسان باید كنش انجام دهد و این رویداد از محی قطعی مشخص متمایز است .از نقطه نظر فرایند
واكنشی پیچیده 6این انسان است كه مرتب با این مسأله است و باه معناایی كاه در بااال گفتاه شاد
ّ
ً
غیرقطعی است .تعامل سالم ،شالق ،و عموما مدثر انسان همیشه پیچیده است ،فرقی نمیكناد كاه
موقعیت چیست .در زندگی روزمره نیز به روشنی میبینیم ،نمونههایی از انسانها كه این پیچیادگی
ً
را ندارند شدیدا تکراری میشوند .گریفین ،2115 ،ص)8
زبان آشوب/پیچیدگی 7به نسبت در علوم به طور كلی و به شصوص در علاوم اجتمااعی جدیاد
است .یکی از مهمترین وجوه ّ
ممیزۀ این رو یکرد این است كه اعتبار تحلیلی اساتراتژیهایی كاه در
1. Linearly order
2. Chaotic

تبعیت علوم اجتماعی از علوم طبیعی كه از دیرباز و بالخصوص از زمان فیزیکی نیوتونی آغاز شده است در كشفیات تازه نیز ادامه دارد .یکی از
این كشفیات نوظهور با پیدایش حوزه نظریه آشوب پدید آمده است .این حوزه مسائلی راجع به قطعیت آشکار ،شطی بودن ،و قابل پایش بینای
ً
ً
بودنی كه قبال به عنوان عناصر رروری جهان نیوتونی دیده میشدند ،مطرح كرده است .توافا نسابتا عاام دانشامندان علاوم طبیعای در ماورد
موروعاتی مانند عدم قطعیت ،غیرشطی بودن ،و غیرقابل پیش بینی بودن ،توجه دانشمندان علوم اجتماعی را نیز به این كشفیات جدیاد جلا
كرده است .نظریه آشوب نمایانگر آشرین تالشهای اشیر دانشمندان اجتماعی برای ایده اتحاد نظریه و روش ،كه برگرفته از علوم طبیعی است،
میباشد .از همه مهمتر ،به نظر میرسد نظریه آشوب ابزارهایی برای فهم و سنجش بسیاری از وجوه عدم قطعیت ،غیرشطی باودن ،و غیرقابال
ً
پیش بینی بودن رفتار اجتماعی سیستمها را فراهم میكند .كیل ،9114 ،ص )0نظریات شطی كه عموما هماراه باا ادعاای قطعیات و قابلیات
پیشبینی همراهاند به آن دسته از مطالعاتی اطالق میشود كه از رویکردهای ّ
كمی در تحقی استفاده میكنند .ر.ک .به :ماساكو)0224 ،

3. Waldrop
4 . the emerging science at the edge of order an chaos
5. uncertainty
6. complex responsive processes
7. Chaotic/Complication

هستیشناسی پیچیدگی

آنها امور به بخشهایشان قابل تحو یلاند را رد میكناد .حاال ایان رویکردهاا در ردۀ رویکردهاای
سیستمی باشند یا غیرسیستمی فرقی نمیكند .با این وصاف نگااه تحاویلی در هار رویکاردی كاه
حضور داشته باشد در تضاد با پیچیدگی است.
در این نوشتار ابتدا نظر معروفی كه در مورد هستیشناسی اماور پیچیاده هسات ،تورایح داده
میشود ،سپس اصالحاتی در آن انجام شواهیم داد .این اصالحات تنها باه صاورتبندی تاازهای از
عناصر موجود در هستیشناسی پدیدههای پیچیده اشاره میكند ،نه تغییرات بنیادین در آن.
طب تقریر مشهور در رویکرد پیچیده به علم ،سه عنصر در علوم پیچیده هویت موروعات این
علوم را مشاخص میكناد :و یژگیهاای نوشاساته ،1كالگرایی 2و ویژگای تکااملی 3بارن،1228 ،
صص .)15-14بنابراین طب این نظر سنخ امور پیچیده را میتوان باا ساه اصاطالح كاه هار كادام
نمایانده جنبشهای علمی و فلسفی گساتردهای در تفکار معاصار غارب هساتند ،مشاخص كارد.
رویکردهای نوشاستهگرایی ،4كلگرایی ،و تکاملی نمایانگر سه ویژگی هستند كه امور پیچیده واجد
ّ
آن هستند .رویکرد كلی این نوشتار نقد این نظر در مورد هستیشناسی امور پیچیده است .به نحوی
ً
كه در پایان به این نتیجه شاواهیم رساید كاه موراوع هستیشناسای اماور پیچیاده صارفا هویاات
نوشاسته است و دو ویژگی دیگر كلگرایی و تکاملی را میتوان در درون نوشاستهگرایی تصویر كرد.
عناصر سهگانه
سه عنصر نوشاسته بودن ،كل گرایی و تکاملی از سویی نوعی نظم در امور پیچیده را برای ما ترسایم
میكنند و از سویی دیگر به شوبی پیچیده بودن هویت مورد بحث را برای ماا مشاخص مایكنناد.
گرچه هر ی از این سه عنصر مباحث گسترده ای را در زمینه تخصصی شاود دارناد و از هماین رو
شاشه های بسیار متفاوتی در آنها وجود دارد ،با این حال تالش شواهیم كرد تاا تصاویری روشان از
هر ی از این عناصر ارائه كنیم .با اولین عنصر كه نوشاستگی امور پیچیده است آغاز میكنیم.

1. Emergent property
2. Holism
3. Evolutionary
4. emergentism
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 -1نوخاستگی
فرض كنیم كه هویات وجودی عالم فیزیکی بر اساس الیهبندیهای مختلفی چیده شده اسات؛ باه
طور مثال ذرات بنیادین فیزیکی در الیاههای مختلاف ،ساپس ویژگیهاای شایمیایی ،ویژگیهاای
ر
زیستی و باالشره ویژگیهای اجتماعی اكاانر .)2112 ،دو اصاطالح نوشاساتهگی و پیچیادگی باه
بازنمود و یژگیهای درجه باال 1و رفتارهای سیساتم برمیگاردد كاه از نیروهاای جمعای اجازای آن
ً
سیستم برمیآید .هستی این و یژگیها از نوعی است كه مستقیما از حركاات مراتا پاایین سیساتم
قابل استنتاد نیست .و یژگیهای نوشاسته و یژگیهای "كل" هستند كه متعل به هیچ ی از اجزایای
نیستند كه كل را ساشته است.
چنین پدیدههایی در حیطههای مختلفی وجود دارند و با استفاده از مفاهیم پیچیده قابل توریح
هستند .سیساتمهای طبیعای در زیسات شناسای و علام محیطای 2دساته گساتردهای از تعاامالت
سیستمها را به نمایش میگذارند به طور مثال زنجیره غذایی یا سیستمهای عصابی) .سیساتمهای
اجتماعی در علوم انسانی یا اقتصادی نیز باا توجاه باه تعاامالت رفتااری افاراد ،اناواع مشاابهی از
سازمانها [یا نهادهای  3نوشاسته را به نمایش میگذارند .عزیز علوی و برتل ،2112 ،ص )VII
به طور كلی نوشاسته و یژگی از این عالم -اشیاء ،و یژگیها ،قوانین ،شاید چیزهای دیگر -اسات
ً
كه به عنوان نتیجه وجود هو یتهای پایهایتر ظاهر میشوند ،اما كامال قابل تحو یل باه آن هو یاات
نیستند .بوركر ،9111 ،د ،3ص)021
موقعیت نوخاستگی نسبت به نظریات بدیل
حضور نوشاستگی در علوم را میبایاد باا لحااظ نظارات رقیا آن مالحظاه كارد .نوشاساتهگرایی
رویکردی در میانۀ دو نظریه تحویلی اصالت فیزی  4و غیرفیزیکی قرار دارد .از یا طارف نظریاه
مکانیستی به عنوان نظریهای سیستمی اصالت فیزیکی و در طرف دیگر نظریه دوگانهانگاری دكارتی
یا حیاتگرایی 5قرار دارد .در این میان نوشاستهگرایی عالوه بر نگاه سیستمی و پایبندی به اصاالت
فیزی  ،نگاه تحویلی دیدگاه مکانیستی را مردود میداند.
1. High-level
2. Environmental sciences
3. institutions
4 . physicalism
5. vitalism

هستیشناسی پیچیدگی

حیاتگرایی
حیاتگراها در كنار دوگانهانگاران ادعا میكنند هر چیزی كه و یژگی موجودات زیساتمند اسات-
تنفس كردن ،گوارش ،تولید مثل و رفتارهای هدفمند و هوشمندانه -تنهاا توسا ایان فارض قابال
توری ح است كه موجودات زنده در كنار اجزاء فیزیکی از عناصری تشکیل شدهاند كه غیرمادیاند،
یا دارای جوهری مانند كمال اول 1یا نیروی حیاتیاند كه آن عناصر غیر فیزیکی و یژگیهاای شااص
زندگی را به نمایش میگذارند .این عناصر حیاتی غیرفیزیکی در همه موجودات زیستمند حضاور
دارد و در همه موجودات غیر زناده غایا اسات .بکارمن ،0229 ،ص )00اصاطالح كماال اول
ً
عموما در فلسفه كالسی  ،مدرسی و همچنین فلسفه اسالمی برای تعریف نفس به كار میرود .باه
طور مثال ارسطو نفس را «كمال اول جسم طبیعی» میداند .ر.ک .به ارسطو ،0311،ص)20-21
در این دیدگاه فرض بر این است كه گونهای از موجودات یا ویژگیها وجود دارند كاه دارای هساتی
غیرفیزیکی هستند و مبدأ مظاهر حیاتی ،هدفمند و هوشمندانهاند .از این رو ،این دیدگاه در تقابل
ً
مستقیم با اصالت فیزی است .اصالت فیزی باور به این است كاه هار علمای نهایتاا باه قاوانین
ً
فیز ی تحو یل برده میشود .اصالت فیزی عمیقا با تجربهگرایی منطقی 2در هم تنیده شده اسات.
یکی از وجوه ممیزه علوم پیچیده معاصر این است كاه رابطاه شاود را باا ایان سانت تحو یالگرایی
اصالت فیز ی قطع كرده است .سایر ،2115 ،ص)27
دیدگاه مكانیستی
مکانیستها در طرف مقابل حیاتگراها و دوگانهانگاران ادعاا میكنناد كاه حتای پدیاده حیاات را
میتوان به نحوی كامل با نوع و چینش بخشهای مادی موجودات زیستمند و قوانین عام طبیعات
كه برای هر موجود دیگری در عالم است توریح داد بکرمن ،0229 ،ص .)01-00این دیدگاه هم
قائل است كه اجزاء پایهای برای هستیهای این جهان وجاود دارد و هام اینکاه قاوانینی پایاه بارای
توریح قوانین پیچیدهتر و سطح باال 3وجود دارد .هسته دیدگاه مکانیستی را میتاوان در ایان اماور
چهارگانه یافت:
1. Entelechy
2. Logical empiricism
3. High-level
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 -0تنها ی نوع ماده اولیه وجود دارد كه هر شیء مادی از آن ساشته شده است.
ّ
 -9این ماده اولیه عالوه بر و یژگی صرف فضازمانی و علی ،تنها ی كیفیت ذاتی دارد .و یژگی كاه
َْ
به آن نسبت داده میشود ممکن است توده لخت 1یا شارژ الکتریکی باشد.
 -3تنها ی نوع بنیادین از تغییر هست ،بطور شالصه تغییر در جایگاههای نسبی اجزاء این ماده.
 -4و آشرین و یژگی :تنها ی قانون بنیادین وجود دارد كه طب آن ی جزء از این ماده بر تغییرات
جزء دیگر اثر میگذارد .فرض بر این است كه این قانون اجزاء را با هم جفات میكناد .كانش
مجموعۀ تشکیل شده از دو جزء این ماده به عنوان كل) از كنشهاایی كاه اجازاء ساازنده باا
جفت شدن بر یکدیگر دارند ،تركی شده است .براد ،0290 ،ص)44
نوخاستهگرایی راهی میان حیاتگرایی و دیدگاه مكانیستی
ً
ابتداء در علوم فیز یکی پدید آمد و با ظهور فنآوری مکانیکی مانند ساعت در پیوند
تبیین مکانیستی
است .تبیین مکانیستی به و یژگیهای بخشهای سیستم متوسل میشود تا رفتار كل سیستم را تبیاین
كند .این نگاه سیستمی به علم ،گاهی اعتراف میكرد كاه مطااب سیساتمهای مکاانیکی نمیتاوان
برشی پدیدهها را تبیین كرد .همین امر دست مایۀ اشکاالت مخالفان نگاه سیستمی به علوم میشد.
در برشی موارد رد تبیین مکانیستی برای برشی پدیادهها باا ایان ادعاا هماراه میشاد كاه پدیادهها
محصوالت سیستمهای غیرفیز یکای هساتند .بناابراین دوگاناهانگاری دكاارتی تاالش بارای تبیاین
ّ
تواناییهای علی در قال فرایندهای مکانیسمی در مغز را رد میكرد و در عوض و یژگیهای ذهنای
را به جواهر ذهنی متمایز یا ّ
مجرد نسبت میداد .به همین شکل برشی حیاتگراها 2تبیین فرایندهای
فیزیولوژیکی در قال فیزیکی یا شیمیایی را رد كردناد و در عاوض باه قادرتهای شااص حیااتی
متوسل شدند .بنابراین تضاد شدیدی در اینجا میان موقعیت مکانیستی از ی سو و دوگانهانگاری و
حیاتگرایی از سوی دیگر پیدا شد.
در عین حال تحقیقات دیگری نیز تبیین مکانیستی از نوعی كه در علاوم فیز یکای باه كاار بارده
میشد را رد میكردند .دغدغۀ آنها این بود كه این رویکرد برای تبیین و یژگیهای زیساتی یاا ذهنای
ً
كفایت نمیكند .البته آنها انکار نمیكردند كه ی سیستم فیزیولوژی  ،كاامال از عناصار فیز یکای
1. inertial
2. vitalist

هستیشناسی پیچیدگی

تشکیل شده است .چیزی را كه آنها رد میكردند میتوان دکمییزموتحو یل  1نامید؛ زیارا چیازی كاه
آنها رد میكردند هر گونه تالشی برای مشخص كردن فرایندهای حیاتی یا ذهنی با فراینادهایی باود
كه در ماده غیرجاندار یافت میشد .بکرمن ،1222 ،ص )257
در این موقعیت بود كه نظریات نوشاستهگرایی پیدا شدند كه نه تحویلینگر بودند و ناه تماایلی
به دوگانهانگاری یا حیاتگرایی داشتند .میتوان از آنها با عنوان مکانیستهای غایت گرا 2یاد كارد.
آنها بر و یژگی هدفمند فرایندهای فیز یولوژ یکی تأكید میكردند .به صورت شااص آنهاا بار اینکاه
چگونه فرایندهای درون سیستم مجبورند تاا در شادمت احتیاجاات ایان سیساتمها باشاند تمركاز
ً
كردند .اما برشالف حیاتگراها در سنت فلسفه طبیعی ،آنهاا عموماا از قادرتهای حیااتی 3بارای
تبیین قدرت تنظیمی سیستمهای زیستی سخن نمیگفتند .در عوض بر سهم ویاژۀ گوناۀ شاصای از
سازمان 4كه در سیستمهای زنده یافت میشد تأكید كردند؛ اینگونه از تبیاین ،تورایح مایداد كاه
فرایندهای فیز یکی معمولی به داشل ایان سیساتمها نفاوذ كارده غایاات ایان سیساتمها را بارآورده
میكنند .بنابراین آنها تا جایی مکانیستی بودند كه سیستمهای زنده را به عنوان اموری میدیدند كاه
دربردارنده ماده معمولی هستند كه مطاب فرایندهای فیزیکی عادی عمل میكند؛ اما نگاه تحاویلی
به فرایندهای فیزیولوژیکی را نمیپذیرفتند .همان ،ص )258
بنابراین مکانیستهای غایات گارا در صاددند تاا ماوقعیتی میاان سیساتمی باودن تحاویلی و
هستیشناسی حیاتگرا اتخاذ كنناد .مکانیساتهای غایات گارا  ،نوشاساتهگرایی 5یاا ماتریالیسام
غیرتحویلی 6عناوینی است كه به این رویکرد حد وسطی اشاره دارد .این رویکرد تمایال دارد تاا باا
مالحظه حاالت ذهنی ،راهی میان دوگاناهانگاران و تحویلیهاا را دنباال كناد .ایان دیادگاه تاالش
میكند كه تبیین كند چگونه می توان در وادی اصالت فیزی باقی ماند اما نگاه تحویلی به سیساتم
نداشت .همان ،ص )257

1. Reductionistic mechanism
2. Teleo-machnists
3. Vital force
4. institution
5. emergentism
6. Nonreductive materialism
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نوخاستگی معرفتشناختی و نوخاستگی وجودشناختی
نظری اات نوشاسااته بااه دو دسااته اصاالی تقساایم میشااوند :نوشاسااتگی وجااودی و نوشاسااتگی
معرفتشناشتی .نوع دیگری از نوشاستگی نیز با نام نوشاستگی مفهومی وجود دارد كه زیرمجموعه
نوشاستگی معرفتشناشتی قرار میگیرد .بوركر ،9111 ،د ،3ص)021
نوشاستهگرایی معرفتشناشتی به محدودیت معرفتی در تبیین و پیشبینی ویژگیهای نوشاساته
اشاره دارد .بر این اساس اگر نقص معرفتی ما به تدری از بین برود ،شواهیم توانست آنچاه اماروزه
پیشبینیناپذیر و تبیینناپذیر تلقی میشود را تبیین و پیشبینی كنیم .زیار مجموعاه نوشاساتهگرایی
معرفتی ،نوشاستهگرایی مفهومی است .نوشاساتهگرایان مفهاومی ویژگای نوشاساتگی را باه عناوان
محصول بازنمودهای نظری و زبانشناشتی عالم میدانند.
اما نوشاستهگرایی وجودشناشتی ،عدم امکان پیشبینی و تبیین ویژگیهای نوشاساته را مساتقل
از محدودیت معرفتی ما میداند .در این حالت ،این ویژگیها ،ویژگیهاای عاالم هساتند .جایگااه
ً
آنها كامال مستقل از انسان و معرفت او واقع شده است .همان ،ص)020
ً
عموما نوشاستهگرایی معرفتشناشتی در مباحث مربوط به سیستمهای پیچیده و نظریه آشاوب
كاربرد دارد .برای مثال ،توابعی در نظریه آشوب مورد بررسی قرار میگیرند كه نسبت به تغییر شرای
اولیه بسیار حساس هستند ،به طوری كه تغییر بسیار كوچکی در شرای اولیه میتواند در طول زمان
به نتای دور از انتظاری منجر شود .در این موارد عدم تواناایی پیشبینای نتاای باه نقاص معرفتای
نسبت به مقادیر دقی شرای اولیه و رعف محاسباتی ما باز میگردد .در مقابل ،در مورد ویژگیهاا
یا پدیدارهایی كه به طور وجودشناحتی نوشاسته تلقی میشوند ،مانند ویژگیهای شایمیایی نسابت
به ویژگیهای سطح اتمی یا آگاهی نسبت به ویژگیهای ساطح عص شاناشتی ادعاا میشاود كاه
حتی با در دست داشتن كاملترین نظریات سطح فیزی اتمی یا سطح فیزیولوژی عصبی ،تواناایی
پیشبینی و تبیین ویژگیهای سطح شیمیایی و سطح روانشاناشتی را نخاواهیم داشات .باه عباارت
دیگر ادعا میشود كه ویژگیهای شیمیایی به ویژگیهاای فیزیکای و ویژگیهاای روانشاناشتی باه
ویژگیهای عص شناشتی تحویلناپذیر هستند .شوشنویس ،0312 ،ص)30

هستیشناسی پیچیدگی

مشخصات ویژگی نوخاسته
الف) سیستمیبودن

ویژگیهای نوشاسته ویژگیهای سیستمی 1هستند .ی ویژگی در صورتی سیستمی است ،كاه یا
سیستم و نه هیچ ی از اجزای سیستم آن را دارا باشد .برای نمونه ،ویژگی تنفس برای ی ارگانیسام
زیستشناشتی ی ویژگی سیستمی اسات ،چاون سالولهای ایان ارگانیسام دارای ویژگای تانفس
نیستند.
ب) بدیعبودن

ویژگیهای نوشاسته ویژگیهای بدیع 2هستند .بدیعبودن ی شصوصیت زمانی است .ی ویژگای
بدیع است ،اگر از زمان شاصی به بعد مصداق داشاته باشاد و پایش از آن دارای مصاداقی نباشاد.
نوشاستگی ،بدیعبودن را در بر دارد و نه برعکس .برای نمونه ،ویژگی میاز باودن یا ویژگای بادیع
است ،پیش از آنکه اولین نجار ی میز را ساشته باشد ،این ویژگی مصداقی نداشاته اسات .هماین
طور ،بر مبنای نظریه كنونی كیهانشناسی ،ویژگی ی مولکول پیچیده بودن ،مانند ویژگی متانبودن
ً
از زمانی به بعد مصداق پیدا كرده است .اما غالبا به نظر میرسد یا میاز یاا یا مولکاول متاان
ً
صرفا آرایش شاصی از مولکولهای فیزیکی است و میتوان ویژگیهای آن را برمبناای ویژگیهاای
ذرات فیزیکی تشکیلدهنده آن توریح داد .چنین ویژگیهای بدیعی را كه نوشاسته تلقی نمیشوند،
ویژگیهای «برآیند» 3مینامیم.
ویژگیهای سیستمی هنگامی به وجود می آیند كه اجزای بنیادی كافی مورد نیااز بارای تشاکیل
چنین سیستمهایی با یکدیگر در ارتباط سیستمی قرار گیرند .بدین ترتی ویژگیهای سیستمی اعام
از اینکه نوشاسته یا برآیند باشند ،از زمان تشکیل سیستم به بعد مصداق پیادا میكنناد و از ایان رو
بدیع هستند .شوشنویس ،0312 ،ص)30-92
ّ
ج) تواناییهای علی بدیع

یکی از مهمترین معیارها برای نشان دادن تمایز ویژگیهای نوشاسته از ویژگیهای سطح پایه توسل

1.Systemic
2. Novel
3. Resultant
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ّ
به تواناییهای علی 1بدیع است .ویژگی نوشاسته قابلیت اثرگذاری بر اجزا را دارد ،بدون اینکاه ایان
ر
اثرگذاری نتیجۀ مجموع اثرات اجزا باشد كورادینی و اكانر ،9101 ،ص  .)01برای مثال آگااهی را
ّ
میتوان به عنوان ّ
علیت ذهنی لحاظ كرد كه توانایی علی برای اثرگذاری بر حاالت بدنی را داراست.
با این حال این اثرگذاری موج نمیشود نوشاستهگرا از اصاالت فیزیا شاارد شاده و قائال باه
ً
ویژگی یا جوهری كامال مستقل از بدن یا مغز شود .اصل ایان ویژگای بارای نوشاساتهگراهاا ماورد
ّ
پذیرش است ،اما در مورد چگونگی تحقا تواناییهاای علای نظارات مختلفای هسات .هماان،
ص)02-04
د) پیشبینیناپذیری

یکی از مهم تارین مساائلی كاه در بحاث نوشاساتگی مطارح میشاود ،نحاوه ارتبااط ویژگیهاای
نوشاسته با ویژگیهای سطح پایه است .در این قسمت است كه ویژگیهای نوشاسته از ویژگیهاای
برآیند متمایز میشوند .نوشاساتهگرایاان ادعاا میكنناد ویژگیهاای نوشاساته ،پیشبینایناپاذیر2،

تبیینناپذیر 3و تحویل ناپذیر 4هستند ،در حالی كه تحویلگرایان معتقدند میتوان ویژگیهای مورد
بحث را دست كم به صورت علیاالصول به كم ویژگیها و رواب سطح پایاه پیشبینای و تبیاین
نمود.
نوشاستهگرایان میپذیرند كه میتوان وقوع ویژگیهای نوشاسته را به صورت استقرائی پیشبینی
كرد ،اما ادعا میكنناد امکاان پیشبینای هماراه باا تبیاین ویژگیهاای نوشاساته برمبناای داناش از
ویژگیهای سطح پایه وجود ندارد .این ادعا شاشصه دیگر ویژگیهای نوشاسته یعنی تبیینناپاذیری
را نشان میدهد.
با این وصف ویژگی نوشاسته را نمیتوان با دانستن تمام شواص و ویژگیهای اجزای سیساتمی
كه آن ویژگی را دارند ،تعیین و پیشبینی كرد .برای مثال ویژگی حیات را نمیتوان با دانساتن تماامی

شواص اجزا مادی و مولکولهای سازندۀ موجود زنده پیشبینی و تعیین كرد.

1. Causal Power
2. Unpredictable
3. Inexplicable
4. Irreducible
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ه ) تبیینناپذیری

نوشاستهگرایان مدعی هستند چگونگی و وقوع ویژگیهاای نوشاساته را نمیتاوان حتای باه كما
كاملترین نظریه درباره ویژگیهای سطح پایه تبیاین نماود .تاكیاد نوشاساتهگرایان بار «كامالترین
ً
دانش» بسیار مهم است ،این تاكید گااهی بادین صاورت بیاان میشاود كاه اصاوال نیاز نمیتاوان
ویژگیهای نوشاسته را برمبنای ویژگیهای سطح پایه پیشبینی و تبیاین نماود .ایان تاكیاد موجا
تمایزگذاشتن میان دو نوع نوشاساتهگرایی معرفات شاناشتی و وجودشاناشتی میشاود كاه بیاان آن
گذشت.
و) تحویلناپذیری

ادعای نوشاستهگرایان درمورد ویژگیهای نوشاسته وجودشناشتی این اسات كاه ایان ویژگیهاا باه
ویژگیهای سطح پایه تحویلناپذیر هستند .شوشنویس ،0312 ،ص)31-33
ز) وابستگی به سطح پایه

نوشاستهگرایان ویژگیهای نوشاسته را به ویژگیهای سطح پایه تحویلناپذیر میدانند؛ اماا در عاین
حااال بااه وابسااتگی 1ویژگیهااای نوشاسااته بااه ویژگیهااای سااطح پایااه معتقااد هسااتند .اگرچااه
نوشاستهگرایان به تحویلگرایی معتقاد نیساتند ،اماا از آنجاا كاه اصاالت فیزیا را میپذیرناد ،و
دوگانهانگاری را طرد میكنند ،معتقدند كه ویژگی نوشاسته توسا ساطح زیارین و پایاه مشاخص
میشود .در حقیقت چیزی افزون بر سطح پایه در شکلگیری سطح نوشاسته موثر نخواهد بود و باا
داشتن دو حالت یکسان پایه ،دو ساطح یکساان نوشاساته را شااهد شاواهیم باود .پاذیرفتن رابطاه
وابستگی ،نوشاستهگرایان را از دوگانهانگاران متمایز میكند .این ویژگای موجا میشاود هو یاات
نوشاسته از چیزی پدید بیایند .این و یژگی اشیر ،و یژگیهای نوشاساته را از هو یااتی كاه وجودشاان
وابسته به چیز دیگری نیست جدا میكند ،مانند موروعات فیز ی بنیادی یا برشی هو یات انتزاعی.
این و یژگی موج دو نوع متفاوت دیگر از نوشاستهگرایی میشود :نوشاستهگی ایستا 2یا همزمان =
دفعی) 3كه در آن هو یات نوشاسته به طور همزمان با هو یاتی كاه از آنهاا باه وجاود میآیناد وجاود

1. Dependency
2. static
3. synchronic
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دارند؛ و نوشاستگی پو یا 1یاا ناهمزماان =تادریجی) ،2كاه در آن هو یاات نوشاساته باه تادری از
هو یات قبلی گسترش مییابند .بوركر ،2116 ،د  ،3ص)121
این دو نوع نوشاستگی دو نوع از تکامل در امور نوشاسته را توریح میدهناد .تکامال دفعای و
تکامل تدریجی كه در بخش ویژگی سوم هویات پیچیده به آن شواهیم پرداشت.
 -2کلگرایی
نگاه كلگرا به امور پیچیده دومین عنصری است كه میتواند موروع علوم پیچیده را روشنتر كناد.
از قرن  12بیشتر دانشمندان زیستشناسی اتمیست تحو یلگرا 3بودهاند و بااور داشاتند كاه تنهاا راه
علمی برای فهم سیستم پیچیده این است كه ابتدا به بخشهای سازنده تحلیل شود ،سپس فرمانهاا
ً
و قوانینی كه این عناصر را توصیف میكنند كشف شوند و نهایتا تعامالت میان بخشها تبیین شود.
ً
در قرن  ،21روشهای تحو یلگرا با مشخص كردن قوانین پل 4میان مرات تحلیل كه قبال تصور بار
این بود كه مقایسه ناپذیراند به نحوی فزاینده در علوم فیز یکی موف بودناد .مثالهاای اساتاندارد آن
تحو یل ترمودینامی به مکانی آماری و تحو یل قوانین جدول تناوبی به قاوانین مکانیا كوانتاوم
بود .این موفقیتها منجر به صورتبندی تحو یلگرایی شد كه با عنوان فیز یکالیسم شناشته میشود
ّ
سایر ،2115 ،ص .)27این نگاه به امور عالم به كلی با كلگرایی در تضاد است.
مخالف سنتی اتمیسم در فلسفه ،كلگرایی است :ماوقعیتی كاه میگو یاد در عاالم پدیادههای
پیچیدۀ نظاممندی وجود دارد كه باید در قال شودشان مطالعه شاوند؛ كاه روشهاای ریارایات،
تحو یلگرایی در مورد اینچنین سیستمهایی قابل اجرا نیستند و هیچ بخشی بدون توجه به رابطاه آن
با باقی سیستم قابل فهم نیست .اصاطالح كالگرایی گااهی بارای معناای وسایعتری نیاز اساتفاده
میشود ،برای داللت بر باوری كه عناصر سازنده نه تنها باید بصورت جداگانه مطالعه شاوند بلکاه
باید دیده شود كه چگونه رفتار آنها وقتی كه باا بخشهاای دیگار در سیساتم پیچیاده رابطاه برقارار
1. Dynamic
2. Diachronic
3. Atomist reductionist
4. Bridge Law

قوانین كه به عنوان واسطه تبیینی برای تبیین قوانین سطح باال توس قوانین فیزی پایه استفاده میشدند .بدین ترتی نه تنها عناصر سطوح بااال
مثل عناصر زیستی به عناصر بنیادین فیزی تحویل برده میشدند بلکه قوانین سطوح باال نیز به قوانین سطح پایین البته با واساطه قاوانین پال)
تحویل برده میشدند.

هستیشناسی پیچیدگی

میكنند تغییر میكند .حتی تحو یلگرایان نیز قبول دارند كه رفتارهای عناصار ساازنده میتواناد در
موقعیتهای مختلف تغییر كند .كلگرایان كما بیش برشی تحلیلهای اجزاء را میپذیرند ،اما هماه
آنها اولو یت تحلیل را به چینش بخشها در سیستم پیچیده میدهند .سایر ،2115 ،ص)22
در مباحث فلسفی اشیر تضاد میان كلگرایی و فردگرایی 1در تاریخ و علوم اجتماعی باه عناوان
موروعی روش شناشتی مطرح شده است .به طور كلی این سدال وجود دارد كه آیاا باا رو یادادهای
كالن باید به عنوان صرف تودهای از كنشها ،گرایشها ،رواب و اوراع و احاوال افاراد انساانی كاه
مشترک هستند دیده شاود .روششناسای فردگرایای قائال اسات كاه آری .روششناسای كالگرایی
میگو ید به غیر از آن نگاه فردی پدیدههای اجتماعی باید در مرتبه ماكروسکوپی =[ 2بزرگنماا و
مستقل تحلیل و مطالعه شوند .بوركر ،2116 ،د ،4ص)441
در نگاه كلنگرانه ما با حیثیاتی از واقعیت در ارتباطیم كه تغییر در آنها در مادلی شطای شاکل
نمیگیرد .در واقعیت ربعد اصلیای كه در طول آن تغییرات رخ میدهند زمان است .در سیساتمهای
ّ
ً
غیرشطی تغییرات كوچ در عناصر علی ،در طول زمان ررورتا تغییرات كوچکی در وجوه شااص
ّ
دیگر سیستم یا در و یژگیهای سیستم به طاور كلای ایجااد نمیكنناد .آنهاا در واقاع ممکان اسات
تغییراتی كنند كه تنها ی پیامد ممکن نداشته باشد .سیستمهای زیادی هساتند كاه ایان و یژگای را
ً
دارند .این دسته شامل حیثیات طبیعی و اجتماعی جهان میشوند ،شصوصاا روابا متقابال میاان
وجوه طبیعای و اجتمااعی بارن ،1228 ،ص  .)14مباحاث فلسافی اشیار راجاع باه كالگرایی و
فردگرایی را میتوان بر مبنای مفهوم ابتناء [=سوپرو ینینس  1مالحظه كرد .بوركر ،د ،4ص)448
ابتناء [=سوپروینینس]
ابتناء [= سوپروینینس در فلسفه به معنای رابطهای نامتقارن 4از وابستگی وجودی 5است كاه میاان
دو دسته -به كلی -متفاوت از ویژگیهاست به طور مثال ،ویژگیهای ذهنای 6و فیزیکای) .چناین
1. individualism
2. macroscopic
3 . Supervenience
4. asymmetrical
5. ontological
6. mental
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رابطهای میان دو دسته از امور بدین صورت شاکل میگیارد كاه :تنهاا و تنهاا اگار 1هار تغییاری در
موروعات ویژگیهای متعل به دسته اول –ویژگیهای سوپروین شده [مبتنی شده  -متضامن و باه
این جهت باشد كه در ویژگیهای متعل به دسته دوم ویژگیهای پایاه) تغییار ایجااد شاده باشاد.
ابتناء [=سوپرو ینینس اغل توس فالسفهای استفاده میشود كاه میشواهناد از اصاالت فیزیا
دفاع كنند ،اما با این حال نظریه اینهمانی 2در فلسفه ذهن را منکر میشوند .اگر چاه باه نظار آنهاا
محال است كه ویژگیهای ذهنی را بواسطه ویژگیهای فیزیکی طب مدل ی بهی شناشت ،اما باا
این حال ویژگیهای ذهنی مبتنی [سوپروین میشوند و بناابراین مبتنای میشاوند بار ویژگیهاای
فیزیکی .بنابراین دو چیزی كه از نظر فیزیکی شبیه به هم هستند نمیتوانند از نظر ذهنی یا روانای)
متفاوت باشند ،و اینکه ویژگیهای ذهنی با ویژگیهای فیزیکای متعاین میشاوند .ما الفلاین،
 9101و بریتانیکا)
ریشههای استفاده از این واژه روشن نیست .برشی میگویند كه ریشههای آن در نوشاساتهگرایی
انگلیسای در ابتاادای قاارن  )0293 91اساات .ایان بااه شاااطر آن اساات كاه مورگااان 3بااه عنااوان
نوشاستهگرای انگلیسای واژه ساوپروین 4را بارای توصایف رابطاهای كاه ویژگیهاای نوشاساته باا
ویژگیهای سطح پایه دارند بیان میكند .م الفلین)9101 ،
مشكالت هستیشناختی كلگرایی
كلگراها اغل با كار سخت مبناسازی وجودشناشتی برای رو یکرد ردتحو یلی شود مواجه بودند.
برای مثال دوركیم تالشهای نظری بسیاری برای مبناسازی كلگرایی جامعهشاناشتی ،كارده اسات.
اگر كلگرایی او موقعیت وجودی ماتریالیسم را بپذیرد -كه تنها ماده فیز یکی موجود است -پس بار
چه مبنایی میتوان استداللهای ردتحو یلی ساشت؟ پدیده درجه باالتر چیزی جز عناصر سازنده
ماده آن نخواهند بود.
از اواشاار قاارن  02تااا  0291بس ایاری از كلگراهااا ماتریالیساام را رد میكردنااد و معتقااد بااه
1. If and only if
2. identity theory

به صورت بسیار شالصه طب نظریه اینهمانی ،ذهن همان مغز است .به عبارت دقی تر این نظریه ادعا میكند كه حاالت ذهنی همان حااالت
فیزیکی مغزاند .كرافت ،0317 ،ص  )17برای مطالعه بیشتر راجع به نظریه اینهمانی ر.ک به :همان

3. Lloyd Morgan
4. supervene

هستیشناسی پیچیدگی

وجودشناسیهای دوگانه انگاار مانناد حیااتگرایی و ارگاانیزم بودناد .حیااتگرایی قائال باود كاه
ارگانیزمهای زنده عالوه بر ماده فیز یکی حاوی قدرت یا جوهر "حیااتی" هساتند .اگار ایان درسات
باشد ،تحو یل به ماده فیز یکی غیرممکن شواهد بود و علم باید دوگانه انگار باقی بماناد .در فلسافه
اجتماعی بسیاری از حیاتگراها ارگانیسم 1هم هساتند ،كاه جامعاه را باه ارگانیزمهاای بیولاوژیکی
ً
پیچیده تشبیه میكنند .وقتی علم شدیدا از متافیز ی جدا شد كلگراهای غیرماتریالیسم از جملاه
حیاتگرایی ،دوگانه انگاری ،روحگرایی ،و ایدئالیسم) به نحوی فزایناده بارای دانشامندان مشاکل
ایجاد كردند.
امروزه وجودشناسیهای دوگانه انگار مانند حیاتگرایی توس جریاان اصالی هماه رشاتههای
علمی به عنوان امری غیر علمی رد شده است؛ هر عملای اماروزه ماتریالیسات اسات و مبتنای بار
موقعیت متافیز یکی است كه تمامی وجود ،هو یتی مادی دارد و هیچ هو یتی كه مستقل از ماده باشد
وجود ندارد .سایر ،9110 ،ص)92-91
راه برون رفت كلگرایی
نوشاستهگرایی وجوه مشابه بسیاری با رویکردهای كلگرایی در علاوم اجتمااعی دارد .رادتحویلی
بودن ،پذیرش هویتها یا ویژگیهایی مستقل از اجزاء سیستم برای كل یا سیستم ،تحویلناپاذیری
آن ویژگیها به ویژگیهای افراد ،تبیین ناپاذیری ویژگیهاای كال بواساطه ویژگیهاای افاراد؛ ایان
شصوصاایات در كنااار دیگاار ویژگیهااای امااور نوشاسااته میتواننااد تبیینهااای هسااتی شااناشتی
ررایتبخشی را برای رویکرد كلگرایی در علوم اجتماعی فراهم كنند.
نوشاستهگرایی صورتی از غیرتحاو یلینگری اسات كاه موقعیات وجودشاناشتی ماتریالیسام را
میپذیرد .با مالحظه پدیدههای پیچیده طبیعی تحت مطالعه ،نوشاستهگرایی میپاذیرد كاه چیازی
جز اجزای سازنده و تعامالت آنها وجود ندارد ،بنابراین مشکل وجودشاناشتی كالگرایی را نادارد.
نوشاستهگراها اتمیسم را رد میكنند و استدالل میكنند كه تحو یلگرایی ،اصالت فیزی  ،مکانیسم
و اپیفنومنالیسم 2پیامادهای راروری ماتریالیسام نیساتند .برشای پدیادههای پیچیاده طبیعای را
1. organism
2. Epiphenomenalism

این واژه به "شبهپدیدارگرایی" و "پیپدیدارگرایی" ترجمه شده است .این دیدگاه نگاهی است كه میگوید :رویدادهای ذهنی معلاول رویادادهای
فیزیکی در مغزند ،اما هیچ تأثیری بر رویدادهای فیزیکی ندارند .رابینسون )2111 ،چنانکه گفته شد نوشاستهگرایی تأثیر ویژگیهای نوشاساته
بر سطح پایه فیزیکی شود را میپذیرد.
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نمیتوان با روشهای تحو یلی مطالعه كرد ،این پدیدهها سیستمهای پیچیدهای هساتند كاه در آنهاا
ساشتارهای "درجه باالتر" پیچیدهتر و متماای ز شاده و از ساازمان و تعامال عناصار ساازنده "مرتباه
پایینتر" سادهتر به وجود میآیند .از آنجا كه نوشاستهگراها ماتریالیسات هساتند ،اعتقااد دارناد كاه
و یژگیهای درجه باالتر بر عناصر سیساتم مرتباه پاایینتر مبتنای [=ساوپرو ین میشاوند .ساایر،
 ،9110ص)31-92
اگرچه نوشاستهگراها ابتنا [=سوپرو ینیس را پذیرفتهاند اما بسیاری از آنها همچنین اعتقاد دارند
ّ
كه ساشتارهای مرتبه باال میتوانند قدرتهای علی بر عناصر ساازنده مرتباه پاایینتر داشاته باشاند
همان ،ص .)31با این حال كلگرایی میتواند ی زمینه هستی شناسی تازه پیدا كند كه هم از بناد
دوگانهانگاری دكارتی شالص شود و هم مبنای هستیشناشتی علمی بارای روششناسایهای شاود
داشته باشد تا با این اتهام از دایره علم شارد نشود.
سازگاری كلگرایی و نوخاستهگرایی
باید سیستم كلگرا را با ی سری وابستگیهای متقابل میان بخشهای آن توصیف كرد .هر چیازی
برای اینکه بتواند هویتی داشته باشد كه سیستمی كلگرا باشد ،بایاد سااشتار داشلای داشاته باشاد.
مشخص كردن آن ساشتار بدین معناست كه اجزاء سیستم را به حساب بیاوریم .اماوری كاه اجازاء
هستند ممکن است قادر نباشند كه مستقل از كل وجود داشته باشند ،اما هیچ دلیلی ندارد كه چیزی
را كه هیچ ساشتار داشلی ندارد به عنوان سیستمی كلگرا بشناسیم .چناین چیازی باه معناای دقیا
حتی میتواند اتم باشد .بنابراین كلگرایی در مقابل تحلیل سیستم پیچیده در قال اجزائش نیست.
اسفلد ،9110 ،ص)3
مبنای فلسفی ذكر شده برای كلگرایی موج میشود ماا در حیطاه پیچیادگی ،پدیادههایی را
داشته باشیم كه آنها را نتوان با مطالعه اجزائشان شناشت و در عین حال ،مطالعۀ اجزاء نیز منافاتی با
ً
رویکرد كلگرایانۀ ما نداشته باشد .ویژگیهایی كه صرفا مختص كل سیستم است بهرغم وابساتگی
به اجزاء یا ویژگیهای سطح پایه ،شصوصیاتی غیار از ویژگیهاای اجازاء سیساتم اسات .بناابراین
روششناسیهای مبتنی بر فردگرایی در این رویکرد كامل نیستند ناه اینکاه الزم نباشاند)؛ زیارا در
این رویکرد ،هم اجزاء جایگاه وجودی شاص شود را دارند و هم كل به عنوان واقعیتای متماایز اماا
وابسته ،هستی جدیدی دارد .این ویژگی به شوبی در ویژگیهای سیستمی بودن ،وابستگی به سطح
ّ
پایه ،بدیع بودن ،تحویلناپذیری و توانایی علی امور نوشاسته نهفته است .پس ویژگی كالگرایی باه
عنوان وجهی وجودشناشتی در سیساتمها را نمیتاوان باه عناوان ویژگایای عاالوه بار ویژگیهاای

هستیشناسی پیچیدگی

نوشاسته مطرح كرد ،بلکه كلگرایی بیشتر باه رویکاردی روششاناشتی اشااره دارد تاا باه حیثیتای
هستیشناشتی.
 -3تکاملی
سومین عنصر آشوب/پیچیدگی «تکاملی» بودن امور پیچیده است .این بادین معناسات كاه ماا باا
ً
فرایندهایی مرتب هستیم كاه اصاوال تااریخی هساتند .آنهاا قابال برگشات در زماان نیساتند .ایان
رو یکردها متضمن رد رمنی مفهوم نیوتونی از زمان بهعناوان اماری قابال برگشات در سیساتمهای
مهجهانی [= ماكروسکوپیکی  1است كه به طور كلی برای ما مهماند .برن ،1228 ،ص)15
مطاب دیدگاهی كه سه عنصر برای امور پیچیده برمیشامارد ،دو موراوع پیشارفت تکااملی و
و یژگی كلنگر باید با هم لحاظ شوند .با مالحظه پیشارفت تکااملی در طاول تااریخ ،سیساتمهای
جدید نو پدید ،و یژگیهای تازهای دارند كه با تحلیل عناصر آن سیستم نمیتواند جزو و یژگیهای آن
عناصر باشد یا با محتوای قوانین موجود در میان عناصر تبیین شاوند هماان) .ویژگای تکااملی در
علوم اجتماعی حداقل در دو رده تکامل روانشناشتی 2و تکامل فرهنگی 3مصداق مییابد.
نظریههای تکامل فرهنگی از نظریات تکامل روانشناسی متفاوتند ،گرچه هر دوی آنها میتوانند
ایدههای تکاملی را برای پدیدههای فرهنگی توریح دهناد .روانشناساان تکااملی تمایال دارناد تاا
اینگونه فرض كنند كه مهمترین میراث مکانیسم در همه انواع –از جملاه ناوع ماا -میاراث ژنتیا
است .روانشناسی تکاملی ذهن انسان را به عنوان امری میداند كه از راه فرایندهای متداول انتخااب
طبیعی -كه بر متغیر ارثی ژنتیکی اثر میگذارد -تکامل پیدا كارده اسات .بارای مثاال روانشناساان
تکاملی ممکن است تغییر ذائقۀ انسانها برای غذای چرب را در این قال توریح دهناد كاه :نکتاۀ
آن در اجداد گذشته ما نهفته است كه تا جای ممکان چربای مصارف میكردناد .چناین فررایاتی
میتواند ریشههای فرهنگی بدیع را نیز توریح دهد :به طور مثال افزایش چاقی اشیر به عنوان نتیجه
تغییر محیطی بدیع افزایش دسترسی به غذاهای پرچارب ارزان) اسات كاه باا همدساتی تارجیح
ذائقهای كنونی توریح داده میشود لونس .)2113 ،این رویکردهاای تکااملی ناوع تکامال یافتاه
1. Macroscopic
2. Psychological evolution
3. Cultural evolution
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نظریه داروین محسوب میشوند .با ایان حاال در برشای تبیینهاا مخالفتهاای جادیای نیاز باا
نظریات داروین دارند .همان)
با توجه به برشی تقریرهای نوشاستهگرایی ،ایده تکاملی بودن نیز در نوشاستهگرایی وجاود دارد.
این ویژگی در تقریرهای الکساندر 1و لوئید مورگان 2از ویژگیهای نوشاسته وجود داشته باشد.
ایده تكامل در نوخاستهگرایی
ذیل ویژگی وابستگی به سطح پایاه دو ناوع نظریاه تکامال در ویژگیهاای نوشاساته پدیاد میآیاد.
نوشاستگی ایستا 3یا همزمان = دفعی)4؛ و نوشاستگی پو یا 5یا ناهمزمان =تدریجی) ،6كاه در آن
هو یات نوشاسته به تدری از هو یات قبلی گساترش ماییابناد باوركر ،2116 ،د ،3ص .)121در
ً
اینجا قصد بررسی این دو تکامل را نداریم بلکه صارفا در پای تبیینای از تکامال در نوشاساتهگرایی
هستیم.
همانطور كه در ارتباط ویژگیهای نوشاساته و عناصار ساطح پایاه آنهاا گفتاه شاد ویژگیهاای
ً
نوشاسته برآیند عناصر سیستم نیستند ،بدین معنا كه صرفا بتوان آنها را بواسطه اجازاء و روابا آنهاا
تصویر كرد ،بلکه ویژگیهای نوشاسته اموری بدیع ،و غیرقابل پیشبینی هستند .بر این اساس آنهاا
را نمیتوان از عناصر سطح پایه به دست آورد ،در حالی كه ویژگیهای برآیند را میتوان.
ساموئل الکساندر و لوئید مورگان میان "برآیند" و و یژگیهای "نوشاسته" واقعای ،تماایز نهادناد.
این تمایز در این راستا بود كه نظریهای با نام نوشاستهگرایی تکاملی 7را صورتبندی كنند .طب این
نظریه كل عالم به نحوی توسعه پیدا میكند كه پیکربنادیهای عناصار ماادی اصالی آن پیچیاده و
پیچیدهتر میشوند .اگرچه این رشد در پیچیدگی ،فرایندی تدریجی نیست ،به طور كلی در عباراتی
ّ
كمی قابل تبیین است؛ زیرا وقتی پیچیدگی پیکربندی ماده باه مرحلاه شاصای از بحاران میرساد،
و یژگیهای بدیع پدید میآیند ،و یژگیهایی كه هرگز مصداقی نداشتهاند .این فرایند تکاملی به شکل
1. Alexander
2. Morgan
3. static
4. synchronic
5. Dynamic
6. Diachronic
7. Evolutionary emergentism
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سلسله مراتبی ساشته میشود .برای مثال اشیایی كه و یژگای نوشاساته دارناد ممکان اسات باا هام
تركی شوند تا دوباره پدیدههای پیچیدهتری پدید آیند تا جایی كه و یژگیهای نوشاسته دیگری پدید
آیند بکرمن ،1222 ،ص .)15برای مثال دو شاشهشدگی 1پدیدهها را میتاوان در جریاان ناوعی از
تکامل هویات نوشاسته تبیین كرد.
گرچه در مورد مصادی مختلف تکاملهای جهان فیزیکی از ابتدا تاكنون تقریرهای مختلفی از
الکساندر و مورگان هست اما هر دو بر ویژگی تکاملی بودن هویات پیچیاده تأكیاد دارناد .باا ایان
وصف تکاملی بودن سیستمهای پیچیده عنصری در كنار نوشاستگی نخواهاد باود بلکاه در داشال
ویژگیهای نوشاسته قرار دارد.
خاتمه
در راستای شناشت هستی امور پیچیده در نظریهای مشهور بیان شد كاه ساه رویکارد نوشاساتگی،
كلگرایی و تکاملگرایی هسته اصلی و موروع پدیدههای پیچیده را تشکیل میدهند .در این راساتا
توریحی راجع به هویات نوشاسته همراه با ویژگیهاای مختلاف آنهاا بیاان شاد .بادین نحاو كاه
نوشاستگی رویکردی است كه راهی میاناه را در مقابال نظریاات مکانیساتی از یا ساو و دوگاناه
انگاری یا حیاتگرایی از سوی دیگار اتخااذ میكناد .نوشاساتهگرایی عاالوه بار نگااه سیساتمی و
پایبندی به اصالت فیزی  ،نگاه تحویلی دیدگاه مکانیستی را مردود میداند .ویژگیهایی كه بارای
ّ
امور نوشاسته بیان شد عبارت بودند از :سیستمیبودن ،بدیعبودن ،داشتن تواناییهاای علای بادیع،
پیشبینیناپذیری ،تبیینناپذیری ،تحویلناپذیری و وابستگی به سطح پایه .در ادامه بحث نشان داده
شد كه رویکرد كمالگرایی نمیتواند به عنوان عنصر مساتقل وجاودی در كناار عنصار نوشاساتگی
پدیدههای پیچیده قرار بگیرد بلکه شود نیازمند به پایگاه و مبنایی هساتی شاناشتی اسات .چارا كاه
كلگرایی با ماتریالیسم به عنوان وجهه غال علمی امروز ناسازگار است و همین نکته باعاث شاده
تا رویکرد كل گرایی برای توجیه فلسافی شاود متوسال باه نظریاات غیار رایا دوگاناه انگااری یاا
حیاتگرایی شود .با این وصف نوشاستهگرایی با نگاه غیرتحویلی شود ،نوعی نگااه ماتریالیساتی را
1. Bifurcation

واژه دو شاشهشدگی به معنای نوعی فرایند تقسیم یا انشعاب است كه به نحوی گسترده بارای توصایف هار ماوقعیتی كاه در آن تصاویر كیفای،
توپولوژی [جانمایی موروعی كه مطالعه می كنیم با تغییر پارامترهایی كه موروع بدان وابسته است ،تغییر كند .كرافورد ،0220 ،ص )229
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در اشتیار رویکرد كلگرایی میگذارد كه مشکالت فلسفی كلگرایی را حل میكند .با ایان وصاف
كلگرایی می تواند در عین حفظ مدعیات شود وجهه علمی شود را نیز نگه دارد .در مرحلهای دیگر
نشان داده شد كه عنصر تکاملی بودن نیز در داشل نظریات نوشاستهگرایی قابل تبیین است و از این
رو نیازی نیست تا تکاملی بودن به عنوان عنصری در كناار نوشاساتهگرایی قارار داده شاود .باا ایان
وصف ،تنها عنوانی كه میتاوان در هستیشناسای اماور پیچیاده بادان اشااره كارد نوشاساته باودن
آنهاست.
در دهههای اشیر علوم اجتماعی در نقطۀ عطفی تااریخی و در پای تغییار رویکاردی جدیاد در
ً
علوم طبیعی ،چهرۀ جدیدی به شود گرفت .نوشاساتهگرایی كاه عموماا باا عناوان جنبشای فلسافی
ً
شناشته میشود ،مبانی نسبتا مناسبی را برای این رویکرد جدیاد پیریازی میكناد .باه نحاوی كاه
نمی توان علوم پیچیده را علومی با عناصر گوناگون آشفته معرفای كارد بلکاه ،هویات محاوری كاه
موروع تحقی این دست علوم است ،هویات ،ویژگیها و قوانینی است كه نوشاسته باشند .جادای
از اینکه نوشاسته گرایی با رویکرد كل گرایای در علاوم اجتمااعی ساازگار اسات و میتواناد مباانی
فلسفی از دست رفته آن را احیا كند ،تکاملی بودن نیز باه روشانی در داشال نظریاات نوشاساتهگرا
حضور دارد.
این جریانات موج شده نظریهای پدید آید كه طب آن ،نوشاستگی اجتماعی پدیاده محاوری
علوم اجتماعی است .علم نوشاستگی اجتمااعی علام پایاهای اسات كاه الیاه زیارین هماه علاوم
اجتماعی است ،زیرا اجتماع نوشاسته برای همه آنها مبنایی اسات .علاوم سیاسای ،اقتصااد ،علاوم
تربیتی ،تاریخ ،و جامعهشناسی پدیدههایی را مطالعه میكنند كه از نظار اجتمااعی از سیساتمهای
پیچیده افراد در تعامل پدیاد میآیناد .باا ایان وصاف ،در نظار طرفاداران نوشاساتگی اجتمااعی،
جامعهشناسی باید علم اصلی نوشاستگی اجتماعی قرار بگیرد .به نظار ایشاان ایان جامعهشناسای
جدید همچنانکه كنت و دوركیم تصو یر كردهاند ،باید باا فرایناد اصالی پدیاد آمادن نوشاساتگی)
اجتماعی باشد كه در این صورت ،جامعهشناسای در هساتۀ اصالی علاوم اجتمااعی قارار شواهاد
گرفت ،اما نه جامعهشناسی كه ما امروز میبینیم .تنها برشی جامعهشناسان به نوشاستگی اجتماعی
میپردازند ر.ک به :سایر ،2115 ،ص .)182اهمیت نوشاستگی در علوم اجتماعی تاا بادان حاد
است كه به نظر میرسد پارادایم جدیدی در علوم اجتماعی در حال شکلگیری است؛ پارادایمی كه
از آن با عنوان پارادایم نوشاسته 1یاد میشود .ر.ک .به :همان)930-931 ،
1. Emergence Paradigm
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