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 مقدمه

عناوان باه  2باه عناوان رویکاردی مشاخص و آشاوب 1یان نظم شطایم یابه عنوان حوزه یدگیچیپ
رونادی چنان مانظم اسات كاه از پیچیدگی نه آن .(1، ص1228 برن،  رویکردی نامتعین قرار دارد

شطی پیروی كند و نه آنچنان آشفته است كه در قلمارو نظریاه آشاوب واقاع شاود. ایان تصاویر از 
یکی از پیش آهنگان حوزه علم پیچیاده نیاز نمایاان  3جایگاه  علم پیچیده در عنوان كتاب وال دراپ

  (0229 وال دراپ،  4.«عل ویوخمسه ودنولبۀویظ و وآشوب»است. كتابی با عنوان 
ساتا و یگوناه اتناقض یگاردد كاه باه شاکلیدر زماان برم یشاص ییایا پویش ببه جن یدگیچیپ

اسات. هار  یرقطعیو غ ی، شناشته شده و ناشناشته، قطعینیبشیرقابل پیو غ ینیبشیستا، قابل پیناا
شاود كاه در آن یاستفاده م یطیا محیت یارجاع به موقع یاغل  برا 5تیو عدم قطع یدگیچیدوی پ

ند یز است. از نقطه نظر فرایمشخص متما ی  قطعین رویداد از محینش انجام دهد و اد كیانسان با
كاه در بااال گفتاه شاد  یین انسان است كه مرتب  با این مسأله است و باه معناایا 6دهیچیواكنشی  پ

كناد كاه ینم یده است، فرقیچیشه پیاست. تعامل سالم، شاّلق، و عمومًا مدثر انسان هم یرقطعیغ
 یدگیاچین پیها كه ااز انسان ییهابینیم، نمونهست. در زندگی روزمره نیز به روشنی مییت چیموقع

 ( 8، ص2115شوند.  گریفین، یم یدًا تکراریرا ندارند شد
د یاجد یو به شصوص در علاوم اجتمااع یبه نسبت در علوم به طور كل 7یدگیچیزبان آشوب/پ

كاه در  ییهایاساتراتژ یلیست كه اعتبار تحلا نیاکرد ین روین وجوه ممّیزۀ ایتراز مهم یکیاست. 
                                              
1. Linearly order  

2. Chaotic  

ی از تبعیت علوم اجتماعی از علوم طبیعی كه از دیرباز و بالخصوص از زمان فیزیکی نیوتونی آغاز شده است در كشفیات تازه نیز ادامه دارد. یک
شطی بودن، و قابل پایش بینای این كشفیات نوظهور با پیدایش حوزه نظریه آشوب پدید آمده است. این حوزه مسائلی راجع به قطعیت آشکار، 

شدند، مطرح كرده است. توافا  نسابتًا عاام دانشامندان علاوم طبیعای در ماورد بودنی كه قباًل به عنوان عناصر رروری جهان نیوتونی دیده می
كشفیات جدیاد جلا  موروعاتی مانند عدم قطعیت، غیرشطی بودن، و غیرقابل پیش بینی بودن، توجه دانشمندان علوم اجتماعی را نیز به این 

اشیر دانشمندان اجتماعی برای ایده اتحاد نظریه و روش، كه برگرفته از علوم طبیعی است،  هایتالشكرده است. نظریه آشوب نمایانگر آشرین 
و غیرقابال نظریه آشوب ابزارهایی برای فهم و سنجش بسیاری از وجوه عدم قطعیت، غیرشطی باودن،  رسدمیباشد. از همه مهمتر، به نظر می

( نظریات شطی كه عمومًا هماراه باا ادعاای قطعیات و قابلیات 0، ص9114 كیل،  .كندمیرا فراهم  هاسیستمپیش بینی بودن رفتار اجتماعی 
 (0224كنند.  ر.ک. به: ماساكو، شود كه از رویکردهای كّمی در تحقی  استفاده میاند به آن دسته از مطالعاتی اطالق میبینی همراهپیش

3. Waldrop  

4 . the emerging science at the edge of order an chaos 

5. uncertainty  

6. complex responsive processes   

7. Chaotic/Complication   
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حاال ایان رویکردهاا در ردۀ رویکردهاای كناد. یاند را رد ملیشان قابل تحویهاآنها امور به بخش
كند. با این وصاف نگااه تحاویلی در هار رویکاردی كاه سیستمی باشند یا غیرسیستمی فرقی نمی

 حضور داشته باشد در تضاد با پیچیدگی است.
شناسی اماور پیچیاده هسات، تورایح داده ین نوشتار ابتدا نظر معروفی كه در مورد هستیدر ا

ای از بندی تاازهشود، سپس اصالحاتی در آن انجام شواهیم داد. این اصالحات تنها باه صاورتمی
 كند، نه تغییرات بنیادین در آن.های پیچیده اشاره میشناسی پدیدهعناصر موجود در هستی

مشهور در رویکرد پیچیده به علم، سه عنصر در علوم پیچیده هویت موروعات این طب  تقریر 
، 1228 بارن،  3و ویژگای تکااملی 2گرایی، كال1نوشاساته یهاایژگیوكناد: علوم را مشاخص می

توان باا ساه اصاطالح كاه هار كادام طب  این نظر سنخ امور پیچیده را میبنابراین  .(15-14صص
ای در تفکار معاصار غارب هساتند، مشاخص كارد. فلسفی گساترده های علمی ونمایانده جنبش

گرایی، و تکاملی نمایانگر سه ویژگی هستند كه امور پیچیده واجد ، كل4گراییرویکردهای نوشاسته
شناسی امور پیچیده است. به نحوی رویکرد كّلی این نوشتار نقد این نظر در مورد هستیآن هستند. 

شناسای اماور پیچیاده صارفًا هویاات واهیم رساید كاه موراوع هستیكه در پایان به این نتیجه شا
 گرایی تصویر كرد.توان در درون نوشاستهگرایی و تکاملی را مینوشاسته است و دو ویژگی دیگر كل

 گانهعناصر سه

گرایی و تکاملی از سویی نوعی نظم در امور پیچیده را برای ما ترسایم سه عنصر نوشاسته بودن، كل
كنناد. و از سویی دیگر به شوبی پیچیده بودن هویت مورد بحث را برای ماا مشاخص مایكنند می

ای را در زمینه تخصصی شاود دارناد و از هماین رو گرچه هر ی  از این سه عنصر مباحث گسترده
های بسیار متفاوتی در آنها وجود دارد، با این حال تالش شواهیم كرد تاا تصاویری روشان از شاشه

 كنیم.عناصر ارائه كنیم. با اولین عنصر كه نوشاستگی امور پیچیده است آغاز می هر ی  از این

                                              
1. Emergent property  

2. Holism  

3. Evolutionary   

4. emergentism  
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 نوخاستگی -1

های مختلفی چیده شده اسات؛ باه بندیفرض كنیم كه هویات وجودی عالم فیزیکی بر اساس الیه
هاای شایمیایی، ویژگی هاایهای مختلاف، ساپس ویژگیطور مثال ذرات بنیادین فیزیکی در الیاه

كاانر،  های اجتماعیباالشره ویژگیی و زیست باه  یدگیاچیو پ یگدو اصاطالح نوشاساته .(2112 ار
آن  یاجازا یگاردد كاه از نیروهاای جمعاساتم برمییس یو رفتارها 1درجه باال یهایژگیبازنمود و

ساتم ین سییمًا از حركاات مراتا  پاایها از نوعی است كه مستقیژگین وید. هستی ایآیستم برمیس
 یای  از اجزایچ ی"كل" هستند كه متعل  به ه یهایژگینوشاسته و یهایژگیست. ویتنتاد نقابل اس

 ستند كه كل را ساشته است.ین
ح یده قابل توریچیم پیوجود دارند و با استفاده از مفاه یمختلف یهاطهیی در حیهادهین پدیچن

از تعاامالت  یادساته گساترده 2یطایو علام مح یسات شناسایدر ز یعایطب یهاساتمیهستند. س
 یهاساتمی(. سیعصاب یهاستمیا سی ییره غذایگذارند  به طور مثال زنجیش میها را به نماستمیس

از  یافاراد، اناواع مشاابه یز باا توجاه باه تعاامالت رفتاارین یا اقتصادی یدر علوم انسان یاجتماع
رتل، گذارند.  عزیز علوی و یش مینوشاسته را به نما 3ها ]یا نهادهای سازمان    (VII، ص 2112ب 

اسات  -گرید یزهاید چین، شایها، قوانیژگیاء، ویاش-ن عالم یاز ا یژگینوشاسته و یبه طور كل
ات یال باه آن هویشوند، اما كاماًل قابل تحویتر ظاهر میاهیپا یهاتیجه وجود هویكه به عنوان نت

 ( 021، ص3، د9111ستند.  بوركر، ین

یات بدیلموقعیت نوخاستگی نسبت به نظ  ر
گرایی بایاد باا لحااظ نظارات رقیا  آن مالحظاه كارد. نوشاساتهحضور نوشاستگی در علوم را می

و غیرفیزیکی قرار دارد. از یا  طارف نظریاه  4رویکردی در میانۀ دو نظریه تحویلی اصالت فیزی 
دكارتی  انگاریای سیستمی اصالت فیزیکی و در طرف دیگر نظریه دوگانهمکانیستی به عنوان نظریه

بندی به اصاالت گرایی عالوه بر نگاه سیستمی و پایقرار دارد. در این میان نوشاسته 5گرایییا حیات
 داند.فیزی ، نگاه تحویلی  دیدگاه مکانیستی را مردود می

                                              
1. High-level  

2. Environmental sciences  

3. institutions  

4 . physicalism   

5. vitalism  
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 گراییحیات
-مند اساتساتیموجودات ز یژگیكه و یزیكنند هر چیانگاران ادعا مگراها در كنار دوگانهاتیح

ن فارض قابال یاتنهاا توسا  ا -مندانههدفمند و هوش ید مثل و رفتارهایكردن، گوارش، تولتنفس 
اند، یرمادیاند كه غح است كه موجودات زنده در كنار اجزاء فیزیکی از عناصری تشکیل شدهیتور

شااص  یهاایژگیاند كه آن عناصر غیر فیزیکی ویاتیح یرویا نی 1مانند كمال اول ییا دارای جوهر
مند حضاور گذارند. این عناصر حیاتی غیرفیزیکی در همه موجودات زیستیش میرا به نما یزندگ

ارمن، یار زناده غایدارد و در همه موجودات غ ک  ( اصاطالح كماال اول 00، ص0229  اسات.  ب 
رود. باه عمومًا در فلسفه كالسی ، مدرسی و همچنین فلسفه اسالمی برای تعریف نفس به كار می

 ( 20-21، ص0311داند. ر.ک. به ارسطو،می« كمال اول جسم طبیعی»و نفس را مثال ارسط طور
ها وجود دارند كاه دارای هساتی ای از موجودات یا ویژگیست كه گونها در این دیدگاه فرض بر این

این دیدگاه در تقابل  از این رو،اند. مندانهمند و هوشغیرفیزیکی هستند و مبدأ مظاهر حیاتی، هدف
ن یتاًا باه قاوانینها ین است كاه هار علمایباور به ا اصالت فیزی  با اصالت فیزی  است.مستقیم 

ده شده اسات. یدر هم تن 2یمنطق ییگراقًا با تجربهیعم اصالت فیزی شود. یل برده می  تحویزیف
 ییگرالیان سانت تحویاست كاه رابطاه شاود را باا اا نیده معاصر ایچیزه علوم پیاز وجوه مم یکی

 ( 27، ص2115قطع كرده است.  سایر،  ی اصالت فیز

 دیدگاه مكانیستی 
ات را یاده حیاپد یكنناد كاه حتایانگاران ادعاا مگراها و دوگانهها در طرف مقابل  حیاتستیمکان

عات ین عام طبیمند و قوانستیموجودات ز یماد یهانش بخشیكامل با نوع و چ یتوان به نحویم
کرمن،  ح دادیست توردر عالم ا یگریهر موجود د یكه برا این دیدگاه هم  .(01-00، ص0229 ب 

های این جهان وجاود دارد و هام اینکاه قاوانینی پایاه بارای ای برای هستیقائل است كه اجزاء پایه
تاوان در ایان اماور وجود دارد. هسته دیدگاه مکانیستی را می 3تر و سطح باالتوریح قوانین پیچیده

 چهارگانه یافت:

                                              
1. Entelechy 

2. Logical empiricism  

3. High-level  
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 از آن ساشته شده است. یماد ءیه وجود دارد كه هر شیماده اول  نوع یتنها  -0
رف فضازمان یژگیه عالوه بر وین ماده اولیا -9 كاه  یژگیدارد. و یت ذاتیفی  كی، تنها یو علّ  یص 

 باشد. یکیا شارژ الکتری 1شود ممکن است توده َلْختیبه آن نسبت داده م
 ن ماده.یاجزاء ا ینسب یهاگاهیر در جاییغر هست، بطور شالصه تیین از تغیادی  نوع بنیتنها  -3
رات یین ماده بر تغی  جزء از این وجود دارد كه طب  آن یادی  قانون بنی: تنها یژگین ویو آشر -4

كناد. كانش  ین قانون اجزاء را با هم جفات مین است كه ایگذارد. فرض بر ایگر اثر میجزء د
كاه اجازاء ساازنده باا  ییهاااز كنش (كلبه عنوان  ن ماده یل شده از دو جزء ایمجموعۀ تشک

راد، یگر دارند، تركیکدیجفت شدن بر   (  44، ص0290  شده است.  ب 

 گرایی و دیدگاه مكانیستیگرایی راهی میان حیاتنوخاسته
وند یمانند ساعت در پ یکیآوری مکاند آمد و با ظهور فنیپد یکیزیابتداًء در علوم ف یستین مکانییتب

ن یایستم را تبیشود تا رفتار كل سیستم متوسل میس یهابخش یهایژگیبه و یستینن مکاییاست. تب
تاوان های مکاانیکی نمیكرد كاه مطااب  سیساتمكند. این نگاه  سیستمی به علم، گاهی اعتراف می

شد. ها را تبیین كرد. همین امر دست مایۀ اشکاالت مخالفان نگاه سیستمی به علوم میبرشی پدیده
ها دهیاشاد كاه پدین ادعاا هماراه میاها باا ادهیاپد یبرش یبرا یستین مکانییوارد رد تبم یبرشدر 

ن یایتب یتاالش بارا یانگاری دكاارتن دوگاناهیکای هساتند. بناابرایزیرفیغ یهاستمیمحصوالت س
 یذهنا یهایژگیكرد و در عوض ویدر مغز را رد م یسمیمکان یندهایدر قال  فرا یعلّ  یهاییتوانا

ندهای ین فراییتب 2گراهااتیح ین شکل برشیداد. به همیز یا مجّرد نسبت میمتما یهر ذهنرا به جوا
 یاتیاشااص ح یهارا رد كردناد و در عاوض باه قادرت ییایمیا شیفیزیولوژیکی در قال  فیزیکی 

انگاری و از ی  سو و دوگانه یستیت مکانیان موقعینجا میدر ا یدین تضاد شدیمتوسل شدند. بنابرا
 از سوی دیگر پیدا شد. ییگرااتیح

باه كاار بارده  یکایزیكه در علاوم ف یاز نوع یستین مکانیینیز تب یگریقات دین حال تحقیدر ع
 یا ذهنایازیساتی  یهایژگین وییتب یكردند. دغدغۀ آنها این بود كه این رویکرد براشد را رد مییم

کای یزیزیولوژی ، كااماًل از عناصار فستم فییكردند كه ی  سكند. البته آنها انکار نمیكفایت نمی

                                              
1. inertial  

2. vitalist  



   شناسی پیچیدگیهستی

 

كاه  یزیارا چیاز ؛دینام 1 لیزموتحویدکمیتوان یكردند میرا كه آنها رد م یزیل شده است. چیتشک
باود  یینادهایبا فرا یا ذهنی یاتیح یندهایمشخص كردن فرا یبرا یكردند هر گونه تالشیآنها رد م

رمن، یافت میرجاندار یكه در ماده غ ک   ( 257ص  ،1222شد.  ب 
نگر بودند و ناه تماایلی گرایی پیدا شدند كه نه تحویلیدر این موقعیت بود كه نظریات نوشاسته

یاد كارد.  2های غایت گرامکانیست توان از آنها با عنوانگرایی داشتند. میانگاری یا حیاتبه دوگانه
كیولوژیزیف یندهایمند فراهدف یژگیآنها بر و نکاه یرت شااص آنهاا بار اكردند. به صوید میکی تأ

ها باشاند تمركاز ساتمین سیااجاات ایستم مجبورند تاا در شادمت احتیدرون س یندهایچگونه فرا
 یبارا 3یاتیاح یها، آنهاا عموماًا از قادرتیعیگراها در سنت فلسفه طباتیكردند. اما برشالف ح

از  یناۀ شاصاگفتند. در عوض بر سهم ویاژۀ گوزیستی سخن نمی یهاستمیس یمین قدرت تنظییتب
داد كاه گونه از تبیاین، تورایح ماید كردند؛ اینیشد تأكیافت میزنده  یهاستمیكه در س 4سازمان

ها را بارآورده ساتمین سیاات ایاها نفاوذ كارده غاساتمین سیابه داشل ا یکی معمولیزیف یندهایفرا
دیدند كاه وان اموری میزنده را به عن یهاستمیبودند كه س یستیمکان یین آنها تا جایكنند. بنابرایم

كند؛ اما نگاه تحاویلی هستند كه مطاب  فرایندهای فیزیکی عادی عمل می یدربردارنده ماده معمول
 (258 همان، ص  پذیرفتند.به فرایندهای فیزیولوژیکی را نمی

در صاددند تاا ماوقعیتی میاان سیساتمی باودن تحاویلی و  های غایات گارامکانیستبنابراین 
یاا ماتریالیسام  5گرایی، نوشاساته های غایات گارامکانیساتگرا اتخاذ كنناد. تشناسی حیاهستی

عناوینی است كه به این رویکرد حد وسطی اشاره دارد. این رویکرد تمایال دارد تاا باا  6غیرتحویلی
هاا را دنباال كناد. ایان دیادگاه تاالش انگاران و تحویلیمالحظه حاالت ذهنی، راهی میان دوگاناه

توان در وادی اصالت فیزی  باقی ماند اما نگاه تحویلی به سیساتم یین كند چگونه میكند كه تبمی
 (257، ص همان  نداشت.

                                              
1. Reductionistic mechanism  

2. Teleo-machnists 

3. Vital force  

4. institution  

5. emergentism  

6. Nonreductive materialism  
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 شناختی و نوخاستگی وجودشناختینوخاستگی معرفت
 یو نوشاسااتگ یوجااود یشااوند: نوشاسااتگیم میتقساا یات نوشاسااته بااه دو دسااته اصاالیاانظر

نام نوشاستگی مفهومی وجود دارد كه زیرمجموعه  . نوع دیگری از نوشاستگی نیز بایشناشتمعرفت
 (  021، ص3، د9111گیرد.  بوركر، شناشتی قرار مینوشاستگی معرفت

های نوشاساته بینی ویژگیشناشتی به محدودیت معرفتی در تبیین و پیشگرایی معرفتنوشاسته
هیم توانست آنچاه اماروزه اشاره دارد. بر این اساس اگر نقص معرفتی ما به تدری  از بین برود، شوا

گرایی بینی كنیم. زیار مجموعاه نوشاساتهشود را تبیین و پیشناپذیر تلقی میناپذیر و تبیینبینیپیش
را باه عناوان  گیگرایان مفهاومی ویژگای نوشاساتگرایی مفهومی است. نوشاساتهمعرفتی، نوشاسته

 دانند. شناشتی عالم میمحصول بازنمودهای نظری و زبان
های نوشاساته را مساتقل بینی و تبیین ویژگیگرایی وجودشناشتی، عدم امکان پیشنوشاستهاما 

هاای عاالم هساتند. جایگااه ها، ویژگیداند. در این حالت، این ویژگیاز محدودیت معرفتی ما می
  (020آنها كاماًل مستقل از انسان و معرفت او واقع شده است.  همان، ص

های پیچیده و نظریه آشاوب شناشتی در مباحث مربوط به سیستمفتگرایی معرعمومًا نوشاسته
گیرند كه نسبت به تغییر شرای  كاربرد دارد. برای مثال، توابعی در نظریه آشوب مورد بررسی قرار می

تواند در طول زمان اولیه بسیار حساس هستند، به طوری كه تغییر بسیار كوچکی در شرای  اولیه می
بینای نتاای  باه نقاص معرفتای انتظاری منجر شود. در این موارد عدم تواناایی پیشبه نتای  دور از 

هاا گردد. در مقابل، در مورد ویژگینسبت به مقادیر دقی  شرای  اولیه و رعف محاسباتی ما باز می
های شایمیایی نسابت شوند، مانند ویژگییا پدیدارهایی كه به طور وجودشناحتی نوشاسته تلقی می

گاهی نسبت به ویژگیبه ویژگی شاود كاه شاناشتی ادعاا میهای ساطح عص های سطح اتمی یا آ
ترین نظریات سطح فیزی  اتمی یا سطح فیزیولوژی عصبی، تواناایی حتی با در دست داشتن كامل

های سطح شیمیایی و سطح روانشاناشتی را نخاواهیم داشات. باه عباارت بینی و تبیین ویژگیپیش
شاناشتی باه هاای روانهاای فیزیکای و ویژگیهای شیمیایی به ویژگیویژگیشود كه دیگر ادعا می

 ( 30، ص0312ناپذیر هستند.  شوشنویس، شناشتی تحویلهای عص ویژگی



   شناسی پیچیدگیهستی

 

 مشخصات ویژگی نوخاسته
 بودنالف( سیستمی

هستند. ی  ویژگی در صورتی سیستمی است، كاه یا   1های سیستمیهای نوشاسته ویژگیویژگی
ی  از اجزای سیستم آن را دارا باشد. برای نمونه، ویژگی تنفس برای ی  ارگانیسام هیچسیستم و نه 

های ایان ارگانیسام دارای ویژگای تانفس شناشتی ی  ویژگی سیستمی اسات، چاون سالولزیست
 نیستند.

 بودنب( بدیع
 بودن ی  شصوصیت زمانی است. ی  ویژگایهستند. بدیع 2های بدیعهای نوشاسته ویژگیویژگی

بدیع است، اگر از زمان شاصی به بعد مصداق داشاته باشاد و پایش از آن دارای مصاداقی نباشاد. 
باودن یا  ویژگای بادیع بودن را در بر دارد و نه برعکس. برای نمونه، ویژگی میاز بدیع ،نوشاستگی

است، پیش از آنکه اولین نجار ی  میز را ساشته باشد، این ویژگی مصداقی نداشاته اسات. هماین 
بودن شناسی، ویژگی ی  مولکول پیچیده بودن، مانند ویژگی متانطور، بر مبنای نظریه كنونی كیهان

رسد یا  میاز یاا یا  مولکاول متاان از زمانی به بعد مصداق پیدا كرده است. اما غالبًا به نظر می
هاای گیهای آن را برمبناای ویژتوان ویژگیهای فیزیکی است و میصرفًا آرایش شاصی از مولکول

شوند، های بدیعی را كه نوشاسته تلقی نمیدهنده آن توریح داد. چنین ویژگیذرات فیزیکی تشکیل
 نامیم. می 3«برآیند»های ویژگی

آیند كه اجزای بنیادی كافی مورد نیااز بارای تشاکیل های سیستمی هنگامی به وجود میویژگی
های سیستمی اعام گیرند. بدین ترتی  ویژگیهایی با یکدیگر در ارتباط سیستمی قرار چنین سیستم

كنناد و از ایان رو از اینکه نوشاسته یا برآیند باشند، از زمان تشکیل سیستم به بعد مصداق پیادا می
 (30-92، ص0312شوشنویس، بدیع هستند.  

 های عّلی بدیعییج( توانا
های سطح پایه توسل از ویژگیهای نوشاسته ترین معیارها برای نشان دادن تمایز ویژگییکی از مهم

                                              
1.Systemic 

2  . Novel 

3  . Resultant 
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بدیع است. ویژگی نوشاسته قابلیت اثرگذاری بر اجزا را دارد، بدون اینکاه ایان  1یهای علّ به توانایی
كانر،  اری نتیجۀ مجموع اثرات اجزا باشداثرگذ گااهی را  .(01، ص 9101 كورادینی و ار برای مثال  آ

ی عّلی برای اثرگذاری بر حاالت بدنی را داراست. به عنوان علّیت ذهنی لحاظ كرد كه توانایتوان می
گرا از اصاالت فیزیا  شاارد شاده و قائال باه شود نوشاستهبا این حال این اثرگذاری موج  نمی

گراهاا ماورد ویژگی یا جوهری كاماًل مستقل از بدن یا مغز شود. اصل ایان ویژگای بارای نوشاساته
هاای عّلای نظارات مختلفای هسات.  هماان، اما در مورد چگونگی تحقا  توانایی ،پذیرش است

 (02-04ص
 ناپذیریبینید( پیش

هاای شاود، نحاوه ارتبااط ویژگیتارین مساائلی كاه در بحاث نوشاساتگی مطارح مییکی از مهم
هاای های نوشاسته از ویژگیهای سطح پایه است. در این قسمت است كه ویژگینوشاسته با ویژگی
 2،ناپاذیربینایپیش ،هاای نوشاساتهكنناد ویژگیگرایاان ادعاا میشوند. نوشاساتهبرآیند متمایز می

های مورد توان ویژگیمی گرایان معتقدندحالی كه تحویل هستند، در 4و تحویل ناپذیر 3ناپذیرتبیین
بینای و تبیاین ها و رواب  سطح پایاه پیشاالصول به كم  ویژگیبحث را دست كم به صورت علی

 نمود. 
بینی یشهای نوشاسته را به صورت استقرائی پتوان وقوع ویژگیپذیرند كه میگرایان مینوشاسته

هاای نوشاساته برمبناای داناش از بینای هماراه باا تبیاین ویژگیامکاان پیش كننادكرد، اما ادعا می
ناپاذیری های نوشاسته یعنی تبیینهای سطح پایه وجود ندارد. این ادعا شاشصه دیگر ویژگیویژگی

 دهد.را نشان می
های اجزای سیساتمی توان با دانستن تمام شواص و ویژگیبا این وصف ویژگی نوشاسته را نمی

توان با دانساتن تماامی بینی كرد. برای مثال ویژگی حیات را نمیكه آن ویژگی را دارند، تعیین و پیش
 .بینی و تعیین كردهای سازندۀ موجود زنده پیششواص اجزا مادی و مولکول

 

                                              
1  . Causal Power 

2. Unpredictable  

3  . Inexplicable 

4  . Irreducible 



   شناسی پیچیدگیهستی

 

 ناپذیریینه ( تبی
تاوان حتای باه كما  هاای نوشاساته را نمیگرایان مدعی هستند چگونگی و وقوع ویژگینوشاسته

ترین كامال»گرایان بار های سطح پایه تبیاین نماود. تاكیاد نوشاساتهترین نظریه درباره ویژگیكامل
تاوان نیاز نمی صاوالً اشاود كاه بسیار مهم است، این تاكید گااهی بادین صاورت بیاان می« دانش

بینی و تبیاین نماود. ایان تاكیاد موجا  های سطح پایه پیشهای نوشاسته را برمبنای ویژگیویژگی
شاود كاه بیاان آن معرفات شاناشتی و وجودشاناشتی می گراییذاشتن میان دو نوع نوشاساتهتمایزگ

 گذشت.
 ناپذیریو( تحویل

هاا باه ن اسات كاه ایان ویژگیهای نوشاسته وجودشناشتی ایگرایان درمورد ویژگیادعای نوشاسته
 (31-33، ص0312 شوشنویس، ناپذیر هستند. های سطح پایه تحویلویژگی

 ز( وابستگی به سطح پایه
دانند؛ اماا در عاین ناپذیر میهای سطح پایه تحویلهای نوشاسته را به ویژگیگرایان ویژگینوشاسته

یااه معتقااد هسااتند. اگرچااه هااای سااطح پاهااای نوشاسااته بااه ویژگیویژگی 1حااال بااه وابسااتگی
پذیرناد، و نیساتند، اماا از آنجاا كاه اصاالت فیزیا  را میمعتقاد گرایی گرایان به تحویلنوشاسته

كنند، معتقدند كه ویژگی نوشاسته توسا  ساطح زیارین و پایاه مشاخص انگاری را طرد میدوگانه
وثر نخواهد بود و باا گیری سطح نوشاسته مدر حقیقت چیزی افزون بر سطح پایه در شکل .شودمی

پاذیرفتن رابطاه  .داشتن دو حالت  یکسان پایه، دو ساطح  یکساان نوشاساته را شااهد شاواهیم باود
ات یاهوشاود این ویژگای موجا  می كند.انگاران متمایز میز دوگانهرا ا گرایاننوشاسته وابستگی،

كاه وجودشاان  یاتیااز هو نوشاساته را یهایژگیو ،ریاش یژگین وید بیایند. ایپد یزینوشاسته از چ
. یات انتزاعیهو یا برشی یادی  بنیزیمانند موروعات ف ،كندیست جدا مین یگریز دیوابسته به چ

ا همزمان  = ی 2ستایا یگشود: نوشاستهیم ییگراگر از نوشاستهیموج  دو نوع متفاوت د یژگین ویا
ناد وجاود یآیاز آنهاا باه وجاود مكاه  یاتیات نوشاسته به طور همزمان با هویكه در آن هو 3دفعی(

                                              
1  . Dependency 

2. static  

3. synchronic  
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  از یات نوشاساته باه تادریا، كاه در آن هو2ا ناهمزماان  =تادریجی(یا 1ایپو یدارند؛ و نوشاستگ
 (  121، ص3، د 2116 ،ابند.  بوركرییگسترش م یات قبلیهو

دهناد. تکامال دفعای و این دو نوع نوشاستگی دو نوع از تکامل در امور نوشاسته را توریح می
 ریجی كه در بخش ویژگی سوم هویات پیچیده به آن شواهیم پرداشت.تکامل تد

 گراییکل -2

تر كناد. تواند موروع علوم پیچیده را روشنگرا به امور پیچیده دومین عنصری است كه مینگاه كل
اند و بااور داشاتند كاه تنهاا راه بوده 3گرالیست  تحویاتم یشناسستیشتر دانشمندان زیب 12از قرن 

هاا ل شود، سپس فرمانیسازنده تحل یهان است كه ابتدا به بخشیده ایچیفهم سیستم پ یبرا یعلم
ن شود. ییها تبان بخشیتًا تعامالت میكنند كشف شوند و نهایف مین عناصر را توصیكه ا ینیو قوان

ر ل كه قباًل تصور بایان مرات  تحلیم 4ن پلیگرا با مشخص كردن قوانلیتحو یها، روش21در قرن 
اساتاندارد آن  یهااموف  بودناد. مثال یکیزینده در علوم فیفزا یراند به نحویسه ناپذین بود كه مقایا

  كوانتاوم یان مکانیبه قاوان ین جدول تناوبیل قوانیو تحو ی  آماری  به مکانینامیل ترمودیتحو
 شودیشناشته مسم یکالیزیشد كه با عنوان ف ییگرالیتحو یبندها منجر به صورتتین موفقیبود. ا

 گرایی در تضاد است.این نگاه به امور عالم به كّلی با كل .(27، ص2115 سایر، 
 یهادهیاد در عاالم پدیاگویكاه م یتیاست: ماوقع ییگراسم در فلسفه، كلیاتم یمخالف سنت

ات، یارایر یهااد در قال  شودشان مطالعه شاوند؛ كاه روشیمندی وجود دارد كه بادۀ نظامیچیپ
بدون توجه به رابطاه آن  یچ بخشیو ه ستندیقابل اجرا ن ییهاستمین سیچننیدر مورد ا ییگرالیتحو
ز اساتفاده یان یترعیوسا یمعناا یبارا یگااه ییگراست. اصاطالح كالیستم قابل فهم نیس یبا باق

د بصورت جداگانه مطالعه شاوند بلکاه یكه عناصر سازنده نه تنها با یداللت بر باور یشود، برایم
ده رابطاه برقارار یاچیساتم پیگار در سید یهااكه باا بخش یده شود كه چگونه رفتار آنها وقتید دیبا

                                              
1. Dynamic  

2. Diachronic   

3. Atomist reductionist  

4. Bridge Law 

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

 شدند. تحویل برده می
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تواناد در یعناصار ساازنده م یز قبول دارند كه رفتارهایان نیگرالیتحو یكند. حتیر مییكنند تغیم
اما هماه  رند،یپذیاجزاء را م یهالیتحل یش برشیب ان كمایگرار كند. كلییمختلف تغ یهاتیموقع

 (  22، ص2115سایر، دهند.  یده میچیستم پیها در سنش بخشیل را به چیت تحلیآنها اولو
باه عناوان  یخ و علوم اجتماعیدر تار 1ییو فردگرا ییگراان كلیر تضاد میاش یدر مباحث فلسف

 یدادهایاا باا رویان سدال وجود دارد كه آیا یمطرح شده است. به طور كل یروش شناشت یموروع
كاه  یها، رواب  و اوراع و احاوال افاراد انساانشیها، گرااز كنش یاد به عنوان صرف تودهیكالن با

 ییگراكال یشناسا. روشیقائال اسات كاه آر یایفردگرا یشناساده شاود. روشیمشترک هستند د
 نماا  و]=بزرگ 2 ید در مرتبه ماكروسکوپیبا یاجتماع یهادهیر از آن نگاه فردی پدید به غیگویم

 ( 441، ص4د ،2116ل و مطالعه شوند.  بوركر، یمستقل تحل
شاکل  یشطا یر در آنها در مادلییم كه تغیت در ارتباطیاز واقع یاتیثینگرانه ما با حدر نگاه كل 

عد اصلیرد. در واقعیگینم  یهاساتمیدهند زمان است. در سیرات رخ مییكه در طول آن تغ یایت بر
در وجوه شااص  یرات كوچکیی، در طول زمان ررورتًا تغیر علّ رات كوچ  در عناصییتغ یرشطیغ
كنناد. آنهاا در واقاع ممکان اسات یجااد نمیا یستم به طاور كّلایس یهایژگیا در ویستم یگر سید

را  یژگاین ویاهساتند كاه ا یادیز یهاستمیممکن نداشته باشد. س امد  ی  پیكنند كه تنها  یراتییتغ
ان یاشوند، شصوصاًا روابا  متقابال میجهان م یو اجتماع یعیات طبیثین دسته شامل حیدارند. ا

و  ییگرار راجاع باه كالیااش یمباحاث فلساف .(14، ص 1228 بارن،  یو اجتمااع یعایوجوه طب
 ( 448، ص4كر، درمالحظه كرد.  بو 1نس ینیمفهوم ابتناء ]=سوپرو یتوان بر مبنایرا م ییفردگرا

 
 نس[ینیابتناء ]=سوپرو 

است كاه میاان  5از وابستگی وجودی 4ای نامتقارندر فلسفه به معنای رابطه نس ابتناء ]= سوپروینی
و فیزیکای(. چناین  6های ذهنایهاست  به طور مثال، ویژگیمتفاوت از ویژگی -به كلی-دو دسته 

                                              
1. individualism  

2. macroscopic  

3 . Supervenience 

4. asymmetrical  

5. ontological  

6. mental  
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هار تغییاری در  1گیارد كاه: تنهاا و تنهاا اگارای میان دو دسته از امور بدین صورت شاکل میرابطه
متضامن و باه  -های سوپروین شده ]مبتنی شده ویژگی–ای متعل  به دسته اول هموروعات ویژگی

 های پایاه( تغییار ایجااد شاده باشاد.های متعل  به دسته دوم  ویژگیاین جهت باشد كه در ویژگی
شواهناد از اصاالت فیزیا  شود كاه میای استفاده میاغل  توس  فالسفه نس ینیابتناء ]=سوپرو

شوند. اگر چاه باه نظار آنهاا در فلسفه ذهن را منکر می 2همانیاین حال نظریه ایناما با  ،دفاع كنند
ی  شناشت، اما باا بههای فیزیکی طب  مدل ی های ذهنی را بواسطه ویژگیمحال است كه ویژگی

هاای شاوند بار ویژگیشوند و بناابراین مبتنای میهای ذهنی مبتنی ]سوپروین  میاین حال ویژگی
توانند از نظر ذهنی  یا روانای( راین دو چیزی كه از نظر فیزیکی شبیه به هم هستند نمیفیزیکی. بناب

شاوند.  ما  الفلاین، های فیزیکای متعاین میهای ذهنی با ویژگیمتفاوت باشند، و اینکه ویژگی
 و بریتانیکا(  9101

گرایی نوشاساتههای آن در گویند كه ریشههای استفاده از این واژه روشن نیست. برشی میریشه
بااه عنااوان  3ساات كاه مورگااانا نآ( اساات. ایان بااه شاااطر 0293   91انگلیسای در ابتاادای قاارن 

هاای نوشاساته باا ای كاه ویژگیرا بارای توصایف رابطاه 4گرای انگلیسای واژه ساوپرویننوشاسته
 (9101 م  الفلین،  كند.های سطح پایه دارند بیان میویژگی

 گراییشناختی كلمشكالت هستی
شود مواجه بودند.  یلیکرد ردتحویرو یبرا یوجودشناشت یگراها اغل  با كار سخت مبناسازكل
، كارده اسات. یشاناشتجامعه ییگراكل یمبناساز یبرا یاریبس ینظر یهام تالشیمثال دورك یبرا

 پس بار -کی موجود استیزیكه تنها ماده ف-رد یسم را بپذیالیماتر یت وجودیاو موقع ییگرااگر كل
جز عناصر سازنده  یزیده درجه باالتر چیساشت؟ پد یلیردتحو یهاتوان استداللیم ییچه مبنا

 ماده آن نخواهند بود.
كردنااد و معتقااد بااه یساام را رد میالیگراهااا ماتراز كل یاریبساا 0291تااا  02از اواشاار قاارن 

                                              
1. If and only if  

2. identity theory  

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

3. Lloyd Morgan  

4. supervene  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/281919/identity-theory
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قائال باود كاه  ییگرااتیازم بودناد. حیو ارگاان ییگرااتیادوگانه انگاار مانناد ح یهایوجودشناس
ن درسات یا" هساتند. اگار ایاتیاا جوهر "حیقدرت  یحاو یکیزیزنده عالوه بر ماده ف یهازمیارگان

بماناد. در فلسافه  ید دوگانه انگار باقیرممکن شواهد بود و علم بایغ یکیزیل به ماده فیتحوباشد، 
 یولاوژیکیب یهاازمیگانهم هساتند، كاه جامعاه را باه ار 1سمیگراها ارگاناتیاز ح یاریبس یاجتماع

جملاه  از سم یالیغیرماتر یگراها  جدا شد كلیزیدًا از متافیكنند. وقتی علم شدده تشبیه مییچیپ
دانشامندان مشاکل  یناده بارایفزا یبه نحو (سمیدئالی، و اییگرا، روحی، دوگانه انگارییگرااتیح

 جاد كردند.یا
 یهاهماه رشاته یان اصالیاتوس  جر ییگرااتیدوگانه انگار مانند ح یهایامروزه وجودشناس

بار  یسات اسات و مبتنایالیاماروزه ماتر یرد شده است؛ هر عملا یر علمیغ یبه عنوان امر یعلم
كه مستقل از ماده باشد  یتیچ هویدارد و ه یتی مادیاست كه تمامی وجود، هو یکیزیت متافیموقع

 ( 92-91، ص9110وجود ندارد.  سایر، 

 یگرایراه برون رفت كل
گرایی در علاوم اجتمااعی دارد. رادتحویلی های كلگرایی وجوه مشابه بسیاری با رویکردنوشاسته

ناپاذیری هایی مستقل از اجزاء سیستم برای كل یا سیستم، تحویلها یا ویژگیبودن، پذیرش هویت
؛ ایان هاای افارادهاای كال بواساطه ویژگیهای افراد، تبیین ناپاذیری ویژگیها به ویژگیآن ویژگی

هااای هسااتی شااناشتی تواننااد تبیینهااای امااور نوشاسااته میشصوصاایات در كنااار دیگاار ویژگی
 گرایی در علوم اجتماعی فراهم كنند.بخشی را برای رویکرد كلررایت

سام را یالیماتر یت وجودشاناشتیااسات كاه موقع ینگریلیرتحاویاز غ یصورت ییگرانوشاسته
 یزیارد كاه چیپاذیم ییگراتحت مطالعه، نوشاسته یعیده طبیچیپ یهادهیرد. با مالحظه پدیپذیم

را نادارد.  ییگراكال ین مشکل وجودشاناشتیسازنده و تعامالت آنها وجود ندارد، بنابرا یاجزا زج
سم ی، اصالت فیزی ، مکانییگرالیكنند كه تحویكنند و استدالل میسم را رد میگراها اتمنوشاسته

را  یعایده طبیاچیپ یهادهیاپد یساتند. برشایسام نیالیماتر یرارور یامادهایپ 2فنومنالیسمو اپی
                                              
1. organism  

2. Epiphenomenalism 

گوید: رویدادهای ذهنی معلاول رویادادهای نگاهی است كه می این دیدگاهجمه شده است. پدیدارگرایی" ترپدیدارگرایی" و "پیاین واژه به "شبه
های نوشاساته گرایی تأثیر ویژگی( چنانکه گفته شد نوشاسته2111فیزیکی در مغزند، اما هیچ تأثیری بر رویدادهای فیزیکی ندارند.  رابینسون، 

 پذیرد.بر سطح پایه فیزیکی شود را می
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هساتند كاه در آنهاا  یادهیچیپ یهاستمیها سدهین پدیمطالعه كرد، ا یلیتحو یهاتوان با روشینم
ز شاده و از ساازمان و تعامال عناصار ساازنده "مرتباه یتر و متماادهیچی"درجه باالتر" پ یساشتارها

سات هساتند، اعتقااد دارناد كاه یالیگراها ماترند. از آنجا كه نوشاستهیآید متر به وجوتر" سادهنییپا
شاوند.  ساایر، ین  میتر مبتنای ]=ساوپرونییساتم مرتباه پاایدرجه باالتر بر عناصر س یهایژگیو

 ( 31-92، ص9110
دارند  ن اعتقادیاز آنها همچن یاریاند اما بسرفتهیس  را پذینیگراها ابتنا ]=سوپرواگرچه نوشاسته

 تر داشاته باشاندنییبر عناصر ساازنده مرتباه پاا یعلّ  یهاتوانند قدرتیمرتبه باال م یكه ساشتارها
تواند ی  زمینه هستی شناسی تازه پیدا كند كه هم از بناد گرایی میبا این حال كل .(31 همان، ص

های شاود اسایشنشناشتی علمی بارای روشانگاری دكارتی شالص شود و هم مبنای هستیدوگانه
 داشته باشد تا با این اتهام از دایره علم شارد نشود.

 گراییگرایی و نوخاستهسازگاری كل
 یزیاچ ف كرد. هریآن توص یهاان بخشیمتقابل م یهایوابستگ ی  سریگرا را با ستم كلید سیبا

داشاته باشاد.  ید سااشتار داشلایاگرا باشد، باستمی كلیبرای اینکه بتواند هویتی داشته باشد كه س
كاه اجازاء  یم. اماوریاورین معناست كه اجزاء سیستم را به حساب بیمشخص كردن آن ساشتار بد

 یزیندارد كه چ یلیچ دلیهستند ممکن است قادر نباشند كه مستقل از كل وجود داشته باشند، اما ه
  یادق یمعناا باه یزیان چیم. چنایگرا بشناسكل یستمیندارد به عنوان س یچ ساشتار داشلیرا كه ه

ست. یده در قال  اجزائش نیچیستم پیل سیدر مقابل تحل ییگران كلیتواند اتم باشد. بنابرایم یحت
سفلد،   (  3، ص9110 ا 

هایی را پدیاده ،در حیطاه پیچیادگیماا شود گرایی موج  میمبنای فلسفی ذكر شده برای كل
مطالعۀ اجزاء نیز منافاتی با  ،در عین حال و اشتبا مطالعه اجزائشان شننتوان داشته باشیم كه آنها را 

رغم وابساتگی بههایی كه صرفًا مختص كل سیستم است گرایانۀ ما نداشته باشد. ویژگیرویکرد كل
هاای اجازاء سیساتم اسات. بناابراین های سطح پایه، شصوصیاتی غیار از ویژگیبه اجزاء یا ویژگی

زیارا در  ؛رد كامل نیستند  ناه اینکاه الزم نباشاند(های مبتنی بر فردگرایی در این رویکشناسیروش
هم اجزاء جایگاه وجودی شاص شود را دارند و هم كل به عنوان واقعیتای متماایز اماا  ،این رویکرد

های سیستمی بودن، وابستگی به سطح وابسته، هستی جدیدی دارد. این ویژگی به شوبی در ویژگی
گرایی باه یی عّلی امور نوشاسته نهفته است. پس ویژگی كالناپذیری و تواناپایه، بدیع بودن، تحویل

هاای ای عاالوه بار ویژگیتاوان باه عناوان ویژگایها را نمیعنوان وجهی وجودشناشتی در سیساتم
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شاناشتی اشااره دارد تاا باه حیثیتای گرایی بیشتر باه رویکاردی روشبلکه كل ،نوشاسته مطرح كرد
 شناشتی.هستی

 تکاملی -3

ن معناسات كاه ماا باا ین بادیبودن امور پیچیده است. ا« یتکامل» یدگیچیوب/پن عنصر آشیسوم
ن یاساتند. ایهساتند. آنهاا قابال برگشات در زماان ن یخیمرتب  هستیم كاه اصاواًل تاار ییندهایفرا
 یهاساتمیعناوان اماری قابال برگشات در سهاز زمان ب یوتونیمفهوم ن یکردها متضمن رد رمنیرو

رن، ما مهم یبرا یاست كه به طور كل 1 یکی]= ماكروسکوپ مهجهانی  (  15، ص1228اند.  ب 
و  یشارفت تکااملیشامارد، دو موراوع پمطاب  دیدگاهی كه سه عنصر برای امور پیچیده برمی

 یهاساتمیخ، سیدر طاول تاار یبا مالحظه پیشارفت تکااملد با هم لحاظ شوند. ینگر باكل یژگیو
آن  یهایژگیتواند جزو ویستم نمیل عناصر آن سیكه با تحلای دارند تازه یهایژگیو ،دیپدنو دیجد

ویژگای تکااملی در  . هماان( شاوندن ییقوانین موجود در میان عناصر تب یا با محتوایعناصر باشد 
 یابد.مصداق می 3و تکامل فرهنگی 2علوم اجتماعی حداقل در دو رده تکامل روانشناشتی

توانند ل روانشناسی متفاوتند، گرچه هر دوی آنها میهای تکامل فرهنگی از نظریات تکامنظریه
های فرهنگی توریح دهناد. روانشناساان تکااملی تمایال دارناد تاا های تکاملی را برای پدیدهایده
میاراث ژنتیا   -از جملاه ناوع ماا–ترین میراث مکانیسم در همه انواع گونه فرض كنند كه مهماین

داند كه از راه فرایندهای متداول انتخااب به عنوان امری میاست. روانشناسی تکاملی ذهن انسان را 
تکامل پیدا كارده اسات. بارای مثاال روانشناساان  -گذاردكه بر متغیر ارثی ژنتیکی اثر می-طبیعی 

ها برای غذای چرب را در این قال  توریح دهناد كاه: نکتاۀ تکاملی ممکن است تغییر ذائقۀ انسان
كردناد. چناین فررایاتی است كه تا جای ممکان چربای مصارف میآن در اجداد گذشته ما نهفته 

های فرهنگی بدیع را نیز توریح دهد: به طور مثال افزایش چاقی اشیر به عنوان نتیجه تواند ریشهمی
اسات كاه باا همدساتی تارجیح  (افزایش دسترسی به غذاهای پرچارب ارزان تغییر محیطی بدیع 

نس، داده میای كنونی توریح ذائقه و  این رویکردهاای تکااملی ناوع تکامال یافتاه (. 2113شود  ل 

                                              
1. Macroscopic 

2. Psychological evolution  

3. Cultural evolution  
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ای نیاز باا هاای جادیهاا مخالفتشوند. با ایان حاال در برشای تبییننظریه داروین محسوب می
 نظریات داروین دارند.  همان( 

د دارد. گرایی وجاوگرایی، ایده تکاملی بودن نیز در نوشاستهبا توجه به برشی تقریرهای نوشاسته
 های نوشاسته وجود داشته باشد.از ویژگی 2و لوئید مورگان 1این ویژگی در تقریرهای الکساندر

 گراییایده تكامل در نوخاسته
آیاد. هاای نوشاساته پدیاد میذیل ویژگی وابستگی به سطح پایاه دو ناوع نظریاه تکامال در ویژگی

، كاه در آن 6ا ناهمزمان  =تدریجی(ی 5ایپو ی؛ و نوشاستگ4ا همزمان  = دفعی(ی 3ستایا ینوشاستگ
در  .(121، ص3، د2116 باوركر،  ابنادییگساترش ما یات قبلی  از هویات نوشاسته به تدریهو

گرایی اینجا قصد بررسی این دو تکامل را نداریم بلکه صارفًا در پای تبیینای از تکامال در نوشاساته
 هستیم.

هاای صار ساطح پایاه آنهاا گفتاه شاد ویژگیهای نوشاساته و عناهمانطور كه در ارتباط ویژگی
نوشاسته برآیند عناصر سیستم نیستند، بدین معنا كه صرفًا بتوان آنها را بواسطه اجازاء و روابا  آنهاا 

بینی هستند. بر این اساس  آنهاا های نوشاسته اموری بدیع، و غیرقابل پیشتصویر كرد، بلکه ویژگی
 توان. های برآیند را میآورد، در حالی كه ویژگیاز عناصر سطح پایه به دست توان نمیرا 

، تماایز نهادناد. ی"نوشاسته" واقعا یهایژگیند" و ویان "برآید مورگان میساموئل الکساندر و لوئ
ن یكنند. طب  ا یبندرا صورت 7یتکامل ییگرابا نام نوشاسته یاهیز در این راستا بود كه نظرین تمایا

ده و یاچیآن پ یاصال یعناصار مااد یهایکربنادیكند كه پیدا میه پتوسع یه كل عالم به نحوینظر
 یدر عبارات یست، به طور كلین یجیتدر یندی، فرایدگیچین رشد در پیشوند. اگرچه ایتر مدهیچیپ

رساد، یاز بحاران م یماده باه مرحلاه شاصا یکربندیپ یدگیچیپ یرا وقتین است؛ زییقابل تب یكّم 
به شکل  یند تکاملین فرایاند. انداشته یكه هرگز مصداق ییهایژگید، ونیآید میع پدیبد یهایژگیو

                                              
1. Alexander  

2. Morgan  

3. static  

4. synchronic  

5. Dynamic  

6. Diachronic   

7. Evolutionary emergentism  



   شناسی پیچیدگیهستی

 

نوشاساته دارناد ممکان اسات باا هام  یژگایكه و ییایمثال اش یشود. برایساشته م یسلسله مراتب
د یپد یگرینوشاسته د یهایژگیكه و ییند تا جاید آیپد یتردهیچیپ یهادهی  شوند تا دوباره پدیترك

تاوان در جریاان ناوعی از ها را میدهیپد 1یشدگمثال دو شاشه یبرا .(15، ص2122 بکرمن،  ندیآ
 تکامل هویات نوشاسته تبیین كرد.

های جهان فیزیکی از ابتدا تاكنون تقریرهای مختلفی از گرچه در مورد مصادی  مختلف تکامل
كیاد  دارناد. باا ایان الکساندر و مورگان هست اما هر دو بر ویژگی تکاملی بودن هویات پیچیاده تأ

های پیچیده عنصری در كنار نوشاستگی نخواهاد باود بلکاه در داشال وصف تکاملی بودن سیستم
 های نوشاسته قرار دارد.ویژگی

 خاتمه

ای مشهور بیان شد كاه ساه رویکارد نوشاساتگی، در راستای شناشت  هستی  امور پیچیده در نظریه
دهند. در این راساتا های پیچیده را تشکیل مییدهگرایی هسته اصلی و موروع پدگرایی و تکاملكل

هاای مختلاف آنهاا بیاان شاد. بادین نحاو كاه توریحی راجع به هویات نوشاسته همراه با ویژگی
نوشاستگی رویکردی است كه راهی میاناه را در مقابال نظریاات مکانیساتی از یا  ساو و دوگاناه 

گرایی عاالوه بار نگااه سیساتمی و شاساتهكناد. نوگرایی از سوی دیگار اتخااذ میانگاری یا حیات
هایی كه بارای داند. ویژگیبندی به اصالت فیزی ، نگاه تحویلی  دیدگاه مکانیستی را مردود میپای

هاای عّلای بادیع، ییبودن، داشتن توانابودن، بدیعامور نوشاسته بیان شد عبارت بودند از: سیستمی
ناپذیری و وابستگی به سطح پایه. در ادامه بحث نشان داده ناپذیری، تحویلناپذیری، تبیینبینیپیش

تواند به عنوان عنصر مساتقل وجاودی در كناار عنصار نوشاساتگی گرایی نمیشد كه رویکرد كمال
های پیچیده قرار بگیرد بلکه شود نیازمند به پایگاه و مبنایی هساتی شاناشتی اسات. چارا كاه پدیده

وجهه غال  علمی امروز ناسازگار است و همین نکته باعاث شاده گرایی با ماتریالیسم به عنوان كل
گرایی برای توجیه فلسافی شاود متوسال باه نظریاات غیار رایا  دوگاناه انگااری یاا تا رویکرد كل

گرایی با نگاه غیرتحویلی شود، نوعی نگااه ماتریالیساتی را گرایی شود. با این وصف نوشاستهحیات

                                              
1. Bifurcation 

ی توصایف هار ماوقعیتی كاه در آن تصاویر كیفای، شدگی به معنای نوعی فرایند تقسیم یا انشعاب است كه به نحوی گسترده باراواژه دو شاشه
 (229، ص 0220 كرافورد،  كنیم با تغییر پارامترهایی كه موروع بدان وابسته است، تغییر كند.توپولوژی ]جانمایی  موروعی كه مطالعه می
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كند. با ایان وصاف گرایی را حل میذارد كه مشکالت فلسفی كلگگرایی میدر اشتیار رویکرد كل
ای دیگر تواند در عین حفظ مدعیات شود وجهه علمی شود را نیز نگه دارد. در مرحلهگرایی میكل

گرایی قابل تبیین است و از این نشان داده شد كه عنصر تکاملی بودن نیز در داشل نظریات نوشاسته
گرایی قارار داده شاود. باا ایان بودن به عنوان عنصری در كناار نوشاساته رو نیازی نیست تا تکاملی

شناسای اماور پیچیاده بادان اشااره كارد نوشاساته باودن تاوان در هستیتنها عنوانی كه می ،وصف
 آنهاست.

های اشیر علوم اجتماعی در نقطۀ عطفی تااریخی و در پای تغییار رویکاردی جدیاد در در دهه
گرایی كاه عموماًا باا عناوان جنبشای فلسافی به شود گرفت. نوشاساته علوم طبیعی، چهرۀ جدیدی

كناد. باه نحاوی كاه ریازی میمبانی نسبتًا مناسبی را برای این رویکرد جدیاد پی ،شودشناشته می
توان علوم پیچیده را علومی با عناصر گوناگون آشفته معرفای كارد بلکاه، هویات محاوری كاه نمی

ها و قوانینی است كه نوشاسته باشند. جادای هویات، ویژگی ،موروع تحقی  این دست علوم است
تواناد مباانی گرایی با رویکرد كل گرایای در علاوم اجتمااعی ساازگار اسات و میاز اینکه نوشاسته

گرا فلسفی از دست رفته آن را احیا كند، تکاملی بودن نیز باه روشانی در داشال نظریاات نوشاساته
 حضور دارد. 

 یده محاوریاپد یاجتماع یای پدید آید كه طب  آن، نوشاستگشده نظریهاین جریانات موج  
ن هماه علاوم یریاه زیااسات كاه ال یاهیاعلام پا یاجتمااع یاست. علم نوشاستگ یعلوم اجتماع

، اقتصااد، علاوم یاسایاسات. علاوم س ییهمه آنها مبنا یرا اجتماع نوشاسته برایاست، ز یاجتماع
 یهاساتمیاز س یكنند كه از نظار اجتمااعیرا مطالعه م ییهادهیپد یشناسخ، و جامعهی، تاریتیترب

در نظار طرفاداران نوشاساتگی اجتمااعی،  ،ن وصافیاناد. باا ایآید میاده افراد در تعامل پدیچیپ
 یشناسان جامعهیارد. به نظار ایشاان ایقرار بگ یاجتماع ینوشاستگ ید علم اصلیبا یشناسجامعه

( ید آمادن  نوشاساتگیاپد یناد اصالید باا فرایبا ،اندكردهر یم تصوید همچنانکه كنت و دوركیجد
قارار شواهاد  یدر هساتۀ اصالی علاوم اجتمااع یشناساجامعه ،كه در این صورت باشد یاجتماع

 یاجتماع یشناسان به نوشاستگجامعه یتنها برش .مینیبی كه ما امروز میشناسگرفت، اما نه جامعه
اهمیت نوشاستگی در علوم اجتماعی تاا بادان حاد  (.182، ص2115پردازند  ر.ک به: سایر، می

كه  یگیری است؛ پارادایمرسد پارادایم جدیدی در علوم اجتماعی در حال شکلاست كه به نظر می
 (930-931شود.  ر.ک. به: همان، یاد می 1از آن با عنوان پارادایم نوشاسته

                                              
1. Emergence Paradigm  
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