
 

 
 

 

 

 هاسیستمی، رویکردی تطبیقی به بنیان یپیچیدگی و اندیشه

 * امیرحسین خالقی

 ** یی پروندییح

 چكیده
های اجتماعی و پدید پذیری نگاهی تازه به علوم پیچیدگی با مفاهیمی همچون نوپدیدی، لبه آشوب و سازش

منی  -ست ااعی یهای پیچیدهت ف بسیار  تیس ماب یننینی م فابت رس مرسهم  برد   انسانی را پیش نهاده
های علوم پیچیدگی شدنی گیری از دیدگاهجز با بهره  ظ ا دهند که توصیف و فهم دقیقرم ارهایی رس ظشار می

 نیست.
ی پیچیدگی های اساسی میان نگرش سیستمی و اندیشهپردازد که تفاوتظوش ار پیش رب ب  سیت پرتش می 

ها  گوظاگور خ شناسی شایاایز ربیکرد ینیینی در  ر دب کدس  ست ف در سیت رست ا با یاکید بر مرتا  چیست و
پرسش پژوهشی  یتشود پاسخی برای ایالش میهای نظری ظقادسظ  برخی ظوش   -ب ب بررتی یطنیقی ر د

 فراهم آید.
  کلی مشخص کرد یوسر در هش  حوز های رویکرد سیستمی و پیچیدگی را مییفابتشود که ظشار دسد  می

های این دو رویکرد تحلیلی را ودیتو محد نهد و مرزهای کاربستک  یصویر  کالر سز دلارب  ظ ا رس مرسرب می
  ظ اکارگیری درست نمایاند، تصویری که برای شناخت بهتر توان تحلیلی رویکرد سیستمی و پیچیدگی و بهمی

 اهمیت بسیاری دارد.
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 مقدمه

اسات. دگردیسای در  2گریازیگاوییو پیش 3پیچیدگی ،امروزینهای جهان بارزترین ویژگی پدیده
هاای محلای، ملای، ( و نسبت مقیاس1های گوناگون زندگی با یکدیگر  بازساشتاردهینسبت جنبه

(. 9101 فاركالف، حارر جهان كنونی اسات جای همه( تجربه4دهیفراملی و جهانی  بازمقیاس
شاود؛ زیارا چناین تار هام مایپیچیاده پررناگ هاایدر این میان نقش بررسی پیچیادگی و پدیاده

( و نادیده 0229شوند  بك،مشخص می 5پیامد باالهایی در جهان مدرن با ویژگی احتمال كمپدیده
هام ناام  6افزایی منفیای كه برشی آن را همهای ناگوار بینجامد، پدیدهتواند به آسی گرفتن آنها می

 (9111.  اسکات،اندداده
های پیچیده، علوم پیچیدگی و مطالعات پیچیدگی همگی به بررسی سیستم یپیچیدگی، نظریه

هایی میان این دیادگاه و ها و فرایندهای پیچیده اشاره دارند. همانندیهای سیستمها و پویاییویژگی
گرایی بر نسابت میاان اجازا تمركاز ای كه با تاكید بر كلآید؛ اندیشهی سیستمی به چشم میاندیشه
داناد. ها رروری میی میان درون  سیستم( و بیرون  محی ( را در توصیف پدیدهفهم رابطهدارد و 

ی سیستمی دانست و یا آن را رهیافتی تازه و متفاوت توان پیچیدگی را پیشرفتی در راستای اندیشهمی
 هاایی سیساتمی تفااوترسد میان پیچیدگی و اندیشاههای پیشین فرض كرد. به نظر میاز دیدگاه

، شودساازماندهی، 7ساازد. نوپدیادیهای آن دو را ارزشمند مایجدی وجود دارد كه بررسی بنیان
اناد های دیگر كه در پیچیدگی بسیار پررناگو بسیاری مفهوم 8قانون توان، ناشطی بودن، شودآیینی

 هااآیناد. در ایان نوشاته باه واكااوی ایان تفااوتهای رای  سیستمی چندان به چشم نمیدر دیدگاه
 شود.پرداشته می

هاای نظاری دو دیادگاه سیساتمی و پیچیادگی ست كه تفاوتا این پژوهش این پرسش كلیدی

                                              
1 . Complexity 

2 . unpredictability 

3 . restructuring 

4 . rescaling 

5 . low probability- high consequence 

6 . negative synergy 

7 . emergence 

8 . autonomy 
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هاای پایش های توصیفی آن دو كدام است. در این راستا در بخشو محدودیت 3هاچیست و توانش
هاا تشود تا تصویری كاالن از ایان رهیافاها در این دو حوزه پرداشته میرو به بررسی برشی نوشته

هاای آن باه ویاژه در فراهم آید. هدف ایان اسات كاه نگارش متفااوت ایان دو باه جهاان و پدیاده
را  آنهااهاا هاایی در پدیادههای اجتماعی و انسانی آشکار شود، به بیانی دیگر، چاه ویژگایسیستم

 سازد.ی سیستمی یا پیچیدگی میدرشور تحلیل با اندیشه
هاای بنیاادین نگرشای و شاود تاا تفااوترداشتاه مایای دو رویکارد پسپس به تحلیل مقایساه

 آشکار شود و چارچوبی تطبیقی فراهم آید.  آنهاهای تحلیلی ویژگی

 نگرش سیستمی

ی ساازنده اصالیگرفته شده است كه دو بخش  σύστημα تباری یونانی دارد و از  ،ی سیستمواژه
انادن اسات. ایان مفهاوم در كااربرد برپا داشتن و استوار گرد ἵστημιبا یکدیگر و باهم و  σύνآن 

وابساته اسات، اشااره دارد. در زباان پارسای  آنها 2رای  به ی  كل كه كاركرد آن به اجزا و میانکنش
هایی مانند دستگاه و نظام هم برای آن پیشنهاد شده است، ولی چنانکه از تباار واژه هام بار برابرواژه

دهند. از این رو بهتر اسات كاه یی آن را نشان نمیهای معناآید، چنین پیشنهادهایی تمامی جنبهمی
واژه را از زبان اصلی وام گرفات و باه كاار بارد. در سراسار ایان ماتن نیاز از "سیساتم" در معناایی 

شاود و بارای ی سیساتمی بهاره گرفتاه مایهای اندیشهفرضچشم داشتن پیشو با پیشتر مشخص
شود. باه زباان دیگار، ی "فرایند" آورده میر آن واژهها با علوم پیچیدگی در براببرجسته كردن تفاوت

 شوند.ی سیستمی و علوم پیچیدگی به كار گرفته می"سیستم" و "فرایند" به ترتی  در پیوند با اندیشه
گویناد، سخن می 4آنینهو این 1همانیی سیستمی از اینتر به اندیشههای تازههرچند در دیدگاه

ی سیستمی شود را در ره نقش دو مفهوم "جزء" و "كل" بارز است. اندیشهتوان دید كه در آن هموامی
هاا و رفتاار اجازا را بارای رهیافتی كه شناشت ویژگی ؛دهدجای می 5باوریبرابر رهیافت فروكاست

دارد باوری بیاان مایی سیستمی با نقد فروكاستداند. اندیشهها بسنده میها و رفتار كلفهم ویژگی
                                              
1 . potentials 

2 . interaction 

3 . identity 

4 . difference 

5 . reductionism 
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نیاز  آنهااهاای اجازا باه نسابت میاان ر از اجزاست و باید افزون بر رفتاار و ویژگایكل چیزی بیشت
شاود و مفهاوم "سااشتار" جاا مایجاباه آنهااپرداشت. در اینجا كانون بررسی از اجزا به میاانکنش 

شناسی پا ی سیستمی به شکل علمی شود از زیستشود. گفتنی است از آنجا كه اندیشهبرجسته می
ی بااوری از اساتعارههای آن با فروكاساتآور نیست كه برای نشان دادن تفاوتفتگرفته است، شگ

بهره گرفته شده است و مفاهیمی مانند محی ، مرز، بااز و بساته باودن،  2در برابر سازوكار 3سازواره
 اند.ی سیستمی بسیار رای و كاركرد در اندیشه  4پذیری، سازش1داریشودنگاه

 ی سیستمی پیشنهاد شاده اساتراوانی برای رویکردهای غال  اندیشههای فبندیهرچند دسته
 آنها (9111(  استیسی، گریفین و شاو، 9113(  جکسن، 9117(  هیچینز، 9100 قراچه داغی، 

( 3ی سیساتمی ساخت ( اندیشاه9ها ی عمومی سیستم( نظریه0توان در پن  دسته جای داد: را می
 ی سیستمی نقادانه. ( اندیشه0 ی سیستمی نرم( اندیشه4شناسی سیستم و سایبرنتی  پویایی

ی سیساتمی باه شاکل مادرن آن اسات. لودویاگ فان ها سرآغاز اندیشهنظریه عمومی سیستم
هاای طبیعای پیشانهاد داد و هایی را برای بررسای سیساتمشناسی دیدگاهبرتالنفی با الهام از زیست

هاای یادگار وی دانست. این شاشه بیش از كاربسات توان بسیاری از مفاهیم پركاربرد امروزی رامی
کاار ب آنهااها و فراهم آوردن بینشی پایه از نسابت میاان اجازا در عملی، برای شناشت كلی سیستم

هایی مانند پژوهش عملیاتی، مهندسی سیستم و ی سیستمی سخت در شاشهشود. اندیشهگرفته می
پاذیری پررناگ و كمیات 6ایهدف روشن، رواب  ابژه آنهای یابد و در همهنمود می 5تحلیل سیستم

سخت روا  ی سیستمیاندیشهاست. نادیده گرفتن قدرت، تعارض و تناقض از نقدهایی است كه بر 
شاود و تصاویری فنای از سازی میها سادهاند، به بیان دیگر، در این رهیافت ابعاد نرم سیستمداشته

 آید. واقعیت تن فراهم می
هاای باازشور و گیری از مفهاوم چرشاهسیستم و سایبرنتی  هم به ترتی  با بهرهشناسی پویایی

شناسای بار الگوهاای رفتااری و در كناد. در پویااییمندی و كنترل را پررنگ مینقش زمان 7پایایی
                                              
1 . organism 

2 . mechanism 

3 . maintenance 

4 . adaptation 

5 . system analysis 

6 . objective 

7 . viability 
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شود. با وجود برشی بهبودها همچنان نقادهای پیشاین بار تاكید می 3سایبرنتی  بر شودساماندهی
 توان در اینجا نیز روا دانست.سخت را میی سیستمی اندیشه

های واقعیات پیچیدگی 1باوریو دور شدن از یکه 2نرم با پذیرش تکثرباوری ی سیستمیاندیشه
دهاد. در ایان شااشه بار فرایناد دهد و پاسخی برای نقدهای پیشین پیشنهاد میرا بیشتر بازتاب می

ورزی هاای فرهناگ و سیاساتو انگااره شاودهای دیگر انگشت گذاشته ماییادگیری و فهم جهان
شوند. تن دادن به تصویر غال  و رسمی از واقعیت از نقدهایی است كه باه ایان دیادگاه پررنگ می
 شده است.
گیارد تاا نهد و دیدگاهی نقاد را بر مایرا وا می 4های تاییدگرانهنقادانه، فرض ی سیستمیاندیشه

های جاایگزین بااز كناد. در بکشد و جا را برای دیدگاهها را به چالش رواب  غال  و رسمی سیستم
ساخن  بسایار 6شواهیو برابری 5بخشیهایی مانند دموكراسی، مشاركت، رهاییاین دیدگاه از ارزش

(، ایان واژه 9113اناد  جکسان، ی سیستمی پساامدرن ساخن گفتاهاندیشهرود. كسانی نیز از می
ی پساامدرن باا واساازی سااشتارها و یارا اگار اندیشاهز ؛رسدبه نظر می 7گوییبیشتر نوعی ناسازه

های گوناگون قادرت و و دیسه 8هامرجعیت بنیاد،(، تردید در واقعیت ابژه9110ها  كریگ، هویت
ها نماینده عقالنیات ابازاری و سیستم ( در نظر گرفته شود9111در میان آنها عقالنیت  باغرامیان، 

ی سیستمی پساامدرن را ی اندیشه(، واژه0214 هابرماس، فرض شود  9در برابر عقالنیت رسانشی
رسد چندان نمی هاست، به نظركمتر بتوان معنادار دانست. اگر مراد از این واژه همان نقادی سیستم

 ی تازه نیست.ی سیستمی نقادانه تفاوتی داشته باشد و نیاز به واژهی اندیشهبا شاشه
ساشتار تمامیتی است كاه  ، ساشتار است.ی سیستمیدیشهی بنیادین انكوتاه سخن آنکه انگاره
كناد. سااشتار همچاون چتاری اسات كاه بسایاری از مفااهیم دیگار را ذات سیستم را معاین مای

                                              
1 . self- regulation 

2 . pluralism 

3 . unitary 

4 . affirmative 

5 . emancipation 

6 . egalitarianism 

7 . oxymoron 

8 . authority 

9 . communicative rationality 



 9911/پاییز 67/ ش  91اسی علوم انسانی / سشنروش 008

و كاركرد. ساشتار هر سیستم از یا  منطا   2، بازشور، سرنمون3گیرد: مرز، پویایی، پایگاندربرمی
ی تاوان اندیشاهند. در ی  نگاه كلی حتای مایكدرونی برشوردار است كه رفتار آن را مشخص می

 (9111.  استرمن، كاوی این ساشتار دانستژرفسیستمی را بررسی و 
ی سیستمی در واكاوی واقعیت اجتمااعی در اینجا برای به دست دادن تصویری كالن از اندیشه

. (0272، گاانمورگان یاد شود  بورل و مورشناسی بورل و های جامعهبجاست از چارچوب پارادایم
 دهی و تغییرهای سخت به نرم و سپس نقادانه، یادآور حركت در راستای محور نظمحركت از شاشه

رایی و همسویی و در دیگری باا هم بنیادی در آن چارچوب است؛ در ی  سو، واقعیت اجتماعی با
بنیاد فارض ابژهغال  واقعیت  سیستمی اندیشهشود، از آنجا كه در تعارض و ناهمسازی شناشته می

و  1هاای كاركردباااوریی سیسااتمی كناونی در پااارادایمتاوان نتیجااه گرفات اندیشاهشاود، ماایمای
 گیرد.جا می 4ساشتارباوری بنیادین

 اندیشه پیچیدگی

تنیادگی و پیوناد میاان پیچیدگی در معنای رای  كلی آن به همبندی میان چیزها داللت دارد و درهم
كند. هرچناد فاراهم آوردن تعریفای دقیا  از آن بسایار دشاوار اسات، اجزای ی  پدیده را بیان می

تعاداد متغیرهاا " توان آن را با "تعداد عناصر اثرگذار بر ی  پدیده"، "پویایی رواب  میان عناصار"،می
 (9112.  اسلکسن، همبسته دانست" 5برای توصیف رفتار آن" و "رفتار نوپدید و نوشاسته

اگر سیساتمی باا تعاداد زیااد  و پیچیدگی هم اشاره شود. 6تافتگیبجاست به تفاوت میان درهم
تافته و نه پیچیاده دانسات، بر اساس رفتار اجزا توصیف كرد، باید آن را درهم بتوان اجزای سازنده را

ی پیچیده از میانکنش توان گفت. در ی  پدیدههایی مانند رایانه و هواپیما میچنانکه درباره سیستم
 هاای اجازای ساازندهشود كه به هیچ رو بر اساس تحلیل ویژگایتارهایی پدیدار میرف ی سادهاجزا

توان رفتار كل را به رفتار اجزا فروكاست و بیانی دیگر نمی (. به0221شدنی نیست  سیلرز، توصیف

                                              
1 . hierarchy 

2 . archetype 

3 . functionalism 

4 . radical structuralism 

5 . novel 

6 . complicatedness 
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ارداز ویژگی 3سطح كالن . نیساتنشاانی  آنهاااز  2هایی یکسره تازه برشوردار است كه در ساطح شر
 (9112 میچل، 

هاای پیچیاده علوم پیچیدگی یا مطالعات پیچیادگی باه بررسای رفتاار ایان فراینادها و پدیاده
را پایش  1تکااملیهایی كاه مفااهیمی مانناد نوپدیادی، شودساازماندهی و هامپردازند، پدیدهمی
كشند. هنوز زود است كه از علومی یکه و همساز با موروع پیچیدگی سخن گفت، ولای از ساه می

ی آشاوب، نظریاه سااشتارهای اتالفای و برناد: نظریاهدر ایان زمیناه بسایار ناام مایشاشه عماده 
هر ی  از این ساه شااشه آورده شاود توریحی كوتاه از  بجاست 4ی پیچیدههای سازشگرانهسیستم

 (.9111 استیسی و دیگران، 
ز شاود پاردازد كاه اهایی با ساشتار ساده و بدون عناصر تصاادفی مایی آشوب به پدیدهنظریه 

ی نااشطی هاای ساادهها رفتاار باا معادلاهدهند. در این پدیدهنشان می 5سامانرفتارهایی بسیار بی
(. در ایان 7داد دیگاری شواهاد باود  ازسارگیرندهداد یکی درونشود كه برونمی سازیمدل 6جبری
دیده را باه ساوی شود و رفتار پها پارامترهای كنترلی شاصی وجود دارد كه از بیرون معین میمعادله

برند. در مقدارهای شاصای از ایان پارامترهاا الگاویی باه ناام می 8الگوهای شاصی به نام ربایشگر
شاوند، ولای همانناد شود كه الگوهایی رفتاری كه هیچگااه تکارار نمایدیده می 9ربایشگر شگرف

گرفات. ویژگای  نظمای ساراغتوان از نوعی نظم در بیمی آنهادهد، گویی در یکدیگرند را نشان می
ارتبااط دارد، حساسایت باه شارای   بلندمادتپذیری رفتار آن در گوییدیگر این سیستم كه با پیش

تواند پیامدهایی اساسی در رفتار به بار آورد. ی آغاز مسیر میآغازین است كه تغییر كوچ  در نقطه
تاوان مسایر نمای تبلندماداندازه دقی  تغییرات آغاازین شادنی نیسات، در از آنجا كه سنجش بی

تاوان ای با قواعاد رفتااری سااده جباری هام مایحركت پدیده را معین كرد. شالصه آنکه در پدیده
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 استیسای و  .انادساامانمند و بیهنگام ساماندهند و همگویی نمیپیشرفتارهایی را دید كه تن به 
 (0222؛ سردار و ابرامس، 9112ل، میچ؛9112دیگران، 

پردازد كه در فضای حالت شاصای هایی مانند همرفت میاتالفی به پدیدهی ساشتارهای نظریه
دهند كه برآمده از پویایی درونی پدیاده نوعی ویژگی شودسازماندهی را نشان می 3با نام دوشاشگی

هاایی نااشطی كاه در حاالتی دور از تعاادل شاود شود كه پدیادهاست. در این نظریه نشان داده می
  دهند.ناشدنی از شود نشان گوییارهایی همساز ولی پیشتوانند رفتهستند، می

پذیر پیچیده متفاوت از دو شاشه پیشین اسات، چنانکاه گفتاه شاد های سازشرهیافت سیستم
پردازند، های طبیعی در سطح كالن میی آشوب و ساشتارهای اتالفی بیشتر به توصیف پدیدهنظریه

رد رای سوم میانکنشولی شاشه هم در نظر دارد. در این رهیافت هر سیساتم از تعاداد  های سطح شر
تواند مسیر ی  نمیگیرند و هیچساشته شده است كه قواعد میانکنش شود را پی می 2زیادی كارگزار

ی آشوب هم پدیدار هایی مانند تعادل پایدار، آشوب تصادفی و لبهتکامل آینده را معین كند. پویایی
توان دید كارگزارها شودجوشانه نوعی رفتاار كاالن همسااز را باه باار ها میشود. در این سیستممی
 (9111استیسی و دیگران، ؛9100 استیسی،  .ای در كار باشدآنکه هیچ طرح و برنامهآورند، بیمی

 بحث و بررسی

ی سیساتمی و علاوم پیچیادگی بیاان شاده های اصلی اندیشهدر دو بخش پیشین تالش شد تا جنبه
كسانی پیچیدگی را هم زیار چتار  ،فرارو نهاده شود. چنانکه پیشتر آمد آنهاكلی از است و تصویری 

آورد، بایاد آن را های نابی كه پیچیدگی فراهم میدهد، ولی به دلیل دیدگاهنگرش سیستمی جای می
دانند كه بینش برآمده از جایگاهی مستقل داد. گفتنی است برشی اهمیت پیچیدگی را چنان باال می

اناد دانسته 4یا ترارشتگی 1رشتگیای برای رشد و گسترش آینده علم در قال  میانپایه همچون اآن ر
 (2991)والدورپ،  .اند( یا آن را علمی نوپدید نام داده9110نیول، ؛ 9110نیف،  - مکس

 (، رویکارد9111استیسی و دیگران، ؛9100و  9110های استیسی  استیسی، از دیدگاهبا الهام 
 هاای بنیاادین دو دیادگاه سیساتمی و پیچیادگی، بار مفهاوماین نوشته برای بررسی تفاوتتحلیلی 
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   هاسیستمی، رویکردی تطبیقی به بنیان یپیچیدگی و اندیشه

 

شناسای . فرجاامگیردبهره می 3شناسیفرجام دانستن/نادانستن آینده استوار است و در این رهگذر از
"چارا" و  شناسای( فرجاام9110هاست  كریگ، ها، اهداف و كاركرد پدیدهبه معنای بررسی غایت

هاای گونااگون شاود. در دیادگاهبا پرسش از آینده رویاارو مای ناگزیرگیرد و م سو" را پی می"به كدا
توان سراغ گرفات، یکای رو باه درون دارد و فرجاام را شاود چیزهاا نگاه عمده می دو شناسیفرجام

 كناد.نگرد و آن را در پیوند با چیزها و رویدادهای دیگار جساتجو مایبیند و دومی به بیرون میمی
 هدف توانگوید و حتی مییکی از هدف و دیگری از كاركرد  به معنای كلی این دو واژه( سخن می

ها برای طبیعت نیز به كار گرفت كه با بینش علمی امروزی كمتر پاذیرفتنی اسات. را افزون بر انسان
را  این نزدی  به تفاوت میان سازواره و سازوكار است، ساازواره گاویی ناوعی هادف/غایت درونای

دنبالاه ایان  در كند، ولی سازوكار برای كاركرد/غایت بیرونی شاصی طراحی شاده اسات.دنبال می
شاود و ساپس نتاای  باا یکادیگر ی سیستمی و پیچیدگی پرداشته میشناسی اندیشهنوشته به فرجام

 شوند. مقایسه می
های كانت نیز پرداشته ناگزیر باید كوتاه به دیدگاه ی سیستمیاندیشهشناسی برای بررسی فرجام

چنانکه از گفتاه مشاهور وی  توان نیای فلسفی نگرش سیستمی نیز دانست. كانت شود كه او را می
دو  (آیدبر میی باالی سرم و قانون اشالقی درونم" انگیزد، آسمان پرستاره"دو چیز ستایش مرا بر می

نااوع  (. او دو9111ر، كنااد: طبیعاات و آزادی  گااویاصاالی فلساافه شااود را پررنااگ ماای مسااأله
گوید و بر و آزادی می 2گیرد. برای انسان از شواستشناسی را برای انسان و طبیعت به كار میفرجام

نهد، ولی دو نگاه متفاوت آزادی را كنار می ،نهد. در طبیعتانگشت می اهمیت شودآیینی و گزینش
زوكار و گاهی چونان ساازواره فهام ها و رویدادهای طبیعت همچون ساگیرد؛ گاهی پدیدهرا پی می

 را آنهاتوان شناسی وجود دارد كه میتوان دریافت سه نوع نگاه متفاوت كانت به فرجامشوند. میمی
هاا ها و انسانباورانه نام داد كه در پیوند با سازوكارها، سازوارهو عقل 1بخشهای طبیعی، دیسقانون

هاای جااودانی طبیعی نظمی بهینه وجاود دارد و قاانون هایشناسی قانونشوند. در فرجامطرح می
شناسای اندركارناد تاا آن نظام و آرایاش پدیادار شاود  ساازوكارها(. در فرجاامآنگاه" دست -"اگر
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پدیده  3بخش نوعی الگوی كالن پیشاپیش در پدیده جای داده شده است كه در رشد و فرگشتدیس
 رانه هم انگیزه و شواست آدمی پررنگ است.باوشود  سازوكارها( و در نوع عقلهویدا می

هاای شناسایگفتایم در قالا  فرجاام آنهاهای گوناگونی كه پیشتر از سیستمی در شاشه اندیشه
ی سیسااتمی سااخت همسااو بااا گیاارد. شاااشه اندیشااهبخااش جااا ماایهااای طبیعاای و دیااسقااانون
هاا، آشاکار پدیاده 2دگایزدوپاذیری، زمیناههای طبیعی است، تاكید بر كمیتشناسی قانونفرجام

های باارز ایان اهمیت بودن نقش تاریخ، اهمیت یافتن بهینگی، قرینگی گذشته و آینده از ویژگیبی
پاذیر اسات و نوپدیادی و گاوییهای طبیعی، همه چیاز پایششناسی قانونشاشه است. در فرجام

آماری بسیار چنین  ی سیستمی سخت هم با ابزارهای ریاری ونوشاستگی جایی ندارد و در اندیشه
شناساانه باود همساو بااا هاای زیساتهاا كاه برگرفتااه از دیادگاهی عماومی سیساتماسات. نظریاه

دهنده این اسات نشان 1پایانیپذیری و همداشت، سازشبخش است، رشد، نگهشناسی دیسفرجام
تار رفات. در فرا آنهااتوان از كه بهینگی چندان موروعیت ندارد، ولی مرزهایی وجود دارند كه نمی

بتاوان الگوهاای  4هاایاازیشناسی بناست منط  درونی ساشتار شناسایی شود تاا باا دساتپویایی
 بخش جا داد.شناسی دیستوان در قلمرو فرجاممطلوب رفتاری را پدید آورد كه این را می

و  فاراهم آیاد آنهاا كنترل ها وشود تا ساشتاری كالن دنبال كردن هدفدر سایبرنتی  تالش می 
های طبیعی هم سراغ گرفت شناسی قانونتوان در آن از فرجامبخش میشناسی دیسافزون بر فرجام

ی سیساتمی نارم و نقاداناه نیاز آنچاه های اندیشهو از طراحی سازوكارها هم سخن گفت. در شاشه
هاا و هاست كه ابعااد دیگاری همچاون فرهناگ و سیاسات، ارزشدهد گستراندن سیستمروی می

تار انساانی و هاای گساتردهمنط  سیساتمی در حاوزه آنهارا هم در برگیرد. به بیان دیگر، در  اشالق
در نگارش سیساتمی در اناواع  غالا توان دیاد كاه بنیاان شود، ولی. میاجتماعی به كار گرفته می

تر، در سیستم "همان برون تراود كاه بخش است، به زبان سادهشناسی دیسگوناگون آن همان فرجام
شناسای شود كه بر رفتاار او فرجااماوست". از آن سو در برابر هر سیستم ی  طراح هم فرض می در

سیساتم" هماواره در شناسای "سیساتم" و "طاراح باورانه حاكم است. این جدایی دو نوع فرجامعقل
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 ی سیستمی پررنگ است.اندیشه
شناسی را پیش كشاید، ولای متوان فرجاگانه میهای سهاز شاشه ی  هرپیچیدگی نیز برای  در 

پرداشات و  آنهااسراغ گرفت كه باید به شرح بیشاتر  آنهاتوان در شناسی را میانواع دیگری از فرجام
های هگل، آینده را در با الهام از دیدگاه3شناسی دگردیسنده. فرجامآنهاستتاكید این پژوهش نیز بر 

گیارد. در ایان ها را در نظار مایدگردیسی هویتداند و در هر آن امکان تکرار و دم میبهساشت دم
یابد و معنا نه در گذشته یا آیناده بلکاه در حاال حارار جاا اینجا اهمیت می -شناسی اكنونفرجام

رد فردی دستكنشگیرد. اینجا میانمی اندركارند تاا سااشتار و رفتاار كاالن جمعای را پای های شر
شناسای یان دیادگاه یاافتنی اسات. بایاد باه فرجاامبریزند و شودسازماندهی به معنای واقعای در ا

گرا كه بر پایه دیدگاه داروینی بنیان نهاده شده است هم اشاره كرد. در اینجا نقاش تصاادف و سازش
ای نادانستی تغییر كند اهمیات شود و سازگاری با محیطی كه شاید به گونهبخت در اجزا پررنگ می

 یابد.می
گریازی رفتاار گاوییبخش پررنگ است و با وجود پیشی دیسشناسفرجام ،ی آشوبدر نظریه

هاای رفتاار بیارون كشاید. تاوان از معادلاهشود الگوهای اساسی رفتار یا ربایشگرها را میدیده می
ی آیاد، تاكیاد نظریاهشناسی سیستم به چشم میهایی میان آن و پویاییهرچند از این نظر همانندی

كند. در ساشتارهای اتالفی نیاز بایاد باه ل ناپذیری آن را از جدا میآشوبی بر دوری از تعادل و كنتر
جاا شادن میاان بخش اشاره كرد، با این تفاوت كه در شود پدیده توانمندی جابهشناسی دیسفرجام

هاای ی ساوم، سیساتمتوان از نوعی شودسازماندهی سراغ گرفت. دستهربایشگرها وجود دارد و می
هاا مانناد قواعاد سااده بار ناوعی نگی بیشاتری دارد. برشای دیادگاهپذیر پیچیاده، چنادگوسازش
( و برشای 9110ایزنهاارت و ساول، ؛ 9111و  9110ند  ویتلی، بخش استوارشناسی دیسفرجام
گرا و دگردیسنده ساراغ های سازششناسیتوان از فرجاممی یا ماریون های كوفمنمانند دیدگاهدیگر 

ی سیساتمی ای از اندیشاهای ریشه( و همین آنها را به گونه0222ماریون، ؛ 0223گرفت  كوفمن، 
 (9111 استیسی و دیگران، .سازد جدا می

ها را میان نگرش سیستمی و پیچیدگی توان برشی مقایسهرسد با آنچه در باال آمد میبه نظر می
هاا و ی شااشهه هماهها را آشکار كرد. گفتنی است پرداشتن ببه پدیده آنهاانجام داد و نگاه متفاوت 
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اسات و  كمتار شادنیدانناد، ی سیستمی یا پیچیادگی مایاندیشه رویکردهایی كه شود را زیر چتر
كند، ولی در اینجا تالش شاد های گوناگون داوری را دشوار میفرضها و پیشها، دیدگاهبندیدسته

  های اصلی این دو رهیافت بررسی و بر همین اساس بحث دنبال شود.تا سویه
هاای آن پذیر بودن است و چنانکه آمد در تمامی شااشهگوییدر نگرش سیستمی تاكید بر پیش

هاا چناان تصاویر پدیاده ی سیستمیاندیشهشود. در بخش بهره گرفته میشناسی دیسنیز از فرجام
تاوان قلمارو رفتارهاای شوند كه گویی با فهم درست منط  ساشتار  نسبت اجزای درونای( مایمی

ها را هم بار ی تعادلی هست كه باید آن را شناشت و كنترلرا مشخص كرد، نقطه یا محدودهسیستم 
بخاش اساتوارند و شناسای دیاسهای پیچیادگی هام بار فرجااممبنای آن پی ریخت. برشی شاشه

تان باه پیشاگویی  آنهااهاا در توان بازشناشت، ولی رفتار پدیدهالگوهای رفتاری نهفته در آن را می
های پیچیدگی را هم در قلمارو هاست كه برشی شاشهشناسیشاید همین همسانی فرجامدهد. نمی

 اند.ی سیستمی جا دادهاندیشه
زیرا منط  بنیادین رفتارها ثابت اسات.  ؛توان چشم به نوپدیدی داشتدر نگرش سیستمی نمی 

ی اندیشاهسات. تغییری نوشاسته و یکسره تازه شدنی نیست، تغییر همواره از جنس همان سیساتم ا
در  آنهاهاست، به بیانی دیگر، آزادی طبیعی های انسانرفتار و ارزش 3گردانیناچار به ابژه سیستمی

گیرد. رواب  انسانی نیز باید به رواب  سیستمی مشخصی فروكاسته های هرروزه را نادیده میگزینش
یی دیگر، تنها انساان آزاد گاویی شود. از سودر نظر گرفته نمی آنهاشوند و امکان دگردیسی بنیادین 

كند، در این معنا فاردی یاا ایستد و نقاط اهرمی را دستکاری میطراح سیستم است كه بیرون آن می
 انسان توان دید كههای انسانی را دارند، میگروه از افراد در بیرون توانایی تغییر سوی حركت سیستم

شاود. باا بیانش برآماده از پیچیادگی و ویر مایدر درون سیستم با بیرون سیستم بسیار متفاوت تص
توان دید كه ها را بهتر دنبال كرد. میتوان این چالشمفاهیمی مانند نوپدیدی و شودسازماندهی می

رو است و در فرایندهای پیچیده پارداشتن باه آن های بسیاری روبهبا محدودیت "طراحی"ی انگاره
انمندی شودسازماندهی و دنبال كردن مسیر بدون برناماه ای تومعنادار نیست، هنگامی كه در پدیده

 رسد بتوان از طراحی سخن گفت.بیرونی وجود دارد، به نظر نمی
رد در هستارهای سیستمسیستمی تفاوت در اندیشه شاود و ندیده گرفته می آنهاو رواب   2های شر

                                              
1 . objectification 

2 . system entities 
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نشاان داده  3هنجاربا توزیع به كمهمسان یا دست آنهاشود هستارها و رواب  میان با انتزاع تالش می
تواند قواعد شاص شاود شود، كارگزارها میها به رسمیت شناشته میشوند. در پیچیدگی این تفاوت
 به رفتارهای جمعی نوپدیدی بینجامد. آنهارا پی بگیرند و رفتارهای فردی 

 گیرینتیجه و بندیجمع

سیساتمی و پیچیادگی بار اسااس  یدر بخش پیشین تالش شاد تاا تفااوت اساسای میاان اندیشاه
هاای شناسایفرجاام ،پذیری و بنیادینگی تغییر بیان شود، از ایان رو بارای فهام بهتار آنگوییپیش

هاا از ی سیساتمی و بسایاری از برداشاتگوناگون به بحث گذاشته شدند و بیاان شاد كاه اندیشاه
كاه نوپدیادی در آن  گیرنادبخش، جاا مایشناسی، یعنی دیسپیچیدگی در نوعی شاصی از فرجام

ی سیساتمی و برشای نتاای  در رابطاه باا تفااوت میاان اندیشاه آنهاشدنی نیست. سپس بر اساس 
 ( شالصه كرد. 0جدول   را در آنهاتوان پیچیدگی آورده شد كه می

 ی پیچیدگیشهمقایسه نگرش سیستمی و اندی -0جدول 

 ی پیچیدگیاندیشه نگرش سیستمی ایابعاد مقایسه 

 خیر بله پذیریگوییپیش 0

 دمبهساخت دم طرح یا پیامد گذشته نگاه به آینده 0

 ناپایداری پایداری تمركز 0

 بله خیر رفتار نوپدید 4

 ایتا اندازه خیر )تنها برای طراح سیستم( درنظر گرفتن آزادی انسانی 5

 باال پایین چندگونگی اجزا 7

 بله خیر دهیخودسازمان 7

 گرا، دگردیسنده و سازشبخشدیس بخشدیس شناسیفرجام 8

 
مشاخص  آنهااتوان به كار گرفت كه اجزای پدیده و رواب  میان نگرش سیستمی را هنگامی می

شناسای سیساتم، اییای در پویابتوان مرز مشخصی برای سیستم تعیین كرد. به جز تا انادازه و باشد
                                              
1 . normal 
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شاود. باه بر پایداری و تعاادل تاكیاد مای آنهای همه در نقش تاریخ و زمان چندان پررنگ نیست و
دهناد و ناوعی هاراس از وبیش باه پایاداری نسابت مایبیانی دیگر، كامیابی و مطلوبیت كار را كم

مفااهیمی مانناد  در آن ساو، پیچیادگی باا پایش نهاادن آیاد.گریزی به چشم میناپایداری و كنترل
 . آوردنوپدیدی، كارگزار، شودسازماندهی و مانند آن دیدگاهی تازه را فراهم می

هاای آشنابودگی و پیشینی بودن سروكار دارد، منط  كلای و تاوانشی سیستمی با نوعی اندیشه
ی دیگار. هرچناد و نه میاوه توان چیدتغییر ناشناخته نیستند، از یک درخت سیب همواره سیب می

توان از پیش دانست، باز هم مرزهای آن مشخص است. چناین دیادگاهی رفتار دقیق سیستم را نمی
توان یکی از عوامل اقبال یافتن آن دانسات. در آن همسو با كنترل به معنای رای  آن است و این را می

ند. شاان  گریزگویی میشوند و از پیشاندک از دانسته بودن دور میسو در پیچیدگی رفتارها اندک
یاباد، و بخت چندان در نگرش سیستمی پررنگ نیست و بیش از متغیرهای خطا در آن جاایی نمای

آن ی گااه شااص رویاداد در آیناده-و جزئیات جای گیردجا میولی در پیچیدگی در کانون بررسی 
 اثرگذار شواهد بود. 

با دساتکاری اجازای كه شود ی سیستمی، طراح و معماری بیرون از سیستم فرض میدر اندیشه
شود. پویایی پدید آورد، ولی در دیدگاه پیچیدگی در امکان آن تردید می د رفتاری مطلوبتوانآن می

سازند، نوپدیادی هماواره اندیشیده برای آینده را نشدنی میمیان هستارها درانداختن طرحی ازپیش
 است. 3ماندگاررود و درونحضور دارد و فرایند راه خود را می

 -هاای فنایر پایان نباید این نکته را از یاد برد كه برای بررسی درست كنش انساانی و سیساتمد
را در  آنهااهای علوم پیچیدگی را سرراست به کار گرفات و برخای دیدگاه حتی اجتماعی کمتر بتوان

 (1222. )استیسی و دیگران، دانندانسانی میبرای رواب   2جایگاه یک قیاس

                                              
1 . immanent 

2 . analogy 
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