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 ی سامانهیک  ی گونه آشوبرفتار  ی مثابه تاریخ به مروری بر

 غیرخطی
 

  داحسان تهامیسی ، مطلق ناصر حافظی

 محمدحسین خاکسار
 

 2/91/11 :تاریخ دریافت

 21/4/19 :تاریخ تصویب

 چکیده

 های پیچیده سامانه ی وردهای علمی جدید در علوم مهندسی و در حوزهدستا 
در  ،علوم پایه و مهندسیعالوه بر تواند  های غیرخطی می سامانهتحلیل  و

 نیز های تاریخی تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهشویژه در   به ،علوم انسانی
 . دباش گذشتهگشای مسائل مبهم  راه

ی پژوهش  روشی جدید در حوزه بر مبنای این دستاوردها ،در این مقاله
غیرخطی و متغیر با  ،باز ی سامانهیک تحوالت حاکم بر  ی مثابه به ،در تاریخ

خطی  های  سامانه ،سامانهکلی مفاهیم تعریف پس از ؛ ه استشد معرفی ،زمان
آشوب و اثر  ،عدم قطعیتقطعیت و  ،باز و بستههای  سامانه ،خطیو غیر
  ی کارکرد و کاربرد این مفاهیم در حوزه ،ها سامانهپیچیدگی در  ای و پروانه
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آورده شده   مثال و از هر یک بررسی شده یع تاریخیو تحلیل وقاتحقیق 
 . است

ی  منزله ی جوامع انسانی به مطالعهتوان با  با استفاده از این روش می

 ،در طول زمانرا ها  سیر تحوالت آن ،زمان غیر باهای غیرخطی باز و مت سامانه
گشای  تواند راه این نوع تحلیل می. تحلیل کرد ،شناسیم می «تاریخ»به نام که 

 . های تاریخی باشد مسیر جدیدی در پژوهش
 

های  سامانه ،ای سامانهنگرش  ،پژوهش تاریخی ،تاریخ: ها واژهدکلی
 . ای اثر پروانه ،آشوب ی نظریه ،غیرخطی

 

 مقدمه

تاریخ توان  می ،رسمی در تعریفی. است  شده پیشنهادمتعدد و متنوعی از تاریخ  های تا کنون تعریف

 تاریخ عبارت است از ،تر امعجصورت  به. انسان و روایت منسجم آن تعریف کرد ی گذشته را

 در این تعریف .دده را نشان می ها ها که رفتار انسان مندی از وقایع و جریان منظم و زمانی  زنجیره

بیرونی در آن  امکان و نیروهای ،ثیر اتفاقأو تاند  اختار و رفتار در آن با هم مرتبطس ،مفاهیم علیت

 . (8 :9841 ،لیتل) شود دیده می

نخست در : شود ه میکار برد بهنه در توصیف دو نگره آمیز و دوگا ای ابهام به شیوه «تاریخ» ی واژه

های ما از حوادث و  ها و تحلیل و دوم در توصیف ارزیابی ،داده رخ توصیف توالی وقایع و حوادث

 . (11: 9841 ،نوذری)وقایع مذکور 

و موضوع آن  مربوط استتاریخ  دانش به ،دومی  تاریخ در مقام یک معرفت مرتبه ی فلسفه

ار و علمی تاریخ یا همان آث ی تاریخ دستاوردهای فلسفه. نگاری است ا تحلیل تاریخیتاریخ  دانش

 ،های تحلیل یوهشمعیارها و ابزارهای دانش تاریخ و نیز  ،ها های تاریخی را از نظر روش پژوهش

 ،مالئی توانی) رود نگاران فراتر می عمل تاریخ ی از حوزه و بنابراین کند نقد ارزیابی می تبیین و

9844: 958) . 
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: وجود داردوع توالی یا نگره در کل چهار ن. داردتاریخ مشخص و معینی  نیز تاریخ خود ی فلسفه

تحلیل و ارزیابی عام و  ی مثابه تاریخ به ی فلسفه ،تحلیل وقایع ی مثابه تاریخ به ،وقایع ی مثابه تاریخ به

 ی مثابه تاریخ به ی و فلسفه( جوهری یا نظری تاریخ مشهور شد ی که بعدها به فلسفه)کلی از تاریخ 

یک   هیچ. (انتقادی یا تحلیلی تاریخ مشهور است ی به فلسفه که)تحلیل و ارزیابی انتقادی از تاریخ 

. نک؛ 19: 9841 ،نوذری)اند  نیافته ثابت و مشخصی دست  ی بندی یا نتیجه از این چهار نگره به جمع

 .(985 -55: 9841 ،احمدی

یا  9یتاریخیگرطور کلی  هست که با  ای تابع ایدهها  تاریخ و مانند اینی چیست ،تلقی فرد از تاریخ

پدیدارهای  کهاست  این  ،ترین معنا ترین و عام گسترده به ریتاریخیگ. شود ایی نامیده میگر تاریخ

که در آن  یتاریخی خاصی  دورهها در  آن  و اهمیت از پیشرفت تاریخی یتوان جدا انسانی را نمی

یندی آجایگاه آن در فرگرفتن  در نظر باای را تنها  ماهیت هر پدیده یعنی ،فهمید ،اند وجود آمده هب

  .(5 :9841 ،سویت) طور صحیح درک کرد هتوان ب از پیشرفت تاریخی می

معنای رفتار فردی درون وقایع . الف: شود می در بحث تاریخ در سه حوزه مطرح« معنا»مفهوم 

 معنایی که نزد بازیگران. پ؛ وسیع تاریخ ی گستره درای از وقایع تاریخی  معنای دسته. ب؛ تاریخی

 . گیرد گذشته شکل می های تبندی روای بعدی تاریخ هنگام بازنمایی و موضوع

های بررسی و درک این معناها  چون روش ،اهمیت داردمعنا بسیار از بین این سه جنبه تفکیک 

  .(5: 9841 ،لیتل)ت متفاوت اس کامالً

 

 تاریخ دینیی  فلسفه

تنها اوست که  بنابراین ،خداوند است ،ردتنها کسی که بر زمان اشراف کامل دا ادیان الهیدر 

دیده های بسیاری  آیه ،کتاب مقدس مسلمانان ،در قرآن. دارددر تاریخ  را قوانین کلیتوانایی وضع 

در »؛ ناپذیر اشاره شده استهای الهی تغییر شود که به قوانین حاکم بر تاریخ در حکم سنت می

براى هر » .(99: رعد) «حال خود را تغییر دهند اندهد تا آن خدا حال قومى را تغییر نمى  ،حقیقت

ساعتى آن را پس اندازند و [ توانند مى]نه  ،پس چون اجلشان فرا رسد. اجلى است [و تمدنی] امتى

                                                           
1. historicism 
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منت نهیم و آنان را  ،ندا شده  بر کسانى که در زمین فرودست خواهیم میو ». (88: اعراف) «نه پیش

  .(5: قصص) 9«کنیم[ زمین]را وارث گردانیم و ایشان [ مردم]پیشوایان 

 

 علم؟ علم یا شبه؛ تاریخ

2همپلگوستاو کارل 
  یعلّ یهای تا زمانی که تاریخ تبیین که اصرار داشتند 8پوپرریموند و کارل  

بر اساس مدل قانون . درا علم بنامحق ندارد خودش  ،است  فراهم نیاورده قوانین جامع ی بردارندهدر

یا قوانین کلی  ها های از فرضی کنیم که مجموعه ای را تبیین می زمانی واقعه فقطما  ،فراگیر همپل

که شرایط ابتدایی را توصیف وجود دارد  های صادق ای از گزاره جایی که مجموعه ،داشته باشیم

 شود ای باشد که تبیین می توان با هم آورد تا منطقاً مستلزم حادثه کنند و جایی که هر دو را می می

برای غیرعلمی    ی برهان منزله به ناایستایی همو  ناپذیری دالیل دیگری نظیر تجربه. (4: 9841 ،سویت)

 پیشنهادهایی برای اثبات علم بودن تاریخ  مخالفان این دالیل نیز جواب. اند شده معرفی بودن تاریخ

  8.اند کرده

 

 یت در تاریخعلّ

 ،دادهای جهان هستیما از روی گی تصویرچگون در و اهمیت علیت و معلولی بر اساس نظام علّی

 ی مقوله ،شک بی ،های جهان هستی پذیرفته شودفرایندای قطعی در  قاعدهکه علیت  مادام 

ی تصادفی بودن  ی فرضیهحت ،توان از نظام علّی و معلولی مجزا دانست تحوالت تاریخی را نیز نمی

معنای  به ،دن کلیت در وقایع تاریخی استکه برآمده از عدم تبعیت آن از قوانین کلی و نبو ،تاریخ

معلولی در  ،یعلّ ی تبیین رابطهباید توجه داشت که  ،با این همه 5.اهد بودی بودن آن نخوغیرعلّ

ی به نظم علّ های اجتماعی با توجه به پیچیدگی بسیار زیرا پدیده ،علوم اجتماعی کامالً غلط است

                                                           
  .9814؛ مطهری، 9841خوئی،   زریاب. ی بیشتر، نک برای مطالعه. 9

2. Carl Gustav Hempel 

3. Karl Raimund Popper 

  .همان؛ مطهری، 9811؛ دورانت، 9844مالئی توانی، . نک، ی بیشتر برای مطالعه. 8
 .9814؛ مطهری، 9844توانی، مالئی . ی بیشتر، نک برای مطالعه. 5
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 . آیند نمیدر

 ی   منزلهرویکرد دیگری مبنی بر تعریف علل به ،یتن زبان علّرویکردِ کنار گذاش عالوه بر 

 ،بر مبنای این رویکرد .(8: 9841 ،لیتل)پیوسته و ایجابی برای وقوع واقعه وجود دارد  هم شرایطی به

علوم اجتماعی  ی فلسفه ،به این معنا. دهند  می افزایشیا  کاهشتنها احتمال وقوع واقعه را علل 

 . کند ی برای تاریخ فراهم میهای علّ به یافتن مکانیسمهایی معطوف  تبیین

 

 تطور تاریخی

متفاوتی برای تحلیل سیر تطور تاریخی جوامع  های ی تاریخ فرضیه فلسفه ی  اندیشمندان حوزه

مع در طول تاریخ هندسی برای سیر جوا ها سعی در یافتن تبیینی ضیهبرخی از این فر. اند کرده مطرح

ادواری بودن تاریخ و سیر مارپیچی و حلزونی وقایع  ،مسیر خطی تاریخهای  همانند فرضی؛ دارند

 . تاریخی

خی از بر. است  شده پیشنهادمختلفی  های هدف بودن مسیر تاریخ تبیین یا بی ی هدفمند زمینهدر 

. دانند سیر تاریخی جوامع را تابع غایتی مشخص می دانند و میاندیشمندان تاریخ را هدفمند 

تلقی کارل  ،کند این هدف نهایی را ظهور آزادی انسان قلمداد می 9یلهلم فردریش هگلگئورگ و

است و آرنولد ( اقتصادیی  بیشتر از جنبه)طبقه  بی ای ظهور جامعه از هدف غایی تاریخ 2مارکس

 . داند ها می تکامل تمدنرا همسو با  هدفمنداین سیر  8بی جوزف توین

 تأثیرگذارترهایکه از وجود دارد تاریخ  غایتی بییا  غایتمندیی  های متفاوتی درباره  دیدگاه

 ،زریاب خوئی)شاره کرد ا 8مکتب پوزیتیویسم طرفدارهای یها توان به بسیاری از فرضیه می ها آن

ها  آن. ندارند ای عالقه فیلسوفان تحلیلی تاریخ به شناسایی معنا و ساختار تاریخ .(48 -15: 9841

بر تجربی و علمی ضمن تأکید  دانند و در بررسی ساختار جهان نامعتبر می غیرتجربی را ی مشاهده

                                                           
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2. Karl Marx 

3. Arnold Joseph Toynbee 

4. positivism 
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 9.علمی مخصوص علوم طبیعی ثابت کنند های روشسعی دارند این دیدگاه را با  ،بودن تاریخ

بیشتر اهمیت  دو فرضیه ،موجودهای  یخ علم نیز در میان تمامی فرضیهتطور در تاری  در زمینه

های  وقوع انقالب ی های علمی را نتیجه های علمی که پیشرفت انقالب ی فرضیه. الف: اند یافته

های  آرام و مداوم علم که به دور از جهش ،خطی ،حرکت پیوسته ی فرضیه. ب؛ داند علمی می

  2.سازد بستر پیشرفت علمی را مهیا می ،انقالبی

 

 ای به تاریخ نگرش سامانه

هایی که با  دانش ی در حوزه ،8گرایی وکاستگیری از روش فر دانش انسانی با بهره ی گستره

اما در معارفی نظیر ، است رسیده انگیزی  به مرزهای اعجاب ،اند متغیرهای نسبتاً کم سر و کار داشته

وجود شمار است و امکان آزمایش و تجربه  تعداد متغیرها بی ها که در آن ،علوم اجتماعی و تاریخ

. نداشته باشدبست  بنجز  مقصدیگرایی علمی  تقلیل روش است پیچیدگی زیاد سبب شده ،ندارد

گرایانه مشهود و  ناکارآمدی روش فروکاست ،روشمندمطالعات تاریخی  ی در حوزه ،شک بی

است که  ،8رنه دکارت ،ریاضیدان فرانسویفیلسوف و  وامدار گرایانه تقلیلرویکرد . حتمی است

 . تقسیم کرد باید کوچک اجزای االمکان آن را به حتی مسئلهمعتقد بود برای حل یک 

ی کارل   نظریه ،ی مطالعات تاریخی گرایانه در حوزه تقلیل دیدگاه  های ضعف   نمونه یکی از

ی و در عین حال منتقد این پوزیتیویسم منطقهای مهم  از شخصیت ،فیلسوف علم ،گوستاو همپل

تاریخی است که فرض  های یفو یافتن قوانین کلی برای توص تبیین علمی تاریخ ی بارهدر ،نظریه

دیگر از ضعف تفکر  ی نمونه 5.سازد تبعیت تاریخ از قوانین کلی منطقی و منظم را مطرح می

به یافتن  فردگرایانه یسشنا شناسی در روش تعمیم مکتب اصالت روان ی تاریخ را در حوزهگ تقلیل
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 . 9811ستیس، ا؛ 9814؛ مطهری، 9811دورانت، 

 . 9841؛ اُکاشا، 9841؛ گریبین، 9841کوهن، . نک. 2
3. reductionism 
4. Rene Descartes 

 .9841، ؛ نوذری9841؛ سویت، 9841لیتل، . نک. 5
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ن و مفسران یکی از شارحا کارل ریموند پوپر. شناسی افراد است های غایی تاریخ در روان تبیین

 در پی و ،شناختی معتقد به تقلیل قوانین اجتماعی به قوانین رواناین دیدگاه . چنین تفکری بود

مثال اعالی  .(85-88: 9841نوذری . نک)است ( ردف)تبیین اجزایش  از طریق( جامعه)تبیین یک کل 

توان  دانش تاریخ را می ی حوزهگرایانه در  ناشی از تفکر علمی فروکاست 9گرایی قطعیت

توان یافت  تاریخ میفیلسوفان های  ی نظریه همهآن را در  که تقریباًجبرگرایی تاریخی دانست 

 . (58-58: 9841نوذری . کن)

مدیریت و علوم  ،ارشناسیرفت ،شناسی روان ،نظیر علوم اجتماعی ،پیچیدگی زیاد علوم انسانی

 راهکارجوی یافتن و جست به ،اخیر ی ر چند دههمعاصر را د اندیشمنداناقتصادی بسیاری از 

 ،نسبتاً جدیداین نگرش . است واداشته  2ای و نگرش سامانهگرایانه  به تفکر کل کارآمدترو   مناسب

ها به اجزایشان  آن ی ها و جلوگیری از تجزیه حفظ کلیت سامانه برای ،گرا تقلیل دیدگاهبر خالف 

هویت یک سامانه برابر با مجموع هویت  ،ای نگرش سامانه بر اساس. کند تالش می ،هنگام تحلیل

ای که  سامانه ترین دلیل پیدایش نگرش و روش مهم. بلکه فراتر از آن است ،نیست تک اجزا تک

مسائل عصر جدید و نارسایی و عدم  پیچیدگی زیاد؛ ی آن توافق دارند  دربارهدانشمندان این رشته 

 . (955: 9811 ،خاکسار) استبا این مسائل ( یانهگرا طعیتق)برخوردهای دترمینیستی  کارآمدی

های  حوزه ی گرایانه در همه ای و نگاه کل کارگیری تفکر سامانه در کنار رشد سریعِ به ،امروزه

مطالعات و  ،ی این نگرش برای رصد تاریخ منظور توسعه  به، علوم انسانی ی زیرمجموعه

 مانند ،تعداد زیادی از پژوهشگران معاصر. رسد نظر می های تاریخی بیش از پیش الزامی به پژوهش

تبیین  برای ینوین ی گرایانه در پی رهیافت کل، 8و ساموئل فیلیپز هانتیگتون 8چالمرز اشبی جانسون

ی برآمده از چنین تفکری ها  روش یکی از. اند بوده ها مانند انقالب ،های اجتماعی و تاریخی پدیده

ی تاریخی از برخی از مفاهیم تفکر ها  جانسون در تحلیل انقالب. است 5تاریخی نهادگرایی

                                                           
1. determinism 

2. systematic methodology 
3. Chalmers Ashby Johnson 

4. Samuel Phillips Huntington 

5. historical institutionalism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_institutionalism
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  9.کند بحران و محیط استفاده می ،عوامل شتابزا ،مانند نظام متعادل و نامتعادل ،ای سامانه

بیش  ،تاریخی مطالعات ما برای. (91: 9841 ،دایموند)ست یافتن هویت ما ی اساسی عرصه تاریخ 

ای همچون  نگرش سامانه. مطالعات هستیم وهش و روشمندسازیپژ ،نیازمند تحقیق ،از گذشته

مندسازی مطالعات روش ،احث علوم انسانی و علوم پایهتوانایی دارد که همانند سایر مب ،ابزاری نوین

 . یی جدیدتر بهبود بخشدها تاریخی را نیز با الگو

ی  ی پیچیده یک سامانهی  منزله به ،ای به جوامع انسانی در این تحقیق بر مبنای نگرش سامانه

ما تالش . بررسی شده است تاریخیعنی  ،سیر وقایع زمانی این سامانه ،زمان باز و متغیر با ،غیرخطی

به روشی جدید  ،های پیچیده ی حاکم بر سامانهها  و کاربست ها تعریفگیری از  با بهرهایم  کرده

و  ،و معلولی در تاریخر نظام علّی ویژه د به ،ها و تحلیل اتفاقات تاریخی پژوهش در پدیده برای

 . دست یابیمتاریخی  همچنین رصد تطورات

 ،ای تفکر سامانه ی مفاهیم اولیه ی بازتعریف ساده مقالهدر این  جدید دیدگاه ی شاخص عمده

هدف از چنین . بحران و پایداری سامانه است ده سازمان-خودبحران  ،ای اثر پروانهمانند قانون 

در کنار ساختار علمی پیشنهادی . ت و تطورات تاریخی استمفاهیم به تحوالتعمیم این  کاری

ها بر مبنای  وقایع تاریخی و چگونگی تحلیل آن از ،تاریخ ی برای بررسی تحوالت زمانی در حوزه

 . استرده شده  آوای  های ساده مثال ،تحقیقنگرش 

 

 ها و کاربست ها تعریف

  ای تفکر سامانه. الف

که  استدیدگاه دانشمندانی ی  های مختلف دانش نتیجه های علمی در شاخه حوزهتنوع و تعدد 

 اگرچه ،تر است از طریق تجزیه و تقسیم آسان ،مورد نظر آنان یند حل مسائل قلمروا همعتقد بود

های دانش بشری از حیث ماهیت مشابه  ند که مسائل بسیاری از حوزها هبرخی پژوهشگران دریافت

گونه  حل این ی زمینه ،ای که مبتنی بر تجسم ذهنی جهان است یا نگرش سامانهتفکر . یکدیگرند

                                                           

 .9858جانسون، . نک. 9
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های مهم در  و کاربست ها تعریفبرخی از  .(92-4: 9841 ،رضائیان. کن)سازد  مسائل را فراهم می

 . اند ای در ذیل بیان شده تفکر سامانه ی حوزه

در هـم تنیـده   سـت کـه بـا روابطـی خـاص      ها ای از چیزها یا پدیده سامانه یا سیستم مجموعه: سامانه

ی تنیـدگ  هـم ایـن در  .(88: 9841 ،وکیلـی ) انـد  شدهو با حد و مرزی از محیط پیرامونشان جدا اند  شده

. گیـرد  سامانه را نیز در بر مـی  اجزای 8و تعامل دارد 2یا ارتباط 9سامانه مفهومی فراتر از اتصال اجزای

علمـی    ی گرایانـه  تقلیـل  دیـدگاه کـه در   ،سـامانه  ل اجزایی تعام و طبیعی جنبه های واقعی در سامانه

 . سزایی دارداهمیت ب ،است  تقریباً نادیده گرفته شده

  با محیط پیرامون خود در ارتباط باشند یا هیچها بر حسب اینکه  سامانه : و بسته  باز های سامانه

بسته  ی سامانه ،در واقعیت .شوند نوع باز و بسته تقسیم می به دو ،گونه ارتباطی نداشته باشند

 ی باز اجزای در یک سامانه .(51: 9845 ،گلپایگانی هاشمی)اصطالحی مجرد و نظری بیش نیست 

ها هم روابط و  سایر سامانه با اجزای ،تباط یا تعامل با یکدیگرارو  عالوه بر اتصال ،سامانه

ود خارجی ندارد و بیشتر به شکل وج ،در واقع ،مرز سامانه ،های باز در سامانه .دارند هایی تعامل

 . شود قراردادی تعریف می

هایی هستند که روابط حاکم بر  های خطی سامانه سامانه:  و غیرخطی  خطی های   سامانه

های هندسی  مشخصه ،بیان ریاضی به. کند از معادالت ریاضی خطی تبعیت می ،به نوعی ،ها آن

 ،در مقابل. ست گذرنده از مبدأ مختصات رسم کردتوان به صورت خط را هایی را می چنین سامانه

های  سامانه ،در عالم واقع. تر دارند هایی پیچیده های غیرخطی روابط غیرخطی و مشخصه سامانه

های  سازی اما علوم طبیعی و مهندسی با استفاده از تقریب و با مدل ،صد خطی وجود ندارنددرصد

 برسازی را  فرض خطی ،االمکان حتی ،حلیل و طراحیسازی ت منظور آسان به ،سازی مبتنی بر ساده

                                                           
1.  interconnection 

2. interrelation 

3. interaction 

4. open system 

5. closed system 

6. linear system 

7. nonlinear system 
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. ستها پذیری وقایع آن بینی های خطی پیش های سامانه یکی از مشخصه. کنند ها اعمال می سامانه

 . های غیرخطی چنین خاصیتی ندارند بسیاری از سامانه

ر دزمان  تغیر باهای م ی اصلی سامانهها مشخصه:  زمان و نامتغیر با  متغیر با زمان های  سامانه

های نامتغیر با زمان در طول زمان  اصلی سامانه ی  ها که مشخصه درحالی ،دنکن طول زمان تغییر می

 . اند زمان های واقعی و طبیعی اکثراً متغیر با واضح است که سامانه. دنمان ثابت می

ای  سامانه ،هپیچید ی ترین بیان ممکن برای توصیف یک سامانه ساده: ها در سامانه  پیچیدگی

بسیاری از . کافی انبوه باشد ی روابط و حجم اطالعات آن به اندازه ،ی اجزا است که یک یا همه

گرای علوم طبیعی در تحلیل  های کالسیک و تقلیل روش. دارندهای واقعی چنین شرایطی  سامانه

 ایی بهترین ابزار موجوده برای تحلیل چنین سامانه. اند و ناموفق ناکارآمدکامالً  پیچیده های سامانه

 . است 8های پیچیده ای و دانش سامانه نگرش سامانه

های پیچیده فراتر از یک  علیت در سامانه ،در حالت کلی: های پیچیده علیت در سامانه

 های پیچیده ممکن معلولی در سامانه و یروابط تنگاتنگ علّ. معلولی استو ی خطی علّ ی رابطه

علت هم از  ،کممکن است بر خالف تصور کالسی ،مثالبرای ؛ یرداست شکل دیگری به خود بگ

 ،خاکسار. کن)مثالً حلقوی باشد  ،غیرخطی لولبین علت و مع ی  و شکل رابطه معلول تأثیر پذیرد

 . (51-51: 9818 ،برتالنفی؛ 955-951: 9811

به این ؛ نددارهای پیچیده توان زایش اطالعات  سامانه: ها در سامانه  و آنتروپی  اطالعات

آنتروپی معیاری برای . هست مرتب صورت به ها امکان تولید اطالعات جدید مفهوم که در آن

طبق قانون  ،با گذشت زمان ،اگر سامانه بسته باشد. نظمی موجود در یک سامانه است سنجش بی

 ،واقعیهای  در بسیاری از سامانه. یابد و آنتروپی افزایش می ،اطالعات کاهش ،دوم ترمودینامیک

                                                           
1. time variant system 

2. time invariant system 

3. complexity 

4. complex systems 

5. information 

6. entropy 
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یعنی افزایش  ،وجود آنتروپی منفی ،بنابراینتغییرات آنتروپی و  ،های پیچیده و باز سامانهی  منزله به

 . پذیر است نظمی امکان و زایش اطالعات و کاهش بی

 تواند میای باز و پیچیده است که  سامانه ده سازمان-ی خود  سامانه:  ده سازمان-خود ی سامانه

های واقعی و  هی در بسیاری از سامانهد سازمان-خود. افزایش دهدذشت زمان با گرا  اطالعات خود

-های خود گرایانه در تحلیل سامانه علوم کالسیک بر مبنای نگرش تقلیل. طبیعی وجود دارد

 . ندده ناکارآمد سازمان

فضای حالت یک سامانه فضایی فرضی و چندبعدی است که هر : یک سامانه  فضای حالت

 .(58: 9841 ،وکیلی)دهد  رات یکی از متغیرهای حاکم بر رفتار سامانه را نمایش میتغیی بعد آن

های ممکن یک سامانه را به  سازد که تمام حالت فضای حالت این امکان را برای ما فراهم می

های پیچیده  البته باید در نظر داشت بسیاری از سامانه. روی آن نمایش دهیم یصورت نقاط

در بسیاری . است ها بسیار دشوار که عمالً رسم فضای حالت برای آن دارندیادی متغیرهای بسیار ز

 منظور  افتند یا به های پیچیده از قلم می تعدادی از متغیرهای حاکم بر رفتار سامانه ،ها از تحلیل

 . شوند آگاهانه حذف می ،سازی ساده

ط فضای حالت است که ای از نقا یک سامانه مجموعه ی راهه خط: یک سامانه  ی راهه خط

 ی یک سامانه ی راهه خطاز روی . (58: همان)دهد  رفتار سامانه را در مسیر زمان نمایش می

ها  راهه خط های پیچیده در سامانه. توان به دست آورد تحلیل آن سامانه می برایاطالعات مفیدی 

 . های هندسی منظم و پیوسته نیستند الزاماً شکل

 هایِ سامانه ی دهد که همه میپیشنهاد  علم کنترل و ارتباطات الگویی:  علم کنترل و ارتباطات

: 9841 ،رضائیان)ها را کشف کند  عامل کنترل را با یکدیگر مقایسه و ارتباط میان آنبا  هایِ سامانه

 ،دههای پیچی بندی سامانه های اجتماعی در دیدگاه علم کنترل و ارتباطات و در تقسیم سامانه. (94

در میان نُه سطح موجود در . ها هستند ترین سامانه پیچیده ی در رده ،گیاز لحاظ میزان پیچید

                                                           
1. self- organized system 

2. state space 

3. trajectory 

4. cybernetics 
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های اجتماعی در سطح هشتم قرار دارند و سطح  سامانه ،ها از لحاظ پیچیدگی بندی سامانه تقسیم

  9.یعی استهای ماوراءالطب نهم متعلق به سامانه
 

های  مشخصه گونه یکی از آشوب و رفتار آشوب:  و عدم قطعیت  آشوب ی نظریه . ب

علمی کالسیک و نظیر جوامع انسانی است که دیدگاه  ،واقعی یها سامانه مشهورمهم و 

ی  ها در حوزه و کاربست ها تعریفترین  برخی از مهم. استها را نادیده گرفته  آنگرایانه  تقلیل

 . اند آشوب در ذیل بیان شده ی  نظریه

های تصادفی درونی در  خصیصه بدوناده و توانایی الگوهای س :آشوب عبارت است از: آَشوب

غیرخطی  ی های پیچیده یا حتی ساده بسیاری از سامانه .(99: 9841 ،سردار)قاعده  بروز رفتارهای بی

 . گونه از خود بروز دهند شرایط خاصی رفتاری آشوب درممکن است 

 اکنآشوبهای  سامانهد زیا حساسیتعلت  بهای است که  نام پدیده «ای روانهاثر پ»:  ای اثر پروانه

در  (زدن پروانه مثالً بال)تغییری کوچک  که دهد می نشانپدیده این . شود شرایط اولیه ایجاد می به

وقوع توفان نظیر  ،تواند باعث تغییرات شدید می زمین ی   سیاره جوّ مانند ،آشوبناک ی یک سامانه

 ،شود گونه تغییری آشوب تواند باعث ای می ه پروانهی اینک هاید .در کشوری دیگر در آینده شود

 ،5ری بردبری ی نوشته 5«آوای تندر»در داستان کوتاهی به نام  ،میالدی 9152در سال  ،نخستین بار

 اه ــاستاد هواشناسی دانشگ ،1لورنز ای از ادوارد هم در پی مقاله «ای اثر پروانه» عبارت. شد رحــمط

 اه ــدانشگ

MIT
AAASین اجالس سی و نهم و در صد لورنز. مشهور شد ،4

 ،میالدی 9112در سال  ،1

                                                           
 . 9818؛ دوروسنی، 9818ی، ؛ برتالنف9845گلپایگانی،  ؛ هاشمی9844، ؛ قبادی9841؛ وکیلی، 28-29: رضائیان. نک. 9

2. Chaos Theory 

3. uncertainty 

4. Butterfly Effect 

5. A Sound of Thunder 

6. Ray Bradbury 
7. Edward Norton Lorenz 
8. Massachusetts Institute of Technology 

9. American Association for the Advancement of Science 

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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تواند باعث ایجاد تندباد در  ای در برزیل می زدن پروانه آیا بال»ای با این عنوان ارائه داد که  مقاله

 ؟«تگزاس شود

علوم . شود صورت مستمر مشاهده می وجود دارد و بههای واقعی  ای در بسیاری از سامانه اثر پروانه

های  در میان نگرش ،در حقیقت. ای ندارند گرایانه توجیهی برای اثر پروانه با نگرش تقلیل کالسیکِ

ست که با اتکا به ها سامانه ی کننده ترین نگرش توصیف ای قدرتمند نگرش سامانه موجود علمی

ای  نظیر اثر پروانه ،های واقعی رویدادهای حاکم بر سامانهتر از  تحلیلی واقعی ،آشوب ی نظریه

 . دهد می

را   سامانه ی راهه که خط  اند نقاطی از فضای حالت سامانه نقاط ثابت ،ادهبه زبان س:  ثابتقاط ن

 ،2توانند رباینده نقاط ثابت می. تابع محل نقاط ثابت است شکل هندسی فضای حالت. دهند نظم می

ها  کننده عو دف ،سامانه را به سمت خود جذب ی راهه خط ها رباینده. باشند 8یا نقاط زینی 8کننده دفع

یک سامانه را از یک سمت به خود  ی راهه خط ،نقاط زینی. کنند ها آن را از خود دفع می کننده عدف

 . کنند و از سمت دیگر دفع می ،جذب

یک سامانه در بعضی شرایط ممکن است به صورت  ی راهه خط:  حدی ی و چرخه  چرخه

این  ،در بعضی شرایط. نامند می «چرخه»نوسانی حول یک نقطه نوسان کند که آن را  ی یک چرخه

. کند نزدیک یا از آن دور می ی مربوط راهه را به نقطه خطه صورت مارپیچی ب چرخشیحرکت 

حدی  ی سامانه در حالت چرخه ی راهه خط. آید وجود می حدی بهی  یک چرخه ،در چنین حالتی

 . شکل هندسی مارپیچی به خود خواهد گرفت

 ،سامانه ی راهه پیدایش نقطه تقارنی بر خط :از زایی عبارت است دوشاخه:  زایی دوشاخه

 بینی پیش را ها متغیرهای مشخص و قوانین حاکم بر آن بامسیر سامانه  ی ادامه نتوان که طوری به

                                                           
1. fixed points 

2. attractor 

3. repeller 

4. saddle point 

5. cycle 

6. limit cycle 

7. bifurcation 
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 داشتشاخه خواهد  سامانه دو ی راهه خط ،زایی دوشاخه ی در اثر پدیده .(58: 9841 ،وکیلی) کرد

وقوع . ممکن استغیر ،ها خواهد بود یک از شاخه  ه بر کداممسیر سامان ی ادامه بینی اینکه و پیش

منجر گونه  یک سامانه به وقوع رفتار آشوب ی راهه زایی در خط وار دوشاخه درپی و زنجیره پی

 . تولید اطالعات جدید استی یک سامانه  راهه زایی در خط از نتایج مهم دوشاخه. شود می

گونه ممکن است بین یک رفتار منظم و یک رفتار  برفتار یک سامانه در شرایط آشو:  هروله

. نامند می «هروله»این حالت را . رفت و آمد کند ،به شکلی کامالً تصادفی ،گونه نامنظم و آشوب

و دچار رفتار  کند میرفتار منظم خود را ترک  ،به شکلی کامالً تصادفی، در حالت هرولهسامانه 

 . و برعکس ،شود گونه می آشوب

شود  گونه دفعتی می باعث رفتار آشوب ،بحران در یک سامانه ی پدیده:  بحران

ناگهان  ،شرایط خاصی در ،هنگام وقوع بحران ،تر به عبارت ساده .(915: 9844 ،گلپایگانی هاشمی)

 . کند باره به تمام سامانه سرایت مییک  گونه به رفتار آشوب

موجب  گونه به شرایط اولیه های آشوب حساسیت زیاد سامانه:  ده سازمان-بحران خود

با  ،است  که به شرایطی پایدار رسیده آشوبناکباز  ی سامانه ای شود که در شرایط ویژه می

. دچار بحران شود ،شدن یک یا چند عامل خارجی که ممکن است بسیار کوچک باشند افزوده

عبور از پیچیده سبب خواهد شد که سامانه پس از  ی دهی یک سامانه سازمان-خاصیت خود

-بحران خود»به چنین رفتاری . مجدداً به یک حالت پایدار ثانویه دست یابد ،شرایط بحران

 . گویند می «ده سازمان

گونه سبب  های آشوب عدم قطعیت در سامانه: گونه های آشوب عدم قطعیت در سامانه

بر . بینی کرد یشطور قطعی پ بهرا  ها آن ی آیندهنتوان  ،های خطی خواهد شد که بر خالف سامانه

پذیر بودن رفتار هر  بینی که به پیش گرایانه فروکاست دیدگاه ی خالف تصور علم کالسیک بر پایه

 ی آینده ،داشتاعتقاد راسخ  ،تنها به شرط دانستن شرایط اولیه و روابط حاکم بر سامانه ،ای سامانه

                                                           
1. intermittency 

2. crisis 

3. self-organized criticality 
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 ،ها یط اولیه و روابط حاکم بر آنحتی با دانستن شرا ،دارندگونه  های واقعی که رفتار آشوب سامانه

 . بینی ناپذیر است پیش

کردن  منظور خارج هایی که به روش مجموعه: کنترل آشوب عبارت است از:  کنترل آشوب

به سامانه اعمال  ، گونه آوردن رفتار آشوببه کنترل در برایگونه یا  یک سامانه از حالت آشوب

نوز در مراحل ابتدایی خود علم است که هی ها حوزهآن  ی مرهکنترل آشوب در ز. شود می

 2.است

 

 گونه مثابه رفتاری آشوب تاریخ به

ماهیت تاریخ زمانی . چیزی ملموس و مادی به معنای تاریخ وجود ندارد؛ تاریخ یک مفهوم است

 ،ای به تحلیل تاریخ بپردازیم با روش سامانهاگر قصد داشته باشیم . (85: 9841 ،خوئی  زریاب)است 

 ی پیچیده ی انسانی یک سامانهی  جامعه. کنیمبازنگری را تاریخ  ی زمینهدر  ها تعریفبرخی از  باید

گونه در آن همواره محتمل خواهد  زمان است که وقوع رفتارهای آشوب باز و متغیر با ،غیرخطی

ی را انسانی  توان جامعه می. استخود وقایع تاریخی  ین مصداق برای اثبات چنین مدعاییبهتر. بود

ا شامل انسان ی ی جغرافیایی تحت سیطره ی به یک کل در نظر گرفت که بستر آن تمام محدوده

 ،کشورها ،ها نظیر قاره ،شده تر مرزبندی توان جوامع انسانی کوچک میهمچنین . وجود انسانی است

کلی  این جامعه ی های زیرمجموعه سامانه قبایل را به صورت خرده روستاها و ،شهرها ،ها استان

یک دارد و در عین حال های منحصر به 8داد ها و برون8داد درون ،اتفاقات ،قلمداد کرد که روابط

 .ی جامع کلی است های دیگر یا با سامانه سامانه ارتباطات و تعامالتی با سایر خرده باباز   ی سامانه

ها یا  سامانه دهاز این خر یکهر  ی راهه سیر زمانی خط: است از  تاریخ عبارت ،از این نظر 

ای  منظور سیر وقایع زمانی سامانه ،گوییم میسخن   وقتی از تاریخ ایران  ،مثالبرای  .ی کلی سامانه

                                                           
1. chaos control 

 ،گریبین؛ 9844 ،گلپایگانی هاشمی؛ 9841 ،سردار؛ 9841 ،وکیلی. نک ،ی آشوب ی نظریه ی بیشتر در زمینه برای مطالعه. 2

 . 9842 ،و اسلوتین 9848 ،کاپیتانیاک؛ 9848 ،بیکر؛ 9845

3. input 

4. output 
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 . ایران در طول زمان ی باز است به نام جامعه

تاریخ  از زمان وجود ،سامانه ی راهه بررسی مقطعی خاص از تاریخ دانستن تمام خطبرای  

به علت پیچیدگی بیش از حد و اما  ،تر خواهد بود بسیار مناسب ،مکتوب تا زمان مقطع مربوط

نگار یا  تاریخ ،متغیرها که بررسی فضای حالت سامانه را بسیار دشوار خواهد کرد شمار وجود بی

مثال برای  برای ،خواهد شد ای محدود راهه خط خاص و ای دورهپژوه ناگزیر از برگزیدن  تاریخ

توان منکر شد که وقایعی حتی در پیشاتاریخ ایرانیان  نمی ،شک بی ،بررسی تاریخ مشروطه

بنا به  ،پژوهی اما معموالً هیچ تاریخ ،در وقوع اتفاقات مشروطه داشته باشد اند اثرهایی توانسته می

 . ابعاد پژوهش تاریخی را تا این حد گسترده نخواهد کرد ،دالیل ذکرشده

تاریخ ی  منزله ی اجتماعی به یک سامانه ی  راهه شده از خط خاص انتخاب ی دورهحتی در 

هش ایدئال هر چند پژو ،رسد نظر می هم بررسی تمام متغیرهای موجود ناممکن به موضوع تحقیق

در بررسی و پژوهش  ،بنابراین. باید چنین باشد( که با ابزار فعلی و موجود ناممکن است)ریخی تا

ابعاد و متغیرهای مستقل و   شمار شامل بی که قطعاً ،اجتماعی ی فضای حالت یک سامانه ،تاریخی

برای ؛ شود به یک فضای حالت محدودتر و متغیرها و ابعاد کمتر تصویر می ،وابسته خواهد بود

 ،شویم مواجه می «پژوهش در تاریخ سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی»وقتی با عنوان  ،مثال

ر بیشتر معطوف به وقایع سیاسی مشخص است که متغیرهای موجود در تحقیق تاریخی مذکو

کلی سامانه حذف یا  ی راهه سایر متغیرهای مؤثر در خط ،و به نوعی فهستند تا سایر موارد

 . اند رنگ شده کم

بعاد و تعداد کاهش ا یندِفراپژوهشی است که در این ی است که یک تحقیق تاریخیِ مناسب بدیه

 کمترینآن به  خطای ،نسبت به زمانی که تمام ابعاد و متغیرها حضور دارند ،متغیرهای فضای حالت

با  به نتایجی رسیدن امکان بنابراین ،وجود نداردمرجع مناسبی برای چنین قضاوتی  .باشد ممکن حد

ارتی تمام ابعاد فضای حالت را این درجه از پیچیدگی که تمام متغیرهای اجتماعی و به عب

بودن یک تحقیق  مناسبی  ی درجه برای قضاوت درباره ،به همین دلیل. اردوجود ند ،دربرگیرد

 یمیانگین نتایج حاصل از تعداد توان می  ،مثالبرای ؛ را به کار گرفتتری  تاریخی باید روش ساده

 . را مرجع قضاوت برگزید شده های مشابه و تأیید کافی از پژوهش
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ا لذ. کامل اتفاق نیفتاده استطور  ز بهزیرا هنو ،یک کل تحت اشراف و تسلط انسان نیستتاریخ 

اما در تحلیل تاریخ به شکل برش مقطعی  ،ستممکن اتبیین قوانین ابدی و تعیین غایتمندی آن غیر

توان  می ،انسانی ی به نام جامعه ،غیرخطی ی یک سامانه ی  راهه قسمتی از خطی  منزله  و به

 . جو کردو آشوب جست ی ای و نظریه ههای مشخصی را بر مبنای نگرش سامان چارچوب

 

 ای در تاریخ اثر پروانه

کافی است نگاهی . دار نیستیم مدت ای در تاریخ نیازمند بررسی پیچیده و برای یافتن اثر پروانه

اتفاقات مهم تاریخی  و فراوان در میان علل متفاوت. گذرا به وقایع تاریخی گذشته و حال بیندازیم

  توان عللی را  می ،ماند دید پژوهشگر تاریخ مخفی می ی ها هم از زاویه شک برخی از آن بیکه 

گرفته از این  نشئت گیری وقایع بعدیالگوی پی. دانستای افزاینده  آغازگر یک واکنش زنجیره

 سازی بحران ای با موضوع توان از مقاله می ،ملموس یمثالبرای . ای است همانند یک اثر پروانه علل

 «مطلق احمد رشیدی»( احتماالً مستعار)ای به نام  از نویسنده «ان و استعمار سرخ و سیاهیرا»با عنوان 

در  این مقاله. (528: 9841 ،آبراهامیان)اطالعات نام برد  ی در روزنامه 9855ماه سال  در هفدهم دی

نقشی  ،انقالب اسالمی ایران نقش داشتند کنار علل و عوامل بسیار زیاد دیگری که در وقوع

درپی مردمی  پی های ای از اعتراض زنجیره ،پس از چاپ این مقاله. ای ایفا کرد اثر پروانه ی  مثابه به

وقوع انقالب اسالمی در  ،متعلق به پیش و پس از آن سرانجام در کنار سایر عللشکل گرفت که 

 9. را در پی داشت 9851ماه سال  دوم بهمن و بیست

 9841در سال  «محمد البوعزیزی»ی تونسی به نام   شش ساله و خودسوزی جوان بیست ،ال دیگرمث

 ها موجی از اعتراض ،امل متعدد دیگردر کنار عو ،ای اثر پروانه فراینداست که شبیه ساختار  مسیش

های  این حرکت. و عرب به راه انداخت های مردمی را در برخی از کشورهای اسالمی و جنبش

و  لیبی ،مصر ،کشورهای تونس  و تغییر حکومت بب سرنگونیس -این مقاله نوشتنتا زمان  -مردمی

 . است  یمن شده

                                                           
 . 9841؛ همو، 9841آبراهامیان، . در ایران، نکبرای اطالع بیشتر از عوامل مؤثر در وقوع انقالب اسالمی . 9
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نهایی  ی در مقایسه با نتیجه ،در بیشتر مواردکه  را ای شروع یک اثر پروانه ی واضح است که نقطه

ی  ترین دلیل زنجیره تنها دلیل یا مهمتوان  نمی ،شود اهمیت و ناچیز تلقی می بی ،حاصل از آن

شماری که مسبب یک بحران یا  بیاما اهمیت قضیه در این است که در کنار علل  ،ستدان ها اتفاق

الخصوص در  علی ،ای نقش وقایع کوچک منجر به اثر پروانه ،شوند مهم تاریخی می ی  یک واقعه

 . است ناپذیرانکار ،ها اتفاق فرایندتسریع 

در  چه بسایع مهم تاریخی و دهد که در اکثر وقا مطالعه و بررسی تاریخ مکتوب بشر نشان می

 ،گونه دارند مخصوصاً وقایعی که در شکل فرجامین خود ساختار بحرانی و آشوب ،ها آن ی همه

. استآسان بسیار  ،اند مؤثر بودهای  اثر پروانه گیری در شکلکه یافتن یک یا چند اتفاق کوچک 

های مقطعی  های زمانی و برش دورهه ای صرفاً محدود ب اثر پروانه فرایندتأثیر  که باید در نظر داشت

بلکه ممکن است تغییر کوچکی در شرایط اولیه سبب ایجاد تغییراتی بزرگ در  ،کوتاه نیست

مدت نتایج حاصل از حمایت از افزایش گونه تغییرات درازای از این  نمونه. سالیان دور بعد شود

ه نتایج آن به شکل شصت خورشیدی در کشور ایران است ک ی فرزندان خانواده در دهه

در  شروع یک پژوهش تاریخی. است  پدیدار شدههای بعدی  هایی نظیر بیکاری در دهه بحران

ای در روند  تواند با یافتن الگوهای اثر پروانه می ،گونه یک رفتار آشوب ی منزله  به ،تاریخ ی عرصه

ای را  اثر پروانه عنوان الزاماً یافتن یک عامل مشخص با البته چنین شروعی ،وقایع همراه باشد

 . کند تضمین نمی

 

 مسیر بحران در تاریخ

البته باید توجه . کردبندی  های گوناگونی بررسی و تقسیم از جنبهتوان  را میها در تاریخ  بحران

 ،مثالبرای ؛ دادتشخیص  ها از یکدیگر مرز مشخصی در تفکیک انواع بحرانتوان  نمیداشت 

با . یک بحران اجتماعی یا اقتصادی را کامالً مجزا از هم دانست ایتوان یک بحران سیاسی  نمی

ترین انواع  مهمی  به منزلهموارد زیر را  ،با کمی اغماض ،ها از میان تمام این جنبه ،این وجود

 : چنین از یکدیگر تفکیک کرد توان می ها در تاریخ بحران

و روابط حاکم بر آن اثر  های سیاسی که عمدتاً در روند سیاسی یک جامعه بحران. الف
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 ؛ ها نظیر انقالب ،دنگذار می

نظیر بحران  ،ها برهم زدن نظم اقتصادی موجود است وسوی آن های اقتصادی که سمت بحران. ب

 ؛ اقتصادی اخیر در کشورهای اروپاییدر آمریکا و بحران  9181 ی اقتصادی در دهه

سختی  نوع بحران فوق به ها از دو نآ ی مرز مشخصهتفکیک اجتماعی که شاید  های بحران. پ

ها تشخیص  در آن را بحران به طبقات گوناگون اجتماعی ی گسترش دامنهتوان  می اما ،باشدممکن 

 ؛ اعتیاد به مواد مخدر یا جنگ ،اریهایی مانند بیک نظیر پدیده ،داد

مرزها و  اجتماعی از ی انحراف یک سامانهها بیشتر  آنسوی و سمتهای فرهنگی که  بحران. ت

 . تهاجم فرهنگی ی نظیر پدیده ،فرهنگی آن است ی شده های تعریف چارچوب

اری کرد و گذ توان ارزش نفسه نمی باید توجه داشت وقوع یک بحران یا سایر وقایع تاریخی را به

باید ابتدا یک سامانه و نظام  ای گذاری بلکه برای چنین ارزش ،آن را خوب یا بد نامید

تواند مثبت یا منفی  یک بحران می ،بر مبنای چنین نظامی. ص تعریف کردری مشخگذا ارزش

گذاری  نگاران برای قضاوت تاریخی ابتدا باید نظام ارزش پژوهان و تاریخ لذا تاریخ. شود دانسته

 . خود را معرفی کنند

از یافتن  نظر صرف ،اجتماعی ی یک سامانه ی راهه در بررسی و تحلیل وقوع یک بحران در خط

 : در نظر داشتموارد زیر را باید  ،کنند ای عمل می که با اتکا به خاصیت اثر پروانه یعوامل

مگر با ؛ ممکن نیست ،به صورت قطعی ،از انواع بحران در حالت کلی یکوقوع هر بینی  پیش. الف

در فضای عدم )آن هم به صورت مشروط و غیرقطعی  ،درنظرگرفتن احتماالت و پارامترهای متغیر

 . (عیتقط

ها را ذیل  توان آن می ،به عبارت دیگر؛ ده دارند های اجتماعی حالت خودسازمان بحران. ب

اجتماعی از یک حالت  ی به این صورت که سامانه ،بندی کرد ده طبقه خودسازمان های بحران

زمانی  ی دورهو پس از طی  ،شود میگونه  دچار رفتار آشوب ناپذیر بینی پایدار به شکلی پیش

در صورت  ،این حالت پایدار ثانویه. مجدداً در یک حالت پایدار ثانویه متوقف خواهد شد ،وبآش

 ی توان در زمره چنین کنترلی را می. تواند همان حالت پایدار اولیه باشد می ،کنترل بحران

 . بندی کرد های کنترل آشوب طبقه روش
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 ،گونه و غیرخطی آشوب ی یک سامانهی  منزله ی اجتماعی به تاریخی سامانه ی راهه مسیر خط. پ

 علت های تاریخی با اینکه بحران. مندی مشخص است قاعده فاقد وناپذیر  بینی در حالت کلی پیش

ماهیت  ی واسطه تاریخی جوامع به ی راهه تغییر مسیر خط. شوند نمی ی باال مستثنا  از قاعده ،ددارن 

ژنتیکی در  8و جهش 8داروین 2فرگشت ی ریهدر نظ 9بیشتر به انتخاب طبیعی ،خود ی گونه آشوب

 . پذیر بینی قطعی و پیش ،وار مشخص علم ژنتیک شباهت دارد تا مسیرهای هندسی و ریاضی

ایدار که جامعه از شرایط پ معنابه این  ،کند تبعیت میگونه  سیر بحران در جوامع از ماهیتی هروله 

به شرایط پایدار باز  و مجدداً شود میط بحرانی وارد شرای ناپذیر بینی پیشخود به شکلی ناگهانی و 

که  معنااین   به ،ستو غیر ایستا 5بدون شک یک پایداری پویاای  پایداریچنین . خواهد گشت

اجتماعی در بستر شرایط پایدار خود صرفاً در یک شرایط محدود و مشخص ایستایی  ی سامانه

پایداری  ،نوع دیگری از پایداری. خواهد دادسامانه به مسیر خود ادامه ی  راهه بلکه خط ،ندارد

 بیشتر. شود نوعی مترادف با مرگ سامانه تلقی می اجتماعی به ی که در یک سامانه است 5ایستا

چند وقوع  هر ،در این نوع از پایداری. رسند مینوعی از پایداری  به چنینهای استبدادی  نظام

ای  یک مثال مناسب برای چنین سامانه. د نداردپویایی نیز وجو ،بحران منتفی است ی گونه هروله

 . شمالی استی  کره

بارها و بارها  ی بین حالت بحرانی و پایدار پویاا حالت رفت و برگشتی در مسیر زمانی هر جامعه

خوبی  ها به در جوامع انسانی و تحوالت آنتوان  را میوار  این حرکت هروله. تکرار خواهد شد

های غیرخطی  زایی در سامانه تر در این زمینه بر مبنای خاصیت دوشاخه بتحلیل مناس. کردمشاهده 

 ،های غیرخطی دیگر نظیر بسیاری از سامانه ،های اجتماعی سامانه. گیرد گونه صورت می و آشوب

 ،به تناوب ،امتداد چنین رفتاری. شوند زایی می های زمانی دچار دوشاخه در برخی از مقاطع و برهه

گونه  است شرایط آشوب گفتنیالبته . گونه و بحرانی وارد کند را به شرایط آشوب تواند سامانه می

                                                           
1. natural selection 
2. evolution 

3. Charles Darwin 

4. mutation 

5. dynamic 

6. static 
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اما هر آشوبی  ،گونه دارد هر بحرانی ماهیت آشوب. و بحرانی الزاماً مترادف و معادل هم نیستند

به  ،شود وقوع شرایط آشوبی نه فقط باعث ایجاد بحران نمیبسیاری از موارد  در. بحران نیست

 . کند ه از بحران نیز کمک میخروج سامان

 

 سیر تطور تاریخی

تحت تأثیر نقاط  ،نامیده شد «تاریخ» ،اجتماعی که طبق تعریف ی زمانی یک سامانه ی راهه خط

موارد یند اثرهای برآ. شماری است های حدی بی چرخه و چرخه ،نقاط زینی ،کننده دفع ،رباینده

که در شرایط  ر صورتید. دهد راهه می خطگونه به  شکلی آشوب ،مذکور ی راهه خط درفوق 

سیر  ،های ذکر شده باشد راهه تحت تأثیر موارد خاصی از نقاط و چرخه خاص زمانی و مکانی خط

یک در حالتی که عدالت اقتصادی را  ،نمونهبرای . تری خواهد یافت تطور تاریخی شکل منظم

 ،ها در شرایطی که تأثیر سایر رباینده ،مکننده در نظر بگیری دفععدالتی را  و تبعیض و بی ،رباینده

نظرکردنی  های اقتصادی ناچیز و صرف کننده ها و دفع ها نسبت به رباینده ها و چرخه کننده دفع

 ،در چنین شرایطی. سیر تطور تاریخی قوت خواهد یافتی  ی کارل مارکس درباره  نظریه ،ندباش

. شود مطرح میک چرخه یا چرخه حدی ی ی به منزله ،حرکت دورانی یا مارپیچی تاریخبحث 

توان به شکل  های اقتصادی می کننده ها و جذب راهه را در تضاد رباینده همچنین حرکت خط

 . تحلیل کرد 8و سنتز 8تز آنتی ،2و بر مبنای تز 9دیالکتیکی

ها شکلی نامنظم و  ها که برآیند اثر آن نقاط ثابت و چرخه شمار به علت وجود بی ،در حالت کلی

مارکسیستی از تاریخ نادرست و  تحلیل دیالکتیکی و تبیین ،راهه خواهد داد به خط ناپذیر بینی پیش

بی و سایر فیلسوفان نظری و  شکل تحلیل هگل و توینی  همین استدالل درباره. مطمئن خواهد بودنا

تحلیل  ،باشیم گرایانه به تاریخ داشته تقلیل رویکردکه  مادام. حلیلی تاریخ نیز صادق استت گاه در

های موجود در  شمار نقاط ثابت و چرخه بی ی مجموعهمثال برای . حاصل نادرست خواهد بود

                                                           
1. dialectic 
2. thesis 

3. anti thesis 

4. synthesis 
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عنوان آزادی انسان و یک  بارباینده  ی صرفاً به یک نقطهتوان  اجتماعی را نمی ی تاریخ یک سامانه

 ی و نتیجه گرفت نقطهعنوان استبداد یا هر عامل مخالف با آزادی تقلیل داد  باکننده  دفع ی  نقطه

آزادی انسان  کند و هدف نهایی و غایی تاریخ سامانه را به سمت خود جذب می ،مذکور ی  رباینده

 . است

ی  گونه نگر و بر اساس ماهیت آشوب یافتن هدف نهایی و غایی برای تاریخ بر اساس تفکر کل

یک جامعه در مجاورت  ی راهه اما در شرایط خاصی که خط ،سیر جوامع در تاریخ غیرممکن است

 شرطیبه  ،استبداد قرار دارد -تبعیض یا آزادی -عدالتخاصی نظیر  ی کننده عوامل رباینده یا دفع

 های فیلسوفان ها و تبیین تحلیل ،باشد کردنینظر ها ناچیز و صرف که تأثیر سایر نقاط ثابت و چرخه

های  گیری از نظریه بهره که ر داشتباید در نظ. است مدآکار ،به شکل موقتی ،بر مبنای هدف غایی

شده تنها در برش مقطعی از تاریخ و بر مبنای شرایط خاص بر اساس موارد ذکر فیلسوفان تاریخ

 . معتبر است

ی  نظیر انتخاب طبیعی در نظریه ،ه شکلیب ،های اجتماعی سامانه ی راهه حرکت تاریخی خط

 ،گزیند ها را بر می ت و با چنین سیری آنها در حرکت اس فرگشت داروین بین نقاط ثابت و چرخه

 2یا اقتصاد سوسیالیستی 9داری مثال این سیر را در حرکت جوامع غربی متکی بر اقتصاد سرمایه برای

این  ،های اجتماعی مذکور در گذر زمان سامانه ی  راهه سیر پویای خط. توان مشاهده کرد می

 . برد یا در نهایت تغییر آن برده است یا می ها را به سمت اصالح ساختار اقتصادی خود سامانه

 

 تاریخ علم

سیر زمانی  ی راهه توان به صورت خط تاریخ علم را نیز می ی مقوله ،به تاریخ ای سامانهبر مبنای نگاه 

 ،ای سامانهچنین  ی  گونه با توجه به ماهیت غیرخطی و آشوب. تحوالت علمی تعریف کرد ی سامانه

های علمی  ظهور انقالبو همچنین  جی علمیحرکت خطی و پیشرفت تدرنظیر  رخدادهاییوقوع 

تواند در مقاطعی از  گونه می غیرخطی با ماهیت آشوب ی سامانهیک . ناقض یکدیگر نخواهند بود

                                                           
1. capitalism 

2. socialism 
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 . دهد رفتار بحرانی نشان ،و در مقاطعی ،رفتار خطی ،زمان

 

  انقالب اسالمی ایران مثال 

تحلیل تاریخی . انقالب اسالمی ایران نام برد منجر به یل اتفاقاتتوان از تحل مثال مناسب می برای

نیازمند شرح و تفصیل بسیار بیشتری  پیشنهادیوقایع منجر به انقالب اسالمی ایران بر مبنای روش 

 : توان گفت می ،به صورت بسیار خالصهاما  ،است

ها قبل از وقوع  ها یا حتی سده دههتوان تا  عوامل مؤثر در انقالب اسالمی ایران را می اینکهبا . فال

برش تاریخی مطلوب برای تحلیل آن را مرزهای  ،ردیابی کردتاریخ ایران  ی  راهه ر خطد آن

 ی بنا به عقیده. داد تقلیلمشخصی در تاریخ معاصر و پیش از انقالب  های به شروع اتفاقتوان  می

 صحیحتخاب شروع برش تاریخی برای ان مناسب ی گزینهیک  ،بسیاری از پژوهشگران تاریخی

 ی دورهو انتخاب محدودتر از لحاظ  ،9882مرداد سال  24کودتای  ،تحلیل انقالب اسالمی برای

 . است 9882خرداد سال  95ی  واقعه ،زمانی

توان  اما می ،انقالب اسالمی کم نیستند یندافردر  شدنیرصد ی  کننده نقاط رباینده و دفع. ب

 ،تبعیض اقتصادی -عدالت ،وابستگی به غرب -استقالل ملی ،بداداست -های آزادی دوگانه

های مبارز  برخی از گروه. دانستها  آن  ترین مهم  رامذهبی بندباری غیر بی -مداری مذهبی اخالق

 برای؛ اند مبارزه قرار داده ی ها را سرلوحه علیه سلطنت پهلوی تنها یک یا چند نمونه از این دوگانه

و  ،مارکسیستی بیشتر به عدالت اقتصادی های مارکسیستی و شبه پ با اندیشههای چ گروه ،مثال

 . اند داشتهنظر گرا بیشتر نظر به استقالل ملی و آزادی  های ملی گروه

ماه  هفدهم دی در« ایران و استعمار سرخ و سیاه»ساز  بحرانی  غیر از مقالهشاید بتوان مواردی . پ

شک در خلق  اما نقش این مقاله بی ،ای یافت مسبب اثر پروانهرا  اطالعات ی  روزنامهدر  9855سال 

تحلیل یک اتفاق  ،ه که اشاره شدگون  همان ،باید توجه داشت. است ناپذیرچنین اثری انکار

بلکه اثر  ،ها نیست ای به معنای کاستن از اهمیت سایر اتفاقات و تأثیرگذاری آن اثر پروانه ی منزله به

یابد که خود ممکن است  اهمیت می ییها سرعت بخشیدن به روند واکنشای بیشتر در  پروانه

 . شمار دیگری باشند برخاسته از عوامل بی
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و مبارزات مسلحانه ( 9851ویژه پس از شهریور سال  به)تظاهرات  ،ها هایی نظیر اعتصاب بحران. ت

رل آشوب رژیم های کنت ها که روش این بحران. وقایع انقالب اسالمی مشهود است در تاریخِ

جمهوری اسالمی »به یک حالت پایدار ثانویه به نام  ،در نهایت ،بود  ها ناتوان سلطنتی از مهار آن

 . منجر شدند« ایران

هجری خورشیدی که در نهایت به انقالب  9851و  9881 های فضای دهه ،از دیدگاه اطالعاتی. ث

. وبیش زیادی بوده است ایش آگاهی کمرض بارش اطالعاتی و افزدر مع ،شد منجر اسالمی ایران 

 ،ای های رسانه فعالیت ،ها ها و سخنرانی برآمده از عواملی مانند پخش اعالمیه این آگاهی

رشد و  ،های رژیم سلطنتی رویکردهای مبارزاتی اندیشمندان جامعه در محکوم کردن فعالیت

اعم از  ،مکتوب و منقول آثار بیشتردر  و سیاسی ی فلسفه ی حوزهتفکرات جدید در  ی توسعه

 ی در نتیجه ،9855شده بعد از سال فضای باز سیاسی ایجاد ،تی لیبرالچپ یا ح ،اسالمیهای  دیدگاه

ی این  مجموع همه .ریکا و عوامل بسیار زیاد دیگری بودبه قدرت رسیدن حزب دموکرات در آم

بازداری آن  ،یک حد آستانهو پس از گذر از  ی اجتماعی شد منجر به افزایش آنتروپی سامانه علل

 . شداز رسیدن به اوج بحران ناممکن 

که از مرز مشخصی از آنتروپی عبور  ،گونه های آشوب در بسیاری از سامانه را چنین ساختاری

در چنین . پذیر نیستند ها پس از عبور از حد آستانه بازگشت این سامانه. توان یافت می ،اند کرده

به سوی یک حالت پایدار ثانویه  ،پس از رسیدن به اوج بحران ،ناگزیر ی سامانه ی راهه خط ،حالتی

بر مبنای بحران ها را  توان آن میکه  اتفاقاین  های سیاسی و اجتماعی سامانه. دهد تغییر مسیر می

سان نظم و  بدین؛ شود می منجر به تغییر ساختار سیاسی و حکومتی ،کردده توصیف  خودسازمان

فضای گذار از پایداری اولیه به پایداری ثانویه . زین پایداری سابق خواهد شدپایداری جدید جایگ

نظم و  ای نظیر نوسان بین گونه گونه است که در بطن آن شرایط هروله فضایی بحرانی و آشوب

 . دهد رخ می تشاشآرامش موقت و ناآرامی و اغ

های  انشعابمواردی مانند می ایران در الب اسالقزایی در شرایط وقوع ان دوشاخه فرایند. ج

 ی گونه شرایط مبارزه در یک فضای آشوب. های مبارز مشهود است سازمانی و فکری گروه درون

از . ای خواهد شد سامانه های درون زایی انقالبی به شکل خاص و عام منجر به انواع دوشاخه
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مسلحانه در برخی  ی زهطلب و طرفداران مبار دوشاخه شدن به دو گروه اصالح فرایندین های ا مثال

های مبارز را  گروهاز گرا در بعضی  گرا و چپ اسالمی  دو شاخههای فکری و همچنین  از منش

 . توان نام برد می

توصیف کامل  ی به تنهایی از عهدهتاریخ  و غیرتحلیلی فیلسوفان تحلیلی های بسیاری از نظریه. چ

 ،9مانند میشل فوکو ،نظران معاصر صاحبخی بر. آیند برنمیمنجر به انقالب اسالمی  های اتفاق

و ( تحول انقالبی جانسونی  مانند نظریه)ها  استفاده از ترکیبی از این نظریه با ،فیلسوف فرانسوی

 .  اند طرح کرده جدیدهای  نظریهها  بازنگری در برخی از آن

 

 گیری نتیجه

به شکل  ،«انسانی ی جامعه»به نام  زو با غیرخطی ی سامانهیک  ی گونه رفتار آشوبی  منزله تاریخ به

تاریخی به مقاطع کوچک  ی راهه اما در برش خط ،است ناشدنی و تبیین ناپذیر بینی پیش ،کلی

ی  قانونمند درباره هایی  تحلیل  ،های غیرخطی و پیچیده سامانهنای قوانین حاکم بر ببر متوان  می

 انجام آشوب ی بر مبنای نظریه( نزدیک ی دهآین بیشتر)هایی غیرقطعی برای آینده  گذشته و تحلیل

 . داد

مسیرهای گذار به  ،در مسیر تاریخی جوامع شرایط گوناگونی نظیر پایداری ،در حالت کلی

و تفکر گرایانه  کل دیدگاهمبنای  بر. تشخیص دادتوان  میگونه را  رفتار آشوب و آشوب و بحران

تاریخ و با ماهیتی  ی منزله  ها در مسیر زمان به آن ی هراه جوامع انسانی و سیر خط ی درباره ای سامانه

 : پژوهی بهره گرفت توان از موارد زیر برای تحلیل تاریخی و تاریخ می ،گونه آشوب

 تحلیل مقطع زمانی تاریخ مورد نظر؛ تعیین مرزهای برش تاریخی برای . الف

و چرخه و ( ها و نقاط زینی کننده دفع ،ها شامل رباینده)تعیین نقاط ثابت االمکان  حتی. ب

 های حدی غالب در مقطع موضوع؛  چرخه

 اند؛  شده منجر در وقایع تاریخی ای وقایعی که به اثر پروانه استخراج. پ

بر اساس نظام  ،و در صورت لزوم ،دهی و هروله ها بر مبنای خودسازمان تحلیل بحران. ت

                                                           
1. Michel Foucault 
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 شده؛  گذاری از پیش معرفی ارزش

تاریخ در چارچوب شرایط خاص زمانی  و غیرتحلیلی فیلسوفان تحلیلی های یهگیری از نظر بهره. ث

 . و مکانی محدود
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