
(Chaos Theory) نظریھ آشوب

خوانده می شود چیست؟ Chaos آشوب، یا آنچھ در التین

بھ یاد حالتی کھ ھیچ چیز بر سر .در مبحث واژگان این کلمھ انسان را بھ یاد بی نظمی می اندازد
 .جای خود نباشد

!اما آیا واقعا چنین است ؟

چندی از دانشمندان .شناسی شروع شدمطالعھ در مورد این مبحث در حقیقت از مطالعات ھوا
ھواشناسی مشغول مطالعھ در مورد شرایط جوی و تاثیر موارد مختلف بر ھوای جھان و منطقھ 

آنان بھ مدت دو سال مشغول مطالعھ ھوای یک منطقھ خاص دارای آب و ھوای نسبتا بی .بودند
تگاه ثبت نمودار تغییرات یکدس.تغییر و کامال معتدل بودند و تمامی تغییرات را ثبت می کردند

جوی ھر روز راس ساعت شش صبح روشن می شد و نمودار تغییرات را تا شش بعد از ظھر 
.اما در پاییز سال دوم ناگھان نمودار این تغییرات بھ طرز عجیبی عوض شد.ثبت می کرد

ھ چشم یعنی نموداری مغشوش بھ ثبت رسید کھ نشانھ بروز تغییرات شدید جوی بود،اما آن چھ ب
دانشمندان شروع بھ مطالعھ در این مورد کردند تا دلیل .دیده می شد نشانی از تغییر در خود نداشت

این امر آنان .پس از پاییز ھمھ چیز دوباره عادی شد.این تغییر را دریابند اما متوجھ ھیچ چیز نشدند
 پاییز سال بعد آنھا در.را بر آن داشت تا یک سال دیگر مطالعات خود را در آن محل ادامھ دھند

در نزدیکی آن محل .در این سال نتیجھ مشاھدات خود را پیدا کردند.ھمھ چیز را تحت نظر داشتند
آن چھ باعث تغییر شدید .دریاچھ ای بود کھ گروھی از پرندگان مھاجر در پاییز بھ آنجا می رفتند

 باعث می شد تا حرکت بال پرواز دستھ جمعی این پرندگان.در نمودار می شد ھمین پرندگان بودند
ھای آنان فشاری بر جو بیاورد و این فشار بھ مولکول ھای کناری ھوا منتقل می شد و نھایتا بھ 

.سنسور ثبت نمودار دستگاه می رسید
یکی از دانشمندان کنجکاو در پی آن شد کھ متوجھ شود اگر این پرندگان آنجا نبودند چھ می 

 کامپیوتری موقعیت منطقھ را شبیھ سازی کرد و برنامھ را یکبار وی با استفاده از یک برنامھ.شد
ھنگامی کھ پرندگان وجود داشتند کامپیوتر .با حضور پرندگان و یکبار بدون حضور آنان اجرا کرد
اما بدون حضور پرندگان طوفانی بزرگ .شرایط را دقیقا ھمان طور کھ در واقعیت بود نشان داد

در حقیقت پر . ھکتار از آن منطقھ می شد12عث تخریب تقریبا در منطقھ شکل می گرفت کھ با
...زدن آن پرندگان باعث می شد کھ شرایط شکل گیری این طوفان پیش نیایند

پس از مطالعات جدی تر و عمیق تر و شبیھ سازی جو جھان آنان بھ نتیجھ ای رسیدند کھ مھم 
 :ترین شعار نظریھ آشوب نام گرفت

".قا بال می زند و گردبادی در آمریکای جنوبی شکل می گیردپروانھ ای در آفری"
فشاری کھ بال زدن پروانھ بر اتمسفر می آورد شاید بسیار ناچیز باشد، اما فرایند تشدید باعث می 

.شود کھ این فشار ناچیز و اندک بھ مرور و پس از طی مسافتی تبدیل بھ یک طوفان عظیم شود

مندان علم ژنتیک مشغول مطالعھ بر نقشھ ژنتیکی قورباغھ ھا در جای دیگری، گروھی از دانش
آنان سعی داشتند تا نقشھ ژنتیکی این موجودات را تھیھ کنند و از آن در راه پیشرفت دانش .بودند

برای جلوگیری از زاد و ولد قورباغھ ھا و کنترل وضعیت آزمایشگاھی آنان .ژنتیک استفاده کنند



پس از حدود یک سال مطالعھ ناگھان چیزی .رباغھ ھای نر استفاده کنندتصمیم گرفتند کھ تنھا از قو
! روزی آنان متوجھ شدند کھ پنج قورباغھ بھ تعداد قورباغھ ھا افزوده شده است.غریب اتفاق افتاد

پس از مطالعھ متوجھ شدند کھ برای جلوگیری از انقراض نسل، در قورباغھ ھا جھش ژنتیکی 
در فاصلھ . گروه از قورباغھ ھا شش ماه از سال را نر و شش ماه را ماده انداتفاق افتاده است و این

و این امر باعث ایجاد شعار مھم دوم نظریھ .تغییر جنسیت آنان در بدنشان، تولید مثل می کنند
".زندگی برای بقا راه خود را خواھد یافت: "آشوب گشت

اما مطالعات بعدی آن را بھ یک تئوری  (hypothesis) .این نظریھ در ابتدا تنھا یک نظریھ بود
بھ طوری کھ امروزه از آشوب در .تبدیل کرد و مطالعات بیشتر آن را بھ حد علم نیز رساندند

چرا کھ یکی از اصولی کھ این علم بیان می کند این است .معماری و عمران نیز استفاده می شود
حتی اگر با دقت .اه خود را خواھد یافتبھ دلیل این کھ حیات ر.کھ ھیچ چیز قابل پیش بینی نیست

بسیار زیاد شرایط را کنترل کنیم،بھ این دلیل کھ خود ما نیز جزئی از مسالھ ھستیم،دچار اشتباه 
 .خواھیم شد

: نظریھ آشوب

 سال گذشتھ، در حوزه ریاضیات و فیزیک مدرن، روش علمی و تئوری جدید و بسیار 20طی 
تئوری آشوب، سیستمھای دینامیکی بسیار . رصھ ظھور گذاشتھ استپا بھ ع" آشوب"جالبی بھ نام 

پیچیده ای مانند اتمسفر زمین، جمعیت حیوانات، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندھای زمین 
انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب این است کھ در . را مورد بررسی قرار می دھد... شناسی و 

بھ این معنا کھ نباید نظم را تنھا در یک مقیاس جستجو کرد؛ . ھر بی نظمی ، نظمی نھفتھ است
پدیده ای کھ در مقیاس محلی، کامال تصادفی و غیرقابل پیش بینی بھ نظر می رسد چھ بسا در 

.و قابل پیش بینی باشد (Stationary) مقیاس بزرگتر، کامال پایا

آمار نیز بھ دنبال کشف نظم در . داردنقاط تشابھی بین تئوری آشوب و علم آمار و احتماالت وجود 
نتیجھ پرتاب یک سکھ در ھر بار ،تصادفی و نامعلوم است، زیرا دامنھ محلی . بی نظمی است

اما پیامدھای مورد انتظار این پدیده ، ھنگامی کھ بھ تعداد زیادی تکرار شود، پایا و قابل . دارد
دن صنعت قمار است، و گرنھ ھیچ وجود چنین نظمی است کھ باعث زنده مان. پیش بینی است

در واقع، قمار برای کسی کھ . سرمایھ گذاری حاضر نبود کھ در چنین صنعتی سرمایھ گذاری کند
و برای صاحب ) چون در مقیاس محلی قرار دارد(قمار می کند پدیده ای تصادفی و شانسی است

، این پدیده  (global) ترچون در مقیاس بزرگ(قمارخانھ، پدیده ای قابل پیش بینی و پایا است 
.)دارای نظم است

بسیاری از وقایع . ھمین جا می توان بھ مصادیقی از این تئوری در حوزه علوم انسانی اشاره کرد
 سالھ ممکن است کامال تصادفی و بی نظم بھ نظر برسند، ممکن است کھ 20تاریخی کھ در مقیاس 

 سالھ دارای دوره تناوب مشخص و یا نوعی نظم در 20000 سالھ یا 2000 سالھ، 200در مقیاس 
در نگرش رفتارگرایی در حوزه روانشناسی، در واقع با نوعی تغییر مقیاس، بھ نظم . علتھا باشند

رفتاری و قوانین آن دست می یابند و امکان پیش بینی و یا اصالح اختالالت رفتاری فراھم می 
 نظر باشد چیزی جز چند رفتار تصادفی و غیرقابل پیش گردد، و اال اگر رفتارھای منفرد افراد مد

کھ این تئوری در اختیار ما قرار می دھد، تغییر مقیاس ) متدولوژی(روش علمی . بینی نخواھد بود



صد البتھ، نگاه جدید . در نگاه بھ وقایع است بھ گونھ ای کھ بتوان نظم ساختاری آن را کشف کرد
در فلسفھ را نیز مورد ... ھای سنتی در مورد برھان نظم و این منطق بھ نظم، بسیاری از جدال

.چالش قرار می دھد

بھ ) یا حساسیت(موضوع جالب دیگری کھ در تئوری آشوب وجود دارد، تاکید آن بر وابستگی 
بدین معنی کھ تغییرات بسیار جزیی در مقادیر اولیھ یک فرآیند می تواند منجر . شرایط اولیھ است

: مثال ساده زیر شاید جالب باشد. مگیری در سرنوشت فرآیند شودبھ اختالفات چش

 دقیقھ 10 ثانیھ دیر بھ ایستگاه اتوبوس برسد نمی تواند سوار اتوبوسی شود کھ ھر 10اگر مسافری 
یک بار از این ایستگاه می گذرد و بھ سمت مترویی می رود کھ از آن ھر ساعت یک بار قطاری 

برای مقصد مورد نظر این مسافر، فقط روزی یک پرواز انجام . ندبھ سوی فرودگاه حرکت می ک
. ثانیھ ای این مسافر باعث از دست دادن یک روز کامل می شود10می شود و لذا تاخیر 

قلوه سنگی کھ . بسیاری از پدیده ھای طبیعی دارای چنین حساسیتی نسبت بھ شرایط اولیھ ھستند
 است تنھا بر اساس اندکی تمایل بھ سمت چپ یا راست، در خط الراس یک کوه قرار دارد ممکن

بھ دره شمالی یا جنوبی بلغزد، در حالی کھ چند میلیون سال بعد، کھ توسط فرآیندھای زمین شناسی 
چند ھزار کیلومتر انتقال می یابد، می توان فھمید کھ آن تمایل ... و تحت نیروھای باد و آب و 

.در سرنوشت این قلوه سنگ تاثیرگذار بوده استاندک بھ راست و چپ بھ چھ میزان 
مثال بسیار آشنای دیگر، وابستگیھای جسمی و روانی انسانھا بھ شرایط لقاح و مسائل ژنتیکی 

.است
بھ شرایط اولیھ را می توان در بسیاری از وقایع  (Chaotic) اگر چھ چنین وابستگی آشوبناک

کھ (پیجویی کرد، لکن بھ جز یک حوزه .. ی و و روانشناس) از جملھ انقالبھا(جامعھ شناسی 
بھ این معنا . ، تاکنون توجھ خاصی بدین مسئلھ صورت نگرفتھ است)پایینتر بھ آن اشاره خواھد شد

کھ اغلب برای تمام طول حیات یک پدیده، وزن یکسانی از نظر تاثیرگذاری عوامل درونی و 
وب، نقش کلیدی را در شرایط و المانھای بیرونی در نظر گرفتھ می شود، در حالی کھ تئوری آش

.مرزی اولیھ می داند
اثر "ادوارد لورنز ، دانشمند مشھور ھواشناسی، سالھا پیش جملھ مشھور خود را کھ بعدھا بھ 

در یک سیستم دینامیکی : " مشھور شد، چنین عنوان کرده است (Butterfly Effect)  "پروانھ
وچک ناشی از بھ ھم خوردن بالھای یک پروانھ می تواند مانند اتمسفر زمین، آشفتگی بسیار ک

در بسیاری از وقایع جامعھ شناختی و سیاسی نیز ". منجر بھ توفانھایی در مقیاس یک قاره بشود
می توان بھ جای پیجویی عوامل بسیار پیچیده و نادیده گرفتن عوامل بھ ظاھر ساده، با جدی گرفتن 

.صحیحی نسبت بھ آن واقعھ رسیدعوامل بھ ظاھر بی ارزش بھ تحلیل 

و ارائھ مفھوم  (Fractals) عالوه بر مطالبی کھ ذکر شد ،تئوری آشوب ، با ارائھ نظریھ فرکتالھا
، دروازه " خود تمایلی" و " خود تشابھی"و مفاھیمی مانند  (Dimension) جدیدی از بعد فیزیکی

واند بھ طور جدی ، مورد استفاده جدیدی در کشف نظم در پدیده ھا گشود کھ درجای خود می ت
  .علوم انسانی قرار گیرد

__________________

  



ھندسھ فراکتال ، توصیفگر جھان طبیعت

ھندسٔھ فراکتالی وسیلھ و مفھومی نوین است کھ امکان توصیف ریختھای طبیعی را میسر کرده 
توان با کره و  نی میاشکال ھندسی طبیعی ھمچون کرات آسمان و درخت کاج را بھ آسا. است

ای پیچیده ھستند کھ حتی با  مخروط توصیف کرد ولی بسیاری دیگر از اشکال طبیعی بھ اندازه
کلم، ریخت کوھھا، رویھ یک  شکل گل. ترکیبی از اشکال ھندسھ اقلیدسی قابل توصیف دقیق نیستند

صیف آنھا تنھا توسط ھای طبیعی ھستند کھ تو ھایی از شکل ھای میکروسکوپی نمونھ فلز در مقیاس
 .ھندسٔھ فراکتالی ممکن است

ھای پیچیده طبیعی  کشف مفاھیم فرکتالی ابزاری نیرومند در اختیار دانشمندان برای ھمسنجی پدیده
ھای البرز را  ھای رشتھ کوه توان شکل رودخانھ برای نمونھ با کاربرد مفاھیم برخالی می. قرار داد

ھای  ھای لکھ توان تغییرات فعالیت گرس مقایسھ کرد و یا میھای زا ھای کوه با شکل رودخانھ
مسلمًا مقایسھ طول . خورشیدی در زمان را توصیف و با تغییرات دمای جو زمین ھم سنجید

ھای زاگرس توصیف دقیقی نخواھد بود زیرا تنھا یک جنبھ  ھای البرز با درازای رودخانھ رودخانھ
مقایسھ ھمخوانی بسامدھای . دھد  را مورد مقایسھ قرار میھای نامبرده از ھندسھ پیچیده رودخانھ

تواند  ھای خورشیدی در زمان با تغییرات دمای جو در زمان می سازنده تغییرات تعداد لکھ
تواند معیاری یکتا کھ ارتباط میان  ای معین کند ولی نمی ھمبستگی این دو پدیده نامبرده را تا اندازه

.کند ارائھ دھد ده را معیین میھای سازنده این دو پدی بسامد

ھندسھ فراکتالی چیست؟
ھندسھ برخالی یک مفھوم نوین است کھ برای نخستین بار از سوی بنویت مندلبروت در سال 

 . معرفی گردید1980
 (Self similar) بنیاد ھندسھ برخالی بر این فرض استوار است کھ اشکال طبیعی خودھمانند

برخالھا را بھ دو دستھ ریاضی و . اند ند یک بلوک آغازین ایجاد گردیدهھستند و از تکرار قانونم
در . است (Koch Fractal) نمونھ برجستھ فرکتالی ریاضی، فرکتال کخ. کنند طبیعی تقسیم می

:پایان باید گفت این نوع خاص از ھندسھ بھ سھ مفھوم مھم ریاضی محتاج است

مفھوم تابع·
مفھوم نمودار تابع·
 اعداد مختلطمفھوم·
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