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هدف اصلي اين پژوهش بررس��ي چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي براي تربيت ديني اس��ت. 
روش پژوهش اين مقاله توصيفي � تحليلي است. نظريه پيچيدگي يك نظريه حياتي، تكاملي و انطباقي 
است و مي توان گفت كه اين نظريه علم مطالعه سيستم هاي انطباقي است و با مسائل پيچيده سروكار 
دارد و اساس��ًا ريش��ه در بيولوژي دارد. اين نظريه تأكيد مي كند كه در جهان علت ها بس��يار پيچيده اند 
و نتاي��ج تنها با ي��ك علت اتفاق نمي افتند و ب��ر ويژگي هايي مانند بازخورد، انطباق، آش��فتگي، خود 
تحليلي، ارتباط، خودس��ازماندهي، حساسيت باال، جاذبه هاي ناآشنا، غيرخطي بودن تأكيد مي كند. اين 
مقاله به دنبال آن است كه باتوجه به ويژگي ها و پيش فرض هاي نظريه پيچيدگي، چالش ها و افق هاي 
فراروي تربيت ديني را بيان كند. تربيت ديني بر اموري مانند سلس��له مراتب، مطلق گرايي، ارادي بودن 
رفتار، واقعيت، باطن گرايي و حد و مرز داش��تن امور تأكيد مي كند. يافته هاي پژوهش نش��ان داد كه 
باتوجه به نظريه پيچيدگي، مواردي چون گرفتارشدن در شك گرايي مبهم، بي مسئوليتي، ضد بازنمايي، 
نفي سلس��له مراتب، نس��بي گرايي اخالقي، عدم قطعيت و شكستن حد و مرزها را مي توان چالش هاي 
ف��راروي تربي��ت ديني تلقي كرد و افق هاي فراروي تربيت ديني را ني��ز مي توان اعتقاد به يك نيروي 
ماوراي ماده، كل  گرايي، جايگاه اراده و اختيار انس��ان، هدفمندي هس��تي، وحدت در عين كثرت، بعد 

پنهان و باطني و رابطه عليت متقابل دانست.
 واژگان كليدي: 

نظريه پيچيدگي، چالش ها، افق ها، تربيت ديني 
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مقدمه
از رنس��انس به بعد در جهان بيني علمي و فلس��في تغييراتي رخ داد كه باعث ش��د كه از 
جهان يك تصوير مكانيكي ارائه ش��ود و همين امر س��رآغاز مرحله نويني در تاريخ بش��ر 
ش��د و مبناي بينش ديني را به چالش كش��اند. در اين دوره با ظهور افرادي مانند دكارت، 
بيكن، گاليله، نيوتن و غيره به جهان به عنوان يك ماشين نگريسته شد و در نتيجه جهان 
را مكانيكي و فاقد شعور فرض كردند و نقش خداوند را در حد نقش يك ساعت ساز تنزل 
دادند و اين عوامل باعث ش��د كه قوانين حاكم بر حركت يك ماش��ين، جايگزين قوانين 
الهي و عقل بش��ري جايگزين اراده الهي بش��ود و در نتيجه قوانين رياضي بر تمام قوانين 
ديگر سيطره يافت و به دنبال سيطره قوانين رياضي و حاكميت كميت، مفاهيم متافيزيكي 
ج��اي خ��ود را به ماده دادند )نصر، 1383: 110-87(. با گس��ترش رياضيات و حاكميت 
كميت در تمام علوم، درك مفاهيم ديني كمرنگ تر ش��د به طوري كه وجه كميت فربه تر 
و فربه تر ش��د و به همان اندازه، اعتقاد به امر مقدس كمرنگ تر ش��د تاحدي كه تنها وجه 
واقعي بعد كميت شد و علم جديد تنها علم رياضي و تجربي شد به حدي كه تنها معرفت 
واقعي را معرفت تجربي دانس��تند )گنون، 1384: 70-61( و اين حالت بيش��تر در دوره 
دوم علم1 اتفاق افتاد. تربيت ديني هم تحت تأثير اين مقوالت قرار گرفت و كم رنگ شد. 
اين مقاله به بررسي چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي براي تربيت ديني مي پردازد، 
اما قبل از توضيح نظريه پيچيدگي الزم اس��ت دوره هاي مختلف علم و تحوالت هر دوره 
به اختصار بيان ش��ود و س��پس تربيت ديني و مؤلفه هاي آن بحث شود. مي توان سه دوره 
ب��راي علم بيان كرد؛ دوره ارس��طويي، دوره نيوتن��ي و دوره كوانتومي )نظريه پيچيدگي 
متأثر از دوره كوانتومي است(. مي توان گفت كه علم با ارسطو شروع شد و در ديدگاه او 
بيش��تر به منطق و بررسي روابط ميان مفاهيم توجه مي شد. در منطق ارسطويي، قضايا، 
نسبت ميان مفاهيم را تعيين مي كرد. طبيعت تابع قانون عليت است و ذهن تابع قوانين 
استدالل و منطق است. اين دوره براي علت غايي نقش مهمي قائل است. استقراء مي تواند 
باعث افزايش دانش بشود. در فلسفه علم ارسطويي به طبع و ماهيت پديده ها توجه زيادي 
شده است و براي قوانين اهميت درجه دوم قائل بودند، زيرا معتقد بودند كه كار قوانين 
بررسي روابط ميان ظواهر است )كوهن، 1383: 18-15(. اما با ظهور رنسانس دوره دوم 
علم كه مي توان آن را فلس��فه علم مكانيكي ناميد، ش��روع ش��د و از افرادي مانند دكارت 

1. براي اطالع بيشتر ر.ك: سلحشوري و ايمان زاده، 1390
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در اوايل قرن هفدهم تا كانت در اوايل قرن نوزدهم ادامه داشت. مي توان گفت كه شايد 
خصوصي��ت مه��م اين دوره توجه به نقش رياضي��ات و تثبيت آن همانند منطق در دوره 
قب��ل ب��ود و باوجود تحقيقات افرادي مانند كپرنيك و گاليله علت غايي ارس��طويي جاي 
خ��ود را به علت فاعلي و منطق ج��اي خود را به رياضيات و به خصوص فيزيك و حركت 
مكانيكي داد )سلحشوري و ايمان زاده، 1390: 5-4(. اكثر متفكران قرن هفدهم همانند 
دكارت، نيوتن، گاليله به بعد فلسفه مكانيكي روي آوردند. اكثر اين متفكرين معتقد بودند 
ك��ه پديده ها به صورت كامل، جام��ع و به صورت يك چارچوب قطعي و عمومي در جهان 
طبيعي وجود دارند و علم به دنبال كش��ف اين قوانين تغييرناپذير است. يا به عبارت ديگر 
اين متفكرين كه بيشتر تحت تأثير نيوتن قرار گرفته بودند، معتقد بودند كه سيستم هاي 
جهان قانونمند و غيرقابل تغيير و قطعيت پذيرند، بنابراين باتوجه به شناخت از عواملي كه 
بر آن سيستم ها وارد مي شود، مي توان آينده آنها را پيش بيني كرد1. از جمله ويژگي هاي 
فك��رِي اي��ن دوره تعادل و كنترل بود. متفكرين اي��ن دوره معتقد بودند كه تعادل حالت 
طبيعي يك سيس��تم اس��ت و هر سيستمي از اجزاء مس��تقل تركيب يافته كه مي توان با 
تحليل اين اجزاء و تبيين اين روابط، آن را كاماًل كنترل كرد. ش��ايد بتوان گفت كه اكثر 
متفكري��ن اي��ن دوره تحت تأثير پاراديم هاي نيوتني ق��رار گرفتند و معتقد به اين نظريه 
بودند كه با تجزيه و تحليل اجزاء و عناصر يك سيس��تم، مي توان به ش��ناخت دقيق آن 

رسيد )سلحشوري و ايمان زاده، 1390: 6-8(.
در دي��دگاه نيوتن��ي جهان؛ عقل گ��را، قابل پيش بيني، معي��ن، داراي نظم مكانيكي، 
عليت م��دار، داراي الگ��و، قابل كنترل، خط��ي، داراي عينيت و ثبات اس��ت و هر معلولي 
ناش��ي از يك علت خاص اس��ت. علت هاي كوچك، معلول هاي كوچك و علت هاي بزرگ، 
معلول هاي بزرگ را ناش��ي مي شوند )گلشني، 1380: 35-22(. با توجه به اين ويژگي ها 
مي توان نتيجه گرفت كه انسان در ديدگاه نيوتني همانند يك ماشيني فرض مي شود كه 

1. البته بايد توجه داشت كه خصوصيات اين دوره زمينه ساز روش هاي علمي و پوزيتيويسم است. 
اين دوره علمي بر اين عقيده اس��ت كه بش��ر مي تواند از طريق عقل و با روش علمي به واقعيت پي 
ببرد. عقل در اين دوره مالك اصلي حقيقت اس��ت و بر همين اس��اس براي شناخت حقيقت متوسل 
به روش علمي و مكانيكي مي ش��دند. اما س��ؤال اساس��ي اين است كه آيا مي توان قوانين فيزيك را 
براي سيس��تم هاي اجتماعي به كار برد. بايد خاطر نش��ان كرد كه قوانين فيزيك به وسيله اثبات گرايان 
در علوم انس��اني به كار گرفته ش��د و سيستم هاي علوم انس��اني را همانند علوم تجربي قرار دادند و 
معتقد بودند كه اين سيس��تم ها همانند سيس��تم هاي علوم تجربي قابل كنترل و پيش بيني دقيق اند، اما 

اين نظريه به شدت مورد انتقاد پسااثبات گرايان قرار گرفت.

چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي ...
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در آن تعادل و عقالنيت ابزاري حاكم اس��ت و از طريق كش��ف قوانين علمي قابل كنترل 
است. اين ديدگاه با چالش هاي نظريه پيچيدگي روبرو شد.

تربيت ديني و مؤلفه هاي آن
تربيت ديني از دو واژه تربيت و دين تشكيل شده است. در اينجا در ابتدا به بررسي مفهوم 
دين و سپس به بررسي تربيت ديني و مؤلفه هاي آن پرداخته مي شود. جيمز1 )2002( دين 
را احساسات، اعمال و تجربيات افراد در هنگام تنهايي، آنگاه كه خود را در برابر هر آنچه كه 
الهي مي نامند، مي يابند، مي نامد )جيمز، 2002: 35-25(. به نظر پارسونز دين مجموعه اي 
از باورها، اعمال، شعائر و نهادهاي ديني است كه افراد بشر در جوامع مختلف بنا كرده اند 
)به نقل از اس��پيليكا2 و ديگران، 2003(. جاس��تراو3 معتقد است كه دين يعني اعتقاد به 
يك يا چند قوه مفارق از ما و مس��لط بر ما، كه الزمه آن نيز س��ه چيز است، تشكيالت و 
قوانين معين، اعمال مخصوص و نظارت خاصي كه ما را به اين قوه يا قوا مربوط مي سازد 
)ش��يخياني، 1386(. باتوجه به اين تعاريف مي توان گفت كه تقريباً همگي بر س��ه جزء 
اصلي به عنوان اركان دين تأكيد دارند:»اعتقادات و باورداش��ت ها«، »تجربه و احساس��ات 
مذهبي« و »اعمال و مناس��ك ديني«. طباطبائي )1383( دين را مجموعه عقائد و يك 
سلس��له دستورهاي عملي و اخالقي مي داند كه پيامبران از طرف خداوند براي راهنمايي 
و هدايت بش��ر آورده اند. طباطبائي ني��ز در تعريف دين مي گويد: »دين روش مخصوصي 
است در زندگي كه صالح دنيا را به طوري كه موافق كمال اخروي، حيات دائمي حقيقي 
باشد، تأمين مي نمايد« )شيخياني، 1386(. مصباح يزدي )1375( معتقد است كه علماي 
اسالم »دين را مجموعه عقائد، اخالق و احكامي تعريف كرده اند كه خداوند سبحان توسط 
پيامبرانش براي هدايت بش��ر فرس��تاده است.« اين مدل سنتي از دين كه توسط علماي 
اس��المي عرضه شده، س��ه عنصر را در دين از يكديگر جدا مي كند: »عقائد«، »اخالق« و 
»احكام«. جوادي آملي )1379( معتقد اس��ت كه دين مجموعه عقائد و قوانين و مقرراتي 
است كه هم به اصول فكري بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرايشي وي سخن مي گويد 
و هم اخالق و شئون زندگي او را تحت پوشش قرار مي دهد و به عبارت ديگر، دين مجموعه 
عقائد )باورها( و اخالق و قوانين و مقرراتي اس��ت كه براي اداره جامعه انس��اني و پرورش 
1. James
2. Spilka
3. Jasstrow
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انس��ان ها در اختيار انس��ان قرار دارد. با توجه به تعاريف دين مي توان دينداري را ميزان 
عالقه و احترام افراد به دين دانس��ت )س��راج زاده، 1383: 166(. از اين تعاريف مي توان 
نتيج��ه گرفت كه در دين ويژگي هايي مانن��د ارواح، موجودات مافوق طبيعي و نيروهاي 
مافوق طبيعي، قدرت هاي برتر، امر قدس��ي مطرح است كه نشان مي دهد كه تمام اديان 
به نحوي به بعد غيرمادي اعتقاد دارند و بدون چنين بعدي حرف زدن از دين بي معناست. 
اساس تربيت ديني در ديدگاه اسالمي، اللهّ و موضوع آن، افكار، اخالق و اعمال آدمي است 
كه  مي بايد مطابق با تعليمات اس��المي پرورش ياب��د )مصباح يزدي، 1375: 38(. تربيت 
اس��المي، سه ساحت اصلي  شخصيت انسان، يعني افكار، اخالق و اعمال را در برمي گيرد 
)جوادي آملي، 1379: 14(. تربيت اسالمي را مي توان ربوبي شدن آدمي دانست كه با سه 
عنصر شناخت، انتخاب و عمل همراه است )باقري، 1384: 54(. پس تربيت ديني، تربيتي 
براساس مفاهيم و معيارهاي ديني است كه بايد براساس معيارها و مؤلفه هاي دين اسالم 
اس��توار باشد. نظريه هاي فلسفي به خصوص در قرن بيستم براي تربيت ديني چالش ها و 
افق هايي را به وجود آورده است. مؤلفه ها و ويژگي هاي تربيت ديني بر اساس جهان بيني 
اس��المي اس��ت. در ديدگاه اسالمي انسان داراي قوه شناخت، عقل و داراي قدرت اراده و 
اختيار در جهت س��عادت يا ش��قاوت است. انسان داراي دو بعد حيواني و روحاني است و 
در هر دو مس��ير هدايت و ش��قاوت، تربيت پذير است و تمام عوالم غيب و شهود به صورت 
بالقوه در وجودش نهفته اس��ت. در ديدگاه اس��المي از يك لحاظ خداوند همه كاره عالم 
است و او نيز جهان را بر محور حق آفريده است. همه هستي به مثابه نظام واحدي است 
ك��ه اج��زاء و اركاني دارد كه با هم مرتبط اند، از طرف ديگر، انس��ان آفريده ويژه خداوند 
است كه تمام هستي براي او و كمال يافتنش خلق شده است )باقري، 1388: 20-32(. 
مي ت��وان از مؤلفه هاي تربيت ديني به مؤلفه هايي مانند عقالنيت، تقواي حضور، ارزيابي، 

گزينش و طرد اشاره كردكه در زير به توضيح آنان پرداخته مي شود:
يكي از مؤلفه هاي اساس��ي تربيت ديني عقالنيت است كه الزمه هر دو مفهوم تربيت 
و تدين است. تربيت ديني در اين عصر بايد بيشتر از هر زمان ديگر، چهره عقالني داشته 
باش��د، زيرا در عصر ارتباط��ات، مبادله اطالعات و نظرگاه هاي مختلف به آس��اني صورت 
مي پذي��رد و حاص��ل آن مي تواند بروز س��ؤال ها و ترديد هاي ف��راوان در حجيت و اعتبار 
آموزه ها باشد. عالوه بر اعتقادات ديني، اخالق ديني نيز بايد بر پايه هاي عقالني استوار و 
حكمتش آشكار گردد. دومين مؤلفه در تربيت ديني مناسب با عصر حاضر، تقواي حضور 

چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي ...
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اس��ت به يك معنا مي توان گفت كه تقواي حضور، مفهوم متفاوتي از مرز و مرزگذاري را 
فراهم مي آورد. در تقواي حضور مرز شكل مكانتي مي يابد. به عبارت ديگر، در مرز مكانتي، 
او فاصله مكاني نمي گيرد، بلكه در عين حضور در مكان خود را در مرتبت و مكانتي فراتر 
مي بيند و به اين طريق، از آلودگي ش��رايط مصون مي ماند. براس��اس اين مفهوم، تلقي ما 
از تربيت ديني، متضمن قرار داش��تن در متن جامعه و حضور در عرصه ارتباطات اس��ت. 
س��ومين مؤلفه تربيت ديني، ارزيابي، گزينش و طرد اس��ت. بر اين اس��اس، تربيت ديني 
هم��واره باي��د پديده هاي نوظهور اين عصر را مورد ارزياب��ي و نقادي منصفانه قرار دهد و 

افراد را براي گزينش و طرد آماده سازد )باقري، 1384: 72-79(. 
بنابراي��ن مي ت��وان مؤلفه هاي عقالنيت را با ويژگي آزادي و غايت گرايي، مؤلفه تقواي 
حضور را با ويژگي حد و مرز، باطن گرايي و تأكيد بر امور ماورائي و مؤلفه ارزيابي، گزينش 

و طرد را با ويژگي سلسله مراتبي كثرت و وحدت مرتبط دانست. 

نظريه پيچيدگي1
نظريه پيچيدگي از رشِد دو دهه گذشته و به ويژه نظريه آشوب و فاجعه ناشي شده است. 
اين نظريه از درون رشته هايي مانند فيزيك كوانتومي، بيولوژي، رياضيات، اكولوژي، شيمي، 
اقتصاد و از بروز يك ساختار پيچيده احساس كه تصور نظم اجتماعي را به چالش مي كشاند، 
نشئت گرفته است. در درون نظم علمي، دگرگوني هايي اتفاق مي افتد كه به سيستم هاي 
آش��وب، پيچيدگي، غيرخطي و ديناميك معروف اند. پارادايم پيچيدگي، نظريه اي اس��ت 
كه با نام »ادگار مورن« گره خورده است. در حوزه فلسفه علم، نام هايي همچون »تامس 
كوه��ن«، »كارل پوپ��ر«، »ايمره الكاتوش« و »پل فابرايند« و در فيزيك افرادي همچون 
انيش��تين، بور، هايزنبرگ متعلق به اين حوزه به ش��مار مي آيد. مفهوم پيچيدگي، هسته 
س��خت برنامه تحقيقاتي مورن را تش��كيل مي دهد. در حوزه فلسفه براي اولين بار مفهوم 
پيچيدگي در ديالكتيك هگلي شكل گرفته است. بعدها دو قلمرو فيزيك خرد )مكانيك 
كوانتومي( و فيزيك كالن )نظريه نس��بيت انيش��تين( به صورت جداگانه به ميدان ظهور 
پيچيدگي بدل گش��تند. بعد از شكل گيري سيبرنتيك، مقوله پيچيدگي به گونه اي جدي 
آشكار گشت. مورن عمدتاً از پيشرفت هاي ديگري كه در قلمرو رياضي به انجام رسيده اند 
� قضيه گودل � به منظور تبيين اصول پارادايم پيچيدگي استفاده مي كند و اين قضيه را 

1. Complexity Theory
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ثابت مي كند كه در يك سيستم ]نظري[، دست كم يك گزاره وجود دارد كه حكم ناپذير 
است. اين حكم ناپذيري شكافي در سيستم باز مي كند كه در نتيجه سيستم نامعين مي شود 
و امكان مي دهد كه نظريه و منطق به منزله سيس��تم هاي باز در نظر گرفته ش��وند. به اين 
ترتيب تعميم قضيه گودل، به يكي از ستون هاي پارادايم پيچيدگي بدل مي گردد )مورن، 
1379: 50-40(. بور مكمليت اصالت حيات و اصالت فيزيك در سيستم هاي زنده، مكمليت 
دانش زمان حال و پيش بيني آينده، مكمليت ذهن و موضوع مورد شناس��ايي، مكمليت 
مطالعه فرهنگ هاي ساده و فرهنگ هاي پيشرفته، مكمليت علم و مذهب، مكمليت محبت 
و عدال��ت و مكمليت قدرت س��ازمان ملل متحد و حق حاكميت ملت ها را مطرح مي كند 
)گلشني، 1380: 68-59(. بر همين اساس، اعتقاد خود بور بر اين بوده است كه مكمليت 
نه يك اصل، بلكه يك چارچوب فكري است. بور مكمليت را تحت تأثير فيلسوفاني مانند 
كيركگور و هوفدينگ صورت بندي كرده اس��ت. »اصل همبس��تگي عنصرها به ما امكان 
مي ده��د كه دوتايي را در بطن يگانگ��ي حفظ كنيم. اين اصل دو واژه مكمل و در همان 
حال متخاصم را پيوند مي دهد )مورن، 1379: 82(. عالوه بر مبحث مكمليت، همگرايي 
ديگري كه ميان انديشه هاي مورن و تعبيرات فلسفي نمايندگان مكتب كپنهاگ مي توان 
يافت، عبارت اس��ت از همبس��تگي بين عين و ذهن )يا ابژه و س��وژه(. هايزنبرگ معتقد 
است كه مفهوم اعيان مادي اي كه به كلي از نحوه مشاهده ما مستقل باشند، چيزي جزء 
يك تصور انتزاعي نيست و در طبيعت در برابر آن چيزي وجود ندارد. در فلسفه آسيايي 
و اديان شرقي به مفهوم مكمل اين تصور برمي خوريم. يعني مفهوم شناسانده محضي كه 
هيچ چيزي براي شناس��ايي در برابر ]خود[ ن��دارد )هايزنبرگ، 1382: 89(. به طور كلي 

مي توان پارادايم پيچيدگي را مبتني بر سه اصل زير دانست:
1. اصل همبستگي پيچيده عنصرها: نظم و بي نظمي دشمن يكديگرند، يكي ديگري 
را ح��ذف مي كند، ام��ا در همان حال در برخي موردها، اي��ن دو با يكديگر همكاري 

مي كنند و سازمان و پيچيدگي را به وجود مي آورند. 
2. اصل بازگش��ت سازماني: انديشه بازگشتي، انديشه اي است متضاد با انديشه خطي 
علت/ معلول، مولود/ توليدگر، ساختار/ روساخت. زيرا هر آنچه توليد شده است، آنچه 
آن را تولي��د ك��رده تكرار مي كند، آن هم در چرخ��ه اي كه خودش يك چرخه خود � 

سازمان ده و خود � توليدگر است. 
3. اصول هولوگرام: مطابق با اين اصل، نه تنها جزء در كل است بلكه كل هم در جزء 

چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي ...
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است. اصل هولوگرام در جهان زيست شناختي و جامعه شناختي نيز هست. در جهان 
زيست شناختي، هر س��لول ارگانيسم ما حاوي كليت اطالعات ژنتيكي اين ارگانيسم 
اس��ت... پاسكال كم و بيش اين انديشه را بيان كرده بود: »من نمي توانم كل را بدون 
درك اجزاء درك كنم و نمي توانم اجزاء را بدون درك كل درك كنم« )مورن، 1379: 

 .)82-83
در ديدگاه نيوتني يك علت معين فقط يك معلول دارد و يك كار و فعل فقط منجر 
به يك پيامد و نتيجه مي شود، اما در نظريه پيچيدگي يك علت معين مي تواند پيامدهاي 
مختلفي و متعددي داشته باشد و بر همين اساس نمي توان يك راه حل خاصي براي اين 
نظريه پيش��نهاد كرد. نظريه پيچيدگي معتقد اس��ت كه نوعي هم افزايي بر اثر تعامالت 
اجزاء با هم شكل مي گيرد، به اين معنا كه كل چيزي متفاوت از اجزاست. برهمين اساس 
نمي ت��وان به تجريه و تحليل جزء ج��زء آنها پرداخت، بلكه در نظريه پيچيدگي يك نگاه 

كل گرايانه حاكم است )بايرن1، 1999: 18-22(. 
نظريه پيچيدگي معتقد به نوعي بي نظمي در ش��كل يك نظم و س��اختار اس��ت. اين 
نظريه معتقد است كه در زيراليه هاي بي نظمي يك اليه نظم وجود دارد )جورنر2، 1995: 
24-20(. براي مثال دودي كه از دودكش خارج مي شود به نظر مي رسد كه با يك روش 
بي نظمي به صورت مارپيچ جريان دارد در حالي كه هر حركت آن را مي توان با فرمول هاي 
خاص رياضي توصيف كرد يا مثاًل حركت چرخش��ي دانه هاي ش��ن، برف يا رفتار مردم را 
مي توان در يك ساختاري از نظم توصيف كرد. در حالي كه در نگاه اول آنها كاماًل بي نظم 
به نظر مي رسند. نكته جالب توجه در اين نظريه اين است كه هيچ امري تصادفي و از روي 
شانس اتفاق نمي افتد و بي نظمي و غيرقابل پيش بيني بودن ظاهر امور ناشي از پيچيدگي، 
ناتواني ما در ش��ناخت تعامالت ميان پديدهاس��ت و نبايد با تصادفي بودن اشتباه گرفته 

شود )بايرن، 1998: 20-22(.

ويژگي هاي نظريه پيچيدگي
ام��روزه به اين مس��ئله پي برده اي��م كه تغيير يكي از عناصر اصلي در جهان اس��ت و در 
همه جا نمايان است. نظريه پيچيدگي يك نظريه تغيير، تحول و تكامل، انطباق و توسعه 

1. Byrne
2. Goerner
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براي حيات اس��ت. اين نظريه قدرت ديدگاه نيوتني را مانند مدل علت و معلولي، قابليت 
پيش بيني، خطي بودن و رويكرد كاهش گرايي را براي درك پديده ها مورد نقد قرار مي دهد 
و به ج��اي آن موضوعاتي مانند ارگانيك، غيرخط��ي و رويكردهاي كل گرايي را جايگزين 

مي كند )سنتونوس1، 1998: 3(.
پريگوگي��ن و اس��تنگر2 )1985( اصل اساس��ي و باور اصلي نظري��ه پيچيدگي را در 
خودسازماندهي قرار دادند )به نقل از ميسون3، 2008 ب: 44-37(. يك موجود زنده مدام 
از طريق دوباره ش��كل دهي به خود، به حيات خود بقا مي بخش��د و در كل اين يك فرايند 
ديناميك و پوياست. در اينجا موجود زنده به تجزيه و تحليل روابط خود مي پردازد. مي توان 
گفت كه ويژگي اصلي خودس��ازماندهي توانايي يك سيس��تم براي تكامل خود از طريق 
خودش است؛ يعني خودش بتواند از درون باعث ايجاد تكامل خود بشود. تغيير، عدم تعادل 
و غيرقابل پيش بيني بودن براي بقا الزم و ضروري اند. بنابراين مي توان گفت كه ويژگي هاي 
اصلي نظريه پيچيدگي، ش��امل اين موارد است: كل گرايي، عليت متقابل، واقعيت ذهني، 
عدم قطيعت، عدم جدايي بين مش��اهده و نظريه، تمركز بر ظاهر و باطن، خودتنظيمي، 
فيزيك كوانتوم، تمركز بر روابط بين موجوديت ها، گفتمان محوري، تفكيك زدايي، تأكيد 
بر چندمراتبي نه سلسه مراتبي، چندسويه نگري، كنترل محلي نه كلي، ظهور رفتار از پايين 
به باال، تمركز بر رفتار نه نتيجه، چندارزشي، ذهنيت گرايي، توليد مجدد و تكامل تدريجي 
كليت يك سيستم به جاي تعادل و كنترل، پژوهش سيستماتيك و مدل هاي فازي به جاي 
تحويل گرايي و مدل هاي رياضي، غيرخطي بودن، نمود يا ظهور، س��ازگاري و سيستم باز 
)ميس��ون، 2008 ال��ف: 9-4(. اما به طور كلي مي توان گف��ت كه ويژگي هاي باال از درون 
ويژگي هايي مانند بازخورد مثبت4، س��ازگاري و انطباق، آش��فتگي، خودتحليلي، ارتباط، 
خودس��ازماندهي، حساسيت باال يا اثر پروانه اي، خودتعادلي، جاذبه هاي ناآشنا، غيرخطي 

1. Santonus
2. Prigogine & Stengers
3. Mason
4. در نظري��ه پيچيدگ��ي بازخورد به صورت مثبت و منفي اس��ت. در بازخ��ورد منفي نتايج مطلوب 
آزادانه تنظيم مي ش��ود و س��پس وضع موجود و مطلوب با هم مقايسه مي شود و اگر موجود كمتر يا 
زيادتر از حد مطلوب باشد تنظيم مي شود ودر آنجا تعادل عامل اصلي است، اما بازخورد مثبت كاماًل 
برعكس بازخورد منفي است و اين بازخورد مثبت فاصله بين موجود و مطلوب را زياد مي كند. در 
بازخ��ورد منفي انحراف اصلي تعادل مي ياب��د و بدين طريق انحراف از بين مي رود، اما در بازخورد 
مثبت انحراف تقويت مي ش��ود. بنابراين بازخورد مثبت به جاي كاهش دادن انحراف، آن را تش��ديد 

مي كند و در نتيجه باعث ايجاد يك حالت افزايشي و بي ثباتي مي شود.

چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي ...
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بودن استنتاج شده اند كه در زير به توضيح برخي از اين ويژگي هاي اصلي پرداخته مي شود:
خودتعادلي: يكي از ويژگي هاي نظريه پيچيدگي اين است كه هر كدام از اجزاء بدون 

اخذ دستور از مركز به طور خودگردان به كار خود مشغول اند )والدرپ1، 1992: 328-330(. 
براي مثال نورون هاي مغز انس��ان به صورت مس��تقل كار مي كنند و هيچ نورون اصلي و 
مركزي وجود ندارد كه نقش اصلي و كنترل كننده داشته باشد. اما با وجود اينكه هر كدام 
از اجزاء يك حالت استقالل و خودكفا دارند، مي توانند با همديگر جمع شوند و هماهنگ 
با هم كار كنند و از اين طريق يك كلي را به وجود مي آورند كه نيروي حاصل از اين كل 
بسيار بيشتر از تك تك اجزاء است. اين كل ديگر ويژگي هاي قبلي را ندارد، بلكه صورتي 
كاماًل متفاوت از تك تك اجزاء دارد و كاري را هم كه انجام مي دهد متفاوت است. همين 
نحوه ارتباط بين اجزاء است كه باعث نوعي هم افزايي مي شود كه تك تك اجزاء به تنهايي 
اين قدرت را ندارند. به طور كلي طبق نظريه پيچيدگي هر جزء مي تواند به طور مس��تقل 
وظايف خود را انجام مي دهد، اما در عين حال با تمام اجزاء ديگر هم ارتباط دارد؛ يعني 
از جهت هدف، همه داراي يك هدف اند، اما از جهت رفتار عملياتي كاماًل متفاوت اند )بك 
و چن2، 1991: 51-45(. براي مثال اجزاء بدن انسان هركدام يك وظيفه خاصي را دارا 
هس��تند كه اجزاء ديگر نمي توانند آن وظيفه را انجام بدهند؛ مثاًل چش��م نمي تواند كار و 
وظيفه گوش را انجام بدهد، اما همه اين اجزاء داراي يك هدف كلي اند كه تك تك اجزاء 

اين هدف را به تنهايي نمي تواند به تحقق برساند. 
حساسيت باال و اثر پروانه اي: يك تغيير جزئي باعث ايجاد تغييرات بسيارشديد در نتيجه 

مي ش��ود )اما در حالت ع��ادي يك تغيير جزئي باعث ايجاد ي��ك تغيير جزئي در نتيجه 
مي شود.( اين تغيير را لورنز اثر پروانه اي نام مي نهد، زيرا معتقد است كه ممكن است كه 
بال زدن يك پروانه در صحراي آفريقا باعث ايجاد طوفان در نيويورك شود )لورنز3، 1995: 
40-36(. همين امر باعث پيش بيني ناپذير بودن پديده ها مي شود. طبق نظريه پيچيدگي 
مي توان يك ساختاري را سازماندهي كرد كه ضمن ظاهري بي نظم از يك الگوي پيروي 
مي كند كه با محيط به طور طبيعي س��ازگار مي شود و روابط انسان ها نمي تواند بر مبناي 

نظريه هاي مكانيكي صورت بگيرند. 
جاذبه هاي ناآشنا: در ديدگاه ارسطويي يك آونگ بعد از مدتي حركت به يك نقطه ثابت 

1. Waldrop
2. Bak & Chen
3. Lorenz
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مي رسد. اين حالت را جاذبه نقطه ثابت مي نامند. جاذبه به اين معناست كه يك سيستم، 
در صورت نزديك بودن به يك عامل جاذبه بعد از مدتي تحت تأثير وقايع قرار مي گيرد و 
حالت آن را به خود مي گيرد )گليك1، 1987: 25-20(. ولي در نظريه پيچيدگي و به طور 
كلي نظريه هاي ديناميك نحوه جذب همانند جذب پروانه به س��مت نور مي باش��د. پروانه 
مسيرهاي گوناگون و ناهمگني را به سمت نور طي مي كند. در چنين سيستمي جاذبه ها 
متوقف نمي ش��وند، بلكه در يك محدوده باقي مي مانند. يا به عبارت ديگر حركت متوقف 
نمي شود، بلكه در يك دور محدود رخ مي دهد و ثبات و سكون ندارد. در نظريه پيچيدگي 
جاذبه ها داراي نظم خاص نيستند و نمي توان آنها را پيش بيني كرد. اين نوع جاذبه ها البته 
بدون الگو نيس��تند و از يك الگوي خاص پيروي مي كنند، اما جاذبه ها داراي ويژگي هاي 
هندسي بسيارپيچيده اند و مسير آنها پيچيده و چندجهته مي باشند. هيچ مسيري دوباره 
تكرار نمي ش��ود، بلكه هر مس��يري براي خود مسيري جديد است )دبورا2، 2005: -194

196(. اين ويژگي بر اين نكته تأكيد مي كند كه هر چه در ابتدا بي نظم و تصادفي به نظر 
مي رس��د در درازمدت يك الگوي منظم از خود بروز مي دهد. نتيجه كلي اينكه بي نظمي 
به معناي تصادفي بودن امور نيس��ت، بلكه در درون بي نظمي، نوعي نظم نهفته اس��ت كه 

از طريق جاذبه هاي ناآشنا حاصل مي شود )بايرن، 1998: 17-19(. 
خودش�بيهي3: بيانگر نوعي ش��باهت بين اجزاء و كل مي باشد، يعني مي توان گفت كه 

هر جزئي از اجزاء ش��بيه كل مي باشد. هم شكل بودن اجزاء با كل، همانند برگ درختان، 
يك دانه برف و آينه است كه در هر جزئي از آنها ويژگي و خاصيت كل وجود دارد. اين 
برخالف هندس��ه اقليدس��ي اس��ت كه به آن فراكتال يعني چيزي كه شكل آن نامنظم و 
شكس��ته باش��د، مي گويند. اين ويژگي مي تواند نتايجي را مانند تعيين وظايف چندگانه، 
جلوگي��ري از تخصص گرايي افراطي، عدم تمركز، تفويض اختيار، انعطاف پذيري و... را در 

بر بگيرد )دالمديكو4، 2000: 70-80(.
ظهور و نمود5: حركات بين كنشي اجزاء منجر به شكل گيري حالتي در سيستم مي شود 

كه به صورت ناگهاني بروز مي كنند. به اين طريق كه نحوه تعامالتي كه بين اجزاء صورت 
مي گيرد، باعث ش��كل گيري رفتار مي ش��ود كه نمي توان آن را ناش��ي از حركت يك جزء 
1. Gleick
2. Deborah
3. Self-similarity
4. Dalmedico
5. Emergence
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دانست )كلرز1، 2000: 31-26(. براي مثال هر كدام از نورون هاي مغز به تنهايي وظايفي 
را كه به عهده آنهاس��ت انجام مي دهند، بدون اينكه ي��ك نورون اصلي و كنترل كننده اي 
باشد كه رفتار نورون هاي ديگر را كنترل كند، اما تعامالت اين نورون ها باعث مي شود كه 
رفتاري شكل بگيرد كه هيچ كدام از اين نورون ها به تنهايي نمي توانست آن را انجام بدهد. 
بنابراين هم افزايي چيزي اس��ت كه به صورت ناگهاني بر اثر تعامالت اجزاء بروز مي كند و 

قابل پيش بيني و از قبل تعيين شده نيست. 

چالش هاي نظريه پيچيدگي براي تربيت ديني
نظريه پيچيدگي باتوجه به ويژگي هايي مانند نمود، خودس��ازماندهي، ارتباط، نظم بدون 
كنت��رل يانظم در عي��ن بي نظمي، تنوع، غيرقابل پيش بين��ي و غيرخطي بودن، تحول و 
تكامل، بازخورد مثبت باز، سيس��تم انطباقي و غيره چه پيامدهاي مي تواند براي تربيت 

ديني داشته باشد؟
در بحث ارزش ها و اهداف آيا بايد عناصر اساسي نظريه پيچيدگي در مسائل تربيتي 
م��ورد توجه قرار بگيرند؟ چگونه و به چه نحوي؟ در يك جهان متغير چه چيزي مي بايد 
هدف باشد. چگونه بايد اهداف و ارزش ها در يك فضاي متغير، غيرقابل پيش بيني و عدم 
قطعيت در برنامه درسي قرار بگيرند؟ كدام ارزش ها و اهداف بايد در مدرسه غالب باشند؟ 
در يك چنين فضايي چگونه مدرس��ه مي تواند در زمين��ه ارزش ها و اهداف تصميم گيري 

كند؟ )ميسون، 2008: 19-21(.
چگون��ه مي توان يك نظريه بي نظمي از دان��ش را در تربيت بنا كرد؟ چگونه مي توان 
رواب��ط منطق��ي در يك جهان عدم قطعيت و مبتني ب��ر وب را ايفا كرد؟ چگونه مي توان 
تن��وع، خودمختاري، خالقيت و غيرقابل پيش بين��ي را در چنين موقعيت هايي تجويزي 
جاي داد؟ چگونه مي توان تنوع آزادي، خودمختاري و انتخاب را در يك برنامه تجويزشده 
جاي داد؟ در انتقال از برنامه كاماًل كنترل شده به سمت ظهور و نمود چه سودي مي توان 
برد؟چه نوع بازخوردي باعث ارتقاء، ظهور، خودس��ازماندهي و ارتباط در تربيت مي شود؟ 
چه نتايجي مي توانيم و بايد از اين بازخورد بگيريم؟ آيا مي توان چنين ويژگي هايي را در 

يك برنامه درسي تربيت ديني به كار برد؟
با توجه به چنين سؤاالتي مي توان گفت كه نظريه پيچيدگي مي تواند چالش هاي زير 

1. Cilliers
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را در تربيت ديني به دنبال داشته باشد:
گرفتارش�دن در يك ش�ك گرايي مبهم: اين نظريه از يك طرف به دنبال تغيير و تحول است 

و ب��ر توصيف و تبيين تأكي��د مي كند، براي مثال بر ارتقاء يك جو از ظهور و نمود، تنوع 
و تكث��ر، رواب��ط، نظم بدون كنترل، بازخورد تأكيد مي كند و از طرف ديگر به دنبال ايجاد 
فضايي تجويزي اس��ت و بايد و هس��ت ها را با هم تلفيق مي كند و اين يك خطاي مغالطه 
اس��ت. برخي معتقدند كه درس��ت است كه نظريه پيچيدگي بحث از عمل مي كند اما در 

عمل هيچ تضميني را به عهده نمي گيرد )ميسون، 2008: 25-26(.
داشتن جنبه توصيفي و غيرهنجاري: اين نظريه نمي تواند به تنهايي تضمين كافي را براي تربيت 

ديني فراهم كند، زيرا تربيت، جنبه اي هنجاري دارد و با هنجارها سر و كار دارد. اما نظريه 
پيچيدگي نمي تواند در گفتمان هاي خوب يا بد نقشي ايفا كند، بلكه او كاماًل بي تناسب و 
خارج از اين موضوعات است. ممكن است كه نظريه پردازان اين حوزه از توصيف به سمت 
تجويز حركت كنند و از اين طريق بتوانند يك هماهنگي بين اصول مشاهده شده تغييرات 
پيچيدگي و اعمال مطلوب رشد را تضمين كند. اما باز هم نظريه پيچيدگي نمي تواند به ما 
بگويد كه چگونه بايد عمل كرد و در مورد قضاوت درباره ارزش ها، سكوت اختيار مي كند. 
اي��ن نظري��ه فقط مي تواند گزارش هايي از نحوه تحليل را بي��ان كند؛ ولي نمي تواند بحث 
اخالقي داشته باشد. ويتگنشاين معتقد است كه بعد از اينكه به تمام سؤاالت علمي پاسخ 

داديد تازه مسئله زندگي دست نخورده بروز مي كند )ميسون، 2008: 25-26(. 
فازي بودن معرفت: نظريه پيچيدگي معتقد اس��ت كه معرفت يك س��اختار اجتماعي است 

كه به وسيله مشاركت كنندگاني در يك تركيب و فضاي اجتماعي � تاريخي و جغرافيايي 
ساخته مي شود. اين نظريه عملگراست و معتقد است آنچه كه درست است، در يك لحظه 
و زمان اس��ت و همان لحظه حيات او را تضمين مي كند. درس��ت اس��ت كه ساختارهاي 
اجتماع��ي در بالفع��ل كردن معرفت نقش دارند، اما در تربي��ت ديني معرفت امري الهي 
و قدس��ي است كه بايد ش��رايط تحقق آن را فراهم كرد. معرفت امري موقتي و موقعيتي 

نيست، بلكه امري مطلق است )سلحشوري و يوسف زاده، 1390: 128-131(.
ناتواني اكثريت مرم در تطابق با مباني اين نظريه: پاسخ نظريه پيچيدگي به زندگي غيرانساني 

است، زيرا اين نظريه سازگاري يا مرگ را پيشنهاد مي كند و تأكيد مي كند كه در صورتي 
كه نمي توانيد با زندگي سازگار شويد پس مرگ را انتخاب كنيد. هنگامي كه تعمق در اين 
نظريه داشته باشيم، درمي يابيم كه بحث ها و گفتمان هاي اين نظريه درباره تنوع، تفاوت، 
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غيرقابل پيش بيني، تغيير، گش��ودگي، آزادي، ظهور و نمود و غيره اكثر افراد نمي توانند 
خود را با چنين ويژگي هايي وفق بدهند )ميسون، 2008: 27-30(. 

ناديده گرفتن سلس�له مراتبي: نظريه پيچيدگي بر تفكر غيرخطي بودن تأكيد مي كند و آن 

را نوعي تفكر »ش��دن« مي داند كه به صورت پويا و در جهات متعدد و مرتبط با خطوط 
ديگر اس��ت. اين نوع تفكر مدام در حال ش��دن و جابجايي است و بر همين اساس آغاز و 
پاياني را نمي توان براي آن فرض كرد. چنين تفكري، بر يك فضاي باز، نمادي، غيررسمي 
و ساختار بندي نش��ده، غيرسلسله مراتبي، چندارتباطي تأكيد مي كند در حالي كه در تفكر 
خطي اهداف و مقاصد از اولويت برخوردارند و فرد از يك نقطه به نقطه ديگر مي رس��د و 
سلسله مراتبي حاكم است، اما در يك فضاي پيچيدگي نقطه مورد نظر نيست، بلكه خط 
سير اولويت دارد و فضاي باز، چندسويه و نامحدود مدنظر است )ديويس و سامارا1، 2005: 
309-307(. پس مي توان گفت كه يكي از چالش هاي اصلي نظريه پيچيدگي اين است كه 
اصل سلسله مراتبي را ناديده مي گيرد و ناديده گرفتن اين اصل باعث به چالش كشاندن 
روش الگو و سرمشق دهي مي شود. در الگو و سرمشق دهي يك حالت سلسله مراتبي وجود 
دارد، زيرا الگو خصوصياتي برتر دارد كه ديگران را به سمت خود مي كشاند. پس اين يك 
چالش اساسي است كه هيچ انديشه و سخن برتري وجود ندارد. زيرا يك اصل اساسي در 
تربيت ديني اين است كه خداوند در رأس تمام امور و بقيه موجودات در مراتب پايين تر 
به صورت سلس��له مراتبي وجود دارند و هركدام در ي��ك مرتبه و جايگاهي قرار دارند. در 
اين مدل خداوند فرستنده اصلي پيام است و انسان دريافت كننده و منبع اصلي يادگيري 
قرآن و پيامبر اس��ت. پس مي توان نتيجه گرفت كه در تربيت اس��المي حالت انتقال پيام 

عمودي و از باال به پايين است. 
بازنمايي: يكي ديگر از چالش ها متأثر از نظريه پيچيدگي، چالش بازنمايي است. در تربيت 

ديني حقيقت امري پيشيني است و منبع اساسي كسب معرفت بازنمايي است و معرفت 
مبتني بر متافيزيك حضور است؛ يعني معرفت امري است مبتني بر واقعياتي ثابت، كلي، 
مستقل از ذهن و كشف شدني اند، اما در نظريه پيچيدگي يك حالتي از تفكر وجود دارد 
كه شايد بتوان آن را تفكر بدون شناسايي يا تفكر بدون تصور )دلوز( نام نهاد )سلحشوري 
و ايم��ان زاده، 1390: 135-133( و طبق اين ديدگاه دانش آموز خود را در يك موقعيتي 
كاماًل ناآش��نا مي يابد كه هيچ جايگاه ثابت و محكمي كه بتواند بر آن بايس��تد، ندارد و در 

1. Davis & Sumara
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چنين فضايي هيچ موقعيت از پيش تعريف شده، ثابت و جهان شمول وجود ندارد. 
از بين بردن حد و مرز: نظريه پيچيدگي با تأكيد بر معرفت فازي و تغيير و تحول، با رفتارهاي 

منظم و قاعده مند مخالف است و بر همين اساس باعث شكستن تمام حد و مرزها مي شود 
و گفتارهاي ديني ثابت و رفتارهاي نظم يافته را امري بي معنا مي داند. در حالي كه اساس 
تربيت ديني ش��ناخت درس��ت حد و مرزهاست )ميس��ون، 2008: 30-29(. به طور كلي 
مي توان گفت كه نظريه پيچيدگي با تأكيد بر ويژگي هايي مانند تكثر، نفي سلسله مراتب، 
تمركززدايي باعث شده كه يك برنامه منسجم براي پرورش انسان كامل نداشته باشد. در 

حالي كه يكي از اهداف اصلي تربيت ديني پرورش انسان كامل است. 

افق هاي نظريه پيچيدگي براي تربيت ديني1
اعتقاد به يك نيروي كل گرا و هم افزا: ديدگاه نيوتني2 جهان خارج را صرفاً مجموعه اي از اصول 

و خصوصيات رياضي مي دانست و طبق اين باور ويژگي هاي كمي و قابل اندازه گيري ماده 
مانند حدود، ش��كل، اندازه، محل، زمان و حركت را مي توان بخش��ي از نياز واقعي جهان 
به حساب آورد. از زمان گاليله و بيكن به بعد با به وجود آمدن روش علمي نوعي جدايي بين 
قلمرو فكر و ماده ايجاد شد و علم فقط به دنبال بررسي خواص عيني جهان بود و خواص 
ذهن��ي و ناملموس جهان را ناديده گرفت و روش هاي علمي به دنبال اين هدف بودند كه 
با استناد به آزمايش و به شكل زبان رياضي به ما اطالعاتي را درباره جهان بدهند و اين 
امور باعث شد كه ادراك و شناخت را نتيجه تغييرات ماده بدانند )سلحشوري و ايمان زاده، 
1390: 7-6(. همين امر باعث ايجاد چالش��ي بزرگ در تربيت ديني ش��د كه به تبع آن 
نتايجي مانند سكوالرش��دن جوامع و حاكم شدن روش علمي را در بر داشت و همين امر 
باعث شد كه نقش بعد معنوي كاماًل كم رنگ شود و كميت و ماده گرايي بر جامعه سيطره 
پيدا كند. اما نظريه پيچيدگي تأكيد مي كند كه درست است كه دنياي احساس و ادراك 
به جهان حس��ي و عيني بس��تگي دارد، اما به طور كلي قابل تبديل و تقليل به آن نيست، 

1. براي بيان بهتر افق هاي نظريه پيچيدگي در برخي موارد با نظريه نيوتني مقايسه شده است.
2. ديدگاه نيوتني خاس��تگاه اصلي پوزيتيويس��م است. فرض اصلي اين نظريه تحقيق پذيري است و 
مفهوم تحقيق پذيري اين اس��ت كه هيچ گزاره اي نمي تواند معنادار باش��د مگ��ر اينكه بتوان آن را با 
دالي��ل صوري )رياضيات و منطق( و داده هاي تجربي تحقيق كرد بنابراين داليل صوري و داده هاي 
تجربي نش��انگر معنادار بودن گزاره هاس��ت و در نتيجه تنها امور محسوس و عيني قابل قبول بود و 
اين حالت باعث ش��د كه فضاي ماده گرايي حاكم ش��ود و به دليل حاكميت چنين فضايي، جنبه هاي 

روحي و ديني انسان ناديده گرفته شد.
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مثاًل درس��ت اس��ت كه كتاب نياز به كاغذ، چسب يا جوهر دارد، اما با اين حال اين موارد 
به هيچ وجه نمي توانند مطالب كتاب را بيان كنند )اگراس و سنانسيو، 1386: 32-40(. 
نباتات در اثر رش��د و نمو حركت مي كنند، اما نمي دانند به كجا مي روند. حيوانات در 
يك س��طح باالتر مي دانند به كجا مي روند، اما نمي دانند چرا. فقط انسان است كه چرايي 
را مي دان��د و اي��ن چرايي هم به هيچ وجه از خصوصيات مادي انس��ان نش��ئت نمي گيرد 
)مطهري، 1358: 13-11(. محققين عصب شناس��ي معتقدند كه الكترود مي تواند باعث 
حركت بدن بيمار بش��ود، اما نمي تواند او را وادار به خواس��تن و انجام دادن اين حركت 
بكند يا اينكه مي تواند هيجان و احس��اس را برانگيزد، اما نمي تواند باعث ش��ود كه بيمار 
استدالل يا عمليات جبر را انجام دهد. بر اين اساس نتيجه مي گيرند كه در مغز جايگاهي 
براي احساسات، هيجانات، حافظه و قدرت حركت وجود دارد، اما براي تفكر و اراده هيچ 
جايگاه فيزيكي وجود ندارد )پنفيلد، 1952: 56-53( و بر همين اس��اس جايگاه تفكر و 

اراده منشأيي ماوراي ماده دارد )اگراس و سنانسيو، 1386: 32-40(.
جايگاه اراده و اختيار انس�ان: در مكانيك نيوتني اعتقاد بر اين بود كه تمام خواص اجس��ام 

طبيعي در نهايت از تأثير متقابل اجزاي تش��كيل دهنده آنها حاصل مي ش��وند، مثاًل آب 
روان اس��ت، زيرا مولكول هاي آن با اصطكاك كمي بر روي يكديگر مي لغزند يا الماس به 
اين علت سخت است كه اتم هاي كربن در يك شبكه اي بسيارتنگ و گسترده قرار دارند 
و همين روش هم در مكانيك نيوتني به ويژگي هاي روحي انسان نسبت داده شد و اين 
امر منجر شد كه انسان را موجودي مجبور فرض كنند، زيرا معتقد بودند كه فكر از ماده 
سرچشمه مي گيرد و ماده هم فقط بر اساس ضرورت و اجبار مكانيكي عمل مي كند و براي 
توضيح رفتار انسان به سمت غريزه، فيزيولوژي و فيزيك رفتند و هيچ گونه جايگاهي براي 
اختيار انسان قائل نشدند. براي مثال در نظريه هاي افرادي همچون هابز، فرويد، اسكينر 
و... علت رفتار را مكانيكي مي دانند. هابز معتقد اس��ت كه احساس��ات و تأثرات مهم ترين 
مي��ل براي كنترل رفتار انسان هاس��ت )هابز، 1381: 73-68( و فرويد غريزه جنس��ي را 
نيروي اصلي رفتار انسان مي داند1. طبق اين قانون نيوتني كه يك جسم در حال سكون 
تا زماني كه تحت نيروي خارجي قرار نگرفته باش��د، در حال س��كون باقي مي ماند، رفتار 
انس��ان توجيه ش��د و نتيجه گرفته شد كه انسان هم يك شي مادي است كه بايد توسط 
نيروها و تحريكات خارجي به حركت درآيد. بنابراين ويژگي هايي مانند هشياري، آگاهي و 

1. براي اطالعات بيشتر ر.ك: شولتز و شولتز، 1377: 49-97.
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تفكر را همانند صداي سوت يك ماشين كه هيچ گونه تأثيري بر روي رفتار ماشين ندارد، 
تفس��ير كردند. اما در نظريه پيچيدگي هش��ياري و خودآگاهي مهم ترين بخش و مسئله 
اس��ت. اين نظريه انسان را مجموعه اي از واكنش هاي غيرارادي، محرك ها و مكانيزم ها و 
حاص��ل نيروهاي خارجي نمي داند، بلكه فك��ر و اراده را به عنوان مهم ترين توانايي ذهني 
انسان مي داند و نظريه پيچيدگي برخالف افرادي مانند فرويد كه ضمير و درون انسان را 
محلي براي فرار و خياالت مي داند، معتقد به اين اس��ت كه فطرت انساني جايگاه حقايق 
معنوي است. طبق نظريه پيچيدگي انسان موجودي مختار است و اختيار او هم به دليل 

ويژگي هاي مادي او نيست، بلكه منشأيي ماوراي ماده دارد. 
هدف و غايت: نظريه مكانيكي مفهوم هدف را در طبيعت رد مي كند و معتقد است كه ماده 

نمي تواند به خودي خود براي چيزي هدف باش��د، بلكه صرفاً بر اس��اس انگيزه و ضرورت 
مكانيك��ي اس��ت. دكارت و بيكن از هرگونه توس��ل به هدف در عل��وم طبيعي خودداري 
مي كردند. براي مثال بيكن معتقد بود كه مفهوم علت غايي باعث تباهي علوم مي ش��ود و 
دكارت هم هرگونه علت غايي را در ارتباط با طبيعت و اجسام فيزيكي بي ارزش مي دانست 
و در نتيجه اين بي توجهي به علت غايي منجر ش��د كه جهان را فقط يك ماش��ين در نظر 
بگيرند كه به صورت خودكار در حال حركت است و نياز به يك علت مافوق ندارد. اما نظريه 
پيچيدگي نشان مي دهد كه ماده ابدي نيست پس آغازي دارد و ماده قبل از انفجار بزرگ 
وجود نداشته است1. نظريه پيچيدگي معتقد است كه جهان يك مجموعه واحد است و كل 
جهان از جمله ماده، انرژي، زمان، مكان و همه رويدادها همزمان بوده و س��رآغازي دارند. 
بنابراين بايد يك چيزي براي هميشه وجود داشته باشد و آن نمي تواند جهان مادي باشد. 
وحدت در عين كثرت: در جهان مكانيكي همه چيز از هم جدا و متمايز اس��ت در حالي كه 

ويژگي و خصوصيت اصلي نظريه پيچيدگي وحدت و تركيب اس��ت. هس��تي همانند يك 
سيستم و يا به عبارت ديگر همانند يك تار عنكبوتي با هم ارتباط دارد. اين نظريه معتقد 
اس��ت كه كل جهان به صورت يك مجموعه واحد قابل بررس��ي اس��ت. بين تمام عناصر 

وحدانيت و تجمع برقرار است.
بعد پنهان و نامرئي )بعد باطني اش�ياء(: نظريه پيچيدگي معتقد اس��ت كه در پس تمام تجارب 

عادي و روزمره يك بعد پنهان وجود دارد و طبق اين اصل مي توان نتيجه گرفت كه در جهان 
اس��راري وجود دارد. اين نظريه طبيعت را به عنوان يك امري كه پر از امور غيرعادي اس��ت 

1. براي اطالعات بيشتر ر.ك: استيون هاوكينگ، 1372.
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به تصوير مي كشاند و از اين طريق درك مي كنيم كه با اينكه ملكوت امري نامرئي است، اما در 
درون ما وجود دارد و از همه امور ديگر واقعي تر به نظر مي رسد )راسل، 1384: 623-625(. 
عليت متقابل: طبق نظريه پيچيدگي هر معلولي متأثر از علت هايي اس��ت، اما رابطه علت و 

معلولي رابطه بسيار پيچيده اي است و پيچيدگي روابط به دليل عدم آگاهي انسان و ناتواني 
او در درك دقي��ق اين امور اس��ت. نظريه پيچيدگ��ي به هيچ عنوان به دنبال نفي علت بين 
پديده ها نيست. در اين نظريه ارتباط علت و معلولي در پيچيدگي روابط متقابل گم مي شود. 
در نتيجه آينده سيستم، غيرقابل پيش بيني است و بر همين اساس برخي معتقدند كه اين 
نظري��ه بر مبناي تصادف عمل مي كند، اما طبق نظريه پيچيدگي علت فقط يك معلول و 
نتيجه ندارد، بلكه علت مي تواند تأثيرات و برون دادهاي متفاوتي داش��ته باشد. براي مثال 
مي توان گفت كه گاهي اوقات عملي از فردي سر مي زند با اينكه اين عمل يك عمل بسيار 
جزئي و كوچك است، اما اين عمل ممكن است كه آثار بسيار زيان باري به بار بياورد، مثاًل 
عصبانيت يك معلم به دليل دير آمدن دانش آموز به كالس درس ممكن اس��ت كه منجر 
ب��ه عدم عالقه دانش آموز به تحصيل و همين امر منجر به ترك تحصيل او ش��ود و كم كم 
باعث ش��ود كه به يك باند خالفكار وارد ش��ود و باعث قتل هزاران فرد ش��ود. آيا در اينجا 
معلم مقصر شناخته نمي شود؟ معلم در تمام اين جريانات شريك است. بنابراين گناه يك 
مسئله بسيارپيچيده است كه فقط يك علت خاص و ملموس ندارد. در اسالم فرد مسئول 
تمام اعمال خود اس��ت و حتي بعد از مرگ هم آثاري براي او دارد و بر همين اس��اس در 
اس��الم تأكيد ش��ده اس��ت كه از انجام دادن گناهان كوچك خودداري كنيد. طبق نظريه 
پيچيدگي يك عامل كوچك مي تواند نتايجي بزرگي را به دنبال خود داشته باشد. مثاًل زدن 
يك پروانه در صحراي آفريقا ممكن است باعث به وجود آوردن طوفان در آمريكا بشود. در 
اينجا پيامد اين نظريه اين است كه انسان بايد از سطح ظاهر و محسوس امور باالتر برود 
و نبايد اموري مانند پيچيدگي و ناتواني در ش��ناخت با تصادفي بودن اش��تباه گرفته شود. 
بنابراين تمام پديده ها به صورت يك سيستم با هم ارتباط دارند و يك تغيير جزئي ممكن 
است كه منجر به تغييرات بسيار وسيع شود. يك انسان موحد حتي براي يك لحظه نبايد 
از مسيرش غافل شود، زيرا يك غفلت كوچك ممكن است كه باعث تغييرات بسيار وسيع 
در اين فرد موحد بشود و او را از مسيرش منحرف كند. پس در سيستمي كه هر معلولي 
فقط يك علت دارد، هيچ حق انتخابي براي اجزاء آن وجود ندارد، اما در پيچيدگي چون كه 
هر علتي مي تواند نتايج متعددي داشته باشد پس حق انتخاب در آن كاماًل محتمل است.
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جدول 1: چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي

ويژگي هاي نظريه 
استدالل براي چالش ها و افق هاچالش هاافق هامؤلفه هاي تربيت دينيپيچيدگي

پيچيده  همبس��تگي   •
بين عوامل

• بازگشت سازماني 
• هولوگرام
• كل گرايي

• خودشبيهي
• غايت گرايي

• تأكيد بر امور ماورائي
• وحدت در عين كثرت

• نفي سلسله مراتبي
• حساس��يت باال يا اثر 

پروانه اي
• خودتعادلي

• جاذبه هاي ناآشنا 
• چندسويه نگري

• تمرك��ز ب��ر رفت��ار نه 
نتيجه

• عدم قطيعت
• تمركز ب��ر روابط بين 

موجوديت ها
• عدم جدايي بين مشاهده 

و نظريه
• تمركز بر ظاهر و باطن

• مدل هاي فازي
• فيزيك كوانتوم

• نظم در عين بي نظمي

عليت متقابلعقالنيت

تعدد غايت و 
هدف

وحدت در 
عين كثرت

گرفتارشدن 
در 

شك گرايي

ابهام گرايي

با توجه به ويژگي غيرقابل پيش بيني 
ب��ودن، مي توان گفت كه اين نظريه 
در يك ش��ك گرايي مبه��م گرفتار 
ش��ده و ب��ا توجه ب��ه ويژگي حالت 
توصيف��ي و ع��دم تجوي��زي بودن 
مي ت��وان گفت كه اي��ن ابهام گرايي 
غيراخالق��ي اس��ت اما ب��ا توجه به 
مانند  پيچيدگي  نظريه  ويژگي هاي 
خودتعادل��ي، جاذبه ه��اي ناآش��نا، 
تعددغاي��ت، كل گراي��ي، نظ��م در 
عي��ن بي نظمي، رابطه بين پديده ها 
مي ت��وان يك غايت و عليت متقابل 
را در جهان فرض كرد كه بر اساس 
آن، جه��ان تصادفي ش��كل نگرفته 
بلك��ه هر عاملي وابس��ته به عامل و 

عواملي است.

غايت نگريآزادي

تقواي حضور
بعد پنهان
كل گرايي

حد و مرز

از بين بردن 
حد و مرز

نفي 
سلسله مراتب

ب��ا توجه به ويژگي هايي مانند فازي 
ب��ودن، تكث��ر، تمركززداي��ي، نفي 
سلسله مراتب، هرگونه رفتار و گفتار 
دين��ي ثاب��ت و س��اختمند و حد و 
مرزدار را بي معنا مي داند. اما باتوجه 
به ويژگي هاي نظريه پيچيدگي مانند 
خودشبيهي، تمركز بر ظاهر و باطن، 
عدم جدايي بين مشاهده و نظريه و 
نظريه كوانت��وم مي توان يك حالت 
غيرم��ادي و باطن گرايي را كه دين 

بر آنها توجه دارد، در نظر گرفت.

مرز
 و 

حد

يي
گرا

طن 
با

ئي
ورا

 ما
مور

ر ا
د ب

أكي
ت

ارزيابي، گزينش و طرد

اراده و 
اختيار

بازنمايي

فازي بودن 
معرفت

باتوج��ه ب��ه  چالش هاي��ي  مانن��د  
بازنماي��ي و ف��ازي ب��ودن، معرفت 
)معرفت الهي و قدس��ي( زير سؤال 
م��ي رود. اما باتوجه ب��ه ويژگي هاي 
نظريه پيچيدگي مانند ظهور و نمود، 
باال، چندسونگري، مدل  حساسيت 
ف��ازي و كل گرايي مي ت��وان اراده و 
اختيار و امور غيرمادي را   از مسائل 
اساسي و پايه اي دين  وتربيت ديني 

قرار داد.

ارادي بودن 
رفتار

انتخاب و 
نقد
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نتيجه گيري
نارسايي مفاهيم ديني و كالمي كليسا، عدم رشد تفكر فلسفي در قرون وسطا، وقوع رنسانس 
و تحول خيره كننده علوم بش��ري مس��تقل از انديش��ه ديني، راسيوناليسم و عقل گرايي، 
نس��بيت گرايي، اومانيسم، مدرنيسم، علم پرس��تي و غيره باعث شدند كه نسبت به اسالم 
و تربيت اس��المي ديد محدودي ايجاد ش��ود. نظريه پيچيدگي بر تغيير، تحول و تكامل، 
سازگاري، بي نظمي در عين نظم، خودسازماندهي، عدم قطعيت، غيرقابل پيش بيني بودن، 
نفي سلس��له مراتبي و تنوع تأكيد مي كند و مي توان ويژگي هايي را مانند بازخورد مثبت، 
س��ازگاري و انطباق، آشفتگي، خودتحليلي، ارتباط، خودسازماندهي، حساسيت باال يا اثر 
پروانه اي، خودتعادلي، جاذبه هاي ناآشنا و غيره را براي آن شمرد. براساس جهان بيني دوره 
دوم علم، ويژگي الهي از زندگي انساني رخت بربست و در حد قوانين طبيعي محصور شد. 
جهان را براس��اس اصولي ثابت و تغييرناپذير كه از طريق عقل اس��تداللي مي توان آنها را 
شناخت، تفسير مي كردند و قوانين انساني را خارج از مؤلفه هاي اخالقي جستجو مي كردند. 
با توجه به اين نوع جهان بيني، دگرگوني هايي در مفاهيمي مانند فرديت، اختيار و آزادي 
شكل گرفت كه بر روي مفهوم تربيت ديني اثر گذاشت. تربيت ديني هم شامل مجموعه اي 
از احكام و مراس��م عبادي اس��ت و باور به اين آموزه ها در درون است و هم شامل اعتقاد 
به يك واقعيت مافوق تجربه و طبيعت است كه باعث تمايز بين دو بعد معنوي و دنيوي 
مي ش��ود. غايت  تربيت ديني در ديدگاه اس��المي، اللهّ و موضوع آن، افكار، اخالق و اعمال 
آدمي اس��ت كه  مي بايد مطابق با تعليمات اسالمي پرورش يابد. درباره مؤلفه هاي تربيت 
ديني، مي توان به مؤلفه هايي مانند عقالنيت، تقواي حضور، ارزيابي، گزينش و طرد اشاره 
كرد. نظريه پيچيدگي در زمينه اهداف، ارزش ها، رابطه سلسله مراتبي چالش هايي را ايجاد 
مي كند. مي توان گفت كه اين نظريه در يك ش��ك گرايي مبهم گرفتار ش��ده و با توجه به 
ويژگي حالت توصيفي و عدم تجويزي بودن، گرفتار ش��ك گرايي مبهم شده و غيرانساني 
و غيراخالق��ي اس��ت. با توجه به ويژگي هايي مانند فازي ب��ودن، تكثر، تمركززدايي، نفي 
سلس��له مراتب، هرگونه رفتار و گفتار ديني ثابت و س��اخت مند و حد و مرزدار را بي معنا 
مي دان��د. همچنين با توجه به چالش هايي مانن��د بازنمايي و فازي بودن معرفت، معرفت 
الهي و قدس��ي را زير س��ؤال مي برد. اما نظريه پيچيدگي توانست به فرض هاي دوره دوم 
علم پاسخ هايي را بدهد و افق هايي را براي تربيت ديني به ارمغان بياورد، از جمله با توجه 
به ويژگي هاي مانند خودتعادلي، جاذبه هاي ناآش��نا، تعدد غايت، كل گرايي، نظم در عين 
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بي نظم��ي، رابط��ه بين پديده ها مي توان يك غايت و عليت متقابل را در جهان فرض كرد 
كه بر اس��اس آن، جهان تصادفي ش��كل نگرفته، بلكه هر عاملي وابسته به عواملي است و 
همه عوامل به همديگر ارتباط دارند. همچنين با توجه به ويژگي هايي مانند خودشبيهي، 
تمركز بر ظاهر و باطن، عدم جدايي بين مش��اهده و نظريه و نظريه كوانتوم مي توان يك 
حال��ت غيرم��ادي و باطن گرايي را كه دين بر آنها توج��ه دارد، در نظر گرفت. با توجه به 
ويژگي هاي مانند ظهور و نمود، حساسيت باال، چندسونگري، مدل فازي و كل گرايي مي توان 
اراده و اختيار و امور غيرمادي را از مسائل اساسي و پايه اي دين و تربيت ديني قرار داد. 

چالش ها و افق هاي نظريه پيچيدگي ...
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