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 های ژئومورفیککالژیسم در سیستمرویکرد پیچیدگی و تئوری 
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 دانشگاه خوارزمی - دانشیار ژئومورفولوژي ،امير کرم

 دانشگاه تربیت مدرس - علوم انسانی يدانشکده ،ژئومورفولوژيدانش آموخته دکتري ، *سيده فاطمه نوربخش

 چکيده

 هاسیستمي خطی و پویارفتارهاي غیر يمطالعهپیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قراردارد. 

ورفیک هاي ژئومدر سیستمآشوب  تیدرنهامنجر به پیچیدگی و  هاي اخیرنشان داد که این رفتارهادر سال

یافته ها یستمسرفتار این  جهت درک هرچه بهتراند تا قوانینی جدید سبب شدهاین رفتارها،  يهشوند. مطالعمی

 نند منجر بهتواتصورات پیشین، قوانین ساده می رغمبهیکی از نکات جالب توجه در پیچیدگی این است که . شود

ي هاویژه سیستمهب هاتر عملکرد سیستمبه شناخت عمیق منجرد وبروز رفتارهاي بسیار پیچیده شون

 هاسیستمر هاي کاهش آن دگیري پیچیدگی و راهشود. از همین روست که در حال حاضر اندازه ژئومورفولوژیک

روري حاضر که مبتنی بر م يمقالهدرگیري به یکی از مباحث روز تبدیل شده است. و فرآیندهاي تصمیم

ن ارائه شود و آکلیاتی از پیچیدگی و انواع تا بران استاي است بر ادبیات موضوع به روش کتابخانهسیستماتیک 

ین روش و جهت یافتن بهتردر این راستا دهد. قرار  مطالعه موردهاي تولیدي در طبیعت و سیستمرانقش آن 

و  ییگرااثباترافگرایی، هاي اثباترویکردها، پیچیده و رویارویی علمی با آنهاي ي سیستمرویکرد براي مطالعه

رویکرد در ترین یسم مناسبپراگمات رویکرد براساس مطالعات، تیدرنها قرار گرفت. موردمطالعهپراگماتیسم 

 ،عات مجزاقطبا درهم آمیختن نامیده شد. کالژیسم  کالژیسمدر این مطالعه  کهاست  مطالعات ژئومورفولوژیک

 .دهدقرار می موردمطالعهگاهی تلفیقی را با نپذیرفته و آنهویتی جدید را براي سیستم 

 .مکالژیساثباتی، پراگماتیسم،، پارادایم اثباتی، پارادایم فراپیچیدگی پارادایم :واژگان کليدی

 

 

 

                                                           

* Email: f.norbakhsh88@gmail.com                                                                  :نویسندهي مسئول  
ي دکتري است.مقاله حاضر مستخرج از رساله  
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 مقدمه -1

، هاتبیین پدیده درک و يانقالب درشیوه. این رخ داده استانقالب عظیمی درعلوم طبیعی  ،اخیر يچند دهه در

مشخص ارائه  هاي منظم وقالب را در هاي خودتبیین ،سالیان گذشته اندیشمندانی صورت گرفته که در يیلهوسبه

 قوانین جبري طبیعت به طریقی مشخص و که مطابق با کردندها تصور میسیستم ی ازیهاهمجموعا جهان رو  دادندمی

تا حد زیادي  19و  18هاي نیوتونی( در قرن )پارادایم نیوتونی یا اندیشه 1ویسمیپوزیت رویکرد. انددرحرکتبینی قابل پیش

هاي دانشمندانی چون نیوتون، الیب نیتس و ... استوار بود که را فراهم کرد. این مدل بر اندیشهامکان پیشرفت علم 

 بینی و جبر را در بطن خود داشت.چهار عنصر اساسی نظم، تقلیل، پیششد که تکیه بر از آن یاد می الگوي نظم عنوانبه

 ها دشوار است.آن يپیامدهابینی که پیشدانند میاي پیچیده يهااي از سیستممجموعه جهان را ،دانشمنداناکنون 

نظمی منجر به بینظم  نظمی منجر به نظم وآن بیکنند که دراي دورانی عمل میها به شیوهسیستم ،در این شرایط

د، این علم جدی. داده است به تصوري پیچیده وا جهان جاي خود ر تیفعّال ينحوه تصور ساده از مروزه دیگرا .شودمی

یزیک کوانتوم این اصل را با گذر از مفروضات نیوتونی و با تکیه بر مبانی ف تئورياین  .شودنامیده می 2تئوري پیچیدگی

 يبار تکرار خواهد شد، بلکه درست در نقطه دو توان گفت که یک اتفاق دقیقاًسیستمی پیچیده نمیدارد که در بیان می

پیچیدگی، . الزم به ذکر است که تئوري پیچیدگی، علم نددیگریکنظمی مکمل ها نظم و بیگونه سیستممقابل در این

-ي سیستمکه همگی به مطالعه هستندمترادفی  هايیدگی و فراپارادایم پیچیدگی واژهبینی پیچپارادایم پیچیدگی، جهان

 داللت دارند. 3هاي پیچیده انطباقی

 طوربهها خطی و پویاي سیستمرفتارهاي غیر امروزهپیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قراردارد. 

این رفتارها، منتهی به  يهمطالعشوند. می 4آشوب تیدرنهاوسیع مطالعه شده، یعنی رفتارهایی که منجر به پیچیدگی و 

تر درک کنیم. یکی از نکات جالب باعث شده بتوانیم قوانین موجود را عمیق اما ،وضع قوانین جدیدي در طبیعت نشده

توانند منجر به بروز رفتارهاي بسیار پیچیده می ،تصورات پیشین، قوانین ساده رغمبهه در پیچیدگی این است که توجّ

د. از همین گردها و رفتارهاي اجتماعی و سازمانی تر عملکرد سیستمتواند منجر به شناخت عمیقموضوع میشوند. این 

به یکی ها در مواجهه با آنگیري و فرآیندهاي تصمیم هاسیستمهاي کاهش آن در گیري پیچیدگی و راهروست که اندازه

ت، اییباعث شده که مشارکت تمام علوم نظیر ریاض از مباحث روز تبدیل شده است. همین گستردگی مبحث پیچیدگی

 ناپذیر شود.مدیریت در تحلیل آن اجتناب و شیمی، فیزیک، مکانیک

هاي بازي هستند که داراي فرآیندها یا متغیرهاي درونی و هاي ژئومورفیک، سیستمدانیم سیستمطور که میهمان

در حالت موازنه و تعادل قرار  زمین ساختی و بارش( باالآمدگی یق پراکنش انرژي )انرژي خورشیدي،از طر ،بیرونی بوده

 واکنش و-سیستم فرآیند ئومورفیک شامل سیستم مورفولوژیک، سیستم آبشاري یا جریانی،هاي ژگیرند. سیستممی

هاي خاص هاي باز، داراي پیچیدگی و واکنشدیگر سیستم همچونهاي ژئومورفیک باشند. سیستمسیستم کنترل می

هستند، سیستم انطباقی پیچیده 5هاي دینامیکی غیرخطیاز نوع سیستم که ها(. در این سیستم37: 1388 د)نثائی،نهست

خود با دانش  يبوده و داراي نوعی بافت انبوه از عامالن متعامل متراکم است که در آن هر عامل بر اساس طرح و نقشه

دهد، این یافته را مورد مطالعه قرار می خودسامانعلم پیچیدگی ساختارهاي  ،کند. بر این اساسخاص خود عمل می

 طورکلیبهگیري ظهور یا نمود تئوري پیچیدگی(. ي شکلفلسفهکنند )ظهور می کنشیبینق فرآیند ساختارها از طری

جاست آن تأملقابلو  ي مهمدهی را در تئوري پیچیدگی تعریف کرد. نکتهن دو مکتب فکري آشوب و خودسازمانتوامی

 هاي طبیعی و ژئومورفیک اغلب چنین خصایصی دارند.که سیستم

                                                           
1- Positivism 

2- Complexity theory 

3- Complex adaptive systems 

4- Chaos 

5- Nonlinear dynamic systems 
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-اولین نظریه هايتالش توان بهمی 6دهیخودسازمانآن یعنی آشوب و  يزیرمجموعهو دو ر رابطه با پیچیدگی د

اولین بار توسط ادوارد لورنز در سال  براي ،آشوب. تئوري کرد اشاره 8، ادوارد لورنز، بنوا مندلبروت7هنري پوانکاره ،پردازان

 11کردند و استوراتبیان را ( سیر تاریخی آن1989) 10( و پرسیوال1987) 9کار رفت. گلیکه در هواشناسی ب 1963

 پس از آن،(. 15: 1382، اند)رامشتح مبانی اساسی این تئوري پرداخته( به توضیح و تشری1987) 12( و جنسین1989)

 14داي وري را در ژئومورفولوژي بیان کرد،( کاربرد این تئ1988) 13هاگت تمام علوم وارد شد. ياین تئوري در حیطه

: 1389 هاي اقتصادي مورد بحث قرار دادند)کرم،ي را در جغرافیاي انسانی و سیستم( نیز این تئور1989( و لورنز )1981)

( به 2007) 16مورِي و فونستاد سی شد.( برر1990) 15آشوب در جغرافیاي طبیعی توسط ماالنسون و همکاران (.71

را بررسی کرد.  20( آشوب قطعی2006) 19اندازها پرداختند. فیلیپسچشم در18و غیرپیچیدگی 17بررسی پیچیدگی

اي را مورد هاي رودخانهدهی در حوضهسازمانو خود 22فرکتال )برخال( ي( مسئله1997) 21رینالدو ایتارب و-رودریگوئز

و فرکتال را در ژئومورفولوژي ساحلی  دهیخودسازمان( آشوب، 2002) 23(. باآس72، 1389 کرم،)دادندبررسی قرار 

در  دهیخودسازمان( 2003) 25فونستاند و مارکوس وهاي جریانی ( رفتار فرکتالی در لندفرم2007) 24بررسی کرد. پلیتر

 (.281: 2003 )فونستاند و مارکوس،اي را مطالعه کردندهاي ساحلی رودخانهسیستم

: 1380 )رامشت،دشمطرح  رامشت يلهیوسبهل بار آشوب و مفاهیم مرتبط با آن در ژئومورفولوژي اوّ ينظریه ،در ایران

گر خت. رامشت و توانکیاس و کاربرد آن در ژئومورفولوژي به بسط این موضوع پردا ياي با عنوان نظریه(. وي در مقاله89

. بیاتی (79: 1381رامشت و توانگر، )بررسی کردند را آنهاي فلسفی ژئومورفولوژي و مفاهیم مفهوم تعادل در دیدگاه

تی خطیبی، بیا)ه کرده استهاي مرکب را مطالعي تشکیل تراساي و نحوههاي رودخانهانواع تعادل در شبکه یبیخط

ورفولوژي به هاي غیرخطی در ژئومسیستمي آشوب، فرکتال )برخال( و اي با عنوان نظریهدر مقاله (. کرم16: 1386

 .(67 :1389کرم، )بررسی موضوع آشوب و فرکتال در ژئومورفولوژي پرداخته است

 هامواد و روش -2

 پویاهاي تمحاضر سعی شده تا کلیاتی از پیچیدگی و انواع آن ارائه شود و نقش آن در طبیعت و سیس يهدر مقال

هت یافتن بهترین روش بینی نمود. جها را تا حد امکان پیشها بتوان آنهرچه بهتر آند تا با درک مورد مطالعه قرار گیر

و  ییگرااثباتفراگرایی، ها، رویکردهاي اثباتهاي پیچیده و رویارویی علمی با آني سیستمو رویکرد براي مطالعه

 پراگماتیسم مورد مطالعه قرار گرفته است.

                                                           
6- Self-organization 

7- Henri Poincare 

8- Benoit Mandelbrot 

9- Gleick 

10- Percival 

11-Stewart 

12- Jensen 

13- Hugget 

14- Day 

15- Malanson et al. (1990) 

16- Murrey & Fonstad 

17- Complexity 

18- Noncomplexity 
19- Philips 

20- Deterministicchaos 

21- Rodrigues-Iturbe&Rinaldo (1997) 

22- Fractal 

23- Baas (2002) 

24- Pelletier (2007) 

25- Fonstad& Marcus (2003) 
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اي و مقاالت مرتبط بوده که سعی داشته با رویکردي متفاوت تحقیق حاضر، مروري سیستماتیک بر منابع کتابخانه روش

 به تحلیل و تبین این رویکردهاي مطالعاتی بپردازد.

 يانطباقهای پيچيده سيستم -2-1

متفاوتی سفی هاي فلفرضپیشبینی که است براي پژوهش، مطالعه و آینده که بیان شد، علم پیچیدگی رویکرديچنان

ي که به تروچککء شود که از اجزابه سیستمی گفته می ،سیستم پیچیده گرایی نیوتون دارد.نسبت به رویکردهاي اثبات

بدین تاج نیست؛ قابل استن تنهاییبهجزا دهد که از رفتار ااز خود بروز میهایی اند تشکیل شده و رفتارهم متصل شده

 توان به رفتار جمعی آن دست یافت.اجزا یک سیستم پیچیده نمی تکتک يمطالعهمعنا که با 

 ت متعددي تعامال ،یک سیستم يدهنده؛ یعنی میان اجزا و عناصر تشکیلپیچیده اشاره به تنوع دارد يواژه

 وجود دارد.

 جربه اشاره تیادگیري از طریق  یعنی به توانایی سیستم براي ؛اشاره به ظرفیت تحول و تغییر دارد ،انطباقی

 شود.می

 دهد و ر میقرا تأثیرسایر اجزا را تحت  ء،که تغییر در یک جز است پیوستههمبهاي از اجزاي ، مجموعهسیستم

 اجزا است. تکتککلیت سیستم چیزي متفاوت از پیوند 

 :وجود داردگیري شناسی علم پیچیدگی دو جهتي شناختدر زمینه

 عنوانبه قیاسی صرفاً صورتبههاي ریاضیاتی را انه: پژوهشگران در این گروه شیوهگرای اثباتاًگیري شدیدجهت -1

 .برنده کار میابزارهاي تحلیلی ب

کید انش و امکان کشف قواعد پیچیدگی تأاي بودن دپردازان به دو موضوع زمینهنظریه دوم، گیريدر جهت -2

یزیکی را از بسترش جدا تواند واقعیت فگر میدر آن یک مشاهده حالتی کهباید از  ،دارند و معتقدند که علم

گرا( به درک علمی جدیدي که در آن حالت، عالم درون جهان مشاهده شده قرار گیرد تغییر اثبات) کند

 (.1جدول ) شودپارادایم نیوتونی ارائه می بین این پارادایم و ايمقایسه ،یابد.براي درک بهتر پارادایم پیچیدگی

 

 و پیچیدگینیوتونی( ) گراییاثبات دوپارادایمي مقایسه: 1جدول 

 پارادايم پيچيدگي گراييپارادايم اثبات

 ی قطعیت و عدم قطعیتتهمزیس پذیريقطعیت

 روابط غیرخطی )علیت متقابل( علیت خطی

 درک، تحلیل حساسیت و تبیین() محدودپذیري بینیپیش بینی کاملپیش

 ايگذارهاي مرحله رویدادهاي قطعیها و موجودیت

 کلیت باوري جزء باوري() گراییتحویل

 گر درون مشاهدهمشاهده مشاهدهگر خارج از مشاهده

 تمرکز بر ظاهر و باطن تمرکز اصلی بر ظاهر

 جهان احتمالی و پیوسته() کوانتومفیزیک  پذیري دنیا(بینیفیزیک نیوتونی )پیش

 کسوپاراد منطق

 تمرکز بر الگو آهنگ تمرکز بر

 تمرکز بر نوسان تمرکز بر میانگین

 تمرکز بر رفتار متحد آوردرهتمرکز بر نتایج یا 
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کاماًل عملکردي است که شامل اجزاي متغیر و وابسته به هم است. به  یسیستم ،هر سیستم پیچیده یطورکلبه

و رفتارهاي ثابت  شدهفیتعر دقیقاداراي ارتباطات  ،( اجزامانند ساعتبیان دیگر، برخالف یک سیستم کاماًل سنتی )

 از: اندعبارتانواع پیچیدگی نیستند. 

، هاي بحرانی هستندکنشهمپیچیدگی اجزایی که داراي بر يهاساس نظریبر ل(.پيچيدگي ايستا )نوع اوّ -

ساختارهاي تکاملی پیش روند و سلسله مراتبی از خصوصیات  يسوبهکنند که دهی میسازمان ياگونهبهخود را 

هاي دیدگاه برخالفیک کل نگریست و  صورتبهها را باید سیستم ،هاي غالب را ایجاد کنند. در این نظریهسیستم

وابسته به  شدتبههاي خطی در سیستمهیز کرد. به دلیل وجود عوامل غیرها پرسازي آنسنتی، از تجزیه و ساده

ها قابل تفکیک از هم نیستند و ها و معلولجا علتنیستند. در این لیوتحلهیتجزهاي سنتی قادر به دیدگاه مه

هاي جدید ریاضی پیچیدگی بر مبناي تکنیک يهشد. رویکرد مورد استفاده در نظریمجموع اجزا برابر با کل نخواهد 

شناسی، هوش مصنوعی، سیاست و چون فیزیک، زیستهاي مختلف ها را باید در شاخهآن سرمنشأقرار دارد که 

و دانشمندان مورد مطالعه دانان ل پیچیدگی که معموالً توسط ریاضیترین شکارتباطات راه دور جستجو کرد. ساده

در طول زمان تغییر  موردنظرکه ساختارآن استبر جا فرض در این. هاي ثابت استگیرد، در ارتباط با سیستمقرار می

ها ها، تعداد ژنتعداد سلول برحسبحیات را  يهشکال زندتوان ا، میمثالعنوانبه(.تصویر ثابت از سیستم) کندنمی

تفکر در پیچیدگی هستند و آن این  يهترین مسئلی، فاقد مهمهاي کمّگیري کرد. تمامی این جنبهو غیره اندازه

متفاوت با سیستم  ،جزء 10و چرا پیچیدگی سیستمی مثالً با پیچیدگی به تعداد اجزا بستگی دارد  واقعاً است که آیا 

مختلفی ابعاد در طبیعت  اما، داردقرار  موردنظربعدصرفاً یک  این سطح از پیچیدگیدیگر با همین تعداد اجزاست.در 

شد )پیچیدگی یک مولکول،  باعث افزایش پیچیدگی خواهند ،ابعادها وجود دارند و این از ساختار در تمام سیستم

شود زمین و ...(. این پدیده باعث می يهسیار يعالوهبهاکوسیستم،  يعالوهبهارگانیسم،  يعالوهبهسلول،  يعالوهبه

 تا ریاضیات پیچیدگی ایستا نیز دشوار باشد.

 يهخواهد شد. از زاویتر بعد چهارم، یعنی زمان، موقعیت بسیار بغرنجودن با افز پيچيدگي پويا )نوع دوم(. -

اما از ؛ ها باشد )فصول، ضربان(تر از حالت سکون آنگوها با تغییراتشان در زمان سادهدید مثبت، شاید تشخیص ال

و که قبالً شناسایی  ر با زمان، الگوهاي حالت سکونیسوي دیگر ممکن است با اجازه دادن به اجزا براي تغیی

شوند و در زمستان که اصالً وجود در پاییز که زرد می جزبهها سبز هستند، )برگز دست بروند ا اندي شدهبندطبقه

مورد  يهواهد بود که تشخیص دهیم آیا پدیدندارند!(.با توجه به ضعف ما در بررسی تجربیات تکرارپذیر، مهم خ

اي هستند که براي نهگوست. روابط ریاضی مورد استفاده بهاي اکه داراي تغییرات دورهمطالعه ایستاست یا آن

هاي سنتی و ریاضی روش حالتدر این که حال آن،کنندهاي یکسانی را ارائه میهاي یکسان، همواره پاسخداده

 پاسخگو نخواهند بود.

هاي ارگانیک هاي مهم در اطراف ما پدیدهیکی از پدیده پيچيدگي تکاملي )نوع سوم(.توضيح بيشتر  -

نوین داروین در انتخاب طبیعی است که طی  يهها، مربوط به نظریاین پدیده با مرتبطهاي هستند. بهترین مثال

شوند )مثالً یک موجود دریایی هاي دیگري ابداع میکنند و سیستمها در طول زمان تکامل پیدا میآن سیستم

ها )الگوها( هتتوان شباهاي متفاوت، میشود(. با بررسی تعداد زیادي از سیستمتبدیل به یک موجود خشکی می

ها را آماري توان آنهاکه میها ایجاد کرد. این تکنیکهایی را براي تعریف آنبنديها تشخیص داد و طبقهرا در آن

فاقد یک نیازمندي اساسی در کار علمی هستند  اماکنند، هایی کلی ارائه میاند و راهنماییدانست، بسیار مناسب

معنا که شاید بتوان حدس زد که سیستم از چه مراحلی گذر کرده تا به شکل  بدانبینی است. و آن قابلیت پیش

اي در انتظار این سیستم است. بر توان حدس زد که چه آینده، نمیاما بر اساس این نظریه ،کنونی درآمده است

 ،گیردخود می حال چه شکل به،اما بعد از انسان بر اساس تکامل به شکل کنونی رسیده است ،داروین ياساس نظریه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 16

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-864-fa.html


 23                                                                     ژئومورفيک... هایسيستم در کالژيسم رويکرد و پيچيدگي تئوری

 
 

، ها هستندهاي طبیعی که اشکال ژئومورفولوژیک نیز جزء آناین مسئله در مورد دیگر پدیدهنیست. ینیبشیپقابل 

 کند.صدق می

 فکري را در تئوري پیچیدگی تعریف کرد: دیدگاهتوان دو میطورکلیبه

 از نظم به آشوب() پیچیدهاي از ساده به تئوري آشوب: گذارهاي مرحله -1

 از آشوب به نظم() سادگیاي از پیچیدگی به دهی: گذارهاي مرحلهسازمانتئوري خود -2

ه داشت که این دو اما باید توج ،گیرنداغلب با یکدیگر مورد بحث قرار میالزم به ذکر است که آشوب و پیچیدگی اگرچه 

گونگی پیدایش چ يمطالعه، شودمیته در آشوب به آن پرداخ آنچهنند. ک متمایز از یکدیگر را ارائه میمفهومی کامالً

هاي مسیست سازوکار، چگونگی پیچیدگی کهدرحالیهاي ساده است، پیچیده از قوانین موجود در سیستمرفتارهاي 

را قابلیت آن سیستم پیچیده درواقعدهد. )هاي پیچیده را مورد بحث قرار میتمسپیچیده و تبدیل عناصر ساده به سی

 .توازن برقرار کند( ،و نظمدارد که میان آشوب 

 تئوری آشوب -2-1-1

یعنی تمایل  ؛کندب قانون دوم این علم را تعریف میمفهوم آشوب و آشفتگی از علم دینامیک نشأت گرفته است. آشو

ظمی ننوعی بی (. آشوب،238: 1376گلیک،)شتریبنظمی ستم مجزا در آن براي رسیدن به بیبالشک جهان و هر سی

رخوردار بکه از نوعی قطعیت است و منظم به دلیل آن ینیبشیپ رقابلیغنتایج آن که  روازآننظم منظم است؛ بی

ه که بآن يجابهها است و ، جریان کیفی در سیستمشودآشوب که به آن کیاس نیز گفته می (.70: 1389کرم، )است

 ست.ها اممدت سیستکلی رفتار بلند، در پی درک ویژگی هاي عددي پیرامون وضعیت آتی باشدبینیدنبال پیش

ي توان علم مطالعهژئومورفولوژي را میگیرند. مورد مطالعه قرار می 26طبیعیپویاي هاي در ژئومورفولوژي سیستم

که  زمین تعریف کرد يیندهاي درونی و بیرونی کرهآفر عالوهبهها ها و مناظر آناي لندفرمرشتهسیستماتیک و بین

برمبناي دیدگاه  27(. مبانی نظري ژئومورفولوژي1: 1387 حسین زاده،)دهندها را تغییر میکرده و آنها را خلق شکل

تئوري آشوب در روش علمی که شود.تحول اشکال در سیر زمان بررسی میاستوار است. در نگرش سیستمی  28سیستمی

که بتوان نظم ساختاري آن را کشف کرد. در  ياگونهبهاس در نگاه به وقایع است، دهد، تغییر مقیاختیار ما قرار می

انداز، میدان وسیعی خطی و غیرخطی پویا در سیستم چشم وانفعاالتفعلژئومورفولوژي به دلیل وجود طیف وسیعی از 

تا برخی از وقایع و رفتارهاي  اندتالشدر ها ژئومورفولوژیست(. 69: 1389 کرم،)داردوب وجود آش يبراي کارکرد نظریه

بینی ها را پیشتوان برخی از پدیدهکند که اگرچه گاهی میآشوب بیان می ياما نظریه؛ بینی کنندرا پیش کیورفولوژیژئوم

مطرح ناتعادلی  يرخدادها و رفتارها تابع نظم علمی نیست. مفهوم کیاس در ژئومورفولوژي درمقوله ياما وقوع همه ،کرد

ویژه در مقیاس ههاي غیرخطی بومورفولوژي بدون بکار بردن تکنیکهاي ژئدهتحلیل بسیاري از رخدادها و پدیاست و در 

عملکرد  ي(. تفسیر درست از نحوه15: 1382 رامشت،)ها نخواهیم بودمدت، قادر به درک و تبیین مکانیسم آنزمانی بلند

کافی از گذشته، حال و آینده است و باید نمایی از  اطّالعاتهاي ژئومورفولوژیکی، مستلزم داشتن ها در سیستمفرآیند

و  29باید مفاهیم اساسی چون تعادل ،مراحل تکوین و تحول این اشکال ترسیم کرد. براي درک بهتر مفهوم آشوب

 در ژئومورفولوژي تبیین شوند. 30ناتعادلی

 دهد.ان میژئومورفیک را نش فرآیندهاي هاي کنونی وازنه و تراز متقابل بین لندفرممفهوم تعادل موتعادل: -

ي ندازهاامطرح است که با گذشت زمان بر چشمیک متغیر زمانی  عنوانبهتعادل در دیدگاه دیویسی  يواژه

 (.1شکل )کندي پیري مفهوم پیدا مییعنی تنها در مرحله ؛شودژئومورفولوژیکی تحمیل می

                                                           
26- Natural dynamic systems 

27- Theoretical geomorphology basics 

28- Systemic viewpoint 

29- Balance 

30- Imbalance 
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 (84: 1381 توانگر،رامشت و )زمان ينمودار تغییرات فرم در دامنه: 1 شکل

 

نمایش  عموديور متغیر وابسته بر روي مح عنوانبهتغییرات فرم و غیر وابسته است  متغیر عنوانبه،زمان شکلدر این 

کاملی محسوب تی که جزء تفکرات دهد. در دیدگاه هوتنبینی را به سیستم میتعادل قابلیت پیشوجود  داده شده است.

تند که طی زمان هایی هسیندها شامل چرخهرآف ،شود. در این دیدگاهانداز تلقی میچشم شود، زمان عاملی در تغییرمی

رم فرسوده فجغرافیایی جایگزین هاي متفاوت یعنی فرمی جدید با ویژگی ؛شوندمیدقیق تکرار ن طوربهشناسی زمین

زمین  يات پوستهي تغییرفرآینداما در دیدگاه ت پوسته زمین تابعی از زمان است، شود. در دیدگاه دانا نیز تغییرامی

: 1386رامشت، )دشوداد میها، شدت و تواتر آن عامل تغییر قلمفرآیندهاي ژئومورفیک است و وقوع فرآیندوقوع  ينتیجه

33.) 

 توصیف نندهکعمل نیروهاي بین تعادل یا و غالب فرآیند یک حاکمیت و تثبیت با دیدگاه تصادفی در تعادل مفهوم 

 مرز عدول از و رعبو درواقع که هاآستانه توضیح و تشریح با دیدگاه این در تعادل مفهوم درک براي رونیا از .شودمی

 يجداکننده ،ژئومورفیک هايآستانه (.18 :1382 رامشت،)دارد آن واقعی مفهوم ادراک در سعی شود،می قلمداد تعادل

-می پیدا تغییر ژئومورفیک هايسیستم هايفرآیند ،آستانه وقوع و با است یکدیگر از سیستم یک متفاوت هايحالت

 (.20 :2007هاگت، )کند

ژئومورفولوژي دیدگاه سیستمی یا ژئومورفولوژي کارکردي است.  میالدي مطرح شد، 1960دیدگاه دیگري که در سال 

 فرآیندبه این معناست که بین فرم و  ،شوداز تعادل صحبت می که یزمانکند. بررسی می را 31فرآیندبین فرم و  يرابطه

گیرند. هر سیستم داراي ورودي و ایجاد پایداري در سیستم صورت می یعنی تغییرات در جهت تعادل برقرار است؛

ي دهد. در دیدگاه سیستمی ایجاد تعادل به نحوهها را نشان میهایی است که تعادل حالت خاصی از ارتباط آنخروجی

رد، بستگی دارد. ویژگی مهم گییرات در طول آن در سیستم صورت میزمانی که تغی يو میانداد و بازهورودي، خروجی 

شود و به هد در طول زمان به نحوي جبران میدها رخ میهاي ژئومورفولوژیک این است که هر تغییري که در آنسیستم

 گیرد.صورت میهاي مختلف هاي مختلف به صورتادل در زمانرسند. تعتعادل می

اطع زمانی خاص ه تنها در مقاي از سیستم است کم ژئومورفولوژیکی بیان حالت ویژهناتعادلی در یک سیست ناتعادلي: -

مانی ی زآن )فرم و فرآیند( نوعی عدم هماهنگ يهایخروجسیستم و  يهايوروددهد و آن زمانی است که بین رخ می

یرکرد در پاسخ، نوعی ن دکه ایطوريهبر تغییرات فرآیند با تأخیر زمانی پاسخ دهند، بها در برادیده شود یا به عبارتی فرم

چند  (. هر سیستم داراي21: 1382 شود)رامشت،یسه با روند عمومی سیستم تلقی مینظمی در مقااغتشاش و بی

( مدتکوتاهدر )ا سریع بطئی )در درازمدت( ی صورتبهسیستم،  کلبهتواند ، میستمیرسیزست که تغییر در هر ا ستمیرسیز

 (.30: 1384 ( )بیاتی خطیبی،ستمیرسیزو برعکس از کل سیستم به شود )منعکس 

ي آرامش بعدي تالش اي است که در آن پدیده براي رسیدن به مرحلهها مرحلهه وجود آمده در پدیدهناتعادلی ب

نامد که پاسخ به یک متغیر را تمام کرده باشد. این شرایط ادل میژیست سیستمی را متعکند. زمانی یک ژئومورفولومی

                                                           
31- Form and process 
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جاد ناتعادلی در سیستم شود که حتی یک انحراف کوچک در این شرایط باعث اییک حالت ثابت تفسیر می عنوانبه

شوند می کآشوبناهاي کوچک هبر این سیستم از خارج یا از داخل آن باعث ایجاد مجموع شود. فشارهاي واردمتعادل می

ک سیستم دهند. یکی از مصادیق آشوب در ژئومورفولوژي همین ناتعادلی است. ییستم را به حالت ناتعادلی سوق میو س

ها بر وجود تغییرات دارد و اختالف ممکن در خروجیاشاره  هاي متنوعی از تعدیل در سیستمدینامیکی ناتعادل بر مدل

 (.112: 2006 فیلیپس،)داللت دارد آشوبناکیکسان یا 

برند ه کار میهاي آن باندازان تغییرات اشکال سطح زمین و چشمرا براي بی 32ها اصطالح سیر تکاملیژئومورفولوژیست

هاي تاریخی دیویس، پنک و کینگ که براي بیان سیر ل زمان بر سیستم اشاره دارد. مدلکه به ایجاد تغییرات در طو

نی تدانند. در یک تئوري مبها را، قطعی مید، یک چرخه یا توالی معین از فرمرونه کار میتکاملی تغییرات سطح زمین ب

توان قیقاً بر مبناي شرایطی است که میکنند که دهایی را تولید میاي از شرایط مرزي، خروجیبر تعادل، مجموعه

که اگر در این مدل شرایط لیهاي ژئومورفولوژیکی بررسی کرد. در حار آن شرایط مرزي وبر اساس پاسخمجموعه را د

هاي در سیستم ایجاد شود، بررسی پاسخ ناتعادلی گریدعبارتبهجدیدي ایجاد شود و باعث برهم خوردن تعادل شود یا 

 .ژئومورفولوژیکی دشوار خواهد شد

 زمانیمدتبه این تغییر پاسخ دهد.  سرعتبهتواند تغییر بزرگی حاصل شود، سیستم نمیاگر در میزان ورودي یک سیستم 

ها تنها براي مدت خاصی ادامه نامند. این واکنشمی 33کند زمان واکنشصرف می سیستم براي پاسخ به این تغییر کهرا 

. مجموع زمان گرددبازمیسیستم به حالت قبلی  بعد از آنو  نامندمی34زمان استراحت اصطالحبهدارد که این مدت را 

 .(2 شکل) نامندمی 35زمان استراحت را زمان پاسخواکنش و 
Response Time= Reaction Time + Relaxation Time                                             ،(22: 1382)رامشت  

 .تر باشدپاسخ از طول مدت آشفتگی موجود در سیستم کوچک زمانمدتکه طول  زمانی تعادل به سیستم
Response Time (Reaction Time + Relaxation Time)                                           مدت استمرار آشفتگی 

 

 
 (20، 2007)هاگت، زمان پاسخ به تغییراتنمودار : 2 شکل

 

یستم و نیروهاي سزمانی که برآیند نیروهاي وارد بر یک سیستم صفر نیست، به این معنا که مقدار نیروهاي وارده بر 

شود. ر سیستم میدمنجر به ایجاد آشوب  آید کهمی وجود بهسیستم عدم تعادل مقاوم در سیستم به یک اندازه نباشد، در 

اندازهاي چشم ه وجود آمدنها و باعث برهم خوردن نظم در این سیستمسطح زمین ب يهعدم تعادل در عوامل تغییردهند

 .توان این تغییرات و عوامل مؤثر را شناسایی و بررسی کردشود. میجدید ژئومورفولوژیک می

                                                           
32- Evolution 

33- Reaction time 

34- Relaxation time 

35- Response time 
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باعث تغییر در روند سیستم شود و سیستم براي مقابله با این تغییر مجبور  عاملیسیستمهنگام تحول یک  اگر در

لی به تعادل نهایی سیستم از حالت ناتعاد زمانیکه. شودمیسیر تکامل خود تغییري را ایجاد کند، آشوب ایجاد شود در م

کند تا خود را به حدي برساند که تنها بتواند حالت خود را حفظ کند. براي مثال در حالت تعادل نهایی برسد، تالش می

دهد بلکه در جهت نیل به شرایط و حالت تعادل، اري را انجام میش و نه عمل بارگذیک رودخانه، رودخانه نه عمل فرسای

حمل بار بستري  هاي حاکم، صرفًا قادر بهرساند که در رابطه با ویژگیخود را در طی این روند به حدي میشیب طولی 

 (.31: 1386 )بیاتی خطیبی،( 3 شکل)شودخود 

 
 (34: 2002به نقل از فورمنتو،  32: 1384 بیاتی خطیبی،)و انباشتگی کندوکاوهاي : خط تعادل و رژیم3شکل 

 دهيخودسازمانتئوری  -2-1-2

هاي محدودیت تئوري شود. در اینپیچیدگی محسوب می يهدر نظریبخش ترین و جدیدترین مهماین تئوري 

شوند. همدیگر تلفیق میهاي باز )نظیر مردم( با سیستم يهها( با تکامل خالقانهاي بسته )نظیر ماشینداخلی سیستم

بندي قبلی خود پس از مدتی، دیگر سیستم در طبقه اي کهگونهبه ،یابدسیستم با محیط خود تکامل می ،دگاهدر این دی

ها با جهان وسیع شوند که چگونگی ارتباط آنمی تعریف ياگونهبهجاعملکردها و وظایف سیستم گنجد. در ایننمی

شناسی و زبان سعی بومهاي ژئومورفیک، سیستمهاي خود تکاملی نظیر عمالً سیستمخارج از سیستم مشخص شود. 

را تدوین  يایشناسروشتوان تطابق با محیط شکل دهند و عمالً از این دیدگاه می دردارند عملکردهاي خود را کامالً 

طراحی خود سیستم،  يجابهتوانیم طراحی از درون سیستم به برون آن سوق داده شود. ما می فرآیندکرد که طی آن 

تکامل یابد تا پاسخ صحیح را بیابد، نه  ياگونهبهها( واجازه دهیم تا سیستم خود محیط آ ن را طراحی کنیم )محدودیت

رگانیک، دیدگاهی جدید و نتایج آن در حال که پاسخی از طرف ما به سیستم تحمیل شود. این دیدگاه در فناوري اآن

 حاضر در مهندسی ژنتیک و طراحی مدارها در حال بررسی است.

از دهند.تعادلی جدید سوق می يسوبهتم را سیس ،تیدرنهاوجود آمده ه هاي بآشفتگیهاي ژئومورفیک، در سیستم

هاي بعد از یک رخداد ناگهانی مانند لغزش اشاره کرد، بندي دامنهتوان به تراسدهی میهاي خودسازمانترین نمونهمهم

تر شود. در مقیاس بزرگبندي میتراس خودخودبهرسیدن به تعادل در این نمونه پس از وقوع لغزش شیب دامنه براي 

 ناهمواري، طبیعت در طول زمان سعی در هرگونهکوهزایی و فرسایش اشاره کرد که پس از ایجاد  يتوان به مسئلهمی

 يشود. در مورد شبکهکار توسط فرایند فرسایش انجام میکند و این زگرداندن شرایط به حالت اولیه میایجاد تعادل و با

حفر شده  دهخودسازمان صورتبهکند بستر رودخانه بر اثر فرآیند تکتونیکی نشست می آبی نیز وقتی قسمتی از رودخانه

توان تعادل را به مفهوم پایداري مطلق دانست. بعبارت در این دیدگاه نمی تا اختاللی در روند اصلی رودخانه پیش نیاید.

ا براي رسیدن به پایداري دیده هیعنی نوعی گرایش در آن ،شودتعادل بین فرم و فرآیند صحبت می از که یزماندیگر 

این مطلب هستند. مراحل مختلفی که کل  يدهندهمه نشانها وجود دارد هپدیده مراحلی که در سیر تکاملی .شودمی

ي هَک ایده که یزمانکند دلیلی بر وجود خودتنظیمی در سیستم است. از براي رسیدن به حالت تعادل سیر میسیستم 

تعادل و توازن در توپوگرافی ها تأکید زیادي را برروي از را احیاء کرد، ژئومورفولوژیستاندتعادل دینامیک در چشم

 (.233، 2004 سیتوال، -پرات)دارند
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 27                                                                     ژئومورفيک... هایسيستم در کالژيسم رويکرد و پيچيدگي تئوری

 
 

 تحليل رويکردهای اثباتي، فرااثباتي و پراگماتيسم -2-2
گیري به یکی از مباحث و فرآیندهاي تصمیم هاسیستمهاي کاهش آن در گیري پیچیدگی و راهر حال حاضر اندازهد

هاي پیچیده و رویارویی ي سیستمروش و رویکرد براي مطالعه در این راستا جهت یافتن بهترین روز تبدیل شده است.

الزم به ذکر است گرایی و پراگماتیسم مورد مطالعه قرار گرفته است. گرایی، فرااثباترویکردهاي اثباتها، علمی با آن

شناسی کیفی ، استوار است و روشکید دارندمحیط تأ -اثباتی که بر اصالت ساختهاي ی بر پارادایمشناسی کمّ وشکه ر

و استفاده قرار گرفته است. در ادامه به نقد و بررسی این رویکردها پرداخته  تیموردحما یاثبات ریغهاي از سوي پارادایم

 شده است.

 :هاي ي واقعیتفرض استوار است که یک سرگرایی است و بر این پارادایم اثباتی مبتنی بر واقع پارادايم اثباتي

با  روازاینتغییرند. طبیعی غیرقابل  هايمکانیسمقوانین و  تأثیره خود تحت کو بررسی وجود دارند  کشفقابل

ثیر بنیادي دارد. این ها تأبخشی به پدیدهد است که محیط در جهت دادن و شکلکید بر اصالت محیط، معتقتأ

. طی جبرگراست نوعیبهتوان گفت که معتقد است؛ پس میاي مشاهده -بر روش تجربی طورکلیبهپارادایم 

. گیرنداي مطرح شده و براي تأیید تحت آزمون تجربی قرار میها به شکل قضیهو فرضیههاسؤالاین پارادایم 

ب کنترل ثیرهاي نامناسجلوگیري از تأجهت  باید تا حد امکان تأثیرگذاردر این راستا کلیه متغیرهاي احتمالی 

، به 2006نیومن )ودنمتوان از دو نوع استدالل استقرایی و استدالل قیاسی استفاده این پارادایم می شود. در

 .(32 :1389نقل از محمود پور، 

اند. تجربی ظهور کرده -علوم طبیعیهایروش کارگیريبهعلیه  قدرتمنديهاي ي اخیر مخالفتدر چند دهه

 از: اندعبارتها تعدادي از آن

ی دقیق، بر تعداد مشخصی از متغیرها که از طریق فرآیندها و هاي کمّی، معیارها و شیوهبررسی کمّدر یک  -

مکن موجود در یرهاي م، متمرکزند و سایر متغاندآماري انتخاب شده هايسازيکنترلیا  هاي تصادفیروش

ثیر خود حقیق را تحت تأشاید بتوانند نتایج حاصل از ت یرهاي بررسی نشده،. این متغگیرندبستر را در نظر نمی

 .(32 :1389، به نقل از محمود پور، 1988 برایمن،)دهندقرار 

 گر را ایفاکارسازي مناسبی که در آن محقق نقش نظارههاي کیفی براي آشها و دادهگرایان معتقدند روشاثبات -

 .(32 :1389، به نقل از محمود پور، 2006نیومن )بپردازدها کرده و از بیرون به بررسی پدیده

هاي ، لذا تحلیلاستاندارد بوده و مبتنی بر منطق تجربی است ،یهاي کمّپارادایم بر این باور است که روشاین  -

 .(37 :1389، به نقل از محمود پور، 2006 ،برگ)است تعمیمقابلها از منظر اثباتی در تمام بسترها ناشی از آن

بر این  .این اساس استوار است که عصر جدید در حال تجربه کردن نوعی بحران خرد است مدرنیسم برپست -

که بنابراین پارادایمی باید مسلط شود  ،ها واقف شده استناتوانی خود در حل مشکلاساس پارادایم اثباتی به 

ي قدرت به ساختارهاگرایی و معطوف گرایی، ذهنتقلیل هایی است که متضمنحلهدف آن یافتن مسیرها و راه

 .(39 :1389به نقل از محمود پور،  2000 ،فرکالف)نباشدو کنترل و جبرگرایی 

 اي در تولید شناسی کیفی سهم عمدهروش کارگیريبه: این رویکرد در اثباتيپارادايم ضد اثباتي يا فرا

ارد. گرایی دور نگه دنیز ذهنیو گرایانه گرایی اثباتت و در نظر دارد خود را از تقلیلمعرفت معاصر داشته اس

این پارادایم از نظر  .(49 :1389به نقل از محمود پور،  :1984، گیدنز)استگرایی این پارادایم مبتنی بر نسبی

فق و هاي مواجا پاالیش و گزینش سازهیی در اینویلی و جدلی تکیه دارد. هدف نهاشناختی بر منطق تأروش

جدلی مذکور بنیان  تأویلینطق تر باشند. متر و خالقانهبخشهاي قبلی آگاهیتوافقی است که نسبت به سازه

شناختی مهم این پارادایم شهاي رودهد. از مشخصهکیفی را تشکیل می هايي روششناختی کلیهروش

 .(50 :1389محمودپور، )استگرایی آن طبیعت
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آنان از زندگی، حوادث و تغییراتی که پیرامون شود که تفسیر ها از محیط خود باعث میخت انساندرک و شنا

، به 2005، گوبالینکن و )بخشندسازند و به آن معنا میها طبیعت را می، اهمّیّت داشته باشد. انسانافتدها اتفاق میآن

 هاآننگرند و چگونه ها چطور به محیط خود میاهمّیّت دارد که انساناین نکته  واینر از (.78 :1389پور،  نقل از محمود

نامند. پس کار محقق بازاندیشی می هاآنانجامد که بی و تفسیر مذکور به مکانیسمی میکنند. ارزیاارزیابی و تفسیر می

س آن محقق گرایان که بر اسااین تلقی اثبات روازایننیست.  شدهارائهو چیدمان تفسیرهاي  دهیسازمانتنها گردآوري، 

-هاي از پیش انجام شده محدود میشته شده و کار محقق به درک ادراککنار گذا ،پردازدد میبه تولید دانش جدی

 (.80: 1998، تاکر)شود

بلکه به  ،مردود تلقی شده تنهانهی و کیفی هاي کمّمتعارف و قدیمی بین روش تقابلبررسی این دو رویکرد نشان داد

بناي نظري و فلسفی روش تحقیق پراگماتیسم اخیراً زیر لذاپارادایممد، انجا، ناقص و مخدوش میسویهیکمعرفت  ایجاد

 :1389 محمودپور،)استاثباتی( فراهم کرده م )بعد از دو رویکرد اثباتی و فراشناختی سووشجنبش ر عنوانبهترکیبی را 

88). 

 :تدل میان اي معیافتن زمینه درصددهاي ترکیبی پراگماتیسم با روش پارادایم رويکرد پراگماتيسم

گرایی منسجم به تلفیق کید داشته وگرایی معرفتی تأرویکردهاي اثباتی و فرااثباتی است. این رویکرد بر کثرت

ر دارد. در این و کارا باشند باو مؤثرتواند هاي متفاوت و حتی متضاد که میها و رویکردها و روشو دقیق نظریه

 مهم درکهاي شیوه عنوانبهیري که دارند ن تأثها بسته به میزادادهها و ها آزمونها و تجربهراستا همه مشاهده

هاي عملی استوار گرایی در تحقیق تأکید داشته و بر نظریهند. این رهیافت بر ارزششوجهان زندگی ارزیابی می

 (. 214: 2003ي، تدلی و تشکر)است

 از: اندعبارتترین اصول فلسفی این رویکرد مهم

 زمانی و کیفی در یک مطالعه همدور روش تحقیق کمّاستفاده از هر  -

 تر از روش تحقیق است.تحقیق مهم سؤالدر این رویکرد  -

 کنند.را رد می "یا این یا آن"قاعدهشناختی معتقد است و گرایی روشاتیسم به اعتدالپراگم -

 کنند.شود اجتناب میمفاهیمی که باعث بحث و مجادله میپراگماتیسم از کاربرد  -

استفاده  سؤاالتکند که از چه منطق یا استداللی براي پاسخ به ن پارادایم موضوع تحقیق تعیین میاز دید ای -

 کرد.

 داند.می قمطلاستنتاجی را کامل و  ندرتبهپذیرد و پراگماتیسم خطاگرایی را می -

رویکردهاي متفاوت و گاه متضاد ها و ایی اذعان دارد. براي مثال نظریهگرگرایی و کثرتاین رویکرد به التقاط -

 توانند مفید باشند.می

 .(72: 1389 محمودپور،)داردکند باور کار می آنچهتعیین گرایی قدرتمند و عملی چون مسیري براي به تجزیه -

شناختی انجامید ها و اجتناب از تعصب روششناسیه همگرایی پارادایمی و تلفیق روشخالصه پراگماتیسم ب طوربه

هاي چندگانه و ترکیبی را مطرح داشت. این رویکرد معتقد به گزینش یک موضع التقاطی است که بر استفاده از روشو 

اند. این پارادایم ترکیب شده باهمتلف و گاه متضاد هاي مخهاي گوناگون به شیوههاي رهیافتها و تکهقطعه اساس آن

هاي نظري و روشی اي براي حل تقابلهاي مسلط، راه میانهادایمشناختی پارکرده با ترکیب ابعاد فلسفی و روشسعی 

گرایی ها، صلح، بر تلفیق پارادایماست که پراگماتیسم که در این مطالعه کالژیسم نامیده شد تأکیدزم به البگشاید. 

ا، هویتی جدید را کالژیسم با درهم آمیختن قطعات مجزکید دارد. أها در قلمرو تحقیق تشناختی و ادغام فنون آنروش

 ینترعنوانمناسببهرویکرد کالژیسم  بنابراین دهد؛گاهی تلفیقی مورد مطالعه قرار میبا ن هاآنبراي سیستم پذیرفته و 

ترین مناسب و در طبیعت، معرفی گردیده است هاو مدیریت آن هاي پیچیدهسیستمرویکرد، جهت مواجهه و مطالعه 
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 هاآنرویکرد در مطالعات ژئومورفولوژیک است که با درهم آمیختن قطعات مجزا، هویتی جدید را براي سیستم پذیرفته و 

 دهد.یبا نگاهی تلفیقی مورد مطالعه قرار م

 36رويکردکالژيسمک و ژئومورفيهای تحليل سيستم -3-2

ستفاده ایجادشد. سیستمی تحول عظیمی در ژئومورفولوژي ا ينظریه ي، با ارائهطرفایندوم قرن بیستم به  ياز نیمه

ها و به هدف تواند ما را در رسیدنمناسب، می شناسیروشیک  عنوانبههاي ژئومورفیک، از تحلیل سیستمی در پژوهش

ها، فرمها و ندفرآیچنین، روابط متقابل بین نتایج مورد نظر کمک کند. نگرش سیستماتیک به واحدهاي ژئومورفیک و هم

در دیدگاه  یّتاهمّحائز  ينکته. باید مورد توجه قرارگیرند ژئومورفولوژیکیهاي مواردي هستند که در پژوهش ازجمله

 روند.یها به شمار میا آنالیز داده وتحلیلیهتجزاي سیستمی آن است که راهکارهاي سیستمی روش یا فنونی بر

د به وضعی نتوانمی، هستندبا بازخور منفی  باز هاییسیستمهاي ژئومورفیک در طبیعت سیستمکه با توجه به آن

س از تبیین تئوري پ .برسندبه داخل خود به تعادلی پویا  اطّالعاتد که از طریق دریافت مستمر مواد، انرژي و ندست یاب

تخاذ نماید. سیستم پیچیده چه رویکردي اجاست که یک ژئومورفولوژیست در مواجهه با یک اساسی آن يپیچیدگی نکته

هیم، مباحث و مفا جهیدرنتقرار داده و  ریتأثتحت  شدتبهریزي محیط را ي مدیریت و برنامهپارادایم پیچیدگی نحوه

 .یابدظهور میهاي جدیدي در این عرصه نظریه

رود تا میورد واولین ضربه را بر پیکر پارادایم سنتی مدیریت وارد آ ،نظمی و آشوبتئوري بیمدیریت،  ينهیزم در

 و ... یستمیسمدیریت  ،هاي مدیریت علمیسایر علوم مرتبط شکل دهد. نظریه اي را در مدیریت واساس پارادایم تازه

: 1382الوانی، )گردندمیهاي خاص پدیدارنظمی و آشوب با ویژگیبی هايهاي امروز در تئورياقعیتو ،شوندافسانه می

20.)  

ات، تصاویر، قراردادن اشیا، قطع کنار هم. کالژ هنري است که در آن با استهم آمیختن استعاره کالژبه معنی در

اي ی و پیچیدهغیرخط يهانظاممواجهه با در .شودیمساخته  و بامعناها و اجزا ناهمگون و متضاد هویتی نو، بدیع طرح

رفتار سیستم  بینیو پیشجهت مواجهه با سیستم  یک سبک یا یک ساختار توان ازنمی تنها ،استکه داراي وجوه متعدد 

 تضی و مناسبریخت مقدتا بتوانکند جورسازي  اي از عوامل رابینی رفتار باید مجموعهپیش. به همین جهت بهره جست

و کارا  جذابی مسلط نمایانگر هویت يشوند که جاذبه ختهیآمدرهمباید چنان  سیستم قطعات در این رویکرد .بیابدرا 

مدیریت  يوهتواند با حفظ تمامی مفاهیم پیچیدگی نح، میشد دهینام کالژیسم در این پژوهشباشد. این رویکرد که 

 محیط را در چارچوبی مشخص قرار دهد.

ق منطق از پیش توان از طریق اهداف سلسله مراتبی یا از طریکه دیگر نمیکالژیسم معتقد است  ،مفهومبنا به 

نیاز ینی وقایع بگیري و پیشریزي، تصمیمبازاندیشی در مفاهیم سنتی برنامه بلکه بهبا مسائل برخورد کرد  شدهنییتع

دیگر بتواند بر  هاهجا که یکی از جاذبتا آن هستند ریاسهاي مختلف بین جاذبه هاي پیچیده دائماً سیستمچنین هم .است

 فرآیندین مسیر اشود و در باز درگیري شروع میو خود ادامه دادهحرکت به مجدد سیستم  ،ود. پس از آنغالب ش هاجاذبه

ننده به کار کهاي متعادلکننده و حلقههاي تقویتحلقه به نام حلقه دودستهسیستم  در هر .شودتکامل پیموده می

ري و ثبات آن کننده در پی پایداهاي متعادلمسلط و حلقه يکننده در پی تغییر جاذبههاي تقویت. حلقهاندمشغول

اند سیستم را تا تو، میها را شناسایی کند، این حلقهریز محیط منابع. حال اگر برنامه(111: 1375، پیترسنگه)هستند

 حدي تحت کنترل داشته باشد.

نسبت به تغییرات کوچک و جزئی بسیار حساس  ،آشوب و بحراني غیرخطی در شرایط هانظامکه  توجه کردباید 

تواند منجر به تغییرات بزرگ تقویت در کل نظام تشدید شده و میها در اثر ترین نوسانات و اختالالت در آنبوده و کوچک

                                                           
36- Collagism 
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 30                                                    1395بيستم و سوم، بهار  ، شمارهششم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

 با اعمالگاه و آن داکردهیپکننده را تعیین باید نقاط حساس وبنابراین طی رویکرد کالژیسم، محقق ؛ اي(پروانه اثر) شود

 سازد.تغییرات بزرگ هدایت  يسوبهرا  ختارتغییر کوچکی سا

بینی دقیق عملیات سیستم وجود ریزي و پیشامکان طرح، هاي پیچیده و غیرخطیدر سیستمجا که از آن

 .تغییر دهند ،مؤثرندتنها قادرند پارامترهایی را که برروند تکاملی سیستم  محیط انریز، برنامهندارد

ها و با آن يدهندهها را جدا از اجزاي تشکیلد سیستمنتوانبا رویکرد کالژیسم می هابنابراین موارد، ژئومورفولوژیست

 د.نجدیدشان مورد مطالعه، تحلیل و بررسی قرار ده هویت

 بحث و نتايج -3
شناسی کیفی ، استوار است و روشکید دارندمحیط تأ -اثباتی که بر اصالت ساختهاي ی بر پارادایمکمّ یشناسروش

هاي  از سوي پارادایماما اخیراً ،تکیه دارد گراییگرایی یا فرااثباتی و فلسفی بر رویکردهاي ضد اثباتتاریخ نظر ازگرچه 

بناي نظري و فلسفی روش تحقیق  زیرو استفاده قرار گرفته است و پارادایم پراگماتیسم اخیراً تیموردحما یاثبات ریغ

ر، تقابل شناختی سوم )بعد از دو رویکرد اثباتی و فرااثباتی( فراهم کرده است. از این منظجنبش روش عنوانبهترکیبی را 

سویه، ناقص و مخدوش ، بلکه به ایجاد معرفت یکمردود تلقی شده تنهانهی و کیفی هاي کمّمتعارف و قدیمی بین روش

نامیده شد بر تلفیق  «سمکالژی»کید است که پراگماتیسم که در این مطالعه (. الزم به تأ24 :1389مود پور، حم)انجامدمی

کالژیسم با درهم آمیختن قطعات کید دارد. تأها در قلمرو تحقیق شناختی و ادغام فنون آنگرایی روشها، صلحپارادایم

رویکرد کالژیسم  بنابراین؛ دهدگاهی تلفیقی مورد مطالعه قرار میبا ن هاآنمجزا، هویتی جدید را براي سیستم پذیرفته و 

 در طبیعت، معرفی گردیده است. هاآنو مدیریت  ها، جهت مواجهه و مطالعه این سیستمترین رویکردمناسب عنوانبه

 گيرینتيجه -4

 ها سیستم ،در این شرایط است. ها دشوارآن يپیامدهابینی که پیش است پیچیدهی یهااي از سیستمجهان مجموعه

تصور  دیگر امروزه شود.نظمی مینظم منجر به بینظمی منجر به نظم ون بیکنند که درآاي دورانی عمل میبه شیوه

علم جدیدتئوري پیچیدگی  این گونه داده است.پاردوکسجاي خود رابه تصوري پیچیده و ،جهان فعّالیتیساده ازنحوه

متفاوتی نسبت هاي فلسفی فرضبینی که پیشعلم پیچیدگی رویکردي است براي پژوهش، مطالعه و آینده .نام دارد

 توان تعریف کرد:این پارادایم دو مکتب فکري را میگرایی نیوتون دارد. در به رویکردهاي اثبات

 آشوب(از نظم به ) پیچیدهاي از ساده به تئوري آشوب: گذارهاي مرحله -

 از آشوب به نظم() سادگیبهاي از پیچیدگی ي مرحلهدهی: گذارهاسازمانتئوري خود -

  کند. روش آشوب  گونه که هستند بررسیها را همانهاي مختلف آنبینانه به پدیدهتا با نگاه واقعآشوب سعی دارد

گونه ها همانبه سیستم اسیک بخشد.سرعت رسیدن به جواب را تسهیل می ها روشی ساده است وبراي بررسی پدیده

یک  ،شود. آشوبرفولوژیک دیده میهاي ژئوموسیستم ازجملههاي طبیعی کند و در اکثر سیستمکه هستند نگاه می

کند. از اثرات آشفتگی نمود پیدا می صورتبه موردنظرکه با اختالل در روند سیستم  هاستدهیپدجریان کیفی در 

ها براي رسیدن به اشاره کرد. سیستم هاتوان به ناتعادلی در سیستمهاي ژئومورفولوژیک میدر سیستمآشوب وجود 

هاي مختلف تعاریف مختلفی دارد. تعادل در دیدگاه دیویسی شوند. تعادل در دیدگاهدل میتعادل جدید دچار عدم تعا

بین فرم  يبطهگیرد. در دیدگاه سیستمی راچارچوب زمان در نظر میدر بر گذر زمان تأیید دارد و تحول پدیده را 

است. عوامل فرآیندبین فرم و  ياست. بر این اساس در دیدگاه سیستمی تعادل حالتی بین رابطه مدنظرو فرآیند 

هاي ه وجود آمدن عدم تعادل در سیستمهاي تکتونیکی و تغییرکانال رودخانه باعث بفعالیت ازجملهخارجی 

شناسایی کرد و بعد  هاآنشود. براي رسیدن به شناختی جامع از آشوب ابتدا باید عوامل ایجاد ژئومورفولوژیک می

وجود آورنده ه از آن به تحلیل این عوامل پرداخت. در هر سیستمی و برحسب زمان و شرایط سیستم نوع عامل ب

 دارد.تر از آشوب ضرورت ن عوامل براي رسیدن به درکی صحیحمتفاوت است. لذا شناخت ای
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  پس از مدتی، دیگر سیستم در  اي کهگونهیابد بهسیستم با محیط خود تکامل میدهی سازمانخود دیدگاهدر

که چگونگی ارتباط  شوندیماي تعریف گونهعملکردها و وظایف سیستم به جاگنجد. در اینندي قبلی خود نمیبطبقه

وجود آمده، ه هاي بهاي ژئومورفیک، آشفتگیسیستمدر . شودیم ها با جهان وسیع خارج از سیستم مشخصآن

توان تعادل را به مفهوم پایداري مطلق دهند. در این دیدگاه نمیتعادلی جدید سوق می يسوبهتم را ، سیستیدرنها

ا براي رسیدن هشود یعنی نوعی گرایش در آنتعادل بین فرم و فرآیند صحبت می از که یزمان گرید عبارتبه؛ دانست

کنند دلیلی بر وجود براي رسیدن به حالت تعادل سیر میمختلفی که کل سیستم  مراحل .شودبه پایداري دیده می

 .استخودتنظیمی در سیستم 

 ها، رویکردهاي اثباتهاي پیچیده و رویارویی علمی با آنروش و رویکرد براي مطالعه سیستم جهت یافتن بهترین-

هاي اثباتی که بر اصالت ی بر پارادایمشناسی کمّوشپراگماتیسم مورد مطالعه قرار گرفت. رگرایی و گرایی، فرااثبات

 -بر روش تجربی یطورکلبهاین پارادایم  .گرایی است، استوار بوده و مبتنی بر واقعکید دارندمحیط تأ-ساخت

و  تیموردحما یاثبات ریغاي هشناسی کیفی از سوي پارادایمجبرگراست. روش ینوعبهاي معتقد است و مشاهده

ارد. این پارادایم گرایی دور نگه دگرایانه و نیز ذهنیگرایی اثباته و در نظر دارد خود را از تقلیلاستفاده قرار گرفت

 يهاروششناختی کلیه ان روشویلی و جدلی که بنیشناختی بر منطق تأروش ازنظرگرایی است و مبتنی بر نسبی

. بررسی این دو رویکرد نشان داد تقابل متعارف و گراستعتیطبتکیه دارد. این پارادایم  ،دهدیمکیفی را تشکیل 

، ناقص و مخدوش هیسوکیمردود تلقی شده بلکه به ایجاد معرفت  تنهانهکمی و کیفی  يهاروشقدیمی بین 

سوم )بعد از دو رویکرد  یختشناروشجنبش  عنوانبه، لذا پارادایم پراگماتیسم روش تحقیق ترکیبی را انجامدیم

اثباتی تدل میان رویکردهاي اثباتی و فرامع يانهیزمیافتن  درصدداثباتی و فرااثباتی( فراهم کرده است. این رویکرد 

 يهاروشو رویکردها و  هاهینظرمنسجم و دقیق  ییگراقیتلفداشته و به  دیتأکمعرفتی  ییگراکثرتاست و بر 

عملی استوار است. گزینش یک موضع  يهاهینظرو کارا باشند باور دارد و بر  مؤثر تواندیممتفاوت و حتی متضاد که 

 التقاطی از اهداف این رویکرد است.

  تأکیددر قلمرو تحقیق  هاآنو ادغام فنون  هاپارادایمپراگماتیسم که در این مطالعه کالژیسم نامیده شد بر تلفیق 

با نگاهی تلفیقی مورد  آن رامجزا، هویتی جدید را براي سیستم پذیرفته و  کالژیسم با درهم آمیختن قطعاتدارد. 

 هايیستمسرویکرد، جهت مواجهه و مطالعه  ینترمناسب عنوانبهرویکرد کالژیسم  بنابراین؛ دهدیممطالعه قرار 

 شودیمتلقی رویکرد در مطالعات ژئومورفولوژیک  ینترمناسباست و  شدهیمعرفدر طبیعت،  هاآنو مدیریت  پیچیده

با نگاهی تلفیقی مورد مطالعه قرار  آن راکه با درهم آمیختن قطعات مجزا، هویتی جدید را براي سیستم پذیرفته و 

اشیا، قطعات،  کنار همقرار دادنهنري است که در آن با  و استاستعاره کالژبه معنی در هم آمیختن . دهدیم

غیرخطی و  يهانظاممواجهه با در .دیآیو بامعنابه وجودمو اجزا ناهمگون و متضاد هویتی نو، بدیع  هاطرحتصاویر، 

 ینیبشیپجهت مواجهه با سیستم و  یک سبک یا یک ساختار از توانینم که داراي وجوه متعدد است تنها يادهیچیپ

ریخت بتوان  تا کردجورسازي  از عوامل را يامجموعهرفتار باید  ینیبشیپجهت  ،رونیازا. رفتار سیستم بهره جست

شوند که جاذبه مسلط نمایانگر  ختهیآمدرهمباید چنان  سیستم قطعات در این رویکرد .را یافت مقتضی و مناسب

 يتواند با حفظ تمامی مفاهیم پیچیدگی نحوهایم میکالژیسم نامیده آن ران رویکرد که و کارا باشد. ای جذابی هویت

 مدیریت محیط را در چارچوبی مشخص قرار دهد.
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