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 چکیده:

 نی. اهاست دهیدر فهم پد یستمیس کردیها خود محصول رو سامانه یعموم هینظر مقدمه:
و  شیدایپ نهیشیبه پ هینظر نیا یمفهوم یها و مؤلفه تینوشتار با هدف شناخت ماه

 یها با در نظر گرفتن مؤلفه ن،یپرداخته است. همچن یستمیس کردیرواج رو یچگونگ
( ها ستمیها )س سامانه یعموم هینظر کاربرداز  یریکوشش شده تا تفس ه،ینظر نیا یمفهوم

 .ارائه شود. کیبرنتیدر حوزه س

 یمفهوم لیتحل ،یاست. به طور کل یمفهوم لینوشتار از نوع تحل نیا شناسی: روش

از ابعاد و  یو با هدف به دست دادن فهم یمتن ۀشد یگردآور های بر داده یمتون، مبتن
آنهاست. در  یمفهوم یمرزها نییتب زیو ن یاصل میاز مفاه کیهر  ۀبرسازند های مولفه

 یمفهوم لتحلی ها، سامانه یعموم یۀظرو ن کیبرنتیمتون مرتبط با س زیپژوهش ن نیا
 .اند شده

 نهیزم ،یستمیس کردیرو یمفهوم یها و مؤلفه یستینوشتار درباره چ نیکنکاش ا :هایافته

ها فراهم  سامانه یعموم هیفهم بهتر نظر یالزم را برا یخیتار -یو چارچوب فلسف ینظر

 یو فهم ریتفس ک،یبرنتیو حوزه س هینظر نیا انیمحکم م وندپی سبب ساخته است. به
دو حوزه  نیا یها نشان داد که  سرشاخه ها افتهی. ستارائه شده ا هینظر نیاز ا یکیبرنتیس

 و ها سامانه یعموم هیاست. نظر دهرسی هم به اطالعات علم جمله از ها از رشته یاریدر بس
اند.طبق  علم اطالعات بوده هیمهم در توسعه نظر یها هر دو از مؤلفه ک،یبرنتیس هینظر زنی

 بر اطالعات یمبتن یکیبرنتیس های  سامانه ک،یبرنتیس هینظر زنی و ها سامانه یعموم هینظر

ها؛ همراه با تفسیری از  شناختی از نظریه عمومی سامانه (.1396) ریسمانباف، امیر ؛داورپناه، محمدرضا

        (،1) 7، شناسیهای نظری و کاربردی در علم اطالعات و دانشپژوهش. کاربرست آن در سیبرنتیک

90- 107. 
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 یاطالعات شهیر ،یکیبرنتیس های  کنترل در سامانه یها کنش تمامی که  لذا از آنجا کنند؛ یکنترل عمل م یها نهفته در کنش 

 .دیآ می حساب به ها  سنخ سامانه نیدر ا یمؤلفه مهم و اساس کیعنوان  گفت که عنصر اطالعات، به توان یدارند، م

 ینظر یمباالت یب ینوع کیبرنتیها و س دانستن دو حوزه علم سامانه یکیکه  دهد یمطالعه حاضر نشان م: گیری بحث و نتیجه
نوشتار اشاره  نیاز آنها در ا یوجود دارد که به برخ یو مقاصد مشترک فراوان ها شهیدو، اند نیا انیحال، م نیدر ع یاست؛ ول

 کردینگرش و رو کیدو، محصول  نیاز آن است که ا یناش کیبرنتیو س اه دو حوزه علم سامانه انیم ییراستا هم نیشده است. ا
و  نیدست دادن قوان است؛ و به نیادیو بن یدیمفهوم کل کیهستند. در هر دو، مفهوم سامانه  یستمینگرش س یعنیمشترک 

 ..دیآ یحساب م به لیارزش اص کیگرا باشد،  و کل بخش میمتع ن،یآفر که مشابهت یاصول

   (، سیبرنتیک، رویکرد سیستمی، رویکرد مکانیکی، سامانه، فروکاهی، پیچیدگی.ها ستمیسها )نظریه عمومی سامانهها: کلیدواژه

 

 ۱یشینه پیدایش و رواج رویکرد سیستمیپ

بود. این  گستر جهانمیالدی شاهد دو جنگ جهانی و بحران اقتصادی  1945تا  1914دوره زمانی 

بشر در آن زمان رخ داده، ممکن بود  نگر یبخشکه در اوج نگاه  سوز خانمانی ها یافروز جنگو  ها یرانیو

رو، حوادث  . از این(Mulej et al, 2004) افتی یم، سرنوشتی دیگر 2انهیگرا کلدر حضور یک تفکر 

ی و در عوض، نگر یبخش، زمینه اهتمام به تخفیف در سابقه یبناشی از دو جنگ ویرانگر و  دهنده تکان

را نزد برخی از اندیشمندان فراهم ساخت. از طرف دیگر، تحوالت ناشی از رشد شتابان  3ییگرا کلرواج 

، تأسیسات مادی، عملیات، ها نسازمای پس از جنگ جهانی دوم، به پیدایی ها سالعلمی و اقتصادی در 

پیچیده، چندوجهی و بغرنجی انجامید که حل آنها )و چه بسا حتی  مسائلفرآیندها و در یک کالم، 

(. 125، ص 1379، 4)پائو دیرس یمی فردی به نظر ها تالشمواجهه و کنکاش درباره آنها( خارج از توان و 

یی بوده و به نقد فردگرایی در گرا کلنوبه خود، مشوقی برای ترغیب به  گذشته از نیاز به کار گروهی که به

یی، تقطیع گرا تخصصحل مسائل علمی و سازمانی دامن زده است؛ با گذشت زمان، هر چه بیشتر، پارادایم 

یی از خود نشان ها ضعفدر مواجه با وضع جدید،  و رویکرد مکانیکی حل مسأله نیز ها رشتهدانش در قالب 

یی و رواج مطالعات گرا تخصصهمزمان با نقد تعصب در  کم کم(. 136، ص. 1386داد )رهادوست، 

، این اندیشه پا گرفت که رویکرد حل مسأله به روش کالسیک و 7یا فرارشتهو  6یا رشته نیب، 5یا چندرشته

رواج یافته بود،  -( 770، ص. 1365، 1ان مبدع فلسفه جدید )راسلعنو به - 8مکانیکی که از زمان دکارت

                                                 
1. Systematic Approach  

2. Holistic Thinking  

3. Holism  
4. Pao 

5. Multidisciplinary 

6. Interdisciplinary 
7. Transdisciplinary 

8. Descartes 



  1396، بهار و تابستان1، شماره 7سال    ، دانشگاه فردوسی مشهد             شناسی های نظری و کاربردی در علم اطالعات و دانش پژوهش   92

کم همیشه پاسخگو  (، دست1391برای حل مسائل عصری که پیچیدگی مشخصه بارز آن است )داورپناه، 

وسیله عناصر سامانه، خدمات آنها، تعامل بین عناصر و درجه  نیست. از منظر مفهوم سامانه، پیچیدگی به

. از این نظر، نگرش سیستمی با روش تحلیلی پارادایم مکانیکی گردد یممانه تعریف ذاتی سازمان در سا

طور کلی مسائل مورد  مغایرت دارد. در واقع، روش تحلیلی منسوب به رنه دکارت بر تجزیه اشیاء و به

و  طور جداگانه ی هر جزء بهها یژگیودهنده و سپس بر تحلیل و بررسی رفتار و  مطالعه به اجزای تشکیل

، 2اجزاء تقطیع شده، استوار است )برتالنفی ازی حاصل ها شناختدست آخر، بازسازی از طریق ترکیب 

و یا چارچوب فیزیک  3وتحلیل )نظیر آنچه در تفکر اتمیستی مبتنی بر تجزیه کردیرو(. این 41، ص. 1366

و نیز روابط میان اجزاء و کالسیک نیوتنی رواج دارد( به سبب آنکه کلیت مسأله مورد مشاهده یا مطالعه، 

کم  است که دست 4، یک رویکرد فروکاهانهردیگ یمعناصر آن را به جهت ساده کردن حل مسأله، نادیده 

 کردیرودر حل مسائل پیچیده و چندوجهی، با نقدهای جدی مواجه است. به قول برتالنفی )همانجا( این 

وجود نداشته باشد. فقط تحت این شرایط  5درکنشتنها زمانی پاسخگوست که میان اجزاء شیء یا مسأله، ان

طور که  از هم جدا و آنگاه جمع کرد. همان توان یم مآبانه یاضیرطور واقعی، منطقی و  است که اجزاء را به

 ,Chenی چندوجهی پیچیده )ها تیموجودکم در مورد  در سطور آتی گفته خواهد شد، این امر دست

Stroup, 1993 )  ًی ها دهیپدمسائل و  توان ینمکه ویژگی سیستمی دارند، موضوعیت نداشته؛ و اساسا

ی موضعی جداجدا، تجزیه کرد. از این گذشته، در رویکرد مکانیکی، ها دهیپدسیستمی را به رویدادها و 

مورد  یها دهیپد. حال آنکه بسیاری از شود یممنقطع  اش یرامونیپمسأله مورد مطالعه از زمینه و محیط 

 اند هیدوسودر ارتباط  شان یرامونیپباز( مستمراً با محیط  یها سامانهی زنده )و سایر ها سمیارگانمطالعه مانند 

ی نیچن نیامسائل  جانبه همه(؛ لذا فهم 61، ص. 1366)برتالنفی،  رسند یم 6و از این رهگذر به وضعیت ثبات

، قایل به انقطاع و خارج کردن اش وتحلیلی تجزیهنیز در چارچوب رویکرد مکانیکی که بنا به طبع 

است؛ خالی از اشکال نیست. در مجموع، نگرش  اش یرامونیپی مورد مطالعه از زمینه و محیط ها دهیپد

ی نسبتاً بسته متمایل به آنتروپی و نهایتاً ثبات تأکید دارد؛ در حالی که نگرش ها طیمحدر « اجزاء»تحلیلی بر 

رو، برای  ی باز، متعامل، قابل انطباق و در جستجوی تعادل، تأکید دارد. از اینها طیمحدر « کل»سیستمی بر 

« رویکرد سیستمی»طور کلی حل مسأله، به تدریج،  ی تحلیلی در علم و بهها روشغلبه بر تنگناهای ناشی از 

                                                                                                                            
1. Russel 
2. Bertalanffy  

3. Atomism 

4. Reductionism 
5. Interaction  

6. Steady State 
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 به مسائل، نضج و گسترش یافت. 

( با نقد آموزش تقطیعی علوم در 1972 -1901هواخواهان رویکرد سیستمی، همچون برتالنفی )

( و با ناممکن دانستن رویکردهای پوزیتیویستی 73 -71)همان، ص.  ها دانشگاهآموزشی در  یها گروه

عنوان راهی برای  افراطی زمان که سودای تبدیل همه علوم به فیزیک را داشتند؛ رویکرد سیستمی را به

رویکرد، عالوه بر اینکه متأثر از شرایط محیطی مذکور  نیای ریگ نضجبرگزیدند.  ها دانشنزدیکی علوم و 

اندک، مطالعات  ی پس از جنگ جهانی دوم بود؛ در فضایی نشو و نما یافت که اندکها سالدر 

جزء اولین دانشمندانی بودند که روش تحلیلی را  شناسان ستیزی هم در حال رشد و توسعه بود. ا رشته انیم

 1یافته در موجودات زنده با نگرش تحلیلی قابل توجیه نبود. مثالً لوتکا مانزیر سؤال بردند. پیچیدگی ساز

تنها راهی برای پیوند دو حوزه  نه« 2مآبانه یاضیری شناس ستیزارکان »( در کتابش با عنوان 1956، 1920)

را تفصیل نمود. در همان « 3ی مدرنها نظریه سامانه»ی گشود که برای اولین بار اصول شناس ستیزریاضی و 

( با انتشار آثاری، راه را برای تعامل دوسویه 1967، 1944) 5( و شرودینگر1929) 4کسانی چون دیفی ها سال

Chen,  quoted inرا بنا نهادند )« باز یها سامانه»ی گشودند؛ و ایده اولیه شناس ستیزو گسترده فیزیک و 

Stroup, 1993 به قوام گرفتن رویکرد سیستمی انجامید. البته نباید پنداشت که (. برآیند همه این تحوالت

نگرش سیستمی در تضاد کامل با نگرش تحلیلی است. تفکر سیستمی سبب به پایان رسیدن تفکر تحلیلی و 

 . پردازد یم، بلکه بیشتر به تکمیل تفکر تحلیلی شود ینمجایگزینی با آن 

 نگر أتیهروانشناسی »این فضا و البته متأثر از نحله  از میان متفکران، کسی که توانست متأثر از

. (Guberman, 2002بود ) 7، رویکرد سیستمی را در یک چارچوب منسجم ارائه دهد، برتالنفی«6)گشتالتی(

و رویکرد  ها دهیا دار راثیم؛ ولی به واقع او دانند یم« 8ها نظریه عمومی سامانه»لذا برتالنفی را گرچه مبدع 

نظریه عمومی »؛ و وی توانست با انتشار کتاب افتی یمسیستمی بود که در زمان او به تدریج طرفدارانی 

                                                 
1. Lotka 

2. Elements of Mathematical Biology 

3. Modern System Theory 
4. Defay  

5. Schrodinger 

6. Gestalt Psychology 
7. Bertalanffy 

8. General System Theory (GST) 
تقسیم کند و سپس هر یک از عناصر شکسته  اش دهنده لیرا به اجزاء تشک« کل»نگرش سیستمی مانند دیدگاه تحلیلی نیست که 

مورد مطالعه قرار دهد، بلکه نگرش از نوع گشتالت است که سعی در بررسی کل با تمامی اجزاء متعامل، مرتبط  ییتنها شده را به

که اجزاء و  یطور و وابسته آن دارد. گشتالت، تشکیل و ترکیب چند عامل یا پدیده برای انجام کار واحد و معین است به

 ند. مختص خود را از دست داده و جزئی از کل شو یها یژگیو
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ی و انسجام نسبی بند صورتی زمان خود را ها دهیا، 1968در سال « 1: اصول، پیدایش، کاربردهاها سامانه

منسجم برتالنفی رواج بیشتری از قبل  طور کلی رویکرد سیستمی، که با کار نسبتاً بخشد. این نظریه و به

، (,Joslyn, Turchin, 1999 Heylighen)پی گرفته شد  3و فورستر 2یافت و توسط دیگرانی چون اشبی

        (.  Korn, 2001)بوده است  ها شیهما، مقاالت، کتب و ها دهیاتاکنون، برانگیزاننده شمار عظیمی از 

 

 چیستی رویکرد سیستمی 
آن اشاره  دهنده شکلو انگاره مهم  فرض شیپیکرد سیستمی ابتدا الزم است تا به چند برای فهم رو

ی از ا مجموعهطور که از اسمش پیداست، متضمن  شود. نخست آنکه اساساً رویکرد سیستمی، همان

. دیآ یم شمار به( 124، ص. 1379نیست؛ بلکه بیشتر یک شیوه نگرش به مسائل )پائو،  ها روشراهکارها یا 

رویکرد، به  نیاعنوان یک کل واحد است. لذا در  دیگر، پرهیز از فروکاهی و تأکید بر مسأله به فرض شیپ

(. Chen et al, 2004) شود یمعنوان یک سامانه )کل واحد غیرقابل فروکاسته شدن( نگریسته  مسأله به

ئی از سامانه فراگیر آن در عنوان جز گذشته از این، در رویکرد سیستمی، برخالف نگاه مکانیکی، مسأله به

. لذا در ردیگ یمآن در سامانه فراگیر، مورد مطالعه قرار  4؛ و بر اساس نقش یا رسالتشود یمنظر گرفته 

که   5نوبه خود یک سامانه است( نه چون نگاه مکانیکی، منقطع از بافت رویکرد سیستمی، مسأله )که به

عنوان یک کل  (؛ و بهChen et al, 2004) شود یمونی( دیده عنوان بخشی از سامانه بزرگتر )محیط پیرام به

 کردیرومهم دیگر در این  فرض شیپ(. 125، ص. 1379)پائو،  ردیگ یمواحد در بافت، مورد بررسی قرار 

؛ اعم از زیستی، ها )وجود انواع سامانه میکن یمرغم تنوع و پیچیدگی جهانی که تجربه  آن است که به

را فارغ از اینکه مربوط به کدام دامنه موضوعی و  ها سامانه توان یماجتماعی، اقتصادی، مهندسی و ...(، 

قلمرو خاص )اعم از زیستی، اقتصادی و ...( هستند؛ تحت قوانین و اصول کلی، توصیف و فهم نمود 

(Joslyn, Turchin, 1999 Heylighen,) که برتالنفی را بر آن داشت تا نظریه  ی استا نکته. این همان

. شود یمی و نیز ریاضیات تأکید بسیاری ساز مدلبنامد. لذا در رویکرد سیستمی، بر « عمومی»را  ها سامانه

 .  6یی استها یبخش میتعمی و ریاضیات یک راه رسیدن به چنین ساز مدلچرا که 

                                                 
1. General System Theory: Foundations, Development, Applications 
2. Ashby 

3. Foerster 

4. Function 
5. Context 

 .124، ص. 1379، نقل در: پائو، 1982؛ ماتسیچ، 231، ص. 2004عنوان نمونه نگاه کنید به: چن و همکاران،  . به6
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صورت گرفته توسط میولج و  ی جامعها اسیقالزم است برخی  کردیروبرای فهم بهتر این 

( را میان رویکرد سیستمی و کالسیک )مکانیکی(، مرور نمود. میولج و همکاران 2004همکاران )

)مقصود  1که در تفکر سیستمی به وابستگی متقابل )میان اجزاء سامانه(، روابط و گشودگی هرقدر ندیگو یم

رایج در رویکرد مکانیکی، استقالل و جدا  ؛ فرضشود یمتأثیرپذیری سامانه از محیط پیرامونی( توجه 

بودن مسأله چه از حیث عدم پیوستگی اجزاء درونی و چه از حیث عدم وابستگی به محیط پیرامونی است. 

قیاس دیگر مربوط به پیچیدگی است. مسائل مورد بررسی در رویکرد سیستمی، بنا به اقتضای رویکرد، هم 

، مایل به ساده 4د مکانیکی از این حیث به دلیل گرایش به جداسازی؛ اما رویکر3اند بغرنجو هم  2پیچیده

، کل، 7، سامانه، ترکیب6ییافزا هم. در مجموع، 5کردن است و پروای بررسی مسائل پیچیده را ندارند

ی دیدن، اندرکنش و عمل ا شبکهیی، تقید به حفظ تصویر کلی و بزرگ در مواجهه با مسائل، گرا کل

رویکرد سیستمی است؛ حال آنکه اساساً در رویکرد مکانیکی، به دلیل  بند عیترج)تأثیر و تأثر(،  8متقابل

، تأکیدی صورت ها سامانه، بر نتایج و پیامدهای حاصل از روابط میان اجزاء در نگری جزئیی و نگر یبخش

 . ردیگ ینم

 9رفتن نحله ساختارگراییامروزه رویکرد سیستمی را مادر بسیاری از تحوالت فکری، نظیر نضج گ

، 1370، 10ی )دورانشناس جامعهی، روانشناسی و شناس مردمی، شناس زبانیی چون ها حوزهو ساختارنگری در 

 11. جکسوندانند یمی اطالعاتی ها هینظر(، پا گرفتن و پیشرفت حوزه سیبرنتیک و قوام گرفتن 48 -44ص. 

ی، محصول تفکر و نگر کلعنوان نوعی  رشته( را به به هی )در قیاس با روابط رشتا فرارشته(، رویکرد 2001)

(. همچنین، راهگشایی و افاده رویکرد سیستمی Mulej et al, 2004 quoted in) داند یمرویکرد سیستمی 

 شمول جهاننیست؛ بلکه به سبب نگاه  12یشناس معرفتی علمی و ها نحلهمنحصر به کاربست در منظرها و 

عنوان یک  نوبه خود، به در رویکرد سیستمی، هر سامانه به« 13تو در تویی»)طبق اصل  کردیرودر این 

                                                 
1. Openness  

2. Complex  

3. Complicated 
4. Isolation 

چندمتغیره پیچیده را به  یها سامانهنظر کردن از برخی متغیرها بتواند  . رویکرد مکانیکی ممکن است با ساده کردن و صرف5

 جدی روبروست.  یها آشوبناک، با چالش یها سامانه( بررسی کند؛ ولی در مواجهه با لیوتحل هیروش خود )تجز
6. Synergy  

7. Synthesis 

8. Interplay 
9. Structuralism 

10. Durand 

11. Jackson 
12. Epistemology  

13. Nesting 
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است و چه بسا این نوع « میدان جهانی»، بخشی از سامانه پیرامونی است(، میدان عمل آن، یک 1زیرسامانه

 .  2نگاه به عالم، مفاهمه بین فرهنگی و بین تمدنی را تسهیل بخشد

 

 ها سامانهشناختی از نظریه عمومی 

ی ویژه متعددی وجود دارند؛ که در این میان، ها چارچوب، ها سامانهدر نگرش سیستمی ذیل بحث 

است. به گفته برتالنفی  تر متداولمختلف ویژه مانند سیبرنتیک،  یها سامانهو نظریه  ها سامانهنظریه عمومی 

پرداخته بودند.  ها سامانهی به بررسی مفهوم عموم 3(، پیش از وی کسانی چون لوتکا34، ص. 1366)

. وی معتقد بود که لوتکا گرچه اجتماعات جمعیتی را به ستینگر یمبرتالنفی به کار لوتکا به دیده نقادانه 

یی سیستمی دانسته ها تیموجودو نه  ها سلولی از ا مجموعهی فردی را ها سمیارگاندید سیستمی دیده، ولی 

به مفهوم ارگانیسم در  1926و  1925ی ها سالاست. برتالنفی پس از خوانش انتقادی آرای لوتکا در 

نیز آشنا و از آن متأثر بود. گرچه « نگر أتیهروانشناسی »ی ها دهیای معتقد شد. همچنین، او با شناس ستیز

ت و از این حیث با منظر برتالنفی که برای یک پدیده ذهنی و روانشناختی اس« کل»در این مکتب فکری، 

ی ذهنی ها کل(؛ ولی ایده Guberman, 2002سامانه، موجودیت و عینیت قایل بود، تفاوت داشت )

و سیستمی به موضوعات  نگر کلرا متأثر کرد که با دیدی  شناس ستیز، برتالنفی نگر أتیهروانشناسی 

عنوان  ی بهشناس ستیزگسترش مفهوم ارگانیسم یا اندامگان در ی بنگرد. لذا ایده برتالنفی، یعنی شناس ستیز

(؛ در 47، ص. 1361و همکاران،  4یک سامانه باز که با محیط پیرامونی، تبادل ماده و انرژی دارد )بالوبرگ

 . هاست سامانهحکم نطفه آغازین نظریه عمومی 

در دانشگاه شیکاگو  1938و  1937ی ها سالیی در ها یسخنرانی او در این باره در سلسله ها دهیا

(. با این حال، برتالنفی برای انتشار مکتوب نخستین آثارش در این باره تا 55مطرح شد )همان، ص. 

صبر کرد. با وجود آنکه در آغاز قرن بیستم  1968و برای انتشار کتابش تا سال  19505-1947ی ها سال

ی نضج گرفتن ها سالکه در آغازین  سدینو یمالنفی تفکر نیوتنی و پوزیتیویستی متزلزل شده بود، خود برت

                                                 
1. Subsystem  

 . 857، ص. 2003؛ ولی، 144 -143، ص. 1370عنوان نمونه نگاه کنید به: دوران،  . به2

« مآبانه یاضیر یشناس ستیزارکان »کتابی با عنوان  1956و  1920 یها طور که پیشتر به آن اشاره شد، لوتکا در سال . همان3

 منتشر ساخت.

4. Blauberg 

به زبان  ها سامانهمربوط به انتشار آثار وی به زبان انگلیسی است. نخستین مقاله برتالنفی درباره نظریه عمومی  ها خی. این تار5

 (. Vallee, 2003منتشر شده است ) 1945آلمانی و در سال 
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یا حتی به لحاظ  کننده گمراهیا اساساً غلط و  تیاهم یبرا  اش هینظری مختلفی که ها مخالفتنظریه او، با 

رغم این  (. به36، ص. 1366، روبرو شده است )برتالنفی، اند دانسته هیپا یبی، شناس روشفلسفی و 

ی ندارد که به مسائل از حیث ا چارهی اولیه، برتالنفی بر این نکته پای فشرد که انسان مدرن ها مخالفت

(؛ Guberman, 2002بپردازد )« سامانه»و « کل»و از بستر مفاهیمی چون « یختگیآم درهم»و « پیچیدگی»

بزرگ او عبارت  گفت که کار توان یمنبود. بنابراین  ریپذ امکانی کالسیک قبلی، ها نگاهضرورتی که با 

طور کلی، کل  و به –است از توجه دادن جوامع علمی به مشکالت مهم و پیچیده مربوط به فهم طبیعت 

و طرح ضرورت بررسی مسائل در بستر مفاهیمی چون سازمان و سامانه و نظمی که این مسائل را در  –عالم 

 . کند یمآن سازمان، یکپارچه 

پس از حدود دو دهه انتظار، انتشار مقاالت و سپس کتابش  بخت یاری برتالنفی از آن روست که

یی پیچیده و ها نهیزمویژه در  مصادف شد با دوران اوج شکوفایی علوم به 1960و  1950ی ها دههدر 

برتالنفی  انهیگرا کلی ملکولی. به واقع، نظریه شناس ستیزی، الکترونیک و ا هستهچندوجهی چون فیزیک 

تلقی کرد؛ و این امر،  توان یمی بود را به مثابه پاسخی به نیاز زمان وی، ا رشته نیبی ها یهمکارکه مشوق 

انجمن »، 1954بدل گشت. تا آنجا که در سال  اش هینظردر اقبال و شهرت  برنده شیپبه عاملی  خود خودبه

یل داد عمومی تشک یها سامانهیک کارگروه پژوهشی برای تحقیق درباره مفهوم « 1آمریکایی پیشرفت علم

تنها در  (. نظریه برتالنفی از نیمه دوم قرن بیستم به سرعت رو به گسترش نهاد؛ و نه37، ص. 1366)برتالنفی، 

ی ها دهیاعنوان مفهومی شناخته شد که متضمن  قالب یک ایده انتزاعی عمومی محصور نماند؛ بلکه به

(. لذا نظریه Mulej et al, 2004ت )ی، فلسفه علم و ... اسشناس معرفتمرتبط جالبی در علوم شناختی، 

 برتالنفی پس از گذشت شش دهه، همچنان سرزنده است.  

، ص. 1386توسط بسیاری از جمله اشبی )رهادوست،  ها سامانهپس از برتالنفی، نظریه عمومی 

استحکام بیشتری یافت. در این میان، نقش الزلو،  اش ینظر، پی گرفته شد و بنیادهای 2( و الزلو136

است. او از  مالحظه قابل ها سامانهی بنیادهای فلسفی نظریه عمومی افکن یپیلسوف مجارستانی از حیث ف

« عنوان یک زمینه به هم وابسته و یکپارچه دیدن جهان به»و « دیدن چیزها در قالب یک کل واحد»

رای ارسطویی و ، بینش سنتزگها سامانه. الزلو بر آن بود تا بر بستر نظریه عمومی کرد یمجانبداری 

 1993( را درهم آمیخته و یکپارچه کند )3ی معاصر معطوف به مفهوم پیچیدگی )مثل نظریه آشوبها هینظر

                                                 
1. American Association for the Advancement of Science 
2. Laszlo  

3. The theory of Chaos 
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Chen, Stroup,)همه، هنوز در برخی از متون، اعتقاد بر آن است که نیاز به تبیین و توضیح بیشتری  . با این

 (.     Mulej et al, 2004از این نظریه وجود دارد )

   

 ها سامانهی مفهومی نظریه عمومی ها مؤلفهاهداف و 

نظریه برتالنفی، هیچ سخنی مستندتر از دیدگاه  کننده جابیاهای  شاید برای شناخت خاستگاه

. گرایشی 1: »سدینو یم( در توصیف اهداف این نظریه 60، ص. 1366مربوطه نباشد. برتالنفی ) پرداز هینظر

که  رسد یم. به نظر 2ناگون، اعم از طبیعی و اجتماعی، وجود دارد؛ سوی یگانگی در علوم گو عمومی به

ی ا لهیوسی ممکن است، ا هینظر. چنین 3متمرکز است؛  ها سامانهاین یگانگی بر محور یک نظریه عمومی 

که  بخش وحدت. ایجاد اصول 4ی غیرفیزیکی علم باشد؛ ها نهیزممهم برای رسیدن به نظریه دقیق در 

طوری که این نظریه ما را به هدف وحدت علم  ؛ بهگذرد یماز میان جهان علوم منفرد « طور عمودی به»

به یگانگی در آموزش علمی که شدیداً مورد نیاز است، منجر  تواند یم. این )نظریه( 5؛ کند یم تر کینزد

 «. شود

توان با مسائل در یک چارچوب که دغدغه اولیه برتالنفی، آن است که ب دهد یمجمالت باال نشان 

کلی )رویکرد سیستمی( و نه از نگاه محصور در یک رشته تخصصی، مواجهه کرد. لذا برتالنفی، هم بر 

از امکان حصول اصول عام  اش هینظر( و هم در 136، ص. 1386)رهادوست،  1وحدت علوم تأکید دارد

. شاید به همین سبب دیگو یم، سخن روند یم به کار ها سامانهی پیچیده که برای توصیف ها تیهوحاکم بر 

(؛ وی بر 73، ص. 1361ی اولیه نظریه برتالنفی )بالوبرگ و همکاران، ها شیرایوویژه در  است که به

(. زیرا برای Korn, 2001) 2تأکید دارد اش هینظری و توسعه ساز چارچوبی ریاضی برای ها روشکاربست 

ی مختلف، نخستین نیاز، وجود زبانی مشترک است؛ زبانی که ها نظامتعمیم یک قانون یا مفهوم خاص در 

فاقد انحراف یا دارای کمترین انحراف باشد. این زبان، زبان ریاضیات است. ریاضیات بدون توجه به نظم 

 گیرد کار بهتا قوانین را از نظر عمومیت آنها آزمایش نموده و  دهد یماجازه  ها سامانه پرداز هینظرحاکم، به 

                                                 
از طبیعی تا اجتماعی  –سودای تبدیل همه علوم  ها ستیویتیپوز. دیدگاه برتالنفی درباره لزوم وحدت علوم در عصری است که 1

 ها ستیویتیها نه از راهی که پوزبه فیزیک را در سر داشتند. برتالنفی در چنین فضایی، دغدغه وحدت علوم را دارد؛ منت –و ... 

 . ستینگر یبرگزیدند؛ بلکه وی از معبر تفکر سیستمی به این موضوع م

آغاز شد؛ وی در مقاالت و ویرایش اولیه کتابش بیشتر به زبان  یشناس ستی. از آنجا که نطفه اولیه نظریه برتالنفی از حوزه ز2

آن تا صبغه ریاضی  ینیب بعدی، بر خود رویکرد و نوع جهان یها شیرایکمی سخن گفته است. ولی به تدریج در انتشارات و و

 (. 73، ص. 1361عنوان نمونه نگاه کنید به: بالوبرگ و همکاران،  نظریه تأکید دارد )به
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ریاضی به نظریه برتالنفی، خصلت  بخش میتعمو  انیبن منطق(. به گمان نویسندگان، خصلت 1393)داورپناه، 

؛ و 1برآمده ها سامانهگفت که نظریه از عهده پوشش همه انواع  توان یمبودن بخشیده؛ تا آنجا که « عمومی»

. لذا برتالنفی 2انجامیده است ها انهسامبه احصاء اصول عمومی و یکپارچه معتبری درباره انواع  اش کاربست

(. چرا 49؛ نقل در همان، Davidson, 2004) اند دهینامی( شناس یهمگونگ« )3علم همگونگی»را بنیانگذار 

قدر  که این پنداشت یم؛ و چنین دیاندش یمی میان علوم ها مشترکو قدر  5ها تیعموم، 4ها شباهتکه به 

. از نظر برتالنفی، تنها در این 6ی باز باشدها ویژه سامانه مفهوم سامانه و به تواند یممشترک و حلقه واسط، 

رو، طرح  و یکپارچه داشت. از این نگر کل(، نظری کره ستیز« )7فضای زیست»به کل  توان یمصورت 

ی ها یساز مدلبا هدف کشف قوانین و  – 8که مفهوم کلیدی نظریه برتالنفی است –مفهوم سامانه 

 صورت گرفته است.  بخش وحدت

منتشر شد. وی در این آثار اخیر  1984پس از مرگ برتالنفی، مجموعه مقاالتی از او در سال 

واجد سه وجه است: وجه ریاضیاتی، وجه فناورانه و وجه فلسفی. از  ها که نظریه عمومی سامانه سدینو یم

؛ چرا گردد یموالت وضعیت سامانه باز نظر برتالنفی، کاربست ریاضیات در این نظریه به محاسبه تغییر و تح

. اما وجه شود یمی از معادالت دیفرانسیل در بستری از زمان بیان ا مجموعه واسطه بهکه تغییرات در سامانه 

، مبین آن است که کند یمیاد « فناوری سیستمی»فناورانه نظریه که برتالنفی از آن با عنوان 

ی ناشی از فناوری نیست؛ حال آنکه رویکرد نظریه ها یدگیچیپی سنتی قادر به فهم ها وتحلیل تجزیه

در قالب  ها قادر به مواجهه با این وضع است. دست آخر، به اعتقاد برتالنفی، نظریه عمومی سامانه ها سامانه

ی سنتی علمی مانند چارچوب تحلیلی، مکانیکی و خطی است ها میپاراداکه متفاوت از  –ی نیب جهانیک 

                                                 
آن ؛ بلکه فرض این نظریه بر کند یعلوم طبیعی، اجتماعی و ... را نفی نم یها در رشته ییگرا تخصص ها سامانه. نظریه عمومی 1

عنوان  قدر بسنده هستند که بتوان از آنها به همگن، آن یها یژگیقدر همگن هستند و این و ها آن این رشته یها یژگیاست که و

 (. Mulej et al, 2004عنوان نمونه نگاه کنید به:  نگرتر از طبیعت سود جست )به یک حلقه واسط برای فهم کل

  .58 -57، ص. 2004همکاران، عنوان نمونه نگاه کنید به: میولج و  . به2

3. Science of Similarities 

4. Similarities 
5. Generalities 

 . 50، ص. 2004عنوان نمونه نگاه کنید به: میولج و همکاران،  . به6
7. Biosphere 

، به این چهار سندینو یم ها سامانه( وقتی از رسالت اصلی نظریه عمومی 164، ص. 1361عنوان نمونه، بالوبرگ و همکاران ) . به8

درباره رفتار  یساز و کشف قوانین مربوط به آنها؛ مدل ها سامانه یبند و مفاهیم وابسته؛ طبقه سامانهوجه اشاره دارند: تبیین مفهوم 

 ( برای حل مسائل مزبور.    یشناس ؛ توسعه یک دستگاه اختصاصی صوری )منطقی و روشها سامانه



  1396، بهار و تابستان1، شماره 7سال    ، دانشگاه فردوسی مشهد             شناسی های نظری و کاربردی در علم اطالعات و دانش پژوهش   100

، 2ی واقعیها ی نو، سامانهشناس معرفتو  1یشناس یهستدربردارنده پارادایم نوینی است که با یک  –

 شیها نوشتهسان، برتالنفی در واپسین  . بدین(,Chen, Stroup 1993) دهد یمرا پوشش  4و انتزاعی 3مفهومی

گانه نظریه عمومی  جوه سهکاسته و آن را تنها یکی از و اش هینظرو چرای ریاضی در  چون یبهم از سیطره 

)دارای ارجاع به عالم واقع( « موجودیت عینی»؛ و نیز با دست برداشتن از اصرار بر کند یمتوصیف  ها سامانه

از  تر گستردهی انتزاعی، دایره مفهومی سامانه را ها وجود سامانه عنوان توصیف مفهوم سامانه، و اقرار به به

 ساخته است.    پیش

آن، نظریه عمومی  تبع بهطور کلی، و  به ها سامانهما نقدهایی نیز بر نظریه وارد شده است. حوزه علم ا

 ,Joslyn, Turchin)طور اخص، همچنان از انتفاع یک مبانی روشن فلسفی برخوردار نیست  به ها سامانه

1999 Heylighen,)لنفی، از تأکید صرف بر طور که پیشتر گفته شد، گرچه در انتشارات بعدی برتا . همان

است. ضمناً صبغه فکری و علمی  مآبانه یاضیربنیاد ریاضیاتی نظریه کاسته شد، ولی نظریه او از بنیاد، 

که نوعی آشفتگی نظری و  شود یمبه علوم طبیعی( مزید بر علت است. لذا گفته  اش یوابستگبرتالنفی )

: ها نظریه عمومی سامانه»نمونه، برتالنفی در کتاب  عنوان . بهخورد یمفلسفی در نظریه برتالنفی به چشم 

 5تعریف و اصطالح گوناگون ارائه داده است 18را در قالب  اش هینظر، «اصول، پیدایش، کاربردها

(Guberman, 2002) دست داده شده توسط وی در بعضی آثارش، با  ی بهها فیتعر. جالب آنکه برخی

. خود برتالنفی )نقل در همان( با توجه 6ف نموده، در تناقض استدر جاهای دیگر توصی اش هینظرآنچه از 

طرف با  به دشواری تعریف مفهومی سامانه، ضعف یاد شده در اثرش را پذیرفته و کوشیده تا از یک

، گستره مفهومی «رویکرد سیستمی»و « فلسفه سیستمی»، «تفکر سیستمی»کارگیری اصطالحاتی چون  به

                                                 
1. Ontology 
2. Real Systems 
3. Conceptual Systems 
4. Abstract Systems 

، ناشی از دو مسأله دیگر گردد ی. ناگفته نماند که این وضع عالوه بر اینکه به نبود یک بنیاد فلسفی محکم در اثر برتالنفی برم5

 ها نیکه همواره اول و بدیهی است دیآ یحساب م نیز هست: اول اینکه کتاب برتالنفی در موضوع مورد بحث نخستین اثر جامع به

، مفهومی بسیار گسترده است که به قول برتالنفی )نقل در سامانه. دوم اینکه مفهوم رترندیپذ بیبه لحاظ نظری و عملی آس

Guberman, 2002؛ و لذا تعبیر و تحدید آن در قالب واژگان، امری بس دشوار ردیگ ی( از کهکشان تا یک سلول و ... را در برم

و نظریه  سامانهدست دادن تعریف و گزاره نظری از مفهوم  نیازمند است. ضمناً روند به یا العاده انتزاعی و فکری فوقو به قدرت 

دریافته که  کند یم ییفرسا که هر کس در این حوزه قلم دهد یپس از برتالنفی همچنان ادامه دارد و این نشان م ها سامانهعمومی 

 (.     Guberman, 2002عنوان نمونه نگاه کنید به  و بسنده نیست )به بخش تیرضا ها سامانهریه و نظ سامانهتعاریف موجود درباره 

 . 58، ص. 2004عنوان نمونه نگاه کنید به میولج و همکاران،  . به6



 101 ...ها سامانه یعموم هیاز نظر یشناخت                                                                                               1396بهار و تابستان، 1، شماره 7سال 

سازد؛ و از طرف دیگر، برای توضیح مفاهیم و زوایای نظریه به تمثیل  تر منعطفرا  ها امانهسنظریه عمومی 

ضعف نظری کار برتالنفی  دهنده بازتابو ارائه مصادیق عینی فراوان در اثرش روی آورد. نکته دیگری که 

باز  ها هی نظریه عمومی سامانپرداز دهیا)گشتالتی( در  نگر أتیهی روانشناسان ها شهیانداست، به نفوذ 

، وحدت و کثرت )یعنی هم کل و نگر أتیهطور که پیشتر گفته شد، در مکتب روانشناسی  . همانگردد یم

 اش کاربستو  کردیروهم جزء( زاییده ذهن ماست؛ حال آنکه برتالنفی با وجود تأثیرپذیری نظری از این 

بیافریند که به  مآبانه یاضیر، علمی ها نه، بر آن بود تا به واسطه نظریه عمومی سامااش هینظردر فرموله نمودن 

ذهن ما بستگی نداشته باشد. در نتیجه، نوعی تناقض در نظریه برتالنفی در دو وجه نظری و  عملی به چشم 

 . خورد یم

. اند گرفتهبرخی نقدها هم از اساس، بنیاد نظریه )یعنی سامانه و سیستمی نگریستن به جهان( را نشانه 

و افراد،  ها سازمانکه جهان،  اند دهیرسبه این اعتقاد « 1هنری برگسون»فیلسوف فرانسوی، مثالً کسانی چون 

را  ها آشوبکه اگر حتی فارغ از دیدگاه سیستمی،  رسد یماساساً ناتمام و متفرق هستند. با این حال، به نظر 

 -کم  دست –( شواهدی وجود دارد که 2007) 3نبینیم، باز هم به قول رو 2ی آشوبناکها در قالب سامانه

است. مثالً انسان قادر است تا از طریق تطبیق خطاها با مقتضیات محیط،  مند نظامو  مند ساختذهن ما 

)اعم از اجتماعی، اقتصادی، مهندسی و ...( را کنترل و یا  ها و سامانه ها سازمانسودمندی و مطلوبیت 

ی ساز مدلی به امور و درک جهان بیرونی، ده نظمی به جهت میل به ، آدمعالوه بهکم، فهم کند.  دست

، چگونه اند ناتمامو هم جهان بیرونی، متفرق و  -مقصود، ذهن انسان است  –. لذا اگر هم انسان کند یم

 ی از جهان بیرونی را توجیه نمود؟ ساز مدلانسان و نیز امکان  مند ساختوجود اندیشه  توان یم

در متون اشاره دارند.  ها سامانه( به افول شورمندی و اقبال به نظریه عمومی 2011برخی چون کرن )

وتاب  ، کاربست و تبیین این نظریه در متون از تب1960و  1950ی ها دههکه برخالف  سدینو یمکرن 

ی آشوب، پیچیدگی، سیبرنتیک و ها هینظری دیگری چون ها دهیاافتاده؛ و امروزه، تفکر سیستمی در قالب 

و  ها هینظر... چندپاره و متفرق شده است. به نظر نگارندگان این نوشتار، تکثر و بازتولید نظریه در قالب 

حساب آورد. از این گذشته،  عنوان یک دستاورد و موفقیت برای آن نظریه به به توان یمی دیگر را ها انگاره

ی برای آن ا رشتهمرز نظری، عملی و  انتو ینمفراگیر و گسترده است که  چنان آن ها سامانهموضوع نظریه 

ی از افول ا نشانه تواند ینمی است؛ و نیب شیپدر نظر گرفت. از این حیث، اتفاقاً چنین تکثری، قابل توجیه و 

                                                 
1. Henri Bergson 
2. chaotic Systems 

3. Rowe 
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ی نظریه است. با این حساب، ا فرارشتهی و ا رشته نیبحساب آید؛ بلکه نشان از قابلیت کاربست  نظریه به

، 1کم تخفیف یابد ی کنار رود یا دستا رشتهیی گرا تخصصی کرد که اگر مانع تعصبات نیب شیپ توان یم

 ی بیشتری، متکثر و بازتولید خواهد شد. ها رشتهو  ها حوزهو نظریه در  کردیرودر آتیه این 

 

 در سیبرنتیک: چرا سیبرنتیک؟ ها تفسیری از کاربست نظریه عمومی سامانه
طور کلی  و به ها کردی بسیار نزدیکی با نظریه عمومی سامانهسیبرنتیک، روابط مفهومی و کار

(. لذا گسترش 1391مفهوم در سیبرنتیک، سامانه است )داورپناه،  نیتر یدیکلمفهوم سامانه دارد. اساساً 

 –را  ها سامانهخود، مفهوم سامانه، رویکرد سیستمی و باألخص نظریه عمومی  حوزه سیبرنتیک، خودبه

 ساخت.   ذهن آشناتردر محافل علمی،  -کم  دست

یی چون ها حوزهمتعلق به  ها که بیشتر آثار در موضوع سامانه دهد یمنگاهی به متون نشان 

، ها سامانهبرجسته حوزه نظریه  پرداز هینظرعنوان  (. خود برتالنفی به124، ص. 1379سیبرنتیک است )پائو، 

)که مبتنی بر اندرکنش پویای اجزاءشان  2انیپا هم یها سامانه، به کند یمی بند میتقسرا  ها سامانهکه  هنگامی

، ص. 1361)بالوبرگ و همکاران،  کند یماشاره  4خودپایدار یها سامانهو  3پسخوراند یها سامانههستند(، 

که مبتنی بر اطالعات نهفته در  چراسیبرنتیکی هستند؛  یها سامانه(؛ که از این میان، دو نوع اخیر الزاماً 60

: سدینو یم( 66، ص. 1366پسخوراند، برتالنفی ) یها سامانه. مثالً درباره کنند یمی کنترل عمل ها کنش

در  هدفمندیا  تمندیغای با ماهیت پسخوراند، اساس رفتار ها سمیمکانثابت کند که  کوشد یمسیبرنتیک »

که تبیین این  دیگو یموی «. اند یاجتماع یها سامانهی زنده و ها سمیارگانی ساخت انسان و نیز در ها نیماش

( 1999(. هیلیگن و جوزلین )67 -66ممکن است )همان، ص.  ها سامانهمفهوم )پسخوراند( تنها از دل نظریه 

؛ اما در ردیگ یمرا در نظر  ها سامانهطور بنیادین، همه انواع  که گرچه رویکرد سیستمی به سندینو یمهم 

متمرکز است. در مجموع  ها نیماش، ذهن، جوامع و ها یاکولوژمانند موجودات زنده،  ییها سامانهبر عمل 

. روشن است باشند یم 7)ماندنی( و نرم 6، زنده، مانا5نگر نیب شیپاغلب از نوع پیچیده، انطباقی،  ها سامانهاین 

گفته )عملکرد بر اساس  هستند( به دلیل پیش ها سامانه)که بیشتر مورد مطالعه نظریه  ها سامانهکه این 

                                                 
 . 49، ص. 2004عنوان نمونه نگاه کنید به: میولج و همکاران،  . به1

2. Equifinal systems  
3. Feedback systems 

4. Homeostasis systems 

5. Anticipatory Systems 
6. Viable Systems  

7. Soft Systems 
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( هم اذعان 1999ی کنترل( بیشتر ماهیتی سیبرنتیکی دارند. هیلیگن و جوزلین )ها کنشاطالعات نهفته در 

سیبرنتیکی  یها سامانه، همان اند یاطالعاتپیچیده انطباقی که از نوع چندبعدی و  یها سامانهدارند که 

 .ندیآ یمحساب  به

و سیبرنتیک، از آبشخورهای فکری مشابهی نظیر  ها سامانهگر، دو حوزه نظریه از طرف دی

)همان( )و البته به همین  اند شدهو ... تغذیه  2ی عصبیها شبکه، 1ی، هوش مصنوعیشناس ستیزریاضیات، 

گفته شده که این دو حوزه،  –با اهمال و مسامحه  –(. در نتیجه حتی اند رسانده، انتفاع علمی نیز ها حوزه

؛ و از مفاهیم مشترکی چون اطالعات، کنترل، بازخورد، ارتباطات و کنند یماساساً مسائل یکسانی را مطالعه 

و سیبرنتیک، هر دو  ها سامانهی دو حوزه نظریه ها شیهما. در عمل هم، بسیاری از مجالت و مندند بهره... 

ی دال بر ادغام نسبی این دو حوزه در ا نشانهدارند؛ که  شان نیعناواصطالح سامانه و سیبرنتیک را در 

 یکدیگر است. 

عنوان آبشخورهای علمی مشترک  ( به1999ی مطالعاتی که هیلیگن و جوزلین )ها حوزهگذشته از 

ی این دو حوزه ها سرشاخهی(، شناس ستیزو سیبرنتیک یاد کرده )مثل ریاضیات و  ها سامانهدو حوزه نظریه 

( و در بنیادهای نظری 3)مانند سیبرنتیک اجتماعی تر یمیقدی ها رشتهی جدید ها شیگرااری از در بسی

ی مطالعاتی در موضوعات اطالعات و ارتباطات( به هم ها شیگرای جدیدتر )مانند اغلب علوم و ها رشته

و نیز  ها سامانه (، نظریه عمومی1999) 4عنوان نمونه، در حوزه علم اطالعات، به قول بیتس رسیده است. به

 -ویژه از حیث ریاضیاتی آن  به –مهم در توسعه نظریه علم اطالعات  های مؤلفهنظریه سیبرنتیک، هر دو از 

و نیز نظریه سیبرنتیک،  ها سامانه. طبق نظریه عمومی اند بودهفکری این رشته  کنندگان هیتغذ نیتر یاصلو از 

که تمامی  آنجا؛ لذا از کنند یمی کنترل عمل ها کنشسیبرنتیکی مبتنی بر اطالعات نهفته در  یها سامانه

گفت که عنصر اطالعات،  توان یمسیبرنتیکی، ریشه اطالعاتی دارند،  یها سامانهی کنترل در ها کنش

اً از منظر سیستمی، . تا آنجا که اساسدیآ یمحساب  به ها سامانهعنوان یک مؤلفه مهم و اساسی در این سنخ  به

این عنصر اطالعات است که با نگهداشت پیوند سیستمی میان عناصر، کل بودن سیستمی را حفظ و از 

رو بدیهی است که علم اطالعات  . از ایندارد یمی کنترل، آن را پویا و مانا نگاه ها کنشطریق دخالت در 

، گردد یمکردی اطالعات و مقوالت وابسته باز به فهم بنیادی و کار اش یوجودی که فلسفه ا حوزهعنوان  به

                                                 
1. Artificial Intelligence 

2. Nervous Networks 

3. Social Cybernetics  

 (. (Geyer, Zouwen, 1991 اند اجتماعی را یکی دانسته یها سامانهاساساً سیبرنتیک اجتماعی و نظریه برخی 
4. Bates 
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و نیز سیبرنتیک بر مفهوم و مقوله اطالعات  ها سامانهفارغ از این منظر و پرتویی که نظریه عمومی  تواند ینم

دست دادن فهم  ، به فهم همه جانبه مقوله اطالعات دست یابد و جالب آنکه علم اطالعات در بهافکند یم

طور کلی نظریه  و به ها مزمان نیازمند بنیادهای فکری مرتبط با نظریه عمومی سامانهسیستمی از اطالعات، ه

 و نیز نظریه سیبرنتیک است. ها سامانه

و سیبرنتیک ناشی از آن است که این دو محصول  ها راستایی میان دو حوزه علم سامانه همه هم این

سیستمی. در هر دو، مفهوم سامانه یک : نگرش اند مشترک –ی نیب جهانو شاید  –یک نگرش و رویکرد 

 گرا کلو  بخش میتعم، نیآفر مشابهتدست دادن قوانین و اصولی که  مفهوم کلیدی و بنیادین است؛ و به

؛ و هدف هم 1است مرز یب. محدوده مطالعاتی هر دو حوزه هم دیآ یمحساب  باشد، یک ارزش اصیل به

 هاست سامانه)البته تفاوت آن دو در نگاه به نوع  ها سامانهدست دادن اصولی عام برای فهم  نزدیک به هم: به

که در سطور آتی به آن اشاره خواهد شد(. لذا فهم عمیق هر یک، مستلزم دانش درباره دیگری است. 

درباره مفهوم سامانه  ها سامانهت که نظریه عنوان مثال، یک معیار اساسی برای سیبرنتیک، اصول عامی اس به

یافتن قوانین عامی است  دنبال بهسیبرنتیک  سدینو یم( 42، ص. 1366) 2طور که لرنر . هماندهد یمدست  به

که هر سامانه سیبرنتیکی توسط خواصی که سامانه را  ردیگ یمباشد؛ و لذا نتیجه  ها سامانهکه مورد قبول 

(؛ و 44)همان، ص.  شود یم، مشخص کند یمبین سامانه و محیط را منعکس  و روابط پیوستگی سازد یم

نیست. در  ریپذ امکانسیبرنتیکی جز با فهم دقیق مفهوم و عناصر سامانه  یها سامانهاین یعنی فهم عمیق 

که اصطالح سامانه سیبرنتیکی چندان رده معینی از سامانه را  دیگو یم( 47مثالی دیگر، لرنر )همان، ص. 

عنوان یک  ؛ بلکه بیشتر نحوه برخورد با مسأله را که مبتنی بر مطالعه خواص سامانه )بهکند ینمعریف ت

. در اینجا باز هم فهم دقیق یک سامانه سیبرنتیکی بدون فهم نظریه سازد یمسامانه کنترل شده( است، معین 

. باز از منظری دیگر، با 3که مرتبط با رویکرد حاکم در حوزه سیبرنتیک است، ممکن نیست ها سامانه

                                                 
. لذا هر دو چندان قایل اند افتهیو نقد تقطیع دانش، نشو و نما  ییگرا و هم سیبرنتیک در فضای کل ها سامانه. هم نظریه عمومی 1

( این پتانسیل را ها سامانهو کنترل  سامانهها نیستند. از این گذشته، موضوع هر دو حوزه ) کالسیک میان حوزه یها یبه مرزبند

نوبه خود  که برقراری تمایز میان این دو حوزه، به مرزند یتنها این دو حوزه ب طرح شود. لذا نه یا دارد که در هر حوزه و رشته

 ییگرا صتخصانه و متصلب بمتعص یها یو نقض غرض است؛ چرا که هر دو قلمرو خود در نقد مرزبند زیبرانگ دشوار، چالش

 اند.   وجود آمده به
2. Lerner 

موضوع سیبرنتیک، تمامًا در چارچوب رویکرد  اوالً، کنترل و اطالعات. چرا که سامانه. سه مفهوم اساسی سیبرنتیک عبارتند از 3

یکی دیگر از ، کنترل را به ها سامانهاست. ثانیاً جنبه کاربردی این حوزه و تمرکز بر وجه کارکردی  سامانهسیستمی و مفهوم 

سیبرنتیکی  یها سامانهکنترل در  یها مفاهیم هسته و زیربنایی سیبرنتیک، بدل ساخته است. در پایان، از آنجا که تمامی کنش
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سیبرنتیکی است؛ اعمال  یها سامانهی بنیادین ها مشخصهکه کنترل یکی از  گفته شیپ فرض شیپپذیرش این 

کم دو  کنترل جز در یک محیط سیستمی ممکن نیست؛ چرا که کنترل همیشه مستلزم اندرکنش دست

ز این نظر، سیبرنتیک جز از قِبَلِ وجود ا .(Nechansky, 2011)است  شونده کنترلو  کننده کنترلسامانه 

یک محیط سیستمی، نه قادر به تولید و نه قادر به نگهداشت کنترل است )الزمه کنترل، وجود اندرکنش 

در یک محیط سیستمی یا سازمانی است(. از طرف دیگر، به قول  شونده کنترلو  کننده کنترلمابین عوامل 

ی ها ویژه در سامانه به –( جنبه کارکردی سامانه 62، ص. 1361اشبی )نقل در بالوبرگ و همکاران، 

است که سیبرنتیک از آن رمزگشایی  1در حکم یک جعبه سیاه ها در نظریه عمومی سامانه –کنترلی پیچیده 

. این مورد ردیگ یمقرار  ها . لذا از این نظر، سیبرنتیک در خدمت فهم بهتر مفهوم و ساختار سامانهکند یم

 ,Rowe) رندیپذ بیآس ها حیاتی است. بدیهی است که همه سامانه ها ی سامانهشناس بیآسویژه در  اخیر به

که رهاورد مطالعات  ها ؛ و در نهایت رو به زوال و آنتروپی. لذا فهم دقیق و تفصیلی کارکرد سامانه(2007

 . سازد یمرا ممکن  ها ی سامانهشناس بیآسسیبرنتیکی است، 

. از این نظر، اند یساز مدلو هم سیبرنتیک، شدیداً معطوف  ها از نگاهی دیگر، هم نظریه سامانه

؛ و از کند یمتغذیه  ها در موضوعات مورد عالقه بیشتر از نظریه سامانه اش دانشسیبرنتیک برای پیشبرد 

و در عوض، آن دسته از  ؛(Vallee, 2003) ردیگ یم، بهره دهد یمدست  به ها سامانهیی که حوزه ها مدل

، به غنای شوند یممنجر  ها در باب چگونگی کارکرد سامانه تر یلیتفصدستاوردهای سیبرنتیک که به فهم 

 . انجامد یم، ها دست داده شده توسط حوزه سامانه ی بهها مدل

. تالش 1( مقاصد مشترک این دو حوزه را چنین برشمرده است: 2011) 2ی، کندیبند جمععنوان  به

ی پیچیده از طریق ها در سامانه 4)خاستگاه( و اثر 3. توصیف انگیزه2؛ ها برای فهم انتقال اطالعات در سامانه

ی ها تیوضعمنظور کاربست در  ی بهساز مدلبا استفاده از  ها . فهم سامانه3؛ ها بررسی بازخورد در سامانه

در یک سناریو نمونه به کار گرفته شوند.  دتوانن یمو فرآیندهایی که  ها هیروی به ده شکل. 4جهان واقعی؛ 

و مشترکات، دال بر نزدیکی، مراودات و داد و گرفت تنگاتنگ نظری و  ها مشابهتدر مجموع، همه این 

                                                                                                                            
پیداست که فهم  . لذا ناگفتهدیآ یحساب م سیبرنتیکی به یها سامانهریشه اطالعاتی دارند، اطالعات دیگر عنصر مهم و اساسی در 

درباره  یپرداز هیاست که نظر یا تا چه اندازه نیازمند فهم حوزه دیآ یحساب م یکی از مفاهیم کلیدی آن به سامانهکه  یا حوزه

 .    ندیب یرا برعهده خود م سامانهمفهوم 

1. Black Box 

2. Kennedy  
3. Cause 
4. Effect 
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.  با این حال، در پایان، به این نکته اشاره هاست عملی مابین قلمروهای سیبرنتیک و نظریه عمومی سامانه

که با  (,Joslyn, Turchin, 1999 Heylighen مانند)ظهارات در متون که نگارندگان با برخی ا شود یم

، موافق نیستند؛ چرا که اند دانستهرا یکی  –کم مسائل هر دو حوزه  یا دست –ی، هر دو حوزه مباالت یب

، 1366ی کنترلی را مورد توجه دارد )لرنر، ها بلکه سامانه ها عنوان علم کنترل، نه تمام سامانه سیبرنتیک به

 ها سامانه( هم به این نکته اشاره دارد که سیبرنتیک، جزئی از حوزه 38، ص. 1366(. خود برتالنفی )43ص. 

بیشتر بر روی ساختار  ها سامانهطور که گفته شد، نظریه  عالوه همان . بههاست و نه مساوی نظریه سامانه

 . 1متمرکز است ها سامانهشتر بر روی کارکرد و سیبرنتیک بی ها سامانه
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