
 

 

 اثر پروانه ایتئوری آشوب و 

 

شاید شما هم به مانند خود من بیاد بیاورید که بارها از والدین یا بزرگترهای خود شنیده بودیم که مراقب هر کالم 

برای هر ما آشنا است. نیاکان ما با این « هر سخن جایی دارد و هر نقطه مکانی»و گفتار خود باشیم، ضرب المثل 

این مضمون را هر چند به اندازه یک نقطه جدی بگیرند. نوع ضرب المثل ها کوشش می کردند تا اثر هر موضوعی 

 هیاست در نظر یاصطالح «یاثر پروانها» در کالس فیزیک مفهومی جدی تر و کامال علمی هم به خود گرفت! 

همچون  دهیچیو پ میعظ یها ستمیتواند بر س یکوچک، م یها یدهد چگونه دگرگون یم حیآشوب که توض ی

سبب مطرح شد که نشان  نیآشوب به ا ی هیدر نظر «یاثر پروانه ا»مؤثر باشد. عبارت  ،ییآب و هوا یالگوها

 ستمیس اناتیقابل توجه در قدرت باد و جر یها یدگرگون موجبتواند  یپروانه م کی یدهد حرکت بال ها

 «یثر پروانه اا»اصطالح  از جهان، طوفان به پا کند. یمیدر ن ،یشده، از لحاظ نظر ایسراسر دن ییآب و هوا یها

 .به ادوارد نورتون لورنز  منتسب است

رود! یک بار به هم خوردن بالهای نهایت میای در هر سوی این بازه جابجا شود همه چیز به بیاگر فقط ذره

کند ست تا شما با یک رفتار آشوبگونه روبرو شوید. این رفتار به آرامی به آشوبگونگی میل نمی کافی پروانه یک

 .رودنهایت میای ناگهان به سمت بیبلکه سیستم از نقطه

در محـاورات روزمره، آشـوب و آشـفتگی نشـانه بی نظمی و سـازمان نیافتگـی تلقی می شـود و آثـار منفـی 

نمایـد. امـا در واقـع با پیدایـش نگرش جدید و روشـن شـدن ابعـاد علمـی و نظـری  یآن در ذهـن جلـوه م

 آن امـروزه دیگـر بـی نظمـی و آشـوب بـه مفهـوم سـازمان نیافتگی، ناکارایـی و درهـم ریختگـی تلقـی نمی

 .ای پویاسـتشـود، بلکـه بـی نظمـی وجـود جنبـه هـای غیرقابـل پیش بینـی و اتفاقـی در پدیده ه

اگـر بـا دقـت بـه آسـمان بنگریـد، مجموعـه ای از سـتارگان را خواهیـد دیـد کـه در نـگاه اول، ظاهـرا بـا 

تر، بـه آسـمان خیره شـوید، خواهیـد فهمیـد هـر  حالتـی تصادفـی پراکنـده شـده انـد. امـا اگـر بـاز هـم دقیق

 . (1391نثایی، )ی نظمی مسـتتر اسـتمی رسـد، دارا آنچـه که به نظـر تصادفی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87


 

 

آشـوب، یـک نتیجـه احتمالـی نیروی نظام های غیر خطی اسـت. نظـام های غیرخطی بـه رفتاری که در آن 

روابـط بیـن متغیرها در یک سیسـتم پویا و نامتناسـب اسـت، اشـاره نمـوده و در آن تغییرات یا اشـتباهات 

 .(  1994Kiel Douglas  به دنبال داشـته باشـد ) کوچـک می تواند اثرات بزرگـی را

نظـم در  هیلـز؛ آشـوب یـا بـی نظمـی را اینگونـه تعریـف مـی کنـد: بی نظمـی وآشـوب نوعی بـی نظمی یا

منظـم بـدان جهت کـه از  بـی نظمـی اسـت. بـی نظـم از آن رو کـه نتایـج آن غیـر قابـل پیـش بینی اسـت و

 (. 1385دادمنش،)نوعـی قطعیـت برخـوردار اسـت 

اصطالحی است در نظریه ی آشوب که توضیح می دهد چگونه دگرگونی های کوچک، می تواند « ایاثر پروانه»

 در نظریه ی« اثر پروانه ای»بر سیستم های عظیم و پیچیده همچون الگوهای آب و هوایی، مؤثر باشد. عبارت 

آشوب به این سبب مطرح شد که نشان دهد حرکت بال های یک پروانه می تواند موجب دگرگونی های قابل 

توجه در قدرت باد و جریانات سیستم های آب و هوایی سراسر دنیا شده، از لحاظ نظری، در نیمی از جهان، 

 .طوفان به پا کند

آیا »عنوان یکی از سخنرانی های لورنز این بود:  است؛ منتسب به ادوارد نورتون لورنز « اثر پروانه ای»اصطالح  

 «. بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟

مان را به صورت بنیادینی تحت تاثیر خود قرار افتد که سراسر زندگیدر زندگی همه ما کم یا بیش اتفاقاتی می

از خانه، یا هر چیز دیگری سبب به راه افتادن  تاخیر در زمان بیرون رفتندهد. شاید یک مالقات ساده، سه ثانیه می

 .مان شود و همه چیز را برای همیشه تغییر دهدای از رویدادهای دیگر در زندگیزنجیره

مطابق نظریه اثر پروانه ای، کوچکترین اعمال فرد، می توانند نتایجی مثبت یا منفی، به دنبال داشته باشند. دانش  

نتی بر ثبات و پایداری تأکید دارد. حال آن که بر اساس نظریه های پیشرفته ی دهه های اخیر، عدم ثبات، س

حساسیت و غیر قابل پیش بینی بودن، بن مایه ی بسیاری از پدیده هایی را تشکیل می دهند که در مقیاس های 

 .عمولی مازمانی و مکانی قابل رؤیت اتفاق می افتند، یعنی تجربیات روزمره و م

کنیم. اما همین تصمیمات کوچک زندگی ما را ها توجه نمیگیریم که اصال به آنخیلی وقت ها ما تصمیماتی می

 .شکل میدهند و می توانند مسیر زندگی ما را تغییر دهند



 

 

، بدون شک، می توان در رفتار انسانی مشاهده کرد که چگونه تغییرات کوچک می توانند به طرز غیرمنتظره ای

کوچکی که در ضمیر ناخودآگاه عملکرد یک سیستم پیچیده ی دیگر را تحت تأثیر قرار دهند. کارها و تجربیات 

 .خیره می شوند، می توانند به گونه ای باورنکردنی، بر رفتار یک فرد تأثیرگذار باشندذ
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