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chaos theoryنظرية الفوىض 



بحياتك بشكل عشوائيهناك احداث حتدث 

بها حياتكوتتسبب بأحداث مصيرية تتّشكل

.بعد فترة

وضى نظرية الف/ نتكلم عن عشوائية الحياة

chaos theory

بسم هللا الرحمن الرحيم

49مر سورة الق(( إّن كّل شيٍء خلقناه بقدر))

صدق هللا العظيم



:نظريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

هنالك مجموعة من االحةداث العشةوائية تحةدث

ر نحةةن نتّصةةورها عشةةوائية و يةة, فةةي الكةةون 

مترابطةةةةة مةةةةو بعضةةةةها ولكةةةةن عنةةةةد تجميعهةةةةا 

ا بشةكل نتوّصل لحقيقة أنها مترابطة مو بعضةه

لكن  امض جداً مَما يجعلها ظاهرياً عشوائية و

.باطنيةةةةةةةةةةةةاً  يةةةةةةةةةةةةر عشةةةةةةةةةةةةوائية اط  ةةةةةةةةةةةةاً 



ةةّل فةةر مَنةةا د إّن األحةةداث التةةي تحصةةل فةةي حيةةاة ك 

ونتّصةةةةةةورها بسةةةةةةيطة وعشةةةةةةوائية و يةةةةةةر 

لبعيةةةد ضةةةرورية ولكنهةةةا ت َشةةةّكل فةةةي المةةةد  ا

.حياتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بالكامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

.رفرفةةةةةةةةةةر جنةةةةةةةةةةا  الفراشةةةةةةةةةةة : مثةةةةةةةةةةال

.المسةةةةةةةةةةةةةةةمار والحصةةةةةةةةةةةةةةةان : مثةةةةةةةةةةةةةةةال

.طالب والزواج: مثال



مةةةن أخطةةةر النظريةةةار : نظريةةةة الفوضةةةى

العمليةةةةة التةةةةي نفةةةةر كةةةة م علمةةةةاء كةةةةانوا 

ي يعتقةةةدون إن الكةةةون يسةةةير بنظةةةام حتمةةة

فةي م حكم وإن اإلنسان في المعطيار التةي

.حوزته ِ يتحكم بالمستقبل



إنكولكن نظرية الفوضى نفر ذلك وأكدر 

بنتائــج تستطيو أن تّتحكم بأفعال وليس

.إط  ــــــــــاً 

لتوّ و إن الكون  ير  ابل ل: تؤكد النظرية 

.وهنالك شيء فوق العلم يحكم الكون



.النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية:الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة االولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

. فيزيةةةةةةاء الجسةةةةةةيمار: الثةةةةةةورة الثانيةةةةةةة 

. chaosالفوضى : الثورة الثالثة 



النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية: الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة االولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

.نضربر وهم نيةوتن عةن زمةان ومكةان م طلقةيَ 

فيزيةةةةةةةةةةةاء الجسةةةةةةةةةةةيمار : الثةةةةةةةةةةةورة الثانيةةةةةةةةةةةة

ار أطاحةةةر ِبحلةةةم نيةةةوتن فةةةي التوصةةةل للقياسةةة

.الد يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمة

نظريةةةةةةةةةةةةة الفوضةةةةةةةةةةةةى : الثةةةةةةةةةةةةورة الثالثةةةةةةةةةةةةة

م بةةدون خيةةال نيةةوتن عةةن إمكةةان التو ةةو الم حَكةة

.والحتمي أي إن الكون احتمالي



1687عــــــــــــــــــــــــــام

انكالحركةلقوانيننيوتناكتشافمو

منظاعنعبارةالعالم:السائدالمعتقد

أنيجبيحدثشيء,اخربمعنىمحكم

العالمنإيعنيوهذاوتفسيرسببله  يكون

وانين وفقتتحركالميكانيكيةاأللةمثل

.ثابتة



1814عــــــــــــــــــــــــام

هوالحاليالكونوضوأكدب سالالعالم

بسبوهوالماضيفيوِضعه  نتيجة

.ــلالمستقبـــــــــــــــفـــــيوِضعـــــــــه

مثلواضحيصبحالمستقبلإنيعنيهذا

منهعليَنّتفرجأنونستطيوالماضي

مبدأوهذاالحاضرفيمكاننا

Determinism))الحتمية



مسةتقبل ال يمكةن التنبةؤ ب: نظرية الفوضةى 

ي أي نظةةام ألن التريةةرار البسةةيطة جةةداً فةة

بيةةرة حالتةةِه االوليةةة تةةؤدي الةةى ترييةةرار ك

س جةةداً فةةي حالتةةه النهائيةةة وهةةذا يكةةون عكةة

.مبدأ الحتمية



فاجئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل: ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواهر م 

.  حركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواج-

.تقلّبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا -

.ذبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذبار القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب-

هةةةةذه الفوضةةةةى لهةةةةا  ةةةةوانين أي فوضةةةةى     

.منتظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة



.القضةةةةةةايا إّمةةةةةةا صةةةةةةاد ة: المفهةةةةةةوم السةةةةةةابق

.أو كاذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةةـة

أو تكةون إّمةا صةاد ة أو كاذبةة: المفهوم الحةالي

.  محدودة



مثةةةل ظةةةاهرة االضةةةطراب : حةةةل لرةةةز الكةةةون 

, حركةةةةة أمةةةةواج البحةةةةر, تقلّبةةةةار المنةةةةا  

.التذبةةةةةذبار فةةةةةي عمةةةةةل القلةةةةةب والةةةةةدما 

 يةر إن الجانب  ير المةنّظم فةي الطبيعةة و

المنسةةةةةةجم و يةةةةةةر المتناسةةةةةةق والمفةةةةةةاج  

.واالنق بي أعجز العالم دوماً 



لتّتشكلتعتمد نظرية الفوضى على مبدأ التكرار

:تمتاز(( ن ظم ديناميكية  ير خطية ))

الـــى تمتلك نقاط التحويل من المتوّ و-

.ال متوّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

الخفي يظهر لنا البعد, تمتاز بالتشّعب-

.بعــــــــــــــــد التشّعــــــــــــــــــــــــب



.تمتاز بنقاط عدم االستقـــــــــــــرار-

لِتؤكد تمتاز بنقاط التّحول الى الفوضى-

.إن الفوضى جزء من الكـــــــــون

أي أنها تربط الظواهر المضطربة في 

.الكــــــــــــــــــون



دةنظرية الفوضى تؤدي الى ظهور هندسة جدي

تعمل على األنماط  ير المنتظمة في 

:الطبيعة التي أثبتر

.أن درجة ال نتظام تبقى ثابتة-

م إن العالم يحتوي على الكثير من عد-

. االنتظام المنتظم

(Fractal)وهذا ما يسمى الهندسة الكسرية



:هندســــــة التشّعبـــــــــــــــــار
ار في التفرعار والتشّعبار والمتناظـــــــــر-

مثال على ذلك االشجـــــــــــــــارالطبيعة

(.طالقرنبي, اللهانة , الخس)الخضروار ,

.الشــــــ الّر-

.الجبــــــــــال-

.جسم االنسان-



.تشّعب األوعية والشراييــــن-

.تشّعب القصيبار الهوائية-

.تركيــــــــــــــب المرارة-

.الجهــــــــــاز الهضمـــي-

النظـــــام الكهربائي للقلب-

(شبكة هيس)



هي Fractalنستنتج من هذا إن هندسة 

.هندسة الطبيعة وما فيها

ـــي تدخل مفـــاهيم الهندسة الكــــــسرية ف

ـي نظريــــــــــة الفوضى والفوضى هــــــ

مية سلوك عشوائي ظاهرياً في منظومة حت

هــــو ولكــنه متكـــــّرر أمـــا صـــوريــاً ف

ــو منظومــــة ديناميكية مكوّنة من مجاميــ

.كسريـــــــة



ـــــــــم لجسـايضاً ن حظ انه كـــــلما ا تـــربنا 

ـــه كســـــــوري ن حظ التنظيم في اجزائ

ــــي الصريرة التي نحسبها ال منتظمة وهـ

ء منه بالحقيقة  شبيهة للشكل الذي هو جز

.  حين نراه من فاصلة أبعد



سرية بعض األمثلة على تطبيقار الهندسة الك



.......أمثلة اخر 



بيعةن حظ تطبيقار الهندسة الكسرية في الط



....أمثلة اخر  من الطبيعة



:نظرية تأثير الفراشة 

ما ان تن  على إن رّفة جنا  الفراشة في مك

 د تسّبب إعصاراً في مكان اخر من 

.االرض بعد عدة سنين

قــــــي  د يبدو االمر مبالراً فيه ولكنه منط

لـــــى فتيارار خفيفة تحر سطح البحر ع

ــرة عمق كبير أو انشقاق ال يذكر في  ش

. االرض هناك



ة وكوارث  د يتسّبب في فيضانـــــار شديد

قـــال ككارثة تسونامي المعروفــــة عبر انت

قاله االهتزاز وتضاعف حجمه وتسلسل انت

.ألخرمن مكان 

ي اتجــــاه فالنظرية توّضح ع  ة توافقية ف

وتتاليها واحد وتؤكد تسلس ً ألحداث معيّنة

مكـــــــــان لتنتج أثراً مختلفاً في الزمان وال

ـــــن والصفة والنوعية والكمّية واألبعاد ع

.  الحدث األول



:اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام نظريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

...تسةةةةتخدم مبةةةةادا نظريةةةةة الفوضةةةةى وبنجةةةةا 

المرا ةب وصف وتفسةير تّنةوا الطبيعةة ف-

ار لحركار النحةل أو سةلوكه يلحةظ التةرددّ 

, ر العشوائية التي يمارسها دون نظام ظاه

ة أو حركار مستقيمة واخر  ملتوية دائرية

ينهةا ال يبةدو ب, سةريعة أو بطيئةة, اهتزازية

.  أي ترابط



ر لكن ما كشفه العلم من أن هذه الر صـــا

مة والحركار العشوائية ماهي إال لرة منظّ 

خ لها يتواصل بها أفراد الخلية ت حّدد من

.مكان الرذاء الذي وجدته

حل فهذه الفوضى الظاهرية في حركار الن

,  كـــــةهي في االصل تنظيم بديو في الحر

د فلّكل منها هدف محّدد واضح لكل فر

.  منها



ذلـــك تستخدم ايضاً في الطب مثال على-

ن نوبار حاالر الصرا التي هي عبارة ع

راب اخت ل عصبي داخلي ينتج عنه اضط

ــــخ االشارار الكــهربائية في خ يــــا الم

بائية والخــلل القائــــم في العملية الكـــــهر

الدما ية ينتج عنه مــا يسمــــى 

الصرعية التي تكون اشارة بالبـــؤرة 

اط البدء بعد ذلك تعّمم على كامل النش

لك الكـــهربائي فـــي الدما  فتظهر بعد ذ

.  االعراض



صاد فيتستخدم نظرية الفوضى في اال ت-

.االسواق المالية 

..التنبؤ بحالة الطقس-

.يءنظرية الفوضى هي الثورة في كل ش

سلوك–حروب –طب –سياسية –علم 

. طا ة –ا تصاد 



العشرينالقرنمنذالعالمشهدهمالذلك

العمليالتطبيقهوهذايومناالــــــى

chaosالفوضـــىلنظرية theory

.ـمالمنتظــــــــــــــال متو ــّــــوعلــــــم

يوثائقـــــفلــــــمبمشـــــاهدةأنصـــــح

.(الفوضــــــــــــــــــــــــــــــــــىنظرية)

فيالنظام......الفوضى؟بعدماذا

الفوضــــــــى


