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که ادهایی دها و رخپدیدهتعداد هر اندازه افزایش پیدا کند و  و تحول تغییر سرعتکند که  پیچیدگی ارتباط دارد. پیچیدگی هنگامی افزایش پیدا می اب تحولو  تغییر :دهیچک
 اي است که به زمان وابسته است.وابسته تغیر گردد. به بیان دیگر پیچیدگی مماهیت پیچیدگی نیز آشکارتر مید، نشوند، افزایش پیدا کن در اطراف ما دچار تغییر و تحول می

وظیفه ما تعیین قانونی است که به بهترین شکل تکامل پیچیدگی به مرور زمان  ،عالوه بر ایننیاز دارد. تعیین پیچیدگی به مرور زمان، به روشی هدفمندانه، علمی و قابل دفاع 
افزایش ناگهانی داشته باشد، و یا  ،چقدر که پیچیدگی در یک واقعه مهم مورد نظر هر .رح دهدادهاي اجتماعی شدر خصوص ماهیت هر پدیده از وقایع فیزیکی گرفته تا رخدرا 

هاي پیچیدگی  جهشیک واقعه مهم، بیشتر خواهد بود. در این مقاله بر اسـاس اصل افزایش انتروپی و تابع توزیغ خی، تر باشد، اهمیت طوالنی تعادلاینکه هر چقدر حالت 
اند. نتایج این تجزیه و گرفته ده و مورد مطالعه نظري قرارـبینی شزمان حال، پیشاز  بعد سال 25 در اندهم ادامه یافتهیکسان، که نزدیک بهنمایی  سرعت در ع مهم،وقای

به نقطه میانی خود رسیده است. در کنون اهم است و  داشتهالگوي منطقی، رشد  با توجه به اجتماعی ماهیت ساختارهاي فیزیکی وکه پیچیدگی دهد تحلیل نشان می
عنوان یک زیر فرآیند رشد طبیعی تفسیر تواند به که هر کدام به خودي خود میدست یافته است حقیقت، رشد پیچیدگی پس از گذر از هفت مرحله به حداکثر میزان خود 

  باشد. S منحنی پایینـ  رود که زیر فرآیند بعدي یک گام رو به پایین پس از یک گام باال رود، انتظار می شود. هنگامی که میزان تغییر و تحول رو به کاهش می

  
Abstract: As we know, any change and evolution is associated with complexity. The complexity increases when the rate of 

change increases. When the size and number of events that changed around us are increasing, the complexity is also apparent. In 

other words, complexity is a dependent variable which dependes on time. In order to determine the complexity, we need a 

purposeful, scientific, and defensible method. Moreover, we have to determine the law that illustrates in the best way the 

evolution of complexity. As much as the complexity in a major event has had a high degree of change, or the equilibrium lasted 

longer, the importance of that major event would be higher. Theoretical basis of this paper is based upon Entropy and Chi 

distribution law. The results of this paper can predict situation of 25 years later. According to the S diagram, analysis shows that 

the complexity of the nature of physical and social structure, with regard to the rational model, has grown and now has reached 

its midpoint. 
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