
 

 

  
 

  
 در اجتماعی)−الهی سنن بر مبتنی (سازمانگرا  سنت سازمان معرفی

  کوانتومی و نیوتنی سازمان با مقایسه
  *رحمانی نیما

 
   چكيده
 و فلسـفي  ضـمائم  از را علمـي  يها يافته كه است آن غربي دانش با مواجهه در شيوه ينتر شايسته
 اسالمي ينيب جهان متن در را آن گرايانه، مادي مفروضات گرفتن نظر در با و كنيم جدا آن مبنايي

 از انسـاني  علـوم  تأثيرپـذيري  بـه  توجه با يم.ينما مطالعه خداباور متافيزيكي يها فرض شپي با و
 علم تطور سير −كوانتومي به نيوتني فيزيك از گذر− فيزيكويژه  به طبيعي علومهاي  نيدگرگو
 براسـاس  كـه  بود آن هدف تحقيق اين در است. تفكيك قابل دسته دو به آن تبع به نيز مديريت

 در و مـديريت  علـم  حـوزه  در يپـرداز  نظريه براي چارچوبي اسالم، اعتقادي و متافيزيكي مباني
 سـازوكاري  اجتمـاعي −الهـي  يهـا  سـنت  گردد. معرفي كوانتومي و نيوتني پارادايم دو با مواجهه

 و مـادي  بعـد  دو در را اجتمـاعي  يهـا  نظـام  و هسـتي  نظـام  بـودن  قانونمنـد  و هدفمند كه است
 بـا  كـه  الهي سنن بر مبتني است سازماني ،گرا سنت سازمان اساس، اين بر سازد. مي تبيين غيرمادي
 غيرمـادي  و مادي اسباب تا كند مي تالش و... بصيرت حكمت، بركت، چون مييمفاه فيبازتعر
 بـا  و نمـوده يي شناسـا  سـنن،  تحقـق  موانـع  و موجـد  عوامـل  كيـ تفك بـه  را اجتماعي يها سنت
   سازد. جاري و نهينهاد سازمان در را آنها تجربي)، عقلي، منابع بر (مبتني ابيي قمصدا
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   مقدمه

در جهان اسالم تا پیش از تکوین علم جدید در غرب، علـوم طبیعـی بخشـی از فلسـفه را تشـکیل 
شد و همگی در یـک چـارچوب متـافیزیکی  جا عرضه می داد و همراه با الهیات و ریاضیات یک می

). بعد از رکود علمی در جهان اسالم، درست در ١۵۴، ص١٣٧٠گرفتند (گلشنی،  خداباور قرار می
گرا بـه جوامـع اسـالمی منتقـل گردیـد.  های تجربـه ِن رونق پوزیتیویسم در غرب، فلسفههمان دورا

). علوم جدید در قـرن هفـدهم ١۵۴، ص١٣٧٠بینشی که علوم را از متافیزیک جدا نمود (گلشنی، 
میالدی با ظهور دکارت، گالیله و نیوتن و... توسعه یافت و مشخصه آن استدالل ریاضی و مشاهده 

دلیل آنکـه  ویژه فیزیک بـه ها در علوم طبیعی به در آن زمان، بسیاری از مسلمات و یافتهتجربی بود. 
شدند و از سادگی و انسجام کامل برخـوردار بودنـد، توسـط  علم دقیق و سیستماتیک محسوب می

، فصل هفتم). تأثیرگذاری ادبیات نیوتنی بر سایر علوم ١٣٩٢شدند (باربور،  سایر علوم نیز اخذ می
طور ضـمنی  شـدند، بـه رو می ای شدید بود که بیشترین افرادی که با مفهومی از علـم روبـه ندازهبه ا

شـد  کردند. کل جهان توصیف مکانیکی می اندیشیدن علمی را معادل اندیشیدن مکانیکی تلقی می
ب دانستند (هالیگن و همکاران به نقل از غفاری نس و هیچ نیروی غیرمادی را در این نظام مؤثر نمی

). با گذر از فیزیک کالسیک به فیزیک کوانتـوم و پسـا کوانتـوم، نظریـات در حـوزه ١٣٩٢و ایمان، 
هـای آنهـا در  انـد؛ امـا تالش علوم طبیعی و به تبع آن علوم انسانی اگرچه به تأثیر متافیزیک پی برده

ش گردیـده بـا ها، مبنای متافیزیکی نداشته است، بلکـه تـال تبیین بعد غیرمادی و نقش آن در پدیده
پردازی شـود. از زمـان ورود علـم جدیـد بـه جهـان  گرایی، نظریه همان شیوه و ابزار شناخت تجربه

  العمـل در برابـر پـذیرش آن رخ داده اسـت:  اسالم (حدود دویست سال پـیش) چهـار نـوع عکس
آغوش باز بـه . گروهی با ٢اند؛  برخی علم جدید را ناسازگار با اسالم تلقی کرده آن را طرد نموده. ١

ماندگی جوامع اسالمی جایگزین  اند. از دیدگاه این عّده تنها راه عالج عقب استقبال علم جدید رفته
اند که سازگاری اسـالم بـا  . برخی دنبال این بوده٣بینی علمی است؛  بینی دینی با جهان کردن جهان

علم جدید را از ضمائم فلسفی  های ای از فیلسوفان مسلمان یافته . دسته۴علم جدید را نشان دهند؛ 
کنند. آنها در حالی که کوشش دانشمندان غربی برای کشـف اسـرار طبیعـت را سـتایش  آن جدا می

دارند. از نظر اینها علـم جدیـد  گرایانۀ علم جدید برحذر می کنند، مسلمانان را از ملزومات ماده می
هـا  توانـد مـدعی همـه دانش مـا نمیهای جهان فیزیکی را توضیح دهد؛ ا تواند بعضی از ویژگی می

شود آن است که با در نظر  گفته، پرسشی که مطرح می ). با توجه به موارد پیش١٣٨١باشد (گلشنی، 
شناسـی و  تـوان براسـاس مبـانی هستی های دو پارادایم نیوتنی و کوانتومی، آیا می گرفتن محدودیت

پردازی معرفـی  مشابه برای نظریـهشناسی اسالمی در حوزه علم مدیریت، چارچوب فکری  معرفت
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نمود که ضمن شناخت بعد غیرمـادی، علـت وجـودی آن، اصـول و قواعـد حـاکم بـر آن و شـیوه 
الهی کـه بـه مفهـوم آن بخـش از −های اجتماعی رسد، سنت اثرگذاری آن را تبیین نماید. به نظر می

دگرگـونی اسـت (دیالمـه، تدبیر و سازماندهی خداوند است که استمرار داشـته و غیرقابـل تغییـر و 
) مفهوم و الگویی است که از این ظرفیت برخوردار است تا جهان اجتماعی افراد بشـر را بـه ١٣٩٠

هایی را با هریـک از  ها و تفاوت بینی تبیین نماید. این پارادایم مشابهت مند و قابل پیش صورت نظام
یـع آن بـه توانـایی آن در تبیـین بعـد دو پارادایم مطرح در علوم طبیعی خواهد داشت؛ اما جایگاه رف

  غیرمادی حاکم بر جوامع بشری خواهد بود. 
  

  ادبیات تحقیق 

های علمـی معلـوم و  در فیزیک نیوتنی، علم با قطعیت همراه است و علت در پدیدهفیزیک نیوتنی: 
اسـت کـه در پیچیـدگی  1ای روشن است؛ وظیفه دانشمندان نیز آشکار کردن سادگی سازمان یافتـه

انداز نیوتنی طبیعـت از  طوری که بتوان آن را کنترل نمود. بر مبنای چشم اهری طبیعت قرار دارد بهظ
ای تشکیل شده که این واحدها طبق قوانینی که قابل کشـف هسـتند بـا یکـدیگر در  های ساده واحد

گی تعامل بینی و کنترل چگون توان از آنها برای پیش تعاملند. هنگامی که این قوانین کشف شوند می
جهان شبیه یک ماشین پیچیـده اسـت کـه از قـوانین الیتغّیـری پیـروی های آن استفاده نمود.  واحد
پذیر است. البّتـه خـود نیـوتن ایـن ماشـین را سـاختۀ خداونـد  بینی کند و هر جزء آن دقیقًا پیش می
گونـه محیطـی دیـده  جهان به منزله یک سیستم مکانیکی بسته (خود شمول) بدون هیچدانست.  می
 ، ترجمه پارسیان). ١٣٨١شد (جی ام و اوت جی،  می

  
  اصول اساسی فیزیک نیوتنی

مثابه دستگاهی است کـه براسـاس  براساس فیزیک نیوتنی جهان به :. اصل موجبیت (علیت نیوتنی)١
کنـد. بـر همـین اسـاس  به حرکت درآمده و طبق همـان برنامـه عمـل میای از پیش تعیین شده  برنامه

رو وقتـی تمـامی قـوانین طبیعـت را  افتد. از ایـن حوادث طبیعی همگی بر طبق نظم و قاعده اتفاق می
این تعبیـر خـاص  2بینی کنیم. توانیم آینده را پیش بدانیم و از تمامی شرایط اولیه آگاهی داشته باشیم می

). در ایـن دیـدگاه، علیـت منحصـر بـه ١٩، ص١٣۶٩نامند (گلشنی،  می 3ل موجبیتاز علیت را اص
                                                           
1. Organized Simplicity 

 کند. می بینی آینده آن کفایت . مفهوم دترمینیسم: که اطالع دقیق از حالت فعلی یک سیستم فیزیکی، برای پیش٢
3. Determinism   2. Atomistic 
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. جهان، ماشینی خودکار و کامل است کـه بـا )۴٠٣−۴٠٢، ص١٣٧۴روابط مادی است (طباطبایی، 
کنم  گوید: من فکـر مـی ). بوهر می١٣٩١گردد (آلستون، به نقل از: رامین،  قوانین حاکم بر آن اداره می

عقیده باشیم که علـم در نهایـت بـر ایـن مبنـا متکـی اسـت کـه در  مورد با نیوتن هم همگی ما در این
آیند. دانـه گنـدم را همیشـه سـاقه گنـدم  وجود می های یکسان به طبیعت، تحت شرایط یکسان، معلول

کارگیری  شـود بـا بـه . در فیزیـک نیـوتنی، تـالش می)١٣٨٨دهد و نه ساقه جـو (حسـینی،  بیرون می
بینـی، دسـتکاری و کنتـرل شـوند  ها پیش ت نیل به اهداف و نتایج مورد نظـر، پدیـدههایی جه تکنیک

نظمی در سیستم از روش تعریف مرزهـا و  ). به منظور مهار بی١٣٩٠(زوهار به نقل از: محمدهادی، 
سازی قواعد حاکم بر آن و به منظور تغییر در سیستم، از شیوه تعریف مجـدد قواعـد و مزرهـای  شفاف

  ؛)١٣٩٠شود (استیسی و همکاران به نقل از: محمدهادی،  ستفاده میسیستم، ا
توجـه  2و تمرکز بر اجـزای کـارکردی 1گرایی فیزیک نیوتنی بر جزء :گرایی (خردگرایی) تقلیل. ٢

باشد که با بررسی و شـناخت اجـزا و تلفیـق  ای از اجزا می دارد. براساس این دیدگاه، کل، مجموعه
هایی در علوم  فرض ). چنین پیش١٣٨٠توان به شناخت کل مجموعه دست یافت (صمدی،  آنها می

او افـراد را  یابد. اجتماعی عمدتًا در دیدگاه نیوتنی استوارت میل در زمینه علوم اجتماعی بازتاب می
توان از طریـق مطالعـه  گیرد و معتقد است که قوانین جامعه را می به منزلۀ عناصر جامعه در نظر می

 )؛ ١٣٩٢افراد استنتاج کرد (کیت و یوری، به نقل از غفاری نسب و ایمان، 
هـایی  گرایانـه] بـود. فضـا و زمـان، چارچوب شناسی نیوتنی، رئالیسـتی [واقع معرفت :. رئالیسم٣

گر، گنجانـده شـده اسـت  شد که درون آنها تمام رویدادها بدون ارجاع بـه مشـاهده مطلق انگاشته می
گرایی، وجــود جهــان، مســتقل از ذهــن  ). در دیــدگاه واقــع١٣٧٩(ایــان بــاربور، ترجمــه فطــورچی، 

شود یعنی یک جدایی واضح بین ذهن و عین وجود دارد و انسـان صـرفًا  کننده مسلم فرض می مشاهده
کند و وجود و رفتار فرایندهای فیزیکـی بسـتگی  تماشاگر است که واقعیت خارجی را توصیف می یک

  ).١٣٨٠به مشاهده آنها نداشته و موضوع شناخت مجزای از شخص مشاهده کننده است (صمدی، 
) معتقدنـد پـارادایم نیـوتنی، ٢٠٠۶دکتر جو فریس و دکتـر آنجلیـا الزاریـدو (سازمان نیوتنی: 

های مدیریت سنتی است کـه براسـاس آن، تفکـر مـدیران بـر  تفکر غالب در دیدگاه نگرش و سبک
کنترل همه امور استوار است؛ تحت تأثیر پارادایم نیوتنی، تمرکـز مـدیران بـر روی اهـداف اسـت و 

نمایند تا بتوانند به اهـداف  های مختلف مدیریتی می خودشان را مشغول استفاده از ابزارها و تکنیک
). مـدیران بـا سـبک نیـوتنی بـر حفـظ ثبـات ٢٠٠۶یین شده برسند (فریس و الزاریدو، از پیش تع
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کید دارند به ویژه هنگامی که طبیعت یا بحران و یا هر عامل دیگـری سیسـتم را از حالـت  سیستم تأ
عنوان نشانه موفقیت سـازمانی، نظـم از بـاال بـه پـایین  ثبات خارج کند. با تلقی ثبات و پایداری به

گیرندگان رأس سـازمان  شـدند کـه از تصـمیم ای طراحی می گونه ساختارهای سازمانی به تحمیل و
در کتاب خود در  1حمایت کنند که نتیجه آن بوروکراسی و سلسله مراتب سازمانی است. دانا زوهار

های نیـوتنی از لحـاظ  کند: سازمان خصوص رویکرد نیوتنی در مباحث سازمان و مدیریت بیان می
اند  های جدا از هم ساختار یافته صورت بخش ای هستند که به های وظیفه صص، واحدخبرگی و تخ

شـود و  هستند که برای رقابت با دیگران تشویق می 2های منفردی مثابه اتم و هریک از این واحدها به
کل اجزا از طریق مقررات بوروکراتیک و ساختارهای سلسله مراتبی که کنتـرل حـداکثری را از بـاال 

صورت منفرد و با هدف بهبود  های تحول معموًال به گیرند. برنامه کند، در کنار هم قرار می ل میاعما
کید حداقلی بر کار تیمـی  گونه سازمان گردند. در این کارایی در انجام وظیفه خاصی اعمال می ها تأ
). ۴۵(صدانند و به دنبال کنترل کارمندان و محـیط اسـت  است. سازمان خود را جدا از محیط می
های آینده،  شوند و آنها نیز قرار است که مدیریت بشوند. روند مشتریان، خارج از سازمان تصور می
بینـی  ریزی سازمان، همگی تا حدود زیادی ثابت و قابل پیش متغییرهای محیطی، مفروضات برنامه

وصـی آنهـا هستند. شکافی در تقسیم بین دنیای کار و رفتار کارکنان در محـیط کـار و زنـدگی خص
طور کامـل مـرتبط بـا شـغل انگاشـته  هایی از خود را که بـه وجود دارد. کارکنان نیوتنی تنها آن جنبه

کند و انجام  هایی که کارایی را در انجام شغل فراهم می آورند، آن جنبه شود را با خود سر کار می می
ارتباطی با سازمانی که فـرد  های فردی که هیچ سازند. سایر جنبه بندهای قرارداد کاری را محقق می

). بعد شخصی ۶٧−۶۶در آن شاغل است ندارد، به زندگی خصوصی فرد تعلق خواهد گرفت (ص
اغلب ثمرۀ غریزه، پرخاشگری، خودخواهی، حسادت و رفتار داوطلبانه جهت آسـیب رسـاندن بـه 

(دنیس رانـگ)  شناسان گونه که یکی از جامعه شود. همان جامعه، دیگران و حتی خود فرد تصور می
بایسـت  ها می طور کامل اجتماعی نشده است. در سازمان داند که به آدمی را موجودی اجتماعی می

 های پـاداش و تنبیـه اعمـال گـردد تـا های ضروری به صورت قوانین، هنجارها، مکانیزم محدودیت
را برای پرورش تنهـا مدیران نیوتنی فضا  رفتار افراد در محیط کار به طریق مورد انتظار اصالح گردد.

سازند که مرتبط با کارایی و اثربخشی است و در محیط کاری مورد  آن خصوصیات فردی فراهم می
هـایی از قبیـل  که مدیریت تیلوری بـر ارزش ). چنان٢٠٠۶رسد (فریس و الزاریدو،  نیاز به نظر می

کیـد دارد. همـان گرایی و نتیجـه هدف عنوان عناصـر  هـا بـه مطور کـه در فیزیـک نیـوتنی ات گرایی تأ
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  شـوند، مـدیریت تیلـوری هـم کارکنـان را  هـای جهـان دیـده می تأثیر) در جمع نیرو (بی 1غیرفعال
کند که از طریـق اهـداف، هـدایت و توسـط مـدیران  های غیرفعال در تولید فرض می عنوان واحد به

م امـا در نهایـت بایـد توانیم طوفان مغزی ایجـاد کنـی توانیم بحث کنیم و می شوند. ما می کنترل می
ــابیم (زوهــار،  ــرین راه را بی ــان  ).١٩٩٧بهت ــدارد و جری ــاری ن ــار و آزادی انســان، اعتب   اصــل اختی

شود (ایـان بـاریور بـه  طور جبری پنداشته می ها و به ها از جمله افعال آدمی مطابق علت همه پدیده
   .)١٣٨۶نقل از گائینی، 

های قبلـی  هایی مشـاهده شـدند کـه توسـط نظریـه هدر ابتدای قرن بیستم پدیدفیزیک کوانتوم: 
ای بنیادی از فیزیک نظری است که در مقیـاس  فیزیک قابل توصیف نبودند. مکانیک کوانتوم شاخه

کننده رفتـار ذرات بنیـادین  رود و توصـیف اتمی و زیراتمی به جای مکانیک کالسـیک بـه کـار مـی
های بسـیار کوچـک (زیراتمـی) و خیلـی  دهتحقیقات نشان داد در محدو دهنده عالم است. تشکیل

. بر این اساس هر سـه )١٣٩٠اعتبار و باطل است (محمدهادی،  بزرگ (کیهانی)، قوانین نیوتون بی
 فرض یاد شده در فیزیک نیوتنی در فیزیک کوانتوم مورد معارضه قرار گرفت:

  
 مفروضات فیزیک کوانتوم

مفاهیمی هسـتند کـه در قـرن بیسـتم دچـار  موجبیت، علیت و نظم از جمله :. رد اصل موجبیت١
قـانونی  رسد کـه عـدم قطعیـت و احتمـال، ابهـام و بی اند. به نظر می تغییرات معنایی شگرفی شده

اساس نظریه کوانتوم است. بر این اساس، شانس و تصـادف یـک عامـل بنیـادی در  2ناپذیر تحویل
آیـد کـامًال  کـه بـه دسـت میای  رسد در هـر آزمـایش مشـخص، نتیجـه طبیعت است. به نظر می

ای میان هیچ چیز با هیچ چیز وجود ندارد. فیزیک کوانتوم  دلخواهانه است به این معنا که هیچ رابطه
توان شکل جبری داد (بوهم،  گیرد که اساسًا احتماالتی هستند. به این قوانین نمی قوانینی را دربر می

وانتـومی، طبیعـت پیچیـده، در حـال تغییـر انداز ک ). در چشم١٣٨٨به نقل از حسینی شاهرودی، 
، ١٩٩٧شـود (زوهـار،  مداوم، مـتالطم، آشـوبناک، نامشـخص و دارای عـدم قطعیـت تصـور می

پذیر نبوده و کنترل آنها نـوعی  بینی ). جایی که در آن هیچ چیز ایستا نیست و رویدادها، پیش۵٠ص
 ). ١٣٩٠وهم و خیال است (استیسی و همکاران به نقل از محمدهادی،
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  های متفاوت از نظریه کوانتوم در بحث عدم قطعیت و رد اصل موجبیت  برداشت

شمار اندکی از فیزیکدانان مانند انیشتین و ماکس پالنک معتقـد  :عنوان جهل بشر عدم قطعیت به −
توان به جهل بشر نسـبت داد. ماننـد برخـی از عـدم  های نظریه کوانتوم را می که عدم قطعیت بودند

هایی است که قـوانین دقیـق دارنـد. انیشـتن بیـان  هایی که بازتاب عدم معرفت ما به سیستم قطعیت
ن ای دست یابـد کـه در آ تواند به نظریه اعتقاد راسخ من این است که سرانجام بشر می«... دارد:  می

اند، و از نوع احتماالت نباشـد، بلکـه امـر  مصادیق عینی بر اثر وجود قوانین با یکدیگر ارتباط یافته
 ؛ »واقع و قابل درک باشند

بسیاری از فیزیکدانان معتقدنـد کـه  :های تجربی یا مفهومی عنوان محدودیت عدم قطعیت به −
ی بنیادی است که همواره مانع عدم قطعیت محصول جهل موقت ما نیست، بلکه ناشی از محدودیت

کنـد  آید. نیلز بور در آثار اولیه خود ادعا می دستیابی به معرفت دقیق درباره جهان اتمی به شمار می
دفعه بـر یـک پدیـده  جا و یک توان یک که این دشواری امری تجربی است؛ با هیچ روش علمی نمی

 احاطه پیدا کرد و همه جوانب آن را بررسی کرد؛ 
این تفسیر مورد تأیید بسیاری از فیزیکدانان است  :عنوان عدم تعّین در طبیعت قطعیت به عدم −

دانند. عمـل مشـاهده در اینجـا عبـارت  که براساس آن عدم تعّین را یک خصیصه عینی طبیعت می
های فراوان از میان توزیـع احتمـاالتی موجـود. بـر  است از برگزیدن و بیرون کشیدن یکی از امکان

برخـی از . )١٣٩١باشـد (رامـین،  ین تفسیر آینده تنها نامعلوم نیست، بلکـه نـامتعین نیـز میطبق ا
اختیارگران غربی نیز با مشاهده تحقیقات فیزیـک جدیـد و افـول فیزیـک کالسـیک، آن را بـه نفـع 

و از آن به صورت یکی از ادله اختیار نام بردند. جینز با مقایسه اصـل  1مدعای خویش تفسیر کردند
توان حکـم کـرد کـه  طور قطع نمی گوید: ... در علوم جدید به یت در علوم جدید و کالسیک میعل

وضع مفروض، وضع معین بعدی را در پی خواهد شد. کمیت علیت، بـا اراده و اختیـار، ناسـازگار 
رسد در نظریه  ). به نظر می١٣٨٨باشد (حسینی شاهرودی، است و اختیار مولود صدفه و اتفاق می

ها است. اصل سنخیت عّلی  بینی پدیده م آنچه که نفی شده، نه قانون علیت، بلکه قدرت پیشکوانتو
). بعضـی از ١٢٨، ص١٣۴۴و معلولی براسـاس فیزیـک جدیـد، قابـل اثبـات نیسـت (جعفـری، 

دانشمندان معاصر حتی معتقدند که امکان در کار بودن عوامل غیرفیزیکی را نبایـد نادیـده گرفـت. 
گوید: در مقام استدالل فرض کنید که کسـی  یدان کانادایی، در توضیح این نظر میجان بایل، ریاض

بتواند غیبت علت فیزیکی در حوادث اتمی را ثابت کند. این هنوز جا برای امکان علل غیرفیزیکـی 
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تواند اذهان انسانی، موجودات مجردی مثل مالئکه یا شیاطین و حتـی عمـل  گذارد. آن می باقی می
  )؛١٣٨١خدا باشد (گلشنی،  مستقیم خود

در فیزیک کوانتوم، کل چیزی بیش از اجزا را دربر دارد مثًال اصـل پـائولی (اصـل  گرایی: . کل٢
شود که ایـن حـاالت  گوید: ... در اثر ترکیب اجزا همیشه حاالت جدیدی پیدا می انحصار) که می

). کـل جهـان ١٣٨٠صـمدی،مربوطه به کل است و به اجزا قابل تحویل نیست (عبادی به نقـل از 
خـالء  −حالت سـاکن و غیربرانگیختـه منبـع−ای این انرژی  متشکل از انرژی است که حالت پایه

شود. به عبارت دیگر، جهان، میدان بیکران انرژی اسـت کـه در آن هـیچ جـای  کوانتومی نامیده می
مذکور، تهی نیسـت و در اند، لیکن خالء  خالی وجود ندارد؛ این میدان را خالء کوانتومی نام نهاده

). در واقع هر شئ الگویی خاص و قابـل ١١، ص١٩٩٧ها است (زوهار،  برگیرنده همه اشیا و پدیده
تشخیصی از انرژی است که در خالء کوانتومی جای گرفته و نوعی اختالل یـا آشـفتگی در میـدان 

نتوم، جهان اساسـًا ). در تئوری کوا١٣٩٠شود (زوهار، به نقل از: محمدهادی،  انرژی محسوب می
ای از عالئم یا میدان اطالعات است. جهان بیشتر شبیه به یـک اندیشـه بـزرگ اسـت. بـه  مجموعه

لحاظ نظری، این امکان وجود دارد که به شیوه غیرحسی و شـهودی بـا اطالعـات موجـود در ایـن 
). در ١٣٩٠دی، میدان ارتباط برقرار کرد و از اطالعات آن بهره گرفت (شلتون، به نقل از محمـدها

(ارتباط متقابل درونی) و نتیجه تبعی آن، علیت  1علم مکانیک کوانتومی، طبق مفهوم درهم تنیدگی
های بسیار دور زمانی و مکانی، در  اند، حتی در فاصله دو سیستم که زمانی مرتبط بوده 2غیرمحلی؛

به فرد کوانتومی یعنی اصل مانند. این تعامل پیچیده و از دور، به کمک اصل منحصر ارتباط باقی می
شود. طبق این اصل همه چیز در جهان، جزئی از یک کل به هـم مـرتبط و  ناپذیری تبیین می جدایی

پیچیده است که در آن هر جزء با همـه اجـزای دیگـر در تـأثیر و تـأثر اسـت (شـلتون، بـه نقـل از: 
و از طریق این تعامـل،  طور موضعی با یکدیگر در تعاملند ). اجزای طبیعت به١٣٩٠محمدهادی، 

آورند (استیسی و همکاران به نقـل از: محمـدهادی،  آن الگوهای منسجمی را در خود به وجود می
دهنده در جهـت  عنوان یک سیستم خود سازمان انداز کوانتومی، جهان به ). در واقع در چشم١٣٩٠

نظمی، در نهایت بـه  و بییابد و آشوب  نیل به سطوح باالتر پیچیدگی و انسجام، تکامل و تحول می
 )؛١٣٩٠گردد (شلتون و دارلینگ به نقل از: محمدهادی،  نظم منتهی می

گیری  براساس مطالعاتی که در دو دهه اول قرن بیستم انجام گرفت چنین نتیجـه :. ایده آلیسم٣
(گلشـنی، دهنـد  های مختلف تصویر واحدی از یک موجـود اتمـی بـه دسـت نمی شد که آزمایش
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گیری فیزیکـی مسـتلزم مبادلـه انـرژی میـان شـئ مـورد  ) بدین مفهـوم کـه هـر انـدازه٧٣ص، ١٣٨١
گیری بپردازیم موضـوع مـورد  رو ما هرچه بیشتر به اندازه گیری است. از این گیری و دستگاه اندازه اندازه

رمن به نقـل گویند (او گیری می مطالعه بیشتر تغییر خواهد کرد که در تئوری کوانتوم به آن تناقض اندازه
شود تا وقتی که آنهـا بـا یکـدیگر  ها، موجب می پدیده 1گرایی ). این خاصیت زمینه١٣٨٠از: صمدی، 

  در ارتباط هستند، هویـت کـامًال ثـابتی نداشـته باشـند. بـه ایـن ترتیـب آنهـا بـا عناصـر محیطشـان 
، غیرقطعی و نامتعین های کوانتومی کنند. به این معنی که چون پدیده می 2آفرینی (عوامل محیطی ) هم

هستند تا زمانی که روابط بین آنها برقرار است هویت کامًال ثابتی نخواهند داشت. این ویژگی حداکثر 
  دهــد  پــذیری را بــه سیســتم کوانتــومی بــرای تعریــف خــودش برحســب شــرایط محیطــی می انعطاف

تنها یک تماشـاگر نیسـتیم، باره معتقد است که ما  ). بور در این١٣٩٠(زوهار به نقل از: محمدهادی، 
). بـه قـول ٧٣بلکه بازیگر هم هستیم و خواص اشیا تحت الشعاع تجارب ما قـرار دارد (گلشـنی، ص

این اشتباه است که فکر کنیم وظیفۀ فیزیک پیدا کردن چگونگی طبیعت اسـت. فیزیـک مربـوط «بور: 
نتیجـه مشـاهدات  دانیم ا که میدر کل همه آنچه ر». توانیم دربارۀ طبیعت بگوییم است به آنچه ما می

 ). ١٣٨٠ما است نه حقیقت محض (اورمن به نقل از: صمدی، 
وسیله بور ارائه شد و بر طبق آن، توصیف یگانه از یک پدیده اتمـی  این ایده به. مکملیت: ١−٣

های اتمی وجود دارنـد و هریـک در  های مکمل مانعةالجمع برای سیستم امکان ندارد، اما توصیف
مکـانی از −کاملند. مثًال امکان ندارد بتوانیم توأمًا یک توصیف علی و یک توصیف زمـانی شرایطی

یک سیستم بدهیم و در واقع این دو توصیف مکمـل و مانعـةالجمع هسـتند (گلشـنی، بـه نقـل از: 
های تکمیل کننده یکدیگر  ). توضیح و تبیین یک پدیده واحد مستلزم داشتن نظرگاه١٣٨٠صمدی، 

تر از آن است که بتوان بـا یـک سیسـتم  تر و متنوع دارد که هستی خیلی پیچیده بیان می است. کگارد
) و بر ایـن اسـاس تعبیـر چنـد جهـانی ١٣٨٠فکری آن را توجیه کرد (گلشنی، به نقل از: صمدی، 

گیری بـه تعـدادی جهـان متـوازی و  مکانیک کوانتومی ارائه شد. بر طبق آن جهان به هنگـام انـدازه
گیری  شود که در هریک از آنها، یکی از نتایج ممکـن اسـت در موقـع انـدازه منشعب میغیرمرتبط 

اش بـه سـایر  بروز کند. بور کوشید کـه قلمـرو کـاربرد اصـل مکملیـت را از حـوزه محـدود اولیـه
  3های دانش انسانی تعمیم دهد. بخش

دانـد؛ امـا فیزیـک  منطق نیوتنی با پذیرش جبر، انسان را محصور جامعه میسازمان کوانتومی: 
                                                           
1. Contextualism of Entity  2. Co-Create  

بور معتقد بود که ». توانید یک نفر را توأمًا از دید محبت و دید عدالت بشناسید شما نمی«مکملیت محبت و عدالت: . ٣
  تواند باعث تحمل آرای دیگران شود. در مورد مسائل اجتماعی و اخالقی اعتقاد به اصل مکملیت می
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کوانتومی نه به دنبال بهبود وضعیت، بلکه ناچار از توصیف حقیقت، برای آدمی اختیار بسیار قائـل 
بینی بودن جوامع انسانی نیز ناشـی از همـان قـوه اختیـار فـرض  است. بر این اساس غیر قابل پیش

بایست سـاختار  کنند و می ای امروزی در محیط بسیار پیچیده و پویا فعالیت میه شود؛ سازمان می
ریزی در چنین شرایطی بدان جهت کـه مبتنـی بـر مفروضـاتی  ای داشته باشند؛ هرگونه برنامه شبکه

جایی  پذیری مداوم امـور و جابـه گردد، در اثر تغییر بینی آینده حاصل می است که تنها از طریق پیش
طلبی جـای خـود را بـه  ولیـه، آن برنامـه اعتبـار خـود را از دسـت خواهـد داد. آرمـانمفروضات ا

پـذیر  نظم را امکان دهد. یکی از مفاهیم اساسی که راه تقابل و تعامل با دنیـای بـی طلبی می فرصت
نگری؛ تضاد  نگری به جای منفی سازد مفهوم خالقیت و ابتکار است. مفاهیم دیگری چون مثبت می

ه جای نظم و یکدستی؛ خرد جمعی به جای خرد فردی؛ عقالنیت محدود و رأی اکثریت و تفاوت ب
اعتمادی؛ همیـاری و مشـارکت  به جای تصمیمات عقالیی؛ هنر به جای تحلیل؛ اعتماد به جای بی
گـردد. همـه مفـاهیم یادشـده،  به جای رقابت و تخالف یا تنازع در مـدیریت کوانتـومی مطـرح می

کننـد. مـثًال مسـئولیت  راه حل بقا و پایداری در دنیای کوانتومی را پیشنهاد می ارزشی نیستند، بلکه
گردد. چـون عملکـرد فـردی بـر  گرایی مطرح می گرایی و نفی جزء اجتماعی در نتیجه اعتقاد به کلی

رو ادای مسئولیت اجتماعی وظیفه  کلیت اثرگذار است پس جزء نسبت به کل مسئولیت دارد. از این
طور کلی بسیاری از تحوالت و توسعه علوم تحـت عنـوان پـاردایم  مری دارای ارزش. بهاست و نه ا

انـد کـه مبنـای آن مفروضـات پـارادایم  شکل گرفته 1پست مدرنیسم حول نظریه آشوب و پیچیدگی
هـای اصـلی در نظریـه پسـت مـدرن  کوانتومی است. با این وجـود ابهامـات فـراوان، برخـی گزاره

عنوان دانـش محـض و حقیقـی وجـود نـدارد. آنچـه  . چیـزی بـه١تند از: اند که عبار مشخص شده
. بایـد درک کنـیم کـه ٢کنیم؛  ای است که در آن فعالیـت مـی دانیم بر پایه زمینه بینیم و آنچه می می

های متفـاوت  بایست تالش کنیم تا دیدگاه نظرات متفاوت بسیاری از هر وضعیت وجود دارند و می
پاردایم کوانتومی، نظریـات مـدیریت و سـازمان بـه جـای پـذیرش اجمـاع،  را دریابیم. تحت تأثیر

پذیرنـد. بـه  ای شـدن را می پذیری، محلـی و زمینـه کنند. به جای تعمیم اختالف نظرات را قبول می
  هــا هســتند  ها و تفاوت جــای ثبــات، ناپایــداری، بــه جــای پیوســتگی بــه دنبــال عــدم پیوســتگی

های کوانتومی مفاهیمی چون،  ). در سازمان۴٣٣فر، ص دانایی ، ترجمه١٣٨٩(مکولی و همکاران، 
چندجانبگی، چندجهتی، متقاطع، ترکیبی بودن رواج و تسلط دارند (مالوچ و پروتر گرادی، به نقـل 

). در نگرش کوانتومی، رهبران به جای پـرداختن و رفـع ابهـام، آن را قبـول ١٣٩٠از: محمدهادی، 
                                                           
1. Chaos and Complexity Theory 
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کنند و بـه خودشـان،  ها تکیه می شهود و دریافت درونیشان از موقعیتکنند و در سایه آن تنها بر  می
کنند. مدیران کوانتومی بـرای  هایی که خود و یا کارکنان سازمان دارند، اعتماد می خالقیت و توانایی

انداز مشترک، تسهیل ارتباطات، تمرکززدایـی،  بقا و رشد سازمان، بر همکاری و یکپارچگی، چشم
کیـد می هـای هسـته ان، همزیستی اهداف متضـاد، ارزشساختارهای خودگرد کننـد  ای و فراگیـر تأ

). مـدیران کوانتـومی جهـان ١٣٩٠(شلتون و همکاران؛ کولینز و پوراس، به نقـل از: محمـدهادی، 
عنوان  مشارکتی را قبول دارند و سازمان، کارمندان، مشتریان، جامعه، بـازار و محـیط عمـومی را بـه

  کننــد  طور مشــترک یکــدیگر را تعریــف و معنــا می دارای اثــر هســتند و بــهداننــد کــه  عناصــری می
کننده دارند. آنهـا بـا اسـتفاده از خالقیـت و  ). افراد جایگاه ویژه و تعیین٢٠٠۶(فریس و الزاریدو، 

توانند پویایی محیط بیرونی را هضم کنند، به سبب نیروی جمعی و اراده انسانی، تـوان  نوآوری، می
گیری اهداف جدید را دارند. بـه سـبب بعـد اجتمـاعی خـود، همبسـتگی و  و جهتتغییر وضعیت 

های جدیـد  افزایی، ظرفیت کلیت خود را حفظ نمایند، نقصان یکدیگر را برطرف کنند. از طریق هم
ای روشن پدید بیاورند؛ اما در عین حال کماکـان  ایجاد کرده و با یادگیری از رخدادهای قبلی، آینده

صور مقاصد سازمانی هستند و علت وجودی سازمان آنها، تحقـق اهـداف سـازمانی همه افراد مح
گردد. وجود تضاد، تخـالف و  گذاری نمی است؛ اما تضاد با اهداف فردی الزامًا عامل منفی، ارزش

ای و هـم بعـد شخصـی و  تواند امری طبیعی باشد. در سازمان کوانتومی هم بعـد حرفـه تفاوت می
اهمیت است. اگرچه انسان بـه مراتـب از آزادی، اختیـار و اهمیـت بـاالتری  احساسی افراد، دارای

گاهی ندارد، زیرا آزادی و کرامـت انسـانی او هـدف نیسـت، بلکـه جـزء  برخوردار است؛ اما خودآ
ناپـذیری  بایسـت تعّین مفروضات اولیه سازمان کوانتومی است. هدف بقای سازمان است؛ امـا می

فاهیمی چون معنویت، اخالق و... درست است که بعد غیرمادی را نشانه انسان را نیز قبول نمود. م
ماننـد. تعریـف مفـاهیم  ها و محـدود بـاقی می اند؛ اما در نقش ابـزار بـرای مـدیریت سـازمان رفته

متافیزیکی و غیرمادی به دلیل موجود نبودن ابزار شـناخت، نسـبی و برحسـب نظـر اکثریـت و بـه 
 یابد.  اقتضای زمان و مکان معنا می

  
 های (اجتماعی) الهی سنت

تواند خوب یا بد، حسـنه یـا سـیئه باشـد  سنت در لغت به معنای روش، سیره و عادت است که می
واره (الگوی رفتـار پایـدار)  ). مفسران، سنت را به معنای عادت١٣٩٠منظور به نقل از: دیالمه،  (ابن

مفهـوم ). سنت در قرآن کریم به حق تعالی نسبت داده شده است و به ١٣٨٩اند (کوشا،  به کار برده
آن بخش از تدبیر و سازماندهی خداوند است که استمرار داشته و غیرقابل تغییـر و دگرگـونی اسـت 
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). راغب اصفهانی نیز سنت الله را طریق حکمت الهی و طاعت وی معرفی نمـوده ١٣٩٠(دیالمه، 
تکـوین و  های گونـاگون ها در عرصه رو به معنای قوانین ثابت و الیتغیر حاکم بر پدیده است. از این
 .کنیم ). از نظر وحی، ما در جهانی هدفمند و قانونمنـد زنـدگی مـی١٣٨٩باشد (کوشا،  تشریع می

هدف نیست، بلکه هدف آن نیز شایسته و متناسب با مقام الهی است  تنها پوچ و بی خلقت جهان نه
: دیالمـه، چراکه فعل حق عملی است که با مقام فاعل تناسب داشته باشد (مصباح یزدی به نقـل از

). این امر سبب گردیده است برخی فیزیکدانان معاصر از آن به منطقی بـودن جهـان هسـتی ١٣٩٠
گوید: برای اینکـه  که انیشتین می های علمی مرهون آن است، چنان تعبیر کنند، امری که تمام کاوش

زم است. ایـن ترین شعاع عقل و منطق بر جهان بتابد ایمان به منطقی بودن ساختمان جهان ال ناچیز
ایمان، بدون شک در مردانی مانند کپلر و نیوتن وجود داشـته اسـت (نصـیری بـه نقـل از: دیالمـه، 

). قرآن کریم انسان را به تالش علمی و سیر در طبیعت به جهت کشف قوانین حـاکم بـر آن ١٣٩٠
آن اسـت کـه از کند تا از این طریق به انتفاع مادی و معنوی قائل شود. نکته قابـل توجـه  دعوت می

تعیین شده، محدود به عالم طبیعت نیست، بلکه اجتماع  دیدگاه قرآن، نظم و الگوهای ثابت از پیش
طور  کنـد. بـه عنوان سنت الله یاد می انسانی نیز دارای ضوابط و قوانینی است که آیات وحی از آن به

به دین الهـی و جـاری شـدن  ها سوره اعراف تالزمی ثابت و فراگیر بین گرایش ملت ٩۶مثال در آیه 
شود کـه بـین  سوره اسراء استفاده می ١۶برکات آسمانی و زمینی بر آنان وجود دارد و همچنین از آیه 

). ١٣٩٠تبهکاری افراد مرفه یک جامعه و نابودی آن جامعه پیونـدی ثابـت برقـرار اسـت (دیالمـه، 
بر همه مردم، چـه مؤمنـان و چـه  سنت اجتماعی از منظر قرآنی، گاهی به معنای قوانین جاری شده

) و گاهی نیز به معنای رفتـاری لحـاظ شـده ١٣٨٩غیرمؤمنان آمده است (هیشور به نقل از: کوشا، 
های گوناگون زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشد (صدر، بـه  است که جنبه اجتماعی داشته و در عرصه

هایی  تـرین زمینـه ها یکـی از مهم ). کشف قوانین الهی حاکم بر زندگی انسان١٣٨٩نقل از: کوشا، 
ها و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از سعادت یا هالکـت،  است که به بسیاری از پدیده

). آیـات قـرآن کـریم ١٣٩٠بخشد (دیالمـه،  شکست یا پیروزی، فقر یا ثروت و مانند اینها معنا می
سـوره  ١٣٨و  ١٣٧. در آیـه تصریح دارد که هدف از ذکر سـنت، اصـالح و هـدایت جامعـه اسـت

عمران این مسئله به خوبی بیان گردیده است. سنت الهی فعل همیشگی و پیوسته خداوند تبـارک  آل
عنوان قوانین الهی حاکم بر اجتمـاع  توان از آن به ها است که می و تعالی در برخورد با آدمیان و امت

انـد  های تاریخی نیز نامیده جتماعی یا سنتهای ا رو اندیشمندان اسالمی آن را سنت یاد کرد. از این
عنوان یـک اعجـاز علمـی در  ). قـرآن کـریم بـه١٣٩٠(صدر، مصباح یـزدی بـه نقـل از: دیالمـه، 

شناسانه خود از این قوانین پرده برداشته و گستره بسـیاری از ایـن  شناسانه و انسان های جامعه تحلیل
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استدراج، مداوله، تعمیم، مکـر، تزکیـه، اسـتبدال، قوانین از جمله هدایت، ضاللت، ابتالء، امهال، 
  توفیق و... را آشکار ساخته است. 

. ١توان بـه لحـاظ قلمـرو بـه دو دسـته تقسـیم نمـود:  های اجتماعی را می سنتها:  انواع سنت
های خـاص  های مـرتبط بـا پدیـده . سنت٢های مربوط به کل جامعه و ساختارهای کلی آن؛  سنت

 قضـیه شـرطیههای اجتماعی از جهت صورت و شکل، گاه بـه صـورت  سنت). اما ١٣٩٠(رجبی، 
سوره اعراف. این دسـته از  ٩۶مانند آیه  گونه که شکل رایج بیان قوانین علمی است شوند آن بیان می
عنوان جزای  ها بنا به عملکرد افراد یا نحوه رفتار و سلوک مردم تحقق یافته و حق تعالی آن را به سنت

ها مشروط و مقیـد بـوده و جریـان یـافتن آنهـا  حرکت آنان روا داشته است. این سنتعمل و نتیجه 
سوره محمد. گـاه سـنت الهـی در  ٣٨معلول فعل و انتخاب آدمی است مانند سنت استبدال در آیه 

سوره انبیاء و گاهی نیز  ١٠۵شود، مانند آیه  قالب یک قضیه توصیفی و خبری حتمی الوقوع، بیان می
طور کلی  سوره بقره. به ٢۴٩تحقق موارد بسیار یک سنت سخن به میان آورده است. آیه  از جریان و

هایی هسـتند کـه از  شود سـنت های مطلق نام برده می عنوان سنت ها که از آنها به این دسته از سنت
ی گونه دخالت یا تأثیر جمله مبانی آفرینش و زندگی انسان بوده و عملکرد آدمیان در تحقق آنها هیچ

ها نیست. مانند سنت هدایت یا سـنت  ندارد، قوانینی که تحقق آنها مسبوق به فعل یا انتخاب انسان
ها از نظر محتوا نیز گاه بیانگر روابط محسوس و ملموسی هستند کـه  ). سنت١٣٩٠ابتالء (دیالمه، 

ن عامـل سوره مائـده. نیـز گـاهی رابطـه بـی ٩١از طریق روش تجربی قابل بررسی است. ماننده آیه 
سوره نوح. گاه نیز سنت مذکور در  ١٣−١٠کند، مانند آیات  ای تجربی را بیان می غیرتجربی و پدیده

 سوره انفال.  ٢٩آیات حاکی از ارتباط دو عامل غیرتجربی با یکدیگر است مانند آیه 
  

  های الهی  ویژگی سنت

ود به زمان، مکـان و های الهی، عمومیت دارند و محد سنت. فراگیری (شمول و گستردگی): ١
هـای  گیرند، چه مؤمن، چه کافر، چه امم گذشته و چـه ملت فرد نیستند و تمام افراد بشر را دربر می
پذیرنـد و  گردنـد و در هـیچ حـال اسـتثناء نمی ای نقـض نمی حال و آینده. درباره هیچ فرد و جامعه

 سوره احزاب)؛  ٣٨ عنوان مثال (آیه ) به١٣٩١نسبت به همه جوامع جریان دارند (وفا، 
های الهـی داشـته و در آیـات  قرآن کریم تأکید فراوانـی بـر تغییرناپـذیری سـنت . تغییرناپذیری:٢

  هـای پیشـین، اقـوام گذشـته و یـا در زمـان  متعددی ضمن اشاره به برخی از رویـدادهایی کـه در امت
های تغییرناپذیر خداوند دانسته اسـت کـه از آن جملـه  رخ داده آنها را از مصادیق سنت پیامبر اکرم

 )؛۴٣−۴٢. فاطر (٣)؛ ۶٣−۶٠. احزاب (٢)؛ ٧۶۶، ٧۶. اسراء (١توان به این آیات اشاره نمود:  می
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های الهـی در  ادعای وجود سنت های الهی): . عدم منافات با اراده انسان (جبری نبودن سنت٣
زندگی اجتماعی ممکن است موجب بروز این شبهه شود که انسان موجودی بدون اختیار و مجبور 

تنها با اختیار انسان مغـایرت  های الهی و حاکمیت آن بر زندگی انسان، نه باشد. اما جریان سنت می
عنوان آثار نیک و بد نمود  ها به ن سنتهاست که در مسیر همی ندارد، بلکه نتیجه اعمال ارادی انسان

یابد. به عبارت دیگر، یک سلسله مواضع مثبـت بـرای انسـان وجـود دارد کـه در آزادی، اراده و  می
گر است و این مواضع بر مبنای روابط سنن و قوانین تاریخی، نتایج الزم خـود را بـه  تصمیم او جلوه

). بنـابراین ١٣٩٠ال دارد (صدر، به نقل از: دیالمـه، های مناسب خود را به دنب آورد و معلول بار می
گاهی انسان از  تنها اختیار انسان را نفی نمی حاکمیت سنن الهی بر اجتماعی انسانی، نه کند، بلکه آ
دهد؛ زیـرا مطـابق ایـن قـوانین،  های صحیح قرار می وجود چنین ضوابطی او را در معرض انتخاب

گزینـد کـه  ن است و این آدمی است که با انتخاب خود برمیهای انسانی روش نتایج برخی انتخاب
 یک از این قوانین گردد.  مشمول کدام

 
یهای الهی و نظام  سنت

ّ
  (مادی و غیرمادی)  عل

پیوندنـد؛ امـا رابطـۀ علـل بـا رخـدادهای    رخدادهای اجتماعی تحت تأثیر علل و عواملی به وقوع می
نیست، بلکه ممکن است در تحقق یک پدیده یا رخداد اجتمـاعی واسطه  اجتماعی رابطه مستقیم و بی
های اجتمـاعی نیسـت،    تأثیر بگذارد. البته ویژگی مذکور مختص پدیـده    علل و عوامل، با چند واسطه

های اجتماعی نیز از مجموعه عللی پیچیـده، پنهـان و بعضـًا دور از    سنت 1اند.   ها نیز چنین   سایر پدیده
های اساسی در مطالعـۀ  ها است، یکی از سؤال   ر هستند. خداوند علت تحقق تمام سنتذهن برخوردا

ها، جنبۀ ماورایی، غیبی و الهی آن است. سؤال ایـن اسـت کـه چگونـه بـا پـذیرش جنبـۀ الهـی  سنت
های مختلفـی داده شـده اسـت: از  گردد؟ برای این سؤال پاسـخ ها، مطالعه علمی آن میسور می سنت

ها  سبت سنت به خداوند به معنای قرار دادن خداوند در جایگاه علل تأثیرگـذار بـر پدیـدهجمله اینکه ن
ها متأثر از حکمت و حسن تدبیر خداوند متعـال اسـت  نیست، بلکه روابط عّلی و معلولی میان پدیده
 ها نافی قانونمندی و علیت نیسـت؛ زیـرا اصـل علیـت، (به نقل از: صدر) و یا اینکه، الهی بودن سنت

و اراده خداوند هم علتی برای ممکنات است (مرادخانی تهرانی، بـه  کند میمعلول بودن ممکن را بیان 
گوییم، مراد این نیست که فالن فعل خـاص    ). وقتی سخن از یک سنت الهی می١٣٨٩نقل از: کوشا، 
بسـیاری، اعـم شود، بلکه ممکن است اسباب و وسایل    واسطه از خدای متعال صادر می مستقیمًا و بی

                                                           
  مطرح شده است. » میکانیسم عّلی«شناختی تحت عنوان  های روش . ویژگی یادشده در کتاب١
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شـناختی  بـه همـین دلیـل، مطالعـۀ جامعهاز طبیعی، عادی و فوق طبیعی و غیبی در کار آمده باشـند. 
های اجتماعی یادشـده در قـرآن ایـن  یابد. یکی از خصوصیات سنت ها حیث منحصر به فرد می سنت

رابطه عّلـی و  ها این است که ویژگی دیگر سنت». انسانی«دارد و هم جنبۀ » الهی«است که هم حیث 
ها بـه  دهد که مطالعه سـنت دارد. این خصوصیت نشان می ها ابراز می ها را در ذیل سنت معلولی پدیده

های الهی در شرایطی برقرار اسـت کـه اصـل  سنتپذیر است.  روش متعارف در محافل علمی امکان
مفرماسـت و هـر علیت عمومی و نظام اسباب و مسببات بر جهان و جمیع وقایع و حوادث جهان حک

حادثی ضرورت و قطعیت وجود خـود را و همچنـین شـکل و خصوصـیت زمـانی و مکـانی و سـایر 
کند و یک پیوند ناگسستنی میـان گذشـته،  خصوصیات وجودی خود را از علل متقدمه خود کسب می

کنـد کـه مـا الهـی  حال و استقبال، میان هر موجودی و علل متقدمه او هست. در این جهت فرق نمی
ها (قـدرها) هسـت  ها (قضاها) و اصل همه تعین العللی که اصل همه ایجاب سلک باشیم و به علتم

العللی را نشناسیم. از نظر یک نفر مادی سرنوشـت هـر موجـودی  معتقد باشیم یا نباشیم و چنین علت
گاه باشند؛ عو در علل گذشته تعیین می امـل شود بدون آنکه خود آن علل به کار خود و خاصیت خود آ

بینی الهـی،  مؤثر در اجل، روزی، سعادت و خوشبختی نیز منحصرًا مادی هستند؛ امـا از نظـر جهـان
شوند نیز همدوش عوامـل مـادی در کـار  علل و عوامل دیگری که عوامل معنوی و غیرمادی نامیده می

افعـال بشـر  بینی الهی، جهان یک واحد زنده و با شعور است، اعمـال و این امور مؤثرند. از نظر جهان
تفاوت نیست. جهان هم شنواسـت و هـم  العمل دارد، خوب و بد در مقیاس جهان بی حساب و عکس

). بنـابراین ۵۵، ص١٣٧٣دهـد (مطهـری،  شنود و بـه آنهـا پاسـخ می بینا، ندا و فریاد جاندارها را می
لت و معلولی پذیری کل جهان هستی از جمله جوامع اجتماعی مورد تأیید است. پذیرش نظام ع تعّین

که به منبع حق متصل است در عین حال منافاتی با آزادی و اختیار انسان نـدارد. آدمـی اسـت کـه بـه 
دهد و در نتیجه آن و تحت تأثیر یک نظام علت و معلولی که البتـه فقـط  اختیار خود فعلی را انجام می

تواند سرنوشـت خـود را  است میمحدود به عوامل مادی نبوده، بلکه عوامل غیرمادی نیز بر آن اثرگذار 
رغم اینکه علـت اصـلی فـاعلی را خداونـد  تغییر داده بهتر یا بدتر سازد. صدرالمتأالیهن (مالصدرا) به

کنـد، انسـان اسـت. او همچنـین  آفرینـی می داند؛ اما معتقد است آن شخص که در این میان نقش می
ایشان از همین منظـر بحـث . استمعتقد است سیر کلی حرکت براساس سنت الهی به سمت تعالی 

کند که ناچار است از وجـود شـارع و  سازد و بیان می نیازمندی به قانون و احکام شریعت را مطرح می
واضعی که راه و روشی برای افراد بشر تعیین کند که آن را برای انتظام امر معیشت زندگانی اختیار کننـد 

له آن به خدای خـویش برسـند و بـه قـرب او نائـل گردنـد وسی و سنت و طریقی را به آنان بیاموزد که به
  ).١٣٩٢زایی،  (لک
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 عنـوان بـا را سـومی کـردیرو توان می روایات و احادیث و قرآن از استمداد با :گرا سنت سازمان
 مند نظام بر کهی حال نیع در که نمود مطرح تیریمد و سازمان مطالعات حوزه درگرا  سنت میپارادا
 حوزه در حتی بلکه وتنی)ین (پارادایم طبیعی جهان بعد درتنها  نه هستی جهان بودن قانونمند و بودن
 را آنهـا و داشـته اشـاره زین رمادییغ (اسباب) عوامل رگذارییتأث به، گذارد می صحه اجتماعی علوم
 اسـت برخـوردار ژگییو نیا از تیریمد دانش در میپارادا نیا نمودن مطرحرو  از این کند. می نییتب
 دو با تقابل توان نیهمچن کند می یپرداز نظریه نیید یها آموزه براساس و مستقالً  که حال عین در که

 داشـته اجتمـاعی جهـان ازتری  دقیق نییتب و فیتوص تواند می و داشته را کوانتومی و وتنیین پارادایم
، حکمـت چـون مییمفـاه فیـتعر بـاز با که است سازمانی ،گرا سنت سازمان اساس این بر باشد
 از را روزافـزون توسعه و کار و کسب در تیموفق تداوم همچونها  دهیپد برخی تحقق ق،یتوف برکت،
 الهـی یها سـنت غیرمـادی و مادی اسباب دارد تالش حال نیع در و داند می متعال خداوند جانب

 ابیی قمصـدا بـا و نمـودهیی شناسـا سـنن، تحقـق موانع و 1موجد عوامل کیتفک به را (اجتماعی)
 مـورد تقاضـای مفهـوم− سـازد جاری و نهینهاد سازمان در را آنها، تجربی) و عقلی منابع بر (مبتنی
 (مفهـوم ابدی تحقق معنوی و مادی دستاوردی صورت به سنت آن خداوند اراده به تا −مالصدرا نظر

 سعادت کننده یینتع خود که است افراد از اجتماعی همثاب به سازمان بهگرا  سنت میپاردا نگاه اقتضا).
 بعـد بـر شـتریبگرا  سـنت سـازمان هسـتند. خود هالکت و روزییپ شکست، و تیموفق، شقاوت و

 دارد. دیـتأک سـازمان کـل در آنهـا شـدن جـاری و اخالقی یها شارز ص،یخصا صفات، جمعی
 مسـتمر، رییادگیـ محـوری، دانـش ،ها فرصـت از اسـتفاده ،گرایـی خرد همچـون اصولی نیهمچن
   هستند. داریپا و ثابت اخالقی یها شارز کنار در تین حسن صداقت، محوری، عدالت

 اسـالمی یشناسـ روش و مفروضـات بـر مبتنـیگرا  سنت میپارادا :گرا سنت سازمان یشناس روش
 دارد. توجه زینی هستی رمادیغ ابعاد به ،یماد ابعاد نارک در اسالمی یشناس روش گردد. می گذاری یهپا

یی نهـای تیغـا براسـاس و شده بنا خداوند تیمحور بر اسالم منظر ازی اجتماع تیواقع وی هست عالم
ی شناسـ یهست نـد.ک یی میراهنمـا امـلکتی سـو بـه را انسـان اسـت،ی اله قرب به دنیرس همان هک

منـد  نظام و هدفمنـد هسـتی جهان است.یی گرا وحدت به قائل و پارچهیی یکگرا لک بری مبتن اسالمی
 حـال نیعـ در و اریـاخت اراده، صـاحب انسـان آن. معنـوی بعـد در هـم و مـادی بعد در هم باشد می

 دری وحـ و عقـل حـس، به اسالم زند. یم رقمی و خود را انسان سرنوشت است. فیلکت و تیمسئول
 املک و جامع اسالم دهد. یم قرار گریدیک نارک در را سه هر وکند  می اشاره انسان معرفت سبک ریمس
 ابـزاریـک  درتنهـا  را شـناخت و نـدک می اسـتفاده گریدیکـ طول در را آنهای جملگ و ابزارهاست همه

                                                           
  . علل مادی، صوری مورد نظر مالصدرا.١
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 اسـت.ی انیـوح وی شـهود ،یعقل ،یحس معرفت دری هماهنگی نوع دنبال به و گرداند ینم محصور
 دادن قـرار مبنـای جـاه بـ و کنـد مـی اسـتفاده سـییتأس کردیرو از یپرداز هینظر برایگرا  سنت میپارادا
 اصــالح ای دییتأی برا تالش جایه ب و استی خاص نهیزم و فلسفه از برخاسته ـهک موجـودهای  یتئور
ی نـیدی ـشناس انسـان وی نـبی جهان بری مبتن هک دهد می سامان راهایی  گزاره ،ینـید متـون ـهیناح از آن

  نمود: ارائهگرا  سنت میپارادا براساس یپرداز هینظر برای را ریز شکل به بییترت توان رو می ؛ از اینباشـد
  
  

  

  

  های سازمانی گرا با سایر چهره مطالعه تطبیقی و مقایسه سازمان سنت

  

نوع 
تشابه با سازمان  ها و مفروضات ویژگی  سازمان

  گرا تفاوت با سازمان سنت  گرا سنت

ن 
زما
ـــا
ســـ

ـی
تنــ
نیو

  
شمول (وجـود نظـام. جستجوی اصول جهان١

. شناسایی متغییرهـای ٢علت و معلولی ثابت)؛ 
ــادی؛  ــد م ــا در بع ــذار تنه ــه ٣تأثیرگ ــاد ب . اعتق

تأثیر بودن بعد غیرمادی و معنویت بر محیط  بی
بینـی  . قابـل پیش۴کار. رئالیسم صـرفًا مـادی؛ 

بودن آینده و در نتیجـه لـزوم کنتـرل رفتارهـا و 
. انسـان ۵متغییرها براساس رفتار گذشته آنهـا؛ 

و جامعه محصور قوانین کلـی و اولیـه (خداونـد 
بار امور را تـدبیر نمـوده اسـت). در صـورتی  یک

که خالف اصول رفتار کنـد سیسـتم رفتـار او را 
ــد؛  اصــالح می ــار ۶نمای ــر ک ــد حــداقلی ب . تأکی

. در جستجوی ثبات، تـداوم ٧تیمی، مشارکت؛ 
و نهایتــًا رشــد دســتاوردهای وضــعیت فعلــی 

ــادی؛  ــه سیســتم را از ٨م ــری ک ــه تغیی . هرگون
گردد؛  وضعیت فعلی خارج سازد منفی تلقی می

ــه اهــداف ســازمان ٩ . هــدف نهــایی محــدود ب
ــدف ــه اســت. ه ــر  گرایی و نتیج ــد ب گرایی. تأکی

. تغییر و پویـایی محیطـی نـامطلوب ١٠کارایی؛ 
ــد؛  می ــتم و ١١باش ــات سیس ــظ ثب ــدف حف . ه
گرایی،  . آرمـان١٢باشد؛  ل آن با محیط میتعاد

حفظ روند؛ تأکیـد بـر برنامـه و پایبنـدی بـه آن؛ 
ــداف؛ ١٣ ــر اه ــد ب ــر ١۴. تأکی ــد بیشــتر ب . تأکی

. تمرکزگرایـی؛ ١۶. خـرد فـردی؛ ١۵ساختارها؛ 
 بایست اجتماعی شوند.. افراد و کارکنان می١٧

. شناســــــــــایی ١
عوامــــل رخــــداد 

ــــــــــــده های  پدی
اجتماعی، شناخت 
ـــرش  ـــوانین، نگ ق
علـت و معلـولی بــه 

ــده ــذیرش  پدی ها، پ
ـــــت،  ـــــام علی نظ
موجبیت، قطعیت؛ 

. لــزوم کنتــرل و ٢
هــــدایت رفتارهــــا 

. ٣(تبشیر و تنذیر)؛ 
انسان و جامعـه در 
عین مختـار بـودن 
تسلیم اراده خداوند 
هســـتند (خداونـــد 
امــــور را مســــتمرًا 

. ۴کنــد)؛  تـدبیر می
پایبندی بر اهداف، 

ا، ه ها، برنامه آرمان
. تأکیـــد ۵اصـــول؛ 

ــــــارایی و  ــــــر ک ب
  اثربخشی.

تنها عوامل مـادی بلکـه عوامـل غیرمـادی نیـز تأثیرگـذار . نه١
است. هدف شناخت قوانین است. رئالیسم مادی و غیرمـادی؛ 

. قوانین و اصول ثـابتی بـر جوامـع اجتمـاعی همچـون عـالم ٢
طبیعــت حــاکم اســت. ایــن قــوانین اجتمــاعی ثابــت و فراگیــر 

صــرف وجــود عوامــل امکــان رخــداد پدیــده وجــود . ٣هســتند؛ 
. هدف: مورد عنایت خداونـد ۴ندارد. اراده خداوند شرط است؛ 

منــدی از کرامــات الهــی (بصــیرت،  واقــع شــدن و توفیــق بهره
حکمت، برکت، توفیق و...)، کرامات الهی خـود ابـزاری اسـت 

. هـدف ۵جهت دسـتیابی بـه هـدف نهـایی: رضـایت خداونـد؛ 
های  ه نمودن اسـباب مـادی و معنـوی سـنتشناخت و نهادین

ــل  اجتمــاعی در ســازمان اســت. اســباب ســنت ها ثابــت و قاب
تشخیص خواهد بود اگرچه تحقق آنها به اراده خداوند بسـتگی 

. انسان اختیار دارد در چارچوب و یا خارج از حد قـوانین ۶دارد؛ 
رفتار کند، در هر صورت دستاورد خاص خود را خواهد داشـت؛ 

ید بر مشارکت جمعی، حساسیت جمعـی، مشـورت، کـار . تأک٧
. اصول و قواعد کلی الیتغر ٨تیمی، مسئولیت فردی و جمعی؛ 

کند و لـزوم تطبیـق  هستند؛ اما شرایط زمانی و مکانی تغییر می
گرایی،  . وظیفــــه٩یابی؛  بــــا شــــرایط وجــــود دارد. مصــــادق

. ١٠گرایی، تأکید بر حسن فعلی و فـاعلی؛  گرایی، ارزش تکلیف
. لـزوم ١١برخی اصول از جمله اخالق همـواره ثابـت هسـتند؛ 

. ١٣گرایی، تـدبر؛  . عقـل١٢شناخت مقتضیات زمان و مکـان؛ 
ــداری؛  اخالق ــل؛ ١۴م ــیر تکام ــت در مس ــایی، حرک . ١۵. پوی

ــکون؛  ــا س ــت ب ــازمان؛ ١۶مخالف ــان در س ــت انس . ١٧. کرام
 بایست زمینه رشد افراد فراهم گردد.می

 شناخت ابعاد  –ها در قرآن و حدیث یابی آن مفاهیم و پدیده. معادل٢

 های سازمانی. انتخاب مفاهیم و پدیده١

 مربوطه الهی سننواینهیزمعواملاثرگذار،معنویومادیعواملیی. شناسا٣

  راهبردها عوامل، ابییمصداق شده،یی شناسا عوامل و میمفاه تأویل ر وی. تفس۴

 ییایپا ویی روا بابت از آن آزمون و کییتئور  مدل . ارائه۵
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نوع 
تشابه با سازمان  ها و مفروضات ویژگی  سازمان

  گرا تفاوت با سازمان سنت  گرا سنت

می
نتو
کوا

ن 
زما
سا

  

گرایی؛  . قائل به تأثیرگذاری بعد غیرمـادی، کـل١
ـــای ٢ ـــودن متغییره ـــایی ب ـــل شناس ـــر قاب . غی

. تصادفی بـودن، عـدم وجـود نظـام ٣غیرمادی؛ 
ـــی؛  ـــودن انســـان و جامعـــه؛ ۴عل ـــار ب . ۵. مخت

هــــای  درجســــتجوی دانــــش از طریــــق روش
بینــی  . غیرقابــل پیش۶شــهودی، خــالق و...؛ 

ــده؛  ــودن آین ــام، کثرت٧ب ــذیرش ابه گرایــی،  . پ
. اصـل مکملیـت، ٩آلیسم؛  . ایده٨پذیرش تضاد؛ 

ـــازمان  ـــدجهتی، س ـــدجانبگی، چن ـــذیرش چن پ
. ١٠عنوان سیسـتم پیچیـده، تکیـه بـر شـهود؛  به

طلبی؛  . تأکید بـر فرصـت١١کارکنان چندمهارته؛ 
. پذیرش و همزیستی عقاید و افکـار مختلـف؛ ١٢
ــذیری، انعطاف١٣ ــایی و تغییرپ ــذیری؛  . پوی . ١۴پ

ــر  ــبکهتفک ــی؛ ١۵ای؛  ش ــرد جمع ــدم ١۶. خ . ع
پیوستگی، تمرکززدایی، سـاختارهای خـودگردان؛ 

. سـازمان ١٨. هنر و شهود به جـای تحلیـل؛ ١٧
شود تـا دسـتاوردهای مـادی را بـه  گرا می معنویت

. عــدم ١٩وری و...)؛  دســت آورد (همچــون بهــره
ــاس و روش ــاریف، مقی ــود تع ــفاف و  وج هــای ش

  گرایی. . نسبی٢٠روشن؛ 

تأثیرگــذاری بعــد.١
غیرمــادی در کنــار 

ــــادی؛  ــــد م . ٢بع
مختار بودن انسان 
ـــا حـــد  و جامعـــه ت

ــــــــخص؛  . ٣مش
مســـــــــــــئولیت 

ــــــــاعی؛  . ۴اجتم
. ۵تشـــــــــتت آرا؛ 

ـــــــــــــــایی و  پوی
تغییرپذیری مداوم؛ 

ــــــــــــاختار ۶ . س
ـــبکه ـــأثیر  ش ای، ت

ــــــــــتقیم  غیرمس
ها بر یکـدیگر  پدیده

ــعی)؛  ــار وض . ٧(آث
کننــده  نقــش تعیین

انسان در سرنوشت 
تأکیــد  .٨ســازمان؛ 

بـــــر ارتباطـــــات 
 سازمانی.

  پذیری عوامل اجتماعی و غیرمادی؛ . تعیین١
  بینی بودن آن؛ . نظامند بودن هستی و قابل پیش٢
  . جستجوی دانش از طریق وحی، عقل و تجربه؛٣
مـداری، در مقابـل پـذیرش  محوری، اخالق گرایی، حق حق. ۴

  ؛اندیشی آموزی، عاقبت تضاد و ابهام و کثرت؛ عبرت
  رئالیسم مادی و غیرمادی؛ شناخت سنن و حدود الهی؛. ۵
. تقـاطع و چنـدجانبگی وجـود نــدارد. اصـول ارزشـی قابــل ۶

  بندی هستند. اقدام براساس اولویت ارزشی؛ اولویت
  . برخی اصول ثابت و پایدار هستند. پایبندی به اصول؛٧
شهود یا عرفان اسالمی ابـزار شـناخت اسـت؛ امـا بـا حضـور . ٨

  عقل؛
مشــورت و مشــارکت؛ امــا اکثریــت مــالک نیســت. حــق، . ٩

  معیار و مالک عمل است؛
. حکمت (تشـخیص حـق از باطـل)، بصـیرت، کرامـات ١٠

  الهی هستند که اسباب مادی و معنوی دارد؛
  . مسئول بودن در قبال آثار وضعی تصمیمات و اقدامات؛١١
  گرایی؛ گرایی مقدم بر نتیجه . تکلیف١٢
جمعــی، امـر بـه معـروف و نهــی از  تقـوای جمعـی، ایمـان. ١٣

  منکر.
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به منظور طراحی  −گرا مبتنی بر سنت الهی برکت سازمان سنت−گرا  : مدل نمونه از سازمان برکت١شکل 
) استفاده شده است که از طریق تحلیل Grounded Theroryمدل مفهومی از روش تحقیق داده بنیاد (

 گردد علی تحقیق ارائه میدار منابع عقلی و نقلی، مدل  محتوی کیفی جهت
 

 شرایط علی

 گرسـازمان برکت
رفــق و مــدارا در عــین صــالبت و قاطعیــت: − 

روی، (انجــام کـــار بـــه زیبــایی، نرمـــی، میانـــه
گـــویی، تســـهیل و کـــاری و دقـــت، حقمحکم
گیری، در عین حال سختگیری در اجرای آسان

برابـــر المـــال و در حـــدود الهـــی، صـــیانت بیت
 منافقان) (نسیه دادن)

 امانتداری− 
 محوریعدالت− 
انفاق (زکات، خمس، صـدقه، زیـاد دادن بـه − 

 مشتری)
 مشورت− 

پیامدها −نتــایج 
ــــداری در −  ــــات و دوام و پای ثب

 انجام مأموریت سازمان
 فزونی در منفعت عمومی− 
 رضای الهی− 
 تسلیم قضای الهی− 
 قناعت − 
 رضایت− 

 راهبـــردها
مـــدیران: سرپرســـتان بردبـــار، داوران − 

 داران سخاوتمنددانشمند، ثروت
 معاونان: دادگر، دانشمند − 
فرهنــگ: احتــرام کوچــک بــه بــزرگ، − 
محـوری، شـکیبایی، محوری، دانشعقل

سپاسگزاری، ترک جدال، شـتاب بـر کـار، 
 حیا، فاقد نیرنگ، فرهنگ تخاطب

میانجی عوامل
 حـق و زکـات نـدادن بخـل، اسـراف، خیانـت، نعمت، ناسپاسی منکر، از نهی و معروف به امر ترک ،)تجاوز( ستم نیت، فساد: برکات نزول موانع از دوری

 فروش هنگام به خوردن قسم دانشمندان، از دوری مسلمانان، فریب مسلمانان،

 ایشـرایط زمینه
 نیت نیکو

بـودن، خیریت (دشوار بودن؛ خوش فرجام بـودن، متعـادل 
گرا بودن، بدون توجه به اندازه، )کننده نیاز جامعه، حقتأمین

 محوریایمان محوری و...محوری، فضیلتمحوری، اخالقارزش− 
شــکیبایی (اشــتیاق، تــرس، زهــد، − 

 انتظار)
یقــین (بینــایی زیرکانــه، دریافــت − 

ــه روش  ــدا ب ــدگیری، اقت ــه، پن حکیمان
 پاکان)

نگــری ژرفعـدالت (فهــم درســت، − 
ــر  ــتواری ب ــن، اس ــش، داوری روش دان

 بردباری)
جهاد (امر به معروف، نهی از منکر، − 

ـــا  ـــمنی ب ـــع، دش ـــداقت در مواض ص
 بدکاران)

 محوریدانش− 
 راستگویی، صداقت − 

تقوای جمـعی
مسئوالن (تمرکز بر اهداف، رصـد − 

ها، گیریها، موضــعدقیــق صــحبت
بندی توجهی، اولویتعدم غفلت و بی

 یمانه، حفظ وحدت و انسجام)حک
هــا، مــردم (پافشــاری بــر ارزش− 

حمایت از مسـئوالن دلسـوز، نظـارت 
 بر عملکرد، حضور در صحنه)

ها، گیرینفعان (تقوا در موضعذی− 
ـــت آن،  ـــد و تقوی ایجـــاد حـــس امی

محور، حفظ وحدت و ارتباطات ارزش
 انسجام)

 ها بهره گرفتن از فرصت− 
 حرص در آموختن− 
 ی آرزو کوتاه− 
  اخالص عمل− 
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  منابع

 

  قرآن کریم *
، شـماره فصلنامه ذهـن، ترجمه پیروز فطورچی، »فیزیک و متافیزیک«)، ١٣٧٩باربور، ایان ( .١

 .٩، ص١

 ، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی. علم و دین)، ١٣٩٢ــــــــــ ( .٢

 تهران: شرکت سهامی انتشار.، جبر و اختیار)، ١٣۴۴جعفری تبریزی، محمدتقی ( .٣

بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم دربـاره اصـل «)، ١٣٨٨حسینی شاهرودی، سیدمرتضی ( .۴
 .٨، شماره کالمی−های فلسفی آموزه، »علیت

، »شناسـی سـنت توفیـق و اسـباب تحقـق آن از منظـر وحـی مفهوم«)، ١٣٩٠دیالمه، نیکـو ( .۵
 .۴ره ، شما١، سال فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم

 ، قم: اسماعیلیان.معجم مفردات الفاظ القرآنراغب االصفهانی،  .۶

 ، قم: اسماعیلیان.معجم مفردات الفاظ القرآنراغب االصفهانی،  .٧

، ٢، شـماره مجله فلسفه و کالم اسـالمی، »نظریه کوانتوم و برهان نظم«)، ١٣٩١رامین، فرح ( .٨
 .١٠٨−٨۵، ص۴۵سال 

نشـریه ، »های اجتماعی قـرآن ناختی برخی از سنتش تبیین جامعه«)، ١٣٩٠رجبی، محمود ( .٩
 .١٣٧−١١۵، ص٧، شماره ٣، سال علوم قرآن و حدیث: شناخت قرآن

، جلـد اول، ها هـای سـازمان، اسـطوره تئوری)، ١٣٨١شریفتر، جی ام، اسـتیون، اوت جـی ( .١٠
 ترجمه دکتر علی پارسیان، انتشارات ترمه.
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