
 
 
 

 

 گرایی و فاعلیت الهی از منظر دیوید بارتاالمیوناتعین
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 چکیده
وار از جهـانی بـا ي ماشـینتحوالت علمی معاصر، تصور سـاده

ه تر، یعنی بـاور بـآرام با تصوري پیچیدهقوانین ثابت نیوتنی را آرام
 است. اگر باور به کردهناپذیر جایگزین تعینِ تحویلمِوجودِ نوعی عد

جهانی متعین، نفی محدودیت از خداوند در تعامـل بـا مخلوقـات را 
از سوي مقابـل رخ نمـوده و  لهأنیازمند تبیین نموده بود؛ اکنون مس

ي تالش فیلسوفان دین و متکلمان بایستی معطوف بـه بیـان نحـوه
وند در جهـانی شـود کـه علـوم فاعلیت و هدفمند عمل کردن خدا

چالش ظاهر، بــهتجربــی، ضــرورت و ســنخیت علــی را در آن، بــه
 اند.کشیده

ین نوشتار بـه معرفـی و ارزیـابی رویکـرد دیویـد بارتـاالمیو، ا
گرا، در این موضوع پرداختـه و کوشـیده عنوان فیلسوفی ناتعینبه

فمنـدي گرایانه در علم، از هداست تا به فرض صحت دیدگاه ناتعین
آفرینش و حاکمیت خداونـد بـر مخلوقـات از طریـق نفـی امکـان 
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 . مقدمه1
به  ،با هدفمندي خلقت و تعامل خداوند با جهان 1یگرایناتعین يامروزه بررسی رابطه

تعین، برهان سو، عدمي دین تبدیل گردیده است. ازیکاي مهم براي متفکران حوزهلهأمس
به چالش کشیده است. این برهان در قالب  است، اثبات خداوند رایج از براهینکه نظم را 

تکیه بر مصادیقی از نظم ها آن بیان گردیده که ویژگی عمومی 2تقریرهاي مختلفی
به نفع اثبات ناظمی هوشمند و خلقتی هدفمند است. همین امر  ،طبیعت يشدهتجربه
تا پیشرفت علوم تجربی و شکوفایی آن به همت دانشمندان بزرگی همچون  شدسبب 

ي را فراهم سازد. روندي که با ظهور نظریهآن يبیشتر صغراي ادله تأییدي نیوتن، زمینه
ه قبل از ظهور این دو نظریه، متکلمان با کدیگر چنانعکس شد. ازسويو کوانتوم به تکامل

 ،آن يي تبیین ارتباط خداوند با جهانی متعین و صلب درگیر بودند که آیندهلهأمس
یافت، اکنون چالش پیش ناپذیر تحقق مینحوي یگانه و انعطافبه ياساس گذشتهبر

ساز ي آن، زمینههی با جهانی نامتعین است که گذشتهرویشان متوجه تبیین تعامل ال
 د.شوکنترلی در آینده میناپذیر و غیرقابلبینیحاالت گوناگونِ پیش

تعین را به دستاویزي مهم براي باورمندي گروهی به تعارض مسائلی از این قبیل، عدم
 3انی مانند اسپرولتوان از کساست. در میان خداباوران می کردهمیان علم و الهیات تبدیل 

آشکار است. این در حالی  ،تصادف عدم ،از نام کتابش ،تعیننام برد که رویکردش به عدم
نیز  یشناسهانیک و مدرن دانش در تصادف يافسانهاست که عنوان فرعی آن یعنی 

سازد. وي در مقدمه، کتابش را انتقادي جدي علیه نحوي مضاعف نیت او را آشکار میبه
دادن آن است هدف من نشان«نویسد: گاري در علم مدرن معرفی کرده و چنین میانتصادف
که این و مثل این» ناممکن است ،دادن هرگونه نیرویی به تصادفلحاظ منطقی نسبتکه به

اگر تصادف «کند که: کافی واضح نساخته، در ادامه اضافه می ياندازهمطلب منظورش را به
 .)3، ص: 14»(وجود داشته باشد، خداوند وجود نداردترین معناي ممکن در ضعیف

کنند. کتاب حمایت می انگاريتصادفجد از دیگر دانشمندانی قرار دارند که بهدرسوي
ما این رویدادها را که «از گویاترین آثار در این زمینه است:  4ژاك مونود و ضرورت تصادف

نتیجه  دانیم؛ لذا ضرورتاًدفی میتنها منبع ممکن اصالح ساختار ژنتیکی... هستند، تصا
 يي خلقت در این کرهتنهایی، منبع هر ابداعی درخصوص همهشود که تصادف بهمی

انگیز تکامل. این ي بناي شگفتآزاد و کور در ذات ریشه زیستی است. تصادفی محض، کامالً
ست. امروزه اي در میان سایر نظریات ممکن... نیشناسی جدید، نظریهمفهوم اساسی زیست

شده اي که با مشاهدات و حقایق تجربهتنها نظریه ؛تصور استقابل ياین نظریه، تنها نظریه
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را داشته باشد که این نظریه بتواند موردتجدید سازگار بوده و هیچ چیزي که اقتضاي آن
 .)113 -112، صص: 13»(نظر قرار بگیرد، در کار نیست

بینند و لذا اسپرول، ا با خداباوري در تعارض میتعین رجالب است که دو گروه، عدم
متوجه  5تالش بارتاالمیو ،بینجوید. دراینچاره را در رد آن و مونود در نفی خداباوري می

ي حفظ کلیت و اي علمی، از عهدهعنوان یافتهتعین بهالهیاتی است که ضمن پذیرش عدم
تعین در ده است تا با قراردادن عدمانسجام دیدگاه موحدانه نیز برآید. قرائتی که کوشی

عنوان تهدیدي تعین بهدمدر لحاظ ع اسپرولکه هم کند مشیت خداوند، اثبات  يمحدوده
عنوان دلیلی بر انکار خداوند آن به يدر مقابل حاکمیت خداوند و هم مونود در مالحظه

 اند. خطا رفتهبه
ي اخیر رایج شده است، اما می در سدههاي علگرایی بر اثر پیشرفتناتعین ياگرچه واژه

طور کلی و به ،اي به قدمت علم کالماز سابقه ،اصل علیت يبررسی فاعلیت الهی با مالحظه
 ،هاي دینیي سنتي همهفارق از تعلقش به یک سنت دینی خاص، بلکه دربرگیرنده

ان دینی برخوردار است. بدیهی است که در این مدت نظریات گوناگونی از سوي متفکر
 به قرار زیرند:ها آن ترینکه اساسی شدهخصوص ارائه دراین
دادن امور به خداوند با پذیرش تکثر در موجودات: دیدگاه اشاعره نفی علیت و نسبت .1

اندیشی یا اصالت علل (تقارن 6) و اُکازیونالیزِم182، ص: 3اهللا) در اسالم( ه(قول به عاد
 ). 60، ص: 3موقعی) در مسیحیت(

اثر  أي پذیرش وجود اشیا در عین اعتقاد به منششناسانهاین دیدگاه با تناقض هستی
، 3مواجه است( تأثیري معرفت به وجود اشیاي فاقدشناسانهو تناقض شناختها آن نبودن
توان به نفی صورت نوعیه و ذاتیات اشیا، نفی ). از اشکاالت دیگر این دیدگاه می219ص: 
و  153، صص: 3(کردیرش ترجیح بالمرجح و نفی اختیار انسان اشاره ي الواحد، پذقاعده
 7 ).280و  157
): قول 554، ص: 7ي نفی تکثر(واسطهدادن امور به خداوند بهنفی علیت و نسبت. 2

   8برخی مکاتب عرفانی.
 يواسطهپذیرش تکثر موجودات، اصل علیت، جبر علی و نفی تعامل الهی با جهان به .3

ري حاکم بر آن: دیدگاه معتزله(قول به تفویض) در اسالم و باور برخی از نظام ضرو
دارد ها بیان میزمانی که از قول خیلی 9) نظیر هِفْنِر555، ص: 7دانشمندان الهی جدید(

کنم... اما اطمینان ندارم که دعاهایم مسیر براي دوستان و عزیزانم مرتب دعا می«که: 
 .)11»(طبیعت را عوض کنند
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عنوان محرك اول مد این دیدگاه، محدودکردن قدرت الهی و تقلیل جایگاه خداوند بهپیا
 .)83و 74، صص: 3خداوند با مخلوقات خواهد بود( يشدن دعا و رابطهمعنیبی ،و درنتیجه

خداوند در جهان را  يهایی که مداخلهي تبیینهمراه با ارائه ،پذیرش تکثر و علیت .4
 ه(قول به سن ویژه در سنت فکري اسالمیبه ،الهیي کما و فالسفهشمارد. قول حممکن می

و  10گروهی از متفکران موحد علوم جدید مانند نانسی مورفی ي) و عقیده184، ص: 3اهللا)(
 11.رابرت راسل

به دو گروه  ،ي فاعلیت خداوند در جهان طبیعتباورمندان به قول اخیر درباب نحوه
  گرایی.ناتعینمعتقدند و جمعی قلیل به گرایی تعینبه ها آن شوند: اکثرتقسیم می

گرایانه، فعل در آن واحد به خداوند و فاعلش منسوب است و لذا هر دو در دیدگاه تعین
فاعل قریب و  ،نحو علت طولیه: حق تعالی فاعل بعید است و فاعل موردنظرند اما بهافاعل آن

 .)84، ص: 3بین االمرین به نظر حکماست(این همان معناي الجبر و ال تفویض، بل امر 
، رویداد یا رویدادهاي مادي دیگري مقدم بر Eاي مثل اساس، براي هر رویداد ماديبراین

 یابد. ضرورت می Eآن وجود دارند که با تحقق آن رویداد یا رویدادها، وقوع 
رویدادي مثل گرایی به این معناست که چنین نیست که براي گرایی دربرابر تعینناتعین

Eاي مقدم بر آن باشند که با تحقق آن رویداد یا رویدادها، ، رویداد یا رویدادهاي مادي
 گرایی متصور است:این تعریف، دو شاخه براي ناتعین بهباتوجهضرورت یابد.  Eوقوع 
 رویدادي بدون علت محقق شود. .1
اي مادي پیشین است؛ اما بر تحقق رویداد یا رویدادهتحقق یک رویداد مادي، مبتنی .2

تحقق رویدادِ مزبور بوده و  هعلت ناقصه و نه علت تام این رویداد یا رویدادهاي پیشین، صرفاً
 دهند.لذا به آن نه ضرورت وجود، که اولویت وجود می

ي دوم آن است و لذا مستلزم نفی علیت گرایی شاخهدر تحقیق حاضر، مراد از ناتعین
کم در برخی علل طبیعی، دست ينفی ضرورتِ علی در حوزه نیست بلکه مراد از آن،

با مفاهیم  ،گراییگرایی و ناتعینشود، مفاهیم تعینطور که مشاهده میهاست. همانپدیده
 خورند: علت تام و ناقص پیوند می

X علت تامِ تحقق ،Y تحقق ه عدمچچنان ،استXتحقق ، مستلزم عدمY  و تحققX ،
 .باشد Yمستلزم تحقق 

X علت ناقصِ تحقق ،Y تحقق ه عدمچچنان ،استXتحقق ، مستلزم عدمY ولی  ،باشد
 ). 31، ص: 2نباشد( Y، مستلزم تحقق Xتحقق 

 وجود دارد: مذکور يمعنا به گراییناتعین ازبه حصر عقلی، امکان دو تفسیر 
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 ی یاگرایی معرفتناتعین(باشد یمعرفت نقص ناشی از ،دادیرو کی بهتعین عدم سناداِ
  12.)شناسانهشناخت
 13.)شناسانهذاتی یا محض یا هستی گراییناتعین(باشد آن یذات ،دادیرو کتعین یعدم

گرایی و کوشیده است تا راهکارهاي بارتاالمیو در جمع میان باور به ناتعینتحقیق حاضر 
انسجام  مپذیرش امکان تعامل الهی با جهان را مورد نقد و بررسی قرار دهد و نظر به عد

تر را با استفاده از نقاط قوت دیدگاه اخیر و گرایی ذاتی، دیدگاهی جامعمفهومی ناتعین
  .کندارائه  ،هاي آنمصون از کاستی

 

 . تعریف بارتاالمیو از تصادف2
است؛ به این معنا که گروهی  غاییدر بیشتر موارد ناظر به نفی علت  14اصطالح تصادف

ي براي حصول نتیجه ي پیشین یا دخالت فاعلی با ارادهر نقشههاي جهان را بیانگپدیده
شود که به دلیل نفی دانند. گاهی نیز از این اصطالح، نفی علت فاعلی اراده میمعین نمی

اي به علت، مستلزم نفی علت غایی نیز قانون علیت عامه و نیازمندي هر طرح و نقشه
گیرد مفهوم هدفمندي و هدایت پذیري قرار می در مقابل، خواهد بود. تصادف به هر دو معنا

 نیز به هر دو مورد نظر داشته است: بارتاالمیوو 
شود چنانچه بیش از یک خروجی محتمل براي آن یک رویداد تصادفی تلقی می«

رویدادهایی مانند ... آن ممکن نباشد يبینی قطعی نتیجهمتصور باشد و لذا امکان پیش
این  يدر همه... . بینی وضع هوا، میزان محصول یک مزرعه وپیش..، .واپاشی اتم رادیواکتیو

هاي ناپذیري، ناشی از جهل ما به زنجیرهبینیگروهی ممکن است بگویند که پیش ،موارد
چون هیچ رویداد فاقد علتی وجود ندارد،  ،و درنتیجه... علی و نه ناشی از ذات رویدادهاست

بنابراین مفید است که ... رویدادها خواهد بود يیین همهیک موجود عالِم مطلق، قادر به تب
را برطرف خواهد کرد و تصادفی که در موقعیت آن ،دانیم افزایش علمبین تصادفی که می

را تصادف محض گونه تبیین علی براي آن مقدور نیست و آنکنونی علمی، تصور هیچ
» زنندهاي سطوح اتمی مثال میفرایند به نامیم، تفاوت قائل شویم. مورد اخیر را معموالًمی

 ).68- 66، صص: 10(
رویدادهاي تصادفی  يازنظر الهیاتی این موضوع که همه«، بارتاالمیوعالوه، در نگاه به

وي  .)68همان، ( »هاي متعین فروکاسته شوند یا نه، اهمیت چندانی نداردفرایندبتوانند به 
از جایگاهی ... انهشناسهستیف محض یا پذیرش وجود تصاد«که کند می همچنین تصریح

گیرم که من برخوردار نیست. بلکه این مطلب را مبناي کار خود می يضروري در نظریه
 که حقیقتاً نکند. ایتمایز از تصادف محض را بازي میتصادف وجود دارد و نقشی غیرقابل
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ب باقی بماند، اما من جوایک سؤال بی ممکن است ،هاي بدون علتی وجود دارند یا نهفرایند
آن است که  ،در پی نفی وجود آن نیستم. آنچه در پی دفاع از آن هستماز ابتدا مطمئناً 
چگونه «که این کند که گویی تصادف محض بر آن حاکم است؛ امااي رفتار میگونهجهان به

، صص: 9»(پرسشی جداگانه است، ممکن است خداوند چنین رویدادهایی را هدایت کند
197- 198(. 
 

 و فاعلیت الهی بارتاالمیو. 3
طی چند مرحله  ،براي اثبات امکان دخالت الهی در رویدادهاي نامتعین بارتاالمیوتالش 
 گیرد:صورت می

 نظمی حاصل از نظمبی. 1. 3
بسیاري از رویدادهاي تصادفی مانند پرتاب تاس یا سکه، ویژگی تصادف محض را 

ها آن يناپذیري نتیجهبینیآیند و لذا پیشوجود میی متعین بههایفرایندندارند، زیرا بر اثر 
است. فرض  فرایندارزیابی مسیر در توانایی ناشی از ناآگاهی نسبت به شرایط وقوع و عدم

ایم. کنید یک تاس مکعبی را چندین بار پرتاب کرده و هربار عدد حاصل را یادداشت نموده
 قادر بینی آنفرمولی براي پیش يزیرا به ارائه ،استي اعداد حاصل براي ما تصادفی رشته

این سؤال که آیا چیزي به اسم تصادف محض وجود دارد یا نه، سؤالی «نخواهیم بود و لذا 
اي از اعداد ساخت که فهم توان رشتهمتعین می ي کامالًفرایندساده نیست. اگر توسط 

امکان ندارد، بایستی در  ،یا نهاند براساس تصادف محض تولید شدهها آن که آیااین
که الزامات فلسفی و الهیاتی زیادي دارد، محتاط  فراینددادن تصادف محض به یک نسبت
  .)70، ص: 10» (باشیم

به نگاه بیننده و نه به ذات طبیعت  ،که تصادف را همانند زیبایی استها شواهدي این
ي رویدادهاي تصادفی را همهگیري شتاب کرد و کند. اما نباید در نتیجهمنسوب می

 ناپذیريبینیطور کامل ناآگاهیم. پیشبهها آن هاي متعینی بدانیم که ازفرایندي نتیجه
شود، اما واضح است که بسیاري از اي میمانع چنین نتیجه ،رفتار انسانی و دنیاي کوانتوم

اي بدون توسل به تصادف ندهکننحو قانعتوانند بهنامیم میرا تصادفی میها آن ها کهپدیده
 .)73محض تبیین شوند(همان، ص: 

 نظمینظم حاصل از بی .2. 3
اکنون فرض کنید که تاس مثال قبل را به دفعات زیادي پرتاب کرده و با 

نظم  .دست آورده باشیماي طویل از اعداد بهکردن عدد حاصل از هر پرتاب، رشتهیادداشت
شدن صورت نزدیکهاي فردي، خود را بهفرایندبودن ناپذیربینیوجود پیش در این رشته با
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سازد. ها نمایان میششم مجموع تعداد پرتابتعداد هریک از ارقام یک تا شش به یک
توان مکمل یکدیگر در نظر گرفت. تعین در یک بنابراین رویدادهاي تصادفی و متعین را می

نظمی در سطحی تواند به بیی) میکامپیوتري تولید اعداد تصادف يسطح(مانند برنامه
اي ندارند) و نظم در سطح باالتر(اگر اعداد دیگر(تولید اعدادي که به نظر ما با هم رابطه

را ها آن بین ياي به حد کفایت طوالنی را تشکیل دهند که بتوانیم رابطهتولیدشده، رشته
 .)75 -74، 10طور شاید براي مثالی دیگر ادامه پیدا کند(کشف کنیم) و همین

 پذیري رویدادهاي تصادفیبررسی امکان هدایت .3. 3
اي هاي نامتعین ذاتی براي حصولِ نتیجهفراینداین قسمت به بررسی امکان هدایت 
هاي نامتعین معرفتی فرایندهاي زیر حاکی از معین اختصاص دارد. اگرچه تمامی مثال

شدن به و نامتعین ذاتی در منتهی هاي متعینفرایندتفاوتی بین  بارتاالمیوهستند، اما 
اي معین قائل نبوده و معتقد است که در رویدادهاي نامتعین نیز همانند رویدادهاي نتیجه
 ،که بدون هدایت کردنحوي تنظیم توان شرایط اولیه را بهمی ،بعضًا نامتعین معرفتی ،متعین

 دلخواه منتهی شوند.         يبه نتیجه
پذیر است و بینیبینی نیست، ولی غایتشان پیشپیشان قابلها مسیرشفرایندبعضی 

کنند، نهایتشان معلوم نیست. که براساس قانونی مشخص تغییر میدیگر، درحالیعبارتبه
اند. این بیماري با به ویروسی مسري مبتال شده ،اي از یک جمعیتِ معینفرض کنید عده

به علت  ،که تعیین ترتیب ابتالي افرادالیدرح ،یابدي آزاد افراد انتشار میفرض رابطه
براي ما  ،تماس افراد آلوده با سایرین يوابستگی به عوامل زیادي نظیر تعداد دفعات و نحوه

از ابتدا  ،بینی درصد نهایی افراد آلوده براساس الگوهاي احتماالتیممکن نیست؛ پیش
گیرد و نامتعین ذاتی صورت مینحو ذیر است. حال فرض کنید سرایت این بیماري بهپامکان

بودن ترتیب ابتال الگوهاي احتماالتی نیز حاکی از ابتالي تمامی افراد با وجود نامشخص
 ،افراد باشد يباشد. اگر شخصی در نقش یک نیروي تواناي بدخواه در پی بیمارکردن همه

وعه وارد و ندارد، بلکه کافی است تا ویروس را در مجمنیازي  فرایندبه طراحی جزئیات 
 دنکرصورت متعین و مشخصبه فرایندانتشار آن را به تصادف واگذار کند. طراحی  فرایند
این «نهایی نخواهد داشت:  يکند، اهمیتی در نتیجهچه کسی کدام فرد را آلوده میاینکه 
ند توانهایت میدریابد اما صورت نامنظم در زمان توسعه میي است که بهفرایندبیانگر  مثال

، ص: 10»(انددر ذات قوانینِ این تغییرات نهفته ،ییانتظاماتی را به نمایش گذارد که به معنا
78(. 

ادعایی  ،بینی واحدي دارندپیشهاي آماري، خروجی قابلفرایندي همهکه این البته
به  ،کدام واقع شودکه این نادرست است. در اغلب موارد، حاالتی پایانی متصور است، اما
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گرفتن جنگل بر اثر شعله است. در مراحل اولیه بستگی دارد. مثالی ساده، آتش فرایندر رفتا
هاي اطراف کردن مقدار کافی از چوبي اولیه قبل از مشتعلافتد اگر شعلهآتشی اتفاق نمی

ور کند، آتش خاموش شود و بالعکس، چنانچه شعله اطراف خود را به مقدار کافی شعله
ترین تغییرات شرایط نامند. کوچکمی 15ها را آستانهفراینداین  يشخصهیابد. مانتشار می

رقم خواهد زد و لذا یک  فراینداولیه حول مقدار آستانه، حاالت پایانی متفاوتی را براي یک 
 يتغییر شرایط اولیه ،در مسیر يبدون مداخله ،تصادفی فرایندي یک تعیین نتیجه يشیوه

بودن مسیر تکامل . بنابراین اگر باور مونود درخصوص تصادفیوقوع آن حول آستانه است
 يکه شرایط اولیهموجودات را بپذیریم، باز هم دو راه براي پیدایش انسان متصور است: این

ترین اغتشاشی از بیرون به تغییر مسیر آن منتهی ، نزدیک آستانه نباشند تا کوچکفرایند
ر را در یک مرحله و بدون احتیاج به هرگونه هدایتی بتواند مسیر موردنظ فرایندشود و لذا 

بار تکرار بلکه چندین ،فرد نباشدهتواند منحصربمی فرایندیا اگر چنین نیست،  ،طی کند
 .)79، ص: 10موردنظر بینجامد( يبه نتیجه ،برحسب تصادف ،تا در یکی از موارد شود

عدد خاص ممکن است به گوشه که براي دستیابی به یک همانند پرتاب یک تاس شش
 چندبار پرتاب احتیاج شود. 

راي بتواند مبناي کافی هاي تصادفی در طبیعت نمیفرایندنفسِ وجود  ،بنابراین
ن توامی نظمیعالوه تنها در جهانی با میزان کافی بیاستدالل بر فقدان هدفمندي باشد. به

ي ي آزادفی براه همراه مجال کاب ،پذیري الزم براي برخورداري از مسیري هدفمنداز انعطاف
 .)82حقیقی اجزا سخن گفت(همان، ص: 

 در زندگی روزمره ،موارد استفاده از تصادف. 4. 3
کنیم، اما اغلب متوجه نیستیم که خودمان ثر از تصادف تصور میأخود را مت ما معموالً

عنوان یک به معین و گاهی يتصادف را به منظور تسهیل اموراتمان، دستیابی به یک نتیجه
مورداستفاده  ،تالش عمدي براي حذف هرگونه تعصب و خواستی در راستاي یک انتخاب

رفتاري خود را  يدهیم. اینجاست که باید پرسید چرا نباید سودمندي این شیوهقرار می
گیري از کار گرفته است؟ نمونهانعکاسی از عملکردي بدانیم که خداوند در امر خلقتش به

در امور ریاضی مانند  عیت بزرگ براي دستیابی به برخی اطالعات و استفادهمیان یک جم
سهولت هب ،از اموري هستند که به کمک تصادف ،مساحت یک شکل پیچیده يمحاسبه

دن آن کري مساحت یک شکل پیچیده، محصورگیرند. روشی آسان براي محاسبهانجام می
سري  با شکلی ساده مانند مستطیل و سپس انتخاب یک

مساحت مستطیل  يصورت تصادفی در محدودهنقاط به
 ،گیرنداست. نسبت تعداد نقاطی که داخل شکل قرار می
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نسبت مساحت شکل به مساحت مستطیل خواهد بود. بدیهی است که با به کل نقاط، برابر 
 با افزایش تعداد نقاط انتخابی افزایش خواهد یافت. ،میزان دقت محاسبه

 ريقوانین آما .5. 3
هاي تصادفی فرایندعملکرد خداوند در جهان را با فرض وجود  بارتاالمیوآنچه بنابه رأي 

تا با وجود عدم  شودهاست که موجب میقانونمندي آماري نهفته در آن ،سازدممکن می
. اما منظور شودموردنظر خداوند فراهم  يهاي تصادفی، نتیجهفرایندامکان مداخله در مسیر 

 ري چیست؟از قوانین آما
ها و مکان يهاي مختلف در همهاي ثابت بین کمیتقوانین غیرآماري بیانگر رابطه

) و نیروي وارد بر یک a)، شتاب (mمیان جرم () F=m×a. قانون دوم نیوتن (ستهازمان
مثالی از این دست است. اما قوانین آماري از توزیع احتماالتی فراوانی یک  ،)Fجسم (

ي احتمال وقوع هریک از و لذا با دستیابی به آن، امکان محاسبه گویندکمیت سخن می
طور مستقل از دیگر به ،د. هریک از افراد بزرگسال جامعهشومقادیر فراوانی کمیت فراهم می

افراد، از یک مقدار قد یا وزن برخوردار است که برآیند تعداد زیادي از متغیرهاي شناخته و 
کل جمعیت به یک توزیع احتماالتی دست پیدا کنیم، قادر  ناشناخته است. اما وقتی براي

خواهیم بود تا میزان فراوانی یا احتمال برخورداري هر فرد از یک قد یا وزن معین را 
 محاسبه کنیم. 

استقالل بین رویدادها و برخورداري هر رویداد از احتمال مربوط به خود، مبانی اساسی 
هر  ياوالً نتیجه :در نظر بگیرید، که عملی متعین است را اند.  پرتاب سکهقوانین آماري

ثانیاً در هر پرتاب، پنجاه درصد احتمال  ؛پرتاب قبلی است يپرتاب کامًال مستقل از نتیجه
بودن ناپذیربینییک سو و پنجاه درصد احتمال سوي دیگر وجود دارد. با این شرایط و پیش

هاي مکرر و زیاد، تساوي نسبی بین دو پرتاب يدانیم که نتیجههمه می ،هاي فرديفرایند
را از ها آن دیدگاه خود درخصوص قوانین آماري که بارتاالمیواحتمال ممکن خواهد بود. 

بودن این صراحت بیان نداشته و تنها به ذکر توصیفیداند، بهمی 16جنس قوانین طبیعت
گرایانه به این یدگاهی ضرورترسد که وي به دنظر میحال بهکند؛ درعینقوانین اکتفا می
، ص: 10هستند، معتقد باشد(برخوردار لحاظ تکوینی از یک سري ذاتیات معنا که اشیا به

از دو قانون فوق پیروي  نامتعین ذاتی نیز دقیقاً  فراینداینجاست که یک  نکته. 17 )74
تابعی از زمان  صورتبه کند. براي مثال در عناصر رادیواکتیو، احتمال واپاشی هر اتممی

گیرد. اکنون از آنجا که ها صورت میمشخص بوده، اما واپاشی آن، مستقل از سایر واپاشی
در حالت مجموعی به نتایجی معین منتهی  ،هاي نامتعین معرفتی مانند پرتاب سکهفرایند

 هاي نامتعین ذاتی نیز تسري داده و نتیجهفراینداین نتیجه را به  بارتاالمیوشوند، می
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با وجود  ،هایی براي دستیابی به نتایج معینفرایندگیرد که امکان استفاده از چنین می
 وجود دارد. ها آن ناپذیري مسیر وقوعهدایت

 
 ي فاعلیت الهی. بررسی تفصیلی نحوه4

پذیري الزم تعین قادرند انعطافبرخورداري از عنصر عدم يواسطهآیا قوانین آماري به
سه  بارتاالمیوبا جهان را بدون نقض قانونمندي آن فراهم سازند؟ براي تعامل خداوند 

 داند:خصوص متصور میدیدگاه را دراین
را متعین ها آن هاي فردي نامتعین دخالت کرده وفرایندفرض اول: خداوند در تمامی  -

و نه  تنها ناشی از ناآگاهی شناختی ما ،تعین این رویدادهاسازد. بنابراین تصور ما از عدممی
 ست.هاآن تعین ذاتیعدم

، پذیرش این فرض ازآنجاکه بارتاالمیوبر تعارض با باور رایج علمی، ازنظر عالوه
هایی نامتعین را به نمایش فرایندآمیز نحوي موفقیتبایست بههاي متعین خداوند میفعالیت

الشی جدي اهداف مطلوب الهی در جهان را نیز برآورده سازند، با چ زمانهمگذارده و 
اي از رویدادهاي فردي نامتعین را ساختن زنجیرهول متعینؤي مسرو است. یک فرشتههروب

منظور ي نامتعین فرض کنید تا دخالت فرشته بهفراینددر نظر بگیرید. پرتاب سکه را 
هاي نمودن آن متصور باشد. فرشته تصمیم خود درخصوص زیر یا رو آمدن پرتابمتعین

نحوي که الگوي هاي سیاه و سفید بهبا چیدن یک سري مهرهمتوالی سکه را 
است. اکنون فرشته با کمک توانایی  کردهمشخص  ،وجود نیاورنداي بهبینیپیشقابل

ها در جهان نگري نامحدود خود به بررسی نتایج حاصل از زیر یا رو آمدن سکهآینده
به اثرات  ،پرتاب دوم سکه يپردازد. فرض کنید که انتخاب فرشته درمورد نتیجهمی

این  ينتیجه بهباتوجهکند و سپس را عوض میشود و لذا فرشته آننامطلوبی منتهی می
منظور دستیابی به نتایج مطلوب، تغییرات به بررسی اثرات سایر موارد پرداخته و به ،تغییر

بودن بینیپیشرسد که حالت غیرقابلنظر میکند. پس از چندین تغییر بهدیگري اِعمال می
ها را خطر افتاده است و لذا وي دوباره ترتیب چینشهاي سیاه و سفید بهي مهرهمجموعه

ي عملکرد حتی با در نظر گرفتن وجه واضح نیست که این شیوههیچدهد. بهتغییر می
  ).125، ص: 9یا نه؟( شدسرانجام به جوابی مناسب منتهی خواهد  ،قدرت نامحدود خداوند

گیري درخصوص زیر یا رو آمدن یک سکه بایستی به رك میزان پیچیدگی تصمیمبراي د
. براي مثال ممکن است که کردوار حاصل از هر تصمیم توجه نتایج زنجیره يمجموعه

شدن یک تیم و ترك به بازنده ،روآمدن سکه براي تحویل توپ در ابتداي یک مسابقه
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وقوع حوادثی مانند تصادف یا غیره و  زودهنگام محل توسط برخی طرفداران آن و سپس
 . شودمنجر ها آن نتایج حاصل از

این نیست که آیا خداوند از توانایی مدیریت چنین اوضاع  بارتاالمیوموضوع اصلی ازنظر 
بلکه سؤال اساسی این است که آیا منزلت الهی با تصور  ،اي برخوردار است یا نهپیچیده

توان از آیا می ،دیگرعبارتبه ؛)127، ص: 9یا خیر؟( ي مدیریتی سازگار استچنین نحوه
پیچیدگی چنین  بارتاالمیو؟ کردچنین عملکردي در چارچوب اعتقاد به نظام احسن دفاع 

شمارد(همان، ص: خلقت دانسته و آن را مردود می يرویکردي را در تضاد با کنترل بهینه
128(. 

گیري خود معنا که فرشته در تصمیماکنون عکس حالت قبل را در نظر بگیرید. بدین 
ها، مطلوبیت پیامدهاي حاصل را مالك قرار دهد و از قضا نیز به زیر یا رو آمدن سکهراجع

 بارتاالمیوتشخیص از حالت تصادفی نباشد. نحوي از کار درآید که قابلتوالی حاصل به
ماهنگی میان کند که چنین امکانی متصور است، اما از مشکل پیچیدگی هاستدالل می
که در این بر اینکاهد؛ عالوهدر جهت مطلوب نمیها آن رویدادها و هدایت ينتایج سلسله

 .)127تعینی وجود نخواهد داشت که با مداخله رفع شود (همان، ص: اصوالً عدم ،صورت
هاي فردي نامتعین که از اهمیت باالیی در فرایندفرض دوم: خداوند فقط در برخی  -

سازد. در این صورت را متعین میها آن دخالت کرده و ،یر امور جهان برخوردارندمسیر تدب
کشف هاي واقعی، مخفی و غیرقابلتعینمداخالت خداوند در میان حجم وسیعی از عدم

ناپذیري آن است؛ اما پذیري علمی و اثباتتجربهماند. یک انتقاد به این دیدگاه، عدمباقی می
چنین  بارتاالمیوگرایانه است، اد که آشکارا برآمده از موضعی اثباتنظر از این انتقصرف

 بیند: می ي الهیاتی مواجهلهأرویکردي را با سه مس
ي مقام خدایی تعین، فرضی شایستهآیا عملکرد مخفیانه در زیر پوششی از عدم .1

 است؟ 
دادن  حاظ قرارل با مورد ،ي مناسب براي انجام چنین مداخالتیدن نقطهکرآیا پیدا .2

شمار ها، کاري ممکن و بهینه در نظام خلقت بهي حاصل از آنوار و پیچیدهنتایج زنجیره
 رود؟ می

چنین مداخالت موردي، امکان دستیابی به کنترل مطلوب جهان را فراهم  آیا اصوالً ..3
 سازد؟  می

 شمارد، محتمل میوي فرض اخیر را تا زمانی که دلیلی قاطعانه بر رد آن ارائه نشود
 .)129 -128(همان، صص: 
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هاي نامتعین ذاتی و واگذاري امور به تصادف است فرایندمداخله در فرض سوم: عدم -
سازد. گفته شد که دو ویژگی که سؤال از چگونگی فعالیت خداوند در امور عالم را مطرح می

اد از احتمال مربوط به استقالل بین رویدادها و برخورداري هر روید ، یعنیقوانین آماري
هاي الهی در . اما اگر روشاستهدفمند در رویدادهاي فردي  ينافی امکان مداخله ،خود

ي مقاصدي مفید به بهترین نحو هایی بایستی برآورندهفرایندچنین  ،نداخلقت بهترین
 يخود را به هنگام مالحظه ،هافراینددیگر دانستیم که قانونمندي این سويباشند. از

 سازند؛ بنابراین اصوالً قانونی در سطوح فردي آشکار میبا وجود بی ،مجموع رویدادها
خداوند در رویدادهاي فردي چیزي عاید ما  يتصور امکان مداخله يواسطهبایست بهنمی

ناپذیري هاي آماري با وجود کنترلفرایندکلیت  شود. اما سؤال اینجاست که قانونمندي
این قوانین وجود  يشاید چیزي ضروري درباره«گیرد؟ ت میأکجا نش از ،هاي فرديفرایند

نحوي دیگر مقرر کند. شاید این قوانین که ما را بهها آن توانددارد که حتی خداوند هم نمی
ناپذیر ذات اشیا هستند و توقع عملکرد این اجتناب ينتیجه ،اندچنین مجذوب کردهرا این

 .)132، ص: 9»(لزم تضاد منطقی در جایی دیگر باشدنحوي متفاوت، مستقوانین به
 

 کوانتوم ي،  فاعلیت الهی و نظریهبارتاالمیو. 5
کوانتوم که با رفتار ماده در سطح ذرات  ينظریه يوسیلهترین شرح طبیعت بهايپایه

رسد نظر میهاست و لذا بهقطعیت. این نظریه شامل عدمشودمیاتمی سروکار دارد، فراهم 
سازد. البته منظور کنترل اتفاقات جهان فراهم میفضاي کافی را براي عملکرد خداوند به که

بینی است، زیرا به کمک تابع موج قادریم تا احتمال حضور پیشاین نظریه به معنایی قابل
هاي کوانتومی شامل اموري یک ذره در هر موقعیتی را معین کنیم. همچنین سیستم

توان نحوي میاند؛ یعنی با این ذرات بهمشاهدهر غیرمستقیم قابلطوهستند که حداقل به
 18مشاهده مانند به صدا درآمدن شمارشگر گایگررفتار کرد که باعث وقوع رویدادي قابل

بینیم توزیع احتماالتی نیست، بلکه مقداري است که در صورت، آنچه می این شوند. در
فروپاشی تابع  ،به این کار در زبان فیزیک کوانتومگیري شده است. توزیع احتماالتی، نمونه

ي ما تنها حاکی از چرخش الکترون مشاهده يکه نتیجهطور مثال درحالیگویند؛ بهموج می
یک الکترون به سمت  زمانهمکوانتوم بیانگر چرخش  يبه سمت باال یا پایین است، نظریه

 ،کوانتوم يي بیان نظریهت است. این نحوهبا احتمال مربوط به هریک از دو حال ،باال و پایین
هاي با احتمال معین را شود. مشاهده یکی از این گزینهحاالت نامیده می 19نهیبرهم
رسد که گزینش نظر میکند؛ چون بهتعین خودنمایی میگزیند و اینجاست که عدمبرمی

راً هیچ چیزي که به روست که ظاهخود ازآن ،کامالً تصادفی است و این ،حاصل از مشاهده
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شود که بایستی استدالل می ،اساسبینی نتیجه کمک کند، وجود ندارد. برهمینما در پیش
 ها را متعین سازد.خداوند در این سطح مداخله کرده و خروجی

ي خداوند اگر طبیعت در ذاتش متعین باشد، پیداکردن جایگاهی براي عملکردهاي ویژه
مانند تعلیق یا تغییر قوانین طبیعت ي بنیادین ازمند مداخلهمانند اجات برخی دعاها، نی

همواره ریزي شده و این یعنی اشیا خواهد بود؛ زیرا در چنین جهانی هر چیزي از قبل برنامه
کوانتوم یک  يناپذیر ماشین وار هستند. نظریهناگزیر به فعالیت بر طبق یک منطق اجتناب

آمیز ممکن است مخاطره ،اهی اندك نسبت به آنموضوع بسیار فنی و دانشی است که آگ
چنانچه قرار باشد خداوند در چنین سطحی مداخله کند، الزم است که  این،باشد. باوجود

 افراد غیرمتخصص در این نظریه نیز به تالش براي فهم آنچه در جریان است، بپردازند. 
 عملکرد خداوند در سطح کوانتوم .1. 5

در سطح  20قراردادن فعل خاص الهی ينی متوجه جذابیت ایدهبسیاري از متفکران دی  
توان عمل خاطر سختی این موضوع است که چگونه میاند. این تاحدي بهدهشکوانتومی 

تر این باشد تر را موردمالحظه قرار داد. اما شاید مهمخداوند در جهان فیزیکی با ابعاد بزرگ
خداوند از هیچ قسمتی از خلقت جدا نباشد.  ،آنست که در ا که الهیاتی جامع محتاج بیانی

بینی نیست، طبیعی پیشطور کامل قابلافتد بهاز طرفی چون آنچه در این سطح اتفاق می
اما  ،خواهد بود که این شکاف علی را با عمل الهی بپوشانیم. اگرچه این سخنی جذاب است

 ت. هایی است که به آن خواهیم پرداختبیین آن آکنده از سختی
اي معتقدند که مجال براي فعل الهی در سطح کوانتوم کمتر از چیزي است که عده

توان در وجود تفاسیر مختلف له را میأکنند. علت اصلی این مسبرخی متکلمان تصور می
نظر جو کرد و لذا بهودرخصوص این نظریه که همگی با شواهد علمی سازگارند، جست

به حقیقت عملکرد جهان کوانتوم متصور نیست و اگر رسد که راهی براي دستیابی می
موارد  يتواند همهکه چگونه یک تبیین الهیاتی واحد میاین يواقعیت را ندانیم، مالحظه

 ممکن را پوشش دهد، بسیار مشکل خواهد بود.  
شدن قوانین این بیان که رویدادهاي کوانتوم، محقق يواسطهله گاهی اوقات بهأاین مس

گیرد؛ چراکه هنوز معلوم نیست داوري قرار میهاي احتماالتی هستند، مورد پیشتوزیع
آید حقیقتاً احتماالتی باشد. در میان کوانتوم در پی توصیف آن برمی يواقعیتی که نظریه

نام  21وهْمتوان از آینِشتاین و بُمی ،بودن دنیاي کوانتوم متمایل بودندکسانی که به متعین
لحاظ که آیا بهشود: اول اینسؤال، یکی علمی و دیگري کالمی مطرح میبرد. اکنون دو 

که آیا چنین الهی در سطح کوانتوم منطقی است؟ و دوم این يعلمی، فرض امکان مداخله
رود؟ شمار میقرار دادن اتفاقات دنیا در ابعاد انسانی به تأثیراي بهترین راه براي تحتشیوه
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توانند در دنیاي روزمره نمودار شوند: کوانتومی به دو روش می رسد که اتفاقاتنظر میبه
که هاي بزرگی از ذرات و دوم اینات میانگین گروهتأثیرشدن در سهیم ياول به واسطه

علی باشد که به رویدادي در  يهاي پیوستهفراینداي از رویدادي کوانتومی، آغازگر رشته
 يتوان به نظریهدوم میي شدن شیوهعملی يهد. درخصوص نحوشوابعاد انسانی منتهی می

متعین غیرخطی به  فرایندکه در آنجا وابستگی شدید خروجی یک  کردشفتگی استناد آ
که رویدادي بسیار کوچک بتواند منجر به ایجاد تغییري بزرگ  شودباعث می ،شرایط اولیه

به کمک  ،یافتیمنمیها آن که تاکنون دلیلی براي هایی اتفاقیپدیده. امروزه شوددر جهان 
هاي ریاضی، فیزیک و حتی فلسفه استوار نظریه بر پایهاین  .شوندآشوب توجیه می ينظریه
در  علیتاند. قانون را بررسی و اثبات کرده آناز این علوم با ابزارهاي خود  و هریک است

ر بیشتري براي یک هاي بسیابا ابزارهایی متفاوت، علت ، اما در آنآشوب پابرجاست ينظریه
بسا امکان هدایت اشیا در مسیري که چه ،لحاظ اصولیبنابراین به .شوندمعلول بررسی می

 خداوند طالب آن است وجود داشته باشد. 
هاي علی آشکارشده در جهان کوانتوم بتوانند ، این فرض که رخنهبارتاالمیو يعقیدهبه

بسیار ، در جهان مورد استفاده قرار گیرندتوسط خداوند براي دستیابی به اهداف مطلوبش 
ترسیم این  يکند که از هیچ تحقیقی در زمینهانگارانه است. وي همچنین اضافه میساده

گیرد مقیاس) اطالع نداشته و لذا نتیجه میتغییرات کوانتومی در جهان بزرگ تأثیرامکانات (
ن دیدگاهی چندان واضح و هاي عظیم جهان، کارایی چنیکه با در نظر گرفتن پیچیدگی

 .)142 ، ص:9رسد(نظر نمیروشن به
ظاهراً متناقض حاصل  تأثیرکوانتوم  يانگیزترین مسائل درخصوص نظریهیکی از حیرت
به حل  ،در اینجا نیز کوشیده تا با استفاده از نظرگاه آماري خود بارتاالمیواز مشاهده است. 

 این معما بپردازد.  
ها در سطح رفتار سیستم يکوانتوم ابزاري عالی براي محاسبه ينظریهکه این توضیح

ذرات بنیادي فراهم ساخته است، اما مشکل این نظریه به تفسیرش از واقعیت در آن سطح 
گردد؛ چراکه ترسیم دنیاي کوانتوم برحسب دنیاي روزمره که با قوانین مکانیک میبر

اي ظریه، دنیاي ذرات اتمی را برحسب آمیزهپذیر نیست. این نامکان ،کالسیک سروکار دارد
که چگونه عمل گیرد. اینتنها به یک حالت تعلق می ،کند، اما مشاهدهاز حاالت توصیف می

شرودینگر  يمعمایی است که داستان گربه ،کاهدلفه فرومیؤاي را به یک ممشاهده، آمیزه
 است.  شدهشدن آن طرح براي کمک به روشن

پردازد. بنابراین نگر به توصیف چگونگی تغییر تابع موج با زمان میشرودی يمعادله
مشخص است و لذا تا اینجا هیچ چیز  هاي احتمالی در طول زمان کامالًتغییر توزیع ينحوه
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تعین در جایی که بینی که عمل خداوند در آن مخفی باشد وجود ندارد. عدمپیشغیرقابل
عادي  شود. گفتیم که امکان مشاهداتی در مقیاسمی وارد بحث، پذیردمشاهدات انجام می

به عنوان مثال، مسیر حرکت  ؛که حاکی از اتفاقات سطوح کوانتومی باشند وجود دارد
براساس باال یا پایین بودن جهت چرخش  ،الکترونِ در حال گذار از یک میدان مغناطیسی

توان با رهگیري را میود. این مسیر جدید شبه یکی از دو سوي میدان منحرف می ،آن
صورت واقعی ي خودِ چرخش بهشمارشگر گایگر آشکار ساخت. لذا اگرچه امکان مشاهده

اند و لب مطلب در اینجا قرار مشاهدهوجود ندارد، ولی برخی نتایج آن در مقیاس عادي قابل
گوید این است که جهت چرخش الکترون، کوانتوم می يآنچه نظریه يگیرد. همهمی
را ها آن ست، ولی ما تنها یکی ازا اي از دو حالت باال و پایین با احتمال مساويزهآمی

دهد؟ در اینجاست که داستان کنیم. اما کجا و چگونه این اتفاق روي میمشاهده می
شود. در کردن موضوع مطرح میله، بلکه براي برجستهأشرودینگر نه به منظور حل مس

تواند وجود داشته باشد، اما در جهانِ مشاهدات، چنین چیزي نهی میبرهم ،دنیاي کوانتوم
گیري، آمیزه را به یکی از رسد که عمل اندازهنظر مینحوي اسرارآمیز بهنیست. به

که شرودینگر براساس  بازگو کنیم گونهکاهد. اجازه دهید مطلب را آنهایش فرومیلفهؤم
 ه است:اش بیان کردگربه

مستقیم گربه در امان هستند،  يبا وسایل زیر که از مداخله یک گربه در قفسی همراه
ساعته تنها یک اي یکاي رادیواکتیو که شاید در بازهقدر کوچک از مادهاي آنقرار دارد. تکه

ي لوله ،اتم آن دچار واپاشی شود، در یک شمارشگر گایگر قرار دارد. اگر اتمی فروبپاشد
کند که کننده، چکشی را آزاد میک دستگاه تقویتکند و از طریق یشمارشگر شلیک می

تعین اي از مواردي است که یک عدمشود. این نمونهباعث شکستن ظرفی از مواد سمی می
 يوسیلهتواند بهو لذا می شودمیتعینی در جهان روزمره منتقل ي اتمی به عدمحوزه

براساس  ،بازشدن جعبهاي قبل از لحظه ،. حالتِ گربهشودمستقیم برطرف  يمشاهده
اي از دو حالت مرگ و حیات با احتمال تحقق کوانتوم، آمیزه يتوصیف تابع موج در نظریه

شود. اما این اتفاق چگونه روي به یک حالت فروکاسته می ،ست که پس از مشاهدها مساوي
 دهد و آیا خداوند در آن دخالت دارد؟ می
 بارتاالمیو دگاهید .2. 5

شده کاريدستششم است؛ اما اگر تاسی ن یک تاس مکعبی سالم، یکآمداحتمال شش
شود. اگر تاس را بدون سوم میآمدن، یکبا دو وجه شش داشته باشید، احتمال شش

کنید؛ اما اگر پس از بازرسی آمدن را یک ششم  بیان میبازرسی پرتاب کنید، احتمال شش
دهند، اطالعات جدیدي به دست آن متوجه شوید که دو وجه آن، شش را نمایش می
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رو احتمال، وابسته به اطالعات شود. ازایناید که موجب تجدیدنظر در احتمالتان میآورده
پایین یک الکترون، براي هر مورد، یک دوم است. باال یا روبهماست. احتمال چرخش روبه

شود. این  تأییدات مشاهد وانی ازافرتعداد  يواسطهبه ،تواند ازلحاظ تجربیاین موضوع می
شود، اما با ها در حالت کلی مربوط میتساويِ احتمال دو حالت، چیزي است که به الکترون

به  ،عبوردادن الکترون از میدان مغناطیسی و اطالع از جهت انحراف آن، حالت احتمالی
دست آوردن هر اطالعِ مربوطی، توزیع  شود. بنابراین بهحالت قطعی فروکاسته می

د. شوموج منجر می يبه فروپاشی بسته ،التی را تغییر داده و حصول اطالعات کاملاحتما
 افتد؟  اما چگونه و کی این اتفاق می

به توزیعِ احتماالتی مساوي براي دو  ،گربه يقبل از بازکردن جعبه، آگاهی ما درباره
 ت که سم آزادحالت مرده و زنده محدود است. اما زمانی که جعبه باز شود، خواهیم دانس

به یکی از دو حالت فروکاسته  ،شده و گربه مرده است یا نه و لذا توزیع دو حالتی اولیه
کنیم. پس صورت تصادفی انتخاب میاي را بهمشاهده، نمونهي شود؛ گویی که در لحظهمی

افتد، زیرا با حصول اطالعات جدید در ذهن وي اتفاق می ،فروپاشی تابع موج براي هر فرد
    .22یک سیستم است يابع موج، ساختاري ذهنی است که شامل اطالعات ما دربارهت

جایگزینی اعداد  يشود و لذا ما به ایدهبراي نمایش اعداد استفاده می، از حروف در جبر
ایم. منظور دستیابی به مقدار عددي یک کمیت عادت کردهبه ،جاي حروف در یک فرمولبه

کند، دانستن بندي سلسیوس با فارنهایت را بیان میدرجه يرابطه براي مثال در فرمولی که
 يسازد. اما نظریهیمقادر دماي فارنهایِت متناظر با آن  يدماي سلسیوس ما را به محاسبه

مانند طول عمر انسان سروکار دارد که مقادیري متفاوت با احتمال  احتماالت با یک کمیت
کند. بنابراین زمانی که با سمبل نمایشگر یک متغیر ار میمعین مربوط به هر مقدار را اختی

مقداري واحد نیست، بلکه بیانگر  يباید متوجه باشیم که نماینده ،شویمرو میهتصادفی روب
کشیدن یک اي از مقادیر است. بیرونشده به مجموعهدادهاي از احتماالت نسبتمجموعه

 اش است.ه همراه احتمال مربوطهب، به معناي انتخاب یکی از مقادیر ،نمونه
، بلکه فرایندیک  نه يکنندهکوانتوم توصیف ي، نظریهبارتاالمیو بنابراین ازنظر

ما  يمشاهده يدر لحظه فرایندهاست و لذا بیانگر این نیست که کدام فراینداي از مجموعه
از مقادیر چیزي را اي توانیم یک مقدار خاص و نه آمیزهکه تنها میمصداق دارد. ازآنجایی

گیري، درحقیقت برداري یا عمل اندازهایم، ببینیم، نمونهآن برآمده يکه در پی مشاهده
خاص را برطرف  يانجام یک انتخاب تصادفی است که ابهام احتماالتی ما در یک نقطه

ي خاص ممکن است دخیل باشد، شدهسازد. هر آنچه در انتخاب این مقدار مشاهدهمی
در توصیف کلی جهان توسط تابع موج ندارد. بنابراین به زبان آماري چیزي تغییر ي تأثیر
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هاي فرایند يبه راه خود برپایه، نکرده و جهان با ابعاد انسانی، درست مانند قبل از مشاهده
 .)150 -149، صص: 9دهد(کوانتومی ادامه می

 یاتیاله مباحث .3. 5
براي دستیابی به هدفی  ،وند در محیط کوانتومتوان به امکان عملکرد خدااما چگونه می

 برد؟ دوباره سه مسیر نیازمند تبیین، متصور است:خاص در جهان پی
خداوند متعین  يوسیلهتعینی وجود ندارد. همه چیز بهحقیقت هیچ عدمدر الف: 

 رسند.نظر میدرنظر ما نامتعین به شود و مشاهدات، صرفاًمی
از این یک هر ؛ي سطوح کوانتومی را در نظر بگیریدشدهمتعیناي از رویدادهاي مجموعه
اي در جهان روزمره عنوان آغازگري براي یک مسیر علی عمل کرده و به نتیجهرویدادها به

ظریف اینجاست که اگرچه برخی از این نتایج ممکن است مطابق  ي. نکتهشوندمی منتهی
اتی نامطلوب تأثیریگر ممکن است ناگزیر بهمسیرهاي دخواست الهی تحقق یابند، اما برخی 

 بایدمنتهی شوند یا در تعارض با نتایج مطلوب سایر مسیرها قرار گیرند. تمام این احتماالت 
بلکه  ،مورد بررسی و محاسبه قرار گیرند. بنابراین عملکرد خداوند را نه با لحاظ یک نتیجه

ودن احتماالت کوانتومی در زمان نمي حاصل از متعینشمار نتیجهبی بهباتوجه باید
اگرچه با در نظر گرفتن قدرت  بارتاالمیونامتناهی مورد بررسی قرار داد؛ رویکردي که ازنظر 

 ،نساختن معیارهاي یک کنترل بهینهبرآوردهي واسطهنامحدود الهی محال نیست، اما به
 شود.دفاع نبوده و مردود شمرده شده میقابل

 حقیقت هم نامتعین است. در ،آیدنامتعین می ب: آنچه که در نظر ما
اند، جایی براي عمل خداوند نظمی حقیقیکوانتوم حاکی از بی ياگر معادالت نظریه

آن شوند. اما به  يوجود نخواهد داشت که رخدادهاي انفرادي در سطح کوانتومی واسطه
را حاکی از قصد  نظمیتوان نتایج حاصل از این بیآیا می ،فرض پذیرش چنین رویکردي

 بهباتوجهبه آن  بارتاالمیوالبته پرسشی اساسی است که پاسخ  ،؟ اینکردخداوند تلقی 
مثبت  ،هاي فردينظمیشده درخصوص نظم مجموعی حاصل از بیمطالب قبلی عنوان

 است.
بسیاري از اتفاقات است، خداوند هر از گاهی  يکنندهتبیین »ب«که حالت ج: درحالی

 کند.هاي کوانتومی مداخله میفراینددر  ،هدایت جهان در مسیر مطلوبمنظور به
رویکرد فوق از مزیت ایجاد مجال کافی براي دخالت الهی و امکان دفاع از قانونمندي 

از پذیرش آن با طرح این سؤال که چرا خداوند تکلیف  بارتاالمیومند است، اما طبیعت بهره
همراه با مسائلی که در فرض دوم بند چهارم مورد اشاره  ،امور را در ابتدا معین نکرده است

حاضر محل شک است که گیرد که درحالنهایت نیز نتیجه میدرقرار گرفت، سر باز زده و 
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نحو مطلوبی اتفاقات در ابعاد به ،خداوند بتواند از طریق مداخله در رویدادهاي کوانتومی
   .)155 -151ص: ، ص9( کندانسانی را مطابق با خواست خود هدایت 

براساس موضع وي در ، کوانتومي است که بررسی رویکرد هر شخص در حوزهگفتنی 
اند، صورت ي کوانتوم با دنیاي متعارف ناشی شدههاي نظریهله که از تفاوتأقبال سه مس

 گیرد:می
گیري یا متأثرشدن دنیاي کوانتومی از عمل مشاهده یا فاعل شناسا اندازه يلهأمس. 1

 ؛قلیل تابع موج)(ت
کوانتوم واقعیتی وراي مشاهده  يواقعیت قبل از مشاهده و اینکه آیا نظریه يلهأمس. 2

 ؛قبول دارد یا نه؟ را اصوالً
 .انهشناسهستیتعین پذیرش یا رد عدم يلهأمس. 3

ي کنندهکه فروپاشی تابع موج یا توابع احتماالتی بیان بارتاالمیونگرش  يدر نقد نحوه
دهد، تحلیل زیر ت ذرات کوانتومی را به حصول اطالعات حاصل از مشاهده نسبت میوضعی

 را موردتوجه قرار دهید: 
اي است که درمورد سرنوشت یک اي مجموعهمکانیک کوانتومی نظریهکه این گفتن

گوید ولی قادر است تا درمورد گروه بزرگی از ذرات، تنها به زبان احتمال سخن می ،ذره
دیدگاهی معقول است، ، دقیق از درصدِ ذراتی که سرنوشت مشابه دارند سخن بگویدطور به

ِء کوانتومی دادن یک حقیقتِ عینی به یک شیامکان نسبتعدم يلهأي مسکنندهاما منتفی
 يهألتقلیل تابع موج به واقعیت موجودات کوانتومی و مس يلهأنیست. درحقیقت، مس

 : شوندمیکه دو موضوع مجزا هستند، مربوط ها آن تعیناحتمال، به عدم
سیستم کوانتومی است. ممکن  ياند که تابع موج، معرف دانش ما دربارهاي گفتهعده« 

 ،است سیستم کوانتومی خواصی داشته باشد که نسبت به آن جاهل باشیم و آزمایش آن
دهد... ما شواهد  تقلیل ،جهل را برطرف کند و درنتیجه، تابع موج را که معرف دانش ماست

 ،معرف دانش ما بوده ،دیگر، امواجی که تنهاتداخل داریم و ازطرف يتجربی متعددي درباره
بار آورند. پس این تعبیر نارساست و توانند آثار تداخل را بهآنکه عینیت داشته باشند، نمیبی

 .)284، ص: 4(»به تابع موج، نوعی واقعیت بدهیمباید 
آلیستی از ایده ،هازم به ذکر است که طیف وسیعی از پاسخدرخصوص سؤال دوم ال

اما نظر به ، 23است شدههاي گوناگون ارائه همراه با زیرمجموعه ،گرفته تا رئالیستی
خودداري کرده و تنها به ذکر این ها آن له، ما نیز از بیانأبه این مس بارتاالمیوتوجه عدم

تقلیل تابع موج،  يوي با نظریه يي مواجهههکنیم که فحواي کالم و نحومطلب اکتفا می
 سازد.رویکردي رئالیستی را به ذهن متبادر می
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از  داريطرف، به »الف« با انتقاد از دیدگاه بارتاالمیوازآنجاکه  ،درخصوص سؤال سوم
طور ي الهی ولو بهانه پرداخته و مخالفت خود را با هرگونه مداخلهشناسهستیتعین عدم

بر ناتوانی در تبیین افعال خاص الهی، نافی اصل راز داشته است، دیدگاه وي عالوهموردي اب
 . شودمیعلیت بوده و فاقد انسجام ارزیابی 

 

 . مشیت6
دینی خلقت براساس قانونمندي طبیعت بنا شده  ياي از آموزهکه قسمت عمدهدرحالی

توان براساس می است، طرح این ادعا که هدفمندي بخش وسیعی از جهان طبیعت را
را  ، قانونمندي موجودکردها تبیین هاي فاقد هدایت ذرهحاصل از مجموع حرکت ينتیجه

کشد. اگرچه شدن نیات الهی با این قوانین را به چالش میتوهم جلوه داده و تصور برآورده
ًا یک سیستم را لزوم يهاي اولیهفراینداین اشکال با توضیحات گذشته که فقدان نظم در 

، اما این از شدد، تاحدودي مرتفع کردر تعارض با هدفمندي کلی آن مجموعه لحاظ نمی
شود؛ زیرا پذیرش له به تقویت مشکلی دیگر منتهی میأست که حل یک مسا مواردي
نظمی بی يواسطهي جهان را که به، محدودیت تعامل خداوند با سطوح اولیهگراییناتعین

هدایت قرار گیرند، به دنبال دارد. باور به مراقبت دائمی و نند تحتتواحاکم بر رفتارشان نمی
مشیت الهی  24هاي اصیل دینی است. لنگفورداز آموزه ،تعامل خداوند با تمام سطوح خلقت

یعنی مشیت عام، مشیت خاص و  ،بندي کرده که سه دسته آخررا تحت شش عنوان دسته
 .)6، ص: 12(ندادر راستاي بحث ما حائزاهمیت ،معجزه

 مشیت عام الهی .1. 6
مشیت عام بر افعالی نظیر خلقت اولیه و حفظ قوانین طبیعت توسط خداوند که با کل   

در این معناي «، بارتاالمیود. ازنظر شوند، اطالق میامتناسب زمانهمطور عام و خلقت به
مسلم فرض مشیت اگرچه وجود خداوندي که با هدفمندي به طراحی جهان پرداخته است، 

خورد که به چالشی جدي در مقابل این برداشت شده، اما در تصادف، چیزي به چشم نمی
که  را اي و موضعی خداوندحال این رویکرد، میزانی از دخالت لحظهعام منتهی شود. درعین

 .)120، ص: 10» (گذاردجواب میبی، براي حفظ آفرینش موردنیاز است
 مشیت خاص الهی. 2. 6

نحوي متمایز از هاص شامل افعالی است که با زمان و مکان خاصی در خلقت، بمشیت خ
در مقاطعی «گرایی با پذیرش ناتعین بارتاالمیوند. ازنظر اهاي دیگر در ارتباطها و مکانزمان

محتمل است. ها آن از طبیعت و تاریخ با تعدادي انتخاب مواجه هستیم که وقوع هریک از
اوند رویدادها را براي دستیابی به هدفی خاص هدایت کند که بدون خد اگر در این مواقع
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حصول نباشند، با مثالی از مشیت خاص مواجهیم. این ربطی به معجزه ندارد، دخالتش قابل
یکی را انتخاب کرده  ،چون خداوند از بین چندین انتخاب مجاز براساس قوانین طبیعت

 .)120، ص:10» (است
ساز خام خلقت و زمینه يقسمتی از ماده بارتاالمیویکرد گفته شد که تصادف در رو

توان خداوند را شود و لذا اگرچه میهاي بزرگ در نظر گرفته میرفتار قانونمند مجموعه
ولیت ؤمس ، اما این بدان معنا نیست که او شخصاًکردول نهایی هر امر جزئی تلقی مسؤ

بلکه مقصود او را باید در خواص کلی  ،عهده داردهدایت هر ذره را تا مقصد موردنظرش به
با وجود اذعان به ضرورت پذیرش مشیت  بارتاالمیوهاي نامتعین جست. بنابراین فرایند

جایگاه آن در توجیه حضور فعال خداوند در آفرینش و حتی تالش براي  يواسطهخاص به
خود، درنهایت تعامل  يگرایانهبا تکیه بر دیدگاه ناتعین ،پاسخ به برخی ایرادات وارد بر آن

ها از باب مسائلی که در فرض دوم بند چهارم تعینالهی با جهان را از طریق مداخله در عدم
انسان «کند. اي حداقلی بسنده می) و به رابطه121گذشت، مردود شمرده (همان، ص: 

روشدن با انواع هبار است که روبشبیه یک خلبان تنهاي رهاشده در فضا براي اولین
 ]زمینی[تواند با پایگاه فرماندهید. او میشوهایش منتهی میي مهارتبه توسعه ،مخاطرات

توانایی تغییر  ]این پایگاه [العمل یا راهنمایی در ارتباط باشد، امابراي دریافت دستور
 .)139 -138همان، صص: »(وضعیت هوا یا تصحیح مشکالت مکانیکی را ندارد

 ،ه است تا با شمارش انتظارات ما از خداوند در تعامل با خلقتدر ادامه کوشید بارتاالمیو
الهی با اذهان انسانی در برآوردن اهداف  يقرائتی حداکثري از ظرفیت رابطه يدر کنار ارائه

با پذیرش امکان دخالت خداوند در مقاطع بسیار  ،و تاحدودي انعطاف در دیدگاهش 25الهی
تري براي گستردهي کوانتومی، به ایجاد زمینههاي تعیناز طریق عدم 26حساس خلقت

اش را تاحدودي گرایانهدیدگاه فروکاست ،تعامل الهی با خلقت پرداخته و از این رهگذر
ام استفاده از مباحثی که تاکنون ارائه نموده): «140 -139(همان، صص: کندتلطیف 

نظر یت دست کشید. بهنظمیِ فاقد هدااز تصور بی ،شود که بایستی در مواردي نادرمی
بیانی  ]امگرایی ابراز داشتهمطالبی که در دفاع از ناتعین يبا مالحظه [رسد که اینمی

توان اما توجه کنید که گفتیم مداخالتی نادر در رویدادهاي تصادفی را نمی ،متناقض است
 .)140همان، ص:»(رصد و درنتیجه نفی نمود

دعا شکلی از رفتار دینی است که دعاهاست. بارز مشیت خاص، اجابت برخی  ينمونه
ساختن برخی به منظور برآورده خداوندارتباط با در نگاه رایج، تالش براي  هدف از آن

ساختن یا حداقل، هاست. معناي ضمنی این امر، باور به توانایی خداوند در برآوردهنیازمندي
تر سازد. اما سؤال اینجاست کخود نزدی ياِعمال نفوذ در جهتی است که ما را به خواسته
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اش قادر به انجام برخی ست که خداوند به صرف ارادها نحويکه آیا ساختار جهان به
 تغییرات در آن به منظور اجابت برخی دعاهاي بندگان باشد؟

که امکان ذکر است؛ مثالً ایناجابت برخی دعاها قابلدالیل متعددي درخصوص عدم
اهداف متضاد وجود ندارد یا ممکن است تحقق برخی دعاها به  دعاهایی با زمانهماجابت 

مصلحت مخلوق نباشد. از طرفی با پذیرش تصادف، بروز برخی نامالیمات گریزناپذیر است، 
در راستاي اهداف ها آن وقوعکه این بهباتوجه ،بنابراین در صورت ایجاد مشکالتی براي بشر

 ،حالرا داشته باشیم؛ درعینند انتظار حل آنکلی آفرینش است، منطقی نیست که از خداو
که او در برخی از موارد به آن پاسخ ي این بحث آن است که تقاضا از خداوند و ایننکته
نظر از مشکالت موجود در درك تعامل صرف« بارتاالمیوغیرخردمندانه نیست. ازنظر  ،دهد

 يواسطهبه ]یک فرد[ستالهی با اذهان انسانی و تصور حقیقت روح، صرف تحقق درخوا
البته برخی اوقات، اتفاقاتی رخ  برانگیز نخواهد بود.تعجب ]افراد دیگر[هاي معمولیفعالیت

را به دخالت مستقیم ها آن توان وقوعدهد که فراتر از قدرت بشر هستند و لذا میمی
شمرد؟ از میله را مجأاین مس ،هاي فیزیکیفراینداما آیا اساس آماري ... خداوند نسبت داد
پذیرترند، ممکن هاي مکانیکِی صلب انعطافهاي آماري نسبت به سیستمازآنجاکه سیستم

الهی نشان  أاست که حساسیت بیشتري نسبت به فشار حاصل از اثرات خارجی با منش
توضیح راحتی قابلبه این معنا نیست که وقوع چنین رخدادهایی به یادشدهبیان .  ...دهند

بینی جدید، باور به سودمندي کننده است که جهانن] براي بحث کنونی کفایتاست، اما [ای
 .)161 ، ص:10» (سازدتر میآسان ،دعاها را نسبت به جایگزین متعین آن

قدرت خداوند در  ،نظر برخی، بسیاري از مباحث باال زائد است. آنچه اهمیت داردبه«
ي بسیاري مشاهده شده که حاکی از اجابت دعاها و نه چگونگی انجام آن است. موردها

ند، براي کسانی که اتصادف که گفته شود چنین اتفاقاتی صرفاً اجابت مستقیم دعاهاست. این
پذیرش است. از طرفی باید این نکته را متذکر شد که سختی قابلبه ،انددرگیر آن بوده

وسط وسایل علمی، تنها براي اثبات اثربخشی دعا ت... نیست ]علمی[اثبات ارتباط الهی قابل
اي از دعا کافی نیست، بلکه باید نشان دهیم که در گروه عمده اثبات وقوع رویداد مورد

ست که در ا نحو معناداري بیشتر از موارديبه ،هاي حاصلهایی، تعداد پاسخچنین موقعیت
ي علمی هااي که بتوان از روشغیاب فعل الهی انتظار داریم؛ لذا شاید بیشترین استفاده

تواند مانع اجابت دعا توسط توقع داشت این باشد که نشان دهیم دنیاي مخلوق خداوند نمی
 .)162 همان، ص:»(وي شود
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 معجزه .3. 6
به فعل خداوند  کند که مستقیماًرویدادي تعریف می يمثابهمعجزه را به ]بارتاالمیو[

کند، همخوانی عمل میطور عادي منسوب بوده و با روشی که جهان براساس آن به
 .)122، ص: 10ندارد(

 يشناسانهامکان اثبات شناختمطالبی درخصوص عدم يتنها به ارائه بارتاالمیواگرچه 
رویکرد  بهباتوجهانه شناسهستیمعجزات بسنده کرده و از هرگونه اظهارنظر 

رد هم از رسد که وي در این مونظر میاست، اما به کردهاش خودداري گرایانهناتعین
اذعانش  بهباتوجهدیدگاهی همسو با مشیت خاص برخوردار بوده و لذا کوشیده است تا 
راهکاري نماید  يدرخصوص ضرورت پذیرش وقوع معجزات، همت خود را معطوف به ارائه

 که با رویکردش در تعارض قرار نداشته باشد: 
ه وجود تصادف در بما با زیر سؤال بردن یک فرض ضمنی نهفته در تفکرات راجع«

ي تفکر از این نحوه يکنیم. ریشهشود، آغاز میله میأآمیز مسجهان که مانع حل رضایت
مراتب علوم و ویژگی مخصوص آن که شامل تبیین اَشکال [تصور] برتري فیزیک در سلسله

گیرد؛ اینکه هر چقدر ماده را به ت میأتر است، نشتر ماده برحسب سطوح پایینپیچیده
ابراین تر خواهیم شد. بناش تجزیه و تحلیل کنیم، به تبیین نهایی نزدیکزاي سازندهاج

ي عنوان مکان عمده[الهی]، آنان را به جهان زیراتمی بهجستجوي بسیاري درباب مشیت
ازنظر من نادرست است. ... گرایانهدهد. این رویکرد فروکاستفعالیت خداوند سوق می

ترین سطوح ي پیچیدهیعنی گستره ،سوي مقابل طیف علمیعکس، من معتقدم که در به
گفته ... ي واضح دخالت الهی را داشته باشیمکه شامل ذهن انسانی است، باید توقع مشاهده

تواند به خداوند نمیي گریزناپذیر حوادث قبلی باشد، چنانچه نتیجهشد که یک رویداد 
ناپذیر موجود باشد. من معتقدم وکاستتعین فراي از عدممنسوب شود و لذا بایستی درجه

گیري انسان قرار دارد و خداوند هاي تصمیمکه این[انتساب یک رویداد به خداوند] در ریشه
کند. اما اگر رفتار ما با اعمال نفوذ در این سطح، در روند مسائل جهان دخالت می

؟ خیر، زیرا تعامل شودکنترل عامل بیرونی است، آیا اختیار ما با چالش مواجه نمیتحت
 کردنخداوند با انسان نه به معناي کنترل و اعمال قدرت، بلکه به معناي ترغیب و الهام 

ي مغز است. دهندهاست. تا اینجا تصادف نقشی ندارد. تصادف بخشی از زیرساختار تشکیل
مشیت الهی شده، اما  يموجب تعیین محدوده ،آوردن اتفاقات گوناگونتصادف با پیش

از کنترل باال به پایین  داريطرفقدرت خداوند نیست. بحث ما در راستاي  يکنندهودمحد
پردازد. این برخالف اعتقاد به است که در آن، خداوند با سطوح باالي خلقت به تعامل می
ترین سطوح است و با ایراد کنترل پایین به باالست که مستلزم اِعمال کنترل بر پایین



 123و  یگرایی و فاعلیت الهی از منظر دیوید بارتاالمناتعین

بایستی  ،اکه در تالش براي اِعمال کنترل بر اشیا از سطوح پایینمهمی مواجه است؛ چر
این سطوح که در مسیر دستیابی به هدف امکان وقوع  کاريدستتمام اتفاقات حاصل از 

اي ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، موردمالحظه قرار گیرد و لذا شیوه دارند و
در معرض  ،لحاظ بالقوهتر و بهدقیق ،باال به پایین عکس، کنترلناکارآمد خواهد بود. اما به

اما آیا خداوند [همچنین] قادر به عمل در سطوح میانی براي ... ستا نتایج نامطلوب کمتري
 بدون دخالت انسانی است؟   ،کردن یا ایجاد طوفان یا شفاي بیمارانانجام اموري نظیر آرام

هیچ قانونی در بلندکردن یک کتاب ... یرندگبسیاري از معجزات در این محدوده قرار می
. به همین شیوه نیز امکان شودبر نیروي جاذبه، نقض نمی ...نیروي بدن يغلبه يواسطهبه

تغییر شکل ظرف آن  يواسطههاي یک گاز بهاِعمال کنترل و تغییر حرکت تصادفی مولکول
ریزي کند نیروهایی را طرحوجود دارد و حداقل به همین شیوه نیز متصور است که خداوند 

انسانی قادر به  يباشند. اگر ارادههاي فیزیکی در جهت مطلوب که قادر به هدایت سیستم
تنها چیزي ... تري نباشددادن برخی اشیا باشد، چرا خداوند قادر به انجام امور بزرگحرکت

با پذیرش رفتار  ،جهان ياثبات این امکان است که نفوذ مستقیم بر ماده ،که طالب آنیم
رویدادها به  يدادن کنترل همهمن هیچ دلیلی براي نسبت... شودتصادفی آن نفی نمی

کلی، بدون نیاز به  يعنوان یک مجموعههاي تصادفی را بهفرایندبینم، او خداوند نمی
اي براي هر جزء آن طراحی کرده است. من هیچ دلیلی براي انکار این احتمال نقشه
سازي براي هدایت مسیر طبیعت یا خداوند در موارد نادري فعالیت سرنوشت بینم کهنمی

ذهن قرار دارد. اگر  يمعمولی عملکرد او در حوزه يتاریخ انجام دهد، اما معتقدم که شیوه
نیروي  ياي در این جهان در ارتباط باشد، حوزهقرار است که خداوند با نیروي سازنده اساساً
اي ندارم، اما کنندهدقیق عملکرد او پیشنهاد قانع يبه نحوهراجع. ..انسان است يخالقه

تر از مهم ،تواند در جهانی برخوردار از تصادف عمل کندخداوند میاینکه  معتقدم که اثبات
عملکرد اوست. تصادف در نگاه من همانند گندم آسیاب مشیت الهی است تا  يکشف نحوه

 .)143-140، صص: 10(» اینکه مانعی بر سر راه آن باشد
 

 . نقد و بررسی7
ي کارگیري دانش آماري خود و با توسل به نظم حاصل از مشاهدهبا به بارتاالمیو

در پی راهی براي رفع تعارض میان باور علمی به وجود  ،مجموعی رویدادهاي فردي نامنظم
حاکمیت تصادف در برخی حوادث جهان و دیدگاه موحدانه که ناظر به هدفمندي خلقت و 

منظور، معنایی عام از تصادف را بدون مشیت الهی بر تمام ابعاد آن است، برآمده و بدین
عنوان تمایز میان دو قرائت آن مبناي کار خود قرار داده است. بنابراین اگرچه رویکرد وي به



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  124

 ،هاي جهانگرایان درخصوص فاقد علت غایی دانستن پدیدهروشی بدیع در نفی دیدگاه ماده
حال، دیدگاه او عینستایش است، درقابل ،گیرنداین معنا که متعلق قصد کسی قرار نمی به
ی یچیز، از تسري دو قانون مبنا نهایت به یک اشکال بنیادین مبتالست که بیش از هردر

ها آن به منظور تبیین و درنتیجه، هدفمنددانستن ،هاي آماري به رویدادهاي نامتعینفرایند
گرایی ذاتی و اذعان به امکان روست که نفس پذیرش ناتعینآناین اشکال از. شودناشی می

که در پی دفاع نیست؛ چه رسد به اینقابل فاعلی اساساً  يوجود حوادث فاقد علت تامه
لحاظ موجه، بهلحاظ علمی غیراین امر، دیدگاه وي را به برآییم.ها آن اثبات هدفمندي

اعتراض جلوه داده است و لحاظ فلسفی قابلمطلق الهی و بهالهیاتی در تعارض با حاکمیت 
 احتمالی جوي جوابوبه طرح ایرادات، جست ،ایم تا تحت سه عنوان فوقلذا ما نیز کوشیده

 نهایت بیان دیدگاه خود بپردازیم.  دردر متن و ها آن
، برخی هاي تجربی جریان داردبر مباحثاتی که پیرامون میزان قطعیت یافتهعالوه -

شواهدي تجربی که قادر  يامکان ارائهخاطر عدمگرایی ذاتی بهمعتقدند که پذیرش ناتعین
، نبود دلیل بارتاالمیولحاظ علمی ناموجه است. اما ازنظر به ،به حل نهایی موضوع باشند

 همواره بر ،عالوهبودن علمی آن نیست و بهبه معناي ناموجه ،گراییکافی براي اثبات ناتعین
کنند، ترین تبیینِ بسیاري از مشاهدات معرفی میگرایی را سادهتعداد شواهدي که ناتعین

را در  بارتاالمیواصلی خطاي  يخصوص بایستی ریشهایندر. )198، ص: 9شود(افزوده می
 :کردجو وخلط میان جایگاه علم و فلسفه جست

زم است موردبررسی قرار العاده الهایی که فوقیکی از قسمت«از نگاه استاد مطهري 
. )477 ، ص:7(»همانا تفکیک مسائل فلسفی خالص از مسائل متکی به علوم است ،گیرد
از قوانین فلسفی خالص است و ... قانون علیت با شعب و متفرعاتی که دارد«بر اینکه عالوه

این قوانین توانند توان در مقام نفی یا اثبات آن برآمد و علوم نه میفقط با اصول فلسفی می
نیاز باشند و تنها کاري که فیزیک یا علم بیها آن توانند ازرا رد کنند و نه اثبات و نه می

صورت اصول موضوعه تواند بکند این است که این قانون را با متفرعات وي بهدیگر می
سکوت آن  يتواند، دربارهتواند از آن استفاده کند و هرجا که نمیبپذیرد و تا هرجا که می

 .)683ص:  همان،(»اختیار کند
قرار  لحاظ الهیاتی نیز چنین دیدگاهی در تعارض با باور به خداي قادر مطلقیبه -

 کردهدر موارد بسیاري تصریح  بارتاالمیوکه کنترل تمام اتفاقات را در دست دارد.  گیردمی
نترل جزئیات را به خداوند ک«ي امور خُرد عالَم مخالف است: که با دخالت خداوند در همه

نظمی در یک سطح، وقتی بی... کندتر رها میمنظور تحقق منفعتی بزرگاختیارِ خود و به
نظمی در ي نظم در سطحی دیگر است، توقع هدفمندي در سطح اخیر، بدون بیالزمه
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با چنین  ،در دو سطح زمانهم ،سطح اولیه نابجاست و لذا برخورداري از حاکمیت مطلق
 .)200، ص: 9»(قدور نیستتوصیفی م
دانستن نظمِ یک سطح بر متوقف يواسطهنظر از ایرادي که بر کالم فوق بهصرف

وقوف بر از عدم ،به معناي ذاتی آن ،نظمینظمی سطح دیگر وارد است، پذیرش بیبی
طور که استاد کند؛ زیرا همانجایگاه اساسی اصل علیت در مباحث الهیاتی حکایت می

کند که انکار قانون سنخیت یا قانون جبر علی و دقت فلسفی ثابت می« :اندمطهري گفته
اگر «روست که آناین خود از .)653، ص: 7»(معلولی مستلزم انکار اصل کلی علیت است

نه بین وجود علت و وجود معلول ضرورت است و نه بین  ،ضرورت علی و معلولی دروغ باشد
امکان وجود و  ،معلول ،علتو عدم حال وجود  دو هر در معلول و بنابراین علت و عدم عدم

این در حالی  .)685همان، ص: »(مساوي است [با یکدیگر] عدم دارد، پس بود و نبود علت
اثبات  يهترین پایتنها اساسینه... قانون علیت و اصل ضرورت علی و معلولی« است که

 )528 -527 ، صص:5( »تاس یفعلمی و فلس يهقبول هر نظری داوند، بلکه اساسخوجود 
 بارتاالمیواین، وجودماند. بابه آن باقی نمیمحلی براي بحث و تشکیک راجع و لذا اصوالً

تعین، شده به نفع عدمکوشیده است تا با استناد به نامساوي بِل و شواهد تجربی ارائه
  .)199، ص: 9بیابد( 27پاسخی براي دفاع از دیدگاهش در مقابل اصل (علت) کافی

 بودنشنیست که دلیلی براي  يهیچ چیز«د: گویکافی می علتترین بیان اصل عام
بایستی علتی براي بودن اشیا وجود داشته  همیشه بنابراین، 28.»، نداشته باشدنبودنجاي به

ها آن مادي را براياي یافت نشود، بایستی فاعلی غیرباشد و چنانچه علت فیزیکی
مبانی ریاضی مکانیک و در کتاب  1932در  29دیگر، فون نویمان. ازسويکردجو وجست

تر ناسازگار است؛ یعنی تفصیلیي کوانتوم با هر نظریه يکه نظریه کرداثبات  کوانتومی
اي وجود ندارد تا بتوان با توسل به متغییرهاي موجود در آن که از چشم سطح زیرکوانتومی

. کردگرایی پیدا دست آورد و دلیلی براي تعینا بهند، نتایج مکانیک کوانتومی راما پنهان
اي نظریه 1952ادامه داشت تا اینکه بُوهْم در  گراییبراي طرد تعین تکیه بر این قضیه

نتایج مکانیک کوانتومی بود و لذا  يبر وجود متغیرهاي نهان ارائه داد که قادر به عرضهمبنی
متغیرهاي نهان  نداشتنیمان درمورد وجودپس اثبات فون نو«این سؤال مطرح گردید که 

روابطی که به  يوسیلهو به 30توسط جان بِل 1960این سؤال در اوایل دهه  »شود؟چه می
هاي هاي بِل ضمن آشکارسازي رخنهند، پاسخ داده شد. آزمایشاهاي بِل معروفنامساوي

اي حاوي متغیرهاي نهان در هکوانتوم سازگار و با نظریه يمفروضات فون نویمان، با  نظریه
 يهاي بِل تنها دسته. اما آزمایششد تأییدکوانتوم  يتعارض بود و لذا بار دیگر نظریه
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ان دانفیزیککرد و لذا هنوز میان هاي حاوي متغیرهاي نهان را نفی میخاصی از نظریه
 .)22- 20 :، صص4مورد حاصل نشده است (نظري درایناتفاق
است،  شدهسفی ما با توضیحات فوق تا حدود زیادي مشخص اگرچه رویکرد فل -

خواهیم مشاهدات تجربی ما نمی«کنیم که حال از قول استاد مطهري اضافه میدرعین
توانیم[چنین کنیم]، ولی چیزي که دانشمندان بزرگ فیزیک را منکر شویم و هم نمی

یکی . ورد انتقاد قرار دهیمتوانیم آن است که استنباطات فلسفی آنان را مخواهیم و میمی
ي علم و پژوهش] این است که قانون مربوط به فن مخصوصی را از مخاطرات[عرصه

راهی که برخی از دانشمندان جدید ... بخواهیم با ابزار مخصوص فن دیگر رد یا اثبات کنیم
ن این دانشمندا... چشم فیزیک ببینند يخواهند فلسفه را از دریچهاند و میپیش گرفته

شود از اند و چون آنچه مورد تجربه واقع میقانون علیت را یک قانون تجربی تلقی کرده
رو هرجا و ازاین ... اندسنخ ماده است، ناچار قانون علیت را منحصر به مواد و اجسام دانسته

توجیه قابل] روابط مادي و مکانیکی[اند مشاهدات عملی و تجربی با مکانیسمکه دیده
که استنباط کنند که روابط علی و معلولی منحصر به روابط مادي و اي اینجنیست، به

اند [که] حوادث درون مکانیکی نیست، خط بطالن روي قانون علیت کشیده و اظهار داشته
 .)684- 682، صص: 7»(گیردقانون علیت انجام میي در ماورا ،اتم

ذکر نیز چند نکته قابل درخصوص توسل به حضور انسانی براي توجیه افعال خاص الهی
 است:  

گیري به فعل و تصمیم فرایندتحویل  يکه ارتباط الهی با انسان در سایهاول این
تعین در رسد؛ چراکه پذیرش عدمنظر نمیپذیر بهانفعاالت فیزیکیِ صرف چندان توجیه

منتهی  منطقی میان انسان و افعالش يبه نفی هرگونه رابطه ،گیري انسانیساختار تصمیم
کشد و لذا اي با توسل به دخالت الهی نیز اختیار را به چالش میگشته و نفی چنین رابطه

ثانیاً لحاظ ذهن انسانی ؛ ي مجرد انسان در تبیین این ارتباط ضروري استجنبه يمالحظه
ارتباط خداوند با جهان، دیدگاهی  يعنوان تنها دریچهو در پی آن، فعل انسانی به

ها و خصوص در مکانایانه است که محدودیت قدرت الهی در انجام امور و بهگرفروکاست
ثالثاً اگرچه برآوردن بسیاري از مطالبات  ؛هاي فاقد اذهان هوشمند را به دنبال داردزمان

نیز نظیر برخی معجزات، بیانگر  بسیاريها مقدور است، اما امور انسانی با کمک سایر انسان
 ند. ابا خلقت 31تعامل مستقیم الهی

بر توسل به نفوس انسانی براي دیدگاهی جامع بایستی عالوه يبراي ارائه ،بنابراین
که موردتوجه قرار داد الهی، رویکرد برخی حکماي اسالمی را  يتبیین امکان مداخله

حوادث  نمودنمستند ،عبارتییا به ،اند تا از طریق حکومت یک قانون بر قانون دیگرکوشیده
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یکی خاستگاه روند معمول طبیعت بوده و که  علی يههاي عالم به دو سطح از رابطدهو پدی
قرار گرفته  نظام علی غیرمادي تأثیرتحت تواند در مواردي خاصحال عملکرد آن میعیندر

 .)461، ص: 6؛ 181، ص: 8؛ 97 -94، صص: 1(، تبیینی ارائه دهندشودو محدود 
 

 بندي. جمع8
رغمِ انتقادات هاي دنیاي کوانتوم  بهتعینرسد که توسل به عدمر مینظبه ،درمجموع
تواند یک گزینه در تبیین قسمتی از تعامل پروردگار با جهان براساس می ،وارده بر آن

مالحظه قرار گیرد. این در  آشوب مورد يدر کنار نظریه ،اي پایین به باالالگوي مداخله
 اي باال به پایینالگوهاي مداخله نباید ،خصوصاینامع دري بیانی جحالی است که در ارائه

از نظر  ،یک قانون بر قانونی دیگر مثالی از آن هستند يکه ارتباط با اذهان انسانی و غلبه را
 دور داشت.
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