
 

  کوانتوم و معجزات خدا  ھینظر

 کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا

در این بخش از برگی از یک کتاب سایالو، می خواھیم برگی از کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا را ورق بزنیم 

و بھ تفسیری از نظریھ کوانتوم بپردازیم کھ بر اساس آن، خداوند می تواند با معین کردن عدم قطعیت ھای 

کوانتومی دست بھ معجزات بزند. از ھمھ مھم تر این کھ در چنین تفسیری از نظریھ کوانتوم، اساسا نقض 

قوانین طبیعت اتفاق نمی افتد. این مسئلھ از این حیث حائز اھمیت ھست کھ در دوران حاکمیت فیزیک 

چرا کھ نھ فیزیک نیوتنی دفاع از امکان پذیری معجزات خدا مستلزم توجیھ نقض قوانین طبیعت بود. 

نیوتنی اجازه نقض قوانین طبیعت را می داد و نھ مخالفان چنین رویکردی، دست از ادعای خود مبنی بر 

  .این کھ “خدا قوانینی را کھ با یک دست وضع می کند، با دست دیگر نقض نمی کند" برمی داشتند

 مقایسھ نظریھ کوانتوم و فیزیک نیوتنی

تاب کوانتوم فلسفھ و خدا بھ تشریح دوران پیش از طرح نظریھ کوانتوم می جانر تاسالمان در فصل یک ک

پردازد و عالوه بر نخستین دیدگاه ھای مبتنی بر سطح میکرو و باالخص اتم گرایی، فیزیک ارسطو را 

نیز بررسی می کند. وی ھمین طور بھ دوران حاکمیت فیزیک نیوتنی می پردازد و نشان می دھد کھ در 

مکانیکی از جھان رایج شده بود. در اصل اھمیت -حت تاثیر فیزیک نیوتنی درکی موجیبت گراآن دوران ت

نظریھ کوانتوم را می توان در مقایسھ با فیزیک نیوتنی بھتر متوجھ شد. نظریھ کوانتوم، اگرچھ بھ ریاضیات 

یت گرایی، تقلیل و تجربھ گرایی در علم ارج می نھد، اما با ھر سھ فرض اصلی فیزیک نیوتنی یعنی موجب

 .گرایی و نیز درک علمی رئالیستی از علم مخالفت می کند



 ایجاد معجزه با معین شدن عدم قطعیت ھای کوانتومی

نشان می دھد کھ برخی مخالفت ھا با معجزات خدا، ناشی  کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا جانر تاسالمان در

از ایدئولوژی بوده است. برای مثال، واضح است کھ بی خدایان بھ دلیل اعتقادات خود مبتنی بر عدم وجود 

این میان افرادی نیز ھستند کھ معجزات را بھ دلیل نقض قوانین  خدا، معجزات را رد می کنند. اما در

طبیعت مردود می دانند. برای مثال دکارت معجزات را صرفا در معنای عدم نقض قوانین طبیعت معتبر 

می دانست. این مسئلھ از اھمیتی اساسی برخودار است چرا کھ اگر بتوان تفسیری از نظریھ کوانتوم را 

آن خدا بدون نقض قوانین طبیعت دست بھ معجزه می زند در آن صورت، اعتراض این ارائھ داد کھ در 

دستھ از افراد از درجھ اعتبار ساقط می گردد. جانر تاسالمان در بخش ایجاد معجزه با معین شدن عدم 

 :قطعیت ھای کوانتومی این رویکرد را چنین توضیح می دھد

ترین تفسیر نظریھ کوانتوم، دفاع از کپنھاگ بھ عنوان رایجشناختی" مورد تایید تفسیر عدم تعین ھستی“

سازد. پذیر میی آغازین امکان“مفھوم معجزه بدون نقض قوانین طبیعت" را بدون نیاز بھ مفھوم مداخلھ

شناختی ھستند، ھای(خالءھای) کوانتومی کھ ھستیبر اساس این رویکرد، با معین شدن عدم قطعیت

توان پرسید کھ آیا تغییرات عمده در و حتی معجزات در جھان ایجاد شود. میممکن است تغییرات مھم 

توسط رویکردھایی  (bottom-up) توان با دفاع از یک مداخلھ جزء بھ کلجھان (مانند معجزات) را می

کنند، توضیح داد. قبل از ھر چیز، تمام مواد اولیھ جھان از کھ نظریھ کوانتوم و فاعلیت الھی را ادغام می

اند و مداخالت انجام شده در سطح زیراتمی، در واقع در تمام جھان ھا و ذرات زیراتمی تشکیل شدهاتم 

کوانتوم، این موضوعِ مطرح شده در نظریھ آشوب شود. ھمچنین در این مورد عالوه بر نظریھ انجام می

گذارد". ھمانطور ھم باید در نظر گرفتھ شود کھ “یک تغییر کوچک در ورودی، تأثیر بزرگی بر خروجی می

کھ در مطالعات انجام شده در ارتباط با نظریھ آشوب ھم نشان داده شده است، حتی یک تغییر بسیار 



غییرات بزرگی در بخش دیگری از جھان ایجاد کند. بھ یاد بیاوریم کوچک در بخشی از جھان ممکن است ت

ھایش را در دمشق بھ ای" مشھور است، یک پروانھ کھ بالکھ بر اساس این رویکرد کھ بھ “اثر پروانھ

ی الھی با دانش زند، ممکن است باعث ایجاد طوفانی در استانبول شود. در نھایت، اگر مداخلھھم می

با تغییر جھت توسط مداخالت -ای در حد تغییر جھت یک پروانھ ادغام شود، با مداخلھشمول خدا جھان

سطح کوانتومی در ذھن پروانھ و یا با تغییر جھت پروانھ با ایجاد یک جریان ھوا با مداخالت سطح 

 شود راتوان چگونگی ایجاد طوفانی کھ باعث نابودی بعضی از اقوام در متون مقدس می، می-کوانتومی

توان بھ عنوان “وابستگی حساس بھ شرایط ای را می) تأثیر بیان شده توسط اثر پروانھ66توضیح داد.(

اولیھ" نیز بیان کرد. پیش از درک اھمیت این موضوع در فیزیک، وجود چنین تأثیری در میان عموم 

م ھم این موضوع ی رایج بین مردمردم با عقل سلیم و مشاھدات ساده تشخیص داده شده بود. این گفتھ

 :کندرا بیان می

 یک میخ یک نعل را،

 یک نعل یک اسب را،

 یک اسب یک سرباز را،

 یک سرباز یک جنگ را،

 (67)!دھدیک جنگ یک کشور را نجات می

 )183صفحھ  –نشر سایالو   -(کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا

 

 ظریھ آشوبن



یھ کوانتوم از نظریھ آشوب نیز استفاده شده ھمان طور کھ مشاھده می شود در این رویکرد عالوه بر نظر

است. نظریھ آشوب کھ بسیاری آن را با نام ایلیا پریگوژین می شناسند، ابتدا در ھواشناسی کاربرد گسترده 

ای داشت اما بعدھا در بسیاری از پدیده ھای طبیعی ھم چون زمین لرزه و حتی ضربان قلب نیز تجزیھ و 

بھتر نظریھ آشوب، استناد بھ اثر پروانھ ای بھ عنوان یکی از بھترین تحلیل شد. در اصل برای درک 

تعریف ھای وابستگی حساس بھ شرایط اولیھ ضروری بھ نظر می رسد. بر اساس این پدیده تغییرات بسیار 

جزئی (مثل بال زدن پروانھ) در سیستم ھای دینامیکی آشفتھ مانند جو زمین، می تواند تغییراتی شدید مانند 

ع طوفان را در کشورھای دیگر بھ بار بیاورد. جانر تاسالمان در کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا عالوه بر وقو

تحلیل نظریھ آشوب ارتباط آن را با فاعلیت الھی نشان می دھد. حال، با این تعریف از نظریھ آشوب، می 

  .توانیم ادغام این نظریھ با نظریھ کوانتوم را بھتر درک کنیم

گیرد. اگر نظریھ گرا مورد بررسی قرار میای در چارچوب قوانین موجبیتوب، اثر پروانھدر نظریھ آش

توانند توان سعی کرد تغییرات کوچکی را کھ می) می68آشوب و نظریھ کوانتوم با ھم در نظر گرفتھ شوند،(

گرایی را وارد تھا" توسط خدا توضیح داد (ناموجبینتایج بزرگی داشتھ باشند، با “معین شدن عدم قطعیت

تواند نتایج مھمی این روند کرد). نکتھ مھم برای ما این است کھ ببینیم یک تأثیر جزء بھ کل تا چھ حد می

کھ بھ شکل برخورد –بھ ھمراه داشتھ باشد. در تعامالت ذرات کوچک ماده با ذرات کوچک اطراف و محیط  

مدت زمان کوتاھی است، وارد کوادریلیون  این ذرات طی مدت چند ساعت کھ از نظر ما -شودانجام می

دھد، قوانین جھانی دارای ساختار احتمالی شوند. اگر ھمانطور کھ نظریھ کوانتوم نشان میھا تعامل می

شناختی توان با مداخلھ در احتماالتی کھ بھ لحاظ ھستیھا تعامل میدر ذات خود باشند، طی کوادریلیون

بھ وجود آورد. اجازه دھید تصور کنیم یک موشک، دور جھان پرواز  وجود دارند، تغییر بسیار بزرگی

رسد. اگر مدار این موشک بھ میزان یک تریلیونیوم درجھ منحرف شود، کند و بھ مکان قبلی خود میمی

ای وجود نخواھد داشت، اما بعد از یک تریلیون دور یک درجھ تفاوت در دور اول، تفاوت قابل مالحظھ



تریلیون بار  180شود و با درجھ منحرف می 90تریلیون بار دور زدن مدار اولیھ  90با  افتد، اتفاق می 

ی آگاھانھ در احتماالت شود. ھنگامی کھ تغییرات کوچکی کھ با مداخلھدور زدن مدار کامالً معکوس می

شوند، الھی انتخاب  شوند و این احتماالت، ھدفمند و با آگاھی  آیند، در تعداد بسیار زیاد تکرار  بھ وجود می

 (69).تواند بدون نقض قوانین طبیعت ایجاد شودتغییرات بسیار زیاد و نتایج غیر منتظره می

ھای موجود در ھوا ظاھر ھا / مولکولھا، مانند اتم ھا / مولکولقانون احتماالتی آنتروپی در توزیع اتم

رار بگیرد ½ است، اما احتمال ریاضی این کھ یک مولکول ھوا در یک نیمھ از اتاق قشود. احتمال اینمی

شود درک کنیم کھ ھا در یک اتاق، احتمالی مشابھ را ایجاد کنند بھ حدی کم است کھ باعث میکھ ھمھ اتم

دھند. انگیز با احتمال پایین (معجزات) را تقریباً نشان نمیھا در تعداد باال، رویدادھای شگفتچرا مولکول

ی آن جمع ھای موجود در ھوای یک اتاق در یک نیمھ گوید برای این کھ مولکولمی[1] جورج گاموف

ثانیھ صبر کنیم. اگر بھ یاد بیاوریم کھ  10299.999.999.999.999.999.999.999.998شوند، باید 

کنیم کھ چرا نباید از خفگی بھ خاطر ثانیھ است، درک می 1017عمر تخمینی جھان در مجموع حدود 

ھا را بتوان با معین کردن عدم ) اگر حرکت مولکول70ھا در یک نیمھ از اتاق بترسیم.(ولتجمع مولک

شناختی" ھای برآمده از نظریھ کوانتوم ھدایت کرد، یعنی اگر ما استدالل کنیم کھ “احتماالت معرفتقطعیت

ین احتماالت (عدم شناختی" ھم ھستند و خدا با معین کردن ادر قانون آنتروپی در واقع “احتماالت ھستی

ھا ممکن است بھ وجود بیایند، ھا/مولکولکند، بسیاری از معجزات کھ با حرکت اتم ھا) مداخلھ میقطعیت

توانند بدون نقض قوانین طبیعت توضیح داده شوند. عالوه بر این بھ دلیل ورود عدم تعین بھ این می

ای کھ اکنون در آن امکان د بود، زیرا حوزهی آغازین" نیز نخواھروند، دیگر نیازی بھ مفھوم “مداخلھ

ای در سراسر ھا، بھ طور گستردهمداخلھ وجود دارد، نھ تنھا در آغاز، بلکھ در سطح اتمی، در ھمھ زمان

کند پیامبری جھان وجود دارد. اجازه دھید رویدادی خیالی را در نظر بگیریم کھ در آن قومی کھ تالش می

ھای ھوای محیطی کھ این قوم در آن قرار دارد، حرکت و دور شدن مولکول را بھ قتل برساند، بھ دلیل



طور کھ شود، اما ھمانماند. بدون شک این پدیده از دیدگاه خداباورانھ «معجزه» نامیده میناکام می

 (71).توان با تحقق احتماالت بسیار کوچک بدون نقض قوانین طبیعت ایجاد کردبینید، این معجزه را میمی

 )184صفحھ  –نشر سایالو  –(کتاب کوانتوم، فلسفھ و خدا 

 تفاسیر مختلف نظریھ کوانتوم و معجزات خدا

بھ رویکردی پرداختھ شد کھ  مداخلھ آغازین و تحقق معجزات بدون نقض قوانین طبیعت پیش تر در مقالھ

نشان می داد خدا می تواند بدون نقض قوانین طبیعت از طریق مداخلھ در ھمان لحظھ آغاز جھان، وقوع 

قوانین طبیعت دفاع کرد.   معجزات را پیش بینی کند و بھ این ترتیب می توان از وقوع معجزات بدون نقض

با توجھ بھ وجود تفاسیر متفاوت از نظریھ کوانتوم، ھنوز نمی توان بھ درستی ھیچ یک از این رویکردھا 

رای داد، با این حال می توان عالوه بر مداخلھ آغازین بھ مداخالت کوانتومی در توضیح وقوع معجزات 

با نظریھ آشوب این توجیھ از نقطھ نظر عدم نقض اشاره کرد و حتی پیش بینی کرد در صورت ادغام آن 

قوانین طبیعت، بھ تفسیر قابل دفاعی تبدیل شود. جورج الیس یکی از اندیشمندانی است کھ با تکیھ بر 

مداخالت در سطح کوانتومی تالش کرده تا مسائلی چون وحی پیامبران را نیز در چارچوب قوانین طبیعت 

 :تاب خود بھ رویکرد الیس نیز اشاره می کندتوضیح دھد. جانر تاسالمان در ک

 

ی شکافتن دریا برای حضرت موسی را نیز در نظر بگیریم. این بار حال بیایید با این رویکرد، معجزه

کند و با معین کردن عدم ھای آب را بھ سمت راست و چپ ھدایت میشود کھ خدا مولکولگفتھ می

کند. کسانی کھ احتماالت مربوط بھ قوانین طبیعت ایجاد میھای کوانتومی، معجزه را بدون نقض قطعیت

ی ی آغازین"، مدل ذکر شدهتوانند با “مداخلھگیرند، میشناختی در نظر میھا را معرفتحرکت مولکول

معجزه بدون نقض قوانین را اتخاذ کنند. کسانی ھم کھ با کمک نظریھ کوانتوم وجود “احتماالت 



توانند دیدگاه معجزه بدون نقض قوانین طبیعت را با استناد بھ “مداخلھ ند، میپذیرشناختی" را میھستی

 .اتخاذ کنند در لحظھ" 

العاده ھای خارقھایی کھ بھ پیامبران شده است، جایگاه مھمی در ادیان توحیدی دارند و این موقعیتوحی

ن طبیعی توضیح داده شوند. اند و تالش شده است در چارچوب قوانینیز با نظریھ کوانتوم مرتبط شده

تواند بدون نقض ھر گونھ قوانین طبیعت از طریق مداخالت در سطح گوید، خدا میجورج الیس می

تواند با معین کردن کند کھ صرف نظر از وحی، خدا می) الیس ھمچنین اشاره می72کوانتومی، وحی کند.(

ھمین ترتیب مغز بر بدن و بدن ھم بر محیط ھای کوانتومی بر مغز انسان تأثیر بگذارد، بھ عدم قطعیت

کند کھ دیدگاه او از وحی ممکن است برای ) الیس استدالل می73دھند.(اطراف این تأثیر را گسترش می

ھا موفق بھ رد این دیدگاه نخواھند شد، زیرا بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان “ناخوشایند" باشد؛ اما آن

سی فیزیک مدرن مخالف نیست. بھ نظر الیس، این رویکرد، اعتقاد بھ وحی ھای اسابا ھیچ یک از دیدگاه

بدون اتخاذ دیدگاه معجزه با نقض قوانین طبیعت میسر  -کھ برای باور مذھبی ضروری است–را 

) در نھایت، الیس سعی نکرده است رخ دادن وحی را اثبات کند (الھیات طبیعی). اما سعی 74سازد.(می

خوانی دارد کھ خدا را ایجاد کند کھ عالوه بر سازگاری با علم مدرن، با این اعتقاد ھمکرده است الھیاتی 

کند، بھ عبارت دیگر او سعی کرده است، حتی برای وحی و معجزات ھم قوانین طبیعت را نقض نمی

 .“الھیات طبیعت" را ایجاد کند

 )186صفحھ  –نشر سایالو  –(کتاب کوانتوم، فلسفھ و خدا 

  


