
 

 رویکرد مداخلھ آغازین بھ منزلھ عدم نقض قوانین طبیعت

مسئلھ معجزات خدا در ادیان تا مدت ھا برپایھ فیزیک نیوتنی مورد بررسی قرار می گرفت، با این حال  

از آنجایی کھ فیزیک نیوتنی جھانی موجبیت گرا را بھ تصویر می کشید، عموما بررسی مسئلھ معجزه با  

شد. از سوی دیگر نظریھ کوانتوم ، بھ پیش فرض ھای فیزیک نیوتنی خاتمھ داد و بن بست روبرو می  

نشان داد جھان می تواند از ساختاری ناموجبیت گرا برخوردار باشد. در این بخش از برگی از یک کتاب،  

بھ رویکردی می پردازیم کھ نشان می دھد معجزات می توانند بدون نقض قوانین طبیعت ھم رخ دھند.  

بررسی    رویکردھای مختلف بھ مسئلھ معجزات را مورد کتاب کوانتوم، فلسفھ و خدا ر تاسالمان درجان

و   آغازین  مداخلھ  توضیح رویکرد  در  وی  این رویکردھاست.  از  یکی  آغازین  مداخلھ  و  دھد  قرار می 

 :معجزات می نویسد

گرا،  بھ طور کلی پذیرفتھ شده است کھ خدا باید برای ایجاد معجزات در جھان مبتنی بر قوانین موجبیت

گرا نسبت بھ قوانین  گرا و موجبیتد ضرورتقوانین طبیعت را نقض کند. با این حال، اگر پیروان رویکر

ی  شوند، یک گزینھطبیعت بخواھند دیدگاھی از معجزه را اتخاذ کنند کھ در آن قوانین طبیعت نقض نمی

نادیده گرفتھ شده است.   این موضوع  با  این گزینھ در مطالعات بسیاری در رابطھ  و  دیگر وجود دارد 

ھای دیوید ھیوم کھ نظراتش در مورد معجزات، نقطھ  ن گزینھ در کتابتوانید با ایمثال، شما نمیعنوانبھ

کھ خدای مکتب خداباوری  بر اساس این گزینھ، ازآنجایی.(60) ھاست، مواجھ شویدشروع بسیاری از بحث

ی ھر مداخلھ را محاسبھ  توانایی این را دارد کھ پیش از ھر رویداد از آن آگاه باشد و تمامی پیامدھای آینده

دھد، رویداد مورد نظر خود را در آینده آن طور  تواند با مداخلھ(ھایی) کھ از آغاز جھان انجام مید، میکن

شناختی  گرا باشد و حتی در جھان خالء ھستیخواھد معین کند. اگر جھان دارای ساختار موجبیتکھ می



باوری است، حداقل در آغاز  وجود نداشتھ باشد، برای فردی کھ معتقد بھ دیدگاه خلقت از ھیچِ مکتب خدا

دھد و  فضایی برای مداخلھ وجود دارد. این آغاز، آغاز قوانین طبیعت ھمراه با جھان را نیز تشکیل می

 .شوندتوان گفت کھ قوانین طبیعت با این مداخلھ نقض مینمی
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 ر مداخلھ آغازینتوضیح معجزات پیامبران با تکیھ ب
جانر تاسالمان در کتاب کوانتوم فلسفھ و خدا بھ مدلی اشاره می کند کھ بر اساس آن، در صورت پذیرش رویکرد مربوط بھ  

  مداخلھ آغازین، تحقق رویدادھای پیش بینی نشده بدون نقض قوانین طبیعت امکان پذیر است. 

منکران پیامبران توسط بالیای طبیعی در متون مقدس را در  اجازه دھید با این رویکرد، موضوع نابودی 

دانستھ است کھ پیامبران انکار خواھند شد  نظر بگیریم: بر این اساس، از آن جایی کھ خدا “از آغاز" می

میلیارد   15و مورد ظلم قرار خواھند گرفت، “از آغاز جھان ھمھ چیز را طوری ترتیب داده است" کھ  

ای  اند و دقیقاً در منطقھھای خود را رھا کردهبنگ، یعنی دقیقاً زمانی کھ پیامبران قومسال پس از آغاز بیگ

کھ مردم ظالم و منکر در آن ساکن ھستند، با مجازات این اقوام با بالیای طبیعی مانند طوفان، زلزلھ و یا  

شوند،  محسوب می[1] ھای آتشفشانی رویدادھایی را کھ از دیدگاه مکتب خداباوری معجزه (آیت)فوران

 .تحقق بخشد

معجزه توضیح داده شود. در واقع،  سازِی  تواند با این مدلشکافتھ شدن دریا برای حضرت موسی نیز می

کنند. اگر یک خط فرضی از وسط  ھا مولکول در دریا وجود دارد کھ بھ طور تصادفی حرکت میکوادریلیون

ھای سمت راست خط بدون استثنا بھ سمت راست  دریا ترسیم کنیم، این امکان وجود دارد کھ تمام مولکول



ھا، دریا  ھ سمت چپ حرکت کنند. با این حرکت مولکولھای سمت چپ خط بدون استثنا بو تمام مولکول

توانیم چنین شرایطی را مشاھده  شود و ھیچ قانون علمی نقض نشده است. دلیلی کھ ما نمیدو نیم می

کنیم ناممکن بودن آن تحت قوانین طبیعت نیست، بلکھ این احتمال بھ حدی کم است کھ غیرممکن در نظر  

ھا آن چھ را کھ با  تواند از بین احتمالبھ یک خدای آگاه و قدرتمند کھ میشود. برای معتقدین  گرفتھ می

مقاصدش مطابق است انتخاب کند، این کھ این احتماالت بسیار بسیار پایین ھستند، ایرادی ندارد. کسی  

ی  گرا بدون نقض قوانین طبیعت، معجزهی آغازین"، در جھانی موجبیتکھ معتقد است خدا با “مداخلھ

گوید: “از آن جایی کھ خدا از آغاز کند، احتماالً میتھ شدن دریا برای حضرت موسی را محقق میشکاف

دانستھ است کھ چھ اتفاقی برای حضرت موسی خواھد افتاد، با تنظیم رویدادھا بھ شکل مناسب  عالم می

ھا را  گیری پدیدهشکلدر “آغاز جھان" (با استفاده از قوانین طبیعت بھ عنوان دالیل “ابزارگرا/ثانویھ") 

کند)  ھایی مانند یک جزر و مد کھ این شرایط را فراھم میھا و یا مکانیسمدر طبیعت (با حرکت مولکول

افتد شود و گیر میای کھ حضرت موسی از طرف دشمنانش تعقیب میای ترتیب داده است کھ لحظھبھ گونھ

 ".، دریا شکافتھ شود- رسدبھ لبھ دریا می-

شود، اگرچھ غیرمنتظره و غیرمعمول است، اما بر خالف  گیری معجزه مشاھده میکھ در شکل  این پدیده

گیری معجزه با انتخاب احتماالت بسیار بسیار پایین کھ شکلقوانین طبیعت نیست. در این دیدگاه، ازآنجایی

قبالً ذکر شد، در  دھد. ھمانطور کھ  العاده بودن معجزه را تحت الشعاع قرار نمیگیرد، خارقصورت می

افتد، اھمیت حیاتی تاریخی کھ معجزات در آن اتفاق می-ایجاد تمایز بین معجزه و ناھنجاری، فضای دینی

دارد. در مثال حضرت موسی، ھنگامی کھ حضرت موسی کھ ادعای پیامبری دارد بھ دلیل رسالت خود  

تاریخی  -توان گفت کھ فضای دینی میشود؛ پس بھ راحتی  افتد، دریا شکافتھ میشود و گیر میتعقیب می

مورد نیاز برای تعریف معجزه وجود دارد. در نتیجھ، برای کسانی کھ بھ این رویداد اعتقاد دارند، حتی  



تاریخی کھ رویداد  -العاده بودن رویداد و فضای دینیاگر ھیچ یک از قوانین طبیعت نقض نشده باشد، خارق

 .[2]ا بھ عنوان یک معجزه تعریف کننددر آن رخ داده است، کافی است کھ آن ر

ی  خدا ھماھنگی بین موجودات را با مداخلھ   گویداین دیدگاه شبیھ بھ نظام فلسفی الیبنیتس است کھ می

با خداانگاری    –مانند نظام الیبنیتس  -) بعضی ممکن است این رویکرد را  63آورد.( آغازین بھ وجود می

داو فیل  مانند  ھم  ما  بگیرند.  است.([3] اشتباه  اشتباه  دیدگاه  این  کھ  تصدیق  64معتقدیم  خداانگاری   (

کند  کند، اما پس از آن در جریان رویدادھا مداخلھ نمیمفھومی از خدا است کھ جھان را در ابتدا خلق می

شود کھ خدا از آغاز جھان در ھر لحظھ  کھ در این دیدگاه، استدالل می) درحالی65ھا آگاه نیست.( و از آن

کند؛ بدین معنی کھ این دیدگاه بھ وجود یک خدای فعال اعتقاد دارد. کسانی  و ھر جایی از جھان مداخلھ می

  ھر لحظھ   دانند و در عین حال مداخلھ او را در ھر نقطھ وکھ خدا را بھ لحاظ مکانی، فراتر از جھان می

فرا زمان بودن خدا و مداخلھ او در ھر نقطھ و ھر لحظھ را نیز بدون ھیچ مشکلی  می پذیرند، قاعدتاً 

 .ناپذیر استخواھند پذیرفت. این دیدگاه در مورد فعال بودن خدا از دیدگاه اساسی خداباوری جدایی

  15ی  شناسی مدرن، یک دورهی آغازین"، بر اساس کیھانتفاوت بین مداخلھ در ھر لحظھ و “مداخلھ

این   این کھ زمان نسبی است،  بھ نظریھ نسبیت و درک  استناد  با  این حال،  با    15میلیارد سالھ است. 

تواند بھ  توان ادعا کرد کھ زمان نسبی در جھان میحتی نمی.[4] میلیارد سال دیگر ھیچ اھمیتی ندارد

میلیارد    15توانیم فکر کنیم کھ دوره زمانی  عنوان یک محدودیت برای خدا در نظر گرفتھ شود. ما می

یک لحظھ است. وقتی زمان، اھمیت خود را در فاصلھ سالھ کھ در جھان سپری شده است، برای خدا مانند  

دھد، ھیچ اختالف جدی بین مداخلھ آغازین خدا و مداخلھ  ی زندگی ما از دست میبین آغاز جھان و دوره

ایده بیان  نسبیت،  نظریھ  ندارد.  لحظھ وجود  در ھر  دوره  ی “مداخلھاو  در  کھ  آنچھ  از  را  آغازین"  ی 



شوند، تسھیل  ای را کھ در آن قوانین طبیعت نقض نمیازد و دفاع از معجزهستر میالیبنیتس بود، جذاب

 .کندمی
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 مداخلھ آغازین و نظریھ نسبیت 

جانر تاسالمان در تشریح مداخلھ آغازین بھ نظریھ نسبیت اینشتین اشاره می کند و می نویسد: مفھوم زمان  

فیزیک نیوتنی مطلق در نظر گرفتھ می شد، با نظریھ نسبیت عام و خاص اینشتین فرو پاشید. در  کھ در  

نظریھ نسبیت خاص اینشتین، تاثیر سرعت بر زمان نشان داده شد و در نظریھ نسبیت عام اینشتین، تاثیر  

  .م زمان مطلق شدنیروی گرانش بر زمان نشان داده شد. بھ این ترتیب، دیدگاه زمان نسبی، جایگزین مفھو

 

  15ی  شناسی مدرن، یک دورهی آغازین"، بر اساس کیھانتفاوت بین مداخلھ در ھر لحظھ و “مداخلھ

این   این کھ زمان نسبی است،  بھ نظریھ نسبیت و درک  استناد  با  این حال،  با    15میلیارد سالھ است. 

تواند بھ عنوان  کھ زمان نسبی در جھان میتوان ادعا کرد  میلیارد سال دیگر ھیچ اھمیتی ندارد. حتی نمی

میلیارد سالھ کھ    15توانیم فکر کنیم کھ دوره زمانی  یک محدودیت برای خدا در نظر گرفتھ شود. ما می

در جھان سپری شده است، برای خدا مانند یک لحظھ است. وقتی زمان، اھمیت خود را در فاصلھ بین  

دھد، ھیچ اختالف جدی بین مداخلھ آغازین خدا و مداخلھ او  ی زندگی ما از دست میآغاز جھان و دوره

ی آغازین" را از آنچھ کھ در دوره الیبنیتس ی “مداخلھدر ھر لحظھ وجود ندارد. نظریھ نسبیت، بیان ایده

 .کندشوند، تسھیل میای را کھ در آن قوانین طبیعت نقض نمیسازد و دفاع از معجزهتر میبود، جذاب
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