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  چکیده
اسـت تـا بـا اسـتفاده از     نانسی مورفی، فیلسوف و متأله معاصر آمریکایی کوشـیده  

فیزیک کوانتوم، تبیین جدیدي از فاعلیت خداوند در عالم ارائه کند. به اعتقـاد وي،  
صـورتی   شـود، در  اي که در باب فاعلیت خداونـد در جهـان مطـرح مـی     هر نظریه

پذیرفتنی است که با علم و الهیات سازگار باشد. مورفی براي تبیین دیدگاه خود در 
بـرد. او خداونـد را    بهره می» علیت پایین به باال«باب عملکرد خداوند در جهان از 
تعینی که در این   داند. در نتیجه، با استفاده از عدم متغیر پنهان در سطح کوانتومی می

دهد. از نظر مـورفی هـیچ رویـداد     اعلیت خداوند را توضیح میسطح وجود دارد، ف
اي در سطح کوانتومی وجود نـدارد و هنگـام رخـداد فعـل الهـی، قـوانین        تصادفی

شوند. در مقالۀ حاضر، پس از تالش براي ارائۀ تبیـین دقیقـی از    طبیعت نقض نمی
  اند.    هدیدگاه نانسی مورفی، نقدهاي واردشده بر دیدگاه او طرح و بررسی شد

الهی، خودمحدودسـازي اختیـاري، علیـت از پـایین بـه بـاال،        فاعلیت :ها دواژهیکل
  فیزیک کوانتوم، نانسی مورفی.
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کـرده   بـه خـود جلـب    قـدیم  هاي است که توجۀ فیلسوفان و اندیشمندان زیادي را از زمان
است. لذا زمانی که نحوة فاعلیت خداوند در عالم با توجه به نظریات علـوم جدیـد درنظـر    

کند اهمیـت   شود و شائبۀ ناسازگاري فاعلیت خداوند با علوم معاصر قوت پیدا می گرفته می
طـرح   شود. ازجمله مسـائل مهـم و قابـل    پیش آشکار می از پرداختن به چنین موضوعی بیش

بارة موضوع حاضر از این قرارند: با توجه به وجود قوانین طبیعی در جهـان آیـا خداونـد    در
آیـا ایـن قـوانین طبیعـی بـراي       کند یا خیـر؟  جهان را از طریق همین قوانین طبیعی اداره می

دادن اموري، که از قـوانین   آور هستند یا خیر؟ آیا خداوند، در جهان براي انجام خداوند الزام
کند و مسـتقیماً فاعلیـت خـود را در     کنند، قوانین طبیعی را لغو یا نقض می وي میطبیعی پیر

  کند یا فاعلیت وي غیرمستقیم و از طریق خود قوانین طبیعی است؟ جهان اعمال می
کنـد، طبـق    براي مثال تصور کنید فردي از طبقۀ بیستم یک ساختمان به پایین سقوط می

اي که به سـر، قلـب و مغـز او وارد     با توجه به ضربه قوانین علوم تجربی، پزشکی و طبیعی،
کنـیم کـه فـرد نمـرده      شده است این فرد باید مرده باشد؛ اما در برخی از موارد مشاهده می

تـوان   شود این است که در چنین مواقعی آیـا مـی   جا مطرح می است. حال سؤالی که در این
د جلوگیري کرده است یـا نـه؟ اگـر    شدن فر است و از کشته ادعا کرد خداوند مداخله کرده 

جواب مثبت باشد و قائل به این امر باشیم که خداوند در این رویداد مداخلـه کـرده اسـت،    
شـود ایـن اسـت کـه خداونـد چگونـه وارد عمـل شـده و از          سؤال دیگري که مطرح مـی 

 شدن فرد جلوگیري کرده است؟ آیا خداوند این قوانین طبیعی را که خود بـراي عـالم   کشته
شود یا به صورت دیگري عمـل   کند و وارد عمل می می  کرده است، موقتاً لغو یا نقض  وضع

شود ایـن   دهد، پرسشی که مطرح می در جهان انجام می کند؟ دربارة معجزاتی که خداوند می
شود؟ براي مثال، طبـق قـوانین    دادن معجزات در عالم می است که خداوند چگونه سبب رخ

کند، امـا خداونـد جهـت     شید همیشه از مشرق به مغرب حرکت میفیزیکی و نجومی خور
کند، آیا خداونـد بـراي    کند و آن را از مغرب به مشرق هدایت می حرکت آن را برعکس می

زنـد و فعـل را    دادن چنین رویدادي، قوانین فیزیکی و نجومی حاکم بر جهان را دور می رخ
دهد و درخواسـت آنـان    می  بندگانش پاسخدهد؟ یا مثالً خداوند چگونه به دعاي  انجام می

توانیم به نحوة عملکرد خداوند  اي می کند؟ به طور کلی ما از چه طریق و شیوه استجابت می
  کنیم؟ دهند متمایز ببریم و فعل خداوند را از امور طبیعی که در عالم رخ می در عالم پی
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  مشکل تبیین فعل الهی باتوجه به تفکر مدرن .2
تـرین محـور در    عنـوان مهـم    بـه » تبیین فعل خداوند در طبیعـت «پایانی قرن بیستم در دهۀ 
). مراکـز علمـی گونـاگون،    23: 1392معرفـی شـد (فطـورچی،   » علم و الهیات«هاي  پژوهش

ــزي (  ــان رمـ ــز ایـ ــه مرکـ ــادwww.ianramseycentre.infoازجملـ ــان تمپ  ) بنیـ ــون جـ لتـ
)www.templeton.org،( ) رصدخانه واتیکانwww.vaticanobservatory.va(    و مرکـز الهیـات

هایی را در این باره انجام دادنـد.   ) پژوهشwww.ctns.orgو علوم طبیعی در برکلی کالیفرنیا (
مرکز الهیات و علوم طبیعی در برکلی کالیفرنیا و رصدخانه واتیکـان بـا همکـاري هـم پـنج      

 ,Wildmanدر این زمینـه برگـزار کردنـد (    2003تا  1988هاي  المللی طی سال بین کنفرانس

2004: 31 .(  
نتیجۀ این پنج کنفرانس در قالب پنج کتاب توسط رصدخانۀ واتیکان و مرکـز الهیـات و   

 Notre Dame Universityعلوم طبیعی چـاپ شـد و توسـط انتشـارات دانشـگاه نـوتردام (      

Press 1هسـتند » فاعلیت الهی از منظر علمـی «این کتب داراي زیرعنوان ) توزیع شد؛ تمامی 

)Wildman, 2004: 66-67 .(  
هـا و نظریـات    نانسی مورفی، یکی از اعضاي فعال پروژة فعل الهی، معتقد است دیدگاه

باعث پیدایش رویکردهاي جدیـدي بـه جهـان و     شد جدیدي که در علوم گوناگون مطرح 
دانان و فیلسوفان در رابطه با فعـل خداونـد در    براي الهیاتو مسائل جدیدي را  طبیعت شد

گـروي و   گروي، تقلیـل ). وي معتقد است موجبیتMurphy, 2006: 125وجود آورد ( عالم به
براي فعل خداوند  هاي اولیۀ فیزیک جدید، مشکالتی را اند که در دوره اتمیسم سه دیدگاهی

اي که از این سه دیدگاه حاصـل   )؛ زیرا نتیجهMurphy, 1996: 62وجود آوردند (  در جهان به
کند و  است و از قوانین قطعی و موجبیتی پیروي می شود این است که جهان کامالً متعین می

تواند در چنین جهان متعینی فعلی را انجـام   شود که خداوند چگونه می این مسئله مطرح می
دیگـر   تبیین کامل و کافی ارائه دهد آیا ها که اگر علم قادر باشد براي همۀ پدیده و این دهد؟

  ).Murphy, 2010b: 733ماند؟ ( فضایی براي کنش خداوند در جهان باقی می
انـد و   هاي جدیـد علمـی نقـد شـده     وي معتقد است سه دیدگاه مذکور با ظهور دیدگاه

 ازجمله ).ibid: 734که معلول آن سه دیدگاه بود حل خواهد شد (  درنتیجه مشکل فعل الهی
هاي جدید علمـی   آمدن دیدگاه وجود تغییرات مهمی که در علوم گوناگون رخ داد و سبب به
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توان به پیدایش مکانیک کوانتوم اشاره کرد که موجبیت را که عنصـر اصـلی فیزیـک     شد می
  ).Murphy, 2010a: 247کند ( کالسیک بود رد می

 

  شروط الهیاتی و علمی   .3
شود در  در باب فاعلیت خداوند در جهان مطرح می اي که مورفی معتقد است هر نظریه

هاي علوم جدید نیز  بخش است که در عین سازگاري با عقاید دینی، با یافته صورتی رضایت
اي در بـاب  ). بنابراین وي در صـدد اسـت تـا نظریـه    Murphy, 2000: 326( ناسازگار نباشد

باشـد و بتوانـد    گاري داشـته  فاعلیت خداوند در عالم مطرح کند که با علـم و الهیـات سـاز   
). به همین منظور او معیارهایی الهیـاتی و  ibid: 329( کند  مشکالت بین این دو حوزه را حل

  ).ibid: 326کند ( معیارهایی علمی معرفی می
هـاي اصـلی مسـیحیت سـازگار باشـد و بایـد        از نظر وي نظریۀ فعل الهی باید با آموزه

). همچنـین وي بـر   ibid: 330( وجـود آورد   مسیحی بههاي مناسبی را براي سنت  فرض پیش
این باور است که هر تبیینی از فعل الهی باید پشتیبان عمل و بـاور مسـیحیان باشـد. وي بـا     

کنـد: شـرط نخسـت ایـن      توجه به این دو امر، دو شرط براي هر نظریۀ فعل الهی مطرح می
)، و شـرط دوم  ibid( ائـل بشـویم  است که باید میان افعال خاص الهی و دیگر افعال تمایز ق

 :ibid( این است که باید براي افعال غیرعـادي خداونـد (معجـزه) امکـانی را درنظربگیـریم     

کنــد کــه در هــر تبیــین کــافی از فعــل الهــی بایــد از   مــی ). در آخــر وي خاطرنشــان 331
  ).ibid: 332( کند  گروي و خداگروي طبیعی اجتناب موقعیت

که باید با الهیات سازگار  تبیین کافی از فعل الهی عالوه بر این شد هر طور که گفته  همان
) به اعتقاد مورفی یگانه تبیینی از فعل ibid: 333( باشد باشد باید با علوم هم سازگاري داشته 

). یکـی از مشخصـات   ibid: 334( باشد داشته  است که عملکرد علم را قبول   قبول  الهی قابل
 :ibid( گیرد سانی را درنظر می ه فرایندها و موجودات، رفتار قانونعلم این است که براي هم

). ibid( شـود  مـی  فرضی در تحقیقات علمـی اسـتفاده    عنوان پیش ). که از این ویژگی به 344
هـاي خیلـی بـزرگ     هـا را در چهـارچوب مجموعـه    مشخصۀ دیگر علم این است که پدیده

با توجه به این دو مشخصـۀ علـم، هـر تبیینـی از     کند. به باور مورفی  می قوانین مرتبط تبیین 
  ).ibid: 344( فعل الهی باید با علوم سازگار باشد
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 بندي شروط تبیین فعل الهی . جمع4

تـرین   کنـد. مهـم   مـی   اختصار شروطی را که براي تبیین فعل الهی نیاز اسـت بیـان    مورفی به
  کـه جهـان را حفـظ    وه بـر ایـن  کند این است که خداوند عال می  اي که وي بدان اشاره نکته
ها حکمرانی هم دارد. از نظـر مـورفی   کند و بر آن می کند با همۀ مخلوقات نیز همکاري  می

نیسـت بـا فرضـیات     هاي مسیحیت و علم سـازگار باشـد، امـا الزم     این شرط باید با آموزه
شـرط بایـد    شوند سازگار باشد؛ همچنـین ایـن   می  متافیزیکی که دربارة علّیت و ماده مطرح

 :ibid( بتواند فضایی را براي افعال خاص الهی درنظر بگیرد و نباید مسئلۀ شر را تشدید کند

338.(   
فعـل الهـی در سراسـر     کنـد ایـن اسـت کـه     ازجمله امور مهمی که وي بدان اشاره مـی 

طـور کـه    دهـد. یعنـی همـان    مراتب سطوح پیچیدگی باید انسجام خداوند را نشـان   سلسله
گـذارد بایـد در سـطح     مـی  هـا احتـرام    خداوند در سطح انسانی به آزادي و تمامیت انسـان 

شـته  کند. بنابراین طبق این قاعده باید از خداوند انتظار دا زیرانسانی هم از این قاعده پیروي 
هاي زیرانسانی نیز  طور مشابه همان ویژگی اخالقیِ غیراجباري فعلش را درون نظم باشیم به 

رسـد منظـور از ویژگـی مـرتبط فعـل خداونـد، ازخودگذشـتگی،         نظـر مـی   کند. بـه  جاري 
  ).ibid: 330( بودن و احترام به آزادي موجودات است غیراجباري

سـان کلـی رویـدادها و اشـیا      رفتار قانونهاي جهان،  مورفی معتقد است یکی از ویژگی
)، کـه بـا دو اسـتثنا محـدود     the rule of lawماکروسکوپیک است، یعنـی حکومـت قـانون (   

تک رویدادها در سطح کوانتوم، و افعـال آزاد انسـان. بـه     بودن ظاهري تک شود: تصادفی می
و متفـاوت در  اعتقاد وي با توجه به این ویژگـی، در تبیـین فعـل الهـی بایـد در سـه قلمـر       

 شویم: سـطح کوانتـومی، قلمـرو آزادي انسـانی، و قلمـرو میانـۀ       قائل  مراتب، تفاوت  سلسله
) یعنـی جـایی کـه رفتـار     the regime of law-like behaviorسـان (  حکومـت رفتـار قـانون   

هایی را که  ). وي سپس امکانibid: 333شوند ( می وسیلۀ قوانین قطعی توصیف  موجودات به
کنـد؛ بـه   مـی   اري و حکمرانی خداوند در هر یک از این سطوح وجود دارد بیانبراي همک

هم هستند دیدگاهی که دربارة همکاري و حکمرانی  اعتقاد وي چون این سه سطح وابسته به
  ). ibid: 340شود داراي نتایج کلی خواهد بود ( می خداوند براي هر سطح مطرح 

مراتبی واقعیت هر پژوهشی دربارة علّیـت و   لهمورفی معتقد است با توجه به مفهوم سلس
مراتـب. مـورفی    فعل الهی، باید یا از باال آغاز شود یا از پایین، و یا از هر دو سـوي سلسـله  
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کنـد و معتقـد اسـت نبایـد از      مـی   ) را انتخـاب bottom up causationعلّیت از پایین به باال (
کنیم. از نظر مورفی ما در این  ت غفلت مراتب که سطح کوانتومی اس ترین سطح سلسله پایین
کنـیم   مـی   مراتب دچار نقص معرفتـی هسـتیم و زمـانی کـه تـالش      ترین سطح سلسله پایین
کنیم بـا مشـکل     مراتب یعنی سطح کوانتومی را از لحاظ علّی تحلیل ترین سطح سلسله پایین

کننـد و داراي   مـی   شویم؛ زیرا در این سطح، رویدادها اصل دلیل کـافی را نقـض   می  مواجه
  ). ibid: 338قوانین قطعی نیستند (

اي دربارة علّیت را که بتواند تبیین مناسـبی   شده درپایان مورفی دیدگاه متافیزیکی اصالح
مراتـب   کند و معتقد است ایـن دیـدگاه بایـد مفهـوم سلسـله      از فعل الهی ارائه دهد بیان می

ناپذیر پیچیدگی، علّیت  مراتبی تقلیل هوم سلسلهناپذیر پیچیدگی را درنظر بگیرد؛ زیرا مف تقلیل
کند که ایـن پیشـنهاد نقطـۀ آغـاز راه مـا اسـت        از باال به پایین یا پایین به باال را پیشنهاد می

)ibid.(  
  

  . فعل خداوند در سطح کوانتومی5
رسـند؛ از   نظـر مـی   کنیم که همگی تصادفی به می  در سطح کوانتومی رویدادهایی را مشاهده

  دهندة افعال قصدي و خاص خداوند هستند. بـا ایـن   مورفی این رویدادها همگی نشاننظر 
  شود: اولـین عـاملی کـه سـبب     حال فعل خداوند در سطح کوانتومی با دو عامل محدود می

خداونـد بـه تمامیـت    «کند، ایـن اسـت کـه     شود خداوند فعلش را در این سطح محدود می
)؛ یعنی بـراي مثـال بـار    ibid: 339» (گذارد می  ند، احترامک می  ها همکاري موجوداتی که با آن

کنـد بـار    نمی گذارد و سعی  می  الکترون منفی است و خداوند به این ویژگی الکترون احترام
شود خداوند فعلـش را در سـطح    می کند. دومین عاملی که سبب  منفی آن را به مثبت تبدیل 

بـه هـم نخـورد و بتـوان گفـت جهـان در       کوانتومی محدود کند این است که نظـم جهـان   
 ).ibid: 340کند ( می سان عمل  عملکردش قانون

کند. بـه نظـر وي اولـین     می  مورفی دربارة رویدادهاي سطح کوانتومی دو نکته را مطرح
اي که باید در این سطح مورد توجه قرار گرفته شود این است کـه آیـا ایـن رویـدادها      نکته

کننـده در سـطح    جۀ فعل خداوند هستند (خداوند یگانه عامـل عمـل  تنهایی نتی مستقیماً و به
هـا  کردن، بـه آن  هاي خود موجودات را براي عمل که خداوند قدرت کوانتومی است) یا این

کنـد ایـن اسـت کـه مـا       مـی  است. نکتۀ بعدي که مورفی دربارة سطح کوانتـومی بیـان    داده 
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کنیم و با توجه بـه ایـن     بینی طور دقیق پیش توانیم عملکرد رویدادها را در این سطح، به نمی
  ).  ibid( خواهد شد ویژگی، چهار حالت متصور است که در ادامه بیان 

مورفی با توجه به مبانی الهیاتی، این گزینه را که خداوند یگانه عامل در سطح کوانتومی 
شـود و   مـی  وجود آمـدن مسـأله شـر    کند؛ زیرا به نظر وي این دیدگاه باعث به  باشد رد می

گـروي و  کند و به دیدگاهی شبیه موقعیـت  داران را در این زمینه دوچندان می مشکالت دین
اي در مقابل این دیدگاه مـورفی اسـت کـه    انجامد. همچنین چنین گزینه خدا انگاري می همه

مخلوقات خداوند، وجود و هویتی مستقل از خداوند دارند. به اعتقاد مورفی، خداوند عالوه 
ها میزانی از استقالل در وجـود کـه همـان     دارد، به آن می که مخلوقات را موجود نگه  ینبر ا

دیگر، اگر هر موجودي کـامالً   عبارت   دهد؛ به دادن امور است نیز می  قواي ذاتی براي انجام
توانیم براي موجودات آزادي درنظر بگیریم. بنـابراین،   تحت سیطرة خداوند باشد دیگر نمی

مورفی هر موجودي هرچند کوچک و زودگذر، باید وجودي (هـویتی) مسـتقل از    به اعتقاد
  ).ibid: 341باشد (  خداوند داشته

توانیم عملکرد رویدادها  شد، نکته بعدي این است که ما نمی طور که در باال اشاره  همان
بـزنیم از   ین توانیم دقیقاً تخمـ  کنیم؛ یعنی ما نمی بینی  طور دقیق پیش را در سطح کوانتومی به

شود. با توجه  یک فعال می میان احتماالت گوناگونی که در سطح کوانتومی وجود دارد کدام
هـا درنظـر    توان براي این عـدم قطعیـت   به این ویژگی موجودات کوانتومی، چهار حالت می

 وسـیلۀ عامـل    . یکی از احتماالت به2اند؛  . همۀ احتماالت، کامالً نامتعین و اتفاقی1گرفت: 
وسـیلۀ   . یکی از احتمـاالت بـه   3شده است؛   درونی، یعنی خود موجودات کوانتومی متعین

. 4شده است؛  عامل خارجی فیزیکی و روابط موجود با چیز دیگر در سیستم فیزیکی متعین 
شـده اسـت    وسیلۀ عامل خارجی غیرفیزیکـی، یعنـی خداونـد متعـین       یکی از احتماالت به

)ibid  .(  
کند و بـا   ) اشاره میBuridan's Assشدن بحث، به مثال االغ بوریدان (  روشنمورفی براي 

کنـد کـه اگـر االغ     مـی  کند. بوریدان خاطرنشـان   توجه به این مثال گزینۀ دو و سه را رد می
کردن یـک   اي، بین دو تودة مساوي از علف قرار بگیرد چون دلیل کافی براي انتخاب گرسنه

کردن میـان    ي ندارد از گرسنگی خواهد مرد. االغ توانایی انتخابجاي دیگر توده از علف به 
هاي علف هیچ تفاوتی وجود نـدارد)   هاي علف را دارد و طبق فرض (بین توده یکی از توده

گرفت که هیچ عامل خارجی تأثیرگذار بـر انتخـاب االغ، وجـود نـدارد؛       توان نتیجه  پس می
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بر انتخاب االغ تـأثیر بگـذارد وجـود نـدارد     همچنین طبق فرض، هیچ عامل داخلی هم که 
)ibid  .(  

گوید اگر موجودات سطح کوانتوم را مثـل االغ بوریـدان    مورفی با توجه به این مثال می
شـود   مـی  شود این اسـت کـه چـه چیـز باعـث       می  درنظر بگیریم، سؤالی که براي ما مطرح

دهنـد و    ري از عمل انجامجاي نوع دیگ  موجودات در سطح کوانتوم یک نوع از عمل را به
  شود موجودات در سطح کوانتوم یک نوع از عمل را در زمان خاصـی بـه   می  چه چیز سبب

  ).  ibidدهند؟ (  جاي زمان دیگر انجام
دانـان وجـود متغیرهـاي پنهـان در سـطح       جا که اکثـر فیزیـک   مورفی معتقد است از آن

یـا عامـل داخلـی یـا خـارجی بـراي       » افیدلیل کـ «اند بنابراین ما هیچ  کوانتومی را نپذیرفته
کردن رفتار موجودات در این سطح نداریم و با توجه به سخنان باال گزینۀ دو و سه رد   متعین

 ).  ibidمانند ( می باقی  بودن کامل و تعین الهی  هاي یک و چهار یعنی اتفاقی شوند و گزینه می
به اصل دلیل کافی، یعنی این  بودن رویدادهاي سطح کوانتومی با توجه  گزینۀ اتفاقی

شدن   توان متعین شود؛ یعنی نمی باشند، رد می اصل که همۀ رویدادها باید دلیل کافی داشته 
کرد و ادعا کرد کـه رویـدادهاي کوانتـومی      یکی از حاالت را بر اتفاق و تصادف مبتنی

ماند کـه از   می  اند. پس فقط گزینه چهار یعنی تعین الهی باقی تصادفی و اتفاقی رخ داده
  هـا را متعـین   در این سطح است که این عدم قطعیت» خداوند متغیر پنهان«نظر مورفی، 

  ).ibid: 342کند ( می
  
  همکاري، حکمرانی و حفظ خداوند  1.5

کـردن خداونـد بـا      به اعتقاد مورفی حکمرانی خداوند بر مخلوقات درواقع همـان همکـاري  
عـالوه   کـرد. بـه     ز تعابیري چون سلطۀ خداوند استفادههاست و نباید براي توصیف آن ا آن

اسـت و بـا    کـرده    کند که خداوند به تمامیت موجوداتی که خلـق  می  وي به این نکته اشاره
) و بـه موجـودات قـواي ذاتـی بـراي      ibid: 342گـذارد (  مـی   کند احتـرام  می  ها همکاري آن

  . )ibid: 340-42دهد (کردن به سبک خودشان را می عمل
دهــد؛  مــی  مــورفی معتقــد اســت حکمرانــی خداونــد در ســطح کوانتــومی زمــانی رخ

اي خاص، فعال  صورت که خداوند یکی از قواي ذاتی موجودات کوانتومی را در لحظه بدین
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  کند. به اعتقاد وي رویـدادهاي کوانتـومی بـدون فعالیـت خداونـد، هرگـز رخ       یا بالفعل می
  ). ibid: 342نخواهند داد (

  بـود اسـتفاده   کـرده    کردن همکاري خداوند، از ادعایی که قبالً طـرح  ی براي مطرحمورف
دارد و در عـین حـال    مـی  کند. او معتقد است که خداوند همۀ مخلوقات را موجود نگـه   می

همـۀ مخلوقـات گرچـه    «دیگر  عبارت مخلوقات داراي وجودي مستقل از خداوند هستند. به
). مـورفی  ibid( »حد خودشان موجودات مستقلی هسـتند شوند در  می توسط خداوند حفظ 

معتقد است که این دو اصل باهم در تضاد نیستند، بلکـه مکمـل یکدیگرنـد و راه را بـراي     
کننـد؛ یعنـی اگرچـه خداونـد مخلوقـات را موجـود نگـه         همکاري خداوند در عالم باز می

اسـت   کـردن   هـا بـراي عمـل    آن ها میزانی از استقالل که همان قواي ذاتـی  دارد، اما به آن می 
توان این نتیجـه را گرفـت کـه زمـانی کـه خداونـد بـا         )؛ بنابراین میibid: 340-42دهد ( می

کند که فعلش را با توجـه   صورت اختیاري این انتخاب را می  کند به می مخلوقات همکاري 
شـود   ب است که سب کند. براي مثال خداوند قادر هاي ویژة موجودات محدود به محدودیت

کنند اما خداوند هرگز چنین کـاري    دو الکترون که داراي بار منفی هستند یکدیگر را جذب
  ).ibid: 342کند ( نمی
   
    علّیت از پایین به باالي خداوند 2.5

انـد. مـورفی   گرایـی مـورد نقـد قـرار گرفتـه      گرایی و موجبیـت  جا که دو دیدگاه تقلیل از آن
کرد کـه   توان مطرح  پایین به باالي خداوند را در صورتی میکند که علّیت از  می  خاطرنشان

رغم نقدهایی که بـر   ما جنبۀ مثبت این دو دیدگاه را درنظر بگیریم؛ یعنی این دو دیدگاه علی
است داراي نقاط قوت و مثبتی هستند. مـورفی علّیـت از پـایین بـه بـاالي       ها وارد شده  آن

کنـد.   مـی  است مطـرح   مانده  دو دیدگاه صادق باقی  خداوند را با توجه به نقاطی که در این
دانان دنبال راهی هستند که بتوانند، فعل خداوند را در سطح کالن، یعنی همین سطح  الهیات

شـود، نـه سـطح میکروسـکوپیک، اتمـی و       زندگی روزمره که زندگی ما در آن سـپري مـی  
کند و  می  و عالم ارتباط برقرار دهند خداوند چگونه با ما دهند؛ یعنی شرح  زیراتمی، توضیح 
  ).  ibidدهد ( می افعالش را انجام 

گرایـی   هـاي تقلیـل  شـد بـا فـرض صـحت برخـی از جنبـه        تر بیـان طور که پیش همان
توان گفت موجودات سـطح کـالن، از موجـودات سـطح خـرد (اتـم و       شناختی، می هستی
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کنندة رفتار موجودات سطح  مشخصاند و رفتار موجودات سطح خرد،  شده زیراتم) ترکیب 
دهد باید در   خواهد در سطح کالن، فعلی را انجام کالن است؛ بنابراین زمانی که خداوند می

دهد تا بتوانیم نمود آن را در سطح کالن   ترین اجزا، فعلی را انجام اي سطح خرد بر روي پایه
  ).ibid: 343کنیم ( مشاهده 

خواهـد در   آید که زمانی که خداوند مـی  پرسش پیش میچه گفته شد این  با توجه به آن
طـور   ها (بـه  . خداوند در همۀ موجودات و در همۀ زمان1دهد آیا   سطح خرد فعلی را انجام

. فقط در مـوارد نـادري عمـل    2دهد، یا  می  دائمی و همیشگی در هر چیزي) فعلی را انجام
  ).ibidکند؟ ( می 

است؛ زیرا معتقد است خدایی که در موارد نادر و نه   مورفی با انتخاب گزینۀ دو مخالف
طـور کـه بایـد و شـاید      دهد، خدایی است که در جهـان آن  می  طور دائمی، فعلی را انجام به

کنـد کـه    می است. مورفی خاطرنشان  حضور ندارد و به گفتۀ مورفی این خدا معموالً غایب 
اي کـه دربـارة    هـاي سـنتی   مله دیـدگاه پذیرند. ازج هاي سنتی، گزینۀ یک را می اکثر دیدگاه

گروانـۀ فعـل    و دیدگاه مداخله» پوش خداي رخنه«توان به دو دیدگاه  خداوند وجود دارد می
  کند. کرد. مورفی هر دو دیدگاه را رد می الهی اشاره 

خداوند، به طریقـی، بایـد در هـر    «این جمله که   درنهایت مورفی نظر خودش را با بیان
توانیم از این عبارت او نتیجه  کند. پس می می ، مطرح »باشد داشته  شرکت  رویداد سطح کالن

ها حضور دارد؛ البته نه از طریق مداخله  بگیریم که خداوند در همۀ رویدادها و در همۀ زمان
طـور کـه    ها، بلکه از طریق حکمرانی بر رویدادهاي سطح کوانتومی و همان یا پرکردن رخنه

دهنـد و از ایـن    مـی   ح کوانتومی رویدادهاي سطح کالن را تشـکیل دانیم رویدادهاي سط می
شود. از نظر مورفی خداوند در این سـطح یگانـه    می  طریق فعل الهی در سطح کالن نمایان

علت است. همچنین از نظر وي فعل الهی براي هر رویدادي شـرط الزم اسـت امـا شـرط     
    ).ibidکافی نیست (

خود مبنی بر علّیت پایین به باالي خداونـد در سـطح    تر پیشنهاد مورفی در توضیح بیش
منـدي   کند: احترام به حقوق طبیعی موجودات و قاعده کوانتومی به دو نکته کلیدي اشاره می

حقـوق  «رویدادهاي کوانتومی. در نکته اول مورفی اصلی را مبنـی بـر احتـرام خداونـد بـه      
ند. او با توجه به ایـن اصـل، معتقـد    ک می موجودات اعم از انسان و غیرانسان مطرح » طبیعی

کند بـه حقـوق طبیعـی     می  است زمانی که خداوند بر رویدادهاي سطح کوانتومی حکمرانی
گذارد. بعالوه، مورفی معتقد است خداوند افعالش را  می  موجودات در این سطح نیز احترام
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است پیش آیـد ایـن     دهد. سؤالی که ممکن مند انجام می اي قاعده گونه در سطح کوانتومی به
هاي موجودات سطح کوانتومی و با توجه به نیاز ما که توقـع   است که با توجه به محدودیت

کنیم، خداوند چگونه افعـال   بینی باشد تا بتوانیم در آن زندگی پیش  داریم جهان منظم و قابل 
ید کـه بـا   گو دهد؟ مورفی در پاسخ به این سؤال می می اش را در سطح کالن انجام  غیرعادي

آوردن رویدادهاي غیرعـادي، مختـار و آزادانـه     وجود  ها، خداوند در به وجود این محدودیت
طریقه کاري را   کرده است توانسته  کند. درواقع مورفی معتقد است با تبیینی که ارائه می عمل 

 که افعال خاص خداوند کنـار  کند؛ بدون این براي حکومت خداوند در سطح کوانتومی بیان 
  ).ibid( شوند گذاشته 

با توجه به سخنان باال، مورفی علیت از پایین به باالي خداوند را به صورت زیـر نشـان   
  :دهد می

  
S1 دهنده حالت قبلی موجود یا سیستم یا رویداد است و  نشانG  دهنـده فاعلیـت    نشـان

  ).ibid( است S1هاي که ذاتی  کردن یکی از امکان الهی است، براي واقعی
که او  کند: نخست این می  چه گفته شد توجه ما را به دو نکته جلب ی با توجه به آنمورف

شده در   است، دیدگاهی جدید و اصالح کرده   معتقد است دیدگاهی که در باب علیت مطرح
رود؛ زیرا بر اساس این دیـدگاه، هـر    کار می  باب علیت است که در علم و زندگی روزمره به

اي از  توانیم با توجه بـه علـم، مجموعـه    کافی و الزم است و ما نمی رویدادي داراي شروط
رویدادها یا وضعیت اموري را بیابیم که همیشه علت کافی بـراي رویـدادها باشـند. از نظـر     

چیـز هرگـز بـدون     مورفی فاعلّیت الهی همیشه شرط الزم براي هر رویدادي اسـت و هـیچ  
  ).ibid: 344دهد ( مشارکت مستقیم خداوند رخ نمی

کند این است کـه دیـدگاه او حـد وسـط دیـدگاه       می نکتۀ دومی که مورفی به آن اشاره 
پذیرد و نه معتقد اسـت   می بودن مطلق ماده را کامالً نیوتن و ارسطو است؛ یعنی او نه منفعل

کـردن هسـتند. بـر اسـاس دیـدگاه او کـه        که جواهر داراي قواي ذاتی خودشان براي عمـل 
دو دیدگاه است، موجودات مخلـوق هرچنـد داراي قـواي ذاتـی بـراي      دیدگاهی مابین این 

کـردن خداونـد    کردن کافی نیستند، بلکـه نیازمنـد همکـاري    کردن هستند اما براي عمل عمل
  ).ibid( شوند هستند تا بتوانند محقق 
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  . خداوند و قوانین طبیعت  6
تـوان  گرایی، مـی  تقلیلهاي شد با فرض صحت برخی از جنبه  تر بیانطور که در پیش همان

انـد و رفتـار موجـودات     شده گفت: موجودات سطح کالن از موجودات سطح خرد تشکیل 
توان این نتیجه را گرفـت   شود. پس می می ترین اجزاءشان تعیین  اي وسیله پایه سطح کالن به

هـاي   منـدي  کننـد، نتیجـۀ قاعـده    مـی  که قوانینی که رفتار موجودات سطح کالن را توصیف 
ترین سطح و همچنین، نتیجۀ غیرمسـتقیم افعـال قصـدي مسـتقیم خداونـد در سـطح        یینپا

کوانتومی هستند و خداوند با افعال ارادي و آزاد در سطح خرد رفتار موجودات سطح کالن 
  ).ibid: 346کند ( را تولید می

شرط ضـروري بـراي وجـود فیزیکـی     سان جهان پیش مورفی معتقد است ویژگی قانون
کـرد و    توان آن را بررسی و هوش است و معتقد است اگر جهان منظم نباشد نمی ها سیستم

که انسان بتواند در این  کرد. همچنین براي این درستی فهمید و درنتیجه کشف  روابط آن را به
که بتوانیم هر فرد را مسئول اعمالش بـدانیم بایـد جهـان نظـم      کند و براي این  جهان زندگی

  ).ibid: 347باشد (  سانی داشته قانون
نـواختی   سان داشته باشد؟ به اعتقاد مورفی اصـل یـک   جهان تا چه حد باید نظمی قانون

کند که بتوان گفت حکمرانی خداوند شامل روابط  طبیعت باید در سطحی خودش را نمایان 
نشود. مورفی معتقد است کـه   گروي هم نزدیک علت و معلولی است و تبیین ما به موقعیت

هـاي کلـی    منـدي  تواند رویدادهاي غیرعادي را، رویدادهایی که خارج از قاعـده  د میخداون
وجود آورد؛ بنابراین سؤال این است کـه خداونـد تـا      مشهود ما است، در سطح کوانتومی به

که اهداف خـودش را   اي شود بدون این تواند سبب چنین رویدادهاي غیرعادي اندازه می  چه
است. پرسش دیگر ایـن اسـت کـه     ل جهان در آشفتگی فرو نرفته دانیم که ک نقض کند؟ می

نظمی موجود در جهان ممکن تا چه حدي است که توانایی مـا بـراي درك هوشـمندانۀ     بی
رود؟ اگـر میـزان    جهان یا توانایی ما براي پذیرفتن مسئولیت افعـال خودمـان از میـان نمـی    

تـوانیم   کنیم و همچنین نمی درستی درك  توانیم جهان را به نظمی در جهان زیاد باشد، نمی بی
دیگر اگر جهـان   عبارتی پذیري باشند؛ به هاي مسئولیت باشیم که انسان ها توقع داشته  از انسان

  ).  ibid( ها را مسئول اعمالشان دانست توان انسان سانی نباشد نمی داراي نظم قانون
کنیم؛ زیـرا فعـل الهـی در اکثـر       درستی درك توانیم فعل الهی را به از نظر مورفی، ما نمی

بدهیم، در آن صـورت فعـل     مواقع مبهم و پنهان است. اما اگر بتوانیم فعل الهی را تشخیص
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گونه درنظر بگیـریم کـه داراي    شود. اگر ما جهان را این می الهی، با تفسیرهاي زیادي مواجه 
هـا را   تـوانیم انسـان   رت میتوان به آن اعتماد کرد، در آن صو پذیر است و می بینی رفتار پیش

مثابـۀ    پـذیر نباشـد و مـا آن را بـه     بینـی  مسئول رفتارشان بدانیم، اما اگر عملکرد جهان پیش
کنـیم و    بینی توانیم نتایج افعالمان را پیش هایی از پیچیدگی فعل الهی بفهمیم، دیگر نمی جلوه

توان از ایـن    اي که می جهدهیم. نتی می پذیري خودمان را هم از دست  درنتیجه حس مسئولیت
سخنان گرفت این است که به اعتقاد مـورفی افعـال غیرعـادي خداونـد در جهـان کـم رخ       

  ).ibid: 348ها را مسئول اعمالشان دانست ( نخورد و بتوان انسان هم  دهند تا نظم جهان به می 
  
  فعل خداوند در طریقۀ قانون 1.6

هـاي   ون، باید فعل خداوند را با توجه به مؤلفـه کردن فعل خداوند در طریقۀ قان براي بررسی
» حقـوق طبیعـی  «طور که خداونـد بـه    باال به پایین و پایین به باال درنظر گرفت؛ یعنی همان

گـذارد؛ بنـابراین    تر نیز احتـرام مـی   گذارد به حقوق ذاتی موجودات پایین می  ها احترام انسان
دهیم، باید تأثیرات تعامالت از باال به   توضیحکه بتوانیم فعل الهی را در سطح کالن  براي این

هایی که خداوند به موجـودات در ایـن    ها و ویژگی پایین و پایین به باال را با توجه به امکان
   ).ibid: 340است درنظر بگیریم (  سطح داده

زنـد: تـوپ بیلیـارد.     مورفی براي تبیین موضوع، از موجودي در سطح کـالن مثـال مـی   
دانیم رفتار موجودات زیراتمی سازندة توپ بیلیارد، سبب پایداري عناصر و  یطورکه م همان

شود. براي مثال، ذره و چگالی چوب با توجـه   دادن به این جسم می ها براي شکل توانایی آن
تـوان   اسـت. پـس مـی    گرفته   به فرآیندهاي زیستی و رفتار موجودات سطح کوانتومی شکل

گذشته با تأثیرات از پایین به باالي رفتـار اجـزاي سـازنده     گرفت که تأثیرات محیطی نتیجه 
هـاي ذاتـی را    اي از ویژگی باهم در تعامل هستند. پس براي توپ بیلیارد بودن باید مجموعه

داشت که اجازة طیف مشخصی از رفتارهـا و تعـامالت بـا موجـودات دیگـر را در محـیط       
  ).ibid: 345دهند ( می

هاي توپ بیلیارد  که خداوند بخواهد با توجه به ویژگی با توجه به مثال فوق، زمانی
بگـذارد، چگونـه وارد عمـل     کند، البته به روشی که به حقوق طبیعی توپ احترام   عمل

خوردن توپ بیلیارد همیشه یا گاهی نتیجۀ فعل الهی است، یا  شود؟ براي مثال، آیا قل می 
است بر دو اصلی که مورفی  ال مبتنی دادن به این سؤ  هرگز نتیجۀ فعل الهی نیست؟ جواب
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که فعل الهی همیشه شرط الزم براي هـر رویـدادي    کرد: یکی این ها اشاره  تر به آنپیش
که خداوند همۀ مخلوقـات را در   رغم این که علی است، اما شرط کافی نیست و دوم این

عنی خداوند دارد، همۀ موجودات داراي هویتی مستقل از خداوند هستند؛ ی می  وجود نگه
). مورفی با توجه به این دو ibid: 340-42کردن داده است (  ها قوایی ذاتی براي عمل به آن

کند: بـا توجـه بـه اصـل اول،      می  اصل، فعل خداوند را در خصوص توپ بیلیارد تبیین
خداوند، وجود توپ بیلیارد را با توجه به اقداماتی که در سطح کوانتومی، یعنی حرکات 

کند. و باز با توجه به اصل اول، به توپ بیلیارد  می دهد حفظ  می هاي توپ، انجام  الکترون
باشد.  ها با محیط تعامل داشته  تواند به واسطۀ آن شده است که می  هایی ذاتی داده ویژگی

هاي توپ این است که زمانی که به آن ضربه وارد شد شروع به  براي مثال یکی از ویژگی
ماند. پس با توجه بـه ایـن توضـیحات     صورت، ساکن می  ر غیر اینکند و د می   حرکت

توسط » از پایین«هاي توپ  خوردن توپ معلول مشترك ضربه به توپ و حفظ ویژگی  قل
  ). ibid: 345خداوند است (

شود که تبیین مورفی چگونـه از   می با توجه به سخنان باال، براي برخی این سؤال مطرح 
دارد و رفتـار مخلوقـات    مـی  ست خداوند مخلوقات را موجود نگـه  تبیین مدرن که مدعی ا

شود. مورفی سه جـواب بـه    شود متمایز می می توسط قوانین طبیعت (قوانین حرکت) متعین 
هـاي   دارد، ویژگـی  مـی  که توپ را موجـود نگـه    . خداوند عالوه بر این1دهد:  این سؤال می

  اش موجـود نگـه   یعنی از طریق اجزاي سازندهنوعی توپ را هم در روشی از پایین به باال، 
هاي ذاتی توپ هسـتند،   جایی که رفتار توپ و تعامالتش با محیط، ویژگی . از آن2دارد؛  می

باشـد، پـس    شـده   متعـین  » ها بیرون از آن«وسیلۀ قوانین   توان این نتیجه را گرفت که به نمی
حقـوق  «دانـیم   طور که مـی  . همان3د؛ و ان شده  هاي اجزاي سازنده ناشی ها از رفتار بخش آن

آورد، امـا   وجود می هایی را براي فعل خداوند به اجزاي سازندة مخلوقات محدودیت» طبیعی
توانـد بـا    شود، بلکـه خداونـد مـی     شود که دست خداوند بسته نمی ها سبب  این محدودیت

  ).  ibidهاي غیرمعمول اثر کند ( حکمرانی در اجزاي سازندة موجودات با روش
  

  . فعل الهی در قلمرو انسانی7
کند. بر اسـاس دیـدگاه او،    می ها را بیان  مورفی در این مبحث، نحوة ارتباط خداوند با انسان

وسـیلۀ تحریـک سـلول عصـبی و      اي از پایین بـه بـاال، بـه     خداوند از باال به پایین در شیوه
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گذارد؛ یعنـی   آگاهی انسان تأثیر میهایی که در مغز فاعل وجود دارند بر  کردن ماده  هماهنگ
آوردن مفـاهیم و تصـاویر موجـود در ذهـن      خداوند با استفاده از تحریک عصبی و کنـارهم 

وجود آورد. مورفی معتقد اسـت کـه وحـی و      تواند افکار جدیدي را در ذهن او به انسان می
  ).ibid: 349( گیرند می  تجربۀ دینی نیز هم به همین صورت شکل

کند که این فکـر   می  دهد: فردي احساس می ذکر مثالی دیدگاه خودش را شرح مورفی با 
است که او باید حتماً با یکی از دوسـتانش دربـارة مشـکل      ناگهانی، به ذهن او خطور کرده

اي از مصـرف الکـل    که بداند دوستش چنین تجربه کند، بدون این اش صحبت  مصرف الکل
اي که خـودش بـا پـدرش در     کننده به یاد حادثۀ ناراحت است یا نه و همچنین ناگهان داشته 

افتد. این فرد از مجموع این فکرها این نتیجـه را   است می کرده  رابطه با مصرف الکل تجربه 
است و باید به سراغ دوستش بـرود و   کرده   گیرد که او پیامی را از طرف خداوند دریافت می

هـایش   کـه دوسـتش تـأثیر بـدي روي بچـه      این کند، قبل از  با او دربارة این مشکل صحبت
  ).ibid: 350بگذارد (

  
  . فعل الهی خودمحدودسازي اختیاري  8

طور که در فصول قبل بیان شد مورفی براي طرح نظریۀ فعل الهی میان سه قلمرو  همان
شود: قلمروي انسانی، سطح کوانتومی و طریقۀ قانون. ازنظر او باید این  تفاوت قائل می

تر به این نکته اشاره کرد که ). همچنین مورفی پیشibidرا باهم درنظر بگیریم ( سه قلمرو
 :ibidگذارد ( ها احترام می طور که در قلمروي انسانی به حقوق طبیعی انسان خداوند همان

 گـذارد  کند احتـرام مـی   ها همکاري می موجوداتی هم که با آن» حقوق طبیعی«) به 330

)ibid: 339 .(  
اي سازگار با مکانیک کوانتوم ارائه دهیم باید دو  که بتوانیم نظریه فی براي اینبه نظر مور

اي باشد که بتوان آن را به  گونه . نظریۀ فعل الهی، به1عامل زیر را در نظریۀ خود لحاظ کنیم: 
تعین رویدادهاي کوانتومی میزانـی    . براي عدم2اي غیراجباري درنظر گرفت؛ و  عنوان نظریه

 2شـود   گیـریم درنظـر گرفتـه    هـا درنظـر مـی    گونه که بـراي آزادي انسـان   الل، هماناز استق
)Murphy and Ellis, 1996: 192 .(  

کنـد بـا توجـه بـه رویکـرد خودمحدودسـازيِ اختیـاري         بر این اساس مورفی سعی می
 کند. مورفی معتقد است خداوند با توجه خداوند، ارتباط خداوند را با این سه قلمرو بیان می



  دیدگاه نانسی مورفی درباب... یبررس   80

  

گـذارد،   به رویکرد خودمحدودسازي اختیاري و احترامی که به حقوق طبیعی موجودات مـی 
شود. به این صورت کـه خداونـد    سان وارد تعامل می با سه سطح انسانی، کوانتومی و قانون

شـود کـه نظـم و     گذارد و سـبب نمـی   به قوانین و اصول موجود در جهان طبیعی احترام می
جهان طبیعـی از بـین بـرود و در سـطح کوانتـومی خداونـد بـه         هاي موجود در مندي قاعده

کند، و با توجه به حقوق طبیعـی موجـوداتی کـه بـا      صورت اختیاري و آگاهانه انتخاب می
گذارد فعـل خـودش را محـدود کنـد. همچنـین       ها احترام می کند و به آن ها همکاري می آن

اي که باتوجـه بـه    گذارد. نتیجه رام میها به حقوق طبیعی آنان احت خداوند در تعامل با انسان
آید این است که ویژگی بارز فعل خداوند در  دست می فعل الهیِ خودمحدودساز اختیاري به

  ).ibid: 193بودن است ( گرایانه بودن و نامداخله تعامل با نظام هستی غیراجباري
   

  . نقد دیدگاه مورفی9
اند بیان خواهیم  ن دیدگاه نانسی طرح شدهدر این بخش، نقدهایی را که علیه جوانب گوناگو

اند و برخی، به مفـاهیم   هاي کوانتومی مورفی توجه کرده کرد؛ برخی از این نقدها، به دیدگاه
  اند. و استدالالت مورفی تاخته

   

  نقد نیکالس ساندرز   1.9
کند ایـن اسـت کـه     می مطرح  )Nicholas Saunders(ازجمله اشکاالتی که نیکالس ساندرز 

که بتوانیم در جهان شاهد نتایج ماکروسکپی باشیم، خداونـد بایـد در سـطح خـرد      براي این
کنـد. بـراي مثـال تصـور کنیـد خداونـد قصـد دارد         فرایندهاي کوانتومی زیادي را متعـین  

ایـن کـار    کند نابود کند، بـراي  سنگی که به زمین برخورد می  وسیلۀ شهاب  دایناسورها را به
کـه چنـین    کند. بـراي ایـن   دادن این رویدادي را متعین  خداوند باید فرایندهاي کوانتمی رخ

دهـد تقریبـاً سـه میلیـارد سـال زمـان الزم اسـت          قوانین فیزیکی رخ  رویدادي بدون نقض
)Saunders, 2000: 540تـر   سنگ را خیلی سال قبـل  کردن شهاب )؛ یعنی خداوند باید هدایت

کند. اما این ایده از لحاظ الهیاتی پارادوکسـیکال و ناپـذیرفتنی    ش دایناسورها شروع از پیدای
   ).ibid: 541است (

گیري کوانتومی که  همچنین ساندرز معتقد است که مکانیک کوانتوم و تفسیر رایج اندازه
انـد بـه ایـن معناسـت کـه اگـر       اعضاي این گروه، ازجمله نانسی مورفی، بدان توسل جسته
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گیري کنـد   دهد، باید فردي سیستم کوانتومی را اندازه ند بخواهد فعلی در جهان انجام خداو
که فاعلیت  کند و این یعنی این  گیري رویدادي را متعین واسطۀ این اندازه تا خداوند بتواند به 

گیـري را در   کسی عمل انـدازه ؛ یعنی اگر شود مبتنی میگیري توسط افراد،  بر اندازهخداوند 
گیـرد؛ زیـرا مـا فاقـد فـردي هسـتیم کـه عمـل          ندهد فاعلیت الهی شکل نمـی   ن انجامجها

    ).ibid: 542گیري را انجام دهد ( اندازه
  
  نقد جان پلکینگهورن 2.9

که خود ازجمله افرادي است که با توجه به نظریـۀ   )John Polkinghorne( جان پلکینگهورن
است، نقدهایی را بر اعضاي  کره  جهان مطرح اي را دربارة فاعلیت خداوند در  آشوب، نظریه

کند. از جملۀ نقـدهاي وي ایـن اسـت کـه      گروه پروژة فعل الهی، از جمله مورفی، وارد می
دهند، بنابراین فعل خداوند نیز  گاه رخ می گه هاي کوانتومی به صورت مقطعی و  گیري اندازه

صـورت   دهـد بایـد بـه     می ی رخ هاي کوانتوم گیري که در سطح کوانتومی و بر اساس اندازه
مقطعی باشد. اما این تبیین از فعل خداوند، از لحاظ الهیاتی پذیرفتنی است و با آموزة ادیـان  

 ,Polkinghorneکه خداوند دائماً در حال کنش در جهـان اسـت تعـارض دارد (    مبنی بر این

2000: 152-53 .(   
  

  نقد جفري کاپرسکی 3.9
) اسـت، نقـد او بـر    Jeffrey Koperskiفی، جفـري کاپرسـکی (  ازجمله منتقدین دیدگاه مـور 

دیدگاه مورفی چنین است: مورفی معتقد است که رویدادهاي سـطح کـالن از رویـدادهاي    
کـردن    واسـطۀ متعـین   اند. او معتقد است خداوند جهان کالن را بـه   شده سطح خرد ترکیب 

کند.  می  کنند، مدیریت می پیروي  جهان خرد، که غیرمتعین است و از قوانین مکانیک کوانتوم
اشکال این دیدگاه مورفی این است که مکانیک کوانتوم تا حدي غیرمتعین است، یعنـی مـا   

گیـري   تعین هستیم و بیرون از رویدادهاي اندازه  گیري شاهد عدم فقط در رویدادهاي اندازه
چ فضـایی بـراي   هیچ صدفۀ متافیزیکی وجود ندارد و بنابراین خداونـد در ایـن سـطح هـی    

کنند،  هاي فیزیکی طبق معادلۀ شرودینگر تکامل پیدا می جا که سیستم کردن ندارد. از آن عمل
تنهـا    کنـیم، در آن صـورت نـه    گیري محدود می اگر فعل الهی خاص را به رویدادهاي اندازه

 شدت محدود خواهد شد بلکه شاهد فعل خداوند توانایی خداوند براي اثرکردن در جهان به
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جا که بـدون   بود. همچنین از آن  هاي فیزیکی نیز نخواهیم در جهان طی تکامل نرمال سیستم
خواهد بود و چون از انفجار بـزرگ    گیري، تکامل مکانیک کوانتوم جهان کامالً متعین اندازه

دهند ما در جهان شاهد  گیري را در جهان انجام  هایی که بتوانند عمل اندازه تا پیدایش انسان
انفجـار   ایم، درنتیجه خداوند در مـدت کمـی از بـازة زمـانی    اي نبوده گیري یچ عمل اندازهه

بزرگ تا به امروز که حدود چهـارده بیلیـون سـال گذشـته اسـت، یعنـی از زمـان پیـدایش         
و در  دهـد   توانسته در جهان فعـل انجـام   دهند، می گیري را انجام  هایی که عمل اندازه انسان

یلیون سال خداوند کنشی در جهان انجام نداده است. درنتیجـه ایـن امـر،    اکثر این چهارده ب
دانـد، محـدودیت   براي فردي که مکانیک کوانتوم را ابزاري قوي براي تبیین فعل الهـی مـی  

  ).Koperski, 2015: 170آید ( می حساب  بزرگی به
  

  . ارزیابی نهایی دیدگاه نانسی مورفی  10
 یعـ یکـه خداونـد بـه حقـوق طب     کنـد  یمـ   نکته اشاره نیبه ا اش هینظر يجا يدر جا یمورف

کـه   یسؤال ،يو يادعا نیتوجه به ا . باگذارد یاحترام م کنند یم يکه با او همکار یموجودات
از انسـان کـه    ریـ غ گـر یموجـودات د  يبـرا  توان یم ایاست که آ نیا دکن یم خطوربه ذهن 

درنظر گرفت؟ طبـق چـه    یعیحقوق طب شوند یمحسوب م اراده یو ب شعور يذریزنده، غریغ
ـ    برخـور  ةویش نیادعا کرد که ا توان یم يا اصول و قاعده  لـت یرذ جـان  ید بـا موجـودات ب

 گونـه  نیـ چون خداونـد بـا او ا   میکه بعداً طبق آن ادعا کن ی،اخالق لتیفض ایاست  یاخالق
 یول و قانونمثال طبق چه اص يبرا ؟است  پس به حقوق او احترام گذاشته است رفتار کرده

در حق او انجام  یاخالق لتیرذ میکن یتکه م را تکه یکه سنگ یکه زمان میکن  اثبات میتوان یم
   ی؟اخالق لتیفض ای میا داده 

 گـذارد  یاحتـرام مـ   یموجودات یعیجمله که خداوند به حقوق طب نیا ، آیاگرید عبارت به
رسد این عبارت مورفی که خداوند به حقوق طبیعـی   نظر می به ست؟ا یرفتنیقابل دفاع و پذ

گذاشـتن    گذارد نیاز به اثبات دارد و او باید مالکی را براي تمایز احترام موجودات احترام می
کنـد و دقیقـاً مشـخص کنـد کجـا احتـرام گذاشـته شـده و کجـا           نگذاشتن معرفی از احترام

روشنی بیـان کنـد کـه ایـن      ر نظریۀ خودش بهاحترامی شده است. همچنین مورفی باید د بی
  کند؟ شوند؟ و چه کسی این حقوق را تعیین می حقوق طبیعی چگونه تشخیص داده می

ها قائل است همکاري خداوند با موجودات است. اگـر مـا    ازجمله اصولی که مورفی به آن 
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رفـتن   یرسـؤال را از مورفی بپذیریم آیا پذیرش آن مسـتلزم ز » کردن خداوند همکاري«مفهوم 
شـود، حتـی اگـر     مفاهیمی مانند قدرت مطلق خداوند، سیطره و نفوذ مطلق او در عالم نمی

  گوید خداوند این کار را از روي میل و اختیار انجام دهد؟  که مورفی می چنان
خداوند با مخلوقات حـاکی    کارگیري مفاهیمی مانند همکاري رسد به نظر می همچنین به
ارانه از خداوند است. مورفی با استفاده از این مفاهیم منزلـت خداونـد را   انگ از تصور انسان

هـاي دینـی    پایین آورده است و قدرت او را محدود تصویر کرده اسـت؛ زیـرا طبـق آمـوزه    
   دهد. خداوند کامل و تام است و هیچ تغیري در ذات او رخ نمی

ح کوانتـومی سـخن   شدن فعل خداونـد در سـط   مورفی صراحتاً در مقالۀ خود از محدود
بـه موجـوداتی     ) احتـرام 2حفظ نظم جهان؛   )1گوید و معتقد است این محدودیت براي  می

رسـد ایـن    نظر مـی  ها الزم است. به پذیري انسان ) مسئولیت3کند؛ و  ها همکاري می که با آن
دیدگاه مورفی با قدرت مطلق خداوند در تعارض است. تمام کارهـایی کـه خداونـد مایـل     

توان با توسل به علیـت   نجام دهد از دو حالت خارج نیستند؛ یا تمام این کارها را میاست ا
تـوان. در صـورت اول،    از پایین به باال و نظریۀ کوانتومی مطلوب مورفی توضیح داد یا نمی
تواند انجام دهـد (البتـه    محدودیت در فعل خداوند معنادار نیست؛ چراکه او هر کاري را می

منطقی) و فقط شیوة انجام آن بـه طریقـی خـاص اسـت. در صـورت دوم،      غیر از محاالت 
خداوند برخی کارها را به این دلیل که ناقض حقوق طبیعی موجودات است، منجر به نقض 

توانـد انجـام دهـد. بیـان      هاسـت نمـی   پذیر انسان شود و مغایر با مسئولیت قوانین طبیعی می
ین دسته از کارهایی که از نظر مورفی خداوند مورفی در این مورد چندان گویا نیست. اگر ا

آید ولـی   وجود نمی تواند انجام دهد فقط به محدود به محاالت منطقی باشد، مشکلی به نمی
رسد، آشکارا قدرت مطلـق خداونـد نقـض     نظر می اگر فراتر از این کارها باشد، که چنین به

  شده است. 
هـاي موجـودات در    ور است که محدودیتشد مورفی بر این با  گونه که قبالً گفته همان

رسـد قـدرت مطلـق     نظر می هاي فعل الهی مؤثر است. با توجه به این دیدگاه، به محدودیت
که محدودیت موجودات  خداوند نقض شده است. همچنین این برداشت مورفی مبنی بر این

در  شود نادرست است؛ زیرا آزادي در عمل موجودات سبب محدودیت در فعل خداوند می
که به افعال و اعمال خداوند هم سرایت کند و آن را  چهارچوب حیطۀ خودشان است نه این

عبارت دیگر آزادي در عمل موجودات بـراي خداونـد محـدودیت بـه       دچار خلل کنند. به
  شود خداوند افعالش را محدود کند. آورد و سب نمی وجود نمی
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اي کامل اسـت و عـدم    وانتوم نظریهطور که بیان شد مورفی معتقد است مکانیک ک همان
تر بیـان   طور که پیش شناختی و همان شناختی است نه معرفت قطعیت موجود در عالم، هستی

گروانه دربارة خداوند در عـالم را رد   پوش و دیدگاه مداخله شد، مورفی دیدگاه خداي رخنه
رصـد احتمـال   کرد و متذکر شد که دیدگاه او متفاوت از هردو است. حال اگر فقـط یـک د  

بدهیم که مکانیک کوانتوم نظریۀ کاملی نیست و علم پیشرفت خواهد کرد و معلوم خواهـد  
شناختی و ناشـی   هاي موجود در عالم، طبق گفتۀ انیشتین و شرودینگر معرفت تعین  شد عدم

گـاه چـه بایـد     شـناختی، آن  است و نه ذاتی و هستی از جهل موقت بشر به نظام هستی بوده 
دادن راه آنان  پوش و تکرار اشتباه گذشتگان و ادامه این همان رویکرد خداي رخنه گفت؟ آیا

مثابۀ متغیر پنهان در سطح کوانتومی از جانب   کردن خداوند به نیست؟! و همچنین آیا معرفی
  پوش نیست؟! مورفی، همان رویکرد خداوند رخنه

) 1یزیک کوانتوم وجـود دارد:  توان گفت که دو جریان در ف دانان می با مرور آراي فیزیک
کنـد و مـورد پـذیرش عمـومی      مکانیک کوانتومی استاندارد که وجود متعیر پنهان را رد مـی 

) مکانیک بوهمی که وجود متغیر پنهان را قبول دارد، اما مـورد پـذیرش عمـومی    2است؛ و 
دور از این احتمال وجود دارد که مکانیک بوهمی روزي اقبال عمومی پیدا کند کـه   3نیست.

ذهن هم نیست. در این صورت، با توجه به اینکه مکانیک بوهمی کامالً علّی اسـت و هـیچ   
  رود. شدن ندارد، روش مورفی و همکارانش زیر سؤال می نیازي به تصادف، اتفاق و متعین

هـاي مکانیـک بـوهمی ایـن اسـت کـه موجبیـت، مکملیـت و مسـئلۀ           ازجمله ویژگـی 
هاي مکانیک کپنهاگی را ندارد، بلکـه نقطـۀ مقابـل     تنها ویژگی هگیري را ندارد؛ یعنی ن اندازه

نظریۀ مکانیک کپنهاگی است. در مکانیک بوهمی دیگر سخن از اتفاق و تصـادف نیسـت و   
مانـد   وقتی اتفاق و تصادف در این مکانیک جاي نداشته باشد جایی براي خداوند باقی نمی

تـوان ادعـا کـرد، روش وي و     تیجـه مـی  که مورفی بخواهد آن را بـا خداونـد پـر کنـد. درن    
  پوش است. اي از خداي رخنه فکرانش نسخه هم

تنها معضالت و مشکالت نظریات قبلی  اش نه دهند نظریه  کنند تا نشان می مورفی سعی 
بـر علـم و     رسـد تکیـه   نظر می تر است؛ اما به تر و پذیرفتنی کاملها  را ندارد که نسبت به آن

حل فاعلیت خداوند در عالم همان مشکالت و معضـالتی را بـراي وي   از آن براي  استفاده 
  وجود آورده بود. آورد که براي پیشینیان بهوجود می به

که دیدگاه مورفی بسیار شبیه شیوة گذشتگان است، سیر  شدن بحث و این تر براي روشن
رویـدادها  هاي گوناگون را بیان خواهم کرد. اندیشمندان نخست، تمام  گیري تاریخی موضع
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دادند؛ اما با پیشرفت علم و کشف علّت اصلی رویـدادها، مشـخص    می را به خداوند نسبت 
هـاي   اسـت. علـم جدیـد بـا کشـف      وجودآمدن آن رویدادها نبوده  شد که خداوند علّت به 

اش، دیدگاه دانشمندان را به جهان و طبیعت تغییر داد و درنتیجه نظریات جدیـدي   گوناگون
هـایی کـه دربـاب     کردند نظریـه  می دانان سعی  شدند. از همان ابتدا الهیات طرح بارة م در این

تنها درتضاد نباشد بلکـه بـا آن    کردند با علم آن زمانه نه فاعلیت خداوند در جهان مطرح می
بماند؛ اما سیر تـاریخی بـه مـا نشـان داده       هماهنگ و سازگار باشد تا بتواند در عرصه باقی

فاع از نحوة عملکرد خداوند در جهان بـه هـر قیمتـی، چـه مشـکالت      است خداباوري و د
است. براي مثال در زمان نیوتن که صحبت از موجبیت، قطعیت و  وجود آورده  عظیمی را به

کردند فاعلیت خداوند را بـا   دانان سعی می بودن فیزیک کالسیک در جهان بود، الهیات کامل
بودن این علم تبیـین کننـد امـا بعـد از      دادها و کاملبودن روی پذیر بینی توجه به قطعیت، پیش

دانـان تـالش    کنار گذاشته شدن مکانیک کالسیک و روي کار آمدن مکانیک کوانتوم، الهیات
بودن فیزیک فاعلیت خداونـد   بودن رویدادها و کامل کردند با توجه به عدم قطعیت، احتمالی

 را تبیین کنند. 
رسد این نوع نگاه به فاعلیـت خداونـد و تـالش بـراي      ینظر م با توجه به سخنان باال به

و اندیشـمندان بایـد از    تبیین فعل خداوند در چهارچوب علم زمانه با مشکل مواجه اسـت 
تاریخ علم، تجربه و دانش کسب کنند و سعی کننـد دیگـر اشـتباهات گذشـتگان را تکـرار      

اي کامل همـان پاگذاشـتن    منزلۀ نظریه  بر مکانیک کوانتوم به  رسد تکیه نظر می نکنند؛ زیرا به
کند. بنـابراین   می  جاي پاي گذشتگان و تکرار اشتباه آنان است که جایگاه خداوند را متزلزل

اي بـه دنبـال   باید دقت کنیم که دفاع از خداباوري به هر قیمتی، چه تبعات الهیاتی و فلسفی
  دادن همان اشکاالت گذشتگان هستیم. خواهد داشت؛ متأسفانه شاهد ادامه

که تاریخ علم گواه این مدعا است که معرفت بشري نـاقص و ناشـی از وضـعیت     با این
به آخر خط خود نرسیده است، بلکه کماکان درحال پیشـرفت و   فعلی اوست و علم بشري

آیند که اساس و بنیـان نظریـات    کار می  تغییر است و باگذشت زمان نظریات جدیدي روي
رغم این موضوع که نظریاتی که در باب فاعلیـت خداونـد در    کنند و علی می قبلی را خراب 

بـر علـم بـراي تبیـین       انـد تکیـه   زمانه بوده متکی به علم اند عالم از ابتدا تاکنون مطرح شده
فاعلیت خداوند در عالم با شکست مواجه شده اسـت؛ امـا اندیشـمندان کماکـان نظریـات      

هاي فاعلیـت   کنند و مبناهاي تبیین می  فاعلیت الهی خود را با توجه به علم زمانۀ خود مطرح
گذشتگان عبرت بگیرند. آیـا  کنند از شکست  نمی کنند و سعی  الهی خود را بر آن استوار می
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هاي نظریۀ فاعلیت خداوند را بـر اسـاس کشـفیات     است اندیشمندان بنیان  وقت آن نرسیده
علم فعلی خود بنا نکنند و درنتیجه همان اشتباه گذشـتگان را تکـرار نکننـد. آیـا وقـت آن      

  یدا کنیم.اي پ بینانه برداریم و نگاه واقع است از این رویکرد خود به علم دست   نرسیده
کنـیم کـه     رسد در مورد مکانیک کوانتوم تصور نظر نمی با توجه به سخنان باال معقول به

طور که  شود. همان اي باالتر از آن مطرح نمی این علم به آخر خط خود رسیده است و نظریه
اي کامـل   بیان شد دانشمندان هنوز در این مورد اتفاق نظر ندارند که مکانیک کوانتوم نظریه

هـا ناشـی از    است، بزرگان فیزیک همچون انیشتین و شرودینگر معتقدند این عـدم قطعیـت  
که ذاتی عالم باشند، همچنین اندیشمندان دیگر در این حوزه معتقدند کـه   جهل ما است این

هاي نظریۀ کوانتوم ناقص هستند؛ بنابراین اندیشـمندان نبایـد تبیـین فعـل الهـی را بـر        تبیین
  ه سر اصول و قواعد آن نزاع است استوار کنند.مکانیک کوانتوم ک

  
  گیري   . نتیجه11

با وجود همۀ نقدهایی که بر دیدگاه نانسی وارد شده است یا بعداً وارد خواهـد شـد، نبایـد    
هـاي بشـري و باورهـاي دینـی      تالش وي و همفکرانش را براي ایجاد سازگاري میان یافته

در جهان معاصر و براي انسان مـدرنِ آشـنا بـا    داري  ناچیز شمرد. حقیقت این است که دین
داري گذشتگان باشد. درنتیجه بـا توصـیه و    تواند به لحاظ کیفی، مانند دینعلوم جدید، نمی

داران را به تالش براي ایجـاد تالئـم و سـازگاري میـان علـم و دیـن        توان دینفرمان، نه می
چه که در وراي همۀ ایـن   ی شد. آنتوان با توصیه و فرمان مانع چنین تالش واداشت و نه می

چنان، حتی در جهان مـدرن،   ها مهم، ستودنی و قابل دفاع است، این است که دین هم تالش
  آفرین است. اي زنده، تأثیرگذار و اندیشه پدیده

    
  نوشت پی

 

 ها عبارتند از: کتابعنوان اصلی . 1
1. Robert J. Russell, Nancey Murphy, C. J. Isham (eds.) (1993). Quantum Cosmology and the 

Laws of Nature [QCLN];  

2. Robert John Russell, Nancey Murphy, Arthur Peacocke (eds.) (1997). Chaos and 

Complexity [CC]; 



 87   تهامه انصاریان و نرگس نظرنژاد

  

 

3. Robert John Russell, William R. Stoeger, Francisco J. Ayala (eds.) (1998). Evolutionary 

and Molecular Biology [EMB];  

4. Robert John Russell, Nancy Murphy, Theo C. Meyering, Michael A. Arbib (eds.) (1999). 

Neuroscience and the Person [NP];  

5. Robert John Russell, Philip Clayton, Kirk Wegter-McNelly, John Polkinghorne  (eds.) 

(2001). Quantum Mechanics [QM].  

 است. epubصفحه این کتاب بر اساس نسخۀ  ةتوجه: شمار .2
بوهم یک مکانیک کوانتومی بر اساس متغیر پنهان ارائه کرده است که تمام نتایج عددي آن دقیقـاً   .3

انـد وضـعیتی آزمایشـی ترتیـب      دانان هنوز نتوانست شبیه مکانیک کوانتومی رایج است و فیزیک
  بدهند که بفهمند مکانیک بوهمی درست است یا مکانیک کوانتوم رایج.

  
  منابع  

سازمان انتشـارات   :تهران ، مقدمۀ مترجم،باربور ایان ،دین و علم ).1392( پیروز ،فطورچی
  .اسالمی ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش

 
Koperski, Jeffrey (2015). The Physics of Theism: God, Physics, and the Philosophy of Science, 

Hoboken: Wiley. 
Murphy, Nancy (2000). ‘Divine Action in the Natural Order: Buridan’s Ass and Schrodinger’s 

Cat’, In Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Divine Action, Russell, Robert, 
Murphy, Nancy, Peacocke, A. R (eds.), 2nd ed, Vatican City State, Italy: Vatican 
Observatory Publications & California, USA: Center for Theology and the Natural Sciences. 

Murphy, Nancy (2010a). ‘Divine Action, Emergence and Scientific Explanation’, In The 
Cambridge Companion to Science and Religion, Peter Harrison (ed.), Cambridge; New 
York: Cambridge University Press. 

Murphy, Nancy (2010b). ‘Science and Divine Action’. In Science and Religion in Dialogue, 
Melville, Stewart, Malden (eds.), MA: Wiley-Blackwell. 

Murphy, Nancy and George Francis Rayner Ellis (1966). On the Moral Nature of the Universe: 
Theology, Cosmology, and Ethics, Theology and the Sciences, Minneapolis, Minn: Fortress 
Press. 

Murphy, Nancy (1996). Beyond Liberalism and Fundamentalism: How Modern and 
Postmodern Philosophy Set the Theological Agenda, The Rockwell Lecture Series, Valley 
Forge, Pa: Trinity Press International. 

Murphy, Nancy (2006). Bodies and Souls, or Spirited Bodies? Cambridge, UK; New York: 
Cambridge University Press. 



  دیدگاه نانسی مورفی درباب... یبررس   88

  

 

Polkinghorne, John (2000). “The Metaphysics of Divine Action”, In Chaos and Complexity: 
Scientific Perspectives on Divine Action, Russell, Robert, Murphy, Nancy , Peacocke, A. R 
(eds.), 2nd ed, Vatican City State, Italy: Vatican Observatory Publications & California, 
USA: Center for Theology and the Natural Sciences. 

 Saunders, Nicholas (2000). ‘Does God Cheat at Dice? Divine Action and Quantum 
Possibilities’, Zygon, 35 (3). 

Wildman, Wesley (2004). ‘The Divine Action Project, 1988–2003’, Theology and Science, 2 (1). 
‘The Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS)’, Accessed January 5, 2017, 

http://www.ctns.org/. 
‘The Ian Ramsey Center for Science and Religion (IRC)’, Accessed January 5, 2017. 

http://www.ianramseycentre.info/. 
‘The John Templeton Foundation’, Accessed January 5, 2017, https://www.templeton.org/. 
‘The Vatican Observatory (VO)’, Accessed January 5, 2017, 

http://www.vaticanobservatory.va/content/specolavaticana/en.html. 

 

  


