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 هورن بررسي ديدگاه الهياتي پوكينگ

 الهي درباره فعل
*قاسم اخوان نبوي

 چكيده
ميمسئله فعل و الهيات مورد بحث قرار البته؛گيرد الهي از جمله مسائلي است كه در دو حوزه علم

و در دوران جديد با توجه به ديدگاه مسئله قدمت بيشتري دارند.هاي الهياتي درباره اين ديدگاه ها

و،رويكردهاي نويني كه در علم به وجود آمد اين مسئله از نظر علمي نيز مورد توجه قرار گرفته

ها مبتني بر مباني الهياتي متفاوتي هر يك از اين ديدگاه.هاي مختلفي در اين رابطه مطرح شده است ديدگاه

مي الهي ديدگاه پوكينگ هاي علمي مطرح درباره فعل يكي از ديدگاه.باشند مي باشد كه بر اساس هورن

و پيش.الهيات طبيعي به تبيين مسئله فعل الهي پرداخته است هاي الهياتي ديدگاه فرض در اين مقاله مباني

مي وي و بررسي  شود. نقد

.حدوث،امكان،فاعل بالقصد،طبيعي الهيات،نظريه آشوب،كوانتومخأل،الهي فعل: واژگان كليدي

 هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي. عضو*

16/3/94تاريخ تأييد:25/1/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
بحث از فعل الهي وارتباط،اساسي كه در همه اديان توحيدي مطرح است يكي از مسائل

و انسان است هايي بيان شده هاي آسماني داستان در تمام كتاب.باشدمي خداوند با جهان

الهي از قدمت هاي الهياتي درباره تبيين فعل ديدگاه.دكنميحكايت كه از اين رابطه 

و اراده جهان را كه خداوند از رويد كننميتأكيدو بر اين مسئله بيشتري برخوردارند قصد

ميآن آفريده، و غايتي هدايت بدر دوران جديد.نمايد را به مقصد خصوص در قرنهو

و موجب تحوالتي در نگاه علمي به مبد بيستم پيشرفت أهاي زيادي در علم صورت گرفت

به.و فرجام جهان شد كه 1960خصوص بعد از سال اين تحوالت بر تفكر ديني نيز،

و دين تأثيرگذار بود، مباحث سرآغاز بحث و گفتگوي ميان علم هاي معاصر درباره تعامل

و تأثير آن بر انديشه ديني از مهم مربوط به كيهان هاي اين مسئله ترين نمونه شناسي علمي

).Russell, 2002, p.171( باشد مي

و مهم در اين قرن كل جايگزيني،يكي از تحوالت اساسي گرايانه به جهان به جاي نگاه

و تحويلنگرا نگاه جزء بر؛داشتكه در گذشته وجود استا- گرايانه نه به عبارت ديگر

كل،جهان،شناسي جديد كيهان اساس هر قسمتي از آن به يكديگر ارتباط،به عنوان يك

و همه عالم درنهايت از يك موجود اشتقاق پيدا كرده آنچه با توجه به اين علم.است دارند

در اين است كه اين فرايند تكاملي بيان،توان شناخت درباره جهان مي كننده خلق مدام

به اگرچه زمينهاين اصل . طبق باشد جهان مي هر موجود نوظهوري در وجودآمدن هاي

ب،مراحل قبل تحقق دارد ت به عبار؛بيني نيست وجودآمدن موجودات جديد قابل پيشهاما

و با تركيب اين اجزاشد ديگر هر كلي ساخته هاي جديدي ظهور پيداكله از اجزائي

تركيب از سلولهايي،اند مثال موجودات مختلفي كه در عالم به وجود آمده رايب؛كنند مي

و اتم كه آنها نيز از مولكولاند شده و آن اتم هايي تشكيل شده ها خُرد؛ اند ها نيز از ذرات

ه به اما هيچ؛ر كلي از اجزائي تركيب شده استبنابراين كلوجود گاه ها از اين آمدن اين

ن قابل پيش اجزا كل يست.بيني زيرا هر كلي؛ندستنيبه اجزا ها قابل تحويل همچنين اين

و آثاري غير از آن اجزا مي باشد؛ به عبارت ديگر كل آفرينش چيزي نيست داراي خواص
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و ترتيبي كه در كلمگر يك نظم به.ها وجود دارد ميان با توجه به اينكه مجموعه آفرينش

آن به يكديگر ارتباطيباشد، همه چيز در اين كل به عنوان اجزا مثابه يك كل واحد مي

مگر اينكه اختالف زيادي بين آنها وجود داشته باشد يا يك كل قابل تحويل به اجزا،دارند

) .)Brockelman, 1999, p.46نباشد

اين جهان به واسطه يك تجلّي به است،س اين تفسيري كه از كيهان در علم شده بر اسا

و تنوعي كه در بين اجزا ،آن وجود دارديوجود آمده است؛ زيرا كل جهان با همه اختالف

مييك واحد حقيق و با يكديگر ارتباطش به هم پيچيدهدهند كه تمام اجزايي را تشكيل اند

و با توجه به نگاه و روحاني در غايت دارند و رازي معنوي عليت نزولي در جهان، سرّ

) ).Ibid, p.63واقعيت وجود دارد

زمينه براي ارائه نظريات،با توجه به تحوالتي كه در نگاه علمي به جهان به وجود آمد

 باط خداوند با جهان مطرح شده استالهياتي فراهم شد؛ در جهان غرب پنج مدل براي ارت

(مكتب توميسم).1از:ندا كه عبارت و ثانوي كنش متقابل.2؛مدل تقسيم علل به اولي

(الهيات پويشي) و جهان و.3؛خداوند جزء به اين معنا كه كل از اجزا ساخته مدل كل

مي دهنده تشكيلياما كل با اجزا،شده است  ، بر اين اساس فعل خداوند به كند اش تفاوت

بر.4؛در ارتباط است عنوان كل با جهان به عنوان اجزا و حيات مدل جريان ظهور زندگي

مي اين اساس جريان ظهور خداوند در جهان از اينكه پديده ،آيند هايي در آينده به وجود

و تجسد خداوند يا فضيلت خود محدودسازي خداوند.5؛قابل استنباط است مدل آفرينش

ك جا،ردهبر اين اساس خداوند در هنگام آفرينش در جهان حلول از اين جهت در همه

) و بر همه چيز آگاه است .)Moltmann, 2000, pp.205-207حضور دارد

ديدگاه الهيات طبيعي است، اما مدل الهيات ديگري كه دوباره مورد توجه قرار گرفته

به توماس آكويناسهاي ريشه در انديشهكهباشدمي هورن پوكينگ و با توجه دارد

 يافته است.اين الهيات تقرير جديدي است، كه در علم به وجود آمده هاي جديدي ديدگاه

و خصوص متكلمابه،با توجه به اينكه اين ديدگاه با الهيات عقالني ن جهان اسالم قرابت

مي،نزديكي دارد و بررسي آن الزم به نظر بر نقد رسد؛ زيرا اين ديدگاه مبتني
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و فرض پيش فاعل بالقصدبودن خداوند است كه در ميان هاي الهياتي همانند حدوث عالم

رو؛ ازايناند كردهنقدارها فرض اين پيش . فيلسوفانن مسلمان وجود داشته استامتكلم

مي هورن پوكينگشدن مسئله ابتدا ديدگاه براي روشن و،شود مطرح سپس مباني

وهاي الهياتي ايشان فرض پيش مي بررسي د.شو نقد

 الهي هورن درباره فعل ديدگاه پوكينگ.1
بر اساس الهيات طبيعي از طرفي به فاعليت خداوند در خلقت جهان اعتقاد هورن پوكينگ

و از طرف ديگر بر تداوم دخالت خداوند در طبيعت معتقد است به باور او خداوند.دارد

و بدون نقض آزادي مخلوقات در طبيع،عالم مطلق است مياما جبار نيست كند.ت فعاليت

و معجزات،براي تبيين مسئله فعل الهي ابتدا فعل الهي را به سه دسته عام وي خاص

مي طبقه ،بر قسم اول خداوند با توجه به قوانيني كه بر طبيعت حاكم است بنا.دكن بندي

و هماهنگي در جهان ايجاد مي و . طبقكند نوعي نظم قسم دوم خداوند به صورت خاص

در شرايط خاصي مثال به عنوان؛دهدميدر طول تاريخ جهان در دنيا فعلي انجاماي ويژه

در جزئي از حوادث فيزيكي دخالت نمايد كه موجب شود اين حادثه با ساير حوادثي كه 

ب.دهد تفاوت پيدا كند در طبيعت رخ مي  طوركلي غيرطبيعي استهقسم سوم

)Polkinghorn, 1998, pp.84-85.(

بيايشان با و و نظريه آشوب نظمي به تبيين رابطه توجه به مباني فيزيك كوانتوم

و آفرينش پرداخته است در توضيح مطلب اينكه بنا؛خداوند با جهان بر ديدگاه جديدي كه

دهنده گرفتن جهان به صورت كنوني ذرات تشكيل شناسي مطرح است؛ قبل از شكل كيهان

و آن در حالتي از بي و آشوب در اين مرتبه ذرات به اصطالح.نظمي قرار داشتندبيشكلي

خألي قرار داشتند كه از آن در علم كيهانادر خأل تعبير1كوانتومي شناسي جديد به

مي،اين مرتبه از واقعيت اگرچه محسوس نيست.شود مي در اين مرتبه.باشد قابل محاسبه

و سپس به مرحله بالفعل انتقا ميذرات بالقوه تحقق دارند أكنند؛ به عبارت ديگر مبدل پيدا

جهان به صورت رخ دهد،قبل از اينكه اين انفجار،آفرينش با توجه به نظريه انفجار بزرگ

و تعيگاز و فاقد هرگونه شكل و بر اثر يك انفجار گسترشي فشرده در اين يافت.ني بود
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و فشرده مرتبه گازي بي،شكل و آشوبناك وجود داشت ذرات به صورت و سپس نظم

و تعينات مختلفي پذيرفتندبه گسترده شده، -Edwards, 2002, pp.98( مرور اشكال

99.(

از هورن پوكينگبر همين مبنا معتقد است فعل خداوند در طبيعت عبارت است

زيرا در نظريه آشوب ورود انرژي بسيار اندك موجب تحول كردن اطالعات محض؛وارد

ما.شود بزرگ در سيستم مي ايشان بر اين باور است كه در تصويرنمودن فعل خداوند

رو فعل ازاين؛كننده انرژي صفر مقايسه كنيم نيم نظريه آشوب را با مورد محدودتوا مي

مي خداوند واردساختن اطالعاتي است كه الگوهاي كل انتخاب خداوند.كند گرايانه را بيان

و انواعي،هايي كه در روندهاي آشوبناك تحقق دارند از ميان انواع امكان ساختارهاي بديع

بخش سيستميك را در سطوح عالي تجسم تواند پديد آورد كه اصول سازمان از نظم را مي

( مي )Polkinghorn, 1998, pp.89-90بخشد

و ترقي كه در ذرات درون اتمي هورن پوكينگبر ديدگاه به عبارت ديگر بنا افزايش

رابطه خداوندويو ازآنجاكه از ديدگاهستناشي از تغييرات در سطوح باال،افتد اتفاق مي

خ باشد، خصوصيت با جهان مانند رابطه روح با بدن مي داوند همانند معنوي تأثير

و داده وارد و شناختي، رايانه هاي زيست كه در سيستم طوري همان؛ستها كردن اطالعات ها

و پخش برنامه هاي راديويي انتقال اطالعات ميان دو نقطه مستلزم يك ورودي فيزيكي

از،صرف انرژي است خُرد حضور مطلق دارداگر خداوند همه جا گاهآن،جمله در سطح

در.براي انتقال اطالعات نياز نيست هيچ انرژي عالوه بر اين فعليت امور بالقوه بديل كه

را،جهان كوانتومي تحقق دارد بدون ورودي فيزيك يا صرف انرژي اطالعات گوناگون

( انتقال مي دو زيرا داده)؛ Ibidدهد و اطالعات به مي دستهها و يكي داده:گردند تقسيم ها

و معاني كه در  مياطالعات به اين معنا كه در هر فرهنگي براي بيان؛شوند قالب الفاظ بيان

و اغراض خود از الفاظي استفاده مي و داده معاني و ديگر اطالعات دهنده هاي شكل كنند

در مانند آنچه به واسطه پيشرفت؛باشند مي و موجب تغييراتي هاي علمي صورت گرفته

 ها شده است. زندگي انسان
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و پيش.2  هورن فرض الهياتي ديدگاه پوكينگ مبنا
دو است؛ ازاين آكويناسدرباره آفرينش متأثر از ديدگاه هورنپوكينگديدگاه رو مبتني بر

زا:باشد اصل مي و افعال خود را بر اساس اراده دييكي اينكه خداوند فاعل بالقصد است

مي بر ذات انجام مي و اصل ديگر اين است كه خداوند موجودات را ايجاد زيرا كند؛ دهد

او معتقد است آكويناس و خلق كرد. خلقت فعل آزاد خداوند است. او تصميم گرفت

نظرية غالب در توصيف توانست خلقت را انجام ندهد يا عالم را طوري ديگر خلق كند. مي

و مخل و ارتباط خالق دو وق نزد وي اصل بهرهخلقت مندي است كه در آن دو موجود در

و گيرنده هستند كه چون دهنده گيرنده نيست س اتحاد وجودي بينشانپ،رتبه يعني دهنده

در ترتيب ضروري است كه ديگر موجودات كه با مراتب مختلف بهره نيست. بدين مندي

و بر اين اساس داراي كمال مي وجود موجود و كمال،وندش هاي متفاوت معلول موجود

اي برتر از گيرنده است. دهنده وجود مطلق يا فعل مطلق مطلق باشند. دهنده در مرحله

و گيرنده موجودات محدود يا افعال محدود،يا به عبارت بهتر گيرندگان،وجود است

از اشياكه براي ساختن است. بر اساس اين ديدگاه خداوند همانند صنعتگري وجودند

مييوسا و ابزار مختلفي استفاده ).Aquinas, 2005, pp.22-24(كندل

از همين مدل براي تبيين ارتباط خداوند با جهان استفاده هورنپوكينگرسد به نظر مي

اين است كه خداوند به عنوان دهنده،مطرح استويزيرا آنچه در نظريه؛كرده است

بياطالعات مجموعه مياي از اطالعات را به سطوح و پايين انتقال كه.دهدنظم گيرندگان

و پيچيدگي تحت تأثير اين اطالعات مدل،نظم هستندذرات بي و بديعي از نظم هاي جديد

ا؛آورندرا در سطوح بااليي جهان به وجود مي بهوبه عبارت ديگر آمدن وجود معتقد است

و وضعيت جديد در جهان داراي دو گونه علت است يكي علت از باال به پايين:حاالت

و خواست خداوند مي و در حقيقت دهنده اطالعات استاست كه عبارت از اراده . باشد

ميآمدن پديده وجود علت ديگري كه موجب به كهستعليت از پايين به باال،گرددها

و انفعاالتعبارت از اين است كه در ذرات بي  نظم سطوح پايين بر اثر اين اطالعات فعل
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ميبه وجود مي (آيد كه موجب تغييراتي در سطوح بااليي  ,Polkinghorne, 2009گردد

p.108.(

بر گونه تفسير از فعلاين و آفرينش عالوه در ميان متكلمان معتزلي نيز آكويناسالهي

و اراده و براي افعال خداوند قصد به اين؛نداي در بيرون از ذات خداوند قائلاوجود دارد

غا معنا و هدف خداوند از افعالش را زايكه مييت  دانند.د بر ذاتش

ميآنجااز هورنپوكينگبر اساس ديدگاه و اختيار مطلق ،باشد كه خداوند داراي اراده

و اراده خود آفريده است و آفرينشه در كتابك چنان؛موجودات را از روي قصد به علم

مي اين نكته اشاره مي بسباما اين توصيفات؛كنيم كند كه ما خداوند را به اوصافي توصيف

ن مي يستمحدوديت او و قصد افعال خود را انجام درو خداوند از روي اراده دهد. او

مي اين  گويد: باره اين چنين

اچيزي هر و قوانين طبيعت كه در اين عالم و ماده ست اعم از شكل

و اراده خداوند استفقط  عوامل بيروني.و فقط وابسته به قصد

( توانند قدرت نمي ).Ibid, 2006, p.63و اراده او را محدود كنند

 كند: در ادامه اين چنين بيان مي

و اختيار مطلق خداوند شود در انجامب نميسببا اين حال اراده

و اختيار خود را بنمايد و.كارها اعمال اراده او در باطن عالم انسجام

قدرت.هماهنگي كه در طبيعت وجود دارد را مستحكم كرده است

آن؛كند هر آنچه بخواهد انجام دهد مطلق او اقتضا مي اما او فقط

اش مطابقت داشته باشد دهد كه با سرشت عقالني عملي را انجام مي

)Ibid, p.64.(

بهرا خداانگاري ديدگاه همه هورنپوكينگ  به معناي اينكه جهان از خدا ناشي شده

پذيرد. نمي،داردبه اين دليل كه خدا با جهان تفاوت،عنوان اينكه جهان جزء خداوند است

مي ذارد،كه خداوند با جهان تفاوترا تجربه ما اين مسئلهاو معتقد است  (كن تأييد  ,Ibidد

p.66.(
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در هورنپوكينگبر مبناي ديدگاه طبيعت عبارت است از واردكردن فعل خداوند

دركهراچ؛اطالعات محض در نظريه آشوب ورود انرژي بسيار اندك موجب تحول بزرگ

مياوباوربه.شود سيستم مي با در تصويرنمودن فعل خداوند ما توانيم نظريه آشوب را

اتي رو فعل خداوند واردساختن اطالع ازاين؛مورد محدودكننده انرژي صفر مقايسه كنيم

مي است كه الگوهاي كل در انتخاب خداوند از ميان انواع امكان.كند گرايانه را بيان هايي كه

مي،روندهاي آشوبناك تحقق دارند و انواعي از نظم را تواند پديد آورد ساختارهاي بديع

مي كه اصول سازمان ( بخش سيستميك را در سطوح عالي تجسم ).Ibid, p.89بخشد

خداوند جهان را از عدم به وجودكه است ايندرباره آفرينش هورن پوكينگباور

و بر اساس نظريات فيزيك كوانتوم بر اين باور است كه  از تحقق اين پيشنياورده است

به؛معتقد است امر خداوند در آن نافذ است،كوانتومي وجود داشته جهان نوسانات خأل

و اين جهان بعد از آن به اين معنا كه در آن فضاي خالي هيچ موجودي بالفعل وجود ندارد

خألوجود آمد؛ البته او مدعي است  كوانتومي با توجه به اينكه به وسيله قوانين مكانيك اين

(،باشند كوانتوم قابل محاسبه مي ).Ibid, pp.79-80امر وجودي است

خأل وي ميكوانت درباره حالت د:نويس ومي

ن كوانتومي هيچ ذره در خأل و يستاي بالفعل موجود و هيچ القا

و و فاني و فقط نقاط زودگذر و هميشگي نيست تحريكي دائمي

مي نظمي وجود دارد بي مي كه به وجود و از بين روند. بر اين آيند

( اساس ما در يك ميدان نوسانات كوانتومي زندگي مي  ,Ibidكنيم

2006, p.73.(

كند يا به عبارت متكلمان معتزلي نيز درباره آفرينش معتقدند خداوند اشيا را موجود مي

و)يء(ش در اين صورت يك وجود گيرنده.بخشد ديگر به اشيا وجود مي يك وجود است

بلكه فقط،دهد معتقدند شيئيت اشيا را خداوند انجام نمي . نيزباشد دهنده كه خداوند مي

ميآنها را ايجا بنابراين خداوند اشيا را خلق؛محال است،خلق اشيا از هيچ يعني؛كندد

»اشيا«كه آنها در عدم درحالي است؛ بلكه اعيان آنها را از عدم به وجود آورده است، نكرده
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(ماتريدي، بوده صص1948اند از كردن شيء خلق را عبارت از خارج آنان.)127و18،

صص1421(باقالني، دانند عدم به وجود مي ).148و19،

و اراده ازايبر اساس اين ديدگاه با توجه به اينكه براي افعال خداوند قصد در بيرون

كه،ندا ذات خداوند قائل و هدف خداوند از افعالش زاي به اين معنا د بر ذاتش غايت

و هدف برسدمي و خداوند براي اينكه به اين غايت ا،باشد  است، يجاد كردهموجودات را

و براي به آن دست الزمه اين سخن آن است كه خداوند كمالي را نداشته موجودات،آوردن

.د آورده استپديرا 

و بررسي.3  نقد
شد گونه همان فرض فاعل اين ديدگاه از نظر الهياتي مبتني بر دو پيش،كه در مقدمه بيان

حدبالقصد و ميبودن خداوند و وث عالم ها نقد فرض فيلسوفان هر دو اين پيشباشد

ميكهراچ اند؛ كرده و هدف خداوند از انجام افعالش عين ذاتش باشد ايشان معتقدند غايت

و باالي واقعيت هيچو اين اصل را مطرح مي گاه به سطح پايين يا سافل كنند كه سطح عالي

و هدفي توجه ندارد به؛براي غرض و غايت فعل سطح باال گردد خودش برمي يعني غرض

و فايده (ابننه براي اينكه به ديگري سود ج اي برساند ص3،1384سينا، ،150.(

ترين اشكال اين تلقي را عمدهنقد فالسفه بر فاعل بالقصدبودن خداوند: فالسفه الف)

مي لزوم زادانند تكثر در ذات خداوند و باريي؛ زيرا داعي ازد بر ذات است تعالي مركب

و  شدداعي الوجود كه با ادلة متعدد با بساطت واجبموله كه اين درحالي؛ذات خواهد

 سازد. نمي،اثبات شده است

فاعل بالقصد مستند اختيار.1: از جمله؛اشكاالت ديگري نيز بر اين ديدگاه وارد است

هاي حادث همچنين فاعل بالقصد محل اراده.2؛ بالغير است واجبو باشد به ذات او نمي

ش؛باشد مي و مي،ئي كه قابل حوادث استيدرنتيجه محل حوادث است ش مادي و يءباشد

داراي،تعالي فاعل به قصد باشد پس اگر واجب؛شود مادي بدون صورت جسميه يافت نمي

).224ص،2ج، 1410(صدرالمتألهين، جسم خواهد بود 
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كه تعليقاتدر مقام تبيين اين مسئله در نيز از آن استفاده كرده مالصدرابياني دارد

مي سينا ابن.است از:كنددر تحليل مسئله اراده واجب اين چنين بيان تمام موجودات

و مقتضاي ذات خداوند مي و خداوند صادر شده است و با ذات او منافاتي ندارند باشند

ا،ازآنجاكه خداوند ذات خود را دوست دارد ست تمام اشيا را به خاطر خودش ايجاد كرده

(هم ص1369،ونه براي خود اشيا ،16.(

ف بر پايه نيانفولسياين از ديدگاه اش به اين معنا كه اراده-ستخداوند فاعل بالقصد

فاعل،رو براي فاعليت خداوند نظريات ديگري مانند فاعل بالعنايه ازاين؛د بر ذات باشديزا

و فاعل بالتجلي را مطرح مي  كنند. بالرضا

 هورن پوكينگفرض ديگري كه دانشمنداني مانند پيش:بر حدوث عالم نقد فالسفهب)

اين است كه جهان آفرينش،اند نظريه خود را درباره فعل الهي تبيين كرده،بر اساس آن

مي؛باشد حادث مي باشد؛ يعني در يك زماني به اين معنا كه وجود جهان مسبوق به عدم

و در  بيعالم به صورت بالفعل موجود نبوده و خأل يك حالت عدم تعين و وانظمي ي بوده

نيست؛ زيرا يكي از مباحثي فتنياين نظر نيز از نگاه فلسفي پذير.سپس به وجود آمده است

و فلسفه اسالمي مطرح است از نظر.مالك احتياج موجودات به علت است،كه در الهيات

ميانفولسيف م مالكي براي نيازمندي رو اگر بخواهي ازاين؛باشد علت مقدم بر معلول

به پيشبايد اين مالك،موجودات به علت بيان كنيم ،وجودآمدن موجودات لحاظ شود از

مي در صورتي كه صفت حدوث بعد از به بنابراين؛شود وجودآمدن موجودات به آنها اطالق

را بيان كنيم، اگر بخواهيم مالك نيازمندي موجودات را به علت بايد صفتي از موجودات

،وجودآمدن آنها با موجودات همراه باشد براي نيازمندي به علت لحاظ كنيم كه قبل از به

به اين معنا كه موجودات از اين؛بودن موجودات اين صفت چيزي نيست جز صفت ممكن

نانيدا رو اگر بخواهيم ديدگاه فيزيك باشند؛ ازاين جهت كه ممكن هستند نيازمند علت مي

ف هورن پوكينگمانند  مي،توجيه كنيمانفولسيرا با توجه به نگاه رسد آنچه از ديدگاه به نظر

خأل فيزيك مي دانان اي باشد از ديدگاه فالسفه درباره امكان استعاره،شود كوانتومي ناميده
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، در عين بر ديدگاه فالسفه امكان ذاتي موجودات عدمي نيست زيرا بنا؛ذاتي موجودات

مي در اين مطهريه شهيدك وجود بالفعلي ندارند؛ چنان ينكه اشياا  كند: باره چنين بيان

و درحقيقت، از نظر فالسفه آن نقص ذاتى كه موجودات را نيازمند

و وابسته به غير مى و آن كمال ذاتى ناقص كند، همان خأل ذاتى است

و آنها را از وابستگى به غير  نيازبىكه منشأ كمال موجودات است

و وجود است»مأل« سازد، مى از نظر اين.ذاتى يعنى عينيت ذات

و مالك نيازمندى، خأل ذاتى است نه  فالسفه نظر به اينكه ريشه

سابقه نيستى، فرضاً موجودى در عالم وجود داشته باشد كه هميشه 

و هيچ و بوده وجه سابقه نيستى ندارد به هيچگاه نبوده كه نبوده است

و در مرتبهنا ممكام الوجود است، يعنى ماهيتش عين هستى نيست

و  و مخلوق ذات خود خأل هستى دارد، چنين موجودى معلول

و ابدى باشدهر،وابسته به غير است ،1ج، 1375(مطهري، چند ازلى

).507ص

مي مطهرياين تفسيري كه شهيد مي،دهد ارائه ؛باشد مبتني بر مبناي حكمت متعاليه

و احوالوج،دهد بنابراين مبناي آنچه واقعيت را شكل مي و بيرون از وجود چيزي ود است

و از طرف ديگر وجود مشكك بوده در عالم واقع تحقق پيدا نمي مراتب داراي سلسله،كند

مي باشد. مي و نقص و وجودي بالقوه دارند مراتب پايين وجود ازآنجاكه عين نياز در،باشند

ف خألذات خود از و به تعبير شهيد مطهري و به عبارت ديگر عليت خالي بوده ذاتي دارند

مي ممكن به الوجود و باشند؛ اما مراتب باالي هستي از آن جهت كه وجودي بالفعل دارد

مي عبارت ديگر واجب اما مراتب پايين داراي اين؛با وجود عينيت دارد،باشد الوجود

و از اين ميو معلولر ويژگي نيستند ميباشند؛ بنابرو مخلوق رسد اگر بخواهيم اين به نظر

اين مرتبه از وجود،كوانتومي از نظر فلسفي تفسير نماييم ديدگاه فيزيكدانان را درباره خأل

و؛باشد ذرات درحقيقت مرتبه امكاني موجودات مي از اين جهت كه وجودي بالقوه دارند

بي هيچ تعيني در آنها راه ندارد كه در فيزيك نظمي اين مرتبه از وجود را بر اساس تئوري
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و همه چيز در حالتي از امكان؛كنند تبيين مي زيرا در اين مرتبه هيچ فعليتي تحقق ندارد

و به واسطه علت تعين پيدا كرده مي مي،باشد  رسند. به فعليت

ايجاد موجودات به وسيله،اي كه در فلسفه اسالمي وجود دارد از سوي ديگر مسئله

را:در اين باره سه فرض قابل تصور است.باشد علت فاعلي مي يكي اينكه خداوند چيزي

ش؛كند ايجاد مي مييءبه اين معنا كه بردر.كند معدوم را موجود اين صورت اشكالي كه

آشود آن وارد مي ،فرض ديگر اين است علت.باشدن است كه عدم قابل وجود نمي،

شم را؛استيءوجودكننده مي به عبارت ديگر خداوند به جعل بسيط موجودات كند ايجاد

و اشيا.كردن استو فاعل كارش ايجاد فرض سوم اين است كه علت موجودشدن ماهيات

يا.كند را ايجاد مي اين فرض نيز با اين مشكل مواجه است كه ماهيات قبل از موجودشدن

و اگراگ.اند يا موجود معدوم بوده ر معدوم بودند كه عدم شايستگي موجودشدن ندارد

مي،موجود باشند  پس فقط فرض دوم از نظر فلسفي قابل قبول است.؛شود تحصيل حاصل

 گيري نتيجه
و الهيات داني مانند در اين مقاله سعي شد فعل الهي بر اساس ديدگاه فيزيكدان

و است، ين اين مسئله پرداختهكه بر مبناي مدل الهيات طبيعي به تبي هورن پوكينگ نقد

شد.دشوبررسي  بيكه بيان و نظريه نظمي سعي ايشان با توجه به مباني فيزيك كوانتوم

فعل خداوند عبارت از انتقال اطالعاتويبر نظر بنا.اين مسئله را تبيين نمايداست كرده 

بي.است مي بر اين اساس خداوند در سطوح پاييني حيات كه داراي به نظمي و از آن باشند

مي خأل بهدخالت كرده،شود كوانتومي تعبير وجودآمدن نظم در سطوح بااليي، موجب

تمام موجودات قبل از اينكه به مرتبه هورن پوكينگبه عبارت ديگر از نظر؛شوند حيات مي

و وجود برسند خأل مرتبهدر،فعليت و اي از قرار داشتند كه در آن ذرات به صورت بالقوه

مينددر حالتي از نوسانات كوانتومي تحقق داشت بهو سپس با اراده الهي به فعليت و رسند

و بيان شد اين ديدگاه مبتني بر دو پيش فرض الهياتي وجود مي بودن فاعل بالقصد آيند

و حدوث زماني عالم مي كه خداوند و قرابت پيداابا ديدگاه متكلم باشد ن اسالمي همسويي

 كند. مي
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مي باشد؛ ازاين اين دو پيش فرض با توجه به مباني فلسفي قابل نقد مي رسد رو به نظر

و نظريه بي نظمي به تبيين مسئله فعل الهي اگر بخواهيم با توجه به مباني فيزيك كوانتوم

اي از هستي كه موجودات بالقوه آن مرتبهكه بهتر است به اين نكته توجه شود،بپردازيم

و داراي خأل ميا وجودي تحقق دارند و از آن در فلسفه به مرتبه امكان تعبير خأل،شود ند  با

ف؛تطبيق بيشتري دارد،كوانتومي كه در فيزيك مطرح است موجودات ان،فولسيزيرا از نظر

و داراي عدم تعين،در مرتبه امكان معدوم نيستند و بالقوه دارند بلكه وجودي ضعيف

و تشكيكي بنا. باشند مي آن بر اصالت وجود مرتبه پايين وجود كه داراي صفت امكان،بودن

داراي مطهرياز اين جهت متصف به اين صفت شده است كه به تعبيير شهيد،باشد مي

به بوده،وجودي خأل .رسيدن نيازمند علت است فعليت براي

 نوشت پي
خأل.1 و هايزنبرگبنا بر اصل عدم قطعيت)Quatum Vacuum State( كوانتومي حالت ايجاد

خأل شدن ذره در سطوح پايين معدوم مي تر انرژي در يك  كند. آزمايش دقيق ثابت كرده تحقق پيدا

خأل است و مقدر اين تصوير از  به عنوان انبوهي از ذراتي هستند كه وجودي بالقوه، مجازي

و فلسفه حداقل داراي سه كاربرد است: در مباحث كيهان دارند.اين تعريف از خأل  شناسي علم ودين

بي الف) خأل و مجازي كوانتومي تصويري از يك نظمي اوليه به عنوان ذراتي كه وجودي بالقوه

 دارند.

ساختارهاي بااليي است كه به نظر،شده از يك حالت ناگفتني از ديناميسمب) واقعيت ناشي

خأل مي .كوانتومي انعكاس پيدا كرده است رسد در

خألج) عقيده بوديسم مبني بر اينكه واقعيت به كوانتومي تفسير شده وجودآمده از نيستي است كه به

 Niu Shi-wei, Quantum Vacuum State ,in Encyclopedia of Science( است

and Religion, Edit by Huyssteen , Gale, 2002p:712.(
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