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Abstract 

Quantum explanation of the divine act is one of the many explanations 
that have been put forward through recent decades to explain special 
divine actions in nature, such as miracles. Although the divine act, 
according to this explanation, does not result in the violation of natural 
laws, but it makes the external world subject to its influence. So, this 
explanation has come to be among other explanations after being 
confirmed by many and in different ways, the most famous and popular 
one of which is John Robert Russell’s. This article tries to give a brief 
introduction to quantum mechanics and the explanation suggested by the 
Copenhagen School for this mechanics. In addition, the article analyzes 
John Robert Russell's report on the quantum explanation of divine action, 
showing the most important objections to it, including its connection to a 
special explanation of quantum mechanics, and the fact that this claim is 
not evidenced and it just makes the problem more complicated. Although 
this explanation may give answers to some of the problems, it is not 
possible to accept them in their present form; because the direct influence 
of God on nature is not possible according to the famous foundations in 
Islamic philosophy. 
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 الفعل اإلليه يف الطبيعة وفقاً نلظرية الكوانتوم 

 كمال مسعود ذبيح 

 .اجلزائر ،الفلسفة والالكم، جامعة آل ابليت العامليةأستاذ مساعد يف قسم 

 اإللكرتوين: الربيد  
 

 اخلالصة
اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه من مجلة اتلفاسي اليت طرحت يف العقود األخية تلبيي األفعال 
ة يف الطبيعة اكملعجزات، ومع أن  الفعل اإلليه ىلع أساس هذا اتلفسي ال ينتج عنه  اإلهلية الاص 

ا تلأثي ر هذا اتلفسي نقض القواني الطبيعية، لكن ه يف احلقيقة جيعل العالم الاريج خاضع  ه، وقد قُر 
ا.  هذه املقالة بصدد اتلعريف  بأشاكل خمتلفة، ويعد  تقرير جون روبرت راسل أشهرها وأكرثها رواج 
بشلك خمترص بمياكنياك الكم  واتلفسي اذلي اقرتحته مدرسة كوبنهاغن هلذه املياكنياك، باإلضافة إىل 

لفعل اإلليه وتبيي أهم  االعرتاضات اليت ترد ترشيح تقرير جون روبرت راسل للتفسي الكوانتيم ل
، وكون هذا االد اعء غي مستدل   يزيد وال عليه واليت من بينها ارتباطه بتفسي خاص  ملياكنياك الكم 

ا. ومع أن  هذا اتلفسي يمكن أن يوف ر إجابات بلعض اإلشاكالت، لكن  قبوهلا يف  املشلكة إال  تعقيد 
ا إىل املباين املشهورة يف شلكها احلايل ليس ممكن ا ؛ ألن  اتلأثي املستقيم هلل يف الطبيعة ليس ممكن ا استناد 

 الفلسفة اإلسالمية.

، الفعل اإلليه، املعجزة، تفسي كوبنهاغن، دال ة اللكمات املفتاحّية:  نظرية الكوانتم، مياكنياك الكم 
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وإجياد تطابق يف اكتشافاتهم العلمية،  االنسجامرون والعلماء إىل خلق نوع من لطاملا سىع املفك  
ز ىلع قسم  من العالم كموضوع بلحثه، لكن ها تسىع معي  فالفروع العلمية ومع أن  لك  واحد منها يرك 

ا إىل توصيف حقيقة خارجية واحدة، وهلذا اعتقد هؤالء أن  تفسياتهم هذه إذا لوحظت ىلع  مجيع 
وغي منسجمة مع بعضها، وىلع هذا األساس،  ارضة  مستوى تقاطع العلوم ال يمكن أن تكون متع

ته يف ابلحث  ليس من الصحيح اعتبار الفلسفة والعلم غريبي عن بعضهما، وللك   منهما مهم 
ة بغض   فالعلوم حتتاج إىل الفلسفة يف إثبات  ،انلظر عن الطرف اآلخر واالكتشاف يف اهتماماته الاص 

وَك ية قوانينها ورضورتها، وتلثبيت فرضياتها الفلسفية كقانون العل ية  الوجود الاريج للموضوع،
وا  وإماكنية معرفة العالم، ومن هنا فإن  الكثي من العلماء يف بداية القرن العرشين، ورغم أن هم عرب 

ذلي يعترب من ا، وحت  هايزنربغ نفسه عن عدم ميلهم للفلسفة، إال  أن هم تراجعوا بعد برهة قصية
 واد الفكر الوضيع، تراجع يف أواخر عمره وقال:ر

املناقشات احلايلة ادلائرة حول ما إذا اكنت املصلحة الوطنية تقتيض الرتكي بشلك خاص  ىلع »
اهلندسة، أو العلوم اتلجريبية أو العلوم انلظرية، ال بد  أن تنتبه إىل أن  هذه الفروع اثلالثة للعلم تؤث ر 

ل بعضها  [.321، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديلگشن، حتل]نقال  عن: « ابلعض ىلع بعضها وتكم 

 فهل يمكن للعلوم كذلك أن تؤث ر يف الفلسفة؟
مة ىلع العلوم، لسبقتها اتلارخيية ىلع العلوم، إال  أن  العلوم كذلك يمكن أن  رغم أن  الفلسفة متقد 

مات بعض الرباهي، وتوفي أرضيات جديدة للتحليل  تؤث ر يف الفلسفة بشلك ما، فإثبات مقد 
]مصباح يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسيف، دالئل ىلع االرتباط املتقابل بي هذين الفرعي العلميي. 

 [125 - 122، ص 1الفلسفة، ج 

اذلي ظهر يف الفيياء إال  مثاال  ىلع هذا اتلأثي واتلأثر املتقابل، فقد  الرباديغم الكوانتيم وليس
ة والطاقة، وحول ما  رين حول حقيقة املاد  زامن ظهور هذا الرباديغم تساؤالت فلسفية كثية بي املفك 

ا أم متكرث  ا، وهل األشياء املوجودة يف العالم الاريج متعي نة أو مرتاك ومدى  ،بةإذا اكن العالم واحد 
 صدق املعن الالكسييك لقانون العل ية.

وتزامن ا مع هذا الزناع اذلي صحب هذه ابلحوث الفلسفية، لفت نظر املتلك مي أن  بعض اتلفاسي 
ة بنظرية الكوانتم يمكن أن تكون بصيص أملر إلجياد نوع من االنسجام بي اإلهليات  الفلسفية الاص 
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عايلم ادلينية نظي الفعل اإلليه الاص  بناء  ىلع االكتشافات والعلم، حيث يمكن تبيي بعض اتل
العلمية اجلديدة، وال يكون ىلع أساس هذا اتلبيي أي  تنافر بي الفعل اإلليه الاص وقانون العل ية، 

رين الغربيي. م الكثي من املفك   كما ال يناقض القواني الطبيعية كما توه 

]Saunders, Divine Action and Modern Science, p 48[ 

ال  لعل ة طبيعية بالاكمل ماكن عل ة طبيعية أخرى، كما اقرتح  وال يمكن أن يكون الفعل اإلليه مبد 
، بل إن  اإلهل عي  أحد [80 - 76، ص 1]انظر: الطباطبايئ، تفسي امليان، ج بعض الفالسفة املسلمي 

ق عن طريقها غرضه الاص  يف الطبيعة.االحتماالت املوجودة يف الظاهرة الكوانتمية، وحي  ق 
م هذا االتاه مفكرون أمثال: أرتور كومبتون ) ( يف كتابه حرية Arthur Comptonواكن يزتع 

يف كتابه:  (Edmund Whittaker(، وإدموند ويتاكر )The Freedom of Manاإلنسان )
 Space and Spirit: Theories"الفضاء والروح.. نظريات حول العالم وأدلة إلثبات وجود اإلهل" )

of the Universe and Arguments for the Existence of God( واكرل هيم ،)Karl 

Heim( يف كتابه تغي  الرؤية الكونية العلمية )The Transformation of the Scientific 

worldview( وإريك ماساكل ،)Eric Mascallم الطبيعية" ( يف كتابه "اإلهليات املسيحية والعلو
(Christian Theology and Natural sciences( وويليام بوالرد ،)William Grosvenor 

Pollard( "يف كتابه "الصدفة واملشيئة.. فعل اإلهل يف اعلم حيكمه القانون العليم )Chance and 

Providence: God's Action in A World Governed by Scientific Law.) 
( حتت إرشاف Divine Action Projectانُطلق يف تنفيذ مرشوع الفعل اإلليه )، 1988يف اعم 

 The Center forومركز اإلهليات والعلوم الطبيعية ) (Vatican observatory)مرصد الفاتياكن 

Theology and the Natural Sciences)  الواقع يف بييلك األمريكية، وحبضور علماء
رين ىلع غرار إيان برب ور وفيليب لكيتون وجون روبرت راسل وأرتور بيكوك ونانس موريف؛ من ومفك 

أجل إجياد تفسيات للفعل اإلليه تتناسب مع العلم، وقد اكن من ثمرات هذا املرشوع تأيلف 
(، Philosophy, Science and Divine Actionسلسلة: "الفلسفة والعلم والفعل اإلليه" )

م تفسي ا كوانتمي ا للفعل اذلي تم  نرشه من طرف مرشوع الفع ل اإلليه، واذلي اكن يطمح ألن يقد 
ن هذا الكتاب جمموعة  من املقاالت من بينها: "الفعل اإلليه ومياكنياك الكوانتوم..  اإلليه، وقد تضم 

( Divine Action and Quantum Mechanics: a Fresh Assessmentقراءة جديدة" )
(، و"الفعل اإلليه يف انلظام الطبييع.. من محار Robert John Russelجلون روبرت راسل )

ة رشودينغر" )  Divine Action in the Natural Order: Buridan's Assبوريدان إىل قط 
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and Schrödinger's Cat( نلانس موريف )Nancey Murphy و"الفعل اإلليه املتعارف وغي ،)
 Ordinary an Extraordinary Divine Action: the Nexusاملتعارف.. عالقة اتلفاعل" )

of Interaction( جلورج إليس )George F.R. Ellisكما شارك توماس تريس ،) (Thomas 

F. Tracy( "بمقالةر عنوانها: "اللق، املشيئة والصدفة الكوانتمية )Creation, Providence 

and Quantum Chance.) 
ألخية بمسألة اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، نذكر وقد اهتم  الكثي من ابلاحثي يف العقود ا

؟ العلم وادلين  (Alvin Plantinga) منهم آلفي بالنتينغا يف مؤل فه "أين يكمن  الزناع حقيقة 
 Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, andوالطبيعانية" )

Naturalism( ومايكل دودز ،)Michael Doddsه "فك  شفرة الفعل اإلليه.. العلم ( يف كتاب
 Unlocking Divine Action: Contemporary Science andاحلديث وتوما األكويين" )

Thomas Aquinas( وبول غوين ،)Paul Gwynne مسائل : ( يف كتابه: "الفعل اإلليه الاص 
 Special Divine Action: Key Issues in theرئيسة يف انلقاش املعارص" )

Contemporary Debate إال  أن  أكمل حبث تم  طرحه عن تفسي الفعل اإلليه اكن من طرف ،)
(، يف كتابه "الفعل اإلليه يف إطار الفكر العليم: من Christoph Lameterكريستوف المرت )

 Divine Action in the Framework of Scientificنظرية الكوانتم إىل الفعل اإلليه" )

Thinking: From Quantum Theory to Divine Action.) 
ا لكثي من االنتقادات واإلنكار من طرف  منذ ابلداية، اكن اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه معر ض 

ره نيكوالس ساندرز ) يف كتابه   (Nicholas Saundersبعض العلماء، وأهم  هذه االنتقادات ما قر 
(، كما اعترب Divine Action and Modern Science"الفعل اإلليه والعلم احلديث" )

رون آخرون مثل جون بولكينغهورن )  (، يف مقاتله: John Polkinghorneمفك 
( يف سلسلة "الفلسفة The Metaphysics of Divine Action"ميتافييقيا الفعل اإلليه" )

فعله: اللق ( يف: "كيف ينجز اإلهل Denis Edwardsوالعلم والفعل اإلليه"، ودنيس إدواردز )
 How God Acts: Creation, Redemption, and Specialوالفداء والفعل اإلليه الاص  )

Divine Action.أن  تفسي ا كهذا ليس اكفي ا تلبيي الفعل اإلليه ،) 
ورغم احلجم الكبي من اآلثار اليت تم  تأيلفها حول اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه باللغة 

 أن ه حلد  اآلن تكاد تنعدم املؤل فات من الكتب واملقاالت اليت تعر ضت هلذا املوضوع اإلجنليية، إال  
بغي اللغة اإلجنليية، ولم يتم  كذلك حلد  اآلن مناقشة هذا اتلفسي يف ضوء األسس الفلسفية 
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د رضورة تأيلف املقال احلارض.  اإلسالمية، وهذا ما يؤك 
الع ىلع نظرية الكوانتم، وبناء  ىلع هذا سننطلق يف هذه املقالة من افرتاض أ ن  القارئ دليه اط 

ا كمقدمةر للورود إىل ابلحث، ثم  نقوم بعد ذلك بطرح مسألة قابلية مياكنياك  ا خمترص  سنعرض تقرير 
ز عليها جهود  ج ىلع تفسي مدرسة كوبنهاغن اليت ترتك  الكم  )الكوانتم( للتفسي، وبعد أن نعر 

ة من نظرية الكوانتم يف مباحث اإلهليات، سنقوم باتلعريف باتلفسي الكوانتيم املتلك مي لالستفاد
مه جون روبرت راسل ثم  نرى ما يعرتضه من انتقادات.  للفعل اإلليه بناء  ىلع اتلقرير اذلي قد 

 
 مياكنياك الكم  ـ 1

ويل من طرف لويس دوبر 1923بدأت اجلهود األوىل اليت سعت للكشف عن مياكنياك الكم سنة 
(Louis de Broglie)( فبعد أن شاهد انلقائص اليت يعاين منها نموذج بور اذلر ي ،Bohr’s 

Atomic Model)  ا مع بعض املشاهدات، ولم يكن بإماكنه تقديم تبيي اكفر وأن ه لم يكن منسجم 
ا مشابها ألفاكر بالنك  Albert) نوأينشتاي  (Max Planck) بلعض األمور انلظرية، اقرتح نموذج 

Einstein ية للضوء، واذلي ىلع أساسه تكون اذلر ات ذات حقيقة موجية ( يستند إىل احلقيقة اذلر 
[Lowe, John & Peterson, Kirk, Quantum Chemistry, p 14] إذ يمكن من خالل الرتكيب بي ،

ية احلصول ىلع معادلة  )/λE=hc(ومعادلة بالنك  )2E=mc(معادلة أينشتاين  تمع بي الاص 
ية املوجية للفوتون  ية والاص  ية (mc= h/λ)اذلر  ، كما سىع دوبرويل ىلع نفس منوال اقرتاحه للخاص 

ية واملوجية لذلر ات، وباستبداهل لرسعة الضوء  يتي اذلر  املوجية لذلر ات، إىل إجياد عالقة بي الاص 
ة أخرى(، اقرتح املعادل  (.λ=h/p)أو ( mv= h/λ)ة اتلايلة: برسعة اإللكرتون )أو أي  ذر 

عرض فينر  1926وللوصول إىل نظرية ديناميكية بالاكمل، اكن يلزم بعض اتلعميم؛ وهلذا يف سنة 
 Erwinوإرفي رشودينغر ) ،مياكنياك املصفوفة (Werner Heisenbergهايزنربغ )

Schrödinger) ما، إال  أن  املياكنياك املوجية يف نتاجئه ياللتان اكنتا متاكفئت ،املياكنياك املوجية
مت صورة قابلة للفهم حول العالم  لرشودينغر، ورغم أن ها اكنت أبسط من مياكنياك املصفوفة، حيث قد 
الاريج، إال  أن ها، وىلع عكس فكرة هايزنربغ اليت أحدثت ثورة  يف علم الفيياء، اكنت تعد  خطوة  

م تبيين ا لطوط طيف إىل الوراء وعودة إىل الفيياء الالكسيك ية؛ ألن ه استطاع بمعادتله املوجية أن يقد 
سه بناء  ىلع اقرتاح القفزات امل ة الضوء دون االستناد إىل نموذج بور اذلي أس  عة لإللكرتون يف اذلر  تقط 

[Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and Religion, p 671 ،]  لكن
هت هلذه املعادلة من بعض الفييائيي ىلع غرار هايزنربغ اذلي انتقد عدم قدرة  االنتقادات اليت وج 
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 الدالة املوجية للذرة

 

تها تتعر ض للزتلزل.  هذه املعادلة ىلع تبيي املفعول الكهروضويئ وإشعاع اجلسم األسود، جعلت صح 
 االحتمال اليت ( قد أكمل املياكنياك القائمة ىلعMax Born) ويف وقت سابق اكن ماكس بورن

أي د  1926اقرتحها هايزنربغ بصياغتها بلغة رياضية وباستخدام مفهوم املصفوفات، ويف صيف 
اتلفسي االحتمايل للمياكنياك املوجية، واستطاع بعد ذلك أن يرفع اإلشاكالت اليت اكنت تعرتضها، 

ة يف ماكن ال يشي  اثلانية ة القو  ىلمرفواع  إ ψوتقوم فكرة بورن ىلع أساس أن   إال  إىل احتمال وجود ذر 
لها  ، وقد اشتهر هذا اتلفسي االحتمايل فيما بعد باسم قانون بورن، ورغم االعرتاضات اذلي سج  خاص 
ة  من اذلين يميلون إىل الفيياء الالكسيكية كدوبرويل وأينشتاي  نبعض الفييائيي عليه، خاص 

ا مقبويلة    يف املحافل العلمية. ورشودينغر، إال  أن ه الیق رسيع 

أن  املياكنيك الالكسيكية  يف، ويكمن الفرق األسايس بي املياكنيك الالكسيكية ومياكنياك الكم  
ة حت  وإن تم  حتديدها بدق ة  ا يف مياكنياك الكم  فادلال ة املوجية لذلر  تسفر عن نتائج قطعية وواضحة، أم 

، [Griffiths, David, Introduction to Quantum echanics, p 17]إال  أن ها ستعطينا نتائج احتمايلة ىلع لك  حال 
ة يف ماكن ويمكن حتديد احتمال وجو د ذر 

 ،|)2x,t)|Ψوزمان خاص  عن طريق: 
ىلع سبيل املثال، يف الشلك املقابل اذلي 
ة، يتبي  أن   يمث ل ادلال ة املوجية لذلر 

ويف  ة يف انلقطة  ا،  Aاحتمال وجود اذلر  كبي جد 
، ويف انلقطة  Cانلقطة   يؤول إىل الصفر. Bأقل 

ية، ُطرح السؤال اتلايل وسط الفييائيي: هل وبعد وقت قصي من الكشف عن املياكنياك  الكم 
االحتمال املوجود يف ادلالة املوجية، احتمال أنطولويج أو أن ه إبستمولويج؟ فقد اكن بعض الفييائيي 
ة،  يعتقدون أن  دال ة املوجة فيها خلل؛ وهلذا السبب ال يمكنها أن تبي  نلا بدق ة احلالة ابلنيوية لذلر 

ا واقعي ا للب نية وبهذا تكون د ية )الكوانتمية( وليس توصيف  ا ملعرفتنا بابل نية الكم  ال ة املوجة توصيف 
ورشودينغر وبوم، وهذا ألن  يف  ننفسها، وقد تبن  وجهة انلظر هذه علماء أمثال: دوبوريل وأينشتاي

ية متغياتر خفي ة  ) ياك الكم  إجياد ، ويلزم من أجل إكمال مياكن(Hidden variable ابل نية الكم 
ات إىل  ا، وبإضافة هذه املتغي  ات قد ال يكون ممكن ا أبد  ات، مع أن  الوصول إىل هذه املتغي  هذه املتغي 

 . (Deterministicمياكنياك الكم  سيت ضح أن  مجيع الظواهر الكوانتمية تتم  بصورة حتمية )

" أحد  اذلي يعد   -( Paul Diracيف الطرف اآلخر، اكن بول ديراك ) كتابه "مبادئ مياكنياك الكم 
قطعة  حمارضاته يف إحدىأخذ يدر س هذه انلظرية، و -أفضل الكتب اليت ألم ت بنظرية الكوانتوم 
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من الطاولة أمامه ووضع انلصف  وضع انلصف األول يف جانبر واحدر  ،طباشي وقسمها إىل قسمي
يف الفيياء الالكسيكية قطعة الطباشي هذه يمكن وقال:  الطلبةاتلفت إىل  اثلاين يف اجلانب اآلخر، ثم  

، ال يمكنها أن توجد يف الك اجلانبي يف آن واحدو ،إما هنا أو هناك ؛أن تكون يف حالةر واحدةر فقط
ا يف اعلم الكوانتوم،  ، ال توجد حاتلان لكرتونإاستبدلوا قطعة الطباشي بفهما غي قابلتي للجمع، أم 

هذه  إللكرتون، بل هناك احتماالت أخرى غي متناهية، بل ويمكن أن تتمعل هنا" أو "هناك"" فقط
، ه كوانتومينگهورن، نظريپولك]ا، وهو ما يعترب حماال  يف الفيياء الالكسيكية آنر واحدر أيض   االحتماالت يف

حقيقي ا ، وحسب اتلفسي اذلي طرح من قبل بور وهايزنربغ وبورن، تعد  دالة املوجة تبيين ا [38ص 
موا  ا من الطرف املقابل من العلماء، ودع  للواقع الاريج، وقد الیق هذا اتلفسي دلال ة املوجة اعرتاض 

ة رشودينغر ) ها، قط  (، Schrödinger’s catاعرتاضاتهم هذه بمجموعةر من اتلجارب وابلحوث أهم 
 Double-slit diffraction(، تربة شيق  يونغ أو الشق  املزدوج Wigner's friendصديق ويغرن )

(Young's Double Slit)( والورقة ابلحثية ،EPR). 

 
 ـ قابلية نظرية الكوانتم للتفسي2

، فإن  نلظرية الكوانتم جانبي خمتلفي: جانب حسايب وجانب تفسيي، وبقدر ما يوجد  كما تبي 
ة يمكن تمثيل حقيقة توافق يف اجلانب احلسايب هناك اختالف يف تفسي هذه انلظرية؛ بأي  صور

الظاهرة الكوانتمية؟ هل األشياء يف مرحلة ما قبل القياس يف حالة تراكب؟ هل تنهار دالة املوجة 
حقيقة  يف الزمن اذلي جيري فيه القياس؟ هل اتلأثي واتلأث ر العيل  يف اعلم الكوانتم يتم  بشلك موضيع أو 

 غي موضيع؟
ثي من الفييائيي يف القرن املايض، ولم ينجيل الغبار عن هذه بعض األسئلة اليت شغلت أذهان الك

منشغال  فقط باجلانب احلسايب نلظرية أي  توافق بينهم حوهلا، ويف هذه األثناء اكن بعض الفييائيي 
ا هايزنربغ فلم يكتف بمعارضة أينشتاي الكوانتم، يف  نولم يستسيغوا االهتمام بمشلكة اتلفسي، وأم 

ن ال يت فق حت  مع أستاذه نيلز بور يف الواقعيته، واكن يعترب املباحث امليتافييقية حول واقعيته، بل اك
 املاهية احلقيقية للواقع اليت اهتم  بها أينشتاين وبور، ال معن هلا من األساس:

يمكن أن نسأل، هل وراء اعلم اإلدراك االحصايئ اعلم واقيع خيف يكون قانون العل ية معترب ا فيه؟ 
كن  تأمالتر كهذه يف نظرنا ال معن وال قيمة هلا؛ ألن  جمال الفيياء عليه أن خيتص  بتوصيف ول

 الروابط بي اإلدرااكت.
[see: Dahneke, Barton, Define Universe and Give Tow Examples: A Comparison of Scientific 
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and Christian belief, p240] 

لوا إىل فهم حقيقة اعلم الكوانتم وشلكه،  ومن جهة أخرى، اكن هم  الكثي من الفييائيي أن يتوص 
وقد أسفرت جهودهم يف سبيل ذلك إىل إجياد تفسياتر للظاهرة الكوانتمية، ويطلق اتلفسي يف اعلم 

نياك املوجية، ومسألة الكوانتم ىلع جمموعة القضايا اليت تسىع من خالل تبيير منسجمر فيما خيص  املياك
توضيح القياس، ومبدأ املحل ية )املوضعية(، ودور املراقب، والتشابك الكوانتيم، وغيه إىل تقديم 

 الظاهرة الكوانتمية.لطريقة 
ية أكرب يف لك  هذا، هو أن  الشواهد اتلجريبية ال يمكنها أن تثبت أو تنيف أحد  وما يكتسب أهم 

تفسي من بي هذه اتلفاسي يتجاوز دائرة العلم، ويرتبط يف األساس هذه اتلفاسي؛ هلذا فاختيار 
ا للمنهج العليم، يف  بفلسفة العلم؛ ألن  مالك كون قضية ما علمية  هو إماكن تأييدها أو رد ها وفق 
ر به ماكس بورن بعد إنكاره  حي أن  مجيع اتلفاسي الكوانتمية تؤد ي إىل توق عات مشرتكة، وهذا ما ذك 

، حيث قال إن  هذه اتلصميم فلسيف، ولم يتم  احلصول عليه عن طريق 1926مية الطبيعية سنة للحت
 االختبارات اتلجريبية:

ة، إال  أن  هذا موضوع فلسيف، فاإلثباتات » ما أميل إيله هو لزوم اتلنازل عن احلتمية يف اعلم اذلر 
 [.44، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديلگشن، حتل]« الفييائية بمفردها ال تكيف للقطع بهذا األمر

 

 ـ تفسي مدرسة كوبنهاغن3

م من طرف الفييائيي ألجل فهم حقيقة اعلم الطبيعة ىلع أساس نظرية الكوانتم اكن  ل تفسي قد  أو 
تفسي مدرسة كوبنهاغن، اذلي يرتكز ىلع مفاهيم اكلاليقي )الريبة(، واتلفسي اإلحصايئ دلال ة 

 ,Stanford Encyclopedia of Philosophyوجة، ومبدإ اتلناظر، ومبدإ اتلاكمل ]امل

Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics ويرجع الفضل يف اتلأسيس ،]
هلذه انلظرية وتوسيعها جلهود الكثي من الفييائيي ىلع غرار: هايزنربغ وماكس بورن وفولفغانغ 

(، ولكن  الفضل األكرب John von Neumann(، وجون فون نيومن )Wolfgang Pauliباويل )
د (  Niels Bohrيعود نليلز بور ) اذلي ساهم أكرث من غيه يف تقديم هذا اتلفسي، ورغم تعد 

القراءات هلذا اتلفسي ووجود اختالفات جوهرية بي واضعيه، إال  أن ه يمكن اعتبار املبادئ اتلايلة 
ا تلفسي مدرسة   كوبنهاغن.أساس 

 
 (Superposition principleأـ مبدأ الرتاكب )
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( أن  مبدأ الرتاكب، هو جوهر نظرية الكوانتم Richard Feynmanيعتقد ريتشارد فاينمان )
ر الالكسييك 39، ص پولكينگهورن، نظريه كوانتوم] ة اتلصو  [، ينص  هذا املبدأ اذلي جيعل مهم 

 ، حاتلي كموميتي أو أكرث يمكن أن يندجما )يرتاكبا(،  أي   ىلع أن  للطبيعة بشلك أسايس صعبة 
حالة كمومية  وىلع العكس، يمكن اتلعبي عن لك   ،أخرى  معتربة  كمومية   وستكون انلتيجة حالة  

ا و ؛رغنيحلول معادلة رشوديف ية خاص   إىل وتشي هذه املسألة ،كمحصلة حاتلي خمتلفتي أو أكرث نظر 
ا.ية من احللول ستصبح حال  جمموعة خط   أي   فإن   ،يةخط   رغنيمعادلة رشود ألن     أيض 

[Dirac, Paul Adrien Maurice, The Principles of Quantum Mechanics, p 1-32] 

وبناء  ىلع هذا اتلوضيح، وإن صح  مبدأ الرتاكب، لن يعود باإلماكن القول إن  "هذا اإلناء فوق  
الطاولة" كما ال يمكن القول إن  "هذا اإلناء حتت الطاولة"، بل إن  ماكن اإلناء تركيب من "هنا" 

 و"هناك" ومجيع احلاالت األخرى املمكنة.

 ب ـ السقوط احلر  دلال ة املوجة
قوط دال ة املوجة عندما تنتقل دال ة املوجة اليت اكنت يف حالة تراكب، إثر عملية القياس حيدث س

، وحيدث هذا السقوط، حسب تفسي مدرسة (Eigenstateإىل وضع ذايت أحادي معي  من الطاقة )
 كوبنهاغن، بشلك حر  وغي حتيم، وال يستند إىل أي  عل ة طبيعية، وحسب وجهة نظر هايزنربغ فإن  

 هذا السقوط الالحتيم دلال ة املوجة يدل  ىلع أن  القول بمبدإ العل ية الكم فارغ وال معن هل:
ا أنا » ا واقعي ا حيكمه قانون العل ية خلف اعلم اإلدراك اإلحصايئ، أم  يمكن أن يقال أن  هناك اعلم 

د أن  هذه جمر د ختي التر ال فائدة منها وال معن هلا؛ ألن  وظيفة   الفيياء يه أن حتاول توصيففأؤك 
 «العالقة اليت تربط مشاهداتنا

 ] Dahneke, Barton, Define Universe and Give Tow Examples: A Comparison of Scientific and 

Christian belief, p240 [.  

  (Complementarity principle ـج ـ مبدأ اتلاكمل )
ة وبناء  ىلع هذ املبدإ، فإن  مفاهيم ىلع غ ة )ارار: املوضع والزخم، القو  وادلوران  (Durationملد 

املغزيل حول حماور خمتلفة اكنت تتالءم مع بعضها يف الفيياء الالكسيكية، وال يمكن االستناد إيلها 
ة  بشلك مزتامن تلوصيف بنية ما، ويف اجلهة أخرى يسمح مبدأ اتلاكمل باالستناد إىل مفاهيم اكذلر 

ا والضوء، الذلين اكنا يف وقت سابق غي متناغمي، تلوصيف ظاهرةر ما ا هلذا املبدإ فإن  موجود  ، وطبق 
أو حادثة  ما تربز نفسها يف قوالب مفهومية خمتلفة، ورغم أن ه ال يمكن استعماهلا يف وقت واحد، 

 ولكن ألجل معرفة اكملة تللك الواقعة ال بد  من استخدامها لك ها.
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 [Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and Religion, p150] 

 (Non-localityد ـ الالموضعية )الالحمل ية( )
إىل جانب مسألة القياس، تمث ل مشلكة الالموضعية العقبة اثلانية اليت تعرتض طريق اتلفاسي 

ة من طرف أينشتاي[Ibid, p 637]الكوانتمية  ل مر  يف اذلر ات  ن، وقد اكتشفت هذه املشلكة أو 
ا يف تفسي مدرسة كوبنهاغن، ويف  اعم ، (EPRالكوانتمية، يف استدالل ) وقد عرضها بوصفها تناقض 

أن ه يف الظروف الطبيعية يكون أي  تفسي  (John Stewart Bellأثبت جون ستيورات بل ) 1963
(، وستيوارت John Clauserلفيياء الكوانتوم غي موضيع، وقد أك دت تارب جون لكوزر )

ة صح   1982( سنة alain Aspectالن آسبكت )وأ 1972( سنة Stuart Freedmanفريدمن )
  .إهذا املبد

ا ملياكنياك الكم   ا مسبق  ، يمكن لزوج من اذلر ات وبناء  ىلع مبدأ الالموضعية اذلي يعترب فرض 
املتشابكة مع بعضها أن تؤث ر يف بعضها بشلك فوري آين حت  لو اكنتا تبتعدان عن بعضهما مليارات 

اتلأثي اآلين لذلر تي ىلع بعضهما ال ينسجم مع نظرية النسبية اليت تنيف أي   السنوات الضوئية، وهذا
ة  أخرى مسألة  إماكن لالرتباط )اكنتقال املعلومات( برسعة تزيد عن رسعة الضوء، وبهذا ختربنا مر 

 يشه.الالموضعية كسابقها )مبدإ الرتاكب( أن  اعلم الكوانتم، خيتلف كثي ا عن الواقع ايلويم اذلي نع
 

 ـ تقرير جون روبرت راسل للفعل اإلليه الكوانتيم4

ذ منها الكثي من املتلك مي مطي ة  ناجعة  تلبيي الفعل اإلليه، فاملقبويلة  بظهور فيياء الكوانتم، اخت 
ة نلظرية الكوانتم من قبل الفييائيي، وانسجام اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه مع ظواهر  العام 

ينية، جعل هذه املقاربة تذب انتباه الكثي من املتلك مي، فاتلفسي الكوانتيم للفعل انلصوص ادل
ا للفعل اإلليه يت فق ىلع قبوهل الليربايلون واملحافظون، فالليربايلون يسعون إىل أن ال  م تقرير  اإلليه يقد 

س،  تتعر ض القواني العلمية العرتاض من طرف ادلين حت  إن أد ى هذا األمر إىل تأويل انلص  املقد 
س ال بد  تؤخذ دون أي  تأويل، وحت  إن اقتىض  ون ىلع أن  تعايلم الكتاب املقد  ا املحافظون فيرص  وأم 
ا، هلذا اكن اتلفسي  األمر أن ينظر إىل القواني العلمية ىلع أساس أن ها ناقصة أو أن تنقض رأس 

، ألن ه ىلع أساسه يمكن أن نصل إىل قراءة الكسيكية الكوانتيم للفعل اإلليه اختيار ا مناسب ا للطرفي
 للفعل اإلليه دون أن ننقض القواني العلمية أو نعل قها. 

[Lameter, Christoph, Divine Action in the Framework of Scientific Thinking: From Quantum to 

Divine Action, p 2] 
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مه جون روبرت  ا أحد أشهر اتلقارير للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، فهو اتلفسي اذلي قد  وأم 
س مركز اإلهليات والعلوم الطبيعية  وبما أن ه اكن حاصال  ىلع شهادة ، ومديره  (CTNS)راسل مؤس 

ا يف كنيسة ا ويف نفس الوقت، اكن ،دكتوراه يف الفيياء من جامعة اكيلفورنيا يس  ملسيح املت حدة قس 
(United Church of Christ) ه األسايس رفع اتلعارضات املحتملة بي ادلين ، فقد اكن هم 

ا والعلم،  وقد عرب  عن خمالفته للتفاسي الوسيطة، ويعتقد أن  الفعل اإلليه ال يمكن أن يكون ناقض 
ل إىل أن  الالحتمية الكوانتمية يه  ؛للقواني الطبيعية مفتاح رئيس للتخل ص من أهم  وهلذا فقد توص 

تعارض بي هذين االثني )الفعل اإلليه والطبيعة(، وقد دأب ىلع تبيي هذه املسألة يف كتبه املختلفة 
 Physics, Philosophyمن أجل الفهم )ىلع غرار: الفيياء والفلسفة واإلهليات.. حبث مشرتك 

and Theology: A Common Quest for Understandingالفویض واتلعقيد )( وChaos 

and Complexity)، ( وعلم األحياء اتلطوري واجلزييئEvolutionary and Molecular 

Biology(  ومياكنياك الكم ،)Quantum Mechanics)،  وعلم الكونيات من األلف إىل ايلاء
(Cosmology: From Alpha to Omega وقد ذكر رشح جامع آلرائه يف موضوع اتلفسي ،)

.. قراءة جديدة" )  Divineالكوانتيم للفعل اإلليه يف مقالة بعنوان: "الفعل اإلليه ومياكنياك الكم 

Action and Quantum Mechanics: a Fresh Assessment يف سلسلة: "الفلسفة والعلم )
 والفعل اإلليه".

وسيط وعيين ، غي (Bottom-Up causationا )تصاعدي   اوقد سىع يف مقاتله أن يطرح تفسي  
ل يف مستوى للفعل اإلليه  باالستناد إىل تفسي كوبنهاغن، وحسب املقاربة اتلصاعدية، فإن  اإلهل تدخ 

أدین من اتلعقيد واذلي من الرضوري أن يكون غي حتيم، ليك يؤث ر ىلع مستوياتر أىلع، وقبل أن 
م راسل توضيحاتر رضورية  حول تفسيه الكوانتيم:  يرشع يف حبثه، قد 

ا لكيفية وقوع  أـ هذا اتلفسي ال يعد  برهان ا ىلع وقوع الفعل اإلليه يف الطبيعة، وال حت  توضيح 
ا إىل أدل ة أخرى  الفعل اإلليه يف الطبيعة، بل يفرتض أن  االعتقاد بوقوع الفعل اإلليه ثابت استناد 

سة والسن ة واتلجربة والعقل.  يه: الكتب املقد 

د االستفادة من برهان هلإ الفجوات ال يف شلكه اإلبستمولويج وال يف ب ـ هذا اتلفسي ليس بصد
ية الالحتمية يف  ا، وهو خاص  شلكه األنطولوليج، بل إن  هذا االستدالل مبين ىلع أساس أمر نعلمه مجيع 

 الطبيعة اليت أثبتتها نظرية الكوانتوم.

ل اإلهل إىل مستوى العل ة الطبيعية، بل يعرتف بالطبيعانية املنهجية للعلم،   ـج ـ هذا اتلفسي ال يزن 
 وال يعترب اإلهل تبيين ا علمي ا.
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 د ـ حسب هذه انلظرة فإن  اإلهل ال يقوم بتغيي دال ة املوجة عن طريق القياس، وال يغي  االحتماالت

(Probabilities)  بل فقط جيعل ما حيدث ، املوجودة يف دال ة املوجة من أجل حتقيق هدف خاص 
 اهرة كوانتمية متعي ن ا.خالل ظ

[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 351-360] 

 

 مسألة القياس في تفسير كوبنهاغن 
: معن  هناك أربع عقبات أساسية تواجهها أي  وجهة نظر واقعية )غي أداتية( يف مياكنياك الكم 

ال   والتشابك (State vectorشعاع احلالة )االحتمال ودور القياس و ز راسل أو  الكوانتيم؛ هلذا فقد رك 
ىلع مسألة القياس من منظار فينومنولويج )ظاهرايت(، وأشار إىل اتلميي املشهور يف تفسي كوبنهاغن 

دلال ة املوجة، واذلي يتم  توصيفه  (Time dependent evolutionاتلطو ر يف إطار الزمن )بي 
 Irreversibleغي العكوسة ))اتلأثي املتبادل( بمعادلة رشودينغر احلتمية، واتلآثرات 

interaction)  اليت يطلق عليها اعدة  القياس، وينب ه إىل أن ه جيب عدم حرص هذ انلوع من
اليلك   ياس، بل إن ها تشمل ثالثة أقسام: اتلآثراتلفاعالت يف اتلفاعل بي بنية الكوانتم وجهاز الق

ط )(Micro-macro interaction)الكبي( ) ، (Micro-meso interaction، اتلآثر املتوس 
 .(Micro-micro interactionواتلآثر ادلقيق )

ن ذلك اتلآثر الكبي هو تآثر حيدث بي اذلر ات األساسية واألشياء ايلومية يف حياة اإلنسان، سواء  اك
، واملقصود من اتلآثر مثل اتلقاط الفوتون من طرف شبكية العي اليشء جهاز القياس أو غيه:

ا اليت تتمت ع بقدر اكفر من  ط، اتلآثر اذلي حيدث بي اذلر ات األساسية واذلر ات الصغية جد  املتوس 
ية،  إلكرتون بواسطة  طاتلقا اهلمثبتآثر واحد ولو اكن غي عكوس يف األساس؛ و حيث تقوماحلر 

ا اتلآثر ادلقيق فمثاهل: جسيم الغبار بي انلجيم  يف وجود نوى ثقيلة عن بعضهما يتشتت بروتون، أم 
ا إذا تم ت  ا، أم  فيه توصف اعدة  بمعادلة رشودينغر، ومن هنا اكنت عكوسة وال يمكن اعتبارها قياس 

د، فستكون غي عكوسة.  هذه اتلآثرات يف حميط معق 
اآلن يمكن أن نطرح مسألة القياس بهذا الشلك: ملاذا تكون معادلة رشودينغر احلتمية، اليت اكنت 
قبل القياس تصف ابلنية الكوانتمية، غي صادقةر يف زمان القياس )اتلآثر غي العكوس يف املستويات 

ة عند القياس؟   [373-368سابق، ص ]املصدر الاثلالثة(، وبعبارة أخرى ملاذا تنهار دال ة موجة اذلر 
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 المباحث الإلهية 
، طرحت الكثي من مباحث اإلهليات، واليت من  تزامن ا مع طرح تفسي كوبنهاغن ملياكنياك الكم 

ة اليت نتعامل معها يف  بينها تبيي األفعال اإلهلية ة؛ ألن  الصائص الالكسيكية للماد  ة والاص  العام 
ية اإل  - تكاثف بوزو (Fermi-Dirac)ديراك  -حصائية لفييم حياتنا ايلومية، ناتة عن الاص 

ا للفعل املبارش لإلهل ىلع شلك  (Bose–Einstein condensate) ينشتاينأ لذلر ات األساسية؛ ونظر 
خلق واحلفاظ ىلع ابلنية الكوانتمية سواء  يف تغي  دال ة الزمن أو يف عملية القياس )حت  يف الوقت اذلي 

ية أن تعد  من الفعل اإلليه العام  بشلك ال يكون فيه اإلهل  (، ال بد  هلذه الاص  بصدد إجناز فعل خاص 
 غي مبارش.

، قام أرتور بيكوك ) بدإ يف سبعينات القرن العرشين بتغيي امل (Arthur Peacockeيف إقدام مهم 
 Jacquesالقائل "القانون ضد  الصدفة"، اذلي اكن قد استند إيله ملحدون مثل جاك مونود )

Monod)  وأي ده كذلك بعض املؤمني املخالفي نلظرية اتلطو ر، بمبدإ "القانون والصدفة" اذلي ىلع
ل يف الطبيعة ويؤث ر فيها، سواء  عن طريق القانون أو عن طريق الصدفة،  أساسه يمكن لإلهل أن يتدخ 

ا لوجود بعض األمور الغامضة يف مبادرة بيكوك، يقرتح راسل أن يت م   حبث القانون والصدفة ونظر 
اذلي نشأ ىلع أساس الفيياء الالكسيكية واالحتماالت اإلحصائية االبستمولوجية بلولزتمان 

(Ludwig Boltzmann) راك دي -، يف فيياء الكوانتم اليت تعد  فيها االحتماالت اإلحصائية فييم
أينشتاين أنطولوجية، ومن وجهة نظر كوانتمية فإن  انلظم واإلبداع املوجود يف انلظام -وتكاثف بوز 

 القديم ينشأ من اللق الكوانتيم واحلفاظ ىلع اذلر ات الكوانتمية من طرف اإلهل.
، واذلي يعد  وكما أن  احلفاظ ىلع بنية الكوانتم سواء  يف تغي  دال ة الزمن أو يف اتلآثر غي العكوس

فعل اإلهل املبارش، يؤد ي إىل فعل إليه اعم  بشلك غي مبارش، فإن  الفعل اإلليه الاص  ىلع املستوى 
الكربوي هو كذلك بشلك غي مبارش نتيجة  للفعل اإلليه املبارش يف بنية الكوانتم عن طريق تآثر غي 

فهم من أن  هذه الفكرة عكوس،  قد تؤد ي إىل تفسي الفعل اإلليه بأن ه وقد أبرز بعض الفالسفة ختو 
ع وغي منتظم ) ؛ ألن  مفهوم القياس يقترص ىلع العمليات اليت حتدث أحيان ا بي (Episodicمتقط 

ا بالرضورة ىلع مفهوم  س  فوا أن يكون هذا اتلفسي مؤس  مستوى الكوانتم واملستوى الكربوي، كما ختو 
ا بنظر راسل، فإن ه ال واحد من هذين الفویض الكوانتمية املعضل ألجل تبيي ا لفعل اإلليه، أم 

اإلشاكلي مطروح هنا؛ ألن  ما يشلك  ماهية عملية القياس هو كونها غي عكوسة وال رجعة فيها، 
ا بي املستوى الكربوي واملستوى الكوانتيم اذلي حيدث يف مجيع نقاط العالم ويف كونها وليس  تعارض 

ح راس ة )لك  وقت، ومن هنا رج  وليس  (Pervasiveل أن تسم  هذه املقاربة للفعل اإلليه باملمتد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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عة وغي املنتظمة.  املتقط 
 

 هل يؤثّر الإله في جميع الحوادث الكمّية؟ 
يف هذا الصدد؛ فقد اكنت  يف ابلداية يعرض راسل خالصة  آلراء نانس موريف وتوماس تريس

انلظرتي اإلفراطيتي؛ اليت تعترب إحداهما اإلهل هو املعي  نانس موريف تسىع إلجياد حل  وسطي بي 
ص جلميع االحتماالت الكوانتمية يف العالم، واألخرى تمنع أي  إماكن للفعل اإلليه يف  واملشخ 
ا يه فاكنت تعتقد بأن  اإلهل يؤث ر يف مجيع احلوادث الكوانتمية، ولكن ه ليس املعي   الطبيعة، أم 

ص الوحيد هل ا، ألن ه باإلضافة إىل العل ية اتلصاعدية اليت  تنشأ من الفعل اإلليه، توجد يف واملشخ 
 ( كذلك.Top-down causationالطبيعة عل ية تنازيلة )

ا توماس تريس فقد اعرتض ىلع هذا اتلفسي للفعل اإلليه، ويعتقد أن ه بانلظر إىل أن  العل ية  أم 
اذلي حيدث بي اذلر ات األساسية اليت تعتربها نانس موريف  اتلنازيلة تنشأ عن طريق اتلأثي املتبادل

نتيجة للفعل اإلليه، فإن  إضافة العل ية اتلنازيلة ال يمكنه إجياد طريق ثالث ملوريف، وبهذا تبىق مسألة 
. ة غي قابلة للحل   الرشور واإلرادة اإلنسانية احلر 

ا وجهة نظر راسل فإن ه ال واحد من هذين الرأيي ي ة أم  مكنه حل  مشلكة اإلرادة اإلنسانية احلر 
ومسألة الرش  كما ينبيغ، ولكن برتكيب هذين الرأيي مع بعضهما يمكن اتلغل ب ىلع هذا املشلك. 

 [385 - 382]املصدر السابق، ص 

 

 ـ االعرتاضات5
رين والعلماء، حيث يعتقد  تعر ض اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه العرتاض الكثي من املفك 
ثة  لفكرة هلإ الفجوات، وتتمث ل أهم  االعرتاضات الواردة ىلع هذه  هؤالء أن  هذه الفكرة نسخة  حمد 

 الفكرة فيما ييل:
 

 أـ تعل قها بنظرية علمية معي نة
ا ألفضل إدراك نلا للمشاهدات يف الوقت احلارض، ولرب ما سيمكنها  تعترب انلظريات العلمية تسيد 

لك آخر يف املستقبل القريب، ويمكن كذلك ملشاهداتنا أن تعنا جمربين يف تبيي هذه املشاهدات بش
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املستقبل القريب ىلع إحداث تغييات جزئية أو حت  أساسية يف القواني العلمية، وبهذا ال يمكن 
ا جلميع املعارف البرشية، يقول بول فيابند ) يف هذا  (Paul Feyerabendاعتبار العلم معيار ا مطلق 

 :الصدد
السيطرة احلايلة للعلم ليست بسبب كفاءاته النسبية، بل بسبب بعض املظاهر اليت اصطنعت »

لصاحله... فسلطانه الشامخ يعود للنجاحات السابقة هل حيث... ال يعطي الفرصة ملنافسيه للعودة إىل 
 [Feyerabend, Paul, Science in a Free Society, p 102] «.الساحة

ويف وضع كهذا، هل يمكن اعتبار ارتهان اتلعايلم ادلينية بانلظري ات العلمي ة اختيار ا صائب ا  
ثة  من فكرة هلإ الفجوات؟ حسب تفسي كوبنهاغن  ؟ أال يمكن عد  هذا اتلفسي نسخة  حمد  ومعقوال 

قوط يتم  بشلك حر  وغي ملياكنياك الكوانتم، تتعر ض دال ة املوجة لالنهيار أثناء عملية القياس، وهذا الس
حتيم، وال يوجد يف الوقت احلارض أي  تفسي هلذا السقوط غي احلتيم، ولكن أال يظهر أن  تفسي 

 القائلي بكون اإلهل سبب ا لسقوط ادلالة، هو إىل حد  ما سدٌّ للثغرات العلمية عن طريق مفهوم اإلهل؟
هذه انلظريات يؤد ي إىل أن تؤول جهود املتلك مي أعتقد أن  اتلطو ر يف االختبارات اتلجريبية وفهم 

لالستفادة من األطر انلظرية إلجياد حل  للفعل اإلليه إىل مصي االستدالالت السابقة لفكرة هلإ 
 الفجوات.

[Brecha, Robert, Schrödinger's Cat and Divine Action: Some Comments on the use of quantum 

uncertainty to allow for God's action in the world, p 909 - 924] 
ولكن، هل حقيقة  يسىع املؤي دون للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه لالستفادة من مفهوم اإلهل لسد  
ا كثي ا بتفاصيل  اثلغرات العلمية؟ جوابهم هو انليف، تعتقد نانس موريف أن  هذا اتلفسي ليس مرتبط 

فهذا اتلفسي مستنتج من مبدإر يف اإلهليات، وهو اتلأثي ادلائم لإلهل يف  مياكنياك الكم  احلايلة،
، ال يمكن إبطاهلا، وبناء  ىلع هذين املبدأين مبادئويه  ،االخزتايلة األنطولوجيةاملوجودات، ومبدإ 

ا، وال يهم  الشلك اذلي نصف به هذه األشيا ء، يكون تأثي اإلهل ىلع األجزاء األساسية لألجسام دائم 
ويمكن اعتبار الالحتمية ىلع املستوى الكوانتيم اليت القت ترحيب ا من طرف العلماء يف الوقت احلايل، 

ا مناسب ا هلذا االستنتاج.  دعم 
[Murphy, Nancey, Divine Action in the Natural Order: Buridan's Ass and Schrodinger's cat, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 229] 

وقد يكون هذا األمر هو ما دفع راسل إىل إدراج تفسيه املقرتح ضمن سلسلة اإلهليات الطبيعية، 
 جراء اتلغي  يف انلظريات العلمية. رفال يترض  

[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 367] 
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ة وهلإ الفجوات"  ال  هلذا اإلشاكل يف مقاهل "املشيئة الاص  م توماس تريس جواب ا مفص  قد 
(Particular Providence and the God of the Gaps)  "يف مؤل فه "الفویض واتلعقيد
(Chaos and Complexity.) 

[Tracy, Thomas, Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 289 - 324] 

وجاء فيه أن ه من الصعب من انلاحية العلمية حتديد ما إذا اكنت اثلغرات اتلفسيية املوجودة يف 
 الطبيعة؛ هلذا فقد سىع أن العلم، ترجع إىل حمدوديته املعرفية أم أن ها مؤرش  ىلع وجود ثغرات عل ية يف

ا ملنهج اإلهليات أن  اثلغرة املوجودة يف مياكنياك الكم  ثغرة عل ية، ويعتقد أن ه ىلع املتلك مي أن  يثبت وفق 
ال يُغفلوا أخذ ثغرات اتلفسي العليم بعي االعتبار ألجل توضيح اتلعايلم ادلينية؛ ألن ه إذا اعتقدنا أن  

ر ىلع املجرى احلايل لألمور، كما جرى اتلأكيد عليه يف املتون ادلينية ايلهودية، اإلهل يقوم بأفعالر تؤث  
]املصدر املسيحية واإلسالمية، فيف هذه احلالة ال خيار نلا سوى قبول أن  الطبيعة تتخل لها ثغرات  عل ية. 

 [323السابق، ص 

موا أي  ويبدو أن  االستناد إىل اتلفسي الكوانتيم هو نوع من املخاطرة،  فمؤي دو هذا اتلفسي لم يقد 
جواب عليم مقنع يستند إىل عدم قابلية نظرية الكوانتم للتغيي، فهذه انلظرية كسائر انلظريات 
العلمية األخرى معر ضة للتغي  وحت  الزوال؛ هلذا ال يمكن االعتماد عليها كأرضية صلبة لتشييد 

أن  عل ة قمار املتلك مي  (Michael Doddsيعتقد دودز ) اتلعايلم ادلينية ىلع أساسها، ويف هذا الصدد
ا ما اكنت انلظريات العلمية اجلديدة أقدر ىلع توضيح  واستنادهم إىل هذه انلظرية العلمية أن ه دائم 

 .اتلعايلم ادلينية بشلك أفضل
[Dodds, Michael (2012), Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas 

Aquinas, p 143] 

ويتعل مون  ،ولكن ألم يئ األوان ألن يعترب املتلك مون من هذه اإلخفاقات املتوايلة يف هذه املقامرة
ادلرس ك ال خيرسوا إيمانهم أكرث؟ لقد اكن بيان نانس موريف رصحي ا يف أن  سيع املتلك مي تلفسي 

دال ة  ىلع وجود ثغرات عل ية يف الطبيعة، ولكن  الفعل اإلليه أد ى بهم ألن يعتربوا اثلغرات اتلفرسية 
؟ ا، هل تنحرص طريقة تفسي الفعل اإلليه يف حل  وحيد وهو مياكنياك الكم   السؤال اذلي يبىق مطروح 

 
 اكنياك الكم  يظهور بعض العيوب يف مب ـ 

منذ ابلداية بوجود بعض انلقائص  -س نظرية الكوانتم أحد مؤس   د  اذلي يع -ن نيومان واعرتف ف
احلقيقية يف مياكنياك الكم  اليت يمكن أن تؤد ي إىل سقوط هذه انلظرية، مع أن ه يعترب هذا االحتمال 
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ا.   [Neumann, John Von, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, p 327]مستبعد 

الضوء أكرث ىلع هذه اإلشاكالت،  (Wallace garden) س اغردنقصية سل ط واال بعد فرتةر و
جب ع  للمن عدم كفاية هذه انلظرية ال  الغرائب الكوانتمية ناتة   د  حيث يعتقد أن  املعقول هو أن نع

هلذا اقرتح بعض ؛ [Squires, Euan, The Mystery of the Quantum World, p 122] وغرابة الواقع
 Russell, John Robert, Divine Action and Quantum]الفييائيي بدائل ملعادلة رشودينغر 

Mechanics: A Fresh Assessment, in: Philosophy, Science and Divine Action, p 365] ا ، أم 
ا العديد من املشالكت يف فهم » ذه املشالك:هل هتهواجمقال بعد فقد ريتشارد فاينمان  اكنت دلينا دائم 

مها نلا ق  الرؤية الكونية اليت تقد  رنا كفاية  ك ال نصد  ؛ ألن نا عم  ، هذا يف رأيي ىلع األقل  مياكنياك الكم 
أن ه ال وجود ألي  مشلك... ولطاملا استشاط غضيب أثناء مواجهيت هلا... وعند ظهور فكرة جديدة، 
ا ميض  جيل أو جيلي حت  يتبي  أن ه ال وجود ألي  مشلك فيها، وبالنسبة يل لم  يتطل ب األمر دائم 

وقد اكن اعرتاض أينشتاين ىلع مياكنياك الكم   يت ضح حلد  اآلن أن  هذه انلظرية ال تعرتيها أي  مشلكة.
اتر عديدة ، عن طريق بعض االختبارات اذلهنية، يلثبت خطأ  أقوى اعرتاض واجهها، فقد سىع مر 

مر سولفاي السادس اذلي مبدإ الاليقي اذلي صاغه هايزنربغ، إال  أن ه لم يوف ق هلذا األمر، وبعد مؤت
د يف فضاء مخايس األبعاد، يف هذا  ن، حاول أينشتاي1930نظم اعم  أن ينشئ نظرية احلقل املوح 

ة )مت جهات( مخاسية األبعاد، ويعترب أينشتاي العنرص الامس فيها رضوري ا  نالفضاء هناك أشع 
ة يف  فضاء ربايع األبعاد، ستكون للتوصيف العيل  للحوادث الفييائية، وعندما ترسم هذه األشع 

]انظر: نتاجئه بشلك إحصايئ؛ هلذا أثبتت مياكنياك الكم  جناعتها املطلوبة رغم ما حتويه من نقائص. 

ىلع عقيدته هذه إىل آخر  ن، وبيق أينشتاي[130، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتللگشن، 
 وقت قصي من وفاته، قال هل:عمره، وخالل لقاء مجعه مع هايزنربغ قبل 

« ، ما كهائية انلجتها ينت بي  تتسأعرتف أن  لك  تربة إذا ُحسبت نتاجئها عن طريق مياكنياك الكم 
ا نهائي   مع هذا، حلد   ،تقولون  [.135]املصدر السابق، ص « ا للطبيعةال يمكن هلذا انلموذج أن يكون توصيف 

الكوانتوم، أسفرت عن تنظيم "انلدوة ادلويلة حول املشلك العقبات الكثية اليت واجهت نظرية 
 International symposium on fundamental problemsاألساسية يف فيياء الكوانتوم" )

in quantum physics)   1993سنة ( يف مدينة أوفيدوOviedo يف إسبانيا، وقد أفضت هذه )
 Fundamental Problems inفيياء الكوانتوم" )انلدوة إىل تأيلف كتاب "املشالكت األساسية يف 

Quantum Physics مة مت من طرف املشاركي فيها، جاء يف مقد  ( وهو جمموعة من املقاالت قد 
 هذا الكتاب:
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بالنسبة لكثير من الفييائيي، حتتوي هذه انلظرية ىلع عوائق مفهومية كبية، بينما بالنسبة »
هلذه انلظرية حول حقيقة العالم املاد ي والطرق اليت نكشف بها هذه  آلخرين، فإن  انلتائج الظاهرية

 « احلقيقة، غي مقبولة من وجهة نظر فلسفية
]Ferrero, M & Merwe, Alwyn van der, Fundamental Problems in Quantum Physics, p IX .[  

 
 * ـج ـ استناده إىل  تفسي كوبنهاغن

تواجه مياكنياك الكم  صعوباتر مضاعفة  من أجل االستناد إيلها تلبيي اتلعايلم ادلينية، مقارنة  
ا فقط  باتلفسيات العلمية األخرى للتعايلم ادلينية، ومنشأ هذه الصعوبات أن  هذا اتلبيي ليس مرتبط 

ا، فإن  بنظرية علمية معي نة، بل بتفسي معي  هلذه انلظرية، وإذا اكن تفسي كوب نهاغن صحيح 
 Hawking, Stephen (1989), A Brief]كما يراه ستيفن هوكينغ  -االعتقاد بالفعل اإلليه الكوانتيم 

History Of Time: From Big Bang To Black Holes, p 201-202] -  رغم أن ه غي مثبتر علمي ا، ولكن ه
ا علمي ا، ولكن هل يمكن اعتبار ه ا اكمال  للواقع؟ فتفسي كذلك لن يكون مرفوض  ذ اتلفسي توصيف 

كوبنهاغن هو أحد عرشات اتلفسيات اليت عرضت هلذه املياكنياك، وال يوجد حلد  اآلن أي  توافق يف 
هذا الصدد. وىلع الرغم من اإلقبال األو يل ىلع هذا اتلفسي، إال  أن  ماكنته قد تراجعت حسب سرب 

ا، فيف أح ر  ات 63د سرب اآلراء اليت أجريت أي د اآلراء اليت أجريت مؤخ  % من املشاركي نظرية املتغي 
 .% فقط4الفي ة، ولم يؤي د تفسي كوينهاغن إال  

ية  يف رد ه ىلع إشاكل قابلية مياكنياك الكم  للتفسي، جييب راسل بأن  ذلك راجع لشمويلة هذه الاص 
ء الالكسيكية بناء  ىلع مجيع اتلفاسي املمكنة مقارنة  بسائر انلظريات العلمية، وعدم مقبويلة الفييا

 وإىل استخدام إهليات الطبيعة بدل اإلهليات الطبيعية.
] Russell, John Robert Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 366 - 367] 
ذ  ا تريس فقد اخت  ا حيث قال:أم  ا حمتاط   موقف 

، نكون قد عر ضنا أنفسنا لطر، وهو أن  أي تطو ر » عندما نقي د أفاكرنا الالهوتية بتفسي خاص 
 «.جديد يف الفيياء أو فلسفة الفيياء سيقيض بشلك كبي ىلع تركيبتنا العقدية

[Tracy, Thomas, Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 254] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تدر اإلشارة إىل أن ه يمكن كذلك ىلع أساس بعض اتلفاسي األخرى القريبة من تفسي كوبنهاغن صياغة تفسي كوانتويم للفعل اإلليه.  
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 د ـ إشاكالت ىلع تفسي كوبنهاغن
 ، ر املؤي دون للتفسي الكوانتويم للفعل اإلليه استنادهم إىل تفسي خاص  ملياكنياك الكم  يرب 

ة تلفسي كوبنهاغن، لكن  استطالاعت الرأي األخية تش ي إىل أن  هذا اتلفسي لم يوف ق باملقبويلة العام 
ها ال يمكن اعتبار تفسي  كثي ا الستقطاب آراء الفييائيي، وحت  يف فرتة نضج نظرية الكوانتوم وتشلك 
ون باجلانب اتلفسيي  ه الغالب، فأغلب الفييائيي يف تلك الفرتة لم يكونوا يهتم  كوبنهاغن هو اتلوج 

 Keller, Evelyn Cognitive]( Formalismالشيلك )اجلانب  للمسألة، بل اكنوا يسعون فقط إىل

Repression in Contemporary Physics, in: American Journal of Physics, p 718].  لقد أد ت العوائق
املفهومية اليت حيويها تفسي كوبنهاغن واليت دفعت حت  بور نفسه ألن يعرتف بأن  مياكنياك الكم  غي 

إىل أن يربز فييائيون مثل [ 11ص  ،كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتل، لگشن]قابلة للفهم 
ت وتية هذه االعرتاضات نأينشتاي ، ورشودينغر، وبوهم ودوبرويل معارضتهم الرصحية هل، وقد اشتد 

ائيي بمرور شيئ ا فشيئ ا إىل أن طرحت بعض اتلفاسي ابلديلة وفقد تفسي كوبنهاغن مزنتله بي الفيي
 الوقت. 

ومن بي اإلشاكالت اليت تعرتض تفسي كوبنهاغن يمكن ذكر اإلشاكل العليم اذلي أورده شهريار 
مه بتجربته املعروفة باختبار أفشار )  Afsharصديق أفشار ىلع مبدإ اتلاكمل بلور، واذلي دع 

experiment)  باإلضافة إىل ابتعاده عن الواقعية[Physics of Consciousness,  Ash, David, The New

p 11]  والعوائق املفهومية اليت تعرتض مبدأ الرتاكب[Pais, A, Einstein and the Quantum theory, p 

 Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and]ومشلك الالموضعية  [907

Religion, p 674 ] لك ها مشالك  [158، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتل]لگشن، وإنكار العل ية
 .أد ت إىل أن يفقد هذا اتلفسي رونقه

 
  ـهـ حتمية عالقة الاليقي هلايزنربغ

 (:Gino Tarozziيقول غينو تاروزي )
: هذا املبدأ » ا أن  مبدأ هايزنربغ طرد يف املايض مجيع شياطي البالس، فالقول بأن  إذا اكن صحيح 

إذا نظر إيله من وجهة نظر منطقية دقيقة لم يصدر منه أي تكذيب للعل ية احلتمية، صحيح بنفس 
 «.املقدار

[Tarozzi, Gino, On the Different Forms of Quantum Acausality, in: The Foundations of 

Quantum Mechanics: Historical Analysis and Open Questions, p 437] 
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، قام بتوضيح مبدإ  1927إن  هايزنربغ يف مقال هل سنة »(: Max Jammer) يقول ماكس جامر
ة  واحدة ، " Unbestimmtheit"الالحتمية، ولم يستخدم مصطلح  اذلي يعين الالحتمية إال  مر 

ر استخدام مصطليح unsicherheitصطالح "واستخدم ا تي، بينما تكر  " اذلي يعين الاليقي مر 
"Ungenauigkeit" ه ة   30" يف نفس هذه املقالة genauigkeit" اذلي يعين عدم ادلق ة، وضد  مر 

 «. تقريب ا
[Jammer, Max, The philosophy of quantum mechanics: the interpretations of quantum 

mechanics in historical perspective, p 61] 

، ويعتقد أن  معادلة رشودينغر مع أن ها  وقد اعترب نيكوالس ساندرز كذلك مياكنياك الكم  حتمية 
من انلاحية الشلكية ختتلف عن املعادالت املوجودة يف الفيياء الالكسيكية، لكن ليس هناك اختالف 

 ابل نية الكوانتمية يف إطار الزمن واملعادالت الالكسيكية. جوهري معي  بي هذه املعادلة وتطو ر
[Saunders, Nicholas, Divine Action and Modern Science, p 130 - 131] 

 ويقول كذلك ستيفن هوكينغ:
هذه انلظريات الكوانتمية حتمية، يعين أن ها تضع بي أيدينا قواني تطو ر املوجة يف إطار الزمن؛ »

، أمكنه بعد ذلك أن حيسبها يف أي  زمن آخر. عدم قابلية  هلذا إذا أدرك شخص املوجة يف زمن معي 
اتلنب ؤ وعنرص الصدفة، حيدثان فقط عندما نسىع إىل تقسيم املوجة ىلع أساس مصطلحات موقع 
ة؛ غي أن ه يمكن أن يكون هذا األمر راجع إىل خطإر صدر من ا، يمكن أن يكون موقع  ورسعة اذلر 

ة و ، بل هناك أمواج فقطاذلر   «.رسعتها غي موجود أصال 
[Hawking, Stephen, A Brief History Of Time: From Big Bang To Black Holes, chapter 12] 

 
 و ـ عدم انسجامه مع تفسي كوبنهاغن

 يطرح مايكل دودز يف كتابه "فك  شفرة الفعل اإلليه.. العلم املعارص وتوما األكويين" إشاكال  ىلع
 اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، مفاده أن  هذا اتلفسي ال ينسجم حت  مع تفسي كوبنهاغن. 

[Dodds, Michael, Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas, p 

145-147] 

ا اكن تفسي كوبنهاغن ينكر وجود عل ة طبيعية للحوادث الطبيعية، فإن   مؤي دي الفعل اإلليه ولم 
ه بقليلر من ادلق ة يت ضح أن  هذا 

ا دودز فيقول إن  الكوانتيم استطاعوا أن جيدوا عل ة  إهلية  هلذا األمر، أم 
ن  ا إال  إذا وضعنا تفسي ا تركيبي ا بدل تفسي كوبنهاغن، هذا اتلفسي يتضم  اتلفسي لن يكون صحيح 

 فاسي األخرى املنافسة.عنارص من تفسي كوبنهاغن وعنارص من اتل
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ا ألي  عل ة،  فالعلماء اذلين يؤي دون تفسي كوبنهاغن يعتقدون أن  انهيار دال ة املوجة ليس حمتاج 
ويف الطرف اآلخر يعتقد علماء آخرون أن  هذا االنهيار حيتاج لعامل طبييع ال بد  أن يكشف طبق 

ا اقرتاح  للحوادث الكوانتمية فإن ه لن يريض أي  طرف، وال  العامل اإلليهاملناهج املعروفة يف العلم، أم 
سبيل تلكميل اإلطار املفهويم إال  اللجوء إىل تلفيق تفسي جيمع بي هذه اتلفاسي، تكون فيه العل ية 
ا ممكن ا )كما يرى راسل( أو رضوري ا )ىلع رأي موريف(؛ هلذا فقد استندوا إىل آراء املجموعة  اإلهلية أمر 

تجوا أن  انهيار دال ة املوجة حيتاج إىل عل ة )عكس تفسي كوبنهاغن(، كما استفادوا من األوىل واستن
 تفسي كوبنهاغن الستنتاج أن ه ال وجود ألي  اعمل طبييع وراء هذا االنهيار )خالف ا للتفاسي املنافسة(.

 

 ز ـ اد اعء ال ديلل عليه
يع مؤي دو اتلفسي الكوانتويم للفعل اإلليه أن  ا إلهل اعمل ماورايئ النهيار دال ة املوجة عند يد 

م حلد  اآلن  د ساندرز أن ال أحد من هؤالء قد  موا أي  ديلل ىلع اد اعئهم هذا؟ يؤك  القياس، ولكن هل قد 
ا الد اعئه  ا تريبي ا واحد  ، [Saunders, Nicholas, Divine Action and Modern Science, p 128]شاهد 

 وجهة نظر ويليام بوالرد حيث قال: (Michael Langfordورد )وقد هاجم مايكل النغف
م أي  إضافة حول الكيفية اليت يؤث ر بها اإلهل يف احلوادث،  احلقيقة أن  وجهة نظر بوالرد لم تقد 
واكتىف بالقول بأن  حقيقة العالم املاد ي ال تنكر هذا اتلأثي، كما اقرتح موضع تلأثي اإلهل، ولكن ا لم 

م حقييق يف هذا الصدد. نشهد أي    [129]املصدر السابق، ص تقد 

 

 ح ـ ضآلة اتلأثي 
 ، هل ينطبق تأثي اإلهل ىلع احلوادث الكوانتمية مع مستوى توق ع املؤمني من الفعل اإلليه الاص 
يي أساسيي وهما: تضخيم موارد اتلأثي  يف هذه انلقطة يواجه اتلفسي الكوانتيم ىلع األقل  حتد 

 ديتها.وحمدو

 مشكلة التضخيم 
يمكن لإلهل حسب اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه أن يؤث ر ىلع املستوى الكوانتيم للطبيعة، 
، فهم يعتقدون  ر املؤمني للفعل اإلليه الاص  ولكن هل خيتلف كثي ا هذا املقدار من اتلأثي مع تصو 

، ويمنع حدوث  ة  رسطانية  ا أن يشق  ابلحر، هلذا أن  اإلهل يستطيع أن يبيد غد  الصدفة، بل ويمكنه أيض 
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ىلع مؤي دي هذا اتلفسي أن يبي نوا كيف يمكن للفعل اإلليه أن يؤث ر ىلع املستوى الكوانتيم حلياتنا 
 ايلومية، تقول تريس حول هذا املشلك املعروف بمشلكة اتلضخيم:

لك بروز احلوادث، إذا اختفت جيب ىلع الصدفة الالحتيمة ىلع املستوى الكوانتيم أن تغي  ش»
تأثيات الصدفة يف اتلفسيات االحتمايلة، إذا نظر إيلها بنحو جممويع، يف أنظمة حتمية أوسع، فإن  

ا ال عالقة هل باتلاريخ  «.الصدفة ستصبح أمر 
[Tracy, Thomas Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 317] 

م ) (، ىلع سبيل Amplifierنلقل اتلأثيات الكوانتمية إىل املستوى الكربوي، حنتاج إىل مضخ 
، وهذه الطفرة يمكن أن تتسب ب يف رسطان ادلم  املثال، يمكن حلادثة كوانتمية أن حتدث طفرة  جينية 

ا أن يتسب ب تأثي اإلهل ىلع مستوى أو حت  يف تغيي تاريخ تطو ر املوجود ات، ولكن هل يمكن حق 
 Davidالكوانتيم يف نفس اتلأثي ىلع املستوى الكربوي، يقول ديفيد برثولوميو )

Bartholomew:) 
أن توجد حوادث كوانتمية يمكن لإلهل أن يؤث ر عليها، وتؤث ر بدورها يف مصي احلوادث الواقعة يف »

ه الكثي من الشك  املستوى الكربوي بنحو   «.ملحوظ، فهو أمر حيف 
[Dodds, Michael, Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas, p 

144] 

ص احتمال أن يكون غرض اإلهل من اتلأثي ىلع املستوى  (David Jonesقام ديفيد جونز ) بتفح 
بالكرة األرضية أو إىل انقراض ادليناصورات، الكوانتيم أن يؤد ي ذلك إىل يصطدم كوكب صغي 

ر هل ىلع اإلهل أن حيدث تأثي ا  ة ويه أن ه حت  حيدث هذا االصطدام يف الزمن املقر  ووصل إىل نتيجة هام 
ىلع املستوى الكوانتيم قبل مئة مليون سنة تقريب ا من هذا االصطدام! وهذا يف حال ما إذا لم حيدث 

 .بيعية املختارة بقياساتهم اختالال  يف هذا اتلخطيط وتأخيه عن موعدهالبرش وسائر احلوادث الط
[Saunders, Nicholas Divine Action and Modern Science, p 171] 

ل يف األوقات احلرجة )  Criticalقد يقال كذلك يف اجلواب ىلع السؤال أن  اإلهل إذا تدخ 

moments)  ،ة ممكنة  يف وقت للطبيعة وأث ر يف ابل نية الكوانتمية ستصبح األهداف اإلهلية الاص 
ة بامتياز،  (Chaos theoryقصي، ولكن  نظر ابلعض أن  نظرية الفویض ) يمكنها أن تقوم بهذه املهم 

 Chaos andإىل تبيينه يف مقاتله الفویض واملشيئة )( Jason Colwellوهذا ما سىع جيسون كولول )

Providence) كيف يمكن لإلهل أن يستخدم االت فاق والصدفة وحيدث فعال  يف العالم دون أن ينقض  :وهو
 [Colwell, Jason, Chaos and Providence, p 131]القواني الطبيعية.
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ر بولكينغهورن اذلي يعترب من املخالفي للتفسي الكوانتيم أن ه إذا تم  تركيب نظرية الكوانتوم  ويذك 
ط هجي، سنواجه مشالكتر لم حتل  يف عالقة نظرية ونظرية الفویض مع بع ضهما وتقديم خمط 

 الكوانتوم ونظرية الفویض اليت تسم  اعدة  "الفویض الكوانتمية".
[Polkinghorne, John, The Metaphysics of Divine Action, in: Philosophy, Science and Divine 

Action, p 104] 

ي الكوانتيم سعوا من خالل قبوهلم ملبدإ إشاكل بولكينغهورن، ومع أن  بعض املؤي دين للتفس
وباالستفادة من بعض الطرق األخرى، أن حيلوا مشلك دق ة اتلأثي الكوانتيم، ولكن ىلع ما يبدو لم 
حين الوقت بعد لقبول مبدإ اإلشاكل، فالفویض الكوانتمية اليت أصبحت أحد فروع علم الفيياء، 

ايلة: كيف يمكن توضيح ابلن الفوضوية الالكسيكية بناء  ىلع نظرية الكوانتوم؟ تسىع حلل  املسألة اتل
 وقد اقرتحت حلد  اآلن طرق خمتلفة حلل  هذه املسألة.
( مؤل ف كتاب "الفيياء Jeffrey Koperskiومن جهة أخرى، يعتقد جيفري كوبرسيك )

 The Physics of Theism: God, Physics, and theاإلهلية.. اإلهل والفيياء وفلسفة العلم" )

Philosophy of Science" :الفعل اإلليه ومشلكة اتلضخيم الكوانتيم" ( يف مقالةر هل بعنوان
(Divine Action and the Quantum Amplification Problem أن ه حت  لو فرضنا )

ن املياكنيك احنالل إشاكل بولكينغهورن، لن حيل  إشاكل اتلضخيم ما لم يكتشف نوع جديد م
ن يف أي  من فروعها ومسائلها اليت من بينها نظرية الفویض من  الفييائية؛ ألن  الفيياء احلايلة لم تتمك 

 حل  هذه املشلكة.
وفرة ابلن الفوضوية يف الارج، فالفویض أحد املشالك اليت أشار إيلها كوبرسيك مسألة عدم 

ية )حتدث فقط يف بعض املعادالت اتلفاضلية غي  (، Nonlinear differential equationsالط 
وحجمها ليس باملقدار اذلي يمكنه أن حيل  مشلكة اتلضخيم، وهذه املسألة ستؤد ي إىل أن يكون لإلهل 
ل فيها للتأثي يف العالم الاريج ]املصدر السابق[. ولكن يبدو أن   القليل من املوارد اليت يستطيع اتلدخ 

تلبيي "سقوط املطر بعد داعء إيليا" يمكن أن يقول يف جوابه ىلع كوبرسيك أن  كولول اذلي اكن يسىع 
ل إال  يف مواقع حمدودة للتأثي يف الطبيعة، ومن هنا اكنت املعادلة اتلفاضلية غي  ا ال يتدخ  اإلهل أيض 

ية اكفية  يف تلك املوارد املحدودة تلبيي الفعل اإلليه، وحت  أوِلك اذلين يعتقدو ن أن  اإلهل هو الط 
اذلي يعي  مجيع احلوادث الكوانتمية مثل موريف، لن يواجهوا مشالك  كبي ا؛ ألن هم يعتقدون فقط أن  
اإلهل يؤث ر يف مجيع احلوادث الكوانتمية، ال أن  مجيع هذه اتلأثيات يمكن مشاهداتها يف احلياة ايلومية 

 حت  نكون حباجة إىل اتلضخيم. 



 141  ..................................................................................................  الفعل اإلليه يف الطبيعة وفقا  نلظرية الكوانتوم

  الممكنة للتأثيرمحدودية الحالات 
يتشلك  اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه من تفسي كوبنهاغن أو بعض اتلفاسي القريبة منه، وبناء  
ىلع هذا اتلفسي، عند القياس سيكون توق عنا للحالة اتلايلة للبنية الكوانتمية غي حتيم، وهنا يطرح 

اإلليه، وهو أن نا حت  حسب تعبي بولكينغهورن أحد إشاكالته ىلع اتلفسي الكوانتيم للفعل 
ت صال؛ ألن  القياس ال حيدث إال  يف زمن اتلأثي كوبنهاغن، اغبل ا ما نكون يف مواجهة احلتمية واال

، ويمكن بي قياسي تعيي السلوك احلتيم للبنية بناء  املتبادل للبنية الكوانتمية مع املستوى الكربوي
ال يمكنه اتلأثي يف الطبيعة إال  زمن القياس، وهذا املقدار من  ىلع معادلة رشودينغر؛ هلذا فاإلهل

ال يف الطبيعة.  اتلأثي خيتلف كثي ا عن املستوى اذلي ينتظره املؤمنون من اإلهل الفع 
 [Polkinghorne, John, The Metaphysics of Divine Action, in: Philosophy, Science and Divine 

Action, p 104] 

حنا يف تقرير وجهة نظر راسل يف لإلجاب ة ىلع سؤال بولكينغهورن، ال بد  من اتلذكي أن ه كما وض 
الفصل السابق، املقصود من القياس مجيع اتلأثيات املتبادلة غي العكوسة، وجيب أن ال ختزتل يف 

 اتلأثيات املتبادلة بي بنية الكوانتوم وجهاز القياس الكربوي.
[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 629] 

 

 ط ـ اتلأثي املبارش لإلهل يف الطبيعة غي ممكن
تعد  املذاهب الفلسفية اإلسالمية اثلالثة نظام العالم ذا مراتب وجودية طويلة، وىلع الرغم من 

ا يف اتلأكيد ىلع أن ه ال يصدر من االختالف امل وجود بينها يف تفاصيل هذه املراحل، إال  أن ها تشرتك مجيع 
ل إال  معلول واحد، وال تصدق الفاعلية املبارشة هلل إال  ىلع العقل األو ل، وقد استنتج ابن  املبدإ األو 

اعت ويه املخل وقات األوىل هلل، ال يمكن أن سينا من قاعدة الواحد ال يصدر عنه إال  واحد أن  املبد 
ة  عددي ا أو باالنقسام، وقد استدل  ابن سينا ىلع هذه القاعدة بأن  صدور أي  معلول من  تكون متكرث 
ة يف العل ة اليت توجب صدور ذلك املعلول؛ هلذا فإن  فرض صدور الكرثة  العل ة حيتاج إىل حيثية خاص 

يف املوجود البسيط، وينتج عنه أن  الصادر األو ل موجود من املوجود البسيط يستلزم تكرث  احليثيات 
]ابن جمر د، وال يمكن لألجسام والصور اليت تعد  كماالت لألجسام أن تكون معلولة هلل بال واسطة. 

 [409 - 402سينا، الشفاء )اإلهليات(، ص 

ح شيخ اإلرشاق بأن  نور األنوار ال يصدر منه بشلك مبارش إال  نور وا حد جمر د؛ ألن  كذلك يرص 
صدور الكرثة منه يعين تركيب ذات نور األنوار من أمرين يقتضيان انلور والظلمة؛ وهلذا فإن  صدور 
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 [135]السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص الظلمة من اهلل ال يتم  إال  من خالل وسائط. 

ا صدر ادلين الشيازي  فقد اعترب هذا املبدأ من الفطريات، ومقتىض الطبع ال سليم واذلوق أم 
مه بشواهد من  املستقيم، وباإلضافة إىل قاعدة الواحد، أقام عرشة براهي ىلع هذا األمر، ودع 

 [243 - 192، ص 7]مال صدرا، احلكمة املتعايلة، ج الروايات. 

وبهذا فإن  لك  املخلوقات اليت حتتل  نفس املرتبة الوجودية، متساوية النسبة إىل اهلل، وال يمكن أن 
ها عن سائر املخلوقات اليت من نفس رتبتها؛ هلذا فإن  احلديث عن يكون  ية تمي  ألحدها حقيقة  خاص 

ة  من بي احلوادث الطبيعية اليت تقع حتت اتلأثي املبارش هلل  الفعل اإلليه الاص  بوصفه حادثة  خاص 
 الكم فارغ وال معن هل.

رشة  يف احلوادث الطبيعية، فعالقة اللق والالق وواضح  أن  هذه املسألة ال تعين عدم تأثي اهلل مبا
صو رت يف الفلسفة اإلسالمية بشلك ممتاز، حيث يصبح ابلحث عن ثغرات للفعل اإلليه يف الطبيعة 
عمال  خاطئ ا وال جدوى منه؛ ألن  مجيع ثغرات اعلم اإلماكن يف هذه الصورة تقتيض من اهلل أن 

ها، ومهما سىع الفالسفة الغربيون تلقديم تبيي للعالم يمأل مجيع الفجوات اليت ال بد  تمأل من  يسد 
طرف اإلهل، من خالل اختالقهم للفعل اإلليه العام  مثل اللق واإلبقاء، ولكن  ذلك غي ممكن إال  

ا إىل املباين املحكمة للفلسفة اإلسالمية اليت باستطاعتها أن توصلنا إىل صورة كهذه.  استناد 
د إىل ما يطرح يف حقيقة العل ية يف الفلسفة اإلسالمية، جيعل إيضاح هذا األمر هلذا فإن  االستنا

 أيرس، إذ إن  احتياج موجود إىل موجود آخر يمكن أن يتصو ر ىلع ثالثة أنواع:
 ـ االرتباط الع ر يض )أ( بـ )ب( 1

 ـ االرتباط اذلايت لـ )أ( بـ )ب(2
 ـ ارتباط )أ( بـ )ب( 3

باط )أ( بـ )ب( ليس عي وجوده؛ هلذا فإن  )أ( يمكن أن يوجد دون )ب(، فيف احلالة األوىل، ارت
ا  اكلسي ارة اليت يمكن أن توجد دون بزنين، ولكن ليك تت صف بصفة احلركة حتتاج إىل ابلزنين احتياج 

 عر ضي ا.
 يف احلالة اثلانية، مع أن  ارتباط )أ( بـ )ب( هو عي وجوده، و)أ( ال يمكنه أن يوجد دون )ب(،
لكن  هذا االرتباط هو بنحو يمكن لذلهن أن يتصو ر وجود )أ( دون حاجته إىل )ب(، وهذه الصورة 
تسم  يف الفلسفة اإلسالمية "الوجود الربطي"، وقد جندها أحيان ا عند بعض الفالسفة املسيحيي، 

ا، ولكن ما تم  تبيينه يف وبناء  عليها اعتربوا مجيع احلوادث اليت تري يف اعلم الطبيعة فعال  إهلي ا اعم  
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الفلسفة اإلسالمية عن عالقة العل ة واملعلول أعمق من هذا، حبيث يمكن من خالهل تقديم صورة 
ا إىل العل ة يلخرج  أوضح لكيفية كون مجيع حوادث العالم فعال  هلل، واملعلول يف هذه الرؤية ليس حمتاج 

ا ور للمعلول إىل الوجود وحسب، بل ال يمكن لذلهن أصال  أن يتصو   ذات ا؛ ألن  املعلول هو ربط  وجود 
ا للعل ة فقط، بل هو عي االحتياج  وتعل ق  اكمل  بالعل ة، فهو عي الربط بعل ته، فليس املعلول حمتاج 
ا هلذه الرؤية ال وجود ليشء يف العالم إال  هلل وأفعاهل  والربط واتلعل ق بها؛ هلذا يمكن القول إن ه طبق 

، وىلع هذا األساس، فإن  العالم لك ه [115 - 105، ص درآمدی بر فلسفه اسالیم]عبوديت،  ()موجودات اهلل
ا باهلل. ا مرتبط  ها، وما حيدث يف العالم من حوادث، يمكن بل جيب اعتباره مجيع   ثغرة  حتتاج إىل هلإر يسد 

ا إنكار وقوع األفعال الارق للعادة يف الطبيعة، ف الفالسفة املسلمون وهذا الالكم ال يعين طبع 
باإلضافة إىل إذاعنهم بوقوع أفعال كهذه يف الطبيعة، وبتأكيدهم ىلع استحالة نسبتها إىل اهلل مبارشة، 
إال  أن هم يعتربون انلفس اإلنسانية أو انلفس السماوية سبب ا يف وقوعها؛ ابن سينا مثال  يعتقد بثنائية 

ي انلفس يف ابلدن هو مثال  تلأثي العوامل املاورائية يف انلفس وابلدن واتلأثي املتبادل بينهما، وتأث
م يف بقي ة املوجودات  الطبيعة، بل وهناك بعض انلفوس دليها القدرة ىلع أن تتجاوز بدنها وتتحك 
الة السماوية  الطبيعية وتعلها خاضعة  تلأثيها، وليس انلفس األرضية فقط، بل حت  القوى الفع 

ل الطبائع انلفسانية أو حت  طبائعها اجلسمانية  تؤث ر كذلك يف الطبيعة  -بشلك مبارش أحيان ا، وبتدخ 
.  -أحيان ا أخرى   [439]ابن سينا، الشفاء )اإلهليات(، ص اليت تتناسب مع القوى األرضية بنحو خاص 

ة العنرصية للعالم مطيعة  هلم  ا شيخ اإلرشاق فيعترب األنبياء نفس العالم، واملاد  دي، جمموعة السهرور]أم 

ا اذلين نالوا مقامات اتلجريد فيمكن أن يوجدوا املثل [241 - 238، ص 4 رشاق، جاإل شيخمصنفات  ، وأم 
اليايلة القائمة بذاتها بأي  شلك أرادوا، فتوجد املثل املعل قة واملالئكة املدب رة املوجودة يف اعلم املثال 

 [243و 242]السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص ر املثايلة. املنفصل أبدان ا ومثال  قائمة  باذلات هلذه الصو

ة بناء  ىلع عوامل الكمال ومبادئ اإلدراك  كما أن  املال  صدرا كذلك بي  األمور الارقة العاد 
ل وقوة اتلخي ل  ، ىلع سبيل املثال، [340]املال  صدرا، الشواهد الربوبية، ص اثلالثة؛ قوة اإلحساس، قوة اتلعق 

ي ة اليت هلا علم جبزئيات اعلم الطبيعة تستطيع باإلضافة إىل تأثيها ىلع بدنها، اتلأثي ىلع انلفوس القو
 [470]املال  صدرا، مفاتيح الغيب، ص أجزاء الطبيعة بالشلك نفسه. 

 

 انلتائج
 يمكن أن خنلص إىل انلتائج اتلايلة من هذا املقال:
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، اذلي يذعن  ـ يسىع اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه إىل تقديم1 تبيي للفعل اإلليه الاص 
 بعينية تأثي الفعل اإلليه، ويف نفس الوقت ال يؤد ي إىل نقض أو تعليق القواني الطبيعية.

، اليت يعد  من عرشات اتلفسيات 2 ـ هذا اتلفسي مرتبط بتفسي كوبنهاغن ملياكنياك الكم 
 املطروحة بهذه املياكنياك.

ه نقطة ضعف ـ تفسي كوبنهاغن ال حي3 وز ىلع مقبويلة معتربة بي العلماء، وهذا ما يمكن عد 
ة للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه.  مهم 

رتباط اتلعايلم الالهوتية بانلظريات العلمية إقدام خطي، ويمكن أن يؤد ي يف كثي الاتلأسيس ـ 4
يف مياكنياك الكم  هو جرس إاعدة مفهوم هلإ الفجوات، فظهور أي  نوع من انلقائص من األحيان إىل 

 إنذار للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه.

ـ عدم تناسب هذا اتلفسي مع تفسي كوبنهاغن، وحتمية مبدإ الاليقي )الريبة( هلايزنربغ، 5
كون االد اعء دون ديلل ومشلكة تضخيم اتلأثيات الكوانتمية من بي اإلشاكالت األخرى اليت ترد ىلع 

 الرغم من إماكن تقديم إجابةر هلذه اإلشاكالت إال  أن  االستناد نلظرية الكوانتم هذه انلظرية، وىلع
 تلوضيح الفعل اإلليه إقدام فيه نوع من املخاطرة.

ـ اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه يفتقد إىل االنسجام مع مباين الفلسفة اإلسالمية، فحسب هذه 6
ا غي ممكن؛ هلذا فقد بي  مشهور الفالسفة املباين، يعد  اتلأثي املبارش هلل يف احل وادث الطبيعية أمر 

 املسلمي األفعال الارق للعادة )املعجزات( عن طريق انلفس اإلنسانية أو انلفس السماوية.

 



 145  ..................................................................................................  وفقا  نلظرية الكوانتوم الفعل اإلليه يف الطبيعة

 املصادرقائمة 
 ه. 1404، الشفاء )اإلهليات(، مكتبة آية اهلل املرعيش، قم، اهلل عبدابن سينا، احلسي بن 

 .ش 1387، تهران ،عقویب، رسوشيد يس نيادل وئن، ارسار جهان كوانتویم، ترمجه كمالي، يرزاسكوا

 .ش 1389، تهران ،تيی، بصيه كوانتوم، ترمجه ابوالفضل حقينگهورن، جان، نظريلكوپ

 ش. 1373السهروردي، شهاب ادلين، حكمة اإلرشاق، مؤسسه مطالعات و حتقيقات فرهنیگ، تهران، 

 ش. 1375ادلين، جمموعه مصنفات شيخ ارشاق، مؤسسه مطالعات و حتقيقات فرهنیگ، تهران، السهروردي، شهاب 

 م. 1981الشيازي، حممد بن إبراهيم، احلكمة املتعايلة يف األسفار األربعة العقلية، دار إحياء الرتاث، بيوت، 

 ش. 1360اجلاميع للنرش، مشهد، الشيازي، حممد بن إبراهيم، الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية، املركز 

 ش. 1363الشيازي، حممد بن إبراهيم، مفاتيح الغيب، مؤسسه حتقيقات فرهنیگ، تهران، 

 .ه 1417الطباطبايئ، حممدحسي، امليان يف تفسي القرآن، دفرت انتشارات اسالیم، قم، 

 ش. 1390مخين، قم،  عبوديت، عبدالرسول، درآمدی بر فلسفه اسالیم، مؤسسه آموزىش پژوهىش امام

 .ش 1369، تهران ،يكبيكدانان معارص، امييهای فلسىف ف داگهيل از ديلگشن، مهدی، حتل
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