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  چکیده  
گرفتن امکان وقوع معجزه، استجابت دعا و اعمال خـارق عـادت دیگـر، ایـن      با مفروض

یعـی  توان این قبیل وقـایع را بـه نحـو طب    شود که چگونه می پرسش اساسی مطرح می
توان تصرف و مداخلۀ مستقیم خداونـد در انجـام    تبیین کرد؟ به بیان دیگر، چگونه می

هــای مختلفــی از ســوی فالســفه، متکلمــان و  چنــین امــوری را تبیــین کــرد؟ پاســخ
های بـاال داده شـده اسـت. هـدف پـژوهش حاضـر        اندیشمندان علوم تجربی به پرسش

جستن از تئوری کوانتـومی اسـت.    بهرهتبیین نحوۀ تصرف خداوند در معجزات و دعا با 
توان نحوۀ تأثیرگذاری و تصرف خداونـد در افعـال    ادعای این پژوهش این است که می

 یـۀ نظربسیار خاص مانند معجزه و دعا را در چهارچوب تعـابیر کپنهـاگی و بـوهمی از    
ش صورت که در چهارچوب تعبیر کپنهاگی و با پذیرفتن نق کوانتومی تبیین کرد، به این

کوانتـومی  عنوانِ رمبانندۀ توابع موج، فعل خداوند در طبیعت از طریق آگاهی  آگاهی به
، نیهمچنـ را در جهت مطلوب تغییر دهـد.  ها  تواند آن گیرد و می انجام میغیرموضعی 

خداوند در چهارچوب تعبیر بوهمی، از طریق کنترل متغیرهای پنهـان کـه متغیرهـای    
غییر آرایش این متغیرها در سطح نظم مسـتتر، تغییـر   سطح زیرکوانتومی هستند و با ت

وجـود   موردِنظر را در سطح کوانتـومی و سـپس در سـطح ماکروسـکوپی طبیعـت بـه       
ترین نتیجۀ پژوهش این است که هـر دو تعبیـر کپنهـاگی و بـوهمی کـه       آورد. مهم می
نحـوۀ   کننـده از  تواننـد تبیینـی قـانع    ترین تعابیر مکانیک کوانتـومی هسـتند، مـی    رایج

  تأثیرگذاری خداوند در طبیعت در افعال خاصی مانند معجزه و دعا ارائه دهند. 
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 . مقدمه1
ۀ و بـا اراد  یعیالطب ماوراءای است که از راه علل  العاده اسالمی امر خارقۀ معجزه در اندیش
اما مـا معجـزه را در   . شود صدق ادعای وی ظاهر میۀ مدعی نبوت به نشان خدا از شخص

، کـه شـامل اسـتجابت دعـا     طـوری  بـه  ،تر به کار خـواهیم بـرد   این مقاله به معنایی وسیع
  . کرامات و خوارق عادات نیز بشود

به این معنای خـاص کـه   ، افعال خداوندند منان معتقدند که بسیاری از وقایعؤغالب م
ـی  وانفعـاال  فعـل که است هان را خلق کرده و بر آن قوانینی را حاکم کرده خداوند ج ت علّ

مشـیت عـام   ( الهـی اسـت  ۀ ت منوط به قـوّ وانفعاال فعلکنند و بقای این  آن را کنترل می
، ماننـد معجـزه  ( منان معتقدند که وقایعی وجود دارنـد ؤاغلب م، حال نِیدرع اما. خداوند)

دخالـت نکـرده   هـا   آن صورتی خاص در  داوند مستقیماً و به) که اگر خو ... استجابت دعا 
و معلـول را   علـت ] و اگر جلوی نظم همیشـگی  138ص ، 6[ مشیت خاص خداوند)( بود
 واقـع ، انـد  این وقایع عیناً بـه ایـن نحـوی کـه رخ داده     ،داد گرفت یا آن را تغییر نمی نمی
مشـیت خـاص    چهـارچوب در تـا   داشته باشداما یک واقعه باید چه شرایطی . شدند نمی

به ایـن   ،فیلسوف اسکاتلندی، ؟ از زمان دیوید هیومشودخداوند قرار گیرد و معجزه تلقی 
معجـزات افعـال مسـتقیم خداونـد     : این تعریف از معجزه رواج بسیار یافتـه اسـت  ، طرف

اما منظور از نقض قـوانین طبیعـی چیسـت؟ قـوانین     . اند هستند که ناقض قوانین طبیعی
چـه  زیـاد،   احتمـالِ  ، بهدهند تحت شرایط معین می هستند که توضیحهایی  ارهطبیعی گز

با تکیه بر این قـوانین علمـی معتقـد    . چیزی رخ خواهد داد یا چه چیزی رخ نخواهد داد
اما فـرض کنـیم کـه    . گردد به حیات بازنمی، مرده است شویم که مثالً کسی که واقعاً می

ای را تصدیق کنیم که بـا   باید وقوع واقعه ،ر این صورتد؛ ای را زنده کند مرده کسی واقعاً
غالب افراد وقتـی  . توانیم به وقوعش معتقد باشیم ، نمیشناختی که از قوانین علمی داریم

حـال  . وقوع این قبیل وقایع را در نظر دارنـد ، گویند که از نقض قوانین طبیعی سخن می
قایع را به نحو طبیعی تبیین کرد؟ توان این قبیل و اساسی این است که چگونه می سؤال

مستقیم خداوند در انجام چنین امـوری را  ۀ و مداخل تصرفتوان  چگونه می ،به بیان دیگر
متکلمان و اندیشمندان علوم ، مختلف و مبسوطی از سوی فالسفههای  ؟ پاسخکردتبیین 

ـ   هدف این مقاله پاسخ به پرسـش . داده شده است باالهای  تجربی به پرسش بـا   االهـای ب
برای این منظور دو تعبیر از مکانیک کوانتـومی را  است.  جستن از مکانیک کوانتومی بهره

. تعبیر کپنهاگی و تعبیر بـوهمی : ایم انتخاب کردههستند، ترین تعابیر این نظریه  که رایج
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 چهارچوبو تبیینی برای معجزه و دعا در  کنیم میاجمال مرور  ابتدا تعبیر کپنهاگی را به
ایـن   چهارچوبسپس تعبیر بوهمی را ارائه داده و معجزه را در ، دهیم تعبیر ارائه میاین 

  کرد. تعبیر تبیین خواهیم 
  

 . تعبیر کپنهاگی از مکانیک کوانتومی2
 راایـن تعبیـر    2و هایزنبرگ 1ربو. ترین تعبیر مکانیک کوانتومی است تعبیر کپنهاگی رایج

 کپنهاگ بود به همـین  ،بندی شد در آنجا فرمولمحلی که این تعبیر کردند. بندی  فرمول
ه یـا سیسـتم فیزیکـی یـک     . شود به این نام خوانده میعلت  در تعبیر کپنهاگی به هر ذرّ

سیسـتم فیزیکـی را    بارۀاین تابع موج تمامی اطالعات در. شود نسبت داده می 3تابع موج
ه قبل  صحبت از ویژگی. احتماالت در بردارد صورتِ به در ایـن  گیری،  از اندازههای یک ذرّ

ه بعد از فرآیند انـدازه . ستمعنا کامالً بیتعبیر  گیـری اسـت کـه واجـد فـالن ویژگـی        ذرّ
معنـی در   ی بـی سـؤال  ،ستگیری کجا مثالً اینکه مکان یک الکترون قبل از اندازه. شود می

 دارای مکان خاصـی  است کهگیری  الکترون بعد از اندازهاست.  تعبیر کپنهاگی چهارچوب
گیری  فرآیند اندازه. ی امکانی استها حالتاز  4ینهش برهمدر گیری  قبل از اندازه. شود می

  .  کند یکی از این حاالت ممکنه را به واقعیت عینی تبدیل می
کند که این تغییر از حالـتِ مـوجِ امکـان     گیری تغییری در حالت ماده ایجاد می هر اندازه«

ای  شـود. جنبـۀ ذرّه   تابع موج شناخته مـی  5عنوانِ رمبش هبه یک ذرّه واقعی است، این تغییر ب
  ].  p. 49 ,7» [های جنبۀ موجی به یک حالت قطعی موقت است کاهش تمام امکان

گر با یک وسـیله کـه خـارج از سیسـتم      یک مشاهده کنشِ ، برهمبر اساس این تعبیر

                                                                                                                             
1. Niels Bohr 

جایزۀ نوبل  1922. بور در سال است خاطرِ ابداع مدل اتمی دان دانمارکی که شهرتش بیشتر به فیزیک
 فیزیک را دریافت کرد.

2. Werner Heisenberg 
جایزۀ  1932. او در سال است خاطرِ کشف اصل عدم قطعیت دان آلمانی که شهرتش بیشتر به فیزیک

 نوبل فیزیک را دریافت کرد.
3. Wave function   .ضریب بسط بردار حالت در فضای مکان را تابع موج گویند  
4. Superposition 

گیری در ترکیبی خطی از تمامی حاالت  نهش، یک سیستم فیزیکی قبل از اندازه مطابق اصل برهم
 .یابیم گیری سیستم فیزیکی را در یکی از ویژه حاالتش می . بعد از اندازهاست ممکنه برای سیستم

5. Collapse 
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بخشـی از  وانِ عنـ  بـه  نـاظر ، در این تعبیرشود.  میسبب رمبش تابع موج  ،کوانتومی است
شود و یـک خـط جداکننـده بـین نـاظر و       سیستم مکانیک کوانتومی در نظر گرفته نمی

  . شود دستگاه وجود دارد که برش هایزنبرگ نامیده می
در ایـن  اسـت.   یانـگ  1ین آزمایش در مکانیک کوانتـومی آزمـایش دو شـکاف   تر مهم
ه، اگر بخواهیم خالصه بگوییم، آزمایش  دارد،که دو شکاف یکسـان  به سمت مانعی ای  ذرّ

 ای صـورت نپذیرفتـه   گیـری  که اندازه دهد که تا زمانی آزمایش نشان می .شود شلیک می
ه از هـر دو شـکاف عبـور کـرده اسـت           است، . طرح تـداخلی چنـان اسـت کـه گـویی ذرّ

ه یا از شکاف اول و یا از شـکاف دوم   مشاهده میگیری  بعد از اندازه که درحالی شود که ذرّ
  . ده استعبور کر

  اند از:   ]، عبارت43، ص 13شود گرفت [ نتایج مهمی که از آزمایش دو شکاف یانگ می
ی از تمـامی  نهشـ  بـرهم در گیـری شـود،    تا قبل از آنکه انـدازه  یک سیستم کوانتومی

یـک   ،قرارداشتن یک سیستم کوانتـومی در تمـامی حـاالت ممکنـه    است. حاالت ممکنه 
وقتـی در مکانیـک کالسـیک    : توضـیح اینکـه  . حتماالتنه ناشی از ااست و  عینیۀ پدید

ه با احتمال  گفته می  2درصـد در مکـان    50و بـا احتمـال    1درصد در مکـان  50شود ذرّ
ه یـا در مکـان         ؛است و  2اسـت و یـا در مکـان     1یعنـی اینکـه در یـک زمـان خـاص ذرّ

ه  بـارۀ نقـص دانـش مـا در   علت  واردکردن بحث احتمال به یـک  در مکاناسـت.   مکـان ذرّ
ه در  کوانتومی وقتی گفته می هرکـدام بـا   اسـت (  2و  1ی از دو حالـت  نهشـ  برهمشود ذرّ

ه در یک لحظ، درصد)50احتمال  خاص واقعاً در هـر دو مکـان   ۀ به این معنی است که ذرّ
ه به یکی از دو، گیری ولی بعد از اندازهاست.  2و  1 رمبـد و   مـی  شحالت ویژه تابع موج ذرّ

ه یا در مکان   .  شود مشاهده می 2و یا در مکان  1 ذرّ
ه موجی و هم سرشتِ کوانتومی هم سرشتِۀ یک ذرّ اینکه از چه منظـری  . داردای  ذرّ

ه، به آن نگریسته شود ابـزار   2.اصل مکمل)( کند می یا موجی خود را نمایانای  سرشت ذرّ
ه چه سرشتی از خود را نمایان کند مشخص میگیری  اندازه  :  کند که ذرّ
ات در نظریه رفتاری« بستگی دارد به اینکه دنبال چـه   ،بینیم می ی کوانتومیکه از ذرّ
ه. گردیم می ه، کدام شکاف؟)( بکنیمای  اگر پرسش ذرّ گیریم؛ اگـر پرسـش    ای می پاسخ ذرّ

                                                                                                                             
1. Double slit experiment  
2. Complementarity 

 یهافیاما توص ،امکان ندارد یاتم دهیپد کیاز  گانهی فیو بر طبق آن توص کرد هیکه بور ارا یا دهیا
  .ندا کامل یطیدر شرا کیو هر وجود دارند یاتم یهاستمیس یالجمع برا همکمل مانع
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ی آشکارسـاز  پرسشی که فقط راجع به نقشی باشد که سرانجام روی پرده( موجی بکنیم
 . ]33ص ، 4» [موجی خواهد بود ،گیریم ) پاسخی که میشود میحاصل 

بنابراین، یک ذرّه کوانتومی نه موج است و نه ذرّه بلکه هم موج است و هم ذرّه و بسته بـه  
ای از آن را مشـاهده کنـد، ذرّۀ کوانتـومی آن جنبـۀ خـاص را       اینکه ناظر بخواهد چـه جنبـه  

  یر مستقیم دارد:  شونده تأث کننده در مشاهده نمایاند. به بیان دیگر، تصمیم مشاهده می
  . ]41ص ، 9» [دهد می تبدیل قوه به فعل رخ، طی عمل مشاهده«
 اسـت،  آگاهی نگریسـته نشـده  ۀ کنند کوانتومی مادامی که توسط ناظر و مشاهدهۀ ذرّ

ه را  . برد نهشی از حاالت ممکنه به سر می در برهم همین که ناظری تصمیم بگیرد کـه ذرّ
ه یا در شـکاف پـایین و یـا در شـکاف بـاال نمایـان       ذرّ، حین عبور از شکاف مشاهده کند

ه به یکی از دیگر،  عبارتِ . بهخواهد شد . اش خواهـد رمبیـد   ممکنه حاالت ویژهتابع موج ذرّ
ه به یکی از ویژه آگاهی مشاهده   . شود توابعش می کننده باعث رمبش تابع موج ذرّ

  
 . آیا رمبش تابع موج نیاز به ناظرهای آگاه دارد؟3

) این 2ویگنر -1تعبیر فون نویمن( شده برای رمبش توابع موج ز پیشنهادهای مطرحیکی ا
طبق این دیدگاه چون رمـبش ناشـی از   . شود است که آگاهی باعث رمبش توابع موج می

فـون  . افتـد  آگاهی ناظر اتفاق مـی  ۀلذا رمبش در ذهن ناظر و با مداخل ؛آگاهی ناظر است
ـ کرد. بار مطرح  نخستینرا ه این اید ،ریاضیدان برجسته، نویمن یـک   3شـرودینگر  ۀمعادل
تحول زمانی سیسـتم  . کند می دیفرانسیل است که تحول زمانی سیستم را کنترلۀ معادل

و جهـش سیسـتم از یـک حالـت      اسـت  رمبش یک فرآیند گسسته. دهد پیوسته رخ می
شـرودینگر  ۀ که از معادلهایی  لذا دستگاهنهی است.  برهمبه یکی از جمالت آن  نهی برهم

ـ  ،درهرحالولی . توانند باعث رمبش توابع موج شوند نمی ،کنند تبعیت می بشـری  ۀ تجرب
تماشـای یـک سیسـتم کوانتـومی      دهد که هرگاه یک ناظر انسانی آگاه درحـالِ  می نشان
بـرای نـاظر    بـاال سیستمِ دیگر،  عبارتِ . بهبیند همواره آن را در یک حالت معین می ،باشد
یا ناظر اتفـاق  گیری  رمبش از طریق دستگاه اندازه ،بنابراین. شود ینی میو ع تعینآگاه م
، و از طرف دیگـر  است ساخته شدهها  اتمۀ ولی از طرفی خودِ دستگاه از مجموع. افتد می

 کـنش  بـرهم  ۀرمـبش نتیجـ   ،بنـابراین . شود با یکدیگر باعث رمبش نمیها  اتم کنش برهم

                                                                                                                             
1. Von Neumann 
2. Wigner 
3. Schrodinger  
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فون نویمن نیست. درنهایت، سیستم تحت مطالعه های  با اتمگیری  دستگاه اندازههای  اتم
  است:   دخالت آگاهیِ ناظر انسانیۀ پیشنهاد کرد که رمبش نتیج

 فون نویمان پیشنهاد کرد کـه رمـبش هنگـامی رخ   ، آخرین توسلعنوانِ  بنابراین، به«
  . ]372ص ، 2» [در آگاهی ناظر ثبت شود ناشی از دستگاههای  سیگنال دهد که می

  : مشابهی رسید ۀیز در بررسی خود از فرآیند رمبش به نتیجویگنر ن
دهد که سیسـتم   می ناشناخته) هنگامی رخ( نوعی فرآیند غیرخطی ۀرمبش به وسیل«

  .  همان]» [کند کنش برهمکوانتومی با آگاهی ناظر 
 وقتـی  ،پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که منظور ما از آگاهی

شـخص و یـا   ، چیست؟ حیوان ،شوند می ظران آگاه باعث رمبش تابع موجگوییم نا می که
آنچه در این بحث . توان به معانی مختلفی آگاه دانست می هر دستگاه شناختی دیگری را

موجـودات  ، در این معنا از آگاهی. آگاهی به معنای نوعی خودآگاهی است ،مدنظر ماست
انـد نیـز    از اینکـه مطلـع  ، انـد  نکـه مطلـع  شوند که گذشته از ای می آگاه موجوداتی تعریف

 . ]20ص ، 11[ اند مانند انسان مطلع
قبـل از   ،در این صورت، توانند باعث رمبش تابع موج شوند می اگر فقط ناظرهای آگاه

تنها موجود دارای آگـاهی) و در آغـاز خلقـت    عنوانِ  به با پذیرفتن انسان( آفرینش انسان
متعینی مثل وجـود  ۀ حادث ،د یا خیر؟ اگر نرمبیده بودندجهان آیا توابع موج رمبیده بودن

انسان چگونه رخ داده است؟ قبل از خلقت انسان حتماً باید توابـع مـوجی رمبیـده شـده     
ـ      ه باشند و حوادث مشخصی متعین و عینی شده باشند تـا بتواننـد حـوادث دیگـری را ب

  ر آگاهی رخ داده است؟ این رمبش توسط کدامین ناظ ،اگر رمبیده بودندو  وجود بیاورند
پس کدام ناظر آگاهی باعث رمبش توابع موج شده است؟ تنها امکـانی کـه بـه نظـر     «
تواند با ذهنی خارج از جهـان   می ی آگاهمشاهده، مشاهده و درواقعرسد آن است که  می

  . ]100ص ، 1» [یکی از کارهای اصلی خدا چنین است. فیزیکی به وجود آید
ینجا وجود دارد این است که اگر مغزِ آگاه باعـث رمـبش تـابع    دیگری که در امسئلۀ 

بژه می یـک نـاظر آگـاه    . باید رمبیـده شـوند  ، خود، پس حاالت مغزی نیز، شود موج یک اُ
بژه به یکی از  باعث رمبش حاالت کوانتومیِ شود و لـذا مـا    ش میحاالت ویژهمختلفِ یک اُ

آن ابژه به یکـی   از آنکه حاالت کوانتومیِ اما قبل. یابیم می خاص حالت ویژه ابژه را در آن
بـه یکـی از    گـر  مشـاهده نـاظر یـا    مغـزیِ  ۀبایـد حـاالت ممکنـ   ، ش برمبـد حـاالت  ویژهاز 

  : ش برمبدحاالت ویژه
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ی نیز بدون رمبش گر مشاهدهوجود ندارد و هیچ  گر مشاهدهرمبشی بدون  گونه چیه«
  . ]132ص ، 7» [وجود ندارد

ولی بتواند باعث رمبش تـابع   ،هستیم که همان مغز نباشدنیازمند موجودی بنابراین، 
. ایـن موجـود همـان آگـاهی اسـت     . حالت خاصـی از آن شـود   ویژه بهموج حاالت مغزی 

توانـد باعـث    در این صورت نمی؛ چراکه تواند همان مغز و یا کارکرد مغز باشد آگاهی نمی
ه ورای مغز مادی اسـت  آگاهی باید موجودی باشد ک. بنابراین، رمبش حاالت مغزی شود

  :  باشد 1یتواند غیرموضع می، و لذا مکانمند و زمانمند نیست و درنتیجه
را از حقیقـت   - گر و مفعـول (اُبـژه)    (مغز) مشاهده - هوشیاری (آگاهی) امواج امکان هر دو «

  ].  132، ص 7» [کند دهد، فروپاشی می ماورایی سرچشمۀ هستی که هوشیاری نمایش می
  

  چهارچوب تعبیر کپنهاگی  . معجزه در 4
ی ممکنـه  هـا  حالـت ی از تمـامی  نهش برهمهمچنان که بیان شد یک سیستم فیزیکی در 

دادن دارند و بعضی دیگر احتمال  احتمال باالیی برای رخ ها حالتبعضی از این ، قرار دارد
 ضـریب آن  ۀاحتمال وقوع هر حالت برابر است با مجذورِ انـداز ، به بیان ریاضی. بسیار کم

هرچه ضـریب بسـط یـک حالـت امکـانی در بسـط تـابع مـوج         . حالت در بسط تابع موج
بـه  گیـری   احتمال اینکه سیستم بعد از اندازه، تر باشد ی امکانی کوچکها حالت برحسبِ

ه. کمتر است ،آن حالت امکانی برمبد در  ؛شـود  یک دیوار پرتاب می یِسو بهکه ای  مثالً ذرّ
بـا احتمـال برابـر بـا     ( شانسی برای عبور ندارد و قطعاًمکانیک کالسیکی هیچ  چهارچوب

ه  که حالی . دریک) بعد از برخورد به دیوار برخواهد گشت در مکانیک کوانتومی حالت ذرّ
ه ای  گیـری  قبـل از اینکـه انـدازه   . ی از حالت عبور و حالت بازتاب اسـت نهش برهم روی ذرّ

ه در ، انجام گیرد چـون ضـریب بسـط    است.  تاب و عبوری از هر دو حالت بازنهش برهمذرّ
 این دو حالـت  عبور در بسط تابع موج برحسبِۀ بازتاب بیشتر از ضریب بسط جمل ۀجمل
ولی همچنان یک احتمال کوچـک   ،لذا احتمال بازتاب از احتمال عبور بیشتر است است؛

ه از دیوار وجود دارد تلف امکانی مخهای  حالتاین دو حالت . و مخالف صفر برای عبور ذرّ
ه  ه بـاالخره عبـور     گیری  در اثر فرآیند اندازههستند. برای این ذرّ برای دانسـتن اینکـه ذرّ

                                                                                                                             
1 . Non- local 

هم اثر  یاز سرعت نور رو شتریب یبا سرعت توانند یدور از هم نم ءیکه دو ش دارد یم انیب تیاصل موضع
 .ناممکن است یتأثیر آن یعنیبگذارند، 
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شـود و   ده به یکی از این دو جمله رمبیده مینهی برهمتابع موج ، یابد می کند یا بازتاب می
ه یا عبور کرده و یا بازتاب یافته است مشاهده می ه   . کنیم که ذرّ در مکانیـک کالسـیک ذرّ

ه از سـد عبـور    ،یابد حتمال یک بازتاب میبا ا ولی در مکانیک کوانتومی امکان دارد که ذرّ
در مکانیک کوانتـوم اسـت کـه مشـابه کالسـیکی       زنی ۀ تونلاین پدیده همان پدید. کند
ه از دیوار عبور کند، بنابراین. ندارد  یـۀ نظرلـذا طبـق   . وجود دارد ،احتمال اینکه حتی ذرّ

  : کوانتومی باید
اما مخالف صفر وجود داشته باشـد کـه اگـر بـه سـمت دیـوار       ، حتمال کوچکیک ا«
  . ]102ص ، 1» [بتوانید از آن عبور کنید، بدوید

ولـی ممکـن    ،هرچند کـه بسـیار کوچـک اسـت     ضریب این جمله در بسط تابع موج
  : هست که ناظر آگاه با آگاهی خود تابع موج را به همین حالت امکانی برمباند

قادر مطلق است و انتخـابگر نیـز    خدا ازآنجاکهولی  ،سیار کوچک استاین احتمال ب«
» اگر چنین کنـد ، یک نتیجه انتخاب کندعنوانِ  به تواند همین حالتِ عبور را می، دشبا می

  . ]102ص ، 1[
گـذاری  تأثیرتـوان   مـی  تعبیـر کپنهـاگی   چهـارچوب کوانتومی و در ۀ از دیدگاه نظری

  : حله دانستخداوند در طبیعت را شامل دو مر
تـا هنگـام    اسـت  یـا حـاالت ممکنـه   ها  اول شامل ساختن گزینهۀ مرحل: اولۀ مرحل

  . رمبش یکی از نتایج ممکن برگزیده شود
و با این آگاهی مطلـق باعـث رمـبش توابـع      دارد خداوند آگاهی مطلق: دومۀ مرحل

  شود.   ، میاول ساخته شدۀ ممکنه که در مرحلهای  حالتموج به یکی از 
بـار و بـرای    سازی است که یـک  رسد که خداوند ساعت گاه اول چنین به نظر میدر ن

را انتخـاب کـرده و سیسـتم    ای  شـده  همیشه برای هر سیستمی حـاالت امکـانی تعریـف   
کوانتـومی  ۀ اما نظری. شود ترین حالت امکانی رمبیده می طور خودکار به محتمل ههمواره ب

  :  گیرد ر اموری مانند معجزه و دعا در نظر مید ویژه بهتری را برای خداوند  نقش فعال
تـرین   تـابع مـوج را بـه نامحتمـل     ،تواند هر لحظه که اراده کند خداوند میاوالً  الف)

طـور   هدر اینجا توجه به این نکته بسیار اساسی است که تابع موج ب. حالت امکانی برمباند
 تـرین حالـت برمبـد    محتملآزمایش) هم ممکن است به نا( تصادفی و در اثر تکرار پدیده

این پدیده هیچگاه معجزه یا اجابت دعا بـه  . بدون اینکه بدانیم چه زمانی؟ کجا؟ و چرا؟)(
که اگـر   است نامحتمل قدر آنعموماً  ترین حالت در معجزه این نامحتمل. آید حساب نمی
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ممکـن اسـت تـابع مـوج بـه آن حالـت امکـانی         ،تا پایان عمر جهان هم منتظـر بمـانیم  
شده در دعـا ممکـن اسـت     حالت طلبیده، دعای اظطراربارۀ همچنین در. حتمل نرمبدنام
ـ     قدر آن  ؛طـور طبیعـی بـه وقـوع نپیونـدد      هنامحتمل باشد که تا آخر عمـر جهـان هـم ب

عنـوانِ   به کوانتومی خداوندۀ نظری چهارچوبدر . شود سریعاً اجابت می در دعا که درحالی
در هر زمان و در هر مکانی که اراده کند تابع موج  د،دار انتخابگر آزادی که آگاهی مطلق

  .رمباند می ترین حالت را به نامحتمل
. گونه بر طبیعت داشـته باشـد   معجزه تأثیرتواند  می ها نیاخداوند حتی بیش از  ب) 

حاالتی را ، مانند معجزه »مقدس«تواند در رویدادهایی  است، می خداوند چون قادر مطلق
حاالت ممکنـه بیفزایـد و   ۀ به مجموع، زء حاالت امکانی تابع موج نبودکه تا این لحظه ج

ایـن حـاالت چـون قـبالً جـزء حـاالت       . سپس تابع موج را به این حاالت امکانی برمبانـد 
امکان رمبش تابع مـوج   ،شد بار هم تکرار می نهایت اگر پدیده بی، امکانی تابع موج نبودند

  کرد.   ممکن مینابه این حاالت 
ها را نیـز مجـاز    تواند معجزه ، میش که مکانیک کوانتومی برای خدا قائل استاین نق

در مکانیک کالسیک اگر آتشی را بـه بـدن   . مثالً فرآیند سوختن را در نظر بگیرید. بداند
 سیستم در اثـر نزدیکـی آتـش   ؛ چراکه سوزد قطعاً بدن شخص می ،شخصی نزدیک کنیم

مکانیـک   چهـارچوب در  کـه  . درحـالی اسـت » سـوختن «فقط یک حالت دارد و آن حالتِ 
است و هرچند » نسوختن«و » سوختن«ی ها حالتی از نهش برهمکوانتومی بدن شخص در 

این احتمـال   ،درهرحالولی  ؛احتمال بسیار کمتری برای وقوع دارد» نسوختن«که حالت 
ایـن  این توانـایی را دارد کـه از میـان     است، خدا قادر مطلق . ازآنجاکهمخالف صفر است

مهمی که در اینجا وجـود دارد ایـن    ۀنکت. حالتی با کمترین احتمال را برگزیندها،  حالت
لـذا در   ؛قـرار دارد » سـوختن «است که در مکانیک کالسیک چون سیستم فقط در حالت 

اثر آتش حتماً و با احتمال یک باید بسوزد و اگر نسـوزد یکـی از قـوانین طبیعـت نقـض      
نـاقض   مکانیـک کالسـیک   چهـارچوب ها معجـزه را در  یبعضعلت  به همین ،شده است

از قـوانین   یک هیچمکانیک کوانتومی معجزه  چهارچوبدر اند. اما  هقوانین طبیعت دانست
ی ممکنه است و ها حالتی از تمامی نهش برهمکند چون سیستم در  طبیعت را نقض نمی

نه احتمـال صـفر)    و( رمبش تابع موج سیستم به حالتی با کمترین احتمال وقوع معجزه
در فراینـد   نیسـت، جزء حاالت امکـانی آن   »سوختن« جسمی نسوز هم که درموردِ. است

 کردهخداوند این حالت امکانی را به مجموعه حاالت ممکنه سیستم اضافه ، معجزه یا دعا
  .  رمباند و سپس سیستم را به این حالت امکانی می
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ع) در آتش نـاقض  (ن حضرت ابراهیمکوانتومی نسوخت ۀنظری چهارچوبدر بنابراین،  
  . از قوانین طبیعت نیست یک هیچ

تـوان   گذارد لذا مـی  چون آگاهی غیرموضعی است و از طریق کوانتومی بر ماده اثر می
خداونـد از طریـق آگـاهی کوانتـومی     . بنـابراین،  آن را آگاهی کوانتومی غیرموضعی نامید

را در جهت مطلوب تغییر ها  آن گذارد وب تأثیرتواند بر رویدادهای طبیعی  غیرموضعی می
ی هـا  حالـت ی از نهشـ  بـرهم در ، یافتن در اثر رمبش قبل از تعین، یک رویداد عینی. دهد

خداوند از طریق آگاهی کوانتومی غیرموضعی باعث رمـبش آن بـه   . مختلف امکانی است
 تـأثیر  ترین امکـان  این آگاهی در حالت عادی بر محتمل. شود یافته می یک حالت عینیت

شـود و   ترین حالت می ی امکانی به محتملها حالتنهشی از  گذاشته و باعث رمبش برهم
آگـاهی کوانتـومی غیرموضـعی    ، ولـی در معجـزه  . یابد می ترین حالت عینیت لذا محتمل

نهـی بـه آن    گذاشته و باعث رمبش حالت بـرهم  تأثیربر حالتی با احتمال کمتر ، خداوند
یـافتن یـک    این عینیـت . یابد می آن حالت نامحتمل عینیتو  است حالت نامحتمل شده

یـافتن وجـود دارد و یـا     تـری بـرای عینیـت    ی محتملها حالتحالت نامحتمل وقتی که 
کردن یک حالت ممکنه به مجموعه حاالت امکانی قبلی و سپس رمبش بـه همـان    اضافه

  . حالت همان معجزه است
گـوییم   که می این است که وقتیپرسش مهمی که در اینجا ممکن است مطرح شود 

آیـا از   ،ای به مجموعه حاالت ممکنه اضافه کنـد  تواند حالت ممکنه خداوند در معجزه می
ایم؟ برای پاسخ به ایـن پرسـش مهـم بهتـر اسـت       تعبیر کپنهاگی خارج نشده چهارچوب

یکـی از  . کالسـیک داشـته باشـیم    یـۀ نظر چهـارچوب نگاهی کوتاه به توجیه معجـزه در  
مکانیک کالسیک این است کـه بگـوییم خداونـد در     چهارچوبتوجیه معجزه در ی ها راه

معلولی طبیعی آن رویداد حـذف و یـا    - علت ۀهایی را از سلسل عمل معجزه علت یا علت
  .  دهد رویدادهای طبیعی انجام نمی درموردِاین کار را  که ، درحالیکند به آن اضافه می

 وتصـرف  دخـل مقایسه با رویدادهای طبیعی دیگر در ، نتیجه اینکه خداوند در معجزه
رغم اینکه خداوند در فعل معجـزه در مقایسـه بـا     علی. دهد بیشتری در طبیعت انجام می

ولی هرگز قائـل بـه    ،دهد بیشتری را در طبیعت انجام می وتصرف دخلروند طبیعی امور 
 اسـت  ج شـده مکانیک کالسیک خار چهارچوباین نیستیم که در فعل معجزه خداوند از 

حال پرسش این است کـه  . دهد مکانیک دیگری انجام می چهارچوبو فعل معجزه را در 
 وتصـرف  دخـل ایـن   ،کوانتومی توجیـه کنـیم   یۀنظر چهارچوباگر بخواهیم معجزه را در 

ای که خداونـد در فعـل    اضافه وتصرف دخلاضافی خداوند چگونه قابل توجیه است؟ این 
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کـردن)   و یـا کـم  ( اضـافه  صـورتِ  بـه  تعبیر کپنهاگی ارچوبچهدر  ،دهد معجزه انجام می
ـ ، است پذیر ی ممکنه توجیهها حالتحالت یا  هـیچ   تـاً کـه طبیع   کـه رویـدادی   طـوری  هب

توجیه این اسـت کـه حالـت    . پیوندد به وقوع می القمر) شق مثالً( احتمال وقوعی نداشت
س رمبش بـه آن حالـت   متناظر با آن به مجموعه حاالت ممکنه اضافه شده و سپۀ ممکن

کـه مطـرح    چون همچنان ،ایم در اینجا نیز ما از تعبیر کپنهاگی خارج نشده. دهد رخ می
 تعبیر کپنهاگی تهیه و تدارک حاالت ممکنـه  چهارچوبهای خداوند در  شد یکی از نقش

کـردن حالـت یـا     اضـافه یـا کـم   ، حاالت ممکنه اسـت ۀ کنند لذا چون خداوند تهیهاست، 
تعبیـر   چهـارچوب و باعـث خـروج از    کند نمیخللی به نقش خداوند وارد حاالت ممکنه 
شده در  البته توجه به این نکته هم الزم است که تعبیر کپنهاگی ارائهشود.  کپنهاگی نمی

نـه   ،کوانتومی برای توصیف رویدادهای فیزیکی و طبیعـی اسـت  ۀ های رسمی نظری کتاب
ها صحبتی از  در آن کتاب ،به همین خاطر ای چون معجزه و یا دعا و برای توصیف پدیده

های مکانیک کوانتـومی بـه    نشدن این بحث در کتاب آید اما مطرح این بحث به میان نمی
  .  معنای تناقض آن با تعبیر کپنهاگی نیست

  
  . دعا در چهارچوب تعبیر کپنهاگی5

لـف امکـانی   ی مختها حالتشود یا یکی از  رویدادی که در دعا طلبیده می، در فرآیند دعا
ی امکـانی وجـود دارد و یـا    ها حالتنهیِ  یکی از جمالت در بسط برهم صورتِ بهاست که 
یک حالت امکـانی بـه   عنوانِ  به ان رآ، گر حاالت امکانی سازنده و انتخابعنوانِ  به خداوند

در دعـا طلبیـده   که  اگر این حالت امکانی. کند مجموعه حاالت ممکنه سیستم اضافه می
اگر بـه دعـا نیـز طلبیـده      زیاد احتمالِ به ،باشد تعینترینِ حالت برای  محتمل، شده است

بـا دعـا و   ، حالتی با احتمال اندک باشـد  ولی اگر این حالت امکانی. رخ خواهد داد ،نشود
توان کاری کرد که تغییری در آگاهی کوانتومی غیرموضعی ایجاد شود و  اصرار بر دعا می

ی هـا  حالـت  نهـش  بـرهم یرموضعیِ تغییریافته باعث رمـبش  خداوند با آگاهی کوانتومی غ
از ایـن دو   یـک  هیچاگر . شود، امکانی به آن حالتِ نامحتمل که به دعا طلبیده شده است

خداوند با اختیار آزاد و مطلقی که دارد این حالـت امکـانی کـه در دعـا      ،حالت رخ ندهد
در صورت عدم دعـا امکـان    و لذا( و جزء حاالت امکانی سیستم نیستاست طلبیده شده 

کند و سپس باعث رمـبش و   تحقق ندارد) را به مجموعه حاالت ممکنه سیستم اضافه می
  .  شود یافتن آن حالت می عینیت
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طرفدار پیشتاز تحقیقـات  ، س برجسته آلمانیشنا روانو  دان فیزیک 1،هلموت اشمیت
ونیــک خودکــار را در او بــرای اولــین بــار ادوات آزمــون الکتر. جنبــانی اســت نــوین روان

نتایج تحقیقات اشمیت و همکاران نشان داد که آگـاهی  . جنبانی وارد کرد تحقیقات روان
بلکـه قصـد و نیـت آگاهانـه انسـان       ،تواند باعث رمبش تابع مـوج شـود   میتنها  نه انسان
ای  کردن اینکـه چـه نتیجـه    تواند با تغییر احتماالت در یک جهت مطلوب به مشخص می

  . ]69ص ، 15[ نیز کمک کنددهد  رخ می
آگـاهی  شـود،   مـی ی امکـانی  ها حالتباعث رمبش تابع موج به یکی از بنابراین، آنچه 

تـرین   این آگاهی در حالت عادی باعث رمبش تابع موج بـه محتمـل  است.  ناظرهای آگاه
ین ضریب بسط را در بسط تابع مـوج  تر بزرگی که حالت ویژه یعنی ؛شود حالت امکانی می

تواند با تمرکز آگاهی خود بر جمـالت دیگـر    ولی ناظر آگاه می. دارد حاالت ویژه برحسبِ
باعث رمبش تابع موج به آن حاالت ، ای با احتمال کمتر ی امکانیها حالتیعنی به  ،بسط

بیشـتری   زمـان  مـدت نخسـت اینکـه نـاظر آگـاه     : شود و این به دو طریق ممکـن اسـت  
دوم اینکـه  . اصی که انتظار وقوعش را دارد بکنـد اش را متمرکز بر حالت امکانی خ آگاهی

ایمـان   مثالً( برمبد موردِنظرش را افزایش دهد تا تابع موج به حالت امکانی ا شدت آگاهی
 رمبیده خواهد شد و یا اینکه موردِنظرحالت  ویژه بهو باور داشته باشد به اینکه تابع موج 

خداوند چـون آگـاهی   . اضطراری باشد)برای آن ناظر آگاه یک حالت  موردِنظر حالت ویژه
 حالـت  ویـژه  تواند این فرآیند رمبش بـه یـک   است می ش نامتناهیا محض است و آگاهی

توانند با قرب به خداوند و اتحـاد   نامحتمل را آنی انجام دهد و ناظرهای آگاهِ دیگر نیز می
ی امکانیِ بـا  ها حالتآنی در رمبش تابع موج به  تأثیرشان با آگاهی خداوند چنین  آگاهی

  .  احتمال اندک را داشته باشند
ـ  معجزه و دعا پدیده دهنـد و لـذا    معمـول زنـدگی رخ مـی    ۀهایی هستند که در تجرب

مهمـی کـه در    هسـتند. سـؤال  مقیاس)  بزرگ( متعلق به جهان ماکروسکوپیهایی  پدیده
سـکوپی  هـایی ماکرو  که با علم به اینکه معجزه و دعـا پدیـده   اینجا مطرح است این است

مطـابق  ، مجاز است؟ از طرف دیگـر ها  آن کوانتومی برای تبیین یۀنظرآیا کاربرد  ،هستند
اهرنفست در حد ماکروسکوپی و در حدی که بـا تعـداد آمـاری بـاال      ۀاصل تطابق و قضی

همـان نتـایج معـین و     ،آیـد  دست مـی ه نتایجی که از مکانیک کوانتومی ب ،سروکار داریم
توجـه بـه ایـن نکتـه     اوالً  برای پاسخ بـه ایـن پرسـش   است.  موجبیتی فیزیک کالسیک

                                                                                                                             
1. H. Schmidt 
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تنها  نه این نظریه مدعی کاربرد آندرواقع، کوانتومی  یۀنظرضروری است که مطابق خود 
در قواعد مکانیک است.  دنیای ماکروسکوپی هم دربارۀبلکه  ،جهان میکروسکوپی درموردِ

را تنهـا بـرای اجسـام     شـرودینگر  معادلـۀ ای را سراغ نـداریم کـه    جا گزاره کوانتومی هیچ
ـ ، کوانتـومی  یۀنظرمطابق اصول . درواقع، کوچک محدود کند  همـان ، شـرودینگر  ۀمعادل

. ]180. ص 16[ شـود  نیز مـی و ...  ها انسانشامل  ،آید می الکترون به کار درموردِکه  طور
 :  های ماکروسکوپی را به دو دسته تقسیم کنیم بحث بهتر است پدیده ۀبرای ادام

  ؛  دهند های ماکروسکوپیکی که آثار کوانتومی از خود نشان نمی پدیده-1
  .  دهند های ماکروسکوپیکی که آثار کوانتومی از خود نشان می پدیده-2
البته نه به  ،برقرار است 1اهرنفست ۀقضی، های ماکروسکوپی دسته اول پدیده موردِ در

بلکه به این معنا که اثـرات   ؛دهند نمی اصالً آثار کوانتومی از خود نشانها  آن این معنا که
پیامــدی نــدارد و یــا پیامــدهای آن  کوچــک اســت کــه عمــالً قــدر آنهــا  آن کوانتــومی
های خـاص ماننـد    البته در پدیدهکرد. پوشی  چشمها  آن توان از می پذیر نیست و مشاهده

بسیار کـم  های  از منفذ همین مقادیر بسیار کوچک و احتمال معجزه و دعا خداوند دقیقاً
  .  کند می عمل

کـه موجـب    هسـتند هـای جدیـدتر    های نوع دوم ناشـی از آزمـایش   شناسایی پدیده
رفتـار   ،انـد  اند در برخی از حاالت خاص ماکروسـکوپی کـه بـا دقـت طراحـی شـده       شده

بـرای توضـیح ابتـدا بایـد دو نـوع رفتـار کوانتـومی        . ]191. ص 16[ کوانتومی بروز کند
اند کـه از قـوانین    هایی تشکیل شده اجسام از اتم ۀهم. ییز دهیمماکروسکوپی را از هم تم

در اجسام ماکروسـکوپی ایـن سـاختار پیچیـده      معموالً. کنند می پیروی نظریۀ کوانتومی
، امـا در مـواردی  . اهرنفسـت)  ۀقضـی ( کنـد  می کالسیکی رفتار شود و سیستم منتفی می

معلـول رفتـار    دهد که دقیقاً یخاصی از خود نشان مهای  جنبه رفتار جسم ماکروسکوپی
ابررسـانایی و گرمـای ویـژه     مـثالً . آن اسـت  ۀدهنـد  هـای تشـکیل   زیربنایی کوانتومی اتم

دو از  هـر ، چراکـه  کننـد  هایی هستند که از انتظارات کالسیکی عدول مـی  جامدات مثال
هـا   ولی متغیرهایی که برای فهم این پدیده ،شوند علل مکانیک کوانتومی محض ناشی می

هـای   رفتـار ایـن سیسـتم   . هنوز هـم متغیرهـای میکروسـکوپی هسـتند     ،روند می کار  به
ــازند  ــومی س ــوانین ذرات کوانت ــابی از ق ــها آن ۀماکروســکوپی بازت ــهس ــه ت ک ــورتِ ب  ص

در بایـد سیسـتمی را    کوانتومی ماکروسکوپی ۀبرای هر پدید. کنند جمعی رفتار می دسته

                                                                                                                             
1. Ehrenfest theorem 
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معادلـۀ  یـک کـل توصـیف شـود و مطـابق بـا       عنـوانِ   به نظر بگیریم که با تابع موج خود
لذا تمایز بین متغیرهای ماکروسکوپی و میکروسـکوپی بـرای   ؛ خود تحول یابد شرودینگر

فرایند عبور توپ از دیـوار را در   مثالً. بحث در رفتار کوانتومی ماکروسکوپی ضروری است
درمـوردِ   هایی را کـه  یکی از روشاست.  شکل از تعداد زیادی اتماین توپ مت: نظر بگیرید

کار بگیریم و ه توان تصور کرد این است که هر اتم را جداگانه ب توپ از دیوار می زنی تونل
احتمال  ۀها را برای محاسب را حساب کنیم و این احتمالها  آن هریک از زنی تونلاحتمال 

ماکروسـکوپی محسـوب    زنـیِ  زنـی تونـل   تونـل ایـن   ،اما. یمکندر هم ضرب  کل زنی تونل
 رخ زمـان  هـم احتمـال پیشـامدهای میکروسـکوپی اسـت کـه       ۀبلکـه محاسـب  ؛ شود نمی
هـای   اگر درصدد بیان رفتار کوانتومی ماکروسکوپی هستیم به کل مجموعه اتم. دهند می

غیرهـای  کـار بایـد از مت   برای انجام این. توپ باید تابع موج منفردی نسبت دهیم ۀسازند
اسـت.   این متغیر ماکروسکوپی مرکز جرم توپباال، در مثال . ماکروسکوپی استفاده کنیم

مسلماً ، درواقع. این متغیر ماکروسکوپی ممکن است تا حدی خصلت انتزاعی داشته باشد
ماند این اسـت کـه    پرسشی که باقی می. دوکیلوگرمی ساخته نشده است ۀتوپ از یک ذرّ

، انتومی ماکروسکوپی چیست؟ برای اینکه هر متغیـر ماکروسـکوپی  شرایط وجود رفتار کو
بایـد بـه سـه شـرط      ،خاص خود باشد معادلۀ شرودینگرمتغیری کوانتومی با تابع موج و 

  . ]192. ص 16 : [برای توضیح کامل مراجعه شود به، دشوار گردن نهد
  واشده باشد؛   الف) متغیر ماکروسکوپی باید از درجات آزادی حرکت میکروسکوپی کامالً

  ؛میانگین انرژی جنبشی ذرات) پایین باشد( ب) دما
  . ج) انرژی پتانسیل سیستم پایین باشد

ــرای پدیــد هــای مختلفــی از چنــین سیســتم مثــال کوانتــومی  زنــی تونــل ۀهــایی ب
ــومی ماکروســکوپی در 23و 22، 21[ ماکروســکوپی در ــرای همدوســی کوانت ] 24[ ] و ب
نظریۀ کوانتومی درمـوردِ  کارگیری  هامکان بدرموردِ  دیگر گفتنیِموارد . بررسی شده است

  اند از:  عبارتهای ماکروسکوپی  پدیده
ای بـرای   ای برای توصیف جهان میکروسکوپی نیست، بلکه نظریـه  نظریۀ کوانتومی نظریه - 1

کـار    کل جهان (هم میکرو هم ماکرو) است؛ اما وقتی که این نظریه را درموردِ جهـان مـاکرو بـه   
دهـد، هرچنـد اسـتثنائاتی هـم وجـود دارد (ازجملـه،        بریم، همان نتایج فیزیک نیوتنی را می یم

توان در جهـان مـاکرو بـه کـار      ]. بنابراین، نظریۀ کوانتومی را می60، ص. 4[ نظریۀ آشوب و ... )
 کار برد.   توان در جهان میکرو به  برد؛ ولی نظریۀ نیوتنی را نمی
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بـه   2کند که نظریۀ کوانتومی در حالت حدی که ثابـت پالنـک   یبیان م 1اصل تطابق بور - 2
شود. بنابراین، مکانیک نیوتنی حـد مکانیـک    سمت صفر میل کند به مکانیک نیوتنی تبدیل می

کوانتومی است؛ یعنی مکانیک کوانتومی هم برای سطح میکرو و هـم بـرای سـطح مـاکرو قابـل      
  طح ماکرو قابل اعمال است.  که مکانیک نیوتنی فقط به س اعمال است، درحالی

نظریـۀ  کـاربرد  درمـوردِ   کوانتـومی برجسـته  شـناس   کیهـان  3،کریس جی ایشـام  -3
 ۀتوان از حـوز  را می های نظریۀ کوانتومی ایده: «گوید در سطح ماکروسکوپی می کوانتومی
   ].701، ص 12[» رات به جهان در مقیاس وسیع توسعه دادجهان ذ

 5اسـتیون هاوکینـگ   و 4های جیمـز هارتـل   سته به نامکوانتومی برجشناس  دو کیهان
و کل جهـان را   دکننآمیزی تابع موجی برای کل جهان معرفی  طور موفقیت هاند ب توانسته

دارد کـه در   شناسی کوانتومی بیان می کیهان. دکننمطالعه  نظریۀ کوانتومی چهارچوبدر 
کیهان  ،به بیان دیگر. ده باشدهای کوانتومی بو کیهان باید متشکل از یکسری امکان، آغاز

  . ]19[ های کوچک بوده باشد های جهان از بسیاری از امکان نهی برهمباید یک 
 هـای ذهـن   سـایه دان برجسـتۀ دانشـگاه کمبـریج در کتـاب      فیزیـک  ریاضـی  6راجر پنروز

سطح کوانتومی به چه سطحی اشاره دارد؟ ما باید به سـطح کوانتـومی همچـون    «... گوید:  می
هـا و   هـا و اتـم   هستند، مانند مولکول به اندازۀ کافی کوچکبنگریم که به یک معنا سطحی 

فاصـلۀ  لزوماً به معنای  به اندازۀ کافی کوچکذرات زیراتمی؛ اما واقعیت این است که این 
های فیزیکی کوچـک نیسـت کـه سـطح کوانتـومی را       نیست ... این فاصله فیزیکی کوچک

با آن سـروکار   7ژی کوچک، همانند آنچه در آزمایش آلن اسپهکند، بلکه فواصل انر تعریف می
 ].  257، ص 18کنندۀ سطح کوانتومی هستند [ داریم، تعیین
ـ    ، برجسته آلمـانی شناس  و عصب دان فیزیک طـور   ههلمـوت اشـمیت و همکـارانش ب

 . ]20[ اند کرده تأییدی ویلر در سطح ماکروسکوپی را تأخیرتجربی آزمایش انتخاب 
هـا سـاخته    و اتـم ها  م ماکروسکوپی از موجودات میکروسکوپی مانند هستهاشیای عال

همـین   ،اگر آگاهی بتواند تغییراتی را در سطح میکروسکوپی ایجاد کند؛ بنابراین، اند شده
 .  یک تغییر برایند در سطح ماکروسکوپی نیز نشان خواهند داد صورتِ به تغییرات خود را

                                                                                                                             
1. Bohr’s correspondence principle  
2. Planck’s constant 
3. C.J. Isham 
4. J. Hartle 
5. S. Hawking  
6. Re. Penrose  
7. A. Aspect  
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  ومی. تعبیر بوهمی از مکانیک کوانت6
لذا . بور دیدگاهی رئالیستی نسبت به جهان داشتبرخالفِ  همچون انیشتین و 1بوهم

واقعـاً وجـود    گر مشاهدهنخست با این فرض شروع کرد که ذراتی چون الکترون در غیاب 
، بـور و تعبیـر کپنهـاگی    ۀدیوار نفوذناپذیر نظریـ  نیز چنین فرض کرد که در پسِو  دارند

که هنوز علم آن را کشف نکـرده   زیرکوانتومییک سطح . استتری در کار  واقعیت عمیق
کشف کرد که با طرح این پیشنهاد کـه نـوعی میـدان     بوهم بر مبنای این مقدمات. است

توانـد کشـفیات مکانیـک کوانتـوم      ، مـی موجـود اسـت   زیرکوانتومیجدید در این سطح 
م این میـدان جدیـد   بوه. توضیح دهد، کپنهاگی را به همان سان که بور توضیح داده بود

ـ   ]p. 98 ,17[ نامید 2را پتانسیل کوانتومی ۀ و چنین فرض کرد که این میدان نظیـرِ جاذب
هـای  میـدان ، بـرخالفِ  هـذا  مـع ، غیرموضـعی اسـت)  ( تسهمۀ فضاها ۀدربرگیرند زمین

ات بـا آنکـه   تـأثیر ایـن  . شـود  کم نمی آن با افزایش فاصله تأثیر ...گرانشی و الکتریکی و 
مکـان خـاص خـود را در سـطح      اشیاء. حضور داشتند جا همه با قدرت در، دندپیچیده بو

در ســطح ، بنــا بــه تعبیــر بــوهم از مکانیــک کوانتــومی، امــا دارنــد مــا ۀزنــدگی روزمــر
دیگـر جـا و   ، کنـد  یعنی در سطحی که پتانسیل کوانتومی عملکرد پیدا میزیرکوانتومی، 

شـوند و   مۀ نقاط دیگر در فضا یکـی مـی  یعنی همۀ نقاط در فضا با ه، مکانی وجود ندارد
این ویژگـی همـان ویژگـی    . ستمعنا ، بیگفتن از چیزی که جدا از چیز دیگر است سخن

ی جـا  همه دهد پتانسیل کوانتومی به بودن پتانسیل کوانتومی است که اجازه می ناموضعی
ه فضا نفوذ کند و باعث می   . شوند بسته همطور غیرموضعی به هم  هها ب شود که همۀ ذرّ

تری از وجود مسـتتر اسـت، یعنـی     مشاهده نظم عمیق های قابلِدر اعتقاد بوهم، زیر واقعیت
پـردازد.   تر از واقعیت که مداوماً به تولید همۀ اشیای جهان فیزیکی مـی  تر و اصیل سطحی وسیع

و  4اسـت نظـم مسـتتر    3تر واقعیت را که مربوط به حوزۀ متغیرهای پنهان بوهم این سطح عمیق

                                                                                                                             
1. David Bohm 

ترین کار او  در پنسیلوانیای آمریکا متولد شد. او در پروژۀ منهتن شرکت داشت. مهم 1917بوهم در سال 
 کوانتومی بود که به اسم خودش شهرت دارد. یۀنظردر فیزیک ارایۀ تعبیری رئالیستی از 

2. Quantum potential  
پتانسیلی که بوهم وارد کرد تا مسیر ذرات کوانتومی را به کمک نیروی مشتق از آن و سایر نیروها به 

 طریق کالسیک به دست آورد.
3. Hidden variables  

 .مشخص کرد یطور قطع هرا ب زیچ همه توان یها م که با دانستن آن یکوانتومریسطح ز یرهایمتغ
4. Implicate order         .شود ها در سطح زیرکوانتومی نظم مستتر یا نظم درخودپوشیده نامیده می نظم پدیده 
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  ].  11به:  ـنامید [نک 1های فیزیکی را نظم نامستترسطح وجود واقعیت
  

  . تبیین فعل خداوند در چهارچوب تعبیر بوهمی7
جدید همراه با متغیرهـای پنهـان در    یبوهم تالش کرد قطعیت را با ایجاد فرمالیسم

های موجود در  تصادف ظاهری در سطح اتمی ناشی از تفاوت. تر حفظ کند سطحی پایین
بنـا بـه عقیـده    . ]106ص ، 14[ برخورد نیروهای معین در میان متغیرهای پنهـان اسـت  

هـای ایـن   . متغیرنیز وجـود دارد  زیرکوانتومییک سطح ، عالوه بر سطح کوانتومی، بوهم
هـا در سـطح کوانتـومی دیـده     متغیرایـن  . های پنهان هسـتند متغیر زیرکوانتومیسطح 
سـطح کوانتـومی و سـطح     علـت  رکوانتـومی زیسـطح  ، از دید تعبیـر بـوهمی  . شوند نمی

هـای پنهـان در   متغیربا تغییـردادن  . بنابراین، سطح ماکروسکوپیک است علتکوانتومی 
توان رخدادهای سطح کوانتومی و به تبع آن رخدادهای طبیعـت را   سطح زیرکوانتومی، می

یـا در   کند تغییر داد. حال پرسش این است که فعل خداوند در سطح زیرکوانتومی عمل می
گزیده) است؛ لذا متغیرهای پنهان نیـز   سطوح دیگر؟ سطح زیرکوانتومی غیرموضعی (ناجای

کـه سـطح کوانتـومی و متغیرهـای آن سـطح و       متغیرهایی غیرموضـعی هسـتند، درحـالی   
همچنین سطح ماکروسکوپیک و متغیرهایش موضعی هستند. از سوی دیگر، خداوند مکان 

، در هــر مکــانی حاضــر اســت و ایــن یعنــی حــال نِیدرعــخاصــی طبــق تعریــف نــدارد و 
بودن. بوهم برای اینکه اثرهای غیرموضعی را وارد نظریـۀ خـود کنـد، از مفهـوم      غیرموضعی

پتانسیل کوانتومی استفاده کرد که نیروی مشتق از آن جزء چهار نیـروی بنیـادی طبیعـت    
توانـد   و مـی  تاس نیست. پتانسیل کوانتومی غیرموضعی است و نحوۀ اثرش هم غیرموضعی

آوری کند. یعنی برای پتانسیل کوانتومی، همۀ نقـاط در   جا اطالعات را جمع زمان از همه هم
بـودن   شوند که این ویژگی همان ویژگی غیرموضعی فضا با همۀ نقاط دیگر در فضا یکی می
جای فضـا نفـوذ کنـد.     دهد پتانسیل کوانتومی به همه پتانسیل کوانتومی است که اجازه می

براین، چون پتانسیل کوانتومی غیرموضعی است، لذا ریشه در نظم مستتر دارد و درواقع، بنا
دهـد و ایـن    هر تغییری در سطح نظم مستتر از طریق تأثیر یک پتانسیل کوانتومی رخ می

کند. بنابراین، خداونـد کـه    تغییر در سطح نظم مستتر تغییری را در نظم نامستتر ایجاد می
غیرموضعی است از طریق پتانسیلِ کوانتومیِ غیرموضعی و با تـأثیر بـر    گزیده و خود، ناجای

                                                                                                                             
1. Hidden variables  

 .مشخص کرد یطور قطع را به زیچ همه توان یها م که با دانستن آن یرکوانتومیسطح ز یرهایمتغ
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متغیرهای پنهان که متغیرهای سطح زیرکوانتومی و نظم مستتر هستند، در طبیعت تـأثیر  
گذارد. هر تغییر و تحولی در طبیعت معلولِ تغییر و تحـولی در دنیـای کوانتـومی و هـر      می

ول تغییر و تحـولی در دنیـای زیرکوانتـومی اسـت و     تغییر و تحولی در دنیای کوانتومی معل
    تغییر در دنیای زیرکوانتومی یعنی تغییر متغیرهای پنهان.

در سطح کوانتومی عدم قطعیت حاکم است و این عدم قطعیت به علت عدم آگاهی مـا  
که اگـر از ایـن متغیرهـای پنهـان      طوری از متغیرهای پنهان در سطح زیرکوانتومی است؛ به

شـدیم. ولـی    دیم، در آن صورت با عدم قطعیت در سطح کوانتومی نیز مواجـه نمـی  آگاه بو
نتیجـه، از منظـر او    خداوند که عالم مطلق است، بر این متغیرهای پنهان آگـاهی دارد و در 

هایی کـه بـرای مـا همـراه بـا عـدم        ای دارای عدم قطعیت نیست. تمامی پدیده هیچ پدیده
د کامالً قطعی و تعینی است. این عدم قطعیت در تعبیـر  دهند، در نزد خداون قطعیت رخ می

کـه منشـأ ایـن عـدم      شود؛ درحـالی  کپنهاگی به عدم قطعیت ذاتیِ طبیعت نسبت داده می
قطعیت در تعبیر بوهمی عدم آگاهی از متغیرهـای پنهـان سـطح زیرکوانتـومی اسـت. بـه       

و معتقـد بـود کـه     همین علت بوهم معتقد بود که نظریۀ کوانتومی یک نظریۀ ناقص اسـت 
تر از واقعیـت وجـود دارد کـه مـداوماً بـه       تر و اصیل مشاهده سطحی وسیع زیر سطوح قابلِ

پردازد. نظریۀ کوانتومی در چهارچوب تعبیـر   تولید همۀ اشیاء و نمودهای جهان فیزیکی می
کـه نظریـۀ    ها بود، درحـالی ای غیرعلّی بود که آن هم ناشی از عدم قطعیت کپنهاگی نظریه

توان با آگاهی از متغیرهای پنهان بـه مـاوراء    بوهم یک نظریۀ علّی است. به اعتقاد بوهم می
  احتمال و عدم قطعیت گذر کرد و تمامی رویدادها را تبیین علّی کرد.  

رویـداد خاصـی را در سـطح     زیرکوانتومیهای پنهان در سطح متغیرآرایش خاصی از 
خداوند آگاهی محض است و طبق نظـر   هآنجاک . ازشود طبیعت ماکروسکوپی موجب می

تواند بنا به سنخیتی که بـا سـطح    لذا خداوند می ،بوهم آگاهی ریشه در نظم مستتر دارد
 زیرکوانتـومی با تغییردادن آن آرایـش خـاص در سـطح     ،و نظم مستتر دارد زیرکوانتومی

باعـث رخـداد رویـدادی    ، و از طریـق پتانسـیل کوانتـومی    )که سطح غیرموضعی اسـت (
 زیرکوانتـومی های پنهان در سـطح  متغیرمثالً آرایش خاصی از . متفاوت در طبیعت شود

توانـد بـا تغییـر آرایـش      حال خداوند مـی . شود به سوزاندن اجسام توسط آتش منجر می
 کاری کند که نمود آن تغییرات در سطح ماکروسـکوپیک زیرکوانتومی، های سطح متغیر

ویـدادی چگونـه رخ دهـد متنـاظر بـا آرایـش       اینکه ر. سوختن اجسام توسط آتش شودن
آن ، اینکـه کـدام آرایـش انتخـاب شـود     و  خاصی از متغیرهای سطح زیرکوانتومی اسـت 
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مثال، پدیدۀ سوختن توسط آتـش را درنظـر    عنوانِ افتد. به خاصی اتفاق می صورتِ به رویداد
ا آرایش خاصـی  بگیرید، اینکه آتش در اثر نزدیکی به جسمی آن را بسوزاند، متناظر است ب

که این آرایـش خـاص باعـث تـأثیری خـاص در       طوری از متغیرهای سطح زیرکوانتومی، به
شود و آن نیز به نوبۀ خـود تـأثیر خاصـی را در سـطح ماکروسـکوپیک       سطح کوانتومی می

طور مشابه اینکه آتش در اثر نزدیکی بـه   کند که همان سوختن آن جسم است. به ایجاد می
د متناظر است با آرایـش خـاص دیگـری از متغیرهـای پنهـانِ سـطح       جسمی آن را نسوزان

که این آرایش خاص باعث تأثیر خـاص دیگـری در سـطح کوانتـومی      طوری زیرکوانتومی به
کند کـه   شود و آن به نوبۀ خود تأثیر خاص دیگری را در سطح ماکروسکوپیک ایجاد می می

ها رخ دهد بستگی بـه انتخـاب    همان نسوختن آن جسم است. اینکه کدامیک از این پدیده
های متغیرهای سـطح زیرکوانتـومی دارد. مـثالً ایـن دو آرایـشِ       آگاهانۀ یکی از این آرایش

خاص درموردِ سوختن پیش روی خداوند قرار دارند و خداوند بـا انتخـاب آگاهانـۀ آرایشـی     
   تواند باعث سوختن یا عدم سوختن جسمی توسط آتش شود. خاص می

  : نویسد از بوهم میتالبوت به نقل 
گیرد. تخیل همان پیدایش آفـرینش   هر کنشی از نیتی در نظم مستتر سرچشمه می«

شکل است، همان چیزی است که دربردارندۀ نیت و ذرات همۀ حرکاتی است کـه بـرای   
گذارد و الی آخر، تا همان طور که آفرینش از سطوح  وقوع آن الزم است و بر بدن اثر می

هـا گـذر کـرده در     گیرد، تخیل نیز از میان آن تتر بدان سان شکل میتر نظم مس پیچیده
  ]. 113، ص 8» [شود نظم نامستتر متجلی می

هـای گونـاگونی در    آزمایش. کند پتانسیل کوانتومی بر مبنای مفهوم اطالعات کار می 
کوانتـومی  ۀ کننـد  یـا آزمـایش پـاک    1یتـأخیر آزمایش انتخاب ازجمله فیزیک کوانتومی 

توانند با یـک شـعورمندی    ذرات می. کنند می عورمندی ذرات کوانتومی را مطرحامکان ش
خود نوعی حساسیت و آگاهی داشته باشند و به  دربارۀخاص و البته محدود در حد خود 

حالتی خاص و متناسب با محیط اطـراف  ( رفتار خاصی از خود بروز دهند تناسب شرایط
ب کـه ذرات کوانتـومی در آزمـایش انتخـاب     جالـب و عجیـ  ۀ این نکت. خود اختیار کنند)

ـ    ،خـود اثـر بگذارنـد   ۀ توانند در گذشت می یتأخیر نـام آزمـایش   ه در آزمـایش دیگـری ب
تـوان   شود که از محتوای بنیادی این آزمایش نیـز مـی   کوانتومی نیز دیده میۀ کنند پاک

                                                                                                                             
1. Delayed choice  

مشاهده نتایج  ،شکافی یانگ است. در این آزمایشاین آزمایش فکری نوعی تغییریافته از آزمایش دو
 گذارد ولو اینکه عمل مشاهده پس از خود آزمایش صورت پذیرفته باشد. روی خود آزمایش اثر می
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فـت کـه   شاید بتوان گ. ]44ص ، 10: به ـنک[ شعورمندی ذرات کوانتومی را نتیجه گرفت
کـامالً   آن موجودات جمـود و برخالفِ  ذرات کوانتومی نیز دارای ذهنی از خود هستند و
به نحوی مختار و دارای شعورند کـه  ، اند تسلیم و مجبوری که در فیزیک کالسیک مطرح

در مـدل بـوهم نیـز صـحبت از مـوج راهنمـا و       . کنند برای خویش به اختیار انتخاب می
کوانتـومی از محـیط    ۀبودن ذرّ تواند به نحوی مطلع خود می میدان اطالعات است که این

 کوانتـومی ۀ ذرّ ،خالصـه طورِ بـه . اطراف خود و نوعی آگاهی و شعور را در بر داشته باشـد 
ه است که  مانند الکترون)( ایـن  . یک میـدان احاطـه شـده اسـت     بادر مدل بوهم یک ذرّ

اثر این میـدان بـه   . کند تبعیت می شرودینگرۀ شود و از معادل میدان تابع موج نامیده می
. کند مانند یک میدان اطالعات عمل می، درنتیجه؛ آن شکل آن بستگی دارد نه به شدتِ

تـابع مـوج محتـوای اطالعـاتی     . کنـد  ذهنی الکتـرون تلقـی مـی    ۀبوهم تابع موج را جنب
ه  یک موج کوانتومی برای یـک . کند الکترون را در بر دارد و سرنوشت آن را تعیین می ذرّ

 کند تا الکترون بتوانـد بـه کمـک    اطالعات الزمه از محیطش را فراهم می، مانند الکترون
کوانتومی مانند نقش موجِ رادارِ کشتی ۀ نقش موج راهنما برای یک ذرّ. حرکت کندها  آن

اشیاء و ذرات کوانتومی اگر بخواهنـد بـه هـر علـت معلـوم یـا       است.  برای هدایت کشتی
هـای گونـاگون    بسـته بـه موقعیـت    ،ی کوانتومی متفـاوت ها حالتخاب قدرت انت، نامعلوم

بنـابراین،  پس باید از محـیط اطـراف خودآگـاهی داشـته و     ؛ اطراف خود را داشته باشند
ه مانند الکترون نـوعی شـعور یـا آگـاهی     . دارای نوعی شعور باشند به اعتقاد بوهم یک ذرّ

ن اسـت کـه بـا پتانسـیل کوانتـومی      یابی الکتـرو  که این شعور همان سیستم اطالع دارد
ای از فضـا   لـذا از هـر نقطـه    ،این پتانسیل کوانتومی غیرموضعی اسـت . شود مشخص می

ه توسط آن اطالعات تصمیم بگیرد که چـه نـوع    تواند اطالعات را جمع می آوری کند و ذرّ
نوعی  یک انسانِ. آگاهی اوست تأثیر تحترفتار انسان مثال،  عنوانِ . بهحرکتی داشته باشد
کنـد کـه اگـر     رفتـار مـی  ای  ها و اطالعات به گونهخاص از آگاهی ۀبا داشتن یک مجموع

  .  ای دیگر رفتار خواهد کرد به گونه، آگاهی و اطالعات دیگری به او داده شود
لـذا   ؛انگـاری جـوهری)   در دیـدگاه دوگانـه  ( آگاهی چـون جـوهری غیرمـادی اسـت    

، و نظم مستتر است زیرکوانتومیسطح  غیرموضعی است و چون سطح غیرموضعی همان
هـای پنهـان سـطح    متغیرتوانـد   مـی  و اسـت  زیرکوانتـومی آگاهی متعلق به سـطح   پس

لـذا ذهـن    ،دارد زیرکوانتـومی آگاهی ریشه در سطح  . ازآنجاکهرا تغییر دهد زیرکوانتومی
ن های پنهـان ایـ  متغیردست یابد و با آگاهی خود  زیرکوانتومیانسان قادر است به سطح 

، گذاریِ موجـوداتِ دارای آگـاهی بـر اشـیاء    تأثیراز دید بوهم قابلیت . سطح را تغییر دهد
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یـک موجـود   دارند. از آگاهی ای  این واقعیت است که تمامی اشیاء درجهۀ نتیج مستقیماً
هـا   آن تواند با آگاهی این اشیاء تماس حاصل کرده و تغییری را در آگاه با آگاهی خود می

 ـ نکـ [ ناپذیرنـد  از دید بوهم در سطح نظم مستتر ماده و آگاهی تقسـیم که ، چراایجاد کند
  . ]262ص ، 16: به

میزان  ،لذا هرچه شدت آگاهی بیشتر باشد؛ آگاهی موجودی مشکک و ذومراتب است
نیـز بیشـتر خواهـد بـود و      زیرکوانتـومی هـای پنهـان سـطح    متغیرگذاری آن روی تأثیر

 دارد،بیعی توسط ذهنی که شدت آگـاهی بیشـتری   امکان تغییر رویدادهای ط، درنتیجه
  . بیشتر است دارد،در مقایسه با ذهنی که شدت آگاهی کمتری 

توان چنین تبیین کـرد کـه خداونـد بـا      فعل خداوند در طبیعت را میۀ نحوبنابراین، 
از طریـق   تـأثیر گذارد و ایـن   می تأثیر زیرکوانتومیسطح  رآگاهی خود بر آگاهی ذرات د

پـذیرد کـه    غیرهای پنهان این سطح از طریـق پتانسـیل کوانتـومی صـورت مـی     تغییر مت
خداوند از طریق پتانسـیل کوانتـومی بـر روی    دیگر،  عبارتِ است. به پتانسیلی غیرموضعی

آرایش خاصـی و  ، گذارد و با انتخاب آگاهانه می تأثیر زیرکوانتومیمتغیرهای پنهان سطح 
کنـد و   های زایشی ممکن انتخـاب مـی   ها و بافت یا بافت زایشی خاصی را از میان آرایش
خاصـی در سـطح کوانتـومی و    ۀ خود باعث پدیدۀ این آرایش یا بافت زایشی خاص به نوب

درمـوردِ   خداوند. شود آن نیز باعث رویدادی خاص در سطح ماکروسکوپیک و طبیعت می
زایشـی  و بافـت   زیرکوانتـومی خاص همواره آرایش خاصی از متغیرهای سطح ۀ یک پدید

طـور یکسـان در طبیعـت     هآن پدیده همواره بعلت  کند و به همین خاصی را انتخاب می
 مـثالً ، ای دیگر رخ دهد خاص به گونهۀ حال اگر خداوند بخواهد که آن پدید. دهد رخ می

از طریق آگاهی خود و بـا انتخـاب   ، آن را نسوزاند، آتش به جای اینکه جسمی را بسوزاند
ـ  آرایشــی دیگــر از زیرکوانتـومی،  غییــردادن آگـاهی ذرات در ســطح  خــود و بـا ت ۀ آگاهان

کنـد و ایـن بافـت     مـی  و بافت زایشـی دیگـری را انتخـاب    زیرکوانتومیمتغیرهای سطح 
باید توجه داشـت  . شود ای دیگر می به گونه موردِنظردادن رویداد  باعث رخ، زایشی جدید

آگاهی خداوند در ایـن  دیگر،  عبارتِ به نیست.که این امر مستلزم تغییر در آگاهی خداوند 
هـای   افتد این است که خداونـد از میـان گزینـه    اتفاق میآنچه  کند بلکه حین تغییر نمی

  .  کند دیگری را انتخاب می، یکی جایِ بهممکن 
توانـد بـر    ای از آگاهی هست پس تـا حـدی مـی    موجود انسانی هم چون دارای درجه

تـر و بـه    هرچـه اعتقـادات مـا عمیـق    . بنابراین، اردگذ تأثیرمتغیرهای پنهان نظم مستتر 
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ی در جسـم خـود و واقعیـت    تـر  بـزرگ تـوانیم تغییـرات    ، میلحاظ عاطفی شدیدتر باشد
هـای پنهـانِ سـطح    متغیر اًو عمیقـ  اًتواند مسـتقیم  می دعای اضطرار. بیرونی ایجاد کنیم

روسـکوپیک  و تغییـری محسـوس در سـطح ماک    دهدو نظم مستتر را تغییر  زیرکوانتومی
خواهیم رویداد خاصی را باعث شود که بدون دعـا آن   در دعا ما از خداوند می. ایجاد کند

در حـالتی   زیرکوانتومیهای پنهانِ سطح ، متغیردر غیاب دعا. درواقع، داد رویداد رخ نمی
به دعا طلبیده آنچه  غیر از است رویدادی، هستند که معلول آن در سطح ماکروسکوپیک

هـای پنهـان ِ سـطح    متغیراو بـا تغییـر در   ، ا خواستن چیز خاصی از خداوندب. شده است
و تغییر در نظم مستتر از طریـق تغییـر در آگـاهی ذرات توسـط پتانسـیل       زیرکوانتومی

خداوند تغییر . بنابراین، شود شده را موجب می رویداد مطلوب و به دعا طلبیده، کوانتومی
که همان نظـم  ها  آن گذاری بر بافت زایشیتأثیرهای جهان طبیعت را از طریق  در پدیده

در جهـان مـادی کـه اجسـام از طریـق      ، توضیح اینکه. سازد پذیر می امکان، مستتر است
 تـأثیر  ،هرچه مدت اثر نیرو و شدت آن بیشتر باشـد ، گذارند نیروهای مادی بر هم اثر می

کـه سـطح   (تتر ریشـه در نظـم مسـ    ازآنجاکـه آگـاهی  . توان انتظار داشت بیشتری را می
لـذا نیروهـای   . اثـر بگـذارد   زیرکوانتـومی تواند در سطح  می، دارد )متغیرهای پنهان است

گـذار  تأثیرنیروهـای  هسـتند،  مربوط به آگاهی که نیروهایی مشتق از پتانسیل کوانتومی 
 ،اثر یا شدت این نیروها بیشـتر باشـد   زمان مدتهستند که هرچه  زیرکوانتومیدر سطح 
بیشـتری آگـاهی خـود را بـر      زمـان  مـدت مثالً اگـر کسـی   . یشتر خواهد بودبها  تأثیر آن

ش بـر متغیرهـای پنهـان در    ا آگـاهی  تأثیرمیزان  ،دادن رخداد خاصی متمرکز بکند روی
دهـد   مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت و نظـم مسـتتر را بیشـتر     شود میبیشتر  زیرکوانتومیسطح 

رایشِ خاصِ متناظر با آن رویداد در با تمرکز بر رویدادی خاص امکان انتخاب آ، درنتیجه
، درنتیجـه . شـود  دادن آن رویداد بیشتر مـی  بیشتر شده و احتمال رخ زیرکوانتومیسطح 

، بیشتری به دعا طلبیده شـود و بـر آن اصـرار شـود     زمان مدتدادن رویدادی به  اگر روی
ان بافـت  تو همچنین با افزایش شدت آگاهی نیز می. شود  احتمال استجابت آن بیشتر می

درمـوردِ   با افزایش شدت آگـاهی . چراکه قرار داد تأثیر تحترا  زیرکوانتومیزایشی سطح 
 دادن آن رویداد و یـا اضـطرار   داشتن بر رخ مثالً از طریق ایمان( دادن رویدادی خاص روی

توانـد آگـاهی ذرات در سـطح     مـی  تـر  تشدیدشـده راحـت   آن رویداد) این آگاهیِدرموردِ 
ای تغییر دهد تا آن ذرات در سطح نظم مستتر آرایشی را انتخاب  به گونه را زیرکوانتومی

که بافت زایشی حاصله از آن در سطح ماکروسکوپیک و در طبیعت بـه آن   طوری هب ،کنند
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لـذا آنـی    ،بدیهی است که خداوند چـون آگـاهی مطلـق اسـت    . رویداد خاص منجر شود
اگـر   کـه  درحـالی  ،امور را تغییـر دهـد   دادن ی را گذاشته و جهت رختأثیرتواند چنین  می

آگـاهی محـدودش موفـق بـه     علـت   به ،موجود انسانی بخواهد چنین کاری را انجام دهد
خـود بـه آگـاهی     ولی همین انسان قادر اسـت بـا اتصـال آگـاهیِ    . آنی نخواهد بود تأثیر

راین، . بناباز طریق قرب به خداوند) چنین تغییرات آنی را در طبیعت ایجاد کند( خداوند
تـر و   انسان نیز قادر است که از واقعیـت نامسـتورِ معمـول فرابگـذرد و بـه کیفیـات ژرف      

  د.یعنی به نظم مستتر برس، تر آن هولوگرافیک
 

  گیری . نتیجه8
گذاری خداوند در جهان طبیعـت و در افعـالی   تأثیرتصرف و  ۀپژوهش در تبیین نحواین 

تعبیـر   چهـارچوب در ، نخسـت اینکـه  : مهـم در بـر دارد  ۀ دو نتیجـ  خاص مانند معجـزه 
فعل خداوند در طبیعت ، توابع موجۀ رمبانندعنوانِ  به کپنهاگی و با پذیرفتن نقش آگاهی

را در جهت مطلوب ها  آن تواند گیرد و می انجام میکوانتومی غیرموضعی از طریق آگاهی 
داونـد از  ی مختلف امکانی اسـت کـه خ  ها حالتنهشی از  یک رویداد در برهم. تغییر دهد

. شـود  یافته مـی  طریق آگاهی کوانتومی غیرموضعی باعث رمبش آن به یک حالت عینیت
هـای پنهـان کـه    متغیرخداوند از طریق کنتـرل  ، تعبیر بوهمی چهارچوبدر ، دوم اینکه

را در سطح کوانتومی و سـپس در   موردِنظرهستند و تغییر  زیرکوانتومیهای سطح متغیر
ـ  تغییر آرایش این متغیرها در سطح نظم مستترسطح ماکروسکوپی طبیعت با  وجـود  ه ب

سـطح کوانتـومی و سـطح     علـت  زیرکوانتـومی سـطح  ، تعبیـر بـوهمی  براساس . آورد می
  .سطح ماکروسکوپیک است علتکوانتومی 
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