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ضوء

تصميم ذكي

هذا  فاعل  أّن  على  سليمة  فطرة  كّل  »شهادة 
أن  يستحيل  املحكم،  والنظم  العجيب  الرتتيب 

تكون قّوة عديمة الشعور«]]].

الفيلسوف مال صدرا

من  الرغم  على  ِقردًا  أّن  أنت  تصّدق  عندما  امللحد،  أّيها 

من  ودرجٍة   ، احلّسّ واإلدراِك  والشعوِر  باحلياِة  يتمّتُع  أّنه 

وبفعِل  قادٌر   - رياضّيًا  نسبتها  عن  النظر  بغّض   - الذكاء 

فيه  ينقُض  واحد،  كتاٍب  تأليف  على  الصدفة،  عامِل 

نظرّياِت ستيفن هوكينغ وريتشارد دوكزن. حيَنها فقط قد 

، أو الماّدَة العمياء أو الصدفَة  أصّدق أنا، أّن الفراَغ العديمَّ

الصّماء، قد أوَجَدت كلَّ هذه الكائن�اِت العجيب�ِة بتصميِمها 

الذكّي الذي أذهَل عقول العلماء!

العقلية  األسفار  يف  املتعالية  احلكمة  الشريازي(،  املتألهني  بصدر  )املعروف  محمد  الشريازي،   -[

األربعة، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ]98]م، ج9، ص8]].

ِة 
َّ

فهل هناك وراء هذه الكائن�ات - اليت تثرُي الدهشَة بدق

مصّمٌم   - الوجودّي  بتن�اغمها  العقوَل  وحتريُّ  تصميِمها، 

إىل  عديمٍّ  فراٍغ  من  نفَسها  أخَرَجت  أهي  أبَدَعها؟!  ذكّي 

الوجود بفعل الصدفة والالشيئّي�ة؟!

اليوم،  حىّت  الوجود  يف  النظِر  َبدء  منذ  البحث  رحلة  يف 

إّما  لهما:  ثالثٍة  على  بعُد  العقُل  يعرِث  لم  فرضّيت�ان  ثّمة 

األغلب  األعّم  ويف  العمياء،  الصدفُة  وإّما  الذكّي  املصّمُم 
كان التصويت ملصلحة: نعم، هللا موجود. 

إّن عاِلم احليوان أو عاِلم النب�ات أو عالم الفلك، عندما يكتبون 

كوكب  أو  واحدٍة  نبت�ٍة  أو  فرٍد  حيواٍن  عن  فقط،  واحدة  مسألٍة  يف 

تفاصيَل  حتتوي  اليت  الصفحاِت  آالف  يكتبون  قد  فإّنهم  صغري، 

اليت  الداخلّيِة  القواننِي  وعن  هندسِته،  ِة 
ّ

ودق ُصنِعه  عن  عجيب�ًة 

 املّرات التصميم الذكّي 
َ

حتُكم وجوَده. وال رْيب يف أّنها تفوُق آالف

 عندما تنُظُر 
َ

ق املوجوَد يف الهاتف املحمول، والذي ال ُيمِكن أن ُتصدِّ

إليه، بأنه صناعُة الصدفة والعدم. بل هو إجناُز مصّمٍم ذكيٍّ يابايّن 

أو أمريكّي أو آخر...؟!! 

الهاتف  مع  احلياة،  يف  مّنا  واحد  لكّل  اليومّيُة  التجربُة  هي  هذه 

اجلميل  واملزنل  الشعر  وديوان  والكمبيوتر  والسّيارة  والتلفزيون 

و...، فال نتصّور يومًا أّن واحدًة منها قد خَرَجت إلين�ا من الاليشء، 

ووَضَعت نفَسها بني أيدين�ا. بيَنما يريُد امللحُد أن نتصّوَر ملياراِت 

“
“

بقعة ضوء

صدفة عمياءال
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قد  التصميم،  يف  ذكاًء  تفوُقها  اليت  الكائن�اِت 

خَرَجت إلين�ا من الاليشء والعدم؟!! 

ما عشَت أراَك الدهُر َعَجبًا!

نعم، إّنه جنون اإلحلاد. عندما يريد امللحُد 

قوانني  أبسِط  مع  يتن�اقض  ما   
َ

نصّدق أن 

عقوُلنا  تشهُد  ما  ونكّذَب  والتجربة،  العقل 

بب�داهِته!

حتويِل  يف  تكُمن  اليت  اإلحلاد  خديعُة  إّنها 

»هللا  أّن  بقضّية  البديهّي  اليقنِي 

موجود«، إىل مجّرِد فرضّيٍة محتملة. أو 

َعِت القرائُن واألدّلُة على  فرضّيٍة قد جتمَّ

بهات  الشٌّ من  رشقاٍت  بواسطة  نفِيها 

الربوباغاندّية واألسطورّية.

األنظمِة  مجموعُة  تكون  أن  ُيعقل  هل 

العناصِر  إيقاَع  تضِبُط  اليت  والقواننِي 

مرتابطة  شبكة  يف  الكون،  يف  املختلفِة 

ومنسجمة، صدفة؟! 

الذي  الكويّن  االنسجاُم  هذا  أّن  ُيعقل  هل 

يكون  أن  وهو  مشرتك،  هدٍف  حنو  يسرُي 

صاحلًا حلياة اإلنسان وعيِشه فيه، صدفة؟!

الماّدَة  أّن   - احلوار  بأدب   – فرضنا  لو 

واإلدراك،  والذكاء  والشعوِر  للحياِة  الفاقدَة 

إىل  ذاتّي�ًا  السنني  مليارات  عرب  حتّولت  قد 

كائن�اٍت حّيٍة ذكّيٍة مدركة )على الرغم من أّن 

فاقد اليشء ال يمكن أن يكون ُمعطّيًا له؟!(، 

أن  ملحد  أّي  يستطع  لم  الذي  السؤال  يبقى 

جييب عنه: من أوجد الماّدة األوىل؟

ة  أزليَّ  – أيضًا  احلوار  بأدب   – فرضنا  ولو   

احلركة  )كقانون  القوانني  أبَدَع  فمن  المادة، 

واجلاذبّي�ة والتمّدد و...( اليت ساعدت الماّدة 

على التحّول إىل ما ُنعاِيُن�ه من كائن�ات؟! 

الواقع أّن وجوَد النظِم والقواننِي والتصميِم 

خارج  والصدفِة  �ِة  العبثيَّ فكرَة  يطُرُد  الذكّي، 

نسبِة  بتضاؤِل  وذلك  للبشر.  املعريّف  التاريِخ 

احتماِلها رياضّيًا إىل درجٍة ُتقارب الصفر. ما 

قّوَة  أنَّ  فرضّيَة  األقل،  على  نستبعُد  جيعُلنا 

من  ذاِتها،  الطبيعِة  من  حَصَلت  قد  الّنظم 

دون حاجٍة إىل مؤّثر خاريّج.

النظاِم  فكرَة  ُينكُر  من  علين�ا  يقتِحم  وقد 

إاّل  هو  ما  ِنظام،  ه  إنَّ عنه  ُيقال  فما  الكون،  يف 

وهٌم صاَغه الذهُن البشرّي، وإاّل كيف نفّسُر 

والزالزِل  والفياضانات  التسونايّم  وجوَد 

والرباكني... إلخ، فهل هذه فوىض أم نظام؟

فكرَة  يؤّكُد  ذكَره  ما  أنَّ  عن  َغَفَل  لعّله 

هذه  يقارُن  ماذا  مع  فهو  ُيلغيها.  وال  النظام 

الظواهر الطبيعّية؟ ولماذا لم خيرت إاّل بعض 

الطبيعة؟  عناصر 

يراها  كي  النظام  فكرة  مع  يقارُنها  إّنه 

»ُيظهُر  قد  اليشء  فإّن  وعليه  فوىض، 

وجوِد  فكرَة  أّن  كما   .» الضدُّ حسَنه 

الظواهِر  حركَة  حتُكم  وقواننَي  أنظمٍة 

وُمنسجمة،  ِسقٍة  متَّ بصورٍة  الكونّي�ِة 

لوال  وإاّل  العلماء.  اّتفاِق  موضُع  هي 

أّي علٍم  القوانني، ال معىن للحديِث عن  هذه 

والكيمياء  كالفزيياء  الطبيعيِة  العلوم  من 

ألّنها  وغرِيها،  والطّب  والفلك  والبيولوجيا 

علوٌم مبنّي�ٌة على أساِس اإلقراِر بوجوِد قواننَي 

وقانون  اجلاذبّي�ة،  كقانون  عاّمة،  كونّي�ٍة 

احلركة، وقانون االّطراد... إلخ.

اخلبرُي  ُيعاِين�ه  ال  النظام  فإّن  ذلك،  إىل 

ُص وحسب. بل إّن كلَّ إنساٍن ُيالِحُظ  املتخصِّ

ِر مشاهــــــداِته  هذه النظَم يف الكون، بتكــــــرُّ

ُيريــد امللحــد أن نتصــّور مليــارات 
يف  ذكاءه  تفــوق  الــي  الكائنــ�ات 
خرجــت  قــد  بأّنهــا  التصميــم، 

إلينــ�ا مــن العــدم.

خديعــة اإلحلــاد تكُمــن يف حتويــل 
أن  بقضيــة  البديهــي  اليقــن 
هللا موجــود، إىل مجــّرد فرضّيــة 

. محتملــة

بقعة ضوء



مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

8

M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

والزراعِة  التجارِة  يف  ِة  الَعَمليَّ حياِته  أساليَب  ُد  وحيدِّ احلّسّيِة. 

والصيِد والسفر و...، يف ضوِء احلركِة املنتظمِة للظواهر الكونّي�ة. 

والنهار،  الليل  وتعاقب  الغرب،  إىل  الشرق  من  الشمِس  كحركِة 

الظواهِر  آالف  عشراِت  إىل  النجوم،   ومواقع  األربعة،  والفصول 

ُل علين�ا مسريَة احلياة.  اليت تعمُل بشكٍل منتظم، فُتسهِّ

لقد صدق فرنسيس بيكون - وهو األُب املؤّسس للمنهج العليّم 

احلديث - عندما قال: »هؤالء الذين ُينِكرون هللا حيّطمون كرامَة 

اإلنسان. ألنَّ اإلنساَن من حيُث اجلسم، شبي�ه بالدواّب. وإذا لم 

يشبه هللا من حيث الروح، أضىح مخلوقًا وضيعًا وحقريًا«]]].

فال حتّطموا كراميت اإلنسانّي�ة.

رئيس التحرير
سامر توفيق عجيم

الهادي،  دار  ط]،  العلوي،  الرحمن  عبد  تعريب  وآثاره،  آراؤه  بيكون  فرنسيس  محسن،  جهانكريي،   -[

بريوت،426]ه2005-م،  ص]]2.

فرنسيس بيكون: هؤالء الذين 

ُينِكرون هللا حيّطمون كرامة اإلنسان.

بقعة ضوء بقعة

سامر توفيق عجيم
رئيس التحرير




