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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  موالنا امرالدين بطحا

  ٢٠١٧ اگست ٣١

  عقل خدای اديان سامی
ًس کامال شناخت انسان ھا بر حسب دست آورد ھای تحقيقی علم نوروبيولوژيک يعنی زيست شناسی عصبی اسا

بيولوژيک دارد، يعنی رابطۀ مستقيم و ارگانيک با مغز و سيستم فکری انسان ھا دارد و فکر کردن اگر چه کار مغز 

 خود کار يا عمليۀ فکری را تقويت می کند و در ۀاست، باعث تغيير ملوکول ھا و سلول ھای مغزی می گرد که به نوب

  . دانش انسان می گرددنھايت ممدی برای شناخت بھتر و ارتقاء علم و

شناخت امروزی انسان ھا از جھان ھستی، محيط و انسان، حسب آنچه گفته شد بايد مراحل متنوع و متعددی را از زمان 

پيدائش انسان نما ھای اوليه، که سه ميليون سال يا بيشتر از آن تخمين زده می شود و از زمان پيدائش اديان چندين 

يه و آکد و کلده و مصر و غيره مناطق بر روی کرۀ زمين در حدود دوازده ھزار سال خدائی اوليه در سومر و خوز

  . قبل، طوری که مشاھده می شود، تغيير فاحشی نموده است

 انسان ھا در مورد ھستی و خلقت و ھدف خلقت وقتی امروز مورد توجه و ارزيابی انسان ھای با معرفت ۀنظريات اولي

يند تکاملی عقل و دانش انسان در طول حيات انسان انديشه ورز بوده اند، با نظريات و کسانی که در پی شناخت فرا

ًانسان ھای امروزی اصال قابل مقايسه چه، که مانند نظريات کودکانی يک يا دو ساله در برابر افکار و انديشه ھا و 

ی مطالعات وسيع و عميق می شناخت انسان ھای سالخورده و دارای تحصيالت اکادميک و شخصيت ھای متفکر و دارا

  .باشد

اين مقدمه را می گذاريم در جايش و نظر به آنچه می خواھيم بگوئيم با بيان ساده به جواب اين سؤال می پردازيم، که آيا 

ممکن است کسی بی آن که از ماھيت و حقيقت يک چيز با خبر باشد از آن چيز سخن بگويد و ماھيت و حقيقت آن را به 

  ساند؟ديگران بشنا

ًال ھائی را که اساسا در طول سال و در جريان درس، و دروس ؤمعلمی را در نظر بگيريد که در امتحان اخير سال س

  .سال ھای قبل، در آن باره نه صحبتی نموده و نه روی آن کاری صورت گرفته درج ورق امتحان می کند

 منطقی؟ يا غير منطقی؟ و اين کار وی را چه بايد به چنين معلمی چه بايد گفت؟ ھوشيار؟ ديوانه؟ معقول؟ نامعقول؟

  خواند؟ باور کردنی؟ يا باور نکردنی؟ پسنديده؟ يا ناپسند؟ قابل پذيرش؟ يا غير قابل پذيرش؟  

 نام ھا ۀحسب اعتقادات پيروان اين اديان خدای اديان سامی که ھم.  اديان سامی و پيروان اين اديان بودیبحث عقل خدا

را به آدم آموخته بود، بدون اين که مالئکه از آن ھا خبر باشند، يا به آن ھا نام ھای آن چيز ھا ياد داده شده باشد، ھمۀ آن 

  ."اگر راست می گوئيد، مرا از نام ھای اين ھا خبر بدھيد: "چيز ھا را به مالئکه عرضه کرده به آن ھا می گويد
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عيد است، اما از سوی خدای اديان سامی با آن عقلی که پيروان اين اديان دارند، ھيچ چنين خواھشی، از سوی يک معلم ب

بعيد نيست؛ زيرا خدای اديان سامی دارای فھم و منطق خاصی است، که نه فرشتگان، ھرچند پيش گوئی فرشته ھا در 

  ! اه پيروان اديان سامیمورد انسان مصداق پيدا می کند، آن را درک می کردند و نه انسان ھای امروزی؛ از نگ

به نظر انسان ھای متفکر امروزی اين خواھش خدای اديان سامی از فرشته ھا نشان دھندۀ سطح فکری و عقل خدای 

انسان ھای سه يا چھار ھزار سال پيش از امروز است، که خدای شان نيز بايد مانند خود آن ھا و از ھمان سطح فکری 

  . نازل برخوردار بوده باشد

خدائی که چنين خواسته ای عجيب و مضحک را برای فرشته ھائی که خدا به آن ھا ھيچ چيزی را نياموخته، ولی عقل 

ً آن چيز ھائی را که برای شان عرضه می شود، مانند انسانی که خدا قبال به او کمک نموده ۀاز آن ھا می خواھد نام ھم

  ؟ است تا نام ھای ھمه چيز را بياموزد، متحير کننده نيست

قرار دادن جوانی که ده يا دوازده سال به مکتب رفته است و به طور منظم و منسجم درس خوانده و تعليم ديده است در 

نشسته و چيزی نياموخته  و در محضر درس معلم نبرابر يک کودک يا نوجوان و يا جوانی که ھنوز به مدرسه نرفته

ی فکر می کنند و رابطۀ تعليم و درس و مکتب را با آگاھی و است، اگر در جھان ما و درعصر انسان ھائی که عقالن

 ضروری و قانون مند می دانند، امری ۀدانش و علم و شناخت بدون خطای سيستماتيک يا خطای منظم و نظام مند، رابط

  . است بسيار مسخره آميز و از جھتی بسيار متأثر کننده

 ھرگز يک چيز معين يا يک موضوع مشخص را نديده و يا چگونه يک انسان عاقل و خردمند می تواند از کسی که

نشسته و از آن چيز يا موضوع به کلی يا به شکل نسبی اطالع ندارد، چيزی  پای درس معلم ننياموخته، به مدرسه نرفته،

  بپرسد و او را با کسی که به گونۀ سيستماتيک و روشمند به تعليم آن چيز پرداخته است، مقايسه کند؟ 

جواب ايشان اين بود که با عقل . ًوع را روزی با يکی از دوستانی که آدم نسبتا مذھبی است، در ميان گذاشتماين موض

شايد او حق به جانب باشد، اما با آن ھم اين موضوع برای ! قاصر انسانی نمی شود به تاق ھای بلند دست درازی کرد

  !! من نوعی يک معما است

 


