
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريسخن سردب

  1دانش كامل و وجود يك قادر متعال
دانش انساني، پيرامون هستي، ناقص است. دانشوران در سرتاسر تاريخ، دانـش كامـل   

انـد. توانـايي دانسـتن همـه چيـز، از        هاي منحصر به فرد خدايان ربط داده  تمام را به قدرتيا 
هـا   آغاز تا پايان زمان و وجود هستي، حقّاً براي يك قادر متعال نگه داشته شده است. انسـان 

  ، و نه مالكيت كلّ درخت دانش را، اجازه داشتند.»يك گاز از سيب«تنها 
اي از دانـش    كنـد و داراي سـياهه    ياري هستند كه دانش توليد مـي ها تنها گياه س  انسان

انباشته براي كاربرد عملـي اسـت. بـا داشـتن ايـن نكتـه در ذهـن، تصـور انسـان از خـدايان           
و گسترشـي شـناختي از   -اي از دانش ناقص، ترس از ناشناخته و نـامعين   خودي خود نشانه  به

  داشتن مقداري دانش به دانش كامل است.
رسيدن به اين پندار اسـت كـه    راياين نكته، گسترش منطقي داشتن مقداري دانش، ب

بنـدي پـيش     رونده است. همان گونه كه خوشه  بندي دروندادهاي حسي، پيش  توانايي خوشه
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داشـتن كـلّ   -بندي به مرحلـة نهـايي    اي وجود خواهد داشت كه در آن، خوشه  رود، نقطه  مي
توانـد ذخيـره شـود تبـديل       بندي و به دانش معناداري كـه مـي    دروندادهاي حسي كه خوشه

  داناي كلّ ما، يعني قادر متعال است. رسد. اين تواناييِ  شده، مي
بندي و خلق كنند، بايد دانـش    توانند مقداري دانش را خوشه  ها مي  بنابراين، اگر انسان

وسط شـخص ديگـري بـه    ديگري دور از دسترس انسان وجود داشته باشد. چنين دانشي به ت
ها، دانسته خواهد شد، بنابراين، انسان بايد به وجـود يـك دانـاي كـل رضـايت        غير از انسان

  دهد.
اند و آناني را كه   هايي را كه تاكنون زندگي كرده  ما حتّي اگر دانش ناقص همة انسان

بـود.  زندگي خواهند كرد با هم جمـع كنـيم، بـاز هـم از دانـش كامـل بسـيار دور خـواهيم         
دهد. دانش كامل از اجزا ساخته نشده اسـت. ايـن     مي  افزايش دانش نسبي، نقص را ادامه مي

يابد و داراي دو خصيصة يك قـادر متعـال     ها گسترش مي  دانش به همة اعصار و همة هستي
سـازد و،    پـذير مـي    ريزي از پيش را امكـان   است: نخست اين است كه مالكيت دانش، برنامه

نفسـه اسـت. ايـن بخشـي از       يا واقعيت في» حقيقي«ش كامل، دانشي پيرامون هستي دوم، دان
تبودن است، در آن بودن است، بدون هيچ نيازي به نمايانـدن آن؛ بنـابراين خصيصـة     واقعي

كه همزمان به وسيلة دانش در هر جـايي از كيهـان وجـود     –جا حاضر است   همه قادر متعالِ
  دارد.

ر متعالي كه داناي كل و در همه جا حاضر است، باوري مـذهبي  رضايت به وجود قاد
ها به منزلـة توليدكننـدگان دانـش، بـدون       انداز دانش است. انسان  نيست بلكه گسترش چشم

توانسـتند وجـود داشـته      داند منطقـاً نمـي    وجود يك قادر متعال يا مكملي كه همه چيز را مي
 باشند.
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