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 داندی چون یزکم دست بُلَگر بر فَ

 پرستزهیر باقری نوع

 

 گر بر فَلَکَم دست ُبدی چون یزدان،

 برداشتمی من این فلک را ز میان؛

 از نو فلک دگر چُنان ساختمی،

 کازاده به کامِ دل رسیدی آسان

 

. در این کندم آنها میاراده به انجا که دارای اهداف و برنامه اوند، شخصی استا انسانها از خدی متصور عمده

هایی در زندگی خود داریم گیریم. ما انسانها هم اهداف و برنامهتوانایی او را نامحدود در نظر می دانش و ،راستا

کنیم. ولی دانش و توانایی ما در این راه نامحدود نیست و از همین رو بسیاری از و گاهی اراده به انجام آنها می

کنیم و سپس شوند. قصد انجام کاری را میوند و یا با شکست مواجه میشهای ما عملی نمیاهداف و برنامه

و  ار استکنیم بسیار دشومی کنیم و احساسآییم، کاری را شروع میی آن بر نمیشویم از عهدهمتوجه می

از آنجا که ما . آموزیمه و شکست میزندگی را با تجرب های، بسیاری از مهمترین آموختنیکنیمرهایش می

توانیم از م میانسانها دانش و توان محدودی داریم، همواره در معرض خطا هستیم و اگر به غرور مبتال نباشی

شویم سازیم و در حین ساخت یا پس از آن متوجه اشتباهات خود میای میخطاهای خود بیاموزیم. اگر خانه

کنیم با اکتساب این تجربه توان و دانش خود را افزایش دهیم. حال فرض بعدی سعی می در ادامه یا در دفعات

اریم برای شناسیم بسپترین معماری که میدستی خود را بسازیم به چیرهکنیم به جای اینکه خودمان خانه

ای اگر معمار خانه .اشدب یب و نقصی نداشتهر این حالت توقع خواهیم داشت آن خانه عای بسازد. دما خانه

کنیم بریم و یا او را متهم میدانش معمار را زیرسوال می یا توانایی و بسازد که دچار عیب و نقص باشد، برای ما

لیت کار خود فرار از بار مسئوو الزم را داشته  به اینکه غیراخالقی عمل کرده و برغم اینکه توان و دانش کافی

 کرده است.

د جهان ما را خلق کرده است و ما انسانها را هم خلق کرده حال دنیا را در نظر بگیریم. از نظر برخی، خداون

ای برای ما درست خانه خداوند معمار این خانه است و ی ما انسانهاست.این جهان خانه در این تصویر، است.

این معمار، ما  هست. چیزدان است و عالوه بر اینها خیرمطلق همکارتوان و همههمه کرده است. این معمار،

ی ما، چه به  خداوند خالق باور داشته باشیم چه نداشته همه طراحی کرده است. عالوه بر جهان هم انسانها را

توانیم با بررسی این خانه از خود بپرسیم آیا توانیم به این خانه نگاه  کنیم و آن را بررسی کنیم. میباشیم می

ی خود در کافی است به تجربهای نشان از دانش و توانِ نامحدود و خیرخواهی معمار دارد یا نه؟ چنین خانه

حوادث طبیعی  اند گرفته تارا رنجانده 1هایمانبدارییا دوست هایی که خودمانزندگی مراجعه کنیم. از بیماری
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جور و ستم میان انسانها همگی از  عدالتی وفقر و بی ه و داغدار کردند ودیده و آسیبکه مردمانی را آوار

را تخیل کنیم که در آن بیماری و بالی طبیعی و فقر و  یتوانیم جهانما به راحتی میاند. های این خانهویژگی

کرد و گویند که اولین انسان در چنین جهانی زندگی میبرخی از ادیان هم به ما میعدالتی وجود نداشت. بی

ای مشخص بوده است. با این حال، آن اولین انسان نفسی خوردن میوهاو ممنوع شدن  تنها کاستی زندگی

وه آل به سراغ همان میجلوی خود را بگیرد و به جای بهره بردن از آن دنیای ایده هو نتوانست هضعیف داشت

ه شد مملو از درد و رنج تبعید ایو به خانه هرانده شدآل ایده یاز آن خانه . وی با انجام چنین کاریه استرفت

ایم. شواهد شده نهین خاساکن اما انسانها  و چنین نمودهولد هم زاد و  ،پر از درد و رنج ی. او در این خانهاست

 . از این رو،های جانداران شکل گرفته استانسان طی یک فرآیند بیولوژیک از دیگر گونهدهند که نشان می

برای مجازات آدم آل آفریده و سپس خداوند ما انسانها را در جهانی ایده باور ندارنددیگر از دینداران  برخی

اهتمام  م به پیروی از نفسلش باز هکره زمین تبعید کرده و او هم به جای ندامت از اعما بهرا  عنصر اوسست

را فراهم کرده  در این جهان انسانتولید مثل کرده و موجبات بدبختی میلیاردها  دور از دوراندیشیه و ب ورزیده

اران ولی حتی این گروه از دیندگیرند. این داستان را سمبلیک در نظر می در عوض این دسته از دینداران است.

داستانی صرفاً آن را  ودر کتابهای مقدس را استعاری و سمبلیک در نظر بگیرند  نیز حاضر نیستند خلق جهان

رند نشان دهند که این جهان را خداوند خلق کرده است. بلکه برعکس، سعی داهای مهم برشمارند. حاوی پیام

ی امور توانا بر همهخداوندی آفریده که دانا و پر از درد و رنج ما را  یاین گروه بر این باورند که خانه بنابراین،

هایی که در آن وجود اگر ما به این خانه نگاه کنیم، با توجه به درد و رنجممکن است و خیرمطلق هم هست. 

چیزدان و خیرمطلق است؟ وقتی به خانه نگاه کارتوان، همهتوانیم نتیجه بگیریم خالق آن همهدارد آیا می

نشده است. از قضا ما  شد انجام بشود کهیابیم که خیلی کارها میشری در میکنیم با همین ذهن محدود بمی

 ی بهتریجهان را به خانه ایمابداعات و اختراعاتی که انجام دادهبرخی از با همین ذهن ناقص خود با  انسانها

ایم نجام آن شدهتر است و هر آنچه که موفق به اایم. تخیل ما از توان ما خیلی قویکرده برای زیستن تبدیل

نیز بخش محدودی از تخیل بشر است. حال باید پرسید اگر این خانه خالقی دارد که توانش برخالف ما نامحدود 

س است، چرا جهان بهتری نساخت؟ توانش را که داشته است پس چرا نساخت؟ دانشش هم که کامل است، پ

و خیرمطلق بودنش مانع از  ما انسانها را هم که دوست دارد پس چرا نساخت؟ ه است.دانایی الزم را هم داشت

ی این پس با همه شود که بخواهد ما را آزار و اذیت کند و یا حتی بهترین خیر ممکن را عملی نکند.این می

 است؟ را دنیای ما چنین اوصاف چ

 

کند. او ی شر مشهور است به بهترین شکل ممکن طرح میخیام در این رباعی این مسئله را که به مسئله

آفریدم که در آن کردم و از نو جهان دیگری میجهان موجود را نابود می اگر من جای خداوند بودم گویدمی

کند، برخالف بسیاری خیام پرسپکتیو انسانی را در مواجهه با جهان پررنگ میداشت. رنج و دردی وجود نمی

ی شر سعی در زیرسوال بردن پرسپکتیو انسانی دارند. ما انسانها در این لهاز دینداران که در مواجهه با مسئ

اند درد و رنج و گستردگی آن را انکار کند، مگر اینکه توکنیم و کسی نمیجهان پر از درد و رنج زندگی می
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دچار توهم و هذیان باشد که آن هم درد و رنجی است که انکارکننده به آن مبتالست. خیام با اتکای به این 

آفریدم که انسانها در آن گوید اگر من به جای خداوند بودم جهانی مینکته و با تاکید بر پرسپکتیو انسانی می

 چیزدان و خیرمطلق،کارتوان، همهرنج نکشند. در این رباعی به جای توجیه وجود شر برغم خداوندی همهدرد و 

اید رود. اگر خدا اختیار داشته جهان را خلق کند و مجبور نبوده است چرا بنفس خلق این جهان زیر سوال می

توانست به جای ، مختار به نابودی آن هم هست. پس  میچنین جهانی خلق کند؟ اگر مختار به خلق آن بوده

تواند این جهان را نابود کند و جهانی از بیافریند که در آن درد و رنجی نباشد و یا می جهانی جهان،خلق این 

چیزدان و خیرمطلق است چرا این کارتوان و همههمهخداوند نو بیافریند که در آن درد و رنجی نباشد. اگر 

ان و خیرمطلق است چرا این جهان چیزدکارتوان و همهخداوند همهو اگر  آفریده است؟ هابا این ویژگی جهان را

سازد که در آن خبری دهد؟ و چرا جهان دیگری نمیکند و به درد و رنج فراگیر جانداران پایان نمیرا نابود نمی

 از درد و رنج نباشد؟ 

 

ها و اهدافش ای آفرینش این جهان داشته و برای عملی کردن برنامهبرآفریده، دلیلی  ن جهان رااگر خداوندی ای

با خیرمطلق بودن  ها و اهداف بدون توجه به درد و رنج انسانها،عملی کردن برنامه این کار را کرده است. آیا

تقسیم کرد، برخی بر این باورند که این جهان برای  توان به دو دستهخداباوران را می ؟خداوند همخوان است

دانند. این دو گروه به دو پرسش متفاوت باید پاسخ نمی سان را هدف آفرینشرخی انو ب هانسان آفریده شد

اگر کسی به خداوند و خلقت باور داشته باشد ولی نپذیرد که این جهان برای انسانها آفریده شده است دهند. 

این  اگر کسی بگوید خداوند آفریده است؟ پر از درد و رنج در این جهانچرا خداوند انسان را ید بپرسد پس با

 باید بگوید پس چرا جهان را این چنین آفریده است؟  انسانها آفریده برای جهان را

 

طالب جهانی است که با خواست و نیازهای انسان همخوان باشد. اگر خداوندی  و محور استرباعی خیام انسان

یا امور مربوط  از میان خداباوران آن دسته که هدف آفرینش را انسان کند؟در کار است، چرا چنین نکرده و نمی

اگر انسان هدف آفرینش است، جهان باید  .ی شر دارندکار دشوارتری در پاسخ به مسئله دانندمی به انسان

از آن دسته برای که آکنده از درد و رنج است.  یا نامهربان بیگانه نه بستریمن و مناسب برای او باشد ای اخانه

 درد و رنج انسان قائل نیستند، ی محوری برایدانند و جایگاهکه هدف از آفرینش را انسان نمیخداباوران 

درد و رنج در این برنامه و از بین بردن  وو هدف خداوندی است  برنامهی نتیجه انسان در کنار دیگر حیوانات

توانند بر اشتراک اخالقی میان ما و خداوند این دسته از خداباوران نمیاولویت یا اهمیت نداشته است.  اهداف

ند خیر مطلق بود به درد و رنج سخن بگویند و بر خیرمطلق بودن خداوند تاکید کنند. چرا که اگر خداو

به آسانی  آفرید که در آنبود، به عبارتی اگر خیرمطلق بود جهانی میتوجه نمیوداتی که آفریده بیموج

 اندود نشویم.و رنج نکشیده توانستیم به کام دل برسیم و دردمی
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اگر . «برداشتمی من این بشر را ز میان» :توانست انسان را به شکل کامل متفاوتی بیافریندالبته خداوند می

خواهد یا ن هدر آن حالت انسان یا توان تعقل داشت نوع دیگری از انسان بیافریند، انسان موجود را از بین ببرد و

و تنها توان درک درد  ه باشدچنین پرسشی را طرح کند و اگر نداشت تواندمیهمچنان  ه باشدداشت. اگر داشت

و همچنان این پرسش باقی است که چرا خداوند باید در چنان  انند دیگر جانوران خواهد بودهم ه باشدرا داشت

به شکلی برنامه بریزد و هدف خود را پیگیری کند که یک سری جاندار که توان درک درد و رنج دارند  حالتی

  خلق شوند و سپس درد بکشند و رنج ببرند. 

 

 او برای دلیل این هستی، با توجه به فراوانی درد و رنج در وجود داشته باشد،ی هستی هم آفریننده خدای اگر

 شخص خداباور ن نیست.آدلیل  و آسودگی آدمی از بین بردن درد و رنج بشر هر چه باشد، آفرینش هستی

اتش برای خداوند در اولویت نیست که اگر بود به جای آفرینش این یرد که انسان و احساسبپذباید  دستکم

 به کام دل رسید. از درد و رنج رهید و آفرید که در آن بتوان به سادگیهستی، هستی دیگری می
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