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  چکیده
اگر از پارادایم عقلی بیرون بیاییم و به پارادایم عاطفی و هیجانی نزدیک شـویم مسـئلۀ   

اي شر)، بلکـه از نـوع    نه از نوع منطقی (مسئلۀ منطقی شر) یا فلسفی (مسئلۀ قرینهشر، 
عاطفی و اگزیستانسی خواهد بود؛ صورت سادة این مسئله این است که رابطه با خدا، 

تر از هر رابطۀ شخصی دیگر نیازمند اعتماد، امنیت، رضایت خاطر، آرامش، و امید  بیش
گزاف در زندگی خود از نظر روانی قادر نیست به رابطۀ است. اما انسان با مشاهدة شر 

عاشقانۀ خود با خدا و پرستش وي ادامه دهد. عواطف او از خدا رنجیده است و دچار 
هـاي منطقـی    توجهی خدا شده است. در این حالت پاسـخ  حس غیبت، سکوت، و بی

ربوط و ناکارامـد  شـوند، نـام   ها) که به مسئلۀ شر داده می ها) و فلسفی (تئودیسه (دفاعیه
هستند. انسان در این فضاي عاطفی، به جاي نیاز به رفـع ناسـازگاري خـدا و شـر یـا      
استدالل براي توجیه شر، نیازمند التیام قلب و ترمیم رابطه با خداست. در این فضاست 

تواند معنابخشی به رنج باشد. معناداري رنج خواهد  هاي مسئلۀ او می حل که یکی از راه
ه رابطۀ او با خدا از نو معنا ببخشد و ایمان او را حفظ کند. در این مقالـه بـه   توانست ب

دانان بر اساس کتاب مقدس مسیحی در پاسـخ بـه    معرفی و تحلیل معانی رنج، که الهی
  پردازیم. اند، می مسئلۀ اگزیستانسی شر یافته

  الهیات نقلی مسیحی، مسئلۀ اگزیستانسیالیستی شر، مسئلۀ رنج، معناي زندگی. ها: کلیدواژه
  

  . مقدمه1
کشیدن باشم مثالً فرزندم بیمار باشد و جلوي چشم من درد بکشـد یـا    اگر من در حال رنج

عزیزم را از دست بدهم، در این حالت مسئلۀ من این نیست که وجود شـر بـا وجـود خـدا     
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) یا وجود شر دلیلی قوي علیـه  )logical problem of evil(ناسازگار است (مسئلۀ منطقی شر 
)؛ بلکـه مسـئلۀ مـن ایـن     )evidential problem of evil( اي شـر  وجود خداست (مسئلۀ قرینه

توانم به خدا عشق بورزم و بـا او احسـاس امنیـت و آرامـش کـنم!       است که آیا همچنان می
ود من رنج بکشم، آیا همچنان قابل اعتماد است؟ در این حالت مـن  ش خدایی که راضی می

) نیسـتم یـا بـه    )defence( به دنبال سازگاري و رفع تناقض منطقی وجود شر و خدا (دفاعیه
) در توجیـه دلیـل خـدا بـراي     )theodicy( دنبال این نیستم که نظریۀ عـدل الهـی (تئودیسـه   

عشق، حضور فعال، نـوازش، توجـه، و مراقبـت    رواداشتن شر پیدا کنم، بلکه تشنۀ انکشاف 
الهی هستم. من به دنبال این نیستم که رنج من تبیین شود، بلکه به دنبال این هستم که رنـج  

اساساً این درد در قلب است نـه در  ) «C. S. Lewisمن معنا بیابد. به تعبیر س. اس. لوییس (
اي که به پرسـش ذهـن پاسـخ     نظریه ذهن و به مرهمی نیاز دارد که قلب را آرام سازد نه به

پنـاهی، ناامیـدي، رهاشـدگی، غیبـت خـدا، دوري از خـدا، سـکوت خـدا،          ؛ حس بی»دهد
اهمیتـی خـدا بـه مـن، و تـرس و تردیـد ازجملـه احساسـات          توجهی خدا به مـن، بـی   بی

آورنـد کـه    اي را پدیـد مـی   اگزیستانسی من در هنگام مشاهدة شخصی شر هستند و مسـئله 
) نامیده شده اسـت. عالمـت مشـخص    existential problem of evilتانسی شر (مسئلۀ اگزیس

، نه »چرا خدا روا دانست شر براي من روي دهد؟«این مسئله، این پرسش شخصی است که 
  »چرا خدا روا دانست شر در جهان وجود داشته باشد؟«این پرسش عمومی که 

رو شد س. س. لوئیس است.  آن روبهدانانی که با مسئلۀ شر، از نوع عاطفی  یکی از الهی
اي عرضه کرده  ) تئودیسهthe problem of pain( مسئلۀ دردلوئیس در کتاب قبلی خود به نام 
کرد، اما وقتی با مرگ به ظاهر گزاف جـوي (همسـرش کـه     بود که هزاران نفر را متقاعد می

تازگی با او ازدواج کرده بود و به علت سرطان از دنیـا رفـت) مواجـه شـد، تئودیسـۀ او،       به
ها براي او بسان پوشالی بودنـد   ها و تئودیسه قدرت اقناع خود را از دست داد. تمامی برهان

(کـه همچـون    مشـاهدة یـک رنـج   ها را با خود برد. او در کتاب  درد و رنج آنکه وزش باد 
کتاب قبلی از شر به شکل انتزاعی در آن سخن نگفته بـود، بلکـه از شـري کـه شخصـاً در      

در این میان، خـدا کجاسـت؟ ...   «گوید:  زندگی خود آن را مشاهده کرده بود نوشته بود) می
شود که گویی حاکم خوشبختی  قدر زیاد حس می وقت خوشبختی ما آن چرا حضور وي در

 ).Lewis, 1963: 9» (کردن غایب است قدر براي کمک ماست، اما در وقت گرفتاري ما، این
اي  ) چهــرهbiblical theologyمــریلن آدامــز کــه در الهیــات مبتنــی بــر کتــاب مقــدس (

گویـد:   ، مـی »شرحل مسیحی به مسئلۀ  بخش؛ راه هاي نجات رنج«شده است در مقالۀ  شناخته
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تـوانم   با فرض حقیقت شر در زندگی مسیحیان، صورت مسئلۀ شر چنین است: چگونه می«
آور، به خدا اعتماد کـنم یـا    چنین شرآلود و رنج گونه، در مواجهه با شرایط این در جهانی این

  ).Adams, 1986: 78» (به اعتماد خود به خدا ادامه بدهم
پـردازد، در   که به مسئلۀ شر در شکل اگزیستانسی آن می دانانی هارواز یکی دیگر از الهی

کند که آیا اصالً مسئلۀ شر را براي خود کسانی کـه   از ما سؤال می خدا، درمان، و رنجکتاب 
ایم که چه کسی حـق   ایم و آیا اصالً به این دقت کرده رنج برایشان پیش آمده است سنجیده

شـاپ   تـو وقتـی روي صـندلی کـافی    : «دهـد  دارد سؤال کند چرا؟ و سپس خود پاسـخ مـی  
خوانی،  اي و نوشیدنی در دست داري و قصۀ رنج دختري را که من از دست دادم می نشسته

» حق پرسیدن این سؤال را نـداري، سـؤال بـا چـرا بـراي تـو نیسـت و سـؤال تـو نیسـت          
)Hauerwas, 1994: 133.( چشـم  گوید: ما نباید به رنج به  او در ادامۀ شرح رویکرد خود می

چیزي که باید رفع شود و از آن نجات پیدا کنیم یا به آن پاسخی بدهیم نگاه کنیم، بلکه رنج 
   .تواند براي ما معنا پیدا کند فقط می

که به انواع دیگـر مسـئلۀ    ، پس از آنهاي مسئلۀ شر گونههمچنین جان فینبرگ در کتاب 
گوید و اذعان  ۀ عاطفی شر سخن میپردازد، از گونۀ متفاوتی از مسئلۀ شر به نام مسئل شر می

کند که به علت همین مسئله، بارها شاهد رویگردانی مؤمنان مسـیحی یـا الحـاد ملحـدان      می
کـردم بـا طـرح دالیـل عقالنـی بـراي فـرد         همیشه فکـر مـی  «کند:  بوده است. او اضافه می

ن رنج را بپذیرد توان رابطۀ او با خدا را بهبود بخشید و به او کمک کرد که ای کشیده، می رنج
کنم که این فکر فقط تا زمانی با من بود که براي خانوادة خود  و تحمل کند. البته اعتراف می

). سپس فینبرگ داستان بیماري همسرش و احتمال Finberg, 2004: 300» (من شري رخ داد
کند که در  یدهد. او با اطمینان اعالم م مبتالبودن فرزندان به این بیماري واگیردار را شرح می

شدت ناکارامد و نامربوط هستند و هـیچ دردي را دوا   برابر این احساسات، دالیل عقالنی به
کند اساساً این نوع از  جا انسان فقط نیازمند آرامش است. فینبرگ اضافه می کنند. در این نمی

سئلۀ مسئلۀ شر، سؤال از عدالت خدا نیست بلکه سؤال از زندگی با خداست؛ آیا با وجود م
 ).ibidتوان باز با خدا زندگی کرد ( شر می
  

  . جایگاه مسئلۀ اگزیستانسی شر در میان مسائل شر2
کند که به مسئلۀ منطقـی و   در پارادایم عقلی، وجود شرور در جهان، دو نوع مسئله ایجاد می

اي شر معروف هستند؛ مسئلۀ منطقی شر این ادعاي از نظر منطقی حـداکثري را   مسئلۀ قرینه
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 logically possible (consistent)توان وضع از نظـر منطقـی ممکـن (    وجه نمی هیچ دارد که به

state of affairs      .و سازگاري را یافت که در آن خدا و شـر، همزمـان وجـود داشـته باشـند (
بدیهی است که پاسخی که الهیات باید به این مسئله بدهد از نوع خود مسئله اسـت؛ یعنـی   

اسازگاري و تناقض ادعاشده را رفع کند به این صورت کـه وضـع از نظـر    فقط الزم است ن
منطقی ممکن و سازگاري را بیابد که در آن هم خدا وجود داشته باشد و هم شـر؛ بـه ایـن    

  گویند. پاسخ دفاعیه می
اي شر نیز ادعایش را از راه وفور شـرور گـزاف و ناموجـه در جهـان آغـاز       مسئلۀ قرینه

شدت ضعیف، در حـد نامحتمـل،    همه شر گزاف احتمال وجود خدا را به که این کند؛ این می
دهد. روشن است که پاسخ  اي علیه وجود خدا تشکیل می کند. از این رو مسئلۀ شر قرینه می

هـاي خـدا را    ها و انگیزه به این مسئله نیز از سنخ خود مسئله است به این معنا که باید دلیل
اي علیـه وجـود خـدا     گزاف و بدون توجیه نمانند و قرینهبراي توجیه شرور یافت تا شرور 

  شود. سامان ندهند. به این پاسخ تئودیسه یا نظریۀ عدل الهی گفته می
آورد اساساً فلسفی یا  اي که شر به وجود می اما در پارادیم احساسی و عاطفی، مسئله

رابطه برقرار  منطقی نیست؛ مسئله عبارت از این است که انسان خداباور با خداي شخصی
اي که در خود مفاهیم عشق، اعتماد، امنیت، امید، خشنودي، رضایت خاطر،  کند. رابطه می

معنا و پـوچ اسـت ایـن رابطـه      پروراند. اما با بروز شري که به ظاهر بی و آرامش را می
شود. انسان از نظر روانی دیگر قادر نیست به خدایی که شر  شدت دستخوش آسیب می به
آورد تکیه کرده و او را بپرستد. این مسئله از این رو مسـئلۀ   برایش به وجود میمعنا  بی

هاي اگزیستانسی  اگزیستانسی شر نام گرفته است که فضاي طرح آن، عواطف و دغدغه
  انسان است.

 ؛155: 1389انـد (کـالرك،    البته این نام را فیلسوفان دین پیشین بر این مسئله نهـاده 
Peterson, 1992; 153( دانان مسیحی اغلب با عناوین دیگـري از آن یـاد    و در آثار الهی

 )، مســئلۀ عــاطفی شــرfactual problem of evilشــده اســت؛ مســئلۀ حقیقــی شــر ( 
)emotional problem of evil شـناختی شـر (   )، مسـئلۀ روانpsychological problem of evil ،(

)، personal problem of evil( شخصی شر مسئلۀ)، religious problem of evil( مسئلۀ دینی شر
 pastoral problem)، و مسئلۀ شبانی شر (experimental problem of evilمسئلۀ تجربی شر (

of evilهـا بـار    دانان مسیحی است. هـر یـک از ایـن نـام     هاي این مسئله در آثار الهی ) از نام
ئلۀ حقیقی شر براي این است که گذاري آن به مس بخشند؛ نام معنایی خاصی به این مسئله می
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شـود نـه از نـوع     اي که شخص هنگام مواجهه با شر با آن مواجه مـی  مسئلۀ حقیقی و واقعی
شـناختی شـر    منطقی یا عقلی، بلکه از نوع عاطفی است. نام مسئلۀ عاطفی شر یا مسئلۀ روان

ا. به این سـبب  کند نه عقل انسان ر براي این است که این مسئله عواطف انسان را درگیر می
گذاري شده است که انسان در این مسئله از شر به مثابـۀ واقعیتـی    به مسئلۀ شخصی شر نام

دادن ایـن پدیـده بـراي شـخص انسـان اسـت.        کند، بلکه سـؤال او از روي  جهانی یاد نمی
گذاري این مسئله به مسئلۀ تجربی شر به این علت است که این مسئله در هنگام تجربـۀ   نام

که آدمی در ذهن خود به شکل انتزاعی به موضوع  شود نه آن ج براي انسان ظاهر میشر و رن
بیندیشد. نام مسئلۀ شبانی شر به این علت بر روي این مسئله گذاشته شده است کـه سـؤال   

گیرد که انسان همچون گوسفند نیازمند مراقبت و عشق شـبان اسـت و    در فضایی شکل می
  ) است.pastoral theologyله از راه الهیات شبانی (هاي مسئ ترین پاسخ یکی از مهم

  
  . پاسخ به مسئله از راه معانی رنج3

از چیستی خود مسئله روشن است که پاسخ عقلی به آن نامربوط و ناکارامد اسـت. اصـوالً   
تر درگیر این نوع از مسئله شده است. الهیات  ) مسیحی، کمrational theologyالهیات عقلی (

به مسئلۀ منطقی یا فلسفی شر پاسخ گفته است. در حالی که الهیات مبتنـی بـر    تر عقلی بیش
دهد.   کتاب مقدس از زوایۀ اگزیستانسی با مسئلۀ شر مواجه شده و تالش کرده به آن پاسخ

شاید این تفاوت در زاویۀ درگیري الهیات عقلی و نقلی با مسئلۀ شر به علت آن اسـت کـه   
سازي رابطۀ متقابل انسـان و خداسـت و در مـورد     بال زمینهتر به دن خود کتاب مقدس بیش

اي دارد و در تالش است تـا بـا ابـراز     حس اعتماد و وابستگی انسان به خدا حساسیت ویژه
  عشق و مراقبت خدا از انسان این حس را برانگیزد.

هاي متنوعی در الهیات مبتنی بر کتاب مقدس مسیحی  براي مسئلۀ اگزیستانسی شر پاسخ
 Jesus Christ sufferingها از راه رنج عیسی مسیح بـر صـلیب (   شود. یکی از پاسخ ه میدید

on the crossهـاي شـبانی (   ) است. پاسخ مهم دیگر از راه مراقبتpastoral care  در الهیـات (
دانـان   شبانی مسیحی است. یک پاسخ فراگیر و عمده نیز، پاسخ از راه معانی رنج است. الهی

اند از راه پیداکردن معانی رنج در کتاب مقدس، انسـان را   مقدس تالش کرده مبتنی بر کتاب
هـاي خـود معنـا ببخشـد و      از احساس پوچی در رنج به در آورند و کمک کنند تا به رنـج 

بر  مبتنیاي معنادار بماند. در ادامه به معانی رنج در الهیات  درنتیجه رابطه با خدا برایش رابطه
  کنیم. ره میکتاب مقدس مسیحیت اشا
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ایم ایـن اسـت کـه معنـاي رنـج       منطق توصیفی را که براي ذکر این معانی انتخاب کرده
  گاهی در پیوند با خداست، گاه در پیوند با خود انسان و گاه در پیوند با دیگران.

  
  معناي رنج در پیوند با خدا 1.3

  رنج عامل درك حاکمیت مطلق، عظمت، و قدرت خدا 1.1.3
گوید رنج انسـان   می الهیات مبتنی بر کتاب مقدس برگرفته از کتاب ایوبپارسونز در کتاب 

براي این است که انسان بفهمد خدا حاکم مطلق است و هر چه بخواهد در مورد مخلوقات 
و «دهد. ما باید به ترس و تواضع ایوب از حاکمیت مطلق خدا توجـه کنـیم:    خود انجام می

 منـع  را تو ابداً قصد و هستی، قادر چیز هر به که دانم می داده، گفت: را جواب خداوند ایوب

چون و چرایـی در   ایوب با کمک رنج خود بود که بی .)2و  1: 42(کتاب ایوب » نمود نتوان
ناپذیري، و تعالی خدا را درك کرد. خدا به ایوب آموخـت   برابر خدا، نفوذناپذیري، تفحص

هاست، است و فقط خـود او   آسمان و هر چه در میان آن چیز، زمین و که فقط او خالق همه
چـه   کند، فقط اوست که ایـن حـق را دارد کـه بـا ملـک خـویش هـر آن        ها را کنترل می آن
خواهد انجام دهد. او تحت هیچ جبر و الزامی نیست، حتی مجبور نیست که عمل خـود   می

د که خدا در برابر اصرار مکرر توان فهمی جا می را براي خلق خویش تبیین کند. این را از این
  ).Parsons, 1980: 151ایوب بر توجیه رنج خویش، فقط قدرت خود را نشان داد (

  رنج باعث تجلی رحمت، فیض، و لطف الهی 2.1.3
نگرد تا لطف خود را به انسـان نشـان دهـد.     این معنا، رنج را به منزلۀ فرصتی براي خدا می

ست وقتی خدا در میانۀ شرایط دردناك انسان، دسـت  معتقد ا خدا و شرریک رود در کتاب 
گیرد، درواقع صفات رحمت، وفاي به عهد، و عشق خود را براي او تجلی کرده  انسان را می

چیزي به اندازة شـر بـراي خـدا مهیـا نیسـت و نیـز        یچهاست. فرصت این ظهور در قالب 
نسان فراهم نیست. اصـالً  چیز به اندازة شر براي ا یچهظرفیت دریافت این آشکارشدگی در 

). ریـک رود در  Rood, 2003: 137انسان در حالت رنج در انتظار دریافت تجلی خداسـت ( 
آورد و بر آن اسـت   نیز با ذکر همین معنا در رنج از کتاب مقدس شاهد می مسئلۀ شرکتاب 

  کند: که عیسی مسیح نیز این معنا را تأیید می
 استاد، گفتند: اي کرده، سؤال او از شاگردانش و دید مادرزادي کوري رفت، می که یوقتو 

 این نه گناه که داد جواب عیسی شد؟ زاییده کور که او والدین یا شخص این کرد، که گناه
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 ؛3 - 1: 9شود (یوحنا،  ظاهر وي در خدا اعمال تا بلکه مادرش، و پدر نه و کرد شخص
Rood, 2000: 209.(  

دهـد   روزگار حکمت؛ پذیرش راهی که خدا تو را در آن شفا میتدا اریکسون در کتاب 
  گوید: از تجربۀ شخصی خود از شر سخن می

هایی که انتظارش را نداشتم شـفا داد. حکمـتش را بـه مـن نشـان داد و راه       خدا من را از راه
اش را براي من باز کرد. هرگـز مبادلـۀ خـوبی نبـود کـه مـن        کردن رحمت و مهربانی تجربه
بـودم امـا طعـم رحمـت او را      دار نمـی  داشتم و بـر روي صـندلی چـرخ    ام را نگه می آزادي

 ).Ericson, 2009: 215چشیدم ( نمی

دانان نقلی مسیحی که در تفصـیل ایـن معنـاي رنـج کوشـیده اسـت،        یکی دیگر از الهی
رك اسـت. او در مـورد د  تاریکی مبهم؛ یافتن راه خدا در میانـۀ رنـج   توماس فینچ در کتاب 
شدت به نور حساس  نویسد: فقط در سیاهی است که چشم انسان به حضور خدا در رنج می

کند. به همین ترتیـب   است و هر نوري، اگر حتی ضعیف نیز باشد را با تمام وجود درك می
بینـد و بـه آن حسـاس     هاي درد و غم است که چشم انسان نور خدا را مـی  فقط در سیاهی

ها روشن شده است، بسیار سخت است  ها و خانه هاي خیابان اغاست. در نور شهر که با چر
که انسان نور ماه و ستارگان را ببیند اما در سیاهی است که زیبایی و پرنوري ستارگان خـود  

  ).Finch, 2006: 143دهد ( را به انسان نشان می

  رنج، آشکارکنندة عشق و مراقبت خدا 3.1.3
شاهدي بر عشق و مراقبت خداونـد در هنگـام رنـج    کنث هیگن این آیه از کتاب مقدس را 

  گیرد: انسان می
هاي او به سـوي دعـاي ایشـان، لکـن      از آن رو که چشمان خداوند بر عادالن است و گوش

پشت خداوند بر بدکاران است. و اگر براي نیکویی غیور هستید کیست که به شما ضـروري  
به حال شما. پس از خـوف ایشـان   برساند؟ بلکه هرگاه براي عدالت زحمت کشیدید خوشا 

 ). Hagin, 1987: 44؛ 14 - 1: 3ترسان و مضطرب مشوید (اول پطروس 

توان از مک کنن نیز یاد کرد که ردپاي عشق و مراقبت خداوند را  در این معناي رنج، می
هـاي خـود را نیافـت امـا بـه       گاه تبیین رنج بیند. بنا به تحلیل او ایوب هیچ در رنج ایوب می

برد. ایوب در رنج خود یاد گرفـت بـه جـاي     پیاي عمیق مراقبت عاشقانه و عظیم خدا معن
کنندة خود را بیش از هر جـا در   که مدام بپرسد چرا؟ باید بپرسد که؟ خدا حضور مراقبت آن

  ).McKennen, 1986: 315رنج به ایوب نشان داد (
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  خدا با تیمیصم و یکینزد عامل رنج 4.1.3
یکی دیگر از معانی رنج را ایجـاد نـوعی صـمیمیت بـا      هاي شر گونهجان فینبرگ در کتاب 

داند؛ انسان در هنگام مصیبت و غم و غصه با دسـت بـه دامـان خـدا شـدن و از او       خدا می
کند. خدا دیگر بـراي او مفهـومی    تري به خدا می کمک خواستن حس نزدیکی و قرب بیش

توان بـه او نزدیـک شـد و از او کمـک خواسـت       که میانتزاعی نیست. بلکه شخصی است 
)Finberg, 2004: 287.( 

توماس فینچ نیز در ارائۀ این معنا سعی دارد به انسان تذکر دهد کـه او بـا رنـج خواهـد     
تاریکی مبهم؛ یافتن راه خدا توانست بت ساختگی خود را از خدا بشکند. او در نتیجۀ کتاب 

کشیدن یکی از  تصور ساختگی خود را از خدا داریم اما رنج گوید ما همیشه می در میانۀ رنج
کند خداي واقعی را که خداي زنده و متواضعی است  هایی است که به ما کمک می موقعیت

دریابیم. منظور فینچ آن است که خدا در تصور ما در اوج تجرد، روحانیـت، تعـالی، و تنـزه    
ندارد. اما موقعیت رنـج دقیقـاً همـان     است در حدي است که امکان نزدیکی ما به او وجود

  دهد. تر را به ما نشان می تر و مشبه چیزي است که خداي متواضع
کند و  دهد که مسیح نیز ما را درك می به ما اطمینان خاطر میکتاب مقدس عالوه بر این، 

 ما يها ضعف درد هم نتواند که نداریم اي کهنه رئیس زیرا«کند:  سوزي می دردي و دل با ما هم

  .)Finch, 2006: 79؛ 15: 4(عبرانیان » گناه بدون ما مثال به چیز هر در آزموده شده بلکه بشود،
  
  معناي رنج در پیوند با خویش 2.3

  شر براي رسیدن به خیر 1.2.3
شود که خیر و برکت در دل آن اسـت   در این معنا، به شر و رنج به منزلۀ چیزي نگریسته می

چیـز   هاي نامرئی؛ آیا همـه  دستو از این رو شر معنادار و ارزشمند است. اسپرول در کتاب 
با مثال رنج ابراهیم (ع)، موسی (ع)، و یوسف (ع) کـه خـدا    رود؟ واقعاً به نفع خیر پیش می

دهد که خدا از رنج ما بیرون نیست، خدا دقیقاً  ا در جهت خیر پیش برد نشان میها ر رنج آن
چه مهم است این است که ما میـان خیـر عاجـل و     کشیم. اما آن همان جاست که ما رنج می

خیر نهایی تمایز بگذاریم. ما باید چیزي را که اصالً خیر نیست اما بـراي رسـیدن بـه خیـر     
هـایی از کتـاب    رفع بیماري کودکان بشناسـیم. سـپس مثـال   است همچون داروي تلخ براي 

آورد: خدا همان جاست که ابراهیم در حال آتـش افـروختن و چـاقو تیـز کـردن       مقدس می
است تا عزیزترین کس خود را قربانی کند، خدا همان جاست که موسی دلهـرة گذشـتن از   
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دهد و بـه سـرزمین موعـود    رود نیل را دارد تا قوم برگزیدة خدا را از بندگی فرعون نجات 
کند و سـپس   ها رنج غربت و زندان را تحمل می برساند، خدا همان جاست که یوسف سال

 کثیري قوم که کند کاري تا کرد، نیکی قصد خدا لیکن اندیشیدید، بد من دربارة شما«گوید:  می

  ).Sproul, 1996: 17, 171؛ 20: 50(پیدایش  »است شده امروز که چنان نماید، احیا را
اي بـر   مقدمـه توان از کرنشاو در کتـاب   در ادامۀ بحث دربارة این معناي از رنج، می

االن «گوید که  گوید وقتی ایوب در نهایت به خدا می یاد کرد که میحکمت عهد قدیم 
(کتاب ایوب » هایش او را دیده است در حالی که قبالً فقط صداي او را شنیده بود چشم

یابد که حکمت خدا واالتر  یدرمور فهمید که ایوب با رنج خویش ط توان این ) می5: 42
بیند که انسان دقیقاً  از حکمت بشر است؛ حکمت خدا خیر و مصلحت را در چیزي می

شود که حکمت خدا واالتر  کند. فقط در انتهاي رنج معلوم می همان را شر و رنج تلقی می
 اي بـراي هسـتۀ خیـر اسـت     سـته بوده است. این به معناي آن است که شـر درواقـع پو  

)Crenshaw, 1998: 123.( 
دان دیگري که به مسئلۀ شر به منزلۀ ابزاري براي رسیدن به خیر پرداخته است،  الهی

تواند اجازه  خدا و شر، چگونه خداي خیر میریک رود است؛ او در دو اثر خود به نام 
آن چیزهایی که انسان را در  یکی از مسئلۀ شرو نیز در کتاب  بدهد شر وجود داشته باشد؟

گوید  داند که خدا به خیر انسان عمل خواهد کرد. او می سازد، باور به این می رنج آرام می
سره براي  چیز را یک توانیم با دانستن این امید پیدا کنیم که خدا همه کشیم می وقتی رنج می

 را خدا که آنانی به جهت که دانیم می و«خیر کسانی که عاشق او هستند به کار گرفته است: 
در  هم با ایشان خیریت براي چیزها همۀ اند، شده خوانده او ارادة برحسب و دارند می دوست

دهد که براي همین خیري در دل شر است به  ). رود ادامه می28: 8(رومیان، » باشند می کار
 در که یوقت من، برادران اي«ها خوشحال باشیم:  ما سفارش شده است که در حین سختی

). حتی پولس خود را 2: 1(یعقوب، » دانید خوشی کمال شوید، مبتال گوناگون هاي تجربه
 دائماً ولی محزون، چون« بردن؛ نامد: مردي غمگین اما همواره در حال لذت گونه می این

» یزچ همه مالک اما چیز، بی چون سازیم؛ می دولتمند را بسیاري اینک و فقیر چون شادمان؛
  ).Rood, 2003: 130; Rood, 2000: 205؛ 10: 6قرنتیان (دوم 

  رنج، عامل تسلیم و وابستگی به خدا 2.2.3
یکی از چیزهایی که ایوب از رنـج   رنج مؤمنان به ادارة فیض الهیجورج اوستریچ در کتاب 

داند که مطیع خدا باشد و در قبال گناه، طغیان، و سرکشـی در برابـر    آموخته است را این می
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دهد که معموالً وقتی رنج بـراي هـر    ). او ادامه میOestreich, 1944: 42حساس باشد (خدا 
کننده دارد. در هـر یـک    کننده و مالیم آید به همراه خود یک فرایند معتدل یک از ما پیش می

از مسائل زندگی دچار افراط شده باشیم با رنج بـه تعـادل و مالیمـت بـازخواهیم گشـت؛      
از خدا، که با رنج به اطاعـت از او بـازخواهیم گشـت. کسـی کـه رنـج        ویژه در نافرمانی به

رنج براي این اسـت کـه    کشد خدا به او منت نهاده است تا معناي تسلیم کامل را بداند. می
 ننمـایم،  سرافرازي زیاده مکاشفات، زیادت از که آن تا و«انسان را از کبر و نخوت دور بدارد؛ 

(دوم » نمایم سرافرازي زیاده مبادا زند، لطمه مرا تا شیطان، ۀفرشت شد، داده من جسم در خاري
  ).Oestreich, 1944: 57؛ 7: 12قرنتیان، 

دارد و انگیزة ما  کردن باز می یابد؛ شر ما را از گناه ریک رود نیز همین معنا را در رنج می
جـا نگـاه    بـی تر از خدا پیروي کنیم، همان طور که پولس رسول را از غرور  شود که بیش می

تري احساس کند. همچنین مسیح، از شر  داشت و او را برانگیخت که به خدا وابستگی بیش
 را اطاعـت  کشـید،  کـه  هـایی  مصـیبت  به بود، پسر هرچند«شدن به خدا را گرفت:  پیام تسلیم
 بـه  را او خـدا  و .گشـت  جـاودانی  نجـات  سبب را خود مطیعان جمیع شده، کامل آموخت و

). همچنـین در مزامیـر   10 - 8: 5(عبرانیـان،  » صدق ملکی رتبۀ به ساخت اطبمخ کَهنَه رئیس
هاي داوود عزم او را زیاد کرد که پیرو اراده و خواسـت خـدا باشـد     آمده است که رنجوري

  ).Rood, 2003: 132; Rood, 2000: 206؛ 77: 119(مزامیر، 
کوشد توماس فیـنچ در   دانی که در ارائۀ تصویري روشن از این معناي رنج می دیگر الهی

هـاي رنـج    وضوح در سـیاهی  است. خدا بهتاریکی مبهم؛ یافتن راه خدا در میانۀ رنج کتاب 
اي  القدس در این هنگام حقایق بسیار ساده روحکند.  آید و انسان را به خویش دعوت می می

ما ضعیفیم و خـدا  «دهد؛ حقایقی از این دست که  مبرم داریم را به ما یاد میها نیاز  که به آن
قوي، ما اخالقی هستیم و خدا غیر اخالقی (نه ضد اخالقی)، ما ناقصـیم و خـدا کامـل، مـا     

کشیم و خدا در رنج  کاریم و خدا مقدس، ما محدود هستیم و خدا نامحدود، ما رنج می گناه
  ).Finch, 2006: 111» (ما کافی است

 )،Waters, 1997: 16» (هـایی دربـارة رنـج ایـوب     تأمـل «همچنین الري واترز در مقالـۀ  
)، Lanahan, 2001: 59( گوید؛ راز رنج و پویـایی دعـا   وقتی خدا نه میالناهان در کتاب  دنیل

ــث  ــاب  کن ــین در کت ــند  هگ ــج بکش ــیحیان رن ــد مس ــا بای )، و Hagin, 1987: 18-20( آی
با  )Griffiths, 2010: 25( خداي لب پرتگاه، سفري در اندرون رنجگریفیتیس در کتاب  استیو

  گویند. نقل ماجراي رنج در زندگی خویش از یافتن این معنا در رنج سخن می
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  آزماي ایمان رنج، راستی 3.2.3
توان گفت کـه   توانیم واقعیت ایمان خود را بسنجیم و حتی می شر برهانی است که با آن می

  د:بیا ریک رود این معنا را در کتاب مقدس می». کردن ایمان ماست شر در خدمت خالص«
 گونـاگون  هـاي  تجربـه  در ضرورت راه از اندکی حال، در چند هر نمایید، می وجد آن در و

 بهـاتر  آتـش گـران   در شدن آزموده با فانی طالي از که شما ایمان آزمایشِ اید، تا شده محزون
  ).Rood, 2003: 135؛ 7: 1(اول پطروس  شود یافت اکرام و جالل و تسبیح براي است،

دادن این معناي از رنج سهم مهمی دارد. از مکالمۀ خـدا و شـیطان    کتاب ایوب در نشان
تواند آزمون ایمان باشـد؛   آید که یکی از معانی موجود در رنج می در آغاز کتاب ایوب برمی

 مـرد  نیسـت؟  زمـین  در او مثـل  که کردي تفکر ایوب من بندة در گفت: آیا شیطان به خداوند«
 گفـت: آیـا   خداونـد  جـواب  در کند! شیطان می اجتناب گناه از که خداترس و راست و کامل

 طرف هر به او، اموال همۀ و گرد او خانۀ و گرد او گرد تو ترسد؟ آیا می خدا از مجاناً ایوب
 نشد؟ لیکن منتشر زمین در او مواشی و ندادي برکت را او دست اعمال و نکشیدي حصار

 تـرك  را تـو  تو، روي پیش و نما لمس را او مایملک تمامی و کن دراز را خود دستن اآل
). البته ایوب با وفاداري خود به خدا در میانۀ رنج و اندوه 11 - 9: 1(ایوب » نمود خواهد

بـه او  هـایی کـه خـدا     نشان داد که صرفاً براي عشق خدا، بندة اوست نه براي منفعـت 
فراتر از رنج؛ کشـف پیـام ایـوب    ). لیتون تالبرت نیز در کتاب Rood, 2000: 207( رساند می

  ).Talbert, 2007: 56آورد ( همین معنا را می
یر در کتـاب   توان از جیس می اند می دانانی که به این معناي رنج توجه کرده از دیگر الهی

خواهد که در ایمـان   خدا از ما مینام برد؛ بنا به دیدگاه او  کشند؟ براي چه مسیحیان رنج می
قدم باشیم که حتی در بدترین اوضاع ایمان خود را حفظ کنـیم.   خود چنان رشدیافته و ثابت

هاي ما براي حفـظ کلمـۀ خـدا در قلبمـان      دهد که گاهی رنج یر هشدار می در این زمینه می
داند که کلمۀ خدا به ما  ا را فروگزاریم. شیطان میدهد تا کلمۀ خد است. شیطان ما را رنج می

کند تا در زندگی پیروز باشیم و مایل است که اگر بتواند آن را از ما بگیرد. پس ما  کمک می
 لکـن  و«دهد تا آن را از ما برباید. اما باید مراقب بود که این نقشۀ شیطان اسـت:   را رنج می

 روي کـالم  سـبب  به زحمتی یا اي صدمه چون و اشند؛ب می فانی ندارند، بلکه خود در اي ریشه
  ).Meyer, 1992: 64؛ 17: 4(مرقس، » خورند می لغزش ساعت در دهد

  رنج باعث بروز کماالت انسان 4.2.3
  کند: خوبی رنج را بروزدهندة کماالت انسان معرفی می این آیات کتاب مقدس به
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 حالت در چون معروف؛ اینک و مجهول هستیم؛ چون گو راست اینک و کنندگان گمراه چون

 دائمـاً  ولی محزون، نی؛ چون مقتول اما شده، کرده سیاست چون هستیم؛ زنده اینک و موت

 اي .چیز همه مالک اما چیز، بی چون سازیم؛ می دولتمند را بسیاري اینک و فقیر چون شادمان؛

  ).10 - 3: 6قرنتیان است (دوم  شده وسیع ما دل و گشاده شما سوي به ما دهان قرنتیان،

یکی از معانی رنج مؤمنان به ادارة لطف الهی به تأیید این آیات، جورج استریچ در کتاب 
داند. صبر فضیلتی روحی است که در سـایۀ رنـج در انسـان     کشیدن را آموختن صبر می رنج

هـاي سـخت را    ). ریـک رود نیـز رنـج و غـم    Oestreich, 1944: 42شود ( بارز و تقویت می
دیگر بـه مثابـۀ    آورد تا عشق خود را به یک شمارد که خدا براي مؤمنان فراهم می تی میفرص

  دیگر را به دوش بکشند؛ اعضاي جسم مسیح اثبات کنند. اعضایی که حاضرند بار یک
آریـد   بـه جـا   را مسـیح  شریعت نوع بدین و شوید متحمل را دیگر یک سنگین بارهاي

  ).2: 6(غالطیان، 
 عضـو  یک اگر باشند و دیگر یک فکر در برابري به اعضا بلکه نیفتد، بدن در جدایی که تا

 بـه  او بـا  اعضـا  بـاقی  یابـد،  عزت عضوي اگر و باشند درد هم آن با اعضا سایر گردد، دردمند
؛ 26: 12باشـید (اول قرنتیـان    مـی  آن اعضـاي  فرداً و هستید مسیح بدن شما آیند. اما خوشی

Rood, 2003: 139; Rood, 2000: 210.(  
کنـد،   یکی از کماالتی که انسان فقط در پرتوي رنج فرصت بروز و ظهور آن را پیدا مـی 

گوید ما فقط در پرتو رنـج   می خدایا تا کی؟تسالبخشی به دیگران است. کارسون در کتاب 
دیگر آرامش ببخشیم. زیرا خـدا در رنـج بـه مـا      شویم تا به یک و غم است که بهتر توانا می

  ).Carson, 2006: 122و ما نیز در رنج تسالبخش دیگران خواهیم شد ( دهد آرامش می

  رنج براي رضایت و قدردانی از زندگی 5.2.3
کشیدن، زندگی بـراي   شمارند؛ با رنج یکی از مزایاي رنج را رضایت و قناعت در زندگی می

چقـدر  یابـد کـه    کشـد، تـازه درمـی    کند. وقتی انسان رنج مـی  مؤمنان اهمیت زیادي پیدا می
رنـج مؤمنـان بـه ادارة فـیض     بودن برایش مهم است. اوستریچ در کتاب  کردن و زنده زندگی
ــاب Oestreich, 1994: 46( الهــی ــه) و گرنشــاو در کت ــر  مقدم ــدیم اي ب  حکمــت عهــد ق

)Crenshaw, 1998: 123( کنند. به این معنا اشاره می  
رسد. چیزي که رنج  دگی میدر توضیح این معنا، توماس فینچ از رنج به راز حیات و زن

آورد کـاهش تمرکــز و درگیرشــدن او در مســائل ســطحی و   بـراي انســان بــه ارمغــان مــی 
سبب خـود را   فهمد که قبل از آن بی کشد می افتادة زندگی است. انسان وقتی رنج می پا پیش
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هـاي کـوچکی کـه قـبالً بـرایش       از داشتن زندگی شاد محروم کـرده اسـت. تمـام سـختی    
شـوند   نصیب کرده بودند رفع می اند و او را از داشتن زندگی آرام بی بزرگی بودههاي  دغدغه

)Finch, 2006: 183.(  
زمـانی کـه در زنـدگی امـور     داران این معناست. او در کتـاب   فیلیپ یانسی نیز از طرف

شود  گوید وجود درد و رنج باعث می می دهد؛ درك جایگاه خدا در درد تو ناگواري رخ می
شـود بفهمـیم    هاي خود را بدانیم. رنج باعث می ذت و خوشایندي زندگی و فعالیتما قدر ل

توان لذت برد و  که از یک فعالیت ساده مثالً ورزش، رقص، عشق، مطالعه، بازي، و سفر می
بردن نیاز  شود آستانۀ لذت انسان پایین بیاید و براي شادبودن و لذت شاد بود. رنج باعث می

هـاي   شود انسان قدردان تک تک لحظه اي نداشته باشد. رنج باعث می ههاي پیچید به فعالیت
اعتنا و بدون هیجان  کشیدن بی هایی که شاید قبل از رنج اش شود؛ لحظه درد و غم زندگی بی

 ).Yancey, 1999: 268کرد ( ها عبور می و سپاس از کنار آن
 از رنـج  تجربـۀ  از دهـد،  مـی  دسـت  از نوردي کوه سانحۀ در را پسرش که استوف والتر

  :گوید که شاهد همین معناست می سخن اي او به گونه دادن دست
 مـن  به کس هیچ کردم لمس را او سرد هاي گونه خود من گذاشتیم؟ خاك در را اریک ما آیا

 دانسـتن ‘یافتم:  را خود اریک مرگ من در. است رفتنی بین از لطافت همه این که بود نگفته
دست  این چیزي است که در نهایت مرگ اریک به ’است داده ما به خدا که هایی نعمت قدر

  ).Wolterstorff, 1987: 56( آوردم

  منافع جسمی و روحی شر 6.2.3
از منظـر فیزیکـی، عـاطفی، و     کشـیم؟  خدا کجاست وقتی ما رنج میفیلیپ یانسی در کتاب 
مناظر ببینـیم. یانسـی   هایمان را از این  کند تا رنج کند و به ما کمک می روحی به شر نگاه می

گویـد و   در بخش اول کتاب از تجربیات خود از همراهی با دکتر پل براند در بیماسـتان مـی  
ها منافعی اسـت   شناسی درد بیماران چه منفعتی براي بدنشان دارد. این که از منظر زیست این

افسردگی  ها به خدمت گرفته است. رنج عاطفی و روحی مثالً که خدا رنج و درد را براي آن
دهد که روان او از موضوعی آزرده است و نیازمند رسیدگی  و اضطراب به انسان عالمت می

 ).Yancey, 1996: 310است (
دهـد؛ درك   زمانی که در زنـدگی امـور نـاگواري رخ مـی    او در کتاب دیگر خود به نام 

گوید.  یاز کار خود در بیمارستان مخصوص بیماران جذامی سخن م جایگاه خدا در درد تو
که این کار به او آموخته است که درد براي سالمتی و بقاي انسان ضروري است. او مثال  این
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شـود   آورد که به علت نداشتن احساس درد در چشـمانش، کـور مـی    اي را می بیمار جذامی
)Yancey, 1999: 154.(  

  رنج براي مجازات یا هشدار 7.2.3
هاي انسان را نتیجۀ  بسیاري از رنج بکشند؟آیا باید مسیحیان رنج کنث هیگن در کتاب 

ها معنا و توجیه  گونه رنج گوید نباید انتظار داشت این داند. او می عمل نادرست خود او می
هـاي   رنـج ). پاپ ژان پـل دوم نیـز در کتـاب    Hagin, 1987: 21-31دینی داشته باشند (

کسی کـه   . مثالًداند می نتیجۀ مستقیم خطاهاي خود مارا هاي ما  گاهی رنج بخش نجات
و عـدم   ،دلیل، تنبلی : خشم بیشود دچار میهاي زیادي  ها و رنج خورد به غم شراب می
اي براي خطاهاي شخصی  رنج، مجازات عادالنهکند در این موارد  او تصریح میموفقیت. 

  .)Paul II, 1984: 11( است
کتـاب  ر کتـاب  همچنین رنج گاهی مجازات عمل ما از سوي خداسـت؛ ویلیـام بـوده د   

معتقد است که گاه رنج ما از جانب خدا و براي اهداف تربیتی و  حل مسئلۀ رنج ایوب و راه
دان موافـق   ). الهـی Bode, 1914: 210-217تأدیبی است بلکه عبرت بگیریم و اصالح شویم (
 گفتن در مورد خـدا در میانـۀ رنـج    سخندیگر با این معناي رنج، برایان مکین لی در کتاب 

انـد   کنـد کـه رنـج را مجـازات خـدا دانسـته       است. او از قول برخی از کشیشان گزارش می
)McKinlay, 1996: 76.( 

گاهی نیز این رنج، هشداري است براي غیر مؤمنان؛ تا اخطاري براي به خـود آمـدن و   
کشـم؟ رنـج و حاکمیـت     چرا من رنج میها باشد. جان کارید در کتاب  تسلیم خداشدن آن

  ).Currid, 2004: 219دهد ( این معنا را شرح می مطلق خدا
  
  معناي رنج در پیوند با دیگران 3.3

  رنج عامل تشویق دیگران به راه خدا 1.3.3
معتقـد اسـت یکـی از منـافع     کشـند؟   براي چـه مسـیحیان رنـج مـی    یر در کتاب  جیس می

 ران،بـراد  اي امـا «گویـد:   کشیدن تشویق دیگران بـه راه خداسـت. پـولس قـدیس مـی      رنج
 انجامید، بـه حـدي   انجیل ترقی به برعکس گشت، واقع من بر چه آن که بدانید شما خواهم می
 برادران از اکثراً و .دیگران همۀ به و خاص فوج تمام در مسیح در شد آشکار من زنجیرهاي که
 را خـدا  کـالم  کـه  کنند می جرأت تر بیش رسانیده، هم به اعتماد منس زنجیرهاي از خداوند در
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خـواهیم از   گوید اگر می یر در توضیح این معنا می می .)14-12: 1(فیلیپیان » بگویند ترس بی
دیگران مراقبت کنیم باید خودمان شرایط متضاد را چشیده باشـیم و اگـر در آن شـرایط بـر     
ایمان و یقین خود ثابت بمانیم، خدا از ما پیروزانی خواهـد سـاخت کـه بـه بهتـرین وجـه       

  ).Meyer, 1992: 76ه خدا تشویق خواهیم کرد (دیگران را در را
رنج مؤمنان به ادارة فیض الهی کوشد؛ او در کتاب  اوستریچ نیز در شرح این معنا می

کند. وقتی مردم ایمان و اعتماد  تلقی می رنج مؤمن را نشانۀ عشق و وفاداري مؤمن به خدا
کننـد.   راه خدا شوق پیدا مـی بینند به  مؤمن را به خدا حتی در ایام سختی و بدبختی می

هاست که امکان دارد تا بدین حد بـه خـدا وفـادار مانـد      دست کم این حجتی براي آن
)Oestreich, 1944: 54.( 

  رنج براي درك و تفاهم با دیگران 2.3.3
کار برده اسـت.   هاي ما اصطالح شاهدبودن را به کوپروایت در الهیات عملی خود، براي رنج

هـاي اطرافمـان بدهـد.     تواند به ما آگـاهی دقیقـی از پدیـده    چیز نمی کردن، هیچ بدون تجربه
شود و هم مایۀ درك  ها می تري از پدیده فردي عمیق شاهدبودن رنج و درد هم مایۀ درك درون

ز درد کسانی که در حال رنج هستند خواهد شد. هیچ فرمول جانشینی براي ایجاد فردي ا برون
اي است که ما باید براي درك تجربی کسـانی کـه    این درك و تفاهم وجود ندارد. این هزینه

کردن آنان اسـت. کوپروایـت نـام ایـن تفـاهم را       کشند بپردازیم. این هزینۀ همراهی رنج می
). Cooper-White, 2009: 204( نامـد  اهد رنج بودن دیگران میسپردن براي ش شهادت یا جان

  ).Paul II, 1984: 52(کند  همچنین پاپ ژان پل دوم این معنا را تأیید می
دانـد کـه در انسـان بـه      دلی و رقت قلـب مـی   ریک رود نیز یکی از خیرات رنج را حس هم

احساسات است. در غیر این صورت آید. انسان براي ارتباط بهتر با دیگران نیازمند این  وجود می
تفاوتی رفتار خواهد کرد. رنج است که قلب او را رقیق و براي  ها از سر خودخواهی و بی با آن

  ).Rood, 2003: 140; Rood, 2000: 211( دیگر خواهی و دیگر دوستی آماده خواهد کرد
دانان قرار گرفتـه   اش مورد توجه فراوان الهی یکی از افرادي که از این جهت زندگی

که بیوگرافی خودش اسـت قصـۀ    رحمت شدیداست شلدن ونوکن است؛ او در کتاب 
کند. او پس از از دست دادن همسرش، دیگر هرگز خودخواه،  اش را روایت می زندگی

 بش آمادة رابطه با دیگران شده استکند قل متعصب، و حسود نبوده است و احساس می
)Vanauken, 2011: 215.(  
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  گرانید به متقابل خدمت يبرا رنج 3.3.3
گـرفتن دیگـران    رنج مـا را هزینـۀ بـه یـاري     رنج و حاکمیت مطلق خداجان پیپر در کتاب 

رساندن به دیگران. یکی از نویسندگان کتاب استیو سنت  داند و همین طور فرصت یاري می
گوید مـا بـا رنـج     است که مرگ پدر و مرگ دخترش باعث رنج عظیم او شده است؛ او می

کـه   د. از اینخواست در خدمت مردم باشد و به مردم خدمت کن شویم که می شبیه مسیح می
فهمیم بـا رنـج    کشیدن ارزشمند است، می فهمیم رنج خواست رنج بکشد می مسیح دلش می

 ).Piper, 2006: 267آوریم ( است که فرصت خدمت به دیگران را به دست می
) این آیات از کتاب مقدس را در تأیید Rood, 2003: 141; Rood, 2000: 213ریک رود (

 بسیار اعضا ناآل اما که همه قانون مسیح را تحقق بخشند براي اینفرصتی «آورد:  این معنا می

 بدین و شوید متحمل را دیگر یک سنگین و بارهاي) «20: 12قرنتیان  1( »یک بدن لیکن است

). جان فینبرگ نیز با آوردن این آیات اضـافه  2: 6(غالطیان » آرید جا به را مسیح شریعت نوع
ن است که مفهوم بدن مسیح را بـه مؤمنـان و غیـر مؤمنـان     کند که یکی از رازهاي رنج آ می

بشناسانید. ما همه عضو بدن مسیح هستیم و به هم احتیاج داریم. اگر فردي رنج بکشد گویا 
 ).Finberg, 2004: 304کشند ( همه رنج می

  
  گیري . نتیجه4

 کـه  دارد عقیـده  امریکـایی  شـناس  روان معناداري رنـج، معنایـابی ایمـان: ویکتـور فرانکـل     
 و پـوچی  احسـاس  آن است و در مقابل نهفته ها انسان ذات در پوچی از فرار و معناخواهی

 یـافتن  بلکـه  خوشـبختی،  نه را زندگی هدف شناس نیز روان یونگ .قرار دارد وجودي خأل
). در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم نیز معنـاداري مسـئلۀ مهمـی    34: 1385داند (محمدي،  می معنا

 هـا،  شـادمانی  تمـام  شـوند  دچـار  ها بـه پـوچی   انسان سکی معتقد است اگراست. داستایوف
  ).80: 1391شد (محبتی،  خواهد تبدیل هیچ به بشر نوع ها، و ها، حقیقت  محبت

ماکس وبـر  . شرور قلمداد شده است و رنج معنا، در اختالل عامل ترین در این میان مهم
شدن زندگی انسان از  زندگی و عامل تهیبخش به سرتاسر  ها را سرایت پوچی شرور و رنج

  ).53: 1389شمارد (فصیحی،  معنا می
ترین چالش براي ایمان مسیحی  معنایی شرور بزرگ از سوي دیگر همین پوچی و بی

 به را مؤمن فرد زندگی که دارند را قابلیت این معناي خود با ظاهر پوچ و بی ها است. رنج
ایمـانی بیانجامـد.    معنایی ایمان و در نهایت بی بی به که جا آن تا بکشانند عظیم چالشی
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در معناي ایمان  مشاهدة یک رنجلوئیس پس از مرگ همسر محبوبش، در کتاب  اس سی
  کند: تردید می

 هسـتی،  شاد که وقتی. است ها نشانه ترین کننده نگران از یکی این کجاست؟ خدا میان این در
 را ادعاهـایش  شـوي  می وسوسه که شاد قدر آن کنی، نمی او به نیازي احساس که شاد قدر آن
 بـا  و یـادآوري  بـه  را خودت اگر حالت این در کنی، تلقی مزاحمت نوعی خودت مورد در

 امـا . کـرد  خواهـد  استقبال تو از گشوده بازوان با وي بازگردي، او سوي به ستایش و سپاس
 او سـوي  بـه  حـال  ایـن  در و نماید، می فایده بی دیگران کمک و است شدید نیازت که وقتی

 حضور دري که به رویت بسته است و صداي قفل زدن بر در ... چرا یابی؟ می چه روي، می
 امـا  ماست، خوشبختی حاکم گویی که شود می حس زیاد قدر آن ما خوشبختی وقت در وي
  ).157: 1389است (کالرك،  غایب کردن کمک براي قدر این ما گرفتاري وقت در

. تهدیـد رنـج بـراي    2. لزوم معناداري زنـدگی،  1درنتیجه با درك موضوع در سه سطح 
تـوان بـه اهمیـت موضـوع      معنایی رنج با ایمان مسیحی، مـی  . چالش بی3و  ،معناي زندگی

توانیم به درایت  معناي رنج دست یافت. با درك اهمیت موضوع معناداري رنج است که می
حی که موضوع معناداري شرور را در کانون توجه خـویش  دانان نقلی مسی و هوشمندي الهی

  اند پی ببریم. قرار داده
البته پیداست که موضوع رفع ناسازگاري شرور با وجـود خـدا (مسـئلۀ منطقـی شـر) و      

اي شر) به جاي خود اهمیت دارد و تالش الهیات عقلی مسـیحی   توجیه شرور (مسئلۀ قرینه
ش سازگاري است اما مسئله آن است که شر در لباس گویی به این دو مسئله تال براي پاسخ

تواند ظاهر شود و ایمان مسـیحی   برانگیز دیگري به نام مسئلۀ اگزیستانسی شر نیز می چالش
را به چالش بکشد. پرسش اصلی در فضاي اگزیستانسی شر، این است که انسان با مشاهدة 

دهد؛ خـدایی کـه رضـایت دارد     میشر از نظر روانی آمادگی ادامۀ رابطه با خدا را از دست 
به او غایب، و در جواب تقاضاي او   انسان رنج بکشد و در برابر رنج او ساکت، براي کمک

  تفاوت است قابلیت عشق و اعتماد انسان را ندارد. بی
بنابراین تالش الهیات مبتنی بر کتاب مقدس براي حل مسئلۀ اگزیستانسـی شـر، تـالش    

گـویی بـه آن از راه    این نوع الهیات در تشخیص مسئله و پاسـخ  جا و مناسبی است. توجه به
  رود. شمار می معنادهی به رنج از امتیازات الهیات نقلی مسیحی در برابر الهیات عقلی به
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