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االهيات شبانی مسيحی و پاسخ به مسئلۀ شر
نعیمه
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چکيده
«االهيات شبانی» قسمی از االهيات نقلی مسيحی اسهت کهه وظيفهه انتقهال عشهق و
مراقبت االهی به تمام نيازمندان را بر عهده دارد .االهياتی است کهه نسسبهب خهود را بهه
مسيح و پولس ،در حکم شبانان مردم ،میرساند و بنای خود را بر الگوی زندگی شهبانی
مسيح میگذارد .طبيعی است که مسولة شر در لباس مسولهای منطقی و فلسهفی بهرای
این االهيات جلوهگر نمیشود ،چراکه االهيات شبانی رسالت مدافعهجویانهای را بر عهده
نگرفته است .اما مسولة شر به شکل دیگری با نام مسولة شبانی شهر در ایهن االهيهات
ظاهر میشود؛ به این معنا که انسانها وقتی در زندگی با شرور مواجه میشوند ،احساس
گوسفندانِ بی شبانی را خواهند داشت که بیپناه و ناامن رها شدهانهد .آنهها ،کهه انتظهار
مراقبت و امنيت از خدای عاشق و خيرخواه خود دارند ،با بروز شر در آستانه بیاعتمادی
و نااميدی از خدا قرار میگيرند .االهيات شبانی در پاسخ به این مسوله با توجه به الگوی
عيسی مسيح ،اندیشهها و راهکارهای مفيد و کارگشایی دارد .یادآوریِ عشهق و مراقبهت
خدا ،به کار بستن زبان عواطف ،گوش دادن فعال ،تصحيح انگارههای نادرسهت دربهارة
رنج و ترویج انگارههای درست دربارة رنج ،ارائة راهکارهایی برای اجابت دعا و تأکيد بهر
آیين تدهين بيماران و محتضران ،از جمله پاسخهای االهيات شبانی به مسولة شر است.
کلیدواژه هـا :مسهول ة شهر ،االهيهات شهبانی مسهيحی ،مسهولة شهبانی شهر ،مسهولة
اگزیستانسی شر ،االهيات مبتنی بر کتاب مقدس.
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مقدمه
االهیننات شننبانی ( )pastoral theologyیسننمی از االهیننات مبتنننی بننر کتنناب مقنندس
( )biblical theologyاست و رسالت آن رسیدگی و مرایبت از همة کسنانی اسنت کنه بنه
دلی یرار گرفتن در وضعیتهای خا روحی یا جسمی و یا گذراندن مراح حساس
زندگی ،به مرایبت و عش االهی و امید دیننی نیناز دارنند .اینن وضنعیتهنای خنا
می تواند شام بیماری ،احتضار ،فقر ،حوادث طبیعی ،اربت ،در راهماندگی و مهناجرت
باشد و مراح حساس زندگی نی شام ازدواج ،طنالق ،فرزنندآوری و منرگ ع ین ان
است .االهیات شبانی تحت عنوان «مرایبتهای شبانی» ( )pastoral careبرنامة مفصنلی از
خدماتی را که مسیحیان میتوانند به مردم نیازمندِ مرایبت ارائه کنند ،عرضه میکند .هنم
مردم معمولی میتوانند این خدمات را انجام دهند و هم کشیشنان مرایبنتکننندهای کنه
برای این کار تربیت میشوند .مرایبتهای شبانی شام توصیهها و رهنمودهایی به خود
اشخا نیازمند مرایبت نی میشود که خودشان به بهترین شک خود را کمک کنند تنا
به سالمت از بار رنج و ام بیرون بیاینند ،ینا بنا کمتنرین آسنیب ،وضنعیت ینا مرحلنة
حساسی را که در آن یرار دا رند ،پشت سنر بگذارنند .در اینن زمیننه آثنار فراواننی بنه
1
صورت مستق در مسیحیت نوشته شده است.
بعد از توضیح االهیات شبانی الزم است به اننواع مسنئلة شنر اشناره شنود تنا ننوع
مسئلهای که االهیات شبانی در ارتباط با شر با آن درگیر میشود و در صدد پاسخ بنه آن
برمیآید مشخص شود .در پارادایم عقلی ،وجود شرور در جهان ،موجب زایش دو ننوع
مسئله میشود که به مسئلة منطقنی شنر ( )logical problem of evilو مسنئلة یریننهای شنر
( )evidential problem of evilمعروف هستند .مسئلة منطقی شر این ادعای ،از نظر منطقنی،
حداکثری را دارد که به هیچ وجه نمیتوان وضعِ منطقاً ممکن و سازگاری را یافنت کنه
در آن خدا و شر توأمان وجود داشته باشند .بدیهی است که پاسخی که االهیات باید بنه
این مسئله بدهد ،از نوع خود مسئله است؛ یعنی تنهنا الزم اسنت ناسنازگاری و تننایض
ادعاشده را رفع کند ،به این صورت که وضع منطقاً ممکن و سازگاری را بیابد که در آن
هم خدا وجود داشته باشد و هم شر .به این پاسنخ «دفاعینه» ( )defenceمنیگوینند .امنا
مسئلة یرینه ای شر ،ادعایش را از راه وفور شرور گ اف و ناموجه در جهان آااز میکند؛
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اینکه این همه شر گ اف ،احتمال وجود خندا را بنه شندت ضنعیف و نسنبتاً نامحتمن
میکند .از اینرو مسئلة شر ،یرینهای علیه وجود خدا فراهم میکنند .روشنن اسنت کنه
پاسخ به این مسئله نی از سنخ خنود مسنئله اسنت؛ بنه اینن معننا کنه بایند دلین هنا و
انگی ه های خدا را برای توجیه شرور یافت تا شنرور ،گن اف و بندون توجینه نماننند و
یرینهای علیه وجود خدا سامان ندهند .به اینن پاسنخ «تئودیسنه» ( )theodicyینا «نظرینه
عدل االهی» گفته میشود.
در پارادیم احساسی و عاطفی ،مسئلهای که شر بنه وجنود منیآورد بنه هنیچ وجنه
فلسفی یا منطقی نیست .مسئله عبارت از این است که از آنجایی که انسنانِ خنداباور بنا
خدای شخصی رابطه بریرار میکند ،رابطهای که در خود مفاهیم عش  ،اعتمناد ،امنینت،
امید ،خشنودی ،رضایت خاطر و آرامش را میپروراند ،و انسان با بروز شنری کنه او را
بیپناه و سرگشته میسازد ،احساس رهاشدگی و تنهایی میکند و در آستانة بیاعتمنادی
به خدای عاش و مرایبتکننده یرار میگیرد؛ از اینرو به این مسئله ،مسئلة شنبانی شنر
( )pastoral problem of evilگفته میشود .انسنان در اینن هنگنام ،نیازمنند تیمنار و شنبانیِ
خداست تا اعتمادش را به خدا بازیابی کند.
پس از تبیین پیشینه مسئلة شر ،به نظر روشن میرسد که مسئله شنری کنه االهینات
شبانی خود را با آن مواجه دیده و خود را مسئول پاسخگنویی بنه آن منیدانند ،از ننوع
عقلی نیست؛ چون اساساً االهیات شبانی وظیفة مدافعهجویانهای را بنرای خنود در نظنر
نگرفته است؛ بلکه این نوع االهیات مسنئلة شنبانی شنر را مهنم دانسنته ،منیکوشند بنا
راهکارهایی دینی به تیمار و مرایبت از انسانهای رنجکشیده بپنردازد تنا از آسنیبهنای
رابطة آنها با خدا جلوگیری کند .این مقاله در صدد است به طرح مسنئلة شنبانی شنر و
پاسخ به آن در االهیات شبانیِ مسیحی بپردازد.
طرح مسئله شباني شر
آدام در مقالة «رنجهای نجاتبخش :راهح مسیحی به مسئلة شر» منیگویند بنرای
شخص مسیحی که به اطاعت از مسیح در همة امور متعهند اسنت ،مسنئلة منطقنیِ شنر
مطرح نیست؛ چون دییقاً عین تعهد مسیحیِ اوست که بنه خندای عنالِم مطلن و خینر
مطل معتقد باشد .اما در هنگام مواجهه با شر ،مسئلهای که او با آن گالوی منیشنود ،از
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نوع شبانی است؛ یعنی او نیاز دارد که اطمینان خنود از یابن اعتمناد بنودن خندا را در
شرایط کنونی بازیابی کند .بروز شر در زندگی ،اعتماد او را به عش و خیرخواهیِ خندا
سلب میکند .او احساس تنهایی و بیپنناهی منیکنند و خینال سنکوت و ایبنت خندا
آزارش میدهد .در این حالت مسئلة شبانی شر برای او پیش میآیند؛ بنه اینن معننا کنه
مدام از شبان خود (خدا) که وعدة حسن مرایبت از گوسفندان خنویش را کنرده اسنت
سراغ می گیرد که چرا با گوسفندان وداع کرده و آنها را به حال خود رها سناخته اسنت؛
چرا از آنها مرایبت نمیکند و میگذارد که به آنها شر برسد (.)Adams, 1986: 309
هاوئراس نی در کتاب خندا ،درمنان و رننج همچنون آدامن بنه طنرح اینن مسنئله
میپردازد .او می گوید برای کسی که وایعاً در زندگی با رنج گالوی است ،پرسنش اینن
نیست که چرا شر وجود دارد؟ بلکه این اسنت کنه چگوننه فنردا صنبح کنه از خنواب
برخی د بتواند دوباره زندگی کند؟ اینکه چگونه این شرایط را تحم کند و آن را از سنر
بگذراند؟ چگونه دوباره به شرایط عادی برگنردد؟ چگوننه دل شکسنته خنود را التینام
بخشد؟ و چگونه بتواند با این عواطف امزده و ناخرسنند از خداونند ،بنه رابطنة بنا او
ادامه دهد؟ (.)Hauerwas, 1994: 56
نامربوطي و ناکارآمدیِ تئوديسه
بالکر در کتاب شر و صلیب میگوید مسئلة شر مسئلة رنج ماست؛ مسئلهای فلسنفی
نیست که در کالس خنک و راحت فلسفه نشسته باشنیم و بخنواهیم آن را حن کننیم.
مادری که بچهاش از سرطان میمیرد و پدری که فرزنندش در جنن کشنته منیشنود،
نمیتوانند به خدای کام مطل باور داشته باشند .کتاب اعتراض و بنرادران کارمنازوف
اثر داستایفسکی و حتی کتاب ایوب نمونههایی از مسئلة وایعی رننج و شنر هسنتند کنه
تئودیسهها از پاسخ به آن ،به طور مذبوحانهای عاج ند .تئودیسه برای کسی که در حنال
رنج کشیدن است ،به شدت نامربوط است .انسان در این شرایط ،نه سؤالش نظری است
و نه نیازی به پاسخ نظری دارد (.)Blocker, 2005: 120
جیم کالرک در کتاب بازگشت به عق تأکید میکند کنه برهنانهنای بنینتیجنه و
نظریههای عدل االهیِ محکمهپسند ،منرهم التینامبخشنی بنرای مسنئلة شنر نیسنتند .در
حقیقت ،این درد در یلب است نه در ذهن؛ این مرهم بایند همنة وجنود انسنان را آرام
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کند .کسی که عمیقاً متحم رنج میشود ،بنه نظرینة مرمنوزی دربنارة عندل االهنی ینا
رسالهای دربارة دفاع مبتنی بر اختیار نیاز ندارد .هیچ یک از نظریههای عندل االهنیِ منا،
به وظیفة سنگین و مذهبیِ تسکین بخشیدن به کسانی کنه سنوگوارند ،ارتبناطی نندارد.
دفاعها و تئودیسهها تسلی ناچی ی برای کسانی که بدانها نیاز دارند ،فراهم میکننند؛ از
اینرو ،به هیچ وجه نمیتوان به پاسخ تئودیسه اهمیت داد (کالرک.)91-39 :1939 ،
االهيات شباني
االهیات شبانی ،الگویی االهیاتی را ترسیم میکند که ادعا منیکنند آن را مسنتقیماً از
مسیح گرفته است .هر گونه دعوت به خدمات مسیحی ،خواه دعوت روحانیان بنه اینن
کار و خواه دعوت ایرروحانیان ،به درک االهیاتی و انگی ش االهیاتی نیاز دارد .این امنر
باعث میشود صاحبان این دیدگاه به دنبال مبننایی باشنند کنه بنه شنک  ،ویژگنیهنا و
رهیافت های این خدمات کمک کند .این مبنا ،االهیات شبانی را به وجنود آورده اسنت.
االهیات شبانی معتقد است اگر مرایبتهای شبانیِ مسیحی اعتباری وایعی داشنته باشند،
باید در شخص و عم عیسی مسیح ریشه داشته باشد .پولس نی االهیناتی را بنرای منا
وضع کرده است که الگوی خدمت به دیگران را ترسنیم منیکنند .آنچنه تحنت عننوان
االهیات شبانی مطرح است ،به خوبی با الگوی عیسی مسیح و پولس شک گرفته است.
کرکوود در کتاب مرایبتهای شبانی در بیمارستان یازده اص را از االهیات مرایبتهنای
شبانی مسیح استخراج و بیان میکند ( .)Kirkwood, 1995: 250اینن اصنول ،درک منا را از
االهیات شبانی مسیحی کام تر میکند.
 .1االهيات پذيرش

از مطالعة اعمال رسوالن به دست میآید که عیسی مسیح در اص برای مردم فقیر و
ناتوانِ جامعه بود .او خود گفت که آمد تا بیماران را شفا دهد .او برای دعوت اشنخا
آبرومند نیامده بود ،بلکه برای دعوت کردن اشنخا مطنرود و رانندهشنده آمنده بنود
(متی  .)19-11 :9برای نمونه میتوان به ماجرای زنی که هم ناتوان و هم فاسد بود ،اشناره
کرد .شأن مسیح این بود که اصالً با این زن سنخن نگویند ،امنا او مسنتقیماً بنا اینن زن
دربارة سختیهای زندگیاش سخن گفنت (یوحننا  .)11-9 :5زکّنی نین فنردی مطنرود و
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من وی در جامعه بود ،زیرا مردم را فریب داده بود .او از درخت باال رفنت ،چنون فکنر
می کرد هم ناچی است و هم عیسی مسیح بنه او اجنازه نخواهند داد کنه او را در مینان
روستاییان مالیات کند؛ اما عیسی مسیح نه تنها او را پذیرفت؛ بلکه بنا انذا خنوردن در
خانة او ،خود را با او متحد ساخت (لویا .)11-1 :19
عیسی مسیح در ارتباط خود با مردم به هیچ وجه به اینکه آنها که هسنتند و بنه چنه
چی ایمان دارند ،اعتنایی نداشت .اگر نیازمند بودند خود را به آنها میرساند و آنها را به
نوعی آرام میکرد .بنابراین ،شبانی که میخواهد مرایبتهای چوپانی کند ،بایند شنخص
مقاب را بپذیرد.
 .2االهيات در دسترس بودن

انجی متی به منا منیگویند و یتنی بنه مسنیح گفتنه شند کنه بنرادرزادهاش یحینای
تعمید دهنده از دنیا رفت ،او با یای به آن سوی رودخانه رفت .این فرار از جمعیت ،بنه
معنای خلوت کردن بود .اما مردم او را دنبال کرده ،بنه آن سنوی رودخاننه آمدنند و او
مجبور شد تمام روز را به آموزش و شفای آنها بپردازد .مسیح میتوانست همنة آنهنا را
رد کند و بگوید که من به خلوت آمدهام ،اما این کار را نکرد .او همواره خود را  -حتی
در سختترین شرایط -همواره در دسترس مردم نگناه منیداشنت ،مردمنی کنه از نظنر
جسمی ،درمانی و روحی به او نیاز داشتند (متنی  .)11-1 :15یا مثالً مادرانی کنه فرزنندان
خود را برای تبرک میآوردند و یاران مسیح میکوشیدند از این کار جلوگیری کنند ،امنا
مسیح تعالیم خود را یطع میکرد و کودکنان را در آانوش منیگرفنت و آنهنا را تبنرک
میکرد (مریس .)11-19 :11
پیامِ این کار مسیح برای همة مرایبت کنندگان این است که در همه حال ،آماده و در
دسترس برای همة مردم باشند.
 .3االهيات پاسخگويي

متی (متی  ،)11 :11مریس (مریس  )91 :3و لویا (لویا  )11 :9هر کدام گ ارش منیدهنند
که مسیح باید رنج بکشد و بمیرد و باز از میان مردگان برخی د« .مسیح باید به اورشنلیم
بیاید» .این عبارت در همه این گ ارشها وجود دارد و حاکی از نوعی جبر اسنت .اینن
جبر ،از نوعی پاسخگویی و مسئولیت حکایت میکند که خودِ مسیح آن را با بیان اینکنه

االهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر 13 /

چوپان خوبی است ،بیان میکند« :من شبان نیکو هستم؛ شبان نیکو ،جنان خنود را در راه
گوسفندان مینهد» (یوحنا .)11 :11
کسانی که به مردمی که در حال سختی هستند ،خندماتی را ارائنه منیکننند ،معننای
پاسخگو بنودن در برابنر خندا را از مسنیح آموختنهانند .آنهنا از ییند خودخنواهی و از
خودراضی بودن ،رهایی یافتهاند و میخواهند تا پای جان ،گوسنفندان خندا را چوپنانی
کنند.
 .4االهيات مراقبت

یکی از ویژگیهای بارز حیات عیسنی مسنیح ،مرایبنتهنای اوسنت .او دلسنوزی،
داداه و همدلی خود را در ارتباط با هر کسی نشان میداد .انجی لوینا نموننههنایی از
اخالق مرایبت را نق میکند:
پس برای ایشان این مث را زده ،گفت :کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد
و یکی از آنها گم شود و نود و نه را در صحرا نگذارد و از عقبِ گمشده نرود تنا
آن را بیابد؟ پس چون آن را یافت ،به شادی بر دوش خود میگنذارد و بنه خاننه
آمده ،دوستان و همسایگان را میطلبد و بدیشان میگوید :با من شادی کنید ،زیرا
که گوسفندِ گمشدة خود را یافتهام .به شما میگویم که بر این منوال ،خوشنی در
آسمان رخ مینماید به سبب توبة یک گناهکار ،بیشتر از برای نود و ننه عنادل کنه
احتیاج به توبه ندارند .یا کدام زن است که ده درهم داشنته باشند ،هنر گناه ینک
درهم گم شود ،چراای افروخته ،خانه را جاروب نکند و به دیت تفحص ننماید
تا آن را بیابد؟ و چون یافت ،دوستان و همسایگان خود را جمع کرده ،میگوید :با
من شادی کنید ،زیرا که درهم گمشده را پیدا کردهام .همچنین به شما منیگنویم:
شادی برای فرشتگان خدا روی میدهد به سبب یک خطاکار که توبنه کنند (لوینا
.)11 -1 :12

مورد دیگر در یوحناست که مسیح میگوید اذای من آن است که از منردم مرایبنت
کنم (یوحنا .)95-91 :5
این مرایبت اوالً هیچ پیششرطی ندارد؛ ثانیاً با انگی ههای تقدمهنای فرینهای باعنث
می شود روح مرایبت نابود شود؛ و ثالثاً حضور در ملکوت خندا بندون آن ،امکنانپنذیر
نیست.
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 .5االهيات حساسيت

مسیح همواره تالش بسیاری میکرد که احساسات درونیِ افراد را درک کند و حتنی
کمترین نیاز آنها را بشناسد .در متی می ان حساسیت مسیح نشان داده میشود« :و هر گاه
کسی تو را برای یک می مجبور سازد ،دو می همراه او برو» (متی  .)51 :2نی در جایی او با
حساسیت بسیاری اجازه میدهد که مریم رطلی ،خواهر ایلعاذر ،به او آنطور کنه خنود
مای است ،احترام کند و پاهای او را با عطر بشوید (یوحنا  .)3-1 :11نمونه دیگنر جنایی
است که مسیح درمییابد که شمعون دوست دارد به او محبت کنند و از او درخواسنت
میکند که برههایش را خوراک داده ،گوسفندانش را شبانی کند (یوحنا .)19-12 :11
 .6االهيات اطاعت

تجسدِ عیسی مسیح فقط به هدف رستگاریِ بشر بوده است؛ به عبارت دیگر ،حیات
و فعالیت مسیح ،متشک از اطاعت مطل در راه اینن مأمورینت بنود .او هرگن از اینن
اطاعت شانه خالی نکرد و همواره در برابرِ آن پاسخگو و مسئول بود .او این پاسخگویی
را با اطاعت مطل از خدا نشان داد .راههای بسیاری وجود داشت که مسیح از طری آنها
از صلیب بگری د؛ مثالً میتوانست به اورشلیم برود ،یا دوازده تن یاران خود را تحقیر و
انکار کند .در انجی متی آمده است« :آیا گمان میبری که نمیتوانم الحنال از پندر خنود
درخواست کنم که زیاده از دوازده فوج از مالئکه برای منن حاضنر سنازد؟ لنیکن در اینن
صورت ،کتب چگونه تمام گردد که همچنین میبایست بشود؟» (متنی  .)25-12 :11اما تعهد
و دلبستگی او به مأموریت االهیاش ،از هر چین ی کنه منیدانسنت باعنث سنختی او
خواهد شد ،مقدم بود.
همین معناست که گفته می شود ما باید مأموریتی را که مسیح به ما سپرده اسنت ،در
بالین دردمندان و رنجکشیدگان انجام دهنیم .فعالینت شنبانیمنان در واینع ،انجنام دادن
فعالیت هایی به جای خدا و اطاعت از امر اوست .در این معنا ،عیادتکننده از بیمنار ینا
رسیدگیکننده به انسانِ دردمند کسی است که خدا او را خوانده اسنت تنا بنه منویعیتی
وارد شود که در آن انسانیت دچار رنج و آسیب شده است.
 .7االهيات شهادت

مهمترین رسالت مسیح در کلیسای خود ،موعظه ،تعلیم و تعمید همة ملنتهنا بنوده
است (متی  .)11-19 :13بدیهی است که پینروان مسنیح در مقابن  ،بایند شنهادت دهنند.
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«شهادت دادن» شک های گوناگونی دارد؛ ممکن است با لفظ و زبان باشد؛ اما در طنول
یرنها دیده شده است که افراد فراوانی تنها با دیدن الگوی زندگیِ انسنان مسنیحی ،بنه
مسیحیت گرویدهاند .برای مثال ،دزد میتواند بر پایة صلیب نجات پیدا کند؛ نجناتی ننه
از راه موعظه و زبان مسیح ،بلکه از راه مشاهدة مرگ ،عش و دلسوزیِ مسیح ،حتنی در
هنگام مرگ؛ آن زمان که گفت« :خدایا ،آنها را ببخش!» ینا« :منادر ،پسنرت را دریناب!»
(لویننا 19؛ یوحنننا  )19در اینجننا رومیننان در پننای صننلیب گفتننند« :ایننن مننرد وایع ناً مننردِ
درستکاری است» (لویا .)53 :19
عیادت کننده در بیمارستان به من لة نوری اسنت کنه دل همنه بیمناران ،وابسنتگان و
پ شکان ،و کارکنانِ بیمارستان را روشن میکند .نوازشکنندة شنخص دردمنند ،دل او و
اطرافیانش را روشن میسازد .تأثیر این شهادت به گونهای اسنت کنه ملکنوت ابندی را
خواهد ساخت و مردم را به مسیح دعوت خواهد کرد.
 .8االهيات خدمت

عیسی مسیح گفت که زندگیاش ویف خدمت به دیگران است« :هر که در میان شما
میخواهد ب رگ گردد ،خادم شما باشد .و هر که میخواهد در میان شما مقدم باشد ،انالم
شما باشد .چنانکه پسر انسان نیامد تا مخدوم شود ،بلکه تا خدمت کند و جانِ خنود را در
راه بسیاری فدا سازد» (متی  .)13-11 :11معنای این خدمت را نباید کمتنر از اینن در نظنر
گرفت که او پاهای شاگردان خود را شست (یوحنا  .)3-1 :19مسیح به دلی ماهیت االهی
خود ح داشت که چونان سروران و آیایان زندگی کند و بسیاری به او خندمت کننند،
اما سبک زندگی او کامالً متضاد این بود .جذامیان ،والیان کنیسهها ،کاپیتانهنای ارتشنی،
ماهیگیران ،ثروتمندان ،مالیاتبگیران و خانهداران همه از خدمت او بهرهمنند بودنند .و
خدمات عیسی مسیح به نیازمندان ،بدون در نظر گرفتن هیچ ترس و تعصب و شنرط و
تقدم بوده است (لویا 12-19 :19؛ متی 3 :2؛ یوحنا 11-1 :9؛ .)9-1 :2
مسیح الگویی از خود در این راه یرار داده است ،و ما میتوانیم جا در جنای پنای او
گذاشته ،به همة نیازمندان خدمت کنیم.
 .9االهيات عشق

هر گونه به مسیح نگاه کنیم ،هرگ نخواهیم توانست کلیدواژة آشکار سراسر زندگی
و تعالیم او ،یعنی «عش » را ،نادیده بگیریم .پیام چوپان خوب ما ،ما را تشنوی منیکنند
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که به همسایهمان همچون خود عش بورزیم .شبان خوب ،عشقی را پیشنهاد میدهد که
به نجاتبخشیِ متعالی میانجامد .مسیح تمام فرمانهای االهنی را بنه دو فرمنان تقلین
میدهد :به خدا عش بورز و به همسایهات عش بورز؛ آنجنا کنه منیگویند« :خداونند
خدای خود را به تمام دل و تمامی نفس و تمام تواننایی و تمنام فکنر خنود محبنت نمنا و
همسایة خود را مث نفس خود» (لویا .)13 :11
بدینترتیب ،عش و دلسوزی پایة هر گونه فعالیت شبانی است .این عشن برگرفتنه
از الگوی شخص مسیح است.
 .11االهيات هشدار

مسیح ،که فروتن و افتاده نامیده میشود ،در برابر نادرستیهای زندگی افراد ،مهربنان
نیست .او با کجرفتاری برخورد کنرده ،در برابنر عندهای بنه سنختی فریناد برمنیآورد.
«فریسیان» و «کاتبان» کسانی هستند که مسیح در برابر آنها ساکت نیست و خطاهایشنان
را گوش د میکند« :وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار کنه درِ ملکنوت آسنمان را بنه
روی مردم میبندید ،زیرا خنود داخن نمنیشنوید و داخن شنوندگان را از دخنول منانع
میشوید» (متی .)11-19 :19
گاهی الزم است رودررویی معنوی و روحی با شخص دردمند صورت بگیرد .البتنه
باید شرایط جسمی و توانایی تمرکن و نیناز وایعنی او را نین در نظنر گرفنت .مسنیح
این گونه بود و شرایط را میسنجید؛ برای مثال ،او به یهودا ،به صورتی که فقط خنودِ او
متوجه شود ،هشدار میدهند (یوحننا  .)91-11 :19مسنیح ،الگنوی منا در فعالینت شنبانیِ
هشدار و رودررویی است .ممکن است اشخا رنجکشیده نیازمند نوعی هشدار باشنند
که این هشدار ،وظیفة شبان خدمترسان و مرایبتکننده است.
 .11االهيات تجديد

کتاب مقدس این نکته را به دست میدهد که مسیح در شک ِ بشریِ بسنیار سناده و
روان ،فعالیتهای موعظه ،تعلیم ،شفا و خدمت خود را انجام میداده و بنرای اینن کنار
زحمت و فشار فی یکی ،عاطفی و روحی کمی را متحم میشده است .البته این گمنانِ
ماست ،و هرگ چنین نبوده است .او برای انجام هر معج های ،اننرژی بسنیاری صنرف
میکرد« :عیسی گفت البته کسی مرا لمس نموده است ،زیرا که من درک کردم که ینوتی از
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من بیرون شد» (لویا  .)51 :3مسیح معموالً ساعات بسیاری را در اولِ هر روز به دعنای بنا
خداوند مشغول بود تا بتواند خود را برای کارهایش آماده و تجدید ینوا کنند (منریس :1
 . )93-92او ویتی در اورشلیم بود عادت داشت هر شب به کوه زیتون برود و با خدا راز
و نیاز کند (لوینا  .)99 :11متی از درد دل مسیح با خدا میگوید« :پس یدری پیش رفته ،به
روی درافتاده و دعا کرده ،گفت :ای پدر من ،اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد؛ لیکن نه
به خواهش من ،بلکه به ارادة تو  ...روح رااب است ،لیکن جسم ناتوان» (متی .)51-99 :11
از این موارد به دست میآید که مسیح صادیانه در برابر خدا به رنج و انندوه خنود
اعتراف میکرد و با خدا بر سر صلیب چانه میزد .منیگذاشنت خندا بفهمند کنه او در
موردش چگونه فکر میکند و خجالت نمنیکشنید .ارتبناط عاشنقانة آنهنا بنا یکندیگر،
صریح ،باز و صمیمی بود .روشن است که مرایبتهای شنبانیِ وایعنی همنواره نیازمنند
تجدید یوای روحی ،عاطفی و بدنی است .بندون تجدیند ینوا ،انسنان دیگنر ینادر بنه
مرایبتهای شبانی مؤثری نیست .در ارتباط با بیماران و مشکالت آنها ،روح و عواطنف
و تن انسان خسته میشود .تنها کسی که دائم خود را در مالیات با خدا تنازه منیکنند،
میتواند به مرایبت های شبانی برای دیگران ادامه دهد .به عبارت دیگر ،تنهنا کسنی کنه
ظرف خود را برای خدا خالی میکند میتواند کاسهاش را با دردهای دیگنران پنر کنند.
بنابراین ،تجدید نیروی معنوی برای مرایبتهای شبانی الزم است.
پاسخ به مسئله از راه االهيات شباني
پس از روشن شدن ماهیت االهیات شبانی ،راهکارهای االهیات شنبانی در پاسنخ بنه
مسئلة شبانی شر پی گرفته میشوند .این راهکارها مرایبتهای شبانی نامیده شدهاند.
 .1يادآوری عشق و مراقبت خدا

ممکن است در شرایط سخت رنجی که حاص بروز شر در زندگی ماسنت ،دربنارة
عش و خیرخواهیِ خدا دچار بدبینی شویم و رابطهمان بنا خندا ،دسنتخنوش آسنیب
گردد ،به طوری که دیگر از نظر روانی یادر نباشیم به خندایی عاشن و خیرخنواه بناور
داشته باشیم .االهیات شبانی میکوشد از راه یادآوریِ عش و مرایبنت خندا بنه منا ،بنه
گونهای این مسئله را ح کند.

 / 01پژوهشهاي ادیانی ،سال اول ،شمارة 3

ریک رود در مقاله «خدا و شر ،چگوننه خندای خینر منیتوانند شنر را روا بندارد»
میگوید :ویتی رنج میکشیم میتوانیم با این حقیقت آرامش پیدا کنیم که خدا شرایط ما
را میداند و مرایب ماست؛ او یول داده است که با ما باشد و به ما آرامش دهند و از منا
حمایت کند ( .)Rood, 2003: 127شواهد این امر در کتاب مقدس آمنده اسنت« :خداونند
ن دیک شکستهدالن است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد» (م امیر )13 :95؛ «بندان کنه
خدا از روی یصد و عمد کسی را رنج نمیدهد :زیرا اگرچه کسی را مح ون سازد ،لیکن
بر حسب کثرت رأفت خنود رحمنت خواهند فرمنود ،چنون کنه بننیآدم را از دل خنود
نمیرنجاند و مح ون نمیسازد» (مراثی ارمیا .)99 :9
ریک رود در کتاب مسئلة شر نی بنه بینان همنین مطلنب پرداختنه اسنت .در آنجنا
شواهد دیگری از کتاب مقدس عرضه منیکنند ()Rood, 2000: 210؛ خندا در مکالمنه بنا
یوشع به او میگوید« :آیا میشود زنی ،بچة شیرخوارة خود را فراموش کند یا منیشنود
که دلش به حال بچهای که در شکمش است ،نسوزد؟ حتی اینها هم ممکن اسنت بچنة
خود را فراموش کنند ،اما من هرگ تو را فراموش نمیکنم؛ اما صهیون میگوید :یهوه مرا
ترک نموده و خداوند مرا فراموش کرده است .اینک تو را بر کف دستهنای خنود نقنش
نمودم و حصارهایت دائماً در نظر من است» (اشنعیا  .)11-19 :59خدا همان خدای آرامنش
و پدر مهربانی است که پطروس از او سخن میگوید ،زمانی که ما را دعوت میکنند تنا
از نگرانیهای خود به او پناه ببریم ،چراکه او مرایب ماست« :و تمام اندیشة خنود را بنه
وی واگذارید ،زیرا که دشمن شما ابلیس ،مانند شیر اران گردش میکند و کسی را میطلبد
تا ببلعد» ( 1پطروس .)3 :2
اریکسون و استیس در کتاب ویتی خدا میگرید :چرا رنج ما برای یادر متعنال مهنم
است تضمینهای عش خدا به ما را به بیانی دیگر و با شواهدی اف ونتر بیان منیکننند
( .)Ericson & Estes, 2000: 242آنها میپرسند آیا خدای پدر همان کسی نیست کنه عیسنی
مسیح را فرستاد تا ما را از گناه و آثار آن نجات دهد .آیا او خود کسی نیست که بنه منا
گفت همة اضطراب هایمان را به پای او بیفکنیم و به پای او بری یم ،چراکنه او نگنران و
مرایب ماست؟ ( 1پطنروس  )3 :2و نی آیا او کسی نیست که یول زندگی ابندی را بنه منا
داده است )یوحنا )11 :11؟ و نی آیا او کسی نیست که وعدة هدیههای خیر را به فرزندان
خویش داده است؟ (لویا .)19-9 :11
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نویسندگان در این کتاب برای اینکه ثابت کنند خدا چقدر میتوانند مراینب احنوال
انسان باشد ،عالوه بر ارائة مسیر مستقیم ابراز عش خدا به انسان ،از مسیر دیگنری نین
میروند .آنها می کوشند نشان دهند خدا از طری مسیح از حال ما باخبر میشود و رننج
ما را میداند و درک میکند .کتاب مقدس از اینکنه خندا در سنه شنخص وجنود دارد،
سخن میگوید :پدر ،پسنر و روح القندس .اینن سنه شنخص بنا یکندیگر خداینند و از
یکدیگر حیات و تأثیر میگیرند .شاهد این سخن آن است که ویتی مسیح اسن تعمیند
میشود روحالقدس بر او نازل میشود و در آسمان نی خدای پدر شادی خود را دربارة
پسر خویش بیان میکند (متی  .)13-11 :9خدای پدر و پسر به دلی این ارتباط خاصی که
با هم دارند ،در نظر و عم با یکدیگر متحدند« :من و پدر ینک هسنتیم» )یوحننا .)91 :11
«آیا باور نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من بنه شنما منی
گویم از خود نمیگویم ،لکن پدری که در من ساکن است ،او این اعمنال را منیکنند .منرا
تصدی کنید که من در پدر هستم و پدر در من است ،و اال مرا به سبب آن اعمنال تصندی
کنینند» (یوحنننا  )11-11 :15سننرانجام ،نویسننندگان کتنناب مننذکور نتیجننه مننیگیرننند« :از
اینروست که میگوییم مسیح یادر است خدای پدر را از حال ما باخبر سنازد .دانسنتن
اینکه خدا از ما بیاطالع و ااف نیست و از رنج ما باخبر و آگاه است ،منا را بنه حنس
رهاشدگی و بیپناهی دچار نمیکند» (.)Ericson & Estes, 2000: 296
آنها میکوشند از کتاب مقدس شواهدی به دست دهند که بنا بر آنها ،خدا به همنراه
انسان و در کنار انسان رنج میکشد .کتاب مقدس به ما میآموزد که خدا انم و رننج را
تجربه میکند ،احساس عش را میفهمد ،سختی و مرارت مرگ را درک میکند و رننج
و امِ فرزندان سرکش خود را حس میکند« :ای افنرایم! چگوننه تنو را تنرک کننم و ای
اسرائی ! چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را مث ادمه نمایم و تو را مث صبوئیم سازم؟
دل من در اندرونم منقلب شده و ریّتهای من با هم مشتع شده است .حدت خشم خود
را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هنالک نخنواهم نمنود ،زینرا خندا هسنتم و
انسانی نی و در میان تو یدوس هستم؛ پس به اضب نخواهم آمد» (هوشع .)9-1 :11
جننان کارینند در کتنناب چننرا مننن رن نج مننیکشننم؟ رنننج و حاکمیننت مطل ن خنندا
( ،)Currid, 2004: 114فیلیپ یانسی در کتاب زمانی که در زندگی امور ناگوار رخ میدهد:
درک جایگاه خدا در درد تو ( )Yancey, 1999: 215و جنویس منایر در کتناب بنرای چنه
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مسیحیان رنج میکشند؟ ( )Meyer, 1992: 102باز به شواهد فراوانتری در زمینة ینادآوری
عش و مرایبت خدا اشاره میکنند .آنها یطعات بسیاری از کتاب مقدس را نق میکننند
تا نشان دهند در اوج درد و رنج ،خدا در حال امخواری و تیمار ماست .نی آنها بنه منا
اطمینان خاطر میدهند که مسیح ما را درک کرده ،با ما همندردی و دلسنوزی منیکنند:
«زیرا رئیس کهنهای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود ،بلکه آزموده شده در هنر
چی به مثال ما بدون گناه» (عبرانیان .)12 :5
 .2زبان عاطفي

نیکوالس ولترستورف در کتاب مدیحهای برای پسرم از انم دردنناک خنویش در از
دست دادن پسر نوجوانش که در حادثه کوهنوردی جانِ خویش را از دسنت منیدهند،
سخن میگوید .کتاب ولترستورف بیشتر متضمن مناسنبت زبنان عواطنف و احساسنات
برای مواجهه با کسی است که در حال رنج کشیدن است .در این زمان نابجاترین زبنان،
زبان حکمت است:
تو به کسی که در حال رنج کشیدن است چه میگویی؟ در این حالت برخی از
مردم ،حکیمانه سخن می گویند .ما از چنین افرادی عمیقاً سپاسگن اریم .افنراد
زیادی هستند که به ما تسلی میدهند ،اما همة مردم از چنین موهبتی برخنوردار
نیستند .برخی از آنها سخنان عجیب و نابجایی به زبان میآورنند .حتنی چننین
سخنانی نی پذیرفتنی است .سخنان تو الزم نیست حکیمانه باشند .سنخنی کنه
یلب بگوید ،بهتر از کلماتی که بیان میگردد ،شنیده میشود .و اگر اصالً چی ی
به ذهنت نمیرسد که بگویی ،فقط بگو« :من نمیتوانم چی ی بگنویم ،امنا دلنم
میخواهد بدانی که در ام تو شریکم» .یا حتی به جای گفتنِ بهترین کلمههایی
که میتواند درد او را تسکین بخشد ،فقط او را در آاوش بگینر  . ...آنچنه منن
نیاز دارم از تو بشنوم ،آن است که درک کنی این رنج چقدر دردناک است .منن
نیاز دارم از تو بشنوم که تو در درماندگیام با من شریک هستی .بنرای تسنکین
مننن باینند بننه مننن ن دیننک شننوی و در مکننان سننوگواریام کنننارم بنشننینی
(.)Wolterstorff, 1987: 34

اسپرول در کتاب دستهای ناپیدا میگوید از نظر شبانی این امکان وجنود دارد کنه
پاسخهای فلسفی را به بیان ینانعکنننده دیننی درآورد و از آنهنا اسنتفادة عناطفی کنرد.
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اسپرول هشدار میدهد که باید مرایب بود هیچ کدام از جنبههنای عقالننی و احساسنی
مسئله فراموش نشود .پاسخ عاطفی باید بر پایة دوگانة فکر و تفسیر دیی کتاب مقندس
استوار باشد .البته این فکر باید با همدلی و همدردی همراه باشد ،ننه اسنتدالل خشنک
فلسفی .بیمارستان و یبرستان جای مناسبی برای بحث از مسئلة شر نیست .این کار بایند
به بعدها ،یعنی زمانی که شخص در مویعیت مناسبی یرار گیرد ،موکول شود؛ زمانی کنه
شخص بتواند به طور منسجمی دربارة مسئلة خود بیندیشد .حتی در آن مویع هنم بایند
استداللها بنا همندردی و مهربنانی صنورت بگینرد ( .)Sproul, 1996: 167گفتننی اسنت
فاینبرگ مطالب اسپرول را در کتاب خدا کجاست :داستانی شبانی از یافتن خدا در رننج
و ام ) )Feinberg, 2004: 30با بیان خودش تکرار میکند.
 .3گوش دادن

یک راه مؤثر برای مواجهه با مسئلة شبانی شر آن است که به سخنان فرد رنجکشنیده
گوش بدهیم .این گوش دادن باید همه ویژگیهای گنوش دادن فعنال را داشنته باشند.
انسانهای رنج کشیده بعضاً فقط نیاز دارند کسی به آنها گوش دهد و آنها بتوانند از تمام
دردهای خود با او سخن بگویند .این موضوع که البته پایهای روانشناسانه دارد به عنوان
یکی از نکات مرایبتهای شبانی عمیقاً مورد توجه است .مورَن در کتاب گنوش کنردن:
یک نوع مرایبت شبانی ( )Moran, 1996گوش دادن را به مثابه یکی از مهمترین فعالیتها
در مرایبت های شبانی توضیح می دهد .این کتاب حاوی تکنیکهایی اسنت کنه الگنوی
گوش کردن فرد را بهبود ببخشد .نویسنده کسی است کنه کلینکنی در اینن بناره دارد و
پیوندی میان روانشناسی و االهیات زده است .هدال نی در کتناب فعالینتهنای شنبانی
گوش دادن ( )Moran, 2001هدف کتاب دوئایر را پی گرفته است .با اینن تفناوت کنه در
کتاب دوئایر ادبیات روانشناسی االب است و در کتاب هدال ادبیات االهیناتی پررنن
است.
 .4تصحيح انگارهها و سخنان خطا در خصوص رنج

الری واترز در کتاب تأمن هنایی دربنارة رننج در کتناب اینوب ()Waters, 1997: 53
مواردی را به عنوان انگارههایی که باید در خصو رنج تصحیح شوند ،تذکر میدهند.
او مننیگوینند باینند دانسننت کننه علننت رنننج ،گننناه نیسننت و باینند ادبیننات مجننازات و
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ارامتخواهی را در رنج کنار گذاشت .شیطان در پشت مفهوم «مجازات» خفته اسنت و
مای است راههای خدا را به راههای بشری تقلی دهد .او نمیخواهد انسانهنا راههنای
خدا را درک کرده ،رابطة شخصی با خدا بریرار کنند.
جان فاینبرگ در کتاب سفری در رنج؛ رنج و خیر بودن خدا ()Finberg, 1997: 216-225
و نی در کتاب گونههای شر چی هایی را تذکر میدهد که هرگ نباید به کسنانی کنه در
حال رنج کشیدن هستند ،بگوییم:
هرگ نگوییم که البد گناه ب رگی کرده است و در اینر اینن صنورت اینن امنر
برای او اتفاق نمیافتاد؛ هرگ نگوییم که آنچه برای او اتفاق افتاده اسنت ،او را
از مشکالت دیگر فارغ ساختهاست ،چراکه هر مشنکلی بنرای خنودش بن رگ
است و این سخن ما به معنای درک نکردن اوست؛ هرگ نگوییم که در عنوض
از دست دادن ع ی ش ،مالک فالن چی و بهمان چین هسنت و او را بنه جنای
افراد ،به اشیا حواله بدهیم؛ هرگ نگنوییم تنا ویتنی از اینن پیشنامد خوشنحال
نشود ،از نظر معنوی رشد نخواهد کرد ،چراکه هرگ نمنیتنوان بنا بندبختی و
مرگ ،احساس رضایت و خیر کرد؛ هرگ نگوییم که علت رنج تو فالن چی ینا
بهمان چی است ،چراکه کسی از ما جویای تبیین نیست (.)Finberg, 2004: 300

کارسون در کتاب چقدر طوالنی خدای من ( ،)Carson, 2006: 223کرکنوود در کتناب
مرایبنتهنای شنبانی در بیمارسنتان ( )Kirkwood, 1995: 113و هربنرت لنوکیر در کتناب
نخهای سیاه ،نیازهای نخریس ( )Loekyer, 1979: 278به موارد مشابه ینا متمنای ی از اینن
دست اشاره کردهاند.
 .5انگارهها و اقدامات درست در خصوص رنج

جان فینبرگ در کتاب سفری در رنج ،رنج و خیر بودن خدا()Finberg, 1997: 224- 230
و نی در کتاب گونههای شر بعد از تذکر انگارهها و گفتارهای نادرست به کسانی که در
حال رنج کشیدن هستند ،به ذکر ایدامات مؤثر و تصورات صحیح میپردازد:
به جای آینده و ترس از آن ،بر اکنون متمرکن شنود و در امنروز فنرد بنیش از
لطفِ امروز را از خدا انتظار نداشته باشد؛ خدا لطف فردا را فردا خواهند کنرد،
نه امروز؛ دوستانی که با مویعیت و شرایط فرد آشنا هستند ،میتوانند دالیلنی را
برای امیدواریِ او بشمارند؛ با توجه به اینکه فرد در میانة رننج خنود احسناس
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بیارزشی و ضعف میکند ،با احساس اینکه میتواند بنه دیگنران کمنک کنند،
خواهد توانست احساس ارزشنمندیاش را بازیابند .او بنا اینن کنار از مشنک
خودش فارغ میشود و بر نیازهای دیگران معطوف میشود .این باعث میشنود
احساس مفید بودن بکند و چشمهایش را روی مشکالت خنودش ببنندد و بنه
کمک دیگران بشتابد؛ باید به فرد یادآوری کرد که حضنور و درک همکناران و
دوستان در هنگام سختی نشانهای از حضور خداست؛ یا یادآوری کرد که حتنی
ب رگان و یدیسان همواره در زندگی خنود بنا رننج و درد گالوین بنودهانند و
سرتاسر زندگی خود را با شر جنگیدهاند .از یضنا ب رگنان دینن و یدیسنان بنا
وجود آنکه ن د خدا محبوبترند ،رنج بیشتری کشیدهاند (.)Finberg, 2004: 305

کارسون در کتاب چقندر طنوالنی خندای منن ( ،)Carson, 2006: 44, 224-225جنورج
اوستریچ در کتاب رنج باورمندان به ادارة فیض االهنی ( ،)Oestreich, 1944: 42هناوئراس
در کتاب خدا ،درمان و رنج ( ،)Hauerwas, 1994: 70فرگوسن در کتاب ترکگفتنهشنده از
سوی خدا ( ،)Ferguson, 2013: 150رندی آلکورن در کتاب آیا خدا خیر است :ایمنان بنه
خدا در میانة رنج و شر ( )Alcorn, 2009: 46و جری بریج در کتاب اعتماد به خدا :حتنی
در زمانی که امور ناگوار در زندگی رخ میدهد ( )Bridges, 2008: 88نی به موارد مشابه و
متمای ی اشاره کردهاند.
 .6راهکارهايي برای اجابت دعا

ویلیام کرِی در کتاب پاسخ دادن آسان نیست :پیندا کنردن امیند در میاننه تردیند و
شکست و دعاهای استجابتنشده ( )Craig, 1990: 49-50نوشتة صمیمانهای را دربارة دعنا
کردن عرضه میکند .وعدههای مسیح ،همه گویای اجابت دعاهای ماست؛ این در حنالی
است که تجربة مردم این است که برخی از دعاها اجابنت نمنیشنود .همنین موضنوع،
دستمایة مسئلة شبانی شر اسنت ،چراکنه فنرد رننجکشنیده از اجابنت نشندن دعنایش
احساس می کند که خدا او را رها کرده ،برای کمک کردن به او اایب و ساکت است .از
اینرو ،مسئلة دعا و توجه به عوام استجابت آن ،خود میتوانند یکنی از مرایبنتهنای
شبانی باشد .کری برای داشتن دعاهای یدرتمند و تأثیرگذار پیشنهادهایی ارائه میکنند،
از جمله اینکه :از گناه توبه کنیم؛ برای چی هایی که خدا را خشنود منیکنند دعنا کننیم؛
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ایمان داشته باشیم که خدا حتماً دعای ما را مستجاب خواهند کنرد؛ جندیت و شنور و
حرارت داشته باشیم و محافظت و مداومت در دعا را فراموش نکنیم.
فیلیپ یانسی در کتاب ناامیدی از خدا :سه پرسشی که کسی آنها را بنا صندای بلنند
نمیپرسد شاهدهای فراوانی از کتاب مقدس میآورد که مداخلهها و پادرمیانیهای خندا
در زندگی مردم ،شکستن سکوت و اجابت مردم و نی آشکار ساختن خود بنرای آنهنا،
هرگ از آنها انسانهای باایمانی نساخته است؛ مثالً به رام نشانههای فراوان خندا بنرای
مردم در روزگار عهد یدیم ،پیروانِ او ناچی ند ،یا کسانی کنه از همنه بنه عیسنی مسنیح
ن دیکتر بودند و او را به خوبی میشناختند ،او را آزار میدادنند .منیتنوان از رویکنرد
یانسی در این کتاب ،اینگونه بهرهمند شد که عدم اجابت دعنا نمنیتوانند دلیلنی بنرای
ترک خدا باشد؛ همانگونه که اجابت دعا ،دلین وفناداری و ایمنان منردم نبنوده اسنت
(.)Yancey, 1992: 119
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کتاب تعالیم کلیسای کاتولیک آیین تدهین بیمناران را یکنی از هفنت آینین مقندس
مسیحیان برمیشمارد و به تفصی از آن سخن میگوید .در مقدمة بحث ،از مبنانی آینین
تدهین سخن میگوید و اینکه این آیین یکنی از راههنای مرایبنت از بیمناران و شنبانی
آنهاست .کتاب به گونهای شیوا ،رنجهای بیماری در جسم و روح انسان را میشنمارد و
دربارة اینکه بیماری چگونه میتواند به مسئلة شر تبدی شود ،توضیح منیدهند؛ اینکنه
بیماری و درد همیشه از سختترین مشکالت حینات انسنانی بنوده اسنت و انسنان در
بیماری ،ضعف ،محدودیت و تناهی خویش را تجربه میکند .بیماری ،مرگ را بنرای منا
مجسم میکند و می تواند منجر به اضنطراب ،انن وا و گناهی اوینات حتنی بنه ینأس و
شورش علیه خدا منجر شود ).(U.S. Catholic Church, 1995: 431
از اینرو «بیماران را شفا دهید» مسئولیتی است که از خدا به کلیسا رسنیده اسنت و
کلیسا میکوشد با مرایبت از بیماران و همچنین همراهنی بنا آننان در دعنای شنفا ،اینن
مسئولیت را محق سازد .کلیسا به حضور حیاتبخش مسیح ،طبیب جانها و جسمهنا،
باور دارد و این حضور به نحو خاصی ،از طری آیینهای فنیضبخنش عمن منیکنند.
کلیسای رسولی برای بیماران آیین خاصی دارد که یندیس یعقنوب بنه آن اشناره کنرده

االهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر 81 /

است« :هر گاه کسی از شما بیمار باشد ،کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند
و او را به نام خداوند به روان تندهین کننند و دعنای ایمنان ،منریض را شنفا خواهند
بخشید و او را خواهد برخی انید و اگر گنناه کنرده باشند ،از او آمرزینده خواهند شند»
(یعقوب  15 :2و  .)12سنت ،این آیین را یکی از آیینهای هفتگانه شناخته اسنت .کلیسنا
معتقد و معترف است که هدف خا آن ،تسلّی کسانی است که در آزمون بیماری یرار
دارند .آیین تدهین بیمار با تدهین پیشانی و دست با روان تبرکیافته از درخت زیتنون
یا از درخت مناسب دیگر اجرا می شود .این عبارت تنها یک بار گفته منیشنود کنه« :از
طری این تدهین مقدس امیند اسنت کنه خداونند بنا محبنت و رحمنتش و بنا فنیض
روح القدس تو را یاری دهد .امید است که خداونند تنو را از گنناه نجنات دهند و بناال
بیاورد».
آشکار است که اجرای این آیین به دست کشیشان مرایبتکنننده ،تنا چنه مین ان در
رسیدگی و مرایبت از انسانهای نیازمند مؤثر است و خواهد توانست آنها را در تجدیند
رابطة امیدبخش با خداوند کمک کند.

نتيجه
االهیات شبانی مسیحی ،االهیاتی است که رسالت واسطگی در ابراز عش و مرایبنت
االهی از همة کسانی که نیازمند مرایبت هستند را بر دوش گرفته است .این االهیات ،بنه
دلی ماهیت ایرعقالنی و ایرمدافعهجویانة خود با مسئلة عقلی شر (مسئلة منطقی شر و
مسئلة یرینهای شر) درگیر نمیشود و طبیعی است که پاسخهایش به مسئلة شنر از ننوع
تئودیسه یا دفاعیه ،که پاسخهای مسئلة عقلی شنر هسنتند ،نخواهند بنود .مسنئلهای کنه
االهیات شبانی خود را با آن مواجه یافتنه اسنت و بنرای پاسنخ دادن بنه آن منیکوشند
مسئلهای در سطح عاطفی و به تعبیری شبانی است .تقریر این مسنئله چننین اسنت کنه
انسان ویتی با شر مواجه می شنود ،نخسنتین حسنی کنه بنه او دسنت منیدهند ،حنس
رهاشدگی و تنهایی است و ویتی به یاد وعدههای خدای عاش و خیرخنواهی منیافتند
که یول داده است از او مرایبنت کنند و بنه او عشن بنورزد ،آمنادگی اینن را دارد کنه
اعتمادش را به خدا از دست بدهد .این حالت ،مسئلة خاصی را در یلمنرو مسنائ شنر
تولید میکند که به آن «مسئلة شبانی شر» میگویند.
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 بنا عناصنر ینازدهگاننة،االهیات شبانی با تکیه بر الگوی االهیاتیِ برگرفتنه از مسنیح
، االهینات مرایبنت، االهینات پاسنخگنویی، االهیات در دسترس بنودن،االهیات پذیرش
،  االهینات عشن، االهیات خدمت، االهیات شهادت، االهیات اطاعت،االهیات حساسیت
 مهمترین پاسخ آن. میکوشد به این مسئله پاسخ دهد،االهیات هشدار و االهیات تجدید
 می ان عشن و اعتننای،است که از راه یطعات کتاب مقدس و نی اندیشة تجسد و فدیه
 پاسخ بعدی توصیه به کنار گذاشتن زبنان حکمنتآمین و.خداوند به انسان اثبات شود
 پاسخ دیگر گوش دادن همدالننه و فعاالننه بنه دردهنای.بهکارگیری زبان عاطفی است
 از، تصحیح انگارههای الط و ترویج انگارههای درست دربارة رننج.دردکشیدگان است
 همچننین االهینات شنبانی از آینین فنیضبخنش.دیگر پاسخهای االهیات شبانی اسنت
. به عنوان عالمت عش و مرایبت خدا سود میجوید،تدهین بیماران و محتضران
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