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  چكيده
 در مكاتب ، نامطلوبيعنوان ادراكي انفسي و برخاسته از شرايط   بهرنج

از .  استر گرفتهقراتوجه  موضوع ،آن از جهت خاستگاه و غايت ويژه   به،ديني
 به واقعيت و هايش ي شاخه ي چون بوديسم در همهمحور  انساناين ميان، دينِ

ي  صدد ارائه يابد و در آن را در خود انسان مي خاستگاه ، علت رنج پرداخته
 اما از غايت و هدف رنج در ها فراهم آيد؛ ي رنج  نجات از همهكاري است كه راه

شناسي خود باور   موجودي غايتمند در هستي بهچراكه ،گويد جهان چيزي نمي
  به،عهديناما در . ندارد كه بخواهد براي فعلش نيز هدف و غايتي فرض نمايد

  فعل انسانيا متوجه: ستني  خارجعلت سه  رنج از خاستگاهعنوان متني خداباور، 
 يا بهست، و ناشي از سوء استفاده از اختيار و ارتكاب گناه ا، كه براي مثالاست،

 محور غايت و اراده  فعل خدايي بياز يا گردد  برميفعل خدايي غايتمند و اخالقمند
 غايتمند بودن يا نبودن خداوند در رنجور ساختن ،در اين صورت. شود ناشي مي
 هم ، در عهدين،رو براي رنج اين از. تنگاتنگي با صفات وي داردي  رابطه ،بندگان

 ، هم خاستگاه وجود دارد و هم غايتت فاعلي مشهود است و هم علت غايي؛عل
راند و با   از خاستگاه رنج و راه نجات از آن سخن ميه فقط ك،به خالف بوديسم

هاي موجود  صدد تبيين غايتمندي جهان و رنج مابعدالطبيعه كاري نداشته و در
  . در آن نيست

  .عهدين -3بودا،  -2رنج، و غايت علت  -1: ي كليديها واژه
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دانند كه نياز به تعريف و توضيح داشته   آشكارتر و آشناتر از آن مي،زندگي موجودات زنده

 واقعيتي ،گردد و در واقع  به صورت انفسي ادراك ميرنج فقط .)1: ، ص7: ، ج23 (باشد
 موجود زنده است نيتي در خارج ندارد و تنها نوعي از احساس و ادراكاست كه نمود و عي

  . پيوندد  ميكه در وضعيتي نامطلوب براي وي به وقوع
ي  تواند به تجربه رنج مي «:از رنج نيز ناظر به همين معناست بمپارد تعريف جك

  معموالًموجودات زنده در وضعيتي تعبير شود كه شامل درد جسمي و روحي گشته و
 به عنوان ،درد. ي احساسي از لطمه، ناكامي، شكست با اثراتي نامطلوب است دربردارنده

اي مالزم با خود وجود است و الاقل در سطح   پديده،شعور واقعيتي از زندگي موجودي ذي
به معناي دقيق كلمه . ناپذيري به ادراك خود فرد وابسته است  به نحو تفكيك،زندگي بشري

99: ، ص14: ، ج16 (»اند به صورت انفسي تعريف گرددتو  تنها ميدرد(.  
  ناشي از متعلق روحي رنج مانند رنجِ يا جسمي باشد؛تواند روحي ق رنج ميالبته متعلَّ

هاي جسمي كه   متعلق جسمي رنج نيز مانند بيماريمعنايي زندگي و تنهايي، پوچي و بي
 برخي فيلسوفان دين مانند جان هيك كهگردند   حيوانات نيز بدان دچار مي،عالوه بر انسان

 و درد را جداي از رنج اند  برده را به كار3ي درد  واژه،ي رنج  به جاي واژه،خصوصدر اين 
در واقع، درد متعلق به ساحت جسماني ماست كه با سيستم عصبي مرتبط است و . دانند مي

 فرد است كه 4ا فرارواني اما رنج متعلق به ساحت روحاني ي،شوند حيوانات نيز بدان دچار مي
ي  بوده و نقطهآن تحت مفهوم نيز چون ناآرامي، نگراني، اندوه و از اين دست  مقوالتي هم

  .)327: ، ص20 ( است5مفهوم لذتها   آنمقابل
اما آدمي هميشه به دنبال پاسخ به اين پرسش بوده است كه چه عامل يا عواملي باعث 

چرا رنج وجود دارد؟ يعني انسان  اساساً گردد و  مي)به خصوص انسان(رنجوري موجودات 
 هاي ديني مكاتب نيز از ميان آموزه.  است علت و غايت يا هدف رنج بودهاي در پي به گونه
اند، در صدد  ها را در باب رنج بيان كرده ترين آموزه  كه گسترده،بودا و عهدين هاي آموزه

 از علت و غايت رنج  راحاضر نگرشي تطبيقيرو بررسي  اين از. اند پاسخ به اين مسأله برآمده
 ي اين دو نگرشِها ها و تفاوت  گوياي شباهت اصلي بودا و عهدين فراهم آورده،تعاليمدر 

  . خواهد بودگرا و خداباور  انسانمتفاوت
  

   رنجخاستگاه. 2
مراد از خاستگاه يا علت فاعلي رنج آن است كه چه عامل يا عواملي موجب پيدايش 

از جمله .  متفاوت است، دينيخاستگاه رنج بسته به نوع مكاتب. اند  شدهدرد و رنج
ه، جدايي از  گنا: ازاند  عبارت،ه رنج در نظر گرفته شده كه براي علت و خاستگاهايي پاسخ
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 در مكاتب ديني شرق و غرب،  ناهماهنگي با قانون و نظم طبيعتامر قدسي، تعلق خاطر،

جايي و   و اينقوق بشر، محروميت از منابع طبيعيت از حرواني، محرومي -نابساماني ذهني 
   .)11(ي جديد  گرايانه كردهاي انسان اكنوني نزيستن در روي

 در مكاتب ديني مالحظه ،تر به رنج اما گذشته از اين علل، در نگاهي كالن و جامع
ا  علت اصلي آن يا انسان است يگاه رنج از دو علت كلي خارج نيست؛گردد كه خاست مي
 مكاتب اما در.  خود انسان است مسلماً خاستگاه رنج فقطگرا در مكاتب ديني انسان. خدا

ي تنگاتنگي با صفات و   چه انسان باشد چه خود خدا، علت رنج رابطهخداگرا خاستگاه رنج
  . به نحوي كه در ذيل خواهد آمد،ردهاي خداوند دا ويژگي

اخالقي معطوف (وار و اخالقمند  اندر مكاتب خداگرا، اگر خدا موجودي متشخص، انس
 چون در غير اين صورت، عملي ،رساند باشد، بر كسي رنج نمي) به بايدها و نبايدهاي بشري

.  انجام داده است، علم، قدرت، عدل، حكمت و مهرباني مطلقاز قبيل ،متعارض با صفاتش
سبت به خدا  ناختيار، به  چراكه هايش است، خود انسان علت اصلي رنجدر اين صورت، 
ها  رو رنج اين از.  مرتكب گناه شده استز اوامر و نواهي وي اطاعت نكرده و اعصيان ورزيده،

كرد، گاه نيز  در اين روي. ي مستقيمي با اعمال بد او دارد و دردهاي انسان تناسب و رابطه
از في گيري رنج دخيل است، اما در اين صورت، حتماً غايت و هد ي خداوند در شكل اراده

 چنين ديدگاهي  چراكه غايتمندي خداوند در افعالش مفروضِدادن رنج به فرد داشته است،
ي توحيدي بودن  با قبول نظريه(ها   گاتاين ديدگاه به خداي موجود در عهد جديد،. است
ي اين مكاتب داراي خدايي  همه.  بسيار نزديك است، و قرائت معتزله و شيعه در اسالم)آن

  .رسانند  رنج نمي، بندگان جز به غايت و خيريتهند كه با واهغايتمند و خيرخ
ز در اديان و مكاتب آن  خداي ديگري ني،در كنار تصوير خداي خيرخواه و اخالقمند

ها و   انسان ولي تابع نظام اخالقي،اگر خدا خدايي متشخص باشدكه   اين و آنمشهود است
دادن بندگان را در بر بگيرد و در   ش حتي رنجا  و ارادهمحور باشد قوانين طبيعي نباشد، اراده

ناپذير و  تر داشته و افعالش قياس به آساني هرچه تمامرا دادن هر كاري   واقع، قدرت انجام
تواند خداوند  هاي بشري مي جناشدني باشد، در آن صورت خاستگاه و علت فاعلي رن محاسبه

 خدا كه رغم آن به ،ها نداشته باشد  ساختن انسان هرچند هدف و غايتي نيز از رنجورباشد،
ي افعالش عين حكمت و عدل  جا غرضمند و غايتمند نيست و همه ها در اين مانند انسان

اي چون نگرش ايوب در عهد عتيق و  هاي حكمي و كالمي اين نگاه به رنج در نگرش. است
ها  د انسان افعال خداوند مانن،در واقع، در اين ديدگاه. اشاعره در اسالم مشهود است

غرضمند نيست و هيچ قبحي در افعال وي وجود ندارد كه با رساندن شرور و رنج به بندگان 
ي  ي همه واسطه خدا فاعل بي«: گويد  اشعري چنين مي،براي مثال. موأخذه شود
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است و كساني كه شرور را مخلوق  االهي ي  حتي پيدايش شر نيز معلول اراده،هاست پديده

ي  خالف اراده  چيزي بر،اگر فرض اين باشد كه در عالم. گذارند بدعتدانند  آدميان مي
گردد كه خداوند چه  منتهي ميجا   اين اين تفكر به، در اين صورت،خداوند اتفاق افتد

 يك موجود ضعيف و مقهور است و كنند و اين وضعيت بخواهد و چه نخواهد مردم گناه مي
  .)49 - 48: صص، 2 (»ي اين اوصاف نيست خداوند شايسته

هاي   مسلماً يگانه علت رنج،محوري چون بوديسم و تائوييسم اما در ميان اديان انسان
مرتبت بوده و  تواند در كنه وجودش قدسي ميكه   اينانسان ضمن. بشري خود انسان است

 به داليل مختلفي تواند باعث رنج خويش گردد، ، ميحالدر مركز هستي باشد، در عين 
، ناهماهنگي با )در ذن(بين  ، ذهن دو)در بوديسم(ها، ناداني  ها، خواهش گيبست دلمانند 

  . ...و) در تائوييسم(نون و نظم طبيعت قا
كردي  ه عنوان رويب(هاي اصلي بودا  توان در آموزه  را به خوبي ميشده بياني  مقدمه

نحو تطبيقي  به )كردي خدامحورانه به عنوان روي( و تعاليم مبتني بر عهدين )گرا انسان
كه هر دوي اين تعاليم   آنويژه به ،توجهي از آن به دست آوردشايان بررسي كرد و نتايج 

 بوده و تأثير زيادي بر ديدگاه ايشان  هاي بودايي و مسيحي  مكاتب و انديشهي عطف نقطه
  . اند داشته

  هاي بودا  رنج و خاستگاه آن در آموزه.1 .2
تر  اي وسيع رنج دامنه. گردد شناسي وي مربوط نمي نسان به اهاي بودا فقط رنج در آموزه

. اي به وسعت هستي و مرادف با هستي  دامنه،گير انسان شود از آن دارد كه تنها گريبان
در بودا .  به معناي شادي است6 دوكه در برابر سوكهه. است يا دوكهرنج اساساً هستي
 خواسته شده ،ذمه پدهو در  ده است بيان كررا نيز ليستي از انواع مختلف شادي 7هنيكاي

بياييد با شادكامي زندگي «:  با شادكامي زندگي كنيم،است تا در زندگي خانوادگي و روزمره
سالمتي ... يچون خدايان نوران بياييد شادي خوراك ما باشد هم. كنيم، ما كه چيزي نداريم

د بهترين نوع رابطه ترين سرمايه است؛ اعتما بخشي بزرگ  رضايتترين موهبت است؛ بزرگ
ها از ناپايداري شاد بودن و  اما همين كه انسان .»ترين شادي است  بزرگهاست؛ و نيروان

 ،ي شادي  در واقع، ماهيت نپاينده.آورد ند خود منبعي از غصه و رنج را فراهم ميا شادي آگاه
 » استنوشي با نيش همراه «:چه در حقيقت دوم خواهد گفت  عامل رنج است و چنان،خود

  .)250 :، ص17(
اي كه براي هستي قائل است   در سه نشانه،شناسي خود  را در هستي رنج واقعيت بودا
تمام ساختارها و . )نه خود (10ه و آنات)رنج (9، دوكه)ناپايدار (8هنيكاهستي : كند بيان مي

 ،چنين دوكه هستند  هم؛ندا خوش تغيير و تحول  يعني دست، هستندهاشياي تركيبي انيك



85 هاي بودا و عهدين بررسي تطبيقي خاستگاه و غايت رنج در آموزه
 خود و ي امور مركب و نيز انسانْ همهكه   اينوجه از رنج رهايي ندارند و سوم هيچ  يعني به

ي اين  متون پالي رابطه. عنصر دائمي كه بتواند هر يك را از ديگران متمايز كند وجود ندارد
.  استهشكل ماده ناپايدار است و هر چيز كه ناپايدار باشد دوك «:كند  ميسه را چنين بيان

، 14 (»چه خود من نيست من نيز نخواهد بود آن. تواند خود باشد  نمي باشدهرچيز كه دوكه
ش به اين رنج دامن زند و ا ها و اميال بستگي دلتواند با   اما افزون بر اين، انسان مي.)44 :ص

شناسي و   جاست كه دوكه وارد انسان اين. اسباب سختي خويش را بيش از پيش فراهم آورد
 رنج ،در واقع. يابد  بسط مي11گردد و تحت عنوان چهار حقيقت شريف سي بودا ميشنا نجات

ي  شناسانه در سه نشانه  يكي سطح هستي:هاي بودا در دو سطح مطرح است در آموزه
 شريف كه بدان خواهيم ي چهار حقيقت شناسي در آموزه هستي و ديگر سطح انسان

  . بحث شده استيقت چهار حق آن يكي ازدرنيز  علت رنج  وپرداخت
 بسيار تحت تأثير نظام ، خاستگاه و نجات از رنجاما ديدگاه خاص بودا به واقعيت

رو شايسته است ابتدا  اين از. ي هندو وجود دارد است كه در انديشه  اي و زادمرگي كرمه
ي اين نسبت توضيح داده شود و سپس خاستگاه رنج در ارتباط با چهار  مختصري درباره

  .يف تبيين گرددحقيقت شر
 مرتبط بيني ديني هندي در زمان بودا مبتني بر سه اصلِ جهان:  و رنجكرمه .1 .1 .2

 و شناسي خرتشناسي، آ  جهان،اين مفاهيم به ترتيب. بازتولد، كرمه و رهايي: با هم بود
 در شعور مكرراً كردند موجودات ذي داد كه فكر مي ميهايي را شكل   سنتشناسيِ نجات

نوع از  گرفته تا باالترين ختلفهاي م  از جهنمييها ختلف زندگي و در مكاناشكال م
فرد نيست كه ) كرمه (كردار جز  چيزياين فرآيند بازتولد حاصل. گردند مي متولد ها بهشت

اش را   ثمره،رو اعمال ما در حال حاضر از اين. ناپذيري عواقب و نتايجي دارد به نحو اجتناب
 اعم از شكل وجودي، ،ار خواهد آورد و وضعيت كنوني فردنده به بدر زندگي كنوني يا آي

برخاسته از كردارهايي است همه  ،هاي ظاهري وي يت اجتماعي و ويژگي زندگي، موقعمدت
هاي زادمرگ تا  گستره و مدت زندگي فرد از طريق زنجيره. كه در گذشته شكل گرفته است

اي در آينده استمرار خواهد  يت بدون هيچ وقفهنها نهايت در گذشته امتداد يافته و تا بي بي
  .حاصل آيدو رهايي نجات  ،در اين اثناكه   آنداشت، مگر

 اغلب به عنوان )كه توضيح خواهيم داد( ي عليا مفهوم كرمه به معناي عملي در دايره
ي بودا و مبنايي براي تفسير وجود آدمي و موجودات مادي در آن خوانده  بناي فلسفه سنگ
كند كه بودا سه بصيرت را در سه پاس از شب به  ي بودايي بيان مي سنت اوليه. ودش مي

 بازتولد سپسرا ديد؛ ها   آنهاي پيشين خود و چگونگي توالي او زندگيابتدا : دست آورد
 وي ،مكرر موجودات و نتايج اعمالي را ديد كه در گذشته انجام داده بودند؛ و در نهايت
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 گرداند، آور بازتولد وابسته مي ي رنج هاست كه فرد را به چرخه ستگيب دلدريافت كه اميال و 

هاي  بستگي دل علت اصلي چيستيِ اما. را نيز دريافتها   آنن از بين بردگي چگونرو اين از
 و آدمي را به رنج مبتال كند اي ديگر را ايجاد مي  باعث بازتولد شده و كرمه كهانسان
  : به نحو ذيل بيان گرديده است12ير عليي دوازده زنج  در نظريهسازد مي

 دانستگي ،از صورت. 3خيزد؛  ها برمي از ناداني صورت. 2ني است؛  نادا،در آغاز .1
از شش بنياد . 6 شش بنياد حس؛ ،از نام و شكل. 5 نام و شكل؛ ،از دانستگي. 4خيزد؛  ميبر

از . 10؛ بستگي دل ،از تشنگي. 9 تشنگي؛ ،از احساس. 8  احساس؛،از تماس. 7 تماس؛ ،حس
 خيزد  پيري و مرگ و رنج برمي،از تولد. 12 تولد؛ ،از وجود. 11 يا شدن؛  وجود،بستگي دل

 با ناداني آغاز شده و با .گردد  تكرار مي و اين زنجيره مكرراً)268 - 266: ، صص8: ، ج21(
ين فرآيند مجموع ا. سازد  مياي جديد و تولدي دوباره د و دوباره كرمهشو  مي رنج همراه

و ثباتي و تدوير ندارد  سمساره ماهيتي جز بي. شود  خوانده مي13و تكرار سمسارهبازتولد 
: ص، 13: ، ج26 (داردوضعيتي ثابت، جاودانه و متعال  كه هنيروانجهاني است در تقابل با 

247(.  
در  ترين رنج خواهد بود كه بداني حتي با مرگ نيز رهايي نيافته و  اين بزرگ،به راستي

ها، نه در فضا، نه  نه در آسمان« .شوي  متولد مي،اي جديد  با كرمه مكرراً،ي زادمرگ چرخه
نه .  و رهايي يابد از ثمر كردار خويشجايي نيست كه خطاكار بر آن ايستدها،  در شكاف كوه

ها، جايي نيست كه بر آن ايستد و مرگ بر او   نه در شكاف كوه، نه در فضا،ها در آسمان
گريز از مرگ ناممكن است و مجازات و رنج فرد نه  در اين نظامِ .)32 :، ص19( »نشودچيره 

اندوه  ؛د در اين جهانخطاكار اندوه خور« :ي گناهان است  كه به وسيله،به خاطر گناهان
و رنج كردار خويش  زيان برد ،اندوه خورد ؛ در هر دو جااندوه خورد ؛خورد پس از مرگ

  .)18 :، ص19 (»كشد
  مكرر اين نظام است كه بودا با ديدن بيماري و پيري و مرگ و از همه بدتر تكراردر

به . كند  ميناي رنج ب پايه ي خود را بر رود و فلسفه  به دنبال نجات و رهايي مي،ها آن
براي تحليل  ( است14ي سيزيف ي مقابل اسطوره توان گفت كه بودا نقطه اي مي گونه

 اگر سيزيف قهرمان داستان تكرار و پوچي .)311 - 307 :، صص9 :ي سيزيف نك اسطوره
اي است كه  و ناداني) بازتولد(زندگي است، بودا قهرماني است كه آرمانش رهايي از تكرار 

شت مرگي و زيستن دا اگر سيزيف شهوت بي. ي زادمرگ نموده است ه آدمي را گرفتار زنجير
 مسيري كه او ؛بودي هر مرگ و زيستني ، بودا به دنبال راهي ورا آن مجازات شد سببو به

جاست  اين. فراهم آوردرا از هر زادمرگي رهايي بخشد و برايش مأمني از هر تغير و تولدي 
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دهد و سعي   بيماري را تشخيص مي،چون يك طبيب  هم،كه بودا در چهار حقيقت شريف

  . كنددارد با شناخت درست آن علت را يافته و بيماري را با رفع علت آن درمان
رنج كه   اين است؛حقيقت نخست واقعيت رنج: چهار حقيقت شريف .2 .1 .2

هايي از رنج مطرح   حقيقت نخست نمونه،به طور كلي .وجود دارد و امري واقعي است
هاي وجودي هر انساني  رنجگوياي كند و   آن را تجربه مي،كند كه هر انساني در زندگي مي

ده تا برخي آن را ش باعث ،ي بوديسم بر واقعيت رنجابتنا . مانند بيماري، پيري و مرگ،است
 15گرا  اما شايسته است بوديسم را نه مكتبي بدبينانه كه مكتبي واقع،مكتبي بدبينانه بخوانند

اي مشترك و   بوديسم با واقعيتي آغاز كرده است كه مبتني بر تجربه رسد كهچه. بخوانيم
 اما ،شعور موجودات متفكري نباشند جودات ذيي مو  ممكن است همه،در واقع. جهاني است

 ندا همگي با پيري، فساد و مرگ مواجه چراكه ،كنند مياند يا  رنج را درك كردهها   آني همه
  .)237: ، ص17(

هاي انسان  بستگي دلرنج ريشه در . ي خاستگاه رنج است  دربارهحقيقت دوم
 چيزي است ، در متون بودايي16يبستگ دلمراد از . علت رنج تشنگي و اشتياق است. دارد

 : وجود داردبستگي دلسه نوع . انجامد ناپذير مي كه سبب تولد دوباره شده و به ميلي سيري
 كام، اشتياق كام يا اشتياق حسي. نيستيبه هستي و اشتياق به اشتياق كام، اشتياق 

ياق به اشت و بستگي دل . است ميل به لذت بردن از پنج حسبه معنيطلبيدن از حواس 
ويژه اشاره به زندگاني در آن   به وميل به زندگاني مستمر يا جاويد استدر واقع، هستي 
كه  ديگر اين. اند  كه وجود مادي لطيف و وجود نامادي خوانده شدهداردهاي باالتر  جهان

ي  ي فريبنده  يعني نظريه، نيستي است به ي عقيده  نتيجه، خود، به نيستيبستگي دلميل و 
 نيست و نابود ،به هنگام مرگانسان كه   اين مبني بر،ي خود يا من انديشانه درباره ماده
 ي علي وجود ندارد  هيچ رابطه وي،شود و بين زمان پيش از مرگ و زمان پس از مرگ مي

اي جز  اند كه نتيجه هايي بستگي دلها همه سبب  اين .)255 :، ص17؛ 45 - 39: ، صص10(
بسته به لذات زودگذر باشد، نه ميل به جاودانه  نه دلكه  است انسان مكلف. دوكه ندارند

ي   در چرخه، چه در اين صورت،انجامي و فناي بعد از مرگ داشته باشد زيستن و نه بي
  .آيد  گرفتار مي،زادمرگ

ها در ابتدا   تمام اين رنج،ي بودا بنا بر آموزه. اما خود اين اشتياق از كجا برخاسته است
ي در فوق بيان گرديد، ي علّ  كه در دوازده زنجيرهني فرد از طبيعت اشيا استي نادا زاييده

 تمام ،در نظر بودا. شود خود آغاز شده و به رنج و دوكه ختم مي  ناشي از نهبا نادانيِ
 تجليات  تنهابدين معنا كه خودها خود يا آناتا هستند،  نهچيزهايي كه در جهان وجود دارند

 ناداني فرد .اهي و ناپايدارند و واقعيتي خارج از ذهن نخواهند داشتاند و بنابراين و ذهن
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ها  ست و بدانها آناز روي ناداني در آرزوي  و كند را واقعي فرض ميها   آنكهجاست  آن
 آناتا يا چيزِ  همه.چيزي جداي از ذهن در جهان وجود نداردكه   آن حال، داردبستگي دل
د كه آتمن و خودبودي مستقل براي آن فرض كنيم و آي جا پيش مي خود است و رنج آن نه
» ي ذهن  آفريدهي ذهن، آمده از ذهن است، زادهديد پچه هست آن «.بسته شويم دلها   آنبه
  .)18 :، ص19(

عدم يا مينگ - به وو،شود كه در زبان چيني  اين ناداني اساسي آويديا خوانده مي
 زيستن دارد  بهاشتياقو  به اشيا بستگي لد كه ميل و ،اين ناداني.  شده استبصيرت ترجمه

شود و هرگز  ي زايش و مرگ ابدي بسته مي اي را خواهد ساخت كه به چرخه بازكرمه
  .)324 :، ص6 (ترين رنج است نخواهد توانست از آن رهايي يابد و اين بزرگ

بعد از تشخيص . ها است ها و خواسته بستگي دلحقيقت سوم رفع علت و ترك 
 ،؛ براي رهايي از رنجگردد تا راه درمان و مداوا حاصل گردد رفع و ترك علت ميعلت، نوبت 
يا بستگي دل كه ، آنبايستي علت tanhaاگر اشتياق و تشنگي نسبت . كنار نهاده شود، بود 

 رنجي نيز با خود ،وهري ندارند و پنداري بيش نيستندبه امور نباشد، اموري كه خودبود و ج
وقتي كه نفس از «. خواهد افتاد اتفاق هرهايي از دوكه در نيروانجا   اينرد. به همراه ندارند

از هر رنجي فارغ شده و به كه جاست  اين »تشنگي، شهوات و مقيد بودن رهايي يابد
  .)250 :ص ،17 (درس  محل استقرار و ايمني مي17هنيروان

ان و مداواي  راه درم،بودا در حقيقت چهارم . راه رهايي از رنج استحقيقت چهارم
 بستگي دلاگر رنج در جهان وجود دارد و علت آن نيز اشتياق و . گيرد دوكه را پيش مي

 اما چگونه؟ از ؛كن كنيم  بايد اول اشتياق را ريشه، پس براي از ميان برداشتن رنج،است
 ختم هكه جملگي به نيرواننامند  نيز مياين حقيقت را راه ميانه . گانه طريق راه هشت

 به ،گيرانه اجتناب كرده هاي سخت هاي احساسي و رياضت  به اين دليل كه از افراط،شود مي
 فها با وص  هر يك از راه.)255 :، ص17( دهد گانه را نشان مي طريق هشتها   آنجاي

samyaka (skt) يا samma (pali) ند ازا عبارتكه  ندا همراه ،به معناي كامل و تمام :
 زيست كامل؛. 5 كردار كامل؛. 4 گفتار كامل؛ .3نيت كامل؛  .2 بي نقص؛ /شناخت كامل .1«
 اگر در راه رهايي رفتار يك ، در واقع.»تمركز كامل .8 و مراقبت كامل. 7 كوشش كامل؛. 6

 به مطلوب و مقصود خواهد رسيد و ،نقص باشد سالك در اين هشت گوهر كامل و بي
  .)101 :، ص18(آيد  رنج براي وي حاصل مي ي بي هننيروا

 تحليلي از هستي، نگرشي ي بوديسم در ديدگاهيها  نحلهي واقعيت رنج براي همه
خصوص    به، اين نگرش در مقامي تجربي، ديدكه خواهيد اما چنان. پذير است واقعي و اثبات
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گرايي و تهي بودن واقعيت  ، به سوي ناواقع18 يا سونياتاتهيگيبا اصطالح  در سنت مهايانه

  .شود رنگ مي  رنج در هستي بيرود و رنج پيش مي
ي مهايانه   در فلسفهيژه به وتهيگيمفهوم : رنگي رنج در مهايانه بي. 3. 1 .2
ها  آموزه ترين دامنه و باالترين بازتاب را از آن خود ساخته است و بسياري از مفاهيم و بيش

 مله واقعيت رنجاز جكه بيان نموده ها   آنتحت تأثير خود قرار داده و تعبير جديدي براي را
مفهوم . ي اشيا قائل بود خودي است كه بودا براي همه ي آناتا يا نه  بسط آموزهتهيگي. است

  : برد  ميسؤالهاي مهايانه، همه چيز را زير  سورهدر  تهيگي
چيز نشان  همهجا   اين!پوتره اي شاري...  است،تهيگي كالبدجا   اين!پوتره اي شاري«
شوند،  ن نمياند، نابود نيستند، آلوده نيستند، نيالوده نيستند؛ افزو زاده نشده:  دارندتهيگي

 نه كالبد هست، نه احساس، نه ادراك، نه تهيگي در !پوتره اي شاري پس. گردند كاسته نمي
نه چشم، نه گوش، نه بيني، نه زبان، نه تن، نه دل، نه شكل، نه . حاالت دل، و نه دانستگي

رسيم به   مي تا، نه اندامي براي ديدن،ها يا موضوعات ، نه شناسه نه لمسصدا، نه بو، نه مزه،
موشي دانش، نه خاموشي  نه دانش هست، نه ناداني، نه خا؛عنصر آگاهي بدون دانستگي

نه پيري هست، نه مرگ، نه فقدان پيري و مرگ، نه رنج كه   اينرسيم به مي ناداني، تا
 »...ها آنفقدان   هست نه دستاوردي و نه نه اندوختن، نه نيستي، نه راه؛ نه دانشهست،

ها تهي و ناخود هستند؛ از  ي درمه چيز و همه همهبينيم كه  در اين سوره مي .)63 :، ص27(
گرفته تا مفاهيمي چون ها   آني وجود انسان، حواس و متعلقات دهنده عناصر تشكيل

   ....آگاهي، ناداني، پيري، مرگ، رنج و
 و رنج كهاست،  ي علي لت اصلي رنج آدمي در دوازده حلقه كه عنادانيدر اين سوره، 

 بدين معنا كه هيچ تهيگي. اند شدهتهي خوانده  است،    مرگ زادي  چرخه ويژگي الينفك
 يا رنج مانند هر مقولهاز اين ميان، . خودبود و جوهر مستقلي ندارند و همگي آناتا هستند

ستوه  هنگامي كه بودياما . شود يم فرض شجوهر بنيادينهويت و براي   مشخصزماني
 به حقيقت ،رسد اف ميربه كمال فراشناخت و رهايي كامل از جهان اط) سالك مهايانه(

  .برد پي ميها   آنتهيگي و به يابد دست مياز جمله رنج ) ها درمه(چيز  همهناخود 
ه رنج چه ب  و هر آنه چهار حقيقت شريف، سمساره، كرمه، نيروانواقعيت رنججا   ايندر 

معروف به اولين فيلسوف (  بعدها از سوي ناگارجونهتهيگيمفهوم . بازد مربوط است رنگ مي
هاي ديگر را  بسياري از مفاهيم و آموزه) 19گذار مكتب ماديميكه ن مهايانه در هند و بنيا
ي تنگاتنگي   كه با واقعيت رنج و امكان نجات از آن رابطهه نيروانمانند كرمه، سمساره و

 تهيگي مفهوم. را نيز تهي دانسته استها   آني الشعاع قرار داده و واقعيت همه  تحت،ندداشت
  مبني بر،رفت به كار مي) سكنده(ي موجودات  پنج عنصر سازنده ي باره درفقطدر ابتدا 
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اما ناگارجونه اين مفهوم را بيش از . اند از داشتن خود و ماهيت مستقل تهيها  آنكه  اين
ي خود   و هر تفكري دربارهاز بين برده را 20اي گرايانه ذات هر مفهوم و عمالًش بسط داده پي

خود معرفي نمود؛ بدين  نه/ي آناتا ي بودا درباره  يك چيز را نافي آموزهجوهريا ماهيت و 
 .)929 :، ص18 (ها خالي و تهي از هرگونه خودبودي فرض شد ه  ي پديد  ماهيت همه،ترتيب

دوكه و كه   اين مبني بر؛دارد بيان ميشريف اي از چهار حقيقت  طعانهقاپرنفوذ و تحليل وي 
ثبات و  ي بي چرخه( تواند حتي در سمساره  نمي،بنياد است رنج كه خود وابسته به عناصر بي

 نيز ه سمساره و نيروانمتعاقباً.  بنيادين باشدي شناسانه هستي داراي وضعيت )مكرر زادمرگ
  .)404 :، ص25 (دي ندارندهمگي تهي بوده و هيچ خودبو

   خاستگاه رنج در عهدين.2 .2 
مفهوم چون يهوديت، مسيحيت و اسالم  االهي  در اديانمفهومترين  جا كه مهم از آن

هايي است كه  الشعاع صفات و ويژگي ها تحت رو ساير مفاهيم و آموزه اين است، از» خدا«
هاي  ي عهدين نيز در باب واقعيت رنج از اين ميان، آموزه. شود براي خدا در نظر گرفته مي

هاي خداوند  ي تنگاتنگي با صفات و ويژگي شناسي آن رابطه بشري، خاستگاه، غايت و نجات
  .دارد

 ايوب(نيازي  چون بي  هم، داراي صفات بسياري است،خداوند در سراسر كتاب مقدس
اول پطرس ؛ 22-11: 23اول سموييل (؛ علم )11:33مزامير (؛ ثبات )25:17؛ اعمال 11:41

؛ 4:32تثنيه (عدالت ) 18:10مرقس  ؛31:1مزامير (؛ خير )8-6: 4تثنيه (؛ حكمت )2:1
؛ )27:10مرقس ؛ 27:32ارميا (؛ قدرت )35:3؛ مرقس1:21امثال (؛ اراده )17:1روميان 
  .21...و) 21:5 لوقا؛ 18:14اعداد (؛ آمرزندگي )6:34 خروج ؛9:30دوم تواريخ (مهرباني 

هاي بشري برخي از اين صفات خداوند را به  وجودي شرور هستي و رنجاما ماهيت 
 ،تواند خواهد از شرور و رنج جلوگيري كند ولي نمي براي مثال، اگر خدا مي. كشد چالش مي

 او خيرخواه و مهربان مطلق ،خواهد اگر قادر است اما نمي. رو او قادر مطلق نيست از اين
نظر از  صرف . از اين رو عالم مطلق نيست،خبر است  بيها اگر از وجود شرور و رنج. نيست

 با) وجه به خصوص شرور بي(ض شرور  تعاري فات خدا كه دربارهاين چالش ميان رنج و ص
 ي رنج آدمي رح است، بدترين خصيصه مط22االهياين صفات نيز در مباحث مربوط به عدل 

هاي قوي رنجوران عالم  انسان  بدين معنا كه اگر فقطي توزيع آن است، دهقاع ماهيت بي
 ، يا اگر فقطتوانستيم با اشاره به شادي كودكان آن را توجيه كنيم  شايد مي،بودند
كنيم كه  توانستيم به نوعي عدل قائل شويم؛ اما مالحظه مي  مي،كشيدند كاران رنج مي گناه

ر، از سوي ديگ. شندك ناپذيري رنج مي كودكان نيز با جسمي ضعيف و به نحو تحمل
هاي   ما با رنج،در واقع. كشند ي نيز در اين جهان وجود دارند كه رنج ميگناهان بسيار بي
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رنج اين است كه بسياري ي  بارهي ديگر در رو مسأله اين از. وجهي نيز در جهان مواجهيم بي

 اين  مطمئناً،معنايي در اين جهان وجود داشته باشد معنايند؛ و اگر رنج بي ها بي از رنج
 هماره اين مسأله با خداپرستي در بنابراين. تواند بهترين جهان ممكن باشد  نميجهان

اند پاسخي براي  دانان همواره در صدد بوده االهي و هم كتب مقدس و هم وده استچالش ب
 اي  به خصوص در كتب حكمي، اين چالش در عهد عتيق).1 :، ص7 :، ج23 (حل آن بيابند

ماند و پاسخي جز  رسد و البته در حد يك راز باقي مي مي به اوج خود ،چون كتاب ايوب 
  . گردد تسليم در برابر حكمت خداوند براي آن ارائه نمي

هايي كه عهدين براي علت و خاستگاه رنج بيان كرده و بر  تنها به راه حلجا   ايندر
  . بسياري داشته است خواهيم پرداختتأثيرآراي انديشمندان يهودي و مسيحي نيز 

ترين تصوير از  ملموس: ي خاستگاه رنج  خدا به مثابه-الف: عهد عتيق .1 .2 .2
در  گرچه .شود  به نمايش گذارده ميايوبها در كتاب  خداوند به عنوان علت فاعلي رنج

 )هاي منسوب به سليمان غزل و غزل امثال، جامعهمانند كتب ( ايوبكتاب صحت انتساب 
ي نويسندگان مربوط به آن  مĤبي و افزوده  دوران يوناني مربوط بهآن راغالباً ترديد است و 

 بسي متفاوت از ساير ،ي شر و رنج ، نوع خاص ديدگاه اين كتاب به مسألهاند دانستهدوره 
 در مقام پرسش ايوب در عهد عتيق از خداوند، .بوده و شايان توجه است هاي عهدين بخش

  :گونه است ناپذير به ستوه آمده، اين تحملهاي سخت و  گناه رنجور، كه از رنج ي بي يك بنده
   سخن  جانم ، از تلخي  گشوده  شكايت  به  بگذاريد زبان  پس، ام  سير شده از زندگي«
  ه؟ آيا ب كني  مي  چنين  با من  كه ام  كرده  بگو چه  من  به ؛ فقط  نكن  خدا مرا محكوم اي . بگويم

 و   سازي  ذليل اي  خود آفريده  را كه  و انساني  بكني  ظلم  من  به  كه  است  درست نظر تو اين
  .)3 - 1: 10ايوب ( »؟  بگرداني  بدكاران  را نصيب بختي  و خوش شادي

 گناه و خطاي او چه ،كشد خواهد بداند كه اگر به خاطر گناهانش رنج مي او تنها مي
   ساكت وقت ، آن  است ي منطق  جواب  يك خواهم  از شما مي  من  كه تنها چيزي« :بوده است

  .)24:6،ايوب(» ؟ ام  كرده  خطايي  چه  بگوييد كه  من به.  شد خواهم
محوري است كه چرايي در مورد او صادق   اين پرسش و شكايت وي از خداي اراده

  :كند ايوب خداي خود را چنين توصيف مي. نيست و راهي در افعال وي ندارد
 كند   باشد؟ اگر بخواهد با او بحث  خدا واقعاً خوب يدگاهتواند از د  چطور مي  انسان ولي«
  ي و كس  دهد؛ زيرا خدا دانا و تواناست كند پاسخ  مي  كه  از هزار سؤالي  يكي  به تواند حتي نمي

 او را حد و   عجيب كند و كارهاي آور مي  حيرت او اعمال . ... با او نيست  مقاومت را ياراي
 . كنم  نمي نمايد و او را احساس ، عبور مي بينم گذرد و او را نمي  مي مناز كنار .   نيست مرزي
 ؟ كني  مي  چه ، بگويد كه  كرده  او اعتراض تواند به  نمي كس برد و هيچ  بخواهد مي  را كه هرچه
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   من پس .كند  مي  را زير پا له  قدرتمند خويش نشاند و دشمنان نمي خود را فرو خدا خشم

 و تنها  آوردم  نمي  زبان  به  كالمي ،بودم  مي  هم گناه  اگر بي ؟ حتي  كنم با او مجادله   كه كيستم
   به  كه دانم  و او حاضر شود، مي  اگر او را بخوانم حتي.  كردم  مي  رحمت از او تقاضاي

  هايم  زخم جهت كوبد و بي  مي فرستد و مرا در هم  مي گردبادي.  نخواهد داد  گوش هايم حرف
  تواند خداي  مي  كسي  شود؟ چه  قادر غالب تواند بر خداي  مي  كسي  چه...كند را زياد مي

 . ... خواهد كرد  مرا محكوم هايم حرف  باشم  هم گناه حضار كند؟ اگر بي ا  دادگاه  را به عادل
كشد،  ، او را مي  شده گناهي گير بي  دامن  باليي وقتي. برد  مي  را از بين گناه كار و بي خدا گناه
 تا   را كور كرده  قضات او چشمان.   است  سپرده  گناهكاران  دست  خدا دنيا را به.خندد خدا مي
  .)35 - 2: 9 ايوب،(» ...؟ كار كيست ، پس ت كار خدا نيس اگر اين.  را بجا نياورند عدالت

ناپذير   تحملهايي كه  باعث شده تا در برابر رنج،محور تلقي ايوب از اين خداي اراده
 شكايت خدا را به خود خداوند ،مندي او در عين ايمان. يت بگذاردگشته است زبان به شكا

گناهان  چرا بي«: تكند كه در حل آن عاجز مانده اس دارد و معمايي را مطرح مي عرضه مي
  .»كشند رنج مي

 گشايد و اين مسأله را با تبيين ماهيت  خداي او لب به سخن مي،در اين ميان
 او در ابتدا خطاي ايوب را به او .كند ي صفات و افعال خود توجيه مي ناپذير و ناشناخته وصف
هاي شگفت طبيعي  كند، سپس به بيان قدرت مطلق خويش با اشاره به پديده زد مي گوش
  : پردازد تا عجز ايوب را در برابر قدرت و علم و حكمت خويش تذكر دهد مي

 تو   را بنياد نهادم  زمين وقتي .  بده  پاسخ  من  پرسش  به و  مرد بايست  يك حال مثل«
   شد و چه  تعيين  چگونه  زمين هاي  اندازه داني آيا مي . بگو  من  به داني ؟ اگر مي كجا بودي

 و   صبح  ستارگان  غريو شادي  در ميان  وقتي داني آيا مي ؟  گرفت  اندازه  را با شاقول  آن كسي
   زاويه  و سنگ  چيز قرار گرفت  بر چه  آن هاي شد، پايه  مي  بنياد نهاده ، زمين  آسمان فرشتگان

  .)39 و 38 ايوب،(» ...؟  كار گذاشت  كسي  را چه آن
ناپذير خويش كه خدا را به  ذات وصف  ناتواني ايوب را در برابر،خداوند در خاتمه

  : كند زد مي محكمه كشيده بود گوش
   از من ؟ تو كه  كني  مباحثه  هستم  قادر مطلق  خداي  كه  با من خواهي  مي آيا هنوز هم«

  )1:40ايوب،( »؟  را بدهي  جوابم تواني  آيا مي كني انتقاد مي
ي   با تذكار قدرت و ارادهدهد و فقط به ايوب نمياي  كننده خداوند پاسخ قانعجا   ايندر

 و ذات   به حكمت، علم و ارادهدارد كه بشر راهي حد خود و عجز و ضعف آدمي بيان مي بي
 تر از آن است كه قادر به درك كنه ماهيت و ذات خداوند نداشته و عقل نارساي او ناتوان

نهايت در برابر اين راز سر تسليم فرود آورده، توبه كرده و چنين در ايوب نيز . باشداالهي 
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   فوق  كه گفتم  مي  سخن ايي چيزه ي درباره. گفتم  مي  چه دانستم  نمي من ...«: دهد پاسخ مي

  .)2:42 ايوب،(» ... بود  من از عقل
اي  گناهان خداوند است و علت غايي  خاستگاه فاعلي رنج بي،رو در اين كتاب اين از

ناپذير و ذات اسرارآميز خداوند و  از حكمت درككه   آن جز،براي آن بيان نشده است
ي اعتقاد به  در سايه ، االهيدر دفاع از عدلاين تصوير را . افعالش سخن به ميان آمده است

  .يابيم  نيز ميجامعه و مزامير در كتبي چون ،نايافتني خداوند مشيت محتوم و حكمت درك
هاي آدمي وجود دارد كه ديگر  اي از رنج وجه، پاره هاي بي اما در كنار اين تصوير از رنج

  .وجه نبوده و وجوه و عللي براي آن بيان گرديده است بي
كه بالقوه (ي گناهان  خود انسان نيز به واسطه: ي خاستگاه رنج  انسان به مثابه-ب

 ،در واقع. آورد موجبات رنج خويش و ديگران را فراهم مي) و بالفعل در وجودش قرار دارد
هايي را براي خود و   شرور و رنج،ي اختيار و تمايل فطري به ارتكاب گناه آدمي به واسطه

  . آورد يديگران به وجود م
بستگي بين رنج و عمل  تعدادي از متون در سراسر ادبيات كتاب مقدسي و رباني به هم

 تنبيه و ،ي اختيار و فعل شر است و در واقع در واقع، رنج نتيجه. اختياري فرد اشاره دارد
 بكارد   ظلم هر كه«: چنين آمده است) 8:22 (امثالدر كتاب . مجازاتي براي گناه است

  .»  خواهد شكست  در هم و خواهد كرد و قدرتش در مصيبت
ي انسان از اختيار خود  اي كه از سوء استفاده نظر از اين گناه بالقوه از سوي ديگر، صرف

گردد، ارتكاب گناه از هنگام تولد در درون  و باعث رنج و مصيبت وي مي شود ناشي مي
  :ندا ها وجود دارد و آدميان بالفعل آلوده به گناه انسان
 كامالً  مرا از عصيانم.   را محو كن  فرما و گناهانم  رحم  بر من! و كريم  رحيم  خداي اي«
؛  كنم  مي  اعتراف ام  شده  مرتكب  كه  زشتي  عمل به.  ساز  پاك  و مرا از گناهم شو دهو شست
   را كه چه  و آن ام  كرده  تو گناه ، تنها به خداوند، بلي  تو اي به.   است ن در نظر م  هميشه گناهم

 از  ، تو مصون  داوري  و در اين  است  عادالنه  من  تو عليه حكم.  ام  داده  انجام است در نظر تو بد
   مادرم  در رحم  مني   نطفه  كه اي ، از لحظه ، بلي ام  از بدو تولد گناهكار بوده من.  خطا هستي

؛ 9:20؛ امثال 9:17ارميا : و نيز قس. 5 - 1 :51مزامير، ( »ام  بوده  گناه  به  شد آلوده بسته
  ).46:8اول پادشاهان 

آمده است كه ) 1:26(در سفر پيدايش .  يك وجه انسان استاما اين گناهكاري فقط
هاي  چيزي شبيه اين در آموزه. اند ها شبيه و به صورت خداوند آفريده شده انسان
ها آفريده شده   تقابل با ساير انسانالنهرين وجود دارد كه پادشاه شبيه خداوند و در بين
 ديگر فقط. دهد ها نسبت مي  انسانزدايي كرده و به عموم يهوديت اين معنا را اسطوره. است
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. اند ها اين گونه  انساني ين پادشاه نيست كه به صورت خداوند آفريده شده، بلكه همها

وجدان ويژگي . اده است و وجدان را ديي چون تكلم، آميزشها خداوند به آدميان توانايي
 بلكه موهبتي از جانب خداوند است؛ و همان چيزي است كه فرد را ،ذاتي انسان نيست

 و او را از انجام خير و )29 و22 - 21: 35خروج : براي مثال نك(سازد  موجودي اخالقي مي
  . سازد شر آگاه مي

اي با خداوند  ابطهاما انساني كه به صورت خداوند آفريده شده است گناه او نيز در ر
بلكه . ديگر گناه به معناي اشتباهي اخالقي يا جرمي قضايي نيستجا   ايندر. گيرد شكل مي

ي   در عهدي با خداوند است كه وجهي از قداست را داشته و گناه وي به منزلهمؤمنانسان 
وي به در عهد آدمي با خداوند گناه . انحراف و دوري از مرزها و معيارهاي اين قداست است

 كه در اين حالت، دوري از صورت خداوند رمي عليه حرمت و تقدس خداوند استمعناي ج
  . اي جز رنج و فالكت و مصيبت براي او نخواهد داشت نتيجه

ي قلب و جان آدمي است كه به انحراف   گناه و انحراف انسان هم نتيجه،در عهد عتيق
 در ،ست كه در باب سوم سفر پيدايشي قدرتي بيروني ا ند گراييده و هم نتيجهواز خدا
 چراكه آدمي نيز به انجام شرور ،كند ها را وسوسه مي گردد كه انسان ي مار نمايان مي چهره

گونه كه شر بنياديني لحاظ نيست و شر فقط به معناي  همانجا   ايندر. تمايل دارد
در طبيعت آدمي اي دائمي است، گناه ازلي نيز كه به معناي امري موروثي و فاسد  وسوسه

اي كه به صورت   در كنار وجه قدسي؛گناه وجه دوم طبيعت آدمي است. باشد منظور نيست
  ).331 - 325 :، صص12 :ج ،24(خداوند آفريده شده است 

جا كه تصوير  از آن: ي خاستگاه رنج انسان به مثابه -الف: عهد جديد .2 .2 .2
دهنده  سوز و نجات  مهربان، آمرزنده، دلغالب خداوند در عهد جديد تصوير خدايي اخالقي،

حصر  ي بي  نه حول اراده،چرخد است، سخن از خاستگاه رنج حول مفهوم گناه بشر مي
  حتماً،البته اگر اين خدا موجبات رنج بشر را فراهم كند. ها خداوند در رنجور ساختن انسان

  .في داشته است غايت و هدو قطعاً
 ؛گردد باعث رنج ايشان ميغالباً ها  كاري انسان  گناه، مانند عهد عتيق،در عهد جديد

هر كه ظلم بكارد بال خواهد درويد، و عصاي « :)8:22(امثال  اين جمله از ،براي مثال
گاه  آن« :كند برابري مي) 52:26(با اين جمله از انجيل متي » غضبش زايل خواهد شد

شير گيرد، به شمشير هالك شمشير خود را غالف كن، زيرا هر كه شم: عيسي وي را گفت
خود را فريب مدهيد، خدا «: گويد چنين مي) 7:6(اش به غالطيان   يا پولس در نامه.»گردد

  .»چه آدمي بكارد، همان را درو خواهد كرد زيرا آن. توان كرد را استهزا نمي
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. آورد  اين خود انسان است كه با گناه موجبات رنج خويش را فراهم مي،در عهد جديد

ي نادرست از  ي استفاده  بلكه نتيجه،ي آفرينش خداوند نيست  رنج نتيجه،يدگاه انجيلياز د
 ،شود خدايي كه در قالب عيسي تجسد يافته است موجب رنج ما نمي. اختيار آدمي است

شما حيات  ام تا به من آمده«). 70 - 69: ، صص5(كشد  بلكه خود به همراه ما رنج مي
  ). 10:10يوحنا (» مايمواقعي را به فراواني عطا ن

 گناه بالفعلي نيز در ذات ،گردد اي كه باعث رنج آدمي مي در كنار اين گناه بالقوه
 ترين پيامد اين گناه مهم. گردد ها قرار دارد كه از گناه نخستين آدم ابوالبشر ناشي مي انسان

ي پولس بسط ها اين معنا از گناه در آموزه.  مرگ بودها شد ي انسان گير همه كه گريبان
  .شناسي مسيحت بر اساس آن بنيان نهاده شده است يافته است و طرح نجات

 و شناسي پولس است ي ثقل انسان نقطهمفهوم گناه : ي گناه اوليه رنج و آموزه -ب
). 161 :، ص13(ي خداوند است   در برابر ارادهجستن و عجب و كبر  ي آن در استغنا ريشه

» اند خرد شده نادان و بي پندارند، اما همگي ا و خردمند ميدور از خدا، دانه خود را ب«
  ).22:1 ،روميان(

 از گناه فرار نكرده و كس هيچ. كارند يهودي گناه ها چه يهودي و چه غير تمام انسان
دهد  ي گناه است و گناه اساس و بنيان زندگي انسان را تشكيل مي انسان برده. نخواهد كرد

  ).2: 8، 25: 7روميان، (
گناه همراه خود ي اين نوع گناه بدتر از آن است كه تاوان آن رنج باشد؛ اين  ما نتيجها

آدم  وقتي «:، پس مرگ همه را در برگرفتكار هستند  و چون همه گناهمرگ را آورده است
. گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد

» ها همه گناه كردند  انسانچار فرسودگي و تباهي گشت، چونز دچي نتيجه، همه در
  ).12: 5روميان، (

 زندگي را نيز منقطع ،كند طور كه گناه روح آدمي را متالشي مي  همان، در واقع
 خواهد يافت كه مزدي ، تنها دستكند گناه هر كه«كشاند  سازد و او را به سوي مرگ مي مي

  ).23: 6روميان،(» است مرگ
انسان در ابتدا و . لس اين است كه گناه امري است كه در جهان وارد شده استنظر پو

كار شد و چون گناه امري ذاتي   ذات او گناه، وليكن با ورود گناه،كار نبود  گناه،هنگام خلقت
 آدم ابوالبشر ،عامل ورود گناه به اين جهان. ممكن شدناآن براي انسان ندادن  انجام ،گشت

 چراكه او ،و باقي نماند و به همه سرايت كرد شخصي نبود و تنها نزد ا گناهدم آاما گناه. بود
  .ي گناه درآمد  انسان تحت سلطه،ن ترتيبي جوهر انسان را فاسد كرد و بد،با گناه خود
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تواند با ايمان و تبعيت از   ميه است،كار شد  گناه، آدمگرچه انسان به سبب سرپيچيِ

  :ناه پاك شود و جالل خود را درك كند از گ)عيسي مسيح(آدم ثاني 
 باعث مرگ  خودآدم با گناه! آدم و بخشش خداو چه فرق بزرگي است ميان گناه «
بخشش گناهان بسياري  مسيح از روي لطف خدا، سبب   اما عيسي، بسياري شدي عده

 :، صص13 :، ج24؛ 400-399:، صص6 و 5، ش 4: باره نك در اين ()15:5روميان، (» گشت
شناسي خود را از عيسي مسيح براي نجات  جاست كه پولس طرح نجات اين). 325 -331
  .كند ها ارائه مي رنجها از شرور  انسان
هاي پولس، بعد از گناه نخستين آدم، خداوند  بر آموزه بنا: بخشي ي نجات آموزه -ج

طرف  خدا انسان را مرحله به مرحله به ،آميزش طبق مشيت محبت. انسان را رها نكرد
خداوند به ابراهيم و فرزندانش، . دايي نمونم ها ر،شدنش   يعني ظهور مسيح و مصلوب،نجات

كه از نسل ايشان يهوديان بودند، به دليل ايمانمندي قول داد كه جهان از آن ايشان خواهد 
ان را نجات مؤمنتواند ما   عمل به شريعت نميچند فقط هرخدا به موسي شريعت داد و. بود

تواند ما را به مسيح هدايت كند   شريعت مي، فيض خداوند الزم است،ر اين مياندهد و د
 در كتاب به ويژه ،بشارت آمدنش در تورات ؛ مسيحي كه منجي است و)5 - 1: 4غالطيان، (

 ،ي آن را به فساد نكشانيده بود ها پاك بود و گناه ريشه اگر ذات انسان.  آمده است،دانيال
رفته كار در نظر گ اما هنگامي كه ذات انسان فاسد و گناه.  منجي نبودديگر نيازي به نجات و

انسان جا   اين، و تحت نفوذ نيروهاي شيطاني قرار گرفته باشدشود و دنيا مملو از فساد مي
آلود وابسته  اي است كه به عالم ديگري غير از اين عالم فاسد و گناه نيازمند نجات و منجي

  .باشد
 در شخص ،او به زمين آمد. و پسر خدا االهي مسيح موجودي است ،ي پولس در انديشه

عيسي تجسد يافت، شكل انسان به خود گرفت، قبول مصائب كرد و رنج بسيار برد، و خود 
 االهي شدن مسيح تظاهر عدالت و عشق  قرباني. ي گناه ذاتي نوع بشر كرد را قرباني و كفاره

 كه عشق به ،ي اصلي عيسي  دو آموزه،اقعدر و. دهد است و انسان را با خدا آشتي مي
 تصليب ،از نظر مسيحيان.  هر دو بر روي صليب نمودار شد،نوع بود خداوند و عشق به هم
. ها است و رضامندي خداوند براي تحمل مرگ به خاطر انسان االهي عيسي مبين اوج عشق

مسيح حيات و  انسان را محكوم به مرگ كرده بود، عشق ، آدمكه نافرمانيِ  در حالي
به بعد انسان با جا   ايناز. را براي او به ارمغان آورد االهي جاودانگي و برخورداري از رحمت

چون مسيح  يافت و هم  نجات خواهد،ي مسيح و در مسيح ايمان به مسيح، به وسيله
  . تواند با رستاخيز از جاودانگي برخوردار گردد مي
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  مردم قراري رس همه عي است، اكنون در دست رايگان خدا كه همانا نجات واقي هديه«
ست كه از  ا شويم كه خواست خدا از ما اين هي، متوجه مي االي هديه با پذيرفتن اين. دارد

اي  آلود دست بكشيم و زندگي پاك و خداپسندانه  گناههاي گذراني بندوبار و خوش زندگي بي
وانيم با اميد و اشتياق، منتظر روز ت  زندگي كنيم، مي اگر چنين. در اين دنيا داشته باشيم

باشكوه و جالل  مسيح   مان عيسي دهنده  مباركي باشيم كه در آن، خداي بزرگ و نجات
آلودمان  گناه ما فدا كرد تا ما را از آن وضع او جان خود را در راه گناهان. ظاهر خواهد شد

 لي پاك داشته، مشتاقوجود آورد، قومي كه د ه و از ما قومي خاص براي خود بآزاد سازد
  .)14 -11:2تيطس (» خدمت به مردم باشند

شدن مسيح و ريخته شدن خونش بايد گفت كه نزد قوم يهود با انجام   ي قرباني درباره
به قدري عظيم است كه جا   ايناما گناه در. شدند قرباني و ريختن خون گناهان بخشيده مي

پولس . ناه عظيم را از ساحت انسانيت پاك كندخواهد تا اين گ اي در حد آن گناه مي قرباني
ي   كفارهي منزلهشناسي عيسي را به  هايش اين طرح نجات اولين رسولي است كه در نوشته

باره  در اين(دهد  مسيح ارائه مي  هايي از عيسي گناه بشر در قالب تصاوير و نمادها و آموزه
: ، ص1 :، ج28 ؛19 - 17 :، صص6 و 5: ، ش8؛ 404 - 402: ، صص6 و 5 :، ش4: نك

593.(  
 اين آدمي است كه موجبات رنج خويش را خواه با ، در هر حال،بنابراين در عهد جديد

گناه بالقوه و خواه با گناه ذاتي فراهم آورده است و تنها با ايمان به مسيح است كه نجات 
كه شرط  چنان ،سازد  جاودانه مي،آيد و او را در مسيح براي او از رنج و مرگ فراهم مي

» ! تو را شفا دادهايمانت! دخترم«: كاميابي مسيح در شفاي بيماران نيز ايمان آنان بود
 از قول درد جاودانگيي كتاب   در مقدمه23ايمان همان چيزي است كه الگرا). 34:5مرقس (

 قديس پولس رسول ،و به تبع. » معرفت نيست؛ايمان اعتماد است«: كند اونامونو نقل مي
سازد كه اين ابتال  داند و خاطرنشان مي داند، نه حكمت، بلكه ابتال مي  را نه كرامت ميايمان

 و عبارت است از اعتماد »يمان عبارت است از اميد و انتظاراميد، زيرا ا« .ابتالي اميد است
تواند از امكان يا احتمال تحقق يافتن محتواي خود  سان نمي به ناممكن و نامحتمل و بدين

  ).21 :ص ،3(د دفاع كن
  

   غايت رنج.3
منظور از غايت رنج آن است كه وجود درد و رنج در زندگي بشر چه غايت يا غاياتي 

آيا رنج در . ي حصول چه هدف يا اهدافي است داشته است، يا وجود درد و رنج وسيله
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هدف و   بي، وجود رنج در زندگي آدمي،ي اديان، ناظر به غايت و هدفي است يا نه همه
  غايت بوده و صرفاً واقعيتي است كه علت فاعلي برايش بيان شده است؟ بي

. از آن خود كرده استرا اين پرسش از رنج در بحث معناي زندگي نيز جايگاه خاصي 
رو رنج  اين مند بودن زندگي است؛ از داري، ارزشمندي و دليل ي اديان مبتني بر هدف آموزه

ي كتاب ويكتور   در مقدمه آلپورتگوردون وكه  نيابد، چنا نحوي معنا مي  نيز در آن به
كردن رنج بردن  زندگياگر  «:ندنك  بيان ميجوي معنيو انسان در جستفرانكل با عنوان 

 هدفي ، خود، زندگياگر اصالً. ماندن بايد ناگزير معنايي در رنج بردن يافت   براي زنده،است
  . )3 :، ص7 (»داشته باشد، رنج و ميرندگي نيز معنا خواهد داشت

بيني كيهاني  دهد نوعي خوش جان هيك در بررسي تطبيقي خويش به خوبي نشان مي
  بدين معنا كه بدبيني وجود دارد؛ي موجود در هستي  در كنار واقعيات بدبينانه،در اديان

داند كه در دامان گناه و  اي مي  مثالً آن را زندگي؛ساحتي از زندگي متعارف بشري است
شود، يا به دام فضاي موهوم   يا در نافرماني خدا و بيگانگي با او سپري ميه،كردخطا سقوط 

ي زندگي توأم با   افتاده و در نتيجه در چرخه24 يا نادانيو غيرواقعي ناشي از كوري معنوي
اي نيز  بينانه هاي هرچند واقعي، شق خوش اما در كنار اين بدبيني. مرگ گرفتار آمده است

توانيم از طريق  ها، ما مي ها و رنج ي اين محروميت با وجود همهكه   اين:رددر اديان وجود دا
 يا فراتررفتن از ديدگاه خودپرستانه و تحقق) االهيدر اديان ( االهي لطف يا رحمت

  دست يابيم؛ به باالترين خير،)در بوديسم( خود هاي سرشت ترين اليه بخشيدن به عميق 
لكوت، بهشت، وحدت با خداوند، هماهنگي با تائو، خيري كه به اشكال گوناگوني چون م

بيني  اما اين خوش. )252 :، ص4  و3 :ص، 15 (شود  تصوير ميهفناي در برهمن يا نيروان
شناسي اديان  شناسي يا نجات  با آخرتفقطاي كه هيك از آن سخن رانده است  كيهاني

 بوديسم هم وجود دارد شناسي ادياني چون بيني در جهان  بايد ديد اين خوش.مرتبط است
 واقعيتي ي  منزلهبه(هاي آن  بيني و معناداري هستي و رنج  به عبارتي آيا خوش.يا خير

بيني تنها در ساحت   يا اين خوش، در ادياني مانند بوديسم نيز وجود دارد)نامطلوب
هاي بودا مشهود است اين است كه غايت و  چه در آموزه آن. گردد شناسي مالحظه مي نجات

  .هدفي براي رنج در آن ملحوظ نيست
  غايتي رنج در بوديسم  بي.1 .3

هدف از وجود رنج در اين عالم چه بوده است، خود كه   ايني علت غايي رنج و درباره
با مابعدالطبيعه كاري ندارد و بحث كه گويد   مي، خود،او. آورد بودا سخني به ميان نمي

عبارتي،    به.دارد ها بازنمي  زيرا انسان را از آالم و رنج،داند فايده مي ي اين امور را بي درباره
ه در ادراكات و  بلك، است كه مشكل حقيقي انسان در مباحث فلسفي نيستاين باوربودا بر 
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چرا چنين نظامي مبتني كه   اين از، در بوديسمرو اين  از).188: ، ص12(احساسات اوست 

آورد   چيزي براي آدمي به ارمغان نمي،بر زادمرگ در هستي به وجود آمده كه جز رنج
بينانه نگريسته، در عين  توان گفت كه گرچه بودا به رنج واقع اما مي. شود سخني يافت نمي

هايي يافت   جهان و رنجبينانه و معنادار به رشي خوش نگ،هاي وي توان در آموزه  نمي،حال
احت وجودش  از س آدمي فقطهاي رنج. كنند ادراك ميرا ها   آنكه انسان و ساير موجودات

اي ديگر در بازتولد قرار  كه او را با كرمهندارد  معنايي جز كردارهاي ناپسند آدمي برخاسته،
  .دهد مي

از .  غايتمند نيازمند فاعلي غايتمند مانند خداي اديان ابراهيمي است فعلِ،در واقع
هاي هستي   معناداري رنج لذا از غايتمندي و،جا كه بودا سخني در باب اين فاعل ندارد آن

 نيازمند فاعلي ،فرض شود هدفي از وجود رنج در عالم بوده استكه   اين .راند نيز سخن نمي
  .اما بوديسم سخني در اين باب ندارد. است كه اين هدفمندي به او نسبت داده شود

  غايت و هدف رنج در عهدين .2. 3
 غايت رنج بيان ي منزلهبه كه در عهد عتيق موضوعاتي  از:  عهد عتيق.1. 2. 3

دادن و رنجوري يك فرد يا يك  گرديده است، آن است كه خداوند با مبتال ساختن، مصيبت
ه در داستان ك  چنانو بزرگي خويش را به نمايش بگذارد،صدد است تا قدرت   در،قوم

  :موسي و فرعون مشهود است
   و بگو كه  بايست رابر فرعون زود برخيز و در ب صبح:  فرمود  موسي  خداوند به گاه آن«

   اين وگرنه  كنند،  تا بروند و مرا عبادت  مرا رها كن قوم: فرمايد  مي،ها  عبراني خداوند، خداي
   خدايي  جهان  آورد تا بدانيد در تمامي  خواهم  و قومت  بر سر تو و درباريان  باليي بار چنان
   اين ولي .  نابود كنم  كردم  نازل  كه را با بالهايي   تو و قومت توانستم  مي من . نيست مانند من

   مردم  تمامي  در ميان  من  تا نام  دهم  تو نشان  خود را به  قدرت خواستم ، زيرا مي كار را نكردم
  ). 16 - 13:9خروج (»  شود  شناخته جهان

گاه  بلكه ،دليل ديگر اين است كه رنج هميشه عقوبت و مجازات گناهان آدمي نيست
خداوند « :گردد مالحظه مي 20:4تثنيه كه در سفر   چنان،هدف و كاركردي تربيتي دارد

: قس(»  او باشيد  او و ميراث  خاص  آورد تا قوم ، بيرون  آتشي   كوره شما را از مصر، از آن
  ).10:48: ؛ اشعيا4:11ارميا 

كند كه  مي اين جمله را چنين تفسير) 1105 - 1040 (25 راشي شلمون بن يتشاق
 كه(قيمت مثل نقره يا طال است  ي آتش به منظور ساختن و صيقل دادن فلزي ذي كوره
چنين تفسير  اين آيه را 26يا ساموئل ديويد الززاتو). اسراييل است استعاره از قوم بنيجا  اين
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 گداختن آتش است كه در اين آيه به هدف و كاركرد كند كه كوره به منظور مي

  .رنج اشاره داردي  كننده تهذيب
احساسي، خودشيفتگي و خودمحوري  دهد و او را از بي رنج به انسان احساس تعالي مي

 خود تو در مصر  ، چون  نكن  ظلم  غريب  اشخاص به«: دارد  ميها باز در رابطه با ساير انسان
  ).9:23خروج («   آگاهي  غريبان  و از حال  بودي غريب

  . اين رنج را نيز در ديگران درك خواهد كرد،ا كشيدهجا كه خود رنج غربت ر  از آن
كند؛ خداوند  ي عشق اشاره مي كننده كننده و امتحان دادن گاه به ويژگي مجازات  رنج

دارند ها   آن تحمل به فردي براي هاي منحصر هاي خاصي به كساني كه ظرفيت گاه مشقت
 انسان پرهيزكار مشقت .)5:11مزامير(» كند خداوند مرد عادل را امتحان مي«: دهد مي

  ).100 :، ص14 :، ج16 (كند كمال را تحمل مي
 هم ، خود،بخش  و نجاتسوز خداي اخالقمند، دل ،در عهد جديد: عهد جديد .2. 2. 3

ي  اگر قرار است خاستگاه و علت فاعلي همه. علت فاعلي رنج است و هم علت غايي رنج
يت توان از خدا انتظار غا  بنابراين مي،وند باشدهاي آدمي خدا ها يا حداقل بخشي از رنج رنج

 خدايي اخالقمند است و فعل ، چراكه خدا در عهد جديدو هدفي در ايجاد رنج نيز داشت،
  . محور ايوب در عهد عتيق  برخالف خداي اراده،گردد غايت در افعال وي مالحظه نمي بي

 ، يعني خدا،ل غايتمند فاعبيني و خيرخواهي به نوعي خوشدر اديان، جا كه  از آن
 به فعل او، حتي اگر موجب رنج موجودات گردد، بينانه رو، نگرشي خوش اين متصور است، از

تواند هم غايتمند فرض شود و هم كاركرد متعالي براي   رنج مي،در اين صورت. متصور است
 كه د دارد وجومؤمندر فرد  27بيني  نوعي خوش،به قول كيل پاتريك. انسان داشته باشد

ي انسان به خدا و خدا به  ي خير خداوند و عشق دوجانبه  ارادهي هرگز شكي در او درباره
. اش يقين داشت ه بندهب خير وي ي  به پدر و ارادهگونه كه عيسي  يابد؛ همان انسان راه نمي

 و دار ديده پرداز قرار نگرفته است كه رنج را مسأله  نظريه، انسان ايمانمند در جايگاهدر واقع
 خوش بيني او به مشيت خيرِ. )2 :، ص7 :، ج23 ( و توجيه آن برآيددر صدد تبيين، تفسير

 و بينانه  تحليلي خوشاي در امان ساخته است و متعاقباً  او را از هر شك و شبهه،خداوند
هاي آدمي   رنجاين غايتمندي و كاركرد مثبت. ها به دست خواهد داد غايتمندانه نيز از رنج

  . در ادامه خواهيم ديدكه  چنان، نيز مشهود است، به خصوص در عهد جديد،ندر عهدي
 بلكه گاه ،هاي انسان هميشه به دليل گناه وي يا والدينش نيست  رنج،در عهد جديد

  : رنج او مجراي تجلي صفتي از خداوند است
: ندشاگردان از او پرسيد .گذشـت، كـور مادرزادي را ديد وقتـي عيســي از محلـي مي«
دنيا آمده است؟ آيا در اثر گناهان خود او بوده است يا در ه  چرا نابينا ب اين شخص!استاد
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ست كه خدا  اعلت آن. كدام هيچ: عيسي جواب داد  گناهان پدر و مادرش؟ي نتيجه

   ).3 - 1:9يوحنا (»  از طريق او نشان دهدخواهد قدرت شفابخش خود را اكنون مي
  .خواهد قدرت شفابخش خود را نشان دهد  آن نابينا ميخداوند از طريقجا   ايندر

  :  داردمؤمني  بردن صبر و تحمل براي بنده رنج كاركرد مفيدي در باال
هاي روزگار نيز   شاديم، بلكه وقتي با مشكالت زندگي و سختيتنها از اين بابت اما نه«

ما ه خير و صالح ها ب  سختيدانيم اين  زيرا مي،شويم، باز خوشحال هستيم رو مي هروب
صبر و تحمل نيز باعث رشد و  . باشيمه و تحمل داشت صبرآموزند كه  ما مي چون به،هستند

تر  روز قوي ه خدا روزبمان بهنكند تا ايما  ميشود و به ما ياري  ما مياستحكام شخصيت
برابر هر  در تا بتوانيمسازد   اميد ما را نيز نيرومند و پايدار ميچنين ايماني سرانجام. گردد

ماست، زيرا  خير و صالح به آمدي  هر پيش كه باشيم داشته و اطمينان بايستيم مشكلي
او را در سراسر وجود  گرم محبت ما اين. است ما مهربان به قدر نسبت هخدا چ كه دانيم مي

و  ما را از عشق هاي تا دل ما عطا فرموده را به القدس  ، زيرا او روحكنيم مي خود احساس
  ).5 - 3:5روميان (» لبريز سازد محبتش
 خداوند هركه را دوست ي تأديبي و تربيتي داشته باشد؛ بهتواند جن چنين رنج مي هم

كه مسيح   چنان،او مرتكب گناهي شده باشدكه   اينكند، نه داشته باشد توبيخ و تأديب مي
توان  ن ميي پولس به عبرانيا را به رنج مبتال ساخت؛ اين معنا را به خصوص در رساله

  :مشاهده كرد
 سرد نشويد، به صبر و پايداري مسيح خواهيد در اين مسابقه خسته و دل اگر مي پس«

 از اين گذشته، شما تاكنون در .ها كشيد كاران مصيبت او كه از سوي گناه بينديشيد، به
ايد  ردهكلي از ياد ب  ه گويا ب.ايد شيطان تا پاي جان مقاومت نكرده هاي مقابل گناه و وسوسه

 هرگاه !پسرم: فرمايد كالم خدا مي. گويد  چه ميراي تشويق شما فرزندان خداكه كالم خدا ب
. سرد نشو گير نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطرنشان سازد، دل خداوند تو را تنبيه كند، دل

نمايد،  علت است كه دوستت دارد، و اگر تو را تنبيه مي كند، به اين زيرا اگر تو را تأديب مي
در واقع،  نكند؟ او را تنبيه پدرش كه پسر است كدام. به اين دليل است كه فرزند او هستي

 بگذاريد پس. كند كند كه هر پدر مهرباني با فرزندش مي خدا همان رفتاري را با شما مي
شود كه  اما اگر خدا هرگز شما را تأديب و تنبيه نكند، معلوم مي .نمايد خدا شما را تأديب

خير و  خدا براي اما تأديب. ..كند الً فرزند او نيستيد، زيرا هر پدري فرزندش را تنبيه مياص
 تنبيه شدن خوشايند نيست، بلكه دردناك .گرديم و مقدس ماست، تا مانند او پاك صالح
» خواهد شد  زندگي پاك و صفات پسنديده است كه بعد از آن ظاهر آني اما نتيجه. است

  ).3:12عبرانيان (
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ي ديگري را نيز از آن خود  معنا،اما رنج هم در مسيحيت و هم در سنت يهودي

اوج پذيرش و استقبال از رنج آن هنگام است كه فرد يا افرادي ترجيح كه   اين و آنكند مي
. و ايمان به خدا دست برندارند االهي دهند كه زندگي خود را بدهند ولي از دستورات مي

عيسي نيز در راه . ي شهادت اختصاص يافته است  به مقولهبسياري از متون ادبي يهودي
كاري و ذلت مجرمان ترجيح داد  همين آزادگي بود كه رنج صليب را بر تسليم در برابر گناه

  ).103 - 101 :، صص14 :، ج16(
. كند اما رنج عيسي غايت و معنايي متفاوت از رنج ساير آدميان در عهد جديد پيدا مي

آلودگي نجات  او رنج كشيد تا سايرين را از رنج گناه. ها بود ات انسانغايت رنج عيسي نج
  ).10:10يوحنا (دهد و حيات واقعي را نصيب ايشان كند 

او رنج كشيد تا حيات را تقسيم . به همين دليل بود كه مسيح محكوم به مرگ شد
 هدايت كند، عدالت را محقق سازد، حقيقت را معرفي كند، گرسنگان را غذا بدهد و به

اند  اند، شغل و ثروت و سالمت خود را از دست داده كساني كه از دوستان و خانواده بريده
تحمل شكنجه و آزار به خاطر حقيقت و برپايي . بپردازد و عادالن را به صليب فرابخواند

آنان كه ). 71 :، ص5( تنها ابزار كليسا بوده است ، در بسياري از مقاطع تاريخ،ملكوت خدا
شوند و  كنند، همراه با مسيح وارثان خدا مي ترين معناي رنج بشري را احساس مي عميق
  :شود گونه غايتمند و معنادار مي هاي ايشان اين رنج

ديگر، خدا تمام آن  عبارته ب. و اگر فرزندان خدا هستيم، وارثان او نيز خواهيم بود«
. ه ما نيز عطا خواهد فرمودخواهد داد، ب جالل و شكوهي را كه به فرزند خود عيسي مسيح

هاي او نيز  خواهيم در آينده در جالل او شريك شويم، بايد اكنون در دردها و رنج اما اگر مي
  ).17:8روميان (» گرديم شريك

تواند باشد  بيني، و غايتمندي يك نگاه به رنج مي به راستي اين اوج معناداري، خوش
و چون در رنج «كشد   خود با آدمي رنج ميخدا. انداز است كه در سراسر عهد جديد طنين

ي  هاما هم. »كند طلبد و چون ما در رنجيم عشقش را به ما تفويض مي است عشق ما را مي
به معبود و  مؤمناي ريشه دارد كه   به رنج در خيرخواهيبيني اين معناداري و خوش

شق خدا دارد كه  خيرخواهي ريشه در ع،و به قول اونامونو. بندد معشوق خويش به كار مي
 زيبايي پنهان او را آشكار ق و محبوب خود را جاودانه ساخته، متعل،ي آن آدمي به واسطه

چيز   به خداوند در همهكه اين خيرخواهي، عشق و شفقتجا  از آن). 264 :ص، 3(سازد  مي
ن دهد و ديگر آ  از آن ارائه ميي معنايي متعالمؤمنهاي عالم نيز حضور دارد،  حتي در رنج

شناسي عيسي مشهود  ي نجات اين آن چيزي است كه سراسر در آموزه. كند را محكوم نمي
  .گردد   خواه عيسي و خواه آدمي در پس آن معنادار مياست و رنجِ
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  گيري نتيجه. 4
هاي اصلي بودا  ر آموزهبا ابتنا ب(چه از بررسي تطبيقي دو مكتب بوديسم و مسيحيت  آن

  :آيد به شرح ذيل است ت رنج بر ميدر باب علت و غاي )و عهدين
 انسان نسبت بستگي دلرنج از ناداني و .  انسان است خود،علت اصلي رنج در بوديسم

استفاده از اختيارش يا ارتكاب گناه ءدر عهدين نيز انسان با سو. خيزد به هستي و امور برمي
بودا در باب علت ي  شود كه آموزه  اما مشاهده مي.آورد موجبات رنج خويش را فراهم مي

دارانه   ولي ديدگاه عهدين به سطحي دين،در انسان اشاره داردشناسانه   به سطحي روان،رنج
 .گردد هاي انسان باز مي و اخالقي از علت رنج

 ،در عهد جديد. تواند موجب رنج بشر شود  خدا نيز مي، عالوه بر انسان،در عهدين
جا كه سخن   از آن،ولي در بوديسم. دفي دارد از دادن رنج غايت و هخداي اخالقمند حتماً

از موجودي غايي كه آفريننده باشد نيست، در باب غايت و هدف از وجود رنج در هستي نيز 
 .بياني مشهود نيست
ي   داراي كاركرد، معنا و غايت مثبتي است و كاركردهايي مانند جنبه،رنج در عهدين

تأديبي، باال بردن صبر و استقامت، نزديكي ي  نشان دادن قدرت يا صفتي در خداوند، جنبه
 نجات و رهايي ترين هدف و آموزه بودا بزرگ هاي اما در آموزه. به مسيح و از اين دست دارد

 .از رنج است
بينانه  واقعكه   آنبينانه است، ولي نگاه عهدين به رنج بيش از نگاه بوديسم به رنج واقع

 فعل خداوند از رنج ،اي كه در عهد جديد گونه  به،بينانه و معنادار است  نگاهي خوش،باشد
 .گردد بنده غايتمند و بسي معنادار مي

هاي خود را صرف تحليل علت و خاستگاه رنج و راه رهايي از آن  بوديسم بيشتر آموزه
 ولي عهدين عالوه بر اين، به غايتمندي رنج و معناداري و كاركرد آن نيز ،نموده است

 .پرداخته است
 ولي در ، تنها نجات انسان و آرامش اوست،هاي بودا طرح مبحث رنج در آموزههدف از 

ي خداوند از   بلكه نجات و تبرئه، تنها نجات انسان نيست، هدف از پرداختن به رنج،عهدين
 خيرخواهي ير برخي صفات او مانند علم، قدرت وگ هايي است كه گريبان ي شرور و رنج همه

  .اي حل شده است  اين تعارض به گونه،د بودن رنجشده است و البته با غايتمن
  

  ها يادداشت
1. Suffering                               2. Subjective                             3. Pain 
4. Psychic                                  5. Pleasure                                6. Sukhani 
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7 .»nikaya« :اي از آثار در سه سبد قانون پالي بودا مجموعه.  

8. Anicca                                   9. Dukkha                               10. Anatta 
11. Catvari-arya-satyani (skt)      12. Paticca-samuppada         13. Samsara 

خاطر خُردانگاري خدايان، بيزاري از مرگ و شهوت وي براي  در اساطير، خدايان سيزيف را به. 14
جا  سنگي را تا ستيغ كوهستان بغلتاند و از آن كنند كه بدون توقف تخته زيستن محكوم مي

  .اين نوع مجازات گوياي تالشي بيهوده و نااميدانه است. سنگ با سنگيني خود فرو افتد تخته
15. Realistic                               16. Tanha  

خاموشي «، »توقف« با اصطالحات سلبي توصيف شده است نظير ه در اكثر موارد نيروان.17
 صفات ه گرچه در متوني مانند نيكاي.»المشروط/مطلق«و » خاموشي توهم«، »تجرد«، »اشتياق

 خود به هناما نيروا. به كا رفته استدر توصيف آن نيز » بهجت«، »صلح«، »شادي«ايجابي نيز مانند 
معناي آن به كار  است و مفاهيمي مانند موكشه و موكتي به معناي رهايي هم» خاموشي«معناي 

  .)448:، ص10:، ج22(ند ا رفته
18. Sunyata                            19. Madyamaka                20. Substantialist 

 .ماي در اينجا تنها به برخي از آيات اشاره نموده. 21
22. Theodicy                          23. Amalia Elguera            24. Avidya 
25. Rashi, Shelmon ben Yitshaq 
26. Samuel David Luzzatto                                              27. Optimism 
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