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Abstract 
 

The recent crisis of the Corona Virus in the modern era is reminiscent of one of 
the most enduring issues in the history of philosophy and theology. Philosophers 
and theologians have discussed such matters as "evil." This paper also examines 
the crisis caused by the behavior of this virus under the same title and analyzes 
its various dimensions in the realm of human beliefs and emotions. In the 
intellectual and philosophical areas, various solutions have been proposed in this 
regard. None of these solutions alone can answer all the problems and justify all 
sorts of evils, but it seems that a combination of them can be used to explain 
common evils. In the emotional and existential realm, according to which the 
individual experiences pain and suffering with all his being, both analyzes and 
explanations related to the realm of beliefs are effective in order to make sense 
of these sufferings, and moral, emotional, and psychological care are helpful and 
effective in helping to alleviate people's suffering. From another point of view, 
the phenomenon of "coronavirus" has different and destructive effects and 
consequences in various cultural, social, economic and tourism fields, the 
solution of which requires intelligent and coordinated management. 
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Introduction 
A look at the history of human life on this planet clearly shows that along 
with all kinds of joys and pleasures, all kinds of pains and sufferings have 
happened to human beings and affected his life, and his mind has turned 
to important philosophical and theological questions. In light of these 
questions, an important issue in the history of philosophy and theology 
has been formed, which is called the "problem of evil." This issue is so 
important and fundamental in the new age that some philosophers of 
religion consider it the biggest issue in the field of religious studies. 

Undoubtedly, all human beings face this problem, and important 
questions are posed to them in this regard. Are the propositions "God is 
omnipotent and omniscient and all-good, and evil exists", contradictory? 
If they are not contradictory, then why did God allow this evil? And what 
reasonable explanation can be given for this evil? 

In response to the above questions, different opinions and theories 
have been raised throughout the history of philosophy and theology, and 
various books and articles have been written in this field. The purpose of 
this article is not to repeat those questions and answers here, but to analyze 
the coronavirus crisis first through analytical approach and to show that 
the real evil, in this case, is pain and suffering that human beings 
experience it in the inner world (subjectively), and these phenomena are 
also considered evil because they cause suffering. Secondly, various 
solutions can be used to explain and justify this issue. Thirdly, in addition 
to the solutions provided in the field of beliefs, moral, spiritual, and 
practical care can also be used to give meaning to existential evil. 
Method 
In this paper, we examine the coronavirus crisis within the framework of 
the problem of natural evil in the two sections of beliefs and emotions, 
and emphasize the effectiveness of a combination of theories, after 
proposing the views that posed in this regard. Finally, we discussed the 
effects of this crisis in various areas of analytically. 
Findings 
The only creature that deals with the evil problem due to the 
characteristics of its physical, mental, and perceptual structure is man, who 
suffers from both physical and mental illnesses, as well as from seeing and 
hearing the hardships of others and from thinking about some things. 
Epicurus says in this regard: "Spiritual pain is the worst pain because the 
body only endures the present pain, but the spirit endures the pain of the 
past and the future and the present" (Diogenes, 1393: 468). So the main 
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and real evil is the same pain and suffering that belongs to the inner realm, 
and other evils are considered evil because they cause our suffering. 
Accordingly, if there is no animal or human being, there will be no evil. 

In general, the way of dealing with such phenomena is twofold: 
sometimes a person as an observer, spectator and questioner looks at these 
events and interprets and analyzes them and swims in the deep sea of 
philosophical and theological questions. Sometimes, as a suffering actor, 
he deals with these events and experiences them with all his being. 

In the face of the first type, the problem of evil as an important 
philosophical and theological problem manifests itself in several forms: 
the logical problem of evil, the probabilistic problem of evil, and the 
evidential problem of evil. 

The first two problems are answered convincingly. The main problem 
here is the third type, and therefore different answers have been given. It 
seems that none of those solutions alone can answer all the questions in 
this field, so a combination of these solutions can be used to explain evil; 
that is, some evils can be explained through some solutions and others 
through other solutions; even in the case of a specific evil, several 
consistent solutions can be used. 

In the field of existential evil, in addition to the above approach, what 
is virtually effective and soothing is attention, empathy, and love, because 
many of these people in this situation “need not philosophical 
enlightenment but pastoral care” (Chad, 2009: 139); And in such a 
situation, they like not to be left alone.  

Because coronavirus endangers human health and life, and the danger 
is so widespread that it is considered a global evil and crisis, it has many 
devastating effects on various intellectual, theological, cultural, economic, 
and political fields.  
Conclusion  
"Coronavirus", in addition to reviving long-standing philosophical and 
theological questions, has other strange consequences. Shaking the world 
of ideas, cultural, economic-commercial, educational, political and tourism 
foundations are some of the effects of this small and powerful virus. With 
the discovery and production of vaccines and antiviral drugs by experts, 
its acting and mischief will end, but its roles and lessons in books and 
history will remain. It is expected that human beings will always learn from 
these lessons and will always be waiting and ready to face such poisonous 
guests, and always keep in mind that life is more complex and mysterious 
than can be imagined.  
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 چکیده
 

در عصر جدید، یادآور یکی از مسائل همیشگی در « کرونا ویروس»ماجرای اخیر 
پژوهی، این قبیل امور فیلسوفان و متفکرین حوزه دین تاریخِ فلسفه و کالم است.

اند. این مقاله نیز بحران مورد بحث و موشکافی قرار داده« شرور»را تحت عنوان 
ناشی از رفتار این ویروس را تحت همین عنوان بررسی کرده و ابعاد مختف آن را 

های حلّاست. در حوزه معرفتی و فکری، راهدر ساحت باورها و عواطف تحلیل نموده
ها به تنهایی قادر حلّخصوص ارائه شده است. هیچ یک از این راهمختلفی در این 

کننده همه اقسام شرور نیستند؛ لکن به به پاسخگویی به همه اشکاالت و توجیه
بینی ها را در چارچوب یک جهانرسد در تبیین شرور رایج، ترکیبی از آننظر می

که براساس آن، فرد پدیده کار برد. در حوزه عاطفی و وجودی نیز توان بهجامع، می
های ها و تبیینکند، هم  تحلیلشرّ یعنی درد و رنج را با تمام وجودش تجربه می

ها، کارساز هستند و هم این درد و رنج در جهت معنا بخشی به باورها ناظر به حوزه
اند و به تسکین و شناختی، مفید و اثربخشهای اخالقی و عاطفی و روانمراقبت

، از منظری «کروناویروس»کنند. پدیده د و رنج افرادِ گرفتار کمک میتقلیلِ در
های مختلف فرهنگی ، دیگر نیز دارای آثار و پیامدهای مختلف و مخرّب در حوزه

ها، نیازمند تدابیر هوشمندانه و گردی است که حلّ آناجتماعی، اقتصادی و جهان
 هماهنگ است.

 

 .کروناویروس، شرور، شرّ وجودی، خیر و شرّ، خداشناسی ها:واژهکلید

8/4/1399تاریخ پذیرش:                          28/2/1399تاریخ دریافت:   
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 قدمهم

 
ها و دهد که در کنار انواع خوشینگاه به تاریخِ پرماجرای بشر در این کره خاکی آشکارا نشان می

برای بشر روی آورده و زندگی او را  هایِ ناشی از علل مختلف،ها و رنجها، اقسامی از دردلذّت
های سهمگینِ فلسفی و الهیاتی سوق داده است. سخت متاثّر نموده و ذهن او را به سمت پرسش

« مسئله شرّ»ها، مسئله مهمی در تاریخ فلسفه و کالم، شکل گرفته است که به در پرتو این پرسش
 موسوم است.

د است، لکن تاریخ مکتوب آن را نیز در آثار گرچه تاریخ نامکتوب شرور با تاریخ بشر همزا
های بودایی و زردتشتی مملوِّ از مطالب توان مطالعه نمود. آیینمختلف دینی و فلسفی و هنری می

های رهایی از چنگ شرور است و در آثار قدیم فلسفی عمیق در خصوص ماجرای خیر و شرّ و راه

که مطرح  –ق.م(  342عنوان مثال اپیکوروس )م خورد؛ به نیز مباحثی در این زمینه به چشم می
برد شرّ که حیات آدمی از آن رنج می»گوید: می -1کننده اصلی یکی از تقریرهای مسئله شرّ است

(. در کتب اولیه 465، 1: ج1375)کاپلستون، « ناپذیر استبا اندیشه هدایت الهی در جهان سازش
وفان پس از آن قرون )مثل دکارت و هیوم( نیز فیلسوفان اسالمی و فالسفه قرون وسطی و فیلس

 مباحث مختلفی در باب شرور وجود دارد.
بحث شرور در فلسفه و کالم اسالمی در ارتباط با عنایت وحکمت و عدالت خداوند و قضای 

( و این متفکّران عمدتا با دیدگاه 310: 1372؛ الهیجی، 414: 1363سینا، شود )ابنالهی مطرح می
دمی انگاشتن شرّ در تحلیل نهایی، و ارجاع آن به الزمِ الینفکّ این جهانِ خاکی و توأم مبتنی بر ع

گمارند )همان(. در سنّت الهیاتی مغرب زمین با پیدایش با تغییر و تضادّ، به حلّ و تبیین آن همّت می
سئله های مضاف و در نتیجه، فلسفه دین، رویکرد انتقادی سنگینی به سمت این مو رونق فلسفه

است و در ای در این زمینه صورت گرفتههای عمیق و گستردهمعطوف و متمرکز گشته و موشکافی
های جدید فلسفی، علمی، الهیاتی و علوم انسانی پروا و مبتنی بر یافتهنتیجه این تحقیقات آزاد و بی

-پردازیو نظریهی، کتب و مقاالت فراوانی در این زمینه منتشر شده ناسشمثل روانشناسی و جامعه

 و متمایزی در این خصوص صورت گرفته است. های گسترده
های واضح و متمایز از های مختلف، ارائه صورتبندیهای مختلف از شرّ با مالکبندیتقسیم

ها و راهکارهای متنوّع در این زمینه و شکل گیری آرای جدید در میان حلّمسئله شر،ّ پیدایش راه
 هایی از مباحث گسترده در این زمینه است.ها، بخشو تحلیلها اشکاالت و پاسخ
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هدف این مقاله نه تکرار و گزارش آن مباحث، بلکه تحلیل ماجرای بحران برخاسته از ویروس 
کرونا در دنیای معاصر، با رویکرد تحلیلِ فلسفی و بیان ابعاد و لوازم این فاجعه و بحران فراگیر 

 است.
 

 هااقسام شرور و تحلیل آن

 
دهد که بشر در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، با انواع بررسی اجمالی سرگذشت آدمیان نشان می

های ها مثل شیوع بیماری طاعون و جنگها مواجه شده است. برخی از این مصیبتبالیا و بدبختی
گناه را به کام های فراوانی اعم از پیر و جوان و گناهکار و بیجهانی، چنان فراگیر بوده که انسان

مرگ کشانده و خیلی از آدمیان را داغدار و گرفتار نموده است. تعداد این مصائب و فجایع در طول 
و عرض تاریخ زندگی بشر چنان زیاد و مشهور است که نیازی به بررسی بیشتر و ذکر مواردی از 

ها را از حیث کلّ زندگی آن ها را درگیر و مبتال نموده وآنها نیست. برخی از این بالیا، بعضی انسان
های روحی. برخی دیگر نیز ها و برخی بیماریکند مثل سرطانجسمی و روحی، تیره و تار می

دنبال دارد و از این های بسیار بهها و غصّهافزون بر دردهای جسمی و روحیِ بسیاری از افراد، رنج
دهد مثل همین بحران یر قرار میخود گرفته و کل جوامع بشری را تحت تاثجهت هویت جهانی به

 برخاسته از ویروس کرونا.
با تامّل در تحقیقات فیلسوفان دین و پژوهشگران این مباحث، کل این شرور را در یک تقسیم 

برخی از این شرور، همان نقایص  -1توان تقسیم نمود: بندی مبتنی بر استقراء، به چند دسته می
کی موسوم هستند. اگر به زبان فلسفه اسالمی سخن بگوییم وجودات محدودند و به شرور متافیزی

ها، دانسته همه موجودات محدود اعم از مجردات و مثالیات و جمادات و نباتات و حیوانات و انسان
جهت بساطت محض، یا نداسته به این شرّ الینفکّ گرفتار هستند و تنها ذات الیتناهی حقّ تعالی به

برخی دیگر از شرور، مولود  -2(. 70، 7: ج1368متعالی است )مالصدرا،  از این منقصت ذاتی، مبرا و
ها را برای آدمیان تحمیل فعل و انفعال و تغییر و تحول در طبیعیت هستند و مادر طبیعت، آن

بعضی دیگر از این شرور، از اختیار و  -3(. 90-89: 1372کند مثل سیل و زلزله )جان هیک، می
 -4ها )همان( . ها و ظلمگیرد و به شرور اخالقی، موسوم هستند مثل جنگاراده آدمیان نشأت می

کنند ها را تجربه میهایی هستند که آدمیان در جسم و روان خود آنبرخی دیگر نیز همان درد و رنج
( مشهور هستند مثل دندان درد و رنج ناشی از یادآوری وقایع emotionalو به شرور عاطفی )

 (.Chad, 2009: 138تلخ گذشته )
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دهد که اوال شرّ دسته نخست، شر اصطالحی و مورد تحلیل و موشکافی عمیق نشان می   
(. ثانیا کلّ این شرورِ سه قسم بعدی، تنها در عالم 70، 7: ج1368بحث و نزاع نیست )مالصدرا، 

د و شرّ شوشّری در عالم افالک و مافوق آن پیدا نمی»طبیعت قابل تحقق است و به تعبیر سنّتی 
( . ثالثا در عالم 71-70)همان: « شودتنها در زمین و عالم کون و فساد و کائنات عنصری یافت می

شود که دارای علم و شعور هستند و براساس ادراکِ چیز طبیعت نیز در موردِ موجوداتی مطرح می
ن در مورد . بنابرای2ها دست دهدمطابق یا مخالف طبع، لذّت و درد و خوشی و ناخوشی به آن

شود و در مورد جمادات و گیاهان که فاقد چنین علم و آگاهی هستند، خیر و شّری مطرح نمی
جهت ساختار وجودیشان و برخورداری از برخی منابع ادراک یعنی حس و خیال و حیوانات نیز به

قل علت عدم برخورداری از عشوند و این موجودات، بهوهم، تنها برخی از این شرور مطرح می
های ناشی از سوز دیگر در امان هستند مثل رنجکننده، از برخی شرور خانماناستداللگر و محاسبه

 .3تامّل در باب سرگذشت و سرنوشت آدمیان
بنابراین تنها موجودی که براساس اقتضائات ساختار جسمی و روانی و ادراکی خود با مسئله 

سان است که هم از عوارض جسمانی خود درد کند، انشرور، به صورت جّدی دست و پنجه نرم می
بیند و هم از تفکر در باب برخی امور، چشد و هم از دیدن و شنیدن محنت دیگران رنج میمی

الم روحی بدترین آالم است زیرا جسم تنها آالم کنونی را » اپیکورقول شود؛ بهمحزون وملول می
(. پس شرّ اصلی و 468: 1393)دیوگنس،« را کند؛ اما روح آالم گذشته و آینده و اکنونتحمل می

واقعی، همان درد و رنجِ متعلق به مملکت درون است و شرور دیگر از آن جهت شرّ محسوب 
شوند که موجب درد و رنج ما آدمیان هستند. براین اساس، اگر حیوان و انسانی در میان نباشد، می

 شرّی و محنتی در میان نخواهد بود.
( را بررسی کنیم، COVID-19حات مذکور ماجرای پدیده کرونا ویروس )اگر براساس توضی 

ها نیز ها، از باکتریداستان از این قرار خواهد بود که کرونا ویروس نیز همچون سایر ویروس
های زنده میزبان و داخل کوچکتراست و تنها با چشم مسلّح قابل مشاهده است و با استفاده از سلول

دهد؛ مثل شود و از این طریق به بقای خود در این کره خاکی ادامه مییها تکثیر مسلول آن
ها و شگردها و رفتارها، بسیاری از موجودات پیدا و ناپیدا و ریز و درشتی که با انواع نقل و انتقال

دانسته یا ندانسته، سخت در تالش هستند تا در طبیعت باقی بمانند و از مرگ و زوال رهایی یابند. 
روند و چیزها و است که در این جنگ و گریز و میدان نبرد، چیزها و کسانی از بین میطبیعی 

ها و وابسته بودن دوام مانند. نگاه و تامل در زندگی حیوانات و نبرد دائمی میان آنکسانی باقی می
ها ها و ویروسها به مرگ و نیستی برخی دیگر، گویای نبرد رایج انواع باکتریحیات برخی از آن

 در یک سطح دیگر نیز است. این ماجرا، داستان واقعی جنگ برای بقا در این کره پرماجراست.
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شمار، های بیبنابراین در این نبرد برای بقا در این زمینی که در مقایسه با کرات و کهکشان
ای بیش نیست، حیوان و انسانی که دارای آگاهی و قوّه محاسبه سود و زیان است، احساس ذرّه

با »سازد، طبیعت جانوری است خاطر نشان می آلفرد لرد تنیسونکه چنان»کنند. درد و رنج می
-ترین موجود کار میوکار طبیعت جاندار ازطریق بقای مناسبساز«. های خونینها و چنگالدندان

ناشی از مانند یا از رنج و مرگ تر در امان میکند. تعداد اندکی از حیوانات از جمله حیوانات قوی
اند، اما آشکارا احساس یابند. هرچند حیوانات، فاقدِ خودآگاهی برتر انسانیتغییرات محیطی رهایی می

ای عمل کند که میزان های اهل فکر، بسیار متحیّرند که چرا جهان باید به گونهکنند. انساندرد می
(. 23: 1397مایکل پترسون، )« بسیار زیادی از مخلوقات غیر انسانی آزار بینند و از بین بروند

 دهند. های فلسفی و الهیاتی خود را نشان میآید و پرسشمیان میاینجاست که پای شرّ به
همین جهت، میل و ورزد و بهوجود خود عشق می درواقع، انسان بحسب ساختار وجودی، به

از هر چیزی که وجود و از زوال و نابودی آن نفرت دارد. بنابراین  شتهمحبت ذاتی به بقای خود دا
همین ( و درست به241، 9: ج1379کند، متنفّر و گریزان است )مالصدرا، و بقای او را تهدید می

جهت، از این دشمن نادان و موذی و تهدید کننده سالمتی و حیات آدمی یعنی کروناویروس به 
آن( وحشت دارد و  عنوان شرّ طبیعی یا شرّ اخالقی )در صورت دستکاری و دخالت بشر در ساختار

خود گرفته و توجه همه را به خود جلب از آنجا که این شرّ بسیار فراگیر است و ماهیت اجتماعی به
های خبری را به خود مشغول کرده و مهمان ناخوانده و ترسناک ذهن و ضمیر نموده و کل رسانه

 است.ی شکل گرفتهآدمیان گشته است، بر شدّت و حدّت شرّیت آن افزوده شده و شرور متراکم

 مسئله شرّ و نحوه مواجهه با آن
ها دو جور است: گاهی آدمی به عنوان ناظر و تماشاچیِ به طور کلّی نحوه مواجهه با این قبیل پدیده

پردازد و در دریای عمیق ها مینگرد و به تفسیر و تحلیل آنموشکاف و کنجکاو به این وقایع می
کند و گاهی به عنوان بازیگر و گرفتار، با این خود شنا می های فلسفی و کالمیو مواج پرسش

نماید؛ مثل بیمار یا بیکاری که ها را تجربه میکند و با تمام وجود، آنوقایع دست و پنجه نرم می
کند. مواجهه نوع اوّل، معرفتی و روشی است؛ لکن مواجهه نوع دوّم، با درد و غم و رنج، زندگی می

های کامال خونین وجود، چیزی است که همه نویسد: درد و رنجمی کرجان بو»وجودی است. 
 (.142: 1397)به نقل از مایکل پترسون، « اند و تجربه مستقیم دارندها از آن آگاهانسان
در مواجهه نوع اول، مسئله شرّ به عنوان یک مسئله سهمگین فلسفی و الهیاتی در قالب چند  

(، مسئله احتماالتی the logical problemه منطقی شرّ )دهد: مسئلصورت خود را نشان می
 the)و شاهدی علیه وجود خدا ( و شرّ به عنوان قرینهthe probabilistic problemشرّ )

evidential problem) شود که بین چند گزاره موردِ اعتقاد . در مسئله منطقی شرّ، ادّعا می
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اساس، اگر کسی به خدای عالم مطلق و قادرمطلق و  خداباوران، تناقضِ منطقی نهفته است. براین
خیرخواه، معتقد باشد و از طرف دیگر به وجود شرّ در این عالم اذعان واعتراف کند، در واقع به یک 

: 1391؛ گیسلر، 146: ص1374مضمون پارادوکسیکال و تناقض آلود تن داده است )مکی، 
بع است! بر اهل تامّل پوشیده نیست که این (؛ مثل کسی که براین باور است که دایره مر439ص

اتّهام، بسیار سنگین است چرا که ساختار و منظومه ذهنی و مفهومی خداباور را با شمشیر منطق 
  کند.گویی متهم میو هذیانهای مذکور را به تهافت دهد و فرد قائل به گزارهمورد هدف قرار می

ه با توجه به وجود شرور فراوان و وحشتناک و بیهوده در در مسئله احتماالتی شرّ، ادّعا این است ک
های علم و قدرت و خیرخواهی محض، نامحتمل است نه عالم )شرّ گزاف(، وجود خدا با ویژگی

(. در مسئله شرّ Chad,2009: 135که بر اساس ضرورت منطقی، وجود او محال باشد )این
همه شرور گزاف در پهنه عالم، که با وجود اینای علیه خداوند نیز سخن این است عنوان قرینهبه

جا بحث بر سر ناسازگاری مدعیات در این»و   (Ibidباور به وجود خدا معقول و پذیرفتنی نیست )
شود جا برهانی منطقی اقامه نمیدینی نیست بلکه بر سر ناپذیرفتنی بودن آنهاست؛ یعنی در این

پسند توانند برای وجود شر در عالم تبیینی خردمیبلکه پرسش این است که آیا اعتقادات دینی 
 (.184: 1389)مایکل پترسون و دیگران، « فراهم آورند

توان فرضی را در نظر گرفت که موجودی، در پاسخ به مسئله منظقی شرّ گفته شده است که می
باشد عالم و قادر مطلق و خیر محض باشد و در عین حال برای تجویز شرور، دلیل موجهی داشته

های مذکور تناقضی در میان نیست. به دهد که میان گزارهو تصوّر همین فرضِ ممکن نشان می
توان گفت که خداوند، عالم و قادر مطلق و خیرخواه محض است و بر آن اساس، عنوان مثال می

نای آفرینشِ جهانی دارای موجودات کامال مختار را برگزید و الزمه موجودات کامال مختار )به مع
دقیق کلمه(، انجام کارهای موسوم به شرور هم است. پس با این فرض و گزینه، نه تعارض صریح 

: 1374در باور متشکّل از چهار گزاره فوق وجود دارد و نه تناقض ضمنی در آن نهفته است )پلنتینجا،
ی بسیار مؤثر ای براین امر وجود دارد که تدابیر خداباوراکنون اجماع عمده»(. بنابراین 173-247

: 1397)مایکل پترسون، « بوده و بار استدالل هنوز بر شانه منتقد است که تعارض را نشان دهد
با  -شود که تحقق شرور طور خالصه اینگونه داده می(. پاسخ به مسئله احتماالتی شرّ نیز به53

قتا مختار در توجه به تبیین موجه شرور اخالقی به عنوان نتیجه ضروری آفرینش موجودات حقی
( و تبیین 82-72: 1397این جهانِ ارزیابی و برگزیده شده توسط خداوند )رک: مایکل پترسون، 

موجه شرور طبیعی به عنوان نتیجه قهری فعل و انفعال و تغییر و تحول در همین جهان برگزیده  
 کند. وجود خداوند را نامحتمل نمی  -
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« ای علیه وجود خداوندمسئله شرّ به عنوان قرینه»مسئله و معضل اصلی و مورد توجه، همان 
های ها به این سمت معطوف و متمرکز گشته است تا پاسخاست و به همین جهت، اغلبِ تالش

معقولی برای توجیه تجویز شرور در این عالم عرضه شوند و به این پرسش پاسخ داده شود که چرا 
است. بدون تردید، این مسئله به همین یز نمودهخداوندِ عالم و قادر و خیر، چنین شروری را تجو

کننده، به خروج کسانی شود و عدم پاسگویی و تبیین قانعصورت برای بسیاری از مردم مطرح می
ین مسئله را در (، ا    -  1923)مهانس کونگ شود و بدین جهت از جرگه خداباوری منتهی می

( و برخی دیگر از متفکران 177: 1389ون و دیگران،دانسته است )پترس« پناهگاه الحاد»دنیای امروز 
ترین و شاید یگانه دلیل برای خداناباوری، وجود شرّ درواقع قوی»معاصر تصریح نموده است که 

 (.41: 1398 )کالرک پیناک،« است

 های ارائه شده برای تبیین تحقّق شرورحلراه
بسیار متنوع ، و مبتنی « وجود خداوند مسئله شرّ به عنوان شاهدی علیه»های داده شده به پاسخ

ها نه هدف این های فکری و دینی مختلفی هستند. بررسی تفصیلی و تحلیلیِ این پاسخبر منظومه
گیری نقش دارند به گیری مقاله و نتیجهمقاله است و نه در ظرفیت آن؛ لکن در حدّی که در جهت

 رسی مبتنی بر استقراء، عبارتند از:ها براساس برحلپردازیم. این راهها میتوضیح آن
 (.440: 1391انگاشتن شرور )رک: گیسلر، پاک کردن صورت مسئله با توهم -1 
تغییر بینش و زیبا دیدن همه چیز در سایه محوِ خواسته خود در خواسته معشوق با رویکرد  -2 

لم که همه عالم از عرفانی )به جهان خرّم از آنم که جهان خرم از اوست      عاشقم بر همه عا
گویند می»در این زمینه چنین است: سورن کرکگور  گرایی. سخناوست؛ سعدی( یا رویکرد ایمان

تر تواند از کوه سنگینترین مصایب نیز نمیها را حرکت دهد، لیکن حتی سنگینتواند کوهایمان می
به نفع اوست، او کوه را از جای دیده، واقعا باور داشته باشد که مصیبت...باشد...اما اگر یک مصیبت

 (.348: 1383)به نقل از: پیلین،« خواهد کند
حلّ آگوستینی ناظر به این آموزه که شرور، مولود نافرمانی شیطان و اغوای آدم و حوا راه -3

جهت توسط او و گناه اولیه و در نتیجه، هبوط از بهشت است. براساس این نظر، عالم در اصل به
یر و کامل بودن، خیر است و شرّ چیزی جز فقدان خیر و محصولِ انحراف موجودات مخلوقِ خدای خ

ذاتا خیر اما مختار نیست. بنابراین عالم در آغاز آفرینش، از هماهنگی کاملی برخوردار بود؛ لکن 
میان آمد و این نقص بشری سراسر عالم جهت ماجرای شیطان و آدم و حوا، پای شرّ اخالقی بهبه

(. 95-93: 1372دچار شرور نمود. پس شرور یا گناه هستند یا نتیجه گناه )جان هیک،  طبیعت را
نژاد انسان در آدم مرتکب گناه شد، زیرا نژاد در صلب او به صورت نطفه حضور داشت. بنابراین »

برخی در این زمینه  .(119: 1397)مایکل پترسون، « کارند و در معرض محکومیّتهمه بشریت گناه
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گری مختارانه فراتر گذاشته و شرور رایج میان حیوانات )حتی پیش از خلقت انسان( را به مداخلهپا را 
بنابراین فساد جانوران به دست »گویند: موجود پلید و امپراتور ظلمت به نام شیطان نسبت داده و می

 (.698: 1397)لوئیس، « شیطان از جهتی مشابه فساد انسان به دست شیطان خواهد بود
(، که مبتنی بر این نگرش است که فلسفه رخ دادن 202 -125)ایرنائوس راه حل قدیس  -4 

شرور در این عالم خاکی، همان پرورش و تکامل تدریجی آدمیان در سایه مواجهه مستمرّ با انواع 
قدیس دیده شدن در کوره حوادث است. توضیح اجمالی مدعا این است که از نظر شرور و آب

آفرینش آدمیان به  -ینش انسان براساس برنامه الهی دارای دو مرحله است: الفآفر ایرنائوس
های کامل و مقربان تبدیل به انسان -صورت حیوانات هوشمند و نابالغ، لکن مستعد تکامل؛ ب

بادهای زندگی. پس نوع الهی در پرتو تکامل تدریجی بواسطه رویارویی آگاهانه و مختارانه با تند
های آگاهانه و مختارانه خود و دست و پنجه ابالغ آفریده شده است تا در پرتو تالشبشر، ناقص و ن

نرم کردن با انواع حوادث و نامالیمات طبیعت، و زندگی در این محیط مناسب برای پرورش روح، 
رشد نماید و به جرگه مقربان درگاه الهی بار یابد. چنانچه وصول به این هدف الهی در این عالم 

برخی موانع، میسّر نگردد، فرایند تکامل و تربیت در عالمی دیگر و جاوید ادامه خواهد یافت  جهتبه
تا همه در پایان، به عالم ملکوت راه پیدا کنند. بنابراین فلسفه تحقق شرور همان پرورش روح است 

کننده نپایان آن، جبراهای بیسازی است و بهشت اخروی و لذتو دنیا، محیطی مناسب برای انسان
پس نباید شرّ (. »105-98: 1372های دنیوی است )جان هیک، کننده همه این درد و رنجو توجیه

ناپذیر در ای اجتنابشمار آورد بلکه باید آن را مرحلهرا نوعی انحطاط از حالت خلوص و خیریّت به
 (.205: 1389)پترسون و دیگران، « مسیر تکامل و تنازع بشر دانست

د خیر است و براساس قاعده تعرف األشیاء بأضدادها، برای درک خیر و دانستن شرّ متضا -5
های مقابل و متضادش طور که رنگ سرخ را از طریق رنگقدر و ارزش آن، ضروری است، همان

 (.542: 1391شناسیم )گیسلر، می
ه ساز و شرط ضروری برای تحققّ خیرات و فضایل اخالقی هستند. در سایشرور، زمینه -6

بدون جنگ، »شوند.شرور است که فضایلی همچون همدردی و کمک به بینوایان شکوفا می
آمد. شرّ به خیر فرضی بزرگتر وجود میشد و نه قهرمانی بهرحمی نه قدیسی مطرح میشکنجه و بی

 (.Warburton, 1995: 22« )دهدچربد، امکان و اجازه بروز میاینچنینی که بر رنج آدمی می
ای برای تبیه خطاکاران )مکافات عمل( و هشدار برای بدکاران است )گیسلر، وسیلهشرور  -7

 (.196: 1389؛ پترسون و دیگران،  543همان: 



 

 

Philosophical Investigations / Vol. 14/ Issue: 31/ summer 2020 63 

شود مثل ابتالی حضرت ایوب به بالیا، که افزون شرّ به منظور عبرت دیگران تجویز می -8
سرمشق و الگوی صبر و مقاومت بر داللت بر ثبات قدم او در ایمان خویش، بر معرفی او به عنوان 

 (.543کند )گیسلر، همان: برای دیگران هم داللت می
طور که شرور با نگاه زیباشناسی، زیور و زینت و خالی در چهره عالم طبیعت است، همان -9

یک قطعه »رسد. نظر مینگرانه( زیبا بهیک اثر هنری با ترکیب همه اجزاء و قطعاتش )با نگاه کلّ
)گیسلر، « شودمکن است زشت باشد، ولی برای کلی زیبا یک جزء اساسی محسوب میموزاییک م

ای است که بعدا هماهنگی کّلی در یک قطعه موسیقی معموال مستلزم ناهمخوانی(. »544همان: 
تری طور ماده رنگی روشنهای زیاد تاریکی و همینشود؛ یک نقاشی نوعا دارای بخشبرطرف می

« کندق استدالل، شرّ به هماهنگی فراگیر یا زیبایی عالم کمک میاست. مشابه این، طب
(Warburton, 1995: 22). 

نظام هستی و عالم طبعیت دارای قوانینی است و روابط موجودات در نظام طولی و عرضی  -10
های عالم طبیعت نیز قوانین مستحکمی شود و در بین پدیدهبراساس آن قوانین تنظیم می

ها شود و عملکرد آنها شناخته میساس این قوانین، روابط و مناسبات اشیاء و پدیدهحکفرماست. برا
گیرد. گرچه جهت گیری کلی و اصلی گردد و متناسب با آن، برنامه ریزی صورت میبینی میپیش

در این نظام به سمت خیرات است و خود همین قانونمندی، خیرات بزرگی به همراه دارد، لکن 
؛ پترسون  250: 1383مد ضروری و تبعی این نظام و قوانین حاکم بر عالم است )پلین، شرور نیز پیا
 (.201: 1389و دیگران، 

نظریه دیگری که در این خصوص گفته شده است و در آثار فلسفی و کالمی ما حضوری  -11
به ماده  پررنگ دارد، همان نظریه قائل به کاملیت و خیریت عالم و عدمی انگاشتن شرّ و ارجاع آن

و استعداد و حرکت و تضادی است که الزمه این عالم است و انفکاک آن از عالم طبیعت، مستلزم 
نابودی این عالم، و نابودی و عدم آفرینش این عالم به منظور فرار از شرور آن نیز، مستلزم محال 

سینا، )ابن 4گیردذاتی )نفی علیت( و امری غیرحکیمانه است که قدرت و حکمت، بدان تعلق نمی
1363 :414-422 .) 

های آن در تفکر فلسفی ما هم وجود دارد، بر بهترین توجیه دیگر در این زمینه، که رگه -12
کند. توضیح اجمالی این مدّعا این است که های ممکن تکیه میبودن این جهان از میان جهان

خداوند به عنوان وجود ضروری ، (1716-1646نیتس )الیببراساس رای فیلسوف مشهور آلمانی 
های ممکن مختلفی برای گزینش و آفرینش در و خیر و عالم و قادر مطلق، قبل از آفرینش، جهان

رو داشت. خیریت و کمال مطلق او، مستلزم انتخاب بهترین جهان برای آفرینش بود؛ اختیار و پیش
موجود، بهترین جهان از میان  بر همین اساس، طبق اقتضای خیریّت و قدرت مطلقه او، این جهان
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(. در واقع، کمال اعالی خدا به عنوان یک موجود 210: 1374های ممکن است )پلنتینجا، جهان
(؛ 252: 1383ترین نظام ممکن باشد )پیلین، کند که نظام موجود در جهان، کاملضروری، اقتضا می

ت، این جهان نیز دارای میزانی از جهت مخلوقیت، ناقص و ناتمام اساما از آنجا که هر مخلوقی به

بینی خدا هم که مورد پیش –شرّ خواهد بود. لکن اوال این جهان با همه لوازمش از جمله شرور 

هایِ رقیب بهترین جهان ممکن بود. ثانیا حداکثر توازن و تعادل بین خیر و نسبت به جهان –بوده 
ی به خیرات و بهترین بودن این جهان، نقش شرّ، در آن وجود دارد. ثالثا همین شرور در تحقق بخش

 (.197: 1389؛ همو و دیگران، 123-122: 1397کنند )مایکل پترسون، و سهم بسزائی ایفا می
است که به نظریه دفاع مبتنی به  آلوین پلنتینگاحل پرآوازه دیگر در این زمینه، از راه -13

عالم و قادر و خیرخواه مطلق، عالمی را  اختیار انسان مشهور است. براساس این نظریه، خداوندِ
آفرید که دارای موجودات حقیقتا مختار یعنی انسان باشد؛ چرا که چنین جهانی، ارزشمندتر و 

گونه و قاقد اختیارباشند. از طرف دیگر، الزمه تر از جهانی است که مخلوقات آن روباتحکیمانه
ابراین شرور، مولود نامیمون اختیارِ مبارکی چنین اختیار واقعی، جواز و تحقق شرور هم است. بن
(. پرواضح است که این نظریه به 205: 1374است که وجود آن بر نبود آن ارجحیّت دارد )پلنتینجا،

 پلنتیگافرض قوّت، شرور اخالقی را توجیه نموده و از تبیین شرور طبیعی عاجز است. اینجاست که 
واسطه نماید و احتمال تحقق شرور طبیعی بها مطرح میبرای فرار از اشکال، شرور اخالقی عامّ ر

کشد و بدین طریق همه شرور را به شرور دخالت موجودات پلیدِ مختار )شیاطین( را به پیش می
شناسی با (. برخی از متفکران معاصر حوزه دینChad. 2009: 134دهد )اخالقی ارجاع می

اما سایر شرور طبیعی ممکن است نتیجه »نویسد: صراحت بیشتر در زمینه برخی از شرور طبیعی می
ای باشد که برخالف ما تاحدّی قدرت کنترل طبیعت را نیز دارند و این اختیار موجودات روحانی

شود. هرچه باشد کتاب مقدس از نبرد موجوات شیطانی و چیزی است که اغلب نادیده گرفته می
)کالرک پیناک، « گوییم این کار دشمن استمیندا با عیسی گوید....همموجودات روحانی سخن می

1398 :42.) 

جهت تکیه بر فلسفه خاص، نظریه دیگری که در این زمینه وجود دارد و از اساس، به -14
های قبلی است، همان رویکرد الهیات پویشی است. قائالن به این رویکرد یعنی حلمتمایز از راه

(     -1939) دیوید ری گریفین( و       -1897)  چارلزهارتشورن(، 1947 -1861) آلفرد نورث وایتهد
برد. خدا سر میبر این باور هستند که کل واقعیت اعم از خدا و عالم، در پویش و تکامل و تکاپو به

های ازلی و ابدی در نظر اینها دارای دو طبیعت است: طبیعت اولیه که همان ذات و اهداف و امکان
هایش به رویدادهای مخلوقات است. و ثانویه که همان تجارب و واکنش اوست، طبیعت تبعی

خداوند از حیث طییعت نخست، ازلی و ابدی و الیتغیّر است؛ لکن دربعد تبعی و قلمرو ثانوی، مدام 
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ها (. براساس این تلقّی، همه واقعیت473: 1374؛ باربور،131: 1397کند )مایکل پترسون، تغییر می
ها و خویش، خالق و مبتکر و آزاد هستند و پیوسته  در مسیر پویش، ظرفیت متناسب با هویت

کند و به طور پیوسته مشارکت میسازند. خداوند نیز در این فرایند بهامکانات خویش را محقق می
رساند و از این تحوالت، متاثر شده های نیکو وبهتر یاری میمخلوقات در طی این مسیر و انتخاب

شود. رابطه خدا و عالم همچون نفس و بدنی است که از های او افزوده میها و آگاهیتهو بر اندوخ
یک منظر، مجتمع و واحدند، لکن از منظری دیگر نسبت به هم تاثیر و تاثّر دارند و نفس نیز گرچه 

و  پذیردذاتا متمایز از بدن است، لکن در بدن حضور دارند و در منطقه صفات مدام از آن تاثیر می
(. به بیان دیگر، یک دسته امور و رویدادهای ضروری، 475 -472کند )باربور، همان: رشد می

شکل و فانی در قلمرو خداوند وجود دارند که عاری از ( و بیchaosمتناهی، بسیار ریزتر، نامنظم )
که ( cosmosترین معنای آن( و خالقیت ذاتی نیستند. جهان منظم ما )قدرت و انرژی )در عام

ها )جوهرهای ماندگار( است، از ها و مانند آنها و پروتونها، الکترونها، فوتونمتشکل از کوارک
بخشی به خود و تاثیرگذاری بردیگری و تبدیل همان رویدادهای آشوبناک شکل گرفته و با تعیّن

ایش گذاشته و دهد و بدین طریق، خالقیت ذاتی خود را به نمانفعال از آن به تکامل خود ادامه می
-103: 1398شود؛ حتی اختیار انسان نیز مولود میلیاردها سال تکامل است )گریفین، کاملتر می

108.) 
ها و وقایع گذشته و حال است و به اتفاقات برپایه این تفکّر، علم خداوند محدود به واقعیّت

گیرد و با ودن تعلق نمیهای آزادانه موجودات به دلیل نامشخص بآینده و وقایع مبتنی بر انتخاب
شود. قدرت خداوند نیز نه تر میها و تجارب جدید، مدام، متحول و کاملتوجه به پیدایش موقعیت

انحصاری و نامتناهی بلکه قدرتی برتر لکن محدود است و خالقیت و افعال آزادانه موجودات، 
ر جهت دادن به جریان از این رو قدرت خداوند بر هر موقعیّت و د»مشمول آن قدرت نیستند. 

 (.108: 1372)جان هیک، « موقعیت به طور کلی، ضرورتا محدود است
طور ها و خیرات است و خداوند بهگرچه هدف خداوند برای جهان، تحقق حداکثری ارزش

ها و ها و ویروسها حتی کوارککند، لکن همه پدیدهها را فراهم میپیوسته امکانات تحقق آن
ا توجه به هویت خالق و قدرت ذاتی و آزادشان، دفتر افعال خود و همدیگر را ذرات ریز اتمی ب
شوند و از آن هدف الهی زنند و در سایه همین انتخاب، شروری را نیز مرتکب میخودشان رقم می

مادامی  وایتهد( و بقول 133-132: 1397؛مایکل پترسون،108: 1398نمایند )گریفین، تخطی می
 (.109که انطباق کامل با تدبیر الهی نباشد شر وجود خواهد داشت ) جان هیک، همان: 
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پس شرور الزمه این جهان سراسر تغییر و محصول انتخاب موجودات ذاتا خالق و قادر و  
-قدرت مقاومت در برابر اراده االهی است قدرتی که ذاتیِ مخلوقات است و مخلوقات به»مولود 

( و قدرت 103: 1398)گریفین، « اند دارای آن قدرت هستنده ازلی که از آن ساخته شدهواسطه ماد
)هسکر، « ردیف ماستباقی کار بر عهده ما و مخلوقات هم»خداوند نیز بر حذف آنها توانا نیست و 

های آدمیان شریک است و از آنها متاثر و ها و دردها و رنجی(؛ لکن خداوند در شاد63: 1398
( و هدف 471شود و همچون رفیقی مهربان، با ما همدرد و همرنج است )باربور، همان: ل میمنفع

های جدید در فرایند خداوند این است که با ترغیب و تشویق مداوم )نه اجبار( و تدارک امکان
ها غنا بخشد و درنهایت، خیر و نجات برای جهان حاکم گردد شکوفایی مستمر، به تجربه انسان

 (.209: 1389ن و دیگران، )پترسو
ها و رویکردهای حلمطالب و موارد فوق در تبیین و توجیه شرور در این بخش عالم طبیعت، راه

ها ها، اشکاالت و پاسخمشهور در این زمینه است. براهل تحقیق روشن است که در باب این نظریه
عمیق و ظریف در این  است و باب گفتگوهای آزاد و سنگین وای مطرح شدهو مباحث گسترده

 زمینه همچنان مفتوح است. 
ها بحسب هدف و اقتضا و گنجایش این مقاله، تنها به ذکر این نکات بسنده حلّدر باب این راه

ها به حوزه معرفتی و ساحت ها و تبیینکنم که اوال همه این رویکردها و مباحث و تحلیلمی
و عواطف و کل ساحت وجودی انسان. بنابراین  باورهای انسان تعلّق دارند نه ساحت احساسات

طلبیِ اهل پرسش و دغدغه، مناسب و قابل طرح هستند و برای اقناع روحیه پرسشگری و حقیقت
ها، به مشارکت و مراقبت ها و عینکهای وجودی، افزون براین بینشبرای تسکین درد و رنج

گویی ها، از جامعیت کافی و قدرت پاسخحلّاهیک از این رهمدالنه و مهربانانه نیاز است. ثانیا هیچ
ویژه شرور فراوان و گزاف برخوردار نبوده ها در خصوص ابعاد مختلف مسئله شرّ بهبه همه پرسش

ها نسبت حلّاست. از طرف دیگر بسیاری از این راهدر نبردهانتقادها جان سالم به و از حمله و سیل
توان بهره برد؛ ها میستند. بنابراین در تبیین شرور از اکثر آنالجمع هم نیبه هم متنافر و مانعه

ها تبیین نمود و برخی دیگر را با حلعنوان مثال ممکن است برخی از شرور را با یکی از این راهبه
حل حل دیگر توجیه کرد و حتی ممکن است یک مصیبت پیش آمده را با ترکیبی از چند راهراه

آمده های انتخاب شده را در مورد هر حادثه و بحران پیشحلّحل یا ترکیبی از راهتبیین کرد. ثالثا راه
توان جاری کرد و بر آن اساس، به تبیین آن پرداخت. ثالثا درمقام از جمله بحران کرونا نیز می

شناسی و خداشناسی و پژوهی، همه ابعاد موضوع از حیث هستیورزی و دینمواجهه و فلسفه
شناسی را باید در نظر گرفت؛ به بیان دیگر با نگاه جامع به نظام و عوالم و آخرتشناسی انسان
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هستی  و براساس یک منظومه فکری منسجم به تحلیل و تبیین موضوع پرداخت و از هرگونه 
 گرفتاری در دام تناقض و تهافت در حوزه افکار پرهیز نمود.

 

 مثابه شر وجودیبه« کرونا»

 
توان مواجه ث قبلی اشاره کردیم در باب مسئله شرّ به دو صورت کلی میطور که در مباحهمان

درگیر و گرفتار شدن در چنگال شرّ و تکاپو برای نجات از  -بحث فلسفی و الهیاتی ؛ ب -شد: الف
گفته عمدتا ناظر به مقام اوّل بود و به حوزه حکمت نظری دست آن و معنادارنمودنش. مباحث پیش

های وجودی است که در آن، فرد در ق داشت؛ اما ساحت دوم، معرکه چالشو ساحت باورها تعلّ 
ساحت عاطفه و احساس و باالتر از آن، در ساحت تمام اقلیم وجود خود، با درد و رنج درگیر است 

کند و در بحبوحه آن تجربه تلخ، معبود و معشوق خود )خدا( را مورد خطاب قرار و آن را تجربه می
این رویارویی اخیر با «! ما زیاران چشم یاری داشتیم»کند که ن حال زمزمه میدهد و با زبامی

، (religious problem)، دینی(existential)پدیده شرّ را با تعابیری همچون شرّ وجودی
 emotional)، عاطفی (pastoral problem)شبانی (moral problem)اخالقی

problem) و روان( شناختیpsychological problem نام می ).برند 
اند و در مرحله حادّ بیماری قرار فرض کنید فرد یا افرادی خودشان به ویروس کرونا مبتال شده

اند؛ یا در حال حاضر، دارند یا خودشان مبتال نشده، بلکه نزدیکان یا دوستانشان بدان گرفتار گشته
د از اینکه خود و نزدیکانشان بدان مبتال شوند هر دو فرض منتفی است؛ لکن ترس و وحشت دارن

شوند یا شغل و کار نوعان خود دچار غم و رنج مییا از دیدن و شنیدن درد و مشقّت دیگران و هم
دهند و بدان خاطر مغموم و نگران هستند یا از وضعیت نامعلوم اند و میو درآمد خود را از دست داده

ند. با کنجکاوی در باب ابعاد و لوازم این پدیده، زنجیره و تسلسلی نگرااقتصادی و اجتماعی آینده دل
کند و سیل اطالعات و اخبار منفی و شایعات متنوع نگرانی و اضطراب، وجود فرد را احاطه میاز دل

تر نموده و سایه وحشت را بر مملکت وجودی او حاکم کرده و عالم نیز آن بارِ گران را سنگین
کند. در این وضعیّت، ممکن است افراد گرفتار، نگاهی هم به آسمان تار می انفسی او را تیره و

باشند و در صورت عدم افکنند و چشم بدان دوزند و از خدای آسمان و زمین، انتظار یاری داشته
(. آری این 550: 1398آورند )فینبرگ، پناهی رویتحقق این خواسته، به ناامیدی و رهاشدگی و بی

کشد. در جودی که تمام وجود او را فرا گرفته و باورهای دینی او را به چالش میاست همان شر و
-اگر چه ممکن است زمانی که در اتاق خلوت فلسفه»ها و مجادالت فلسفی و الهیاتی اینجا دفاعیه

های منطقی شر کافی باشد، چه بسا وقتی انسان شخصا ورزی به فکر مشغولیم، برای حل مسئله
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معنا باشد...اساسا این درد در قلب است ا تجربه کرده یا شاهد آن است، پوچ و بیشر وحشتناکی ر
 (. 736،738: 1397)جیمزکالرک، « نه در ذهن؛ این مرهم باید همه وجود انسان را آرام سازد

ها )شرور(، همان شرور حقیقی هستند که طور که قبال گفته شد این قبیل دردها و رنجهمان
های بیشمار، حیوانات )در مرتبه نازل( و آدمیان )در یک و کرات و کهکشاندر میان مخلوقات 

کنند. ها را ذوق و تجربه میشوند و در ذهن و ضمیر و درون خود، آنآنها دچار میسطح باالتر( به
رسند که از لحاظ جسمی و روحی، ای میبدون شکّ برخی افراد مبتال به این شرور به حدّ و مرحله

شوند. راه مواجهه با این قبییل افراد، مداخالت پزشکی و روانشناسی در کنار تیمارهای ی میبیمار تلق
های ویژه است؛ اما تعداد کثیری با برخورداری از سالمت قوای ادراکی و تعادل اخالقی و مراقبت

های دینی هستند. در اینجاست که دو گونه رویکرد، روحی همچنان درگیر درد و رنج و پرسش
ها و مطالبات عقلی توانند جهت پاسخگویی به پرسشخود این افراد می -رساز و رهگشاست: الفکا

های ارائه شده در بخش نظری و فلسفی و الهیاتی بهره گیرند و با حلخود در میانه بحران، از راه
بینی و بصیرت در ساحت باورها، به تفسیر و معنابخشی به وضعیت آراسته شدن به آن جهان

ها بشتابند. پشتوانه این مدعا توانند در این زمینه به یاری آنآمده بپردازند و دیگران نیز میشپی
ارتباط با ساحت ها و به تعبیر فلسفه اسالمی حکمت نظری، بیاین است که ساحت باورها و اندیشه

ظومه ها نیست و داشتن یک منعواطف و احساسات و سایر ابعاد وجودی انسان و گسسته از آن
به طور »آور بسیار موثر است. های رنجفکری، در مواجهه با مشکالت عملی و رویارویی با پدیده

ارتباط با موضوع شناختی و فلسفی متقاعد کننده بسیاری وجود دارد که کامال بیکلی مطالعات روان
العات نشان دهند. این مطخدا و شرّ، رابطه میان منطق و احساس یا باور و تجربه را نشان می

کنند. تعجبی ندارد که در دهند که باورهای شخص، گستره و کیفیت تجربه وی را مشخص میمی
دارد که در هیچ دین توحیدی که خدا را قادر مطلق و اظهار میسیدنی هوک بحث از مسئله شرّ، 

های تراژدیداند، جایی برای داند و متافیزیکی که جهان را عقالنی، ضروری و خیر میخیرخواه می
 (.145-144: 1397)مایکل پترسون، « حقیقی وجود ندارد

افزون بر رویکرد مذکور آنچه در چنین وضعیتی کارساز و تسکین دهنده است توجه، همدردی 
نه نیازمند روشنگری فلسفی بلکه محتاج » و محبت است؛ حتی برخی از این افراد در این موقعیت 

در این زمینه چنین  جان فینبرگ(. سخن جالب Chad, 2009: 139« )مراقبت شبانی هستند
رود تا بازی کند. هنگام بازی به ای را در نظر بگیرید که به محوطه بازی میدختر بچه»است: 

دود تا آرام شود. اکنون مادرش شود. به سمت مادرش میخورد و پوست زانویش کنده میزمین می
ه دخترش بگوید که این اتفاق به این دلیل افتاده که تواند چند کار انجام دهد. ممکن است بمی

تواند دفعه بعد باید  بیشتر مراقب باشی. یا می روی؛خیلی تند دویدی و مراقب نبودی به کجا می
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در صورتی که از قوانین فیزیک و علیت اطالع داشته باشد، آن قوانین را برای دخترش توضیح دهد 
وانین به این شکل زخمی شده است. یا حتی احتمال دارد مادر و بگوید او به دلیل عملکرد این ق

هایی را شرح دهد با این مضمون که خدا قصد داشته از طریق این دقایقی برای کودک خود درس
تجربه به دخترک چیزهایی بیاموزد. اگر مادر مکث کند و از دخترش بپرسد که فهمیدی دلبندم؟ 

کنه!. هیچ یک از آن توضیحات مامانم؛ ولی هنوز درد می تعجب نکنید اگر دخترک پاسخ دهد: بلی
ندارد. او نیاز دارد مادرش او را در  گو نیازوکند. کودک به گفتدر آن زمان، درد او را متوقف نمی

)فینبرگ، « وگو و بحث زیاد است؛ اکنون او به تسلّا نیاز داردآغوش بگیرد و ببوسد. زمان برای گفت
1398 :555-556.) 
دهنده و ظریف ادیان الهی در دستگیری از بینوایان و ها و تاکیدات تکانها و موشکافییینتب

-(، دستورالعمل34-22: 1392زدگان )برای نمونه رک: پورمحمدی، همدردی با دردمندان و مصیبت

های ویژه اخالق کابردی، فرهنگ عمومی متعالی و اخالق محور، مشاورههای مکاتب اخالقی به
شناختی، مدیریت عالمانه و پاک و عادالنه و مسئوالنه حاکمان و مدیران، از شناختی و جامعهروان

ها، نقش مهمی در تسکین دردها و توانند در اینجور موقعیتجمله شرایط و عواملی هستند که می
 . 5ها ایفا نمایندقلب تقلیل مرارت

 

 «کرونا ویروس»ها و پیامدهای بحران درس

 
های دیگر از اجزا و عناصر طبیعی )یا که گفته شد، خود این ویروس همچون ویروسطور همان

شود و برای خود، مشخصات و رفتارهای خاصی دارد دستکاری شده( این کره خاکی محسوب می
دهد. لکن از آنجا که سالمتی های زنده به بقای خود در این میدان نبرد ادامه میو با تکثیر در سلول

خطر افتادن، از لحاظ فراگیری گسترده است، افتد و این بهخطر میی در این منازعه بهو حیات آدم
های مختلف فکری، الهیاتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی شرّ و بحرانی جهانی شکل گرفته و ساحت

داده است. برخی از این تاثیرات و سیاحتی زندگی و تمدن بشری در دنیای مدرن را تحت تاثیر قرار
 رتند از:عبا

آوری به زرق و بدون شکّ یکی از وجوه غالب زندگی بشرِ امروز در بعد فرهنگی، روی -1
های ها و لذتسر بردن در حال و خوشیبرق حاصل از تکنولوژی، و مشغولیت و به

شود، این است که به عنوان هدف تبلیغ می»روزمره و نقد است. آنچه در جهان جدید 
بیشتر مصرف کنیم، بهتر بپوشیم، و بیشتر به غفلت خوش باشیم، بیشتر بخریم، 

های زهرآلود (. طوفان وسونامیِ کرونا ویروس با سرپنجه19: 1382)سروش،« بگذرانیم
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خود، دریای ظاهرا آرام آدمیان را به لرزه درآورده و بار دیگر در این قرن پرمشغله، 
ب معنا و هدف زندگی و هایی در باهای دیرین و بنیادین را تقویت نمود؛ پرسشپرسش

 ها.آینده جهان و سرنوشت تمدن

بشر امروز براساس اقتضائات مدرنیته و جریان سکوالریزم، چنان مفتون و دلباخته علوم  -2
های کند این علوم و فراودهتجربی و محصول آن یعنی تکنولوژی هست که گمان می

شناختی، غروری به برخی آن، حالل مسائل و مشکالت اوست. این نگرش، از حیث روان
پرستی ( و علمscientismزدگی )آدمیان تحویل داده است که براساس آن، دچار علم

دانند )الیاده، شده و تنها علوم ناظر به کمیات و امورِ قابل تجربه را مورد اتّکای خود می
گی و این علمزد»اند. های آن باز ماندهها و ناتوانی( و از دیدن محدودیت412: 1375

مادی انگاری، به نوبه خود، انسان متجدد را در باب ارزشهای ذاتی و غائی، علل غائی، 
. 6(376: 1381)ملکیان، « ها گیج و سرگشته کرده استمعناهای وجودی و کلی، و کیفیت

کرونا ویروسِ خزنده و ریزنقش، خط بطالن بر روی این انگاره کشید و باصدای رسا 
خود »و   که علم حالل بسیاری از مسائل و مشکالت بشر استفریاد زد که درست است 

)همان( و اهمیت غیر قابل انکاری درزندگی انسان « به خود، هیچ عیب و ایرادی ندارد
های غیرقابل انکاری هم دارد. پرواضح است که علم و دارد، لکن همین علم، محدودیّت

مغالطه کنه و وجه، نقش مهمّی در ها و پرهیز از افتادن در دام اذعان به این محدودیت
های ها و نگرشمندی ازساحتمواجهه با مشکل و آمادگی برای رویارویی با آن، و بهره

 دیگر  دارد .

پرستی را نشان داد، لکن در کنار آن، اهمیت کروناویروس گرچه پوشالی بودن اندیشه علم -3
ال در مقام معالجه و درمان علم و تکنولوژی را هم آفتابی کرد؛ علم و تکنولوژیی که اوّ

سخت در تالشند. ثانیا با تالش آگاهانه و روشمند، درصدد کشف و تولید واکسن و درمان 
آن نیز هستند. ثالثا نقش بارز خود را در حل برخی از مشکالت در این فضای غبارآلود 

 آفرینی در امور تجاری و آموزشی.خوبی ایفا نمودند مثل نقشبه

اند و برای جریان تاریخ و آینده های فکر نشستهکنند که کسانی در اتاقبرخی گمان می -4
رود و آدمیان، بازیگران کشند و روند امور براساسِ آن نقشه پیش میملل طرح و نقشه می

اند. کرونا ویروس نشان داد که این انگاره نیز توهمی آن صحنه از پیش طراحی شده
ر پرپیچ و خم، و متاثر از عوامل پیدا و ناپیدای بیش نیست و مسیر تاریخ و تمدن بسیا

 شود. ها دگرگون میبسیاری است و با یک اتفاق خطیر و ناگهانی، کل برنامه
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تر کرد که جهان ما در سایه زبانی این تفکر روشن را روشنکرونا ویروس با زبان بی -5
است و زمین پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتباطات، حقیقتا یک دهکده و یک خانواده 

همچون کشتی واحدی است که ساکنانش، سرنشینان آن کشتی هستند و بقا و فنای 
انداز است و یک اتفاق در یک بخش، در کل این گیتی طنین همدیگر وابسته ها بهآن
آوری اعضای این خانواده به آشتی با همدیگر و شود. نتیجه الینفک این ایده، رویمی

 خاطر منافع مشترک است.ها و استثمارها، بهها و خشونتها و ظلمپرهیز از جنگ

غل و غش خود آشکارا نشان داد که عزیزترین چیز برای عامه کروناویروس با رفتار بی -6
هاست. مشغولیت بیش از حد آدمیان به امور مردم همچنان جان و سالمتی خود آن

، تصوری را برای اذهان زندگی و اصالت دادن به وسایل، و تبلیغات و القائات فراوان
« جامعه»بود که براساس آن، گویی برخی عناوین و مفاهیم انتزاعی مثل تحمیل کرده

های عینی و خارجی، و برخی وسایل واقعا اهداف هستند واقعیت« کشور»و « شرکت»و
ها. کرونا ویروس نشان داد که در وقت اضطرار و و آدمیان برده و بنده و درخدمت آن

کنند که جان و تن ما برای ما ، آدمیان با صرافت طبع اظهار می«ای مرزیهموقعیت»
ها دارای اعتبار و وجاهت نیستند. یک از آنتر است و با نبود ما، هیچاز همه اینها باارزش

 ها.ها برای ما هستند نه همه ما برای آنهمه آن

بدان صحه گذاشته  شود و تاریخ بشریت نیزطور که در علوم اجتماعی گفته میهمان -7
است، آدمیان موجودات اجتماعی هستند و در پرتو همین اجتماعی زیستن و اقضائات 
برخاسته از آن در گذر زمان، آداب و سنن و شعائر و مناسک خاصی در جوامع مختلف 
شکل گرفته است و روابط و مناسبات خاصی بین آدمیان، رایج و حاکم گشته است و 

است. کروناویروس، بسیاری از وجود آمدههای متنوعی بهرهنگففرهنگ جهانی و خرده
ها  و همدیگر جدا نمود و این ساختارهای فرهنگی را به چالش کشید و آدمیان را از آن

حسّ تنهایی و فردیت را بیش از پیش در آدمیان احیا نمود و حتی مرگ غریبانه را در 
 نمایش گذاشت!میان جمع تنهایان به

گری دین متمرکز شده و بدان در میان ملل و نحل هستند که بر جنبه درمانبرخی افراد  -8
معالجه  ای، سخت در تالش هستند تا چهره طبیبانه و نسخهکنند و با هر انگیزهتاکید می

ای از دین و مناسک و شعائر دینی برای مداوای امراض جسمانی و اختالالت کننده
کنندگان زیادی را جذب کنند و در مشتریان و مراجعهروحی عرضه کنند و بدین طریق، 

دارند. این گروه در رویارویی کنار کسب درآمد، حوزه دین و دیانت را پررونق و جذاب نگه
اند و پیروان و مریدانشان در با بحران کروناویروس با چالش و آزمون بزرگ مواجه گشته



 

 

«کرونا ویروس»تحلیل فلسفی بحرانِ ناشی از   72 

ها را باالسر اند، لکن آندوختهها این ایام سخت، چشم به حرفه پزشکی و طبابت آن
 ها خبری نیست!بینند و از واکسن و دارو و پرستاری آنخود نمی

های هایی چون اقتصاد جهانی، شرکتوار خود به جنگ با غولکروناویروس که با جثه ذرّه -9
های شهری، مراکز بزرگ تفریحی و تجاری، مؤسسات آموزشی و عظیم تجاری، پارک

ها را به تعطیلی و ورشکستی کشاند و سیلی از بیکاری ی رفت و آنهای ورزشورزشگاه
راه انداخت، نشان داد که بنای زندگی و فرهنگ و تمدن و سرگردانی را در این عصر به
 اش همچنان شکننده است.بشر با وجود ظاهر خیره کننده

ت آدمیان به فطرت ها و آثار سلبی خود، آثار مثبتی نیز دارد. رجعپدیده کرونا در کنار نقش -10
اولیه و عالم انفسی، تحقق و شکوفایی  روحیه همدلی، خیرخواهی ، همکاری و همیاری 

 از جمله آن آثار مبارک هستند.

 

 نتیجه

 
مصداق بارز شرّ طبیعی « کروناویروس»شود که گفته این نتایج حاصل میاز تامّل در مباحث پیش

جهت اصل هستی شود که شرّیت آن نه بهآشکار می فراگیر در عصر حاضر است و در تحلیل نهایی
آن و تالشش برای بقا در این بخش از عالم طبیعت و میدان مبارزه، بلکه از آن جهت است که به 

شود. پس شرّ حقیقی در این ماجرا همان درد و رنجی است سلب سالمتی و حیات آدمی منتهی می
کند و دنبال تبیین خردپسندی است که تجویز ربه میکه انسان در عالم انفسی خود آن را آشکارا تج

خواه را توجیه نماید و همین طور دنبال نسیم آن در این عالم از طرف خدای علیم و قدیر و خیره
گرش، مرهمی براین دلنوازی است که با روح و نفس اخالق، به یاری او بشتابد و با دست نوازش

 فرسای او بگذارد.درد طاقت
توان های مختلفی میحلّها و راهرسد در حوزه معرفتی و اقناع عقلی، از نگرشبه نظر می

توان بهره برد. پرواضح است که سنخ های ارائه شده میاستفاده نمود و حتی از ترکیبی از تبیین
حل ایفا خواهد کرد. در روانی فرد و نظام فکری پیشین او، نقش مهمی در گزینش و پذیرش راه

های غنی دینی در این زمینه و وجودی نیز استفاده از اخالق و روانشناسی و آموزهحوزه عاطفی 
 بخش خواهد بود.بسیار راهگشا و آرامش

های دیرین فلسفی و الهیاتی در این دوره، نتایج ، افزون بر احیای پرسش«کروناویروس»
 -های فرهنگی، اقتصادی ها، بنیاندنبال دارد. به لرزه درآوردن عالم اندیشهعجیب دیگری هم به

 وار و پرقدرت است.تجاری، آموزشی و سیاسی و جهانگردی از جمله آثار این ویروس ذره
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دست متخصصان امر، بازیگری و شیطنت آن با کشف و تولید واکسن و داروی این ویروس به
اهند ماند. های آن در کتاب و حافظه تاریخ همچنان خوها و درسنیز پایان خواهد یافت؛ اما نقش

ها هماره عبرت بگیرد و همیشه منتظر و آماده رویارویی با این انتظار این است که بشر از این درس
تر و های زهرآلود باشد و این نکته را هماره آویزه گوش خود کند که زندگی، پیچیدهقبیل مهمان

 شود. پررمز و رازتر از آن است که تصور و تخیل می
 

هانوشتپی  

 
 -2 تواند.خواهد شرور را از بین ببرد، ولی نمیخدا می -1این زمینه چنین است:  استدالل اپیکور در .1

خواهد هم می -4 تواند.خواهد از بین ببرد و نه مینه می -3 تواند.خواهد از بین ببرد ولی میشرور را نمی
؛ ض چهارم متناسب با خداستگانه نخست باطل است و تنها فرتواند. فروض سهین ببرد و هم میز با

برد؟ بین نمی زا شوند و چرا او اینها رالکن شرور هم واقعیت دارند. پس این شرور از کجا ناشی می
 (.248-247: 1383)پیلین،

انّ اللذّة هی إدراک و نیل لوصول ماهو عند المدرک »سینا از لذت و الم یعنی درد چنین است: تعریف ابن .2
: 1375« )ث هو کذلک و األلم هو ادراک و نیل لوصول ما هو عند المدرک آفة و شرّکمال و خیر من حی

ادراک درد عبارت است از ثبت اطالعات »گویند: (. برخی با نگاه امروزی در این زمینه می337 :3ج
 (. 670: 1397)فرانچسکوتی، « درباره آسیب بافت در سیستم عصبی

 -657: 1397اثر فرانچسکوتی، « مسئله درد و رنج حیوانات»مقاله در زمینه درد حیوانات مراجعه شود به  .3
 .700-693: 1397، اثر لوئیس، «درد حیوان» ؛ و مقاله 690

سینا کاملبت جهان موجود و مسئله شر در اندیشه ابن»در خصوص تفصیل این نظر رجوع شود به مقاله  .4
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،  ، از منصور ایمانپور، چاپ شده در نشریه دانشکده«و مالصدرا

 .1385تابستان 

های معنوی، کشیشی و شبانی در خصوص این قبیل شرور مراجعه شود به: مقاله خواندنی در باب مراقبت .5
، 1398تالیف جان فینبرگ، ترجمه کوثر طاهری، چاپ شده در کتاب درباره شر، « مسئله دینی شر»

چاپ شده در همان کتاب، « های رنجمسئله دینی: فایده»مقاله  ؛ باز از همین نویسنده،588-541ص
مسئله شر و وظیفه کشیشی، تالیف جان بی.کاب، ترجمه محمد حقانی »طور مقاله ؛ همین607-589ص

 .625-609فضل، چاپ شده در همان کتاب، ص

، «نایی معنا هستدر بی مع»زدگی مراجعه شود به مقاله های دنیای جدید و پیآمدهای علمدر باب ویژگی .6
 .1382اثر والتر. تی. استیس، ترجمه اعظم پویا، نقد و نظر، سال هشتم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 
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