
 

 

 

 ویروس کرونا و عدل الهی و ارتباط آن با مسئله شرور طبیعی و اخالقی 
 نویسنده: حجت االسالم دکتر غالمعلی سنجری1 
 دریافت: 3118/33/31                           پذیرش: 3111/51/53 

 چکیده 

 وجود شرور در عالم همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و از جمله متدینان که به دنبال فلسفهای

 میگردند تا با اوصاف خدای حکیم و عادل در تضاد نباشد. منکران نیز این مسئله را پناهگاه خوبی برای الحاد 

 یافته و در هر زمان با پیدایش شر جدید به اعتقادات دینداران میتازند و باعث ایجاد شبهه و یا بیدینی برخی 

 میشوند. از طرفی، ویروس نوظهور کرونا یکی از مصادیق شرور طبیعی و یا حتی شرور اخالقی میتواند باشد که 

 جوابهایی که به مسئله شر داده میشود، میتواند جواب این ویروس ویروس نیز باشد.  کرونا مانند دیگر 

 پدیدههای عالم، الزمه الینفک طبیعت است و مثل سیل و زلزله از قوانین طبیعی تبعیت میکند و از آنجا که کره 

 زمین بهترین زیستگاه انسان است و انسان در این کره خاکی میتواند به کمال برسد، پس هر چیزی که در این کره 

 وجود دارد، خیر آن بیشتر از شرش است؛ از این رو خداوند با اراده تکوینی به آن اجازه ورود داده است. بر این 

 اساس، در تحقیق حاضر تالش شد عالوه بر جوابهایی که از رهگذر پاسخ به شرور طبیعی و اخالقی داده شد، 

استفاده شود؛ همچنین به بیان برخی فواید آشکار ویروس کرونا پرداخته شد و عدم منافات وجود چنین ویروسی 
 با وجود عدالت الهی به اثبات رسید. 

 واژگان کلیدی: عدل الهی، شر طبیعی، شر اخالقی، ویروس کرونا 

 مقدمه 

 مشاهده گریستن مصیبت دیدگان حوادث مثل مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و شنیدن ِشکوه مردمان 

داغ دیده از نامردمی و یا اعتراض انسانهایی که از اقبال بد و نامیمون بودن زمانه مینالند، حاکی از طرح 
 مجموعه پرسشهایی برای انسان است؛ پرسشهای از این قبیل که: 

 - چرا مصیبت باید برای من اتفاق بیفتد؟ 

 - چه گناهی انجام دادهام که گرفتار چنین بالیی شدهام تا جایی که تمام هستیام برباد رود؟ 

 - بچه من چه گناهی داشت؟ 

 - چرا جلوی ظلم ظالمان را خداوند نمیگیرد؟ 

- چرا جامعه بشری مشمول عذاب ویروس کرونا شد؟ 

                                                           
، ایران قم، العالمیة، المصطفی جامعة کالم، و فلسفه دانشکده کالم، گروه استادیار. 1
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 - چرا فالنی که انسان خو بی بود، با این ویروس کشته شد و حتی تشییع جنازهای هم برای 

او برگزار نشد؟ 
 دهد؟هدف خداوند از واقع شدن ویروس کرونا چیست و تا کی این ویروس جوالن می -
بندگان به خداست، ما چنین بندگی  نزدیکی ویروس این ساخت از مقصود خداوند اگر -

  خواهیم.اجباری نمی
 ؟ری داشته باشیمو صبو میکن تحمل را وضع این باید کی تا -

 دنبال به یا و تسکین برای راهی دنبال بههای مشابه، ها و سایر پرسشمردم با طرح این پرسش
ها در یک رسد مجموعه این پرسش؛ اما به نظر میهستند وقایع این رخداد برای کننده قانع دلیلی

 که:دار قابل طرح است و آن اینپرسش راهبردی دنباله
 برای کننده قانع پاسخی آیا آیند؟می وجوده ب چرا و چیست اخالقی و یطبیعاعم از  شرور 

 محض خیر و قدرت علم، با شرور این وجود آیا دارد؟ وجود شرور این چرایی و چیستی
 نیست؟ تناقض ندارد و در منافات که در ادیان توحیدی آمده، خداوند بودن

 که دارد عالم در فراوانی مصادیق شرور کهاین و شر معنی شدن روشن با همقال این دربنابراین، 
اعم از کالم قدیم و کالم جدید  کالمی نگاهی با شرور فلسفه به ؛است هاآن از یکی کروناویروس 
 .شودمی پرداخته

 بیان مسئله
 سو از دو مسائل این .است دین فلسفه در مهم مباحث جمله از آن به مربوط و مباحث شرور

 است: طمرتب خداشناسی مباحث با
 .کرد جوتجس قدیم کالم در توانمی را شبهات گونهاین جواب چرا که خداوند؛ صفات با -
 .کرد جستجو جدید کالم در را شبهه اصل و یا جواب توانمی خداوند؛ چرا که وجود تضاد با -

 هایجواب و پرداخته لهئمس این به خدا عدالت اثبات برای دیرباز از متکلمینبه طور کلی، 
 این نتواند کسی تا اندداده ،آیدمی وجوده ب آن واسطهه ب که هاییچالش و شرور بحث  به نیگوناگو

 خیر الزمه و شرور بودن عدمی یا و بودن نسبیکه  دهد قرار وندخدا عدالت عدم بر ایقرینه را لهئمس
 .شودمی پرداخته آن به مقاله این در که است هاییرویکرد و هاجواب از برخی شرور، دانستن
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 مسئله» عنوان با شرور مسئله بررسی با نیز دین فلسفه در جدید فیلسوفان برخی طرف دیگر، از
 خدا، قدرت بودن محض شرور، خیر وجود قضیه اعم از چهار ترکیب با دارند قصد «شر منطقی
 منجر تناقض به هم با قضیه چهار این جمع که برسند نتیجه این الهی به محض خدا و علم مطلقه

 اهمیت جاآن به تا آن و حل مسئله این .دانندمی منطقی را آن از خداوند وجود عدم نتیجه که شده
 یازیده دست خدا انکار به شر مسئله واسطه و به شده ملحدین و پناهگاه مأمن برخی تعبیر به که دارد

 .اندکرده گمراه را و بسیاری
 یر است:بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت از گزاره ز

 .هستند ایفلسفه دارای ،کروناویروس  جمله از است عالم در که شروی تمام -

 های پژوهش به شرح زیر است:بنابر این فرضیه، سؤال
 دارد؟ منات الهی عدل با کرونا آیا .1
 است؟ تضاد در وندخدا وجود با کرونا آیا .2
 چیست؟ کروناویروس  مثل یرشرو به پاسخ حل و عقدی .3

 نوآوری آنو  پژوهش پیشینه
یا حتی  تواند عدل الهی را خدشه دار کند وای که میلهئمسعنوان ه در بیشتر کتب کالمی وجود شرور ب

رویکرد کالم قدیم در جواب  بحث شده است.وران هتوسطه اندیش ،ال ببردؤوجود خدا را زیر س
شروری مثل زلزله  ؛بودله شرور با توجه به مصادیقی از شرور است که تا آن زمان شناخته شده ئمس به

از جمله شروی هستند که همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است  بیماریو  مرگ طوفان، سیل،
منکران خدا را  و گیردکه چرا خدا جلوی این شرور را نمیخدا پرستان را به این پرسش واداشته است  و

 گیرد؟ن شرور را نمیچرا جلوی ای ،له مشغول کرده است که اگر خدا هستئبه این مس
آید که وجود میه قدیم ب هایالؤولو از سنخ سنیز جدید  هایؤالس ،دید شدن مصادیق شروربا ج

استفاده از  یا با حال یا با همان سبک قدیم و ؛در هر زمان وظیفه متکلم است که پاسخ آن را بدهد
 به مخاطب ارائه نماید. ه وتر کردها را قابل فهمجواب ،ده انگاری شروریپیشرفت علوم در فا

اسالمی تا چند  کالم منابعاند؛ اما بیشتر کالمی به بحث شرور پرداخته هایباکت یتمام تقریباً 
عالوه بر رویکرد  چندی استکه پرداختند می بررسی این مسئلهم به یدهه پیش با رویکرد کالم قد

دو رویکرد  به نظر می رسد هر شده است.با رویکرد کالم جدید نیز به این بحث پرداخته  ،کالم قدیم
عدالت مورد هجمه به عنوان  یکی از صفات خدا ،لهئچرا که در قدیم با این مس ؛ضروری است الزم و

 شود.ود خدا به صورت منطقی پرداخته میله به اصل وجئاکنون با این مس شد وواقع می
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شهید مطهری را میتوان از کسانی دانست که عالوه بر رویکرد کالم قدیم به این مسئله با رویکرد 
کالم  جدید  نیز  پرداخته  است  و برخی  از  ابعاد  مسئله  را  مورد  بررسی  قرار  داده  است؛  البته اینکه 
 پرداختن به این مسئله به رویکرد کالم قدیم و کالم جدید نسبت داده میشود و دارای بازه زمانی تلقی 

میگردد، بدان معنی نیست که اشکاالت کالم جدید را نمیتوان از کتابها و آرای عالمان مسلمان 
به دست آورد؛ چرا که این بحث و بسیاری دیگر از مباحث کالم جدید را میتوان از آثاری همچون 

»تفسیر المیزان« و دیگر کتابهای مرجع به دست آورد. 
اثر  دیگر،  پایاننامه  کارشناسی  ارشد در  رشته  فلسفه  با عنوان  »مسئله  منطقی  شر  از  دیدگاه 
عالمه طباطبایی« است که توسط یکی از اندیشهوران مسیحی به نام آلو ین پالنتینگا1 نوشته شده بود 
و در سال 1390 توسط نو یسنده مقاله به کتاب تبدیل شد. در آن اثر اثبات شد عالوه بر اینکه این 
مباحث را میتوان ولو به صورت غیر مستقیم از آثار عالمان مسلمان استنباط کرد، همچنین میتوان 

برتری جوابهای علمای مسلمان را نسبت به اندیشهوران غربی به وضوح یافت. 
سایر آثاری که به بررسی این مباحث پرداختهاند نیز عبارتند از: 

- »مسئله  شر  از  دیدگاه  جی  ال  مکی2 و فالسفه  اسالمی«،  حوران  اکبرزاده، فصلنامه 
حکمت سینوی، 1383، شماره 24-25. 

- »مسئله منطقی شر از دیدگاه آلوین پالنتینگا«، اعلی تورانی و معصومه عامری، فصلنامه 
حکمت اسراء، 1391، شماره 2. 
- »خدا و مسئله شر«، یدلله رستمی، فصلنامه فلسفه دین، 1393، دوره11، شماره4. 

- »مسئله شر از دیدگاه جان هیک3«، سیده زهرا حسینی و دیگران، فصلنامه جستارهایی در 
فلسفه و کالم، 1395، شماره 96. 

بیشتر کتابهای کالمی که به نوعی به مسئله شر پرداختهاند، هر یک تالش نمودهاند مسئله را 
مورد بررسی و پاسخ قرار دهند؛ اما هر روزه انسانهای جدیدی به کره خاکی پا نهاده و با شبهاتی 
روبه رو هستند که اگر به آنها جواب در خور داده نشود، در ایمان ایشان تأثیر دارد؛ از این رو در 
هر زمان و علیرغم اینکه جوابهایی به بحث شرور در کالم قدیم و جدید داده شده است، باید 
برای  هر  مصداقی  از  شرور  که  به  تازگی  کشف  میشود  و  مسائل  جدیدی  را  به  وجود  میآورد، 

                                                           
1. Alvin Plantinga 
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3. John Harwood Hick  
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شر  ویژهبه  نسبت به فلسفه شرور و یسطح سواد با هر سلیقه وداد که هر کس  یگوناگون هایجواب
 تر نیز بشود.بلکه قوی ؛جدید آشنا شده و ایمانش نسبت به خدا نه تنها ضعیف نشود

عین حال، پدیده بررسی ویروس کرونا از حیث پیشینه با توجه به نوظهور بودن آن چندان در 
   .ر حال پردازش استای است که دمورد کنکاش قرار نگرفته و مسئله

 مبانی نظری مسئله شرور
 عبارت است از: معنای لغوی شر

( شر در لغت اسم 705: 1973 ،خلیلال) «.واالالم وهو نقیض الخیر اسم للرذائل الشر»
 و دردها و شر نقیض خیر است.  قیاخال ئلتمام رذا یاست برا یجامع

 (43: 3ج ،1374 ،يالخور)؛ اندو گناه دانسته را همان رذیلهشر ی لغو ینیز معنا هابابرخی کت در
شریر  ،باشد یاخالق رذیله یکه دارا یاست و به کس یاز معانی شر در لغت، گناه و پست پس یکی
 .شودیاطالق م

اغلب مردم در مورد  کهاست   ین معنایاز طرف دیگر، شر از حیث معنای اصطالحی هما
شر  نیز کم و بیش بر سر مصداق واژه ر دارند. فیلسوفاند، اتفاق نظشویم یکه شر تلق یهایوضعیت
اختالف  هاین واژ یاما در مورد معنا ؛شود، اجماع دارندها اطالق میکه این واژه بر آن یو موارد

عبارتند از درد  ،که مسلمًا مصداق شر هستند یهایاز وضعیت یست. بعضا یفراوان ینظرها
، ی، اختالالت شخصیتی، اختالالت روانیجسم یهامعلولیت گناه،یب یها، رنج انسانفرساطاقت

 (177: 6137 ،1و همکاران پیترسون) .یطبیع یبالیا ی وعدالتیب
، شودیمردم م یو باعث ناراحت بوده چه عموم مردم از آن متنفرآن ییعن؛ شرمعنای  ی نیزاز نظر عرف

 یو عرف یو شر، تعریفی ابتدای عریف از خیراین ت .است که خوشایند مردم است یخیر چیز اما
 فهمد، باشد.یعرف مچه توانند بر عکس آنیکه خیر و شر م چرا ؛است

 فرماید:قرآن کریم می
ٰی  ...» س  ع  ْن  و 

 
ُهوا أ ْکر  ْیًئا ت  ُهو   ش  ْیر   و  ُکْم  خ  ٰی  ل  س  ع  ْن  و 

 
وا أ ْیًئا ُتِحُبَّ ُهو   ش  ر َّ  و  ُکْم  ش  هُ  ل  الل َّ  و 

ُم  ْعل  ْنُتْم  ی 
 
أ ُمون   ال   و  ْعل   ولی شمارید، مکروه را چیزی که شود بسیار چه ( و216؛ )بقره، «ت 

 واقع در و دارید دوست را چیزی شود بسیار چه و بوده آن در شما صالح و خیر حقیقت به
 .دانیدنمی شما و داندمی خدا و است آن در شما فساد و شر

                                                           
1. Michael Paterson et al 
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 و یاسالموران هاندیشهم اما  ؛پندارندیم یدم خیر و شر را از امور وجودغالب مربه طور کلی، 

  کنند.یم یخیر و شر امری مشکل تلق یجامع را برا و یتعریفی مفهوم ارائه یغربهم 
 (75 :7، ج1373 )مطهری،؛ داندیم «عدم و ملکه»خیر و شر را تقابل  تقابل ی سینابوعلدر عین حال، 

 ارائه دهد. یر و شر تعریف جامع و صحیحخی یبوعلی نتوانسته برا ی،جعفر عالمهاما به تعبیر 
قرین توفیق  ،از شر یمفهوم یتعریف بر این باورند که تاکنون ارائه یچنین برخهم( 1372 )جعفری،

 (797ماره ش ،)ملکیان دانست. یتوان تعریف مصداقیشر را م خیر و بوده و تنها راه تعریف در مقولهن
 زلزله، آتشفشان، سرطان، دروغ،از  شر عبارت است فتتوان گیدر تعریف شر م به عنوان مثال؛

 تهمت، زنا و غیره. غیبت،
 ،اشیا رسیدی توان به حقیقت واقعیاین باورند که نم جا که متفکران برغرب نیز از آن یدر دنیا

ک جان هی چنان که؛ همدنبال کشف حقیقت و تعریف آن نیستنده بدر باب خیر و شر 
 ( 95: 1376 ،هیکنباید سراغ تعریف خیر و شر رفت. )باور است که این  بر انگلیسی فیلسوف

و در صدد روشن  تعریف خیر و شر رفته جستجویبه  یاسالم متفکرانرغم این مباحث، یعل
خیر و شر  یبرا کوشش نمودندو یا اضافه کردن قیود،  و هر یك با کم دن مفهوم شر هستندنمو

 ارائه دهند. یجامع یعریف مفهومت
مسئله شر از نگاه  های رایجبندیتقسیماز در ادامه به برخی ب دیگر، انواع شرور است که مطل

 شود:متفکران اسالمی و غربی اشاره می
 ی خواجه نصیرالدین طوس -
نسبت  ندچهر شود که یاطالق م یبه شرور یشرور جزئ است کهدو قسم جزئی و کلی  دارایشرور 

مانند آتش که نسبت  ،ز دیگر ممکن است خیر باشدت به چیاما نسب ؛ء شر استیبه یك ش
که  یشر است؛ اما نسبت به شخص کرده،وارد  یافتاده و ضرر ماد یو که آتش در خانه یشخص به
شود که یاطالق م یبه شرورنیز  یکل است. شرور خیر ،کندیتش برای طبخ نان و غذا استفاده مآ از

 یهمگان شر است و زندگ یبرا ینبود این نعمت الهل نبود آتش که د؛ مثنسبت به همگان شر باش
 (46-41: 1363 ،طوسیکند. )یرا مختل م هاانسان

 يحمصالسدید الدین  -
او نسبت دادن شرور ی. معاصیا   یشرور اخالقی و شرور طبیع: دارای دو قسم استشرور 

گوید یداند و میمجایز ن ی راداند؛ اما نسبت دادن شرور اخالقیمانع میرا به خداوند ب یطبیع
 (197-198: 1412 ،يالحمصشرور را باید به عبد نسبت داد. ) گونهاین
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 صدرالمتألهین شیرازی -
دیگر از شرور  یتهمت به اقسام و از قبیل زنا یمثل افعال زشت یصدرا عالوه بر اشاره به شر اخالقمال

 . کندیعرفی مشرور را چهار قسم م ،«یشرح اصول کاف»کتاب اشاره دارد و در 
 هایمثل فقر، موت و نادار ی؛امور عدم .1
 مثل درد، رنج و جهل مرکب ی؛شرور ادراک .2
  مثل افعال زشت و ناروا ی؛شرور اخالق .3
 شیرازی،صدرالمتألهین ) مانند شهوت و غضب و بخل. ؛ملکات رذیله یا یشرور اخالق یمباد .4

1370 :294) 

گوستین -  1قدیس آ
را  یو شرور طبیع دانستهرا گناه  یشرور اخالق او .دشویم متقسی یو طبیع یشرور به دو قسم اخالق

از شرور را همان  یاپاره ییعن ؛کندیشرور را به همین دو قسم تقسیم م یتمام داند ومی کیفر گناه
دیگر از شرور مثل سیل و زلزله را نتیجه و کیفر  یاداند که در بشر رایج است و پارهیم یگناهان

  (10: 797ماره ش لکیان،)م داند.یگناهان م

 مایکل پیترسون -
 یشرور طبیعو معتقد است  دانسته طبیعی دو قسم اخالقی و شامل را شرور این متفکر غربی نیز

را  یشود و شرور اخالقیحاصل م انسان یبرا یها است که از نامالیمات طبیعهمان دردها و رنج
 ( 177-178: 1376 ،و همکاران رسونپیت) توان به سوء استفاده از اختیار تعریف کرد.یم

 سایر متفکران -
ی نام شر متافیزیکه ب ینوع سومطبیعی و اخالقی، دارای  قسم عالوه بر دو سایرین نیز شرور را

در آید. یوجود مه ب در ممکن الوجود بودن یکه از نقص و کاست یعبارت است از شردانند که می
 یاحساس کاست ،کند ممکن الوجود استیدرك م د ممکن الوجود است وکه فر همیناین معنا، 

 گویند.یم یکمبود از این جهت را شر متافیزیکاحساس  که کندیم
عماًل  و قسمی جداگانه دانستهرا  یو جسمان یدرد و رنج روحانوران نیز دیگر از اندیشهگروهی 

 (8-10: 797ماره ش )ملکیان، :اندکردهمعرفی شرور را چهار قسم 
 

                                                           
1. Saint Augustinus  
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 - شر ناشی از درد و رنج جسمانی و روحانی 

 - شر اخالقی 

- شر طبیعی 
 - شر مابعدالطبیعی. 

نتیجه  اینکه  آنچه  میان  متفکران  مسلمان  و  غربی  متفق  است، شرور  به  دو  دسته  اخالقی  و 
 طبیعی  تقسیم  میشود و  بر  همین  اساس منظور  از  شر  در  این  پژوهش، همان  شرور  طبیعی  مانند 

بالیای طبیعی از جمله سیل و زلزله و خشکسالی و هر آن چیزی است که عامل پیدایشش طبیعت و 
قوانین حاکم بر آن باشد و شرور اخالقی نیز مثل ظلم و جنگ به آن دسته شروری گفته میشود که از 

اختیار انسان نشئت میگیرد. 
اگر ه البت شر طبیعی دانست؛ مصادیقاز توان یکی را می اکرونبندی، ویروس بنا به این تقسیم

؛ اما از جهتی که القی نیز نام نهادتوان بر آن شر اخمیباشد، وجود آمدن این ویروس انسان ه عامل ب
آن را کشف کرده بشر تنها با علم خود  گیرد وت میئروس از قوانین حاکم بر طبیعت نشاین وی

 توان به آن اطالق کرد. شر طبیعی را می ،است

 به مسئله شرور رویکردهاتنوع 
سیزده مورد از به  در این بخش له شرور رویکردهای مختلفی به همراه داشته است کهئاجهه با مسمو

 :دگردانتخاب می و مختار رویکرد مورد نظردر نهایت،  اشاره خواهد شد و این رویکردها
هم برای  هم برای شر وو  ویت شدهله قائل به ثنئخاطر این مسه برخی ب ؛ثنویترویکرد  .1

یا ها خدای بدی ها وخدای خوبیبا عنوان  اندجداگانه قائل شده أدو مبد ،خیر
آفرینده  و که خدای بدی «اهریمن» ها وآفرینده خوبی خدای خیر و به مثابه« مزدااهورا»

 (64 :2، ج1379 ،یزدی مصباح) ها در عالم است.بدی
ی بیش نیست توهم ،عالممجموعه  برخی بر این باورند که؛ توهمی دانستن شروررویکرد  .2

این دیدگاه را  شرور نیز توهمی بیش نیست. ؛ لذاشرور از جمله این جهان متوهم است و
 دهند.به برخی مکاتب فلسفی هند نسبت می

 و اما فی نفسه شر نبوده ؛واقعیت دارند هر چندشرور  ،در این رویکرد؛ شرنما بودن شروررویکرد  .3
غیر  . درشودنامیده می شر ،کنددید میون تهنسبت به انسان که وی را از لحاظ گوناگ

این ما هستیم که  و همه چیز در جای خود خیر است شر فی نفسه بد نیست و این صورت،
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 .اندنسبت داده فیلسوف هلندی 1را به باروخ اسپینوزا این رویکرد کنیم شر بد است.فکر می
 (11: 1376 ،سعیدی مهر)

قبح شرعی  این باورند که حسن و اشاعره بر ؛«شیرین بود ،چه آن خسرو کند هر»رویکرد  .4
عالم  هر اتفاقی که در د؛ لذافهمیتوان بدی را پس از فعل الهی می معنی خوبی و است و

 (210: همان) ست.خیر ا چون فعل خدا است، ،افتدمی
ال الهی این باورند که در خصوص افع اهل حدیث بر؛ سکوت اعتماد به خدا ورویکرد  .5

بلکه  ؛کسی حق ندارد از آن بحث کند ،کندچه می پس هر؛ تماد داشتباید به خدا اع
 (50 :2، ج1379 ،یزدی مصباح) شیوه سکوت را پیش گرفت. اعتماد کرد وخدا باید به 

پیروانش، شر  و 2افلوطیناز جمله  فالسفهاز دیدگاه برخی  ؛عدمی دانستن شروررویکرد  .6
با ثنویت را حل  «تهافت شر»له ئتوان مسبا این دیدگاه می شود.نبود خیر اطالق می بر

اگر  پس ؛چیزی نیاز به علت ندارد نبود شر اطالق شود، ،وقتی به نبود خیر ونچ کرد؛
از جمله شاید بتوان مالصدرا را  در اشتباه است. ،گرددکسی برای شرور دنبال علت می

 (85-86 :7ج ،1383 ،شیرازیصدرالمتألهین قائلین به این نظریه دانست. )
بر این باورند که شر  و برخی فالسفه شرور را نسبی دانسته؛ نسبی دانستن شروررویکرد  .7

امری قیاسی  که شراین خوب است. ،ا نسبت به خودام ،بد است نسبت به انسان شر و
 ،1386 طوسی،؛ 85-86 :7، ج1383 شیرازی،صدرالمتألهین ) طرفدارانی دارد. ،است

 (158: 1350 طباطبایی،؛ 337: 3ج
انتساب  داند وشیخ اشراق شر را مالزم حرکت می ؛شرور از ماده یناپذیر یرویکرد جدای .8

 ،سهروردی) داند.منتفی می ،جا که حرکت در خداوند نیستشر به خداوند را از آن
یر ناپذیجدای ها الزمهیهاست و این کاستیعالم ماده عالم کاستبنابراین، ( 160: 1383

. نداشته باشد ینقص و کاست یول ؛وجود داشته باشد یاند عالم مادتوینم، پس ماده است
چرا که شر الزمه  ؛صحیح نیستنسبت آن به خداوند  و است شر الزمه مادهبا این تبیین، 

در وی شری نیز متصور  ،نداشتن را نداشته باشد اگر چیزی امکان داشتن و امکان است و
عالمی که از قوه  تضاد است و عالم تزاحم وپس هر شری در عالم از ماده است که  .نیست

فمجال الشر » نه عوالم باالتر آن منطقی است و تصور شر در ،به فعل در حرکت باشد
لماده التي تتنازع فیه االضداد وتتمانع فیه مختلف االسباب وتجري فیه مداره هو عالم ا

                                                           
1. Baruch Spinoza 

2. Plotinus 
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الحرکات الجوهریه والعرضیه التي یالزمها التغییر من ذات الي ذات ومن کمال الي کمال«. 
)طباطبایی، 1426: 312و272( 

9. رویکرد  غلبه  خیر  بر  شر؛  ارسطو1 موجودات  عالم  را  به  پنج  دسته  تقسیم  کرده  و معتقد 
است تنها دو دسته از آنها میتوانند موجود باشند و یا آفریده شوند: خیر محض و خیر 
موجود که بیشتر از شرش باشد. )صدرالمتألهین شیرازی، 1383، ج7: 68( توضیح این 

مطلب در ادامه خواهد آمد. 
10. رویکرد  شرور، الزمه  وجود  اختیار  در  انسان؛  در  این  رویکرد  شرور  اخالقی  جواب  داده 
میشود و آن اینکه اگر اختیار نبود، هیچ شر اخالقی نیز در عالم نبود. این رویکرد نیز در 

 ادامه خواهد آمد. 

 11. رویکرد فایده انگاری شرور؛ در پاسخ به بحث شرور عدهای قائلند که نباید به پدیدههای 

جهان به طور جزئی و به اصطالح با جزء نگری نگریست، بلکه باید در همه ابعاد بررسی 
شود. به بیان دیگر، انسان نباید آنچه را که اصطالحًا شر پنداشته میشود، به طور جزئی و 
در مقایسه با شیءای خاص نگاه کند؛ بلکه اگر به لحاظ کلی و وسیع در همه زمانها و 

مکانها به شرور نگاه شود، به خاطر فواید زیاد شرور، هیچگاه به آنها شر اطالق نخواهد شد. 
)خرازی، 1373: 137-138( 

12. رویکرد  محدود  کردن  برخی  صفات  خداوند؛  برخی  با  مواجهه  به  مسئله  شر  چنین 
پنداشتهاند که برخی صفات خدا از جمله قدرت یا علم خدا محدود است که نمیتواند 
جلوی شرور را بگیرد و این امور به گونهای هستند که به وجود آمدهاند و خدا نیز نمیتواند 
جلوی آنها را بگیرد، چرا که با خواست او نبوده است؛ بلکه قانون عالم که خدا نیز جزئی 
از  این  عالم  است،  چنین  میباشد  و باید  با  آنها ساخت  تا  از  بین  بروند. در  الهیات 

پو یشی، چنین فکر میکنند. )سعیدی مهر، 1376: 210( 
13. رویکرد انکار وجود خدا؛ عدهای از ملحدان، مسئله شر در عالم را قویترین قرینه بر عدم 
وجود  خدا  دانسته  و با  این  مسئله  ادله  اثبات  خدا  را  به  چالش  میکشند. افرادی  مثل 
دیو ید هیوم2 و جی ال مکی با طرح این مسئله که وجود شرور منطقًا با وجود خدا سازگار 

نیست و با عنوان مسئله منطقی شر به اثبات عدم وجود خدا میپردازند. 

                                                           
1. Aristotle 

2. David Hume 
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به نظر  ،ویروس کرونادر ضمن آن  شرور و مسئله پاسخ بهدر  از میان رویکردهای مورد اشاره
طبیعی  شرور اخالقی و با استفاده از آن بهتوان میچرا که هم  ؛قابل قبول باشدسه رویکرد  رسدمی

 موم مردم نیزعای است که برای گونهه ب و هم برای اهل علم مالل آور نباشد ای کهداد؛ به گونه پاسخ
 ی مورد اشاره را ندارد؛رویکردهابررسی و صحت و سقم قصد  البته این پژوهش تر است.قابل فهم

 کند. میبلکه بهترین را انتخاب و در پاسخگویی استفاده 

 کروناو مسئله  طبیعی و اخالقی بررسی شرور
کرونا از رویکرد غلبه خیرات بر شرور در نظام ویروس له شرور طبیعی از جمله ئه مسجواب ب در

ه قائل ک 1افالطونارسطو برخالف استادش  .شودمیاستفاده  ،است ه از ابداعات ارسطوطبیعی ک
 برد؛اب را با قبول این امر به پیش میجو دانست وها را وجودی میآن ،عدمی بودن شرور بود به

 دانستکه شر را عدمی ولی این؛ شر مساوی عدم است که خیر مساوی وجود و شتقبول دا چند هر
 ع کرد.ای جدید ابداشیوه؛ لذا قبول نداشت فرض کرد،حل شده  ،با این تفکرفلسفه شرور را  و

 دهند.به این جواب پر وبال می نوعاً و  نیز آن را قبول کرده یاسالم یداده که علما یارسطو جواب
 ،شر محض، خیر محضکند؛ یبه پنج دسته تقسیم مرا  موجودات عالمطور که اشاره شد، همان

یه را را موجود و بق دو دستهکه تنها  خیر کمتر از شر و خیر بیشتر از شر ی،خیر و شر مساو
اما در عالم، وجود  ؛دسته اول و دسته چهارم وجود داردبر این اساس،  کند.عرفی میم غیر موجود

وجود  نیزسه قسم دیگر محال است؛ چرا که شر محض همان عدم محض است و عدم محض 
از که عدمش بیشتر  یچیز ؛ چونآیدیباشد نیز به وجود نمتر از خیرش چه که شرش بیشندارد. آن

است نیز  یکه خیر و شرش با هم مساو یچیز چنین. همآیدیباشد، هرگز به وجود نمدش وجو
یك  یکسمانند این است که  یآفریند. چنین امریرا نم یآید؛ زیرا حکیم چنین چیزیوجود نم به

 آن را خراب کند و از بین ببرد.  ،چیز را بسازد و همین که ساخته شد
ه ندارد و در او را ییعني هیچ عدم ؛جود دارد یا خیر محض استعالم و به نظر ارسطو هر چه در

؛ از این رو خداوند آن را به وجود باشدیتمامش وجود و خیر است و یا خیرش بیشتر از شرش م
 داد.یرا از دست م یخیر بزرگتر ،آفریدیاگر خداوند آن را نم ؛ چرا کهستآورده ا
طبق نظر ارسطو است.  یتراز شرش است، شر بزرگ یشترچه خیرش بدیگر، نیافریدن آن بیانبه 

 ،آفریدیشرور عالم را نم ونداگر خدا و رش استخداوند هر چه آفریده حتمًا خیرش بیشتر از ش
 هر چندرا آفریده که  یچیز ،باز نماند یکه از خیر بزرگتراینی بنابراین برا .ندمایباز م یاز خیر بزرگتر

                                                           
1. Plato  
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شر دارد، اما خیرش بیشتر از شرش است. پس علت وجود شرور همان بیشتر بودن خیر آن است،
در نتیجه خداوند به خود اجازه میدهد آن را بیافریند. 

که  یچیزاما غیر از خدا هر  ؛ستا ن خداتنها یك مصداق دارد و آ خیر محض ،از نظر ارسطو
 باشد. یموجود است، خیرش بیشتر از شرش م در عالم

عظیم،  یهاآید؛ زیرا طوفانیقابل قبول به نظر م اه اول مشکل و غیرپذیرش این نظریه در نگ
 و طانو از همه باالتر وجود شی ، صداممثل یزید، هیتلر یسوز و وجود افراد شرورخانمان یهاجنگ

 برد.یزیر سؤال م، ها خیرشان از شرشان بیشتر استکه ایناین نظریه را  کرونادر این زمان ویروس 
ها عالم، خیر این یکه در نظام کل بررسی شود، روشن خواهد شداگر به دقت د رسبه نظر می

الزمه خواهد انسان از راه اختیار به کمال برسد، یاگر خداوند م؛ چرا که بیشتر از شرشان است
شود انسان را ینم و است ی، دروغ و تهمت و دیگر شرور اخالقیاختیار، وجود جنگ و خونریز

 ؛است یاز او سر نزند. این کار نشدن یتا شر اخالق ستهایش را باما دست ت،دانساختیار  یدارا
دهد؛ بتواند انجام  ،دارد تمایلرا  یکه هر کارندر تصمیم و اراده و ای یآزاد به معنایزیرا اختیار 

 .تلقی شود آن کار خوب باشد یا بد، شر باشد یا خیر چه
 ؛ چرا کهگیردیم ها از اختیار انسان سرچشمهیلتعدایها و بتمام جنگکه قرینه مدعا نیز آن

، یعدالتیعالم فرشتگان بیافریند که در آن جنگ، ب مانند جهانی دیگرتوانست یم وند عالمخدا
الزمه  و و اراده خود به کمال برسدانسان با اختیار  چنین اراده کرد که نباشد؛ اما یدروغ و هیچ شر

 .شودشاهده میاست که م یرنیز همین شرو یوجود چنین اختیار
 وجود این ویروسبه ، باشدوجود آورده ه را انسان بکرونا ویروس  اگر بیان این نکته الزم است که

 ،شمار آند بیییعنی عالوه بر فواشود؛ داده میهمان جواب شود نیز میجزو شرور اخالقی که 
شری  نیزی عدم پیدایش این ویروس گیری از اختیار برات گرفته و جلوئشر از اختیار انسان نش این

ی دارد که شمارخیرات بی باشد که اثبات خواهد شد، باز هماگر از شرور طبیعی  و بزرگتر است
 .شودمیاشاره در ادامه برخی  به

 است مناسب ،شودنیز از آن فهمیده میکرونا ویروس  شرور اخالقی که جواب پاسخبرای تکمیل 
به طور شرور کوچکتر تکلیف  شود که در این صورت،بررسی  ،لمعلت وجود باالترین شر در عا

 .خواهد شدروشن  خودکار
مثل  که وجود افرادی پذیرفته شودچیست؟ اگر  یوجود شیطان براسؤال اصلی این است که 

گناه  یوجود شیطان که باعث زیاد ،نتیجه اختیار استجنایتکاران تاریخ  و دیگر ، صدامهیلتریزید، 
 دارد؟ یشود، چه توجیهیور مو ازدیاد شر
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ز مثل انسان دارای اختیار جا که شیطان نیاز آنشود؛ به این پرسش راهبردی چنین پاسخ داده می
را بگیرد که او اختیار  یخداوند یا باید جلو، رسیده است یبا اختیار خود به این درجه از بدو  است

 به وجود نیامدن اولیا و انبیا خواهد بود؛نیز  آن الزمه که به وجود نیایند یبد یهاشیطان و انسان
 ا هر کسدهد تو جن اختیار  یا باید به انسان و رسندبه این مقامات می خود اولیای الهی با اختیار چون

  وجود شرور اخالقی است.نیز که الزمه آن  خواهد برسد، چه خوب و چه بدیبا اختیار به هر جا که م
چنین اند. اگر اختیار دارند، به این درجه رسیده جا کهاز آنشرور  فرادابنابراین شیطان و دیگر 

 مثل پیامبر اکرم یهایانسان انسان گرفته شود و در این صورت، اختیار یباید جلو ،دننباش یموجودات
 .است یشر عظیم این معنا به منزلهو  نددیرسینم یبه این درجه از کمال اله

باشد، ن یعدالتیاگر شیطان و ب ییعن ؛عظیم است یشر ، خودعالمطبق نظر ارسطو نبود شر در 
است؛ زیرا در این عظیم  یشر طور که بیان شد،یشان نیز هماند و نبود انآییانبیا و اولیا به وجود نم

  رود.یاز بین م یصورت، خیر کثیر
شود که ن میجواب چنی دانست،اگر کرونا را شر اخالقی  ارسطو بر شرور اخالقی پاسخبا این 

ود ویروس را انسان با اختیار خکه  این سبب استبه  ،دهدخدا به این ویروس اجازه ورود می اگر
اختیار را  یعنی جلوی ؛واهد جلوی این کار را بگیردخاگر خدا ب و برای جنگ با انسانیت کشف کرده

ده ییک فا وان گفت اوالً تدر جواب می؛ چیست فایده ویروس کروناکه اما این؛ باید از انسان بگیرد
و  یر عظیمی استخ ،وجود اختیار ها از اختیار است ووجود این ، یعنیکلی دارد که بیان شد

 عدالتی وبی وجود اختیار برای انسان خیرش به مراتب از شروری مثل جنگ و ،عبارت دیگر به
 آن به کمال رسیدن انسان است. ا بیشتر است ونکرو

اجازه نه  اجازه به معنی اجازه تکوینی است و ؛شود خدا اجازه داده استکه گفته میاینثانیًا 
 از آن نیزآسمانی  هایکتابدر  عدالتی نیست وبی یعنی خداوند هرگز راضی به جنگ و ؛تشریعی

با آن جنگ  و کند یا ویروس تولید ما اگر کسی بخواهد با اختیار خود جنگ کند و؛ انهی کرده است
تری برای این عدم جلو گیری خیر بیش ود گیررا نمیانسان جلوی اختیار  وندخدا جا کهاز آن کند،

 دهد.اجازه وجود می؛ لذا انسان دارد
اگر یکی از قوانین کرونا یا  مثل سیل و زلزله و یچگونه شرور طبیعپرسش دیگر آن است که 

 ؟شود، پاسخ داده میباشندموجود در عالم 
است؛  ینظام طبیع مثل زلزله، سیل، طوفان و کرونا الزمه ییعشرور طبدر پاسخ باید گفت که 

فراهم گردد؛ باید  یآزمایش و یبرا کند و زمینه یزندگ یاین نظام طبیعاگر انسان بخواهد با  ییعن
و  اش، سیل و زلزلهیفعل یهایبا تمام ویژگنیز  یخاک موجود باشد. کره یبه صورت فعل یکره خاک
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طوفان و قوانینی که منجر به بسیاری از بیماریها میشود را به همراه دارد؛ پس باید درون کره زمین 
مواد مذاب باشد و مواد مذاب نیز لرزه ایجاد میکند یا برای پیدایش مواد معدنی مثل نفت که در 

ادامه حیات بشری الزم است، باید زلزله ایجاد شود. 
 زمین شدید است تا کره یرکت کنند، نیاز به بادهاقیانوس حا یرو یکه بخارهااین یچنین براهم

 ،باید موجوداتی که اکنون هستند. پس ز این رو باید طوفان به وجود آیدا؛ را از باران سیراب کند
به حقیقت  دتواننمی، اندک استانسان علم  چونای دارند که یک در عالم وظیفه باشند که هر

 .رسدمطلب ب
این پدیده  و نا است، وجودش در عالم ضروری استایجاد کرو خفاش اگر علتبر این اساس 

برای انسان  یممکن است مثل صدها بیماری دیگر به علل مختلف یک قانون در طبیعت است و
چگونه  کرده و ها چگونه برخوردمثل این پدیده ها با این پدیده ومهم این است که انسان ایجاد شود.

دیگر  ها ودیگر ویروس ن این ویروس ومیافرقی ؛ پس کنندبه وظیفه انسانی دینی خویش عمل 
 های عالم نیست.پدیده

 شودگفته می 5در تعریف عدد  :ب، توجه به این مثال راهگشا خواهد بودروشن شدن مطل یبرا
بودن است و  4بعداز  5یات عدد از ذات ییک ییعن ؛است 6و قبل از عدد  4از عدد  بعدعددی 

ل»ح فالسفه باشد. به اصطال 4صور کرد که قبل از عدد را ت 5 عدد توانینم علَّ اتي ال ی  ؛ یعنی «الذا
  توان دلیل آورد.یاشیا نم یذات یبرا

آن دلیل آورد؛  یاثبات شور یتوان براینم ،شود نمك شور استیگفته م یوقتکه مثال دیگر آن
ت و نیاز آب اس یذاتشود آب خیس است؛ رطوبت، یگفته م یاست یا وقت ینمك ذات یچون شور

 به دلیل و اثبات ندارد.
چنین بوده و سیل و  انسان است، یزندگ یکه بهترین زیستگاه برا نیززمین  کرهبا این وصف، 

یا انسان  گرفت:باید در خلقت انسان انجام میدو کار بنابراین  ؛آن است یذات کرونا الزمه زلزله و
 یرا آزمایش و امتحان در سایهز ؛هاستیمین مشکالت و سختکه الزمه آن ه آفریده شودبه همین صورت 

اختیار شد و یا موجودی دارای آفریده نمیکه اصاًل انسان یا این و تکامل با آزمایش معنا دارد ار ویاخت
و  بودن به کره زمین ی؛ چرا که نیازشدندایجاد نمیسیل و زلزله نیز هایی مثل پدیدهدر این صورت  نبود که

 د. یرسیبه کمال نم یگاه هیچ انساند بود؛ آنننخواه نیز یره زمین نباشد، شرور طبیعک یوقت
 دیگری خلق کرد موجودات چنان کهخدای متعال در آفرینش انسان، وجه دوم را انجام نداد؛ هم

 که وجود ندارد ین عالم، سیل، طوفان، مرگ و بیمارکنند که در آیم یدیگر زندگ یکه در عالم
تواند ینم یاست که در عالم مالئك هیچ موجود لم مالئك است. نکته قابل توجه اینهمان عا
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خاصش  یهایآن عالم به خاطر ویژگ؛ لذا هر چه هست همان است که بوده استو  کمال برسد به
یافریند و انسان اگر که خداوند اراده کرده تا انسان را باست  یدر حالاین  زمین ندارد. نیاز به کره

به کمال  ه ورا امتحان کرد یکند تا بتوان و یزندگو با اختیار زمین  د در کرهبای ،کند یهد زندگبخوا
 (1390 ،سنجریک:  .ر) وجود این شرور است. نیززمین  الزمه کره رسانید وخویش 

شمار بیفواید به برخی از  استمناسب طور که وعده داده شده بود، در انتهای این بخش و همان
کید بر وضعیت آن در داخل کشور از جمله ویروس کرونا  بیماری  اشاره شود:با تأ
و رسیدن به مرحله اضطرار  امام عصرموعود آخرالزمان و به  بیشتراحساس نیاز  -

و خلیفه  أرو به سوی مبد ،رسدوقتی به اضطرار می به طور فطری به ظهور ایشان؛ بشر
 را محقق کرد. نیاز و اضطراراین  شر،از ابنای ب این ویروس برای خیلیکه  کندمی

 ن  مدافعگاوقتی ولی فقیه، جانباخت ؛متکی بر والیتاسالم رونمایی جدید از قدرت نظام  -
نه تنها  ،شماردمبارزه با این ویروس را جهاد می کار در راستای ونامیده سالمت را شهید 

ار می کند تا قدر کآننیز بلکه فوق تخصص بیماری عفونی  ،کندکسی از معرکه فرار نمی
گاه بیهوش می  رسد.لصانه به شهادت میبعد از مدتی تالش مخ شود وناخودآ

اخوت و  با تبدیل تهدید به فرصت؛ فرصت ایجاد شده با تکرار مردم میانایجاد اخوت  -
 مشاهده شد. تحمیلی در زمان جنگ آنکه نمونه  مهربانی میان مردم است

هر داوطلبی  کرد تا ایجادبرای همگان  ایونا مقدمهکرویروس  ؛جمع ثواب برای اهلش -
 .سدنوعش بر به کمال از هر بتواند

توانی  کشوری به هر این ویروس نشان داد هر ؛حقانیت اقتصاد مقاومتی رونمایی از قدرت و -
شکست خواهد  اقع بحرانیدر چنین مو ،که باشد اگر متکی به کشورهای دیگر باشد

و  کند تکیه توان داخلی خود بر رتباط منطقی با کشورهای دیگراما اگر عالوه بر ا ،خورد
جریان بلکه  ؛نه تنها پیروز میدان استرا در دل خود پرورش دهد،  اقتصاد مقاومتی

 آورد.تی به زبان میح گیری از این روند خواهد شد ونیز در صدد الگو راستعما
ده شد که چه تعداد از ؛ مشاهبرای مردم و در کنار مردم باره روحانیتدرخشش چند -

چنان که پیش از کردند، هم جانفشانی درماندر کنار کادر روحانیون به صورت داوطلبانه 
 .های بحرانی مثل سیل و زلزله به کمک مردم شتافته بودنداین در سایر صحنه

دین افیون  های متمادی در داخل و خارج گفته شد؛ سالرونمایی آشکار از حقیقت غرب -
خدا  تاریخ مصرف دین وو  تواند همه مشکالت را حل کندخرد جمعی میو  هاستملت

 فناوری از این پس اوج خود رسیده ونقطه به  فناوریبشر از نظر و  گذشته است
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رشد طولی ندارد؛ بلکه رشد عرضی دارد و از این قبیل مطالب، اما شیوع ویروس کرونا 
نشان  داد  بشر  مغرور  چقدر  ضعیف  است  و چقدر  زود  ابرقدرتها  به  زانو  درمیآیند. 

 ویروسی با پنج گرم که حقیقت باطن غرب و نظام پراگماتیستی1 مبتنی بر اصالت سود را 

 نشان داد تا جایی که چنان علیه یکدیگر موضع گرفتند که به عنوان مثال گفته شود حکایت 
 ً 
 ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا2 مصداق این آیه شریفه است که »ت ْحس ُب ُه ْم ج ِمیعا 
 ُ ُ
وقلو ُب ُه ْم ش َّتی« )حشر، 14(. 

- احتمال نو ید بزرگ؛ شاید ویروس کرونا مانند موریانه زمان رسول اکرم باشد که نو ید 
شکستن  محاصره  اقتصادی  ظالمانه  کفار  نسبت  به  حضرت را  داد  و بعد  از  آن، کفار 
شکست خوردند و در رشد تمدن اسالمی نقطه عطفی ایجاد شد. این ویروس نیز چه بسا 
باعث شود در دوران بعد از کرونا، گام دوم انقالب با سرعت بهتر و بیشتری به پیش رود و 

 زمینهای برای ایجاد تمدن اسالمی و زمینهسازی ظهور منجی بشریت فراهم شود. 

نتیجهگیری 
بنا  به  ماهیت  این  پژوهش،  اثبات  شد  که  زوایای  مسئله  شرور چیست  و  از  چه  کیفیتی  قابل  بحث 
است؛ لذا انواع و رویکردهای حل و عقد آن طرح شد و در نهایت رویکرد مختار گزینش شد و از 

دل آن به بررسی و پاسخ به مسئله شرور پرداخته شد. 
نتیجه  نهایی  پژوهش  بر  این  اصل  استوار  شد  که  بیماریها  مثل  ویروس  کرونا  و یا  هر  بیماری 
دیگری مطابق با مسئله شرور، یا شر اخالقی است و یا شر طبیعی و در هر دو صورت چون خیرش 
بیشتر است، خداوند اجازه تکو ینی به آن میدهد. از طرفی نیز بیشتر بودن خیر چیزی مثل ویروس 
کرونا  به  صورت  کلی  بیان  شد؛ اما  آنچه  از  خیر  بودن  این  ویروس  به  صورت  جزیی  و آنچه  عقل 

 انسان به آن میرسد نیز در قالب شمارش چند عامل بیان شد. 
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