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 چكيده
 یکردهایرو به نسبت ،مسائل با مواجهه در و است یآسمان نید نیتر کامل و نیآخر اسالم نید

 آن سکوالر ۀمواجه با ورشر ۀمسئل با اسالم برخورد ،نمونه  یراب .دارد یمتفاوت یها ههمواج والرسک

 پاسخ افتنی دنبال به سندهینو. است موجود ییها شباهت زین ابعاد از یبرخ در هرچند .دارد ییها تفاوت

 ۀمسئل از (یاسالم کردیرو عنوان به) یمطهر دیشه خوانش تشابه و زیتما وجه که است پرسش نیا

 ریتقر ،نوشتار نیا در .ستیچ (سکوالر یدگاهید عنوان به) وبر ماکس خوانش از شر، عنوان به کرونا

 شده سهیمقا کرونا ۀمسئل بر دیتأک با رنج و درد از وبر ماکس خوانش با شرور ۀمسئل از یمطهر دیشه

 روش به ها داده و آمد  دست به یا کتابخانه یبررس قیطر از ازیموردن یها داده پژوهش نیا در .است

 از وبر ماکس و یمطهر دیشه کردیور در موجود یها تفاوت و ها شباهت تا شدند لیتحل یا سهیمقا

 یفاعل شرور است معتقد یمطهر دیشه ،پژوهش جینتا براساس .شود مشخص کرونا بر دیتأک با شرور

 به یبخشمعنا درصدد ،تیعقالن یۀنظر طرح با و دارد فاعل ریخ مانند شر وبر ماکس دید از اما ،دندار

 ۀکپارچی نظام از یبخش شرور یمطهر دیشه دگاهید از .است نید قیطر از رنج و درد هیتوج و یزندگ

 دیشه کردیرو در .ستا معنا در اختالل موجب رنج و درد وبر ماکس دگاهید از که یدرحال است؛ عالم

 و نبود ۀمسئل .ستا معنا یب شرور وبر کردیرو رد اما ،هست زین یدیفوا یدارا شرور یمطهر

 یبرتر انگریب ،یمطهر دیشه کردیرو در عالم شرور دیفوا زین و جهان یوارگ اندام و شرور بودن ینسب

 و جهان در کرونا وعیش طیشرا در موجود شواهد به توجه با .است آن سکوالر نوع بر یاسالم خوانش

 .است برخوردار یشتریب قیتوف از شرور هیتوج در یمطهر دیشه یۀنظر موجود، منابع به توجه با زین

 مکس ،یمطهر دیشه ،شرور سم،یسکوالر ،یاسالم کردیرو کرونا، یا سهیمقا روش: یديکل یها واژه

 .وبر
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 مسئله انيب و مقدمه

خلقت جهان و  یاز ابتدا بحث شرور عالم است. ،در جهان زیبرانگ چالشاز مباحث مهم و  یکی

 نیساکنان زم یبرا ایدر دن یو مشکالت ها یماریب ،یعیطب یایبال مانند یانسان همواره مسائل

 وبا وعیش. اند شدهمواجه  ها دهیپد نیاز ا یاریبا بس خیدر طول تار ها انسانو  وجود داشته است

 ریرا درگ یاریو جوامع بس را به کام مرگ کشاند یاریبس یها انسان گذشته قرون در طاعون و

 رهیغطوفان و  ،زلزله ،لیمانند س یعیو مشکالت طب ها یماریبانواع  زیگذشته ن یها دهه. در کرد

 ریاخ یها کرونا در جهان در ماه یماریب وعیش .است کرده یجد یها چالشامروز را دچار  بشر

 یو مذهب یفرهنگ ،یاسیس ،یابعاد اقتصاد براست که  یانسان یها چالش نیتر از مهم یکی زین

 گذاشته است. یقیعم اریبس راتیبشر تأث یزندگ

 ۀمسئل یبرا یلیو دل هیتوج افتنی یدر پ همواره مردم ۀعام زین و شمندانیاند و متفکران

رخ  عیوقا نیکه چرا ا است در ذهن آنان وجود داشته شهیهم سؤال نیو ا اند بوده شرور

 انسان ذهنمنافات دارد؟  یبا وجود نظم در عالم و حکمت اله ها دهیپد نیا ایآ .دهند یم

 بررا بداند تا  ماتیو نامال ها یجمله سخت از خود اطراف یها دهیپد علت خواهد یم جستجوگر

 نیا علل یجوو جست. کندو نشاط خود را حفظ  یو بتواند شاد دیآ فائق بهترسخت  طیشرا

و  است ها بوده انسان موردتوجههمواره  ،است خداوند ۀلیوس بهعالم  ریبه تدب مربوطکه  ها دهیپد

خود نسبت به مبدأ و مدبر عالم،  نیادیبن یبر باورها هیبسته به سطح دانش و تعقل و با تکها  آن

 متفکران و لسوفانیف (.9: 1831)جبرئیلی،  اند کردهمطرح  یگوناگون یها پاسخ ،آن نییتب یبرا

 مردم به آن از یناش رنج و درد و شرور یبرا یهیتوج نید از استفاده با هستند درصدد همواره

و  دهد یمارائه  یحیتوضچه  شیبرا نیبداند د خواهد یم گرفتار در شرور انسان و کنند ارائه

 . کند یم هیمشکالت او را چگونه توج

در  روسیو نی. ااست ریاخ یها ماهکرونا در  یماریب وعیش ،عالم در شرور قیمصاد از یکی

 نیبنابرا؛ است کرده ریدرگ یرا به نحو جهان ۀهم باًیتقربلکه  ،ماریب افرادفقط  نه یمدت کوتاه

 .شود دادهبه آن  کننده قانع یپاسخ رود یمانتظار 
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 شده مراجعه متفاوت یمعرفت ۀحوزمقاله به دو متفکر از دو  نیدر ا ،دهیپد نیا نییتب یبرا

 دیشه که است آن متفکر دو نیا انتخاب لیدل. 1وبر ماکس( ب ؛یمطهر دیشه( الف: است

 توانسته و پرداخته شر یررسمتأخر مسلمان در آثار خود به ب لسوفانیاز ف یکیعنوان  به یمطهر

 نییتب یخوب به یاسالم یمبان اساسو بر یعقل نیو براه لیو با دال یخوب را به مسئله نیا است

مفهوم درد و رنج  هیو توج یبررس به که است یغرب شمندیاند نیمشهورتر زین. ماکس وبر کند

 .است پرداخته شرور از یناش

 پژوهش یها پرسش و فهد

با  ،شر ۀمسئلاز  وبر ماکس با یمطهر دیشه دگاهید کهآن است  بر حاضر پژوهش ،درواقع

 نجایا در .کند ییبازنما را یمطهر دیشه کردیرو تیمز و شود سهیمقا کرونا وعیش تیمحور

 :از اند عبارت که شود یم مطرح ییها پرسش

 است؟ صورت چه به یمطهر دیشه اساسبر شرور خوانش -

 شود؟ یخوانش م وبر چگونهماکس  کردیرو اساسبر رنج و درد -

( نسبت به شر و خوانش یمطهر دیشه یۀنظر) یاسالمخوانش  یها و تفاوت ها شباهت -

 ست؟یچ کرونا تیمحور با آن( وبر ماکس یۀنظرسکوالر )

 م؟یهست آن سکوالر خوانش به نسبت شرور یاسالم خوانش یبرتر به قائل ما چرا -

 پژوهش ۀنيشيپ

ها درصدد  آن از یکه برخ اند هبه موضوع شرور پرداخت یاریبس یها پژوهش ،ریاخ یها سال در

به استخراج  یراستا آثار نیاند. در ا بوده ینیمطالعات د دگاهیاز د دهیپد نیا فیو توص نییتب

مورد درد و رنج در یاسالم اتینظر یدرصدد بررس گرید یو برخ اند پرداخته یغرب یها دگاهید

 مورددر یغرب و مسلمان شمندانیاند آثار به یقیتطب ینگاه با زین منابع از یبرخ اند. و شرور بوده

 .شود یذکر م ها آناز  یکه موارد اند پرداخته شرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یا گونه به و بود مداراستیس و حقوقدان ،خدانیتار ،یاسیس اقتصاد استاد ،شناس جامعه وبر لیام انیلیمیماکس کارل. 1

 .داد قرار خود ریتأث و نفوذ ریز را یشناس جامعه و یاجتماع ۀینظر ژرف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 

 

 

 

 
 8000هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره دوم، تابستان  فصلنامه نظريه   880 

  

 

 یها یاز بررس یا نمونه «نیآگوست و یمطهر دیشه دگاهید از شرور کردیرو قیتطب» ۀمقال

 یها پژوهش یۀنشراست که در  یو سمانه شاهرود نهیآد اهلل روح از شرور مورددر ریاخ یقیتطب

 از شرور مفهوم یبررس به مقاله نیا در ها آناست.  دهیبه چاپ رس 1893در سال  نیعلم و د

 نیا شر ۀمسئل مورددر مقاله نیا یاصل و پرسش اند پرداخته یمطهر دیشه و نیآگوست دگاهید

 .ها انسانبه  ای ددگر یبرمشرور به خداوند  کهاست 

 یۀنشرو در  شده  نوشته ییمحمدرضا محمد ۀلیوس به «آن یها حل راهو  شر ۀمسئل» ۀمقال 

 فیتوص ۀارائاز  پسمقاله  نیاست. در ا دهیچاپ رسبه  1831 در سال ینید یها پژوهش

توجه به  بادهد  نشان میو  شده ارائه حل راه، پنج آنحل  یبراشر،  ۀمسئلاز  یو مصداق یمفهوم

 یامر . شر1از:  اند عبارت ها حل راهندارد.  یمنافات یمعضل شرور با خداباور ،ها حل راه نیا

از  ی. شر ناش1 ؛انسان است یآزاد ۀالزم. شر 8 ؛است یجهان ماد ۀالزم. شر 2 ؛است یعدم

 از جهل انسان است. ی. شر ناش1 ؛است ینگر یجزئ

 ینیحس یمرتض دیس که «شر ۀمسئل به نیآگوست و مالصدرا یفلسف یها پاسخ» ۀمقال

 سندگانینو .کردند چاپ یقیتطب اتیاله یۀنشردر  1891در سال  یداراب کوکب و یشاهرود

 درصدد یکالم و یفلسف یبیترک روش به شیخو آثار در نیآگوست و مالصدرا معتقدند

 دانستن ینسبو  یاز: عدم اند عبارتآنان  یفلسف یها هستند. پاسخ شر ۀمسئلبه  ییگوپاسخ

 یقیتطب روش مقاله به نیا .است هماد عالم ۀالزمشرور  نکهیو ا ینظام هست بودن احسنشرور، 

 .است دهکر یبررسشر  مورددر لسوفیدو ف نینظرات ا

و رضا  یابوذر نوروز ۀنوشت «تسیبنیمالصدرا و ال ۀفلسفشر در  ۀمسئل یقیتطب یبررس» ۀمقال

 1898 سال در رانیا نید ۀفلسف یانجمن علم نید ۀفلسف یجستارها یۀنشر دربرنجکار است که 

مالصدرا و  دگاهید یبه بررس یا گزاره لیبه روش تحل مقاله ـنیا. است دهیرس چاپ به

و  یسنت یکردیبا رو تسیبنیو ال یسـنت یکردی. مالصدرا با روپردازد یم شر ۀدربار ـتسیبنیال

 متفکر دو نیا انیم ،بودن شر یعدم یسـنت حل راه. اند پرداخته شرور ۀمسئل ۀدرباربحـث  به ،نـو

 ؛استشده  یتلق یعـدم شر ،یکیدر . ندارد ییمبنا نامنظمحل  راهدو  هر زین است و کمشتر

 یپاسخگو یکل صورت به و از آن است یوجود یتلق ،گرید یها حل راه ۀالزم که یدرحال

 .ستین شر ۀدربارمعاصر  یها چالش
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 وپور  قاسمحسن  ۀنوشت «شر ۀمسئل ۀدربار نبرنیسوئ و یمطهر دگاهید ۀسیمقا» ۀمقال گر،ید اثر

 منتشر 1898در سال  (حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنامدامنه است که در  یاسکندر درضایحم

 کرده یبررس شر ۀمسئل مورددر را نبرنیسوئ چاردیر و یمطهر یمرتض دگاهیدمقاله  نیااست.  شده

 ،خود یاله عدل منسجم نظام اساسبر دوهر که است آندو متفکر  نیا دگاهی. شباهت داست

 شرور هیتوج و نییتب درصدد ،مطلق رخواهیقادر مطلق، عالم مطلق و خ یوجود خدا رغم یعل

 و «شر بودن ینسب»، «شر بودن یعدم» یها یژگیوشرور  یبرا یمطهر یمرتض .هستند

 «یعیشر طب» ،«یشر اخالق» میبا مفاه زین نبرنیسوئ دگاهید .کند یرا ذکر م «شرو ریخ یریناپذ کیتفک»

 یانسان و وجود نظام احسن اله اریمتفکر بر اخت دوهر هرچند. است شده  یبررس «واناتیرنج ح»و 

 .دارند نظر اختالف یبند میتقسشر و  تیباب ماه در ،اند القول متفق هم باشرور  دیو فوا

به  زین یبعد ۀفالسف کهاست  کرده ارائه شر ۀمسئل مورددر یلیتحل شفادر کتاب  زین نایس ابن

 دیشه کردیرو در. داند یم یضرور و یفان یامردر آن شرور را  و اند کردهاثر او استناد  نیا

 ۀنوشت «یعرب ابن مکتب در شر ۀمسئل» ۀمقالاست.  شده  اشارهشر  بودن یعدم به زین یمطهر

 به ینید نینو ۀشیاند یۀنشردر  و شد نگارش 1892 سال در که ییخدا مهناز و یفروه ناصر

 .پردازد یم یعرب ابن مکتب در شر بودن یعدم ای یوجود یبه بررس زین ،دیرس چاپ

 الیل ۀلیوس بهکه  یاسالم یو حکما یمطهر دیشه دگاهیشرور از د دیو فوا راز ۀمقال 

 ارائه 1891در سال  یو علوم انسان سوم ۀهزار یکنفرانس مل نیپاتپه نگارش و در سوم ییروستا

 انیاثر به ب نیدر ا سندهینو .است مسلمان شمندانیاند نظرات یبررس در متأخر آثار از است، شده 

و  یفلسف ،یعقالن یمبان اساسشرور بر یدر حل معما یمطهر دیشه یها تالشاز  یبخش

 .است پرداخته مسلمان لسوفیف کی موضع از یانیوح

 رینسبت به سا پژوهش نیا زیتما .شود یذکر نم گریموارد د ،اختصار تیرعا لیدل به 

 در کرونا یماریب وعیش تیمحور با حاضر اثر که است نیمورد شرور ادر یقیتطب یها پژوهش

 ییها ادداشتی ریاخ یها در ماه ،کرونا وعیشده است. هرچند پس از ش  انجام ریاخ یها ماه

مورد  نیمتفکران در ا یها و متن مصاحبه نگارش جهان در کرونا وعیش و شرور ۀمسئل مورددر

 نیا در یقیتطب و یجد پژوهش تاکنون ،است شده منتشر رهیغ و ها تیو سا یمجاز یدر فضا

 .است نگرفته صورت نهیزم
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 ميمفاه فیتعر

 شر ۀمسئل

 یعیشر طبو  یبه شر اخالق ،یکلطور بهدر جهان است و  یهیبد میاز مفاه یکی شر ۀمسئل

که معلول اتفاقات  ییایبال و حوادث یعنی یعیطب شرور ،یمصداق فیتعر درد. شو یم میتقس

اجازه  که رهیغ و ها یماریبطوفان، مرگ و  ل،یمانند زلزله، س ؛ستا ما رامونیجهان پ یعیطب

: 1891 ،ی)بحران شود مند بهره یویدن یها یخوب و رهایخ ۀهمصورت کامل از  انسان به دهند ینم

 گناه نیدتریشد ۀجینتشر »آمده است:  یشر اخالق فیدر تعر روتلج لمعارفا ۀریدا در. (119

احساس موجودات است. قتل،  یرو خطرناک ۀعادالننا بیآس لیو تحم ستا ما یاخالق

؛ جبرئیلی، Kekes, 1998: 436« )هستند شر یها از نمونه یبعض رهیغ و یریگبردهشکنجه، 

1831 :81.)  

 شر اقسام

شر را شده است. افالطون  شر ذکر ۀمسئل یبرا یگوناگون یها یبند میتقس پردازان هینظر جانب از

که در عالم  یشرور( انسان هستند؛ ب یۀناحکه از  یشرور( : الفکند یم یبند میبه دو نوع تقس

: کند یماز شرور ارائه  یگرید یبند دسته تسیبنیال .(199 :1831 نا،یس )ابن دوجود دارن عتیطب

نباتات،  انیکه در م یشرور و گردبادها ،یسالفشان، خشک زلزله، آتش رینظ یعیشرور طب( الف

که  شود یم جادیا یآدم اریکه از اراده و اخت یشر اخالق (ب افتد؛ یاتفاق م واناتیجمادات و ح

جسم و  ۀواسط  بهکه انسان در روح  یدرد و رنج (ج ند؛یگو یبه آن گناه م یمیابراه انیدر اد

 یعیطبشر مابعد (و احساس حقارت؛ د ییکمرو ،شرم ،درد دندانمانند  ؛کند یمبدون آن احساس 

 ودر عالم  یعیبارز شر طب قیمصاد جمله از جهان در کرونا یماریب وعیش. (233: 1839 ان،ی)ملک

 است. یعیهمان شر طب از شر ما مقصود نوشتار نیا در

 رنج و درد

 پژوهش در و شود یم گفتهحاصل از شرور عالم  یها یسختدرد و رنج به مشکالت و  مفهوم

 .اند شده  گرفته نظردر معنا کی به شر و رنج و درد حاضر
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 سمیسكوالر

 ،است مفهوم نیا ۀدربارو کامل  معاج فیاز تعار یکیکه  سمیاز سکوالر یشناخت جامعه فیتعر در

در جامعه و متن  نیکاهش نفوذ د زینآن و  گذاشتنکنار و نیراندن د هیحاش به یمعنا به سمیسکوالر

 درکه  است استوار تفکر نیا بر سمیاه سکوالردگید. (191 :1831، ی)همت است آمدهمردم  یزندگ

 ریتعب. ستین یدر زندگ انیخدا ایبه وجود خدا  یازیگرفت و ن نظررا در ها ارزش دیبا یزندگ

معاصر  شناسان جامعهاز  یبرخ و سمیاز مفهوم سکوالر یغرب شناسان جامعهاز  یماکس وبر و برخ

: 1813 ،ی)آبراکرامب است یزندگ ۀصحناز  نید راندن رونیبو  نید شدن یخصوص یمعنابه  یغرب

 .میکن یاز متفکران سکوالر قلمداد م یکیمقاله ماکس وبر را  نیدر ا (.818

 کرونا

 از که هستند ها روسیو از یبزرگ ۀخانواد Coronaviruses یعلم با نام ها روسیکرونا و

 دیوکوسارس، مرس و  مانند را یدتریشد یها یماریب عامل تا یمعمول یسرماخوردگ روسیو

طور مداوم  ها به آن یروکشف شدند و مطالعه  191۱ ۀدهدر  ها روسیکرونا و. شود یم شامل 19

 دایپ وعیش پرندگان و پستانداران در یعیطب طور به روسیو نیادامه داشت. ا 193۱ ۀدهتا اواسط 

 نیکه آخر است شده  کشف به انسان شده منتقل روسیوکروناتاکنون هفت  حال نیباا. کند یم

کرد و پس از  دایپ وعیدر انسان ش یریگ با همه نیدر شهر ووهان چ 2۱19در دسامبر  ها نوع آن

 یها سالکرونا در  وعیش ۀدیپد پژوهش نیادر  1.کردخود  ریتمام جهان را درگ یمدت کوتاه

 است. شده  گرفته نظردرشر  قیاز مصاد یکی عنوان بهدر جهان  ریاخ

 روش

شده   انجام یمنابع اسناد یو بازخوان یا کتابخانه مطالعات روش به ،پژوهش یها داده یگردآور

 اند کرده نییرا تب شر ۀمسئل کهشده است  یبررسماکس وبر  زیو ن یمطهر دیاز شه یآثار است.

 است. شده  استخراج ها آن یکل یها دگاهید و

 لیاست. دل شده  انجام یا سهیمقا ای یقیروش تطب به ها آن لیتحل ها داده یاز گردآور پس 

و  ها تفاوت یشر دارا مورددر وبر ماکس و یمطهر دیشه دگاهید که است آنروش  نیا انتخاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. https://fa.wikipedia.org 
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 کهرا  ییها که شرور عالم همواره درد و رنج دارند دهیعق دوهر ،مثال  یراب ؛است ییها شباهت

 نییدر تب اما ،کند یمانسان عارض  بر است رهیغو  یعیحوادث طب ها، یماریاز کمبودها، ب یناش

 ها شباهتدو دانشمند  نظرات نیکه ب یموارد در. دارند زین یاختالفات گریکدیدرد و رنج بشر با 

 ریبر سا یا سهیمقاروش  تیمزاست.  یقیتطب کردیروش، رو نیوجود دارد بهتر ییها تفاوتو 

 .(139: 1833 ،ی)ساروخان شود یم ها دهیپدشناخت در  یاست که موجب غنا نیدر ا ها روش

. شود یم انیبر کرونا ب دیبا تأک شرمورد در وبر ماکسابتدا نظر  سهیمقا نیانجام ا یراستا در

 ،آن از  پس .شود یم یبررس کرونا تیمحور با شرور ۀدربار یمطهر دیشه یها دگاهیسپس د

و  استخراج پرداز هینظر دو یها ها و تفاوت شباهت و شده  انجام یقیبه روش تطب ها افتهی لیتحل

  .است شده حیتشر برتر قول انیپا در

 قيتحق یها افتهی

 یمطهر ديشه كردیرو اساسبر شرور خوانش. 1

 آن ینظر نییتب و شر ۀمسئل یبه بررس یاله عدلجمله در کتاب  از شیخو آثار در یمطهر دیشه

 معتقد او. دیگو پاسخ مسئله نیا به مربوط یها پرسش از یاریبس به است درصدد و پرداخته

 یاریو بس ستین نحلیاما ال ،است یا دهیچیبغرنج و پ ۀمسئل عالم در شرور ۀمسئل نکهیا با است

 شرور، موردانسان در یها به پرسش ییپاسخگو که چرا ؛اند داده پاسخ آن به مسلمان ۀفالسفاز 

 را شرور ۀمسئل شانیدارد. ا ییسزابسخت نقش  طیشرا تحمل منظور به ،کرونا وعیجمله ش از

 دیشه. است بد و شر آنچه و یهست از نه ردیگ یت مئنش یستین از که داند یم یعدم یامر

 خود یخود به( حاضر عصر در کرونا ۀمسئلو زلزله )و  لیمانند س یمعتقد است امور یمطهر

 ندیآ یحساب م ها بد به نظر انسان از ،شوند یم یعدم مسائل منشأ نکهیا لیدل بهاما  ،ستندین یعدم

متفکران  نیتر از برجسته یکی یمطهر دیشه .دانند یم ینسب یها را امور علت آن نیو به هم

که  یدر جهان که است باور نیا برشرور  هیتوج در ،مسلمان لسوفانینوا با ف هممسلمان معاصر 

اند  حکما گفته که چنان رایز ؛تضاد حکومت کند دیحرکت و جنبش مقوم آن است، حتماً با

 (.891: 1831 ،ی)مطهر ستین ممکن معاوق وجودحرکت بدون 
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 سخن متکح و یرخواهیخ عدالت مانند یاله صفات زا ،شرور ۀمسئل نییدر تب یمطهر دیشه

از  ماندهجا بههرچند در آثار  (.111: 1833)همان،  داند ینم آنان مخل را شرور وجود و دیگو یم

 تیرعا دلیل به حاضر نوشتار در است، شده  انیب یمتعدد یها شرح و ها نییتب با شر ۀمسئل شانیا

 شرور وجود شانیا. دارند یشتریب تطابق کرونا وعیش با که شوند یم یبررس نییتب چند فقطاختصار 

توجه به آن در نظام کل  زیشر و ن بودن ینسببا اشاره به  بار کی د؛کن یم نییتب صورت چند به را

 یها نییبا تب توان یم جهینظام خلقت دارد. درنت یکه برا یدیفوا نییتب نیجهان و همچن

 .کرد هیو توج نییکرونا را تب یماریب وعیش یمطهر دیشه ۀلیوس به گرفته صورت

 شر بودن یعدم. 1-1

 ،ردیگ یم تئنش ریاست و از نبود خ یعدم یشر امر که آنجا از ،یمطهر دیشه دگاهید اساسبر 

هستند که خود  یامور وجود نکهیا ای هستند یعدم و عدم خود ای شرور همه ندارد. یفاعل

که شر است؛  شوند یم یمنته یبه عدم شان یو اضاف یاما به اعتبار وجود نسب ،ستندین یعدم

 وجودشان که ییها یهست ای هستند ها یهست ازسلسله  کی ستند،ین یشرور اساساً هست نیبنابرا

 ینظر بعض از یول است، ریخ گرید امور یاریبس ازنظر و( ها آن ینفس)وجود  خودشان ازنظر

 پایگاه) شوند یمها  که منشأ عدم در آن ندیآ یحساب م شر بهاز امور  یامور و نسبت به بعض

 ها یکین صرفاً و است محض ریخ خداوند نکهیا نخست یاسالم دگاهیاز د (.مطهری شهید جامع

به  یازین نیبنابرا ؛است یعدم امر شر ،دوم ست؛یدر نظام ن یو شر یبد چیه و کند یم خلق را

 (.3: 1893 ،یی)روستا ها هستند منشأ آفات و شرور خود انسان ،سوم خالق ندارد؛

 شر بودن ینسب. 1-2

 ،یکل صورت به. داند یم ینسب یامور را شرور یاسالم ۀفالسف رینوا با سا هم یمطهر دیشه

مانند  است یذات صفت به موضوع اتصاف یعنی: یقیحق صفات( اند: الف به دو گونه ایصفات اش

 یوصف نیچن مستلزم موضوع ذات یعنی: ینسب و یقیرحقیغ صفات( ب ات؛یاتصاف انسان به ح

در  جهیدرنت. است یوصف نیمتصف به چن یگرید موضوع با سهیمقا در موضوع نیا بلکه ست،ین

 وصف که بودنتر کوچک ای تر بزرگ مانند ؛شود یم وصف نیا فاقد سوم،با موضوع  سهیمقا

 از بلکه ،ستندین ایاش یذات و یقیحق اوصاف از زین یبد و شر. ستا ایاش یبرا ینسب و یاضاف
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 داده نسبت موضوعات به یخاص تیموقع با اسیق در که هستند ینسب و یاضاف اوصاف

. شوند یم محسوب کمال و ریخ یگرید تیموقع به نسبت ها یبد نیهم که یدرحال ؛شوند یم

به  شوند، یم یحرج و سخت موجب چون شوند یم وارد ها انسان بر که یمصائب و مشکالت

 شوند، یتکامل و پرورش روح م موجبو مصائب  مشکالتکه  آنجا از .شوند یمتصف م تیشر

 ،است راتیخ ۀسلسلوجود شرور مالزم و مقارن با  شانینظر ا . ازشوند یمو کمال قلمداد  ریخ

باشند؛  دیهم با اتیشرور و عدم نیا ،باشند راتیست که اگر خا ها آن یه معلول و تابع قهرکبل

 و است شرور نیا به مشروط وجودشان ریکث راتیخ آن که است ریکث راتیخ ۀسلسل کی یعنی

 و راتیخ ۀسلسل کی. پس بر شرور شوند یهرگز محقق نم راتیآن خ ،دشرور نباش نیتا ا

و شر را  رینظام خ ،میخداوند حک نکهیا جهینت .(113: 1833 ،یمطهر) شود یم مترتب مصالح

 .شوند مند بهره کمال به دنیرس یبراثمرات  نیشتریها از ب انسان که است هکرد میتنظ یا گونه به

 جهان یاجزا یوارگ اندام. 1-0

توجه مطلب  نیا بهفلسفه،  خیدوران تار نیتر میاز قد. است ریناپذ هیواحد تجز کی یهست جهان 

 بر یرفندرسکیم وارسطو  مانند یو نامداران است شده دیأیتاصل همواره در جهان اسالم  نیا و

از  ییها قسمت ردکفرض  توان ینم هکاست  یا گونه عالم به یاجزا ۀرابط که  اند داشته اذعان آن

 یو نسب یاضاف یها از وجودها و وجودها عدم فقط نهباشد.  ابقا قابل ییها حذف و قسمت آن قابل

 گریدکی از زین یقیحق یوجودها خود بلکه رند،یناپذ کیتفک یقیحق یاز وجودها

 از زینظر از آن دو جهت ن الذکر و صرف دو جهت فوق عالوه بر . پس شروررندیناپذ ییجدا

 منفرد صورت به اند نظام کی عضو ینیتکو صورت به که ییایاش اگر .رندیناپذ کیتفک راتیخ

است و وجود منفردشان وجود  کیو ارگان یاندام ،یوجود عضو شان یوجود واقع ،شوند تصور

 نظردر را مجموعه توازن دیبا مجموعه کی از یعضو ۀدربارقضاوت  مورددر. پس یاعتبار

 و راتیخ انگرینما و اند ییبایبخش زمعنا شرور ،گرید عبارت به .(111: 1833 ،یمطهر) میریبگ

. (18: 1893 ،یچمن )راه هستند ها یخوشبخت مادر مصائب و راتیخ منبع شرور و ها ییبایز

 ها یوجود شرور و بد ،دنباش داشته وجود ها ییبایز و ها یخوب جهان در نکهیا یبرا جهیدرنت
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و  یهم همکار جسم با کی یها نظام واحد و مانند اندام کیعنوان  ها به است و آن یالزام

 مشارکت دارند. 

 شرور دیفوا. 1-4

اما اگر  ،میریکل واحد در نظر بگ کیعنوان  به دیرا با ها یو بد ها یخوب م،یگفت که طورانهم 

مضر؟  ای دندیها مترتب است؟ مف بر آن یچه حکم ،منفرد در نظر گرفته شوند یها دهیصورت پد به

 زین یمطهر دیاست. شه ینظام خلقت ضرور یباورند که وجود شرور برا نیبر ا یاسالم یحکما

 .هستند یدیفوا یدارا ،اند تیاقل در راتیکل عالم و نسبت به خ نسبت به شرور هرچندمعتقد است 

 قیطر از ها ییبایز که است نیا شد انیب زین شرور بودن ینسبمهم شرور که در بخش  دیاز فوا یکی

 یبرا و اند جهان ۀمجموعاز  ینظر که جزئ نیاز ا فقطنه اه یزشت و شرور. دنشو یم انینما ها یزشت

 ،یمطهر) .است الزم وجودشان زین ها ییبایز ساختن انینمانظر  بلکه از دند،یو مف یکل نظام ضرور

شر و  نیالزم است. ب زیبه سعادت ن دنیرس یبرا ها یوجود سخت ،نیعالوه بر ا (.111: 1833

 و سعادت و ها یوجود دارد. در دل شرور و بد میمستق ۀرابطو  کمال و سعادت انسان  بتیمص

و هم  خرد ۀکنند تیتربهم  ،یگرفتار. آن است یتیدر اثر ترب ،شرور گرید ۀدیفا .است نهفته یکین

را در تکامل  ها یشرور و سخت گرید ۀدیفا یمطهر دیشه (.183 :)همان ستا ها ملت ۀدارکنندیب

امل جهان کت سبباست که  ییها و فشارها شرور همان فقدان یو دگاهی. از دداند یمانسان 

 قیطر نیاست که خداوند از ا آن بودن یاله آزمونشرور،  یبرا گریدو حکمت  دهیفا .شوند یم

اختالف و تضاد و  و بود توافق صرفاً عتیطب در اگر. کند یم یابیسنجش و ارزبندگان خود را 

نواخت از ازل کی و ساکن و راکد یموجود صورت به عالم بود، ینم یگریکردن اثر د یخنثو  یجنگ

 علت بهشرور  ،یمطهر استاد دگاهید اساسبر جهیدرنت(. 111 :1831 ،یمطهر) آمد یتا ابد درم

 یمرب نقش داشتن و کمال و سعادت راه کردنو هموار راتیخ اندنینما ازجمله یدیفوا بودندارا

 .است یضرور و الزم وجودشان انسان، یبرا

 ۀهم در شرور ،یاسالم اتیاله در که کرد برداشت گونه نیا توان یم شانیا یها دگاهید از

 یماد جهان نیب کامل یسازگار و ستین خدا به اعتقاد و ینید یباورها یبرا یمعضل آن، انواع

 گفتار آمده است: ستیدر ب .دارد وجود خدا به اعتقاد و شرور واجد
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 نهفته یروهاین و قوا جییته و اخالق یۀتصف ونفس  بیو تهذ لیکه سبب تکم یاز امور یکی

 و ها یسخت و دیشدا است، انسان وجود دستگاه محرک یروین حکم در و شود یم انسان وجود

 .(131: 1891 ،یمطهر) ستا ها بتیمص

 در و آن کل نظام در که میریپذ یم م،یده قرار مدنظر یجمع صورت به را جهان که  یوقت

 و ها یکیتار ها، یناهموار و ها یهموار ها، بینشوفراز ها، یبلند و یوجود پست یعموم توازن

اند. اگر اختالف و تفاوت نبود،  الزم یهمگ ها یو ناکام ها تیها، موفق ها و لذت رنج ها، ییروشنا

 نظام و مجموعه جهیدرنت. نبودند زین گوناگون موجودات و نداشت وجود زین یکثرت و تنوع

 وجود عالم نظام در که یآموزندگ و ییبایز و یگوناگون و تنوع همه  نیا پس. نداشت یمفهوم

 است. یمرهون وجود شرور در نظام هست ینوع به ،دارد

 وبر ماکس كردیرو اساسبر رنج و درد خوانش .2

 گذاران انیبن از یکی را او و است یپژوه نید ۀحوزدر  یغرب پرداز هینظر نیتر وبر مهم ماکس

 و پروتستان اخالق با کتاب ،نهیزم نیا در او یپژوهش یها تیفعال. دانند یم یپژوه نید دانش

از  ،عالم شرور با مواجهه در نید نقش بهاست که  یاو آغاز شد. وبر دانشمند یدار هیسرما روح

 کردیرو با زین یگرید شمندانیاند وبر ماکس از ریغ. کند یمتوجه آن  یبخشکارکرد معنا قیطر

شر در غرب به سقراط و افالطون و ارسطو  یبررس ۀسابق. اند پرداخته شر ۀمسئلسکوالر به 

و  کردمطرح  باستان ۀدوردر  یونانی لسوفیف کورسیشر را اپ یصورت فلسف نیاما اول رسد، یم

 ۀمسئل کی کتاب. (8۱9: 183۱ ،یری)ام دکربه بسط نظرات او اقدام  ومیه دیویها بعد د قرن

 نییتب قیاز شرور عالم از طر یمنطق انی. شلنبرگ( درصدد بلا .یج) شر از دیجد یمنطق

 یکالتاگرن( به بررس وی)سرژشر  ۀمسئلو  یعیطب نید ومیهاست. در کتاب  یمنطق یها برهان

 زیشده است. کالرک ن  پرداخته ها آن منشأ و شرو  ریخ ۀمسئل ۀدربار ومیه دیوید یها دگاهید

 ددار ایدر دن یدادن به شر و بد اجازه یبرا یخوب لیقادر و دانا و مهربان دل یمعتقد است خدا

(Clark, 2014: 74.) کردیرو نییتب یاز ماکس وبر برا شده ارائه میمفاه یبخش به بررس نیا رد 

 .میپرداز یمبه شر  وا
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 یاله عدل ای سهیتئود. 2-1

 وبر دگاهیبر طبق د .است دار یمعنحرکت جهان  ریاست که س نیا انیاد ۀهم یکل فرض شیپ 

 جادیاختالل ا نید ۀلیوس به یبه زندگ یبخشروند معنا هستند که در یمسائل نیتر رنج و شر مهم

 داند یم انیاد ۀهم یمرکز ۀنقطاست که آن را  تیوبر حائز اهم یچنان برا مفهوم آن نی. اکنند یم

 (.Tenbruck, 1989) داند یم رنج و درد از آنان ینید یتلق اساسبر را جوامع یریگ شکل و

 یها بتیمص و رنج و درد شاهد انسان که آمد دیآنجا پد از ابتدا در یاله عدل وجود یادعا

عادالنه جبران  یبه نحو ایدر دن یفرد یخوشبخت ینابرابر عیتوز خواست یم و بود ناعادالنه

 یها یخوشبخت و ها یبدبخت دادن جلوه دار یمعن یبرا «یاله هیتوج» کردن مسئول فراهم نیشود. د

 (.211: 1839 لتون،ی)هم است یاله عدل ای سهیتئود همان نیا و است ها انسان

 یوبر تيعقالن. 2-2

 مطرح را آن غرب مکتب از یا ندهینما عنوان به او که است یموضوعات از یکی وبر تیعقالن 

 و یاخالق ییخردگرا رشد ،ینید میمفاه و ها دهیا ۀندیفزا شدنمند نظام یبه معنا و است کرده

 صورت ،نید با ینینشهم در رنجدرد  او دگاهید از. است نید در ییجادو و ینییآ عناصر کاهش

 به ازیما احساس ن ،رنج دیشد ۀتجرب با قتی. در حقشود یم یدرواقع عقالن و کند یم دایپ یقدس

و تعهدات  ییمعنا ،یهنجار یها نظام معرفت، بر تیعقالن نیا اما ،میفهم یم را شدن یعقالن

 تجارب برابر در دارد احتمال تیواقعاز  یانتظارات عاد ،نیدارد. عالوه بر ا ریافراد تأث یزشیانگ

 یها شناخت ازرا   شتنیخو دیجهان با یدرک معنا یبرا دارنیناکام بماند. انسان د موجود

معتقد  او. شر ندارد یها دهیپد یبرا یمنطق یهیتوج ،تیعقالن قیطر از وگرنه سازد رها یعقالن

 نیا (.2۱: 1839 لتون،ی)هم شود یم ریناپذ درک تیعقالن شرفتیو شر با پ یعدالت یاست ب

از  یکه ناش معنا نبود علت به ،میا پاسخ به درد و رنج آن را برساخته یکه ما برا یفرهنگ تیواقع

 ،یمیقد انیدر اد ،او یعقالن دگاهید طبق بر. کند یم یشانیپر دچار را ما است، رنج و درد ۀتجرب

 هیتوج تیعقالن گسترش اما ،اند دچار شده انیبه خشم خدا کردند یافراد محصور در شر گمان م

 تیعقالن رایزاست؛  پناه یانسان ب ،یمدرن عقالن ۀجامع در .ساخت دشوار را بشر رنج و درد

 یرانده است، ول یرعقالنیغ یکنار نهاده و آن را به قلمروها بشر اتیح ۀعرصرا از  نیمدرن د
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 ،یحیفص) بخشدب معنا اش یاو را حل کند و به زندگ یادیمشکالت بن است خود نتوانسته

 ۀندیفزا تیبا عقالن همراه» :سدینو یخود م نید یشناس جامعهکتاب  در لتونیهم(. 1839

 مردم انیم در سعادتگسترش  یمعنا از یاخالق ریتفس به ازین جهان، از انسان یها برداشت

 میمفاه هرچه و افتی یم یفزون جهان ۀدربار یو اخالق ینیهرچه تأمالت د .افتی شیافزا

مواجه  یشتریب یدشوار با ،رنج پنداشتن عادالنه شد، یمنسوخ م شتریب یجادوگر به ناظر ییابتدا

 یمواقع اریبس چه و نبودند آن سزاوار که شد یم وارد یکسان بر بتیمص مواقع اریبس چه. شد یم

 کرد یم نییتع حاکم ۀطبقرا  یو بد یخوب کمال آنکه یحت ؛ها خوب نه شدند یم روزیپ بدها که

 (.812: 1893وبر، ) «یبردگ اتیاخالق نه

 شدن یعقالن ندیو فرا تهیمدرن لیدل بهدر عدم تطابق انتظارات  توان یاساس رنج را م جهیدرنت 

 انسان در یذهن یشانیپر موجب که معنا نبوددر  نیدردآلود موجود دانست و همچن تیو واقع

را از  نیاست، د تهیمدرنورد ارهکه  یتیعقالن او نظر اساسبر (.9: 1891)خشکجان،  شود یم

اما نتوانسته مشکالت  ،رانده است یرعقالنیغ یقلمروها به را آن و نهاده کنار بشر یزندگ ۀعرص

 گرددباز نیو اضطراب به د رتیاز ح ییرها یبرا کند یم هیتوص جهیدرنت. بشر را حل کند یادیبن

 (.13۱: 1839 لتون،ی)هم کند تحمل را موجود تیوضع ای

 یزندگ یمعنا. 2-0

. وبر رود یم انیاز م یزندگ یمعنا ،شود یم یعقالن آن به مربوط معرفت و ایدن ینظر وبر وقت از 

 معنا یب یدادیدارند، مرگ رو یا ندهیفزا شرفتیخرد و علم پ دیجد یایدر دن یمعتقد است وقت

: 1893 وبر،) ستا معنا یب هم متمدنو  شرفتهیپ یزندگ ست،ا معنا یو چون مرگ ب شود یم

 ۀمسئل ،نداشت یرونق چندان تیکه عقالن یخیتکامل تار ییدر مراحل ابتدا ،وبر دگاهیز دا. (112

 و درد ۀمسئلحل  ،تیعقالن شرفتیبا پ اما ،شد یم حل نید و جادو ۀلیوس به یراحت و رنج به درد

افراد  ت،یعقالن شرفتیامر آن است که با پ نیشده است. علت ا دهیچیسخت و پ اریبس رنج

 تر قیدق برداشت و رندیگ یم قرار کند، یم جادیکه در معنا اختالل ا ییها در معرض تجربه یشتریب

 ییابتدا انیبا جادو و اد گریخواهند داشت و د  یعدالت یو ب یماریاز درد و رنج و ب یتر قیعم و

 اتفاق دینبا اصالً که هستند معنا یب لیدل نینظر آنان به ا از ناگوار حوادث. شوند ینم اقناع
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است که افراد  نیبرداشت وبر ا ۀجینت .دنباش ناسازگار آنان نظر و قهیسل با نکهیا نه ؛افتادند یم

 می. هرچه تفکرات و مفاهستندیمستحق آن ن که یدرحال ؛هستند ایدر معرض بال شتریخوب ب

 درد بودن عادالنه یاز تلق شتریب رد،یگ یاز جادو فاصله م شتریو ب ابدی یگسترش م ینیو د یاخالق

  (.113-111، 189۱ ،یحیفص) میریگ یم فاصله رنج و

 سکكوالر  خوانش و شر از( یمطهر ديشه یۀنظر) یاسالم خوانش یها تفاوت و ها شباهت .0

 کرونا تیمحور با آن( وبر ماکس یۀنظر)

 ۀمسئلبر  دیبا تأک شر ۀمسئلنسبت به  یمطهر دیماکس وبر و شه یکردهایرو یقیتطب یبررس در

 .میهست کردیرو دو نیا نیب یاساس یها تفاوت و ها شباهت شاهد کرونا

 یمطهر ديشه دگاهید با کرونا ۀمسئل خوانش .0-1

 یو آشفتگ یمرگ، مشکالت جسم ،یماریب جادیا موجب کهرا  ریاخ یها کرونا در ماه وعیش اگر

 است شده رهیغو  یاجتماع ،یاسیس ،یفرهنگ ،یها و صدمات اقتصاد از انسان یاریبس یروح

نکات را  نیا توان یم شرور مورددر یمطهر دیشه نظرات از استفاده با م،یریبگ نظر در شر ۀمثاب به

 داد: قرار نظر مد

 نسبت آن بودنشر رایز آورد؛ حساب به ینسب یامر توان یم را کرونا یماریب یریفراگ و وعیش -

. دیآ حساب به ریخ باالتر افق از دهیپد نیبسا هم چه .ستا ایدن محدود افق و جهان نیا به

که از  یقرار داده است و کسان شیبندگان خو شیآزما یۀماکرونا را  وعیخداوند ش نکهیا  مثل

و  یاله ۀجنب. پس اگر از شود یها اعطا م از کمال به آن یدرجات ند،یآ رونیابتال سربلند ب نیا

 است، برکت و ریسراسر خ ،میکن نگاه کرونا ۀمسئلبه درجات باالتر به  دنیرس یبرا یا لهیوس

 .دیحساب آ به یبد ۀیما و شر یامر یماد و ییایدن دید از هرچند

است. در نظام  یجهان ۀکپارچی و واحد نظام از یجزئ ها رنج ریسا همانند کرونا یماریب -

 گریکدیکه از  دهند یم لیرا تشک یو کل هستند همراههم  با ها یو ناخوش ها یخوش ،خلقت

که در  است وجود داشته یادیز یها یماریب شهیهم ،بشر یابتدا از. هستند ریناپذ کیتفک

 از یبخش کرونا یماریب. است کرده مبتالاز مردم را  یاریبس و بوده ریگ همهاز موارد  یاریبس
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از  جدا و منفرد صورت به را آن توان ینم آن بودنریخ ای شر یبرا که است واحد نظام کی

 یدانست که خداوند متعال از رو یاز نظام یآن را جزئ دینظر گرفت، بلکه بانظام خلقت در

 .است کردهحکمت خلق 

داشته  یافراد و جامعه در پ یبرا زین یدیفوا ،فراوان مشکالت جادیا وجود با کرونا یریفراگ -

 :کرد یبررس یو اجتماع یدر دو بعد فرد توان یرا م دیفوا نیاست. ا

 و بیتهذ و یخودساز تفکر فرصت خانه، در افراد ماندن و نهیقرنط امیا در: یفرد بعد

 یگرید یفرد دیفوا آنان فراهم شد. یبرا خانواده افراد شتریب یهمدل و تعامل جادیا نیهمچن

 ،یو سالمت اتیجمله نعمت ح از ها نعمت شکر به شتریخدا، توجه ب ارتباط با تیمانند تقو

 یبهداشت فرد تیتوجه به اهم ،مصرف یالگو اصالح ها، داشته به توجه مطالعه، به آوردن یرو

 کرونا بر افراد است. وعیش یدستاوردها گریاز د رهیغ و

 یها مانند گسترش کمک است اریکرونا در کشور ما بس وعیش یاجتماع دیفوا :یاجتماع بعد

 دهید بیکمک به مشاغل آس ،یجهاد یها تیفعال ریو سا یطوفان همدل شیالمنفعه شامل پو عام

 یبراکمک مردم  ،یمارستانیب یها ماسک و لباس دیتول یها تجمع یانداز بضاعت، راه و اقشار کم

و  یاماکن عموم کردن یضدعفون یو خدمات بهداشت ییصحرا یها مارستانیب یانداز راه

 یانداز راه ،یمجاز یدر فضا نیهمچن رهیغاموات و  نیو تدف زیکمک به تجه وخودروها 

 ۀخان صاحب شیپو زیو ن نهیمردم به قرنط قیتشو یبرا میهمدالنه مانند در خانه بمان یها شیپو

 یکیالکترون یها کتاب ۀارائو  منزل یۀکرا بخشش منظور هبها  خانه صاحب قیتشو یبرا ،خوب

از رشد  ییها نمونه رهیغو  گانیصورت را به یپزشک و روان یپزشک ۀمشاور ۀارائو  گانیرا

 .است کرونا وعیش امیمردم در ا یاجتماع

 وبر ماکس دگاهید با کرونا ۀمسئل خوانش. 0-2

 وعیش توان یم چگونه وبر یعقالن دگاهیاست که بر طبق د نیا شود یمطرح م نجایکه در ا یسؤال

 میترس حاضر عصر مردم یبرا یمعنادار اتیو ح هیتوج ریاخ یها ماه یط را جهان در یماریب

نظام  کی میو ترس جادیا امبرانیو پ انیاد ۀهم ۀفیوظکه  آنجا از ،وبر دگاهید اساسبر .کرد

در موارد بروز مشکالت و درد و  دیاست، با یزندگ کردنمعنادار منظور بهانسان  یبرا یاخالق
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 عدل ای سهیتئود. دهد ارائهدرد و رنج بشر  یبرا یهیتوجاو  یبرا امکانات ۀناعادالن عیرنج و توز

 نیا بر یپاسخ و کند هیاثر کرونا را توج نفر در جهان بر ها ونیلیم مرگ و شدنماریب دیبا یاله

 کرونا ۀدیپد هیتوج ،است حاکم تیعقالن که مدرن یایدن در جهیدرنت. باشد بشر یعقالن ازین

 یرا برا یزندگ و هیآن را توج دیبا یاخالق نظام و نید از استفاده با فقطو  ستین ریپذ امکان

 مشاهده نید به نسبت یابزار نگاه ینوع وبر کردیرو در. میکنانسان محصور در کرونا معنادار 

 ایدن یبرا ینیآفر یمعن به را نید یمتعال اهداف و کشانده ییگرا لیتقل به را او کردیرو که شود یم

و  ییغا ای یو متعال ییایدن یبه دو نوع کارکردها توان یرا م نید یکارکردها. است داده لیتقل

آن  یانسان را به بعد ماد یوجود ابعاد ،یروشنگر یشناس انسان ری. وبر تحت تأثکرد میتقس یتبع

کرونا انسان را به معنا محتاج  وعیمانند ش ییایدن مشکالت یونظر  از جهی. درنتدهد یم لیتقل

  .(Berger, 1974: 125) است کرده

 میمفاه قیطر از ،شر ۀمسئل از یمطهر دیشه ریتقر و یوبر خوانش ۀسیمقا 1 جدول در

 .است درآمده شینما به کردیرو هر در کاررفته به

 شرور از یمطهر ديشه ریتقر و یوبر خوانش ۀسیمقا. 1 جدول

 
 ماکس

 وبر
 کرونا ۀمسئل

 ديشه

 یمطهر
 کرونا ۀمسئل

 مفهوم

1 
 سهیتئود

 در گرفتاران یبرا کرونا توجه نید ۀفیوظ

 .است آن

 بودن یعدم

 شر

 نبود ۀمثاب به کرونا یماریب

 .است یسالمت

 

 مفهوم

2 

 یمعنا

 یزندگ

 کرونا در محصور افراد یزندگ به دیبا نید

 .کند یبخش معنا

 بودن ینسب

 شر

 طیشرا به نسبت کرونا وعیش

 محسوب شر آن از قبل

 .شود یم

 

 مفهوم

0 

 تیعقالن

 تواند ینم جادو بدون شده یعقالن انسان

 جادیا سبب شرور و کند هیتوج را کرونا

 .هستند معنا در اختالل

 یوارگ اندام

 جهان

 عنوان به دیبا را کرونا

 ۀکپارچی نظم از یجزئ

 .ستینگر جهان

 مفهوم

4 
 شرور دیفوا .هستند دهیفا و معنا یب کرونا مانند یشرور *

 رنج و درد از ریغ به کرونا

 .دارد هم یدیفوا

 مفهوم

5 
 شر فاعل .دارد فاعل ریخ مانند هم شر شر فاعل

 ،است یعدم چون شر

 .ندارد یفاعل
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است؛  یاشکاالت یدارا ،ماکس وبر کردیرو یشر بر مبنا ۀمسئل از شده ارائه یها خوانش

 یبرا یکامل و مناسب پاسخ است توانسته بهتر یمطهر دیشه ۀلیوس بهشده  پاسخ ارائه جهیدرنت

 .کند هیتوج را کرونا وعیجمله ش از عالم شرور و کندفراهم  جوگرو جست انسان ذهن

 نیا هیها در توج است که آن نیا شر ۀمسئل مورددر یمطهر دیشه و وبر دگاهید یها شباهت

درد و رنج و شرور  فیو در تعر رندیپذ یرا م یجهان هست یوجود خالق برا ابتدا دهیپد

 وعیش مانند یامر با مواجهه در یمطهر دیشه و وبر کردیرو تفاوت نیتر مهم اما ،دارند نظر اتفاق

بر  شترینسبت به شرور ب ،یغرب یکردهایرو. دانست نید به آنان نگاه نوع در توان یم را کرونا

 وبر ۀگفت به. ستا ها دهیپد نیچن نیا هیتوج یبرا یا لهیابزار و وس نیدارد که د دینکته تأک نیا

 معنادار ینوع به هک یجهان ساختنریپذ درک جز نیست یزیچ ،یروان ینیآفر نانیاطم از نید هدف

 ینوع به ،کرونا وعیش مانند ،شر یها دهیپد وبر ۀشیاند در ،گرید عبارت به .(Weber, 1970) است

 یحکما دگاهید از اما ،است ها آن کردنریپذ درک نید یاصل ۀفیوظ و هستند مفهوم و معنا یدارا

 در شرور. رودب باال علم نردبان از کند یم کمک بشر به ها تیمحروم و ها یسخت وجود یاسالم

 بار بردبار و صبور حوادث برابر در را او و کند یم تیتقو را یداریپا و مقاومت روح انسان

 از را او یزندگ زین و برکند جا از را او جودو  درخت تواند ینم حوادث طوفان .آورد یم

 (.128: 1831 ،یرازیش مکارم) کند یم داریب غفلت خواب از را او و برد یم رونیب یکنواختی

 کمرنگ یزندگ یمعنا ،تیعقالن و تهیمدرن شرفتیپ با وبر ازنظر شد، گفته که طور همان

 و یماریب و رنج و درد از یتر قیعم و تر قیدق برداشت ،شتریب تیعقالن با افراد رایز ؛شود یم

 اگر است معتقد وبر. شوند ینم اقناع ییابتدا انیاد و جادو با گرید و داشت خواهند یعدالت یب

 ،کند یم نظارت هم آن بر و است دهیآفر را جهان که میباش داشته توانا ییخدا وجود به اعتقاد

 در که یدرحال (.13: 1839 لتون،یهم) م؟یکن هیتوج را شر و رنج وجود میتوان یم چگونه گرید

 گرید جهان در آن در یقیحق سعادت و یزندگان که گرید عالم به اعتقاد و نید ،یاسالم کردیرو

 ییایدن اعمال در را انسان. دهد یم یگرید مفهوم و معنا انسان یماد اتیح به ،است شده  هیتعب

 یسو از و است موقت باشد، نیسنگ هرچند رنج و درد رایز کند؛ یم بانشاط و دواریام خود
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 ،1سراًیُ العُسرِ مَعَ نَّأِفَ: است آمده میکر قرآن از یاتیآ در .شد خواهد جبران جهان دگاریآفر

 در شرور اشکال یمعما به نید سان، نیبد 2... آتَاکُم بِمَا تَفرَحُوا الَ وَ فَاتَکُم مَا یعَلَ تَأسَوا الَ یلِکَ

 (.1832 ،یقراملک قدردان) دهد یم ارائه یا کننده قانع پاسخ ،نشیآفر جهان

آنان  هیدرصدد رفع و توج نیکه د داند یم ها یو بد ها یها را از کاست و رنج انسان یسخت وبر

دست بهو از درد و رنج و  ییو رها یبه خوشبخت دنیرا رس یدار نیاست. او هدف مردم از د

 و هیتوج درصدد ریتفس نیا ۀارائ با وبر (.8۱3: 1893 لتون،ی)هم داند یم نفس اعتمادبه آوردن

 یمعن یب ۀدیپد کیکرونا  وعیشاست. ازنظر وبر  نیو رنج با استفاده از د درد ۀدیپدبه  یبخشمعنا

معنا  یشرور دارا یمطهر دیشه دگاهیاما در د ،است آن کردنریپذ تحمل نید نقش که است

 یماریب وعیش مسلمان، لسوفیف کی عنوان به یمطهر دیشه یۀنظربا توجه به  جهینتدر هستند.

 است یهست جهان ۀکپارچیاز اندام  یجزئ زیو ن ینسب یا مسئله آن از یناش رنج و درد و کرونا

 ها دارد. کمال انسان یبرا یدیآثار و فوا زیو ن میحک یخالقکه 

 کرونا خصوصدر وبر و یمطهر ديشه كردیرو ۀسیمقا. 4

 یها دهیپد ۀهم و خلقت نظام است، مطلق میحک خداوند که آنجا از ،یاسالم کردیرو اساسبر

 دیشه نظر با مطابق یاسالم اتیاله در. است دهیآفر مانهیحک را شرور و رنج و درد جمله از آن

 توجه جهان با یهست خالق عنوان به خدا ارتباط به سپس .شود یم ثابت خدا ابتدا ،یمطهر

 .ردیگ یم صورت

 یفاعل صورت نیا در و است آمده دیپد ریخ نبود از که داند یم یعدم یامر را شر اسالم. 1

 چه و هستند یعدم نوع از که بالذات شرور چه که است باور نیا بر یمطهر دیشه. ندارد

 راتیخ فاعل همان فاعلشان ای ندارند یفاعل ای هستند وجوداتم نوع از که ینسب شرور

 شر وبر نگاه از اما ،(923: 1813 ،یمطهر) شر جعل نه است ریخ جعل ها آن جعل و است

 ییمجزا فاعل شر و ریخ یبرا که یغرب کردیرو بر یمبتن تیثنو دگاهید مانند است؛ فاعل

 .درنیگ یم نظردر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انشراح ۀسور 1 ۀیآ .است یآسان یدشوار با دیترد یب پس. 1

 دیحد ۀسور 28 ۀیآ .دینگرد شاد دل و مغرور دهد یم شما به آنچه به و دینشو تنگدل رود شما دست از آنچه بر هرگز تا. 2
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 هیتوج در ،وبر مانند یغرب شمندانیاند دگاهید در اما ،است ینسب یامر شر یاسالم کردیرو در. 2

 از خواهند یم و خورد یم چشم به میتسل و یناتوان ینوع کرونا یماریب وعیش مانند رنج و درد

 و ابدال قیطر از جامعه و نید شدن یعرف ،نگاه نوع نیا ۀجینت. کنند هیتوج را آن نید قیطر

 به را نید ییغا یکارکردها او. است انهیگرالیتقل نید به وبر نگاه ،نیا بر عالوه .است لیتبد

 نید آنکه حال. است داده لیتقل یبخشمعنا کارکرد به را ییایدن یکارکردها و ییایدن یکارکردها

 (.189۱ ،یحیفص) است ها آن از یکی یبخشمعنا و است متکثر و متنوع یکارکردها یدارا

 شود؛ یم یناش ینگر یجزئ از شر و است کپارچهی اندام مانند جهان نظام است معتقد اسالم. 8

 رنج منشأ زین و هستند معنا اختالل موجب عالم ورشر ،وبر دگاهید از که است یحال در نیا

 یها آرمان و تصورات انیم شهیهم .است ینیع یها تجربه با انتظارات نظام یناهمخوان در

 (.Weber, 1970: 59) دارد وجود اختالف موجود تیوضع با انسان

 فضائل و استعدادها ییشکوفا و کمال به دنیرس موجب و هستند یدیفوا یدارا شرور. 1

 لسوفانیف کردیرو .است یاله آزمون و ابتال قیطر از ییزداغفلت یبرا یعامل و یاخالق

 وبر رینظ یمتفکران. است متفاوت کامالً نیزم مغرب متفکران کردیرو با شر ۀمسئل به یاسالم

 در اما ،زنند یم یدر هر به آن هیتوج یبرا و کنند یم آغاز رنج و درد از خود لیتحل در

 .ردیپذ یم را میحک و رخواهیخ و عادل یخدا ابتدا یمطهر دیشه یۀنظر مانند یاسالم کردیرو

 نیا در ،نمونه یبرا ؛است شده اشاره شرور راز به قرآن در. پردازند یم شرور ۀمسئل به سپس

 الْخَوْفِ مِنَ ءٍیْبِشَ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ: داند یم شرور دیفوا جمله از را صبر و کمالبه  دنیرس هیآ

 کرونا وعیش در نکهیا جهینت. 1نَیالصَّابِرِ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ

 خود تالش در و شوند یم مواجه معنا بست بن با ،سکوالر و یغرب یکردهایرو به نامعتقد

 دیشه دگاهید ازجمله یاله و یاسالم کردیرو با اما ،مانند یم ناتوان ۀدیپد هیتوج یبرا

 حساب به راتیخ ۀجمل از و یبشر کمال و ارتقا منظور به یآزمون کرونا وعیش ،یمطهر

 قیتوف از کرونا وعیش به توجه با شرور ۀمسئل از یمطهر دیشه کردیرو جهیدرنت .دیآ یم

 .است برخوردار یشتریب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به ده بشارت و میکن یم شیآزما ها وهیم کمبود و یجان و یمال انیز ،یگرسنگ ترس، از یزیچ با را شما ۀهم قطعاً. 1

 111 ۀیآ بقره ۀسور! کنندگان استقامت
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 یريگ جهينت 

 .است عالم شرور از یکی عنوان به آن نییتب و کرونا یماریب وعیش حاضر پژوهش یاصل ۀمسئل

. اند بوده مواجه رهیغ و ها یماریب ،یعیطب یایبال مانند یشرور یمسائل با همواره ها انسان نکهیا

 یاعتقاد و ینید یها چالش جمله از یگوناگون یها چالش با را  انسان همواره ها دهیپد نیا

 گریکدی با مختلف متفکران انیم در ها چالش نیا به ییپاسخگو که است کرده رو هروب

 ماکس و یمطهر دیشه کردیرو ۀسیمقا به پژوهش نیا در رو نیهم از. دارد یاساس یها تفاوت

 .است شده  پرداخته سکوالر و یاسالم تفکر ۀندینما عنوان به وبر

 یعدم یکه شرور امور شود یم خوانش گونه نیا شر ۀمسئل ،یمطهر دیشه کردیرواساس بر

نظر گرفته شود. عالوه بر ک کل در ی عنوان به دیاست که با یا واره مهستند و جهان اندا یو نسب

 اندنینما: شمرد یبرم گونه نیا را شرور دیفوا یمطهر دیشه .هستند زین یدیفوا یشرور دارا ،نیا

 ۀدیپداما ماکس وبر  ،انسان یبرا یمرب نقش داشتن و کمال و سعادت راه کردنهموار و راتیخ

مسئول  ،نید نکهیو ا یعدل اله ای سهیتئود مفهوماول  :کند یم نییتب میمفاه نیرا با توجه به ا شر

 تیعقالن گریمفهوم د و  تاس شر ازجمله کردن امور انساندار یمعن یبرا یهیتوج کردنفراهم

 یزندگ یبرا ییمعنا افتنیدنبال  بهاو  .کند یم مند نظامرا  ینید میمفاه ،آن قیاست که از طر وبر

در عصر حاضر الزم  ،وبر دگاهیاز د .است رفته  انیم ازشدن  یعقالنوبر با  ازنظرکه  ییمعنا .ستا

درد و رنج  بتوان ،شد رضجهان عا مانند کرونا بر ای یماریباشند تا اگر ب دار نیها د است انسان

از  تر شیکه پ یانسان معتقد است او که است نیا از شر یوبر کردیرو نییتب .کرد هیتوج را آن

مواجهه شد که آن ابزار کارآمد  یتیبا عقالن ،با شرور عالم مواجهه شود توانست یجادو م قیطر

 او را انجام دهد. ۀفیوظ دیاست که با نیاکنون د و کردرا از او سلب 

 ها شباهت یدارا ،کرونا تیر و خوانش ماکس وبر با محورش ۀمسئلبه  یمطهر دیشه کردیرو

 ابتدا وجود خالق ،ها آن یدوهراست که  نیا در دگاهیدو د نیا یها شباهتاست.  ییها تفاوتو 

باور در آثار  نیا. از درد و رنج و شروع عالم دارند یو برداشت مشابه اند رفتهیپذ یهست یبرا را

مانند  یدر مواجهه با امر کردیدو رو نیاختالف ا نیتر مهم اما ،ستا دایو گفتارشان هو ها آن

 شر ۀدیپد هیتوج یبرا یرا ابزار نید وبر. است نیو نقش د نیبه د ها آننگاه  ،کرونا وعیش

و  ها یسخت یمطهر دیشه یول ،کند یمعنا و مفهوم تلق یرا دارا شر خواهد یمو  داند یم
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او را به کمال  تواند یمکه  داند یمبشر  رشد به یخدمت را کرونا وعیانند شم ییها تیمحروم

 یر شروروب .داند یم یتینقش ترب یآن را دارا لیدل نیبه هم .کند داریبرساند و از خواب غفلت ب

آن را  دیبااست که  یعدل اله ای سهیتئود نیکه د داند یمنقص و کمبود  یمانند کرونا را نوع

 یبرا یاز مقدرات اله یست و جزئا معنا یر داراش خود یمطهر دیشه دگاهیاما از د ،کنند هیتوج

 .دیآ یم حساب بهبشر 

 است، نسبت به شر یاسالم یکه خوانش یهرمط دیشه کردیرو یبرتر ،گذشت آنچه از

 ،یاسالم کردیرو .شود یروشن م ،است وبر ماکس دگاهید هماننسبت به خوانش سکوالر که 

و معتقد است  داند یم یحکمت اله یرو رنج را از و درد یموجود در جهان حت یها دهیپد

و شرور  کندیم تیریآن را مد ریتدب تیدرنهاپس از خلق جهان  ،که خالق جهان است ییخدا

اما از  ،داردن یفاعل واست  یعدم یامر شر اساس نیا بر. است خداوند حکمت از یجزئ زین

شر  تینسب یست. از نگاه اسالما مجزا ریفاعل است و فاعل شر از فاعل خ یدارا شر وبرنگاه 

 داند، یماز نظام خلقت  یجزئ شر را ،یاسالم ۀنگران کل. نگاه کند یم ازین یبآن  هیما را از توج

 کند یم یتلق ینظم یبو  یناهمخوان یا نوعر شر ۀمسئلبا غفلت از  یغرب کردیروسکوالر  یول

کمال  یبرا یا لهیوس شر یاسالم دگاهیاز د که یدرصورت ؛انسان است شرفتیو پ یکه مانع از ترق

و خوانش متفاوت آن  کردیدو رو نیدر مواجهه با ا داریب یها وجدان .استانسان  ییو شکوفا

 کردیبر تفوق رو یو تفکر منطق داریکرونا با وجدان ب یماریب یریگ مانند همه یاز شرور ،دو

 سکوالر اذعان خواهند داشت. کردیاسالم بر رو
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