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 ۰۷/۰۴/۲۰۲۰              محمد محق
 

 است؟ یکرونا رحمت اله ایآ
 اهل مطالعه است( یبرا ادداشتی نی)ا

 

ه ب یاز منظر مذهب ییکرونا، گفتگوها روسیاز هول و هراس برخاسته از گسترش و ریو به تاث ر،یاخ یروزها در
مهم است،  کیتئور ثیمبحث از ح نیعذاب او؟ گشودن ا ایاست  یکرونا رحمت اله ایآ کهنیآمده است در باره ا انیم
 .نهیزم نیها در ا برداشت شیبه پاال کندیباز م یراه رایز
وجود ندارد، و دست  یپاسخ راحت و قاطع قت،یعذاب او، در حق ایاست  یکرونا رحمت اله ایپرسش که آ نیا یبرا

ه دارد ک هیتک یمختلف یکالم یهافرضشیو پ یارائه کرد، و هر پاسخ به مبان توانیآن م یکم سه پاسخ متفاوت برا
راستا با هم ی  فلسف-یعرفان دگاهیو د ،یاعتزال-یدگاه حنفید ،یسلف-یاشعر دگاهیمختلف بوده است، د دگاهیسه د یمبنا
 .شودیداده م حیتوض دگاهیسه د نیا ر،یمدرن. در ز یعلم یهابرداشت یبرخ

 :یسلف-یراشع دگاهید
 یهادهیو نه به پد یو مستقل از متن مقدس باور ندارد، نه به افعال آدم ادیخودبن تیکه به عقالن یسلف-یاشعر دگاهید
 یکافران عذاب اله یو برا یمسلمانان رحمت اله یکرونا برا دگاه،ید نیمعتقد است. از ا یحسن و قبح ذات یعیطب

 که هرچند از نظر یاتیالثبوت است، روا یظن اتیروا ایالدالله  ینظ اتیبه آ دگاهید نی. عمده استناد اشودیدانسته م
 یآحاد و ظن اتیها روااما از نظر عالمان فقه و اصول به آن شوند،یشناخته م حیصح ثیاحاد ثیحداهل انیجر

دارد  حتمالکه اچنانهم ن،یقیاسالم )ص( در حد احتمال است و نه  امبریها به پنسبت آن یعنی شود،یالثبوت گفته م
 نسبت داده شده باشد. شانیها ساخته شده و به اپسان هاتیروا نیا
. }او{ ان مضمون: إن هذا الوباء نیاز صحاح سته نقل شده، بد یدر برخ یبا عبارات مختلف ها،تیروا نیاز ا یکی

هذا الطاعون }او{ ان هذا الوجع }او{ ان هذا السقم رجز }او{ عذاب أرسل }او{ سلط }او{ عذب }او{ أهلک به بعض 
 نیا ای ،یماریب نیا ایدرد،  نیا ایطاعون  نیا ایوبا  نیا یعنیمن قبلکم...  ی}او{ عل لیاسرائ یبن یاألقوام }او{ عل
بدان  ایمسلط کرده شد،  ایفرود آمد،  ل،یاسرائ یبر بن ایاز شما، و  شیپ یبر مردمان ایاز شما،  شیپ یعذاب بر کسان

 دا شده بود ازیپ دیکه بود ییو اگر در جا د،یوجود دارد به آنجا نرو ینیکه در سرزم دیدیهالک شدند، پس اگر شن
 .دیجا خارج نشوآن
 

 آمده است: یگرید تیدر روا و
ُ َعلَى َمْن  ْبعَثُهُ ی"أَنَّهُ َكاَن َعذَابًا  ن   َشاُء،یَّللاَّ ْلُمْؤم  ُ َرْحَمةً ل  ْن َعْبٍد  سَ یفَلَ  َن،یفََجعَلَهُ َّللاَّ ه  َصاب ًرا،  یف   ْمُكثُ یالطَّاُعوُن، فَ  قَعُ یم  بَلَد 

ُ لَهُ، إ الَّ َكاَن لَهُ  بَهُ یص  یأَنَّهُ لَْن  ْعلَمُ ی ثُْل أَْجر  الشَّه   إ الَّ َما َكتََب َّللاَّ  "د  یم 
 دهیمؤمنان گردان یبرا یاما خداوند آن را رحمت فرستد،یاست که خداوند آن را بر هرکه بخواهد م یعذاب طاعون“

ه بماند و صبر کند، و باور داشت شیکه به طاعون گرفتار شود، سپس در شهر خو ستین یابنده چیه نیاست. بنابرا
مثل پاداش  شودیداده م یبه او پاداش کهنیمگر ا رد،یگیمقدَّر کرده هرگز دامنش را نم شیچه خدا براباشد که جز آن

 .”دیشه
مومنان، البته منظورشان تنها  یرحمت خدا برا رداریواگ یها یماریب ها،تیروا نیاز ا یسلف-یبه برداشت اشعر بنا

 ییارهایفاسقان است، البته فاسق با مع یچنان، براهم شان،یکافران، و به گفته بعض یبرا یمسلمانان، است و عذاب اله
 که آنان در ذهن دارند.

ها تعلق گرفت به آن یشرع یهستند، و پس از آن که حکم تیخاصیدر ذات خود ب هادهیپد ،یسلف-یاشعر دگاهید در
چنان زلزله، طوفان، ماست، نه خوب و نه بد، ه تیخاصیَوبا در ذات خود ب یعنی. کنندیم دایبد پ ایخوب  تیماه
ه بلک بت،یو نه بد، نه نعمت هستند و نه مص ستنددر ذات خود نه خوب ه ها،بتیمص گریو د ،یسالخشک ،یقحط
 تیگاه ماهداشته باشند، آن یچه حکم یبشوند، و آن کسان از نظر شرع یچه کسان ریگدامن هانیدارد که ا یبستگ

کافر/فاسق  ریگمومن/مسلمان بشوند خوب و رحمت هستند، و اگر دامن ریگ. اگر دامنگرددیمشخص م هادهیپد نیا
مانند حسن  هادهیپد یذات تینشده و ماه ویو آبجکت ویامر سبجکت انیم یکیتفک دگاه،ید نیبشوند بد و عذاب هستند. در ا
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از آن وجود  یو باور ما چه تصور آن است که در درون ذهن وی. امر سبجکتشودیگرفته م دهیافعال ناد یو قبح ذات
 .افتدیم یما، در عالم واقع چه اتفاق یهاتبرداش ایآن است که جدا از تصورات  ویداشته باشد و آبجکت

 :یمعتزل-یحنف دگاهید
از  یجهان هست نشیقرار دارد که بر اساس آن، آفر یاعتزال-یدی/ماتریحنف دگاهید ،یاشعر-یسلف دگاهیمقابل د در
و طبق  شوند،یشناخته م یاله یهاثابت به نام سنت نیقوان نیصورت گرفته و ا یثابت نیقوان یخداوند بر مبنا یسو
درد و رنج و ماتم در ذات خود ناگوار و بد هستند،  شوند، مثالً یم میدر ذات خود به خوب و بد تقس هادهیپد نیقوان نیا

 ییروند. البته ممکن است در حاالت استثنا یت به شمار مدر ذات خود گوارا و نعم یو خرم یو خرسند یو خوش
 میتقس بلاق یبه حسن و قبح ذات زین یافعال آدم اس،یق نیاصل و استنثنا فرق نهاد. به هم انیم دینباشند، اما با نیچن

ً  کهنیاز ا شیافعال پ نیهستند، و ا  یغ، دزد، قتل، درودارند، مثالً  یمشخص تیماه یاز نظر اخالق فتند،یاتفاق ب اساسا
از  شیپ ز،ین ها،نیو مانند ا یرسانترحم و کمک ،یرخواهیدر ذات خود زشت هستند، و به عکس، خ هانیو مانند ا

 یمکلف هستند که کارها ها اخالقاً رو، انسان نیهستند. از ا کیانجام شوند، در ذات خود ن یبه دست آدم یحت کهنیا
 هٔ در بار یشرع یاگر منع یاجتناب کنند، حت دیبد با ینگفته باشد، و از کارها عتیاگر شر یحترا انجام بدهند  کین
وارد  یثیحد ای تیتا آ میبمان رمنتظ هانیقتل و سرقت و مانند ا که در بارهٔ  ستیالزم ن یعنیها وجود نداشته باشد. آن

رو، امام  نی. از اگرددیو مقرر م نیما مع یاخالق تیها و مکلفآن یحکم اخالق ،یعقل صیشود، بلکه به محض تشخ
شان، واجب بود که خدا را عقل قیبر مردم، از طر فرستادیهم نم یامبری)رح( معتقد بود که اگر خداوند پ فهیابوحن

 همیهللا للناس رسوال لوجب عل بعثیجمله از اوست: "لو لم  نیباور داشت، و ا یاو به وجوب عقل یعنیبشناسند. 
تا  فهیمسلمان از زمان امام ابوحن یگراعقل یهاانیتفکر جر یادهایاز بن یکی یوجوب عقل دگاهیرفته بعقولهم". دمع

ول شمجهان یهابودند که ارزش معتقدمعتزله  ،یوجوب عقل نیمعاصر مسلمان بوده است. بر اساس هم انیگرابه عقل
باشد و او حق ندارد ظلم  بندیبر خداوند هم واجب است که به آن پا یبرخوردارند و حت یمانند عدالت از اعتبار ذات

 کردند،یباب استناد م نیدر ا زین یثیو احاد اتی. آنان به آشودیساقط م اشییبکند اعتبار خدا یچه ظلمکند، و چنان
رام من ظلم را بر خود حبندگانم،  یا یعنیفال تظالموا"  ینفس یحرمت الظلم عل یان یعباد ای: "یقدس ثین حدیا مثالً 
 مانند َوبا در ذات خود بد/شر یعیطب یهادهیقاعده، پد نیبر ا اسی. با قدیخود مرتکب ظلم نشو انیام، شما هم در مکرده

در  شر ممکن است یها دهیپد نیهستند. ا ریخوب/خ یو بارور یسبزسر ،یمانند آبادان گرید یهادهیکه پدهستند چنان
 استفاده شود. یتداو یبرا که مثالً  یکارکرد مثبت داشته باشند، مانند زهر یخاص ییاستثنا یهاحالت
 هٔ که در بار یاتیروا هیدر توج های/سلفثیحدمسلمان، مانند احناف و معتزله، در پاسخ به اشاعره و اهل انیگراعقل

مت /رحریخ م،یبگذار یظن اتیآن روا و اعتبار یفرض را بر درست یکه اگر حت ند،یگویاند مها استناد کردهَوبا بدان
 ت،یموقع نیدر ا ستهیاست. رفتار شا دهیپد نیانسان در برابر ا ستهٔ یابلکه در رفتار ش ست،یبودن َوبا در ذات آن ن

 ینعی نیکنند، و ا یشد از رفتن به آن خوددار دایپ یاآن وبا در منطقه یاست که وقت نیآمده، ا تیکه در آن رواچنان
و حماقت کنند و به منطقه  یسر/رحمت است، و اگر سبکریدر ذات خود خ هیو وقا رند،یبگ شیرا در پ هیراه وقا

مومن/مسلمان هم باشند  یاند و اگر حتَوبازده بروند خود را با دست خود به هالکت انداخته و مرتکب قتل نفس شده
 ست.بلکه در حکم عذاب خدا ستیآنان رحمت خدا ن یحالت برا نیَوبا در ا

بروند که هنوز آلوده نشده  یاجا خارج شده و به منطقهاز آن دیشده بود، نبا دایبودند که َوبا پ یااگر در منطقه اما
( ریاخ یبه افغانستان در روزها رانی)مثل بازگشت افراد آلوده به کرونا از ا فتدیبه خطر ن گریاست، تا جان مردم د

عمل شان ذاتا بد و نارواست.  کنندیکار را م نیکه ا ی/عذاب است و کسانرش گرید ینیبردن َوبا با خود به سرزم رایز
ً  یاما اگر کسان در اثر ابتال به آن مردند، چونکه کارشان  با ماندن در منطقه َوبا زده، به خطر مواجه شدند و فرضا

کرده  افتیدر خداونداست، پاداش صبر خود را در نزد  کین گرانیحفظ جان د یبرا یو از خودگذر ییبایشک لیبه دل
د، انمانده از وبا کمک کردهخود به حفظ جان مردمان مناطق پاک یبا قبول خطر برا رایز کنند،یم دایرا پ دیو حکم شه

 .شوندیمستحق رحمت خدا م جهیاست، و در نت کین شان ذاتاً عمل نیو ا
اسالم است که  خیدر تار یکالم عمدهٔ  انیگرا، مربوط به دو جرعقل یگریظاهرگراست و د یکیکه  دگاه،یدو د نیا

 انیدوم را احناف و معتزله، و در م دگاهیو د کنندیم یندگینما هاینخست را اشاعره و سلف دگاهیاهل سنت، د انیدر م
 یمشترک یکالم هٔ یشده بر پا ادی یکالم دگاهی. هر دو دهایدوم را اصول دگاهیو د هاینخست را اخبار دگاهید عیاهل تش

طرح و  یو کل یهر امر جزئ یکه برا ییوار، خدامتشخص و انسان یخدا فرضشیاستوارند که عبارت است از پ
به  یتزلمع-یحنف دگاهیدر د هیتنز در نظر گرفته است. البته درجهٔ  یلیدال یزیردارد و در پس هر برنامه یانقشه

 شیگرا ،یبه درجات ،یسلف دگاهیبا د سهیدر مقا یاشعر دگاهیکه دچناناست، هم یسلف-یراشع دگاهیاز د تریمراتب قو
 وار مشترک هستند.انسان یفرض خدا شیدر اصل پ هانیدارد، اما تمام ا هیبه تنز یشتریب
 

 :یفلسف-یعرفان دگاهید
که از  یدگاهیاست، د یفلسف-یعرفان یدگاهیوجود دارد که د زین یسوم دگاهیگذشته، د یکالم دگاهیافزون بر دو د اما

 نی. اگر ادهدیو مرز او را مبنا قرار م حدیمطلق و ب هیفاصله گرفته و تنز تینهایوار از خدا تا بتصور انسان
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و صورت مسئله از  کنند،یم دایمتفاوت پ کسرهی ییمعنا یهست انجه یهادهیپد م،یقرار بده لیتحل یرا مبنا دگاهید
. شوندیم رونیرحمت و عذاب ب رهٔ یکرونا کال از دا یوبا لیاز قب ییهادهیو در آن صورت، پد شود،یدگرگون م ادیبن

 گر،ید یکسانو مال صدرا، و  دلیو ب یعراق نیالقضات، و فخر الد نیو ع یمانند ابن عرب یمسلمانان کسان انیدر م
 دگاهیمدرن د یعلم یهاانیجر انیاند، و در مداشته شیگرا دگاهید نیبه ا نوزایمانند اسپ ینامسلمانان کسان انیو در م
 در بارهٔ  ییهارو امروزه بحث نیو از ا کند،یم دایشباهت پ دگاهید نیبه ا یهست یهادهیکوانتوم در فهم پد کیمکان

 آمده است. انیم بهمدرن  کیزیارتباط عرفان و ف
است، و او در  ناتی  قرار دارد و فوق تمام تع چونیب یدر مرتبت یامر قدس ایخداوند  ،یفلسف-یعرفان دگاه  ید نیا طبق

که بر زبان  یو صفات رد،یگیقرار م ت،یو وحدان تیاحد یمرتبت تنّزه مطلق باالتر از تمام صفات و مشخصات، حت
 او در مرحلهٔ  .ردیگیبه خود م نیّ فروتر است که رنگ تع ات  یتجل نسبت داده شده است متعلق به مرتبهٔ  یبه و انیاد
 فیاست که به صفات قابل توص نیاز ا تری. او در مرتبت تنزه مطلق متعالشودیصفات متصف م نیبه ا اتیتجل نیا

چه  هررحمت و عذاب و  یو حت یرو نسبت دادن خلق و رزق و امر و نه نیبشر بگنجد، و از ا یدر دستگاه معرفت
رک که از د یکسان یذهن است تا برا بیتقر یبلکه از باب مجاز و برا قتیاست به او، نه از باب حق لیقب نیاز ا

 کنندینارسا را کمک م یهاکه ذهن اندییهااستعاره یعنیعاجز هستند قابل فهم و ادراک شود..  اتیمجردات و متعال
 شان کامال مسدود نگردد. یارتباط با آن بر رو چهٔ یبرقرار کنند و در یبا امر الوه یتا نسبت
 یاست که در اثر چگونگ یبازتاب اعمال آدم قتیدر حق شودیکه به خداوند نسبت داده م یافعال ه،ینظر نیا طبق

و  افشاندینور م وستهیپ دیخورش ه،یتشب ی. مثال برارندیگیمختلف به خود م یهااو رنگ یها/سنتاتیتعامل با تجل
 دیگویم سوزدیو جلدش م دهدیو حرارت قرار م خود را در معرض آن نور یآدم یوقت کند،یم دیحرارت تول

 یمشخص در حق او نکرده است، بلکه تشعشعات و پرتوها یکار دیکه خورشجلد مرا سوزاْند، حال آن دیخورش
بوده است که خود را در معرض آن قرار داده و سبب  یآدم نیآن هستند، و ا یاز کارکرد ذات یبخش یدیخورش
 شده است. یسوختگ
جدا از حق  توانیرا نم یزیچ چیچنان گسترده است که ه نشیآفر خداوند در سرتاسر پهنهٔ  اتیتجل دگاه،ید نیطبق ا

وار فوق صورت، نامتشخص و ناانسان یخدا به صورت جانیمستقل تصور کرد. در ا یآن وجود یدانست و برا
 ابدییم انیچه در جهان وجود دارد و جرآن ف،ین توصی. با امیکنیم ریتعب یکه از آن به منزه و متعال شودیم یمعرف

 یاحادثه ای دادیندارد که در پس هر رو یو لزوم ست،ین انیآدم یشده از نوع و مدل مانوس برا یامور از قبل طراح
 اند،انیآدم یمتعلق به عالَم ادراک یمیو علت و حکمت همه مفاه لیدل رایوجود داشته باشد، ز یحکمت یعلت و حت ل،یدل

 .قرار دارد ارهایو مع نیمواز نیفراتر از تمام ا یو امر الوه
و نظم و  کندیم یاشد نفمشخص ب یاهوشمند جهان را که هر حادثه تابع قانون و قاعده یطراح زیکوانتوم ن کیمکان
 یکوانتوم دگاهی. بر اساس دداندیم دهیدر هم تن دهٔ یرا دو پد تیدانسته و تصادف و عل واریبه د واریرا د ینظمیب

توقع  توانیو نم کنند،ینم یرویپ یااز قواعد شناخته شده هاست ک یشماریب یهاامکان یتجل صحنهٔ  یجهان هست
باشد،  دهیاز قبل سنج یابرنامه ایآشکار و  یاثابت، اراده یابه قاعده یلزوما متک دهدیچه در آن رخ مداشت که آن

 یقاعدگیو ب ینظمیب مانهیکه نظم و قاعده در جهان وجود دارد به همان پ مانهیبه همان پ دگاه،ید نیبلکه بر اساس ا
 .وجود دارد نات،یدر سراسر کا ز،ین

 جهٔ ینت تواندیهرچند که م ان،یگناه آدم جهٔ یاست، نه نت یعیفعل و انفعاالت طب جهٔ یکرونا نت یسوم، َوبا دگاهیطبق د حال،
 ایجهان،  نی. قوانیعیو قرار گرفتن در معرض خطرات طب یعیاستفاده از منابع طب آنان باشد از نظر نحوهٔ  یخطا
ها از آن یبا قرار گرفتن در معرض برخ یدارد، و آدم انیجر یکوانتوممتعدد  یهابه شکل امکان ،یاله یهاسنت

 دایها پاز آن هیوقا ای بیبه دفع آس یراه تواندیم گرید یهاامکان یکه با استفاده از برخچنانهم شود،یم بیدچار آس
 .کند
 .کند یداور دیبه نظر برسد، خواننده خود با تریرفتنیتر و پذشده معقول ادی دگاهیاز سه د کیکدام  کهنیا

مومن و مسلمان را  اوالً  رایاست، ز شانهیاندیسطح اریگفت که بس توانیدست کم م یسلف-یاشعر دگاهید در بارهٔ  اما
انگاشته است،  چیرا به ه یعدالت اله ایبحث کرد، و ثان توانیباره جداگانه م نیمترادف هم قرار داده است، و در ا

 گاهدید نیو چون مومن نبود مستحق عذاب است. ا ست،یمومن ن ودمسلمان نب یکس کهنیاز نظر آنان به محض ا رایز
ن و با آنا ده،یمسلمانان از آن، به آنان نرس تیخدا، طبق روا امیهستند که پ یفراوان یهاکه انسان ردیگیدر نظر نم

چنان هم امااند، نکرده دایپ یسطح چیدر ه یمتعال قتیحق مواجهه با یبرا یو فرصت یبخت یاتمام حجت نشده، و حت
 ییخدا فرض  شیپ دگاه،ید نیشکنجه شوند. در ا دیبا یتیجرم و جنا چیهیو ب رند،یگیمورد غضب و عذاب قرار م

ظالم و مظلوم را ندارد و  یو پروا کندینم کیبه عدل و ظلم نهفته است که خوب و بد را تفک اعتنایو ب یاخالق ریغ
وار از که وجود دارد عمدتا در تصور انسان یو تعصبات ینید یهاونتخش یشهی. رسوزاندیم جاکیخشک و تر را 
به سلف یخدا، تصور سلف  آورده است. دیمسلمانان پد انیخون و خشونت را در م اتینهفته است که اله ،یو ش 
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