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Abstract 
 

What is discussed in this article is neither the Coronavirus itself nor philosophy, 
however, all the issues refer to the question of whether philosophy can find a 
solution to this unfortunate event? This research has been compiled using the 
library method and wants to prove that, in addition to the solutions presented in 
traditional texts of Islamic philosophy to solve the problem of evil, we can 
analyze the Coronavirus problem by relying on the theory of credit perception 
was first put forward by Allameh Tabatabai (ATCP). ACTP is an interactive 
epistemological realism based on the epistemology, according to which our 
cognition is refined and evolved in the face of external reality. For example, it 
can be utilized to revolutionize the humanities and explain important categories 
such as culture, ethics, life, and civilization. The findings of this article are as 
follows: 
1- Philosophy and some of its topics in relation to Corona are not two separate 
categories and there is a connection between them. 
2- The relationship between philosophy and corona is neither a therapeutic 
relationship nor a sedative one, but this can be called explanatory. 
3- Based on the ATCP, by creating appropriate concepts and literature, it is 
possible to achieve a wise approach to this virus or any other similar 
phenomenon. 
4- ATCP also helps people to adopt a new lifestyle and find a way to the 
satisfactory continuation of life. 
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Introduction  
After the emergence of COVID-19, all world people from different social 
classes and scientific fields have become involved and influenced with/by 
this newly-emerged phenomenon; but meanwhile, some professions and 
skills are directly present on the scene of the battle with Corona Virus, e.g. 
people who are active in the domain of medical sciences, economy, major 
national management and etc.  

The problem that has given rise to the present essay is whether 
philosophical science has any special project or solution for the present 
situation? Can philosophers acquire the required authority a la doctors for 
entering this domain and untying a knot and opening an aperture of hope 
before man during COVID-19 pandemic? Or philosophy is the science of 
the time of peace and crisis and its marginal problems have nothing to do 
with the wisdom?   

Allama Seyed Mohammad Hossein Tabatabaei’s theory of “Mentally 
Posited Perceptions” was presented almost 90 years ago in independent 
and general writings and essays (Tabatabaei, 1988, p. 156; 1996, p. 233; 
2008, p. 258). The author believes that the latter new idea in Islamic 
philosophy can help us to deal with the problem of Corona Virus both in 
the domain of theory and practice and it can be used in the context of 
everyday life.  
On Philosophy’s Possibility of Speaking of COVID-19  
1- Given the fact that the task of philosophical science is discussion of the 
general states of existence and philosophical secondary intelligibles, e.g. 
cause and effect, temporality and atemporality, necessity and contingency 
and etc., some would argue that discussion of existence or attributes and 
effects of a determinate affair called Corona lies outside the domain of 
philosophy and engaging philosophy with this type of discussions is 
indeed misleading and reduces this superior science into a lower level, i.e. 
empirical and concrete sciences.  

2- But some others give positive answer to this question and believe 
that every being can be studied from different perspectives and philosophy 
can study beings and their related affairs including Corona Virus; just like 
the other sciences such as medicine, biology and others that analyze 
COVID-19 from their own specific point of view. Thus, discussion of 
evils is followed in different discussions of theology in specific sense in 
Islamic philosophy, e.g. Farabi in Risalah Al Taliqaat (Farabi, 2008, pp. 
180-181), Sohrewardi in discussion of Divine Providence in Kitab Al 
Mutarihat (Sohrewardi, 2006, p. 403), Ibn Sina in Shifa’s Theology (Ibn 
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Sina, 1983, p. 431) and Isharaat va Tanbihaat (Ibn Sina, 1996, p. 407) and 
Mulla Sadra in second volume of Asfar (Mulla Sadra, 1990, vol. 7, p. 78). 

3- Another group has chosen a third stance (philosophical patience) 
between the possibility or impossibility of philosophical discussion of 
COVID-19 to the effect that philosophical discussion of this virus though 
has no essential ban requires to be developed only after the end of this 
pandemic. Since Corona Virus crisis has not come to its end yet, then 
philosophy needs to be patient so that it reveals the end of its existence 
and uncovers its beginning an end and it is only then that one can speak 
of it from a philosophical perspective.   
Mentally Posited Truths and Corona Virus (COVID-19):    
The present essay includes two distinguished debates: 1- Mentally Posited 
Truths, 2- Corona (COVID-19).  

Now, the important question is that how do these seemingly separate 
issues become connected to each other?    

1- One of the preliminary steps that can set the scene for the 
explanation of this relation and connection is the birth of key words that 
have become prevalent in the world after the emergence and extensive 
pandemic of COVID-19 in life space of all humans, just like the virus 
itself, e.g. virtual space, individuality, inter-societal civilization, social 
distance and so on and so forth.  

2- One of the other cases by means of which one can illustrate the 
connection and relationship between the mentally posited truths and 
Corona Virus is people’s turning to some traditional competitions and art 
games which have become popular after the exertion of quarantine 
instructions followed by locked-down and people’s staying at home. Then, 
people use these games and competitions as a means for filling their day 
time in limited space of their houses.   

 In the course of these competitions and games, one person plays the 
role of a Shah while the other represents the Vizier and another person 
plays the role of police chasing a thief played by another one and so on 
and so forth. It is needless to say that all these games and role playing are 
nothing but using the potentiality of imagination and finally these mentally 
posited truths; when someone plays the role of a given scientist, Shah, 
Vizier and etc., it is clear that he represents the man who is not him and 
he just plays his role and this is indeed a realization of the definition 
offered of the mentally posited notions: giving the judgement of 
something to another thing that does not have it. 
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 چکیده
 

گمان کلمه کروناویروس است یبیداکرده، پیراً در سطح جهان رواج اخیکی از کلمات پرکاربردی که 
 چنانآنکه تنها در چند ماه اندک توانست سایه خود را بر جهان بگستراند. پیامدهای این پدیده از 

یی هامقولهسوی، موجب تغییر زاویه دید انسان نسبت به حساسیت و اهمیتی برخوردار است که از یک
از قبیل حیات، امید، مرگ و اجتماع شده و از سوی دیگر موجب ظهور ادبیات واژگانی جدید مانند 

این  در آنچه، تمدن بی جامعه و مدافعان سالمت شده است. مؤمنانهزندگی مجازی، رزمایش کمک 
، معطوف شدهمطرح، نه خود کروناست و نه خود فلسفه، بلکه همه مباحث شدهواقع موردتوجهمقاله 

یشی کند؟ این تحقیق اندچارهتواند در مقابله با این رخداد ناگوار یماست که آیا فلسفه  مسئلهبه این 
خواهد این نکته محوری را به اثبات رساند که عالوه یمشده و ینتدوی اکتابخانهبا استفاده از روش 

توان با یماست،  شدهارائهاز راهکارهایی که در متون سنتی فلسفه اسالمی برای حل معضل شرّ 
گذرد با کرونا نیز مواجه شده، آن را ینمی چندانی هاسالای که از پیشینه آن یهنظرتمسک به 

از نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی که به باور بررسی و تحلیل کرد و آن عبارت است 
آشنایان توان ایجاد تحول در علوم انسانی را داشته و در تبیین مقوالت مهمی مثل فرهنگ، اخالق، 

 زندگی و تمدن، از موقعیت موفقی برخوردار است.
 های این مقاله بدین قرار است:یافته

 ونا دو مقوله مجزا از هم نبوده و بین آن دو ارتباط وجود دارد؛ی از مباحث آن با کراپارهـ فلسفه و 1
توان رابطه آن دو یمی، بلکه بخشآرامنه رابطه درمانگری است و نه رابطه  رابطه فلسفه و کرونا ـ 2

 را تبیینی نامید؛
ندانه توان با خلق مفاهیم و ادبیات مناسب، به نحوه برخورد خردمیمبر اساس نظریه اعتباریات،  ـ ۳

 با این ویروس و یا هر پدیده مشابه دیگر نائل آمد؛
ین نظریه اعتباریات، انسان را در اتخاذ سبک زندگی جدید و اعطاء راه استمرار چنهم ـ ۴

 رساند.یمبخش حیات یاری یترضا
 

 کرونا ویروس، نظریه اعتباریات، عالمه طباطبایی، حیات، نیاز، انسان. ها:واژهکلید

28/4/1399تاریخ پذیرش:                          10/4/1399تاریخ دریافت:   
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 مقدمه و ضرورت بحث

 
که به آشناست  "بحران"به نام  یهمواره با موضوع ،گذشته تاکنون یهااز زمان یجوامع بشر -1

ادامه در یابد. اکنون و یمغیره ظهور  و محیطییستز ی،فرهنگ ی،تیامن ی،نظام ی،اقتصاد یهاگونه
ه از کشده است  رونابه نام ک یروسیاز جنس و یفتار بحرانرگ یجهان امعهج پیشین، یهابحران

موسوم به جنگ  یهاجنگحتی  ستین شدهیسپری هابحران ریبا سا یسهمقاقابل ی،جهت گستردگ
 .رسندیکرونا نم یپااول و دوم هم از جهت وسعت به یجهان

 ایو  شتریب ی،مختلف علم یهاصنوف و رشته ،فرَاز حِ ایهمه مردم دن ،از ظهور کرونا بعد -2
اما  ؛اندآن قرارگرفته یرشده و تحت تأث رینوظهور درگ دهیپد نیبا ا یرمستقیمغ ایو  میمستق ،کمتر
دارند  وستهیمعارضه با کرونا حضور پ دانیدر م ماًیها مستقها و مهارتاز تخصص یبرخ ،نیب نیدر ا

 . ی و غیرهکالن کشور یتریمد ،اقتصاد ی،فعاالن عرصه علوم پزشکمانند 
فلسفه هم در علم  ایاست که آ نیا یدنوشته از قوه به فعل درآ نیکه باعث شد تا ا یامسئله 

 افتهی مرجعیت توانندیپزشکان م هم مثلسفه فال ایآ ؟دارد یرفتراه برون ی و یاطرح خصوص نیا
انسان روزگار کرونا  یروفرا یدیو روزنه امکند را باز  ید و گرهنکنپیدا عرصه ورود  نیبه او 

 ستینصیدی  وجهیچهآن به یعلم دوره آرامش است و بحران و حواش ،فلسفه ،آیانه ایو  ؟ندیبگشا
فلسفه و فالسفه  تیمسئله است که موقع نیبه ا یمنف ایمثبت و  جواب ؟ور حکمت شودتکه وارد 
 به محک خواهد زد. یلوم بشرع ریبا سا سهیرا در مقا

 مطرح توانیمسئله را م نیلذا ا ،ستینهم  خیکم تار ناًیقینباشد  یخپر تار یعلم رفلسفه اگ -۳
 شدیمختلف م یهااز بحران یدچار بحران یبشر برخی از جوامعکرد که در اعصار و ادوار گذشته 

و  خیتار ایآ ؟اندنقش فعال بوده یدارا ی اجتماعی و بشری،سفه هم در مقابله با آن تنگناهافال ایآ
از ورود  ییهاگزارش تواندیم -ندارد با خود علم فلسفه یچندان تفاوتکه -فلسفه  خیتار یژهوبه

 ؟پرخطر ارائه دهدمعبرهای از  یعبور دادن جامعه بشر یبرا یمبارزه و ارائه مدل یردر مسحکما 
 2۰و  1۹اول و دوم در قرن  یجهان یهاجنگ ی،مردر قرن هفتم ق رانیبه ا هاحمله تاتار در مثالً

 و انبوهی یشمس 12۸۵معروف به دوره نهضت مشروطه در یه بحران اواخر سلطنت قاجار ی،الدیم
 .اندافتهیمتناوب ظهور و بروز ناکه به صور  ییفرساسخت و طاقت یهااز بحران

مسئله  نیفلسفه در ا گاهیپرسش که جا نیطرح ا وبعد از گسترش موج نامحدود کرونا  -۴
، مجدداً شاهد طرح گفتن دارد یبرا یموضوع چه حرف نیکجاست و فلسفه در ا دهیچیو پ دینوپد

اصحاب  و افالطون و ارسطو یهاحلبه تأمل و رجوع به راه بار دیگر و شدیم مسئله کهن شرّ
 گذشته یهاحلالبته هرکدام از آن راه که یمشدفراخوانده  هیمتعال تاشراق و حکم ،حکمت مشاء
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صورت مفصل به بوده وبرخوردار  نیریاز سابقه د یاسالم ی وحیمس یو کالم یفلسف یهادر سنت
بتواند  یبحث نوآورانه فلسف کیطرح  دیشا انیم نیاز متون فلسفه آمده است اما در ا یدر مواضع

داشته  یبخش تیو رضا ستهیکمک شا یولقبه نحو مع روسیکروناو یعنی جدید دهیپد نیا لیدر تحل
 .باشد

 ینمحمدحس دیکه عالمه س "یاعتبارادراکات " هیموردنظر عبارت است از نظربحث  
مستقل و  یهانوشته ت ودر قالب رساال شیسال پ ۹۰در حدود  (ش 12۸1-1۳6۰یی )طباطبا

در خصوص  ینو در فلسفه اسالم ۀدیآن ا زا توانیم ،سندهینو نیزعم اکه به ارائه کرده یرمستقلغ
و  نظرداد که هم در حوزه  شنهادیو پ دایدر مقابله با آن پ یحلو راهمدد جست  هم روسیکروناو

 ،مطالب نیبه کار بستن را داشته باشد. با همه ا تیقابل ی،و هم در عرصه عمل و زندگ نییتب
 نیا پیراموندر ... و یشناسجامعه ی،ناسروانش ی،علوم پزشک دانشمندانگونه که ورود همه همان

 کیبا  ،وتاب حاصلهدر تب یجامعه جهان فعالً نکهیاول بوده و به جهت ا یهاهنوز در گام ،روسیو
انتظار داشت  دیاست که از فالسفه هم نبا یعیطب ،بردیدر معرض خطر به سر م پیوسته ینوع زندگ

 ،تیواقع نیبا اذعان به ا کنیول ،از آن ارائه دهند ییهان لیتحل ،کرونا جوالن در بحبوحه وانندکه بت
به انتظار نشست و چشم به لحظه نامعلوم مرگ کرونا دوخت و پس از آن اقدام  توانیباز هم نم

 آن دارد. امانیهم در زمان هجوم ببه کرونا آن یفلسف یرو نگاه شیمقاله پ .کرد لیبه تحل

 به کرونا یضرورت نگاه عقالن 
ن آکه  ییهاآن ین براآ عمر ءبعد از انقضا یی جهان،کرونا یبه نام کرونا و فضا یتواقعیدرک  

 این جانبههمههجوم  ،نکهیازجمله ا ؛حس و درک نکرده باشند دشوار خواهد بودیماً را مستق روزگار
رونا نبوده و اگر گفته شود که معامله ک ناز خطرات آن در اما کس،یچکه ه بود یاگونهبه روسیو

کرونا  یزانگاعجاب یریفراگ نیا .دور از واقع نخواهد بود یسخن ،معامله عادالنه بود ک، یبا همگان
 یمسر یماریب نیوفصل اتخصص کارشناسان خود به دنبال حل بریهتکا موجب شد تا هر گروه ب

مقابله با  دانیکرد و آن را در م یپوشچشم ،خاص کردیرو کیاز  توانینم انیم نیکه در ا ندیبرآ
 کردیهمان رو یی،کرونا طیدر شرا ییگراریو تدب یعقالن کردیاتخاذ رو؛ دیکرونا حاضر ند

 معطوف به خروج از بحرانِ  ...و یعلم ی،نید ی،فرهنگ یاست که اگر در همه راهکارها یرناپذاجتناب
شده محکوم به برداشته یهاهمه گام وقتوجود نداشته باشد آن تیعنصر عقالن ،به وجود آمده

 کردیکنند مانند انتخاب رو دایفرصت طرح پ ،مقابل یکردهایبسا روو چه شدخواهد  یناکام
 (اقبال ،شانس ،کیژنت ،کیولوژیب)گذشته به انحاء مختلف  ادوارکه از ( fatalism) یرگراییتقد

به خود  چند صباحی باشد صرفاً اذهان افراد را یعملعلمی و  دهیواجد فا نکهیده و بدون ابومطرح 
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 ی مانندو برداشت نادرست از مقوالت یجز نگاه سطحبه کردیرو نیچرا که ا ؛مشغول ساخته و بس
 (چه سود؟! ریچو سابق است تدب ریتقد، )ستیگر نید زیچ یحاو.... علم و ،اخالق ،نید ،فرهنگ

 ریدر به تصو نینو یهاشدن افق گشوده ،دهبه وجود آم ییسابقه و استثناکم طیالزمه شرا 
اختالفات عمده ، با ماقبل خود ناًیقیکه  یجهان ت،جهان مابعدکروناس میترسو وضع موجود  دنیکش

 .را خواهد داشت اییدهو عد
بشر امروز  دگاهید رییوتاب حاصل از کرونا به دنبال تغاست که تب یترؤوضوح قابلاآلن به 

 ،"یگرید"با  "من" توانسته نسبتِ طور،ینهم است و (other) "یگرید"در خصوص 
 فراخواند.را به پرسش و چالش غیره  و "زیستیطمح" ،"علم" ،"یتکنولوژ"

 خواهدیم ودبا آمدن خ اکرده بود که کرون خویشتنیانسان را ب ،دوره مدرن یِنیماش یزندگ
فالسفه  یلیاست که خ یدر حال نیا ؛هم بکند "یگرید"از  گانهیب ،از خود را گانهیانسان ب نیا

در  -یهست »را در گرو  یو وجود آدم یهست یستانسیالیست،از فالسفه اگز اسپرسیازجمله کارل 
 یتیهویب نیا ایو آ (172-17۴، ص 1۳۹۰)یاسپرس، .دانندیم «گرانید -با -یهست»و «عالم -

 ؟دارد هستیعرصه  درتازه  تیهو، حکایت از زایش مزدوج
طور است که انسان معاصر به یاندک از موارد فراوان یتعداد ،شدهاشاره چند مسئله نیا 

به  وستهیپ یالتقدر تالش و  ،از آن معضالت ییرها یشده و اکنون برا ریها درگناخواسته با آن
 نیشدن ا یط منتهوشر ازجمله ،تیهجرت به ساحت عقل و عقالن رسدیکه به نظر م بردیسر م

 مطلوب باشد. جهیبه نت ییرها ریمس
 

 ای به نام کرونایدهپدفلسفه و 

 
 ذهن ی دور،هااست که همواره از گذشته مسئله شرّ ی،ازجمله مسائل مهم در حوزه فلسفه پژوه

 .بشر دارد خیتار یبه بلندا یخیتار ،موضوع نیقدمت ا .را به خود مشغول داشته است شمندانیاند
 یخود با مسائل یزندگ ریاند در مسگذاشته یکه پا به عرصه هست نینخست یاز همان روزها انیآدم
و  اندبوده مواجه ...ها و زلزله ،آتشفشانها لیاز قب یعیحوادث طب ،هاغارت ،هاقتل ،هایماریب رینظ

 بوده است. کنندهنییتعبحث داغ و انسان و خدا همواره  یشرور با زندگ نیبحث از نسبت ا
 رخواهیعادل و خ ،عالم ،قادر یهست قشده که اگر خالپرسش مطرح نیهم ا یدر مباحث کالم 

گرفتار شدن انسان به  فلسفه و حکمتِ شود؟یناگوار نم یشامدهایپ گونهینچرا مانع ا ،مطلق است
برخوردار است  با صعوبت توأم تیسؤال و البته جواب آن از چنان اهم نیا ؟ستیحوادث تلخ چ نیا

را در زمره اسرار و  مسئله شرّ ی،با اظهار عجز و ناتوانغربی و شرقی کران از حکما و متف یکه برخ
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اند. یادکرده "پناهگاه الحاد"عنوان هم از آن به یاند و برخدانسته یاله انیاد یمعماها
 شود:یاز آن اظهارات اشاره م وردکه به دو م (177، ص1۳77پترسون،)

 یرادیدر جهان اشر و رنج که وجود  شدیاندیم نیآشکارا چن لیم .ا .هرچند راسل همانند ج»
 جادیشده است ا صفقدرت مطلقه و و ینامتناه یرخواهیکه به خ ییاعتقاد به خدا در ریپاسخ ناپذ

« .جهان قابل اثبات استالوهی فراتر از موجود  کیکه وجود نداشتن  ستین یمدع یول ،کنندیم
 (۵2۰-۵21، ص ۸ج ، 1۳۸6کاپلستون، )

که در  هایییبد میخدا با حجم عظقه قدرت مطل و یکین انیممکن است که مچگونه »
 یدر خداپرست ییمسئله دردناک واقعاً معما نیا ؟میبرقرار کن یسازگار، وجود دارد های اویدهآفر

 (۹۵، ص 1۳۹7 ،یاقبال الهور)«. شده است
به آن  یپاسخ منطقو شبهه شر حل  یاتفاق فالسفه مسلمان مدعبه بیاکثر قر حال،ینباا

 ،هاآن انیمتنوع آن است که از م یهااز پاسخ لومم یفلسفه و کالم اسالم یهستند که متون سنت
 :اند ازکه عبارت رسدیگشودن معضل شر به نظر م یاساس دیتر و بلکه کلاز همه مهم هیدو نظر

ورود  کهییازآنجا شر(.یی گرا میتقس هینظر)حل ارسطو راهو  (شر یانگار یستین)افالطون  هینظر
مطالب اندک بسنده  نیهم بهلذا  داردیموضوع مقاله بازم یریگیعرصه ما را از پ نیبه اتفصیلی 

 .شودیم
 رناآشنا اما د باًیتقر یبا نام یجامعه بشر نکهیهمچنان مطرح بود تا ا یرینه،موضوع پر د نیا 

نبود  ادیز یلیخ آنوسعت و عمق هجمه  غاز،در آ .کرونا مواجه شد روسیهمان حوزه شرور به نام و
آن در همه یز انگاما تنها با گذشت چند ماه محدود و گسترش هول د،شینم لقیم ته و خطرناک

و خود قرار داده  یرمعاصر آنهم در همه ابعاد را سخت تحت تأث بشرِ یزندگ ،نیمناطق کره زم
 کرد. تحمیل یانسان ستینظام زرا به دنبال خود به انگیزیرتح راتییتغ

 است؟ یدیبحران کرونا بحران جد ایآ
 وتحلیلیهه تجزصعر ،بحث در فلسفه نیکه عرصه ا ستین دهیشرور پوشاز بحث  انیآشنا بر

 شودیسخن گفته م رهیو غ یماریب ،لیس ،مانند زلزله یو اگر از موارد است شر تیماه یعنوان کل
با اتخاذ  ی(کالم ی،فلسف) یعقالن کردیرو ءاست که اقتضا بیعیفقط از باب ذکر مصداق است و ط

های مربوط یدر بررس چهمتفاوت است  ،تیو هم از لحاظ غا شهم از جهت رو ی،تجرب کردیرو
 ی.باشد و چه در شرور اخالق یعیشرور طب به

 با آندر کنار شباهت این است که کرونا مشهود است  یکه بعد از هجوم جهان یگریدنکته  
 هاییژگیو یدارا ،طوفان ،جنگ ،فقر زیست،یطمح یمثل آلودگ ینآفرموارد بحران رسای
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به چند مورد از  ریکه در ز کندیم زیمتما مشابهعوامل  ریفرد هم است که آن را از سامنحصربه
 شود:یها اشاره مآن

که  ندیآیرو شر به شمار مازآن ،هااست که آن نیا دیآیانواع شرور به دست م یآنچه از بررس 
 نشودها متوجه انسان از آن یرنج و ناراحت گونهیچو اگر ه شوندیانسان م یتموجب رنج و ناراح

 دید میخواه ،میبدان ه شرسنج و اریعنوان معرا به یو ناراحت رنجاکنون اگر . شر نخواهند بود گرید
حاصل از  نجر ؛ با این تفاوت کهاست یحترنج و نارا نیدر همه انواع شر همترک که عنصر مش

ها چراکه معموالً آن ستین رهیطوفان و غ ،لیس ،با زلزله یسهمقاقابل قلمروکرونا از جهت وسعت و 
محدود در مسئله ی ایجغراف نیا کهیدرحال ،دهندیرخ م ینیمحدوده مع و مشخصی ایدر جغراف

 ،رخداد نیرنج حاصل از الذا  است و افتهی یتسر نیکرونا کامالً شکسته شده و به همه نقاط کره زم
 ینیسرزمجبهه و در  نکهیعالوه از ا ،به نام جنگای یدهپدو یا  شده است یجهانرنج  کواقعاً ی

موقتاً هم که باشد  یریدرگ نِ یطرف یبس از سوآتش رشیبا پذ ی همگاه افتدیمحدود اتفاق م
و  بسبه نام آتش یاواژه ،روسیو نیدر فرهنگ ا کهیدرحال ،شودیم دهیکشدست از مخاصمه 
 الزم ریاتخاذ تداب با ،گسترده و رودرروجدال  نیدر ا نکهیمگر ا شودینم افتی فرصت تنفس تازه

 .آن خاتمه داده شود تایمؤثر به ح یبا کشف دارو ایکنترل شود و  فعالیت آن
 ی،گریواهمه و ترس همواره از د ،ساز اتیادب یکرونااین مختص به  هاییدواژهکل گریاز د 

که پیشاکرونا و پساکرونا، زندگی جدید، معنای جدید، فردیت و مجاز است جهان ، جامعه یتمدن ب
ممات  و اتیحدر  یماریب نیبه ا انیاز مبتال دنیگز یورو د قرنطینهدر  یحاصل زندگها یناهمه 
 .است

هم با ناهنده شدن به خانواده و آنو پ یقیو اجتماع حق تیاز مدن یو جبر انقطاع تحمیلی
مجازی شده  یبه نام فضا گرید نیبه سرزم کوچ عمومیموجب  ،آورسخت و ماللت هاینامهیوهش

 .دارد ازبان و قواعد خاص خودش ر ،که فرهنگ است، سرزمینی
و مهم  ،دیجد دهیپد کیکه کرونا  یافتدست جهینت نیبه ا توانیه مذکور مکتچند ن نیبا ا 
 یرناپذامر نوظهور اجتناب نیهمگان با ا یو عقالن ینید ی،اجتماع ی،علم واجههبوده و م ریفراگ
 روسیو نیکه ا ییجا االشعاع خود قرار داده است تما را تحت ندهیوضوح اکنون و آچراکه به ؛است
 کرد. ضبط خیدر تار و محسوب امیا نیا یزانگموضوع هول ترینیجهان توانیرا م

 امکان سخن گفتن فلسفه از کرونادر 
شده و که از علم فلسفه ارائه مرسومی فیرااست که بر اساس تع نینوشته حاضر ا ۀاکنون مسئل 

به  امریعلم مجوز دارد که از  نیا ایآ شودیکه در آن مطرح م یبر اساس موضوع و سنخ مباحث
 یبحران جهان نیفلسفه در ا ایآ ؟گشاو گره ناءهم سخن قابل اعتآن ؟دیسخن بگو روسینام کروناو
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 ،ریرخداد فراگ نیفلسفه در بحبوحه ا ایآ ؟دیبگشا نجانسان در ر یفرارو تواندیرا م یروشن افقچه 
با  شودیگونه که مالحظه مهمان ؟دارد یرا به جامعه جهان یدبخشیانداز امچشم یاعطا ییتوانا

رسالت علم  ایآ نکهیو آن ا افتی جددطرح م انامک یمیبحث قد کی ،کننده کرونا یرظهور درگ
 یضمامنامور ا ای ؟اختصاص دارد یو انتزاع جردم ربه حوزه امو ایآ ؟عرصه است فلسفه در چه حوزه و

مثل حوزه  یحوزه انحصار کیعلم  نیحوزه موضوعات و مباحث ا ایو آ شود؟یمرا هم شامل 
 گیرد؟یبرمرا هم در  یعرصه عموم ،نه ای ؟فلسفه در دانشگاه است یگروه تخصص ایو  هیعلم

فلسفه  گاهیجا تواندیاست که م کنندهیینالعاده تعسؤاالت فوق ،سؤاالت نیروشن است که ا
  .نشان دهد نفیاً و اثباتاً زدهانسان بحران یرا برا

قوالت عم و وجود یعلم فلسفه بحث از احوال کل فهیوظ نکهیبا توجه به ا یممکن است برخ -1
 ایلذا بحث از وجود غیره است،  وجوب و امکان و ،حدوث و قدم ،مانند علت و معلول یفلسف هیثان

 ریفلسفه بدانند و درگ یو ادعا طهیخارج از حرا به نام کرونا قیدی م و مشخص امرآثار  واوصاف 
به  یعلم اعل نیا دنیم کردن راه خود و فروکاهگ ،قتیحق درمباحث را  گونهینکردن فلسفه با ا

 د.نمحسوب کن یو انضمام یتجرب یهادانش یعنی لیو سف زلنا سطح
هر  توانیباورند که م نیبر ا ،پرسش نیمثبت به ا و با ارائه جواب مساعد گرید یاما برخ -2

عقلی  –خودش نظر از م تواندیمختلف موردمطالعه قرارداد و فلسفه هم م یهارا از جنبه یموجود
گونه که همان .قرار دهد قیتحق ،ها ازجمله کرونا را موردمطالعهآنموجودات و احکام  - یلکو 

کرونا را مورد  روسیو ،خاص خودشان نظرهم از م رهیو غ شناسییستز ی،مثل پزشک یگریعلوم د
مختلف از بخش  یهاجهت است که بحث از شرور در بحث نیبه همدهند؛ یم قرار وتحلیلیهتجز
ی مطرح و موردبحث و گفتگو قرارگرفته است مانند فاراب ی،اسالمفلسفه االخص  یبالمعن اتیاله

(، سهروردی در بحث عنایت الهی کتاب مطارحات 1۸۰-1۸1، ص 1۳۸7 در رساله تعلیقات )فارابی،
( و اشارات و تنبیهات ۴21ص ، 1۴۰۳ینا،سابنینا در الهیات شفا )سابن(، ۴۰۳، ص 1۳۸۵)سهروردی،

 (.7۸، ص 7، ج 1۹۹۰الصدرا در جلد دوم اسفار )مالصدرا، ( و م۴۰7، ص 1۳7۵ینا، س)ابن
یدات این جواب مثبت، معیّت فلسفه و پزشکی در تاریخ فلسفه اسالمی است که مؤ ازجمله

قمری( و آذربایجان  6تا  ۴قمری(، خراسان )قرون  ۴تا  2ی عقلی بغداد )قرون هاحوزهمخصوصاً در 
 مشهود است. کامالًقمری(  ۸تا  6)قرون 

که به  حالییندرع " میحک"عنوان  کهبود ی اگونهب بهطبا  فلسفهو توأم بودن  یهمراهاین 
عنوان به .شدیعلم طبابت هم گفته م یفرد دارا بر شدیفرد صاحب حکمت و فلسفه اطالق م

فالسفه و پزشکان است  خیبر تار شتملم قمری، 7مربوط به قرن  قفطی ءالحکما خیتارمثال کتاب 
خود  یهاکتاب یو ابوالحسن طبر یبن ربن طبر یعل یعنی یدو پزشک بزرگ طبرستان»ا یو 
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 آغازدر فالسفه  یاست با فصل یرا که هر دو در علم پزشکقراطیه معالجات بالفردوس الحکمۀ و 
هم باشد تا بتواند به اصالح نفس و بدن  لسوفیف دیفاضل با بیکه طب یسنت علم نیو ا کنندمی

یف شد که معنون با عنوان مصالح تألی فراوانی هاکتابو  بود جیو را عیشا کامالًهر دو بپردازد 
شد که  ادآوریخود را نوشت در آغاز  یروحانال طبالهم که کتاب  یراز و االنفس و االجساد بود

در  .شده باشد تیجان و تن هردو رعا بقرار داده است تا جان یمنصورعدیل الطب الکتاب را  نیا
گفته  نیچن مونیم نبا دحدر می منوال بود چنانکه شاعر نیامر به هم زین سلاند یعنی غرب اسالم

 :است
 اری طب جالینوس الجسم وحده     و طب ابی عمران العقل والجسم

از  نیفلسفه در قرون نخست» {نکته باشد که نیا یپزشک و توأم بودن فلسفه نیعلت ا دیشا}
 اطبافالسفه خود  ،رفتیم شیو همگام پ عدیل ،بطبرخوردار بود و با  یداست و شرافت خاصق

 آوردند.یفلسفه بدن به شمار م راطب روح و  طبتا بدانجا که فلسفه را  ،لسوفیهم ف بانیطب وبودند 
خود را با نام  یقانون و کتاب فلسف یعنیخود را با نام متناسب با فلسفه  یکتاب پزشک نایسابن

 (1۳، ص1۳۸۳،یشابورین ینیاسفرا)«. دیشفا نام ،متناسب با طب
 عرفوجود داشت و نه در  یونانیفالسفه  نیکه نه در ب یموجود در فلسفه اسالم یژگیو نیا 

توأمان نسبت به امور  صورتبهی است که فالسفه اسالم هنکت نیا انگریب ،نیمغرب زمفالسفه 
 ثیاز ح کنیاند ولهم غیرچرا که جسم و روح اگرچه لفظاً  نبودند تفاوتیانسان ب یو بدن یویدن
النفس تمام البدن، یحصل منها و من »، دارند منتها با دو اطالق یاز امر واحدحکایت  ،قتیحق

و البدن تجسد  الماده البدنیه نوع کامل جسمانی و جوهر النفس باعتبار ربوبیته البدن یسمی روحا
زاده حسن)«. کمالته و قواه فی عالم الشهاده بالتجاف من الطرفین و مظهره و مظهر الروح و تجسمه

 (۳۳-۴ص  ،1۳۹۴ ،یملآ
 موضوعیاکنون  ،شرور بوده استاز که محل بحث  ابواب دیگری ریسا ایموارد باال و  بر عالوه

مذکور در سنت  یهاکه نسبت به همه بخش شودیاضافه م هاو به آن یمعرف نهیزم نیدر ا گرید
 "یادراکات اعتبار" هیهم عبارت است از نظرکمتر برخوردار است و آنبسیار از عمر  یالمفلسفه اس
 اقساماز مباحث و  یلیاز خ توانیم هیاز آن نظر لهامبا ا یی است کهطباطبا ینمحمدحس دیعالمه س

نوشته  نیاست تالش ا دیکه ام جست دمد گرید یزاهر عامل بحران ایکرونا و  باآن در مواجهه 
 باشد. قیمقرون به توف دهیا نیدر تحقق ا

 یکه مباحث فلسف ییضعف استدالل آنها، ها اشاره شدبه آن در باالنکته مهم که  چند نیبا ا
 دانندیفلسفه نم ستهیرا شا یدانسته و بحث و گفتگو از امور انضمام یو آسمان یرا صرفاً انتزاع
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اص و خ ستیاز انسان و ز گانهیکه ب گریهر علم د ایکه فلسفه و  شودیبرمال شده و روشن م
 .ودنخواهد ب مترتببر آن  ثمریو  دهیفا چیه، او باشد زمانمند

محرم و و بر درد انسان  یمرهم ،متقن نیاگر فلسفه با آن قدمت کهن و فالسفه با آن براه
 ها نباشندبحرانانواع  یلیتبعات تحمانسان به ستوه آمده از آثار و مندانه درد یواهاجن دهنوشنی

که به یدرحال ؛دیاین نییپاعرش به همان به که از  ،شیخوعاجِ علم نشسته بر برج  نیوقت چنآن
داده که رخ رهیو غ یفرهنگ ی،اجتماع ی،علم یهافالسفه در بحراناغلب فلسفه و  گواهی تاریخ،

اند مانند اقدامات امور نکرده هیدر حاش سوهمواره در مرکز و کانون اتفاقات بوده و خود را محب
معاصر در ظهور  یحکما بدیلینقش ب ایو اصحاب او در فتنه مغوالن و  یطوس یرالدیننصخواجه

 طیو با شرا کندیم یدر زمان و مکان زندگ لسوفیف»؛ رانیدر ا یو حوادث بعد از انقالب اسالم
 کیسخن  یکه گاه شودیموجب م طیاختالف شرا نیا. دارد ییآشنا زین یو مکان یمختلف زمان

 نیبه ا لسوفیف یناسازگار شناخته شود ولو دور  اندازهیب گرید لسوفینسبت به سخن ف لسوفیف
 نیا یاز ورا تواندیماو و  شوندیدگرگون م ،طیدارد که اوضاع و شرا یآگاه زین تیواقع

 دریغ زین یداور یو نوع قیدق یاز کار بررس حالینو درع ندیفراوان به نظاره بنش هاییدگرگون
  (.1۸1ص  ،1۳۸۸ ،ینانید یمیابراه)«. نکند

 عموض جانببه 1۹ دوییاز کو یعدم امکان بحث فلسف ایو  امکان نیدر ماب گرید یگروه -۳
 ،روسیو نیورود فالسفه به بحث از ا نکهیبر ا یمبن اند،یداکردهپ لیتما )صبوری فلسفی( سوم
تعامل خردورزانه نسبت به حل  :که دقیمالحظه و  ایناست اما با  یکه فاقد منع ماهو حالییندرع
ت خود یکرونا هنوز به تمام کهییو ازآنجا شودیاست که آغاز م عیوقا انیپس از پا یاحادثه هر

خود  یهست تِیغااو کرد تا  شهیپ یصبور دیبا لذا فعالً ،میآن قرار دار عیو در بحبوحه وقا دهینرس
راجع  یاز منظر فلسف توانیآن زمان است که م ،از و انجامش را کامالً رو کندغرا آشکار سازد و آ
 .به آن سخن گفت

 یبرا یحرف ،روسیو نیدر مواجهه با او در حال حاضر  ،لسوفانیباورند که ف نیگروه بر ا نیا 
گیرد ینم قراردر چارچوب فلسفه  ایها آنگفته  نیا سندیبنویا و  ندیبگو یگفتن ندارند و اگر هم سخن

از  یکالم ادیما را به  ،افراد لیقب نیموضع ا .نخواهد داشت یارزش چندان یبه لحاظ فلسف ای و
عقل  میاالهه رو: minerva) نروایجغد م»اندازد که: یم( م 177۰-1۸۳1) یآلمان لسوفیهگل ف
باشد  دهیرس فرا که غروب گستراندیا آنگاه مر شیپروبال خو ی(ونانیتنه آها و هنرها برابر با و حرفه

 هدییگرا یبه سرد یاز زندگ یکه شکل پاشدیم یزچخود را بر همه یخاکستر ی گردو فلسفه هنگام
است که تعامل  نیسخن هگل ا نیا ریاز تفاس یک(، ی۴2 ، ص7، ج 1۳۸6 ،کاپلستون)«. باشد

رخدادها شروع  مدنآ انیپس از پا یعنی ،شباهنگام ،مختلف یهادهیمقوالت و پد رامونیخردورزانه پ
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که تا لحظه  کنندیم یمطلب پافشار نیبر ا افراد نیه است که اکتن نیبا عطف نظر به ا .شودیم
 ی،جز ناکامبه یعقل لیمنتظر ماند چرا که هرگونه تحل دیبه نام کرونا همچنان با یاتفاقفرجامینِ 
 .نخواهد داشت یدر پ گرید یسرانجام

 یسخن نجایدر ا ؟باشد دتوانیواقع محد و اندازه مقرون به هچ تا شدهانتخابانداز چشم نیاما ا 
 ،نظر و موضع نیاگر ا شود:یگذاشته م انیکه با خوانندگان محترم در م رسدیم به ذهننقد گونه 

و انسان  نیب یجنگ و جدال جهان یهم شد که در اثناآن جهینت تسلیم دیشود آنگاه با رفتهیپذ
کارزار را نخواهند  نیحق ورود و دخالت در ا اًو تخصص اًصیتخص ،و اهل فلسفه لسوفیف ،کرونا

 بلکه فیلسوفان، هنشود، یم طرحفضا  نیدر ا که هم ییهابه پرسش یدهپاسخ یداشت و متول
 .علوم خواهند بود ریدانشمندان سا

 هیها بر پااز آن یمطمئناً برخ ،شودیارائه م دهیپد نیکه از ا یمختلف هاییلبا توجه به تحل 
و  ؟نه ایدارد  کیولوژیترور ب تیماه یکرونا دارا روسیو نکهیا المثلیف است، حدس ای یزنگمانه

 یپاسخ قطعکه  ؟نه ایسازندگان بوده است  قصدمورد  ،عیوش حد از نیا ایآ ،در صورت پاسخ مثبت
موضع مذکور  توانیاست لذا همچنان که نم شتریشدن زمان ب یسپر ازمندین دست،ینازا یسؤاالت

نظر کردن و صرف تفاوتییکه اتخاذ موضع ب رسدینادرست دانست اما همچنان به نظر نم الکلرا ب
سازگار  شوند،یم مطرح آسالیس صورتبه یاهواوضاع حساس و پره نیکه در ا یاز سؤاالت مهم

 .سلوک فالسفه باشد و لسفهف خیفلسفه و هماهنگ با تار علم با
خواهد  یدر پ زین گریفاسد د یتال، حلنگاه و راه نیا هیانتخاب و توص ها،ینهمه ا برمضاف  

 است. یبشر گریعلوم د ریو گسست آن از سا یعلم منزو کیفلسفه به  شدنیلداشت و آن تبد
چراکه  ،کرد یابیروش موفق ارز ،فلسفه میاز حر انتیمذکور را در ص روش توانینم ،فیتوص نیبا ا

احساسات و عواطف همه  هحوزه پرتالطم که توانست نیاتفاقاً ورود فالسفه با ابزار عقل و برهان به ا
 یوسوسمت ،رتیبص اعطایکارساز بوده و با  تواندیم ،سازد دارحهیو جر کیها را تحرانسان

 گریاری دیجد دهیپد نیبا ا یهه عقالنرا در برخورد و مواج یجوامع جهان یو جمع یاحساسات فرد
 .باشد

 به کرونا یاقدام در نگاه فلسف نیاول

باز  یو انضمام ینیع دهیپد نیا یدر ابعاد کوچک به رو ولو اییچهدر ی،از منظر فلسف بخواهیماگر 
موضوع و ابعاد  نیبه ا شتریتوجه خود را هر چه ب نیادیبن یهاپرسش یاابتدا با طرح پاره دیبا ،میکن

کمک خصوص  نیدر ا شتریهرچه برنگ ما را در د ،چراکه طرح پرسش ؛میآن متمرکز کن ردهگست
 مانند: دکرخواهد  شایان توجهی

 ؟دیبخش یدیجد یمعنا ی،به زندگ توانیباوجود کرونا م ایآ - 
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 ی؟ضعف آدم اندنینما؟ تلنگر جادیا ؟مبارزه ؟کرونا آمده است با انسان چه کند -
بشر نفوذ دهد و کالم و روش  شهیرا مشتاقانه در عمق اند رگممقوله  کرونا آمده است تا ایآ -
شادمانم که پس  لکهب هراسمیتنها از مرگ نمنه»که: شود ادآوری گریو مرگ سقراط را بار د یزندگ

«. ندن دارابهتر از بد یسرانجام کانیاند نکه همواره گفتههست و چنان یگرید یزندگ ،از مرگ
 افتنی یجابه» گفت:یم که (م 1۵۹6-16۵۰) رتاو همانند دک (۴۹1 ، ص1ج  ،1۳6۸افالطون  )

از مرگ  دنیتر و آن نترستر و مطمئنآسان یراه ،امافتهی یگریراه د ی،حفظ زندگ یبرا یراه
 (۳6ص ، 27و  26شماره  ،1۳۸۴فصلنامه ارغنون )«. است

اخالق  ای ،کند جادیا یرییتغ یاخالق یهاو قاعده یستیکرونا آمده است که در اخالق ز ایآ -
 ؟خشدبب یشتریموجود را استحکام ب یستیز

 توانیم نه، نکهیا ای ؟گرفته است نیرا از ساکنان زم یاجتماع دیام و یشخص دیکرونا ام ایآ -
 ؟کرد یزنده بود و زندگ دیرا هم از دست نداد و همچنان با ام دیام حالیندرع ،ستیبا کرونا ز

  ؟خواهد شد نییچگونه تب نیعلم و د ابطهر ،به بعد نیاز ا ایآ -
اگر  و ؟مثبت هم است جیو نتا آثار یدارا ،ناگوار ی ومنف یامدهاپی کنار در روسیو نیا ایآ -
 ؟ ددا ارائهو  هیاز آن را ته یفهرست توانیم ایآ آری،

 

 اعتباریات و کرونا

 
 -2ادراکات اعتباری؛  -1: از هم است زیدو بحث متمایرنده دربرگ مقاله این داستیگونه که پهمان
 کرونا.

ارتباط  گریچگونه به همد ،جدا از هم ظاهراً دو موضوع نیاست که ا نیمهم ااکنون پرسش 
  کنند؟یم دایپ

طرح  ایتولد و  ،باشد تواندیارتباط و اتصال م نیا نییکه بسترساز تب هاییینهاز زم یکی -1
 ستیز یگسترده کرونا در فضا وعیشو  شیدایاست که بعد از پ یدیکل یهاواژه وتکرار پر لماتک

از  یکه در صفحات گذشته به برخ است افتهی یگسترش جهان ،روسیهمانند خود و ،هاهمه انسان
 .اشاره شد رهیو غ یاجتماع یگذارفاصله ،جامعه نیتمدن ب ،تیفردی، مجاز یها مانند فضاآن

داشته  توانندیم ییمه طباطباعال اتیاعتبار هیکلمات و اصطالحات با نظر لیقب نیکه ا ارتباطی
 ریتفس ازمندینارتباط، اما نشان دادن آن  ،باشدیموضوع نم نیبه ا انیدور از ذهن آشنا باشند اجماالً

 .است جمله مکتن نیهم لیمتکفل تفص یاست که مطالب آت شتریب حیو تشر
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به کرونا را  و اتیاتصال و ارتباط اعتبار توانیمبدان وسیله که  یاز موارد گرید یکی -2 
عمال است که با اِ یهنر یهایو باز یاز مسابقات سنت یآوردن مردم به برخ یرو تصویر کشید؛
ها را نسبت به خانواده یاعضا داشته است، یرا در پ ردمشدن م نینشخانهقرنطینه که دستورالعمل 

 .سوق داده است هاآنی سوازل بهنمحدود م یپر کردن اوقات روزانه خود در فضا
 یکی ،ریوز گریو نفر د شودینفر شاه م کی است کههیاز مسابقات و باز لیقب نیا انیدر جر 

 هاینیآفرو نقش هایباز نیگونه که روشن است همه اهمان و ... دزد یگرید شود ویم سیپل
نفر در نقش فالن  کی یوقت ؛ستین اتیاعتبار نیاز هم یتو درنها الیجز استفاده از قوه خبه یزیچ

 "آن شخص"، "او " است که مشخص کامالً پردازدینقش م یفایبه ا ...و  ریوز ،شاه، دانشمند
شده ارائه یاعتبار میاست که از مفاه یفیهمان صدق تعر نیا کند،یم یو فقط نقش او را باز ستین

 .که آن را ندارد گرید زیبه چ یزیحکم چ یاعطا: است
موجب به  یعتاًکه طب یات اجتماعرتباطدر خانه ماندن و کاهش ا طیلذا با توجه به تداوم شرا 

راه  ،مختلف اتِیتوسل به اعتبار شود،یها مدر خانواده یو اختالالت روان یوجود آمدن افسردگ
 نیکه در ا ییاز رفتارها گرید یاست برخ لیقب نیباشد و از ا تواندیم آمدهیشمعضالت پ مفری از

مستأجران خود و  با نجراواز م یمثل رفتار برخ شودیم ی همارسانهی تبلیغ روزگار مشاهده و حت
به  یحکم امر یو اعطا "یذات پندار هم"نوع  کی هاینهمه ا رکه د گرید یهاکمک ریسا ای

 یهافرض نیداشتن ا ی،و اصاًل مقدمه الزم همه آن مواسات انسان شاهدیم زین را گرید یامر
 .است یاجتماع( اتیاعتبار)

 ییکرونا تا جا موج بحرانِکه این است توجه استقابل نکته دیگری که در این خصوص -۳
ها را تحت روزانه انسان یتنها ظاهر زندگانداخته و نه هیسا ایکه توانسته بر کل دن یافتهگسترش

آن را هم دچار تحول  ی،زندگ قولهم "یمعنا"خود قرار دهد بلکه با رسوخ و نفوذ به باطن  ریتأث
لذا باعث شده که  و هم شده است یزندگ ی"معنا"موجب بروز بحران  ،بحران کرونا یعنی ؛سازد

 ریهم درگ یمسئله جد نیبا ا ا،کرون طیدر شرا یزندگ یظاهر تیاز التزام به رعا شتریها بانسان
 ایکرونا و  عصرِانسان  یتقال نیا ؟باشد تواندیم ییعناامِ محامل چه نظ ی،زندگ گونهینشوند که ا

که بدون ورود فعال  ستین یاعرصه ی،به زندگ نینو دنیمعنا بخش ریدر مس گریحادثه مشابه د ره
 .باشد ریپذامکان شمندیاند متفکرانِ

علوم اصحاب است که  نیدارد ا تیهم حکا یکه از انتظار عموم یگرید ینکته اساس -۴
گونه که در همان ؛دناقدام کن روسیو نیدرمان ا افتنینسبت به  تریعهر چه سر بایستیمی پزشک

در کارنامه خود موفق  اتاقدام یمسر یهایماریاز ب گرید یدر مورد برخ نیشیپ یهاو سده هاهده
 یمعنوو  یمادزندگی  ی وبشر اجتماع فیکه تکل نجاستیاما اکنون سخن در ا ؛اندرساندهبه ثبت 
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چگونه  ،بکشدطول  قرن کیماه تا  کیاز  تواندیکه مبخش آندرمان یشدن دارو دایو تا زمان پا
کردن خود تسلیم  ایو  اتیح انیکردن جر لیکه تعط رسدیبه نظر نم ؟شود یسپرو  تیریمد دیبا

از  یکیلذا  ؛قابل دفاع باشد مواضعی ،در برابر آن و اتخاذ موضع انفعال به نام کرونا جمیبه مها
آن از  تیکنترل و هدا ،حاصل از آن طیو شرا روسیو نیمقابله مؤثر با ا ریفعال بودن در مس قطر
 یو برا جریان داشتهانسان  یکه تاکنون در متن زندگ یو مدل دهیا ،است اتیباراعت دهیا قیطر

 .ستیاز آن ن ی همزیگر ی،بهبود زندگ و شرفتیپ

 اتیاعتبار 
این  یدارا ،چنددر مواضعی  وبوده  یمشترکات لفظ ازجمله یدر فلسفه اسالم "اعتباریات"کلمه 

 :مختلف است یمعان
اصیل،  .آمده است تیماه ای ودمانند آنچه در بحث اصالت وج ،در برابر اصالت یاعتبار -1

هم در مقابل آن عبارت است از آنچه  یاست و اعتبار یمنشأ آثار خارج یداراآنچه عبارت است از 
 .است یخارجاثر فاقد منشأ 

 میبه نحو مستق یاگر مفهوم .والت استعقدر بحث انواع م ،اتیاصطالح اعتبار گریکاربرد د -2
 رهیدرخت و غ ،دود ،مانند آتش شودیم دهینام یاول ای یقیاخذ شود مفهوم حق یاز ادراکات ظاهر

مانند  شودیگفته م یاعتبار ثانوی یا میمفاه ،شودیاخذ م هیاول میواسطه مفاهکه به یمفهومو 
معناست  نیاست به ا یمفهوم اعتبار "علت"که  شودیگفته م یمثالً وقت ...وجود و  ،علت و معلول

رابطه آن دو را در  یو سپس وقت کندیرا اخذ م یاز آتش و دود خارج یریکه انسان در آغاز تصو
 شکل است نیو به هم ،"علت"به نام  کندیدو انتزاع م آن سهیرا از مقا یمفهوم دوم ردیگینظر م

 .شودیم دهینام یاعتبار میمفاه ی،قیو حق هیاول میدر مقابل مفاهکه  هیثانو میمفاه ریسا
که وجودشان  زوجیتو  تیمثل مالک یمیمثالً مفاه، "نفسهیوجود ف"در مقابل  یاعتبار -۳

 طمه(و فای عل ضمن در تیو کتاب و زوج ضمن زیددر  تیمالک یعن)یدارد  قیتحق نیدر ضمن طرف
اما  ؛عنوان اعتبار داده شده استی، اضافامور  لیقب نیبه ا ،هستند نفسهیو فاقد وجود مستقل و ف

 .است لیعنوان اص یدارا ،و مستقل است نفسهیجوهر که وجودش ف
 یمعن نیهم ییمدنظر عالمه طباطبا اتیکه اعتبار یقیدر مقابل ادراکات حق اتیاعتبار -۴

 فیتعر صورتینخص را بداال یمعنالب اتیاعتبار ،هینظر نیاع عنوان مبدبه شانیخود ا .چهارم است
که ارتباط  یارآث بیمنظور ترتبه ،میبده یگرید زیرا به چ یزیحد چ ی،با عوامل احساس»:اندکرده

 نیبه ا را عالمه فیتعر نیا (.167 ، ص2 ، ج1۳7۴ یی)طباطبا«. خود دارند یساسحبا عوامل ا
درخت  هکند) ی(،خوردن شودیاعتبار م (: )سیبYشود یم اعتبار X): نشان داد توانیصورت م
 نیطبق ا شودیگونه که مالحظه مهمان (،پول شودیتکه کاغذ اعتبار م) (،مکتین شودیاعتبار م
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 ،است که انسان در ذهن خود یمعن نیانسان است و به ا ید احساسات درونومول ،اعتبار ،فیتعر
 نیتا به ا دهدیمصداق آن مفهوم قرار م ،ستین یو مفهوم مصداق ،را که در عالم خارج یئیش

خود عالمه  (.2۰۸، ص 1۳7۰ یجانیالر یآمل. )کند بارم دو یءش را بریء اول ش آثار ،لهیوس
قوم  کی سیرئ یبرا استیر مفهوممسئله به اعتبار کردن  کردنِ ه ذهنب بیتقر یبرا ییطباطبا
 به سر نسبت همچون ،بزرگ و زمامدار جامعه نسبت به جامعه، استیدر اعتبار ر »کنند.یاشاره م

بدن را به آنچه  یکرده و اعضا یربدن را تدبامور  ،طور که سرهمان ؛شودمی گرفته نظر در بدن
 یاعضا ریسر و ساین ب ینیو تکو یقیطور حقکه به یارابطه نیا ،کندیم ییانجام دهند راهنما دیبا

آن اداره جامعه به  ،اساس نیافراد اعتبارشده و بر هم ریزمامدار جامعه و سا انیم ،بدن وجود دارد
 میکنیرأس فرض م ،ستیکه رأس ن یکس یعنی ؛مجاز و اعتبار است یکینا شود.یمفرد سپرده 

 (.۳16ص ، 1۳7۳ ی،و گرام 226ص ، 2ج  ،1۳7۴ یی،طباطبا)«. مییتا مشکالتمان را حل نما

 جهو ی،اعتبار هاییشهاند بهاست که توسل و تمسک انسان  نای باالمطالب  ثمراتاز  یکی
و  عیانسان وس ازیندارد و جالب آنکه هرچقدر دامنه ن یبشر اجاتیاحت و ازیجز وجود نبه یگرید

 ی،ادراکات اعتبار». خواهد بود ردهانسان هم گست یاعتبارساز رهیگسترده باشد به همان اندازه دا
 یو قرارداد یها را ساخته و جنبه وضعآن ی،اتیح اجاتیمنظور رفع احتاست که ذهن به ییهافرض

 ،اتیاعتبار (.1۳۸همان ص )«. ندارد یع و نفس االمر سروکاردارد و با واق یو اعتبار یو فرض
 ،حقوق ،اتیمانند ادب کندیم جعل شیازهایرفع ن یها را برااست که انسان آن یریهمان احکام متغ

 و است یاجتماع یزندگ اتیاز ضرورکه خط  ،زبان ی،و رانندگ ییراهنما نیقوان ی،شناسجامعه
 یستیو بهز تیامن ینتأم ای هاینابسامان و ومرجهرجاز  یریجلوگ یتاکنون برا قدیمبشر از  عقالی

 اتیاعتبار ،ن نوع قراردادهایا کهییازآنجا .اندکرده ضعو یزآممسالمت یوحدت و زندگ جادیو ا
ها اقدام به وضع آن ،کند ازیانسان هرگاه احساس ن. انسان است اریطبعاً در اخت شود،یمحسوب م

و  دیجد نیقوان بیو تصو نیلغو قوان کند.یها را باطل مآن ،و در هر زمان که بخواهد کندیم
 . شودیمحسوب م اتیاز اعتبار یدر هر کشور مثال روشن نیگزیجا

 کندیم داینوشته هم ارتباط پ نیبحث ابا وجود دارد و  یاعتبار هاییشهکه در اند یهمنکته م
و عدم یت لغو"مالک را  و اریآن مع ییاست که عالمه طباطبا اتیعتبارا صدق و کذبمالک 

 ،راستا نیدر ا و سازدیم یتیبه هدف و غا دنیرس یاعتبار را برا ،عتبار کنندها». داندیم "غویتل
تنها یت، عدم لغو اریبر اساس مع ،کندیبرساند اعتبار مهدفش و بهتر به  شتریکه او را ب ههرچ

اما  ،دنشده باشهستند که متناسب و هماهنگ با اهداف در نظر گرفته یرفتنیپذ ییهاگزاره
 ی،مطهر)«. اند یرفتنیو لغو باشند مردود و ناپذ اثریکه نسبت به اهداف موردنظر ب ییهاگزاره
 (.2۴۴- 2۴۳ص ، 1۳7۸



 

 

Philosophical Investigations  /  Vol. 14/ Issue: 31/ summer  2020 127 

 ،اعتبار کردند یمقاصد خاص یرا برا یزیچ ی،گروه ایاست که اگر فرد  اسیمق نیهم یبر مبنا
 یی،طباطبا. )مقصد دور کند نبه آ دنیها را از رسرا اعتبار کنند که آن یگرید زیچ ستین نممک

سازمان و بالفاصله عدم  کی سیعنوان رئخاص به نفرِ کیمانند اعتبار  (17۴ص ، 2ج  ،1۳7۴
 .اطاعت از او

 اتیاقسام اعتبار
مهیات مقابل  اتیاعتبار» - 1: است یدو قسم کل یدارا ییبر اساس نظر عالمه طباطبا اعتباریات 

فعاله  یقوا تیکه الزمه فعال یاتیاعتبار -2 ؛مییگویم زینبالمعنی االعم  اتاعتباری راها آن که
، 1۳6۴ یی،طباطبا)«. نامیمیم یعمل اتیاعتبارو خص اال یبمعن اتیها را اعتبارانسان است و آن

و  یعموم اتیعتباربه ا ،رییثبات و تغ ثیاز ح یعمل اتیاعتبار یعنی ریاخقسم  نیهم(؛ ۳1۳ص 
 یاحساسات یلیفط ایمولود  یعمل اتیچون اعتبار» ،به اعتقاد عالمهه است. شد میتقس یخصوص

و زوال تابع آن احساسات  ءو بقا رییو از جهت ثبات و تغ باشندیم هفعال یواقهستند که مناسب 
 یعینوع و تابع ساختمان طب تیالزم نوع یاحساسات عموم: اندگونهدو  زیاحساسات ن اند ویدرون

«. رییو تغ لقابل تبد یو احساسات خصوص -حب و بغض  مطلقچون اراده و کراهت مطلق و 
ثابت در طول اعصار  یاز سرشت و فطرت انسان یآدم کهییازآنجا ،عالمه دگاهیمطابق د (.همان)

 هادر همه دوره زیبت مربوط است نثا اتاحساس نیا بهکه ی اتیاعتبار الذ ،و ادوار برخوردار است
 نیبنابرا ؛است ریمتغ یآدم یازهایاز ن برخی اما؛ علم متابعت و اجتماع اعتبارمانند خواهد بود  تغییریب

مختلف به  طیدر شرا نیحرکت در زم وانسان به تردد  ازین ،مثالعنواناست به ریمتغ زیاعتبارش ن
 کردیاستفاده م رهیاسب و غ از در گذشته ؛است دهیخاص و مختلف تاکنون به ظهور رس یهاگونه
 ازین نیا هاما امروز پرداختیم اتیاعتبار نیو جعل قوان لقخه بسا بچه زیاستفاده از آن ن یو برا
ی را ریمتغو خاص  نیقوان ،لیوسا نیاستفاده از ا یو برا شودیرفع م دیجد لیانسان با وسا یدائم

 نیکه البته خود ا کندیم ضعرا و یرانندگقوانین  ،از خودرو یریبه کارگ یمثالً برا کندیمجعل 
 (11۵ص ، 1۳7۸ یی،طباطبا. )ستندین یو ضرور یکل ی،ذات ،اتیاست چراکه اعتبار ریهم متغ نیقوان

 ادوستدد گرید یهابا انسان یاپایصورت پاکه بهشد خود مجبور  ازیرفع ن یانسان برا یروزگار
 یهااعتبار به شکل نیشد و امروز ا جعلاعتبار سکه و پول  ،آن یبرا ندیاما بعد از چ ،انجام دهد

 نیاست و ا افتهینمود (  ...و  یپول مجازی، پول یواحدها ،کارت عابر بانک ،سفته ،مختلف )چک
 اتیح تمرارهم نشانه اس نیاستمرار دارد که ا همچنان سابقهیصورت باعتبار بعد از اعتبار به دِیتول

به  قوامشانعدم  ای قوامرا بنا بر  ی(عموم)ثابت  اتیاعتبار ییمه طباطباعال .انسان است یاجتماع
 قوای یاقتضا معلول یساختن علوم اعتبار»،کندیم میتماع تقسجبه اعتبارات قبل و بعد از ا ،اجتماع

ها محدود از آن یاپاره ای قوا نیا تیه فعالو پر روشن است ک باشدیانسان م وینیو تک یعیطب هفعال
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خود را به کار خواهد  یتغذ جهاز نیمدرکه و همچن یمثالً انسان قوا باشدینم جتماعبسته به ا و
بی فرض اجتماع  یدسته از ادراکات اعتبار کهزار، آری ی انیتنها باشد خواه در م خواه ،انداخت
اینجا ها و از آن ریو نظا اطفال تیتربو ازدواج  ،اجتماعمربوط به افکار مانند  ستینیر پذصورت

 شوند:یمقسم به دو قسم من میتقس نیبا اول اتیکه اعتبار شودیگرفته م جهینت
به  نیبنابرا(؛ ۳1۵ص ، همان. )تماعجپس از ا اتیاعتبار -2 ؛تماعجاز ا شیپ اتیاعتبار -1

با کمک  گرید یاز ادراکات ثابت انسان بدون کمک اجتماع و برخ یبرخ ییاعتقاد عالمه طباطبا
متابعت  سهل،انتخاب اخف و ا، حبق حسن و ،وجوب ،عالمه .است یرپذانسان دسترس یبرااجتماع 
امر  ،استیر م،کال مبادله، ،ملک و تماعجاعتبارات قبل از ا ینتررا مهم اجتماعاستخدام و  ،از علم

بعد از  اراتاعتب نیتریافراد را اصل ساویدر حالت ت اتاستخدام و اعتبار زد،م ،پاداش و جزا ی،و نه
 .تماع دانسته استجا

انسان از آغاز وجود داشته و در همه موارد  ینظام اعتبارساز شودیگونه که مالحظه مهمان 
 یندگبر ز قیثابت و قابل تطب یک فرایند دهیچیجعل اعتبارات پ یسوحرکت از اعتبارات ساده به

همه  ...ماهواره و کرونا و ی، جازم یاهظهور فضا ،بورس ی،کیتجارت الکترون شیدایپ .انسان است
 یمعن نیبه ا ،شده است نیتولد اعتبارات جانشو  نیشیاعتبارات پ( لغو)شدن  تروکم جبو همه مو

 ی،نترنتیتجارت ا (اعتبارات) قوانیناز  خبریکشورها  یکه در چند دهه گذشته و در نظام حقوق
اما  ،نبود نیدر ب ی و ...نترنتیا یهاگاهیو پا هاتیحاکم بر سا نیقوان، بورس ردر بازا یجار نیقوان

 نیقوان همهینموجب به وجود آمدن ا ،تداوم آن ی وانسان و ضرورت زندگ یازهاین جموعهاکنون م
امکان  وقتآن شودقطع  یانسان در مقطع یروند اعتبارساز نیشده است که اگر ا دیو ضوابط جد

 .خواهد شد یمنتفبالکل انسان هم  یاجتماع ستیز
 یهایگوش ی،مجاز یفضاها، نترنتیا شیدایکه از زمان پ ستین دهیپوش یامروز برکس 

 نیا یرتحت تأثو کامالً متحول شده  یپر ابعاد بشر یزندگ ها،ینا هیها امکانات شبهوشمند و ده
ها همچنان است و دامنه آن وستهیبه وقوع پ یآدم یزندگ اضالعدر همه  یانقالب ،نوظهور دهیپد چند

 یادآوریواضحات و   نیا حینوشته توض نیا ضغر .همه مرزها است ردیدنو در نو در حال گسترش
 ی،فرهنگ ی،آثار و تبعات اجتماع است که نشان دهد بر اساس نیبلکه هدف ا ستیمشهورات ن نیا

موجب  گریهم همانند موارد د یجهان دهیپد نیا ،کرونا دارد روسیکه و رهیو غ یعلم ی،نید ی،اسیس
انسان را  یزندگ ریها مستر از آنزودتر و گسترده اریبس یبشر شده و حت یدر زندگ ینادیتحول بن

 کهیدرحال وستهیبه وقوع پ هاسالو ماهواره در طول  نترنتیو گسترش ا شیدایپ .داده است رییتغ
 یهاهیبه الحتی ه لکها را بانسان یتنها ظواهر زندگنه هر چند ماه محدود توانستتنها د 1۹ دویکو
 .خود قرار دهد یرتحت تأث وها را با خود همراه و همه آن ی رخنه کردهبشر اتیو ح دیعقا نیریز
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 و حقیقت اتیاعتبار
 یاعتبارساز»هم بدان توجه داده  ییو عالمه طباطبا گفته شد اتیاعتبار فتعری در کهطور همان

 نیالذا  (؛1۵7و  1۵6ص ، 2ج ، 1۳67 یی،طباطبا)«. ردیگمی صورت وهم و تخیل انسانبه کمک 
با استفاده  تواندیو اصوالً انسان چگونه م ؟چگونه است قیکه رابطه آن با حقا شودیم دایسؤال پ

دو امر  نیب همواره اتیاعتبار یی،طباطبا از نظر عالمه ؟کند دایراه پوهمی به حقایق امور  نیاز ا
به  اتیکه اعتبار یاند و اثرات واقعشدهکه اعتبارات بر اساس آن ساخته یتیواقع».قرار دارند یقیحق

نباشند لغو  یآثار خارج یدارا اتیاعتبار کهیدرصورت (،1۴1ص ، 1۴2۸یی، طباطبا)«. دنبال دارند
ساخته  قیبر اساس حقا یادراکات اعتبار (؛16ص ، 1۳67 یی،طباطبا. )روندیم نیبوده و از ب

. چه است یآدم یزندگ قتیاز حق یخود بخش ،که آن آثار دنکنیم جادیا واقعی یو آثار شوندیم
 :دهدیپاسخ م ییعالمه طباطبا ؟توجه کند یاعتبار انیمع نیانسان به ا شوندیباعث م حقایقی

 یکه معان سازدیاو را وادار م اشیو روح یماد یقیبه مقاصد حق دنیوجود انسان و رسبقای »
 .دیبه سعادت خود نائل آ وسیلهینو بد دینما قتطبی آن بر اعمال خود را ه،شمردمعتبر را  یاعتبار

بر  اتیکه اعتبار یحکمت شودیروشن م باال،بر اساس مطالب  (.6۴ص ، ۸ج ، 1۳7۵ یی،طباطبا)
 زین شودیکه از آن حاصل مهم  یاست و آثارحقیقی حکمت  ،شوندیخلق م وفرض  ،اساس آن

 ،هستند یزندگ مشغولدر عالم خارج حضور داشته و  قتاًیاز افراد که حق یاست مثالً تعداد حقیقی
 آن عنوان رأسنفر به کیو بعد هم  (اعتبار سازمان) دهندیم لیرا تشک یاراده کرده و سازمان

 ،هااقدام به صدور بخشنامه، است یاعتبار یکه امرریاست  نیهم ؛شودیمتشکل جعل و گمارده 
مانند  شودیانسان م یمرتبط با زندگ یِو موجب ظهور آثار متعدد خارج کندیمها یهو تنب هایقتشو

آن  یو بهبود زندگ که رفاهها خانه و اثاث منزل توسط آن دیکارمندان و خر یحقوق برا صیتخص
امر  کیعنوان به "ریاست"که  شودیروشن م ،مثال نیأمل در ابا ت .کندیاشخاص را فراهم م

که در  گریمثال د ی.زندگ اقعیو لیوسا دیخر وها انسان :استحقیقی به دو امر محفوف  یاعتبار
 طبق نظر عالمه طباطبایی، (.اعتبار زبان)است  "کالم و سخن"به آن اشاره کرد  توانیم نهیزم نیا

 ،ستنینحوه از ز نیو شروع ا شودیم یاجتماع یاستخدام است که وارد زندگانسان بر اساس اصل 
عالوه از  ،و تفهم میتفه ریدر مس شیازهایرفع ن نهیتا در زم شودیم یرپذامکان ،بانبا استفاده از ز

 .ردیبهره بگ زیاز الفاظ و لغات ن ،و اصواته رااش
 اریتا بس سازدیانسان است که او را قادر م یهاییتوانا نیتردهیچیپ جملهاز "و سخنم کال"

)داللت  دیمختلف اعتبار نما یداللت بر معان یارا بر یاصوات و الفاظ ی،عو طب یفراتر از داللت عقل
انسان  یاجتماع یدر زندگ یواقع یازهایوجود ن طرف،یکاز ،به زبان لتوس یعلت اساس وضعی(.

رفع  یدر راستاو حقیقی  ینیآثار عاعث حدوث ب ،مختلف زبان یکارکردها ،گریاست و از طرف د
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از معلمان و رهبران  یبرخکه  یتحول مثل شودیاو م یو اخرو یویسعادت دن تحققو  اجاتیاحت
نظام سالمت جامعه در  انیکه متول هایییهتوص ایو  کنندیم جادیجمع ا کیدر  ایفرد  کیدر 

 تیرفتار مردم همانند استفاده از ماسک و رعا رییو موجب تغ کنندیسالمت همگان م ینجهت تأم
به نام  یاعتبار شود کهیمثال هم مشاهده م نیدر ا .دنشویم رهیو غ یاجتماع هاییگذارفاصله
 .است حقیقیبا امور  قیارتباط عم یدارا، جینتاآثار و  جهتخاستگاه و هم از  ثیهم از ح ،زبان

 انسان یازمندیو ن اتیاعتبار
آن یا نبود و  ازمندیاگر انسان ن ؛ستاانسان  یازمندین معلول ی،اعتبار هاییشهبه وجود آمدن اند 

 ایاصالً اعتبار  ،ها نداشتبرطرف کردن آن یبرا یااراده ایو  کردیرا احساس نم احتیاجات
 اریاز مقاطع بس یکیدر  روناک طیدر شرا یجامعه بشر، اآلنکرد؛ ینم لقرا هم خ یاتیاعتبار
از  شیتحوالت پیک از یچبا ه یسهمقاکه اصالً قابل یطیشرا ،بردیبه سر م یالعاده حساسفوق

 نیا لیتحل جیه وتوان تو ی،اعتبار یهاشهیاند ایاست که آ نیا در اکنون سؤال ؛ستیکرونا ن
 ،تیمالک ،زبانو استمرار آن بدون  یاجتماع یکه زندگ شودیاگر احساس م د؟تحوالت را دار

 ایآ ؛ها شده استاقدام به جعل آن ،حق و به هنگامو لذا به ستین ریپذامکان ...و ریاست وجیت،ز
 دیشیاند دیبا یها چه راهرفع آن یبرا ،و اگر آمده است ؟به وجود آمده است دیجد یازهایاآلن هم ن
را  نیوالت نوتح نیبه ا یبخشتوان نظم ی،اعتبار میمفاه نیکدام و ؟در انداخت دیبا یو چه طرح

 ،به نام آب استی اماده ازمندینبالضروره  یآدم اتیاستمرار ح کهینمثال با توجه به اعنوانبه ؟دارند
 اتیآرامش ازجمله ضرور و تیعنصر امن نکهیبا توجه به ا ای کندیرا اعتبار م «آب خورد دیبا»انسان 

 نیقوان لیمختلف از قب نیوانق (اعتبار)نسبت به وضع ، شودیانسان محسوب م زندگی اجتماعی
دست که در زندگی ما به وفور یافت ینازایی هاانتخابات و مثال ،احزاب، هایشهردار ،اتینشر

 .کندیاهتمام م شوندیم
اثبات  رسدیبه نظر م ؟نه ایبه وجود آمده است  یدیجد یازهایکرونا ن یرتحت تأثاکنون  ایآ 

باطن و  اهرظ ،شدن جسم و روح انسانو متحول نباشدبرهان و اثبات  حتاجم ،نینو یازهایحدوث ن
 .از اقامه برهان است نیازیکامالً روشن و ب یآدم یباورها یفرهنگ و حت ،اتیح

 :شودیل کرونا اشاره مبَبه وجود آمده از قِ یازهایاکنون به چند مورد از فهرست ن 
 ،خلق ،ارتباط انسان با خدا یعنی ،انسان یرناپذدر انواع ارتباطات اجتناب یضرورت بازنگر -1

 .عتیخود و طب
به وجود آمدن دو جهان  یدر پ نیو احکام نو نیو به وجود آوردن قوان نیوضرورت تد -2
 .قبل از کرونا امیبا ا سهیعصر کرونا و دوره پساکرونا در مقا زیمتما
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ی، خیتار هایدر برابر جبر ییکرونا: جبردیرابر جبر جدخود در ب فیتکل نییضرورت تع -۳
 ی.نیو د یاجتماع ی،تکنولوژ
شده بود و اکنون با عجین مختلف  یهافرهنگ و نیقوان ،کاماحبا از کرونا  قبل یزندگ -۴
و یا توسط افراد  یدیجد یاعتبار میمفاه ،اتیمملو از اعتبار یِمحسوس کرونا بر آن زندگ غلبه

 ؛میباش یگرید یاعتبار میمنتظر ظهور مفاه دیبه بعد هم با نیجامعه به وجود آمده و از ا عقالی
 مجاز(. مجاز در قخل)

گسترده  یهامانند روش آموزش زیمتما هاییژگیبا و دیکامالً جد یظهور سبک زندگ -۵
مراسمات مختلف  یبرگزار ،دیجد یهاتجارت با مدل ،نو هاییوهش و صله ارحام با سبک ی،مجاز

 .ستیکه تاکنون مسبوق به سابقه ن ییهابه گونه
افراد جامعه  ،گرید یاز سو اتیو ضرورت استمرار ح سویکاز  دیجد طیشرا این حدوث
 جهت تالش در ،هاآن ینتراز مهم یکیکه  خواندیفرا متقالها را به انواع عقالی قوم مخصوصاً 

زیست در  و نحوه طیو متناسب با شرا دیجد یِاعتبار یهاروش، ادبیات، قواعد و میمفاه سیتأس
 .کرونا است شرایط
 نشان حاضر بحران با رااست که هم نحوه مواجهه انسان  دیجد یاعتبار میمفاه نیا -6

جامعه در  (قیعدم توف ایتوقف و ، قیتوف ل)تمحم و مختلف جینتا ههم ،تر از آنو مهم دهدمی
از هر  شتریب ،هکتن نیا تیاهم شوند؛یاست که خلق م یاعتبار میمفاه هونمر ،مقابله با بحران

بوده  اتیاعتبار ترینیچیدهکه پ یاتاعتباری ،کامالً مشهود است جتماعبعداال اتیدر اعتبار ،گرید یجا
ها انسان یزندگ خیتار پرحجممثال اگر به کتاب عنوانبه است یجمع ذیرشو حاصل تفکر و پ

با انواع  گذشته،ادوار  اغلبدر  یبشر اتیکه معموالً ح شودیمشاهده م ،گذرا انداخته شود ینظر
نبوده  کسانیتوأم با بحران در همه جوامع  یحاصله از زندگ جهیرون بوده است اما نتقها مبحران
دچار انحطاط و انقراض  خاصبحران  کی یرمثال آورد که تحت تأث توانیرا م جوامعی ؛است
به خود آمده و  یبعد از جنگ جهانالمثل ید که فنوجود دار هم ییهااند و در مقابل ملتشده

 یجوامع در گذشته و حت شرفتِیانحطاط و پ نیا البتهاند. را سرنوشت خودساخته یو ترق شرفتیپ
در  لیعوامل دخ از یکیکه نه یک عامل واحد عوامل مختلف است  ریدر حال حاضر تحت تأث

در برابر  یپردازدر ساخت زبان خاص و مفهوم معجوا به نحوه کارکرد عقال، امدهایحصول آن پ
  .وابسته است (کرونا لمثی )داریپد اتیواقع

 ؛نکهیفراوان است و آن ا تیوجود دارد که توجه به آن حائز اهم یگریه مهم دکتن نجایدر ا
به  ،به خود حوادث ناگوار باشد دنینا بخشعم ایاز آنکه به دنبال معنادار و  شیب یاعتبار میمفاه

یی از با رخدادها عقالنیمواجهه  حوهانسان در انتخاب ن تیآن و هدا یامدهایآثار و پ نییدنبال تب
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 گونهیچاست که البته ه یاعتبار میمفاه دیتول ازمندین ،نحوه مواجهه نیبحران است و هم جنس
مورد انتظار باشد وجود ندارد به  یزندگ کنندهینتأم ،که یمیمفاه دنیبر آفر یهم مبن یضمانت

ینی آفرنقش ومحتاج ورود عقال  داًیشد مطلوب، اتیهم حو آن یزندگ تیجهت است که اهم نیهم
موجب که  شاهد تولید اعتباریاتی خواهیم بود صورت یناکه در غیر  است ژهیو طیشرا نیها در اآن

پساکرونا با  طیاکنون تحت عنوان شرامختلف خواهد شد که از هم هاییرفتارها و ناهنجار ظهور
 ریزردیف مثال  دو سهیمقا شود.یمیاد  خیعطف تار یکی از نقاطعنوان ها بهاز آن یاظهار نگران

 واقعیت است: نیبر ا یشاهد
 یاندازراهی، مجاز هایکمک مؤمنانه در فضا شیرزما نیمتعدد با مضام هاییشپوفعالیت  -1 

 یمشاوره مشاوران و سخنران ،ها انعکاس عملکرد مدافعان سالمتآن فهیوظ که ییهاانواع هشتک
کرونا شعار  ،کیالکترون یزندگ ،کیدولت الکترونی، مجاز هاییشها و همااجالس ،ران استوسخن

ها امید و نگاه یناکه پیام همه  زنم و...یم، برای سالمتی تو من ماسک داد میرا شکست خواه
 مثبت به زندگی و آینده است. 

 ی(،گریاز د گانهیب)از تجمع  زیو گر ، فردیتمرگ بر سر انسان جتا ی،گرید ینف ،نجات خود -2
که همه  ...و  انهیگراتقدیر کردیروحقیقت به مجاز، جبر کرونایی،  فرار از ی،دیناام، ترس، اضطراب

 .دنندار یاس در پیجز دلهره و بهسرانجامی  هاینا

 اتیر در انواع اعتبارمعتبِ
 -و هر شرایط مشابه دیگر -ینی عقال در شرایط کرونا آفرنقشعلت اینکه در این نوشته مکرراً بر 

یراجتماعی )عمومی و غ اتیدر اعتبار ییعالمه طباطبا است؛ اعتبار کنندهید شده مسئله مهم تأک
زند مانند وجوب، یخود دست به اعتبار م یِشخص ازیکه بر اساس ن داندیآن را خود فرد م فردی(،

اعتبار  ،تماعجو چه بعد از اه قبل از اجتماع چ ی،اجتماع اتیاما در اعتبار حسن و قبح و استخدام؛
هستند که  یهم کسان منظور از عقالو  دارندک ترمشفطرت که  داندیمعقالیی  ،را یاصل ندگانکن

و بر  کنندیهستند و از شر و مضرات فرار م ریبه دنبال نفع و خترک با طبع خود و با فطرت مش
العقالء نعنی به . »مانند ملک،ریاست، امر و نهی زنندیدست به اعتبار م یزندگ خودِ یازهایاساس ن

شر و الضار بالطبع، هم المجتمعین بالفطره یتحرکون نحو الخیر و النافع بالطبع و یهربون عن ال
لکنهم یفعلون ذلک بالرویه، فالعقالء یبنون علی مایحتاج الیه التعیش حمال، ای یعملون علی وفقه 

«. و الحجه فی باب العمل ماال یتخطاء العمل، فما بنو علیه حجه علیهم فهو حجه بالذات
 (۳۵1، ص 1۴2۸،ییطباطبا)

ی شبیه کرونا باشد، این موارد احادثهکه مربوط به هر  یادراکات اعتبار ژهیوشناسی یهستدر 
 است: توجهقابل
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دست به اعتبار  ،مانع کیدر برابر  یعیفاعل طب -2 ؛است "ازین" اتیاعتبار یدایشعامل پ - 1 
 یاعم از زندگ یاتحی اجاتیو رفع احت یبهبود زندگ یبرا ،اتیاعتبار علغرض از ج -۳ ؛زندیم

کند؛ یآن را استخدام م ،کمال انسان مؤثر باشد قیکه در طر یزیهر چ -۴ ؛است یو اجتماع یفرد
. انسان است ینظام اعتبار سازوابسته به ی،اجتماع یزندگ - ۵(؛ 17۵ص ، 1۳7۵ یی،طباطبا)

بع طبه  (کمال اول) هیاول از طبع حرکتواسطه  ،اتیاعتبار – 6 (؛1۹7-1۹۸ص ، 2ج )همان، 
گرفتن  هیعار قیاز طر یاعتبار میمفاه - 7 (؛17۹ص، 1۳67 یی،طباطبا. )است (هیوثانکمال ) هیثانو

  (.1۳۸ص ، 2ج ، 1۳۸6 ی،زدیمصباح . )شودیگرفته م یقیو استعاره از امور حق
 

 بندیگیری و جمعنتیجه

 
 قرار است: دست آورد ازاین توان از مجموع مطالب ذکر شده بهنتایجی که می

ها یکی توان آنشود ولیکن میاگرچه یک پدیده جدید محسوب میای به نام کرونا پدیده -1
 های مختلفی دانست که در تاریخ به وقوع پیوسته است.از حلقات زنجیره بحران

های گذشته، اما اضطراب و چندان زیاد کرونا در مقایسه با خیلی از بحرانرغم تلفات نهبه -2
هانی شده و قابل قیاس با موارد مشابه پیشین ترس از آن مانند شیوع خود کرونا یک واهمه ج

رسد حصول یک نوع پیوستگی در جهان و شدت زائدالوصف ارتباطات نیست که به نظر می
 ای، در ظهور آن دخیل باشد.لحظه
ها )و شاید اتفاقاتی از جنس بحران، به جهت نقشی که در حیات و سرنوشت اغلب انسان -۳

سوی دانشمندان و ازجمله فیلسوفان، مغفول واقع نشده و موردمطالعه  ها( دارد همواره ازهمه انسان
طور در ارائه راهکارهای نظری و عملی، نظراتی و تحقیق قرارگرفته و در تبیین و توجیه و همین

الی متون فلسفی و کالمی به صور مختلف آمده است؛ شده است که در البهارائه و آثاری خلق
ن از ظرفیت آن در ارائه طریق رهایی از کرونا بهره جست نظریه ابداعی توایکی از مباحثی که می

 های اعتباری است.عالمه طباطبایی با نام اندیشه
های اعتباری توان حتی با حضور کرونا اقدام به خلق اندیشهاساس این نظریه، می بر -۴
نحو معقول،  ات انسان بهها، قواعد و ...( کرد و همراهی آن را با حیها، اصطالحات، روش)واژه

 مقبول ساخت.
از  یو تحول در برخ رییتغ یچگونگ انیب یبرا یحلعنوان راهبهاصل در  اتیاعتبار هینظر -۵

ی مربوط به علوم و زندگی هاعرصهدر همه که  یتیاما بعدها به جهت قابل شدیادراکات انسان طراح
توان از این ایده در لذا می افتی یادامنه گسترده دیگرانخود عالمه و  یهادارد در نوشتهانسان 
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های مسئله تغییرات حاصله در زندگی و سبک آن نیز مدد جست و با الهام از آن، اقدام به جعل سبک
 نوین در راستای استمرار و بهبود زندگی نمود.

ت بشر عامل اساسی در این حیطه، عقال و اندیشمندان جوامع هستند که با توجه به طبیع -6
ها و ادبیات متناسب با شرایط توانند قواعد، روشنوع فرهنگِ هر منطقه می اساس شناخت و بر

کرونا را جعل و به جامعه ارائه دهند؛ مقبولیت این اعتباریات وابسته به این شرط و رعایت شرط 
 عدم لغویت است.
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