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 آیت الله اعرافی سخنرانی

علی ما  نحمدهالحمد لله رب العالمین الّرحیمالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و 

یطیبین و علی آله اال الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد ثمسیئات اعمالنا 
  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین. االیطهرین

ِه وا » اِب اللَّ اِليا ِکتا ا تا ْیكا یا لا ُم عا الا ِتِه السَّ ادا ِلیلا ِإرا ِه وا دا ةا اللَّ ا ُحجَّ ْیكا یا لا ُم عا الا ِه ِفيالسَّ ةا اللَّ ِقیَّ ا با ْیكا یا لا ُم عا الا ُه السَّ انا ْرُجما ْرِضِه  تا
ا
أ

ْیكا ِحینا  لا ُم عا الا ُه السَّ دا کَّ ُه وا وا ذا خا
ا
ِذي أ ِه الَّ اقا اللَّ ا ِمیثا ْیكا یا لا ُم عا الا   السَّ

ُ
أ ْقرا ْیكا ِحینا تا لا ُم عا الا ُقوُم السَّ ْیكا ِحینا تا لا ُم عا الا ْقُعُد السَّ تا

ُن  یِّ ْسُجُد  وا ُتبا ُع وا تا ْرکا ْیكا ِحینا تا لا ُم عا الا ْقُنُت السَّ ي وا تا لِّ ْیكا ِحینا ُتصا لا ُم عا الا  1«السَّ

عزیزان در قم و  با شما (ارواحنا له الفدا) عصریولو در آستانه میالد خجسته حضرت از مسجد مقدس جمکران 
ما در این  و همه )ارواحنا له الفدا(ولیعصر به پیشگاه مطهر حضرت  میفرستیمو درود  مییگویمسراسر کشور سخن 

 یهالهقکه دست ما را بگیرد و به  میخواهیمو از او  میشویمایام به آن وجود نورانی و چهره مبارک متضرعانه متوسل 
 یهاچهیدررا از امت و ملت بزرگ ما و جهان دور بدارد و  هایسختو  هامحنت اید و همه بالها،بلند هدایت بفرم

 یهادلغایبی که  هد ظهور آن امام دور از انظار و آنانشاء الله همه ما شا .نور و رحمت الهی را به روی ما بگشاید
 .باشیم ترکینزدما مشتاق ظهور و بروز اوست هر چه 

  و عوامل موجود نگاه اسالم به علل. 0

ت قبل در این ایامی که با موج سهمگین کرونا و این بالی جهانی مواجه هستیم نکاتی را پیرامون بالیا و محن نوبدر 
بالها  در باب یمنطق کامل و منسجم شد که در نگاه اسالم،م عرضه کردیم. گفته النظر اسم ازو حوادث تلخ و ناگوار 
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تی و شبها هاپرسشاز  یامجموعهبه  در ادامهر شده است. تفسی یدرستبها یعالم وجود دارد و این بال یهایسختو 
 ینه وجود دارد پاسخ داده شد.که در این زم

 هم پیرامون آن هاییپرسشان و جهان نکاتی که مکمل عرایض جلسه قبل است و این روزها در ایربه در این نوبت 
 خواهم پرداخت. شودیممطرح 

 از منظر اسالم فرا مادینوع تعامل علل مادی و 

 ناروا و ناصحیح هایپاسخو  هاطیتفرو  افراط و در پاسخ آن هم ما شاهد شودمی سؤالیکی از نکات مهمی که گاهی 
 است. یعیفرا یطبو  فرا مادیهستیم رابطه علل مادی و یطبیعی با علل 

آیا عوامل  ؟علل و عواملی داردچه  هاشیرینیو  هاتلخی، هابدیاز خوبی و  خوردمیحوادثی که در این عالم رقم 
همین عوامل یطبیعی و عادی و  هاآنو عوامل فقط امور و عوامل غیبی و نهان این عالم است یا فقط علل  هاآن

 متعارف بشری است؟

 :شودمیدو نگاهی که ناقص است گاهی یطرح  اینجادر 

 گرایانهنگاه اول: رویکرد حس

در عالم را در قوانین حاکم بر یطبیعت و  مؤثریک منطق حسی و ظاهرگرایانه، عوامل  بر اساسکه است  نگاه اول این
قوانین فیزیکی و حسی منحصر بدانیم. جمع زیادی این نگاه را دارند. ما در عصر جدید و دوره جدید غرب 

در عالم در علل و عوامل  مؤثرو حصر علل و عوامل  ییگراحسبعد از رنسانس شاهد یک رویکرد  خصوصبه
 گرایانه است.یک رویکرد حسهستیم. این  یو ماد ییطبیع
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 عوامل در عوامل ماورای یطبیعی انحصارنگاه دوم: 

 هادهیپددر این حوادث و  مؤثر آنچهدیگری است که ممکن است آن را مطرح کرد این است که در حقیقت رویکرد 
 یک سلسله عوامل و دالیل پنهان و غیبی و ماورای یطبیعی است. میدانیم

 هر دو نوع عامل در یطول هم تأثیرنگاه اسالم: 

 یهادهیپد. حوادث این عالم معلول استغلط  مییگوینم این دو نگاه ناقص هست.هر دو  ،در منطق اسالمی و دینی
اسباب و عوامل را شناسایی و قیق و دقت کند یطبیعی است. بشر هم سفارش شده است که در این جهان غور و تح

 علل و عوامل و تأثیرکند. این مسیری است که قرآن هم به روی ما بازکرده است و ما معتقدیم که این عالم تحت 
و  هایخوبعالم از  یهادهیپددر منطق قرآن این  .میکنینماین را نفی  اصالا روابط متقابل حسی و مادی است. 

 پیش برود. علوم انسانی اجتماعی تواندیمهمه معلول عوامل یطبیعی است و علوم یطبیعی هم در این مسیر  هایناگوار
اما حصر علل  و عوامل حوادث  ،تالش کند و ما همه این علل و عوامل یطبیعی را قبول داریم تواندیمبا همین رویکرد 

و  دخورمیبه دست قوانین یطبیعی و مادی رقم هم  هانعالم را در این عوامل یطبیعی قبول نداریم. ما معتقدیم این ج
 ت.اراده الهی و قوانین ماورای یطبیعی اس تأثیراین عالم تحت  حالنیدرع

ی یطبقات دارند. مثالو یطبیعی و ماورای یطبیعی در عرض هم نیستند بلکه در یطول هم هستند  این دو سلسله علل
پ کسی بگوید روشنایی این الماگر  شودمیروی کلید برق و المپ روشن  گذاردیمانگشت کسی  کهیوقت زنمیم

که او انگشت را روی  استکه معلول این  نگاه کند و بگوید ظاهربهجواب اول آن است که کسی معلول چیست؟ 
اما کمی که دقت کنیم  ،است ن شد. خوب این علت اولیه و ظاهریکلید نهاد و اتصال برقرار شد و المپ روش

نبال کنیم د که این روشنایی معلول آن نیروگاه عظیم برقی است که در حال کار کردن است. آن نیروگاه را هم مینیبیم
 .میرسیمیطبیعی دیگر  یهاعلتبه 

ی است در روشن آشکارو  ندیبیمی را که چیز . آنموتور برق در مثال سابق است عین فرا مادیعلل  ،در منطق الهی
 اآلن و استکلید است ولی نباید از آن موتور محرک و قدرت نیروگاهی که نهان  فشار دادنبخشی به این المپ این 
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دو این  کهنیادرست نیست و  مطلقاا این تقابل علل یطبیعی و علل فرا یطبیعی منطق اسالم غافل بمانیم. در  مینیبینم
 مییگویم . مامیدانینمتنها یکی را قبول کنند و بعضی دیگر دومی را درست  هایبعضرا در عرض هم بدانیم که  علت

ْرِض :»اما در یطول یکدیگر. همه عالم چنین استعلت وجود دارند هر دو 
ا
ماواِت وا اْْل زاِئُن السَّ ِه خا ِدِه »؛ 2«وا ِللَّ ِبیا

يْ ُکوُت ُکلِّ شا لا يْ»و  3«ء  ما نا خا وا ِإْن ِمْن شا ْعُلوم  ء  ِإالَّ ِعْندا ر  ما
دا ُلُه ِإالَّ ِبقا زِّ  4«زاِئُنُه وا ما ُننا

در این  در جریان است.متقابل  تأثرهایو  تأثیرقوانین فیزیکی و علل یطبیعی و  .همه این عالم سرپای خودش است
اما  ند،الهی هست مظاهر قدرت هااینپهنه هم فیزیک و علوم یطبیعی با علوم انسانی باید با شتاب پیش بروند و همه 

عالم که او روی این علل  تکیه زده است به یک قدرت برتر و دست نهان در هااینآیات است،  هاایندر منطق اسالم 
  دارد. این منطق قرآن است. تأثیرو عوامل در پیدایش و در ادامه 

يْ» عْ وا ِإْن ِمْن شا ر  ما
دا ُلُه ِإالَّ ِبقا زِّ زاِئُنُه وا ما ُننا نا خا متنوع و با همه  هایجلوهیعنی اینکه این جهان با همه  «ُلوم  ء  ِإالَّ ِعْندا

باید ن حالدرعینحرکت کرده است  هاآنحاکم است که علم پرشتاب به سمت کشف  هاآنکه بر  ایپیچیدهقوانین 
ت. وت اسعالم غیب و جهان ملک تأثیرتحت  هاایناست و همه  ایذرهدر برابر عالم غیب  هااینغافل بمانیم که تمام 

يْ» ُکوُت ُکلِّ شا لا ِدِه ما  است.« ء  ِبیا

ْرِض » :فرمایدمیدر جایی قرآن 
ا
ماواِت وا اْْل ِه ُمْلُك السَّ جاذبه و سایر قوانین  یعنی این قوانین فیزیکی امثال؛ 5«وا ِللَّ

يْ» :فرمایدمیعالم ملک عالم و دست خداست در جای دیگر  ُکوُت ُکلِّ شا لا ِدِه ما یعنی تمام این قوانین در پرتو « ء  ِبیا
 .گیردمییک قوانین برتر سر و سامان 

 با .لطی استمنطق غ ،و متافیزیکی و یطبیعی و ماورای یطبیعی یکیزیفبنابراین تقابل دنیا و آخرت و تقابل علل  
بنابراین جهان مادی و جهان غیب مثالی است که  .بینیممیرا کنار هم  هااینبراهین روشن و با آیات خیلی واضح 

                                            
 ها و زمین برای خداوند است.های آسمان: خزانه7سوره منافقون، آیه  - 2
 : کسی که حاکمّیت و مالکّیت همه چیزی به دست اوست.34سوره یس، آیه  - 3
 .فرستیمهای آن نزد ماست و ما جز به مقدار معین فرو نمی: و هیچ چیز نیست مگر آنکه منابع و گنجینه20سوره حجر، آیه  - 4
 ها و زمین برای خداست.: و حکومت آسمان039سوره آل عمران، آیه  - 5
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رحم و جنین در عالم رحم با عالم یطبیعی و وسیع ماست. آن رحم و جنین  ،هفته قبل هم عرض کردم. مثال آن عالم
 یگسادبهقرار دارد که به عقل ناقص بشر هم  یترعیوسقرار دارد. این عالم هم در دل جهان  تربزرگدر درون این عالم 

 در کنار هم قرار دارد.  ، بنابراین این عللدیآینم

درست است  یملکوتدر برابر آن نگاه آسمانی الهی  و غیبی و  یامقولهکسانی که فکر کردند که جریان ترقیات بشر 
عی این عالم معلول عوامل یطبی یهایخوبو  هایسخت وادث،ح نیست که یطورنیاچنین نیست. هرگز و  انددهیشیندین

خود  هر کدام جایست بلکه یدرست ن گذارندیممستقیم اثر  صورتبهیا  هاآنکنار در ماورای یطبیعت  عوامل و است
ه آن توجه الزم است که ب به نظرماین مطلبی بود که . پذیردمی تأثیردر یطبقات مترتب این عالم و هستند و در یطول هم 

 تصور نشود. قرآن هم با آیات خودش نشان داده است. مطلقاا شود و تقابلی بین دنیا و عالم غیب 

 اعمال انسان بر این عالم تأثیر. 2

که وجود دارد اشاره کنم رابطه انسان در این عالم  هاییپرسشو با  شرایطمطلب دومی که مایلم در این اوضاع  و 
یطبیعت است. ما معتقدیم انسان از یک گوهر درخشان معنوی و روحی برخوردار است و انسان در ارتباط با این عالم 

 ذیل است: قراربهکه باید آن را مهم شمرد  اینکتههم  اینجادر  .است

ن عالم قبل گفتیم یعنی ای در نکته آنچها قبول داریم عین م انسانی رعلل یطبیعی برون عال در منطق قرآن و روایات،
 .است اثرگذارشیمی و علوم یطبیعی در حال اداره شدن است، اما انسان هم بر این عالم قوانین فیزیک،  تأثیرتحت 

  .یطبیعی است راتیتأثبخشی  گذاردیمکه انسان در این عالم  یراتیتأث

! سانای ان :نار زده است و سخن نو و بدیع دیگری را به ما عرضه کرده است و آن اینکهاینجا قرآن پرده دیگری ک رد
ین . چنگذاردیم تأثیر تو بر خود هاهمانو  افکندیمبر جهان پرتو  تو یهایبدو  هایخوب ، رفتارها،هازهیانگجان، 

 کهیوقتشما  :زنندیمکه این عالم درون انسانی جدای از عالم برون باشد. گاهی فیلسوفان چنین مثال نیست 
شدید که ترسیدید این ناکامی و ترس و خجالت  یاهیقضناکام شدید یا مواجه با  ، اماکاری انجام دهید دیخواستیم

  .گذاردیموی جسم شما اثر اما بالفاصله این امور درونی و روحی ر ،امور درونی و روحی است
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با عالم یطبیعت و جهان وجود دارد. در آیات  هاانسانعین این قصه در ارتباط این روحیات و اخالقیات و شخصیت 
ی زندگفراوان و روایات متعدد بدون هیچ تردیدی اشاره شده است که رفتار و کردار و اخالق و روحیات شما هم بر 

ْیدیُکْم » :گذاردمیجامعه و حتی در عالم یطبیعت اثر فردی، 
ا
ْت أ با سا ِبما کا ة  فا ُکْم ِمْن ُمصیبا صابا

ا
 آیه از آیات این 6«وا ما أ

. آیه ردگذامیست. رفتارهای شما بر عالم اثر های شمااگر بال و محنتی آمد یکی از دالیل آن رفتار .است دهندهتکان
ساُد ِفي الْ »مبارکه  را اْلفا ها ِمُلواظا ذي عا ْعضا الَّ ُهْم با اِس ِلُیذیقا ْیِدي النَّ

ا
ْت أ با سا ْحِر ِبما کا رِّ وا اْلبا  .آیه خیلی عجیبی است 7«با

فساد در زمین و آسمان و همه جا ظاهر شد به خایطر آن  : اگرفرمایدمی. چقدر روایات ذیل این آیه وارد شده است
اه که گن فرمایدمیآیه قرآن و صدها روایت  هاده .شودمیدر شما صا ازکه  است رفتارهای ناشایست و ظلم و ستمی

 گذاردیمیبی روی این عالم اثر غ. چطور گفتیم علل و امدادهای گذاردمیبشر فراتر از این علل یطبیعی در جهان اثر 
: است یطورنیادر نقطه شر چنین است خیرش هم  .گذاردمیعالم درون و اعمال ما هم روی این عالم و جهان اثر 

ْهلا اْلُقری»
ا
نَّ أ

ا
ْو أ ْذناُهْم ِبما کاُنوا وا لا خا

ا
أ ُبوا فا ذَّ ْرِض وا لِکْن کا

ا
ماِء وا اْْل کات  ِمنا السَّ را ْیِهْم با لا ْحنا عا تا فا ْوا لا قا ُنوا وا اتَّ ْکِس  آما  8«ُبونیا

 . شودمیاگر شما تقوا را پیشه کنید عالم نورانی 

که  یطورهمان .امور درست و صحیحی است و میکنینمرا نفی این عالم انسانی ما علل و قوانین یطبیعی و  بنابراین
ل بر مواعآن  هم گویدمیلم قرار دارد و ادله هم عوامل غیبی این عا تأثیرنیم که این علل یطبیعی تحت باید توجه ک

ما قائلیم  . بنابراینگذاردمیرفتار و کردار و شخصیت انسان روی این عوامل یطبیعی اثر  کههمیناست و  اثرگذار هااین
ی ما برای کنترل عالم از علم و دانش و قوانین یطبیع چراکه قوانین علمی باید شناخته شودو  باید علم پیشرفت کند

 به دست خداست.  هاایناما غفلت نکنیم که همه  ،باید بهره بگیریم

 . گذاردمیاثر غفلت نکنیم که اعمال و رفتار بشر بر این عالم یطبیعت  کهنیادوم 

                                            
 : و آنچه از مصیبت به شما رسد پس به خایطر دست آورد خودتان است.41شوری، آیه سوره  - 6
 اند، فساد در خشکی و دریا آشکار شده است، تا )خداوند( کیفر بعضی اعمالشان را به آنان بچشاند.: به خایطر کارهایی که مردم انجام داده30سوره روم، آیه  - 7
گشودیم، ولی آنان )آیات ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعاا )درهای( برکات آسمان وزمین را برآنان میهرها و آبادی: و اگر مردم ش99سوره اعراف، آیه  - 8

 .ما را( تکذیب کردند، پس ما هم به خایطر عملکردشان آنان را )با قهر خود( گرفتیم
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 رغم همه ترقیات وباید متوجه باشیم که بشر علی و محنتی که با آن مواجه هستیم برادران و خواهران! در این بال
ما  بال و سختی بیافریند و تواندمی هاآنرفتارهای ناصوابی دارد که  و دارد هاییستمکه دارد ظلم و  هاییپیشرفت

 یعیعلل ماورای یطب نباید ازو بالیا با برداشت از عوامل یطبیعی باشیم  هاسختیمعالجه  درصددباید  کهنیاضمن 
 غفلت کنیم.

 .که کرونا اتفاقی بود که تلنگری را به بشر وارد کرداست بخش دیگری بپردازم و آن این به در ادامه سخن   مایل هستم

 را عرض کنم:بخش نکاتی این به راجع 

 همه بشریتناگوار دانستن این بال برای . 4

 پسندیممینما این بال را برای هیچ کس  .پسندیمنمیبرای هم بشر  آن را و دانیممیما این بال را برای بشر بالی ناگواری 
معتقدیم  .و تکلیف همگانی بشر هم هست شود معالجهاجتماعی  یهایناهنجارال و سایر این بباید که  میکنیمو فکر 

د قدرتی خداونهم و  برآیدحل مشکل  درصددو  کندپزشکی و بهداشتی را رعایت  ،قوانین عالم یطبیعت بشر هم باید
 غالب خواهد شد. هامحنتبر این  هداده است کبه بشر 

 و تلنگر کرونا به آن دیگر تمدن مدرن بشری هرهچ. 3

 :صورت پذیرد باید با یک نگاه نو و جدیدی به این بال و حادثه پرداخته و تحلیلی حالدرعیناما 

اما  ،تیک روی سکه اس هدارد ک هاییپیشرفتترقیات و  شودمیتحلیل  کهیوقتبشر امروز و جریان غربی معاصر 
و  هاستم ،هاظلم ،هاسختی ،هامحنتهم دارد که عبارت است از این تمدن جدید بشری یک روی دیگری 

و  هاشخصیت کرونا جهان را بیدار کند، نخبگان،که برای بشر آورده است. جای آن است که  هاییناگواری
 که اردبرد بشریتپرده از یک سلسله دردهای مزمن  تواندمیاین بال  هک آیدمیم را بیدار کند. به نظر عال هایقدرت

 :شودمیاشاره  وارفهرست
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 معنویت خدا ودوری از  .0
 اصالت دادن به ماده و عالم یطبیعت .2
 اصالت دادن به اقتصاد و رفاه .4
 گسترش فساد و ستم در عالم .3
 مستضعفان عالم غارت منابع جهان وول چند قرن در زورگو و استعماری در یط هایقدرت یتازکهی .5
 هاضیتبع .9
 هااشغال .7
 ترورها .3
 استاعمال هنوز در حال  هاملتشرایط  نیترسختکه در  ییهامیتحر .9

 هاینژادپرست .01
 شودمیهنگفت نظامی که در عالم انجام  یهانهیهز .00
 غربی دارند یهادولتکه  ییهایپرخاشگر .02
ار: »دعواهایی که امروز بین خودشان است .04 ْهِل النَّ

ا
خاُصُم أ قٌّ تا حا چه دعواها و که  بینیدمی .9«ِإنَّ ذِلكا لا

 یکدیگر دارند  درون اتحادیه اروپا و بامخاصماتی 
 به سالمند یتوجهیب .03
 انسان و ارزش انسان .05
 که ترامپ و دیگران داشتند ییهاییگوتناقض .09
 هایی که در عالم داشتندییگراخرافه .07
 که به ایران و انقالب اسالمی زدند ییهایطعنه .03
 خودشان حس کردند و مفتضح شدندبعداا را  هاآنهمه یغاتی که علیه ما به وجود آوردند که البته تبل .09

                                            
 .ی اهل آتش یك واقعّیت است: همانا مجادله93سوره ص، آیه  - 9
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 یا نباید بشر به بازی گری این تمدن جدید بپردازد؟!چیزهای است که در کرونا خودش را نشان داد،آ هااین

ال با یک سلسله سهمگینی از امواج ب هاشرفتیپترقیات و  ،هادانش ،علوم رغمیعلاین بشر  ؟باید بیدار شویمچرا 
 .شودباید حل که و یطبیعت و عالم مواجه است  ستیزطیمحدر 

 ملت و انقالب اسالمی ایران وکرونا . 5

ک یپیشگام یک انقالب بزرگ  عنوانبهو برای ملت ما هم شوند بیدار  همگان کهنیاکرونا یک تلنگر بود برای  
 .اعتماد کنید یهاتجربهروی و به ما درس داد که روی پای خود بایستید  .بود دارباشیب

 علیه کرونا درخشان جهاد یهابرگالف( 

مردمی از دانشگاهیان،  یهاگروه و شفافیت کشور ما، حضور جهادی مردم ،مدیریت خوب صحنه ،همین جریاندر 
د بود. سرعت تولی نوین ما در این صحنه تجربهمردمی  یهاقرارگاهحوزویان و  ،دانشجویان ،فرهنگیان ،وزاندانش آم

 یهاگبرهمه  و پیشرفت علمی در این زمینه شودمیخوبی که برای درمان این بال انجام  اتقتحقی و تجهیزات الزم
 ما بود.ملت درخشان 

 بزرگ مقابله با کرونا هایدرسب( 

ما تجربه غرب و  !فرهیختگان ،نخبگان . ای مسئولین،هم این بود که دل از غرب بکنیم کرونا درس بزرگ
 ،ما با این موج سهمگین مقابله کردیم .نباید بترسیم ،اما نباید مرعوب باشیم ،دانیممیدستاوردهای بشری را مهم 

ن از زورگویا .باید روی پای خود بایستیم و در علم و دانش و فناوری جلو برویم .خوب را نشان دادیم یهاتجربه
 .عالم هم نترسیم

 کشندیمعربده  ،دکشنیمدر شرایط کرونا در عراق شاخ و نشان  ،نگه داشتندتحریم را در شرایط سخت کرونا  هااین 
 ،را در روز روشن ترور کردند هایعراقفرمانده  آمدند هاییکایآمر همین به ملتی که دهندیمو چنگ و دندان نشان 
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ملت ایران و محور مقاومت بر پای خود خواهد ایستاد . شودمیدولت عراق تسلیم ن و اما این را بدانند که ملت عراق
ادثه بگیریم برای حمهمی از این  یهادرسما  شاءاللهانو قم قهرمان هم انشاء الله در این مسیر پیشگام خواهد بود. 

 خیزش معنوی و یک جهش الهی و بازگشتی به یک تمدن اصیل که با همه ابعاد زندگی بشر سازگار باشد.

 دعا

اللهم صل علی محمد و آل محمد  ،دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینخر آو 
 الله و برکاته و اوسع منهجهم واسلک بنا مهجتهم والسالم علیکم و رحمة و عجل فرجهم و سهل مخرجهم

 


