
 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الهمني بالتقوى صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين رب انطقني بالهدى و و
 صدق الله العلى العظيم ،انه الحق لهم تبین يسنريهم آياتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی : قال الله الحكيم في كتابه الكريم

همدم  وهمراه  گر،يكديبا  -استواليت اميرالمومنين  با كه-محمدى اصيل اميدوارم موفق و مويد باشيد و در پرتو اسالم  ...،بر شما بينندگان عزيز و ارجمند سالم و درود
 .باشيم

االمثال  تلک، آيات قرآن:و علم هم به عقل است  ؛انسان و كرامت انسان به علم است عظمتولى از باب مقدمه عرض شد كه  ؛بحث درباره اعتقادات و اصول دين است
 .العالمون ما يعقلها االو داريم كه :  عنكبوتدر سوره و ، يتفکرونناس لعلهم لنضربها ل

است حقايق  شناختو شناخت حقيقت  ،مقصود، در حقيقت و در واقععليهم صلوات الله و سالم  اطهارت پيامبر اكرم و راه و روش و دين ائمه نآيات قرآن كريم و همچنين س بنابر
م ريه  سن   :دفرماي قرآن مجيد در اين آيه شريفه و كريمه مى ...!هايى داردخداشناسى راه اماابتدًا بايد خدا را بشناسيم  ؛ پسستوند احقيقت الحقايق هم خداالبته و 
آفاقى و  ،اين آيات ؛- كه بر ما داللت كند و راهنما و راهگشاستى ما نشانه ها ، يعنىشانهنآيه يعنى  -، نشان خواهيم داد خود رانشانه هاى  ،را خودما آيات ،   ناايات  ء

 .انفسى است
اللت د ذوالجالل و االكرام است و  مى كنند، داللت مى كنند كه اوكه داللت بر وجود خداوند و وحدانيت خداوند و صفات الهى  وجود داردنشانه هايى در آسمان و زمين 

 در اين بارهضرت امير ح ؛حق استى آيينه  ،كل جهاندر واقع ست و احق خداوند  ايشان كه تا اينكه واضح شود بر يعنى،ن  ی  ب  ت  ي  ی حت   ؛اينكه حق نمايان استمى كنند بر 
  ما رايت   :فرمود

 
  شیئا

 
  يت  أ و ر اال

 
  ه  الل

 
هم خدا را  و بعد از او ،و با او خدا را ديدم ،قبل از او خدا را ديدماينكه نديدم مگر  را من هيچ چيزى،يعنى  هه و معه و بعد  قبل

 إ ء  ن شیم   إنو  ،همه تسبيح گوى خدا هستند ،هستند لسان اللههمه  ا هستند،خدى نشانه  گىيعنى هم ؛ديدم
 

ال حق همه تسبيح گوى جم،  بحمده ح  ب  س   ي  ال
 .جالل حق هستند همه تسبيح گوى ،هستند

با  ارت ديگر:شود، به عبحواس پنجگانه درک مى وسيله  ى قابل حس است و به  بعد كه اين انسان عد عبارت است از جسميک ب  : ستابنابراين انسان داراى سه بعد 
و اين  ؛م حسىعل گويند مى اين علم به .كندمىدرک -محسوسات را  -ار  اه و اين مى تواند درک كندذائقه  و هشامّ ى  ّسهو لمس و شنيدن و حا نديديعني باصره حاّسه ى

 .علم است يعنى پايين ترين سطح كف ،علم حسى
 .كندكه مجردات را هم درک مىآيد  مى قلىع علم، يعنى باالترعلم  آن،بعد از است ؛ علم متوسط  آيد كه مى علم خيالى ،بعد از اين علم

لم عدر را درک مى كند مثاًل  وهمى ، وهميات و خياالتعلم خيالى و علم . كندعلم تجربى فقط محسوسات را درک مى ،كندعلم حسى فقط محسوسات را درک مى
چهار و متر است  ۰۲كه  دهمين مار را تخيل كني دنيادر علم خيالى و وهمى مى تو  .امااين علم حسى است ...،رامترى  کمار ي کيمثال بينيد  مار را مى کشما ي ،حسى
 .يعنى علم خيالى ،خيالويند گ مى اين به.داستان خيالى  کدرست كردن يبه  دكنيشروع مىو بعد از آن  ...!اردسر د

نمى  اما خودش ديده ،آثارش ديده مى شود ، ولىبا چشم ديده نمى شودر ديگ علم،اين  ؛علم به محبت و عشق است ،علم حقيقى و علم عقلى كه علم مجردات است
ت لذا اس او عظمت انسان به همين علم است به همين عقل است امتياز انسان از حيوانات عقل .علم عقلى است ،اين علم به مجرداتكه مى فهميم آن از آثار  ؛شود

 .به آزادى و اختيار است ،اول به عقل است ؟تكريم شده ه چيزىبه چبنى آدم  ،ا بنی آدممن  ر  ک  
اين فقط  وجود ندارد؛و كليات  ىدرک مطالب كل وجود نداردعقل كلى  وجود ندارد،اختيار كلى و آزادى كلى  وجود ندارد،كه در انسان است اى اختيار و آزادى  ،در حيوانات
 است. به مخلوقات چنين شرافت پيدا كرده كه انسان است

 .مان استاز عالم ملكوت و آس ،كى استل  م  ،كه از روح خداستاوست  روح ،گربعد دي کي؛ است جسم د ديگر از ابعاد انسانعب ، يکلذا عقل يه بعدى از ابعاد انسان است 
م مجرد ه است كه آنبعد هم روح يک  ؛مجرد استكه بعد عقل است  يک ؛محسوس است وحسى  و ،بعدش جسم استيک سه بعدى است كه  ،پس بنابراين انسان

 .روح براى روحانيت و براى ملكوتيات است، و عقل براى تعقالت و درک و  فهم است .فرق است بين روح و بين عقل . امااست
برسد ، سوال اين ش به كمالبايد عقل من  ،پسسه بعد بايد به كمال برسند شوند، ايناين سه بعد بايد تربيت  ...،ما سه بعد داريم ؟حال چه كسى متكفل چه چيز است

و درستى . مرا درست مى كنخود با عقل اعتقادات من اين اعتقادات است كه متكفل براى تكامل عقل است و  ؛اعتقادات استبه  يست؟ پاسخ:چبه عقل كمال  است كه
 .به عقل است، عقل و صحت و سقم اعتقادات من

 انسان ذات و عقل . چون كه انسان داراى صفات است و داراى افعال است و داراى ذات ؛استات او براى تربيت اخالقيچيزى است؟ روح انسان براى چه  ...!،اما روح
 چونكه شيطان  ؟چرا شيطان كافر است؛از نظر ذات استباشد اينكه كافر و مومن  .است او مربوط به اعتقادات

 
صفتش صفت ت؛ اس ذاتش كافر ....،و استکبر و کان ابا

 خداوند   ....؛دلذا مجسمه قباحت ش ،هم صفتش قبيح  است ،هم ذاتش قبيح است ،قبيح است و هم فعلش بد بود ،كبرانه بودتمكارش هم  ؛متكبر است،استكبار است 
همين كه صفاتش جميل است مجسمه  ؛جميل است شافعال ،هم فعلش جمال است ؛جمال است ،جميل است ،نيكو و زيباست،هم ذاتش حسن است  ،رحمان عال  مت

 ل گفته مىاز باب مثاو  ،مويبگهم خوا مىبه ذهن خدا مجسمه نيست فقط از باب تقريب ، "مجسمه"م ويگ اين كه مى-است ،جميل  است جمال اللهو است شده زيبايى 
 ود.ش



 حالل و حرام در عبادات و در معامالت ،راجع به افعال كه - علم فقه کو ي ،علم اخالق کي ،علم كالم کي :دارد سه علم نيازبه خالصه انسان داراى اين سه بعد است و 
 ةقائم ةسن ،مهمحک ةايء ة:انما العلم ثالث: مى فرمايندصلى الله عليه و آله وسلم عرض شد كه پيامبر اكرم در جلسات گذشته كه دارد  كه اشاره به همان حديثى،  -است

 .در پرتو علم كالم و علم اعتقادات هستيم ، ور علم كالماكنون در محض. علم عقايد و علم اخالق و علم فقه،يعنى همان ةعادل ةفريض،
ال  اقولو  از: عبارت است -نيز چنين بوده استو سالم الله عليهم صلوات از آدم تا خاتم كه  -اكرم  اولين دعوت پيامبر .توحيداز اعتقادات ما و اصول دين ما عبارت است  از اولين

كه ال  ،عشق است و مستحق عبادت كه ،كه خدايى نيست جز خداوند متعال - موحدانه باشيدد و باشيچنين نيز در قول و  عمل و  –يد ويبگيعنى  ا،اله اال الله تفلحو 
فوز ،وزا عظيماالذين فازو ف :المومنون؛  قد افلح المومنون. يدوش سعادتمند مى ،يدوش رستگار مىيعنى  اتفلحو  ...،فقط خداست ،ال معبود اال الله ،ال معشوقااله 

بهشت  شود و داخل ش جهنم خالص آتوقتى كه از  ، يعنىفقد فازو فوزا عظیما ، و اينان:فقد فاز زحزح عن النار و ادخل الجنه است كه: عظيم  براى كسى
 .سعادتمند است وپيروزمند  ، و اين شخصاهل فوز و پيروزى ودش شود مى

را  "لهال اله اال ال"حضرت فرمود هركس   ةمن قال ال اله اال الله مخلصا دخل الجن .استمربوط به توحيد  شويم و وارد بهشت  شويمو اينكه ما از جهنم خالص 
تک  ش،ر تمام وجودد ،ويدبگ "ال اله اال الله"در باطن بايد  آن است؛گفتار فقط ظاهر  ،بگويد فقط در گفتار اين نيست كهمخلص وارد بهشت شده است.  ويدمخلصا بگ
 است.در مقابل عبادت تشريعى  كه عبادت تكوينى دنآن مى گوي بهكه  !سبحان الله !ال اله اال الله ويدبگبايد  هايشتک سلول 

سجود وع و در ركو  "،ال اله اال الله" مى گويندتمام اين سلول هاى بدن  مقرب شويم،به درگاه خدا  تانيم اخو  و نماز مىمى كنيم ركوع و سجود ،  عتشريور كه در ط ناهم
 است. در مقابل عبادت تشريعى كه عبادت تكوينى ويندگ مى اين به، همه در حال عبادتند ،همه در حال ركوع اند، و كل له راكعون ،هستند

چه كه خدا از او مى آنلى و  ويدگ مى "ال اله اال الله"باطنش  ،فرعونهر چند  د.يكى باش ا،يعنى ظاهر و باطن م ،لذا بايد در عبادت تشريعى و عبادت تكوينى يكى شويم
ائنات  عبادتشان كى كه بقيه  است هميندر كائنات  ى با بقيه ...! تفوات انسانانسان است ...!آدم است كه او نيز "ال اله اال الله" بگويد، چونبه ظاهر  خواد اين است كه

كه تو اعظم ، زيرا مه اخواست رىچيز ديگ  تو از ويد كهگ انسان مىبه ولى  ، - تسبيح گو اند ، هستند "سبحان الله"در حال  ،همه در حال عبادت هستند - ،است تكوينى
 همه چيزها را براى تو ،چيزها را براى تو خلق كردمى همه  ،تو را براى خودم خلق كردم ،تو از همه مخلوقات من شريف تر و بزرگتر هستى ،از همه مخلوقات من هستى

 من ىكه تو خليفه  چون  ؛و خلقتک من اجلیو تو را براى خودم خلق كردم  ،خلق كردم به خاطر تومن همه را يعنى  ،من اجله ءشیاخلق الله اال  ،مسخر كردم
ى و ش مى تو  د ونك من در تو تجلى مى م  كر  هستم، كريممن اگر هستى.  ىاسماء حسنمن در ى تو خليفه  هستى...!. -كه الله باشد- اسم اعظمدر  ،الله ةخليفتو  هستى،

 .رحمانيت و رحيميت من، رحمت من وكرم ى آينه ى و ش تو مى ود؛ آنگاهش ن داده مىانشو  ،رحمت من در تو تجلى مى كند هستم، اگر من رحيم "...!كريم"
راه مى خواهم حال . موحد باشد وبايد خداشناس  " اوست، كه يعنىتوحيد" ،بردارد شناخت براىبايد انسان  كهاولين قدمى  اوست.شناخت ميزانانسان به  عظمتبنابراين 

 چيست؟وحيد تبهترين راه  -ان...!عزيز يدخوب گوش بده-را توضيح بدهم  توحيد
ی ،هاى توحيد راهدر مورد البته 

 
ل ق  ا  ر    الطُّ

 
  د  د  ع  ه ب  الل

 
 نا

 
  اس  ف

 
 كهكرديم  عرضقبالً  ، خاليق است وو خداشناسى به عدد انفاس مردم يعنى راه هاى توحيد  ،قالئ  الخ

 م  ا   بیل  س  ال اه  ين  د  ا ه  ن  ا   اوست،و اختيار  ىگبه آزاد  اوست،انسان به عقل  شرافت
 
 م  و ا   ا شاکرا

 
ه كافر شود يا يا اينك، مختار است، حال او كرديمهدايت او را ما  ، ا کفورا

 ...،ادمآيات خودم را به تو نشان د ...،من تو را هدايت كردماست كه  گفته  و و خداوند متعال اتمام حجت كرده اوست،و عظمت انسان به همين اختيار  د؛شااينكه شاكر ب
ودشناسى و خاين مسير بنابراين . است خدا را شناختهحتمًا هركس خودش را بشناسد  يعنى ،نفسه فقد عرف ربه من عرف .و از طرف ديگرآيات آفاق و آيات انفس

 است.رب العالمين شناسى و  پروردگار شناسى ،جهان شناسى و رب شناسى ،خداشناسى
شاه راه  ،اهر  پنجاين  دنه اگفت اعالم علماى وجود دارد كه  ولى پنج راه .به عدد انفاس خاليق است، آن هم نشان داده ،به ماخود اندنخداوند متعال راه هايى براى شناس

و لسفه داريم فيک علم ما است؛ متكلمان ، از راه طريق المتكلمين ديگريكى  ؛از راه حكما و فالسفه است ، طريق الحكمابه نام  از آن ها يكى مى باشند.معرفت خداوند 
دالل و از راه است آن ها،راه شناسى و خداشناسى  ،فالسفه يشان تفاوت دارد؛راه ها ن هااي را.متكلمان  و از طرف ديگرداريم را فالسفه و حكما از طرفى  ؛علم كالم کي

 است اين، امل ترو ك تر ولى صحيح است، كه عقل و نقل هردو درستگويند  عرفا مى . امايعنى آيات و روايات ،نقلمتكلمان از راه عقل و نقل است ، ولىبرهان عقلى است
 ؛ كه اين هم يک راهى است... .بشناسيمو كشف و شهود  از راه معرفت شناسىبايد خدا را  ...،يعنىاز راه كشف و شهود ...!كه از راه قلب خدا را بشناسى

هم  آيات و رواياتدر كه  بهترين راه ديگر.... اما راه هاى متعددو  ،علت و معلولبرهان راه  ،نظمبرهان راه  ،راه متكلمان ،راه فالسفه ى داريم:بنابراين ما راه هاى متعدد
  ت  طر  ف   ،است فطرتراه  ،اشاره شده آنبه 

 
  ه  الل

 
 ال

 
  ين  ذلک الد   ...،،علیها اس  الن   ر  ط  تی ف

 
ى زيربنا اش و كه اساس نامهاست دينى  ،دين با ارزش و دين قيم ،می  الق

 .فطرت  است آن،
د كه كتاب را و آماده ش ،و نماز خواندن وضو گرفتنبه شروع كرد  ،راجع به توحيد و خداشناسى كتابى بنويسدكه خواست  ى روز ،يكى از بزرگان ما به نام محقق ميرداماد

هى انجام د ىكار ه ى چهخوا مى ؟اين چه وضويى بود ؟اين چه نمازى بود ...!حاج آقا :گفت، غالم كه به دست گرفترا قلم همين كه  - غالمى داشتاو  - ،شروع كند
 اينكه ،توحيد را بنويسمى  ادله ،راجع به معرفت الله ،بنويسمم راجع به خدا چيزى همى خوا :گفتاست؟ نماز شروع شده با  آنابتدا  است كه ت مهمينقدر براآكه 

 ؛برهانش را بنويسم ،بنويسم ام داليلش ر هاو خ مىاست؟  ىيلچه دال  اخداشناسى ب
  :گفت و اين آيه را خواند فطرت خودبا اين غالم 

 
 ف  أ

 
  ک  ش   ه  ی الل

 
يده خدايى كه  آسمان و زمين را آفر  ؟!آيا واقعًا در خدا شكى هست يعنى ،و االرض   ماوات  ر الس  اط  ف

 -وى حق است به س آنان، و تسبيح آن ها،كنند و سير و سلوک و خداشناسى ر مىيكه همه به سوى حق س ، به اين مقصوديعنى راه شناسى فطرت...؛ و راه را نشان داده



 دنويگ مى ؟!ىدليل بنويسبرايش ى هخوا كند كه شما مىبه چنين خدايى شک مىكسى آيا  .همه در عالم وجود به سوى حق استآن ها ،  شناگرىپس  – يعنى شنا ،حب  س  
د ناتو انسان مى آيا  ،نيست : شكى در خداگفتو ننوشت ؛ ننوشتكتاب را  رديگ او ...!نيست شكى در خدا !نه !اَل ك   :گفتو كرد لرزيدن به شروع دستش اين عالم ربانى 

 شک كند ؟!خدايى كه آسمان و زمين را آفريده در 
و ماده  ،يا هر چه هست ،خدا نيست :دنويگ ها مى كومونيست ...!خدا نيست ويد:گ مىانسان كه  ودش چنان دل سياه مى آندر اثر گناه و كفر ولى در عين حال گاهى 

در اثر  ؛طبيعت خداى من است ،ماده خداى من است ...!خداى من اين است كومونيست مى گويد ...!نه عقلى داردو كه نه شعور دارد  اى مادهو  بيعتط؛ استطبيعت 
 را مطرح مى كند. صفات الهى شبهاتوافعال خدا ى درباره و  د!كن كه خدا را انكار مى درس به اينجا مى، كثرت گناه و بى دينى

وجود دليل خدا  به چهكه مى پرسيد  ،مى رسيدكه ى سك بعد به هر ،يكى از علما راجع به خداشناسى داشت كتاب مى نوشت ...!بايد زحمت كشيددر خداشناسى پس  
رسيد  او كه به، كرد داشت كشاورزى خودش را مىكه به يک كشاورز رسيد  ؛آورد ىدليل کى يسهرك ،-ه چيزهايى استدليل هاى مردم چ د كهخواست ببين مى- دارد؟

به چه  :فتگ !بله كه خدا هست :گفت ؟خدا هست يا نيست ؟گفت به چه دليل خدا هست "،بله" :گفت جان"..! و"عم :گفتاست، به او  مرد ساده و كشاورز کيديد كه 
 !؟خدا هست يا نيست :گفت ؟چه كار كردى !آخ :آقا گفت، آن آقا آن  به سربيل خود را برداشت و زد  هيچكدام كوتاه نمى آمدند، ناگهان كشاورز ؟دليل خدا هست

 !خدا هست:گفت
 است، معلول کي وت اين آخ  گفتن وجود دارد،ى معلول و كه علتاست  براى اين ست؟!براى چي وت اين آخ گفتن بگويد كه از باب علت و معلول منظور كشاورز اين بود كه

كسى  ست؟ پسكيآن ها خالق حال  !ها همه مخلوق اند اين ،ندهست معلول گىا همه اين ست؟ها علتش چي اين آسمان !خوب هم براى آن وجود دارد،علتى  پس
 !خدايى هم هستهست! 

به چه دليل خدا  !نپيرزاى حضرت پرسيد ،بعد نداچرخ را مى مى ندگى اشكه داشت چرخ ريسديد را پيرزنى صلى الله عليه و آله پيامبر اكرم داستان ديگرى هم اينكه 
 مى ددار  ىاالن چرخ هست !خب، ايستاد چون كه من دستم را برداشتم چرخ  !يا رسول الله :گفت ، سپسچرخ ريسمان ايستاد آنگاه ،پيرزن دستش را برداشت ؟هست

حضرت  د مى چرخاند...؛ آنگاهيه دست غيبى هست كه دار  !خدايى هست کپس ي -دچرخ مى ددار  است كه ها سال ميليون- د!چرخ مى دآسمان و زمين دار  د!چرخ
 .دين فطرتپير زن ها، يعنى همين دين  هبباد بر شما ، يعنى  زئ  العجا ين  د  علیکم ب   :فرمود

يک ى بچه  ..!.بچه را ببينيد  وجود دارد.خدا  ويد كهگ مى ،وجود و حقيقت انسان ،باطن انسان ،سرشت انسان .فطرت الله !براى خدا شناسى فطرت استبهترين راه 
 او وسک را ازعر  همين كه -مه امن امتحان كرد ...،امتحان كنيد-بگيريد!   او عروسک را از ،بازى كردبا عروسک بعد از اينكه  ،يدهدستش بدبه عروسک  کي اگر ساله

يكى  ه است،ترف و االن دستم بود آن عروسكى كه ويدمى گ اوست كهاين فطرت  د، كه عقل ندار كودک  اين ؟چرا مى گردد،به دنبال عروسک  دكن بچه شروع مى ،بگيريد
 است!اين بهترين راه براى خداشناسى است ؛  فطرى اين خداشناسى   !گردددنبال علت مى !علتى بايد باشد است! از من گرفتهآن را كه  دبايد باش

 د   :رسول الله بنعرض كرد ياعليه السالم و خدمت امام صادق  همچنين كسى آمد
 
 ی ع  ن  ل

 
تا به آيا  :حضرت فرمود ،خداى خودتما را راهنمايى كن به ، يعنى   ک  ب  ی ر  ل

خته بين مرگ تروى يک شما و االن  ؟شما چه كار مى كنى شود،اگر كشتى به هم بخورد و شكسته ، حضرت فرمود: "بله" ه اى؟آن شخص گفت كهتى شدسوار كشحال 
دلت به  ،در اين حالت !خداست :آنفرمود"، بله" :گفت هد،نجات بدتو را كسى كه  ودر  جايى مىسوى آيا دلت به  كه نجاتت دهد، هيچكس هم نيست ،هستى و زندگى

 فطرى؛ ...! لذا به اين دليل مى گويند دليلبراى اينكه يه خدايى هست وى؟!ش چرا اميدوار مىشوى!  مى هم اميدوار هد...،بايد نجاتم بدكه كه يكى هست  ودر  جايى مى
 د  
 
 .و اين بهترين راه است ،کی علی رب  ن  ل
 ؛به شما خواهم گفت ،ها را هم راهى بقيه  هاللّ شاء ان

 ...آمين!لطف كن او معرفت و شناخت خودت را به م !از خوب ترين بندگان خودت قرار بده و خدايا به حق محمد و آل محمد ما را از بهترين
 .و سالم عليكم و رحمة الله و بركاته

 


