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برای  و  می کنيد  دنبال  و  خاستيد  به پا  آن  برای  مجاهد  و  شريف  مّلت  شما  که  آن  چه   
ارزشمندترين مقصدی است و  باالترين و  واالترين و  کرده و می کنيد  نثار  مال  آن جان و 
است و  شده  عرضه  ابد  تا  جهان  اين  پس  از  ازل و  در  عالم  صدر  از  که  است  مقصودی 
خواهد شد و آن مکتب الوهّيت به معنی وسيع آن و ايده ی توحيد با ابعاد رفيع آن است که 

اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهود است.
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دانشجويان عزيز و گرامی 
و  امر  توصيه ها،  دستورها،  همه ی  و  می دهد  تشکيل  را  دين  آن  اساس  و  پايه  دين  يک  عقايد 
نهی های دين بر پايه ی آن استوار می شود. هرچه اين پايه استوارتر و مستحکم تر باشد، انسان را مؤمن تر 

و او را برای حرکت کردن به سوی کمال آماده تر می سازد.
عقايد همان معارفی است که بايد آن ها را شناخت و بدان ها معتقد بود و ايمان آورد؛ ايمانی براساس 
تفکر و تعقل. «قرآن کريم» ايمان را بر پايه ی خردورزی و تفکر گذاشته و از مردم می خواهد که از انديشه 
به ايمان برسند؛ از اين رو بايد در اصول دين، به طور منطقی تحقيق کرد و با استدالل به آن ها ايمان آورد. 
اعتقادی که اين گونه به   دست آيد، چراغ راه انسان در زندگی قرار می گيرد و به راحتی دست خوش شبهات 
نمی شود. يکی از جاذبه های قوی اسالم، که سبب جذب مردم به خصوص انديشمندان شده است، تأکيد 
بر عقالنيت و دينداری براساس بصيرت است. رشد تمدن اسالمی و طّی طريق برای رسيدن به قله های 
خواجه  ابن     سينا،  طوسی،  شيخ  مرتضی،  سيد  مفيد،  شيخ  مانند  بزرگ  انديشمندانی  ظهور  و  شکوفايی 
نصيرالدين     طوسی، عالمه حّلی، امام محمد غزالی، شيخ  شهاب     الدين سهروردی، صدرالمتألهين، عالمه 
طباطبايی، شهيد مطهری، امام خمينی (ره) و صدها متفکر بزرگ ديگر به سبب دعوت قرآن کريم، پيامبر 

اکرم (ص) و ساير پيشوايان دين به تفکر بوده است. 
ابزارهای  گوناگون است و فرقه ها، گروه ها و مذاهب مختلف با  دنيای امروز که دنيای افکار 
متفاوت، اعتقادات خود را تبليغ و سؤال ها و شبهات مختلفی را عليه اسالم مطرح می کنند، بهترين راه 

حفظ اعتقادات اسالمی، تبليغ و آموزش آن ها، تبيين منطقی و عقالنی است. 
از اين رو، مجموعه کتاب های جهان بينی به گونه ای تأليف و تنظيم شده اند که دانشجو را به تفکر 
تشويق کند و محتوای درس همراه با فعاليت فکری وی تدريس شود؛ به همين جهت، الزم است که 

شما، دانشجويان گرامی، در مطالعه ی اين کتاب ها به نکات زير توجه کنيد: 
١ــ هدف اصلی اين درس ها را محکم کردن پايه های اعتقادی خود قرار دهيد و تالش کنيد 

مباحث کتاب را به نحو استداللی دريابيد و از حفظ کردن مطلب بدون فهم آن دوری کنيد. 
٢ــ سؤال های خود را درباره ی مباحث درس، در کالس با استادتان مطرح کنيد و با تحقيق و 

مطالعه ی بيش تر، پاسخ سؤال ها را به طورکامل و قابل فهم به دست آوريد. 
٣ــ بکوشيد که فرايند تدريس با مشارکت شما پيش رود و تدريس، به صورت يک طرفه نباشد. 
بايد  تدريس  هنگام  و  درس اند  جزِء  فعاليت ها  اين  است.  شده  پيش بينی  فعاليت هايی  درس  هر  متن  در 
توسط شما، دانشجويان، انجام شوند. خوب است که اين فعاليت ها را به صورت گروهی و با مشورت 

هم انجام داده، نتيجه ی خواسته شده را به کالس ارائه دهيد. 
اين  به  مراجعه  با  است.  آمده  مربوط  و  مناسب  کتاب های  از  فهرستی  کتاب،  انتهای  در  ٤ــ 
پاسخ های  دانش آموزان،  مختلف  سؤال های  برای  بتوانيد  آينده  در  تا  بيفزاييد  خود  دانش  بر  کتاب ها، 

مناسب داشته باشيد. 



مقدمه 
است؛  بوده  مواجه  خداشناسی  حوزه ی  در  اساسی  بسيار  سؤاالت  با  تاکنون  آغاز  از  انسان 
اين که: چه کسی او و جهان را آفريده است؟ از چه آفريده شده است؟ چه کسی او را هدايت و راهنمايی 

می کند؟ هدف از خلقت او و جهان چه بوده است؟ 
سمت و سوی زندگی انسان، به پاسخ اين سؤاالت بستگی دارد. 

به طور کّلی، در طول تاريخ همواره دو ديدگاه فراروی آدمی بوده است: 
١ــ ديدگاه الهی؛ اين ديدگاه بر آن است که آفريدگاری حکيم، توانا و عليم، انسان و جهان را 
آفريده و وجود آن ها در حدوث و بقا به اراده ی توانای او وابسته است. چنين خدايی انسان را با هدف 
خاصی آفريده و آن، رشد و تکامل معنوی و عبادت خداوند حکيم است. در اين ديدگاه، برخی از متفکران 
بر آن اند که معرفت و گرايش به خدا عجين با جان و نفس و به تعبيری فطری انسان است که از او هيچ گاه 
جدا نمی شوند١ و استدالل های عقلی اثبات وجود و صفات خدا در واقع نقش يادآوری را دارند.٢برخی 
ديگر از متفکران معتقدند که انسان با توانايی قوه ی عقل می تواند به خدای حکيم و عليم و قدير پی  ببرد و 
برخی ديگر اعتقاد دارند که وجود خدا بديهی و روشن است و به استدالل و برهان نيازی ندارد.٣ مطابق اين 

ديدگاه، زندگی انسان منحصر به اين دنيا نبوده بلکه زندگی دنيوی مزرعه ی آخرت است. 
و  بی جان  موجودات  جهان،  و  انسان  خالق  که  است  آن  بر  مادی گرايانه؛  ديدگاه  ٢ــ 
اين  مطابق  آفريده اند.  را  خود  مخلوقات  هدفی،  و  طرح  هيچ  بدون  و  تصادف  اثر  بر  که  بی شعوری اند 
ديدگاه، زندگی و عمر انسان، به اين زندگی دنيوی و مادی محدود بوده و نيز هيچ هدف و تدبيری از 

خلقت انسان در ميان نبوده است.٤ 
اهميت مسئله ی خدا و نقش آفرينی او در زندگی انسان و انتخاب يکی از اين دو ديدگاه، اقتضا می کند 
که مباحث خداشناسی را در سرلوحه ی زندگی خود قرار دهيم. شايد از همين روست که شعار پيامبر گرامی 
اسالم (ص) در آغاز دعوت به اسالم «قولوا ال اله  اال الّله تفلحوا» (بگوييد که هيچ معبودی جز خدای يگانه 
نيست تا رستگار شويد) بوده است؛ زيرا تمام اعتقادات دينی به خداشناسی برمی گردد. اين کتاب در حّد خود 

کوششی ناچيز در حوزه ی خداشناسی بوده و اميد است که در انجام رسالت خود، کامياب شود. 
خود،  اصالحی  پيشنهادهای  با  که  دارم  تقاضا  صاحب نظران  و  استادان  تمامی  از  پايان،  در 
هرچه بيش تر بر غنای اين کتاب بيفزايند. هم چنين، از زحمات بی شائبه ی تمامی دست اندرکاران گروه 
تربيت معلم دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش که در توليد اين اثر 

نقش آفرين بوده اند، تشکر و قدردانی می کنم. 
 ما توفيقی اال بالّله
 محمد محمد رضايی
 دانشيار گروه فلسفه ی دانشگاه تهران
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