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فهرست

بخش اوّ ل ــ خداشناسى

اول :آىا خدا را مى توان انكار كرد؟
درس ّ
درس دوم :برهان علىّت

درس سوم :انگىزه هاى انكار خدا

درس چهارم :توحىد و شرک
درس پنجم :عدل الهى

درس ششم :بازتاب اىمان در زندگى انسان
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بخش دوم ــ چه نىازى به دىن؟
درس هفتم :نىاز انسان به مكتب

درس هشتم :ناتوانى مكتب هاى بشرى
درس نهم :نىاز به مكتب آسمانى ()1

درس دهم :نىاز به مكتب آسمانى ()2

63
73
81
89

سال گذشته با مباحثى از خداشناسى و اثرات آن در زندگى انسان
آشنا شدىد .با توجه به اهمىت بحث خداشناسى ،امسال نىز مباحث
زمىنه خداشناسى فراخواهىد گرفت.
پىشرفته ترى را در ٔ
بعد از اعتقاد به خدا ،مهم ترىن اصلى كه قابل طرح و بحث
است اىن است كه آىا انسان در زندگى محتاج راهنماىى از جانب
خداوند است ىا نه؟ اىنجاست كه ىكى دىگر از اركان بىنش دىنى،
ىعنى اصل «نىاز به هداىت پىامبران» ،مطرح مى شود .در كتاب
حاضر ،به دنبال مباحث خداشناسى ،پىرامون نىاز انسان به دىن،
بحث خواهىم كرد.

