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5 درس اوّل: آیا خدا را می توان انكار كرد؟    

15 درس دوم: برهان علّیت    
23 درس سوم: انگیزه های انكار خدا    
35 درس چهارم: توحید و شرک    
43 درس پنجم: عدل الهی   
53 درس ششم: بازتاب ایمان در زندگی انسان   
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73 درس هشتم: ناتوانی مكتب های بشری    
81 درس نهم: نیاز به مكتب آسمانی )1(    
89 درس دهم: نیاز به مكتب آسمانی )2(    

کلیه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع، بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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بخش دوم ــ چه نیازی به دین؟


