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  د  
ّ اهللا الرحمن الرحيمبسم ّه رب العالمين، و صلي اهللا عليِّ للالحمد. ّ  جميع انبياء اهللا و رسله، ّ

ًالذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، ، ّد و آله الطاهرينّو خاتمهم محمّسيما أشرفهم  ّ ّ َّ
ّالسيما بقية اهللا االعظم، و لعنةاهللا علی اعدائهم ّعلي عباداهللا الصالحينّوالسالم علينا و , ّ ٰ .  
  

          و سـالم  آفریـدگان و پروردگـار عالمیـان اسـت      بخـش   ی را که هستی   یسپاس و ستایش خدا   
، انـد شده تادهها فرسانسانبراي هدایت  طرف خدا هی که ازرسوالن اال نبیا و تمامی ا   بر درود و

؛ آخـرت رهنمـون شـوند     ها را به سعادت دنیـا و      آن ،بدانان  کامل زندگی  يهبرنام يهئتا با ارا  
  . خاندانش از عترت وش جانشینان معصوم  وی محمد مصطفانخاتم آن وخصوصاً بر اشرف 

        ذشـته بـراي عبـرت گـرفتن از       ، بررسی افکـار و اعمـال مردمـان گ         خ تاری ه مطالع غرض از   
 افکار و اعمـال دینـی      ،ترین افکار و اعمال انسانی در هر زمانی       عالی تردید ولی بی  ؛هاستآن

                 حـد فرشـتگان   در را بـاال کـشیده و    خـود ،دینـداري  و؛ زیـرا انـسان بـا عبـادت       او بوده اسـت   
ابتکارات خود را همـواره      ترین هنرها و  هم عالی انسان   از طرفی  .دهدمی قرار   اننو باالتر از آ   

هـایش را بـه   قفـا ه بیـشترین ان مـوار کـه ه هـم ایـن   و کار بـرده اسـت  ه در ساختن معابد دینی ب  
  . رائه نموده استنوعان خود ا به همو صدقه و نیاز و قربانی صورت نذر

، همـواره بـا   شـناخته  انسان از زمانی کـه خـود را مـی   دهد کهشناسی نشان می تاریخ دیرینه   
           خاص داشته و معتقد بوده است از موجـودات و نیروهـاي فـوق طبیعـت           يهفوق طبیعت رابط  

مذهبی اعتقاد داشته و نیروهـاي      رو، همواره به دین و    ازاین. ریافت کند هایی د تواند کمک می
اقـوام  و اجتمـاعی   فرهنگی   ات و رسوم  ي از عاد  بسیار. ده است کرفوق طبیعت را پرستش می    

  .دنگیرسرچشمه میآنان هاي ماوراءطبیعی هاي مختلف در این زمان هم از گرایشملّتو 
             دیگـر چون بـسیاري از مواهـب خـدادادي    خداشناسی و دینداري هميه که غریز  جاآناز  

               و ملـل  هـا و اقـوام   ـ در بـین انـسان   فطري بشر است، همواره ادیانی ـ چه آسمانی و چه بـشري  
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. انـد اند و بعضی تا کنـون بـاقی مانـده   رفته از بین انه است که بعضی از آن     مختلف وجود داشت  
  . استبوده مذهبی شدهد که انسان در تمامی ادوار حیات تاریخ ادیان نیز نشان میيهمطالع

                   کـه بـراي  است ياهشاندیترین  نخستین و مهم   ، دینی يهش اندی  که جاآناز از طرف دیگر،    
    ، اسـت  رسـیده تکامـل  رشـد و  يهحل مر به تا ، یافتهگاه به تدریج گسترش   شده؛ آن  پیدا   انسان

بـر وي     اسـالم را ـ   ـ مخـصوصاً  تريرفتهادیان پیش خداوند  نمود،لیاقت پیدا بشر  کهتا جایی
  انـسانی اسـت   يه سیر تفکّر و اندیشيه، در واقع مطالع      تاریخ ادیان  يه مطالع  ،روازاین ؛فرستد

  .  استیافتهتبلور » مذهب«که به صورت 
            فطـرت مذهبیـشان بـدان      يهبـه سـائق   هـا بنـا     ادیان بشري که خـود انـسان      : نداادیان دو نوع    

ت  هـی، بنـا بـر رحما    ه از طـرف ذات اقـدس اال        کـ   آسـمانی  اند و ادیـان   رسیده ت نیـ و رحیمیـ                 
   .ها فرستاده استاي هدایت انسان بر،و مهربانیش و لطف

دش را هـاي مثبـت دیـن و مـذهب خـو          کنـد کـه جنبـه     در علم کالم هر متکلّمی سعی می        
              و بـرعکس، نکـات ضـعف ادیـان و مـذاهب دیگـر را برجـسته              ؛برجسته و بزرگ نشان دهـد     

              ادیـان  يههمـ  ،طرفـی کامـل  کوشـد بـا بـی   لی در تاریخ ادیان محقّـق مـی       و مهم نشان دهد؛ و    
                  را مـورد بررسـی قـرار دهـد،    ب هاز ادیـان و مـذا  یک  هرنقاط برجسته و ضعیف  وو مذاهب  

ها قـضاوت   آنيهدر بارمردم در معرض قضاوت و دید دیگران قرار دهد، تا خود    ها را    آن و
   .  دنها برگزینخواه خود را از میان آن دین و مذهب دل و حتّینموده

  
  دکتر رحمت اهللا قاضیان

  
  
  

  
  
  


