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شود که با شناخت انواع شرک و خودپرستی به عبودیت حقیقی در انسان در صورتی محقق می
شده، عنوان حقیقت صراط مستقیم معرفیپرستی رو آورد. این مهم که در قرآن بهیگانه

کننده سعادت هر انسانی است. به دلیل اهمیت این موضوع کتاب حاضر مطالب مربوط نتعیی
اد آوری کرده و با توجه به غایت که رسیدن به جایگاه عببه عبودیت را از تفسیر المیزان جمع

 .الرحمن است آن مطالب را برای دستیابی به این غرض تدوین نموده است
  

شان ص انسان را به معبود حقیقیخای است که همه مخلوقات و باالحقیقت و رابطه ،عبودیت
 کند.مرتبط و متصل می

 ه اینلذا تاریخ شاهد است ک ؛عبد بودن امری فطری است که خداوند در نهاد انسان قرار داده
ها نشان خود را به عنوان یکی از مسائل اصلی زندگی انسان مساله در تمام ادوار زندگی بشر

 داده است.
اش نازل شده است، کتابی که برای هدایت انسان به سوی غایت کمالیبه عنوان کتابی  ،قرآن

توان این حقیقت را دریافت قرآن کریم می هایسورهتمامی در  و از این رو، عبد پرور است
 نمود. 
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عبودیت از منشأ آن تا اوصاف کسانی که به مقام عبد خداوند رحمن فلسفه بیان  -
 :اندرسیده

  مالکیت مطلقه خداوند: با تبیین حقیقت مالکیت، نوع مالکیت و تصرف خداوند و
 اش برای بندگان معلومگذاریتدبیر و قانون

 پرستی و عوامل پیدایش آنبت 
 بررسی و تحلیل برخی عقاید وثنی مذهبان  
 های رایجپرستیهایی از خرافهبا بیان نمونهپرستی و خرافه گراییخرافهلل ع 
 هاگراییالنوعو رب پرستینقش عوام و خواص در رواج بت 
 اوصاف عباد الرحمن 

 منظور از مالکیت مطلقه خداوند چیست؟ .1
ه ببه منزله اجبار بندگان  ،آیا تشریع و قانونگذاری خداوند در عین مالکیت مطلقه .2

 اطاعت است؟ 
عامل اینکه انسان به این سمت کشیده شده تا برای پروردگارش صورتی خیالی تصور  .3

 چیست؟ ،کند
 گردد؟ریشه و اساس وثنیت به چه رسمی در زندگی بشر باز می .4
 اصل مشترک تمامی اقسام وثنیت چه بوده است؟ منطق مشرکین در ساختن اصنام و .5
 موضع اسالم نسبت به وثنیت چیست؟ .6
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ه چگونه پاسخ داد علیهم السالم شبهات وارده پیرامون توسل و زیارت ائمه معصومین .7
 شود؟می

 پرستی چیست؟دالیل گرایش انسان به خرافه و خرافه .8
 ه است؟ها از کجا نشأ گرفتالنوعاعتقاد انسان به خدایان و رب .9

 عبادت و پرستش چه معنایی دارد؟ .10
 عبودیت و دعای حقیقی چیست؟ .11
 شود؟چرا برخی دعاهای انسان مستجاب نمی .12
 شرایط استجابت دعا چیست؟ .13

 رساله انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا .1
 در خودشناسیمباحثی  .2
 اخالق و معنویت .3
 جاهلیت .4
 سبک زندگی مؤمنانه .5
 رساله الوالیه .6
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