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انعکاس متدبرانه، آگاهانه، عاشقانه و خاضعانه « دعا»پایه و اساس دعا در فرهنگ دینی تشیع و « قرآن»
در برابر مضامین قرآن است. به همین دلیل به ادعیه اهل بیت علیهم السالم که همگی برگرفته از قرآن 

ه ما قدرت فهم عمیق ها بشود. تدبر در قرآن صاعد به شرط انس با آنگفته می« صاعد»است، قرآن 
ها و آیات نیز امکان فهم ادعیه اهل بیت علیهم کند و خواندن سورهآیات و سوره های قرآن را عطا می

  .سازدالسالم را برای ما فراهم می
های حقیقی را که از ها در گزارههای به دست آوردن حدوسطاین کتاب درصدد است تا برخی از شیوه

 .آید، معرفی کندت میارتباط بین ثقلین به دس

ها با وقوف بیشتر در حریم آنها صورت سعی شد تا انس با سوره در قرآن های تدبرهای روشدر کتاب
  بدست آید. ایتوان مطالعه بیشتر هر سورهسعی شد  های تدبر گیرد، برای این منظور از طریق روش

های مختلف های مدققانه و محققانه، شیوهدهنده به نگاهخود به عنوان سوق در قرآن های تدبرروش
ها را به ما یاد دادند. با انس و تدبر به انضمام طهارتی که در اثر سعی و جدّ به وجود مطالعه سوره

 شود. آید حقایق به تدریج بر قلب کسی که با قرآن مأنوس است نازل میمی
زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و او را به عبودیت خالصانه در هر لحظه  نازل شدن حقایق قرآن

 دهند. کنند و مصادیق این عبودیت را در اختیار او قرار میدعوت می
به تدریج در اثر فعال شدن باورهای راسخ علوم حقیقی در ظرف انسان قرار گرفته و جریانی از هدایت 

را به خود گرفته و برای هر  د به نحوی که رفتار و گفتار او رنگ و بوی وحی و قرآنکنفرد را احاطه می
تواند با استناد به آن خود را به قرب و کمال خداوند نزدیک یابد. داللتی که میکار داللتی بر قرآن می

 نماید.
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یل گفتگوی دائم با تنها حقیقت ، مگیرد که بر اساس آنای شکل میدر این حالت در فرد دعاهای خالصانه
های گوناگون در فکر و قلب خود با او به نجوا و هستی در او شکوفا شده و در امور مختلف به بهانه

های معطر صفات کریمه انسانی خواسته یا ناخواسته باز پردازد. در این حالت است که شکوفهسؤال می
 نشیند.ر میطعم و بوی انسانیت به باهای خوششده و میوه

ظاهر  تهای انسانیشکوفا شده و از این شکوفایی میوه شود و دعادر قلب بنده مؤمن نازل می قرآن
انسان را تا به ثمر نشستن تمام صفاتش  گردد. بر اساس این اتفاق خجسته دعا در نقش قرآن صاعدمی

 هدایت می کند. 
خوانند که مطابق حقایق نازل شده از خود بروز و ظهور داشته و اساساً می صاعد را از آن جهت قرآن دعا

گیرد. بر اساس مطالب فوق حقیقتی که خداوند از دعا برای انسان اراده کرده است بر مدار قرآن شکل می
 عبارتست از:

 هستی  دره در برابر حقایق نازل شده انعکاس هوشیاران .1
 شود.بروز و ظهوری خودآگاه در برابر خداوند که در بستر آن صفات کریمه انسان ظاهر می .2

برخورداری  شاخص و سنجه مناسبی از های انسان از حقیقت فوق،نزدیک بودن یا دور بودن طلب
 انسان نسبت به مطلوب حقیقی است.

های یاد شده انسان را در مسیر کمال پرشتاب هایی با شاخصن به طلبهمچنین تمرین برای نزدیک شد
شده تالشی برای فعال شدن سیر های شایسته با معیارهای یاد نماید. لذا آموزشِ داشتن دعاها و طلبمی

 است.صعود الی اهلل 
 یابد:در این سیر هر فردی توفیق می

 حقایق متناسب با خود را دریافت کند. .1
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 ریافت حقیقت در خود از علمی حقیقی برخوردار گردد.متناسب با د .2
 داشته باشد. متناسب با علم به دست آمده ایمانی سرشار از معنویت .3
 های نیکو در او شکل بگیرد.متناسب با علم و ایمانش خواسته .4
 متناسب با طلبش اراده به کارهای نیک یابد. .5
 شایسته دست زند. اش به عمل و بروزهایمتناسب با اراده .6
 متناسب با عمل و بروزهایش از نتایج درخشان برخوردار گردد. .7

 شود. حلقه میان نزول تا صعود بلکه خود صعود به سمت خداوند محسوب می بدین ترتیب آموزش دعا
گفته شود. سپس  و منظور از صاعد بودنش سخن در کتاب حاضر سعی شده است تا ابتدا از مفهوم دعا

به تدبر در دعا ارتقا یابد. بدین ترتیب تمام کارکردهایی که  در قرآن و تدبرانس از در صدد است تا 
در دعا از دعا خواسته تر و مؤثرتری در تدبر برای انس و تدبر در قرآن گفته شده است به نحو کاربردی

 شده است.
 توجه به مطالب زیر ضروری است:قبل از مطالعه کتاب 

 را  در قرآن های تدبرنکته اول: دروس کتاب برای مخاطبی نوشته شده است که ده جلد کتاب روش
خوانده است و به مفاد آن آشنا باشد و در صدد کاربردی کردن بیشتر آیات نورانی قرآن در 

اش باشد. در صورت فقدان این دو مطلب خواندن و مطالعه کتاب حاضر ممکن است زندگی
 مفهوم باشد.آور و تا حدی بیمالل

 ست زیرا بنا بر این است که نکته دوم: با توجه به نکته فوق متون آیات و روایات ترجمه نشده ا
 شود که به این زبان در حد مطلوب تسلط داشته باشد.کتاب توسط کسی خوانده می

 ها برای رسیدن به حجت، گیری از گزارههای یقینی و نحوه ترکیب و نتیجهنکته سوم: استخراج گزاره
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 و حجت بحث شد.  الزمه مطالعه این کتاب است که درباره آن در کتاب برهان

 درس اول: نزول و صعود قرآن
 : یافتن دعایی متناسب با سورهدرس دوم

 درس سوم: ارتباط بین کلمات سوره و دعا
 های سوره و دعادرس چهارم: ارتباط بین پس زمینه

 درس پنجم: تشکیل شبکه مفهومی موضوعات سوره و دعا
 موضوعی قرآنی توسط دعادرس ششم: ایجاد شبکه 

 درس هفتم: تبیین کاربردی آیات در دعاهای موضوعی
 درس هشتم: تبیین کاربردی آیات در دعاهای میقاتی
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