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است که در آن چگونگی انجام مجموعه سازی های پیادههای شیوهاین کتاب، دومین دفتر از مجموعه کتاب

ریزی برای آن تبیین شده است تا فرد بتواند قدرت ای از عمل با مقاصد مشخص و طرحو منظومه

 جامعه را تقویت کند.تاثیرگذاریش در 

سازی دین وظیفه هر مسلمانی است که به نسبت برخورداری از دانایی و تواناییش الزم است به آن پیاده

 اهتمام داشته باشد. 

هر مسلمانی سازی، از وظایف حتمی و قطعی همچنین به دست آوردن دانایی و توانایی بیشتر برای پیاده

هایی های تدبر در قرآن، کتابگانه روشهای دهای و در ادامه کتاباست. در راستای عمل به چنین وظیفه

های ها و کتابسازی تدوین گردید که با تلفیق مطالب یاد شده در این کتابهای پیادهبا عنوان شیوه

 یابد. و نبایدهای الهی  افزایش  رود علم و قدرت فرد در تحقق بایدهاهای تدبر انتظار میروش

توان نوشت. از ضرورت و اهمیت عمل های متعددی میاگر بخواهیم درباره عمل کتاب بنویسیم کتاب

گزینی های ارتقای انسان در عملگرفته تا جایگاه آن در خلقت و تأثیر آن در سرنوشت انسان، و تا مهارت

شناسی برای چگونگی شود، از زاویه روشتاب دنبال میو بروز عمل و ... آن رویکردی که در این ک

 سازی قرآن است. استفاده از قرآن در راه پیاده

های های تدبر در قرآن داریم: در کتابهای پیشین روشبه این منظور بازگشتی به جایگاه عمل در کتاب

در مسیر تدبر در قرآن یاد به عنوان طهارت مورد نیاز « عمل به پیام سوره»های تدبر در قرآن، از روش

مندی از ها، هم مقدمه تدبر و هم غایت تدبر در قرآن است. این سطح از بهرهشد. عمل به آیات و سوره
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فهمد و از قرآن، یعنی برداشت برای عمل کردن، در همه مراحل، همراه انسان است، زیرا انسان از یکسو می

کند تا پیشرفت کند و در راه پیشرفت ل کند؛ عمل میخواهد بشناسد تا عمکند؛ میسوی دیگر عمل می

 های بیشتری است. نیازمند شناخت

عمل به قرآن موضوع بحث و بررسی در این مجموعه کتب است که به صورت دفترهای جداگانه تقدیم 

 دفتر از این مجموعه است.  دومینرو، شود. کتاب پیشخوانندگان محترم می

بایست خود های قرآن کریم است و خواننده محترم میشود، برگرفته از سورهمی آنچه در این دفترها ارائه

تر از آن دست پیدا کند. به تر و عمیقهای پیشنهادی، به این مطالب و نیز گستردهبا مطالعه آیات و سوره

ر نظر ای برای تمرین دهای تدبر در قرآن، بخش خاص و ویژههای شیوههمین دلیل به مانند رویه کتاب

این مجموعه دفترها، به خودراهبری در زمینه کار تمرینی با  رود خوانندهشده است. انتظار میگرفته ن

 ها دست یافته یافته باشد. سوره

این مجموعه به نقش عمل در زندگی به صورت مشخص اشاره شده است. زیرا  تا کسی قرآن در دفتر اول 

 تواند آن در جامعه اقامه کند. را در زندگی خود جاری نکند نمی

ریزی برای آن تبیین ای از عمل با مقاصد مشخص و طرحدر دفتر دوم چگونگی انجام مجموعه و منظومه

 ثیرگذاریش در جامعه را تقویت کند. شده است تا فرد بتواند قدرت تأ

پردازد و در در دفتر سوم به شناخت بایدها و نبایدهای الهی که به عنوان محرک اعمال انسان است می

ها ای طرح کند. این دفتر افراد را به شناخت بسترها و عرصهصدد است امرخواهی فطری انسان را به گونه

کند. ها بیان میی انتقال بایدها و نبایدها را به بسترها و عرصهکند و چگونگو نیازهای زندگی دعوت می

ها وابسته است و اگر انسان قادر به های بستر و عرصهچگونگی عمل به بایدها و نبایدها به محدودیت
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سازی بایدها و نبایدها را شناخت آنها نباشد در واقع باید و نبایدها را ناقص شناخته و این، قدرت پیاده

 کند.ف میتضعی

سازی و اجرای بایدها و نبایدهای الهی در دفتر چهارم به قواعد مربوط به ایجاد نظام برای تسهیل پیاده

 کند. پردازد و چگونگی ایجاد نظام ، ساختار، جریان و نمونه را بر اساس آیات نورانی قرآن تبیین میمی

سازی برای اقامه بایدها و نبایدهای الهی با اماین کتاب که در چهار دفتر تهیه شده است، درآمدی برای نظ

تر بسیار فاصله دارد. های کاملموضوعات مختلف مورد نیاز انسان و جامعه است و تا پدیدار شدن کتاب

به همین دلیل ضمن طلب غفران و جبران از خداوند منان به واسطه پیامبر گرامی اسالم محمد صلی اهلل 

کنندگان را برای تکمیل مباحث یاد شده ، تالش پژوهشگران و عملیاتو اهل بیت ایشان علیه و آله

 خواستاریم.

 بخش اول: شناسایی

 یابیدرس اول: متن

 یابیدرس دوم: موضوع

 یابیدرس سوم: غرض

 یابیدرس چهارم: مسأله

 ریزیبخش دوم: طرح

 درس پنجم: مقصدیابی

 ییابدرس ششم: مرتبه
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 یابیدرس هفتم: عرصه

 یابیدرس هشتم: مختصات

 یابیدرس نهم: عرصه

 بخش سوم: اقدام

 سازیدرس دهم: عملیات
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