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 مقدمه

دقت  نیالزمان سراغ ندارم که به ادر مورد حضرت صاحب یگرید یندبه، دعا یبه جز دعابنده 

 تاو  پردازدو بشر می ءیر بعثت انبیاشود و به سِمی شروع خیتار یابتدا این دعا با سخن ازباشد. 

 یدعا نیایابد. می پایان ،رسیدن به ایام ظهورست یدهندهکه نشان «نیالعالم هلل رب   الحمدُ»

 ند و فراز فراز آن جای بحث دارد.است و بند ب شاهکارثور، مأ

 گفتندمی سخن و با توجه به مقتضیات زمانیشان فهم یهبا مردم به انداز تیباهل

ال او را ؤس مراجعه کرده و حضرت پاسخ یبه معصوم یشخصگاهی  یعنی ؛قدر عقولهم( ی)عل

 یردامو تنها در .نددادمیپاسخ  گرید یشخص بهمتفاوت  یبه شکل ال راؤس نیهماما  دادند؛می

که با  یزمان ؛کنندیبا خداوند صحبت مبیت اهلاست که  یو آن زمان کندیم رییمسئله تغ نیا

 یزمان نی. همچنکندیم رییتغ اللّه یال ریو مس ریبا توجه به سِ انیجر ند،یگویخداوند سخن م

 اریما بس ییهادع به همین دلیل .کندیم رییقصه تغ نیز ندیگویکه در مورد خودشان سخن م

 .است دهیمعصوم به دست ما رس خود که از ثوری مأهانامهارتیمخصوصاً دعاها و ز ؛مهم هستند

ی دعاها نیچن گرید یجا چیو در ه ندیآیبه حساب م عتشیّ یهکنندزیوجه متما هیادع نیا

 .شودینم افتنظیری یعمیق و بی
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 آموزش مبانی اعتقادی 

خود را مرور  یمباحث اعتقاد دیشما بخواهاگر  یعنی است؛ یاعتقاد یآموزش مبانکالس ادعیه 

 .دییبه دعاها مراجعه نما دیبا دیرا استخراج کن یو مطلب دیکن

 شناسیآموزش امام 

که نمایند و فارق از ایناین ادعیه به شأن امامت اشاره می؛ ی نیز هستندشناسکالس امامادعیه 

جالب است که . کندنظر باشد، جایگاه امامت را برای مردم مشخص می کدام شخصیت از ائمه مد

عموم مردم،  برای امامت یهمسئل و شدند تریما جلوتر رفتند، بازتر و عموم ییهچه ادع هر

قبالً هم وجود داشته  شودیذکر م رهکبی یهجامع ارتیکه در ز یمثالً مطالب ؛جا افتاد شتریب

شود رسد و فضا برای گفتن این سخنان آماده میجامعه به رشد می، امام هادی اما در زمان ؛است

 د.ریگمیدر دست عموم قرار  یشانتوسط او 

 رشد عقل 

ما در معارف همانند  دهد؛یو عقل ما را رشد م میبخواه یزیکه چه چ دهدیم ادیبه ما  هیادع نیا

با  به تنهایی و صرفاً میتواننمیما  نیهمچن .ستیچ مانیاصل ازین میدانیکه نم میهست یکودک

 یهانفر صرفاً خواسته کی اند؛ مثالًزیرا افراد متفاوت ؛باال ببریمسطح خود را  خود، یهخواست

 ه،یادع نیا یبه عبارتندارد.  بیتاهلبه  دنیجز رس یاخواسته گرید یشخص اما ؛دارد یویدن

 یزیکه چه چ دندهیاوالً به ما آموزش م ها،که بنابر آن استاندارد دندهیرا ارائه م هاییاستاندارد

 باید این خواسته را داشته باشیم؛ چراگویند که به ما میو دوماً  میبخواه دیرا با

 کنند.پس ادعیه مسیر رشد جامعه را هموار می

 بیتشناخت منظومه فکری اهل 

و این یکی از  میکنیرا طلب م شانیا فکری یهخود با معصوم، منظوم یازهایدادن ن قیما با تطب

 شود؛اتفاقات مهم در ادعیه است. تنظیم و تغییر نیازها باعث تغییر و تنظیم سبک زندگی ما می

تکرار پس چه بهتر که این اتفاق با مضامین عالی ادعیه در ما رخ دهد. نکته بعدی این است که 

و  فکری یمهومنظ افتیپس از در یعنی شود؛یدر وجود ما م تیشخص یباعث القا دعاها نیا

اثر دعا را دست کم نگیرید؛ . شودیما هم به همان شکل م تیشخص ،بیتی اهلسبک زندگ

رضا حسین تا امامی امامتغییر مردم در فاصله با دعا برگرداند. را شکُامام یجامعه ،سجادامام

ماه به دو  یآب راه رفت و نه حت یبر رو یبه اژدها شد و نه کس لیبدت یینه عصا معجزه نبود،
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و  ندبه مردم عرضه شد تیباهل تفاوت این بود که بلکه ؛القمر(شقی واقعه) شد لیقسمت تبد

 .شد یو جار یسار ،در جامعه یتیباهل یفرهنگ و زندگو  استانداردها

 منتشر شد نه با بحث کالمی. بیتدر واقع تشیّع با سبک زندگی اهل

 رشد جامعه 

 یازهایبا ن هادعا بیفراز و نش بیترتاست.  رشد جامعه یبرا یریمس  وم باالتماس با عال   دعا خط 

 دانستهیم ،قرار داده برای ما ها راخواسته نیا ی کهکس یعنی ؛روح ما هماهنگ است یهدیچیپ

دقت در کلمات،  لیدل نهمی به. دارد عوالم یهکامل به هم یآگاه و میازمندین یزیما به چه چ

 ضروری است. دعاها، فرازها و فقرات نوع واژه

 پورسخنرانی استاد رائفی
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