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علیهم های روشی در حوزه تفکر و تدبر در ادعیه اهل بیت پیش درآمدی بر کتاب« تدبر در ساختار دعا»

السالم است که با معرفی مفاهیم پایه در این زمینه نقشه این کتب را همراه با چیستی و چرایی و چگونگی 

پردازی و علمی با هدف نظریه عد و متوفیتدبر در عا تبین کرده است. معرفی این ادعیه به عنوان قرآن صا

 های یاد شده است.سازی از جمله ضرورتتولید علم و نظام

 به عنوان تنها دارایی انسان است. اگر این دارایی برای خدا و در جهت او باشد:  دعا

  .راهی برای رسیدن به غنا و رضایتمندی است 

 تواند با آن به قرب الهی برسد.مسیری است که انسان می 

 دهد.جهتی است که به زندگی انسان هویت می 

 و دستیابی هدایت و رشد.  ابزاری است برای ارتقا 

 .مقصدی متعالی برای انسان است که به اندازه احیای آن فرد به مقصد خود رسیده است 

 ی است رسا برای ارتباط با تنها معبود هستی.یصدا 

 تواند حقایق بندگی را ابراز نماید.کالمی است که می 

 .سؤالی است برای نشان دادن حاجات 

 .نطقی است برای نشان دادن آنچه در درون است 

  است از فقر ذاتی انسان.حکایتی 

 االرباب.سببی است برای اتصال به رب 

       .عملی است صالح و شایسته برای ابراز فقر از ذات ربوبی 

 ... و 
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 کند،سازد و جهت زندگی او را تعیین میاین تنها دارایی انسان، که هویت و شخصیت هر کسی را می

های ابل توجه است. به ویژه اگر دعای معصومین و انسانکنیم قتر از آنچه ما به آن توجه میبسیار بیش

 خاص و مقرب الهی مد نظر باشد.

کمتر از آنچه که گفته شد نظر شود. در این صورت اگر گفته شود دعا قرآن  های دعاسزاوار نیست به متن

 مواجه با آن است.  بلکه تعیین کننده مسیری درست برای راق در مطلب نیست،صاعد است نه تنها اغ

را همانند قرآن به عنوان متنی در خور تأمل و تدبر و تعمق مطرح سازد  مجموعه پیش رو سعی دارد تا دعا

تدبر و روش را مطرح ساخت برای دعا نیز این سه عنصر را  و همانطور که برای فهم قرآن سه عنصر انس،

 مند مطرح سازد.به صورت نظام

اش عائد انسان و زندگی فردی و اجتماعی ر نظر دارد تا منافعی را که در اثر تدبر در دعامچنین ده

شود، گوشزد کند و مطالعاتی که در خصوص حیثیت فردی دعا هست را به حیثیت اجتماعی و ساختاری می

 بکشاند.

ای دعا جامعهگیرد و جامعه بیر قرار میبه عنوان قطبی برای اصالح جامعه مد نظ در این صورت دعا

 گردد.دنیازده و غرق در غفلت معرفی می

گردد و شود نیاز آنها نیز به دعای حقیقی بیشتر میبدین ترتیب هر قدر مسئولیت افراد در جامعه بیشتر می

 را از خود ابراز دهند. الزم است بتوانند این دعا

شناسانه به انسان موحد اجتماعی چه هستییز از دریبه عنوان رویکردی اعتقادی و ن در واقع تدبر در دعا

ای از اصول اعتقادات به نحو خاص مورد باشد. در این صورت با بررسی ادعیه به طور طبیعی دورهیم

 گیرد.مطالعه قرار می

 :بر اساس طرح کلی کتب آموزشی تدبر در دعا
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  در مکتب اهل بیت علهیم السالم است. بخشی از مطالب مربوط به آشنایی با فرهنگ دعا 
  بخشی از مطالب مربوط به بررسی اصول اعتقادات فرد موحدی است که باور و عمل خود را که از

 دهد.قرآن اخذ کرده انعکاس می
 توان ادعیه را بهتر فهمید و آنها را آنها میهایی است که با توجه به ای از مطالب مربوط به روشپاره

 بیشتر در بهره رزق خود قرار داد.
 های جدی زندگی از جمله نحوه اداره به عرصه قسمتی از مطالب مربوط به چگونگی ورود دعا

 زندگی اشاره دارد.
 های سازی روشای و بهینهاهدهدر ساختارهای ادراکی و مش های دعابخشی به الگوبرداری از روش

 پردازد.می تعقل و ذکر تفکر، فهم،
محتوا و مقصد ادعیه  بر اساس سه بخش قالب، با توجه به مقاصد تعریف شده مجموعه کتب آموزشی دعا

 پردازد.  هایی میها و مهارتبه آموزش روش
 رسد:الب زیر ضروری به نظر میجهت مطالعه این کتب آموزشی توجه به مط

بی داشته باشد و بر مباحث خواننده محترم این مجموعه الزم است بر محتوای کلی قرآن تسلط نس .1

 آگاه باشد. «ر المیزانیتفس»کلیدی 
کلمات القرآن  یالتحقیق ف»همچنین الزم است نسبت به واژگان کلیدی قرآن بر اساس کتاب  .2

 باشد.تسلط نسبی را داشته  «میالکر
 های تدبر در قرآن از همین مجموعه احاطه الزم را داشته باشد.نیز الزم است بر کلیات روش .3
 مندی از قرآن و به ویژه دعاست.و تقوا شرط اساسی در بهره طهارت .4
تأمل و صبر و دوری از عجله در فهم و به قول قرآن فهم بر اساس مُکث و درنگ را جزء روند  .5
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 خود قرار دهد.  یحرکت

 مداومت و تکرار مطالعه ادعیه الزمه فهم دقیق است.  .6
با دیدگان پاک اهل بیت علیهم السالم و به نیت قرب و محبت به ایشان الزمه انس گرفتن با  خواندن دعا .7

 هر دعایی است.
گرنه فرد بیشتر دوری از گناهان و انجام واجبات شرط الزم در ورود به این ساحت مقدس است. و  .8

 شود.از آنکه متوجه مسائل شود به انواع تردید گرفتار می
فرض اولیه این مجموعه، تعهد مخاطب در قبال مفاد فوق است و در صورت نداشتن التزام عملی در موارد 

فهمی و مواردی از این دست، بر عهده مخاطب محترم ها از نظر کجیاد شده مسئولیت عواقب مطالعه کتاب

 اهد بود. خو

عنوان « مقدمات تدبر در دعا»آنچه در این کتاب برای مخاطب محترم در نظر گرفته شده و در قالب 

 عبارتست از:  شود،می

 هایی که در این زمینه وجود دارد بیان شود.و دیدگاه کلیاتی از فرهنگ دعا .1

 مشخص گردد. هر دعا ساختارهای شناخت راه .2

 نوع دعا معلوم گردد. ،محتوا و مقصد هر دعا بر مبنای قالب، .3

 وجود دارد، معنا شود. ای که در رجوع به دعاترین مفاهیم پایهمهم .4

 برخی از ادعیه مهم که حضور آنها در زندگی ما ضروری است طرح شود. .5

 مقاصد هر یک ترسیم شود.و  ای از کتب روشی دعانقشه .6

پردازی و گسترش علوم وحیانی و سازی، نظریهبه عنوان متنی برای نظام به ضرورت توجه به دعا .7

 عقلی توجه داده شود.
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در پایان از هر گونه قصور و تقصیری در زمینه ارائه شایسته مطالب از خداوند متعال با توسل به اهل  .1

استغفار کرده و امید است در ارائه این طرح یاوران حضرت بقیه اهلل علیه السالم بیت علیهم السالم 

 به مبارزه با هر جبت و طاغوتی قیام نمایند. مسلح به انواع سالح دعا

 فصل اول: اصول مربوط به دعا

 شناسی دعامفهوماول: درس 

 درس دوم: اصول مربوط به دعا در زندگی انسان

 درس سوم: اصول مربوط به ادعیه اولیای الهی علیهم السالم

 درس چهارم: آداب دعا در مکتب اهل بیت علیهم السالم

 بیت علیهم السالمهای دعا در سیره اهل فصل دوم: جلوه

 درس پنجم: ساختارشناسی ادعیه اهل بیت علیهم السالم

 درس ششم: دعا در ساحت مناجات

 درس هفتم: دعا در ساحت ذکر

 درس هشتم: دعا در ساحت سؤال

 درس نهم: دعا در ساحت پناه

 درس دهم: دعا در ساحت تعلیم

 درس یازدهم: بررسی انواع موضوعات

 درس دوازدهم: انواع دعا

 های رجوع به ادعیهصل سوم: روشف

 درس سیزدهم: طهارت و انس در ادعیه اهل بیت علیهم السالم
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 درس چهاردهم: تفکر و تدبر در ادعیه اهل بیت علیهم السالم

 های تدبر و تفکر در ادعیهخاتمه: روش
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