
 
 
 
 

 

 ندبه یدعا بررسی سندی
 1مصطفی ورمزیار

 12/11/11تاریخ پذیرش:   16/1/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
 دعای ندبه به عنوان یکی از دعاهای مهدوی از اهمیت ویژه بر خوردار است، استناد این دعگا بگه معصگوم

که مورد توجگه پژوهشگگران عرصگه مهگدویت بگوده و هسگت،  ایگن تحقیگق بگا و بررسی سند آن از مسائلی است 
کتابخانگگه آوری مسگگتندات و شگگیوه توصگگیفی _ تحلیلگگی در پگگردازش مطالگگو، در پگگی ا بگگات  ای در جمگگاروش 

که می کگرد و در اسگتناد دعگا بگه استناد این دعا است، برای دعای ندبه دو سند یافت شد  توان به آنهگا اعتمگاد 
گرفت و با توجه به قرائن دیگر و قبول مبنای  نیز دو احتمال مورد بررسی قرار و یا امام زمان امام صادق

 صحت خبری، استناد این دعا به معصوم به ا بات رسید.
کلیدی:  مهدویت، ادعیه مهدوی، دعای ندبه، سندشناسی دعا. واژگان 

 مقدمه
که به موضو  مهدویت پرداختگه اسگتز ایگن  دعگا بگه دلیگل دعای ندبه یکی از دعاهایی است 

و حکم به استحباب آن توسط علما و فقهگاء در  2و یا امام زمان قانتساب آن به امام صاد
ز مجلسگی، 274، 4ق: ج4444سگید ابگن طگاووس، ز 228ق: 4444ابن مشهدی، اعیاد چهارگانه )

(، و اسگگتقبال عمگگوم جامعگگه از 524 :ش4828 ،فاضگگل لنکرانگگیز 474، 44ج ز53، 33ق: ج4478

                                                        
 .(Mova277@yahoo.com)، ایرانپژوهشکده مهدویت( قمسطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن) .1

 . در بخش بررسی سندی به این موضو  پرداخته خواهد شد. 2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ای برخگگوردار ن مضگگامین عگگالی از اهمیگگت ویگگژهچنگگین دارا بگگود خوانگگدن آن در پگگگاه جمعگگه و هگگم
گونه که از مهگماست، به  رود، مضگامین عگالی ایگن دعگا هگای مهگدوی بگه شگمار مگیتگرین آئگین ای 

که در برخی منابا فقه استداللی به فقراتی از آن استناد شگده  مورد توجه علما نیز بوده به صورتی 
، شگگیخ اصگگفهانیز 54ق: 4472ز همگگو، 46تگگا: ، بگگیرشگگتیز 55-54، 2ج: 4457، َنصگگاریاسگگت. )
ز 876، 2جو  454-457، 8ق: ج4443، خگگگگگگگگگگگگوئیز 46ق: 4443 ،خمینگگگگگگگگگگگیز 476، 2ج ق:4444

 ( 888، 4تا: ج، بیخراسانیز 87 ،4ق: ج4446، تبریزی
کتاب هم  کگه از آن جملگه مگیچنین  تگوان های مستقلی نیز در ترجمه و شر  آن نگاشگته شگده 

کرد:  به موارد زیر اشاره 
 (442، 56ق: ج4476، طهرانیق)4458به فارسی مولی رفیا الجیالنی  ترجمۀ دعاء ادبه. 4
، 48)همگگان: ج  ه4877مگگولی حسگگین تربتگگی متگگوفی  شللرع عقللد الجمللان لندبللة صللاحب الزمللان. 5
567-564) 
کلی بری تبریزی متوفی  شرع دعاء الندبة. 8  )همان(  ه4884میرزا عبدالرحیم بن نصراهلل 
 (35، 52ج)همان و 4827 متوفیعلی بن علی رضا خوئی  شرع دعاء الندبةفی قوبة وسیلة ال. 4
سیدمحمودبن سید سلطان علی مرعشگی شوشگتری معلگم متگوفی  النخیة فی شرع دعاء الندبة. 2
 (43، 54ق)همان و ج4822
، 43ج)همگان و الگدین محمگد محگدث األرموی سگید جگالل کشف الکوبة فلی شلرع دعلاء الندبلة. 6
کتگگاب (، ایشگگان ترجمگگه477 و 24-22 دارنگگد )همگگان:  وسللیلة القوبللة فللی شللرع دعللاء الندبللةای نیگگز بگگر 
 (576، 56ج

 رسد.با توجه به مطالو فوق، بررسی سند و استناد این دعا، مهم و ضروری به نظر می

وایات  دو دیدگاه در اعتبارسنجی ر
 «یصگدور» ایگ «یخبگر و گوق»یگه نظر یکی :قابل طر  است دگاهیدو د 1خبر واحد، رشیدر پر

کگه در  «یسگند»ای «یو وق مخبر»ا نام نظر مقابل ب یگریمشهور استز و دکه در میان اخباریان 
بنابر دیدگاه و وق مخبری یا سندی، مالک پریرش یگ   .بیشتری داردشهرت  بین علماء اصول

اد بگه است، و برای اعتم حدین، تنها بررسی سند و ا بات صحت و اتصال آن خبر به معصوم
                                                        

گفته می 1 که دارای ی  سند اسگت و از یگ  معصگوم . خبر واحد در برابر خبر متواتر و متظافر یا مستفیض، به روایتی  شود 
که َسنادش ب کتاب بزوفری مینقل شده است، و دعای ندبه از این نظر   گردد.رسد، خبر واحد محسوب میه 
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گرفته نمی ی، مهگم ا بگات صگدور ایگ یخبگر تقگاو شودز اما در مبنگای روایت، قرائن دیگر در نظر 
است، چه از راه بررسگی سگند و چگه از طریگق قگرائن دیگگر، و  حجیت خبر و صدور آن از معصوم

کرده قگی کگه روایگات را بگه هگر طری ند چاره ندارنگد جگز ایگناخباریان چون خود را محدود به روایات 
کنند، ایگن مقالگه ابتگدا بگر مبنگای و گوق مخبگری و سگندی،  قابل احتجاج نمایند و از آنها استفاده 

دهگد و پگس از آن راه و اقگت خبگری و صگدوری را در ایگن دعای ندبه را مورد اعتبارسنجی قرار مگی
 گیرد.می مهم پی

رسی سند دعای ندبه براساس مبنای وثاقت مخبری یا سندی  بر
کارآیی دارد. در این دیدگ  اه تنها بررسی سندی و تو یق راویان دعا، 
 است:و سند ارای داین دعا، د

کتاب مصباح الزائرسند   سیدبن طاووس در 
ااِد ْبااِن  ْاَ اااِب مُحَ ََ ِك َة  َنَقْلااُت ِمااْن  ِی ُقااراَ

َ
ااُد ْبااُن َعااِى ْبااِن أ ْاَ ْصااَحاِبَنا َقاااَل  َقاااَل مُحَ

َ
َكااَر َبْعااُض أ َذ

َسِ  ْبِن سف ان ْوَجِ   اْ ُ ُِ  _ اْلَبَز َعاُء ِلَصااِحِب  _ َرِ  اهلُل َعْنا ُِ الاداُ ا ناَ
َ
َكاَر أ ، َو َذ ُِ ْدَبا ُدَعااَء الناُ

َماِن  َاَ ُِ َو ُهَو  ... )ال َبَع ْق
ِِ ِِف اْبَْع اِد اْبَ ْن ُْدَعی ِب

َ
َحباُ أ ََ  ( 112تا  یابن طاوو ، ، َو ُْس

کتابمحمدبن مشهدی سند   المزار الکبیر در 
وجاا   قاال  كَاااب أی جعفاار محماادبن ا ساا  اباان سااف ان البإ محماادبن أی قاارة  نقلاات ماان 

كاار ج ااِ انااِ الاادعاء لصاااحب الزمااان بااِ، وُسااتحب ان  ر  اهلل عنااِ هااذا الاادعاء، وذ
 (123   4141ابن مكهد ، ... ) ُدعی بِ ِف ابع اد اب بعُ 

کتاب و دو راوی به چشم می  خورند:در این اسناد، دو 
کتاب هاکتاب  .محمدبن حسین ابن سفیان بزوفریی: مزار ابن مشهدی و 

 .هستند محمدبن حسین ابن سفیان بزوفری ، ومحمدبن َبی قرةدو راوی نیز 
کتابش  ابن مشهدی و 

کتگگگگاب  محمگگگگدبن جعفگگگگربن علگگگگی بگگگگن جعفگگگگر مشگگگگهدی حگگگگائریابوعبگگگگداهلل  ، مللللزارصگگگگاحو 
کتگگابش ق( هگگم خگگودش از بزرگگگان اسگگت و مگگو237ق، و متگگوفی 247)متولگگد رد و گگوق اسگگت و هگگم 

 ز864-823، 4ج ق:4442، نگگگگگوری ز63، 5جق: 4445، طباطبگگگگگائی) مگگگگگورد اعتمگگگگگاد علماسگگگگگت.
، جگگگگگگگواهری ز444، 6ج ق:4442، نمگگگگگگگازی شگگگگگگگاهرودی ز852-854، 57جق: 4476، طهرانگگگگگگگی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 (273-272 ق:4454
یعه از فقهای معرو  شحسینی حلبی  المکارم حمزة بن علی بن زهرة السید َبیایشان معاصر 

 (444-448، 3جق: 4476، طهرانی) ( بود.ق232در قرن ششم )متوفی
کتگگگاب را سگگگتوده اسگگگت  هگگگم کتگگگاب از منگگگابا بحگگگار اسگگگت و مرحگگگوم مجلسگگگی ایگگگن  چنگگگین ایگگگن 

 (82و  43، 4جق: 4478)مجلسی، 
کتگاب  که خود ابن مشگهدی در  کگه دعاهگا و دهگد چنگین اسگتفاده مگیمگی ملزاراز توضیحی  شگود 

کگگه در  کگگرده همگگه روایگگت از معصگگومین مللزارزیگگاراتی  بگگوده و بگگا سگگند مگگورد اعتمگگاد بگگه وی  نقگگل 
 (52ق: 4444ابن مشهدی، ) .رسیده است

کتابش  ابن بزوفری و 
طضگنفر ، از اهالی روسگتای بزوفگر بگر وزن َبوجعفر محمدبن حسین بن علی بن سفیان بزوفری

، طهرانگی ز445، 4ج ق:4844، حمگوی) .اسگت طربگی دجلگةو بغداد و در جهگت  واسط در نزدیکی
 (442، 3جق: 4476

کتگگو  َحمگگدبن عبگگدون و تو یگگق صگگریح نگگدارد امگگا بزرگگگانی چگگون شگگیخ مفیگگد،  رجللالایشگگان در 
کردهحسین بن عبیداهلل کرده و روایت نقل  اند و نقل شیخ مفید و سایر بزرگگان از ، از وی استفاده 

 ز444، 3جق: 4476، نگگیطهرا)ایشگگان و طلگگو رحمگگت بگگرای او قرینگگه خگگوبی بگگر و اقگگت اوسگگت. 
  (24، 2ج ق:4442، نمازی شاهرودی

کتگاب بگرد و ایشگان را در زمگره اسگاتید بگا هگایش از بزوفگری نگام مگیشیخ طوسگی نیگز در برخگی از 
 :ش4862، همگگو ز852و  854-858 ز845-844، 4جق: 4847 ،یطوسگگشگگمارد )اش مگگیواسگگطه

 ز45، 42جق: 4448، خگوئیشگمرند )یخ می( و دیگران نیز وی را از مشایخ اجازه ش25و  82، 47ج
و این نیز بنابر حجیت تو یقات عامه بر اعتبار بزوفری به عنوان  (47-4، 45ج ق:4455، تستری

گرفتن در مشایخ اجازه شیخ طوسی حکایت دارد  (442-444، 3جق: 4476، طهرانی) .قرار 
حسگین بگن سگفیان محمدبن  وحمدبن حسین بزوفری طبق نظر برخی از علماء علم رجال، م

 (242 ق:4454، جواهری ز873-872، 46جق: 4448، خوئی) .بزوفری یکی هستند
کگه مجهگول اسگت و تو یگق صگریح نگدارد، پسگر ابوعبگداهلل  حسگین بگن آیا این ابگوجعفر بزوفگری 

کتگو رجگال جگزء بزرگگان  علی بن سفیان که معرو  بگه جاللگت و و اقگت اسگت و در  بزوفری است 
 (442ق: 4442، حلگگگگگی ز458ق: 4442 ،یطوسگگگگ ز63 ق:4446، اشگگگگگینج)شگگگگیعه شگگگگگمرده شگگگگده 
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کگگرده همگگان کگگه محگگدث نگگوری و دیگگگران تصگگریح   ز483 و 544، 8ج ق:4446، نگگوری)انگگد گونگگه 
( و یگگگگا پسگگگگر عمگگگگوی ابوعبگگگگداهلل اسگگگگت و معاصگگگگر وی اسگگگگت 442-444، 3جق: 4476، طهرانگگگگی
که محقق تستری معتقد است؟ وی می همان ر سه بزوفری ابوعلی ابوجعفر که هگوید از اینگونه 

کنگد کنند، و شیخ مفید نیز از هر سه روایت نقگل مگی و ابوعبداهلل از احمدبن ادریس روایت نقل می
کگه معاصگر هگم هسگتند و بگه قرینگه ( می442، 3جق: 4476، طهرانی) گرفگت  تگوان چنگین نتیجگه 

گفگت بوعبگداهلل مگینسبت به جدشان بزوفر و تصریح رجالیون به پسر عمو بودن ابگوعلی و ا تگوان 
انگد و زیسگته و بگا نگواب امگام ارتبگاط داشگتههر سه پسر عمگو هسگتند و در دوران طیبگت صگغری مگی

کگگگرده اسگگگت. ) ، تسگگگتریابگگوجعفر نیگگگز از همگگگین طریگگگق دعگگای ندبگگگه را از ناحیگگگه مقدسگگگه دریافگگت 
گفتگه مگی (44-47، 45ج ق:4455 یی بگرای تگوان و اقگت نسگبی و مبنگابه هر حال از مطالو پگیش 

کرد.  ابوجعفر بزوفری به عنوان راوی دعای ندبه درست 

کتاب وی سخن زیادی مطر  نشده فقگط بگه نقگل دعگای ندبگه توسگط  محمگدبن علگی درباره 
کتگگاب اشگگاره شگگده اسگگت بگگن َبگگی قگگرة ، تسگگتری ز24، 2ج ق:4442، نمگگازی شگگاهرودی) .از ایگگن 

 (47-4، 45ج ق:4455
 ابن ابی قرة 
 قه و مورد اعتمگاد اسگت و روایگات  ،بن یعقوب بن  سحاق بن َبی قرةمحمدبن علی َبوالفر  

کتگگاب کتگگاب عملل  یللوم الجمعللةکتگگاب  هگگایی ماننگگد بسگگیاری شگگنیده و نوشگگته اسگگت و دارای  عملل  ، 
کتاب الشهمر کتاب معجم رجال اب  الم ر ،  چنگین از  هگم (426ق: 4446، نجاشگی)اسگت  التهجد، 

که ابگن کلمات نجاشی چنین برمی قگرة معاصگر نجاشگی بگوده و سگمت اسگتادی بگرای وی  یبگَآید 
 (همان) .داشته است

کلمات سایر علمای رجال نیز و اقت ابن   ز527ق: 4442، حلگی)شگود بی قگری اسگتفاده مگیَاز 
بنگگگابراین تمگگگامی راویگگگان در سگگگند  (42-44، 43جق: 4448، خگگگوئی ز437 ق: 4845 ،ابگگگن داوود

گرچه تو یق صریحی در مورد ابوجعفر بزوفگری وجگود توان مورد اعتماد دادعای ندبه را می نست 
 ندارد اما با تو یق عام و مبنایی قابل قبول است.

، البتگه بگا  طمگا  و اقگت مخبگری یگا سگندیبنابر مطالو فوق، استناد دعای ندبگه بگا مبنگای 
بگی قگره ناشگناخته اسگت و َچنگان واسگطه میگان ابگن طگاووس و ابگن  هگمقابل پگریرش اسگتز زیگرا 

گر حت را از عبارات مشعر به و اقت بدانیم باز فاصله میان ابن طاووس و ابن « بعض اصحابنا»ی ا
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کگاری از پگیش نمگی ابوقره آن که بگا یگ  واسگطه   رود. بنگابراین، ابگن طگاووس یقینگا  قدر زیاد است 
کتاب و نویسنده آن، ناشناخته هسگتند. ممکگن  که آن  کرده  کتابی دیگر استفاده  این مطلو را از 

که جای طر  و بررسی دارد.  است احتماالت دیگری نیز وجود داشته باشد 

 نقل شده است؟  این دعا از کدام امام معصوم

 فرماید:در انتهای دعا می إنیال األعمالکتاب در  ابن طاووسسید 
کگه مگا بگا سگندمان از ابگی عبگداهلل  که از دعا فارغ شدی آماده سجده شگو و ذکگری را  هنگامی 

کردهدق)امام صا گونگه  ( نقل  غ شگدی  ایم بگو، امام فرموده هرگاه از این دعای عیگد فگار
 (.248، 4ق: ج4444ابن طاووس، راست را بر خاک بگرار و بگو ... )

که دعا از امام صادق کالم تصریح دارد  نقل شده است و مرحوم مجلسگی هگم شگاید بگر  این 
کتگگاب  کگگه ایگگ، تصگگریح مگگینادالمعللادهمگگین اسگگاس در   ن دعگگا بگگه سگگند معتبگگر از امگگام صگگادقکنگگد 

کتاب  (878: ق4458 ، مجلسی)روایت شده است  نیز در ی  جا ذکر این سجده را  ب اراألاوارو در 
کگگه حضگگرت فرمگگوده پگگس از ایگگن دعگگا بگگه بگگه نقگگل از  بگگن طگگاووس نقگگل مگگی از امگگام صگگادق کنگگد 

کلمگات انتسگاب دعگا بگه  از ایگن(، 54-53، 33جق: 4478)مجلسی، سجده برو و این ذکر را بگو 
 شود. استفاده می امام صادق

کتاب  کتگاب خود و  مزارابن مشهدی در  از محمگدبن علگی بگن  مصلیاع الزا لرسگیدبن طگاووس در 
که ایگن دعگا بگرای صگاحوبی قرة نقل میَ  ز228ق: 4444ابگن مشگهدی، اسگت ) الزمگان کنند 

کالم شاید بتوان ب446تا: بیابن طاووس،  که این دعا از ناحیگه مقدسگه (، از این دو  کرد  رداشت 
کگگه ایگگن دعگگایی اسگگت در رابطگگه بگگا امگگام صگگادر شگگده اسگگت، و نیگگز مگگی توانگگد بگگه ایگگن معنگگی باشگگد 

که این احتمال دوم، با نظریگه انتسگاب دعگا بگه امگام صگادقزمان قابگل جمگا اسگت، و از  ز 
گر قرار بود این دعا از  شناختی نیز صحیح جهت حدین و ناحیگه  خگود امگام زمگانتر است زیرا ا

گویگاتر بیگان مگی مقدسه باشد، با عبارتی صگریح کگه در « خگر  مگن الناحیگه»کگه شگد. مثگل ایگنتگر و 
گزارش کار رفته و امثال آنز بنگابراین دلیگل قابگل اعتمگادی بگرای اسگتناد ایگن  برخی دیگر از  ها به 

 فسه مجمل است. در دست نیست و جمله یاد شده، الاقل فی حد ن دعا به امام زمان

رسی استناد دعای ندبه براساس مبنای وثاقت خبری یا صدوری  بر
ار سگنجی براساس این دیدگاه عالوه بر توّجه به سند و راوی، قگرائن دیگگر نیگز در راسگتای اعتبگ

گیگرد، ایگن قگرائن بگه درونگی و محتگوایی)متنی، و بینگامتنی(، و بیرونگی  روایت مورد توجه قرار می
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 ت. قابل تقسیم اس
 استناد دعای ندبه براساس قرائن درونی و محتوایی )متنی، و بینامتنی(

گفته می کگه بگا اسگتفاده از مگتن خبگر و محتگوای آن و یگا قرائن متنی و بینامتنی به قرائنی  شود 
 شود.مقایسه متن و محتوای خبر با سایر متون روایی استفاده می

کگه چنگین مضگمون  بگه آسگانی آشگکار مگی های آنو فرازبا دّقت در متن این دعای شریم  شگود 
بلنگگگد و ملکگگگوتی، خگگگود از جملگگگه تأییگگگدات طیرقابگگگل انکگگگار بگگگر صگگگدور دعگگگای ندبگگگه از سگگگوی امگگگام 

 .(523 ،4ش :4837میرباقری،  :ک. )ر است  معصوم
-را روحانی می که معراج پیامبر« عرجت بروحه الی سمائ »البته وجود مطالبی از قبیل 

کلمه داند از ابهامات  که با توجه به وجود  قگدیم  ملزاردر نسگخه خطگی « عرجت بگه»این دعا است 
گگگروه تحقیقگگاتی اندیشگگه اعتقگگادات نقلگگی،  :ک.  بگگن مشگگهدی، ایگگن شگگبهه جگگای طگگر  نگگدارد. )ر

 (23-26ش: 4833
 نگاهی اجمالی به فرازهای دعای ندبه 

کلی است سیر منسجم را تشگکیل  منظم و ۀکه با یکدیگر ین منظوم این دعا دارای چهار فراز 
 دهند. می

  فراز اول: حمد و صلواا
گرامگی اسگالم بیگت مکگّرمش  و اهگل این دعا با حمد بر ربوبیت خداوند و صلوات بر پیگامبر 

 شود. آطاز می
 فراز دوم: ثنای بر قضاء

که با  گشگته و بگه « بگه قضگا ك فگی اولیائگن  اللهم لن الحمد علگی مگاجری»جمله این فراز  آطگاز 
رِ » عبارت م  الر ّ ه  ِلت  ع  ه  یو  ج  ِس  و      یِ ِ ل   ع  ه  یاِلو  اِن    ل  ی ِرِضو  حمگد و  نگای دوبگاره بگر یابگد، پایگان مگی «ِ ل 

دعا بگه نحگو اجمگال اسگت  ۀهم ۀدر واقا دربردارند است وجریان قضای الهی نسبت به اولیائش 
 دهد. که با عباراتی مختصر، مضامین بعدی دعا را مورد اشاره قرار می

  فراز سوم: تاریخ، از آغاز تا تکامل
گگردد و بگا  آطگاز مگی «فگبعض َسگکنته جنتگن»عبارت که با در سومین فراز از این دعای شریم، 

ماجرای تفصیلی قضا و حکم الهی ، رسد به انتها می «و نحن نقول الحمدهلل رب العالمین» ۀجمل
که در آن، نقط در مورد اولیائش مورد بررسی قرار می شرو  تاریخ بشریت و تحّوالت اساسی  ۀگیرد 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کمیگت حضگرت بقیگةاهلل  ۀکگه اوج تقگّرب جامعگ و در نهایت، سیر تکاملی آن بگه سگوی عصگر حا
 .شود بشری به خدای متعال وهد  نهایی از خلقت است، مورد توجه واقا می

  فراز چهارم: استغاثه و طلب
کگه بگا دهگد:  ه را به خود اختصاص مگیاستغا ه به درگاه حضرت حق، آخرین فراز از دعای ندب

کّشا  الکرب و البلوی»جمله  گشته و به «الّلهم َنت  اِحِم  ای  »، آطاز  گم  الگر ّ ِرح 
 
 .یابگدخاتمگه مگی« ن  یَ

 (567 - 523 ،4ش :4837)میرباقری، 
که با نگام و سگپاس خگدا و صگلوات شگرو   فراز اول و چهارم دعا، آداب آطاز دعا و پایان دعاست 

 یابد.عر  حاجت و استغا ه پایان می شده و با
کننده قابلیت اولیاء برای پریرش رهبگری الهگی و میثگاق خداونگد بگا آنهگا و قبگول  فراز دوم بیان
 این پیمان است.

کگه در دفگا   فراز سوم نیز وفای انبیاء به این پیمان در طول زندگی شان و مصائو و مشکالتی 
 د.کناز جبهه حق متحمل شدند را تشریح می

دهنگد و بگا معگار  دینگی نگه تنهگا تعارضگی این چهار فراز، ی  مجموعه منسجم را تشکیل می
کامال  هم افق هستند و این مضامین بلند نیز خود قرینه ای بر صحت اسگتناد دعگا بگه ندارند بلکه 

 است. معصوم
ه و حتگی که بسگیاری از مضگامین ایگن دعگا در آیگات قگرآن و روایگات معصگومین آمگدعالوه بر این

که با معار  اصیل اسالمی و شیعی در تعار  باشد.ی  مورد هم در آن یافت نمی  شود 
 استناد دعای ندبه براساس قرائن بیرونی

 عملی و فتوایی شهرت
کتاب  فرمایند: این دعگایی می إنیال األعمالکتاب در  ابن طاووسو سید  المزار بن مشهدی در 

کگگه در عیگگدهای چهارگانگگه ابگگن طگگاووس،  ز228ق: 4444ابگگن مشگگهدی، )شگگود ه مگگیخوانگگد اسگگت 
کگگگرده و مطگگگابق آن فتگگگوا داده274، 4ق: ج4444 انگگگد، (، برخگگگی از علمگگگاء نیگگگز ایگگگن حکگگگم را تأییگگگد 

 :ش4828 ،فاضگگل لنکرانگگی ز878: ق4458  ز همگگو،474، 44جو  53، 33جق: 4478)مجلسگگی، 
چنگین تعیگین زمگان خگاص  م( حکم بگه اسگتحباب قرائگت ایگن دعگا توسگط علمگا و فقهگاء و هگ524

  کنند.برای خواندن آن )در اعیاد چهارگانه(، مأ ور بودن دعا را تقویت می
چنین در برخی منابا فقه استداللی به فقراتی از این دعگا اسگتدالل شگده اسگت، شخصگیت  هم
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از بخشگی از  بزرگی چون شیخ انصاری و برخی علمای دیگر با پریرش اسگتناد دعگا بگه معصگوم
گرفتهدعا د  اند.ر استدالل فقهی خود بهره 

کتاب  کگه اصگل در بیگا، لگزوم اسگتز بگه روایگت ، هنگام بحگن در ایگنمکاسبشیخ انصاری در 
هگایی از شگرط الزم را بیگان کنگد و در توضگیح اسگتدالل نمونگهالمؤمنون عند شروطهم استدالل می

ی فی مثل قوله فگی دعگاء التوبگة: کما یشهد به موارد استعمال هرا اللف  حت»فرماید: کند و میمی
قولگه فگی َول  ولن یا رب شرطی َن ال َعگود فگی مکروهگن، وعهگدی َن َهجگر جمیگا معاصگین، و

، این استدالل، همگراه بگا «الدنیة دعاء الندبة: بعد َن شرطت علیهم الزهد فی درجات هره الدنیا
، َنصاریآید. )ه حساب میانتساب این دعا به امام از طر  شیخ، ی  نمونه از شهرت فتوایی ب

گراشگگته و آن55-54، 2ج: 4457 کگگار شگگیخ انصگگاری صگگّحه  را تأییگگد  ( علمگگای دیگگگر نیگگز بگگر ایگگن 
 ،خمینگی ز476، 2ج ق:4444، شگیخ اصگفهانی ز54  ق:4472 ،همگو ز46تا: ، بیرشتیاند. )فرموده
فاضگگل  ز87، 4جق: 4446، تبریگگزی ز876، 2جو  454-457، 8جق: 4443، خگگوئی ز46ق: 4443

 ( 888، 4جتا: ، بیخراسانی ز524 :ش4828 ،لنکرانی

 گیری نتیجه
برای صحت استناد دعای ندبه به معصگوم دو راه طگی شگد مسگیر تو یگق مخبگری و یگا سگندی 
گرفگت و در  کگاوی قگرار  که در این روش سند دعای ندبه از ابن مشهدی و سیدبن طاووس مورد وا

گرفگگت و دو احتمگگال ایگن مرحلگگه اسگتناد ایگگن دعگا بگگه معصگوم  البتگگه بگا اطمگگا  مگورد پگگریرش قگرار 
که تو یق خبگری و  و یا امام زمان انتساب دعا به امام صادق بررسی شد، در شیوه دوم نیز 

صدوری است با توجه به قرائن درونگی و بیرونگی، اسگتناد ایگن دعگا بگه ا بگات رسگید و بگا توجگه بگه 
چنین شهرت فتگوایی  رآن و روایات معصومین، هممضامین بلند دعا و هماهنگی با برخی آیات ق

گرفت.  در میان علماء و مقبولیت این دعا، استناد آن مورد پریرش قرار 
گفته آیتو بر فر  این که دارد، به  اهلل العظمی سیستانی،  که این دعا سند هم نداشته باشد 

ود و نیاز به سگختگیری در خواندن ادعیه و زیارات، بایستی دنبال درستی مضمون دعا و زیارت ب
 (5833، سؤال 674م: 5777، سیستانی)سندی نیست. 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 منابع
، تحقیگگق: جگگواد قیگگومی إنیللال األعمللالق(، 4444الدین علگگی بگگن موسگگی) ابگگن طگگاووس، رضگگی .4

 جا، مکتو اإلعالم اإلسالمی، اول. اصفهانی، بی

حیگاء التگراث، إل البیگت ، قگم، مؤسسگة آلمصلیاع الزا لرتا(، ابن طاووس، علی بن موسی)بی .5
 اول.

، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قگم، مؤسسگة المزارق(، 4444 بن مشهدی، محمدبن جعفر) .8
 نشر  سالمی، اول.

، تحقیگق: الشگیخ عبگاس محمگد آل سگبا  حاشیة المکاسبق(، 4444اصفهانی، محمدحسین) .4
 القطیفی، قم، ذوی القربی، اول.

قیگگگق: لجنگگگة تحقیگگگق تگگگراث الشگگگیخ ، تحکتلللاب المکاسلللبق(، 4457َنصگگگاری، شگگگیخ مرتضگگگی) .2
 األعظم، قم، باقری.

، قگگگگم، مؤسسگگگگه إرشللللاد الطالللللب إلللللی التعلیللللإ علللللی المکاسللللبق(، 4446تبریگگگگزی، میگگگگرزا جگگگگواد) .6
 اسماعیلیان، سوم.

، قگگگم، مؤسسگگگة النشگگگر اإلسگگگالمی)جامعه نلللاموس الرجلللالق(، 4455تسگگگتری، شگگگیخ محمگگگدتقی) .2
 مدرسین(، اول.

 ، قم، العلمیة، دوم.عجم رجال ال دیثالم ید من مق(، 4454جواهری، محمد) .3
، تحقیگق و تقگدیم: سگید محمدصگادق آل بحرالعلگوم، نجگم رجلالم(، 4425حلی، ابن داوود) .4

 اشر ، مطبعة الحیدریة.
، تحقیق: شیخ جگواد قیگومی، قگم، مؤسسگة خالصة األنوالق(، 4442حلی، یوسم بن مطهر) .47

 النشر اإلسالمی، اول.
، بیگروت، دار معجلم الیللدان(، م4424یگاقوت بگن عبگداهلل) الدین ابوعبگداهلل الحموی، شگهاب .44

 . حیاء التراث العربی
 نا. جا، بی ، بیمنهاج الصال ینتا(، خراسانی، شیخ وحید)بی .45
 نا، پنجم.جا، بی ، بیمعجم رجال ال دیث (،ق4448خوئی، سید ابوالقاسم) .48
تعلیگگق: میگگرزا جگگواد ، صللراا النجللا  فللی اجمبللة االسللت تاءاتق(، 4443خگگوئی، سگگید ابوالقاسگگم) .44

 تبریزی، قم، َمین، اول. 
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، تقریگگر: سگگیدکاظم خلخگگالی، فقلله اامامیة)نسللم الخیللارات(ق(، 4472اهلل) رشگگتی، میگگرزا حبیگگو .42
 جا، مکتبة الداوری، اول. بی

 جا، طبا حجری. ، بیکتاب ااجار تا(، اهلل)بی رشتی، میرزا حبیو .46
 نا.جا، بی، بیاست تا اتم(، 5777سیستانی، سیدعلی) .42
یللللام المسللللا  ق(، 4445طباطبگگگگائی، سگگگگیدعلی) .43 ، قگگگگم، مؤسسگگگگة النشگگگگر اإلسگگگگالمی)جامعه ر

 مدرسین(، اول.
، تحقیگق و تعلیگق: سیدحسگن موسگوی تهذیب األحکامش(، 4862طوسی، محمدبن حسن) .44

 خرسان، تهران، دارالکتو اإلسالمیة، چهارم.
وسگگگگوی ، تحقیگگگگق و تعلیگگگگق: سیدحسگگگگن ماالستیصللللارق(، 4847طوسگگگگی، محمگگگگدبن حسگگگگن) .57

 خرسان، تهران، دارالکتو اإلسالمیة.
، تحقیگگق: جگگواد قیگگومی  صگگفهانی، قگگم، مؤسسگگة رجللالق(، 4442طوسگگی، محمگگدبن حسگگن)  .54

 النشر اإلسالمی، قم، اول.
 ، بیروت، دار األضواء، دوم.الذریعةق(، 4476طهرانی، آقا بزر )  .55
 ، قم، مهر، سوم.مناسك حجش(، 4828فاضل لنکرانی، محمد)  .58
، قگگگم، حجیلللت سلللندی دعلللای ادبللله(، ش4833اتی اندیشگگگه اعتقگگگادات نقلگگگی)گگگگروه تحقیقگگگ  .54

 انتشارات تا ظهور، اول.
 ، بیروت، الوفاء، دوم.ب اراألاوارق(، 4478مجلسی، محمدباقر) .52
 ، اول. ، بیروت، اعلمیناد المعاد)م تاع الجنان(ق(، 4458مجلسی، محمدباقر) .56
جگا، مؤسسگه تنظگیم  ریر: قدیری، بی، تقکتاب الییعق(، 4443اهلل) موسوی خمینی، سید روح .52

 و نشر آ ار، اول.
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