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   عاملان مسلمان تا زمان ابن طاووسييفات دعاي تأليشناس گونه
   ١يعباس مهام

  ٢)فرهنگ مهروش(حامد خاين
  
  
  

  دهيچک
 ييشناسا. اند كردهف ي هستند که حمدثان تأليا هي جهان اسالم کتب ادعييث کهن رواي موارهاز مجل

زاتشان در سبک ي، متاييناساک آهنا شيکاي ممکن است که ن دسته از آثار زمايني ايجيحتوالت تدر
 يخي ظهور تارۀ آثار در دوريها ها و تفاوت  شباهتهيزها بر پاين متايل ايف مشخص، و سرآخر دليتأل
 يها ه، تفاوتيکتب ادع» نيتدو« گوناگون يها وهي خنست ش،ن مطالعه در صدد استيا.  گردندينيتب

خ در ي را که در طول تاري عوامل خمتلفنش آهنا، وي و چييات دعاينش رواينوع نگاه مؤلفان در گز
ان آثار، يده شده مي ديزهاي متايگاه بر مبنا آن. ، بازشناسداند ها مؤثر بوده ها و سبک وهين شي اييدايپ

  . کنديبند  و دستهيشناس آهنا را گونه
  ثيخ حدي، تاريشناس ن، سبکي، تدويشناس ، گونهييات دعاي ادب:ها واژهكليد

  
 طرح مسئله. ۱

ق ٢ ۀاگر از حدود اواخر سد. افكنيم  مي جهان اسالمييات دعاين ادبي بر عناويمرور خنست
 تا ميم و در آثار بازمانده از اعصار قدي متأخرتر بازگردانيها ج نگاه خود را به دورانيتدر به

                                                 
  یاستاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. 1

 المی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهردانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اس. 2
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 46

 ۀ متعدد عاملان مسلمان در حوزيها م، در گذر زمان شاهد نگارشيک نظر کني نزديها دوران
 که حمدث، دعا را مهچون مين آثار، گاه شاهدين ايتر    ميان قديدر م. م بودي خواهيياات دعيادب

 مهچون را در اين زمينهش يات مقبول خويده، و روايندمستقل ف يان تأليموضوع مستقل، شا
ش آورده يا دو باب از اثر جامع خويک يل ي ذتر در نظر گرفته، و مثالً ک اثر بزرگي از يخبش
اشاره کرد ) ق۱۷۹د( مالک بن انساملوطأتوان به دو باب از    ي، م مواردلين قبين ااياز م. است

 ظاهر کتاب الدعاء با عنوان يبه مرور، آثار).   بب۲۱۲/ ۱ :نك(اند افتهيکه به دعاها اختصاص 
 ي علکتاب الدعاءا ي، ) مآخذ:نك(ل بن غزوان ضيبي حممد بن فضکتاب الدعاءشوند؛ مهچون     يم

ل اثر حممد ين آثار از قبي امي قديها منونه). ۹۲ـ۹۱ ابوغالب، :نكن اثر، ي وجود ايبرا(اريبن مهز
م خمتلف ي اشاره به مفاهي که برااصطالحايت. ستندي برخوردار نيا    شرفتهين پيل، از تدويبن فض

ان جامع ات هر باب، نه موضوع ابواب چندي است و با نظر به رواييشوند، ابتدا    يده ميدر آهنا د
ل ي تفصيبرا( استوار استي نظمهيگر، بر پايکدينش ابواب در کنار يو مانع انتخاب شده، و نه چ

ها بعد ادامه     ن عنوان تا سدهيها با ا نگارش). ۵۳ـ۴۹ مهروش، :نكن منونه، ي اۀحبث در بار
د؛ يآ    يجود م به ومان بن امحد طربايني سلکتاب الدعاء مهچون يابد و در گذر زمان، اثري    يم
 ابواب در کنار ينش منطقيق و چي دقيها يبند    تر، با طبقه شي بس بايتي رواۀ در بر دارندياثر

ذ و جز آن ـ مهان مباحث که در آثار کهن و ي مهچون دعا، ذکر، تعويان مباحثيل ميهم، و تفص
  . دعا کنار هم هناده شده بودندي با نام کلي مهگييابتدا

گر از مهان يج دي راهک دستي. اند         دادهيه را در خود جايستند که ادعيءها نتنها کتاب الدعا
در . نها هستندير اي و نظالةيوم و لي، لةيوم و الليعمل ال چون يني با عناوي، آثارمياعصار قد

 نيا. افته استيه اختصاص يان ادعي اثر به بۀشوند، حجم عمد    يده مين نام دي که با ايشتر آثاريب
 از يعيوس گروهاند و     گرفته    يک روز و شب را در بر منيآثار، بر خالف نامشان، تنها اعمال 

، که يخ طوسي شمصباح املتهجد مهچون ياثر. اند     دادهيموضوعات مرتبط با دعا را در خود جا
 مهچون ايت موضوعۀ، در بار)٢٨آقابزرگ، (اند    دانسته» اعمال السنة «ۀ در باري آن را اثريبرخ
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  47 \طاووس  شناسی تألیفات دعایی عالمان مسلمان تا زمان ابن  گونه

، ٦ ص :نكب، يبه ترت( طول هفته هم سخن گفته استهيت، و ادعيطهارات و جناسات، غسل م
توانشان مربوط     ي منييات دعاياند که به ادب    ن نام خوانده شدهي بديز آثاريگاه ن).   بب٢٤٩، ١٥

وم و يمل الع« با عنوان يخ طوسي از شيا    ن آثار، مهچون رسالهي از اي، برخمثالً. دانست
 است که از ار اندک، و در حدود مهايني دعا در آهنا بسميزان است و ي فقه کامالًي، اثر»لةيالل
 چون  طهارت، ، موضوعايت ، مج۱۴۶، ۱۴۳، ۱۴۱ ص :نك(رود    ي انتظار ميک نگارش فقهي

  ).در سراسر اثر... اوقات مناز، افعال مناز، و
ما  مهچون يآثار. ميز هستي نيگرين دي عناوش آمدن در حمور زمان، شاهد ظهوريبا پ

 يشوند و در آثار    يبه مرور ظاهر م... ، عمل شهر رجبعمل شهر رمضان،   شعبان يفيرو
 يها  مستحب ماههي اعمال و ادعۀ ابن طاووس که در بر دارنداقبال االعمالمتأخرتر، مهچون 

 مهچون ي کلگر از آثار با عنوايني ديا    ف دستهيز تألين. رسند    يخمتلف سال است، به کمال م
گردد و  يق آغاز م٣ ۀل سدي، در حدود اوا...، واراتيز، )ع(نيعبداهللا احلس    مزار ايب، کتاب املزار

ل ي، متاييها    در دوره. شوند    يده مي مشابه دينيا عناوين عنوان ي حتت اياز آن پس، آثار متعدد
ام ي مهان ايکيهند و در نزد    ي مرو به فزوين» ال مستحبلت اعميفض «ۀ در باريبه نگارش آثار

 ييات دعايز در ادبي نيسد، آثار مشاهبينو    ين باره مي خود را در افضائل االعماله يکه ابن بابو
فضائل االشهر ا ي، فضل الدعاء و الذکرا ي، فضل الکوفة و مشاهدهاشوند ـ مهچون     يدا ميپ

  .دهند    يز توجه ميلت و ثواب اجنام آهنا نيه، به فضينگام سخن از ادع که هي؛ آثار...، والثالثة
اند و     ان رفتهي، هم اکنون از مييات دعاي ادبۀ از آثار حوزياريبسدهد،  ها نشان مي بررسي

 ۀته در آثار پراکندخي جسته و گرگر، تنها قطعايتي دياز برخ. ستي ني از آهنا باقيجز نام
ن آثار ي اۀ بر چهر فراواينيها    هيگذشت زمان، از غبار اهبام ال. جود است موي بعديها    دوره

  .خته استي آهنا برانگۀز در باري ن فراواينيها نشانده، و پرسش
 ي حمتوااند، چه اندازه در معريف    ن آثار هناده شدهيک از اي که بر هر ييها م ناميجا دارد بپرس

 کتاب الدعاء و ،فضل الدعاء، کتاب الدعاءده به ي ناميرند؟ تفاوت حمتوا و سبک آثاياياثر گو
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 48

با هم چه ...  وکتاب املزار، لةيوم و الليعمل ال، کتاب التهجد، کتاب الذکر،  کتاب الدعوات،الذکر
ان ي اصل اثر از م وقيت برد؛ حيتي پآهنا يتوان به حمتوا    يها م ناماين ا از توجه به يبوده است؟ آ
 حتوالت يد، و در پي جديد، مهواره مقارن با ظهور حمتواي جديها ر ناما ظهويرفته است؟ آ

 امر از ين آثار تنها مهان بوده است که در بادي ايا حمتوايد بوده است؟ آي جدياجتماع
ا ي متفاوت است؛ کتاب الدعاء و الذکر با کتاب الدعاء ي حمتواشود و مثالً    يعنوانشان استنباط م

اند که در کتاب الدعاها      توجه کردهييا کتاب املزارها کمتر به دعاهايها، ، کتاب االذکارمثالً
 يا    ن آثار، با دستهيک دسته از اي يا گذشت زمان سبب نشده است حمتوايشده است؟ آ    ينوشته م

ان ياد شده، در مين يک از عناويل هر يا نگارش آثار ذيابد؟ آي بيز جديا متايگر، شباهت يد
ج بوده است؟ فراتر از يک اندازه راي، به ، مذهيبياسي، سي فکريها شي گراهن، با مه حمدثاهمه
 بوده است؟ نگارش ييها ها و تفاوت  خمتلف، چه شباهتيها     فرقهيي دعايها ان نگارشين، ميا

 در ي اجتماعيازهاي بوده، وبا حتول نييازهاين در پاسخ به چه نين عناويک از ايحتت هر 
ن يک از اي شده است؟ هر ييها ها دچار چه دگرگوين ن نگارشي، اي متماديها    خالل سده

اند و در کجاها از     د شدهي جهان اسالم تولي مناطق فرهنگني دعا در کدامۀن نگارش در باريعناو
  اند؟     برخوردار بودهيشتريرواج ب

د يبا.  استي نامشان باقاند و تنها ان رفتهين آثار، از مي از ايا  که حجم عمدهمياد نربياز 
ات يگاهشان در ادبين آثار و جاي اي حمتواۀ در باري کلي جست که با آن بتوان به نگرشيراه
 آثار، يها  مشاهبتۀ در بارينيب شي بازمانده و پيها  منونههي راه جست؛ آن سان که بر پاييدعا

  .ديشيز انديان رفته ني از ميها نسبت به منونه
توان بر     يچگونه م: ک دغدغه دارديشه در يها ر ن پرسشي اهه شود مهست که گفتيمبالغه ن

 آن و ي حمتواۀ، در بارمي دارييات دعايگاه آن در ادبيک اثر و جايت ي که از ماه شناخيتهيپا
ک نکته يز با تأمل در ي آهنا نيافنت پاسخ برايب، ي ترتني کرد؟ به مهينيب    شيفش پيسبک تأل

   کرد؟يبند     عاملان مسلمان را طبقههيتوان کتب ادع    ي مييارهايچه مع هيبر پا: سر استيم
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  49 \طاووس  شناسی تألیفات دعایی عالمان مسلمان تا زمان ابن  گونه

 آثار خمتلف عاملان يبند    توان به دسته    ي است که چگونه منين مطالعه مهي در اي اصلهدغدغ
توان     ي مييارهاي چه معهيم که بر پايابيم بيخواه    يم.  گشوديه، راهي ادعهنيمسلمان در زم

ارها يم که آن معييازماي کرد؟ آن گاه بيني عاملان مسلمان را تبهي کتب ادعيزهاي متاها و شباهت
ن ي اي اصليها  کوتاه، پرسشدر عبارايت. نديها چه اندازه توانا ح شباهتيزها و توضي متاينيدر تب

  :ن قرارنديمطالعه بد
 ند؟ هستيبند     قابل دستهييارهاي چه معهي عاملان مسلمان، بر پاهيکتب ادع

 اند؟    ارها چند گونهي آن معهي عاملان مسلمان، بر پاهيکتب ادع

 متأثر از چه علل و عوامل زها احتماالًيگر دارند و متايکدي با ييزهايها چه متا    ن گونهي ا
  است؟ي، و فرهنگياجتماع ،يخي، تارمذهيب

 مهچون يشناس نهن مطالعه خنست گويها، در ا ن پرسشي پاسخ بدي برايافنت راهيبه منظور 
ات ي و سپس ادب خمتلف معريفيها  ان منونهيزها مي متايبند  و دستهيي شناساي برايک روش علمي

 . خواهد شديبند ن روش دستهي اهي جهان اسالم بر پاييدعا

  
  ک روشيمهچون ) Typology( يشناس    گونه. ۲
  يشناس  با گونهييآشنا. ۱. ۲

 که يي از اعضاست؛ اعضايا     جمموعهيبند     دستهيبرا) Scientific (ي علمي، روشيشناس    گونه
 نسبت يکي مانعة اجلمع و مانعة اخللو در هر خوانده، و با اذعان به وجود صفايت» گونه «معموالً
 ها در قالب چندگونه، معموالً    دهي پديبند    هدف از دسته. شوند    يف ميگران، کنار هم تعريبه د

 يق رويا حتقيها     دهي آن پدينيده، به منظور تبيان چند پدي حمدود ماطايتبرقرار کردن ارتب
ف يان، تعرين ميدر ا. ا چند صفت شناخته شوديک يهر گونه ممکن است به داشنت . آهناست

 شده يبند     دستهيها    دهي از پديها، تنها با نظر به آن ابعاد    گر گونهيک آن از ديگونه و تفک
ان يک موضوع شاي حمقق در  کنوينيها    ها و دغدغه    مسئله حل يد که براريگ    يصورت م
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 از نوع حد تام، با نظر به جنس و فصل و يفيها، تعر    ان گونهيز ميست وجه متايند و قرار نا توجه
  .) "Encyclopædia…, "Typology :نك( ه دهديک اراي هر ي، برا ذايتيها يژگيو

ها، هر گونه          انواع به گونهيبند    در دسته. ر استي متغاي اندکيبند     طبقه بايشناس    مفهوم گونه
 ه متناظر در مههان دو گونيست مي نيازيف کرد و نيک صفت شناخت و تعريتوان تنها با     يرا م
ر و ي پذيري تغيها    دهي پدهها در مطالع يشناس    ن سان، گونهيبد. گرشان هم اختالف باشديل ديمسا
 هي بر پاييها يبند    ها به دسته يبند    در برابر، طبقه.  دارنداب، کاربرد فراوايني     حتوليها تيموقع

کنند که با     يک مي تفکييها    ها را به دسته    دهي پدعينياجنامند؛     ي اعضا م و ذايتيعيصفات طب
 نياز مه. رندي که قابل کشف است مغاشتر صفايتي دو صفت، که در بيکيگر، نه در ي ديها    دسته

 حمسوب نيشي پيتوانند گام    يها تنها م يبند    ، طبقهيريالتغ     دائميها    دهي پدهروست که در مطالع
ند که در آهنا ي برآييها تيها در موقع    دهيک پدي تفکۀ از عهديتوانند به حنو مکف    يآهنا من. شوند

تر باشد، عالئم     عيده سريک پدي در يريهر چقدر آهنگ تغ. مي دارريمتغ يها    دهي پدۀانتظار مشاهد
 نيدر چن. شود    يتر م        ها مشکل    ان طبقهي مي کش    شوند و خط    يده ميک طبقه کمتر دي همشخص
البشرط  يا    دهي پدۀ ساديبند     که مسئله، دستهيدر مواقع.  دارندييها کارآ    يشناس     گونهيمواقع

 فرق هناد يبند     و طبقهيشناس    ان گونهيتوان م    ي م است، به سخيتيرينسبت به زمان و بدون تغ
  )."Routiio, "Classification  :نك(

ک ي است که در آن هر طبقه، حول يبند    ک روش طبقهي يد گفت گونه شناسيدرواقع، با
سه ي شده، با آن منونه مقاي گردآورهجمموع از يهر عضو.  خالص شکل گرفته استها منونيمثال 

د ريگ    ي خاص قرار مۀک رديزان شباهت با منونه، در يسه، بر حسب مين مقاي اهيشود و بر پا    يم
  ).جا مهان(

 هک روش مطالعي يشناس    ق، گونهيها در حبث از روش حتق يشناس    گاه گونهيدر سخن از جا
 سنجش يها ان روشيگاه آن را در ميد جايق، بايوش حتقان مباحث ري در معيني است؛ يقيتطب

 يفي سنجش کيها    وهيگر شيد کنار ديز، باي سنجش نيها ان روشيل اطالعات، و در ميو حتل
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 ,Bailey :نك، يفي پژوهش کيها گر روشي در کنار ديشناس         گونهيبند               دستهيبرا(ها جست    داده

ها      دادهيفي سنجش کيقي تطبيها  را به روشيشناس    د گونهيز، باي نيفي کيها ان روشيدر م). 6
  ).Thrupp, 350-354 :نك(منسوب کرد 
کوشد     يل اطالعات است که مي حتلي براي روشيقي تطبه، مطالعن معينيشتر ايح بيدر توض

ا يتر شناخته باشد،     گر کمي دۀديخواه آن پد(گري ديا    دهيسه با پديده را در مقام مقايک پدي
ک ي تکامِل ي در سطوح بدو معموالًيقي تطبهروش مطالع.  کندمعريف) ا در مهان حدوديتر،  شيب

 ييرساند که از سطح ابتدا    ي ميارين نوع مطالعه به حمقق يا. رود    يد دانش به کار مي جدهشاخ
و فراتر از آن به درک ، ي نظري عموميها  مدلهشرفتيها، به سطوح پري متغيمطالعات مورد

  )."…Routiio, "Comparative :نك(ها برسد ا تکاملي، يروابط علّ
مطالعات خرد و : م کردي را به دو دسته تقسيقيتوان مطالعات تطب    يک نگاه کالن، ميدر 

ک ي به ماًي مورد مطالعه مستقۀ خرد است که هر دو سوژ زماينيقي تطبهمطالع. مطالعات کالن
 يها  عناصر، مشاهبتي ساختار و کارکردهايبند    بيان ترکي تعلق دارند و مريساختار فراگ

 مورد مطالعه ۀ کالن خواهد بود که دو سوژهک مطالعي  زماينيقي تطبهمطالع.  هستياساس
ث تعلق به آن ساختار بزرگ، يا حداقل، از حيک ساختار بزرگ تعلق ندارند؛ ي به ماًيمستق

  )."…Paleczny, "Comparative :نك(شوند     يحلاظ من
 تعلق نيده در عيگاه دو پد. ک منودي جمزا تفکهد به دو دستيز باي کالن را نيقيمطالعات تطب

اند و     ده بودهيک پدي برخوردارند؛ آن سان که در واقع ي واحدهشيبه دو ساختار متفاوت، از ر
هر گاه . افته استي يگريز با دي متماي کارکرديکيل قرار گرفنت در دو ساختار جمزا، هر يبه دل
 کالن، از يقي تطبه و ساختارشان حلاظ شود، مطالعيبند    بيده در ترکيان دو پدي ميزي متانيچن

 تعلق به دو ساختار نيده، در عيدر برابر، هر گاه دو پد. رفته استي صورت پذنوع تبارشناخيت
 واحد هشيث داشنت اصل و ري  حا حداقل، ازي(ز نداشته باشندي ني واحدهشيز، اصل و ريمتما

، ...روش، ي پاکتچ:نك(ر خواهد بود يپذ     امکانشناخيت     از نوع گونهيقي تطبه، مطالع)حلاظ نشوند
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  ). چهارمهجلس
  

  شناخيت ني و دي در مطالعات اسالميشناس  از کاربرد گونهييها   منونه. ۲. ۲
، مطالعات شناخيت    ني و ديالم مشابه در مطالعات اسيدر سخن از سوابق حبث و الگوها

 کم ياث اسالمري مهطيپژوهانه بر حمور دعا، و هم در ح    ني مطالعات دهطيشناسانه هم در ح    گونه
. نه نشان داديک از دو زميتوان در هر     ي از آهنا را مياند و موارد متعدد    ش صورت گرفتهيو ب
ش ي تالش فردريکي: اد کرديل مطالعات ين قبيز اتوان از دو منونه ا يژه ميوه ان، بين ميدر ا
  .ک مورخي تالش جان ونزبرو، مهچون يگريشناس، و د نيک ديلر مهچون يها

 يان، دعاهاي بدويان، دعاياز اشکال خمتلف دعا در اد) Heiler(لري هايشناس    در گونه
ان، هنرمندان، امربان، عارفي پيلسوفان، دعاي فيونان باستان، دعاي، دعا در متدن يمنسک
 يو. ان مطالعه شده استيحي مسي مجعيخ بشر، و دعاي تاره برجستيها    استمداران و چهرهيس

، شکل دعا ، دعاي براها تيها و موقع    زهيانگها، از نظر  ن گروهيان ايکوشد م    ين مطالعه ميدر ا
شود،     ياز آهنا طلب م که ايني، مفاد دعا، رفتار و حاالت فرد هنگام دعا، قدسكنندهصفات دعا

 آن ۀنندي انسان و خدا در مفاد و رفتار گزه پنهان ذهن دعاگران، و رابطيها    هيمفهوم خدا در ال
، ها با تنوع فراوانشان    وهين شي اهابد که مهي    ياو در م).  سراسر اثر:نك(سه کنديوه از دعا مقايش

 کرده، يگذار  را نامي اصليها    ند و گونها ف خمتليتي شخصهگوندر واقع برخاسته از رفتار چهار
ز شناسانده يرگونه ني چند زي برخي آشکار هناده، و سپس برازايتي، متايگريک با ديان هر يم

 يلسوفانه، و دعاي فيامربانه، دعاي پي، دعاي بدويدعا: ن قرارندي بدي اصليها    گونه. است
  .عارفانه

 جهان يريات تفسي در ادبي، پژوهشمطالعات قرآين، )Wansbrough(اثر مشهور جان ونزبرو
 سبک نگارش، و کارکرد ييق شناساي از طرقرآن يگذار    خي به منظور تارياسالم است؛ کوشش

 قرآن رين هدف، تفاسي به اايبي  دستيونزبرو برا. ي به فرهنگ اسالميده     آن در شکلريتفاس
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 ضمن ي، و)119ص( متقدم جهان اسالميريات تفسي ادبيبند    با دسته.  کرده استيشناس را گونه
، )جا مهان(اند     افتهيگر ظهور ي مهدز در توايلي نها از حلاظ زماين يبند    ن که دستهيد بر ايتأک
 خاص، نشان از وجود  زماينۀها در دور يبند    ک از دستهيکوشد نشان دهد که ظهور هر     يم

اب جي را اري از تفسييها  چنان سبکييداي که پ در آن دوران داردي خاصيط اجتماعيشرا
 هي بر پايکيکند؛     يشنهاد مي پي اسالميري آثار تفسيبند     دستهياو دو روش برا. کرده است    يم

 ين آثار در فرهنگ اسالمي که اي کارکردهي بر پايگريف، و دي تألۀويسبک و ش
ن ي را بدي متقدم اسالميها     سدهيريرو آثار تفسار، ونزبين دو معي اهيبر پا). جا مهان(اند    داشته
) ٤، ي ـ حنوـ زباين  متىن) ٣فقهى،   ـ  يحقوق) ٢، داستاين  ـ  نقلى) ١: کند    ي ميشناس    ب گونهيترت

  ).IV سراسر فصل :نك (لىيمتث  ـ  يجماز) ٥اىن، و يب  ـ  بالغى
  

  ييات دعاي ادبيشناس  گونهي براييارهايمع. ۳
ان آهنا، يزات ميشود با نظر به متا يها کوشش م  منونههسي، ضمن مقايشناس هم که در گونيدانست

ن پرسش مطرح ياکنون ا.  شونديبند ه دستهيها بر آن پا ها در کارکرد کشف، و منونه شباهت
ار ي هستند؟ سه معيبند  قابل دستهييارهاي چه معهي جهان اسالم بر پاييات دعايشود که ادب يم

 يگري خود آثار، دي ظاهريها يژگي از حلاظ ويکيد باشد؛ يتواند مف يز ميش از هر چيکالن، ب
 ي مؤلفان، که به هر رويها دگاهيگر، ديده نش کرده، و سي که هر مؤلف گزيا    هي ادعنيمضام

  .کند يخود را در اثر آهنا ظاهر م
  

   آثاري ظاهريها يژگيو. ۱. ۳
 مسند به دست ايتياند روا    دهي آن آثار کوش است و حمدثان دري اسناد جدمسئله آثار، يدر برخ
 ييها     در منونهو حيت) ، سراسر آثاري، نووه، ابن سيني، سعد، ابن قولويني کل:نك منونه، يبرا(دهند

، يي نسا:نك منونه، يبرا(ز بکنندي نيد خمتلف داوريان اساني، ميي نساةليوم و الليعمل الچون 
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ادکرد يگر، نسبت به ي آثار ديدر برابر، مؤلفان برخ).   ، مج۱۴۹، ۱۴۶، ي؛ خبار  ، مج۱۵۱، ۱۴۸
د و ي مفاملزارتوان به   يل آثار، مين قبيان ايدر م. دهند    ي از خود نشان منيتيچ حساسياسناد ه
  ). سراسر دو اثر:نك( اشاره کردي راوندالدعوات
زها در يد است، متا مشهو به ظاهر آثار خمتلف به خويبيارها که با نگاهيگر از معي ديکي

 :نكن باره، ي در ايلي حتليبرا(اند ها داشته تي است که صاحبان آن آثار به کميزان توجهيم
ق افراد به خواندن دعاها ظاهر شده است؛ ي در تشوها، معموالً تيتوجه به کم). ۲۳سروش، 
ان يها با ب قين که گاه تشويح ايتوض. ستي نييات دعاي در ادبييگرا تي کمۀن تنها جلويگرچه ا

ق پاداش، بدون يق وصف دقيو گاه از طر) ي عددييگرا تيکم(ت پاداش عمل استيزان و کميم
 دارد؛ يز انواعي ني عددييگرا تيکم). ي عددري غييگرا تيکم( آني از نوع عدد برايتيادکرد کمي
 د، گاهريگ يک عمل صورت مي يق مشخص کردن مقدار پاداش برايب که گاه از طرين ترتيبد

 ييگرا تيز کمي عموم، و گاه نيزان ثواب شناخته و مشهور براي معادل با ميان عمليق بياز طر
ا يادکرد تعداد دفعات تکرار عمل، زمان اجنام آن، يست و در يزان پاداش نيان مي در بيعدد
  ).۴۳ـ۴۲ مهروش، :نكل حبث، ي تفصيبرا( و ملحقات عمل است يحواش

ل، ين قبياز ا. ج استي و راي جديا    دهي انواعش پدهاز مه، »ييگرا تيکم« آثار، يدر برخ
 تعداد دفعات استغفار، ٥٠٥ تعداد دفعات تکراراذکار، ٥٠٣ص(ينيکتاب الدعاء کلتوان به  يم

 ي پاداش هبشت برا۱۴۴ص(يي نساةليوم و الليعمل ال، )  ، مجمؤمن» چهل «ي دعا برا٥٠٩
 ابن اراتيکامل الز، )  ، مجي گفنت ذکريرائه بي کتابت ده حسنه و حمو ده س۱۴۸، ييدعا
:  ۵۹، يارت مرقد ويامت به عنوان ثواب زيدر ق) ص(امربيجماور شدن با پ: ۴۵ص(هيقولو

عمل شهر ، و )۱۳۱ مهروش، :نكز ي؛ ن  نه، مجي هر رکعت مناز در مسجد مديثواب هزار رکعت برا
گر ي دياره کرد؛ حال آن که برخاش)   هزار رکعت مناز، مج: ٤٧ص(يي قناۀقر  ابن ايبرمضان

ان ي را منايا    دهي پدنيل اصال چني حممد بن فضکتاب الدعاءا ي، هي سجادفهيصحمهچون 
 به شکل حمدود ييگرا    تي انواع کميز تنها برخي نيا    و در عده) ن آثاري سراسر ا:نك(سازند    يمن
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، ۱۲۳، ۱۱۸ ص :نك منونه، يبرا(رباينمان بن امحد طيشود؛ مهچون کتاب الدعاء سل    يمشاهده م
۱۲۴.(  

اند،   نام گرفتهالدعاء    کتاب  که معموالًيدر آثار. ن دست، حجم دعاهاستيار از اي معنيسوم
در برابر، .  کلمه حجم دارد١٠٠ش از حدود ي بييند و کمتر دعاا  خمتصر و کم حجميه بسيادع

  .اند  دادهي را در خود جا طوالينيا    هيگر از انواع، ادعي ديکتاب املزارها و برخ
. ز در مفاد آثاريان آثار هست؛ مهچون متايگاه م ز گاه و يبين دست ني از ايگري ديزهايمتا

اند و افزون بر دعا،  اد نشدهيها، تنها دعاها     لهيوم و اللي آثار مهچون عمل الي منونه،  در برخيبرا
گر، به وضوح مؤلف از هر چه ي ديدر برخ. اند ان آمدهيز در مي نيگرياعمال مستحب فراوان د

زها يگر متايادکرد آن، از ديزان توجه به آداب دعا و ين، ميجز اه ب. ز کرده استي از دعا پرهريغ
 آشکار دارد؛ از يزيز متايه ني ادع و اديبي بالغيها يژگيچنان که و ان آثار خمتلف است؛ هميم

  . اديبيها    هيصنع و آراسته به انواع آرا متهي ادعهي کالم، تا ارايبساطت و سادگ
  

  نيزها در مضاميمتا. ۲. ۳
، مثالً. شود يده مي دييها نش کرده است، فرقيز که هر مؤلف گزي نيا    هي ادعنياز حلاظ مضام

 آثار بر طلب حوائج ي برخهي ادعۀز است؛ عمدي بس متما،شود    ي که به دعا طلب محاجايت
 ، و حيتي مهچون حوائج اجتماعيگري ديها گر، افقي آثار ديد و برخه دارني تکي زندگۀروزمر

ن يهبتر. اند  در آخرالزمان را در نظر گرفتهي اهليها    ا و حتقق وعدهيفراتر از آن، فرجام کار دن
 دعا قبل از ۱۴۹، ي خبار:نك منونه، يبرا( کتاب الدعاءها هستندۀ گروه اول، عمديمثال برا
گر موارد که حاجات مطرح شده ي، و د۱۶۶، ۱۶۳، ز طربايني؛ ن  از، مج دعا در من۱۵۰خواب، 

 :نك منونه، يبرا( دوم، کتاب املزارها ه آثار دستيو فرد اعال) اند  روزمرهي ناظر به زندگيمهگ
 شهادت بر ۶۵ جنات داد، يکه ما را از گمراه) ص(امربي درود بر پ۶۰، املزار، يحممد بن مشهد

  ).»هميدولت کر« رغبت به ۵۸۱، ...مصباح، يز طوسي طاغوت؛ نيفدر ن) ص(امربيتالش پ
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 ي دعاهاۀ است؛ عمديزها جدي حاکم بر آثار متاي اخالقيها ب، از نظر ارزشي ترتنيبه مه
...) مهچون حفاظت از بال، دفع شر دمشن(ن يد دي مورد تأکي فرديها  آثار، بر طلب ارزشيبرخ
گر ي دي آثار برخۀو در برابر، عمد)   ، مج۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۵، ي ترمذ:نك منونه، يبرا(ه دارنديتک
، هي سجادهفيصح :نك (ي به مکارم اخالقايبيمهچون دست  ـ  ي فرافردي اخالقيها ز، ارزشين

 ابن :نك(گر افراد جامعه ي ديازهاي نيمهچون دعا برا  ـ ي اجتماعيها ا ارزشي، )۲۰ يدعا
 ي اخالقيها ا ارزشي، )اني قاضي برا۲۹۷/ ۲ سربازان، ي دعا برا۴۴۰/ ۱، ...اقبالطاووس، 
 :نك(ق ظهور مصلح ي در سراسر جهان از طري االهۀت قدرت و ارادي ـ مهچون حاکميفرافرد

 ا حيتي، و ) قسط و عدل در جهان گفته استي که از برقرار  ، مج۶۷۱، ۵۹۰، يحممد بن مشهد
ها و  ييباي استمتاع از زش قدرتي افزايمهچون دعا برا  ـ  ي فردهگروان     لذتيها ارزش
ه يرا ارا) ۸۲، ي؛ راوند۴۲۸، ۴۱۶، ؛ طرباين۲۴۲، ي ترمذ:نك( مشروع جهان يها لذت
  ).Heiler, 242-252 :نك، ي اخالقيها ان ارزشيک مين تفکي ايبرا(کنند    يم

  
  دگاه مؤلفانيز ديمتا. ۳. ۳

 خمتلف ـ يها    ن فرقهان مؤلفاي مي جديزي چون کتاب الدعاءها، متايگرچه در نگارش آثار
 نيبه مه. اند ف شدهيان تأليعي چون کتاب املزارها تنها توسط شيست، آثارين  ـ  ي و عاميعيش
 ديتيقره، تالش مؤلف بر آموزش عق  آثار، مهچون عمل شهر رمضان ابن ايبيب، در برخيترت

 ابن :نك منونه، يبرا( خاص است يا    شهيا انديت از فرقه، ي خاص، و محايج تفکريمؤمنان، ترو
با ) ع( امام زماني دعا برا۱۹۱ت ماه رمضان، ي امهۀ در بارييها  آموزش۸۱قره،  ايب

 آثار يبه عکس، برخ).   ، مجي آموزش آداب بندگ۲۴۷، ي حکومت وۀ در بارييها آموزش
. وشندک    ي دعاگر مي رفتار دارند و بر اصالح رفتار خارجي عمليها    د را بر مثرهين تأکيتر شيب
).  سراسر دو اثر:نك(اند  عمل کردهني چنفضائل االوقات در يهقيا بي، املزارد در ي منونه، مفيبرا

د ي اجنام دادن هست و چه باي برايرين اثر دائم سخن از آن است که چه اعمال خيدر سراسر ا
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 ديتي و عقيتر به مباحث فکر تر مد نظر قرار گرفته، و کم  کميبعد آموزش. د گفتيکرد و چه با
 بوده ييگرا تر عمل شين دست آثار، بيسندگان اي حاکم بر نوهي روحييگو. توجه شده است

 از ري خي دوم، عملهد دستي آموزش است و از ديک روش برايد گروه اول، دعا ياز د. است
  .يت و پاداش اهلي جلب رضاي خمتلف براريان اعمال خيم

  
  يشناس    گونه. ۴
ن که کار ما در ي است و آن اي ضروريحيها توض     گونهيبند     دستهيبرا يشنهاد طرحيش از پيپ
ز، ي متمايها    ان گونهي است که ميعي طبيتا حدود. يبند     است؛ نه طبقهيشناس    ن مطالعه گونهيا

 يکي يها    ه، تنها شاخصهيک از کتب ادعيد انتظار داشت هر ينبا. ده شونديز دي نييها حد وسط
 هستند و در عامل خارج، هر چه  ذهينيمي خالص، مفاهيها    گونه. ها را بروز دهند    گونهن ياز ا

 که ممکن است ييها  خمتلف است؛ شاخصيها  شاخصۀ در بر دارنديها     منونهنيهست مه
شود،     يه ميآنچه هم اکنون ارا. گري ديا     اختالط با گونهي باشند، با حدوديا    نشانگر گونه

  .ي و خارجيني عيها    است؛ نه منونه) Ideal Types ( ذهينيها    هگون
.  هم بوده استيها در پ    ن گونهي ايخيش، ظهور تاريرسد کماب    ين که به نظر ميگر اي دهنکت

د، ي جده جهان اسالم، با رواج گونييات دعايهرگز در ادب.  استي ضروريحيز توضين بار نيا
ان متأخران هم ي متقدم، در ميها انيدان به در نشده، و مهواره جريز م به طور کامل امي قدهگون

  . داشته استهواخواهاين
  

  ييات روايادب. ۱. ۴
کتاب « که اغلب ين گونه تعلق دارند؛ آثاري، به اييات دعاين آثار بازمانده از ادبيتر    ميقد

 مالک بن انس، موطأه، ابواب دعا از يدعن دسته از کتب اي بارز ايها    منونه. اند    نام گرفته» الدعاء
 ي ترمذسنناز » ابواب دعوات« و ي خبارحيصح از کتاب الدعواتل، ي حممد بن فضکتاب الدعاء
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 دسته از آثار دانست؛ گر چه نيد ملحق به مهيز باي را نيني کلکتاب الدعاء مهچون ياثر. هستند
د بتوان گفت يشا. ز بروز داده استير ني متغايها     شاخصهي بودن مؤلف آن، برخيعيبه حلاظ ش

 ييات دعايج در آن عصر، با کاربرد مهان قالب معهود ادبي به گفتمان رايعي شي پاسخينياثر کل
، ي بغداد:نكن اثر، ي وجود ايبرا (يني ابن مدکتاب دعاء النيبب، عنوان ي ترتنيبه مه. بوده است

 تعلق ياي که داده خواهد شد، گوحايتي توضهيگر، بر پاي ده آثار از دست رفتي، و برخ)۲۹۵/ ۲
  . گونه استنيآهنا به مه
ک از يچ ي هباًيتقر.  اسناد استمسئله و کامل به ين آثار، توجه جدي در ايژگين ويبارزتر

اند و مهواره تالش مؤلفان آهنا، بر     امدهياند، بدون سند ن    اد شدهيل آثار ين قبي که در اايتيروا
بوده است و به ) ص(امربي کامل بر نقل از پهين آثار، تکيدر ا.  بوده استيقو يدي اسانهيارا

 است که سبب ينيان، اثر کلين ميک استثنا در اي. اند    اد شدهي نيا تابعي از صحابه يا    هيندرت، ادع
، ميک منونه هر گاه بگذرين ياز ا. نه قابل درک استين زميدر ا) ع(نيات صادقي او بر رواهيتک
 برجسته يژگيو. مشار است    ار معدود و انگشتي، بس)ص(امربي پرير آثار، موارد نقل از غي سادر

ش از حدود ي بين آثار، دعا با حجميدر ا. ه استي ادعيحجم     و کميگر، کوتاهيو مشهود د
توانشان مشابه با     يجاست که م ه تا بداني عموم ادعيکوتاه.  کلمه نادر و بل، معدوم است١٠٠

ک ي هر يز هناده، و برايان دو مفهوم دعا و ذکر متاين آثار، به وضوح ميد؛ گر چه در ايد» ذکر«
 ، و اختصاص بايب»جوامع الدعا«گر، توجه به ي دي عموميژگيو.  جدا گشوده شده استبايب

  .بدان است
را در »  از خداريطلب خ«هم هنند که  را کنار يا    هياند ادع    دهين آثار، مؤلفان کوشي اهدر مه
 از آهنا به صراحت، از ي در برخحيت. دارند    ي عرضه ميطي روان و بسنيم و مضاميقالب مفاه

.  شده استي هني کالن و کلييا درخواستهاي،  طوالينييان دعاهايطلب حاجات فراوان و ب
 يبرا(است ) Eudaemonist(» انهيجو    نفع«ن آثار با خدا، کامال ي دعاگر در اي گفت و گوۀويش
طلبد، حمدود به     ي که از خدا مييها عموم حاجت).   ، مج79، 6، 5لر، ي ها:نكن اصطالح، يا
ن ي در ايتوجه به مشکالت و مسائل اجتماع.  استي و مشکالت فردي زندگۀ روزمريازهاين
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ه بر ين تکيتر شيب. شود    يده ميار کم دياز خود فرد بسي فراتر از نييازهاي توجه به نا حيتيآثار، 
ن است؛ مهچون طلب حفاظت از بال، سالمت بدن، يد دي مقبول و مورد تأکي فرديها ارزش
ن آثار به خدا، مهچون مالک و ينگاه مؤلف در ا.... طايني شه و وسوسي فکري از خطايدور
از يک ني، رين خيواه اافت؛ خي دست يريتوان با رابطه داشنت با او به خ    ي است که مر هسيتيمد
 به هبشت، ايبي، مهچون دستي اخروي ماّديازيا ني، )اد شدهي يها مهانند مثال( باشديوي دنيماد

  ....، خبشش گناهان هبشيتيها حفاظت از جهنم، نعمت
 ييرفتارها. ن آثار بارز استي در ا جانيبيا عملي دعا از هر گونه آداب و رفتار، يفارغ
 يد بر توسل مهچون رفتاريگر چون صلوات، تأکي دي دعا با ذکري چون وضو، مهراهجانيب
 ي، و امور...ک دعا به منظور استجابتيد بر تکرار ي در استجابت دعا، تأکري تأثي براجانيب

 يتين آثار، ماهين که دعا در ايدوم ا. اند    افتهي نيگاهين آثار جاين دست، اغلب در ايگر از ايد
شود،     يه ميآنچه به خواننده توص. ن دست نداردي از ايا امري، »طلسم«ا ي، »ورد«ک يچون 

ک ورد يا تکرار آن مهچون ي خاص، ي است و هرگز بر لفظاينينفس طلب آن خواسته، با هر ب
ت احساس ي از خدا در موقعيميک درخواست ساده و صمي جز يزيدعا چ. د نشده استيتأک

ن دمشنان و لعن بر آهنا ين گونه از نفريات ايه ادبن کيسوم ا. ستي نيا شکرگزاريحبران و خطر، 
 :نك منونه، يبرا( بر اوستيوزريا پي از شر، ينميآنچه در برابر دمشنان طلب شده، ا. ندا ز خايلين
 ۀ اشارۀوين گونه، شيه در اي ادعيژگين وي و آخرنيچهارم). ۱۶۵، ؛ طرباين۵۲۶، ۵۲۵، ينيکل

 فراتر  قرآينهي ادعنين آثار، هرگز از تکرار عي در ا قرآيناشارات.  استمي کرقرآنات يآهنا به آ
  ).مي کرقرآن هي آني اشارات متعدد به ع۲۴۷، ۵۵ مهو، :نك منونه، يبرا(روند    يمن

  
  يات فقهيادب. ۲. ۴

 نام يات فقهيدش ادبي ظهور کرد که باييات دعاي در ادبيج سبکيق، به تدر٢ ۀ سدهمياز حدود ن
له، عمل شهر رمضان، يوم و الليا عمل اليله، يوم و لي با نام يات، آثاري ادبني ايفرد اعال. ميهن

وم و يعمل ال، يي، اثر مشهور نسا مثال زدينهک منوني. ها هستند ني، و مانند ا...عمل شعبان
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 عمل شهر رمضان،  ابن سينةليوم و الليعمل ال توان به        يها، م    گر منونهيان دياز م.  استةليالل
ات يان ادبي که در مرز مي اشاره کرد؛ اثري طوسمصباح املتهجد ي، و تا حدودي قنائۀ قربن ايبا

  . دارديجا)  حبثه دنبال:نك(يات آموزشي و ادبيفقه
دن است؛ ي عمل ديز نوعي، و دعا را ن»رياعمال خ«ن آثار، توجه به ي بارز ايژگي ونياول

ن يدر ا. گر ساخته است     جلوه خود را به خويبزين آثار ني از اياري بسيگذار  که در ناميامر
به فقه   و از آن در ج استي راي، مهان است که در آثار فقه»عمل«ج از مفهوم يآثار، درک را

ست؛ بلکه ي از تفکر نيد بر نوع خاصين آثار، هدف تأکيدر ا. استتعبري شده » نيافعال املکلف«
 درک از نيل رواج مهيبه دل.  رفته استير خارج افکار و اصالح رفتاي عملۀ توجه بر مثرۀعمد
اد يز يگر نيه از اعمال دين آثار، در کنار ادعيک عمل است که در ايت دعا مهچون يماه
 سراسر ۲۷ـ۶، مصباح، يز طوسي استحباب غسل؛ ن۵۵قره،   ابن ايب:نك منونه، يبرا(شود    يم

 که در آثار اختالط  اعمايلهاز مجل).  پرکاربرد اختصاص داده استيل فقهي که به مساابوايب
 ـ از آن سان که در کتاب الدعاءها يز جديچ متاين آثار هيدر ا. اند، اذکارند    افتهي با دعا يجد
ه و اذکار يادع. ستيان دعا و ذکر نيم  ـ  ابدي    ي رواج مي بعديها    ا در آثار دورهيشد،     يده ميد

نند؛ يک باب کنار هم بنشي، فراوان شده است که در ث که هر دو عمل هستنديخمتلف، از آن ح
گر .  کنندمعريف» دعا« را به عنوان يشود که ذکر    ي در عمل مشاهده ميمهچنان که موارد متعدد

ست، اشکال خمتلف ي ني و پربسامدريج و فراگي راۀدي هنوز پدييگرا    تين آثار، کميچه در ا
 به ين آثار، توجه جديگر در اي دهنکت. شود    يده م در آن به شکل حمدود مشاهييگرا    تيکم
 يا     با توجه به رابطهه، معموالًي ادعيبند    ن آثار، طبقهي دعا و زمان است؛ آن سان که در اهرابط

 يازهاين آثار، هنوز توجه به نيگرچه در ا.  معنادار و ممکن است،که با زمان اجنام عمل دارند
 هي و حمسوس است، تکريفراگ» يوي دنيماد «يازهايو طلب ن است ي جدي فردي زندگيفضا
دن به هبشت و ي از دوزخ، رسييـ مهچون رها» ي اخرويماد «يازهاي بر درخواست نياصل
  .ن دست ـ استي از ايزان اعمال، و اموري آن، سهولت حساب و کتاب در ميها نعمت
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ان ي، ربط برقرار کردن مساً است و اسان گونه، حبث از آداب دعا رو به فزوينيهنوز در ا
 حبث به سخن از اذکار و ۀن آثار، عمديدر ا. ن راستا باشدي گام در انيد خنستيدعا و زمان، شا

 هستند؛ مهچون ي از مواقع زندگيتيک مترادف با موقعيافته است که هر ي اختصاص يا    هيادع
ن يحال، به وضوح در ا نيا با.. ..، هنگام سفر، مناز، طوفانيداري هنگام خواب، هنگام بيدعا برا
. شود    يده مني در دعاست، هنوز دييگرا    گر از آدابي ديا     الفاظ، که خود جلوهنيد به عيآثار تق

 را آورده است که تنها اشتراک مضمون دارند و يا    هيک باب، ادعيل ي در ذيي منونه، نسايبرا
لت يان فضي که در ب۱۴۱، يي نسا:نك منونه، يابر(ستي نيي از آهنا دعاي حلن گفتار در برخحيت

 لفظ ني است و عي اهلۀ حول و قويمانندي را آورده است که مضمون آن اقرار به بييالحول، دعا
 يها  بر نقشيديا تأکي، ي و طلسمييچ کارکرد جادوي دعا هين آثار برايدر ا). الحول را ندارد

اد نشده است؛ صرفا، دعا يگمشدگان و امثال آهنا دا کردن يماران و پي بي الفاظ در شفايعيفراطب
  . را با خدا مطرح کردن استيا    خواسته

 ابن :نكح، ي تصريبرا(شود    يه مي آن شبيبه مفهوم فقه» موال«ار به ين آثار بسيخدا در ا
 و رود، نه بر قهر و غضب    يد مي او تأکيخبش    تر، بر نعمت شي که بيي؛ البته موال)۸۶قره،  ايب

ن يافته است؛ بديکو جلوه يک سودا و جتارت ني در قالب ز معموالًيتعامل با خدا ن. خشمش
ب گشته است و ي، فرد به اجنام عمل ترغيا    دهيادکرد فاي از اعمال، با ياريادکرد بسيسان، هنگام 
 نثار ينيهنوز دعاها لعن و نفر.  استج رو به فزوينيل و ثواب اعمال، به تدري فضاۀحبث در بار

ز از شر دمشنان، تنها به ي گريکنند و مهانند کتاب الدعاءها، برا    يا جامعه منين، يا ديدمشنان فرد، 
ن ي نثار دمشنان دچ لعيني هيي نساةليوم و الليعمل ال منونه، نه تنها در يبرا. نديجو    يخدا پناه م
 قرآنات يح و اشاره به آيتلم). ۳۰۴ص(استآورده شده ن کار ي از ايز در هني نايتينشده، روا

م به ي مستقري غۀرود و در قالب اشار ي فراتر م قرآينهيادکرد صرف ادعيز، به ندرت از ي نميکر
ا من ريخ «۸۳، »ه القرآنيانزلت ف «۷۲قره،   ابن ايب:نكها،          منونهيبرا(ديآ يات درميمضمون آ
  ).»ال عشريرب الفجر و ل «۸۴، »الف شهر
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  يات آموزشيادب. ۳. ۴

ا ي، »يا ات فرقهيادب«د بتوانش ياند؛ آن سان که شا     رقم زدهيعين گونه را مؤلفان شي آثار اۀعمد
ن آثار، کتاب املزار، کتاب ي اشاره به اين براين عناويتر    جيرا. ز نام هنادين» يات کالميادب«
ن گونه را ي ايها     منونههتوان مه    ي، و مانند آهنا هستند؛ گرچه من)ع(عبداهللا    ارات، مزار ايبيالز

 مواقع خمتلف در خود ي را برايعي شهيز هستند که ادعي نيگريآثار د. ارات مشرديمرتبط با ز
 کهن يا    نهيشينه پين زمينگارش در ا.  گونه منتسب شوندنيد به مهي باياند و به نوع     دادهيجا

ن ي بازمانده از ايها    ان منونهيدر م. افته باشديواج ن ريات فقهيد چندان متأخرتر از ادبيدارد و شا
ان يد شايخ مفي شاملزاره، و ي ابن قولواراتيکامل الز، ي سعد بن عبداهللا اشعراملزارگونه، 

  .ن گونه استي شباهت با ايز داراي نهي سجادهفيصح از ييها ادکردند؛ مهچنان که خبشي
ان ين گونه در مي رواج اۀکه گفته شد، عمد آثار، مهچنان ي ظاهريها يژگيدر سخن از و

 اينيوجود ب.  استيگريز ديتر از هر چ    ن آثار برجستهي دعا در ايبعد آموزش. ان بوده استيعيش
ان جهان، ي، ثواب و عقاب، پاي خدا، خلقت جهان، خلقت انسان، رمحت اهلۀها در بار    شهياز اند
بر خالف .  مشهود استين گونه امري ايدعاهاتر  شيدر ب... ن، وي، اصول د)ع(ت ائمهيوال
 ه از مهييگرا    تي هستند و در آهنا کم طوالينين دسته بسي اي سابق، دعاهاه دو گونهيادع

، حذف نشدهکباره يد به يچه اسان  ات، گرين رواي ايدر فضا. شود    يانواعش به وفور مشاهده م
تر از  شي ب از اسناد، معموالً خايلهيو تعداد ادعست ي ننيشي پيها    سه با گونهي قابل مقامعموالً

 ي زندگي فضايازهاين دعاها، ني و حاجت غالب در اي اصلهدغدغ.  اثر استهينصف ادع
تر      بس کمرنگياند، حضور     نگشتهي نفي فرديها  حاجتي است و گر چه دعا براياجتماع
 با ي مهراهي آرزو۳۵۹ه، ين قولو اب:نك منونه، يبرا( مهچون اصالح جامعه ييدعاها. دارند

ابن ( اوي براي اهلياريو ) ع(د امام عصريي، تأ)۴۳۶سعد،  (ين اهلي، حفظ د)ني زمهستيوارثان شا
شوند؛ گرچه هنوز، هدف  يده ميش دين آثار کم و بي، و امثال آهنا در ا)۲۰۴د، ي؛ مف۵۲۱ه، يقولو
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  . استي به حاجات فردايبي تر دست شياز دعا ب
 ييرفتارها. ندا خته با آدابياند که بس آم    دهي را کنار هم چيا    هيثار، مؤلفان ادعن آيدر ا

ش از آغاز و ذکر ي مهچون غسل و وضو پييارت مستحب با کارهايک زي مهچون اجنام يعباد
، ۳۱۶ه، ي ابن قولو:نك منونه، يبرا(اند     عمل مهراه شدهنيگفنت و صلوات فرستادن و توسل در ح

 ي مصاحلي است که جهان را برايمين آثار، خدا مهچون حکيد صاحبان اياز د).   ، مج۳۴۵
 خ به صوريتيک تاري و نريان خيگر پا    مهچون امتحان بندگان خلق کرده و اکنون از دور نظاره

ن ي حاکم بر ذهن مؤلفان اي اخالقيها تر گفته شد، ارزش شيمهچنان که پ.  استيجيار تدريبس
ت يمهچون حاکم (ي فرافردي اخالقيها  ارزشهطي، به حي فرديها         خواستهۀدودز از حميآثار ن
  .ده شده استيکش...)  جوامعه در سراسر جهان، اصالح امور مهريخ

ه يش ادعيم، کمابي دعاها هستتر شدن نسيب ج شاهد طوالينيتدر ن گونه بهيمهچنان که در ا
ژه يوه ، بيا    م فرقهيمفاه. گردند يتر م     متکاملنيشي پيها    ز از گونهي ن اديبيها    هياز نظر آرا

ن ي استجابت دعا در اي برايتوسل مهچون روش. زند    ين آثار موج مي در اي کالميها    شهياند
دارند؛ اي  ويژهگاه ين آثار جايز مهانند توسل در اين و انتقام ني نفرهيادع. آثار پر بسامد است

ن يمهانند ا).   ، مج۲۰۴، ۸۰د، ي مف:نك( هرگز وجود نداشته استنيشي پيها     که در گونهيگاهيجا
م و يات، مفاهي به حکارسد؛ اشارايت    ين آثار به اوج خود ميز در اي ندو مورد، اشارات قرآين

).   ، مج۱۱۵، ۹۲ـ۹۱مهو، ( دعاستي مهان ُبعد آموزشني تأمي در پ، که معموالً قرآينيها داستان
د يتوان تأک    ي مين خمتلفي ندارد؛ گرچه با قراي و طلسميي جادويز دعا کارکردينه نن گويدر ا
 دعاها، ين، افزون بر بعد آموزشي آن قراهاز مجل.  به الفاظ را حس کردي بر ضرورت پابنديعمل

 الفاظ متقاعد ني دعاست که خواننده را به تکرار عهانيسرا    بانه و سخنيضرورت حفظ بعد اد
 ي دارايالفاظ« به تکرار لفظ مهچون ي با پابنديلين گونه تکرار لفظ خي، ايبه هر رو. کند    يم

 بس ييها    ، در دورهييات دعاي در ادب طلسمايتنيرواج چن. متفاوت است» يعي طبيآثار ما ورا
  . ما خارج است کنوينه مطالعۀ داده، که از حوزيمتأخر رو
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  يات ختصصيادب. ۴. ۴

 بدل شد ي ختصصي به کارييات دعاي ادبهنيج، نگارش در زميق، به تدر٤ ۀسداز حدود اواخر 
ا حد اقل، نگارش در يه بود؛ ي آهنا نگارش کتب ادعي و جديد آمدند که کار اصلي پدو عاملاين

، ابن بايني مهچون ابواملفضل شييها    چهره.  گرفتندي پي ختصصيا     دعا را مهچون حرفههنيزم
بدل . ن دوره تعلق دارندي، و ابن طاووس، مهه به اي، قطب راوندي، حممد بن مشهدي قنائۀقر    ايب

ن دوره، هر ين که در اي ايکي. جه داشتيک ختصص چند نتي دعا به هنيشدن نگارش در زم
 ي براي بود، مأخذيا    شهيشد و برخاسته از هر مکتب و اند    ي حمسوب ميياث دعاريآنچه م

.  خمتلف، به سبب اشتراکشان در دعا بودن کنار هم نشستندهيار آمد و ادع به مشيا    نگارش حرفه
، مهچون يي دعاينگارها    افتند و به مرور، تکيتر     ي ختصصينيز عناويها ن گر آن که نگارشيد
  .د آمدنديپد... ، واالذکار، »عمل شهر رجب«

 کهن سابق يها    شهيد و خالف کلي جديها  از نامين آثار، برخورداري ايژگي ونيخنست
ن دوره ي به اي، مهگ...اقبال االعمال، ُمهج الدعوات، االذکار، نيسلوة احلز چون ياست؛ آثار
 موضوعات مرتبط ه مهۀندريتر است و در بر گ    يز ختصصي موضوعات حبث نمعموالً. تعلق دارند
 ي و اجتماعي فرديها ، و ارزشي و اجتماعي فرديازهاين آثار، توجه به نيدر ا. ستيبا دعا ن

بات، يه، اذکار، مزارات، توسالت، تعقيب، انواع خمتلف ادعي ترتنيبه مه. کنار هم نشسته است
ک يتوان در     ي را مي دعا متصور است، مهگي که برايگر انواعياستغفارات، جوامع الدعاء، و د

 با کارکرد يا     حرفهير کاهي اراسنده، معموالًي نوهن دست مشاهده کرد؛ چرا که دغدغياثر از ا
 صفات ه مهيختگيد به آمين گونه را بايواقع ا    به.  جامعه به انواع دعا بوده استياز عموميرفع ن
  . شناختنيشي در اعصار پييات دعايج ادبي رايها يژگيو و

 که در مؤلفاين. ک به آن استيار نزديا بسي مؤلف ي دعا ختصص اصلن گونه، معموالًيدر ا
 ييات دعايک به ادبي نزديها    نهياند و گاه در زم     شناختهياند، کمتر به آثار فقه     نوشتهنهيآن زم
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 ييگرا    ن گونه، آدابيگر اي ديژگيو. اند     بر جا هنادهي، آثارغ مذهيبي، اخالق، و تبلريمهچون تفس
ب دعا اختصاص  به آداي حبثن آثار مستقالًيافزون بر آن که در عموم ا. به شکل پررنگ است

 ي منقح جاز رواج داشته ـ کامالًيش از آن نيکه البته پ  ـ   آداب دعاۀداده شده و حبث در بار
ن فرصت را ي مؤلف اي برايي موضوعات خمتلف دعاۀ در باري نگارش ختصص.افته استيطرح 

 اگر مثالً. نديک به هم را جدا ببي نزد موضوعايتۀده در باريات رسيفراهم آورده است که روا
 افراد ناتوان از ي راهنماي حمدود را براايتياز راه دور، تنها روا) ع(تيارات اهل بين زيش از ايپ

 آهنا در طول هفته ي حمدود براارايتيا تنها زي، )۲۱۴د، ي مف:نك(کرد    يه ميحضور در َمشاهد ارا
 اعمال مجعه  مستقل، که ضمنت را نه در بايبيک رواي که تنها ۳۲۲، ي طوس:نك(شد ياد مي

ا چند نفر يک يارت ي اختصاص هر روز هفته به زۀ در باريات متعددي، اکنون روا)آورده است
 که ۲۲۴، ۴۲، ۳۵، ...مجال ابن طاووس، :نك منونه، يبرا(شود    يه مياز راه دور ارا) ع(از ائمه
ن ي از ايياه مثال).  خمتلف در طول هفته اختصاص داده استارايتي زي را جداگانه براابوايب

  .ن گونه استيها به آداب در ا شيق گرايدست، نشانگر تعم
گر ي دعاها به سجع و دي آهنا و مهزمان، آراستگهي بودن ادعن آثار، طوالينيگر اي ديژگيو
 املزار ندبه را که در يتوان دعا ين دست، مي ساده از اهک منونيبه عنوان .  است اديبيها هيآرا

  .سه کردي مقانيشي پيها  خمتلف گونههي، با ادع)  بب۵۷۳ص( آمده استيحممد بن مشهد
ده ي دي فرديها ن دعاها هم اهداف و آرمانيد گفت که در ايه باي ادعيها يژگياز نظر و

 از شر دمشنان و ينمي اهين و انتقام حضور دارند و هم ادعي نفرهيهم ادع. يشود و هم اجتماع    يم
 روند سابق در حد هچه گاه در ادامز گري نمي کرقرآنحات به ياشارات و تلم. د آنانيحمافظت از ک

 ۀن جلويتر ، اما مهم قرآينيها ات و داستاني است و گاه ناظر به حکاقرآنه يهبره جسنت از ادع
 ـ هر چند اندک ـ ن عبارات قرآينين دوره، کاربرد مناديات اي در ادبمي کرقرآنحضور 
، ... فضلز مهو،ي؛ ن۱۶۶، ي حممد بن مشهداملزاردر » ...عصيا کهي« ري تعب:نك منونه، يبرا(است
شود و هرگز دعا     يده مي الفاظ دعا کمتر دنين آثار اصرار بر تکرار عيگر چه باز در ا). ۷۵
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ان يف ميزات ظري بودن موضوعات، وجود متاي، ختصصاست  دانسته نشدهيي جادوي لفظيدارا
  . الفاظ دعا کندني به عيبندي خواننده را متقاعد به پا است کهن کايفي منادريابواب خمتلف و تعاب

  
  ات منادگرايادب. ۵. ۴
ار اندک داشته و تا ي ما رواج بسهز در دوران مطالعي نييات دعايگر نگارش در ادبي دۀويک شي

ه ي نگارش کتب ادعه در عرصيان اصليق ـ هرگز جر٩ و ٨ ۀ تا حدود سدعينيـ   ها بعد مدت
 هين آثار بر پايسراسر ا. اند    ان نوشتهين گونه را صوفيار متعلق به ا آثۀعمد. نبوده است

ن دسته ي آثار اهاز مجل. ستيان اتکا و توجه نياعتبار است و شا    ف و يبي حمدثانه ضعيارهايمع
 نيبستان العارف، )ق۳۰۰د ح(هي منتسب به ابن متوه ترمجس نيبي ادرصحائف مورد حبث، ۀدر دور

 يياي گويها     منونهي تنوخالفرج بعد الشدةضمن  پراکنده هيو ادع) ق۳۷۳د (يث مسرقنديل
ن ي بدييها شي، گرامهج الدعواتش مهچون ي آثار خويز در برخي ابن طاووس نحيت. هستند

  فراواينيها ن گونه، منونهي ايتوان برا ي مورد حبث، مۀدر خارج از دور. وه نشان داده استيش
، ي ابن فهد حلي، عدةالداعي کفعمنيالبلد االم و املصباح، يجي مساههي علوهفيصحافت؛ از مجله ي

  .گري آثار دي، و برخين عاملي هباء الدمفتاح الفالح
، يجي مساه:نك منونه، يبرا(هيد ادعي کامل به اساني توجهن آثار، يبي ايژگين ويبارزتر
 و ذوالنون ي حسن بصر معصومان، مهچونريغاز  يا    هيمطالب و ادعنقل ، و گاه )سراسر اثر

 منونه، يبرا(، و جز آهناست)ع(اليس، داني، مهچون ادرنيشي از امم پامربايني پا حيتي، يمصر
ژه در آثار متأخر نو بودن يوه گر، بي ده برجستي سبکيژگيو). ، سراسر اثريث مسرقندي ل:نك

 يها    الم و سده صدر اس که در زبان عريبييها    غهيکاربرد کلمات و ص.  آهناستزبان عريب
ل ي از قبي جعلي مصادرمثالً. خورد در اين آثار فراوان به چشم مياند،      رواج نداشتهنيخنست
ا وجود ي نيشي پيها    ، و از آن دست که در سدهةيثوثية، حيفوفية، کية، الوهية، ربوبياحد

د باال و کاربرد فراوان ظاهر اند، هم اکنون با بسام    ار اندک داشتهي بسيا بسامدياند و     نداشته
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 ).۶۱۰، يجي؛ مساه۲۴۵، ين عاملي هباءالد:نك متأخر، ييها  منونهيبرا(شوند    يم

 ي معنويازهاي ناظر به نييه بر کنار هم هنادن دعاهاي تکۀن آثار، عمديدر نگاه مؤلفان ا
چ ي هبتر هيتست و به عباري به هبشت نيا شوقين دعاها ترس از دوزخ يدر ا.  بوده استيويدن

 از يي و رهاي، آزادكنندههدف دعا. خورد    ي باشد به چشم منيتگر شور زندگي که حکايعنصر
ن ي خدا در اۀچهر.  اوستۀ کامل با اراديو مهاهنگ» احتاد با خدا«جهان درون و برون فرد، و 

ن و يمناد گر مؤلفان، توجه به معايني دهشياند. ه استيک دوست فراتر از دسترس شبيآثار، به 
 اشاره يب براي مفرد مذکر غاري تکرار فراوان ضم۶۶ مهو، :نك منونه، يبرا( کلمات استيرمز

 کنوش ارکنوش اره شش يا «ي دعا۲۳۲ـ۲۳۱، »نور «ه تکرار کلم۷۴به خداوند، 
امر سبب اين  .)ان دعايب از حروف بدون نقطه در پاي غرمهراه با رسم اشکايل» ...خيطسفيعطب

 شوند و تکرار ايبيگر کلمات ارزي متفاوت با د و عبارات خاص دعا، عبارايتشده است حروف
  .دا کندي ضرورت پيک ورد با خواص طلسميق آهنا مهانند يدق

ن نظر است که ي است و آن از ايها مهه فرد ک معنا حاجتين آثار، به ي اهيان ادعيدر م
ست؛ چرا يق نيز دقي نرين تعبيحال ا نيا با. شود    ي فرد مني اجتماعي زندگيازهاي به نيچ توجهيه

 يز خربي و حوائج روزمره ني شخصيازهاي ني دعا، از دعا براي بعد اجتماعبتيکه مهزمان با غ
ن ي از ايگريز دي، و فراغت کامل از هر چ از دمشينيمي، نه بي و درديماري بهست؛ نه دغدغين

ک عاشق با معشوق خود ي ه مکامل ذهينيفضا، فضا. ا باشدين دني در اي زندگهدست که دغدغ
ن مکاملات ي اۀ در عمدحيت. دن به معشوق خود استي که تنها مطلوبش رسياست؛ عاشق

ز متوجه جانب خود فرد ي نيست و سرزنشي نيه از نفس هم خربي و گاليعاشقانه از شکو
 يو است که به حنيمي جسنت از موضوعات و مفاهي بودن و دور هر چه هست، خايل.شود    يمن

 وجود ي نسبت با بعد مادا حيتي او در نسبت با جامعه يدهند و برا    يتش ربط ميفرد را به هو
 ين دعاها فضاي ايفضا. کنند    يف مي تعريگاهيا جاي از دنيخودش در زمان و مکان خاص

  . فرد استيتيهو    يب
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 يها     گونههطرحشان با مه ۀوياند؛ اما ش    افتهي طرح يه گاه جاين ادعيز در اي نم قرآينيمفاه
 يي در اجنام کارهايا قدرت اهلي ياسم اعظم االه هدربارا ياين مفاهيم . گر متفاوت استيد

قسم دادن خدا به . ن دارندي مناد و معاينييگر، ارزش جادويا به هر حنو ديو  اند خالف عادت
 :نك منونه، يبرا(برد استن کاري از ايا     منونهمي کرقرآن هگر حروف مقطعي، و د»عصيکه«حق 
؛ مهچنان )ي منتسب به حسن بصرييضمن دعا» ...عص و طه و طسيارب کهي «۴۸/ ۱، يتنوخ

  قرآيننيبه مضامرا ن آثار يتوان اشارات متعدد ا ي مي کاربردني چنيها گر منونهيکه از د
ز گر چه ين) ع(تيتوسل به اهل ب). ۶۶ـ۶۵، يجي مساه:نك منونه، يبرا(کردياد امربان يمعجزات پ

ز در ين) ع(ائمه. شان استي متفاوت به ايتگر نوع نگاهي، حکاخورد به چشم مين دعاها يدر ا
؛ اين گونه كه اند    معريف شده يان از انسان کامل و اوتاد االهيه درک صوفي شبيتين آثار، با ماهيا

حضور . ن داردي منادمعاينز يشان نيها  ناماند و حيت    افتهي ي ماديوجودكه در اصل نورند آنان 
ست و ي مطرح ن،عه هستندي شياسيان سيشوايث که پين آثار، هرگز از آن حيدر ا) ع(تياهل ب
  .رود    ي مني االهيها  آرمانييشان بر جهان به منظور برپايت اي از حق حاکمسخين
  

  جهينت. ۵
 آثار ـ ي سبکيها    اخصه شهي خمتلف بر پايارهايان معي جهان اسالم از مييات دعاي که ادبميديد

ن آثار و ي تدويها    وهي اثر، شه پنهان مؤلف در پس پرديها    شهي، اندي صوريها يژگياعم از و
ارها ين معي اهيبر پا.  هستنديبند     قابل رده انتخايبهي مطالب در آهنا، و سبک خود ادعيبند    طبقه
، يي رواهگون: اند بوده متفاوت هج گونتا عصر ابن طاووس ـ پن  ـ   جهان اسالمييات دعايادب
 آشکار زايتي متا ذهينيبند    ک ردهيها گرچه در     ن گونهيا. ، و منادگراي، ختصصي، آموزشيفقه

گردند و مهواره آثار     يشوند مشاهده من    يدارند، هرگز در عامل واقع بدان خلوص که وصف م
ها از     ن گونهي ظهور ايادين تا حدود زيسرآخر ا. ندريگ    يها قرار م    ان گونهي در مرز ميخمتلف
ها با     ان ظهور گونهيمحاكي از اين باشد كه تواند     ي امر ماين. کند    ي ميوري پيخيب تاريک ترتي

  . معنادار استيا     جهان اسالم، رابطهيحتوالت اجتماع
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  منابع
 .ي، قم، قدس حممديخ طوسي شةيهاالن ، ضمن»يخ الطوسياة الشيح«آقابزرگ، حممد حمسن، 

 ابن اقبال االعمال ١ بازمانده ضمن جلد ۀ پراکنديها ، خبشعمل شهر رمضان، حممد، ي قنائۀقر    ابن ايب
 .) مأخذني مه:نك(طاووس 

 .ق۱۳۱۵درآباد دکن، ي، حللةيوم و اليعمل ال، ، امحد بن حممدابن سين

 .ق١٤١٤، قم،  اصفهاينيومي ق، به کوشش جواد االعمالاقبال، يابن طاووس، عل

 .ش١٣٧١ آفاق، ه، مؤسس اصفهاينيومي، به کوشش جواد قمجال االسبوع، مهو

 .ق١٤١٧، قم، يومي، به کوشش جواد قاراتيکامل الز، جعفر، هيابن قولو

 .    ق۱۳۹۹ ،    اصفهان ،    يابطح     يعل حممد     کوشش     به، »ني آل اع ة يفرسال«، امحد، يابوغالب زرار

 .م١٩٤٧ـ١٩٤٥، استانبول،  املکنونضاحيال پاشا، ي، امساعيبغداد

 .يوت، اعلمري، بمفتاح الفالح، ني، حممد بن حسين عامليهباء الد

 .ق۱۴۱۰، مکه، يسي، به کوشش عدنان عبدالرمحان قفضائل االوقات، ني، امحد بن حسيهقيب

 يه شده براي هتيدهاياسال (يا ن رشتهاي و مي مطالعات اسالمۀق در حوزيروش حتق، امحد، يپاکتچ
، قابل ۱۳۸۵، تابستان )ع( دانشگاه امام صادقيان دکتريه شده در کارگروه دانشجوي، ارا)سيتدر

 .)ع(ات دانشگاه امام صادقي اهلۀق دانشکدي از طريدسترس

وت، ريگران، بي، به کوشش امحد حممد شاکر و دحياجلامع الصح، ضمن »ابواب الدعوات«، حممد، يترمذ
 .اء التراث العريبيدار اح

 .ش۱۳۶۴قم، ، الفرج بعد الشدة، القاسم ، حمسن بن ايبيتنوخ

 .ق١٤٠٧، قم، الدعواتد، ي، سعيراوند

 .ش۱۳۷۸ ـ هبمن ي، د۵۰  ، مشانيک، »يورز نياصناف د«، ميسروش، عبدالکر

 .) مأخذني مه:نك(ه يولو ابن قاراتيکامل الز بازمانده ضمن يها ، خبشاملزار، يسعد بن عبداهللا اشعر

 .ي، هتران، اسالم حماليت هاشم رسويله، مهراه با ترمجةيفة العلويالصح، عبداهللا بن صاحل، يجيمساه

 .ني مدرسه، قم، جامع)ع(نين العابدي، منسوب به امام زة الکاملةيفة السجاديالصح

 .ق١٤١٣وت، ري عبدالقادر عطا، بي، به کوشش مصطفکتاب الدعاء، ماني، سلطرباين
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، قم، يخ طوسي شرسائل، ضمن ي، به کوشش رضا استاد»لةيوم و الليعمل ال«، حممد بن حسن، يطوس
 .ني مدرسعهجام

 .م١٩٩١/ ق١٤١١وت، ري، ب املتهجدمصباح، مهو

 .هي، هتران، اسالمي اکرب غفاري، به کوشش علالکايف ۲، ضمن ج کتاب الدعاءعقوب، ي، حممد بن ينيکل

 .، مکتبة اشاعت االسالمي، دهلنيه الغافليتنب، مهراه »نيبستان العارف«، نصر، يث مسرقنديل

 .م١٩٨٥/ ق١٤٠٦وت، ري، بي، به کوشش حممد فؤاد عبدالباقاملوطأمالک بن انس، 

 .م١٩٩٩اض، ي، ريميمان بعيز بن سلي، به کوشش عبدالعزکتاب الدعاء، ل ضيبيحممد بن فض

 .م١٩٩٣/ ق١٤١٤وت، ري، بيد باقر ابطح، به کوشش حمماملزارد، حممد بن نعمان، يمف

،  حتول آنري عاملان مسلمان تا زمان ابن طاووس و سييفات دعاي تأليشناس گونهمهروش، فرهنگ، 
 .ش۱۳۸۶ز ييقات، پاي ـ واحد علوم و حتقي دانشگاه آزاد اسالمي دکترهان ناميپا

 .ق١٤٠٦وت، ريب، به کوشش فاروق محاده، لةيوم و الليعمل الب، ي، امحد بن شعيينسا

 .م١٩٩٤/ ق١٤١٤وت، ري، بذکاراال بن شرف، ييحي، ينوو
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