
9

دریافت: 1395/9/15  پذیرش: 1395/12/10
حسین رحمانی زاده1، معصومه غنی لو2

چکیده 

یکــی از وجــوه درخشــان ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( کــه در تاریــخ گــزارش شــده اســت، نمــاز بارانی 
اســت کــه حضــرت در زمــان اقامتشــان در خراســان اقامــه فرمودنــد. ایــن رویــداد اهمیت بســیار زیادی 
دارد و از جوانــب مختلــف می توانــد تحلیــل و بررســی شــود؛ هــم از بُعــد عبادی تربیتــی و هــم از بُعــد 
سیاســی اجتماعی. از همیــن رو، توجــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن بخــش از ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( 

می توانــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد ابتــا در جامعــۀ اســامی باشــد.

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ضمــن بازخوانــِی واقعــۀ تاریخــِی نمــاز بــاران امام رضا)علیه الســام( 
کارکردهــا و آثــار نمــاز بــاران مبتنــی بــر ســیرۀ آن حضــرت در دو بُعــد کارکردهــای سیاســی اجتماعی 
و کارکردهــای عبادی تربیتــی بررســی و تبییــن شــود. یافته هــای ایــن پژوهــش کــه بــه اعتبــار ماهیــت 
و روش»تحلیلــی ـ  توصیفــی« و بــه اعتبــار موضــوع »تاریخــی ـ  روایــی« اســت، نشــان می دهــد مبــارزه 
فرهنگــی بــا نظــام طاغــوت، ایجــاد وحــدت و نشــاط اجتماعــی، نشــر توحیدبــاوری و گرایــش عمومــی 

بــه دیــن، از جملــه کارکردهــای نمــاز بــاران در ســیرۀ رضــوی اســت.
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1. مقدمه و بیان مسئله

»آب مایــه حیــات اســت« جملــه ای مشــهور و کلیــدی اســت؛ یعنــی اینکــه حیــات و زندگــی 
بــدون آب نمی توانــد تحقــق پیــدا کنــد. آب از دیربــاز و از بــدو پیدایــش حیــات، نقــش اساســی 
در ادامــۀ زندگــی و طبیعتــاً موجودیــت انســان ایفــا کــرده اســت. در شــرایط امــروز جهــان، 
بحــران آب بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه دغدغــۀ جــدی جوامــع بشــری تبدیــل شــده اســت. 
در کشــور مــا نیــز مســئله کمبــود آب به طــور جــدی مطــرح اســت. افــزون بــر اینکــه بایــد 
ــه ابعــاد  ــرای اصــاح الگــوی مصــرف آب در کشــور شــکل بگیــرد، توجــه ب عزمــی جــدی ب
دینــی ایــن مســئله نیــز ضــروری اســت. طبــق آموزه هــای دینــی، دالیلــی بــرای خشکســالی 
و کم آبــی و نیــز راهکارهایــی بــرای رفــع آن بیــان شــده اســت. قــرآن کریــم آغــاز آفرینــش 
َّــِذی َخلــَق ِمنَ المــاِء بََشــراً«)و اوســت کســی کــه از آب  انســان را از آب دانســته اســت: »وَ ُهــو ال
بشــری آفرید()فرقــان/54(. قــرآن مجیــد نــه تنهــا انســان، کــه مبــدأ آفرینــش هــر جنبنــده ای 
َّــة ِمــن ماء«)وخداســت کــه هــر جنبنــده  ای را  را آب معّرفــی کــرده اســت: »َواهللُ َخلــَق کلَّ داب
ــد  ــان می کن ــر بی ــام و کلّی ت ــرآن به صــورت ع ــد در ق ــور/45(. خداون ــی آفرید()ن ــدا[ از آب ]ابت
ــّی«)و هــر چیــز  ــیء َح ــا ِمن المــاء کلَّ َش ــم: »و َجَعلن ــرار دادی ــده ای را از آب ق کــه هرچیــز زن

زنــده ای را از آب پدیــد آوردیم()انبیــا/30(.

در آیــات قــرآن بــه نقــش بــاران در زنده کــردن زمین)فَیُْحیــی بــه االَرَض بَْعــَد موتِهــا/ روم:24(؛ 
ــم/  ــاً لَُک ــه ِمنَ الثَّمــراِت رزق ــه انســان ها از طریــق رویانــدن گیاهان)فأَخــرَج ب روزی رســاندن ب
ــَن  ــا ِم ــی)َو أنَْزلْن ــراٌب/ نحــل:10(؛ پاک کنندگ ــم آوردن آب آشــامیدنی)منُه ش ــره:22(؛ فراه بق
لنــا ِمَن الّســماِء مــاًء ُمبــاَرکًا/ ق:9( اشــاره  الّســماِء مــاًء َطهــوراً/ فرقــان:48( و برکــت زا بــودن)َو نَزَّ
شــده اســت. همچنیــن قــرآن بــاران را نعمتــی خــداداد و نشــانی از قــدرت خــدا معّرفــی کــرده 
ــَق  ــْن َخَل ــده اســت: »أَمَّ ــرا خوان ــه ف ــن آی ــه ای ــه ب ــه توّج و بارهــا منکــران خــدا و معــاد را ب
ــن را  ــه آســمان ها و زمی ــا آن کــس ک ــماِء ماًء«)ی ــن السَّ ــم ِم ــَزَل لَُک ْ ــمو‹اِت واالَرَض و أَن السَّ

خلــق کــرد و بــرای شــما آبــی از آســمان فــرود آورد...()نمــل/60(.

ــا برکاتــش از آســمان در قالــب قطره هــای  ــر ایــن قــرار گرفتــه اســت ت ــر الهــی ب      تقدی
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بــاران بــر زمیــن تشــنه نــازل شــود. از ایــن رو، همــواره بشــر در طــول تاریــخ چشــم بــر آســمان 
و ابرهــای بارانــی اش داشــته تــا نصیبــی از ایــن نــزول داشــته باشــد. در فــراز و فــرود زندگــی 
حیــات بشــر گاه آدمــی شــاهد قحطــی و یــا کاهــش نــزول بــاران بــوده اســت. در ایــن زمــان 
اســت کــه اهمیــت آب برایــش هویــدا گشــته اســت و آن جاکــه دســتش از همــه جــا کوتــاه 

اســت، دســت یــاری بــه ســوی پــروردگارش بلنــد کــرده و از او اســتمداد می کنــد. 

ــاران  ــت ب ــای درخواس ــواهدی از آیین ه ــوان ش ــان می ت ــف جه ــان مختل ــل و ادی    در مل
یافــت کــه هــر یــک بــه شــیوه ها و طــرق مختلفــی صــورت می گرفتــه اســت. در اســام نیــز 
نمــاز بــاران یــا استســقا، ســّنتی برجای مانــده از رســول اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت کــه در 
ســیره ائمــۀ اطهار)علیهم الســام( و پــس از آن در طــول تاریــخ توســط علمــا و اولیــاءاهلل اقامــه 
ــا بحــران  ــژه کشــور عزیزمــان ب ــی و به وی ــی کــه جامعــۀ جهان شــده اســت. در شــرایط کنون
ــه، بیــش از پیــش  ــِی دیرین ــن ســنت دین ــه ای ــزوم توجــه ب ــی مواجــه شــده اســت، ل کم آب

ــود. ــاس می ش احس

ــرت  ــه حض ــت ک ــازی اس ــخ، نم ــول تاری ــاران در ط ــای ب ــکوه ترین نمازه ــی از باش     یک
علی بن موسی الرضا)علیه الســام( در زمــان اقامتــش در خراســان اقامــه فرمودنــد. ایــن رویــداد 
بــه انــدازه ای مهــم اســت کــه از جوانــب مختلــف می توانــد تحلیــل و بررســی شــود؛ هــم از بُعد 
ــن  ــف ای ــه ابعــاد مختل عبادی تربیتــی و هــم از بعــد سیاســی اجتماعی. از همیــن رو، توجــه ب
بخــش از ســیره امام رضا)علیه الســام( می توانــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد ابتــا در 

جامعــه اســامی باشــد.

 در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ضمــن بازخوانــی واقعــه تاریخــی نمــاز بــاران 
امام رضا)علیه الســام( کارکردهــا و آثــار نمــاز بــاران مبتنــی بــر ســیرۀ آن حضــرت بررســی و 

ــود. ــن ش تبیی
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2. پیشینۀ تحقیق

در بررســی اولیــه و اجمالــی در بــاره نمــاز بــاران امام رضا)علیه الســام( مشــخص می شــود این 
موضــوع به عنــوان یــک تحقیــق مســتقل، کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت. 
آنچــه موجــود اســت اشــاره بــه اصــل واقعــۀ تاریخــی در منابــع روایــی و تاریخــی اســت. در 
دهه هــای اخیــر نیــز ایــن جریــان تاریخــی در قالــب داســتان هایی بــرای گــروه ســّنی کــودک 
ــام( «،  ــی از امام رضا)علیه الس ــای قصه های ــد کتاب ه ــت. مانن ــده اس ــی ش ــوان بازآفرین و نوج
ــینه  ــارۀ پیش ــاری درب ــه آث ــنبه و.... البت ــاران دوش ــام(، ب ــتان از امام رضا)علیه الس ــل داس چه
ــاران در ســیره و ســنت انبیــا و ائمــه اطهار)علیهم الســام( وجــود دارد  باران خواهــی و نمــاز ب

کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

3. روش تحقیق

در ایــن تحقیــق، روش و ابــزار جمــع آوری اطاعــات کتابخانــه ای بــوده اســت کــه از طریــق 
بررســی روایــات و اســناد موجــود در منابــع و متــون روایــی و تاریخــی محقــق شــده اســت. این 
تحقیــق بــه اعتبــار ماهیــت و روش »تحلیلی ـ توصیفــی« و بــه اعتبــار موضــوع »روایی ـ تاریخی« 

ست. ا

4. بررسی مفاهیم کلیدی

4-1 آب

ــد: مــاّده ای ترکیب یافتــه از دو واحــد هیــدروژن و یــک واحــد  در تعریــف علمــی آن گفته ان
اکســیژن)H2O( است.)شــریف عدنــان، 1990، ج1: 103( و حکیمــان قدیــم، آن را یکــی از چهار 
ــرآن  ــار در ق ــی آن »مــاء« اســت و 63 ب ــر عرب ــاّده می دانســتند. براب عنصــر تشــکیل دهنده م
آمــده اســت. کافــی اســت آیاتــی را کــه در آنهــا بــه آب اشــاره شــده اســت کنــار هــم قــرار 
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دهیــم تــا اهمیــت و جایــگاه آن در قــرآن مشــخص شــود. در قــرآن کریــم آب منشــأ حیــات، 
نعمــت و آیــت الهــی معرفــی شــده اســت کــه روزی تمامــی موجــودات از آن نشــأت می گیــرد.

قــرآن کریــم بــرای اشــاره بــه مبــدأ آب یعنــی بــاران از دو کلیــدواژۀ »غیــث« و »مطــر« بهــره 
بــرده اســت. شــماری از لغت شناســان و مفّســران نوشــته اند »غیــث« بــه بــاران ســودمند یــا 
ــاران اســت و  ــاّم ب ــام ع ــا »مطــر« ن ــارد، گفتــه می شــود؛ اّم ــی می ب ــِی کم آب ــی کــه در پ باران
بــرای باران هــای مفیــد کمتــر بــه کار می رود)طبرســی، 1372، ج5: 31(. در آیــات 34 از ســوره 

لقمــان، 28 از ســوره شــوري و 20 از ســوره حدیــد واژه »غیــث« بــه کار بــرده شــده اســت. 

در چشــم انداز نخســت از ســوره لقمــان، نــزول غیــث به عنــوان یکــي از حلقه هــاي 
ــمول  ــه ش ــي ک ــت؛ حکمت ــده اس ــمرده ش ــدا ش ــر خ ــت فراگی ــرۀ حکم ــتۀ زنجی به هم پیوس
دانــش آن افــق  تــا افــق خلــق و امــر را درنوردیــده اســت. در ایــن آیــه، علــم بــه کــّم و کیــف 
قیامــت، نــزول بــاران و علــم بــه موجودیــت نطفــۀ منعقدشــده در رحــم، ســه حلقــه از زنجیــرۀ 
ــُم  ــَدهُ ِعْل ــد: »إِنَّ اهللَ ِعْن ــد به شــمار آمده ان به هم پیوســتۀ ایــن منظــر از مناظــر حکمــت خداون
ُل الَْغْیــَث َويَْعَلــُم َمــا فـِـي اْلَْرَحــاِم«)در حقیقــت  خداســت کــه علــم ]بــه[ قیامــت  ــاَعِة َويُنـَـزِّ السَّ
نــزد اوســت و بــاران را فــرو می فرســتد و آنچــه را کــه در رحم هاســت مــی  داند...()لقمــان/34(. 
ــدا و  ــانه اي از انتشــار رحمــت خ ــزول تدریجــي( نش ــد تنزیل)ن ــز فرآین ــوري نی ــوره ش در س
مصداقــي از ظهــور امدادهــاي ربانــي بعــد از گسســتن تمامــي رشــته هاي امیــد و رســتگاري 
ُل الَْغْیــَث ِمــْن بَْعــِد َمــا قَنَُطــوا َويَْنُشــُر َرْحَمتـَـُه َوُهــَو الَْولِيُّ  َّــِذي يُنـَـزِّ تفســیر شــده اســت: »َوُهــَو ال
الَْحِمیــُد«)و اوســت کســی کــه بــاران را پــس از آن کــه ]مــردم[ نومیــد شــدند فــرود مــی  آورد و 

رحمــت  خویــش را مــی  گســترد و هموســت  سرپرســت  ستوده()شــوری/28(.

 4-2 استسقا

     استســقا از ریشــۀ »س ـ ق ـ ی« و به معنــای درخواســت ســیراب کردن)ابن فــارس،1404ق، 
ــت  ــیری درخواس ــی و تفس ــاح فقه ــت. در اصط ــت نوشیدنی اس ــا درخواس ج3: 84 ـ 85( ی
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ــد، هنــگام خشکســالی  اســت)جزیری، 1419ق، ج 1: 358(. ــاران( از خداون آب)ب

از ایــن لغــت27 مــورد در قــرآن مجیــد ذکــر شــده اســت. استســقا بــه حســب اینکــه در بــاب 
»اســتفعال« آمــده اســت بــه معنــای طلــب آشــامیدن و یــا طلــب آب و بــاران اســت و در اصــل 
بــه عمــل یــا آیینــی گفتــه می شــود کــه در زمان هــای قحطــی یــا کاهــش نــزول بــاران توســط 

ملــل مختلــف صــورت می گیرد.

در اســتحباب استســقا، اختافــی بیــن فقیهــان نیســت. تنهــا ابوحنیفــه ایــن اســتحباب را 
ــروز  ــگام ب ــد هن ــاران از خداون منکــر شــده  اســت)نجفی، 1432ق، ج12: 127(. درخواســت ب
ــان  ــد قرب ــه، عی ــاز جمع ــای نم ــردن در خطبه ه ــاز استســقا، دعاک ــۀ نم ــا اقام خشکســالی، ب
ــرا و  ــه صح ــردم ب ــا م ــام ب ــن ام ــا بیرون رفت ــه و ی ــب روزان ــای واج ــس از نمازه ــر، پ و فط
ــا اقامــۀ نمــاز استســقا،  ــاران ب دعــا کــردن، مســتحب اســت)همان:152( هــر چنــد طلــب ب
ــاران  ــب ب ــرای طل افضــل اســت)حلی،1400ق، ج4: 221(. از غســل های مســتحب، غســل ب

اســت)طباطبایی یــزدی، 1417ق، ج1: 463(.

4-3 کیفیت نماز باران و مسائل فقهی پیرامون آن

ــد: »کیفیــت آن نظیــر کیفیــت نمــاز عیــد، دو  امام خمینــی)ره( در تحریرالوســیله می فرمای
ــه امیــد اینکــه  ــه جماعــت برگــزار می شــود و فــرادی خواندنــش نیــز ب رکعــت اســت کــه ب

مســتحب باشــد، اشــکالی نــدارد.

ــد از  ــد و بع ــر می گوی ــار تکبی ــج ب ــت اول پن ــوره رکع ــد و س ــد از حم ــاران بع ــاز ب »در نم
ــد  ــر و بع ــار تکبی ــد از حمــد و ســوره، چه ــرد و در رکعــت دوم بع ــوت می گی ــر قن ــر تکبی ه
ــه  ــی ک ــر دعای ــاران ه ــاز ب ــای نم ــد و در قنوت ه ــام می ده ــوت انج ــک قن ــر ی ــر تکبی از ه
بخوانــد کافــی اســت. البتــه بهتــر اســت قنوت هــا مشــتمل بــر طلــب بــاران باشــد از خــدای 
ــازد و  ــردم او بس ــامل او و م ــش را ش ــت و رحمت ــه عطوف ــد ک ــب کن ــوف طل ــان و عط رحم
درهــای آســمان را بــر رحمــت و بــاران خــود بگشــاید و قبــل از دعــا در هــر قنــوت نخســت بــر 
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بفرســتد. درود  او)علیهم الســام(  آل  و  محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( 

»مســتحبات ایــن نمــاز چنــد چیــز اســت: از آن جملــه اســت بلنــد خوانــدن قرائــت و خواندن 
ســوره هایی کــه در نمــاز عیــد مســتحب اســت)رکعت اول ســوره اعلــی و رکعــت دوم ســوره 
شــمس و یــا رکعــت اول ســورۀ شــمس و رکعــت دوم ســورۀ غاشــیه(. دیگــر آنکــه مــردم ســه 
روز روزه بگیرنــد و بیــرون رفتنشــان روز ســوم باشــد و طــوری ترتیــب دهنــد که این روز ســوم، 

روز دوشــنبه باشــد و اگــر نشــد، روز جمعــه، دارای شــرف و فضــل اســت.

»دیگــر آنکــه امــام بــه همــراه مــردم بــا آرامــش و وقــار و خشــوع و حالــت در خواســت بــه 
صحــرا بیــرون برونــد و جــای پاکیــزه ای را بــرای نمــاز انتخــاب کننــد و بهتــر اســت بــه شــکلی 
و وضعــی خــارج شــوند کــه موجــب جلــب رحمــت الهــی شــود؛ ماننــد آنکــه پابرهنــه باشــند. 

دیگــر آنکــه منبــر را بــا خــود بــه صحــرا ببرنــد و مؤذن هــا پیشــاپیش امــام حرکــت کننــد.

»دیگــر آنکــه بــا مــردم، پیرمــردان و پیرزنــان و کــودکان و چارپایــان بیــرون رونــد و میــان 
بچه هــا و مادرهایشــان جدایــی افکننــد تــا شــیون و گریــه زیــاد کننــد و ســبب ریــزش بســیار 
رحمــت الهــی گــردد و کافــران ذمــی و غیــر ذّمــی را نگذارنــد کــه بــا مــردم بــه صحــرا برونــد.

»بهتــر اســت نمــاز استســقا بــه وقــت نمــاز عید)مــن طلــوع الشــمس الــی الــزوال( خوانــده 
شــود؛ اگرچــه بعیــد نیســت کــه وقــت معّینــی نداشــته باشــد.

ــن نمــاز، اذان و اقامــه نیســت؛ بلکــه مــؤذن عــوض آنهــا ســه مرتبــه »الصــاه«  ــرای ای »ب
ــارغ شــد، عبــای خــود را پشــت و رو  ــام از نمــاز ف ــد. مســتحب اســت وقتــی کــه ام می گوی
کنــد تــا قســمت راســت آن روی شــانۀ چــپ قــرار گیــرد و بــر منبــر رود و رو بــه قبلــه کنــد 
و صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد »اهلل اکبــر« گویــد. ســپس بــه مــردم طــرف راســتش نــگاه کنــد و 
صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد »ســبحان اهلل« بگویــد و ســپس بــه مــردم طــرف چــپ نــگاه کنــد و 
صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد »الالــه االاهلل« بگویــد و ســپس رو بــه مــردم کنــد، صدمرتبــه خــدا 
را حمــد نمایــد و متابعــت مــردم از امــام در ایــن ذکرهــا حتــی در بلندگفتــن مانعــی نــدارد...«

ــی  ــد و مانع ــا می کنن ــردم دع ــد و م ــا می کن ــرده، دع ــد ک ــت ها را بلن ــام دس ــپس ام »س
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نــدارد کــه مــردم بــه دعاهــای امــام آمیــن بگوینــد. ســپس امــام خطبــه می خوانــد و در تضــّرع 
و طلــب عطوفــت الهــی مبالغــه و کوشــش فــراوان می نماید.«)موســوی خمینــی، 1390، ج1: 

.)245

همچنیــن بهتــر اســت از خطبه هایــی کــه از معصومان)علیهم الســام( نقــل شــده  اســتفاده 
ــودی،  ــام()ابن بابویه، 1413ق، ج1: 527؛ محم ــرت علی)علیه الس ــه از حض ــد آنچ ــود. مانن ش
1418ق، ج6:  268( و امــام سجاد)علیه الســام( در دعــای 19 صحیفــه ســجادیه، نقــل  شــده 

اســت.

»بهتــر اســت در ایــن نمــاز دو خطبــه مثــل نمــاز عیــد فطــر و قربــان بخوانــد و خطبــۀ دومی 
ــز  ــاران جای ــع کم شــدن ب ــاز موق ــن نم ــدن ای ــه خوان ــور ک ــای آورد.   همان ط ــه ج ــاًء ب را رج
ــر  ــت.     اگ ــز اس ــز جای ــا نی ــمه ها و چاه ه ــدن چش ــگام خشک ش ــه هن ــدن آن     ب ــت، خوان اس
اجابــت دعــا بــه تأخیــر افتــاد، بیــرون رفتن)بــرای نمــاز( را تکــرار     می کننــد تــا رحمــت خــدا 
ـ ان شــاء اهلل تعالــیـ  آنهــا را دریابــد و اگــر اجابــت نفرمایــد، حتمــاً بــرای     مصالحــی اســت کــه 
خداونــد بــه آنهــا عالــم اســت و بــرای مــا حــِق اعتــراض نیســت و نبایــد از رحمــت     خــدای 
تعالــی مأیــوس شــویم. همچنیــن جایــز اســت نمــاز و دعــا را پشــت ســر هــم تکــرار کننــد و به 
همــان     ســه روز روزه اکتفــا نماینــد و)جایــز اســت( پشــت ســر هــم نباشــد کــه ســه روز دیگــر، 
رجــاًء روزه     بگیرنــد)و بــه صحــرا رونــد(، بلکــه تکرارکــردن نمــاز استســقا را هــم، رجــاًء انجــام 
دهند.«)موســوی خمینــی،1390ق، ج1 :278(.، هرچنــد برخــی از فقهــا بــر اســتحباب تکــرار 

نمــاز بــاران تصریــح دارنــد)رک: جواهرالــکام، 1432ق، ج12: 150-151(.

همان گونــه کــه اشــاره شــد، نمــاز بــاران هــم بــه صــورت جمعــی و هــم بــه صــورت فــرادي 
مســتحب اســت. بــه عــاوه، در صورت مستجاب نشــدن فــوري، تکرار آن اســتحباب دارد. شــاید 
بــه صاحــي کــه خــدا مي دانــد و مــا نمي دانیــم، فــوراً درخواســت اجابــت نشــده اســت. نکتــه 

دیگــر اینکــه در صــورت عــدم اجابــت فــوري، لزومــاً آبــروي کســي نمــي رود. 
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 4-4  سیره

به منظــور دریافــت و تفســیر دقیــق ســیره پیامبــر اعظم)صلی اهلل علیه وآلــه( و اهــل 
بیت)علیهم الســام( شایســته اســت ابتــدا معنــای لغــت »ســیره« را دریابیــم. راغــب اصفهانــي 
ــت باشــد)راغب  ــر آن حال ــر انســان ب ــا غی ــه انســان ی ــي دانســته ک ــاي حالت ســیره را به معن
اصفهانــی، 1412ق: 248(. در لســان العرب نیــز آمــده اســت: ســیره از کلمــه »ســیر« به معنــاي 
ــأت  ــت و هی ــنت و طریق ــار و س ــاي روش و رفت ــیره به معن ــۀ س ــود کلم ــت و خ ــن اس رفت

ج6: 399(. اســت)ابن منظور، 1363، 

ــت.  ــیر« اس ــاده ِس ــی از م ــان عرب ــیره در زب ــد: »س ــري مي نویس ــهید مطه ــاره ش در این ب
ــوع راه رفتــن، ســیر یعنــی رفتــن،  ســیر یعنــی حرکــت، رفتــن، راه رفتــن، »ســیره« یعنــی ن
ــوع و ســبک رفتــار. آنچــه مهــم اســت، شــناخت ســبک رفتــار  رفتــار، ولــی ســیره یعنــی ن

اســت)مطهری، 1388: 47(.

بنابرایــن، ســیرۀ پیغمبــر یعنــی روشــی کــه پیغمبــر در عمــل بــرای مقاصــد خــودش بــه کار 
می بــرد. اینکــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( چــه زمانــی و کجــا به دنیــا آمــد و چــه کــرد و چــه 
مقاصــدی داشــت، مــورد نظــر نیســت. آنچــه در ایــن اجمــال مــورد نظر ماســت، ســبک و روش 

پیغمبر اســت)همان: 52(.

بــر اســاس تعریــف فــوق، منظــور از ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( روش و ســیرۀ زندگــی آن 
حضــرت و مؤلفه هــای بنیادینــی اســت کــه در ســبک زندگــی ایشــان ظهــور و بــروز داشــته 

اســت.

5. پیشینۀ نماز باران

خشکســالی و کمبــود آب یکــی از مشــکات خاصــی اســت کــه از زمــان باســتان تاکنــون، 
گریبانگیــر انســان بــوده اســت. ایــن مشــکل، به خصــوص وقتــی کــه میــزان نــزوالت جــّوی از 
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ــردم به وجــود مــی آورد. ــرای م ــر می شــود، مشــکات بیشــتری را ب حــد معمــول کمت

اقــوام و ملت هــای گوناگــون، بنــا بــر آداب و رســومی کــه از گذشــتگان و نیــاکان خــود بــه 
ارث برده انــد، در چنیــن شــرایطی مراســمی خاصــی را برگــزار و از آفریننــدۀ جهــان هســتی، 

ــاران می کننــد. ــزول ب تقاضــای ن

ــت  ــوان به روشــنی دریاف ــف می ت ــل مختل ــار مل ــق و وســیع در آداب و رفت ــه عمی ــا مطالع ب
کــه بنــا بــه باورهــای دینــی و وضیعــت اقلیمــی، هــر ملتــی مراســم مخصوصــی بــرای طلــب 
بــاران دارد کــه از گذشــته های دور در بیــن آن قــوم رواج داشــته اســت. بــه چنیــن مراســمی 

ــود. ــه می ش ــی« گفت ــای باران خواه »آیین ه

در حوزه هــاي گوناگــون فرهنگــي و بــا توجــه بــه جغرافیــاي بومــي آیین هــا، باورداشــت هاي 
گوناگونــي دربــارۀ آب مشــاهده مي شــود.

ــری  ــاران  ام ــزول  ب ــد، ن ــی  می کنن ــم  آب  زندگ ــک  و ک ــق  خش ــه  در مناط ــی  ک ــرای مردم ب
ــا«  ــوارکار ابره ــطینی  »س ــوری فلس ــینان  س ــزرگ  کوچ نش ــدای ب ــل« خ ــت . »بع ــی  اس حیات
ــان   ــد. عبرانی ــتش  می کردن ــا پرس ــیم کنندۀ نعمت ه ــون  تقس ــد و او را همچ ــده  می ش خوان
کهــن  بــاران  را به صــورت  مخزنــی  تصــور می کردنــد کــه  در آســمان  قــرار دارد و معتقــد بودنــد 
کســانی  کــه  خــدا را دوســت  بدارنــد و از قوانیــن  الهــی  اطاعــت  کننــد، خداونــد به  آنهــا نعمت  و 
برکــت  می بخشــد و برایشــان  بــاران  نــازل  می کنــد و کســانی  کــه  گنــاه  کننــد، خداونــد نعمــت  

بــاران  را از آنــان دریــغ  مــی دارد.

5-1 رسوم اعراب جاهلی در طلب باران

اعــراب  جاهلــی  نیــز بــرای نــزول  بــاران  بــه  شــیوه های گوناگــون  متوســل  می شــدند. اهالــی  
بَلقــاء بُت هایــی  را می پرســتیدند و بــه  شــفاعت  آنهــا بــاران  طلــب  می کردنــد. پیــش  از ظهــور 
اســام ، در میــان  اقــوام  ســامی  ماننــد بابلیــان ، عبرانیــان ، نبطیــان  و قبایــل  ســاکن  عربســتان  
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ــد)ابن کلبی ،  ــش  می ش ــناخته  و نیای ــاران ، ش ــده ب ــمان ها و نازل کنن ــق  آس ــزی، اهلل ، خال مرک
1348: ج1: 7(. در ســرزمین  شــام  و حجــاز، هــرگاه  بــاران  نمی باریــد، مــردم  بــه  مکــه  می آمدنــد 
و در آن جــا قربانــی و از خــدا طلــب  بــاران  می کردنــد. خداونــد حاجتشــان  را، هــر چنــد کــه  

ــری، 1353: ج1: 156(. ــد، روا می کرد)طب ــر بودن کاف

گذشــته  از ســتایش  بت هــا و باران  خواهــی  از آنهــا، رســم  آتش افــروزی یــا »ناُراالســتمطار« نیز 
ــد  ــاران  نمی آم ــی  ب ــوده  اســت . وقت ــی  ب ــای جاهل ــان  عرب ه از رســم های باران خواهــی  در می
ــا  و قحطــی  مردمــان  را تهدیــد می کــرد، پیــران  قــوم  و کاهنــان  مراســم  »ناراالســتمطار« برپ
می کردنــد؛ بدین ترتیــب  کــه  بــه  ُدم  و پاهــای گاوهــای مــاده  دســته هایی  هیــزم  از شــاخه های 
درخــت  »َســلَع« و ســاقه های »ُعَشــر« می بســتند و آنهــا را بــه  کــوه  می بردنــد. در بــاالی کــوه،  
هیزم هــا را آتــش  می زدنــد. گاوهــا وحشــت زده  و مضطــرب  بــه  این ســو و آن ســو می دویدنــد. 
ــلع   ــته های س ــر و پوس ــاخه های عش ــز از ش ــا نی ــاخ  گاوه ــه  ش ــتر، ب ــوالن  بیش ــرای ج گاه  ب

ــری، 1389: ج1: 110-109(.  ــش  می زدند)نوی ــتند و آت می بس

ــت  گاوان   ــبب  قداس ــه  س ــاران  ب ــوکان  ب ــا م ــگان  ی ــه  اله ــتند ک ــن  می پنداش ــان  چنی این
ــر ایــن ، در بــاالی  ــاران  فروخواهنــد فرســتاد. عــاوه  ب و اضطــراب  و ناراحتــی  آنهــا بــه زودی ب
ــه راه   ــه  تقلیــد از رعــد و بــرق ، ســر و صــدا و هیاهــو ب کــوه ، آتشــی  عظیــم  می افروختنــد و ب

.)505-501 ج1:   :1346 می انداختند)نــوری، 

    بــا ظهــور اســام  ایــن  رســم ها کنــار گذاشــته  شــد، زیــرا در قــرآن  تصریــح شــده اســت  
کــه  بــاران  بــه  امــر خــدا می بارد)نــک: روم ، آیــات 30 تــا48(.

5-2 باران خواهی در ایران پیش از اسالم

در آثارالباقیــه  آمــده  اســت  کــه  در زمــان  فیــروز، جــد انوشــیروان ، چنــد ســال  بــاران  نباریــد و 
مــردم  بــه  خشکســالی  افتادنــد. ســرانجام  فیــروز بــه  آتشــکده  رفــت  و در آن جــا نمــاز خوانــد و 
ســجده  کــرد و از خــدا خواســت  کــه  بــای خشکســالی  را برطــرف  کنــد. پــس  از بیرون شــدن  
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فیــروز از آتشــکده  و رســیدن  بــه  صحرایــی  که  امــروز روســتای کامفیــروز در آن جاســت ، ابری از 
آســمان  برخاســت  و چنــدان  باریــد کــه  ماننــد آن  تــا آن  روز دیــده  نشــده  بــود و آب  همــه  جا را 

فــرا گرفــت  و بدین ترتیــب ، دعــای فیــروز بــرآورده  شــد)بیرونی ، 1363: ج1: 355-354(.

5-3  طلب باران در اّمت های پیشین

ــرت  ــقای حض ــرآن استس ــه ق ــا ک ــت: آنج ــده اس ــرآن آم ــار در ق ــط دو ب ــقا فق واژه استس
موسی)علیه الســام( و شــکافتن12 چشــمه را بــر اثــر زدن عصــا بــه ســنگ، پــس از درخواســت 
ــَر  ــاَك الَحَج ــِرب بَِعص ــا اض ــِه فَُقلنَ ــی لَِقوِم ــقی موس ــد: »واِِذ استَس ــان می کن ــرائیل، بی بنی اس
فَانَفَجــَرت ِمنــُه اثنَتــا َعشــَرَة َعینـًـا«)و هنگامــی کــه موســی بــرای قــوم خــود در پــی آب برآمــد 
گفتیــم بــا عصایــت بــر آن تختــه  ســنگ بــزن پــس دوازده چشــمه از آن جوشــیدن گرفــت...(

)بقــره/60(. »واَوَحینــا اِلــی موســی اِِذ استَسقـــُه قَوُمــُه اَِن اضــِرب بَِعصــاَك الَحَجَر فَانبََجَســت ِمنُه 
اثنَتــا َعشــَرَة َعینــًـا«)و آنــان را بــه دوازده عشــیره کــه هــر یــک امتــی بودنــد تقســیم کردیــم 
و بــه موســی وقتــی قومــش از او آب خواســتند وحــی کردیــم کــه بــا عصایــت بــر آن تختــه 
ســنگ بــزن پــس از آن دوازده چشــمه جوشــید...()اعراف/160(. ابومســلم گفتــه اســت: معنــای 
استســقا طبــق عــادت مــردم، درخواســت بــاران اســت؛ بنابرایــن، انفجــار ســنگ و جوشــش 
ــت.)فخر  ــر اس ــان فرات ــای ایش ــت دع ــام( از اجاب ــت موسی)علیه الس ــای آب به دس معجزه آس

رازی، 1997، ج3: 95(

ــود را  ــوم خ ــن ق ــه( ای ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد ک ــان می کن ــود بی ــوره ه ــد در س خداون
َُّکــم ثُــمَّ توبــوا اِلَیــِه يُرِســِل  بــرای نــزول بــاران، بــه استســقا فــرا خوانــد: »يـــَقوِم اســتَغِفروا َرب
ــماَء َعَلیُکــم ِمــدراًرا«)و ای قــوم مــن از پروردگارتــان آمــرزش بخواهیــد ســپس بــه درگاه او  السَّ
توبــه کنیــد ]تــا[ از آســمان بــر شــما بــارش فــراوان فرســتد و نیرویــی بــر نیــروی شــما بیفزاید 
و تبهکارانــه روی بــر مگردانید()هــود/52(. برخــی گفته انــد: قــوم هــود بــه خشکســالی و کمبود 
آب گرفتــار شــدند و ایــن آیــه بــه استســقای ایشــان اشــاره دارد)طبرســی، 1372، ج5: 258(.
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همیــن مطلــب در جــای دیگــر از نــوح  نیــز نقــل شــده اســت کــه از مــردم خواســت تــا برای 
َّــُه  َُّکــم اِن نــزول بــاران رحمــت نیایــش کنند.)طبرســی، 1372:  10/ 543(: »فَُقلــُت اســتَغِفروا َرب
ــماَء َعَلیُکــم ِمــدرارا«)و گفتــم از پروردگارتــان آمــرزش بخواهیــد کــه  کاَن َغّفــارا * يُرِســِل السَّ

او همــواره آمرزنــده اســت*]تا[ بــر شــما از آســمان بــاران پــی در پــی فرســتد()نوح/10 ـ 11(.

ــز  ــین نی ــای پیش ــقا در اّمت ه ــه استس ــود ک ــتفاده می ش ــات، اس ــین و روای ــات پیش از آی
بوده اســت. 

5-3-1 جریان دعای مورچگان برای باران

    در حدیــث نقــل شــده اســت: روزی حضــرت ســلیمان بــا اصحــاب خــود بــرای نمــاز بــاران  
ــد  ــه  آســمان بلن ــش را ب ــه یکــی از پاهای ــه مورچــه ای برخــورد ک ــت. در راه، ب ــرون می رف بی
کــرده و می گویــد: خدایــا! مــا مخلوقــات ضعیــف تــو هســتیم و از روزی تــو بی نیــاز نیســتیم، 
پــس بــه ســبب گناهــان بنــی آدم، مــا را بــه هاکــت  مرســان. حضــرت سلیمان)علیه الســام( 
بــه اصحــاب خــود فرمــود: برگردیــد! همانــا به خاطــر دعــای غیــر خودتــان ســیراب خواهیــد 

ــه، 1413ق، ج1: 524(. شــد!....)ابن بابوی

ایــن روایــت از جهــات مختلفــی قابــل تأمــل اســت. نخســت، برخــاف بــاور عمومــی و طبــق 
صریــح آیــات قــرآن تمامــی موجــودات متناســب ظرفیــت وجــودی خــود، از شــعور توحیــدی 
ــراء/44؛  ــتند)نک: اس ــی هس ــس باری تعال ــبیح و تقدی ــال تس ــته در ح ــد و پیوس برخوردارن
جمعــه/1؛ صــف/1؛ حشــر/1؛ حدیــد/1(. نکتــۀ دوم اینکــه بایــد دقــت داشــته باشــیم شــاید 
بســیاری از بــرکات و نعماتــی کــه مــا انســان ها در طــول زندگــی خــود برخــوردار می شــویم، 
از دعــا و تســبیح دیگــر موجــودات و حیوانــات اســت. کمــا اینکــه مشــاهده شــد قــوم حضــرت 

ــد. ــد گردیدن ــاران بهره من ــت ب ــا از نعم ــای مورچه ه ــطۀ دع ــام( به واس سلیمان)علیه الس
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5-3-2 قضیۀ دعای فرعون برای آب

در حدیــث اســت از قــول امــام صادق)علیه الســام( کــه یــاران فرعــون از کاهــش آب نیــل 
پیــش او ســخن  گفتنــد و اظهــار کردنــد کــه ایــن باعــث هاکــت مــا خواهــد شــد. فرعــون از 

آنــان  خواســت کــه آن  روز برگردنــد. 

شــب کــه شــد، بــه میــان رود نیــل رفــت و دســت  بــه ســوی آســمان بلنــد کــرد و گفــت: 
»خدایــا! می دانــی کــه می دانــم، کــه جــز تــو، کســی تــوان آب آوردن نــدارد، پــس بــه مــا آب 
بــده«. صبــح کــه شــد، رود نیل فــوران زد و سرشــار از آب شــد)ابن بابویــه، 1413ق، ج1: 526(.

فرعــون مســتکبر وقتــی از توســن انانیــت و کبــر خــود پاییــن آمــده و در پیشــگاه خداونــد 
بــا عظمــت، اظهــار خاکســاری و خشــوع می کنــد، حاجــِت طلــب بارانــش اجابــت می شــود. 
آیــا چنیــن خــدای کریــم و رحیمــی، دعــای بنــدگان موّحــد و مؤمــن خــود را اجابــت نخواهــد 

کــرد؟! 

5-4  طلب باران در خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(

ــرد  ــاره ک ــوان اش ــی می ت ــه روایت ــام، ب ــش از اس ــرب پی ــزد ع ــقا ن ــم استس ــاره مراس درب
ــوۀ خــود  ــه ســال قحطــی، ن ــه( ب ــر اینکــه عبدالمطلــب جــّد پیامبر)صلی اهلل علیه وآل مبنــی ب
ــاران  ــب ب ــد، طل ــه درگاه خداون ــا ب ــا دع ــت و ب ــر دوش گرف ــه( را ب محمد)صلی اهلل علیه وآل

کرد)مجلســی، 1403ق، ج 91: 331-332 ؛ ابــن ابی الحدیــد، 1386، ج7: 270(.

همچنیــن بــر پایــۀ روایــات، در عام الفیــل مدتــی در مکــه بــاران نباریــده بــود و خشکســالی 
بیــداد می کــرد. مــردم دچــار ســختی فراوانــی شــده بودنــد. جنــاب عبدالمطلــب از فرزنــدش 
ابوطالــب خواســت قنداقــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( را کــه کودکــی شــیرخواره بــود بــردارد و 
در کنــار کعبــه، خــدا را بــه صاحــب قنداقــه قســم دهــد تا بــر مــردم رحم کنــد و بــاران رحمت 
خــود را از آنــان دریــغ نکنــد. ابوطالــب قنداقــه را بــر ســر دســت گرفــت و عــازم مســجدالحرام 
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شــد. کنــار کعبــه قنداقــه را به ســوی آســمان بــر ســر دســت بلنــد کــرد و گفــت: »پــروردگارا! 
بــه حــق ایــن کــودک بارانــی فــراوان بــر مــا ببــار.«

ابوطالــب چنــد بــار ایــن کار را تکــرار کــرد، ابتــدا نســیمی وزیــد بعــد بــاد تنــدی بــه حرکــت 
ــر در آســمان مکــه ظاهــر شــد. ســپس چنــان بارانــی آمــد کــه  درآمــد. کم کــم لکه هــای اب
ماننــد آن را مکــه به یــاد نداشــت. بی درنــگ ابوطالــب قصیــده ای از ابتــدا تــا آخــر در وصــف 
بــرادرزاده اش محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( ســرود کــه ایــن قصیــده معــروف بــه »قصیــده المیــه« 
اســت کــه یکــی از زیباتریــن ابیــات آن ایــن اســت: »و ابیــض يستســقی الغمــام بوجهــه/ ثمــال 
الیتمامــی عصمــه االرامل«)روســپیدی کــه ابــر از چهــره او آب می طلبــد، فریــادرس یتیمــان 
ــوادر(. ــان()ر.ک: مجلســی، 1403ق،  ج91: 326-327 و 315-316 بــه نقــل از ن و پنــاه بیوه زن

جملــه ایــن روایت هــا گویــای آن اســت کــه نیایــش انســان بــه درگاه خداونــد بــرای طلــب 
ــا ادیــان الهــی عنــاد  بــاران، مخصــوص دیــن اســام نبــوده و حتــی افــرادی کــه در ظاهــر ب
ــر  ــۀ دیگ ــد. نکت ــاران می کردن ــب ب ــد طل ــرار از خداون ــزوم و اضط ــع ل ــز در موق ــته اند نی داش
اینکــه از نظــر اســام، دعــا و نیایــش فقــط مخصوص انســان نیســت و تمــام مخلوقــات در حال 
نیایــش و تســبیح پــروردگار عالمیــان هســتند. »َوإِْن ِمــْن  َشــْيٍء إاِلَّ يَُســبُِّح بَِحْمــِدهِ َولَِکــْن اَل 
تَْفَقُهــوَن تَْســبِیَحُهْم«)و هیــچ چیــز نیســت مگــر اینکــه در حــال ســتایش تســبیح او مــی  گویــد 

ولــی شــما تســبیح آنهــا را درنمــی  یابید()اســراء/44(.

5-5 نماز باران پس از ظهور اسالم

ــه شــکل  در اســام نیــز ایــن آییــن در قالــب اصلی تریــن نمــاد مســلمانان، یعنــی نمــاز، ب
ــا کنــون،  ــه ظهــور رســیده اســت و از صــدر اســام ت ــه استســقا« ب ــا »نافل ــاران« ی »نمــاز ب
مســلمانان و پیشــوایان و بــزرگان دینــی، هنــگام مواجهــه بــا خشکســالی، بــا روی آوردن بــه این 

ــد. ــاران می کرده ان ــزول ب ــب ن ــد، طل ــن، از درگاه خداون ــن که آیی
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5-5-1 طلب باران توسط پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 

در کتــاب المنتقــی در حــوادث ســال پنجــم آمــده اســت کــه در ایــن ســال مــردم مدینــه بــه 
خشکســالی دچــار شــدند و نــزد رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( آمدنــد و گفتنــد: ای پیغمبــر 
ــان و  ــاران قطــع شــده و درختــان خشــک گردیــده و علوفــه تمــام گشــته و چهارپای خــدا! ب
مواشــی بــه هاکــت رســیده اند. از خــدای خــود بخــواه تــا بــرای مــا بارانــی بفرســتد! رســول 
خــدا بدانهــا فرمــود: فــان روز کــه شــد بیاییــد تــا بــرای ایــن کار بیــرون برویــم و همــراه خــود 

مقــداری صدقــه هــم بیاوریــد. 

چــون روز موعــود فــرا رســید پیغمبــر آمــد و مــردم نیــز بیــرون آمدنــد و همگــی بــا حــال 
آرامــش و وقــار بــه ســوی بیابــان حرکــت کردنــد و در جایــی بــه نمــاز ایســتادند. چون نمــاز به 
پایــان رســید، رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( برخاســت و عبــای خــود را وارونــه کــرد و رو بــه 
مــردم ایســتاده، دســت ها را بــه ســوی آســمان بلنــد کــرد. آن گاه ایــن دعــا را خوانــد: »اللهــم 
اســقنا و اغثنــا غیثــًا مغیثــًا، و حیــًا ربیعــًا، و جــداً طبقــًا معذقــًا عامــًا هنیئــًا مريئًا«)الهــی مــا را 
ســیراب کــن و بارانــی ســیراب کننده و زندگــی بهــاری و ســالی گــوارا، پــر برکــت و ســودمند 

بــه مــا ارزانــی دار(. 

راوی حدیــث کــه انــس بــن مالــک اســت، گویــد: مــا هنــوز از جــای برنخاســته بودیــم کــه 
ــد و  ــروع ش ــاران ش ــت و ب ــر گرف ــمان را اب ــۀ آس ــج هم ــد و به تدری ــر ش ــر ظاه ــای اب تکه ه
یکســره تــا هفت شــبانه روز پیوســته بــاران آمــد تــا حــدی کــه مــردم نــزد آن حضــرت آمدنــد 
ــران گشــته و راه هــا  و گفتنــد: ای رســول خــدا، زمین هــا را یکســره آب گرفتــه و خانه هــا وی

بســته شــده. از خــدا بخــواه تــا بــاران را از مــا بگردانــد.

پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه(  کــه در آن وقــت  بــاالی منبــر بــود از گفتــار آنهــا کــه حکایــت از 
ــه آســمان بلنــد کــرد  ــد و ســپس دســت ها را ب زودرنجــی انســان در کارهــا می کــرد، خندی
و گفــت: »حوالینــا و ال علینــا، اللهــم علــی رؤس الظــراب و منابــت الشــجر و بطون االوديــة و 
ــای  ــاالی تپه هــا و پ ــر ب ــا ب ــا، خدای ــر م ــه ب ــار ن ــا بب ــر اطــراف م ــروردگارا، ب ــور االکام«)پ ظه
درختــان و شــکم دره هــا و پشــت کوه هــا!(. ناگهــان ابرهایــی کــه بــاالی ســر شــهر بــود از هــم 
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بــاز شــد و ماننــد حلقــه و ســپری دایــره وار شــهر را در بــر گرفــت کــه بــه اطــراف می باریــد و 
ــی، 1392: 477(. در شــهر مدینــه قطــره ای نمی بارید.)رســولی محات

5-5-2 نماز و دعای باران توسط حضرت علی)علیه السالم(

ــام(  ــرت علی)علیه الس ــاران حض ــاز ب ــارۀ نم ــدوق درب ــیخ ص ــی و ش ــیخ طوس ــوم ش مرح
خطبــه ای را نقــل کرده اند)ابن بابویــه،1413ق، ج1: 335 ؛ طوســی، 1407ق، ج3 :151(. 
ــن اســت کــه نمــاز  ــای ای ــه به معن ــن خطب ــان ای ــد: بی ــکام می گوی ــاب جواهرال صاحــب کت
بــاران توســط امیــر مؤمنــان حضــرت علی)علیه الســام( اقامــه شــده اســت و ســپس خطبــه ای 

ایــراد کرده اند)نجفــی، 1432ق، ج12: 133(.

دعــای بــاران حضــرت نیــز در خطبه هــای 115 و 143 نهج الباغــه بــا زبانــی شــیوا و بیانــی 
عالــی آمــده اســت. 

5-5-3 نماز باران بر طبق دستور امام صادق)علیه السالم(

»ُمــّره« غــام محمدبــن خالــد، فرمانــدار مدینــه در روزگار امــام صادق)علیه الســام( چنیــن 
ــد.  ــو می کردن ــد گفتگ ــن خال ــا محمدب ــاران ب ــاز ب ــارۀ نم ــه درب ــردم مدین ــد: م ــل می کن نق
ــرو و از ایشــان در  ــه خدمــت امــام صادق)علیه الســام(  ب ــه مــن گفــت: ب ــد ب ــن خال محمدب

مــورد نمــاز بــاران ســؤال کــن.

ــه خدمــت آن حضــرت رســیدم و مســئله را خدمــت ایشــان عــرض کــردم.  مــّره می گویــد: ب
امام)علیه الســام(  کیفیــت و آداب نمــاز بــاران را بیــان فرمودنــد. مــن همــه را بــه محمدبــن خالــد 
ــه شــهر  ــوز ب ــاران را انجــام داد. هن ــاز ب ــام صادق)علیه الســام( نم ــق دســتور ام ــم و او طب گفت
برنگشــته بودیــم کــه بــاران رحمــت الهــی نــازل شــد. بــه هنــگام بازگشــت، مــردم می گفتنــد: 
ایــن نماز توســط امام صادق)علیه الســام( تعلیــم داده شــده اســت)حرعاملی، 1409ق، ج5: 238(.
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5-5-4  نماز باران امام رضا)علیه السالم( 

ــوان ولیعهــد انتخــاب  شــده  ــه عن ــون ب در ایامــی کــه امام رضا)علیه الســام( از ســوی مأم
ــد و خشکســالی  ــاران نیام ــی قحط ســالی شــده و ب ــرد، مدت ــود و در خراســان به ســر می ب ب
ــب خــود  ــان و حاشیه نشــینان مجلــس مأمــون کــه در قل ــدار گشــت. عــده ای از منافق پدی
ــتفاده و  ــه سوءاس ــن حادث ــتند، از ای ــه امام)علیه الســام( تعصــب و حســادت داش نســبت ب
ــده  ــد کــه چــون مأمــون علی بن موسی)علیهما الســام( را ولیعهــد خــود گردانی شــایع کردن
اســت و ایــن امــر را خداونــد دوســت نــدارد، بــه همیــن جهــت بــاران قطــع شــده و بــرکات 

ــود. ــازل نمی ش ــی ن اله

مأمــون در روز جمعــه ای خدمــت امام)علیه الســام( رســید و از آن حضــرت تقاضــا 
ــول  ــام(  قب ــد. امام رضا)علیه الس ــا کن ــی دع ــت اله ــاران و رحم ــزول ب ــرای ن ــه ب ــرد ک ک
ــام(   ــد؟ امام رضا)علیه الس ــام می دهی ــن کار را انج ــی ای ــه زمان ــید چ ــون پرس ــد. مأم کردن
فرمــود: روز دوشــنبه بــرای اقامــه نمــاز استســقا بیــرون خواهــم آمــد زیــرا جــدم 
ــا  ــم رؤی ــان علی)علیه الســام(  در عال ــر مؤمن ــراه امی ــه هم رســول اهلّل)صلی اهلل علیه وآله( را ب
زیــارت کــردم و پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــه مــن فرمــود: پســرم! تــا روز دوشــنبه صبرکــن 
ــد  ــاران نمــا! خداون ــب ب ــد متعــال طل ــرو و از درگاه خداون ــه صحــرا ب و ســپس در آن روز ب
بــاران رحمــت خــود را مــی فرســتد و مــردم بــه عظمــت و عــزت تــو در پیشــگاه خداونــد پی 

ــد. ــف می گردن ــت واق ــی مقام ــه بزرگ ــد و ب می برن

روز دوشــنبه فــرا رســید. مــردم از خانه هــا بیــرون آمدنــد. امام رضا)علیه الســام( بــه صحــرا 
رفــت و مــردم نیــز گــرد آمدنــد و چشــم بــه حــرکات و ســکنات آن حضــرت دوختنــد. امــام دو 
رکعــت نمــاز استســقا را اقامــه کــرد و ســپس بــاالی منبــر رفــت و در خطبــه، بعــد از حمــد و 
ثنــای الهــی فرمــود: »اللهــم يــا رّب انــت عّظمــت حّقنــا اهــل البیــت فتوســلوا بنــا کمــا امــرت 
ــوا فضلــک و رحمتــک و توقعــوا احســانک و نعمتــک فاســقهم ســقیًا نافعــًا عامــا غیــر  و امّل
رايــث و الضائــر ولیکــن ابتــداء مطرهــم بعــد انصرافهــم مــن مشــهد هــم هــذا الــی منازلهــم و 
مقارهم«)خدایــا! ای پــروردگار مــن! تــو حــق مــا اهــل بیــت را بــزرگ شــمرده ای. ایــن مــردم به 
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مــا متوســل شــده اند؛ همچنــان کــه خــودت فرمــوده ای و بــه فضــل و رحمــت تــو امیدوارنــد و 
چشــم انتظار احســان و لطــف تــو انــد. اینهــا را از بــاران ســودمند و فــراوان و بی ضــرر و زیــان 

خــود ســیراب گــردان و ایــن بــاران را پــس از بازگشــت آنــان بــه خانه هایشــان نــازل فرمــا!(.

یکــی از حاضــران در آن اجتمــاع می گویــد: بــه خــدا ســوگند همــان لحظــه حرکــت ابرهــا در 
هــوا شــروع شــد و رعــد و بــرق پدیــد آمــد، مــردم بــه جنــب و جــوش افتادنــد کــه تــا بــاران 

نیامــده بــه خانه هــای خــود برگردنــد.

ــرای  ــر ب ــن اب ــید! ای ــود: آرام باش ــان فرم ــه آن ــام( ب ــرت علی بن موسی الرضا)علیهما الس حض
ایــن منطقــه نخواهــد باریــد. بــرای فــان ناحیــه مــی رود. آن ابــر رفــت و ابــر دیگــری بــه همراه 
رعــد و بــرق آمــد. مــردم دوبــاره خواســتند حرکــت کننــد. امــام فرمــود: ایــن ابــر نیــز بــه فان 
قســمت خواهــد رفــت. در حــدود ده ابــر بــه همیــن ترتیــب آمــد و از فضــای منطقــه عبــور 
کــرد و هــر بــار امام)علیه الســام( فرمــود: ایــن ابــر بــرای شــما نیســت. یازدهمیــن ابــر از راه 
رســید. امــام رضا)علیه الســام( فرمــود: ایــن ابــر را خداونــد متعــال بــرای شــما فرســتاده اســت. 
در برابــر فضــل و کــرم خداونــد، شــکر کــرده و بــه ســوی منــازل خویــش بازگردیــد تــا شــما به 

خانــه نرســیده اید، بــاران نخواهــد باریــد. 

ــان  ــه خانه هایش ــز ب ــردم نی ــده و م ــن آم ــر پائی ــراز منب ــام( از ف آن گاه امام رضا)علیه الس
رفتنــد، ابــر پیوســته در هــوا بــود ولــی نمی باریــد تــا اینکــه مــردم نزدیــک منزل هــای خــود 

رســیدند. 

در همیــن هنــگام بــود کــه بــاران شــدیدی نــازل شــده و تمــام حوض هــا، گودال هــا و نهرهــا 
ــا خوشــحالی تمــام می گفتنــد: پســر پیامبــر واقعــا چــه مقامــی دارد!   ــر کــرد و مــردم ب را پ

ــاد. ــارک ب ــه( مب ــد رســول گرامــی خدا)صلی اهلل علیه وآل ــر فرزن کرامت هــا و الطــاف الهــی ب

ــردم، حضــرت  ــرکات الهــی و خوشــحالی م ــن از ب ــاران و سیراب شــدن زمی ــزول ب ــد از ن بع
رضا)علیه الســام( بــه میــان جمعیــت آمــد و آنــان را موعظــه کــرد و این گونــه بــه شــکرگزاری 
از نعمت هــای الهــی بــه درگاه پــروردگار منــان دعــوت نمــود: مــردم از خــدا بپرهیزیــد و قــدر 
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نعمــت او را بدانیــد. مبــادا بــا معصیــت نعمــت را از خــود ســلب کنیــد. بــه وســیله اطاعــت و 
ــما  ــه ش ــد ک ــد و بدانی ــا را بخواهی ــای آن نعمت ه ــگزاری دوام و بق ــکر و سپاس ــی و ش بندگ
ــه حقــوق اولیــای خــدا از آل  ــه خــدا و اعتــراف ب ســپاس و شــکر چیــزی را بعــد از ایمــان ب
محّمــد نخواهیــد داشــت کــه نــزد شــما محبوب تــر از کمــک بــه بــرادران دینــی خــود در امــور 
دنیــا باشــد کــه وســیلۀ رســیدن بــه بهشــت خداســت. کســی کــه چنیــن کنــد، از مقربیــن 

درگاه خــدا خواهــد بود.«)ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 165(.

ــام(  ــام جواد)علیه الس ــه از ام ــن واقع ــس از ای ــای پ ــار و اتفاق ه ــوص آث ــن در خص همچنی
نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »خداونــد بــه دعــای حضــرت رضا)علیه الّســام( در آن ســرزمین 

برکــت و نعمــت را فــراوان کرد.«)همــان: 389(.

ــدی  ــزد ولیعه ــود را نام ــه خ ــد ک ــون بودن ــراف مأم ــانی اط ــت، کس ــده اس ــخ آم در تاری
مي دانســتند. قبــل از ولیعهدشــدن حضــرت رضا)علیه الّســام( حســودانی وجــود داشــتند کــه 
پیوســته بدگویــی مي کردنــد. یکــی از آنهــا بــه مأمــون گفــت: یــا امیرالمؤمنیــن، مبــادا ایــن 
شــرافت و عظمــت را از خانــدان بنی عبــاس خــارج کنــی کــه کاری بی ســابقه در میــان خلفــا 
خواهــد شــد و خافــت منتقــل بــه اوالد علــي شــود کــه خــود و خانــواده ات را نابــود کــرده ای. 
ایــن جادوگــِر جادوگــرزاده را کــه در گوشــه ای افتــاده بــود و کســی او را نمي شــناخت  آوردی و 
بــه ایــن مقــام رســاندی و مشــهورش کــردی. از یــاد رفتــه بــود، بــه مــردم او را معرفــی کــردی. 
دنیــا را راجــع بــه بارانــی کــه در موقــع دعــای او آمــد، پــر از دروغ کــرده اســت. مــن مي ترســم 
خافــت را از خانــدان عباســی خــارج و بــه اوالد علــي منتقــل کنــد؛ یعنــی تــو را کنــار زده و 

تکیــه بــر مقامــت کنــد. 

مأمــون گفــت ایــن مــرد بــا فاصلــه ای کــه از مــا داشــت مــردم را بــه جانــب خــود دعــوت 
ــت و  ــه خاف ــوت و ب ــن دع ــرف م ــه ط ــردم را ب ــا م ــردم ت ــود ک ــد خ ــرد. او را ولیعه مي ک
زمامــداری مــا اعتــراف کنــد. در ضمــن کســانی کــه فریفتــه او شــده اند، متوجــه شــوند کــه 
جــز از آنچــه آنهــا معتقــد بوده انــد، نیســت و خافــت حــق ماســت. ترســیدم اگــر بــه همــان 
حــال او را واگــذارم ضــرری متوجــه مــا کنــد کــه دیگــر امــکان جلوگیــری آن نباشــد و وقتــی 
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متوجــه شــویم کــه قــدرت دفــاع نداشــته باشــیم.

ــا ایــن بــزرگ کــردن او،  ــه ایــن مقــام رســانده ایم و ب مأمــون ادامــه داد:  اکنــون کــه او را ب
خــود را بــه خطــر انداخته ایــم، صحیــح نیســت بــه او بی احترامــی کنیــم. بایــد کم کــم از قــدر 
مقامــش بکاهیــم تــا مــردم چنیــن بفهمنــد کــه او لیاقــت ایــن مقــام را نــدارد. ســپس چــاره ای 

بیندیشــیم کــه به طــور کلــی خطــر او را رفــع کنــد.

آن مــرد گفــت: مجادلــه و جــواب او را بــه مــن واگــذار. مــن او و یارانــش را مغلــوب مي کنــم 
و قــدر قیمتــش را پاییــن مــی آورم. اگــر از شــما نمي ترســیدم، او را بــه مقــام و منزلــت خــودش 

جــای مــي دادم و بــه مــردم مي فهمانــدم کــه شایســته ایــن مقــام نیســت.

مأمــون گفــت: چیــزی در نظــرم محبوب تــر از ایــن کار نیســت. گفــت پــس در ایــن صــورت 
بــزرگان کشــور از فرماندهــان و قاضیــان و دانشــمندان را جمــع کــن تــا مــن نقــص و ضعــف 
او را در مقابــل آنــان ثابــت کنــم و از مرتبــه ای کــه بــه او داده ای پاییــن بیــاورم. بــا اینکــه آنهــا 

خیــال مي کننــد کار خوبــی کــرده ای. 

ــرت  ــد. حض ــوت کنن ــی دع ــس بزرگ ــور را در مجل ــتگان کش ــتور داد برجس ــون دس مأم
رضا)علیه الّســام( را نیــز پهلــوی خــود نشــاند. همــان  مــرد کــه تصمیــم داشــت از مقــام آن 
ــد و توصیــف شــما  ــردم از شــما داســتان ها نقــل و در تمجی ــدا گفــت: م ــاب بکاهــد، ابت جن
مبالغــه می کننــد، به طــوری کــه خــود شــما اگــر مطلــع شــوید، از حرف هــای ایشــان متنفــر 
ــه موقــع  ــود. اول موضوعــی کــه حــرف مي زننــد، همــان باران آمــدن اســت کــه ب خواهیــد ب
ــاران پــس از دعــای شــما کــه آمــد، ایــن پیشــامد را  خــودش می آمــد. شــما دعــا کــردی؛ ب
بــرای شــما معجــزه قــرار داده انــد کــه نظیــری بــرای شــما در دنیــا نیســت. ایــن امیرالمؤمنیــن 
کــه اکنــون حاضرنــد، اگــر بــا هــر کســی در دنیــا مقایســه شــوند، برتــری دارنــد. ایشــان شــما 
را بــه ایــن مقــام امتیــاز داد. اینــک صحیــح نیســت اجــازه دهــی دروغ بافــان ایــن مطالــب را که 

بــه امیرالمؤمنیــن کنایــه و گوشــه دارد، منتشــر کننــد.

حضــرت رضا)علیه الســام(  فرمــود: »مــن نمي توانــم جلــوی مــردم را بگیــرم تــا از 
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نعمت هایــی کــه خداونــد بــه مــن ارزانــی داشــته صحبــت نکننــد. اگــر چــه تصمیــم اختــاف 
و شــورش نــدارم، امــا دربــارۀ آنچــه توضیــح دادی کــه دوســت تــو مــرا بــه این مقــام رســانیده، 
بایــد گفــت ایــن مقامــی کــه بــه مــن داده، شــبیه مقامــی اســت کــه پادشــاه مصــر بــه یوســف 

صدیــق داد و خــود از آن واقعــه اطــاع داری.«

حاجــب در ایــن موقــع عصبانــی شــد و گفــت: پســر موســی! خیلــی ادعــای بزرگــی مي کنــی 
و از حــد خــود پــا را فراتــر گذاشــته ای. تــو بارانــی کــه خداوند بــه موقع و بــدون تقدیــم و تأخیر 
مي فرســتد، بــرای خــود معجــزه گرفتــه ای و ایــن قــدر بــزرگ کــرده ای مثــل اینکــه معجــزه 
ابراهیــم خلیــل را انجــام داده ای کــه ســِر مرغــان را به دســت گرفــت و اعضــای کوبیده شــده 
و درهم آمیختــۀ آنهــا را فــرا خوانــد تــا آمدنــد و بــر ســرها متصــل شــدند و بــاز زندگــی از ســر 
گرفتــه و بــه اجــازه خــدا بــه پــرواز در آمدنــد. او بــا اشــاره بــه نقــش دو شــیری کــه روبــروی 
هــم بــر تخــت مأمــون کشــیده بودنــد، ادامــه داد: اگــر در ایــن ادعــا صــادق هســتی، ایــن دو 
شــکل و صــورت را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان. آن وقــت معجــزه و نشــانه ای درســت 
خواهــد بــود؛ امــا نمي توانــی ادعــا کنــی کــه بارانــی کــه در موقــع خــود می آیــد، بــه دعــای 

شــما آمــده اســت. 

ــن مــرد  ــاد زد: ای ــن لحظــه علي بن موسی الرضا)علیهماالّســام( خشــمگین شــده و فری در ای
پســت را بگیریــد و پــاره پــاره کنیــد و اثــری از او باقــی نگذاریــد. در ایــن موقــع آن دو نقــش 
ــد و  ــاره کردن ــای خــود پاره پ ــا دندان ه ــد و دو شــیر شــدند. حاجــب را ب ــدا کردن تجســم پی
ــرت و  ــد در حی ــه مي دیدن ــران از آنچ ــیدند. حاض ــن لیس ــش را از روی زمی ــد و خون خوردن
شــگفت بودنــد. همیــن کــه از کار او فراغــت حاصــل کردنــد، بــه حضــرت رضا)علیه الّســام( و 
بــا اشــاره بــه مأمــون گفتنــد: یــا ولــی اهلل چــه دســتور مي دهــی؟ همیــن بــا را بــر ســر ایــن 
دیگــری نیــز بیاوریــم؟ مأمــون از شــنیدن ایــن کام بیهــوش شــد. حضــرت رضا)علیه الســام( 

فرمــود صبــر کنیــد و بایســتید.

دســتور داد بــه ســر و صــورت او گاب بپاشــند تــا به هــوش بیایــد. همیــن کار را کردنــد. بــاز 
دو شــیر گفتنــد: اجــازه مي دهیــد ایــن ظالــم را هــم بــه دوســتش ملحــق کنیــم؟ فرمــود: نــه 



31
نماز باران و کارکردهای آن در سیرۀ رضـوی

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 22، تابستان 1397

خــدا را دربــاره او تدبیــری اســت کــه اجــرا خواهــد کــرد. پرســیدند: پــس مــا را چــه دســتور 
ــد. دو مرتبــه  ــان، همــان طــور کــه بودی ــه محــل اول خودت ــد ب مي فرماییــد؟ فرمــود: برگردی

برگشــتند بــه پشــتی و دو نقــش شــدند.

مأمــون گفــت خــدا را شــکر کــه شــّر حمیدبن مهــران را از ســر مــن دفــع کــرد. منظــورش 
همــان کســی بــود کــه شــیرها او را پاره پــاره کردنــد. بعــد بــه امام)علیه الســام( گفــت: ایــن 
قــدرت در اختیــار جدتــان پیغمبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــود و اینــک در اختیــار شماســت. اگــر 
ــت را  ــر خاف ــود اگ ــم. حضــرت فرم ــری مي کن ــع شــما کناره گی ــه نف ــت ب ــی از خاف بخواه
مي خواســتم بــا تــو در ایــن مــورد مناظــره نمي کــردم و از تــو درخواســت نمي کــردم. خداونــد 
ــش  ــن دو نق ــورد ای ــه در م ــرار داد، چنان ک ــارم ق ــات را در اختی ــایر مخلوق ــرداری س فرمانب
مشــاهده کــردی. مگــر آدم هــای نــادان کــه آنهــا اگرچــه زیــان مي کننــد، خداونــد دربــاره آنهــا 
تدبیــری دارد و بــه مــن دســتور داده کــه بــا تــو معارضــه نکنــم و هــر چــه انجــام مي دهــم زیــر 

نظــر تــو باشــد. چنانچــه یوســف صدیــق مأمــور بــود زیــر نظــر فرعــون مصــر کار کنــد.

مأمــون از آن پــس پیوســته خــوار و ذلیــل بــود تــا باالخــره کار خــود را نســبت به حضــرت 
ــی، 1403ق، ج49: 174-170(. ــام داد)مجلس ــام( انج رضا)علیه الس

چنان کــه از روایــت فــوق کــه هم شــیخ صــدوق در عیــون و هم عامه مجلســی در بحــار آورده 
ــام(  ــل بیت)علیهم الس ــمنان اه ــر دش ــام( ب ــاران امام رضا)علیه الس ــاز ب ــد نم ــت، برمی آی اس
گــران آمــده بــود و حتــی پــس از آن معجــزه بــاران نیــز دســت از عــداوت و دشــمنی خــود 
برنداشــته بودنــد. حقــا کــه ســزای چنیــن معاندانــی دریده شــدن توســط شــیرانی بــود کــه بــه 

امــر ولــّی خــدا تجســم پیــدا کــرده بودنــد.

6. کارکردهای نماز باران در سیره رضوی

اگرچــه اقامــه نمــاز بــاران توســط امام رضا)علیه الســام( یــک رویــداد تاریخــی اســت و شــاید 
ــن واقعــۀ  ــف ای ــاد مختل ــا بررســی ابع ــا ب ــد، ام ــه آن بنگرن ــۀ تاریخــی ب برخــی تنهــا از جنب



32

سال ششم، شماره 22، تابستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــام(  ــاران امام رضا)علیه الس ــاز ب ــت. نم ــیاری از آن آموخ ــای بس ــوان درس ه ــی می ت تاریخ
دارای کارکردهــا و برکاتــی بــود کــه شــاید چنــدان بــه آن توجــه نشــده اســت. برخــی از ایــن 
کارکردهــا در بســتر تاریخی ـ تحلیلــی قابــل بررســی اند و برخــی دیگــر فراتــر از زمــان و مــکان 
هســتند و اگــر قلــب ســلیمی، نیــک در آن تأمــل کنــد، نکته هــای ســودمندی از آن دریافــت 

خواهــد کــرد. 

ــن  ــه ای ــی مواجــه اســت، توجــه ب ــا بحــران کم آب ــا ب ــه کشــور م ــز ک ــی نی در شــرایط فعل
ــا  ــان ها ب ــود. انس ــان ها ش ــال انس ــار و اعم ــری در رفت ــه بازنگ ــر ب ــد منج ــا می توان کارکرده
توجــه بــه حقیقــت نمــاز بــاران امام رضا)علیه الســام( متوجــه مبــدأ و مقصــد هســتی شــده 
و درمی یابنــد کــه دســت دیگــری در کار اســت. ایــن ارادۀ الهــی اســت کــه همــه جــا حضــور 

ــرده اســت.  ــه ســر می ب ــت ب ــی کــه آدمــی در غفل دارد در حال

1ـ6 کارکردهای سیاسی و اجتماعی نماز باران

1ـ1ـ6 مبارزه فرهنگی با نظام طاغوت

در دوران 250 ســاله عصــر ائمه)علیه الســام( به جــز مــدت کوتــاه خافــت حضــرت 
ــاق  ــواره تحــت فشــار و اختن ــان هم ــر امام علی)علیه الســام(  و امام حسن)علیه الســام( دیگ
بوده انــد. امام رضا)علیه الســام( هــم از ایــن وضعیــت مســئثنا نبودنــد. مهاجــرت اجبــاری آن 
حضــرت از مدینــه تــا خراســان بــه دلیــل آن بــود کــه مأمــون از نزدیــک و بیشــتر از قبــل، 
ایشــان را تحــت نظــر داشــته باشــد. در چنیــن شــرایطی، تنهــا راه مبــارزه بــا نظــام غیروالیــی 
حاکــم بــر جامعــۀ مســلمانان، مبــارزۀ فرهنگــی بــود. ایــن مبــارزۀ فرهنگــی پــس از قیــام کربا 
توســط امــام سجاد)علیه الســام( آغــاز شــد و در عصــر صادقین)علیهما الســام( بــه اوج خــود 
رســید. حضــرت علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( نیــز بــه فراخــور فرصت هایــی کــه 
بــرای ایشــان پیــش می آمــد، در ایــن زمینــه اقدام هایــی داشــتند تــا افــکار عمومــی جامعــۀ 

مســلمانان را بیــدار کننــد و آن را رشــد دهنــد. 
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پیشــنهادی کــه از ســوی مأمــون بــرای اقامــۀ نمــاز بــاران داده شــد، یکــی از ایــن فرصت هــا 
بــود کــه حضــرت امام رضا)علیه الســام( ضمــن ادای فریضــه ای الهــی، از آن بــرای مبــارزه بــا 
ــراه  ــه هم ــام( ب ــی امام رضا)علیه الس ــزش عموم ــرد. خی ــره ب ــاس به ــی بنی عب ــام طاغوت نظ
مــردم جهــت اقامــه نمــاز و نیــز اجابــت دعــای آن حضــرت در طلــب بــاران، قلــوب مــردم را 
متوجــه ایشــان کــرد و حقانیــت بنی عبــاس را در خافــت و حکومــت بــر جامعــۀ اســامی زیــر 

ســؤال بــرد. 

دربــارۀ ســیره امام رضا)علیه الســام( در مبــارزه فرهنگــی، همیــن بــس کــه وقتــی از ایشــان 
ــاران ســؤال می شــود، می فرماینــد: »هــرگاه حاکمــان دروغ بگوینــد،  ــاره علــت نیامــدن ب درب
بــاران نمی بارد.«)محمــدی ری شــهری، 1385، ج3: 286(. آن حضــرت بــا ایــن بیــان به نوعــی 
اســاس حکومــت بنی عبــاس را بــر پایــۀ دروغ عنــوان  مــی دارد و مشــروعیت خافــت مأمــون 

ــرد. ــر ســؤال می ب را زی

2ـ1ـ6 خنثی شدن نقشۀ معاندان در تضعیف جایگاه سیاسی امام رضا)علیه السالم( 

    چنان کــه در تاریــخ ذکــر شــده اســت، چــه بســا هــدف مأمــون و اطرافیانــش از فرســتادن 
حضــرت بــراي دعــای بــاران ایــن بــود کــه ایشــان پــس از حضــور در بیابــان، بــه اتفــاق انبوهي 
از مــردم و دعــا در پیشــگاه الهــي، دعایشــان مســتجاب نشــود و آن حضــرت را در میــان عامــۀ 
مــردم تحقیــر کنــد. امــا بــا اســتجابت دعــاي حضــرت، موقعیــت مأمــون نیــز تضعیــف و ایــن 

حادثــه بــراي وي گــران تمــام شــد.

3ـ1ـ6 تثبیت جایگاه امام رضا)علیه السالم( به عنوان امام و رهبر معنوی مردم

ــواره  ــون هم ــان، مأم ــام(  در خراس ــور امام رضا)علیه الس ــان حض ــخ، از زم ــی تاری ــه گواه ب
تــاش داشــت کــه بــه انحــای مختلــف جایــگاه و شــخصیت آن حضــرت را در میــان مــردم 
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و خــواص متزلــزل ســازد تــا از ایــن طریــق جایــگاه خــود را مســتحکم کنــد. نمونــۀ بــارز آن 
دعــوت از علمــای ادیــان مختلــف بــرای مناظــره بــا امام)علیه الســام(  بــا هــدف تحقیــر آن 
حضــرت بــود)رک: ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 154-178 ؛ طبرســی، 1381، ج2: 393-381(. 
در قضیــۀ نمــاز بــاران نیــز هــدف مأمــون همیــن بــود. امــا والیــت معنــوی امام)علیه الســام( 
خیــل مــردم را بــا خــود بــه کــوه و بیابــان ســوق داد و میــزان محبوبیــت و نفــوذ معنــوی آن 

حضــرت پــس از بــارش بــاران بیشــتر از قبــل شــد. 

ــت را  ــی امام ــت مبان ــه به صراح ــام( را ک ــردم امام رضا)علیه الس ــد م ــبب ش ــه س ــن واقع ای
تبییــن و خــود را امــام معرفــی کــرده بــود، تنهــا امــام عصــر واقعــی بدانند و گــرد ایشــان حلقه 

ــر معنــوی خــود برگزیننــد. ــوان رهب بزننــد و امام رضا)علیه الســام(  را به عن

4ـ1ـ6 ایجاد وحدت میان شیعیان با محوریت والیت و امامت

دوران امام رضا)علیه الســام( از نظــر کامــی و بــروز انحــراف و التقــاط، دورانــی پرچالــش بــود. 
از یک ســو ورود فرهنــگ بیگانــه بــا نهضــت ترجمــه ای کــه از کشــورهای روم، ایــران و یونــان 
کــه مهــد فرهنــگ آن زمــان بودنــد و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد فرقه هــای جانبــی و انحرافــی 
ماننــد معتزلــه و واقفیــه همــراه بــود. از طرفــی، مأمــون نیــز بــا میــدان دادن بــه جریان هــاي 
فکــري آن عصــر، میــان گروه هــاي مختلــف تفرقــه ایجــاد مي کــرد. در چنیــن شــرایطی، اقامــۀ 
نمــاز بــاران بــا حضــور گروه هــای مختلــف مــردم موجــب ایجــاد وحــدت بیــن صفــوف مختلف 

مســلمانان به ویــژه شــیعیان بــا محوریــت والیــت و امامــت شــد.

ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( حاکــی از آن اســت کــه همــواره در تــاش بودنــد وحــدت جامعــۀ 
اســامی حفــظ شــود. لــذا، همــواره اصحــاب و یــاران را بــه حفــظ وحــدت و یکرنگــی توصیــه 
می کردنــد. نمــود عینــي ســیره را در فرمایــش حضــرت در توصیــه بــه یــاران خویــش به خوبــي 
می تــوان مشــاهده کــرد: »از تشــتت و تفرقــه و جدایــي بپرهیزیــد، زیــرا موجــب رفتــن همــت و 
ــي، 1403ق، ج35: 51(.  ــما مي شود.«)مجلس ــت ش ــدر و منزل ــدن ق ــدن ارزش و پایین آم کم ش
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5ـ1ـ6 ایجاد نشاط اجتماعی 

ــدد، روان  ــر می بن ــت ب ــت رخ ــراوت از طبیع ــه ط ــالی همان گونه ک ــی و خشکس در کم آب
انســان ها نیــز ملــول گشــته و مــردم دچــار یــأس و افســردگی می شــوند. در چنیــن شــرایطی، 
وقتــی بــه امــر الهــی زمیــن خشــک بــا نــزوالت جــوی ســیراب و نعمــات و بــرکات بــر مــردم 

ــل توجهــی در اجتمــاع مــردم شــکل می گیــرد.  ســرازیر می شــود، نشــاط و تحــرک قاب

ــاران  طبــق نقل هــای تاریخــی، در عصــر امام رضا)علیه الســام(  نیــز وقتــی نمــاز و دعــای ب
آن حضــرت اســتجابت شــد، شــور و اشــتیاق زایدالوصفــی عمــوم مــردم خراســان را فراگرفــت و 
دیگــر از آن خمودگــی خبــری نبــود. همــۀ ایــن تحــوالت مرهــون برکــت دعــای حضــرت علی 

بن موسی الرضا)علیهما الســام( بــود.

2ـ6 کارکردهای تربیتی نماز باران

 1ـ2ـ6 نشر توحیدباوری و تقویت پایه های اعتقادی مردم 

ــه  ــاران در ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( توجــه ب یکــی از کارکردهــای مهــّم تربیتــی نمــاز ب
ــادی اصــل  ــدأ هســتی اســت. انســانی کــه در کشــاکش روزگار و در پیچ وخــم زندگــی م مب
ــاران  ــا صحنــه نمایــش شــکوهمند نمــاز ب و مبــدأ وجــودی خویــش را فرامــوش می کنــد، ب
تلنگــری دریافــت می کنــد؛ بــه خــود می آیــد و در درون خــود دربــاره آنچــه رخ داده، اندیشــه 
می کنــد. اینکــه از کجــا آمــده اســت و بــه کجــا خواهــد رفــت. اینکــه چگونــه نمــاز بــاران کــه 
ــد. بی شــک  ــی ایجــاد کن ــد در نظــام طبیعــت دگرگون ــه می شــود، می توان ــه جماعــت اقام ب
آدمــی در ایــن جایــگاه متوجــه وجــود نظــام توحیــدی آفرینــش خواهــد شــد. آری، خدایــی 
کــه تمامــی امــور در دســت اوســت، بــا تغییــر در تقدیــرش نــزول بــاران رحمــت را بــه انســان 

ارزانــی مــی دارد.

ــر اینکــه پایه هــای ایمــان  ــاران امام رضا)علیه الســام( عــاوه ب ــاران پــس از نمــاز ب ــارش ب ب
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توحیــدی مــردم آن زمــان را تقویــت کــرد، بــرای مــردم زمان هــا و اعصــار بعــد نیــز می توانــد 
مایــه تدبـّـر و تفکــر باشــد تــا بیــش از پیــش نــگاه توحیــدی را در زندگی شــان تســّری بدهنــد 
و ارادۀ خداونــد را در تمامــی احــوال و زمان هــا در جریــان بداننــد زیــرا مسبب االســباب تنهــا 
اوســت. از حضــرت امام رضا)علیه الســام( نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »هیــچ حادثــه ای رخ 
نمی دهــد مگــر آنچــه خــدا خواســته باشــد و اراده کــرده باشــد، و تقدیــر کــرده، قضایــش را 

رانــده باشــد.«)برقی، 1416ق: 244(.

  از ســویی می تــوان گفــت کــه هــدف اصلــی از نمــاز بــاران، صرفــاً طلــب بــاران نیســت بلکــه 
چنیــن آیینــی بــا آن کیفیــت در جهــت هدایــت انســان و بازگردانــدن او به ســوی هــدف اصلی 
و اساســی خلقــت وضــع شــده اســت؛ بــه ایــن مفهــوم کــه آنچــه طلــب می شــود، فقــط آب 
مــادی نیســت، بلکــه آن مایــۀ حیــات معنــوی اســت کــه ســبب تطهیــر روح و جــای قلــوب 

می شــود.

2ـ2ـ6 توبه و انابۀ دسته جمعی

نمــاز بــاران در حقیقــت توبــه و انابــه ای دســته جمعی و گروهــی اســت. وقتــی همــۀ اقشــار 
مــردم در بیابانــی گــرد هــم می آینــد و از شــهر و همــه تعلقاتــش رویگــردان می شــوند؛ وقتــی 
ــرع و  ــا تض ــد، و ب ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــی در کن ــر و غن ــک، فقی ــزرگ و کوچ ــرد، ب زن و م

ــاران می کننــد، زمینــۀ اســتجابت دعــا بیشــتر فراهــم می شــود. اســتغفار طلــب ب

در دیــن جهان شــمولی چــون اســام کــه بــر طبــق آیــات قــرآن و روایــات و احادیــث، ارتکاب 
ــا را  ــات انحطــاط و فســاد امت ه ــام دارد و موجب ــه نمــود ع ــی کــه در جامع ــه گناهان بشــر ب
فراهــم می کنــد و نیــز بی توجهــی و بی اهمیتــی بــه گســترش آن هــا، خشــم و عــذاب دنیــوی 
خداونــد را در قالــب بایایــی طبیعــی چــون ســیل و طوفــان و زلزلــه و خشکســالی و صاعقــه 
ــاران نمــود بســیار پررنگــی دارد کــه به نوعــی طلــب  به دنبــال دارد، آئین هایــی چــون نمــاز ب
مغفــرت بــه درگاه خداونــد بــردن و توبه کــردن از گنــاه شــمرده می شــود تــا بــه موجــب آن، 
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ــار دیگــر جــاری شــود. قــرآن کریــم نیــز از جملــه علــل و  ــد ب ایــن مصــداق رحمــت خداون
عواملــی کــه به عنــوان عامــل مهــّم خشکســالی و قحطــی بیــان می کنــد، گناهــان و خــروج 

ملــت و جامعــه ای از آموزه هــای وحیانــی و تجــاوز از حــدود الهــی اســت.

خداونــد در آیــۀ 52 و 53 ســورۀ هــود ایــن علــت را مطــرح می ســازد. از ایــن روســت کــه از 
زبــان پیامبــران قــوم از ایشــان می خواهــد تــا از گناهــان خویــش اســتغفار کننــد و بــا بازگشــت 

و توبــه بــه ســوی خــدا، از شــّر بــای به ظاهــر طبیعــِی خشکســالی برهنــد. 

ــزول  ــاع ن ــه، اصــل امتن ــه 143 نهج الباغ ــان حضــرت علی)علیه الســام( در خطب ــق بی طب
بــرکات مســئله آزمایش کــردن بنــدگان اســت. خداونــد می خواهــد بنــدگان متنبــه شــوند و بــا 
چشــمانی بــاز بــه ســوی حقیقــت بازگردنــد. در واقــع، نمــاز بــاران پلــی اســت کــه انســاِن رفته 

بــه آن ســوی دیــوار گنــاه، به وســیلۀ آن بــه ســرزمین توحیــد و هدایــت بازمی گــردد.

3ـ2ـ6 ایجاد روحیۀ خودباوری

در عصــر حاضــر کــه پیشــرفت های علمــی و صنعتــی دنیــای غــرب روزبــه روز گســترش پیــدا 
می کنــد، ممکــن اســت برخــی از مســلمانان در مقابــل ایــن جریــان پــر زرق و بــرق احســاس 
خودباختگــی کننــد. حــال اگــر مســلمانان حقیقــت اســام را به معنــای واقعــی درک کننــد، 
بــه هیــچ صورتــی در مقابــل تمــدن غــرب، بــا تمــام رنــگ و لعابــش احســاس خودباختگــی 

نخواهنــد داشــت. 

ــدرت  ــا ق ــه م ــه ب ــاران اســت ک ــاز ب ــن نم ــت اســام همی ــای درک حقیق یکــی از زمینه ه
الیــزال الهــی و ارتبــاط بــا آن را نشــان می دهــد. انســان مرتبــط بــا چنیــن قدرتــی را دیگــر 
چــه نیــاز و خودباختگــی در برابــر غــرب؟ قدرتــی کــه در گرفتــاری خشکســالی و در موقعی که 

انســان مــادی بــا تمــام امکاناتــش عاجــز شــده اســت، بــه فریــاد انســان ها می رســد.

چنیــن قدرتــی برتــر از هــر تمــدن و پیشــرفت علمــی اســت و ایمــان بــه چنیــن قدرتــی در 
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بســتر تفکــر و تأمــل در فلســفه و فراینــد اقامــۀ نمــاز بــاران، زمینه ســاز روحیــۀ خودبــاوری در 
جامعــۀ اســامی خواهــد بــود.

4ـ2ـ6 توجه به معنویت

ــا کم آبــی شــدید مواجــه هســتند و دیگــر  ــاران زمانــی اقامــه می شــود کــه مــردم ب نمــاز ب
هیــچ کاری از انســان ها ســاخته نیســت. البتــه، اگــر قبــل از مواجهــۀ شــدید بــا کم آبــي از بــاب 
»عــاج واقعــه را قبــل از وقــوع بایــد کــرد« مــردم نمــاز بــاران بخواننــد، جــا دارد و مســتحب 

. ست ا

ــه  ــتن ب ــد و آن توسل جس ــی می مان ــان باق ــرای انس ــک راه ب ــا ی ــرایط تنه ــن ش در ای
اصــل و منبــع  فیــض و رحمــت اســت. در موقعــی کــه امیــد انســان از هــر راه و عملــی 
قطــع شــده و از دســت او کاری برنمی آیــد، وقتــی کــه انســان بــا تمــام دانــش و تجربــه، 
خــود را ضعیــف و ناتــوان حــس می کنــد و آفریننــده را در برابــر خــود بــا تمــام عظمــت و 
شــکوه درمی یابــد، در ایــن موقــع انســان درمانــده از کار، جوششــی درون خــود احســاس 

می کنــد.

ــم  ــام( درمی یابی ــط امام رضا)علیه الس ــاران توس ــاز ب ــزاری نم ــت برگ ــل در کیفی ــا تأم ب
کــه برگــزاری چنیــن نمــازی تجلــی همــان چشــمۀ معنــوی درون انســان اســت کــه بــه 
ســوی منبــع و مبــدأ خــود، رهســپار می شــود. در سرتاســر اعمــال نمــاز بــاران و به خصــوص 
در فریادهــای همگانــی کــه ذکرهــای »اهلل اکبــر«، »الحمــدهلل«، »ســبحان اهلل« و »الالــه اال 
ــت خاکــی خــود جــدا شــده  ــرد شــرکت کننده از آن فردیّ اهلل« ســر داده می شــود، هــر ف

و خــود را قطــره ای از ســیل خروشــان مــردم می بینــد.

جداشــدن از خــود آن هــم در پیشــگاه خداونــد متعــال، از آثــار بــزرگ معنــوی نمــاز بــاران 
اســت. در واقــع، نمــاز بــاران فرصتــی اســتثنایی اســت بــرای بزرگ تریــن تجربه هــای معنــوی 

انســان تــا معرفــت روحــی اش گســترش یابــد.
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5ـ2ـ6 ایجاد گرایش عمومی به دین

ــَن  ــوا َمحاِس ــْو َعلُِم َ ــاَس ل ــت: »اّن النّ ــده اس ــل ش ــام( نق ــی از امام رضا)علیه الس در روایت
ــد از مــا پیــروی  ــا الَتَّبَُعونا«)اگــر مــردم از زیبایی هــای کام مــا آگاه می شــدند، بی تردی َکاِمن

می کردند()مجلســی، 1403ق، ج2: 30(.

از ایــن روایــت به خوبــی فهمیــده می شــود کــه علــت اصلــی اطاعت نکــردن مــردم از ســیرۀ 
پیشــوایان دینــی مــا، کم اطاعــی آنهاســت. اگــر حقیقــت دیــن به درســتی بــه دســت مــردم 

برســد، بی شــک بــه معــارف عالیــۀ آن گرایــش پیــدا می کننــد.

یکــی از بهتریــن ابزارهــا بــرای شناســاندن ایــن دیــن بــه دیگــر ملت هــا و انســان ها، نمــاز 
ــن باشــد  ــن به طــرز معجزه آســایی نقش آفری ــد در تبلیــغ دی ــن نمــاز می توان ــاران اســت. ای ب
به گونــه ای کــه اگــر کســی زمینــۀ پذیــرش داشــته باشــد، بــه دیــن راســتین گرایــش پیــدا 

می کنــد.

بنابرایــن، نمــاز بــاران مناســبت ترین ابــزار بــرای معرفــی حقانیــت دیــن اســام و جاذبه هــای 
آن بــه دیگــران اســت. ایــن ســخن گزافــی نیســت و تاریــخ نه چنــدان دور مــا شــاهد راســتینی 
بــر آن اســت. در زمــان جنــگ جهانــی دوم، پــس از آنکــه آیــت اهلل خوانســاری)ره( نمــاز بــاران 
ــن  ــای متفقی ــان نیروه ــد، فرمانده ــان ش ــگان عی ــر هم ــمگیر آن ب ــر چش ــای آورد و اث به ج
ــرای  ــه درخواســت می کننــد کــه ب ــی قــم پــس از شــنیدن خبــر، از معظم ل مســتقر در حوال
پایــان جنــگ دعــا کنــد تــا آن هــا بــه ســامتی بــه وطــن خــود بازگردند)شــریف رازی، 1332: 

.)148-143

ایــن جریــان حاکــی از آن اســت کــه در آن شــرایط، نمــاز بــاران، آن گــروه غیرمســلمان را 
نســبت بــه حقانیــت اســام معتــرف ســاخته اســت. 
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6ـ2ـ6 اثبات جامعیت دین در افکار عمومی

دیــن اســام پاســخگوی تمــام نیازهــای انســان تــا پایــان عمــر جهــان اســت. ایــن ادعــا بــا 
تأمــل و تفکــر در احــکام اســامی روشــن می شــود. نمــاز بــاران نیــز شــاهدی اســت بــر ایــن 
ــکات  ــاوی ن ــن ح ــن دی ــه ای ــم ک ــی درمی یابی ــاران، به راحت ــاز ب ــارۀ نم ــل درب ــا تأم ــا. ب مدع
ظریــف حیــات انســان اســت. خداونــدی کــه بــرای مســئله ای چــون خشکســالی کــه ممکــن 
اســت حتــی در تمــام طــول عمــر یــک انســان هــم پیــش نیایــد، حکــم و فرمانــی وضــع کــرده 

ــه نیازهــای مبــرم و مــورد ابتــای انســان ها را فرامــوش می کنــد؟ اســت، چگون

بنابرایــن، از چگونگــی و کیفیــت نمــاز بــاران می تــوان معرفــت و بینــش روشــنی نســبت بــه 
اســام پیــدا کــرد و در حقیقــت آن را به عنــوان کامل تریــن دیــن الهــی بیابیــم. بی تردیــد، 
چنیــن کارکردهایــی دربــارۀ نمــاز بــاران در عصــر امام رضا)علیه الســام( نیــز وجــود داشــته 
ــن  ــق بیشــتر متوجــه حقانیــت و جامعیــت دی ــکار عمومــی از آن طری اســت و اذهــان و اف

اســام شــدند.

نتیجه گیری

1. طلــب بــاران و انجــام مراســم بــرای آن تنهــا مختــص دیــن اســام نبــوده و امــری اســت 
کــه قبــل از ظهــور اســام و در میــان ملــل و ادیــان مختلــف، مــورد توجــه بــوده اســت.

2. در شــرایطی کــه جامعــه مــا بــا مشــکل کمبــود آب و خشکســالی مواجــه شــده اســت، 
توجــه بــه ایــن فریضــه و ســنت نبــوی کــه در عصــر ائمه)علیه الســام(  نیــز شــواهدی بــر اقامه 

آن وجــود دارد، ضــروری اســت.

ــاز  ــه نم ــام( اقام ــا ا)علیه الس ــی امام رض ــی دوران زندگ ــع تاریخ ــن وقای ــی از مهم تری 3. یک
بــاران توســط آن حضــرت اســت کــه بــا حضــور جمعیــت زیــادی از مــردم برگــزار شــد و در 
مــدت کوتاهــی مــردم شــاهد بــارش بــاران رحمــت الهــی شــدند. ایــن واقعــه از جهــات مختلف 
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قابــل بررســی اســت؛ هــم از بُعــد تاریخــی و هــم از جهت الگوگیــری روشــمند از ســیرۀ پرفروغ 
ــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد  ــن موسی الرضا)علیهما الســام( می توان حضــرت علی ب

ابتــای جامعــۀ اســامی باشــد.

4. پــس از بررســی و مداقــه در ســیره امام رضا)علیه الســام( مشــخص شــد کــه اقامــۀ نمــاز 
بــاران توســط آن حضــرت دارای کارکردهــای قابــل توجهــی اســت. مبــارزۀ فرهنگــی بــا نظــام 
ــام(،  ــی امام رضا)علیه الس ــگاه سیاس ــف جای ــدان در تضعی ــۀ معان ــدن نقش ــوت، خنثی ش طاغ
تثبیــت جایــگاه امام رضا)علیه الســام( به عنــوان امــام و رهبــر معنــوی مــردم، ایجــاد وحــدت 
میــان شــیعیان بــا محوریــت والیــت و امامــت و ایجــاد نشــاط اجتماعــی، از جملــه کارکردهای 

سیاســی و اجتماعــی نمــاز بــاران در ســیرۀ آن حضــرت اســت.

ــر  ــامل نش ــز ش ــام(  نی ــیرۀ امام رضا)علیه الس ــاران در س ــاز ب ــی نم ــای تربیت 5. کارکرده
توحیدبــاوری و تقویــت پایه هــای اعتقــادی مــردم، توبــه و انابــۀ دســته جمعی، ایجــاد روحیــه 
خودبــاوری، توجــه بــه معنویــت، ایجــاد گرایــش عمومــی بــه دیــن و اثبــات جامعیــت دیــن در 

افــکار عمومــی اســت.
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