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چکیده
یکــی از وجــوه درخشــان ســیرۀ امامرضا(علیهالســام) 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 میتوانــد تحلیــل و بررســی شــود؛ هــم از بُعــد عبادیتربیتــی و هــم از بُعــد
سیاس ـیاجتماعی .از همی ـنرو ،توجــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن بخــش از ســیرۀ امامرضا(علیهالســام)
میتوانــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد ابتــا در جامعــۀ اســامی باشــد.
ـی نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام)
ـی واقعــۀ تاریخـ ِ
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ضمــن بازخوانـ ِ
کارکردهــا و آثــار نمــاز بــاران مبتنــی بــر ســیرۀ آن حضــرت در دو بُعــد کارکردهــای سیاسـیاجتماعی
و کارکردهــای عبادیتربیتــی بررســی و تبییــن شــود .یافتههــای ایــن پژوهــش کــه بــه اعتبــار ماهیــت
و روش«تحلیلـیـتوصیفــی» و بــه اعتبــار موضــوع «تاریخـیـروایــی» اســت ،نشــان میدهــد 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.

کلیدواژهها:
آب ،باران ،استسقا ،نماز باران ،امامرضا(علیهالسالم).
 .1دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان .ایران(نویسنده مسئول)sobhan756 @yahoo.com :
 .2استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان .ایرانghanilou@yahoo.com :
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 .1مقدمه و بیان مسئله
«آب مایــه حیــات اســت» جملـهای مشــهور و کلیــدی اســت؛ یعنــی اینکــه حیــات و زندگــی

بــدون آب نمیتوانــد تحقــق پیــدا کنــد .آب از دیربــاز و از بــدو پیدایــش حیــات ،نقــش اساســی
در ادامــۀ زندگــی و طبیعت ـاً 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 بهطــور جــدی مطــرح اســت .افــزون بــر اینکــه بایــد
عزمــی جــدی بــرای اصــاح الگــوی مصــرف آب در کشــور شــکل بگیــرد ،توجــه بــه ابعــاد

دینــی ایــن مســئله نیــز ضــروری اســت .طبــق آموزههــای دینــی ،دالیلــی بــرای خشکســالی
و کمآبــی و نیــز راهکارهایــی بــرای رفــع آن بیــان شــده اســت .قــرآن کریــم آغــاز آفرینــش
ـق ِم َنالمــا ِء ب َ َشــراً»(و اوســت كســى كــه از آب
انســان را از آب دانســته اســتَ :
«و ُهــو ال َّـ ِذی َخلـ َ

بشــرى آفريد)(فرقــان .)54/قــرآن مجیــد نــه تنهــا انســان ،کــه مبــدأ آفرینــش هــر جنبنــدهای
ـق َّ
کل دابَّــة ِمــن ماء»(وخداســت كــه هــر جنبنــدهاى را
«واهللُ َخلـ َ
را آب ّ
معرفــی کــرده اســتَ :

[ابتــدا] از آبــى آفريد)(نــور .)45/خداونــد در قــرآن بهصــورت عــام و کلّیتــر بیــان میکنــد
ج َعلنــا ِمنالمــاء َّ
ـی»(و هــر چيــز
کــه هرچیــز زنــدهای را از آب قــرار دادیــم« :و َ
کل َشــیء َحـ ّ
زنــدهاى را از آب پديــد آورديم)(انبیــا.)30/

در آیــات قــرآن بــه نقــش بــاران در زندهکــردن زمین(فَیُ ْحیــی بــه ا َ
ـد موتِهــا /روم)24:؛
ال َ
رض ب َ ْعـ َ
َ
ـرج بــه م َِنالثَّمــراتِ رزق ـاً ل َ ُکــم/
روزی رســاندن بــه انســانها از طریــق رویانــدن
گیاهان(فأخـ َ

ـن
ـراب /نحــل)10:؛ پاک
کنندگــی(و أنْ َزلْنــا ِمـ َ
بقــره)22:؛ فراهــمآوردن آب آشــامیدنی(من ُه شـ ٌ
َ
ـارک ًا /ق )9:اشــاره
ـاء َطهــورا ً /فرقــان )48:و برکـتزا بـ
َ
ـاء ُمبـ َ
الســما ِء مـ ً
الســما ِء مـ ً
ـودن(و ن َ َّزلنــا ِم َن ّ
ّ

معرفــی کــرده
شــده اســت .همچنیــن قــرآن بــاران را نعمتــی خــداداد و نشــانی از قــدرت خــدا ّ
ـق
و بارهــا منکــران خــدا و معــاد را بــه ّ
ـن َخ َلـ َ
توجــه بــه ایــن آیــه فــرا خوانــده اســت« :أَ َّمـ ْ
ال َ َ
ِ
ـمو›ات وا َ
ماء»(يــا آن كــس كــه آســمانها و زميــن را
السـ
رض و أنْــ َز َل ل َ ُکــم ِمــن َّ
َّ
الســما ِء ً
خلــق كــرد و بــراى شــما آبــى از آســمان فــرود آورد()...نمــل.)60/

تقدیــر الهــی بــر ایــن قــرار گرفتــه اســت تــا برکاتــش از آســمان در قالــب قطرههــای
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بــاران بــر زمیــن تشــنه نــازل شــود .از ایـنرو ،همــواره بشــر در طــول تاریــخ چشــم بــر آســمان
و ابرهــای بارانـیاش 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 آنجاکــه دســتش از همــه جــا کوتــاه

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

در ملــل و ادیــان مختلــف جهــان میتــوان شــواهدی از آیینهــای درخواســت بــاران

یافــت کــه هــر یــک بــه شــیوهها و طــرق مختلفــی صــورت میگرفتــه اســت .در اســام نیــز

نمــاز بــاران یــا استســقا ،سـ ّنتی برجایمانــده از رســول اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) اســت کــه در

ســیره ائمــۀ اطهار(علیهمالســام) و پــس از آن در طــول تاریــخ توســط علمــا و اولیــاءاهلل اقامــه

شــده اســت .در شــرایط کنونــی کــه جامعــۀ جهانــی و بهویــژه کشــور عزیزمــان بــا بحــران
ـی دیرینــه ،بیــش از پیــش
کمآبــی مواجــه شــده اســت ،لــزوم توجــه بــه ایــن ســنت دینـ ِ
احســاس میشــود.

یکــی از باشــکوهترین نمازهــای بــاران در طــول تاریــخ ،نمــازی اســت کــه حضــرت

علیبنموسیالرضا(علیهالســام) در زمــان اقامتــش در خراســان اقامــه فرمودنــد .ایــن رویــداد

بــه انــدازهای مهــم اســت کــه از جوانــب مختلــف میتوانــد تحلیــل و بررســی شــود؛ هــم از بُعد
عبادیتربیتــی و هــم از بعــد سیاس ـیاجتماعی .از همی ـنرو ،توجــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن
بخــش از ســیره امامرضا(علیهالســام) میتوانــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد ابتــا در
جامعــه اســامی باشــد.

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ضمــن بازخوانــی واقعــه تاریخــی نمــاز بــاران

امامرضا(علیهالســام) کارکردهــا و آثــار نمــاز بــاران مبتنــی بــر ســیرۀ آن حضــرت بررســی و

تبییــن شــود.
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 .2پیشینۀ تحقیق
در بررســی اولیــه و اجمالــی در بــاره نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام) مشــخص میشــود این

موضــوع بهعنــوان 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

دهههــای اخیــر نیــز ایــن جریــان تاریخــی در قالــب داســتانهایی بــرای گــروه سـ ّنی کــودک

و نوجــوان بازآفرینــی شــده اســت .ماننــد کتابهــای قصههایــی از امامرضا(علیهالســام) »،

چهــل داســتان از امامرضا(علیهالســام) ،بــاران دوشــنبه و ....البتــه آثــاری دربــارۀ پیشــینه

بارانخواهــی و نمــاز بــاران در ســیره و ســنت انبیــا و ائمــه اطهار(علیهمالســام) وجــود دارد
کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

 .3روش تحقیق
در ایــن تحقیــق ،روش و ابــزار جمـعآوری اطالعــات کتابخانـهای بــوده اســت کــه از طریــق

بررســی روایــات و اســناد موجــود در منابــع و متــون روایــی و تاریخــی محقــق شــده اســت .این

یـتاریخی»
یـتوصیفــی» و بــه اعتبــار موضــوع «روای 
تحقیــق بــه اعتبــار ماهیــت و روش «تحلیل 
ا ست .

 .4بررسی مفاهیم کلیدی
 1-4آب
در تعريــف علمــى آن گفتهانــد :مــا ّدهاى تركيبيافتــه از دو واحــد هيــدروژن و يــك واحــد

اكســيژن( )H2Oاست(.شــریف عدنــان ،1990 ،ج )۱۰۳ :۱و حكيمــان قديــم ،آن را يكــى از چهار

عنصــر تشــكيلدهنده مــا ّده مىدانســتند .برابــر عربــى آن «مــاء» اســت و  63بــار در قــرآن
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 میگیــرد.

قــرآن کریــم بــرای اشــاره بــه مبــدأ آب یعنــی بــاران از دو کلیــدواژۀ «غیــث» و «مطــر» بهــره

مفســران نوشــتهاند «غیــث» بــه بــاران ســودمند یــا
بــرده اســت .شــماری از لغتشناســان و ّ

ـی کمآبــی میبــارد ،گفتــه میشــود؛ ا ّمــا «مطــر» نــام عــا ّم بــاران اســت و
بارانــی کــه در پـ ِ
بــرای بارانهــای مفیــد کمتــر بـهکار میرود(طبرســی ،1372 ،ج .)۳۱ :۵در آيــات  34از ســوره
لقمــان 28 ،از ســوره شــوري و  20از ســوره حديــد واژه «غیــث» بـهكار بــرده شــده اســت.

در چشــمانداز نخســت از ســوره لقمــان ،نــزول غيــث بهعنــوان يكــي از حلقههــاي

بههمپيوســتۀ زنجيــرۀ حكمــت فراگيــر خــدا شــمرده شــده اســت؛ حكمتــي كــه شــمول
ـم و كيــف
دانــش آن افــقتــا افــق خلــق و امــر را درنورديــده اســت .در ايــن آيــه ،علــم بــه كـ ّ

قيامــت ،نــزول بــاران و علــم بــه موجوديــت نطفــۀ منعقدشــده در رحــم ،ســه حلقــه از زنجيــرۀ
ـم
بههمپيوســتۀ ايــن منظــر از مناظــر حكمــت خداونــد بهشــمار آمدهانــد« :إ َِّن اهللَ ِع ْنـ َ
ـد ُه ِع ْلـ ُ
ـم َمــا فِــي ْ َ
ال ْر َحــا ِم»(در حقيقــتخداســت كــه علــم [بــه] قيامــت
الســا َع ِة َويُنَـ ِّز ُل ال ْ َغ ْيـ َ
َّ
ـث َويَ ْع َلـ ُ
ى داند()...لقمــان.)34/
نــزد اوســت و بــاران را فــرو مىفرســتد و آنچــه را كــه در رحمهاســت مـ 
در ســوره شــوري نيــز فرآینــد تنزيل(نــزول تدريجــي) نشــانهاي از انتشــار رحمــت خــدا و
مصداقــي از ظهــور امدادهــاي ربانــي بعــد از گسســتن تمامــي رشــتههاي اميــد و رســتگاري
ـو ال ْ َول ِ ُّي
ـو ال َّـ ِذي يُنَـ ِّز ُل ال ْ َغ ْيـ َ
ـث ِمـ ْ
تفســير شــده اســتَ :
ـر َر ْح َمتَـ ُه َو ُهـ َ
«و ُهـ َ
ـن ب َ ْعـ ِد َمــا قَنَ ُطــوا َويَ ْن ُشـ ُ
ـد»(و اوســت كســى كــه بــاران را پــس از آن كــه [مــردم] نوميــد شــدند فــرود مــىآورد و
ال ْ َح ِميـ ُ
ت ستوده)(شــوری.)28/
ت سرپرس ـ 
ت خويــش را مــى گســترد و هموس ـ 
رحم ـ 

 2-4استسقا
سـ 
استســقا از ریشــۀ « 
قـی» و بهمعنــای درخواســت ســیرابکردن(ابن فــارس1404،ق،

۸۴ـ )۸۵یــا درخواســت نوشیدنیاســت .در اصطــاح فقهــی و تفســیری درخواســت
ج :۳
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ی اســت(جزیری1419 ،ق ،ج.)۳۵۸ :۱
آب(بــاران) از خداونــد ،هنــگام خشکســال 
از ایــن لغــت ۲۷مــورد 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 میشــود کــه در زمانهــای قحطــی یــا کاهــش نــزول بــاران توســط

ملــل مختلــف صــورت میگیرد.

در اســتحباب استســقا ،اختالفــی بیــن فقیهــان نیســت .تنهــا ابوحنیفــه ایــن اســتحباب را

منکــر شــدهاســت(نجفی1432 ،ق ،ج .)۱۲۷ :۱۲درخواســت بــاران از خداونــد هنــگام بــروز

خشکســالی ،بــا اقامــۀ نمــاز استســقا ،دعاکــردن در خطبههــای نمــاز جمعــه ،عیــد قربــان

و فطــر ،پــس از نمازهــای واجــب روزانــه و یــا بیرونرفتــن امــام بــا مــردم بــه صحــرا و

دعــا کــردن ،مســتحب اســت(همان )۱۵۲:هــر چنــد طلــب بــاران بــا اقامــۀ نمــاز استســقا،

افضــل اســت(حلی1400،ق ،ج .)۲۲۱ :۴از غســلهای مســتحب ،غســل بــرای طلــب بــاران
اســت(طباطبایی یــزدی1417 ،ق ،ج.)۴۶۳ :۱

 3-4کیفیت نماز باران و مسائل فقهی پیرامون آن
امامخمینــی(ره) در تحریرالوســیله میفرمایــد« :كيفيــت آن نظيــر كيفيــت نمــاز عيــد ،دو

ركعــت اســت كــه بــه جماعــت برگــزار مىشــود و فــرادى خواندنــش نيــز بــه اميــد اينكــه
مســتحب باشــد ،اشــكالى نــدارد.

«در نمــاز بــاران بعــد از حمــد و ســوره ركعــت اول پنــج بــار تكبيــر مىگويــد و بعــد از

هــر تكبيــر قنــوت مىگيــرد و در ركعــت دوم بعــد از حمــد و ســوره ،چهــار تكبيــر و بعــد
از هــر تكبيــر يــك قنــوت انجــام مىدهــد و در قنوتهــاى نمــاز بــاران هــر دعایــى كــه

بخوانــد كافــى اســت .البتــه بهتــر اســت قنوتهــا مشــتمل بــر طلــب بــاران باشــد از خــداى
رحمــان و عطــوف طلــب كنــد كــه عطوفــت و رحمتــش را شــامل او و مــردم او بســازد و

درهــاى آســمان را بــر رحمــت و بــاران خــود بگشــايد و قبــل از دعــا در هــر قنــوت نخســت بــر
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1397
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محمد(صلىاهللعليهوآلــه) و آل او(عليهمالســام) درود بفرســتد.
«مســتحبات ایــن نمــاز چنــد چیــز اســت :از آن جملــه اســت بلنــد خوانــدن قرائــت و خواندن

ســورههایی 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 پاکیــزهای 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 مؤذنهــا پیشــاپیش امــام حرکــت کننــد.

«دیگــر آنکــه بــا مــردم ،پیرمــردان و پیرزنــان و کــودکان و چارپایــان بیــرون رونــد و میــان

بچههــا و مادرهایشــان جدایــی افکننــد تــا شــیون و گریــه زیــاد کننــد و ســبب ریــزش بســیار
رحمــت الهــی گــردد و کافــران ذمــی و غیــر ذ ّمــی را نگذارنــد کــه بــا مــردم بــه صحــرا برونــد.
«بهتــر اســت نمــاز استســقا بــه وقــت نمــاز عید(مــن طلــوع الشــمس الــی الــزوال) خوانــده

معینــی نداشــته باشــد.
شــود؛ اگرچــه بعیــد نیســت کــه وقــت ّ

«بــرای ایــن نمــاز ،اذان و اقامــه نیســت؛ بلکــه مــؤذن عــوض آنهــا ســه مرتبــه «الصــاه»

میگویــد .مســتحب اســت وقتــی کــه امــام از نمــاز فــارغ شــد ،عبــای خــود را پشــت و رو

کنــد تــا قســمت راســت آن روی شــانۀ چــپ قــرار گیــرد و بــر منبــر رود و رو بــه قبلــه کنــد

و صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد «اهللاکبــر» گویــد .ســپس بــه مــردم طــرف راســتش نــگاه کنــد و

صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد «ســبحاناهلل» بگویــد و ســپس بــه مــردم طــرف چــپ نــگاه کنــد و
صدمرتبــه بــا صــدای بلنــد «الالـهاالاهلل» 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»...
«ســپس امــام دســتها را بلنــد کــرده ،دعــا میکنــد و مــردم دعــا میکننــد و مانعــی
سال ششم ،شماره  ،22تابستان  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی
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ـرع
نــدارد کــه مــردم بــه دعاهــای امــام آمیــن بگوینــد .ســپس امــام خطبــه میخوانــد و در تضـ ّ

و طلــب عطوفــت الهــی مبالغــه و کوشــش فــراوان مینماید(».موســوی خمینــی ،1390 ،ج:۱

.)۲۴۵

همچنیــن بهتــر اســت از خطبههایــی کــه از معصومان(علیهمالســام) نقــل شــده اســتفاده

شــود .ماننــد آنچــه از حضــرت علی(علیهالســام)(ابنبابویه1413 ،ق ،ج۵۲۷ :۱؛ محمــودی،

ل شــده
1418ق ،ج:۶ )۲۶۸و امــام سجاد(علیهالســام) در دعــای  ۱۹صحیفــه ســجادیه ،نق ـ 
اســت.

«بهتــر اســت در ایــن نمــاز دو خطبــه مثــل نمــاز عیــد فطــر و قربــان بخوانــد و خطبــۀ دومی

را رجــا ًء بــه جــای آورد.همانطــور کــه خوانــدن ایــن نمــاز موقــع کمشــدن بــاران جایــز

اســت.اگــر

نبــه هنــگام خشکشــدن چشــمهها و چاههــا نیــز جایــز
اســت ،خوانــدن آ 

اجابــت دعــا بــه تأخیــر افتــاد ،بیــرون رفتن(بــرای نمــاز) را تکــرا رمیکننــد تــا رحمــت خــدا
یمصالحــی اســت کــه
ـ ان شــاء اهلل تعالــی ـ آنهــا را دریابــد و اگــر اجابــت نفرمایــد ،حتمـاً بــرا 
تخــدای
ـق اعتــراض نیســت و نبایــد از رحم ـ 
خداونــد بــه آنهــا عالــم اســت و بــرای مــا حـ ِ
تعالــی مأیــوس شــویم .همچنیــن جایــز اســت نمــاز و دعــا را پشــت ســر هــم تکــرار کننــد و به

نســه روز روزه اکتفــا نماینــد و(جایــز اســت) پشــت ســر هــم نباشــد کــه ســه روز دیگــر،
همــا 

رجــا ًء روزهبگیرنــد(و بــه صحــرا رونــد) ،بلکــه تکرارکــردن نمــاز استســقا را هــم ،رجــا ًء انجــام

دهند(».موســوی خمینــی1390،ق ،ج ،.)278: 1هرچنــد برخــی از فقهــا بــر اســتحباب تکــرار
نمــاز بــاران تصریــح دارنــد(رک :جواهرالــکالم1432 ،ق ،ج.)۱۵۰-۱۵۱ :۱۲

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،نمــاز بــاران هــم بــه صــورت جمعــی و هــم بــه صــورت فــرادي

مســتحب اســت .بــه عــاوه ،در صورت مستجابنشــدن فــوري ،تکرار آن اســتحباب دارد .شــايد
بــه صالحــي کــه خــدا ميدانــد و مــا نميدانيــم ،فــورا ً درخواســت اجابــت نشــده اســت .نکتــه
ديگــر اينکــه در صــورت عــدم اجابــت فــوري ،لزومـاً آبــروي کســي نمـيرود.
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 4-4سیره
بهمنظــور دریافــت و تفســیر دقیــق ســیره پیامبــر اعظم(صلیاهللعلیهوآلــه) و اهــل

بیت(علیهمالســام) شایســته اســت ابتــدا معنــای لغــت «ســیره» را دریابیــم .راغــب اصفهانــي
ســيره را بهمعنــاي حالتــي دانســته كــه انســان يــا غيــر انســان بــر آن حالــت باشــد(راغب

اصفهانــی1412 ،ق .)248 :در لســانالعرب نیــز آمــده اســت :ســيره از كلمــه «ســير» بهمعنــاي

رفتــن اســت و خــود كلمــۀ ســيره بهمعنــاي روش و رفتــار و ســنت و طريقــت و هيــأت
اســت(ابنمنظور ،1363 ،ج.)۳۹۹ :۶

در اینبــاره شــهيد مطهــري مينویســد« :ســیره در زبــان عربــی از مــاده سِ ــیر» اســت.

ســیر یعنــی حرکــت ،رفتــن ،راهرفتــن« ،ســیره» یعنــی نــوع راهرفتــن ،ســیر یعنــی رفتــن،

رفتــار ،ولــی ســیره یعنــی نــوع و ســبک رفتــار .آنچــه مهــم اســت ،شــناخت ســبک رفتــار
اســت(مطهری.)47 :1388 ،

بنابرایــن ،ســیرۀ پیغمبــر یعنــی روشــی کــه پیغمبــر در عمــل بــرای مقاصــد خــودش بــه کار

میبــرد .اینکــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) چــه زمانــی و کجــا بهدنیــا 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 امامرضا(علیهالســام) روش و ســیرۀ زندگــی آن

حضــرت و مؤلفههــای بنیادینــی اســت کــه در ســبک زندگــی ایشــان ظهــور و بــروز داشــته

اســت.

 .5پیشینۀ نماز باران
خشکســالی و کمبــود آب یکــی از مشــکالت خاصــی اســت کــه از زمــان باســتان تاکنــون،

گریبانگیــر انســان بــوده اســت .ایــن مشــکل ،بهخصــوص وقتــی کــه میــزان نــزوالت جـ ّوی از
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حــد معمــول کمتــر میشــود ،مشــکالت بیشــتری را بــرای مــردم بهوجــود م ـیآورد.
اقــوام و ملتهــای گوناگــون ،بنــا بــر آداب و رســومی کــه از گذشــتگان و نیــاکان خــود بــه

ارث بردهانــد ،در چنیــن شــرایطی مراســمی خاصــی را برگــزار و از آفریننــدۀ جهــان هســتی،
تقاضــای نــزول بــاران میکننــد.

بــا مطالعــه عمیــق و وســیع در آداب و رفتــار ملــل مختلــف میتــوان بهروشــنی دریافــت

کــه بنــا بــه باورهــای دینــی و وضیعــت اقلیمــی ،هــر ملتــی مراســم مخصوصــی بــرای طلــب

بــاران دارد کــه از گذشــتههای دور در بیــن آن قــوم رواج داشــته اســت .بــه چنیــن مراســمی

«آیینهــای بارانخواهــی» گفتــه میشــود.

در حوزههــاي گوناگــون فرهنگــي و بــا توجــه بــه جغرافيــاي بومــي آيينهــا ،باورداشـتهاي

گوناگونــي دربــارۀ آب مشــاهده ميشــود.

ن امــری
ل بــارا 
ی میکننــد ،نــزو 
ب زندگــ 
ک و کــمآ 
ق خشــ 
ی کــ ه در مناطــ 
بــرای مردمــ 

ی «ســوارکار ابرهــا»
ن ســوری فلســطین 
گ کوچنشــینا 
ی اســت« .بعــل» خــدای بــزر 
حیاتــ 
ش میکردنــد .عبرانیــان
ن تقســیمکنندۀ نعمتهــا پرســت 
خوانــده میشــد و او را همچــو 

ن قــرار دارد و معتقــد بودنــد
ی تصــور میکردنــد کـ ه در آســما 
ت مخزنـ 
ن را بهصــور 
ن بــارا 
کهـ 

تو
ت کننــد ،خداونــد ب ه آنهــا نعم 
ی اطاعـ 
ن الهـ 
ت بدارنــد و از قوانیـ 
ی کـ ه خــدا را دوسـ 
کســان 
ی کـ ه گنــاه کننــد ،خداونــد نعمـت
ل میکنــد و کســان 
ن نــاز 
ن بــارا 
ت میبخشــد و برایشــا 
برکـ 

ن را از آنــان دری ـ غ م ـیدارد.
بــارا 

 1-5رسوم اعراب جاهلی در طلب باران
ل میشــدند .اهالـی
ن متوسـ 
ن بـ ه شــیوههای گوناگــو 
ل بــارا 
ی نیــز بــرای نــزو 
ب جاهلـ 
اعــرا 

ش از ظهــور
ب میکردنــد .پیـ 
ن طلـ 
ت آنهــا بــارا 
ی را میپرســتیدند و بـ ه شــفاع 
بَلقــاء بُتهایـ 
ن عربســتان
ل ســاک 
ن و قبایـ 
ی ماننــد بابلیــان ،عبرانیــان ،نبطیــا 
ن اقــوا م ســام 
اســام ،در میــا 
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ش میشــد(ابنکلبی،
ق آســمانها و نازلکننــده بــاران ،شــناخت ه و نیایــ 
مرکــزی ،اهلل ،خالــ 

ن نمیباریــد ،مــرد م بـ ه مکـ ه میآمدنــد
ن شــا م و حجــاز ،هــرگاه بــارا 
 :1348ج .)۷ :1در ســرزمی 
ن را ،هــر چنــد ک ـه
ن میکردنــد .خداونــد حاجتشــا 
ب بــارا 
و در آنجــا قربانــی و از خــدا طل ـ 

کافــر بودنــد ،روا میکرد(طبــری :1353 ،ج.)۱۵۶ :۱

«ناراالســتمطار» نیز
ش بتهــا و بارانخواهـ 
گذشــت ه از ســتای 
ی از آنهــا ،رسـ م آتشافــروزی یــا ُ

ن نمیآمــد
ی بــارا 
ی بــوده اســت .وقتــ 
ن عربهــای جاهلــ 
ی در میــا 
از رســمهای بارانخواهــ 
ن مراس ـ م «ناراالســتمطار» برپــا
ن قــو م و کاهنــا 
ن را تهدیــد میکــرد ،پیــرا 
ی مردمــا 
و قحط ـ 

ی هیــز م از شــاخههای
ب کـ ه بـ ه ُد م و پاهــای گاوهــای مــاده دســتههای 
میکردنــد؛ بدینترتیـ 
«سـلَع» و ســاقههای « ُعشَ ــر» میبســتند و آنهــا را بـ ه کــوه میبردنــد .در بــاالی کــوه،
درخـ 
ت َ
ب ب ـ ه اینســو و آنســو میدویدنــد.
ش میزدنــد .گاوهــا وحش ـتزده و مضطــر 
هیزمهــا را آت ـ 
ن بیشــتر ،بــ ه شــا خ گاوهــا نیــز از شــاخههای عشــر و پوســتههای ســلع
گاه بــرای جــوال 

ش میزدند(نویــری :1389 ،ج.)۱۱۰-۱۰۹ :۱
میبســتند و آتــ 

ت گاوان
ب قداســ 
ن بــ ه ســب 
ن بــارا 
ن یــا مــوکال 
ن میپنداشــتند کــ ه الهــگا 
ن چنیــ 
اینــا 

ن فروخواهنــد فرســتاد .عــاوه بــر ای ـن ،در بــاالی
ی آنهــا ب ـهزودی بــارا 
ب و ناراحت ـ 
و اضطــرا 

ی عظی ـ م میافروختنــد و ب ـ ه تقلیــد از رعــد و بــرق ،ســر و صــدا و هیاهــو ب ـهراه
کــوه ،آتش ـ 
میانداختند(نــوری :1346 ،ج.)۵۰۵-۵۰۱ :1

ن تصریــح شــده اس ـت
ن رس ـمها کنــار گذاشــت ه شــد ،زیــرا در قــرآ 
بــا ظهــور اســا م ای ـ 

ن بـ ه امــر خــدا میبارد(نــک :روم ،آیــات  ۳۰تــا.)۴۸
کـ ه بــارا 

 2-5بارانخواهی در ایران پیش از اسالم
ن نباریــد و
ل بــارا 
ن فیــروز ،جــد انوشــیروان ،چنــد ســا 
ت کـ ه در زمــا 
در آثارالباقیـ ه آمــده اسـ 

ت و در آنجــا نمــاز خوانــد و
ی افتادنــد .ســرانجا م فیــروز بـ ه آتشــکده رفـ 
مــرد م بـ ه خشکســال 

س از بیرونشــدن
ف کنــد .پـ 
ی را برطــر 
ت کـ ه بــای خشکســال 
ســجده کــرد و از خــدا خواسـ 
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ی ک ه امــروز روســتای کامفیــروز در آنجاسـت ،ابری از
ن بـ ه صحرایـ 
فیــروز از آتشــکده و رســید 

ب همـ ه جا را
ن روز دیــده نشــده بــود و آ 
ن تــا آ 
ن باریــد کـ ه ماننــد آ 
ت و چنــدا 
ن برخاسـ 
آســما 

ت و بدینترتیـب ،دعــای فیــروز بــرآورده شــد(بیرونی :۱۳۶۳ ،ج.)۳۵۵-۳۵۴ :۱
فــرا گرفـ 

 3-5طلب باران در ا ّمتهاى پيشين
واژه استســقا فقــط دو بــار در قــرآن آمــده اســت :آنجــا كــه قــرآن استســقاى حضــرت

موسى(علیهالســام) و شــكافتن 12چشــمه را بــر اثــر زدن عصــا بــه ســنگ ،پــس از درخواســت
بنیاســرائيل ،بيــان مىكنــد« :وا ِ ِذ استَســقى موســى ل ِ َقو ِمــ ِه فَ ُقلنَــا اضــرِب ب ِ َعصـ َ
ـر
ـاك َ
الح َجـ َ
ـر َة َعينًــا»(و هنگامــى كــه موســى بــراى قــوم خــود در پــى آب برآمــد
فَان َف َجـ َ
ـرت ِمنـ ُه اثنَتــا َعشـ َ

گفتيــم بــا عصايــت بــر آن تختــهســنگ بــزن پــس دوازده چشــمه از آن جوشــيدن گرفــت)...
ومـ ُه ا َ ِن اضـرِب ب ِ َعصـ َ
الح َج َر فَانبَ َج َســت ِمن ُه
ـاك َ
(بقــره« .)60/وا َ َ
وحينــا اِلــى موســى ا ِ ِذ استَسقــ ُه قَ ُ

ـر َة َعينـًــا»(و آنــان را بــه دوازده عشــيره كــه هــر يــك امتــى بودنــد تقســيم كرديــم
اثنَتــا َعشـ َ

و بــه موســى وقتــى قومــش از او آب خواســتند وحــى كرديــم كــه بــا عصايــت بــر آن تختــه

ســنگ بــزن پــس از آن دوازده چشــمه جوشــيد()...اعراف .)160/ابومســلم گفتــه اســت :معنــاى

استســقا طبــق عــادت مــردم ،درخواســت بــاران اســت؛ بنابرايــن ،انفجــار ســنگ و جوشــش
معجزهآســاى آب بهدســت موسى(علیهالســام) از اجابــت دعــاى ايشــان فراتــر اســت(.فخر
رازی ،1997 ،ج)95 :3

خداونــد در ســوره هــود بيــان مىكنــد كــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ایــن قــوم خــود را
ـم توبــوا اِلَي ـ ِه يُ ِ
رســلِ
بــراى نــزول بــاران ،بــه استســقا فــرا خوانــد« :يـ ـ َقو ِم اس ـتَغ ِفروا َرب َّ ُكــم ثُـ َّ
ـماء َع َل ُ
ـدرارا»(و اى قــوم مــن از پروردگارتــان آمــرزش بخواهيــد ســپس بــه درگاه او
َّ
يكــم ِمـ ً
السـ َ

توبــه كنيــد [تــا] از آســمان بــر شــما بــارش فــراوان فرســتد و نيرويــى بــر نيــروى شــما بيفزايد

و تبهكارانــه روى بــر مگردانيد)(هــود .)52/برخــى گفتهانــد :قــوم هــود بــه خشكســالى و كمبود
آب گرفتــار شــدند و ايــن آيــه بــه استســقاى ايشــان اشــاره دارد(طبرســی ،1372 ،ج.)258 :5
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هميــن مطلــب در جــاى ديگــر از نــوح نيــز نقــل شــده اســت كــه از مــردم خواســت تــا براى
ـت اسـتَغ ِفروا َرب َّ ُكــم اِن َّـ ُه
نــزول بــاران رحمــت نيايــش كنند(.طبرســی« :)543/10:1372 ،فَ ُقلـ ُ
كان َغ ّفــارا * يُ ِ
ـماء َع َل ُ
يكــم ِمــدرارا»(و گفتــم از پروردگارتــان آمــرزش بخواهيــد كــه
َ
رســلِ َّ
السـ َ
او همــواره آمرزنــده اســت*[تا] بــر شــما از آســمان بــاران پــى در پــى فرســتد)(نوح1 0/ـ.)11

از آيــات پيشــين و روايــات ،اســتفاده مىشــود كــه استســقا در ا ّمتهــاى پيشــين نيــز

بودهاســت.

 1-3-5جریان دعای مورچگان برای باران

ن
در حدیــث نقــل شــده اســت :روزی حضــرت ســلیمان بــا اصحــاب خــود بــرای نمــاز بــارا 

بیــرون میرفــت .در راه ،بــه مورچ ـهای برخــورد کــه یکــی از پاهایــش را ب ـ ه آســمان بلنــد
کــرده و میگویــد :خدایــا! مــا مخلوقــات ضعیــف تــو هســتیم و از روزی تــو بینیــاز نیســتیم،

ت مرســان .حضــرت سلیمان(علیهالســام)
پــس بــه ســبب گناهــان بنـیآدم ،مــا را بــه هالکـ 

بــه اصحــاب خــود فرمــود :برگردیــد! همانــا بهخاطــر دعــای غیــر خودتــان ســیراب خواهیــد

شــد!(....ابن بابویــه1413 ،ق ،ج.)۵۲۴ :۱

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

برخوردارنــد و پیوســته در حــال تســبیح و تقدیــس باریتعالــی هســتند(نک :اســراء44/؛
جمعــه1/؛ صــف1/؛ حشــر1/؛ حدیــد .)1/نکتــۀ دوم اینکــه بایــد دقــت داشــته باشــیم شــاید

بســیاری از بــرکات و نعماتــی کــه مــا انســانها در طــول زندگــی خــود برخــوردار میشــویم،

از دعــا و تســبیح دیگــر موجــودات و حیوانــات اســت .کمــا اینکــه مشــاهده شــد قــوم حضــرت

سلیمان(علیهالســام) بهواســطۀ دعــای مورچههــا از نعمــت بــاران بهرهمنــد گردیدنــد.
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 2-3-5قضیۀ دعای فرعون برای آب

در حدیــث اســت از قــول امــام صادق(علیهالســام) کــه یــاران فرعــون از کاهــش آب نیــل

ن گفتنــد و اظهــار کردنــد کــه ایــن باعــث هالکــت مــا خواهــد شــد .فرعــون از
پیــش او ســخ 
ن روز برگردنــد.
ن خواســت کــه آ 
آنــا 

ت بــه ســوی آســمان بلنــد کــرد و گفــت:
شــب کــه شــد ،بــه میــان رود نیــل رفــت و دس ـ 

«خدایــا! میدانــی کــه میدانــم ،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 بابویــه1413 ،ق ،ج.)۵۲۶ :۱

فرعــون مســتکبر وقتــی از توســن انانیــت و کبــر خــود پاییــن آمــده و در پیشــگاه خداونــد

بــا عظمــت ،اظهــار خاکســاری و خشــوع میکنــد ،حاجـ ِ
ـت طلــب بارانــش اجابــت میشــود.
موحــد و مؤمــن خــود را اجابــت نخواهــد
آیــا چنیــن خــدای کریــم و رحیمــی ،دعــای بنــدگان ّ

کــرد؟!

 4-5طلب باران در خاندان پیامبر(صلیاهللعلیهوآله)
دربــاره مراســم استســقا نــزد عــرب پیــش از اســام ،بــه روایتــی میتــوان اشــاره کــرد

ـد پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه ســال قحطــی ،نــوۀ خــود
مبنــی بــر اینکــه عبدالمطلــب جـ ّ

محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) را بــر دوش گرفــت و بــا دعــا بــه درگاه خداونــد ،طلــب بــاران

کرد(مجلســی1403 ،ق ،ج ۳۳۲-۳۳۱ :۹۱؛ ابــن ابیالحدیــد ،1386 ،ج.)270 :7

همچنیــن بــر پایــۀ روایــات ،در عامالفیــل مدتــی در مکــه بــاران نباریــده بــود و خشکســالی

بیــداد میکــرد .مــردم دچــار ســختی فراوانــی شــده بودنــد .جنــاب عبدالمطلــب از فرزنــدش

ابوطالــب خواســت قنداقــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) 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 بهســوی 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

درآمــد .کمکــم لکههــای ابــر در آســمان مکــه ظاهــر شــد .ســپس چنــان بارانــی آمــد کــه

ماننــد آن را مکــه بهیــاد نداشــت .بیدرنــگ ابوطالــب قصیــدهای از ابتــدا تــا آخــر در وصــف

بــرادرزادهاش محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) ســرود کــه ایــن قصیــده معــروف بــه «قصیــده المیــه»

اســت کــه یکــی از زیباتریــن ابیــات آن ایــن اســت« :و ابیــض یستســقی الغمــام بوجهــه /ثمــال

الیتمامــی عصمــه االرامل»(روســپیدی کــه ابــر از چهــره او آب میطلبــد ،فریــادرس یتیمــان

و پنــاه بیوهزنــان)(ر.ک :مجلســی1403 ،ق،ج ۳۲۷-۳۲۶ :۹۱و  ۳۱۶-۳۱۵بــه نقــل از نــوادر).
جملــه ایــن روایتهــا گویــای آن اســت کــه نیایــش انســان بــه درگاه خداونــد بــرای طلــب

بــاران ،مخصــوص دیــن اســام نبــوده و حتــی افــرادی کــه در ظاهــر بــا ادیــان الهــی عنــاد

داشــتهاند نیــز در موقــع لــزوم و اضطــرار از خداونــد طلــب بــاران میکردنــد .نکتــۀ دیگــر

اینکــه از نظــر اســام ،دعــا و نیایــش فقــط مخصوص انســان نیســت و تمــام مخلوقــات در حال
ـن َل
ـي ٍء إ َِّل يُ َسـبِّ ُح ب ِ َح ْمـ ِد ِه َول َ ِكـ ْ
«وإ ِْن ِمـ ْ
نیایــش و تســبیح پــروردگار عالمیــان هســتندَ .
ـن َشـ ْ
يح ُه ْم»(و هيــچ چيــز نيســت مگــر اينكــه در حــال ســتايش تســبيح او مــى گويــد
تَ ْف َق ُهـ َ
ـون تَ ْسـبِ َ

ولــى شــما تســبيح آنهــا را درنمــى يابيد)(اســراء.)44/

 5-5نماز باران پس از ظهور اسالم
در اســام نیــز ایــن آییــن در قالــب اصلیتریــن نمــاد مســلمانان ،یعنــی نمــاز ،بــه شــکل

«نمــاز بــاران» یــا «نافلــه استســقا» بــه ظهــور رســیده اســت و از صــدر اســام تــا کنــون،
مســلمانان و پیشــوایان و بــزرگان دینــی ،هنــگام مواجهــه بــا خشکســالی ،بــا رویآوردن بــه این

آییــن کهــن ،از درگاه خداونــد ،طلــب نــزول بــاران میکردهانــد.
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 1-5-5طلب باران توسط پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله)

در كتــاب المنتقــى در حــوادث ســال پنجــم آمــده اســت کــه در ايــن ســال مــردم مدينــه بــه

خشكســالى دچــار شــدند و نــزد رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) آمدنــد و گفتنــد :اى پيغمبــر
خــدا! بــاران قطــع شــده و درختــان خشــك گرديــده و علوفــه تمــام گشــته و چهارپايــان و

مواشــى بــه هالكــت رســيدهاند .از خــداى خــود بخــواه تــا بــراى مــا بارانــى بفرســتد! رســول

خــدا بدانهــا فرمــود :فــان روز كــه شــد بياييــد تــا بــراى ايــن كار بيــرون برويــم و همــراه خــود

مقــدارى صدقــه هــم بياوريــد.

چــون روز موعــود فــرا رســيد پيغمبــر آمــد و مــردم نيــز بيــرون آمدنــد و همگــى بــا حــال

آرامــش و وقــار بــه ســوى بيابــان حركــت كردنــد و در جايــى بــه نمــاز ايســتادند .چون نمــاز به

پايــان رســيد ،رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) برخاســت و عبــاى خــود را وارونــه كــرد و رو بــه

مــردم ايســتاده ،دسـتها را بــه ســوى آســمان بلنــد كــرد .آنگاه ايــن دعــا را خوانــد« :اللهــم
اســقنا و اغثنــا غيثـ ًا مغيثـ ًا ،و حيـ ًا ربيعـ ًا ،و جــدا ً طبقـ ًا معذقـ ًا عامـ ًا هنيئـ ًا مريئ ًا»(الهــی مــا را
ســیراب کــن و بارانــی ســیرابکننده و زندگــی بهــاری و ســالی گــوارا ،پــر برکــت و ســودمند
بــه مــا ارزانــی دار).

راوى حديــث كــه انــس بــن مالــك اســت ،گويــد :مــا هنــوز از جــاى برنخاســته بوديــم كــه

تكههــاى ابــر ظاهــر شــد و بهتدريــج همــۀ آســمان را ابــر گرفــت و بــاران شــروع شــد و

يكســره تــا هفتشــبانه روز پيوســته بــاران آمــد تــا حــدى كــه مــردم نــزد آن حضــرت آمدنــد
و گفتنــد :اى رســول خــدا ،زمينهــا را يكســره آب گرفتــه و خانههــا ويــران گشــته و راههــا

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

پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) كــه در آن وقــتبــاالى منبــر بــود از گفتــار آنهــا كــه حكايــت از

زودرنجــى انســان در كارهــا مىكــرد ،خنديــد و ســپس دس ـتها را بــه آســمان بلنــد كــرد

و گفــت« :حوالينــا و ال علينــا ،اللهــم علــى رؤس الظــراب و منابــت الشــجر و بطوناالوديــة و
ظهــور االكام»(پــروردگارا ،بــر اطــراف مــا ببــار نــه بــر مــا ،خدايــا بــر بــاالى تپههــا و پــاى
درختــان و شــكم درههــا و پشــت كوههــا!) .ناگهــان ابرهايــى كــه بــاالى ســر شــهر بــود از هــم
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بــاز شــد و ماننــد حلقــه و ســپرى دايــرهوار شــهر را در بــر گرفــت كــه بــه اطــراف مىباريــد و

در شــهر مدينــه قطــرهاى نمىباريد(.رســولی محالتــی.)477 :1392 ،

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

مرحــوم شــیخ طوســی و شــیخ صــدوق دربــارۀ نمــاز بــاران حضــرت علی(علیهالســام)

خطبــهای را نقــل کردهاند(ابنبابویــه1413،ق ،ج 335 :1؛ طوســی1407 ،ق ،ج.)151: 3
صاحــب کتــاب جواهرالــکالم میگویــد :بیــان ایــن خطبــه بهمعنــای ایــن اســت کــه نمــاز

بــاران توســط امیــر مؤمنــان حضــرت علی(علیهالســام) اقامــه شــده اســت و ســپس خطبـهای

ایــراد کردهاند(نجفــی1432 ،ق ،ج.)133 :12

دعــای بــاران حضــرت نیــز در خطبههــای  115و  143نهجالبالغــه بــا زبانــی شــیوا و بیانــی

عالــی آمــده اســت.

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

ـره» غــام محمدبــن خالــد ،فرمانــدار مدینــه در روزگار امــام صادق(علیهالســام) چنیــن
« ُمـ ّ

نقــل میکنــد :مــردم مدینــه دربــارۀ نمــاز بــاران بــا محمدبــن خالــد گفتگــو میکردنــد.
محمدبــن خالــد بــه مــن گفــت :بــه خدمــت امــام صادق(علیهالســام) بــرو و از ایشــان در

مــورد نمــاز بــاران ســؤال کــن.

ـره میگویــد :بــه خدمــت آن حضــرت رســیدم و مســئله را خدمــت ایشــان عــرض کــردم.
مـ ّ

امام(علیهالســام) کیفیــت و آداب نمــاز بــاران را بیــان فرمودنــد .مــن همــه را بــه محمدبــن خالــد

گفتــم و او طبــق دســتور امــام صادق(علیهالســام) نمــاز بــاران را انجــام داد .هنــوز بــه شــهر

برنگشــته بودیــم کــه بــاران رحمــت الهــی نــازل شــد .بــه هنــگام بازگشــت ،مــردم میگفتنــد:

ایــن نماز توســط امام صادق(علیهالســام) تعلیــم داده شــده اســت(حرعاملی1409 ،ق ،ج.)238 :5
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 4-5-5نماز باران امامرضا(علیهالسالم)

در ایامــی کــه امامرضا(علیهالســام) از ســوی مأمــون بــه عنــوان ولیعهــد انتخــابشــده

بــود و در خراســان بهســر میبــرد ،مدتــی قحطســالی شــده و بــاران نیامــد و خشکســالی

پدیــدار گشــت .عــدهای از منافقــان و حاشیهنشــینان مجلــس مأمــون کــه در قلــب خــود
نســبت بــه امام(علیهالســام) تعصــب و حســادت داشــتند ،از ایــن حادثــه سوءاســتفاده و
شــایع کردنــد کــه چــون مأمــون علیبنموسی(علیهماالســام) را ولیعهــد خــود گردانیــده

اســت و ایــن امــر را خداونــد دوســت نــدارد ،بــه همیــن جهــت بــاران قطــع شــده و بــرکات

الهــی نــازل نمیشــود.

مأمــون در روز جمعــهای خدمــت امام(علیهالســام) رســید و از آن حضــرت تقاضــا

کــرد کــه بــرای نــزول بــاران و رحمــت الهــی دعــا کنــد .امامرضا(علیهالســام) قبــول
کردنــد .مأمــون پرســید چــه زمانــی ایــن کار را انجــام میدهیــد؟ امامرضا(علیهالســام)

فرمــود :روز دوشــنبه بــرای اقامــه نمــاز استســقا بیــرون خواهــم آمــد زیــرا جــدم
رســول ّ
الل(صلیاهللعلیهوآله) را بــه همــراه امیــر مؤمنــان علی(علیهالســام) در عالــم رؤیــا
زیــارت کــردم و پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه مــن فرمــود :پســرم! تــا روز دوشــنبه صبرکــن

و ســپس در آن روز بــه صحــرا بــرو و از درگاه خداونــد متعــال طلــب بــاران نمــا! خداونــد

بــاران رحمــت خــود را مــی فرســتد و مــردم بــه عظمــت و عــزت تــو در پیشــگاه خداونــد پی

میبرنــد و بــه بزرگــی مقامــت واقــف میگردنــد.

روز دوشــنبه فــرا رســید .مــردم از خانههــا بیــرون آمدنــد .امامرضا(علیهالســام) 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
رب انــت ّ
عظمــت ح ّقنــا اهــل البیــت فتوســلوا بنــا کمــا امــرت
ثنــای الهــی فرمــود« :اللهــم یــا ّ

و ام ّلــوا فضلــک و رحمتــک و توقعــوا احســانک و نعمتــک فاســقهم ســقی ًا نافع ـ ًا عامــا غیــر

رایــث 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 شــمردهای .ایــن مــردم به
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مــا متوســل شــدهاند؛ همچنــان کــه خــودت فرمــودهای و بــه فضــل و رحمــت تــو امیدوارنــد و

چشـمانتظار احســان و لطــف تــو انــد .اینهــا را از بــاران ســودمند و فــراوان و بیضــرر و زیــان

خــود ســیراب گــردان و ایــن بــاران را پــس از بازگشــت آنــان بــه خانههایشــان نــازل فرمــا!).

یکــی از حاضــران در آن اجتمــاع میگویــد :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 خانههــای خــود برگردنــد.

حضــرت علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) بــه آنــان فرمــود :آرام باشــید! ایــن ابــر بــرای

ایــن منطقــه نخواهــد باریــد .بــرای فــان ناحیــه مـیرود .آن ابــر رفــت و ابــر دیگــری بــه همراه
رعــد و بــرق آمــد .مــردم دوبــاره خواســتند حرکــت کننــد .امــام فرمــود :ایــن ابــر نیــز بــه فالن

قســمت خواهــد رفــت .در حــدود ده ابــر بــه همیــن ترتیــب آمــد و از فضــای منطقــه عبــور
کــرد و هــر بــار امام(علیهالســام) فرمــود :ایــن ابــر بــرای شــما نیســت .یازدهمیــن ابــر از راه

رســید .امــام رضا(علیهالســام) 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 نرســیدهاید ،بــاران نخواهــد باریــد.

آن گاه امامرضا(علیهالســام) از فــراز منبــر پائیــن آمــده و مــردم نیــز بــه خانههایشــان

رفتنــد ،ابــر پيوســته در هــوا بــود ولــى نمىباريــد تــا اینکــه مــردم نزديــك منزلهــاى خــود
رســيدند.

در همیــن هنــگام بــود کــه بــاران شــدیدی نــازل شــده و تمــام حوضهــا ،گودالهــا و نهرهــا

را پــر کــرد و مــردم بــا خوشــحالی تمــام میگفتنــد :پســر پيامبــر واقعــا چــه مقامــى دارد!

کرامتهــا و الطــاف الهــی بــر فرزنــد رســول گرامــی خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) مبــارک بــاد.

بعــد از نــزول بــاران و سیرابشــدن زمیــن از بــرکات الهــی و خوشــحالی مــردم ،حضــرت

رضا(علیهالســام) بــه میــان جمعیــت آمــد و آنــان را موعظــه کــرد و اینگونــه بــه شــکرگزاری

از نعمتهــای الهــی بــه درگاه پــروردگار منــان دعــوت نمــود :مــردم از خــدا بپرهيزيــد و قــدر
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نعمــت او را بدانيــد .مبــادا بــا معصيــت نعمــت را از خــود ســلب كنيــد .بــه وســيله اطاعــت و
بندگــى و شــكر و سپاســگزارى دوام و بقــاى آن نعمتهــا را بخواهيــد و بدانيــد كــه شــما
ســپاس و شــكر چيــزى را بعــد از ايمــان بــه خــدا و اعتــراف بــه حقــوق اوليــای خــدا از آل
محمــد نخواهيــد داشــت كــه نــزد شــما محبوبتــر از كمــك بــه بــرادران دينــى خــود در امــور
ّ

دنيــا باشــد كــه وســيلۀ رســيدن بــه بهشــت خداســت .كســى كــه چنيــن كنــد ،از مقربيــن
درگاه خــدا خواهــد بود(».ابــن بابویــه1378،ق ،ج.)165 :2

همچنیــن در خصــوص آثــار و اتفاقهــای پــس از ایــن واقعــه از امــام جواد(علیهالســام)

الســام) در آن ســرزمين
نقــل شــده اســت کــه فرمــود« :خداونــد بــه دعــاى حضــرت رضا(عليه ّ

بركــت و نعمــت را فــراوان كرد(».همــان.)389 :

در تاریــخ آمــده اســت ،كســانى اطــراف مأمــون بودنــد كــه خــود را نامــزد وليعهــدى

الســام) حســودانى وجــود داشــتند كــه
ميدانســتند .قبــل از وليعهدشــدن حضــرت رضا(عليه ّ

پيوســته بدگویــى ميكردنــد .يكــى از آنهــا بــه مأمــون گفــت :يــا اميرالمؤمنيــن ،مبــادا ايــن

شــرافت و عظمــت را از خانــدان بنىعبــاس خــارج كنــى كــه كارى بىســابقه در ميــان خلفــا
خواهــد شــد و خالفــت منتقــل بــه اوالد علــي شــود كــه خــود و خانــوادهات را نابــود كــردهاى.
ت آوردى و
ايــن جادوگـ ِر جادوگــرزاده را كــه در گوشـهاى افتــاده بــود و كســى او را نميشــناخ 

بــه ايــن مقــام رســاندى و مشــهورش كــردى .از يــاد رفتــه بــود ،بــه مــردم او را معرفــى كــردى.

دنيــا را راجــع بــه بارانــى كــه در موقــع دعــاى او آمــد ،پــر از دروغ كــرده اســت .مــن ميترســم
خالفــت را از خانــدان عباســى خــارج و بــه اوالد علــي منتقــل کنــد؛ یعنــی تــو را كنــار زده و

تكيــه بــر مقامــت كنــد.

مأمــون گفــت ايــن مــرد بــا فاصل ـهاى كــه از مــا داشــت مــردم را بــه جانــب خــود دعــوت

ميكــرد .او را وليعهــد خــود كــردم تــا مــردم را بــه طــرف مــن دعــوت و بــه خالفــت و
زمامــدارى مــا اعتــراف كنــد .در ضمــن كســانى كــه فريفتــه او شــدهاند ،متوجــه شــوند كــه

جــز از آنچــه آنهــا معتقــد بودهانــد ،نيســت و خالفــت حــق ماســت .ترســيدم اگــر بــه همــان

حــال او را واگــذارم ضــرری متوجــه مــا کنــد كــه دیگــر امــكان جلوگيــرى آن نباشــد و وقتــى
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متوجــه شــويم كــه قــدرت دفــاع نداشــته باشــيم.
مأمــون ادامــه داد :اكنــون كــه او را بــه ايــن مقــام رســاندهايم و بــا ايــن بــزرگ كــردن او،

خــود را بــه خطــر انداختهايــم ،صحيــح نيســت بــه او بىاحترامــى كنيــم .بايــد كمكــم از قــدر

مقامــش بكاهيــم تــا مــردم چنيــن بفهمنــد كــه او لياقــت ايــن مقــام را نــدارد .ســپس چــارهاى

بينديشــيم كــه بهطــور كلــى خطــر او را رفــع کنــد.

آن مــرد گفــت :مجادلــه و جــواب او را بــه مــن واگــذار .مــن او و يارانــش را مغلــوب ميكنــم

و قــدر قيمتــش را پایيــن مــىآورم .اگــر از شــما نميترســيدم ،او را بــه مقــام و منزلــت خــودش

جــاى مـيدادم و بــه مــردم ميفهمانــدم كــه شايســته ايــن مقــام نيســت.

مأمــون گفــت :چيــزى در نظــرم محبوبتــر از ايــن كار نيســت .گفــت پــس در ايــن صــورت

بــزرگان كشــور از فرماندهــان و قاضيــان و دانشــمندان را جمــع كــن تــا مــن نقــص و ضعــف
او را در مقابــل آنــان ثابــت كنــم و از مرتبـهاى كــه بــه او دادهاى پایيــن بيــاورم .بــا اينكــه آنهــا
خيــال ميكننــد كار خوبــى كــردهاى.

مأمــون دســتور داد برجســتگان كشــور را در مجلــس بزرگــى دعــوت كننــد .حضــرت

ن مــرد كــه تصميــم داشــت از مقــام آن
الســام) را نيــز پهلــوى خــود نشــاند .همــا 
رضا(عليه ّ

جنــاب بكاهــد ،ابتــدا گفــت :مــردم از شــما داســتانها نقــل و در تمجيــد و توصيــف شــما
مبالغــه میکننــد ،بهطــورى كــه خــود شــما اگــر مطلــع شــويد ،از حرفهــاى ايشــان متنفــر

خواهيــد بــود .اول موضوعــى كــه حــرف ميزننــد ،همــان بارانآمــدن اســت كــه بــه موقــع

خــودش مىآمــد .شــما دعــا كــردى؛ بــاران پــس از دعــاى شــما كــه آمــد ،ايــن پيشــامد را

بــراى شــما معجــزه قــرار دادهانــد كــه نظيــرى بــرای شــما در دنيــا نيســت .ايــن اميرالمؤمنيــن
كــه اكنــون حاضرنــد ،اگــر بــا هــر كســى در دنيــا مقايســه شــوند ،برتــرى دارنــد .ايشــان شــما

را بــه ايــن مقــام امتيــاز داد .اينــك صحيــح نيســت اجــازه دهــى دروغبافــان ايــن مطالــب را كه

بــه اميرالمؤمنيــن كنايــه و گوشــه دارد ،منتشــر کننــد.

حضــرت رضا(علیهالســام) فرمــود« :مــن نميتوانــم جلــوی مــردم را بگيــرم تــا از
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نعمتهایــى كــه خداونــد بــه مــن ارزانــى داشــته صحبــت نكننــد .اگــر چــه تصميــم اختــاف
و شــورش نــدارم ،امــا دربــارۀ آنچــه توضيــح دادى كــه دوســت تــو مــرا بــه اين مقــام رســانيده،

بایــد گفــت ايــن مقامــى كــه بــه مــن داده ،شــبيه مقامــى اســت كــه پادشــاه مصــر بــه يوســف
صديــق داد و خــود از آن واقعــه اطــاع دارى».

حاجــب در ايــن موقــع عصبانــى شــد و گفــت :پســر موســى! خيلــى ادعــاى بزرگــى ميكنــى

و از حــد خــود پــا را فراتــر گذاشــتهاى .تــو بارانــى كــه خداوند بــه موقع و بــدون تقديــم و تأخير

ميفرســتد ،بــراى خــود معجــزه گرفت ـهاى و ايــن قــدر بــزرگ كــردهاى مثــل اينكــه معجــزه

ابراهيــم خليــل را انجــام دادهاى كــه س ـ ِر مرغــان را بهدســت گرفــت و اعضــاى كوبيدهشــده
و درهمآميختــۀ آنهــا را فــرا خوانــد تــا آمدنــد و بــر ســرها متصــل شــدند و بــاز زندگــى از ســر

گرفتــه و بــه اجــازه خــدا بــه پــرواز در آمدنــد .او بــا اشــاره بــه نقــش دو شــيرى كــه روبــروى
هــم بــر تخــت مأمــون كشــيده بودنــد ،ادامــه داد :اگــر در ايــن ادعــا صــادق هســتی ،ايــن دو

شــكل و صــورت را زنــده كــن و بــر مــن مســلط گــردان .آن وقــت معجــزه و نشــانهاى درســت

خواهــد بــود؛ امــا نميتوانــى ادعــا كنــى كــه بارانــى كــه در موقــع خــود مىآيــد ،بــه دعــاى
شــما آمــده اســت.

الرضا(عليهماالســام) خشــمگين شــده و فريــاد زد :ايــن مــرد
در ایــن لحظــه عليبنموسى
ّ

پســت را بگيريــد و پــاره پــاره كنيــد و اثــرى از او باقــى نگذاريــد .در ايــن موقــع آن دو نقــش
تجســم پيــدا كردنــد و دو شــير شــدند .حاجــب را بــا دندانهــاى خــود پارهپــاره کردنــد و

خوردنــد و خونــش را از روى زميــن ليســيدند .حاضــران از آنچــه ميديدنــد در حيــرت و

الســام) و
شــگفت بودنــد .هميــن كــه از كار او فراغــت حاصــل كردنــد ،بــه حضــرت رضا(عليه ّ
بــا اشــاره بــه مأمــون گفتنــد :يــا ولــىاهلل چــه دســتور ميدهــى؟ هميــن بــا را بــر ســر ايــن

ديگــرى نيــز بیاوریــم؟ مأمــون از شــنيدن ايــن كالم بيهــوش شــد .حضــرت رضا(علیهالســام)
فرمــود صبــر كنيــد و بايســتيد.

دســتور داد بــه ســر و صــورت او گالب بپاشــند تــا بههــوش بيايــد .هميــن كار را كردنــد .بــاز

دو شــير گفتنــد :اجــازه ميدهيــد ايــن ظالــم را هــم بــه دوســتش ملحــق كنيــم؟ فرمــود :نــه
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خــدا را دربــاره او تدبيــرى اســت كــه اجــرا خواهــد كــرد .پرســيدند :پــس مــا را چــه دســتور
ميفرمایيــد؟ فرمــود :برگرديــد بــه محــل اول خودتــان ،همــان طــور كــه بوديــد .دو مرتبــه

برگشــتند بــه پشــتى و دو نقــش شــدند.

ـر حميدبنمهــران را از ســر مــن دفــع كــرد .منظــورش
مأمــون گفــت خــدا را شــكر كــه شـ ّ

همــان كســى بــود كــه شــيرها او را پارهپــاره كردنــد .بعــد بــه امام(علیهالســام) گفــت :ايــن
قــدرت در اختيــار جدتــان پيغمبر(صلىاهللعليهوآلــه) بــود و اينــك در اختيــار شماســت .اگــر

بخواهــى از خالفــت بــه نفــع شــما كنارهگيــرى ميكنــم .حضــرت فرمــود اگــر خالفــت را
ميخواســتم بــا تــو در ايــن مــورد مناظــره نميكــردم و از تــو درخواســت نميكــردم .خداونــد
فرمانبــردارى ســایر مخلوقــات را در اختيــارم قــرار داد ،چنانکــه در مــورد ايــن دو نقــش

مشــاهده كــردى .مگــر آدمهــاى نــادان كــه آنهــا اگرچــه زيــان ميكننــد ،خداونــد دربــاره آنهــا

تدبيــرى دارد و بــه مــن دســتور داده كــه بــا تــو معارضــه نكنــم و هــر چــه انجــام ميدهــم زيــر

نظــر تــو باشــد .چنانچــه يوســف صديــق مأمــور بــود زيــر نظــر فرعــون مصــر كار كنــد.

مأمــون از آن پــس پيوســته خــوار و ذليــل بــود تــا باالخــره كار خــود را نســبت بهحضــرت

رضا(علیهالســام) انجــام داد(مجلســی1403 ،ق ،ج.)174-170 :49

چنانکــه از روایــت فــوق کــه هم شــیخ صــدوق در عیــون و هم عالمه مجلســی در بحــار آورده

اســت ،برمیآیــد نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام) بــر دشــمنان اهــل بیت(علیهمالســام)

گــران آمــده بــود و حتــی پــس از آن معجــزه بــاران نیــز دســت از عــداوت و دشــمنی خــود

برنداشــته بودنــد .حقــا کــه ســزای چنیــن معاندانــی دریدهشــدن توســط شــیرانی بــود کــه بــه

ـی خــدا تجســم پیــدا کــرده بودنــد.
امــر ولـ ّ

 .6کارکردهای نماز باران در سیره رضوی
اگرچــه اقامــه نمــاز بــاران توســط امامرضا(علیهالســام) یــک رویــداد تاریخــی اســت و شــاید

برخــی تنهــا از جنبــۀ تاریخــی بــه آن بنگرنــد ،امــا بــا بررســی ابعــاد مختلــف ایــن واقعــۀ
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تاریخــی میتــوان درسهــای بســیاری از آن آموخــت .نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام)
دارای کارکردهــا و برکاتــی بــود کــه شــاید چنــدان بــه آن توجــه نشــده اســت .برخــی از ایــن

یـتحلیلــی قابــل بررسـیاند و برخــی دیگــر فراتــر از زمــان و مــکان
کارکردهــا در بســتر تاریخ 

هســتند و اگــر قلــب ســلیمی ،نیــک در آن تأمــل کنــد ،نکتههــای ســودمندی از آن دریافــت
خواهــد کــرد.

در شــرایط فعلــی نیــز کــه کشــور مــا بــا بحــران کمآبــی مواجــه اســت ،توجــه بــه ایــن

کارکردهــا میتوانــد منجــر بــه بازنگــری در رفتــار و اعمــال انســانها شــود .انســانها بــا
توجــه بــه حقیقــت نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام) متوجــه مبــدأ و مقصــد هســتی شــده

و درمییابنــد کــه دســت دیگــری در کار اســت .ایــن ارادۀ الهــی اســت کــه همــه جــا حضــور

دارد در حالــی کــه آدمــی در غفلــت بــه ســر میبــرده اســت.

1ـ 6کارکردهای سیاسی و اجتماعی نماز باران
1ـ1ـ 6مبارزه فرهنگی با نظام طاغوت

در دوران  250ســاله عصــر ائمه(علیهالســام) بهجــز مــدت کوتــاه خالفــت حضــرت

علی(علیهالســام) و امامحسن(علیهالســام) دیگــر امامــان همــواره تحــت فشــار و اختنــاق

بودهانــد .امامرضا(علیهالســام) 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 کربال

توســط امــام سجاد(علیهالســام) آغــاز شــد و در عصــر صادقین(علیهماالســام) بــه اوج خــود

رســید .حضــرت علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) نیــز بــه فراخــور فرصتهایــی کــه
بــرای ایشــان پیــش میآمــد ،در ایــن زمینــه اقدامهایــی 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 فرصتهــا

بــود کــه حضــرت امامرضا(علیهالســام) ضمــن ادای فریض ـهای الهــی ،از آن بــرای مبــارزه بــا

نظــام طاغوتــی بنیعبــاس بهــره بــرد .خیــزش عمومــی امامرضا(علیهالســام) بــه همــراه

مــردم جهــت اقامــه نمــاز و نیــز اجابــت دعــای آن حضــرت در طلــب بــاران ،قلــوب مــردم را

متوجــه ایشــان کــرد و حقانیــت بنیعبــاس را در خالفــت و حکومــت بــر جامعــۀ اســامی زیــر
ســؤال بــرد.

دربــارۀ ســیره امامرضا(علیهالســام) در مبــارزه فرهنگــی ،همیــن بــس کــه وقتــی از ایشــان

دربــاره علــت نیامــدن بــاران ســؤال میشــود ،میفرماینــد« :هــرگاه حاکمــان دروغ بگوینــد،

بــاران نمیبارد(».محمــدی ریشــهری ،1385 ،ج .)۲۸۶ :۳آن حضــرت بــا ایــن بیــان بهنوعــی

ن م ـیدارد و مشــروعیت خالفــت مأمــون
اســاس حکومــت بنیعبــاس را بــر پایــۀ دروغ عنــوا 
را زیــر ســؤال میبــرد.

2ـ1ـ 6خنثیشدن نقشۀ معاندان در تضعیف جایگاه سیاسی امامرضا(علیهالسالم)

چنانکــه در تاریــخ ذکــر شــده اســت ،چــه بســا هــدف مأمــون و اطرافیانــش از فرســتادن

حضــرت بــراي دعــای بــاران ايــن بــود كــه ايشــان پــس از حضــور در بيابــان ،بــه اتفــاق انبوهي

از مــردم و دعــا در پيشــگاه الهــي ،دعايشــان مســتجاب نشــود و آن حضــرت را در ميــان عامــۀ

مــردم تحقيــر کنــد .امــا بــا اســتجابت دعــاي حضــرت ،موقعيــت مأمــون نيــز تضعيــف و ايــن
حادثــه بــراي وي گــران تمــام شــد.

3ـ1ـ 6تثبیت جایگاه امامرضا(علیهالسالم) بهعنوان امام و رهبر معنوی مردم

بــه گواهــی تاریــخ ،از زمــان حضــور امامرضا(علیهالســام) در خراســان ،مأمــون همــواره

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(علیهالســام) بــا هــدف تحقیــر آن

حضــرت بــود(رک :ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج 178-154 :1؛ طبرســی ،١٣٨١ ،ج.)393-381 :2

در قضیــۀ نمــاز بــاران نیــز هــدف مأمــون همیــن بــود .امــا والیــت معنــوی امام(علیهالســام)

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.

ایــن واقعــه ســبب شــد مــردم امامرضا(علیهالســام) را کــه بهصراحــت مبانــی امامــت را

تبییــن و خــود را امــام معرفــی کــرده بــود ،تنهــا امــام عصــر واقعــی بدانند و گــرد ایشــان حلقه

بزننــد و امامرضا(علیهالســام) را بهعنــوان رهبــر معنــوی خــود برگزیننــد.

4ـ1ـ 6ایجاد وحدت میان شیعیان با محوریت والیت و امامت

دوران امامرضا(علیهالســام) از نظــر کالمــی و بــروز انحــراف و التقــاط ،دورانــی پرچالــش بــود.

از یکســو ورود فرهنــگ بیگانــه بــا نهضــت ترجمـهای کــه از کشــورهای روم ،ایــران و یونــان
کــه مهــد فرهنــگ آن زمــان بودنــد و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد فرقههــای جانبــی و انحرافــی

ماننــد معتزلــه و واقفیــه همــراه بــود .از طرفــی ،مأمــون نیــز بــا ميــدان دادن بــه جريانهــاي

فكــري آن عصــر ،ميــان گروههــاي مختلــف تفرقــه ایجــاد ميكــرد .در چنیــن شــرایطی ،اقامــۀ
نمــاز بــاران بــا حضــور گروههــای مختلــف مــردم موجــب ایجــاد وحــدت بیــن صفــوف مختلف

مســلمانان بهویــژه شــیعیان بــا محوریــت والیــت و امامــت شــد.

ســیرۀ امامرضا(علیهالســام) 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
میکردنــد .نمــود عينــي ســیره را در فرمايــش حضــرت در توصيــه بــه يــاران خويــش بهخوبــي
میتــوان مشــاهده کــرد« :از تشــتت و تفرقــه و جدايــي بپرهيزيــد ،زيــرا موجــب رفتــن همــت و

کمشــدن ارزش و پايينآمــدن قــدر و منزلــت شــما ميشود(».مجلســي1403 ،ق ،ج.)51 :35
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5ـ1ـ 6ایجاد نشاط اجتماعی

در کمآبــی و خشکســالی همانگونهکــه طــراوت از طبیعــت رخــت بــر میبنــدد ،روان

انســانها نیــز ملــول گشــته و مــردم دچــار یــأس و افســردگی میشــوند .در چنیــن شــرایطی،

وقتــی بــه امــر الهــی زمیــن خشــک بــا نــزوالت جــوی ســیراب و نعمــات و بــرکات بــر مــردم

ســرازیر میشــود ،نشــاط و تحــرک قابــل توجهــی در اجتمــاع مــردم شــکل میگیــرد.

طبــق نقلهــای تاریخــی ،در عصــر امامرضا(علیهالســام) نیــز وقتــی نمــاز و دعــای بــاران

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

بنموسیالرضا(علیهماالســام) بــود.

2ـ 6کارکردهای تربیتی نماز باران
1ـ2ـ 6نشر توحیدباوری و تقویت پایههای اعتقادی مردم

ـم تربیتــی نمــاز بــاران در ســیرۀ امامرضا(علیهالســام) توجــه بــه
یکــی از کارکردهــای مهـ ّ

مبــدأ هســتی اســت .انســانی کــه در کشــاکش روزگار و در پیچوخــم زندگــی مــادی اصــل

و مبــدأ وجــودی خویــش را فرامــوش میکنــد ،بــا صحنــه نمایــش شــکوهمند نمــاز بــاران

تلنگــری دریافــت میکنــد؛ بــه خــود میآیــد و در درون خــود دربــاره آنچــه رخ داده ،اندیشــه

میکنــد .اینکــه از کجــا آمــده اســت و بــه کجــا خواهــد رفــت .اینکــه چگونــه نمــاز بــاران کــه
بــه جماعــت اقامــه میشــود ،میتوانــد در نظــام طبیعــت دگرگونــی ایجــاد کنــد .بیشــک

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 م ـیدارد.

بــارش بــاران پــس از نمــاز بــاران امامرضا(علیهالســام) عــاوه بــر اینکــه پایههــای ایمــان
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توحیــدی مــردم آن زمــان را تقویــت کــرد ،بــرای مــردم زمانهــا و اعصــار بعــد نیــز میتوانــد

ـری بدهنــد
مایــه تدبّــر و تفکــر باشــد تــا بیــش از پیــش نــگاه توحیــدی را در زندگیشــان تسـ ّ
و ارادۀ خداونــد را در تمامــی احــوال و زمانهــا در جریــان بداننــد زیــرا مسبباالســباب تنهــا

اوســت .از حضــرت امامرضا(علیهالســام) نقــل شــده اســت كــه فرمــود« :هيــچ حادث ـهاى رخ
نمیدهــد مگــر آنچــه خــدا خواســته باشــد و اراده كــرده باشــد ،و تقديــر کــرده ،قضايــش را
رانــده باشــد(».برقی1416 ،ق.)244 :

از ســویی میتــوان گفــت کــه هــدف اصلــی از نمــاز بــاران ،صرفـاً 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 میشــود ،فقــط آب

مــادی نیســت ،بلکــه آن مایــۀ حیــات معنــوی اســت کــه ســبب تطهیــر روح و جــای قلــوب

میشــود.

2ـ2ـ 6توبه و انابۀ دستهجمعی

نمــاز بــاران در حقیقــت توبــه و انابـهای دســتهجمعی و گروهــی اســت .وقتــی همــۀ اقشــار

مــردم در بیابانــی گــرد هــم میآینــد و از شــهر و همــه تعلقاتــش رویگــردان میشــوند؛ وقتــی
زن و مــرد ،بــزرگ و کوچــک ،فقیــر و غنــی در کنــار هــم قــرار میگیرنــد ،و بــا تضــرع و

اســتغفار طلــب بــاران میکننــد ،زمینــۀ اســتجابت دعــا بیشــتر فراهــم میشــود.

در دیــن جهانشــمولی چــون اســام کــه بــر طبــق آیــات قــرآن و روایــات و احادیــث ،ارتکاب

بشــر بــه گناهانــی کــه در جامعــه نمــود عــام دارد و موجبــات انحطــاط و فســاد امتهــا را

فراهــم میکنــد و نیــز بیتوجهــی و بیاهمیتــی بــه گســترش آنهــا ،خشــم و عــذاب دنیــوی

خداونــد را در قالــب بالیایــی طبیعــی چــون ســیل و طوفــان و زلزلــه و خشکســالی و صاعقــه

بهدنبــال دارد ،آئینهایــی چــون نمــاز بــاران نمــود بســیار پررنگــی دارد کــه بهنوعــی طلــب

مغفــرت بــه درگاه خداونــد بــردن و توبهکــردن از گنــاه شــمرده میشــود تــا بــه موجــب آن،
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ایــن مصــداق رحمــت خداونــد بــار دیگــر جــاری شــود .قــرآن کریــم نیــز از جملــه علــل و

ـم خشكســالی و قحطــی بیــان میكنــد ،گناهــان و خــروج
عواملــی كــه بهعنــوان عامــل مهـ ّ
ملــت و جامع ـهای از آموزههــای وحیانــی و تجــاوز از حــدود الهــی اســت.

خداونــد در آیــۀ  52و  53ســورۀ هــود ایــن علــت را مطــرح میســازد .از ایــن روســت كــه از

زبــان پیامبــران قــوم از ایشــان میخواهــد تــا از گناهــان خویــش اســتغفار كننــد و بــا بازگشــت
ـی خشكســالی برهنــد.
ـر بــای بهظاهــر طبیعـ ِ
و توبــه بــه ســوی خــدا ،از شـ ّ

طبــق بیــان حضــرت علی(علیهالســام) در خطبــه  143نهجالبالغــه ،اصــل امتنــاع نــزول

بــرکات مســئله آزمایشکــردن بنــدگان اســت .خداونــد میخواهــد بنــدگان متنبــه شــوند و بــا

ـان رفته
چشــمانی بــاز بــه ســوی حقیقــت بازگردنــد .در واقــع ،نمــاز بــاران پلــی اســت کــه انسـ ِ

بــه آن ســوی دیــوار گنــاه ،بهوســیلۀ آن بــه ســرزمین توحیــد و هدایــت بازمیگــردد.

3ـ2ـ 6ایجاد روحیۀ خودباوری

در عصــر حاضــر کــه پیشــرفتهای علمــی و صنعتــی دنیــای غــرب روزبـهروز گســترش پیــدا

میکنــد ،ممکــن اســت برخــی از مســلمانان در مقابــل ایــن جریــان پــر زرق و بــرق احســاس

خودباختگــی کننــد .حــال اگــر مســلمانان حقیقــت اســام را بهمعنــای واقعــی درک کننــد،

بــه هیــچ صورتــی در مقابــل تمــدن غــرب ،بــا تمــام رنــگ و لعابــش احســاس خودباختگــی
نخواهنــد داشــت.

یکــی از زمینههــای درک حقیقــت اســام همیــن نمــاز بــاران اســت کــه بــه مــا قــدرت

الیــزال الهــی و ارتبــاط بــا آن را نشــان میدهــد .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 انســانها میرســد.

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 ،زمینهســاز روحیــۀ خودبــاوری در
جامعــۀ اســامی خواهــد بــود.

4ـ2ـ 6توجه به معنویت

نمــاز بــاران زمانــی اقامــه میشــود کــه مــردم بــا کمآبــی شــدید مواجــه هســتند و دیگــر

هیــچ کاری از انســانها ســاخته نیســت .البتــه ،اگــر قبــل از مواجهــۀ شــديد بــا کمآبــي از بــاب
«عــاج واقعــه را قبــل از وقــوع بايــد کــرد» مــردم نمــاز بــاران بخواننــد ،جــا دارد و مســتحب

ا ست .

در ایــن شــرایط تنهــا یــک راه بــرای انســان باقــی میمانــد و آن توسلجســتن بــه

اصــل و منبــع فیــض و رحمــت اســت .در موقعــی کــه امیــد انســان از هــر راه و عملــی
قطــع شــده و از دســت او کاری برنمیآیــد ،وقتــی کــه انســان بــا تمــام دانــش و تجربــه،

خــود را ضعیــف و ناتــوان حــس میکنــد و آفریننــده را در برابــر خــود بــا تمــام عظمــت و
شــکوه درمییابــد ،در ایــن موقــع انســان درمانــده از کار ،جوششــی درون خــود احســاس

میکنــد.

بــا تأمــل در کیفیــت برگــزاری نمــاز بــاران توســط امامرضا(علیهالســام) درمییابیــم

کــه برگــزاری چنیــن نمــازی تجلــی همــان چشــمۀ معنــوی درون انســان اســت کــه بــه

ســوی منبــع و مبــدأ خــود ،رهســپار میشــود .در سرتاســر اعمــال نمــاز بــاران و بهخصــوص

در فریادهــای همگانــی کــه ذکرهــای «اهلل اکبــر»« ،الحمــدهلل»« ،ســبحان اهلل» و «الالــه اال
اهلل» ســر داده میشــود ،هــر فــرد شــرکتکننده از آن فردیّــت خاکــی خــود جــدا شــده

و خــود را قطــرهای از ســیل خروشــان مــردم میبینــد.

جداشــدن از خــود آن هــم در پیشــگاه خداونــد متعــال ،از آثــار بــزرگ معنــوی نمــاز بــاران

اســت .در واقــع ،نمــاز بــاران فرصتــی اســتثنایی اســت بــرای بزرگتریــن تجربههــای معنــوی
انســان تــا معرفــت روحـیاش گســترش یابــد.
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5ـ2ـ 6ایجاد گرایش عمومی به دین

ــو َعلِ ُمــوا َم ِ
ــن
در روایتــی از امامرضا(علیهالســام) نقــل شــده اســتّ :
حاس َ
«ان النّ َ
ــاس ل َ ْ
َکال ِمنــا َ
التَّبَ ُعونا»(اگــر مــردم از زیباییهــای کالم مــا آگاه میشــدند ،بیتردیــد از مــا پیــروی

میکردند)(مجلســی1403 ،ق ،ج.)30 :2

از ایــن روایــت بهخوبــی فهمیــده میشــود کــه علــت اصلــی اطاعتنکــردن مــردم از ســیرۀ

پیشــوایان دینــی مــا ،کماطالعــی آنهاســت .اگــر حقیقــت دیــن بهدرســتی بــه دســت مــردم
برســد ،بیشــک بــه معــارف عالیــۀ آن گرایــش پیــدا میکننــد.

یکــی از بهتریــن ابزارهــا بــرای شناســاندن ایــن دیــن بــه دیگــر ملتهــا و انســانها ،نمــاز

بــاران اســت .ایــن نمــاز میتوانــد در تبلیــغ دیــن بهطــرز معجزهآســایی نقشآفریــن باشــد

بهگون ـهای کــه اگــر کســی زمینــۀ پذیــرش داشــته باشــد ،بــه دیــن راســتین گرایــش پیــدا
میکنــد.

بنابرایــن ،نمــاز بــاران مناســبتترین ابــزار بــرای معرفــی حقانیــت دیــن اســام و جاذبههــای

آن بــه دیگــران اســت .ایــن ســخن گزافــی نیســت و تاریــخ نهچنــدان دور مــا شــاهد راســتینی

بــر آن اســت .در زمــان جنــگ جهانــی دوم ،پــس از آنکــه آیـتاهلل خوانســاری(ره) نمــاز بــاران
بهجــای آورد و اثــر چشــمگیر آن بــر همــگان عیــان شــد ،فرماندهــان نیروهــای متفقیــن
مســتقر در حوالــی قــم پــس از شــنیدن خبــر ،از معظملــه درخواســت میکننــد کــه بــرای

پایــان جنــگ دعــا کنــد تــا آنهــا 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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6ـ2ـ 6اثبات 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 میشــود .نمــاز بــاران نیــز شــاهدی اســت بــر ایــن
مدعــا .بــا تأمــل دربــارۀ نمــاز بــاران ،بهراحتــی درمییابیــم کــه ایــن دیــن حــاوی نــکات
ظریــف حیــات انســان اســت .خداونــدی کــه بــرای مســئلهای چــون خشکســالی کــه ممکــن
اســت حتــی در تمــام طــول عمــر یــک انســان هــم پیــش نیایــد ،حکــم و فرمانــی وضــع کــرده

اســت ،چگونــه نیازهــای مبــرم و مــورد ابتــای انســانها را فرامــوش میکنــد؟

بنابرایــن ،از چگونگــی و کیفیــت نمــاز بــاران میتــوان معرفــت و بینــش روشــنی نســبت بــه

اســام پیــدا کــرد و در حقیقــت آن را بهعنــوان کاملتریــن دیــن الهــی بیابیــم .بیتردیــد،

چنیــن کارکردهایــی دربــارۀ نمــاز بــاران در عصــر امامرضا(علیهالســام) نیــز وجــود داشــته

اســت و اذهــان و افــکار عمومــی از آن طریــق بیشــتر متوجــه حقانیــت و جامعیــت دیــن
اســام شــدند.

نتیجهگیری
 .1طلــب 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.

 .2در شــرایطی کــه جامعــه مــا بــا مشــکل کمبــود آب و خشکســالی مواجــه شــده اســت،

توجــه بــه ایــن فریضــه و ســنت نبــوی کــه در عصــر ائمه(علیهالســام) نیــز شــواهدی بــر اقامه

آن وجــود دارد ،ضــروری اســت.

 .3یکــی از مهمتریــن وقایــع تاریخــی دوران زندگــی امامرضــا ا(علیهالســام) اقامــه نمــاز

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

حضــرت علیبــن موسیالرضا(علیهماالســام) میتوانــد راهگشــای بســیاری از مســائل مــورد
ابتــای جامعــۀ اســامی باشــد.

 .4پــس از بررســی و مداقــه در ســیره امامرضا(علیهالســام) مشــخص شــد کــه اقامــۀ نمــاز

بــاران توســط آن حضــرت دارای کارکردهــای قابــل توجهــی اســت .مبــارزۀ فرهنگــی بــا نظــام

طاغــوت ،خنثیشــدن نقشــۀ معانــدان در تضعیــف جایــگاه سیاســی امامرضا(علیهالســام)،

تثبیــت جایــگاه امامرضا(علیهالســام) بهعنــوان 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.

 .5کارکردهــای تربیتــی نمــاز بــاران در ســیرۀ امامرضا(علیهالســام) نیــز شــامل نشــر

توحیدبــاوری و تقویــت پایههــای اعتقــادی مــردم ،توبــه و انابــۀ دســتهجمعی ،ایجــاد روحیــه

خودبــاوری ،توجــه بــه معنویــت ،ایجــاد گرایــش عمومــی بــه دیــن و اثبــات جامعیــت دیــن در

افــکار عمومــی اســت.
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