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حسین؟ع؟ در تناظر بابخشی گریستن بر امامشناختی آموزه مغفرتتحلیل روان
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Psychological analysis of the teaching of forgiveness and weeping over Imam
Hussein (as) in relation to the teaching of repentance in Islamic sources
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Abstract
Researches show the effective role of spiritual
Mourning and weeping for Imam Hussein (as)
has always been the subject of intra-religious
and extra-religious research and analysis. One
of the issues that has raised many questions and
doubts is the works that have been expressed
in Shiite Hadithes to weep over the sufferings
of Imam Hussein (as). Opponents consider
such Hadithes to be based on exaggeration and
daring to sin, and do not consider them to be
logically and firmly analyzed.
The purpose of this article is to provide a
psychological analysis of the mechanism of the
spiritual effect of weeping on the sufferings of
Imam Hussein in the soul and psyche of the
believer and as a result the forgiveness of his
sins. In this study, by analyzing the teaching
of forgiving weeping over Imam Hussein and
comparing it with the teaching of repentance,
which is the most important spiritual mechanism
of forgiveness of sins in Islamic culture, it
was found that the psychological process of
repentance and weeping over Imam Hussein
means separation from evils and The tendency
towards goodness is the same, and the
psychological changes of the penitent and the
mourner are remarkably similar. In this research,
the method of data collection is library and the
research method is descriptive-analytical
Keywords: Imam Hussein, weeping,
forgiveness of sins, repentance, personality
dimensions.
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چکیده
حس���ین؟ع؟ همواره از جهاتس���وگواری و گریستن بر امام
دین���یه���ای درو نه���ا و تحلیل موض���وع پژوهش،گوناگ���ون
ها و یکی از مس���ائلی که پرس���ش.دینی بوده اس���تو برو ن
 آثاری اس���ت که در روایات،ش���بهات فراوانی را برانگیخته
حسین؟ع؟ بیان شدهشیعی برای گریستن بر مصائب امام
اندیشی چنین روایاتی را برخاسته از گزاف، مخالفان.است
ورزی بر گن���اه دانس���ته و تحلیل منطقیو موج���ب جرئ���ت
 هدف از نوش���تار که.ش���وندو اس���تواری ب���رای آن قائل نمی
 ارائه تحلیلی،تحلیلی انج���ام ش���ده- توصیفی،ب���ه ش���یوه
شناختی از س���ازوکار تأثیر معنوی گریستن بر مصائبروان
،حس���ین در روح و روان انس���ان مؤم���ن و در نتیج���هامام
 در ای���ن پژوهش با تحلی���ل آموزه.آم���رزش گناه���ان اوس���ت
حسین و مقایسه آن با آموزهبخشی گریستن بر اماممغفرت
ترین سازوکار معنوی آمرزش گناهان در فرهنگتوبه که مهم
شناختی توبه و به دست آمد که فرایند روان،اسالمی است
ها و گرایش یعنی جدا شدن از بدی،حسینگریستن بر امام
شناختی شخصها اس���ت و تحوالت روانبه سوی خوبی
کننده و ش���خص س���وگوار از ش���باهت درخ���ور توجهیتوبه
.برخوردار است
 آم���رزش، گریس���تن،حس���ین؟ع؟ امام:واژگان کلی���دی
.های شخصیت ساحت، توبه،گناهان
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مقدمه

یک���ی از موضوعات مهم در فرهنگ اس�ل�امی ،بهویژه فرهنگ غنی تش���یع ،موضوع بزرگداش���ت
مق���ام معنوی و اخالقی پیامبران و اولی���ای الهی ،بهویژه مقام بلند و ارجمند حضرت اباعبداهلل
الحس���ین؟ع؟ اس���ت .خداوند حکیم در شمار فراوانی از آیات قرآن کریم با هدف ارائه الگوهای
مقدس و برجس���ته معنوی به انسانها و آش���نا ساختن جامعه اسالمی با شخصیتهای مال ک
و تراز معنوی و اخالقی ،خصلتهای نیک و خدمات گرانسنگ برخی از پیامبرانش ،همچون
موسی (شعرا ،)68-10 :ابراهیم (همان )104-69 :هود (همان ،)140-123 :صالح (همان ،)159-141 :لوط (همان-160 ،
[ )175؟مهع؟] و برخ���ی اولیای مکرم خود ،مانند مریم ،آس���یه (تحری���م 11 :و  )12و ذوالقرنین (کهف)98-83 :

[؟مهع؟] را ستایش و تکریم کرده است .این روش نیک در سنت و سیرت پیامبر اکرم و اهلبیت
او؟مهع؟ و نیز صحابه ،تابعان و عموم مسلمانان در طول تاریخ اسالم ،به روشنی و برجستگی ظهور
یافته و بهعنوان رفتاری اخالقی و درخور پیروی برای همه مسلمانان مطرح شده است (دردشتی و

پیری .)1396 ،یکی از جلوههای پرشکوه این روش نیک ،تکریم و ستایش شخصیت بالنده و مقام
معنوی امامحس���ین؟ع؟ و ارج نهادن بر مجاهدته���ا و فداکار یهای آن امام همام در مبارزه با
ُ
ظل���م و انح���راف جریان اموی و ش���هادت او ،خاندان و یارانش در راه برپایی نظام عدالتگس���تر
اسالم ناب و احیای ارزشهای انسانی و اسالمی است (مطهری ،1376 ،ج ،1ص .)164-162بنابر روایات
بسیار فراوان از پیامبر و دیگر امامان اهلبیت؟مهع؟ ،زیارت قبر مطهر امامحسین؟ع؟ از راه دور و
نزدیک ،س���وگواری و گریس���تن بر مصیبتها و رنجهای آن امام ،خاندان مطهر و یاران باوفایش،
یکی از سازندهترین و باارزشترین اعمالی است که انسان را به ذات اقدس الهی نزدیک میکند
و موجب رش���د و تربیت معنوی و اخالقی او میش���ود (بنگرید به :ابنقولویه قمی1424 ،ق ،باب  .)36-18آثار
و برکات دنیوی و اخروی فراوانی برای گریس���تن بر حضرت سیدالش���هدا و یارانش و زیارت قبور
مطه���ر آن���ان از زبان پیامبر اکرم و امامان هدی؟مهع؟ بیان ش���ده که ش���گفتنی و حیرت را در ذهن
و قل���ب انس���ان برمیانگیزد (صفای ��ی حائ ��ری ،1386 ،ص .)575-573یک���ی از آموزههایی ک���ه در روایات
اهلبیت؟مهع؟ فراوان به آن اش���اره شده ،این است که «گریستن بر مصائب حضرت سیدالشهدا
و خان���دان مطه���رش ،هرچند به اندازة ناچیز ،گناهان بزرگ و کوچ���ک مؤمن را میزداید و روح و
ش���خصیت او را از

ک���دورت و زنگار معصیت و صف���ات منفی اخالقی میپیرای���د (ابنقولویه قمی،

1424ق ،ب ��اب  .)36-18در روای���ات فراوانی و از جمله گفتگوی امام رضا؟ع؟ با ّریان بن ش���بیب ،این

و زیادش را مش���مول غفران خود قرار میدهد!» (ش ��یخ ص���دوق ،1380 ،باب روایات متفرق���ه) .این مضمون،
بیگمان حس ش���گفتی و ابهام را در ذهن ش���نونده پدید میآورد و پرسشها و گاهی شبهاتی را
برمیانگیزد« :آیا چنین آثاری برای گریس���تن ب���ر آن امام ،تحلیل و تبیین علمی ،منطقی و دینی
دارد؟ آیا اعتقاد به مضمون چنین روایاتی ،باعث کوچک و کماهمیتانگاشتن گناه در فرایند
تربیت انس���انها نیس���ت؟! آیا اینگون���ه نگرشها با مع���ارف قرآنی که بر اهمیت مس���ئله گناه و
 ،15-6انفط ��ار 19-6 :و ب ��روج )11-10 :و تنها راه تطهیر معنوی را توبه معرفی میکند ،در تعارض نیس���ت؟!
ارتکاب بیپروای معاصی نمیانجامد؟!»
بررس���ی کتابه���ا و مقاالت���ی که درب���اره تحلیل آثار گریس���تن بر امامحس���ین ن���گارش یافته،
ً
نش���ان میدهد عمده پاس���خها و تحلیلها بر تعبدی بودن مسئله و احیانا سویههای عرفانی آن
تکی���ه و تأ کید دارد .در جس���تجوهای علمی نگارنده ،کتاب ی���ا مقالهای که این آموزه را از منظر
ً
روانشناختی بررسی ،تحلیل و تبیین کرده باشد ،مشاهده نشد؛ البته مباحث نسبتا خوبی در
تحلیل مس���ائل دیگری ،مانند «رابطه سوگواری بر امامحسین؟ع؟ و اختالالت خلقی» یا «رابطه
س���وگواری و رشد عاطفی و تربیتی اخالقی» و ...نگاشته شده است؛ اما نوشتاری که به تحلیل
و تبیی���ن فرایند تطهیر معنوی گریس���تن بر امامحس���ین و غفران ذنوب (بهوی���ژه رابطه چند قطره
ً
اشک با غفران همه گناهان) پرداخته باشد ،دیده نشد .یقینا تبیینهای درو ندینی و مبتنی بر
روایات فضائل و عرفان ناب شیعی ،در جای خود ،امر درست و ارزشمند ،و برای افراد با ایمان
ً
و محبان اهل اخالص ،موجب اطمینان و اعتماد است؛ اما معموال برای بسیاری از افرادی که
س���اختار ذهنیشان با س���بک تجربی انس دارد ،به آس���انی پذیرفتنی نیست؛ از اینرو ضرورت
ل و تبیین روانشناختی ،این آموزه ،به خوبی احساس میشود .هدف نوشتار حاضر
ارائه تحلی 
ارائه تحلیل روانشناختی ماهیت و فرایند گریستن بر امامحسین؟ع؟ و تبیین اثر تطهیرکنندگی
آن نس���بت به گناهان فرد س���وگوار ،معطوف به روایت ریانبنش���بیب و در تناظر با آموزه توبه در
فرهنگ اسالمی است .در این پژوهش با بهرهجستن از آیات قرآن کریم ،روایات اهلبیت؟مهع؟،
بخش���ی گریس���تن بر
نظریهه���ای روانش���ناختی و تأمالت فلس���فی ،کوش���یدهایم تا آموزه مغفرت
ِ

................................................................................................................................

آی���ا اینگونه نگرشها به جرئتورزی بیش���ینه گناهکاران بر شکس���تن حری���م ارزشهای الهی و

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

طاعت خداوند در شخصیت ،زندگی و ابدیت وجود انسان تأ کید و تصریح فراوان دارد (انشقاق:

..............................................................................................................................................

مضمون بیان ش���ده که« :هرکس بر امامحسین؟ع؟ بگرید ،خداوند گناهان بزرگ و کوچک ،کم
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امامحس���ین را از لحاظ روانش���ناختی تحلیل و تبیین کنیم .روش تحقیق در این نوشتار ،روش
توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطالعات با روش کتابخانهای اجرا ش���ده اس���ت.
 .1سوگواری و گریستن بر امامحسین در روایات اسالمی

در منابع ش���یعه روایات فراوانی درباره فضیلت و آثار دنیوی ،اخروی و معنوی زیارت ،گریس���تن
و س���وگواری بر س���ید و ساالر ش���هیدان ،امامحس���ین و فرزندان و یاران باوفای او؟مهع؟ ،وجود دارد
(درگاهی1422 ،ق ،ص37-31؛ ابنقولویه القمی1424 ،ق ،باب  .)36-18در پارهای از آن روایات ،انجام سوگواری،
بهویژه گریس���تن ب���ر مصائب امامحس���ین؟ع؟ ،پیراینده گناهان ،عامل رق���ای معنوی و نزدیکی
مؤمن سوگوار به خدای سبحان معرفی شده است (همان) .یکی از روایات مشهور و شگفتانگیز
در این راس���تا ،روایت ّریانبنش���بیب از امام رضا؟ع؟اس���ت (ش���یخ الصدوق ،1380 ،باب روای���ات متفرقه).

ّریان بن ش���بیب ماجرا را اینگونه روایت میکند« :روز اول محرم الحرام به محضر امام رضا؟ع؟
ش���رفیاب شدم .امام به من فرمود« :پسر ش���بیب! " ...اگر بر حسین گریستی تا آنکه اشکهایت
ب���ر گونههایت روان ش���د ،خداوند همه گناهانت را میآمرزد؛ چه ب���زرگ و چه کوچک ،چه کم و
چه زیاد!" پس���ر ش���بیب! اگر دوس���ت داری خدا را در حالی دیدار کنی که گناهی بر تو نباش���د،
حس���ین؟ع؟ را زیارت کن! پس���ر ش���بیب! اگر دوس���ت داری در غرفههای برپاش���ده در بهشت با
پیامبر باشی ،بر کشندگان حسین لعنت فرست .پسر شبیب! اگر دوست داری پاداشی همانند
پاداش یاران ش���هید حسین داش���ته باشی ،هرگاه یادی از او کردی بگو :ای کاش با آنان میبودم
و به آن بهره بزرگ نائل ش���ده بودم! پس���ر شبیب! اگر دوست داری در درجههای برتر بهشت با ما
اهلبیت باش���ی ،در اندوه ما اندوهگین و در س���رور ما مسرور باش! و بر تو باد به والیت ما که اگر

 .2حقیقت توبه از منظر فرهنگ اسالمی

2

از نگاه معارف اسالمی مهمترین روش تطهیر معنوی
و روایات پرشماری بر اهمیت توبه و آثار دنیایی و

گناهان ،توبه است .آیات (تحریم ،8 :فرقان)70 :

اخروی آن تأ کید دارند (محمدی ریشهری،1377 ،

ج ،2فص ��ل  ،57موضوع توبه) .آنچه از نظر ش���ارع برای انس���ان واجب ش���ده ،تطهیر م���داوم آلودگیهای

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

................................................................................................................................

 .1بررس ��ی تکتک روایات واردش ��ده در موضوع گریس ��تن بر امام حس ��ین؟ع؟ ،از لحاظ س���ندی و داللی ،ضروری نیست؛ زیرا قواعد
فه ��م مت ��ن ،مقتضی آن اس ��ت که تواتر اجمال ��ی ،همانند توات ��ر تفصیل ��ی ،از ارزش و اعتبار معرفتش���ناختی برخودار ب���وده و موجد
یقین و دس� �تکم اطمینان عرفی اس ��ت (ص ��در1417 ،ق ،ص )142-141و همین اندازه برای اثب���ات اصل مدعای ما (اثبات صدور
مضمون آموزه مغفرتبخش ��ی گریستن بر امام حس ��ین از معصومان؟مهع؟) کافی است .بنابراین انکار اصل صدور روایات این باب و
دستشس ��تن از ظواهر آن کار آس ��انی نیست؛ از اینرو ،براس ��اس قواعد فهم و تفسیر کالم ،جز پذیرفتن اصل صدور و معنای ظاهری
روایات نامبرده چاره دیگری وجود ندارد (خراسانی1414 ،ق ،ص .)324-323لیکن در این راستا از باب بررسی نمونهای از روایات
صحیح السند ،سند روایت ّریانبنشبیب را از لحاظ اعتبار رجالی بررسی میکنیم:
مرحوم شیخ صدوق (اعلی اهلل مقامه) در کتاب شریف عیون اخبار الرضا؟ع؟ سند روایت را اینگونه توصیف فرموده است« :شیخ
ص ��دوق از اس ��تادش محمد بن علی ماجیلو ی ��ه ،از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از ّریانبنش���بیب روایت ک���رده که گفت :روز اول
محرم بر امام رضا؟ع؟ وارد شدم  . ...در سند این روایت از پنج شخصیت مهم حدیثی نام برده شده که به ترتیب زنجیره سند ،نظر
عالمان رجالی درباره هریک را بیان میکنیم:
 )1شیخ الصدوق :شیخ صدوق؟هر؟(381-306ق) از بزرگترین محدثان نامآور شیعی است که در دوران غیبت صغری میزیسته
و تولد او به برکت دعا و بش ��ارت امام زمان؟جع؟ صورت گرفته اس ��ت (فهرس النجاشی ،ص184؛ غیبة الطوسی ،ص 201و اکمال
الدین و اتمام النعمه الصدوق ،ص276؛ به نقل از :س ��بحانی1421 ،ق ،ص .)73همه رجالیان ش���یعه و س���نی او را توثیق کرده و از
وجوه و برجستگان طائفه امامیه برشمردهاند (بسام1426 ،ق ،ص.)350-349
 )2محم ��د ب ��ن عل ��ی بن ماجیلویه :وی از مش ��ایخ صدوق بهش ��مار میرود و ش���یخ در کتابهای خود بس���یار از او نق���ل روایت کرده
است .وثاقت ماجیلویه از دو طریق اثباتپذیر است :الف) کثرت نقل ثقه (شیخ صدوق) از او (سبحانی1421 ،ق ،ص)350؛ ب)
صدوق در مقدمه کتاب من الیحضره الفقیه مشایخ خود را توثیق کرده است.
 )3عل ��ی بن ابراهیم قمی :علی بن ابراهیم بن هاش ��م قمی ،از محدثان بنام ش���یعه اس���ت .پدرش هاش���م ،کوفی االص���ل و از علما و
محدث ��ان کوف ��ه اس ��ت که به قم نقل مکان ک ��رده و در آنجا اقامت گزید و ازای���نرو ،علی بن ابراهیم در محی���ط فرهنگی و مذهبی قم
پرورش یافت .در وثاقت علی بن ابراهیم در میان رجالیان شیعه اختالفی نیست و همه با اتفاقنظر او را توثیق کردهاند (همان ،جزء
 ،11ص ،194ش7816؛ النجاشی ،ص ،260ش.)680
 )4پدر علی بن ابراهیم قمی :ابراهیم بن هاش ��م ،پدر علی اس ��ت .او اگرچه از جانب رجالیان به صراحت توثیق نش���ده ،اما درباره او
نکوهشی هم از سوی ایشان مطرح نشده است .در برخی از کتابهای رجالی در وصف او تعبیرهایی به کار رفته که میتواند نشانگر
وثاقت او باشد (بسام ،1426 ،ج ،1ص .)86نیز بنابر نظر برخی از رجالیان ،کثرت روایت علی بن ابراهیم از پدر ،از نشانههای وثاقت
اوست (سبحانی1421 ،ق ،ص.)350
ّ )5ریانبنش ��بیب :آیتاهلل خویی وی را توثیق کرده و از ظاهر عبارت ایش���ان چنین برمیآید که در وثاقت او اختالفی نیست (بسام،
1426ق ،ج ،1ص.)447
بر این اساس روایت ّریانبنشبیب از روایات درست و معتبری است که درباره فضائل و آثار گریستن بر امام حسین؟ع؟ وارد شده و
در کنار روایات معتبر و فراوان دیگر ،تواتر اجمالی به صحت صدور آموزه «گریستن بر امام حسین گناهان را میآمرزد» از اهلبیت؟مهع؟
را تأمین میکند.
 .2بررس ��ی تحلیلی توبه در این پژوهش از آنرو اس ��ت که توبه سازوکار اصلی ،اصیل و مورد اتفاق همه ادیان الهی است و هر رفتاری
که سازوکار توبه را در خود داشته باشد ،اثر مغفرتبخشی خواهد داشت .در این بخش با تحلیل حقیقت و فرایند روانشناختی توبه
نشان دادهایم که همه سازوکارهای مغفرتبخشی در فرهنگ اسالمی ،فرایندی شبیه توبه دارد و اگر اثبات کنیم که گریستن بر امام
حسین؟ع؟ نیز چنین فرایند و حقیقتی در خود دارد ،آنگاه پذیرش مغفرت بخشی آن آسان خواهد بود.

..............................................................................................................................................

کسی ،سنگی را دوست بدارد ،خداوند او را با آن محشور گرداند!».
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معن���وی اس���ت ک���ه از اث���ر مخالف���ت ب���ا اراده تش���ریعی خداوند (اع���م از اوام���ر و نواهی ش���رعی و
اخالق���ی) در قلب (ذهن و روان) انس���ان مؤمن پدی���د میآید (ه���ود .)119-118 :درحقیقت ،توبه یکی
از س���ازوکارهای تطهی���ر معنوی اس���ت و نس���بت به هدف متعال���ی قرب ال���ی اهلل ،جنبه آلیت و
طریقیت دارد .توبه مهمترین سازوکار تطهیر از گناهان و واجبی عقلی ،شرعی و اخالقی است.
انس���ان ب���ا انجام گناهان ،خ���ود را در معرض کیفر اله���ی قرار میدهد و اصرار ب���ر گناهان ممکن
است او را برای همیشه از رحمت و لطف الهی دور گرداند (بقره .)7 :بنا به «قاعده وجوب دفع
ً
ضرر محتمل» ،عقال بر انس���ان واجب اس���ت که پس از ارتکاب هر گناه در اولین فرصت ممکن
توب���ه کرده و خ���ود را در معرض رحمت و آمرزش خداوند قرار دهد .در آیات فراوانی اهل ایمان با
ام���ر «توب���وا» و نظائر آن به توبه امر ش���دهاند (تحریم8 :؛ نور .)31 :صیغه امر توب���وا ،ظهور در وجوب دارد،
لذا توبه واجب ش���رعی هم به حساب میآید؛ یعنی بر مؤمن گناهکار واجب است که بیدرنگ
از گناه���ان خود توبه کرده و به رحمت خداوند بازگ���ردد .البته فوریت انجام توبه به داللت عقل
اس���ت؛ زیرا تأخیر در انجام توب���ه ،با توجه به حتمیت آثار منفی معنوی گن���اه (روم )10 :و حتمیت
و ناگهانی بودن مرگ ،موجب ضرر قطعی اس���ت و دفع ضرر محتمل ،چه رس���د به ضرر قطعی،
ً
عقال واجب اس���ت و همین امر بر لزوم فوریت عقلی توبه داللت میکند .توبه ،فضیلتی اخالقی
هم به ش���مار میرود؛ وج���دان اخالقی ،به روش���نی درک میکند که توبه ،رفتاری نیکو (حس���ن)
اس���ت و آثار نیکی را در س���احت وجود انس���ان و جامعه انسانی موجب میش���ود .بنا به تصریح
ق���رآن کریم (فرقان )70 :توبه نهتنها گناهان را میزدای���د ،بلکه خداوند مهربان بهعنوان پاداش توبه،
گناهان تائب را به حسنات تبدیل میکند .بر این اساس توبه مهمترین عامل «تطهیر روح مؤمن
از گناهان» اس���ت و این آموزه از ضروریات دینی محس���وب میشود .پس از اثبات اصل وجوب
توبه پاس���خ به دو پرس���ش ضروری مینماید .1 :حقیقت توبه چیس���ت؟  .2آیا توبه تنها راه پاک
شدن از گناهان است؟
در پاس���خ به دو پرس���ش نخس���ت گفتنی اس���ت :توبه در لغت ،اس���م مصدر از ریشه واژگانی
توب ،به معنای بازگش���ت ،و در اصطالح شرعی ،عبارت است از پشیمانی و دست کشیدن از
گناه و بازگشت وجودی بنده به سوی خدا (انیس و دیگران1312 ،ق ،ماده توب) .حقیقت توبه در معارف
اس�ل�امی عبارت اس���ت از احساس پش���یمانی از راه ،روش و رفتاری که عقل ،وجدان اخالقی و

ج ،2ص ،642ش 2144و  2145و  .)2150پیامب���ر اکرم؟ص؟ میفرماید« :بندهای که از کار زش���تش پش���یمان
ش���ود ،حتی پیش از آنکه اس���تغفار کند ،از جانب خداوند بخشیده میش���ود» (همان) .در برخی
از روای���ات اس�ل�امی فراتر از پش���یمانی ،به امور دیگری 2اش���اره ش���ده (نهجالبالغه :کلمات قص���ار )417 ،که
هیچکدام از این امور جزء حقیقت توبه نیست ،بلکه از شمار شرایطی کمال و مانایی آن است
(محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،2ص.)644-642
و معق���ول ،همان حقیقت توبه اس���ت و وقوع این پدیده روانش���ناختی در روان انس���ان ،موجب
تائب ،متحول ش���ود .بر اثر ای���ن دگرگونی هویتی نهتنها گناهان فرد آمرزیده میش���ود ،بلکه لوازم
معنوی ،اخالقی و حتی برخی از لوازم وضعی ،طبیعی و تش���ریعی گناهان او هم از میان رفته و
باالتر از آن ،بدیها به حس���نات مبدل میش���ود (زمر ،54 :فرقان .)70 :براساس این تعریف و تحلیل،
ماهیت توبه ،از لحاظ روانشناختی ،از پیدایش تحول عمیق ،اختیاری و آ گاهانه فرد گناهکار
تحول در رفت���ار او حکایت میکندّ .
در دو س���احت فک���ر و انگیزش و متعاقب آنّ ،
تحول در این

س���ه س���احت ،به ّ
تح���ول در ُبعد چهارم وجود ف���رد ،یعنی ،هوی���ت انس���انی ،میانجامد .هویت
ً
ش���خصی هر انسان ،محصول الگوهای نس���بتا ثابت و پایدار فکری ،انگیزشی 3و رفتاری است
که ش���ناختی متناس���ب از «خود» 4را برای او ایجاد میکند .با تحول در س���احتهای س���هگانه،
هویت معنوی-اخالقی انسان هم دستخوش تحول مثبت یا منفی میگردد؛ دو اصطالح «عبد
عاص���ی» و «عب���د مطیع» که فراوان در ادبیات دینی (اعم از قرآن ،روایات ،دعاها و زیارات) وارد
شده ،در حقیقت از دو گونه هویت انسانی متفاوت حکایت میکند.
در پاسخ به پرسش دوم نتایج تحقیق نشان میدهد که پدیدآمدن فرایند توبه ،گاه عامل درونی
و گاهی عامل بیرونی دارد .به س���خن دیگر ،گاهی ممکن اس���ت تأملی درونی و گاهی حادثهای
بیرونی موجب ش���ود که فرد گناهکار با مطالعه و تأمل وضعیت رفتاری ،انگیزشی و فکری خود
 .1قال الباقر؟ع؟ :کفی بالندم توبه .االمام علی؟ع؟ :ندم القلب یکفر الذنب.
 .2مانند ذکر ش ��ریف استغفار ،جبران واجبات ترک ش ��ده ،آب کردن گوشتی که از لذت گناه به بدن گنهکار روییده ،چشاندن درد
طاعت به نفس ،همانگونه که لذت معصیت را چشیده است.
ً
 .3از آنرو به جای عاطفه و احساس از انگیزش نام بردیم که غالبا عنصر انگیزش افزو نبر مؤلفه احساس ،مؤلفه اراده را هم در خود دارد.
4. self.

................................................................................................................................

میش���ود که در همان لحظ���ه توبه ،هوی���ت معنوی-اخالقی فرد از هویت عب���د عاصی ،به عبد

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

احساس پشیمانی ،یعنی نفرت از عمل یا اعمال پیشین و میل و عزم حرکت در مسیر مشروع

..............................................................................................................................................

معرفت ایمانی انس���ان آن را ناشایست دانسته و ترک آن را الزم میشمارد( 1محمدی ریشهری،1377 ،
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به این بینش دس���ت یابد که رفتار یا رفتارهایش و یا س���بک زندگیاش ب���ا اعتقادات بنیادین و
ارزشهایی که از نظر عقل یا دین به صورت عمیقی به آن باور دارد یا الزم است به آن باور داشته
باشد ،در تعارض است .ادراک دوگانگی میان اعتقادات بنیادین و رفتارهای کنونی ،احساس
نفرت از وضعیت کنونی و میل به تغییر آن به س���وی وضعیت مطلوب و پس���ندیده را در ذهن و
قلب فرد پدید میآورد .بر این اساس میتوان گفت حقیقت توبه ،از لحاظ روانشناختی ،همان
ّ
تحول روانی در س���احت فکر و انگیزش و متعاقب آن در س���طح رفتار اس���ت .این فرایند از تغییر
وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب را به دنبال داش���ته و انس���ان را از هویت «عبد عاصی»
ب���ه «عبد مطیع» متح���ول میکند (محمدی ریش���هری ،1377 ،ج ،2ص ،644ح .)2159تحلیل ارائه ش���ده از
توب���ه در آیات و روایات دینی ،به روش���نی بر مس���ئله تعارضهای روانش���ناختی و فرایند حل آن
در پدیده اضطراب اخالقی ،در مکتب روانتحلیلگری فرویدی منطبق اس���ت .تعارض روانی،
حالتی اس���ت که در اثر تزاحم یک یا چند کشاننده زیس���تی با موقعیتها و موانع واقعی زندگی
اجتماع���ی ی���ا ارزشهای اخالقی پدی���د میآید و اضطراب���ی آزاردهنده و آس���یبزا را در روان فرد
ایجاد میکند (شولتز .)1383 ،اضطراب ،حالت ناخوشایندی است که روان فرد را آزار میدهد و به
ً
موقعیتی آس���یبزننده یا خطری در آینده نامعین وابسته است .در چنین شرایطی معموال افراد
برای رهایی از اضطراب ،هش���یارانه و ناهش���یارانه به فعالیتهای خاصی رو میآورند (دادس���تان،

 .)1383انس���انها در هنگام تعارض میان کش���انندههای زیس���تی و ارزشه���ای اخالقی ،ممکن
اس���ت به صورتهای متفاوتی رفتار کنند؛ برخی درصدد ارضای کشانندههای خود برمیآیند،
برخ���ی (ب���ا اختیار خود یا از روی اضطرار یا اک���راه) از ارزشهای اخالقی پیروی میکنند و برخی
دچار س���ردرگمی شده و برای رفع موقت تعارض ،به مکانیزمهای دفاعی ناهشیار و غیرعقالنی
متوس���ل میشوند (شولتز .)1383 ،کس���انی که در هنگام تعارض میان کشانندههای زیستی ممنوع
از نظ���ر دین یا اخالق ،از روی اختی���ار و آ گاهی از ارزشهای اخالقی پیروی میکنند ،در واقع با
حل تعارض روانی خود و رفع اضطراب اخالقی ،به س���ود ارزشه���ای اخالقی ،از راهبرد رفتاری
واالیش کش���اننده استفاده میکنند .واالیش کش���اننده عبارت است از :جابهجایی انرژی آن از
رفت���ار نامقبول اخالقی ب���ه رفتار مقبول و م���ورد تأیید اخالق .واالیش یک���ی از مکانیزمهای حل
تعارض روانی و دفاع در برابر اضطراب است (همان ،ص .)67جابهجایی انرژی روانی اگر به صورت
ناهش���یار انجام گیرد ،مکانیزم دفاعی و اگر اختیاری و مبتنی بر انتخاب آ گاهانه انجام ش���ود،

توبه در آموزههای اسالمی (محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،2ص )653-636وجود دارد ،میتوان توبه را نوعی
راهبرد روانش���ناختی سازگارانه برای حل تعارض میان کشانندههای زیستی طبیعی (ممنوع از
نظر شرع و اخالق) و ارزشهای دینی و اخالقی دانست.
بن���ا ب���ر آیات و روایات دینی ،توب���ه حقیقی و به تعبیر قرآن کریم ،توبه نص���وح (تحریم )8 :از لحاظ
روانش���ناختی و وج���ودی چن���ان قدرت و تأثیر ش���گرفی دارد ک���ه همه گناهان کوچ���ک و بزرگ
و زن���گار گناه میپیراید( 1.محمدی ریش ��هری ،1377 ،ج ،2ص ،636ش)2116؛ بنابراین ،حقیقت توبه و آثار
خود توبه عاملیت تمامی در پدید آمدن حاالت وجودی و روانش���ناختی آن (اعم از ش���ناختی،
انگیزشی ،رفتاری و هویتی) دارد.
 .3سازوکارهای دیگر مغفرت در معارف اسالمی

مرور معارف و آموزههای اس�ل�امی نش���ان میدهد که افزون بر آموزه توبه ،رفتارها و س���ازوکارهای
دیگری برای مغفرت (تطهیر گناهان) معرفی ش���ده است؛ 2هرچند توبه بهترین راه پاکشدن از
گناهان به شمار آمده است( 3محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،2ص ،636ش .)2113تحلیل روانشناختی توبه
و دیگر س���ازوکارهای تطهیر گناهان بیانگر آن اس���ت که ماهیت و حقیقت اکثر این سازوکارها،
هم���ان ماهیت توبه ،یعنی اعراض از بدی و زش���تی و میل به خوبی و زیبایی اس���ت و همه آنها
مس���تلزم نوعی تحول روانش���ناختی در فکر ،انگیزش و رفتار انسان است .هرچند نام توبه بر آن
سازوکارها نهاده نشده باشد ،اما همه آنها از حقیقت توبه بهره میبرند و آثار توبه را در وجود فرد
ایجاد میکنند .خداوند حکیم و مهربان با آ گاهی از کثرت گناهان بش���ر از یکس���و و ناآ گاهی،
غفل���ت و ناتوان���ی او در ش���ناخت ان���واع و مراتب گناهان از س���وی دیگ���ر و در نتیج���ه ناتوانی از
ّ
تحول مثبت اختیاری و آ گاهانه در مورد بس���یاری از گناهان ،س���ازوکارهای دیگری را هم برای
 .1قال رسول اهلل؟ص؟« :التائب من الذنب کمن الذنب له».
 .2اشاره به سازوکارهای دیگر مغفرتبخشی در منابع اسالمی از آنروست که نشان دهیم تنها راه آمرزش گناهان انسان توبه نیست
و از منظر اس�ل�ام امور دیگری نیز همین کارکرد را دارد .بنابراین ،اگر گفته ش���د گریستن بر امام حسین موجب بخشش گناهان است،
استبعادی ندارد.
 .3االمام علی؟ع؟ :ال شفیع انجح من التوبه.

................................................................................................................................

روانش���ناختی ،معنوی ،تش���ریعی و تکوینی آن به چیزی غیر از خود توبه وابس���ته نیس���ت ،بلکه

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

انس���ان تائب را از بین میبرد و او را همانند کس���ی که تاکنون مرتکب گناهی نش���ده ،از ظلمت

..............................................................................................................................................

نوع���ی راهبرد رفتاری س���ازگارانه به ش���مار میآید .با توجه به تبیینهایی ک���ه از ماهیت و فرایند
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تطهیر گناهان انس���ان قرار داده اس���ت .اسالم( 1محمدی ریش���هری ،1377 ،ج ،6ص ،2542ح ،)8774انجام
اعمال نیک( 2هود ،)115 :صدقه ش���بانه( 3همان ،ج ،7ص ،3050ش ،)10427خوشخویی ،راستگویی،
حی���ا و ش���کر (هم ��ان ،ج ،4ص ،1912ح ،)6690فریادرس���ی از س���تمدیدگان (هم���ان ،ح ،)6691س���جده زیاد
(هم ��ان ،ح ،)6694صل���وات بر محم���د و آلمحمد (هم���ان ،ح ،)6698انجام حج و عمره (هم���ان ،ح،)6695
گرفتاره���ای دنیایی (هم ��ان ،ح ،)6661نگاه محبتآمیز به همس���ر (المتق���ی الهن���دی1397 ،ق ،ج ،16ص،276

ح ،)44437رفتار نیک با همس���ر (هم ��ان ،ج ،5ص ،)2265-2264نیکی به مردم (القمی1414 ،ق ،ص ،222ح،)50
یتیمن���وازی (محم ��دی ریش ��هری ،1377 ،ج ،14ص ،7162ح ،)2288حزن (هم���ان ،ج ،4ص ،1910ح ،)6682بیماری
(نهجالبالغ ��ه :کلم ��ات قص ��ار ،)42 ،ش���هادت در راه خ���دا (محم���دی ریش���هری ،1377 ،ج ،6ص  ،)2878اش���ک بر
مصائب اهلبیت پیامبر؟ص؟ ،بهویژه اش���ک بر مصائب حضرت سیدالشهدا؟ع؟ (ابنقولویه القمی،

 ،1424ب ��اب  )36-18برخ���ی از ای���ن سازوکارهاس���ت؛ از اینرو ،تص���ور اینکه تنه���ا راه تطهیر معنوی از
گناهان توبه مصطلح شرعی است ،مبنای درستی ندارد.
 .4گریستن بر امامحسین؟ع؟ و آمرزش گناهان

در روایات اهلبیت؟مهع؟ گریستن بر مصائب حضرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ و خاندان و یاران
مظلوم او از موجبات تطهیر و غفران گناهان به ش���مار آمده اس���ت (همان) .در مقدمه گفته ش���د
که تحلیل و تبیین روانش���ناختی این آموزه هدف پژوهش حاضر اس���ت و در این راستا بررسی،
توضیح و تبیین چند امر ،ضروری است:
 .4-1حقیق���ت توبه ،همان دگرگونی قلبی (به معنای قرآنی آن ،یعنی مرکز فرماندهی ادارکها
و احساسات) انسان و محصول ّ
تحول شخصیت او در چهار ساحت شناخت ،انگیزش ،رفتار
و هوی���ت معنوی-اخالقی اس���ت (محم ��دی ریش���هری ،1377 ،ج ،2ص ،644ح .)2159براس���اس آموزههای
دین���ی ،جانمای���ه توبه ،جز بازگش���ت از اطاع���ت نفس و ش���یطان (یعنی فرماندهندگان به ش���ر
و زش���تی) به س���وی خ���دا ،یعنی مبدأ و غای���ت زیباییها و نیکیهای اخالقی در س���احتهای
پیشگفته ،چیز دیگری نیس���ت؛ وگرنه صرف پش���یمانی از گناه و زش���تی ،بدون بازگشت و میل
ً
وجودی به س���وی خدا ،اساسا امر تحققیافتنی نیست .بنابر روایات فراوان ،تحقق توبه و اثبات
 .1قال رسول اهلل؟ص؟ :االسالم یجب ماقبله؛ اسالم گناهان و لوازم گناهان پیش از خود را جبران میکند.
بن َّ َ
 ...« .2إ َّن َ
ذه َ
ات.»...
الس ِّيئ ِ
نات ُي ِ
الح َس ِ
ِ
 .3االمام الصادق؟ع؟ :ان صدقه اللیل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظیم . ...

میشود و صرف پشیمانی بدون وجود آثار توبه ،نشانه گویایی بر تحقق نیافتن توبه است (همان)،
چراکه انس���ان در هرحال یا رو به س���وی خدا و یا رو به سوی غیرخدا دارد و حالت سومی متصور
نیس���ت (یس .)61-60 :در همه آیاتی که مردم یا اهل ایمان به توبه دعوت شدهاند ،جهت توبه (الی
اهلل) هم مشخص شده است (بنگرید به :تحریم 8 :و ذاریات 51-50 :و بقره .)54 :بر این اساس هرگونه تحولی
که انس���ان را در چهار بعد شناخت ،انگیزه ،رفتار و هویت معنوی-اخالقی ،به سمت خداوند،
توب���ه را به دنبال دارد .پ���س اگر توبه ،تطهیر از تاریکی و زنگار گن���اه و نافرمانی خداوند را موجب

و هوی���ت معنوی-اخالقی انس���ان در لحظات گریس���تن بر امامحس���ین؟ع؟ رخ میدهد ،همان
فرایندی اس���ت که در هنگام توبه در وجود انس���ان تائب روی میدهد؛ هرچند آداب ،تشریفات
و خصوصیات ظاهری آن دو با یکدیگر متفاوت اس���ت .نتیجه این تناظر آن است که حقیقت
گریس���تن بر امامحس���ین؟ع؟ ،همان حقیقت توبه اس���ت و همانگونه که به ص���رف تحقق توبه،
تمام گناهان انس���ان گناهکار آمرزیده میش���ود ،صرف جوشش اشک بر گونههای سوگوار مؤمن
بر امامحس���ین؟ع؟ چنین نتیجهای را به دنبال خواهد داش���ت ،البته تبیین این تناظر با تحلیل
مباحثی که در ادامه نوشتار مطرح میشود ،روشنتر خواهد شد.
 .4-2اولیای الهی تمام وجود خود را در اس���ما و صفات خداوند فانی کرده و یکس���ره خدایی
شدهاند (مفاتیح الجنان ،زیارت جامعه و زیارت رجبیه)؛ جز او نمیبینند و جز او نمیخواهند
و ج���ز او نمیجویند (تکوی ��ر )29 :و از اینرو ،محبت و گرایش به آنان ،در حقیقت محبت و گرایش
به خداست و انسان را در ساحتهای چهارگانه وجودیاش (شناخت ،انگیزه ،رفتار و هویت
معنوی-اخالقی) به س���وی خداوند راه میبرد .به همین س���بب در بس���یاری از روایات ،محبت
اهلبی���ت ،بهوی���ژه امام علی؟ع؟ ،ایمان ،و بغض آنان

کفر و نفاق معرفی ش���ده اس���ت (بنگرید به:

محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،1ص 252و  .)270-266انسان مؤمن هنگامی که از عظمت ،جاللت ،شرافت
وجودی و روح پرفضیلت حضرت سیدالشهدا؟ع؟یاد میکند و قلبش از محبت به آن ولی فانی
در حق ،لبریز میش���ود یا هنگامی که مصیبتی از مصائب آن حضرت را در ذهنش مرور کرده،

................................................................................................................................

میش���ود ،س���ازوکارهای دیگ���ری هم ک���ه ماهیتی نظی���ر توبه دارد ،بهط���ور یقین هم���ان تأثیرهای
توب���ه را ب���ه بار خواهد آورد .ب���ه نظر نگارنده فرایند ّ
تحول وجودی و روانش���ناختی که در هس���تی

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

ک���ه مبدأ خوبیها و زیباییهاس���ت ،مایل کند ،از همان کارکرد توب���ه برخوردار بوده و همان آثار

..............................................................................................................................................

آن ب���ر وجود آثاری مبتنی اس���ت که پس از توبه در افکار ،انگیزهه���ا ،رفتارها و هویت تائب دیده
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عاطفهاش به جوش آمده و اندوهش به س���بب س���تمها و جنایتهایی که بر آن وجود مقدس و
اصحاب باوفایش رفته ،در قطرههای اش���ک تجلی میکند ،در آن لحظهها روحش متحدانه با
حق امامحسین؟ع؟ به تکاپو میافتد و از بدیها و زشتیها فاصله
روح مقدس و فانی شده در ِ
گرفته و به س���وی فضیلتها و زیباییها و مب���دأ آن ،یعنی خداوند متعال ،به حرکت درمیآید.
امام معصوم؟ع؟ تجس���م همه خوبیها و فضائلی اس���ت

که از خداوند سرچشمه میگیرد (حمد:

2؛ نی ��ز بنگری ��د به :محم ��دی ریش ��هری ،1377 ،ج ،1ص244-240؛ نیز بنگرید به :قمی ،1378 ،زی���ارت جامعه کبیره) و فطرت
خداجوی انس���ان به آن متمایل اس���ت (روم .)30 :امام جانشین خدا بر روی زمین است و در میان
موجودات امکانی ،بیش���ترین ش���باهت و قرابت را با حضرت حق دارد (بنگرید به :محمدی ریش���هری:

 ،1377ج ،1ص 252و 270-266؛ نی ��ز بنگری ��د ب ��ه :قم���ی ،1378 ،زی���ارت جامع���ه کبی���ره) .از اینرو ،ذک���ر فضیلتهای
ّ
محب جلوهگر
امام و بیان ش���ور و ش���وق قلبی و احس���اس محبت به او که در ریزش اشکهای
میش���ود ،ش���خصیت او را در ابعاد چهارگانه ،دگرگون س���اخته و رنگ خدایی میبخش���د (بقره:

 .)138همانگونه که محبت به امام و ولی خدا ،برخاسته از محبت خداست ،اشک بر مصائب
امام و ولی خدا هم در محبت عمیق س���وگوار به خدا ریش���ه دارد .اشک بر مصائب و مظلومیت
امامحس���ین ،در حقیقت اش���ک ب���ر مظلومیت خداس���ت .وقتی ولی خدا در زمی���ن مورد ظلم و
جنایت قرار میگیرد ،گویی خود خدا بر زمین مظلوم و مجنیعلیه واقع ش���ده اس���ت (احزاب.)57 :
در لحظات جوش���ش عاطفه فرد محب و سوگوار بر امامحسین بهراستی همان حقیقت توبه در
وج���ود او تحقق مییاب���د و آثار معنوی توبه هم که تطهیر وجود انس���ان از ظلمت و زنگار گناهان
اس���ت ،محقق میش���ود .در برخی از زیارتنامههای مخصوص امامحس���ین (مانند زیارتی که
ش���یخ مفید و س���ید بن طاووس نق���ل کردهاند) به زائر چنین تعلیم میش���ود ک���ه در وقت زیارت
ً
خطاب به امام بگوید ...« :یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما ( »...قمی ،1378 ،ص .)724دقت در
برخی از فرازهای زیارت عاش���ورا هم به چنین ّ
تحول وجودی زائر و س���وگوار گریان بر امامحس���ین
اش���اره دارد .زائ���ری ک���ه با قرائت زیارت عاش���ورا (هم���ان ،ص )752ب���ه خداوند تق���رب میجوید ،در
ابتدای زیارت میان خود و امامحس���ین فاصلهای در س���احتهای گوناگون وجودی احس���اس
میکن���د و از اینرو ،س���فر روانش���ناختی و معنوی خ���ود را از وجود خود آغ���از و هجرتی معنوی را
به س���وی وجود روحانی ام���ام؟ع؟ آغاز میکند .در ای���ن مرحله ،زائر از خداون���د میخواهد که او

این مرحله در خواس���ت زائر ،ش���رکت در امر خونخواهی امامحسین؟ع؟ اس���ت)؛ اما سیر تحول
وجودی او همچنان ادامه مییابد و فنا در ولی خدا و مش���ارکت در افکار ،انگیزهها ،هدفها و
برنامهه���ای او ،زائر را به مرتبهای میرس���اند که گویی خود را با وج���ود امام متحد میبیند و همه
افکار ،عواطف و احساسات (بلکه هویت ایمانی) او با افکار ،احساسات ،انگیزهها و رفتارهای
(بلکه هویت ایمانی) امام یگانه میش���ود .به همین س���بب ،در فراز دیگری ،زائر به جای طلب
بنابراین ،همچنان که گریس���تن بر فراق از دوری خدا (جنب اهلل) (زمر )56 :ش���وینده آلودگیهای
دارد و تطهیر معنوی انسان سوگوار را به دنبال میآورد.
 .2از منظری دیگر گریستن بر امامحسین؟ع؟ ،رفتاری نمادین و نشانه و تبلور جوشش عمیق
و روانشناس���انه وجود انس���ان در میل به خوبیها و زیباییهاس���ت .زیباییها و فضیلتهایی
ک���ه از وج���ود امام ،فرزن���دان و یارانش تجلی نموده و همواره در زندگی انس���انها در تبلور اس���ت؛
همچنان که اش���ک بر مصائب آنان ،نماد و نش���انه تنفر از بدیها و زشتیهایی است که افکار،
عواطف ،انگیزهها ،رفتارها و هویت اخالقی یزید و یزیدیان پدید آورده و همواره پدید میآورند.
گریس���تن بر امامحسین ،در واقع زبان بدن و روان مؤمنی است که از ژرفای هستی خود همراهی
با امامحس���ین و ستیز با دش���منان او را بیان میکند .معنای گریستن بر حسین بن علی gهمان
دف���اع از مظلوم ،س���رکوب ظال���م و اعالم برائت از اعم���ال ظالمانه او ،اع�ل�ام حمایت از مکتب،
راه و ارزشهای حس���ینی و به عبارت روش���نتر ،پاسخ مثبت به «هل من ناصر ینصرنی» امام در
برپایی ارزشهای الهی اس���ت .همه این امور ،حقیقت تطهیر معنوی-اخالقی انسان از بدیها
و زش���تیهای فکری ،انگیزش���ی و رفتاری و ّ
تحول او به س���وی خوبیها و زیباییهای معنوی-
اخالقی در س���احتهای چهارگانه اس���ت .در روایات فراوانی از اهلبیت؟مهع؟ رضایت به افکار،
انگیزهه���ا و رفتاره���ای یک فرد یا گروه ،انس���ان را در سرنوش���ت نیک یا بد آنها س���هیم و ش���ریک
میکند (بنگرید به :محمدی ریشهری )1377 ،و گریستن بر امامحسین اعالم رضایت به راه ،روش ،منش
و مکتب اوست.
 ... .1قأسئل اهلل الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک أن یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور . ...
 ... .2و ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم . ...

................................................................................................................................

گناه و گریستن بر امام معصوم هم از همان حقیقت لبریز است ،همان آثار گریه تائبانه را در خود
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خونخواهی امام ،خونخواهی خودش به همراه امام مهدی را از خداوند درخواس���ت میکند!
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از منظری دیگر سوگواری بر امامحسین از حسناتی است که زدودن سیئات را موجب میشود
(هود .)114 :کس���ی که راه ،هدف و ارزشهای امام را نمیپذیرد و با نگرشها ،ارزشها و رفتارهای
امویان سر ستیز و مخالفت ندارد ،هرگز قادر نیست با امام همذاتپنداری کرده و در تجربه ناب
او سهیم شود .چنین فردی هیچگاه محبتش به سمت امام نمیجوشد و در نتیجه بر آن امام و
مصیبتهایش اشکی نخواهد ریخت .گریستن بر امامحسین ،بهمثابه عهدی است که مؤمن
با امام خویش بر سر یاری حق و حقیقت و دشمنی با باطل و ناراستی میبندد و حقیقت آن جز
بازگشت اختیاری و آ گاهانه به سوی خدا (توبه) چیزی دیگری نیست!
 .3در اینجا ممکن اس���ت پرس���ش دیگری مطرحش���ود و آن اینکه بسا افرادی که در لحظهای
چن���ان ّ
تحول عمیق معنوی برایش���ان رخ ده���د و از روی حقیقت بر امامحس���ین بگریند ،اما در
لحظههای پس���ین دوباره به س���وی گناه و بدی متمایل شده و اهل نافرمانی خدا و ولی او شوند؛
ً
ح���ال با توجه به این دگرگونیهای احتمالی و احیانا پیدرپی ،چگونه میتوان مغفرتبخش���ی
همه گناهان در اثر گریس���تن را اثبات کرد؟ در پاس���خ به این پرسش گفتنی است :از منظر آیات
و روایات اس�ل�امی بهشت موعود ،از ِآن انسانهای با ایمان است (اعراف )42 :و کافرانی که با علم،
عمد و از سر لجاجت ایمان نیاورند ،به بهشت راه نمییابند (همان)40 :؛ اما اینکه حقیقت بهشت
تحوالت و ّ
و جهن���م چیس���ت و نس���بت آن با وجود انس���انّ ،
تط���ورات وجودی م���داوم و متکثر او
چگونه تبیین میش���ود ،مسئله دیگری است .این مسئله همواره در میان متکلمان و فیلسوفان
مورد بحث و تأمل بوده اس���ت .از آنجا که بهش���ت و جهنم از مهمترین مفاهیم هستیشناختی
ً
و انسانش���ناختی در جهانبینی اسالمی است ،یقینا هر تفسیری از حقیقت بهشت و جهنم و
نس���بت آن با وجود انس���ان ،تأثیر معرفتشناختی و وجودشناختی متفاوتی بر فهم ما از بسیاری
از آیات و روایات اسالمی در پی خواهد داشت .برخی از متکلمان ،بسیاری از اخباریان و اهل
حدی���ث و عم���وم مردم میپندارند که بهش���ت و جهنم دو م���کان جدا و متمایز از وجود انس���ان
اس���ت و انس���انهای مؤمن در روز قیامت وارد بهش���ت و انس���انهای کافر و معاند به جهنم وارد
میش���وند .در حالی که دقت در آیات قرآن ،روایات معصومان؟مهع؟ و تأمالت فلسفی و عرفانی،
تبیین دقیقتر و عمیقتری از گناه و طاعت ،بهشت و جهنم و پاداش و کیفر به دست میدهد.
قرآن

کریم جهان آخرت را باطن این زندگی (روم )7 :و بهش���ت و جهنم را محصول اعمال (تحریم)7 :

و نیات (محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،13ص )6584-6570و به بیان دقیقتر ،محصول هویت و شخصیت

میان کاش���ت و برداشت محصول کشاورزی (نهجالبالغه ) :یا فروش عمل به خدا و خرید بهشت از
او (بقره ،16 :توبه )111 :و یا به تجارت سودمند و به کار انداختن سرمایه وجودی با ارزشافزوده بسیار
زیاد (بقره261 :؛ توبه )111 :تش���بیه ش���ده است .انسان با ورود در حیات دنیا و به دستآوردن فرصت
انجام اعمال نیک و بد ،ساختن بهشت و جهنم در باطن وجود خود را آغاز و تا واپسین لحظات
عمر در حال برس���اختن ،ویران کردن ،تعمیر ،ترمیم ،نوسازی و بهسازی مداوم بهشت یا دوزخ،
ب���د ،پرورش صف���ات نیک و بد در عمق ش���خصیت و رفتارهای صالح و ناصال���ح برآمده از آن
اوس���ت) در حقیقت بهشت یا دوزخ وجودی انس���ان را رقم میزند (مطهری ،1373 ،ص)235-233؛ در
حقیقت همین صورت معنوی وجودی است که پس از مرگ در قامت بهشت یا جهنم ملکوتی
فرد جلوهگر ش���ده و انواع نعمتها و پاداشها یا انواع کیفرها و صورتهای پلید و موحش را در
عمق هس���تی او به تجربه عمیق وجودی ایجاد میکند (همان) .به دیگر سخن  ،بهشت و جهنم،
تجربه وجودی برهنه و خالص انس���ان در عمق وجود خویش اس���ت که با پاره شدن تعلق روح از
جس���م و ش���خصیت از کالبد ،به تمامی برای فرد صورت تحقق مییابد .براس���اس این تبیین از
رابطه انسان و عمل و عمل با پاداش یا کیفر و پاداش و کیفر با بهشت و جهنم ،درک بسیاری از
آیات و روایات دینی آسان میشود.
ََ
ذنب از ریشه واژگانی ذنب ،در لغت ،نخست به معنای دم حیوان (راغب اصفهانی1404 ،ق ،ماده ذنب)
و سپس به صورت استعاره ،در معانی دیگری به کار رفته است .واژه ذنب در قرآن کریم و روایات،
گاهی به معنای پیامد عمل (فتح ،)2 :گاهی به معنای نصیب و بهره (ذاریات )59 :و گاه به معنای گناه
(زمر )53 :آمده اس���ت (قرش ��ی ،1375 ،ماده ذنب) .نامیدن گناه به ذنب ،در واقع نوعی اس���تعاره تحقیقیه
اس���ت؛ زیرا هر گناهی که از انس���ان سرمیزند ،اثر و ردی بر ش���خصیت و وجود او پدید میآورد که
همچون دم حیوان ،همواره با اوس���ت و از او جدا نمیش���ود .ذنوب یا پیامدهای رفتارهای نیک و
ً
بد ،پدیدآورنده صفات نس���بتا پایدار ش���خصیتی-اخالقی در وجود انس���ان است .وقتی در وجود
انس���ان فضائ���ل اخالقی در کن���ار هم قرار گیرد ،بهش���تی از خصلتهای زیبا پدی���د میآید که هم
صاحب آن صفات و هم دیگر انس���انها در سایهس���ار آن ،لذت زندگی انس���انی ،آرامش و تنعم را

................................................................................................................................

صفات (که همان هویت معنوی-اخالقی حقیقی انس���ان و به تعبیر قرآن کریم (اس���راء )84 :شاکله
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در گس���تره هس���تی خود اس���ت (مطهری ،1372 ،ص .)523-520کاش���تن نیتها و انگیزههای خوب یا
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ثباتیافته انسان معرفی میکند .رابطه میان عمل و محصول عمل در روایات اسالمی به رابطه
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ً
عمیقا احس���اس و س���عادت و خوش���بختی را تجربه میکنند (اس���راء 13 ،7 :و )14؛ همچنان که تراکم و
ترکی���ب صفات بد و خصلتهای ناپس���ند ،ترکیب پلید و زش���تی از اف���کار ،انگیزهها و رفتارهای
زشت و نامحبوب را ایجاد میکنند (اسراء )84 :که نخست خود فرد و سپس دیگر انسانها را مشمئز
و متنف���ر میکند و هم���ه از آثار نامحبوب و نامطل���وب آن همواره در رنج ،بیقراری و ناخرس���ندی
خواهند بود (همان) .بنا به تصریح قرآن کریم هر عمل انسان افزون بر صورت ُملکی ،صورت ملکوتی
هم دارد .قرآن کریم از فرایند تحقق صورت ملکوتی عمل در روح و ش���خصیت باطنی انس���ان ،به
استنس���اخ عمل تعبیر میکند (جاثیه .)29 :صورتهای ملکوتی عمل ،که موجب پیدایش صفات
شخصیتیاند ،در حقیقت همان بهشت یا جهنم انسان است .این صورتها در هرمرتبه از وجود
انسان و در هر جهانی به تناسب خود ماهیتی دارد و در عالم آخرت هم به صورتهایی متناسب
با آن عالم جلوهگر میشود (ابراهیم)48 :؛ ازاینرو ،شخصیت و وجود انسان ،ماهیتی سیال و همواره
در حال ش���دن دارد .ش���خصیت انس���ان در عالم دنیا همواره در ّ
تحول پیوس���ته و از حالی به حال
دیگر در سریان است و این فرایند تا آخرین لحظات زندگی فرد ادامه مییابد .بر این اساس ممکن
است انسان ،لحظهای در بهشت و لحظ ه دیگر در جهنم باشد! همچنانکه ممکن است بخشی
از وجود او به س���بب صفتی پلید ،در جهنم و بخش دیگری از وجودش ،به س���بب صفتی نیک،
در بهشت باشد! در نتیجه وجود اکثر انسانها ممزوجی از بهشت و جهنم است؛ مگر مقربان که
وجوش���ان یکپارچه بهش���ت (فاطر 35-32 :و واقعه )12-10 :و کافران مختوم القلب که وجودش���ان سراسر
جهنم و آتش است! (بقره 7 :و مسد .)1 :البته آنچه سعادت ابدی و خاتمیت نیک سرنوشت انسان را
معین میکند ،غلبه وجه خیر و فضیلت بر وجه شر و رذائل در صحنه هستی او است (قارعه)11-6 :؛
همانگونه که غلبه وجه ش���ر و رذائل بر وجه خیر و فضیلت ،سرنوش���ت ابدی دوزخی و ش���قاوت
انسان را رقم میزند (اعراف.)9-8 :
این تحول مداوم تا قیامت ،که همان دارالقرار است (مؤمن )39 :همواره در جریان بوده و با مرگ
انس���ان به ثبات میرس���د .انس���ان موجودی مختار اس���ت و میتواند در هر لحظه ،تحول عمیق
وجودی به س���مت خوبی یا بدی را در ش���خصیت خود ایجاد کند (حدید16 :؛ کهف29 :؛ دهر .)3 :آیات
و روایات دینی و نیز تجربههای ما از ّ
تحوالت پیوس���ته وجود خویش و نیز از زندگی انس���انهای
صال���ح و ناصال���ح ،نش���ان میدهد که انس���ان میتوان���د در یک لحظ���ه در وجود خ���ود دگرگونی
عمیق���ی به س���وی فضیلتها ی���ا رذیلهها پدید آورد و آن حالت را اس���تمرار بخش���یده و به اوج و

توبه در همین خصلت وجودی انسان نهفته است .توبه در واقع ،نوعی دگرگونی در وجود انسان
اس���ت ،نه چیزی بیرون از آن! گریس���تن بر سیدالشهدا؟ع؟ (اگر برخاس���ته و معطوف به محبت
آن حض���رت یا متأثر از مصائب ایش���ان باش���د) ،همان تحول عمیقی را که هن���گام توبه در ابعاد
چهارگانه ش���خصیت انس���ان روی میدهد ،پدید آورده و آدمی را در آن لحظه خاص ،آنچنان

مؤمن س���وگوار بر حالت نیک خ���ود پایداری ورزد ،حاالت منفی پیش از س���وگواری او که برآمده
معنوی و اخالقی حرکت خواهد کرد تا به لقای خداوند و معاد وجودی نائل شود (انشقاق.)6 :
ً
اساس���ا نش���انه غفران ذنوب ،چه در هنگام توبه و چه در هنگام گریستن بر امامحسین ،وجود و
استمرار افکار ،انگیزهها و رفتارهای نیک شخصیت تائب و سوگوار (و به عبارتی ،هویت تائب
و س���وگوار) اس���ت (محمدی ریش ��هری ،1377 ،ج ،2ص ،644ح .)2159حال اگر فرد با سوءاختیار خود مسیر
رفته را بازگردد ،پیامدها و تبعات معنوی و روانشناختی گناهان پیشین (نه کیفرهای اخروی)
هم به س���احت ش���خصیت او بازمیگردد .کس���ی که در حال توبه به س���وی خداس���ت یا قلبش
ب���ا ش���نیدن مصائب امامحس���ین و یا توجه محبانه ب���ه امام ،متأثر گش���ته و عاطفهاش به جوش
آمده و تحول روانشناختی و وجودیاش در اشک او تجلی یافته ،در آن حال از گناهانش جدا
ً
و پوش���انده ش���ده و کامال در ساحت بهش���ت وجودش قرار یافته اس���ت .قراریافتگی در بهشت
وج���ود ،ادامه و اس���تمرار حضور در آن س���احت را اقتض���ا دارد؛ مگر اینکه فرد ،خود را از بهش���ت
وجودش بیرون رانده و دوباره به ساحت زمینی و دوزخی آن هبوط کند.
 .4برخی گفتهاند که اعتقاد به این آموزه که «اندکی گریس���تن بر امامحس���ین گناهان بزرگ و
کوچ���ک ،کم و زیاد را میآمرزد» ،مس���تلزم اعتق���اد به اهمیت اندک پدیده گن���اه در نظام تربیت
دینی است و ضمن اینکه موجب جرئتورزی گناهکاران بر ارتکاب معاصی میشود ،با آیات
و روای���ات فراوان���ی که بر اهمی���ت گناه و عقوبتهای ب���زرگ و کوچک گناه���ان داللت میکند،
تعارض جدی دارد .در پاسخ به این ادعا و استدالل گفتنی است:
ً
اوال ،همی���ن ادع���ا و اس���تدالل ،درباره آم���وزه توبه هم درخور طرح اس���ت .اگر در آثار گریس���تن بر

................................................................................................................................

از گناهان اس���ت ،به گستره ش���خصیت او برنخواهد گشت و همچنان در سیر الی اهلل و تکامل
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دگرگون میکند که گویی قلبش از بدیها و زشتیها کنده شده و به سوی خوبیها و زیباییها
مای���ل میش���ود .این ّ
تحول ایجاب���ی و مثبت اگر در لحظههای پس���ین هم اس���تمرار پیدا کرده و
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کمال رس���اند یا آن حال را رها کند و به حال دیگری ،خوب یا بد ،درآیدّ .
س���ر تأثیر و تحولآفرینی
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امامحسین شبههای باشد ،درباره آموزه توبه هم همان شبهه مطرح میشود؛ زیرا بخشش گناهان
و غفران ذنوب در اثر توبه از آموزههای یقینی همه ادیان الهی است .اگر اعتقاد به عاملیت گریستن
بر امامحسین در تطهیر معنوی انسان ،موجب ّ
تجری بر گناه شود ،باید پذیرفت که توبه هم همین
اثر را دارد؛ زیرا در فرایند توبه هم فرض بر این است که همه گناهان فرد تائب ،با لحظهای پشیمانی
و دگرگونی وجودی ،بخشیده میشود؛ در حالی که هیچ فرد آشنا به فرهنگ دینی ،ادعا نمیکند
که مغفرتآفرینی توبه بیاهمیتش���دن موجب گناه میشود و باعث جرئتورزی گناهکاران بر
ً
یشود؛ ثانیا ،چنانکه پیشتر تبیین شد ،مهمترین نشانه بخشودهشدن
نافرمانی بیشتر خداوند م 
گناهان در اثر توبه و نیز گریس���تن بر مصائب امامحس���ین ،وجود و اس���تمرار آثار مغفرت اس���ت که
میبایست خود را در افکار ،انگیزهها ،رفتارها ،و در کل هویت معنوی-اخالقی فرد تائب و سوگوار
نشان دهد و فقدان چنان آثار و نشانههایی ،بهترین دلیل بر فقدان تحقق توبه حقیقی و گریستن
خالصانه بر امامحس���ین و یا بر دگردیس���ی اختیاری فرد به سمت بدیها و زشتیها ،پس از توبه و
ً
ثالثاّ ،
تجری بر گناه در صورتی اس���ت که فرایند منطقی و عقالنی
گریس���تن حقیقی دالل���ت دارد؛
تقریرشده در سطور پیشین در نظر گرفته نشود و افرادی تصور کنند که صرف توبه ذهنی و زبانی یا
ً
صرف جوشش عاطفه حیوانی ،چنان آثار و برکاتی را به همراه خود دارد .یقینا تبیین صحیح آموزه
«توبه» و «گریستن بر امامحسین» برای مردم زمینه جرئتورزی و بیاهمیتشدن مسئله گناه در
نظام فکری و انگیزشی انسانها را از بین میبرد.
نتیجهگیری

بررسی و تحلیل محتوایی آیات و روایات اسالمی نشان میدهد که توبه سازوکار اصلی و اصیل
آمرزش و تطهیر معنوی گناهان اس���ت .حقیقت توبه ،پش���یمانی اس���ت و احس���اس پش���یمانی،
یعنی نفرت از عمل یا اعمال پیش���ین و میل و عزم حرکت در مس���یر مش���روع و معقول .وقوع این
پدیده روانش���ناختی در روان انسان ،موجب میش���ود که در همان لحظه توبه ،هویت معنوی-
اخالقی فرد از هویت عبد عاصی ،به عبد تائب ،متحول شود .بر اثر این دگرگونی هویتی نهتنها
گناهان فرد آمرزیده میش���ود ،بلکه لوازم معنوی ،اخالقی و حتی برخی از لوازم وضعی ،طبیعی
و تش���ریعی گناهان او هم از میان رفته و باالتر از آن ،بدیها به حس���نات مبدل میش���ود.
در منابع اس�ل�امی افزو ن بر توبه به رفتارهای دیگر نیز اش���اره ش���ده که اثر مغفرتبخش���ی دارد.
تحلیل این رفتارها نش���ان میدهد که همه از هم���ان حقیقت توبه ،یعنی نفرت و دوری از بدی

حقیقت آن ش���بیه توبه باشد ،اثر مغفرتبخشی خواهد داش���ت .حقیقت توبه ،همان دگرگونی
قلب���ی (ب���ه معنای قرآن���ی آن ،یعنی مرک���ز فرماندهی ادارکها و احساس���ات) انس���ان و محصول
ّ
تح���ول ش���خصیت او در چهار س���احت ش���ناخت ،انگیزش ،رفت���ار و هوی���ت معنوی-اخالقی
اس���ت؛ براس���اس آموزهه���ای دین���ی ،جانمای���ه توب���ه ،ج���ز بازگش���ت از اطاعت نفس و ش���یطان
(فرماندهندگان به ش���ر و زش���تی) به س���وی خ���دا ،یعنی مب���دأ و غایت زیباییه���ا و نیکیهای

جامع ��ه و زی ��ارت رجبی ��ه)؛ جز او نمیبینند و ج���ز او نمیخواهند و جز او نمیجویند (تکوی���ر)29 :؛ ازاینرو
محبت و گرایش به آنان ،در حقیقت محبت و گرایش به خداس���ت و انس���ان را در ساحتهای
چهارگان���ه وج���ودیاش (ش���ناخت ،انگیزه ،رفتار و هوی���ت معنوی-اخالقی) به س���وی خداوند
راه میبرد .انس���ان مؤم���ن هنگامی که از عظمت ،جاللت ،ش���رافت وج���ودی و روح پرفضیلت
حضرت سیدالشهدا؟ع؟ یاد میکند و قلبش از محبت به آن ولی فانی در حق ،لبریز میشود یا
هنگامی که مصیبتی از مصائب آن حضرت را در ذهنش مرور کرده ،عاطفهاش به جوش آمده
و اندوهش به سبب ستمها و جنایتهایی که بر آن وجود مقدس و اصحاب باوفایش رفته ،در
قطرههای اش���ک تجلی میکند ،در آن لحظهها روحش متحدانه با روح مقدس و فانی ش���ده در
حق امامحس���ین به تکاپو میافتد و از بدیها و زش���تیها فاصله گرفته و به س���وی فضیلتها و
ِ
زیباییه���ا و مبدأ آن ،یعنی خداوند متعال ،به حرکت درمیآید .امام معصوم؟ع؟ تجس���م همه
خوبیها و فضائلی اس���ت

که از خداوند سرچش���مه میگیرد (حمد2 :؛ محمدی ریشهری ،1377 ،ج،1

ص244-240؛ قمی ،1378 ،زیارت جامعه کبیره) و فطرت خداجوی انسان به آن متمایل است (روم .)30 :امام
جانش���ین خدا بر روی زمین است و در میان موجودات امکانی ،بیشترین شباهت و قرابت را با
حضرت حق دارد (محمدی ریشهری ،1377 ،ج ،1ص 252و 270-266؛ قمی ،1378 ،زیارت جامعه کبیره)؛ از اینرو،
ذکر فضیلتهای امام و بیان شور و شوق قلبی و احساس محبت به او که در ریزش اشکهای
ّ
محب ،جلوهگر میش���ود ،ش���خصیت او را در ابع���اد چهارگانه ،دگرگون س���اخته و رنگ خدایی
میبخش���د (بقره .)138 :همانگونه که محبت به امام و ولی خدا ،برخاس���ته از محبت خداس���ت،

................................................................................................................................

وجود خود را در اس���ما و صفات خداوند فانی

کرده و یکس���ره خدایی شدهاند (مفاتیح الجنان ،زیارت

ناور لیلحتت یتخانشناور لیلحتتآ یتخانشناور لیلحتتب نتسیرگ یشخبترفغم هزومآ یتخانشناور لیلحت

اخالقی در ساحتهای پیشگفته ،چیز دیگری نیست؛ وگرنه صرف پشیمانی از گناه و زشتی،
ً
بدون بازگش���ت و میل وجودی به سوی خدا ،اساسا امر تحققیافتنی نیست .اولیای الهی تمام
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و می���ل و ع���زم به س���وی خوب���ی و زیبایی برخوردار اس���ت؛ بنابرای���ن ،هر رفتاری ک���ه درو نمایه و
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اش���ک بر مصائب امام و ولی خدا هم در محبت عمیق س���وگوار به خدا ریش���ه دارد .گریس���تن بر
امامحس���ین؟ع؟ ،رفتاری نمادین و نش���انه و تبلور جوش���ش عمیق و روانشناسانه وجود انسان
در می���ل ب���ه خوبیها و زیباییهاس���ت .زیباییها و فضیلتهایی که از وج���ود امام ،فرزندان و
ن که اشک بر مصائب
یارانش تجلی نموده و همواره در زندگی انسانها در تبلور است؛ همچنا 
آنان ،نماد و نش���انه تنفر از بدیها و زش���تیهایی اس���ت که افکار ،عواطف ،انگیزهها ،رفتارها و
هویت اخالقی یزید و یزیدیان پدید آورده و همواره پدید میآورد .بر این اس���اس آموزه روشن شد
ً
که مغفرتبخشی گریستن بر امامحسین ،صرفا یک امر اعتباری و تعبدی نیست و بر حقیقتی
وجودی و روانشناختی در استوار است.
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