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 Purpose: Delaying the orders of religious leaders in holding the 
mourning for the martyrs of Karbala and announcing the precious 

rewards in weeping and crying over this great calamity, shows the 

fact that the continuation of mourning for Imam Hussain, peace be 
upon him, and his companions, has pursued a great goal. And it will 

have many effects. Participating in the mourning of Imam Hussain 

(peace be upon him) and crying over him, not only does not increase 
the depression and suffering of the mourners, but it is also a prelude 

to the improvement of their health and their growth and prosperity 

Materials and methods: The research of the present library aims to 

analyze the issue of positive correlation between the mourning of 
Imam Hussain and recovery by classifying the verses and traditions 

that have been expressed about ritual crying and its effect on health, 

in a descriptive-analytical way. Follow health in the teachings of 
Quran and Hadith. The method of collecting information is based on 

library expression and in interpretative and narrative sources. 

Findings: Research findings show the correlation and positive 

effect of ritual crying on mental health and physical health. 
Conclusion: Correctly understanding the concept of pilgrimage, 

mourning and crying, and establishing a link between the mourning 

of Imam Hussain (peace be upon him) and the meaning of life, will 

lead to the cognitive correction of the mourners, followed by the 

adjustment of their emotions and regulation of their behavior, and 

will provide the basis for achieving well-being and prosperity. 
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 و همکاران  رحمتی مهدی سید  27

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 سالمت  و روان بهداشت بر آیینی گریه تأثیر واکاوی

 (ع) حسین امام سوگواری بر تأکید با تن

 *1رحمتی مهدی سید
 دگنب کاووس، گنبد دانشگاه حدیث، و قرآن علومگروه  استادیار
 ، ایران )نویسنده مسئول(.کاووس

 
 2اکبری حاجی فاطمه

 نورد،بج،  بجنورد کوثر دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروهاستادیار، 
 .ایران

 
 چکیده

 سوگواری داشتنِ برپا در دین اولیای هایسفارش بر درنگ: هدف
 و گریستن در گرانسنگ هاىپاداش به بشارت و کربال شهیدان
 تداوم هک است حقیقت این بیانگر بزرگ، مصیبت این بر گریاندن
 دنبال را بزرگى هدف یارانش، و( ع)علی الشهدا سیّد براى عزادارى

 سوگواری در شرکت. داشت خواهد پی در را چند آثاری و کرده
 و افسردگی تشدید زمینه تنها نه ایشان، بر گریه و( ع) حسین امام

 بهبود بر ایمقدمه خود بلکه آوردهنمی فراهم را عزادارن رنجوری
   .است آنان شکوفایی و رشد و عزاداران سالمت

جمع با تا است آن بر حاضر ایکتابخانه یپژوهه :ها روش و مواد
 و آیینی گریه درخصوص که روایاتی و آیات بندیدسته و آوری
 مسئله تحلیلی،-توصیفی یشیوه به اند،شده بیان سالمتی بر آن تأثیر

 رد سالمت بهبود و( ع) حسین امام سوگواری میان مثبت همبستگی
  .نماید دنبال را ثقلین هایآموزه
 هگری مثبت تأثیر و همبستگی از نشان تحقیق هاییافته :هایافته
 .دارد بدن سالمت و روانی بهداشت بر آیینی

 و گریه، و سوگواری زیارت، مفهوم صحیح دریافت :گیرینتیجه
 جرمن زندگی، معنای و( ع) حسین امام سوگواری میان پیوند برقراری

 ظیمتن و هیجانات تعدیل آن دنبال به و عزاداران شناختی تصحیح به
 فراهم را شکوفایی و بهزیستی تحقّق یزمینه و شده ایشان رفتار

 .آورد خواهد
 

 سوگواری سالمت، همبستگی، گریه، ،(ع) حسین امام :واژهکلید
 

 27/05/1401تاریخ دریافت: 
 28/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولrahmati@gonbad.ac.ir 
 

 مقدمه
، های اندیشه اسالمیمهندسی فرهنگیِ مناسبات آیینی براساس بنیان

بهداشت روانی، سالمت تأثیری شگرف بر میزان اثرگذاری آن بر 
-( در این میان توجّه و برنامه1داران دارد. )تن و رشد اجتماعی دین

 ی معنویمندی هرچه بیشتر و بهتر از سرمایهریزی در راستای بهره
محبت امام حسین )ع(، امری درخور توجّه است. موضوعی که هر 

 تی نخسسال به مناسبت ایام سوگواری ایشان و به طور ویژه دهه
این محرم و »محرم بیش از پیش اهمیّت یافته و رهنمود درخشان 

 شود.( را یادآور می2« )صفر است که اسالم را زنده نگاه داشته
تناسب و ارتباط زیارت، عزاداری و گریه بر امام حسین )ع( را باید 
با ظرفیت و میزان تأثیرگذاری فرهنگی آن در طول تاریخ سنجید. 

نظران، تأکید حداکثری بر ه برخی صاحبآن طور که به دیدگا
زیارت امام حسین )ع( و ترجیح زیارت ایشان در برخی روایات اهل 

پذیر  ی خدا، براساس همین اصل توجیهبیت )ع( بر زیارت خانه
ی عزای است. چه در شرایطی که ظرفیت فرهنگی زیارت و اقامه

 انسان با حقایقامام حسین )ع( برای آشنایی امّت اسالمی و بلکه نوع 
ی خداست، طبعاً بزرگداشت قرآن و اسالم ناب بیش از ظرفیت خانه

امام حسین )ع( در قالب زیارت و سوگواری ایشان، فضیلت بیشتری 
، کاستن این دست از روایاتمقصود ی خدا دارد. باری از زیارت خانه

از اهمّیت حج به مفهوم حقیقى آن نیست؛ زیرا اگر حج اهمّیت 
، هاى دیگرآن براى ارزیابى ارزش باشد، معیار قرار گرفتن نداشته

آن جا که ارزش و اهمّیت حج براى همه بلکه از معناست، بى
مسلمانان، روشن و بدیهى است، پیشوایان اسالم، براى توجّه دادن 

فردی و سازندگى زیارت و سوگواری امام )ع( و مسلمانان به ارزشِ 
و به کسانى که در کنار  قرار دادهزیابى حج را معیار ار اجتماعی آن،

د انبپردازند، بشارت داده آنانجام دادن وظایف وجوبى خود به انجام 
که خداوند، از فضل خود، پاداشى که قابل مقایسه با پاداش انجام 

 (3) فرماید.دادن وظایف وجوبى نیست، به آنان عنایت مى
ر بمستقل و متمرکز  ای، نشان از نبود اثریبررسی اسناد کتابخانه

)ع( با بهداشت روانی و  نیبر امام حس هیو گر یسوگوار یهمبستگ
ترین آثار نگاشته شده در این عرصه گاه دارد. چه مهم سالمت تن

 یقرآن یمبان»در پی توجیه شرعی برگزاری سوگواری بوده؛ مقاله 
بر  ینقد»ش(، مقاله 1400)زینالی، « )ع(نیامام حس یبرا هیگر
 هیعل نیبر امام حس هیمحمدبن عبدالوهّاب در بحث گر دگاهید

ش(، گاه اجر و پاداش سوگواران  1398)رضوانی و شیاسی، « السالم
اقری، )میرب« البکاء للحسین )ع(»امام حسین )ع( را بیان کرده؛ کتاب 

پاداش ورود به بهشت در  یاعطا یچگونگ لیتحل»ش(، مقاله 1397
ش(، 1394)روحی برندق، باقی زاده،  «)ع( نیبر امام حس هیبرابر گر
ش(، گاه در 1388)طباطبایی میرجهانی، « البکاء للحسین )ع(»کتاب 

ند؛ انگاهی فراختر به بررسی چرایی اصل توصیه به حزن پرداخته
)عالیوند، « اتیو روا اتیاسالم در آ نیحزن ممدوح از نگاه د»

 ش(،1368)مطهری، « حماسه حسینی»ش( و گاه همچون 1399
ق( در خالل سخن از 1427)امین عاملی، « التنزیه العمال الشبیه»

های نامشروع در این عرصه فلسفه نهضت حسینی، به نقد عزاداری
 پرداخته شده است. 
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 28....   سالمت  و روان بهداشت بر آیینی گریه تأثیر واکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

از این رو تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر با توجّه به خأل پژوهشی 
یاد شده و اهمیّت و ظرفیّتِ احیای یاد امام حسین )ع( و برگزاری 

، «زیارت»سوگواری بر ایشان، نخست به تبیین مفاهیم کلیدی 
پرداخته و در انجام، « سالمت روان و تن»، و همبستگی «گریه»

ی معنوی را کاویده و از این سرمایه ینهبه برداریبهره ترین آثارمهم
 دهد.های خود را ارائه مییافته

 ای زیر است:هرو، در پی پاسخ به پرسشی پیشبر این اساس مقاله
چه مفهوم و انواعی داشته و در « زیارت، سوگواری و گریه» .1

 فرهنگ اسالمی از چه جایگاهی برخوردار است؟
از چه ارتباطی « سالمت تن»و « بهداشت روان»مفاهیم  .2

 برخوردار هستند؟
عزاداری و گریه بر امام حسین )ع( چه تأثیری بر سالمتِ  .3

 سوگواران ایشان دارد؟
 

 واژگان کاربردی شناخت مفهوم
کلمات و مفاهیم در فرهنگ اسالمی در ارتباطی نزدیك و پویا با 
یکدیگر به کار رفته و معنی محسوس و ملموس خود را از مجموع 

( از این رو 4آورند. )دستگاه ارتباطی که با هم دارند به دست می
علم به حقیقت اشیاء و آگاهی از معانی آن، مدخلی اساسی برای 

های بنیان یافته بر آن است. و دیدگاه حلیل صحیح مفاهیمتصور و ت
( و 2 وسف،ی ؛195؛ شعراء، 30فصلت، ای که قرآن کریم )به گونه

پیرو آن علمای اسالمی همواره توجّه شایانی به دستیابی به الفاظ 
ی زبان عربی در شرعی و واکاوی مقصود شارع از آن و نقش ویژه

ای از گمراهی اهل وی دیگر بخش عمدهاند. در سطی این مسیر داشته
توان در نیافتن حقیقی داللت الفاظ بر معانی، و حمل بدعت را نیز می

( بنابر این پیش 5ناصحیح این داللت ناتمام بر مفاهیم دینی دانست. )
از سخن درباره همبستگی سوگواری بر امام حسین )ع( و سالمت، 

به عنوان « زیارت، گریه»شناسی شایسته است نخست به مفهوم
 واژگان کلیدی و اثرگذار در این تحقیق بپردازیم. 

 
 زیارت
، به معناى میل کردن به چیزى و «زور»، از ریشه «زیارت»واژه 
گردانى از چیزى دیگر است و از این رو، دیدارهایى که داراى روى

( 6) شوند.این مضمون و حامل این پیام باشند، زیارت نامیده مى
نیز ریشه در اصل لغوى آن، یعنى میل و عدول « زیارت»معناى عرفى 

هایى مانند: رؤیت، ، با معناى واژه«زیارت»دارد. بنابراین، مفهوم واژه 
ها، تنها مفهوم دیدارْ مشاهده و ابصار، متفاوت است؛ زیرا در این واژه

و  ، دیدار همراه با میل و محبّت«زیارت»منظور است؛ ولى در واژه 
انسان، موجودى اجتماعى ( 7) انس و اکرام، مورد توجّه قرار دارد.

گیرد و رابطه اجتماعى برقرار که با همنوع خود، انس مى است
ها با یکدیگر، نماید. از این رو، دیدار همراه با میل و محبّت انسانمى

ها دارد و زیارت، در واقع، تأمین کننده یکى از ریشه در فطرت آن
این نیاز فطرى، پس از مرگ محبوب  ى فطرى انسان است.نیازها

_________________________________ 
1.Basal Tears 

2. Reflex Tears 

انسان نیز ادامه دارد، هر چند ممکن است از شدّت آن، کاسته گردد. 
به دلیل همین نیاز فطرى، زیارت قبور دوستان و نزدیکان، در میان 

از آن جا که اسالم، آیینى  همه اقوام و ملل جهان، مرسوم است.
احادیث اسالمى،  اى دارد.توجّه ویژهفطرى است، به موضوع زیارت، 

ر ها دگیرى هر چه بیشتر از این نیاز طبیعى انسانبه منظور بهره
نمودهاى هها و ساختن جامعه آرمانى، رجهت رشد و شکوفایى آن

نکته قابل توجّه، این که با  اند.زیارت، ارائه کردهی اى دربارهارزنده
شود که مى آشکار )ع(،ت و اهل بی )ص(تأمّل در احادیث پیامبر 

میزان تأثیر و نقش آن در به معیار توصیه و تشویق آنان به زیارت، 
بدین سان، هر چه زیارت . سازندگى فردى و اجتماعىِ انسان است

توحیدى سودمندتر باشد، انجام دادن آن، بیشتر ی براى ساختن جامعه
ایمان،  مورد تأکید است و بر این اساس، زیارت خویشاوندان، اهل

، در زندگانى )ص(دانشمندان، اولیاى الهى و بویژه خاندان خاتم انبیا 
زیارت اهل ( از این رو 8) ها، توصیه شده است.و پس از مرگ آن

ایمان، به قدرى در سازندگى فردى و اجتماعى انسان مؤثّر است که 
در برخى از روایات، همسنگ زیارت خداوند متعال و یا زیارت 

 (9) شمرده شده است.)ص(  پیامبر خدا
 

 گریه آیینی
توان درباره تنها پس از تعریفی روشن از یك مفهوم یا پدیده، می

ی تأثیرگذاری آن سخن گفت. چراکه چگونگی جایگاه و گستره
-ها را از آن معیّن ساخته و پیشتعریف یك پدیده در واقع برداشت

و  مستثنی نبوده کند. گریه نیز از این قاعدههایی را تحمیل میفرض
عنا شود، ماش ارائه میگیریبسته به تعریفی که از آن، زمینه و جهت

ه ب« بکى»مصدر از ریشه  در ادبیات اسالمی، «بکاء» یابد. واژهمی
با الف ممدود ای که است. واژه معناى گریستن و اشك ریختن

، و با الف مقصور )بُکا(، به معناى گریه صدادار)بُکاء(، به معناى 
نکته ( 6بدون هرگونه صداست. )اشك و خارج شدن آن صرف 

گاه تر شدن قابل توجّه، این که هر اشك ریختنى، گریه نیست. 
چشم موضوعی فیزیولوژیك و مشترک در میان تمامی پستانداران 

 1روز است. سرشت این نوع از اشك که اشك پایهدر طول شبانه
ا ها ببا ساز و کار مرطوب نگه داشتن آن هیقرنارد. حفاظت از نام د
حفظ سالمت  یکه برا است یمواد گرید و نیپروتئ یحاو مواد

ی گونه .رودیمختلف چشم بکار م یهاچشم و مبارزه با عفونت
نام دارد. این نوع از  2دیگر از خیس شدن چشمان، اشك واکنشی

، مانند: خارجیبه موادّ محرّک  و در پاسخاشك نیز، غیر ارادی بوده 
ها و موادّ محرّک ها، پاتوژنذرّات خارجى، گرد و غبار، آلرژن

آور و افشانه فلفل، ترشّح دیگرى همچون: بخارات پیاز، گاز اشك
 گردد.مى
امّا نوع سوم از اشك که مورد بحث این نگاشته است، اشك  

هنگام احساساتى ای خودآگاه که نام دارد. پدیده 3احساسی یا گریه
ها )استرس هیجانى( و یا به هنگام احساس درد فیزیکى شدن انسان

گردد. آغازگرهاى هیجانىِ این نوع اشك معمولًا )جسمى(، ترشّح مى

3.Emotional Tears/Crying  
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 و همکاران  رحمتی مهدی سید  29

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 اند. ترکیبات شیمیایىطبعى و ناکامىخشم، اندوه، شادى، ترس، شوخ
این نوع اشك با ترکیبات دو اشك قبلى، متفاوت است و اشك 

 ( 10هاى بیشترى دارد. )ها و پروتئین، هورموناحساسى
تر از لغت به در مفهومی گسترده در قرآن و حدیث،« بکاء»کلمه 

ها، ، زمین، آسمان، کوهابلیسانسان، فرشتگان،  ی آنکار رفته و دامنه
خنده،  همچونگریه ( 12، 11گیرد. )در بر می راجنبدگان، پرندگان 

و ریشه در خلقت و طبیعت بشر دارد.  از نیازهاى طبیعى انسان است
. دهداز این رو، خداوند متعال، این دو پدیده را به خود، نسبت مى

ای که در روایات اسالمی، به هنگام فشار روانی از ( پدیده43)نجم، 
سوی ائمه )ع( توصیه شده است. از جمله این روایات سفارش امام 

وْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ شَکَ»صادق )ع( به یکی از اصحاب خود است: 
ع وَجْداً وَجَدْتُهُ عَلَى ابْنٍ لِی هَلَكَ حَتَّى خِفْتُ عَلَى عَقْلِی فَقَالَ إِذَا 

از (؛ 9« )ءٌ فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْكَأَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَیْ
ترسیدم ىاندوه شدیدى که بر اثر مرگ فرزندم به من دست داد و م

شکایت بردم.  صادق )ع(در اثر آن، عقلم را از دست بدهم، به امام 
هرگاه چنین حالتى به تو دست داد، اشك بریز؛ زیرا  فرمود:حضرت 

 کند.این کار، تو را آرام مى
خاستگاه گریه و محوریت آن در تقسیم به گریه پسندیده و گریه 

ن قرار گرفته نکوهید، موضوع دیگری است که مورد توجّه ثقلی
یك نیاز طبیعى است؛ ولى انسان حق گرچه کردن، گریهاست. زیرا 

ی ای که دربارهمسئله .دارد این نیاز را از هر طریقى تأمین نمایدن
دیگر نیازهای آدمی نیز در دینِ فطرت مد نظر قرار گرفته است. 

(، جهل 9(، خودبینی )11های برآمده از فریبکاری و نفاق )گریه
( در 16( و سست عنصری )15(، دنیاطلبی )14گذاری )بدعت (،13)

ی جوشان منطق اسالمی محکوم است. و این درحالی است که گریه
از مصدرهای ترس از گناه و بازجویی اعمال در پیشگاه خداوند 

گریستن بر دین، آن گاه که (،9(، مصیبت نیکان و فراق عزیزان )17)
( 19ی بر مصیبت اهل بیت ع )ه( و گری18) افتدبه دست نااهل مى

ی اعمال نیك است. چراکه این قسم از گریه پسندیده و در زمره
های ترین خاستگاهریشه در مضامین عالی و ارزشمندی دارد. مهم

توان از این قرار دانست: معرفت )اسراء، گریه مفید را می
(، و 16(، تقوی و زهد )11(، محبت )92(، ایمان )توبه، 109ـ107

چه ذکر شد، هرگونه شباهت ( بنا بر آن20یروی از اهل بیت )ع( )پ
ظاهری تر شدن چشمان و به سوگ نشستن در ماتم، مقوم معنایی 
سوگواری و گریه پسندیده اسالمی نیست. بلکه تنها آن نوع از گریه 

های یاد شده برآید، مصداق سفارش و تأکید فراوان که از خاستگاه
 گیرد.روایات اسالمی قرار می

 
 همبستگی سالمت روان و تن

سالمت روح و جسم در جهان بینی توحیدی و به ویژه مکتب اسالم 
بی ای دارد. واژه سالمت، مصدر و به معنی سالم بودن، جایگاه ویژه

به ادراک، رفتار، و  است. امنیت و شدن، آرامش و گزند یبع
 او یچه براآن که کار خود را متناسب با ندیگویسالم م ،یادهیپد
شخص سالم کسی . ازاین رو، انجام دهد یاست، به خوب شده جادیا

و  سالمت روح برخوردار از ،است که بیماری جسمی نداشته باشد
بوده و از توان الزم برای دنبال کردن اجتماعی در آسایش ر نظ از

های پژوهش( 21سبك زندگی سالم و متعادل برخوردار باشد. )
های ممکن است ریشه بسیاری از ناتوانی هکدهد علمی نشان می

تمایز به عبارت دیگر  (22) جسمی، نابسامانی فکری و عاطفی باشد.
موضوعی که در . بهداشت روان و سالمت جسم امری ناممکن است

( نیز WHOتعریف سالمت از سوی سازمان بهداشت جهانی )
از  ( همبستگی سالم جسم و روان23مورد توجّه قرار گرفته است. )

های اسالمی است که پس از تصحیح ترین راهبردهای گزارهمهم
ه های پیشگیرانباورهای بنیادین باورمندان به خود، در قالب توصیه

در کنار  باور به شفابخشی خداوند و درمانی طرح ریزی شده است.
پرهیز از اسراف و ، گزینیگزینی و نیكدقت در غذاگزینی؛ حالل

ترین و رعایت الگوی استراحت مهم برنامه غذاییرعایت اعتدال در 
راهبردهای قرآن کریم در حوزه پیشگیری و درمان بوده که 

ن گر و مفسّر قرآن کریم بیاراهکارهای تفصیلی آن در روایات تبیین
 یویدن یبهداشت در زندگ ریثأو ت تیبر اهم میقرآن کرشده است. 

 یلیمطالب دل نیقرآن برا دیفراوان دارد. علت تاک یهااشاره یو اخرو
( 24. )سالمت استویژه  گاهیاسالم و جا نیمب نید ینگربر جامع

ی اسالمی، بر محور توحید سامان یافته، آن طور که چه نظام اندیشه
تعیّن سالمت مادی و بهداشت روانی باورمندان به خاتم ادیان 

ها حاصل سار باور تمام و یکپارچه به آنتوحیدی جز در سایه
و روایات شریف با هدف از میان برداشتن قرآن کریم نخواهد شد. 

زنده نگهداشتن امید و روحیه مثبت  روانی و و کاهش فشارهای
عوامل و موانع شناختی و رفتاری تحقّق خداگرایی و تعالی وجود، 

کارهایی که از طریق تثبیت راه نموده است.بیان را  بهداشت روانی
ی اصلی تمام امور، ضامن اجرا و انگیزه باور به خداوند و فرجام

ها و تکاپوهای انسان در برابر حوادث زندگی گشته و کوشش
 (25کند. )سالمت او را تضمین می

 
 تأثیر سوگواری و گریه بر سالمت 

فراگیری افسردگی و کاهش شادکامی، یکی از مسائل نگران کننده 
ن ساز طرح ایزمینهای که جوامع انسانی در سراسر گیتی است. مسئله

ـ به طور ویژه سوگواری امام حسین  اشکال گشته که برپائی عزاداری 
تر از دیگر مناسابات مذهبی است ـ به )ع( که از نطر زمانی طوالنی

این مشکل دامن زده و در پایایی افسردگی مؤثر است. سخنی که 
د وگرچه از اعتبار و پشتوانه علمی برخوردار نیست امّا به دلیل نب

زمینه و بیان علمی دقیق در پاسخگویی به آن، مقبولیت نسبی یافته و 
به صورت ویژه در ایام سوگواری حضرت حسین )ع( انتشار یافته و 

 شود. تکرار می
و  «گریه»و « زیارت»در بخش قبل با مفهوم شناسی دو واژه کلیدی 

مری ا بیان اقسام آن، بستر الزم برای پاسخ به این اشکال فراهم آمد.
که به طور ضمنی نگارندگان را از بحث و پاسخ تفصیلی در ادامه 

یابد ی خود معنا میدارد؛ چراکه هر مفهومی در زمینهنوشتار باز می
و دریافت صحیح مفهوم سوگواری امام حسین )ع( و تأثیر آن بر 

های چندی است گذاریسالمت در گرو شناخت انواع گریه و هدف
 ف شده است.که براساس آن تعری

پیش از بیان وجه ارتباط تأثیر گریه و سوگواری امام حسین )ع( بر 
ی افسردگی و ای دربارهبهداشت روانی و سالمت تن، بیان مقدمه
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 30....   سالمت  و روان بهداشت بر آیینی گریه تأثیر واکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

چگونگی ارتباط آن با شادکامی ضروری است. براساس تعریف 
میالدی، افسردگی یا همان  2000انجمن روانپزشکی آمریکا در سال 

قع احساس غم و اندوه و ناشادانی درونی است با خلق پایین در وا
 اشتهایی،کاهش انرژی و عالقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی

افکار مرگ و خودکشی، کاهش سطح عملکرد شغلی، تحصیلی، و 
های بیولوژیك مانند خواب و خوراک اجتماعی، اختالل در چرخه

وان ك اختالل ناتشود. با توجه به این تبیین، افسردگی یمشخص می
کننده و معارض با بهزیستی، رشد و تعالی، توانمندی و کارآیی 
محسوب شده و باید از آن پیشگیری نمود و در صورت بروز درمان 

های نوین، سالمتی و بهزیستی شود. این درحالی است که در تبیین
الزاماً به معنای شادی و شادکامی نبوده، و غم نیز الزاماً حالتی 

شود. چه در مقابل گونه یا منافی با بهزیستی محسوب نمیبیمار
های گرا، که بهزیستی را در چارچوب کسب احساسرویکرد لذت

مثبت نظیر شادکامی تعریف کرده و آن را رنگ و بوی هیجانی و 
گرا قرار دارد. رویکردی که بیش یا ذهنی بخشیده، رویکرد فصیلت

های است که ارضای خواهشاز همه بر پایایی تکیه کرده و بر آن 
نفسانی با وجود تولید حس لذت همیشه به بهزیستی روانشناختی 

های علمکرد بهینه متوقف بر انجامد. بلکه بسیاری از جنبهنمی
های زیاد است که حتی گام ممکن است با ها و مرارتتالش

( مفهومی که در قرآن 26های کوتاه مدت در تعارض باشد. )شادکامی
( و روایات اسالمی 41ـ40؛ نارعات، 30؛ فصلت، 6ـ5)شرح، کریم 

انگیزی از ( نیز به آن اشاره شده است. از این رو هر رویداد غم11)
ای با افسردگی و منافاتی با جمله عزاداری امام حسین )ع(، مالزمه

بهزیستی و شکوفایی نداشته و در صورت اثبات تأثیر مثبت بر روند 
وان آن را تهزیستی بیش از پیش افراد سالم، میسالمتی افسردگان و ب

 به عنوان یك راهکار عملی معنوی توصیه نمود.
 

 سوگواری و معنای زندگی
تالش در یافتن معنای زندگی، نیروی اصیل و بنیادین است، نه توجهی 

 یهای غریزی انسان. این معنی منحصر به فرد و ویژهثانویه از کشش
، تنها اوست که باید و قادر است به خود شخص است و از این رو

( سرخوردگی انسان معاصر از قابلیت علوم 27آن تحقق بخشد. )
تر شدن گویی به نیازهای اصیل روحی و نمایانبشری در پاسخ

های بشر به موازات پیشرفت علوم، گرایش به دین و محدودیّت
-ان( ادیان عالوه بر جه28تر کرده است. )توجه به معنویت را بیش

از آن  گیریگذارند تا با بهرههایی که در اختیار پیروان خود میبینی
گذاری نهادهایی همچون زیارت و معنای زندگی را دریابند، با پایه

ورزی، های مثبتی همچون خودشفقتسوگواری آیینی هیجان
های مثبتی دهند. هیجانآرامش، قدردانی، و امید را نیز پرورش می

ای هباوران را توسعه بخشیده و آنان را در بینشنکه فضای ذهنی دی
سازد و منابع مهم فردی و اجتماعی خود یکپارچه و منسجم می

بینی و حمایت اجتماعی را گسترش آموزی، خوشهمانند امید، عبرت
( 29بخشد. )داده و سطح سالمتی انسان را در ابعاد مختلف ارتقا می

ی مراسم سوگواری، رابطهمشارکت همسان عزاداران در برگزاری 
رتقای ساز امعناداری با باال رفتن همسوئی و همسبتگی داشته و زمینه

شود. تغییری که با از میان بردن احساس احساس تعلّق اجتماعی می

ی شود.  برختنهایی و طردشدگی، در بهبود افسردگی مؤثر واقع می
ند گوین میها بسیار سخی ارزشمعتقد هستند که وقتی مردم درباره

اند. چنین ها با اشکال جدّی مواجه شدهاین بدان معناست که ارزش
( باری 30ی معنای زندگی نیز صادق است. )ای دربارهگفته

ای نوین بزرگداشت امام حسین )ع(، خاندان و یاران ایشان، دریچه
ای است را به سوی سوگواران ایشان گشوده و همچون معیار و سنجه

پردازد. زنده نگاه داشتن افکار و ی درون ایشان میکه به تصفیه
ساز بشریت و مصلحان جامعه که از های بزرگان فرهنگاندیشه

، خود گیرداندیشی و رفتار پسندیده نشأت میعالقه به ترویج درست
ای هدار و پر معنی بوده و بنیانبستر حرکت به سوی زندگی هدف

ارزشی را از معنایی و بیبیروانشناختی افسردگی از جمله پوچی، 
 برد. میان می

 
 گشایی( ریزی )عقدهسوگواری و برون

در منابع روایی، حدیث بلندی از ریّان بن شبیب و وارد شدن او بر 
امام رضا )ع( در روز اول ماه محرم نقل شده است. روایتی که امام 

داده )ع( پس از سفارش به روزه نخستین روز ما محرم، به وقایع رخ 
-محور به صحابی خود میدر کربال اشاره داشته و در فرازی توصیه

 عَلِی  بْنِ ءٍ فَابْكِ لِلْحُسَیْنِ بْنِیَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ»فرمایند: 
خواهى گریه کنى، بر حسین بن اى ابن شبیب! اگر می؛ «أَبِی طَالِبٍ ع

 . نگریه ک )ع(علىّ ابن ابی طالب 
تأمّل در فراز یاد شده از این روایت نشان از نقش تأثیرگذار گریه 
آیینی بر کاهش هیجانات منفی و افزایش آرامش خاطر دارد. امام 
)ع( در این روایت با اشاره به شدّت ستم روا داشته شده از سوی 

گساری حکومت اموی بر امام حسین )ع( و یاران ایشان، هرگونه غم
و به نوعی خاص از آن که در ارتباط تام با مکتب  را روا ندانسته

 و حسینی )ع( و مصائب جانکاه مرتبط با آن است سفارش کرده
های گشایی و آسوده شدن از اندوه و ناراحتیکاربست آن در عقده

اند. اندوهی که گاه بر اثر موفق پیش رو در زندگی را مؤثر دانسته
آمده و گاه ریشه در های گوناگون زندگی پیشنشدن در عرصه

احساس گناهی دارد که وابسته به ادراک ناخودآگاه خروج از 
( شایان ذکر است که ذکر 31صراط مستقیم بوجود آمده است. )

ریزی ذهنی و همراهی با گریه، سینه مصائب امام )ع( به سبب برون
ای ی عقدهگاه جنبهسرایی در مجالس عزاداری، هیچزنی و نوحه
ه دلیل زند، بلکه بهای بالینی را رقم نمینیافته و افسردگیفرونشانده 

تواند عاملی مؤثر در بهبود های عمیق هیجانی میهمزمانی با تخلیه
 های موجود باشد. افسردگی

 
 سوگواری و کاهش هیجانات منفی 

یابی و بیان سبب رخداد امام حسن )ع( در گفتاری ارزشمند به ریشه
خأل شناختی، بحران معرفتی و فقدان  مصیبت کربال پرداخته و

اند. ایشان پس از ترین عامل این واقعه دانستهبصیرت را مهم
امیه در یکی از آخرین دیدارهای خود با امام مسمومیت توسط بنی
دوه و ان« ولکِن ال یَومَ کَیَومِكَ یا أبا عَبدِ اللَّه»حسین )ع(، با تعبیر 

ده برای خود ایشان و دیگر آمهای دیگر، چه مسائل پیشمصیبت
ها را به مصاف آمده و در اهل بیت )ع( و چه مشکالت دیگر انسان
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ای که به هنگام ( مسئله19شمارند. )برابر فاجعه کربال ناچیز می
شرکت سوگواران امام حسین )ه( در مجالس عزاداری و آگاهی ایشان 

ارد. گویا از آن، نقش عاملی کاهنده در مسائل و مشکالت ایشان را د
هایی که بر امام عزادار سید الشهداء پس از شناخت شدّت مصیبت

و یاران ایشان در روکربال وارد شده است، دیگر در پس موانع 
مانند توان رویارویی با پیرامون خود قرار نگرفته و با سنجشی بی

)ع( در بیانی  امام صادقآورد. همچنین ها را به دست میسختی
ر سفارش به گریه بر شهادت امام حسین )ع(، از هدفمند افزون ب

اند. در این حدیث جهت و مخرب بازداشتههای بیگساریدیگر غم
بلند که شیخ طوسی آن را نقل کرده، فردی سالخورده به محضر امام 
صادق )ع( درآمده و پس از نزدیك شدن به امام )ع( و زیارت 

ند. امام )ع( علّت کحضرت از نزدیك به شدت شروع به گریستن می
شوند. آن فرد دلتنگی و دوری از امام صادق )ع( و ناموفق را جویا می

ند. کتابی و این گریه معرفی میساز بیبودن در زیارت ایشان را زمینه
که امام صادق )ع( رفتار آن پیرمرد را تحسین نموده و پس از آن

ید الشهداء )ع( جوار و زائر پیوسته مزار سشوند که او هممتوجّه می
است در کالمی تأثیرگذار، معنادار و مرتبط با کاهش رنج از مسائل 
و هیجانات منفی روزمره در حیات بشری، به بیان فضیلت زیارت و 

الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ مَکْرُوهٌ  کُلُّ»فرمایند: سوگواری بر اباعبداهلل )ع( می
گریه و بى تابى در هر : «مَا خَلَا الْجَزَعَ وَ الْبُکَاءَ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ)ع(

 هیاست، مگر گریه بر امام حسین)عل ناپسندمصیبت براى بنده 
 (34. )السالم( ]که اجر و ثواب نیز دارد[

 
 افزاییسوگواری و بصیرت

تنها ارزشى ندارد؛ بلکه چه بسا به زیان  عزادارى بدون معرفت، نه
هیچ جنبشى د. چراکه اهداف اصلى این حرکت ارزشمند نیز باش

( 13) .است در آن نیازمند شناخت و معرفت آدمیکه نیست جز آن
( گرچه 15گاه نداشتن آگاهی، بیش از صالح، فساد را به دنبال دارد. )
 ( امّا 23ری، محبّت خاندان پیامبر )ص( حکمی قرآنی است )شو

تأمّل در روایاتى که توصیه و تأکید بر تداوم اقامه ماتم بر سیّد 
کند که عزادارى براى ایشان، دلیلى بسیار دارند، ایجاب مى )ع(الشهدا 

 . دلیلی به بلندایداشته باشد )ع(فراتر از اظهار محبّت به اهل بیت 
یا ریخ و جغرافگاه در تنگنای تاتاریخ و همگام با انسانیّت که هیچ

سازد و این همان جای نگرفته و همواره نوع بشر را مخاطب خود می
ای که ( مسئله32کارزار با جهل و تالش برای برپایی عدالت است. )

های اساسی عزاداران، در مدیریت با تصحیح شناخت و برداشت
توان نمود داشته باشد. هدفی که هیجانات و رفتارهای ایشان نیز می

محدود به نهضت امام حسین )ع( و شهدای کربال نگشته و در تنها 
( و دیگر انبیا 1بیان قرآن کریم، هدف بعثت پیامبر )ص( )ابراهیم، 

 یترین کارویژهبر این اساس، اصلى ( معرفی شده است.5 م،یابراه)
( 33مکتب امام حسین )ع( به عنوان وارث اولیا و انبیای الهی )

جهل از جامعه است و تا درمان کامل این کن کردن بیمارى ریشه
هاى بیمارى خطرناک اجتماعى و استقرار حاکمیت مطلق ارزش

 اسالمى در جهان، تداوم این مکتب، ضرورت دارد.
 

 گیرینتیجه

و  آیینی بر بهداشت روان هیگر ریتأث نییتب با هدف پژوهش که نیا
در  ،نگاشته شده بر سوگواری امام حسین )ع( دیبا تأکو   سالمت تن

 پردازد:ی نتایج و پیشنهادهای خود میفرجام به ارائه
 

 نتایجالف. 
جویی مناسك مذهبی، یکی از عوامل . باورمندی به مذهب و پی1

جویی هیجان و استقرار سالمت تن و بهداشت روان مهم در نظم
ای که بعد نگرش مذهبی با افسردگی و ناآرامی و بعد است. به گونه

ی و ناآرامی با ابعاد معنویت، عبادات و مناسك اسالمی افسردگ
 ارتباط منفی معناداری دارد.

. در میان مناسك تأثیرگذار اسالمی بر افسردگی، گریه و به 2
سوگ نشستن از جایگاه قابل تأمّلی برخوردار بوده و نیروی 
چشمگیری در مدیریت و هدایت هیجانی پیروانش دارد. رفتاری 

-یابی صحیح از سوی خاتم ادیان توحیدی در زمرههتانسانی که با ج

ی رفتارهای سفارش شده قرار گرفته و عنصری منحصر به فرد در 
 شود. جویی هیجانی محسوب میهدایت رفتار و خودنظم

. ساز و کار سوگواریِ اسالم بنیان در تعدیل هیجانات منفی و 3
سازنده میان  توان در تعامل معنادار وهای پس از آن را میتکانه

شناخت و رفتار خالصه کرد. آن طور که شناخت دقیق مفهوم 
زیارت، سوگواری و گریه، و برقراری پیوند میان سوگواری امام 
حسین )ع( و معنای زندگی، منجر به تصحیح شناختی عزاداران و به 

حقّق ی تدنبال آن تعدیل هیجانات و تنظیم رفتار ایشان شده و زمینه
 وفایی را فراهم خواهد آورد.بهزیستی و شک

. زیارت، سوگواری و گریه بر ائمه هدی )ع( و بویژه سفارش 4
حداکثری بر عزای حسینی، بنیادی فرازمانی و فرامکانی است که با 

گستری به عنوان مفاهیم اصیل و مطابق زدایی و عدالتپیوند با جهل
د واهد بو، نه تنها منجر به ایستایی، رکود و غم نخسرشت انسانبا 

ی شناختی آدمیان، و تعدیل هیجانات آنان، بلکه با ارتقای جنبه
سالمت و به دنبال آن و  ساز ظهور و بروز بهداشت روانیزمینه

 شود. تحقق رفتارهای رشد یافته شده می
. سوگواری و گریه آیینی افزون بر معنابخشی به حیات آدمی و 5

-و امنیّت روانی، با کمی امید، همبستگی و همدلی افزایش روحیه

های پررنگ و رنگ نمودن ناامیدی، ترس و خشم، به عنوان هیجان
اثری، اثرگذار در افسردگی، سطح افسردگی، اضطراب و بی

دهد. های روانی و آثار شوم مترتّب بر آن را نیز کاهش میناهنجاری
، رینگمثبتفرد به  قیزیارت و سوگواری آیینی با تشوهمچنین 
احساس دلبستگی به منبع برتر و  و عنا و هدف در زندگیداشتن م

تواند موجب زندگی می سخت طیشرادر  خداوند یاریبه  دیام
  آرامش درونی فرد شود.

 
 هاب. پیشنهاد

جایی که دین و مناسبات مذهبی بخش مهمی از فرهنگ و . از آن1
 ردیکارببرداری دهد، بهرهسبك زندگی ایرانی اسالمی را تشکیل می

و علمی از آیات و روایات در زمینه بهداشت روانی و سالمت تن، 
های تطبیقی است که ای و پژوهشرشتهنیازمند انجام مطالعات میان

پژوهان، محققان علوم انسانی و پژوهشگران و افزایی دینحاصل هم
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 32....   سالمت  و روان بهداشت بر آیینی گریه تأثیر واکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

شود پژوهش ریزان نظام سالمت است. بنابراین پیشنهاد میبرنامه
ای برای ارزیابی و همسنجی سالمت تن و ضر، سنجهبنیادی حا

کنندگان در مراسم سوگواری آیینی قرار بهداشت روان شرکت
های یاد شده با واقعیت عینی و ملموس گرفته و صحّت سنجی بنیان

 خارجی در پژوهشی مستقل انجام پذیرد. 
ی زیارت و عزاداری اهل بیت )ع( در پاالیش . اهمیّت گوهرگونه2

و سالمت زائران و سوگواران، ضرورت نظارت بیش از پیش،  روان
نماید. چه زمامداران و متولیان امر زیارت و عزاداری را طلب می

نگاه سالمت محور به این رفتار و منسك اسالمی، نیازمند از میان 
های احتمالی از آن است. مسائلی که تدبیر ها و آسیببردن چالش

ی نهاد زیارت و عزاداری را با خطر زندهتوان نقش ساننمودن آن، می
تحریف و روبرو ساخته و از آثار مثبت یاد شده آن بکاهد. از این 

 حماسه»شود در کنار آثار تحقیق و بنیادین همچون رو پیشنهاد می
هایی مستقل براساس شهید مطهری، مطالعات و پژوهش« حسینی

 سازی وپاک رصد ارزیابی میدانی مناسبات سوگواری، با محوریت
 اثربخشی این مناسك ارزشمند صورت پذیرد.
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