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3. منظور از تباکی این است که اگر به انسان حالت گریه دست نداد، خود را به گریه وادارد )پیشوایی و دیگران، 1390، ج1: 201(. چنان که 
ابن اثیر آن حالت را »تکلّف البکاء« معنی می کند و در تفسیر جملۀ »فان لم تجدوا بکاء فتباکوا« می گوید: أی تکلّفوا البکاء )1376، ج1: 
150(. برخی دیگر گفته اند: منظور از تباکی یعنی اینکه خودش را شبیه کسی که گریه می کند درآورد. مثاًل سرش را پایین بیندازد، صورت 
گریه و نشانه های رقت و تأثر را ظاهر کند که در این صورت ثواب می کند )ابن بابویه، 1417ق: 121ـ120(. در هر حال، باید توجه داشت که 
تباکی با ریاکاری فرق می کند بلکه اخالص هم در تباکی شرط است. عالمه شوشتری در این باره می گوید: »تباکی را باید برای خدا انجام 
داد نه اینکه برای دیدن مردم و ریا انجام بگیرد، بنابراین تباکی عملی است که خلوص در آن شرط است« )تستری، بی تا: 250(. در فرهنگ 
شیعه، توصیه به تباکی، تنها برای عزاداری نیست؛ بلکه برخی روایت ها، تباکی را در نماز واجب یا هنگام درخواست حاجت از خداوند نیز، 
توصیه کرده اند، چنان که کلینی در باب »دعا« احادیثی نقل کرده است که به این امر توصیه می کنند؛ از آن جمله: امام صادق)ع( فرمودند: 

»]هنگام دعا[ اگر گریه ات نیامد، خود را به گریه وادار کن« )1388ق، ج2: 350(.
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مقدمه
دربارة قیام امام حسین(ع) که در سال 60 ق شروع شد و در سال 61 ق به بار نشست، 
مباحث مختلفى از قبیل زمینه ها، درس ها، پیام ها و ابعاد مختلف اهداف آن از قبیل ظلم ستیزى، 
آزادگى، شهادت طلبى، ایثار، حقیقت جویى و... صورت گرفته است؛ اما شبهه ها و سؤال هایى 
نیز ذهن ها را به خود مشغول کرده، از آن جمله فلسفۀ گریه بر امام حسین(ع) بوده، به ویژه 
با توجه به اینکه در روایت هاى بسیارى، براى موضوع بیان شده پاداش هاى فراوانى ـ از قبیل 

محو گناهان و اعطاى جایگاه بهشت به انسان  و...ـ ذکر  شده است.
روایت هاى مذکور که به نقل از امامان معصوم(ع) در جوامع حدیثى شیعه آمده است1 دسته بندى 
مختلفى دارند. ازجمله احادیث مربوط به فضیلت گریستن بر امام حسین(ع)، حدیث مفّصل منقول 
از امام رضا(ع) بوده که توسط «ابن شبیب» نقل شده است. در این حدیث، ریّان بن شبیب مى گوید: 

روز اول ماه محرم به محضر امام رضا(ع) رسیدم. حضرت فرمودند: اى پسر شبیب، محرم، 
ماهى است که در عهد جاهلیت [هم]، آن را محترم مى شمردند و ظلم و جنگ در آن را حرام 
مى دانستند؛ اما این امت، نه حرمت این ماه را نگه داشتند و نه حرمت پیامبر(ص) را. در این ماه 
فرزندان پیامبر(ص) را کشتند، زنان او را اسیر کرده و اثاث او را غارت کردند. خداوند هرگز این 
جرم آنها را نبخشد. اى پسر شبیب، بر حسین(ع) گریه کن... آسمان هاى هفت گانه و زمین در قتل 
او گریستند... . اى پسر شبیب، اگر بر حسین(ع) گریه کنى چندان که اشک تو بر گونه هایت روان 
گردد، خداوند هر گناهى که کرده باشى، کوچک یا بزرگ، اندك یا بسیار، مى آمرزد... اى پسر 
شبیب، اگر دوست دارى در درجات باالى بهشت با ما باشى، به سبب حزن ما محزون و براى 

شادمانى ما شاد باش(مجلسى، 1403ق، ج 44: 285).

1. این روایت ها توسط افراد زیر ذکر شده است: حرعاملى، در جلد 10 صفحۀ 391  کتاب وسائل الشيعه الی حتصيل مسائل الشريعة و با 
عنوان «باب استحباب البکاء لقتل الحسین(ع) و ما اصاب اهل البیت(ع)»، ابن قولویه در صفحه هاى 100 تا 109 کامل الزياراة طى باب هاى 
متعدد با عناوین مختلف، عالمه مجلسى در جلد 44 صفحۀ 278 حباراالنوار با عنوان «ثواب الُبکاء على مصیبته و مصائب سائر االئمه»، 
جمعى از محققان در  نهضت عاشورا، جستارهاى کالمى، سیاسى و فقهى و عباس کوثرى در صفحۀ 421 مقالۀ «مبانى فقهى عزادارى». 
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امام باقر(ع) در حدیثى روایت مى کنند که امام سجاد(ع) فرمودند: «هر مؤمنى که براى کشته شدن 
امام حسین(ع) گریان کند به طورى که اشک بر صورتش جارى شود، خداوند متعال غرفه هایى در

قمى،  (ابن قولویه  باشد...»  ساکن  آنها  در  طوالنى  مدتى  که  مى کند  آماده  او  براى  بهشت 
1418ق، باب 32: 201 و ابن بابویه، 1391ق: 110-111). 

همین مضمون در روایت دیگرى از امام باقر (ع) آمده است (ابن قولویه قمى، 1418ق، ح11:  
 .(207

همچنین ابوهارون مکفوف1 روایت مى کند که امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس نزد او از 
حسین(ع) یاد شود و به اندازة بال مگسى از چشمانش اشک جارى شود، ثواب او بر عهدة 
خداى عزوجل است و خداى متعال به کمتر از بهشت براى او راضى نمى شود» (همان، ح 

 .(202 :3
در روایت دیگر، از امام رضا(ع) آمده است: 

هر کس در روز عاشورا در برآوردن نیازهاى خود نکوشد، خدا در دنیا و آخرت حاجت هاى 
او را برآورده مى کند و هر کس روز عاشورا را روز مصیبت، اندوه و گریۀ خود قرار دهد 
خداى متعال روز قیامت را روز شادى و سرور او قرار مى دهد و در بهشت چشم او را 
روشن مى کند؛ اما هر که روز عاشورا را روز برکت [و کسب و کار] بداند و در این روز 
آشوب، 1421ق،  مى گیرد (ابن شهر  او  از  را  برکت  خدا  کند،  ذخیره  چیزى  منزلش  براى 

ج4: 94). 
همچنین دربارة ثواب سرودن شعر در عزاى امام حسین(ع)، احادیثى از ائمه اطهار(ع) نقل 
شده است. از آن جمله ابوهارون مکفوف مى گوید: امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس شعرى 
نوشته  آنان  براى  بهشت  بگریاند،  را  تن   10 و  بگرید  خود  و  بخواند  حسین(ع)  سوگ  در 

مى شود» (ابن قولویه قمى، 1418ق، باب 33: 208؛ ابن بابویه، 1391ق: 111). 

1. «مکفوف» به معناى نابیناست و چون وى نابینا بوده، به این نام شهرت داشته است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 197).
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در روایت دیگر، ابوعماره نوحه سرا گوید: امام صادق(ع) فرمودند: اى ابوعماره؛ شعرى 
در سوگ حسین(ع) برایم بخوان. من خواندم و حضرت گریستند. باز خواندم و آن حضرت 
گریستند و باز خواندم و باز امام(ع) گریستند. به خدا قسم، پیوسته شعر مى خواندم [و آن 
حضرت مى گریستند] تا آنکه از اندرون خانه صداى گریه شنیدم. در این هنگام امام(ع) فرمودند: 

هر کس در سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و 50 نفر را بگریاند، بهشت، پاداش اوست... . هر 
کس در سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و یک نفر را بگریاند، بهشت براى اوست، هر کس در 
سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و خود بگرید، بهشت از آن اوست و هر کس در عزاى حسین(ع) 
شعرى بخواند و تباکى کند، بهشت از براى اوست (ابن قولویه قمى،1418ق، باب 33: 209؛ 

ابن بابویه، 1391ق: 112).
نظاره گرى  هر  که  زیادند  به حدى  یعنى  دارند،  معنوى  تواتر  سندى  نظر  از  احادیث  این 
خاص،  عبارت هاى  و  تعابیر  از  صرف نظر  گریه،  ارزشمند  مضمون  اصل  مى یابد  اطمینان 
از سوى معصومان(ع) صادر شده است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 201 و جمعى از 

محققان، 1387: 421).
چه سّرى در گریه بر امام حسین(ع) وجود دارد که این همه پاداش ازجمله پاداش ورود به بهشت بر 
آن مترتب شده، در حالى که خداوند حکیم است و اجر و مزد را با حکمت مى دهد، چه حکمتى است 
که کسى در مجلس امام حسین(ع) گریه کند یا دیگران را بگریاند یا حتى تباکى کند و آنگاه بهشت بر 

او واجب شود؟
براى شبهه هاى یادشده پاسخ هاى مختلفى ارائه شده است، مقالۀ حاضر پس از نقل، تحلیل 

و بررسى و نقد آنها به ارائۀ دیدگاهى نو مى پردازد.
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دیدگاه ها
1. گریه مایۀ تعالى و تقرب به خدا

در جهان بینى الهى، کمال انسان در تقرب به خداست و در این زمینه گریه از خوف خدا 
زمینه ساز «قرب الهى» است، چنان که امام باقر(ع) فرمودند: «از سخنان خداوند به موسى در کوه 
طور این بود: اى موسى به قوم خود این سخن مرا برسان که هیچ چیز مانند گریه از خوف من، 

متقربان را به من نزدیک نمى کند» (ابن بابویه، 1391ق: 172).
امام صادق(ع) نیز نزدیک ترین حالت بنده به پروردگار را حالتى مى دانند که او در سجده 

با گریه است» (کلینى، 1388ق، ج2: باب البکاء). 
گریه مایۀ دستیابى به رحمت خداوند است، چنان که در مناجات منقول از امام سجاد(ع) 
آمده است: «خداوندا اشک چشم کسى که از خوف تو مى گرید، در سایۀ رحمت توست» 

(طوسى، 1411ق: 739). 
در تشبیهى زیبا، مالى رومى، گریۀ بنده براى جلب رحمت پروردگار را، به گریۀ کودك 

براى جلب ترحم مادر همانند کرده و چنین سروده است:

(مولوى، 1380، ج3: دفتر 5).

تا نگــرید طفل، کـى جوشد لبن تا نگریــد ابر کــى خنـدد چمن 
کى بگــریم تا رســد دایۀ شفیـق طفل یک روزه همــى دانـد طریق 
کى دهد بى گریه شیر او را رایگان تــو نمــى دانى که دایــۀ دایگان 
تا بــــریزد شیر فضــل کردگـار گفــت: «فليبکــواکثريًا» گوش دار 

بر این اساس، اگر کسى براى عظمت قیام امام حسین(ع)، مظلومیت آن حضرت و ظلم هایى 
که به ایشان و دیگر شهداى کربال شده و براى رضاى خدا گریه کند، این مسائل سبب تقرب 

به خدا و رحمت واسعۀ بارى تعالى و در نهایت باعث ورود به بهشت جاویدان مى شود.
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2. گریه، زدایندة آثار گناهان
گریه، نقش توبه دارد، یعنى همان طور که توبۀ واقعى سبب آمرزش گناه و محو عذاب مى شود گریه 
بر امام حسین(ع) نیز مى تواند سبب از بین رفتن گناه، پاك شدن انسان و در نتیجه ورود به بهشت شود. 
عالمه طباطبایى در پاسخ به این سؤال که چگونه طبق فرمایش امام صادق(ع) یک قطره از 
اشک عزادار امام حسین(ع) آتش جهنم را فرو مى نشاند (حرعاملى، 1381ق، ج14: 507) 

مى گوید: 
گرداند.  خاموش  را  جهنم  آتش  خدا،  خواست  و  اذن  به  اشکى  قطره  که  دارد  مانعى  چه 
درواقع قطرة اشک نظیر توبه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن عذاب 
مى شود و نیز در نقطۀ مقابل آن کفر، باعث حبط و نابودى حسنات و نعمت هاى بهشتى و 

سبب افروختن آتش مى گردد (رخشاد، 1382: 182).

3. گریه، هماهنگى با روح شهید و موجب الگوگیرى
عاشورا  نهضت  پیام هاى  انسان  که  شود  سبب  حسین(ع)  امام  براى  عزادارى  و  گریه  اگر 
همچون ظلم ستیزى، آزادگى، شهادت طلبى، شجاعت، ایثار، حقیقت جویى و... را درك کند 
و در زندگى خود به آنها پایبند باشد، این گریه مى تواند ثمربخش و سبب ورود به بهشت 
شود. امام خمینى(ره) در این باره مى گوید: «گریه کردن بر عزاى امام حسین(ع) زنده نگه داشتن 
نهضت و زنده نگه داشتن همین معناست که یک جمعیت کمى در مقابل یک امپراتور بزرگ 
ایستاد... آنها از همین گریه ها مى ترسند، براى اینکه این گریه اى است که گریه بر مظلوم 

است، فریاد مقابل ظالم است» (1362، ج10: 31-32). 
شهید مطهرى گریه بر شهید، ازجمله امام حسین(ع) را شرکت در حماسۀ او، هماهنگى با 

روح او و موافقت با نشاط و حرکت او مى داند (مطهرى، 1373: 121-122). 
همچنین گفته شده است: مردم با شرکت در عزادارى امام حسین(ع) و گریه بر آن حضرت 
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و تأسى از آن بزرگوار، رابطۀ خود را با خدا تقویت کرده و در نتیجه، حقایق اسالم را بهتر 
مى شناسند. از این رو گریه و عزادارى براى امام حسین(ع) به منزلۀ نگاه داشتن اساس اسالم 
است تا مردم با تأسى به آن بزرگوار به یاد خدا بوده و هر چه بیشتر پایبند به برپایى فرائض 
انسان  را بر  حسین(ع) بهشت  امام  است که گریه بر  این صورت  در  شوند،  الهى  حدود  و 

واجب مى کند (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 260-265).
بنابراین، گریستن در سوگ شهداى کربال، تجدید بیعت با عاشوراست و فرهنگ شهادت، 
تغذیۀ فکرى و روحى عزاداران با این مکتب بوده و اشک ریختن نوعى امضا کردن پیمان و 
قرارداد موّدت با سیدالشهدا(ع) است. گریه در فرهنگ عاشورا، سالح همیشه برانى است که فریاد 
اعتراض به ستمگران دارد. رسالت اشک، پاسدارى از خون شهید است. در نتیجه اگر گریه در 

راستاى احیاى فرهنگ عاشورا باشد نتیجه بخش است (محدثى، 1374: 382-384).

4. تقوا شرط قبولى اعمال
پرهیزگاران  از  فقط  خداوند  الُْمتَّقِین؛  مَِن   ُ اهللاَّ یَتََقبَُّل  «إِنََّما  مى فرماید:  قرآن  در  خداوند 
از این رو  بوده،  الهى  تقواى  اعمال،  قبولى  شرط  آیه،  این  اساس  بر  (مائده/27).  مى پذیرد» 
وصول به پاداش عزادارى و گریه بر امام حسین (ع) مشروط به این است که عزاداران، تقواى 
الهى پیشه کنند و در زمرة متقین باشند، یعنى عزادارى و گریه بر ایشان مثل مستحبات دیگر 
از قبیل دعا، صدقه، زیارت، توسل و... براى رسیدن به بهشت و قرب الهى در حد «مقتضى» 
است و هنگامى «فعلیت» مى یابد که عزاداران از معاصى و گناهان که نقش مانع دارد به دور 
باشند و در صورت آلودگى توبه کنند، چون گناه و آلودگى مانع رسیدن فیض الهى(بهشت) 

به انسان است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 204-205).



فرهنگ رضوى158

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

5. این پاداش در قبال ایثارگرى و تحمل مصائب امام حسین(ع)
گفته شده گسترة کّمى و کیفى ثواب هایى که براى گریه، عزادارى و زیارت امام حسین(ع) 
ذکر شده است، متناسب با ایثار، شجاعت، توکل، رضا، مردانگى و آزادگى است که از آن 
حضرت به ظهور رسید و نیز سازگار با مصائب بزرگى است که متحمل شدند (گروه مؤلفان، 

.(195 :1385

بحث و تحلیل
از میان پنج وجهى که براى توجیه روایت هاى مربوط به ورود  به بهشت در اثر گریه بر 
امام حسین(ع) بیان شده است، وجه نخست و چهارم  به نقش اقتضا اشاره دارد. به این معنا در 
گریه، اقتضاى ورود به بهشت نهفته است، ولى به اصطالح، علت تامه بودن گریه براى ورود 
به بهشت نیست. چنان که وجه دوم بر شرط بودن گریه براى ورود به بهشت داللت دارد، به 
این معنا که گریه در کنار سایر امور الزم و شایسته، موجب ورود به بهشت است. بر اساس 
وجه سوم نیز زمینه سازى براى ایجاد تحول در فرد و در پى داشتن انجام اعمال نیک دیگر 
است و وجه پنجم صرفًا درصدد رفع استبعاد تعلق ثواب به لحاظ کمال  معنوى و گذشت 
بى نظیر امام حسین(ع) است و فلسفۀ ورود به بهشت در اثر گریه بر امام حسین(ع) را توجیه 
نمى کند. بدین سان، در یک جمع بندى کلى مى توان گفت به جز وجه پنجم، بر اساس سایر 

وجوه، گریه بر امام حسین(ع) به عنوان مقتضى یا شرط ورود به بهشت توجیه مى شود.
بدین سان، گزارة مورد بحث در صورت فهم ظهور گزاره ها که برخى ناظر به 1. علت 
علت  به  ناظر  دیگر  موارد  در  و  است  چیزى  حصول  براى  آنها  در  یادشده  امر  بودن  تامه 
ناقصه (جزء علت تامه) بودن امر یادشده است که خود با توجه به انواع علت هاى ناقصه به 
مقتضى، شرط، جزء و شطر یا نبودن مانع است که در مورد مسئلۀ محل بحث به گونۀ 2، 3 
و 4 تفسیر و تبیین شده است، به این صورت که وجه نخست و چهارم ناظر به مقتضى بودن 
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گریه براى ورود به بهشت و وجه دوم و سوم ناظر به شرط بودن آن و ضمیمه شدن گریه به 
اعمال دیگر است. بر این اساس، نقش مانع نبودن امور دیگر در این سیستم نادیده انگاشته 
شده است که مى توان آن را وجه دیگرى (وجه ششم) براى مسئلۀ مورد بحث برشمرد. به 
این صورت که گریه بر امام حسین(ع) به عنوان عامل ورود به بهشت، در صورتى است که 
مانع دیگرى (گناه) در کنار آن نیاید، وگرنه نقش ورود به بهشت را نخواهد داشت؛ بلکه 
مى توان وجه فراگیر (وجه هفتم) را بیان کرد که گزارة مورد بحث به عنوان گزاره اى کلى و 
اجمالى ناظر به تمامیت موضوع نیست و حتى مقتضى ها، شرط(ها)، جزء یا اجزاء و رفع 
و دفع مانع یا موانع دیگر در نظر گرفته نشده است. پس، مشروط کردن ورود به بهشت به 

امور دیگر نه تنها با آن منافات ندارد بلکه مکمل، مفّسر و مبیّن آن خواهد بود. 

نتیجه گیرى
از مجموع راهکارهایى که توسط دانشمندان در تبیین گزارة ورود به بهشت در اثر گریه بر امام 
حسین(ع) - که در روایت هاى بسیارى مطرح بوده- ارائه شده است یکى (وجه پنجم) نادرست 
و بقیۀ وجوه (وجه یکم، دوم، سوم و چهارم) ناقص، نارسا و بخشى از پاسخ هستند. چنان که 
وجه ششم که از سوى نویسندگان به عنوان احتمال ذکر شده همین وضعیت را داراست و تنها 

وجه درست در پاسخ مسئلۀ مقاله وجه فراگیر هفتم است.   
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