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Abstract
The present study aims to explain the
psychological effects of crying in Islamic
sources and has been obtained by the
conceptual analysis of content organization
and the following information: In the study of
crying, it became clear that crying is a reaction
to the inner feelings caused by feelings of
pain, sadness or joy. Examining the effects
of crying, it became clear that crying from the
physical side has the effects of detoxifying
the body, disinfecting, preventing stomach
ulcers, reducing fat, sugar and blood
pressure and Crying also has psychological
effects on reducing anxiety and stress,
peace of mind, strengthening motivation,
revitalizing the heart and luminosity of
the heart and eliminates complexity and
grief, and psychologically has the effects
of stimulating society, maintaining school
and causing communication. It is the inner
expression of God's general sympathy and
mercy to all people.
Keywords: Crying, Physical effects
Crying, Individual psychological effects,
Social psychological effects

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار روانشناختی
گریــه در منابــع اســامی و بــه روش تحلیــل
مفهومیـمحتوایــی ســاماندهی و اطالعات ذیل
 روشن شد، در بررسی گریه:به دست آمده است
 نوعــی وا کنش بــه احساســات درونی،کــه گریــه
. غــم یــا شــادی اســت،ناشــی از احساســات درد
در بررســی آثار گریه روشــن شــد که گریهاز جهت
 ضــد عفونی،بدنــی دارای آثــار دفع ســموم بدن
، کاهش چربی، جلوگیری از زخم معــده،کننــده
قند و فشار خون است و همچنین گریه از جهت
روانــی فــردی دارای آثــار کاهــش اضطــراب و
، تقویت انگیزه، آرامش روحی و روانی،اســترس
زنــده شــدن قلــب و نورانیــت دل و از بیــن برنده
عقــده و غــم اســت و از جهــت روانــی اجتماعــی
 حفــظ مکتــب و،دارای اثــرات تحریــک جامعــه
موجــب ارتبــاط درونــی و ابراز همــدردی و جلب
.رحمت عمومی خدا به همه مردم اســت
 آثــار روانی، آثــار بدنی گریه، گریــه:کلیــد واژههــا
. آثار روانی اجتماعی،فردی
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مقدمه
از دیدگاه روانشناسی غربی گریه تنها یک رفتار هیجانی است که انسان برای ابراز همدردی
نشان میدهد تا از دیگران کمک بگیرد (اندرسون ،1سینیگلیا 2ریزوالتا2008 ،3م) .الگوی
گریه در بزرگسالی با کودکی متفاوت میشود .بزرگساالن گریه با صدا نمیکنند و بیشتر بدون
صدا و حرکت اندامها ،اشک میریزند (وینگروت 4و همکاران2001 ،م).
در ادبیات عرب ،گریه با تعبیرات مختلفی از جمله بکاء ،دمعه ،عبره ،نوح و غیره بهکار
رفته است .گریه و جاری شدن اشک چشم در حقیقت ،سوپاپ اطمینانی برای روح و جسم
آدمی است ،که در شرایط بحرانی (اندوه یا شادمانی فراوان) موجب تعادل میگردد .به گفته
آرکدی لئوکوم «هنگامی که انسان نمیخواهد یا نمیتواند احساسات درونی خود را با کلمات
بیان کند ،فعل و انفعاالتی در درون صورت میگیرد ،که خود به خود اشک جاری میشود»
(لئوکوم به نقل حسینی .)1392 ،محققین میگویند بعد از گریه حال خوب به فرد دست
میدهد؛ اما در افرادی که نمره افسردگی و اضطراب باال دارند بعد از گریه حالشان بدتر هم
میشود .به نظر میآید کسانی که نمیتوانند گریه کنند ،احساس خود را سرکوب میکنند،
سالمت جسم خود را نیز به خطر میاندازند .هنری مادزلی 5روانپزشک میگوید« :اگر غم و
اندوه از دریچه اشک خارج نشود ممکن است به دیگر ارگانهای بدن آسیب بزند» (سیلوا،6
آرانتس ،7فروریا آلوس2013 ،8م).
در مجموع بر اساس بعضی مطالعات میتوان گفت گریه یک نهایت برانگیختگی هیجانی
منفی است که بهدنبال آن افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک از افزایش بینظمی تنفسی
تا ریزش اشک رخ میدهد؛ اما بعد از چند دقیقه سیستم هیجانی فروکش میکند و بهنوعی
تعادل سایکولوژیکی و فیزیولوژیکی رخ میدهد .این رفتار در افراد نرمال رخ میدهد و بهنوعی
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در بیماران دچار اختالل است .بر اساس بعضی دیگر از مطالعات میتوان گفت که گریستن
هیجانات منفی فرد را تخلیه میکند و در نتیجه به یک آرامش میرساند (معتمدی.)1389 ،
ً
با توجه به منابع اسالمی و سخنان اندیشمندان مسلمان دارای فوایدی میباشد؛ مثال:
هر نوع گریهای را میتوان منشأ آرامش در انسان دانست؛ ا گرچه برای سختیهای دنیا یا از
دست دادن یک عزیز یا فراق محبوبی باشد (حسینی .)1392 ،منصور صیقل ،نقل میکند
که از اندوه شدیدی که بر اثر مرگ فرزندم به من دست داد و میترسیدم در اثر آن ،عقلم را از
دست بدهم ،به امام صادق؟ع؟ شکایت بردم حضرت فرموند« :هرگاه چنین حالتی به تو دست
داد ،اشک بریز؛ زیرا این کار ،تو را آرام میکند( »1کلینی ،1377 ،ج  ،3ص.)250
گریستن یا گریه کردن ،یکی از ویژگیهای انسان و در واقع پاسخی به واکنشهای درونی
و بیرونی اوست و اگرچه مفهومی واضح و بدون نیاز به توضیح است ،با این حال در اکثر
فرهنگهای لغت فارسی و غیرفارسی به آن پرداخته شده است .گریه عکسالعملی عاطفی
ً
ناشی از احساس غم ،درد یا شادی بسیار که معموال با حرکات سر و گردن و صدای هق هق
و اشک ریختن همراه است (بناری ،1388 ،ص .)69در لغتنامه دهخدا چنین آمده است:
«گریه اسم مصدر گریستن ،آب از چشم ریختن است و «بکاء» بهمعنای «چرک چشم» و «گریه
سخت» ،و «حنین»( ،به فتح) بهمعنای «گریه در بینی» آمده است» (دهخدا ،1373 ،ج،11
ص .)16879مفهوم اصطالحی گریستن با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد .مگر اینکه
گریستن از جنبههای مختلف معنوی یا روانشناسی بررسی شود .در اصطالح دینی و معنوی،
گریه زیباترین و باشکوهترین جلوه تذلل بنده و اظهار عجز و تسلیم و عبودیت در پیشگاه معبود
قادر متعال است؛ لذا در عبارت دینی گریستن ،نزدیکترین حالت قرب به خداوند شمرده شده
است (کلینی1429 ،ق ،ج ،2ص .)481در اصطالح روانشناسی گریه مانند خنده ،یک رفتار
هیجانی مخصوص به انسانهاست (مطهری ،1383 ،ج ،24ص.)474
در مورد گریه تحقیقاتی به صورت پراکنده در حیطههای مختلف انجام شده است؛
اما در قلمرور روانشناختی تحقیقی که به این بعد از گریه پرداخته شده باشد ،وجود ندارد.
در برخی از تحقیقات مانند امیری ( )1392به مفهومشناسی ضحک و بکاء و حزن از منظر
قرآن و روایات پرداخته است .ذاکری ( )1384آثار بکاء را از منظر قرآن و سنت بررسی کرده
است .حسینی ( )1392به بررسی آثار تربیتی گریستن بر تکامل معنوی انسان از دیدگاه آیات
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موعک ف ِإنه ی
ک ِمن هذا ش ٌء فأ ِفض ِمن د ِ
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و روایات پرداخته است و از آنجا که این تحقیقات به بررسی آثار روانشناختی گریه با توجه
به منابع اسالمی نپرداختهاند و در منابع اسالمی ریشههای روانشناختی برای گریه به صورت
پرا کنده وجود دارد ،این پژوهش درصدد است که با توجه به آیات و روایات و متون دینی آثار
روانشناختی گریه را بیان کند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بهطور کلی به لحاظ رویکرد ،کیفی و از نوع تحقیقات بنیادی است و با استفاده
از قرآن کریم و کتب روایی شیعی ،آموزههای اسالمی در مورد موضوع گریه و ویژگیها و فواید
آن بهصورت تحلیلی جمعآوری شد و سپس دستهبندی ،تلفیق ،تجزیه و تحلیل صورت
گرفت و روابط فرضی آنها در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد .منابع استفاده شده در روش
تحلیل مفهومی-محتوایی ،قرآن کریم و منابع روایی با معیار درجهبندی کتب روایی است.

یافتههای پژوهش
اثرات جسمی :تحقیقات پزشکی و روانشناسی نشان میدهد که اشک و گریههای منطقی
و عقالیی آثار و فوائد بدنی متعددی دارند .بر اساس تحقیقات و پژوهشهای علمی ،هنگامی
که فرد دچار فشار روحی و هیجانی میشود ،مغز و بدن شروع به تولید ترکیبهای شیمیایی و
هورمونهای خاصی میکند .گریه کردن کمک میکند تا این ترکیبهای شیمیایی اضافی از
بدن خارج گردد (گریه کنید ،اضطرابتان کم میشود ،1به نقل از :حسینی ،1391 ،ص.)75
اشکهای احساسی یا همان گریه ،مواد سمیای که در پی هیجانهای عاطفی در
خون جریان پیدا میکند را از بدن دور میکند .همچنین گریه ،مانند ادرار و تعریق ،مواد سمی
و محصوالت اضافی را از بدن خارج میسازد (همان) .به همراه اشک سمی خارج میگردد که
هرگاه شوکی وارد گردد بیشتر دیده میشود و در زنان همیشه بیشتر از مردان میباشد ،منشأ
آن را از عصب اشکی میدانند که توسط غده اشکی جاری میگردد (پا کنژاد ،1365 ،ج،16
ص .)33در اشک چشم آنزیمی وجود دارد که برای سرطان چشم بسیار مؤثر است و سبب
بهبودی میشود (عطارنژاد ،1350 ،ص .)411اشک با شوری خود چشم را ضد عفونی میکند
و از مبتال شدن به بیماریهای گوناگون عفونی جلوگیری میکند .همچنین اشک مادهای به
1.http: // www. Iran4me. Com.
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نام «لیوزیم »1دارد که از مواد بسیار نیرومند در نابودی باکتریهاست و چشم را ضد عفونی
میکند (عطارنژاد ،1350 ،ص.)47
در رابطه طبی گریه و پیدایش زخم معده روانشناسان و روانپزشکان بر این عقیده
هستند که میان گریه و زخم معده رابطهای وجود دارد .این زخمها با عصبانیت ،فشار روحی
و پریشانی ،رابطه نزدیکی دارند؛ لذا اشخاص زودرنج و عصبی برای سوء هاضمه و زخمهای
مربوط به معده آمادگی خاصی دارند .آزمایشاتی که بهعمل آمده نشان میدهد کسانی که
3
زیاد گریه میکنند کمتر به زخمهای معده و اثنی عشر 2دچار میشوند و علت اینکه اولسر
نزد مردان بیشتر از زنان است بعضی عقیده بر این دارند که چون مردان کمتر اشک میریزند
بیشتر مبتال میشوند (عطارنژاد ،1350 ،ص47و پا کنژاد ،1365 ،ج  ،16ص.)33
بررسیها نشان میدهد اشکهایی که با احساسات در ارتباطند ،دارای سطوح باالیی از
پروتئین ،منگنز ،پتاسیم و هورمونهایی مانند پروال کتین هستند .منگنز یکی از مواد حیاتی
بدن است که افزایش آن در بدن به کاهش توانایی لخته شدن خون ،کاهش کلسترول خون
و مشکالت پوستی منجر میشود .همچنین پتاسیم روی سیستمهای اعصاب و ماهیچهها
و فشار خون تأثیرگذار بوده است ،هورمون پروال کتین نیز در ایجاد تنش نقش داشته و بر
عملکرد سیستم دفاعی بدن و دیگر قسمتها تأثیرگذار است .افزایش هر یک از این سه
ماده در بدن میتواند اختاللهای متفاوت و پیچیدهای را ایجاد کند .به گفته محققان
آنجا که عدم کاهش تنش در افراد میتواند منجر به سکته قلبی و اختالل در قسمتهای
مختلف مغزی شود ،گریه کردن نقش حیاتی را برای حفظ سالمت انسانها ایفا میکند.
متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشکان نیز میگویند 85 :درصد زنان و  73درصد مردان
پس از گریه کردن به احساس بهتری دست مییابند (ماهنامه پیوند ،ص« 37مقاله بخندیم
یا بگرییم؟» ،به نقل از :محمدی ،1390 ،ص 154و .)155
مطالعات مختلف در سرتاسر جهان نشان میدهد که گریستن در سالمت بدن نقش
کلیدی داشته و محققان مغز و اعصاب ،آن را به عنوان یکی از شیوههای درمانی به افرادی
که به افسردگی دچارند ،توصیه میکنند .هورمونهایی که پس از هیجان در بدن انباشته
1. Lysozyme.
2. Duodenum.
3. Ulcer.
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میشوند باعث تضعیف سیستم ایمنی و دیگر فرایندهای بیولوژی بدن میشوند .اشک
احساسی ،همانند دریچه اطمینان برای قلب عمل میکند .تأثیر گریه در پایینآوری فشار
خون و افزایش میزان ایمنی بدن ثابت شده است (گریه کنید ،اضطرابتان کم میشود ،1به
نقل از :حسینی ،1391 ،ص.)75
مفضل بنعمر از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است گریه کودک دارای حکمت و دلیل
میباشد ،امام صادق؟ع؟ به مفضل بن عمر میفرمایند« :ای مفضل! فایدهای را که در گریه
کردن کودکان است ،بشناس و بدان که در مغز کودکان ،رطوبتی است که ا گر در آن باقی بماند ،خطرات
بزرگ و بیمار یهای مهلکی مانند از دست رفتن بینایی و جز آن ،در آنها به وجود میآورد .پس گریه
کردن ،آن رطوبت را از سر آنها خارج میسازد که نتیجهاش صحت در جسم و سالمت در بینایی
کودکان است»( 2مجلسی1403 ،ق ،ج ،60ص ،380ح  ،98به نقل از مفضل بن عمر ،بیتا).
اثرات روانی :متخصصان مغز و اعصاب میگویند 85 :درصد زنان و  73درصد مردان
پس از گریه کردن به احساس بهتری دست پیدا میکنند (فلسفه فرایند اشک و تأثیرات گریه
کردن ،3به نقل از :حسینی ،1391 ،ص .)76گریستن به عنوان کار شخصی در کاهش اضظراب
مؤثر است .دکتر مجید ابهری آسیبشناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری بر اساس
تحقیقاتی که توسط گروه پژوهشهای فوق دکتری دانشگاه شهید بهشتی انجام شده میگوید:
«فشارهای روانی باعث به هم خوردن تعادل شیمیایی بدن میشود .در اثر این عدم تعادل،
برخی از مواد سمی در بدن ترشح میشود .گریه باعث خروج این مواد سمی از بدن میشود
و در نتیجه آرامش روحی و تعادل رفتاری ،دوباره در درون بدن برقرار میشود» .پژوهشها
نشان میدهد اشکهایی که در زمانهای ناراحتی ،غم و فشارهای روحی تولید میشود،
با اشکهای معمولی متفاوت بوده و آب اشکهای ناشی از فشارهای روحی و روانی دارای
نوعی ترکیب به نام «کاتکوالمین »4است که دارای عمل و اثر سمپاتومتیک تغییرات شیمیایی
مغزی است .باقی ماندن این ماده در بدن باعث بروز بعضی از ناراحتیهای عصبی و فیزیکی
1. http: // www. Iran4me. Com.
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ِإن ب ِقیت یفها أحدثت عل َ ِهیم أحداثا ج ِلیلة و ِع َلل ع ِظیمة ِمن ذه ِ
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ف ْیع ِق ُ ُب ْم ذ ِلک ِ
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3. http: //www.DaneshDanesh_tizhooshan.mihanlog.com.
4. Catecholamin.

یمالسا عبانم رد هیرگ یتخانشناور راثآ

29

میشود .به آن گروه از افراد که در زمان غم ،مانع گریه کردن دیگران میشوند ،باید گفت
به خاطر سالمت انسانها نباید مانع گریستن آنها شد؛ چراکه سالمتی روح و روان و در نتیجه
ثبات رفتاری ،بستگی به تخلیه روحی دارد .بهویژه وقتی که انسان مرتکب گناه یا خطایی
شده ،احساس عذاب وجدان میکند و گریه ،تا حدی از این احساس میکاهد؛ یعنی میتوان
گفت گریه بر هر درد بیدرمان دواست (فوائد گریه ،خبرگزاری مهر با اندکی تلخیص ،1به نقل
از :حسینی ،1391 ،ص 76و  .)77به عقیده کاتلر ،گریه عالوه بر اینکه از لحاظ فیزیولوژیکی،
باعث نرم شدن چشم و خروج مواد سمی از چشم میشود ،باعث آرامش ذهنی میشود (جفری
کاتلر ،1380 ،ص )31و هشیاری ذهن باال میرود و اضطراب تخلیه میشود (همان ،ص.)91
و در روایتی امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :کسی که بر اثر گرفتاری یا مصیبتی بر جان خود
بترسد باید گریه کند؛ زیرا گریه ،تسکیندهنده و آرامشبخش است»( 2ابن بابویه1413 ،ق ،ج،1
ص .)187البته بدیهی است ،آرامشی که حاصل از گریستن برای خدا یا اولیای الهی باشد،
عمق و دوام بیشتری دارد؛ چرا که گریهای هدفمند و ثمربخش است که در راستای تجلی
غایت اساسی آفرینش است ،به همین خاطر در آیات و روایات از گریستن تمجید شده است
(شفیعی مازندرانی ،1381 ،ص.)139
اشکهای احساسی همچون دریچه اطمینان برای قلب عمل میکنند ،ترکیباتی که
هنگام تنش در بدن تجمع مییابد ،با اشک خارج میگردند ،همین امر باعث کاهش فشار
میگردد .این مواد شامل آندورفین( 3در کنترل درد مؤثر است) پروال کتین( 4در تنظیم تولید
شیر نقش دارد) ،و آدرنوکورتیکوتروپین( 5یک نشانگر مهم تنش است) ،میباشند ،سرکوب
گریه و اشک باعث افزایش تنش میگردد .گریه در کاهش و جلوگیری از بیماریهای مرتبط
با تنش نیز بسیار مؤثر است .خنده و گریه دو ابزار کارآمد در کاهش عوامل تنشزا و احساسات
منفی هستند که بهوسیله آنها میتوان عوامل تنشزا را از بین برد و احساسات مثبت را تقویت
کرد که خود اینها موجب تقویت کلی بدن میگردند و از میان خنده و گریه ،گریه نقش
مؤثرتری دارد (فیض ،1386 ،ص.)331
1. http: //www.khabaronlin.ir.news.
َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َْ
ْ َ ْ ُ َ َْ ْ
ْ ُُ
وع ِه َفإ َّن ُه ْیس ُ
کن َع ْن ُه.
 .2و قال؟ع؟ من خاف عل نف ِس ِه ِمن وج ٍد ِب ِصیب ٍة فل ِیفض ِمن دم ِ ِ
3. Endorphin.
4. Prolactin.
5. ACTH.
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ً
ایجاد انگیزه :انگیزه و انگیزش غالبا به صورت مترادف به کار میروند ،اگرچه انگیزه
دقیقتر از انگیزش است ،چرا که انگیزه ،علت اختصاصی یک رفتار ،اما انگیزش ،عامل
کلی مولد رفتار است .همه روانشناسان در این نکته متفق هستند که انگیزه ،عاملی است
درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد ،جهت میدهد و آن را هماهنگ میسازد (حسنزاده،
 ،1386ص .)8روانشناسان ،انگیزش را فرایندی درونی میدانند که رفتار را در طول زمان
فعال کرده ،هدایت میکند و نگه میدارد (همان ،ص .)9انگیزش ،عامل نیرودهنده،
هدایتکننده و نگهدارنده رفتار ،است .در روانشناسی انگیزش و هیجان ،رابطه بسیار
تنگاتنگی دارند و هر جا بحث از انگیزش مطرح است ،بحث هیجان نیز مورد بررسی قرار
میگیرد .برخی هیجان را به یک حالت عاطفی که میتواند از عناصر فیزیولوژیک ،موقعیتی
و شناختی تشکیل شود ،تعریف کردهاند و اقرار کردهاند که تعریف هیجان بسیار مشکل است
و شاید به تعداد نویسندگانی که درباره هیجان مطلب دارند ،تعریف از هیجان نیز وجود دارد
(همان ،ص.)150
برخی از هیجانها از جمله غم و اندوه ،شادی ،خشم و حتی عشق ،گاهی بهصورت
گریه ،بروز میکند؛ لذا گریستن نیز در حیطه هیجانهای خاص انسان قرار دارد .فالسفه
اسالمی نیز ،گریه و خنده را از اعراض انسان میدانند (شهید مطهری ،1383 ،ج،17
ص ،)478بین هیجان و انگیزههای انسان رابطهای مستقیم وجود دارد و هیجانها ،در
بسیاری از موارد سبب تقویت و افزایش انگیزهها میگردند .خط میان هیجان و انگیزش،
ً
خط بسیاری باریکی است ،مثال ترس ،که یک هیجان است ،انگیزهای برای پیشبرد رفتار نیز
بهشمار میآید؛ زیرا وقتی افراد میترسند ،بهسوی رفتار هدفجویانه پیش میروند (پارسا،
 ،1376ص .)307بنابراین اگر به هیجانهایی مانند غم و شادی که بهصورت گریه و خنده
ظاهر میشوند ،جهت صحیح و مثبت داده شود ،این هیجانها نه تنها موجب افسردگی و
دلمردگی نمیگردد ،که انرژی الزم جهت افزایش انگیزه را فراهم میکند و سبب تقویت اراده
انسان برای انجام کارهای بزرگ میشود.
پس یکی از راههای افزایش انگیزه ،جهت دادن به هیجانی مانند گریه است ،گریستن
از روی شوق و محبت یا گریستن از ترس و خشیت الهی و همچنین گریه در فراق ،مصیبت
و سوگ اولیای الهی ،هیجان انسان را در مسیری صحیح قرار میدهد و موجب رشد و تعالی
روحی انسان میگردد .مرحوم عبد الحسین شرف الدین در کتاب المجالس الفاخره در فلسفه
گریه بر مصائب سید الشهدا؟ع؟ میگوید« :گریه در سوگ بزرگان ،انگیزه گرینده را قویتر و در
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عزم خود راسختر میکند و به او قوت قلب میبخشد» (شرفالدین ،1371 ،ص.)21
اثرات معنوی :قلب و جان انسان ،بر اثر گناهان و غفلت از یاد خدا ،زنگار گرفته و
میمیرد ،چنانکه امام باقر؟ع؟ فرمودند« :موقعی که انسان مرتکب گناه میشود ،نقطه سیاهی
در دل او پدید میآید ،ا گر از گناه خود توبه و بازگشت کند ،آن سیاهی میرود و ا گر گناهی بر گناه
قبلی بیفزاید ،سیاهی بر سیاهی میافزاید ،تا آنجا که قلب او سیاه گردد و دیگر هرگز روی رستگاری
را نمیبیند»( 1کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)273در آیات و روایات مواردی جهت زنده شدن
دل و حیات آن ذکر شده است ،که یکی از آنها حضور در مجالس ذکر حدیث و مجالس
یادآوری مصائب اهلبیت؟مهع؟ و گریستن بر آنهاست ،که قلب و جان انسان را بیدار و زنده
نگه میدارد .در روایتی شیخ صدوق در امالی از حضرت امام رضا؟ع؟ نقل میکند« :کسی که
مصیبتهای ما را یادآوری کند و بر آنچه بر ما وارد کردند ،بگرید با ما در رتبه ماست در روز قیامت،
و کسی که ما را یاد کند و بگرید و بگریاند ،چشمش در آن روزی که چشمها میگرید نخواهد
گریست ،و هر که در مجلسی بنشیند که امر ما در آن مجلس زنده میشود ،قلبش در آن روزی که قلوب
میمیرد ،نمیمیرد»( 2ابن بابویه ،1376 ،ص .)73اگرچه روایت ناظر به مردن قلب در روز
قیامت است ،اما بدیهی است که قلبی که در دنیا با یاد خدا و اولیای خدا زنده است ،در عالم
آخرت هم زنده است و دلی که از یاد خدا در دنیا مرده است ،در آخرت هم در واقع مرده است،
3
به تعبیر قرآن ،هر که در این (دنیا) کور (دل) باشد در آخرت (هم) کور (دل) خواهد بود
(اسراء .)72 ،پس گریستن بر مصیبتهای معصومین؟مهع؟ ،موجب زنده شدن دل و قلب
انسان میگردد و با زنده شدن دل در واقع ،انسان حیات حقیقی خود را به دست میآورد.
همچنین ،در روایات معصومین؟مهع؟ ،گریه در راه خدا را به عنوان یکی از راهکارهای
زدودن غبار و تاریکی قلب بیان کردهاند و اینکه گریه در راه خدا ،قلب را نورانی و روشن
میسازد و روشنی قلب ،موجب بصیرت و فرقان ،یعنی تمییز حق از باطل میشود .در روایت
امیر المؤمنین علی؟ع؟(گریستن ،را سبب نورانیت و نورانیت دل ،قرار داده است چون مانعی
َ
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قوی در برابر گناه است) فرمودند« :گریه از ترس خدا ،دل را روشن میکند و (آدمی را) از بازگشت

به گناه نگاه میدارد»( 1تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص .)112ا گر گریه هیچ اثری جز نورانیت
دل ،نمیداشت همین اثر برای مفید بودن گریه کفایت میکرد؛ لذا شخصیتی همچون امام
صادق؟ع؟ که به دنبال کسب نورانیت دل است میفرمایند« :چون در طلب نور و روشنی برای
قلب برخاستم ،آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم»( 2نوری1408 ،ق ،ج  ،12ص.)173
یکی از بهترین راههای بازکردن عقده دل و از بین بردن غم و غصه روزگار ،گریه است.
با گریه میتوان بسیاری از ناراحتیهای روحی را درمان کرد .در بسیاری از کشورهای پیشرفته
دنیا ،برای اینکه مردم کمتر به بیماریهای روحی مبتال شوند ،باشگاههای مجهزی به نام
باشگاههای گریه آماده کردهاند که در آنجا مردم با دیدن فیلمهای غمانگیز ،تا میتوانند
گریه میکنند ،سپس با باری سبک و روحیهای شاد به زندگی روزمره خود میپردازند .در
ژاپن مردم با گریه کردن ،خشم و عصبانیت را فرو مینشانند و هر گاه مصیبتی در زندگیشان
رخ دهد ،به قدرت اشک پناه میبرند .آنها برای رفع خستگی پس از یک روز کاری به جای
رفتن به باشگاه کاراته ،به باشگاه گریه میروند ،دور هم مینشینند و یک فیلم غمانگیز
تماشا میکنند .کتابها و نمایشنامههای غمانگیز و هر چیزی که قابلیت سرازیر کردن
اشک را داشته باشد در این کشور طرفداران زیادی دارد .یکی از علل طوالنی بودن عمر زنها
ً
نسبت به مردان این است که آنها معموال عقده دل خود را با گریه خالی میکنند و از درون
تخلیه میشوند؛ ولی مردها چون کمتر گریه میکنند ،عقده در دل آنها جمع شده و به مرور
زمان تبدیل به غده و بیماریهای صعبالعالج میگردد و اجل زودتر به سراغشان میآید
(محمدی ،1390 ،ص.)147
با توجه به آثار روانی فردی گریه ،میتوان مدعی شد که این آثار و نتایج مفید به پیکره
جامعه نیز انتقال یافته و هنجارهای اجتماعی را ساماندهی و موجب برقراری ارتباط حسنه
بین مردمی که به گریههای ارزشی توجه دارند ،خواهد شد .در این بخش آثار روانی مطلوب،
متعدد و مختلف گریه بر جامعه بشری ذکر میشود:
در توضیح این نکته باید گفت :در نهاد همه انسانها دو قوه و عامل محرک وجود دارد
که میتواند در وی ایجاد انگیزه کرده و او را به سوی هدف مورد نظرش سوق دهد .این دو
ّ
 .1ألبکاء من خشیة اهّلل ینیر القلب و یعصم من معاودة الذنب.
ْ
َّ َ
َ َْ ُ ُ َ َْ ْ ََ َ ْ ُ ُ
کر َو ال ُبکاء.
 .2طلبت نور القل ِب فوجدته ِف التف ِ
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عامل عبارتاند از :الف .عقل و منطق؛ ب .احساسات و عواطف؛ اگرچه در ایجاد حرکتهای
اجتماعی مؤثر بهرهمندی از نیروی «عقل و منطق» و توجیه مردم بر اساس قواعد عقالنی ،مقدم
است؛ اما واقعیت آن است که همیشه نمیتوان تمام مسائل را با استدال لهای محض عقلی
تبیین کرد ،و به دنبال آن انتظار حرکتهای اجتماعی را داشت؛ چراکه تعداد قابل توجهی
از مردم قادر به تحلیل استدال لهای سنگین و گاه پیچیده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
نیستند ،اینجاست که بهرهمندی صحیح از احساسات و عواطف لطیف انسانی برای ایجاد
حرکتهای اجتماعی ،مؤثر و بلکه تنها راه ممکن است (قمی ،1387 ،ج  ،2ص.)59
بنابراین ا گر احساسات پاک بشری به طور صحیح و برای اهداف الهی و انسانی هدایت
شود مانند گریستن در مصائب امام حسین؟ع؟ و اولیای الهی ،منشأ آثار سودمند فردی و
اجتماعی خواهد شد و در نقطه مقابل ،اگر هدایت این احساس به دست افرادی ناپاک و
سودجو قرار بگیرد ،موجب آسیبهای فردی و اجتماعی فراوانی میشود .بدیهی است مراد
ما از این مطلب ،این نیست که مردم برای تحوالت اجتماعی بنشینند و بگریند ،خیر .بلکه
مقصود ،برانگیخته شدن احساسات و عواطف پاک ،برای حرکت در مسیر سازندگیهای
فردی و اجتماعی است .در این دیدگاه ،گریه ابزاری است برای مراد و مقصود گفته شده،
تا به موجب آن حرکتهای مؤثر مورد نظر شکل گرفته و تسریع شود .الزم به ذکر است
آن گریهای دارای این آثار است که از روی عشق ،ارادت و معرفت نسبت به فرد ،افراد یا
هدف مورد نظر باشد .نمونه بارز این موضوع ،گریههای اهلبیت؟مهع؟ و امام سجاد؟ع؟
در طول سفر اسارت است .همچنین آنگاه که اهلبیت؟مهع؟ از این سفر باز میگردند ،امام
سجاد؟ع؟ تصمیم گرفتند که بهطور عادی و بیخبر وارد مدینه نشوند ،بنابراین دستور
میدهند تا قبل از ورود به مدینه توقف کنند و به بشیر بن جزلم میفرمایند که به مدینه
برود و خبر ورود اهلبیت؟مهع؟ را به مردم برساند (قمی .)1387 ،پس از آن بود که استقبال
مردم از اهلبیت؟مهع؟ با گریههای جانسوز همراه شد و تلفیق آن با سخنان امام سجاد؟ع؟
و روشنگریهای آن حضرت ،نقش مؤثری را در شکلگیری حرکتهای سیاسی اجتماعی
بعدی ایفا کرد (قمی ،1387 ،ج ،2ص.)59
از آنجا که گریستن بر رنج و مصائب بزرگان و رهبران دینی و اجتماعی ،بیانگر شدت
ارادت و عالقه گریه کنندگان و برخاسته از احساسات پاک انسانی است ،میتواند در حفظ
و تداوم هدف و مکتب رهبران ،به عنوان عاملی مکمل ،مؤثر واقع شود .امام خمینی؟ق؟ در
خصوص تأثیر گریه بر امام حسین؟ع؟ و شهدا میفرمایند« :گریه کردن بر شهید ،زنده نگه
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داشتن نهضت است .اینکه در روایت است کسی که گریه کند یا دیگری را بگریاند یا خودش
را به صورت گریه کننده درآورد ،جزایش بهشت است برای آن است که این فرد دارد نهضت
را حفظ میکند» (عیوضی ،لک ،1387 ،ص.)37
گریه ،وسیله ارتباطی بسیار وسیع و قوی با دیگران است .تن و جسم انسانها به هم ربطی
ندارند؛ ولی دلهای آدمیان راههای ارتباطی متعددی با هم دارند که یکی از آن راهها گریه
است .گریه شاه کلیدی برای گشودن قفل دلهای دیگران و راه ورود به گاوصندق دلهای
آدمیان است و بسیاری از این شاهکلید برای رفتن به اندرون دل دیگران بهره میگیرند .به طور
معمول برای ایجاد همدلی و ارتباط ،از زبان و استدالل استفاده میشود؛ اما بیگمان ،هیچ
وسیلهای به اندازه اشک ،توان ایجاد همدلی و ارتباط درونی را ندارد .یک قطره اشک کافی
است تا میلیونها انسان را متأثر و متحد کند .زمانی که یک قطره اشک بر گونه روان میشود،
موجی از خشم یا مهر و یا شفقت را ایجاد میکند (حسینی ،1391 ،ص 85و .)86
گریه ،بهترین وسیله برای ابراز همدردی و همراهی با دیگران است .وقتی اشک انسان
از دیدن رنج دیگران جاری میشود ،هم برای تشخیص گریهکننده و هم برای دیگران،
باالترین تأثیر را دارد و میتوان گفت گریه ،باالترین درجه ابراز همدردی با رنجدیدگان است.
انسان موجودی به شدت عاطفی و احساسی است که در بین موجودات شناخته شده هستی،
در عاطفه و احساسی بودن مانندی ندارد و گریه ،باالترین نمایش عاطفه و بیان احساس به
ویژه در بیان همدردی با رنجدیدگان است (حسینی ،1391 ،ص.)86
از آثار اجتماعی گریه میتوان به تأثیرات شگرف گریه مؤمنان و حتی تائبان اشاره کرد؛
زیرا بر اساس برخی روایات ،خداوند متعال گاهی به همه مردم جامعه بهخاطر گریه یک
انسان عارف ،یا عاشق یا تائب ترحم میکند .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :و ا گر گریه کنندهای
در میان امتی بگرید ،همه آن امت مشمول رحمت میشوند»( 1کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص.)481
امام باقر؟ع؟ در حدیثی میفرمایند« :خداوند ضمن نجوا و زاری که حضرت موسی؟ع؟ با
وی در کوه طور داشت ،فرمود :ای موسی! به قوم خود ابالغ کن که هیچ چیز مانند گریه از ترس من،
نزدیک شوندگان را به من نزدیک نکرده است»( 2ابن بابویه1406 ،ق ،ص)172؛ از این حدیث
َ
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شریف به وضوح دانسته میشود که گریه از خوف خدای تعالی موجب تقرب به او میشود.
روشن است که تقرب به حضرت حق منشأ همه خیرات اخالقی و رفتاری و عامل اصلی
سعادت دنیوی و اخروی است .بنابراین آنگاه که مردم به اهمیت و جایگاه گریستن از خوف
الهی پی ببرند و خود را ملزم به بهرهمندی از آن کنند ،به یقین شاهد ارتقای اخالقی و رفتاری
آنان خواهیم بود که بهطور طبیعی آن بر تکامل معنوی جامعه و امنیت آن آشکار خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
طبق یافتههایی که از پژوهش حاضر منتج شد گریه اثرات بسیاری در جسم و روح از منظر
فردی و اجتماعی دارد و نقش حیاتی را برای حفظ سالمت انسانها ایفا میکند؛ از جمله
هنگامی که فرد دچار فشار روحی و هیجانی میشود ،مغز و بدن شروع به تولید ترکیبهای
شیمیایی و هورمونهای خاصی میکند .گریه کردن کمک میکند تا این ترکیبهای
شیمیایی اضافی از بدن خارج گردد .اشکهای احساسی یا همان گریه ،مواد سمیای را که
در پی هیجانهای عاطفی در خون جریان پیدا میکند ،از بدن دور میکند .اشک با شوری
خود چشم را ضد عفونی میکند و از مبتال شدن به بیماریهای گوناگون عفونی جلوگیری
میکند .همچنین اشک مادهای به نام «لیوزیم» دارد که از مواد بسیار نیرومند در نابودی
باکتریهاست و چشم را ضد عفونی میکند .و همچنین اشک مادهای به نام «لیوزیم» دارد
که از مواد بسیار نیرومند در نابودی باکتریهاست و چشم را ضد عفونی میکند .کسانی که
زیاد گریه میکنند کمتر به زخمهای معده و اثنی عشر دچار میشوند و علت اینکه اولسر 1نزد
مردان بیشتر از زنان است بعضی عقیده بر این دارند که چون مردان کمتر اشک میریزند
بیشتر مبتال میشوند .تأثیر گریه در پایینآوری فشار خون و افزایش میزان ایمنی بدن ثابت
شده است .در حیطه روانی نیز اثرات گریه بسیار مؤثر است .یکی از بهترین راههای بازکردن
عقده دل و از بین بردن غم و غصه روزگار ،گریه است .با گریه میتوان بسیاری از ناراحتیهای
روحی را درمان کرد .گریستن به عنوان کار شخصی در کاهش اضظراب مؤثر است .اشکهای
احساسی همچون دریچه اطمینان برای قلب عمل میکنند ،ترکیباتی که هنگام تنش در
بدن تجمع مییابد ،با اشک خارج میگردند ،همین امر باعث کاهش فشار میگردد .یکی از
راههای افزایش انگیزه ،جهت دادن به هیجانی مانند گریه است .گریستن از روی شوق و
1. Ulcer.
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محبت یا گریستن از ترس و خشیت الهی و همچنین گریه در فراق ،مصیبت و سوگ اولیای
الهی ،هیجان انسان را در مسیری صحیح قرار میدهد و موجب رشد و تعالی روحی انسان
میگردد .گریه اثرات معنوی نیز دارد .گریه در راه خدا را به عنوان یکی از راهکارهای زدودن
غبار و تاریکی قلب بیان کردهاند و اینکه گریه در راه خدا ،قلب را نورانی و روشن میسازد
و روشنی قلب ،موجب بصیرت و فرقان ،یعنی تمییز حق از باطل میشود .با توجه به آثار
روانی فردی گریه ،میتوان مدعی شد که این آثار و نتایج مفید به پیکره جامعه نیز انتقال
یافته و هنجارهای اجتماعی را ساماندهی و موجب برقراری ارتباط حسنه بین مردمی که به
گریههای ارزشی توجه دارند ،خواهد شد .بنابراین آثار گریه عالوه بر آحاد مردم بر جامعه نیز
تأثیرات بسزایی دارد و موجب تعالی اجتماع و ایجاد راهی برای رسیدن به اهداف پاک خواهد
بود .گریه ،بهترین وسیله برای ابراز همدردی و همراهی با دیگران است .وقتی اشک انسان
از دیدن رنج دیگران جاری میشود ،هم برای تشخیص گریهکننده و هم برای دیگران،
باالترین تأثیر را دارد و میتوان گفت گریه ،باالترین درجه ابراز همدردی با رنجدیدگان است.
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