
سؤال:
زرتشتیان می گویند: دین اسالم، خصوصًا مذهب 
تشــیع، مذهب عزاداری، حزن و اندوه اســت و 
همیشــه مردم یا به خاطر درگذشت آشنا و فامیل، 
و یا به خاطر شــهادت و وفات بزرگان دینی خود 
در حال عزاداری و گریه هستند؛ اما بنا بر باورهای 
زرتشتیان، شیون و زاری، کرداری اهریمنی است. 
بر خالف شــادی، که بخشایشی ایزدی است. آیا 
بهتر نیســت به دینی معتقد شــویم که با شادی و 
نشــاط موجب آرامــش روحی و روانی انســان 

می شود؟
پاسخ:

در منطق اســالم، شادی و نشاط در کنار حزن و 
اندوه، به زندگی انســان تعادل می بخشد و افراط 
در هر کدام، ناپســند است. اسالم، آیین میانه روی 
است، چنانکه قرآن می فرماید: َو َكذلَِك َجَعلْناُكْم 
أُمًَّة َوَسطاً لِتَُكونُوا ُشَهداَء َعلَى النَّاِس َو يَُكوَن الرَُّسوُل 
َعلَيُْكْم َشهيداً)))؛ »و بدین گونه شما را امتی میانه 
قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشــید و پیامبر نیز بر 
شما گواه اســت.« قرآن از خنده در کنار گریه نام 
َُّه ُهَو  می برد و هر دو را موهبتی الهی می نامد: َو أَن
أَْضَحَك َو أَبْكى )))؛ »و هم اوســت که می خنداند 
و می گریاند.« قرآن نشــاط و شادی را از عطایای 
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خداوند به مؤمنین بر می شمارد و می فرماید: ِلِ 
الْمُْر مِْن قَبُْل َو مِْن بَْعُد َو يَْومَئِذٍ يَْفَرُح الُْمْؤمِنُونَ )))؛ 
»فرجامِ  کار در گذشــته و آینده از آِن خداســت، 
و در آن روز اســت که مؤمنان از یاری خدا شاد 

می گردند.« 
همچنین: قُــْل بَِفْضــِل الِ َو بَِرْحَمتِهِ فَبِذلَِك 
ا يَْجَمُعوَن )))؛ »بگو: به فضل  فَلْيَْفَرُحوا ُهَو َخيٌْر مِمَّ
و رحمت خداســت که ]مؤمنان [ باید شاد شوند 
و این از هرچه گرد می آورند، بهتر اســت.« و نیز 
فرموده است: فََوقاُهُم الُ َشرَّ ذلَِك الْيَْومِ َو لَقَّاُهْم 
نَْضَرةً َو ُسُروراً)))؛ »پس خدا ]هم [ آنان )مؤمنین) 
را از ســختی آن روز نگاه داشــت و شــادابی و 

شادمانی به آنان ارزانی داشت.« 
 همچنیــن در روایــات فراوانــی اهل بیت
به شــاد کردن مؤمنین تشــویق نموده اند. پیامبر 
اکــرم فرمودند: »مَْن َسرَّ ُمْؤمِناً فََقْد َسرَّنِي َو مَْن 
َسرَّنِي فََقْد َسرَّ الَ؛))) هر کس مؤمنی را شاد کند، به 
یقین مرا شــاد نموده و هر که مرا شاد کند، همانا 

خدا را شاد کرده است.« 
ــُم الرَُّجِل فِي َوْجهِ  امام باقر می فرماید: »تَبَسُّ
أَِخيهِ َحَسنٌَة َو َصْرُف الَْقَذى َعنُْه َحَسنٌَة َو مَا ُعبَِد الُ 
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اســت. مگر می توان مانع اشک ریختِن مادری که 
فرزندش را از دســت داده، شد؟ اگر اشک نریزد 
و ســوگواری نکند، مشــکالت روحی و جسمی 
عدیده ای برایش پدید می آیــد. در حقیقت، گریه 
برای درگذشــتگان و عزیزان از دست رفته، نه به 
دلیــل اعتقاد به نابودی آنهــا؛ بلکه به خاطر فراق 
و جدایــی از آنهاســت و آن گونه که گفته شــد، 
گریه ســبب آرامش جان خود آدمی است و اشک 
ریختن ســبب تخلیة بار سنگین هیجانات عصبی، 
و در نتیجه موجب تسکین روحی و جسمی انسان 
می شود. همان گونه که اسالم گفته و دانش بشری 

بر آن صّحه گذاشته است. 
به راستی، باور زرتشتیگری در این زمینه، نه تنها 
افتخاری برای این آیین نیســت؛ بلکه به روشــنی 
نشــانگر افراط و تفریط در این آیین است که در 
مقابِل منطق قوِی اســالم، تاب ایســتادن ندارد و 
آن کس کــه از روی منطق و انصــاف، مطالعه و 
پژوهش کند، به نیکی درخواهد یافت که شریعت 
اســالم گریه و خنده یا حزن و شــادی را ســبب 
آرامش دانسته است؛ ولی قوانین زرتشتیگری مایة 

سرخوردگی و سرکوب عواطف انسان می شود.



ُرورِ َعلَى الُْمْؤمِِن؛)))  بَِشيْ ءٍ أََحبَّ إِلَى الِ مِْن إِْدَخالِ السُّ
لبخند انســان به روی برادر مؤمنش، حســنه )کار 
خیر) است، و برداشــتن خاشاك )حزن) از روی 
وی نیز َحَســنه می باشــد، و خدا به چیزی بهتر و 
دوست داشتنی تر از شاد کردن مؤمن پرستش نشده 

است.« در این باب روایات فراوان است.)))
از دیگر ســوی، انســان مؤمن همواره در برابر 
خدای خویش این احساس را دارد که حق بندگی 
را به جــای نیاورده و این مایة حــزن و اندوه او 
می شود. این کوتاهی انسان، برای حق جویان مایة 
ناراحتی اســت؛ زیرا خدایی که به انســان نعمت 
جان بخشیده، انسان از شــکر همین نعمت عاجز 
است. گذشــته از این، عشــق حبیب به محبوب، 
عاشــق را به جایی می کشاند که با دیدن و شنیدن 
نشــانه ای از معشوق، اشــک در چشمانش جمع 
می شــود. خدای متعال می فرماید: َو إِذا َسمُِعوا ما 
ا  مْعِ مِمَّ أُنْزَِل إِلَى الرَُّسولِ تَرى  أَْعيُنَُهْم تَفيُض مَِن الدَّ
 اهِديَن َّا فَاْكتُبْنا مََع الشَّ َّنا آمَن َعَرفُوا مَِن الَْحقِّ يَُقولُوَن َرب
)))؛ »و چون آنچه را به سوی پیامبر نازل شده، 

بشــنوند، می بینی بر اثر آن حقیقتی که دریافته اند، 
اشک از چشمهایشــان سرازیر می شود. می گویند: 
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پروردگارا! ما ایمــان آورده ایم، پس ما را در زمرة 
شاهدان قرار ده.« 

از سوی دیگر، اشک، عالی ترین نوع ابراز محبت 
است. مادری که در فراق فرزند خود مانده، اشک 
می ریــزد و بــا دیدن دوبارة او اشــک شــوق بر 
متعالی ترین درجة  این  چشمانش جاری می گردد. 
احساس اســت و محبت یک مســلمان به شعائر 
اسالم - که از عالی ترین این شعائر، عزاداری برای 
امام حسین اســت - واالتر و متعالی تر از این 
احســاس بوده و حقیقتًا ســبب تطهیر جاِن آدمی 

می گردد. 
این چنین تعادلی که اسالم برای بشر تشریع کرده 
)اشک ریختن در کنار خنده و شادی)، بهترین قانون 
و ناب ترین برنامه است که دانش بشری نیز بر آن 
صّحه گذاشته و در مقابل آن زانو زده است. سایت 
علمی- پژوهشــی netdoctor.co.uk در مقاله ای 
تحت عنوان The health benefits of crying و 
 psychologytoday.com همچنین سایت علمی 
 The Health Benefits of در نوشتاری با عنواِن
Tears بــه تأثیرات مثبت گریه بر جســم و روان 

انســان پرداخته اند. از جملة این فواید می توان به 
رهایی از اســترس، تخلیة فشار عصبی، شستشوی 
قرنیة چشم، برقراری تعادل در اعصاب سمپاتیک 
و پاراسمپاتیک و... اشــاره کرد. این دقیقًا کالمی 

 اســت که حدود 00)) سال پیش امام صادق
بیان فرمودند که: »مَن خاَف َعلى نَفِســهِ مِن َوجٍد 
َُّه يسُكُن َعنُه؛)0)) هر  بُِمصيبَةٍ فَليفِض مِن ُدموعِهِ فَإِن
کــس از غم و انــدوه مصیبتی بــر جان خویش 
ترسید، اشــک بریزد؛ زیرا در این صورت غمش 

تسکین می یابد.«
دیدگاه زرتشتی نسبت به گریه و خنده
نه تنها زرتشــتیگری، در عرصة شادی راه میانه 
را پیش نگرفته اســت؛ بلکه راه افراط را می پوید. 
جشــنهای مختلط، رقــص و آواز و مصرف گیاه 
مخدری چون هــوم )هئومه) و... نشــان از این 
افراطی گــری دارد. امــروزه نیز برخــی رهبران 
زرتشتی از این طریق )برگزاری مجالس رقص و 
جشــنهای مختلط) سعی در جذب برخی جوانان 
دارنــد و این به خوبی نشــانگر ضعف منطقی و 
عقالنــی در این آیین اســت. از ســویی دیگر، 
هرگونه اشک ریختن در سوگ عزیزان در قوانین 

زرتشتی ممنوع است.
بنا به تعالیم زرتشــتی، آن هنگام که انســان از 
دنیا می رود، روح او تا ســه شــبانه روز پیرامون 
بدِن بی جانش می چرخــد و پس از آن به دادگاه 
برزخی فراخوانده شــده، پرونــدة اعمالش مورد 
بررســی قرار می گیرد. با پایان یافتن این داوری، 
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رواِن درگذشته به ســوی پل چینَوت )معادل پل 
 صراط در ادبیات اســالمی) روانه می شــود.))))
در سنت زرتشتی آمده است که هم بدکاران و هم 
درســتکاران در هنگام گذر از پل با مانعی روبرو 
می شوند و آن رودی خروشان است که از اشکهای 
سوگواران درست شده. هرچه گریه  بیش تر شود، 
رود را بیش تــر به طغیان می آورد و عبور از پل را 
برای روان میّت دشــوارتر می کند.)))) از این رو، 
گریه و اشــک ریختن بر میّت روا نیست و بارها 
در اَوستا )کتاب مقدس زرتشتیان) و متون پهلوی 
)متون روایی و تفسیری زرتشتی) مورد نکوهش 

قرار گرفته است.)))) 
موبد جهانگیر اوشــیدری )رئیس اسبق انجمن 
موبــدان تهران)، در این بــاره می گوید: »در آیین 
مزدیســنا، شــیون و زاری و ســوگواری بــرای 
درگذشــتگان روا نیســت و آن را از کرده هــای 
اهریمنــی می دانند.«)))) این در حالی اســت که 
ســوگواری و اشــک ریختن بــرای عزیزانی که 
از دنیا رفته اند، جزء طبیعت و سرشــت انســان 
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