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Abstract
The subject of this essay is about ‘Secondary Materials’ in ‘Howl’ according to
discursive jurisprudence and it's deductions of Ahl-beit. The essay has been
composed in three parts. In the first chapter of the first part, semantics of
Secondary Material, ‘Howl’ and ‘Detriment’ have been discussed and in the
second chapter, the reasons of deed obligation based on ‘Secondary Materials’,
condition of their performance according ‘Primary materials’and instances of
‘Secondary Materials’ have been proposed. ‘Secondary materials’ of ‘Detriment’
in ‘Howl’ have been discussed by the author through the second part and the
author has reached the conclusion that the reasons of rejecting the idea of
‘Detriment’ cannot prove that some kinds of ‘Howls’ are banned because of the
‘Detriment’.Indeed, if to an extent which is considered as cruelty toward self, it
ought to be banned.The third part of the essay concludes the ‘Secondary
material’ of Contempt. It has been claimed by some that contempt is a reason for
banning all ‘Howl’ and its problems have been discussed.One can name ‘Howl’
permission - even if it brings ‘Detriment’ and Contempt - as one of the most
important conclusions of this essay.
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عناوین ثانویه در عزاداری

سید محمدهادی حجازی
استادیار ،دانشکده اصول دین ،دانشگاه قم؛ سطح( 4دکتری) حوزه علمیه قم ،قم ،ایرانhejazi.hadi@gmail.com .

چکیده
موضوع این مقاله ،تحقیق در م ورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استتدللی و استتناا نن از کلمتا
اهل بیت(ع) است .ابتدا مفهومشناسی عنوان ثانوی ،عزاء و ضرر ،کلیاتی در مورد ادله وجتو عمتل بتر اتق
عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم ننها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح شده است .در بخش دوم در
مورد عنوانِ ثانویِ ضرر در عزاداری بحث شده و این نتیجه بدست نمد که ادله نفی ضرر نمیتواند اثاتا کنتد
که برخی از عزاداریها به خا ر ضرر زدن حرام است ،بله ،اگر به حد جنایت بر نفت

برستد ،در ایتن صتور

حرام است .بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده عنوانِ ثانویِ وهن است و اینکته از ستوی بعضتی ادعتا شتده
است که وهن بر حرمت عزاداری دللت دارد ،که اشکال به نن مطرح و متورد بررستی قترار گرفتته استت .از
نتائج مهم مقاله جواز عزاداری است ،اگرچه موجب ضرر و وهن شود.
کلیدواژهها :عنوان ثانوی وهن ،عزاداری ،حرمت عزاداری ،جواز عزاداری.
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مقدمه و بیان مساله
مقاله حاضر ،عناوین ثانویه و ارتاا نن را با عزاداری مورد بررسی و ارزیابی قترار متیدهتد .عنتاوینی هموتون
ضرر و وهن و نظائر نن اصطالحاً عناوین ثانویه نامیده میشوند و با توجه به اینکه بعضی از مصتادیق عتزاداری
ادعا شده که تحت این عناوین قرار میگیرند ،ناگزیر به بحث از عناوین ثانویته استت .عنتاوین ثانویتهای ماننتد
ضرر ،پیشینهای به قدمت نزول قرنن دارد و از همان صدر اسالم در ارتکاز مسلمانان متشرع وجود داشته است،
زیرا اینها ریشه در قرنن (بقره 322 ،و  )383و روایا داشته استت ،بته همتین دلیتل از نظتر فقهتی بحتث از
عناوین ثانویه سابقه زیادی دارد .با توجه به اینکه عزاداری جزء مسائل جدائیناپذیر جامعه است و مردم بته نن
ابتالء دارند و در برخی از مصادیق عزاداری ادعا شده که به خا ر وجود عنوان ثانوی از استحاا خارج شتده و
حکم به حرمت نن داده شده است ،لذا محدوده و جایگاه عناوین ثانویه در عزاداری مورد بررسی قرار میگیترد
و صرف نظر از نو بود ن اصل تحقیق ،نگارنده در نن تالشهائی را صور داده تتا بته نتتایجی دستت یابتد کته
تاکنون مورد توجه ناوده است .روش تحقیق کتابخانهای بوده و این تحقیق از حیث کاربردی در جامعته حتائز
اهمیت است ،زیرا عزاداریهای جائز از حرام متمایز میشود.

سوال اصلی
نقش عناوین ثانویه در عزاداری چیست؟
سواالت فرعی
 -1نیا عنوان ثانوی ضرر ،باعث حرمت عزاداری میشود؟
 -3نیا عنوان ثانوی وهن ،باعث حرمت عزاداری میشود؟

مفاهیم اصلی
مفهوم عنوان ثانوی
در منابع فقهی نمونههایی از تعریف عنوان ثانوی مشاهده میشود ،نظیر تعریف شیخ انصاری« :عناوین ثانویته
عنوانهای خارجی عارض بر موضوعا احکام هستند (انصاری1411 ،ق ،ج ،6ص .)36ولی همانطور کته میترزا
حایب اهلل رشتی فرموده است ،حکم شرعی دو نوع است ،یکی حکم شرعی به عنوان اولی و دیگری بته عنتوان
ثانوی ،به این معنی که اگر در موضوع حکم شرعی ،حکم دیگری لحاظ نشده باشد ،این موضوع به عنوان اولتی
نامیده میشود .به عاار دیگر ،عنوان اولی نن است که حکم برای ذا ثابت باشد ،بدون لحاظ حکتم دیگتری
مانند حرمت نوشیدن خمر و حلیت خوردن شکر که این دو حکم برای ذا خمر و شکر بار شده است ،بتدون
لحاظ حکم دیگری.
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ولی اگر در موضوع حکم شرعی ،حکم دیگری لحاظ شده باشد ،نن را عنتوان ثتانوی نامنتد ،زیترا قاتل از ایتن
عنوان متصف به حکم دیگری بود و این ثانوی است ،مانند نذر که قال از اینکه عملی متعلق نتذر شتود ،قطعتا
یکی از احکام خمسه بر نن مترتب بود و نذر به عنوان حکم ثانوی بر نن بتار متیشتود (رشتتی1441 ،ق ،ج،1
ص .)376الاته همانطور که مرحوم نائینی فرموده است عنوان ثانوی بر دو قسم است :قهریه(که قصتد و عتدم
قصد در نن دخالت ندارد ،مانند اضرار که مترتب بر مال غیر میش ود که ترتب نن متوقف بتر قصتد نیستت) و
قصدیه (که تحقق نن متوقف بر قصد است ،مانند تمام عقود) (نائینی1412 ،ق ،ج ،1ص.)131
مفهوم عزاء
عزا دو معنی دارد :یکی معنای حقیقی و دیگری معنای مجازی .معنای حقیقی عزاء همان است که لغویین به
نن تصریح کردهاند ،یعنی صار ،مثل :المحتی (صتاحب بتن عاتاد1414،ق ،ج ،3ص )118و مجمتع الاحترین
( ریحی1416،ق ،ج ،1ص .)394الاته بعضی از لغویین مثل العین (فراهیتدی1414،ق ،ج ،3ص )341متعلتق
صار را هم بیان کردهاند :عزاء یعنی صار بر هر چیزی که از دست رفته است .ولی عزاء معنای مجازی هم دارد
و نن همان معنای عرفی است ،یعنی غم و اندوه .منشاء این مجاز این است که هر مصیاتی معمول همراه با غم
و ناله و زاری است و این باعث شده که معنای دیگری برای عزاء به صور مجازی ایجاد شود .بنتابراین ،کستی
که مصیاتی بر او وارد شده است هم معنای عرفی عزاء بر او صدق میکند ،یعنی به خا ر مصتیات وارد شتده،
اندوهگین و ناراحت است و هم به معنای حقیقی عزا بر او صدق میکند ،یعنی باید در عین حالی که ناراحت و
غمگین است ،صار کند.
مفهوم ضرر
لغویین در مورد واژه ضرر معانی متعددی بیان کردهاند ،ولی در اغلتب ننهتا معنتای ختالف النفتع (جتوهری،
صحاح ،ج ،3ص )719و ضد النفع (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،4ص )483و سوء حال (راغب اصتفهانی1413 ،ق،
ص )392مشاهده میشود که به نظر میرسد تمام این معانی به مفهوم نقص برمیگردد ،اعم از نقص در متال،
نف

و عرض.

ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه
همانطور که عمل کردن بر اق عناوین اولیه لزم است ،عمل کردن بر اق عناوین ثانویه هم لزم است ،زیرا
اگرچه عنوان ثانوی نامیده شده است ،ولی در واقع بر گشت عناوین ثانویه هم به اعتت الهتی استت .در ایتن
مجال به دو دلیل مانی بر واجب بودن عمل بر اق عناوین ثانویه اشاره میشود:
دلیل اول« :وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه» (نساء« :)64 ،ما هیچ پیامارى را نفرستادیم ،مگتر بتراى
این که به فرمان خدا ،از وى ا اعت شود» .ا اعتی که مورد اذن قرار گرفته ،با ا اعت عناوین ثانویته مناستات
دارد ،زیرا ا اعت اوامر اولیه نیاز به اذن خداوند ندارد ،چون اوامر اولیه به صور مستقیم حکم خداوند است.
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بلکه احکامی که به عنوان ثانوی از رف پیامار(ص) و ائمه(ع) صادر میشود ،اینها محتاج به اذن هستتند کته
در ابتدا و ظاهر امر ،به نظر میرسد امر ننها است ،ولی از ننجا که با اذن خداوند است ،قهرا امر الهی محستو
میشود.
دلیلدوم« :یا أَیُّهَا الَّذینَ نمَنُوا أَ یعُوا اللَّهَ وَ أَ یعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْتََمْرِ مِتنْکُمْ» (نستاء« :)19،اى کستان کته
ایمان نوردهاید! ا اعت کنید خدا را! و ا اعت کنید پیامار خدا و اولو األمر [اوصتیاى پیتامار] را» .در ایتن نیته
شریفه کلمه «ا یعوا» تکرار شده است و با حرف «واو» عطف شده است که ظاهرش مغایر است .پت

معنتا

این میشود که همانطور که ا اعت اوامتر اولیته خداونتد واجتب استت ،همونتین استت اوامتر ثانویتهای کته
پیامار(ص) و اوصیائش به نن امر میکنند .چنانکه کلینی روایاتی را مانی بر وجو ا اعتت از معصتومین (ع)
مطرح کرده است (کلینی1447،ق،ج ،1ص.)181
مصادیق عناوین ثانویه
برای عناوین ثانویه عدد خاصی نمیتوان ذکر کرد و احصای نن دشوار است که از جمله ننها میتوان به ضرر بر
نف  ،اضرار به غیر ،اضطرار ،عسر و حرج ،تقیه ،اعانه بر ظلم ،امر و نهی پدر ،نذر ،عهد و قسم اشاره کترد ،ولتی
بسیاری از ننها در بحث عزاداری کاربرد ندارد ،اما عناوینی هموون ضترر و وهتن کتاربرد قابتل مالحظتهای در
عزاداری دارند ،زیرا بعضی با تمسک به این دو عنوان قائل به حرمت بعضی از مصادیق عزاداری شدهاند.
تقدیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه
در مورد تقدیم ادله ثانویه بر ادله اولیه مناقشهای نیست ،اگرچه در علت تقدیم ،دیدگاههای مختلفی ابراز شده
است .بعضی قائل به تعارض شدهاند و تمسک به قواعد با تعارض کردهاند (نراقتی1417 ،ق ،ص )18و بستیاری
از فقهاء تقدیم را از با حکومت دانستهاند ،یعنی ادله احکام ثانویه شارح و ناظر ادله اولیته هستتند (انصتاری،
1414ق ،ص117؛ بجنوردی1419 ،ق ،ج ،1ص14؛ امام خمینی ،بیتا ،ج ،3ص ،)41ولی نظریه حکومتت هتم
مورد انتقاد بعضی هموون نخوند خراسانی قرار گرفته است (نخوند خراسانی1449 ،ق ،ص .)282بعضتی هتم
ادله عناوین ثانوی را مقیِّد یا مخصِّ ص ادله عناوین اولیه دانستهانتد (حکتیم1448 ،ق ،ج ،3ص .)284ننوته در
این بحث مهم است ،این است که همه علماء قائلند عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم است.
عنوان ثانویِ ضرر در عزاداری
عزاداری بر معصومین(ع) یک عنوان اولی دارد و نن جواز و بلکه استحاا است و همونین متیتوانتد عنتاوین
ثانویه بر نن مترتب شود که از جمله ننها این است که ممکن است کسی ادعا کند برخی از شیوههای عتزاداری
مستلزم ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است .بنابراین هرچند این نوع عتزاداریهتا بته
عنوان اولی جایز باشد ،ولی به عنوان ثانوی حرام است.
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توضیح استدالل
روایا نفی ضرر :روایا زیادی رسیده کته بتر نفتی ضترر دللتت دارد (حرعتاملی1449 ،ق ،ج ،31ص.)437
اگرچه به سند بعضی از ننها اشکالتی وارد شده است (همان ،ج ،31ص ،)439ولی کثر این روایا به حدی
است که ا مینان به صدور بعضی از ننها است .چنانکه محقق ختوئی فرمتوده :تامتل در صتحت ستند حتدیث
سزاوار نیست و مفید ا مینان به صدور است (خوئی1417 ،ق ،ج ،3ص )118که بعضی از این روایتا مربتو
به ماجرای سمره بن جند است که درخت مردی به نام سَمُرَه در نخلستان مردی از انصار بود و سمره بتدون
ا الع انصاری به نخل خود سرکشی میکرد و موجب مزاحمت خانواده انصاری شده بود و او از سمره خواستت
که اجازه بگیرد ،ولی زیر بار نرفت و انصاری پیش پیامار(ص) شتکایت نورد ،پیتامار(ص) بته ستمره پیشتنهاد
کردند درخت را بفروشد ،ولی سمره حاضر به فروش نشد ،در نهایت پیامار(ص) به انصاری فرمود :برو و درخت
را از خاک درنور و پیش او بینداز ،زیرا ضرر و ضرار (در اسالم) نیست (کلینتی1447 ،ق ،ج ،1ص .)393از ایتن
روایت استفاده میشود که هر کاری که موجب ضرر باشد ،در اسالم نفی شده ،پ

اگتر در بعضتی از مصتادیق

عزاداری ضرر وجود داشت ،قهرا به حکم این روایا نن مصداق ،مردود است.

اشکال به داللت روایات نفی ضرر
اشکال اول :عدم شمول ادله الضرر
مقدمه :در عرفِ عقالء ،ضرر به چیزی میگویند که بیهوده از دست انستان بترود و در مقتابلش هتیچ بهترهای
نارد ،مثال تجارتی انجام شود و سرمایه انسان از دستش برود و سودی عائدش نشود .در اینجا عرفا ضرر صتدق
میکند ،ولی اگر انسان چیزی را از دست داد و در مقابل ،چیز بهتری به دست نورد ،این عرفا صدق ضرر نمی-
کند ،نظیر حجامت و گرفتن خون از بدن که به دید ابتدائی ضرر است ،ولی از ننجتائی کته بترای بتدن مفیتد
است ،قهرا صدق ضرر نمی کند و نظیر جهاد در راه خدا که ممکن است نف

یا عضتو در نن تلتف شتود ،ولتی

چون که در مقابل نن عوائد اخروی وجود دارد ،قهرا صدق ضرر نمتیکنتد ،چنانکته محقتق نراقتی در «عوائتد
الیام» به این مطلب تصریح کرده است (نراقی1417 ،ق ،ص .)49همتانطور کته محقتق نراقتی فرمتوده ،ادلته
خسران و ربح فق به لحاظ امور دنیوی نیست ،بلکه شامل امور اخروی هم میشتود .بترای ایتن ادعتا شتواهد
زیادی وجود دارد:
شاهد اول :ضرر در راه دفاع از جان و مال
ادلهای وجود دارد که در مقام جواز یا رجحان یا لزوم دفاع از مال و عرض و جان وارد شتده استت ،ماننتد ایتن
روایت که :پیامار(ص) میفرماید :هر ک

در راه دفاع از متالش کشتته شتود ،هماننتد شتهید استت (کلینتی،

1447ق ،ج 1ص.)13
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هیچ یک از فقهاء در جواز یا وجو چنین دفاعی که در نن احتمال از بین رفتن جان و یا عضتو وجتود داشتته
باشتتد ،تردیتتدی ندارنتتد ( وستتی1287،ق ،ج ،7ص379؛ عالمتته حلتتی1414 ،ق ،ج ،9ص424؛ شتتهید اول،
1419ق ،ج ،1ص232؛ کرکی1414 ،ق ،ج ،1ص261؛ شهید ثتانی1412،ق ،ج ،11ص11؛ اردبیلتی1442 ،ق،
ج ،12ص243؛ فاضل هندی1416 ،ق ،ج ،14ص614؛ اا اتائی1418 ،ق ،ج ،12ص638؛ نجفتی1444 ،ق،
ج ،41ص .)188پ

وقتی به خا ر حفظ مال جائز باشد که انسان خودش را به خطر بیندازد و زیتر بتار ظلتم

نرود ،چرا که این خود یک نوع نهی از منکر است ،پ

به ریق اولی باید در مقام حفظ شعائر دینی که باعتث

بقاء اسالم و مذهب است ،ضرر ،مانع از نن نااشد.
شاهد دوم :گریه حضرت یعقوب
« وَ قالَ یا أَسَف عَل یُوسُفَ وَ ابْیَضَّتْ عَیْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظیم» (یوسف.)84،
وا اسفا بر (فراق) یوسف و چشمان او از اندوه سفید(نابینا) شد ،در حال که اندوه خود را فرو م برد .ایتن نیته
دللت دارد که حضر یعقو (ع) در فراق یوسف(ع) محزون شد و ننقدر گریه کرد که چشمانش کته یکتی از
مهمترین اعضای بدن است ،نابینا شد و چه بسا حضر یعقو (ع) میدانست که چنین گریتهای منجتر بته از
دست دادن چشمش میشود ،ولی باز از گریه کردن دست بر نداشت .تا جائی که گریه جانش را در خطر قترار
داده بود و فرزندانش او را از چنین خطری بر حذر داشتند ،چنانکه در نیا قرنن به نن تصریح شده است:


«قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّ تَکُونَ حَرَضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهالِکین» (یوسف« :)81 ،گفتند :به خدا تتو نن

قدر یاد یوسف م کن تا در نستانه مرگ قرار گیرى ،یا هالک گردى!» .پ

این گونه گریه به خا ر از دستت

دادن حضر یوسفی که دارای مقام خاصی نزد خداوند بوده ،هیچ منقصتی را برای یعقتو (ع) ثابتت نکترده
است و بلکه خداوند از او تمجید و کار او را به عنوان موعظه برای ما نقل میکند:
« لَقَدْ کانَ فی قَصَصِهِمْ عِاْرَةٌ لَُِولِی الََْلْاا » (یوسف.)111،
براست در سرگذشت ننان ،براى خردمندان عارت است .پ

این نیه شریفه دللت دارد که عزاداری بر أولیتاء

إلهی ولو منجر به ضرر معتدٌ به (و قابل توجه) بشود جایز استت و ایتن ضترر رستاندن مضتر بته مقتام ناتو
حضرتش نیست ،بلکه ثوا بر نن مترتب میشود ،چونکه ننوه که از دست رفته و بته ختا ر نن عتزادار بتوده
بسیار بزرگ و درد نور است و مستحق عزاداری است .حال همین نکته در مورد عزاداری بر أئمته بته خصتوص
امام حسین(ع) که قطعا از نظر مقام و جاللت از حضر یوسف بالتر بوده استت ،جتاری استت ،ولتو اینکته در
عزاداری حضر ضرر به بدن برسد ،پ

نیه دللت دارد که ضرر رستاندن بته بتدن در عتزاداری أولیتاء الهتی

جایز است.
إشکال :این نیه شریفه در مورد حکم خاصی در امتهای سابق است و حال ننکه قطعا بعضی از احکام شترایع
سابق با نمدن شریعت اسالم نسخ شده ،پ

سرایت دادن این حکم به شریعت اسالم صحیح نیست.
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جواب :این اشکال متوقف بر یک بحث اصولی می باشد و نن این است که در بین فقهاء و أصولیین بحث استت
که نیا احکام شرایع سابقه برای شریعت ما حجت است یا نه؟ در این مسَله بین اصولیین اختالف است ،بعضی
قائل شده اند که با نمدن شریعت اسالم تمام احکام شرایع سابقه نسخ شده است ،گروه دیگر قائل شتدهانتد کته
بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است .اق این نظریه اگر شک کردیم که حکم خاصی نسخ شده استت
یا نه؟ عدهای از علماء قائل شدهاند که در اینجا استصحا عدم نسخ جاری استت (نخونتد خراستانی1449 ،ق،
ص .)413الاته عده دیگری از علماء به این استصحا اشکال کردهاند (اصفهانی1444 ،ق ،ص ،)211ولی اتق
جریان این استصحا  ،استدلل به نیه شریفه در «مانحن فیه» تمام است.
شاهد سوم :گریه امام سجاد(ع) بر پدر
امام سجاد(ع) ننقدر در عزای پدر مظلومش گریست که ممکن بود در اثر گریه جانش را از دست بدهد ،یعنتی
حضر در معرض وقوع در تلف نف
ص .)384پ

بود ،چنانکه در روایا به نن اشاره شده است (حرعتاملی1449 ،ق ،ج،2

این کار حضر اگرچه ضرری است ،ولی ادله ضرر شاملش نمیشود.

شاهد چهارم :خطبه همام
همام پ

از شنیدن اوصاف متقین شهقهای زد و از دنیا رفت و حضر فرمودند :موعظههای رسا چنین اثتری

در اهلش دارد (سید رضی ،نهج الاالغه ،ص .)246با ننکه حضتر متی دانستتند کته او در معترض وقتوع چنتین
هالکتی است و به همین جهت ابتدا از بیان اوصاف متقین فره رفتند و پاسخ او را نمیدادند ولی با این همته
برای او بیان کردند تا جائی که جان او گرفته شد.
پ

این شواهد دللت دارد بر اینکه هر زمان انسان برای رسیدن به چیزی که شرعا پسندیده استت ،متحمتل

ضرر شود ،چنین ضرری را اصال ادله نفی ضرر شامل نمیشود ،زیرا در واقع ضرر نیست.
با توجه به این مقدمه ،حزن شدید و گریه ولنی اگرچه باعث نابینا شدن چشم(ضرر به دید ابتتدائی) بشتود،
ولی با این همه می تواند متصف به رجحان شود و به همین خا ر در واقع از عنوان ضرر خارج شود .همونتین
است در مورد عزاداری بر سیدالشتهداء(ع) روایتا زیتادی وجتود دارد کته بتر ثتوا اختروی نن دللتت دارد
(حرعاملی1449 ،ق ،ج ،14ص .)144پ

با عزاداری بر امام حسین(ع) اصال ضرری متوجه عتزادار نمتیشتود،

چرا که درست است ،ابتد ممکن است ضرر به نظر بیاید ولی در واقع به نن ثوا ها و مقاما عالیه اخروی نائل
میشود ،پ

اصال ضرر صدق نمیکند.
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اشکال دوم :عدم داللت ادله الضرر بر حرمت
بر فرض که قائل شویم که بر بعضی از مصادیق عزاداری عنوان ضرر صدق میکند و ادله لضرر شتاملش متی-
شود ،ولی اصال ادله لضرر دللت بر حرمت ندارد ،زیرا در مورد مفاد ادله لضرر چهار نظریه عمده وجود دارد:
نظریه اول :نفی حکم
شیخ انصاری قائل است که ادله لضرر در مقام نفی حکم ضرری است ،یعنی حکمی که از او ضرر ناشی میشود ،نفی شده
است (انصاری ،بیتا ،ج ،3ص.)124
نظریه دوم :نفی حکم به لسان نفی موضوع
نخوند خراسانی قائل شده که مانحن فیه از قایل نفی حکم به لسان نفی موضوع است و هدف ،تَکیتد بتر ایتن
است که موضوع ضرری حکم ندارد (نخوند خراسانی1449 ،ق ،ص.)281
نظریه سوم :نفی به معنای نهی تحریمی
شیخ الشریعه قائل شده که نفی در ادله لضرر به معنای نهی تحریمی است (شیخ الشتریعه1414،ق ،ص.)18
مطابق با این نظریه خداوند از هر فعل ضرری نهی کرده و انجام نن حرام است.
نظریه چهارم :نفی به معنای نهی حکومتی
امام خمینی قائل شده که نفی در ما نحن فیه به معنای نهی است ،ولی نه به معنای نهی الهی ماننتد نهتی از
غصب و کذ ؛ بلکه به معنای نهی مولوی سلطانی که از پیامار(ص) که حاکم و ستلطان هستتند ،صتادر شتده
است (امام خمینی1283 ،ق ،ج ،2ص .)117با توجه به این مطلب معلوم میشود که عزاداری که موجب ضترر
است ،فق

اق مسلک شیخ الشریعه حرام است و اق مسالک دیگر حترام نیستت و همتانطور کته در علتم

اصول بحث شده است ،مسلک شیخ الشریعه صحیح نیست (خوئی1417 ،ق ،ج ،3ص .)136ممکن است گفتته
شود که بعد از عاار لضرر عاار لضرار است که دللت بر نهی دارد ،ولکن با توجه به اینکه ایتن دو عاتار
پشت سر هم بکار رفته ،قهراً معنای نن تاکید است و معنای مستقل ندارد.
اشکال سوم :عدم حرمت هر ضرری
بر فرض کسی قائل شود که ادله لضرر دللت بر حرمت دارد ،باز می توان پاسخ داد که این گونه نیست که هر
ضرری حرام باشد و ال لزمهاش این است که بسیاری از غذاها حرام باشد ،چرا که مضر به بدن است .پ

مراد

از ضرر ،ضرر معتدٌ به (و قابل توجه) است نه هر ضرری! همونین ادله لضرر بواسطه ادلهای که دللت دارد که
زدن بر بدن و کندن مو و امثال نن که موجب ضترر بته بتدن متیباشتد ،جتائز استت (کلینتی1447 ،ق ،ج،2
ص333؛ حرعاملی1449 ،ق ،ج ،2ص ،)383تخصیص میخورد و نتیجه این میشود که اگرچه ضرر رساندن
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به بدن حرام است ،ولی ضرری که در عزاداری بر أئمه معصومین(ع) به خصوص امام حستین(ع) باشتد ،حترام
نیست.
اشکال چهارم :تقدم از باب تزاحم
بر فرض که عنوان ضرر صدق بکند و ادله حرمت اضرار شامل این ضررها هم بشود و دللتش بر حرمت هم تمام
باشد ،باز می توان گفت که ادله حرمت اضرار تزاحم پیدا میکند با ادله نن چیزی که در نن معرضیت ضرر وجود
دارد که هر کدام مهمتر بود ،همان مقدم می شود و قطعا مالک اقامه شعائر دینی ننقدر مهم است که هیچ گاه
ضرر شخصی نمیتواند مانع از نن شود .ادله و شواهد زیادی وجود دارد بر اهمیت فوق العاده شعائر؛ همونتین
احادیثی که در مورد عزاداری به شیوههای مختلف بر امام حسین(ع) است که بعضی از نن مصادیق عنوان ضرر
بر نف

را به همراه دارد ،مانند زدن بر صور  ،فریاد کشیدن و مجروح شدن پلک چشم و  ...که چه بستا ایتن

کارها باعث اضرار به نف

شود ،ولی با این همه در روایا بیان شده و جائز شمرده شده است (کلینی1449 ،ق،

ج ،2ص333؛ حرعاملی1449 ،ق ،ج ،2ص)383
پ

عزاداری بر معصومین اگرچه باعث ضرر بشود ،باز هم جائز است .چنانکه محقق نائینی در پاسخ به استفتاء

اهل بصره فرموده :هیچ اشکالی در جواز زدن با دست بر گونه و سینه نیست ،به اندازهای که قرمز یا سیاه شود،
بلکه زدن زنجیر جایز است ،به همین اندازهای که ذکر شد ،بلکه اگرچه هر یک از لطم و زدن منجتر شتود بته
خارج شدن خون کم! و اما خون انداختن جلوی سر با شمشیر و قمه ،اقوی این است که در جائی کته از ضترر
حفظ میشود ،جایز است و فق به مجرد خون انتداختن استت ،بتدون اینکته صتدمه بته استتخوان بختورد...
(حسون1423 ،ق ،ج ،3ص .)212همونین نل یاسین هم در جوا همین استفتاء فرموده :هیچ فرقتی نیستت
در لطم مستحب بین اینکه با کف دست بر گونه یا سینه باشد یا با زنجیر نهنی بر پشتت باشتد ...و همونتین
فرقی نیست در لطم مستحب بین اینکه به نرامی باشد یا با زور و شد باشد ،بلکه جائز است ،اگرچه به انتدازه
قرمز شدن و سیاه شدن برسد ،بلکه اگرچه باعث خروج مقداری خون شود ،بلکه اگرچه منجر به بیهوشتی یتا
زخم شدن مکان خون به صور کم شود ،به نحوی که تحمل میشود( ...همان) .مامقانی فرموده :شکی نیست
در جائز بودن اموری که در سؤال ذکر شده است ،بلکه خون انداختن ستر بتا شمشتیر (همتان ،ج ،3ص.)233
چنانکه محقق اصفهانی فرمود :در هیچ یک از اعمالی که در هیئا عزاء معمول است ،دلیل قوی بتر حترمتش
نیست ،حتی زدن با قمه تا جائی که منجر به تلف شدن جان و شاه نن نشود ...پت

اقتوی جتواز ایتن متوارد

است ،بلکه مستحب است (همان ،ج ،3ص.)222
نکته :اگر ضرر بر نف

به حدی برسد که دیگر از ضرر معمولی خارج شده و عنوان جنایتت بتر نفت

بتر نن

صدق کند ،در این صور این نوع از عزاداری حرام میشود ،چرا که به مقتضای ادله قطعیه که در بتا دیتا
مطرح شده است ،جنایت بر نف

حرام است ،مانند اینکه کسی در عزاداری دست خود را قطع کند.
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عنوان ثانویِ وهن در عزاداری
یکی دیگر از عناوین ثانویهای که بر برخی از گونههای عتزاداری تطایتق شتده نن استت کته ایتن شتیوههتای
عزاداری ساب وهن مذهب و استهزاء دیگران به مذهب حقته متیشتود ،یعنتی بعضتی از عتزاداریهتا موجتب
استخفاف و کوچک شمردن تشیّع در نظر ملتهای عالم میشود و وقتی غیتر مستلمانان و یتا حتتی برختی از
مسلمانان چنین شیوه عزاداری را مشاهده میکنند از نن متنفر شده و به مذهب حق ،بدبین متیشتوند ،پت
قهراً شعائری که باید ساب تالیغ و ترویج دین شود ،مانع از تالیغ و ترویج نن و موجب وهن و سستی نن می-
شود ،در نتیجه این نوع عزاداریها به عنوان ثانوی حرام است ،چرا که موجب نقصان در اصل دین است .اگرچه
تشخیص وهن مذهب بودن از موارد تشخیص موضوع است ولی از زمره موضوعا جزئی نیست که تشتخیص
نن بر عهده مکلفین باشد ،بلکه از موضوعا مستناطه اجتماعی است که به ناچتار بایتد از نظتر مرجتع در نن
تاعیت کرد.
پاسخ از عنوان ثانویِ وهن
پاسخ اول :پاسخ نقضی
اگر قرار شد احکام دین مثل عزاداری که از شعائر است به خا ر تمسخر دیگران تعطیل شتود ،لزمتهاش ایتن
است که بسیاری از احکام هموون احکام حج (مانند واف دور خانه سنگی ،هَروَلِه ،سعی بین دو کتوه ،پرتتا
سنگ به ستون سنگی و )...تعطیل شود ،چنانکه در زمان امام صادق(ع) ابن ابی العوجاء همتین اعمتال حتج را
نشکارا در حضور نن حضر مسخره کرد و از حضر جوا شنید (مجلسی1414 ،ق ،ج ،96ص.)39
پاسخ دوم :پاسخ حلی
مقدمه :اقسام استهزاء
استهزاء این ور نیست که همیشه مالزم با هتک و وهن باشد ،یعنتی ایتن گونته نیستت کته هتر تمستخر و
ریشخندی ساب سستی مذهب و نشانگر ضعف نن باشد ،بلکه همیشه استهزاءکننده ابتدا از نن کاری که قصد
تمسخر نن را دارد متنفر شده و نن را تقایح میکند ،سپ

شروع به استتهزاء متیکنتد ،حتال چنتین کتاری

ممکن است به خا ر یکی از سه جهت زیر انجام شود:
جهت اول :استهزاء ناشی از عدم اخالق
گاهی استهزاء ناشی از عدم اد  ،اخالق و فرهنگ است ،همانند مشرکین که در ول تاریخ مستلمانهتا را بته
خا ر انجام فرائض دینی مسخره کرده اند و بدیهی است که تمسخر چنین کستانی کاشتف از کجتی و کاستتی
نیست و مستلزم هتک و وهن نخواهد بود .چنین استهزائی نااید کوچک ترین تاثیری در انستان داشتته باشتد،
بلکه باید با عزمی راسختر و همتی جدی تر به راه ادامه داد و سرزنش دیگتران ناایتد انستان را از ادامته مستیر
سست کند.
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جهت دوم :استهزاء ناشی از دو عرف
بعضی اوقا استهزاء ناشی از اختالف دو عرف و دو دیدگاه است ،یعنی کاری که از یک دیدگاه و منظر زیاتا و
از نگاه عرف دیگر زشت و ناپسند است .ممکن است در هر منطقهای و جامعهای یتک کتار بته عنتوان شتعار و
عالمت نن جامعه باشد و جوامع دیگر به خا ر عدم نشنائیت با ندا و رسوم این جامعه از نن عالمت ،معتانی
اشتااه دیگری به ذهنشان خطور کند و به همین خا ر نن را تمسخر کنند .واضح استت کته چنتین تقاتیح و
استهزائی مستلزم وهن و هتک مذهب نیست و مانع از انجام دادن نن شعار نمیشود.
جهت سوم :استهزاء ناشی از جهات واقعی
گاهی یک کار ذاتا زشت و قایح است و این کار که واقعا زشت است به صور شعار یک مذهب قرار میگیترد،
در چنین صورتی تقایح و استهزاء دیگران موجب هتک و وهن نن مذهب میشود.
با توجه به این مقدمه میتوان گفت که فق یک قسم(جهت سوم) از تمسخر و استهزاء باعتث وهتن و تقاتیح
مذهب میشود .و دو قسم دیگر که غالب تمسخرها از این دو قسم است ،موجب وهتن متذهب نمتیشتود .در
مورد عزاداری ،تمسخر و استهزاء دیگران به خا ر یکی از دو قسم اول و دوم است ،نه اینکه خودش ذاتا قاتیح
باشد .لذا ،نااید به خا ر استهزاء دیگران که ناشی از عدم درک صحیح این شعائر استت ،از نن دستت شستت،
چنانکه صاحاان مذاهب دیگر دست از نیینهای خود برنمیدارند که چه بسا نن نیینها در منظر ما بسیار پوچ
و بیارزش است .بله ،برای دعو دیگران به مذهب حقه باید از گزینههائی استفاده کرد که در حتد فهتم ننهتا
باشد و ننان را فریفته کند ،مانند حسن خلق و وفای به عهد و اداء امانت و راستتگوئی و . ...پت

صترف اینکته

دشمن عزاداری شیعه را مسخره میکند دلیل بر نن نیست که شیعه دست از عزاداری بردارد ،بلکه تمام انایتاء
اق صریح نیه قرنن مورد استهزاء قرار گرفتهاند (انعام.)14 ،
پ

نتیجه این می شود که بسیاری از شعائر دینی برای محی داخلی مسلمانان یا مؤمنان جعل شتده استت و

هدف از نن تقویت و حفظ هویت الهی و ملکوتی ننها است و به همین خا ر است که میبینیم کستانی کته از
مسجد و روضه و مناجا سحر و خیمه عزاداری و  ...دور هستند نرام نرام روح ایمانی ننها تقلیل متییابتد بته
همین خا ر است که اسالم امر کرده که شعائر دینی باید حفظ شود و به اقامه نن اکتفاء نکرده ،بلکته امتر بته
تعظیم نن کرده است ،پ

اگر تمسخر و توهین دیگران باعث شود که شعائر دینی ما از بین رود ایتن گنتاهی

نابخشودنی است ،چرا که روحیه ایمانی مردم از بین میرود و در حقیقتت کتم رنتگ کتردن برختی از شتعائر
بخصوص شعائر حسینی در عزاداری نن حضر به بهانه وهن مذهب در حقیقت نابود کردن اصل مذهب است.
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نتیجهگیری
در این پژوهش دو عنوان از عناوین ثانویه عزاداری(ضرر و وهن) مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شتد کته
عزاداری همراه با ضرر در صورتی که به حد جنایت بر نف
برسد که صدق جنایت بر نف

نرسد از نظر شرعی مشکل ندارد ،بله ،اگر به حدی

کند مانند قطع کردن دست ،حرام است .همونین تمسخر دیگتران نمتیتوانتد

دلیل بر تعطیل کردن برخی از عزاداریهای متعارف شود ،به خا ر اینکه موجب وهن میشود ،بله ،اگتر نتوعی
از عزاداری ذاتاً در بین عقالء قاح داشته باشد که انجام نن باعث وهن مذهب شود ،حرام استت ،ماننتد صتدای
سگ درنوردن در عزاداری.
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