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 و مجسمه سازي 0Tتصوير 0T/0Tمحرمه مكاسب 0T   87-88        1جلسه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 همحرم مكاسب  

شود براي عمل ال محرمه تبعاً اين كه كسي اجير در اعم، تكسب به اعمال محرمه بود، در تكسب محارم محرم
باطل هم هست و  وشن است وو كبراي كليش ر، اين امري محرم است، محرم و كسبش از ناحيه عمل حرام باشد

 .اكل مال به باطل است
، بعضي از آن محرماتي كه متداول است تكثّر به آنها، كه محرمات وسيع وگسترده هم هست، از ميان اعمال محرمه

، آن هم كم و بيش آمده است ، بحث شده است البته غير اين قبيل هم از چيزهايي كه تكثر به آن هم متداول نيست
 چيزهايي كه عمل هاي محرمي كه تكسب به آنها رواج دارد آن را بيشتر مطرح كرده است.اما بيشتر 

 تصوير محرم
تصوير است كه در كلمات قدماء از همان اعصار ، آن قسم جديدي كه از امروز بحث آن را شروع خواهيم كرد

آن هم حرام و ، حرم باشدكسبي كه بر اساس تصوير م اوليه اين مسأله مطرح بوده است كه تصوير محرم است و
 باطل است. اين قسم جديد و بحث جديدي است كه در تكسب به اعمال محرم مطرح شده است.

اين بحث همان طور كه اشاره كردم اينجا مقدماتي را عرض مي كنيم تا به خود بحث برسيم. نكته اول اين است كه 
ي و پيكر تراشي و مجسمه سازي و نقاشي و اصل بحث تصوير و تمثيل و تمثال و صورتگر، بحث جديدي نيست

در ، شيخ مفيد ياگر همين كتب فقهي را مالحظه بفرماييد از همان مغن، يك بحث سابقه داري است ،امثال اينها
وجود دارد و بعد هم در طول تاريخ فقه يك بحث ريشه داري است كتبي كه ، زمان شيخ مفيد و حتي قبل از ايشان

هم اين است كه خود اين بحث به عنوان كلي و كالن در خود روايات  آنح بوده است. سركه از همان اوائل مطر
طبيعي است از نظر فقهي  ، وقتي در مورد چيزي از اول روايت به طور مستقيم وجود داشته باشد، مطرح بوده است

مسأله اي كلي ، اي نيست بنابراين مسأله مستحدثه، از همان صدر اول و ادوار اوليه هم مورد بحث قرار مي گيرد
است و مسأله اي است كه سابقه دارد و سابقه آن هم در فتاوا وكتب فقهي است و هم در خود روايات مطرح شده 

هشتاد روايت در اين بحث وجود ، است كه شايد انبوهي از روايات در خود مسأله وجود دارد. شايد قريب هفتاد
خاصه و همه مذاهب اين  اهب هم همين طور است و در كتب عامه وو اين مطلب روشني است و از نظر مذ دارد.

. موضوعي سابقه دار .بحث مطرح بوده است. اين يك نكته اوليه كه بحث تصوير و مجسمه سازي و صورتگري و
 .است فتاوي و هم در مذهب خاصه و ساير مذاهب هم در روايات و هم در كتب فقهي و

تقسيماتي دارد ، ست اين است كه بحث تصويري كه اينجا آمده استانجا خوب مقدمه دومي هم كه اشاره به آن اي
آن چه كه از ، كه بعضي از اقسامش سابقه داشته است و بعضي از مسائل جديدي هم دارد كه در سابق نبوده است

 قديم مطرح بوده و قدما مطرح كرده اند
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 دركالم قدما مصوراتتقسيم بندي 
 به دو نوع كردنكنيم اين تصويرم و طراحي كنيمي خواهيم صورت چيزي را ايجاد تي اين تقسيم است كه ما وق

مي شود گاهي به نحو تجسيم و گاهي به نحو نقش است. گاهي حالت مجسمه سازي و پيكرتراشي دارد كه  تقسيم
و ابعاد حالت تجسم دارد ، صورت شيء داراي ابعاد ثالثه است كه مجسمه است و جسم نيست، ذوابعاد ثالثه است

طول و عرض دارد ، همين صورت ظاهري دارد، ست كه عمق نداردثالثه دارد. يك نوع ديگر هم نقش و نگاري ا
حالت نقاشي دارد. اين يك تقسيم است كه از قديم هم ، كه به آن نقش مي گوييم كه سابق با قلم كشيده مي شد

ي است كه هر دو در تمدن بشري از قديم وجود گاهي به نحو نقاش وجود داشته كه تصوير گاهي به نحو تجسيم و
موجودات داراي روح و جان چه ، داشته است و هر يك از اينها تقسيم مي شد به تصوير يا تجسيم ذوات ارواح

و موجوداتي كه داراي روح نيستند كه مجسمه اي يا نقاشي اي از يك سنگ ارزشمند ايجاد مي ، حيوان و چه انسان
 ثال اينها كه زياد است.كند يا يك درخت و ام

از همان اعصار اوليه اين چهار صورت مطرح بوده كه صورتگري  كلمات قدما اين هم يك تقسيمي بوده كه در
. است و هر يك از اينها گاهي براي .گاهي به نحو مجسمه سازي و پيكرتراشي است و گاهي به نحو نقاشي و

. است و گاهي براي .است. گاهي براي حيوان و انسان و ذوات ارواح است و گاهي براي موجودات غير ذي روح
 .. است يا منظره و كوهي.درخت و

كه خود اين يا ذي روح است يا غيرذي روح پيكرتراشي است  بحث اينجا دو بحث است كه يكي مجسمه سازي و
م باز ذي است و قسم ديگر همان نقاشي و طراحي هايي است كه بعد عمقي ندارد و سه بعدي نيست كه آن ه

 اين چهار قسمي بوده كه از قديم مطرح بوده است.روح و غيرذي روح دارد و 
 

 بندي مصورات در عصر جديد تقسيم
در اعصار جديد و دوره هاي معاصر يك چيزي پيدا شده به عنوان عكس و تصوير به معناي عكس كه در حقيقت 

ء را مي گيرد و چيزي نظير شيء ديگري در مي به شكلي كه با دوربين صورت شي، به شكل نقاشي با دست نيست
آيد كه اين هم با اين كيفيت و وضع يك امر جديدي است گرچه از يك منظر كلي در همان قسم دوم قرار مي 

گيرد و جزء تقسيم نيست و جزء صورت  برداري ها و نوعي نقاشي است منتهي نقاشي يك وقت با دست انجام 
نقش او را ايجاد مي كنند و ايجاد نقش شيء ديگري است نه اين كه صورت مجسم مي گيرد و حاال با يك ابزاري 

و اين امر جديد ممكن است بگوييم متفاوت با بحث هاي قبلي است و ممكن است بگوييم اين همان از .او باشد
 نوع نقاشي است.

اهد ايجاد كند يك بار اقسام بحث از يك نگاه كلي در واقع وقتي صورت چيز ديگري را به صورت مجازي مي خو
مجسم  است كه به صورت مجسمه درست مي كند كه به صورت ابعاد است و يك بار است كه به صورت غير



        1788:�ماره ثبت                                                                                                                            

3 

آن چه كه  كنيم.يزهاي جديد را بايد يكي يكي بحث است كه هر كدام يا ذي روح است يا غير ذي روح است و چ
رداري است كه يك امر به معنا جديد است متعارف قديمي است يكي همان عكس ب تجديد است غير از صور

يكي صورتهاي سه بعدي است كه در تلويزيون نوعي ، نوعي ايجاد نقش است، گرچه مي توان گفت نقش است
ن سه آشود ولي آن سه بعدي نشان مي دهد كه آن هم بايد بحث  برنامه ها ايجاد مي كند سه بعدي خودشان را

در واقع ، اين هم محل بحث است كه آيا اين تجسيم است يا اين كه نهدر واقع ، بعدي مجازي است نه حقيقي
نقاشي صورت ذو ابعاد است گرچه به ظاهر ذوابعاد ثالثه نشان مي دهد كه حاال صور سه بعدي كه در ، تنقيش

 ..تلويزيون و در اين برنامه هاي كامپيوتري وجود دارد كه از اين قبيل است و تالش هم مي شود در تلويزيون و
اين هم دهند منتهي اينها سه بعدي مجازي است. ه خودشان را سه بعدي نشان همه اينها به سمت اين بروند ك

 مقوله جديدي است.
گرچه امروز خيلي پيشرفته تر شده است ولي در قديم هم اسباب بازي ، آن اسباب بازي چيزهاي جديدي نيست

ل سنت آمده و در كتب ما هم يكي دو موردش آمده باشد وجود داشته حتي در روايات هم بحث عايشه و كتب اه
آن هم هست منتهي همان جزء مجسمات مي آيد مجسماتي كه ، كه عايشه يك عروسكي داشته چون كوچك بوده

 . بوده است...جنبه اسباب بازي دارد نه پيكره هاي مجسمه هاي آن شكلي در
 طلبه:

اآلن به صورت كامپيوتري درمي آيد كه ، د ندرست مي شوزي به صورت اسباب بااستاد: جزء شكلكهايي است كه 
، همين چيزهاي جنگي كه درست مي كنند در بازيهاي كامپيوتري، در فضاي مجازي هست، حتي ذوابعاد هم هست

سه بعدي نشان مي دهد و سرباز و تانك و همه تصوير و تصورش اين است كه يك چيز واقعي و سه بعدي واقعي 
، نه جسمي، اينها باز هم نقاشي و طراحي هاي نقشي است، نهايتاً تجسيم معلوم نيست باشد اينها ...است و

 .تجسيمي
گاهي حالت هاي گرافيكي دارد و ، در بحث هاي جديد خود اين نقاشي ها يك وقت نقاشي خيلي عادي است

 كنيم.ي است كه بايد بعداً به آن توجه تخيلي مي شود آن هم مقوله ا
بهرحال صورت چيز ديگري را خلق ، ي آيد آن تقسيم كلي كه از قديم بوده سرجايش محفوظ استگرچه به نظر م

مي كنيم گاهي به صورت سه بعدي و گاهي به صورت نقاشي است منتهي سه بعدي هر كدام ذي روح يا غيرذي 
است از لحاظ  روح است و عكس و گرافيك و اين چيزها معموالً برمي گردد به همان نقاشي اي كه مطرح بوده

 .عنوان كلي يك چيز جديدي نيست گرچه مصاديق جديد است
گرچه ، علي االصول همين چهار قسم كه از قديم مطرح بوده است شامل مي شود حتي نسبت به چيزهاي جديد

ن اي، مصاديق نوع و تازه اي براي هر يك از اينها پيدا شده است يعني نقاشي و تصاويري كه ذو ابعاد ثالثه نيست
است كه قديم نبوده است. يا عكسبرداري است كه نقشي است كه قديم نبوده  ائل كامپيوترييك نوعش از اين مس
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يعني ايجاد ، اشي به معناي عامش نه به معناي خاصنق، اينها همه در مقوله نقاشي و قسم دوم قرار مي گيرداست 
 براي شيء ديگر. صورت ذو ابعاد ثالثه

 مصوراتمله معا نگهداري و ، ايجاد
مقدمه سوم هم اين است كه بحثي كه ما در اينجا مطرح خواهيم كرد در سه مقام قرار مي گيرد يك بحث ساختن و 

تراشي و نقاشي و  يعني مجسمه سازي و پيكر، خود عمل ايجاد اين امور است، خلق اين صور و مجسمات است
مقام دومش حفظ اينها و نگهداري  .ي استبرداري است و صورتگر عكسبرداري است خود اين عمليات صورت

 كند.ينهاست كه اينها را خريد و فروش اينها در خانه يا محل كار است و يك هم معامله به ا
حفظ و نگهداري اينهاست و يكي هم معامله به اينهاست كه مورد  ديگري،صورت گري است عمل يكي خود

د و فروش فردي يا گسترده اي باشد كه در بازار انجام مي گيرد حاال به صورت خري رتجارت قرا كسب و كار و
 مي گيرد.

اولين مرحله كه همان عمليات ساختن اينهاست كه آيا جايز است يا اين كه جايز نيست و اگر هم جايز است 
 كراهت دارد يا ندارد؟ جواز و كراهت و حرمتش محل بحث است.

 تمدنهاي قبل مصورات در
كه بحث فقهي نيست ولي اشاره به آن بد نيست و آن اين است كه مجسمه  يك مقدمه ديگري هم خوب است

وجود ... بوده كه در تمدن هاي ديگر و تمدن مسيحيت و زرتشت و  ي به طور خاص و حتي نقاشي يك امريساز
و امروز در كليساها و مسيحيت در دوره قديم به نقاشي و در معابدشان توجه مي  بوده استتوجه  موردداشته و

و از طرفي اين مقوله با بت پرستي يك پيوند نزديكي دارد به خصوص مجسمه حاال اين كه صور غير  است شده
ولي است  اين محل اختالف است شايد مصاديقي هم برايش بوده است . مجسمه هم مورد پرستش قرار مي گرفته

ارد و از قديم در بت پرستي به مجسمه به خصوص امري بوده كه از يك طرف با بحث بت پرستي رابطه نزديكي د
كار مي رفته كه همان اصنام كه گفته مي شده اوثان واصنام يك بخش عمده آن مجسمه ها بوده كه مورد پرستش 

آن را گاهي به عنوان خدا  است و آرام آرام  ساخته مي شده يقرار مي گرفته كه ابتدا هم تجسمي از خدايان واقع
گاهي عوامي  تصور مي كردند.همين بوده است كه اينها را صورت خدايي آسماني اول بت پرستي  تلقي مي كردند.

 .خودش خدا تلقي شده است ،كه شده اين صورت خداي آسماني
مجسمه ها صور خدايان بوده  بت پرستي داشته منتهي معموالًدر هر حال مجسمه سازي يك كاربرد وسيعي در 

هي هم صور همين موجودات طبيعي بوده ولي به عنوان صور گا، است بعد تلقي شده كه خودشان خدا هستند
اما آن  به خصوص مجسمه سازي پس با بت پرستي خيلي رابطه نزديكي دارد ،موجود آسماني تلقي مي شده است

گاهي نقاشي ها و تصويرهاي بدون تجسيم هم در مقام بت پرستي به كار  نقاشي ها كمتر رابطه دارد گرچه ظاهراً
اصنام و اوثان از اين قبيل است و از طرف ديگر اين در بت پرستي هاست يعني در اديان غير الهي  .مي رفته است
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باز ، و توحيدي است و در اديان توحيدي در دين هايي كه جنبه تحريفي در آن پيدا شده مثل مسيحيت و زرتشت
و در عهد جديد اين  است داشتهرواج  . .در معابد و كنائس و قديم است هم در  بحث مجسمه خيلي رواج داشته

محور بت پرستي مي شده و يا به نحوي مجسمه ها شعائر  ومجسمه ها شعائرامر خيلي رايج و متداول بوده است. 
آن فرهنگ با ، بت پرستي بوده و اآلن هم هست ولذا اآلن هم اگر كسي به كليساها برود تفاوت كليساها و مساجد

ولي در مساجد اين ، . است.آنجا جاي مجسمه ها و تصويرها و نقشها و اين فرهنگ يك تفاوتش اين است كه
 .بحث وجود ندارد. اين امر به خصوص سابقه دار در بت پرستي و اديان تحريف شده است 

 به عنوان هنروصورتگري  مجسمه سازي
د يعني چند شمار مي آيصورت گري به عنوان هنر خيلي مهم به  تراشي و از جهت ديگر مجسمه سازي و پيكر

است  بوده 17، 16در همان ايتاليا در قرن  ژالنميشه .رشته هنري در اين مقوله وجود دارد و از قديم هم بوده است
تراشان مشهور غرب است و اين هنر در غرب سابقه ممتدي دارد و در همين دوره هاي قبل و بعد از  از پيكر كه

سيار مهمي بوده و چهره هاي بسيار مهمي ظهور كردند كه يكي . هنر ب.رنسانس هنر مجسمه سازي و پيكرتراشي و
است كه ايتاليايي است و مجسمه هايش هم فوق العاده عجيب است آنهايي كه  ژالنشه از مشهورترينشان همان مي

 در خود روم است.
بهرحال اين يك هنر به حساب مي آيد و رشته هاي هنري متعددي كه گرافيك و نقاشي ها و صورت گري و 

پيكرتراشي انواعي از رشته هاست كه رشته هاي متعدد هنري است كه سابقه تاريخي دارد و در عصر جديد هم 
 پيكره اي شده است بهر حال توجه شده است به نحوي به سمت نرم افزاري تسري پيدا كرده و خودش مقول تبعاً

رشته در آمده و در حدي است ، . از مقوالت هنري خيلي مهم به شمار مي آيد..صورت گري و تراشي و نقاشي و
.. است يعني كامالً .نقاشي و، ست رشته مجسمه سازيرشته هاي هنري كه ا، كه در دانشگاههاي هنر وجود دارد

 مقوله مهم در باب هنر است.
ض كرديم براي اين كه سر و كار ما در اين بحث گاهي معمولي هم نيست با يك موضوعي است كه از اينها را عر

كه خود اينها شعب مختلفي ، يك سو با بت پرستي در اعصار قديم مرتبط بوده و از يك طرف با بت پرستي ها
جسمه هاي خدايان هست كه بخشي اآلن در كشورهايي هست از جمله هند و بعضي جاها كه امروزه هم هست م

بنابراين با آن بحث مرتبط است و با اديان تحريف شده اي مثل مسيحيت مرتبط است كه به نحوي جزء شعائر  ...و
. و از طرف سوم اينها را كنار مي گذاريم و خيلي به آنها ربطي ندارد و خود .آنها به حساب مي آيد مجسمه ها و

گرافيك چه به شكل حقيقي اش و چه به شكل مجازي و ، مجسمه سازي و صورت گري و خود عكس برداري
و مسابقات برايش آمده و رشته دارد  .. رسمي در.اين دنياي وسيعي از هنر است در حدي كه به صورت، كامپيوتري

يك پديده هنري است ، برگزار مي شود و كارهاي بزرگي برايش انجام مي شود براي اين كه پديده متعارفي نيست
با پيچيدگي و با علمي شدن و رواجي كه دارد و يكي از مظاهر شكوفايي ذوقها و هنرهاي ، ته ايتنوع رشبا 
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مجسمه سازي و ، اشخاص است كه به صورت علوم و دانشها در آمده است و در علوم و دانشها يك دسته از علوم
ت كه همه اينها يك هم صور اسگرافيك و نقاشي و طراحي و عكسبرداري و فيلمبرداري است كه فيلمبرداي 

صورت موجودات آن شكلش حقيقي و يك شكلش مجازي و كامپيوتري و نرم افزاري طراحي انجام مي شود كه 
ذي روح يا غيرذي روح است به خصوص عكسبرداري و يا فيلمبرداري جزء زندگي بشر شده است و كسي اگر 

 ت به نظر مي آيد.زندگي داشته باشد كه سروكارش با اينها نباشد خيلي دشوار و سخ
 طلبه:
 استاد:

آيد و يك  كل رشته هاي مذكوره يك تمدن به حساب مي، در حقيقت جزئي از تمدن بشري به حساب مي آيد
چه در غرب قديم و چه در غرب جديد اين ، ميداني براي بروز ذوق و هنر اشخاص است البته در تمدن غربي

ر پيشرفت هم طوشايد منشأ اين كه در اين سوي دنيا آن  بحث ها به خصوص مجسمه جايگاه باالتري دارد كه
غرب قديم ، تمدن ما را به اين سمت برده و آن سوي عالم نداشته خود همين روايات و بحث هايي باشد كه اصوالً

است البته اينجا روشن است  بسيار برجسته، بااليي دارد يك جايگاه برتر و... و جديد در آن مخصوصاً مجسمه و 
ر با بت پرستي داشته آن پيوند امروزه هم هست ولي خيلي كه اين بحث مجسمه سازي در يك عص پيوندي كه 

هند رواج دارد ولي اين پيوند خيلي كاهش پيدا كرده  دركمتر شده است گرچه در جاهايي مثل بعضي گروه ها 
 است.

مه سازي و پيكرتراشي يكي از اين بحث با چند موضوع علمي و اجتماعي و هنري ارتباط دارد مخصوصاً مجس
جاهايي است كه تا حدي تمدن غربي را از شرقي و اسالمي بخش از شرق مسلمان تمايزي در اين جهت دارد و 
در تمدن اسالمي اين بحث كمتر رواج دارد ولي در آن تمدن ها رواج بيشتري دارد به خصوص در همان مجسمه 

 ...سازي و
 

 متون دينيتمثيل وتمثال در واژه
كار داريم عمدتاً دو واژه هست  آنها با در اين دو بحث كه از رواياتيك مقدمه ديگر اين است كه آن واژه هايي 
د و به خصوص نكه در روايات وجود دار هستند دو واژه مهمي هااين .يكي صورت و يكي تمثال يا تمثيل و تمثال

 )عليه السالم(يكي در قصه حضرت ابراهيم قرآن  واژه تماثيل كه در خود قرآن هم هست كه جمع تمثال است و در
ه آن تماثيل همان مجسمه كه بعد حضرت رفت و آنها را شكست ك، داريم كه ماهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون

كه مي پرستيدند و بت ها بوده كه قدر متقنش هم مجسمه است البته بحث شده است كه آيا فقط اينها  هايي بود
طرح و نقاشي بوده ولي بعد از اين كه حضرت آنها را شكست و قرائني وجود دارد كه قدر متقنش  مجسمه بوده يا

كه در اينجا جنبه مذمتي دارد و يكي در است همان بت هاي مجسم بوده و مجسمه هايي بوده كه پرستيده مي شده 
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 13جفون كالج.... در آيه  سورة سبأ است كه در قصه حضرت سليمان آمده كه ويعلمون له محاريب و تماثيل و
جلوه هاي جالل بلكه يكي از  است  سوره سبأ باز تماثيل آمده كه منتهي اين تماثيل به عنوان يك امر مذموم نيامده

جن در خدمت او بودند و جن ها اكه حضرت سليمان  است  و جبروت و شكوه حضرت سليمان به حساب آمده
مي كردند كه اين را در روايات دارد كه مقصود اين تماثيل آيا مسلم  و پريان براي او محاريب و تماثيلي درست

در روايات بحث  است كه بوده روح منتهي مجسمه ذي روح بوده يا غير ذي است همان مجسم بوده و نقش نبوده
 .مي شود

ت آمده است تماثيل در قرآن آمده و تصوير به اين معني صورت كه متناسب به بحث ما باشد نيامده ولي در روايا
م در و در متون ديني هم آمده است منتهي تمثال و تمثيل هبنابراين دو واژه است كه محور عمده بحث است 

و تصوير و  تو در روايات آمده است. صور است تصوير و تصاوير در قرآن نيامدهروايات آمده هم در قرآن و
بت هايي ، جا مقصود همان مجسمه هاي بتي استدر يكن طور كه عرض كرديم تماثيل درقرآن البته هماامثال اينها. 

 برايش و يكي در سوره سبأ است كه اينجا، انبياست كه مجسمه بوده كه در قصه حضرت ابراهيم است در سوره
و اگر  بلكه به نحوي دليل بر جوازش مي شود چون براي حضرت سليمان اين كار مي شده است، مذمت نيست

كم مي شود باقي است در شريعت اسالم باقي است مگر نكته خاصي باشد كه بعداً در آن ح، دليل خاصي هم نباشد
 روايات بحث خواهد شد.

 
 لغتدر  تمثيل وتمثال

اين دو واژه هم معانيشان از لحاظ اصل معني واضح است گرچه در ريزه كاري ها يك ابهام هايي دارد كه من راجع 
رچه واضح است و فقهاء خيلي سراغ لغت نرفتند كه بازش كنند علتش به اصل معناي اينها يك اشاره اي مي كنم گ

ولي در ريزه كاريهايي است ، واضح است دريافت كنيماين است كه اصل معني تا حدي كه ما از لغت يك چيزي 
 .اصل آن دو معني روشن است .كه لغت آن را رفع مي كند

، تمثيل دو معني دارد : يكي اين كه تمثيل، يز ديگريمثل هم يعني چيزي نظير چ، ماده اصليش مثل است، تماثيل
، گاهي در مقام همين حرف زدن و تمثيلهايي كه ما انجام مي دهيم .مثل ديگري را آفريدن، منتهي، يعني مثل آفريني

معناي ، اين تمثيل، شبيه سازي است، مانندسازي است، عمليات مثل سازي است، گاهي تمثيل در مقام عمل است
و بين آن و چيز مماثله اي باشد و تمثيل يك وقت در مقام ، ين است كه چيزي شبيه چيز ديگري باشدلغويش ا

 كه ، مثال آفريني است، يك معنايش نه، ندارد ربطبحث به تبيين مثال است كه مثال زدن است و تشبيه است آن كه 
بيان وحرف زدن و تشبيه و تمثيل بياني و  كنيم نه اين كه در مقامست كه چيزي را نظير ديگري ايجاد بحث ما اين ا
ايجاد المثل و المثال است كه چيزي را شبيه چيز ديگر بيافرينيم  اين تمثيل در بحث ما مثل آفريني و، تعبيري باشد

ست و حاصل آن كاري كه انجام مصدري دارد و تمثال اسم مصدري آن ا كه تمثيل مصدر است و جنبه خلق كنيم.



        1788:�ماره ثبت                                                                                                                            

8 

كند و عكسي بردارد. به معناي لغوي همه كه پيكري بتراشد و نقاشي اي كند و تصويري را ايجاد اين مي دهد براي 
كه بعداً نتيجه مي دهد. جمعش هم تماثيل است كه در قرآن  چيزي اينها تمثيل است و تمثال حاصل آن است و آن

 به صورت جمعي آمده است.
 طلبه:

اين در تمثيل است كه اينجا آمده و تصوير هم  .ينجا بحث نمي كنيمكنيم و ااد: چون زنده است بايد بعدا بحث است
كه در فلسفه گفته مي ، از ماده صورت است كه صورة الشيء كه مي گوييم يك وقت مقصودمان حقيقت خود اين
اينجا يعني صورت ، شود صورت انسان همان فصلش است كه اينها صورت واقعي شيء است و مقصود نيست

مي گوييم اين امر كه اآلن موجودي كه .ي كه مماثل اوست نه اين كه صورت خود شيء است مماثل است صورت
حقيقيه است. اينجا كه مي كه در فلسفه گفته مي شود آن صورت است تشكيل شده صورت  اينجاست از ماده و

يقي نه صورت حقيقيه است. پس معناي حق و ديگري ساختن ،گوييم صورت و تصوير يعني صورت سازي است
يعني صورت مشابه و مماثل مقصود است و تصوير هم كه مي شود همان صورت سازي و  صورت مقصود نيست

تصوير گاهي به معناي مصدري به كار مي رود يعني عمليات صورت سازي و مثل آفريني و يك وقتي هم هست 
است كه اين به معناي  كه معناي اسم مصدري مي آيد كه آن اسم مصدري مي آيد كه نقاشي اي كه حاصل شده

 . بوده است..قديم هم در نقاشي و، تصاوير مي شود كه امروز در تصاوير و در عكس هم مي گويند اسم مصدريش
ايجاد نظير شيء در اين دو لغت ، اين دو مقوله ـ تمثيل و تصويرـ هست كه هر دو در واقع ايجاد نظير شيء است

در واقع خلق ، آن شبيه سازي .نمي شود، حيوانات انجام مي شودو دو واژه شامل شبيه سازي كه امروزه در 
شامل شوند حتي از نظر لغوي هم اگر  شامل نمي شوندو صورت واقعيه دارد و روايات آن را قطعاً  موجودي است

 شامل نمي شود.انصراف دارد كه اصالً به اين ربطي ندارد و از نظر لغوي هم ، 
آن چيزهايي كه مثل آن هست ولي نه اين كه ، ي گفتند يعني صور مجازي شيءوقتي تصوير و تماثل و تصاوير م

شكل ظاهري نظير اوست. در ، همان ويژگي هاي روح و آن خاصيت نباتي و جمادي و خواص واقعي در او نيست
 نظير اوست نه اين كه همان ظاهر ممثل كه همان قدرت را داشته باشد.

يات و نكاتي در آن هست يكي اين كه در هر دو واژه همان مثل سازي و اين دو واژه با اين خاصيتها يك عنا
پس  ، دارد آن نظيرسازي هست و اين نظير سازي معنايش اين است كه يك چيز واقعي هست كه اين مشابهت با 

واقعي باشد  حكايت گري از يك چيز ديگر است كه آن چيز ديگر البته ممكن است در عالم خارج، تصوير و تمثيل
م يكنارج نظير آن چيز خيالي را ايجاد يك چيز خيالي و در عالم خ، ممكن است يك چيزي در خارج ساخته باشم، 

رحال تصوير و تمثيل نظير سازي است و نظير و شبيه سازي يعني اين كه ما ه به گيرد.در بر و هر دو را مي تواند
واقعي باشد  ممكن استي آن مصور و ممثل ماست منتهآن ايك ممثل داريم و مصوري داريم كه اين صورتي از 

 صورتي از، ممكن است واقعي غيرمادي باشد، ممكن است مجسمه واقعي مادي باشد،  مجسمه بوعلي سينامثل 
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بعد ، در ذهن تخيل مي كند، گاو ده سري باشد، ممكن است صورتي از امر خيالي باشد ، جن بسازد مالئكه و
يك محكي عنهي يك ممثل است كه آن را نشان مي دهد و نكته ، مشبه بهي اين يك .نظيرش را نقاشي مي كند

حكايت مي كند حاال دو ، همان صورتي، مثل واقعي نيست كه خواص او را داشته باشد، ديگر اين كه اين مثل
 حكايت مي كند نه اين كه خواص او را داشته باشد. آنيك صورت از، يا تجسيم يا نقش، بعدي يا سه بعدي

 :طلبه
 .كنيمبحث  رباط يك مقوله اي است و متفاوت با اين است. علي القاعده بايد در مجسمه استاد:

يا اين كه بعضي گفته اند كه اينجا  شامل مي شوند اما اين كه تصوير و تمثيل مخصوص تجسيم اند يا نقاشي را 
تصوير هر دو  كه بگوييم تمثيل واحتماالتي وجود دارد كه خيلي اينها را لغت مشخص نكرده است. احتمال دارد 

اين دو تا در لغتي كه ما از قديم احتمال دارد بگوييم كه  . شامل مي شوند هم تجسيم و هم نقاشي هر دو را 
احتمال سوم اين  . شامل نمي شوند . را .تصويرهاي غير شامل مي شوند در نقطه مقابلش فقط تجسيم را ، داشتيم

احتمال چهارم اين است كه بگوييم تصوير  .تصوير غيرمجسمه است، سازي استمجسمه ، است كه بگوييم تمثيل
 اين احتماالت در اينجاست كه لغت اين ها را روشن نكرده است.عام است و تمثيل فقط مجسمه سازي است و 

اما  شامل مي شود به خصوص تمثيل مجسمه را  شامل مي شود آن چه كه مسلم است تمثيل و تصوير مجسمه را 
خيلي واضح نيست و يك نوع شبهه مفهوميه اي هم موجود باشد كه بعد  شامل مي شود ين كه تصوير مجسمه را ا

 بحث مي كنيم.
 4و 3كتاب صلوة ابواب احكام مساكن باب  3روايات اين بحث يكي در ج 

 .است 94باب ، مكاسب محركه كه مايحرم التكسب به 13ج 
ها و طراحي هاي معماري هم امر خيلي مهمي است و آينده را تخيل  در غير ذي روح اين ماكت سازي و نقاشي

 گاهي به صورت طرحهاي معماري است و گاهي به صورت ماكت درآوردنشان است.، مي كند و تصوير مي كند
 
 


