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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
روايات به طور كلي چه  عمده رواياتي كه در بحث تصوير و تمثيل بود مورد بحث قرار گرفت و بيان كرديم كه اين

از لحاظ سندي و چه از حيث داللي تام و مفيد حرمت نيستند البته روايات ديگري نيز در اين موضوع وجود كه آن 

احاديث نيز داراي مشكل سندي و داللي هستند. و بر فرض اگر داللت اين روايات را بر حرمت مطلق تصوير و تمثيل 

سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ تَماثيلِ الشَّجرِ و الشَّمسِ و «اياتي مثل روايت محمد بن مسلم بپذيريم اين اطالق با توجه به رو

P0Fالْقَمرِ فَقَالَ لَا بأْس ما لَم يكُنْ شَيئاً منَ الْحيوان

1
P« شود و قدر متيقن آن مجسمه ذي  به موجودات ذي الروح مقيد مي

 الروح است. 

 تمثيل در روايات حكمت منع از 
بر فرض كه صحت روايات را بپذيريم در اينكه حكمت و يا علت اين منع در روايات چيست احتماالت و نظريات 

 كنيم.  مختلفي بيان شده است كه به چند مورد اشاره مي

 احتمال اول تشبه به خالق حكمت حرمت تمثيل در روايات
اي بر اين گمان هستند كه حكمت اين  يات وجود دارد چيست، عدهدر اينكه حكمت منعي كه نسبت به تمثيل در روا

اي  دانند و يا اينكه عده اي اين مطلب را دليل منع مي باشد و حتي عده منع تشبه به خالق در خلق موجود ذي الروح مي

ثَلَاثَةٌ «روايت را  دانند كه در تمثيل، تشبه به خالق وجود داشته باشد و رواياتي نظير روايات را منصرف به مواردي مي

ماثيلَ يكَلَّف رجلٌ كَذَب في رؤْياه يكَلَّف أَنْ يعقد بينَ شَعيرَتَينِ و لَيس بِعاقد بينَهما و رجلٌ صور تَ -معذَّبونَ يوم الْقيامةِ

P1Fأَنْ ينْفُخَ فيها و لَيس بِنَافخٍ

2
P «ر روز قيامت خداوند سازنده اين تماثيل را مكلف به نفخ در آن تماثيل فرمايد د كه مي

 دانند.  كند، شاهد بر اين حكمت يا علت مي مي

                                                           
 17از ابواب احكام مساكن ح  3باب  5وسايل ج  ۱
 5از ابواب احكام مساكن ح  3باب  5وسايل ج  ۲
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 عدم صحه اين احتمال 
باشد و يا حداقل اينكه حكمت منحصره باشد،  در اين احتمال يا نظريه كه تشبه به خالق حكمت منع در روايات مي

حكمت در روايات اشاره نشده است و ممكن است حكمت اين منع اين باشد كه از اين  ترديد وجود دارد زيرا به اين

تماثيل جهت بت پرستي استفاده مي شده و يا حكمت ديگري كه به دست ما نرسيده است و بر فرض هم بپذيريم كه 

در روايات به حساب توان اين را به عنوان علت منع و يا منشأ انصراف  حكمت اين منع تشبه به خالق است ولي نمي

آورد به خاطر اينكه اگر بخواهيم موضوعي را علت حكمي بگيريم يا بايد به صورت ادات تعليل به آن مطلب اشاره 

گونه نيست و صرف يك  شده باشد و يا اينكه يك انصراف و انسباق عرفي بر مطلب وجود داشته باشد و حال اينكه اين

اند و حتي به اين مطلب در روايات هم اشاره نشده است و علت حكم قرار  دهاي از روايات كر برداشتي است كه عده

 باشد و در جاي خود به بحث پرداخته شد كه هر تشبه به خالقي حرام نيست. دادن چنين اموري مستلزم فقه جديد مي

 احتمال دوم پرستش اين تماثيل حكمت حرمت تمثيل 
داده شده است و حضرت امام آن را به عنوان يك احتمال معتنابهي  احتمال ديگري كه در مورد منع در اين روايات

در مكاسب محرمه مطرح كرده است، اين است كه اين روايات انصراف دارد به مواردي كه مقصود از ساخت اين تصاوير 

است كه  پرستي بوده است و در بت پرستي از آن استفاده مي شده است شاهد اين انصراف هم اين ها جهت بت و مجسمه

كردند و اين منع اطالق ندارد و در مواردي كه براي بت پرستي نبوده منعي  ها استفاده مي در آن زمان براي پرستش از آن

 وجود ندارد 

 رد احتمال دوم 
اين احتمال و نظريه هم به همان داليلي كه در رد احتمال بيان كرديم صحيح نيست و اينكه در آن زمان بت پرستي 

توان دليل بر انصراف اين روايات باشد به خاطر اينكه در خود روايات  ها استفاده مي شده نمي بوده و به عنوان بت از آن

ده و از آن نيز منع كرده است و عالوه بر اينكه بسياري از اين روايات بحث استفاده تزييني از اين تماثيل را مطرح كر

باشد كه بت پرستي بسيار كمرنگ بوده است. بنابراين وجهي  مربوط به عصر امام باقر و امام صادق عليهماالسالم مي

است اين است كه اين اطالق براي اينكه اطالق را مقيد به اين دو احتمال كنيم وجود ندارد. تنها آنچه از روايات مستفاد 

 شود.  مقيد به ذي الروح و مجسمه مي
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 دو وجه در تصحيح اسناد روايات اين باب 
اند كه يكي از دو وجه زير اين  اي بر آن شده هر چند گفتيم كه روايات اين باب عمدتاً ضعف سندي دارند اما عده

 مشكل را برطرف كنند 

 ايي  وجه اول: جبران ضعف به واسطه شهرت فتو
اولين وجهي كه براي پذيرش اين دسته از روايات مطرح شده است اين است كه هر چند هر گاه اين روايات را 

اند  باشد اما وقتي مشهور به حرمت تصوير و تمثيل فتوا داده دهيم داراي ضعف سندي مي جداگانه مورد بررسي قرار مي

 شود  ضعف سندي اين روايات جبران مي

 نقد وجه اول 
ين شهرت فتوايي كه در اينجا مطرح شده است مفيد فايده نيست به خاطر اينكه شهرت فتوايي همانند اجماع وقتي ا

مفيد است كه مستند به امر مسلمي باشد به دست ما نرسيده باشد اما در مورد بحث اين شهرت احتماالً مستند به همين 

 تواند جابر ضعف سند باشد  باشد خود شهرت نيز نمي ميباشد لذا وقتي منشأ شهرت مورد قبول ن احاديث ضعيف مي

 وجه دوم ادعاي استفاضه در روايات 
وجه دومي كه براي پذيرش اين احاديث مطرح شده است استفاضه در روايات اين باب است و اينكه اين روايات به 

 اند  حالت تضافر رسيده

 رد وجه دوم 
اين وجه دوم هم از لحاظ كبروي و از لحاظ صغروي اشكال دارد اما از لحاظ كبروي به اين خاطر كه در اصل اينكه 

تواند منشأ اعتماد به آن روايات شود بحث وجود دارد كه قبالً با شرايطي اعتماد به  آيا استفاضه و تضافر در روايات مي

ا پذيرفتيم اما در احكام الزامي اين اعتماد را نپذيرفتيم و اما از لحاظ اين دسته از روايات را در احكام غير الزامي ر

صغروي بر فرض هم بتوان به روايات مستفيضه عمل كرد اين سؤال وجود دارد كه در مورد بحث آيا روايات به حد 

ايات امر واحدي توان گفت روايات به حد استفاضه رسيده است كه مدلول رو استفاضه رسيده است يا خير؟ در جايي مي
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باشد اما در روايات مورد بحث مدلول واحدي وجود ندارد،گروهي از روايات در مورد ساخت تماثيل است و گروهي 

 توانند به حد استفاضه و تضافر برسند.  كند.پس نمي ها صحبت مي ديگر در مورد حرمت نگهداري آن

 بندي مباحث  جمع
شديم و  ود كه اگر اين روايات سند و داللتي داشت، قائل به حرمت ميش شده اين مي بنابراين حاصل مباحث مطرح 

 و نه داللتاً كرديم ولي اين روايات نه سنداً ها نداشت و به اطالقش آن را اخذ مي اختصاص به تشبه يا پرستش بت آن

كراهت را با روايات در  توان دانيم البته مي مورد قبول نبود و تنها در مجسمه ذي الروح بنا بر احتياط واجب حرام مي

  مورد حفظ و نگهداري ثابت كرد.
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