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 و مجسمه سازي تصوير /محرمه مكاسب  87-88     2جلسه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
بود و حكم تصوير بنابر قول مشهور اصل حرمت تصوير في الجمله مسلم بوده و بـه ايـن    بحث ما در مورد تصوير

 دليل هم در مكاسب محرمه مطرح شده است.
 ة احكام شرعيتقسيم هنر بالنسب

كيداً عرض كنم اين است كه مقوله هنر و انواع و اقسامي كه دارد تبعاً امر مهمي است كه موضع بايد تأ كه مطلبي را
حال اصل هنر يك مقوله انساني است كه با تاريخ بشـر   شود و به هرو موضع شريعت در قبال آنها مشخص اسالم 

هنر را مي بينـيم كـه    اقسامم بعضي ازكنيوده اما ما وقتي كه به انواع هنر و موضع دين نسبت به آنها توجه آميخته ب
اصالً دين هم خيلي ترغيب و تشويق كرده و آميخته با منابع و متون ديني است، بعضي هنرها را مي بينيم كه حالت 

ـ نمحرّم روشن دار ه عبـارت ديگـر در   د، بعضي هم حالت حداقلي اش اين است كه ترغيبي نسبت به آنها نيست، ب
 راجع به آنها مي بينيم.را  احكام خمسه كنيمانواع هنركه ما نگاه 

مـورد ترغيـب    اقسـام خطابه، اينها  ،بالغت ،بعضي از هنرها مورد ترغيب قرار گرفته مثل هنرهاي كالمي، فصاحت 
واقع شده از سوي دين است كه زيبا سخن گفتن، درست سخن گفتن، فصاحت، بالغت يا خطّ زيبا يا حتي زيبايي 

بنابراين يك گروه از هنرهـا   قرار گرفته است.في الجمله يا بالجمله مورد ترغيب اشاره شد قبل  در تزئيناتي كه سال
، ايـن  ختالف درجاتها و انواعهـا الست، ترغيباتي وجود دارد، علي اكه مستقيم با درجات متفاوتي كه نسبت به آنها 

مثل غنا و... بعضـي   رفته است مورد نهي قرار گواضح و روشن است كه  ،ست. دسته ديگري از هنريك نوع از هنر
 از اين قبيل هنرهايي كه روشن است. 

 وتصوير در اديان گوناگون سازي مجسمه

 در مسيحيت الف. مجسمه سازي وتصوير
نسبت به بعضـي از آنهـا    .اين امر كلي است بنابراين موضع اسالم و شرع نسبت به هنرها تبعاً موضع متفاوتي است

قطعاً نسبت به آنها نهي وجود دارد، و مـواردي   كهيا هنرهاي ديگر هم وجود دارد و ترغيب و تشويق وجود دارد، 
ايـن   .بعضي از بخش ها شايد محل اخـتالف باشـد   ،قسم از هنرهم محل اختالف است مثل مجسمه سازي و اين 

ا است از همـين زاويـه و مجموعـه هنـر ر    همان طور كه ديروز مطرح شد خيلي مناسب  و موضع كلي استبحث 
ها چيست؟ و اين بحث تصوير در اين جايگاه و در عد بگوييم موضع شريعت نسبت به ايندهيم و بمورد بحث قرار 

اشاره اي هم به اين كرديم كه به دليل همين نوع روايات .اين جدول هنرها قرار مي گيرد كه بايد تعيين تكليف شود
د دارد، اصوالً يك تفاوت جوهري تمدن اسالمي بـا آن  اسالم نسبت به مجسمه و امثال اينها وجو و مواضعي كه در

 است. چه كه قبل از اسالم در جاهليت بوده و در تمدنها و فرهنگ هاي بت پرستي بوده
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 الف. مجسمه سازي وتصوير در مسيحيت 
 

در فرهنگ مسيحيت طبق آن چه كه تعيين شده اش امروز وجود دارد، و امروز رواج دارد، يكـي از شـاخص هـاي    
مـا بعضـي از   قـنش ايـن بـوده كـه     اختن به مجسمات بوده اسـت. قـدر مت  همين پردموجود تفاوتهاي جب بروز مو

تقنش اين است كه نسـبت بـه ايـن    م نيست، قدر ممواردش ممكن است بگوييم حرام است، بعضي هم بگوييم حرا
يزهاي فرهنگ هاي اسالمي مم امر مسلم است و همين مسأله از اين اندازه فلذا هنر ترغيب و تشويقي وجود ندارد،

خالف مسأله خط و حتي صوت حسن نه غنـا، و فصـاحت و   ه ب .است ديگرو تمدن هاي  ها با بسياري از فرهنگ
در آن موارد ما ترغيب و تشويق داريم و يك مواردي هم واضح اسـت كـه تحـريم     ... بالغت و هنرهاي خطابي و 

ش ايـن اسـت كـه مـا     نتقـ مجسمه تجسيمش و سه بعديش قدر مل حداق آن در كليت بحث مجسمه و امثال .داريم
حرمت و قـول   ،با اختالف اقوالي كه اشاره مي كنيم از آن شاهد ترغيب و تشويقي نيستيم. عالوه بر اين كه مواردي

به تحريم هم وجود داشته است. از اين جهت است كه نكته ديروزي كه بيان كرديم كه يك تفاوت و تمايز فرهنگي 
از صدر اسالم تا به امروز با فرهنگ هاي بت پرستي   ياين تفاوت فرهنگ اسالم .جا مشهود و ملموس استدر اين

و با فرهنگ مسيحيت كه امروز در غرب است و تجسد و تجسم پيدا كرده است، روشن است كه در آن تمـدن هـا   
 .ح استبه سمت مجسمه رفته اند و مجسمه سازي و اين هنرهاي تزئيني بينشان خيلي مطر

 اسالم در مجسمه سازي و امثال آنب . 
در دنياي اسالم و تفكر اسالمي حداقلش اين است كه ترغيب و تشويقي وجـود نـدارد، ايـن را نمـي شـود هـيچ        

انكاري در موردش داشت چون خيلي واضح است و همه تالش فقهاء و بحث هـا ايـن اسـت كـه يـك مجموعـه       
ر اين بحث است، كه غالباً نگاه و لحن و بيان تـوبيخي نسـبت بـه تصـوير و     روايت د  70الي  50رواياتي كه حاال 

كه ترغيب و تشويقي نسـبت بـه اينهـا     روايت وقولي كند، و اما رز و حدود مفهومي اينها را مشخص تمثيل دارد، م
ـ    .توبيخي و تنزيهي است لحني ،د، مطلقاً وجود ندارد، بلكه لحن و بياننداشته باش ه و محـدوده  منتهـي حـد و دامن

ا هـ مقدمات يكـي از تفاوت  رشود. اين هم به هرحال از اين جهت است كه دضوع البته چيزي است كه بايد بحث مو
 اين است.

 دين وهنر ازمنظر جامعه شناسان 
گفتـه اسـت كـه ديـن بـا هنـر        كه نقل شده وي بعضي جامعه شناسان مثل وبر كه جامعه شناس مشهوري است، از

كـه   سـخن هنر خيلي درآميخته است. اين دو  در نقطه مقابل خيلي تأكيد مي كنند كه دين با  سازگار نيست. بعضي
درست نيست. اين كه بگوييم دين اصوالً با هنر دو سوي مقابل زده شده است اين دو حرف به كل از موضع اسالم 

با هنر بـه طـور مطلـق آميختـه      سر و كاري ندارد و دين نقطه مقابل هنر است اين كليتي ندارد، اين كه بگوييم دين
آميخته اسـت و اصـالً وجـه     . با متون ديني ما در.است وجهي ندارد، دين بعضي از هنرها مثل فصاحت و بالغت و
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. .قرآن در همين هنر بياني بوده است، هنرهايي مثل خط و اسب سـواري و تيرانـدازي و   متمايز است،اعجاز خيلي 
ترغيب شده است، پاره اي از هنرها هم به عنوان اولي ترغيبـي نـدارد، بـا     موارد اگر جزء هنر بدانيم اينها در بعضي

بنابراين ايـن يكـي دو تعبيـري كـه     .عناوين كلي بايد تعيين تكليف كرد، اما يك بخشي از هنرهم مذمت شده است
هنـر ناسـازگار   . در غرب وجود دارد، كه گاهي گفته اند دين با .جامعه شناسها و تحليل گرهاي بحث هاي هنري و

دين با هنر خيلي رابطه نزديكي دارد، اين دو به طور بالجمله خطا است، فـي الجملـه هـر دو     گفته اند است، گاهي
درست است حكم كلي اينجا وجود ندارد، و اين تمايز اجمالي هم بين اين رويكـرد فرهنگـي و تمـدني اسـالم بـا      

جهـت و از   در ايـن  .يراسالمي ملموس و محسوس استفرهنگ و تمدن بت پرستي و تمدن هاي شرقي و غربي غ
شان و كليساهايشان تصـاوير و مجسـمات بـوده    هايه يسم هست، فلذا اآلن در معابدش و كنقديم هم بوده و اآلن ه

شاهد چنين چيزي نيستيم. قطعاً  در فرهنگ و تمدن اسالمي .اماوبت پرستي ها قوامشان به اين مجسمات بوده است
 وجود ندارد.در اين موارد ترغيب و تشويقي
، ديروز اشاره شد كه دامنه بحث تصوير و هنرهاي طبعاً در دنياي امروز خيلـي توسـعه پيـدا كـرده     اما مقدمه ديگر 

عكسـبرداري و فيلمبـرداري    ،است و لذا بحث مهمي كه بعد از بررسي روايات داريم ببينيم كه ايـن مصـاديق نـوع   
نرهايي كه در فضاي رايانه است، هنرهاي تجسيمي و چيزهايي كه در فضـاي  كارهاي گرافيكي كه انجام مي شود ه

.. به نحوي مقوله هاي جديدي است كه در ادامه بحـث و پيوسـت هـاي    .رايانه اي و مجازي است، يا حتي رباط و
 بحث در تكمله هاي بحث به آن خواهيم پرداخت.

 بودن تقسيم بندي مصورات از لحاظ ذي روح وداراي بعد
تصوير نقش گاهي به تصوير موجود ذي روح است، ذي روح اعم  :تقسيم كه چهار حالت برايش متصور است اين

. يك وقت هم تصوير درخت و كـوه و  شامل مي شوداز حيوان و انسان حتي فرشتگان و جنيان است، همه اينها را 
سه بعدي مجسمه است، گاهي بـه   خورشيد است هر يك از اينها گاهي به شكل صحنه هايي از اين قبيل مثل ماه و

شكل همان نقش و رسم و نقاشي است البته حاال اين را در تكمله مي گوييم گاهي حالت مجسمه اي به آن معنـي  
شود ولي از نگـاه كـالن ايـن چهـار     ست كه بايد حكمش روشن ندارد، حالت نيم رخي دارد، كه سه بعدي ناقص ا

 .قسم است
 وير وتمثيلبررسي فتاواي مختلف درمورد تص

ما ديروز عرض كـرديم   .اما اين نكته و مقدمه آخري هم كه با اين وارد بحث مي شويم همان اقوال در مسأله است
كه موضوع سابقه طرحش طوالني و ممتد است، از همان ابتداي اسالم است و به نحوي در خود قرآن كريم هم اين 

اين بحث تماثيل مطرح شده  ،بقره و سبأ است ه هايسور در بحث مطرح بوده است و حداقل در دو آيه شريفه كه
 مـورد است. فلذا بحث يك بحث سابقه داري است هم در متون ديني خود قرآن و روايات كـه كثـرت روايـات در   
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داريم و هم در فتاوا و كتب فقهي عامه و خاصه سابقه دارد، اقوال در مسأله را معموالً چهار احتمال گرفته اند، كه با 
 :ت به يك احتمال ديگري هم كه به اين افزوده مي شود پنج احتمال مي شودعناي

  تصوير وتمثيل الف.تحريم مطلق
به اين ترتيب است كه يك احتمال كه قائل هم دارد، اين است كه كسي بگويد تصوير و تمثيل به طور مطلق حرام  

ارواح، يكي تصوير به نحـو سـه بعـدي، و    تقسيم است يكي تصوير ذوات  مطلق كه مي گوييم در مقابل دو  است.
احتمال اول و قول اول اين است كه همه اينها حرام است، كه اين قول وجـود  .تجسيم يا به نحو رسم و نقش است

داشته ولي خيلي رايج نبوده است بعضي الاقل به نحو احتياط مايل به اين شده اند و اين كه بعضي ها حتي عكـس  
هم نمي دادند برگشت به نگـاه   را  احتياط مي كردند و اين كه اجازهدر گرفتن عكس اقل و ال را اشكال مي كردند،

موسع در حرمت تصوير به جميع اقسام داشته سواء  كان في مورد تصوير ذي الروح أو غيرذي الروح،  و سوآء كان 
 .حرام استاين يك قول است كه همه اينها  .علي نحو التجسيم كه سه بعدي است يا علي رسم و نقش

ست كه اين كم و الاقل است و به نحو احتمال مطرح شده است كسي بگويد كه هيچ كـدام از  ايك قول مقابل اين 
اينها الاقل حرام نيست، فعالً بحث ساختن را داريم و ساختن هيچ كدام از اينها حرام نيست، آن چه كه حرام بـوده  

شده است كه كل اين روايات و اخباري هم كه بوده مربوط به و اين احتمال داده  ،است همان بت سازي بوده است
فضاي بت سازي است كه در صدر اسالم بوده است و تقابلي كه تمدن و فرهنگ اسالمي با فرهنـگ جـاهلي پيـدا    
كرد، و با توجه به آن ريشه هايي كه دوانده بوده بت پرستي در فرهنگ جاهليت و حتي مسلمانهايي كه بعد هم بـه  

شود و اين حكم ابله شديدي كرده است كه آن تمام رويده بودند اسالم براي زدودن آثار بت پرستي يك مقاسالم گ
در واقع يك حكم تأكيدات ناظر به آن زمان است و حكم هم فقط تصوير و تجسيم براي بت و بتهـا اشـكال دارد،   

شه حكم بوده است االن هم برويم در همي ،حكم مقطعي بوده است، مي گوييم اين حكم ،البته نمي گوييم اين حكم
 .شود براي بت، اآلن هم حرام استيا در جاهاي ديگر تصوير و تجسيم هند 

 ب.عدم تحريم مگربراي بت سازي
مگر ايـن كـه   نيست كه بما هو حرام نيست چنين و اما آن چهار قسم ديگري كه در واقع اينجا مطرح شده است اين 

هم يك احتمال كه به نحو احتمال حضرت امام در مكاسب محرمـه آورده انـد.   گيرد، اين در جهت بت سازي قرار 
جرأت مي خواهد، كل اين اخبار و روايات ناظر به فقـط  شوند كه يك خرده ضي ها ممكن است قائل به اين امر بع

اما  همان فضاي بت تراشي و پيكر تراشي و صورت گري است در مقام ايجاد و خلق و ساختن اصنام و اوثان است
اگر در مقام تصوير و تجسيم صنمي و اصنام و اوثان نباشد اشكالي ندارد و اين هم احتمالي است كه در احتماالت 
امام وجود دارد، البته فتوا و قول ايشان نيست، اما ممكن است كساني هم به آن قائل نباشد، قائل مشخصي به نظرم 

 .ه قائلنمي آيد. اين هم احتمال دوم است كه ربما يكون ل
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 ) و ذي روح باشد ذو ابعاد ثالثه (ج. تحريم مجسمه ذي روح
احتمال سوم كه اين مشهور است و بلكه ادعاي اجماع بر آن شده است بگوييم يك قسم حـرام اسـت، بقيـه جـايز     

شهرت وسيعه و عظيمه اي نسبت  ،كه حرام است مجسمه ذي روح است، اگر نگوييم اجماع است ن تمثيليآاست، 
.. به همين سـمت رفتنـد   .ن دارد، و قائلين زيادي دارد و همين معاصرين ما مثل آقاي خوئي و تبريزي و امام وبه آ

قيد براي حرام است كه هم بايد مجسمه باشد، ذو ابعاد ثالثه باشد، نقاشي و اينها اشكالي ندارد و عكس و  كه دو تا
درسـت   و... راخورشـيد  يـا  اال اگر مجسمه يك  گلي روح و مجسمه اشكال دارد مجسمه ذ تصوير اشكال ندارد،

 اين هم يك احتمال است كه قائلين دارد. .مانعي ندارد، كند 
 ) ذو ابعاد ثالثه باشد /غير ذي روح ياذي روح د.تحريم مجسمه(

احتمال بعدي و قول چهارم اين است كه قائل هم دارد، اين است كه بگوييم آني كه حرام است مجسمه است چـه  
مالك فقط مجسمه بودن است و آن هم حرام است ذي روح و غير ذي روح  ،مه ذي روح و چه غيرذي روحمجس

 .تفاوتي نمي كند اين هم يك احتمالي است كه قائل زيادي ندارد
 تمثال ذي روح يا وتمثيل  و.تحريم

ذي روح باشـد، چـه    دهيم و بگوييم محرم اين اسـت كـه تصـوير   ين است كه مالك را اينگونه قرار احتمال پنجم ا
 مجسمه باشد چه عكس و صورت و نقاشي باشد، همين كه ذي روح بود مالك حرمت است.

 طلبه:
 استاد: بله، آن هم مي شود پالستيكي هم مي شود در تزئينات خيلي فروعات داريم كه بحث خواهيم كرد.

 اين هم احتمال پنجم كه قائل دارد.
هـم قائـل    ،ش قصـه اسـت  نتقـ لي است كه بگوييم كه هم قدر مهمان احتماآن چه كه بيشتر قائل دارد، در حقيقت 

خيلي فراواني دارد، همان سومي است كه بگوييم آن چه كه محرم است مجسمه ذي روح است اين را نبايد ساخت 
عكس و فيلم و طراحي و گرافيك اما اگر مجسمه نباشد، اشكالي ندارد، چه ذي روح و چه غير ذي روح، نقاشي و 

براي انسان وحيوان و چه موجودات طبيعـي باشـد مـانعي نـدارد، همـان طـور كـه اگـر در غيـر ذي روح در           چه
موجودات غيرذي روح حتي مجسمه اش مانعي ندارد، احتمال سوم يك قولي است كه جاافتاده است و خيلي قائل 

به نحو تجسيم و چه به نحو رسـم و  دارد، اما قول هاي چهارم قائلي ندارد، قول پنجم نبايد تصوير ايجاد كرد، چه 
 .نقش، اين هم كم و بيش قائلي دارد

 طلبه:
 ست و آقايان هـم مطـرح كردنـد، بعـداً    ااستاد: بايد مفصل بحث كنيم كه انگيزه و قصدي است كه در مكاسب هم 

في مي كنـيم و  بعضي قيد زده اند گفتند هرجا كه حرام است قصد هم دخالت دارد، البته ما آنها را ن .بحث مي كنيم
 بحث مي كنيم.
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سه مقام بحث داريم، يكي بحث ساختن است و ايجاد اين صور است، يكي بحث نگهداري و يكي بحث خريـد و  
مقام اول ما همين ايجاد و خلق اين صور و مجسمات است كـه اقـوال را گفتـيم و االن     .فروش و معامله اش است

  .وارد بحث مي شويم
شويم اول خود آيات قرآن است كه ديروز اشاره اي به آن كرديم، بعـد وارد روايـات مـي     وارد ر ادله كه بخواهيمد

شويم كه يك طوائفي از روايات در موضوع داريم ما يك به يك اين ها را بحث مي كنيم و در هر كـدام مشـخص   
مه چـه نقـش و   مي گيرد، چه مجسـ دربر مي كنيم كه محدوده داللت روايت تا كجاست؟ آيا همه اين چهار قسم را

مـا بعـد از    .ترتيب بحث ما اين است .صورت چه ذي روح چه غير ذي روح همه را مي گيرد يا بعضي را مي گيرد
روشن كردن سابقه بحث و مقدمات بحث و آن وجوهي كه داشت را عرض كرديم و اقوال را اشاره كرديم آيات و 

شخص مي كنيم بعد به يك قولي در اين چهـار قسـم   روايات را بررسي كرديم و در هر كدام حدود و دالالت را م
مي رسيم مي پردازيم به يك بحث هاي تكميلي كه مصاديق جديد اين بحث ها را در بحث هاي تكميلي جدا جدا 
بحث مي كنيم. از رباط گرفته تا عكس و فيلم و اينها همه آن وقت در بحث هاي تكميلي جدا مورد بحث قرار مي 

در فضاي بحث سنتي كه موجود بوده و چهار قسم متصـور بـوده و مسـتند ايـن بحـث مجموعـه اي از        دهيم فعالً
اين را مورد بحث قرار مي دهيم و آن بحث هاي جديدترش را در مباحث تكميلي اضـافه خـواهيم    هستند روايات

 كرد. 
 سوره انبيا 52آيه 
 يات به اين ترتيب است:اين اقوال و احتماالت از آيات و رواادله و مستند ات اما 

باشد كه حضرت ابراهيم فرمود ما هـذه التماثيـل التـي انـتم لهـا عـاكفون، آنجـا در قصـه          انبيا يك آيه كه در سوره
كه حضرت فرمود اين تماثيل چيست كه شما نسبت به آنها عبادت و كرنش مي كنيـد؟   .حضرت ابراهيم آمده است

ن است با اين بحث و بـت ارتبـاط داشـته باشـد، ايـن قبيـل آيـات        ست كه ممكااين آيه است و آيات ديگري هم 
مستقيم ناظر به بحث پرستش بتها است، كه بت ها معموالً به صورت مجسمه بوده است، محدوده اينهـا بيشـتر بـه    
سمت مجسمه هايي بوده است كه مورد پرستش قرار مي گرفته است، داللت مستقيم آيات و مطابقي آيات پرستش 

كه حرمتش واضح است وحرمتش عقلي است قبل از شرعي بودن است و شرعي هم بر آن تأكيـد شـده   بت است، 
است و ابتداء و مستقيم به پرستش برمي گردد و منتهي ممكن است با توجه به اين كه حضرت ابـراهيم اينهـا را از   

چه كه در روايات آمـده اسـت،    بين برد، و قرآن هم به عنوان يك عمل جهادي از آن ياد مي كند،  و با مالحظه آن
و از بين بردنش واجب است، اين آيات مي شود بگـوييم بـه    بت سازي را درست نيست، هم شكستنبت را و هم 

داللت التزامي داللت بر اين مي كند كه ساختن بتها حرام است و محوش واجب است. اين يك مطلب استفاده شده 
نكنيم مفصل آيات را بحث داشتيم و بحث هاي بـت سـازي و ابزارهـاي     را التزاماً از آيات است و اگر اين استفاده

گناه تحت عنوان ابزارهاي گناه در سالهاي قبل بحث شد و عرض شد كه يكـي از مهمتـرين ابزارهـاي گنـاه ابـزار      
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 شرك است، و وسايلي است كه با آن بت پرستيده مي شود اين قطعاً حرام است و قطعاً ايـن آيـه هـم داللتـي هـم     
ت مربوط بـه آن  . هست اين قبيل آيا.داشته باشد در بحث ساخت بت و چيزهايي كه در بحث هاي بت و شرك و

و چيزي در ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، در اين آيات نسبت به ساختن مجسـمه يـا    دسته است يك اطالق
 بت پرستي و ايجـاد و سـاختن بـت    ،است ژه اي بحث وي ،ايجاد صور و نقاشي و طراحي وجود ندارد، كامال بحث

است كه اين هم چيزي نيست كه آيه تنها باشد و روايات و ادله قاطع و محكم و براهين روشني وجود دارد، سـال  
 گذشته هم بحث شده است.

 طلبه:
رام اسـت و  استاد: من يعمل صليباً أو صنماً آنجا بحث كرديم كه به مناسبت آن گفتيم كه اصوالً ساختن اينها همه ح

يا براي اسباب بـازي  درست مي كنند  يادله هم دارد، منتهي همه اينها بحث بت است و كار مجسمه كه براي زيباي
ايجاد مي شود كاري ندارد، اين آيه اي كه مربوط به قصه حضرت ابراهيم است و مجموعه اي است كه به سـاختن  

 نمي تواند در يك دامنه وسيعي بحث ما را پوشش بدهد. بت برمي گردد. اينها همه ادله مضيقي دارد و هيچ وقت
 سوره سبأ 13 آيه

سـوره سـبأ هسـت كـه در قصـه حضـرت        13آيـه  آيه اي ديگري در قرآن است كه در نقطه مقابل آيه قبلي است، 
يعملون له محاريب و تماثيل مـي گويـد جنيـاني در خـدمت     مي رساند كه ليمان وارد شده است و آن آيه اين را س

حضرت سليمان يك چيز مثال زدنـي بـود و ايشـان از    سلطنت مت و شكوه چون عظ رت سليمان قرار گرفتندحض
قـرآن هـم ايـن را نشـان داده آن عظمـت و      انبيائي بود كه حاكميت ظاهري خيلي باشكوه و مجللي هم پيدا كرد و 

ليمان ايـن بـوده كـه    و يكي هم از مظاهر عظمت اين حكومت و اقتدار حضرت سـ  شكوه ظاهري حضرت سليمان
و از جمله خود جن هايي كـه   ....حتي موجودات فرا طبيعي و فرامادي در خدمت حضرت قرار مي گرفتند از باد و

آن بحث ها در آنجا اين است كه يعملـون   در خدمت حضرت بودند كه قصه اش در سوره سبأ آمده است. يكي از
 .مي ساختند الله محاريب و تماثيل مي گويد اينها براي حضرت تمث

 طلبه:
استاد: قليل من عبادي الشكور، كه آيات قبل و بعدش در مورد حضرت سليمان و آن عظمت و گستره اقتدار ايشان 

. را مي رساند .ست، و اينجا در نقطه مقابل اين تنها تقريباً تنها چيزي كه ما در مجموعه ادله داريم كه نوعي جواز وا
ضرت سليمان جنيان و پريان تماثيلي مي ساختند كه قدر متيقنش همان مجسـمه  همين جاست كه مي گويد براي ح

هاست، اين آيه آنجاست و اين آيه نقطه مقابل آن است و دليل بر جواز است كه كـل ادلـه كتـاب و روايـات اگـر      
ليـل  كه در بحث مجسمه به نحوي جواز را مي رساند، غير مجسمه چرا؟ ممكـن اسـت د   ادله اي  مراجعه كنيم آن

 داشته باشيم، همين آيه شريفه است.
 طلبه:
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 استاد: و يعلمون لها ما يشاء 
 طلبه:

كرديم هم تمثـال و هـم صـورت قـدر     تماثيل را ديروز بحثش را  ،استاد: يعملون لها ما يشاء من محاريب و تماثيل
حـث اسـت، و اال   شمولشان نسبت بـه نقاشـي محـل ب    ،قن اينها اين است كه شامل مجسمه مي شود از نظر لغتمت

 تماثيل شامل مجسمه مي شود.
 طلبه:

ست. اين ظـاهر  اآمده است، اين احتمالش  )عليه السالم(استاد: يعني غير ذي روح، بله در روايت از حضرت امام صادق 
شود براي اين كه در نقطه مقابل آن آيات و تماثيل است اين مي گويد است كه ممكن است به اين استشهاد چيزي 
 ضرت سليمان تماثيلي ساخته مي شده است.براي ح

نيست كه شما مي فرماييد ولي با يك شكل ديگـري همـين درروايـات     مطلبيكه در روايات است عين  چيزي  آن
 آمده است. 

 .و اجمال به آن اشاره اي مي كنم اينجا البته در اين آيه كه چند تا بحث وجود دارد، كه من به اختصار
 صود از تماثيل چيست؟ مق سوره سبأ 13 آيهدر
قنش همان مجسمه است، و به اطالقش مجسـمه  آيه قطعاً شامل قدر مت ،آيه به تنهايي اينجا اگر ما باشيم و خود  در

يعني هر چه مي خواهد خواست او هم مطلق است مگر ايـن كـه دليلـي    مي گيرد، ما يشاء هم كه در برذي روح را 
ته باشيم اطالق است، بنابراين تماثيل گر چه بعد بحث خواهيم كرد كه آيا تا دليل نداش ،بگويد مايشاء محدود است

شامل صورت مي شود يا نمي شود؟ ولي قطعاً شامل مجسمه مي شود. بعد باز بحث مي كنيم كه آيا تماثيل شـامل  
قنش آن تتماثيل هم شامل قدر م ،غيرذي روح مي شود ولي قطعاً شامل ذي روح مي شود فلذا اگر ما باشيم و لغت

يعني هر چه دلـش مـي    ،ستي كه مقيدي نداشته باشيم اطالقش امجسمه ذي روح است، آن ما يشاء هم كه تا وقت
ست، اين اطالق مين شايد باشد. همين كه احتمالش اممكن است يكي از چيزهايي كه دلش مي خواهد ه ،خواست

كه مقصود از تماثيل چيست؟ پاسـخ بـه ايـن    به حال خودش باقي است، مگر دليلي باشد بنابراين اين بحث است، 
باشيم و خود آيه شريفه، شامل مجسمه و مجسمه ذي روح مي شـود و اطالقـش    سوال كه مقصود چيست؟ اگر ما

روايتش معتبر البته فرمودند:  (عليه السـالم) اين را مي گيرد، اما در رواياتي كه در ذيل اين آيه وارد شده است، امام صادق
البته نگفتند مجسمه نيست، گفتند مجسمه ذي روح نبوده است، اين ودند كه قسم خوردند كه مقصود نيست، اما فرم

 ست. اروايت اينجا  شايد روايات زياد باشد، ولي دو روايات يك مقدار قضيه را عوض مي كند، 
 ست: روايت اين ااين دو 

: 6و  4حديث  ،3كن، كتاب صالت باب جلدي از باب احكام مسا 20وسائل از وسايل هاي  3يك روايت در جلد 
عن ابـان بـن    اين است عن محمد بن يحيي عن احمد عن عبداهللا بن محمد بن عيسي عن علي بن حكم، 4حديث 



 1795  :�ماره ثبت                                                                                          

 9 

عثمان عن ابي العباس: من فكر مي كردم سند اعتبار ندارد، ولي شايد اعتبار داشته باشد، ابي العباس را مالحظه مـي  
اس مشترك بين چند تاست، از اين جهت شايد اشكالي در سند پيـدا مـي شـود. از امـام     كنيم، فكر مي كنم ابي العب

صادق است في قول اهللا عزوجلّ: يعملون لها ما يشاء محاريب و تماثيل فقال حضرت فرمود: يك سوالي بود كه مـا  
و النسـاء و لكنهـا   كه مي گوييم اشكال دارد چطوري اشكالي ندارد؟ حضرت فرمودند واهللا ما هي تماثيـل الرجـال   

قسم ياد كردند كه اين تماثيل مجسمه رجال و نساء نيست، بلكه اين تماثيـل و تصـاوير درخـت و     ،الشجر و شبهه
هـم   6ست كه در روايـت  موجودات جاندار، روايت ديگري هم او موجودات طبيعي و غير جان دار بوده نه  مناظر

است عن داوود بن حسين عن الفضل أو ابي العباس ايـن   ه السالم)(عليهست كه: همين مضمون است منتهي از امام باقر
  .نشان مي دهد كه ابي العباس آنها همين فضل است كه فضل توثيق ندارد ظاهراً

اسـت. قلـت    (عليه السالم)آنجا از امام صادق است، اينجا از امام باقر امام اين را سوال كرده است ظاهراً راوي از هر دو 
ما هي تماثيل الرجـال و   :ول اهللا عزوجل يعملون لها ما يشاء من محاريب و تماثيل جفان ك..... قالالبي جعفر في ق

دو روايت در حقيقت قيد زده آن اطالقي كه اول از خـود آيـه اسـتفاده    النساء ولكنها تماثيل الشجر و شبهه. كه اين 
قـنش مجسـمه ذي روح بـوده    و قدر مت مي شودشامل مي شود. ما اگر بوديم و خود آيه مي گفتيم كه همه اينها را 

گاهي حالت اعجاز حضـرت داشـت    ،است، بخصوص در تاريخ يك چيزهايي نقل شده است با صرف نظر از سند
مي آمدند براي حضرت مجسمه هايي مي ساختند و بعد اصالً روح در آن دميـده مـي شـد ولـي بـه هرحـال ايـن        

سندش معتبر نيست. اين يك بحث كه تماثيل به ظهـورش شـامل آن    روايات در ذيلش آمده است البته اين روايات
شود اگر روايات معتبر بود ظهور را عوض مي كرد البته اين معتبر نيست. فلذا نمي شود نفي كرد كه تماثيل ايـن   مي

 جا مجسمه را مي كرد، ظهورش را بايد اخذ كرد. 
 ؟جن سوره سبا جواز ساختن تمثال براي انسان يا 13يه آ
حث دوم در آيه اين است كه اين داللت بر جواز اين امر براي انسان هم مي كند يا نـه؟ چـون اينجـا جـن بـود و      ب

جنيان بودند كه اين چيز را براي حضرت سليمان مي ساختند، و البته چون تقرير حضرت سليمان است نشـان مـي   
يد جواز اين امر است چون براي آن كـار  دهد كه جايز است. اصل استدالل از اينجاست تقرير معصوم است، كه مف

مي كردند و نفي نمي كردند و بلكه از آن استفاده مي كرد. وجه استداللش اين است چون تقرير حضـرت سـليمان   
 است جايز است منتهي بحث اين است كه تقرير نسبت به جنيان است آيا شامل انسان هم مي شود.

 طلبه:
ي كه مستقيم خود حضرت انجام مي داده بحث نگهداري است، فلذا همين استاد: نگهداري بحث ديگري است. بحث

آيه را در مقام دوم كه بحث نگهداري مجسمات است باز هم بحث مي شود فعالً ما در ساخت بحث مـي كنـيم در   
عل داللت آيه بر جواز نگهداري تماثيل ف .ساخت داللت اين آيه بر جواز اين به تقرير است نه به فعل معصوم است

معصوم است، كه خود حضرت نگهداري مي كرد براي ايشان مي ساختند داللت آيه بر بحث ساخت اين به تقريـر  
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حضرت نفي نمي كرد، اين هم بحثي است كـه بـا تقريـر     و نه به فعل است چون خودش نمي ساخت مي ساختند
شامل انسان نمي شود ايـن هـم   حضرت جواز افاده مي شود اما اين جواز كار جن بوده است، ممكن است بگوييم 

  .سوالي است كه كسي بگويد اين شامل انسان نمي شود
اين است كه اصل اين است كه جن و انس در تكاليف مشتركند و ظاهر ادله اين است كـه تكـاليفي كـه     آن، پاسخ

مورد بعضي  وجود دارد، در شريعت براي جن و انس است و مبعوث شدن انبياء و تكاليف براي همه بوده است در
انبياء و خود پيغمبر ما به خصوص آمده است كه خطاب به جن داشتند و تكاليف به جن و انس مشترك است فلذا 
آن هم دليل خاصي مي خواهد كه بگوييم كه شامل آن نمي شود علي القاعده اين القاء خصوصيت مي شود و فرقي 

 .نمي كند كه جن و انس
 طلبه:

حضرت سليمان كه حاشا و كال و معاذ اهللا كه آالت شرك باشد، آن و آيـاتي   ،ك نيستاصالً بحث آالت شراستاد: 
 شود. كه در مقام تصور شرك  در آن جا  اين كه معلوم است كه معاذ اهللا .كه منع مي كردند
بحث ما جايي است كه شركي در كار نيست، اين هم بحث دوم است كه باز به نظر مي آيد كـه   ،بحث ما ربط دارد

 يه داللتش مشكلي ندارد، و شامل انس هم مي شود.آ
 (ص) شريعت محمدي جواز تصوير در داللت بر سوره سبا 13آيه 

حكم مربوط بـه شـريعت    ،كه اين حكم مربوط به شريعت سابقه بوده است  بحث سوم اين است كه در آيه شريفه
ط به شريعت حضرت سليمان بوده است، ديگري غير از شريعت محمدي صلوات اهللا و سالمه عليه بوده است مربو

  .و ممكن است كسي بگويد كه اين شريعت ديگر تسري نمي كند اين حكم از آن شريعت به شريعت ما
ايـن آيـه    ،سـت اين است كه اين در شريعت ما هم ا در اين بحث هم اين يك سوال ديگري است اين هم پاسخش

ست، علتش هم دو نكته است يكي اين كـه ايـن بحـث در قـرآن     اگر به تنهايي بود مي گفتيم حكم اسالم هم اين ا
آمده است و قرآن يك چيزي را از شريعت ديگر نقل مي كند اصل اين است كه اين را قبـول دارد، مگـر ايـن كـه     
دليلي داشته باشيم، مثال ًدر قصه داستان حضرت موسي و شعيبت و دختران و... يك چيزهايي آمده است در نكـاح  

ش ممكن است داليل خاصي داشته باشيم كه اين ديگر در شريعت ما نفي شده است واال ظاهر اين كـه  . بعضي ا.و
ن ولو از انبياء سابق اين معنايش اين است كه در اين شـريعت  آظاهر و مستفاد از ظهور طرح اين نوع مسائل در قر

اء گذشته و از سيره آنها در قرآن نقـل  هم مورد قبول است. خيلي از احكام و مسايل و معارف است كه از زبان انبي
حكـم   شده است. طرح آن موضوع در يك منبع ديني اسالم كه مهمترين آن هم قرآن است اين حكايت مي كند كه

در روايات هم داريم كه اگر امام دارند چيزي را از انبياء قبل نقل مي كند، معنايش ايـن اسـت    .اسالم هم اين است
حاب سحاب شرايع سابقه است كه در رسائل در همان استساين اوالً و ثانياً هم آن بحث استكه ما هم قبول داريم.  

خوانديد. خيلي هم بحث مهم و جالب و پيچيده اي است كه حاال اين را هم اين ظهور لفظـي هـم نباشـد ممكـن     
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بحث پيچيده اي حاب سحاب شريعت سابقه و حكم شريعت سابقه مي شود كرد البته اين استساست بگوييم كه است
 اين هم بحث سوم است.  .دارد كه شايد درست باشد در جاي خودش ولي همه ابعادش در جاي خودش

از ديد ما هر سه موضوع مهمي كه اينجا مطرح شد پاسخش اين است كه در موضوع اول مي گوييم تماثيـل چـون   
اسـت، و در بحـث دوم هـم ايـن      روايات عام نيست، تماثيل شامل مجسمه هم مي شود مجسمه ذي روح مي شده
در بحث سوم هم مي گوييم كـه   ،شامل انس هم مي شود تقرير معصوم شامل انس هم مي شود با القاء خصوصيت

در اسالم هم همين است يعني ما اگر باشيم و ظهور اين آيه بايد بگوييم اين آيه تجويز مـي كنـد در حـد تجـويز،     
اين قيد كه در مقام بت و بت پرستي نيسـت و غـرض ديگـري دارد، تـا     تجويز مي كند ساخت تماثيل را منتهي با 

اينجا ظاهر آيه اين است بنابراين ما تا اينجا فعالً اين دو يكي آن آيه و آياتي كه مربوط به تماثيل و اينهاست و بـت  
ت، و يـك  هاست بحث كرديم كه گفتيم اين مربوط به بت پرستي است اين آيه مربوط به غير مقام بت پرستي اسـ 

  .چنين ظهوري بعيد نيست كه داشته باشد، تا ادامه بحث وروايات
 اهللا عل محمد و آل محمد صلي 
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