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 87-88                 25جلسه 

 مكاسب محرمه / تصوير و تمثيل
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 »ابزار « يا » دست « صور با  ايجادحرمت 
نقاشي و تمثيل و مجسمه سازي با دست و به فرع نهم را امروز شروع مي كنيم و آن فرع اين سوال است كه گاهي 

سوال اين است كـه حرمـت يـا كراهـت      .دو واسطه است و گاهي با واسطه ابزار و ماشين ها و دستگاه هايي است

و باليد است يا اين كه شـامل سـاخت    ةنقاشي و مجسمه سازي شامل فقط ساخت اينها و تصوير و تمثيل بالمباشر
البته يك سوال ديگري هم قابل طرح اسـت ايـن    .كائن الحديثه و با ابزار و آالت مي شوداينها ولو بالجهازات و الم

كه اين حرمت تمثيل و تجسم شامل آن جايي مي شود كه شخص خودش متصدي شود يا اگر ديگري را وادار بـه  
 امر كند كه شخص ديگري اين كار را انجام دهد.  ؟ساخت كند شامل آن هم مي شود

 ايجاد صور
مطرح شده و خود ايشان هم جوابي بـه آن داده انـد و سـوال     عليه) اهللا ةرحم(ل اول هماني است كه در مكاسب امام سوا

دوم امري كلي است كه در غالب مباحث فقهي قابل طرح است اگر بخواهيم اين دو سوال را با هم جمـع كنـيم در   
 .داريم صورت حقيقت اين طور مي شود كه سه 

 بِاليدالف. مباشرتاً و 

ساخت مجسمه و دخالت شخصي در ساخت مجسمه و يا تصوير و نقاشي سه نوع مي شود يكي اين كـه شـخص   
 .شودو باليد متكفل و متصدي  مباشرتاً

 ب. مباشرتاً و بالجهازات

دسـتگاه   .گيرد ولي خود او كار مي كند منتهي با يك واسطه مي آيـد است كه آلت و ابزاري را به كار يك نوع اين 
  .ين كار را مي كند ولي اوست كه كليد را مي زند و او دستگاه را فعال مي كندا

 ( تسبيب ) ج. امر به فرد ديگر

. گيـرد  مي كند و به كـار مـي  شخص ديگري را مأمور براي اين كه مجسمه بسازد يا نقاشي كند حالت سوم اين كه 
با آن كار با همان بحث قبلي روشن  صورت سوم دو صورت دارد ولي دخيل در بحث نيست و تكليف آن شخص

 .مي شود
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ولي آن كه در بحث ما دخالت دارد اصل همان حالت تثبيتي است در هر حال يك وقتي خود او با دست خـودش   
نقاشي كرد نوشت مجسمه درست كرد اين صورت اول، صورت دوم اين كه با دست اين كار را انجام نمي دهد بـا  

ر انجام مي دهد نقاشي را با دستگاه چاپ و نقاشـي مـي كنـد يـا ايـن كـه بـا سيسـتم و         ماشين و ابزار و با كامپيوت
دستگاهي مجسمه اي مي سازد و او كليد مي زند دستگاه فعال مي شود و مواد را مي ريزد آنجا بعد كليد را مي زند 

حاال  ،طه ماشين و ابزاراين دستگاه عروسك و مجسمه بيرون مي دهد اين حالتي است كه او انجام داده ولي با واس
  .اين صورت دوم است ،انواع ابزارها فرق نمي كند ابزارهاي متعارف و معمولي تا بازراها الكترونيكي و امثال اينها

سبيب اين ديگري البتـه  دهد اين را مي گويند تدار مي كند كه اين كار را انجام صورت سوم اين كه نه ديگري را وا
د گاهي با ماشين است ايـن در حقيقـت آن چـه در كتـب فقهـي مطـرح اسـت و اآلن        گاهي با دست انجام مي ده

سب حضرت امام بيشتر همان صورت دوم است اين كه آيا حكـم اختصـاص بـه سـاخت     امالحظه مي كنيد در مك
ينهـا و  بالجهازه الجديد و الحديثه مكينه ماشين و ا ،يا اين كه حكم يشمل و يعم آن جايي كه صنع بالمكينه ....اينها

گيرد د نه اين كه مستقيم خودش به كـار جهاز دستگاه ها بالمكائن و الجهازات اگر بسازد با ابزار ماشيني آن را بساز
 .يا نه، منتهي آن صورت سوم هم قابل طرح است كه صورت تسبيب استاست اين 

ذي شعور به كار گرفته در صورت دوم و سوم روشن است در صورت سوم ماشين و ابزارو آالت غير قابل و  فرق 
 .ابزار مختص است اما تسبيب اين است كه آدم ديگري شخص عاقل و بالغ را به كار مي گيرد

يكـي بحـث اول در مـورد     اين جا در مقام پاسخ بايد بررسي كنيم تقريبـاً  صورت به آن چه در با يك انجامي اين 
 .ست يكي بحث دوم در تسبيب استمكائن و جهازات ساخت با ابزار و آالت و ماشينها و أدوات ا

 بالجهازاتايجاد صور 
دو نظـر   معاصرين هـم گنـاه كنيـد   اما بحث اول كه ساخت مجسمه و تصوير با ماشين باشد در اين جا دو نظر در  

  :است
 

 (نظر امام) الف. عدم  حرمت

حضرت امام فرموده اند شامل ساخت با دستگاه و ادوات و ماشين ها نمي شود اين حرمت يـا حرمـت فتـوايي يـا     
 .دهد نمي شود شامل آن جايي كه با ابزار انجام وجوبي يا كراهت 
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 ب. حرمت

سـت ايـن   عده اي هم قائل به اين هستند كه شامل به آن مي شود البته در كالم آقاي خوئي تا جايي كـه در ذهـنم ا  
بحث طرح شده ولي بزرگان ديگر آن را مطرح كرده اند و اشاره اي الاقل به آن كرده اند فرموده اند كه شـامل مـي   

 .شود
اين دو احتمال و دو نظريه اي است كه نظر امام است يا شامل نمي شود حرمت نسبت به ساخت با ابزار و ادوات  

كه حضرت امام به چه دليلي مي گويند شامل نمي شود علتش هم و نظر ديگري كه مي گويد شامل مي شود ببينيم 
شـود  د اين كه علي القاعده بايد شـامل  اين كه اين طرف اول را مطرح مي كنيم اين كه آنچه كه ابتدا به ذهن مي آي

فرق نمي كند وقتي كه اين فعل هستند مي شود به اين فاعل ساخت مجسمه و تصوير مستند به او مي شود ولو بـا  
 .ستاالت و ابزار قاعده اش اين است كه اطالق دارد و شامل آن هم مي شود اين طبق روال طبيعي قصه آ

 داليل براي عدم حرمت
ببينيم كه به چه دليلي ايشان مي فرمايند شامل نمي شود در فرمايش هاي ايشان دو سه نكته است كه بايد جداجدا   

عـدم شـمول و    تمام نيست يك وجهي كه بـراي ايـن نظـر اول يعنـي     م احياناًاببينيم كالمش تمام است يا هيچ كد
و بااليدي ساخته مي شود اين اختصـاص بـه آنجـا دارد و شـامل سـاخت       ةي كه بالمباشراختصاص حكم به آنجاي
 .ادوات و ابزار نمي شود

 گذشتهالف. نبود ادوات امروزي در 
اين در زماني صادر شده كـه   ،كه در احاديث آمده »أو مثاالً من صور صورتاً«اين يك وجهش اين است كه بگوييم  

بنابراين اين تصوير و تمثيـل انصـراف   است. در آن زمان تصوير و تمثيل با ادوات ماشيني مثل امروز متعارف نبوده 
كـه  اسـت  تداول بوده اين مه كه آن روز چو آن است دارد و ظهور دارد در همان چيزي كه در آن زمان متداول بوده

.. ولـي آن ابـزار   .با دست مي ساختند البته همان وقتي كه با دست مي ساختند اداواتي به كار مي گرفتند چكشـي و 
با دست باشد يا ابزار و  آالت دست شخص بود و به شكل دستي بوده و اين منصرف به همان وقتي است كه كامالً

 رفته امروزي كه ماشين ها و دستگاه ها باشد ايـن كـامالً  ادوات خيلي معمولي آن زمان باشد اما با ابزار وادوات پيش
 است. اين ادله انصراف و ظهور دارد به آن چه آن زمان متداول نبوده ،امر مستحدثي است و آن زمان نبوده

 جواب آقاي اعرافي

 اين يك وجهي است كه ممكن است گفته شود به اين شكل خام اوليه منتسب كنند اين وجه ضعفش خيلي روشن
است براي اين كه صرف اين كه يك شكلي از صدق آن مفهوم در آن زمان متعارف بوده پس اين هم منصـرف بـه   
آن است در صورتي است كه قضايا به نحو قضايايي خارجيه باشد و ناظر به همان مصداق ها و شكل هاي متعارف 
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به همان شكل باشـد كـه آن زمـان باشـد      در آن زمان باشد اگر قضايايي كه در احكام مي آيد خارجيه باشد و ناظر
در شرع كه مبنـاي   درست است ولي اين خالف اصل در خطابات موال و قوانين و مقررات حقوقي است مخصوصاً

 .و در طول تاريخ باقي است »علي مدة التاريخ«بر آن عرضه قوانين و مقرراتي است كه 
ظاهر اين قضايا اين است كه قضاياي حقيقيه است و صرف يك مصداق در آن زمان اين دليل نمي شود كـه فقـط    

آن را بگيرد مثل اينكه بگوييم احكامي كه براي آن احكام گفته شده اين مصنوعي آن زماني است كـه بـا آن دلـو از    
نـاظر   ب به نحو قضيه خارجيه نيست، كـه آن، چاه مي كشيدند يا به صورت قنات از زير زمين آب مي آوردند بيرو

كه گفته مي شود يعني اين مفهوم هر جايي صدق مي كند اين مفهوم  ،الماء مطهر .شودبه مصاديق متعارف آن زمان 
 است.  ور استخراج شدهطاستخراج شده اين  طوركه شكلش آن 

 تحول مفهومي

اگر مفهوم عوض شود آن يك بحث ديگري است گاهي هم همين طور است گاهي مفهوم آن زمان با آني كـه   حال
فقه توجه داشت و آن جـايي  اآلن مي گوييم فرق مي كند و البته اين جا از جاهايي است كه خيلي بايد در تفسير و 

اگر عرف مي گويد اين مفهوم همـان  كه تحول مفهومي است تحول مفهومي اگر باشد اين براي آن زمان است ولي 
است به نحو قضيه حقيقيه است شكل هاي مختلف يك مفهومي موجب نمي شود كه بگوييم شـامل آن مـي شـود    

آن داسـتان  اسـت  بله اگر مفهوم يك تحولي پيدا كرد كه ديگر عرف ترديد دارد كه پيدا شـده   .شامل اين نمي شود
بـه نحـو قضـيه حقيقيـه اسـت و شـامل آن        .پيدا كند اين مانعي نـدارد ديگري است و اال تا وقتي كه صدق مفهوم 

  .همان قصه اي است كه در اوفوا بالعقود شنيديد مانند .مصاديق متجدد بعد هم مي شود
عصـر  ظهـور و معـامالتي كـه در آن     اوفوا بالعقود را اگر بگوييم به نحو قضيه خارجيه است ظهور پيدا مي كند در

معامالتي كه بعدها پيدا شده عقود بعدي شامل نمي شود اما اگر گفتيم نه عقد يعني پيماني كه و  است متعارف بوده
منعقد مي شود با آن تعريفي كه دارد و اين يك معناي عام كلي است به نحو قضيه حقيقيـه هـم اعمـال     بين دو نفر

عقد يعني به همان مفهومي كه آن  هم مي گويند من نبوده ولي واقعاًضحتي عقدي كه آن است.  شده و به كار رفته
زمان بوده مي گويند عقد است يعني اگر مردماني كه آن زمان بوده اند امروز هم زنده مي شوند همان مفهـومي كـه   
در ذهنشان بوده امروز مي گويند مصداق بيمه است يا بعضي عقود مختلفي كه امروز متداول است مي گوينـد ايـن   

اين كه عقد تحول مفهومي پيدا كـرده باشـد همـان معنـاي آن زمـان كـه آن وقـت         هم عقد است به همان معني نه
بايد بگـوييم آن مفهـوم شـامل     .اين مصداق هم مي شود همان معني مي گويد كه شامل ،مصداق هاي كذايي داشته

اسـت  مصداق جديد هم مي شود اين را مي گويند استعمال اينها به نحو قضيه حقيقيـه و اسـتعمال در ذات معنـي    
بدون اين كه تقيد به شكل هاي متعارف پيدا مي كند ولي حاال مفهوم عوض شده يـا بـه نحـو كلـي يـا دايـره اش       

 .تفاوت پيدا كرده آن بحث ديگري است
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تحول مفهومي پيدا نكرده  اصالًاز قبيل مواردي هم كه مفهوم عوض شده ما خيلي دايم و عربي و اينها كه اين واژه  
دا كرده آن شامل نمي شود اما اگر مفهوم بوده و همان مفهوم مصداق را كه آن وقـت معـدوم   يك معناي ديگري پي

بوده مي گرفت يعني اگر برويم در آن عصر قرار بگيريم و فرض كنيم كه اين عقد بيمه را در آن عصر ببـريم همـه   
هم شـامل مـي    مي گويند اين را ،افرادي كه در آن زمان بودند مفهوم عقد را به همان معنايي كه در ارتكازشان بوده

شود اين شمول دارد و از تحول مفهومي اگر جايي پيدا شد آن دليل شامل مفهوم جديد نمي شود براي اين كه اين 
حرف تازه اي است اما اگر تحول مفهومي پيدا شد تحول مصداقي پيدا شد به نحو قضـيه حقيقيـه اسـت و شـامل     

ي غير موجود در آن عصر كه مشمول مفاهيم همان زمان مي شود اينهـا  مصداق هاي جديد هم مي شود مصداق ها
در داخل حيطه احكام قرار مي گيرد در حيطه آن ادله و اطالقات قرار مي گيرد و اين امر كلي است و امر واضـحي  

 است   هم 
با كامپيوتر يا با  ور بگويد كه آن وقت اين مصداق نبوده و ساخت مجسمه و نقاشيطبنابراين اگر كسي بخواهد اين 

 انجـام دهـد   كند دكمـه اي بزنـد و بعـد دسـتگاه كـارش را      ه الكترونيكي كه با يك انگشت چه ماشين هاي پيشرفت
ن نمي شود مي گوييم نه اگر اين مصداق شامل آن مفهوم مي شود يبگوييم چون اين مصداق نبود پس دليل شامل ا

يا أحل اهللا البيع كه انواع بيع را مي گيـرد و لـو بيـع جديـد، عقـد       مثل اوفوا بالعقود .ر نمي رساندنبود مصداق ضر
. اسـت مواد اصلي آن را بگيرد در دستگاهي آب بسازد خـوب آب   ،آب را  ،آب جديد مي باشد ،بآجديد باشد يا 

 مفهومي كه آن وقت باشد شامل اين هم مي شود.
همين را مـي   واقعاً؟ مي گيرد يا نه دربرعقد بيمه را استاد: عرف است همان اوفوا بالعقود اآلن شما چه مي گوييد؟ 

برديد آن زمان مي گفت عقد است چه فرقي مي كند با همان مردم، ولي آن وقت شرايط زندگي طـوري نبـود، كـه    
چنين چيزي را شامل شود حاال هم وقتي كه نقاشي مي كند با حكم نقاشي مي كند يا مي نشيند پاي كـامپيوتر چـه   

واقعا بروي در آن زمان اين را مي گيرد بله، اگر آن را من نفي نمي كنم اين جا مي گوييم اين را هـم  فرقي مي كند 
نفيس مي شود اگر انتظار  ،شامل مي شود يك جايي ممكن است مصداق خفا داشته باشد كم مي شود ولي مي شود

 .نمي شود اصالًات طوري است كه نمي شود گفت 

 مشاوره در تعليم و تربيت
نابراين اين وجه موجه مهمي نيست هميشه همه يادتان باشد در اين بحث هاي تفسـيري و جاهـايي كـه مفـاهيم     ب 

مشاوره  مثالًمفهومي در بحث هاي تعليم و تربيت است  مثالًاگر  كرد تحوالتي در آن پيدا شده اند خيلي بايد دقت
. بـه راحتـي نمـي تـوان     .ت در رشته مشـاوره و و مشاوره مفهومي است كه بار خالصي دارد در فضاي تعليم و تربي

همين است ولو اين كه ممكن است ارتباطي داشته باشد ولي راحت نمي شود  گفت تشاوري كه در قرآن آمده عيناً
 .گفت تشاور همان فضايي است كه امروز در علم مشاوره گفته مي شود اينجا تحول مفهومي پيدا شده است
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ي فضاي جديد پيدا مي شود مشترك لفظي، گاهي دامنه معني عوض شـده دايـره   تحول مفهومي اين است كه گاه 
اش ضيقي پيدا كرده و مفهوم جديد است اينجا خيلي بايد دقت كرد اما اگـر نـه مفهـوم تفسـير پيـدا نكـرده فقـط        

 ..بنابراين .مانعي ندارد ه استپيدا شدو تجدد در مصداق آن مصداق جديد 

 متقوم به مباشرت »صور «اطالق ب. 
اين  مدهوجه دومي كه مي شود ظاهر فرمايش امام اين باشد چون وجه اول مفهوم است حاال اگر در ضمن كالمي آ

ل از اين است كه آن را بخواهند بفرمايند آن امر روشني است وجه دومي كه ممكن است گفته شـود  جشأن ايشان ا
كه وجه غني تر است كه در اصل صدق تشكيك كنيم بگوييم كـه   و اين كالم ايشان بيشتر ظهور در وجه دوم دارد

 .ي شودمشامل آن جايي كه با ابزار پيشرفته ن اصالًو مثّل مفهومش  هشامل صور
بعـد اگـر    يعني بگوييم مفهوم صدق نمي كند و مثال هم زدند ايشان مي فرمايند اگر دليلي آمد كه من كتـب كتابـاً   

كار مي كنند كه با جهازات و تشكيالت اقدام مـي كننـد و دسـتگاه را بـه كـار مـي       كسي كارگراني كه در كارخانه 
كاري  ،تشوننه كتب صدق نمي كند چون او ن ،؟بگوييم به اينها مي شود كتب كتاباً ،و كتاب بيرون مي آيد اندازند

اني كه دستگاه را به كـار  كه او كرد فقط دستگاه را به كار انداخت و لذا كتابت در اين جا مستند نمي شود به كارگر
حاال اين استظهارات است ترديدي نداريم غالبا همين طور اسـت از حضـرت امـام خمينـي بعيـد      مي اندازند چرا؟ 

وي چيزي ببريد ريعني كتاب نوشتن يعني فكرش را است. آن بحث كتاب چيز ديگري  .است كه اين جور فرمودند
 اصالًو توليد فكر كند و در چيزي اين كه به كارگر كار خانه مي گويند كتاب نوشت براي اين كه اين اثر او نيست 

كتب نمي گويند چون اثر او نيست االن كه ما مي گوييم در پاي كامپيوتر مي نشيند و دكمه هايي مـي زنـد آن مـي    
ت وقتي قلم به دست مي گيرد وقتي هم دكمه ها را مي زند همـان  كتب صدق نمي كند خطوط را نوش ،شود نوشته

ر و بعـد  تنوشت صدق مي كند و آن جا كه وسايط ديگـر هـم صـدق مـي كنـد بـا كـامپيو        واقعاً تصويرها مي آيد.
دستگاهي مي زند و آخرش مي گويند او كتب اين را اين كه اين جا صدق مي كنـد و ايـن كـه بـه كارگرهـا نمـي       

ه و ننوشت اين از جهت اين كه فكر مال او نيست نه به خاطر اين كه ابزار به كار رفته بـه كـارگيري   گويند نويسند
 ابزار و ادوات كه مانعي ندارد و مانعي صدق مفهومي نيست.

خودش با دست خودش بنويسد بعضي از مفاهيم و افعـال   خصپس اينجا همين نشان مي دهد كه شرط اين كه ش
و ادوات انجام شود ديگر اين  به مباشرت است و وقتي كه مباشرت نباشد و با واسطه ابزاركه صدق آن متقوم است 

اين جا دستگاه اين كاررا كرد به او مستند مي كند ايشان مي فرمايند   ،نمي گويد او كتب .كار به او مستند نمي شود
شد و احتمال هـم كـافي اسـت شـك     اب هگونور است يا الاقل احتمال مي دهيم اين طاين  يا صور صورتاً مثل مثاالً

شـود  م صور و مثّل كه مـي خواهـد مسـتند    داريم غير از اين باشد و مقصود از آن همان تصوير باليد يعني در مفهو
وقتي كه در خود مفهوم به صورت قطعي يـا احتمـال عقاليـي     .دهدعني بالمباشره اين كار را انجام نهفته است كه ي
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ست كه نتوانيم به كه شامل باواسطه نمي شود يا شك داريم و شبهه مفهومي هم كافي ا وجود داشته باشد مي دانيم
  .كنمآن اطالق تمسك 

 جواب آقاي اعرافي
با دست انجام گيرد نه بـا ابـزار و آالت و آن    ممكن است در مواردي صحت اطالق يك فعلي مقيد باشد به اين كه

سان دليل و در تعاون عرفي وجود دارد اين استناد لفرادي كه در اين است كه غالب ا .چه كه در متفاهم عرفي است
 .باليد شرط نيست و اين مثال كتب كه ايشان فرمودند يك نكته اي دارد كه عرض مي كنم

مي گويد ضرب اين كه ضرب همين جا باشيد بزند توي گوشش يا با شالق او را بزند يا دستگاهي را بگذارد و او 
كسي نمي گويـد ايـن او را    بگذارد مثل دستگاه هاي شكنجه و آن دستگاه را به كار اندازد و واقعاًرا داخل دستگاه 

زد يعني هيچ ترديدي مي شود كه در وقتي كه او را در دستگاه بگـذارد و بعـد دكمـه را فشـار دهـد و آن دسـتگاه       
مي كند منتهي با ابزار و ادوات صدق  نمرتب شالق بزند عرف مي گويد اين زد يا نمي گويد ترديدي نيست كه زد

مـي   زد هميشه با دست نمي زده گاهي با شالق و يا با چيـز ديگـري   وقتي مي است.  كه آن زمان هم وجود داشته
كشتن اين كه چـاقو بـردارد يـا     ،يا قتل يا ضرب كشت حاال ابزار پيشرفته تر شده و اال در قالب افعال و ،زده است

ه اش را بزند و آن دستگاه گردنش را بزند اين جا قتل مكگاهي بگذارد و آن دستگاه و در دستاين كه اعدام كند يا د
 ؟صدق نمي كند

خيلي واضح است كه صدق مي كند اگر ابزار كه غالب اين افعال ابزاري داشته و يا همين اكـل و قـوام اكـل ايـن      
ي در دهان او بگـذارد يـا خـود را شسـت     ا بزند و آن چيزر است كه چيزي را ببلعد يا با دستش يا با ماشين دكمه

 د.د يا دكمه دستگاهي را بزند و آن دسـتگاه او را بشـوي  يغسل كرد، غسل كرد اين كه به حمام برود خودش را بشو
 ..كسي تصورخيلي عجيب است كه  اصالًمسواك مستقيم مسواك بزند يا دستگاهي باشد و دكمه اش را بزند 

 بالجهازاتصدق حكم بر فعل 

گوييم همه اين افعال با ماشين هاي صدق مي كند و آن دليل دارد و ظهورات دليل اين است اصل در خيلي از نمي 
كنـد  تمام و اينها يا بريديني را سـير  در بحث قصر و  هليلو يوم  ةريافعال اين است كه كسي كه راه برود و صار مس

سير بريدين وقتي موجب قصر نماز مي شود و يـا   ،هواپيماريدين وقتي با پاست گاهي با ماشين و موتور يا با سير ب
اين سـير بالمشـي االقـدام و مباشـره      ،سير بريدن  ،لهليواربعه فراسخ حاال در روايات عنوان بريدن دارد و مسير يوم 

مان باشد يا اين كه سوار ماشين شده و ماشين را خودش نمي برد ديگري او را مي برد باز مي گويد سير كرد. ادعاي
دستگاه هم اگر اين با  .گيرديله اگر خود او وسيله را به كار اين است كه طبع اوليه و غالب اينها اين است كه با وس

انجـام داد مـي گـوييم كـتكش زد دسـتگاه زد و چـون او        دهد مي گويد با دستگاه همين كار را واقعاًكار را انجام 
 .ددستگاه را به راه انداخت به او هم مستند مي شو
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شما عاقلي را كه با اراده او واسطه شده به كار بگيريد آن خيلي جاها فعل صـدق   .اين خيلي در صدق فرق مي كند
نمي كند خيلي دايره صدقش محدود مي شود مي گويد او نزد او مأمور به زدن كرد ولـي وقتـي دسـتگاهي شـالق     

وقتي شما را مأمور كردم بزني او نزد او مـأمور   ،دآنجاست و كم مي زند و به او مي زند اين ديگر مي گويد به او ز
 كرد به زدن.

به معناي اين كه يعني اين مسطور را نوشت مي توان گفت نوشت صدق مي كند به هر حال ايـن  را اگر كتب  حال 
فقه ديگري مي شـود خيلـي     ،پايه و اساس ندارد و اگر كسي بخوهد به اين اساس ملتزم شود فقهش اصالًوجه هم 

بايد امام بگويد اين براي آن وقتي است كه خودش راه مي رفته يا سوار اسـبي   يوم ليل ةمسيرزها را بايد بگويد چي
اسـت    يـوم و ليـل    مسـيرة است يا با هـم  يوم و ليل  ةبود مسيرو چيزي مي شد آن وقتها نه اسب و چهار پا هم كه 

و خيلي چيزهاي ديگر اگر كسي بخواهد اين جور نمـي   اين قدر راه رفته. استيوم و ليل مسيرة هم  ناالن با ماشي
دانم در ذهن شريف ايشان چه جوري قصه تنظيم مي شود من كه در حيرتم يعني چـه طـوري ايـن هـم احكـام و      

خود ايشان ملتزم است كه با ابزار و ادوات جديد مشمول حكم است اين جـايي كـه دليـل خـاص      افعالي كه قطعاً
ه يك جاهايي ممكن است صدق نكند همين طور است ولي اصل اين است كـه صـدق   دارند خيلي عجيب است بل

بايد در   ،بكند فرق نمي كند با ابزار باشد يا غير ابزار و اگر كسي اصل را بر اين بگذارد كه صدق نمي كند هلم جرّا
 ....خيلي از احكام بگويد و

گاه دندان شما را مسواك زد مي گويند مسواك زد مد كه مسواك مي زند دكمه را مي زني دستآاگر كسي دستگاهي 
ضـو و غسـل اينجـا    وبه حكم عمل كرد و عمل مستحبي را انجام داد بله، در جاهايي ما قرينه داريم مثل عبادات و 

؟ ولي ظاهرش دارد ه حكميآيا به كارگيري مطلق اينها چكه شود ريم البته قابل اين است كه تأمل يك چيزهايي دا
واي مشهور اين است كاال همه ابعادش اآلن وقوف كامل خاطرم نيست ادله عينا چه مي شود ؟ به هـر  حداقل در فت

. بـا ايـن از نظـر مـا هـيچ      .همين طور است ظهور اين است كه آن هم بيشتر در حال عبـادت و  حال جاهايي واقعاً
بكند و محدود كند و كسـي  فاوتخيلي چيزها بايد فقهش را مت وجهي نمي فهميم و اگر كسي بخواهد اين را بگويد

 .آيد كه ندارد هم به اين نمي تواند ملتزم شود لذا بالمكائن و الجهازات اگراين كار انجام شود به نظر مي 

 نسبت مبدأ فعل به فاعل
معلوم شد اين وجوه كـافي نيسـت و وجـه بـراي آن      اين دو وجهي بود كه ممكن است براي اين گفته شود ضمناً 

مين طور معلوم شده وجه براي اين كه شامل شناخت مجسمه و تصور بالمكائن و الجهازات مـي  طرف قصه هم ه
كه  ،فقه داريم همين وجه را كه نسبت مبدأ به فاعل در قالب يك فعل شود و نظير اين دارد احكام ديگري كه ما در

در نسبت اين به فاعل كـه كـار فعـل ايـن      ،قتل يقتل اكل يأكليضرب،  فعل نسبت مي دهد مبدأ را به فاعل ضرب
اشرت شرط نيست با ابزار و ادوات هم باست كه مبدأ را به فاعل نسبت مي دهد در اين نسبت دادن مبدأ به فاعل م

آدمي كه قلم دست مي گيرد و چيـزي را كـه مـي     ،صدق مي كند و ابزار و ادوات متعارف سنتي قديمي يا پيشرفته
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 اين واقعاً  ،مپيوتر را كه به كار مي اندازد كتب اگر يك چيز پيشرفته ديگري هم باشد كتبنويسد مي گويند كتب، كا
حق مسأله اين است كه در ايـن بحـث و در خيلـي     اطالق دارد بنابراين به نظر مي آيد اظهر و صدق مي كند.واقعاً

  .مباحث ديگر كارگيري ابزار مخلّ و مضرّ به اين نيست
تصوير كند ولي چه جوري؟ اين اطالق دارد اين شامل آن جايي كه دستگاهي بدون اختيـار   ذوالعقولبايد  فاعل را

 ي كرد و كار انجام شد بله، دستگاه مشمول اين حكم نيست.دستگاه اتصال اتفاقاً
  

ولي اين جا نفي نمي كنم. يك وقتي اگـر   است و خيلي جاها با شك رد مي شوم استاد: با اين كه من تشكيكم زياد
ي كه مي گوييم اينها چيزائط زياد شود يك حالت هاي ويژه اي پيدا شود ممكن است شك در صدق شود ولي وس

كند آن صـورت  الجهازات بخواهد تصوير و تمثيل  هم صدق مي كند اين مربوط به صورت دوم بود كه بالمكائن و
 .سوم بحث مفصلي نمي كنيم 

 تسبيب در صور
به دست صورت دوم ابزار و ادوات و جهازات پيشرفته و سوم اين اسـت كـه    صورت اول با دست يا ابزار نزديك

تسبيب مي گويند امر مي كند به قتل يا به ضرب يـا امـر    رااين صورت سوم  ،كار گيردبعامل ذي شعور ديگري را 
صد نفـر را بـه   مي كند او را و به كار مي گيرد و كارخانه اي براي اين كه مجسمه بسازد كارگاهي به راه مي اندازد 

كه اينجا خودش انجام نداد ديگران را به كار گرفته براي ساخت مجسمه اين را  ،كار مي گيرد براي ساخت مجسمه
تسبيب مي گويند و حكمش همان احكام تسبيب است كه سال قبل يك ماهي را در باب تسـبيب بحـث كـرديم و    

ورت واضح و مستمر و هميشگي مثل آنجـا نيسـت   اينجا صور بسيار متنوعي داشت ولي در اينجا صدق فعل به ص
كه كسي را به كار بگيرد براي قتل، بگويد او قتل اين واضح نيست گاهي مباشر اقوي است گاهي سبب اقوي است 

عاقل ديگر را هم شـامل   فرادور ظهوري نداريم كه فعل حتي به كار گيري اطو متفاوت است اين جا يك دست آن 
 دهد به شما هم اين فعل را نسبت بدهند اين خيلي وضوح ندارد.ن كار را انجام ايشما شود وقتي مأمور 

 عكاسي 
هاي امروزي مي شود يا نه؟ بنابراين كسي بگويـد كـه حكـم     يسافرع دهم اين است كه اين بحث شامل بحث عك

را روح  ذييعني نقاشـي  بگوييم  .فقط مجسمه نيستو حرمت شامل عكس و نقاشي موجودات ذي روح مي شود 
 تصوير غير مجسمه اي هم حرام است؟ كسي بگويد اين كه كسي بگويد حرام است يا  ؟شامل مي شودنيز 

 بر عكس » صور « شمول 
كراهت دارد كه بنابر ايـن نظريـات   تصوير و نقاشي ذي روح يا الاقل بنابراين كه كسي بگويد حداقل  ،بنابراين نظر

عكس افراد را مي گيرند كه امـروز متـداول شـده و بخشـي از زنـدگي       كه با دستگاه ييسوال است كه عكاسي ها
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همه زندگي ها با عكس درآميخته است آيا اين  عالم و غيرعالم ندارد و ،، متشرع و غيرمتشرعاستدائمي همه شده
 يا نه؟  . مي شود.هم مشمول صور و

كه تنها آقاي مكارم احتمال داده اند و تقويت كرده اند بعد از ايشان هم معاصرين در در اينجا مرحوم سيد يزدي و 
قاي مكارم در همـين كتابشـان ايـن    آمرحوم سيد يزدي در حاشيه مكاسب و  بله اين هم مشمول اين ادله مي شود.

صـور  « و در نقطه مقابل غالب محققين و بزرگان ديگر معتقدند كه عكاسـي هـا مشـمول     احتمال را تقويت كردند
مرحوم آقاي خوئي و حضرت امام و آقاي تبريزي و غالب بزرگان مي گويند شامل نمي شـود.   .نمي شود » صورتاً
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