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 تصوير و مجسمه سازي/  مكاسب محرمه  87-88       3جلسه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 قرآنادله موجود درآيات 

. در قرآن كريم يك آيه است كه ممكن اسـت بـه   .عرض كرديم در بحث تصوير و مجسمه سازي و پيكر تراشي و
بـه طـور كلـي و مطلـق بتـوان بـه آن       و دليلي هـم كـه    . شودتمسك  ، جايز است تمثيل و تصوير براي اين كهآن 

تكميلـي   استدالل كرد براي جواز همان آيه شريفه سوره سبأ است كه در اين آيه چند جهت را بحث كرديم اما يك
 كنيم يا اصالح و تكميلي دارد كه عرض مي كنيم.دارد كه آن را بايد عرض 

 سوره سبأ 13 آيه
يم و در قصه حضرت سليمان آمده است اما آن آيه اي كه با بحث البته گفتيم كه واژه تماثيل در قصه حضرت ابراه

سوره سبأ است كه نقل داستاني در مورد حضرت سليمان در اين آيه شده است و ايـن   13ما ارتباط دارد همان آيه 
مي شود  تا آخر آيه شريفه كه چنين »و يعملون لها ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفون كالجوا...«آيه اين بود كه 

جن  براي حضرت سليمان آن چه را كه اراده مي كرد و درخواست مي كرد فـراهم مـي آورد كـه    استدالل كرد كه 
  .طبعاً نوعي تقرير حضرت سليمان را دارد امر مجسمه ها و تصويرها بود. و گفتيم كه اين ،تماثيل ي از آنهايك

يكـي هـم گفتـيم     تقرير داللت بر جـواز مـي كنـد، و    اما آن چه كه عالوه بر آن گفتيم سه جهت بحث داشتيم يكي
گرچه عمل جن بوده است، قطعاً شامل انس هم مي شود و يكي هم اين كه تماثيـل بـه ظهـور اوليـه خـود شـامل       

 مجسمه مي شود. اين سه جهت بحثي بود كه عرض شد.
  سورة سبا 13منظور از تمثال در آيه  

ما هي تماثيـل الرجـال و    :در آن روايت ها حضرت مي فرمايد  است كه دو روايت در ذيل اين آيه شريفه وارد شده
النساء بلكه اينها شجرو امثال اينها بوده است. اين دو روايتي كه ذيل آيه وارد شده است و ظهور اوليه آيه را ممكن 

، دو است بگوييم تغيير مي دهد ابتدا عرض كرديم سندش درست نيست، اما يكي از اينهـا سـندش درسـت اسـت    
آن واقع است  روايت ششم سهل بن زياد در .6و  4از باب احكام مساكن روايت  3روايت در ذيل آيه بوده در باب 
اين روايت درسـت   سند است )عليه السالم(كه از امام صادق  4است اما روايت  (عليه السالم)بي اشكال نيست،كه از امام باقر

عن محمد بن يحيي و احمد و عبد اهللا ابن محمد بن عيسي عـن   « ستا از اين قرار آن مشكلي ندارد، سند و است

ست كه ابي العباس ااينها توثيق دارند، ابي العباس هم در اينجا ابي العباس بقباق  » علي بن حكم عن ابان بن عثمان
نقل مي كنـد كـه    السالم) م(عليهامام صادق چند تا داريم ولي اينجا به مالحظه نقل ابان بن عثمان و اين كه از امام باقر و

كه ذيل  4فلذا روايت  معتبر است و شخص معتبري است و اشكالي ندارد. آن همان ابي العباس بقباق است كه سند
. »واهللا ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر و شـبهه  :«آيه وارد شده سند درستي دارد، كه حضرت مي فرمايد
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و نه موجودات  ه است شجر و موجودات غير ذي روح بود ه استان ساخته شداين تماثيلي كه براي حضرت سليم
اين آيه داللت بر يك جواز في الجمله  ،باشدمعتبر اين روايت  اگر و نساء نبود و مجسمه و تصوير رجال .ذي روح
كـه   ن تصاوير و تماثيل غير موجودات ذي روح مي كند شامل موجودات ذي روح نمي شود بـراي ايـن  ياي در هم

روايت ضمناً اين  البته اين آيه و مي گويند مقصود اين نيست.و امام به صراحت در اين حديث معتبر نفي مي كنند 
مي شود اسـتعمالش كـرد    .نشان مي دهد را هم كه استعمال تماثيل در غير ذي روح هم يك استعمال درستي است،

راين آن چيزي كه اصالح كرديم نسبت به جهـت سـابق   اين كه ظاهر هم مي گويد استعمال مي توان كرد. بناب مثل 
و آيه شريفه مي گفتيم   بنابراين آيه گرچه ظهور ابتدايي آن اگر ما بوداين است كه يكي از دو روايت معتبر است و 

ست اما با مالحظـه روايـت از ايـن    وتصوير ذي روح هم است، مجسمه ش مجسمه هم اقنمتشامل مي شود يا قدر 
ت برداريم بگوييم تماثيلي كه ساخته مي شد آن چيزهاست گرچه در بعضي كتب تفسيري يا تاريخي ظهور بايد دس

. بوده كه براي حضرت ساخته شـده اسـت ولـي آنهـا اعتبـاري      ..آمده است كه اين تماثيل همان مجسمات سرباز و
مي كند. اين يك جهـت در ايـن   يه را معني و تفسير آندارد و سند معتبري ندارد ولي اين روايت سند معتبر دارد و 

  .آيه شريفه است
 بدست مي آيد سورة سبا 13از آيه تايجي كه ن

پس ما در اين آيه شريفه سه جهت بحث داشتيم يكي اين كه اينجا فعل معصوم نيست ولي تقرير معصوم است دوم 
ت و شامل انس هـم  اين كه ولو اين كه كار جن است بر حسب اشتراك تكليف بين جن و انس تكليف مشترك اس

مي شود و سوم اين كه مقصود از اين تماثيل گرچه ظاهر آن شامل ذي روح هم مي شود اما با مالحظه اين حديث 
شريف شامل ذي روح نمي شود و نتيجه هم اين است كه تا اينجا آيه از موضوع تصوير ذي روح فاصله مي گيـرد  

 ست و مفيد است.و خارج مي شود. البته در همين اندازه هم دليلي ا
ديگري كه در اين آيه بايد به آن توجه كرد اين است كه چون اين آيه نقل قـول معصـوم اسـت تقريـر يـك       نكته 

معصوم است و نقل سيره اي است كه در موضع تقرير قرار گرفته است ممكـن اسـت كسـي بگويـد اطالقـي هـم       
كه به  ،اطالقي در اين باشد ،ذي روح يا غير ذي روحمي گيرد يا  دربر مجسمه را ،خودش ندارد، اگر بگوييم تماثيل

خواستيم بـه يـك    اطالقش تمسك كرد معلوم نيست. يعني اگر در يك جايي قيودي داشت و مورد شك بود و مي
كنيم معلوم نيست به اطالق اين بشود تمسك كرد چون اين نقل فعل آن جن اسـت كـه بـراي    دليل مطلقي تمسك 

امـا ايـن كـه     .دند و اين كه حضرت سليمان هم مي پسنديدند و آن را منع نمـي كـرد  حضرت سليمان انجام مي دا
كه فعل و  .كنيم نظير همان فعل استبتوانيم به اطالق اين تمسك اطالقي در آن باشد كه مواردي كه شك مي كنيم 

در آن نيسـت كـه در    اطالقي در آن هم نيست. اين نكته چهارم است كه در هر حال اطالقي ،. اطالق ندارد.سيره و.
 موارد شك به اطالقش تمسك كرد. يك في الجمله افاده جواز را مي كند. 
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حسن ايـن كـار را مـي     نكته پنجم اين است كه اين سوال وجود دارد كه اين فقط جواز را مي گويد يا اين كه مثالً
است، اليفيد اكثـر مـن    در بحث هاي اصول مفصل عرض كرديم اصل در سيره همان جواز قبل گويد اين هم سال

افاده استحباب يا حتي وجوب هم مـي كنـد فعـل،     ،بله در مواردي با قرائن و قيود خاصه اي گاهي استفاده ،الجواز
توانـد افـاده    قرائنش را سال قبل گفتيم هفت هشت قرينه گفتيم براي اين كه در آن شرائط فعـل و سـيره هـم مـي    

ز است اينجا هم ممكن است كسي بگويد كه اين كـه بـراي حضـرت    اصل همان جواكند، و استحباب يا رجحاني 
آن چه را كه مي خواست براي او مـي كردنـد، ايـن     ،سليمان انجام مي دادند و تعبير هم دارد و يعملون لها ما يشاء

مشيت حضرت سليمان بود و مناسبات حكم و موضوع اقتضاء مي كند كه حضرت سليمان اين امر را مي پسنديد و 
ممكن است كسي به اين نكته توجـه   .كند كه امر مستحسني بوده استحضرت سليمان اين نگاه افاده اي  يدنپسند

 تعلـق  كه پيامبر بود و پسند او و خواست او هـم بـه چيـزي    ه استكند كه اين امر براي حضرت سليمان انجام شد
بعيـد نيسـت، منتهـي     آن الجمله اصـل چيزي ممكن است ادعا شود منتهي في  چنين .بگيرد كه اولويتي در آن باشد

كند ممكن است رجحان بـه  د معصوم است اگر داللت بر رجحان كه اين كه خواست معصوم است و پسن گفته شد
عنوان ثانوي باشد نه رجحان به عنوان اولي، و لذا از اين جهت نمي شود باز استحباب از اين استفاده كرد اين هـم  

 ته شد. اجماالً اين نكته اي است كه گف
حد داللتش هم همين شـد كـه فـي     بنابراين در قرآن كريم تنها اين آيه بود كه به نحوي داللت بر اين قصه مي كرد

الجمله جوازي را نسبت به تماثيل غير حيوان افاده مي كند. حاال اعم از اين كه حالت مجسمه داشته باشد يا تصوير 
يعني از آيه استفاده مي شود كه ساختن مجسمه و تصـوير   مي شود شاملمجسمه را  داشته باشد، چون تماثيل قطعاً

ـ ساختن مجسمه و صورت بـرداري و     شامل شود  تصوير را هم به طريق اوليشود شامل  مجسمه را اگر ـ چون 
  .نكته است كه عرض شد 5 ،4نقاشي موجودات غير ذي روح مانعي ندارد. اين حاصل بحث 

ك مصلحت و حكمتي بوده است كه ممكن است با عناوين ثانوي بـر ايـن مـورد    البته كار حضرت سليمان روي ي
صدق مي كرد، ولي روي عنوان اولي اين بود كه اين كار جايز بوده است. ساختن مجسمه و تصوير موجودات غير 

 ذي روح مانعي ندارد، 
 طلبه:

در قرآن كـريم قصـه تماثيـل قصـه      ،اردآن آيه تماثيل ربطي به بحث ند ،ستاستاد: بله، آن هم است، اين يك آيه ا
حضرت ابراهيم داشتيم كه آن طبق قاعده است، يعني تماثيلي كه براي بت پرستي است معلوم است جايز نيست، و 
بحثي ندارد، يك آيه هم مربوط به حضرت سليمان داشتيم كـه حـداكثر داللـت آن هـم جـواز تصـوير و تجسـيم        

  تي كه وارد شده است و اال ظاهرش چيز ديگري بود.موجودات غير ذي روح بود بر حسب رواي
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  آل عمران سوره49 آيه بررسي
در قصه حضرت ابراهيم دارد كـه آمـد    ،ست كه اين در جاهايي هم به آن اشاره شده است يا در تفاسيرآيه سومي ا

 مرغاني را درست كردند و بعد 
 طلبه: 

  .سوره آل عمران استاست كه در  استاد: اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اين هم آيه
در است كه آل عمران  49آيه سومين آيه اين است كه با اين بحث ارتباط دارد كه  ،اخلق لكم من الطين كهيئة الطير

 كنيم. مي ين آيه شريفه هم بحثيامورد 
مـي كـرد، آن آيـه البتـه      آن آيه داللت بر حرمت تماثيل ،يك آيه تماثيلي بود كه ما هذه تماثيل التي انتم لها عاكفون

لذا جايي است كه قدر مسـلم دارد و اختالفـي در    ،در بت پرستي است ،بحث ساختش نيست، اگر هم ساختن بود
.. استدالل بر اين آيه اينگونه است كه .آيه سوم هم اين مي شود كه ،آن نيست، آيه دوم كه آيه حضرت سليمان بود

جايي كه محل بحث اصلي است، و تقريباً ادعاي اجماع شده است كه از دقيقاً بر مورد مجسمه است و حيوانات و 
ساختن آنها حـرام اسـت، ولـي در ايـن آيـه شـريفه دارد كـه         ،ميان آن چهار صورت مجسمه حيوانات حرام است

نها ذي روح شدند و حيوان شدند، و زنده شدند. نظير آساخت و بعد هم معجزه اش اين بود كه مجسمه مرغاني را 
كاري كه نسبت به حضرت امام نقل شده است در آن قصه. اين هم ممكن است كسي بگويد داللت مي كند اين آن 

كار خود معصوم است تقرير معصوم نيست، فعل و كار معصوم است پيامبري آمده است مجسمه مرغاني را ساخته 
ه اش كه اين كار را كردند و اين است و بعد هم نفخ كرده است و به صورت حيوان در آمده است.اصل  آن كه ادام

نشان مي دهد كه اصل اين كه مجسمه حيواني را ساختند مانعي ندارد، و پيغمبري هم اين كار را كرد. جـواب ايـن   
جواب اين است كه  اين در مقام ارائه معجزه بود و ممكن است كسي بگويد كه اطالقش در آن  .تقريباً واضح است

كه اين فعل معصوم است و اطالقي ندارد كه  ت، و لذا اين قول نكته اولش اين استنيست، كه بگوييم همه جا هس
بگوييم همه جا و هميشه مجسمه مي توان ساخت و مجسمه ذي روح ساخت و ممكن است اين امر و كار در مقام 

خود را ايـن   و آن مقام ممكن است با عنوان ثانوي براي اين كه نشان بدهد قدرت خود و اعجاز .اعجاز بوده است
 و از ايـن  ،بنابراين اطالقي در اين آيه نيست و مقامش هم مقام خاص اعجاز اسـت كار به آن عنوان جايز مي شود. 

 جهت از اين نمي شود استفاده جوازي به عنوان يك حكم كلي كرد. 
 طلبه:

قـع مجسـمه اي سـاخت،    استاد: كار خدا را با كار بنده قياس كرد، آن هم يك چيز خاصي است از همان گـل در وا 
طبق آن چه كه ظاهر بعضي آيات است و بعد نفخ كرد. فلذا عين همان قصه اسـت و نمـي تـوان بـراي بحـث مـا       

 استداللي بر آن كرد.
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 طلبه:
كنيم باقي است فرقي ندارد، شريعت ها فرقي نمي كند، اگر دليل خاصـي باشـد، چـرا؟  مـي     استاد: اگر جاي شك 

 شود استدالل كرد.
و از  ،آيه اي بود كه مي شود از قرآن به آن استدالل كرد در جهـت حرمـت يـا جـواز در بحـث مجسـمه       4 ،3اين 

 مجموع اينها تنها آيه حضرت سليمان جواز تمثيل و تجسيم و تصوير غيرذي روح را افاده مي كرد با استفاده از 
 رواياتي كه ذيلش بود.

 باب تصوير ومجسمهبررسي روايات موجود در 
روايت در منابع عامه و خاصه باشد بـا بحـث تصـوير و     40 ،30ارد روايات مي شويم. روايات شايد حدود و اما و

 كنيم.ه بندي مجسمه ارتباط داشته باشد، اين روايات را مي شود به اين شكل دست
 دسته بندي روايات

ي آمده است و تعلـق گرفتـه   اين روايات از يك نگاه كالن و كلي به دو دسته كلي تقسيم مي شود يك دسته كه منع
يعني در واقع محور اين روايات تمثيل و تصـوير اسـت بـدون وجـود      ،..روي موضوع تصوير و صورت و تمثيل و

حدود اطالق را بعداً  ،تفاوت بين ذي روح و غير ذي روح در آن باشد. اين يك دسته است كه در واقع مطلق است
روايات است كه منع آورده است روي عنـوان تصـوير و تمثيـل و    بحث مي كنيم، ولي يك گروه و مجموعه اي از 

يك روايـت هـم نقـش     ،تمثيل تصوير و ،چون سه عنوان بيشتر نداريم، صورت و مثال ،در يك روايت احياناً نقش
آمده است، اين سه عنوان دارد و در آنها تفصيلي در ابتدا و ظاهر آنها روي ذي روح و غير ذي روح نيست. گـروه  

اين در بـادي   ،نهايي است كه تفاوتي قائل شدند و تقسيم كردند و تفصيل دادند بين ذي روح و غير ذي روحدوم آ
نظر و از نظر كلي به روايات اين دو گروه روايات داريم گرچه ممكن است همان گروه اول در خود آنهـا تفصـيلي   

ذي روح چيـزي در آن در بـادي نظـر     باشد، ولي تصوير و تمثيل آمده و به صراحت و وضوح از ذي روح و غيـر 
، اجماالً ايـن دو گـروه   تفصيل دادند  اما گروه دوم رواياتي است كه به وضوح بين ذي روح و غير ذي روح .نيست

 روايت كلي است. 
 حديث اول كتاب الصلواتتحريم تمثال وتصوير در 

مي خوانيم و سند و داللتش را بحث مـي  گروه اول ما مجموعه اي از روايات داريم كه اين روايات را يك به يك  
كتـاب الصـلوات    ،3روايت ابواب و احكـام مسـاكن بـاب     .كنيم، در گروه اول اين روايات از اينجا شروع مي كنيم

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بـن عيسـي عـن    حديث اول، اين حديث اين طور است كه 

(عليه القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبداهللا محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن

ان ربك يقرئك السالم و ينهـي   )لي اهللا علي محمد و آله وسلم(صاتاني جبرئيل قال يا محمد )لي اهللا عليه و آله وسلم(صقال رسول اهللا ،قال السالم)
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اين اولين روايتي است كه در آن جمع  ،البيوت، قال تصاوير التماثيل، قال ابو بصير فقلت و ما تزويق عن تزويق البيوت
دو واژه است، تصاوير التماثيل است و به آن استدالل شده است بر اين كه اين داللت مي كند بر نهي و ظهور نهـي  
هم حرمت است و ممكن است بگوييم چون تصاوير هم در اينجا آمده است و تماثيل حتي مطلـق اسـت و شـامل    
ذي روح و غير ذي روح مي شود و هم شامل مجسمه سازي مي شود و هم نقش آفريني مـي شـود ممكـن اسـت     

اين روايت مجسمه ذي روح است. اين اولين  قنمتيبگوييم همچون اطالقي دارد، اگر اطالقي نداشته باشد هم، قدر 
 سـاختن  و اسـتدالل بـر آن شـده اسـت بـراي حرمـت       .دليل است كه در اينجا همين تصاوير  و تماثيل آمده است

در  ،بلكه گاهي براي مطلق مجسمه سازي و حتي براي مطلق مجسمه و نقاشي و نقـش آفرينـي   ،مجسمه ذي روح 
مـي  در برسه جهت هر سه نوع استدالل بر اين شده است، ممكن است تصاوير و تماثيل فقط مجسـمه ذي روح را  

د، ممكـن اسـت   شومي شامل د، چه ذي روح و غير ذي روح را شومي  شاملراگيرد، ممكن است بگوييم مجسمه 
اين به هر حال يكي از ادله بحث تصوير و  .مي گيرد، چه ذي روح و چه غير ذي روحدربر بگوييم مطلق تصوير را

  .تمثيل است. هر سه نوع استظهار از اين روايت شده است
 .ي چند شماره عرض مي كنيمجهاتي از بحث در روايت است كه ما به ترتيب ط

 حديث اول كتاب الصلوات بررسي سند
اولين جهت بحث در اين روايت بحث سندي است، سند اين روايت چطور است؟ اين روايت دو سـند دارد. يـك   

هم نقل شده است كـه در   محاسن برقيدارد، كه همان سندي است كه خوانديم، و همين روايت در  كافي سند در
ري دارد، روايت هم در كافي است هم در فروع كافي و هـم در محاسـن برقـي اسـت بـا دو سـند       آن جا سند ديگ

نقل مي كند البته با متن واحد، يـك روايـت    (عليه السالم)متفاوت البته روايت يك روايت است ابو بصير از امام صادق 
هـم در ايـن    ،اراي ضعف اسـت د ،سند اول ،سند مرحوم كافي .منتهي سند قبل از ابو بصيرش متفاوت است ،است

و مهمتر اين است كه در اين سـند علـي بـن حمـزه بطـائني       سند قاسم بن محمد بن جوهري است كه توثيق ندارد،
ست، يك ااست كه سال قبل دو سه بار راجع به او بحث كرديم و گفتيم كه علي بن حمزه بطائني سه نظريه در بابش

ست كـه كـالً روايـاتش كنـار     و اين كه فساد عقيده داشت، يك نظر اين اشود ، ولتوثيق  رواياتش نظر اين است كه
شود، و يك قول اين بود بين اين دوره اي كـه روايـاتي كـه قبـل از دوره فسـاد عقيـده و       گذاشته شود و تضعيف 

انحرافش روايت كرده و رواياتي كه بعد از انحرافش نقل كرده است، چون يكي از دو سـه نفـري بـود كـه جريـان      
ف و واقفيه را پايه ريزي كردند، و به خاطر مسايل مالي به انحراف كشيده شد. اين سه نظريه بـود كـه در كتـب    وق

رجال بود، مطلقا نفي روايات، پذيرش به طور مطلق، يا تفسير بين قبل و بعد از انحراف. و مي گفتيم كـه از لحـاظ   
از  ،شخصـيت برجسـته اي بـود   . كنـد ده اش نقل تي كه قبل از فساد عقيكبروي همين نظر سوم درست است روايا

رواياتش مقبول است، اما آن چه كه بعد نقل كرده است، مورد قبـول   ،نزديك امام كاظم سالم اهللا عليه بود باصحا
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نيست. اين از نظر كلي قبل از انحراف معتبر است و بعداً معتبر نيست. از لحاظ صغروي تشخيص اين كه روايـات  
چـون معلـوم    ا از جملـه در اينجـا، و  لذ ميسر نيست و غالباً مشكل است و ،ت يا قبل از آن دورهبعد از انحراف اس

ست كه از نظر صغروي نمي شود شبهه اي در آن ا  از اين جهت قابل اعتماد نيست، ،نيست قبالً روايت كرده يا بعداً
راوي  كهدهيم اضحي بتوانيم تشخيص ي با قرائن ورا روايت كرده است البته اگر جاي آن تشخيص داد كه رواي كي

اين روايت را قبل از فساد عقيده روايت كرده معتبر است ولي احراز اين نكته خيلي دشـوار اسـت. از ايـن جهـت     
است كه از جهت علي بن حمزه اين سند ضعف پيدا مي كند غير از بحث قاسم بن محمـد. از دو جهـت خـالي از    

 ضعف نيست. اين سند اول.
رواه البرقي في المحاسـن عـن    و«آن سند اين است كه  درست است. ه سند محاسن برقي باشد، آن سندك ،سند دوم

سند خيلي خوبي اسـت بـراي ايـن كـه نويسـنده       ،. اين سند»ابيه عن عثمان بن عيسي عن سماعه عن ابي بصير مثله

ها را كامالً آورده اسـت و   احمد بن محمد بن خالد برقي است، محاسني كه اخيراً چاپ شده است و سند ،محاسن
احمد بن محمد بن خالد برقي توثيق شده است. پدرشان نقل مي كند از پدرش كه محمد بن خالد برقي اسـت كـه   

اينها همه روات برجسته ما هستند، و لـذا   ،او هم توثيق شده است بعد هم كه عثمان بن عيسي، و سماعه و ابوبصير
ت تعبير به روايت مي كنند، ولي بعضي كه دقت دارند، اين روايـت را تعبيـر بـه    بنابر نقل دوم كه گاهي از اين رواي

صحيحه و موثقه كرده اند، اين درست است براي اين كه اين روايت سند اول كافيش ضعف دارد، ولي دومين سند 
صـحيحه   محاسن برقي سند خيلي خوبي است، يعني روايت باالتر از موثقه به معنـاي عامـه اسـت،    اين روايت در

است، رواتش همه عدول است و امامي عادل برجسته هستند و لذا اين روايت از نظر سندي يك سـند آن ضـعيف   
 ست و مي شود از آن تعبير به صحيحه هم كرد باالتر از موثقه.د ديگر آن صحيح و سند ممتازي هم ااما سن
 طلبه:

كرده اند بعد هم در سلسله روايـات بعـدي، تـا ايـن     . نقل .چون همين محاسن را در وسايل و ،استاد: محاسن را نه
اگـر يـك    ،اواخر كه مثل آقاي نجفي نقل دارند، همين كتاب نقل كرده اند فلذا از نظر اصل كتاب مشكل ندارد بلـه 

كه صاحب وسايل نقل مي كند ايـن اخـتالف نسـخه مـي      چيزي چيزي در اين كتاب موجود نسخه اش متفاوت با
جـا بحـث   كنيم كه قواعد اختالف نسخه را سابق گاهي اينعد اختالف نسخه را در آن اعمال اشود كه بايد همان قو

كند بحث خواهيم كرد. معتبر است، ولي اينجا حتـي اگـر كسـي بگويـد در اينجـا مهـم       كرديم و اگر مصداقي پيدا 
ست، آن را هـم اگـر   نيست، و بگويد محاسن برقي موجود بايدينا اين اتصال سندي اش اختالل دارد، قابل جواب ا

كسي بگويد اينجا مانعي ندارد، چون اينجا صاحب وسايل دارد آن را نقل مـي كنـد از آن نسـخه اي كـه در زمـان      
سـندش را بـه    20ايشان بوده است و ايشان هم سند معتبري به آن داشته است و خود ايشان هـم در اواخـر جلـد    
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ياتي كه از وسايل در محاسن بيايد مشكلي نـدارد، گرچـه آن   محاسن نقل كرده و آن سند معتبر است و لذا اين روا
 اين جهت اول. هم قابل حل است و مشكلي ندارد، از اين جهت است كه اين روايت معتبر است.

 نگهداري مجسمه روايت بر تحريم داللت
مربـوط بـه   جهت دوم به ترتيب نكاتي كه آقايان بحث كردند، بحث مي كنيم، جهت دوم اين است كه اين روايـت  

ساخت مجسمه و تصاوير هست يا مربوط به حفظ و نگهداري اينهاست. اين هم يك سوال مهم است. قبالً بحـث  
شده است كه ما در بحث مجسمات سه بحث داريم، يك بحث ساخت اينهاست، يك بحث نگهداري آنها در خانه 

ساز بحث مـي    ما در بحث ساخت و. است، و يك بحث هم خريد و فروش اينهاست. فعالً.و مغازه و محل كار و
روايات هم بايد در اين باب وارد شده باشد، و بـا ايـن بحـث     .كنيم، طراحي اينها، ساخت صور و پيكر و  مجسمه

ارتباط داشته باشد، آن وقت با توجه به اين بحث سوال اين است كه آيا اين روايت بـا مقـام اول و بحـث مـا كـه      
 حفظ و نگهداري صور است.  ،يا اين كه نه اين مربوط به اقتناع صور ساخت و ساز است ارتباط دارد،

در اينجا ابتداءاً مي شود گفت سه احتمال در جواب اين سوال وجود دارد: يك احتمال اين است كه بگوييم كه اين 
ل شـد،  كه و ينهي عن تزويق البيوت، تزويق با قاف، معنايش همان تزئين است، تزويق بيـوت و تـزئين خانـه سـوا    

حضرت فرمود: و بعد او سوال شد كه مقصود شما از تزويق چيست؟ حضرت فرمود: تصاوير التماثيل كه مربوط به 
.. است. احتمال اول اين است كه مقصود ساخت وساز باشد، يعني اين كه ما مجسمه اي را در .مجسمه و تصوير و
است. تصوير به نحـو صـنعت و نقاشـي و طراحـي و     كنيم، اين مقصود يري را در خانه ايجاد خانه بسازيم يا تصو

 . اين يك احتمال است. بسازد پيكرتراشي در خانه. بيايد اين كار را در خانه براي تزئين
احتمال دوم اين است كه نه مقصود تزئين خانه در اين جا يعني خريدن و نگهداري و نصب اينهاست نـه ايـن كـه    

نه اش را به فالن دكور تزئين كرد گاهي مي آيد معمار آن دكـور را مـي   ساختن اينهاست، مثل اين كه مي گويد خا
مثل مبلمان است و چيزهايي است كه متصل به ساخت و ساز نيست و مي آيند مي خرند و نصبش  ،سازد، گاهي نه

نحـو   مي كنند و قرارش مي دهند. هر دو هم متداول است. تزئين خانه كه مي گويند گاهي به تزئين كردن معمار به
ساختن او به شكل مجسمه است و اآلن هم اين كار انجام مي شود و از اول براي تزئين ساخت مي شود بـا شـكل   

احتمـال اول  معماري و گاهي هم نه چيز ساخته اي را در خانه نصب و نگهداري براي تزئين و دكوراسيون اسـت.  
دادن و وضـع اينهـا در خانـه بـراي      قرار واين است كه ساخت باشد، احتمال دوم اين است كه نصب و نگهداري 

ها را براي تزئين . را باشد، ولي قدر مسلمش اين است كه اين.زينت و زيبايي باشد. اين دو احتمال كه احياناً خريد و
 كند. نصب و نگهداري 

رد، چه به نحو تزئين خانه به مجسمات و امثال اينها اطالق دا ،احتمال سوم اين است كه اطالق دارد، تزويق البيوت
 ساختن آنها هنگام معماري و طراحي خانه باشد، يا نه به نحو نگهداري باشد هر دو را اطالق دارد. 
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اين سه احتمال موجود در اينجاست، هر يكي از اينها به اين تمسك كردند براي بحث ساخت و ساز و گويا مسـلم  
. مـي فرماينـد ايـن مربـوط بـه      .قـاي تبريـزي و  آ ،بعضـي هـم فرمودنـد    ،گرفتند كه اين همان ساخت و ساز است

و احياناً ممكن اسـت   .دكوراسيون غير متصل است و نگهداري و نصب مجسمات و صور و تصاوير در خانه است
 كسي بگويد كه اين اطالق دارد. 

 طلبه:
 استاد: تزويق با راء زاء است. مثل تزئين است. تزويق يعني تزئين 

منتهي كه راوي كه ابي بصـير باشـد، سـوال كـرد      ،ست كه ينهي عن تزويق البيوتسوال اين است كه حديث اين ا
براي اين كه تزئين خانه مذموم نيست، بعضي از انحائش ممدوح است، سوال كـرد تزويـق بيـوت چيسـت؟ قـال:      

 تصاوير التماثيل.
 است كه متعارف در  علتش اين ،اين سه احتمال موجود در اينجاست. بعيد نيست كه كسي اين اطالق را بپذيرد

كه بعيد نيست آن زمان هم متعارف باشدـ هر دو نوعش متعارف  ،بحث مجسمات ـ اگر آن زمان هم متعارف باشد 
گاهي تزئين مي كند يعني همان معمار و نجار مي آيد با همين چوب ها و داخـل   .است در معابد و خانه ها و اينها

درست مي كند براي تزئين و گاهي هم هست كه نه مجسـمه   در و ورودي و خروجي و از سنگ و چوب مجسمه
 ،ساخته اي است و صور ساخته شده اي است كه اينها را براي نصب در خانه ايجاد مي كنند. هر دو تزئين مي شود

خانه را با مجسمه تزئين كرد، چه به شكل ساختن، چه به شكلي كه ساخته آن را نصب مي كنند. اين ابتـداءاً بعيـد   
مي گيرد اما يك نكته دقيقي اينجا وجود دارد كه مانع از ايـن مـي شـود    دربركه اطالق دارد و هر دو نوع را  نيست

اصلي و محوري بحث اسـت تـزئين اسـت. تـزئين هـم بـه آن حفـظ و         نكتةكه محطّ بحث و چيزي براي اين كه 
رار دادنش است، اين شامل آن نگهداري حاصل مي شود يعني اين كه در يك جايي كه استفاده زينت بخشي است ق
اصلي كه مـذموم اسـت و    كتةهم مي شود كه بسازد براي تزئين ولي آن ساخت يك امر مقدمه اي شايد باشد، آن ن

تزئين هم به مجرد ساخت حاصل نمي شود. تزئين بـه ايـن اسـت كـه در      .نهي به او تعلق گرفته است تزئين است
سـت  كـه محـل ذم ا   كـاري عنوان مقدمه دخالـت در ايـن امـر دارد،    شود. ساخت به معيني حفظ و نگهداري  جاي

كه موضوع نهي اسـت كـه خطـاب جبرئيـل بـه پيغمبـر        امريكنيم ساخت است، ساخت نيست، نمي توانيم احراز 
ل مـي شـود   آخرين جزئي كه با او اين تزئين حاصـ  .نهي از تزئين است ،است نهي به تزويق و سلم) صلي اهللا عليه و آله(اكرم

دارد به اين شكل، حاال بسازد در يك جاي اين شكلي، يا ساخته اي را در اينجا قرار بدهد، ن است كه اين را نگه اي
نگهداري اين است كه به عنوان زينت. اين اصل است و  .كه محور اصلي است و مصداق اصلي تزئين است چيزي

اين دخيل در عنوان  .بياورد شده اش را ساخته نصب او در جايي به عنوان نگهداري است. حاال همان جا بسازد، يا
تزويق همان سـاختن   مقصود مي گيرد، يا حتي بگوييم دربرتزئين نيست. فلذا گرچه ابتداءاً بگوييم تزويق هر دو را
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تزئين يعني آخرين عملياتي كـه زينـت    ،ه معناي تزئين استبكنيم تزويق  دقت اگر است ولي واقعش اين است كه
خانـه بـا مجسـمه بـه همـان نصـبش اسـت و         آخرين عمليـات زينـت دادن در   .صدق مي كند آنبا ،دادن در خانه

نگهداريش است. ولو اين كه آن ساخت گاهي همراه با نصب است ولي معلوم نيسـت كـه آن امـر دخالـت داشـته      
شـود از  ل نمي شود، اگـر حاصـل   ي كه موضوع بحث است ساخت نيست، به مجرد ساخت تزئين حاصچيزباشد،

كه با او همراه است تزئين است، بودن در اين محل آن هم بـه ايـن شـكل اسـت. ايـن       امريجهت ساخت نيست، 
مجسمه در اين تاقچه به اين شكل باشد اين تزئين است. ساختن مقدمه اين است و اال خودش موضـوعيتي نـدارد.   

ند، كه اين را در همين بحث مورد تمسك فلذا با اين نكته دقيق به نظر مي آيد كه بر خالف عده اي كه كم هم نيست
قرار دادند و در بحث ساخت و اشكالي هم نكردند، به نظرم مي آيد كه اشكال وارد اسـت و بايـد گفتـه شـود كـه      

خانه  اين كه در پستوي ،تزويق و تزئين فقط همان اقتناع و نگهداري به عنوان زينت است آن هم نه مطلق نگهداري
دارد، اين مورد نهي قرار گرفته است. مطلق اقتناع هم عنوان يك امر تزئيني بخواهد نگه را به نه، آن  ي كند .دارنگه

  .است كه به عنوان زينت به حساب مي آيدحفظ و نگهداري در جايي  ،نيست
كه تزئين اسـت آن   چيزيو ساخت مقدمات تزئين است  آن نصب نصب مي كند، وگاهي مي سازد ولي ساخته را 

 شود و نگهداري شود. اين مورد نهي روايت است.آن به عنوان زينت بخش ، نصب  ،در خانه مجسمه بر سر
 طلبه:

 ،استاد: كل خانه ممكن است مورد مجسمه باشد آن هم تزئينش حرام است. آنها مقدمه مي شوند، كلش يا بخشـش 
بحـث   ،رمـت عقلـي دارد  معماري مجسمه اي باشد يا مجسمه اي در خانه باشد. مقدمه حرام كـه ح  ،عين معماري

ي را بحث نمي كنيم، مقدمه حـرام كـه حـرام نيسـت، نـه مقدمـه       ه اي كه نمي كنيم، ساخت به عنوان مقدمه امقدم
توليدي هم نيست، اگر مقدمه توليدي باشد، حرمت مقدمي دارد، حالت مقدمي دارد، از اين جهت است كه از ميان 

شويم درست همـان احتمـال دوم اسـت كـه     اطالق دارد، دقيق كه است بگوييم اين سه احتمال گرچه ابتداء ممكن 
 كه آن چيز جـدايي نيسـت  ساخت به عنوان مقدمه ممكن است باشد،  .اينجا مقصود نگهداري به عنوان زينت است

از موضوع بحث مجسمه سازي خارج مـي شـود. آن    اين روايت را بپذيريم روايت اصالً اگر حرمتش. با اين بحث
و اقتناع كسي نمي تواند بگويد حرام است براي اين كه آنجا روايات مخالفي وجود دارد و آن بحث وقت در تزئين 

 دوم است.
 دو بحث يكي سند، يكي اين كه آيا شامل ساخت و ساز است و يا نگهداري.

 سند گفتيم معتبر است، ولي داللتش مربوط به ساخت و ساز نيست. مربوط به تزئين است.
 دنا محمد و آل محمدوصلي اهللا علي سي

 


