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  تصوير و مجسمه سازي/  مكاسب محرمه   87-88      4جلسه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 در قرآنمجسمه وتصوير  ادله موجود در باب
چند آيـه بـا ايـن     قرآن. وجود داشت. عرض كرديم در .بحث در ادله اي بود كه در باب مجسمه سازي و تصوير و

بود سه آيه بود و هر كدام حدود داللتش  قرآنشريفه اي كه در  بحث ارتباط داشت و آنها را مالحظه كرديم. آيات
دليل مطلقي بر منع يا جواز وجود نداشـت. آن دليلـي    قرآنآن چه كه روشن بود اين بود كه در  .را مشخص كرديم

كـه در قصـه    آيـه اي آن منع را مـي رسـاند،    ،. بود.كه در قصه حضرت ابراهيم بود در جايي بود كه مجسمه بت و
، روح ذيرت سليمان بود جواز را مي رساند، آن هم در يك محدوده مشخصي و بدون وجود اطالقـي در غيـر   حض
 . قصه حضرت عيسي سالم اهللا عليه هم در يك مقام خاصي بود و اطالقي نداشت مربوط به  ةوآي

 مجسمه وتصوير در باب دسته بندي روايات
. يك طائفه اين اسـت  دو طائفه خيلي كلي تقسيم مي شود ت بهاما وقتي به روايات رسيديم عرض كرديم كه روايا

 روح ذيشود و يك طائفه هم آن طوائف و رواياتي است كه تفصيل بين است ادعاي اطالقي  كه به ظاهرش ممكن
 .مي دهد روح ذيو غير 

 ئين با مصوراتتزروايت اول در تحريم 
روايـت، روايـت بـاب سـه از بـاب      اولين .رسي مي كنيماما در طائفه اول مجموعه رواياتي است كه يك به يك بر 

قال رسول «حديث اول. اين حديث اول اين بود كه  3احكام مساكن بود، كتاب الصلوات ابواب احكام مساكن باب 

قال: اتاني جبرئيل قال يا محمد صلي اهللا عليه و آله وسلم، انّ ربك يقرئك السالم و ينهي عن اهللا صلي اهللا عليه و آله 

. در اين حديث شريف سه چهار بحث بود كه »فمن تزويق البيوت، فقال تصاوير التماثيلزويق البيوت. قال ابوبصير ت
بحث اول بحث سندي بود و گفتيم يك سند ضعيف است و سند كافي ضعيف است و سند محاسن معتبر اسـت و  

ست يا نه اين كه مربـوط بـه حفـظ و    . ا.بحث دوم در اين بود كه اين روايت مربوط به ساخت مجسمه و نقاشي و
كـه ايـن حـديث شـريف      رانگهداري و تزئين خانه است. سه احتمال وجود  داشت ما تقويت كرديم اين احتمـال  

مطلق نگهداري ،  ونهكه تزئين هم مصداق و محور اصلي اش همان نگهداري در خانه است  است مربوط به تزئين
د يا نه ايـن كـه   كنيا نقشي را ايجاد  بسازد ي مجسمه اي رااز مواد معمار چه از چوب يا ،نگهداري به عنوان تزئين

روايت است تزئين خانه است به مجسمه و امثال اين و لذا اين را تقويـت   مدنظر كه امري .كندساخته اي را نصب 
بحـث   .مي رود گفتيم بر خالف جمعي از بزرگان با اين وجه مذكور اصوالً اين روايت از محل نزاع بيرون و كرديم

تـزئين هـم بيشـتر     ايجاد نقش و پيكره موجود است در حالي كه اين روايت مربوط به تزئين است. ما در ساخت و
 نگهداري به شكل خاص است. و مطلق اقتناع هم نيست.
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قـال عليـه السـالم     ،قال ابوبصير فقلت و مـا تزويـق البيـوت   «ست كه ابحث سوم در اينجا تعبير اين است كه ذيلش 

ست و در حقيقت اين جـواب  ا )عليه السالم(، اين پرسش و پاسخ از ابوبصير و جواب هم از امام صادق »تصاوير التماثيل

توضـيح مـي    آن راامام مفسر آن فرمايشي است كه حضرت از جبرئيل نقل كرده است و مفسر حاكم بر آن است و
جبرئيل از خداوند نقل كرد كه ينهي عن تزويـق   سوال كرد و ديد وقتي دهد. علتش هم اين است كه وقتي ابوبصير

البيوت، يك اطالقي در آن بود يعني گويا مطلق تزئين خانه اشكالي ندارد، به ذهنش نمي آمد و اعتبارش را بـا ايـن   
تزئين مطلقا منهي نيست. تزئيني كه از طريـق  مساعد نمي ديد سوال كرد امام توضيح دادند كه اين مقيد است يعني 

 تماثيل و تصاوير است مورد نهي قرار گرفته است و اين مربوط به نگهداري است نه ساخت آنها.كاربرد 
 روايت فوق  در» تصاويرالتماثيل « معناي 

بحث سوم اين است كه در اين تفسير كه ذيل حديث آمده است كه جمله اي در سخنان ابوبصـير آمـده اسـت كـه     
هيچ روايت ديگري نداريم، اين شكلي نداريم و اينجـا   ن تعبير تركيبي را درتصاوير التماثيل اين يعني چه؟ تقريباً اي

 منحصر به خودش است. اينجا هم تصاوير آمده و هم تماثيل. اين معناي تصاوير التماثيل چيست؟
 طلبه:

حتمـاالت  استاد: در اينجا كه بحث سوم ما مفهوم و معني تصاوير التماثيل است بايد به چند نكته توجه كرد تا بـه ا 
متصوره در معاني اين برسيم. يك مطلب اين است كه تصاويري كه در اينجا آمده كه جمـع تصـوير اسـت مصـدر     

سـت،  ير هم مفردش دو احتمال در موردش است، خود تصوااست يا اسم مصدر است اين دو احتمال در موردش 
تصوير يعني آن چيزي كه حاصـل  به كار مي رود. گاهي تصوير مقصود صورت سازي است، گاهي  به دو صورت 

كه  چيزي صورت است، اسم مصدرش است. اآلن وقتي مي گوييم تصوير فالن و فالن اين اسم مصدر است، يعني
ست. يك صورت اين است كه مي گـوييم  ير هم در اينجا دو احتمال در آن احاصل صورت سازي است، اين تصاو

صورت سازي است، تصوير به معناي مصدري يا اسم  يك وقت صوري كه حاصل از ،مقصود يعني صورت سازي
اين دو احتمال در تصاوير است. اگر تصوير به معناي مصدري باشد، تصاوير التماثيل يعني صورت سازي  .مصدري

تمثال، تمثال يعني مجمسه، يعني خلق تمثال كه در روايت ديگر به صورت فعليش آمده است يعنـي صـور مثـاالً و    
ي آن صورت را ايجاد كرد و در اينجا تصاوير التماثيل ايجاد تماثيل است چون تصوير وقتي بـه معنـي   مثّل مثاالً يعن

كنـد.  تصوير  تمثال را. تزئين چيست؟ اين است كه شود يعني خلق آن استي به كار برود و متعلق به تمثال مصدر
تصاويري كـه حاصـل    ،ر باشداين معناي مصدري است.معناي دوم اين است كه اسم مصدري باشد، حاصل تصاوي

تصوير است اين هم معناي دوم است كه جمع بستن اين در ميان اين دو احتمال كه جمع آمده است بيشتر به اسـم  
مصدري سازگار است البته مصدر را مي شود جمع بست ولي اين جمع با اسم مصدر بيشتر سازگار اسـت اگـراين   

 اضافه به تماثيل شده است. تصاوير در واقع خودشان صور، صوري كه باشد 
 طلبه:
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استاد: اگر معناي مصدري باشد، اينجا اضافه مصدر به مفعولش است، تصوير التماثيل يعني ايجاد تماثيل و درسـت  
آن هم متعلقش است و از باب مصدر به مفعولش است و مصـدر   وكردن و ساخت تماثيل است و اين فعلي است 

هي به مفعولش اضافه مي شود و سـاختن تمثالهـا اسـت. امـا اگراحتمـال دوم      گاهي به فاعلش اضافه مي شود و گا
باشد، اسم مصدر باشد. تصاوير التماثيل يعني آن صور، اگر اينگونه باشد، اضافه تصاوير به تماثيل دو احتمال دارد، 

صـور تماثيـل    .نمي آيـد  در يك بار مي گوييم اضافه صور تماثيل حالت طبيعي اوليه اش كه معنايش خيلي درست
كـه   اين مقصود نيست .يعني اين كه تماثيل يك چيزي است، و صور چيز ديگري است كه تماثيل را نشان مي دهد

كند ، صورت يك تمثالي باشد، ايـن بعيـد اسـت. يـك     نقاشي  بتي رال باشد مثل اين كه بگوييم مقصود صور تماثي
ني صورت هايي كه عبارتنـد از مجسـمه هـا، صـوري كـه      وقتي هم است كه اضافه بيانيه است، تصاوير التماثيل يع

 مجسمه ها هستند، اين وقت يك مقدار ظهور بيشتري دارد.
يك احتمال اين است كه تصوير مصدر باشد وجود دارد؟ جمع بندي احتماالت به اين شكل است كه چند احتمال  

ايـن اسـت كـه اسـم مصـدر باشـد و        احتمال دوم .مفعولش شده باشد، يعني ساخت مجسمه و تمثالاضافه به  كه
. باشد، در واقع معنايش اين گونه است كه اينهـا يـك صـوري    .صورت با تمثال چيز ديگري است و اضافه الميه يا

احتمال سوم اين است كه اسم مصـدر باشـد و اضـافه     است و آن صورت يك مجسمه است. نقاشي مجسمه است.
 كند.باشد. اين جور معنايي را افاده  لبيانيه باشد، يعني تصاويري كه از نوع تماثي

گرفته شده كه براي  مصدر دارد، و مصدر نيست. يك شاهدبعضي گفته اند به خاطر جمع بسته شدن ظهور در اسم 
 اين كه احتمال اول نيست البته اين شاهد مصدر كمتر جمع بسته مي شود و جمع بسـته شـدن آن مـانعي نـدارد و    

 بسته مي شود كه خيلي شاهد قوي و قاطعي نيست. گرچه اسم مصدر راحت تر جمع 
به نظر مي آيد كه احتمال اول نفي نمي شود احتمال دوم كه خيلي  ،كندل دوم كه بخواهد احتمال اول را نفي احتما

آن باشد و مقصـود صـور   بعيد است در اينجا مقصود كه است كه اين صورت آنهاست  يقوي نيست، تصاوير چيز
 ال دوم خيلي به ذهن نمي آيد.. احتممجسمه باشد 

مصدر است يعنـي   ،دشوار است. يك وقت مي گوييم كه مقصود ساخت بين احتمال اول و سوم تعيين نهايي واقعاً
ساخت تماثيل يا اين كه تصاويري كه از نوع تماثيل است آن مقصود است. تفاوت مهم و زيادي هم نـدارد، بـراي   

مثال، درست است كه آن احتمال را روي سـاخت مـي بـرد چـون قـبلش      اين كه اگر مصدر بگيريم يعني ساخت ت
تزئين بيوت دارد، اين ساخت در واقع ساخت مقدمه اي است از باب اين كه با اين ساخت دارد تزئين مي كنـد نـه   

بگيريم خود همين نگهداري و حفظ اينهاست فلذا بين  در نظر اين كه ساخت خيلي وجيه باشد، اگر اسم مصدر را
احتمال دوم كنار مي رود و مردد بين احتمال اول و سوم مي شود ولي تفاوتي در نتيجه ايجاد نمي  ،سه احتمال اين

ساخت تماثيل باشد، باز هم اين ساخت و ايجـاد، بمـاهو موضـوعيت     كند براي اين كه حتي اگر احتمال اول باشد،
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نه صرف  ن ايجاد مي كند و تزئين اشكال دارد، وندارد، موضوعيت اينجا به معناي تزئين است و با اين ساخت تزئي
 ساخت.

 طلبه:
 مطلق زينت است زينت همان تمثال است. ،سوال در مقام تزئين است و مقصود از زينت گري در خانهاستاد: 
 طلبه: 

شود و محور اصلي اين بود كه آن نهيي كه جبرئيـل  رصدر بود كه محور اصلي بايد حفظ استاد: شما يك مفهومي د
ست. ار پيغمبر اكرم عرضه كرد اين بود كه تزئين به بيت نبايد كرد، تزئين به صور و مثالهاست. آن مشرف بر معني ب

فلذا با آن قرينه چه ساخت چه نگهداري، همه اينها اصلش محورش اين است كه حالت تزئين داشته باشد. مصـدر  
 گرفتن و اسم مصدر گرفتن تفاوت در موضوع نمي كند.

 است يا مطلق است؟  روح ذيم اين است كه اين تصاوير و تماثيل مربوط به بحث چهار
 واژه هاي بكار رفته در روايات » تمثال و تصوير و نقش« 

قبال گفتيم كه درروايات در ساخت مجسمه ها ونقاشي ها عمدتاً سه واژه به كار رفتـه اسـت واژه تصـوير، تمثيـل،     
ر رفته است در يك يا دو روايت به كار رفته است. بيشترين استعمال همان نقش، كه واژه نقش البته خيلي كم به كا

تمثال دارد، بعدش تصوير است و بعدش نقش است و اينها واژه هاي بكار رفتـه در ايـن روايـات اسـت.      تمثيل و
ارد كـه الصـور   همه د يفتاواي علماء از قديم آمده ول در سلسلة الينابيع، ،كالم فقهاء آمده است تجسيم نيامده و در

همه قيد حرمت را اگر گفتند قيد مجسمه دارد، محطّ اجماع مجسمات است اما در روايات در وسـائل و   ،المجسمه
 مستدرك و بعضي اهل سنت نقل شده است يادم نيست كه آمده باشد، بيشتر سه واژه تمثال و تصوير و نقش است. 

نقش نسبت به  ،و مي گوييم كه در مورد تصوير و تمثيل و نقشراجع به اين واژه ها در مقدمه هم اشاره اي كرديم 
مجسمه است و در آن خيلي بحث نيست. بيشتر نقـش صـور    بلكه ظهورش در غيرغير مجسمه هم به كار مي رود 

ذو ابعاد ثالثه است كه طراحي مي شود و يك چيزي را حكايت مي كند و لذا نقش صورت حكـايتگر داراي ابعـاد   
ر آنجا تقريباً قصه معلوم نيست ممكن است در جسم ذو ابعاد ثالثه به كـار بـرود ولـي ظهـور نقـش      ثالثه نيست. د

 .صورت گري هاي طراحي هايي از قبيل مجسمه و ذو ابعاد ثالثه است
  معاني صورت و مثال

بـه   مثال مشابه شيء است و مشابهي كـه واقعـي هـم نيسـت     .صورت و مثال اصل معاني آنها اين طور است اما در
صورت غير واقعي چيز ديگري را حكايت مي كند صورت هم همين طور است معناي اصـلي ايـن دو ايـن گونـه     
است، صورت هم شكلي كه شكل ديگري را حكايت مي كند معناي حكايت گري اينها يعني چيـز غيرحقيقـي كـه    

صورت و هـم مثـال يعنـي    چون خود صورت اين معناهايي كه به كار مي رود هم  چيز ديگري را حكايت مي كند.
البتـه صـورت از نظـر     .يك شكلي يا نقشي كه حاكي از موجود ديگري است به صورت حكايت گري و نشانه اي
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فلسفي در ذات شيء و حقيقت شيء به كار مي رود و خود مثال در بحث هاي فلسفي در تمثل موجودات كه مـي  
... آن داستان ديگري است. مثال و صورت يك معناي حقيقي دارد كـه آن  .گويند مالئكه متمثل مي شوند كه فتمثل

جاي ديگر است و آن چه كه اينجا مطرح مي شود يعني اين كه يك چيزهاي مجازي و غيـر حقيقـي اي كـه چيـز     
 آن  ست. چيزي كه حكايت از چيز ديگر مي كند بدون اين كه حقيقتاديگري را حكايت مي كند اين مفهوم هر دو

كه في حد نفسه خودش يك حقيقتي است. نقشي كه طراح ترسيم مي كند يا مجسمه اي كه ساخته است اگر  باشد
كار به حكايتگريش نداشته باشيم خودش در عالم يك چيز حقيقي است اما وقتي مقايسه با چيز ديگري مـي كنـيم   

نفسـه ولـي بـه هنگـام      اين يك چيز حاكي از او مي شود مثل وجود ذهني كه خودش يك حقيقت است فـي حـد  
منتهي وجود ذهني يك وجود ذهني اسـت كـه حـاكي از خـارج      مي گوييم حاكي از خارج است. ،مقايسه با خارج

يـك نـوع حكـايتگري مجـازي اسـت و       آنها كه حكايتگري هستنداست. در مجسمه و نقاشي و طراحي وجوداتي 
كه در بحث هـاي   آنهاسته صورت حقيقي و لذا آن صورت و مثال شيء ديگر ك هستندصورت مجازي از چيزي 

بخواهيم فلسـفي تـر حـرف بـزنيم يـك معنـاي        به عبارت ديگر اگر فلسفي مطرح مي شود ما كاري به آن نداريم.
ل اوست همان نفس او و ناطقيت اوست. اين يك معني است فصصورت انسان همان  ،صورت يعني حقيقت شيء

 .كه كاري به آن نداريم
ي كه به نحو حقيقي از چيز ديگر حكايت مي كند مثل وجود ذهني كه يرت يعني وجود حقيقيك معناي ديگر صو 

صورتي از عالم خارج است آن هم مقصود نيست. مقصود در اينجا نه حقيقت شيء است كه معناي اول است و نه 
صورت حقيقي شيء بلكه يك شـكل يـا نقـش و صـورتي غيـر حقيقـي كـه حكايـت از چيـز ديگـر مـي كنـد و             

اين مقصود از صورت است مثال هـم همـين    كايتگريش از چيز ديگر حكايتگري واقعي و فلسفي و عيني نيست.ح
است منتهي مثال فرقش با صورت اين است كه مثال حقيقي داريم كه در تمثالت است وقتي كه جبرئيل بر پيغمبـر  

هم مثالي است كه نظير ديگري است و  تجلي مي كند آن از باب تجلي و تمثل كه آن هم اينجا كاري نداريم و يكي
 شبيه ديگري است و از جهاتي او را حكايت مي كند و مشابهت با او دارد.

 در فلسفه  منظور از واژه صورت
واژه صورت سه كاربرد دارد.يكي صورت يعني حقيقة الشيء كه مقابل مادة الشيء است و فصل حاكي از بنابراين  

فته اند، اين كاربرد در روايات و جاهاي مختلف است و صورة الشيء حقيقته. ايـن  اوست بنابر آن چه كه فالسفه گ
معناي دوم صورت يعني آن واقعيتـي كـه حكايـت عينـي و واقعـي از چيـزي دارد مثـل         .يك معناي صورت است

صورت ذهني كه وجودات ذهني كه صور اشياء خارجي هستند ولي اين صور ذهني حكايتگري واقعي از آن شـيء  
منتهـي   .اسـت  رجي دارد، اين هم صورت است و عين حقيقة الشيء نيست بلكه صورتي از يك حقيقـت ديگـر  خا

صورتي است كه حقيقتا آن را حكايت مي كند بنابر آن چه كه در وجود ذهني گفته شده است كه اين دو معنـي در  
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سفه اين را به كـار بـرده انـد و مـا     فلسفه آمده است و استعماالت لغت هم با اين سازگار است و به همين دليل فال
 كاري به اين نداريم.

اما صورت به معناي سومش يعني شيئي كه چيز ديگري است ولي حكايـت مـن وجـه اسـت و بـه نحـو مجـازي        
مجسمه بوعلي سينا يا عكس يا نقاشـي   .است اين نقاشي و مجسمه .حكايت مي كند و غير واقعي به تمام معناست

او را حكايت مي كند. اين حقيقت او نيست كه معني اول است بلكـه صـورت    ،افيكي اوطراحي او، صورت گر ،او
حاكي از اوست ولي اين حاكي مثل صورت ذهني نيست كه حكايتگري واقعي داشته باشد، يك حكايتگري ظاهري 

 در سطح غير واقعي است. و
 معناي تمثيل و مثال

است كه سه معني نداريم و دو معني داريم يـك تمثـل و تمثيـل     معناي تمثيل و مثال از ماده مثل و مثَل و مشابهت
واقعي است كه در همان تجلي ها و تمثل هاست كه فتمثل لها بشراً سوياً آمده كه آن مقصود نيست. آن تمثـل ايـن   
است كه يك مقصود در آن واحد و حين واحد تمثلهاي مختلف داشته باشد، تجسم ها و تجلي هاي مختلف داشته 

(عليـه  كه اين در فلسفه بحث شده است كه اينجا آن مقصود نيست. در آنجا مثال و تمثل و تمثـال اميرالمـومنين  باشد 

در آن واحد در هزار احتضار حضور دارد، آن هم تجلي و تمثل است. آن مقصود در اينجا نيست. اينجـا قسـم    السالم)
 دوم مراد است.

 طلبه:
 استاد: 

كند و اينگونه نيست كه آثار واقعي آن هـم  تام و غيركامل آن شيء را حكايت  رمعناي دوم چيزي كه به صورت غي
و مثال در صورت هر دو معناي آخر مقصود است منتهي پس صورت و مثال و تصوير و تمثيل  .حضور داشته باشد

 سه معني بود و در تمثل و مثال دو معني بود.
و تصوير و نقش آن دو تا بحث در اينها وجـود دارد، يكـي    آن چه كه مهم است اين است كه اينها در مفهوم تمثال

است؟ سوال ديگـر ايـن    روح ذيو غير  روح ذيمي گيرد يا اعم از دربررا  روح ذيبحث اين است كه اينها موجود 
است كه صورت ها و مثالهاي سه بعدي مجسمه باشد و به اصطالح فارسي امروز پيكره باشـد و پيكرتراشـي مـي    

مي گيرد يا اين كه نقش ها و عكس ها و تصويرهاي غير ذي ابعاد ثالثـه را هـم شـامل مـي      دربر فقطگويند آن را 
 شود؟
 به ذي روح وغير ذي روح »تصوير ، تمثيل و نقش  «اطالق

پاسخ سوال اول اين است كه اينها اطالق دارد قطعاً هم صورت و هم مثال و هم نقش وقتي كه كاربردهاي لغت را 
. نقش هم نقش حيوان به كار مي روح ذيبه كار مي رود و هم در غير  روح ذيح مي بينيد كه هم در ببينيد به وضو

رود به نحو حقيقت و هم در نقش شجر و حجر و صورت هم به صورت حيوان و صورت الشجر و تمثال هم اين 
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. در هر جا كه تصـاوير  پاسخ روشن است و مطلق است ،تمثال حجر و شجر و انسان يا تمثال حيوان و انسان باشد
 مي گيرد. دربر را روح ذيمي گيرد و هم غير  دربر را روح ذيالتماثيل كه مي گويد هم 

  صور غير ازمجسمهمجسمه و بر »تصوير ، تمثيل و نقش «  اطالق
يا فقط صور ذو ابعاد ثالثه را مـي گيـرد يـا هـر دو را؟ در ايـن       شامل مي شودپاسخ سوال دوم كه فقط مجسمه را 

اين است كه هر دو احتمال را فقهـاء گفتـه انـد و هـيچ شـاهد       جهت لغت خيلي وضوح و روشني ندارد. مجموعاً
واضحي پيدا نمي شود كه به لحاظ لغوي بگويد معناي تمثال فقط مجسمه است و معناي تصوير مثالً غير مجسـمه  

هر دو مقيد باشد كه ايـن ضـعيف   رد كه گفتيم احتمال دارد هر دو مطلق باشد، هر دو احتمال دا نيست. چنيناست 
احتمال سوم اين است كه تمثال به مجسمه نزديك باشد و تصوير به صور غير مجسمه باشد يا مطلق باشـد.   .است

اين هم يك احتمال خيلي درست نيست. به نظر مي آيد بين اين احتماالت متصوره در اين كه تمثال مجسمه باشـد  
به نظر مي آيد كه از لحاظ لغوي تمثال در هر دو به  .صورت هم با اين سه احتماالت .يا غير مجسمه يا مطلق باشد

واهللا مـا هـي   «سوره سبأ و يعملون لها محاريب و تماثيل آنجـا در روايـات دارد    13كار مي رود در خود آيه شريفه 

ست ولي در استعمال لغت كه ا. اين تعبد حضرت كه در حكم »تماثيل الحيوان و االنسان ولكنها تماثيل الشجرو مثله
لغت عرب حرف مي زند و حضرت در خيلي از جاها تماثيل بعد شجر هم به كار  .حضرت تعبدي حرف نمي زند

است كه ما به لحاظ لغت عرب هم تمثال و هم تصوير شـمول دارد   اين رفته است، به نظر مي آيد پاسخ سوال دوم
شاهدش اين اسـت كـه حضـرت مـي فرمايـد       .يدآ اي مي هم شامل مجسمه و هم صور و نقش هاي غير مجسمه

در چند روايت آمده است و كاربردهاي لغت بيانگر ايـن اسـت. نفـي نمـي كنـيم كـه اصـطالحات         ،تماثيل الشجر
 ايجاد شده باشد، ولي به هر حال درلغت اصيل عرب اينها اطالق دارد. جديدي بعداً

 طلبه:
در لسان العرب دارد. تصوير و صورت كاربردش در نقـش زيـاد    .ت داريماستاد: در نقش به كار رفتن تماثيل در لغ

و تعبير صورت كردن به نقش به كار رفته است در تماثيل هم خيلـي جاهـا بـه تصـاوير      صورة الشيء نقشه، .است
 تفسير مي شود.

اطـالق   .كنـد همـان تصـاوير اسـت    ت وقتي تماثيل را مي خواهد معنـي  در موضوع دوم علتش اين است كه در لغ
تصوير بر صور نقاشي اين فراوان است و كم نيست. فلذا كاربرد لغـت در هـر دو زيـاد اسـت و بعيـد نيسـت كـه        

گيرد. بعضي احتمال را تقويت كرده اند كه تماثيل بيشتر به مجسمه ها گفته مي شود صاوير و تماثيل هر دو را دربرت
مي آيد كه تماثيل به معناي تصاوير در لغـت اسـت. هـر دو     مي گيرد. اما به نظر و تصاوير غير مجسمه را هم دربر

 بعيد نيست.
 طلبه:

 استاد: 
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بعضي اين طور گفتند كه تصوير مطلق است و تمثيل همان مجسمه است. اما بعيد نيست كه تماثيل هم با توجه بـه  
ت گرچـه در  آن هـم عـام اسـ   ، اين كه تفسير شده در بعضي از كتابهاي لغت به صورت و صورت هم عـام اسـت   

اعصار معاصر تمثيل اصطالح خاصي پيدا كرده است ولي اينجاها بعيد است اين حرف گفته شود. بنابراين بـه نظـر   
مجسـمه نـدارد. همـه اينهـا را      وبه حيـوان  مي آيد كه در بحث چهارم ما هم كلمه تصاوير و هم تماثيل اختصاص 

اين از  گيرد اما شايد وجهي براي اين نباشد.مي دربر ه رادربرمي گيرد. گرچه بعضي گفته اند كه تماثيل فقط مجسم
لحاظ لغت است و از لحاظ حكمي خيلي فرقي نمي كند. براي اين كه اگر بگوييم چون دو جا به كـار رفتـه اسـت    
يك جاهايي كه تمثال به كار رفته است تماثيل آمده است معناي لغويش همان مجسمه اسـت اگـر اينگونـه باشـد،     

مجسمه پيدا مي كند، اگر هم اين نباشد و مطلق باشد كه شايد بعيد نباشد مقيدات معتبري داريـم كـه   اختصاص به 
خيلي تأثير در حكم مـا نـدارد. مـا    اين بحث لذا  و شامل مي شوداينها را مقيد به مجسمه مي كند و اطالق اينها را 

ـ مـي گير دربرهـم مجسـمه را    نـد تصاوير كه اينجا آمده ا واالن يك بحث لغوي مي كنيم كه تماثيل  د و هـم غيـر   ن
يا اين كه اختصاص به مجسمه دارد، يك نظر اين است كه اختصاص به مجسمه دارد. اگر اين باشد اين . مجسمه را

ولي اگر بگوييم از نظر لغوي اين مطلق است و غيـر مجسـمه    .روايات فقط مجسمه را مي گويد كه نهي شده است
جا مي رسيم چون كه روايات معتبري داريم كه مقيـد اينهاسـت و گفتـه     ا به هميندر حكم م ،شامل مي شودرا هم 

شود اگر در مقيد مي  روح، ذيو غير  روح ذي ،نبود اگر اطالق داشته باشد روح ذياست كه اگر مجسمه نبود و اگر 
ت بعـدي را  نسبت روايابايد  ،قيدي نداريم اما از نظر ما چون احراز نشده است اطالق اينهامجسمه باشد، در آنجا 

 كنيم.بسنجيم و تعيين تكليف 
را  روح ذيو غير  روح ذيهم  ما تا اينجا از نظر وجهي كه خودمان مي گوييم كه بعيد نيست كه اطالق داشته باشد.

 مي گيرد. دربرهم مجسمه و نقوش را 
  »تزويق البيوت « در  »بيت«از منظور 

است كه بيت خصوصيتي ندارد و اگر اآلن كسي مغازه اش باشد، محـل   معلوم ،نكته ديگري است كه تزويق البيوت
لـذا نبايـد تصـور     الغاء خصوصيت از بيت به ساير اماكن هيچ تفاوتي نمي كند و .كار اداريش باشد فرقي نمي كند

كرد بيت به معناي خاص موضوعيت دارد، بلكه الغاء خصوصيت مي شود و همه جا را مي گيرد. و ماشـين را هـم   
 ي گيرد.م

 طلبه:
 استاد:

 .بيت محلي است كه سكونت دارد ولي خصوصيتي ندارد
 طلبه:

 نه، از بيت كه فهميده نمي شود الغاء خصوصيت مي شود.استاد: 
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بحـث سـاخت و    كه ما از جدا شديم اين بودآن چه كه براي ما مهم بود در اين روايت اين بود و از برخي بزرگان 
 .نهـي اسـت در اينجـا تـزئين اسـت      محطّكه اين روايت  امريمي گوييم  .ش كرديمجداي بماهو هوايجاد تصاوير 

ايـن محـل نهـي قـرار      ...صور و مثال و مجسمه و عكـس و  كه كاربرد زينتي و بهره گيري در مقام زينت از چيزي
بـر   از بحث ما خارج است و در بحث اقتناع و تزئين است و آن جا چون معارض هايي دارد، حمـل  گرفته است و

 كراهت مي شود و حرمت از بين مي رود.
 وصلي اهللا علي سيدنا محمد و آل محمد 

 


