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 تطور تاریخی حکم مجسمه سازی در نگاه فریقین
 

 1سید محمدرضا حسینی

 (30/7/1399تاریخ پذیرش: ، 22/10/1398تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

ای بسیار طوالنی و تاریک دارد و در عصر های متفاوت پیشینهساخت مجسمه با انگیزه
پرستی( ممنوع بود، ولی با رشد و گسترش اسالم خاطر جو حاکم )بت و بتنزول وحی به

نت ساهل رو فقیهان شیعه ودر بستر زمان و مکان، دستخوش دگرگونیهای مهمی شد. از این
دیدگاههای متفاوتی بیان داشتند؛ ازجمله حرمت ساخت مجسمه حیوان جاندار که دیدگاه 

سنت در زمانهای مختلف است. این مقاله بر آن است تا به این غالب فقهای شیعه و اهل
پرسش پاسخ دهد که آیا دیدگاه حرمت ساخت مجسمه، اختصاص به فقیهان متقدم دارد؟ 

و مکان نقش مهمی در نگاه فقیهان داشت. یا اینکه فقیهان شیعه و تا بتوان گفت زمان 
خاطر بقای علت، قائل به حرمت آن هستند. سنت متأخر و معاصر نیز همانند متقدمین بهاهل

هد دبررسی دقیق تطور تاریخی دیدگاه فقها در خصوص حرمت ساخت مجسمه نشان می
و یا جواز ساخت مجسمه وجود دارد  در میان فقیهان هر مقطع دیدگاههای مختلف حرمت

 برانگیز است.چنان موضوعی چالشی و بحثو هم
 مجسمه، تاریخ، اسالم، حرمت، فریقین. ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

ای چندهزارساله دارد به مرور زمان تکامل یافته و به هنر که گویای ساخت مجسمه که سابقه
این هنر اگرچه در مناطقی از شرق و غرب و فرهنگ مردم آن زمان بود تبدیل شده است. 

رهنگ جزیره عربستان به فشد، ولی در شبههای مختلف ساخته میالنهرین با انگیزهحتی بین
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پرستی که مورد نفی دین ابراهیم حنیف بود شکل یافت و هنگام ظهور اسالم، غالب بت و بت
ازی سرو هنر مجسمهدند. از اینکرپرستی زندگی میخانه بت و بتمردم آن منطقه در تاریک

پرستی بود؛ بدین جهت مورد مذمت و نهی شدید دین مبین در خدمت فرهنگ بت و بت
معه پرستی از جاشدن بساط بت و بتکه حتی پس از برچیدهنحویاسالم قرار گرفت، به

 رچنان ادامه داشت. هنخاطر پیشینه تاریکش همسازی، بهاسالمی، نگاه منفی به مجسمه
سازی از جمله مواردی است که تمام جوانب آن دقیقاً بررسی نشده و هنوز هم بُعد مجسمه

سازی در روزگار نزول برانگیز است. در حالی که مجسمکاربردی آن در جوامع اسالمی بحث
های خاطر وجود انگیزهپرستی حرام بوده است، ولی به مرور زمان بهوحی به خاطر بت

ا رو ب، احکام آن دستخوش تغییرات و دگرگونیهای مهمی شد؛ از اینای و تزییناسطوره
توجه به گستردگی هنر جوامع مختلف در عصر حاضر از یک سو و جایگاه آن در زندگی 

چنین نقش زمان و مکان از دیگر سو، باید از زوایای مختلف و فرهنگ مردم عصر ما و هم
های مردم، اساتید و دانشجویان رشتهشک از مجموع پرسشهای به آن پرداخته شود. بی

 کنند، اهمیت اینهنرهای تجسمی و نهادهایی که برای زیباسازی شهر از مجسمه استفاده می
شود که ها و جامعه روشن است و این سؤال مطرح میموضوع در زندگی روزمره خانواده

فتن ربا ازبینسنت در خصوص ساخت و نگهداری مجسمه آیا از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل
ی در پرستالعرب از نیمه قرن دوم به بعد و نبود بتپرستی از سرزمین جزیرهفرهنگ بت

چنان حرام است؟ اینکه فقیهان شیعه سازی همبرخی از کشورها از جمله ایران، مجسمه
معتقدند باب اجتهاد همواره گشوده است، در این راستاست که به مسایل نوپیدا، پاسخ داده 

وزبودن رو مسایل کهن نیز مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد. پویایی و بالندگی و بهشده 
از اینجا  گویی به مسایل مستحدثه در مکتب امام جعفر صادقفقه شیعه و قدرت پاسخ

 گیرد. سرچشمه می
 

 شناسی مجسمه در فقه شیعهمفهوم
فهوم مجسمه دارند که گویای شناسان، نگاهی متفاوت به مچون لغتفقیهان شیعه نیز هم

تفاوت فهم، تفسیر و برداشت آنان از احادیث مرتبط است. ولی در توصیف آنها از مجسمه، 
شود. فقیهان مجسمه را دارای جسم و در هنگام تابیدن نور آوایی دیده میپوشانی و همهم

 پندارند. ی میدانند، یعنی از نظر جسمی و فیزیکی آن را چند بُعدبه آن، دارای سایه می
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بادر المت»گوید: گونه میپردازد و اینمحقق کرکی در تعریف مجسمه به توصیف آن می
من المجسمه: ما یکون لها جسم یحصل له ظل اذا وقع علیه ضوء و الریب فى تحریم هذا 

جود والقسم: متبادر از مجسمه آن چیزى است که وقتى نور به آن تابیده شود، براى او سایه به
 (. 4/23ق، 1414)محقق کرکی، « آیدىم

تصویر الحیوان ذى الظل بحیث اذا »نویسد: مقدس اردبیلی در توصیف مجسمه چنین می
د، طورى که وقتى نور به آن بتابوقع علیه ضوء یحصل له ظل: تصویر حیوان داراى سایه، به

-هصویر جسم بالتصویر الجسم بحیث یکون له ظل: ت»چنین: و هم« آیدسایه به وجود مى
 (. 8/54ق، 1403)مقدس اردبیلی، « طوری که دارای سایه باشد

المعروف کما اللغة ترادف التماثیل والتصاویر الصور »گوید: فاضل هندی در تعریف می
بمعنى التصاویر: چنانچه در لغت معروف است به معنای واژگان تماثیل و تصاویر یکسان 

 (. 198ق، 1405)فاضل هندی، « به معنای تصاویر است« صور»است و واژه 
و قد فهم من هذه العبارات فى »نویسد: ار میحسینی عاملی درباره مراد از صورت جاند

و « حاشیه ارشاد»و « ایضاح النافع»و « التنقیح»و « حواشى الکتاب»و « الدروس»
)حسینی « ، ان المراد بالصور ذات االرواح و بالمجسمة ذات الظّل«الکفایة»و « الروضه»

 (. 8/83ق، 1419عاملی، 
الحیوان ذى الظل بحیث اذا اشرق علیه تصویر »گوید: سبزواری در تعریف مجسمه می

طورى که وقتى نور به آن تابیده شود، ء حصل الظل: تصویر حیوان صاحب سایه، بمضى
 (. 1/427ق، 1423)سبزواری، « شودسایه پدیدار مى

ها المتبادر من الجسم ما یکون ل»شهید ثانی ضمن تعریف مجسمه، چنین توصیف می کند: 
شود، چیزی است که در هنگام تابیدن نور، نچه از جسم متبادر میظل اذا وقع علیه ضوء: آ

 (.3/212ق، 1410)شهید ثانی، « دارای سایه باشد
فانّ المثال والتصویر مترادفان على ما حکاه کاشف اللثام عن اهل اللغة:  »گوید: انصارى مى

یخ )ش« ناستواژگان مثال و تصویر بنا به نقل کاشف اللثام از واژه شناسان، به یک مع
 (. 213//2انصارى، بی تا: 

ما اشتمل من االخبار على لفظ »گوید: داند و مىایروانى نیز صورة را اعم از تمثال مى
)ایروانى، « المثال و التمثال فالظاهر منها هى المجسمة... فکانت الصورة اعم من المثال

 (. 1/127ق، 1421
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گوید: ن را تمثاالت دانسته است. ایشان مىخویی واژه تمثال را به معناى تصویر و جمع آ
فان التماثیل جمع تمثال و یجمع على تمثاالت، و علیه، فالسئوال عن التماثیل إنّما هو سئوال »

عن الصور الموجودة هى الخارج: تماثیل جمع تمثال است و جمع آن تمثاالت. بنابراین 
ش، 1372)خویی، « تپرسش درباره تماثیل در واقع پرسش از صورتهاى خارجى اس

1/238.) 
 

 سنتشناسی مجسمه در فقه اهلمفهوم
« تصاویر، تصویر، صور، صوره»های سنت از واژهدر کتابهای روایی و فقهی عالمان اهل

بسیار کم استفاده شده است و حتی برخی از مفسرین « تمثال»استفاده شده، ولی از واژه 
ق( 671( و قرطبی )م 21/180ش، 1371)فخررازی، ق(  606سنت مانند فخررازی )م اهل

ق، 1405ق( )حقی برسوی، 1137( و حقی برسوی )م 11/196ش، 1364)قرطبی، 
( تمثال را به تصویر معنا کردند و 14/43ق( )تفسیر مراغی: 1371( و مراغی )م 17/290

کار ان بهجخانواده آن برای مطلق مجسمه و نقاشی موجودات جاندار و بیواژه تصویر و هم
 برده شده است. 

توان چنین نتیجه گرفت که از شناسی مجسمه میگفته در مفهوماز مجموع مطالب پیش 
ى شود که هیچ تفاوتسنت و دانشمندان لغت استفاده مىروایات و کالم فقیهان شیعه و اهل

ى نقاش طور یکسان به مجسمه ووجود ندارد، بلکه هردو به« تمثال»و « صورة»بین دو واژه 
توان منظور از آن شود و تنها با استفاده از قرائن مىجان اطالق مىموجودات جاندار و بى

، صدق عرفى است و «تمثال»و « تصویر»را دقیقاً فهمید. خالصه، معیار در صحت اطالق 
 داند. را بر نقاشى و مجسمه صادق مى« تمثال»و « تصویر»عرف، اطالق 

جان از واژه تصویر و صورت ی مجسمه و نقاشی جاندار و بیسنت برااگرچه عالمان اهل
ویر کار گرفتند؛ به این دلیل که هردو واژه تصاند و کمتر واژه تمثال و تماثیل را بهاستفاده کرده

ا دو رگونه که برخی از فقیهان شیعه آندانند. همانو تمثال را مترادف و دارای یک معنا می
اند، در حالی که درباره نسبت سنت، مجسمه را همان بت دانستهاهلدانند. عالمان مترادف می

است.  وجهبین بت و مجسمه باید گفت: نسبت فیمابین مجسمه و بت، عموم و خصوص من
ها، بت هستند و ای هم بت نیست. بعضی از مجسمههر بتی مجسمه نیست و هر مجسمه

 بعضی از بتها مجسمه هستند. 
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 انگیزه آن سازی در گذشته ومجسه
ای به درازای خلقت انسان دارد، اگرچه در طول تاریخ با پیدایش سازى پیشینهمجسمه
 ود.شهای جدید، دچار فراز و نشیب شده است. با نگاه به تاریخ این حقیقت روشن میانگیزه
 

 . عصر حضرت آدم1
نه ریخی، پیشیگونه که پیشتر بیان شد با استفاده از روایات و احادیث و منابع تاهمان

باره فرمود: در این گردد. امام باقربرمى سازى به زمان خلقت حضرت آدممجسمه
ساخت تا مردم را گرفتار شرك  شیطان لعین اول کسى بود که صورتى مانند حضرت آدم»

 (.248 -3/253ق، 1403)مجلسی، « و گمراهى سازد و از پرستش خداوند باز دارد
ر د« آدم»، به دیدار پیکر «شیث بن آدم»از دنیا رفت، پسران  هنگامی که حضرت آدم

رفتند. یکی از فرزندان قابیل، به دیگر پسران قابیل گفت: اى که نهاده شده بود، مىمناره
از  دارند و شما راکنند و آدم را بدان گرامى مىگرداگرد پیکر آدم طوافى می« شیث»پسران 
بُتى تراشید و او نخستین کسى است که بُت تراشیده اى نیست. پس براى ایشان آن بهره

 «.است
 

 . عصر حضرت نوح2
صدوبیست سال در سنّ چهارصدوهشتادسالگى به پیامبرى مبعوث شد،  حضرت نوح

اى نداشت. پرستى دعوت می کرد، اما فایدهپیامبر بود و امت خود را به خداپرستى و ترك بت
ارانش سوار بر کشتى شدند. توفان بزرگى به راه افتاد. به فرمان خداوند کشتى ساخت و با ی

برد. باد آنها « جده»بتها را از کوه نَوذ به زمین فرود آورد و جریان آب، آنها را به سرزمین 
بیروت « جده»، را از زیر خاك در ساحل دریاى «وَدَّ» بت« عمرو»را با خاك پوشاند. 

 برد و در« وادى القُرى»داد او این بت را به تحویل « عوف»برد و به « تهامه»کشید و به 
پرداختند. برخی معتقدند: « ودّ»پایدار ساخت و مردم آن زمان به پرستش « دُوَمةُ الجندل»
ر وفان )نوح( تاج بتنمرود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح، اول کسی است که بعد از »

پرستى رفت و بتخانه بنا کرد، بتسرش نهاد، زمین بابل را به تصرف درآورد، عرب و عجم بگ
کرد، بت زرین و سیمین بساخت، آذر بت گر را بر خزانها و بتان و جهاز ایشان امین می

 (.1/138، ش1363جوزجانی،  سراج) گردانید
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 . عصر حضرت ابراهیم3

پرستى رونق داشت. مردم شهر برای پرستش بت، وارد بتکده بت در زمان حضرت ابراهیم
وران، سازى در آن دتوان فهمید که انگیزه مجسمهبا نگاهى به تاریخچه این بتها مى شدند.می

پرستش بتها بود و مردم آن دوران، مجسمه را به عنوان خدایان خود قرار داده بودند و آنان 
کردند. در این سه عصر، فضای فکری حاکم در این دارى مىرا برای پرستش در معابد نگه

ر دیده برستی از سوی پیامبران نیز شدیدتبود؛ بدین جهت تالشهای ضد بتپرستی مناطق بت
پرستى داشت. ایشان در فرصتی، پس از اى جدى با بتمبارزه شد. حضرت ابراهیممی

ورود بتکده بتها را یکی پس از دیگری در هم شکست. و تبر را بر دوش بت بزرگ قرار 
 داد.

 
 . دوران حضرت مسیح4

اه گمسیحیت، نخست هنر را تکیه»یت، که عصر میانه از آن یاد می شود در دوران مسیح
اما وقتى که  (،4/156ش، 1363)دورانت، « دانستپرستى و فساد اخالقى مىشرك، بت

تزاید، ساخت کلیساهاى بزرگ الزم دادن گروههاى روبهمسیحیت پیروز شد و براى جاى
هایى کنندگان نیاز داشتند مجسمهبرآورد. عبادتآمد، سنتهاى هنرى محلى و ملى دوباره سر 

از حضرت مسیح و مریم داشته باشند تا نیروى تخیلشان برانگیخته شود و تصویرهایى داشته 
 سواد باز گویند.شدن مسیح را براى مردم عامى و بىباشند که داستان مصلوب

 
 النهرینسازی در غرب و بین. عصر مجسمه5

سازى النهرین، مجسمهدر غرب و بین تا بعد از حضرت عیسی از زمان حضرت ابراهیم
چنین تزیین کاخها، منازل ها و نمادهای قدرت و همگذاشتن اسطورهنمایشهای بهبا انگیزه

ته ساختند. البو حتی معابد، وجود داشت. برخی هم با انگیزه پرستش آن را تهیه و یا می
النهرین )آشور، بابِل، عربستان(، یونان، روم، ر، بینتعداد این گروهها در طول تاریخ در مص

سازی در این مناطق سابقه ایران، هند و چین، بسیار کمتر از دو گروه اول بود. که امر مجسمه
طوالنی داشت؛ مثالً مقدمات ساخت مجسمه در مصر، چهارهزار سال قبل از میالد شکل 

وم پیش از میالد ساخت پیکرهای سنگی ( و در میانه هزاره س882ش، 1378گرفت )پاکباز، 
(. ساخت مجسمه 774ویژه بابِل در صور طبیعی معمول بود )ر.ك: همان، النهرین بهدر بین



 تطور تاريخی حکم مجسمه سازی در نگاه فريقین

 

  

333 

سازی (. هنر مجسمه671در آشور از هزاروپانصد سال پیش از میالد آغاز شده است )همان: 
سازی دو (. مجسمه955گردد )همان، در یونان به پیش از سده هشتم پیش از میالد باز می

(. در همین مناطق گاهی هنر 825قرن پیش از میالد از یونان به روم رسوخ کرد )همان، 
. راییدگها و تزیین کاخها به افول میتصویرکشیدن اسطورهسازی حتی با انگیزه بهمجسمه

ونانی یهیچ هنر یونانی جز معماری در قرن ششم تعالی نیافت، در صورتی که فلسفه و شعر »
ها و مناطق، ( و در برخی از دوره2/244ش، 1363در همان دوره به بلوغ رسید )دورانت، 

 بری داد.سازی جای خود را به دیگر هنرها مانند معماری، سفالگری و گچمجسمه
 

 . عصر ظهور اسالم6
 اى اقوام یونانى و ساسانى که نمونه بارز آن، شرك وهنگام ظهور اسالم، عقاید افسانه

سازی ساسانی کنار گذارده شد پرستى وجود داشت ولی در دوران اسالمی سنت مجسمهبت
ها و مأموریتى جدى براى مبارزه با این افسانه ( و پیامبر اسالم769ش، 1378)پاکباز، 

« مسجدالحرام»، وارد «مکّه»در روز فتح  ها به عهده داشت. هنگامی که پیامبر اسالمخرافه
سرپا بودند، حضرت با گوشه کمان، در چشمها و صورتهاى « کعبه»یرامون شد و بتها در پ

: بگو وزَهُوقاً:  کَانَ الْبَاطِلَ إِنََّقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  و»فرمود: کوبید و مىآنان مى
(. و سپس از 81)اسراء،  «است نابودشدنى همواره باطل آرى،. شد نابود باطل و آمد حق»

دستور داد تا برای  چنین به امام علیهم مسجد بیرون بردند و سوزانیدند. حضرت
 شکستن بتها به مناطق و شهرها عزیمت کند. درهم

پرستی شدیداً مخالفت و سازی و بتها، پیامبران هر عصر با مجسمهدر تمام این دوره
 کردند.مبارزه می

 
 سازی در طول تاریخ. انگیزه مجسمه7

ها و که در تمام دوره توان سه انگیزه را برای ساخت مجسمه بیان کردبا نگاه به تاریخ می
مناطق وجود داشت و در تطور حکم آن تأثیرگذار است. اگرچه مهمترین و بیشترین انگیزه 

ویژه توان عالقه مردم آن زمان بهدر اعصار و مناطق مختلف در ساخت مجسمه را می
ها، نمادهای قدرت، حاکمیت و هنرنمایی سالطین، حاکمان، هنرمندان و معماران، به اسطوره

توان انگیزه پرستش را انکار چنین تزیین کاخها و منازل دانست، ولی در این میان نمیو هم
 کرده و نادیده انگاشت.
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 ای. ساخت موجوداتی اسطوره7-1

قدرت و زینت برای مردم بود که گاهی دولتها ها سمبل و نماد در مصر بسیاری از مجسمه
 زنى در مصر که گندم دادند تا دیگران تشویق شوند؛ مانند مجسمهدستور ساخت آنها را می

کند، چنان است که گویى با تمام حواس و عضالت خود به کار اشتغال دارد آسیاب مى
هیکل و نیرومند نمایش هاى فراعنه را قوى ( و یا اینکه مجسمه1/224ش، 1363)دورانت، 

دادند. شاهکار آنها، مجسمه ابوالهول است که خصایل شکوه و ابهت یک پادشاه از چهره مى
توان در مجسمه آشوریانی پال دید که سازی آشور را میاو نمایان است. اوج هنر مجسمه

ه القا ندرحم در مقابل دشمنانش را در وجود بیننده به شکل کامالً زقدرت شاهی مقتدر و بی
 کند.می

ساختند؛ مانند دو مجسمه گاو نر های حیوانات نیرومند میحجاران نینوا بیشتر مجسمه
(. مجسمه 1/328که به عنوان پاسبانی در کنار دروازه خرساباد قرار داشته است )همان، 

 سازىکورش جوان از خاندان هخامنشى نیز در زمان اردشیر ساخته و نصب گردید. مجسمه
ار کن زمان بیشتر به عنوان هنر و نشان دادن قدرت نظامى و حاکمیت شاهان بر زمین بهدر ای

تراشیهاى موجود در تخت جمشید دلیل بر این مطلب است. ها و سنگشد. مجسمهگرفته مى
در مدخل کاخها مجسمه شیر و در داخل خیابانهاى کاخ، مجسمه سربازان با لباس رزم را 

سازان یونانی با مفرغ چند مجسمه پیش از میالد حضرت مسیحدادند. حتی قرار مى
 (.2/695جمعی از میدان نبرد ساختند )همان، مجسمه دسته

 
 . انگیزه تزیین کاخها و معابد7-2

بیشتر حکام و پادشاهان جهت تزیین کاخها، راهروها، تاالرها و درهاى ورودى از 
کردند د. آنها حتى در این امر با هم رقابت مىکردنهاى متناسب با آن مکان استفاده مىمجسمه

ترى در کاخ نصب کند و به همین منظور از و هریک سعى داشت تا مجسمه زیباتر و باهیبت
خواندند. از کردند و آنان را به کشورشان فرا مىسازان نامى جهان استفاده مىمجسمه
انها، تاالر اصلى و نیایشگاه ها و نقاشىهاى دیوارى به عنوان قسمتى از تزیین ایومجسمه

ز هایى اشود. برخى مدعى هستند که در معابد گاهى به عنوان تزیین، مجسمهاستفاده مى
دادند. آشوریان در کنار ساختمانهای عظیم، خدایان و پهلوانان بشرى و جانوران قرار مى

چنین بودند )همان، ندادند که ساختمانهای معابد و کاخها ایالجثه را قرار میهای عظیممجسمه
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ها، خیابانها و باغهاى عمومى و (. عصر هلنیستى در یونان، معابد، کاخها، خانه1/330
خصوصى، پر از مجسمه بود. تمام جوانب زندگى انسانى و بسیارى از جوانب دنیاى گیاه و 

ها را با (. گاهی در معابد مجسمه1/693شد )همان، سازى مجسم مىحیوان در مجسمه
 دادند.یزه تزیین قرار میانگ

 
 . انگیزه پرستش7-3

کردند )همان، های سنگی عبادت میمردم یونان، خدایان خود را در صورت مجسمه
، بابل، «سارد»در « آناهیت»ربة النوع  2«بروز»به عقیده »(. برخى بر این باورند که 2/353

تر، است. آناهیتاى باخ )بلخ(، مورد پرستش بوده« باکتر»دمشق، تخت جمشید، اکباتان و 
ش )آغاز قرن دوم پی« دمتربوس»اى از یکى از پادشاهان یونان و باخترى، به نام پشت سکه

در  شد.در دوران هخامنشیها پرستیده مى« آناهیتا»از میالد( نقش بسته شده است. نقش 
ت بمورد پرستش بود و در تاریخ یونان قدیمى از معبدهایى صح« اناهیت»ارمنستان نیز 

 (.2/229اند که در آنجا سه عبادتگاه به نام سه رب النوع در کنار هم بود )همان، کرده
پرستی عصر جاهلیت، دور پس از ظهور اسالم، هر قدر که از صدر اسالم و فضای بت

-غتر میفرورنگتر و کمپرستی نیز کمشد، به همان اندازه انگیزه بتشده و فاصله ایجاد می

حرمت و یا جواز ساخت، خرید و فروش و نگهداری آن دخالت داشت. گشت و در حکم 
بدین جهت هدف و انگیزه از آفریدن مجسمه در دوران معاصر تنها این است که احساساتی 

خواهد با دیگران در میان بگذارد، قابل رؤیت کند. بدین جهت فقیهان اسالم را که هنرمند می
ها در ادوار مختلف، دیدگاههای مختلف رهنیز در خصوص ساخت مجسمه ناظر به انگی

 داشتند.
 

 ساخت مجسمه از دیدگاه فقیهان شیعه
پرستی وجود داشت، مجسمه اشیاء مختلف و به حال با توجه به اینکه در تمام زمانها بت

د شد؛ خواه پیکر موجوهای مختلف و با ابزار و مواد متفاوت ساخته میشکلها، قالبها و اندازه
جان مانند درخت، ستون، وسیله نقلیه و...؛ که در لغت ند حیوانات باشد، خواه بیجاندار مان

                                           
2. Berose 
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مشخص شده است. اینها هریک احکام خاص خود را « تمثال»و « صورت»های با واژه
 دارد.

بعضی از فقیهان شیعه آراء فقهای قبل از خود درخصوص صورت و تمثال اعم از مجسمه 
نسبت بین آنها را بر چهار دسته تقسیم کرده و قائلین به آن  جان وو نقاشی، جاندار و یا بی

ق، 1415؛ نراقی، 3/212ق، 1410اند )شهید ثانی، را نیز در کتابهای خود معرفی کرده
ش، 1374؛ خمینی، 1/102ق، 1423؛ طباطبایی یزدی، 18/98تا، ؛ بحرانی، بی14/106
 (.329ق، 1410؛ سبحانی، 1/221ش، 1372؛ خویی، 1/255

لی برخی دیگر از فضالی معاصر، نظریات فقها در موارد یادشده را به پنج دسته تقسیم و
(. اما در این مجال به دلیل اینکه بحث منحصر به حکم 29ش، 1390اند )اعرافی، کرده

ه روح پرداختروح است، به بیان سه دیدگاه فقیهان در خصوص حکم مجسمه ذیمجسمه ذی
 هد شد. و قائلین آن نیز معرفی خوا

طور مطلق؛ چه مجسمه موجود جاندار باشد یا به دیدگاه اول: حرمت ساخت مجسم
تا، ؛ حلی، بی363ق، 1400؛ طوسی، 5/14ق، 1403؛ حلبی، 585ش، 1376جان )مفید، بی
2/469 .) 

طور مطلق؛ چه مجسمه موجود جاندار باشد یا دیدگاه دوم: جواز ساخت مجسمه به
قابل نظریه اول است، که قدمای اصحاب، طوسی در تفسیر تبیان و جان. این نظریه در مبی

؛ ر.ك: 557و  2/548ق، 1417اند )منتظری، طبرسی در تفسیر مجمع البیان، صریحاً برگزیده
(. یکی دیگر از فقیهان معاصر با استفاده از 1/109تا، ؛ طبرسی، بی1/58ق، 1409طوسی، 

ق، 1421کند )ایروانی، اخت مجسمه حکم میعدم اطالق و اجرای اصل برائت بر جواز س
1/126-130.) 

مت روح است و معتقد به حرروح و غیر ذیدیدگاه سوم: این گروه قائل به تفصیل بین ذی
ساخت مجسمه موجود جاندار و جواز ساخت مجسمه موجود غیرجاندار است )حلی، 

ق، 1397انی، ؛ اصفه14/108ق، 1415؛ نراقی، 1/120تا، ؛ حلی، بی1/161ق، 1422
(. این، نظریه بسیاری از 1/224ش، 1372؛ خویی، 1/17ق، 1423؛ طباطبایی یزدی، 195

 فقهاست.
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 . حرمت ساخت مجسمه در نگاه فقیهان شیعه1
پیش از این به چند دیدگاه متفاوت فقیهان شیعه پیرامون حکم ساخت مجسمه اشاره شد، 

متقدمان، متأخران و معاصران، پرداخته خواهد حال با نگاه تطور تاریخی به احکام فقهای 
 شد. البته پیش از آن باید به دو نکته توجه داشت:

یکم: مراد از مجسمه موجود جاندار، مجسمه حیوانِ دارای ابعاد و حجم است که با 
 شود.اختالف در شکل، قالب و اندازه ساخته می

دوم: مراد از متقدمین، به فقهای قرن چهارم و پنجم و مراد از متأخرین، فقهای قرنهای 
بعد تا معاصر و مراد از معاصرین، فقهای صد سال اخیر است )ر.ك: هاشمی شاهرودی، 

 ق(. 1423
 یندپیشوایان و پس از ایشان، فقه بودند  گذارانبنیان ینمعصومائمه و  اسالمپیامبر 

. فقه از آغاز پیدایش خود تا به امروز، پیشرفتهای عنوان نواب عام ادامه دادندبه یهانو فق
 های متعددی را پشت سر نهاده است.فراوانی داشته و دوره

 
 . دیدگاه فقهای متقدم1-1

پیش از قرن پنجم به غیر از روایات، حکم و فتوایی دال بر حرمت ساخت مجسمه از سوی 
 اند و یا اینکه به دست مایا فقیهان قرنهای پیشین حکمی ندادهفقیهان شیعه وجود ندارد؛ 

توان گفت: نرسیده است. به هر حال چنین حکمی از آنان موجود نیست. بدین جهت می
ق(:  413اند؛ مانند: مفید )م فقیهان از قرن پنجم به بعد، حکم به حرمت ساخت مجسمه داده

اند و دت مجسمه، بت و صلیب را حرام میایشان نخستین فقیه در قرن پنجم است که ساخ
و عمل االصنام والصلبان و التماثیل المجسمه... حرام: ساختن بتها، »گوید: باره میدر این

 (.587ش، 1376)مفید، « صلیب و تماثیل مجسمه حرام است
ق(: ایشان نیز از فقیهان قرن پنجم است و بعد از مفید، ساخت صلیب، بت  447حلبی )م 

یحرم عمل الصلبان و االصنام والتماثیل: »گوید: پندارد و چنین میه را حرام میو مجسم
 (.281ق، 1403)حلبی، « ها حرام است ها و مجسمهساخت صلیب و بت

ق( نیز مانند مفید و برخی از فقیهان پیش از خود، ساخت بت، صلیب و  460طوسی )م 
و عمل االصنام و الصلبان و التماثیل »گوید: داند و در این خصوص میمجسمه را حرام می

 «و المجسمه و الصور... حرام: ساختن بتها و صلیب و تماثیل و مجسمه و صورت حرام است
(؛ البته وی در کتاب تفسیری التبیان خود در خصوص چگونگی 363ق، 1400)طوسی، 
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 غیاب در گاهظالِمُونَ: آنثُمَّ اتَّخَذتُم العِجلَ مِن بَعدِهِ وَ أَنتُم »حکم ساخت مجسمه ذیل آیه 
(، از حکم 51)بقره، « بودید ستمکار که حالى در گرفتید،[ پرستش به] را گوساله شما وى،

ألنّ فعل ذلک لیس بمحظور و انما هو مکروه: »شمارد: کند و آن را مکروه میحرمت تنزل می
ه وساخت مجسمه گوساله ستمگری نیست، زیرا ساخت مجسمه حرام نیست، بلکه مکر

(. اگر گفته شود که طوسی در کتاب تفسیری خود در مقام 1/85ق، 1409)طوسی، « است
بیان احکام نیست و تفسیر قرآن، مقام فقهی نیست، مطلب درست و صحیحی نیست؛ زیرا 
نظریه قابل تفکیک نیست حتی اگر در کتاب دیگر غیرمرتبط باشد، بنابراین اگر فقیهی دیدگاه 

تفسیر قرآن خود بیان کند کامالً معتبر است، البته مالك آخرین نظریه فقهی خود را در کتاب 
فقیه است. در هر کتاب و در هر موضوعی که باشد. جوادی آملی از این نوع نگاه تأسف 

انند دگوید: متأسفانه یکی از علل محجوریت قرآن این است که آن را فقهی نمیخورد و میمی
مفسر به  شود که اگردانند. از بیان ایشان روشن میهی نمیو متأسفانه کتب تفسیری را هم فق

بیان دیدگاه فقهی خود در کتاب تفسیری بپردازد، اگاهانه بوده، نه اینکه قصد بیان مسئله 
فقهی نداشته، بلکه سرنوشت بحث او را به اینجا کشانده است و لذا به عنوان نظریه فقهی 

 کامالً از او پذیرفته خواهد بود. 
و امّا المحرم... عمل »دارد: ق( بعد از سه فقیه، چنین اظهار می 463دیلمی )م  سالر

سالر )« االصنام و الصلبان، و کل آیه تظن الکافر انها آله عباده لهم، و التماثیل المجسمه...
 (.170ق، 1404دیلمی، 
رم تح»داند: ق(: وی نیز صورتگری مجسمه و غیر مجسمه را حرام می 481براج )م ابن

التماثیل المجسمه و غیر المجسمه: ساخت تماثیل به صورت مجسمه و غیر مجسمه حرام 
 (. 1/344ق، 1406براج، )ابن« است

ق( که از فقیهان قرن ششم است نیز، ساخت و صورتگری موجود  598ادریس حلی )م ابن
و سایر »وید: گباره میداند و در اینجاندار، چه به شکل مجسمه یا غیر مجسمه را حرام می

التماثیل و الصور ذوات االرواح مجسمة کانت او غیر مجسمة: همه اقسام تماثیل دارای روح، 
 (. 2/215ق، 1410ادریس حلی، )ابن« چه مجسمه باشد و یا غیر مجسمه، حرام است

داند )بیهقی کیدری، ق( نیز ساخت مجسمه حیوان را حرام می 610بیهقی کیدری )م 
 (.246ش، 1374
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نکته قابل توجه در سخن فقیهان متقدم وجود دارد که با سخن فقیهان متأخر و معاصر  سه
 متفاوت است:

 یکم: مجسمه را در کنار صلیب و صنم دیدند و حکم حرمت ساخت، بر آنها صادر کردند؛
قائل  -شاگرد محقق ثانی –غیر از مفید و سالر و فاضل آبی دوم: اکثر فقیهان این دوره به

 ساخت مطلق تمثال بودند؛به حرمت 
یک از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد سوم: فقیهان این عصر در فتوای خود به هیچ

 و استشهاد نکردند.
 

 . دیدگاه فقهای متأخر1-2
 پرستی از بین رفته است، ولی فقیهانیدر دوره متأخر یعنی از قرن هفتم، اگر چه فضای بت

 اند؛ مانند: م، حکم به حرمت ساخت مجسمه دادهچون فقیهان متقداز این قرن هم
ق( ضمن بیان اقسام مجسمه، ساخت مجسمه موجود جاندار را  940محقق کرکی )م 

فتکون االقسام اربعة، احدها محرم اجماعاً »گوید: داند و در این خصوص چنین میحرام می
ا: یکی از اقسام و هو عمل الصور المجسمة لذوات االرواح و باقی االقسام مختلف فیه

سازی به دلیل اجماع حرام است، که همان ساخت مجسمه جانداران باشد چهارگانه مجسمه
 (. 23و  4/16ق، 1414)محقق کرکی، « نظر فقها استو سایر موارد آن، مورد اختالف

و هذا یدل باطالقه علی تحریم »فرماید: ق( بعد از بیان حدیثی می 965شهید ثانی )م 
االرواح مطلقاً و ال دلیل علی تحریم غیرها و هذا هو االقوی: این حدیث با  تصویر ذوات

کند، چه مجسمه باشد و یا غیر اطالقش داللت بر حرمت صورتگری موجودات جاندار می
)شهید « روح ندارد، چه مجسمه باشد و یا غیر مجسمهآن، و دلیلی بر حرمت موجودات بی

و یحرم عمل صور »فرماید: می« االروضه البهیه»اب (. ایشان در کت1/165ق، 1410ثانی، 
 (.3/212)همان، « المجسمة ذوات االرواح: ساختن مجسمه دارای روح حرام است

تصویر الحیوان ذی الظل بحیث اذا وقع علیه ضوء »گوید: ق( می 993مقدس اردبیلی )م 
که هنگامی که نور نحوییحصل له ظلّ و هو محرم باالجماع: ساخت مجسمه دارای سایه، به

)مقدس اردبیلی، « تابد سایه برایش به وجود آید، به دلیل اجماع، حرام استبر او می
 (.8/54ق، 1403
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ال »گوید: ق( درباره حرمت ساخت مجسمه در بین اصحاب چنین می1186بحرانی )م 
 (. ایشان97/ 81ق، 1405)بحرانی، « خالف بین االصحاب فی تحریم التماثیل فی الجمله

الن کند، قائسازی را بر چهار دسته تقسیم میسپس دیدگاههای فقیهان در خصوص مجسمه
پردازد و در پایان کند و به بیان احادیث و روایات مربوط به آن میآن را نیز معرفی می

اقول: ظاهر هذه االخبار بعد حمل مطلقها علی مقیدها هو تخصیص التحریم »گوید: می
ح، اعم من ام یکون مجسمة او منقوشة علی الجدار و شبهه: ظاهر بتصویر صورة ذوی الرو

هایش حمل کردیم، این است که حرمت این روایات بعد از این که مطلقهایش را بر مقید
صورتگری به صورت جانداران اختصاص دارد؛ اعم از اینکه مجسمه باشد یا نقش بر دیوار 

 «. و مشابه آن باشد
ذوات »گوید: صوص حرمت ساخت مجسمه جاندار میق( در خ 1231طباطبایی )م 

االرواح اجماعاً فی الظاهر و صرّح به بعض االجلّه و هو الحجة: از ظاهر و یا صریح کلمات 
شود که ساخت مجسمه جاندار حرام است، اجماعاً و این نظریه برخی از أجال استفاده می

 (. 1/501ق، 1412)طباطبایی، « حجت است
( ضمن بیان اقسام صورت در خصوص حرمت ساخت مجسمه جاندار ق 1245نراقی )م 

صورة ذی روح حرام مطلقاً بال خالف اجده: قسم اول که همان صورت دارای »گوید: می
روح باشد، حرام است، چه مجسمه باشد یا غیر مجسمه. مخالفی هم در این مورد مشاهده 

 (.14/106ق، 1415)نراقی، « نکردم
هم از جمله فقیهانی است که ساخت « جواهر الکالم»یسنده کتاب ق(، نو 1266نجفی )م 

ما هو محرم فی نفسه »گوید: داند و در این خصوص میمجسمه موجود جاندار را حرام می
نفسه حرام است، ساخت کعمل الصور المجسمة لذوات االرواح: از جمله مواردی که فی

 (.22/41تا، )نجفی، بی« مجسمه جانداران است
ق( نیز قائل به حرمت ساخت مجسمه موجود جاندار است و در  1281انصاری )م 

تصویر صور ذوات االرواح حرام اذا کانت الصورة مجسمة بال خالف فتوی »گوید: باره میاین
و نصاً: ساخت صورتهای موجودات جاندار در صورتی که مجسمه باشد حرام است و هیچ 

 (.2/213تا، )انصاری، بی« باره وجود نداردو روایات در این اختالفی در بین فقها از نظر فتوا
چنان برای انصاری واضح و روشن بود که ایشان اصالً حرمت ساخت مجسمه جاندار آن

 نیازی به استدالل و استفاده از روایات و نظریه فقیهان ندیده است.
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رد که سخن در سخن فقیهان متأخر در باره مسئله ساخت مجسمه سه ویژگی وجود دا
 سازد:ایشان را با سخن فقیهان متقدم متفاوت می

ق( به بعد، اکثر فقهای متأخر تنها قائل به حرمت  676 یکم: از عصر محقق حلی )م
 ساخت مجسمه بودند. نه مطلق تمثال؛

ق( به بعد، فقیهان متأخر برای اثبات حرمت ساخت مجسمه  940دوم: از محقق کرکی )م 
 و مشابه آن، استناد« ال اعلم فیه مخالفاً»و « بالخالف»ه نازله آن یعنی به اجماع و یا مرتب

 می کنند؛
سوم: با نگاه به فتاوای فقیهان متأخر کامالً هویداست که در عصر متأخرین قائلین به 

 جواز ساخت مجسمه نسبت به دوره قبل، یعنی متقدمین افزایش نسبی پیدا کردند.
 

 . دیدگاه فقهای معاصر1-3
پرستی از میان برچیده شده بود، اما فقیهان معاصر رغم این که فضای بتاین دوره نیز علیدر 
 اند، مانند: چون فقیهانی از متأخرین و متقدمین، حکم به حرمت ساخت مجسمه دادههم

ق( از فقیهان قرن چهاردهم که دوران معاصر است نیز در یک  1337طباطبایی یزدی )م 
محصل الکالم فی المقام ان الصورة امّا مجسمة او غیر مجسمة و علی »گوید: بندی میجمع

التقدیرین المصور امّا ذو روح او غیره و الحق حرمة تصویر ذی الروح مطلقاً مجسماً او غیره: 
حاصل سخن این است که صورت یا مجسمه است یا غیر مجسمه و به هر حال، باز آن 

جان و حق آن است که تصویر جاندار ت یا بیچیزی که دارای صورت ایت، یا جاندار اس
ق، 1423)طباطبایی یزدی، « مطلقاً حرام است، چه به طور مجسمه باشد یا غیر مجسمه

اند، (. بسیاری از فقیهان پس از او نیز حکم به حرمت ساخت مجسمه جاندار داده1/102
 مانند: 

ر است و اظهار ق( قائل به حرمت ساخت مجسمه موجود جاندا 1405خوانساری )م 
امّا تصویر الصورة اذا کانت مجسمة فال خالف و ال اشکال فی حرمته اذا کانت »دارد: می

الصورة ذوات االرواح: اما تصویر اگر به صورت مجسمه جاندار باشد در حرمتش هیچ 
(. ایشان خیلی محکم حکم 3/14ش، 1355)خوانساری، « اختالف و اشکالی وجود ندارد

 دهد و مدعی عدم مخالف و عدم اشکال در چنین حکمی است. جسمه میبه حرمت ساخت م
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االقوی عدم »گوید: ق( درباره چگونگی حکم مجسمه جاندار می 1354ایروانی )م 
الحرمة مع عدم التجسم، فیعتبر فی الحرام امران: التجسم فی الصورة، و الروح فی ذی الصورة 

باشد. در حرمت دو چیز مجسمه نیست می و لو روحاً وهمیاً: اقوی عدم حرمت صورت که
ق، 1421)ایروانی، « بودن صورت؛ دیگری صورت جاندارمعتبر است: یکی مجسمه

1/126 .) 
ش( )که از فقیهان قرن پانزدهم است( نیز قائل به حرمت ساخت مجسمه  1409خمینی )م 

لطائفه هو حرمة و الحاصل انّ الظاهر من تلک ا»فرماید: جاندار است و در این درباره می
(. از ظاهر عبارت این 1/262ش، 1374)خمینی، « عمل المجسمة من ذی الروح، ال غیره

شود که تنها ساختن مجسمه موجودات جاندار حرام چنین از روایات استفاده میگروه و هم
است، نه موارد دیگر از صورتهای مجسمه که قبالً بیان شد؛ زیرا دالیل اثبات حرمت آنها 

ساختن مجسمه »فرمود: « تحریر الوسیله»چنین در کتاب ایشان هم«. ی استناکاف
مثل انسان و حیوان از آن قبیل که معمول است از سنگ و فلزات و چوب و  -جانداران

حرام است ولی اگر مجسمه نباشد، کشیدن عکس آنها حرام نیست، اگر چه  -مانند اینها
 (.1/468تا، )خمینی، بی« احتیاط در ترك است

ق( ادعا کرده است که در حرمت صورتگری بین شیعه و سنی اختالفی  1413خویی )م 
مت الجمله در حرال خالف بین الشیعه و السنة فی حرمة التصویر فی الجملة: فی»نیست: 

 (. 1/220ش، 1372)خویی، « سنت اختالفی نیستتصویر، بین شیعه و اهل
یحرم تصویر »گوید: سازی جانداران میق( درباره تحریم مجسمه 1414سبزواری )م 

ذوات االرواح مع کون الصور مجسمة من الخشب او المعدن او نحوهما، بل غیر مجسمة ایضاً: 
تصویر جاندار در صورتی که مجسمه چوبی یا از جنس معدن و مشابه آن باشد حرام است 

(. سبزواری 16/81ق، 1417)سبزواری، « و بلکه تصویر جاندار غیر مجسمه نیز حرام است
ت کند و در مقام اثبات حرمبرای اثبات حرمت، ضمن بیان اجماع، به نصوص نیز استشهاد می

چون حلی، شهید ثانی، محقق ساخت چیزهایی غیر از مجسمه نیز ضمن معرفی قائالن هم
ول شمارد و برای اثبات قسبزواری، نجفی و انصاری، احادیث مربوط به این باب را نیز برمی

 کند. به آنها تمسک می خود
ده دهنشود که نشاندر گفتار فقیهان معاصر درباره ساخت مجسمه سه ویژگی دیده می

 نقش زمان و مکان در فتوای فقیهان است:



 تطور تاريخی حکم مجسمه سازی در نگاه فريقین

 

  

343 

یکم: اکثر فقیهان قائل به حرمت ساخت مجسمه در این عصر، تنها قائل به حرمت ساخت 
 مجسمه جاندار بودند؛ 

ثبات حرمت ساخت مجسمه تنها به روایت و اجماع و دوم: فقیهان معاصر برای ا
 کنند؛و مشابه آن، استناد می« بالخالف»

سوم: در عصر معاصرین قایلین به جواز ساخت مجسمه نسبت به دو عصر قبل، یعنی 
 متقدمین و متأخرین افزایش بیشتری پیدا کرده است.

 
 . دلیل فقیهان شیعه بر حرمت ساخت مجسمه جاندار2

توان گفت: هیچ یک از فقیهان به آیات و عقل برای اثبات به کتب و آراء فقیهان میبا نگاه 
دلیل قائالن به « بالخالف»اند. تنها روایات و اجماع، حرمت ساخت مجسمه، تمسک نکرده

حرمت ساخت مجسمه است و آن هم در ادوار فقهی شیعه متفاوت است. البته این تفاوت 
 شود.یده میسنت نیز ددر ادوار فقه اهل

 
 . روایات دلیل حرمت مجسمه2-1

سازی به روایت استناد ق( به بعد برای استدالل حرمت مجسمه 726فقیهان از عصر حلی )م 
کردند. لذا حلی نخستین کسی بود که برای استدالل به روایت تمسک کرد. بعضی دیگر از 

ق(  771رالمحققین )م ( و فخ18/100ق، 1405ق( )بحرانی،  1186فقها مانند بحرانی )م 
 ( تنها به روایات تمسک کردند.1/404ق، 1387)فخرالمحققین، 

استناد کردند، مانند:  -اجماع و روایات -در این میان برخی از عالمان به هر دو دلیل
قدر متیقن، حرمت ساختن مجسمه است که بر حرمت آن ادعای »فرماید: خمینی. ایشان می

( و 1/268ش، 1374)خمینی، « این، دلیل دیگر روایات استاجماع شده است و افزون بر 
(. این احتمال وجود دارد که علت عدم استدالل 16/81ق، 1417سبزواری )سبزواری، 

ردند کفقیهان شیعه به روایات که در اختیار آنان بود، این است که گروهی به احتیاط استناد می
 کردند. و گروهی هم به اجماع استشهاد می

( 8/151ق، 1412برخی دیگر تنها به اجماع استناد کردند، مانند: طباطبایی )طباطبایی، و 
( که گویا مهمترین و اولین دلیل را اجماع 4/48ق، 1419و حسینی عاملی )حسینی عاملی، 

 داند.می
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 . اجماع مهمترین دلیل بر حرمت ساخت مجسمه2-2
مجسمه است از قدمت چندانی بر خوردار اجماع که مهمترین دلیل قائلین به حرمت ساخت 

ق( نخستین کسی است که در این موضوع ادعای اجماع کرده  940 نیست. محقق کرکی )م
ق، 1414)محقق کرکی، « فتکون االقسام اربعة احدهما محرّم اجماعا»گوید: است و چنین می

ق، 1428، (. انصاری معتقد است منشأ اجماع محقق کرکی قاعده لطف است )انصاری4/23
و هو »گوید: ق( مدعی اجماع است. وی می 993( و بعد از او مقدس اردبیلی )م 1/196

(. بعد از او با گذشت بیش از دو قرن، 8/54ق، 1403)مقدس اردبیلی، « محرّم باالجماع
)حسینی عاملی، « االجماع علی التحریم معلوم»گوید: ق(، می 1226حسینی عاملی )م 

کعمل صور المجسمة »گوید: ق(، می 1231از ایشان، طباطبایی )م (. بعد 4/48ق، 1419
ق، 1412)طباطبایی، « ذوات االرواح اجماعاً فی الظاهر، و صرّح به بعض االجلّة و هو الحجّة

498 .) 
کند و حتی ق( ضمن ادعای اجماع منقول، ادعای اجماع محصل هم می 1266نجفی )م 

فال خالف فی حرمة عملها، »گوید: فاضه است. او میادعا دارد که اجماع منقول در حد است
 (.22/41تا، بل االجماع بقسمیه علیه بل المنقول منه مستفیض )نجفی، بی

برخی دیگر از فقیهان اگرچه با صراحت، ادعای اجماع نکردند، ولی مرتبه پایینتر آن را 
 انند: بیان کردند که در مفهوم سخنانشان مدعی مرتبه نازله اجماع شدند، م

(. 85ق، 1423)سبزواری، « ال اعلم فیه مخالفاً»فرماید: ق( می 1090سبزواری )م 
تصویر صور ذوات االرواح حرام اذا کانت الصورة مجسمة بال خالفٍ »فرماید: انصاری نیز می

 (.2/213تا، )انصاری، بی« فتوی و نصاً
االولی فی عمل »ید: گوق( درباره اجماع در حرمت ساخت مجسمه می 1186بحرانی )م 

 (. 18/97ق، 1405)بحرانی، « الصور، ال خالف بین االصحاب فی تحریم التماثیل فی الجملة
ق( که ضمن بیان ادعای اجماع محقق کرکی و مقدس اردبیلی و نفی علم  1245نراقی )م 

 یعمل الصور و هی اقسام... فاالول»فرماید: به خالف سبزواری، از جمله کسانی است که می
 (.4/106ق، 1415)نراقی، « حرام عمله مطلقا بالخالف اجده

امّا تصویر الصورة اذا کانت مجسمة فال خالف و »گوید: ق( نیز می 1405خوانساری )م 
 (. 3/14ش، 1355)خوانساری، « فال اشکال فی حرمته اذا کانت الصورة ذوات االرواح
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ات االرواح حرام اذا کانت تصویر صور ذو»ق( در این خصوص فرمود:  1413خویی )م 
اقول: ال خالف بین الشیعه و السنة »چنین فرمودند: ایشان هم«. الصورة مجسمة بال خالف

سنت در حرمت صورتگری اجماالً فی حرمة التصویر فی الجملة: در بین فقهای شیعه و اهل
 (. 1/220ش، 1372)خویی، « خالفی نیست

« اجماع»یک از فقیهان پیش از محقق کرکی، ادعای آید که هیچنظر میاما بسیار عجیب به
 نکردند و حتی برخی از فقیهان متأخر« شناسیممخالفی در مسئله نمی»و یا « فالخالف»و یا 

از محقق کرکی و سایر مدعیان اجماع، اسمی از اجماع به میان نیاوردند، مانند: شهید ثانی 
( و نه در الروضه البهیه 326ق، 1422ی، ق( نه در حاشیه شرایع االسالم )شهید ثان 965)م 

(. اما 3/126ق، 1416( و نه در مسالک االفهام )شهید ثانی، 3/212ق، 1410)شهید ثانی، 
اینکه چرا متقدمین بدون بیان دلیل فتوا بر حرمت مجسمه دادند و یا برخی از فقهای متاخر 

اط دمین برای استدالل به احتیتوان گفت: متقو برخی از معاصرین، نامی از اجماع نبردند، می
کردند، ولی هنگام نگارش، آن را بیان کردند و یا اینکه به روایات استالل میتمسک می

دادند. اما فقیهان متأخر و معاصر یا همانند فقیهان کردند و بر حرمت مجسمه فتوا مینمی
و  مه را احتیاطکردند، مانند: مغنیه که منشاء حکم حرمت مجسمتقدم به احتیاط تمسک می

ریم فال مصدر لفتوی الفقهاء بالتح»گوید: داند و میپرستی میترس از افتادن در گردآب بت
دامن به(. یا دست922م، 1993)مغنیه، « االّ االحتیاط و الخوف من الوقوع فی فخّ الوثنیة

دانستند، میدانستند؛ زیرا اجماع را مدرکی نیاز میشدند و خود را از اجماع بیروایات می
(. اینکه از سبزواری به بعد 48ش، 1396داند )حائری، مانند: حائری که آن را مدرکی می

داشتند، « ال خالف بین االصحاب»و یا « بال خالفٍ»اند و بلکه ادعای ادعای اجماع نکرده
به این دلیل است که اجماع مصطلح به مفهوم اتفاق فقها بر حرمت مجسمه حاصل نشده 

چنین موارد اگر ادعای شهرت بشود به واقع نزدیکتر است و بدین جهت ادعای  است. در
؛ 3/341ق، 1417شهرت بهتر است؛ مانند میرزای قمی که ادعای شهرت کرد )میرزای قمی، 

المنسوب الی المشهور هو الحرمة »گوید: باره می(. تبریزی نیز در این8/270تا، نجفی، بی
ی، )تبریز« سان و الحیوان و لکن فی ثبوتها تامل بل منع...تصویر ذوات االرواح من االن

 (.34ش، 1374
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 سنتساخت مجسمه از دیدگاه عالمان اهل
سنت نیز همانند فقیهان شیعه دیدگاههای متفاوتی در خصوص ساخت مجسمه عالمان اهل

 شود:. بندی و بیان آن پرداخته میدارند که در این بخش به تقسیم
سنت معتقدند: تصویرگری حیوان مطلقاً حرام است چه برخی از عالمان اهلدیدگاه اول: 

ق، 1406صورت مجسمه باشد یا نقاشی. )کاسانی، روح، چه به روح باشد چه غیر ذیذی
1/336 .) 

ای از عالمان نیز ساخت مجسمه را مطلقاً جایز دانستند، چه مجسمه دیدگاه دوم: عده
این  (.14/272ش، 1364جان )قرطبی، ندار باشد و یا بیچنین جاباشد و یا نقاشی و هم

 دانست. قول مقابل قول اول قرار دارد که مطلقاً حرام می
دیدگاه سوم: برخی دیگر تفصیل بین مجسمه و نقاشی قائل شدند و مجسمه دارای سایه 

 دانند. را حرام دانسته ولی نقاشی را جایز می

جان؛ حرمت ساخت مجسمه جاندار و دار و بیدیدگاه چهارم: تفصیل بین مجسمه جان
-ابن؛ 44ق، 1417جزیری، ؛ 14/81تا، ، بیر.ك: نوویجان. )جواز ساخت مجسمه بی

سنت و مذهب و قدمای اهلنووی از فقیهان شافعی(. 97-103ق، 1402حجرعسقالنی، 
 بند هستند.بسیاری از عالمان معاصر ایشان نیز بر این قول معتقد و پای

 
 سنتمت ساخت مجسمه در نگاه عالمان اهل. حر1

سنت پیرامون حرمت ساخت مجسمه مقدم بر فتوای فقیهان شیعه است که آراء عالمان اهل
کر بگردد: قاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن ابیبر اساس تقدم پیدایش فتوا چنین ارائه می

دهد. نووی، با میسنت است که بر حرمت مجسمه فتوا ق( از نخستین علمای اهل 106)م 
)م  -ولخلیفه ا-بکرعون، آن را به قاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن ابیاستشهاد به قول ابن

 (.10/326ق، 1402حجرعسقالنی، دهد )ابنق( نسبت می 106
ق( با استناد به روایت رسول  106)م  -خلیفه دوم –سالم بن عبداهلل بن عمر بن خطاب 

 (.2/145تا، حنبل، بیاد )ابنحکم به حرمت مجسمه د اهلل
امّا التصویر الحیوان اذا کانت موضوعة »ق( معتقدند:  150)م  حنفیه: طرفداران ابوحنیفه

فی مکان محترم او کانت کاملة االعضاء فانها ال تحل: علمای پیرو مذهب حنفی در خصوص 
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کریم عظیم و تگویند: مجسمه حیوان اگر به صورت کامل باشد و یا برای تساخت مجسمه می
 (. 56-46ق، 1417)جزیری، « باشد حالل و جایز نیست

ان المالئکه »ق(: حکم مجسمه منشا روایتی از رسول اهلل دارد:  179مالک بن انس )م 
 (.2/965ق، 1425)مالک بن انس، « التدخل بیتاً فیه تماثیل او تصاویر

یحرم النصویه بشروط اربعة؛ انما »ق( معتقدند:  179مالکیه: طرفداران مالک بن انس )م 
أحدها: ان تکون الصورة لحیوان سواء کان عاقال او غیر عاقل؛ ثانیها: انّ یکون مجسده سواء 
کانت مأخوذة من ماده تبقی کالخشب و الحدید؛ ثالثها: أن تکون کاملة االعضاء؛ رابعها: ان 

حیوان باشد، این سازی با چهار شرط حرام است: اول اینکه صورت یکون لها ظل: مجسمه
حیوان چه عاقل باشد مانند انسان و یا غیر عاقل باشد مانند مثالً گوسفند؛ دوم دارای جسد 
و شکل باشد چه از جنس چوب باشد یا آهن؛ سوم اینکه مجسمه کامل باشد و ناقص نباشد؛ 

 «.چهارم اینکه جسم باشد و دارای سایه باشد
امّا الحیوان فانه ال یحل تصویر سواء کان »د: ق( معتقدن204شافعیه: طرفداران شافعی )م

عاقال او غیر عاقل: عالمان اما مجسمه حیوان جایز نیست چه حیوان عاقل باشد مانند انسان 
 «. یا غیر عاقل مانند اسب

امّا تصویر الحیوان فانه ال یحل سواء »گویند: ق( می241حنبل )محنابله: طرفداران ابن
ساخت مجسمه حیوان جایز نیست، چه به صورت حیوان عاقل کان عاقال او غیر عاقل: 
 «. باشد و یا حیوان غیرعاقل

آید شمار میسنت بهسنتِ پیش از مذاهب اربعه اهلق( که از عالمان اهل124م زُهری )
اند. دطور مطلق ساخت و نگهداری مجسمه و نقاشی را حرام میمعاصر وی بود، به و ابوحنیفه

چنین است استفاده از چیزهایی که صورتگری به طور مطلق حرام است. همگوید: وی می
ای که مجسمه در آنجا نگهداری صورتگری در آنها انجام شده باشد و نیز واردشدن به خانه

 شود، چه به صورت نقاشی بر روی لباس باشد و یا به صورت مجسمه... .می
ق( مطلق ساخت 124م ند زُهری )( که معروف به شافعی ثانی است، مانق 676نووی )م

قال اصحابنا و عشیرهم من »گوید: داند. وی میو نگهداری مجسمه و نقاشی را حرام می
العلماء تصویر صورة الحیوان حرام شدید التحریم و هو من الکبائر: پیروان مذهب ما )شافعیها( 

اهان کبیره و سایر علما معتقدند: صورتگری صورت حیوان، حرمت شدید دارد و از گن
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حجر عسقالنی، ابن ؛14/81تا، ، بینووی« )آید و مستحق عذاب شدید استشمار میبه
 (. 10/322ق، 1402

و صنعه »گوید: داند وی میق( نیز ساخت مجسمه را حرام می682مقدسی )م 
مر ع، ولی دلیل حرمت را روایت ابن«التصاویرمحرمه علی فاعلها: ساخت مجسمه حرام است

شود سازند در روز قیامت به آنها گفته میداند. کسانی که مجسمه میمی اهلل از رسول
 (. 8/114تا، چیزهایی را که خلق کردید زنده کنید )مقدسی، بی

عابدین، )ابن« ساخت مجسمه مطلقاً حرام است»گوید: ( میق1198عابدین )م ابن
 (. 1/698ق، 1412

امّا القسم الثانی فان فیه »گوید: مجسمه میدر مورد حرمت ساخت  ق(1360 جزیری )م
تفصیل المذاهب، علی ان المحرم منه إنما حرم فی نظر الشرع اذا کان لغرض فاسد کالتماثیل 

ها که مذاهب اربعه در آن نظر دارند التی تصنع لتعبد من دون اهلل: اما قسم دوم از مجسمه
 «ه برای پرستش غیر خدا ساخته شودای کحرمتش به لحاظ انگیزه فاسد است، مانند مجسمه

 (.44ق، 1417)جزیری، 
ق( و 124م گرایانه زُهری )شود که نگاه مطلقبا دقت در فتواهای یادشده معلوم می

سازد که در یک عصر دو نگاه متفاوتی ق( معاصر زُهری، روشن می 150تفصیلی ابوحنیفه )م 
طور مطلق حرام مجسمه را بهدر خصوص ساخت مجسمه وجود داشت. مالکیها نیز ساخت 

( که ساخت مجسمه جاندار را تنها به علت حرمت ق1198عابدین )م دانند؛ ازجمله: ابننمی
ه دانند. البتنیز تنها به علت پرستش غیر خدا حرام می ق(1360 تشابه به خالق و جزیری )م

ر رد، بلکه هباید توجه داشت که این دو علت، هیچ خصوصیتی در مجسمه و یا نقاشی ندا
شیئی که این دو ویژگی در آن وجود داشته باشد، حرام است. فقهای شیعه نیز ه یک از این 

 دانند. دو علت را علت تامه حرمت ساخت مجسمه می
(. 14/82تا، )نووی، بی« قال بعض السلف: انما ینهی عما کان له ظل...»گوید: نووی می

عون، آن را به ل نووی، با استشهاد به قول ابنق( ضمن بیان قو 852حجر عسقالنی )م ابن
حجر دهد )ابنق( نسبت می 106)م  -خلیفه اول-بکرقاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی

 106)م  -خلیفه دوم –(. سالم بن عبداهلل بن عمر بن خطاب 10/326ق، 1402عسقالنی، 
تا، حنبل، بیحکم به حرمت مجسمه داد )ابن اهللق( با استناد به روایت پدرش از رسول

2/145.) 
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 سنت. دلیل حرمت مجسمه در نگاه عالمان اهل2

سنت نیز در کتب روایی و فتوای خود برای حکم مجسمه همانند فقیهان شیعه به عالمان اهل
 اند.دو دلیل روایات و اجماع تمسک کرده

 
 . روایات دلیل حرمت مجسمه2-1

دانند؛ سنت در عصرهای مختلف، دلیل حرمت مجسمه را روایات میهلبرخی از عالمان ا
 ازجمله: 

ق( با استناد به روایات بر حرمت  106بکر )م قاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی
ق( ضمن بیان قول نووی، با استشهاد به  852حجر عسقالنی )م دهد. ابنمجسمه فتوا می

ق(  106)م  -خلیفه اول-بکربن عبدالرحمن بن ابی عون، آن را به قاسم بن محمدقول ابن
 (.10/326ق، 1402حجرعسقالنی، نسبت می دهد )ابن

ان »دارد:  ق( حکم مجسمه منشأ روایی از رسول اهلل 179بنابر قول مالک بن انس )م 
 (.2/965ق، 1425)مالک ابن انس، « المالئکه التدخل بیتاً فیه تماثیل او تصاویر

 
 یل حرمت مجسمه. اجماع دل2-2

سنت در قرون مختلف برای اثبات حرمت ساخت مجسمه ادعای اجماع برخی از عالمان اهل
 کردند؛ ازجمله: 

و اجمعوا علی »گوید: ( از عالمان شافعی و نخستین مدعی اجماع میق 676 نووی )م
کالم  ( ازق1252عابدین )م(. ابن14/82تا، )نووی، بی« منع ما کان له ظل و وجوب تغییره

نووی همین فهم و برداشت را دارد. وی ضمن اینکه خود قائل به حرمت ساخت مجسمه 
( در شرح مسلم، ظهور در اجماع بر حرمت ساخت ق 676 است، معتقد است کالم نووی )م

فان المالئکه التدخل بیتا فیه »جا(. وی به روایت طور مطلق دارد. )همانمجسمه حیوان به
 (.16/337کند )همان، استناد می« ئکه فیه کلب و ال تماثیلالتدخل المال»و « صور

یحرم تصویر الحیوان عاقل او »گوید: ق( که از عالمان حنبلی است می 682مقدسی )م 
غیره اذا کان کامل االعضاء اذا کان یدوم اجماعاً...: تصویر حیوان عاقل و غیرعاقل هنگامی 

گونه که (. همان2/338تا، )مقدسی، بی« رام استدهنده اندام کامل باشد اجماعاً حکه نشان
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سنت که قائل به حرمت ساخت مجسمه هستند اجماع را خواهد آمد، بسیاری از علمای اهل
 کنند. به عنوان دلیل استناد می

ق( از عالمان مالکی وی نیز در عصر خود مدعی اجماع بر حرمت  1201دردیر، )م 
تصاویر الحیوان اجماعاً ان کانت کاملة لها ظل ما یحرم »گوید: ساخت مجسمه است و می

یطول استمراره...: ساخت مجسمه حیوان هنگامی که دارای سایه و دوام باشد، اجماعاً حرام 
 (.2/501ق، 1410)دردیر، « است
 

 نتیجه
ن دسته از توان گفت: آبا نگاه دقیق و عمیق به کتابهای فقهی فقها شیعه صورت پذیرفت، می

شیعه اعم از متقدمین، متأخرین که قائل به حرمت ساخت مجسمه جاندار هستند، با فقیهان 
سان استناد و استشهاد به اجماع و روایات، مناط حرمت را همانندی به خدا در خلق و به

آوربودن مجسمه، های الهی آفریدن، همانندی به خالق و رویارویی با خدا، شگفتآفریده
ند. از داشت بیان کردشرکان، تعظیم، تکریم، پاسداشت و گرامیپرستان و مهمانندی به بت

رو برخی از فقیهان معاصر شیعه، احتمال دوباره به دام شیطانِ شرك گرفتارشدن، شائبه این
نان چپرستی و در نتیجه، تقویت شرك و باطل را همو شبهه رواج و رونق دوباره فرهنگ بت

بر این اساس، علت محدثه را علت مبقیه دانسته و همانند دانند. لذا ایشان دور از انتظار نمی
متأخرین و متقدمین، قائل به حرمت ساخت مجسمه حیوان جاندار شدند و حتی برخی از 

طور مطلق دانسته و به مجسمه غیرحیوان و فقها متقدم و متأخر شیعه، حرمت ساخت را به
نبوده  آفرینتأثیر نداشته و نقش تصویر نیز گسترش دادند و زمان و مکان در دیدگاه آنان

توان گفت دیدگاه فقهای متقدم یکسان بوده و با دیدگاه متأخرین که نظر است. بنابراین نمی
دلیل نزدیکی به عصر یکسانی داشتند، متفاوت بوده است. مثالً در قرن سوم و چهارم به

دند ش و نگهداری بوپرستی، فقیهان شیعه آن قرنها، قائل به حرمت ساخت، خرید و فروبت
و در قرن پنجم، قائل به جواز ساخت، خرید و فروش و در قرن بعد قائل به جواز ساخت، 

رو در میان فقیهان شیعه همه زمانها، از عصر مفید اند. از اینخرید، فروش و نگهداری شده
و طوسی تا کنون، قائلین به حرمت ساخت مجسمه حیوان جاندار و حتی مطلق مجسمه و 

ویر وجود دارند، ضمن اینکه اکثریت را قائلین به حرمت ساخت مجسمه حیوان تشکیل تص
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یک از فقیهان اعم از متقدمین، متأخرین و معاصرین شیعه در حرمت دهند و البته هیچمی
 پرستش مجسمه و یا هر چیز دیگری در هر شکل و قالبی که باشد، تردیدی ندارند.

 اند ووان اعم از مجسمه و یا نقاشی را حرام دانستهسنت نیز تصویرگری حیعالمان اهل
پرستی و پرهیز و اجتناب از تکریم و تقدیس علت آن را حتی دوری از مشابهت با بت

اند و در این خصوص به اجماع و روایات استناد کردند. ولی ساخت مجسمه و یا دانسته
ند. اند درخت را جایز دانستهنقاشی ناقص مثالً حیوان بدون سر و موجودات غیر جاندار مان

 توان گفت: برخی از فقیهانبا توجه به بیان مالك و مناط حرمت ساخت مجسمه و نقاشی می
دانند ولی نفس ساخت سنت، مادامی که این مالکها وجود داشته باشد حرام میشیعه و اهل

سنتِ متقدم، یکسان توان گفت: دیدگاه عالمان اهلدانند. بنابراین نمیمجسمه را حرام نمی
 بوده ولی متأخرین آنها بیشتر نظر یکسانی داشتند.
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