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نگاهدارییاازمیانبردنآثارتاریخیباموضوعیتمجسمهونقاشیازمنظر 
فقهیوحقوقی 

تاریخ دریافت69/1/31 :

تاریخ تأیید69/1/7 :

اردوان ارژنگ

1

سید احمد میرخلیلی

2

مهدی بیژنی

3

اهمیت آثار تاریخی و باستانی در بعد هویت ملی و هویت واحدد برد ی از
یک سو و تخ یب گست ده آنها از سوی گ وههای اف اطی مذهبی از سوی دیگ ،
مسئله نگاهداری از این آثار را در کانون توجه نهادهدای جهدانگد دی و مید ا
ف هنگی ،مانند یونسکو ق ار داده است .مقاله حاض میکوشد این موضدو را بدا
تکیه ب آثار دارای مجسمه یا نقاشی و با استفاده از روش سندپژوهی از دیددگاه
ق آن ،فقه امامیه و حقوق کیف ی ای ان ب رسی کند.
نتیجه این مقاله نران میدهد که ب اساس آیات ق آن کد یم ،نگداهداری ایدن
آثار و جلدوگی ی از تخ یدب آنهدا بد ای عبد تآمدوزی از سد انجا گذشدتگان
 .1الهیات ،دکتری فقه و حقوق ،دانشیار دانشگاه آیت اهلل حائری میبد یزد (.)arzhang@haeri.ac.ir
 .2الهیاااات ،دکتاااری فقاااه و حقاااوق ،ا اااتادیار دانشاااگاه آیااات اهلل حاااائری میباااد یااازد
(.)dmirkhalili@gmail.com
 .3الهیاااات ،دانشا ا وی دکتاااری فقاااه و حقاااوق اااازا ،دانشاااگاه آیااات اهلل حاااائری میباااد یااازد
(.)Mahdi.bijani@gmail.com
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ض وری است .همچنین در دیدگاه فقه امامیه ،تخ یب این آثدار جدایز نیسدت و
مرمول حکم ح مت است و قانونگذار در مدواد  555تدا  565قدانون مجدازات
اسالمی ب ای تخ یبکنندگان این آثار مجازات تعیین ک ده است.

کلیدواژگان :آثار تاریخی ،آثار باستانی ،میراث فرهنگ ی ،فق مسم

س ا ی ،فق

نقاشی.
.1مقدمه 
.1-1بیانمسئله 

تخریب آثار تاریخی و فرهنگی مل ی ا مضو ضتاق ی دی ی و ش ارا برانگی ت در ت اریخ
کشضرمان ا مان گذشت بضده است؛ یرا حفظ این آثار ت اریخی و فرهنگ ی دارای من اف
ایتصادی گردشگری و تضریمتی ،هضیتی ،فرهنگی ،اتتبار و پیشین تاریخی در سطح بین
ار للی و میراث جهانی برای کشضرمان است.
جایگاه مسم

سا ی و نقاشی در ابضاب فقهی و آرای تل ا درباره احکام پیرامضن آن،

کم و بیا بحثهای پراکنده ای درباره ساختن ،نگهداری و ا بین بردن این آث ار در فق
امامی ا منظر ایساد شرک و بت پرستی در بین ممل انان ایساد کرده است .ب ا تضج ب
اینک اگر مسم ها و نقاشیها دارای یدمت تاریخی باشند ،بخشی ا آثار ت اریخی مل ی
ب حماب میآیند ،این مضوضع دارای اه یت فراوانی است.
ا سضی دیگر ،جرای ی ک تلی میراث فرهنگی در یانضن مسا اق اسالمی بیان ش ده
است در ردیف جرایم تلی امنیت و آسایا ت ضمی همتند و ا تعتیراق و مس ا اقه ای
با دارنده ب حماب میآیند و در مضاد  559اری 596یانضن مسا اق اسالمی مص ضب 3175
حکم آنها بیان شده است.

3

 .1ماده  .555هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و م موعاههاای فرهنگای تااریخی یاا
مذهبی که در فهر ت آثار ملی ایران به ثبت ر یده ا ت ،یا تزئینات ،ملحقات تأ یسات ،اشیاء و لاوازم و
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این جرایم تبارق اند ا  :تخریب ،تترتل بنیان ،حف اری ،ک اوش ،ت دم تحضی و ام ضال
مکشضف  ،خرید و فروش ،تساو  ،تع یر ،تسدید ،تضسع  ،سریت ،خرید مال ممروی  ،اخفای
آن ،یاشاق ،انتقال و تغییر روش استفاده.

3

هر ماده یانضنی دارای س رکن یانضنی ،مادی و معنضی است .در این مقار رکن یانضنی
و مادی یضانین بررسی خضاهد شد و با تضج ب تضویحاق ب ا س عی م ین اییم ،مب انی
حقضق کیفری در یانضن مسا اق جدید اسالمی را در کنار مبانی فقهی تخریب آثار تاریخی
و فرهنگی بررسی کنیم.
.2-1سابقهپژوهش 
تحقیق و پژوها ب ا رویک رد حفا ت ا آث ار ت اریخی و فرهنگ ی ی دمت شن دانی
ندارد .با گذر ا مباحث فقهی مسم

سا ی ک فقها ا ادوار نخمتین فق ب آن تضج

خطوط و نقوش منصوب یا مواود در اماکن مذکور که مستقالً وااد حیثیت فرهنگی -تاریخی یاا ماذهبی
باشد ،خرابی وارد آورد عالوه بر ابران خسارات وارده به حبس از یک الی ده ال محکوم میشود.
ماده  .565هر کس بدون ااازه از ازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با تخلف از ضاواب مصاوب و اعاالم
شده از وی ازمان مذکور در حریم آثارفرهنگی  -تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید
که بب تزلزل بنیان آنها شود ،یا در نتی ه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابای یاالطماه وارد آیاد،
عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا ه ال محکوم میشود.
 .1ماده  .555هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و م موعاههاای فرهنگای تااریخی یاا
مذهبی که در فهر ت آثار ملی ایران به ثبت ر یده ا ت ،یا تزئینات ،ملحقات تا یسات ،اشیاء و لاوازم و
خطوط و نقوش منصوب یا مواود در اماکن مذکور که مستقالً وااد حیثیت فرهنگی -تاریخی یاا ماذهبی
باشد ،خرابی وارد آورد عالوه بر ابران خسارات وارده به حبس از یک الی ده ال محکوم میشود.
ماده  .565هر کس بدون ااازه از ازمان میاراث فرهنگای کشاور ،یاا باا تخلاف از ضاواب مصاوب و
اعالم شده از وی ازمان مذکور در حریم آثارفرهنگی  -تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی
نماید که بب تزلزل بنیان آنها شود ،یا در نتی ه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابای یاالطماه وارد
آید ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا ه ال محکوم میشود.
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می کردند ،باید گفت ک در دوره اخیر و پس ا اه ی ت ی افتن آث ار فرهنگ ی و ت اریخی
ک ب نضتی هضیت تاریخی ملت ها ب ش ار میروند ،پژوهاه ایی در ای ن ح ض ه انس ام
شده است.
در این حض ه می تضان ب کتابی اشاره کرد ک پژوهشکده فق و حق ضق در پژوهش گاه
تلضم و فرهنگ اسالمی با تنضان میراث فرهنگی؛ بررسی فقهی و حقضیی 3منتش ر ک رده

است .همشنین ،مقار ای در فصلنام پژوهاهای تاریخی ب ا تن ضان مب انی فقه ی ر توم
صیانت ا آثار تاریخی 2نضشت حمین تتیتی ب شاپ رسیده است.

تحقیقاق دانشگاهی در این مین  ،سه ی مهم دارند و پایان نام ای با تنضان ح ای ت
کیفری ا آثار تاریخی فرهنگی در حقضق ایران 1در این باره نضشت شده است .با این وجضد
هنض در اول راه پژوهاهای ت یق فقهی و حقضیی در این حض ه همتیم و مقار حاور ب
دنبال طرح نگاهی کاربردیتر و دییق تری درباره مضوضع جلضگیری ا تخریب این آث ار ا
منظر فقهی و حقضیی است.
.3-1روشپژوهش 

این پژوها با روش تضصیفی و تحلیلی ،بر اساس مناب کتابخان ای و ب ا اس تفاده ا
نرم افتارهای حقضیی و فقهی ب تستی و تحلیو مطارب و نتیس گیری میپردا د.
 .1فتاااحی ،میاراث فرهنگای :برر ای فقهای – حقااوقی ،تهااران :پژوهشااگاه علااوم و فرهنا

ا ااالمی،

.1331
 .2حسین عزیزی« ،مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی» ،پژوهش های تاریخی ،تابستان  ،1336دوره
 ،3ش  ،2ص .255-151
 .3طباطبایی ،حمایت کیفری از آثار تاریخی فرهنگی در حقوق ایاران ،ا اتاد راهنماا دکتار اید محماود
م یدی ،کارشناس ارشد حقوق ازا و ارمشنا ی دانشگاه آزاد ا المی.
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.2تخریبآثارتاریخیوباستانیبراساسمبانیفقهی 
.1-2طرحمسئلهدربعدفقهی 

مسم

سا ی و کشیدن نقاشی مباحثی فقهی همتند ک در حض ه آثار تاریخی و باستانی

درباره آنها بحث میشضد .با تضج ب اینک در کاوش های باستانشناسی ،تعداد ی ادی ا
این نضع آثار در محضط های تاریخی و باستانی پیدا میشضد ،ن یتضان ب راحتی حک م ب
تخریب و حلیت ا بین بردن آنها ب جرم رواج شرک و بت پرستی صادر کرد.
بنابراین در اینجا ،هدف ا مطرح کردن این بحث ،رسیدن ب مبانی حرم ت مسم
سا ی و کشیدن نقاشی و بررسی پیشین فقهیصدور این حکم ب وس یل فقه ا اس ت .ب ا
فه یدن مبانی احکام مربضط ب مسم

سا ی و کشیدن نقاشی م یت ضان درب اره حک م

تخریب یا حفظ اشیا تاریخی و فرهنگی کشف شده در محضط های تاریخی و باستانی ابرا
تقیده کرد و اثباق ن ضد ک با خروج مضو ضتی ش رک و رواج ب ت پرس تی ا ای ن اش یا
میتضان حکم تدم تخریب آنها را صادر کرد.
نقاشی و مسم سا ی ا هنرهایی همتند ک ا صدر اسالم با دو تنضان صضرقگری
و ت ثال سا ی ب تفصیو در فق اسالمی درباره آنها بحث شده است .با تضج ب ای نک
واژههای صضرق و ت ثال در آیاق ،اخبار و تباراق فقها ب کار رفت اند ،این دو واژه نیا مند
مفهضم شناسی همتند.
.2-2تمثالدرلغت 

فیرو آبادی (د 937.ه.ق) در یامضس اللغة در این باره در این باره مینضیمد:

تمثال به کسر تا؛ یعنی صورت ،مثله له تمثیالً؛ یعنی او را برای خود تصوویر

کرد به شکلی که گویا با نگریستن به تمثال به خود آن چیز مینگرد.

او درباره معنای صضرق مینضیمد:
 .1فیروزآبادی ،القاموس المحی  ،ج ،1ص. 61

1
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صورت با ضم صاد یعنی شکل و جمع آن صُوَر است.

خلیو در ارعین فی اللغة (د 375 .ه.ق) درباره ت ثال مینضیمد:

1

2

طریحی در مجمع البحرین(د 1801 .ه.ق) صورت را اعو ا تمثوال و شوام

غیرجاندار ه دانسته و تمثال مخصوص جاندار تلقی شده است.

3

این مدتا دریلی ندارد .اربت م کن است در برخی روایاق یا تباراق فقها ب ا تضج ب
یرین خارجی ،هرکدام ا این دو رفظ در معنایی محدودتر یا وسی تر ا معنای رغضی ب کار
رفت باشند.
.بررسیحکمفقهیمجسمهسازی 

3-2

یکی ا امضری ک ا مکاسب حرام در اسالم معرفی میشضد ،نقاشی و مسم س ا ی
است 4.ا آن جا ک این ممئل ا امضر مضرد ابتال در مان های مختل ف و در تص ر حاو ر
است ،بررسی آن ا اه یت خاصی برخضردار است.
 .1-3-2بررسی موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات

امام بایر

میگضید:
اول کسی که صورتی به شک آدم ایجاد کرد تا به وسیله آن مردم راه گمراه
کند و ا مسیر عبادت خداوند منحرف سا د ،ابلیس بود.

1

یرآن کریم در اشاره ب بتهای یضم نضح و نام آنها میفرماید:
و گفتند خدایان خود را رها نکنیود و ودد ،،سووا  ،یثوو و یعووق و نسور را
 .1همان.
 .2خلیل بن اامد ،العین ،ج ،5ص.225
 .3طریحی ،م مع البحرین ،ص. 611
 .1انصاری ،مکا ب محرمه ،ج ،1ص.153
 .5ابن بابویه ،علل الشرائع ،ج ،1ص.3
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1

هم شنین ب گضاهی یرآن کریم در مان حضرق ابراهیم ،مشرکان و بت پرستانی بضدند
ک هیاکو سیاره های هفتگان و خضرشید را میپرستیدند و بتخان هایی داشتند ک آنه ا را
در آن نگهداری میکردند .بتها را مظهر سیارهه ا و س یاره ه ا را مظ اهر تق ضل م دبره
می پنداشتند و ب ه ین سبب مضرد خشم آن حضرق یرار گرفتند .یرآن کریم در این ب اره
میفرماید:
آن گاه که ابراهی به پدرش(عمویش) و قومش گفت :این تمثالهایی که شما
عبادت میکنید ،چیست؟ به خدا قس که بت هایتان را پس ا پشوت کوردن شوما
در خواه شکست.

2

شیخ طضسی (د491.ه.ق) در تفمیر ارتبیان درباره آی  53بقره مینضیمد:
فقط به دلی ساختن مجسمه گوساله جزو ظالمین بوه حسوا نیامدنود؛ یورا
ساختن مجسمه گوساله فی نفسه حرام نیست ،بلکه مکروه اسوت.آنهوا بوه خواطر
پرستش گوساله بود که ظال شدند و این همان علت اصلی ا نظر شوی طوسوی
در حرمت ساخت مجسمه اشیای صواح روح اسوت؛ یعنوی نشور و اشواعه بوت
پرستی.

3

« .1وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال ُواعاً وَ ال یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً» نوح.23/
س عَانْ آیاتِناا لَغاافِلُونَ» انبیااء
ن النَّاا ِ
ک آیَا ًة َو ِک َّن کَثیار ًا مِا َ
خ ْلفَا َ
ن َ
ک ِل َتکُاو َن ِلمَا ْ
ک ِببَا َد ِن َ
 . 2فَا ْل َی ْو َم ُن َن ِّی َ
.52،53/
« .3ای اتخذتموه الهاً الن بنفس فعلهم لصورة الع ل الیکونون ظالمین الن فعل ذلک لیس بمحظور وانما هو
مکروه» طو ی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.175
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مسم در اصطالح فقهی با معنای ترفی آن متفاوق است .در اص طالح فقه ی ه ر
نقشی ک در صضرق تابا نضر ،سای ایساد کند مسم نامی ده م یش ضد 3.بن ابراین ،ه ر
حک ی ک بر مسم سا ی مترتب شضد بر برجمت کاری مترتب است.
یکی ا مضارد دتضق یرآن ب تدبر و تضج ب گذشت را می تضان تضج ب ت اریخی ک
ب وسیل خضد یرآن بیان شده است ،تصضر ن ضد .ا آنجا ک این ن ضع برداش ت ،ت ضمی ت
داشت است و تضج ب آثار تاریخی و حفا ت ا آنها در جضام اسالمی ا مانهای گذشت
وجضد داشت است و با ورود تفکر غربی و تلم باس تان شناس ی و ت اریخ شناس ی اه ی ت
بیشتری ب خضد گرفت است.
بنابراین ورورق دارد بر این نکت پافشاری گردد ک میتضان شضاهد متعددی ا ی رآن
مطرح ن ضد ک رجضع ب اصو این آثار منظضر اس ت .ب تن ضان ن ضن در آی  62س ضره
یضنس ،خداوند ب سارم ماندن جمد فرتضن برای تبرق گیری آیندگان اش اره م یکن د و
میفرماید:
پس امرو تو را با بدن بوی جانوت نجوات داده در مرتفعوی ا سواح دریوا
میافکنی تا برای کسانی که پس ا تو میآیند نشانهای (ا قدرت خودا و للوت
طاغوتها) باشی و حقا که بسیاری ا مردم ا نشانههای ما غافلند.

2

طنطاوی مصری(د 3159 .ه ق) ا استاد باستان شناس خضد ،اح د بک نسیب امین(د.
3691م) نقو می کند ک راممس دوم (سیردستریس 3276 :پیا ا میالد) ه ان فرت ضنی
است ک حضرق مضسی

را پرورش داد و فر ن دش ری ان مع روف ب منفت اح ،ه ان

 .1ر.ک :بزواری ،کفایة االحکام ،ص 55؛ محقق کرکی ،اامع المقاصاد ،ج  ،1ص 23؛ حساینی ،مفتااح
الکرامة ،ج  ،1ص 15؛ آلو ی ،روح المعانی ،ج  ،22ص 113؛ العینی ،عمادةالقاری ،ج  ،22ص 75؛ آبای،
اواهر االکلیل ،ج  ،1ص .326
 .2یونس .32/
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فرتضنی است ک در دریا غرق شد و سنگ نضشت های مضجضد در مض ه مصر ،ادتای خدایی
این فرتضن و شکنس کردن ملت مغلضب و ب کارگیری و استضعاف بنی اسرائیو را نشان
میدهند.

3

یرآن نساق و ابقای جمد فرتضن را آی ای ا آیاق خداوند معرفی می کند؛ یعنی ه ان
طضر ک باید آیاق ملفضظ خدا را مطارع کرد،

م است ب مطارع و مشاهده آیاق ملحضظ

خداوند پرداخت و ا آنها پند گرفت.
با تضج ب تضویحاق با  ،نساق جمد سارم و بدون هیچ گضن آسیب دیدگی فرت ضن
مصر در طضل مانهای طض نی ،آی ای برای تبرق آیندگان درباره رفتار خداوند متعال ب ا
ست کاران است .این آی ب خضبی تأکید یرآن درباره حفظ و حراست ا اشیا و آثار تاریخی
و فرهنگی را نشان میدهد؛ یرا جمد فرتضن در حکم یک شیء بمیار گرانبها و ار ش ند
تاریخی ب حماب میآید ک حاوی مطارب یادی ا حک ضمتی ارم و طغی انگ ر بم یار
یدی ی است ک بنای طغیان و ست گری را در برابر فرامین اره ی و م ردم م ان خ ضیا
گذاشت بضد و باید در حفظ و حراست ا این اثر تاریخی و فرهنگی کضشید.
همشنین ،در آی  23سضره کهف آمده است ک مردم برای حفظ یاد و خاطره اص حاب
کهف و بترگ داشت مقام آنها در کنار غار اصحاب که ف ،مم سد ی ا تبادتگ اهی را بن ا
کردند .خداوند در یرآن در این باره میفرماید:
کسانی که بر کار اصحا کهف اطال یافتند،گفتند حتما مسجدی بر آنان بنا
کنی .

2

 .1طنطاوی ،تفسیر ال واهر فی تفسیر القرآن الکریم ،ج ،6ص . 56 – 55
« .2قالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلی أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْ ِداً» کهف.21 /
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اشاره ای ک خداوند در این آی ب محو ایساد تبادتگاه یا ممسد مین اید ،تأییدی ب ر
حفظ و نگهداری غار اصحاب کهف ب تن ضان ی ک مک ان مق دس و ی ادآور ایث ار و ا
خضدگذشتی این مردان ارهی در راه خدا برای آیندگان است.
با تضج ب مطارب مطرح شده در آیاق یرآن کریم ک در ب ا ب رای ن ضن بررس ی
گردیدند ،شضاهد متعددی ا یرآن را می تضان معرفی کرد ک رجضع و تضج ب اص و آث ار

تاریخی و باستانی مهم است .بخا ت دهای ا این شضاهد در آیاتی ک با« اَفَلَم یَم یرووا
فِی ا رضو فَینظُروا؛ آیا در مین سیر نکردهاند تا بنگرند؟ »3شروع میش ضند ،یاب و ت ی ت
است.
ب نظر میرسد ،این دتضق ،صضرتی جت تضج ب آثار فیتیکی ندارد .ج ل سِ یرُوا فِ ی
ارْأَرْضو ،هفت مرتب در یرآن مسید تکرار ش ده اس ت 2.ه م شن ین در هف ت آی دیگ ر
خ داوند میفرماید :
3

آیا نمی گردند؟؛ آیا نگشتند در مین تا بنگرنود چگونه بووود؟

 .1حج16/؛ محمد .15/
 .2آل عمران ،آیه « :137فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَاةُ»؛ انعاام ،آیاه « :11قُالْ ایرُوا فِای
الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ»؛ نحل ،آیاه  :36فسیاروا فِی الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ»؛ نمال ،آیاه
 : 63قُلْ یرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبینَ»؛ عنکبوت ،آیاه  :25قُلْ یرُوا فِای الْاأَرْضِ
فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ»؛ روم ،آیاه  :12قُلْ یرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ»؛ باأ،
آیااه  :15وَ قَدََّرْنَا فِیهَا السََّیْرَ ِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَأَیََّامًا».
 .3یو ف ،آیه « :153اَفَلَم یَسِیرُوا فِی االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کان عاقِبَةُ»؛ حاج ،آیه « :16اَفَلَام یَسِایرُوا فِای
االَرضِ فَتَکُونَ لَهُم قُلُوبٌ یَعقِلُونَ بِها»؛ روم ،آیاااه « :3اَوَلَم یَسِیرُوا فِی االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کاان عاقِبَاةُ»؛
فاطر ،آیه « :11اَوَلَم یَسِیرُوا فِی االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کان عاقِبَةُ»؛ مؤمن (غافر) ،آیه« :21اَوَلَم یَسِایرُوا فِای
االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کانَ»؛ مؤمن(غافر) ،آیه « :52اَفَلَم یَسِیرُوا فِی االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کان عاقِبَةُ»؛ محمد
آیه « :15اَفَلم یَسِیرُوا فِی االَرضِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کان عاقِبَةُ».
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تکرار این آیاق در یرآن ،اه یت سیر و سفر را نش ان م ی ده د ت ا م ردم و ب وی ژه
ممل انان در آثار گذشتگان تدبر و تفکر ن ایند و ا سرانسام گناهکاران ،تکذیب کنن دگان
معاد و ست گ ران تاریخ آگاه ش ضند و ا سرنضشت ش ضم آنها تبرق بگیرند.
باید ب این نکت اشاره کرد ک در ادبیاق یرآنی ،اه یت دیدن آثار تاریخی گذش تگان
بیشتر درباره آثاری است ک متعلق ب حکضمت های فاس د و س ت گر ب ضده اس ت .دی دن
بایی انده آثاری ک ا این حکضمت ها ب جای مانده اس ت ،س بب تب رقآم ض ی م ردم ا
تایبت حکضمت های ارم و فاسد می گردد اما این تبرق گیری ،منافاتی با آثار بایی انده ا
حکضمتهای صارح و درستکاری ،مانند حکضمت حضرق سلی ان ن دارد؛ ی را ه

آنه ا

رو ی در اوج شکضه و تظ ت بضدند و دیگر خبری ا آن شکضه و تظ ت درمیان مردم ان
نیمت.
 .2-3-2دالیل حرمت ساختن مجسمه حیوان
 .1-2-3-2اجماع

باید تضج داشت ک اج اع محصو 3در این ممئل منتفی است .در کل اق گذش تگان،
ادتای اج اتی در خصضص حرمت ساختن مسم حیضان نقو نشده اس ت ،ام ا برخ ی ا
متأخران ،مانند محقق کرکی(2د641.ه.ق) ،صاحب جضاهر(1د3299.ه.ق) ،محق ق اردبیل ی

4

(د 31 .ه.ق) و شیخ انصاری(5د 3293.ه.ق) این ادتا را طرح میکنند.
 .1در ااماع محصل ،فقیهی که ادعای ااماع میکند با استواو در خنان و نوشتههای فقها از گذشته تا
اکنون ،اتفاق و ااماع آنان را در یک مسئله تحصیل مینماید .
 .2محقق کرکی ،اامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج ،2ص.135
 .3ن فی ،اواهر الکالم فی شرح شرائع اال الم ،ج ،5ص .351
 .1محقق اردبیلی ،م مع الفائدة و البرهان ،ج ،2ص.33
. 5انصاری ،مکا ب محرمه ،ج ،1ص.151

931

نگاهدارییاازمیانبردنآثارتاریخیباموضوعیتمجسمهونقاشی...


این ادتا با تضج ب مخارفت بترگانی ،شضن ش یخ طضس ی( 3د491.ه.ق) ،طبرس ی( 2د.
 549ه.ق) و مح د جضاد مغنی ( 1د3411.ه.ق) پذیرفتنی نیمت .همشن ین ،اج اع در ای ن
ممئل ک روایاق بمیاری ب حکم آن پرداخت اند ،اج اع مدرکی 4محمضب میشضد و فاید
اتتبار است.
 .2-2-3-2روایات

مس ضت روایاق در این خصضص ب پنج گروه کلی تقمیم میشضد ک برخ ی ا ای ن
گروهها م کن است ب گروههای کضشکتر تقمیم شضند.
گروه اول :روایاتی ک مسم

سا ی را هم آوردی و دش نی با خدا معرفی میکنن د و

در برخی ا آنها آمده است ک مسم

سا در رو ییامت مأمضر ب نفخ روح در مسم و

احیای آن میشضد و شضن یادر ب این کار نخضاهد بضد ،تذاب میگردد.

5

گروه دوم :روایاتی ک یا با منطضق یا با مفهضم مخارف م کن است ،د رت ب ر حرم ت
ساخت مسم داشت باشند.

9

 .1طو ی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.236
 .2طبر ی ،م مع البیان ،ج ،1ص .153
 .3مغنیه ،فلسفات ا المیة ،ص.321
 .1عبارت ا ت از اتفاق علما در مسئلهای که در مورد آن دلیل یا اصلی واود دارد و علم یاا احتماال آن
هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک ،ا تناد نموده باشند .ااماع مدرکی ،فاقد اعتبار
و ارزش ا ت؛ زیرا ح یت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مساتند حکام
مرااعه کرد و در صورت اعتبار مدرک ،برا اس آن عمل نمود (حلی ،مبادی الوصول الای علام االصاول،
ج ،1ص.)135
 .5روایه محمّد بن مروان عن الصادق

قال معته یقول ثالثه یعذَّبون یوم القیاماه مان صاوّر صاوره مان

الحیوان یعذَّب حتی ینفخ فیها ( عاملی ،و ائل الشیعه ،ج ،3ص.) 565
 .6صحیحة محمد بن مسلم قال :ألت أبا عبداهلل ععنتم اثیال لش رو الشمس و القمر فقال ال بأ اما لمایکن
شیئا من الحیوان فإن ذکر الشمس و القمر قرینة على کرادة م رد النقش .الباس مالم یکن شیئا من الحیاوان
(عاملی ،و ائل الشیعه ،ج  ،12ص.)225
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گروه سضم :روایاتی ک بر نهی ا تتیین خان ها با تصاویر جانداران ،ناخشنضدی امام ان
معصضم

ا وجضد تصضیر و مسم

در خان های خضد و تدم ورود فرشتگان ب خان ای

ک در آن مسم نگهداری میشضد ،د رت دارد.
گ روه شه ارم :روای اتی ک
پیامبر

3

د ر ت دارن د ،ام ام تل ی

(ش41.ه.ق) ا جان ب

مأمضر ا بین بردن مسم ها ،سنگها و یبضر مرتف شده بضد.

2

گروه پنسم :روایاتی ک د رت بر خروج مصضران ا اسالم و اثباق ش دیدترین ت ذاب
اخروی بر آنها دارند.

1

اکنضن و ن بررسی جداگان روایاق هریک ا دست های پنج گان ب ا ب نق د آنه ا
میپردا یم.
روایاق گروه اول :روایاق گروه اول ب دو گروه تقمیم می شضند ک ب طضر جداگان ب
بررسی آنها میپردا یم:
 . 3روایاق نفخ ک ب صضرق ممتفیض ا طریق فریقین بیان شده اس ت .اس ناد ای ن
روایاق وعیف است ،وری ا فراوانی آنها می تضان ب صدور برخی ا آنها ،تل م پی دا ک رد.
برخی ا این احادیث در ادام معرفی میشضد.
ا امیرار ؤمنین

نقو شده است ک فرمضد:

 .1المحا ن عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ َمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَانْ أَبِای عَبْادِ اللَّاهِ
اللَّهِ

قَاالَ رَ ُاولُ

کِنَّ اَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ کِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ -وَ یَنْهَى عَنْ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ -قَالَ أَبُو بَصِایرٍ

قُلْتُ وَ مَا التَّزْوِیقُ قَالَ تَصَاوِیرُ التَّمَاثِیل (م لسی ،بحاراالنوار ،ج ،73ص.)165
 .2حدّثنا یحیى بن یحیى وأبو بکر بن أبی شیبه و زهیر بن حرب ،قال یحیى :أخبرنا وقال اآلخاران :حادّثنا
وکیع ،عن فیان ،عن حبیب ابن أبی ثابت ،عن أبی وائل ،عن أبی الهیّاج األ دی ،قال :قاال لای علی(علیاه
السالم) :أال أبعثک على ما بعثنی علیه ر ول اهلل(صلى اهلل علیه وآله) ال تادَع تمثااال کالَّ طمساته ،وال قباراً
مشرفاً کالَّ وّیته (مسلم بن ح اج ،صحیح مسلم بشرح نووی ،ج ،7ص.)36
 .3وقوله :کنَّ من أشدّ الناس عذابا عند اللَّه یوم القیامة المصوّرون( .بیقهی ،السنن الکبری ،ج ،7ص )265
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پیامبر خدا ا تصاویر نهی کرد و فرمود :هرکس صورتی را ایجواد کنود رو
قیامت مکلف به نف روح در آن خواهد شد در حالی که قادر به این کار نخواهود
بود.

1

روش استد ل این احادیث ب این گضن است ک ایساد کننده تصضیر در ییامت مع ذب
خضاهد بضد تا مانی ک در آن روح بدمد و آن را احیا کند و شضن تضان ایی شن ین ک اری را
هرگت نخضاهد داشت ،تذاب او ابدی خضاهد بضد .این امر نشان دهنده تظ ت گن اه اس ت.
بیش تر ای ن روای اق در س ند دش ار و عف هم تند و ب ه ین دری و آی ت ا خ ضیی
(د3279.ه.ق) پس ا بیان این روایاق میگضید:
ولی با وجود کثرت ،این روایات ا حیث سند ضعیف انود و ضوعف آنهوا بوا
چیزی جبران نمیشود پس شایسته موورد اسوتناد قورار گورفتن در حکو شورعی
نیستند.

2

در سند برخی ا این روایاق ،اصحاب اج اع وجضد دارند .اگر این مبن ا را بذ ذیریم ک
وجضد اصحاب اج اع در سلمل سند مضجب تصحیح آن خضاهد بضد ،این روایاق معتبر تلقی
خضاهند شد .هم شنین ا فراوانی این اخبار ک ا طریق فریقین شیع و سنی نقو شدهان د،
می تضان ب صدور مض ضن بعضی ا آنها ا جانب معصضم اط ینان پیدا کرد .بنابراین برخی
ا بترگان ب تضاتر اج اری این اخبار را پذیرفت اند .ب این معنا ک تلم ب ص دور بعض ی ا
آنها ا امامان

وجضد دارد.

1

همشنین در یرآن درباره ساختن پرندگان ا جنس گو ب وس یل حض رق تیم ی
آمده است:
 .1صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.1365
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.255
 .3منتظری ،درا ات فی المکا ب المحرمه ،ج ،2ص.571
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همانا من ا گ همانند شک پرندگان را میآفرین پس در آن میدمو پوس
به الن خداوند تبدی به پرنده میشود.

1

روشن است ک خداوند ب شرک و ت و هم ترا آن ،اجا ه ن یده د .مگ ر ای نک
بگضیند این کار بدون اجا ه خداوند معادل شرک است .در آی دیگری خداوند میفرماید:
برای او (سلیمان) آنچه را میخواسوت ا محورا هوا و تمثوالهوا و ظوروف
بزرگ مانند حوضها میساختند.

تَ اثِیوَ ج

ت ثال ب معناى مسم

2

است .شاید م راد س اخت اش یاى ینت ن مانن د

اشیاى طبیعن باشد .شنانک در روایتن ا امام صادق

(ش349 .ه.ق) آمده است:

مراد ا تماثی  ،مجسمه درختان و گیاهان است ،نه انسان و حیوان.

3

با تضج ب کار بردن واژه تَ اثِیوَ در آی شریف ب وس یل خداون د متع ال ،اگ ر مطل ق
مسم

س ا ی در ح د ش رک ب ضد ،شگضن حض رق س لی ان حاو ر م یش د ب رایا

مسم های گضناگضن ساخت شضد؟ حتی بر فرض اینک براساس حدیث با  ،مسم های
درختان و گیاهان بضده باشند.
اشکال دیگری بر د رت این حدیث وارد است ک این حدیث در ارتباط با یک یض ی
خارجی صادر شده است ک ویژگی های آن معلضم نیم ت .ا ای ن رو ب رای اثب اق حک م
شرتی ن یتضان ب آن استد ل کرد.
 . 2روایاتی ک مسم سا ی را دش نی با خداوند یا تشبی ب خلق ت خداون د معرف ی
میکنند.
در روایتی ا تایش در این باره آمده است ک حضرق رسضل

فرمضد:

« .1أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ» آل عمران.13/
« .2یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَاِفَانٍ کَالْ َوَابِ» بأ.13/
 .3قرشی ،احسن الحدیث ،ج ،5ص.125
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ای عایشه! شودیدترین عوبا در رو قیاموت ا آن کسوانی اسوت کوه بوا
1

]ساختن اشیائی[ مث مجسمه تشبیه به خلق خدا میکنند.

این روایت ا حیث سند وعیف است؛ شرا ک ا طریق تام نقو شده است و مناسبت
حکم و مضوضع ایتضا ن یکند ک ساختن مسم  ،اگر ب یصد پرستا یا ستیت و مخارفت
با خداوند و ب ادتای همآوردی با حضرق حق نباشد ،مضجب بیش ترین ت ذاب در ییام ت
باشد و این کار دش نی با خداوند محمضب شضد.
روایاق گروه دوم  :روایاتی ک با منطضق یا مفهضم مخارف د رت ب ر حرم ت مسم
سا ی ،بدون تهدید و تشدیدهای مضجضد در روایاق گروه اول دارند ،مانند روایت مح د بن
مملم ک میگضید:
ا امام صادق

درباره تمثال درخت ،خورشید و ماه پرسویدم .آن حرورت

فرمود :تمثال غیر حیوان مانعی ندارد.

2

این حدیث ب سبب وجضد شخصی مانند مح د بن مملم (د351.ه.ق) ک ا اص حاب
اج اع است ،خاری ا اشکال است و مرح ضم ش یخ انص اری د ر ت آن را در مقایم ب ا
احادیث دیگر ،آشکارتر ا ه معرفی میکند 1وری د رت آن بر م دتی خ اری ا اش کال
نیمت .مهمترین اشکال این است ک مفهضم مخارف کل

بأس ،فی بأس اس ت ک در

اتم ا حرمت ب کار میرود ؛ ی را ای ن تب ارق ب گضن ای ش ای در خص ضص مک روه
استع ال شده است و در نتیس  ،بدون وجضد یرین معین  ،ح و آن بر حرمت وجهی ندارد.
اشکال دیگر این است ک مضرد سؤال در روایت ت اثیو اس ت و ت ث ال ت ین خ ارجی
است ،ن فعلی ا افعال مکلف .تلم اصضل اثباق میکند ک تین خ ارجی ،ای ن تضان ایی را
 .1مسلم بن ح اج ،صحیح مسلم بشرح نووی ،ج ،11ص ،55ح.3337
 .2حر عاملی ،و ائل الشیعه ،ج ،12ص.225
 .3انصاری ،مکا ب محرمه ،ج ،1ص.31
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ندارد ک مضوضع حکم تکلیفی مانند وجضب ،حرمت ،استحباب و کراهت ی رار گی رد و ب
ه ین سبب مفمران و فقها هرجا ک در اهر آیاق و روایاق ،حکم شرتی را متعل ق ب
تین خارجی بیابند ،فعلی ا افعال را مقدر میگیرند.

3

در این روایت باید کل اتی شضن ایساد ،حفظ ،بی و شراء را مقدر بگیریم و شضن ه
این احت ا ق مضرد ابتال همتند و بر یکدیگر ترجیح ندارند و یرین ای بر تعیین هم نداریم.
اهر حدیث ،سؤال درباره نگهداری و

بنابراین ،روایت مس و میشضد و می تضان گفت ک

استفاده ا ت اثیو است ن ایساد آنها .همشنین در روایاق معتبری ب نگه داری و اس تفاده
تصریح شده است .ب تنضان ن ضن  ،روایت تلی بن جعفر(د 221.ه.ق) ک ا پدرش درب اره
ت اثیو پرسید و آن حضرق در پاسخ فرمضدند:
سزاوار نیست که با آنها با ی شود.

2

برخی فقها گفت اند ک با تضج ب اینک ساختن ،نگهداری ،استفاده و خرید و ف روش
مسم  ،امری رایج بضده است ،احت ال میرود هر کدام ا این مضارد ،منظضر پرسا کننده
بضده باشد و شضن امام

جضابی تفصیو نداده اس ت ،پ س

بدانیم و ن یتضان آن را مس و و جضاب امام

م اس ت روای ت را مطل ق

را غیر راف شبه بدانیم.

1

در جضاب باید گفت ک با تضج ب روایاق معتب ری ک ب ر ج ضا حف ظ و اس تفاده ا
مسم

د رت دارند ،ن یتضان این روایت را دریو بر حرمت ج ی احت ا ق با دانم ت.

بنابراین ،ناشار همتیم یا آن را ح و بر کراهت ن اییم یا مس و بدانیم و شاید امر ب تأمو
در پایان تبارق ایشان ،اشاره ب این پاسخ باشد.
 .1طبر ی ،م مع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص231؛ ج ،2ص.131
 .2حر عاملی ،و ائل الشیعه ،ج ،3ص.563
 .3منتظری ،درا ات فی المکا ب المحرمه ،ج ،2ص.555
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روایاق گروه سضم :این روایاق بر ناپمندی نگه داری مسم

در خان و ت تیین آن

ب وسیل تص اویر د ر ت دارن د .ب تن ضان ن ضن  ،ابضبص یر ا ام ام ص ادق

روای ت

میکند:
پیامبر

فرمود :جبرئی آمد و گفت :یا محمد! پروردگارت سالم میرساند

و ا تزویق خانهها نهی میکند .ابوبصیر گویود :پرسویدم تزویوق خانوه چیسوت؟
امام

فرمود :تصویر تمثالها.

1

این روایت دو سند دارد ک در یکی ا آنها ،یاسم ب ن مح د ج ضهری(د193 .ه.ق) و
ابضارحمن تلی بن ح ته بطائنی(د 211 .ه.ق) یرار دارند ک ه ر دو وایف ی هم تند و در
دیگری ،بریی با سندی ک مضثق است ،نقو میکند 2.بنابراین ،باید ب ار ی ابی د ر ت آن
بذردا یم.
در این خصضص باید گفت ک در این روایت بین مسم

و نقاش ی و ب ین ذیروح و

غیر ذیروح تفصیو داده ن یشضد .در حاری ک کمی یائو ب حرمت مسم و نقاشی غیر
ذیروح نشده است .بنابراین ،روایت ا این جهت مس و اس ت .ا ای ن گذش ت  ،نه ی ا
تتیین خان با تصاویر ،ممتلتم نهی ا ایساد آن نیمت ،شضن م کن است نهی ا تتیین ب
سبب جلضگیری ا اسراف و تس وگرایی و دنیا دگی باشد.
درباره د رت این حدیث باید گفت ک در این روایت اسناد کراهت ب امام تلی
پیامبر اکرم

و

را ن یتضان ب معنای حرمت دانمت ،شضن این رفظ هم درباره حرام و هم

درباره مکروه شرتی ب کار میرود و معنای اصطالحی آن ک در روای اق بیش تر ب ک ار
رفت است در مقابو ممتحب است .بنابراین ،بدون یرین معین ن یتضانیم آن را بر حرم ت
ح و کنیم .بلک میتضان گفت ک در این جا یرین برخالف داریم؛ یرا حت ی ی ائالن ب
 .1م لسی ،بحار االنوار ،ج ،73ص.165
 .2برقی ،المحا ن ،ج ،2ص.611
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حرمت مسم سا ی ،حفظ آن را حرام ن ی دانمتند و روایاتی هم درباره بر جضا ابقا وارد
شده است.
روایاق گروه شهارم :روایاتی همتند ک د رت بر مأمضرشدن امام تلی

ب ا ب ین
روای ت

بردن مسم  ،سگ و یبضر بلند دارند .ب تنضان ن ضن  ،سکضنی ا امام ص ادق
میکند:
امیرالمؤمنین

فرمود که پیامبر مرا به مدینه فرستاد و فرمود :صورت ها را
1

محو کن و قبرها را ه سطح کن و سگها را بکش.

کیفیت استد ل ب این روایت ،شنین است ک حرمت ابقا ممتلتم حرمت ایساد اس ت.
هرشند تکس این مطلب صادق نیمت؛ شرا ک م کن است ایساد ش یء ،مفم ده داش ت
باشد وری ابقای آن ،خاری ا مفمده باشد .ب تنضان مثال ،تضرید مث و ا طری ق نامش روع
دارای مفمده است .بنابراین حرام است وری پس ا ب دنیا آمدن فر ن د نامش روع ،ا ب ین
بردن آن جایت نیمت .حال اگر ابقای شیتی دارای مفمده و حرام باش د ،مم تلتم حرم ت
ایساد همت .مثو حرمت ابقا و ایساد کتاب های والل ،آ ق رهض و ی ار و مسم

ه ای

بتپرستی.
در پاسخ باید گفت ک این روایت ا حیث سند وعیف است ،شضن در وثایت حمین بن
یتید بن مح د بن تبد ار لک ارنضفلی(د 211.ه.ق) و اس اتیو ب ن اب ی ی اد س کضنی( د.
 211ه.ق) اختالف است.
بدون تضج ب وعف سندی ،د رت این روایت بر اثب اق حرم ت مسم

س ا ی نی ت

نات ام است .در حدیث سکضنی س کل صضرق ،یبر و کلب مطلق بیان شدهاند .ای ن ه ر
س نکره در سیاق نهی همتند و ت ضم را میرسانند .در ص ضرتی ک س اختن مسم
 .1حر عاملی ،و ائل الشیعه ،ج ،3ص.562

و

912

نگاهدارییاازمیانبردنآثارتاریخیباموضوعیتمجسمهونقاشی...


نقاشی غیر ذیروح در آرای ه

جایت است .همشنین ا بین بردن یبرها و کشتن سگ ب

طضر مطلق مراد حضرق نیمت؛ یرا در برخی مضارد ،این کارها حرام است.
بعید نیمت ک مقصضد ا کلب در روایت ،حیضان معروف نیمت بلک واژه کلب ب کمر
م مقصضد است و آن بی اری شبی دیضانگی است ک س گ ب آن مب تال م ی گ ردد و
ب واسط گا گرفتگی ب انمان منتقو میش ضد 3.ش اید ا آن جه ت پی امبر
تلی

ب ام ام

فرمان خرابی یبرها را داد ک مردم ه ان کرنشی ک در برابر بت ها داش تند ،ب

ه ان گضن نمبت ب گضرها احترام و تعظیم می ن ضدند تاجایی ک برآن سسده می کردن د.
شنان ک برخی ا روایاق ک ا یبل و ممسد یراردادن یبر پیامبر

نهی میکند ب ای ن

امر اشاره دارند .ب تنضان مثال ،شیخ صدوق(د 193.ه.ق) در این باره روایت میکند:
پیامبر

فرمود :مساجد و قبر مرا قبله و جوای سوجده قورار ندهیود؛ یورا

خداوند متعال ،ملت یهود را به خاطر مح سجده قراردادن قبوور پیوامبران خوود،
لعن و نفرین کرده است.

2

بنابراین نتیس میگیریم ک مراد ا یبضر ،یبرهای خاص ی ب ضده اس ت ک ب وس یل
مشرکان ،یهضد و نصارا تب ادق م یش دند و م راد ا س گ ،غی ر ا برداش ت اول ،ش اید
سگ های ورگرد و هار بضده است ک سبب اذیت و سلب امنیت مردم میشدهاند .اگر شنین
باشد ،وحدق سیاق ایتضا میکند ک مراد ا تصضیر ،مسم و نقاشیهایی بضده است ک
تبادق میشدند .شنانک مرحضم ایروانی (3154 – 3113ه.ق) این احت ال را میدهد.
 .1قال امیرالمؤمنین

 :بعثنی ر ول اللَّه

1

الی المدینه فقال :التدع صوره اال محوتها و القبرا اال ویته و

الکلبا اال قتلته (فیض کاشانی ،الوافی ،ج ،6ص.)252

 .2التتخذوا قبری قبله و ال مس دا ،فان اللَّه -عزوال  -لعن الیهود حیاث اتخاذوا قبوراکنبیاائهم مساااد
(صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.)125
 .3ایروانی ،حاشیه مکا ب ،ص .22
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روایاق گروه پنسم :روایاتی همتند ک بر خروج مسم س ا ان ا اس الم و اس تحقاق
شدیدترین تذاب اخروی د رت دارند .ب تن ضان ن ضن  ،اص ب ب ن نبات (د 55 .ه.ق) ا
امیرار ؤمنین

دراین باره روایت میکند:
هرکس قبری را تجدید کند یا مجسمهای بسا د ا اسالم بیرون رفته است.

1

ابن سنان(د499 .ه.ق) ک در سند حدیث وای شده است اگر مح د ب ن س نان باش د،
شخصی است ک تل ای رجال درباره تضثیق و تضعیفا اختالف دارند ،وری اگر تبدا بن
سنان باشد ،مضثق است 2 .ابضارسارود (391 - 351ه.ق) هم ک در سلم ل س ند ی رار دارد
یاد بن منذر ،شخصی نابینا است ک یدی مذهب ب ضد و ه
ابنندیم(د .اوایو سده پنسم ی ری) نقو میکند ک امام ص ادق

او را تض عیف ن ضدهان د.
او را رع ن فرمضدن د و

گفتند:
او کور دل و نابینا است.

3

بنابراین ،روایت با ا دیدگاه ابن ندیم ،وعیف و غیریابو اتت اد است 4.تالوه بر این
اختالف ،تل ا درباره تعیین معنا و مراد ا ت ثیو مثال ک در روایت آم ده اس ت و در ای ن
مقار  ،آن را ب

مسم

س ا ی ترج

ک ردیم ،ب ا یک دیگر اخ تالف دارن د.

مسلمی(د3331.ه.ق) در این باره میگضید:
مراد این است که هرکس بدعتی را بنا گبارد و موردم را بوه آن بخوانود یوا
دینی جع کند ا اسالم خارج شده است.

1

 .1برقی ،المحا ن ،ج ،2ص.612
 .2خویی ،مع م راال الحدیث ،ج ،17ص.115
 .3قال دخلت علی ابی اعفر الثانی علیه السالم فقال لی یا محمد کیاف انات اذا لعنتاک و برئات مناک و
اعلتک محنه للعالمین (کشی ،راال الکشی ،ص.)515
 .1صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،6ص .527
 .5م لسی ،بحار االنوار ،ج ،73ص .17
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ایشان سذس ب تنضان مؤید ،حدیثی را ا معانی ا خبار صدوق(ره) (د193 .ه.ق) نق و
میکند ک امام صادق

در این باره میفرماید:

مراد من ا این گفتهام که من مثّ مثاالً ،کسی است که دینوی غیور ا دیون
الهی معین کند و مردم را به آن دعوت نماید.

1

صاحب جضاهر(د3299 .ه.ق) احت ال میدهد ک مراد ا یبر و مثال در این روای ت ن
مطلق یبر و مثال ،بلک ه ان یبضر و صُضَری باشد ک تلی

م أمضر

ا طرف پی امبر

ب تخریب و نابضدساختن آنها شده بضد .تلت این تأویوها تناسب حکم و مضوضع است؛ شرا
ک امکان ندارد صرف تسدید بنای یبر ،مانند پشت ماهی درست کردن آن یا شکافتن آن،
نقاشی و مسم سا ی بدون یصدِ مخارفت با خداوند ،مضجب خروج ا اسالم شضد.

2

.3بررسیتخریبآثارتاریخیوفرهنگیملیازمنظرحقوقی 
.1-3طرحمسئلهدربعدحقوقی 

در نگاه اول ب ذهن میرسد ک جرایم ارتکابی در یل رو میراث فرهنگی ،فقط جرایم تلی
امضال را شامو میشضد وری ا آنجا ک این آثار بخشی ا میراث فرهنگی کشضر را تشکیو
می دهند و آثاری همتند ک متعلق ب ت امی افراد یک جامع در ده های گذشت  ،ح ال و
آینده همتند ،جرایم ارتکابی تلی آنها ا جرایم تلی آسایا ت ضمی 1محمضب میشضند.
تخریب ،حفاری های غیر مسا  ،تغییر ک اربری ،مرم ته ای ب دون مس ض ی انضنی در
تتییناق ،ملحقاق ،تأسیماق ،اشیا ،رضا م ،خطضط و نقضش منص ضب ی ا مضج ضد در ام اکن
 .1همان ،ص .15
 .2ن فی ،اواهر الکالم فی شرح شرائع اال الم ،ج ،1ص .335
 .3ارایم علیه آ ایش عمومی ،اعمال م رمانهای ا ت که ارتکاب آنهاا باعاث بارهم خاوردن آراماش و

آ ایش یک اامعه میشود و بر خالف مصالح عمومی آن ا ت ( اریخانی ،ارایم علیه امنیات و آ اایش
عمومی ،ص .)31
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تاریخی این آثار سبب تترتل بنیانهای فرهنگی جامع میشضد و باتث کم رنگ شدن ی ا
بی اتتباری سطح فرهنگی یک جامع در سطح بین ار للی میگردد .این آثار ک گنسین
تلم ،تسرب و کتابت تاریخی یک کشضر همتند ،اه یت فراوانی در تعیین سطح تاریخی و
فرهنگی جامع دارند و یانضنگذار برای مرتکبان جرایم نمبت ب این آثار مسا اق در نظ ر
گرفت است.

3

این آثار ک جنب مادی و جنب معنضی دارند برای استفاده نمو حاور ا آنها و انتق ال
ب آیندگان باید تحت مرایبت های

م یرار گیرند .در این راستا ،یانضنگذار باید با کمانی

ک ب انسام جرایم مربضط ب حض ه ب فعاریتهای غیریانضنی مش غضل هم تند ،برخ ضردی
جدی و یانضنی بن اید.
.2-3مفهومتخریبدرحقوق 

در اصطالح حقضیی ،تعاریف متعددی برای واژه تخری ب ارائ ش ده اس ت ک آن را
معادل ا بین بردن مال میدانند ،مانند وارد ساختن ت دی آسیب بر ت امیت فیتیکی شیء
یا مال دیگری ،2نابضد کردن یا خمارق وارد آوردن ت دی ب مال متعلق ب غیر.1
ت ام این تعاریف ن یتضانند تعریف جام و مانعی باشند؛ یرا در تخریب ،تباه شدن و ا
بین بردن خضاه جتیی ،خضاه کلی وروری است و تباه کردن امضال شامو تلف ک ردن و ا
بین بردن مال منقضل یا غیرمنقضل است.
با این ه

یانضنگذار نمبت ب تعریف جرم تخریب ،ایدام ن ین اید و تنه ا ب بی ان

مصادیقی ا تخریب با تناوین تخریب و تحری ق اکتف ا م یکن د .بن ابراین ب ا تضج ب
 .1مواد  555الی  563قانون م ازات ا المی مصوب .1375
 .2گلدوزیان ،بایستههای حقوق ازای عمومی ،ص.512
 .3میر محمد صادقی ،حقوق کیفری اختصاصی(ارائم علیه امنیت و آ ایش عمومی) ،ص173؛ حبیب زاده،
حقوق ازای اختصاصی(،ارایم علیه اموال و مالکیت) ،ص.52
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مندرجاق احکام نا ر ب تخریب و حرق امضال و ت مک ب روش یضایی ،میت ضان گف ت
ک تخریب تبارق است ا رط

دن ت دی جتیی یا کلی ب مال متعلق ب غیر.

ب دریو آن ک آثار تاریخی و فرهنگی ،بخشی ا می راث فرهنگ ی کش ضر را تش کیو
میدهند ،جرایم ارتکابی تلی آنها در مره جرایم تلی آسایا ت ضمی ی رار م یگیرن د.
بنابراین در جرایم ارتکابی تلی میراث فرهنگی ،تأمین آسایا ت ضمی بر ح ایت ا حقضق
مارکان اشخاص برتری دارد 3.بنابراین ،شخص ن یتضاند ملک خضد را ک در فهرست آث ار
ملی ب ثبت رسیده است ،تخریب ن اید و ب حقضق مارکان خضد استناد کند ،شضن ب ا ثب ت
در فهرست آثار ملی ،جنب ت ضمی جرم بر جنب خصضصی آن برتری مییابد.
بنابراین ،در صضرتی ک مارک اثر تاریخی ی ا فرهنگ ی دس ت ب تخری ب آن بتن د،
مرتکب جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی شده است .باتضج ب تضویحاق با میت ضان
گفت ک تخریب آثار تاریخی و فرهنگی تبارق است ا رط

دن ت دی ،جتیی یا کل ی

ب این آثار ،خضاه متعلق ب خضد یا دیگری باشد یا نباشد.
.3-3عناصرجرمتخریبآثارفرهنگیوتاریخی 
 .1-3-3عنصر قانونی

در حال حاور ،ماده یابو ات ال در مین تخریب امضال تاریخی و فرهنگی ،ماده 559
یانضن مسا اق اسالمی مصضب سال 3175است .این ماده مقرر میکند:
هرکس به تمام یا قسمتی ا ابنیه ،اماکن ،محوطهها و مجموعههای فرهنگوی
تاریخی یا مبهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینوات،
ملحقات ،تأسیسات ،اشیا و لوا م و خطوط و نقوش منصو یا موجود در امواکن
مبکور که مستقالً واجد حیثیت فرهنگی– تاریخی یا مبهبی باشود خرابوی وارد
 .1ماده  563ق.م.ا .در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ،ملک شخصی بوده باشد و
مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطالع باشد از م ازاتهای مقرر در مواد باال معاف خواهد بود.
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الوی ده سوال محکووم
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 .2-3-3عنصر مادی

تنصر مادی جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی بیان شده در ماده  559ق.م.ا ،مصضب
سال  3175را ایداماق ت لی مرتکب یا مرتکبان ک باتث رط

دن ب این آثار میشضد،

تشکیو میدهد و دارای اجزای ذیل است.
ارف .فعو مرتکب
فعو مرتکب تبارق است ا فعو مثبت مادی ب صضرق ارتکاب ت لی ک نتیس آن
ورود خمارق و خرابی ب شیء تاریخی و فرهنگی باشد .بنابراین ،ترک فع و 2ن یتضان د
تنصر تشکیو دهنده جرم باشد.
 .1ماده  555ق.م.ا.
 .2روشن ا ت که این اقدامات نمیتواند از طریق ترک فعل واقع شود ،مانند آنکه کسی در نگهداری از اثر
تاریخی دقت نکند و آفتاب و باران مواب از بین رفتن اثر تاریخی گردد .ترک فعل مانند آن ا ت که کسی
که مکلف به نگهداری این اموال بوده ا ت و به اصطالح متولی یا محافظ اموال مورد نظر باوده ا ات و از
وظایف او این بوده ا ت که به هنگام بارش باران و برف یک لسله اقداماتی را ان اام دهاد ولای وی باه
عمد از ان ام آن خودداری کرده باشد .در چنین صورتی ،مرتکب ارم محسوب خواهد شد و قابل تعقیاب
خواهد بود .در ایناا ارم به بب ترک فعل به وقوع پیو ته ا ت و آن ارم تخریب این آثاار ا ات کاه
قانونگذار برای آن در قانون ،م ازات تعیین کرده ا ت .ارم تخریب ،ارمی ا ت که با فعال مثبات واقاع
میشود و درحقیقت فعل ناشی از ترک فعل ،مورد م ازات قانونگذار قرار میگیرد که به نوعی شاید بتوان
آن را تسبیب و یک عمل غیرمستقیم در اهت تخریب این آثار به و یله اشخاص حقیقی یا حقوقی نام برد.
بنابراین ،عمل مرتکب ممکن ا ت مستقیم و با مباشرت باشد و یا غیر مستقیم و باا تسابیب باشاد .بادیهی
ا ت به اهت اطالق ماده  555ق.م.ا ،وارد نمودن خرابی ازیی و کلی به این اماکن ارم شناخته میشاود.
مقید شدن به اینکه ماده  ،555ناظر به عمل مستقیم فرد ا ت ،فاقد وااهت قانونی و برخالف تفسیر منطقی
از قوانین ازایی ا ت؛ زیرا فرض بر این ا ت که قانونگذاز حکیم ا ت و اطالق عبارت وی شامل مستقیم
و غیرمستقیم میشود.
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هم شنین فعو مسرمان  ،رفتار

م برای تحقق این جرم ،فعو مثبت مادی اس ت و ب ا

ترک فعو صضرق ن ی گیرد .این فعو م کن است ممتقیم و با مباشرق باشد یا ب ص ضرق
غیر ممتقیم و با تمبیب.3
ب صضرق ممتقیم و با مباشرق ،مانند آنک فرد اثری تاریخی را تخریب میکند و ی ا
کتیب منصضب در یک دیضار باستانی را میشکند یا مکانی تاریخی را ب آتا میکشد .ب
صضرق غیر ممتقیم و با تمبیب ،مانند آنک فردی جریان آبی را ب س ت اثری باس تانی
منحرف کند و در نتیس این ایدام ،اثر تاریخی تخریب گردد.
تدهای تقیده دارند ک ماده  559ق.م.ا 2نا ر ب ت و مباشرق و ماده  591ق.م.ا نا ر
ب ت و تمبیب مرتکب است 1.این تفمیر ا یانضن بر خالف نظر مقنن ج هضری اسالمی
ایران است؛ یرا تفمیر مضس ا نص یانضن است ک در تفاس یر ی انضنی بای د ب تفم یر
مضیق ا ماده یانضنی یائو بضد.
ب این ترتیب ،شخص باید با انسام دادن افعاری ،باتث وارد آمدن آسیب ب ت ام ی ا
یم تی ا امضال مضجضد در ماده  559ق.م.ا شضد .همشنین ،جرم تخریب میراث فرهنگی ا
جرای ی است ک منتهی ب نتیس است .ب این معنا ک در اثر ک اری ک ش خص انس ام
می دهد ،باید ب ت ام یا یم تی ا آثار تاریخی و فرهنگی خرابی وارد شضد.
مشخص است ب جهت اطالق م اده  556ق.م .ا ب وارد ن ضدن خراب ی ب ام اکن
تاریخی ب صضرق جتیی یا کلی ،جرم شناخت می شضد .مقید شدن ب ای نک م اده 556
 .1حبیب زاده ،حقوق ازای اختصاصی(،ارایم علیه اموال و مالکیت) ،ص. 52
 .2هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطه ها و م موعههای فرهنگی تاریخی یاا ماذهبی کاه در
فهر ت آثار ملی ایران به ثبت ر یده ا ت یا تزئینات ،ملحقاات ،تأ یساات ،اشایاء و لاوازم و خطاوط و
نقوش منصوب یا مواود اماکن مذکور که مستقالً وااد حیثیت فرهنگی– تاریخی یا مذهبی باشاد خرابای
وارد آورد ،عالوه بر ابران خسارت وارده به حبس از یک الی ده ال محکوم میشود.
 .3شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی(ارایم علیه اموال) ،ص.232
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نا ر ب ت و ممتقیم فرد است .فاید وجاهت یانضنی و برخالف تفمیر منطق ی ا ی ضانین
جتایی است؛ یرا فرض بر این است ک ی انضنگ ذا حک یم اس ت و تب ارق وی ش امو
ممتقیم و غیرممتقیم میشضد.
 .1-2-3-3موضوع جرم تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

ب طضر خالص میتضان گفت ک مضوضع جرم تبارق است ا شیء تاریخی و فرهنگی
یا مذهبی ،شامو منقضل و غیر منقضل و درباره غیر منقضل شرط است ک ب ثبت فهرس ت
آثار ملی رسیده باشد و درباره منقضل شرط است ک در اماکن ثبت ش ده در فهرس ت آث ار
ملی ،مضجضد یا منصضب باشد.

3

بیان این نکت وروری است ک مطابق یانضن مدنی هرش مضجضد و یا منصضب باشد و
جتیی ا بنا محمضب شضد ،بر اساس ماده 31یانضن مدنی ،غیر منقضل است .بنا ب ر مرات ب
با

م است:
اول .ت و وارد کردن خرابی نمبت ب یکی ا اماکن ب ثبت رس یده در فهرس ت آث ار

ملی شامو ابنی  ،اماکن ،محضط ها و مس ضت های تاریخی و فرهنگی باشد و یا نمبت ب
یکی ا منصضباق یا آنچ در اماکن با وجضد دارد ش امو تتئین اق ،ملحق اق ،تأسیم اق،
اشیا ،رضا م ،خطضط و نقضش باشد.
دوم.

م نیمت ک تتئیناق ،ملحقاق ،اشیا و رضا م مضجضد و منصضب در اماکن تاریخی

و فرهنگی ب ثبت در فهرست آثار ملی رسیده باشد .ه ین یدر کافی است ک این م ضارد
ب صضرق ممتقو واجد حیثیت تاریخی و فرهنگی باشد .بنابراین ،هرگاه کمی نم بت ب
یک شیء تاریخی و فرهنگی ک مضجضد یا منصضب در اماکن است وری ب ثبت در فهرست
آثار ملی نرسیده است خرابی وارد کند مش ضل این ماده است؛ یرا برای تحقق ای ن م اده
درباره اشیا دو شرط

م است:

 .1ر.ک :مواد  563 ،566 ،565 ،563 ،555ق.م.ا.
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 .3رتوم ثبت اثر در فهرست آثار ملی
یکی ا شرایط دیگر برای تحقق جرم مضوضع ماده  559ق.م.ا آن اس ت ک مضو ضع
جرم؛ یعنی امضال تاریخی و فرهنگی غیر منقضل ب ثبت در فهرست آثار ملی رسیده باشد و
فهرست آن ب اطالع ت ضم رسیده باشد (ماده  2یانضن حفظ آث ار مل ی مص ضب  )3116و
گرن ت و مرتکب ،مش ضل این ماده نخضاهد شد و ملک تخریب شده هر اندا ه ک سابق
و یدمت تاریخی داشت باشد در ردیف امضال تادی یرار میگیرد.
 .2رتوم احرا رابط تلیت
در جرایم مقید یکی ا اجتای رکن مادی ،رابط تلیت است ب معنای اینک تحق ق
جرم مربضط ب داشتن تلتی ا طرف فاتو آن جرم است .تحقق جرم تخریب ب ا حص ضل
نتیس مسرمان صضرق می گیرد و نتیس ا ت و هرکمی ب دس ت آم ده باش د ،وی ب
تنضان مرتکب جرم معرفی میگردد.
همشنین ،مضوضع جرم در ماده  559ق.م.ا ،امضال غیر منقضل تاریخی و فرهنگی ثب ت
شده در فهرست آثار ملی و یا اشیای منقضل مضجضد و یا منصضب در این اماکن است ک ب
طضر ممتقو واجد حیثیت تاریخی و فرهنگی همتند.
 .2-2-3-3نوع جرم تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

باتضج ب این ک جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ،جرم مقید است .تحق ق نتیس
مسرمان مقید ب تحقق نتیس است و نتیس ا ت و هرکمی ب دست آمده باشد ،وی ب
تنضان مرتکب جرم تلقی می گردد .بنابراین،

م است ک ورری وارد شضد و بدون ورود

خمارق و خرابی ،جرم وای ن ی گردد و منظضر ا و رر ،و رر م ادی اس ت .بن ابراین در
صضرق وارد شدن خرابی یا رط و یا تترتل بنیان این آثار ،جرم وای شده است.
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هم شنین منظضر ا رط  ،رط اق فیتیکی و تادی است ن اینک آسیبی معنضی ب اثر
تاریخی وارد آید .برای مثال ،با احداث یک ساخت ان تظیم و یبا در کنار یک ساخت ان و
بنای تاریخی ک ابهت اثر تاریخی را بکاهد ،جرم وای ن یشضد.

3

 .3-3-3عنصر روانی

ب اتتقاد بیشتر حقضق دانان ،وجضد تاملی خارجی ک یانضن آن را من م یکن د ،ب رای
احرا جرم و ممئضریت مرتکب کافی نیمت .بلک باید تنصر روان ی ی ا س ضء نی ت مس رم
تحقق پیدا کند ک تبارق است ا اینک مسرم ب ت د یا در نتیس ب ی احتی اطی ی ا ب ی
مبا تی مرتکب ت لی شضد ک براساس یانضن ،م نضع است یا ا انسام ت لی امتن اع کن د
ک یانضن ،او را ب انسام آن ،مکلف ساخت است.
بنابراین ،برای آن ک تنصر روانی تحقق پیدا کند باید مسرم یانضنی را ک خ الف آن رفت ار
می کند ،بداند2و ت و مسرمان را با آ ادی اراده و بدون تح یو یک تنصر خارجی انسام دهد.

1

.4-3مجازات 
جامع در مقابو جرایم ،ب وسیل مسا اق و ایداماق تأمینی و تربیت ی ،واک نا نش ان
می دهد .مسا اق اصلی جرم تخریب آثار ت اریخی و فرهنگ ی مط ابق م اده  559ق.م.ا،
حبس ا یک اری ده سال و جبران خمارق وارده است .یانضنگذار در این ماده ،مرتکب را
ب جبران خمارق محکضم میکند.

4

 .1میر محمد صادقی ،حقوق کیفری اختصاصی(ارائم علیه امنیت و آ ایش عمومی) ،ص.212
 .2گلدوزیان ،بایستههای حقوق ازای عمومی ،ص.311
 .3معتمد ،حقوق ازای عمومی ،ج ،1ص.372
 .1هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و م موعههای فرهنگی تاریخی یاا ماذهبی کاه در
فهر ت آثار ملی ایران به ثبت ر یده ا ت ،یا تزئینات ،ملحقاات تأ یساات ،اشایاء و لاوازم و خطاوط و
نقوش منصوب یا مواود در اماکن مذکور که مستقالً وااد حیثیت فرهنگای -تااریخی یاا ماذهبی باشاد،
خرابی وارد آورد عالوه بر ابران خسارات وارده به حبس از یک الی ده ال محکوم میشود.
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این جبران خمارق ،حقضیی است و ن یتضان آن را ب تنضان مسا اق 3تلقی ن ضد .حتی
اگر جبران خمارق در ماده با  ،بیان نشده بضد با ه م مط ابق یضات د ات الف ،تم بیب و
ممئضریت مدنی ،مرتکب مکلف ب جبران خمارق میشد .همشنین ،ماده  31ق.م.ا در این
مضارد تکلیف را روشن کرده است.

2

 .1م ازات یا کیفر به معنای این ا ت که اگر کسی عمل خالف اخالق عمومی یا عرف و عادت آن اامعاه
یا خالف قانون ان ام دهد ،چون آن عمل بد ا ت پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند؛ یعنای تنبیاه
شود و یا م ازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را ان اام ندهناد؛ یعنای بایاد
مشقت آن عمل را بچشد و متواه شود ،نتی ه آن عمل بد چیست .حال در قانون به ازای هار عمال باد و
خالف که قانونگذار بیان کرده ا ت که چه امری بد و خالف ا ت ،تنبیهی هم بیان کرده ا ات کاه باه آن
تنبیه م ازات میگویند (باهری ،نگرشی بر حقوق ازای عمومی ،ص.)177
 .2در مقررات و نظامات دولتی م ازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به مواب قاانونی باشاد کاه قبال از
وقوع ارم مقرر شده ا ت و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتاوان باه موااب قاانون
مؤخر به م ازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد .لکن چنانچه پس از وقوع ارم ،قانونی مبنی بار
تخفیف یا عدم اارای م ازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از اهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضاع شاود
نسبت به ارائم ابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر ا ت .هرگاه باه موااب قاانون اابق،
حکم قطعی الزم االارا صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف .اگر رفتاری که در گذشته ارم بوده ا ت به مواب قانون الحق ارم شناخته نشود ،حکم قطعی اارا
نمیشود و اگر در اریان اارا باشد ،اارای آن موقوف میشود .در این موارد و همچناین در ماوردی کاه
حکم قبالً اارا شده ا ت هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب .اگر م ازات ارمی به مواب قانون الحق ،تخفیف یابد ،قاضی ااارای احکاام موظاف ا ات قبال از
شروع به اارا یا در حین اارا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،اصالح آن را طبق قانون ادید تقاضا کند.
محکوم میتواند از دادگاه صادرکننده حکم ،تخفیف م ازات را تقاضا نماید .دادگااه صاادرکننده حکام باا
لحاظ قانون الحق ،م ازات قبلی را تخفیف میدهد .مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی کاه در
مورد اطفال بزهکار اارا میشود ،ااری ا ت .در این صورت ولی یا رپر ت وی میتواند تخفیف اقادام

سالبیستم،شمارههفتادوهشتم،تابستان8931

913

.نتیجهگیری 

4

با تضج ب بررسیهایی ک در مبحث مسم سا ی و کشیدن نقاشی صضرق گرفت ،اگ ر
مسم

و نقاشی سبب رواج شرک ،بت پرستی و انحراف تقاید در بین ت ضم مردم گردد،

براساس روایاق و آرای فقهی باید ا بین بروند .در غیر این صضرق ،مسا ب ا بین ب ردن
آنها نیمتیم .ش مسم ها و نقاشیه ایی ک ا گذش ت ب یادگ ار مان ده اس ت و ش
مسم ها و نقاشیهایی ک در مان حاور و آینده ساخت میشضند.
در نتیس  ،آثار تاریخی و فرهنگی ملی مانند مسم ها و نقاشیها با تضج ب اینک ا
مان گذشت ب یادگار مانده اند ،دارای ار ش م ادی و معن ضی فراوان ی هم تند ،در تل م
باستان شناسی و تاریخ شناسی مضرد نیا پژوهاگران و محققان همتند و براساس فتاوای
فقیهانی ک تنصر مان و مکان و تناسب حکم با مضوضع را در تدم حرمت نگه داری ا
این اشیای تاریخی و فرهنگی دخی و م یدانن د ،بای د ا تخری ب ای ن اش یای ار ش ند
جلضگیری ن ضد؛ یرا بر فرض اینک این اشیا در مان خضد بر اساس تقاید شرک آمی ت و
بت پرستی ساخت شده باشند ،در مان ما دیگر سبب رواج تقاید شرک آمیت و بت پرستی
نخضاهند شد و خروج مضوضتی دارند.
با این حال ،اگر وسیل رواج شرک و بت پرستی در بین تام مردم ش ضند ،م یت ضان
مانند احکام کتابهای وار با آنه ا برخ ضرد ک رد و آنه ا را تنه ا در اختی ار اه و ف ن و
متخصصان این امضر یرار داد.
در نتیس  ،اگر مسم ها و نقاشیهایی را ک ا مان های گذش ت ب یادگ ار مان ده
است ،صغرای یضی در نظر بگیریم و هر شیتی را ک منس ر ب ش رک ،ب ت پرس تی و
تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره .مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده ا ت ،مگر به تصریح
قانون الحق اعمال نمیشود.
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انحراف تقیدتی در بین مردم نگردد ،حق تخریب آن را نداشت باش یم ،کب رای یض ی در
نظر بگیریم ،نتیس می گیریم ک حق تخریب و نابضدی مسم ها و نقاشیهایی را نداریم
ک خروج مضوضتی ا بحث ایساد شرک ،بت پرستی و انحراف تقیدتی در بین مردم دارند
و ا آثار تاریخی و باستانی با ار ش و گرانبهای سر مین ما ب حماب میآیند.
در مضاد  559تا  596یانضن مسا اق اسالمی ب مسا اق تخری ب کنن دگان ای ن آث ار
اشاره شده است و براساس ماده  559یانضن مسا اق اسالمی ،تخریب کنندگان ت دی این
آثار ب مسا اق یک تا ده سال حبس تعتیری محکضم خضاهند شد .این مسا اقها تعتیری
همتند و بنابر امضای وری فقی مشروتیت یافت اند.
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