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 بهترين جواب براي حكم تصوير 

 اند چيست؟ سؤال: حكم تصوير كه امروزه همه گير شده و مردم در آن فرو رفته

ه نوع آن حإلل و چه نوع لطفاً جواب را بطور كامل بفرمائيد و توضيح دهيد چ

 حرام است؟

 :ما بعدأ ،ال هللاد ح س ده سالم ىا سالم ىل   ن    يب بعدهجواب: 
روايت شده كه دال  صهاي بسياري در كتب صحاح، مسندها و سنن از پيامبر روايت

باشد؛ خواه انسان باشد يا حيوان،  مي بر حرام بودن هر گونه تصوير از موجودات جاندار
و امر شده به پاك  باشند مي يي كه داراي عكس و صورتها دال بر پاره كردن پارچهو نيز 

نمودن و از بين بردن تصاوير و عكس و همچنين به تصوير كشان نفرين فرستاده شده و 
 اند. ين عذاب در دوزخ تهديد شدهتر به شديد

بيان  دان از احاديث صحيحي كه در اين موضوع گفته شدهاي  جا من گزيدهدر اين 
 .كنم مي آورم و رأي درست را ان شاء اهللا بيان مي كنم و نظرات برخي دانشمندان را مي

 :اى  الح ععىل« فرمود: صگويد: پيامبر مي نقل شده و در صحيحين از ابي هريره
ْس ِلَْخلُ 

َ
ا  َ ّة َخلِْ  لَلْخَْخلُُو ال رَ ََ ى  لْو  َْ َ� َلْلُُخ  ََ ْ  َر هللاة ِّ  ُِ

ْملَ
َ
ْس َسَنْ  َ

َ
ُو ال َ َةة  َ

 .0F1»ِلَْخلُُو ال َشِعَ�ا  
سازند  تر از كسي كه به مانند مخلوقات من موجوداتي را مي فرمود: ظالم خداوند«

 .!!»اي و يا يك دانه جو را بسازند اي يا دانه توانند) ذره كيست؟ (اگر مي
 :فرمود صو نيز در صحيحين آمده كه از ابن مسعود نقل شده كه پيامبر

ُّسنَ  إنّ « ِوخَىَنِة المُْهللاَ ّ 
ْ
الب ى ََْ َل الْ ََ ََ  ِِ ى َشّد الّة

َ
َ«.  

                                           
 .لفظ مسلم -1
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 .!!؟»باشند معذبترين مردم در روز قيامت صورتگران (عكاسان) مي«يعني: 
 :فرمودند صدر كتاب صحيحين آمده كه پيامبر بو از ابن عمر

وِ «
ْ
بُ َن ََْ َل الْ َة َع ُُ  َّ  َ هِ الم و َِ ََ ََ  ََْ عَُع َن  ِ

ة
ْ خُ ال َنى إِنة الِ

َ
َ ِْ َوىُ  مَُه ُُ خَىَنِة 

 ِْ لَْوتُ َْ«1F1. 
شوند و به آنان  كشند در روز رستاخيز تعذيب داده مي كساني كه اين تصاوير را مي«يعني: 

 .»شود: آنچه درست كرده ايد دوباره زنده كنيد گفته مي
از خريد و  صگويد: پيامبر مي و امام بخاري در صحيح خود آورده كه أبي جحيفه

فروش خون، سگ و كسب بغي نهي فرمودند و ربا خواران و وكيل آنها و به كساني كه 
 .كنند و نيز به تصوير گران لعن و نفرين فرستاد مي در خود و يا ديگران خالكوبي

َّ « :شنيدم كه فرمود صروايت شده كه گفت: از پيامبر باز ابن عباس ََ ة َنْ  

َّف ََ ْ  ُُ خَى  يْ ا  ِد ال�و َّ َس بِعَىلٍِخ َُ 
سَح ، َسَْيْ ُو خَهى الم ِِ َخ  ُُ عْ َُ ْن 

َ
ِوخَىَنِة َ

ْ
 .2F2»َل الْ

كنند كه در آن  كسي كه در دنيا شكلي را بتصوير بكشد (در قيامت) وي را مجبور مي«يعني: 

 .»تواند روح بدمد در حالي كه نمي
از سعيد بن أبي الحسن آمده كه گفت: مردي پيش عبد اهللا بن عباس آمد و گفت: 

 كشم در اين باره برايم فتوا بده. مي را ها غل من تصوير گري است و اين تصويرش
ابن عباس فرمود: به من نزديك شو. آن مرد هم به او نزديك شد سپس گفت 

تر بيا. آنقدر نزديك شد كه ابن عباس دستش را روي سر آن مرد گذاشت و گفت:  نزديك
 :فرمود مي ر شنيدم كهگويم، از پيامب مي ام شنيده صآنچه از پيامبر

» َِ َهعة ََ بُُ  ِد  َّ تَُع َِ ى    ُْ ى َي ََ َّ ََ ة اٍ  َّ  َُ  ُّ ُ بُِ 
َ
ِ ُُ َْع َُ  ِّ ٍّ ِد الّةى  ّ َ

ُّ و  ُّ«. 

ُ « ساى :
َ
َس ِ ُْ َُ َسَنى  َ َي ََ ّة عَِ  الم َْ ى  لَى َِ  بُدة لَى

عَْال  َ َُ هر تصوير «يعني: . »إِْن 

                                           
 .لفظ بخاري -1
 .متفق عليه -2
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دهند كه او  تصوير هر نفسي كه كشيده او را در جهنم قرار مي گري در آتش است، و به ازاي هر
 را تعذيب دهند. سپس ابن عباس گفت: اگر هم خواستي اين كار را انجام دهي درخت و اشياء

 .»جان را به تصوير بكش بي

ى  « :گويد مي و امام بخاري هم اين قول ابن عباس را كه َِ  بُدة لَى
عَْال  َ َُ را . »إِْن 

 .لم ذكر كردههمچون مس
گويد: اين حديث حسن و  مي و ترمذي در جامع خود اين حديث را نقل نموده و

 .صحيح است
از هر گونه تصوير در خانه و  صنقل نموده كه گفت: پيامبر بأبي زبير از جابر 

3Fاز اينكه تصويري ساخته شود نهي فرمود

1. 

                                           
ذكر است كه در تصوير الكترونيكي با دروبين عكاسي و غيره اخت�ف هست و غالب علماي جهان  لزم به -1

شود ناجايز  اس�م آن را مجاز مي دانند، همانطور كه اكثريت علما تصاوير جانداراني را كه با دست كشيده مي
 دانند. مي



 
 

 سازي رين جواب براي حكم تصوير و مجسمهبهت

 لعزيز بن عبد اهللا بن بازنويسنده: عبد ا
را بر روي اي  پيش من آمد و من پرده صروايت شده كه گفت: پيامبر لاز عايشه

 صچوبي آويزان كرده بودم كه در آن تصاويري كشيده شده بود. وقتي كه پيامبر
 :چشمش به پرده افتاد آنرا پاره كرد و سر و صورتش تغيير كرد و گفت

َشدو الّة «
َ
ُة َ َّ ِ َ َِ ِ ََى  َة َلِْخ ال ِِ َُ َن  ََ  ََُاى ِ

ة
ِوخَىَنِة الِ

ْ
ِ ََْ َل الْ َة عَْد ال َِ الب ى  ََ ََ  ِِ  .»ى

دردناكترين عذاب در روز قيامت از آن كساني است كه مانند مخلوق و مصنوع خدا « يعني:

فرمود: سپس از آن يك يا دو پشتي ساختيم. بخاري آنرا تخريج  ل. عائشه»سازند را مي
اي  از سفري بر گشت و من پارچه صنقل شده و گفت: پيامبر لاز عايشهنموده.و نيز 

را كه در آن تصاويري كشيده شده بود آويزان كرده بودم. دستور فرمودند كه آنرا بر دارم 
كه من آنرا از ديوار كندم. بخاري اين حديث را روايت كرده و مسلم نيز همين روايت را 

را بر روي در آويزان كرده بودم كه در آن تصاوير اي  هبا اين لفظ آورده: ... كه من پارچ
اسبهايي با بال كشيده شده بود كه به من دستور دادند و آنرا كندم. از قاسم بن محمد نقل 

 :به او خبر داد لشده كه عايشه
 صبالشي را خريده بود كه برروي آن تصاويري كشيده شده بود، هنگامي كه پيامبر

آيد، و  مي تاد و داخل نشد و در سيمايش فهميد كه از چيزي بدشآنرا ديد بر سر در ايس
ام؟  كنم، چه گناهي مرتكب شده مي عايشه فرمود: يا رسول اهللا! به نزد خدا و رسولش توبه

ام تا بر روي آن  : آنرا براي شما خريدهفرمود: اين پشتي چيست؟ عايشه گفت صپيامبر

ِوخَىَنة.« د:فرمو صبنشينيد و به آن تكيه كنيد. پيامبر
ْ
ِّ ََْ َل الْ  َ

هِ الم و َِ ََ  ََ ى ََ َْ َ  إِنة َ
. َساَىَ   ِْ لَْوتُ َْ ْ خُ ال َنى 

َ
َ ِْ َُه خَُوىُ  م لُُ   َِ ُْ ُّ  َ عَْد  َ خِ  الم و ِِ   ِ

ة
َخَْال الِ

ْ
إِنة الي
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ئَِ ةُ 
 .4F1»المَْهللاىَ
شود:  يشوند و به آنان گفته م سازندگان اين تصاوير در روز قيامت تعذيب داده مي«يعني:  

اي كه در آن تصوير باشد م�ئكه در آن داخل  آنچه كه ساخته ايد زنده گردانيد. و گفت: كه خانه

و مسلم از روايت ابن ماجشون  اند . بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده»شومد نمي
اين جمله را افزوده كه عايشه فرمود: آنرا برداشتم و از آن دو تا پشتي ساختم كه در خانه 

ُُ « فرمود: صنقل شده كه پيامبر بعباس دادند. و از ابن مي به آن تكيه ُْ   عَْد
 َُ خ ٌ� َس  َ�َهللاى�ِ

ْ َُ خِ   ِِ  .5F2»المَْهللاىئَِ ُة بَيْت ى 
 . »شود كه در آن سگ و يا تمثال باشد اي نمي م�ئكه وارد خانه«يعني: 

 صه پيامبر و مسلم از زيد بن خالد و او از ابي طلحه بطور مرفوع نقل نموده ك

اُ « فرمود: َّ  َُ ٌ� َس  
ْ َُ خِ   ِِ ُُ المَْهللاىئَِ ُة بَيْت ى  ُْ  .»  عَْد

. مسلم از طريق »شود كه در آن سگ و يا تصاوير باشد اي نمي م�ئكه وارد خانه«يعني: 
الهياج  . مسلم همچنين از ابيعايشه و ميمونه هم مانند اين روايت را نقل كرده است

 :به من گفت سفت: علي اسدي نقل نموده كه گ
من را به آن بر انگيخته است و  صانگيزم كه پيامبر  مي آگاه باش تو را به چيزي بر

آن اين است كه هيچ تصويري را جا نگذاري مگر اينكه آنرا از بين ببري و هر قبري را كه 
 ديدي برآمدگي داشت آنرا با خاك يكسان نمايي.

هنگام فتح مكه در بطحاء  صل نموده كه پيامبر نق سابو داود با سند جيد، از جابر  
امر فرمود كه به كعبه رود و تمام تصاويري كه در آن هست از بين  سبه عمر بن خطاب 

وارد مكه نشد تا تمام تصاوير برداشته شد. ابو داود طيالسي در مسند  صببرد، و پيامبر 
آنجا تصاويري را ديد، رفته  صخود از اسامه نقل كرده كه گفت: در كعبه نزد پيامبر

                                           
 .رواه البخاري ومسلم -1
 مسلم.ـمتفق عليه واللفظ ل -2
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 دلوي از آب را خواست، آنرا تهيه كردم شروع كرد به پاك كردن آنها و صپيامبر

سَن َنى   َلْلُُو نَ « گفت: مي ُّ ى ََُ ّ  ُ اَْ ن  َة َُ ال َ  .»اَىع
توانند آنها را خلق  كشند كه نمي خدا قومي را نابود كند كه چيزهايي را به تصوير مي«يعني: 

در خانه  صنقل كرده كه: پيامبر لامام بخاري در صحيح خود از عايشه . و»نمايند
 برد. مي ديد در آن تصاويري وجود دارد حتماً آنرا از بين مي خودش هر چيزي را كه

در صحيحين آمده كه بسر بن سعيد از زيد بن خالد و او از ابي طلحه نقل نموده كه 

ئَِ َة  َ عَ « :فرمود صپيامبر
نة المَْهللاىَ

َ
اٌ َ َّ  َُ خِ   ِِ ُُ بَيْت ى  ُْ  .»ْد

. بسر گفت: سپس زيد بيمار »شود كه در آن تصوير باشد اي نمي م�ئكه وارد خانه«يعني: 
را ديدم كه بر روي آن اي  گشت و ما به عيادتش رفتيم، بر سر در خانه زيد پارچه

فتم: چرا گ صتصاويري كشيده شده بود، به عبيد اهللا خولني، ربيب ميمونه همسر پيامبر
زيد روز اول در باره اين تصاوير چيزي نگفت؟ عبيداهللا گفت: مگر نشنيدي كه گفت: 

 باس كشيده شده است.بغير از آنچه كه برروي ل »إ  ّاهللاى  ف ث َ«
 و در روايتي ديگر از آن دو از طريق عمرو بن حارث از بكير اشج و او از بسر نقل

چرا در مورد تصاوير چيزي نگفت؟ جواب داد كه  كند كه به عبيد اهللا خولني گفته: مي

 مگر نشنيدي؟ گفتم: نه، و گفت: بله اين را گفت.» إ  ّاهللاى  ف ث َ«گفت: 
و در مسند و سنن نسائي، از عبيداهللا بن عبد اهللا نقل شده كه او پيش أبي طلحه  

كه آنجا  يابد، ابو طلحه به كسي مي انصاري براي عيادتش رفته نزد او سهل بن حنيف را
 دهد فرش نمطي خانه را پاره كند، سهل به او گفت: چرا آن را پاره مي بوده دستور

دربارة تصاوير  صكنيد؟ ابو طلحه گفت: چون در آن تصاوير وجود دارد. و پيامبر مي

؟ »إ  ّاهللاى  ف ث َ«نفرمود:  صداني گفته! سهل گفت: مگر پيامبر مي آنچه كه خودت
دهم و براي خودم اين  ين را گفت ولي من خودم اين را ترجيح ميابو طلحه فرمود: بله ا

بهتر است. سند اين روايت جيد است و ترمذي نيز با همين لفظ روايت كرده و گفته: 
 .باشد مي سند حديث حسن و صحيح
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 كنند كه گفت: مي ابوداود و ترمذي و نسائي با سند جيد از ابي هريره روايت

ْهللاعَْعِ� َن َعى� « :فرمود صپيامبر َُ َىَِّ َة للِ 
ْ
ََ الي عَيْتُ

َ
ُُ لوى  ل إ� َعال َ ُ ِ

ِْ َِ
َن د  ََ ُُ َس َهللاىِ�خ َ� َِ َى

ْ
يةُ  َ َن   الي

َ
لُْال َلخَ اليخال الِ  َعَال لخ  إِ ة ُ َْ َُ َن َع

َ
َ

 ِّ ِِ ال
ْ
َ َُ ُْ بِ ُهللا

َِ  �ٌ
ْ َُ َخِْال 

ْ
َن ِد الي ََ ُُ َس َهللاىِ�خ خِ  �َ ِِ  ٍ

ِْ الُل ِ  َُ خِْال اِ َ
ْ
َخِْال الي

ْ
ِ  ِد الي

ة
ْهللاَِىِ  الِ

ُْ ِنعُْ  سَِ ىَعَ�ْ�ِ َنعَُْ َرَ�ْ�ِ  َع َْ ِ لَلْخُْوَطْ  لَلْخُ
ِْ ُْ بِىمّ 

ُّ اِ َس َُ ََ ّة َهخَِِْة الم ََ خَِ ُ�  َِ  لَلْخُْوَط  
جْ  َُ ِ� لَلْخُْخ

ْ
َك
ْ
ُْ بِىْ

ُّ نِن َس ََ  ..»عُ 

دم ولي چيزي كه مانع ورود من جبرئيل نزد من آمد و به من گفت: ديشب نزد تو آم«يعني: 
به داخل خانه گشت اين بود كه: بر روي در خانه تصاوير وجود داشت و در داخل خانه سرا 
پرده با تصاوير آويزان شده بود و نيز در داخل خانه سگ وجود داشت پس سر تصاوير را قطع 

و تا پشتي بسازند كه كن تا شبيه درخت شود و دستور دهيد پارچه را قطعه قطعه كنند و از آن د
اين كار را  صدور انداخته شده و در زمين پهن شوند، و دستور دهيد سگ را بيرون كنند. پيامبر

. اين لفظ ابو داود »انجام داد و سگ را كه از حسن يا حسين بود دستور داد و خارج نمودند

ِ « بود و لفظ ترمذي نيز به همين شيوه است و لفظ نسائي: ِْ َِ َرَن 
ْ
ُُ الْ تَْ ُ  َ َ

 ّ ِِ
َوىَ   الّة ْن ُ�ْوَطَ   :َِ

َ
ى َ ِِنة

ُُ لَ خِ  عََ ىِسُ ِِ  ٌ ِْ  ِ ََ ُُ َسِ  بَيْتِ ُْ ْع
َ
خَْف َ ََ َوىَ   َِ  . ُْ ُْ الْع

 ُُ خِ  عََ ىِسُ ِِ ُُ بَيْت ى  ُْ ئَِ ِة  َ يَْد
ِِيةى َنْعَشَ المَْهللاىَ

 لَ
ُ
ْ ََ ى َُ   َ َُ سَِ ى َْع

ُ
ْس ْ

َ
 .»ُُّسسُ َهى َ
فرمود: داخل شو؛  ص ن خواست كه وارد خانه شود، پيامباذ صل از پيامبرجبرئي«يعني: 

اي كه  جبرئيل در جواب گفت: چگونه وارد خانه شما شوم در حالي كه در خانه تو پارچه
تصاوير در آن هست وجود دارد؟ يا سر آنها را قطع كن يا آنرا مانند فرش در زمين پهن كن؛ 

شويم كه در آن تصاوير وجود داشته باشد. در اين  اي نمي زيرا ما جمع فرشتگان وارد خانه

 .»موضوع احاديث فراواني وجود دارد كه ما ذكر نكرديم
كنند بر اينكه تصوير  مي اين احاديث و آنچه در معناي آنهاست بطور ظاهر دللت

كه مرتكبين آن را به  اي حرام است و در زمره گناهان كبيره است كشيدن هر موجود زنده
شود، خواه تصوير سايه  مي دهند. و اين شامل هر نوع تصويري مي ش دوزخ وعدهآت
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داشته باشد يا نداشته باشد و يا اينكه تصوير بر روي ديوار باشد يا بر روي پارچه يا 
بلكه تصويرگر نفرين و لعن شده و  پيراهن يا آينه يا برروي كاغذ و ... كشيده شده باشد.

ين عذاب را در قيامت خواهند داشت و تر دناكترين و شديدبيان شده كه تصويرگران در
هر تصويرگري در آتش است و اين را بطور عام و مطلق آورده و هيچ استثنائي هم قايل 

تصاوير را برروي  صرساند آن است كه وقتي پيامبر مي نشده. و چيزي كه عموميت را

 إِنة « :ير نمود و فرمودندديدند آنرا پاره كردند و چهره شان تغي لپارچه نزد عايشه
 ِ َة َلِْخ ال ِِ َُ َن  ََ  ََُاى ِ

ة
ِوخَىَنِة الِ

ْ
ِ ََْ َل الْ َة عَْد ال َِ الب ى  ََ ََ  ِِ ى َشدو الّة

َ
 و در لفظي ديگر .»َ

ْ خُ ال َنى « فرمايند: مي
َ
َ ِْ ِوخَىَنِة َسَُُوىُ  مَُه

ْ
بُ َن ََْ َل الْ َة َع ُُ  ِّ  َ

هِ الم و َِ ََ  ََ ى ََ َْ إِنة ََ
لَوْ  َْ ِْ  .»تُ

عموميت مسأله خواه تصوير بر روي  اين لفظ و ساير روايات مشابه دليل است براي
 پارچه باشد و يا غير آن ...

إ  ّاهللاى  ف «گويد:  مي و اما آنچه در روايات ابي طلحه و سهل بن حنيف آمده كه
د نه شو مي اين استثناء است از موارد تصويرهايي كه مانع ورود م�ئكه به خانه »ث َ

شود، و منظور از آن اين است  مي استثناء از تصوير، و اين مسأله از سياق حديث فهميده
باشد كه در زمين پهن گردد و اي  كه: بايد شكل و صورت برروي پارچه و امثال آن بگونه

ارزش باشند و آنرا گرامي ندارند. و  بي بر پشتي و ... باشد كه ياارزش جلوه نمايد و  بي يا
را قطعه قطعه نمود و از آن پشتي ساخت بر  ها كه عايشه آنرا نقل نمود كه پارچه روايتي

كند و نيز حديثي كه ابي هريره روايت نمود و قول جبرئيل به  مي اين امر دللت

َهخَِْةِ « :فرمايد مي كه صپيامبر ََ خَِ َ�  َِ ْوَطْ   ُُ َخِْال 
ْ
َِ الي ِ  ِد بَى

ة
ْهللاَِىِ  الِ ِِ الِّ

ْ
َ َُ ُْ بِ ُهللا

َِ 
نن ََ ُْ ِنعُْ  سَِ ىَعَ�ْ�ِ َنعَُْ َرَ�ْ�ِ عُ  َع َْ ِ لَلْخُْوَطْ  لَلْخُ

ِْ ُْ بِىمّ 
ُّ اِ َس َُ ََ ّة و پيامبر هم  .»الم

 همين كار را انجام داد. اين دليل است بر اثبات مدعاي ذكر شده. 
 ي آويزان و يا آنچه بر در وها درست نيست كه استثناء را بر تصاوير موجود در پارچه
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صراحتاً بر حرام بودن اينها  لاند، حمل نمود زيرا حديث عايشه ديوار آويخته شده
كند و دليل است بر واجب بودن برداشتن آن و پاره كردن آنها همانطور كه بيان  مي دللت

مانع از ورود م�ئكه  ها گويد اين پارچه مي گرديد. و آنچه كه ابي هريره نقل كرده صراحتاً
قطع شوند تا شبيه  ها شوند تا اينكه برروي زمين پهن گردند و يا سر مجسمه ها مي به خانه

با هم متناقض نيستند، بلكه بعضي از  صدرخت شوند؛ و معلوم است كه احاديث پيامبر
كند، و هر وقت مجالي براي جمع دو  مي آنها بعضي ديگر را پشتيباني نموده و تأييد
ر كه در علم اصول و علوم حديث ذكر شده حديث باشد اين كار واجب است. و همانطو

در فتح الباري  /بايد مقررات مربوط به ترجيح و نسخ رعايت گردد. و حافظ ابن حجر 
 گويد: مي ام ترجيح داده و برگزيدهآنچه من 

شوند، آنهايي هستند كه  نمي خطابي گفته: تصاويري كه م�ئكه بخاطر آنها وارد خانه
ند تصوير اشياء جانداري كه سر آنها قطع نشده و يا نامحترم نگهداري آنها حرام است مان

شده، اين  گويد: علت اينكه عقوبت تصويرگر بزرگ شمرده مي نباشند. همچنين خطابي
شدند و نگاه كردن به آنها باعث فتنه شده و بعضي از  است كه اين تصاوير پرستيده مي

 .كنند مي نفوس به آن تمايل پيدا
فرمايد: اين باب مربوط است به مبحث حرام بودن  مسلم ميامام نووي در شرح 

تصوير برداري از حيوانات و تحريم تصويرهايي كه برروي فرشها و غيره است كه گرامي 
شوند كه در آن سگ و تصوير باشد. و  اي نمي شوند؛ و اينكه فرشتگان وارد خانه داشته مي

گويند: تصوير هر حيوان  يگر هم ميگويد اصحاب ما و علماي د دهد و مي نووي ادامه مي
باشد؛ زيرا آنها به شديدترين  اي شديداً حرام است و از جمله گناهان كبيره مي جنبنده

اند؛ همانگونه كه در احاديث ذكر شده آمد. ساختن و درست كردن  شيوه تهديد شده
غير تمثال و كشيدن تصوير در هر صورت حرام است خواه برروي اشياء محترم باشد يا 

ارزش، زيرا اين شغل و صنعت حرام است چون همانند سازي است به  محترم و بي
مخلوقات خداوند است خواه برروي لباس، پارچه، پول، سكه، درهم، دينار، ظروف و يا 
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برروي ديوار و غيره كشيده شود، ولي رحل شتر و امثال آن كه صورت حيوان و 
اي  اشتن عكسي كه در آن تصوير موجود زندهجانداري در آن نباشد حرام نيست. اما برد

باشد، اگر برروي ديوار آويزان باشد يا لباس پوشيدني باشد يا عمامه و امثال آن باشد كه 
ارزش نيستند اين موارد حرام هستند؛ و اگر تصوير برروي بساطي كه لگد مال  بي
هستند از لحاظ معنوي  مقدار شوند و يا بالش و پشتي و امثال اينها باشد كه خوار و بي مي

اشكالي ندارد تا آنجا كه نووي گفت: تفاوتي نيست در تمامي موارد ذكر شده خواه سايه 
 داشته باشد يا نداشته باشد.

اين خ�صه آراء و نظرات مذهب ماست در اين مسأله و همين معني و مفهوم را 
و اين مذهب ثوري، مالك، ابي حنيفه و  اند جمهور علماء از صحابه و تابعين و غيره گفته

 .باشد مي غيره
گويند: آنچه كه مورد نهي است، تصاويري است كه سايه داشته  مي و برخي از سلف

مشكلي ندارد. ولي اين مذهب باطل است؛ زيرا تصويري كه  باشند و آنچه كه سايه ندارد
 .كر شدهاز آن نهي فرمود سايه نداشت و همچنين بقيه موارد ذ صپيامبر

گويم روايتي كه امام احمد از  مي گويد: مي و حافظ بعد از آوردن خ�صه نظر نووي

ََّ ِ « فرمايد: مي شود كه مي سايه بي نقل كرده عام است و شامل سايه دار و علي
هر كس «يعني:  »هللادَعة لى َد  بهى سثعى إ  َسه س  َ ّا إ  ْطخهىـَعطلخ إل الْ

رفتيد هيچ بتي را نگذاريد مگر اينكه آنها را بشكنيد و هر تصويري را  از شما به سوي مدينه

محمد نازل . و نيز آمده كه: هر كس به چنين صنعتي برگردد به آنچه بر »ديديد آنرا بزنيد
 شده كافر گشته است.

گويم: هر كس در احاديث ذكر شده اندك تأملي بكند برايش روشن خواهد شد كه  مي
اشد. همانگونه كه ب نمي سايه بي و هيچگونه تفاوتي ميان سايه دار و اين مسأله عام است
 توضيح آن گذشت.

گويد  مي اگر پرسيده شود همانطور كه در روايت زيد بن خالد از ابي طلحه آمده كه
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بعد از اينكه زيد بيمار گشت و ما به عيادتش رفتيم و بر سر در خانه ايشان پارچه مصور 
ها  رساند كه زيد معتقد بوده آويزان نمودن اين پارچه مي راً اين راآويزان شده بود. ظاه

 .جايز است!
نقل شد و آنچه در معناي آنها آمده بدون شك  لجواب: احاديثي كه از عايشه

يي كه بر آنها تصوير كشيده شده است و نيز دليل است ها كنند بر تحريم پارچه مي دللت
شود و وارد  مي نها و همچنين باعث تنفر فرشتگانبر وجوب پاره كردن و از بين بردن آ

 آن اين تصاوير وجود داشته باشد. شوند كه در اي نمي خانه
باشند گفته و نظر يك نفر  صواگر اين احاديث صحيح باشند و فرموده رسول اهللا

تواند با آن مخالفت كند، بلكه بر مؤمن و مسلمان واجب است كه از آن تبيعت نموده  نمي
ن چنگ بزند و هر آنچه مخالف اين احاديث است بايد رد نمايد. همانطور كه داوند و به آ

ٓ ﴿ فرمايد: جل ج�له كه در سوره حشر مي ٰ  َوَما َُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ر  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ
ْ ٱفَ   .]7[الحشر:  ﴾نَتُهوا

اجراء كنيد و از چيزهائي كه چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است «
 .»شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد

ْ  قُۡل ﴿ فرمايد: مي 54ودر سورةه نور آيه:   ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ ٱ َوأ َُّسوَل َّوۡ  فَإِن ر ْ تََو  َما هِ َعلَيۡ  فَإِّ�َما ا

ْۚ َتدُ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن ُتۡمۖ ُ�ِّلۡ  ّما ُ�موََعلَيۡ  ُ�َِّل  َُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما وا َّ  ر ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِِ [النور:  ﴾٥ ُمبِ�ُ ر
بگو از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد، اگر سر پيچي كرديد وروي گردان شديد بر او انجام « .]54

چيزي واجب است كه بر دوش وي نهاده شده است و بر شما هم انجام چيزي واجب است كه 
اما اگر از او اطاعت كنيد هدايت خواهيد يافت، بر پيغمبر چيزي  بر دوش شما نهاده شده است

 .»جز اب�غ روشن و تبليغ آشكار نيست

كند تضمين نموده  مي در اين آيه هدايت را براي كسي كه از پيغمبر اطاعت خداوند
 فرمايد: مي است. و خداوند

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َاَُِفونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ َِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  يَبُهمۡ تُِص  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]63[النور:  ﴾أ
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كنند بايد از اين بترسند كه ب�ئي گريبانگيرشان گردد، يا  آنان كه با فرمان او مخالفت مي«
 .»اينكه عذاب درد ناكي دچارشان شود

ل دانست كه در پارچه آويزان شده تصوير هست، و يا احاديثي كه دا نمي شايد زيد
باشند به او نرسيده باشد، و  مي يي به تصوير كشيده شدهها بر تحريم آويزان كردن پارچه

 فرمايد: مي كه صبه ظاهر قول پيامبر 

اشد چون به آن آگاهي نداشته ب مي عمل نموده، بنابراين معذور »إ  ّاهللاى  ف ث َ«
 است.

براي مخالفت با  ولي كساني كه براين احاديث صحيح علم و آگاهي دارند هيچ عذري
آن ندارند، و اگر كسي، تنها بخاطر هوا و آرزوي نفساني خود و يا بخاطر تقليد از 

شود. و  مي شخصي با اين روايات مخالفت ورزد، مستوجب غضب و عذاب پروردگار
 هشدار نه قلبي شود، همانگونه كه خداوندرود كه دچار لغزش قلب و فت مي ترس آن

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ فرمايد: مي دهد و مي مۡ  َ�نۡ  ُ�َاَُِفونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ َِه

َ
 .﴾َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

ْ َزاُغوٓ  فَلَّما﴿ فرمايد: مي چنين 5و يا در سوره صف آيه  َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  . ]5[الصف:  ﴾قُلُوَ�ُهمۡ  َّ

. و يا در »هاشان را بيشتر از حق دور داشت آنان چون از حق منحرف شدند خداوند دل«

ۡ�َقَبُهۡم نَِفا�ٗ ﴿ د:فرماي مي وره توبهس
َ
 .]77: التوبة[ ﴾ا ِ� قُلُو�ِِهمۡ فَأ

 .»هايشان پديدار و پايدار ساخت خداوند نفاق را در دل«
حديثي كه ابي هريره روايت نمود دليل بر آن است كه تصوير و تمثال اگر سر آن جدا 

 وقت همچون درختشده باشد درست است آنرا در خانه نگهداري كرد؛ زيرا آن 
ماند، و اين بدان معني است كه تصوير درخت و امثال آن از نباتات و گياهان جايز  مي

 معلوم اند از حديثي كه شيخين از ابن عباس روايت كرده است، همانطور كه صراحتاً
 شود. مي

توان استنباط نمود كه قطع غير سر از اعضاي مجسمه  مي و نيز از حديث ابي هريره
 شود. نمي باشد و ممانعت ورود م�ئكه برداشته نمي يست و استعمال آن مباحكافي ن
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و نابود سازيد و  دستور فرموده كه تصاوير را پاره كرده و آنرا محو صزيرا پيامبر
شود مگر مواردي كه استعمال  مي بيان فرموده كه اين تصاوير مانع ورود م�ئكه به خانه

آن بريده شده باشد. در غير اينصورت هر كسي  ارزش و پست باشد و يا سر بي آنها
ادعايي براي جواز آن داشته باشد بايد از كتاب و سنت دليل بياورد وگرنه پذيرفته نخواهد 

فرموده: تصوير وقتي كه سر آن قطع شد باقيمانده آن همانند درخت  صشد. زيرا پيامبر
يرون رفتن از شكل موجودات شود براي اينكه جواز بقاي آن، ب مي خواهد بود و اين دليل

باشد و تشابه به جمادات است؛ و اگر قسمت پائين تصوير قطع شود  مي داراي روح
اينگونه نخواهد بود چون صورت آن باقي خواهد ماند و در خلق سر و صورت تكاملي 

ن بقيه اعضا را به سر قياس توا نمي شود، پس نمي وجود دارد كه در بقيه اعضاي بدن ديده
 نمود.

با اين توضيحات براي كسي كه طالب حق و حقيقت است روشن است كه تصوير سر 
گردد؛ زيرا احاديث  مي باشد و مانع ورود م�ئكه مي و بقيه اعضاي حيوان داخل در تحريم

تواند از عموم آن استثناء قايل شود غير از  نمي شود و هيچ كس مي مذكور شامل اين هم
گونه تفاوتي نيست ميان اينكه اين تصاوير مجسمه  . و هيچدآنچه شارع استثناء نموده باش

باشند يا نقاشي بر روي پارچه، كاغذ و يا امثال اينها. تفاوتي نيست ميان تصاوير آدمي و 
شود. و نيز تفاوتي ميان تصوير پادشاه و عالم  اي مي غير آدمي بلكه شامل هر موجود زنده

در تصوير افراد بزرگ و دانشمندان بيشتر و و دانشمند و افراد عادي نيست بلكه نهي 
است و فتنه انگيزي آنها بزرگتر است و گذاشتن عكس و تمثال آنها در مجالس  تر شديد

آيد، همانگونه كه  مي ترين وسايل شرك و پرستش غير خدا بحساب و تعظيم آنها از بزرگ
 شد. اي به اين مسأله براي قوم نوح پيش آمد و در ك�م خطابي هم اشاره

شدند و بجاي خدا  مي در عهد جاهلي، تصوير و تمثال خيلي زياد بود و بسيار تعظيم
شدند تا اينكه خداوند پيامبر را فرستاد و بتها را شكست و تصاوير را محو و  پرستيده مي

نابود ساخت و شرك و وسايل آن را برداشت. پس هر كس تصويري را بكشد يا در 
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به كفار تشابه ورزيده و باب شرك را بر مردم باز نموده و  جايي نصب كند يا تعظيم كند
هر كس دستور ساخت تصوير را صادر نمايد و يا به آن رضايت دهد حكم او همچون 
سازنده خواهد بود و مستحق همان وعده وعيدي است كه به سازنده داده شده است 

و معصيت و راضي  چون در قرآن و سنت و نيز در ك�م اهل علم آمده كه امر به گناه
 بودن به آن حرام است همانگونه كه براي فاعل آن حرام است خداوند جل ج�له

 فرمايد: مي

يۡ  �َذا﴿
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  َِۡض فَأ َّ ََ  ْ ِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا ََ  ِ�ۡ�َ ِ  ۦۚ ه

ََّنَك  �ّما ِِ يۡ ٱ يُس َّ ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ ر ىٰ َّ ٰ ٱ مِ َقوۡ َۡ ٱ َمعَ  ََ َّ  .]68[األنعام:  ﴾٦ لِِم�َ َ
پردازند از آنان روي بگردان تا آنگاه  هر گاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات ما مي«

پردازند. اگر شيطان از ياد تو برد، پس از بخاطر آوردن، با قوم ستمكاران  كه به سخن ديگري مي

 .»منشين
 فرمايد: مي و نيز در سوره نساء

َل  َوقَدۡ ﴿ َّ نۡ  بِ ِكَ�ٰ َۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  نَ
َ
ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ُتمۡ َسِمعۡ  َِِذا أ َُ يُ�ۡ  َّ ِۡ  بَِها َف ُ  َتهۡ َو�

ُ
أ  فََ�  بَِها ََ

ْ َ�قۡ  ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا َّ ََ  ْ ِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا ََ  ِ�ۡ�َ ِ  .]140[النساء:  ﴾لُُهمۡ ّمِثۡ  اِِذٗ  ِِنُّ�مۡ  ۦٓ ه
خداوند در كتاب (قرآن، اين حكم را) بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به آيات «

شود، با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه  شود و آيات خدا ببازيچه گرفته مي خدا كفر ورزيده مي
گمان در اين  بي به سخن ديگري بپردازند (دست از كفر و شوخي نا بهنجار خود بردارند)

دهيد) شما هم مثل آنان  شويد و به استهزاء آنان گوش فرا مي كه با ايشان همنشين ميصورت (

 . »خواهيد بود (و در استهزاء به قرآن شريك ايشان خواهيد گشت)
نمايد كه هر كس با اهل منكر همنشين گردد و خود را از آنان جدا نكند،  مي اين ثابت

 آيد. مي از آنان بحساب
كنند  مي ر مانند اهل منكر بحساب آيد، كساني كه به منكر امرپس وقتي ساكت از منك

 تر و حال و وضعشان در قيامت وخيم تر و يا به آن راضي هستند بايد جرمشان سنگين
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تواند آنرا  مي باشد، و دليل بر اين مدعي بسيار است و هر كس كه بخواهد در جاي خود
 بيابد.

احاديث و نظريإل علما براي كسي كه از آنچه گذشت در اين جواب با استدلل به 
 ها خواهان حق و حقيقت است روشن شده است كه آنچه ما امروزه در مج�ت و روزنامه

، اند بينيم، كه در كشيدن تصاوير موجودات جاندار فرو رفته مي و مطبوعات بطور عام
 خطايي بزرگ و گناهي آشكار است كه بر هر نفس آگاه و روشني واجب است كه از آن
برحذر باشد و برادران ايماني خود را نيز از آن دور نمايد و مردم را نصيحت كند و خود 

 ران را به توبه نصوح دعوت نمايد.و ديگ
گونه كه در احاديث ن اين همه تصاوير بكوشد؛ زيرا آنع�وه بر اين، بايد در نابود كرد

مود بلكه بايد يا سر آنها را شود نبايد اين تصاوير را به حال خود رها ن مي گذشته استنباط
و وسائلي باشند  ها قطع نمود و يا آنها را پاك نمود مگر اينكه اين تصاوير بر روي پارچه

ارزش معنوي هستند كه در اين صورت اشكالي ندارد همانطور كه در  بي كه خوار و
 ابو هريره نقل نمودند پيدا است. حديثي كه عايشه و

مورد اخت�ف  اند شكل موجودات زنده درست شده و اما آنچه بصورت عروسك بر
 ها درست نمود و يا خير؟ باشد كه آيا درست است آنرا براي دختر بچه مي علماء

فرمايد: نزد پيامبر با عروسكها  مي لهمانطور كه در صحيحين ثبت گرديده عايشه
آمد  مي صمبركردند وهنگامي كه پيا مي كردم و من دوستاني داشتم كه با من بازي بازي مي
 آورد تا با من بازي كنند. مي پيش من شدند و پيامبر آنها را پخش مي

گويد: به اين حديث استدلل شده بر اينكه برداشتن  مي حافظ ابن حجر در فتح الباري
عروسكها براي دختران تا با آن بازي كنند جايز است و اين مسأله از عموم نهي حديث 

كند و از جمهور هم نقل  مي نيز بر همين تاكيد /ضتخصيص داده شده، و قاضي عيا
كرده كه خريد و فروش اسباب بازي براي دختران جايز است تا از همان دوران كودكي 

گويند اين  مي گويد: و بعضي هم مي تربيت شوند براي كارِ خانه و تربيت فرزندان. حافظ
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 و ابن ابي زيد از مالك نقلروايت منسوخ است و ابن بطال هم به اين نظريه تمايل دارد، 
كند كه او مكروه دانسته كه مرد براي دخترش عروسك بخرد به همين خاطر داودي  مي

 ترجيح داده كه اين روايت منسوخ است.
گويد اين روايت دليل بر مباح بودن بازي كردن با اسباب بازي است، و  مي ابن حبان 

ب بازي را براي زنش تهيه نمايد و اين نسائي معتقد است كه مباح است براي مرد كه اسبا
مخصوص كودكان نيست كه اين نظريه خالي از اشكال نيست. بيهقي بعد از تخريج اين 

گويد: نهي از برداشتن تصاوير و تمثال ثابت است و رخصتي كه براي عايشه  مي احاديث
 ن راشود، و ابن الجوزي نيز همي مي در نظر گرفته شده است حمل بر قبل از تحريم

كنند كه  مي نقل لگويد: ابو داود و نسائي از طريقي ديگر از عايشه پذيرد و مي مي
از غزوه تبوك يا خيبر برگشت و حديث پاره كردن پارچإل سرِ درِ خانه  صفرمود: پيامبر

ي من در آن ها از پرده نمايان گشت كه اسباب بازياي  را ذكر كرد و عايشه گفت: گوشه
: عايشه اين چيست؟ عايشه فرمود: دخترانم هستند و عايشه گفت: فرمود صبود. پيامبر

فرمود: اين چيست؟ عايشه  صدر ميان اسباب بازيها اسبي بود كه دو بال داشت. پيامبر
فرمود: اسب با دو تا بال؟ گفتم: مگر نشنيده ايد كه  صگفت: اسب است. پيامبر

گويد:  مي د .. تا آنجا كهخنديدن صهايي داراي دو بال داشت؟ پيامبر اسب سليمان
ها مانند بقيه تصاوير نيست  گويد: بازي كردن با عروسك مي خطّابي در باره اين حديث

كه در برگيرنده تهديد و وعيد هستند، و رخصتي كه براي عايشه در نظر گرفته شده 
 موقع او به حد بلوغ نرسيده بود. بخاطر اين بوده كه در آن

سر اين مسأله خالي از اشكال نيست، هر چند احتمال آن گويم: قطعيت نهادن بر  مي
هست؛ زيرا عايشه در غزوه خيبر دختري چهارده ساله بود يا چهارده سال را تمام كرده 
بود و يا بيشتر بود و يا نزديك به چهارده سال بود ولي در غزوه تبوك قطعاً به حد بلوغ 

 غزوه خيبر اتفاق افتاده ترجيح دادهواقعه در  اين گويد رسيده بود، پس روايت آنكه مي
 شود و اين از تعارض بهتر است. مي گويد جمع مي شود، و با آنچه خطابي مي
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هاي به تصوير كشيده  كه اسباب بازي صاز مجموع اقوال دانسته مي شود، آن حضرت
ور به نبرد چون احتمال دارد بازي عايشه با اسباب بازيها قبل از دست بينشده و تمثالها را از 

از بين بردن تصاوير و تمثال بوده باشد، در اين صورت اين حديث با احاديثي كه امر به 
نابودكردن تصاوير هست، نسخ شده است، غير از تصاويري كه سر آنها قطع شده است و 

اهميت است، همانگونه كه بيهقي وابن  بي ارزش و بي تصوير بر پارچه يا كاغذي باشد كه يا
 .است داده ترجيحند و ابن بطال هم آن را گوي مي الجوزي

گويند به خاطر  مي و احتمال دارد از عموم نهي تخصيص شده، همانطور كه جمهور
حرمتي اين  بي تمرين و تربيت دختران و نيز بازي كردن دخترها با اين تصاوير باعث

ست كه شود. و با وجود احتمال مذكور و شك در ح�ل بودن آن، احتياط آن ا مي اشكال
تركش نمود، و دختران را با اسباب بازيهاي غير مصور بايد تربيت كرد بخاطر دوري 

و نيز عمل نمودن به مضمون اين حديث  ها جستن از باقي ماندن تصويرها و مجسمه

ََ « فرمايد: مي كه صپيامبر َُُ ُِ
 َنى   ََ

َ
 إِل

ََ َُُ ُِ
در  صو نيز فرمايش پيامبر .»َعْ  َنى ََ

يْعَُهَهللاى « ن بشير كه در صحيحين آمده:حديث نعمان ب ّ�ٌ َس�َ ََ الَل  َُ َ
ْ
ّ�ٌ َسال  ََ َىَ  

ْ
ال 

َعِِ   ِ�ِ 
َ
َ َ ِْ َوِد الْ رَ َِ ََُهىِ   ّو َ  الم َهللاِ  ال�ة َِ  ، ِِ ٌِِ� ِنَ  الّةى

ََ ْعلَُهللاُه ة  َُ رَََِهىٌ    
ّْ ُّ

اللِ  َُ َ
ْ
ََُهىِ  َسَعَ  ِف ال  ّو ُِْ ِ  ، َسَنْ  َسَعَ  ِف الم َِ ْن  َس

َ
َ َُ َِ� َُ ِش

ْ
ََ َ ْ َ  ال  ُْ الِ  ََ ُة ، َ م

خ ِ  ِِ َوَ   َُ«.  
ح�ل روشن است و حرام نيز مشخص است ولي ميان آن دو اموري است كه مشتبه «يعني: 

دانند. پس كسي كه از شبهات دوري جويد، دين و ناموس  هستند، و بسياري از مردم نمي
سي كه وارد شبهات شود، وارد حرام گشته است خويش را از حرام تبرئه نموده است، و ك

چراند، ممكن است كه  همچون چوپاني كه در حول و حوش حريم ممنوعه حيواناتش را مي

 .»داخل منطقإل ممنوعه شود
 سالح ََلِ بىم  الَ

ََ  س لِ. ى الح   ياخعى  هللاد س  هِ َس  َس
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