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تصویر سازی درآینه فقه


سید حسن عابدیاین کلخوران ،مهری قاسمی

(تاریخ دریافت7315/17/71 :؛ تاریخ پذیرش)7315/10/71 :

چکیده
موضع قرآن در قبال تصویر سازی ،بر منع و تحریم نیست .به طوری که قدرت حضرت عیسی (ع) بر ساختن پرنده گلین و دمیدن جاان
در او را به عنوان معجزه ونشانه نبوت و ساختن تمثال برای حضرت سلیمان را به عنوان نعمتی بر بندگان صالح معرفی می کناد .ولاینن
در روایات معصومین علیهم السالم وبه پیروی از آنها در فتاوای فقهاء بطور پراکنده (مبسوط ،مقنعه ،نهایه،شرح ارشااد ،مساال اففهاام،
مناسب محرمه و ،)...تصاویر و مجسمه هایی که مردم آنها را برای عبادت و تنریم استفاده می کنند،حرام شاده اسات باه اساتناد اینناه
حرمت ایجاد چیزی مستلزم حرمت آن چیز حدوثاً و بقاءً است.روایاتی هم ،دال بر این است که خداوند هر صنعتی که در آن فساد محا
باشد و مصلحتی عائد نشود را حرام کرده است.والّا اگر بهره ای مثل تزیین و سایر اغراض عقالیی از آن تصاویر ببرناد حاالل و مشاروع
می باشد ،روینردها و اغراض عقالیی ،هنری به ویژه درعلوم پزشنی،استفاده ازتصاویراندام هاای انساان جایهااه ویاژه ای دارد و بادون
تصاویر و اطلس ها،موفژها ،تدریس و یادگیری دروس دچار مشنالت عدیده ای خواهند شد ،خالف شریعت نمی باشاد ،بلناه در برخای
موارد فزم و ضروری می باشد.

کلیدواژگان
تصویرسازی ،تماثیل ،تمثال ،فقه ،مجسمه سازی.

 استاد یار گروه فقه و حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmehrighasemi64@yahoo.com :
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مقدمه
در اسالم نقاشی حیوانات و انسان نهی شده است .وکرارا شنیدیم و درفتااوای فقهاای را ر  ،کاه
نمازخواندن در اتاقی که تصویر روح داردارد،مکروه است یاتصویر حیوان جانادار مقاراش شا
نمازگ ار نباشد و یا از ساختن مجسمه انسان ،حیوان ،عروسک نهی شاده اسات.اگرچاه مصاادی
تصویر وتمثال را هم متفاوت هست ،ولی درکتب لغویین ره تفاوت معنی آنها اشاره ای نشده است.
در روایات هم لفظ صورت وتمثال ،هم رر مجسّمه وهم رر نقاشای یکساان ریاان شاده اسات ودر
اوایش روزگار اسالم مراعات نهی نشده ،ره طوریکه خلفای عباسی تصویر خود را ررسکه هاا نقا
می کردند .خلفای فاطمی در مصر نقاشان حیوان و انسان را تشوی می کردند ،ویا ازترکیب ررخی
از نقوش حروف عرری ،تصاویری روجود می آوردند ،که هم نق
آمد.و لذا مساله اصلی پژوه

و هام نوشاته راه حساا

مای

این است که تصویر سازی (نقاشی) و در ررخای مباحام مجسامه

سازی در فقه چیست؟ و می توان را مسائش ذیش ره پاسخ پرس

اصلی رسیدمفهوم تصاویر ساازی

در قرآن و روایات چیست؟اقوال فقهاء و مالکات آنها چیست؟
نگهداری ونمای

تصاویر در من ل و محش کارچه حکمی دارد؟نظرات فقهای متقدم ومتااخر و

معاصر و ادله آنها چیست؟
مفهوم تصویر درلغت
صو  :الصووة مووی تقووبه الووا او یوویز هب تبرییووو ذووی رابنووی هب ل و

و ز ا و می حمسووةی ت ووا ا ی ووا هب اللیمووا ال و

ت ا اونسیز هب ثوابم اییوةاز صة اونسویز هب ال و ی هب ایریوی هلیتقوا هب الثوین ملهوةا ت وا ا ی و دهبز اللیموا
الصووة ارووی تهةلا
وال ذوی رو ا الرو هب الو ن
وبال اونسوویز ذووی مو ال لو هب ال هبتنووا هب اهلوین البو ّو ن
یلصوة البو اّ ن
لیل « :آیات /77اعراف مث نة ان م هب نة م فی س ة م غافر 46/تغارن ،3/انفطار ،8/آل عمران.»4 /

فلوعا عو
ّال اونسیز ذی م اهلیئ اه ا لبص هب البصواب هب ذوی ن
فیلصة ا اد ذیمی ن
الو س حووب ینا عو حووبی اهعو و عو حووبی البللووینا هب البرویبا لوویل و لو هب لو

«ن خت فیا م هب

ثواب مو ّع وا هب ا ویفبا
عو حووبی البرو ت لووا

تةم تق خ ف الصة » انعام /13طه  ،710حجر ( 01 /مفردات ،7631 ،ص .)611

تصویر :کشیدن عکس نقاشی یا عکسبرداری (ریگی،7381 ،ص.)7700
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الصو  :چی ی است که اجسام ره وسیله آن تصویر رندی شده و ره آن شکش داده مای شاود راه
این وسیله از دیگر اشیاء متمای می گردد.صوره رر دو قسم است :اول صورتی که محسوس و قارش
درک ررای همگان است رلکه انسان و حیوان آن را درک می کند مانناد صاورت انساان و اساب و
االغ در هنگام روررو شدن را آن .دوم تصویر غیر محسوسی که فقط خواص می توانناد آن را درک
نمایند مانند :تش ی

عقش و فطرت و مکانی که ررای اشیای م تلف در نظر گرفته شده است.

رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله فرموناد :از س ّعو ددم عو

وة ا خداوناد آدم را رار صاورت

خود آفرید ،پس صورتی که در اینجا مقصود است شکش و هیئت است که را چشم یاا راا رصایرت
قارش در ک می راشد و ره واسطه ی این خصوصیات انسان را رر رسیاری از م لوقات ررتاری داد و
اضافه کردن صورت ره خداوند رنا رر ملکیت می راشد نه از را

رعض یا تشبیه ،که خداوند واالتار

از آن است که انسان ج ئی از او یا شبیه آن مقام رروری راشاد رلکاه ایان ریاان از راا

تشاریف و

احترا م ره انسان است مانند اینکه گفته می شود ریت اهلل و ناقةاهلل و نی آیات شریفه ای که فرمود هب
ن خت فیا م هب

/حجر  01در مورد آیه ،توةم توق خ فو الصوة نمش  81/گفته شده است صور چیا ی

مانند شاخ است که در آن دمیده می شود و خداوند آن را مایه رازگشات صاورت هاا و ارواح راه
اجسام قرار داده شده است و روایت شده است که از الصوة فیوا وة القویی عن وم صورت تمام انسانها
در صور نق

رسته شده است (مفردات راغب ،مترجم :خداپرست ،7381 ،ص .)315

مفهوم تصویر درادله نقلي
واژه صور را مشتقات در آیات قرآن کریم آمده است از جمله آیات« :نةالذی تص نة م ف او یم ی
ترویا او کسی است که شما را در رحم مادران آنچنان که می خواهد تصاویر مای کناد .آیاه  / 4آل
عمران».
ای
«هبله ّعهقوی وم مثن نوة ان م ما شما را آفریدیم سپس صورت رندی کردیم آیه  / 77اعراف» «فو ن
ة موی رویا ن بو در هر صورتی می خواست تورا ترکیب نمود آیه  / 8انفطار» « ......هب نوة م فی سو

ة م .....وشما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید آیه  / 46مومن».
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و در روایات معصومین علیهم السالم غالبا ره مصادی تصویر ساازی و مجسامه ساازی (رات
وصلیب و آثار کفر و جاهلیت ) اشاره شده است:
در روایةالسکونی عنه قاال" :قویا اماباهوةمق

عیوا السو م :اللثو حوةا س وع س عیوا هب الوا الو اه تقوا

فهیا :و ع ة ناو حمةهتی هب و قربا ناو حةتبا هب و عبوی ناو قبعوا (وساایش الشایعه ،کتاا

الصااله ،راا

،3

حدیم  ،8ص .)540
امام خمینی (ره) در مکاسب محرمه :فویز اللور حوةا س (ص) امواب اهوةمق لوذل

دلیو

عو انبرییموا الوا

هب الظین از الصة ینت ة اهلیی هب او قیم هب م الهیای داث الک هب اجلینعی .
هب ف هبات  :قیا جربئی  :ا نان و ن ّ الیبی فیا الریلا ،کتا الصالة ،حدیم  ،5ص .)543

اری عمیر عن اری عبداهلل علیه السالم قال« :م مثن متثیو عن تةم الهییما از تق خ فیا الو هب » (وساائش
541/3کتا الصالة را  ،3حدیم.)0
خالصه آن که از ظاهر روایات ،حرمت ساختن مجسمه ذی روح مای راشاد نقاشای و تصاویر
سازی حرام نیست زیر ادله ررای اثبات حرمت تصویر داللت صریح ندارد.
مفهوم تصویر سازی در فقه
نقاشی و مجسمه سازی در فقه تحت دو عنوان صورتگری و تمثال سازی رحام شاده ،از ایان رو
الزم است پی

از هر نسبت رین این دو واژه ،معلاوم شاود کاه دو واژه صاورت و تمثاال راا هام

متفاوت روده و هر یک ره قسم خاصی از محصوالت هناری اطاالق مای شاوند .راه هماین علات
رسیاری از فقها ره گونه های م تلف تفاوت قائش شده اند ،در کتاب لغات راه تفااوت معنای واژه
صورت و تمثال اشاره نشده و هر دو رطور یکسان ره مجسمه و نقاشای موجاودات جانادار و رای
جان اطالق شده است .فقها در مسئله تصویر سازی ،نظریات متعاددی دارناد و در ایان مقالاه راه
مشهورترین آنها اشاره می کنیم .جستاری درزمینه تصویر سازی،اقوالی است ،کاه راا تعما ریشاتر
میتوان آنها را در سه قول خالصه کرد:
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 .8حرمت شبیه سازی از موجودات جاندار

طب این نظریه ساختن هر گونه صورت و تمثال از موجودات جاندار ،خواه ره صورت مجسامه و
خواه ره صورت نقاشی و ساختن هر گونه تمثال و صورت از موجودات ری جان مثاش جامادات و
نباتات جای است.این نظریه را رسیاری از فقهای شیعه و سنی ررگ یده اند(.شهید ثانی ،ص ) 470
 .8حرمت مجسمه سازی به طور مطلق

طب این نظریه ساختن هرگونه مجسمه چاه از جاناداران و چاه از موجاودات رای جاان حارام و
کشیدن نقاشی ره طور مطل جای است و این نظریه ،از اطالق عباارت رسایاری از کتاب از زماان
مرحوم مفید تا شهید ثانی استفاده می شود (جواهر الکالم نجفی ،ج،00ص.)67
 .3حرمت مجسمه جانداران

طب این نظریه ،نقاشی ره طور کلی و ساختن مجسمه موجودات ری جان از حیطاه حکام حرمات
خارج است و تنها ساختن مجسمه جانداران حرام می راشد .و این نظریه مشهورترین و رایج ترین
قول در را

تصویر سازی است ،و در طول تاریخ فقه ریشترین طرفدار را ره خاود اختصااص داده

است .رسیاری از فقهای ر ر

آن را اجماعی می دانند.

در مسالک االفهام شهید ثانی آمده است« :می نة حمنم فو ن سوا لریو الصة اهسوریا» (العااملی ،زیان
الدین رن علی ،ج  ،3ص .)704
در تعلیقه مکاسب شیخ العراقی آمده است « :ریو الصوة هب البرییلیو و عوة و ارویا ا اللوا و نز البنرییلیو

اس ووریی هب ع و البه و ت ت نام ووی از تک ووةز م و
هبالص ووة نام ووی از تک ووةز مقهةر ووی اهب ن

البرییلی الق ة اومجیا ممنی و

م فیا ال او

هبا ال و هبا اهب رابن ووی هب عی ووا ف م ووا

یب فبةی هب نصی» (العراقی ،ج ،7ص.)665

و در محاضرات فی الفقه الجعفری آمده است« :اوقوةاا فو

کوم البصوةت ا اللوا :اوهبا :مبوا ملعهوی

الثوین  :مووا البیسوویم ملعهووی هب از ل تکو لووذی هب هب و م مووا الووقه ووذل الثیلوور :مبووا فو هبا او هبا
اسریی ال االو  :الب صوی فو ّصوةص هبا او هبا الو اجلسویم فی و م
ملعهی هب م مبا فیریی و هب لا هب از یز ن
هب ال القه ف حی م هباّبی ی ب اجلةان » (الحسینی الشاهرودی ،ج  ،7ص .)056
در مکاسب محرمه شیخ انصاری که تحت عنوان تصویر ذوات االواح ریان شده اسات« :و صوةت
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اسووریا الو ّو فبووةی هب نصووی هب ووذام و م البیسووم هبفیقووی لظووین الق یتووا هب
هبا او هبا و ام ا ا ینووت الصووة ن
و تا الس و ائ هب اعک و و ةار و الر و ی هب اهسوویل هب اتلووی القوویف ......ال و هباای اهسب یلووا مث و قةلووا عووی م
الس م« :هن حةا س ع س عیا هب دلا از تقه ر م اییةاز ع ا یمت».
هب قةلا عیا الس م« :هن

وهبت البیة قعت :هبمی وهبت البیة ؟ قیا :صیهبت البرییلی »

هب حت اللهةا« :هب قل

ة البصیهبت می ل تک مثیا ال هب ین »
ة ع ا س تةم الهییما از تق خ فی ی هبلیس القیفخ»

اّبی « :م نة
هب قةلا عیا الس م :ف
از مجموعه روایات ررداشت می شود که حکم حرمت اختصاص ره مجسّامه سااختن دارد ،ناه
نقاشی ،زیرا دمیدن روح تنها در جسم سه رعدی امکان دارد و معقول است نه در نقاشی.
اقوال فقها در تصویر سازی حیوان
نظرات فقهای در تصویر سازی و نقاشی متفاوت است ردین توضیح که رعضای :مطلقاا حارام مای
دانند ازقبیش ،مجسمه و نقاشی و از حیوانات و اشیاء و رعضی دیگر :مطلقا"جای می دانند و رعضی
دیگر :مجسمه سازی را مطلقا حرم ولی نقاشی را مطلقا جای می دانند.
شیخ انصاری در مکاسب محرمه آورده است :مجسمه سازی و نقاشای حیواناات را حارام مای
داند ولی اشیاء را جای می داند.
علی الظاهر مراد قائلین ره نظر اول ،آن دسته از تصاویر ی از م لوقاات الهای (ناه مصانوعات
رشری) است که مایه تعجب رازدیدکنندگان راشد وگرنه وجهی رر حرمت نقاشی امثال شمشیر و یا
تنه یک درخت نیست.
تصویرگری موجودات جاندار (روح دار) ره دو صورت ممکن است انجاام پاذیرد .7 :سااختن
مجسمه ان موجود جاندار  .0نقاشی کردن شکش ان موجود جاندار ،ردون ساختن مجسامه اش اماا
تصویر شکش موجودات جاندار اگر ره صورت مجسمه ساختن راشد رای هایا اخاتالف نظاری در
فتوی و روایت حرام است .همچنین تصویر شاکش هاای روح دار رادون مجسامه سااختن (فقاط
نقاشی) نی حرام است و این قول مواف ظاهر عبارت نهایه و صریح عبارت سرائرو عبارتی کاه از
حواشی شهید اول و مسالک و ایضاح النافع حکایت شده ،می راشاد .راه دلیاش روایاات مستفیضاه
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مانند :فرمای

امام علیه السالم که :رسول خدا (ص) از نقاشی حیوانی رر روی انگشاتر نهای کارد.

ونی قول امام علیه السالم که :از ت وی خانه ها نهی شده (راوی می گوید) گفتم :ت وی خاناه هاا
ره چیست؟ فرمود قرار دادن تصاویر در خانه ها ونی روایت در تحاف العقاول کاه :سااخت و یاا
کشیدن هر نوع تصویری جای است تا زمانی که صاورتهای دارای روح نباشاد .وقاول اماام علیاه
السالم در چند روایت که« :هرکس صورتی رکشد خداوند در روز قیامت او را تکلیف می کند کاه
در آن روح ردمد در حالی که وی نمیتواند ردمد (شیخ انصاری ،مکاساب محرماه ،ترجماه محماد
مسعود عباسی ،چاپ چهارم ،ص.)010 -013
و از مجموعه روایت گاهی ررداشت می شود که اختصاص ره مجسمه ساختن دارد ناه نقاشای،
زیرا دمیدن روح تنها در جسم (سه رعدی) امکان دارد نه در نقاشی (همان ص.)016
ظوا

که شیخ انصاری ره این ررداشت فوق اشکال می گیرد« :فیوا از الوق خ نکو ص نوة فو الوقنه
حمعووا ال و ال و هبهنی ریووی ف و ام و اوموویم عیووا الس و م اوح و اهقهووة ع و البسوویاب ّووذ السووی ف و اعووس ا عی ووا اهب
ظا لةز القه الذی نة ف ایهیه اجواا للی ا م الصبغ».
دمیدن روح در نقاشی نی را توجه ره محش نی قارش تصور است یعنی در خاود نقا

و عکاس

ردمد.
همانسان که امام علیه السالم شیری را که رر پرده ،نقاشی شده رود ررگرفتن جادوگر حاضار در
مجلس خلیفه فرمان داد و در آن شیر روح دمیده شد نه ره آن قسمت از پرده و یاا دمیادن روح راا
مالحظه رنگ نقاشی که در حقیقت اج ای لطیفی است که را چشم دیده نمی شود ،درنقاشی قاراش
تصور است .نتیجه آنکه امثال این دمیدن روح از نظر عرف قرینه رر ت صی

صورت راه مجسامه

نمی شودو رر اساس آن نمی توان گفت تصویرگری حارام ،تنهاا سااختن مجسامه اسات( .شایخ
انصاری ،مکاسب محرمه ،ترجمه عباسی ،ص.)015
جواز تصویر (مجسمه  -نقاشي) غیر حیوان
روشن تر از همه روایات ،صحیحه محمد رن مسلم است که می گوید از امام صاادق علیاه الساالم
هست که درمورد تمثال های درخت ،خورشید و مااه پرسایدم کاه اماام فرمودناد«:و أبی موی ل تکو
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ریئیم اییةاز» تا زمانی که تصویر حیوانی نباشد اشکال ندارد و اینکه در روایات خورشید و مااه در
کنار درخت ریان شده قرینه است رر اینکه مراد از تصویر ،صرف نقاشای کاردن اسات ناه سااختن
مجسمه زیرا در آن زمانها ساختن مجسمه خورشید و ماه معمول نباوده زیارا کرویات آنهاا معلاوم
نبوده است رلکه نقاشی آنها معمول روده است (شیخ انصاری ،مکاسب محرمه ،ترجماه عباسای ،ج
 ،7ص.)015
و دلیش عمده در این زمینه اصش اراحه است یعنی اگر شک کنیم که تصویرگری در غیر جانادار
مباح است یا نه؟ اصش اراحه است و س نی که از امام علیه السالم در تفسیر آیه  / 36ساوره ساباء:
«تلریعةز لا میتریا م حمی تب هب متیلیو » وارد شده که آنها تمثالهای مردان و زنان نبود رلکه تمثال درخت
و مانند آن رود و ظاهرا رر جواز تصویر غیر جاندار داللت دارند .و شامش مجسامه و غیار مجسامه
می شود( .همان ص)018
در کتا

کن العرفان فی فقه القران در مبحم اشیایی که حرام است تکسب را آنها آمده اسات:

«در آیااه 11و  17سااوره مائااده ای ات ووی النووذت امق وةا انمووی ا ری و هب اهیس و هب اونصوویب هب او وم جووس م و

ری و

الریلیز فیجبقبة »....
ن
و عمش شیطان اعم از رجس و رجس اعم از خمر و میسر (قمار ) و نهی از عام مستل م نهی از
خاص است و فقط عداوت و رغضاء را ره خمر و میسر ت صی
موجب زوال عقش و مسیر (قمار) را انواع

مانند نرد ،شطرنج موجاب از راین رفاتن ماال و زوال

عقش و مال موجب عداوت و رغضاء می شود ر االف انصاا
موجب خشم خدا و آت

داده اسات ر ااطر اینکاه خمار
(رات ،مجسامه) و االزالم ایان دو

می شود" .و انصا " قیو نو او وقیم البو

وینةا تلبو هبهنی هب حیو م اتلوی البکسوب

اللریع ی هب الی ا رب هب رب ا لیلری

قریی .انصا

کسب کردن از طری آن و چو

ررای ساخت رت و شبهه آن تا این که رات سااخته شاود حارام

است (فاضش مقداد ،7600 ،ص

.)385 -388

همان اصنام و رتهایی هستند که عباادت مای شاوند و

در تحریر الوسیله مساله  70مکاسب محرمه آمده است:
«حیو م صووةت هبا او هبا مو اونسوویز هب اییوةاز ا ا ینووت الصووة اسووریا یهلریةلو مو او یووی هب ال عووا هب

اوّروویب هب رةن ووی هب اوق ووةی ج وةا م و و م البیسوویم هب از وویز او ووةاب ووا هب و ووة ص ووةت ر وواب هبا او هبا
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یوریی هباألهب اد هب رةنی هب لةم البیسیم هب و ف ق ال اریاالبصةت م الوقه هب البخلویو هب البل توو هب ایو
روواب ل و هب وووة البصووةت اهب و هباا ف و مینقووی بو اهب اهبل و ال و الظووین نووا لوویس م و البصووةت هب ریووی حی و م ری و
البصةت م

هب

اسریا حی م البنکسب الا»....
هبا او هبا ن

کشیدن صورت صاحبان روح از انسان و حیوان در صورتی که ره صورت مجسمه راشد حارام
است مانند آن که از سنگها و فل ات و چورها و مانند اینها درست می شود و اقوی آن است کاه در
صورتی که مجسم نباشد جای است اگر چه احتیاط ترک آن اسات و تصاویر غیار صااحبان روح
مانند درختها و گلها و مانند اینها ولو اینکه مجسم شوند جای است و رین اقسام تصویر از نقا

و

خط کشی و گش کشی و کندن و غیر اینها فرقی نیست و تصاویر متاداول در زماان ماا راا وساائش
متداوله جای است ،رلکه ظ اهر این است که ایان کاار جا ء تصاویر و صاورت ساازی نیسات و
کمااینکه عمش صورت سازی از صاحبان روح رصورت مجسمه حرام است و کسب کردن راا ایان
کار (صورت سازی )و گرفتن اجرت رر آن حرام می راشد (ال مینی ،تحریرالوسایله ،متارجم علای
اسالمی ،ج  ،0ص.)361
در مجمع المسائش آیت اهلل گلپایگانی (ره) آمده است:
س :455مرد اگر زنی را رشناسد و نامحرم راشد نباید ره عکس او نگاه کند آیاا راا قصاد لاذت
حرام است و یا ردون قصد لذت هم حرمت دارد و نی عکس زنی را در جائی می ریناد و اسام
را هم در مجالت و روزنامه دیده ولی او را نمی شناسد نظر کردن ره او چه صورت دارد؟
جوا  :در فرض اول احوط ترک است مطلقا و در مسئله دوم اگر مورد اراتال و معارض ریباه
نباشد ،حرمت معلوم نیست و احتیاط ره ترک خاو

اسات (آیات اهلل گلپایگاانی ،7346 ،ج دوم،

ص.)037
در مکاسب محرمه اماام خمینای (ره) رحام حرمةالتصاویر آماده اسات« :الظوین و م ا و
اورکیا ف

هب

م البصوةت فو اجلریعوا» .ظاهر رطور کلی در حرمت تصویر اختالف و اشکالی نیسات کاه

چهار نظریه در مساله وجود دارد .7 :حرام رودن تصویرساازی مجسامه و تصاویر جانادار و غیار
جاندار  .0مجسمه سازی جاندار و غیر جاندار  .3مجسمه سازی حیوان جاندار  .6ساخت مجسامه
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های حیوانات دارای روح حرام می راشد .امام خمینی (ره) می فرماید :قول قوی قسمت اخیراست
و اجماع فقهاء و روایات ،داللت رر تحاریم دارد .و ساائر صاورتها ،دلیلای رار حرمات آن نیسات
(ال مینی ،7313 ،ج ،7ص.)055
اقوال فقهاء در نگهداری تصاویر
اقوال فقهای متقدم و متأخر در این زمینه متفاوت است :از جمله:
 .7محق اردریلی و محق ثانی قائش ره جواز هستند .محق ثانی پس از این فتوی نتیجه گرفتاه
است که ریع و ارتیاع آن هم جای است در حاشیه ارشااد تماشاای آن را نیا جاای دانساته
است رعضی از علمای متقدم فتوی ره حرمت خرید و فروش آن داده اند.
 .0شیخ مفید و عالمه حلی حرام می دانند.این گروه ره دو دلیش تمسک جسته اند ن سات ایان
که حرمت ایجاد شی ء مالزمه را حرمت وجود آن ارتدا و استدامتا دارد ،دلیش دیگار آن هاا
تعدادی اخبار است.
 .3شیخ انصاری پیرامون ادله آن ها می گوید :چنین مالزمه ای وجود ندارد مگر آن که از دلیاش
دیگری حرمت نگهداری و مبغوضیت وجود آن استفاده شود و اماا اخباار ماورد اساتدالل،
هیا کدام داللت رر حرمت نگهداری ندارند و در مجموع مراد ،کرامت نگهداری است.
و سپس مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید :نگهداری و نمای

تصاویر حرام ،مکاروه اسات

و ررای اثبات نظرشان ره روایتی استشهاد کرده اناد (قلای پاورگیالنی ،تل ای

مکاساب محرماه،

 ،7314چاپ اول ،ص.)54
در قسمت اخیر مساله  70مکاسب محرمه تحریر الوسیله امام خمینی (ره) آمده است که:
« .....هب امووی الیل ووی هب اقبقیهبن ووی هب اح ووبلرییهلی هب القظ و الی ووی ف وویل قةی ج وةا ل و
اقبقیهبنی هب امسی ُ ی ف البیت»...
ُ

اهس ووریی
عووا ب و
ن

نل ووم تک و

و اما فروختن و نگهداشتن و استعمال کردن آن ها و نگاه ره آن ها اقوی آن است که همه ایان
ها حتی مجسمه ها جای است ،البته نگهداشتن آن هاا در اطااق مکاروه اسات (ال مینای ،تحریار
الوسیله ،مترجم :علی اسالمی ،ص .)361
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چنانچه در مسائش مستحدثه آیت اهلل مدنی تبری ی آمده است« :ساختن مجسمه ذی روح حارام
است ،اما خرید و فروش و نگهداری آن ،حرام رودن

ثارت نیست و نصب آن در میادین و مراکا

عمومی در شأن حکومت اسالمی نمی راشد (مدنی ،ج  ،3ص .)600
را توجه ره ذکر اقوال فقهاء در نگهداری تصویر ،رعضی ها جای مای دانساتند و رعضای دیگار
حرام می دانند و ره روایتی استدالل کرده اند و مرحوم شیخ انصاری نگهاداری و نماای

تصااویر

حرام را مکروه می دانند و اکنون ره ادلّه آن ها اشاره می شود.
ادلّه نهي از نگهداری تصویر در منزل یا محل کار

شیخ مفید (ره) و عالمه حلی (ره) قائلند :نگهداری تصاویر در من ل یا محش کار حرام است.
ره دو دلیش تمسک می کنند:
 .7حرمت ایجاد شیء مالزمه را حرمت وجود آن ارتادا و اساتدامتا دارد و قائلناد رار ظااهر از
تحریم ساخت چی ی ،مبغوض رودن وجود آن چی است خواه در آغاز و خاواه در رقااء و
دوام ،در نتیجه محو آن واجب است.
 .0ره تعدادی اخبار استناد کرده اند از جمله صحیحه محمد رن مسالم هسات یعنای تمثاال تاا
زمانی که تصویر حیوانی نباشد اشکال ندارد و فعش مورد ارتالی عموم و متعاارف در ماورد
تمثال ،ارقای آنهاست نه ساخت آنها .و ره روایات کاه در تحاف العقاول اساتدالل کردناد:
«خداوند هر صنعتی را که از آن فساد محض عائد شود و مصلحتی در آن نباشد و از آن راه
دست نیاید حرام کرده است» و ره حدیم نباوی (ص)« :تصاویری را وامگاذار مگار آن را
محو کنی و سگی را وامگذار مگر آن را رکشی» البته رنارر آنکاه ماراد ساگ ولگارد ماوذی
راشد ،که نگهداری اش حرام است.
و روایتی که از صاحب "قر

االسناد" را سند خودش از علی رن جعفر علیه السالم از ررادرش

امام کاظم علیه السالم روایت کرده است« :درراره تماثیش از آن حضرت پرسیدم که آیا می تاوان راا
آنها رازی کرد؟ فرمودند :خیر و نگهداری نی ررای سرگرمی و رازی است پس نگهداری هم جاای
نیست .و یا ره مفهوم صحیحه زراه از امام راقر علیه السالم کاه فرمودناد« :راودن تمثالهاا در خاناه
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اشکالی ندارد اگر سر آن ها تغییر داده شود و رقیه واگذارده شود .پس اگر سرش تغییار داده نشاود
نگهداری اش اشکال دارد و روایت مثنی از امام صادق علیه السالم که فرموند« :حضرت علی علیاه
السالم کراهت داشت که در خانه تصویر راشد» .و روایت حلبی از امام صادق علیاه الساالم کاه از
مکارم االخالق نقش شده است ،فرموند « :از شاام زیرانادازی راه مان هدیاه آماد کاه در آن شاکش
پرندگان رود ،امر کردم سرش را تغییر دادند و شبیه شکش درختی درآمد.
ادلّه جواز نگهداری تصویر در منزل یا محل کار

شیخ انصاری و کسانی که نگهداری تصویررا در من ل جای می دانند ارتدا ادله منکرین را نقاد مای
کنند و قائلند که نگهداشتن صورت ،مبغوض نیست تا از رین راردن

واجاب راشاد .و ساپس راه

روایاتی استناد می کنند از جمله روایت محمد رن مسلم که ظهاور در پرسا
رلکه راید گفت پرس

از نگهاداری نادارد

راوی از اصش عمش "ساختن تصویر" روده اسات .زیارا در اذهاان سااختن

تصویر مرتک و مطرح است ،رلکه پرس

از حکام نگهاداری پاس از شاناخت حرمات سااخت

تصویر صورت می گیرد ،زیرا محتمش نیست چی ی که ساخت آن حرام نیست ،نگهاداری

حارام

راشد .حدیم نبوی سیاق آن ظاهر در کراهت است نه حرمت چنان که عموم ،امر ره کشاتن ساگها
رارر کراهت حمش می کنند و روایت علی رن جعفر تنها داللت رر کراهت رازی را تمثاال و تصاویر
دارد و کراهت رازی را منع نمی کنند رلکه اگر رازی ره صورت لهوی انجام گیرد ،نی حرمات آن را
منع نمی کنند و امّا صحیحه ای که می گوید در صورت عدم تغییر نگهداری تصاویر اشاکال دارد،
رر کراهت حمش می شود نه حرمت و این حمش رر کراهت ر اطر نماز است و یاا راه طاور مطلا
است و روایت علی رن جعفر از ررادرش امام کاظم علیه السالم سوال می کند :آیا را انگشاتری کاه
در آن تمثال هایی از پرندگان یا درندگان نق

شده میتوان نماز خواند؟

فرموند :اشکالی ندارد .و در روایات دیگری از ارورصیر است که می گوید :ره امام صاادق علیاه
السالم گفت :ن د ما رال

ها و زیر اندازهایی است که پهن می کنایم در حالیکاه رارآن تصااویری

است؟ فرمودند :تصاویری که پهن شده و فرش می شوند و زیر پا هستند ری اشکال است ولای آن
چه رر دیوار یا ت ت آوی ته شود مکروه است.
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در هر حال روایات فراوانی هست کاه نمااز را در اتااقی کاه تصااویری در آن اسات جا در
صورت تغییر یا در صورتی که تصویر یک جسمی راشد یا رر آن پارچه ای افکنده شود مکروه مای
شمارد و از این اخبار استفاده می شود که نگهداری تصویر جای است (عباسی ،ترجمه مکاسب ،ج
 ،7ص.)010 -015
نتیجه
از مباحم متن تحقی نتایج ذیش حاصش می شود:
 مجسمه سازی و نقاشی حیوانات حرام است و در حرمت مجسمه سازی حیوانات اختالفیاز جهت فتاوی و نصاوص نیسات و علات حرمات مجسامه ساازی و نقاشای حیواناات
(جانداران) این است که زمینه ساز توهم تشبه ره خال است و دلیش حرام راودن و تصاویر
سازی حیوانات اخبار مستفیضه ای است که صحیحه محمد رن مسلم اظهر از همه روایاات
است که راوی از امام صادق علیه السالم سوال می کند در مورد نقاشی درخت ،خورشید و
ماه پرسیدم و امام علیه السالم فرمودند« :و ی میل تک ریئی م اییةاز».
 و دلیش جواز تصویر سازی و مجسمه و نقاشی غیر حیوان ،روایاتی چاون صاحیحه محمادین مسلم و اصش اراحه و س ن امام معصوم علیه السالم در تفسیر آیه «تلریعوةز لوا موی ترویا مو
حمی تب هب متیلی  »...که ررجواز تصویر غیر جاندار داللت می کند.
 و اقوال فقهاء در تصویر سازی ریان شده از جمله :رعضی قائلناد راه حرمات مطلقاا خاواهمجسمه و نقاشی از حیوانات و اشیاء راشد .رعضی دیگر مطلقاا جاای مای دانناد و رعضای
دیگر مجسمه سازی و نقاشی حیوانات را حرام ولی اشیا را جای می دانند.
 -و در مورد نگهداری ونمای

تصاویر در من ل و محش کار نظرات فقها متفاوت است محق

کرکی :ریع و ارتیاع آن جای است و تماشای آن هم جای است.
 شیخ مفید و عالمه :حرام است و دو دلیش ذکر کردند که  .7قاعاده مالزماه حرمات ایجاادشیء و  .0مالزمه را حرمت وجود شی هم حدوثاً و رقاءً دارد.
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 شیخ انصاری :قائش ره مالزمه ره حرمت ایجاد چی ی و حرمت وجود شی نیست و روایاتیاستدالل می کنند که رر کراهت نگهداری داللت دارد.
 حضرت امام در مکاسب محرمه اش در تحلیش روایات اورده اسات :تمثاال روحاانیون کاهمردم آنها را عبادت و تکریم میکنند حرام است ولی آنچه مردم از آن رهره ای مثش ت یین و
سایر اغراض عقالیی می ررند حالل است خاواه تمثاال روحاانی راشاد یاا غیار روحاانی.
روایات معتبری که در این را

وارد شده ره طور مطل رر حرمت صورتگری اعم از نقاشی

و مجسمه سازی داللت ندارند .اکثر این روایات اصال رر حرمت داللت ندارند و اندکی نیا
که رر حرمت داللت می کنند ره نقاشی و مجسمه ساازی معماولی نیسات رلکاه منظاور از
تمثالها و صورتهایی که ره قصد پرست

ساخته می شوند .ولی اگر ره عنوان یکی از فعالیت

های جاری زندگی که فعالیت هنری محسو

شود ،جای اسات و آنچاه در شارع مقادس

محتاج اقامه ررهان و اثبات است حکم ره تحریم چیا ی اسات رناارراین هماین کاه رارای
حرمت نقاشی و مجسمه سازی دلیلی اقامه نشود جواز آن خود ره خود ثارات مای شاود و
نیاز ره هیا دلیلی ندارد ولی را این حال می توان حکم جواز را را چند وجه تایید کرد:
الف) صورتگری در اکثر نقاط دنیا و رین ملش و اقوام م تلف ،وجه آئینی داشته و از شائون
دینی ره شمار می رفته است رطور کلی مجسمه ها غالبا را گرای

عبادی و ررای معاراد

و مقارر ساخته شده است مجسمه ساز در همه دوره های تاری ی پی

از آن که آرزوی

خود را در آثار خود متجلی سازد خواست متولیان امور دینی را عملی می ساخته است.
) موضع قرآن در قبال صورتگری ،موضع مواجهه را محرمات نیست قرآن کاریم قادرت
حضرت عیسی (ع) رر ساختن پرنده گلین و دمیدن جاان در او را راه عناوان معجا ه و
نشانه نبوت عیسی (ع) مطرح کرده و ساختن تمثال ررای حضرت سلیمان را راه عناوان
نعمتی رر رندگان صالح خود ارزانی داشته ،عنوان می دارد و هایا اعتراضای رار مناع و
تحریم آن ندارد.
ج) روایات فراوانی وارد شده که اهانت ره تمثال مجوز استفاده از آنها می راشد .از ایان رو
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رسیاری از فقهای شیعه و سنی اهانت ره تصاویر و تماثیش را مجوزاستفاده از آنها داشاته
اند از جمله شیخ طوسی ،عالمه حلی ،شهید اول،ازایان رواز روایاات و فتااوای فقهااء
استفاده می شود ،موضوع رحم تماثیش و تصاویری است که مورد تعظیم مشرکان و رت
پرستان روده است و ائمه (ع) ره پیروان خود دستور دادند را اهانت راه آنهاا خاود را از
گرای

ره رت تبرئه کنند .در غیر این صورت اهانت ره مجسمه و نقاشی کاری عاقالناه

نیست و حُسنی ندارد که شارع ما را ره ان مکلّف کند.
 نظر م تار :حرمت نقاشی و مجسمه سازی از روز ن ست ره رویکارد عباادی مقیاد راودهاست و این رویکرد هنری در اصش فقه محکوم راه جاواز و اراحاه مای راشاد و نقاشای و
مجسمه سازی خود دارای قبح ذاتی نیستند و ره تبع ،عناوینی که رر آن ها منطب مای شاود
تحت عنوان خو

یا رد قرار می گیرد .واگر رویکرد و اغراض عقالیای ،هناری ،راویژه در

علم پ شکی داشته راشد ،استفاده از اشکال و تصاویر اندام های انسان جایگاه ویژه ای دارد
و ردون تصاویر و اطلس ها ،تدریس و یادگیری دروس دچار مشکالت عدیده ای خواهناد
شد و عمال غیر ممکن است و لذا می توان گفت در این صورت نه تنها ررخالف شاریعت
نیست ،رلکه در ررخی موارد الزم و ضروری است.
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