ইসলামে ছবি ও ভাস্কর্য বিেযামের বিধাি
আল্লাহ তা‘আলার বিকট েমিািীত ধেয ও একোত্র শাবিেয় ধেয হমলা ইসলাে ধেয , র্ামত নিই নকাি ধরমের সঙ্কীেযতা ও লাগােহীি স্বাধীিতা
এিং নিই এেি নকাি আমেশ র্া পালি করা দুষ্কর এিং নিই এেি নকাি বিমেধ, র্া ির্যি করা অসম্ভি। িরং তামত রময়মছ সহর্তা ও
পূেযতা এিং িযাপকতা ও নকােলতা।
বকন্তু এই ধমেযর প্রবত অিমহলা ও উোসীিতার েরুি েুসবলেমের োমে ইয়াহুেী, বিস্টাি, েুশবরক ও বিবভন্ন অেুসবলেমের সীোহীি
অপসংস্কৃবত ও অসভযতা অিুপ্রমিশ কমরমছ, র্ার অিযতে হমলা প্রােীর ছবি আঁকা ও নতালা এিং ভাষ্কর্য ও েূবতয প্রস্তুত করা। তাই এই বিেময়
ইসলােী শরী‘আমতর েৃবিমত সংমেমপ বকছু বিবধ বিমেধ উমল্লখ করা হমলা।
প্রােীর ছবি আঁকা বিিা নেকায় ছবি নতালা সংরেে করা ও প্রেশযি করার বিধাি
হােীস শরীমে িবেযত আমছ নর্, বকয়ােমতর বেি প্রােীর ছবি অংকিকারীরা সিমেময় কবেি শাবির েু মখােুবখ হমি (সহীহ িুখারী হােীস
িং৫৯৫০,সহীহ েুসবলে হােীস িং ২১০৯) নতেবি হর্রত আিু তালহা রাবর্. নেমক িবেযত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাে িমলমছি, নর্ ঘমর
কুকুর বকংিা প্রােীর ছবি োমক নস ঘমর রহেমতর নেমরশতা প্রমিশ কমরি িা। (সহীহ িুখারী শরীে হা. িং ৫৯৪৯,সহীহ েুসলীে শরীে হা. িং ২১০৬)
অিয হােীমস আমছ হর্রত আিদুল্লাহ ইিমি আব্বাস রাবর্. িমলি, আবে েুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লােমক িলমত শুমিবছ নর্, নর্
নকউ দুবিয়ামত নকামিা প্রবতকৃবত ততবর করমি তামক বকয়ােমতর বেি িাধয করা হমি নর্ি নস তামত প্রাে সঞ্চার কমর, অেে নস তা করমত
সেে হমিিা। (সহীহ িুখারী হা. িং ৫৯৬৩,সহীহ েুসবলে হা. িং২১১০) বেক নতেবি হর্রত আময়শা রাবর্. নেমক িবেযত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়া সাল্লাে তাঁর ঘমর অবঙ্কত বকছু নেখমল তা বিিি কমর বেমতি। (িুখারী হা. িং৫৯৬২)
এছাড়া আমরা অমিক হােীস, সাহািাময় নকরামের আছার, তামিঈি, তামি তামিঈি ও েুকাহা নকরামের কো দ্বারা স্পিভামি প্রোবেত হয় নর্,
নকাি প্রােীর ছবি আঁকা বিিা নেকায় ছবি নতালা ও সংরেে করা িা প্রেশযি করা সম্পূেযভামি হারাে। বেক নতেবি নকাি িযবির ছবি োই নসটা
নকাি আবলে িা িুর্মু গযর ছবি নহাক িা নকি বিমর্র সামে িা ঘমর িরকত িা নসৌন্দর্য বকংিা অিয নকামিা উমেমশয সংরেে করা িা েুবলময়
রাখা শরী‘আমতর েৃবিমত িার্াবয়র্ তো হারাে িরং শাবি ও অবভশাপমর্াগয কার্। (সহীহ িুখারী হা. িং ৫৯৫১, ৫৯৫৩, ৫৯৫৪, ৫৯৫৫, ৫৯৬০,
৫৯৬২, ৫৯৬৪, ২২২৫, ১৩৪১ সহীহ েুসবলে হা.িং ৯৬৯, ৫২৮, ২১১১, ২১১২, ২১০৭, িাসাঈ হা.িং ৫৩৬৫, সহীহ ইিমি বহব্বাি হা.িং ৫৮৫৩ েুসান্নামে
আিদুররাজ্জাক্ব হা.িং ১৯৪৯২, ১৯৪৮৬, েুসান্নামে ইিমি আবি শায়িা হা.িং ২৫৭০৬, ৩৪৫৩৮ শরহুিিিিী খ.২,পৃৃঃ ১৯৯ োতহুল িারী খ. ১০ পৃৃঃ৪৭০ উেোতুল
ক্বারী খ. ১৫ পৃ. ১২৪ োতাওয়াময় আলেগীরী-৫/৩৫৯ ইেোদুল েুেতীি পৃৃঃ ৮২৯)

কযামেরায় ছবি িা েমটাগ্রাবের হুকুে
পূমিযাি আমলােিার দ্বারা িুো নগল নর্, ছবি নতালা ও সংরেে করা িা প্রেশযি করা সম্পূেয হারাে, আর কযামেরায় ছবি র্ামক আর্কাল
েমটাগ্রাবেও িলা হয়। এ িযাপামর উলাোময় নকরামের োতাওয়া এই নর্, র্মের পবরিতযমির কারমে েমটাগ্রাবে এিং হামত অংবকত ছবির
হুকুমে নকাি পােযকয ধরা হমিিা। িরং কযামেরার ছবি, েমটাগ্রাবেও প্রকৃত ছবির প্রকারসেূমহর েমধয এক প্রকামরর অিভুযি হমি এিং হামতর
দ্বারা ছবি অংকমির িযায় সম্পূেয হারাে হমি। (তাসিীর কী শরয়ী আহকাে পৃ.৬০, তাকবেলাতু োতবহল েুলবহে খ.৪ পৃ.১৬৩)
েমটাগ্রাবের ছবি এিং বিবর্টাল কযামেরায় িা নোিাইমলর ছবির েমধয নকাি পােযকয িাই
িতযোি র্ুমগ বিজ্ঞামির উন্নবতর কারমে ছবি উোমিার নর্ এক অতযাধুবিক পদ্ধবত তো বিবর্টাল কযামেরা আবিষ্কৃত হময়মছ তামত নর্ ছবি নতালা
হয় র্বে তা বিমি ধারে কমর সংরেে করা হয় োই কাগমর্ িা অিয বকছুর উপর তার বপ্রন্ট নেয়া নহাক িা িা নহাক নসটা েূলত ছবিই এিং
এমত ছবির সকল উমেশয পূেযোত্রায় পুরা হয় সুতরাং আধুবিকতার নছাঁয়া নপময় বিবর্টাল কযামেরা িা নোিাইমলর ছবির পদ্ধবত নর্েিই নহাক
িা নকি তা প্রকৃত ছবি িমলই গেয হময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে এর িেযিা অিুর্ায়ী হারাে হমি । নকামিা নকামিা আমলে
এটামক র্াবয়র্ িলমত নেময়মছি কারে িাবহযকভামি এটা ছবি েমি হয় িা । বকন্তু লেয উমেমশযর বেক বেময় এটা ছবিই, কামর্ই এমক র্াবয়র্
িলার নকাি অিকাশ নিই। (িুখারী হা.িং ৫৯৫০, উেোতুল ক্বারী ১৫/১২৪, র্ােীে বেকহী োসাইল ১/৩৫০, আহাে োসাইল বর্িমে ইিমতলাময় আে খ.১পৃ.
২০৩,২০১,২/২৬২)

হােছবি িািামিার বিধাি
শুধু নেহারা িা োো সহকামর উপমরর অধযাংমশর ছবি বিিা প্রময়ার্মি আঁকা বকংিা নতালা িার্াবয়র্ ও হারাে। হর্রত আিু হুরাইরা রাবর্.
িমলি, োোর প্রবতকৃবতর িাে হমলা ছবি, আর র্ামত োো নিই তা ছবি িয়। (শরহু োআবিল আছার, খ.২পৃ.৩৩৯ িাসায়ী হা.৫৩৬৫ সহীহ ইিমি বহব্বাি
হা.৫৮৫৩ শরহুস বসয়াবরল কািীর,সারাখছী খ.৪ পৃ.২১৯ োতহুল িারী খ.১০ পৃ.৪৭০)
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প্রময়ার্মির সেয় ছবি নতালার বিধাি
পূমিযাবল্লবখত আমলােিার দ্বারা স্পিভামি িুো নগল নর্, বিিা প্রময়ার্মি নকামিা প্রােীর ছবি উোমিা সম্পূেয হারাে োই নসটা সম্পূেয ছবি নহাক
বকংিা হাে ছবি নহাক, তমি বিমশে নকাি প্রময়ার্মির কো বভন্ন, নর্েি: শরয়ী নকাি র্রুরত িা র্ীিমিাপকরমের বিহায়াত প্রময়ার্মি িবহর
বিমে ভ্রেমের উমেমশয িা হজ্ব উেরার উমেমশয বেবকৎসার উমেমশয িাধয হময় পাসমপামটযর র্িয বকংিা বভসার র্িয বকংিা িযাশিাল
পবরেয়পত্র সংগ্রমহর র্িয ছবি নতালা িা এেি বিমশে নকাি েুহূমতয ছবি উোমিা নর্খামি োিুমের েুখেণ্ডল সিাি করা আিশযকীয় হয় এ
ধরমির একাি নকাি প্রময়ার্মি ছবি নতালার অিকাশ আমছ। নকিিা েুকাহাময় বকরাে একাি প্রময়ার্মির নেমত্র হারাে হওয়ার বিধািবট
বশবেলভামি বিমিেিা কমরমছি। (েুসান্নামে ইিমি আবি শায়িা হা.২৭১৭ শরহুস বসয়াবরল কািীর খ. ৪পৃ.২১৮ তাকবেলাতু োতবহল েুলবহে, তাবক উসোিী
৪/১৬৪)

নর্ সেি ছবির িযিহার তিধ
এমেমত্র কময়ক ধরমের িস্তু রময়মছৃঃ
১. র্ড়িস্তু, িৃেলতা, িেী, সাগর, প্রাকৃবতক েৃশয ইতযাবে প্রােহীি িস্তু, তার প্রবতকৃবত প্রস্তুত করা িা তার িযিহার বকংিা ঘমর িা অিয
নকাোও লটকাময় রাখা তিধ। র্বে তামত শরী‘আমতর অিয নকাি বিমেধাজ্ঞা িা োমক। (িুখারী হা.২২২৫ শরহুস বসয়াবরল কািীর ৪/২১৯ োতাওয়াময়
শােী ১/৬৫০)

২. বিবিন্ন নকাি অঙ্গ নর্েি: হাত, পা, নোখ ইতযাবে (তাসিীর কী শরয়ী আহকাে েুেতীময় আর্ে শেী রহ. কতৃযক ৭৮)
৩. নকাি র্ািোমরর ছবি র্বে এত নছাট হয় নর্, তার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুমলা পবরপূেয িুো র্ায় িা এিং তা র্বে োবটমত রাখা হয় আর একর্ি েধযে
নর্যাবতশীল িযবি নসার্া োঁবড়ময় উি ছবির অঙ্গগুমলা পবরপূেযভামি নেখমত িা পায় (মর্েি বিবভন্ন কযামলন্ডামর কািা শরীমের নর্ ছবি োমক )
তাহমল এেি ছবি িযিহার করা িা ঘমর রাখা র্াবয়র্। র্বেও তা িািামিা িার্াবয়র্। (োতাওয়াময় শােী খ.১ পৃ.৬৪৯, তাছিীর কী শরয়ী আহকাে পৃ.
৮৩)

৪. েমটা র্বে নকাি েবল, বগলাে বকংিা নকাি বিব্বা ইতযাবের বভতমর িন্ধ অিস্থায় োমক তাহমল উি পাত্রসেূহ ঘমর নরমখ িযিহার করা
র্াবয়র্, র্বেও তা িািামিা ও তার ক্রয় িার্াময়র্। (শােী ১/৬৪৯,তাসিীর কী শরয়ী আহকাে পৃ.৮৭)
ছবি িাবিময় িা েমটা নতামল তার েূলয গ্রহে করার বিধাি
বিিা প্রময়ার্মি নকাি প্রােীর ছবি প্রস্তুত করার পর প্রস্তুতকারীর র্িয নর্েি তার েূলয নিয়া িার্াবয়র্ নতেবি ক্রয়কারীর র্িয তার েূলয নেয়াও
িার্াবয়র্, এর্িয স্টুবিও ইতযাবেমত ছবি িািামিার কামর্ োকুরী করাও িার্াবয়র্। তমি বেত্রকর ছবি িািামত নর্ রং ইতযাবে িযয় কমরমছ তার
েূলয বেময় বেমি। (শােী ১/৬৫১)
েূবতয ও ভাস্কমর্যর হুকুে
ইসলােী শরী‘আমতর েৃবিমত প্রােীর েূবতয ও ভাস্কর্য সম্পেূযরূমপ হারাে ও বিবেদ্ধ, র্াবয়র্ হওয়ার নকাি সুরত নিই। হযাঁ রময়মছ শুধু ঈোি েমল
র্াওয়ার আশংকা। এর্িযই েুকাহাময় নকরাে িমলমছি, পূর্ার েূবতয দুই কারমে হারাে, এক প্রােীর প্রবতকৃবত হওয়ায়, দুই পূর্া করায়। আর
সাধারে ভাস্কর্য হারাে হওয়ার বকছু কারে বিমনে  উমল্লখ করা হল:
ক. নসৌন্দমর্যর উমেমশয নকাি প্রােীর ভাস্কর্য ততবর করা হারাে, এটা প্রােীর প্রবতকৃবতর কারমে িয়; িরং নকামিা নকামিা ভাস্কর্য বিেযাতা তার
বিবেযত ভাস্কমর্যর িযাপামর এতই েুগ্ধতার বশকার হময় র্ায় নর্, নর্ি ঐ পােমররেূবতয এখিই র্ীিি হময় উেমি! এখিই তার েুমখ িামকযর
স্ফূরে ঘটমি! িলািাহুলয এই েুগ্ধতা ও আিন্নতা এই অলীক নিামধর বশকার কমর নেয়, নর্ি নস োবট বেময় একবট র্ীিি প্রােী সৃবি কমরমছ।
এ র্িযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে িমলমছি, র্ারা এসি প্রবতকৃবত তো ছবি প্রস্তুত করমি তামেরমক বকয়ােমতর বেি িলা হমি,
নতােরা র্া সৃবি কমরছ তামত র্ীিি োও। (সহীহ িুখারীৃঃ ৫৯৫৯)
খ. আর র্বে স্মরে ও সম্মামির উমেমশয িািামিা হয়, তাহমল এটা নর্েি প্রােীর ছবি হওয়ার কারমে হারাে, নতেবি এ কারমেও নর্, এভামি
নকাি ছবির সম্মাি নেখামিা এক ধরমের ইিােত িমলই গেয হমি। আর শয়তাি এভামিই ধীমর ধীমর েুসলোিমেরমক বশরমক বলপ্ত করায়
নর্েবিভামি শয়তাি অতীত র্াবতসেূহমক স্মারক ভাস্কর্য প্রস্তুত করার োধযমে বশরমক বলপ্ত কবরময় বছল। নকিিা পূিযিতযী উম্মতসেূমহর োমে
এধরমের স্মারক ভাস্কর্য নেমকই পূর্ার েূবতযর সূেিা হময় বশরমকর অিুপ্রমিশ ঘমটবছল। (োআবরেুল কুরআি ৮/৫৬৬)
গ. আর নর্সি প্রােহীি িস্তুর পূর্া করা হয় নসগুমলার ভাস্কর্য ততবর করাও হারাে এটা পূর্ার কারমে , র্বেও তা প্রােীর ছবি িয়।
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ঘ. আমরা নেখা র্ায় এই বশমের সমঙ্গ র্বড়তরা ও প্রস্তুতকারীরা সীো নরখার পমরায়া কমর িা এিং িগ্ন ও অধযিগ্ন, িারী েূবতয, েূবতয পূর্ার
বিবভন্ন বেত্র ও বিেশযি ইতযাবে িাবিময় বিমর্রা নর্েি গুিাহগার হয় নতেবি রািার নোমড় িা অবলমত গবলমত স্থাপি কমর অিযমেরমকও
গুিাহগার িািায়।
ঙ. তদুপবর এগুবল হমি অপেয় ও বিলাবসতার পবরোয়ক। বিলাসী নলামকরা বিবভন্ন উপাোমি বিবেযত ছবিসেূমহর োধযমে তামের কে
অট্টাবলকা ইতযাবের নসৌন্দর্য িধযি কমর োমক। ইসলামের সামে এই অপেয় ও বিলাবসতার নকাি সম্পকয নিই।
এর্িযই নতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে েক্কা বির্ময়র সেয় িাইতুল্লাহ ও তার োরপাশ নেমক সি ধরমের েূবতয অপসারে কমর
বছমলি এিং সকল েূবতয ও ভাস্কর্য বিলুপ্ত কমর বছমলি এিং সাহািাময় নকরাে রা.মক সি ধরমের প্রবতকৃবত বেবটময় নেলার আমেশ কমর
বছমলি, তারপর বিবভন্ন স্থামি নখাবেত ছবিগুবল সাহািাময় নকরাে রা.পাবিমত কাপড় বভবর্ময় িমল িমল সোি করার নেিা কমর বছমলি, এরপর
অিবশি নখাবেত বেত্র োবটর নলপ বেময় র্ােরামির রং লাগামিা হময় বছল। (িুখারী হা.২৪৭৮,৪২৮৭,৪৭২০,৪২৮৮, েুসবলে হা.১৭৮১, আিু োউে
হা.২০২০, েুসান্নামে ইিমি আিী শাইিা.হা.৩৮০৭৪, ইিমি বহব্বাি হ.৫৮৬১,৫৮৫৭, বসরামত ইিমি বহশাে ৪/৬৫,তারীখুল ইসলাে র্াহািী ১/৩৯৭-৩৯৮,শরহুিিিিী
২/১৯৯, উেোতুলকারী ১৫/১২৪)

বটবভ ও বভবিওর শরয়ী হুকুে
বটবভ ও বভবিও রাখা, নেখা, নেখামিা ও তামত নকাি বকছু নশািা ও নশািামিা িা র্াবয়র্। কারে, িতযোমি িি উদ্ভাবিত এই বর্বিস দু’বটর
োধযমে হারাে কার্যকলাপ সয়লামির েত ছবড়ময় পড়মছ। নর্েি: নিহায়াপিা,অবিলতা, নিাংরােী, প্রােীর ছবি, িার্িা, নখল-তাোশা, িােগাি, নিগািা নিপেযা েবহলামের সার্মগার্ কবরময় অধযিগ্ন অিস্থা ও ছতরহীি নখমলায়ারমেরমক েশযি করা প্রভৃবত। ( তকবেলাহ ৪/১৬৪,েুিাখামি
বির্ােুল োতাওয়া ২/৩৬৩, আহসািুল োতাওয়া ৮/২৮৯)

ধেযীয় অিুষ্ঠাি বভবিও করা ও তা বটবভর পেযায় নেখা ও নেখামিার হুকুে
পূমিযাবল্লবখত আমলােিা দ্বারা িুো নগল নর্, প্রােীর ছবি নতালা শবরয়মতর েৃবিমত সম্পূেয হারাে। আর বভবিও করার সেয় ছবি তুলমত হয় এিং
তা পরিতযীমত বটবভর পেযায় নেখার র্িয বেমে সংরেে কমর রাখমত হয় র্া প্রকৃতপমে ছবিই, ছবির সকল উমেশয এমত পূেযোত্রায় পুরা হয়,
তাই আধুবিক বিজ্ঞামির নছাঁয়া নপময় এটার পদ্ধবত নর্েিই নহাকিা নকি তা ছবি বহসামিই বিমিবেত হমি এিং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া
সাল্লাে এর িােী অিুর্ায়ী হারাে তো িার্াবয়র্ হমি, আর নর্ বর্বিস হারাে কার্ ছাড়া সম্ভি িয় িরং হারামের সাহার্য-সহমর্াবগতা বিমত হয়
তাও হারাে, োই নসটা দুবিয়ার কামর্র র্িয িযিৃতত নহাক িা দ্বীমির কামর্র র্িয িযিৃতত নহাক, এ র্িযই নতা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে নকাোও হারাে কামর্র োধযমে দ্বীমির সাহার্য-সহমর্াবগতা বিমত িমলি বি। কারে, হারাে কামর্র
োধযমে দ্বীমির সাহার্য কখিও হমত পামর িা, িরং তামত দ্বীমির েবতই হয় । এ র্িযই শরীয়মত নর্ বর্বিস করমত হমল হারাে কামর্র সাহার্য
বিমত হয় নসই বর্বিসমক স্পিভামি হারাে বহসামি আখযা বেময়মছ।
সুতরাং নকাি িড় আমলমের ওয়ার্-োহবেল বকংিা হােে-িাত, ইসলােী গর্ল বকংিা ধেযীয় অিুষ্ঠাি নহাকিা নকি র্ািোর প্রােীর ছবি
সহকামর তা বভবিও করা নর্েি িার্াবয়র্ নতেবি তার বভবিও বটবভমত িা অিয নকাোও নেখা িা নেখামিাও িার্াবয়র্। (িুখারী হা.৫৯৫০, উেোতুল
কারী ১৫/১২৪, শােী ৯/১৯, র্ােীে বেকহী োসাময়ল ১/৩৫০, বহোয়া ৪/৪৬৬, আহসািুল োতাওয়া ৮/৩০২.আহাে োসাময়ল... ২/২৬২)

ভাল কার্ বভবিও করা ও তা বটবভ ইতযাবেমত নেখামিা হারাে হওয়ার বকছু কারে
১. প্রধাি কারে হমলা তামত ছবি তুলমত হয়, র্া সম্পূেয হারাে।
২. ছবি নেখাও হারাে।
৩. আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে এর অবভশপ্ত িযবি হওয়া।
৪. গুিামহর সিমেময় বিকৃি র্েসেূমহর িযিহার করা।
৫. ভামলা কামর্র িামে দ্বীমির নি-হুরেতী করা।
৬. রহেমতর নেমরশতা নেমক েূরিতযী হওয়া।
৭. এ ধরমের র্ে বকমি অিেযক োল িি করা।
৮. আল্লাহ তা‘আলার েহােূলযিাি নিয়ােত তো সেয়মক অমহতুক কামর্ িযয় করা র্া েূলযিাি নিয়ােমতর িাশুকরী ছাড়া অিয বকছু িয়।
৯. হােে-িাত ইতযাবে ভাল কার্ বভবিও নেখার দ্বারা ধীমর ধীমর খারাপ কামর্র বভবিও নেখার প্রবত আকৃি হওয়া।
১০. কামেরমের সামে সােৃশয হওয়া ।
১১. ভাল কার্ বভবিও করা ও তা বটবভমত নেখার দ্বারা গুিামহর কার্সেূহ বভবিও করা ও তা বটবভমত নেখার উপর েলীল হওয়া।
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