
تأملی در مفهوم قدر
نظریة بنیادي هنر، معماري و زیبایي در تمدن اسالمي
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چکیده
به دلیل اهمیت مباحث نظري هنر اسالمي، باید هرچه بیشتر، نظریه پردازی دقیق و منسجمی در باب هنر اسالمی و مبانی فکری 
و فلسفی آن صورت پذیرد. آنچه را مورخان و سنت گرایان و ناقدان در آثار خود آورده اند از تبیین همه مسائل هنر اسالمی 
برنیامده اند. چندی پیش کتابچه ای با عنوان »قدر، نظریه بنیادي هنر، معماري و زیبایي در تمدن اسالمي« به قلم دکتر حسن 
بلخاري قهي از سوی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسي هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره به عنوان گزارش شانزدهمین جلسه 
کرسي های نظریه پردازي منتشر شد. اینجانب متن یاد شده را مطالعه کردم و نکاتي در آن یافتم که به نظر مي رسد جاي تأمل و 
نقد داشته باشد. پیش تر خالصة این بحث را در کتاب دیگري از ایشان با عنوان مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی دفتر دّوم 
کیمیای خیال دیده بودم. لذا، با نهایت احترام به نظریه پرداز یادشده، به منظور مشارکت در بحث و روشن تر شدن این موضوع، 
نقد و مطالب خود را در قالب نوشته زیر تقدیم مي کنم و امیدوارم در صورت طرح نکته ناصواب از جانب نگارنده، صاحب نظران 

و دانش پژوهان یادآوري و اصالح نمایند. 
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]1[
نوشته مورد نظر در مقدمه در بارة مفهوم و جايگاه هنر 
اسالمي بحث نموده و موقعيت غريب هنر و معماري در 

تُّمدن اسالمي را حاصل سه امر دانسته اند: 

اول:از يک سو كمتر كسی را می توان يافت كه در 
و  هنری  آثار  خيره كنندگی  و  عظمت  شكوه، 
معماری اسالمی از الحمراء تا تاج  محل كوچک ترين 

ترديدی به خود راه دهد. 
دوم:و نيز كمتر محققی را می توان يافت كه به 
حكمت و فلسفه اسالمی واقف بوده و در عين حال 
ارائه  در  را  و فالسفه مسلمان  ابداع حكما  قدرت 
دقيق ترين و عميق ترين مباحث بنيادی مربوط به 
شود.  منكر  مثال(  عالم  و  خيال  قوة  )چون  هنر 
همچون هانری كربن كه تفاوت فلسفه اسالمی با 
فلسفه غرب را در اين می دانست كه اين تمدن به 
شيخ اشراق  چون  متألهی  حكيم  و  قرآن  پشتوانه 

»عالم مثال« دارد و فلسفه غرب ندارد. 
سوم:ليک اين تمدن با در نظر گرفتن هر دو امر 
فوق، در عين حال فاقد نظام و مكتبی است كه اين 
باشد.  كرده  تدوين  آثار،  آن  راستای  در  را  مبانی 
الجرم آراء نامحققانه كسانی كه نمونه هايی از آن 
در سطور فوق گفته آمد، از چنين بستری برخاسته 

و نشأت می گيرد.
)بلخاری  قهی، 1387: 20(

متن مورد بحث موقعيت هنر در تمدن اسالمي را 
غريب مي داند. درصورتي كه به واقع اين گونه نيست. غير 
و  دانشمندان  عموم  صليبْی  و  عنود  مستشرق  چند  از 
از  اسالمی  هنر  هنرپژوهاِن  و  هنرشناسان  و  محققان 
گذشته تاكنون با تأليف صدها مقاله و كتاب به زبان های 
مختلف موقعيت ارزشمند اين هنر را نشان داده اند، و اين 
غير از كتاب ها و نوشته های محققان مسلمان در گوشه 
و كنار جهان است. نگاهی به پايگاه های اطالع رساني و 
وجود بيش از هزاران عنوان مطلب گواه اين معناست. 
و  اطالعاتي1  پايگاه هاي  در  طبقه بندي شده  مقاالت 
مدخل هاي فراوان هنر اسالمي و شاخه هاي مختلف آن 

در دائرة المعارف ها و دانشنامه هاي آزاد نيز مؤيد اين امر 
است.

]2[
نويسنده محترم با اقدامی درخور تحسين، با اذعان به 
تبيين  به  اسالمي،  هنر  باب  در  نظريه پردازي  دشواري 
روابط نظري و اصول حاكم بر هنر و معماري می پردازد. 
)همان( پرسش هاي اصلي مطروحه در اين تحقيق پنج 

مسأله به شرح زير است:
 

محتوای  و  فرم  در  اسالمی  معماری  و  هنر   .1
خويش دارای مبانی خاصی بوده يا صرفاً از سبک ها 
و  قيد  هيچ  بدون  متصرفه  سرزمين های  قواعد  و 

شرطی تقليد كرده است؟ 
2. در حالی كه دين اسالم، تقليد بی قيد و شرط از 
»نفی  قاعده  اساس  بر  را  ديگران  قواعد  و  احكام 
سبيل« رد می كرد )و می كند( آيا درمورد هنر و 
آن  جايگزين  را  ايجابی  امری  اسالمی  معماری 

ساخت؟ 
پيامبر)ص(، تئوری  سنّت  و  قرآنی  آموزه های   . 3
تقرير )يا به تعبير اصوليين »سيره عقالء«( كه به 
معنای پذيرش مسائل جاری و مستحدثه، به شرط 
مبنای  را  است  عقلی  و  دينی  مبانی  با  سازگاری 
آيا  بود.  نموده  جديد  و  جاری  مسائل  با  مواجهه 
و  هنر  اصلی  بنياد  نظريه،  همين  گفت  می توان 
قواعد  و  از سبک ها  استفاده  )با  اسالمی  معماری 
متصرفه(  سرزمين های  هنرهای  بر  حاكم  رايج 

گرديد؟ 
4. اگر تئوری تقرير، با در نظر گرفتن شرط حاكم 
بر آن )ضرورت سازگاری( تنها می توانست مواردی 
آيا می توان  اين صورت  در  را شامل گردد  خاص 
پذيرفت دينی چون اسالم )به عنوان اكمل اديان( 
در بقيه موارد سكوت اختيار نموده و نظريه ای ارائه 

نكرده است؟ 
5. فرضياتی كه در پی خواهد آمد )و جزو مسلمات 
تاريخی است( ُمثِبت و مؤيد اين معناست كه هنر 
و معماری اسالمی نه صرفاً براساس رويكرد قبضی 
فقه و نه بر اساس قاعده بسطی تقرير، هر فرمی را 
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تحريم يا از هر چيزی تقليد كرده است... 
)همان: 21 و 22(

دربارة اين پرسش ها نكات زير به نظر مي رسد: 
پرسشاول، پرسش درستی و بجااست. اما، دربارة 
پرسشدوم، مبني بر جايگزين ساختن امري ايجابي در 
هنر و معماري اسالمي بر اساس قاعده نفی سبيل، به نظر 
قاعدة  اساس  بر  تبيين پرسش مذكور  و  مي رسد طرح 

نفي سبيل اشتباه است. 
به  اينكه خداوند  از  است  عبارت  نفي سبيل  قاعده 
كه  اقدامی  هر  و  نيست  راضی  مسلمان  بر  كافر  سلطه 
منتهی به سلطه كافر بر مسلمان شود آن عمل نادرست 
امور  در  هم  قاعده  اين  است.  باطل  حقوقی  نظر  از  و 
سياسی و در سطوح كلی جامعه و هم در امور معاملی و 
زن  ازدواج  دليل  همين  به  و  دارد  مصداق  شخصی 
مسلمان را با مرد كافر نادرست می دانند و اجير شدن 
مرد  بر  كافر  سلطه  مستلزم  اگر  را  كافر  برای  مسلمان 
مسلمان شود نيز غيرمجاز می شمارند. )بهرامی احمدی، 

)117 :1388
اجماع همة فقهای برجسته آن است كه در اسالم 
هيچ گونه حكمی تشريع نشده است كه موجب سلطه و 
وقتی گفته  ديگر،  عبارت  به  باشد2.  بر مسلم  كافر  علو 
می شود اسالم علّو و برتری دارد يعنی مجموعة قوانين و 
احكام، اعّم از حقوق جزائی و حقوق مدنی و غيرذلک 
موجب علّو مسلم است بر كافر. در تمامی اموری كه بين 
ايقاعات، واليات، معاهدات،  از عقود،  واقع می شود  آنها 
پيمان ها، ازدواج ها، و غيرذلک در تمام اين مسائل اعم از 
روابط فردی و اجتماعی كفار نمی توانند بر مسلمانان علو 
و سلطه داشته باشند. بنابراين در دين اسالم از طرف 
كه  است  نشده  تشريع  حكمی  هيچ گونه  باری تعالی 
موجب علّو و سلطنت كافر بر مسلم باشد، و هر جا نتيجة 
پيمان، نتيجة معاهده نتيجة عقد، و نتيجة ايقاع علّو كافر 
بر مسلم باشد اين امور باطل و منتفی اند و اعتبار ندارند... 
. الزمة دين اسالم آن است كه هر كس متديّن به اين 
دين شد دارای علّو بر غير است و احكام و قوانين اسالمی 
باشد.  مؤمنان  و  مسلمانان  بر  كفار  علّو  سبب  نبايد 

)بجنوردی موسوی، 1368: 181( 

بررسی اُمهات كتب فقهی نشان مي دهد كه داللت 
قاعده نفي سبيل بر اين است كه شرايطي فراهم نشود 
كه كافر بر مسلمان تسلط يابد و براي مسلمانان ذلت 
بيفتد.  كافر  در دست  مسلمانان  و سرنوشت  آيد  پيش 
برتري  قاعده،  اين   )349 1417ق:  مراغي،  )حسيني 
مسلمان بر غير مسلمان را بيان نموده و به اين ترتيب 
)نجفی،  ندارد.  مسلمانان  معماري  و  هنر  با  ارتباطي 

1981م: ج 41: 629  ؛ مصطفوی، 1429: 295(
اما، در خصوصپرسشسوم ذكر اين نكته ضروري 
اصوليين  تعبير  به  )يا  تقرير  »تئوری  عبارت  كه  است 
دو  فقهی  اصطالح  در  زيرا  است  اشتباه  عقالء(«  سيره 
مفهوم ُسّنت و سيرة عقال متفاوت است. به عالوه اينكه 
تئوري  بر  اسالمی   معماری  و  هنر  ابتناي  امكان  از  ما 
تقرير و يا به تعبير اصوليين سيرة عقال در پذيرش مسائل 
جاري و مستحدثه به شرط سازگاري با مباني ديني و 

عقلي، سؤال كنيم نابجا به نظر مي رسد.
در پرسشچهارم مسئله آن است كه اگر تئوري 
اين  در  گردد  شامل  را  موارد خاصي  مي توانست  تقرير 
تمدن  و  درباره هنر  اسالم  پذيرفت  آيا مي توان  صورت 
اسالمي سكوت اختيار كرده و نظريه اي نداشته باشد. در 
خصوص مقدمات و مباني اين دو پرسش كه با استناد به 
بايد  شده اند  طرح  محترم  مؤلف  سوي  از  تقرير  نظريه 
گفت سّنت را امامّيه قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم)ص( 
و يا معصومانـ  عليهم السالمـ  می داند. سّنت تقريری به 
اين معناست كه كسی كاری را در حضور و يا در غياب 
معصومان انجام داده و يا سخنی گفته باشد و آن حضرات 
بر آن آگاه شوند و سكوت كنند يا حتی در چهرة آنان 
آثار خشنود نقش بندد. )المظفر، 1428ق: 370( موضوع 
تقرير نزد اصوليين غير اماميه عبارت است از رويدادهايی 
كه در برابر شخص پيامبر و يا در عصر وی اتفاق افتاده 
كه پيامبر عظيم الشأن اسالم سكوت اختيار فرمودند كه 
به استناد آن فقها جواز اين افعال را صادر كرده اند. عين 

عبارت چنين است: 

التقرير و صورته أن يسكت النبی عليه السالم عن 
فی  أو  يديه  بين  ُفِعل  أو  قيل  فعل  أو  قول  إنكار 
عصره،  و علم به. فذلک ُمنَزل منزله فعله فی كونه 
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مباحا، إذ ال يُِقرُ علی باطل. )العجم، 1998م: ج1، 
)476

و يا در جاي ديگر چنين بيان مي كنند: 

التقرير و صورته أن يسكت النبی صلی اهلل عليه و 
فی  أو  يديه  بين  قيل  قول  إنكار  عن  سلم  و  آله 
عصره و علم به أو سكت عن إنكار فعل فعل بين 
فإن ذلک يدل علی  به  أو فی عصره و علم  يديه 

الجواز، و ذلک كاكل العنب بين يديه. 
)همان: 477(

چنين  اصولی  كتب  در  عقالء  سيرة  توضيح  در  اما 
آمده است: 

سيرة عقالء سيره و بنای عملی عقال بر اين منوال 
با وجود  است كه در موارد شّک در بقای چيزی 
حالت سابقه به همان صفت و حالت گذشته ابقا 
و  عمومی  قانون  يک  اين  در حقيقت  و  می كنند 
پيروی  آن  از  خردمندان  همة  كه  است  فراگير 
نموده و در صّحت و اتقان آن هيچ ترديدی به خود 
باعث  روش  اين  ترک  آنكه  چه  نمی دهند.  راه 
و  معيشت  در  و  گرديده  جامعه  نظام  در  اختالل 
زندگی عادی ايشان آثار منفی و نامطلوبی را در پی 
خواهد داشت، حتی گفته اند اين امر به طور غريزی 
در حيوانات نيز وجود دارد و چون شارع مقّدس از 
اين سيره و روش نهی نفرموده معلوم می شود مورد 

رضايت ايشان بوده و امضاء فرموده است.
 )فيض، 1373: 203(

در واقع، سيرة عقالء روش عمومی مردم است، در 
محاورات، و معامالت، و ساير روابط اجتماعی؛ شيوة تودة 
روشی  از  پيروی  در  ملّت  و  مذهب  هر  از  است  عقالء 
خاص و طريقه ای مخصوص. سيرة عقالء به قول شهيد 
آيت اهلل صدر، ميل و گرايش عمومی آنان است، اعّم از 
و  معّين،  مسيری  در  امری،  به  متديّن  غيره  و  متديّن، 
خطی ويژه. از نظر استاد حكيم، سيرة عقالء بنای عقالء 
است، مثل سيرة آنان بر اينكه آنچه را نمی دانند، در هر 

موضوع، به مّطلع، و خبرة آن رجوع می كنند، جاهل و 
عالم، بيمار، به پزشک مراجعه می كنند و برای نظر و راه 
و روش آنان احترام و اعتبار قائل می شوند و آن را به كار 

می بندند. )همان: 204(
سيرة  تعريف  در  می شود  مالحظه  كه  گونه  همان 
عقال در مباحث اصول عنصر زمان و مكان دو عنصر الزم 
تعيين موضوعات و متعلقات احكام شرعي است.  براي 
اجتماعي زمان  اين سيره در موقعيت  حتي الزم است 
تغيير شرايط و  با  و  باشد  يافته  به گونه اي تحقق  ائمه 
اوضاع در آن سيره نيز تحولي رخ داده باشد. لذا شارع 
مقدس تمام اين سيره ها را در زمان هاي مختلف داراي 
انسان  عقالني  طبيعت  معلول  كه  مادام  دانسته  حجت 
باشد.3 در مكتب تشيع براساس همين اصِل سيره عقال 
است كه موضوعات و پديده هاي اجتماعي از جمله  هنر 
و تمدن همواره در جامعه اسالمي قانون و قاعده اي دارد 
قيام  تا  كه  است  جامعه  عقالي  سيره  به  رجوع  آن  و 
به  نمي توان  ترتيب،  بدين  يابد.  ادامه  مي تواند  قيامت 
كبراي پرسش ايشان توجه كرد كه چون اسالم اكمل 
اختيار  سكوت  باره  اين  در  مي بايد  حتماً،  است،  اديان 

نكند و نظريه اي ارائه كند. 
ارائه  اينكه در سؤال چهارم به فرض عدم  عالوه بر 
نظريه در هنر هيچ گاه باعث نكث و نقصان دين مبين 

نمي شود. 
در مورد پرسش پنجم نويسندة محترم فرضياتي به 

شرح زير بيان نموده  است: 

1. تاريخ هنر و معماری اسالمی به صراحت )به ويژه 
در مورد نقوش، پيكره ها و شمايل ها( نشان می دهد 
معماران  و  هنرمندان  رويه  هرگز  صرف  تقليد 

مسلمان نبوده است. 
نشان  اسالمی  معماری  و  هنر  محتوای  و  فرم   .2
يونانی،   با هنر  برخی شباهت ها  می دهد علی رغم 
رومی، بيزانس و ايرانی )پيش از اسالم( تفاوت های 

بنيادينی با هنرهای فوق الذكر دارد. 
3. از سوی ديگر تاريخ هنر اسالمی نشان می دهد 
فقه  ساحت  در  هنر  پيرامون  دينی  احكام  صدور 
در  اغلب  نيز  فقهی  رويكرد  و  می گرفته  صورت 
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چنين  در  است.  بوده  سلبی  هنر،  با  برخورد 
رويكردی، قاعده مندی تئوريک وجود ندارد و صرفاً 
با استناد به ماهيت احكاِم حرمت، بر امور سلبی 
تأكيد می شود )نه ايجابی(. )بلخاري، 1387: 22(

همچنين اين پيشنهاد بر آن است كه هنر و معماري 
نه براساس رويكرد قبضي فقه هر فرمي را تحريم كرده و 
نه براساس قاعده بسطي تقرير از هر چيزي تقليد نموده 
است، بلكه محتواي خاص خويش را آفريده است. به نظر 
ما، قبضی دانستن رويكرد فقه اشتباه است. زيرا بسياری 
از فقها چنين ديدگاهی ندارند. برای نمونه، سيد نعمت اهلل 
جزايری در طی »اجوبة مسائل سيدعلی نهاوندی«، بنا 
به نقل صاحب روضات، فقه را چنين تعريف نموده است: 

اعلم ان الفقه بحسب  اللغه، الفهم ثم نقل الی معنی 
المسبب  مناسبه  اللغوی  يناسب  المعنی  آخر 
للسبب او النوع للجنس و رسموه بالعلم باالحكام 
الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه فعال او قوه 

قريبه... )شهابی، 1366: 36(

همچنين، در كتاب معالم الدين كه كتاب درسی است در 
تعريف فقه چنين بيان شده است:

 فقه در لغت به معنی فهميدن و خوب فهميدن 
است، و در اصطالح فقها، فقه عبارت است از علم 
به احكام شرعی فرعی )احكام فرعی يعنی احكامی 
تعلّق  مكلّف  عمل  كيفيت  به  بی واسطه  كه 
می گيرند.( از روی دليل های تفصيلی آن ها. )فيض، 

)103 :1373

موضوع فقه، فعل مكلّف يا موضوع خارجی است، از 
حيث ثبوت حكمی از احكام شرعی برای آن، زيرا احكام 
موضوعات  يا  مكلّفين  افعال  محور  بر  فقهی  مسائل  و 
خارجی دور می زند، و يا راجع به اعمال و اقوال هر مكلّف 
از صالت و صوم و زكات و حج، تا بيع و اجاره و رهن و 
وكالت تا حدود و تعزيرات و قصاص و ديات، و غيره است 
و يا راجع به موضوعات خارجی است. مثل اينكه گفته 

جوشيده،  انگور  آب  مثاًل  يا  است،  حرام  خمر  می شود 
حرام و نجس است و ساير احكام نجاسات و مطّهرات كه 
نمی كند.  گاه  و  پيدا می كند  مكلّف  فعل  با  ارتباط  گاه 

)همان: 117(
در واقع، فقيه از ادلّة تفصيلی در پرتو ملكة اجتهاد، 
حكم فعل مكلّف از وجوب و حرمت و حلّيت و صّحت و 
بطالن و ساير احكام تكليفی و وضعی را به دست می آورد. 
می توان گفت موضوع فقه، فعل مكلف يا موضوع خارجی 
را  فقهی  مسائل  كه  است  شارع  حكم  آن  محمول  و 

تشكيل می دهد. )مذكور: 38 و 39( 
نتيجه اينكه نويسنده محترم سه فرضيه را مورد نظر 
قرار داده و ذكر كرده است. همان طور كه پيش تر گفته 
شد فرضيه يک و دو مطرح شده صحيح و درست است. 
مسائل  در  را  فقه  رويكرد  كه  سوم  فرضية  دربارة  اما، 
هنری سلبی مي داند به هيچ وجه درست نيست. رويكرد 
همة  مانند  هنري  مسائل  و  هنر  با  مواجهه  در  فقه 
موضوعات ديگر است. حلّيت ها و حرمت ها را بيان كرده 
و به هيچ وجه نظير ساير موضوعات بر امور سلبي تأكيد 

نكرده است. 
و  حكما  كه  شده  اشاره  فرضيات  بحث  ادامة  در 
متفكران اسالمي جز در موسيقي و معماري در هيچ هنر 
تا  ننگاشته اند  نظري  و  تحليلي  مستقل  متون  ديگري 
باشد.  هنرها  اين  در  نظريه پردازي  براي  بستري  خود 
)بلخاري قهی، 1387: 24( بر خالف اين نگرش رساله ها 
هنرهاي  خوشنويسي،  موضوعات  فراوانی  كتاب ها  و 
تجسمي، نقاشي، سفال گري و ديگر هنرها وجود دارد كه 
باقی  خطي  نسخه  صورت  به   هنوز  آن ها  از  بسياری 
مانده اند و در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه ها قابل 
دسترسي است و برخي از آن ها نيز به زيور طبع آراسته 

شده اند. 
]3[

طرح پيشنهادی در ادامه به  ممّيزات و ويژگي هاي هنر 
و معماري اسالمي می پردازد و بين اين ويژگي ها حضور 
ثابت كامل هندسه را در هنر و معماري اسالمي داراي 
اشاره  ششم  ويژگی  بيان  در  و  دانسته  ويژه اي  اهميت 

می كند: 
اسالمی  معماری  و  هنر  ابعاد  تمامی  در  هندسه 
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حضور دارد. به  عبارتی، هيچ اثر هنری يا عمارت 
اسالمی را نمی توان يافت كه از هندسه تهی باشد. 
)بلخاري قهی، 1387: 27(

سپس با استناد به نگارگري، و به قول ايشان »تهذيب«، 
)كه احتماالً خطاي چاپي بوده و منظور همان تذهيب 
است( نتيجه مي گيرد كه هندسه بنياد مشترک هنر و 

معماري اسالمي است و می نويسد: 

معماری  و  هنر  در  هندسه  حضور  اينكه  مختصر 
اسالمی اصلی مسلم و قطعی است. بنابراين مبنای 
نظريه پردازی ما در هنر و معماری اسالمی همين 
عقبه اي  و  ديني  اعتباري  و  می باشد  هندسه 

ايدئولوژيک برخوردار بوده است. 
)بلخاري قهی، 1387: 33(

سپس در پاسخ به اين پرسش كه حضور هندسه در هنر 
و معماري اسالمي از تعاليم برگرفته شده از كتب يوناني 
است يا تعاليم قرآني منعكس می كند كه به استناد ادلة 
يوناني  منابع  از  هنرمندان  دريافت هاي  برخي  متعدد 
امري مسلم است اما به وسيلة آنان تصحيح، تكميل، و 

ابداع شده است. در ادامه آورده شده است كه 

و  هنر  تأثيرپذيری های  برخی  پذيرش  ضمن 
تمدن هايی  معماری  و  هنر  از  اسالمی  معماری 
چون ايران، بيزانس، رم و يونان بايد اذعان نمود به 
فرق  تمامی  ميان  در  قرآن  عام  مقبوليت  دليل 
فرم،  و  معنا  در  اسالمی  معماری  و  هنر  مسلمان 
 كاماًل متأثر از فرهنگ اسالمی بوده است. به يک 
نشان  اسالمی  انديشه  و  فرهنگ  تاريخ  عبارت، 
می دهد رجوع به قرآن و ديگر منابع اصيل اسالمی، 
كه  مواردی  در  دست كم  يا  ابعاد  همه  در  تقريباً 
مسلم  و  قطعی  امری  بوده،  موضوع  دارای  اسالم 

است.
)بلخاري  قهی، 1387: 37(

در  محترم  نظريه پرداز  كه  است  يادآوري  به  الزم 

كتاب ديگر خود با عنوان مبانی عرفانی هنر و معماری 
اسالمی، دفتر دّوم كيميای خيال معترف اند كه هنرمندان 
استفاده  قرآنی  الگوی  و  هرمسی  ميراث  از  مسلمان 
می كردند. )بلخاری قهی، 1384: 524( سپس بحث ها و 
مثال های مفصلی را ارائه كرده و با دو فرض زير به طرح 

پرسش و نتيجه گيري مي پردازد: 

هندسه  بر  مبتنی  را  اسالمی  معماری  و  هنر   .1
براساس موارد  را  اين هندسه  بدانيم؛ 2. و مبانی 

فوق متأثر از فرهنگ قرآنی و روايی بدانيم.
 )بلخاري  قهی، 1387: 41(

موضوع  مقدمتاً  گفت،  بايد  فرض  دو  اين  نقد  در 
اهميت هندسه در هنر  و معماري اسالمي سال ها قبل 
و  شده  نگاشته  كتاب  و  مقاله  ده ها  در  نظريه پرداز  از 
محققان جايگاه هندسه را در هنر و معماري بيان كرده اند 
مانند كتاب نجيب اوغلو كه به فارسي هم ترجمه شده 
اين  طرح  لحاظ  بدين   )1379 )نجيب  اوغلو،  است. 
موضوع جديد نيست و ديگر اينكه  اوالً، صغري و كبراي 
بحث با هم در تناقض اند. اگر بگوييم هنر اسالمي تأثير 
از  استفاده  در  به خصوص  ديگر  هنرهاي  از  پذيرفته 
هندسه است، پس چگونه مي توانيم بگوييم كه هندسه 
ثانياً،  است؛  اسالمي  تمدن  در  هنري  نظر  بنيادي ترين 
رعايت  معنای  به  هم  هندسه  از  استفاده  كه  مي دانيم 
اندازه و هم به مفهوم اصطالح رياضي آن در همه اقوام و 
ملل و تمدن ها و بلكه از زمان پيدايش انسان در اين كرة 
امری  و  داشته  يا عقلي وجود  به صورت فطري  خاكی 
بديهی است. چه  بسا، در تمدن های مختلف، تمام بناها 
و دست ساخته هاي بشر مبتني بر محاسبه های رياضی 
مختلْف  دوره هاي  در  انساني  تمدن  آغاز  از  است.  بوده 
و  اندازه  با  متناسب  لوازم  و  وسائل  اندازة  بناها،  ابعاد 
مقياسات انسان ساخته شده و بر اساس پيوند و ارتباط 
انسان با طراحي بوده است، حتي اوزان مكيال و مقادير 
تمام  اگر  بنابراين،  است.  محاسبه  براساس  همه  نيز 
آكد،  سومر،  تمدن هاي  مورد  در  هنر  تاريخ  كتاب هاي 
بين النهرين، مصر، يونان، روم و تمدن هاي قبل از ظهور 
مادها،  كاشان،  سيلک  تمدن  مثل  ايران،  در  آريايي ها 
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تمدن هخامنشی و بناهاي قبل از ظهور اسالم را مالحظه 
كنيم، به كارگيري هندسه را در آن ها خواهيم ديد و اين 
امري روشن است. به درستی، كدام رشته از هنرها قبل از 
بروز  و  ظهور  هندسه  آن  در  كه  می شناسيم  را  اسالم 

نداشته باشد؟
بنابراين، اگر بگوييم هنر و معماري اسالمي مبتني بر 
و  هنر  بپذيريم  كه  است  آن  الزمه اش  است  هندسه 
معماري همة اديان و مذاهب و تمدن ها، در طول تاريخ، 
اصول  و  است.  بوده  هندسه  از  ديگر  نوعي  بر  مبتني 
هندسه رياضی به  كار گرفته شده در هنر اسالمی را نوع 
ديگر معرفی كنيم و مربع و دايره و مثلث و ديگر اشكال 
و محاسبات هندسي در هنرهاي اسالمي از ديگر هنرها 

متمايز باشد. 
ثالثاً، اينكه نويسنده، مفهوم هندسه رياضی معادل 
َقْدر قرار داده شده كه البته اين نظر را به استناد بخشي 
)ع(  موسي الرضا  علي  بن  به حضرت  منسوب  روايت  از 
و  احاديث  از  برداشت  ديگر  جانب  از  نموده اند.  مطرح 
روايات بر اساس تأويل و تفسير شخصی صحيح نيست. 
براي روشن شدن موضوع ابتدا اين روايت را مورد بررسی 
التوحيد  قرار مي دهيم؛ متن كامل روايت كه در كتاب 

اصول كافی آمده همراه با ترجمه آن چنين است:
 

علی بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مّرار عن 
يونس بن عبدالرحمن قال: قال لی ابوالحسن الرضا 
فان  الَقَدريّه  بقول  التقل  يونس  يا  عليه السالم: 
القدريه لم يقولوا بقول اهل الجنه و ال بقول اهل 
النار و ال بقول ابليس فان اهل الجنه قالوا: الحمدهلل 
الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لوال ان هدانا اهلل. 
و قال اهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوماً 
ضالين و قال ابليس: رب بما اغويتنی، فقلت: و اهلل 
ما اقول بقولهم و لكنی اقول: اليكون اال بما شاء اهلل 
ليس هكذا  يونس  يا  فقال:  ر و قضی؛  َقدَّ و  اراد  و 
اليكون اال ماشاءاهلل و اراد و َقَدر و قضی؛ يا يونس؟ 
تعلم ما المشيئه؟ قلت: ال، قال: هی الذكر االول. 
فتعلم ما الراده؟ قلت: ال قال: هی العزيمه علی ما 
يشاء. فتعلم ما الَقَدر؟ قلت: ال. قال: هی الهندسه و 
وضع الحدود من البقاء و الفناء. ثم قال: و القضاء هو 

و  رأسه  اقبل  ان  فاستأذنته  العين؛  اقامه  و  االبرام 
قلت: فتحت لی شيئا كنت عنه فی غفله. 

)كلينی، 1369: ج 1، 294( 

ترجمة روايت فوق چنين است:

علی بن ابراهيم از پدرش از اسماعيل  بن مّرار از 
يونس بن عبدالرحمن گويد، امام رضا )ع( به من 
تفويض(  )اهل  قدريه  گفتار  به  يونس  ای  فرمود: 
قائل مباش زيرا آن ها نه به گفتار اهل بهشت قائل 
گفتار  به  نه  و  دوزخ  اهل  گفتار  به  نه  و  شدند 
شيطان. بهشتيان در بهشت گويند: سپاس خدای 
راست كه ما را به اين بهشت هدايت فرمود و اگر 
خدا ما را هدايت نمی كرد، ما هدايت نمی شديم، 
اهل دوزخ گويند: پروردگارا شقاوت بر ما چيره شد 
و ما مردم )در دنيا( در گمراهی بوديم. و شيطان 
گفت پروردگار بسبب آنكه تو مرا گمراه ساختي 
به خدا  را  بدی  و  نيكی  اين هر سه طايفه  ]پس 
ارجاع می دهند ولی قدريه بخودشان بر می گردانند[ 
ايشان  گفتار  به  من  به خدا سوگند  كردم  عرض 
مگر  نباشد  چيزی  می گويم  بلكه  نيستم  قائل 
تقدير  و  كنند  اراده  و  خواهد  خدا  آنچه  بوسيله 
چنين  يونس،  ای  فرمود:  فرمايد.  حكم  و  نمايد 
و  خواهد  خدا  آنچه  جز  نباشد  چيزی  كه  نيست 
اراده كند و تقدير نمايد و حكم فرمايد. اي يونس 
می دانی مشيت، چيست؟ گفتم نه. فرمود: يادآوری 
چيست؟  اراده  می دانی  است.  نخستين  ذكر[  ]و 
گفتم، خير. فرمود: آن عزم و آهنگ بر چيزی است 
كه می خواهد. می دانی َقدَر چيست؟ گفتم: خير. 
فرمود: آن اندازه گيری و مرزبندی مانند مقدار بقا 
محكم  همان  قضا  فرمود:  سپس  فناء.  زمان  و 
ساختن و هستی خارجی دادن است. گويد از آن 
حضرت اجازه خواستم تا سرش را ببوسم و عرض 
كردم گرهی را برای من گشودی كه  از آن بي خبر 

بودم. 

همان طور كه از متن روايت برداشت مي شود سخن 
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حضرت ناظر به بحث قضا و َقَدر و انديشه فرقة »َقَدريّه« 
است كه در زمان امام عليه السالم طرفدارانی داشته اند. 
و  دوزخيان  عقيده  با  حتي  امام  نظر  از  قدريه  عقائد 

بهشتيان و شيطان هم مغاير است.4 
اين  در  رضا)ع(  امام  روايت  بهاز  استناد  نقد  در 

پيشنهاد و نكات زير قابل ذكر است:
اّول: به استناد سخنرانی های نظريه پرداز محترم واژه 
»َقْدر« را به كار رفته  است در صورتي كه واژة »قدر« در 
اين روايت، َقْدْر )به فتح قاف و سكون دال( نيست، بلكه 
استناد  لذا، در صورت  است.  دال(  و  قاف  فتح  )به  َقَدْر 
َقْدر  نظريه  جاي  به  بايد  روايت  اين  به  مذكور  نظرية 

بگوييم نظريه َقَدْر.
دّوم: اين روايت با مفاد مورد استناد ايشان فقط در 
كتاب مستطاب اصول كافي نقل شده است و در كتب 
اربعه شيعه غير از اين روايت روايتي ديگري كه در آن 
همين  در  فقط  و  است  نشده  نقل  باشد  هندسه  واژة 
با هندسه در نظر  روايت است كه واژه »َقَدر« مترادف 
گرفته شده است. اين روايت با اندک تفاوتي در بحاراالنوار 
در  انجام شده  بررسي هاي  به  توجه  با  و  نقل شده  نيز 
بردارندة  از معصوم)ع( كه در  منقول  احاديث  مجموعه 
واژه »هندسه« باشد فقط دو مورد قابل استناد است كه 
در مجموع در روايات معصومين)ع( واژه هندسه چهار بار 
به كار رفته است كه در مقايسه با هزاران روايتي كه از 
ائمه نقل شده بسيار اندک است. اين است كه با دقت در 

سياق و عبارت روايت می تواند چنين گفت: 
فارسي  زبان  در  »اندازه«  واژة  معرب  »هندسه«   .1
است و تاريخ ورود آن به زبان عربي مشخص نيست. حال 
آيا اين واژه در زمان امام)ع( در زبان عربي مستعمل بوده 

است يا خير؟ معلوم نمي باشد.
نشان  روايت  اين  ُروات  و  سند  رجالي  بررسي   .2
مي دهد كه اگر راوی اين روايت يونس  بن عبدالرحمن 
زيرا  نداشت،  وجود  آن  اعتبار  و  در سنديت  بحثی  بود 
يونس  بن عبدالرحمن از طبقة سوم اصحاب اجماع است. 
اما در خصوص ثقه  بودن روای اصلی اين روايت اسماعيل 
بن مّرار، اجماعي بين محدثين و علماي علم رجال وجود 
با  وي  اگر  زيرا  است  ناشناخته اي  راوي  كه  وی  ندارد. 
حضرت امام موسی  بن جعفر)ع( و يا امام رضا)ع( مأنوس 

متون  و  منابع  در  مي بود،  امام)ع(  دو  آن  اصحاب  از  و 
مختلف به مناسبت ذكری از وی به ميان می آمد. به هر 
روی، از شرح احوال وی و پدرش اطالع دقيقي نداريم و 
راويان  از  يكی  كيست،  مّرار  پدرش  نيست  مشخص 
آيا وی  اينكه  می شود.  مّرار شناخته  به  بخاری  صحيح 
رجال  علمای  حال،  هر  به  نيست.  معلوم  اوست  فرزند 
دربارة وی نظريات مختلف ارائه كرده اند. به نظر مي رسد 
فصل الخطاب همان است كه آيت اهلل العظمی خوئی)ره( 
در معجم الرجال خود بيان نموده كه: »فی وثاقة الرجل 
خالف، فذهب بعضهم الی ذلک« )خوئی، 1992: ج 4، 
96( بنابراين، اين حديث واحد بنا به نظر برخی از علما 

توثيق نشده است. 
 3. بنابراين، به نظر مي رسد در نتيجه گيري مضمون 
انديشه  در  هندسه  و  قدر  معنوی  ترادف  به  توجه  »با 
اسالمی، به نظر می رسد علم هندسه در اسالم، محاكات 
و تقليد همان تقدير و تعينی است كه حضرت حق در 
خلق موجودات و كائنات دارند فلذا می توان به صراحت 
)و  فوق الذكر  مباحث  اعتبار  به  و  را همان هندسه  قدر 
و  هنر  نظری  بنيان  آمد(   خواهد  پي  از  كه  مباني اي 
معماری اسالمی دانست...« خلط مبحثي آشكار صورت 
زيرا  است.  مقبول  غير  ناموجه  نظر  اين  و  است  گرفته 
اندازة  توثيق(،  )به شرط  روايت  اين  در  معنای هندسه 
معين است نه علم هندسه اي كه در رياضيات مصطلح و 
رايج شده است تا آن را با معماری و هنر مرتبط سازيم. 
در اينجا برای روشن شدن بحث معناي اين سه واژه 

را از منابع مختلف نقل مي كنيم: 
فرمان،  از  است  عبارت  دال(  و  قاف  فتح  )به  َقَدْر:
حكم  از  بندگان  بر  تعالی  خدای  كرده  اندازه  حكم، 
اصطالحات  )كشاف  تقدير  سرنوشت،  )منتهی االرب(؛ 

الفنون(؛ و اندازة معّين. 
چيزی  اندازة  دال(  سكون  و  قاف  فتح  )به  َقْدْر: 
وقار،  )راغب(؛  شيئی  كمّيت  مقدار،  االرب(،  )منتهی 
عظمت، شيئی با شيئی ديگر مساوی باشد بدون زيان و 

نقصان. )طبرسی در ذيل تفسير ليله القدر(. 
البته برخی نيز معنای َقْدر و َقَدر را يكسان دانسته اند 
اندازه  مطلق  َقْدر،  خالصه،  به صورت  است،  اشتباه  كه 

است و َقَدْر، اندازه ای مشخص و تعيين شده. 



95

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ شدملگ در مههدم نرر

هندسه:
معناي لغوي: ُمعّرب اندازة فارسی و در عربی به معنای 
اندازه و شكل هم آمده است. )دهخدا( هنداز هم كه در 
عربی آمده است. از همين واژة اندازة فارسی است. در 
فارسی  هندزه  از  كه  آمده  هندس  كلمة  ذيل  العين، 
مشتق شده است؛ تبديل »ز« به سين، زيرا در عربی بعد 
از دال حرف »ز« نمی آيد. )فراهيدی، 1405: 4/120( 
مشتق  ِهنداز  از  كه  می نويسد  مهندس  ذيل  جواليقی 
شده و بعد عين استدالل خليل را نقل می كند. )جواليقی، 
هنداز  يا  هندز  كه  می گويد  منظور  ابن   )352  :1995
معّرب است و اصل آن به فارسی اندازه است و مهندز 
به  اعراب  نزد  كه  است  كلمه  همين  از  فاعل(  )اسم 
مهندس تبديل شده است. )ابن منظور، 2005: 4/4171( 
نگفته اند.  تازه ای  نكته  علی  نصر  و  شير  اّدی  الّتونجی، 
نصر  شير، 1908: 158؛  اّدی  )الّتونجی، 1998: 187؛ 

علی، 2001: 779(
رياضيات  از  شاخه ای  هندسه،  اصطالحی:  معناي 
مربوط به خواص و اندازه گيری و نسبت های ميان خطوط 
روش های  آن  در  كه  است  و حجم ها  و سطوح  زوايا  و 
بر  مبتنی  روش ها  اين  است.  می رفته  كار  به  اقليدس 
عده ای تعريف، پنج اصل موضوع، و نه بديهی كلّی بوده 
ماننِد  آن  از  مختلفي  رويكردهاي  و  )مصاحب(  است. 
هندسه اقليدسی، هندسة باز، هندسة تحليلی، هندسه 
ترسيمی، هندسة رقومی، هندسة فضايی و ... وجود دارد. 

]4[
در اينجا بايد به چند نكته اشاره كرد:

 اّول: به فرض درستِي همه مقدمات اين نظريه، كه 
اسالمی  تمدن  و  هنر  در  نظريه  بنيادی ترين  هندسه 
است، اين سؤال پيش می آيد كه هندسه و رياضی به  كار 
گرفته شده در اين تمدن چه تفاوتی با هندسه و رياضی 
ديگر تمدن ها دارد؟ اگر فرض كنيم هنرمندان و معماران 
ابداع  را  خاصی  نسبت  يا  و  اندازه  يا  مقياس  مسلمان 
كرده اند مانند آنچه در تمدن بابل و مصر و يونان سراغ 
داريم مثاًل نسبت طاليی يا تناسبات انسانی يا تناسبات 
الهوتی كه نويسنده معترف به ابداع آن در يونان است 
)بلخاري قهی، 1387: 56(، به عبارت ديگر اگر در تمدن 

و  انديشه  اساس  بر  مقياس  اين  از  نوعی  نيز  اسالمی 
چنين  در  می توانستيم،  بود  شده  ابداع  اسالمی  اعتقاد 
نظريه اي تأمل كنيم. اما، تاريخ علم نشان می دهد كه 
اين مباني هندسی و رياضی  از  چنين نبوده و تاكنون 
و  تناسبات  اين  از  استفاده  نيستيم.  مطلع  اسالمي 
مورد  و  بوده  معقول  و  فطری  امری  نسبت های طاليی 
به  و  استفاده  است.  گرفته  قرار  همگان  بهره برداری 
از  يكی  اسالمی  هنر  در  رياضيات  و  هندسه  كارگيری 
ويژگی های مهم اين هنر شناخته می شود كه در اصطالح 
تجلّی  اسالمی،  هنر  رياضی  سرشت  »اين  نصر  دكتر 
رياضيات نهفته در ساختار خود قرآن و سمبليسم عددی 
حروف و كلمات آن است. فلسفة رياضی فيثاغورثی زبان 
سرشتی  از  برخوردار  پرداخته ای  ساخته  علم  و  خاص 
رمزی و باطنی پديد آورد كه ريشه های آن به مصر و 

بابل می رسد...« )نصر، 1375: 50 و 49(
مفاهيم  و  اقليدسی  هندسه  از  استفاده  اين  رشد 
و  ذوقی،  عقالنی،  فطری،  به صورت سرشت  يا  و  قرآنی 
هنری است كه گرايش به اين نوع هنر و معماری پيدا 
می كند. لذا، تجلی هندسة مقدس و حقايق رياضی در 
هنر و معماری همة اديان حتی در مذاهِب غير ابراهيمی 

آشكار است و به طريق اولی در هنر اسالمی.

]5[
در بخش ديگر از اين پيشنهاد به خيال و تخيل پرداخته 

و اظهار شده است كه

نظريات و آراء بسيار مهمی نيز كه برخی متفكران 
و حكمای مسلمان پيرامون مبانی بنيادين هنری 
چون خيال، تخيل، عالم مثال يا رنگ و نور بيان 
كرده اند در خدمت مبادی دينی و علم كالم برای 
اثبات وحی، نبوت و معاد بوده، نه نظريه پردازی در 
قوه  در  فارابی  ابداعات  مثال  به عنوان  هنر.  عصر 
با  ارتباط  در  پيامبران  توانايی  اثبات  برای  خيال 
كبری،  نجم الدين  آراء  يا  و  بوده  فوق القمر  عوالم 
با  رنگ  پيرامون  سمنانی  عالء الدوله  و  نجم رازی 
نيت تميز منازل و تبيين مراحل سلوک بيان شده، 
در  كرمانی  محمد كريم خان  شيخ  آراء  همچنين 
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ياقوت الحمراء. )بلخاري قهی، 1387: 35( 

هنر  فلسفة  و  مباني  دربارة  بحث  تكمله،  صدد  در 
اسالمی موضوع جديدی است و سابقه  طوالني اي ندارد 
كه حكما و دانشمندان دربارة آن گفتگو و نظريه پردازي  
كرده باشند. عالوه بر اين بايد بين انديشه ناب اسالمي و 
قاجار  كريم خان  نظير  شيخيه  و  صوفيان  آراء  و  تشيع 
كرمانی )ركن رابع اين فرقه( تمايز قائل شد. بي شک اگر 
افرادي از شيخيه مانند شيخ احمد احسائی و سيدكاظم 
غيره  و  خيال  و  كيميا  موضوع  در  كريم خان  و  رشتی 
مطالبی در تأمالت يا توهمات خود يافته اند ارتباطي با 
كه  ندارد  علوی  شيعی  انديشه  و  قرآني  اصيل  اسالم 
بخواهيم آن ها را مبناي نظريه در هنر قرار دهيم. همين 
مانند  غرب   فيلسوفان  انديشه های  به  استناد  كه  طور 
استناد به آراء برتراند راسل ) بلخاري قهی: 1384، 529( 
ـ كه كمتر انديشه خداباورانه و توحيدي داشته اندـ  براي 
تأييد مباني نظري هنر و  زيبايي در اسالم ناصواب است.

]6[
در پايان به منظور جمع بندي و نتيجه گيري ذكر مطالب 

زير راهگشا خواهد بود: 
هنر  فلسفه  و  انديشمندی مخالف حكمت  1. هيچ 
اسالمی و مفاهيم آن نيست؛ اما، توضيح دربارة نمادها و 
عقائد  بر  مبتنی  بايد  شک  بدون  هنرها  نشانه شناسی 
اين  در  بی توجهی  باشد.  شيعی  و  اسالمی  توحيدی 
خصوص در تفسير اثر هنری ما را به سرابی از انديشه های 
التقاطی يونانی، هندوی، بودايی و غيره رهنمون می سازد 
كه هيچ بهره ای برای پژوهشگران و هنرپژوهان نخواهد 

داشت. 
2. در طول بيش از يک سده از سوي هنرشناسان 
و  انديشمندان  و  حكما  ديگر  و  مسلمان  و  غربی 
تمدن  در  هنر  برای  هنری  آثار  ناقدان  و  هنردوستان 
اسالمی ويژگی هايی ذكر و تبيين شده است و هر كدام 
بر اساس ذوق و سليقه خود شماری از اين خصوصيت را 

دسته بندی كردند. 
كتاب  در  پيش  سال  سی  نيز  سطور  نگارندة  اين 
مساجد ايران درباره اين ويژگی ها بحث كرده و اكنون 

نيز بر همان رأی است. در آن كتاب، در فصل خصائص 
الفن االسالمی، سه ويژگی مهم تر تزيينات كالبدی هنر 

و معماری اسالمی ياد شده است كه عبارت اند از: 
1. عدم به كارگيری مجسمه ؛

2. استفاده از خط؛
3. استفاده از نقش های هندسی و گياهی.

اما، ويژگی مهم نظرية بنيادی هنر در تمدن اسالمی 
همان است كه در كتاب يادشده آورده شده است و آن 
را در خاتمة جلد اول، فصل نتايج الدراسه الفلسفيه با 
 :1375( داده ام:  شرح  الفن«  عن  »حديٌث  عنوان: 
30ـ427( كه عالقمندان می توانند به آن رجوع فرمايند. 
در  مختلف  هنرهای  همة  اگر  آنكه  پاياني  سخن 
دايره  اين  مركز  آوريم،  گرد  دايره وار  را  اسالمی  تمدن 
حقيقت  در  است.  الهی  وحدانيت  و  توحيد  به  اعتقاد 
اعتقاد به توحيد و ديگر اصول دين اسالم باعث نوعی 
آفرينش هنری گرديده كه آن را هنر اسالمی می خوانيم. 
توحيد  اسالمی  هنر  در  نظريه  بنيادی ترين  بنابراين، 
است. هنرمندان مسلمان براساس اصول اعتقادی خود 
قرائت های  اساس  بر  تشّيع  يا  و  سّنت  اهل  نزد  چه 
و  عدل  و  معاد  نبّوت،  آن  پی  در  و  توحيد  از  گوناگون 
همگي  كه  كرده اند  خلق  معماری  و  هنري  آثار  امامت 

مبتنی بر اين بنياد ند. 

كتابنامه
ابن منظور، ابوالفضل جمال الّدين محمد. )2005(، لسان العرب، 
علی،  نضال  و  شمس الّدين  ابراهيم  بقاعی،  يوسف  تحقيق 

بيروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
بيروت:  المعّربه،  الفارسّيه  االلفاظ   ،)1908( سّيد.  شير،  اّدی 

المطبعه الكاثوليكيه لالباء اليسوعيين.
 العجم، رفيق. )1998م(، موسوعه مصطلحات أصول الفقه عند 

المسلمين، ج 1، بيروت: مكتبه لبنان ناشرون.
ت ه ران :  فقهيه،  قواعد   ،)1368( موسوی، سيدمحمد.  بجنوردی 

سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.
معماری  و  هنر  عرفانی  مبانی   ،)1384( حسن.  قهی،  بلخاری 

اسالمی دفتر دّوم كيميای خيال، تهران. 
بلخاری قهی، حسن. )1387(، قدر نظريه بنيادی هنر، معماری 
و زيبايی در تمدن اسالمی، تهران: دبيرخانة هيئت حمايت 

از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره.
نشر  تهران:  فقه،  قواعد   ،)1389( حميد.  بهرامی  احمدی، 
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دانشگاه امام صادق)ع(.
الّتونجی، محمد. )1998(، معجم المعّربات الفارسّيه )منذ بواكير 
العصر الجاهلی حّتی العصر الحاضر(، الطبعه الثانيه، بيروت: 

مكتبه لبنان ناشرون.
و  الفنون  اصطالحات  كشاف  )1996م(،  محمدعلی.  التهانوی، 

العلوم، بيروت: مكتبه لبنان ناشرون. 
زبان  )به  ايران  حاج سيدجوادی، سيدكمال. )1375(، مساجد 

عربي(، 3 ج، تهران: انتشارات سروش.
حر عاملی، محمد بن حسن. )1403ق( وسائل الشيعه، تصحيح 

عبدالرحيم ربانی شيرازی، ج8، انتشارات اسالميه، تهران. 
دهخدا، علی اكبر. )1377(، لغت نامه، چ 2 از دوره جديد، تهران: 

دانشگاه تهران.
الفاظ  مفردات   ،)1388( محمد.  بن  حسين  اصفهاني،  راغب 

القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودی، قم: ذوی القربی. 
قم:   ،2 ج  الفقهيه،  العناوين  )1417ق(،  عبدالفتاح.  مير  سيد 

موسسة نشر اسالمي.
شهابی، محمود. )1366(، ادوار قفه، ج 1، تهران: وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.
صفی پوری شيرازی، عبدالرحيم بن عبدالكريم. )1390(، منتهی 
االرب فی لغه العرب، تصحيح محمدحسن فواديان و عليرضا 

حاجيان نژاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
طبرسي، فضل  بن  حسن. )1377(، تفسير جوامع الجامع، مقدمه 
دانشگاه  تهران:  گرجي،  ابوالقاسم  تعليقات  و  تصحيح  و 
تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ؛ سازمان مطالعه و تدوين 

كتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(.
كتاب  )1405ق(،  احمد.  بن  خليل  ابوعبدالّرحمن  فراهيدی، 
العين، تحقيق مهدی مخزومی و ابراهيم سامرايی. جلد 1ـ 

8، قم: دارالهجره.
فيض، عليرضا. )1373(، مبادی فقه و اصول، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران. 
كليني، محمد بن يعقوب. )1369(،  اصول كافي، ترجمة جواد 

مصطفوی، تهران: كتابفروشي علميه اسالميه.
مذكور، محمد سالم. )بي تا(، مباحث الحكم عند االصوليين، چ 

2، )بي جا(: دار النهضة العربيه.
مشكور، محمد جواد. )1362(، تاريخ شيعه و فرقه های اسـالم تـا 

قرن چهارم، چ 3، تهران: انتشارات اشراقی.
مصطفوی، محمدكاظم. )1429 ق(، القواعد الفقهيه، قم: مؤسسه 

النشر االسالمی. 
المظفر، محمدرضا. )1428ق(، اصول الفقه، قم: مؤسسه احياء 

الكتب االسالميه.
مغنيه، محمدجواد. )1408ق/1998م(، علم اصول الفقه فی ثوبه 

الجديد، بيروت.

جامع  )1413ق(،  حسن.  محمد  بن  ابوالقاسم   قمی،  ميرزای 
 الشتات فی أجوبه السؤاالت، ج 3، تهران، مؤسسه كيهان.

نجفی، محمدحسن. )1981م(، جواهر االحكام فی شرح شرايع 
االسالم، ج41، بيروت، داراحياء التراث العربی.

معماري  در  تزيين  و  هندسه   ،)1379( گل رو.  اوغلی،  نجيب 
اسالمي، ترجمة مهرداد قيومي بيدهندي، تهران: روزنه. 

ترجمة  اسالمی،  معنويت  و  هنر  سيدحسين.  )1375(،  نصر، 
رحيم قاسميان، تهران: نشر سوره.

المعاجم  فی  الّدخيل  و  المعرب   ،)2001( جهينه.  نصرعلی، 
العربّيه، دمشق: دار طالس.

پینوشتها
1.  www.Jstore.org و www.ebscohost.com

2 . براي مطالعه بیشتر ر.ك. به: مغنیه، محمدجواد. )1408ق/1998م(، 

ص 222؛ و نیز: میرزای قمی، ابوالقاسم  بن محمدحسن، )1413ق(، 

ج3، ص 523.
3. براي مطالعه بیشتر مي توانید به کتب اصول فقه نظیر اصول فقه 
محمدرضا مظفر و دروس فی علم االصول محمد باقر صدر مراجعه 

نمایید.
4. قدریه، تحت تأثیر دو تن به نام هاي معبد جهني و غیالن 
َقَدر را مطرح  به  اعتقاد  بار  براي نخستین  بودند که  دمشقي 
کردند. غیالن دمشقي پیشواي قدریه شام و معبد جهني قدریه 
بصره را رهبري مي کرد. معبد ُجهنی در سال 80 ق به دلیل 
جهني  معبد  که  است  شده  نقل  رسید.  قتل  به  عقیده  فساد 
عقیده قدر را از یك مسیحي به نام ابویونس سنسویه اسواري 
گرفت.  معبد  از  را  قدر  به  اعتقاد  دمشقي  و غیالن  کرد  اخذ 

)مشکور، 1362: 64(
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