
 

ها در ادیان مختلف مورد توجه بوده  مسئله هنر و زیبایی به عنوان یکی از وجوه ذاتی حیات انسان 

  بخشکه بخش مهمی از هنر در جوامع مختلف حول هنر مذهبی تکوین یافته است.  طوری است به

 معمول   تقابل  این  اثرات  .است  داشته  اختصاص  اصولی  و  اخباری   علمای   تقابل  به  تشیع  تاریخ  از  مهمی

  ها  نحله  این  از   هرکدام.  است  یافته   بروز   مختلف   اشکال  به   تاریخی  ادوار  در   و  رفته   فراتر  نظر   حیطه   از

  دلیل  به   گاهی  و    کوشیده  عمل  و  نظر  عرصه  در  مقابل  طرف  ساختن  منزوی   در  هازمان   برخی  در

  ها مدت  از  پس  اخباریان  و  اصولیان  قاجاریه،  ظهور  با  .اندرسیده  همزیستی  به  تفکر  دو  این  الزامات

  و  اصولیان  تقابل  حال  هر   به.  کردند  تجدید  را  گذشته  های رقابت   و  بازگشته  سیاست  عرصه  به  انزوا

. هنر و زیبایی یکی از وجوه مهم اجتماع  یافت  بروز   که   بود  هاآن  جدی   ی مقابله  آخرین  اخباریان

ین ا  نگاه فقه اصولی و اخباری حائز اهمیت است.است و به عنوان یک موضوع محوری بررسی آن از  

تحلیلی و  توصیفی  روش  به  داده   پژوهش  بر  تکیه  با  کتابخانهو  رساله  های  است.  شده  انجام  ای 

 اند.نامه بررسی شدهالسطور سلطانعلی مشهدی و نگارگری قدسی از کتاب خاورانصراطخوشنویسی  

اصولیان و اخباریون هر دو با توجه به مبانی بنیادین دین های پژوهش حاکی از این است که  یافته

نه نسبت به مسئله هنر، ابعاد  گرایااسالم و احادیث بر جای مانده از ائمه دیدگاهی مثبت و حمایت

  آن و زیبایی داشته است.
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 مقدمه 

ر  ست. در جامعه ایران نیز به فراخوهای هنر و زیبایی در جوامع مختلف تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته امقوله

هبی  عامل فرهنگ مذ  ،در این میان  رای سیر تکوینی خاص خود بوده است؛مقتضیات فرهنگی و زمانی، این دو مقوله دا 

ها و اختالفاتی وجود داشته  قاطع تاریخی در فرهنگ مذهبی شکافثیرگذارترین عوامل بوده است. در برخی مأیکی از ت

از آن اصولیان و    تقابل بین اصحاب حدیث و اصحاب رأی و پساست که در نوع خود در هنر نیز مؤثر بوده است.  

نظر بر سر موضوعاتی مانند  اختالف    علمای شیعه امامیه بوده است.کری  های تاریخی، فترین چالش اخباریان از مهم

 ی مذکور گردیده است. ق دو طریقهترین اختالفاتی است که باعث جدایی و انشقااجتهاد و حوزه قلمرو رأی از مهم

ث خواهد بود. در  عبهای اصولی و اخباری  توجه به نگرششناسی آن، بیریخ تشیع امامی و آسیبتردید بازخوانی تابی

خواهد داشت. عالوه بر این    های علمای شیعهگیری نقش مهمی در فهم بهتر موضع  های این دو طرفواقع درک دیدگاه

این دو گروهآموزه تأ  های  و گسترش عقلگرایینقشی  یا  ثیرگذار در بسط  و رکود  و  است. چنان زوال  داشته  که  آن 

طرفانه به  علمی و بیبه این ترتیب نگرشی    .کننده داردعلمای اصولی و اخباری نقشی تعیینسی  های سیاگیری موضع

ت تفکرات دو طرف و نقش تاریخی  ای در موضوع اخیر نقشی ارزنده در درک صحیح ماهینگارش رسالهو    مباحث موجود

تواند بنابرین بازشناسی دیدگاه این دو گروه مذهبی نسبت به هنر و زیبایی می  ما خواهد داشت.  ا در حیات فرهنگیهآن

 روشنگر بخشی از عوامل مؤثر در سیر تکوینی هنر اسالمی باشد.

درخصوص موضوع مورد نظر در این پژوهش تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری به بررسی  

ای با عنوان»بررسی زیبایی از دیدگاه اسالم و بهره گیری مقاله  اند.فرهنگ اسالمی پرداختههای هنر و زیبایی در  مقوله

( به رشته  1393آن در جهت ارتقاء بهبود و خلق و ادراک فضاهای معماری برای انسان« به قلم چگینی و همکاران)

ن یکی از وجوه بارز هنر پرداخته شده  تحریر در آمده است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسالم به زیبایی به عنوا

گیری از آن  تواند با بهره شناسی را به کرات در قرآن ذکر کرده و انسان آسمانی میاست. اسالم اصول زیبایی و زیبایی

ای دیگر با عنوان »هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی« توسط  در مقاله   به ادراک بهتر فضاهای معماری برسد.

وجوب رعایت حدود اسالمی در به کارگیری هنر و منزلت    ( نوشته شده است. در این اثر به1375محمد ابراهیم جناتی)

های مذهبی  هنر نزد امامان پرداخته است. با این حال در آثار یاد شده به بررسی دو مقوله هنر و زیبایی در فرق و گروه 

های  لیون به عنوان دو گرایش موجود در شیعه نقش مهمی در گزاره در این میان، اخباریون و اصو  اشاره نشده است.

لذا پژوهش حاضر در تالش است   اندفرهنگی و هنری موجود در جامعه ایران به عنوان یک جامعه شیعه مذهب داشته

 ها بپردازد. ها و اصولی های هنر و زیبایی نزد اخباری تا به واکاوی مقوله

دارد ضمن  این اثر تالش   ای انجام شده است.های کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهحاضر به روش پژوهش  

صوص  ترین ابهاماتی که در این خهای اصلی اختالفات با بررسی تاریخی رویدادهای فکری، به مهمپرداختن به ریشه

دند و از چه مقطع تاریخی و به چه کرمعصومین )ع( بر کدام شیوه عمل میکه    سازد  دهد. روشن  اسخوجود دارد پ

 ها به مسائل فرهنگی و هنری جامعه را روشن سازد. دیدگاه آن  گری و اجتهاد باب گردید.ا اصولیگری یدلیلی اخباری 

نامه به السطور سلطانعلی مشهدی و یک نگاره قدسی از کتاب خاوراندر این راستا یک رساله خوشنویسی به نام صراط

 اند. نمونه مورد مطالعه قرار گرفتهعنوان 
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اجتهادی  و اخباری  فقه مبانی دیدگاه از  زیبایی  و هنر  

 هنر و زیبایی در دین اسالم .1

های  گرفته تا هنرهای تجسمی و سازه   هاطبیعت، کهکشان  خواهی در نگاه دینی، از موجودات،دیرباز زیبایی و زیباییاز  

هنرمند کسی است که یک  داخلی و تزیینی همه و همه حکایت از عنایت خداوند و اهتمام انسان به زیبای و هنر دارد.  

ها بگذارد. برای اینکه احساس  ثیرات شگرف خود را بر احساسات، ادراک انسان کند تا از طریق تآاثر هنری را خلق می

باشد و به خوبی آن را مهار کند، ضروری است سوژه را از گسیختگی  های توانمند خویش داشته  خود را نیز در پنجه 

دین اسالم به عنوان    .(63:  1397)صداقت،شودنجات دهد در این صورت توازن، دقت، هماهنگی و زیبایی ایجاد می

برای میسر ساختن سعادتمندی    ها که در تالشانسانبرای  ای از باید و نبایدهای زندگی فردی و اجتماعی  عهمجمو

نده است. هنر در دین اسالم مطرود نبوده و بلکه  است از هنر به عنوان یکی از وجوه بارز حیات بشری غافل نما  هاآن

توان ادعا نمود که هنر اسالمی  بسیاری از هنرها نیز در دوره اسالمی به به اوج شکوفایی خود رسیدند. به جرأت می

 ای رفیع در میان میراث بشری است.ی هویت مستقل دارای مرتبهعنوان هنری دارابه

در هنر اسالمی زیبایی و شکوفایی آثار آن در منتهای هماهنگی و هم آوایی با حکمت، عرفان و در نهایت سازگاری با   

سازی با  آیین و اشکال عبادت و برآمده از فطرت بشری است. البته در این میان برخی از هنرها مانند نقاشی و مجسمه

گیری هنرهای  (. این رویکرد فرهنگ اسالمی سبب شکل116:  1394  استقبال چندانی مواجه نشد)تقی نژاد و همکاران،

شکوه هنر معماری، خوشنویسی، سفال و غیره در جهان اسالم خود تأییدی بر این رویکرد دین    اسالمی شده است.

 های زیبایی و هنر است.اسالم به مقوله

است که رسالت تبیین مفهوم آن بر عهده هنرمندان  انگیز و سازنده حیات بشری  های شگفتهنر یکی از نمودها و جلوه

و اهل معرفت است. انسان حقیقی، در حال شدن است و هنر حقیقتی متعالی و مقدس است که نجات بخش انسان  

است. هنر آفرینش زیبایی است و خلق زیبایی تجلی قدرت خداوند و ذوق و قریحه انسان است که در قالب کالم،  

-گر، پاسخگوی این نیاز بشر و نیز جهت ترین دین هدایتیابد. اسالم به عنوان کاملی نمود میتصویر و شعر و موسیق

مثابه اعتقاد و روش زیست و هنر به عنوان تجلی کالبدی و  دین به  (.1:  1391گیری اساسی انسان است)میرزایی پور،  

اند. به این ترتیب، ارتباط دین و  انسان ایفای نقش نمودهمادی اعتقادات و باورها از دیرباز در معنا بخشیدن به زندگی  

های متفاوت وجود داشته است.  شقوق مختلف و به عبارتی، مراتب مختلف توجه به هنر در همه ادیان با شدت و ضعف 

تفاده های هر دین متفاوت است. استواند قالبی برای ارائه دین باشد. جایگاه هنر براساس ویژگیاز سوی دیگر دین می

(. با  1:  1396از دین در هنرهای قدسی که در آن امر الهی حاضر باشد، مقدس است)فرحانی زاده، قاسم و آزادی فر،  

این تفاسیر دین اسالم نیز به فراخور اهداف و ماهیت وجود خود نسب به هنرهای مختلف مواضعی متفاوت را در پیش  

گرانه  های دیگر حاکی از رویکرد حمایتی و ارتباط آن با تمدنگیری هنر اسالمگرفته است با این حال، شکوه شکل

 دین اسالم از هنر و زیبایی در جامعه است.

 گری اخباری .2

ها و خطوط فکری مختلفی را به خود دیده است. تاریخ تشیع در طول تکوین حیات سیاسی و مذهبی خود، نحله

های است که برای مدتی در فضای مذهبی و سیاسی جهان تشیع رونق داشت. واکاوی  گری نیز یکی از مکتباخباری 
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شود و اخباریان، عالمانی های امامان اطالق میاصطالح »اخبار«، حاکی از این است که این اصطالح به احادیث و گفته

معادل اصطالح اهل حدیث در  اند. در معنی وسیع، اخباریان شیعه،  آوری و روایت کردههستند که این سخنان را جمع 

هستند)مادلونگ سنت  محمدبن  (51  :1387،اهل  کلینی).  شیخ  329یعقوب  به  معروف  قمی  بابویه  محمدبن  و  ق( 

(. پیرامون نقطه آغاز پیدایش این مکتب  93:  1391  ،ق(، دو چهره برجسته این گفتمان بودند)میرموسوی 381صدوق)م  

ق(، بنیاد گذاشته شد که از  1033فقهی توسط محمدامین استرآبادی) باید گفت: مکتب اخباری به عنوان یک مکتب  

را، شهرستانی) اخباری  بود. هرچند اصطالح  و  548علمای دوره صفوی  آورده است  النحل«،  و  »الملل  ق( در کتاب 

-ی برخی نیز ریشه اخبار    (.1/165،  1361  ،علمای شیعه را  به دو گروه اخباری و اصولی تقسیم کرده است)شهرستانی

کنند و بعدها در دوره صفوی بود که محمدامین استرآبادی و برخی دیگر از علمای  ری را در سده ششم جستجو میگ

گری را گسترش دادند. اخباریان معتقدند که عالم مجتهد برای وساطت بین مؤمنین و امام غایب، شیعه جریان اخباری 

(. با این حال باید گفت، محمدامین استرآبادی، 40  :1986  ،کافی نیست و در واقع منکر نقش مجتهد بودند)النصاری 

های شیعی را تا اواخر دوره  احیاگر تفکر اخباری در قرن یازدهم هجری قمری است. او شاگردانی تربیت کرد که حوزه

 (.  43 :1367 ،زندیه تحت تأثیر خود قرار دادند)منتظری 

به دیگر    دوازده هجری نسبت  قرن  در  فقهی،  فقهیاین مکتب  است    ،مکاتب  مادلونگ معتقد  یافت.  برتر  موقعیتی 

ه( نسبت  726ضد مکتب اصولی تأسیس کرد که ایجاد آن را به عالمه حلی)  استرآبادی در حقیقت مکتب جدید را بر

(. استرآبادی کتاب معروف »فوائد مدینه« را در مدینه نوشت و به عراق و ایران فرستاد  51  :1387،دهند)مادلونگمی

اخباری شدند. مالمحمد امین استرآبادی نخستین کسی    ،و با مطالعه آن بیشتر علمای ایران و عراق که اصولی بودند

ا به دو دسته  را  را گشود و شیعه  باب طعن و بدگویی نسبت به مجتهدین  خباری و مجتهد تقسیم کرده  است که 

های  ها بیشتر بر سنتها باید گفت: اخباریون برخالف اصولی(. پیرامون اصول فکری آن97-96  :1337  ،است)دوانی

 (.  14- 12  /1963،2 ،پیامبر و امامان به عنوان منبع دانش مذهبی و دینی تکیه داشتند)ابن یعقوب

لیون بودند. مبنای استنباط اخباریون تنها اخبار و احادیث منقول از  اخباریون در استنباط احکام، مخالف نظرات اصو

از به کار بردن اصول اجتهادی احتراز  ائمه شیعه بود و هر نوع خبر و حدیث را بر اصول عقلیه ترجیح می دادند و 

وه اخباریون،  عالمعناست. بهها، حصر مردم به مجتهد و مقلد بی(. براساس نظر اخباری 22  :1387،کردند)فضاییمی

کردند. اخباریان در مواردی که نصی در اختیار نداشتند، اصل را بر احتیاط  عمل به ظن اجتهادی را نیز تخطئه می

مکتب اخباری تا اوایل دوره قاجار دارای قدرت زیادی بودند ولی در   (.127- 129  :1390  ،گذارند)خوانساری می

زمان با  هم،  گری، نفوذ اخباریون در فضای دینی جامعه کاهش یافتاین دوره با قدرت گرفتن مکتب اصولی 

  روزگاری   به وجود آمد.میان شیعیان نیز  و اصحاب حدیث در میان مسلمانان، دو جریان فکری در  پیدایش اصحاب رأی  

  ل کالم اهنظر خوشی نسبت به    جستند ومی مناظرات کالمی دوری    و  ، از مباحثات بودند  امامان شیعیان در کنار  که  

 .(457/  1415 :11حر عاملی،؛ 485:  1388بابویه، ؛ ابن32 :1362)مدرسی طباطبایی،نداشتند
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ای در مبانی فکری دو نگرش مذکور، همواره رو به  تنها کاهش نیافت بلکه به سبب اختالف ریشهالبته این جدال نه

از    –  کشی  رجال  ویژهبه  -کتب رجال حدیث شیعی    تزاید گذاشت. های گوناگون  میان گرایش    اختالفاتبسیاری 

معارف شیعی   هاشاع  و  محدثان قم نیز که جایگاهی وال در حفظدر این میان  اند.  حدیثی شیعیان را ثبت کرده   کالمی،

  برخی از جایی رسید که  ها بهی این اختالف ( دامنه 459/  1:1371)اردبیلی،داشتند، سخت با متکلمان در ستیز بودند.  

در    .(134:  1365دادند)نجاشی،می ( نسبت  ع )  به ائمه  نوشتند ومتکلمان    نکوهشآنان روایات بسیاری در    ترینمتعصب 

 همت  حضور« بود که »دوره   گرای سنت  گرایش استمرار همان و دنباله حدیث، به غیبت کبری نیز گرایش  دوره

 یک صورتبه اجتهاد  با  مکتب این هواداران  داشت.می  مصروف  آن  حفظ و  ضبط  و  آوری احادیث جمع بر  را خود

برای   که را  کالمی و عقلی استدللت  حتی و  نداشتند  ای میانه  تعقلی استنباط  اساس بر  فکری  و کوشش  عمل

(  37:  1362)مدرسی طباطبایی،  دکردنمی محکوم رفتمی کار  به شیعی نقطه نظرات از  حمایت در و مذهب  تقویت

از)ابن  نقل  مفید،  74:  1388بابویه،به  شیخ  شیعی169:  1414؛  متکلمان  خویش (.  رقبای  سرگذشت  بازخوانی  به   ،

آن  و  به سبب جنبه پرداخته  را  نام ها  به  اعتقاداتشان  مختلف  مهای  اصطالحات  و  القاب  کرده ها،  موسوم  اند. ختلفی 

  1376طوسی،»مقّلده« )  ،(301:  1358قزوینی رازی،  ؛86:  1414یه« )شیخ مفید،  د »حشوو القابی مانن  اصطالحاتی 

 اند.از این جمله ( 492/ 3 :1358 و »اخباریه« )قزوینی رازی، ( 80-87: 1414الحدیث« )شیخ مفید، (؛ »اصحاب54:

حتی در اصول دین ، چنان در توجه به اخبار افراطی بودند که  که اهل حدیثق(  به دلیل آن 46 .)م طوسی شیخ 

با اصطالح    چنینوی هم  ( 54:1376)طوسی،»مقّلده« یاد کرده است عنوان ها با کردند؛ از آن هم به اخبار استدلل می 

طبق گزارش مجلسی اول، شهر قم در زمان پدر  (.  143:  1376طوسی،کند)لخبار« از گروه اخیر یاد میالمتمسکین با » 

. مجلسی ادر توجیه و توضیح این رقم   رسیدمی  نفر  هزار دویست  به قم محدثان شمار توجه     شیخ صدوق  نکته جالب 

»ظاهرا  می حفظ  احادیث و کردندمی  حدیث  به عمل  همه  خواص، و  عوام که  بوده این وجهش  نویسد:  را 

مشهور به     صدوق  دوران مذکور شیخ    در حدیث  اصحاب  ی تفکر نماینده.  (477/  1:    1414)مجلسی،« نمودندمی

مفید   شد. شیخ رانده  حاشیه ق(  به413م مفید) شیخ دوران در  حدیث اصحاب بود. البته مکتب  ق(381بابویه )مابن

 »اما آن دسته از  نویسد:، میشیخ  مفید.  (66:    1369کرد )الگار، را سست اخباریان ی اندیشه « مبانینظر صدوق

 شنوند می را که احادیثی ند.اانگارساده  و ذهن  کند النفس،سلیم افرادی  اخبارند؛ به بستهوا که  ]امامیه[  ما اصحاب

معانی دهند نمی  تمیز را آن باطل و  حق ندارند، آن  سند در تأملی پذیرند،می وجود  تمام با  درک را آن و 

 (  38:  1414کنند«)شیخ مفید،نمی

اند. علمای گرا و پیروان مکتب نقلی نیز نامیدهاعتقاد به احادیث، نقلا به دلیل  در منابع و متون تاریخی اهل حدیث ر

بهترین نمونه از دیدگاه نقل . کردندمی اکتفا شدهنقلمکتب حتی در اعتقادات نیز به روایات اهل حدیث و پیروان این 

  « التوحید»   « والعتقادات»   های نام   توان در دو اثر سترگ شیخ صدوق بهی اهل حدیث در مسائل اعتقادی را می گرایانه

مخالفت  گرایان قرار خواهد گرفت.  سرعت در برابر اصحاب رأی و عقل بدیهی ست که این نوع نگرش به  مشاهده کرد.

واکنش    و  مواضع  دهنده نشانتمایل داشتند،    معتزلی  گرای ی عقلشیوهکه به پذیرفتن    ناشدید این مکتب با نوبختی 

گیری در این  البته ذکر این نکته ضروری ست که سخت (.  244:  1375)گرجی،ستگرایان ادر برابر عقل   ها آن  سخت

از قم اخراج گردیدند.    ، به سبب نقل احادیث ضعیفای بود که برخی از راویان  برجسته و صاحب تألیفاندازه امر به 

یاد کرد که    « المحاسن» کتاب    ق( مؤلف 280یـا    274مبـن خالـد برقـی )  د از احمد بن محم  توانمی ازجمله این افراد  
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  دهندهنشان  غیرمتعارف  و  برخوردی چنین شدید   به سبب نقل احادیث ضعیف با تصمیم علمای ارشد از قم اخراج شد.

بن حسن   دمحم   .(3/49:  1409)خویی،  ثقه در قم است  و  معتمدالعاده سختگیر،  فوق  رواج فرهنگ نقل حدیث از افراد

  و را تضـعیف، « نوادر الحکمه» روایات کتاب   کننده  گزارشراویان    ازجملهد شیخ صدوق نیز افرادی چند  استا  ؛بن ولید

بن حسن صفار    دبه کتاب »بصائر الدرجات« محمنسبت  یر معتبر شمرده است. او همچنین  غروایـات ایـن گـروه را  

 ( 264/ 16: 1409)خویی،بود اعتمادبی

استیالی تفکر گردید،  تقویت می  یث شیعه که با حضور امامان معصومتفکرات اهل حد با توجه به بسط و گسترش  

. اما با غیبت کبری و پدید آمدن مسائل جدیدی که در کتاب و سنت  مکتب حدیثی قم تا اواخر قرن چهارم ادامه یافت

شیخ   ش جدی روبرو گردید.ی استیالی بالمعارض اهل حدیث با  چالگردید ادامهها یافت نمیو حدیث حکمی برای آن

های وی آشنایی داشت؛ اما آن را با الزامات زمانی  . وی با تمام زوایای اندیشهشاگرد شیخ صدوق بود  ق(،413ممفید )

  »مشیترا نوشت. از جمله  بحث    « تصحیح العتقاد»   نقد کشید.    اعتقادات« صدوق را شیخ مفید »   یافت.هماهنگ نمی

به    وی :»علت اعتقاد صدوق در مشیت الهی، این است که  نوشت   صدوق شیخ  ر نظریه  پس از ذک  است. وی   اراده«   و

ق احادیثی که حجت هستند، عمل  تا طب  کندنمی باطل احادیث را تفکیک    و  حق و    کندمیظواهر احادیث مختلف عمل  

از شیخ صدوق   چنین هم   شیخ مفید.  (135:  1377مادلونگ،؛  5/34:  1414العتقاد،تصحیح  «)کند بردن  نام  رد    و   با 

. در احادیثی  انددرایت  کم  دقتکم ،  دلپاکگرای امامیه، افرادی    محدثان نص:» نویسدنفس  می  و   دیدگاه او درباره روح

  ( و87/  8:  1377)مادلونگ،یابند ها را درنمی پیامدهای پذیرش آن   و  دهندسره را از ناسره تشخیص نمی  شنوند،که می

علمای شیعه امامیه را   هنگام مواجهه با احادیث متعارض،  فایده خواندن روش شیخ صدوق بهفید با بیشیخ م  سرانجام

بدین ترتیـب با تالش   .(149:    1377)مادلونگ،خواندمی  فرا  )ع(حادیث منقول از امامان معصوم  اتفکر در    و  به تأمل

گرایی( بر نگرش  عقل )اوایل قرن پنجم، روش مکتب بغداد  و  شاگرد او سید رضی از اواخر قرن چهارم    و   شیخ مفید

اصل    و  اعتقادات، نگرش حدیثی  و  با چیرگی روش متکلمـان در فقه   ،گرایی( غلبه یافت. به تعبیر دیگرمکتب قم )نص 

شیخ  د.بتنی بر اجتهاد کالم تعقلی دامقه  ف  و  معارف دینی، جای خود را به علم اصول  هقرار گرفتن »حدیث« در هم

همه خود نیز بر این اعتقاد بود    این  سختی بر عقاید ظاهریان تاخته بود؛ اما باطور که گفته شد به مفید اگرچه همان

)اوایل المقالت،  به دلیل نقلـی نیاز داردو  درک بسیاری از مسائل کالمی را ندارد    و  قدرت فهم  در ذات خود،»عقل«  که  

بر متون تاریخی باید بر این نکته اذعان داشت   با توجه به آنچه گفته شد و با تکیه.  (149:  1414تصحیح العتقاد،؛  44

، امامان )ع( نیز سابقه داشته است. طبق روایاتاجتهاد« در میان فقهای عصر »حضور«  »   ،»استنباط« که گرایش به  

  و   اصحاب  هبر عهد  جزئیاستخراج احکام    و  استنباطست و  ااصول کلی و عمومی    ی خویش را بیانصراحت وظیفهبه

حکم اند که  کرده امامان )ع( گاه در پاسخ به مسائل فقهی شیعیان تصریح می  .(41/ 18عاملی،    )حرپیروان آنان است

  1379)گرجی،اط استمسلم فقهی قابل اسـتنب  و  قواعد کلی  و   تحلیلی از اصول  و  مسأله فقهی بر اساس روش استدللی

   .(3/33: 1381کلینی رازی، ؛ 1/327: 

این کار    ضرورتبه نخستین کسانی که  تدریج احساس گردید.  تدریج و با رخ داد غیبت کبری نیاز به فتح این باب به به 

عقیل کتابی در علم اصول    یبودند. ظاهرا  ابن اب  ق( 381)م  ابن جنید اسکافیو    ق( 329)معقیل عمانی   پی بردند، ابن ابی

نکرد کتاب    ؛تصنیف  جنید  ابن  التمویه» اما  نوشت.    « اللتباس  و  کشف  علم  این  در  آن  این  با را  باید همه  که  گونه 

کتاب  طوسی    خشیگفته  های پیش آن و در تکمیل تالش   از  پسدو فقیه بسط و گسترش پیدا نکرد.  های این  اندیشه
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علم اصول در    ،با این دو اثر  .  در زمان حیات سید مرتضی تألیف کرد  « و الذریعه» را بـه سبک    « خود  صولاله  عد» 

اما با ظهور ابن ادریس حلی عصری  (.  3/268:  1378دوانی،؛  34:    1375ی،)گرج  کمال عصر خود رسید  غایتبهشیعه  

لکه در هر فرع  بآرای فقهی خود را بیان کرد،    تنها  نه  «،السرائر» ابن ادریس با تألیف  جدید در علم اصول پدید آمد.  

چون محقق حلی    ای برجسته عالمان    وسیلهنهضت متجددانه وی در علم اصول به   مبنای اصولی مسأله را نیز ذکر نمود.

ها رکود حاکم و توقف در آثار شیخ  آنرو به کمال رفت.    ق(   726  معالمه حلّی )  اشخواهرزاده  و  رد شاگ ق( و676  )م

 «شرایع»   ازجملهجای بعضی از آثار شیخ طوسی را گرفت،    ها؛آن برخی از تألیفات  که  طوری طوسی را از بین بردند. به 

مدرسی  ؛  39:  1361قرار گرفت)گرجی،تعلیق    و  شرح،  تدریس  ،محور بحث  شیخ طوسی  « نهایـه»   جای به محقق حلی  

  ته بسیاری از آثار برجس  « تحول علم اصول» گرجی در  « و  الذریعه»   شیخ آقابزرگ تهرانی در  ،(15:  1368طباطبایی،

 .(41- 2: 1361گرجی،؛ 43-5/4:   1403)تهرانی،اندبرشمرده لی این دوره را واص

  گریاصولی اجتهادی یا مکتب .3

ق( و  436هایی چون سید مرتضی)دهد مبانی فکری این جریان به شخصیتگری نشان میفقهی اصولیبررسی جریان  

گری دانست. سید مرتضی، اولین کتاب شیعه  گذار مکتب اصولیرسد و این افراد را باید پایههق(، می 460شیخ طوسی)

نیز مبانی اندیشه اصولی را در کتاب    را در اصول فقه به رشته تحریر درآورد که »الذریعه«، نامیده شد. شیخ طوسی

رغم وجود چنین آثاری، مکتب اصولی تا دوره قاجار،  (. علی85  :1369،  ریزی نمود)کاظمی موسویالصول« پایه»عادات

حضور پررنگی در عرصه تحولت سیاسی و اجتماعی نداشت. اقتدار سیاسی روحانیون شیعه در عصر صفوی با وجود  

سیاسی پادشاهان صفوی امکان ظهور نداشت. این وضعیت در غیاب آن دولت دگرگون    -دینیداعیه قیادت توأمان  

بر   تحول عالوه  این  مردم متشکل ساخت.  میان  در  نفوذ  به عنوان یک دستگاه صاحب  را  و روحانیت شیعه  گردید 

متأثر بود. در این دوره    های پس از صفویه از تغییرات درونی دستگاه روحانیت نیزها و اسبابش در اوضاع دولتزمینه 

کرد، به سوی فقه  انتقالی، روحانیت از گرایشات اخباری که دخالت فعالنه در مسائل اجتماعی و سیاسی را نهی می

(. در قرن دوازدهم میان فقهای شیعه درباره چگونگی استنباط  179  :1376  ،زندپویای اصولی تمایل پیدا نمود)شجاعی

نظر به دو دسته اصولیون و اخباریون  ی جدی پیدا شد. سران صاحباحکام مسائل فرعی از منابع فقهی اختالف سلیقه

بار، اجماع و تقسیم شدند. اصولیون معتقد بودند که در استنباط احکام فرعی باید از روی منابع فرعی فقهی)قرآن، اخ

کردند. سران اصولیون و اخباریون با  ها درباره اخبار و احادیث احتیاط میعقل یعنی اصول علمیه( اجتهاد نمود. اصولی 

 (. 22  :1387،کردند)فضاییها طرف مقابل را تکفیر می کردند و هر کدام آنیکدیگر مجادله و مبارزه می

و نهایتا  برتری نظری و عملی اصولیان، شرایط را برای مجتهد مرجع  ق  12و    11جدال اخباریان و اصولیان طی قرون  

ساخت. شاگردان برجسته بهبهانی مثل شیخ انصاری و صدها مجتهد دیگر از شاگردان بالفصل و یا غیرمستقیم    فراهم

از آن میان می انصاری بودند که  نام بشیخ  نراقی  به میرزای شیرازی، شیخ جعفر نجفی و مالاحمد  ،  رد)ثواقبتوان 

( سید محمدمهدی  1209(، شاگردان او مانند مالمهدی نراقی)1208(. پس از درگذشت وحید بهبهانی)102  :1388

( که از مجتهدان مشهور عراق و ایران بودند، جریان اصولی را تحکیم  1231( و میرزا ابوالقاسم قمی)1212بحرالعلوم) 
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توسط فتحعلی شاه و دیگران به عنوان »نائب المام« و »مرجع الغطاء و میرزای قمی  بخشیدند. در این میان کاشف

 (.270- 273  :1354السالم «»و مقتدی النام« خوانده شدند)مدرسی طباطبایی 

قاجار تمایالت    ،در دوره  به واسطه  این موقعیت  یافت.  افزایش  برای تحکیم جایگاه مکتب اصولی در جامعه  شرایط 

یابی به مشروعیت مذهبی از طریق علما، تحکیم گردید. در این دوره مالاحمد  شاه به مذهب و  دستشخصی فتحعلی

ای در فقاهت شیعه نداشت گشود. مالاحمد نراقی با سود ق( زمینه تقویت ولیت فقیه را که هیچ سابقه1245نراقی)

بود، شکل داد. او   گری زمان خویش، عقیده ولیت فقیه را به عنوان اصلی که تا آن زمان ممکنجستن از روش اصولی

قدرتمندانه در مورد حق مجتهد به مباحثه پرداخت تا به عنوان جانشین امام عمل نماید و به او قدرت امام را اعطا  

موسوی  اصولی90  :1383،کند)کاظمی  مکتب  تقویت  مهم  پیامدهای  از  یکی  قدرت  (.  افزایش  قاجار،  دوره  در  گری 

ها را به جنبش  یک نیروی اجتماعی کرد. مرجعیت از طریق فتوا و حکم، تودهمرجعیت بود. این مکتب دین را تبدیل به  

توان گفت: جنبش فکری اصولیون (. بنابراین می33  :1390،  وادار کرد و توانست، حرکت سیاسی ایجاد کند)آغاجری 

اصولگرایان در عهد  در نهادینه کردن مرجعیت و اندیشه اجتهاد در جهان اسالم نقش شایانی داشته است. در واقع غلبه  

 (.  128  :1388،قاجاریه و توسعه نفوذ دین و مرجعیت باعث تحولت خاصی در جامعه ایران شد)ثواقب و آزادبخت

   و اجتهادی مکتب اخباریایی از نظر هنر و زیب . 5

است. از   مبادی هنر و زیبایی در اسالم کامال  عرفانی و تابع نگرش معنوی مسلمین به حقیقت و هستی و آدم و عالم 

های شگفت است. هنر یکی از نمودها و جلوه   ترین ارکان آن حسن و جمال الهی، تجلی، مقام انسان، تشبیهاین رو مهم

انگیز و سازنده حیات بشری است که رسالت تبیین مفهوم آن بر عهده هنرمندان و اهل معرفت است. انسان حقیقی 

 زیبایی است و  نجات بخش انسان  است. هنر، آفرینشدر حال شدن است و هنر حقیقی، متعالی و مقدس است که  

  یابد.الم، شعر و موسیقی و ... نمود میه در قالب ک انسان است ک وق و قریحهخلق زیبایی تجلی قدرت خداوند و ذ

به    دار معرفت دینی هستند. اسالم به عنوان آیینی که از سوی خدای یکتا  در جهان اسالم، هنر و زیبایی عمدتا  وام

  طورانسان است. در این حال، هنر به عنوان نمود مشخص در جوار شریعت متولد شد و به زیست خود ادامه داد. به

 (.1: 1393کلی در جوامع اسالمی دین و هنر پا به پای یکدیگر رشد کردند)سجادزاده و همکاران،  

گونه که اشاره شد در رویکرد مکتب اخباری، قرآن و احادیث نقش محوری دارند. قرآن منبع ازلی و روحانی هنر  همان

های مثالی  ازلی و الواح محفوظ حاوی نمونه اسالمی است. قرآن به عنوان کتاب مقدس اسالم، جایگاه الواح مثالی و  

های آن براساس سرشت  قرآنی است که تمام اسلوب  از این رو  خوشنویسی  های این جهانی به ویژه ها و قالبتمام صورت

ان کالم الهی و سنت کلید  ووحی قرآنی به عن  (.28:  1389مقدس کتاب وحی شکل گرفته و بازتاب آن است)نصر،

باشند. کشف و شناختی که برای هنرمند مسلمان جنبه معرفت بخش دارد.  می  نو صور آنا  ءاشیا  کشف رموز موجود در

سازد. از دیگر سو باید  معرفتی که برای وی قدرت روحانی و معنوی شناخت و ظهور امر قدسی و معنوی را محقق می

ازلی و ابدی قرار    الهی میداردبه این نکته اشاره کرد آن کسی که در جایگاه صورتگر  باشد. ، حضرت ذات مطلق 

باشد. از آنجا که خداوند در مقام صورتگر  می   و ابدی   هایش خود خزانه صور ازلیردازی پ که عالوه بر صورت صورتگری  
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ازلی انسان را بر صورت خود، قوه آفرینشگری بر مثال عالی قدرت آفریده است. هنرمند مسلمان دارای قدرت صورتگری 

باشد. قدرتی که برای هنرمند و هنر اسالمی از راه کشف و شناخت حقیقت ازلی حقیقتی که نزد  ی میو نگارگری قدس 

اسالمی و نزد هنرمند    باید. زیبایی و هنر در فرهنگپیامبر و امام به عنوان انسان کامل موجود است، تحقق و ظهر می

بر این زیبایی یعنی قرآن و سنت پیامبر و ائمه    بخش از متن حاکممسلمانان به عنوان ذوق و زیبایی او منبع الهام

این از نگاه زیباییحاصل شده است. دیگر  از قرآن و  که تصویر و صناعت اسالمی برآمده  الهام گرفته شده  شناختی 

ها بر قرآن و احادیث  ای که اخباری با توجه به تکیه  (.47:  1397باشد)خالندی و همکاران،احادیث نبوی و امام می

هنر خوشنویسی یکی از هنرهای منحصر به فرد اسالمی   ها به مقوله هنر و زیبایی است.ان به رویکرد مثبت آنتومی

 است که زیبایی از خصوصیات بدیهی آن است. 

اساس خوشنویسی   ق( است.920السطور سلطانعلی مشهدی)طترین آثار خوشنویسی رساله صراترین و کهنیکی از مهم

ای  ، صفحه1مکتوب کردن که سبب پیدایش قرآن کریم و دستورات پیامبر)ص( شده است. در تصویر شمارهو نوشتن و  

  السطور از آثار فاخر خوشنویسی است.از کتاب صراط

 

 السطور، کتاب سلطانعلی مشهدی. مأخذ موزه ملک. صفحه افتتاح رساله صراط  :1تصویر شماره

های اخالقی و معنوی را است به صورت نظم مسائل خوشنویسی و توصیهق. نوشته شده  920که در سال  این رساله  

سایه وجوه معنوی بر همه فصول و فروع آن  های بارز این اثر جنبه تعلیمی آن است.  از ویژگیکند. یکی  مطرح می

پیامبر)ص(  نویسی همین بس که از کالم حق در باب قلم و سوگند به آن گوهرهای کالم  در شأن خوش  حاکم است.

 و اولیای معصوم است.
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انساندر قرآن گرایش ها وجود  شود و تمامی نیکوییها در مفهوم زیبایی خالصه و محدود نمیهای ذاتی و فطری 

انسان نیازمند همههستی تجلی همه نیکویی  گیرند.مطالق و زیبایی مطلق را در بر می از  ی آن هاست و  ها و یکی 

شناسی توجه شده ز به مقوله زیبایینحل دید. در روایات معصومین نی 8تا  5توان در آیات میهای این مسئله را جلوه

است. در بعد نظری مانند سایر مسائل نقش ائمه بسط مانند سایر مسائل نقش ائمه بسط و گسترش مفاهیم عمیق  

های مناسب ها و شیوه بعد عملی ارائه روشباشد. و از  تر میتر و عمومیهای متعدد آن به زبانی سادهلیه  قرآن و تبیین

با مصادیق ائمه به   طهشود. در راببرای مظاهر و تجلیات مفاهمی حسن و زیبایی در خود و در سایر پدیدارها مطرح می

ها ایجاد شده  عنوان انسان کامل و عقل کل معیار و مبنای داوری و نقد ارزیابی آثاری هستند که یا توسط خود آن 

اند. در مجموع باید گفت در بهره برداری کیفی و  ها قرار گرفته و یا آن را نفی و تقبیح نمودهورد تایید آن است یا م

کمی از روایات معصومین)س( مانند قرآن حق مطالب ادا نشده است و این منابع عظیم، شایان به نحو مظلومانه مکتوم  

 (.80:  1395مانده است)اسدپور، 

ات رویکرد فرهنگ  دهد این مکتب به موازهای هنر و زیبایی نشان میمکتب اجتهادی به مقولهسی رویکرد  مطالعه و برر

هنر و زیبایی مورد توجه    ،ی دارای نظر مثبت بوده است. در قرآن کریم که نخستین منبع فقه اجتهادی استاسالم

اند. در مواردی از آیات  اره پرداختهه اظهار نظر در این بب  هستند. علمای بزرگ اسالمی هر یک به اقتضای شرایط زمان

قرآن در تعریف زینت و زیبایی سخن به میان آمده است و زیبایی منظره آسمان را به وسیله ستارگان، به مردم گوشزد  

کند. با این حال بحث رعایت  های خود معرفی میای از نشانهنشانه  دهد. خداوند زیبایی رانماید و به خود نسبت میمی

ای در بهسازی جامعه استفاده کند.  حدود اسالمی در به کارگیری هنر مطرح است. هنرمند باید از هنر به عنوان وسیله

توان به برخی اخبار و روایات برحالل  توان به خودی خود هدف باشد. عالوه بر قانون تحول اجتهاد میبنابراین هنر نمی

گرایانه زمینه را برای  با این حال در رویکرد اجتهادی نگاه عقل  .(1  :1375  اتی،)جنو مباح بودن این هنر تمسک جست

ابعاد زیبایی  سازد.پویایی بیشتر هنر و زیبایی در عصر حاضر فراهم می از  شناسی در هنر  نگارگری قدسی نیز یکی 

 نگاره قدسی وجود دارد. ق(، یکی از آثاری است که در آن  883- 881نامه اثر ابن حسام خوسفی)خاوران  اسالمی است.

 

ق(. منبع: 883- 881نامه ابن حسام خوسفی)خاوراننگاره علی)ع( در جنگ با اهریمن. کتاب  :2تصویر

 ( 135: 1397)محمدپور،
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سان رو به بال بر گرد سر مول با حفظ خصایص و جزییات نمایانده شده که نشان از برتری و  هلهاله شع  ،در این نگاره

ی آتشی بر روی  د. وجود دو آتش از مختصات این نگاره است. یکی آتش حاله علی)ع( و دیگرجلوه قدسی وی دار

ها در حقیقت  دهد این نوع از نگارگری ها نشان می. بررسی(135:  1397کنندگی دارد)محمدپور،شمشیر که جنبه پاک

ها نیز این هنر و زیبایی را  اری حامل مفاهیم قدسی و اخالقی هستند، به موازات این ویژگی فقه اسالمی در نزد اخب

 کند. تأیید می

 گیری نتیجه

ی دهنده ی معصومین)ع( خود را ادامهی سلوک ائمههای اصولی و اخباری با ذکر شواهدی از شیوههرکدام از جریان

کنند. آنچه مشخص است هر دو  اهل تسنن متهم می  و دیگری را به انحراف و تقلید ازراستین راه آن بزرگان دانسته  

ی خویش است اکتفا کرده و توجهی به موارد  که مطلوب نحله گروه با گزیده بینی تاریخ صدر اسالم تنها به شواهدی  

تکیه بر اخبار و اجتهاد بوده است. البته آشکار است که در  ی ائمه )ع( راهی میانه در  شیوه  اند. در واقعنقض آن نداشته

سطه به دانش آن وا  مستقیم یا با با رجوع    د فقها نیازمند بوده و روزگار »حضور« ایشان، شیعه مسلما  کمتر به اجتها 

مسا می بزرگان  حل  را  خویش  فقهی  حدبه  اند.کرده ئل  اگر  حضور،  یث هرحال  دوران  از  ناشی  ادعای  مط گرایی  ابق 

گری تصور شود و اهل حدیث شیعه، نخستین اخباریان امامیه فرض  های اخباری اولین گام   استرآبادی و شاگردانش،

این صورت می  تاریخی ه اخباریان  توان پذیرفت کگردند؛ در  به، پیشینه از لحاظ قدمت  از اهل  تمراتب طولنی   ای  ر 

اما اگر بر شواهد تاریخی مورد نظر اصولیان در باب تعلیم اجتهاد توسط ائمه )ع( نظر شود و    اجتهاد و اصولیان دارند 

ی، مذهبی مذکور از همان روزگار  ی فکری هر دو نحله توان ادعا کرد که شکل اولیهاین قبیل اخبار مالک قرار گیرد؛ می

اند تا در جای خود پیشگامان هر دو جناح فکری را مورد توجه و استمالت  ائمه )ع( وجود داشته و آن بزرگان تالش کرده 

ی اولیه اهل حدیث شیعی بر اهل اجتهاد  آید؛ نشانگر غلبههمه آنچه طبق متون تاریخی به دست می  این  قرار دهند. با

کرد، باعث برخی  چنین تعبیر منفی از اجتهاد که در آن روزگار تفسیر به رأی را افاده می مامان)ع( و هم است. حضور ا

و در    ی در اختیار اهل حدیث شیعیهای منفی، مستمسکی جدهای ائمه )ع( گردیده و  این قبیل نشانهگیری موضع

ها پس از تثبیت  ین نگرش منفی چنان بود که تا قرنآینده اخباریان برای مردود دانستن کامل اجتهاد قرار داده است. ا

های بعضا   داری ر حال فارغ از جانب ه  کردند. بهکار بردن عنوان اجتهاد خودداری می هها از بموقعیت علمای اصولی، آن 

نیاز    ی اصولیان را صرفا  محصول آن برتری و غلبه   از  توان تفوق اولیه اهل حدیث و پسی هر دو گروه میمتعصبانه 

که در روزگار ظهور استرآبادی نیز به دلیل نگرش افراطی به اجتهاد و مغفول زمان و تأثیر الزامات زمانی دانست. چنان

ای بسیاری از علمای شیعه قرار گرفت. احساس  ها و تعالیم استرآبادی مورد توجه و اقبال ویژه ماندن منابع حدیثی، آموزه 

بررسی  ی اخباری شدند.  توجهی از علمای اصولی نیز جذب طریقه بود که تعداد قابل  نیاز تاریخی به دانش حدیثی چنان

ها به هنر و زیبایی مبتنی بر احادیث موجود و قرآن است و از هرگونه پذیرش تغییر و تحول در مبانی  دیدگاه اخباری 

زمینه خودداری می این  در  در حالیفکری خود  تکردند،  استناد  به  اجتهادی  دیدگاه  که مکتب  عقلی  مبانی  بر  کیه 

های بررسی  ر درباره هنر و زیبایی در طول تاریخ و در عصر حاضر دارند.ی نسب به پذیرش اصول نوین و متغیترعوسی

-السطور سلطانعلی مشهدی  و نگارگری قدسی از کتاب خاورانرساله صراط  انجام شده در آثار هنری چون خوشنویسی
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ای است برخی از هنرها در قلمرو اسالم منبعی از معنویت و آموزش اخالقی هستند و این نکتهدهد که  نشان می  نامه

 که مورد تایید علمای اخباری نیز است.
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 قم: مکتبه سماحه آیت اهلل العظمی المرعشی. . (. جامعه الرواه 1371) بن علی.

گردآوری از رسول    یه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست«.؛ صفو(. تحفه الفیروزه1379)  افندی اصفهانی، میرزا عبداهلل.

 نتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.  جعفریان، قم: ا

 سید  و تحقیق  مرعشی محمود سید اهتمام به الفضالء. حیاض  و  ،ریاض العلما(.  1401. )-------------------

 .نجفی مرعشی آیت اهلل عمومی کتابخانه حسینی، قم: انتشارات  احمد

 انتشارات:  تهران سری، ابوالقاسم ترجمه .قاجار( دوره  در علما  )نقش ایران در دولت و دین  (.1369)   حامد. الگار،

   زندیقه شیخ انصاری. اهواز: اتحاد.(. 1960مرتضی. )  انصاری، توس.

 .بیروت: دارالضواءه، الی تصانیف الشیع هالذریع ق(.1403). تهرانی، شیخ آقابزرگ

 تهران: انتشارات مؤسسه کیهان. .ذاهب اسالمیادوار اجتهاد از دیدگاه م (.1372) جناتی، محمدابراهیم.

   .تهران: انتشارات امیرکبیر .یران و نقش ایرانیان مقیم عراقمشروطیت در اتشیع و (. 1360) عبدالهادی. حائری،

  به تحقیق سید احمد الحسینی، قم: دارالکتاب السالمی. .(. األمل اآلمل1362) حر عاملی، محمد بن حسن.

الج (.  1390)خوانساری، سید محمدباقر.   الساداتروضات  و  العلماء  احوال  قم:  نات فی  اسماعیلیان..  خویی، انتشارات 

 .دارالزهرا: بیروت ه.معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا ق(.1409. )اهلل سید ابوالقاسمتآی

   . تهران: انتشارات امیرکبیر.(. ارزش میراث صوفیه1362) کوب، عبدالحسین.زرین

ین همایش ملی معماری، عمران و محیط  (. زیبایی شناسی در هنر اسالمی، اول 1393سجادزاده، حسن و همکاران. )

   زیست شهری.

   تهران: انتشارات امیرکبیر. (. عالمه مجلسی بزرگمرد علم و دین.1370دوانی، علی. )

 (. مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسیوین. تهران: موسسه فرهنگی تبیان.1376شجاعی زند، علی رضا. )

   (. الملل و النحل. بیروت: دارالسرور.1368)شهرستانی، محمدبن عبدالکریم. 

 (. تاریخ حدیث شیعه. دانشکده علوم حدیث.1384طباطبایی، سید محمدکاظم. ) 

   (. العده فی اصول الفقه. تحقیق محمدرضا النصاری، قم: نشر ستاره.1376طوسی، شیخ محمد بن حسن. )

قزوینی    گرایی. تهران: آشیانه کتاب.گری و کسروی بابیگری،  (. تحقیق در تاریخ و عقاید شیخی1387فضایی، یوسف. )

  (. النقض. تصحیح میر جالل الدین محدث ارموی، تهران: انجمن آثار ملی.1358رازی، عبدالجلیل. )

کشی، محمدبن عمر بن    تا(. کشف الغطاء عن مبهمات الشرایعه الغرا. اصفهان: حجری.الغطاء، شیخ جعفر. )بیکاشف

(. معرفه الرجال. تحقیق و تصحیح محمد تقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، تهران: انتشارات  1382عبدالعزیز. ) 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 . تهران: انتشارات اساطیر ،ترجمه ابوالقاسم سری   .های اسالمیفرقه (.1377. )مادلونگ، ویلفرد

( ویلفرد.  مکتب  1387مادلونگ،  عقاید  و  تاریخ  کتاب.(.  جهان  تهران:  نظری،  عطایی  حمید  ترجمه  شیعه.    اخباری 

 (. »لوامع صاحبقرانیه«. قم: کتابفروشی اسماعیلیان.  1414مجلسی، محمدتقی. )
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 (. »زمین در فقه اسالمی«. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1362مدرسی طباطبایی، سید حسین. )

 قم: انتشارات صدر. (. »اسالم و مقتضیات زمان«.1365مطهری، مرتضی. )

(. »اوائل المقالت فی المذاهب و المختارات«. به تحقیق صدراهلل زنجانی، 1414مفید، محمد بن محمد بن نعمان. )

 بیروت: دارالمفید.

 المللی دین در آیینه هنر. (. »هنر و زیبایی شناسی در اسالم«. همایش بین1391پور، فریبا. )میرزایی

 (. اسالم سنت و مدرنیته. چاپ دوم، تهران: نشر نی.1391میرموسوی، سیدعلی. )

 .(. »رجال نجاشی«. مصحح موسی شبیری، قم: موسسه النشر السالمی التابعه1365نجاشی، احمد بن علی. )

 هنر و معنویت اسالمی. مترجم رحیم قاسمیان. تهران: انتشارات حکمت.  .)1389(نصر، حسین. 

 مقاالت:

 .  66، شماره(. »هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی. کیهان اندیشه1375). محمدابراهیم ،جناتی

. قرآن و  « سنتشناسی اسالمی براساس قرآن و  (. »بررسی معرفت شناختی و زیبایی1397خالندی، انور و همکاران. ) 

 . 47-66، 23علم، شماره

- 91،  12(. »هنر و زیبایی در مدار دین و رسانه«. معارف اسالمی و تبلیغ و ارتباطات، شماره 1397اهلل. )صداقت، حبیب

63. 

و    1های تاریخی تدوین و تحول و تحول فقه شیعه«. تحقیقات اسالمی، شمارهپور موسوی، سید احمد. »دورهکاظمی

-146، صص1(. »بازنمایی اشراقی هاله قدسی در نگارگری«، مطالعات هنر رسانه، شماره 1398محمدپور، علی. )  .2
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