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Abstract 
Imitation and import of methods of producing works of 
art and the basics of art to Islamic civilization from other 
civilizations that rely on the theoretical foundations of 
those civilizations, in the contemporary era, has led to the 
mass production of works with different characteristics, 
and sometimes contradictory to the intellectual 
foundations of Islamic thought. The purpose of this study 
is to take the first steps to present a theory based on the 
Qur'an and the way of thinking of Ibrahim (AS), which 
meets some of the functional and theoretical needs of 
artists in the Islamic world. Ibrahim (AS) in the Qur'an, as 
a historical figure, is introduced with five unique 
characteristics and overseeing his rationality and 
jurisprudence, such as intellectual development before 
prophecy, a good role model for believers, the possessor 
of insight, the possessor of a healthy and flawless heart and 
the observation of the kingdom of heaven and earth has 
been presented. Also, the opponents of his arguments are 
idiots and fools. The question is, how can a theory based 
on the Abrahamic scientific way of thinking be constructed 
using the data-based approach? The present research is of 
qualitative type and has been done using Grounded theory 
method. After collecting all the data and performing open, 
pivotal and selective coding, while finding the answers, the 
mechanism of thinking of Ibrahim (AS) as a rational 
process, which creates new criteria based on the frequent 
critique of previous criteria, as the theory of "breaking 
idols" was expressed and its function in art was determined. 
Then the similarities and differences of this theory and 
critical thought that emerged in the context of subjectivism 

and the basis of modern art from Greenberg's point of 
view were introduced and the limits of human thought in 
Islamic thought were stated. Also, the absence of any 
discrepancy or contradiction of this theory with the 
principles, constants and unchangeable and eternal things 
that are necessary in the creation of traditional art, and in 
the heart of that religious art, was examined and 
determined. As a result, the mechanism of production and 
promotion of new criteria for creating new products based 
on successive criticisms in the context of the distance 
between servitude and lordship was explained based on 
this theory. By dividing the world into the cognizant object 
and subject on the basis of the primacy of existence over 
nature, critical thought is allowed in the field of empirical 
science, relying on inductive reasoning, to critique the self-
made criteria of the subject's mind indefinitely, thereby 
constructing new criteria. But in the theory of breaking 
idols, criticisms are made of the criteria in the human mind 
that move between servitude and lordship. This theory 
views man as the Caliph of God, who considers the infinite 
extent of the monotheistic world to be genuine, and at the 
same time, by building and breaking idols in the world of 
multiplicity, it prepares the ground for understanding the 
monotheistic world. It also provides a practical way to 
produce and critique existing works and past artistic values 
in conjunction with traditional art concepts 
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 )ع( در قرآن میابراه یکسر اصنام، مستخرج از زندگ یۀنظر

 ،یآن در هنر اسالم گاهیکاربست و جا نییو تب

 1ادیبنداده یۀنظر کردیبا رو
 

  رادیعیرضا رف
 رانیا ز،یهنرهاى صناعى اسالمى، دانشگاه هنر اسالمى تبر ۀدانشجوى دکترى هنرهاى اسالمى، دانشکد

 محمدزاده یمهد
 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یصناع یهنرها ۀدانشکد ،یهنر اسالم استاد گروه

 
 

 چکیده 
ها آن تمادن ینظار یکه بر مباان گر،ید یهاهنر از تمدن یو مبان یآثار هنر دیتول یهاوهیو واردات ش دیتقل
 یمتفااوت و گااه یهاایژگیاز آثار، با و یانبوه دیدر دوران معاصر، سبب تول ،یاست، به تمدن اسالم یمتک

 یهاا، باراگام نینخست برداشتناست. هدف پژوهش حاضر،  دهیگرد یاسالم شهیاند یفکر یمتناقض با مبان
 یو نظار یکارکرد یازهاین ی)ع( است که برخمیتفکر ابراه ۀویبر ش هیبر قرآن با تک یمبتن ه،ینظر کی ۀارائ

 یژگایباا پانو و ،یخیتار تیعنوان شخص)ع( در قرآن، بهمی. ابراهگرداندیهنرمندان جهان اسالم را مرتفع م
 یخاو  بارا یاز نباوت، الگاو شیپا یفکار یافتگیرشاد یعنیاو،  هو تفقُ تیفرد و ناظر بر عقالنمنحصربه

شاده و مخالفاان   یمعرفا نیملکاوت آسامان و زما ۀو مشااهد 2میقلب سالصااحب نش،یبمؤمنان، صاحب
 کردیبا استفاده از رو توانیاست که چگونه م نیاند. پرسش اعقل خطا  شدهو کم هیسف ز،یاو ن یهااستدالل
است و با استفاده  یفیبنا نهاد؟ پژوهش حاضر از نوع ک یمیابراه یتفکر علم ۀویش بریمبتن یاهینظر اد،یبنداده

و  یباز، محور یام کدگذارها و انجداده یۀکل یآور. پس از جمعاستدهیبه انجام رس ادیبنداده یاز روش تئور
که بر اساا  نقاد مکارر  ،یقالنع یندیعنوان فرآ)ع( بهمیتفکر ابراه زمیها، مکانپاسخ افتنیضمن  ،یانتخاب
، استخراج شده و کاارکرد آن «3کسر اصنام» یۀبا عنوان نظر کند،یخلق م دیجد یارهایمع ن،یشیپ یارهایمع

کاه در بساتر  یانتقااد ۀشایو اند هیانظر نیاا یهااتفاوتها و در هنر را مشخص شد. ساسس باه شاباهت
پرداخته است و حدود و ثغور  ده،یگرد یمعرف نبرگیگر رهنر مدرن از منظ یوجود آمده و مبنابه سمیویسوبژکت
به اصاول،  هینظر نیتناقض ا اینبود هرگونه تنافر  نیشد. همچن انیب یدر تفکر اسالم یانسان شهیاند ۀگستر

و  یهساتند، بررسا یضارور ،ینایو در قلب آن هنر د ،یکه در خلق هنر سنت یزالیو ال ریتغیثوابت و امور ال
بار اساا   دیامحصاوالت جد جادیا یبرا دیجد یارهایمع یو ارتقا دیتول زمیمکان جه،یمشخص شد و در نت

 .دیگرد نییتب هینظر نیبر اسا  ا ت،یو ربوب تیعبود ۀدر چارچو  فاصل یاپیپ ینقدها
 

  واژگان کلیدی:

 .«یانتقاد ۀشیاند» ،«تیو ربوب تیعبود» ،«یاثر هنر دیتول» ،«یهنر اسالم»، «)ع( در قرآنمیابراه»
 

  :مسئول مکاتباتr.rafieirad@tabriziau.ac.ir  
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 مقدمه 
 

ای علمی ابراهیم)ع( اشااره در کتا  عهد قدیم، اگرچه به مکانیزم تفکر
ای پرتکرار و بسیار پرمعناسات و ، واژه4جای آن، حکمتنشده، در جای

کار رفتاه اسات. هنار و صاناعت باهدر مفاهیمی نظیر دانش، تجرباه، 
 و دساتچیره صانعتگر معناهاای باه قادیم، عهاد مجموعۀ در حکیم
همچناین،  (.Exodus, 36: 8)است  شده نیز خوانده خبره و ماهر هنرمند

در این کتا ، به دانش و تجربۀ فرد حکیم اشاره شاده اسات. چنانکاه 
 را انساانی سرنوشات و جهاان کاه اسات انسانی حکیم در عهد قدیم،

 Jacobs)گرداند می سهیم خویش تجار  در را دیگران و است شناخته

& Lovis, 1995, p.588)بر آن، حکمت به هوشامندی . عالوه(Samuel, 

کردن باه شایوۀ درسات و تعبیر شاده و محصاول آن، زنادگی( 2 :14
 خاود حکمات نیز باه است. حتی خداوند (Proverbs 3: 13-17) صحیح
 Proverbs)ساخته برقرار را آسمان خویش عقل به و نهاده بنیاد را زمین

ماای ایفااا جهااان آفاارینش در را معمااار نقااش و حکماات،( 3:19
بنابراین، در عهد قدیم، داناش، عقالنیات و تجرباه در  (.Ibd,30,8کند)

قالب واژۀ حکمت، بارهاا ماورد تیکیاد قارار گرفتاه اسات. اباراهیم)ع( 
تنها زعایم از میالد است که ناهشخصیتی تاریخی در سدۀ بیستم قبل 

اش چناان برجساته و شااخص ، بوده بلکاه اایفاه5هااش، عبریقبیله
هاا فاراهم اند که حکایات و روایات بسیاری در مرکزیت وجاود آنبوده

. در واقاع، او نیاای ساه دیان بازرگ (Nass, 1354, p. 329شده است )
اباراهیم)ع( در شاود. زنادگی و سرگذشات جهان معاصر محسو  می
بار شار  ، بیان شده است. اما در قارآن، عالوه6عهد قدیم، در پیدایش

مختصر زندگی او، نکات قابل تیملی در زمینۀ ساختار اندیشگی او بیاان 
ای بارای هاای باالقوهشاود و قابلیتشده که در عهد قدیم یافات نمی

اتاب و استخراج مبانی نظری هنر دارد. توجه باه واردات انباوهی از مک
های هنری در دوران معاصر به جهاان اساالم، و عادم امکاان تکنیک
ها باا مباانی اساالمی، بار لازوم ایجااد کناری مبانی بسیاری از آنهم
کارگیری آن سبب ارتقاای تولیادات ای مستخرج از قرآن، که بهنظریه

نماید. هدف پاژوهش حاضار هنری و مبانی نظری هنر شود، تیکید می
وه اندیشیدن و اساتخراج نظریاه و بیاان کاارکرد آن در بررسی این شی

 ویژه هنر آن است.تمامی شئونات جهان اسالم به
نیازهای انسانی عصر ابراهیم)ع( از زبان او، در قالب چهار مورد: نیااز 

( درماان بیمااری )شاعرا: 79( غذا و آشامیدنی )شعرا: 78به راهنما )شعرا: 
شاود. مطاابق آیاات قارآن، در می ( بیاان81( مرگ و زندگی )شعرا: 80

سرزمین ابراهیم)ع( دو شیوۀ تفکر وجاود داشات کاه ماردم بارای رفاع 
چاون و شدند. شیوۀ اول، تقلید و پیاروی بینیازهایشان به آن متوسل می

چرا از میراث فکری پیشینیان بود که در پانو ساورۀ قارآن باه آن اشااره 
الیتغیر و غیرقابال نقاد را باه ای ایستا، ، این نحوه تفکر، شیوه7است شده

داد. ارفداران این شایوه تفکار، وقتای در مقابال پرساش مردم ارائه می
ها و گرفتند که چرا بارای رفاع نیازهایتاان، باه سان ابراهیم)ع( قرار می

تان ندارناد، در شوید که تیثیری در بهبودی زنادگیهایی متوسل میچو 
وده و ما باه هماان روش عمال گفتند که این روش نیاکان ما بپاسخ می
اما روش دوم، روش تفکر ابراهیم)ع( اسات کاه بارخالف  8 خواهیم کرد.

بار تجرباه و آزماون گرایانه، غیرایستا و متکیشدت انسانشیوۀ مذکور، به
بوده و محصول فرآیندی عقالنی و در چارچو  عبودیات اسات. اساساا ، 

، از او الاب 9رابر خداونادکردن نیازهای خود در بابراهیم)ع( پس از مطر 
کناد. چراکاه کساب حکمات و عقالنیات را بارای رفاع می« حکمت»

داند و تفکر پیشینیان را کافی ندانساته بلکاه نیازهای زندگی ضروری می
دارد. در قارآن، اباراهیم)ع(، پاس از افاول ها نقد نیاز روا مایحتی بر آن

پرساتش بیاباد.  کشد تا معیاری برتر برایستاره، از پرستش آن دست می
دهد و پس از افول، از پرستش آن نیاز دسات سسس ماه را معیار قرار می

کشد تا معیاری برتر بیابد. ایان سایر دائمای تفکار و نقاد، در اندیشاۀ می
زیسته است، موضوعی مهام و فردی که در سدۀ بیستم قبل از میالد می

امار تیکیاد  در خور توجه است. پنو نکته در قرآن وجود دارد که بار ایان
کنااد. اول، اینکااه قاارآن ابااراهیم)ع( را دارای رشااد فکااری و نیااروی می

( که برخی ماراد از رشاد را 51کند)انبیا:شناخت، پیش از نبوت معرفی می
اناد. نکتاۀ دوم، معناا نموده( Tabarsi, 1998, p. 268)« رسیدن به واقعیت»

الگاوی خاود قارار خواهاد کاه اباراهیم)ع( را اینکه خداوند از مؤمنان می
(. نکتۀ ساوم، اینکاه او 6و  4است )ممتحنه: « اسوۀ حسنه»دهند، زیرا او 

( و چهاارم، اینکاه او را 46و 45را دارای بینش و بصیرت )سورۀ ص، آیۀ 
نمایاد و چنانکاه در اداماه معرفای می (85-84:صافات)سلیم  قلب دارای

مچنین هارکس نشان داده خواهد شد؛ مرکز تعقل در قرآن، قلب است. ه
 (130:بقره)عقالو کم« سافیه»های او مخالفات کارده،که باا اساتدالل

توصیف نموده است. حال پرسش این است کاه منظاور از رشاد فکاری 
ابراهیم)ع(، که پیش از نباوت باه آن دسات یافتاه باود، چیسات و چاه 

هایی دارد؟ چرا از نظر قارآن، اباراهیم)ع( فاردی دارای بصایرت و ویژگی
ی شده و مبانی این بصایرت و بیانش چیسات؟ چارا قارآن، بینش معرف

نمایاد؟ ابراهیم)ع( را الگوی خو ، برای مؤمنان در همۀ اعصار معرفی می
همچنین چرا او را دارای قلب سالیم دانساته و چارا مخالفاان او را ناادان 

توان با استفاده از رویکارد معرفی نموده است؟ و در آخر اینکه، چگونه می
گویی باه ایان بر شیوۀ ابراهیمی بنا نهاد؟ پاساخای مبتنی، نظریهبنیادداده
گرایاناه و ای تجربهها نشان خواهد داد کاه اباراهیم)ع( باه شایوهپرسش
بینی توحیدی، شیوۀ ناوینی بر آزمایش، بر مبنای عبودیت، در جهانمبتنی

 از تفکر را در عصر خود بنیان نهاده که هنوز هم دارای کارکردهای مفیاد
ای مساتخرج از و ضروری است. و سسس، بر پایۀ این شیوه تفکر، نظریاه

تواناد در بسایاری از شائونات تمادن گرفت کاه میقرآن شاکل خواهاد
الخصوص هنر جهان اسالم مورد استفاده قارار گرفتاه، و باا اسالمی علی

نقدهای مکرر در چارچو  عبودیت و ربوبیت، به مبانی بومی، و تیسایس 
الوصول واردات علاوم ید )در همان چارچو (، از عمل سهلمعیارهای جد

انسانی جلوگیری نماید. ازآنجاکه ایان نظریاه، نااظر بار شکسات پیااپی 
بر آن نهاده شده است. پس از آن، باه « کسر اصنام»معیارهاست، عنوان 

هااای ایاان نظریااه و کااارکرد آن در هناار، بااا کارکردهااای تفاوت
هنر مدرن خواهیم پرداخت. ساسس نشاان  انتقادی در مدرنیسم واندیشۀ 

داده خواهد شد که نظریۀ کسر اصنام، برای ارتقای نظری و عملای هنار 
 جهان اسالم و نیز در ذیل هنر سنتی و در قلب آن، هنر دینی قرار دارد.
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 پژوهش ۀنیشی. پ1
شناسی عقالنیات در جهاان اساالم های اندکی ناظر بر آسیبپژوهش

های محمد شحرور اشااره توان به پژوهشمیله وجود دارند. از این جم
و « عقل علمای»در قرآن، به تفکیک  1994و  1990کرد که در سال 

بحاران »و از   (Shahrour, 1990, p. 325)پرداختاه 10«عقل ارتباای»
خصااوص، دوران اُمااوی و عباساای سااخن در دوران اولیااه، به« عقاال
ارتباای و مجاز دانستن عقل گوید. او عدم تمیز عقل علمی از عقل می

 عنوان تنهاااااا ناااااوع عقالنیااااات دینااااایارتبااااااای، باااااه
(Shahrour, 1994, p. 224) داند. پاژوهش حاضار را علت این بحران می

دهد که فعالیت ذهنی ابراهیم)ع( ناظر بر کارکرد عقل علمای نشان می
در شاائونات زناادگی بااوده و عقالنیاات در خاناادان ابراهیماای اهمیاات 

است. تاکنون پژوهشی که مکانیزم بنیادهای فکری داشته  توجهیقابل
اسات. پاژوهش  ابراهیم)ع( را به حوزۀ نظریه آورده باشد، انجاام نشاده

اش باا آن و انتقادی و رابطهحاضر، با مقوالتی نظیر هنر مدرن، اندیشۀ 
هایی کاه باین مکاانیزم هنر سنتی در ارتباط است. باه دلیال شاباهت

انتقااادی وجااود دارد، الجاارم، بایااد و اندیشااۀ نظریااۀ کساار اصاانام 
شاده در ایان زمیناه ماورد بررسای قارار گرفتاه و های انجامپژوهش
هایی در داخل کشاور اعام از مقالاه و ها مشخص شود. پژوهشتفاوت
انتقادی را در قرآن )و دیگر متون نامه انجام شده است که اندیشۀ پایان

هاای اندیشاۀ ها و ویژگیمصداقوجو نموده و سعی دارند دینی( جست
انتقادی در قرآن را یافته و بیان کنند. پاژوهش حاضار، وجاود هرناوع 

انتقادی را که محصول سوبژکتیویسم است، در ادیاان توحیادی اندیشۀ 
دادن ایرادهااا و هااا و نشاااندانااد. در ادامااه، بااه بررساای آنمااردود می
 ها پرداخته خواهد شد. های آنا شکال

و شیوۀ تفکر حضرت ابراهیم)ع(  هایی که به زندگیوهشالف( پژ
 اند:در قرآن پرداخته

مقاله با عنوان هدف شناسی اقناع در تربیت با تیکیاد بار داساتان 
شناسای اقنااع در رفتاار حضرت ابراهیم)ع( در قرآن، به بررسای شبهه

هایی چاون تنااو  پردازد که در آن، ابراهیم)ع( با ویژگیابراهیم)ع( می
هایی چون قرارگارفتن در جایگااه پرسشاگر، خلق، با شیوهیام و حسنپ

آفرینای و خالقیات شکنی، واژهالبی، رشدیافتگی و بتوگو، پاسخگفت
در عمل، در جهات اهاداف جاذ  مخااابین، ایجااد شاک، کااهش 

 نمایااادمقاومااات، تحریاااک فکااار و عقااال، از اقنااااع اساااتفاده می
(Halimi Jolodar et al, 2014, p. 7.) 

 باا کاریمقرآن در اساالمیبیاداری  نظری مبانی»مقاله با عنوان  -
باا »در تاالش اسات، « اباراهیم)ع( قصاۀ حضارت رویکردی بر

الی اساالمی را از الباهاستناد بر قارآن، مباانی نظاری بیاداری 
دساات آورد و آن را در قالااب حرکاات حضاارت ابااراهیم)ع( به

پیشااگی، اقتاندیشاای، صدبینی، منطقیشناساای، جهااانانسان
اساتخراج  (Morvati et al, 2013, p. 79) «وَرزیوگو و ماداراگفات

نماید. این پژوهش، فاقد ارائۀ یاک نظریاۀ منساجم مساتخرج از 
 اشارات قرآن به ابراهیم)ع( است. 

، «اباراهیم)ع( و خانادانش در تاورات و قارآن»مقالاه باا عناوان  -
به او نشاان بتهای نگاه تورات و قرآن را نساها و تفاوتشباهت
امامات( و -دهد. تفاوت در معنای عهد )مالکیت نیل تاا فاراتمی

 اسماعیل(، از نتاااایو ایااان پاااژوهش اساااتاذبااایح )اسحق

 (Taheri, 2009, p. 216.) 

مقالۀ رضایی هفتادر و همکاران، به تحلیل انتقادی آرای خاورپژوهان  -
و در نهایات باه پردازد، در تفسیر زندگی انبیایی مانند ابراهیم)ع( می

اشکاالت موجود در این آرا، به دلیل اساتفادۀ رسد که این نتیجه می
اوفی اندلسی و االنبیای کسایی، قصصها از منابعی مانند قصصآن

ها به اسرائیلیات استناد شاده اسات المجالس است که در آنعرانس
(Rezaei Haftadar et al., 2016, p. 161.) 

افکنای داساتان باه بررسای شایوۀ ار  مقالۀ عبدی و همکاران -
رساد کاه اار  پردازد و به این نتیجه میابراهیم)ع( در قرآن می
 ایجااد ااالعات، مناسب گزینش و دقیق داستانی، دارای مدیریت

 کنش، همساویی و متن حجم کمترین در درپی،پی تعلیق و معما
 در پردازیحادثاه در روایت دستییک و حوادث وحدت و هاکنش
 (.Abdi et al., 2017, p. 170)است  داستان کل

انتقادی در متون وجوی اندیشۀ هایی که به جست ( پژوهش
ها، بنیادهای سوبژکتیویسم در تعاریف پژوهشاند. این دینی پرداخته

و مغایرت آن با بنیادهای تفکر دینی را نادیده « اندیشۀ انتقادی»
 هایگزاره کناریعدم امکان همها، به امکان یا گیرند. این پژوهشمی

کنند. اما، پژوهش حاضر، انتقادی توجه نمی اندیشه هایمؤلفه دینی با
تاریخچه و تعاریف اندیشۀ انتقادی را در بستر عصر روشنگری و مبانی 

گیرد و حدود امکان جانبه در نظر میصورتی همهمدرنیسم، به
 دارد:از نظر دور نمیهای ادیان ابراهیمی کناری آن را با گزارههم

 هایداساتان در انتقاادی تفکر اصول بررسی»نامه با عنوان پایان -
 و علاوم ، دانشگاه1392نوشتۀ زهرا کاظمی در سال « کریم قرآن
شناسی به مسائلۀ نامه، در حوزۀ روانکریم، این پایانقرآن معارف
ناماه پایانپردازد. تعریف نگارندۀ این در قرآن می« تفکر انتقادی»

انتقادی، برگرفتاه از تعااریف ساازمان بهداشات  از کلیدواژۀ تفکر
معنا، اسات. بادین« 11مهارت زندگی»عنوان یکی از ده جهانی به

 باه فعاال اورباه فارد کاه دار استنظام فرآیندی تفکر انتقادی،
 ااالعااات و ارزیااابی تحلیاال، ترکیااب کاااربرد، سااازی،مفهوم
 مشااهده، تجرباه، اریق از و پردازدمی هتولیدشد یا شدهگردآوری
 باه امار ایان .رودمای پیش عمل و باور سمتبه استدالل تیمل،
فرضایۀ  12 .شاودمی منجار هاکاستی اصال  و ضعف نقاط کشف
 رد را دیادگاه ایان تنهانه کریم قرآن»نامه این است که این پایان
های نشااانه از و دهاادمی قاارارتیییاد  مااورد را آن بلکااه کنادنمی

این پژوهش، در ادامه به بررسای تفکار « .دهدمی قرار خ ردورزان
 صاالح)ع(، حضارت آدم)ع(، انتقادی در قصاص قرآنای حضارت

سالیمان )ع(  حضارت موسای)ع(، حضارت یوساف)ع(، حضرت
پردازد. همچنین به داستان پرستش ماه در داستان ابراهیم)ع(، می

 (.Kazemi, 2013, pp. 6-15)کنداشارۀ بسیار کوتاهی می

 از انتقاادی تفکار هایمولفاه و مفهاوم مقایسۀ»نامه با عنوان پایان -
 تربیتایهای داللت و قرآن در تفکر مفهوم با غربی دیدگاه متفکران

انتقاادی را در این تحقیق نیز، اندیشۀ «. دینیتربیت حوزۀ در دو این
شناسی و تعلایم و تربیات در قارآن ماورد بررسای قارار حوزۀ روان

رغم اینکه در چکیده، تفکر قرآنی را همان تفکر انتقادی دهد. علیمی
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را در « تفکر قرآنای»های کند، اما در فصول بعدی، مؤلفهمعرفی می
 غربای متفکاران دیادگاه انتقاادی از کرهای تفسیزده مورد و مؤلفه

 پل ،(2001) نلسون ،(1981) ( مکسک1981) انیس ،( 1984) لیسمن
مااورد از هاام تفکیااک  26، را در (2003) پااارکر و مااور ،(2005)
هاایی کاه در ایان ابیعتاا  تفاوت (.Javadi, 2011, pp. 39-40)کندمی

شاود کاه میگانه وجود دارد، سابب ششوگانه و بیستموارد سیزده
 ادعای مطروحه در چکیده مورد خدشه قرار گیرد.

، «شناسایروان و قرآن منظر از انتقادی تفکر»نامه با عنوان در پایان -
مزایا و معایب تفکر انتقادی از منظر قرآن بیان شده اسات. مادعای 

 در انتقاادی تفکر اصلی مفاهیم تنهااین پژوهش نیز این است که نه
 قارآن، اصالی اولین هادف است بلکه اساسا  قرآن نظریات راستای
 انتقادی در انسان است. همچناین قارآن کتاا  تفکر کردننهادینه
 (.Azerbaijani, 2011, p. 235است ) انتقادی تفکر

 اماام دیادگاه انتقاادی از تفکر ثمرات و هاویژگی»مقاله با عنوان  -
انتقاادی از منظار متفکاران هاای اندیشاۀ ، ابتدا ویژگی«(ع)علی

نگاااهی بااه قاارآن، کنااد و سااسس بااا نیممطاار  می راغرباای 
تاادبیر،  هااایی آن را از منظاار حضاارت علاای)ع( در مااواردویژگی
 واگارا، خودسانجی، تفکار پیشاین، قضاایای مبناای بر استدالل
 تردیاد و باه شاک توجاه و مختلاف آرای به توجه گری،پرسش
شامارد. ایان برمی (Mahmoudi et al, 2011, pp. 93-97)هبردی را

انگاری اندیشه در منظر امام علای)ع( و قارآن باا مقاله، با یکسان
انتقادی در آرای متفکران غربای، هایت تعریفای از مفهوم اندیشۀ 

 دهد. انتقادی از منظر قرآن و امام علی)ع( ارائه نمیاندیشۀ 

انتقادی و هنر رابطۀ میان اندیشۀ هایی که به ج( پژوهش
 اند:پرداخته

ماادرن و »و  (1960) «13ماادرن نقاشاای» گرینباارگ در دو مقالااه -
از  است.نموده تشریح را مدرن هنر ( بنیادهای1980« )14مدرنپست

دیوم دیگار وارد که از م ارا ثیراتی یانتقادی باید همه ت نظر او، اندیشۀ
 ۀکند کاه ایان کانش اندیشاحذف  ،شوددیوم این هنر خاص میم 

های دیگر، باعث خلاوص اثار دیوممحتواهای م  عنوان ردّهانتقادی ب
خواهاد  سااز اساتقالل هنار، سببشود و سسس خلوصهنری می
 (.Greenberg, 1980,pp. 64-66( و )Greenberg, 1962: 5-1شد)

« هنار جدیاد نظریات ظهور در دکارت تفکر تیثیر»مقاله با عنوان  -
شهرام پازوکی، پس از تبیاین معناای سوبژکتیویسام، باه نوشتۀ 
بااودن معرفاات، بااه آثااار سوبژکتیویساام در هناار و 15بازنمااا

 پرداخته است.  (Pazuki, 2002, pp. 100-107)زیباشناسی

 کلمنات فرمالیسام نظریه بر قوه نقد تیثیر» مقالۀ در جمالی مریم -
تیثیرات نظریۀ کانات را در مباانی نظاری گرینبارگ  «گرینبرگ

گیارد دهاد و نتیجاه میدربارۀ نقاشی مدرن مورد بررسی قرار می
که رویکرد گرینبرگ به نقاد و داوری زیباشاناختی دارای دو بعاد 
معرفتی کاه ریشاه در نقاد اول کانات دارد و باه نقاادی درونای 

ر را ماورد های زیباشاناختی اثامعطوف است و بُعاد دیگار جنباه
 (.Jamali,2013, p. 50)دهدتحلیل و ارزیابی قرار می

دارد کاه اثار هناری، بیان مای« 16انتقادیاندیشه»مقاله با عنوان  -
باید مرتبا  مخااب را به وضعیتی جدید حمل کند. قواعاد، اماوری 

هاای بصاری و محتاوایی اثار هناری شکستنی هساتند و کانال
 (.Kahlich,1983, p. 73همواره باید باز باشند)

انتقادی درباااره آمااوزش هناار و اندیشااه»مقالااه بااا عنااوان  -
انتقادی، به بحث در زمیناۀ ضمن بررسی اندیشۀ « شناسیزیبایی

آمدن به مشاکالت بر فائق« حل مسئله»چگونگی انطباق تئوری 
پردازد و کارکردهای آن را در شناسی میهای هنر و زیباییتئوری

 (.Marshall,1972,pp. 15-16 دهد)میهنر و آموزش هنر نشان 

 
 پژوهش کردیرو .2

سه رویکرد اصلی در تبیین ساخت نظریه از منابع دینی تاکنون عنوان 
شناسی شده است. رویکرد اول، رویکرد استنباای و بر دین

ای استوار است و در این رویکرد، دین، شامل تمامی علوم نامهدانش
توان استخراج کرد. هر علمی را می بوده و مطالعۀ دقیق متون دینی،

کردن علوم رویکرد دوم، رویکرد امضایی است که هدف آن، اسالمی
هایی از جدید از اریق اعمال اصالحات، حذف یا اضافه نمودن بخش

آن و یا تحمیل تفاسیر شخصی بر متون دینی، به هر صورت تیییدیۀ 
و دین، امکان  دینی آن را اخذ نموده و با حذف تنازعات میان علوم

ها را برقرار نماید. در رویکرد تیسیسی، همۀ علوم ریشه کناری آنهم
هایی را در دیدگاه فلسفی داشته و باید از ناحیۀ متون دینی، گزاره

اور شناسی دینی بوده و بهبینی و انسانبر جهانسامان داد که مبتنی
ود. بنابراین، پردازی نموده و آزمون نممستقل در علوم مختلف، تئوری

های دینی، به محک آزمون های مُلهم از ایدهدر این رویکرد، فرضیه
ها، خطا و برخی فرضیههای دینی. برخی از این شوند نه ایدهزده می

ر پژوهش (. دBagheri, 2003, p. 250)دیگر مطابق شاهد تجربی هستند
ن متن تریحاضر، رویکرد تیسیسی، مدل جدید بومی و برگرفته از مهم

 دینی اسالمی اراحی گردیده است. 
 

 .روش پژوهش3
بنیاد به پردازی دادهاین مقاله از نوع کیفی و با استفاده از روش نظریه

، در تقابل با نگاه غاالبی 1970انجام رسیده است. این روش، در دهۀ 
وجود آمد که معتقد بود مطالعات کمّی، تنها شکل پژوهش علمای به
هاای کیفای را نیاز، با قابلیتی که داشات، پژوهش مند هستند ونظام
 ,Charmaz,200)عنوان شکلی از پاژوهش علمای، شاکوفا نماود )به

p.590 پردازی، یک روش استقرایی در کشف نظریه این روش نظریه
دهد تاا گزارشای نظاری از مشخصاات عماومی است که امکان می

مثاباۀ بههاا را کاه پایاۀ ایان گزارشموضوع پرورش دهاد. در حالی
 ؛Fernandez, 2004 , p.84 ساازد)ها محکم میمشاهدات تجربی داده

Martin & Turner, 1986, p 141 مناد و کیفای کاه (. روالای نظام
شاود کاه یاک فرآیناد، کانش یاا ای خاتم میسرانجام باه نظریاه

، در ساطح مفهاومی 17کنش را دربارۀ یک موضوع خرد واقعایبرهم
ها، مفااهیم، (. نظریاهCreswell, 2005, p.396کناد)کالن تشاریح می

ها و قضایا در این روش، ای یاک فرآیناد مانظم، باه جاای فرضیه
هاای نظاری موجاود، هاای قبلای در چارچو فرضاستنتاج از پیش

( و Powell, 1999, p. 67 شاوند)هاا کشاف میاور مساتقیم از دادهبه
(Glaser And Strauss,1967, p. 13همچنین اتکا بر شا ) یوۀ گساترش
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( یعنای Neuman, 1977, p. 234استقرایی در مورد پدیدۀ ماورد نظار )
شیوۀ تفکر ابراهیم)ع( بوده است. ایان روش فرآینادی اسات بارای 
یافتۀ ساختن یک نظریۀ مستند و مدون از اریق گاردآوری ساازمان

منظور شده، باههای گردآوریها و تحلیل استقرایی مجموعۀ دادهداده
هایی که فاقد مبانی نظری های نوین، در زمینهبه پرسش گوییپاسخ

 هساااتند کاااافی بااارای تااادوین هرگوناااه فرضااایه و آزماااون
(Mansourian, 2006, p. 5.) گیری گیری، نموناااهروش نموناااه

اساات کاه در آن تمااامی آیااات مرباوط بااه حضاارت  18غیرتصاادفی
آوری گردیاده و ساسس از ایان میاان، آیه جمع188ابراهیم)ع( یعنی 
نحو بارزتری باه شایوه و مکاانیزم تفکار او مساتقیم یاا آیاتی که به

انتخا  شدند. در مرحلۀ  19غیرمستقیم اشاره داشتند، به روش هدفمند
هاای باا توجاه باه داده های باز، محاوری و انتخاابیبعد، کدگذاری

شده صورت گرفت. سسس نظریۀ مذکور اساتخراج شاده و آوریجمع
 های آن مشخص گردید. محدوده

 
 ینظر ی. مبان4
 مفهوم قلب .4-1

برخالف علوم تجربی کاه مغاز را محال تفکار و اساتدالل و تفقُاه 
شمارد، قارآن، قلاب را محال اصالی تفکار و عقالنیات معرفای می
، اسارا  21 25، انعام آیاه 20 22های نحل آیه سورهکند. بر اسا  می
و  24 24، محماد آیاه 23، حاو  46، کهاف، آیاه  57، آیه  22 46آیه 

در قلب صورت  تفقه و کنش تعقل، فهم، ادراک 25چندین سورۀ دیگر
گیرد. که در پژوهش حاضر این امر در نظر گرفته شده اسات. در می
میرانادن »نظیر « قلب»از کلمۀ نامۀ دهخدا با معناهای متنوعی لغت

شویم که مواجه می« خرد و عقل»، «آزمودن چیزی»، «خدای کسی
آوری باا معناای قرآنای آن و خصوصاا  قلاب سالیم و نحو شگفتبه

ساویی دارد. همچناین در ها در داساتان اباراهیم)ع( همشکستن بت
 صانوبری جسامانی قلب به که ربانی است ایتعریف عرفانی، لطیفه

 عباارت لطیفاه ایان. دارد تعلاق است، سینه چپ ارف در که شکل
 رو  و نامادمی نااقاه نفاس را آن و حکایم انساان حقیقت از است
 کاه اسات قلاب هماین و است آن مَرکب حیوانی نفس و آن باان
 ,Dehkhoda, undatedاسات ) معاتب و و مخااب دارد علم و ادراک

p. 1627.) السالکین، قلب را واجاد ظااهر و نیا به نقل از ریاضفاامی
ای ربانی، که به قلب )صنوبری( اشراف داشته و باان دانسته و لطیفه

عنوان تقریاب باه ذهان، داند. سسس، بههمان نفس نااقه است، می
را « صدر»قلب را مقام یا قوا معرفی نموده که مرکز تفقُه است و نیز 

را نیز باه معناای عقال « لب»را مَقرّ مشاهده، و « دفُؤا»مَقر اسالم، 
 26 اند.معنا نموده

 
 اندیشۀ انتقادی .4-2

اند. برخالف تااریخ فرآیند نقد و فرآیند اندیشه انتقادی با هم متفاوت
اوالنی نقد، آغازگاه اندیشۀ انتقاادی، عصار روشانگری و در بساتر 

ذهان اسات کاه انتقادی، کنشای درون سوبژکتیویسم است. اندیشۀ 
 خودش هم دهدانجام می را سنجش کنش هم خرد، ای فرآیند نقد،

در واقاع، (. Ahmadi, 1998, p. 15)شاودتوسط خرد نا  سانجیده می

ساازی ویران»و « انتقاادیاندیشاۀ »جوهر اصلی مدرنیته، پاذیرفتن 
« تار اسات.های کهنرادیکال آنچه در گوهر خود وابسته باه سانت

مدرنیته، انتقاادی اسات ماداوم از سانت و از »معنا  باشد، و بدینمی
دهد نشان می 2013یک تحقیق در سال  (.Ibid, pp. 8-11)« خودش

فرهنگای، درمجماوع، هفات  مطالعاات و دانشجویان فلسفه، تااریخ
 بودن،شاکاک داوری، انتقاادی مبتنای بارتعریف متفاوت از اندیشاۀ 
 تعامال فعاال باا عقالنیات، حساا ، هایسادگی و اصالت، خوانش

 انااادپاااذیری را عناااوان نمودهخوداااا انعکا  داناااش و نیاااز
(Moore,2013, p. 506در .) فاصااله فهاام کریتیااک، هفاادهم، ساادۀ 

آن و در عصر  دریافت روزگار فرهن  با متن آفرینش روزگار فرهن 
معناا  اجتمااعی ایپدیده یا فکری اثری داوری معنای روشنگری، به

نقد و اندیشاۀ انتقاادی  مفهوم تفاوت(. Ahmadi, 1998, p. 13)دادمی
 که دانستندمی کنشی را نقادی متفکران عصر روشنگری که بود این
 داوری را خاودش خ ارد فرایناد، ایان در و افتدمی اتفاق ذهن درون
 هام رسااندمی انجاام باه را سانجش کنش هم خ رد، یعنی کند.می

 است )همان: نا  خرد نیز، سنجش فاعل و شودمی سنجیده خودش
« تردیاااد ساااالم»و « قضااااوت معلاااق»ی انتقااااد(. اندیشاااۀ 15
(Dewey,1998, p. 74.)  در دو مرحلاااه شاااک و تحقیاااق انجاااام
هدف آن دوری از اغراض شخصای و  (.Myers, 2007, p. 15)شودمی

( همچنااین Brunner,1984, p. 14-19صااراحت و دقاات در کااار )
و خاالق و عقالنای  یابی باه ذهنای باا شایوۀ تفکار اصاولیدست
 خودتنظیم و (. و برخی آن را قضاوتیWalters,1994, pp. 60-65است)
اسااتنباط  و ارزیااابی تحلیاال، تفساایر، آن نتیجااۀ در کااه اراده، دارای

  دانند.(، میFacione,2011, p. 26) گیردصورت می

 
 یسنت و هنر سنت .4-3

اسات  گشاته آشاکار زمان، آغاز در که تغییرناپذیری است سنت، حکمت
(Al-Damdo, 2010,p. 153.) «تعاالی در سانت، ذات باری «الحقایقحقیقه

 دارد نساااابی و هرچااااه غیاااار از اوساااات، واقعیتاااای اساااات
 (Nasr, 2012, p. 136.)  همچنین سانت، اماری تکرارپاذیر اسات(Nasr, 

2009, p. 46). اعارا  ،«ساناتانا ذارماا» را، آن هندواناست که نیز حوالتی 
نامناد. در می« خردجاویادان»زبانان آن را و فارسای« هالخالدیا هالحکم»

 «آنچاه از آسامان و از جاناب خداوناد باه انساان رسایده اسات»واقع، 
( Burkhart, 1993, p. 66 و الزمۀ )،سانت  اینحضور  خلق آثار هنر سنتی

 گرایان،سانت دیادگاه از (.Nasr, 2004, p. 209و الیتغیار اسات ) راساتین
 بشار باه وحای اریق از که نامتناهی وحی، برکت یعنی الهام بعوجود من
انسان، شمول عاام  وجود در حقایق بخشیدنتحقق ، روششودمی افاضه

تجسم سنت در تمامی ابعاد زندگی انساان، چهاار اقتضاای مهام سانت 
های هنری سامبلیک و رمزگوناه است. سنت یا حکمت جاودان، در قالب

هنر سنتی نماد یک معنای واالتار هساتند و های شوند. صورتظاهر می
کلید فهم هنر سنتی، توجه به ماهیت رمزگونۀ آن است. در واقاع، از نظار 

گویاد و ای است که سنت از اریق آن، سخن میها، هنر سنتی، شیوهآن
 تااوان بااا آن از ظاااهر بااه باااان رساایدای اساات کااه میوساایله

(Kadivar and Karami, 2005, p. 24.) در  یبه نقش هنر سانّت رایانگسنت
  تجدد اعتقاد دارند. های عصریبشر از گرفتار ییرها
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 باز( ی)ع( در قرآن )کدگذارمیو ابعاد تفکر ابراه هایژگی. و5
شکن و نیای سه ( و اُسوۀ بت78ابراهیم)ع( پدر امت اسالمی)سورۀ حو، آیه 

پیاامبران دین بزرگ، پس از پیامبر اسالم)ص(، دومین شخصایت در میاان 
که پس از ماجرای آتاش نمارود، باه  (.Maghribi, 1409, p. 223الهی است )

در  (.Makarem Shirazi, 1995, p. 403)شام، فلساطین و مصار هجارت کارد
هاا، از ، که برخای از آن27های متعددی از ابراهیم)ع( بیان شدهقرآن، ویژگی

دارند. بنابراین در برمی شیوۀ تفکر او مبتنی بر نقد مکرر معیارهای پیشین پرده
شد که به ابعاد و ویژگای تفکار و آیه از قرآن در نظر گرفته 71کدگذاری باز، 

 حسانه عنوان اُساوۀاند از ابراهیم)ع( بهو عبارت استدالل ابراهیم)ع( پرداخته
 بیانش، و قدرت ابراهیم)ع(، ابراهیم)ع( دارای مخالفان ان، سفاهتمؤمن برای
 پیش فکری ابراهیم)ع( زمین، رشد و آسمان ملکوت دیدنسلیم،  قلب دارای
 پردازیم:ها مینبوت و همچنین چهار روایت که در ادامه به آن از

بیان شده که ابراهیم)ع( ستارۀ درخشاانی  76 در سورۀ انعام، آیۀ -5-1
 کارد، غرو  ستاره و هنگامی که آن .است من پروردگار این: را دید و گفت

(. سااسس، 76انعاام:)ناادارم  دوسات را کردنایرو غ چیزهااای مان: گفات
گردید، از  وقتی ناپدید .است من خدای این: دید گفت را تابان ماه ابراهیم)ع(

 را درخشان خورشید (. پس از آن، وقتی که77انعام:)پرستش آن منصرف شد
 ناپدید هم آن چون من. خدای است این است، پس تربزرگ گفت: این دید،
 دهیاد،می قارار خادا شاریک شاما آنچاه از من من، قوم ای: گفت گردید،
 (.78انعام: )بیزارم
 غذاها این از چرا»پرسد: ها میها: ابراهیم)ع( از بتشکستن بت -5-2
ساسس،  (92 و 91 آیاات صافات،) «گویید؟نمی سخن چرا اصال . خوریدنمی

 (93 آیه صافات. )آورد فرود محکم هاىضربه هابت پیکر تبر بر ابراهیم)ع( با
 «ابراهیم)ع(؟ اى اى،کرده ما خدایان با را کار این تو آیا»مردم از او پرسیدند: 

ها آن از. اندداده انجامها آن بزرگ را کار این»گفت:  ابراهیم)ع( (62 آیه انبیا،)
 باه و بازگشاتند خاود به هاآن» (63 آیه انبیا،.« )گویندمى سخن اگر بسرسید،
 تکان را سرهایشان سسس،» (64 آیه انبیا،« )ما ستمگریم که حقا: گفتند خود
ابرسی  (65 آیه انبیا.« )گویندنمى سخن هااین که دانىمى تو گفتند و دادند

 کردند مراجعه خویش عقل به»معتقد است که بازگشت به خود کردند، یعنى
 (.Tabarsi, 1981, p. 139)«رفتند فرو به اندیشه و

 نشاان مان باه خدایا: گفت مردگان: ابراهیم)ع(شدن زنده -5-3
 ای؟نیاورده ایمان آیا: فرمود خداوند کنی.می زنده را مردگان چگونه ده،
 «قلابم» خواهممی ولی ام،آورده «ایمان» آری،: کرد عرض پاسخ در او

 است چنین که حال»: فرمود ابراهیم)ع( حضرت به خداوند. یابد آرامش
 کااردنذبح از پااس راهااا آن و! کاان انتخااا  را مرغااان از نااوع چهااار
 را آن از قسامتی کوهی، هر بر سسس،! بیامیز هم در و! کن قطعهقطعه
 بادان و آینادمی تاو ساویبه سارعتبه! بخاوان راها آن بعد! بده قرار
 صادا راها آن و کرد، را کار ابراهیم)ع( این «.است حکیم و توانا خداوند
 و شاد جماع و جادا مرغان، از هریک پراکنده اجزای هنگام این در زد،
 (260)سورۀ بقره، آیۀ . گرفت سر از را زندگی آمیخت و همبه

 28 داستان ابراهیم و ذبح اسماعیل. -5-4
 

 یفرمذذوک کلذذ ۀو ارائذذ یو انتخذذاب یمحذذور یکدگذذذار .6

 )ع(میتفکر ابراه  ۀویش 

خاصای را بارای که در بندهای باال بیان شد، ابراهیم)ع(، مکانیزم چنان
برد. برای مثال، او ابتادا، ساتاره را، کار میاندیشیدن و کشف حقیقت به

یعنی نورافشانی در تاریکی شب، برای پرستش « معیار اولیه»بنابر یک 
رفاتن کند. سسس، با تغییر وضاعیت یعنای آغااز روز و ازبینانتخا  می

کناد و باه معیاار خود نقد وارد می« معیار اولیۀ»نورافشانی ستارگان، بر 
یابد که در آن، شایستگی پرستش از ستاره لغاو، و در جدیدی دست می

تر و هم پر نورتر است و گاهی هام در عوض، ماه تابنده، که هم بزرگ
گاردد. ساسس، باا مشااهدۀ شود، واجد این شایستگی میروز دیده می

تربودن و پُرنورتربودن خورشید، از پرستش مااه نیاز دسات مایبزرگ
شاوند تاا معیارهاایی هاا مرتاب شکساته میترتیب، معیارکشد. بادین

(، شامای کلای ایان 1تری حاصل آیناد. در نماودار )جدیدتر و عقالنی
 شده است.فرآیند نشان داده 

 

 
 انعام)منبع: نگارندگان((: شمای کلی معیارشکنی بر اسا  نقدهای پیاپی ابراهیم در سوره 1نمودار )

Figure (1): Overview of standard-breaking based on Ibrahim's successive criticisms in Surah An'am (Source: Authors) 
 

کده حضاور ( ابراهیم)ع(، هنگامی که تنها در بت2-5در بند )
خوریاد و ساخن پرسد که چرا از این غاذاها نمیها میدارد، از بت

پرساند چاه کسای که مردم از او میهمچنین هنگامیگویید؟ نمی
دهد که بت بزرگ، این کاار ها را شکسته، ابراهیم)ع( پاسخ میبت

هاا، در این فراز این است که بت« لیهمعیار او»را انجام داده است. 
خورند و سخن کردند، غذا میمانند آنچه عموم مردم زمانه فکر می

گویند و حتی قاادر باه انجاام عملای مانناد اساتفاده از تبار و می

ای کاه اباراهیم)ع( باه کاار ها هستند. با شایوهشکستن دیگر بت
گفتن، نایی ساخنبندد، مردم، شروع به نقد معیار اولیه، یعنی توامی

، راهی چنیناینکنند. و ها، میغذاخوردن و انجام عمل، از ارف بت
شاود. معیاار جدیاد در ذهنشاان گشاوده میتیسیس  عقالنی برای

تعداد این نقدها بر معیارها، بار اساا  سااحت بیناابینی وجاودی 
نهایت اداماه یاباد. در تواند تا بیانسان میان ربوبیت و عبودیت می

 بعدی به تشریح این امر خواهیم پرداخت. هایبخش
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مرکاز تفکار و اشاره شد، قرآن، قلب، را چنان که (، هم3-5در بند )
شادن مردگاان ایماان شمارد. بنابراین، اگرچه ابراهیم)ع( به زندهتعقل می

معنی اسات کاه اگرچاه باه دارد، قلبش آرام نیافته، در واقاع، ایان، بادان
شدن مردگان ایمان دارد، از نظر عقالنی، قلب، آمادگی پذیرش آن را زنده

شدن مردگان، عقال ، زنده این است که امکان« معیار اولیه»ندارد. در اینجا 
کردن، در پای ممکن نیست. پس، با یک فرآیند تجربی به شکل آزمایش

کنش عقالنی نقد، معیار اولیه شکسته شده، و ابراهیم)ع( را به نتیجۀ جدید 
رساند که در آن، مردگان زنده خواهند شد. در می« معیار جدید»و در واقع 

د و به دلیل اشاباع، باه آن پرداختاه شوبند )د( نیز همین فرمول تکرار می
 است. نشده

 روش باه کاه خواهادیم «آخرت و خدا به مؤمنان» از قرآن وقتی
 دارد، اشاره زین آوردنمانیا از ریغ ،یگرید ۀمسئل به کنند، اقتدا( ع)میابراه
 نیاا.( اسات داشاته یکامل مانیا و بوده امام زمان آن در( ع)میابراه رایز)

 نادیفرآ و داده یرو قلاب در که است یمیابراه تعقل و تفکر ۀویش مسئله،

 یناوع واقاع در و عاالم قیحقا یوجوجست و کشف یبرا آزمون، و نقد
 صاورت باه ها،داده لیتحل مراحل( 1)جدول در. است یعلم عقل تحقق
 در هااداده یآورجمع با. است داده نشان یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار
 یالگاو ۀارائا» مفهاوم پانو ،یمحاور یکدگذار ۀمرحل در باز، یکدگذار
وچونیب رشیپذ یعنی( ع)میابراه مخالفان یشگیاند ۀویش ردّ» ،«استدالل
 و نقد یعنی قرآن در( ع)میابراه یشگیاند یبرتر» ،«گذشتگان روش یچرا
. دیاگرد حاصال( ع)میاباراه تفکار زمیمکان و استدالل زمیمکان و «آزمون
 حیصاح برکاارکرد دیاتیک» ۀمقول دو ،یانتخاب یکدگذار ۀمرحل در ،سسس
 یبارا ییالگاو ارائاه نیهمچنا و قاتیحق کشاف یبرا( ع)میابراه روش
 چاارچو  در آزماون و یاپیاپ ینقادها بار یمتکا زمیمکان» و «ندگانیآ

شد، اوال   آمد. درواقع، آنچه در این مرحله حاصل دستبه« دینی ینیبجهان
مکانیزم فکری ابراهیم)ع( نموده و دوما ، بر کاارکرد ما را قادر به استخراج 

جاویدان این مکانیزم تیکید دارد و آن را خااص دوران اباراهیم)ع( عناوان 
 است. ننموده

 های قرآنی که به حوزۀ عقالنیت در راهبرهای ابراهیم)ع( در زندگی اشاره دارند)منبع: نگارندگان( (: مراحل کدگذاری داده1جدول )
Table (1): The steps of coding Quranic data that refer to the field of rationality in the guidance of Ibrahim (AS) in life 

(Source: Authors) 

 یانتخاب یکدگذار یمحور یکدگذار باز یکدگذار

 30مقوالت 29مفاهیم هاداده

  مؤمنان یحسنه برا اُسوۀ
 (4و  6)ممتحنه: 

 ارائه الگوی استدالل
 

 

تیکید برکارکرد صحیح روش ابراهیم)ع( برای 
حقیقت و همچنین ارائه الگویی برای کشف 

 آیندگان
  مخالفان ابراهیم)ع( سفاهت

 (130)بقره:

 مخالفان ابراهیم)ع( رد شیوه اندیشگی
 )پذیرش بی چون و چرای روش گذشتگان(

 ینش قدرت و ب دارای
 (45)ص:

 
 
 

 ابراهیم)ع( در قرآن اندیشگی برتری
 )نقد ا آزمون(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقدهای پیاپی و آزمون در مکانیزم متکی بر 

 بینی دینی.چارچو  جهان
 

 یم قلب سل دارای 
 (85-84)صافات:

 ینملکوت آسمان و زم دیدن
 (75)انعام:

  از نبوت یشپ یفکر رشد
 (51:یا )انب

 پرستیی،خورشیدپرستماه پرستی،ستاره
 (83،81-76)انعام:

 
 
 
 
 
 
 
 

 ابراهیم)ع(مکانیزم استدالل و مکانیزم تفکر 

 کردن مردگانو زنده ابراهیم)ع( (260)بقره:

 داستان شکستن بت ها به روش ابراهیم)ع(
  (93-91()صافات:57:یا ()انب90-85)صافات:
  (65-62:یا ()انب94()صافات:61-58:یا )انب
(، 96(، )صافات:95(؛ )صافات:67-66:یا )انب

(، 69-68:یا (، )انب97(، )صافات:24)عنکبوت:
(، 98(؛ )صافات:70:یا (، )انب24)عنکبوت:
(، 103-83(، )شعرا :70(، )توبه:25)عنکبوت:
(، 71(، )شعرا :52:یا ()انب85(، )صافات:70)شعرا :
(، 76،75،73،72(، )شعرا :54: یا ؛ (، )انب53:یا )انب

(، 56-55:یا (، )انب82-77(، )شعرا :27-26)زخرف:
 (43(، )حو:18-16)عنکبوت:

 ابراهیم)ع( و ذبح اسماعیلداستان 
(، 37(، )ابراهیم)ع(:101-100)صافات:
 (، 26(، )حو:126(، )بقره:41-40)ابراهیم)ع(:
(، 129 -127(، )بقره:125) )بقره:
 (107-102(، )صافات:36،38-35)ابراهیم)ع(:
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 یکسر اصنام و کارکرد آن در هنر تمدن اسالم یۀنظر نییتب.7

سادۀ  ابراهیم)ع( در حال، با توضیحاتی که داده شد، مکانیزم تفکر
تاوان باه شاکل ( را می329: 1354قبال از مایالد )ناا ،  بیستم

شایوۀ تفکار  ( مشاهده نمود. در قرآن، ایان1شماتیک، در نمودار )
ایسااتای مااردم شاایوۀ تفکاار  ابراهیماای، درساات در نقطااه مقاباال
کردند، بیان شده عمل می 31معاصرش که تنها به روش نیاکان خود

عنوان الگاوی ان خواسته تا باه ابارهیم)ع( باهمنمؤ قرآن، ازاست. 
« رشاد یاافتگی»و « بصایرت»خو  اقتدا کنند. و منظور قرآن از 
او توساط  ۀپویاای تفکار پیشارفت ۀابراهیم)ع( پیش از نبوت، شایو

معیارهاای تیسایس  فکنی معیارهای کهنه ونقدهای مکرر و بنیان
ابراهیم)ع(  ۀجدید در جهت کشف حقیقت است. با این خوانش، دور

ی پویایی تفکر عقالنی و اهمیت نقاد و یرودررو ۀاز نظر قرآن، دور
های الیتغیاار آزمااون، در مقاباال ایسااتایی تقلیااد کااور از ساانت

. در اسااتغیرعقالناای پیشااینیان، باادون هرگونااه نقااد و آزمااون 
جااای عهااد قاادیم نیااز، اهمیاات عقالنیاات از جانااب خاناادان جای

 باودن ارتبااطموضوع غیرعقالنیشود. حتی ابراهیم)ع( گوشزد می
قارار تیکیاد  ها بر زندگی روزماره و حیاات بشاری ماوردبت تیثیر
 باه که ندارد عقل قدرآن بت، ۀسازند خوانیم:گیرد. در اشعیا میمی
 پخاتم، نان آن آتش روی سوزاندم، را چو  از قسمتی: بگوید خود
 پاس. سااختم بُتای آن ۀبقیّا باا و خوردم و کردم کبا  را گوشت
 مانناد کاار، ایان .کنممای تعظایم چاو تکه یک برابر در اکنون،
 .32است معنیبی خاکستر، خوردن

 

 
 کسر اصنام )منبع: نگارندگان( یۀدر نظر ارهایمع یاپیشکستن پ زمی(: مکان2نمودار )

Figure (2): The mechanism of successive breaking of criteria in the theory of fractionation (Source: Authors)) 
 

 ااوالنی را تاو عمار خوانیم: حکمت و عقلیا در امثال می
. 34و عقال اولاین مخلاوق جهاان عناوان شاده اسات 33 .کندمی

تعاداد  35 خوانیم که عقل از تو محافظت خواهد کرد.همچنین می
هاا هام بار لازوم افعاال این آیات بسیار زیاد است و همگای  آن

عقالنی در زندگی روزمره )و ناه صارفا  مساائل الهیااتی( تیکیاد 
کنند بلکه کسب حکمات و عقالنیات را، اماوری ضاروری و می

های ماادی زنادگی نیاز بدیهی برای سالمت و موفقیت در جنبه
فرآیند تولید و ارتقای اندیشه توان ( می2مطابق نمودار)دانند. می

هنری در ایان نظریاه را باه صاورت شاماتیک مشااهده نماود. 
کند. اثار اول را هنرمند، بر اسا  معیار اول، اثر اول را تولید می

شود، در این نظریه، صنم اول که در واقع اولین ا تود محسو  می
 نامیم. بدین معنا، صنم، همان معیارهایی است که انساان باهمی

کناد. ایان نقادها آن پایبند است. سسس، نقدهایی بر آن وارد می
تواند زیباشناسانه یا مربوط به محتوا باشد. ضمن اینکاه ایان می

نقدها، همگی در چارچو  ثوابت و اصول هنر سانتی و در قلاب 
آن هنر دینی، و نیز عدم خروج از چارچو  عبودیت انجام شده و 

 د دوم یاا صانم دوم( را شاکلبنابراین، معیاار دوم )هماان اتاو

دهند. سسس، نقد بعدی، بر این معیار، معیار سوم )صنم سوم( می

ترتیب، تولیاد هناری و همچناین تولیاد دهد. بادینرا شکل می
اندیشۀ هنری، بر اسا  نقادهای پیااپی در چاارچو  عبودیات، 

یاباد. در واقاع، وقفه در جهت پیشرفت و ارتقای هنر ادامه میبی
کردن اندیشاۀ ابراهیمای در جاریوناد عقالنای، سااریاین فرآی

( مادل پاارادایمی 3های پیااپی اسات. در نماودار)شکست صانم
 نظریۀ کسر اصنام نشان داده شده است.

 

 یو اعتبارسنج شیپاال .8

این مرحله به ارزیاابی نظریاه اختصااص دارد. ایان ارزیاابی باا 
قابلیت تعمیم و کنترل استفاده از چهار معیار تطبیق، قابلیت فهم، 

(. در بخش تطبیق Parker & Roffey, 1997, p234)شودانجام می
هاای ماورد بررسای، به بررسی تطبیق مفاهیم تولیدشاده از داده

ها نیز در بخاش دوم مند مفاهیم و پیوند معنادار مقولهشکل نظام
شود. تیثیر تغییر شرایط یاا شارایط یعنی قابلیت فهم پرداخته می

تر با عنوان قابلیت تعمیم و برای کنترل نیز، تغییر فرآیندی کالن
گیارد. بناابراین، ماوارد فاوق را مورد تحلیل و بررسای قارار می

توان با توجه به جایگاه این نظریه در هنر سنتی، مورد ارزیابی می
 قرار داد.
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 یکسر اصنام در سنت و هنر سنت یۀنظر گاهیجا .8-1

در تقابل با تغییرات دائمای در هنار مادرن کاه توساط اندیشاۀ 
انتقادی به وسیله نقدهای مکرر بر معیارهاا صاورت گرفات، باا 
نوعی ثبات در بنیادهای اندیشاگی هنار سانتی ماواجهیم. زیارا 

وده تغییرناپذیر با عنوان حکمتاور که گفته شد، سنت، بهنهما
خلق آثار هنر شده و الزمۀ از اریق وحی نازل از جانب خداوندو 

 تنهاا از را بشری حیات کنندۀتعیین عناصر است. و انسان، سنتی
(. همچنین اصول Nasr, 2012, p. 57)داردمی دریافت این واقعیت
(. Ibid, 58سازد)می دین و( ملکوت) آسمان مطیع را آدمی سنت،
 چیز غیر از آن، واقعیتیذات الهی است همه، «الحقایق حقیقۀ»و 

 (. Ibid, 136)دارد نسبی

 

 
 کسر اصنام )منبع: نگارندگان( یۀنظر یمی(: مدل پارادا3نمودار)

Figure (3): Paradigm model of the fraction fraction theory (Source: Authors) 
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 (.Nasr, 2009, p. 46همچنین سنت، امری تکرارپاذیر اسات )
 اوپانیشادها نزد ،«إالاهلل إله ال»نزد اسالم  جاودانه، حکمت این
 حقیقات اصال» باا تاتوئیسام در «آن ناه و این نه» عنوان با
 «هسااتم هسااتم آن کااه» عنااوان بااا انجیاال در و «نااامبی
(Nasr, 2012, p. 31).  اعاارا  ،«ساااناتانا ذارماااا»هناادوان و 
« جاویادان خارد»زبانان آن را و فارسای« هالخالدیا هالحکم»
شدگی نامند. و در مقابل، عصر مدرن، جداشدن از سنت، جدامی

(. و تنزل Nasr, 2003, p. 130از منبع نور و اتکا بر عقل بشری )
(. Rikhtegaran, 2002, p. 16حقایق عالم به کتا  حقایق عالم )

تعریف شده است. حال باید به این پرساش پاساخ دهایم کاه 
جایگاه نظریۀ کسر اصنام در سنت و هنر سانتی چیسات؟ آیاا 

های متاواتر، ذات نقدهای مکرر و پیاپی همراه باا معیارشاکنی
کناد؟ الیتغیر و تکرارپذیر سنت و هنر سانتی را مخادوش می

ی رسیدن به حقاایق برتار، کارکرد این نظریه، که انسان را برا
کند تا به حقیقات دسات می ترغیببه شکستن مداوم معیارها 

یابد و با نقد مداوم محصوالت تولیدی، به تولیدات ارزشامندتر 
کند؟ محدودۀ آن کجاست؟ آیاا نائل شود، تا کجا ادامه پیدا می

مانند اندیشۀ انتقادی بر بال مبانی تقدم وجود بار ماهیات، بار 
نهایات نقاد وارد ا و معیارهاای سنجشاگر تاا بیهاهمۀ ارزش
 خواهد کرد؟
ای صورت مختصر، خیر است. کسر اصنام، قاعدهپاسخ، به
است. در زمینۀ جایگاه انسان و بررسی « عبودیت»در چارچو  
هاای مفصالی بینی دینای، پژوهشهای او در جهانمحدودیت

صالۀ صورت گرفته است و ارائۀ انبوهی از مطالب خاارج از حو
این پژوهش است. بنابراین، بدون حاشیه و مقدمه بایاد گفات، 

گراست. مقام انسان شدت انسانبینی اسالمی )تشیع(، بهجهان
است که تفاوت او با موجودی که او حدی بینی بهدر این جهان

نماید، تنها مسئلۀ خالقیت العلل عالم معرفی میعنوان علترا به
 آناان آنکاه جز نیست،( امامان) نانآ و تو میان تفاوتی»است. 
 باا پایانشاان و آغاز و بست و باز و هستند تو مخلوق و بندگان
صاورت و ایان اساتعداد به 37 (.Tusi, 1990, p. 803)36« توسات

های عالم قرار داده شده است. منشا  این بالقوه، در همۀ انسان
اللهی، کمال عبودیت محض بوده و عبودیت، هدف مقام خلیفه

 کمال عبودیت، (.Raja'i, 2006, pp. 20-50خلقت و بعثت است )
برداشتن، اندیشیدن، خضوع و تذلل تنهاا در برابار عبادت، گام

 ,Ibn Manzoor) اسات شده خدا و فراموشی هرچه غیر او معنا

1988, p. 11.) و ذلات ظااهرکردن از اسات عباارت عبودیّات 
شدن نقیاد و تسلیما (.Ragheb Isfahani, 2004, p. 494)فروتنی 
 ,Faiz Kashani)قیااد و شاارط در براباار چیااز یااا شااخص بی

undated, p. 55.) دساتورات کردنقباول و فروتنای (Fayumi, 

1414, p. 389)  بصری  عنوانمعنا شده است. عبودیت در حدیث
بر سه چیز استوار است. عبد، خود را مالک آنچه خداوناد عطاا 

کند و تماام  الهی تنظیماش را با ارادهکرده، نداند. تدبیر زندگی
 (.Tarihi, 1996, p. 96)همتش در اوامر و ناواهی خداوناد باشاد

 حقیقات) محمادی رو  قابلیات از الحکمفصوص در عربیابن

 ربوبیات باه تعبیار آن فاعلیت از و عبودیت به تعبیر( محمدیه
 آفریده عبد را( محمدی رو ) او اصالتا  خداوند چون است. کرده
 بلکه نداشت بر سیادت( کسب) برای را خود سر گاههیت است،
 حضرتش متذلّل و خود ر  ساجد( عبودیتش جهت از) همواره
 او از خداوناد لذا و بود انفعال حال در بود( ایستاده) واقف اگر و

 انفاا  عالم در فاعلی رتبۀ او به و کرد تکوین را کائنات تمام
 حقیقات یعنای ربوبیّات (.Ibn Arabi, 1991, p. 220)بخشاید 
 جهات. او بشاری جهت از نه و اوست حقّی جهت از محمّدیه،
 نیبنابرا (.Ibid: 45) است ر ّ به محتاج که است عبدی بشری،
 جهات بهاینکه اول، ستا یاگسترده موجود لیدل دو به انسان
 باه اتّصاافش سابب به و نیزتریعز، یربوب صفات به اتّصافش
در واقاع  (.Ibid: 105است ) موجودات نیلتریذل، یعبود صفات
نهایات، در گساترۀ هساتی بینی اسالمی، انساانی بیدر جهان

زناد. و نهایت، در چارچو  عبودیت، دست باه شاناخت میبی
دهد بلکه تقلیل نمی« عقل ارتباای»عقالنیت دینی را تنها به 

وجوی با استفاده از نقد و آزمون در چارچو  عبودیت، در جست
 کشف حقیقت است. ابداع و حل مسائل مادی و معنوی و

 

کسذر اصذنام بذا  یذۀنظر یهاها و تفاوت. شباهت9
 یانتقاد ۀشیاند

انتقادی و همچاین هایی به اندیشۀ نظریۀ کسر اصنام، شباهت
ساختار کارکردی آن در هنر مادرن دارد. چراکاه انباوه آثاار و 

شده در عصر مدرن، مرباوط باه کاارکرد اندیشاۀ مکاتب تولید
ر است. هنر مدرن یاک برناماۀ از پایش انتقادی در عرصه هن

انتقاادی و نقادهای وسیلۀ کارکرد اندیشۀ شده نبود و بهتدوین
هاای فاردی هنرمنادان، خاودش را پیاپی باا ظهاور خالقیات

گسترش داد و تنوعات و تکثرات آثار هنری مدرن و گساترش 
انتقادی کاانتی در وقفه آن، به خاار تیثیرات دائمی اندیشۀ بی

و  (Greenberg, 1962, pp. 5-1)فضای ذهنی هنرمندان بوده اسات 
(Greenberg, 1980, pp. 64-66 در واقاااع باااا ظهاااور .)

یافات و بار  شاینیتعنوان اباژه هناری باه سوبژکتیویسم، اثر
با قوۀ « نابغه»عنوان فردی سوژه متکی شد. هنرمند به« نبوغ»
، )قواعاد گذشاته( عباور کارده« سانت اولیاه»، از «خالقیت»
نهاد. )یعنای ی )قواعادی جدیاد( را بنیاان مای«سنت جدید»

شدن داشته و خود، سنتی جدید را نوآوری( که قابلیت سرمشق
نهد تا هنرمند، بااز هام از آن عباور کارده و سانتی بنیان می

 ,Pazouki)یابدوقفه ادامه میجدیدتر را بنیان نهد و این امر، بی

2002, p. 102.) (به3این فرآیند، در نماودار ) ،صاورت شاماتیک
شود شاباهت زیاادی باا نشان داده شده و چنانکه مالحظه می

معیارهاای فرآیند نقدهای مکارر کسار اصانام، جهات ایجااد 
جدیدتر دارد. اما این فرآیند، اگرچه از نظر ظاهر با کسر اصنام، 
شباهت دارد، به دو دلیل با آن تفاوت بنیادین دارد: اولین دلیل، 
تفاوت از نظر تاریخی است. اندیشه انتقاادی، محصاول عصار 
روشنگری است، اما قاعدۀ کسر اصنام، برساخته از شیوۀ تفکار 

 بیستم قبل از میالد است.  انسانی متعلق به سدۀ
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 )منبع: نگارندگان( در تفکر کانتی هنری(: مکانیزم خلق اثر 3نمودار)

Figure (3): The mechanism of creating a work of art in Kantian thought (Source: Authors) 
 

 

انتقااادی در بسااتر  ۀدلیاال دوم، ایاان اساات کااه اندیشاا
اسات. دکاارت،  یاا سوبژکتیویسام شاکل گرفتاه« بنیادیخود»

باودن را بااه یاک معنااا دانساته و کوگیتااو باودن و یقینیحقیقی
موجودات، وقتای  ۀکه همبنیاد هستی قرار داده چنان)کوجیتو( را 

باشاند. تاا  ن به یقین انسانی شدهتیقّشوند که مُحقیقی تلقی می
 تعریافپیش از او، سوژه به معنا عینی و ابژه، به معناای ذهنای 

شدند. تغییر معنای این دو، نه بر حسب اتفاق بلکه انقالبی در می
، تفاوت اسات میاان جهاانی ا انسان و حقیقت بود. و ابیعت ۀحوز
و  38انسانی و جهانی که به معنای مرآت الهای ۀیافته به ابژتقلیل

 (.Pazuki, 2002, pp. 99-100)شاادحااق دانسااته می آیاات

کنااری کنناد باین همهای معتبر جهانی نیز تصدیق میپژوهش
منفی وجود دارد. و  ۀ، رابط«باورهای دینی»با « انتقادیاندیشه»
 ماورد را کمتاری دینای باورهاای بااالتر، انتقاادی تفکر با افراد

و  (Razmyar et al, 2013, pp. 667-673 ) دهنادمی قارار پاذیرش
(2013 Pennycook et al,( و )Gervais & Norenzayan, 2012, 

pp. 336-493تاوان باه (. در حاشیه، به دالیلی که گفته شاد، می
انتقاادی را در متاون  ۀهایی که اندیشعدم صحت نتایو پژوهش

 کنند، اشاره کرد.می وجوی جستدینی ادیان ابراهیم
 

  گیرینتیجه
 

عنوان شخصایتی تااریخی و اثرگاذار، در ابراهیم)ع( در قارآن، باه
 از فرد یعنی رشدیافتگی فکری پیشهقرآن، با پنو ویژگی منحصرب
ان عالم، صااحب بصایرت، صااحب مؤمن نبوت، الگوی خو  برای

قلب سلیم و دیدن ملکوت آسمان و زمین، که همگی که ناظر بار 
عقالنیت و تفقه او در دوران حیاتش هستند، معرفای شاده اسات. 

عنوان سافیه پذیرند، بههای او را نمیهمچنین کسانی که استدالل
ای مربوط ههددا ۀآوری کلیجمع، پس از حاضراند. پژوهش یاد شده

های خرد و انجاام کدگاذاری به ابراهیم)ع(، و پس از انجام تحلیل
عنوان باز، کدگذاری محوری و انتخابی، مکانیزم تفکر ابراهیم)ع( به

فرآیندی عقالنی، کاه بار اساا  نقاد مکارر معیارهاای پیشاین، 
 را اصانام،نظریاۀ کسار  کند، تحات نااممعیارهای جدید خلق می
بنیاد، استخراج نموده و کارکرد آن در هنر مطابق روش تئوری داده

 هاای ایان نظریاه وها و تفاوترا مشخص نمود. سسس به شباهت
وجودآماده پرداخات. ی که در بستر سوبژکتیویسم باهانتقاداندیشۀ 

نیز مشاخص شاد. ها آن کارکرد ۀها از نظر محدودهمچنین تفاوت
انتقادی بر مبنای تقسیم جهاان باه اباژه و  ۀنتیجه آنکه اگر اندیش

شناسنده، و بر بال اندیشه تقدم وجود بر ماهیت، مجاز اسات  ۀسوژ
علوم تجربی و هرآنچه به آزمایشگری انسان در آماده و  ۀدر گستر

ااور نامحادود، بار تماامی ی، باهیبر حساب اساتدالالت اساتقرا
معیارهاای رساد، نقاد وارد کناد و معیارهایی که به ذهن سوژه می

نظریاۀ  جدیدی برای نقدهای بعدی بنا کند، اما نقد بر معیارهاا، در
پاذیرد. عبودیت و ربوبیت انجام می ۀاصنام، در چارچو  فاصلکسر 

اصول، ثوابت و امور الیتغیر و ای به بدین معنا، کسر اصنام، خدشه
، ضاروری در قلب آن هنار دینای الیزالی که در خلق هنر سنتی و

معیارهای جدیاد  یکند بلکه مکانیزم تولید و ارتقاد نمیوار هستند،
برای ایجاد محصوالت جدید بر اسا  نقادهای پیااپی را معرفای 

هایی که هرکدام، خود، وجهی از جهان را صنمنماید که در آن، می
 ۀاهلل، که گساترخلیفه ۀمثاب، برای انسان بهانمایانند، امبه انسان می

شوند. بنابراین، ا ادراک نموده، حجا  مینهایت جهان وحدانی ربی
ها، در جهان کثارت، عرصاه را تضاد  ساختن و شکستن پیاپی صنم
 کند. برای فهم  جهان وحدانی مهیا می
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