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Abstract
One of the special distinctions between 
man and other creatures is rationality. 
Rationality has a special place in Islam 
and psychology, failure to prosper 
and benefit from it will have harmful 
consequences, and recognition of the 
barriers to rationality is one of the basic 
steps for human beings to benefit from this 
differentiating force. Therefore, this study 
was conducted to investigate the barriers 
to rationality in the Qur’an through a 
qualitative method of content analysis. 
To achieve this purpose, the verses of the 
Qur’an on rationality in the interpretations 
of Al-Mizan, Nemuna, Noor, and the 
like were examined. The findings showed 
that )a( the barriers to rationality from 
the perspective of the Qur’an could be 
divided into three categories: cognitive, 
emotional, and behavioral; )b( the 
cognitive barriers to rationality from the 
perspective of the Holy Qur’an included 

چكیده
س���ایر  ب���ا  انس���ان  وی���ژه  تمایزه���ای  از  یک���ی 
مخلوقات تعقل اس���ت. خردورزی در اس���الم و 
روان شناس���ی دارای جایگاه ویژه ای می باش���د 
كه عدم شکوفایی و بهرمندی از آن پیامدهای 
زیان باری در پی خواهد داشت و شناخت موانع 
خردورزی یکی از گام های اساس���ی بهره مندی 
انس���ان از این نی���روی تمایزبخش به حس���اب 
می آی���د. ازای���ن رو، پژوه���ش حاض���ر ب���ا هدف 
كیفی  بررسی موانع خردورزی در قرآن به روش 
تحلیل محتوی انجام ش���د. برای دسترسی به 
هدف پژوهش، آیات قرآن مرتبط با خردورزی 
در تفاس���یر المی���زان، نمون���ه، ن���ور و مانن���د آن 
بررس���ی ش���د. یافته های پژوهش نش���ان داد: 
ال���ف. موان���ع خ���ردورزی از منظر قرآن در س���ه 
دس���ته قرار می گیرد: موانع شناختی، عاطفی و 
رفتاری؛ ب. موانع شناختی خردورزی از منظر 
كریم عبارت اند از: ع���دم توجه به ندای  ق���رآن 
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مقدمه
كه او را از  انس���ان به  عن���وان  پیچیده ترین مخلوق خداوند، دارای ویژگی های متعددی اس���ت 
كرده اس���ت و بس���یاری از اندیش���مندان در طی قرون متمادی  س���ایر مخلوقات خداوند متمایز 
تالش كرده اند كه این تمایزها را شناخته و بیان كنند. در این زمینه آثار فراوانی دربارۀ شناخت 
كنار بحث از توحید و ش���ناخت  انس���ان نگاش���ته ش���ده اس���ت، به خصوص عارفان اس���المی در 
خ���دا بحث ه���ای زیادی در مورد ویژگی  های خلیفۀ خدا و انس���ان كامل ارائ���ه كرده اند. یکی از 
تمایزهای ویژه انس���ان با س���ایر مخلوقات استفاده از عقل و خردورزی است. دین مبین اسالم 
به عنوان چارچوبی برای هدایت انس���ان ها به مسیر س���عادت اهمیت ویژه ای برای خردورزی 
قائل اس���ت، ارج و قدرت عقل و تدبر در اس���الم چنان است كه عقل را »پیامبر باطنی« خوانده 
گ���ر خردورزی  كن���ار پیامب���ران ظاه���ری جای داده اس���ت )برنج���کار، 1380(. در نظر اس���الم ا و 
كردار انسان شود، او را در مسیر رشد و تعالی قرار می دهد )كلینی، 1421(.  پیش زمینۀ رفتار و 
گون را می ش���نوند و نیکوترینشان را  قرآن می فرماید: »بش���ارت بر بندگانی كه گفته های گونا
كه خداوند هدایتش���ان نموده است؛ )زیرا( آنان صاحبان  كس���انی اند  برمی گزینند. آنان همان 
خردند« )زمر: 18_17(. این پای فشاری بر خردگرایی چنین بر زبان پیامبر؟ص؟آمده است: »من 

inattention to the voice of nature, self-
forgetfulness, and superstitious beliefs; )c( 
Friendship and intimacy with the enemies 
of God, prejudice and stubbornness were 
some emotional barriers to rationality; 
)d( sin, lack of adherence to privacy and 
boundaries, wrong choice, worldliness, 
inattention to the signs of Divine mighty, 
inattention to the stages of creation and 
death, hypocrisy and concealment of truth, 
blind imitation, and inattention to the 
history of the ancients were considered the 
behavioral barriers to rationality.

Keywords: rationality, reasoning, the 
Qur’an, psychology, nature.

فطرت، خودفراموش���ی و باوره���ای خرافی؛ ج. 
دوس���تی و صمیمیت با دش���منان خدا، تعصب 
و لجاج���ت برخ���ی از موانع عاطف���ی خردورزی 
است؛ د. گناه، عدم پایبندی به حریم و مرزها، 
گرایی، توج���ه نکردن به  انتخ���اب غل���ط، دنیا
نش���انه های قدرت الهی، بی توجهی به مراحل 
كتمان حقیقت، تقلید  خلقت و مرگ، نف���اق و 
كوركورانه و بی توجهی به سرگذشت پیشینیان 

از موانع رفتاری خردورزی به شمار می روند.

ك���ل���ی���دواژه ه���ا: خ��������ردورزی، ت��ع��ق��ل، ق����رآن، 
روان شناسی، فطرت.
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از نداری و تنگدس���تی بر امت خویش نمی ترس���م، از این می ترس���م كه كژاندیشی و بی تدبیری 
كنند« )ابن ابی جمهور، 1403ق(. 

كید ویژه اندیشمندان بر خردورزی به عنوان وجه ممیزه انسان با سایر مخلوقات  علی رغم تأ
)برنج���کار، 1380(، وج���ود موانع���ی همچ���ون عدم توج���ه به ن���دای فطرت، خودفراموش���ی، 
گرایی و آلودگی به گناهان سبب می شود  شناخت ها و باورهای خرافی، تعصب و لجاجت، دنیا
كه نیروی عقل غبارآلود گشته و انسان نتواند از این نعمت الهی در امور روزمره خود به صورت 

كند. شایسته و بایسته بهره برداری 
گرفته اس���ت. به عنوان  در زمین���ۀ خ���ردورزی از منظر قرآن، پژوهش ه���ای متعددی صورت 
نمون���ه بلوك���ی )1386(، در پژوهش خود به تبیین راهکار های رش���د خ���ردورزی در قرآن كریم 
پرداخته و چهار راهکار رایزنی، اجتهاد و استنباط، نقد و پرسش گری برای تقویت خردورزی از 
منظر قرآن را ارائه داده اس���ت. رویکرد وی در این تحقیق توصیفی اس���ت. شجریان )1395(، 
كبری و بلوكی  كریم معرفی می كن���د. ا تق���وا را به عن���وان جامع ترین صورت خردورزی در ق���رآن 
)1394(، ب���ه تبیی���ن نش���انه های خ���ردورزان از منظر قرآن م���ی پردازند. موی���دی )1391(، به 
خ���ردورزی از منظر ق���رآن و نهج البالغه می پ���ردازد و به عوامل و آثار آن می پ���ردازد. محمودی 
)1397( به بررس���ی تحلیلی مبانی اس���المی خ���ردورزی به عنوان یک ه���دف تربیتی با رویکرد 
تحلیلی توصیفی می پردازد. چنانچه مالحظه شد، در پژوهش های فوق به صورت مستقل به 
كریم پرداخته نشده و در صورت پرداختن، بیشتر رویکرد  بررسی موانع خردورزی از منظر قرآن 
كریم با رویکرد  توصیفی داش���ته اند. ازاین رو، بررس���ی تفصیلی موان���ع خردورزی از منظر ق���رآن 
كاربست  تحلیلی و با هدف جبران خأل پژوهش���ی مذكور و زمینه سازی در راستای فعال سازی و 
مطل���وب عقل در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از ضرورت باالیی برخوردار اس���ت. برای 

كریم باید به سؤال های ذیل پاسخ داده شود: تبیین موانع خردورزی از منظر قرآن 
_ موانع خردورزی در قرآن چیست؟

_ موانع خردورزی در قرآن چند دسته است؟

روش پژوهش
كه ابتدا  كیفی اس���ت و با روش تحلیل محتوا انجام ش���ده اس���ت. بدین صورت  این پژوهش، 
كه مشتمل بر واژگانی همچون »یعقلون، تعقلون، نعقل و مانند آن«  آیات مرتبط با خردورزی 
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اس���تخراج گردیده و س���پس با استفاده از كتب تفسیری المیزان، نور و نمونه و همچنین برخی 
از روایات تفسیری، مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش موانع متعددی را برای خردورزی نشان داد كه با تجزیه وتحلیل محتوایی، 

به سه دسته موانع شناختی، موانع عاطفی و موانع رفتاری دسته بندی شد.

_ موانع شناختی
انس���ان از زمانی كه پا به دنیا می گذارد، ش���روع به تجربه می كند و از تجارب خود س���اخت های 
كنش نش���ان می دهد، ممکن اس���ت  ذهنی س���اخته و بر اس���اس آنها در موقعیت های بعدی وا
انسان به واسطۀ شرایطی كه در زمان تجربه اولیه رخ می دهد در مسیر ساختن این ساخت های 
كه وجود این خطاها عملک���رد او را در آینده مختل می كند. در اصطالح  ذهنی دچار خطا ش���ود 
كه در حین  گفته می ش���ود. این خطاها  دانش روان شناس���ی به این خطاها، خطای ش���ناختی 
تجارب اولیه ش���کل می گیرد، در زمان تحلیل و تفس���یر و قضاوت در مورد رویدادهای بعدی، 
گرفتار می كنند و موجب می ش���وند، نتواند ش���رایط موجود را به درس���تی  انس���ان را ب���ه دام خود 
ك���رده و بهترین گزینۀ پی���ش رو را انتخاب كند. برخی از این خطاهای ش���ناختی مانع  ارزیاب���ی 

كه در ادامه از منظر قرآن آنها را بررسی می كنیم: تعقل و اندیشه ورزی انسان می گردد 

الف. عدم توجه به ندای فطرت
فطرت از مادۀ »فطر« در لغت به معنای ش���کافتن اس���ت )حس���ینی زبیدی، 1387(. فطرت در 
كه  اصطالح به معنی سرش���ت خاص و آفرینش ویژۀ انس���ان اس���ت و امور فطری، اموری است 

نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را داشته و مشترک بین همه انسان ها باشد.
كتس���ابی نیس���ت؛  خاصیت امور فطری آن اس���ت كه اواًل مقتضای آفرینش انس���ان اس���ت و ا
ثانی���ًا در عم���وم افراد وجود دارد و همۀ انس���ان ها از آن برخوردارند؛ ثالث���ًا تبدیل یا تحویل پذیر 
نیس���ت، گرچه شدت و ضعف می پذیرد )جوادی آملی، 1389(. قرآن پس از استدالل بر اثبات 
قِ��ْم وَْجَهَك لدِّلِيِن َحنيف��ا« )روم: 30(؛ چهره جانت را به 

َ
مب���دأ و ض���رورت معاد، می فرماید: »فَأ

س���مت دین الهی و مجموعه معارف و قوانین الهی كه حنیف اس���ت، متوجه نما و استوار بدار؛ 
زیرا دین موجه الهی، اس���الم است و غیر از اسالم نه راه صحیحی وجود دارد و نه هدف انسان 
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تأمین می ش���ود. از منظر قرآن نه  تنها دین اس���الم تحمیل بر فطرت نیست، بلکه پاسخ مثبت 
ِ الَّيت  َفَطَر انلَّاَس َعلَيْها« )روم: 30(. همان طوركه هست ها و  به ندای فطرت است: »فِْطَرَت اللَّ
نیست های دین مثل اعتقاد به خدا و ابدیت خواهی، فطری انسان است، باید ها و نبایدهای 
كه خدا به وی  دین نیز این گونه اس���ت؛ یعنی مقتضیات تکوینی و خواس���ته های نفس اس���ت 
لَْهَمها فُُجورَها َوَتْقواها« )شمس: 7 و 8(؛ قسم به نفس 

َ
اها فَأ كرده است: »َوَنْفٍس َوما َسوَّ الهام 

كرد. كه او را معتدل و بدون نقص بیافرید و بها و فجور و تقوا را الهام  انسان و آن كس 
كه در آیه »الفجور  بر اس���اس این آیه، انس���ان یک سلسله بدی  ها و خوبی های معین دارد؛ چرا
كار رفته اس���ت. ازاین رو، نمی توان  والتق���وی« ذكر نش���ده و به جای آن »فجوره���ا وتقویها« به 
كارها را برای انس���ان یکس���ره روا یا ناروا دانس���ت. پس انس���ان دارای فجور و تقوا است و  همه 
این فجور و تقوا همان باید ها و نبایدهای فطری اس���ت. ریش���ۀ باید ها و نبایدها همان فجور و 
تقوای نفس است كه خدا اصول اولیه آن را از راه الهام غیبی به انسان یاد داده و با وحی نازل، 
همۀ آن خطوط اعم از اصلی و فرعی را تبیین فرموده است. براین  اساس است كه خطاب به او 
می گوید: »فطرت را بگیر«؛ یعنی فجور و تقوایی را كه به خوبی برای تو توجیه كرده ایم، مغتنم 

كه با خواسته ذاتی تو هماهنگ است. شمار 
گروهی از آیات قرآن كه مرتبط با فطرت است، مربوط به نسیان است. آیاتی كه در آنها عنوان 
كه تبهکاران و مشركان و ملحدان، عقاید دینی  نسیان اخذ شده و بر این مطلب داللت می كند 
نُْفَس��ُهْم« )حشر: 19(؛ 

َ
نْس��اُهْم أ

َ
َ فَأ مانند مبدأ و معاد را فراموش كرده اند، می فرماید: »نَُس��وا اللَّ

َ فَنَِسَيُهم « )توبه: 67(؛ »وَضَب نَلا مثاًل َونيَس َخلَقه قال من ييُح العِظام ويه َرميم«  »نَُس��وا اللَّ
كافران،  )یس: 78(. مس���تفاد از این آیات، آن اس���ت كه معرفت خداوند سابقه فطری داشته و 
ملح���دان، مش���ركان و تبهکاران بر اثر آلودگی به طبیع���ت آن را فراموش كرده اند. كافری كه جز 
نْيا َنُم��وُت َوَنْيا َوما  طبیع���ت و م���اده به چیزی معتقد نیس���ت و می گوید: »م��ا يِهَ إاِلَّ َحياُتَنا ادلُّ
ْهُر َوما لَُهْم بِذلَِك ِمْن ِعلٍْم إِْن ُه��ْم إاِلَّ َيُظنُّون « )جاثیه: 24(؛ زندگی ما جز زندگی  ُيْهلُِكن��ا إاِلَّ ادلَّ
دنیا نیست، می میریم و زنده می شویم و ما را جز روزگار، هالک نمی كند، خدا و معاد را فراموش 
كرده اس���ت. از كلمۀ نس���یان اس���تفاده می ش���ود كه گرایش به خدا و عالم ابد در نهاد هر انسانی 
نهفته اس���ت، ولی گاهی انس���ان آن را فراموش می كند. خداوند نسیان را فقط دربارۀ مؤمنان یا 
كه مبدأ و معاد را نمی پذیرد، نسبت می دهد.  كتاب به كار نمی برد، بلکه آن را به هر كسی  اهل 
گوه���ر یا نه���اد ی���ا ذات یا طین���ت، بخش  ب���ه لح���اظ روان ش���ناختی، فط���رت ی���ا سرش���ت یا 
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كه از آغاز تولد ب���ا خود به همراه  جدایی ناپذی���ر، م���ادرزادی و نیاموختنی روانی انسان هاس���ت 
دارند و زمینه های ش���کل گیری شخصیت را ایجاد می كند، لذا عدم توجه به این سرشت پاک 
گردیده و می تواند  كفرورزی  كردن آن و گوش ندادن به آن، به تدریج س���بب  و بک���ر و فراموش 

مانعی بر سر راه خردورزی به حساب آید.

ب. خودفراموشی
خودفراموش���ی عبارت است از: بیگانه شدن انسان از شخصیت واقعی، انسانی و الهی خویش 
و توجه به شخصیِت  پنداری، خیالی و غیرواقعی خود )مطهری، 1374(. چنان كه می دانیم، 
كه انس���ان را انس���ان  انس���ان دارای دو ُبع���د حیوان���ی و الهی مادی و معنوی اس���ت. آن چیزی 
می كند، توجه او به ش���خصیت الهی و معنوی اش می باش���د. این ش���خصیت الهی و انس���انی، 
همان شخصیت اصیل، واقعی و راستین اوست كه در فرهنگ اسالمی »خودواقعی« نام گرفته 
است. بدیهی است كه نقطۀ مقابل »خودواقعی«، »خودغیرواقعی« خواهد بود. خوِدغیرواقعی 
همان شخصیتِ  پنداری، خیالی و حیوانی است كه در تعالیم اسالمی، »ناخود« »خوِدُطفیلی و 

غیرواقعی« شناخته می شود )مطهری، 1374(.
كه  وقتی س���خن از خودفراموشی و ازخودبیگانگی انس���ان به میان می آید، منظور این است 
گاه، خوِد اصیل و ش���خصیت واقعی خویش را به دست فراموشی سپرده، از او بیگانه  انس���اِن آ

شده و تمام توجه خویش را به شخصیت دروغین خود معطوف سازد.
ك���ه یکی از این آث���ار، مانع بودن  ب���رای خودفراموش���ی در قرآن آثار متفاوتی ذكر ش���ده اس���ت 
ِ َوتَنَْسْوَن  ُمُروَن انلَّاَس بِالِْبّ

ْ
 تَأ

َ
كریم آمده است: »أ خودفراموشی، برای خردورزی است. در قرآن 

كه میان  فاَل َتْعقِلُون« )بقره: 44(. این آیه نش���ان می دهد 
َ
نُْتْم َتتْلُوَن الِْكت��اَب أ

َ
نُْفَس��ُكْم َوأ

َ
أ

كردن خودش���ان و عدم تعقل رابطه اس���ت و می توان یکی از  این حالت ایش���ان یعنی فراموش 
آثار خودفراموش���ی را مانع ش���دن آن از خردورزی و انتخاب تصمیمات درس���ت دانست )مکارم 

شیرازی، 1371.(
گاهی زمینۀ رش���د و شکوفایی و بهره گیری از خرد انسان را به  به لحاظ روان ش���ناختی، خودآ
گاهی موجب ش���خصیت  پنداری و خیالی و حیوانی ش���ده و این  دنبال دارد و در مقابل خودناآ

امر مانع خردورزی محسوب می شود.
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ج. شناخت و باورهای خرافی
ق���رآن كریم، از خرافات با عنوان »اس���اطیر« یاد كرده اس���ت. »اس���اطیر« به معن���ای »اباطیل« و 

كه هیچ پایه و اساسی ندارند )قرشی، قاموس قرآن، 1386(. سخنان بیهوده ای  است 
لنِي« )انعام: 25(؛  وَّ

َ
ساِطرُي اْل

َ
ِيَن َكَفُروا إِْن هذا إاِلَّ أ خداوند در قرآن می فرماید: »...َيُقوُل الَّ

كافران می گویند اینها افس���انه های پیش���نیان اس���ت. در جایی دیگر می فرماید: »لََقْد وُِعْدنا  و 
لنِي« )نمل: 68(. و نیز در سوره ها و آیات دیگر  وَّ

َ
ساِطرُي اْل

َ
هذا َنُْن َوآباُؤنا ِمْن َقبُْل إِْن هذا إاِلَّ أ

مانن���د: انفال: 31؛ نح���ل: 24؛ مؤمنون: 83؛ فرقان: 5؛ احق���اف: 17؛ قلم: 15؛ مطففین: 13، 
كفار و مشركان به  كلمه »اس���اطیر« به معنای افس���انه ها و خرافات آمده اس���ت كه غالبًا از ناحیۀ 

كتاب مقدس قرآن نسبت داده می شده است. كرم؟ص؟ و  پیامبر ا
با توجه به آیات فوق می توان دریافت كه از منظر قرآن یکی از آثار اعتقاد به خرافات، كم شدن 
زمینه های خردورزی و تعقل اس���ت. به عبارت دیگر، اعتقاد به خرافات، مانعی برای خردورزی 
محسوب می شود. به لحاظ روان شناختی، خطاهای شناختی از جمله بحث های مهم در حوزۀ 
مدیریت و روان شناس���ی محس���وب می ش���وند. این خطاها، هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در 
مورد رویدادها ما را به دام خود گرفتار می كنند و باعث می شوند كه ما نتوانیم شرایط موجود را به 
كنیم. عدم اصالح خطاهای شناختی و  گزینۀ پیش رو را انتخاب  كرده و بهترین  درستی ارزیابی 

عمل كردن بر اساس باورهای خرافی به عنوان مانعی برای خردورزی محسوب می شود.

- موانع عاطفی
كه جه���ت آن به س���وی غی���ر می باش���د )غروی���ان، 1379(. یکی از  عاطف���ه نوع���ی میل اس���ت 
كه می توان  ویژگی های انس���ان، عواطف پیچیده تر او نسبت به سایر مخلوقات خداوند است 
گفت این عواطف پیچیده به واسطۀ قدرت یادگیری و توان ویژه انسان در قوۀ شناخت است. 
این عواطف پیچیده می تواند هم س���بب قدرت انس���ان در مواجهه با مشکالت روزمره باشد و 
كه  هم می تواند مانعی در مس���یر رشد و تعالی او باش���د. در ادامه از منظر قرآن به موانع عاطفی 

س���بب می ش���ود انس���ان نتواند به خوبی از قدرت تعقل خود اس���تفاده كند اش���اره می كنیم:

الف. دوست داشتن و صمیمت با دشمنان اسالم )محرم اسرار قرار ندادن آنان(
كه موجودی اجتماعی است به ارتباط با دیگران نیازمند است و در صورت  انسان از این جهت 
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نداش���تن ارتب���اط دچار خأله���ای عاطفی و به تبع آن آس���یب های روان ش���ناختی می گ���ردد. به 
همین دلیل، داش���تن دوست یکی از نیازهای انسان است. دوست از این جهت كه پاسخگوی 
نیازهای انس���ان اس���ت بر رفتار و عملکرد او تأثیر قابل توجهی می گذارد و به هر میزان كه پیوند 
دوس���تی عمیق تر باش���د، این تأثیر بیش���تر خواهد بود. به همین خاطر اس���ت كه در دین اس���الم 
كید بسیاری بر دوست و چگونگی انتخاب و شرایط آن شده است. در سورۀ آل عمران دربارۀ  تأ
يَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا بِطانَ��ًة ِمْن ُدونُِكْم...«  َها الَّ يُّ

َ
معیارهای انتخاب دوس���ت آمده اس���ت: »ي��ا أ

)آل عمران: 118(؛ اى كسانی كه ایمان آورده اید، محرم اسرارى از غیر خود انتخاب نکنید، آنها 
كوتاهی نمی كنند، آنها دوس���ت دارند شما در زحمت و رنج  از هرگونه ش���ر و فس���ادى دربارۀ شما 
باشید )نشانه هاى( دشمنی از دهان آنها آشکار است و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهم تر 

كنید. گر اندیشه  كردیم، ا است، ما آیات )و راه هاى پیشگیرى از شر آنها( را براى شما بیان 
ب���ا توجه به آیه و ش���أن ن���زول آن می توان به این نتیجه رس���ید، انتخاب دوس���ت صمیمی از 
میان دش���منان اسالم و عالقمند شدن به آنها یکی از زمینه های ضعیف شدن خردورزی است. 
به لحاط روان شناختی چون در این گونه موارد انسان احساسی شده و بی دلیل به طرف مقابل 
اعتماد می كند، لذا این احساس زیاد مانع از منطقی بودن و خردورزی به اندازه و صحیح است.

ب. تعصب
كند.  تعص���ب، به معنی »وابس���تگی غیرمنطقی به چیزی« تا آنجا كه انس���ان ح���ق را فدای آن 
گروه یا چیزی  تعصب از رذایل به معنای طرفداری یا دش���منی بیش از حد نس���بت به شخص، 
اس���ت. بی تردید اساس���ی ترین پایه عبودیت و بندگی خدا، تسلیم و تواضع در برابر حق است و 
به عکس هرگونه تعصب و لجاجت مایۀ دوری از حق و محروم شدن از سعادت است )مطهری، 
1380(. خداون���د ب���ه لجبازی های یهودیان در برابر وحی قرآن اش���اره می كن���د و می فرماید كه 
اینان به س���بب تعصبات و هواپرس���تی به ان���کار قرآن روی  آورده اند )مکارم ش���یرازی، 1384؛ 
كه در قرآن به مس���ئلۀ  بقره: 120؛ غافر: 10 و 12؛ ش���عراء: 198_201(. در ادامه به برخی از آیات 
صابَِعُهْم يف  آذانِِهْم 

َ
تعص���ب اش���اره كرده ان���د می پردازیم: »ِإَوّنِ ُكَّما َدَعْوُتُه��ْم ِلَْغفَِر لَُهْم َجَعلُ��وا أ

َ وَْحَدهُ َونََذَر   ِجئْتَنا نِلَْعُبَد اللَّ
َ
وا اْستِْكبارا« )نوح: 7(؛ »قالُوا أ وا َواْسَتْكَبُ َصُّ

َ
َواْسَتْغَش��ْوا ثِياَبُهْم َوأ

ادِقني « )اعراف: 70(؛ »قاَل َهْل يَْس��َمُعونَُكْم  تِنا بِما تَعُِدنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ
ْ
ما اكَن َيْعُبُد آباُؤنا فَأ

وَن قالُوا بَْل وََجْدنا آباَءنا َكذلَِك َيْفَعلُون « )شعراء: 73_74(. ْو يَُضُّ
َ
ْوَينَْفُعونَُكْم أ

َ
إِذْ تَْدُعونَأ
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با تحلیل محتوایی این آیات كه مقاومت از روی تعصب بر اشتباه را یادآور می شود، می توان 
كه یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن تعصب از روی هواپرستی است.  به این نتیجه رس���ید 
ب���ه لحاظ روان ش���ناختی، تعص���ب از مصادیق خطاهای ش���ناختی اس���ت و انس���ان متعصب، 
اس���تانداردهای بسیار س���خت و سفت و آس���تانه تحمل پایین برای آرا و نظرهای مخالف دارد 
كه همگی خود تأییدگر هس���تند، ب���ا توجه به این  كلی���د تمام باورهای متعصبانه این اس���ت  و 

تحلیل تعصب از موانع خردورزی محسوب می شود.

ج. لجاجت
كه مخال���ف میل طرف مقابل باش���د  كاری  لجاج���ت، در لغ���ت به معنای پافش���اری در انج���ام 
)مصطف���وی، 1360(. لجاج���ت در اصط���الح ب���ه اص���رار ورزی���دن در كاری همراه با عن���اد كه از 
كه  گفته می ش���ود )راغب اصفهانی، 1412ق(. یک���ی از پلیدترین صفاتی  انجام آن نهی ش���ده، 
گرفته، لجاجت و  در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و مورد سرزنش قرار 
كه منجر به تکذیب انبیاء، آیات الهی و حتی به  اصرار ورزیدن بر س���خنان و عقاید باطل است 
قت���ل انبی���ای الهی می گردد. در مورد تفاوت لجاجت با جهالت می توان گفت: جهالت، ناش���ی 
از عوام���ل عارض���ی از جمله »طغیان هوای نفس« بوده و لذا ممکن اس���ت ب���ا از بین رفتن این 
عوامل به س���بب پیدا ش���دن مانع در برابر آنها یا در اثر حائل ش���دن زمان طوالنی بین تصمیم 
گناه و... فرد متوجه زش���تی اعمال س���ابق خود ش���ده و از آن افکار و اعمال پش���یمان  و انجام 
كه لجاجت از روی عناد و تکبر بوده و از بدذاتی ناشی می گردد. لذا با فروكش  گردد. در صورتی  
كردن هوس ها از بین نرفته و هیچ گاه به ش���خص لجوج ندامت فورى دس���ت نمی دهد؛ بلکه 
كه شخص زنده است این حالت زشت نیز زنده خواهد ماند، مگر آنکه خدا بخواهد او  مادامی 

كند )طباطبایی، 1374(. را هدایت 
ِي  یکی از آثار لجاجت این است كه افراد لجوج از درک حقایق آیات الهی محرومند: »وُهَو اَلّ
ْخرَْجنا ِمنْ��ُه َخِضاً ُنْرمِجِنُْه َحًبّا ُمَتاكباً و... 

َ
ْخرَْجنا بِهِ نَباَت لِكّ َش ٍء فَأ

َ
��ماءِ ماًء فَأ نْ��َزَل ِمَن الَسّ

َ
أ

كه لجاجت  إَِنّ يِف ذلِكْم َلياٍت لَِقْوٍم يْؤِمُنون « )انعام: 99( با توجه به این آیه می توان فهمید 
در انس���ان زمین���ۀ خ���ردورزی را از بی���ن ب���رده و مانعی برای خردورزی انس���ان اس���ت. به لحاظ 
كوركورانه از دیگران و همچنین با  روان شناختی، شخص لج باز به دلیل تقلید بی قید و شرط و 
ت���رک پذیرفت���ن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگ تر از آن می داند كه حق را بپذیرد و 
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كند  كه به سخنی غیر از سخن خود گوش  این حِس خودبرتربینی به ش���خص اجازه نمی دهد 
و به همین جهت مانع رشد و خردورزی وی می گردد.

_ موانع رفتاری
كه انس���ان به محرک های بیرونی یا درونی می دهد، در  رفتار عبارت اس���ت از: هرگونه پاسخی 
كه تفس���یر او از وقایع  كه ش���ناخت های انسان س���بب می شود  گفتیم  قس���مت موانع ش���ناختی 
كی از تأثیر ش���ناخت ها بر رفتار انس���ان  گردیده و رفتارهای متفاوتی انجام دهد و این حا متغیر 
كه رفتار ها هم به واسطۀ اینکه زمینه ساز  كه در اینجا قابل ذكر است این است  است. نکته ای 
شناخت ها هستند، می توانند تأثیر منفی بر شکل گیری شناخت صحیح و به تبع آن رفتارهای 
كه س���بب می شوند انسان نتواند از تعقل  غلط باش���ند. در ادامه از منظر قرآن به موانع رفتاری 

كند می پردازیم: خود استفاده 

گناه الف. 
الَّ تُْشُِكوا بِهِ 

َ
تُْل ما َحرََّم َربُُّك��ْم َعلَيُْكْم أ

َ
در ق���رآن س���ورۀ انعام آیۀ 151 آمده اس���ت: »قُْل تَعالَْوا أ

ْوالَدُكْم ِمْن إِْمالٍق َنُْن نَْرزُقُُكْم ِإَويَّاُهْم َوال َتْقَرُبوا الَْفواِحَش 
َ
يِْن إِْحساناً َوال َتْقُتلُوا أ َشيْئاً َوبِالْوادِلَ

اُكْم بِهِ لََعلَُّكْم  ُ إاِلَّ بِاْلَّقِ ذلُِك��ْم َوصَّ م��ا َظَه��َر ِمنْها َوما َبَطَن َوال َتْقُتلُ��وا انلَّْفَس الَّيت  َحرََّم اللَّ
َتْعقِلُ��وَن« ب���ا تحلیل محتوای���ی در این آیه می توان به این نتیجه رس���ید كه می���ان انجام گناه 
و خردورزی رابطه اس���ت و به هر میزان انجام گناه بیش���تر ش���ود، زمینه برای خردورزی كاهش 
می یابد. گناه به عنوان عاملی كه  از  افراط یا تفریط در غضب و ش���هوت منبعث می ش���ود و تکرار 
آن  موجب رس���وخ   این حالت غیراعتدالی  در  نفس می گردد، انس���ان را از زمرۀ بهایم بلکه نازل تر 
از آن قرار می دهد. ازاین رو، به همان  اندازه  ادراک و شناخت انسان از خویش نیز دچار  تنازل  و 
تضعیف  می شود؛ زیرا دلبستگی به دنیا كه اساس هر  خطا  و گناهی است و صرف همه همت  در 
گاهی  راه تحصیل آرزوهای مادی، زمینه آن  را  فراهم  می آورد كه چنین شخصیحتی  فاقد خودآ
 و توجه  نس���بت  به  علم حضوری از خویش���تن بشود و نیز  دچار ضعف وجودی گردد. در نتیجه، 

خود را همین تن  و بدن مادی می داند و  نمی تواند  خود را بشناسد )طباطبایی، 1417(.
به لحاظ روان ش���ناختی تقوا معادل روان ش���ناختی آن، خودمهارگری اس���ت. در مقابل تقوا، 
كه معادل روان شناختی آن عدم خودمهارگری می باشد. خودمهارگری زیرمجموعه  گناه است 
دو مفه���وم »خودنظم بخش���ی« و »كن���ش اجرای���ی خ���ود« ب���وده و ب���ا مفاهی���م ق���درت اراده، 
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خودانضباط دهی، خودداری، و مدیریت خود، مترادف اس���ت. س���ازه خودمهارگری اس���المی، 
كه از دو  دارای دو س���طح اس���ت: سطح اول، شامل دو مؤلفه »ش���ناخت« و »بازدارندگی« است 
مفهوم عقل و تقوا اس���تنباط ش���ده است؛ س���طح دوم، دارای هفت مؤلفۀ »خودنظارت گری«، 
»هدف شناس���ی«، »انگیزش���ی«، »مهار رفت���اری«، »مهار ش���ناختی«، »مهار هیجان���ی« و »مهار 
كمتری دارند، به  كه خودمهارگ���ری  تداوم بخش« می باش���د )رفیعی هن���ر، 1393(. لذا افرادی 

كاهش خردورزی را خودشان به وجود می آورند. همان میزان زمینۀ 

ب. رعایت نكردن حریم و مرز
كه سبب می شود انسان رفتار درستی در جمع داشته باشد، شناختن حریم  یکی از زمینه هایی 
ي��َن يُناُدونََك ِمْن َوراءِ  و مرزها و رعایت آنهاس���ت. در س���ورۀ حجرات آیۀ 4 آمده اس���ت: »إِنَّ الَّ
ْكَثُُهْم ال َيْعقِلُوَن«؛ )ولی( كس���انی كه تو را از پش���ت حجره ه���ا بلند صدا می زنند، 

َ
اْلُُج��راِت أ

كه حریم تو  كسانی  كه  كرده است  كثرش���ان نمی فهمند! در این آیه به صورت تلویحی اش���اره  ا
را رعای���ت نکرده و ب���ه آن لطمه می زنند، فکر نمی كنند و اهل تعقل نیس���تند. با تحلیل محتوا 
كه میان حریم نگه داشتن و استفاده از عقل رابطه است و حریم  می توان به این نتیجه رسید 

گردد. نگه نداشتن می تواند به عنوان مانعی در مسیر خردورزی محسوب 

گوش ندادن فعال ج. 
گوش  گفت:  گوش دادن به پیام اوس���ت. می توان  فهمیدن پیام طرف مقابل مس���تلزم خوب 
دادن فع���ال زمین���ه ای برای فه���م بهتر پیام طرف مقابل و به تبع اندیش���ه بهت���ر در مورد پیام 
گ���وش دادن و فهم صحبتی  گ���وش دادن فعال یعنی اینکه به ص���ورت فعاالنه درگیر  اوس���ت. 
گ���وش دادن یک���ی از اساس���ی ترین مهارت های  گوینده برای م���ا ارس���ال می كند.  ك���ه  باش���یم 
ارتباطات بین فردی محس���وب می ش���ود. در قرآن كریم س���ورۀ ملک آیۀ 10 آمده اس���ت: »َوقالُوا 
كه میان  ��عريِ« این آیه به وضوح نش���ان می دهد  ْصحاِب السَّ

َ
ْو َنْعقُِل ما ُكنَّا يف  أ

َ
لَْو ُكنَّا نَْس��َمُع أ

گر آنها پیام نبی الهی  كفار به آن مبتال شده اند، رابطه است؛ زیرا ا كه  شنیدن فعال و سرنوشتی 
گوش می كردند، زمینۀ بهتری برای فهم و درک آن داش���تند و به تبع آن، انتخاب  را به خوبی 
آنها متفاوت بود. با توجه به تحلیل روان شناختی آیۀ فوق می توان به این نکته رسید كه یکی 

گوش ندادن فعال از جانب مشركین است. از موانع خردورزی، فهم بد به واسطۀ 
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د. انتخاب غلط
گزینه های متفاوت  یک���ی از ویژگی های انس���ان، قدرت انتخاب اس���ت. معیار انتخاب از بی���ن 
كه انسان در  می تواند چیزهای متعددی باش���د، اما می توان این مس���ئله را قدر متیقن دانست 
زمان انتخاب به نیازهای خود توجه داش���ته و بر اس���اس آن انتخاب می كند، در آیۀ 67 سورۀ 
 فاَل َتْعقِلُوَن« این آیه خطاب حضرت 

َ
ِ أ ّفٍ لَُكْم َولِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

ُ
انبیا آمده اس���ت: »أ

كه داش���ته اید و سؤال  كه ُاف بر ش���ما به خاطر انتخاب غلطی  ابراهیم؟ع؟ به مش���ركان اس���ت 
كه در انتخاب معبود  كه بین انتخاب غلطی  كه آیا فکر نمی كنید، نشان می دهد  ایشان از آنها 
گرفته و اس���تفاده نکردن از عقل ارتباط اس���ت. از رویکرد روان ش���ناختی،  كفار صورت  از جانب 
كرده و همین  كرده حس تعلق پیدا  كه انتخاب  انس���ان به واس���طۀ انتخاب نس���بت به چیزی 

كند. مسئله ممکن است او را دچار خطای شناختی و به تبع آن خطای رفتاری 

گرایی ه: دنیا
گاه از دنیا به نیکی یاد ش���ده اس���ت. س���ّر این  گرفته و  گاه دنیا مورد مذمت قرار  كریم،  در قرآن 
كه در بیرون از دنیا باید جس���ت. در موارد متعدد دنیا در س���یاق ذم، یا  مدح و ذم را نه در دنیا 
گاه به مصادیقِ مادی، مانند ش���هوت های جنسی، فرزندان، طال  گرایی«،  به تعبیر دیگر »دنیا
َِّن  كه انسان دلبسته و وابسته به آنهاست؛ »ُزي كشتزار تعریف شده اس���ت  و نقره، اس���ب، دام و 
ةِ َواْلَيِْل الُْمَسوََّمةِ  َهِب َوالْفِضَّ َِّساءِ َواْلَننَِي َوالَْقَناِطريِ الُْمَقنَْطَرةِ ِمَن الَّ َهَواِت ِمَن الن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
گاه به نگرش های مادی گرایانه  نَْيا...« )آل عمران: ١٤(. و  َوالنَْعاِم َواْلَرِْث َذلَِك َمَتاُع اْلََياةِ ادلُّ
و نح���وۀ بهره گی���ری از ای���ن مصادی���ِق م���ادی، مانن���د لع���ب، له���و، مدپرس���تی، تجمل گرایی، 
كه انس���ان به جای استفاده  فخرفروش���ی، ثروت اندوزی و قدرت طلبی توجه داده ش���ده است 
از مادیات در جهت نزدیکی به خداوند، از آنها در جهت دوری از خداوند س���ود جس���ته اس���ت؛ 
نَْيا لَعٌِب َولَْه��ٌو َوزِيَنٌة َوَتَفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاثُ��ٌر يِف الْمَواِل َوالْوالدِ...«  َما اْلََياةُ ادلُّ نَّ

َ
»اْعلَُم��وا أ

)حدید: ٢٠( )احمدزاد، 1387(.
گرایی و رها  در نتیج���ه ای كلی ت���ر می توان گفت: یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق���رآن دنیا
ك���ردن آخ���رت اس���ت. در همین زمین���ه نیز در آی���ه دیگری از قرآن در س���ورۀ انعام آی���ۀ 32 آمده 
 فَال َتْعقِلُوَن«؛ و زندگی 

َ
يَن َيتَُّقوَن أ اُر اْلِخَرةُ َخرْيٌ لِلَّ نْيا إاِلَّ لَعٌِب َولَْهٌو َولدَلَّ اس���ت: »َوَما اْلَياةُ ادلُّ

دنیا چیزى جز بازى و س���رگرمی نیس���ت و س���راى آخرت براى آنها كه پرهیزكارند، بهتر است آیا 
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گرفته شده است. توجه به دنیا  كه در آیات قبل  نمی اندیشید. به نوعی تأیید نتیجه ای است 
كه انسان عاقبت اندیشی و خردورزی خود را از دست داده و دچار  و تعلق به آن سبب می شود 

خطا شود و به عنوان یکی از موانع خردورزی محسوب شود.

و. توجه نكردن به نشانه های قدرت الهی
كریم یکی از موانع انسان در مسیر خردورزی را عدم توجه به نشانگان قدرت الهی در  در قرآن 
هستی می بیند. در همین زمینه در سورۀ بقره آیۀ 73 آمده است: »َفُقلْنا اْضُِبوهُ بَِبْعِضها َكذلَِك 
كه یکی از  ُ الَْمْوىت  َوُيريُك��ْم آياتِهِ لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن« این آیه به خوبی نش���ان می دهد  يُ��يْحِ اللَّ
زمینه ه���ای خردورزی از منظر قرآن توجه به نش���انگان قدرت الهی اس���ت؛ چون خداوند آن را 
به بنی اس���رائیل نش���ان داد تا فکر كنند و با معکوس كردن این مسئله می توان فهمید كه عدم 

توجه به نشانگان قدرت الهی مانعی در مسیر خردورزی است.

ز. بی توجهی به مراحل خلقت و زندگی و مرگ
توجه مراحل پیچیده آفرینش می تواند زمینه ای برای تحریک فکر و خردورزی باشد و می توان 
كه بهترین بستر برای تفکر، تفکر در مورد خلقت پیچیده انسان است )قرائتی، 1388(.  گفت 
ي َخلََقُكْم ِمْن تُراٍب ُثمَّ ِم��ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ  در س���ورۀ غاف���ر آیۀ 67 آمده اس���ت: »ُهَو الَّ
َجاًل 

َ
ُكْم ُثمَّ ِلَُكونُوا ُشُيوخاً َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوفَّ ِمْن َقبُْل َوِلَبْلُُغوا أ ُشدَّ

َ
ُيْرُِجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلَبْلُُغوا أ

كیفیت خلقت  كه میان خردورزی و توجه به  ُمَسمىًّ َولََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن« این آیۀ نشان می دهد 
ارتباط وجود دارد و یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن، عدم توجه به این مسئله است.

كتمان حقیقت ح. نفاق و 
كه در  كافر ولی ظاهرًا مس���لمان است، یکی از نشانگان منافق  كه در باطن  كس���ی است  منافق 
كه آنها خود را عاقل و هوشیار می دانند  آیۀ 13 س���ورۀ بقره به آن اش���اره شده است، این اس���ت 
و مؤمنان را س���اده لوح و خوش باور. در قرآن به خاطر عدم اس���تفاده از عقل، منافقین نکوهش 
يَن آَمُنوا قالُوا آَمنَّا ِإَوذا َخال َبْعُضُهْم إىِل  َبْعٍض قالُوا  شده اند، همانند آیۀ 76 سورۀ بقره »ِإَوذا لَُقوا الَّ
فَال َتْعقِلُون«. با نگاه روان شناختی 

َ
وُكْم بِهِ ِعنَْد َرّبُِكْم أ ُ َعلَيُْكْم ِلَُحاجُّ ثُوَنُهْم بِما َفَتَح اللَّ  ُتَّدِ

َ
أ

ش���خص منافق به خاطر س���بک زندگی خود و ترس از آشکار ش���دن وضعیت اعتقادی مدام در 
حالت اضطراب به سر می برد و این اضطراب مانع خردورزی وی است.
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كوركورانه ط. تقلید 
گاهی و از روی خودباختگی، از عوامل اصلی ركود و ایستایی است  كوركورانه و به دور از آ تقلید 
و ه���ر ج���ا كه چنین مس���ئله ای رخ ده���د، دلیلی بر به كار گرفتن اندیش���ه و جوش���ش فکر، باقی 
نمی ماند و ش���خص تقلیدكننده با سرس���پردگی نابخردانه، راه شکوفایی عقل را بر خود خواهد 
لَْفيْنا 

َ
ُ قالُوا بَْل نَتَّبُِع ما أ نَْزَل اللَّ

َ
بست. در سورۀ بقره آیۀ 170 آمده است »ِإَوذا قيَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أ

 َولَْو اكَن آباؤُُهْم ال َيْعقِلُوَن َشيْئاً َوال َيْهَتُدوَن«.
َ
َعلَيْهِ آباَءنا أ

ی. بی توجهی به سرگذشت پیشینیان
كرده و  انس���ان به واس���طۀ اینکه موجودی خردورز اس���ت، می تواند از تجربۀ دیگران اس���تفاده 
خطای آنها را تکرار نکند، به این ویژگی انس���ان عبرت گیری می گویند. در بیش از ده آیه قرآن 
ترغیب و تش���ویق فراوان به »س���یر در ارض« )یوسف: 109؛ حج: 46؛ روم: 9؛ فاطر: 44؛ غافر: 
21 و 82؛ آل عمران: 137؛ انعام: 11؛ نحل: 36؛ نمل: 69. عنکبوت: 20؛ روم: 42( شده است 
كه یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق���رآن، درس نگرفتن از  ك���ه می توان به این نتیجه رس���ید 

تاریخ و سرگذشت پیشینیان است )خاتمی، 1377(.

نتیجه گیری
كه او را از  انس���ان به عن���وان پیچیده ترین مخلوق خداوند، دارای ویژگی های متعددی اس���ت 
كرده اس���ت. خردورزی یکی از اساس���ی ترین وجوه تمایز انسان است.  س���ایر مخلوقات متمایز 
یافته ه���ای پژوه���ش نش���ان داد موان���ع خ���ردورزی از منظ���ر قرآن در س���ه بخش دس���ته بندی 
می ش���ود: ال���ف. موانع ش���ناختی خ���ردورزی از منظر ق���رآن عبارت ان���د از: عدم توج���ه به ندای 
فطرت، خودفراموش���ی، باورهای خرافی؛ ب. دوس���تی و صمیمیت با دش���منان خدا، تعصب و 
گناه، رعای���ت نکردن حریم و مرز، گوش  لجاج���ت برخی از موانع عاطفی خردورزی اس���ت؛ ج. 
گرایی، توجه نکردن به نش���انه های قدرت الهی، بی توجهی  ندادن فعال، انتخاب غلط، دنیا
كوركورانه، بی توجهی به سرگذش���ت  كتمان حقیقت، تقلید  ب���ه مراحل خلقت و م���رگ، نفاق و 

پیشینیان از موانع رفتاری خردورزی به شمار می روند.
هر پژوهشی به دلیل مسئله محور بودن، دارای چارچوب ها و محدودیت هایی است كه مانع 
از پرداختن به تمام جوانب موضوع خواهد شد. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبوده 
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و با محدودیت هایی مواجه بوده اس���ت. با توجه به موضوع تحقیق، یکی از محدودیت های 
كیفی پژوهش از جمله منابع اهل  سنت  آن عدم دسترس���ی و بررس���ی بخش���ی از جامعه آماری 
و كتب آس���مانی س���ایر ادیان ابراهیمی و عدم مقایس���ه آنها با یکدیگر بود. پیشنهاد می شود در 
پژوهش���ی مس���تقل، این بخش از جامعه آماری كیفی پژوهش نیز بررس���ی و موانع خردورزی از 

دیدگاه اهل سنت و سایر ادیان ابراهیمی بررسی و نتایج مقایسه شود.
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