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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

چکیده
یک ��ی از تمایزه ��ای وی ��ژه انس ��ان ب ��ا س ��ایر
 خردورزی در اس�ل�ام و.مخلوقات تعقل اس ��ت
روانشناس ��ی دارای جایگاه ویژهای میباش ��د
که عدم شکوفایی و بهرمندی از آن پیامدهای
زیانباری درپی خواهد داشت و شناخت موانع
خردورزی یکی از گامهای اساس ��ی بهرهمندی
انس ��ان از این نی ��روی تمایزبخش بهحس ��اب
 پژوه ��ش حاض ��ر ب ��ا هدف، ازای� �نرو.میآی ��د
بررسی موانع خردورزی در قرآن به روش کیفی
 برای دسترسی به.تحلیل محتوی انجام ش ��د
 آیات قرآن مرتبط با خردورزی،هدف پژوهش
 ن ��ور و مانن ��د آن، نمون ��ه،در تفاس ��یر المی ��زان
: یافتههای پژوهش نش ��ان داد.بررس ��ی ش ��د
 موان ��ع خ ��ردورزی از منظر قرآن در س ��ه.ال ��ف
 عاطفی و، موانع شناختی:دس ��ته قرار میگیرد
 موانع شناختی خردورزی از منظر.رفتاری؛ ب
 ع ��دم توجه به ندای:ق ��رآن کریم عبارتاند از

30
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،
انتخ ��اب غل ��ط ،دنیاگرایی ،توج ��ه نکردن به
نش ��انههای قدرت الهی ،بیتوجهی به مراحل
خلقت و مرگ ،نف ��اق و کتمان حقیقت ،تقلید
کورکورانه و بیتوجهی به سرگذشت پیشینیان
از موانع رفتاری خردورزی بهشمار میروند.
ک� �ل� �ی ��دواژهه ��ا :خ�� � ��ردورزی ،ت �ع��ق��ل ،ق���رآن،
روانشناسی ،فطرت.
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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.

مقدمه
انس���ان بهعن���وان پیچیدهترین مخلوق خداوند ،دارای ویژگیهای متعددی اس ��ت که او را از
س���ایر مخلوقات خداوند متمایز کرده اس���ت و بس���یاری از اندیش���مندان در طی قرون متمادی
تالش کردهاند که این تمایزها را شناخته و بیان کنند .در این زمینه آثار فراوانی دربارۀ شناخت
انس���ان نگاش���ته ش���ده اس���ت ،بهخصوص عارفان اس�ل�امی در کنار بحث از توحید و ش ��ناخت
خ���دا بحثه���ای زیادی در مورد ویژگیهای خلیفۀ خدا و انس���ان کامل ارائ ��ه کردهاند .یکی از
تمایزهای ویژه انس���ان با س���ایر مخلوقات استفاده از عقل و خردورزی است .دین مبین اسالم
بهعنوان چارچوبی برای هدایت انس���انها به مسیر س���عادت اهمیت ویژهای برای خردورزی
قائل اس���ت ،ارج و قدرت عقل و تدبر در اس�ل�ام چنان است که عقل را «پیامبر باطنی» خوانده
و کن���ار پیامب���ران ظاه���ری جای داده اس���ت (برنج���کار .)1380 ،در نظر اس�ل�ام ا گ ��ر خردورزی
پیشزمینۀ رفتار و کردار انسان شود ،او را در مسیر رشد و تعالی قرار میدهد (کلینی.)۱۴۲۱ ،
یش ��نوند و نیکوترینشان را
قرآن میفرماید« :بش���ارت بر بندگانی که گفتههای گوناگون را م 
برمیگزینند .آنان همان کس���انیاند که خداوند هدایتش���ان نموده است؛ (زیرا) آنان صاحبان
خردند» (زمر .)۱۷_18 :این پایفشاری بر خردگرایی چنین بر زبان پیامبر؟ص؟آمده است« :من
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از نداری و تنگدس���تی بر امت خویش نمیترس���م ،از این میترس���م که کژاندیشی و بیتدبیری
کنند» (ابنابیجمهور1403 ،ق).
علیرغم تأ کید ویژه اندیشمندان بر خردورزی بهعنوان وجه ممیزه انسان با سایر مخلوقات
(برنج���کار ،)1380 ،وج���ود موانع���ی همچ���ون عدم توج���ه به ن���دای فطرت ،خودفراموش ��ی،
شناختها و باورهای خرافی ،تعصب و لجاجت ،دنیاگرایی و آلودگی به گناهان سبب میشود
که نیروی عقل غبارآلود گشته و انسان نتواند از این نعمت الهی در امور روزمره خود به صورت
شایسته و بایسته بهرهبرداری کند.
در زمین���ۀ خ���ردورزی از منظر قرآن ،پژوهشه���ای متعددی صورت گرفته اس ��ت .بهعنوان
نمون���ه بلوک���ی ( ،)1386در پژوهش خود به تبیین راهکارهای رش���د خ ��ردورزی در قرآن کریم
پرداخته و چهار راهکار رایزنی ،اجتهاد و استنباط ،نقد و پرسشگری برای تقویت خردورزی از
منظر قرآن را ارائه داده اس���ت .رویکرد وی در این تحقیق توصیفی اس ��ت .شجریان (،)1395
تق���وا را بهعن���وان جامعترین صورت خردورزی در ق���رآن کریم معرفی میکن ��د .اکبری و بلوکی
( ،)1394ب���ه تبیی���ن نش���انههای خ���ردورزان از منظر قرآن م���ی پردازند .موی ��دی ( ،)1391به
خ���ردورزی از منظر ق���رآن و نهجالبالغه میپ���ردازد و به عوامل و آثار آن میپ ��ردازد .محمودی
( )1397به بررس���ی تحلیلی مبانی اس�ل�امی خ���ردورزی بهعنوان یک ه ��دف تربیتی با رویکرد
تحلیلی توصیفی میپردازد .چنانچه مالحظه شد ،در پژوهشهای فوق به صورت مستقل به
بررسی موانع خردورزی از منظر قرآن کریم پرداخته نشده و در صورت پرداختن ،بیشتر رویکرد
توصیفی داش���تهاند .ازاینرو ،بررس���ی تفصیلی موان���ع خردورزی از منظر ق ��رآن کریم با رویکرد
تحلیلی و با هدف جبران خأل پژوهش���ی مذکور و زمینهسازی در راستای فعالسازی و کاربست
مطل���وب عقل در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی از ضرورت باالیی برخوردار اس ��ت .برای
تبیین موانع خردورزی از منظر قرآن کریم باید به سؤالهای ذیل پاسخ داده شود:
_ موانع خردورزی در قرآن چیست؟
_ موانع خردورزی در قرآن چند دسته است؟
روش پژوهش
این پژوهش ،کیفی اس���ت و با روش تحلیل محتوا انجام ش���ده اس���ت .بدینصورت که ابتدا
آیات مرتبط با خردورزی که مشتمل بر واژگانی همچون «یعقلون ،تعقلون ،نعقل و مانند آن»
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اس���تخراج گردیده و س���پس با استفاده از کتب تفسیری المیزان ،نور و نمونه و همچنین برخی
از روایات تفسیری ،مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش موانع متعددی را برای خردورزی نشان داد که با تجزیهوتحلیل محتوایی،
به سه دسته موانع شناختی ،موانع عاطفی و موانع رفتاری دستهبندی شد.
_ موانع شناختی
انس���ان از زمانی که پا به دنیا میگذارد ،ش���روع به تجربه میکند و از تجارب خود س ��اختهای
ذهنی س���اخته و بر اس���اس آنها در موقعیتهای بعدی وا کنش نش���ان میدهد ،ممکن اس ��ت
انسان بهواسطۀ شرایطی که در زمان تجربه اولیه رخ میدهد در مسیر ساختن این ساختهای
ذهنی دچار خطا ش���ود که وجود این خطاها عملک���رد او را در آینده مختل میکند .در اصطالح
دانش روانشناس���ی به این خطاها ،خطای ش���ناختی گفته میش���ود .این خطاها که در حین
تجارب اولیه ش���کل میگیرد ،در زمان تحلیل و تفس���یر و قضاوت در مورد رویدادهای بعدی،
انس���ان را ب���ه دام خود گرفتار میکنند و موجب میش���وند ،نتواند ش���رایط موجود را بهدرس ��تی
ارزیاب���ی ک���رده و بهترین گزینۀ پی���شرو را انتخاب کند .برخی از این خطاهای ش ��ناختی مانع
تعقل و اندیشهورزی انسان میگردد که در ادامه از منظر قرآن آنها را بررسی میکنیم:
الف .عدم توجه به ندای فطرت
فطرت از مادۀ «فطر» در لغت بهمعنای ش���کافتن اس���ت (حس���ینی زبیدی .)1387 ،فطرت در
اصطالح بهمعنی سرش���ت خاص و آفرینش ویژۀ انس���ان اس���ت و امور فطری ،اموری است که
نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را داشته و مشترک بین همه انسانها باشد.
ً
خاصیت امور فطری آن اس���ت که اوال مقتضای آفرینش انس���ان اس���ت و اکتس ��ابی نیس ��ت؛
ً
ً
ثانی���ا در عم���وم افراد وجود دارد و همۀ انس���انها از آن برخوردارند؛ ثالث ��ا تبدیل یا تحویلپذیر
نیس���ت ،گرچه شدت و ضعف میپذیرد (جوادیآملی .)1389 ،قرآن پس از استدالل بر اثبات
ََ ْ َ ْ َ َ
كل ّ
ِين َحنيف��ا» (روم)30 :؛ چهره جانت را به
ِدل
مب���دأ و ض���رورت معاد ،میفرماید« :فأق ِ��م وجه
ِ
س���مت دین الهی و مجموعه معارف و قوانین الهی که حنیف اس���ت ،متوجه نما و استوار بدار؛
زیرا دین موجه الهی ،اس�ل�ام است و غیر از اسالم نه راه صحیحی وجود دارد و نه هدف انسان
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تأمین میش���ود .از منظر قرآن نهتنها دین اس�ل�ام تحمیل بر فطرت نیست ،بلکه پاسخ مثبت
ْ َ َ هَّ َّ َ َ َ َّ َ َ
اس َعليْها» (روم .)30 :همانطورکه هستها و
به ندای فطرت است« :ف ِطرت اللِ اليت فطر انل
نیستهای دین مثل اعتقاد به خدا و ابدیتخواهی ،فطری انسان است ،بایدها و نبایدهای
دین نیز اینگونه اس���ت؛ یعنی مقتضیات تکوینی و خواس���تههای نفس اس ��ت که خدا به وی
َْ
«و َن ْفس َوما َس َّواها فَ َأل ْ َه َمها فُ ُ
ج َ
الهام کرده استَ :
ورها َوتقواها» (شمس 7 :و )8؛ قسم به نفس
ٍ
انسان و آنکس که او را معتدل و بدون نقص بیافرید و بها و فجور و تقوا را الهام کرد.
بر اس���اس این آیه ،انس���ان یک سلسله بدیها و خوبیهای معین دارد؛ چراکه در آیه «الفجور
والتق���وی» ذکر نش���ده و به جای آن «فجوره���ا وتقویها» به کار رفته اس ��ت .ازاینرو ،نمیتوان
همه کارها را برای انس���ان یکس���ره روا یا ناروا دانس���ت .پس انس���ان دارای فجور و تقوا است و
این فجور و تقوا همان بایدها و نبایدهای فطری اس���ت .ریش���ۀ بایدها و نبایدها همان فجور و
تقوای نفس است که 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 .برایناساس است که خطاب به او
میگوید« :فطرت را بگیر»؛ یعنی فجور و تقوایی را که بهخوبی برای تو توجیه کردهایم ،مغتنم
شمار که با خواسته ذاتی تو هماهنگ است.
گروهی از آیات قرآن که مرتبط با فطرت است ،مربوط به نسیان است .آیاتی که در آنها عنوان
نسیان اخذ شده و بر این مطلب داللت میکند که تبهکاران و مشرکان و ملحدان ،عقاید دینی
هَّ َ َ َ ْ
َ
ُ
�اه ْم َأنْ ُف َس� ُ
الل فأنس�
�ه ْم» (حشر)19 :؛
مانند مبدأ و معاد را فراموش کردهاند ،میفرماید« :ن ُس��وا
رَ لنَ
ً َ
َ
َ َ
هَّ َ َ َ
الل فنس َِي ُهم» (توبه)67 :؛ «وض َب ا مثال َونيس خلقه قال من يُيح العِظام ويه َرميم»
«ن ُس��وا
(یس .)78 :مس���تفاد از این آیات ،آن اس���ت که معرفت خداوند سابقه فطری داشته و کافران،
ملح���دان ،مش���رکان و تبهکاران بر اثر آلودگی به طبیع���ت آن را فراموش کردهاند .کافری که جز
َ َّ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ ُ حَ ْ
�وت َونيا َوما
طبیع���ت و م���اده به چیزی معتقد نیس���ت و میگوید« :م��ا هيِ إِال حياتنا ادلنيا نم�
َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ
َ
ُ
َّ َّ ْ
�م إِال َي ُظ ُّنون» (جاثیه)24 :؛ زندگی ما جز زندگی
ادله ُر َوما ل ُه ْم بِذل ِك مِن عِل ٍم إِن ه�
ُي ْهل ِكن��ا إِال
دنیا نیست ،میمیریم و زنده میشویم و ما را جز روزگار ،هالک نمیکند ،خدا و معاد را فراموش
کرده اس���ت .از کلمۀ نس���یان اس���تفاده میش���ود که گرایش به خدا و عالم ابد در نهاد هر انسانی
نهفته اس���ت ،ولی گاهی انس���ان آن را فراموش میکند .خداوند نسیان را فقط دربارۀ مؤمنان یا
اهل کتاب بهکار نمیبرد ،بلکه آن را به هر کسی که مبدأ و معاد را نمیپذیرد ،نسبت میدهد.
ب���ه لح���اظ روانش���ناختی ،فط���رت ی���ا سرش���ت یا گوه���ر یا نه���اد ی���ا ذات یا طین ��ت ،بخش
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جداییناپذی���ر ،م���ادرزادی و نیاموختنی روانی انسانهاس���ت که از آغاز تولد ب ��ا خود به همراه
دارند و زمینههای ش���کلگیری شخصیت را ایجاد میکند ،لذا عدم توجه به این سرشت پاک
و بک���ر و فراموش کردن آن و گوش ندادن به آن ،بهتدریج س���بب کفرورزی گردیده و میتواند
مانعی بر سر راه خردورزی بهحساب آید.
ب .خودفراموشی
خودفراموش���ی عبارت است از :بیگانه شدن انسان از شخصیت واقعی ،انسانی و الهی خویش
شخصیت پنداری ،خیالی و غیرواقعی خود (مطهری .)1374 ،چنانکه میدانیم،
و توجه به
ِ
انس���ان دارای دو ُبع���د حیوان���ی و الهی مادی و معنوی اس���ت .آن چیزی که انس ��ان را انس ��ان
میکند ،توجه او به ش���خصیت الهی و معنویاش میباش���د .این ش���خصیت الهی و انس ��انی،
همان شخصیت اصیل ،واقعی و راستین اوست که در فرهنگ اسالمی «خودواقعی» نام گرفته
خودغیرواقعی
است .بدیهی است که نقطۀ مقابل «خودواقعی»« ،خودغیرواقعی» خواهد بودِ .
«خود ُطفیلی و
ت پنداری ،خیالی و حیوانی است که در تعالیم اسالمی« ،ناخود» ِ
همان شخصی ِ
غیرواقعی» شناخته میشود (مطهری.)1374 ،
وقتی س���خن از خودفراموشی و ازخودبیگانگی انس���ان به میان میآید ،منظور این است که
خود اصیل و ش���خصیت واقعی خویش را به دست فراموشی سپرده ،از او بیگانه
انس���ان آ گاهِ ،
ِ
شده و تمام توجه خویش را به شخصیت دروغین خود معطوف سازد.
ب���رای خودفراموش���ی در قرآن آثار متفاوتی ذکر ش���ده اس���ت ک���ه یکی از این آث ��ار ،مانع بودن
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ّ َ ْ َ
ب َوتن َس ْون
خودفراموشی ،برای خردورزی
است .در قرآن کریم آمده است« :أ تأمرون انلاس بِال رِ ِ
َُْ َ ُ َْ َ ُ َ ْ
َ ََ َ ْ ُ
�ك ْم َوأن ُت ْم تتْلون الكِت��اب أفال تع ِقلون» (بقره .)44 :این آیه نش ��ان میدهد که میان
أنفس�
این حالت ایش���ان یعنی فراموش کردن خودش���ان و عدم تعقل رابطه اس ��ت و میتوان یکی از
آثار خودفراموش���ی را مانع ش���دن آن از خردورزی و انتخاب تصمیمات درس ��ت دانست (مکارم
شیرازی).1371 ،
به لحاظ روانش���ناختی ،خودآ گاهی زمینۀ رش���د و شکوفایی و بهرهگیری از خرد انسان را به
دنبال دارد و در مقابل خودناآ گاهی موجب ش���خصیتپنداری و خیالی و حیوانی ش ��ده و این
امر مانع خردورزی محسوب میشود.
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ج .شناخت و باورهای خرافی
ق���رآن کریم ،از خرافات با عنوان «اس���اطیر» یاد کرده اس���ت« .اس���اطیر» بهمعن ��ای «اباطیل» و
سخنان بیهودهای است که هیچ پایه و اساسی ندارند (قرشی ،قاموس قرآن.)1386 ،
ُ أْ َ
َّ َ
ْ
َ ُ ُ ذَّ َ َ َ
ِري ال َّول ِني» (انعام)25 :؛
ِين كف ُروا إِن هذا إِال أساط
خداوند در قرآن میفرماید...« :يقول ال
َ
َ
و کافران میگویند اینها افس���انههای پیش���نیان اس���ت .در جایی دیگر میفرماید« :لق ْد ُوع ِْدنا
ُ أْ َ
َّ َ
َ ُ ْ
ُ
حَ ْ
ِري ال َّول ِني» (نمل .)68 :و نیز در سورهها و آیات دیگر
هذا ن ُن َوآباؤنا م ِْن قبْل إِن هذا إِال أساط
مانن���د :انفال31 :؛ نح���ل24 :؛ مؤمنون83 :؛ فرقان5 :؛ احق���اف17 :؛ قلم15 :؛ مطففین،13 :
ً
کلمه «اس���اطیر» بهمعنای افس���انهها و خرافات آمده اس���ت که غالبا از ناحیۀ کفار و مشرکان به
پیامبر ا کرم؟ص؟ و کتاب مقدس قرآن نسبت داده میشده است.
با توجه به آیات فوق میتوان دریافت که از منظر قرآن یکی از آثار اعتقاد به خرافات ،کمشدن
زمینههای خردورزی و تعقل اس���ت .به عبارت دیگر ،اعتقاد به خرافات ،مانعی برای خردورزی
محسوب میشود .به لحاظ روانشناختی ،خطاهای شناختی از جمله بحثهای مهم در حوزۀ
مدیریت و روانشناس���ی محس���وب میش���وند .این خطاها ،هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در
مورد رویدادها ما را به دام خود گرفتار میکنند و باعث میشوند که ما نتوانیم شرایط موجود را به
درستی ارزیابی کرده و بهترین گزینۀ پیشرو را انتخاب کنیم .عدم اصالح خطاهای شناختی و
عمل کردن بر اساس باورهای خرافی بهعنوان مانعی برای خردورزی محسوب میشود.
 موانع عاطفیعاطف���ه نوع���ی میل اس���ت که جه���ت آن به س���وی غی���ر میباش���د (غروی ��ان .)1379 ،یکی از
ویژگیهای انس���ان ،عواطف پیچیدهتر او نسبت به سایر مخلوقات خداوند است که میتوان
گفت این عواطف پیچیده بهواسطۀ قدرت یادگیری و توان ویژه انسان در قوۀ شناخت است.
این عواطف پیچیده میتواند هم س���بب قدرت انس���ان در مواجهه با مشکالت روزمره باشد و
هم میتواند مانعی در مس���یر رشد و تعالی او باش���د .در ادامه از منظر قرآن به موانع عاطفی که
س���بب میش���ود انس���ان نتواند به خوبی از قدرت تعقل خود اس���تفاده کند اش ��اره میکنیم:
الف .دوست داشتن و صمیمت با دشمنان اسالم (محرم اسرار قرار ندادن آنان)
انسان از این جهت که موجودی اجتماعی است به ارتباط با دیگران نیازمند است و در صورت
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یگ ��ردد .به
نش ��ناختی م 
نداش���تن ارتب���اط دچار خأله���ای عاطفی و به تبع آن آس���یبهای روا 
همین دلیل ،داش���تن دوست یکی از نیازهای انسان است .دوست از این جهت که پاسخگوی
نیازهای انس���ان اس���ت بر رفتار و عملکرد او تأثیر قابل توجهی میگذارد و به هر میزان که پیوند
دوس���تی عمیقتر باش���د ،این تأثیر بیش���تر خواهد بود .به همین خاطر اس ��ت که در دین اس�ل�ام
تأ کید بسیاری بر دوست و چگونگی انتخاب و شرایط آن شده است .در سورۀ آلعمران دربارۀ
َ َّ ُ
َ ً
ُ
ُ
معیارهای انتخاب دوس���ت آمده اس���ت« :ي��ا َأ ُّي َها ذَّال َ َ ُ
خذوا بِطان��ة م ِْن دون ِك ْم»...
ين آمنوا ال تت ِ
(آلعمران)118 :؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید ،محرم اسرارى از غیر خود انتخاب نکنید ،آنها
از هرگونه ش���ر و فس���ادى دربارۀ شما کوتاهى نمىکنند ،آنها دوس���ت دارند شما در زحمت و رنج
باشید (نشانههاى) دشمنى از دهان آنها آشکار است و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر
است ،ما آیات (و راههاى پیشگیرى از شر آنها) را براى شما بیان کردیم ،اگر اندیشه کنید.
ب���ا توجه به آیه و ش���أن ن���زول آن میتوان به این نتیجه رس���ید ،انتخاب دوس ��ت صمیمی از
میان دش���منان اسالم و عالقمند شدن به آنها یکی از زمینههای ضعیف شدن خردورزی است.
به لحاط روانشناختی چون در اینگونه موارد انسان احساسی شده و بیدلیل به طرف مقابل
اعتماد میکند ،لذا این احساس زیاد مانع از منطقی بودن و خردورزی به اندازه و صحیح است.
ب .تعصب
تعص���ب ،بهمعنی «وابس���تگی غیرمنطقی به چیزی» تا آنجا که انس���ان ح ��ق را فدای آن کند.
تعصب از رذایل بهمعنای طرفداری یا دش���منی بیش از حد نس���بت به شخص ،گروه یا چیزی
اس���ت .بیتردید اساس���یترین پایه عبودیت و بندگی خدا ،تسلیم و تواضع در برابر حق است و
بهعکس هرگونه تعصب و لجاجت مایۀ دوری از حق و محروم شدن از سعادت است (مطهری،
 .)1380خداون���د ب���ه لجبازیهای یهودیان در برابر وحی قرآن اش���اره میکن ��د و میفرماید که
اینان به س���بب تعصبات و هواپرس���تی به ان���کار قرآن رویآوردهاند (مکارم ش ��یرازی1384 ،؛
بقره120 :؛ غافر 10 :و 12؛ ش���عراء .)201_198 :در ادامه به برخی از آیات که در قرآن به مس ��ئلۀ
ُ َ
ّ لُ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ
يف آذان ِ ِه ْم
�م لتِ َغ ِف َر ل ُه ْم َج َعل��وا أصاب ِ َع ُه ْم 
«ِإَون كما دعوته�
تعص���ب اش���اره کردهان���د میپردازیم :يِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ رَ ُّ َ ْ َ ْ رَ ُ ْ ْ
ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ هَّ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ
جئتنا لنِ عبد الل وحده ونذر
واستغش��وا ثِيابهم وأْصوا واستكبوا استِكبارا» (نوح)۷ :؛ «قالوا أ ِ
َ َ ُُْ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ
ت م َِن َّ
آباؤنا فَأت ِنا بما تَعِ ُدنا إ ْن ُكنْ َ
الصادِقني» (اعراف)۷۰ :؛ «قال هل يس��معونكم
ما اكن يعبد
ِ
ِ
َ َ َ ََُْ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ رُ ُّ َ ُ َ ْ
ْ
َ
َ
إِذ تدعونأوينفعونكم أو يضون قالوا بل وجدنا آباءنا كذل ِك يفعلون» (شعراء.)74_73 :
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با تحلیل محتوایی این آیات که مقاومت از روی تعصب بر اشتباه را یادآور میشود ،میتوان
به این نتیجه رس���ید که یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن تعصب از روی هواپرستی است.
ب���ه لحاظ روانش���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
و کلی���د تمام باورهای متعصبانه این اس���ت که همگی خود تأییدگر هس ��تند ،ب ��ا توجه به این
تحلیل تعصب از موانع خردورزی محسوب میشود.
ج .لجاجت
لجاج���ت ،در لغ���ت بهمعنای پافش���اری در انج���ام کاری که مخال���ف میل طرف مقابل باش ��د
(مصطف���وی .)۱۳۶۰ ،لجاج���ت در اصط�ل�اح ب���ه اص���رار ورزی���دن در کاری همراه با عن ��اد که از
انجام آن نهی ش���ده ،گفته میش���ود (راغباصفهانی۱۴۱۲ ،ق) .یک���ی از پلیدترین صفاتی که
در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و مورد سرزنش قرار گرفته ،لجاجت و
اصرار ورزیدن بر س���خنان و عقاید باطل است که منجر به تکذیب انبیاء ،آیات الهی و حتی به
قت���ل انبی���ای الهی میگردد .در مورد تفاوت لجاجت با جهالت میتوان 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
و انجام گناه و ...فرد متوجه زش���تی اعمال س���ابق خود ش���ده و از آن افکار و اعمال پش ��یمان
گردد .در صورتی که لجاجت از روی عناد و تکبر بوده و از بدذاتی ناشی میگردد .لذا با فروکش
کردن هوسها از بین نرفته و هیچگاه به ش���خص لجوج ندامت فورى دس ��ت نمىدهد؛ بلکه
مادامی که شخص زنده است این حالت زشت نیز زنده خواهد ماند ،مگر آنکه خدا بخواهد او
را هدایت کند (طباطبایی.)۱۳۷۴ ،
ُ َ ذَّ
یکی از آثار لجاجت این است که افراد لجوج از درک حقایق آیات الهی محرومند« :وهو الِي
َ َ ّ
ً
رَ
َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ً خُ ْ ْ
ً ََ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َّ
لك ش
ضا نرِمجِن ُه َح ًّبا ُمتاكبا و...
يَ ٍء فأخرجنا مِن��ه خ رِ
أن��زل مِن الس��ماءِ ماء فأخرجنا بِهِ نبات ِ
ْ آَ
َ
َّ
ْ
يات ل ِق ْو ٍم يؤم ُِنون» (انعام )۹۹ :با توجه به این آیه میتوان فهمید که لجاجت
إِن فيِ ذل ِكم ل ٍ

در انس���ان زمین���ۀ خ���ردورزی را از بی���ن ب���رده و مانعی برای خردورزی انس ��ان اس ��ت .به لحاظ
روانشناختی ،شخص لجباز به دلیل تقلید بیقید و شرط و کورکورانه از دیگران و همچنین با
ت���رک پذیرفت���ن حق ،خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگتر از آن میداند که حق را بپذیرد و
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حس خودبرتربینی به ش���خص اجازه نمیدهد که به سخنی غیر از سخن خود گوش کند
این ِ
و به همین جهت مانع رشد و خردورزی وی میگردد.
_ موانع رفتاری
رفتار عبارت اس���ت از :هرگونه پاسخی که انس���ان به محرکهای بیرونی یا درونی میدهد ،در
قس���مت موانع ش���ناختی گفتیم که ش���ناختهای انسان س���بب میشود که تفس ��یر او از وقایع
متغیر گردیده و رفتارهای متفاوتی انجام دهد و این حاکی از تأثیر ش���ناختها بر رفتار انس ��ان
است .نکتهای که در اینجا قابل ذکر است این است که رفتارها هم بهواسطۀ اینکه زمینهساز
شناختها هستند ،میتوانند تأثیر منفی بر شکلگیری شناخت صحیح و به تبع آن رفتارهای
غلط باش���ند .در ادامه از منظر قرآن به موانع رفتاری که س���بب میشوند انسان نتواند از تعقل
خود استفاده کند میپردازیم:
الف .گناه

َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ رْ ُ
ُْ َ َْ َُْ
ت
ال
أ
م
ك
ي
ل
ع
�م
�
ك
ب
ر
م
ر
ح
ما
ل
در ق���رآن س���ورۀ انعام آیۀ  151آمده اس���ت« :قل تعالوا أت
شكوا بِهِ
ِ
حَ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ ْ ً َ ْ َْ ْ ً َ َُُْ َْ َ ُ ْ ْ ْ
الق نن نرزقكم ِإَوياهم وال تقربوا الفواحِش
شيئا وبِالوالدِ ي ِن إِحسانا وال تقتلوا أوالدكم مِن إِم ٍ
َّ ْ َ َّ َ َّ َ هَّ ُ َّ
َْ ُ
َ َ َ ْ
َ َّ ُ
ُ
ُ
ِك� ْ
ال ب حْ َ
�ر مِنها َوما َب َط َن َوال تق ُتل��وا انلفس ال 
م��ا ظه�
�م َو َّصاك ْم بِهِ ل َعلك ْم
ال ّ ِق ذل
يت حرم الل إ ِ ِ
َْ ُ َ
تعقِل��ون» ب���ا تحلیل محتوای���ی در این آیه میتوان به این نتیجه رس���ید که می ��ان انجام گناه

و خردورزی رابطه اس���ت و به هر میزان انجام گناه بیش���تر ش���ود ،زمینه برای خردورزی کاهش
یش ��ود و تکرار
مییابد .گناه بهعنوان عاملی کهازافراط یا تفریط در غضب و ش���هوت منبعث م 
آنموجب رس���وخاین حالت غیراعتدالیدرنفس میگردد ،انس���ان را از زمرۀ بهایم بلکه نازلتر
از آن قرار میدهد .ازاینرو ،به هماناندازهادراک و شناخت انسان از خویش نیز دچارتنازلو
ت در
تضعیفمیشود؛ زیرا دلبستگی به دنیا که اساس هرخطاو گناهی است و صرف همه هم 
ن را فراهممیآورد که چنین شخصیحتیفاقد خودآ گاهی
راه تحصیل آرزوهای مادی ،زمینه آ 
و توجهنس���بتبهعلم حضوری از خویش���تن بشود و نیزدچار ضعف وجودی گردد .در نتیجه،
ن و بدن مادی میداند ونمیتواندخود را بشناسد (طباطبایی.)1417 ،
خود را همین ت 
به لحاظ روانش���ناختی تقوا معادل روانش���ناختی آن ،خودمهارگری اس ��ت .در مقابل تقوا،
گناه است که معادل روانشناختی آن عدم خودمهارگری میباشد .خودمهارگری زیرمجموعه
دو مفه���وم «خودنظمبخش���ی» و «کن���ش اجرای���ی خ���ود» ب���وده و ب���ا مفاهی ��م ق ��درت اراده،
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خودانضباطدهی ،خودداری ،و مدیریت خود ،مترادف اس���ت .س���ازه خودمهارگری اس�ل�امی،
دارای دو س���طح اس���ت :سطح اول ،شامل دو مؤلفه «ش���ناخت» و «بازدارندگی» است که از دو
مفهوم عقل و تقوا اس���تنباط ش���ده است؛ س���طح دوم ،دارای هفت مؤلفۀ «خودنظارتگری»،
«هدفشناس���ی»« ،انگیزش���ی»« ،مهار رفت���اری»« ،مهار ش���ناختی»« ،مهار هیجان ��ی» و «مهار
تداومبخش» میباش���د (رفیعیهن���ر .)۱۳۹۳ ،لذا افرادی که خودمهارگ ��ری کمتری دارند ،به
همان میزان زمینۀ کاهش خردورزی را خودشان به وجود میآورند.
ب .رعایت نکردن حریم و مرز
یکی از زمینههایی که سبب میشود انسان رفتار درستی در جمع داشته باشد ،شناختن حریم
َّ ذَّ َ ُ ُ َ َ
ك م ِْن َوراءِ
و مرزها و رعایت آنهاس���ت .در س���ورۀ حجرات آیۀ  4آمده اس���ت« :إِن الي��ن ينادون
َ ْ
ُ َ
حْ ُ ُ
ك رَ ُ
�رات أ
ث ُه ْم ال َي ْعقِلون»؛ (ولى) کس���انى که تو را از پش���ت حجرهه ��ا بلند صدا مىزنند،
الج� ِ
ا کثرش���ان نمىفهمند! در این آیه به صورت تلویحی اش���اره کرده است که کسانی که حریم تو
را رعای���ت نکرده و ب���ه آن لطمه میزنند ،فکر نمیکنند و اهل تعقل نیس ��تند .با تحلیل محتوا
میتوان به این نتیجه رسید که میان حریم نگه داشتن و استفاده از عقل رابطه است و حریم
نگه نداشتن میتواند بهعنوان مانعی در مسیر خردورزی محسوب گردد.
ج .گوش ندادن فعال
فهمیدن پیام طرف مقابل مس���تلزم خوب گوش دادن به پیام اوس���ت .میتوان گفت :گوش
دادن فع���ال زمین���های برای فه���م بهتر پیام طرف مقابل و به تبع اندیش ��ه بهت ��ر در مورد پیام
اوس���ت .گ���وش دادن فعال یعنی اینکه به ص���ورت فعاالنه درگیر گ���وش دادن و فهم صحبتی
باش���یم ک���ه گوینده برای م���ا ارس���ال میکند .گ���وش دادن یک���ی از اساس� �یترین مهارتهای
َ ُ
«وقالوا
ارتباطات بینفردی محس���وب میش���ود .در قرآن کریم س���ورۀ ملک آیۀ  10آمده اس ��ت:
ُ
َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ
يف أَ ْ
صحاب َّ
�م ُع أ ْو ن ْعقِل ما ك َّنا 
لو كنا نس�
الس��عريِ» این آیه به وضوح نش ��ان میدهد که میان
ِ
شنیدن فعال و سرنوشتی که کفار به آن مبتال شدهاند ،رابطه است؛ زیرا اگر آنها پیام نبی الهی
را بهخوبی گوش میکردند ،زمینۀ بهتری برای فهم و درک آن داش���تند و به تبع آن ،انتخاب
آنها متفاوت بود .با توجه به تحلیل روانشناختی آیۀ فوق میتوان به این نکته رسید که یکی
از موانع خردورزی ،فهم بد بهواسطۀ گوش ندادن فعال از جانب مشرکین است.
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د .انتخاب غلط
یک���ی از ویژگیهای انس���ان ،قدرت انتخاب اس���ت .معیار انتخاب از بی ��ن گزینههای متفاوت
میتواند چیزهای متعددی باش���د ،اما میتوان این مس���ئله را قدر متیقن دانست که انسان در
زمان انتخاب به نیازهای خود توجه داش���ته و بر اس���اس آن انتخاب میکند ،در آیۀ  67سورۀ
هَّ َ َ َ ُ َ
ُّ َ ُ ْ َ َُُْ َ ْ ُ
ون
اللِ أ فال ت ْعقِلون» این آیه خطاب حضرت
انبیا آمده اس���ت« :أ ٍف لكم ول ِما تعبدون مِن د ِ
ُ
ابراهیم؟ع؟ به مش���رکان اس���ت که اف بر ش���ما به خاطر انتخاب غلطی که داش ��تهاید و سؤال
ایشان از آنها که آیا فکر نمیکنید ،نشان میدهد که بین انتخاب غلطی که در انتخاب معبود
از جانب کفار صورت گرفته و اس���تفاده نکردن از عقل ارتباط اس���ت .از رویکرد روانش ��ناختی،
انس���ان بهواس���طۀ انتخاب نس���بت به چیزی که انتخاب کرده حس تعلق پیدا کرده و همین
مسئله ممکن است او را دچار خطای شناختی و به تبع آن خطای رفتاری کند.
ه :دنیا گرایی
در قرآن کریم ،گاه دنیا مورد مذمت قرار گرفته و گاه از دنیا به نیکی یاد ش ��ده اس ��ت .س � ّ�ر این
مدح و ذم را نه در دنیا که در بیرون از دنیا باید جس���ت .در موارد متعدد دنیا در س ��یاق ذم ،یا
به تعبیر دیگر «دنیاگرایی» ،گاه به مصادیق ِ مادی ،مانند ش���هوتهای جنسی ،فرزندان ،طال
و نقره ،اس���ب ،دام و کشتزار تعریف شده اس���ت که انسان دلبسته و وابسته به آنهاست؛ ُ
«ز ّي ِ َن

ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ خْ َ ْ
ُ ُّ َّ
َ ّ َ َ بْ َ َ َ ْ َ َ
ل َِّلن ِ
اس ح
ب والفِضةِ و
اليْ ِل ال ُم َس َّو َمةِ
ب الش َه َو ِ
ِري المقنطرة ِ مِن اذله ِ
ات مِن الن ِساءِ والنِني والقناط ِ
حْ
حْ
َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ ْ
ث ذل ِك متاع الياة ِ
ادلن َيا( »...آلعمران .)١٤ :و گاه به نگرشهای مادیگرایانه
واألنعام والر ِ

مصادی���ق م���ادی ،مانن���د لع���ب ،له���و ،مدپرس ��تی ،تجملگرایی،
و نح���وۀ بهرهگی���ری از ای���ن
ِ
فخرفروش���ی ،ثروتاندوزی و قدرتطلبی توجه داده ش���ده است که انس ��ان به جای استفاده
از مادیات در جهت نزدیکی به خداوند ،از آنها در جهت دوری از خداوند س ��ود جس ��ته اس ��ت؛
ْ َ ُ َ َّ َ حْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ْ
األم َوال َو ْ
كاثُ� ٌ
«اعلم��وا أنما الياة ادلنيا لعِب وله��و وزِينة وتفاخر بينكم وت
األوالدِ»...
�ر فيِ
ِ

(حدید( )٢٠ :احمدزاد.)1387 ،
در نتیج���های کلیت���ر میتوان گفت :یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق ��رآن دنیاگرایی و رها
ک���ردن آخ���رت اس���ت .در همین زمین���ه نیز در آی���ه دیگری از قرآن در س ��ورۀ انعام آی ��ۀ  32آمده
َ َ حْ َ ُ ُّ ْ َّ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ آْ َ ُ َيرْ ٌ ذَّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
اس���ت« :وما الياة ادلنيا إِال لعِب ولهو ولدلار الخِرة خ ل ِل
ين َي َّتقون أ فال ت ْعقِلون»؛ و زندگى
دنیا چیزى جز بازى و س���رگرمى نیس���ت و س���راى آخرت براى آنها که پرهیزکارند ،بهتر است آیا
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نمىاندیشید .به نوعی تأیید نتیجهای است که در آیات قبل گرفته شده است .توجه به دنیا
و تعلق به آن سبب میشود که انسان عاقبتاندیشی و خردورزی خود را از دست داده و دچار
خطا شود و بهعنوان یکی از موانع خردورزی محسوب شود.
و .توجه نکردن به نشانههای قدرت الهی
در قرآن کریم یکی از موانع انسان در مسیر خردورزی را عدم توجه به نشانگان قدرت الهی در
َ
َ َ
ْ
«ف ُقلْنا رْ ُ
ضها كذل ِك
هستی میبیند .در همین زمینه در سورۀ بقره آیۀ  73آمده است:
اضبوهُ ب ِ َبع ِ
ِ
ُ ْح�يْ هَّ ُ ْ
َ َ َّ ُ َ ُ َ
ُ
ريك� ْ
�م آياتِهِ لعل
الل ال َم ْوىت َو ُي
ك ْم ت ْع ِقلون» این آیه به خوبی نش ��ان میدهد که یکی از
ي� ِ
زمینهه���ای خردورزی از منظر قرآن توجه به نش���انگان قدرت الهی اس ��ت؛ چون خداوند آن را
به بنیاس���رائیل نش���ان داد تا فکر کنند و با معکوس کردن این مسئله میتوان فهمید که عدم
توجه به نشانگان قدرت الهی مانعی در مسیر خردورزی است.
ز .بیتوجهی به مراحل خلقت و زندگی و مرگ
توجه مراحل پیچیده آفرینش میتواند زمینهای برای تحریک فکر و خردورزی باشد و میتوان
گفت که بهترین بستر برای تفکر ،تفکر در مورد خلقت پیچیده انسان است (قرائتی.)1388 ،
ُ َ ذَّ
ََ ُ
ْ ُ َ ُ
ُ
َ ََ ُ ْ ْ ُ
�ن ن ْطف ٍة ث َّم م ِْن َعلق ٍة ث َّم
راب ث َّم مِ�
در س���ورۀ غاف���ر آیۀ  67آمده اس���ت« :هو الي خلقكم مِن ت ٍ

ُُ َ ً
ىَّ
خُ ْ
ُ ُ
ْ ً ُ
َ ُ
ُ ُ ُ
ُُ َُ
ً ْ ُ
ُ
ي ِر ُجك ْم طِفال ث َّم لتِ َبْلغوا أش َّدك ْم ث َّم لتِ َكونوا ش ُيوخا َومِنك ْم َم ْن ُي َت َوف م ِْن قبْل َولتِ َبْلغوا أ َجال
ُ َ ىًّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ
مسم ولعل
ك ْم ت ْعقِلون» این آیۀ نشان میدهد که میان خردورزی و توجه به کیفیت خلقت

ارتباط وجود دارد و یکی از موانع خردورزی از منظر قرآن ،عدم توجه به این مسئله است.

ح .نفاق و کتمان حقیقت
ً
منافق کس���ی است که در باطن کافر ولی ظاهرا مس���لمان است ،یکی از نشانگان منافق که در
آیۀ  13س���ورۀ بقره به آن اش���اره شده است ،این اس���ت که آنها خود را عاقل و هوشیار میدانند
و مؤمنان را س���ادهلوح و خوشباور .در قرآن به خاطر عدم اس���تفاده از عقل ،منافقین نکوهش
ُ
َ
ُ
آم ُنوا قالُوا َ
ين َ
شدهاند ،همانند آیۀ  76سورۀ بقره «ِإَوذا لَ ُقوا ذَّال َ
آم َّنا ِإَوذا خال َب ْعض ُه ْم إِىل َب ْع ٍض قالوا
َْ َّ ُ ََ َ ُ
َ َ َ هَّ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُّ ُ ْ
َ حُ َ ّ ُ َ ُ ْ
ك ْم أفال ت ْعقِلون» .با نگاه روانشناختی
أ تدِثونهم بِما فتح الل عليكم يِلحاجوكم بِه ِعِند رب ِ
ش���خص منافق به خاطر س���بک زندگی خود و ترس از آشکار ش���دن وضعیت اعتقادی مدام در
حالت اضطراب به سر میبرد و این اضطراب مانع خردورزی وی است.
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ط .تقلید کورکورانه
تقلید کورکورانه و به دور از آ گاهی و از روی خودباختگی ،از عوامل اصلی رکود و ایستایی است
و ه���ر ج���ا که چنین مس���ئلهای رخ ده���د ،دلیلی بر بهکار گرفتن اندیش���ه و جوش ��ش فکر ،باقی
نمیماند و ش���خص تقلیدکننده با سرس���پردگی نابخردانه ،راه شکوفایی عقل را بر خود خواهد
ََْ
َ ْ َ َ هَّ ُ ُ ْ َ َّ
َ َ َّ
الل قالوا بَل نتب ِ ُع ما ألفيْنا
بست .در سورۀ بقره آیۀ  170آمده است «ِإَوذا قيل ل ُه ُم اتب ِ ُعوا ما أنزل
ََ
ُ َ َ ً
َ َ َ َ ُ
َ
آباءنا أ َول ْو اكن آباؤ ُه ْم ال َي ْعقِلون شيْئا َوال َي ْه َت ُدون».
عليْهِ
ی .بیتوجهی به سرگذشت پیشینیان
انس���ان بهواس���طۀ اینکه موجودی خردورز اس���ت ،میتواند از تجربۀ دیگران اس ��تفاده کرده و
خطای آنها را تکرار نکند ،به این ویژگی انس���ان عبرتگیری میگویند .در بیش از ده آیه قرآن
ترغیب و تش���ویق فراوان به «س���یر در ارض» (یوسف109 :؛ حج46 :؛ روم9 :؛ فاطر44 :؛ غافر:
 21و 82؛ آلعمران137 :؛ انعام11 :؛ نحل36 :؛ نمل .69 :عنکبوت20 :؛ روم )42 :شده است
ک���ه میتوان به این نتیجه رس���ید که یک���ی از موانع خردورزی از منظر ق ��رآن ،درس نگرفتن از
تاریخ و سرگذشت پیشینیان است (خاتمی.)1377 ،
نتیجهگیری
انس���ان بهعن���وان پیچیدهترین مخلوق خداوند ،دارای ویژگیهای متعددی اس ��ت که او را از
س���ایر مخلوقات متمایز کرده اس���ت .خردورزی یکی از اساس���یترین وجوه تمایز انسان است.
یافتهه���ای پژوه���ش نش���ان داد موان���ع خ���ردورزی از منظ���ر قرآن در س ��ه بخش دس ��تهبندی
میش���ود :ال���ف .موانع ش���ناختی خ���ردورزی از منظر ق���رآن عبارتان���د از :عدم توج ��ه به ندای
فطرت ،خودفراموش���ی ،باورهای خرافی؛ ب .دوس���تی و صمیمیت با دش ��منان خدا ،تعصب و
لجاج���ت برخی از موانع عاطفی خردورزی اس���ت؛ ج .گناه ،رعای���ت نکردن حریم و مرز ،گوش
ندادن فعال ،انتخاب غلط ،دنیاگرایی ،توجه نکردن به نش���انههای قدرت الهی ،بیتوجهی
ب���ه مراحل خلقت و م���رگ ،نفاق و کتمان حقیقت ،تقلید کورکورانه ،بیتوجهی به سرگذش ��ت
پیشینیان از موانع رفتاری خردورزی بهشمار میروند.
هر پژوهشی به دلیل مسئلهمحور بودن ،دارای چارچوبها و محدودیتهایی است که مانع
از پرداختن به تمام جوانب موضوع خواهد شد .پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبوده
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و با محدودیتهایی مواجه بوده اس���ت .با توجه به موضوع تحقیق ،یکی از محدودیتهای
ل سنت
آن عدم دسترس���ی و بررس���ی بخش���ی از جامعه آماری کیفی پژوهش از جمله منابع اه 
و کتب آس���مانی س���ایر ادیان ابراهیمی و عدم مقایس���ه آنها با یکدیگر بود .پیشنهاد میشود در
پژوهش���ی مس���تقل ،این بخش از جامعه آماری کیفی پژوهش نیز بررس ��ی و موانع خردورزی از
دیدگاه اهل سنت و سایر ادیان ابراهیمی بررسی و نتایج مقایسه شود.
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