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تاریخ دریافت ،1399/12/04 :تاریخ پذیرش1400/04/05 :

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی معیارهای خردمندی در روایات اهلبیت -علیهم السالم -و روش تحقیق
ازنوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوای عرفی است .جامعۀ آماری پژوهش ،همۀ روایات کتب اربعه و مصادر
بحار االنوار را شامل میشود .برای نمونهگیری ،از روش هدفمند و برای تحلیل دادهها از توصیف ،مقایسه،
مقولهبندی و مفهومسازی استفاده کردهایم .یافتهها نشان میدهند مؤلفههای خردمندی ازدیدگاه اهلبیت-
علیهم السالم -مجموعهای از ویژگیهای درونفردی (هفت کد نظری و  47کد اساسی) ،بینفردی (شش
کد نظری و  35کد اساسی) ،در ارتباط با دنیا و آخرت (دو کد نظری و چهار کد اساسی) و در ارتباط با
معبود (چهار کد نظری و هفده کد اساسی) بودند .کثرت کدهای نظری درونفردی و بینفردی ،بیانگر
اهمیت اخالق و ارتباطات انسانی ازنظر اهلبیت -علیهم السالم -است .عالوهبر منابع یادشده ،سی مقاله و
کتاب تخصصی مرتبط با مبحث خرد درحوزۀ روانشناسی (تألیفشده از سال  1990تا سال  )2020بررسی
و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد مؤلفههای خردمندی
ازدیدگاه روانشناسان ،مجموعهای از ویژگیهای درونفردی (سه کد نظری و نُه کد اساسی) ،بینفردی
(چهار کد نظری و  35کد اساسی) و در ارتباط با اجتماع (سه کد نظری و چهار کد اساسی) بوده است.
درنهایت ،این دو دیدگاه را با هم مقایسه کرده و نتیجه گرفتهایم بین معیارهای خردمندی در دو دیدگاه،
رابطۀ عموموخصوص منوجه وجود دارد و این دو معیار ،دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند .در هردوی
آنها ارزشها درنظر گرفته شده است؛ هرچند آنها در مبدأ و مبنای ارزشها و مصداقهایشان تفاوتهایی
دارند.
واژگان کلیدی :خِرَد ،عقل ،روایات ،دستاوردهای روانشناختی.
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بیان مسئله

انسانشناسی ،یکی از زیربناییترین عناوین حوزۀ روانشناسی است که همواره اندیشمندان
به آن توجه کردهاند .خرد یکی از نقاط قوت انسان محسوب میشود که در تأمین بهداشت
روانی و موفقیت او درراستای ارزشها نقشی مهم ایفا میکند .تبیین مفهوم خرد درحوزۀ
روانشناسی با استفاده از مبانی متفاوتی صورت گرفته است و نتایج بهدستآمده ،دارای
نقاط اشتراک و افتراق هستند .خالق انسان ،او را در قرآن کریم و همچنین روایات
معصومین -علیهم السالم -معرفی کرده است .مراجعه به این آموزهها در تبیین مفهوم خرد
با بهکارگیری روشهای پژوهش علمی درحوزۀ علوم روانشناختی و با درنظرگرفتن پیشینۀ
مطالعاتی روانشناسان ،گامی ارزنده در مسیر دروندینی و بومیسازی روانشناسی است.
سند تحول بنیادین با توجه به اهمیتی که برای پرورش انسان عاقل قائل شده است،
نشان میدهد پژوهش دربارۀ خرد و خردورزی از موضوعهای مهم در آموزشوپرورش
ایران است .بهصورت مستقیم ،سیزدهمین گزارۀ ارزشی نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی
در این سند ،پرورش ،ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همۀ ساحتهای
تعلیموتربیت دانسته شده است (سند تحول بنیادین.)1390 ،
در بخش دستاوردهای روانشناسی ،واژۀ «خرد» و معادل انگلیسی آن ،یعنی Wisdom

بررسی شده است .معرفی خرد ،اغلب با تلفیق یک دانش و چگونگی عملکرد صورت
میگیرد و در تعریف خرد ،غالباً چیستی شخصیت کامل و فضیلتهای انسانی ،چگونگی
عملکرد ذهن و پرهیزکاری موردتوجه است .اگرچه روانشناسی خرد ،قدمت زیادی ندارد،
محققان در این حوزه ،مدلهای نظری و عملی مختلفی را بهدست دادهاند ( Kunzmann,

 .)2019از آنجا که تعریفهای عرضهشده دربارۀ خرد براساس مبانی متفاوت و در ابعاد
مختلفی مانند روانشناختی ،فرهنگی -اجتماعی و فلسفی صورت گرفتهاند ،برخی معتقدند
دربارۀ خرد ،تعریفی واحد و موردتوافق همگان وجود ندارد ( .)Kalyar, 2018آردلت
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1. Ardelt

معتقد است همۀ اندیشمندان برسر این مسئله اتفاقنظر دارند که خرد مشتمل بر دانش،
تفکر ،درک و بینش ،تأمل و بازنگری ،و توجه همزمان به دیدگاهها و منافع خود و
دیدگاهها و منافع دیگران است ( 2011به نقل از کردنوقابی .)1396 ،هیلگارد و اتکینسون
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( )1381خرد را همانند هوش ،یک قوۀ ذهنی بنیادین دانستهاند که قضاوتکردن و
انطباقیافتن با وضعیتهای گوناگون را برعهده دارد .بینه و سیمون خرد را نوعی استعداد
دانستهاند که ویژگی آن ،خوب قضاوتکردن ،خوب درککردن ،خوب استداللکردن و
انطباقیافتن با موقعیتهای مختلف است (به نقل از شریفی .)1376 ،گراث 2و مارنات
( )1375هوش ،خرد و شعور عملی را دارای یک معنا قلمداد کردهاند .گیج 3و برالینر
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( )1374خرد را تقریباً بهمعنای هوش دانسته و آن را عبارت از توان و ماهیتی بهشمار
آوردهاند که استدالل ،حلکردن مسائل ،فراگیری ،و کسب مهارتهای هیجانی و اجتماعی
را برعهده دارد .ژان پیاژه خرد را عبارت از قوۀ شناخت و معادل با هوش شناختی دانسته و
آن را یک نیروی کیفی بهشمار آورده است که انطباق و سازگاری با محیط و موقعیتهای
جدید را برعهده دارد ( .)As Cited in Kazdin, 2000مدل خرد برلین بههمت پل بالتز و
همکارانش گسترش یافت ( Baltes and Staudinger, 2000 As Cited in Glück,

 .)2017; Baltes and Smith, 1990در پارادایم برلین ،خرد عبارت از دانشی تخصصی
دانسته شده که به دانش عمیق و مهارت در زمینهای خاص اشاره میکند که از تجربه
درطول زمان بهدست آمده است ( .)Glück, 2017درواقع ،خرد ،یک نظام تخصصی دانش
درخصوص مسائل بنیادین زندگی است ( Baltes and Staudinger, 2000به نقل از
کردنوقابی.)1396 ،

1. Atkinson
2. Groth
3. Gage
4. Borliner

استرنبرگ نظریۀ توازن یا تعادل خرد را بهعنوان کاربرد هوش و تجربه درسایۀ ارزشها
برای دستیابی به خیر همگانی تعریف کرد ( Sternberg, 1998به نقل از کردنوقابی،
1396؛ اسعدی ،امیری ،مولوی و باقری نوعپرست )1392 ،و مدل سهبعدی خرد آردلت نیز
یکی از معروفترین الگوهای نظری درحوزۀ خرد است (کردنوقابی .)1396 ،آردلت خرد
را بهعنوان ترکیبی از ویژگیهای شخصیتیِ شناختی ،1تأملی (انعکاسی) 2و عاطفی 3تعریف
کرده است .)Zacher and Staudinger, 2018( .وبستر یک مدل پنجعاملی را برای خرد
تدوین کرده که پدیدهای چندبعدی و کلگرایانه است؛ یعنی هیچکدام از این ابعاد بهتنهایی
نمایندۀ خرد نیستند و همۀ آنها باید حاضر باشند تا خرد ظهور یابد؛ البته راه برای یافتن
ابعاد جدید ،همچنان باز است ( Webster, 2003به نقل از کردنوقابی .)1396 ،مدل خرد
وبستر از پنج عامل تشکیل شده است :تجربههای بحرانی؛ تنظیم هیجانی و پذیرش و
بهکاربستن هیجانها؛ مرور خاطرات و بازبینی آنها بهمنظور دیدن وجوه مختلف؛ گشودگی
به تجربه؛ شوخطبعی برای آرامشبخشیدن به خود و دیگران و قویترکردن پیوندهای
اجتماعی (چراغی ،کدیور ،عسگری و فرزاد .)1394 ،وبستر برای سنجش خرد ،مقیاس
خودارزیابی خرد 4را بهدست داد (.)Webster, 2007 As Cited in Glück, 2017
یانگ 5دیدگاه فرایندی خرد را عرضه کرد که در آن ،خرد بهعنوان فرایندی در یک زمینۀ
خاص و در بازۀ زمانی مشخص ازطریق تعامل بین فرد و یک موقعیت در زندگی واقعی
تعریف شده که فرد با آن روبهروست .این فرایند ،سه جزء ساختاری را شامل میشود:
یکپارچگی شناختی ،6عمل تجسم ،7و اثرهای مثبت برای خود و دیگران .درمجموع میتوان
گفت تاکنون ،هیچگونه تعریف قابل قبول و جهانیای دربارۀ خرد عرضه نشده است؛ اما
1. Cognitive
2. Reflective
3. Affective
4. SAWS
5. Yang
6. Cognitive Integration
7. Embodying Action

شباهت بسیاری بین تعریفهای خاص وجود دارد که در همۀ آنها خرد بهعنوان یک
مفهوم چندبعدی و شامل وجوه متمایز تأثیری ،ادراکی و انگیزشی درنظر گرفته شده است
(.)Yang, 2014 As Cited in Kunzmann, 2019
در جمعبندیای کلی ،مقایسۀ مدلهای علمی خرد نشان میدهد در پارادایم برلین ،خرد
عبارت از تخصصداشتن در مسائل مهم زندگی دانسته و بر بعد شناختی و فکری آن تأکید
شده است و خردمند یعنی کسی که قادر به حلکردن مشکالت باشد .در این پارادایم،
خصوصیت مردمآمیزی و نوعدوستی خردمندانه نادیده گرفته شده و آردلت با اضافهکردن
بُعد عاطفی کوشیده است این نقص را برطرف کند .در مدل سهبعدی آردلت ،حس شفقت
و همدردی با دیگران نیز وجود دارد .استرنبرگ در مدل خود ،هدف را نیز قرار داده و
ازنظر او این هدف ،خیر و صالح عمومی است .یانگ کوشیده است خیر عمومی را
گسترش دهد .آنچه مدل پنجعاملی وبستر را متمایز میکند ،نگاه کلنگرانۀ آن است .در این
مدل ،هریک از عوامل سبب میشوند فرد بتواند در مسائلی خاص ،مهارت نشان دهد؛ اما
خرد زمانی بروز مییابد که هر پنج عامل بهعنوان یک کل حضور داشته باشند .در مدلهای
یادشده ،رشد خرد ،چندان موردتوجه نبوده است و درمجموع میتوان گفت هریک از
مدلهای علمی به برخی جنبههای خرد توجه کردهاند .به هر حال ،بهدلیل دشواری مطالعۀ
خرد و ماهیت چندبعدی آن ،رسیدن به یک مدل موردپذیرش همگان ،چندان آسان نیست.
عالوهبر منابع روانشناختی ،در متون دینی هم به مفهوم «خرد» توجه شده است .در
روایات معتبر شیعی ،خرد با استفاده از واژۀ «عقل» بهعنوان حجت درونی انسان و معیار
تشخیصدادن حق از باطل شناخته شده است (کلینی1407 ،ق) .طبق این آموزهها عقل،
مایۀ انسانیت انسان است و بنابراین برای حرکت در مسیر تعالی و رشد معنوی و روحی ،و
ارتقادادن سالمت انسانی ،تبیین مفهوم عقل ضرورت دارد .تعالیم دینی بهعنوان رابط بین
انسان و خالق او جایگاهی مهم در انسانشناسی دارند .تعریف خالق از مخلوقش براساس
علم و احاطه است و بنابراین ،برای تعریف عقل و شناسایی ویژگیهای عاقل باید به

مکتب وحی مراجعه کرد .این مکتب به قداست عقل و حجیت ذاتیاش اذعان دارد و آن را
اس ُحجتَي ِْن ُحجة َ
بهعنوان حجت باطنی معرفی میکندِ « :إن ِ ِ
اطنَة
ظاه َِرة َو ُحجة َب ِ
ع َلى الن ِ
لِل َ
اطنَةُ فَ ْالعُقُو ُل» (کلینی1407 ،ق)؛
علَي ِه ُمالسال ُم َو اما ْالبَ ِ
الر ُ
فَاما الظاه َِرة ُ فَ ُّ
س ُل َو ْاْل َ ْنبِيَا ُء َو ْاْلَئِمةُ َ
یعنی« :ازجانب خداوند بر مردمان ،دو حجت است :حجت بیرونی و حجت درونی .حجت

بیرونی همانا پیامبران و امامان هستند و حجت درونی ،عقل و خرد آدمیان» .قرآن نیز سهمی
بزرگ برای عقل در اصول شریعت و شناخت تکلیف قائل شده و بیاعتنایان به عقل را
نکوهیده است .اشارات مکرر قرآن کریم به عقل ،صرفاً به یکی از سطوح این مقوله که
روانشناسان و متخصصان علوم جدید بدان دست یافتهاند ،منحصر نیست؛ بلکه تمام
وظایف عقل با توجه به عملکردها و ویژگیهای مختلف آن خطاب شده است .درواقع،
عقل تربیتشده در نظام وحیانی ،دارای عالیترین سطوح و باالترین عقالنیتهای متصور
است؛ زیرا همراهی و تعاضد دو حجت باطنی و ظاهریاند (دیالمه .)1392 ،عقل یک
حقیقت وجدانى است؛ از این روی ،هرگونه تعریفى از آن باید در وجدان عقال ریشه داشته
باشد؛ بهگونهاى که هر عاقلى فطرتاً آن را تأیید و تصدیق کند؛ بنابراین ،استناد به کتابهای
لغت در این زمینه بدین منظور صورت میگیرد که نشان دهیم حقیقت وجدانى در زبان
عربى ،چه نامیده مىشود و وجه تسمیۀ آن چیست؛ همچنین شواهد نقلى و روایى در بحث
شناسایى گوهر عقل ،همگى جنبه تذکرى و تنبهى دارند؛ یعنى عقال از این طریق به
ویژگیهاى عقل و عاقل متذکر مىشوند و تنبه وجدانى مىیابند .با این مقدمه ،اگر معناى
لغوى عقل را در کتابهای لغت جستوجو کنیم ،به یک معناى وجدانى روشن میرسیم
که تعابیر مختلف ،همگى حاکى از آن هستند (بنیهاشمی .)1398 ،در القاموس العصرى،
«عَقَلَ» بهمعناى «رَبَطَ» دانسته شده و بنابراین« ،عَقْل» نیز همچون «رَبْط» بهمعنای بستن
البعير» (آنطوان،
عقَ َل
است .وقتی کسى شترى را مىبندد ،در زبان عربی گفته میشودَ « :
َ
 .)1376در اقرب الموارد« ،عِقال» وسیلۀ بستن معرفى شده (شرتونی1403 ،ق ،ص )182 .و

ّ
اللغة دربارۀ
درنتیجه ،عقل ،نوعى حبسکردن و محدودکردن است .در معجم مقاییس

ميم ْالقَ ْو ِل َو ْال ِف ْع ِل» (ابنفارس1404 ،ق ،ص)95 .؛
س َ
عقل آمده استْ « :العَ ْق ُلْ :الحابِ ُ
ع ْن َذ ِ
یعنی« :عقل ،مانع از گفتار و کردار ناپسند است» .ابنمنظور نیز در لسان العرب نوشته است:

ض ُّد ال ُح ْم ِق» (ابنمنظور1414 ،ق)« .حجر» یعنى حرمت و
« ْالعَ ْق ُلْ :ال ِحجْ ُر َو النُّهىِ ،
محدودیت؛ به همین سبب ،کسی را که ممنوعالتصرف است ،اصطالحاً محجور مىنامند.
«نُهى» نیز از نَهْى بهمعنى بازداشتن مشتق شده است .عالوهبر آنچه گفتیم« ،حُمق» و

«حماقت» نیز درمقابل «عقل» جاى دارد .در لسان العرب ،در ادامه آمده استْ « :العاقِ ُل الذى
ع ْن هَواها»؛ یعنی« :عاقل کسى است که نفس خود را حبس مىکند و آن را
سهُ َو يَ ُردُّها َ
يَحْ بِ ُ
س نَ ْف َ

َالم» .این تعبیر
از آنچه میل دارد ،بازمیدارد»« .أ ُ ِخ َذ ِم ْن قَ ْو ِل ِه ْم قَ ِد ا ْعت ُ ِق َل ِلسانُهُ إِذا ُحبِ َ
س َو ُمنِ َع الك َ
(عاقل) ،از گفتار عرب گرفته شده است که وقتى زبان کسى محبوس و از سخنگفتن

ى
بازداشته شود ،مىگویندَ « :ق ِد ا ْعت ُ ِق َل ِلسانُهُ»؛ سپس دربارۀ وجهتسمیۀ عقل آمده استُ « :
س ِم َ
سهُ»؛ یعنی« :عقل را عقل نامیده-
ع ْقال ،الَنهُ َي ْع ِق ُل
ع ِن الت َو ُّر ِط فِى ال َمها ِل ِ
ِ
ى َيحْ ِب ُ
صاح َبهُ َ
ْال َع ْق ُل َ
ک أَ ْ

اند؛ زیرا دارندۀ خود را از فروغلتیدن به مهلکهها بازمىدارد» .در روایت نیز این معنا از عقل بیان

اب فَإِ ْن لَ ْم
س ِمثْ ُل أَ ْخبَ ِ
ث الد َو ِ
شده است .حضرت فرمودهاندِ « :إن ْال َع ْق َل ِعقَال ِمنَ ْال َج ْه ِل َو الن ْف ُ
ارت» (ابنشعبۀ حرانی1404 ،ق)؛ یعنی« :همانا عقل ،پایبستی از نادانی است و نفس
ت ُ ْعقَ ْل َح َ

[انسان] مانند شرورترین جنبدههاست؛ زیرا اگر بسته نشود ،سرگردان میشود».

قرطبی نقل کرده است« :العَق ُل ه َُو ال ِعل ُم» (قرطبی1407 ،ق) .در کتاب معجم الفروق
اللّغويّة که تفاوتهاى میان معانىِ کلمات قریبالمعنى را بیان مىکند ،دربارۀ علم و عقل
حَ .و ُك ُّل َم ْن
آمده استْ « :الف َْر ُق َبيْنَ ْال ِع ْل ِم َو ْال َع ْق ِل أن ْال َع ْق َل ه َُو ْال ِع ْل ُم اْلَو ُل الذى َي ْز ُج ُر َ
ع ِن ْالقَبا ِئ ِ

زاج ُرهُ أ ْقوى ،كانَ أ ْعقَ َل» (عسکری1400 ،ق ،ص .)216 .در اینجا عقل ،نوعى علم
كانَ
ِ
است« :ال َعق ُل ُه َو ال ِعل ُم»؛ یعنى اساساً عقل و علم از یک سنخ و هردو از مقولۀ فهم و درک
هستند و این حقیقت ،مسئلهای وجدانى است؛ اما دو مسئله عقل را از علم متمایز مىکنند:
نخست ،آنکه عقل ،علم اول است و دوم ،آنکه انسان را از بدىها بازمیدارد .بهترین معنا
براى اولبودن این علم خاص (عقل) ،آن است که بگوییم عقل اکتسابى نیست .ادراکهاى

عقلى ،مبتنىبر تعلیموتعلم نیستند؛ بلکه فهم خوبى و بدىِ عقلى بدون هیچگونه تعلیم ،از
ابتداى بلوغ در انسان حاصل مىشود .تا وقتی کودک علم به حُسن و قبح افعال ندارد ،از
عامل بازدارنده هم برخوردار نیست؛ اما بهمحض آنکه این علم پدید آمد ،او را از ارتکاب
قبایح منع مىکند (بنیهاشمی .)1398 ،همین دانشِ غیرتعلیمى ،درجههای مختلفی دارد و
زاج ُرهُ أ ْقوى،
هرکس درجۀ باالترى از آن را داشته باشد ،عاقلتر خواهد بودُ « :ك ُّل َم ْن كانَ
ِ

كانَ أ ْعقَ َل» .در قاموس نیز عقل ،نور روحانیای معرفی شده است که نفس بهوسیلۀ آن،
علوم ضروری و نظری را درک میکند .در لغت ،هر مقولۀ لطیف و غیرکثیف ،روحانی
قلمداد میشود (ابنمنظور1414 ،ق) و صریحاً تعبیر «نور» برای توضیحدادن معنای لغوی
عقل آمده است .طبق این اقوال ،عقل ،علم و نوری بازدارنده از کارهای زشت است .اگر
کسی یک عمل زشت را بهگونهای مرتکب شود که هنگام انجامدادن آن ،قبح عمل را نبیند،
آن کار ،احمقانه قلمداد میشود و اگر پساز انجامدادن کار ،عیبی در آن نبیند ،عقال او را
احمق میدانند .چون حقیقت عقل برای عقال روشن و شناختهشده است ،مباحث صرفاً
جنبۀ تذکر مییابد و به دیگر سخن ،الزم نیست به فرد عاقل گفته شود چه چیزی را عقل
بداند؛ زیرا او با حقیقت عقل زندگی میکند و آن را میشناسد .کافی است عاقل را به آنچه
ض َدا ِدهَا»
ف اْل َ ْشيَا ُء بِأ َ ْ
از عقل میشناسد ،متذکر شویم و بدین منظور میتوان به قاعدۀ «ت ُ ْع َر ُ

تمسک یافت .حال ،فقدان عقل را میتوان در طفولیت ،شهوت و غضب شدید جستوجو
کرد .اولین نکتۀ وجدانی ،آن است که کودک پیشاز رسیدن به سن بلوغ عقلی ،حُسن و
قبح کارهایش را نمیفهمد و وقتی به بلوغ عقلی رسید ،قلبش به نور عقل روشن میشود.

ب َه َذا
ف َذلِكَ ِ
الستْ ُر فَيَقَ ُع فِي قَ ْل ِ
پیامبر اکرم (ص) دربارۀ این مسئله فرمودهاند« :فَإِ َذا بَلَ َغ ُك ِش َ
اج
ب َك َمث َ ِل ِ
ضةَ َو السُّنةَ َو ْال َجيِ َد َو الردِي َء أ َ َال َو َمث َ ُل ْالعَ ْق ِل فِي ْالقَ ْل ِ
ان نُور فَيَ ْف َه ُم ْالف َِري َ
اْل ْن َ
ِْ
س ِ
الس َر ِ
ت» (صدوق .)1385 ،دومین تذکر وجدانی در شناخت نور عقل ،ازدستدادن
س ِط ْالبَ ْي ِ
فِي َو َ

آن حال غضب و شهوت شدید است .بهطور کلی ،وقتی واجد و گاه فاقد چیزی باشیم ،با
تفاوتی که درحال وجدان یا فقدان مشاهده میکنیم ،آن حقیقت را بهخوبی میشناسیم.

ان» (تمیمى آمدى1410 ،ق) .عقل و
امیرالمؤمنین (ع) فرمودهاندْ « :ال َع ْق ُل َو الش ْه َوة ُ ِ
ضد ِ

َاب ْال َع ْق ِل بَيْنَ ْال َه َوى َو الش ْه َوة» (لیثی
شهوت ،ضد هماند و مؤید عقل ،علم استَ « .ذه ُ
واسطی .)1376 ،غضب و شهوت ،دو حالت روحیاند که در انسانها وجود دارند و اگر
شدت یابند ،به حجابی دربرابر نور عقل تبدیل میشوند .تا وقتی عصبانیت شدید نشده
است ،انسان خوب و بد را تشخیص میدهد؛ اما هنگام بروز عصبانیت شدید« ،تمیز»،
«ظهور» یا «کشفِ» حسن و قبح را ازدست خواهد داد.
براساس پژوهشهای صورتگرفته ،هرچند در دیدگاه روایی به موضوع خرد و
خردمندی ،بسیار اهمیت داده شده و ویژگیهای متعدد انسان خردمند ذکر شده ،تاکنون در
این زمینه ،تحقیقی کیفی دربارۀ ویژگیهای انسان خردمند و مقایسۀ آن با دستاوردهای
روانشناسی صورت نگرفته است؛ از این روی ،در پژوهش حاضر ،درصدد پرکردن این
خأل هستیم .سؤال اصلی تحقیق ،آن است که براساس آموزههای اسالمی ،انسان خردمند
چه ویژگیهایی دارد ،این ویژگیها ازدیدگاه روانشناسان ،کداماند و درنهایت ،بین این دو
دیدگاه درخصوص معیارشناسی خرد ،چه ارتباطی وجود دارد.
روش پژوهش

در پژوهش حاضر ،از روش کیفی بهشیوۀ استقرایی -قیاسی با پارادایم تفسیری و رویکرد
تحلیل متن عرفی یا قراردادی استفاده کردهایم .ثبات کدگذاری و روایی نتایج و
استنباطهای محقق با استفاده از روشهایی مانند مقایسۀ مداوم و جستوجوی نظر
متخصصان دربارۀ تناسب مقولههای بهدستآمده با دادههای متنی ،منطقیبودن ترکیب
مقولههای بهدستآمده و تبیین منطقی گزارههای استخراجشده از مقولههای ترکیبی حاصل
شده است .نمونههای مورداستفاده در پژوهش بهصورت هدفمند انتخاب شدهاند و تعداد
آنها تا رسیدن به حد اشباع درنظر گرفته شده است .بدین منظور ،در بخش آموزههای
دینی ،کل روایات متضمن معنای عقل (عقل ،حلم ،لُب) و عاقل (عاقل و اولوالباب) و نیز
معنای ضد آنها (جاهل ،احمق ،سفیه و مجنون) را با استفاده از نرمافزارهای نور ،از کل

جامعۀ آماری استخراج کردهایم .مجموع روایات 2607 ،مورد بود و با حذف موارد تکراری
به  693روایت رسید .برای درک صحیح مراد روایات ،به کتابهای لغت متقدم و معتبر
مانند العین از خلیل بن احمد فراهیدی ،معجم مقاییس اللغۀ از ابنفارس و لسان العرب از
ابنمنظور (م711 .ق ).مراجعه و در مواردِ غامض نیز برای کشف مراد ،از کتب شرح مانند
مرآۀ العقول فی شرح اخبار آل الرسول علیهم السالم از عالمه مجلسی (م1111 .ق ،).بیانات
ایشان در بحار األنوار و نیز شرح کافی از مولی صالح مازندرانی (م1081 .ق ).استفاده
کردیم.
برای استخراج و تبیین دیدگاه متخصصان درحوزۀ روانشناسی ،به متنهای تخصصی
تألیفشده از سال  1990تا  2020مراجعه ،مطالب موردنیاز را بهصورت هدفمند انتخاب و
بررسی ،و نظرهای  25اندیشمند این حوزه را استخراج کردیم .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور
بررسی صحت مطالب بهدستآمده از متنهای تخصصی درحوزۀ خرد ازدیدگاه
متخصصان ،یافتهها را به هفت متخصص حوزۀ معارف و روانشناسی ارائه کردیم و آنان
این یافتهها را تأیید کردند .بدین ترتیب ،مثلثسازی پژوهش صورت گرفت و سپس کل
موارد در نرمافزار  MAXQDAوارد و کدگذاری شد .برای بررسی دقت کدگذاری ،از
روش پایایی کدگذاران استفاده کردیم و با ضریب توافق  92درصد ،کدگذاری را انجام
دادیم.
جامعۀ آماری مورداستفاده برای بررسی معیار خردمندی در روایات ،کتب اربعۀ حدیثی
شیعه و بحار األنوار بوده است؛ همچنین جامعۀ آماری مورداستفاده برای بررسی
دستاوردهای روانشناسان درزمینۀ معیارشناسی خردمندی ،شامل کتابها و متنهای
تخصصی روانشناسان به زبانهای فارسی و انگلیسی در بازۀ زمانی سیساله (از سال 1990
تا سال  )2020بوده که از کتابهای معتبر و پایگاههای اطالعرسانی ،Irandoc
 Elsevier ،Civilica ،Scopus ،Magiran ،Noormagsو  Ericاستخراج شده است.

یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،نمونههایی از روایات مرتبط با مفهوم خرد استخراج و کدگذاری شدهاند.
جامعۀ آماری ازدیدگاه روانشناسان موردنظر در این تحقیق کدگذاری شده و این کدها در
جدول  3آمده است.
جدول  .1کد مآخذ

نام کتاب

کد

نام کتاب

کد

اختصاص

01

الکافی

16

اعالم الدین

02

نزهۀ الناظر

17

امالی شیخ طوسی

03

کشف الغمۀ

18

امالی شیخ صدوق

04

کشف المهجۀ

19

تحف العقول

05

کشف الیقین

20

توحید مفضل

06

کنز الفوائد

21

جامع االخبار

07

أمالی مفید

22

منیۀ المرید

08

المحاسن

23

خصال

09

التوحید

24

الدرۀ الباهرۀ

10

مکارم االخالق

25

روضۀ الواعظین

11

من ال یحضره الفقیه

26

علل الشرایع

12

نهج البالغه

27

عیون أخبار الرضا علیه

13

النوادر راوندی

28

السالم

عیون الحکم

الدعوات راوندی

14

29

در این پژوهش ،کدهای اساسیای را که تعیینکنندۀ ویژگیهای انسان خردمند در متن
روایات هستند ،در فرایند کدگذاریِ باز دستهبندی کرده و سپس در کدگذاری محوری
درقالب کدهای نظری مدنظر قرار دادهایم .برمبنای دستهبندی کدهای نظری ،در کدگذاری
اساسی ،پنج بُعد اصلی بدین شرح را میتوان مشاهده کرد :ویژگیهای بینفردی،
ویژگیهای درونفردی ،ویژگیهای در ارتباط با دنیا ،ویژگیهای در ارتباط با آخرت و
ویژگیهای در ارتباط با معبود.
ویژگیهای انسان
خردمند

در ارتباط با دنیا

در ارتباط با معبود
در ارتباط با آخرت

ویژگیهای درونفردی

ویژگیهای بینفردی

نمودار  .1ویژگیهای انسان خردمند ازدیدگاه روایات معصومان

در جدول  2ارتباط بین کدهای هستهای ،نظری و اساسی بهدستآمده برای تبیین
ویژگیهای انسان خردمند همراه با کد مآخذ مربوط آمده است.
ردیف

کد

هستهای

کد نظری

1

ویژگیهای درون-

فردی

جدول  .2ویژگیهای انسان خردمند در احادیث اهلبیت (ع)

حقپذیربودن

کد اساسی

کد مآخذ

حقپذیربودن ،قابل هدایت بودن ،جانبدارینکردن از باطل،

،12 ،11 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1

معتقدبودن به آموختههای صحیح ،انکارنکردن آنچه نمیداند،
مداومت بر خیر داشتن ،پندپذیربودن ،به حق شکنکردن ،به
فکر جبران اشتباه خود بودن ،اطاعتکردن از نصیحت

،21 ،19 ،17 ،15 ،14 ،13
27 ،25

خیرخواهانه ،بهدنبال علم بودن
غصهها را تحملکردن ،غصهها را جرعهجرعه فروبردن،
2

کنترل احساس

3

خودنگهداربودن

4

سنجیده عملکردن

5

اصالحکردن خود

6

کرامت نفس داشتن

نداشتن گفتار و رفتار زشت هنگام بروز سختیها،

27 ،15 ،12 ،9 ،5

شاداببودن درعین استواری ،نرمدلبودن
صبر بر تنهایی داشتن ،اخالصداشتن ،پا را از گلیم خود

،14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،4

درازترنکردن ،از بدیها پرهیزکردن ،درپی اصالح خود بودن

27 ،25 ،21 ،17

عمل نیکو داشتن ،قولدادن درحد توانایی ،از یک سوراخ دو
بار گزیدهنشدن ،فریب مسائل بیهوده را نخوردن،

،12 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3 ،2

دوراندیشبودن ،برای حل مشکالت بهدنبال فرصت بودن ،به

،23 ،20 ،19 ،18 ،16 ،13

سالمتی اهمیت دادن ،تشخیصدادن بد از بدتر ،با پافشاری بر

30 ،28

هدف به آن نزدیکشدن
برطرفکردن عیوب خود ازطریق بهخاطرسپردن و نوشتن
آنها ،اقدامنکردن به کاری که احتمال موفقیت در آن وجود
ندارد ،اهل رشد بودن ،هر کاری را درست و بهجا و بهاندازه

12 ،11 ،9

انجامدادن ،نفس خود را تمریندادن
خوشبختبودن ،حسدنورزیدن ،باحیابودن ،رازداربودن،
قانعبودن ،درعین تنگدستی توانگربودن ،رضایتداشتن،
اندیشمندبودن
از وقت ،درست

7

ویژگیهای بین-

30 ،28 ،27 ،19 ،17

وقت خود را تقسیمکردن ،قسمتی از وقت را برای عبادت
صرفکردن ،قسمتی از وقت را برای محاسبۀ نفس

9 ،5

صرفکردن ،قسمتی از وقت را برای لذت حالل صرفکردن
خواروخفیفنکردن دیگران ،برتردانستن دیگران از خود،

فردی

1

استفادهکردن

،15 ،14 ،12 ،9 ،6 ،5 ،4

متواضعبودن

سرزنشنکردن ،شاکربودن هنگام برخورداری از نعمتها،
قضاوتنکردن درصورت بیاطالعی

12 ،10 ،9 ،5 ،3

امانتداربودن ،سبقتگرفتن در انجامدادن کار خیر ،پسندیدن
2

خیرخواهبودن

3

حُسنسلوک داشتن

4

سنجیدهبودن گفتار

5

مداراکردن

6

تعامل سنجیده داشتن

آنچه برای خود میپسندد برای دیگران ،خیانتنکردن،

29 ،15 ،12 ،11 ،9 ،5 ،3

مردمآزارنبودن
ادبداشتن ،یکیبودن ظاهر و باطن ،خوشروبودن ،به
دیگران کمک مالی کردن ،سخاوتمندبودن درعین تنگدستی

15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،5 ،4

راستگوبودن ،سخننگفتن فرد با کسی که او را تکذیب
میکند ،خوشگفتاربودن ،فکرکردن قبلاز حرفزدن،

30 ،21 ،18 ،12 ،9 ،5 ،1

پاسخگویی درصورت وجودداشتن سؤال ،نگاهداشتن زبان

رفتارکردن با حلم هنگام بروز لغزش ازسوی دیگران،
مداراداشتن ،رفتار سرسختانه نداشتن با دیگران ،مهربانبودن،
دلرحمبودن ،به والدین نیکیکردن

استفادهکردن از تجریبات ،دوریکردن از دوستان بد ،چیزی
نخواستن از کسی که مضایقه میکند ،دوستیکردن با مردم،

1

2

ویژگیهای در ارتباط با دنیا و آخرت

همصحبتبودن با عقال

نگرش سنجیده به دنیا
داشتن

برای آخرت کارکردن

،13 ،12 ،11 ،9 ،5 ،4 ،1
22 ،21 ،19 ،18

،21 ،14 ،12 ،11 ،9 ،5
30 ،29 ،27 ،26 ،23

از دنیاطلبی دوریکردن ،از مرگ پندگرفتن

21 ،14 ،12 ،9 ،5

به آخرت رغبتداشتن ،برای آخرت عملکردن

30 ،24 ،21 ،12 ،9 ،5

به خدا ایمانداشتن

1

انتخابکردن دین براساس شناخت ،دینداشتن ،از خدا
ترسیدن ،در تنهایی با خدا انسگرفتن ،دعاکردن

2

3

4

ویژگیهای در ارتباط با خدا

شناختن خدا ،نزدیکبودن به خدا ،تکذیبکردن دروغ بر
شناختن خدا

خدا ،معرفتداشتن به خداوند ،در بلندی سلطنت خدا
حیرانبودن

27 ،15 ،12 ،9 ،5

،20 ،12 ،11 ،9 ،8 ،5 ،4
30 ،27

حُسن اعتماد داشتن به خدا ،توکل به خدا داشتن ،هنگام بروز
حُسن اعتماد به خدا

مشکالت به خدا پناهبردن ،ترجیحدادن ذلت با خدا بر عزت با

27 ،9 ،5

غیرخدا
انجامدادن واجبات و

به اوامر خدا عملکردن ،واجبات را از خدا گرفتن،

ترک محرمات

واجبدانستن آنچه خدا واجب کرده است

در نمودار  ،2تبیین ویژگیهای انسان خردمند در آیات و روایات آمده است.

نمودار  .2ویژگیهای انسان خردمند در روایات اهلبیت (ع)

30 ،27 ،12 ،11 ،9 ،5

همانگونه که در نمودار میبینیم ،ویژگیهای انسان خردمند ،شامل چهار دستۀ
درونفردی ،بینفردی ،در ارتباط با معبود ،و در ارتباط با دنیا و آخرت مشخص شده است.
در ادامه ،این ویژگیها را شرح میدهیم.
الف) ویژگیهای درونفردی :آنچه از کالم معصومان (ع) بهدست آمده است ،نشان
میدهد انسان خردمند مجموعهای از ویژگیهای رفتاری دارد که میتوان آنها را
ویژگیهای درونفردی نامید .این ویژگیها به هفت زیرمؤلفۀ اصلی تقسیم میشوند :اولین
مؤلفه در انسان خردمند ،پذیرش حق (حقپذیربودن) است؛ دومین مؤلفه ،کنترل احساس
هنگام رویارویی با غصه و غضب؛ سومین مؤلفه ،خودنگهداربودن درمقابل هیجانها و
اتفاقهای پیشآمده در زندگی؛ چهارمین مؤلفه ،سنجیده عملکردن؛ پنجمین مؤلفه ،آنکه
انسان خردمند همواره درحال اصالحکردن رفتار خود است؛ ششمین مؤلفه به این نکته
اشاره میکند که انسان خرمند کرامت نفس خود را حفظ میکند؛ آخرین مؤلفه نشان
میدهد انسان خردمند در استفادۀ درست از زمان ،دقیق و صحیح عمل میکند.
ب) ویژگی بینفردی :یافتهها نشان میدهد انسان خردمند در ارتباط با دیگران ،متواضع
رفتار میکند ،خیرخواه دیگران است ،حُسن رفتار دارد ،سنجیده سخن میگوید ،با مردم
مدارا میکند و با دیگران تعاملی سنجیده دارد .عملکرد سنجیده را در رفتارهایی همچون
زیر دِین دیگران نرفتن ،دوریکردن از دوستان بد و همکاریکردن در انجامدادن کارهای
درست میتوان دید.
ج) ویژگی در ارتباط با دنیا و آخرت :این ویژگی انسان خردمند در روایات با دو
زیرمؤلفه مشخص شده است :نخست ،نگاه سنجیده داشتن به دنیا که در این صورت،
خردمند به دنیا رغبتی ندارد ،به زندگی دنیا دلخوش نیست و بهوسیلۀ حوادث دنیا غفلتها
را از خود دور میکند .در دومین مؤلفه ،این ویژگی مشخص شده است که انسان خردمند
اعمال خود را برای دستیابی به مقاصد دنیوی انجام نمیدهد و در تمام اعمالش همواره
خود را برای آخرت آماده میکند.

د) ویژگیهای در ارتباط با خدا :دز کالم معصومان (ع) ،انسان خردمند به خدا ایمان
دارد ،در مسیر معرفت حق گام برمیدارد ،به خدا حُسن اعتماد دارد و به انجامدادن واجبات
و ترک محرمات در اعمال روزمرهاش توجه میکند.
یافتههای پژوهش ،ویژگیهای انسان خردمند ازنگاه روانشناسان را نشان میدهد و
نمونههایی از نظرهای روانشناسان استخراج و کدگذاری شده که با مفهوم خرد ،مرتبط
است .جامعۀ آماری ازمنظر روانشناسان که در تحقیق از آن استفاده شده ،کدگذاری و کدها
در جدول  3بهدست داده شده است.
جدول  .3کد مآخذ ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسی

نام اندیشمند

سال

کد

نام اندیشمند

سال

کد

آبری

1995

01

پیاژه

1968

13

اتکینسون

1985

02

جفری وبستر

2003

14

آردلت

2011

03

سیمون

1911

15

استاودینگر

2000

04

شیینگ یانگ

2011

16

استرنبرگ

2004

05

کلیتون

1980

17

زاکر

2018

06

کهن

1995

18

اکاف

1947

07

گری گراث

2014

19

بالتز

2003

08

مارنات

2014

20

برالینر

1992

09

مک اینتایر

1959

21

بیرلی

2004

10

نوناکا

1995

22

برن

1980

11

نیت گیج

1917

23

بینه

12

1908

1996

هیلگارد

24

در نمودار  ،3یافتههای بهدستآمده از نتایج دستاوردهای تجربی با استفاده از متنهای
تخصصی درحوزۀ روانشناسی دربارۀ ویژگیهای انسان خردمند را دستهبندی کردهایم.
ویژگیهای انسان
خردمند

در جدول شماره  4ارتباط بین کدهای هستهای و نظری و اساسی به دست آمده از
یافتههای ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسان که در فرایند تحقیق مورد
ویژگیهای در ارتباط با

ویژگیهای بینفردی

ویژگیهای درونفردی

بررسی قرار گرفته بود ،به همراه کد مآخذ مربوطه آورده شده است.
اجتماع

نمودار  .3ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسان

ردیف

کد هستهای

جدول  .4ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسان

2

3

ویژگیهای بینفردی

1

کد نظری

کد اساسی

دربارۀ دیگران ،خوب قضاوتکردن

خوب قضاوتکردن ،درنظرگرفتن نظرهای
دیگران ،درنظرگرفتن منافع دیگران ،به بقیه
آرامشدادن ،تقویت پیوندهای اجتماعی،

اهمیتدادن به دیگران

اثرهای مفید برای دیگران داشتن ،از جامعه
مراقبتکردن ،برخورداری از مهارت اجتماعی
بهمیزانی چشمگیر ،به جامعه تعهد اخالقی

اثرهای مفید داشتن برای دیگران

داشتن

کد مآخذ

،9 ،3 ،1
،14 ،12
،16 ،15
23 ،18

ردیف

کد هستهای

کد نظری

کد اساسی

4

از گذشته درسگرفتن

مقابلۀ سازنده با مشکالت ،شناختن هیجانها،

5

در عمل ،تخصصداشتن

6

توجهکردن به ارزشها

7

به خود توجهکردن

کد مآخذ

پذیرش هیجانها ،بهکاربستن هیجانها،

9
10

ویژگیهای درونفردی

8

برخورداری از توانمندیهای شناختی
بهمیزانی چشمگیر
دانشداشتن
راهگشایی عملی داشتن

گشودگیداشتن ،درنظرگرفتن احتمالها،
درنظرگرفتن روشهای جدید برای حلکردن
مسائل ،شوخطبعیداشتن ،آرامشدادن به خود،
یکپارچگی شناختی داشتن ،بررسی نتایج
عمل ،اثرهای مفید برای خود داشتن،
یکپارچهبودن ابعاد فردی ،تشخیصدادن

،5 ،4 ،3

وظایف ،توانایی پاسخدادن به سؤالهای

،8 ،7 ،6

دشوار ،درنظرگرفتن کدهای اخالقی و معنوی

،11 ،10 ،9

در حل مسائل ،حلکردن مسائل سخت،

،13 ،12

استفادۀ بهینه از دانش ،براساس دانش
عملکردن ،معنادارکردن دادهها براساس
ارزشها ،تواناییداشتن برای حل مسائل،
شناختن خود ،به هویت شکلدادن ،دانش
عمیق داشتن ،بازبینیکردن خاطرات ،به خیر

11

خوشروبودن

12

مهارت حل مسئله داشتن

13

از دانش بهصورت عملی استفادهکردن

14

باهوشبودن

همگانی دستیافتن ،توانایی استدالل داشتن،
آگاهیداشتن از مسائل بنیادین ،تنظیم هیجانی
داشتن ،سازگاری با محیط ،برخورداری از
مهارت هیجانی بهمیزانی چشمگیر ،خوب
درککردن ،شعور عملی داشتن ،تواناییداشتن
برای حل مسائل ،بازنگریکردن ،خوب
استداللکردن ،تفکر ،برخورداری از دانش،
بهکارگیری هوش و تجربه درراستای ارزشها،

،15 ،14
،17 ،16
،20 ،19
،22 ،21
23

ردیف

کد هستهای

کد نظری

16

یکپارچهبودن

17

داشتن مدیریت هیجان

18

متعهدبودن به جامعه

19
20
21

ویژگیهای در ارتباط با محیط

15

استفادۀ بهینه از تجربه

قویبودن پیوندهای اجتماعی
تجربههای اجتماعی داشتن

کد اساسی

بینش داشتن ،درنظرگرفتن منافع خود،
باهوشبودن ،توانایی یادگیری داشتن

تعهد اخالقی داشتن درقبال جامعه
تقویت پیوندهای اجتماعی ،برخورداری از
مهارت اجتماعی بهمیزان چشمگیر ،داشتن

،14 ،12 ،2

تجربههای مفید بحرانی ،تجربههای مفید

،16 ،15

اجتماعی داشتن ،تعامل شایسته با موقعیتهای

24

زندگی ،سازگاری با محیط ،انطباقیافتن با
قدرت انطباق داشتن

کد مآخذ

وضعیتهای مختلف

در نمودار  ،3تبیین ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسی آمده است.

نمودار  .3ویژگیهای انسان خردمند در دستاوردهای روانشناسی

یافتههایی که در بررسیهای روانشناختی در نمودار  3میبینیم ،نشان میدهند
روانشناسان در بررسیهای خود دربارۀ انسان خردمند ،سه دستۀ کلی را درنظر گرفتهاند و
ازنگاه آنان ،انسان خردمند کسی است که دربارۀ دیگران ،خوب قضاوت کند ،به آنها
اهمیت بدهد و برایشان مفید باشد .درحوزۀ ویژگیهای درونفردی برای انسان خردمند،
چهارده زیرمؤلفه بدین شرح بهدست آمد :از گذشته درسگرفتن ،در عمل تخصصداشتن،
توجه به ارزشها ،توجه به خود ،برخورداری از توانمندیهای شناختی بهمیزانی چشمگیر،
داشتن دانش ،داشتن راهگشای عملی ،خوشروبودن ،توانایی حل مسئله ،استفادۀ عملی از
دانش ،باهوشبودن ،استفادۀ بهینه از تجربه ،یکپارچهبودن و داشتن مدیریت هیجانی .در
مطالعات روانشناسان عالوهبر ویژگیهای فردی و بینفردی ،ویژگیهایی برای انسان
خردمند در ارتباط با محیط وجود دارد که عبارتاند از :تعهدداشتن به جامعه ،برخورداری
از پیوندهای اجتماعی قوی ،تجربههای اجتماعی و داشتنِ قدرت انطباق.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،استخراج ویژگیهای انسان خردمند ازدیدگاه پیامبر اکرم (ص) و
اهلبیت (ع) از منابع حدیثی شیعه و مقایسۀ این ویژگیها با یافتههای روانشناختی بوده
است .ویژگیهای انسان خردمند در آموزههای وحیانی ،چهار بُعد بینفردی ،درونفردی ،در
ارتباط با دنیا و آخرت ،و در ارتباط با معبود دارد و ویژگیهای انسان خردمند ازدیدگاه
روانشاسان ،دارای سه بُعد درونفردی ،بینفردی و در ارتباط با اجتماع است.
توجه دیدگاه وحیانی به ارتباط با معبود ،رویکرد خدامحوری و توجه به معبود را نشان
میدهد .رویکرد خدامحوری بر همۀ شئون این رویکرد اثر میگذارد و توجه را از منافع
دنیوی انسان بهسمت رضایت پروردگار و سرانجام ،منافع اخروی او برمیگرداند .در بُعد
ارتباط با خدا کدهای نظری «شناختن خدا» و «متعالدانستن او» بُعد شناختی انسان خردمند
در ارتباط با خدا را نشان میدهد و «به خدا ایمانداشتن»« ،به او حسن اعتماد داشتن» و «از

خدا خوفداشتن» ،ویژگیهای عاطفی این انسان را بهتصویر میکشد .درنهایت ،این
شناخت و نگرش به اعمال و رفتارهایی همچون «تسلیمبودن دربرابر خدا» و «انجامدادن
واجبات و ترک محرمات الهی» میانجامد .در این شناختها ،نگرشها و رفتارها برای
خداوند متعال ،حقوقی بهتصویر کشیده شده است که وظایفی را برای انسان خردمند
ارمغان میآورد .درواقع ،نوعی تعبد و تسلیم دربرابر پروردگار در آن نهفته است و نشان
میدهد انسان خردمند برمبنای این تعبد زندگی میکند .روشن است که اینگونه تسلیم
درمقابل خدا بسیاری از آزادیها را محدود میکند و حاکمیت پروردگار ،تعیینکنندۀ حدود
آن است؛ بدین ترتیب ،صرفاً انسانیت و طبیعت خود انسان ،حقوق و وظایف انسان
خردمند را تعریف نمیکند و قواعد و قوانین الهی بر آن حاکم میشود .در منابع
بررسیشده ازدیدگاه روانشناختی ،دربارۀ ویژگیهای انسان خردمند «در ارتباط با معبود»،
گزارهای ذکر نشده و گزارههای ارزشی این دیدگاه در ابعاد دیگر مانند بُعد درونفردی و
بینفردی نمایان است.
ویژگیهای انسان خردمند «در ارتباط با دنیا» با کدهایی نظری مانند «آگاه به زمانه
بودن» و «نگاه سنجیده به دنیا داشتن» کدگذاری شده است و زیرکدهایی نظری مانند« :به
زندگی دنیا دلخوشنبودن»« ،به دنیا بیتوجهبودن»« ،به دنیا بیرغبتبودن»« ،از دنیا
دوریکردن» و «به حداقل دنیا اکنفاکردن» نشان میدهد انسان خردمند به خودِ دنیا توجهی
ندارد و خوشی و راحتی خود را تنها در آن جستوجو نمیکند؛ بلکه دنیا را پلی برای
رسیدن به آخرت میداند که محل عبور است؛ نه جای سکونت و باقیماندن ،و تنها
وسیلهای است برای زندگی اخروی پربارتر؛ پس به آن دل خوش نمیکند .روشن است که
ایننوع نگرش به دنیا بر همۀ شئون زندگی انسان خردمند اثر میگذارد.
توجه به بُعد «ارتباط با آخرت» ،بیانگر آخرتمحوری و اصالت توجه به معاد در دیدگاه
روایتی است و نشان میدهد بازخورد کارهای انسان ،تنها در دنیا نمودار نمیشود؛ بلکه
برای قضاوت دربارۀ نتایج اعمال و افکار او الزم است برآیند دنیا و آخرت سنجیده شود.

ورود بُعد اخروی به عرصۀ زندگی انسان خردمند ،بسیاری از معادلههای دنیوی را برهم
میزند و محاسبههای ظاهری را دشوار میکند .کدهایی نظری مانند« :برای آخرت
عملکردن»« ،به یاد مرگ بودن» و «پرهیزکار و رستگار بودن» نشان میدهد انسان خردمند
در زندگیاش همواره آخرت و مرگ را پیش چشم خود ،زنده نگاه میدارد .طبیعی است
که این رویکرد بر احساسات و رفتارهایش بهمیزان زیادی اثر میگذارد و چگونگی
تعاملهای وی با دیگران ،خودش و دنیا را رقم میزند .با توجه به بررسیهای
صورتگرفته ،در منابع روانشناسی درخصوص ویژگی انسان خردمند ،این بعد یافت نشد.
دیدگاه روانشناسی دارای بُعد «در ارتباط با اجتماع» است .این بعد با ویژگیهایی مانند
«تعهدداشتن به جامعه»« ،قویبودن پیوندهای اجتماعی»« ،قدرت انطباق داشتن» و «داشتن
تجربههای اجتماعی» توصیف شده است و کدهای اساسی «به جامعه تعهد اخالقی داشتن»،
«قویکردن پیوندهای اجتماعی»« ،باالبودن مهارت اجتماعی»« ،داشتن تجربههای مفید
بحرانی»« ،تعامل خوب با موقعیتهای زندگی» و «سازگاری با محیط و انطباق با شرایط»،
توانمندی و تعهد انسان خردمند دربرابر جامعه را نشان میدهد .در این پژوهش ،در دیدگاه
روایتی« ،ارتباط با اجتماع» و تعاملهای بینفردی در بُعد ویژگیهای بینفردی کدگذاری
شده است.
ویژگیهای درونفردی در هردو دیدگاه ،بیشترین کدها و زیرکدها را به خود اختصاص
دادهاند و کثرت این کدها اهمیت و زیادبودن تواناییهای فردی انسان خردمند و توجه به
خودسازی در هردو دیدگاه را نشان میدهد .در منابع روایتی ،برخی کدهای نظری مانند
«نفس خود را حفظکردن»« ،اصالحکردن خود»« ،پسندیده عملکردن»« ،کنترل احساسات»،
«قانعبودن»« ،با خطای خود برخوردکردن»« ،خودنگهداربودن»« ،پاکدامنبودن» و
«صبوربودن» ،حاکی از ویژگی خودنگهداری و کنترل خویش است .مطلقبودن خوب و بد،
همگرایی حق و باطل ،و توانایی انسان خردمند در تشخیصدادن آنها نتیجۀ کدهایی نظری
مانند «تشخیص خوب و بد»« ،جداکردن حق از باطل»« ،اهل یقین بودن»« ،شناخت واجب

و حرام» و «درک واقعیت امور» است .بیشترین زیرکدهای نظری ،متعلق به حقپذیری است
و این ویژگی بهنوعی ،ثبات حق و الزام انسان خردمند در تبعیت از آن را تأیید میکند.
کدهایی نظری مانند «باحیابودن»« ،باوقاربودن»« ،حسودنبودن»« ،بااخالصبودن»،
«رازداربودن» و «میانهروبودن» ،برخی ویژگیهای اخالقی و ارزشمدار در این دیدگاه را
نشان میدهند« .پویایی»« ،زیرکی»« ،اهل تفکر بودن» و «دوراندیشبودن» برخی تواناییهای
انسان خردمند شمرده شدهاند که البته درراستای ارزشها و خوب و بد مطلق او بهکارگرفته
میشوند .مجموع این ویژگیها نشان میدهند انسان خردمند ،ملزم به رعایت بایدها و
نبایدهای درونیای است که او را درزمرۀ خردمندان قرار میدهند .این الزامها بهنوعی
خردمندی و همچنین خودپذیری انسان عاقل را به ارزشها مشروط میکنند و او درصورت
تخطی از آنها مؤلفههایی مانند «حیا»« ،شرمندگی از اشتباه خود»« ،با خطای خود
برخوردکردن» و زیرکدهایی نظری مانند« :از خطای خود بازگشتن»« ،از گناه توبهکردن» و
«به فکر جبران اشتباه خود بودن» را باید درپیش بگیرد؛ به عبارت دیگر ،نوعی حقمحوری
در بسیاری از این کدهای نظری و زیرکدهای نظری وجود دارد.
بُعد درونفردی در دیدگاه روانشناسی ،بیانگر ویژگیهای شناختی ،مهارتی و هیجانی
انسان خردمند است .کدهای «داشتن مهارت حل مسئله»« ،باهوشبودن»« ،باالبودن
توانمندیهای شناختی»« ،دانشداشتن»« ،از گذشته درسگرفتن» و «به خود توجهداشتن»،
بیانگر توانمندیهای شناختی است .ازجهت عملی ،کدهای نظری «راهگشایی عملی
داشتن»« ،تخصص در کار داشتن»« ،استفادۀ بهینه از تجربه»« ،توجهداشتن به ارزشها»
مهارتهای فردی را نشان میدهد .کدهای نظری «خوشروبودن»« ،داشتن مدیریت هیجان»
و «یکپارچهبودن» ،انسان خردمند را ازجهت هیجانی متمایز میکند.
براساس یافتههای این پژوهش ،بُعد ویژگیهای بینفردی در روایات ،کدهایی نظری
مانند «کنارهگیرینکردن از دیگران» و «مردمداربودن»« ،مداراکردن»« ،وفاداربودن» و
«گذشتکردن» ،اهمیت برقرارکردن ارتباط و حفظ ارتباط با دیگران را نشان میدهند.

کدهایی نظری مانند «روراستبودن»« ،قضاوت بیجا نکردن»« ،منصفبودن»،
«خیرخواهبودن»« ،متواضعبودن»« ،مهربانبودن»« ،سخاوتمندبودن» و «سنجیدهبودن گفتار»،
قواعد و راهکارهای ارزشمدار برای برقراری و حفظ ارتباط نشان میدهند .کدهایی نظری
مانند «نیکیکردن به والدین» و «همسایۀ خوب بودن» ،بیانگر اهمیت توجه به حقوق
دیگران با توجه به جایگاه آنهاست و نشان میدهد در ارتباط با دیگران ،همۀ انسانها
بهصورت یکسان و بدون تفاوت با یکدیگر درنظر گرفته نمیشوند.
در بُعد ویژگیهای بینفردی در دیدگاه روانشناسی ،کد نظری «اهمیتدادن به دیگران»،
بیانگر محترمدانستن دیگران در این دیدگاه است .کد نظری «اثرات مفید داشتن برای
دیگران» با زیرکدهایی نظری مانند «به بقیه آرامشدادن»« ،مراقبتکردن از دیگران» و «به
خیر همگانی دستیافتن» نشان میدهد انسان خردمند به دیگران متعهد است .کد نظری
«دربارۀ دیگران ،خوب قضاوتکردن» نشان میدهد در ارزیابی دیگران باید از انواع
جهتگیریها خودداری کرد.
درمجموع ،مقلیسۀ دو دیدگاه نشان میدهد در دیدگاه وحیانی به جزئیات هریک از
ابعاد ،بیشتر پرداخته شده؛ اما در دستاوردهای روانشناختی ،بیشتر ،کلیات موردتوجه قرار
گرفته است.
براساس یافتههای این پژوهش ،در دیدگاه دروندینی ،کثرت کدهای نظری و
زیرکدهای نظری درونفردی و بینفردیِ انسان خردمند در مقایسه با دیگر ابعاد ،اهمیت
اخالق و ارتباطات انسانی ازنظر شارع را نشان میدهد .پیامبر اکرم (ص) در تأیید این
مطلب میفرماید« :من فقط مبعوث شدهام تا مکارم اخالق را کامل کنم» (طبرسی .)1370 ،خرد
انسان ،ارتباط صحیح در تعامل با انسانها را تعیین و تبیین میکند و خردمندی انسان
درگرو پذیرش و بهکاربستن این اخالقیات است.
با استفاده از یافتههای بخش روایتی این پژوهش میتوان به مسئلۀ خرد ازمنظر
دروندینی نگریست؛ زیرا در این فرهنگ ،خردمندی ستون انسانیت (کلینی1407 ،ق) و

مالک برتری انسان بر چهارپایان است .امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند« :خداوند در حیوانات،
شهوت را بدون عقل قرار داد؛ ولی در انسان ،عقل و شهوت را با هم گذاشته است؛ پس هرکس

شهوتش را بر عقلش غلبه دهد ،پستتر از حیوانات است» (صدوق ،1385 ،ج ،1 .ص .)4 .با
استفاده از خصوصیات انسان خردمند که در این تحقیق استخراج شده است ،میتوان
شاخصهها و هدفهای تربیتی انسان را تعریف و دستهبندی کرد و مربیان و انسانهای
وارسته که درصدد تربیت ،رشد و تعالی خود هستند ،میتوانند با نهادینهکردن این هدفها
بهسمت ارتقای سطح خردمندی خود و متربیانشان حرکت کنند .یافتههای بخش
روانشناسی این پژوهش میتواند با تفصیل مؤلفههای استخراجشده درجهت روشمندکردن
این آموزش همافزایی داشته باشد.
در انجامدادن این پژوهش ،محدودیتهایی وجود داشته؛ مانند وسعت زیاد روایات
مرتبط با این تحقیق که سبب دشواری گردآوری و کدگذاری شده؛ همچنین
بینرشتهایبودن پژوهش ،روند انجامشدن آن را طوالنی کرده است .گرچه در این پژوهش،
مانند هر پژوهش کیفی دیگر ،احتمال دخالتیافتن ذهنیت پژوهشگر مطرح است ،میتوان
گفت بهسبب تشکیلشدن مثلث متخصصان ،این احتمال کاهش یافته است .از آنجا که
حُسن خلق و ادب با عقل ارتباط تنگاتنگ دارد ،پیشنهاد میشود پژوهش کیفی مشابهی
برای استخراج ویژگیهای افراد بااخالق صورت گیرد و مقایسهای بین مؤلفهها و
زیرمؤلفههای این دو پژوهش انجام شود؛ همچنین پیشنهاد میشود براساس این یافتهها
بستههای آموزشی برای ارتقای سطح خردمندی اقشار گوناگون جامعه از مقطع دبستان به
باال طراحی شود؛ عالوهبر آنچه گفتیم ،ساختن و استانداردسازی پرسشنامۀ خرد براساس
این رویکرد ،راه را برای انجامشدن پژوهشهای بعدی هموار میکند.
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