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  ارکط یدر محآن نقش  و هوش معنوي
  هاي دینی با تأکید بر آموزه
حسن زارعی متین *يریوز يرکعس یعل /**  

  دهكيچ
شـود،   مـي  توجـه بـه آن  هـا   ه امروزه به طور گسترده، در سازمانك ياز جمله موضوعات

ها را بر آن  ، سازمانينونكدر عصر  »طيانواع مح يدگيچيپ« ةديت و اخالق است. پديمعنو
بـا ورود بـه   آن داشته باشند. به  يگوناگون يردهايكروها و  ها، نگرش داشته است تا پاسخ

 يجهان امروزهاي  با توجه به شديدتر شدن نياز به اعتماد براي فعاليت در سازمان ،سازمان
  يابد. مي هوش معنوي در بين افراد افزايش ةنياز به معنويت و توسع

ـ ا ياسـالم  يار نظام جمهـور كط يرا در مح يم هوش معنويه بتوانكنآ يبرا ـ ران عملي  ياتي
رو،  ازايـن بررسي كنـيم.  ن اسالم ين مبيد يها با توجه به آموزهرا  يهوش معنوبايد م، ينك
ـ و تحل يفيو با روش توص يا خانه تابكه بر مطالعات كين مقاله با تيا ـ  لي ، مفهـوم  يمنطق
ـ نما مـي ن ييار تبكسب و كط يدر محآن را گاه و نقش ي، جا»يهوش معنو« سـپس بـا    د.ي

را بـر   يهـوش معنـو   ين الگـو ي، ابتدا ضرورت تـدو يج هوش معنويرا يگوهاال يبررس
ن هوش بر اسـاس  يا يها فهاز مؤلّ يبه برخو آنگاه  دهد مي شرح ياسالم يها اساس آموزه

از نظـر   يت و رشد هوش معنويتقو يارهاك ت، به راهيند و در نهاك مي اشارهي نيم ديتعال
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مهمقد  
یـابی بـه موفقیـت     دسـت بـراي  امکانـات ممکـن   تمام به دنبال استفاده از ها همواره  سازمان

رفتـه و بـه کـار     آالت پیش بیشتر، استفاده از ماشین ۀیابی به سرمای در گذشته، دست اند. بوده
آورد در نظـر   مـی  اهبه عنوان عواملی که مزیت رقابتی براي سازمان بـه همـر  فناوري گرفتن 

هاي خاص ذهنـی و   شد، اما چند سالی است که بحث استفاده از افرادي با ویژگی می گرفته
  شده است. تر رنگبیشتر، پر مهارت

به ویژه هـوش معنـوى، از جهـات     اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب،
شناسى، توجـه   انسانها در عرصۀ  شود. یکى از این ضرورت گوناگون در عصر جدید احساس مى

به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به ویـژه کارشناسـان سـازمان بهداشـت جهـانى،      
  کنند. و معنوى تعریف مى است که اخیراً انسان را موجودى زیستى، روانى، اجتماعی

جوي درك روشـن  و ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور کشش معنوي و نیز جست
  1افراد است. ۀد آن در زندگی روزانو کاربر تري از ایمان
شناسـی،   پزشـکی، روان  متنـوعی از قبیـل  هاي  معنویت، امروزه در رشته ةدربار پژوهش

ت در حـال  یریدانـش مـد   یو حتـ  یوعلوم شـناختى، اجتمـاع  شناسى  شناسى، عصب انسان
با یـک قـدرت برتـر یـا      ن هوش قادر است که هشیارى یا احساس پیوندیا پیشرفت است.

  2افزایش دهد. س را در فرد تسهیل کند یاد مقدیک وجو

  پيشينة تحقيق
ظهـور   یعلمـ هـاي   سـخنرانی و  یـک ادمکج از درون جلسـات آ یه به تدرک یمیاز مفاه یکی

ات یـ بـه ادب  »يهوش معنـو «و مفهوم ورود واژه  ي،به طور جداست.  »يهوش معنو«رده، ک
ز یـــم) و ن 2000( 4المارشـــ و 3زوهـــارد بـــه یـــت را بایریو مـــد یشناســـ ن روا یعلمـــ

  داد.نسبت  ریاخ ۀدو ده یم) در ط2000(5مونزیا
سب و کط یدر مح يو نقش هوش معنو یبررس«با عنوان  یقینون تحقکتادر این زمینه، 

در دانـش  هـایی   ولـی پـژوهش   ،انجـام نگرفتـه  » ن اسـالم ین مبیدهاي  د بر آموزهکیار با تأک
 ،»و سـالمت روان افـراد   ين هوش معنویب ۀطراب یبررس«ل یاز قب یبا موضوعاتشناسی  روان

ت یو اختالالت شخصـ  ين هوش معنویب ۀرابط« ،»يات معنویو تجرب یهوش فرهنگ ۀرابط«
  . استانجام شده  »یتیو صفات شخص



   ۶۵هاي ديني  هوش معنوي و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه

  تحقيق سؤأالت
د بـر  کیار، با تأکط یدر مح ينقش هوش معنوکه نیق عبارت است از این تحقیا یل اصلؤاس

 يگـر ید یالت فرعـ ؤاسـ  ل،ؤان سیدر ضمن پاسخ به ا ست؟یم چن اسالین مبیدهاي  آموزه
  ه عبارتند از:کز مطرح است ین

  ؟ي رایج هوش معنوي در سازمان کدام استالگوها .1
  هایی دارد؟ چه مؤلفهاسالم  يها از منظر آموزهمعنوي . هوش 2
  چیست؟ن اسالم یدهاي  آموزه ن هوش از منظریت ایرشد و تقو يارهاک . راه3

  م و اصطالحاتيمفاه فيتعر
  الف. هوش

او  مطرح شد. 6نهیآلفرد بستم توسط یل قرن بیدر اوا ی،شناخت ییتوانا یکبه عنوان  »هوش«
 و 7س تـرمن یلوئ بعدها رد.کهوش افراد ابداع  ةزان بهریري میگ براي اندازه ین آزمونیهمچن

بـه   »هـوش «م مفهـو  ،ریـ اخ ۀامـا در دو دهـ   دتري سـاختند. یـ هاي جد آزمون 8سلرکد ویوید
 12و هوش معنوي 11هوش وجودي ،10یعیهوش طب ،9یجانیگري مانند هوش هیدهاي  حوزه

محسوب  یلک ییتوانا یکهوش به عنوان  گرید ،نیعالوه برا افته است.یگسترش  12معنوي
  13.شود می هاي گوناگون در نظر گرفته تیظرف اي از ه به عنوان مجموعهکبل، گردد ینم

 حـل مسـئله و   يه بـرا کداند  هایی می ییموعه تواناهوش را شامل مج )1999( 14گاردنر
از نظـر   شوند. ی میفرهنگ ارزشمند تلقّ یکه در رود ک کار می به يدیجاد محصوالت جدیا

 -یجنبشـ  ،18ییفضـا  ،17یاضـ یـ ریمنطق ،16ییقایموس ،15یانواع هوش عبارتند از: زبان ي،و
  21.و درون فردي 20فردينیب ،19یبدن

  ٢٢معنويتب. 
. این خـأل در جهـان    است  تیشود معنو یم  احساسش مبودمعاصر ک يایر دند هامروز  آنچه

ور  غوطـه   تاانـد و در شـهو   گرفتـه   فاصله  اتیو از معنو  اتیدر ماد غرب بیشتر است. آنان
 . اسـت   جهـنم  ، ما در ادامـه ا،  است  در بدو امر شهوت  هک  است  نیا  شهواتویژگی اند.  شده
ـ ا .شـود  یمـ   لی، تبـد  دوزخ  شد، به  مکحا  یا ملتیفرد   یبر زندگ  شهوات  یوقت   تیخاصـ   نی

  یـک   ، بـه  خودسـاخته   دوزخ  نیـ ا  ساختن  رانیو و  مهار شهوات  يبرا . است  يبشر  شهوات
  .زدیخ یبرم  تیو معنو  تیاز روحان  هک  استنیاز   یاجتماع ةمعجز
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ل کف آن مشـ یـ رود، تعر می ارکه ب یگوناگون يهانهیدر زم »تیمعنو« ةواژبه دلیل آنکه 
ت یـ معنو یقیتطب و ادانهنقّ یاما بررس بشر است، يرپایدی مشغول دل تیاست. موضوع معنو

رسـاندن   يبـرا  یقـ یدق ةواژ ان،یـ از اد ياریبس است. ينوظهور ةدی، پدیجهانهاي  نهیدر زم
در  .سـت افتـه ا یت یـ ت عمومیـ امـروزه مفهـوم معنو   ن،یندارند. با وجود ا »تیمعنو«مفهوم 

  شود: یت اشاره میمعنو يها فیاز تعر یبه برخ، نجایا
  23».است یدر زندگ ی، معنا، هدف و آگاهيت به عنوان انرژیمعنو«
ق و یـ عم كدر؛ اسـت  یافتن معنا و هـدف زنـدگ  ی يمداوم برا يجوو ت، جستیمعنو«

  24.»یشخص يموجود، و نظام باورها یعیطب يروهای، وسعت عالم، نیژرف ارزش زندگ
 یتالشـ «گونه معرفی کرد:  اینت را یمعنوتوان  میتر،  قیتر و دق ف جامعیتعر یکدر  اما

در جهت آنچه  ياوکندوکا یگران، خدا، یشتن، دیت نسبت به خویاسدر جهت پرورش حس
  25».املکت یدن به انسانیرس يبرا ییجوو یاز است، و جستن انسان شدن مورد يبرا

  است:سه بعد  يت دارایمعنو ،رگیدسوي از 
 يه بـه وجـود  کـ اسـت   يا وهیهدف بـه شـ   معنا و يجوو ت شامل جستیمعنو . معنا:1
الؤن سـ یـ ن امـر موجـب پاسـخ بـه ا    یمعموالً ا. ندک می دایارتباط پ ییغا یتیا واقعیس مقد 
 ام معنـا  یبـه زنـدگ   ییغا یتیا واقعیس مقد يوجودیدگاه من دربارة دچه گونه ه کشود  می
باشـد،  ز یـ ن یمتعـال  يهـا  ارزش و یاصـول اخالقـ   دربرگیرندةبخشد؟ معنا ممکن است  می

س مقـد  يدگاه ما نسبت به وجودیسرچشمه گرفته از د یزندگ يها جنبهاین ه کبخصوص 
  یی است.غاواقعیتی ا ی

  کنــد کــه بخــش اشــاره مـی  ایــن واژه بــه تجربیـات فراشخصــی یــا وحـدت   . تعـالی: 2
  شـامل ارتبـاط بـا وجـودي مقـدس     سـازد و   مان فراهم مـی  ارتباطی فراسوي خود شخصی

  .گردد یا واقعیتی غایی می
ه توسـط  کـ  ی، بخصـوص زمـان  است تیمعنو یبعد اخالق ةنندک سکعشق منع. عشق: 3

 ،هـارتز از نظـر   خته شـده باشـد.  یس برانگمقد يا وجودی ییغا یتیمربوط به واقع يباورها
 تیـ گـر معنو یه دو بعد دکن موضوع است یا ةنندک سکمنع ،ا نهیم یم عشق بورزیه بتوانکنیا

 سـت، یاحساس ن یک صرفاً »عشق«منظور از  .میریگ ي میچه اندازه جد را تا )یتعال (معنا و
 یگـران در پـ  یخـود و د  يده را براین فایشتریه بکباشد  يارکتواند مستلزم انجام  می عشق

  26.داشته باشد



   ۶۷هاي ديني  هوش معنوي و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه

تبـاط بـا وجـود    ار« عبـارت اسـت از:   »تیـ معنو« ارانش،کـ هم و بناب يغباردگاه یاز د
هـاي زنـدگی    متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستاي گذشتن از پیچ وخم

یافتـه   و تنظیم زندگی شخصی بـر مبنـاي ارتبـاط بـا وجـود متعـالی در هسـتی معنـادار، سـازمان         
 یدار الوهی. این بعد وجودي انسان فطري و ذاتی است و با توجه به رشد و بالنـدگ  وجهت
  27».ابدی می ارتقا ل شده ومتحو ینید کمناس نات ویانجام تمر ،جهیدر نت انسان و

  يهوش معنوج. 
 انسـان و  يهـا  ییتوانـا  وهـا   تیـ ظرف ر قلمروهـا، یبـه سـا   »مفهـوم هـوش  «پس از گسترش 

، هـوش معنـوي را   1999در سـال   ایمـونز شناسی،  بخصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روان
  دانست. »گیري از منابع دینی و معنوي ها براي بهره اي از توانایی موعهمج«مطرح کرد و آن را 

ت یـ ه معنوی کـ در حـال بـا هـم داراسـت،    ت را یـ معنو هوش وهاي  سازه يهوش معنو
 يهـوش معنـو   .است یتعال باال و ياریهش ،یابیس، معناافتن عناصر مقدی يبرا جوو جست

فـرد   يسـازگار  رد وکارکتواند  می هکت اس ین موضوعاتیاستفاده از چن يبرا ییشامل توانا
  گردد. يج ارزشمندینتا دات ویمنجر به تول ند وک ینیب شیرا پ

از  يا م مجموعـه یچنانچـه بخـواه  . نـد ک مـی  انیـ ار بیـ چند مع، »هوش« یۀدر نظر گاردنر
  :یمریار را در نظربگیمعهشت د یم باینکرا به عنوان هوش قلمداد ها  ییا تواناها ی تیظرف

  رد.یهاي مشخص را دربرگ تیاي از فعال عهمجمو .1
  سد.بربه نظر  یعقالن ی،املکباشد و از نظر ت یاملکت ۀخچیداراي تار .2
  .ل باشداز رشد و تحو ی. داراي الگوي بخصوص3
  .یمنکرا مشخص  ب مغزي آنیق آسیم از طریبتوان .4
  م.ینکبندي  طبقه ،نا فقدان آیو  ییاي از وجود آن توانا م افراد را در گسترهیبتوان .5
  را داشته باشد. ننمادینظام  یکبا  یت رمزگردانی. قابل6
  ت گردد.یحما یتجربشناسی  مطالعات روانبا  .7
   28شود.تأیید  یسنج روانهاي  افتهی اب .8

ه کـ ن موضـوع دانسـت   یا یتوان تنها مالك بررس یرا نم گاردنرشده توسط  ارهاي مطرحیمع
  یر؟خا یهوش است  یکت یا معنویآ

هــاي  هیــپا ارهــا را داراســت وین معیــا يهــوش معنــو :معتقــد اســت )2000( مــونزیا
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 ، یاملکـ تشناسـی   سـت یز :کرد یبررس توان می را در سه سطح يهوش معنو یشناخت ستیز
  .یعصبهاي  دستگاه و ،يرفتار یکژنت

ن یـ د امـل انسـان،  کخ تیه در طـول تـار  کـ ن یهمـ  :معتقد است) 1999(29یکپاتر یکرک
ق انتخـاب  یـ ه از طرکرا به وجود آورد  یشناخت روان يراهبردها ارها وکاست سازوتوانسته 

، نـد کفصـل   انـد حـل و   رو بوده هما با آن روب ه اجدادک ی راالتکاز مش ياریبس بتواند یعیطب
ـ ا . از جملـۀ ت اسـت یـ معنو ن وید یاملکرد تکارک دهندة نشان  ،یبسـتگ  دل ،ارهاکن سـازو ی

ـ   .ی اسـت قـوم  یدوست نوع و یماعتبادل اجتی، وستگیپ وحدت و بـودن   یدر خصـوص ارث
 نشـان  یسـنج  ، اما شواهد روانشده استانجام  یز مطالعاتین يمعنوهاي  تیوظرفها  ییتوانا
ه کـ  یاختصاصـ  ییتوانـا  یـک نه   است، یشناخت یت عالیظرف یک يه هوش معنوکد ده می

هـوش  بتـوان  آن  کیـ ا تحریـ  و يب مغـز یـ ه بـا تخر کاز مغز مربوط باشد  یبه بخش صرفاً
  30رد.ک يارک افراد را دست يمعنو

  داراست. شده براي هوش را رسد که هوش معنوي بسیاري از معیارهاي مطرح به نظر می

  اركسب و د. ك
ار بـه  کـ سب و ک، آکسفورد نامۀ دارند. در واژه» ارکسب و ک«نویسندگان تعاریف متفاوتی از 

به فعالیت  »ارکسب و ک« ،النگ من نامۀ ژهو تجارت آمده است. در واي خرید و فروش امعن
  .شده استه از آن پول حاصل شود، گفته کپول در آوردن و تجارتی 

و به طور عام، شـامل   ،حالتی از مشغولیت :عبارت است از »ارکسب و ک«به زبان ساده، 
را بـه منظـور   آنهـا   االها و خدمات بـا هـدف فـروش   که تولید و خرید کهایی است  فعالیت

  گیرد. ود، دربر میسب سک
ه در آن خریـد و فـروش صـورت گیـرد،     که هر تبادلی کبر این باورند  پلومنو  پترسن

خریـد و   ةشـوند کـراري و تجدید ار، هـر نـوع تبـادل ت   کسب و که کار نیست، بلکسب و ک
  فروش است. 

االها یـا خـدمات بـراي    که طی آن کداند  می اسبینوعی کار را کسب و ک پروفسور اون
  شوند. تولید و توزیع می ،بازارفروش در 
ش ار با خرید و فروکسب و که کتوان دریافت  ، میشده، با توجه به تعاریف یادبنابراین

  31ار دارد.کخدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و  کاالها، تولید کاالها یا عرضۀ
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  در سازمان يگاه هوش معنويجا
بـا هـم   دتر یـ جد ةک سـاز یـ  وش را درعنوي مفاهیم معنویت و ههوش م ه گذشت،ک چنان

 يو معنـو  يمـاد هاي  تیدهد که در مقابل واقع می ن فرصت رایکند و به انسان ا می بیترک
32.دنبال کندها  ها، ارتباطات و نقش ا، مکانیاش يال را هر روز در البه یاس باشد و تعالحس  

خصـوص  در  یتباال با داشتن اطالعـا  يداشتن هوش معنو :ستا ) معتقد2003( ادوارد
 را مطـرح  يو دانـش نظـر   یان دانش عملـ یز فاصله مین تمایمتفاوت است. ا يهوش معنو

را هـم  ي آنهـا  هـا  نیو تمـر  يمسائل معنویع دربارة د داشتن دانش وسینبارو،  ازاینکند.  می
ـ  یـ از طر يبه هوش معنو یابی ف دستیرد یحـل مسـائل اخالقـ    يق بـرا ق عبـادت و تعم 

 یو عمل يت، داشتن دانش نظریمؤثر از معنو يمند بهره يگفت برا توان می دانست، هرچند
  33.است الزم

شـامل  ذهن و نفس و ارتباط آن با جهـان رابطـه دارد و    یدرون یبا زندگ يهوش معنو
ـ    یـ و ب يق سؤاالت وجودیت مهم فهم عمیظرف  ياریهوشـ  ۀنش نسـبت بـه سـطوح چندگان
رد. یگ می اق را دربرخلّ یتکامل یزندگ يرویا نینه و بستر بودن یاز نفس، زم یشود. آگاه می

شه در حال رشد مـاده،  یهم یشود و به شکل آگاه می ظاهر ياریبه شکل هش يهوش معنو
 ییش از توانـا یبـ  يزیـ چ يهوش معنو ،نید. بنابرایآ می، بدن، ذهن، نفس و روح دریزندگ
ن، هـوش  یبـرا کنـد. عـالوه    مـی  فرد و بـه روح مـرتبط   فرد را به ماورا است و يفرد یذهن

از  یشـامل آگـاه   یآگـاه روي، خودن یمتعارف است. بد یشناخت فراتر از رشد روان يمعنو
  34شود. می موجودات ۀن و همیگر زمی، افراد دیرابطه با موجود متعال

مـورد  هـا   و ارزش یزنـدگ  يحل مشکالت و مسائل مربوط به معنا يبرا يهوش معنو
تکامل موجب ا شغل من یآ«کند:  در ذهن ایجاد می ییها سؤالچنین رد و یگ می استفاده قرار
  35».م هستم؟یمردم سه یو آرامش روان يا من در شادیآ«و » شود؟ ی میمن در زندگ
ن معنـا کـه فـرد    یبـد ؛ دن است تا پاسـخ دادن یشتر مربوط به پرسین هوش بیا ،در واقع

ن یهمچنـ  36.کنـد  مـی  رامون خود مطرحیو جهان پ یخود و زندگي را دربارة شتریسؤاالت ب
م و هـدف  یـ رو مـی  م، به کجایا نکه از کجا آمدهیاي دربارة جد يها الؤقابل ذکر است که س

  37باشند. ي میهوش معنو يست، از نمودهایچ یزندگ یاصل
رامـون خـود   یط پیفرد با محـ  یو شناخت یکیزیاز روابط ف يهوش معنو ،رسد می به نظر

دگاه یـ ن دیگردد. ا می خود یاه فرد به زندگدگید یو متعال يشهود ۀطیفراتر رفته و وارد ح
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 اند. فـرد  قرار گرفته یک نگاه کلیر یشود که تحت تأث می دادها و تجارب فردیرو ۀشامل هم
ن یـ رد. ایـ د تجـارب خـود بهـره گ   ر مجدیو تفس یده چارچوب ين هوش برایتواند از ا می
 یمعنا و ارزش شخص ،ددادها و تجارب فریبه رو یشناختیدارند قادر است از لحاظ پدیفرا

  38بدهد. يشتریب
، حـس  یت در زنـدگ یشامل حس معنا و داشتن مأمور يهوش معنو :معتقد است آمرام

39شود. می ای، درك متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیس در زندگتقد  
گیري از هوش معنوي مفید اسـت. عبارتنـد از:    هاي فردي که براي بهره ویژگیاز  یبعض

نگري، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و  سوزي، کل مندي، تمامیت (کامل بودن)، دلخرد
هاي غیرزبـانی   هاي متفاوتی براي دانستن از طریق روش ها روش پذیري. این ویژگی انعطاف

تـر معنـا    یابی به سطوح عمیق منظور دست و غیرمنطقی مانند رؤیا، شهود و تجربۀ عرفانی به
  40.کنند ارائه می

. آنها مشخصات اند کردهذکر  يو معنو یجانی، هیسه نوع هوش عقالن مارشالو  زوهار
 ۀدرجـ ؛ رنـد یپذ ن افـراد انعطـاف  یاند: ا گونه ذکر کرده نیرا ا ییباال يهوش معنو يدارا افراد
دردهـا و   و بـا مشـکالت   ییارویـ رو ییتوانـا ؛ شتن دارندینسبت به خو ياریاز هوش ییباال
هـا، اجتنـاب از بـد     رتیو بصـ هـا   ق ارزشین الهام از طریهمچن .درا دارنآنها  ره شدن بریچ

 يهـا  دهیـ و پد گرا (پـی بـردن بـه روابـط میـان اشـیا      گران، تفکـر وحـدت  یکردن نسبت به د
گـران و  یبـه د  ی، عـدم وابسـتگ  یاساس يها الؤپاسخ دادن به س يجو براو ) جستگوناگون

  41گر آنهاست.یدهاي  یژگیومعمول جامعه از  يها تو سنّها  وهیمقاومت در برابر ش
هـاي   تیـ و فعالهـا   یی، احتمـاالً در کنـار توانـا   است يهوش معنو ۀکه الزمهایی  یژگیو

ا، باورهـا و  ؤیـ ل ریـ اهـا و تحل ؤیق، ریـ از: دعا کردن، تعم است  قرار دارد که عبارت يگرید
 ییم مقـدس و توانـا  یر مفـاه ی، شناخت و مهارت در فهـم و تفسـ  يو معنو ینیدهاي  ارزش

کـه  ـ   همانند آزار نرساندنـ  یمیق قدیاز حقا یمثال، بعضبراي . یاشتن حاالت فراروندگد
ت یـ تقو يبراهایی  دهند، ممکن است به عنوان روش می را مورد توجه قرار یل اخالقیفضا

یل تفکر از قب يممکن است شامل موارد ين مسائل معنویمطرح باشند. همچن يهوش معنو
، یمعنـا در زنـدگ   يجـو و جست ،پس از مرگ یند وجود زندگمان ياالت وجودؤسدربارة 

، رشـد رابطـه بـا خـود،     یزنـدگ  يق مؤثر، رشد حس هدفمندیبه عبادت و تعم يندم هعالق
  42خود باشد. یبا قدرت برتر و نقش آن در زندگ یهماهنگ
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ن یـ ا يو .جهـان اسـت   ةننـد یدر مورد ارتباط با آفر يهوش معنو :معتقد است سانتوس
بـر   ی) و بنـا نهـادن زنـدگ   يو معنو یعین طبی(قوان یشناخت اصول زندگ ییاهوش را توان

  ف کرده است:ین تعرین قوانیاساس ا
 یکـه مـا موجـودات   مسـئله  ن یـ باور داشـتن ا  یعنی؛ يق هوش معنویشناخت و تصد .1
  است. ین جهان) موقتی(در ا یجسمان یم و زندگیهست يمعنو
  ؛ خداوند) یعنی( برتر يک موجود معنویو باور  یبازشناس .2
  هم وجود داشته باشد. یید کتاب راهنمایم، بایهست و ما مخلوق هست یاگر خالق .3
ن یـ رفتن ایخواند) و پذ میکه انسان را فرا يزی(وجود چ یهدف زندگ ییلزوم شناسا .4

  اند. ي شدهگذارها رمز ز نظر ژنتیکی بعضی از توانایینکته که ا
  ).از خداوند است يت فرد بازتاب فهم وید (شخصگاه خود نزد خداونیشناختن جا .5
ـ با ،موفق یداشتن زندگ ين امر که برایرفتن ایو پذ یشناخت اصول زندگ .6 د سـبک  ی
  43ن اصول شکل داد.یمات خود را مطابق ایو تصم یزندگ

  ياسالمهاي  د برآموزهكيار با تأكط يدر مح يهوش معنو نقش يبررس
بـه   یابیـ  دسـت  يساز انسان بـرا  نهیزم يه هوش معنوک میابی میدر با توجه به آنچه گذشت،

هـوش   يرا براذیل  توان دو نقش عمدة می ،جهیدر نت .است یاهداف متعال و یزندگ يمعنا
  در نظر گرفت: يمعنو

  يزندگ يمعنا كار با معنا و دركج مفهوم يترو. ۱
ن و هـدف  دار بـود س معنـا در سـازمان، احسـا   ين هوش معنویادیو بن یاز ابعاد اساس یکی

ار مـورد  کـ ه کـ سـت  ین نیـ ت در سازمان تنها این بعد، معنویاز منظر ا ار است.کداشتن در 
  44ار بود.کتر در  قیعم یمعنا و هدف يجوو د در جستیه باکبل ز باشد،یبرانگ عالقه و چالش

 کمـ کارآمـدى در جامعـه   کش یار و افـزا ک ۀتواند به توسع ه مىکار مهمى یاز عوامل بس
ار کـ هـاى معنـوى    نى و ارزشیهاى د ار و تالش و توجه به آموزهک رهنگ غنىاى فیند، احک

رد، یـ زد، و رنگ و لعاب الهـى بـه خـود گ   یمعنوى درآم ةزیار با انگکتالش و قدر است. هر 
  ین فرهنگ غنى خواهد شد.اى ایموجب اح
ه نگاه منفى و نادرسـت بـراى بـه دسـت آوردن     کاى  ه در جامعهکد دانست ین بایهمچن

پرورى  میرد و تن یت مىار و تالش و جهد و جدک وحثروتمند شدن وجود دارد، ر مد ودرآ
  شود.  فرهنگ غالب مى کارى و کم
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وارد د و مـنظم، بـه جامعـه    یـ ار و تـالش مف هاى دینى دربارة ک این اساس، اگر آموزهبر 
زیـرا  ؛ پـذیرد  مى» ارزش«و » هنجار«عنوان را به  هاعى آنیجامعه به صورت طب کش شود، بى

وى و یـ ات فـردى، اجتمـاعى، دن  یـ نجات در تمـام ابعـاد ح   هنجارى که از نظر جامعه اسوة
گـر، بـاور و شـناخت    یر دیـ به تعب و مقیاس رفتارى قرار خواهد گرفت. اخروى باشد، الگو

ارى، و کـ ار، نظم کورى  ار، بهرهکد، انواع یار مفکاصل نسبت به اعضاى جامعه در هر زمان، 
هـاى   بان است، اگـر بـا آمـوزه   یه جامعه با آن دست به گرک ،ارىکفرهنگ هاى  گر چالشید
یدگاه گردد. اسالم د جاد مىیل به هنجار و ارزش اینه براى تبدین زمیوند خورد، بهترینى پید

 ست و محبوبیت زیادي برخوردار اسـت. ار از قداک ،در واقع ارزشمندي نسبت به کار دارد.
اسـت:  آمـده   موفـق شـود. در حـدیث   بدهد تـا   یخدای يوانسان باید به کار خود رنگ و ب

  45».جهاد در راه خداوند استهمانند و تالش  یکوش سخت«
خود را صحیح خـرج کنـد،    يکه نیرو یکس ب به خداوند است.تقرّ کار و تالش وسیلۀ

را معیشـت خـود را از طریـق دیگـران      ، اگر کسیتر است و در این میان  به خداوند نزدیک
رفاه او کاذب است و شـادابی نـدارد.   ، آسایش و کند یل سختمتحمرا دیگران  تأمین کند و

  ندارد. يدیگران سود يآدم بیکار مرده است و برا :توان گفت یت مبه جرئ
سـب  کعبادت، هفتاد جزء اسـت و از همـه بهتـر،    « ند:یفرما می باره نیا در رمکامبر ایپ

 »عمل صالح«ار به عنوان ک از ینگ اسالمن موارد، در فرهیعالوه بر ا 46.»روزى حالل است
، بـه  ه بدون عمـل صـالح  کسانى مباش کاز « ند:یفرما می باره نیدر ا یامام عل شود. می ادی

  47»آخرت امیدوارند.
کمـک الهـى بـه    «ماینـد:  فر مـی  تیار و فعالکدر  یتوجه به لطف اله آن حضرت دربارة

  48.»آید نیاز فرود مى اندازة
ه بـا  ک كار اندک« ند:یفرما نجام کارها از روي میل و انگیزه میا ضرورت همچنین دربارة

  49.»آور باشد ه رنجکفراوانى است کار اشتیاق تداوم یابد، بهتر از 
شـود و بـه اهـداف     يبدهد تا کـارش معنـو   یخدایي رنگ و بو خود کار به باید انسان

یی یابد و خـالص  خدا هر کاري که رنگ«فرماید:  می خداوند متعال د.یل آخویش نایتعالیم
آبی که به دریا وصل شـود کـه دیگـر قطـره نیسـت، بلکـه        مانند قطرة؛ باشد جاودانه است

  )17رعد:( ».دریاست
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  ٥٠يگسترش اهداف متعال. ۲
ار کـ در  يمـاد  يهـا  فراتـر از پـاداش   يزیـ چ ننـد، ک می تیفعال هامروزه کارکنان در هرجا ک

در  یبخش و خواسـتار اهـداف متعـال   یـد امبـا معنـا،    يارپی کآنان در  نند.ک می جوو جست
پـی یـافتن    ه درمواجهنـد کـ   يا افته و بالنـده کنان رشدیارکها با  شان هستند. سازمان یزندگ

هـاي   روش از ،یدر فرهنـگ اسـالم   هسـتند.  شـرو یپ دهنده و پرورش کاري بامعنا، هدفمند،
ن مـوارد بـا   یـ از ا يا هنمونـ شود.  می بهره گرفتهها  انسان یاهداف متعال متنوعی براي توسعۀ

  است از:  عبارت ،نهج البالغهدر  یحضرت عل گهربار المکتوجه به 
 51»بینى او را تصـدیق کـن.   برد، خوش کسى به تو گمان نیکچون «بینی:  الف. تقویت خوش

بینـی بـار سـنگین     ه این خـوش ک؛ بین شوي وش تا به وفاداري رعیت، خوشکقدر ب آن«
ه تـرس از خـدا را فـراوان، و    کـ توانیـد   اگر می« 52.»دارد رمیالت را از تو بکآور مش رنج

  53.»نیدکهر دو را جمع ؛ به خدا نیکو گردانید، چنین کنید بینی خود را خوش
ن، کـ پس آرزوهاي سپاهیان را برآور، و همواره از آنان سـتایش  « اق:ب. تشویق نیروهاي خلّ

ارهـاي ارزشـمند آنـان،    کآوري زیـرا یـاد  ؛ اند بر شـمار  را که انجام دادهارهاي مهمی کو 
  54»دارد. و ترسوها را به تالش وامی انگیزاند، شجاعان را برمی
ه خداى کزیرا ؛ ن امت از رحمت خدا نومید مباشیدبر بدترین افراد ای« ج. تقویت امیدواري:

  55»ا نومید نباشند جز کافران.بزرگ فرمود: همانا از رحمت خد
تنهـایى  هـیچ  اى از عقـل سـودمندتر نیسـت، و     سرمایهچ هی«د. تعقل و دوراندیشی در امور: 

    56»نیست. چون دوراندیشىهم، و عقلى وجود ندارد تر از خودبینى كترسنا
داري نیرومنـد، نرمخـو و    در دیـن بینـی کـه    مـی اران ایـن اسـت   پرهیزگـ هـاي   از نشانه«

  57»اند. دوراندیش
اد آگاه و بااستقامت و عالم بـه  و این پرچم مبارزه را جز افر«کسب بصیرت در امور مهم: .  ه

  58.»شندک دوش نمی هجایگاه حق ب
رکنـان، جـاي بحـث و سـخن     اکدر  یاهـداف متعـال   هاي ایجاد و توسعۀ البته دربارة راه

  .شود می ن موارد بسندهیهم رکبه ذ ،ن گفتاریه در اک فراوان است
بهبـود  بـه منظـور    يهـوش معنـو   يهـا  س دورهمـدر  ،م) 2006( جورج یکما ةدیبه عق

  :زیرا؛ الزم است ي، هوش معنوهاي مدیریت و رهبري مهارت
توجـه و قـدرت   شود که قابلیـت   ترین منابع درونی می کارگیري عمیق هو بموجب یافتن  .1

دهد. ین را به ما مل و تطابق با سایراتحم  
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  کند. ایجاد می ریمتغ يارکط روابط یروشن و باثبات در مح يت فردیاحساس هو .2
  .دهد ایی درك معناي واقعی رویدادها و حوادث، و قابلیت معنادار کردن کار را به ما میتوان .3
  کند. کند و آنها را با احساس هدفی روشن همسو می ها را شناسایی می ارزش .4
  .شود یمنجر به حس انسجام م پذیري ها و بدون سازش این ارزشردن با ک یزندگ .5
  آورد. تمرکز به وجود می هه با بحران و آشوبو در مواجکند  میجاد آرامش یا .6

وجـود   يارکط یا محیار کدر  يز معنویچ چینند هک یافراد تصور ماز  ياریه بسبا وجود آنک
آنهـا   را در يتوان هوش معنو یه مکوجود دارند  يارک یدر زندگ ياریبس يها ندارد، حوزه

    ند از:عبارتوجود دارد  جورجاز نظر   سه حوزه مهم ار گرفت.ک هب
ه ثبـات و  کـ ند ک یم کمک ي: هوش معنویشخص یر آن بر اثربخشیثشخصی و تأت یامن .1

  ند.یاینار بک يارکتر با مسائل  ابد و راحتیش یاعتماد به نفس افراد افزا
  کند. در محیط کار کمک میایجاد روابط و ادراك بین افراد: به بهبود ارتباطات و درك دیگران  .2
  59.کند هاي ناشی از تغییر کمک می به غلبه بر ترساز میان برداشتن موانع:  مدیریت تغییر و .3

  ٦٠رفتار افراد داراي هوش معنوي قوي و افراد داراي هوش معنوي ضعيف مقايسة
هوش و مطالعاتی که در داراي این افراد  هاي ویژگیهوش معنوي و هاي  ژگی  با توجه به وی

تـوان رفتـار کارکنـان داراي هـوش      می ،است هنظران صورت گرفت توسط صاحبزمینه این 
  بندي کرد: دستهذیل معنوي قوي و ضعیف را در قالب جدول 

  جدول مقایسه رفتار افراد داراي هوش معنوي قوي و افراد داراي هوش معنوي ضعیف
 افراد با هوش معنوي ضعیف یا بدون آن  افراد داراي هوش معنوي قوي

، دانند که جنسیت یستند و میشناسی ن آنها هرگز فاقد حس خود
 نیستند. ،من هستمآنچه مانند برچسب هستند و  یت، اعتقادات،ملّ

رقابت و موقعیت ، یتفاقد حس شناسایی چیزهایی مانند ملّآنان 
هاي غلط  موقعی که هر کدام از این شناسایی ،هستند و بنابراین

 شوند. می د، عصبانیتهدیدآمیز باش

ه مسئولیت کنند و همیش زي سرزنش نمیهرگز دیگران را براي چی
درك  چیزي را براي از دست دادن ندارند. پذیرند. اعمالشان را می

د مالک هر چیزي باشند و براي اینکه حس توانن اند که نمی کرده
 خودشان داشته باشند نیازي به تأیید دیگران ندارند. خوبی دربارة

ترس از مسئول زند، به خاطر  می ی که از دیگران خطایی سروقت
 را سرزنش، آنها شان شناخته شدن و از دست دادن موقعیت

که از گیرند. براي آن یگران تأییدیه میاز د ،کنند و بنابراین می
  مدیر خود تأییدیه بگیرند حاضرند دست به هر کاري بزنند.

 احساس اطمینان ایجاد ،ند و در درون خودها آزاد از همۀ وابستگی
، تنقاط قو، هایشان از اطمینان مبتنی بر توانایینها آ کنند. احساس می

چیزي  ،ذاتی است. به عنوان یک انسانهاي  و شایستگی، استعدادها
 دهند. آنها می که دیگران بهنیست دهند بر مبناي چیزي  می که آنها

شوند و براي به دست آوردن  می افراد به شغلشان وابسته
ورت از دست دادن در ص کنند. می پول پرداخت ،اطمینان
شوند و حتی  هاي روانی می بیماري دچار افسردگی، ،شغلشان

 زنند. می حتی به خودکشی دست گاهی

اند که تنها راه براي  یافتهبه دیگران خدمت کنند و دردوست دارند 
آنها در خدمت به دیگران  استفاده از ،شان هاي شخصی توانایی توسعۀ

 کنند. می برقرار ارتباط خوبی با ارباب رجوع ست.ا

ز تحت این تصور غلط هستند که کنند. هنو می زندگی براي بقا،
شما در وهلۀ اول آن را  ست کهترین چیزي ا بقا شایسته

 کنید. وجو می جست



   ۷۵هاي ديني  هوش معنوي و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه

 زیرا؛ شوند تغییرات جهان پیرامون خود مضطرب نمی سببهرگز به 
مت و در برابر تغییرات سازمانی مقاو دانند می آن را چیزي طبیعی

 کنند. نمی

کنند که به طور  می شوند و احساس می به آسانی مضطرب
 تغییرات جهانی و بومی در معرض تهدیدند. شخصی به واسطۀ

  به شدت مقاومند. ،در برابر تغییرات سازمانی
کنند  وجو می در جهان بیرون جستآنچه چیزي که  اند دریافته
توانند  می ست ورضایت) در درون آنها خشنودي، عشق، (آرامش،

 را از دست ندهند. هیچ وقت آن

جوي عشق و شادي در جهان و و این افراد هنوز در جست
 ند.مواجهر ناامیدي مکرّ ، با تجربۀدیگران هستند و بنابراین

بینند و  می ت، ابراز خود و یادگیريخالقی کار را به عنوان یک وسیلۀ
 آورند. شمار میپول را یک پاداش دوم به 

به همین  دانند. کننده الزم می یک عمل خستهه عنوان کار را ب
و مقداري پول براي پرداخت روند  میبه محل کار   دلیل،

 گیرند. ها می حساب صورت

 ،نیاز ، ، ضعف بینند که داراي قوت هایی می عنوان انسانرا بهدیگران 
 قبل از وظیفه اًلباغارتباطات  هستند.هایی  مالحظات و خواسته

 آید. می

رسیدن به  انجام دادن شغل، نوان ابزاري برايبه افراد به ع
اً قبل از لباغکنند. وظیفه  یابی به هدف نگاه می اهداف، و دست

 ید.آ ارتباطات می

براي ایفاي و آن را فرصتی دارند، مورقی به داشتن یک زندگی آرام 
دانند می تنقش و خالقی. 

و منافع شخصی رند عالقی دابه داشتن یک زندگی کامالً تجاري 
 .اول اهمیت قرار دارد آنها در درجۀ براي

  يج هوش معنويرا يالگوها يبررس
هـاي   فـه الگوهـا و مؤلّ الزم است در سازمان، ابتدا  يساختن نقش هوش معنو یاتیعمل يبرا
برخاسـته از   ين الگویضرورت تدو ،و در ادامهبررسی و شناسایی شود  يج هوش معنویرا

  .گردد حین اسالم تشریبن میدهاي  آموزه

  مونز  . الگوي اي۱
  داند: می فهرا شامل پنج مؤلّ يهوش معنو مونزیا

  ؛ یتعال يت برایظرف .1
  ؛  قیعم ياریهشهاي  حالت تجربۀ ییتوانا .2
  ؛  دن به امور روزانهیس بخشکردن و تقد ییخدا ییتوانا .3
  ؛  حل مسائل براي يسود بردن از منابع معنو ییتوانا .4
  61.يزگاریت پرهیفظر .5

  ر  . الگوي امرام و دراي۲
  ند:ا همطرح کرد يهوش معنو يفه برا)، هفت مؤلّ 2007(  ریدراو  امرام

  ؛  افتهیی رشدیدانای و خود: آگاهياری. هش1
  ؛  یو اعتماد در زندگ یهمراه با تظاهر عشق اله ی: زندگیض الهی. ف2
و حــس  يق احســاس هدفمنـد یـ رروزمـره از ط هــاي  تیـ : معنـادار بــودن فعال یابیـ . معنا3

  ؛ یو مشکالت زندگها  در روبه رو شدن با رنجشناسی  فهیوظ
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  ؛ وستهیت به هم پیکلسوي شتن منفرد به ی: حرکت فراتر از خوی. تعال4
  ؛ تمام مخلوقات يو عشق برا ي، کنجکاوییرو رش و گشادهیبا پذ یقت: زندگی. حق5
  ؛ )یقی، خداوند و ذات حققتیشتن (حقی. داشتن صلح و آرامش نسبت به خو6
  62.ي در اعمالت و خرمندیهمراه با مسئول یدرون ي: آزادیت درونی. هدا7

  ٦٤و تورنس ٦٣كس. الگوي سي۳
  ند:  ا هردکنه مطرح یدر شش زم هوش معنوي راهاي  فه) مؤل2001ّ(تورنسو  کسیس
ننـد  ی مایهـا  عـالم وجـود و مهـارت    و یمندي به مسائل هست هعالق 65هاي اصلی: . ظرفیت1

  ؛ ، و بصیرتالهام، زکتمر
ــلی:  . ارزش2 ــاي اص ــتگیپ 66ه ــدت یوس ــان، و وح ــا ی، مهرب ــاس ثب ت و تعــادل، احس

  ؛ پذیري، و عبادت مسئولیت
سـاس  اح، اوجهـاي   تجربـه ، و معناي آنهـا  یغائهاي  از تجربه یآگاه 67ی:هاي اصل . تجربه3

  ؛  هاي هشیاري عمیق تعالی، و حالت
  ؛  ت، عدالت، مهربانی، و پرستاريقیحق 68. رفتارهاي پرهیزگارانۀ مهم:4
  ؛ ، موسیقی، رقص، استعاره، داستانشهر 69:. نظام نمادین5
  .خود شدن و خلسه یاز خود ب 70هاي مغزي: . حالت6

اسـت  هـایی   فهادي همان مؤلّیز تا حد تورنس و کسیسشده از سوي  مطرحهاي  فهالبته مؤلّ
  مطرح شده. ایمونزه توسط ک

  )۲۰۰۴زوهار( ي. الگو۴
منحصـر بـه   هاي  نیازها و ویژگیها،  ارزشها،  شناختن استعدادها و خواسته 71ی:آگاه. خود1

  ؛  فردخودمان
گویی، یادگیري از طریق  حالی، ابتکار و بدیهه شرط ضروري خوش پیش 72ی:. خودانگیختگ2

  آزمایش و خطا و خالقیت در سازمان است.
ــداز محــوري و ارزش محــور3  ،و باورهــاي عمیــق شخصــیطبــق اصــول  73ي:. چشــم ان

  همچـون هـایی   . چنـین افـرادي بـا اندیشـه    اسـت  گیري، رفتار و زنـدگی کـردن   تصمیم
هایشـان   شـوند و بـا آرمـان    مـی  کمک به دیگران یا خدمت به اهداف متعالی برانگیختـه 

  کنند. می زندگی



   ۷۷هاي ديني  هوش معنوي و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه

ن تر، همراه بـا روابـط و ارتباطـات موجـود بـی      توانایی دیدن الگوهاي بزرگ 74:نگري . کل4
را دارنـد و  گونـاگونی  نگر توانایی دیدن مشکالت از زوایـاي   . افراد کلاست اجزاي کل

  بینند. می را هنگام بررسی آنهر چیز ارتباط بین عوامل پیرامونی 
شـود کـه بـا     موجب میوجود ویژگی دگرخواهی در کارکنان یک سازمان  75ی:. دگرخواه5

شـتابند و   مـی  عت بـه کمـک یکـدیگر   همدلی با یکدیگر کار کنند. هنگام نیـاز، بـه سـر   
در چنـین سـازمانی ارتبـاط بـین     یابد.  ضاي یک گروه عمق بیشتري میهمکاري بین اع

شـود، مـدیران نگـرش و رفتـار بهتـري بـا کارکنـان دارنـد          می تر سطوح سازمان انسانی
  نند.ک می دایوکارکنان انگیزه و عشق بیشتري به کارشان پ

را بـه  هـا   یعنـی تفـاوت  ؛ سـت هاآن نهادن به دیگران و عقاید ارزش 76:ها . استقبال از تفاوت6
د وجـو  »یـک بهتـرین راه  «دارند که فقـط  به این نکته باور بینید و  میعنوان یک فرصت 

وي موافـق  کسـانی کـه بـا     کند هنگام صـحبت بـا   می این ویژگی همچنین کمک ندارد.
  گران نیز به دست آورد.ند، توانایی دیدن موضوع را از دیدگاه دینیستند یا حتی مخالف

تـرین راه ممکـن را    د و براي رسیدن به آن مناسـب نخواه می چه دانند می 77أي:. استقالل ر7
شـنوند و   مـی  ي دارند، نظر مشـورتی دیگـران را  ند. کسانی که استقالل رأکن می انتخاب

گیـري   درونـی خـود بـراي تصـمیم    هاي  از قالب ،کنند، اما در نهایت می درباره آنها فکر
گري  دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. آنان ذهن تحلیل کنند و اجازه نمی می استفاده

  کنند. می استفاده شان هاي شخصی از تحلیل خود،مستقل هاي  گیري دارند و براي تصمیم
ت نفس، اراده و اعتماد به نفس دارند و ولی عزّ ،فروتن مغرور نیستند 78ی:. تواضع و فروتن8

ادر به انجام کاري نیسـتند، بـه   دانند به تنهایی ق می شناسند و می ود راخهاي  محدودیت
ترسند و امکان اشـتباه را بـراي    دهند، از اشتباه کردن نمی می امکان رشدگروه افراد  همۀ

  گیرند. می همه در نظر
ارکنـانی کـه هرگـز از پرسـیدن دربـارة چراهـا دسـت        ک 79. عالقه به طرح چراهاي بنیادي:9

بهتـر،   هـاي بهتـر کـاري، انتخـاب مـواد اولیـۀ       د، همیشه به دنبال یافتن روشدارن نمیبر
یابی به مسیرهاي بهتر و یافتن علل اصلی موانع پیش آمده در کار هسـتند. چنـین    دست

از هریـک   سـازي  تواننـد پیشـنهادهایی بـراي بهینـه     می اقیت باالیی دارند وکارکنانی خلّ
  عوامل کاري داشته باشند.
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ذهنـی خـود   هاي  افرادي که توانایی تغییر چارچوب 80ی:هاي ذهن تغییر چارچوب . توانایی10
را دارند، یعنی این توانـایی را دارنـد کـه بـه مسـائل از زوایـاي گونـاگون نگـاه کننـد،          

 ذهن خـود را  هاي محدودکنندة دید دیگران. چنین افرادي چارچوب بخصوص از زاویۀ
عنوان پدر یا مـادر،  به  ،گذرند. براي مثال ها میآن از ،بینند و براي یافتن نگرش جدید می

ها، هنگـام بـروز    فهمند و با توانایی درك نگرش بچه می ها را نیازها و نحوة نگرش بچه
در  .یابنـد  مـی  تـري  مناسـب هـاي   حـل  دهند و راه می بهتري ارائههاي  واکنشمشکالت، 

  دهد. می روي شان کشمکش کمتري در خانواده، نتیجه
در ها  مثبت از مشکالت و چالش مهارت استفادة 81ها: مثبت از مشکالت و چالش استفاده .11

کـار   ،شود که افراد از اشتباه کردن نترسند و با اطمینـان  موجب میکارکنان یک سازمان 
زیـرا هـر گـامی کـه بـه      ؛ معنـا نـدارد  شکسـت   ،در چنین سازمانی؛ خود را انجام دهند

دهـد و سـپس افـراد را در سـازمان بـراي       مـی  موفقیت منجر نگـردد، درسـی بـه افـراد    
  کند. می تر میابی به موفقیت مصم دست

 زنـدگی بـراي   ،. در این مسیرروند میبه دنبال اهداف عمیق شخصی  82:. احساس رسالت12
بـه  در جهـان   ـ هـر قـدر کوچـک ـ    مثبت و زیبـایی    د تغییرنتوان می شود و می زیباآنها 

رهبـر بزرگـی در جهـان    این نیست کـه  ي امعند. احساس رسالت همیشه به نوجود آور
، بـا چنـان   اسـت تواند در شغلی که به نظر دیگران کوچک و معمـولی   شوند. انسان می

یـی در  نیرواش  عشقی کار کند که همگان این عشق را احساس کنند، عشقی کـه انگیـزه  
ش آرامـ انسان احساس رسالت به زندگی  »باید چنین کنم.«گوید:  درون فرد است که می

شود در وي چنان شور زندگی بدرخشد کـه   دهد و موجب می می حالی عمیقی و خوش
  83الهام بخش دیگران شود.

  يو اسالم يانيوحهاي  بر آموزه يمبتن يهوش معنو ين الگويضرورت تدو
و  یهسـت  و سازمانی بر نوعی اعتقـاد دربـارة   شورکدر هر  یتیریمد يالگوها تدوین و ارائۀ

 هسـتند.  کـی مت ینـ یب جهـان  یبـه نـوع  هاي اجتماعی  تمام نظام است. یل از جهان مبتنیتحل
ه هـایی کـ   راه و روش نـد، ک می دعوتآنها  بیدهد به تعق می تب ارائهکم یکه هایی ک هدف

هـاي   و تـدوین نظـام   یهمـه بـر طراحـ   کند ـ   کند، بایدها و نبایدهایی که انشا می می نییتع
ه کـ  ی،خاصـ  گذارد. دین با ارائۀ اصـول موضـوعۀ   می ریتأثها  امور سازمان اجتماعی و ادارة
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ه علـوم  کـ  ين اثـر یمهـم تـر   گـذارد.  می علوم اثرهاي  هیاست، در نظر ینیب متناسب با جهان
 نظـام اثـر   نیـ اشود.  می آن حاصل یه از نظام ارزشکاست  ياثر ،ردیپذ می نیاز د ياربردک

  84دهد. می جهتبدان ند و ک می تینان را هداکارکافراد و  یذهن وي رفتار
تـابع  ، در نظام اسـالم  يت و هوش معنویمعنوهاي  فهمؤلّ يالگو و ارائۀ نیتدو ن،یبنابرا

الزم  با توجـه بـه آن،   ار و سازمان است.کسب و کط یاسالم در مح يدئولوژیا و ینیب جهان
 یغنـ  ق منـابع یعم بینی اسالمی توجه شود و با مطالعۀ و جهان يرکف یاست در ابتدا به مبان

ت و یـ معنو يه در حد اعالک تیب اهل البالغه و سیرة الم همچون قرآن، نهجن اسیمبن ید
کسب و کـار اسـتخراج و    طیدر محي ت و هوش معنویمعنوهاي  فهقرار دارند، مؤلّ ییپارسا

 ییالگـو  ،ارشناسـان حـوزه و دانشـگاه   کاز نظرات خبرگان و  يریگ  هد و با بهرشناسایی شو
  85ارائه شود. یاسالم ها و نهادهاي جامعۀ می به سازماناسالهاي  برآمده از آموزه

ق یـ ه چقـدر بـر اصـول دق   ک شویم می ند متوجهکن اسالم را مطالعه ید يایاگر روش اول
  د.یآ می دست رهبري منطبق است و نتایج شگرفی از طریق مدیریت و رهبري آنها براي ما به

سـت  ي، بجات و هـوش معنـو  یـ معنو يردهـا کارکو ها  فهمؤلّ ییاستخراج و شناساي برا
 بینی اسالمی ـ بـه مطالعـۀ    ی و جهانـ با توجه به مبان تیرین و پژوهشگران دانش مدمحققا

وشـش  کبپردازنـد و بـا تـالش و     ،البالغـه  قرآن و نهج ی، بخصوصنیق منابع دیق و دقیعم
  ند.ینما یانیشا کمکت یریمد يها نظریهشدن  یبه بوم ،شیخو

تـرین صـفات،    المی، متون فراوانی وجود دارد که در آنها از عمیقبه دلیل آنکه در فرهنگ اس
  حاالت و کیفیت معنوي صحبت شده، این توقّع چندان آرمانی و دور از واقعیت نیست.

هاي مؤمن را  یژگیو 10تا  2هاي  هیآ »مؤمنون«م، سورة یرکخداوند در قرآن  ،براي مثال
  :ین برشمرده استچن
 بـه خداونـد جلـب   کـامالً   انشـ وجهتیعنـی  ؛ نند و خشوع دارنددر نمازشان فروت مؤمنانـ 

  شود. (توانایی تجربۀ هشیاري عمیق و مراقبه) می
بـراي رسـیدن بـه     یهدفمندي در زنـدگ ؛ دگردانن يهوده رویار و سخن بکه از ک اند یسانـ ک

  به امور زندگی) دن یس بخشتقد هدفمندي ورضاي خداوند. (
 شینـد و در انجـام نمـاز خـو    بر عهد و پیمان خـویش پایبند  وپردازند  می اتکه زکآنان  -

  یت براي رفتارهاي پرهیزگارانه)ظرف( .دقت نظر دارند
بـه   »تقـوا « واژة 2436گفت: در آیات قرآن کـریم   دیزگارانه بایپره يح رفتارهایدر توض
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 آمـده » اتقوااللّـه «اسمی و فعلی و به عنوان صفت به کار رفته، و بیشتر بـه صـورت   صورت 
ار رفتـه  کـ به  »إتقوا اللّه الّذي خَلقکم«یا » إتقوا ربکم«است. برخی از این موارد، به صورت 

و  تا چه حد رعایت تقوا اهمیت دارد هکدهد  می ن تعداد فعل امر به صراحت نشانیاست. ا
  ند.ک می تا چه حد انسان از تقوا غفلت

ه کباشد ن عالم! از خدا بترسید. اي خردمنداپس « د:یفرما می هکن است یاوامر ا از جملۀ
  )100: (مائده.» دیرستگار شو

ن یـ ه انسان خود را از آنچه ... دتقواي دینی و الهی یعنی اینک«: فرماید می يرد مطهیشه
نـد و  کانت یشناخته شده، حفظ و ص یو زشت يدیرده و خطا و گناه و پلکن یمع یدر زندگ

  86.»نشودآنها  بکمرت
 ییه ضعف است و تقواک ییتقواتوانیم داشته باشیم:  می دو نوع تقوا، ما ایشان به عقیدة 

حفـظ   یمعاصهاي  یه خود را از آلودگآنک يه انسان براکن است یت است. نوع اول اه قوک
  ط گناه دور نگه دارد... .یشه از محیند و خود را همک فرارآنها  ند، از موجباتک

ت یه بـه او مصـون  کـ وجـود آورد  ه بـ  یته در روح خود حالت و قوآن است کنوع دوم 
ل و موجبـات گنـاه   یه وسـا کـ رد یقرار گ یطیدر مح به فرضه اگر کدهد  یو اخالق یروح

  ند.ک، او را حفظ يفراهم باشد، آن حالت و بعد معنو
  د: نسینو می یرانکاللّه فاضل لنآیت

نـد؟ و  ک می جادیدر انسان خوف ا يدار خوف و ترس باشد، مگر روزه يبه معنا »تقوا«اگر 
و  يدار خودنگـه  يه اگر تقوا بـه معنـا  ک یدر حال باشد؟ می ن خوف و روزهیب یچه تناسب

ـ ز؛ م وجـود دارد یارتباط مسـتق  يدار ظ و روزهن تحفّیه هست)، بکظ باشد (تحفّ را روزه ی
از خدا ؛ »اتَّقوا اللّه حقَّ تُقاته«داري است، و یا در آیۀ  خودنگهتحفظ و  ين برایالس تمرک
 يرا بـه معنـا   »تقـوا «ه اگـر  کسته خدا ترس بودن است، روشن است ید، چنانچه شایرسبت

ي تحفّـظ و  را به معنـا  »تقوا«اگر  یرد، ولکدا نخواهد یپ یه معنا و مفهومیم، آیریخوف بگ
  87هد داشت.مشخص خوا یروشن و هدف يه منظوریم، آیریبگ يدار نگهخود

ایشـان  نمونـه   يبرا ست.یتقوا ن یقرآن ياز معناخته یگس رمؤمنانیام معناي تقوا در اندیشۀ
کنم، کـه زاد و   اي بندگان خدا! شما را به تقواي الهی سفارش می« ند:یفرما می البالغه نهجدر 

  88.»رساند میه به منزل است کاي  تقوا توشهتوشه سفر قیامت است. 
نـد بـه نظـر    کـم نیسـت (هرچ   ه همراه با تقوا باشدک یعمل«ند: یفرما می گرید یالمکدر 

  89»عملی که مقبول درگاه خداست؟ م خواهد بودکچگونه ناچیز آید.) 
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  ينيدهاي  در آموزه يهوش معنو يها فهمؤلّ از ي. برخ۱۰
شـده   ییشناسـا  ینیه در منابع دیه در ضمن مطالعات اولک ي،هوش معنوهاي  فهازمؤلّ یبرخ

  :عبارت است از
  ؛  ثرت ظاهريکوحدت در وراي  . مشاهدة1
  ؛  و اتفاقاتها  دهیمعنوي از پدهاي  امیافت پیص و دری. تشخ2
  ؛ )ی (مبدأ و معادمنشأ و مبدأ هست  بارةافت جواب معنوي دری. سؤال و در3
  ؛ یلت عدالت انسانیفض ن فردي بریو روابط ب یص قوام هستی. تشخ4
  ؛  ن فرديیلت عفو و گذشت در روابط بیص فضی. تشخ5
  ؛ مبناي الگوي معنوي رفتار بر میص الگوهاي معنوي و تنظی. تشخ6
  ؛  رامتکن یا ییوفاکو ش رامت و ارزش فردي و حفظ و رشدکص ی. تشخ7
ن یـ ا درونی و بیرونی در جهت رشد بهینـۀ  م عواملیند رشد معنوي و تنظیص فرای. تشخ8

  ؛  ند معنويیفرا
بهشت و ، مرگ و برزخ، نشور، اتی، مرگ وحوادث مربوط به حیص معناي زندگی. تشخ9

  ؛ یوزخ رواند
  ؛ یمعمول ی. درك حضور خداوندي در زندگ10
  ؛  رکتش و یجاد حس قدردانیا و یعیهنري و طبهاي  ییبای. درك ز11
  ؛  داشتن ذوق عشق و عرفان که در آن عشق به وصال منشأ دانش است، نه استدالل و قیاس. 12
  نهفته در یک قطعۀ شعري را بفهمد. ه معنايک. داشتن هوش شاعرانه 13
  شود. میا یالم انبتر ک و درك عمیقات یآ فهم موجبمعنوي  . هوش14
هـا   استنباط معناي نمادین ایـن داسـتان   وس متون مقدهاي  داستان فهمبه  معنوي . هوش15

  کند. کمک فراوان می
شود افراد به  موجب می ،گفته شده است »اولوااللباب»  بارةه در قرآن درک. هوش معنوي 16

  90ند.کناوهام عبور هاي  ببرند واز پرده یقت پیجوهرة حق
  از: شده، عبارت است ییشناسازمینه ن یه در همک يگریدهاي  فهمؤلّ
  ؛ . انقیاد در برابر خداوند متعال17
  ؛ هاي معنوي هاي اخالقی و ارزش یلت. دارا بودن فض18
  ؛  . مهرورزي نسبت به مردم19
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  ؛  گرایی و اصالت خدمت در مدیریت مت. خد20
  ؛ خالص. ا21
  ؛  . شرح صدر22
  ؛  افزایی یۀ دانشو روح ییگرا . علم23
  ؛  محوري . عقل24
  ؛  . توکّل و تفویض25
  ؛ . مجاهدت و مقاومت26
  ؛ يریپذ تیول. مسئ27
  ؛  گرایی . وظیفه28
  ؛  ل به اوو توس با انسان کامل معصوم یتیـ معنو یمعرفت . داشتن رابطۀ29
  ؛ . یاد خدا در همۀ حال30
  ؛ و توحیداندیشی و توحید روشیخدا  يبرا. کار 31
  ؛ دوستی باوري و مردم . مردم32
  ن اسالم.ین مبید یاخالقهاي  منطبق بر ارزش یرفتار شهروند سازمان . توسعۀ33

  ن اسالميدهاي  از منظرآموزه يت هوش معنويرشد و تقو يارهاك راه
    وجود دارد: یکم دو عامل اساس دست ،تیت معنویرشد و تقو يبرا

ـ  یعنصر اول از قب وجـود  عنصـر دوم   .سـت یه نل شناخت و معرفت است، اما علـت تام
م و یریقـت را بپـذ  یدلمان بخواهد که حق یعنی؛ استقت یرش حقیپذ یو روان یروح ۀنیزم

 یدو عنصـر اساسـ   ینـ ید يبه باورها »عمل«و  »شناخت« ،نیم. بنابرایبه لوازم آن ملتزم شو
  91.استات یمان و معنویا تیتقو

کـه   را یم و شـبهات یاثبات آن داشته باش يبرا يقوۀ د ادلّیبا  سب معرفت، نخستي کبرا
 یسـع باید طان گرفته شود. دوم یش ۀوسوس يم تا جلویآن مطرح شده است، رفع کن ةدربار

توجـه داشـته   آنهـا   شـه بـه  یم و همیـ م، در ذهنمان زنده نگه داریرا که دانست ییزهایم چیکن
در همیشه کند که آن معرفت  ید، کمک میآی به صورت ملکه دروقت رن توجه مکرّی. ایمباش

ه قیامـاً و    «و خدا را در هیچ حالی فراموش نکنیم. ذهن انسان زنده باشد  ذْکُرُونَ اللـَّ ینَ یـالَّذ
نُوبِهِملی جع وداً و191عمران: (آل» .قُع(  
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سـفارش  اما ندارد،  يا بههچ شک و شیخداوند ه یگزار در بزرگینکه نمازبا ا ،مثال يبرا
زبـان آورد. در   را بر» اهللا اکبر« ۀده بار کلم ،ش از نماز به هنگام اذان و اقامهیشده است که پ

در  ،پـس از نمـاز   ین ذکر تـرك نشـود حتـ   یز ای.) ن.ام و.ینماز (رکوع، سجود، ق يجا يجا
دلیـل  هـا بـه   ن تکراریا. ف تکرار شودین ذکر شریمرتبه ا 34ز ین حات حضرت زهرایتسب
 يگـر ید يزهاید از معرفتش استفاده کند، چیکه باهنگامی است که انسان غفلت نکند و آن 

  فراموش نشود. یبه کل یذهن او را اشغال نکند و مطلب اصل
 یاست که انسان سـع آن رش معرفت به دست آمده، یل دل به پذیم یعنیاما عنصر دوم، 

  .شودش ملتزم یت خویمان و معنویکند به لوازم ا
ندارد و به خداوند معتقد است،  یکه از نظر شناخت مشکل یا امکان دارد انسانیسؤال: آ

دچار مشـکل   ،خود  ، انسان هنگام عمل به شناختيشود؟ آر  تیمانش تقویدلش نخواهد ا
نکـه کـار   یندارد و بدتر ا یگوش دادن به قرآن رغبت ایبه خواندن نماز  یانسان گاه .شود یم

شـود، نـه تنهـا حالـت وجـد و       میخدا برده نام  یبرسد که وقت ییبه جا  تانسان ممکن اس
ده  « ز داشته باشد.یر ندست ندهد، بلکه حالت اشمئزاز و تنفّ يبه و سرور حـو رَ اللَّهإِذا ذُک و

ن در سـت؟ مشـکل آنـا   ین نکته چیراز ا) 45(زمر: »اشْمأَزت قُلُوب الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ
  به باورهاست.   يبند يعمل و پا ۀمرحل

آنچه را د یدارد. با یماتالبته مقد و خود ماست ن هم دستیا. میم دل را رام کنیکن یسع
ـ با :دارد یز راهین کار نیادور کنیم. دل است از مان یامنافی  دا کـرد و از  یـ ش را پیهـا  د راهی
شـتر رغبـت   یکار ب ۀافت، به ادامید خو یانسان اثرش را در زندگ یوقت. تر شروع نمود آسان

  92رود. یش میتر پ کند و راحت یدا میپ
  :شود میشنهاد یر پیز يارهاک راه تیت معنویتقو رشد و يبرا ،به طور خالصه

اد یـ هـا   ن نشـانه یـ : توجه به ایهست ةخداوند در گسترهاي  ات و نشانهیآدربارة ر کتف .1
بـر   ،تیـ شـود و در نها  می ادآوریرا به ما  اولطف و رحمت  و ندک یزنده مها  خدا را در دل

  ید.افزا می و محبت ما به خدا یدوست
لحظـات   ۀاد او: حضور خداوند در خاطر ما، در همـ یر و کم به خداوند و ذیتوجه دا .2
از  یکـی انجامد.  می استوار يوندیبه پ ،جیدهد و به تدر می شی، ارتباط ما را با او افزایزندگ

روز، در دل مـؤمن   شـبانه  اد خدا در طـول  یگانه، زنده نگه داشتن  نجپ ينمازهاهاي  متکح



۸۴        ، ۱۳۹۰سال اول، شماره سوم، زمستان  

ه ذکْـراً کَثیـراً     «است.  مـان  یه اکـ  یسـان ک يا؛ )41احـزاب:  .»(یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا اذْکُـرُوا اللـَّ
  د.ینکاد یار یخدا را بس ،دیا آورده

و  اطهـار ره ائمـه  یسـ  ۀارت، مطالعـ یـ ارها مانند قرائت قـرآن، دعـا و ز  ک یانجام برخ
ز مـانع توجـه بـه    یـ ارهـا ن ک یبرخ اندازد. می اد خدایان و صالحان، ما را به یکبا ن ینیهمنش

م یرکـ قـرآن   م نشـود. کحـا دل نـار زد تـا غفلـت بـر     کن موانـع را  ید ایبا؛ شود میخداوند 
، بـر  را گوش دهند یات الهیه آک یلرزاند و هنگام می مؤمنان راهاي  خدا دل ادی« د:یفرما یم
  )2(انفال: ».شود می مانشان افزودهیا

م، خود ینکخود توجه  یزندگبه و الطاف خدا نسبت به انسان: اگر ها  توجه به نعمت .3
انسـان بـر   ها این است کـه   نش نعمتیآفر ۀافت. فلسفیم یخواه یالههاي  را غرق در نعمت

ـ  یلطف او،  يادآوریخوان نعمت حق نشسته تا با  ده نگـه دارد و قلـب   اد خـدا را در دل زن
  ند.کتر  یکخود را به او نزد

گنـاه   ،سکـ عبنـد و  ک مـی  یدل را نـوران  یـک نکـار  ها:  ياز بد يو دورها  یکیانجام ن. 4
م و بـا  ینـ کتر  یدل خود را نورانها،  یکیم با عمل به نیوشکد بیسازد. با میره یدل را ت ۀصفح
  93م.یزمحبت خود را با خدا استوار سا ۀرشت ،از گناهان يدور

ة امـور معنـوي، مـذهبی و    دربار یشخص يمرور باورها : باهدف خلقت ةر دربارکتف .5
  وجودي، به دغدغۀ غایی انسان توجه کنیم. 

 يجـو و و جسـت  یـی دن سؤاالت چرایها و پرس تیموقع يادیبن یمعان يجوو جست .6
  کند. میت یرا تقو يهوش معنو ،دادهاین رویارتباط ب

 يا نـدا یـ  يت شـهود یهـدا  يهـا  امیـ ص و گوش دادن به پیتشخن ینها، تمریعالوه بر ا
 يز بـرا یـ گرفتن از اشتباهات و صـداقت بـا خـود ن   عبرت ، و یش خودآگاهی، و افزایدرون

  94د است.یمف يپرورش هوش معنو
 يه و مبنـا یـ توانـد پا  ي مـی ت هـوش معنـو  ید گفت: رشد و تقویبا ،ن بحثیان ایپا در

زندگی کـه فـارغ از هـر    ؛ نفعان سازمانی باشد همۀ ذيتر براي  زندگی کاري بهتر و هماهنگ
 فشار و دغدغه، ترس و اضطراب است. همچنین رشد هوش معنوي راهی براي فرار از نوع

داشـتن   مسئولیت غیرعادي رفتارکردن و تبدیل شدن به فردي غیرفعال نیست، بلکه روشی بـراي 
  د است.یار و تولک ۀر در عرصیخطهاي  تیرش مسئولیپذ تر و زهیبا انگ، تر با نشاط یزندگ
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  گيري نتيجه
بـه   ،آن ياربردهـا کو  یگفتمـان علمـ   یکدر  يو نقش هوش معنو ین مقاله بررسیهدف ا

در نظـر گـرفتن    ن اسـالم بـود.  ین مبـ یدهاي  د بر آموزهکیبا تأ ،ارکسب و کط یژه در محیو
هـوش   دهـد.  یت و هـوش گسـترش مـ   یما را از معنو كهوش، ادرا یکت به عنوان یمعنو
  ند.ک می بکیتر تریدجد ةساز یکت و هوش را درون یمعنوهاي  سازه يمعنو
 ت وارد شـد، یریو مـد شناسی  روان یات علمیستم به ادبیه در اواخر قرن بک ،ن هوشیا

نـد و منجـر بـه    ک ینـ یب شیط اطراف را پیفرد را نسبت به مح يرد و سازگارکارکقادر است 
ـ  یو اثربخش ییاراکش یافزا ـ  یدر سطح ملّ ن هـوش بـه افـراد فرصـت     یـ ا گـردد.  یو فراملّ

ش را یخو یاس باشند و تعالحس يو معنو يمادهاي  تیدهد تا در مقابل واقع می يا سازنده
  .کنندجو و ها جست ارتباطات و نقش ها، انکم ا،یاش يال ههر روز در الب

  از: بودبراي هوش معنوي در نظر گرفته شده که عبارت دو نقش عمده ، نوشتاردر این 
  ؛ یزندگ يمعنا كبا معنا و در »ارک«ج مفهوم یترو. 1
بـا اعمـال    ،نهج البالغـه در  یالم امام علـ کت به یبا عناکه ؛ یگسترش اهداف متعال .2

  رد.یگ می صورت يوار دیت امیاق، تقوخلّ يروهایق نی، تشوینیب ت خوشیهمچون تقو
ف یضع يهوش معنو يدارا افراد با يقو يهوش معنو ين افراد دارایه بک يا سهیدر مقا

آرام  یزندگ یک به داشتنعالقه  همچونهایی  یژگیو ياول دارا ۀافراد دست صورت گرفت،
خـدمت بـه    ۀتشـن  ار،کـ سب و کدر  يت و نوآوریاقخلّ ،یار و زندگکعشق به  ن،ینش و دل

  هستند. انیبه اطراف یهمنوعان و عدم وابستگ
ن هـوش  یا ين الگویضرورت تدو ،يش معنوج هویرا يالگوها یدر ادامه ضمن بررس

ـ یه تـدو و اشـاره گردیـد کـ   ح شـد  یتشـر  یو اسـالم  یانیوحهاي  ه بر آموزهکیبا ت  ۀن و ارائ
ل یـ و تحل یهسـت  ةاعتقـاد دربـار   یبـر نـوع   یشور و سازمانکدر هر  یتیریناب مد يالگوها
 یمنـابع غنـ   قیـ ق و عمیدق ۀسته است با مطالعیشاروي،  . بدیناست یاز جهان مبتن یعقالن

بـا   وشـود   ییاسـتخراج و شناسـا   يت و هـوش معنـو  یـ معنو يهـا  مؤلفه ن اسالم،ین مبید
 يرو شیاز اسـالم پـ   ییبه صورت الگو ،یو دانشگاه ياز نظرات خبرگان حوزو يریگ بهره

  قرار داده شود.، شورک ییو اجرا یعلم ۀژه جامعیبه و ،همگان
اشـاره شـد    يت هوش معنویرشد و تقو يهاارک به دو عنصر مهم به عنوان راه ،انیدر پا

  نسبت به معارف حاصل شده.ی باور قلب و؛ کسب معرفتاز:  بود ه عبارتک
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