
 

                                             نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  48-57: ، صفحه93بهار اول، شماره اول،  دوره

  

  
  بررسی تطبیقی مفهوم هوش معنوي از منظر روانشناسی و اسالم

  
  

  18/3/93 :پذیرش مقاله      10/2/93: دریافت مقاله
  چکیده

ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سالمت، همبستگی وجود پژوهش :سابقه و هدف
سالمت روان انسان توجه زیادي شده و معنویت را هم بخش دیگري از در دو سه دهه اخیر به نقش بعد معنوي در  ،دارد

یکی از مولفه هایی که در ذومراتب بهداشت روان نقش کلیدي ایفاء می کند،  ،سالمت روان یا سالمت انسان دانسته اند
رهاي خود و خواه به امروزه روانشناسان اهمیت توجه به عالئق دینی و معنوي را خواه به طور کلی در کا. هوش معنوي است

به همین سبب بررسی دقیق مفهوم هوش معنوي  .صورتی خاص تر، در محیط هاي روان درمانی مورد عنایت قرار می دهند
  . در اسالم و روانشناسی ضرورت دارد

مطالعه حاضر تالش کرده است تا به تبیین مفهوم هوش معنوي در نگاه اسالم و روانشناسی بپردازد و از  :مواد و روش ها
منابع معتبر اسالم چون قرآن و کتاب هاي معتبر روایی بهره گیرد و نیز دیدگاه هاي روانشناسان را مورد دقت و بررسی قرار 

  . داده است
هوم دقیق هوش معنوي از یک تعابیر بهره نگرفته اند بلکه در تعابیر روانشناسان از روانشناسی و اسالم در ارائه مف :یافته ها

برخی عالئم و مشخصات براي بیان و تبیین آن استفاده شده است که در مفاهیم و آموزه هاي اسالمی از واژگان خاص در 
ی و همانندي برخوردارند و در برخی این خصوص استفاده شده است و نیز راهکارهاي ارائه شده در برخی موارد از همگون

   .موارد از دیدگاه یکسانی برخوردار نیستند
بی تردید در راهکارهاي پرورش هوش معنوي از منظر اسالم و روانشناسی مولفه هاي مشترك و همانند وجود  :گیري نتیجه

می شود که مطالعه حاضر نشان  دارد و در برخی زمینه ها هم راهکارهاي متفاوتی در رشد و پرورش هوش معنوي مشاهده
  .داد در پرتو تعالیم اسالمی می توان به رشد و شکوفایی و بالندگی بیشتر و پایدارتر در این حوزه دست یافت

 هوش معنوي، اسالم، روانشناسی، مفهوم شناسی :واژگان کلیدي

 
  مقدمه

تعادل یا نرمالیته  بهداشت روانی و سالمت روانی به سالمت یا
در ذهن، روان و رفتار گفته می شود، همین طور بهنجاري در ) بهنجاري(

. احساس، ادراك، تفکر، قضاوت، هیجان، حافظه گفتار و روابط بین فردي
و  نبود بیماري روانی است و پیامدروشن است که ضرورت این بهنجاري 

یکی از . سازگاري و تعالی است، همراه آن رشد، شکوفایی، محبت
بهداشت روان نقش کلیدي ایفاء می کند، رشد و تعالی هایی که در  مولفه

امروزه روانشناسان اهمیت توجه به عالئق دینی و . هوش معنوي است
واه به صورتی خاص تر، در معنوي را خواه به طور کلی در کارهاي خود و خ

آنچه از بررسی تعریف . محیط هاي روان درمانی مورد عنایت قرار می دهند
از هوش بر می آید، آن ... صاحب نظرانی همچون گاردنر، هیلگارد، وکسلر

را قابلیت بهره گیري از نرم افزارهاي وجودي » هوش«است که همگی 
ل تاریخ، هرچه هوش تجربه نشان می دهد که در طو. تعریف می کنند

ظاهري بشر بیشتر شده است، گرایش هاي ناهنجار راه هاي خطا و مسأله 
روانشناسان . آفرینی و ایجاد معضل و بحران براي بشریت بیشتر شده است

 . در ابتدا با تعریف هوش هیجانی سعی کردند این آسیب را جبران نمایند

 

» هوش معنوي«وان سپس با اضافه کردن انواع جدیدي از هوش تحت عن
که متوجه مفاهیمی نظیر مرگ و زندگی است، سعی در » هوش وجودي«و 

برخالف هوش ظاهري که فعالیت آن به . تکمیل تعریف خود نمودند
حواس پنجگانه مربوط است؛ هوش باطنی با درك جهان پیرامونی به 
عنوان تجلیات ارتباط دارد و جمال الهی، هوش باطنی خفته را پدیدار 

قانون حکمت هوشمندي هستی، به واسطه ي هوش باطنی فعال . سازد می
درك می شود و این هوش تابع اصل وحدت است و فاقد گوناگونی و تنوع 

ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت پژوهش .می باشد
المر و همکارانش در بررسی  .)1( از زندگی و سالمت، همبستگی وجود دارد

اثرات معنویت بر سالمت فرد، دریافتند که  دتحقیقات انجام گرفته در مور
افراد داراي . معنویت با بیماري کمتر و طول عمر بیشتر همراه است

گیري معنوي، هنگام مواجه با جراحت به درمان بهتر پاسخ می دهند  جهت
همچنین شواهد  .)2( و به شکل مناسب تري با آسیب دیدگی کنار می آیند

افزایش دهندة آگاهی و بینش نسبت  نشان می دهد که تمرین هاي معنوي
در  .به سطوح چندگانه هوشیاري هستند و بر عملکرد افراد تأثیر مثبتی دارند
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۴٩ 
 

ع قرار این دنیاي لجام گسیخته کنونی که مادیات، همه چیز را تحت الشعا
غه ها و اي ماهیت انسان، یکی از مهمترین دغدداده است، راهیابی به ژرف

انسان تا نداند کیست و مقصود از . نیازهاي اساسی انسان عصر حاضر است
آفرینش او چیست، نمی تواند جایگاه بلند خود را در دستگاه عظیم آفرینش 

این عدم شناخت موجب می شود تا انسان جهان را مجموعه اي از . بازیابد
ساد و تباهی رو ؛ فدر دنیایی که جنگ و خونریزي .سردرگمی و پوچی ببیند

چیزي جز پشتوانه معنوي، و تغییر و تحولی درونی  به افزایش است
  . تواند بشر امروز را از نابسامانی برهاند نمی

انسان ها با فطرت الهی به دنیا می آیند، یعنی با حس یکتاپرستی و 
استعداد شناخت خدا و توحید او؛ گرایش به حق، آمادگی براي انجام دادن 

انسان بنا به فطرت خود، حق و باطل . سالم ماندن از انحرافات کار نیک و
همچنین با اختیار و اراده آزادي که . و نیک و بد را از یکدیگر تمیز می دهد

خداوند به او بخشیده است، این استعداد را دارد که راه خوب یا بد را 
  ).3( برگزیند
فس و ما و ن« :می فرماید 10تا  7ت خداوند در سوره شمس، آیا 

 »سویها، فالهمها فجورها و تقویها، قد افلح من زکّیها و قد خاب من دسیها
سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد، سپس پلید کاري و  )4(

پرهیزگاري اش را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاك گردانید قطعاً 
ن بهنجار و انسا .زیان کردرستگار شد و هر که آلوده اش ساخت قطعاً 

برخوردار از روان آرام کسی است که بر طبق فطرت خدادادي اش، یعنی 
شایان ذکر است که مطالب بسیاري در متون . عقیده توحید، زندگی می کند

 دینی ما در باب هوش معنوي و مؤلفه هاي آن وجود دارد که شاید تنها
غفلت و  ، باعث)عناوینی غیر از هوش معنوي(تفاوت عناوین این مطالب 

لذا در این پژوهش  ).5( عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردید
و  هوش معنوي، از منظر قرآن و روایاتمفهوم سعی شده است تا 

مورد بررسی قرار گیرد تا از دست آوردهاي بی بدیل آن در  روانشناسی
  . بهبود کیفیت زندگی بهره مند گشت

  
  مواد و روش ها

توصیفی انجام پذیرفته  –روش پژوهش تحلیلیبه مطالعه حاضر  
است و با بررسی متون قرآن مجید و نهج البالغه و منابع حدیثی معتبر 
شیعه و کتاب ها و مقاالت مختلف از اندیشمندان اسالمی و نیز دانشمندان 

تالش کرده است تا به تبیین مفهوم هوش معنوي در و روانشناسان معاصر  
با دقت فراوان بر این تالش داشته است  ی بپردازد و نگاه اسالم و روانشناس

سالم و که به مولفه هاي مشترك و افتراقی میان هوش معنوي در نگاه ا
در این مطالعه پس از مفهوم شناسی هوش و  .روانشناسان را بیان نماید

، به بیان مولفه هاي هوش نوي از دیدگاه روانشناسی و اسالمهوش مع
انشناسی اشاره شد و با بهره گیري از منابع معتبر معنوي در اسالم و رو

  .اسالمی و روانشناسی به نقاط اشتراك و افتراق در دو رویکرد پرداخته شد
  

  یافته ها 
هوش یک سازه یا صفت است که در آن تفاوت هاي فردي وجود 

هوش یک برچسب کلی براي گروهی از فرایندهاست که از رفتارها و . دارد

به عنوان مثال، می توان فنون . افراد استنباط می شود پاسخ هاي آشکار
حل مسأله را مشاهده و نتایج حاصل از به کار بستن این فنون را به طور 

اما هوش که فرض می شود این فنون را به وجود . عینی اندازه گیري کرد
مفهوم هوش . می آورد به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیري نیست

هر » نیرو«و » هوش«. در فیزیک است» نیرو«اي شبیه اصطالح تا اندازه 
دو اصطالح هایی هستند که به شخص امکان می دهند تا دربارة انواع 

اما ابهام . خاصی از رویدادهاي عینی بحث و بررسی کند و تعمیم دهد
سبب شده است که از پیش فرضهاي فلسفی، » هوش«موجود در اصطالح 

هاي قانونی تأثیر پذیرد و  اجتماعی و محدودیت مباحث سیاسی، موضوعات
  ). 6(در چارچوب بافت این عوامل تنظیم و صورت بندي شود 

در بردارنده نوعی سازگاري و رفتار حل : )SQ( هوش معنوي«
مسأله است که باالترین سطوح رشد در حیطه هاي مختلف شناختی، 

رد را در جهت را شامل می شود و ف... اخالقی، هیجانی، بین فردي و 
هماهنگی با پدیده هاي اطرافش و دست یابی به یکپارچگی درونی و 

 ).1( »بیرونی یاري می نماید

 ،روان شناسان دربارة ماهیت هوش نظریات مختلفی ابراز کرده اند
. یک دسته معتقدند که هوش عامل کلی است و در هر فردي وجود دارد

د در موقعیت هاي مختلف براي همچنین تعیین کننده نوع رفتار است که فر
دسته دوم عقیده دارند که هوش . حل مشکالت، از خود نشان می دهد

تعدادي عوامل مستقل را شامل می شود و ممکن است در هر فردي به 
  . نسبتهاي مختلفی موجود باشد

ین نتایج تحقیقات خود را درباره ماهیت ، اسپیرمن اول1904در سال 
معتقد بود که در تمام انواع مختلف فعالیتهاي فکري، او . هوش منتشر کرد

می گویند  یا عامل کلی g یک عامل یا وجه مشترك وجود دارد که به آن
در واقع، . و البته در بعضی از فعالیتهاي فکري بیشتر از سایرین تأثیر دارد

اینکه نمی توان . آنها نسبت مستقیم دارد gفرق میان هوش افراد، با مقدار 
عامل کلی تشریح کرد، به علت هاي هوشی میان افراد را براساس  تتفاو

 Sاسپیرمن این عوامل فرعی را با حرف التین . وجود عوامل فرعی است
شناس، افراد نه تنها در عامل بنابراین به عقیده این روان .مشخص می کند

کلی هوش متفاوتند؛ بلکه در استعدادهاي مخصوص و معین نیز فرق 
  .کنند می

ترستون براساس نظریه اسپیرمن، تحقیقی در زمینۀ  1928در سال  
ترستون با استفاده از روشهاي جدید آمار، به نتایجی دست . هوش انجام داد

او با روش تحلیل عوامل یا . با نتایج اسپیرمن کامالً متفاوت بود یافت که
هوش  فاکتور آنالیز، تعدادي عوامل مستقل از یکدیگر را که روي هم عامل

ترستون معتقد است رفتار هوشمندانه نتیجه . را می سازند، مشخص کرد
   ).7(تعدادي عوامل است و نه فقط یک عامل کلی 

در مفهوم سازي جدیدتر از عامل هاي خاص هوشی توسط 
Gardner )1993 ( در مقایسه با سایر نظریه ها، هوش به حیطه وسیع

هوش : ه گانه هوش عبارتند ازاز نظر وي انواع ن .تري گسترش یافته است
زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، فضایی، بدنی، حرکتی، هوش هاي 
فردي که شامل هوش درون فردي و بین فردي می شود، هوش طبیعی و 

  ).1(هوش وجودي که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤاالت وجودي است 
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  48-57: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
 مهناز فاضلی کبریا و دیگران/ معنوي در اسالم و روانشناسیهوش 

۵٠ 
 

Gardner کند یاد می» طرح واره«به عنوان  وسیله اي را که از آن 
. گانه است مقیاس براي سنجش هوش چند 15تدوین کرده است که شامل 

کاغذي سنتی نیستند بلکه بر سنجش  - این مقیاس از نوع آزمون هاي مداد
او به صورت  .)6( هاي فکري در بافت محیط مبتنی است طبیعی مهارت

 Gardnerتحقیقات  .رایج در مدارس بسیاري در آمریکا به کار پرداخت
 مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کندداللت بر انواع متفاوت هوش که نسبتاً 

و هر مهارت مخصوص ناحیه اي از مغز است که باالترین سطح آن هوش 
در نظریه هوش چندگانه  Gardner ،عالوه بر این .باشد معنوي می

(MI) چنانچه بخواهیم مجموعه اي از ظرفیت ها یا  کند عنوان می
 .1 :معیار را در نظر بگیریم 8را به عنوان هوش قلمداد کنیم باید توانایی ها 

داراي تاریخچه  .2. الیت هاي مشخص را در بر گیردمجموعه اي از فع
داراي الگوي . 3 .تکاملی باشد و از نظر تکاملی عقالنی به نظر رسد

بتوانیم از طریق آسیب مغزي آنرا . 4. بخصوصی از رشد و تحول باشد
افراد را بتوانیم در گستره اي از وجود آن توانایی و یا . 5 .مشخص کنیم

قابلیت براي رمزگردانی با یک سیستم  .6. فقدان آن را طبقه بندي کنیم
بر اساس مطالعات روان شناسی تجربی حمایت . 7. نمادي را داشته باشد

  .)8( بر اساس یافته هاي روان سنجی حمایت شود. 8. گردد
Emmons )2000 (ن باور است که هوش معنوي معیار ها را بر ای

داراست و براي اثبات نظریه خود بیشتر بر روي تاریخچه تکاملی تأکید دارد 
 در رد هوش معنوي بیشتر بر این مالك توجه نموده است Gardnerزیرا 

هاي زیست شناختی هوش معنوي در سه  پایه Emmonsاز نظر  .)9(
تکاملی، ژنتیک رفتاري، سیستم زیست شناسی : سطح قابل بررسی است

  .)2( هاي عصبی
پذیرش و مقبولیت تکاملی دین و  :تاریخچه تکاملی معنویت

شناسان و  معنویت توسط دانشمندان مختلف مانند روانشناسان، زیست
باور دارد ) Kirkpatrik )10 .شناسان مورد بررسی قرار گرفته است دین

توانسته است ساز و کارها و که در طول تاریخ تکامل انسان دین 
راهبردهاي روانشناختی اي به وجود آورد که بسیاري از مشکالت اجداد را 
حل و فصل نماید که این نشان دهنده کارکرد تکاملی دین و معنویت 

برخی از این سازو کارها که زیر بناي باورهاي دینی هم بوده است . است
تماعی و نوع دوستی قومی مانند دلبستگی، وحدت و پیوستگی، تبادل اج

بشمار می رود و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که وجود دین و 
معنویت از نظر تکاملی به حل مسائل و مشکالت و بقاء انسان کمک کرده 

  .است
مطالعات و پژوهش هایی درباره وراثتی  :وراثتی بودن معنویت

در پژوهشی بر  Hamerاز آن جمله  .بودن معنویت انجام پذیرفته است
روي برادران و خواهران هم جنس که در آن گزارش از احساس تعالی 

همان طوري  .)11( ند یک سهم ژنتیکی را مشاهده کردخویشتن می داد
کند به جاي آن می توان به رابطه بعضی از  اشاره می Emmonsکه 

ویژگی هاي شخصیتی که به نظر می رسد اساس وراثتی دارند با معنویت 
در فرهنگ اسالمی شیعه این  .)2( اساس بیولوژیکی را بهتر روشن کرد این

و ائمه اطهار از معنویت باالیی برخوردار ) ص(مساله که خانواده رسول اکرم 
  .بودند شاید دلیلی بر ارثی بودن هوش معنوي باشد

برخی از محققان  :عصب شناسی تجربه هاي معنوي
هاي  هایی را که در مغز مربوط به تجربهمطالعاتی را انجام داده اند تا مکان 

آن جمله، دیوید سون و همکارانش از  .معنوي است مشخص نمایند
شده بود  دریافتند، کسانی که به آنها مراقبه عمیق آموزش داده) 2003(

فعالیت کرتکس پیش پیشانی آنها فعالیت بیشتري نسبت به سایر افراد 
و یا ممکن است بخش هاي متفاوتی از سیستم عصبی مربوط  )12( داشت

مثال سیستم لیمبیک براي تجربه هاي  .به معنویت وجود داشته باشد
). 2(معنوي به ویژه تجربه هاي عرفانی از یگانگی و وحدت است 

زیر بناي زیستی براي توانایی همدلی  هاي اخیر نشان داده است پژوهش
  .)12( وش معنوي وجود داردان یک مولفه هکردن با دیگر

هاي اخیر تالش هاي زیادي براي  در سال :شواهد روانسنجی 
  . اندازه گیري هوش معنوي و یا به طور کلی معنویت صورت پذیرفته است

Woolman روانی معنویت –پرسش نامه ماتریس)PSI(  را طرح ریزي
این . کرد که بیشتر جهت گیري معنوي را می سنجد تا هوش معنوي

 گزینه و بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است 80پرسش نامه داراي 
)13(. Nasel  مقیاس هوش معنوي)SIS(  گزینه بر  17را که داراي

 Dryerو  Ameram .)14(اساس مقیاس درجه بندي لیکرت ساخت 
و در فرم  83را در فرم بلند با  )ISIS(مقیاس هوش معنوي یکپارچه 

تهیه  هشیاري، فیض الهی، معنایابی، حقیقت: مولفه 4گزینه از  45کوتاه با 
نمودند هرچند اندازه گیري هوش معنوي، ممکن است انجام پذیرد اما ابتدا 

 قرار گیرد روایی شان مورد بررسی باید آزمون ها و پرسش نامه ها اعتبار و
)12(.  

مدل هایی که رشد ایمان و  :داشتن تاریخ تحولی ویژه
معنویت را به صورت مرحله اي در نظر می گیرند، معتقدند که مراحل 
جهانی از رشد معنوي و ظرفیت براي دست یابی به دانش معنوي وجود 

در سالهاي اخیر رشد معنوي در دوران بزرگسالی حوزه مناسبی براي . دارد
  ).2( مطالعه و نظریه پردازي بوده است

 :رمزگردانی از طریق یک سیستم نمادینقابلیت 
Emmons  باور دارد که هوش معنوي قابلیت رمز گردانی از طریق

سیستم نمادي را داراست، سیستم هاي نمادین که اغلب نقش اساسی را در 
سنت هاي دینی و بیان حقیقت ها و بصیرت بازي می کنند فقط زبان 

می در این زمینه داشته نیست هرچند که زبان می تواند نقش اساسی و مه
نمادهاي دینی به تواناسازي افراد براي کسب تعالی و درك غایی  .باشد

 .)2( واقعیت در درون گروهی از معتقدان کمک می کنند

 Gardner  آیین ها، رمزهاي دینی، و سیستم هاي اسطوره اي را
بر داند که جنبه هاي اساسی هوش افراد را در  به عنوان رمزهاي نمادي می

تمامی ادیان داراي رمزها و نمادهایی هستند که از طریق . )8( می گیرد
آنها مردم هم کیش با یکدیگر تبادل اطالعات می کنند و حقیقت ها و 

بنابراین بر اساس مطالب . بینش هاي جهان را براي آنان آشکار می سازند
معیارهاي مطرح شده رسد که هوش معنوي بسیاري از فوق، به نظر می
  .هوش را داراست

 Wigglesworth هیجانی و معنوي - شناختی-چهار هوش بدنی
  )15( .را براساس ترتیب رشد آنها به شکل هرمی مطرح نموده است
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۵١ 
 

 

  )PQ( هوش بدنی - 1
 )IQ(هوش عقالنی  - 2

 )EQ(هوش هیجانی  - 3

  )SQ(هوش معنوي  - 4
  
  
  
  
  

  Wigglesworthانواع هوش از نظر  .1شکل 
با تبیین مفهوم عقل و لب و ایمان به هوش فالسفه اسالمی، اما 

عقل در لغت به معناي  در نگاه فالسفه اسالمی،. معنوي اشاره کرده اند
عقل نظري؛ قوه اي است که به . درك کردن و فهمیدن آگاهانه است

عقل نظري، مراتبی دارد . وسیله آن انسان به حقایق اشیاء آگاهی می یابد
عقل  .2عقل هیوالنی  .1 .ل مختلف ادراك عقلی استکه همان مراح

   .عقل بالمستفاد. 4عقل بالفعل  .3بالملکه 
  عقل مستفاد کمال عقل است و کمال انسان به وسیله آن تحقق 

در مرحله عقل مستفاد . می یابد، عقل را در این مرحله، عقل مستفاد گویند
و قوه انسانی، به است که جنس حیوانی و نوع انسانی، تکمیل می شوند 
برخی از مردم  .سرچشمه هاي نخستین کلّ وجود، تشبه پیدا می کند

استعداد شدیدي براي پذیرفتن معقوالت دارند؛ به گونه اي که قوه حدس 
آنها قوي و اتصالشان به عقل فعال نیرومند است و در نتیجه، معقوالت 

نها نقش موجود در عقل فعال، به محض کوچکترین توجهی، در عقول آ
قوه «ابن سینا این قوه را که برترین مرتبه قواي انسانی است؛ . بندد می

  ).3( می نامد) عقل قدسی(و عقل را در این حالت » قدسیه
در بعد معرفت شناختی دین، پرسش آن است که بشر از کجا و به  

چه طریق علم به محتواي دین پیدا می کند و می فهمد که چه عقیده اي 
حق این است  چه قانون و حکمی داخل در مجموعه آن است؟ جزء دین و

که عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن، هر دو منبع معرفت شناختی 
بر این پایه منظور از عقل همانا علم یا  ).16( دین را تأمین می کنند

طمأنینه علمی است که از برهان تجربی محض یا تجریدي صرف یا 
  .یدي حاصل شده باشدتلفیقی از تجربی و تجر

بنا به دست آوردهاي پژوهشی شناخت شناس معاصر ژان پیاژه از  
مرحله ما قبل تفکر عینی و بعد از آن مرحله تفکر عینی عبور می کند و 

در این مرحله هوش یا عقل یا . سرانجام به مرحله تفکر انتزاعی می رسد
پیچیده ذهنی و انتزاعی از تواند فعالیتهاي  راي ادراك معقوالت را دارد و می

تصورات  ).17(قبیل استدالل، کشف تناقض، قیاس منطقی را انجام دهد 
ي  بود، مردود است و انسان قبل از تجربه گونه که دکارت معتقد فطري، آن

ي ذهن خود ندارد، به عبارت  درونی یا بیرونی، هیچ تصوري را در خزانه
شکیل می دهد و عقل، سایر دیگر نخستین تصورات ما را محسوسات ما ت

عقل اگرچه نمی تواند . تصورات را به نحوي از این ها به دست می آورد
بدون واسطه و از پیش خود تصوري را ابداع کند، اما کار او نیز منحصر به 

یست بلکه قادر هاي محسوسه نتحدید و تعمیم و تجزیه و ترکیب صورت
فالسفه اسالمی معتقدند که باور و  ،در مورد تصدیقات .به انتزاع نیز هست

تصدیق به برخی از قضایا، به چیزي جز تصور موضوع و محمول آن نیاز 
ندارد، به یک معنا تصدیق به این قضایا از درون انسان پدید آمده و فطري 

: چنان که خداوند در قرآن می فرماید). 18(نه بیرونی و اکتسابی . است
تعلق عنوان الهام به فجور و تقوي، بیانگر  )4(» اهافَاَلْهمها فُجورها و تَقْو«

آن است که خداي سبحان در نهاد انسان این معرفت و شناسایی را قرار 
انسان از نیروي قوه اي برخوردار است که با آن، حقایق را درك  .داده است

کند، بر سایر حیوانات برتري می یابد، هر یک از شئون گوناگون این  می
  :اسم ویژه اي دارد که برخی از آنها عبارت است از نیرو و قوه،

چون انسان را از ناپسندي ها و زشتی ها عقال می کند، چون  :عقل
  .که عقال به معناي بستن زانوان شتر چموش، براي مهار کردن است

از آن جهت که در مقابل آراء، اندیشه ها و افکار، به سرعت  :قلب
   .قلب می شودعکس العمل نشان داده متحول و من

گفته می شود :لُب از این رو به . به خالص هر چیز و مغز آن، لُب
انگیزه اصلی از پرورش  .مغز گردو، بادام و مانند آن لُب گفته می شود

مغز آنهاست و التفات به بقیۀي اجزاي درخت، ... درخت گردو، بادام و 
اند که با  عقل را بدان سبب لُب گفته. ضمنی و قیعی است، نه اصلی

ترین چیز در انسان است، به گونه اي که گویا سایر اعضاء آدمی در  ارزش
برخی گفته اند که رابطۀ  .منزلۀ پوست و براي صیانت این شیء نفیس است

بین عقل و لُب، عموم و خصوص مطلق است، زیرا لُب عقلی است که از 
لبی عقل است،  هرگونه ناخالصی و شائبه اي پاك شده باشد، در نتیجه هر

اما هر عقلی لُب نیست به همین سبب، قرآن کریم توجه پیدا کردن و 
متذکر شدن نسبت به برخی از امور دقیق را که از عهدة هر عقلی بر 

اللباب، یعنی صاحبان عقل خالص و بی شائبه احاله کرده آید، اولوا نمی
است، یعنی  ي اخالق اولین اثر ایمان این است که پشتوانه ).19( است

اخالق که خود یک سرمایۀ بزرگ زندگی است، بدون ایمان اساس و پایۀ 
زیر بناي همۀ اصول اخالقی و مطلق همۀ آنها بلکه سر . درستی ندارد

 .سلسلۀ همۀ معنویات، ایمان مذهبی یعنی ایمان و اعتقاد به خداست
ساس، کرامت، شرافت، تقوا، عفت، امانت، راستی، درستکاري، فداکاري، اح
همه  هصلح و سلم با خلق خدا، طرفداري از عدالت، از حقوق بشر و باالخر

اموري که فضیلت بشري نامیده می شود و همۀ افراد و ملتها آنها را 
هایی هم که ندارند تظاهر بر داشتن آنها می کنند،  تقدیس می کنند و آن

پرستی است  زیرا تمام آنها مغایر با اصل منفعت. مبتنی بر اصل ایمان است
  . و التزام به هر یک از اینها مستلزم تحمل یک نوع محرومیت مادي است

تر  روي به نیازهاي عالی) خواستاران تحقق خود(افراد کامالً سالم 
یعنی خواستار متحقق ساختن استعداد هاي بالقوه خود و شناختن و . دارند

آموزه هاي دین و لذا با بهره گیري از . فهمیدن دنیاي پیرامونشان هستند
بهره مندي از ارتباط روحانی با خداوند درجات کمال را طی می کنند تا با 

صاحبان عقل ) ع(حضرت علی . باالترین مراتب صفات انسانی نائل گردند
علم . پیوسته به یاد خداست :جوهري الذکر :خالص را چنین معرفی می کند

در . در نزاع و دعوا زیبا برخورد می کند .حلمش فراوان است. او زیاد باشد
سینه اي . مراجعه به دیگران یا رجوع دیگران با او با کرامت و بزرگوار است
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  48-57: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
 مهناز فاضلی کبریا و دیگران/ معنوي در اسالم و روانشناسیهوش 

۵٢ 
 

. فراخ و گسترده در مواجهه با مشکالت دارد و از شرح صدر برخوردار است
به راحتی می توان به وي نزدیک شد و با او . خنده اش در حد تبسم است

که به او بدي کند، تحمل می کند و به انتقام مبادرت کسی را . انس گرفت
خوشحالی او در چهره اش  .اذیتش به دیگران قلیل و نادر است. نمی ورزد

رازي را از کسی فاش . نمایان است، تا از نعمت پروردگارش یاد کند
به بزرگان و پیران  .همنشین او حیاست .سکوت طوالنی دارد .کند نمی

سی را که به او بدي می کند، تحمل می کند و به ک .احترام می گذارد
تا خدا . زشتی هاي دیگران را پی گیري نمی کند .انتقال مبادرت نمی ورزد

پی گیر زشتی هاي او نباشد، زیرا اگر خدا پی گیر عیوب کسی باشد باالخره 
از عثرات و لغزش ها می گذرد و استقاله و  .او را رسوا خواهد کرد

حرکاتش  .را حرمت می نهد و لجاجت نمی ورزدعذرخواهی دیگران 
مؤدبانه است، و گران مایه ترین سرمایۀ انسان، یعنی ادب را کامالً رعایت 

  ).16( با توفیقات الهی تأیید شده است .می کند
  

  بحث و نتیجه گیري
یافته هاي مطالعه حاضر نشان از آن دارد که در نگاه روانشناسان و 

هوش معنوي، توانایی فهمیدن عمق سؤاالت معنوي و  فالسفه اسالمی،
هوش معنوي  .بینش درونی است که سطح هایی چندگانه از هوش است

مفهوم آگاهی از معنویت به عنوان زمینه اي از وجود یا به عنوان نیروي 
هوش معنوي هوشیاري کامل درونی؛ آگاهی . زندگی خالق از تکامل است

هوش معنوي بیشتر توانایی . معنویت استعمیق از جسم، ماده، روان و 
مفهوم هوش معنوي دربردارنده نوعی سازگاري و . )1( ذهنی و فردي است

رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد در حیطه هاي مختلف 
شامل می شود و فرد را در ... شناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردي و 

تیابی به یکپارچگی درونی و جهت هماهنگی با پدیده هاي اطرافش و دس
این هوش به فرد دیدي کلی در مورد زندگی و همه . نماید می اريیبیرونی 

تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چارچوب بندي و تغییر 
  .)5(رداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد پخود تجارب مجدد

Emmons  تالش کرد معنویت را براساس تعریفGardner  از
وي معتقد است معنویت می تواند . هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید

مثالً سالمتی (شکلی از هوش تلقی شود، زیرا عملکرد و سازگاري فرد 
 قادرهایی را مطرح می کند که افراد را  کند و قابلیت بینی می را پیش) بیشتر

. ل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشندمی سازد به حل مسائ
Gardner، Emmons  را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است که

باید جنبه هایی از معنویت را که مربوط به تجربه هاي پدیدار شناختی 
از جنبه هاي عقالنی، حل ) مثل تجربه تقدس یا حاالت متعالی(هستند 

می توان علت مخالفت بعضی از   ).20( مساله و پردازش اطالعات جدا کرد
، در مورد این مسأله که هوش معنوي Gardnerمحققان، همانند 

متضمن انگیزش، تمایل، اخالق و شخصیت است را به نگاه شناخت گرایانه 
بعضی از خصوصیات معنویت  Vaughan ).14( آنان از هوش نسبت داد

باالترین سطح رشد در زمینه هاي مختلف  .1 :را چنین عنوان کرده است
یکی از  .2 .گیرددر بر میشناختی، اخالقی، هیجانی و بین فردي را 

بیشتر به عنوان نگرش مطرح است  .3 .هاي رشدي مجزا می باشد حوزه

 ).5(شامل تجربه هاي اوج می شود . 4 ).مانند گشودکی نسبت به عشق(
Santos معتقد است هوش معنوي در مورد ارتباط با آفریننده جهان است .

و ) ن طبیعی و معنويقوانی(وي این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی 
وي اصول زیر را . بنا نهادن زندگی براساس این قوانین تعریف کرده است

  :براي هوش معنوي عنوان کرده است
یعنی باور داشتن به این مسأله : شناخت و تصدیق هوش معنوي .1

موقتی ) در این جهان(که ما موجوداتی معنوي هستیم و زندگی جسمانی 
اگر . 3 )یعنی خداوند(بازشناسی و باور یک موجود معنوي برتر  .2 .است

خالق هست و ما مخلوق هستیم؛ باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته 
  وجود چیزي که انسان را فرا(لزوم شناسایی هدف زندگی  .4 .باشد
ها  و پذیرفتن این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از توانایی) خواندمی
شخصیت فرد (شناختن جایگاه خود در نزد خداوند  .5 .ستگذاري شده ا کد

شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این  .6 ).بازتاب فهم وي از خداوند است
امر که براي داشتن زندگی مؤفق باید سبک زندگی و تصمیمات خود را 

بعضی از خصوصیات  Emmons ).21(مطابق این اصول شکل داد 
هوش معنوي نوعی هوش ) الف: هوش معنوي را چنین عنوان می کند

غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط 
هوشی است که اعمال و رفتار ما را در . با آن را براي ما حل می کنند

معنا دار گستره هاي وسیع از نظر بافت معنایی جاي میدهد و همچنین 
بودن یک مرحله از زندگی مان را نسبت به مرحلۀ دیگر مورد بررسی قرار 

   ).22( می دهد
: هوش معنوي ممکن است در قالب مالکهاي زیر مشاهده شود) ب

صداقت، دلسوزي، توجه به تمام سطوح هوشیاري، همدردي متقابل، وجود 
شش و حسی مبنی بر اینکه نقش مهمی در یک کل وسیع تر دارد، بخ

خواهی معنوي و عملی، در جستجوي سازگاري و هم سطح شدن با  خیر
   .طبیعت و کل هستی، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی

افرادي که هوش معنوي باالیی دارند، ظرفیت تعالی داشته و ) ج
آنان این ظرفیت را دارند که بخشی . تمایل باالیی نسبت به هوشیاري دارند

الیتهاي روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوي اختصاص بدهند و از فع
فضایلی مانند بخشش، سپاسگزاري، فروتنی، دلسوزي و خرد از خود نشان 

همچنین می توان گفت هوش معنوي فهم مسایل دینی و . دهند
به عالوه هوش معنوي . هاي درست فقاهتی را تسهیل می نماید استنباط

  ).5(ایل اخالقی و ارزش آنها به افراد یاري نماید می تواند در فهم مس
هاي  پس از مرور معانی مختلف معنویت، مؤلفه فریدمن و مک دونالد

 .2 تمرکز داشتن بر معنی نهایی .1 .مهم آن را چنین عنوان می نمایند
اعتقاد به گرانبها و  .3 و رشد آنها آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاري

نوبل و ). 20( ارتقاي خود به یک کل بزرگتر. 4 مقدس بودن زندگی
Vaughan  معتقدند مؤلفه هاي هشت گانه اي که نشان دهنده هوش

 درستی و صراحت، تمامیت، تواضع،: عبارتند از ،معنوي رشد یافته هستند
مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداري و تمایل به برطرف کردن 

پاالیش هوش معنوي مناسب به نظر دانستن براي ). 14( نیازهاي دیگران
به نظر . حسی، عقلی و تأملی: سه روش دانستن عبارتند از. می رسد

رسد که این سه روش دانستن، بخش جدایی ناپذیري از هوش معنوي  می
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از دیدگاه اسالم، اندیشیدن  ).23. (هستند که بعضی از افراد نشان می دهند
دگی را فراتر از امور مادي دیدن و نگاه متعالی به جهان هستی داشتن و زن

بسیار تاکید شده است و زمینه هاي دست یابی بدان نیز بارها در کتاب 
خداي متعال در هیچ جا از کتاب . مقدس مسلمانان بیان شده است

مجیدش حتی در یک آیه از آن، بندگان را مأمور نکرده به این که او را 
الهی او ایمان کورکورانه بیاورند  کورکورانه بندگی کنند یا به یکی از معارف

حتی شرایع و احکامی را هم که . یا طریقه اي را کورکورانه سلوك نمایند
تشریع کرده و بندگانش را مأمور به انجام آن نموده، با این که عقل بندگان 
قادر به تشخیص مالکهاي آنها نیست، آن احکام را به داشتن آثاري تحلیل 

آیاتی از قرآن کریم که بشر را به تدبیر و تفکر و  از البه الي. کرده است
شود که قرآن در  تذکر و تعقل دعوت می کند، به روشنی فهمیده می

دعوت بشر به تحصیل علم و از بین بردن جهل و سر درآوردن از اسرار 
آنچه از اجزاي عالم ماست؛ از امور آسمانی گرفته تا امور زمینی، یعنی 

عالم ماست؛  انات و انسانها و آنچه مربوط به ماورايجمادات و نباتات و حیو
از مالئکه و شیطانها، و لوح و قلم و غیر اینها، بیاناتی دارد که رساتر از آن 

  . نمی شود تصور
منظور اسالم از این تحریکها و تشویقها این است که بشر به وسیلۀ 

نحوي از  معرفت به آنچه گفته شد، خداي سبحان را بشناسد و به آنچه به
انحاء با سعادت در زندگی انسانی و اجتماعی انسانها ارتباط دارد، آشنا گردد 
و بفهمد براي به دست آوردن چنین زندگی اي، چگونه اخالقی را به دست 
آورد و چه مقررات و حقوقی را رعایت کند و چه احکام اجتماعی را مورد 

داي متعال شرایع و قوانین لذا با این دستاورد و ادله خ). 24(عمل قرار دهد 
براي بشر تأسیس کرد و اساس آن را توحید قرار داد که با آن هم عقاید 
بشر را اصالح کند و هم رفتارشان را اساس را بر آن نهاد که انسان بفهمد 
حقیقت امر او چیست؟ از کجا آمده است؟ و چرا آمده است؟ به کجا 

وقت چه راه و منشی اتخاذ نماید رود؟ اگر می رود باید در این منزلگه م می
  تا براي فرداي او سودمند باشد؟

، کلمات لبریز از قابلیت واکنش انگیزي در Vygvtsgyاز دیدگاه 
سطوح مختلف مغز و کارکردهاي عالی ذهنی، و داراي سهمی مهم در 

از این نظر شاید هیچ محرکّی . شکل گیري این کارکردها به شمار می آیند
ي  هامکانی براي جوالن داشته باشد، وي با اشاره به مشخصنتواند چنین 

به این نتیجه » انعکاس تعمیم یافته ي واقعیت«اصلی کلمات به عنوان 
یشه، بلکه در رشد تاریخی ندکلمات نه تنها در رشد و تکامل ا«رسد که  می

کلمه، عالم صغیر شعور انسانی هر . شعور به طور کلّی، نقشی اساسی دارند
میزان تبلور و انعکاس مضمون در واژه هاست که در خواننده، کششی . است

هر قدر نوع انگیزه، تجربه و احساسی که . به سمت یک اثر ایجاد می کند
در وراي واژه ها نهفته است، مشابهت بیشتري با زمینه ي ذهنی خواننده 

گیزد؛ داشته باشد و یا بتواند آن نوع انگیزه، تجربه و احساسی را دروي بر ان
درك و جذب عاطفی شان راحت تر صورت خواهد گرفت، اما اگر مضمون، 
قدرت نفوذ و حرکت از فردي به فرد دیگر را نداشته باشد، مجال رشد پیدا 

در تکمیل نگاه  ).25( نخواهد کرد و در واقع، پیام اثر ناتمام خواهد ماند
سته از علم ارزشمند این دانشمند بزرگ عالم روانشناسی، قرآن که برخا

خداست و بیانگر مشیت و حکمت و قدرت خداوندي، کتابی که لفظ و 

مفهومش هر دو آسمانی است و از جایگاه علم و اراده الهی پدید آمده است 
و اسالم است، در رشد تاریخی شعور بشر ) ص(و معجزه جاویدان محمد 

لِّیینَ کَلَّا إِنَّ کتَاب الْأَبرَارِ لَفی« .نقشی اساسی دارد ونَ -علِّی ا عم اكرا أَدمو- 
رْقُومم تَابونَ -کقَرَّبالْم هدشْهکتاب سرنوشت نیکان در جایگاهی  »ی

واالست و تو چه می دانی آن جایگاه واال چیست، کتابی نوشته شده که 
و  بصیرتکس به اندازه نیکوکاریش از این  هر ).26( می بینندمقربان 

ا می کند و و با قاطعیت حق را از باطل جد روشن بینی برخوردار می شود
کلمه ) 27( »وما هو بِالْهزْلِ - إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ«: هرگز بیهوده نمی گوید

خداست که به مرحله اتمام و تکامل ادیان و کتب آسمانی رسیده و هرگز 
لمت ربک « .استدر آن دگرگونی پدید نیاید و گفتاري جاویدان  وتَمت کَ
یمل الْع یعمالس وهو هاتمکَللِ لدبلًا الَّ مدعقًا ودو امامان که نگهبان ) 28( »ص

راز پیامبر و پناه فرمان او و گنجینه دانش او و مرجع حکمتهاي او و 
نیروي  نگهدارنده کتاب و روش او و کوهساران دین اویند، که پیامبر به

نان دینش را در طول روزگاران برپا نگه میدارد و از تزلزل آئینش آ
  ). 29(جلوگیري می کند 

متعددي را  روش هاي، پرورش و رشد هوش معنوي در اسالمبراي 
   :می توان به کار بست که مهم ترین آنها عبارتند از

از عوامل مهم پیشرفت و  :تأکید و ترغیب به تعلیم و تعلّم .1 
تکامل انسانی، درایت و آگاهی و از مهمترین عوامل هالکت و گمراهی و 

خداوند سبحان در قرآن کریم،  ).30(انحراف از تعادل انسانی نادانی است 
بدترین جنبدگان در زمین را آن دسته از انسان هایی دانسته که با داشتن 

نادانی حیات خویش را سپري نعمت عقل از آن بهره اي ندارند و در 
به یقین ) 31( »ان شر الدواب عنداهللا الصم البکم الذین ال یعقلون«کنند  می

یکی از بهترین راه هاي شکوفا ساختن عقل و پرورش عقل، دانش اندوزي 
» ان العقل مع العلم«نیز در روایت آمده است که . و فراگیري علم است

باشد و نیز در روایتی دیگر آمده است که یعنی عقل باید با علم همراه ) 32(
  ).32) (الفکر جالء العقول(تفکر سبب درخشندگی عقل ها می شود 

در نگاه اسالم نه تنها از سؤال  :تشویق به پرسشگري .2
کردن نکوهش نشده، بلکه در آیات و روایات، فراوان بر پرسش از 

چنانکه خداوند  .دانشمندان در مورد مجهوالت تأکید و ترغیب گردیده است
فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال « :سوره نحل می فرماید 42در قرآن و آیه 

جالب این که خداوند . یعنی اگر نمی دانید از دانایان بپرسید )33(» تعلمون
» یسئلونک«در موارد مختلفی در قرآن کریم به پرسشهاي مردم با جمله 

همسو یا کالم وحی در . زداشاره کرده است و سپس به پاسخ آن می پردا
یعنی پرسش » اال انّ مفتاح العلم السؤال«: آمده است) ع(روایت از امام باقر 

داللت همه این آیات و روایات این است که در نگاه ). 34( کلید دانش است
اسالم، پرسیدن و تحقیق و تفحص براي حل مجهوالت، امري مقدس و 

اي مهم پرورش عقل و فکر، بیدار و می دانیم یکی از شیوه ه مطلوب است
  .کردن حس پرسشگري است

در روایات : دعوت به سکوت و پرهیز از زیاده گویی .3
بسیاري سکوت عالمت عقل، و زیاده گویی عالمت سفاهت و جهالت 

الصمت روضه ": چنانچه در روایت آمده است که. معرفی گردیده است
به یقین زیاده گویی، مجال فکر ). 32( "سکوت، بوستان فکر است: الفکر
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  48-57: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
 مهناز فاضلی کبریا و دیگران/ معنوي در اسالم و روانشناسیهوش 

۵۴ 
 

کردن را از شخص می گیرد و در مقابل سکوت ورزیدن مجال و فرصت 
لذا  .می دهد خوبی براي فکر کردن و پرورش عقل در اختیار شخص قرار

سکوت و تامل ورزیدن باعث می شود شخص با دیدگاهی همه جانبه، 
و خرد تصمیمی درست موقعیت و مساله را مورد بررسی قرار دهد و با عقل 

نیز ) ع(حضرت علی. در اوج هیجانات واکنش نامعقول نداشته باشد بگیرد و
، »اذا تم العقل نقص الکالم« :می فرماید 71در نهج البالغه و در حکمت 

  ).32( زمانی که عقل کامل گردد، سخن گفتن کم می شود
انسان از دیدگاه قرآن موجودي خود : تالش براي خودآگاهی .4

آگاه است، یعنی هر انسانی خود را به خوبی می شناسد و می داند چه کرده 
بلِ «.است، هم از کارهاي خوب خود، آگاه است و هم از کارهاي بد خود

بلکه انسان به نفس  )35( »ولَو أَلْقَى معاذیرَه -الْإِنسانُ علَى نَفْسه بصیرَةٌ
در حقیقت این حرکت و سیر . ندهرچند که عذر تراشی ک. خویش آگاه است

انسان، جز حرکت و سیر در مراتب ذات خود و جز حرکت و سیر در مراتب 
و » خود«به سوي » خود است«وجودي خود نیست به عبارت دیگر، فرار از 

به بیان روشن تر، ). 36( باالتر» خود«نازل است به سوي » خود«از » فرار«
اصلی است که » خود«اب نازل که محجوب از حقّ است، حج» خود«

  . محجوب از حقّ نبوده و فاصله اي بین او و حضرت حق نیست
خداوند در : پیروي از بهترین آراء و جلوگیري از مجادله .5

فَبشِّرْ عباد الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئک «: می فرماید قرآن
 ماهدینَ هابِالَّذلُوا الْأَلْبأُو مه کلَئأُوو به بندگان من که  )37( »اللَّه

بشارت بده، آنان  ،ها را می شنوند و بهترین آن ها را تبعیت می کنند سخن
لذا یکی  .کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنان صاحبان خرد هستند

انتخاب از راههاي پرورش عقل و خرد گوش سپردن و تجسس دقیق و 
بهترین راه و سخن براي رسیدن به سعادت و کامیابی می باشد با سنجش 
سخن و بررسی در ترازوي نقد، بهترین راه بهتر شناخته می شود و با 

براي .راهیابی به راه درست تر، حرکت در مسیر کمال تسهیل می گردد
، پرورش هوش معنوي نیازمند این می باشیم که با نگاهی به دور از جدال

شان معرفت، کویر تشنه به درك حقایق هستی بپردازیم تا چشمه هاي جو
  . اب سازدجان را سیر

گاهی شغل فرد ایجاب می کند که : دوري از شهرت طلبی .6
وي خود را میان مردم نشان دهد تا جایگاهی در قلوب افراد یابد و به ویژه 

ت ریا و شهرت آف. در موقعیت اجتماعی مهم تر، بروز این آفت بیشتر است
طلبی به معناي شرك به ذات ربوبی و همۀ اقسام آن نکوهیدة ذات اقدس 

چون شرك غایت عمل را دگرگون می سازد، و از دستیابی به . الهی است
چشمه معرفت الهی محروم می گردد زیرا آن که می کوشد عقاید و 

 بلکه. داعمالش را براي منزلت یافتن میان مردم انجام دهد، هدف الهی ندار
   ).30( در پی تحسین خلق و تمجید مردمی است

هاي دینی، پرخوري منشأ  در آموزه :پرهیز از پرخوري -7
در . بسیاري از دردهاي جسم و خصوصاً مانع پرورش فکر معرفی شده است

هنگامی که شکم از مباح پر شود، قلب از صالح و : روایتی دیگر می فرماید
لی البطن من المباح عمی القلب عن الصالح اذا«. دوستی نابینا می گردد م« 

لذا در پرورش عقل سودمندترین دارو براي جسم را گرسنگی  ).32(
   ).32(التجوع أنفع الدواء  دانند، می

یکی از راه هاي پرورش هوش معنوي یاد خداست : یاد خدا  -8
قلبها چنان که خداوند در قرآن ذکر و یادش را موجب اطمینان و آرامش 

الذین امنوا «می شمارد و با این آرامش عقل و خرد انسانی نورانی می شود 
در روایات  ).38( »و تطمئن قلوبهم بذکر اهللا اال بذکر اهللا تطمئن القلوب

. متعددي یاد خدا موجب پرورش خرد و عقل آدمی معرفی شده است
دا نور عقل و یاد خ). 32( »الذکر نور العقل و حیاه النفوس و جالء الصدور«

من ذکر اهللا سبحانه « :حیات جان و درخشش سینه هاست و یا فرمودند
کسی که خداي سبحان را یاد کند ). 32( »احی اهللا قلبه و نور عقله و لبه

  . کند خداوند قلب او را زنده می گرداند و عقل و خردش را نورانی می
از راه هاي پرورش هوش : رعایت و حفظ کرامت انسانی. 9

معنوي می توان به آگاهی دادن انسان به بزرگی شخصیت اوست تا افق 
نگاه خود را از امور پست مادي به مفاهیم فرامادي باال برد و از خود بگذرد 

کرامت انسانی هدیه .و به ارزش هاي باالي انسانی و الهی توجه نماید
هر خداوند کریم به همه انسان هاست و تاجی است که بر سر همه بشر از 

زمینی نهاده شده است یعنی نوعی  قبیله و نژاد و رنگ و جنسیت وزمان و
احساس نفیس بودن شخصیت انسانی و با ارزش بودن نفس در همه 

ها وجود دارد و سبب می شود شان و جایگاهی براي انسان فرض  انسان
و احترام را در حق آن  راستی و درستی شود که می بایست اموري مانند

  .)39( رعایت کرد
رویکرد پیشگیرانه می باشد و آموزش  ،یکی از رویکرد هاي درمانی

را باید اساسی ترین روش پیشگیري دانست لذا با گسترش آموزش هاي 
مبتنی بر آموزه هاي دین و پرورش هوش معنوي در افراد جامعه بسیاري از 
اختالالت روانی و هیجانی را حذف یا کنترل کرد و سطح بهداشت روانی 

لذا براي رسیدن به این مهم نهاد اجتماعی دین به طور  .امعه را ارتقا دادج
کلی و به ویژه اجتماعات افراد در حفظ سنت هاي دینی، تفسیر صحیح 

، تعمیق ارزش هاي دینی، ایجاد شور و هیجان دینی، یآموزه هاي دین
تقویت انگیزه هاي دینداري و تربیت دینی، ایجاد و تثبیت هویت دینی، 

نقش تعیین کننده اي دارد و . ..سک و شعائر و رفتار هاي دینی وجراي مناا
نیز براي تحقق این اهداف عالی روانشناسانی که آموزش و اطالعاتی در 
حوزه آموزه هاي دین دریافت داشته اند نقش به سزا و مهمی براي تحقق 

  .اهداف دین در جامعه خواهند داشت
ها،  اسالمی، عرصه کاوششناسی بندي نهایی، روان در جمع

هاي  تجربی در پرتو راهنمایی ها و روشنگري- هاي متعادل عقالنی کوشش
تعالیم ناب وحیانی، به منظور کشف و شناسایی حقایق و پدیده هاي پیدا و 

بی تردید در راهکارهاي پرورش هوش معنوي از  .نهان روان شناختی است
همانند وجود دارد و در منظر اسالم و روانشناسی مولفه هاي مشترك و 

هاي متفاوتی در رشد و پرورش هوش معنوي  برخی زمینه ها هم راهکار
توان  می نشان داد در پرتو تعالیم اسالمی شود که مطالعه حاضر مشاهده می

  .به رشد و شکوفایی و بالندگی بیشتر و پایدارتر در این حوزه دست یافت
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Abstract 
Introduction: Studies have shown that there is a relationship between the 
spirituality and life purpose, the life satisfaction and health. In the last two or three 
decades, spirituality pays much attention to the mental health and the spirituality 
has also been considered another part of mental health or human health. One of the 
factors that plays a key role in mental health is spiritual intelligence. Today, 
psychologists consider the importance of religious and spiritual concerns in their 
work, whether in general or more specific in the case of psychotherapy. Therefore, 
it is necessary to investigate carefully the concept of spiritual intelligence in Islam 
and psychology. 
Methods: The aim of this study was to explain the concept of spiritual intelligence 
in Islam and psychology, to use the Islamic authentic sources such as Quran and 
the authentic books of hadith and to study the perspectives of psychologists 
carefully. 
Findings: Psychology and Islam do not use only one concept to describe the exact 
meaning of spiritual intelligence but they use some symptoms and characteristics 
to its interpretations. The certain words and methods are used in Islamic teachings 
and concepts that have the homogeneity and similarity in some cases and 
sometimes there is no the same perspective. 
Conclusion: Certainly there are common and similar elements in the strategies of 
spiritual intelligence growth in psychological and Islamic approaches. In some 
areas, there are different strategies in the growth of spiritual intelligence the 
present study showed that in the light of Islamic teachings can be achieved to more 
sustainable growth, development and prosperity. 
Keywords: Spiritual intelligence, Islam, Psychology, Concept 
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