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11/10/12تاریخدریافت:

10/12/12تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
اثربخش مدیریتی داشتن بایدبراي ايویژهتوجه زندگی شناختمعناي به معنايداشت. شناسائی
عاطفیهوشوسیلهبهزندگیوحلمسائلارزشی حاصلنمیمنطقیو هوشیورايشود، بایداز بلكه

متعارفوشه میهاي بیان معنوي هوش مفهوم درقالب موضوع این که نمود باتوجهاستفاده بهشود.

هايهوشمعنويهمپوشانیمباحثمعنویتوعرفانبایكدیگر،هدفازانجاماینتحقیق،شناسائیمؤلفه

عالی میبراساسنظریاتعارفِ اینتحقیقیکتحقیقبنیادياستکقدرموالنا هدرآنبهروشباشد.
تحلیلمضمون،بهشناسائیمؤلفه براساسمثنويمعنويموالناپرداختهشدهاست.هايهوشمعنويکیفیِ

ها،پسازانجاممراحلمختلفتحقیق،نُهمضموناصلیِ:تسلیم،صبر،فروتنی،شُكرگذاري،پذیرشتفاوت
شناسائیکُل خودشناسی، و عالی همّت سیستمی، نگرش نشاننگري، که درشد اخالق اهمیّت دهنده

سنجشهوشمعنويانسان،رفتارو شكوفائیهوشمعنويبودهوبیانگرایننكتهاساسیاستکهمعیارِ
باشد.کردارويمی



معنویت؛هوشمعنوي؛مثنويمعنوي: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

.استادگروهمدیریتدولتیدانشگاهتهران،پردیسفارابی،ایران

 دانشیارگروهمدیریتدولتیدانشگاهتهران،ایران.**

 Farshadanhadi@gmail.com.دانشجويدکتريمدیریترفتارسازمانیپردیسفارابیدانشگاهتهران،ایران)نویسندهمسئول(***
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 مقدمه
هاايفنایاو،ازبیانمهارتپساًمسلم،شناسدپرسیدهشوددربارهمدیربزرگیکهمیکساگرازهر

،.باهزباانیوناانیآیادمیاانمایساخنباهوعدالت،رعایتیعنیاحترام،تعهداتاخالقیازهمیشهاًتقریب

یاک"معنااي)بهEthos(ویک"مهارتیااستادي"معناي)بهTechneتوانگفتکهمدیریتبهیکمی

Ethosوراهعمومیبرايافزایشکاراییاست Techneکه(اتكادارد.درحالی"یاشخصیت،الگويرفتار

فناوريدساتاوردهاياياستکهاعجازهاي،سروکاردارد.اعتمادشالودهدردرجهنخستباایجاداعتماد

.(1310،کند)ماتیواستوارتوريرابرپایهآنارائهمیخوددربهره

،حارفنیمایوشاكلگرفاتوتوساعهیافاترشتهدانشگاهیرفتارسازمانیکهحولمحورایدهانسا

بناايهمكااريکارامادو،سان اخالقاستواعتمادمتقابل،زدکهبنیادمدیریتهمانگذشتگانرامی

ماک،کلیجنابشروابااانساانیکاهتوسااافارادي اونطاورامااینرشتهدانشگاهیوباه.استمؤثر

نتوانساتباعاثایجااداعتماادواخاالقدر،توساعهیافات..بسااو.دراکرو،تامپبترز،بارنارد،گریگور

نتارلروانبشاروکوششایايبرايکوسیلهوجودآوردوبهسازمانشودوفقاتوانستتوهماعتمادرابه

ستندکهبتوانآنهارابااکهاعتمادواخالق یزهایینی را؛هاتبدیلشددادنشَمّاخالقیانسانبرايفریب

.(1310،)ماتیواستوارتدستآوردبایدآنهارابه،بلكهپردازيساختنظریهوکردنبحث

وسیلههوشمنطقیوعااطفیدرسازمان)وحتیدرجامعه(بهگیرياخالقواعتمادشكل،دیگربیانبه

ویشتنوپسازشناختانسانازخاستبلكهنتیجهشكوفائیهوشمعنويانسان،شودهاحاصلنمیانسان

توانناددرزماانیمایهايدیگارانساانهوش.یابدورشدمیشدهاشحاصلواقعیوجوهرِمعنويدرونی

صاورتاینمعنويانسانقرارگیرنادودرییارپرورشاخالقمؤثرباشندکهتحتکنترلونظارتهوش

دازينماینادوتاوهمپارنظریهگیرياعتماددرسازمانبحثوجَدَلودربارهاخالقوشكلتوانندفقامی

د.شايحاصلنخواهدنتیجهعملودرراداشتهباشندایجادآن

اولین یازيکاهبایاد،خواهیدیکرهبرباشیداًمیاگرشماواقع":گویدکریسمیلرمیکهطورهمان

،بایاداولخاودراثیرگاذارورهباريموفاقباودأ.براياینكاهیاکمادیرت"خودتانهستید،درککنید

وخودشناسیبرتمامیعلاومارجحیاتداردوعلامحقیقایآناساتکاهانساانراباه،درستیشناختبه

شمعناويمیساراینشناختخویشتنحقیقیوواقعایانساانپاسازشاكوفائیهاوشناختخودبرساند.

موضاوعهاوشمعناويپارداختنباهلاذا.باشادهايدیگرانساانمقادورنمایوسیلههوشخواهدشدوبه
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یاکضارورتونیااز،فرديکهبهاوجهوشیاريمعنويرسیدهباشادصورتبنیاديوبراساسدیدگاههب

،شناسایانساانباودهومزایاايفراوانایبارايمادیرانآندیگرتبعهشناسیوبخوداساسیجهتکمکبه

هاوجامعهخواهدداشت.سازمان

رعاارفِفرزاناهموالناامنظاهايهوشمعنويازشناسائیمؤلفه،اساس،هدفازانجاماینتحقیقبراین

اسات،برمثنويمعنويایشانمبتنیاسالمیو–ازبزرگترینعارفانفرهن ایرانیالدینمحمدبلخیجالل

رسایدنباهجاوهرِوحادتوانساانیّتومعاهوهاوجاستیزدرسازماندرمبارزهباظواهرمعناتابلكهبتوان

ایفانمود.،نقشیهامدفوناستهايظواهرو ندگانگیرویرانیاخالقکههمچونگنجیزی

 1(023/1تاببینیزیرِآنوحدت، وگنج)صورتسرکَش،گُدازانکنبهرنج



 پژوهشپیشینۀ مبانی نظری و 

 معنویت

درمحاورينقاشبنیااديوواساتانسااننیازهاايدرونایواالتارینازیكیمعنویت8مزلواعتقادبه

،)ساهرابیکنادماییااد"شاكوفاییخود"تحاتعناواننیاازایانمزلواز.داردانساننیازهايمراتبسلسله

1318).

دارناد،نهاییدیدیهها،انسانهمه وناست؛(یایی)نهاییدیدیهوقلمرومعنویت،،3تیلیچگفتهبه

وآگااهیشاملانسانیت،عادابازیكیعنوانبهمعنویت(.1122همكاران،و0الكینز)اندمعنويهمگیپس

ازییارکسایبااشادنیكپار اهوروزمرهزندگیدرخودازفراتررفتننیازمعنویت،.شودمیخودشناسی

؛5،8111)جانساوناساتخودماانازفراتارکهمنجرشودايتجربهبهاستممكنآگاهیاین.استخود

(.1320بناب،یباريازنقلبه



                                                                                                                                                    

استادکریمزمانیاستکهمبنايایشاننیزنسخهمُصَاحح نیكِلساونباودهاساتوابتادا"شرحجامعمثنويمعنوي"سآدرسابیاتبراسا.1

 باشد.ازدفتراولمثنويمعنويمی023شمارهدفترمثنويوسپسشمارهبیتدردفترمذکورقیدشدهاست،یعنیبیتفوقبیتشماره

2. Maslow 
3. Tilich 

4. Elkins 

5. Jonson 
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یاهشیاراستممكن.داردمختلفیيهاجلوهودرجاتهیجان،همانندوستاهمگانیامري،معنویت

،1وگاان)باشادخطرنااکیاامفیادوپیچیدهیاسادهبیمارگونه،یاسالمییررشدیافته،ایرشدیافتهناهشیار،

واژهدوتعریافایاندر.باردمایکاارباه«قدسایامارجساتجوي»معنايبهرامعنویت،8پارگامنت(.8113

فرایندي،استفرایندیکمعنویتکهدهدمینشانجستجوواژه.قدسیامروجستجو:داردوجودکلیدي

تاالشدرهاانسان.استآنحفظسپسوقدسیامرکشفآنهدفکهاستییهاتالشدربرگیرندهکه

ترجماهاهونی،ماوپارگامنات)نماینادانتخابرامختلفیهايراهتوانندمیقدسیامرحفظوکشفبراي

(.1320جهانگیرزاده،

جهاتتن،دیگران،خدا،یاکنادوکاويدرجهتپرورشحساسیتنسبتبهخویشدرمعنویتتالشای

،)زارعایمتایناساتشدنموردنیازاستوجستجوییبارايرسایدنباهانساانیتکامالبرايانسانآنچه

1311).

تاریننیااِزدروناِیهارانساانیباودهوتماامیهمگانیاستودیدیهنهاائیوعاالیلذامعنویتامري

ایننیازخودویافتنيصورتناهوشیارهموارهدرتالشبرايارضاصورتهوشیارو هبهها هبهانسان

باشند.میاصلِخویش

(0:)دفتراولمثنويبازجویدروزگارِوصلِخویشهرکسیکودورماندازاصلِخویش



 هوش معنوی

وهازمینهدرومنابعمعنويهاظرفیتکاربردعنوانبهتوانمیرامعنويهوشسازهپیدایشطورکلیهب

وهااظرفیاتازبخواهنادکاهبرندمیکاررابهمعنويهوشزمانیافراد.گرفتدرنظرعملیيهاموقعیت

مساائلحالدرجهاتتاالشیا3وجوديموضوعاتاندیشهدرومهميهاگیريتصمیمبرايمعنويمنابع

،ذهنایموضاوعاتمعناويهاوشبناابراین،(.5،8111مارشالوزوهر؛0،8111امونز)کننداستفادهروزانه

(.0،8111ولمن)کندمیادیامواقعیجهانبیرونیتكالیفبارامعنویت

                                                                                                                                                    

1. Vaughan 

2. Pargament 

3. Exitential Matters 
4. Emmons 

5. Zohar & Marshall  

6. Wolman 
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ب نیمتاوامایآنازاساتفادهبااوپردازیممیآنهاحلوارزشمعنا،مشكالتبهمعنويهوشواسطههما

آنکماکباهودهیمقراراست،تروسیعوترینیمعنادهیازلحاظکهبافتیدررایمانهازندگیواعمال

بیشاتريايدارمعنایازهااروشوهااراهدیگاراززنادگیراهیاکیااوروشیاککهبسنجیمتوانیممی

.اساتهیجانیومنطقیشهومؤثرعملكردبرايضرورياساسوپایهمعنويهوش.نهیااستبرخوردار

.(8111،مارشالواست)زوهرانساناساسیوبنیاديهوشمعنوي،هوش

انادکاهتعاداديازآنهاادرردهنظراننیزاززوایايگوناگونیهوشمعنويراتعریفکدیگرصاحب

آوردهشدهاست.(1)جدول


 تعاریف هوش معنوی از نگاه دانشمندان مختلف .1 جدول

 تعریف هوش معنوی ند )سال(نام دانشم

(8111)امونز
باهدساتیابیفراینادوروزاناهزنادگیدرمسائلهحلدرجهتمعنوياطالعاتانطباقیکاربرد

.باشدمیهدف

آندرويتعیینموقعیتوجهانازفردهرآگاهی(8111)1بوزن

استبشريذاتیاستعدادیک(8111/8111)8نوبل

(8118)3سیسک
تنهانه)شودمیآگاهخویشتنابعادازپیشازبیشفرددرآناستکهعمیقخودآگاهییک

(.روحوبدن-ذهنازبلكهبدن،ازفقا

(8111)ولمن
پیونادتجرباهزماانهامطاورباهوزندگیمعنايدربارهییهاسؤالپرسیدنبرايانسانظرفیت

.کنیممیزندگیآندرهاستکجهانیوماازکدامهربینپیوستههمبه

(8118)0ویگلیزورث

وشمعنويازروابافیزیكیوشناختیفردبامحیاپیرامونخاودفراتاررفتاهوواردحیطاهه

،«مانکیساتم »همچاونیاالتؤوپاسخبهسگرددیشهوديومتعالیدیدگاهفردبهزندگیم

تیاتاافارددرنهاساازدیروشنمارابرايانسان« ه یزيمهماست »و« رااینجاهستم »

آشافتهوپراساترسنهفتاهدرزنادگیياگوناهبتواندباکشفمنابعپنهانعشقولذتکاهباه

کمکنماید.روزمرههست،بهخودودیگران

                                                                                                                                                    

1. Buzan 
2. Noble 

3. Sisk 

4. Wigglesworth 
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معنویتکهدرحالی.کندمیترکیبجدیدسازهیکدرونراهوشومعنویتيهاسازهمعنويهوش

مساتلزممعناوي،هاوشاسات،ارتباا درتعالیویافتهاوجهوشیاريمعنا،،1دسیقامرتجربهوجستجوبا

ومحصاوالتتولیادواثاربخشکانشوتطاابقبارايمعناويموضاوعات نینازکهاستییهاتوانایی

(.1111امونز،)کندمیاستفادهباارزشپیامدهاي

کااربردبارايرااصالیابزارهايآن،بهستهوابمنابعوعالیق،هاظرفیت،هاتواناییوفردیکمعنویت

زنادگیيهااتجرباهوروابااباهافارادکهمعناهاییدرمعنويهوش.کنندمیفراهممعنويهوشانطباقی

.کنادمایبازينقشکنند،میفهمقابلرایشانهازندگیآنواسطهبهافرادکهروشیدرودهندمینسبت

روابطشوجهاندرفردموقعیتباارتبا در3معناو8آگاهیازحسینپدیدآمدبههوشمعنويبنابراین،

(.0،8111تورنسوسیسک)کندمیکمکدیگرانبا

دهادوباهاوکماکمایکنادکاهزنادگیرادریاکهوشمعنويبهزندگیانسانمعناوارزشمی

خارديکاهدرمقابالداناشباهآن،داردتصویربزرگترببیند.هوشمعنويبهخردوعقالنیاتاشااره

،وجاوديانسانراباوجاوديبزرگتارازخاودش،لهاست.هوشمعنويئصرفواستعدادحلمس

،درهاییکهدرزندگیوجودداردمعنااومقصاودبخشایدهدرککهبهتمامیمحدودیتییرقابل

51،درزندگییکازبزرگساالنسینشاندادهاستکههرشنادهد.تحقیقاتروانتماسقرارمی

،یاکیاکعشاقژرف،یاکسراسارزیباایی،نهایاتدرصدگاهیآگاهانهیکپااکیبای01–

،اند)زوهارومارشاالکردهانگیزوحدتباهمه یزراتجربهحقیقتعمیقویکاحساساعجاب

8110.)

هوشبنیاديواساسیانساناساتکاهباهزنادگیويمعنااوهادفمایبخشادو،لذاهوشمعنوي

دهادوپاسازنشاانمایکنندهخِرَددرزندگیانسانبودهودرهرلحظاهتصامیمدرساتراباهاوجاري

.نمایدخلقتخودوجهانهستیراکشفمیانسانهدفاز،شكوفائیآن



                                                                                                                                                    

1. Higher Consciousness  
2. Awareness 

3. Transcendenc 

4. Sisk & Torrance 
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 ی هوش معنویها ابعاد و مؤلفه

:اندمؤلفهزیررابرايهوشمعنويدرنظرگرفته18زوهرومارشال

ازاستقبال،خواهی،دگرنگري،کلمحاوريانادازمحاوريوارزش شم،ودانگیختگیخ،خودآگاهی

هاايتغییار اار وبتواناایی،بهطارح راهاايبنیااديعالقه،وفروتنیتواضع،رأياستقالل،هاتفاوت

.رسالتاحساسوهامثبتازمشكالتو الشاستفاده،ذهنی

باهآنهاا(8)کاهدرجادولانادبرايهوشمعنويدرنظرگرفتهيمختلفیهاسایردانشمنداننیزمؤلفه

شود:پرداختهمی


 دیدگاه دانشمندان مختلف براساس  ی هوش معنویها مؤلفه .2جدول 

 های هوش معنوی مؤلفه نام دانشمند )سال(

(8111)امونز

هاايودبهحالت(،تواناییورکردنآنفرارفتنازدنیايجسمانیوماديومتعالی)ظرفیتتعالی

ها،حاوادثورواباازنادگیروزاناهباااحساسایازآراستنفعالیتمعنويازهوشیاري،توانایی

،ظرفیاتدرگیاريدررفتااراستفادهازمنابعمعنويدرجهتحلمساائلزنادگی،تواناییتقدس

گزاري،فروتنی،احساسشفقت(مابانه)بخشش،سپاسفضیلت

(8111)نوبلووگان
سخاوت،تحمل،مقاوماتوپایاداريوتمایالباهیوصراحت،تمامیت،تواضع،مهربانی،درست

کردننیازهايدیگرانبرطرف

شدنباطبیعتوجهان،حلمسئله،شهودعمیق،یكی1دانشدرونی(8118سیسک)

(8111)8آمرام
آمیازباهخاودوصال شادن)تاندردادن(داري،تعالی،صداقت،تسلیمهاوشیاري،متانت،معنی

هدایتدرونیاست.

(2003)وگان
ازساطوح ندگاناهآگااهی،اساتفادهاالتوجاوديؤبردرکساداريمبتنیایجادمعنیتوانایی

ازارتبا درونیهمه یزباهر یزدیگروباماوراء،آگاهیبرايحلمشكل

شجاعت،یكپار گی،شهودودلسوزي(8113)3مکمولن

(8112)0کین 
تفكروجوديانتقاديدرخصوصمسائلمربو بههستی،ایجادمعنايشخصی،آگاهیمتعاالی،

بساحالتآگاهی.

                                                                                                                                                    

1. Inner Knowing 
2. Amram 

3. McMullen 

4. King 



 1311(، بهار 33پیاپی شماره ) 1شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

8 

کیادأتاسات،آشاكارمعناويهاوشمفهاومازشادهارائاههاايمدلبررسیدراولوهلهدرکهآنچه

نوبال،؛8111ز،اماون)اساتروزمارهزنادگیدرمعناويهاوشانطبااقیکنشبرحوزهایننظرانصاحب

ایانزیااديبخشی(.8112کین ،؛8111امرم،؛8111 االتؤساباهپاساخنتیجاهدرساازگارانهکانشاز

درهادفومعنااداشاتندرواقاع،.اساتزنادگیرویادادهايوهاافعالیاتهادفومعنایافتنووجودي

.باشادنیازمعناويهاوشویژگایتاریناصالیرسادماینظارهبواستاینتعاریفاکثرمشترک،زندگی

.باشدشدهشناختهيهاهوشازهوشاینتمایزوجهتواندمیمعنويهوشازویژگیاینهمچنین

اساتمتعاالیآگااهیمعناوي،هاوشازشادهارائاههاايمدلاکثرمشترکيهاویژگیازدیگریكی

تعاالی(.8112ینا ،ک؛8111،امارم؛8113وگاان،؛8111نوبال،؛8111مارشاال،وزوهر؛8111امونز،)

.1ماذهبییاامعناويروشیاکدرویاژههبا،استبشريشعوروتجربهدانش،مرزهايازفرارفتنظرفیت

(.8112کین ،)استماديجهانودیگرانخود،متعالیبعدتشخیصظرفیتمتعالیآگاهی

ازیكایعناوانهباحوزهایننظرانصاحباکثرمدلدرکهاستعواملیازدیگریكینیزخودآگاهی

باوزن،؛8111سیساک،؛8111مارشاال،وزوهار)استشدهگرفتهدرنظرمعنويهوشاصلیيهاویژگی

الیهازتدریجیآگاهیشاملعمیقخودآگاهی(.8113وگان،؛8111 .اساتخویشاتنمختلافابعادوها

آرزوهاايواهادافکاردنوارسایخاود،درازطریقاندیشهتوانندمیشخصیخودآگاهیوخودشناسی

شاوندعمیاقبیرونایيهااتجرباهدرمعنااپیاداکردنوشاهودييهانشانهورؤیاهادرهاپیامبهتوجهفرد،

(.8111سیسک،)

معنويهوشيهاویژگیازدیگریكیعنوانبهشده،ارائهتعاریفاکثردرنیزیافتهاوجهشیاريتجربه

(.8112کیناا ،؛8110؛اماارم،8111ولماان،؛8111باال،نو؛8111سیسااک،؛8111امااونز،)اسااتآمااده

.باشندتجربهاینمصادیقازتوانندمیوانسجام،طبیعتباشدنیكیوحدت،احساسمعنوي،يهاتجربه



 پیشینه پژوهش
.اوکاردخصوصهوشمعنويارائاهجهانیدریکنظریه،8بنیاددادهنظریهبااستفادهاز(8110)آمرام

اسااالم،صاوفی،هناادوئیسم،،پرست،بتمسیحیت،)بودیسمهايمختلفمعنويازپیروانسنتنفر01با

                                                                                                                                                    

1031فرهن لغتآکسفود.ویرایشهفتم،ص.1
2. Grounded Theory 
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داشاتند،مصااحبهکارد.اکثریاتآنهااازاساتیاادنظراطرافیانشانهوشمعناويکهاز(تائوئیسم،یوگاو...

،نطاابیااارهباارانتجاااريبودناادبعضااینیاازمتخصصاای.(...شاایخ،روحااانی،کشاایشو)مااذهبیباااودند

رمصاحبهانجاامدادیکازآنهاحداقال هاآمیختهبودند.اوباهرکهمعنویترابازندگیخودطاوريباه

:توضی خواستاالتؤساینموردوازآنهادر

معنویات گوناهکااروروابااآنهاارادهناد اعمالروزانهافزایشمایبراساس گونهمعنویتشانرا

گیرناد ودرپایاانازروزاناهخاودکماکمایتبارايانجااموظاایفدهاد  گوناهازمعنویاشكلمی

يقبلایهااشاادهدرمصااحبهموردماوضاوعااتمطاارحکنندگانخواستهشدانتقاداتخودرادرشارکت

مااعنويوبعادازهااوشهفات،طریقکادگاذاريبازبنیادوازدادهنظریهمطرحکنند.آمرامبااستفادهاز

،صاداقت؛تعاالی،يدارمعنای،استخراجکرد.اینهفتبعدشاملهوشیاري،متانتآنرايهاشااخهزیار

 آمیزبهخودوهدایتدرونیاست.شدن)تندردادن(صل تسلیم

مطالعاهاکتشاافیوتوصایفیمادلتعاالیهاوشمعناويو"باعناوان(درتحقیقی8110)1والتآلِتاو

افراددرورفتارفرديهانیازهاوانگیزهفنیکمتغیراصلیدرتوصیعنوا،هوشرابه"ارتباطاتسازمانی

هوشمعنويوهوشعقالئایپرداختاه،تفصیلبهتوصیفومقایسههوشعاطفیجامعهدرنظرگرفتهوبه

،مروريعمیقبرادبیاتومطالعاتتوصایفیواکتشاافیصاورتگرفتاهبراساساست.دراینتحقیقکه

يتحقیقهایافتهبراساسدستآمدهاست.هابهخصوصهوشمعنويکارکنانسازمانديدرنتایجارزشمن

هائیتنهائیقادربهرفعمحدودیتهايکنونیبهيرفتاريومدیریتیوارتباطیموجوددرسازمانهاروش

باشاندوبلكاه،نمایانادهايموجوددرمحیاکارایجادشدههاومقاومتکهبهسببتضادهاوناهنجاري

هوشمعنويمدیرانوکارکنانسازمانپرداختهشود.يبرايرفعآنهابایدبهارتقا

بررسایمسانافارادساالمترويرامعناويهاوشاثارايمطالعاهدر(8111)همكاارانو8ساادمات

المتساومعناويهاوشساطوحابتادا.گرفتنادقارارمطالعاهموردمسنفرد302مطالعه،ایندر.اندکرده

ساطوحيهاتفاوتوافراداینسالمتومعنويهوشبینرابطهدرادامهوشناساییموردافراداینعمومی

تارینیالابوگرفتقراربررسیموردشدهانتخابشناختیجمعیتعواملبرمبتنیسالمتومعنويهوش

اکثریاتکاهدادنادنشاانهاایافتاه.شادشناساایی،دادمیقرارتأثیرتحتراسالمتکهمعنويهوشبعد

                                                                                                                                                    

1. Alletta & walt 

2. Mat Saad  
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کهبودنداینازحاکیهایافتههمچنین.بودندبرخوردارعالیمعنويهوشوخوبازسالمتهاآزمودنی

ازدسااتهآنکااهشااددادهنشااانهمچنااین.داردرابطااهعمااومیسااالمتبااامثبااتطااوربااهمعنااويهااوش

تواناایی.دارنادبااالتريعماومیسالمتنداشتبهگرایش،دارندباالتريمعنويهوشکهییهاآزمودنی

باودساالمتکننادهبینایپیشعاملتریناصلی،فردمعنويباوربرمبتنیتقدسازاحساسیبازندگیاداره

.(1318،نقلازسهرابی)به

پژوهشدر(1322)معلمی ماوردراییرمعتاادومعتاادافاراددرروانایساالمتومعنويهوش،خود

ییرمعتاادانومعتادانروانسالمتومعنويهوشيهانمرهبیندادنشانهایافته.دادسهقرارمقایوبررسی

تاريپایینروانیسالمتومعنويهوشازموادمخدربهمعتادانکهطوريبهداردوجودداريیمعنتفاوت

همبستگیروانمتسالومعنويهوشبینگروهدوهردرهمچنین.بودندبرخوردارعاديگروهبهنسبت

مصارفساوءد ااربیشاترياحتماالبااپاایینمعناويهوشباافراددیگرعبارتیبه.شدمشاهدهدارمعنی

آنهااماوادمصارفساوءاز،افارادمعناويهاوشپارورشباابتاوانکاهداردوجوداحتمالاین.شوندمی

 .کردجلوگیري

نشان،"نفسسازمانیویتدرمحیاکاروعزترابطهمعنبررسی"(درتحقیقیباعنوان1310منزوي)

.شودنفسکارکنانمیتباعثافزایشعزّ،يمعنویتدرمحیاکارهادادکهبهبودشاخص

صاورتهشده(همبهوشمعنويشكوفاداريدرونی)نشاندادکهدین(1310ملكی)نتایجپژوهشپیر

اخالقایوفتاارییريواحساسگناهناشایازرمحورلیفطریقتقویتمتغیرهایی ونتك،وهمازمستقیم

گذارد.گیرياخالقیتأثیرمثبتمی،برتصمیمتضعیفمتغیراخالقماکیاولی



 نامه و آثار موالنا زندگی

بلخزادهشد.پدراوموالناه.قدر010االولسالالدینمحمّدبلخیدرششمربیعحضرتموالناجالل

درهمهعلوموفنونِزمانخودبهواهلکشفوذوقوعالمیکاملبودحسینخطیبیاستکهمحمدبن

ساالداشاتجانشاین85دراینهنگامموالناکه.قوفاتیافت.ه082مقاماستاديرسیدهبودودرسال

پدرشدهوبهارشادودستگیريطالبانپرداخت.

دانشمندوجامععلاوموفناونمختلافدورانعارفوا،معنتمامسالگیمرديبهموالنادرآستانه هل

آنكاهقلنادري،تاابردندهامی رخیدندوبهرهونپروانهبرگردشمعوجوداومیخودبودوعامّهمردم، 
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قلبو،الدینتبریزيبهقونیهآمدوباموالنابرخوردکردوآفتابدیدارشپوشبهنامشمسگمناموژنده

ومُفتایِبزرگاواررانشاینباوقااروایانساجادهكسارهساوداییوشایداییشکاردروحاورابگداختوی

کند:،حالخودرا نینوصفمیبرزنکردتابدانجاکهخودوسرگشتهکوي

سرحلقهبزموبادهجویمکرديزاهدبودم،ترانهگویمکردي

1بازیچهکودکانکویمکرديسجادهنشینباوقاريبودم

 ناناوراوالهوشیداکردکهدرسو،ه.قاتفاقافتاد008والناکهدرحدودسالپیوستنشمسبهم

طباعظریافوذوق،بحثووعظرابهیكسونهادوبهشعروترانهودفوساماعپرداخات.ازآنزماان

تبایپایمولويدرسلیماودرشعروشاعريشكوفاشدوبهسُرایشاشعارپرشوروحالِعرفانیپرداخت.

رحلاتنماود.امّااروحواندیشاهاوه.ق008سوزانوآتشیندرروزیكشنبهپنجمماهجمادياآلخرسال

وحدتاستونهتفرقهوتعصّب.اندیشهاوبرپایهکها ر؛هنوزنیززندهوباقیاست

 (1582/0ییرِواحدهر هبینیآنبُتاست)مثنويِّمادُکانِوحدتاست

فیهومثنويمعنوياشارهما،فیهمجالسسبعه،رباعیات،توانبهدیوانشمسیاکلیاتامیازآثارموالن

اسات...درزمینهعرفانواصولتصوفواخاالقومعاارفوتربیتینمود.مثنويمعنويکتابیتعلیمیو

اسات،دریاايژرفایبیتسرودهشدهاست.مثناوي80111قالبشعرمثنويدرششدفتروحدودکهدر

توانیواصیکردوبهانواعواقسامگوهرهايمعنويدستیافت.موالنابیشتربهخاطرهمینکهدرآنمی

.(1311،معروفشدهاست)کریمزمانی،کتابشریف



 شناسی پژوهش روش
زیاراابعاادجدیاديازهاوشاسات،یاکتحقیاقبنیاادي،گیريونتیجهلحاظجهتتحقیقحاضربه

،اکتشاافیاسات–یکتحقیاقتوصایفی،لحاظهدفبهکندورسازمانیارائهمییریترفتامعنويدرمد

روشاینتحقیاقنظرپردازد.ازبراساسمثنويمعنويمیيهوشمعنويهازیرابهتوصیفوکشفمؤلفه

ازروشتحلیالمضامون)تِام(هاارودکاهجهاتگاردآوريوتحلیالدادهشمارمییکتحقیقکیفیبه

شود.دهمیتفااس

                                                                                                                                                    

1211دیوانشمس،رباعیشماره.1
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.باشداستادکریمزمانیمیتفسیرودفترمثنويمعنويموالناششجامعهموردپژوهشدراینتحقیق،

لاذادرایانتحقیاق،دفترمثناويمطالعاهگردیادششباتوجهبهاینكهبهجهتانجامتحقیقیجامع،هرو
باشد.مینويمعدفترمثنويششگیريانجامنشدهاستونمونهمانیزنمونه

 ادبیات و نظري مبانی زمینه در اطالعات گردآوري براي کهاستايها،کتابخانهدادهروشگردآوري

 يهاداده استخراج براي و اطالعات جهانی شبكه و موردنیاز يهاکتاب اي،مقاالت،کتابخانه منابع از ،تحقیق
براسااسيهاوشمعناويهاامؤلفاهیشناساایبراي.است شده متنمثنويمعنوياستفاده از پژوهش، اصلی

گردد.مضمونیاتِماستفادهمی دیدگاهموالناازروشکیفیتحلیل
،تجزیاهوتوصایفماتن(الاف:توانبهسهمرحلهاصلیتقسیمنمودایندکاملتحلیلمضمونرامیفر
هایانمراحالبااتفسایروکههماکردنمجددمتن.درحالی(ادیامویكپار هج،تشری وتفسیرمتن(ب

درروشتحلیالآیاد.دساتمایتحلیل،سط بااالتريازانتازاعباهتحلیلهمراهاستامادرهرمرحلهاز

طریاقکدگاذاريدفااترآیاد.اطالعااتایانتحقیاقازدستمی،اطالعاتازطریقکدگذاريبهمضمون
واقعبااستفادهازخوانشویوردردرشدهاست.آوريومطابقدستورالعملکدگذاريجمعمثنويمعنوي

ینادافر،دهوپاسازکدگاذاريشااساتخراجفهرستیازابیاتمرتباباهوشمعنوي،دفاترمثنويمعنوي
.یابدهمفاهیمومضامیناصلیادامهمیتحلیلوتفسیرتارسیدنب



 های پژوهش یافته

گازارهمارتبابااهاوش011کریمزماانی،پسازمطالعهکاملودقیقمثنويوتفسیرآنبهقلماستاد

معنوي)دربیشترمواردیکبیتازابیااتمثناويودربعضایماوارد نادبیاتبااهام(باهروشدساتی
عنوانکدآنهاانتخابشد)وکدگذاريشدکهبهجهتسهولتدرکاروپرهیزازتكرار،نشانیابیاتبه

مشخصنمودند،کدبهنشانیبیتاولآنهااارجااعدادهدرموارديکه ندبیتپشتسرهمیککدرا
121پرداختاهشادکاهنتیجاهبالقوه( هايتِم قالبمضامینپایه) د موجود کدهاي بنديدستهشد(.سپسبه

دهنده(شناسائیشادکاهمضمونفرعی)سازمان82،پایهمضمونپایهبود.پسازبازبینیوتحلیلمضامین

دکاهایانمضاامیندرشانُهمضموناصلی)فراگیار(حاصال،ئیوادیاممضامینفرعیپسازبازبینینها
.ستنمایشدادهشدها(3)جدول



 براساس مثنوی معنوی مولوی های هوش معنوی  شناسائی مؤلفهبررسی 

13 

 مثنوی براساس  مضامین فرعی و اصلی هوش معنوی .3جدول 

 مضمون اصلی مضمون فرعی ردیف

فناکردنموجودیتماديوعقلِجزويخوددربرابرخداوند1

تسلیم حقیقی،مُردن)فنا(عاشقدرمعشوقازلیوابديشر ِعشق8ِ

لزومتسلیماولیايالهیوخاصانِخداوندبودن3

نگريعاقبت0

صبر کردندرزندگیلزومِاحتیا 5

صبر،کلیدرستگاريوگشایشدرزندگیانسان0

اعتبارِدرماندگیوخضوعدرمحضرخداوند0

فروتنیوتواضع دندردهاونواقصانساندرصورتفروتنیشبرطرف2

بودنناپذیرمدح1

لزومتصفیهباطنوفراتررفتنازموجودیّتمادي11

خودشناسی دیدنبا شمِدِلونظر11

شناختِجوهرمعنويدرونیِخودوخداشناسی18

لزومطلبخالصانهوجستجويجدّيحقیقت13

همّتعالیو

قدمثبات

یلبهبرهواهاينفسانیبارزهوم10

میزانموفقیتانسانبهاندازهسعیوتالشوي15

بیاهمیتیطعنهوسرزنشدیگران10

بودنِناشكريکردنوشومنفیجبرگرائیوتنبلی10

شُكرگذاري وسیلهشاکربودنوقدردانیرسیدنبهحقیقتوافزایشنعمتبه12

هايبخشندهقدردانیازانسانلزومِشكرگذاريو11

هانوجودحقیقتموسی)جوهرمعنوي(وفرعون)نَفس(درونتمامانسا81

نگريکُل وحدتهدف)مقصد(تمامیانبیاواولیايالهی81

االسبابدرورايِعلّتومعلولظاهريدیدنمسبِّب88

قانونبازگشتنتیجههرعملانسانبهوي83

ستمینگرشسی عدمادراکِعقلِجزويازقانونبازگشتنتیجهعمل80

ییرقابلتغییربودنقوانینخداونددرزندگی85

هابودنشناختتمامیانساننسبی80

هاپذیرشتفاوت هاتفاوتعالیق،استعدادومرتبهروحیانسان80

هايکرهزمینهايرسیدنبهخداوندبهتعدادانسانراه82
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،بهظرفیتمحدودمقالهامكانتشری  گونگیاستخراجتمامیمضامینفرعیازمضامینپایاهباتوجه

کاهازمضاامین"نگاريعاقبات"مضامونفرعای گاونگیاساتخراج،مثالعنواننیست،لذابهپذیرامكان

وندیگارنیازمضام80برايهر،ارائهشدهاست(0)درجدولاست،"صبر"دهندهمضموناصلیتشكیل

.استیندانجامپذیرفتهااینفر


 نگری . مراحل شناسائی مضمون فرعی عاقبت4جدول 

 مضمون پایه شده ابیات کدگذاری
مضمون 

 فرعی

1(000/0)دامِمریانشریف،مالِدنیا،دامِمریانِضعیفمُلکِعقبی

(300/1نوا)حریصبیودانهاستايخداما ومریانِصدهزاراندام

هايدنیويوبودنِلذتدام

لذایذنفسانی

 نگری عاقبت

(1350/0)اوّلِصفبرکسیمانَدبهکامکونگیرددانه،بیندبندِدام

(1301/0)گرهمیخواهیسالمتازضرر شمزاوّلبندوپایانرانگر

موفقیتانساندرگرو

یانشدنودیدندامفریفتهدن

درورايطعمه

(1088/3)زنندجاهالنآخربسربرمی هاپیشینکنندعاقالنخودنوحه

(1083/3زابتدايکارآخرراببینتانباشیتوپشیمانیومدین)

نشدنازمرگویافل

زندگیابديپسازآن

(8251/3تانبندددام،برتو،بالوپر) هرکجادانهبدیدي،اَلحَذَر

عقلوشدنبالوپربسته

وسیلهانسانبهفكرتِ

هايدنیويدام

(8252/3هادانهپیداباشدو،پنهاندَیا)دائماًصیّادریزددانه

(305/1)شویمدَمبهدَممابستهدامنویمهریكیگربازوسیمریی

پاشیبودنِدائماًدرحالدانه

صیادِدنیا

(8201/3تزویرخَورد)زآنكهمرییکوبهترکِدانهکرددانهازصحرايِبی

منديازصحرايبیكرانبهره

حقیقت،بعدازپرهیزاز

لذّاتنفسانیِزودگذر

                                                                                                                                                    

 ازدفتر هارممثنوي000بیتشماره.1
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 بندی بحث و جمع
 است:هزیرضروريقبلازارائهنتایجتحقیقتوجهبهدونكت

يدرونایهااطریقتجرباهکهفقاازباشند،مفاهیمیادراکیوشهوديمیکلیمفاهیممعنويطوربه-

.يافهاموعقولبشارينمایااننیساتگووشرحوتوصیفبیروناستوبراوازحیطهگفتقابلفهمبوده

،برايیاريانسانعارفانوعاشقانخداوند،یااول،تالشانبیا،شدهدراینزمینهنیزهايمطرحمطالبومثال

،بایداینلذاحینمطالعهمتنوابیاتمثنوياست.کردنادراکِويبهاینمفاهیمبسیارانتزاعیونزدیک

نظرقرارداد.نكتهرامد

(3110/8)،آنخداستآنكهدراندیشهنآیدپذیرايِفناستهر هاندیشی

(115/1)شرحعشقوعاشقیهمعشقگفتلبِخُفت وخردرگِ،درشرحشعقل

(1882/3درنگنجددرهزارانمثنوي)وصفِبیداريِدلايمعنوي

دهشبهپیچیدگیوعمقوینايفراوانمسائلمربو بهمعنویتوعرفانکهدرمثنويمطرحتوجهبا-

"شارحکامالمثناويمعناوي"یرتفسابراساسپژوهشگرتحقیقرا،بخشیبهتحقیقوبهجهتاعتباراست

ازپژوهدرداخلوخارجوموردقبولتمامیاساتیدمثنوياستادکریمزمانیکهتفسیريسادهوروانبوده

الذکرودرجاهايالزمتفاسیردیگاريازتوپسازمطالعهدقیقتفسیرفوقباشدانجامدادهاسکشورمی

هکُدگذاريواستخراجمضامینپرداختهاست.ب،مثنويوتأییداساتیدمحترمراهنما

دهناده(نمضمونفرعی)سازما82،ايکهتوضی دادهشدگونهبهپسازانجاممراحلتحلیلمضمون

پرداختهشدهودرمضموناصلی1ادامهبهتوضی مختصردرکهدشمضموناصلی)فراگیر(شناسائی1و

 .دهاستشهايبعديارائهپیشنهاداتیجهتپژوهش،هايتحقیقآوريپسازارائهنوپایان

ووزیرکایومَكاراساتتنهاخداوناد،هايبسیارمحكموستبرقضاوقَدَرالهیگُشایندهقفل:تسلیم

ايناداردوجازبااتسالیموپاذیرشهافایدههايخودبینانهذهنیانسانبرايگشودناینقفلاندیشی اره

خواهندشد.گشودهن،اتفاقاینلحظه

حیلهوتدبیراینجاباطلاستاصلِماهیآبوحیوانازگِلاست

(3108/3)دستدرتسلیمزنواندررضاقفلِزَفتستوگشایندهخدا

شدنهوشمعنويورستگاريانسانورسیدنبهمعرفتحقیقی،تسلیمخداوندوشر اصلیشكوفاو
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کاردنوتقویاتاست)نهکارهايزیاادوبیهاودهدرمسایرگمراهایپیرانراهطریقتوعارفانِباهللبودن

.منیّتوخودخواهیخود(

(0183/0)سودنَبوَددرضَاللتتُرکتازنهکارِدراز،تسلیماست،شر 

(8103/8)اولیاتانشینددرحضورِهرکهخواهدهمنشینیِّخدا

(8101/1)رروهمچوموسیزیرحكمخضشوتسلیمهین، ونگرفتتپیر

نكاردندرآوردواعتارا وقادربارايانساانپایشمایوعدممقاومتوستیزهبااتفاقاتیکاهقضاا

اشبارشكوفاشدنهوشمعناويیافتنقلبانسانوونامالیماتیکهخداوندجهتصیقلابتالهايزندگی

سرراهاوقرارمیدهد.

(0100/3)ستتتسلیمجُايمسلمانبایدستوتتسلیم،لیکمقصودازل

يشخصایوهاااندیشایتادبیرو اارهکردنِرهااوجزئایخاودو1کردنموجودیّتماديفراموشو

تااینكهواصالنکويِحقیقتوپیرانعقلوارشاد،زیرکانهخودوبهنحودرستبهبندگیخداپرداختن

.انیّتوخودبینینجاتیابدیادآورندوبتواندباهمّتاولیايالهیازدامانرابهاو

 یابیآنبختِجوانازپیرِخویش ونفراموشتشودتدبیرِخویش

(3105/3) بندهگشتی،آنگهآزادتکنند،یادتکنند ونفراموشخودي

کیمیاییبهواالییصبرندیدهاست.،امّاانسان،خداوندصدهاهزارنوعکیمیاپدیدآوردهاست:صبر

 (1250/3)آدمندید،کیمیاییهمچوصبرحقآفرید،کیمیاصدهزاران

بودننشاانهصابورصبراستوهیچتسبی ونیایشیمقاامصابرراناداردو،شدنانسانوکلیدرستگار

است.ایمانشخص

ستتسبی ِدُرُستاناک،صبرکنتوستتسبیحاتِجانِ،کردنصبر

(3805/3برَمِفتاحُالفَرَج)صبرکُن،اَلصح8دَرَجهیچتسبیحینداردآن

(011/8)هرکهراصبرينباشددرنهادخداشایمانندادگفتپیغمبر:

هاايآنلباسرابراثرصبربارلاذت،وهرکسکهلباسعافیتوسالمتروحیوروانیبرتندارد

                                                                                                                                                    

1. ego 

 دَرَج:درجه.8



 براساس مثنوی معنوی مولوی های هوش معنوی  شناسائی مؤلفهبررسی 

17 

هااویارقدرزینتدستآوردهاستوکسیکهبرهنهوعاريازفضائلووسعیخودبهگذرايدنیوي

دوستیوهمنشینیاوبااییارصبريوپیرويازهواهاينفسانیواست،نشانهبیمشكالتروحیوروانی

.صبري(استوفاواشخاصمكار)براثربیبی

دانکهاوآنرابهصبروکسبجُستهرکهرابینییكیجامهدُرُست

(1011/0)ريِاوآنگواصبهستبربیهرکهرادیديبرهنهوبینوا

نتیجهصبروعاقبت،نشدنبالوپرِفكرتِانسانوبستهكرانِحقیقتومعنویتیمنديازفضايِبوبهره

دهاداًپیشرويانساانقارارمایئیاستکهدنیايِصیّاددائمهاندادناحتیا دربرابردانهنگريوازدست

(.است...انیوحبّجاهومقامويدنیويکهبهصورتلذّاتنفسهادانه)

 1دانهپیداباشدوپنهاندَیاهاصیّادریزددانهاًمئدا

تانبندددام،برتو،بالوپرهرکجادانهبدیدي،اَلحَذَر

(8252/3) تزویرخَورددانهازصحرايبیزآنكهمرییکوبهترکِدانهکرد

واظهاار"فروتنایوخضاوع"جازه یازيبایچدردرگااهومحضارخداونادها:فروتنی و تواضع

درماندگیاعتبارنداردوخودبینانبهبارگاهالهیراهندارند.

 (1383/3)اندرینحضرتندارداعتبارجزخضوعوبندگیّواضطرار

کردنخویشاستودراینحالتاستکهخداونادعلامشمهتمامیعلومدرفروتنیونیستوسر 

وتمامیعلومیکهباعثایجاادآموزداستبهانسانمیهمانشناختخویشتنِحقیقیخودحقیقیراکه

حقیقتبااريباردوشانساانباودهوماانعشاكوفائیهاوشمعناويويدر،نخوتوکِبردرانسانشوند

.باشندمی

(8200/1)3یابیايیارِشِگَرف8درکمآمدفقهِفقهونحوِنحووصَرفِصرف

(3000/1) ونبرتنزندباريشود،علمنبردِلزندیاريشود و،علم

هايروانرودومسیرآب،داروودرماننیزهمانجامیکههرکجادرديوجودداشتهباشدطوروهمان

                                                                                                                                                    

 دیا:مكروفریب.1

 کمآمد:فروتنی،تواضع..8

 ت.شكرف:نیكووخوشایند،شگف.3
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،رسادهايبااساط بااالترآبنمایتريقراردارندوبهزمینهائیاستکهدرارتفاعپائینبهسمتزمین

بارخادامتواضاعوفاروتنباشاند،رسدکههمچونخاکدربراهائیمیتخداوندبهانسانالطافورحم

هااياینكهدرمنیّتوخودخواهیخویشهمچونسن سختشدهباشندوراهنفوذالطاافورحماتنه

نادتاابایدفروتنیپیشاهک،بهآبرحمتنیازدارداً.پساگرانسانواقعرابستهباشندخداوندبهخودشان

بتواندشرابرحمترابنوشدومستشود.

هرکجاپستیاست،آبآنجادوددواآنجارود،هرکجادردي

(1131/8)وانگهانخورخمرِرحمت،مستشورَوپستشو،آبِرحمتبایدت

(1111/1)رن تاگُلبروییرن ،خاکشوازبهارانکیشودسرسبزسن  

راخواهادیافاتومیازانآن،دنباال یازيبارودسبااجادّیتباههارک:همّت عالی و ثبات قدم

سات،کهسعیوتالشانساننیزبهاندازههمّتاوازآنجا.موفقیّتهرکسیبهاندازهسعیوطلبوياست

زدیگاريپشاتسارلذابرايرسیدنبهحقیقتبایدباهمّاتواالوجادیّتمشاكالتراهرایكایپاسا

.نشدوتارسیدنبهحقیقتدستازسعیوتالشبرنداشتامیدگذاشتهوهرگزنا

(1308/5)زآنكهجِدجویندهیابندهبودجِدرابایدکهجانبندهبود

(8118/0لَیسَلِالنسانِاِلّاماسَعی)قدرِهمّتباشدآنجهدودعا

نتوانادبارانساانتاأثیر،اداننیازوباهمّتواالبرهواهاينفسانییلبهنمودهوطعنهوسرزنشمردمنا

 شود.گذاشتهومانعتعالیانسان

(0311/3)زآنکنبوَدشانگرانیِّقُوامرسفیهانرارُبایدهرهوا

(0311/3)طعنهخلقانهمهباديشمرهسپرپیروِپیغمبرانی،رَ

ایستادندوعالَمازمخالفانمیدرمقابلیکوهمانندپیامبرانکهیكّهوتنهاوبدونهیچترسویمی

قدمواستواربود.ثابتبایددرراهشكوفائیهوشمعنوي،دادندظیفهالهیخودراانجاممیرسالتوو

 یكسوارهکوفتبرجیشِشهانبُددرجهانرُوهرپیمبرسخت

(0101/3تنهتنهابزدبرعالَمی)یکرُونگردانیدازترسویمی

زیراشكرانسان،شُكرروحنعمتاستوخودنعمتمانندپوستاست:شناسیرشُکرگذاری و قد

،ورفاهونعمتشودرساندوموجبشكوفائیهوشمعنويانسانمی(میرابهکويیار)حضرتمعشوق

.کندآدمیراد اریفلتمی
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زآنكهشُكرآردتراتاکويِدوستجانِنعمتونعمت وپوست،شُكر

 (8210/3كرِشاه)صیدِنعمتکنبهدامِش1ُدیفلتوشكرانتباهنعمتآر

هائیکاهدارنادحاالیازشاادمانیوشناسندوازنعمتهايمعنوينعمتوصاحبنعمترامیانسان

کنندوباکاهلیوبیكااريهايخداوندرادرجاییکهشایستهاستاستفادهمیرضادردلدارندونعمت

هايخداونددانندسعیوتالشیکهدرجهتشكرگذاريوسپاسنعمتکنند؛ راکهمیلفنمیآنهارات

هااينبردنازنعماتوکاروبهرهافزایدوناشُكريوترکِکسبدهند،قدرتونعمتآنهارامیانجاممی

برد.الهی،انسانراتاقعربدبختیمی

 رآننعمتبُوَدجبرِتو،انكاسعیِشُكرِنعمتش،قدرتبُوَد

(132/1)جبر،نعمتازکَفَتبیرونکندشُكرِقدرت،قدرتتافزونکند

(100/1)3شُكررادرقعرِناربَرَدبیمی8شُكريبُوَدشُوموشَنارزآنكهبی

هاايبخشاندهوقادردانیازآناان،الزماههاايانساانهاوخوبیعالوهتالشدرجهتجُبرانمحبّتبه

نشكرگذاريِانساندردرگاهخداونداساتوفقااقادردانیوشااکربودنازخداونادکاافیشدپذیرفته

باشد.نمی

هین هکرديآنچهدادممنتورا درقیامتبندهراگویدخدا

 ونزتوبوداصلِآنروزيونانگویدايربّ،شكرِتوکردمبهجان

(3851/0)0ناِکرامفَ وننكرديشكرِآنگویدشحقنه،نكرديشُكرِمن

تارازهاساتوهایچعلمایشاریفترینمعرفتوجوهرجمیعداناشخودشناسیمهمخودشناسی: 

خودشناسینیستودانشیحقیقیوباارزشاستکهآدمیرادرشناختخودکمککند.

کهبدانیمنکیامدریومِدین هااینستاینجانِجملۀعلم

گرهستنیک،اندراصلِخودبنگرلیکآناصولِدینبدانستیتو،

(8050/3)ايمردِمِه!،کهبدانیاصلِخودبِه،خویشاصولِ،ازاصولَینَت
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تعیّنوازلیوابدياستکاهفقااباا شامِدلو،بیجوهريمعنوي،نظرموالناخودحقیقیانساناز

معناويکاهتواناائیدیادنوشاهودجزایانجاوهرواندیشاۀه)انسانباستبصیرتقابلِشهودوادراک

شناسایدیادن)باا شامِدل(وشاهودخودبقیهوجودشپوستوگوشتورگاست(.،حقیقترادارد

.اصلوجوهرِمعنويدرونخوداست

(1001/0)تارپودو8ولَحمی1باقیتشَحمیّکاربههینببینکزتونظرآید

(3011/0)ممكنیاوهمكوشخویشتنراگُکهتوآنهوشیوباقیهوشپوش

(1010/1)کهدیددوستاست،آناستآن،دیدآدمیدیداستوباقیپوستاست

ازاوصافبشريوجسامانیورهاائیازگذشتنازخویشتنکاذبخودومُردن،والزمهخودشناسی

باهحقاایقوواقافگاذاردورابرسارمایانسان،وقتاستکهدریاياسرارالهیوآناستداممادیّت

.شناسداصلخودرامیوشوداسرارنهفتهالهیمی

(3812/0)واهللاعلمبِالصحواب،زودترخودرابیاب،خوديجهدکندربی

(8203/1)بحراسرارتنهدبرفرقسربشراوصاف ونبمرديتوز

درونخودرااززنگارهاينفسوهراندازهکهانساناستپذیراینکارازطریقتصفیۀباطنامكانکه

،بیناناهصاافنمایادهاايخودهااوزیرکایيعقلِجزويوفضایلتهامنمزدنمنمواوصافپستِآنو

هشودوبا شمِدلببیندتواندبهاخالقربّانیواوصافمتعالیآراسترحمتالهیبراوخواهدباریدومی

ودرامشاهدهخواهدنمود.نظروبصیرتشودوآنگاهذاتپاکخوصاحب

زن شو،آینۀبیدرریاضتشورن بیهمچوآهنزآهنی

(3051/1)تاببینیذاتِپاکِصافِخودخویشراصافیکنازاوصافِخود

(8301/0کندرحمتبهتوهردَمنُزول)تاخویشراعریانکنازفَضلوفُضول

(1003/0،درنظررَو،درنظر)درنظررَودرگدازاینجملهتنرادربَصَر

توانادخادارانیازبشناسادوداگونهدرونخوداستکهانسانمایوپسازشناختگوهرمعنويوخ

اشگشادهخواهدشدوآرامشابديوشاديحقیقیراادراکنماید.هايزندگیتمامگره

(8110/5)تیزدانراشناخ،هرکهخودبشناختساختبهرِآنپیغمبراینراشرح
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،کننادتغییارمایحقیقتموجوددرجهانازازلتاابدیكیاستوفقاکالبدهاوظواهر:نگری کُل

ونور)حقیقت(وجودخواهدآمدهاییبهمظهرهاونمونه،ازحقیقتموسیتابرپاییرستاخیز،کهطوريبه

،عاو ظهرحقیقتموسیهستندیعنیافراديکهم،شود،بلكه راغدگرگونمیشودموسیعو نمی

،مظهارآیادلوصافاتموسایدرهارکسباهخصاا،کهموسیمظهرحقاستعبارتیازآنجابه.شوندمی

قتیكیاستوشود.حقی،مظهرفرعونمیشودوهرکهبهرن وخويومَنِشفرعوندرآیدموسیمی

شوند.فقاکالبدهاعو می

ایندوخصمرادرخویشجُستبایددرهستیتوستموسیوفرعون

 نور،دیگرنیست،دیگرشدسراج1تاقیامتهستازموسینِتاج

(1853/3)سراستلیکنورشنیستدیگر،زآندیگراست8اینسُفالواینپَلیته

(1858/3)نورِموسینقدِتوستايمردِنیکلیک،ذکرِموسیبهرِروپوشاست

،ولایانساانازایانامارتاراساتد(ازرگگردنانسانبدونزدیاکونوگنجِحقیقیِمعنویت)خدا

راازبیگانهوجاهايدورِبیرونزندوبهاشتباهآنتناینگنجبهایندروآندرمیخبراستوبرايیافبی

 کند.،جستجووتمنامیقالوهايزائدوقیلورزيازخودواندیشه

(8353/0)توفكندهتیرِفكرترابعیدریدالوَحبلُآنچهحقّستاَقرَباز

هوتآنهاشدهووجودتوجهنمودامّانبایدمبابظاهريمهمبودهوبایدبهآنواگر هکهعللواسب

حااالباااالتروداشااتکااهعلاالواساابابناپیااداودرعاایناالساابابرانادیاادهگرفااتوبایاادیقااینمساابب

،فاوراوخداونادهارآنچاهراکاهارادهنمایاداستدرجهانحاکمازعللواسبابظاهري،نیرومندتري

پذیرد.انجاممی

(8510/3)درآنافكننظر،درسببمَنگراسبابیدگر،هستبراسباب

ظنمَبَر،لیکعزلِآنمُسبِّبايگرفتارِسبب!بیرونمَپَر

(1500/5بردرد)هاسبب،قدرتِمطلقهر هخواهدآنمسبّبآورد

وفریاادياینجهاندرمَثَلمانندکوهاستواعمالونیّاتانساننیازماننادبانا :سیستمی نگرش
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طنینآندوبارهبهسويشخص،گمانهرفریاديکهدرکوهزدهشودافكند.بیاستکهدرکوهطنینمی

کهنتیجههرعملخوبواياستگونهنظامواحدجهانبهیعنیارتبا بیناجزاوهوشمندي؛گرددبازمی

گردد؛یعنیاگرکاارخاوبوصورتخوبییابديبهخودانسانبازمیبه،زندسرمییابديکهازانسان

گرددوبالعكس.درستیانجامدهد،نتیجهخوبیبهويبرمی

(815/1)1سويِماآیدنداهاراصَدااینجهانکوهاستوفعلماندا

(011/0)همچوفرزندتبگیرددامنتجانوتنتفعلِتوکهزایداز

گیرد،نتیجهاعماالخاودِاوواندیشایدنبااعقالِجازويهاییکههرلحظهگریبانانسانرامیواندوه

هااودارايمنیّتوعدمتسلیموستیزهومقاومتدربرابرخداوندوقاوانینزنادگیاسات؛ راکاهسانت

باشندوپاداشتغییرمیناپذیروییرقابلِابرپایهآنهابنانهادهاست،خدشهقوانینیکهخداوندجهانهستیر

ايباشد(است.نیكی،نیكیوپاداشبدي،بدي)حتیاگربهاندازهذره

اینبودمعنیِّقَدجَفحالقَلَمهايدَمبهدَمفعلتوستاینیصّه

  (3128/5)تبدنیکرانیكیبود،بدراسکهنگرددسنتماازرَشَد

ورازسعادتبشرایناستکهاینقوانینرابشناسدواعمالواحوالخودرابرسیاقآنتنظیمکناد

وجرموگناهخودرابهگردندیگرينیندازدومسئولیتاعماالوگناهاانخاودرابپاذیردوایانقاعاده

هرعملیجوابوجزايمناسبیاست،بشناسدمسلمجهانهستیرا)بهتعبیرهندوهاقانونکارما(کهبراي

وبداندکهخودشمسئولاعمالخوداست.

(080/0هوشوگوشخودبدینپاداشدِه)مَنِهدیگرجُرمخودرابرکسی

الزمبهذکراستکهنتیجهوپاداشهرعملانسانمطاابقبااساّنتومشاّیتالهایودرعاالمییاب،

گرددکهشباهتیبهآنعملنداردولذاعقلِجازويانساانوبهويبرمیصورتخاصیمجسمشدهوبه

صاورترفاتنباااليدارپااداش)تجسام(شود.مثالًعملدزديرابهحواسظاهريويآنرامتوجهنمی

دهند.می

(081/0زنند )فعلِدزديرانهداريمیکنند،صورتمیییبفعلرادر

ختهاستوعالقهبهآنکاررادردلاشقارارکسیرابرايکاريسا:خداوندهرها پذیرش تفاوت
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کاردنعالقاه،شخصیدیگرباهریاساتورزدعشقمیکهشخصیبهحرفهآهنگريطورهمان،دادهاست

.دهدوافرينشانمی

آنخواجهبرآهنگري،عاشقاستسَروَريآن نانكهعاشقیبر

(1010/3)ادردلشانداختندمیلِآنرساختندهرکسیرابهرِکاري

ايخااصدربیاانمقصاودویقراردادهاستوبههرکاسشایوهخويوعادت،ودروجودهرکسی

وشاناختهائیمحدودکاردتواندرقالبتعالیرانمیدادهاستولذاستایشوپرستشحقمنظورخود

.باشدمیرتبهاوستوشناختینسبیمطابقباشأنوم،هرکسازحقیقت

 اماصطالحیدادههرکسیراامهرکسیراسیرتیبنهاده

(1053/8)درحقِّتوسَمّدرحقِاوشَهدودرحقِّتوذَمّدرحقِاومَدحو

نظرباطل)هریکبهوجهیحقاستنظرحقاستونهازهمهمههانهازهکهاینشناختنسبیانسان

.وبهوجهیباطل(

(8180/8)نَیبهکلّیگمرهاننداینهمههمهاینندحق،نَهناینحقیقتدا

بهفراخورقابلیاتوظرفیاتتُوداردوهرکسوبرییتُها راکهحقیقتدرحقیقتپوشیدهشدهوالیه

.ايازحقیقتدستیازدتواندبهالیهخودمی

(1030/0)بلصدفرقهشد،زینسببهفتادشدبلحقیقتدرحقیقتیرقه

قیقتواحداودیدنحهايآنههاناشیازاختالفدردیدگاهواختالفمذاهبوادیانوعقایدانسان

.بیناستویكتابا شمانِکثرت

(1852/3اختالفِمؤمنوگَبروجهود)ازنظرگاهاستايمغزِوجود

وباینباا شامانکثارتيالهایرا راکهدیدنحقیقتِواحدِخداوندووحدتتماامیانبیااواولیاا

و شمِدل(وشمعمشااهدهبین)باشدوفقابا شمِحقیقتپذیرنمیحواسِظاهريوعقلِجزويامكان

باشد.شدهقابلادراکوشهودمیذوقووجدانوهوشمعنويشكوفا

(1802/3)تشانبیرونشديتالفازگفخادرکفِهرکساگرشمعیبُدي

هاايرويهايرسیدنبهآنمتفاوتاستوبهتعدادانسانامّاراه،تیكیاستولذااگر هکهحقیق

زمینراهبرايرسیدنبهخداوندوحقیقتیكتاوجودداردوهرآیینومذهبیراکهآدمیخالصانهبااور

رساند.کندآنآییناورابهوصالحقمی
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کامالهمتايانسانِیامبرانونمونهفردبی،اکملپ)ص(نظرموالناحضرتمحمّدالزمبهذکراستاز

تارینراکامالايقائلاستوآیینوسانّتاوسابقهمثنويبراياوتعظیموتقدیسبیرودرایناستواز

وایشانراجامعجمیعمراتبانبیاوخالصهوسُالفههمهپیامبراننمایدهاوزُبدههمهشرایعمعرفیمیآیین

دانستهاست.

(1110/1)نودهمپیشماست، ونکهصدآمدنامجملهانبیاست،ماحمدنا

پاسازباروزِعشاقِ،نظرموالناشكوفائیهوشمعنويانسانوشهودحقیقتازدرپایانبایدافزودکه

کاهاخگارِعشاقتنهاازماانیوگارددمایحقیقی)عشقجوهرِمعنويانسانبهاصلخود(درانساانمیسار

وانسانرابهاصلخویشمتصالسازدرامحومی"مایی"و"من"هايجمیعحجاب،نهبكشددرکسیزبا

عشقِحقیقی،مستلزمفنايعاشقدرمعشوقورفعدوئیوانانیّتاستواصلِبنیاادینِزیراکه؛گرداندمی

.شدنعاشقاست،مُردنونیستعشق

نیکندریابپهنوابگشاگوشولیک،کرديهمهنیامعشوقگفت

هاستفرع،کرديهاینچ،آننكردي1ستالستووَاعشقاصلِاصلِهنچآک

(1858/5)ستنیستیردنستواصلشمُ:گفت گفتشآنعاشقبگوکآناصل یست

کنناده)طبیاب(تماامیدودرمااننمایاراازهرگونهحارصوعیبایپااکمایوعشقاستکهانسان

است.هايجسمیوروحیانسانمر 

اوزحرصوجملهعیبیپاکشدشد اکزعشقیهرکهراجامه

(88/1)مايِهاعلّتجملهطبیبِايماسودايِشادباشايعشقِخوش

گردد.میمیسر،وحلمعمّايهستیوکشفاسرارجهانپسازبروزعشق

(111/1)عشقاُسطرالبِاسرارِخداستجداستهازعلّت،علّتعاشق

منظرمنیتوخودخواهی(جاينگریستنازتواندبانگریستنازمنظرعشق)بهوآنگاهاستکهانسانمی

شدهدرجهانناشیاززاویاهنگااهاوباهجهااندیدهزیبائیبیافریندوزیبائیببیندومتوجهشودکهعیوبِ

هستیبودهاست.

اقشنگرعُشّاز شمِوَراپسباشدشِكرگرتوخواهیکوتورا
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(00/0)مطلوبرا،بینبه شمِطالبانمنگراز شمِخودتآنخوبرا

کزتومجنونشدپریشانویوي گفتلیلیراخلیفهکآنتوي

(010/1) ونتومجنوننیستی،گفتخامُشازدگرخوبان،توافزوننیستی

..جهات.همّتعالیو،كرگذاريش،فروتنی،صبر،تسلیم،يهوشمعنوينظیرهامؤلفهدیگرعبارتبه

ازبعادمااديوتاانساانبتواناد،ايازتعالیاستکهعشقِحقیقیدراوبروزنمایددرجهرساندنانسانبه

هاوجهانهستیراادراکنمایدوشفراتررفتهووحدتوجودباتمامیانساناحوزهمنیتوخودخواهی

هاياخالقیدراوبروزکنادوعاشاقانهورادرککردهوفضیلتبودنندهبهآرامشابديبرسدولذّتز

بدونهیچ شمداشتیبههمگانببخشدونیكینماید.

راتاوانآنرمزاحوالوآثاارموالناساتومایترینمبانیمكتبموالنابودهوکلیدوعشقازبنیادین

موجاودهاوشمعناويهاايمادلووردتحقیاقحاضارعناواننماودکاهدراکثارتعااریفتریندستامهم

.ايبهبروزعشقِحقیقیواهمیتآندرشكوفائیهوشمعنوينشدهاستهايموردمطالعه(اشارهمدل)

هاايترینمفهوممیانمؤلفهکهاساسی"تسلیم"بهآمراممدلموجودتنهادرهايمدلعالوهازمیانبه

راماوردجايمثناويآننیزکهموالنادرجاي"صبر".هوشمعنويازنظرموالناست،پرداختهشدهاست

نوبالووگاان،مادلجازدر،تأکیدقراردادهاستوبدونآنامكانشكوفائیهوشمعنويوجودندارد

یافتنشد.

انساان(وحاس5ِوسیلهحواسِظااهري)اینديشهودياستوبهفر،نظرموالناخودشناسیعالوهازبه

وسیلهبینششاهوديويوباا شامِدلباشدوخویشتنِحقیقیانسانبهرنمیپذیكانعقلِجزويانسانام

ههمااناندازهموجودیتماديوکاذب)منیّاتوخاودبینی(انسااننفایشاود،باکههرگرددمیشناسائی

بعضایازامّااپاسازمطالعاهمبحاثخودشناسایدر،گارددمشاهدهمایاندازهجوهرِمعنويدرونشقابل

هاايظااهريوکاوهیازمنیّاتوپناداردکاهبااعقالِجازويوحاسهايموجودانسان ناینمایلمد

!!!توانبهخودشناسیرسیدمی،خودخواهیوادعايعلمودانش

بعضیکهدر"هايهوشیاريتجربهحالت"و"وحدتوجود"ايمانندهمچنینمفاهیمشهوديپیچیده

شادهاساتصورتکاملبیااندرمثنويبه،اندآوردهشدههوشمعنويعنوانمؤلفهبهموجودهايمدلاز

عنوانمؤلفههوشبهازبیانآنها،بودناینمفاهیمِمعنويشهوديهايتحقیقوکامالًدلیلمحدودیتکهبه

 نظرشد.صرفمعنوي
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اینکتابدرترجمهاست.کتاببرترتمامطولتاریخبهانتخابنشریهگاردین51ومثنويمعنويجز

ترینینی.اینکتاباگرامریكاشدترینکتابدرپرفروش،بافروشبیشازیکمیلیوننسخه8118سال

وجاودانساانشناسیطولتاریخبشریتنباشدکهتمامیزوایايآشكاروپنهانشناسیوروانانسانکتاب

واساتترینآنهادرایانزمیناهاملیكیازکشکنبدو،ممكنتوصیفنمودهاستترینوجهرابهکامل

رادرایانکتاابتوضای نادادهباشاد.لاذاهیچمبحثمهمرفتاريواخالقیوجودنداردکاهموالنااآن

شدنایناثرمانادگارازرفتهپذیبودنمثنويوايپایهبهجامعیتونوپژوهشگرانگرامیباتوجهدانشجویا

هاايتوانندباباورباهتواناائی،میبودنموالنادردنیاشدهتهوشناخاسالمیدرسط جهان-فرهن ایرانی

مثناويبراسااسشناسایورفتاارساازمانیهايمختلفروانتحقیقاتفراوانوکاربرديرادرزمینه،خود

شود.کهدرذیلبه ندنمونهازآنهااشارهمیانجامدهند

؛مثنوياسبراسشناسائیموانعشكوفائیهوشمعنوي.1

؛بررسیرابطهخودشناسیوسبکمدیریت.8

؛بررسینتایجآندرسازمانتأثیراتشكوفائیهوشمعنويانسانبررفتارويو.3

؛مثنويبراساستبیینمفهومتعالیسازمانی.0

؛هايمختلفمثنويوبررسیکاربردهايآندرسازمانبراساسشناسائیسبکمدیریتمعنوي.5

ها؛گیريشهوديدرانواعسازمانتصمیمبررسیمزایاومعایب.0

؛مثنويبراساسبررسیرابطهمعنویتواعتماددرسازمان.0

 مؤثرباشند.وريوموفقیتسازمانبسیارافزایشبهرهتواننددرمیکهدستاینوموضوعاتفراوانیاز
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