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  دینی معنوي در زمینه تربیت بهره گیري از هوش
  ها و تهدیدها) (فرصت

  ٢افشار کبري، ١حسین باغگلی
  

  بیان مسئله:
 میالدي در 1990به عنوان بعدي از ابعاد هوش انسانی که از اواخر دهه » 3معنوي هوش«تبیین 
ساز توجه ویژه به استفاده از این ظرفیت، در جریان  شناسی مطرح شد، زمینهي روانعرصه

و غباري بناب و  1385شناسان متدین (صمدي،  گردید. هرچند بسیاري از روان» معنوي تربیت«
اي کنند، هوش معنوي را از منظر دینی تفسیر نمایند و آن را زمینه) تالش می1386دیگران، 
؛ 1988یه دین و تفسیر کارکردهاي آن تلقی کنند، اما متفکران زیادي نیز (یانگ، براي توج
هاي فارغ از دین) ) بر این باورند که هر معنویتی (حتی معنویت1993، 5و اُلدز 1994، 4فاکس

عنوان  ، به»معنوي هوش«طرح  ).1993قابلیت کمک به پرورش هوش معنوي را دارد (فاکس، 
هاي  مواجههشود اما نوع آدمی، دلیلی براي توجه به معنویت تلقی می یک استعداد پایه، در

  نماید.  وت میامعنوي) را نیز متف گیري از ظرفیت مذکور (هوش معنویت، بهره متفاوت با
  

  هاي پژوهش: پرسش
گیري متفاوت نسبت به  سازي دو جهت در مقاله حاضر سعی بر آن است که ضمن روشن

در جریان » معنوي هوش«هاي مواجهه دوگانه با  ، چالش»معنوي هوش«و » معنوي تربیت«
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را سواالت زیر هدف اصلی مقاله حاضر به تشریح گردد. بر این اساس پاسخ » دینی تربیت«
  :دهد تشکیل می

 ، چیست؟»فارغ از دین«و » دینی«در دو زمینه » معنویت«تفاوت نگرش به  -

هاي قابل  با معادل، کنند میآن ارائه  از شناسان روانتوجه به تعریفی که  با، »معنوي هوش«آیا  -
  ؟هاي دینی (همچون فطرت) سازگاري دارد طرح در آموزه

 اند؟ داشته» معنوي هوش«اي با مقوله  ههمتفکران دینی چه مواج -

در حوزه تربیت  »معنوي هوش«گسترش مفهوم کارگیري و  بههاي موجود در  خاطرهفواید وم -
 دینی چیست؟

  
  روش پژوهش:

) 204: 1391ورکی (شعبانیبراساس توضیح . استپژوهش فلسفی  نوعپژوهش حاضر از 
پژوهش در فلسفه عاري از دلبستگی به اصول و فنون جزمی خاص و نیز متضمن بازاندیشی و 

هاي منطقی به نحوي هاي متنوع استداللاست و پژوهشگر باید قادر باشد از شیوهدوراندیشی 
در این پژوهش، استفاده کند که از گسست زنجیره استدالل جلوگیري نماید. بنابراین، 

معنوي مواجه شده و پس از تبیین ابعاد و  پژوهشگران با رویکرد فلسفی با موضوع هوش
هاي استفاده از این مفهوم  به بررسی جایگاه و همچنین چالشهاي صورت گرفته با آن،  مواجهه

  .اند پرداخته» دینی تربیت«در حوزه 
  

  مبانی نظري پژوهش:
شناسی، فلسفه و آمیزي روان با درهم 2و مارشال 1که از سوي زوهار» معنوي هوش«اصطالح 

 4امونز ) و1996(3استیونز و توسط کسانی چون) 102: 1385مذهب مطرح شد (صمدي، 
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، بر این مساله تاکید داشت که انسان، از )70: 1389ناصري،  و (سهرابی بسط یافت) 1999(
. براساس سازد ویژگی اختصاصی برخوردار است که او را از سایر موجودات هستی متمایز می

) که براي کامپیوتر IQ( 1شناختی )، برخالف هوشSQمعنوي ( هوش ،هاي صورت گرفته تبیین
) که پستانداران سطح باال نیز از آن برخوردارند، EQ( 2هیجانی است و یا هوشهم مطرح 

  مختص انسان است.
ي تعریفی واحد و ارائه نمود، اما ارائه» هوش«، ابتدا باید تعریفی از »معنوي هوش«براي تعریف 
نظر در این زمینه زیاد است. در عین حال  دشوار است، چراکه اختالف» هوش«ز مشترك ا

توان در تعاریف مختلف، ماهیت زیربنایی هوش را ) بر این باور است که می2004( 3دهای
گفت:  توان نیز می»معنوي هوش«با این توضیح در تعریف  دانست.» توانایی حل مساله«
کار استعدادي ذهنی است که انسان در حل مسائل معنوي و ارزشی خود آن را به» معنوي هوش«

دهد (زوهار و اي خود را در حالتی وسیع، غنی و معنادار قرار میگیرد و زندگی و کارهمی
) در تعریف هوش معنوي، معتقداند 2000) و امونز (2007( 4همچنین کینگ). 2000مارشال، 

ها و منابع معنوي است که کاربست ها، ظرفیتاي از تواناییکه هوش معنوي بیانگر مجموعه
آمرام، ( به نقل از:  پذیري فرد شود.افزایش انطباقتواند موجب آن در زندگی روزانه می

2009 :35 .(  
توان چنین برداشت نمود که معنوي، می با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص هوش

) و پرورش 2001، 5صورت ذاتی در انسان وجود دارد (نوبلمعنوي استعدادي است که به هوش
تر بر ده از امور معنوي در زندگی روزمره، راحتتواند به انسان کمک کند که با استفاآن می

(سیسک، شناسی مشکالت خود فائق آید و آنها را حل نماید. از آنجا که متفکران حوزه روان
دانند، بنابراین نقش تربیت در جریان رشد این هوش را قابل رشد می )2002 بازن، و 2002
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رغم آنکه درخصوص امکان رشد  بهشود.  از اهمیت باالیی برخوردار می» معنوي هوش«
هاي زیادي وجود دارد و  و برخی راهکارهاي تحقق این رشد، اشتراك» معنوي هوش«

هاي متنوعی چون تربیت توجه، تغییر شکل دادن هیجانات و ترویج و تربیت رفتارهاي  روش
ر ) یا راهکارهایی چون داشتن سکوت و خلوت روزانه، حضور د15: 1387اخالقی (سهرابی، 

داشتن ذهن هاي معنوي، اعتماد به حس درون، طبیعت، تفکر درباره زندگی، احترام به ارزش
 )36-39: 1389ها را دارد (ساغروانی،  ابهام عمق نگر که تحمل عدم قطعیت، تناقضات و و باز
شوند؛ اما درخصوص زمینه مناسب عنوان راهکارهایی براي رشد هوش معنوي معرفی میبه

  نظرهایی وجود دارد.  معنوي، اختالف د هوشبراي تحقق رش
باوران،  شود که دین باوران و متفکران فارغ از دین، آنجا آشکار می اختالف اساسی میان دین

کنند، درحالیکه متفکران فارغ از دین، معنویت را  معنویت را هدفی براي زندگی تلقی می
نظر که ناشی از نوع مواجهه با  اختالفکنند. این  تر، تلقی می ابزاري براي تحقق زندگی مطلوب

)، 110: 1391اصل معنویت در دو زمینه فکري دینی و فارغ از دین است (باغگلی و دیگران، 
  کند. گیري از آن در جریان تربیت را نیز متفاوت می و بهره» معنوي هوش«مواجهه با 

  
  یافته هاي پژوهش:

، بر عنصر »معنویت«ان که در مواجهه با باور دهد، برخالف دین نتایج این پژوهش نشان می
دانند، در رویکردهاي فارغ  دینی و معنوي می کنند و آن را هدف اصلی تربیت ایمان تاکید می

عنوان ابزاري براي حل تعارضات و مسائل جاري زندگی انسان درنظر گرفته از دین، معنویت به
هیچ وجه  دهد که به ش حاضر نشان میشود و شانی بیش از ابزار ندارد. همچنین نتایج پژوهمی
هاي دینی (همچون فطرت) یکسان فرض نمود و این  معنوي را با معادل توان مفهوم هوش نمی

شناسان متدین با مقوله  دو مفهوم در دو زمینه کامالً متفاوت قرار دارند. هرچند مواجهه روان
اند،  ز متفکران بیشتر تالش کردهگرانه بوده است و این گروه ا اي تبیین ، مواجهه»معنوي هوش«

را حملِ بر پذیرش یک استعداد خدادادي در انسان نموده و زمینه » معنوي هوش«سازه 
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در » معنوي هوش«ویت نمایند، اما واقعیت این است که طرح مقوله قرا توجیه و ت» دینی تربیت«
رویکردهاي جایگزین دین اي براي تالش جهت تولید  میان متفکران فارغ از دین، بیشتر زمینه

را دلیلی براي » معنوي هوش«شوند که طرح مقوله  بوده است و کمتر متفکر غیردینی پیدا می
بازگشت به ادیان تلقی نماید، بلکه این بازگشت، از سوي آنها بیشتر حرکتی رو به عقب تلقی 

هشگران در این هاي انجام شده از سوي پژو شود تا پیشرفتی رو به جلو. در نهایت بررسی می
داشته » دینی تربیت«در » معنوي هوش«رغم فواید مثبتی که طرح مقوله  پژوهش، نشان داد که به

ساز  زمینه» معنوي هوش«پردازي شده درخصوص  است، اما قرار گرفتن در چارچوب نظریه
حرکتی غیرمحسوس در کاهش دین به معنویت (با مفهومی رقیق شده و عام) و فاصله گرفتن 

  داري) خواهد بود. سازي معنویت و دین هاي اجتماعی دین (به نفع فردي نگاهاز 
    

  واژگان کلیدي:
  تربیت دینی، تربیت معنوي، هوش معنوي، معنویت.
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