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چکیده
دنیای نوین در ایجاد پیشرفتهای علمی و تأمین رفاه نسبی آدمی موفق وقوده و آنچق نووانسقو انجقاه دهق
پیشبرد اخالق وشر است .وا توج و خألهای واطنی و اخالقی در جوامع امقرویی و نیقد د مشقوویی همیشق ی
وشریت و معنای ین گی طرح معنویت یکی ای مهمترین موضوعاتی است ک امرویه وقرای ایجقاد پیونق میقان
اریشهای دنیای سنوی و دنیای نوین در حویههای مخولف مورد توج قرار گرفو است .سایمانها و عنوان وج
غایب جوامع امروی یکی ای گسوردهترین حویههای شکلگیری و توسقع سقرمای معنقوی هسقون  .وقرای آنکق
سرمای معنوی در محیط کار نظاه جمهوری اسالمی ایران عملیاتی و قاول وهرهورداری شود وای هوش معنقوی
کارکنان وا توج و آمویههای دین مبین اساله وررسی شود؛ ای ایقنرو در ایقن مقققای وقا تکیق وقر مطایعقا
کواوخان ای و وا روش توصیفی و تحلیلی ضمن تشریح مفهوه «هوش معنوی» و «سرمای معنوی» شاخصها
و مؤیف های هوش معنوی شامل« :خودآگاهی خودان یخو ی اریشمحوری و چشمانق ایمحوری کقلن قری
دگرخواهی اسوقبا ای تفاو ها اسوقال رأی تواضع و فروتنی تمایل و طرح چراهای ونیادی توانقایی توییقر
چارچوبهای ذهنی اسوفاده مثبت ای مشکال و چایشها و احساس رسایت» وا تفحص در نهجایبالغ و تأمقل
در کاله موالی موقیان حضقر علی (ع) اسوخراج و تحلیل گردی  .در نهایقت وق وققرخی راهبقققردها وقرای
وهرهورداری مؤثر ای هوش معنوی ای منظر اساله و نهجایبالغ پرداخو ش ه است.
کلیدواژهها :نهجایبالغ معنویت هوش معنوی سرمای معنوی.

 .1دانشیار گروه علوه ترویوی دانش اه ووعلی سینا
 .2دانشجوی دکوری م یریت آمویشی دانش اه ووعلی سینا
Email: siroosghanbari@yahoo.com
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 .1مقدمه
پژوهش درواره ی معنویت 1امرویه در رشو های مونوعی ای قبیقل پدشقکی روان شناسقی انسقان شناسقی
عصب شناسی و علوه شناخوى اجوماعی و حوی دانش م یریت در حا پیشقرفت اسقت (سقهراوی :1831
 .)11اهمیت و ضرور طرح موضوع معنویت و مذهب ای جها گوناگون در عصر ج ی احساس مىشود.
یکى ای این ضرور ها در عرص ی انسان شناسی توج و وُع معنوى انسان ای دی گاه دانشمن ان وق ویقژه
کارشناسان سایمان وه اشت جهانى است ک اخیراً انسان را موجودى ییسوى روانقى اجومقاعی و معنقوى
تعریف مىکنن  .ضرور دی ر طرح این موضوع ظهور کشش معنوی و نید جست وجوی درك روشنتقری
ای ایمان و کارورد آن در ین گی رویان ی افراد است (وست ویلیاه  .)22 :1838معنویقت در محقیط کقاری
میتوان ورای سایمانها انسقانیت و وقرای اجومقاع فعاییقت و وقرای محقیط مسقووییت وق ارموقان آورد
(گیبسون .)28 :2001 2ای نظر تاریخی تاکنون طیف مونوعی ای سایهها وا محووایی معنوی مطقرح گشقو
ک یکی ای ج ی ترین آنها سرمای معنوی 8اسقت (ودفقورد .)12 :2001 1در ن قاهی وق تعقاریف سقرمای
معنوی می توان این قاولیت را در چن طبق یعنی سرمای معنوی و عنوان سرمای دینی سقرمای معنقوی
و عنوان عاملی معنیوخش و ین گی و سقرمای معنقوی در قایقب دیبسقو ی وق خق ای موعقا ققرار داد
(گراسیا .)122 :2012 2یکی ای مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکلگیری سقرمای معنقوی در سقایمانهقا
ن رش م یران و کارکنان سایمانها در خصوص پذیرش اهمیت شاخصها و مؤیف های سرمای معنقوی و
درك میدان هوش معنوی 6آنها در نحوه شکلگیری ایقن قاولیقت در سقایمانهقا اسقت .منظقور ای هقوش
معنوی ( )SQهوشی است ک و انسان امکان دسورسی وق معنقای عمیق اریشهقای اساسقی و درك
ه ف همیش ی ین گی را میده (یوهر 1و همکار  .)62 :2001معیارهای سنجش هقوش معنقوی همقان
شاخصهای سرمای معنوی است .در واقع هوش معنوی اساس و پای ظهور یافون سرمای معنوی می واش
و این معنا ک انسانی وا هوش معنوی پایین قادر وق دسقویاوی وق قاولیقت سقرمای معنقوی نمقیواشق و
سایمان هایی ک رهبران و کارکنان آن ای هقوش معنقوی وقیوهقره واشقن هرگقد سقرمای معنقوی در آن
سایمانها تجلی نمییاو (یوهر و همکار .)61 :2001
هرچن موطن اصلی طرح اصطالح هوش معنوی در حویه اسالمی نیست اما ایقن وق معنقای موفقو
مان ن هویت آن در آثار اسالمی نیست .اگر نیك و منصفان ن ریسو شود آشکار مقیگقردد کق مباحق
مرووط و هوش معنوی و معاد های آن در اساله وسی وسیع و پروار است کافی اسقت تفحصقی هرچنق
مخوصر در قرآن و نهجایبالغ صور گیرد تا مشخص گردد ک اصقوالً هوشقمن معنقوی همقان انسقان
1. Spirituality
2. Gibbons
3. Spiritual capital
4. Weatford
5. Grasia
)6. Spiritual Intelligence/Quotient (SQ
7. Zohar
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مؤمن و کسی است ک مهار و ق ر فراوردن (تعاییوخشی) خقود و دی قران وق سقاحا ورتقر (شقهود
ق سی در ساحت معرفت و ایوهیت در ساحت وجود) را دارد (مهراوی  .)6 :1832یذا در این نوشقوار ضقمن
تشریح مفهوه هوش معنوی ای نظر دانشمن ان عصر حاضر ورآنیم وا ه ف تفحص در نهجایبالغ و تأمقل
در کاله موالی موقیان حضر علی (ع) اصو و ویژگیهای هوش معنوی اسوخراج و تبیین گردد.
 .2مفهوم هوش معنوی
سایه هوش معنوی یکی ای مفاهیمی است ک در پرتو توج و عالق روانشناسان و حویه دین و معنویقت
نضج گرفو است .مفهوه هوش معنوی در ادویا آکادمیك روانشناسی وقرای اویقین وقار در سقا 1336
توسط اسویوند 1و وع در سا  1333توسط راور ایموند مطرح ش (سهراوی و همکار  .)10 :1833ایمقوند
هوش معنوی را چارچووی ورای شناسایی و سایمان هی تواناییها و مهار هقای مقورد نیقای وقرای کقارورد
انطباقی معنویت تعریف کرده است (ایموند  .)168 :1333یوهقر و مارشقا هقوش معنقوی را وق عنقوان
هوشی ک ما و کمك آن مشکال معنادار و اریش ین گی خود را حل میکنیم هوشی ک و مقا کمقك
میکن تا اعما و ین گی خود را در مفهومی ژرف و عمی تر قرار دهیم و هوشی ک و ما کمك مقیکنق
تا ارییاوی کنیم ک ک اه اق اه و مسیر ین گی معنای ویشوری ای دی قری دارد تعریقف کقردهانق (یوهقر و
همکار  .)8 :2000ویمن 2هوش معنوی را و صور ظرفیت انسقان در پرسقی ن سقؤاال غقایی در مقورد
معنی ین گی و و طور همیمان تجرو ارتباط یکپارچ میان هقر یقك ای مقا و جهقانی کق در آن ینق گی
میکنیم تعریف میکن (ویمن  .)1 :2001و یعم کینگ 8هوش معنقوی عبقار اسقت ای :مجموعق ای ای
ظرفیتهای ذهنی ک و هوشیاری یکپارچ ی و کارورد انطباقی جنب های معنوی و جهان مافوق وجودی
شخص کمك میکن و منجر و خروجیهایی مثل تفکر وجودی عمیق افقدایش معنقا شناسقایی عقایم
مافوق و سلط حایتهای معنوی میشود (کینگ .)26 :2003
آنچ ک در وررسی تعاریف ارائ ش ه ای مفهوه هوش معنوی آشکار اسقت تأکیق صقاحبنظقران وقر
کنش انطباقی هوش معنوی در ین گی رویمره است .وخش ییادی ای این کنش سایگاران در نویجق پاسق
و سؤاال وجودی و یافون معنا و ه ف در فعاییتها و روی ادهای ین گی اسقت .در واققع داشقون معنقا و
ه ف در ین گی وج مشورك اکثر این تعاریف میواش و و نظر میرس اصلیترین ویژگی هوش معنقوی
نید است (سهراوی و همکار  .)11 :1833ای دی ر ویژگیهای مشورك اکثقر تعقاریف ارائق شق ه تأکیق وقر
اوعادی چون :آگاهی موعایی خودآگاهی و تجرو هشیاری اوج یافو میواش .

1. Stevens
2. Wolman
3. King
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 .3پیشینه پژوهش
جامی ( )1831و نقل ای غباری وناب و همکاران ( )1836مؤیف هقای هقوش معنقوی در اسقاله را شقامل
مواردی چون :مشقاه ه وحق در ورای کثقر ظقاهری تشقخیص کرامقت و اریش فقردی و انسقانی
تشخیص معنای ین گی مرگ و حوادث مرووط وق حیقا درك ییبقاییهقای هنقری و طبیعقی و حق
ق رشناسی ویان میکن .
سهراوی و همکار ( )1833ای طری مطایع کواوخان ای اصلیترین موون دینی در ایقران هشقت مؤیفق :
شکیبایی واورها و اعما معنوی و مذهبی معنا و هق ف در ینق گی اویوهیقت آرامقش درون تجرویقا
معنوی شناخت خود و وخشش را و عنوان مؤیف های هوش معنوی ذکر میکنن .
ی اهلل پور و همکار ( )1838در وررسی تطبیقی مفهوه هقوش معنقوی ای منظقر روانشناسقی و اسقاله
نویج میگیرن ک روانشناسی و اساله در ارائ مفهوه دقی هوش معنوی ای یك تعبیر وهره ن رفوق انق
ولک در تعاویر روانشناسان ای ورخی عالیم و مشخصا ورای ویان و تبیین آن اسوفاده شق ه اسقت کق در
مفاهیم و آمویههای اسالمی ای واژگان خاص در این خصوص اسوفاده ش ه است.
ایموند ( )2000هوش معنوی را موشکل ای پنج مؤیف میدان ک عبقار انق ای :ظرفیقت وقرای تعقایی
توانایی ورای تجرو حایتهای هوشیاری عمی توانایی ورای خ ایی کقردن و تقق س وخشقی ن وق امقور
رویان توانایی ورای وهرهگیری ای مناوع معنوی ورای حل مسائل و ظرفیت ورای تقوی و پرهیدکاری.
وگان ( )2008ورای تشریح هوش معنوی م یی را ارائ میده ک ویشور ور درك معانی ینق گی تکیق
دارد .م او ور س جدء هوش معنوی دالیت دارد:
 .1توانایی یافون معنا ور اساس درك عمی مسائل مرووط و هسوی
 .2آگاهی ای سطوح چن گان هوشیاری و توانایی اسوفاده ای آن جهت حل مسأی
 .8آگاهی ای تعامل میان هم موجودا وا یک ی ر و تعامل آنها وا ماوراء (جهان غیرمادی).
آمراه ( )2002ای طری مصاحب وا  11نفر ای افراد مسلمان مسقیحی وقودایی یهقودی و هنق و هفقت
مؤیف شامل :هوشیاری فیض وردن ای موهبتهای ایهی معنایاوی تعایی و تق س حقیققتجقویی تسقلیم
خواست و رضای خ اون ش ن و جهتگیری درونی را ورای هوش معنوی مشخص کرده است.
کینگ و همکار ( )2003نید هوش معنوی را شامل :تفکر انوقادی و هسوی ایجاد معناهقای شخصقی
آگاهی موعایی و وسط هوشیاری میدانن (عاو ینی و همکار .)11 :1838
عالوه ور مطایعا مروری و کواوخان ای تاکنون تحقیقا ییادی ای جمل  :رفیعقی و همکقاران ()1831
شیخینژاد و همکار ( )1833طایقانی و همکاران ( )1832و  ...و وررسی معنویت در سایمان پرداخو انق ؛ و
همچنین تحقیقا مخولفی ای جملق  :رسقومی ( )1838عسقکری وییقری و همکقار ( )1830گقلپقرور و
همکاران ( )1838مهراوی ( )1832عاو ینی و همکار ( )1838و  ...هوش معنقوی و سقرمای معنقوی را در
سایمانها وا م های گوناگون مورد وررسی قرار دادهان ک ویشور این مطایعا ور اساس ای وهای هقوش
معنوی ای دی گاه صاحبنظران غروی انجاه ش ه است در صورتیک مناوع اصلی ایهقاهوخقش و کقاروردی
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معنویت موون اریشمن دین مبین اساله همچون قرآن و نهجایبالغ میواش ک تاکنون کمور مورد توجق
پژوهش ران قرار گرفو است یذا در این مطایع مؤیف های هوش معنوی ای منظر نهجایبالغ مورد وررسقی
قرار میگیرد.
 .4روششناسی
در این مطایع ای روش تحقی توصیفی تحلیلی اسوفاده ش ه اسقت و وقرای دسقویاوی وق هق ف تحقیق
اطالعا مورد نیای پ ای مراجع و محووای مناوع و مآخذ مرتبط وا موضوع تحقی ک در قایب :مجموع
نفی نهجایبالغ کوابها پایاننام ها و مقاال علمی انوشاریافو و و نوعی در دسورس وودهان وقا روش
سن کاوی فیشورداری ش ه و سپ مؤیف های هوش معنوی اسوخراج و تبیین ش ه است.
 .5نهجالبالغه و هوش معنوی
وا تأمقل و دقت در نقهجایبالغ شقاخص ها و اوعقاد هقوش معنققوی را وق سهققویت مقیتققوان ای کقاله
حضر علی (ع) درك و اسونباط نمود ک در ادام ی وح و آن پرداخوق مقیشقود .طبق نظقر یوهقر و
مارشا ( )2000هوش معنوی و عنوان هوشی است ک ما و کمك آن مشکال معنادار و اریش ینق گی
خود را حل میکنیم هوشی ک و ما کمك میکن تا اعما و ین گی خود را در مفهومی ژرف و عمی تقر
قرار دهیم و هوشی ک و ما کمك میکن تا ارییاوی کنیم ک ک اه اق اه و مسیر ین گی معنقای ویشقوری
ای دی ری دارد .ونا ور نظر آنها هوش معنوی در ورگیرن ه دوایده مؤیف است کق در ادامق ی وحق ضقمن
ویان هریك ای آنها مصادی اوعاد هوش معنوی در نهجایبالغ مورد توج قرار میگیرد:
 .1-5خودآگاهی :1خودآگاهی یعنی آگاهی ای افکار اعوقادا اریشها ان یقدههقا هیجانقا ضقعف و
قو خود و تماه ویژگیهای درونی منحصر و فرد خود ک دی ن تصویری دقی ای خقود وق ون توجق وق
قضاو دی ران را ورای هر شخص مهیا میکن ؛ و این در صورتی است ک خود را همان گون ک هسقویم
وبینیم وپذیریم و دوست و اریم (رجایی .)82 :1833
حضر علی (ع) در ارتباط وا این مؤیف هوش معنوی میفرمایق « :عباد اهلل ،إنّ أنْصا النّاد لنفْسا
أطْوعُهُمْ لربّ  ،وإنّ أغشّهُمْ لنفْس أعْصدهُمْ لربّ  .اى ون گان خ ا آن ک

ک نسبت و خقود خیرخقواهی او

ک خویشون را ویشور می فریب ندد خ ا

ویشور است در وراور خ ا ای هم ک فرمانبردارتر است و آن ک
گناه کارترین انسانها است» (خطب .)36
همچنین در خطب  108و حکمتهای دی ر میفرمای « :الْعَدلِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِدلْمَرْءِ جَهْلًاد أَلَّاد
يَعْرِفَ قَدْرَهُ .دانا کسى است ک ان ایه و ق ر خود را وشناس و وراى نادانى کسى همین و

ک ان ایه خقود
1. Self Awareness

011

مؤلفههای هوش معنوی در نهجالبالغه

را ن ان » (خطب « .)108هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ .ناوود ش کسى ک اریش خقود را ن انسقت» (حکمقت
« .)113مَنْ كَرُمَتْ عَلَیْ ِ نَفْسُ ُ هَدنَتْ عَلَیْ ِ شَهَوَاتُ ُ .کسقى کق خقود را گرامقى دارد هقوا و هقوس را خقوار
شمارد» (حکمت « .)113قِیمَة كُلِّ امْرِئٍ مَد يُحْسِنُ ُ .اریش هر ک

و مقق ار دانقایى و تخصّقص اوسقت»

(حکمت « .)31مَنْ حَدسَبَ نَفْسَ ُ رَبِ َ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَد خَسِرَ وَ مَنْ خَدفَ أَمِنَ وَ مَنِ اِعْتَبَرَ أَبْصَارَ وَ مَانْ أَبْصَارَ

فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ .کسى ک ای خود حساب کش سود مىورد و آنک ای خود غفلت کن ییان مقىوینق و
کسى ک ای خ ا وورس ایمن واش و کسى ک عبر آموید آگاهى یاو و آن ک آگاهى یاو مىفهم و آن-
ک وفهم دانشآموخو است» (حکمت .)203
 .2-5خودانگیختگی :1نیرویی وایقوه و درونی (و نق ویرونقی) کق وق شقخص ان یقده انجقاه کارهقا و
فعاییتها را میده ؛ ک در این حا شخص منوظر پاداش و تقویت ویرونی نیسقت .پقیش شقرط ضقروری
خوشحایی اووکار و و یه گویی یادگیری ای طری آیمایش و خطا و خالقیت در سقایمان اسقت (رجقایی
.)82 :1833
امیرایمؤمنین (ع) در سا  83هجری وقوی ای جنگ صفّین وقایمیگشقت در سقریمین «حاضقرین» در
نام ای و فرین ش اماه حسن (ع) در ارتباط وا خودسایی و خقودان یخو ی مقیفرمایق « :فَاِِنِّ أُوصِایكَ
بِتَقْوَى اللَّ ِ  -أَيْ بُنَ َّ  -وَ لُزُومِ أَمْرِهِ ،وَ عِمَدرَة قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ،وَ االِعْتِصَدمِ بِحَبْلِ ِ ،وَ أَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِانْ سَابَبٍ
بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اللَّ ِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِ ِ! أَحْ ِ قَلْبَكَ بِدلْمَوْعِظَة ،وَ أَمِتْ ُ بِدلزَّهَد َة ،وَ قَوِّهِ بِدلْیَقِینِ ،وَ نَوِّرْهُ بِدلْحِكْمَاة،

وَ ذَلِّلْ ُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ .پسره همانا تو را سفارش مىکنم دیت را وا یاد خ ا ین ه کنى و و ریسقمان او چنقگ
ینى چ وسیل اى مطمونتر ای راوط تو وا خ است اگر سر رشو آن را در دست گیقرى .دیقت را وقا انق ری
نیکو ین ه کن هواى نف را وا وىاعونایى و حراه ومیران جان را وا یقین نیرومن کن و وقا نقور حکمقت
روشنائیوخش و وا یاد مرگ آراه کن» (نام  .)81همچنین ایشان در همین نام در فرایی دی قر در مقورد
ضرور توج و معنویا میفرمای « :فَتَفَهَّمْ يَد بُنَ َّ وَصِیَّتِ  ،أَنَّ الدُّنْیَد لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِالَّ عَلَى مَد جَعَلَهَد اللَّا ُ
عَلَیْ ِ مِنَ النَّعْمَدءِ ،وَ االِبْتِالَءِ ،وَ الْجَزَاءِ فِ الْمَعَد ِ أَوْ مَد شَدءَ مِمَّد الَ تَعْلَمُ ،فَِِنْ أَشْكَلَ عَلَیْاكَ شَا ْءٌ مِانْ ذلِاكَ
فَدحْمِلْ ُ عَلَى جَهَدلَتِكَ ،فَِِنَّكَ أَوَّلُ مَد خُلِقْتَ بِ ِ جَدهِالً ثُمَّ عُلِّمْتَ ،وَ مَد أَكْثَرَ مَد تَجْهَلُ مِنَ الْاََمْرِ ،وَ يَتَحَیَّارُ فِیا ِ
رَأْيُكَ ،وَ يَضِلُّ فِی ِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلِكَ .فَدعْتَصِمْ بِدلَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ ،وَلْیَكُنْ لَ ُ تَعَبُّدُكَ،

وَ إِلَیْ ِ رَغْبَتُكَ ،وَ مِنْ ُ شَفَقَتُكَ .پسره در وصیّت من درست وین یش و ان ک دنیا جاودان نیست و آنگون
ک خ ا خواسو است ورقرار است ای عطا کردن نعمتها و انواع آیمقایشهقا و پقاداش دادن در معقاد و یقا
آنچ را ک او خواسو است و تو نمىدانى .اگر درواره جهان و تحوّال رویگار مشکلى وراى تو پ یق آمق
آن را و ع ه آگاهى ارتباط ده ییرا تو اوو ا وا ناآگاهى موویّ ش ى و سپ علوه را فرا گرفوى و چ وسقیار
1. Spontaneity
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است آنچ را ک نمىدانى و خ ا مىدان ک ان یش ا سرگردان و وینش تو در آن راه ن ارد سپ آنها را
مىشناسى .پ و ق رتى پناه ور ک تو را آفری ه رویى داده و اعو ا در ان اه تو آورده اسقت ونق گى تقو
فقط وراى او واش و تنها اشویاق او را داشو واش و تنها ای او وورس» (نام .)81
اماه علی (ع) در قسموی ای نام ای ک و أسود ونقطب فرمان ه یشکر حُلوان در ارتباط وا ایجقاد ان یقده
درونی و انجاه امور میفرمای « :مِنَ اَلْحَقِّ عَلَیْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَ اَالِحْتِسَدبُ عَلَى اَلرَّعِیَّة بِجُهْدِكَ فَِِنَّ اَلَّاذِي
يَصِلُ إِلَیْكَ مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ مِنَ اَلَّذِي يَصِلُ بِكَ وَ اَلسَّالَمُ .ای جمل حقّى ک ور توست آن ک نف

خویش را

ن هبان واشى و و ان ایه توان در امور رعیّت تالش کنى ییرا آنچ در این راه نصیب تو می شقود ورتقر ای
آن است ک ای نیروى و نى خود ای دست میدهی» (نام .)23
 .3-5ارزشمحوری و چشمانداز محوری :1اریشمحقوری یعنقی طبق اصقو و واورهقای عمیق
شخصی فکر کردن احساس کردن و رفوار کردن؛ و طب این اصو و واورها ه ف گدی ن و پیش رفون.
چشم ان ای تعیین میکن ک فرد کجا میخواه واش و اریشها مشخص میکنن ای چ مسقیری وایق وق
سمت چشمان ای پیش رفت (یوهر و همکار .)36 :2000
حضر موییایموح ین علی (ع) در نام ی پنجقاهوسق خطقاب وق مایقك اشقور در خصقوص شقرایط
و کارگماری افراد و انجاه کارهای اداری و موضوع آین هن ری تأکی دارنق و اشقاره کقردهانق کق وایق
م یران عاقبت ن ریشان فدونور واش  ...« :وَ اَبْلَغُ فى عَواقِبِ االْمُورِ نَظَرا ...ً.و عاقبتن ری شان افدونوقر»
(نام .)28
اماه علی (ع) در مورد اهمیت دوران یشی میفرمای « :الظَّفَارُ بِادلْحَزْمِ وَ الْحَازْمُ بِِِجَدلَاة الارَّأْيِ وَ الارَّأْيُ
بِتَحْصِینِ الََْسْرَارِ .پیرویى در دوران یشی حده و دوران یشى در و کارگیری صحیح ان یش و ان یش صحیح
و رایداری اوست» (حکمت « .)13قَدْ أَضَدءَ الصُّبْ ُ لِذِى عَیْنَیْنِ .صبح اهان وراى آن ک دو چشم وینقا دارد
روشن است» (حکمت « .)163ثَمَرَة التَّفْرِيطِ النَّدَامَة وَ ثَمَرة الْحَزْمِ السَّلَدمَة .حاصل کوت فکری پشقیمانى و
حاصل دوران یشی سالمت است» (حکمت .)131
امیرمؤمنین (ع) در نام ای و اماه حسن (ع) در ارتباط وا چ ون ی آواد سقاخون آینق ه ای طریق حفق
اریشها میفرمای « :فَََصْلِ ْ مَثْوَاكَ ،وَ الَ تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْیَدكَ؛ وَ َعِ الْقَوْلَ فِیَمد الَ تَعْرِفُ ،وَ الْخِطَدبَ فِیَمد لَمْ
تُكَلَّفْ .وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَالَلَتَ ُ ،فَِِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَیْرَة الضَّاللِ خَیْرٌ مِانْ رُكُاوبِ الْاََهْوَالِ .پق
جای اه آین ه را آواد کن آخر را و دنیا مفروش و آنچ نمىدانى م و و آنچ ور تو الیه نیست وقر یوقان
نیاور و در جادّهاى ک ای گمراهى آن مىترسى ق ه م ذار ییرا خوددارى و هن اه سقرگردانى و گمراهقى

1. Vision and Value Led
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وهور ای سقوط در تباهىهاست» (نام « .)81وَ نَدظِرُ قَلْبِ اللَّبِیبِ بِ ِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ يَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ .عاقل
وا چشم د سرانجاه کار را مىن رد و پسوى و ولن ى آن را تشخیص مىده » (خطب .)121
وناوراین آین هن ری یکی ای مسائل و موارد مهم و مورد تأکی حضر و و عنقوان وخشقی ای تعلیمقا
این آئین آسمانی مسلمانان را و وینش «آین هن ری» مجهد میساید .این اماه ودرگوار ن رش و آینق ه را
ای خصلتهای مؤمن و شمار آورده است و میفرمای « :الْمُؤْمِنُاونَ هُامُ الَّاذِينَ عَرَفُاوا مَاد أَمَادمَهُم (میقدان
ایحکم جل  221 :2و نقل ای قهرمانی و همکار .)813 :1830
 .4-5کلنگری :1توانایی دی ن مسائل و موضوعا و صور کامل و ای تماه اوعاد و یوایا همراه وقا درك
رواوط میان اجداء آنها .توانایی دی ن ای وهای ودرگتر همراه وا رواوط و ارتباطا موجود وین اجقدای کقل
است .افراد کلن ر توانایی دی ن مشکال ای یوایای گوناگونی را دارن و ارتباط وین عوامقل پیرامقونی هقر
چید را هن اه وررسی آن میوینن (عسکری وییری و همکار .)11 :1830
حضر علی (ع) میفرمای « :يستَدَلَّ عَلَ ا بدرِ الدُّوَلِ بِادَربَعٍ :تَضاییعِ االُصاولِ وَ التَّمَسُّاكِ بِادلفُرُوعِ وَ
َتقديمِ االَراذِلِ وَ تَدخیرِ االَفدضِلِ .چهار چید واع شکست دویتها می شقود :ضقایع کقردن اصقو (مسقائل
مهم) و سرگره ش ن و فروع (امور کم اهمیت) و و کار گماردن آده های پست و کنار گذاردن انسانهقای
فاضل» (غررایحکم .)812
ایشان در سا  83هجری در وخشی ای نام ای و مایك اشور فرمان ار مصر مقیفرمایق  ...« :وَ ال تَادَعْ
تَفَقُّدَ لَطیفِ اُمُورِهِمُ اتِّكدالً عَلى جَسیمِهدً ،فَادِنَّ لِلْیَسایرِ مِانْ لُطْفِاكَ مَوْضِاعدً يَنْتَفِعُاونَ بِا ِ ،وَ لِلْجَسایمِ مَوْقِعادً

اليَسْتَغْنُونَ عَنْ ُ ... .و رسی گی و امور کوچك آنان را و خاطر رسی گی و کارهای ودرگشان وام ذار ییقرا
ای نیکی ان ك تو سود میورن و و نیکیهای ودرگ تو وینیای نیسون » (نام .)28
ایشان در وخشی ای حکمت  888درواره توصیف مؤمن میفرمایق  ...« :شَاكُورٌ صَابُورٌ مَغْمُاورٌ بِفِكْرَتِا ِ.
شکرگدار و شکیبا و ژرفان یش است» (حکمت .)888
امیرایمؤمنین (ع) در عه نام ای ک وا خط هشاه ون کلبی ورای صلح میان قبیل ی رویع و یمن تنظقیم
نمود فرمودن « :اَنْصدرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ ،عْوَتُهُمْ واحِدَة ،اليَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَة عدتِب ،وَ ال لِغَضَبِ غدضِاب،
وَ ال الِسْتِذْاللِ قَوْم قَوْمدً و ال لِمَسَبَّة قَوْمٍ قَوْمدً .عَلى ذلِكَ شدهِدُهُمْ وَ غدئِبُهُمْ ،وَ سَفیهُهُمْ وَ عدلِمُهُمْ ،وَ حَلایمُهُمْ
وَ جدهِلُهُمْ .ثُمَّ اِنَّ عَلَیْهِمْ بِذلِكَ عَهْدَ اللّ ِ وَ مِیثدقَ ُ ،اِنَّ عَهْدَ اللّ ِ كدنَ مَسْاُُوالً .وَ كَتَابَ عَلِاىُّ بْانُ اَباى طدلِاب.

گروهی گروه دی ر را یارى مىدهن هم موّح ووده و و خاطر سرینش کنن هاى یا خشم خشمناکی یقا
خوار کردن وعضى یا دشناه دادن قومى این پیمان را نمىشکنن  .ور این پیمان حاضران و آنها ک غایبن

1. Holism
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دانایان و ناآگاهان وردواران و جاهالن هم اسووارن و عه و پیمان ایهى نید ور آنان واجب گردی ه اسقت
ک «همانا ای پیقمان خ ا پرسش خقواه ش » و علقىوناوىطایب آن را نوشت» (نام .)11
 .5-5دگرخواهی :1دگرخواهی یعنی عشقی عمی نسبت و هم موجودا جهان و درك رنج تكتقك
انسان ها ویتوج و نژاد سطح اجوماعی و میدان ثرو آنها .دگرخواهی تنها آگاهی ای احساسقا دی قران
نیست ولک ح کردن فعاالن این احساسا است ک حساسیت و واکنش نسبت و مشکال دی ران را
و همراه میآورد و ویرحمی خودخواهی و ویتفاوتی را در فرد ای وین میورد .وجود ویژگی دگرخقواهی در
کارکنان یك سایمان موجب میشود ارتباط وین سطوح سایمان انسانیتر شقود مق یران ن قرش و رفوقار
وهوری وا کارکنان دارن و کارکنان ان یده و عش ویشوری و کارشان پیق ا مقیکننق (عسقکریوییقری و
همکار .)11 :1830
هم یی و توج و دی ران جای اه خاصی در ین گی و کار رویانق ی حضقر علقی (ع) داشقو اسقت و
محور توجها حضر و دی ران ین ه کردن ح آنان و ای وین وردن واطل است وق طقوریکق در ایقن
خصوص میفرمای « :الذَّلیلُ عِنْدى عَزيزٌ حَتّى آخُذَ الْحَقَّ لَ ُ ،وَالْقَوِىُّ عِنْدى ضَعیفٌ حَتّاى آخُاذَ الْحَاقَّ مِنْا ُ.

ذییلترین افراد ندد من عدید است تا ح او را وای گردانم و نیرومن در ندد من پست و ناتوان است تا حق
را ای او وای سوانم» (خطب « .)81مِنْ كَفَّدرَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَدمِ إِغَدثَة الْمَلْهُاوفِ وَ التَّنْفِای ُ عَانِ الْمَكْارُوبِ .ای
کفّاره گناهان ودرگ و فریاد مرده رسی ن و آراه کردن مصیبت دی گان است» (حکمت .)21
همچنین در خطب  113درواره دگرخواهی میفرمای « :أَنْتُمُ اَلََْنْصَدرُ عَلَى اَلْحَقِّ وَ اَلْاِِخْوَانُ فِا اَلاديينِ وَ
اَلْجُنَنُ يَوْمَ اَلْبََْ ِ وَ اَلْبِطَدنَة ُونَ اَلنَّد ِ بِكُمْ أَضْرِبُ اَلْمُدْبِرَ وَ أَرْجُو طَدعَة اَلْمُقْبِلِ فَََعِینُونِ بِمُنَدصَحَة خَلِیَّة مِانَ

اَلْغِشي سَلِیمَة مِنَ اَلرَّيْبِ فَوَاللَّ ِ إِنِّ لَََوْلَى اَلنَّد ِ بِدلنَّد ِ .شما یاران ح و ورادران دینى من مىواشی در روی
جنگ چون سپر محاف دور کنن ه ضروتها و در خلو ها محره اسرار منی وا کمك شما پشقتکننق گان
و ح را مىکووم و و راه مىآوره و فرمانبردارى اسوقبا کنن گان را امیق واره پق مقرا وقا خیرخقواهى
خایصان و سایم ای هرگون شك و تردی یارى کنی  .و خ ا سوگن من و مقرده ای خودشقان سقداوارتره»
(خطب .)113
ایشان در نام  81و اماه حسن (ع) میفرمای « :يد بُنَىَّ ،اجْعَلْ نَفْسَكَ میزاندً فیمد بَیْنَاكَ وَ بَایْنَ غَیْارِكَ،
فَدَحْبِبْ لِغَیْرِكَ مد تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ،وَ اكْرَهْ لَ ُ مد تَكْرَهُ لَهد ،وَ التَظْلِمْ كَمد التُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ ،وَ اَحْسِنْ كَمد تُحِبُّ اَنْ

يُحْسَنَ اِلَیْكَ ،وَاسْتَقْبِ ْ مِنْ نَفْسِكَ مد تَسْتَقْبِ ُ مِنْ غَیْرِكَ ،وَارْضَ مِنَ النّد ِ بِمد تَرْضدهُ لَهُامْ مِانْ نَفْسِاكَ .اى
پسره نف خود را میدان میان خود و دی ران قرار ده پ آنچ را کق وقراى خقود دوسقت دارى وقراى
دی ران نید دوست و ار و آنچ را ک وراى خود نمىپسن ى وراى دی ران مپسن سوم روا مق ار آنگونق
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ک دوست ن ارى و تو سوم شود نیکوکار واش آنگون ک دوست دارى و تو نیکى کنن و آنچق را کق
وراى دی ران یشت مىدارى وراى خود نید یشت وشمار و چیدى را وراى مرده رضایت و ه ک وقراى خقود
مىپسن ى» (نام  .)81همچنین درواره ورخورد وا مرده میفرمای « :خَدلِطُوا النَّاد َ مُخَدلَطَاة إِنْ مِاتُّمْ مَعَهَاد
بَكَوْا عَلَیْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْكُمْ .وا مرده آنگون معاشر کنی ک اگر مُردی ور شما اشك ریدن و اگر
ین ه مان ی وا اشویاق سوى شما آین » (حکمت .)10
 .6-5استقبال از تفاوتها :1اسوقبا ای تفاو ها یعنی احوراه و اسوقبا ای هم فرهنگها خواسو هقا
دی گاهها و عقای مخولف و حوی مخایف وا خقود یعنقی اریش نهقادن و دوسقت داشقون افقراد موفقاو و
توانایی یادگیری ای عقای ی ک وا فرد موفاو و یا حوی موضاد واش یعنی ورای انجاه کارها نقط نظقرا
و دی گاههای مخولف را درك کردن و ای آنها اسوفاده کردن ییقرا ایقن تفقاو هقا ینق گی انسقانهقا را ای
واقعیا و فرصتها غنی میساین  .و یهی است چنین ن رشی نیایمن احساس تواضع در اهمیت اعوقادا
افراد است .اسوقبا ای تفاو ها ور میدان انعطافپذیری یادگیری و تمایل و رش افراد میافدای (رسقومی
.)22 :1838
امیرایمؤمنین در سا  83هجری آن هن اه ک اوضاع محم ون اویوکر مودید ش و مایك اشور را و
فرمان اری مصر ورگدی نام ای ییبا و طوالنی ورای او نوشت ک در فرای هشوم (شقناخت اقشقار گونقاگون
اجوماعی) میفرمای « :وَ اعْلَمْ اَنَّ الرَّعِیَّ َ طَبَقدتٌ اليَصْلُ ُ بَعْضُهد اِالّ بِبَعْض ،وَ لَد غِنى بِبَعْضِهد عَنْ بَعْضٍ .فَمِنْهاد
جُنُو ُ اللّ ِ ،وَ مِنْهد كُتّدبُ الْعدمَّة وَ الْخدصَّة ،وَ مِنْهد قُضدة الْعَدْلِ ،وَ مِنْهد عُمّدلُ االِنْصدفِ وَ الرِّفْاقِ ،وَ مِنْهاد اَهْالُ
الْجِزْيَة وَ الْخَراجِ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّة وَ مُسْلِمَة النّد ِ ،وَ مِنْهد التُّجّدرُ وَ اَهْلُ الصيندعدتِ ،وَ مِنْهَد الطَّبَقَة السُّافْلى مِانْ
ذَوِى الْحدجَة وَ الْمَسْكَنَة .وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللّ ُ لَ ُ سَهْمَ ُ ،وَ وَضَعَ عَلى حَديهِ وَ فَريضَتِهة فى كِتدبِ ِ اَوْ سُانَّة نَبِیيا ِ

صَلَّى اللّ ُ عَلَیْ ِ وَ آلِ ِ عَهْداً مِنْ ُ عِنْدَند مَحْفُوظدً .اى مایك و ان مرده ای گروههاى گونقاگونى مقىواشقن کق
اصالح هر یك جد وا دی رى امکان ن ارد و هیچ یك ای گروهها ای گروه دی ر وىنیای نیست .ای آن قشقرها
یشکریان خ ا و نویسن گان عمومى و خصوصى قضا دادگسور کارگداران ع و نظم اجومقاعى جدیق
دهن گان پرداخت کنن گان ماییا تجّار و وایرگانان صاحبان صنعت و پیش وران و نید طبق پایین جامع
یعنى نیایمن ان و مسومن ان مىواشن ک وراى هر یك خ اون سهمى مقرّر داشو و مق ار واجب آن را در
قرآن یا سنّت پیامبر (ص) تعیین کقرده ک پیمانى ای طرف خ است و ن ه ارى آن ور ما الیه است» (نام
.)28
ایشان در خطب  281و ییبایی علت تفاو های انسانها را ویان میکن و میفرمای « :إِنَّمَد فَرَّقَ بَیْانَهُمْ
مَبَد ِئُ طِینِهِمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَدنُوا فِلْقَة مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَد وَ حَزْنِ تُرْبَة وَ سَهْلِهَد فَهُمْ عَلَاى حَسَابِ قُارْبِ
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أَرْضِهِمْ يَتَقَدرَبُونَ وَ عَلَى قَدْرِ اخْتِلَدفِهَد يَتَفَدوَتُونَ فَتَدمُّ الرُّوَاءِ نَدقِصُ الْعَقْلِ وَ مَد ُّ الْقَدمَاة قَصِایرُ الْهِمَّاة وَ زَاكِا
الْعَمَلِ قَبِی ُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِيبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّبْرِ وَ مَعْرُوفُ الضَّرِيبَة مُنْكَرُ الْجَلِیبَاة وَ تَدئِا ُ الْقَلْابِ مُتَفَارِّقُ اللُّابي وَ

طَلِیقُ اللِّسَدنِ حَدِيدُ الْجَنَدن .علّت تفاو هاى میان مرده گوناگونى سرشت آنان است ییرا آدمیان در آغقای
ترکیبى ای خاك شور و شیرین سخت و نره وودن پ آنان و میقدان نددیقك وقودن خاکشقان وقا هقم
نددیك و و ان ایه دورى آن ای هم دور و موفاوتن  .یکى ییبا روى و کم خرد و دی رى ولنق قامقت و کقم
همّت یکى یشت روى و نیکوکار دی رى کوتاه قامت و خوش فکر یکى پاك سرشت و و اخالق دی قرى
خوشقلب و آشفو عقل و آن دی رى سخنورى د آگاه است» (خطب .)281
 .7-5استقالل رأی :1اسوققال رأی یعنی فقرد و دور ای خودمحوری وا ذهنققی مسقوقل و انقق چقق
میخواه و در آن مسیر وا پای اری و پیش ورود .کسانی ک اسوقال رأی دارن نظقر مشورتی دی ران را
میشنون و درواره آن فکر میکنن اما در نهایت وا اسوفاده ای ذهن تحلیلگرشان تصمیم میگیرنق  .آنقان
اجققایه نمققیدهنق دی ققران ورایشققان تصققمیم و یرنق مصققمم و قققاطع تصققمیم مققیگیرنق و مسققووییت
تصمیمهایشان را نید میپذیرن  .آنها هرگقد ن قران قضقاو هقای دی قران نیسقون و فشقارهای خقارجی
(اجوماعی گروهی  )...ور روی تصمیمهای آنها اثری ن ارد ن دنبای روی ای وهای مو او هسون و ن و
دنبا تأیی دی ران .راه خود را میرون حوی اگر تصمیم هایشان ناخوشاین دی ران واش یا محبوویت آنهقا
را در جمع یا جامع ای وین وبرد (میریاخانی .)11 :1832
حضر علی (ع) در قسموی ای نام اش و فرین ش اماه حسن (ع) میفرمای « :وَ لَد تَكُنْ عَبْدَ غَیْارِكَ وَ
قَدْ جَعَلَكَ اللَّ ُ حُرّا .ورده دی رى مباش ک خ ا تو را آیاد آفری ه است» (نام .)81
پ

ای قول عثمان آن اه ک مرده هجوه آوردن تا وا امقاه علقی (ع) ویعقت کننق امقاه (ع) فرمودنق :

« َعُونِ وَ الْتَتمِسُوا غَیْرِي فَِِنَّد مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَ ُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَد تَقُومُ لَ ُ الْقُلُوبُ وَ لَد تَثْبُتُ عَلَیْا ِ الْعُقُاولُ وَ
إِنَّ الْآفَدقَ قَدْ أَغَدمَتْ وَ الْمَحَجَّة قَدْ تَنَكَّرَتْ وَ اعْلَمُوا أَنِّ إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَد أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْغَ إِلَى قَاوْلِ

الْقَدئِلِ وَ عَتْبِ الْعَدتِبِ .مرا واگذاری و دی رى را و دست آری ییرا ما و اسوقبا حوادث و امورى مقىرویقم
ک رن ارنگ و فون آمید است و چهرههاى گوناگون دارد و د ها ور این ویعت ثاوت و عقلها ور این پیمقان
اسووار نمىمان چهره اف حقیقت را (در دوران خالفت س خلیف ) اورهاى تیره فساد گرفو و راه مسقوقیم
ح ناشناخو مان  .آگاه واشی اگر دعو شما را وپذیره ور اساس آنچ ک مىدانم وا شما رفوار مىکنم و
و گفوار این و آن و سرینش کنن گان گوش فرا نمىدهم» (خطب .)32
ایشان در خطب  81شجاعت و اسوقال خود را اینگون ویان میکنق « :فَقُمْاتُ بِادالَمْرِ حاینَ فَشِالُوا ،وَ
تَطَلَّعْتُ حینَ تَقَبَّعُوا ،وَ نَطَقْتُ حینَ تَعْتَعُوا ،وَ مَضَیْتُ بِنُورِ اللّ ِ حینَ وَقَفُوا .وَ كُنْاتُ اَخْفَضَاهُمْ صَاوْتدً ،وَ َعْالهُامْ
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فَوْتدً .فَطِرْتُ بِعِندنِهد ،وَ اسْتَبْدَ ْتُ بِرِهدنِهد .آنگاه ک هم ای ترس سست ش ه کنار کشی ن من قیاه کرده
و آن هن اه ک هم خود را پنهان کردن من آشکارا و می ان آم ه و آن یمان ک هم یب فرو وسون من
سخن گفوم و آن وقت ک هم وای ایسوادن من وا راهنمایى نور خ ا و راه افواده .در مققاه حقرف و شقعار
ص ایم ای هم آهسو تر وود امّا در عمل ورتر و پیشوای ووده یماه امور را و دست گقرفوم و جلقوتر ای همق
پروای کرده و پاداش سبقت در فضیلتها را ورده» (خطب .)81
اماه علی (ع) در پاس مردی شامی ک ای ایشان سؤا پرسی  :آیا رفون ما و شقاه قضقا و قق ر ایهقی
است؟ اینگون پاس دادن « :وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَدءً لَدزِمدً وَ قَدَراً حَدتِمدً لَاوْ كَادنَ ذَلِاكَ كَاذَلِكَ لَبَطَالَ
الثَّوَابُ وَ الْعِقَدبُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِیدُ إِنَّ اللَّ َ سُبْحَدنَ ُ أَمَرَ عِبَد َهُ تَخْیِیراً وَ نَهَدهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِیراً وَ لَمْ

يُكَلِّفْ عَسِیراً ...واى ور تو! شای قضاء الیه و قَ ُر حُومى را گمان کردهاى؟ اگر چنین وود پقاداش و کیفقر
وشار و ته ی ایهى ویهوده وود! خ اون سبحان! ون گان خود را فرمان داد درحایی ک اخویار دارن و نهقى
فرمود تا وورسن احکاه آسانى را واجب کرد و چید دشوارى را تکلیف نفرمود( »...حکمت .)13
 .8-5تواضع و فروتنی :1تواضع عبار است ای احوراه و خقود و دی قران در نظقر گقرفون عق ایت و
انصاف در هر شرایط اعوبار و اریش دادن و دی ران در خود فرو رفون و دی ن عیبهای خود و پقذیرش
آنها و خود را پایینتر ای موقعیت خود قرار دادن .افقراد فقروتن دارای عقدّ نفق اراده و اعومادوق نفق
هسون ویی ن مورور .مح ودیتهای خود را میشناسن و میدانن و تنهایی قادر و انجاه کاری نیسقون
و هم ی افراد گروه امکان رش میدهن ای اشوباه کردن نمیترسن و امکان اشوباه را ورای هم در نظقر
میگیرن (عسکریوییری و همکار .)11 :1830
تواضع و فروتنی ای ملدوما تحکیم و تعم رواوط میان فردی اسقت .حضقر علقی (ع) ایقن صقفا
پسن ی ه را سریوح ی ارتباط خود وا مرده قرار داده میفرمای « :فَدخْفِصْ لَهُمْ جَندحَكَ ،وَ اَلِنْ لَهُمْ جدنِبَكَ ،وَ
ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ ،وَ آ ِ بَیْنَهُمْ فِى اللَّحْظَة وَ النَّظْرَة ،حَتّى اليَطْمَعَ الْعُظَمدءُ فى حَیْفِكَ لَهُمْ ،وَ اليَیْدَ َ الضُّعَفدءُ
مِنْ عَدْلِكَ عَلَیْهِمْ ،فَدِنَّ اللّ َ تَعدلى يُسدئِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبد ِهِ عَنِ الصَّاغیرَة مِانْ اَعْمادلِكُمْ وَ الْكَبیارَة ،وَ الظّادهِرَة وَ

الْمَسْتُورَة ،فَدِنْ يُعَذِّبْ فَدَنْتُمْ اَظْلَمُ ،وَ اِنْ يَعْفُ فَهُوَ اَكْااارَمُ .وا مقرده فقروتن وقاش نرمخقو و مهروقان وقاش
گشادهرو و خن ان واش .در ن اههایت و در نیم ن اه و خیره ش ن و مرده و تساوى رفوار کن تقا ودرگقان
در سومکارى تو طمع نکنن و ناتوانها در ع ایت تو مأیوس ن ردن ییقرا خ اونق ای شقما ونق گان دروقاره
اعما کوچك و ودرگ آشکار و پنهان خواه پرسی اگر کیفر ده شما اسوحقاق وقیش ای آن را داریق و
اگر وبخش ای ودرگوارى اوست» (نام .)21

1. Humility
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«وَ اجْعَلْ لِذَوِى الْحدجدتِ مِنْكَ قِسْمدً تُفَرِّغُ لَهُمْ فی ِ شَخْصَكَ ،وَ تَجْلِ ُ لَهُمْ مَجْلِسدً عدمّدً ،فَتَتَواضَعُ فی ِ لِلّا ِ

الَّذى خَلَقَكَ ،وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ اَعْوانَكَ مِنْ اَحْراسِكَ وَ شُرَطِكَ ،حَتّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِع .ای
جانب خود وخشى ای وقت را و کسانى اخوصاص ده ک و تو نیای دارن تا شخصاً و امقور آنقان رسقی گى
کنى و در مجل عمومى وا آنان ونشین و در وراور خ ایى ک تو را آفری ه فروتن واش و سروایان و یاران و
ن هبانان خود را ای سر راهشان دور کن تا سخن وى آنان و ون اضطراب در سخن گفون وا تو گفو و کن »
(نام .)28
در سا  10هجری اماه علی (ع) سوار ور اسب خطب ای را میخوانن کق در آن اریشهقای جقاهلی را
کوچك و خوار شمرد در وخشی ای خطب درواره فروتنی میفرمای « :فَلَوْ رَخَّصَ اللَّا ُ فِا الْكِبْارِ لََِحَاد مِانْ
عِبَد ِهِ لَرَخَّصَ فِی ِ لِخَدصَّة أَنْبِیَدئِ ِ وَ أَوْلِیَدئِ ِ وَ لكِنَّ ُ سُبْحَدنَ ُ كَرَّهَ إِلَیْهِمُ التَّكَدبُرَ وَ رَضِ َ لَهُامُ التَّوَاضُاعَ فَََلْصَاقُوا

بِدلََْرْضِ خُدُو َهُمْ وَ عَفَّرُوا فِ التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ كَدنُوا أَقْوَامدً مُسْتَضْعَفِین ...اگقر
خ ا تکبّر وریی ن را اجایه مىفرمود حوما و ون گان مخصوص خود ای پیقامبران و امامقان علقیهم ایسقاله
اجایه مىداد در صورتىک خ اى سبحان تکبّر و خودپسن ى را نسبت و آنان ناپسن و تواضع و فروتنى را
وراى آنان پسن ی ک چهره ور یمین مىگذارن و صور ها ور خاك مىماین و در وراوقر مؤمنقان فروتنقى
مىکنن و خود ای قشر مسوضعف جامع مىواشن ( »...خطب .)132
 .9-5تمایل به طرح چراهای بنیادی :1طرح سؤا هایی ک عالوه ور وهور ش ن مسیر انجاه کقار در
سطح واالتر فرد را و دنبا دالیل و پاس های اساسی ین گی سوق و و ینق گی فقرد معنقی مقیوخشق .
کارکنانی ک هرگد ای پرسی ن درواره ی چراها دست ورنمیدارن همیش و دنبقا یقافون روشهقای وهوقر
کاری انوخاب مواد اویی ی وهور دستیاوی و مسیرهای وهور و یافون علل اصلی موانع پیش آمق ه در کقار
هسون  .چنین کارکنانی خلّاقیت واالیی دارن و میتوانن پیشنهادهایی ورای وهین سایی هریقك ای عوامقل
کاری داشو واشن (رسومی .)22 :1838
امیرایمؤمنین (ع) در مورد پرسی ن میفرمای « :أَيُّهَد النَّد ُ سَلُونِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِ فَلَََنَاد بِطُارُقِ السَّامَدءِ
أَعْلَمُ مِنِّ بِطُرُقِ الََْرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَد فِتْنَة تَطََُ فِ خِطَدمِهَد وَ تَذْهَبُ بََِحْلَدمِ قَوْمِهَد .اى مرده پقیش ای
آن ک مرا نیاوی آنچ مىخواهی ای مقن وپرسقی کق مقن راههقاى آسقمان را وهوقر ای راههقاى یمقین
مىشناسم وپرسی قبل ای آن ک فون ها چونان شورى وىصاحب حرکت کن و مهار خود را پایما نمای و
مرده را وکوو و ویایارد و عقلها را سرگردان کن » (خطب .)133
شخصی مسأی ی پیچی های سووا کرد حضر فرمود« :لِسَدئِلٍ سَََلَ ُ عَنْ مُعْضِلَة سَلْ تَفَقُّهدً وَ لَاد تَسْاََلْ
تَعَنُّتدً فَِِنَّ الْجَدهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِی ٌ بِدلْعَدلِمِ وَ إِنَّ الْعَدلِمَ الْمُتَعَسيفَ شَبِی ٌ بِدلْجَدهِلِ الْمُتَعَنِّتِ .وراى فهمی ن وپرس نق
1. Tendency to ask fundamental why questions
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وراى آیار دادن؛ ک نادان آمویش گیرن ه همانن داناست و همانا داناى وقىانصقاف چقون نقادان وهانق جقو
است» (حکمت .)820
همچنین ایشان درواره جسوجوی علم و حکمت میفرمای « :خُذِ الْحِكْمَة أَنَّى كَدنَتْ فَِِنَّ الْحِكْمَاة تَكُاونُ
فِى صَدْرِ الْمُنَدفِقِ فَتَلَجْلَجُ فِى صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَد فِى صَدْرِ الْمُؤْمِنِ .حکمت را هر کجقا
ک واش فراگیر گاهى حکمت در سین مناف است وىتاوى کن تا ویرون آم ه و وا هم مانش در سقین ی
مؤمن آراه گیرد» (حکمت .)13
حضر امیر در فرمان حکومت مصر مایكاشور را در مورد جسوجوی حق چنقین مقورد خطقاب ققرار
دادهان « :مایك ح را نشان و عالمت نیست ک در وراور دی گان جلوه کن و شخصیت خقود را ونمایانق
پیکر ح همیش در پیراهن واطل پوشی ه و پنهان است رادمردی ک وای دست تحقی و توبع درای کن و
آن پیکر پاك را ای جام ی نارسا و آیودهی فریب عریان ساید» (نام .)28
 .11-5توانایی تغییر چارچوبهای ذهنی :1تجرویا دانش خواسو هقا و پقیش داوری هقای افقراد
ورای ذهن آنها چارچوبهایی درست میکن و ن اه آنها را در یوایای خاصی قفل مقیکنق  .وق همقین
دییل افراد مخولف محیط اطراف و شرایط مشاو را و شکلهای کامالً موفاوتی میوینن  .ییرا هر یقك وقا
یاوی دی خود و موضوع ن اه میکنن  .این اخوالف در یاوی دیق ها واع و وجقود آمق ن اخقوالفنظقر
میگردد .توانایی توییر چارچوبهای ذهنی موجب میشود افراد وووان یوایقای مخولقف مسقائل را وبیننق
هن اه وروی مشکل میتوانن مسأی را ای یاوی دی دی قران نیقد وبیننق ونقاوراین توانقایی ایجقاد تعریقف
مشورکی ای مشکل و ارائ راهحلهایی دارن ک منافع هم قان را در ورمقیگیقرد (یوهقر و همکقار :2000
.)126
حضر علی (ع) درواره چارچوب ذهنی مرده در وخشی ای نام ای و مایك اشور میفرمای  ...« :ثُمَّ اعْلَمْ
يد مدلِكُ ،اَنّى قَدْ وَجَّهْتُكَ اِلى بِال قَدْ جَرَتْ عَلَیْهد ُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَادْل وَ جَاوْر ،وَ اَنَّ النّاد َ يَنْظُارُونَ مِانْ

اُمُورِكَ فى مِثْلِمد كُنْتَ تَنْظُرُ فی ِ مِنْ اُمُورِ الْوُالة قَبْلَكَ ،وَ يَقُولُونَ فیكَ مد كُنْتَ تَقُولُ فیهِمْ ...اى مایك آگقاه
واش ک تو را و شهرهایى روان کرده ک پیش ای تو فرمانروایانى در آن و ع ایت و سوم حکومت کردنق
و مرده و وضع تو و همان صور مىن رن ک تو در کارهاى حاکمان پیش ای خود مىن رى و درواره تو
آن مىگوین ک تو نسبت و یمام اران گذشو مىگویى( »...نام .)28
ایشان در ارتباط وا توانایی خود ورای توییر مرده میفرمای « :فَدِنَّ النّد َ قَدْ تَغَیَّرَ كَثیرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثیر مِانْ
حَظِّهِمْ ،فَمدلُوا مَعَ الدُّنْید ،وَ نَطَقُوا بِدلْهَوى .وَ اِنّى نَزَلْتُ مِنْ هذَا االَمْرِ مَنْزِالً مُعْجِبدً ،اجْتَمَاعَ بِا ِ اَقْاوامٌ اَعْجَبَاتْهُمْ

اَنْفُسُهُمْ ،فَدِنّى اُ اوى مِنْهُمْ قَرْحدً اَخدفُ اَنْ يَكونَ عَلَقدً ...همانا وسیارى ای مقرده توییقر کردنق و ای سقعاد و
رسو ارى وىوهره مان ن و دنیاپرسوى روى آورده و ای روى هواى نف

سخن گفون  .کردار اهل عراق مرا
1. Ability to reframe
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و ش فوى وا داشو است ک مردمى خودپسن در چیدى گرد آم ن مىخواسوم یخقم درون آنهقا را مق اوا
کنم پیش ای آنک غیرقاول عالج گردد( »...نام .)13
وناوراین توانایی حضر علی (ع) در توییر چارچوب ذهنی مرده ک آنها را ای گمراهی آگاه میکنق وق
شیوهای ییبا در فرایهایی ای خطب ها محسوس و قاولفهم میواش ؛ ک در ادام هم و ورخی ای آنها اشاره
میکنیم« :يد اَهْلَ الْكُوفَة ،مُنیتُ مِنْكُمْ بِثَالث وَاثْنَتَیْنِ :صُمٌّ ذَوُوأَسْمدع ،وَ بُكْمٌ ذَوُو كَالم ،وَ عُمْىٌ ذَوُو اَبْصادر.
ال اَحْرارُ صِدْق عِنْدَ اللِّقدءِ ،وَال اِخْوانُ ثِقَة عِنْدَ الْبَالءِ! تَرِبَتْ اَيْديكُمْ ،يد اَشْبدهَ االِبلِ غدبَ عَنْهاد رُعدتُهاد ،كُلَّماد
جُمِعَتْ مِنْ جدنِب تَفَرَّقَتْ مِنْ جدنِب آخَرَ .وَ اللّ ِ لَكَدَنّى بِكُمْ فیمد اِخدلُ اَنْ لَوْ حَمِ َ الْوَغى ،وَ حَمِىَ الضِّرابُ قَدِ
انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ اَبى طدلِب انْفِراجَ الْمَرْأَه ي عَنْ قُبُلِهد .اُنْظُرُوا اَهْلَ بَیْتِ نَبِیيكُمْ فَدلْزَمُوا سَمْتَهُمْ ،وَ اتَّبِعُاوا اَثَارَهُمْ،

فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى ،وَ لَنْ يُعیدُوكُمْ فى رَ ًى ...اى اهل کوف گرفوار شما ش هاه ک س چید داری و دو
چید ن اری  :کرهایى وا گوشهاى شنوا گنگهایى وا یوان گویا کورانى وا چشمهاى وینا .نق در روی جنقگ
ای آیادگانی و ن و هن اه وال و سخوى ورادران یك رنگ مىواشی  .تهىدست مانی  .اى مرده شما چونقان
شوران دور مان ه ای ساروان مىواشی ک اگر ای سویى جمعآورى شون ای دی ر سو پراکن ه مىگردنق  .وق
خ ا سوگن مىوینم ک اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعل گیرد و گرمى آن سویان پسقر اووطایقب را
رها مىکنی  .و اهلویت پیامبرتان ون ری ای آنسو ک گاه ورمیدارن وروی ق ه جاى ق مشقان و ذاریق
آنها شما را هرگد ای راه ه ایت ویرون نمىورن و و پسوى و هالکت وای نمىگردانن ( »...خطب « .)31وَ إِنَّ
مِنْ أَسْخَفِ حَدلَدتِ الْوُلَدة عِنْدَ صَدلِ ِ النَّد ِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ وَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ
يَكُونَ جَدلَ فِ ظَنِّكُمْ أَنِّ أُحِبُّ الِِْطْرَاءَ وَ اسْتِمَدعَ الثَّنَدءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللَّ ِ كَذَلِكَ وَ لَوْ كُنْاتُ أُحِابُّ أَنْ يُقَادلَ
ذَلِكَ لَتَرَكْتُ ُ انْحِطَدطدً لِلَّ ِ سُبْحَدنَ ُ عَنْ تَنَدوُلِ مَد هُوَ أَحَقُّ بِ ِ مِنَ الْعَظَمَاة وَ الْكِبْرِيَادء .فَِِنَّمَاد أَنَاد وَ أَنْاتُمْ عَبِیادٌ
مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَد رَبَّ غَیْرُهُ يَمْلِكُ مِنَّد مَد لَد نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَد وَ أَخْرَجَنَد مِمَّد كُنَّاد فِیا ِ إِلَاى مَاد صَالَحَنَد عَلَیْا ِ

فَََبْدَلَنَد بَعْدَ الضَّلَدلَةبِدلْهُدَى وَ أَعْطَدنَد الْبَصِیرَة بَعْدَ الْعَمَى .مرده ای پستترین حاال یمام اران در ندد صایحان
این است ک گمان ورن آنها دوسو ار سوایشان و کشور دارى آنان ور کبقر و خودپسقن ی اسقووار واشق و
خوش ن اره در خاطر شما و ذرد ک من سوایش را دوست داره و خواهان شنی ن آن مىواشم .سپاس خ ا
را ک چنین نبوده و اگر سوایش را دوست مىداشوم آن را رها مىکرده و خاطر فروتنى در پیش اه خ اى
سبحان و ودرگى و ودرگوارى ک تنها خ ا سقداوار آن اسقت .پق همانقا مقن و شقما ونق گان و مملقوك
پروردگاریم ک جد او پروردگارى نیست .او مایك ما و ما را ور نف خقود اخویقارى نیسقت .مقا را ای آنچق
وودیم خارج و و انچ صالح ما وود در آورد .و جاى گمراهى ه ایت و و جاى کورى وینایى وق مقا عطقا
فرمود» (خطب .)216
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 .11-5استفاده مثبت از مشکالت و چالشها :1مهار اسوفادهی مثبت ای مشکال و چایشهقا در
کارکنان یك سایمان موجب میشود ک افراد ای اشوباه کردن نورسن و وا اطمینان کار خود را انجاه دهن ؛
در چنین سایمانی شکست معنا ن ارد افرادی ک توانایی اسوفاده مثبت ای مشکال و چایشها را دارن وق
مشکال و اشوباها خود ن و عنوان یك مانع ولک و عنوان فرصقوی وقرای یقادگیری ن قاه مقیکننق .
مشکال آن ها را نمی ترسانن و خود را و خاطر خطاها و اشوباهاتشان سرینش نمیکنن ای اشوباها خود
درس میگیرن خود را و راحوی می وخشن و ای آن می گذرن  .ورای این افراد خطاها و اشقوباها در واققع
گاههای ضروری ورای رسی ن و پیرویی هسون (میریاخانی .)11 :1832
حضر علی(ع) در مورد تحمل مشکال و امی واری در سخویها میفرمای « :عِنْدَ تَنَدهِى الشِّدَّة تَكُونُ
الْفَرْجَة وَ عِنْدَ تَضَديُقِ حَلَقِ الْبَلَدءِ يَكُونُ الرَّخَدءُ .چون سخوىها و نهایت رس گشایش پ ی آی و آن هن اه
ک حلق هاى وال تنگ گردد آسایش فرا رس » (حکمت « .)821أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَ الََْلَمِ تَرْضَ أَبَداً .چشم
را ای سخوی خوار و خاشاك و رنجها فروون تا همواره خشنود واشی» (حکمت .)218
اماه علی(ع) نید مکرر مشکال را و عنوان اموحان و آیمون و وسیل رش معرفی میکن « :قَدِ اخْتَبَرَهُمُ
اللَّ ُ بِدلْمَخْمَصَة وَ ابْتَلَدهُمْ بِدلْمَجْهَدَة وَ امْتَحَنَهُمْ بِدلْمَخَدوِفِ وَ مَخَضَهُمْ بِدلْمَكَدرِهِ فَلَد تَعْتَبِارُوا الرِّضَاى وَ السُّاخْطَ

بِدلْمَدلِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًد بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَة وَ الِدخْتِبَدرِ فِ مَوَاضِعِ الْغِنَى وَ الِدقْتِدَارِ .خ ا آنها را وا گرسن ى آیمود و وق
سخوى و وال گرفوارشان کرد و وا ترس و ویم اموحانشان فرمود و وا مشکال فراوان خایصشقان گردانیق .
مبادا ک ما و فرین را ترایوی خشم و خشنودی خ اون پن ارن درحاییکق ن انیق کق اگقر تقوان ری و
ق ر عطا میکن چیدی جد آیمایش شما نیست» (خطب .)132
«لَد تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَد وَ بُؤْسِهَد فَِِنَّ عِزَّهَد وَ فَخْرَهَد إِلَى انْقِطَدعٍ وَ إِنَّ زِينَتَهَد وَ نَعِیمَهَد إِلَى زَوَالٍ وَ ضَرَّاءَهَد
وَ بُؤْسَهَد إِلَى نَفَد وَ كُلُّ مُدَّة فِیهَد إِلَى انْتِهَدء وَ كُلُّ حَ ٍّ فِیهَد إِلَى فَنَدء .ای رنج و سقخوى آن نناییق و ناشقکیبا
نباشی ییرا عدّ و افوخارا دنیا پایان مىپذیرد و یینت و نعمتهایش ناوود مىگردد و رنج و سقخوى آن
تماه مىشود و هر م ّ و مهلوى در آن و پایان مىرس و هر موجود ینق هاى وق سقوى مقرگ مقىرود»
(خطب .)33
و دییل همین آمویههاست ک در واقع ی عاشورا وقوی یددونمعاویق خطقاب وق حضقر یینقب (س)
گفت :دی ی خ ا وا شما چ کرد و چ والیی ور سر شما آورد و چ ون خوارتان کرد؟ حضقر یینقب (س)
در پاس فرمودن « :مد رَايتُ إال جَمیال( .در این مصیبت) چیقدی جقد ییبقایی و شقکوه ن یق ه» (مجلسقی
1101؛ و نقل ای صادقینیری و همکار .)62 :1832

1. The Positive Use of Adversity
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 .12-5احساس رسالت :1فرد میدان ای ین گی چ میخواه وای چ کار کن چ ونق در آن مسقیر
گاه وردارد و ورای رسی ن و اینها و صق ای درونقی خقویش کق ای آرمقانهقا و اریشهقای درونقیاش
سرچشم میگیرد گوش فرا میده (عسکریوییری و همکار .)11 :1830
حضر علی (ع) در نام ای و مرده مصر اینگون احساس رسایت خود را وا شقجاعت ویقان مقیکنق :
«اِنّى وَ اللّ ِ لَوْ لَقیتُهُمْ واحِداً وَ هُمْ طِالعُ االَرْضِ كُلِّهد ،مد بدلَیْتُ وَ الَ اسْتَوْحَشْتُ .وَ اِنّى مِنْ ضَاللِهِمُ الَّذى هُامْ
فی ِ ،وَ الْهُدَى الَّذى اَنَد عَلَیْ ِ ،لَعَلى بَصیْرَة مِنْ نَفْسى ،وَ يَقین مِنْ رَبّى .وَ اِنِّى اِلى لِقدءِ اللّا ِ لَمَشْاتدقٌ ،وَ لِحُسْانِ

ثَوابِ ِ لَمُنْتَظِرٌ راج .و خ ا سوگن اگر تنها وا دشمنان روو رو شوه در حایى ک آنان تماه روى یمقین را پقر
کرده واشن ن واکى داشو و ن مىهراسم .من و گمراهى آنان و ه ایت خود ک ور آن اسوواره آگقاهم و
ای طرف پروردگاره و یقین رسی هاه و همانا من وراى مالقا پروردگار مشواق و وق پقاداش او امیق واره»
(نام .)61
همچنین امیرایمؤمنین در مورد ویهوده آفری ه نشق ن انسقان و ه فمنق وقودن آن در ایقن دو خطبق و
حکمت میفرمای « :فَدِنَّ اللّ َ سُبْحدنَ ُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثدً ،وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدًى .خق اى سقبحان شقما را ویهقوده
نیافری و و حا خود وا ن ذاشت» (خطب « .)61وَ اللَّ ُ مُسْتََْ ِيكُمْ شُكْرَهُ وَ مُاورِثُكُمْ أَمْارَهُ وَ مُمْهِلُكُامْ فِا

مِضْمَدرٍ مَحْدُو لِتَتَنَدزَعُوا سَبَقَ  .خ ا شکرگدارى را ور عه ه شقما نهقاده و امقر حکومقت را در دسقت شقما
گذارده و فرصت مناسب در اخویارتان قرار داده است تا وراى جایده وهشت وا هم سوید کنی » (خطب .)211
«أَيُّهَد النَّد ُ اتَّقُوا اللَّ َ فَمَد خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثدً فَیَلْهُوَ وَ لَد تُرِكَ سُدًى فَیَلْغُوَ وَ مَد ُنْیَدهُ الَّتِ تَحَسَّنَتْ لَ ُ بِخَلَاف مِانَ
الْآخِرَة الَّتِ قَبَّحَهَد سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ وَ مَد الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْیَد بََِعْلَى هِمَّتِا ِ كَدلْاآخَرِ الَّاذِي ظَفِارَ مِانَ

الْآخِرَة بََِ ْنَى سُهْمَتِ ِ .اى مرده ای خ ا وورسی هیچک

ویهوده آفری ه نش تا و وایى پرداید و او را و حا

خود وان ذاشو ان تا خود را سرگره کارهاى وىاریش نمای و دنیایى کق در دیق ههقا ییباسقت جقای دین
آخرتى نشود ک آن را یشت مىان ارن و مورورى ک در دنیا و واالترین مقاه رسی ه چون کسقى نیسقت
ک در آخر و کمورین نصیبى رسی ه است» (حکمت .)810
نتیجهگیری
یافو های مطایع ویان ر آن است ک مؤیف ها و اوعاد مطرح ش ه ورای هوش معنوی ک اهم آنها عبار انق
ای :خودآگاهی خودان یخو ی اریشمحقوری و چشقمانق ایمحوری کقلن قری دگرخقواهی اسقوقبا ای
تفاو ها اسوقال رأی تواضع و فروتنی تمایل و طرح چراهای ونیقادی توانقایی توییقر چقارچوبهقای
ذهنی اسوفاده مثبت ای مشکال و چایشهقا و احسقاس رسقایت عمومقاً در وطقن سقخنان توصقی هقا
1. Sense of Vocation
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دسوورها نظرها و شیوههای و کارگرفو ش ه توسط حضر علی (ع) حضور و وجود عینی داشقو اسقت و
ویانا ایشان در چهارده قرن قبل نشان ای شقخصیت مموای و وقینظیقر ایشقان دارد .گنجینق ی اریشقمن
نهجایبالغ وا توج و مثا هایی ک در این نوشوار مخوصر ارائ ش میتوان گفقت شقاهکاری اسقت کق
تنها در یك یمین شکوفایی ن ارد ولک در یمین های گوناگون آن هم در شیواترین قایب و وا عمی تقرین
محووا خوانن ه و دقت کنن ه را همراه خقود مقیسقاید ویقی وقرای اسقوفاده ای آن در ینق گی اجومقاعی و
کاروردی کردن آن در سایمانها نیای و کار پیش امان و دور ای هقراس و خقودکموینقی صقاحبنظقران و
عایمان حویههای مخولف دانش وشری و تحقی و مطایع ی مسقومر در ایقن جهقت دارد .در نهایقت وایق
گفت :سرمای معنوی میتوان پای و مبنای ین گی وهور و هماهنگتر ورای هم ی افراد در محیط خانواده
کار و جامع واش  .ین گیای ک فارغ ای هر نوع فشار و دغ غ ترس و اضقطراب اسقت .همچنقین وهقره-
ورداری اشخاص ای این سرمای روشی ورای داشون ین گی وا نشاطتر وا ان یدهتر و پذیرش مسقووییتهقای
خطیر در عرص ی فعاییتهای فردی گروهی سایمانی و و طورکلی در تمامی جنب های ین گی اجومقاعی
است .یذا ور اساس مطایعا انجاهش ه ورای تقویت معنویت و پقرورش و رشق هقوش معنقوی در اسقاله
روشهای موع دی را میتوان پیشنهاد کرد ک مهمترین آنها عبار ان ای:
 -1تفکر دروارهی آیا و نشان های خ اون در گسورهی هسوی :توج و این نشان ها یاد خق ا را در د هقا
ین ه میکن و یطف و رحمت او را و مقا یقادآور میشود و در نهقایت ور دوسوی و محققبت مققا وق خق ا
میافدای .
 -2توج دائم و خ اون و ذکر و یاد او :حضور خ اون در خاطر ما در هم ی یحظا ین گی ارتباط مقا را
وا او افدایش میده و و ت ریج و پیون ی اسووار میانجام  .یکی ای حکمتهای نمایهای پنج گان ینق ه
ن داشون یاد خ ا در طو شبان روی در د مؤمن است﴿يد أَيُّهَد الَّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّا َ ذِكْاراً كَثیاراً .ای

کسا نی ک ایمان آوردهای خ ا را وسیار یاد کنی ﴾ (احداب .)11
 -8توج و نعمتها و ایطاف خ ا نسبت و انسقان :اگقر و ینق گی خقود توجق کنقیم خقود را غقرق در
نعمتهای ایهی خواهیم یافت .فلسف ی آفرینش نعمتها این است ک انسان ور خوان نعمت حق نشسقو
تا وا یادآوری یطف او یاد خ ا را در د ین ه ن دارد و قلب خود را و او نددیكتر کن .
 -1انجاه نیکیها و دوری ای و یها :کار نیك د را نورانی میکن و و عک گناه صقفح ی د را تیقره
میساید .وای وکوشیم وا عمل و نیکیها د خود را نورانیتر کنیم و وا دوری ای گناهان رشقو ی محبقت
خود را وا خ ا اسووار ساییم (مطهری .)83 :1816
 -2تفکر دروارهی ه ف خلقت :وا مرور واورهای شخصی دروقارهی امقور معنقوی مقذهبی و وجقودی وق
دغ غ ی غایی انسان توج کنیم.
 -6جست وجوی معانی ونیادی موقعیتها و پرسی ن سؤاال چرایی و جست وجوی ارتباط وقین رویق ادها
هوش معنوی را تقویت میکن (واث .)1-10 :1830
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 -1دعو و سکو و پرهید ای ییادهگویی .ییادهگویی مجا فکر کردن را ای شخص میگیرد و در مقاوقل
سکو وریی ن مجا و فرصت خووی ورای فکر کردن و پرورش عقل در اخویقار شقخص ققرار مقیدهق .
حضر علی (ع) نید در این واره میفرمای « :اذا تم العقل نقص الكالم» (حکمت .)11
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