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For the first time, Mulla Sadra presents a new type of intelligence called "Al-Hikma 

al-Ghriziyya" or Wisdom intelligence (WI). In terms of Wisdom intelligence level 

and its relationship with education, he proposes three general spectrums and states 

that only one spectrum needs education on theoretical reason and training in 

dimensions of behaviors, emotions, inclinations, and moods as the prerequisites for 

attaining wisdom. Given the patterns he introduces of the wise, he considers wisdom 

to be searched in all cultures and religions. On the one hand, Emmons pursues SI as 

the ability to enter higher spiritual states of consciousness, to solve problems for 

functioning well being and expands five-factor of spiritual intelligence and considers 

spirituality to be non-native, and this is the starting point of this analytical study for 

adaptive evaluation of spiritual intelligence and judgment intelligence and the ratio 

of the two. 

Findings: The concept of spiritual intelligence is more general than the concept of 

Wisdom intelligence, and the three-factor model of Emmons's SI is similar to the 

criteria of Wisdom intelligence; However, Mulla Sadra has a cognitive and 

philosophical approach to the issues of intelligence and is careful about the source 

and manner of achieving consciousness. 
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Extended Abstract 

Introduction 

A lot of issues being investigated by philosophers in the past now are investigated through psychological 

tests. One of these common issues is "Al-Hikma al-Ghriziyya" or Wisdom intelligence (WI). For the first 

time, Mulla Sadra described Wisdom intelligence as a talent and the ability to receive wisdom and explained 

its components. He opined humans are divided into three general spectrums in terms of Wisdom intelligence 

level. People with a high range of wisdom intelligence have " sanctity faculty " (such as prophets and divine 

saints) and enter into heightened spiritual states of consciousness without education and training. This group 

may reach prophecy and wisdom in childhood due to high wisdom intelligence (sanctity gift). In contrast, 

there is a spectrum consisting of three subgroups that do not enter higher spiritual states of consciousness 

even with effort and practice. The first group are people who study and discuss; But they don't have the 

creativity and genius to innovate and propose new topics, and they use the genius of others, and the peak of 

their efforts is to become a good explainer and teacher. The second group includes children who have not 

yet reached sufficient mental development to understand serious issues and Wisdom intelligence has not yet 

developed in them. The third group includes people who are not affected by education and are stupid. In the 

middle of these two spectrums (intelligent and stupid in terms of wisdom intelligence), there is a third 

spectrum that, although they have levels of this intelligence, by education and training their capacities can 

be cultivated and strengthened. 

The point is, the third group, despite having a certain wisdom intelligence; But they may not reach the 

treasure of wisdom through education; This is because wisdom is superior to sensory experiences, logical 

and philosophical analysis, and it is a divine gift, and all one's effort is to provide the prerequisites for this 

consciousness. In other words, for this group, education and practice is necessary to achieve wisdom, but it 

is not sufficient. Regarding the relationship between wisdom intelligence and ethics, it is worth mentioning 

that Mulla Sadra considers wisdom to be of the type of Cognition and anti-ignorance and distinguishes it 

from the field of inclinations, emotions, beliefs, Motivation and behaviors. At the same time, in the form of 

an allegory, Mulla Sadra explains the role of each of these human aspects in order to achieve wisdom. By 

examining the similarities and differences between the components of wisdom intelligence and spiritual 

intelligence, the following results are expressed: The components of the capacity for transcendence and the 

ability to enter into heightened spiritual states of consciousness by Emmons is similar to the component of 

Intuition of sublime and superior truths by Mulla Sadra. The component of the ability to invest everyday 

activities, events, and relationships with a sense of the sacred or divine by Emmons is similar to the 

component discussion of the epistemology of essence through the epistemology of their metaphysical 

cause. The component of the ability to utilize spiritual resources to solve problems in living by Emmons is 

a practical approach of spirituality in the psychological scope, which is less important in Molla Sadra's 

philosophical approach. Of course, Mulla Sadra refers to the effects of wisdom in the life of a sage. In 

Skrzypińska 's components of spiritual intelligence, Susceptibility to encoding in a symbol system 

corresponds to Mulla Sadra's opinion about the sages' habit in encoding speech and writing. Also, the multi-

religious and pluralistic view of SI and WI is their commonality and similarity. 
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Most important difference is psychological approach of contemporary researchers to SI and Mullah 

Sadra's philosophical approach to W. Mulla Sadra is careful about the source and method of transcendental 

awareness. In psychology's approach to spirituality, spiritual intelligence is related to solving life problems 

and with a humanistic view; Emmons claims that SI is a form of intelligence involving a set of capacities 

and abilities that enables people to solve problems and attain goals in their everyday lives, therefore, he 

raises this debate from a humanistic psychology. But Mulla Sadra's approach to WI and wisdom is 

ontological and existential. Another difference is that SI researchers also discuss this intelligence in children 

and students; But Mulla Sadra considers the child as lacking of WI, except in special cases. Even if Emmons' 

components are used as the criteria for evaluating SI, the relationship between SI and WI is general and 

special, namely, if someone has high WI, he must have high SI, but it is possible that a person has high SI 

but he has no WI.  
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 تعليم و تربيت  ارزيابي تطبيقي هوش حکمي با هوش معنوي و نسبت آن با 

  نفیسه مصطفوی

 na.mostafavi@gmail.com :رایانامهایران.   .بریزت ، یز تبر یدانشگاه هنر اسالم ، یا دانشکده چندرسانه اریاستاد

 چکیده  اطالعات مقاله 

 مقاله پژوهشی  : نوع مقاله

 

 

 1401/ 26/04 : تاریخ دریافت

 16/05/1401 : بازنگری تاریخ 

 1401/ 07/ 21 : تاریخ پذیرش 

 1401/ 08/ 29 : انتشار تاریخ 

 

 

   : هاواژهکلید
حکمی هوش    ، مالصدرا   ، هوش 

 امونز.    ، معنوی

 

 
دهد. وی در « گونه جدیدی از هوش به نام هوش حکمی را ارائه میهالغریزی  هکارگيری واژه »الحکمه  مالصدرا برای اولين بار با ب

را نيازمند تعليم طيف کلی را مطرح نموده و تنها یک طيف    وری از هوش حکمی و نسبت آن با تعليم و تربيت سهزمينه ميزان بهره
داند.  تمایالت و خلقيات به مثابه مقدمات رسيدن به حکمت می  ، عواطف   ، و تقویت عقل نظری و تمرین در جهت دهی به حوزه رفتارها

داند. از سویی امونز هوش  می  ها و ادیان قابل جستجوحکمت را در تمام فرهنگ  ، نمایدبا توجه به الگوهایی که او از حکيم معرفی می
های هوش معنوی  کند و به بسط مولفههای عالی معنوی جهت حل مسائل و بهبود زندگی پيگيری میوی را توانایی تجربه آگاهیمعن

داند و این نقطه آغاز این تحقيق تحليلی برای ارزیابی تطبيقی هوش معنوی و هوش حکمی و پرداخته و معنویت را غيربومی می
 بررسی نسبت این دو است.  

با معيارهای هوش حکمی    ، تر است و سه مولفه هوش معنوی امونزعام  ، مفهوم هوش معنوی نسبت به مفهوم هوش حکمی   :هایافته

یابی به  شباهت دارد؛ با این تفاوت که مالصدرا رویکرد شناختی و فلسفی به مباحث هوش حکمی داشته و به منبع و شيوه دست
 آگاهی دقت نظر دارد. 

با(.  1401)  .نفيسه  ، مصطفوی  :استناد آن  نسبت  و  معنوی  با هوش  تطبيقی هوش حکمی  تربيت  ارزیابی  و  فلسفیپژوهش.  تعليم   :DOI  .111-126  :(40)16  ، های 

http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.51084.3293  

 نویسندگان. ©                     .تبریزدانشگاه  :شرنا
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   مقدمه
همين موضوع به لحاظ کاربرد آن در کيفيت زندگی در کمتر اما    ؛در حوزه الهيات و فلسفه مورد بحث بوده استاز دیرباز  معنویت  

که در روانشناسی   . یکی از مباحث مرتبط با معنویتاز یک سده اخير به یک موضوع مطالعاتی در حوزه روانشناسی تبدیل شده است
طراح نظریه   ،ط گاردنرکه سابقه آن به معرفی هوش وجودی توس  ؛هوش معنوی است  ،و علوم تربيتی مورد توجه قرار گرفته است

  ، 2011  ،)گاردنر  داندمی  1995-1994های سابقه طرح هوش وجودی را بين سال  ،گردد. وی در مقدمه کتابشهوش چندگانه برمی
XIII) نمایدبندی میانواع هوش را بدین صورت دسته و  : 

 . توانایی تفکر کالمی و استفاده از زبان برای بيان منظورها :بیانيهوش 
 و منطق.  انجام عمليات ریاضی توانایي :يریاض-منطقيهوش 

 . توانایی تفکر سه بعدی :هوش فضایي

 الگوها.   تم وظرفيت موسيقی و تشخيص ری :هوش موسیقیایي

 های حرکتی. مهارت :حرکتي-هوش بدني

نقاط قوت توانایی    :هوش درون فردی را هدایت   هاظرفيت  ،هاخواسته  ،ضعف   /درک خود؛  رفتار  که 
   کند.می

و واکنش   خود   با   رابطه   در  را   دیگر   افراد  یهاانگيزه   و  هانگرش   ،وضعيتتوانایی درک    :هوش بین فردی
 مناسب با آن.  

 در جهان طبيعی.  هابندیو تمایزات و طبقه هاتشخيص ویژگی :ت شناسيهوش طبیع

هوش وجودی قابليت   پاسخ دادن به سواالت بزرگ و عميق درمورد وجود انسان.   توانایی  :هوش وجودی
اینکه  زندگی  نهایی  ی معانیها پاسخگویی به برخی از پرسش   آینده  ایم؟ آمده   کجا  از  کيستيم؟   ما   است. 

 جهان   با   ما   رابطه  ماهيت  چيست؟   مرگ  و  عشق  ،زندگی  معنای  داریم؟   وجود  چرا   بود؟   خواهد  چه  ما   برای
 : 1999  ،)گاردنر  چيست؟   ما  خدای  یا  خدایان  مانند  ،هستند   ما  درک  از  فراتر   که  موجوداتی  با  و  ترگسترده 

54 .) 

با همکاری یان مارشال   ،دین و روانشناسی در دانشگاه هاروارد  ،زوهار دانش آموخته فلسفه و فعال در رشته فلسفه  ، پس از گاردنر
سرمایه  مشترک خود با عنوان    در کتابزوهار و مارشال  نماید.  معرفی می  1997را در سال    1یبرای اولين بار اصطالح هوش معنو

مالک موفقيت آموزشی محسوب  که 2هوش عقالنی   :نمایدسه هوش را معرفی می توانيم با آن زندگی کنيمثروتی که می  :معنوی
عواطف خود و دیگران را کند  ه افراد کمک میب  3ی هوش عاطفی یا هيجان  .شود و مناسب حل مساله ریاضی و منطقی استمی

نام دارد. این قسمت از    5هاست که نقطه خدامغز در پشت شقيقه  . هوش معنوی مرتبط با قسمتی از4هوش معنوی و    مدیریت کنند
حس وحدتِ    ،آرامش  ،مغز به پرسيدن سؤاالت اساسی مانند معنای هستی و همچنين درک تجربياتی از سنخ حس عميق عشق

زمانی فعال است که احساس کنند با حقایق دینی در ارتباط باشند. گاهی این منطقه    ،وجود اختصاص دارد. در افراد مذهبی نقطه خدا
فعال است. بنابراین زوهار و مارشال شاخصه دیگری    ،اد متوهم و اسکيزوفرنی هم که بدنبال سواالت اساسی هم نيستنداز مغز در افر

به احتمال زیاد پایه عصبی برای   ،همراه با فعاليت نقطه خدا  ،هرتز مغز  40کنند که شامل افراد متوهم نباشد. نوسانات  را پيدا می
از روش تصویربرداری   ،(. هامر در ادامه تامالت زوهار و مارشال67-69  :2004  ،ار و مارشالتشخيص کيفيت هوش معنوی است )زوه

تحت تأثير    ،که معنویت انسانکند  می  نماید و تاکيدرا مطرح می  فرضيه ژن خدا استفاده نموده و  6در طول مدیتيشن یا دعا   مغز
 .(2005 ،)هامر کندعرفانی میی معنوی یا هانسان را مستعد تجربها ،یوراثت است و ژن خاص

 :  نماید( را معرفی میالف  2000  ،رابرت اِمونز است که پنج مولفه هوش معنوی )امونز  ،از محققان برجسته در مورد هوش معنوی
 

1. Spiritual Intelligence  
2. IQ  
3. EQ 
4. SQ 
5. God Spot 
6.) FMRI ( Functional Magnetic Resonance Imaging 
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 الف( ظرفيت تعالی. 
 ی عالی روحانی. ها ب( توانایی وارد شدن به آگاهی

  رویدادها و روابط( روزمره. ،هاتجربياتِ )فعاليتبرخورد با  و نگرش امر مقدس در ج( توانایی احساس 
 د( توانایی استفاده از منابع معنوی برای حل مشکالت زندگی. 

 شفقت(.  ،فروتنی ،قدردانی ،براز بخششاه( ظرفيت داشتن رفتار با فضيلت ) 
گيرد. دورثی سيسک ظرفيت استفاده از رویکرد  مورد توجه بسياری قرار می  ،ی هوش معنویهاتامالت امونز درباره یافتن مولفه 

توانایی رمزگذاری   ،. اسکرزیپينسکا(2016  ،)سيسک  نمایدمراقبه و تجسم را برای حل مشکالت معرفی می  ، چند حس از جمله شهود
ور معنوی  نماید. این قابليت مربوط به رمزگذاری ام ی هوش معنوی اضافه میهامباحث معنوی را در یک نظام سمبليک به مولفه 

های تصویری )مانند تصویرسازی خدا و  در کالم )مفاهيم عرفانی و دینی مانند ابدیت(؛ در اعداد )مثال یک نشانه وحدت(؛ در سمبل
 . ( 505 :2020 ،اسکرزیپينسکافرشتگان در مسيحيت( و در موسيقی )مانند موسيقی راک مسيحی( است)

افزایند ی هوش معنوی میهامعنای نهفته در شعر را به مولفه   از متون دینی و در ایران نيز غباری بناب و همکارانش فهم عميق  
داند. وی به نوشته خواجه تبط با هوش معنوی می ای نوع سوم تفرس را مردر مقاله  ،رجایی (.136  :1386  ،و همکاران  غباری بناب)

تفرس به تجربت )این همت مميزان است( و فراست استدالل  :دهد که در آن سه وجه فراست اشاره شدهعبداله انصاری ارجاع می
نماید که  برداشت می)این همت عاقالن است( و فراست نظر دل )این نشان بدان نور است که مومنان در دل دارند( و سپس چنين 

(. در  41 :1389  ،استدالل )شناخت عقالنی( و اشراق از طریق دل است )رجایی ،این سه وجه در واقع همان تجربه کردن با حواس 
 کند که این دو با هم مرتبط هستند.  پردازد و در این حد اکتفا میهای نوع سوم تفرس و هوش معنوی نمیاین مقاله به مقایسه مولفه

 مسأله  بيان

(. وی ميزان ظرفيت و استعداد 87  ،9ج  ،1368  ،گوید )صدرالدین« سخن میهالغریزی  همالصدرا برای اولين بار از اصطالح »الحکم
نماید. بر این  وری افراد از حکمت را متفاوت دانسته و به تاثير تعليم و تربيت در تقویت آن در سه طيف گوناگون اشاره میبهره 

چيست؟ نسبت تعليم و تربيت با هوش حکمی کدام است؟    هاهوش حکمی به لحاظ مولفه  :تحقيق عبارتند از  مسائل این  ،اساس 
ی هوش معنوی امونز  های مالصدرا از هوش حکمی و مولفهها هوش حکمی و هوش معنوی چه نسبتی با هم دارند و ميان مولفه 

  یی وجود دارد؟ هاچه شباهات و تفاوت

   هوش حکمي. 1
 ،(. براساس این تعریف87  ، 9ج  ،1368،  نماید )صدرالدینمالصدرا غریزه حکمت را استعداد اول برای دریافت حکمت معرفی می

 های غریزه حکمت یا به اصطالح امروزی هوش حکمی مرتبط با تبيين مراتب حکمت است. مولفه
از عبارتند  دارد که  از حکمت  تعریف  تعالی»  :مالصدرا چندین  به طریق سلوک و کسب«   معرفت حق  او  افعال  و  و صفات 

تحقيق در وجود مفارقات  (؛ »115  ،4ج ،1368، ادراک کليات و معقوالت ثابته« )صدرالدین(؛ »327 -326 ،7ج ،1368، )صدرالدین
از سنخ رؤیت  (؛ »علم به ذات اشياء که تنها از طریق علم به سبب آنهاست و این علم  207  ،5ج   ، 1368،  و مسائل الهی« )صدرالدین

به ( و »270  ،2ج  ،1368  ،(؛ »نظر در علم غایی« )صدرالدین306  ،8ج  ،1368،  )صدرالدین  و علم شهودی است« احاطه  قدرت 
 (. 88 ،9ج ،1368، معلومات و تجرد از مادیات« )صدرالدین

حقایق غيرمحسوس و متافيزیک    شناخت مراتبی از  ،وجه مشترک تعاریف  ،اگر تمام معانی بيان شده از حکمت را کنارهم بگذاریم 
تواند از بطن عالم حس شروع شود و منجر به شناخت ذات اشياء با علم حضوری و درک حضور و سریان است که تجربه آن می

وجود منبسط در آنها گردد و تا باالترین مراتب حقيقت که شناخت شهودی اسماء و صفات الهی و حاصل اشراق انوار الهی بر قلب 
 (.  126 ،1ج ، 1368، عه یابد )مالصدراتوس ،است

اینجاست که حکمت شناخت وجوهی از حقيقت و آگاهی است که در هر صنفی ممکن است و مخصوص    ،نکته ظریف در 
کند که شامل بقراط  حکيم معرفی می  ،هایی از افراد با مشاغل گوناگون را در یونان باستاننمونه  ،فيلسوف و عارف نيست؛ مالصدرا 

  .یوذاسف منجم و اوميرس شاعر )احتماال هوراس( است ،دان ذیمقراطيس طبيعي ،ارشميدس مهندس  ،طبيب
تمام این اشخاص حکيمان زاهد و بندگان متاله و اعراض کننده از دنيا به سوی آخرت بودند و به حکمت مطلق موسوم بودند  

حکيم ناميده نشد. بلکه هریک از ایشان به صنعتی از صنایع یا روشی از روشها   ،اشخاص ]در تمدن یونان باستان[ بعد از این    و کسی

https://www.sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?writer=11804
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، منجم. )صدرالدین  یوذاسف  و  طبيعی دان  ذیمقراطيس  و  مهندس   ارشميدس   ،اوميرس شاعر  ،مانند بقراط طبيب  :شودنسبت داده می
حکيم نيست؛ حکيم    ،و کشف اسرار طبيعت نائل آید  اما هر دانشمندی که توانست به شناخت حقایق و علوم روز  ؛ (207  ،5ج  ،1368

ای از ارتباط اشياء با عالم متافيزیک موفق شود. حکمت از نوع علم حضوری است  به جنبه ،کسی است که در دل این قواعد علمی
 و درک مفهومی و ماهوی اشياء نيست و به همين جهت قابل انتقال با کلمات و مفاهيم نيست. 

تسلسل در سلسله معلمان خواهد بود   ،اگر همه علوم از طریق معلم بشری انتقال یابد  :دارد که بدین قرار استمالصدرا برهانی  
نيازمند استعدادی است   ،که محال است؛ بنابراین باید برخی از علوم برآمده از نفس و ذات انسانی باشد و این آموختن از درون نفس

بدون    ،ذکاوت در ذهن و قدرت حدس   ،فاوت است. برخی افراد به واسطه صفای قلبکه »حدس« نام دارد. قوه حدس در افراد مت
  ، (. به همين جهت384-386  :3ج  ،1368  ،گردد )صدرالدینرسند و نفس آنها از نور ملکوت روشن میچينش حد وسط به نتيجه می

سپس    ،آیندا ابتدا از طریق الهام به دست میه»همۀ هنرها و حرفه  :داندها را از طریق الهام میصدرا شروع تمام صنایع و حرفه
ک  لَ(. نه تنها شروع هر علم که تکميل و توسعه آن نيز مرهون جبرئيل این م201َ  :1363  ،گيرند« )صدرالدینمورد تعليم قرار می

ست که در حکمت  (. این بدان معنا359  :1354  ،»تمام علوم و صنایع مستخرج از صفير او )سيمرغ( است« )صدرالدین  :استعقالنی
صاحب الهام متوجه مبدء ایده نشود و آن را صرفا نبوغ و   ،الهام از مبادی عالی است؛ هرچند ممکن است  ،متعاليه منشاء حدس 
 خالقيت خود بداند. 

ه  ین مرتب ترپایين  .مکاشفه مراتب دارد ،در نگاه اشراقی چه ارتباطی با بحث حکمت دارد؟  ،ممکن است ایراد شود که قوه حدس 
موجد علم تام نقلی    ،ظهور معانی در قوه مخيله )مفکره( بدون استعمال مقدمات است که حدس نام دارد. این فتح در نفس  ،مکاشفه

شامل ظهور معانی از مرتبه قوه متخيله با    ،(. حکمت110  :1375  ،حدس از لوامع انوار اوست )قيصری  ،و عقلی است. به عبارتی
ادراکی ا را از فرد    ای است که شخص آنآگاهی  ،بنابراین حکمت  .روح و قلب و سرّ است  ، نسان از عاقلهحدس تا سایر مراتب 

  برگرفته از کتب و روایت نيست؛ چنانکه از قول ابویزید بسطامی نقل شده   دیگری وام نگرفته است و از سنخ علم موهبتی است و
   است:

 ، بی تا  ،)ابن عربی  «گيریمیاد می  ،ميردمیای که ن گيرید و ما از زندهشما علمتان را از مرده )کتب( می»
 (. 12 :1360 ،؛ صدرالدین31، 1ج

   نسبت حکمت با هوشياري. 2
 از   ایمجموعه  اجرای  مانند  سنتی  مسير  یک  از  پيروی  ،اول  شيوه  :کند معنوی را بيان می  حالت  به  گاردنر دو شيوه کلی دستيابی

  مواد خاص   مانند استفاده از   ،است  هوشياری  دیگر کنترل  شکل  یک  طریق  از  ،شيوه دوم.  استاد  یا  ،عارف  ،کشيش  دستورات یک
 (. 56 :1999 ،)گاردنر (موسيقی به دادن گوش  مانند)ی تجربی هاشيوه یا( زاتوهم داروهای مانند)

ی دستيابی هایی که براهای هوش معنوی هستند و ابزار و شيوهتمام تجارب فوق حسی در قلمرو قابليت  ، براساس معيار امونز
اغماء و    ،شوند؛ در ميزان و کيفيت هوش معنوی تعيين کننده نيست؛ حتی اگر کسی در حالت مریضیمی   به این تجارب متوسل

 ، یابی به حکمت را در هر حالت دست  ،دارای هوش معنوی باالیی است. اما آیا مالصدرا  ،هایی را کسب کندآگاهی  ،نيمه هوشياری
 پذیرد؟حتی حالت نيمه هوشيار می

چنين   ،شودی متافيزیکی توسط کاهنان و ارباب طلسمات به کار گرفته میهاهای گوناگونی که برای آگاهیمالصدرا به روش 
استفاده از   ،تشنج صرع که به دليل رطوبت در مغز است  ،اخالل و نقص در قوا و ریاضات غيرشرعی  ،طلسم  ،فال  :کنداشاره می

خسته کردن چشم   ،دهشت و حيرت  ایجاد  ،)مدیوم خوبی برای ارتباط با ارواح هستند(  1در ابزارکودکان و زنانی که به دليل ضعف  
  : 1354 ،استنطاق از جنيان با روش ارعاب )صدرالدین ،مشغول کردن حواس با رقص و کف زدن  ،با اجسام شفاف )شبيه هيپنوتيزم(

مرتبط با   ،(. تخيل در حکمت متعاليه87  :9ج   ،1368  ،رالدینکاهنان »اصحاب تخيالت قوی« هستند )صد  ،(. از نگاه مالصدرا478
های خاص برخوردارند؛  دهد که از نظر مالصدرا این افراد با سایرین تمایزاتی دارند و از قابليتنوآوری و نبوغ است و این نشان می

 ،ميان عالم ماده و عالم قدس متصل هستند )صدرالدین  2برزخ  به عالم  ، اما این به معنای تایيد شيوه کارآنان نيست. کاهنان و مجانين

 
 کمی تعلقات یا تعقالت است.   ، ابزاراحتماال منظور از ضعف در  . 1
 (. 54 :1384،  کند )امام خمينیام خمينی این عالم را مرتبه ملکوت سفلی جایگاه جنيان و شياطين معرفی می . ام2
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(. چنين افرادی به دليل  176  :7ج  ،1368  ،(. برخی از این افراد دارای کراماتی مانند تشفی افراد معلولند )صدرالدین28  :9ج  ،1368
کنند؛ اما از  ا نيز دریافت میاند و اخباری از آینده رقدرت تخيل و کم بودن اشتغاالت )قدرت تمرکز( به ملکوت سفلی راه یافته

متاثر از آیات قرآن کریم    ،(. این دیدگاه تمایز براساس منبع الهام29  :مشاهده عالم انوار محجوبند و در زمره اشقياء هستند )همان
( بنابراین چنين الهامات  121:  م« )انعاإِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ»:  کننداست که تصریح دارد شياطين به دوستانشان وحی می 

 ی متعالی نسبتی ندارد. ها با عالم جن و شياطين مرتبط است و با آگاهی ،و اخباری
( که به ترتيب منشاء 77  :2ج،  بی تا   ،فرشتگان و شياطين است )ابن عربی   ،حق تعالی  ،منابع الهام و خواطر چهار دسته کلیِ نفس

در ميان این اقسام تنها حق    ( و145و    89  :1399  ،مصطفویگردند )شيطانی )وسوسه( میمَلَکی و خواطر    ،ربانی  ،خواطر نفسانی
داستان تمثيلی  ،متأثر از خواطر مَلکی و ربانی شود  ،عربی در پاسخ به اینکه چگونه خيالتعالی و فرشتگان منبع حکمت هستند. ابن

 ،اگر آینه نفست را با ریاضات و مجاهدات صيقل دهی  تصریح نماید که  برد تا بدین نکتهآینه در برابر صور نقاشی را به کار می
مولوی همين داستان را اقتباس گرفته و تحت عنوان »مری   (278-279  :2ج  ،تابی  ،عربیمنقّش به صور عوالم علوی شود )ابن

 (. 239 :1393 ،آورد )مولویر میگری« در دفتر اول مثنوی معنوی به صورت نثکردن روميان و چينيان در علم نقاشی و صورت
تواند به دليل رکود حواس در خواب به عالم غيب  می  انسان  :کندنيز بررسی می  های غيبی را در حالت منامآگاهی  ،مالصدرا

(. مسلما 471-472  :1354  ،محيط خواب و قوه تخيل در محتوای خواب موثر است )صدرالدین  ، متصل شود. عواملی مانند مزاج
 ی منامی خارج از این بحث است. هامرتبط با آگاهی در بيداری است و از اینرو بسط آگاهی ،حکمت

زا معرفی آگاهی در بيداری نيز گاهی نيمه هوشيارانه است. گاردنر روش کنترل ميزان هوشياری را استفاده از مواد گردان و توهم
یابی به ضمير ناخودآگاه  های دیگری مانند هيپنوتيزم برای دستبرخی از روانشناسان مانند فروید از روش  ،کند. مضاف بر آنمی

 شود. ها در حالت نيمه هوشيار حاصل میکنند. این آگاهیی نهفته در کودکی آنها استفاده کرده و میهاافراد و جستجوی عقده

برای نفس   ،توسط جواهر روحانیمحال نيست که    :های فراحسی در حالت نيمه هوشيار امعان نظر داردصدرالدین نيز به آگاهی
  : 1354  ،گوید غافل است )صدرالدینمی  که از آنچه که  حالی انسانی چيزی از غيب آشکار شود و آنرا بازگو کند و بر زبان بياورد؛ در

دهد.  یاز عالم غيب خبر م  ،(. در این حالت با اینکه چشم باز و حواس در کار است؛ اما فرد در حالت غافل و غائب از اطراف473
دهند و  خبر می ،طوری که به آنچه اتفاق خواهد افتاده اهل صرع و کاهنان جاری است؛ ب ،این حالتی است که در برخی از مجانين

(. مالصدرا عالوه  472-473 :1354  ،دانند )صدرالدینرا کمال و والیت می این آگاهی نوعی نقصان است؛ درحاليکه اهل جهل آن
خسته کردن چشم با حرکت اجسام شفاف و غيره از عوامل مزاجی که ممکن است   ،ل در قوای حسیهای مذکور مانند خلبر روش 

کند عامل غلبه مزاج گرم و خشک )سودائی( و تقليل روح بخاری )مزاج سرد و تر( معرفی می  ،هوشياری ببردفرد را به حالت نيمه
شمرد که نه تنها کمال و حکمت دسته دوم آگاهی بر امور غيبی برمیها را در  (. مالصدرا همگی این روش 472  :1354  ،)صدرالدین

 نيست؛ بلکه شقاوت است. 
شناساند؛ داند و در یونان باستان و قبل از ظهور مسيحيت نيز حکيم میحکمت را مستقل از دین می  ،به عبارتی اگرچه مالصدرا

مرتاضان و کاهنانی که به اخباری از آینده و یا کراماتی  اما این به معنای پذیرش هر آگاهی فوق حسی در قالب حکمت نيست.  
 اند. هرچند دارای هوش معنوی باالیی هستند؛ اما حکيم نبوده و غریزه حکمی را پرورش نداده ،یابنددست می

بيان شد که در مطالعات عصب نيز  افراد متوهمقبال  افرادی که دعا می  ،شناسی مشاهده شد که  از   یک منطقه  ،کنندمانند 
اینجا  شود؛ مارشال سعی میمی  مغزشان فعال پيگيری کند؛ در  امواج مغز  نوسانات  اختالف  را در  این دو طيف  تفاوت  نماید که 

عالم انوار از ملکوت اعلی تا جبروت   ،کند؛ عالم حکيمها جستجو مییابی به این آگاهیمالصدرا تفاوت را در منبع الهام و روش دست
لم جن و شياطين در مرتبه ملکوت سفلی و روش او مراقبه و سلوک شرعی و متابعت از استاد است. تشخيص و الهوت است و نه عا

دانند گونه آگاهی و قدرت را کمال و والیت می  ميسر است. و جاهالن هر  ،تنها توسط حکيمِ مسلّم  ، حکيم از متوهم و شبه حکيم
 (. 473 :1354 ،)صدرالدین

خواب و اغماء( و نيمه هوشيار نيست و در حالت بيداری و هوشياری است و سبب  ) های منامیهیدر حوزه آگا ،بنابراین حکمت
دهد تا انسان به جانب عالی روی نموده و بر عالم غيب مطلع گردد و برخی از امور مانند برق  ای است که این قابليت را میقوه ،آن

همان غریزه    ،(. قبال بيان شد که این قوه472  :1354  ،[ است )صدرالدینگذرا بر او ظاهر گردد و این نوعی از انباء و نبوت ]عام
 حکمت و برگردان امروزی آن هوش حکمی است. 
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 نسبت هوش حکمي و آموزش . 3
وی    .(37  :2011  ،)گاردنر  تواند بر استعداد ژنتيکی موثر باشدکند که محيط و آموزش میپرداز هوش چندگانه اشاره میگاردنر نظریه 

آموزش خالقانه برای تقویت استعداد تاکيد دارد و در تبيين نسبت تعليم و استعداد و به طور خاص در مورد شعر که نياز به ذوق  بر  
کنند؛ اما تقليد از الگو  فرآیند خودتعليمی را آغاز می  ،شاعران جوان با خواندن سایر اشعار  :کندچنين بيان می  ،و استعداد خاصی دارد

 .(87 :)همان ت که ندای شاعرانه آنها را خفه نکندتا حدی ضروری اس 
حاصل استعداد و قریحه شعری است که به لطافت ذهنی شاعر   ،عالمه طباطبایی نيز معتقد است که شوق به سرایش شعر

ی بيشتری ( و این استعداد در افراد متفاوت است و برخی افراد از استعداد و عالقه ذات112  :1  ج  ،1374  ،وابسته است )طباطبائی
عالوه بر استعداد   ،اما در سرایش شعر  ؛(5  :5  ج  :1402،  )طباطبایی  کنندخود انتخاب مى  یو آنرا بعنوان رشته تخصص  برخوردارند

(. چه بسا کسی باشد که هم آگاهی به 92  :1362،  نياز به تمرین وممارست وکسب مهارت در فن بالغت است )طباطبایی   ،ذاتی
و لطف قریحه و رقت فطری   ،و هم در یک سلسله از معارف و معلومات تبحر و تخصص داشته باشد  ،شدهای یک زبان داشته باواژه

در نتيجه از حکایت کردن    ، با همان لطافت و رقت در قالب الفاظ بریزد  ،اما نتواند آنچه از معلومات دقيق که در ذهن دارد  ،نيز داشته
بنابراین شاعر عالوه بر ذوق و قریحه شعرسرایی نياز به آموزش حتی در (.  112  :1ج  ،1374،  باز بماند )طباطبائی  ،آنچه در دل دارد

در مورد هوش حکمی صادق است و تعليم و آموزش در ایجاد یا تقویت هوش حکمی تاثير   ،حد خودتعليمی است؛ اما آیا این حکم
 دارد؟

مندی از است. مالصدرا معتقد است که افراد در بهرهپاسخ بدین سوال در حکمت متعاليه مرتبط با ميزان این استعداد و قریحه 
وری از هوش حکمی وجود دارد. کسانی که در طيف باالی هوش حکمی غریزه حکمت متفاوتند و سه طيف کلی به لحاظ بهره

رسند میبدون چينش حدود وسط به نتایج    ،(. صاحبان قوه قدسيه369  :3ج  ،1368  ،هستند؛ دارای »قوه قدسيه« هستند )صدرالدین 
یابند. چنين اشخاصی از درک حصولی مفاهيم عقلی فراتر رفته و به درک حضوری ین زمان به حقایق اشياء راه میترو در سریع

اکرم)ص( است که   نبی ،(. باالترین افراد به لحاظ قوه قدسيه386 :3ج ،1368 ،اند )صدرالدینهویات و انيات حقایق عقلی راه یافته
(. یعنی مانند روغنی که هنوز آتش 35« )نور/  نارٌ  تَمْسَسْهُ  لَمْ  لَوْ  وَ  ءُیُضِی  زَیْتُها  »یَکادُ  :فرمایدآن کریم است که میمصداق این آیه قر 

 (. 87 :9ج ،1368 ،گردد )صدرالدینمعلم می ،دهد؛ نفس نبی نيز تعليم بشری ندیدهخودش نور می ،بدان نرسيده
( و این بدان جهت است که  420  :3ج  ،1368  ،معقوالت نزدشان حاضر است )صدرالدین  ،صاحبان قوه قدسيه به مجرد التفات

 در مرتبه عقل مستفاد و متحد با عالم عقل هستند و نياز به آموزش بشری ندارند. 
رسند  طيفی هستند که دارای جمود قریحه و خمود فطانت هستند؛ بطوریکه در تحقيق مسائل به مطلوب نمی  ،در نقطه مقابل آنها

(. به کاربردن کلمات جمود به معنای سختی و عدم انعطاف در پذیرش و خمود به معنای خاموشی و  385  :3ج   ،1368  ،)صدرالدین
را پرورش    بدین معناست که چنين اشخاصی یا استعداد حدس و خود تعليمی را ندارند و یا آن  ،غيرفعال بودن برای ذوق و قریحه
شامل سه    ،که به لحاظ بهره وری از هوش حکمی در رتبه پایين قرار دارند  ،اند. این طيفاشتهنداده و خاموش و غيرفعال نگه د

اند؛ اما واجد خالقيت و نبوغ نبوده و همواره بر سرسفره نبوغ دیگران نشسته و درک حصولی گروه است. گروه اول اهل درس و بحث
  ،1385،  وجود و خيال بودن عالم ماده نيازمند ذوق و قریحه است )اردبيلیاز مفاهيم عقلی دارند. درک شهودی مباحثی مانند اصالت  

این افرادی که فاقد درک   ،(؛ اما همين مباحث به لحاظ مفهومی و از طریق فلسفی نيز قابل بحث است و به تعبير مولوی199 :1ج
 :  کندمی ا پای چوبين حرکتای است که بکنند؛ مانند روندهمی شهودی هستند و با پای استدالل مباحث را دنبال

 پای استدالليان چوبين بود 
 

 تمکين بود پای چوبين سخت بی  
 

 (. 160 :1ج ،1393 ،)مولوی

استعداد تعليم از دیگران را دارند؛ اما فاقد قوه حدس هستند و اوج تالش آنها در این است که شارح   ،گروه اول از طيف دوم
اند و غریزه حکمت هنوز کودکان هستند که هنوز به رشد کافی برای فهم مسائل جدی نرسيده  ،طيف دومگروه دوم از    خوبی شوند.

ای ( مانند آینههافراد کودنی هستند که آموزش در آنها تاثيری ندارد )النفس البليد  ،گروه سوم از طيف دوم   .است  در آنها شکل نگرفته
شامل افرادی است که به    ،اما طيف سوم(.  87  :9ج  ،1368  ،مشاهده کند )صدرالدین تواند حقایق را  نمی  ،که کامل صيقلی نخورده

لحاظ استعداد در ميانه این دو طيف )فاقد غریزه حکمت و دارای قوه قدسيه( هستند. این گروه برای رسيدن به مطلوب و نتيجه در  
اما برای پرورش   ،واجد هوش حکمی هستند  ،اصیچنين اشخ(.  387  :3ج  ،1368  ،برهان نيازمند به حد وسط هستند )صدرالدین
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هوش حکمی نيازمند تعليم و آموزش هستند و این بدان جهت است که اصل فطرت انسانی و هوش و قریحه سالم برای رسيدن 
راست  نيازمند تعليم و د ،به حکمت و حقيقت کافی نيست و پرورش قدرت تعقل از عقل بالقوه و عقل بالملکه به مرتبه عقل بالفعل

  :استعداد مانند اسبی است که نياز به عنان تعليم دارد ،است. در چنين افرادی
»کسی که سوار بر متن قریحه بدون ابزار ميزان علم شود مانند کسی است که بر اسب سرکش بدون عنان 

 (. 40 :بی تا  ،سوار شود« )صدرالدین
های نبوغ قواعد و الگوها بال   :کندمی  از مثال استفاده   ،القيتکانت مانند مالصدرا برای ضرورت تعليم در پرورش استعداد و خ

دهد که برای غایتمند باقی ماندن در کدام جهت و تا کجا بایدخود را گسترش دهد عين حال به آن رهنمود می  چيند و دررا می
  :خواهدمی الگو ،مهمل گویی نيست و برای اینکه فراتر از مهمل باشد ،(؛ خالقيت و نبوغ260-261: 1386 ،)کانت

پندارند که بهترین شيوه برای جلوه دادن خود به عنوان نوابغ رها ساختن خود از قيد »تهی مغزان چنين می
 (.  247: )همان و بند مدرسی همه قواعد است«

هرچه علوم نظری به عالم قدس الهی    :تمثيل آینه است  ،مثال دیگر مالصدرا برای اهميت علوم مدرسی در پرورش استعداد
نيازمند دانستن علوم بيشتری است. نفس در ابتدا روی به جانب طبيعت بدن و پشت به طرف    ،نزدیکتر و از عالم بشری دورتر باشد

های متعدد است؛ مانند اینکه انسان برای اینکه پشت سرش را ببيند؛  عالم قدس دارد و از اینرو در مطالعۀ مطالب حقه محتاج به آینه
 (.  93 :1381 ،ای در روبرو است )صدرالدینشت سر و آینهای در پنيازمند آینه

تر است و از اینرو طالب حکمت  به عالم قدس مرتبط  ،نسبت به سایر علوم  ، دانشی است که به لحاظ موضوع  ،حکمت  ،براین پایه
هایی هستند که برای ینهعرفان و منطق به مثابه آ  ،نيازمند به دانستن علوم بيشتری است و هریک از علوم معرفتی مانند فلسفه

، بذر مشاهدت است« )صدرالدین  ،وسيله وصول هستند و »معرفت  ،آیند. معقوالتمشاهده زوایای مخفی )مانند پشت سر( به کار می
در نفوس متوسطه باید از عنصر مدرسی و »علم دراست« و بحث و    برای پرورش هوش حکمی  ،(. با این وصف386  :3ج  ،1368

 (.  340 :1ج ،1368، ضد حکمت است« )صدرالدین ،»جهل ،دمه بهره گرفت و به همين جهتنظر به عنوان مق
توان ایجاد کرد؛ اگرچه خالقيت و نبوغ را نمی  :شودآور مینکاتی را در مورد پرورش استعداد در نظام آموزشی یاد  ،عالمه جعفری

خالقيت در شاگرد به عهده مربی است و صبر و حلم مربيان در  برداری نمود. شکوفایی  را پرورش داد و از آن بهره   توان آناما می
اند که نياز به صرف انرژی و زمان زیادی  آموزش و محبت به شاگردان دو عامل بسيار مهم در کشيدن آب موجود در چاه درون نوابغ

 (. 82: 1378، دارد )جعفری 
ا هم به تعليم حتی تدریس اهتمام ورزد؛ اما به نکته ظریف اینجاست که ممکن است فردی غریزه حکمت داشه باشد و ساله

ی منطقی و فلسفی است و موهبتی الهی هاتحليل  ،این بدان جهت است که این آگاهی برتر از تجربيات حسی  گنج حکمت نرسد؛
برای این   چينیمقدمه   ،شود و تمام همت فردفعل انسان نيست و با اراده او کسب نمی  ،( این آگاهی12  :1360  ،است )صدرالدین

  : 1354  ،معدّات )مقدمات( است و موجبات نيست« )صدرالدین  ،دریافت است و به تعبير مالصدرا »بحث و تکرار و استماع از معلم
384  .) 

 نسبت حکمت با اخالق و تربيت .4
 ای به هوش معنوی داشته گاردنر که نگاه شکاکانه  ، را به عنوان مولفه هوش معنوی بيان کرد  ظرفيت با فضيلت بودن  ،امونزوقتی  

جنبه شناختی را که در   ،چنين اعتراض نمود که امونز در تعيين معيارهای هوش معنوی  ،و همچنان بر هوش وجودی تاکيد داشت
( و مایر انتقاد نمود که  33  :2000  ،لط کرده )گاردنرخ  اخالق  و  شخصيت  ،احساسات  ،ی انگيزههامدل هوش مطرح است با جنبه 

ربط دارد اخالق  به عبارتی فضایلی مانند شفقت و بخشش به شخصيت و    .(53  :2000  ،مولفه فضيلت جنبه غيرعقالنی است )مایر
 و در حوزه آگاهی نيست. 

نظر شده خود حذف کرد و از مدل تجدید  امونز مولفه پنجم را که مربوط به توانایی کسب فضيلت است را  ،بر اساس انتقادات
 :  تنها چهار مؤلفه اول را حفظ کرد

  ،الف( ظرفيت تعالی
  ،ب( توانایی وارد شدن به حاالت معنوی افزایش یافته آگاهی

 و روابط   ،رویدادها ،ی روزمرهها ج( توانایی احساس تقدس یا حضور الهی در فعاليت
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 (. 64 :ب2000  ،معنوی برای حل مشکالت زندگی )امونزد( توانایی استفاده از منابع 

 داند و آنرا مالصدرا حکمت را از سنخ آگاهی و ضد جهل می  ،همانطور که بيان شد  چه نسبتی با اخالق دارد؟   ،اما هوش حکمی
رتباط بودن با آنها نيست؛ ا کند. اما این به معنای بیخلقيات و رفتارها متمایز می  ،اعتقادات و باورها  ،از حوزه احساسات و عواطف

 تواند موثر و متاثر از حکمت باشد.  یعنی صدرا بر این باور است که هریک از این وجوه انسانی می
 : داندمالصدرا چندین عامل را مانع دریافت حکمت می

باورها. (1 بنابر نظر  های پيشينی است که متقدم بر تجارب حکمی و  معرفت  ،باورها و عقاید  اعتقادات و  آنهاست.  بر  موثر 
مانع تصویر حقایق متعالی در آینه   ،ميان آینه و شیء  ،مالصدرا اعتقادات غلطی که در شاکله آدمی رسوخ کرده؛ مانند پرده

ساختارهای ماتقدم ذهنی را مؤثر در تجارب    ،دهد که مالصدرا عبارت فوق نشان می  (.92  :1381  ،نفس است )صدرالدین
و یا باعث ناخالصی در وجدانيات    دکنمیهای باطل یا شخص را به کلی محروم از علوم ذوقی  يش فرضپ  داند.حکمی می

  در مرحله پردازش و محاکات خيالی   ،اعتقاداتیابی به حقایق خالص و ناب است.  مانع دست  ،خواهد بود و در هردو حالت
دهد؛ مأنوسات و معتقدات  و خيال آنرا صورت می)تمثل( مکاشفات نيز موثر است. در مکاشفاتی که مجرد از صورت است 

(؛ به همين جهت اساتيد در تعبير و رمزگشایی برخی مکاشفات  124  :1406  ،در تمثل مکاشفه دخالت دارد )امام خمينی
 گيرند.حاالت و عقاید افراد را نظر می ،صوری

اثر ارتکاب معاصی و  :مانع حکمت است  ،ارتکاب معاصی که غالبا از سنخ رفتارهاست   معاصی. (2 پيروی از شهوات و    در 
مانند لکه سياه    شود ومانع صفای و جالی روح می  ،شود و این کدورت و زنگاردر جوهر نفس کدورت حاصل می  ،خبائث
بيشتر مربوط به    ، ارتکاب معاصی  (.90  :1381  ،سبب عدم انعکاس تصویر حقایق به نحو کامل است )صدرالدین  ،بر آینه

و اعضاء و جوارح است؛ اما نفس انسان یک واحد مشکک است که ميان مراتب آن ارتباط و تأثير و تأثر    صادرات نفس
 است و به همين جهت گناه جوارحی در مرتبه ذهن و آگاهی مؤثر است. 

ير  به تعب  های برتر است.عاملی در دریافت آگاهی  ،عواطف و احساسات. لطافت نفس که مربوط به حوزه عواطف است (3
( و موجب 174: 7ج  ،1368  ،)عشق عفيف( نزدیکترین سبب برای تلطيف نفس و تنویر قلب است )صدرالدین ،صدرالدین

مریدان را   ،کند و به همين جهت مشایخ در ابتدای سلوکذکاوت ذهن است و نفس را برای ادراک امور شریف آماده می
در حوزه احساسات انسانی است؛ اما همين عامل   ،عشق  (.173-174  :7ج    ،1368  ،)صدرالدین کنندبه تجربه عشق امر می

 های متعالی باشد.  تواند موجب دریافت آگاهیعاطفی می
دهد که توجه او جای دیگری معطوف است؛ به عنوان مثال در حين کارهایی را انجام می  ،توجه و آگاهی. گاهی انسان (4

دهد؛ چيزی را یاد  ته است و از آنچه که معلم در کالس آموزش میتوجه او معطوف به حوادث گذش  ،نشستن در کالس 
هایی  هاست. انسان دو سنخ آگاهی دارد. یکی آگاهیمسبوق به توجه به سخنان معلم و شنيده   ،گيرد. یادگيری در کالس نمی

که همان آگاهی    1کند که آگاهی مرتبه اول است و دیگری آگاهی مرتبه دوم انسانکه از محيط و خارج نفس دریافت می
سينا جستجو را در ابن  برخی محققان آن  از مباحث روز است و  ،ی مرتبه دومهابه خود و ادراکات خود است. بحث آگاهی

شود؛ در رسيدن  (. آگاهی مرتبه دوم که با تعبير »توجه قلبی« در حکمت متعاليه بدان اشاره می70  :2008 ،کنند )بلک می
فردی که   :نتيجه استبرای دریافت حقایق عالی بی  ، انجام عبادات و گفتن اذکار بدون توجه قلبیبه حکمت موثر است.  

همتش مصروف به طلب حق نيست و آینه ضميرش به سمت کعبه مقصود محاذی نيست و باطنش را متوجه منبع حقایق  
بدون تأمل و تدبر در    ،اذکار و نوافل  ،افتد. چه بسا که همتش را در اعمال بدنیو معارف نساخته؛ نور معرفت در وی نمی

بدون    ،حقائق عالم جبروت و ملکوت معطوف نموده؛ چنين کسی با بسنده کردن به صورت ظاهری اعمال  ،حضرت الوهيت
ای که مقابل شیء قرار نگيرد و رسد؛ بسان آینهنمی  ،هرگز به مغز شریعت که کشف حقيقت است ،توجه به غایت عبادات

ظاهری دارد که مربوط به جوارح است و باطنی    ،به عبارتی عبادت  (.91  :1381  ،عکاس ندهد )صدرالدینتصویر آن را ان
 شبه  ،باشد  ساهى  و  غافل  عبادتی که در آن قلب  ،دارد که سرّ عبادت است و مربوط به توجه است. به تعبير امام خمينی

(. رسيدن به سرّ  33  :1378  ،نيست )امام خمينی  رىتأثي  وجه  هيچ  به  نفس  در  را  عبادتى  چنين  البته  و  است  بازى  و  لهو
نيازمند آگاهی مرتبه دوم و توجه قلبی در حين عمل است. مالصدرا برای برخی عبادات اسراری  ،عبادات و کشف حقيقت

 
1. second-order awareness 
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رالهی  تمرین تسليم و تمکين در برابر ام  ،نماز یادآوری احوال آخرت و توجه به مبدء هستی است. سرّ رکوع  :کندرا بازگو می
تجرد از دنيا و توجه به کعبه مقصود و حضرت حق است   ،شود تا گردنش را بزنند. و سرّ حجاست؛ مانند کسی که خم می

 نيازمند توجه قلبی در هنگام عبادات است. ،(. رسيدن به اسرار عبادات369 :1360، )صدرالدین
( و حکمت و حریت را 207  :5ج  ،1368،  ند )صدرالدینداتمایالت و خلقيات. مالصدرا مشخصه حکيم را زهد و حریت می (5

تخليص قلب از شواغل و توجه تام به مبدء   ،زهد .(88 :9ج ،1368، نماید )صدرالدینمبدء سایر فضایل اخالقی معرفی می
( و حریت به معنای غلبه احکام عقلی بر احکام بدنی است به طوریکه هر چه 21  :9ج  ،1368،  اصلی است )صدرالدین

زهد و حریت در حوزه   (87 :9ج ،1368، حریت کاملتر است )صدرالدین  ،تر باشدتر و عالقه عقلی قوی عالقه بدنی ضعيف
به معنای پيوند نظر و عمل است؛ بدین معنا که برای رسيدن به   ،ست و مالزمه زهد برای حکمتهاتمایالت و انگيزه

 ،1368،  استيالی نفس بر بدن است )صدرالدین  ،مره حکمت عملیحکمت نظری باید از احکام عقل عملی بهره گرفت و ث
نيازمند آن است که حوزه همت و    ،(. الزمه زهد و حریت برای حکمت به این معناست که ساعی به سمت حکمت 21  :1ج

که همتشان  اهل سلوک    :ای است که قيصری نيز بدان اشاره دارداز امور دنيایی قرار دهد. این نکته  ترتمایالتش را عالی
دنياییعالی امور  از  دنيوی  ،ستتر  غيبی  اخبار  به  متعلق  که  مکاشفات صوری  و  الهامات صحيح  در  این   ،ستحتی  به 

اطالع بر اخبار و احوال غيبی دنيوی را دکّان برای    ،(. به عبارتی حکيم 108  :1375  ،کنند )قيصریها التفات نمی شناخت
 کند. کسب منصب و قدرت و اشتهار نمی

یک فرد اگر بخواهد در مورد یک شهر مطلع شود؛ مراحل   :زندکند چنين مثال مییر وقتی چهار عامل توانمندساز را بيان میام
 هاو بهترین مکان  هامشاهده نقشه خيابان  ،عالقه به دانشگاهی از آن )احساس(  ،نياز به بازدید شهر )یک انگيزه(  :کندزیر را طی می 

در اینجا نيز مالصدرا   .(53-51  :2000،  خت( و توجه به مقاالت و اخبار در مورد آن شهر )آگاهی( )مایر)شنا  برای رفتن به مقصد
دهی به تمام شئون نفس از باورهای نيازمند جهت  ،درصدد است تا به این مطلب توجه دهد که رسيدن به مقصد عالی حکمت

 هاست. تمایالت و انگيزه ،عواطف ،رفتارها  ،پيشينی

 ي هوش حکمي و هوش معنويهاو تفاوت هاشباهت .5
امونز مولفه هوش معنوی  تأمل در چهار  تفاوتمی  ،با  به شباهات و  مولفهتوان  با  آن  از منظر مالصدرا  های  های هوش حکمی 

 : پرداخت
 های عالی روحانی شباهت با تحقيق در وجود مفارقات در مصادیق حکمت دارد. دو معيار ظرفيت تعالی و درک آگاهی

و رویدادها مشابه با بحث علم به ذات اشياء از طریق علم به سبب آنها از سوی   هار نگرش امر مقدس در برخورد با فعاليتامعي
 مالصدرا است. 

برای حل مشکالت زندگی ر  منابع معنوی  از  استفاده  توانایی  روانشناختی است و در  مولفه  زاویه  از  ویکرد کاربردی معنویت 
به کارکرد حکمت مبنی بر رسيدن به مقام »کُن« یا قدرت بر   ،رویکرد فلسفی مالصدرا کمتر مورد توجه است. هرچند که مالصدرا

 (. 10 :6ج ،1368 ،صدرالدینتصرف در امور و رفع موانع اشاره دارد )
توانایی رمزگذاری مفاهيم معنوی مطرح است که مرتبط با توانایی در بيان است.   ،ينزکیهای هوش معنوی اسکشپدر مولفه

برخی از حکما مانند سقراط را عادت بر آن است که سخن به رمز   :شماردمالصدرا عادت حکمای اهل بيان را رمزگذاری برمی
اطن آن صحيح و حق است و در آن هم مصلحت و که ظاهر کالم آنها مخالف حق و متنافر با افهام است؛ اما ب  بگویند؛ بطوری

گردد که بر مصلحت تصریح گویی ارجح است؛ اکثر که تصریح به کالم باعث مفسده ای می  غرضی صحيح مراعات شده؛ بطوری
انبيای معصومين و صاحبان حکمت و فصل الخطاب را عادت بر این رویه است و بسياری از آیات قرآن حکمی و احدیث انبياء و 

 (. 40 :بی تا ، لياء از این قبيل است )صدرالدیناو
کند به سه نحوه استعداد اشاره  را برای اصناف بيان می هازمانی که اقسام توانایی ،فارابی قدرت بيان برای امر تعليم الزم است.

ی ميانی در مدینه فاضله  هاک ریاستها را مالوی این قابليت .استعداد استنباط )حدس( و استعداد تعليم ،استعداد آموختن :نمایدمی
(. استعداد اموختن مربوط به یادگيری علم و استعداد استنباط مربوط به بسط و گسترش علم و 243:  1371،  نماید )فارابیمعرفی می

ما در  استعداد تعليم مربوط به انتقال آن به دیگران است. ممکن است حکيمی در مرحله آگاهی دارای هوش حکمی باالیی باشد؛ ا
عربی و شارحان او مرحله انتقال و بيان چنين ظرفيتی را نداشته باشد و این دو ظرفيت و توانایی مستقل از هم هستند. شهرت ابن
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مانند قيصری مرهون جمع قابليت دریافت و بيان است. بنابراین ظرفيت رمزگذاری مرتبط با قدرت بيان و مستقل از هوش حکمی  
 ی است. و در مرحله بعد از آگاه

فهم عميق از متون دینی و معنای نهفته در شعر است.  ،در تحقيق غباری بناب و همکارانش  ،ی هوش معنویهااز دیگر مولفه 
  : داندرمزگشایی از متون پيچيده حکمی و منابع دینی و به طور ویژه قرآن کریم را مخصوص صاحبان حکمت و خرد می  ،مالصدرا

یابند؛ چرا که حقيقت حکمت جز به موهبت الهی أللباب( و دارای بصيرت درمیاحبان خرد )اولوا سرّ و لب قرآن را تنها ص  ،روح
  :7ج  ،1368  ،رسد مگر آنکه خداوند علمی از نزدش را بر او افاضه نماید )صدرالدینآید و انسان به مرتبه حکمت نمیبدست نمی

های  گانه حکمت بيان نموده و عالوه بر آن رمزگشایی و دریافتهای هوش حکمی را مالصدرا در تعاریف پنجبنابراین مالک (.40
 ی هوش حکمی است.  هاجدید از متون دینی مانند قرآن کریم و سخنان حکما نيز از مولفه

،  )صدرالدین  آن است که حکمت منحصر به دین اسالم نيست  ،شودای که در تعریف حکمت از سوی مالصدرا بيان مینکته
حققان در بحث هوش معنوی نيز نگاه تکثرگرا و پوراليستی دارند و معنویت را در تمام فرهنگها و ادیان جستجو  (. م207  ،5  ج  ،1368

هسته فلسفی معنویت است. از    2نگرنگاه کل  ،برای بوميان استراليایی  :نمایندتعبير می  1کنند و به همين جهت از معنویت بومیمی
ین ا  (.41  :2015  ،ست )والتنهاو انسان   ارتباط و تعامل نزدیک با محيط  ،بيداری معنوی  ،منظر جوامع اوليه شمنيست و آنيميست

اما هوش معنوی از نگاه امونز و سایر محققان دارای  نقطه اشتراک و شباهت است. ،نگاه فرادینی در هوش معنوی و هوش حکمی 
   :شودمی یزات آشکاری نسبت به هوش حکمی است که در این مجال به برخی از آنها اشارهتما

در رویکرد روانشناسانه به هوش معنوی و رویکرد فلسفی مالصدرا به هوش حکمی است. رویکرد روانشناسی    ،تفاوت اساسی
برخورد با مشکالت و رخدادهای ناگوار و توانایی    ،یافتن معنای زندگی  ،به معنویت و هوش معنوی از جهت ارتباط آن با بهبود زندگی

انسان و زندگی دنيوی اوست؛ اما نگاه مالصدرا   ست و در همه این موارد محوریت و اصالت بای زندگیهابرخورد مناسب با دشواری
اخالق و   ،فتارر  ،اندیشه  ،حوزه باور  ،اصالت وجودی است. حکمت از سنخ وجود است و طالب حکمت  ،به هوش حکمی و حکمت

نماید و این کوشش نيازمند نفی خودمحوری است. طالب  تمایالت خود را در جهت دستيابی به وجوه کاملتر حقيقت متمرکز می
مسلما   ،شود تا به حریت و استيالی نفس بر بدن فائق آید و در صورت نيل به این نحوه آگاهیهایی را متحمل میریاضت   ،حکمت

کند و این نگاه حتما در مقوله  غایت و آیتی را جستجو می  ،گرایانه است که درپس اشياء و حوادث رشی کلنگ  ،نگاه او به حوادث
معنابخشی به زندگی و نحوه برخورد با سایر افراد موثر است؛ مالصدرا نهایت وصول به حکمت را مطالعه جالل الهی در خلق و  

 (. 190: 7ج ،1368، درالدیننماید )صرویی با آنها معرفی میشدت انبساط و گشاده
نه از منظر کارکرد آن در زندگی مادی و نگاه اومانيستی که از وجهه   ،این رویکرد اصلی مالصدرا به هوش حکمی و حکمتبنابر

   اصالت وجودی و تبيين رفع موانع رسيدن به حکمت است.
اما 46  :2015  ،)والتن  کنندمی  زان نيز بحثآموهوش معنوی را حتی برای کودکان و دانش  ،تفاوت دیگر آن که محققان (؛ 

داند )مگر در صاحبان قوه قدسيه که دارای عقل مستفاد هستند( این بدان جهت است که  مالصدرا کودک را فاقد غریزه حکمت می
شود این تفاوت سطح  مرتبه عالی هوش معنوی است. به خصوص وقتی که این هوش با پرسشنامه سنجش می  ،غریزه حکمت

 : نمایدمیرا ارائه و برای آن چهار مقياس اصلی زیر را معرفی  3د خو گزارشی هوش معنوی-کينگ پرسشنامه خودشود.می خصمش
  ،واقعيت  ،هدف و دیگر مسائل وجودی/متافيزیکی )مانند وجود  ،ظرفيت تفکر انتقادی بر معنا:  4تفکر وجودی انتقادی  •
؛ و تعمق بر مسائل غير وجودی در رابطه با وجود خود )یعنی از منظر اصلی وجودیی  هاجهان(. رسيدن به نتایج یا فلسفه  ،مرگ

 . وجودی(
از جمله ظرفيت خلق  ،توانایی استخراج معنا و هدف شخصی از تمام تجربيات فيزیکی و ذهنی: 5تولید معنای شخصي •

 .و تسلط بر )یعنی زندگی بر اساس( یک هدف زندگی

 
1. Native spirituality 
2. holistic connection   
3. SISRI-24 
4. Critical Existential Thinking 
5. Personal Meaning Production 
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خود فراشخصی یا خود متعالی( و ظرفيت    ، ی ابعاد/الگوهای متعالی خود )به عنوان مثالظرفيت شناسای:  1يآگاهي متعال •
غير مادی گرایی(    ،شناسایی ابعاد/الگوهای متعالی دیگران و ظرفيت شناسایی ابعاد/الگوهای متعالی جهان فيزیکی )مانند کل گرایی

 .با خود و جهان فيزیکی است ی طبيعی آگاهی به همراه ظرفيت شناسایی رابطه آنهاها در طی حالت
یگانگی( به    ،وحدت  ،آگاهی کيهانی  ، حاالت باالتر/معنوی آگاهی )مانند آگاهی ناب  تجربهتوانایی    :2بسط حالت آگاهانه  •

 ( .دعا و غيره ،مدیتيشن ،اختيار خود )مانند با تفکر یا تأمل عميق
کامالً خوب هوش معنوی  ابق با معيارهای سنتی هوش در درک کالسيک  نماید که این پرسشنامه مطمیادعا    نگاگرچه کي

کينگ را  پرسشنامه  نتایج اوليه    ،شرکت کننده(  833حجم نمونه زیاد )    بعدی بامطالعات  (؛ اما  12- 13  :2008  ،)کينگکندعمل می
  : برخی سواالت وجودی بدین قرارند   ،در پرسشنامه کينگ  (2021  ،کند)آتروسکو و همکاران نمیتایيد  برای ارزیابی هوش معنوی  

معتقدم که    .قدرتی عظيم درکار این جهان حکمفرماست  .دهم و هستم نهفته استمعتقدم نيرویی در همه آنچه انجام می»اینکه  
حيات دیگری نيز  ،معتقدم در پس این زندگی مادی .کندنيرویی درهر لحظه حرکات و اعمال مرا هدایت و راهنمایی و رهبری می

هوش معنوی باال ارزیابی    ،دهد که در این پرسشنامه برای هر فرد معتقد به معنویتها نشان می« دقت در این گزینه.وجود دارد
دهد و حداقل معيار را برای هوش معنوی داراست و به تجربه امر متعالی و ی امونز را هم پوشش نمیهاشود و حتی مولفهمی

 اعتنایی ندارد.تجربيات شهودی 
باز هم رابطه هوش معنوی و   ،ی امونز مالک ارزیابی هوش معنوی قرار داده شودهامولفه  ،حتی اگر بجای پرسشنامه کينگ

حتما مرتبه باالیی از هوش معنوی    ،عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی اگر کسی از هوش حکمی باال برخوردار باشد  ،هوش حکمی 
بهره از هوش حکمی باشد؛ مانند کاهنان فردی دارای هوش معنوی باال ولی بی ،که بنابر معيار امونزرا واجد است؛ اما ممکن است 

از  ،این بدان جهت است که هر تجربه فوق حسی شمارد.و افرادی با قابليت مدیوم قوی که مالصدرا آنان را نه حکيم که شقی می
 سنخ حکمت نيست.  
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