
 
 

  
  یمنظر حضرت عل مبنای هوش فرهنگی از و معنا

 و متفکران جدید
  *عبدالرضا باقی

  
  چكيده

هـاي فرهنگـي    با شناخت تفاوتتنها  هاي مختلف، توانايي مديران براي كار با افرادي با فرهنگ
مـديريت   شناسـي و  هاي جديـد در علـم روان   پذير است. يكي از سازه ها امكان ها و قوميت ملت

هـاي مـورد نيـاز بـراي      است كه بسياري از جنبـه » هوش فرهنگي«جديد، مفهوم جديدي به نام 
  گيرد. مي هاي متنوع فرهنگي را دربر اثربخش در موقعيت  فعاليت

ضمن اشاره به مباني نظري هوش فرهنگي و ابعاد و معيارهاي سنجش هـوش   كوشد مياين مقاله 
مباني و اصـول و معنـا و معيارهـاي هـوش      فرهنگي از منظر مكاتب جديد و انديشمندان غربي،

دهد تا مشخص سازد قلمرو و آثـار و   را مورد بررسي قرار فرهنگي را از منظر حضرت علي
  حضرت چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟هاي اين هوش در كالم  ريشه

 هـوش فرهنگـي از ديـدگاه حضـرت علـي      ةبررسي مذكور بيانگر اين مطلب است كه مقول
هاي معنوي چون خدا، دين، معاد، ايمان، اخالق و يقـين   اي جامع و فراخ دارد كه از مؤلفه عرصه

ديدگاه با نگاه ابزاري جديد بـه  باشد. اين  ناپذير بوده و داراي مباني ثابت و مشخصي مي تفكيك
معنـوي اسـت در تغـاير     الهي و ها و اصول و مباني ارزشي و هوش فرهنگي كه فاقد مؤلفه ةمقول
اين تغاير نيز به نوبه خود  و در تعاريف ريشه در تغاير در مباني داردها  اين تفاوتالبته  باشد. مي

  .وامدار تفاوت در منابع است
  .گي، ارتباط ميان فرهنگي، عقالنيت، هوشمندي، حضرت عليهوش فرهن واژگان كليدي:
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  مقدمه. ١
باشـد  مداوم و مستمر مرزها در حـال در هـم نوردیـده شـدن می طور بهتردید در جهان امروز که  بی

وجود مدیران و کارکنان هوشمندی که مهارت و توانایی برقراری ارتباط مسـتمر بـا افـرادی از سـایر 
این ارتباط،  ۀبسیار حائز اهمیت است. الزم ،ت ارتباط میان فرهنگی را دارا باشندها و مدیری فرهنگ

توان به نقـاط قـوت و ضـعف  باشد چه اینکه از رهگذر این شناخت می ها می شناخت سایر فرهنگ
را  آنهاعبور نموده و نقاط قّوت و قدرت  آنهاها و فرهنگ خود پی برده و از نقاط ضعف  سایر فرهنگ

االمکان تا جایی که با مبانی و اصول فرهنگ خـودی تعـارض نداشـته باشـد جـذب  و حتیمطالعه 
  نموده و سیر رشد همه جانبه را در میان خود فزونی بخشید.

ی امروز، مهارتی با نام هـوش فرهنگـی پدیـدار شناس رواندر همین راستا در ادبیات مدیریت و 
تـر در  حتـی گسـترده و مضـمناً  امـا ؛باشـدجدیـد  ه شاید در اصـطالح بـدیع وژگشته است این وا

پیگیری است. هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری  ی مختلف قابل ردیابی وها اندیشه ها و فرهنگ
کنند. براساس این تعریف، افراد در سـطح  های مختلف تعریف می ها در محیط ها و توانایی مهارت

ها و  نیاز به درک مفروضات، موضوعات، ارزشهای فرهنگی متفاوت دارند و این مسئله  جهان زمینه
قلمرو جدیدی از هوش به این موضـوع یعنـی توانـایی  عنوان بههنجارهای فرهنگی دارد. این هوش 

  .)٣۴٩ص ،١٣٨۶  پور، پردازد (قلی مؤثر عمل کردن در شرایط متفاوت فرهنگی می
اما رویکـرد کلـی آن  ؛است ها و کارکردها مطرح البته در این راستا اگرچه سخن از تنوع فرهنگ

ــه ــا زمین ــا بتــوان از توانا ها و مهارت  اســت کــه افــرادی ب هــا و  ییهــای مختلــف جــذب گردنــد ت
ها  ها و افزایش قدرت رقابـت شـرکت استعدادهایشان، برای افزایش سودآوری و حفظ بقای سازمان

  ست.ای برای ایجاد مزیت رقابتی ا هوش فرهنگی منبع بالقوه درواقعبهره گرفت. 
  

  بیان مسئله. ٢
از  1انـگ ارلـی و از سـوینخسـت بـار نوع خاصی از هـوش، بـرای  عنوان بهمفهوم هوش فرهنگی 

شناسی  تئوری جدیدی در دنیای مدیریت و روان عنوان بهن مدرسه کسب و کار لندن مطرح و امحقق
رهنگـی را آسـیا هـوش ف ،سازمانی پدیدار گشت. بعدها کنسرسیومی از اساتید آمریکـا و انگلـیس

  .بیان کردند گوناگونهای  ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی از فرهنگ
قابلیـت فـرد بـرای سـازگاری مـؤثر بـا  عنوان بههوش فرهنگی را  م،٢٠٠۴انگ در سال  ارلی و

وش های نوین فرهنگی تعریف کرده و ساختار هوش فرهنگی را به انواع دیگر هوش از جمله ه قالب
جدیدی از هوش اسـت کـه  ۀدانند. از منظر اینان هوش فرهنگی دامن عاطفی و اجتماعی مربوط می

                                                           
1. Early, p, c. & Ang, s 
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تـوان  های کاری متنوع دارد که با تقویت این مفهوم نوین شناختی، می ارتباط بسیار زیادی با محیط
ی از فرهنگی، درکی صحیح برای تفاهم و مشارکت ایجاد کـرد. بـرای اینکـه فـرد در ارتباطات میان

ها و اشارات مختلفـی وجـود  هایی که برداشت لحاظ فرهنگی باهوش شناخته شود باید در موقعیت
ــ ــت ب ــحیحی از آن موقعی ــم ص ــته و درک و فه ــتی داش ــاوت درس ــد قض ــت آورده دارد بتوان    دس

رو برپایـه توضـیحات  از ایـن .)٢ص ،٢٠٠۶ ،احمدی فیاضی و ؛۵۴ص ،١٣٨٩، (ابزری و خانی
 هـا و زمـان و هـا در جا کنـد تـا دریابنـد می فرهنگی این فرصت را برای افراد فراهمگفته هوش  پیش

کـدام  براساس ی گوناگون چگونه اندیشه کنند وها جنبه حضور افراد متفاوت در با شرایط مختلف و
فرهنگی بیش از پیش فراهم  میان فردی و تا شرایط ارتباطات میان الگوی رفتاری عمل کنند؟ سبک و
از رهگذر این  ها به رسمیت شناخته شود و تنوع فرهنگ و تکثر و موانع ارتباط از میان برخیزد گردد و
در حـوزه اقتصـادی رخ دهـد و سـود  ویژه بـهبـردی −آمیز، معامله بـرد همزیستی مسالمت تعامل و

  بیشتری برای دو طرف حاصل آید.
لـف هـوش فرهنگـی بررسـی ما در این نوشتار در پی آنیم که ضمن تشریح و تحلیل ابعاد مخت

باشـد؟ آیـا  قابـل ردیـابی و جسـتجو می حضـرت علـی ۀای در اندیشـ کنیم که آیا چنین مقوله
است، تعریف هـوش   اند و اگر چنین حضرت به زبان و بیان دیگری پرده از چنین موضوعی برداشته

های آن و عوامل مؤثر در پویایی یا ایستایی آن چیست؟ از منظـر حضـرت، قلمـرو   فرهنگی و مؤلفه
ای تحـت  ر گرفته است و اصوًال اگر مقولههای آن چگونه مورد توجه قرا هوش فرهنگی و آثار و ریشه

عنوان هوش فرهنگی در اندیشه و گفتار حضرت است آیا این عناوین بـا مقولـه هـوش فرهنگـی بـه 
باشد؟ اینها نکاتی است کـه پـژوهش  تشابه لفظی می فقطیا و معنای امروزین قرابت مفهومی دارد 

  گیرد. به اجمال مورد بررسی قرار میحاضر 
  

  وش فرهنگیتعریف ه. ٣
هـای  دامنه جدیدی از هـوش، ارتبـاط بسـیار زیـادی بـا محیط عنوان بههوش فرهنگی  اگر بخواهیم

دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر کرده و  کاری متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می
  دهند؟ چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می

توانایی فرد بـرای انجـام وظیفـه بـه صـورت اثـربخش در بسیاری از محققان هوش فرهنگی را 
ای ایـن نـوع هـوش را  عـده )٢٠٠٣ ،انـگ کنند (ارلـی و های متفاوت فرهنگی معرفی می موقعیت

هوش فرهنگی ظرفیتی است که  درواقعاند.  های تعاملی تعریف کرده یک سیستم از توانایی عنوان به
  هـا درک و فهـم درسـتی داشـته باشـند و  فرهنگ ۀرددهـد تـا در برابـر طیـف گسـت به افراد اجازه می

دانند که  ز این نوع از هوش را یک نوع شایستگی چند وجهی مییای ن مناسب عمل کنند. عده طور به
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  باشـد  هـای رفتـاری می شامل دانـش فرهنگـی، عمـل بـه صـورت متفکرانـه و فهرسـتی از مهارت
  .)۵۴، ص١٣٨٩و خانی،  (ابزری

 
  وش فرهنگیمزایای توجه به ه. ۴

کید و پذیرش تنوع فرهنگی است. عاملی  یکی از کلیدواژه های فهم مفهوم هوش فرهنگی، توجه و تأ
منبع مؤثر در ایجاد برتری رقابتی سخت دخالت دارد، توجـه بـه تنـوع فرهنگـی در  عنوان بهکه خود 

  دنبال کردن این برتری رقابتی از زوایای مختلف، دارای مزایای ذیل است:
یابی: ١−۴ های فرهنگی  افزایش توانایی شرکت و افراد در تأمین و پاسخ به اولویت. از جنبه بازار

  ؛بازارهای محلی
های فکـری  باال بردن توانایی شرکت در جـذب نیروهـای دارای زمینـه . جنبه کسب منابع:٢−۴

  ؛مختلف
  ؛دهد هزینه ناشی از ریزش مدیران غیربومی را کاهش میها:   . از حیث هزینه٣−۴
تری  های بهتـر و جـامع گیری ها، تصـمیم گیری از تنوع دیدگاه با بهره . از حیث حل مسئله:۴−۴

  ؛شود گرفته می
کید کمتر بر و ها توجه به تنوع دیدگاه. از حیث خالقیت: ۴−۵ سازی عقایـد،  ضرورت یکسان تأ

  ؛کند خالقیت را تقویت می
ت تحمل و پاسخگویی سیستم به تقاضاهای افزایش قدر ها: پذیری نظام . از حیث انعطاف۴−۶

  متعدد.
مزایایی که در باال به آن اشاره شـد حـاکی از آن اسـت کـه در هـوش فرهنگـی توجـه محـوری 

باشـد. در  معطوف به بهبودبخشی روابط در عرصه تجاری، افزایش سهم بازار و موفقیت مدیران می
ضـریب هوشـی عوامـل دیگـری نیـز در  های اصلی آن است که آیا به جـز این راستا یکی از دغدغه
 .)٢، ص٢٠٠۶، (فیاضی و جان نثاری ها مؤثر است؟ موفقیت افراد و سازمان

  
  ابعاد هوش فرهنگی. ۵

ــی و موسافســکی ــر  1ارل ــتمل ب ــوش فرهنگــی را مش ــز ٣ه ــناختی می ءج ــد: ش ، فیزیکــی و  دانن
جستجو کرد. اگرچه  قلب هوش فرهنگی را در بدن، سر و انگیزشی. به عبارت دیگر باید−احساسی

اما هر قابلیـت بـدون دو قابلیـت دیگـر  ؛هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند اغلب مدیران در
  .)٢٠٠۴ ،شود (ارلی و موسافسکی جدی با مانع مواجه می طور به

                                                           
1. Early & Mosakowski 
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دانـش افـراد از هنجارهـا، رسـوم و  ۀدهنـد انعکـاس  این مؤلفه 1. هوش فرهنگی شناختی:١−۵
های متفاوت است که منتج از مطالعات و تجارب فردی است. فـرد دارای هـوش  گهای فرهن سنت

فرهنگی شناختی، نسبت به محیط قانونی و اقتصادی سایر کشورها مطلـع اسـت. وی همچنـین بـا 
آداب و رسوم مذهبی فرهنگ میزبان آشناست و با نحوه ارتباطات غیرکالمی، فرهنگ، صنایع و هنر 

  ؛ردفرهنگ میزبان آشنایی دا
قابلیـت توجـه مسـتقیم و صـرف  ۀکننـد ، منعکس این مؤلفـه 2. هوش فرهنگی انگیزشی:٢−۵

های فرهنگی متمایز است. فرد با هـوش فرهنگـی  تالش در جهت یادگیری و انجام وظیفه در محیط
 بـرد. وی نسـبت بـه اجتمـاعی شـدن در انگیزشی، از تعامل با افرادی بـا فرهنـگ دیگـر لـذت می

پـذیری بـا  های حاصل از وفق ناآشنا اطمینان داشته و همچنین توانایی مقابله با استرسهای  فرهنگ
   ؛باشد های ناآشنا می مند به زندگی در فرهنگ هفرهنگ متمایز را دارد و عالق

هـای کالمـی و غیرکالمـی در  قابلیت به نمایش گـذاردن کنش 3. هوش فرهنگی رفتاری:٣−۵
ای متفاوت است. فرد دارای هوش فرهنگی رفتـاری بـه فراخـور نیـاز، ه مراوده با افراد دارای فرهنگ

دهد. این فرد از مراودات غیرکالمی متناسب با فرهنگ میزبـان بهـره  نحوه ارتباط کالمی را تغییر می
و  کند (ابـزری فرهنگ میزبان استفاده می  جوید و همچنین از زبان و عالئم بدن به فراخور زمینه می

  .)۵۴، ص١٣٨٩ ،خانی
 
  نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی. ۶
اسـت کـه   دهکریک مدل چهار عاملی برای سنجش هوش فرهنگی معرفی  4»مرکز هوش فرهنگی«

های شناختی افراد را در قالب چهار عامل استراتژی، دانش، انگیزش  ها و توانایی تالش دارد قابلیت
  و رفتار بسنجد.

فرهنگی را درک کند؟ نحوه درک  تواند تجربیات میان میآیا فرد . استراتژی هوش فرهنگی: ١−۶
یندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به ااو چگونه است؟ این استراتژی بیانگر فر

برند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخـورد میـان فرهنگـی بـرای  کار می
ی ذهنـی در صـورت متفـاوت بـودن تجـارب واقعـی از ها مفروضات حین برخورد و تعدیل نقشـه

  ؛باشد انتظارات پیشین می
هـای فرهنگـی  این دانش بیـانگر درک فـرد از تشـابهات و تفاوت. دانش هوش فرهنگی: ٢−۶

                                                           
1. Cognitive Cultural Intelligence 

2. Motivational Cultural Intelligence 

Cognitive Cultural Intelligence  3. Behavioral Cultural Intelligence  
4. Cultural Intelligence Center  
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های اقتصادی و قـانونی، هنجارهـای تعامـل اجتمـاعی، عقایـد  است و مشتمل بر شناخت سیستم
  ؛های دیگر است فرهنگهای زیباشناختی و زبان  مذهبی، ارزش

های دیگر و تعامل با افرادی  بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ. انگیزش هوش فرهنگی: ٣−۶
شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چنـدفرهنگی و   باشد. این انگیزه های مختلف می از فرهنگ

تلف به صورت اثربخش های فرهنگی مخ دهد در موقعیت اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می
  ؛عمل کند
این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمـی . رفتار هوش فرهنگی: ۶−۴

هــای مختلــف مناســب هســتند و در  گیــرد کــه بــرای برخــورد بــا فرهنگ می و غیرکالمــی را دربــر
ویژه، از قابلیت اصالح و آیند و متناسب با تعامل خاص یا موقعیت  های مختلف به کار می موقعیت

  .(همان) تعدیل برخوردارند
گویی دانشمندان دانش مدیریت معتقدند هوش فرهنگی موجب  گفته، براساس توضیحات پیش

دهـد کـه هـر جـایی  می به او یاد و شود می ی مختلفها موقعیت بصیرت افزایی در فرد در شرایط و
گاهانه، و دمتناسب با آن عمل کن و متناسب با موقعیت بیندیشد  پـذیر و انعطاف راهبردی و عملش آ

گـاهی فرهنگـی و درواقع و انگیزه باشد با  اجتمـاعی آنهـا را تقویت هوش فرهنگـی افـراد؛ دیگـر آ
در  و ضعف خودشان را در مواضع و مواقع مختلف دریابند شود قوت و می موجب دهد؛ می افزایش

هـا بـه درک  رشـد ایـن مهـارت در انسـان نماینـد.هـا اقـدام  کـاهش نـاتوانی هـا و افزایش توانـایی
سـاز نـوعی  همراهی که زمینـه شود همدلی و می باعث و انجامد می ی فرهنگی دیگرانها پیچیدگی

  ای است تقویت گردد. معامله همکاری تعاملی و
 
  هوشمندی از منظر حضرت علی هوش و. ٧

در هوش فرهنگی مدرن متفاوت ، با مفهوم هوش به کار رفته مفهوم هوش از منظر حضرت علی
تر از هوش مدرن است. در هوش  است. به عبارت دیگر هوش، در نگاه حضرت، بسیار فراتر و فراخ

رو بـه  فرهنگی آن، هوش ابزاری برای رسیدن به یک هدف اسـت از ایـن ۀویژه در کار ویژ همدرن و ب
و رسیدن به سود مـادی بیشـتر پلی برای تعامل در عرصه اقتصادی و تجاری  عنوان بههوش فرهنگی 

  باید به چند نکته توجه داشت: 1دیوید لیورمور نگریسته شده است که در این راستا از منظر
  تر یا بهتر از دیگری نیست؛ . سیستم ارزشی ممکن است متفاوت باشد اما هیچ فرهنگی درست١
  ؛جهان ارتباط برقرار کنیمچگونه با افراد دیگر  ها، بگیریم که برخالف تفاوت باید یاد ما. ٢
  ؛درباره دیگران نباید تنها براساس بعد فرهنگی داوری شود. ٣

                                                           
1. David livermore 
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گاهی هاست اما با ها منجر به منفی دیدن تفاوت جهل به تفاوت. ۴ توانیم بپـذیریم  می افزایش آ
  ؛های خاص خودشان هستند دیگران دارای دیدگاه

فهمیم چگونه آنها دنیای خود را در ارتبـاط الزم است ب به منظور درک فردی از فرهنگ دیگر،. ۵
 )3محصـول و 2عمـل 1،دیدگاه و فرهنگ (نظر pیا سه  فلسفه) محیط و فرد، (زمان، با چهار عنصر

  .)۵۴−۵٣، ص١٣٨٩خانی،  (ابزری و کنند می مشاهده
غربی آن، پذیرش نوعی  الزمه پذیرش هوش فرهنگی به معنای مدرن و ،یاد شدهبراساس نکات 

خود،  ۀفرهنگی در روابط میان فردی، ملی و فرا ملی است و پذیرش پلورالیسم نیز به نوب 4پلورالیسم
این دو، به مبـانی دیگـری  بر افزون فرهنگی در تعامالت و تبادالت است. 5مستلزم پذیرش تولرانس

 ایـی نسـبی،گر ارزش نیز در این راستا باید تن داد از جمله: مفهوم جهانی شدن در تلقـی غربـی آن،
 تن دادن به تفکر سودگرایانه و گرایانه صرف، عمل تن دادن به نوعی نگاه پراتیکی و تفکر رفتارگرایانه،

تـن دادن بـه  دنیـوی، گرایانـه و اندیشیدن دایمی به محاسبات مـادی بالطبع لوازم آن، گرایانه و لذت
آن را بـه  رکرد دین داشـتن وتسامح اخالقی و مذهبی در نوع غربی آن، نگاه شخصی به کا تساهل و

روحیـه  تعامـل و اقتصـادی تسـری نـدادن، اولویـت داشـتن نفـس ارتبـاط و تعامالت اجتماعی و
  . دیگران و... کارانه با کاسب
اصلی هوش و فرهنگی از دیدگاه و سخنان حضرت  ۀاین اساس الزم است مفهوم دو کلیدواژ بر
گیری یکسان و مشابه  بیشتری قرار گیرد تا شباهت لفظ چه بسا منجر به تصمیم ۀمورد مداق علی

به کارگیری این واژه ترجمـانی از  نگردد. گرچه اصطالح هوش فرهنگی در متون بومی به کار نرفته و
 همـان معنـا و سازی این اصطالح باید دقت شود که بـا رو در بومی از این اصطالح غربی آن است؛

زیرا چه بسا این تلقی در ما پدید آید که هـوش فرهنگـی ؛ زبان ما جریان نیابد بر ذهن و منبع مبنا و
ـنْ « کید قرار گرفته است ماننـد آیـهأاش بسیار مورد ت در اسالم به همان معنای غربی نا مِ ـلْ سَ وَ مـا أَرْ

ولٍ إِ  سُ هِ  الّ رَ مِ وْ به ایـن نکتـه  ناظر یه مذکورآکه  مبنای این تلقی گفته شود بر ) و۴ابراهیم، ( »بِلِسانِ قَ
 ی فرهنگـی آن قـوم عمـلها زمینـه براسـاس جـذب آنهـا است که پیامبران برای تعامـل بـا مـردم و

 همـان زبـان عـادی وفقط  »لسان قوم« در حالی که از منظر مفسران در اینجا مقصود از نمودند می
اند، بایـد از  مور به ابالغ آن بودهلغت و واژه است، یعنی انبیا برای انتقال مقاصدی که از جانب خدا مأ

 و )١٨، ص١٢، ج١٣٨۶گویند (طباطبـایی،  های زبانی بهره گیرند که مردم با آن سخن می همان قالب
طبیعی که جهـل بـه زبـان  دینی و اینجا زبان ابزاری است برای انتقال یک پیام فرهنگی و در درواقع

                                                           
1. Perspective   2. practice  
3. Prodact   4. Pluralism  
5. Tolerance 
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 رو الزم اسـت ابتـدا معنـای لغـوی و ایـناسـت. از  ثرؤمـ قـوی و یک قوم مـانع ارتبـاط صـحیح و
  .تر به دیگاه حضرت نزدیک شویم اصطالحی هوش را بکاویم تا بتوانیم دقیق

 
  مفهوم لغوی هوش) الف
توان از حیث لغوی در کـالم عـرب و در سـخن حضـرت در دو کلمـه  طور خاص واژۀ هوش را می به

 قابل با حماقـت اسـت. انسـان کـیس ردیابی کرد: فطن و کیس (فطانت و کیاست) کیس در لغت در ت
فهم اسـت و هـم  (با کیاست) کسی است که در پی فهم امور سودمند است. کسی است که هم خـوش

). کیس به معنای عاقل نیز کسی است ٧٠۵، ص١٣۶۵نهد (معلوف،  ای فرو نمی ادب را در هیچ مرحله
  ).٨٨، ص١٣۶٧کند (الطریحی،  می ای نیکو و حسن، کارها و امور را در مسیر رفق دنبال که با قریحه

همـین اشـاره کوتـاه بـه معنـای  )۵٨٨، ص١٣۶۵فطن نیز در پی فهم حقیقی است (معلـوف، 
  هوشمندی لوازمی دارد از جمله: اسالمی هوش و در متون لغوی و هوش حاکی از این است که

خیرگزینی تر که حتی این  خوب انتخاب خوب و شر امور و درک سودمندی امور یعنی خیر و. ١
  ؛در واژه اختیار منطوی است

  ؛دارندگی آداب در همه شرایط پاس گرایی و ادب. ٢
  آن؛ از راه صحیح شکل وپیگیری امور به بهترین  هم با مدارا آن پویش در راه نرمش و. ٣
  .نشدن از قریحه نیکوی خود در هیچ فرازی جدا .۴
بلکه این رشـته ، نهد خود را فرو نمیای هوشمندی  این اساس انسان هوشمند در هیچ مرحله بر

 فـردی و اجتمـاعی و نمـودار اسـت اعـم از فرهنگـی، معنـوی، جـاری و ساری و ها در همه حوزه
 . خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و...

  
  بنان حضرت علی هوشمندی در بیان و لوازم هوش و) ب

م حضـرت رجـوع کنـیم در کـالم هوشمندی الزم است به لوازم آن در کال برای فهم معنای هوش و
  یابیم: حضرت هوشمندی را با اوصاف زیر می

گـاه، حسـاب  نگـر، پرهیزکـار،  شـناس، فرجـام کـش از خـود، ره انسانی مسلط بر خـود، خودآ
گریـز  و فتنـه )۵٨۴، ص١٣٨٧شـهری،  ریمحمـدی دارای عمل خالص، پویـا و در حـال رشـد (

  ).١۵١خ، ١٣۶٨ سیدرضی،(
) آن را دارای ٣١قصـار  همان،دانند ( را یکی از ارکان اصلی ایمان می حضرت پس از آنکه یقین

بینایی و بصیرت هوشمندانه و زیرکانه است کـه در   های یقین، دانند که یکی از شعبه چهار شاخه می
شود و در  پرتو همین بصیرت هوشمندانه، بینشی حکیمانه نسبت به زندگی به روی انسان گشوده می
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انـدوزی تجربـه  نگـری و عبـرت گـردد و عبـرت آموز می نگر و عبرت انسان عبرت پناه همین بینش،
زنـدگی  ۀچـراغ راه آینـد» تجربـه«) و همـین ٣١نامـه  همان،نهد ( گذشتگان را در اختیار انسان می

  گردد. مرزی) می مرزی و برون انسان در عرصه فردی و اجتماعی (درون
حضرت، با یقین و ایمان درهم تنیـده اسـت بـرخالف هوشمندی از منظر بنابراین در وهلۀ اول 

هوشمندی مدرن که نه تنها با ایمان ارتباطی ندارد که گاه با آن در تقابل و چالش است و گویی آنکه 
  ؛هوشمند است مؤمن نیست و هر آنکه مؤمن است هوشمند نیست

تردیـد را  هوشمندی از شاخه و فروعات یقین است بدین معنـا کـه هـوش شـکاکیت و در ثانی
تابد و انسانی که از حیث شناختی و بینشی به بارگـاه یقـین نرسـیده اسـت بـه سـاحل امـن و  برنمی

عقالنیـت و هوشـمندی و برداشـت  ۀرسد و چنین انسانی از آرامش و قراری کـه الزمـ اطمینان نمی
  های بعدی است محروم است. گام

 واننـد و بـه او تـذکار و هشـدار خ حضرت در جایی دیگـر انسـان پرهیزکـار را بـه حـق فـرا می
آساید و  تواند بداند، اما در جهالت می دهند که انسانی که بستر شناخت برای او فراهم است می می

کند. او جاهـل مقصـر اسـت و در جهالـت خـود مسـئول اسـت نـه معـذور  در این النه درنگ می
رو کـه حقیقـت را  سـت از آن) انسانی که در خانه عنکبوتی النه کرده ا٣٠نامه  ،١٣۶٨سیدرضی، (

) و چه بسا از سر جهل ١٧٢، قصار هماندرنیافته است چه بسا از سر خصومت با حقیقت در آید (
) ٣١، قصـار همـانکنـد ( به نزاع برخیزد و نزاع جاهالنه نه تنها او را از حق و حقیقت بیشتر دور می

ــود را ــه آن مبتالســت خ ــه ب ــاهی ک گ ــر ناخودآ ــانی از س ــین انس ــه چن ــه می بلک ــد  در مهلک  افکن
  .)١٠٣، خهمانداند ( ) و انسان هوشمند و دانا قدر و قیمت خود را می١٠٣و خ ١۶خ همان،(

) و از حجاب نادانی برون آید ١٩٠خ همان،رو انسان نه تنها باید پوسته جهل را پاره کند ( از این
یـنش را راسـخ و تـوان را بلکه باید حرکت کرده و با انگیزش از توان خود بهره جوید. چـون آنچـه ب

کند رفتار و عمل است. انسانی که بینش خود را در مسیر شناخت حق به خـوبی بـه کـار  افزون می
های حرکـت و عمـل بـرای او مجهـول و پنهـان نیسـت چراکـه هـم راه را  ها و راه  گرفته است نشانه

وشمندی و زیرکی، غایت خـود ه پرتو یابد و البته چنین انسانی در و هم راه میانه را درمی شناسد می
) چنـین انسـان هوشـمندی ١٩٠، خهمـانکنـد ( جویانـه دنبـال می ای حق را به سوی حق با انگیزه

جویی  ) و آن زندگی که مشحون از حق٣٣١، قصار همانداند ( اطاعت حق را برای خود غنیمت می
  .)١۴۵، قصار همانگرایی باشد از منظر حضرتش، زندگی گوارایی است ( و حق
ی ها یکـی از نامـه در تر به دیدگاه حضرت در این باب دست یابیم، دقیق و تر بخواهیم ژرف اگر

  کنیم. می مدیریتی ایشان تمرکز
، ١٣٧٣، خـواه (معـادی اند نکاتی را نیز برای یک مدیر هوشمند بر شـمرده ۵٣حضرت در نامه 
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و نکـاتی تـذکار و  ) که در هوش به معنای امروزین کمتر بـه چنـین مـوارد۵٠٠۴−۴٩٩۶، ص٩ج
  توجه داده شده است. برخی از این نکات عبارتند از:

های  هـا و ضـعف نگـر اسـت. یعنـی قوت بلکـه گذشـته ،نیسـت گـرا انسان هوشمند گذشته. ١
ها را یا تکرار نکنـد و  کند ضعف می تالشدهد و  از خود را مورد واکاوی قرار می پیشهای  مدیریت

  اند: حضرت در این باب آورده پای بفشرد. آنها  ها و تقویت یا جبران نماید و بر قوت
 درباره تـو نگری و می خود در کارهای والیان پیش از که تو نگرند می چنان کارهای تو مردم در«
   ؛»گویی می درباره آنان که تو گویند می آن

عبـارت حضـرت  کند که مردم از او بـه نیکـی یـاد کننـد. ای عمل می گونه به انسان هوشمند. ٢
  چنین است:

  ؛»های بندگانش جاری ساخت زبان ایشان بر به نیکی توان شناخت که خداوند از نیکوکاران را«
دانـد. اندیشـه و اخـالق و رفتـارش  . مدیر هوشمند باالترین ذخیره را برای خود عمل صالح می٣

  چه اینکه او:» داند نیکوترین اندوخته خود را کردار نیک می«به منزلۀ مدل و الگوست و برای دیگران 
 در داشته و باز پیروی آرزوها از را نفس خود« زیرا دار است. خود مسلط است و خویشتن بر. ۴

  ؛»باشد می تحت فرمان خودشها  سرکشی
 توده مـردم را نسبت به رعیت ورا  دل خود و« خود است. ۀاهل رحم و شفقت به زیرمجموع. ۵

  ؛»عجین نموده است آنها دوستی با مهربانی و از
 نگـرد. نردبان مردم است نه اینکه مردم نردبان او باشند، به مردم به چشم لقمـه و طعمـه نمی. ۶

  ؛»غنیمت شمرد همچون جانوری شکاری نیست که خوردن مردم را و«
 رو فضـای فکـری او  دانـد و از ایـن انسـان می زیرمجموعه را بـرادر دینـی و هماننـد خـود،. ٧

در  یـا هسـتند دینی تـو برادر یا اند: رعیت دودسته« زیرا براساس کالم حضرت بسیار گسترده است.
  ؛»همسانند تو آفرینش با

به خطایشان «رو  کند. از این زا عمل نمی آفرین و تنش جو و چالش . اهل عفو و صفح است و ستیزه٨
  ؛»گونه که دوست دارد خدا او را ببخشد و گناهش را عفو نماید گذرد آن اهشان در مینگرد و از گن نمی
. بر این اندیشه است که آمده است با مردم کار کند نه اینکه بر آنها خدایی کند. زیرا مراقب اسـت ٩

  ؛...»داند نبردی نماید و در کبریا خود را همانند او  قدرت اسباب نخوت نگردد ... و مبادا با خدا هم«
؛ حق و عدل است ۀبلکه اهل اعتدال در محدود ،اهل تندی و سرکشی و جور و ستم نیست. ١٠
را نزدیـک  کیفـر و کنـد دگرگـون نمـی ستم نهادن نعمـت خـدا را چون بنیاد هیچ چیز« داند می زیرا
  ؛...» دآن است که اعتدال در حق نگذر دوست دارد بیشتر کارهایی را رو) این (از ... گرداند نمی

دهد. چـه  قلیلی تن به ناخشنودی عموم و گروه کثیر نمی ۀعد برای جلب رضایت خواص و. ١١
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سو خـواص هـم در فراخـی نعمـت، زیـاده  داند از یک هوشمندی مدیریتی خود می ۀاینکه به واسط
تر،  اسسـپ وفاترند و از سوی دیگر خواص کم کم ها، ها و تنگنا ترند و هم در گرفتاری تر و متوقع خواه

این نکته همواره نصب العـین  و رو نباید اکثریت فدای اقلیت شوند. از این ،صبرترند دیرعذرتر و کم
خشـم نزدیکـان خشـنودی  و اثـر گردانـد ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکـان را بـی« اوست که
  ؛...» زیانی نرساند همگان را
پذیرد و کینه مـردم را بـه  نمیچینان را  جویی نیست، سخن، سخن مدیر هوشمند اهل عیب. ١٢

 دشمن است کـه عیـب مـردم را او با خود دورتر دارد و رعیت آن را از از« رو این از دهد. دل راه نمی
  ؛...» بیشتر جوید

گاهـان و نخبگـان بـه  ،کنـد با بخیل، ترسو و آزمند مشـورت نمی. ١٣ بلکـه بـا اندیشـمندان، آ
کارهـا  در را که او ترسو با و نیکوکاری بازگرداند را از بخیل فرد مشورت با« زیرا؛ پردازد مشورت می

  ؛...» آراید می که حرص ستم را برای او نه آزمند و کند می سست
؛ بلکه سوابق پاک افراد مالک جـذب اوسـت ،کند لوس استفاده نمیپاز افراد بدسابقه و چا. ١۴
 پارسـایان گویان وتبه راسـرو  از این ... کمک کار ستمکار را گنهکاران را یاورند و «... این افراد زیرا
ای کـه  سـتودن کـار بیهـوده بـا و نپردازند پرورد که پیوسته به ستایش او می آنان را چنان و پیوندد می

  ؛»دارد به سرکشی وا و ستودن فراوان خودپسندی آرد که ای خاطرت را شاد نمایند نکرده
 کند می سازنده استقبال انتقاد شایسته و از و نهد می باطل شیرین رجحان حقیقت تلخ را بر. ١۵

طـرف را  پسـندد نمـی آنچه خـدا در و بگویند گزیند که سخن تلخ حق را برمی کسانی را« رو این از
  ؛»کنند یاری نمی
 بـا کنـد مـی خوب نیـز کـار و خوب فردی که کار فعالیت نباید و کار عرصه مدیریت و در. ١۶

کنـد  اما کـار خـوب نمـی ؛کند می کار بخو کند یا نمی کارخوب  اما؛ کند می خوب کسی که کار
 کـه ات برابر آید بدکار در دیده و که نکوکار مبادا و« فرمایند می اینجاست که حضرت یکسان باشند

  ؛...» به بدی وادارد بدکار را و در نیکی کم کند آن رغبت نکوکار را
لحاظ تمـام  به شیوه صحیح و د راجایگاه خو نقش و مقبولیت و کند محبوبیت و می تالش. ١٧

  ؛»زداید می از تو حسن ظن رعیت رنج دراز را« زیرا؛ ارتقا بخشد جوانب حفظ و
پـاداش از آن « دانـد کـه یزیـرا مـ؛ های پسندیده است و ساختارشکن نیست احیاگر سنت. ١٨

  ؛»ماند می گناه شکستن آن برای او نهنده سنت است و
جـذب بـه  رغبـت افـراد در تخصـص و توانایی و فرزانگان و ونخبگان  برکات گفتگو با از. ١٩

گاه است ( روسـت کـه  همـین از گیـرد. ی مدیریتی) و بر ایـن اسـاس تصـمیم میشناس روانکارها آ
  ؛...» حکیمان فراوان سخن در میان نه با کن و دانشمندان فراوان گفتگو با و« فرمایند: می حضرت
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کنـد  می تالش رو شناسی شخصیتی قوی است از این تیپ شناسی و هوشمند در مردم مدیر. ٢٠
کارآمـدی  شاهد اثربخشـی و سب بنشاند تااگزینی هر کس را در جایگاه من با تکیه به اصل شایسته

هاست که کار  بدان رعیت را صنف و« فرمایند: می همین اساس است که حضرت بر روزافزون باشد
  ؛...» نیازی نشاید از برخی دیگر بیبه برخی  و برخی جز به برخی دیگر راست نیاید

حسـن سـابقه اصـل  همـراه بـا دار بـودن او ریشه های خود اصالت خانوادگی و در انتخاب. ٢١
 از و گـوهری نیـک دارنـد «... برگـزین کـه کنند افرادی را می حضرت توصیه رو از اینمهمی است 

   ؛...» برخوردارند از سابقتی نیکو و خاندانی پارسایند
 پایش مجموعه تحـت مـدیریت از دیگـر نکـاتی اسـت کـه مـدیر ه به اصل نظارت وتوج. ٢٢

به بهانه وارسی کارهای  رسیدگی به کارهای خرد« روست که از همین کند هوشمند از آن غفلت نمی
  ؛...» نهاد بزرگ نباید فرو

امیدشـان را « کننـد: مـی روست که حضرت سفارش ینمه تنبیه از توجه به اصل تشویق و. ٢٣
 که فراوان کار زبان آر اند بر که کوششی کرده رنج کسانی را و به نیکی پیوسته دار ستودنشان را و برآر

  ؛»شاءالله را به کوشش وادارد ان ترسان بددل و برانگیزد را کردن دلیر یاد نیکوی آنان را
  فرماینـد: مـی همـین اسـاس حضـرت بـر مشـورت باشـد مبنـای آزمـون و ها بـر گزینش. ٢۴

مشـورت  بـی بـه میـل خـود و و آزمودن به کارشان گمـار پس از عامالن خویش بیندیش و کار در«
  ؛...» دیگران به کار مخصوصشان مدار

کرامت  پارسایی، گماردن افراد نسبت به برخورداری آنها از صفاتی مانند تجربه، به کار در. ٢۵
  ؛توجه نیست بی نگری در کارها فرجام دستی و پاک قناعت، اخالقی، آبروداری،

نیازهای اساسی جامعه بودن آن  ءجز مفید بودن کاال و از منظر حضرت یک مدیر هوشمند. ٢۶
بـه  مد اقتصادی بیشتر ترجیح داردآدر هرگونه نفع و بر جامعه بودن کاال سداد راستای صالح و در و

 کننـد: مـی سفارشرو  از همین کشور بازی کرد یک ملت و کسب درآمد بیشتر با بیان دیگر نباید بر
  ؛...» آبادانی زمین بیشتر از گرفتن خراج باشد بهباید نگریستنت  و«
 
  مقایسه هوش فرهنگی از دو منظر. ٨

ای صورت گیرد ایـن نکتـه بـه دسـت  های هوش فرهنگی مدرن تأمل و مطالعه ها و مؤلفه اگر در ویژگی
ایـن هـوش مغفـول و مسـکوت اسـت  آید که بسیاری از نکات و موارد یاد شده پیشین در توجـه بـه می
ای که در نگاه حضرت اصًال هوشمندی از مقوله فرهنگ، امری مجزا تصور نشده است، بلکـه از  گونه به

منظر ایشان انسانی که فرهیخته و با فرهنگ است به تمام این نکات در نظـر و عمـل توجـه دارد و چنـین 
هوشمندی در نگاه حضـرت بـا فرهنـگ بـودن مایه  توجهی از لوازم هوشمندی یک انسان است و درون
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 یابیم که: گفته درمی رو براساس توضیحات پیش ناپذیرند از این است و این دو مصداقًا از یکدیگر جدایی
ها نگـاه طعمـه و ابـزاری نـدارد  بـه انسـان انسان هوشمند از دیـدگاه حضـرت علـی. ١−٨      

  ؛رقابتی دارد انسان نگاهی ابزاری ومنظر هوش فرهنگی به  که از برخالف نگاه جدید
حق ندارد  کس، جا و در مواجهه با هیچ گاه و هیچ هیچ انسان از دیدگاه حضرت علی .٢−٨

جویانه و  از مدار ادب، اخالق، عقالنیت و اعتدال خارج گردد و این یک نوع عدم خروج مصلحت
 م انسانیت یک انسان است، در حـالیبلکه ماندن در این مدار از لواز ،سودگرایانه و آزمندانه نیست

کید بر آن است که برای اینکه بتـوان در یـک محـیط متفـاوت کـار و  که در هوش فرهنگی مدرن، تأ
ها، آداب و رسـوم  هـا، سـنت سودآوری بیشتری را به بار آورد، بایستی تالش کرد تا خود را بـا ارزش

های خـود را در محـیط  رد و حساسـیتجدید تطبیق داده و از تربیت اصلی و قبلی خود فاصله بگیـ
ها را در خود به حداکثر  ها را در خود به حداقل و حتی به صفر رساند و جاذبه جدید فرو نهد و دافعه

رساند تا بتواند در یک کار تیمی رقابتی سودآور و حضور و مشارکتی فعال و مؤثر داشته باشـد. چـه 
ایانـه و نسـبی عـادت داده و بـه موجـودی خنثـی و گر بسا این نگاه، فرد را بـه نـوعی اخـالق تقلیـل

گونه به انسان، همان نگاه ابزاری  کند. این نگاه موم های محیط اطراف تبدیل می تفاوت به واکنش بی
  ؛کند ها و تربیت دینی خود دور و نهی می از ارزشبه تدریج و اقتصادی است که انسان، را 

گاهی«نوعی  ما در نگاه حضرت علی .٣−٨ گـاهی « درهـم تنیـده بـا» انسانی خودآ خودآ
گاهی، الزمه هوشمندی است، در حالی که در هـوش  می» عرفانی و دینی بینیم و این سه وجه خودآ

گاهی انسانی نیز با نوعی نگاه ا گاهی عرفانی و دینی غایب بوده و خودآ مانیستی، مورد ومدرن خودآ
کید است و بر توجه و   ؛جویانه حاکم استاین نگاه نیز نوعی رویکرد سود تأ
. در نگاه حضرت، الزمۀ هوشمندی آن است که برای وصول به مقاصـد صـحیح و انسـانی، ۴−٨

گریزی و رفتار خـارج از  گونه ساختارشکنی، ارزش باید از مسیر صحیحی طی طریق شود و نباید هیچ
گونـه کـه  نمدار شرع و ادب و منطق و قانون و اخالق سرزند در حالی که در هـوش فرهنگـی مـدرن آ

نگرانی نسـبت بـه  شود، دغدغه و دل دیده می −آن هم مقصد دنیوی و مادی−دغدغه رسیدن به مقصد 
  شیوۀ رسیدن به هدف نیست؛ چه اینکه سوابق افراد نیز در جذب و تعامل با آنها تأثیری ندارد؛

امـا در  ؛شـود می  در نگاه حضرت نوعی توجه موزون، جامع و یکپارچه بـه نیازهـا دیـده .۵−٨
کید بر آن است که  تنهاهوش فرهنگی مدرن  ای برای مزیـت رقـابتی  هوش فرهنگی، منبع بالقوه«تأ
ها و اسـتعدادهای فـرد، صـرفًا بـرای افـزایش سـودآوری و قـدرت رقابـت  ییقلمداد شود و از توانا

ش، انـدی حال آنکه انسان هوشمند از منظر حضرت، آنست که معیشـت .»ها بهره گرفته شود شرکت
  ؛)٣٩٠، قصار ١٣۶٨سیدرضی، های مشروع را جستجو کند ( نگر، معاداندیش و لذت فرجام
. از دیدگاه حضرت، پایه و مایۀ هوشمندی در عقالنیت است و عقالنیت در تمام فراز و فرود ۶−٨
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هـا و کارکردهـا و رهاوردهـای آن متنـوع و مختلـف  زندگی انسان، معنای واحـدی دارد؛ اگرچـه جلوه
رو نیستیم، بلکه بـا انـواع  ما در توجه جدید به هوش و انواع آن، ما با هوش و عقل واحدی روبهاست؛ ا

طور مثـال در  هوش و عقالنیت، که هر کدام معنا و کارکردی جدا و مستقل از دیگری دارد مواجهیم. به
هوش معنوی سخن از معنویت هست؛ اما در هـوش فرهنگـی نیسـت و اگـر بـر هـوش اجتمـاعی و 

شود جایی است که در راستای رسیدن به هدف تعریف شده بـرای  فی در هوش فرهنگی تأکید میعاط
گونـه دوسـتی  هوش فرهنگی است و چه بسا در هوش فرهنگی صحبت از محبت و دوستی شود اما آن

) در حـالی کـه ١٠٨به زبان به کار برند و به دل با هم دشمنند (همان، خ که به تعبیر حضرت علی
  )؛١۶۶و  ١٠۶حضرت، عقالنیت و هوشمندی جدا از دیانت نیست (همان، خاز منظر 
شود و اصوًال عقالنیت قـوی  ها (انسانی و دینی) فرونهاده نمی تجربه در عقالنیت علوی، .٧−٨

) و بدبخت کسی است که خود را از سود خرد و تجربـت ٣١، نامه همانکند. ( از تجارب تغذیه می
. عقل از دیدگاه حضرت یک پیک الهـی و سـروش آسـمانی اسـت و )٧٨، نامه همانمحروم کند (

). خرد از نظر حضرتش با کسـی کـه ١١٣و  ۵۴، ٣٨، قصار همانانسانی است ( ۀترین سرمای بزرگ
دهد  ) و اگر خیرخواهانه انسانی را پند می٢٨١، قصار هماناز آن نصیحت طلب کند خیانت نکند (

). چنـین ١١٣، قصـار همـانشـود ( حفظ جمیع جهـات ارائـه مینگرانه، مدبرانه و با  این پند فرجام
کند. چه اینکـه دوسـتی ورزیـدن خـود  ها دریغ و درنگ نمی آمیز با انسان عقالنیتی از ارتباط مودت

رو انسان به حکم عقالنیت و سرشت  ). از این١۴٢، قصار همانای از عقالنیت است ( بخش و پاره
این اساس ایـن دوسـتی را فقـط در جـان و دل خـود کتمـان  دوستی است و بر الهی خود، اهل نوع

ای صـحیح  کند محبت سالم و انسـانی خـود را بـه شـیوه آورد و تالش می کند بلکه بر زبان می نمی
  .)٩٨، قصار هماندارد ( متجلی ساخته و در این راه عادالنه گام برمی

 
  البالغه ابعاد هوش فرهنگی از منظر نهج .٩
، ١٣٨۶، ه شــده اســت (جعفــریئــمقولــه فرهنــگ تعــاریف مختلفــی ارا از منظرهــای گونــاگون از
 جامعه هر در هنجارهای موجود ها و ارزش فرهنگ را لفه اصلی هرؤم دو 1استفان مور )٣١−٢۵ص
عملـی کـه  فرهنگ را از سویی ثمره اندیشه یـا ) سیدحسین نصر١٨، ص١، ج١٣٨۵، (مور داند می

آن را  تـر معنـای خـاص در سـوی دیگـر از جامعه است دانسـته و بینی حاکم بر دهنده جهان بازتاب
  ابعـاد مختلـف حیـات انسـانی معرفـی نمـوده اسـت بینـی بـر انعکاس جوانب معنـوی آن جهـان

های  ها و داشـته ای از کاشـته اگر اجماًال فرهنگ را مجموعهاین اساس  رب )٢۴١، ص١٣٨٢، (نصر
شـود  ها متجلی می ها و گرایش اجتماعی که در بینشهای فردی و  ها و داشته یک ملت بدانیم کاشته

                                                           
1. Staphen moore 
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. بر این اساس، از منظـر حضـرت نیـز شود ها و هنجارها آشکار می به دیگر بیان، در باورها و ارزش
باشد که در بعد معرفتی، مبنا یقین و ایمان  بعد معرفتی، ارزشی و رفتاری می ٣هوش فرهنگی دارای 

مدارانـه و مـنش  گرایی حـق اری حرکت و عمل متعادالنه و غایتبه خداست و در بعد ارزشی و رفت
 ۀچنین هوشمندی، حکیمانه زندگی کردن است و الزمـ ۀمدارانه حاکم است. الزم کریمانه و اخالق
 ۀاندوزی از گذشته و عدم غفلت از آن است و این عبرت و عدم غفلت، پایه و مایـ این زندگی عبرت

در  فقطهای بعدی است. نکته دیگر اینکه ابعاد چنین هوشی  ا و طراحیه ریزی نگاه به آینده و برنامه
  یابد: بلکه این هوشمندی در چند وجه ظهور و بروز می  شود، بعد فردی یا اجتماعی ظاهر نمی

ارتبـاط بـا جهـان و ملـل  .۴ ؛ارتباط با مـردم و جامعـه .٣ ؛ارتباط با خدا .٢ ؛ارتباط با خود .١
  شناسد. زمان و مکان و شرایط خاص نمیدیگر. که این ارتباطات 

هـای  هـا و محیط در حالی که در هوش فرهنگی از دیدگاه جدید، معیار ارتباط بـه تناسـب فرهنگ
افراد متغیر بوده و در هر جایی شخص بایستی خود را با وضعیت جدید سازگار نماید و   کاری و تفاوت

کوت نماید و بـه ظـاهر آنهـا را بپـذیرد. در ایـن پذیرد حداقل س های جدید را نمی ها و سنت اگر ارزش
هـا، هنجارهـا و  ها، گرایش ای از عالقـه دیدگاه فرد نبایستی در ارتباطات میان فرهنگی کمتـرین نشـانه

های خود را ظاهر نموده تا مبادا اصطکاکی رخ داده و این ناسازگاری، مدیران و شـرکت  باورها و ارزش
شته و یا حرکت آنها را که منجر بـه افـزایش سـود حـداکثری و کسـب را از رسیدن به هدف خود باز دا

های رقابتی و بقا و ماندگاری در محیط دیگر است کند نماید. اما در اندیشه حضرت معیارهـا و  مزیت
  جایی و همگانی است. مبناها ثابت و مشخص بوده و این معیارها همیشگی، همه

  رد توجه قرار داد:منظر مو ٣توان از  این معیارها را نیز می
 

    الف) منظر شناختی
جـا بـر مبنـای عقالنیـت در اندیشـه، ارزش و رفتـار اسـت چـون عقـل  معیار حرکت همـه. ١

  ؛)١٠۵، خ٣١قصار ، ١٣۶٨، سیدرضیترین سرمایه آدمی است ( گرانمایه
خـود و ایمانی) انسان و خدا بهتر گردد، پیوند صادقانه و خالصانه با  (معرفتی و هرچه پیوند. ٢

 .)٨٩، قصار همانگردد ( ها بهتر می سایر انسان
 

  ب) منظر انگیزشی
 بینانه باشد؛ . پایه و مبنای حرکت انسان نبایستی از روی حب و بغض باشد، بلکه نگاه بایستی واقع١
 تـا محبتـی برپایـه منفعـت  محبتـی واقعـی و بـا تمـام وجـود باشـد ها باید محبت به انسان. ٢

 ؛)۵٣ ، نامههمان(
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گـاه  )٨٠و  ٧٩، قصار هماندانیم ( هایی که ما نمی ها معیار قضاوت است نه انگیزه انگیخته. ٣
گاه به عکـس از  و شود نادرستی صادرمی ناراست و رفتار صادقی گفتار یا انگیزه سالم و انسان با از

  زند. می درستی سر رفتار راست و یا گفتار غیرصادقی، انگیزه ناسالم و انسانی با
 

  ج) منظر رفتاری
 ؛)١٠٣و  ١۶خهمان، هیچ انسانی نبایستی قدر خود را پایین آورده و تن به ذلت دهد (. ١
هـم  دیگـر بـه تعبیـر وری هم صاحب حق است و هم دارای مسئولیت، بهره مسیر انسان در. ٢

 ؛هم حدود حقوق دارد و
ت و پایمال کردن حقوق افـراد، سآنهاها باعث پایمال کردن حقوق  تبعیض نهادن میان انسان. ٣

 ؛)۵٣، نامه همانکشاند ( آدمی را به وادی ظلم و جور و خروج از تعادل می
 .)۵٣، نامه همانبرای رسیدن به هدف مقدس باید از راه صحیح و ابزار درست مدد گرفت (. ۴

و  انسانی که معیارهای او در سه عرصه ذهن و قلب و جسم (اندیشه، انگیزه و رفتـار) مشـخص
  های ذیل است:  ثابت باشد این انسان دارای مشخصه

  ؛گرا است پذیر و ضابطه بینی بوده و ضابطه قابل پیش .١
 ؛قابل اعتماد و وفادار است .٢
  ؛کند ها پایبند است عدول نمی هایی که بدان متعهد بوده و از ارزش .٣
بـه اصـول و معیارهـا بـر های مختلف قرار گیرد در عین پایبنـدی  که در موقعیت در صورتی .۴

  ؛)٢١٧، قصار همانافزاید ( تجربه و دانش خود می
، همـانبـرد ( خود بهتر پـی می یسعی در شناسایی نقاط ضعف خود داشته و به استعدادها .۵
  ؛)١٧٣قصار 
  ؛قدرت فهم و تحلیل او باال رفته و بازدهی او بیشتر است .۶
گـردد و  تر می تـر و وسـیع اش فـراخ اثرگـذاری ۀهای فوق به تـدریج دایـر انسانی با مشخصه .٧
  تواند بر محیط و دیگران بیشتر تأثیرگذار باشد تا تأثیرپذیر. می

 
  موانع رشد هوش فرهنگی از دیدگاه حضرت. ١٠

نمایند که نقطـه مقابـل  موانع رشد هوشمندی فرهنگی مطرح می عنوان بههایی را  حضرت مشخصه
سـوب شـود. مـا ایـن موانـع را نیـز از سـه منظـر شـناختی، مح عوامـل رشـد از توانـد مـی هرکدام

  داریم: طور اجمال بیان می هارزشی و رفتاری ب−انگیزشی
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  منظر شناختی   الف)
 )؛١۴٩و قصار  ١٠٣، خ١۶، خهمانقدر خود را نشناختن و عدم اعتماد به نفس (. ١
 ؛)١۶١و قصار  ۵٣، نامه هماناستغنای از مشورت با نخبگان و خودناشناسی (. ٢
 ؛)۵٣، نامه همانناشناسی ( مخاطب. ٣
 ؛)٢٠۵، قصار همانگریزی و عمل بدون علم و دانش ( دانش. ۴
  ؛)١٧٣، قصار همانحصرگرایی در اندیشه (. ۵
 ؛)١٧٢، قصار همانجهالت (. ۶
 ؛باوری خوش و به شناخت شخصی خود عدم اتکا. ٧
 ؛توجهی به کرانه قلمروها بی. ٨
 ؛بجا بهنگام و یها موقعیت و ها فرصت از استفاده نکردن سوزی و فرصت ناشناسی و فرصت. ٩
 ؛استعدادها توجهی به امکانات و بی. ١٠
 ؛ها نقشه برای رویارویی با چالش نداشتن طرح و. ١١
 ؛های دشمن غفلت از طرح. ١٢
 ؛علمی و...) فرهنگی، (سیاسی، تفاوتی نسبت به کاهش مرزها بی. ١٣
 ؛اینکه فاجعه رخ دهد توطئه تاتوجهی به آهنگ  بی. ١۴
 ؛درفش) در آغاز کار (داغ و استفاده زودهنگام از عامل بازدارنده. ١۵
 ؛برانگیزاننده عدم توجه به عوامل باوراننده و. ١۶
 ؛نیرنگ عدم توجه به مرز هوشیاری و. ١٧
 ؛پرستی مال پرستی و شهوت فخرفروشی و توزی و کینه دروغ و خلط هوشمندی با. ١٨
 .)١٣٧٣، خواه (معادی نگری عدم آینده. ١٩

 
  ارزشی:−ب) منظر انگیزشی

 ؛)۶٧و  ٨٢، قصار ١٣۶٨سیدرضی، حیای مذموم (. ١
 ؛)٢١٢قصار  همان،عجب و غرور (. ٢
 ؛)۵٣، نامه هماننگاه استثماری و ابزاری به افراد دیگر (. ٣
 ؛)١۴٧، قصار همانتزلزل و تعدد شخصیتی (. ۴
 ؛)١۶١، قصار همانخودرأیی (. ۵
 ؛)٢١۵، قصار همانای ( مخاصه و مجادله ۀروحی. ۶
 ؛)٢١٩، قصار همانآزمندی (. ٧
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 ؛)١٠، قصار همانگریزی ( گرایی افراطی و جمع درون. ٨
 .)٣٠٩، قصار همانسوءظن داشتن به همه ( ۀروحی. ٩
 

  ج) منظر رفتاری
 ؛)١١٠، خ٩٢، قصار ٩٨، قصار همانگریزی ( عمل. ١
 ؛)٣١و نامه  ٧٨، نامه همانگریزی ( تجربه. ٢
 ؛)١۴٢و  ۵٠، قصار همانت و دوستی (امساک در مودّ . ٣
 ؛)۵٣، نامه همانزدگی ( شتاب. ۴
 ؛)۵٣، نامه همانگرایی در عمل ( خواص. ۵
 ؛)١٨١و  ١١٧، ٧٠، قصار همانافراط و تفریط در عمل (. ۶
  ؛)١۴٢و  ۵٠، قصار همانت و دوستی (امساک در مودّ . ٧
  ؛تفاوتی وبی گریزی مسئولیت. ٨
  ؛جاذبه کمینه دافعه بیشینه و. ٩
  ؛شرایط نامساعد موقعیت و دست زدن به احقاق حق در. ١٠
  ؛نگاه ابزاری به دین. ١١
  ؛ی الهیها دیگران از راه نعمت فخرفروشی بر. ١٢
  ؛پرستی شهوت گرایی و لذت. ١٣
  .(همان) پرستی مال اندوزی و مال. ١۴

 
  گیری نتیجه. ١١

منظـر مکاتـب جدیـد و  ٢توان موارد ذیل را در بیان مفهـوم هـوش فرهنگـی از  شد میاز آنچه بیان 
  بر شمرد: حضرت علی

یم با مفهوم هوش فرهنگی از دیدگاه حضـرت یهوش فرهنگی مدرن از حیث مفهوم اگر نگو .١
  ؛توان حداقل تغایر در معنا را نتیجه گرفت در تقابل است می علی
امـا هـوش فرهنگـی از نگـاه  ؛، عرصه و قلمرو محـدودی داردهوش فرهنگی از منظر مدرن .٢

  ؛تری دارد تر و وسیع حضرت، عرصه فراخ
اما مبانی هوش فرهنگـی از دیـد حضـرت  ؛مبانی هوش فرهنگی مدرن واحد و ثابت نیست .٣

 ورای تلقی ماهیت هـوش فرهنگـی از منظـر مبانی نهفته در رو از این امور ثابت و مشخصی است.
  ؛اندیشه حضرت متفاوت است مبانی نهفته در غربی آن با
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در تلقی امروزین از هوش فرهنگی واژه هوش و فرهنگ دو مقوله جداست که به دالیلـی در  .۴
  ؛ناپذیر است اما در نگاه حضرت، هوش و فرهنگ دو مقوله تفکیک ؛اند کنار هم قرار گرفته

امـا هوشـمندی،  ؛تفـاوت اسـتهوش فرهنگی از حیث معنا و کاربرد با سایر انواع هوش م .۵
واحد اسـت بـه دیگـر  به مفهوممتفاوت و های  با لفظعقالنیت، کیاست و فطانت در نگاه حضرت 

  ؛های متفاوت به خود بگیرد تواند به تناسب کاربردش، نام اما می ؛بیان، عقل امر واحدی است
هایی چون خدا، دین، معـاد، ایمـان، یقـین و اخـالق  در نگاه جدید به هوش فرهنگی مؤلفه .۶

ها در ارتبـاط بـا هوشـمندی نگـاهی دقیـق و  امـا از منظـر حضـرت، بـه ایـن مؤلفـه ؛غایب است
  ناپذیر شده است. تفکیک
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