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           س خن استاد
هاای خاود را    گردد که به واسطه آن بتواند رویاهاا و تاالش   هایی می انسان از دیرباز به دنبال توانایی

واساطه  ه با  امروز کاه کنتارل بیرونای افاراد                           م درن و سرشار از تغییر محقق سازد. به خصوص در دنیای 

توسعه سریع فناوری از یکسو سهل و از سوی دیگر تقریبا غیرممکن شاده اساتت تاالش بارای یاافتن      

 چندان شده است.  کار و پنهان ما را هدایت کندت دوهای روزانه آش قدرت سحرآمیزی که بتواند فعالیت

؛ زیارا  اسات برای کمک باه افاراد در هماین راساتا مطارح شاده       « بازگشت به معنویت»شاید مفهوم 

تواند در کوتاهترین زمان به تمامی اطالعات  های خاص فناوری می حالیکه هر فرد با یادگیری مهارتدر

ها در سرتاسر دنیا دسترسی داشته باشدت چاه تمامینی وجاود دارد کاه از آن در جهات       افراد و سازمان

ول خواهاد باود؟ آیاا    درست استفاده کند؟ به وضوحت اگر این اطالعات به سرقت رفتت چه کسی مسا  

هایی را با کنترل بیرونی از بین برد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا تجربه بشری نشاان داده   توان چنین پدیده می

 کنترل بیرونی همیشه راه گریز دارد. که است 

هادایت انساان در    و مطما ن  به عنوان کلیاد طالیای  « معنویت»به همین جهت است که بازگشت به 

 کنترل شود.   تتا از این طریقت انسان از درون ر گرفته است؛نظر قرا حاضر مدعصر 

همان توانایی است که به افراد قدرت تحقق رویاها و تالش و کوشش برای به دست « هوش معنوی»

بخشد. این هوشت زمینه تمامی آن چیزهایی است که انسان به آنها معتقد است و نقاش   آوردن آنها را می

 گیرد.   گیردت در بر می هایی که به عهده می ها را در فعالیت ارزش باورهات هنجارهات عقاید و

انسان با استفاده از هوش معنوی به حل مشکالت با توجاه باه جایگااه معناا و ارزش آن مشاکالت      

شود که انسان باا   ای پنهان؛ ولی گرانبها محسوب می پردازد. از اینروت معنویت و هوش معنوی سرمایه می

یاباد   شود و درمای  آگاه می تدهدت به معانی عملکرد خود خود معنا و مفهوم می های الیتآن به کارها و فع

 که کدام عمل و رفتار او از اعتبار بیشتری برخوردار است. 

که یکای  ت باعث پیدایش مفاهیم جدید در مبانی علمی شده است« معنویت»عالقه و توجه محققان به 

کند تا فرد از روابط فیزیکی و شناختی خود با محایط   کمک می است. این توانایی« هوش معنوی»از آنها 

هایی همچون  پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی گردد و همین مساله پاسخ به سوال

ساازد. تاا فارد در    را برای انسان روشن می« چه چیزی مهم است؟»و « چرا اینجا هستم؟»ت «من کیستم؟»

                                           ای نهفتاه در زنادگی آشافته و پ راساترس      ف منابع پنهان عشق و لذت کاه باه گوناه   نهایت بتواند با کش

 باشدت به خود و دیگران کمک نماید. روزمره می

شود؛ اماا                                                                                    مبانی دینی و ارزشی و ادبیات ک هن ما مملو از مطالبی است که به حوزه معنویت مربوط می

تاه اسات. شااید یکای از دالیال آنت ایان       هوش معنوی به مفهوم علمی آنت کمتر مورد توجه قارار گرف 

 برانگیز بوده است.   موضوع باشد که تحقیق و تدوین در این حوزهت همواره از مفاهیم چالش



« هاوش معناوی  »در پارداختن باه مفهاوم    این اثار  به همین جهتت شهامت علمی نویسندگان محترم 

منظمت مباانی محکمای پدیاد    طلبی استت با رویکردی  ستودنی است. کتاب حاضر که حاصل این چالش

های نظری مربوطت به خوانندگان کمک خواهد کرد تاا باا کاربردهاای     آورده است که ضمن تعالی حوزه

های افراد دارای هوش معنوی و خطرهاای باالقوه جساتجوی    آشنا شوندت ویژگی« هوش معنوی»مفهوم 

هاای پارورش    شوند و تکنیک آشنا« هوش معنوی»های مذهبی  گیری را دریابندت با جهت« هوش معنوی»

 علمای  رویکارد  باا آن را یاد بگیرند. در نهایتت مدیرانت محققانت دانشجویان و تمامی عالقمندان بتوانند

 . بپردازند خود «معنوی هوش» سطح گیری اندازه به

توصیه نماوده و یقاین دارم نقاد    این حوزه به هر جهتت مطالعه کتاب حاضر را به تمامی عالقمندان 

تواناد انگیازه نویساندگان در پارداختن باه چناین        محتاوای آن مای  خصاوص  انه و اعالم نظار در  عالم

 موضوعاتی را دوچندان نماید.

 دکتر اصغر شریفی

 93بهار 
 


