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مقدمه

هوش هیجانی تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته آشنایی 
انس��ان با علوم و فنون جدید و مباحث روان ش��ناختی که 
باعث درک بهتری از معنویات گردیده، در این میان هوش 
هیجانی مورد توجه بیشترصاحب نظران قرار گرفته است، 
با کمی تدبر در  قرآن کریم متوجه این موضوع می ش��ویم 
که کلیه این شایس��تگی ها در کتاب آسمانی )قرآن کریم( 
ب��ه دفعات در آیات ذکر گردیده، این امر مرا برآن داش��ت 
تا به قدر اس��تطاعت و توان گوش��ه ای از این تطابق را به 
معرض دید عزیزان قرار دهم. اگر دانش انس��ان افزایش 
یاب��د و از س��وی دیگر عل��م ثمره ای همراه ب��ا عقالنیت 
و عمل، باش��د، قطع��ًا در کنترل عواطف و احساس��ات به 
انس��ان کمک خواهد ک��رد، چنانچه فردی ب��ا توانمندی 
هوش هیجان��ی انگیزه و هیج��ان خود را توّج��ه نماید و 
عواطف را به ش��کل صحیح ب��روز دهد،می تواند، زندگی 



و حیاتی معنادار و معقول همراه با کرامت برخوردار باش��د. 
لذا دانس��تن چگونگی کسب و استفاده از آن در هدایت و 

پیشبرد امور در جنبه های مختلف اثرگذار است.

در  قرآن کری��م  منظ��ر  از  هوش هیجان��ی  بررس��ی 
تحقیقات، در مقام واالیی واقع نشده غافل از اینکه تمامی 
این شایس��تگی ها برای آرامش و پیش��رفت انسان ها بیان 
ش��ده؛ در عصر حاضر نیز که از آن به عنوان عصر دانایی 

نام می برند، اهمیت الزم به آن داده نشده است. 

در این کتاب سعی بر آن شده تا مفاهیم هوش هیجانی 
از نگاه قرآن کریم، علم روان شناس��ی و ب��ا تأکید به نظر 

مفسران و اندیشمندان استنباط و تنظیم گردد.

چگونه این کتاب تنظیم شده؟

دراین کتاب تالش شده است با رویکرد علمی � دینی 
و ب��ه روش توصیفی � تطبیقی مؤلفه های هوش هیجانی 
از منظر قرآن کریم و علم روانشناسی با نگرشی نو تحلیل 
و مورد بررس��ی قرار گیرد. ابت��دا مفاهیم و کلید واژه های 



»هوش هیجانی« از لحاظ علمی و نظر اندیشمندان غربی 
آثار و مطالعات روان  شناس��ان مورد بررس��ی قرار گرفته، 
س��پس مؤلفه های »هوش  هیجانی« ب��ا آموزهای قرآنی 
م��ورد کاوش و تفحص صورت گیرد. ه��وش  هیجانی و 
تاریخچه آن در آثار و مطالعات روانشناس��ان بررسی شده 
اس��ت و در بخش علم��ی، مفاهیم ه��وش از نظر جمعی 
از صاحبنظ��ران در این زمینه مطرح می گردد. انس��ان که 
موجودی مرکب دارای فطرت، غرائز و هیجان می باش��د، 
برای بهتر زیس��تن شایس��ته اس��ت با هدایت و کنترل و 
مدیری��ت هیج��ان و احساس��ات خود آس��یب های فردی 
اجتماع��ی را کاهش ده��د. در قرآن کریم ب��رای مراتب 

تکامل انسان روش های خاصی بیان شده است .

هوش هیجانی پدیده بغرنج و پیچیده ای نیس��ت و با 
مطالعه بیش��تر نسبت به این موضوع و توجه به این نکته، 
کدامی��ک از مؤلفه های هوش هیجانی را دارا هس��تید، به 
خودآگاهی که در کتب آس��مانی به عنوان »خودشناسی« 
مطرح و نس��بت به آن تاکید فراوانی ش��ده اس��ت، دست 

خواهید یافت.



اهمیت موضوع کتاب

ب��ا مطالعه این کتاب و توجه ب��ه مؤلفه هایی که بیان 
داش��ته ایم، می توانید به ارزیابی خ��ود بپردازید؛ احتیاج به 
س��نجش وتست نیس��ت بلکه با توجه به پیام هایی که در 
قرآن کریم و علم روان شناسی بیان شده با تمرین و ملکه 
ش��دن آن موارد، شما هم می توانید هوش هیجانی خود را 
تقویت نمایید و ش��اهد موفقیت های بی شماری در زندگی 

خود باشید.

واژگان کلی�دی: ه��وش، هوش هیجانی، عقل، نفس، 
هوش معنوی، تجربیات  دینی



فصل اول

کلیات



گفتاری کوتاه

روان شناس��ی به عن��وان علم مطالعة رفت��ار و ذهن 
انسان، تا سال)1879( بخش��ی از فلسفه پنداشته می شد؛ 
پژوهش��گران بیش از 60 س��ال از منظر ای��ن علم، نقاط 
ضعف و قوت بیماران مورد تحقیق و بررس��ی قرار دادند. 
بتدریج با گذش��ت زمان دانش روان-شناسی رشد یافت و 
به عنوان دانش��ی مستقل، در آلمان و امریکا مورد مطالعه 
قرار گرفته.اصطالح »هوش هیجانی« به قدری مش��هور 
ش��ده که از آخرین مباحث متخصصین در خصوص درک 
تمایز بین منطق و هیجان بوده است. و امروزه به گونه ای 

وسیع به رسمیت شناخته شده است.

یک��ی از موضوع��ات پرطرف��دار و بح��ث برانگیز در 
روانشناسی امروزه هوش هیجانی یا همان هوش عاطفی 
اس��ت. هوش هیجانی که اصطالحی نوین در روانشناسی 



محسوب می ش��ود اولین بار در س��ال)1989( توسط پیتر 
س��الوی و جان مایر بکار برده ش��د؛ بعده��ا این اصطالح 
به قدری مش��هور ش��د که ب��ه عن��وان مفیدترین عبارت 

روانشناسی شناخته شد.

خداوند سبحان در »قرآن« که با برترین الفاظ و عالی 
ترین معانی و اعجا زها برای انس��ان ها فرستاده است، می 
فرمای��د: فطرت اهلل دادم و انبیاء فرس��تادم و انس��ان را با 
س��رمایه آفریدم که س��رمایه ها را ش��کوفا کنند و به شما 
نش��ان دهند. ه��وش هیجانی هم یکی از آن اس��تعدادها 
اس��ت که خداون��د در نهاد انس��ان قرار داده ت��ا با انجام 

آموزه های دینی آن را از قوه به فعل درآورد.

تعریف هوش

انسان موجودی، ناشناخته است و علم به تنهایی قادر 
به ش��ناخت و تعریف انسان نیس��ت، ضمن آنکه تعاریف 
ارائه ش��ده نیز در طول زمان دس��تخوش تغییرات زیادی 
می ش��وند؛ به همین دلیل مفاهیم مرتبط با انسان از جمله 



»ه��وش« نیز همانند دیگر تعاری��ف علمی در طول زمان 
تغییراتی داش��ته و دانش��مندان در حال دستیابی به نتایج 

بیشتری هستند.

روانشناس��ان از زوای��ای خ��اص ب��ه تعری��ف هوش 
پرداخته اند؛ در علم روانشناس��ی اولین بار دیوید وکس��لر1 
ه��وش را توانایی کلی فرض کرد. او معتقد بود که هوش 
عبارت اس��ت از »توانایی حل مسئله و سازگاری با محیط 

است، منطقی اندیشیدن وفعالیت هدفمند«2

در لغتنامه دهخدا آمده اس��ت: » ه��وش« را زیرکی، 
آگاهی و ش��عور، عقل و فهم و فراست گویند«3؛ همچنین 
ه��وش به معنای خ��ودداری، احس��اس و تمییز هم آمده 

است.4

در حقیق��ت مفهوم »هوش« توانایی ذهنی اس��ت که 

1. David Wechsler ،1896-1981

2.  براهنی،1383،ج2،ص48
3. برهان

4. دهخدا،جلد13،ص20857



فرِد دارای هوش قابلیت اس��تدالل، حل مسئله، یادگیری 
و تفکر را دارد و)IQ(  به منظور قدرت درک و روابط بین 

پدیده هاست.

»هوش را می توان قابلیتی برای تأمین نیازمندی های 
انس��ان از قبیل نش��اط و حالتی برای فعالیت و در نتیجه 
اعم��ال و رفتارها و برآوردن نیازهای اساس��ی و ضروری 
و ادام��ه زندگی به طور کلی هماهنگ کردن انس��ان ها با 

محیط اطراف دانست«.1 

تعاریف هوش از دیدگاه اسالم

مفه��وم ه��وش بر خ��الف ظاه��ر س��هل آن، دارای 
پیچیدگی خاصی اس��ت. برای بررسی مفهومی این کلمه 
در آیات و روایات به جستجوی واژه ای هم معنی با آن در 

ادبیات عرب می پردازیم؛

بررسی این مفهوم در تعاریف برخی از لغت دانان عرب:

1.  نجاتی، محمدعثمان،1384



مع��ادل معروف مفه��وم هوش در زب��ان عربی، . 1
»َذکاء«  به معنای زیرکی و از ریشه »ذکو« و نیز 

»ِفطَنه« از ریشه »فطن« است1. 

اب��ن منظور در »لس��ان الع��رب« آورده اس��ت: . 2
َکاُء: ُس��ْرعة الِفْطَنة«؛ ذکاء؛ س��رعت درک و  »ال��ذَّ
تیزفهمی اس��ت ؛ یعنی تیزهوشی و زیرکی.2 ابن 

منظور، 1335 ج14،ص287.

ازدی  در کتاب الماء می نویسد: »الِفْطَنة: الِحْذق و . 3
عور«؛ یعنی مهارت و  ُسْرَعة اإلدراک و ُس��رعة الشُّ
ادراک و ش��عور سریع. همچنین در لغت، ذکاء به 

»فطنه« نیز معنا شده است3.

فیوم��ی در »مصباح المنی��ر« در این باره تصریح . 4
َکاُء ِف��ى الَْفْهِم ِإَذا َکاَن َت��امَّ الَْعْقِل  کرده اس��ت: »الذَّ
َس��ِریَع الَْقُبولِ« تیز فهمی زمانی است که عقل در 

1. ازهری، 1421ق جزء،14،ص287
2. ابن منظور، 1335 ج14،ص287.

3. ازدی، 1387، ج3، ص1005



فهم مطالب س��ریع باشد و مقصود را زود دریافت 
کند.1

ازهری در »تهذیب اللغة« آورده است: »الّذکاُء فى . 5
الَفْهِم: َأْن یکوَن َفْهمًا َتاّمًا َس��ِریَع الَقُبوِل«؛ تیزهوشی 
و زیرک��ی در فهم یعنی فهم کاملی از مطلب که 
پذیرش آن در ذهن مخاطب زود و سریع باشد2.

طبق این تعاریف در زبان عربی بهترین معادل هوش، 
»ذکاء« و »فطنه« است  که مرحوم نراقی آن را در فصلی 
با  عن��وان »خبائث و رذایل قوه ی عاقله« متذکر ش��ده و 
مکر و حیله را مقابل هوش��یاری، ذکاء، زیرکی و س��رعت 

فهم می داند.

در ُعرف دانش��مندان اسالمی، گذر از مقدمه به نتیجه 
زودتر از زمان معمول را به علت هوش باالتر می دانند؛ در 
عین حال اگر از آن در جهت اهداف شیطانی استفاده شود 
به آن مکر و حیله و اگر در جهت مقاصد انس��انی و الهی 

1. فیومی، 1414ق،جلد1، ذکی،ص209
2. ازهری، 1421ق، ج10،ص288



باشد، ذکاء و هوشیاری می گویند.1

همانط��ور که گفته ش��د با توجه به نظر اندیش��مندان 
ع��رب، در زبان عربی در بیان لغوی، عرفی و روایات غالبا 
کلمه »ذکاء« به معنای زیر ک بیان شده است اما در قرآن 
کریم به »عقل« بیش��تر اشاره شده است. البته میان واژه 
»ه��وش« و »عقل« از نظر مفهومی فاصل��ه ای معنادار 
وج��ود دارد اما هر دو آنها از امتیازات انس��ان نس��بت به 
دیگر موجودات اس��ت و هر دو واژه در متون دینی دارای 
اهمیت هستند. کامیابی انس��ان در پرتو بهره وری تؤامان 
از هوش و عقل اس��ت که سبب ش��کوفایی استعدادهای 
انسان می شود؛ هوش، در یادگیری افراد تاثیرگذار و سبب 
توانمندی انسان در ارتباط با دیگران، سازگاری با محیط، 

جهان بینی و ارتباط با فراسوی ماده می شود.

»عقل« در قرآن کریم معنای بسیار عمیقی دارد؛ برای 
پی ب��ردن به ژرفای مفه��وم این واژه در ق��رآن، ابتدا به 
بررس��ی احادی��ث در رابطه با آن پرداختی��م که نتایج آن 

1. نراقی، 138۶، فصل سوم راه شناخت نفس



بدین شرح است؛

گوی��ی به وس��یله عق��ل، خوبی ه��ا و بدی ها و  -
تفاوت ها و زمینه های آن، شناخته می شود و این 

معیار تکلیف شرعی است.

عق��ل، ملکه ای که به انتخاب خوبی ها و پرهیز از  -
بدی ها فرا می خواند.

تعق��ل و دانس��تن در براب��ر جهل )نادان��ی( قرار  -
می گیرد، نه در برابر دیوانگی1.

عقل منشأ وجدان اخالقی و نیرویی در متن وجود  -
انسان است که او را به ارزش های اخالقی دعوت 

می کند و از ضّد ارزش ها باز می دارد.2

در متون اس��المی، مبدأ این ش��عور که احساس  -
ارزش های اخالقی را در انسان به وجود می آورد، 

1.  عاملی، 1409ق.ج15 ص209
2. حق شناس،بشنو از نی، ج1،ص173، 1383



»عقل« نامیده می شود.1

غالبًا از »عقل« به  عنوان منشأ ادراکات انسان یاد  -
شده؛ کاربرد دیگر آن به عنوان منشأ تفکر است. 

تمایز عقل و هوش

هر چند عقل و هوش، هر دو از مقوله ادراک و شناخت 
می باش��ند و از این جهت بس��یار ش��بیه و نزدیک به هم 
هس��تند اما در مورد عقل می گویند، هر انس��انی یک قوه 
»عاقل��ه« دارد ک��ه این ق��وه عاقله دو جه��ت دارد: یکی 
»فکر و اندیش��ه« که با آن می فهد و ادراک می کند. دوم 
»انگیزه« اس��ت که با آن عم��ل می کند. بطور کلی عقل 
عالوه بر توانایی در یادگی��ری، توانایی ارتباط با دیگران، 
سازگاری با محیط و نظایر آن، از توانایی های دیگری نیز 
برخوردار اس��ت. از این رو عقل را زینت انس��ان می دانند 
زیرا وقتی انس��ان عاقل شد، کارهای او حساب شده انجام 

1.  ری شهری، 1391،ج 1، ص 179



می گیرد. بر اس��اس آنچه در متون اسالمی در مورد عقل 
و آثار وجودی آن آمده است عقل فراتر از هوش است.

ب��ا نگاه��ی اجمالی ب��ه تعاری��ف ارائه ش��ده در مورد 
»هوش«، مش��خص می ش��ود که در همه آنها یک نقطه 
اش��تراک محوری وجود دارد که عبارت اس��ت از توانایی 

درک روابط بین پدیده ها.

در بررسی روایات در مورد عقل به دو تعبیر نزدیک به 
هم برمی خوریم؛ گاه از »عقل« به عنوان »نور« یاد ش��ده 
و گاه��ی نیز آن را »حجت باطن« خوانده که هر دو تعبیر 
بیانگر قوه شناختی اس��ت؛ بدین ترتیب »عقل« یک قوه 
کلی ادراکی ش��ناختی اس��ت که کار آن شناخت، اندیشه، 
تمیز و تشخیص می باشد و در راه رسیدن به کمال، انسان 
را هدایت می کند. طبق یافته های بدست آمده در ادامه به 

توضیح و بررسی بیشتری خواهیم پرداخت.

معروف ترین نوع هوش، هوش ش��ناختی )IQ( است. 
»هوش شناختی« به طور کامل منطبق با عقل نیست. در 
مواردی، ویژگی های عقل و هوش شناختی بر هم منطبق 



نمی شوند؛ برای عقل ویژگی هایی وجود دارد که در موارد 
و مصادی��ق، این ویژگی ها در هوش یافت نمی ش��ود و با 
یقین نمی توان گفت، هر جا عقل باشد، هوش هم هست. 
گاهی مش��اهده می کنیم که با وجود بهرة هوشی باالی 
ی��ک فرد، از عق��ل یا عقل ورزی خبری نیس��ت؛ از جمله 
این افراد، برخی از ش��خصیت های منفی تاریخ هستند که 
علیرغ��م اینکه از هوش و زیرکی بس��یار باالیی برخوردار 
هستند اما در مقابل از عقل بهره ای نبرده اند یا دست کم از 
عقل ورزی محروم هستند و توان استفاده سالم و بهینه از 
عق��ل خود را ندارد. در واقع وجه تمایز را می توان اینگونه 
بیان کرد که افراد دارای عقل و خرد به ارزش های اخالقی 

و انسانی پایبندند.



تقسیمات هوش

هوش همانند یک سمفونی از نُت های مختلف موسیقی 
است که هر یک از این نت ها در یک ساز متفاوت نواخته 
می ش��ود؛ گونه های مختلفی هوش در ذهن ما وجود دارد؛ 
ش��اید بیش از 100 نوع هوش مختلف موجود می باشد که 

در افراد مختلف قوت و ضعف دارد.

ه��اوارد گاردن��ر)1983( بر این عقیده اس��ت که همه 
انس��ان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند و انسان ها 



را نمی توان فقط با هوش شناختی )IQ( مورد بررسی قرار 
داد بلکه باید قابلیت های دیگری را نیز در بش��ر بررس��ی 
ک��رد. گاردنر نظریه خ��ود را در کتابی با عنوان »نظریه ی 
هوش های چند گانه« به چاپ رس��انده که در ادامه به آن 

خواهیم پرداخت.

روان شناس��ان تقس��یم بندی های متفاوت��ی در م��ورد 
انواع هوش ارائه کرده اند اما به دلیل آنکه انس��ان موجوِد 
پیچیده ای است، با نگرش و مطالعات بیشتر روان شناسان 
در ش��خصیت انس��ان ها و به دس��ت آوردن قابلیت های 

افزون تر، تقسیمات بیشتری انجام شده است.

هوش انسانی منطقی- ریاضی

قابلی��ت این ه��وش در کار با اع��داد و انجام کارهای 
مختلفی ش��امل ریاض��ی، آزمایش ها، تحقیق��ات و اثبات 
فرضیه ها می باش��د. اف��رادی که از این ه��وش بهره مند 
هستند، استعداد قابل توجهی در مشاغل مرتبط با ریاضی، 
شیمی، مهندسی، برنامه نویسی، حسابداری، پژوهشگری، 



برنامه ریزی مالی، تدریس ریاضی، شیمی، سرمایه گذاری 
و داروس��ازی دارند. برای  پرورش هوش منطقی ریاضی، 
راه ه��ای زیادی وجود دارد که س��اده و بس��یار کاربردی 
هستند؛ کتاب خواندن و حل مسائل ساده ریاضی بصورت 
ذهنی و بدون استفاده از ماشین حساب از آن جمله است.

هوش انسانی زبانی

توانایی فرد در اس��تفاده مؤثر از کلمات را هوش زبانی 
می گوین��د. این افراد توانمندی قابل توجهی در پیدا کردن 
کلمات مناسب برای بیان مقصود، ترغیب یا متقاعد کردن 
دیگران دارن��د. مهارت این اف��راد در درک قالب و معنی 
و محت��وای کلم��ات و بکار بردن زبان ب��ه منظور مقاصد 
مختلف مانند صحبت کردن، قصه گویی، توضیح و تحلیل، 
تدری��س، طنز پردازی و یادآوری اطالعات اس��ت. ناگفته 

نماند که این افراد شنونده های بسیار خوبی نیز هستند.



هوش انسانی بصری- فضایی

اف��راد دارای این ن��وع هوش، قوه خیال بس��یار قوی 
و فعال��ی دارن��د و توانایی باالیی در تصویرس��ازی ذهنی 
و تصویرس��ازی از دنی��ای فیزیک��ی در ذه��ن دارند. این 
اش��خاص در معماری، نقاشی، مجس��مه سازی، طراحی، 

عکاسی، شعبده بازی و… موفق هستند.

هوش انسانی طبیعت گرایانه

این هوش توانایی فرد را در خواندن و درک طبیعت و 
تم��ام عناصر زنده درون و بیرون طبیعت افزایش می دهد. 
این افراد حساس��یت خاصی نس��بت به تمام عناصر زنده 
و غیرزن��ده طبیع��ت دارند. یک فرد طبیع��ت گرا به طور 
ذاتی در تشخیص و طبقه بندی گونه های متعدد گیاهان و 
جانوران در محیط اطرافش مهارت دارد. آنها در مش��اغلی 
که ب��ا طبیعت س��رو کار دارد مانند دام��داری، باغداری، 
جنگل بانی، زیس��ت شناسی، کش��اورزی، زنبورداری و از 

این دست کارها بسیار موفق هستند.



هوش انسانی موسیقی

ذهن این افراد بیش از هر چیز با موس��یقی هماهنگ 
شده اس��ت. البته برای آنکه هوش موسیقی داشته باشید 
نیازی نیس��ت که حتما یک آهنگ ساز، خواننده یا نوازنده 
مطرحی باش��ید. بلکه حتی انس��ان های عادی که ش��اید 
هرگز کاری با موس��یقی نداش��ته باش��ند نیز ممکن است 
دارای هوش موسیقی باالیی باش��ند. ذهن چنین افرادی 
حتی در زمانی که ش��خص دیگری موسیقی را می نوازد، 
می تواند جزئیات، عناصر و صدای موس��یقی را به درستی 
و با جزئیات تشریح کنند. شخصیت های برجسته ای چون 
بتهوون، موتسارت و دیگر چهره های بارز موسیقی جهان، 
از جمله افرادی هستند که از هوش موسیقی بسیار باالیی 

برخوردار بوده اند. 

هوش وجودی انسانی

اش��خاصی که دارای این هوش هس��تند، نس��بت به 
مس��ائل مربوط به هستی و انس��ان ها حساسیت باالیی از 



خود نش��ان می دهند و س��ؤال هایی همچون، چرا زندگی 
می کنی��م؟ چرا می میریم؟ و چراه��ای دیگر که مربوط به 

هستی انسان است را دنبال می کند.

هوش بدنی- روان شناسی انسانی

اف��رادی ک��ه از »ه��وش بدن��ی« بهره مند هس��تند، 
فعالیت ه��ای ذهن- بدن آنها بس��یار هماهنگ اس��ت و 
احس��اس قوی تری را نسبت به بدن خود دارند.  این افراد 
در حرکت های بدنی، انجام عملیات و کنترل فیزیکی قوی 
هس��تند. آنها همچنین در هماهنگ س��ازی چشم و دست 

مهارت دارند و افراد چاالک و تردستی هستند.

هوش درون فردی انسانی

احساس��ات پیوند نزدیکی با ه��وش درون فردی دارد 
و ای��ن افراد از نوعی »هوش عاطفی ی��ا )EQ( برخوردار 
می باش��ند. این نوع هوش به فرد توانایی درک احساسات 
خود و دیگران و ش��ناخت انگیزه های دیگران را می دهد.



س��واد عاطفی می تواند کمک زیادی به ایجاد مهارت های 
اجتماعی و تس��هیل احس��اس داش��ته باش��د. کسانی که 
ه��وش درون فردی باالیی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت 
هیجانی، احساس��ات و انگیزه های خود دارند. این افراد از 
خودآزمای��ی، تخیل روزانه، کندوکاو ک��ردن روابط خود با 

دیگران و برآورد توانائی های فردی خود لذت می برند.

هوش برون فردی

هوش برون ف��ردی به معنای توانای��ی درک نیت ها، 
انگیزه و خواس��ته های دیگران اس��ت. این هوش به افراد 
امکان می ده��د که بتوانند تعامل بهتری با دیگران برقرار 
کنند. کسانی که هوش برون فردی باالیی دارند در تعامل 
با دیگران و درک آن ها قوی هستند و از روحیة کار تیمی 

بیشتری برخوردارند. 

این اف��راد در س��نجش هیجان��ات و درک انگیزه ها، 
تمایالت و مقصود اطرافیان و همچنین در تشخیص نقاط 
ضعف و قوت خود، اس��تدالل و تفکر، درک نقش خود در 



روابط با دیگران و ارزیابی الگوهای فکری مهارت داش��ته 
و از احساس��ات درونی، تمایالت و رؤیاهای، خود آگاهی 

دارند.

هوش انسانی خودآگاهی

درک خود و فهمیدن احساس ها و دالیل آنها، قدردانی 
و احترام به ش��رایط انسان ها به طور کلی و توجه به خود و 
افراد اجتماع نشانگر وجود این نوع هوش در شخص است. 
چنین افرادی می توانند بخوبی مش��کالت را حل کنند. از 
دیگر مشخصات این افراد عدم وابستگی به دیگران است.

هوش اخالقی

»هوش اخالقی« یعنی توانایی و قدرت اعمال و رفتار 
درست از نادرست و درونی کردن آنهاست؛ هوش اخالقی 
می تواند گس��تره و ژرفای توانمندی های فکری و عاطفی 
را در همه مراحل و ابعاد زندگی نمایان س��اخته و نیکی و 

نیک خلقی را پدید آورد.



هوش معنوی

»ه��وش معنوی« نگاهی نو ب��ه بُعد دیگری از هوش 
است که با توجه به پیشینه تحقیقات در مورد آن، همچنان 
در مباحث روان شناس��ی مغفول مانده است. هوش معنوی 
و ابعاد آن مرتبط با شناخت ارزش واقعی خود در زندگی و 

روابط میان فردی می باشد.

 گاردن��ر در این ب��اره می گوید: اعتقاد بر اینس��ت که 
ه��ر کدام از افراد توانایی ش��کل دهی به دنی��ا را دارند و 
اگر با هم متحد ش��وند و هماهنگ و هم صدا رفتار کنند، 
می توانند با قدرت بیش��تری در موضوعاِت چالش برانگیز، 
کار کنند. گاه یک تجربه دردناک برای افراد باعث می شود 
که آنها دریابند زندگی موارد و حقایق بسیار ارزشمندتری 
از تجارت ه��ای بزرگ، با کس��ب س��ودهای میلیونی دارد 
و ب��ه این ترتیب آنها به یکباره چرخش س��ریع به س��وی 
شرایط کاماًل متفاوت دارند که بسیار با ارزش تر از داشتن 
آرمان های مادی گرایانه اس��ت1و گ��ذر زمان و آرمان های 

1. گاردنر،1394ص43/12/11



م��ادی گرایانه تغیی��ری در ارزش ه��ا و درک متقابل آنها 
نخواهد داشت.

وی ک��ه در نظریة هوش های چن��د گانه تحولی را در 
مفه��وم هوش بوجود آورده، معتقد اس��ت اس��تعداد افراد 

محدود به یک هوش شناختی نیست. 

هوش مصنوعی 

»ه��وش مصنوع��ی« تکنیک��ی ب��رای خل��ق کردن 
ماش��ین هایی است که بدون نیاز به انسان ها، قادر به فکر 
کردن هستند. این ش��اخه از علوم بسیار گسترده و متنوع 
اس��ت و ش��امل علوم و فناوری هایی است که به طراحی 
سیستم های ساده تا بسیار پیچیده ماشین  آالت می پردازند. 
هوش مصنوعی برای تبدیل کامپیوتر به ماشینی است که 
بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد، مانند: 
ترجمه یک زبان به زبان دیگر، دانش و مهندسی، ساختن 
ماش��ین های هوش��مند و به ویژه برنامه های کامپیوتری 
هوش��مند. به طور خالصه »ه��وش مصنوعی« ترکیبی از 



علوم کامپیوتر، فیزیولوژی و فلسفه است.1.

هوش هیجانی

»ه��وش هیجان��ی« را اولی��ن ب��ار در س��ال 1990، 
روان شناسی به نام پیتر سالووی ضمن مقاالت گسترده ای 
تشریح کرد. او هوش هیجانی را کیفیت و درک احساسات 
افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب 
ُخلق و ُخو می دانس��ت. در حقیقت، این هوش، مشتمل بر 
شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای 

اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است2.

)IQ(مفهوم هوش شناختی

»هوش شناختی« یکی از مهم ترین فرایندهای درونی 
اس��ت که تعاریف و تقسیمات متعددی برای آن بیان شده 

1. جلوه گر،1385ص11
2. حسن زاده،  1393ص2



اس��ت. می دانیم که خود »هوش« در روان شناسی تعریف 
مش��خصی ندارد و معمواًل به مجموعه ای از توانمندی ها 
اطالق می ش��ود. در گذشته در تعریف »هوش« فقط یک 
نوع از آن را که شامل مهارت های کالمی، ریاضی و تفکر 
منطقی بود، مد نظر داش��تند. اما امروزه تعریف دیگری در 
این رابطه وجود دارد که از آن به عنوان »هوش شناختی« 
یاد می شود که از لحظه تولد ثابت و غیرانعطاف پذیر است 
و پیوند اندکی با موفقیت دارد؛ ش��اید استعداد کودکی که 
هنوز به مدرس��ه نرفته ام��ا می تواند برخ��ی از کلمات را 

بنویسد تا حدودی مرتبط با)IQ( دانست. 

به نظر می رسد کامل ترین تعریف از»هوش« را دیوید 
وکس��لر ارائه داده اس��ت: »هوش، ظرفیت کلی یا پیچیده 
فرد، در عمل کردن به یک هدف معین، در فکر کردن به 
طریقی به جا و متناس��ب با تعامالت و مناسباِت سودمند با 

محیط است«1. 

به طور کلی بهرة هوش��ی )IQ( ب��ه تنهایی نمی تواند 

1.  حسن زاده،کیادهی،1393،ص20



آمادگی الزم را در فرد هنگام مواجهه با مش��کالت ایجاد 
کند و تجربه های فرد نقش مهمی در چگونگی رویارویی 
او با مش��کالت و ش��رایط جدید دارد، ام��ا در آزمون های 
)IQ( تجربه های انسان که احساسات، تمایالت او را نشان 
می دهد، نادیده گرفته می ش��ود؛ اساس��ا »هوش شناختی« 
اف��راد ارتباطی با تجربیات فرد ن��دارد زیرا این نوع هوش 
روابط بین پدیده ها را درک می کند و با خوب یا بد آن نیز 
کار چندانی ندارد چرا که فاقد هوش��یاری عاطفی1 اس��ت 
زی��را این فرد در درک موقعیت ش��خصی خویش ضعیف 

است.

نظری��ه پ��ردازان معتقدند )IQ( به م��ا می گوید صرفا 
چ��ه کار می توان انج��ام داد. مهم ترین تفاوت بین هوش 
ش��ناختی )IQ( و هوش هیجانی )EQ( این است که این 
ه��وش)IQ( پاس��خگوی نیازها در تمام زمینه های بش��ر 
نیست و به مسائلی مانند ریاضیات، تحلیل، تفکرات خطی 
می پردازد. تس��ت هوش ریاضیات تنه��ا یکی از مصادیق 

1. هوشیاری عاطفی یا سواد عاطفی همان چیزی است که به افراد در تنظیم، 
توصیف و درک تجربه درونی خود و همدلی با دیگران کمک می کند.


