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 چکیده

ات برقرار کردن بین احساسکند. این هوش، با تعادل هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا از هوش شناختی عمل می

های هوش هیجانی از منابع اسالمی است. لفهؤهدف از پژوهش حاضر استخراج م .تواند انسان را به حداکثر کامیابی برساندو عقل، می

ی هایافتهالبالغه و کتب روایی است. قیق منابع اسالمی شامل قران، نهجماری تحآاز نوع تحلیل محتوا است. جامعه  روش تحقیق کیفی

تربیتی و اخالقی  یراهبردهاشود و در واقع اسالم با ارائه های دینی مشاهده میهای هوش هیجانی در آموزهمطالعه حاضر نشان داد که مؤلفه

، ن و زبانأ، خودمدیریتی، حفظ اعتدال، حفظ شنظیر خودشناسی، متواضع بودن، کظم غیظ، داشتن آرامش، حسن معاشرت، شرح صدر

برای گسترش رسد الزم است در نهایت به نظر می .پذیری و بهزیستی سعی بر تربیت مؤمنانی با هوش هیجانی باال نموده استانعطاف

را که یک مجموعه نمونه از مدیریت هیجانات در سراسر زندگی است مورد استفاده قرار های قرآن و زندگی پیامبرهوش هیجانی، آموزه

 .موزان، مربیان، والدین، مشاورین و روان شناسان همت گماشتآبه ویژه دانش موزش آن به دیگرانآداد و بر 

 

 .هوش، هوش هیجانی، هوش هیجانی از منظر اسالم، روایات، تربیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

پژوهشی به کار برده شد که ، در ادبیات  1بار به وسیله سالووی و مایرحی به نام هوش هیجانی برای اولین، اصطال1990در حدود سال 

ها هوش هیجانی را به معنای توانایی زیر نظرگرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت. آن

 (.2002 ،2الم و کربیکردند )هـا در تفکـر و اعمـال خود، تعریف ها و استفاده از اطالعات حاصل از آنگذاشتن بین آن

کند که انسان دو ذهن ها انداخت. وی اظهار میسرِ زبان خود، اصطالح هوش هیجانی را مجدداًگلمن با چاپ کتاب  1995ر سال د

« قلب»کند. تقسیم ذهن به دو بخش هیجانی و خردگرا، مانند تمایزی است که برخی میان کند و با یکی احساس میدارد؛ با یکی فکر می

ز مواقع اری اهستند و بسی دهیتندرهمقائلند. این دو ذهن کامالً مستقل بوده و مداربندی متمایزی در مغز دارند؛ اما در عین تمایز « سر»و 

ر الزمۀ احساس است. جنبه هیجانی ذهن، به صورتی تنگاتنگ، با ذهن خردگرا ای دارند؛ احساس الزمه فکر و فکالعادههماهنگی فوق

اما زمانی که ؛ کندها ایفا میسازد. مغز متفکر نیز نقشی اساسی در پدید آمدن هیجانفکر را توانا یا ناتوان می وشود به کار مشغول می

گیرد و بر ذهن خردگرا مسلط د، ذهن هیجانی در مقام برتر قرار میخورد؛ در این موارهیجانات به غلیان درآیند، این تعادل بر هم می

دهیم را تعیین ها آنچه در زندگی انجام میشود. به یک معنا، انسان دو نوع هوش دارد: هوش هیجانی و هوش عقالنی. هر دوی آنمی

گذاشتن هیجانات و استفاده صرف ار کند. کنارانی به بهترین شکل کتواند بدون هوش هیجحتی هوش شناختی، نمیکه  یطوربهکنند. می

از منطق صحیح نبوده؛ بلکه باید تعادلی هشیارانه میان این دو به وجود آورد. از نظر گلمن هوش هیجانی، به معنای این است که فرد 

های خود را جهت ضای خواستهخود را کنترل کند و ارهای بل نامالیمات پایداری کند، تکانهخود را حفظ نماید، در مقا زهیانگبتواند 

دار سازد، با شانی خاطر، قدرت تفکر او را خدشهرسیدن به یک هدف به تعویق بیندازد، حاالت روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پری

هوش شناختی حاصل از  نسبت بهبینی قابلیت اشخاص، هوش هیجانی یدوار باشد. وی معتقد است در پیشدیگران همدلی کند و ام

 (.2021، 3)گلمن شاخص بهتری است هوشهای سنتی آزمون

دارد، وی اری از سـالمت برمیهیجانی بـه عنـوان معیــای نخسـتین را برای ارزیابی هوشه(، اولین کسی است کـه گـام2000) 4بارون

ـا در کند که بر توانایی عمومی مهـایی مطرح میتواناییدانش هیجانی و اجتماعی و ای مشتمل بر هیجانی را به عنوان مجموعههوش

بودن، وانایی آگاهت»اند از: جموعه، شامل مواردی است که عبارتگذارند. این مهـای محیطـی تـأثیر میبرخـورد مـؤثر بـا خواسـته

های شدید و کنترل سائقوانایی برخورد با هیجان، ت«بودن، فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگرانتوانایی آگاه»، «کردن خودفهمیدن و بیان

اند از: پنج حوزه مطروحه در مدل وی عبارت«. توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکالت شخصی یا اجتماعی»های درونی، ها و تکانه

 های میان فردی، سازگاری، مدیریت استرس و حال عمومی.های درون فردی، مهارتمهارت

و روابط مؤثر. خودآگاهی  یهمدل کند: خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزشی،هیجانی پنج مؤلفه معرفی میبرای هوش( نیز 2021) گلمن

ای نسبت به احساساتش پیدا کند. این آگاهی طرفانهدهد که فرد آگاهی بیتوجه مداوم فرد به حاالت درونی خود است که امکان می

زیرا کسی ؛ شودآن بنا می داری عاطفی، بر پایهها از جمله خویشتنای است که دیگر تواناییحساسات، توانایی عاطفی اساسینسبت به ا

کنترل کند. خودکنترلی به معنای تسلط بر نفس خود، یعنی توانایی  آن راتواند که هنوز نسبت به هیجان خود، آگاهی ندارد، مسلماً نمی

ها برای هدفی خاص، تمرکز و توجه، ایجاد شی به معنای استفاده از هیجانهای هیجانی است و خود انگیزنمقاومت در مقابل طوفا

جین، جین و است )ها برای رسیدن به اهداف بودن است و الزمه آن رهبری هیجانانگیزه در خود و تسلط بر خویشتن و خالق 

                                                           
1. Salovey & Mayer. 

2. Lam,Kirby 

3. Golman 
4. Bar-on 
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های افراد و خود انگیزشی توانایی یریکارگبهنی است که بر . مقاومت در مقابل تکانه، یکی از خصایص هوش هیجا(2020، 1راستوگی

آزمایشی روی کودکان چهارساله انجام گرفت که در آن در مقابل کودك یک شیرینی قرار گرفته  1960دهه ها تأثیر بسزایی دارد. در آن

دك شیرینی را نخورده باشد، یک گردد، کوشود و برمیداد که اگر تا هنگامی که از اتاق خارج میگر به کودك پیشنهاد میبود و آزمون

توانستند این مدت را صبر کنند؛ گیرد، اما اگر نتواند صبر کند شیرینی دیگری در کار نیست. بعضی از کودکان میشیرینی دیگر جایزه می

را برای انجام کارش گر اتاق که آزموناما دیگر کودکان، درست چند ثانیه پس از آن؛ گرفتنددر نهایت به عنوان پاداش دو شیرینی می

، دو برابر نمره «رواسازی خودبه تأخیر انداختن کام»داری و ند. در این آزمون، خصوصیت خویشتنخوردکرد، شیرینی را میترك می

 (.2016، 2)ساکسلر دینمابینی های بعد پیشتوانست موفقیت کودکان را در سالهوش شناختی، می

دهد ثر نیز امکان میؤهمدلی، به معنای درك احساسات دیگران است؛ به این صورت که فرد خود را به جای دیگران بگذارد و روابط م 

 (.1386 هین،باشد )آنان واقع شود و تأثیرگذار  بخشالهامفرد احساسات دیگران را برانگیزد و 

تعامل فرد با خودش )مهارت درون فردی( و دو قابلیـت دیگر، در مورد شود سه قابلیت اول، درخصوص با طور که مالحظه میهمان

 .(1385گیتونی، است )برخورد فرد با دیگران )مهارت برون فردی( 

هفته زندگی یافت. امروزه مقالههای مناسبی برای بسیاری از مشکالت نتوان پاسخهیجانی میشود با ارتقا هوشطور که مالحظه میهمان

دادن راهشود که همگی تالشی است بر نشانیتدوین و برگزار مهیجانی هوش دربارههای آموزشی متعـددی و کارگاه هاها، کتاب

ای برای انسان مطلوب لحظه (. چراکه1390دریکوندی،میر) یکنونکارهایی نـو برای مقابله با مشکالت فردی و بین فردی جوامع پیچیده 

هـا بـه شدت عیت تناسـب دارد. هرگـاه احسـاسمناسب داشته باشد؛ یعنی احساسی که با موقاست که فرد در آن لحظه احساس 

شوند. شواهد بسیاری کنند و هرگاه از کنتـرل خـارج شـوند؛ یعنی شدید و مزمن باشند، مرضی میمیسرکوب شوند، سرخوردگی ایجاد 

ز زندگی ممتازند؛ چه در روابط عاطفی و صمیمانه، چه در آموزش، ای اهارت هیجانی دارند در هر حیطهکنند افرادی که مثابت می

ناپذیر و (. در حقیقت چون هیجان امری گریز1382نوریان، ) تیشخصتربیت فرزند و مسائل خانواده و چـه در بخش سالمت روان و 

ه سوی با مدیریت صحیح هیجانات ب توان گفت انسانبه عهده دارد؛ می هیجانی وظیفه تعدیل هیجانات رامهم در انسان است و هوش

 (.1400قایی،آرامین، حقی، پورسید دارد )کامیابی در زندگی گام برمی

در این میان دین اسالم نیز که یک نظام جامع برای زندگی است بر اهمیت مدیریت هیجانات به عنوان عناصر اساسی روح انسانی در  

با کمک یک زندگی متعادل است که یک شخص  کند.دل را در هر چیزی توصیه میکید داشته است. اسالم تعاأهای خود تهمه آموزه

های است که از هیجانکریم توصیه شده نآ(. در قر1393مرادی،بود )همیشه با خود، خدا، دیگران و طبیعت در صلح و آرامش خواهد 

ا شما از بابت آنچه از دستتان میت» نشود، ویرانگر است:ای، اگر مهار چیز خارج از اندازهدوری کنید، زیرا هر  ازحدشیبمثبت و منفی 

 را دوستهیچ متکبر فخرفروشی  رسد خوشحالی نکنید، چون خدامی به دستتانآنچه  بابت زیننشوید و رود تأسف نخورید و غمگین 

 سالمی نمایان است.ای در قانون رفتار ابرجسته طوربههیجانی شود هوشطور که مالحظه می(. همان23حدید،«)داردنمی

اند ( به این موضوع پرداخته1399) یسعدآل و  (1398اطهر )پژوهشگرانی چون زیوری  ، در ایرانبا توجه به اهمیت مفهوم هوش هیجانی

مذهبی، فرهنگی  مسائلسازی علوم انسانی و اهمیت ضرورت بومیبه  عنایتو با است  نوظهورشناسی که این مفهوم در روان آنجااما از 

                                                           
1. Jain, Jain & Rastogi 
2. Saxler 
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هیجانی مبتنی های هوشؤلفهبررسی تطبیقی مگر از این تحقیق، هدف پژوهشهای اندك گذشته، و جامع نبودن پژوهش یشناختبومو 

 بر منابع اسالمی است.

 

 شناسیشرو -2

باشد. نمونه این شیعه میکتب حدیث از ن و روایات آپژوهش حاضر از نوع کیفی است و جامعه اسنادی در آن عبارت از آیات قر

ا دابت گیری هدفمند است که با مفهوم هوش هیجانی مرتبط تشخیص داده شد. در این تحقیقگزاره انتخابی با روش نمونه 72ش پژوه

، چارچوب هیجانیهوشت علمی مربوط به الشناسی و مقاای، مرور متون، مراجعه به آرای متخصصان رواندر گام اول با مطالعه کتابخانه

 هشت، گزاره 72 اینبین مشخص شد. سپس از  هیجانیهوشاساسی و تعاریف مهم این مفهوم استخراج گردید و محورهای کلیدی 

 .انتخاب و احصاء گردید در قالب جدول شماره یک هیجانیهوش مهم دواژهیکل

 

 آن یهادواژهیکلبه همراه  شناسیرواندر متون  هوش هیجانی تعاریف .1دول ج

 هادواژهیکل تعریف ردیف

و  یجانیدانش همشتمل بر  یامجموعه هیجانی،هوش 1

ـا در که بر توانایی عمومی م استهـایی اجتماعی و توانایی

گذارند هـای محیطـی تـأثیر میبرخـورد مـؤثر بـا خواسـته

 (.2000بارون،)

 های درون فردیمهارت

 های میان فردیمهارت

 سازگاری

 و حال عمومی مدیریت استرس

 

هیجانی به معنای توانایی زیر نظرگرفتن احساسات و هوش 2

ها و استفاده هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آن

هـا در تفکـر و اعمـال خود، تعریف از اطالعات حاصل از آن

 (.2002،الم و کربیکردند )

 کنترل احساسات

 تفکر در اعمال خود

داری ه خود، پایانگیزدر حفظ فرد  وانایییعنی تهیجانی، هوش 3

 ، به تعویق انداختنهای خودتکانهکنترل قابل نامالیمات، در م

همدلی  خود جهت رسیدن به یک هدف، یهاخواستهارضای 

 (.2021،با دیگران )گلمن

 خودآگاهی

 خودکنترلی

 خودانگیزشی 

 همدلی

 روابط مؤثر 

 

مترادف و بومی متناسب با فرهنگ و  یهادواژهیکلا مفاهیم مشابه قرآنی، برای انطباق ب هادواژهیکلسازی این آماده منظوربهدر ادامه و 

 شده است. ارائهدو  هکه در جدول شمار معرفی گردید دواژهیکلهشت ی در قالب المادبیات اس

، از سه متخصص که در حوزه شدهاستخراجهای لفهؤاز آیات، روایات و م شدهانجامهای برای بررسی محتوایی برداشتدر این مرحله 

های مربوط به نظر کارشناسان از ضریب شاخص شد. برای تجزیه و تحلیل داده ینظرخواهشناسی و منابع دینی تخصص داشتند، روان

افق تجمیع و ها امتیازات مولفهؤروایی محتوا استفاده شد. نحوه محاسبه شاخص روایی محتوا به این صورت است که برای هر یک از م
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، به «بطبسیار مرت»و « مرتبط»، «مرتبط یتا حد»، «غیر مرتبط»شود. نظر کارشناسان بر اساس امتیازهای بر تعداد کل کارشناسان تقسیم می

نمره ) مرتبط( و 4نمره مرتبط )مربوط به بسیار  شدهدرج. امتیازات موافق شامل جمع امتیازات اندشدهدادهنشان  4تا  1ترتیب با اعداد 

 است. 82/0 آمدهدستبهپژوهش شاخص  نیا در بیشتر باشد. 79/0باید از  آمدهدستبه( است. عدد 3

 

 قرآنیشناسی و روان در مفاهیمهوش هیجانی های اصلی مؤلفه .2جدول 

 منبع قرانی قرانی مؤلفه شناسیروان مؤلفه

 (1387 خوانساری،«)هاستدانشخودشناسى سودمندترین »: امام علی خودشناسی خودآگاهی -1

 

بر خردمند روا نیست که از حدود بگذرد، بلکه بر اوست تا هـر چیـز را » :علیامام  اعتدال خودکنترلی-2

 (.1419 شهری،)ری «در جـای خود نهد

 

 شهری،)ری  «تابدیبرنمهر کس ضیق صدر داشته باشد، ادای حق را »: امام علی شرح صدر مهارت درون فردی-3

1419.) 

 .(اتیب قمی،)«...هایگرفتارعقل عبارت است از شکیبایی در برابـر » : امام رضا شکیبایی سازگاری-4

تماً بودی ح دلسختو  بدخلقشدی و اگر  خونرمپس به برکتی از جانب خداوند با آنها » حسن معاشرت رمؤثروابط بین فردی -5

 :عمرانآل« )درگذر و برایشان آمرزش طلب... شدند. پس از آنهااز دورت پراکنده می

159) 

و  مدیریت استرس-6

 حال عمومی

به دنیا  یرغبتیبرغبت و عالقه به دنیا موجب غم و حزن انسان است و » :پیامبر اکرم آرامش

 (.1373 مجلسی،«)موجب راحتی قلب و بدن است

 

سازگاری و مدارا با دشمنان و دوستی و مهـرورزی  از عقل عبارت است»:  امام رضا مدارا و مهرورزی همدلی-7

 .تا(یب قمی،«)و دوسـتان بـا مـردم

و از خطاهای  برندیفرومو خشم خود را  کنندیمکسانی که در توانگری و تنگدستی، انفاق  کظم غیظ کنترل احساسات-8

 (.134: ،عمرانآلگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد )مردم درمی

 

 هایافته -3

های دینی وجود داشته و شناسی مطرح شود در آموزهکه در رواننآها پیش از های هوش هیجانی قرنلفهؤمطالعه حاضر نشان داد که م

هیجانی از های هوشلفهؤهیجانی باال نموده است. مقی سعی بر تربیت مؤمنانی با هوشدر واقع اسالم با ارائه راهبردهای تربیتی و اخال

 دیدگاه اسالم عبارتند از:

 

 خودشناسی -3-1

( و در اصطالح یعنی شناختن صفات مثبت و منفی 1360دهخدا،است )شناسی در لغت به معنای اطالع از خود و شناختن خود خود

 (.1381 مصباح یزدی،) یانسانخود به جهت اقدام به سازندگی برای رسیدن به تکامل 
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نقل شده است که فرمودند:  سبب نقشى است که در تحقق کمال انسان دارد. از امیرالمومنیندر دین اسالم اهمیت خودشناسى به 

نقطه مقابلِ خودشناسى، «. اسدنهایت معرفت آن است که انسان خود را بشن»چنین فرمودند: ، هم«هاستدانشخودشناسى سودمندترین »

 )خوانساری، «ترین نادانى خودناشناسىِ انسان استبزرگ» است:ترین جهل بزرگ ناشناسى است که به عقیده امیرالمؤمنینخود

شود انسان در است. محبت انسان به خود موجب مى سازد، متعلق این شناختکه خودشناسى را موجه مى(. یکى از عواملى 1387

اظت از خویش در برابر خطرات به عبارت دیگر حف؛ آور را از خود دور سازدالح خویش باشد و بکوشد امور زیاناندیشه برآوردن مص

طبیعى است. از سوى دیگر حفاظت از هر چیز و تأمین نیازها و مصالح هر چیز  امرى و تأمین نیازهاى خود به اقتضاى محبت به خود،

ود را نمىانیم بشناسیم. کسى که ختوآور به آن را نمىنشناسیم، نیازهاى آن و امور زیانمستلزم شناخت آن چیز است. هرگاه چیزى را 

و در  یخودآگاهقادر نیست مسیر درست زندگی را نیز بشناسد. لذا  کهنیا ازجملهتواند بشناسد و شناسد هیچ چیز دیگرى را نمى

(. عالوه بر این، در اسالم 1398 هر،ظزیوری ااست )اصطالح اخالقی آن، خودشناسی شرط اول داشتن زندگی متعالی و رسیدن به کمال 

ترین انجامد و خداشناسى در واقع اصلىکه خودشناسى به خداشناسى مینیز در رابطه با خودشناسی وجود دارد و آن ایننگاه واالتری 

هرکس خود را بشناسد، قطعاً خدایش را خواهد » فرمایند:می  مقدمه کمال و بلکه کمال انسان است؛ در این رابطه پیامبر اکرم

 پوشى است.انسان امرى ضرورى و غیرقابل چشم خودشناسی برایبنابراین ؛ (1375 طباطبایی،«)شناخت

گر استعداد اصلى آید، بیان نائلتواند به قرب الهى خداوند و شناخت این که انسان مى خداشناسى در واقع مقصدشناسى است و شناخت

یابد و با نظر به خویشتن، ها را در خود مىها و تواناییاى از گرایشانسان با مراجعه به خویش، مجموعهانسان و غایت وجودى اوست. 

ها بعضى مقتضاى حیوانیت انسان است و بعضى ربطى به جنبه حیوانى شناسد. این گرایشاى غیراکتسابى را در سرشت خود مىهگرایش

رستش تسلط، آفرینش و پاو ندارد. میل به غذا، نکاح و امنیت جانى در انسان و حیوان مشترك است و گرایش به حقیقت، خیر، زیبایی، 

توان به پرورش انسان پرداخت و سه بعد اصلی شناخت قوا و استعدادهای انسان میکه با امیال اختصاص انسان هستند. در نهایت این

آگاهی ، رونیازاها را فراهم ساخت. های رشد و تکامل آنرا مورد توجه قرار داده و زمینه وی، یعنی بعد شناختی، عاطفی و رفتاری او

دادهای استع بنابراین، برای شناخت؛ انسان نسبت به نفس خویش و نسبت به استعدادهای تکاملی آن، در زندگی و سرنوشتش تأثیر دارد

 (.1398 هر،ظزیوری ااست )هیجانی های اساسی هوشداخت که این خود از پایهنگری و خودشناسی پرواالی درونی باید به درون

 

 مدیریتیخود -3-2

 (.2001، 1)بالنچارد و پاول ندیگومدیریتی از افکار و احساسات خـود را خـودشناخت و استفاده مؤثر 

 -جسـمی، ذهنـی  -هـای فیزیکـی نبـهتوان ایجاد تعادل، تغییـر و تکامل در ابعاد مختلف وجودی خـود، ماننـد ج، میرسدیمبه نظر 

، شناخت یمیخودتنظهای نامیـد. خودمـدیریتی در چندین زمینه نظری شامل تئوریمـدیریتی عاطفی را خود -شناختی و احساسی

ای قدر که مناسب هستند، یک توانایی است که بر مبنکند. اداره احساسات همانداری عمل میاجتماعی، انگیزش درونی و خویشتن

که اگر بر زا در نبرد هستند، در حالیاحساسات استرسهستند، پیوسته با  شود. افرادی که در این توانایی ضعیفخودآگاهی ساخته می

ها زیبا و ساده است. مفهوم کلی ند. در اسالم مفهوم مدیریت هیجانکنندگی خود را از فشار عصبی رها میآن مسلط شوند، به سرعت ز

اخروی( به افراد باالتر از خود نگاه ) یمذهبتر از خود نگاه کنید و در امور در امور دنیوی به افراد پایین» :آن در دو اصل آسان است

چه که فرد دارد به نآها، یک رضایت خاطر روانی درباره (. این مجموعه ساده از قوانین درباره مدیریت کردن هیجان1369کلینی، «)کنید

                                                           
1. Blanchard & Paul 
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 مطابق با فرموده حضرت علی( چنین انسانی، 1393 نچه که اهمیت بیشتر دارد متمرکز شود )مرادی،آکند او بر دهد و کمک میاو می

 (.1387خوانساری،شود )مالک خواهش نفسانی خود می

 

 کظم غیظ -3-3

را از ب شدید و حرارتی است که انسان آنکظم در لغت عربی به معنی گلو یا محل خروج نفس است. غیظ هم به معنی خشم و غض

است داشتن آن در دل عنای خودداری از اظهار خشم و نگهبه میابد. اصطالح کظم غیظ فهمد و در میفوران و جوشش خون قلبش می

شود و این ها و خطاهایی دور از انتظار مواجه میانسان در روابط اجتماعی با دیگران، بعضاً با عملکرد غلط آن (.1374 راغب اصفهانی،)

گردد. در چنین حالتی، وظیفه اخالقی و دینی انسان این است که خشم را آشکار نکند و به آن ترتیب اثر شدن فرد میباعث عصبانی

(. عصبانی شدن انسان یا برای دفع اذیت و ضرر است یا برای انتقام. اگر این خشم نسبت به کسی باشد که 1398 هر،ظزیوری اندهد )

شود ولی اگر این عصبانیت نسبت به کسی باشد که شخص عصبانی، سرخ میو رنگ  شدهمنبسطتر است، در این حالت خون ضعیف

شود گردد و رنگ رخسار زرد میشود و شخص اندوهگین میگرفتن ناتوان بداند، خون منقبض میتر از اوست و خود را از انتقامقوی

 (.تانراقی، بی)

و از خطاهای  برندیفرومکنند و خشم خود را و تنگدستی، انفاق میکسانی که در توانگری » فرماید:راجع به نیکوکاران می میقرآن کر

به سه خصوصیت نیکوکاران اشاره (. در این آیه شریفه، 134 هیآ ،عمرانسوره آل« )گذرند و خدا نیکوکاران را دوست داردمردم درمی

ابل نهفته در این آیه شریفه این است که در مقشود: انفاق در تنگدستی و توانگری، کظم غیظ و عفو و بخشش. البته یکی از نکات می

کن نکند، در این حالت نه و عداوت را از قلب انسان ریشهاشتباهات دیگران فروبردن خشم به تنهایی کافی نیست زیرا ممکن است کی

 (.1385 یرازی،آنند )مکارم ش بردن خشم باید توأم با عفو و بخشش باشد البته نسبت به کسانی که شایستهدادن به عداوت، فروبرای پایان

ای خواهد یعنی نداشتن کینهؤمنین مینماید بلکه مرتبه باالتر از آن را از من را دعوت به کنترل هیجان خشم مییعنی اسالم نه تنها مؤمنی

ضایت حقردل. عزت و بزرگی، عدم تحمل فشارهای جسمی و روحی، حفظ وحدت و اخوت دینی و باالتر از آن جلب ر از دیگران د

ها کارهایی برای کنترل غضب در هنگام بروز آن ذکر شده که به برخی از آنتعالی از آثار برجسته این امر است. در کتب اخالقی راه

 کنیم:اشاره می

 (.1385 مکارم شیرازی،«)و ال قوه باهلل العلی العظیم الحول» ،«من الشیطان الرجیم اعوذباهلل»ذکر ذکر خدا: مانند -

 (.1396 فیض کاشانی،قناعت )کبر با تواضع، حرص با آن کردن غضب با نقطه مقابل اسباب یا سرکوب کردن خود به امری مهمولمشغ-

 (.1419شهری،ری) زدیبرخ: اگر شخص در حالت عصبانیت ایستاده است، بنشیند و اگر نشسته است، تغییر حالت بدن-

آیند. اینمی به وجودرویارویی با کار خالفی  کنند، حدود معینی دارند و جهتمی ها، هدف مقدسی را دنبالالبته حتماً برخی غضب

های اسالم تأکید فراوانی بر کنترل هیجان خشم شده است چرا که شناسی نیز همانند آموزهها قطعاً ممدوح هستند. در روانگونه غضب

ت که در آن شخص به وضع تعرض ریشه گرفته و حالتى اسشناسی، خشم هیجانی است که از حس صیانت نفس از نظر علم روان

 (.1368 شکیباپور،شود )مقابله با عوامل تهدید آماده مى آید و براىدرمى
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 اعتدال -3-4

 بر خود، این روایت بر تسلط«. بر خردمند روا نیست که از حدود بگذرد، بلکه بر اوست تا هـر چیـز را در جـای خود نهد» :علی

 (.1419 آیند )ری شهری،می حساببههیجانی های هوشتـدال، داللـت دارد که از مؤلفهیـت حـد اعکنترل حاالت خـود و رعا

مالزم با آن باشد، زبانش را نگه شأن خود را بداند و شایسته و سـزاوار اسـت کـه قـدر برای عاقل» :: امام صادقن و زبانأحفظ ش

ن داللـت دارد کـه . این روایت نیز به حفظ شأن خود، مدیریت زبان و شناخت اطرافیا(1369)کلینی، «باشد خودآگاهدارد و از اهل زمان 

 آیند.هیجانی به حساب میهای هوشای از مؤلفههمگـی به گونه

 

 انعطاف -3-5

ای را برای خود فراهم آورند به طور قطـع عاجز هستند و از این عده عاجزتر، توانند دوستان تازهکسانی که نمی» :حضرت علی

ـود همـه دوسـتان خافرادی هستند که بر اثر ضعف عقلی، حتی این توانـایی را ندارند که دوستان خود را حفظ نمایند و به مرور زمان 

 (.تا)رضی، بی «دهندرا از دسـت می

شود کـه ضعف جسمی نیست، بلکه از نظـر عقـل و خـرد است. پس به خوبی این حقیقت، آشکار میتردید، این ضعف و ناتوانی، بی 

هـا میهـا و خشـونتضعف عقلی نیز موجب بروز درگیـری کهآید، چناندر پرتـو عقـل و قـوت آن، اخـالق و انعطاف به وجود می

 .شود

 

 بهزیستی -3-6

سازگاری و مدارا با  هـا وت از شکیبایی در برابـر گرفتـاریعقل عبارت اس»در جواب سؤالی در مورد عقل فرمودنـد:  امام رضا 

کند و ها کمک میهـا بـه شناخت خود انسان. شـناخت هیجـانتا(یب قمی،«)ان و دوستی و مهـرورزی بـا مـردم و دوسـتاندشمن

تـر بـینخـوشاست. کسانی که هوش هیجانی باالیی دارند، امیدوارتر و « کـردن در حالزنـدگیبهتـر »ها به معنای مدیریت هیجان

اری و ردن بـه رشـد و پیشرفت آنان، همکهـا، کمـک کـك آنبرند. همدلی با دیگـران، درها نیز خوب بهره میهسـتند و از فرصت

عمل، احترام به خود و دیگران، از پذیری، نوآوری و ابتکار، انعطافه خـود، پـذیرش مسـئولیتکردن بمشارکت با همنوعان، اعتماد

 شوند.هیجانی شمرده میهـای هوشار و مؤلفـهجمله آث

 

 تواضع -3-7

تواضع، عبارت است از شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را باالتر ازدیگری ببیند و الزمه » :گویدالسعاده میمرحوم نراقی در معراج

 (.تایب نراقی،«)کندست که داللت بر احترام دیگران میگفتاری ا آن، رفتار و

است. حد افراط، تکبر و حد تفریط، پذیرش ذلت و  حد وسطاین فضیلت اخالقی مانند دیگر صفات اخالقی، دارای افراط و تفریط و 

ردن بدون پذیرش ذلت و پستی کشود، همان کوچکیستایش شده است و فضیلت محسوب می چهپستی و حدوسط آن تواضع است. آن

ای رسول من! پر و بال »فرماید: جا که خداوند به پیامبرش امر میاست. تواضع و فروتنی اهمیت خاصی در اخالق اسالمی دارد تا آن
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شوع و (. این سفارش به پیامبری است که به حق مصداق کامل خ215 )شوری: «رحمتت را بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران

اما همان؛ فروتنی است و این خود، از رمزهای موفقیت آن حضرت در پیشبرد اهداف مقدسش و جذب افراد به سوی دین اسالم بود

کِبر عبارت است » السعاده در این باب آمده است:قی تکبر است. در کتاب شریف معراجاین فضلیت اخال حد افراطگونه که اشاره شد 

 داز حالتی که آدمی خود را باالتر از دیگری ببیند و اعتقادِ برتری خود را بر غیر داشته باشد؛ و تفاوتِ آن با عُجب آن است که آدمی خو

د را از وپای کسی دیگر در میان نباشد؛ ولی در کبر، باید پای غیر نیز در میان آید تا خ اگرچهباشد،  خودپسندرا شخصی مهمی بداند و 

کبر آثار را ت آن برتر داند و باالتر ببیند و این کبر، صفتی درونی است و برای آن در ظاهر، آثار و ثمراتی وجود دارد؛ که اظهار آن

شدن، موهون گردیدن ی است. ذلت در لغت به معنای خوار( و طرف تفریط این فضیلت اخالقی پذیرش ذلت و پستتانراقی، بی«)گویند.

ها به تملق و که انسان خود را برای دنیاپرستان کوچک کرده و در مقابل آن( و در اصطالح یعنی آن1360 دهخدا،است )و حقارت 

( که این رفتار نیز در اسالم مورد نکوهش قرار گرفته 1370 قرشی،) ابدیچاپلوسی پرداخته تا از این طریق به منافع پَست مادی دست 

 است.

گاه هر معموالًکند. وندها به خاطر حسادت، جلوگیری میها و پیاجتماعی است و از تیره شدن دوستیتواضع سبب استحکام روابط 

مل زندگی را بر صاحب نعمت ها تحشود و گاه این حسادتهای حسودان هم متوجه شخص میشود، مزاحمتنعمتی نصیب انسان می

آالیش سرچشمه ا ارزش است که از باطنی پاك و بیفروتنی صفتی ب انگیزد.مت تواضع، حسادت حسودان را برنمیکند، ولی نعسخت می

قرآن شان را تشخیص داد. توان روحیه تکبر یا تواضعند و با توجه به رفتار افراد، میکفتار انسان جلوه میهای آن در رو نشانه ردیگیم

ها را روند و هنگامی که جاهالن آنتکبر بر زمین راه میرحمان کسانی هستند که آرام و بی بندگان خداوند» فرماید:باره میدر این میکر

ریفه و سایر آیات چه که از این آیه ش(. آن63 فرقان:سوره«)گذرنداعتنایی و بزرگواری میویند و با بیگها سالم میمخاطب سازند، به آن

نمایند و این به نوعی کنترل رفتارها تواضع و نه کبر یا ذلت، دعوت می ؤمن را به رعایتاین است که تعالیم دینی، م دیآیبرمو روایات 

رود تا قع نبود آن به سمت ذلت و پستی مینفس آدمی در مواقع داشتن قدرت، تمایل به کبر دارد و در مو چراکهو هیجانات است 

 رود.هیجانی به شمار میهای هوشلفهؤترین مخود را تأمین نماید و این از مهمتمایالت 

 

 احساس آرامش -3-8

گونه فشار درونی و ، در برابر هراضطراب و نگرانی را از انسان زدوده هرگونهایمان به خدا سرچشمه آرامش و قدرت معنوی است که 

ینه رسیدن به آرامش را آورد، دوری کند، زمهایی که برای او پریشانی خاطر میبخشد. اگر انسان از چیزبیرونی به انسان مصونیت می

 اند از:ها اشاره شده است عبارتین رفتن آرامش که در روایات بدانفراهم ساخته است. بعضی از عوامل از ب

رغبتی به دنیا موجب راحتی قلب یا موجب غم و حزن انسان است و بیرغبت و عالقه به دن»فرمودند:   اکرمگی به دنیا: پیامبردلبست- 

 (.1373 مجلسی،«)استو بدن 

، داشته باشد حزن و اندوهش داشتچشمکسی که به مال دیگران طمع و »فرمودند:   اکرمبه مال مردم: پیامبر داشتچشمو  طمع-

 (.1373 )مجلسی،« طوالنی خواهد شد

دار باشد؛ زیرا دارای قلبی غصهمظلوم ترین کس به از حسود ظالمی را ندیدم که شبیه غیر»فرمودند:   حسادت: امیرالمؤمنین علی- 

 (.1373 )مجلسی،« و حزنی پیوسته است
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های حقیقی اضطراب و نگرانی را های دین، ریشهآموزه پروردگار که به تمام احساسات و هیجانات بشر احاطه دارد، از طریق درواقع

 نماید.ها را نیز مطرح میاز آن رفتبرونبیان کرده و راه 

 

 شجاعت -3-9

 فیض کاشانی،باشد )بردار عقل قوى باشد و با وجود قوّت، فرمان صفت عبارت است از اعتدال در قوه غضبیه به این معنی که غضباین 

باکی بدون افراط آن همان بی طرف (.تایب نراقی،هستند )ها نیز منشأ رذایل زیادی دارای دو حد افراطی و تفریطی است که آن ( که1396

کننده جسم و روان انسان باکانه در امورى که نابودام دارد و عبارت است از اقدام بیاصطالح اخالق اسالمی تهوّر ندلیل است که در 

ها پرهیز کرد و طرف تفریط آن همان ترس مفرَط است که در اصطالح اخالق اسالمی جُبن نام است و از نظر شرع و عقل باید از آن

ها هراس یعنی از نظر عقل یا شرع باید در انجام آن؛ (تانراقی، بیکرد )ها اقدام است که باید به آن ییکارهادارد و آن ترس و اجتناب از 

اند که نیازمند ن قوه را به سگ شکارى تشبیه کردهنداشته و خود را به انجام آن کارها وادار نمود. علمای اخالق در تمثیلی لطیف ای

 .(1429 حسینی کاظمینی،خودش )حبش صورت گیرد نه با میل تأدیب است تا حرکات و سکناتش با اشاره صا

رزد وپروایی میهیجانات شدید عاطفی و احساسی، بی ریتأثبر همین اساس وقتی انسان بخواهد از قوه غضب خود بهره گیرد، یا تحت 

س شدید گیرد و به سبب تردشمن، راه انفعال در پیش می ثر از فشارهای بیرونی مثالًأمت کهنیاافکند یا و خود و دیگران را به خطر می

اندازد. به سخن دیگر، اگر فرد نتواند مدیریت هیجانات خود ه خطر میکند و به طریقی دیگر خود و دیگران را باز آن، با بزدلی رفتار می

ند و به خود گیرر افراط و تفریط را در پیش میمسیرا به عهده بگیرد، این هیجانات با دو مسیر متفاوت، یعنی هیجانات فعال و منفعل، 

ابن «)زوده شود، تهور استای است که اگر بر آن افهشجاعت دارای انداز»فرمودند:   رسانند. امام عسکریاو و دیگران آسیب می

خود را با دست »فرماید: خدای متعال می کهیدرحال دیت دنیوی و اخروی انسان است؛موجو نابودکننده(. تهور از عوامل تامکی، بی

کمال و انسان در عبور از موانع  ه مانع هرگونه حرکت جسورانه(. از طرف دیگر ترس نیز ک195: بقرهسوره« )خود به هالکت نیندازید

 (.تاصدوق، بی«)من هرگز ترسو نیستؤم» فرماید:می اکرم غمبریپز مذموم است در این رابطه باشد نیاصالح دنیا و آخرت خود می

 

 حسن معاشرت 3-10

فرماید: شود که آدمی باید با مالیمت و نرمش با دیگران ارتباط برقرار کند. خداوند در قرآن به پیامبرش میهای دین استنباط میموزهآاز  

ها از آن شدند. پسدل بودی حتماً از دورت پراکنده میخو شدی و اگر بدخلق و سختها نرمپس به برکتی از جانب خداوند با آن»

سوره )«ای داریو تو اخالق عظیم و برجسته»ماید: فر( و در جایی دیگر می159 :عمرانآل سوره« )گذر و برایشان آمرزش طلب...در

هرهبوده است. حلم و بردباری و چ از رموز موفقیت ایشان در دعوت و رسالت خویشن برخورد شایسته پیغمبر با مردم (. به یقی4 :قلم

شناسی و نظر کارشناسان، همگی با استناد به متون روان ( که1373 مجلسی،است )های رفتاری ایشان و جلوه از مظاهرگشاده و بّشاش، 

 رسول خدابرای شما در زندگی  مسلماً » ای است و به حکم آیه شریفهالعادهد که قطعاً دارای هوش هیجانی فوقشوانسانی متبلور میدر 

 (، دین اسالم سعی بر آن دارد که تمام مؤمنین مزیّن به این صفات پسندیده گردند که از مصادیق21 :سوره احزاب«)سرمشق نیکویی بود

 هیجانی است.هوش
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 صدرشرح -3-11

می باشد. از آیات صدر هیجانی است، شرحبر آن تأکید شده و نیازمند هوش  بیتاخالقی که در قرآن و تعالیم اهل یکی از مفاهیم 

گرفتند و در سایه این موهبت الهی، آید که شرح صدر ابزاری است که پیامبران الهی در مسیر رسالت خویش از آن بهره میقرآن برمی

ه بکردن سینه و برطرف ساختن دلتنگی و کنایه از تحقق استعداد رسیدن صدر به معنای بازپرداختند. شرحبه تبلیغ دین و ارشاد مردم می

 (.1376 منظور،توانمندی روحی و معنوی است )ابن کمال و

ت. با توجه به معنای لغوی شرح صدر اس واژهصدر پنج مرتبه در قرآن آمده است و در تمامی موارد کلمه شرح همراه با مشتقات شرح 

خواهد قلبش را برای پذیرش اسالم باز هر که را خدا هدایت او  پس»باشد. از آیه صدر میصدر هم مترادف با شرحتوان گفت سعهمی

(. برداشت 125 :سوره انعام«)...و روشن گرداند و هر که را به حال گمراهی واگذارد دل او را از پذیرفتن ایمان، تنگ و سخت گرداند 

ضاللت و صدر هم مقدمۀ نشراح صدر مقدّمۀ هدایت است، ضیقطور که اصدر است و همانصدر، ضیقشود که در مقابل شرحمی

باشد؛ به صورتی که در مواجهه حوصلگی و تحمّل پایین میشدن دل و کنایه از کمصدر به معنای دلتنگی و سختشود. ضیقگمراهی می

من »فرماید: می  (. امام علی1398 هر،ظزیوری ا) ردیگالعمل سریع و تندی در رد یا اثبات آن صورت طل، عکسبا حق و حتّی با

 (.1419شهری،)ری «تابددر داشته باشد، ادای حق را برنمیصلم یصبر علی أداء حق؛ هر کس ضیق ضاق صدره

 

 گیریبحث و نتیجه -4

هیجانی در منابع اسالمی وجود های هوشلفهؤآیا مشابه مفاهیم م بررسی شود این بود که در یک مطالعه تطبیقیهدف از پژوهش حاضر 

 .دارد یا خیر

 یراهبردهااسالم با ارائه  درواقعشود و های دینی مشاهده میهیجانی در آموزههای هوشحاضر نشان داد که مؤلفه ی مطالعههایافته

صدر، خودمدیریتی، حفظ اعتدال، ، داشتن آرامش، حسن معاشرت، شرحغیظمتواضع بودن، کظمتربیتی و اخالقی نظیر خودشناسی، 

 ها با نتایج تحقیقات. این یافتههیجانی باال نموده استعی بر تربیت مؤمنانی با هوشستی سپذیری و بهزین و زبان، انعطافأحفظ ش

 سو است.( هم1399) یسعد( و آل1398هر )ظازیوری 

شناسی وجود دارد که ایده مرکزی این لفه متناظری در روانؤهای هوش هیجانی در اسالم، ملفهؤم عنوانبهبرای هریک از این عوامل، 

 .بخشدهیجانی در اسالم را قوت میهوش هایؤلفهمپژوهش مبنی بر وجود 

خودآگاهی و  کههیجانی عنوان شد. توضیح آنآموزه دینی، از مصادیق هوش عنوانبهای بود که در این پژوهش لفهؤخودشناسی اولین م

تری نسبت به خود و احساسات و عواطفش تر و صحیحهستند. هرچه فرد آگاهی عمیقهیجانی بنای هوشسنگ درواقعخودشناسی 

بتواند  سازدکند. خودآگاهی و خودشناسی، فرد را قادر میتر عمل میداشته باشد، در کنترل زندگی و تنظیم روابط خود با دیگران موفق

 (.1395سر بگذارد )داودی مقدم، ی را با قدرت بیشتری پشتمات زندگآمده مسلط شود و نامالیهای پیشها و اضطراببر افسردگی

موزه اسالمی آها عنوان شده است. بدین معنا بین این لفهؤثر از احساسات و افکار، از دیگر مؤخودمدیریتی به معنای شناخت و استفاده م

فرد بتواند عواطف و هیجانات خود را کنترل  شود که. خودمدیریتی به شرایطی اطالق میشناختی نیز تناظر برقرار استو تعبیر روان

 (.1394، الشریه، نوری و ابنمحمدیملک)ا در شرایط بحرانی حفظ کند کرده، آرامش خود ر
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غیظ که همانا کنترل ی است. از همین روی، کظمهیجاندهنده هوشفاده بهینه از آن از عناصر تشکیلو است یدهجهتکنترل هیجان و 

از خطای طرف گذشتن  درواقعبردن خشم متفاوت است. غیظ با فروارتباط نزدیک دارد. کظمهیجانی هوشست، با خشم و مدیریت آن ا

غیظ نیاز به هوش هیجانی باال دارد تا فرد دارد متفاوت است. بدین ترتیب کظمریزی خشم که آثار و تبعات پسینی مقابل بوده، با درون

 هیجانی است.های هوشلفهؤکنترل و مدیریت کند و این آموزه نیز در تناظر کامل با مبتواند هیجان ناشی از خشم خود را 

خشم کردن آن و تربیت افراد است. از این منظر، کنترل با ابراز آن، ولی به دنبال معتدلدین اسالم نه با سرکوب خشم موافق است و نه 

ک شناختی و فیزیولوژیرواننترل هیجان است که عواقب خطرناك رای کغیظ بهترین حالت متصور بکظم ست.از آثار هوش هیجانی باال

 (.1392، ، بیگدلی، سلیمانی ابهری و اشتریرا نیز به دنبال ندارد )الهی

هیجانی بیشتر، توانایی بیشتری برای کنترل و مدیریت افراد با هوش درواقعشود. بب ایجاد استرس کمتر در افراد میهیجانی بیشتر سهوش

بنابراین آرامش که از آموزه؛ (1401، ، داوری، ابراهیمی، ابوالقاسمی و طالبیبه آرامش را دارا هستند )وثوقیاسترس و به عبارتی رسیدن 

 های اسالم است با مدیریت استرس تناظر برقرار است.

ا افراد یا راه و روش نامند. تغییراتی که در عادت رفتاری، یا نحوه برخورد بپذیری میرا انعطافجایگزین  یهاحلراهیافتن و معرفی 

ی بدان هیجانی، با انعطافی که در برخورد با دیگران در موازین اخالقپذیری هوشکنیم. بدین ترتیب انعطافها ایجاد میاجرای ایده

 (.1394همکاران، محمدی و باشد )ملکسفارش شده است، متناظر می

مندی و توجه به های دینی قابل کنترل هستند. هدفکید بر اصول و فعالیتأت باهای هیجانی طرابضبسیاری از ا این پژوهش نشان داد

دار نهای روانی ناشی از مشکالت زندگی را برای افراد دیتواند آسیبها، میگیری از انواع حمایت، اعتقاد به خداوند و امکان بهرهمعنا

دلیل آموختن  نیهمهیجانی در حد وسیعی یادگرفتنی است. به هوش (.1395، ، نارویی نصرتی و احمدیبه حداقل برساند )کریمی

اسات کنترل احس مستقیم بهمستقیم یا غیر صورتبهوانند تچنین این مفاهیم میتواند سبب رشد و ارتقای آن شود. هممفاهیم اخالقی می

، رضاپورمیرصالح، بهجتی اردکانی و کمک کنند )اسماعیل بیگی هاافراد و باالبردن شناخت و مدیریت روابط به آندرونی و هیجانات 

 (.1396، نیازی

توانند در فرصت کمتری خود را با شرایط جدید شوند و میی منطبق میگتر با وقایع منفی زندافراد دارای هوش هیجانی باال، سریع

هیجانی مستلزم خردورزی، تواضع، شجاعت، شوند. هوشا دارا هستند و دچار ناامیدی نمیحل و عبور از بحران رمنطبق سازند. توانایی 

های عملی ن صفات و نتایج، نظایری در آموزه(. برای ای1400عدالت، گذشت و رضایتمندی است )هدایتی شاهدی و دهقانی اشکذری، 

شده است همگی در راستای زندگی کید میأها بدان تهایی که در این آموزهلفهؤدهد مالمی و دینی وجود دارد و نشان میو اخالقی اس

هایی دارد که با مواردی که در این پژوهش لفهؤانی مجهیها بوده است. طبق تعاریف، هوشتر برای این افراد و اطرافیان آنسالم بهتر و

دن هوش هیجانی در کراسالمی برای زندگی بهینه و پیادههای دن آموزهای محقق مبنی بر الگو بوبدان پرداخته شد منطبق است و ادع

 شود.ید میأیزندگی ت

 

 تقدیر و تشکر -5

 با تشکر از کسانی که در انجام این پژوهش همکاری نمودند.
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Abstract 

Emotional intelligence is a fundamental element of human behavior that operates independent of cognitive 

intelligence. This type of intelligence, by making a balance between emotions and ration, can guide a human 

to reach the highest success. The purpose of the present study is to extract the components of emotional 

intelligence from Islamic resources. The research method is qualitative and content analysis type and the 

statistical resources are Islamic references including The Qur’an, Nahj al-Balāghah, and Islamic narration 

books. The results of the present study showed that the components of emotional intelligence had existed in 

Islamic instructions centuries before they were mentioned in psychology. In fact, Islam by presenting some 

educational and ethical guidelines such as self-knowledge, modesty, restraining anger, serenity, geniality, 

Sharh-e Sadr (open-heartedness), self-management, moderation, keeping one’s dignity and tongue, flexibility, 

and well-being, has attempted to educate believers to have high emotional intelligence. 
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