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 چکیده

راهبرد . های سازمانی معرفی شده است مبنایی برای انواع سرمایه عنوان به( ع)معصومان ورزی از منظر روایات  پژوهش حاضر عقل و عقل
شاده در زمینا     طار  هاای ساازمانیس سا رس روایاات م     پژوهش تحلیل مضمون است که طی آن ابتدا متون نظری موجود دربارة سرمایه

سا رس اااراوم موهاومی    . تحلیال شاد   و کینا  و هاوروکر   سرایا  و برناارد   گیری دو الگوی های عقل و مشتقات آن با بهره ویژگی
ورزی در  های عقل و عقال  نتیج  تحلیل نشان داد هم  ویژگی. اند شده از مضامی  یادشده با یکدیگر به صورت توأمان تحلیل شده حاصل

تاوان گوات سارمای  معناوی      طوری که می هاستس به های یادشده بودهس بلکه فراتر از آن های سرمایه تنها متضم  ویژگی نهروایات مطر  
هاا و صاواتس و سارمای  اجتمااعی      ورزی در ساحت گارایش  ای از عقل شناختی جلوه ورزی در ساحت اندیشه؛ سرمای  روان ای از عقل جلوه
شاده در روایاات    ورزی مطار   بنابرای س تمرکا  بار موهاوق عقال و عقال     . ل و رفتارهای انسان استورزی در ساحت اعما ای از عقل جلوه

اساممی در حاوزة مرباوه باه مادیریت      -تواند بابی جدید بارای توساع  دانشای باومی     های آن می و واکاوی ابعاد و مؤلوه( ع)معصومان 
 .های سازمان باشد سرمایه
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 مقدمه

توانند خودشان را  کند که چگونه می ها، این پرسش را مطرح می ن شرایط امروزی بسیاری از سازما

در گذشته و اوایل قرن بیستم، بیشتر به . برای دستیابی به مزیت رقابتی متمایز آماده کنند

های مالی و فیزیکی مانند  هر سازمانی که از دارایی. شد و مادی تأکید میهای اقتصادی  سرمایه

توانست تولید بیشتری در  زیرا این سرمایه می. تر بود کارخانجات و تجهیزات برخوردار بود، موفق

ها به این نتیجه رسیدند که استفاده و  بعد از آن، سازمان. محیطی ساده و ثابت را به ارمغان آورد

های فیزیکی به مهارت و دانش نیروی انسانی بستگی دارد و در این صورت بود  سرمایه برگشت از

که به رشد و مدیریت سطح دانش، مهارت و تخصص پرداخته شد و نتیجة این اقدامات به 

مندی از سرمایة انسانی منجر شده، و بیان شد عامل اصلی موفقیت سازمانی را  توصیف و بهره

 & Becker & Huselid, 1998. Delery ؛584، ص6931زارعی متین، )دهد  سرمایة انسانی شکل می

Shaw, 2001 Wright et al., 1994 .) 

مطرح شد و تحقیقات نشان داد کارایی  6مفهوم سرمایة اجتماعی ،بعد از اواسط قرن بیستم

ا گسترش ه های اقتصادی و انسانی به وجود روابط و هنجارهایی بستگی دارد که بین انسان سرمایه

سرمایة اجتماعی به روابط منسجم، هنجارها . تدریج ابداع شد یابد و مفهوم سرمایة اجتماعی به می

زارعی متین، )تواند در بسیاری از فرایندهای مدیریت تأثیر گذارد  کند که می ها اشاره می و ارزش

 (.93-95، ص6934؛ افخمی اردکانی و توکلی، 584، ص6931

های یادشده، نیازمند برخورداری  ها عالوه بر برخورداری از سرمایه ازمانپس از آن، بیان شد س

به عبارت دیگر، کارکنان سازمان بدون . هستند 3شناختی از سرمایة دیگری به نام سرمایة روان

های انسانی و  شناختی توان تحصیل سرمایة اجتماعی و به تبع آن سرمایه دارابودن سرمایة روان

 (.584، ص6931؛ زارعی متین، Luthans, 2007, p.35)اشت مالی را نخواهند د

                                                           
1. Social capital 
2. Psychological capital 
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. های سازمانی مطرح شده است امروزه نیز مفهوم سرمایة معنوی به عنوان پایة اصلی سرمایه

های  گیری سایر سرمایه اند تا نقش این سرمایه را در شکل پردازان این عرصه تالش کرده نظریه

؛ 96-91، ص6939پرور و همکاران،  گل)ا نشان دهند ه سازمانی و بهبود ارزش افزودة سازمان

 .های یادشده نشان داده شده است ترکیب و ترتیب سرمایه 6در شکل (. 58، ص6935مرادی، 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (13، ص1931مرادی، )های اقتصادی، فکری، اجتماعی و معنوی  ترتیب سرمایه. 1 شکل

تأکید فراوانی شده ( تعقّل)ارگیری آن ک بر عقل و به( ع)معصومین از سوی دیگر، در روایات 

نوعی مبدأ همة خیرات و فضائل و میزان حسابرسی در معاد معرفی  ورزی به است، و عقل و عقل

شایان توجه هستند که نگارندگان  آنقدر( ع)شده در روایات معصومان  های بیان ویژگی. شده است

های انسانی، اجتماعی،  نواع سرمایههای موجود در ا های عقل با مؤلفه را بر آن داشت ویژگی

های یادشده اهمیت  های مقایسة مفهومی میان عقل با سرمایه. شناختی و معنوی را مقایسه کنند روان

ای مدیریت اسالمی واضح و روشن  رشته ویژه برای محققان بین و نسبت هر یک به یکدیگر به

رف اصیل اسالمی در ادبیات خواهد کرد و موجبات گشایش مسیری نوین را برای ورود معا

 .سازمان و مدیریت فراهم خواهد کرد

 بیان مسئله

ورزی، اهمیت و نقش مبنایی عقل را در  دربارة عقل و عقل( ع)بررسی روایات ائمة طاهرین 
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توان گفت در سه ساحت وجود انسان یعنی  دهد که می سعادت دنیوی و اخروی بشر نشان می

از سوی دیگر، بررسی . یابد نمود می« اعمال و رفتارها»و « و تمایالتگرایشات »، «ها افکار و بینش»

شامل  -شناختی و معنوی اجتماعی، روان های گرفته دربارة سرمایه های انجام آثار و پژوهش

های یادشده در سعادتمندی و سالمت  حاکی از اهمیت سرمایه -ها های آن ها و ویژگی تعریف

های یادشده  های سرمایه مقایسة اولیه و ارتکازی میان ویژگی. هاست مادی و معنوی زندگی انسان

دهندة تشابهات شایان توجهی میان ابعاد و  شده برای عقل در روایات، نشان های بیان و ویژگی

بنابراین، مسئلة . های یادشده شده است های سرمایه ورزی با ویژگی های عقل و عقل ویژگی

( از منظر روایات)ورزی  هومی، چه نسبتی میان عقل و عقلبه لحاظ مف پژوهش حاضر این است که

توان برقرار کرد؟ بنابراین، هدف پژوهش حاضر  شناختی و معنوی می های اجتماعی، روان و سرمایه

های اجتماعی،  های سرمایه شده برای عقل در روایات با مؤلفه های بیان کردن نسبت ویژگی مشخص

 . شناختی و معنوی است روان

دادن پژوهش حاضر به آن دلیل است که از آنجا که تناظر مستقیمی میان ادبیات  انجام ضرورت

اسالمی و غربی در این موضوع و موضوعات مشابه وجود ندارد، اگر نسبت مفهومی میان این دو 

عنوان یک چالش و  مشخص نشود، به( شناختی و معنوی های اجتماعی، روان عقل و سرمایه)حوزه 

اسالمی باقی خواهد ماند  -ای مدیریت و عرصة علوم انسانی رشته پژوهشگران بین سردرگمی برای

بنابراین، اهمیت این تحقیق در . و امکان تفاهم میان دانش اسالمی و غربی از میان خواهد رفت

صورت اجرای دقیق و صحیح آن خواهد بود که این تفاهم را برقرار کرده است و موجبات 

برای ورود معارف اصیل اسالمی در مبانی نظری سازمان و مدیریت گشایش مسیری نوین را 

 .فراهم خواهد کرد

 پیشینة پژوهش

شناختی و معنوی،  های اجتماعی، روان وجوهای نگارنده دربارة هر یک از سرمایه در جست

های یادشده  مالحظه شد که تعدادی پژوهش با رویکرد دینی و اسالمی دربارة هر یک از سرمایه

 .شود د سال اخیر انجام گرفته است، که در ادامه معرفی میدر چن
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گرفته دربارة سرمایة معنوی با رویکرد اسالمی، عسگری وزیری و زارعی  دربارة تحقیقات انجام

های  هوش معنوی و نقش آن در محیط کار با تأکید بر آموزه»در پژوهشی با عنوان ( 6931)متین 

ی اشاره کرده است و در نهایت، به راهکارهای تقویت و های هوش معنو به برخی مؤلفه« دینی

در پژوهشی با عنوان ( 6935)زارعی و حاجیلو . پردازد رشد هوش معنوی از منظر اسالمی می

نظراتی را که دربارة هوش معنوی در نگاه اسالمی و « هوش معنوی از نگاه اسالم و مکاتب غربی»

با توجه به این دو دیدگاه ارائه کرده و نشان داده  سپس، مدلی. غربی مطرح شده بررسی کرده است

های اسالمی موجود  نوعی در مؤلفه های موجود در هوش معنوی اندیشمندان غربی، به است مؤلفه

در تحقیقی ( 6935)مرادی . تر بیان شده است بسا از دیدگاه اسالم هوش معنوی کامل هستند و چه

با تحلیل و ترکیب و تلفیق مبانی « قرآنی تعالیم پرتو رد معنوی سرمایة مفهومی الگوی»با عنوان 

های  نظری سرمایة معنوی با تعالیم قرآنی تالش کرده است مفهوم سرمایة معنوی را براساس آموزه

 .ها تشریح و تبیین کند قرآنی در سازمان

همکاران  شناختی با رویکرد اسالمی، مبینی و گرفته پیرامون سرمایة روان دربارة تحقیقات انجام

 «های دینی شناختی در آموزه های سرمایة روان بررسی ابعاد و مؤلفه»عنوان در پژوهشی با ( 6934)

های اسالمی، با متون نظری  متون نظری دینی و آموزه ضمن توجه به مفروضات بنیادی متمایزکنندة

انی نظری و شناختی را براساس مب های اصلی سرمایة روان شناسی و مدیریت، سازه رایج روان

بهنامی و . های مرتبط در دین اسالم بررسی کرده است ها و آموزه تجربی با مفاهیم دینی آن

. اند شناختی از دیدگاه اسالم پرداخته در پژوهشی به بررسی مفاهیم سرمایة روان( 6934)زاد  قاسمی

شناختی  سرمایة رواندر پژوهشی به واکاوی نقّادانة مفهوم ( 6934)فرد و همکاران  همچنین، دانایی

 .اند اسالمی در این زمینه پرداخته -برای ایجاد بستری برای الگوی هنجاریِ بومی

( 6988)گرفته پیرامون سرمایة اجتماعی با رویکرد اسالمی نیز، کوهکن  دربارة تحقیقات انجام

در احکام  های سرمایة اجتماعی مؤلفه« های سرمایة اجتماعی اسالمی مؤلفه»با عنوان در پژوهشی 

سرمایة »در پژوهشی با عنوان ( 6936)افسری . مشخص کرده است CRSاسالمی را براساس مدل 

مفهوم سرمایة اجتماعی از دیدگاه تفاسیر قرآن کریم و سایر منابع اسالمی را  «اجتماعی در اسالم
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دم بررسی کرده، و گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسالمی و گسترش مشارکت اجتماعی مر

کریمی و  .در امور مختلف را دو راهکار برای افزایش سرمایة اجتماعی اسالمی بیان کرده است

های سرمایة اجتماعی از منظر  طراحی مدل مفهومی مؤلفه»در پژوهشی با عنوان ( 6935)همکاران 

مطالعة منابع غربی و  بهکارگیری روش تحلیل محتوا  کیفی و با به یبا رویکرد« نظام اسالمی

را الگوبندی کرده اجتماعی شده دربارة سرمایة  های مطرحمؤلفه ها و خردهمؤلفه پرداخته و اسالمی

های  سرمایة اجتماعی و مؤلفه»در پژوهشی با عنوان ( 6935)همچنین، نصراللهی و همکاران . است

روند این جایگاه سرمایة اجتماعی و عناصر آن در جامعة اسالمی را بررسی کرده و « آن در اسالم

اند که در اسالم راهکارهای  اند و نتیجه گرفته سرمایه را در بیست سال اخیر در ایران بررسی کرده

در نهایت، افخمی اردکانی و . مناسبی برای تقویت این سرمایه برای سیاستگذاران بیان شده است

سبک زندگی شناختی را در پرتو  در پژوهشی سرمایة اجتماعی و سرمایة روان( 6934)توکلی 

 .اند اسالمی بررسی کرده

گرفته توسط نگارندگان پژوهش دربارة ارتباط مفهوم عقل با سه  وجوهای انجام بنابر جست

 .سرمایة یادشده یافت نشده است و همین امر نوآوری تحقیق حاضر را رقم زده است

 مبانی نظری پژوهش

 سرمایة انسانی

که از طریق  (Saudah, 2005)ود برای سازمان است های نامشه ترکیبی از دارایی 6سرمایة فکری

گذاری در دانش، اطالعات، دارایی فکری و تجربة  آفرینی از راه سرمایه منابع سازمانی، ثروت

کارگیری تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و  و با به ،(Stewart, 1997)شود  حاصل می

لیدی سازمان به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر نفعان ک کننده و افزودن ارزش به ذی عرضه

 (6984جعفری و همکاران،  ؛Malone & Edvinsson, 1997)شود  می

                                                           
1. Intellectual capital 
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 سرمایة(. Stewart, 1998)اند  دانسته 6صاحبنظران یکی از اقسام سرمایة فکری را سرمایة انسانی

 و دادن وظایفشان انجام ایبر شرکت افراد توانایی و نوآوری قدرت مهارت، از دانش، ترکیبی انسانی

 کارکنان، معتقدند( 6336)همکاران  و 3سور. است شرکت فلسفه و فرهنگ ها، ارزش دربردارندة

از این رو، . کنند می ایجاد فکریشان چاالکی و نگرش شایستگی، طریق از را فکری سرمایة

 وسعت و ر، عمقکا نیروی های مهارت مجموعه انسانی، سرمایة دهندة تشکیل عناصر ترین مهم

  .باشند فکری سرمایة منابع فکر و روح منزلة به توانند می انسانی منابع. هاست آن تجربة

 سرمایة اجتماعی

مفهومی ترکیبی است که ، و (613، ص6944کلمن، )سرمایة اجتماعی بعد معنوی یک اجتماع 

هاشمی )کند  یها را در جامعه و در زمان مشخصی توصیف م مقدار یا سطح هنجارها و شبکه

این سرمایه با تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعامالت (. 635، ص6931آباد،  نصرت

اجتماعی، معضالت موجود در آن اجتماع را حل و فصل کرده و حرکت به سوی رشد و توسعة 

ایه از سرمایة اجتماعی نوعی انباشت سرم. پذیر کند را امکان... شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 

طریق همبستگی اجتماعی و تعهد اجتماعی است که در نتیجه، نوعی عزت نفس و سالمتی را در 

اجزای مفهومی سرمایة . (654، ص6936بهادری خسروشاهی و همکاران، )آورد  افراد به وجود می

های  اند از اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، مشارکت سیاسی، هنجارها و ارزش اجتماعی عبارت

ترک، پیوندهای اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیة داوطلبی، مشارکت مذهبی، عدالت در مش

؛ عسگری و 513-541، ص6931زارعی متین، )ها  ها و دوستی  مشارکت مدنی، تنوعی معاشرت

 (.Maksl & Young, 2013, p.589؛ 91، ص6983؛ مؤیدفر، 313، ص6981نیا،  توحیدی

بندی، به سه بعد  مفهوم مطرح شده است؛ در یک دستههای مختلفی از این  بندی دسته

عوامل ( 6331)کلمن  .(634، ص6936علینی، )ساختاری، شناختی و ارتباطی آن اشاره شده است 

                                                           
1. Human capital 
2. Roos 
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ساخت سرمایة اجتماعی را به چهار دستة عوامل نهادی، عوامل خودجوش، عوامل بیرونی و 

داند که از جایی غیر از  را هنجارهایی میکند و منظور از عوامل بیرونی  عوامل طبیعی تقسیم می

گیرد و عواملی مانند دین و مذهب ، ایدئولوژی  کار رفته است، سرچشمه می همان اجتماعی که به

بندی دیگر، به ابعادی مثل اقتصاد، سیاست، جامعه و  در دسته. و فرهنگ جزء این گروه هستند

 (.631ص ،6984صالحی امیری و کاوسی، )فرهنگ اشاره شده است 

 شناختی سرمایة روان

 بحث ،6گرا مثبت پژوهی و دانش مثبت سازمانی رفتار مثبت، شناسی روان مباحث از ملهم لوتانز، فرِد

 داشتن ضمن سرمایه این کردند ادعا (3114)وی و همکاران . کرد مطرح را شناختی روان سرمایة

 برای رقابتی مزیت عنوان به و بوده فراتر نیز ها آن از حتی انسانی، و اجتماعی سرمایة های قابلیت

 فرد و همکاران، دانایی؛ 31، ص6936نجاری و همکاران، )گیرد  می قرار برداری بهره مورد ها سازمان

 خود)اند  کسانی چه دهد کارمندان می نشان به عبارت دیگر، این سرمایه(. 334، ص6933

 از فراتر امروزه شناختی روان سرمایة. شوندتبدیل  توانند می چیزی چه به و (ها آن شناختی روان

ای ترکیبی و به  شناختی شامل سازه سرمایة روان. شود می دانسته انسانی و سرمایة اجتماعی سرمایة

                                                           

اس ذهنی بهزیستی و شناسی بر فهم و تشریح شادمانی و احس ای در روان عنوان رویکردی تازه گرا به شناسی مثبت روان .6

 بیماری های نبود نشانه گرا، مثبت شناسی روان منظر از. ها مؤثرند تمرکز دارد بینی دقیق عواملی که بر آن پیش ،همچنین

 این دست، از مثبتی های ویژگی و نفس به اعتماد و شادکامی بلکه سازگاری، .نیست سالمتی شاخص روانی،

گرا،  مثبت شناسان روان، بنابراین .است خود های قابلیت زندگی، شکوفایی در دفر اصلی هدف بوده، سالمت ةدهند نشان

های  شناختی یکی از شاخص روان ةسرمای. دارند تأکید فردی های توانایی رشد و مثبت های ویژگی وجود بر

موفقیت، داشتن هایش برای دستیابی به  هایی از قبیل باور فرد به توانایی گرا است که با ویژگی شناسی مثبت روان

بهادری )شود  کردن مشکالت تعریف می دن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت دربارة خود و تحملکر پشتکار در دنبال

 .(651، ص6936، ارانخسروشاهی و همک
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، 3بینی خوش ،6اند از امید شناختی است که عبارت -هم پیوسته از چهار مؤلفة ادراکی

ها در یک فرایند تعاملی و  ین مؤلفها(. Luthans, 2008, p.29) 5آوری و تاب 9خودکارآمدی

زا را تداوم  های استرس بخشد، تالش فرد برای تغییر موقعیت ارزشیابانه به زندگی فرد معنا می

کند، مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را  دهد، او را برای ورود به صحنة عمل آماده می می

 . کند تضمین می

 سرمایة معنوی

به متون علمی و مدیریت را باید به زوهار و مارشال و نیز  4سرمایة معنوی طور جدی، ورود واژة به

سرمایة معنوی را ( 3115) 1زوهار و مارشال(. 34، ص6935زارع و حاجیلو، )ایمونز نسبت داد 

. اند کند، تعریف نموده ثروتی که به حفظ آیندة بشر کمک کرده است و روح انسان را تغذیه می

 بیاموزند باید آن به رسیدن برای و بوده ها انسان همة دوش بر که است رسالتی هباور ب معنوی سرمایة

 نهفته حضور این پس در هدفی چه و اند؟ آمده چه برای اند؟ آمده کجا از هستند؟ کسی چه» که

است؟ به نظر  اندازه چه تا محیط اطرافشان بر تأثیرشان میزان کنند درک اینکه نهایت، در و است؟

مایة معنوی ثروت، قدرت و نفوذی است که حاصل عمل براساس معانی عمیق، زوهار، سر

                                                           
1. Hope  
2. Optimism 

ی و درونی در نظر عنوان عوامل ثابت، کل معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به به

 .شوند گرفته می
3. Self-efficacy 

 یک عمل است دادن رای انجامهایش ب توانایی ارةضاوت فرد دربق 
4. Resiliency  

ها  مقاومت منفعل در برابر آسیب آوری صرفاً تاب ،در واقع. سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است معنای به

 . کنندة فعال و سازندة محیط پیرامونی خود است آور مشارکت که فرد تاببل. یا شرایط تهدیدکننده نیست
5. Spiritual capital 
6. Zohar & Marshall 
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سرمایة معنوی مستلزم شناخت، هماهنگی و . های اصلی، و احساسمان از اهداف نهایی است ارزش

 (.58، ص6935مرادی، )ترکیب سرمایة انسانی، سرمایة اجتماعی و سرمایة فرهنگی است 

اند که  یة معنوی را نوعی ارزش چندسطحی قلمداد کردهسرما( 3119) مالوچو ( 3119) فیکنه

در سطح فردی، به صورت عالقه به خدمت، و در سطح سازمانی، در تعامل هنجارها و فرهنگ با 

های سرمایة  به جنبه (3119) و برگر و هفنر ،(3114) ووس. شود اقتصاد و مذهب ظاهر می

 .ویت، عرفان و اعتقادات غیرمادی مرتبط استکنند که با مذهب، معن اجتماعی و انسانی اشاره می

های اخالقی مانند فروتنی،  تأکید سرمایة معنوی بر ارزش( 3118) به عقیدة ریگو و کان ها

وفاداری، اعتدال، شجاعت، عدالت، امانتداری، اعتماد، کرامت انسانی، صبر، روحیه، ایمان، 

( 3114) از نظر کوک .ا و صمیمیت استصداقت، عالقه و انگیزه، تعهد، عزت نفس، اشتیاق، و صف

خالقیت، نوآوری، )اند از خودآگاهی، تغییر چارچوب ذهنی  های سرمایة معنوی عبارت مؤلفه

توجه به منافع )، دگرخواهی (پذیری کنترل درونی و توانایی ریسک)، خودانگیختگی (یادگیری

مانند )محور  انداز ارزش ، چشم(دیدگاه سیستمی)نگری  ، کل(های اجتماعی دیگران و مسئولیت

، استقبال ...(باالبردن کیفیت زندگی، افزایش سالمت، بهداشت، آموزش، ارتباطات، محیط زیست و

گرفتن از  درس)ها  ، استفادة مثبت از چالش(پذیرش تنوع، پذیرش نظرات مخالف)ها  از تفاوت

، فروتنی، طرح (احساس عزت)، استقالل رأی (ها روشدن با آن اشتباهات، شجاعت در روبه

دهی برای بهبود اوضاع  حس مشارکت و کمک)و احساس رسالت ( تفکر فلسفی)چراهای بنیادی 

 (.رفاهی

 ورزی در متون اسالمی عقل و عقل

داشتن،  نگه و ادند پیوند امساک، مختلفی مانندمعانی  ،ای عربی است که در کتب لغت عقل واژه

و حسن و قبیح نیز برای آن  ،شیا و تمییز حق و باطلزدن، دانش، درک فهم حقایق ا بستن و گره

 ؛ فیروزآبادی،543-511، ص66، ج6561 ؛ ابن منظور،448، ص6949 راغب،) شده استبیان 

 ؛ ابن فارس،6413، ص4، ج6514 ؛ الجوهری،33، ص4، ج6915 ؛ قرشی،3431، ص6913
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لف را به دو معنای این معانی مخت ،برخی .(941، ص9، ج6956 ؛ دهخدا،41، ص5ق، جهـ 6983

در زبان . (65-61، ص6936کرمانی، ) اند ارجاع داده( دادن نسبت)دادن  کردن و ربط جلوگیری ةعمد

Intellectمانند هایی  التین نیز واژه
6 ،Wisdom

3 ،Reason
9 ،Rasio

Logos و 5
 کار در معنای عقل به 4

معنای عاقل و  به Wise ،معنای عقلی به Rasional, Intellectual مانندمشتقاتی  ،همچنین. رفته است

Reasonable (. 31-33، ص6983منصورنژاد، )است معنای عقالیی  به 

و تشخیص  ،ها تشخیص حق و باطل در اندیشه توان گفت عقل در مفهوم و کارکرد، بر می

و کنترل و مهار نفس و منع آن از  ،عملکردها وها  منفعت و ترجیح آن بر شر و ضرر در خصلت

تحقق )و طغیان علیه تشخیص و ترجیح عقل و استقرار قلب بر امر احسن مورد گزینش شورش 

داللت  شده ینشتحقق امر احسن گزبرای و عزم بر بسیج قوای درون و برون ( یقین مالزم ایمان

و منفعت جزء ابتدایی مفهوم  ،شود تشخیص حق و خیر معلوم می ،با توجه به منابع لغت. کند می

عقل و  ایحق بر باطل و خیر بر شر و منفعت بر ضرر، جزء اخیر و مورد تأکید معنترجیح  عقل، و

  (.66، ص6931 پورفر، نقی)طبیعی آن است  ةتحقق ایمان و خلق حسن و عمل صالح نتیج

. (51، ص6983منصورنژاد،)جمله علم و تقوی  از ؛عقل در روایات نیز اطالقات متعددی دارد

 ةانسان، سرچشم ویژه بههستی  همةالهی به  ةموهبت و عطی ینتر عقل بزرگ ،روایات بر اساس

خوب از  دهندة یص، نیروی شناخت حقایق، تشخیتعال ها و کماالت، اولین مخلوق حق خوبی ةهم

                                                           

 (، مقصود، مفادامعن)، (اطالعات، ارتباط، آمیزش، مذاکره ةنوع اطالعات، مبادل)، (درک و عقل ةهوش، فهم، قو) .6

 (معنای خدا با حروف بزرگ در یهود به)، (آدم حکیم و خردمند)، (گفتار حکیمانه)، (حکمت، عقل، دانایی و دانش) .3

 دادن کردن، توضیح ، علت، عقل، شعور، استدالل، دلیل، برهان، بحثخشنودسازیدهی، ارضا،  دلیل، حساب پس ی ارائه .9

ب سردرآوردن و از حسا معنای تدریج به کردن بود و  که اصل معنای آن شمارش و حساب ratio مشتق از لفظ التینی .5

 .استدالل از آن ساخته شد ةآوردن و قو دلیل

  Reason،(نسبت)  Ratio،(دادن دهی، جواب ذکر علت، حساب پس) Accunt :رفته است کار این کلمه در معانی ذیل به. 4

 (گفتار)Saying ، (گفتمان) Discourse،(کردن بحث)  Argument،(عقل)
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کمال، معیار شخصیت انسان، معیار ثواب و عقاب الهی  یسو بد، زشت از زیبا، راهنمای انسان به

نیز از دو زاویه به ( ع) در روایات صادره از معصومان. ان استکارهای انس امر و نهی خدا و ارزش

عنوان  به عقل (موجودیت مستقل)ة فراانسانی به جنبیک دسته از روایات . عقل نگریسته شده است

معرفت  رب و عقل دارند ة انسانیاشاره به جنبدستة دیگر روایات و  ،دارندجامع خیرات و کماالت 

به تعبیر . کنند یم تأکید ،شود حاصل می انساننظری و عملی برای و کمالی که از طریق حکمت 

طاعت  ،ایمان به خداوند متعال و روز جزا و در ساحت عمل ،غایت عقل در ساحت نظر ،مالصدرا

 (.45-83، ص6984دانش شهرکی، ) استالهی و اجتناب از معصیت او 

 روش پژوهش

برای . ای است وهش اسناد و مدارک کتابخانههای پژ شده برای احصای داده جامعة آماری انتخاب

کار گرفته شده است که در  نور به 4/9االحادیث  افزار جامع ورزی نرم های مرتبط با عقل و عقل داده

احادیث راجع به عقل و مشتقات آن  بودند، همة« ع ق ل»ریشة هایی که دارای  آن، با کلیدواژه

اصول شده از کتب روایی معتبر شیعی مانند  یافتعمدة احادیث . شناسایی و احصا اولیه شدند

 . بوده است الحکمه میزان و الشریعه مصباح، غررالحکم و دررالکلم، البالغه نهج، العقول تحف، کافی

شناختی و معنوی نیز به کتب و مقاالت  های راجع به سرمایة اجتماعی، روان برای احصای داده

ایران و پرتال جامع علوم  ، مگSIDمانند نورمگز،  های علمی معتبر شده از سایت علمی یافت

 . انسانی مراجعه شد

ی روش تحلیل مضمون. کار گرفته شد به مضمون لیتحلهای پژوهش نیز روش  برای تحلیل داده

ی برای ندیافر روش نیا. استی فیکهای  داده در موجودی الگوها گزارش و لیتحل شناخت،ی برا

 کند می لیتبدی لیتفص وی غنیی ها داده به را متنوع و پراکندههای  ادهد و استی متنهای  داده لیتحل

 ةدرباری مهم اطالعات نیمب تم، ای مضمونواژة . (649، ص6931عابدی جعفری و همکاران، )

 ها داده ازای  مجموعه در موجودی الگو مفهوم و امعنی حد تا و است قیتحق های پرسش و ها داده

 و فیتوص به حداقل و شود می افتی ها داده در که استیی لگوا مضمون. دهد می نشان را

 مضمون، ،یکل طور به. پردازد می دهیپد ازیی ها جنبه ریتفس به حداکثر و مشاهداتی سازمانده
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 دری خاص تجربه و درک ةدهند نشان پژوهشگر، نظر به که است متن دری زیمتما وی تکراری ژگیو

 (.643، ص6931دی جعفری و همکاران، عاب) است قیتحق های پرسش با رابطه

بخش اول مربوط . اجرای تحلیل مضمون در این پژوهش در دو بخش کلی انجام گرفته است

شناختی و معنوی و استخراج  ، اجتماعی، روان(انسانی)های فکری  مبانی نظری سرمایه به مرور

ررسی و تحلیل مضامین اما در بخش دوم به ب. های یادشده بوده است های کلیدی سرمایه مؤلفه

ها پرداخته شده  های هریک از آن عاقل و ویژگی پیرامون عقل و( ع)معصومان حاصل از احادیث 

در نهایت، به . ورزی بر مبنای احادیث و روایات ترسیم شد و چارچوبی از مفهوم عقل و عقل

های موجود  ؤلفهورزی در روایات با م شده از مفهوم عقل و عقل ای چارچوب حاصل تحلیل مقایسه

 .ها بیان شد بندی نتایج تحلیل داده های یادشده پرداخته شد و در جمع در هریک از سرمایه

 های پژوهش  یافته

ورزی در روایات بر اساس  های مرتبط با عقل و عقل اجرای روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده

بندی  انتخاب مضمون و طبقه همچنین، الگوی. انجام گرفته است 3شده در جدول  های مطرح گام

انتخاب شده است ( 3161)، و کینگ و هوروکس (3119)ها براساس الگوی راین و برنارد  آن

، زیرا تناسب بهتری نسبت به سایر الگوها برای (611، ص6931عابدی جعفری و همکاران، )

 961حدود  6ول شده در جد های طی در این پژوهش مطابق با گام. های پژوهش داشتند  تحلیل داده

شناسایی شدند؛  3و فرعی 6کد ایجاد شد که طبق الگوی راین و برنارد، ابتدا به مضامین اصلی

 4و کلیدی 5کننده ، یکپارچه9سپس، مضامین اصلی طبق الگوی کینگ و هوروکس، به سه طبقة کالن

 . شدند  تقسیم 4کلیدی
                                                           
1. Main, Parent, Master, Higher-order 
2. Sub, Child, Constituent, Lower-order 
3. Overarching ( دهد شده را درون خود جای می بخش عمدة مضامین و کدهای شناخته)  

4. Integrative ( آورد مضامین کلیدی را حول یک محور مشترک گرد هم می)   

5. Key ( ای در متن است مبین نکتة مهم و برجسته)   
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  ها در روش تحلیل مضمون شده برای تحلیل داده های طی گام. 1جدول 

 اقدام گام مرحله

 تجزیه و توصیف متن

 آشناشدن با متن

 (درصورت لزوم)ها  کردن داده مکتوب

 ها مطالعه اولیه و مطالعة مجدد داده

 های اولیه نوشتن ایده

ایجاد کدهای اولیه و 

 کدگذاری

 پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیة قالب مضامین

 تر های کوچک تفکیک متن به بخش

 ها های جالب داده کدگذاری ویژگی

وجو و شناخت  جست

 مضامین

 دادن کدها با قالب مضامین تطبیق

 های کدگذاشته متن استخراج مضامین از بخش

 پاالیش و بازبینی مضامین

 تشریح و تفسیر متن

 ترسیم شبکة مضامین

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج

 کردن مضامین مرتب

 دهنده و فراگیر ازمانانتخاب مضامین پایه، س

 ترسیم نقشة مضامین

 اصالح و تأیید شبکة مضامین

 تحلیل شبکة مضامین
 گذاری مضامین تعریف و نام

 توصیف و توضیح شبکة مضامین

 تدوین گزارش ترکیب و ادغام متن

 تلخیص شبکة مضامین و بیان مختصر و صریح آن

 ها های جالب داده استخراج نمونه

 های تحقیق و مبانی نظری تحلیل با پرسشکردن نتایج  مرتبط

 ها نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل

 648، ص6931عابدی جعفری و همکاران، : منبع   

های ذاتی عقل، و مضامین فرعی ناظر بر آثار و پیامدهای عقل یا  مضامین اصلی ناظر بر ویژگی

کننده  ل بر سه طبقة کالن، یکپارچهبندی شده، همچنین، مضامین اصلی مشتم ورزی دسته همان عقل

کننده متناسب با  و مضامین یکپارچهشده  مضمون کالن عقل درنظرگرفته. بندی شدند و کلیدی طبقه

صفات یا )، منش (شناخت، بینش یا نگرش)اند از اندیشه  سه ساحت وجودی انسان که عبارت
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ین کلیدی ذیل هر یک از سه اند و مضام بندی شده تقسیم( افعال یا رفتار)و کنش ( تمایالت

ورزی در ساحت نگرش و اندیشة  به این ترتیب، عقل. کننده سازماندهی شدند مضمون یکپارچه

گیری سرمایة  در ساحت صفات انسان مبنای شکل گیری سرمایة معنوی، مبنای شکلانسان 

 .ستگیری سرمایة اجتماعی ا شناختی و در ساحت اعمال و رفتار انسان مبنای شکل روان

 
 ورزی عقل و عقل پیرامون( ع)معصومان شده از تحلیل مضمون روایات  چارچوب حاصل. 2شکل 

های  ورزی از منظر روایات یافت شدند با مؤلفه در ادامه، مفاهیمی که در متون نظری عقل

نتایج نشان داد مفاهیم . یابی شد های یادشده مقایسه، تطبیق یا شباهت موجود در هریک از سرمایه

شده وجود دارند به صورت مستقیم یا  های مطرح هایی که در متون نظری هر یک از سرمایه و مؤلفه

افزون بر این، مفاهیمی نیز در متون . اند غیرمستقیم به عنوان مشخصات یا پیامدهای عقل بیان شده

اسب های یادشده تن دارند که با هریک از سرمایه وجود( ع)معصومان ورزی از منظر  نظری عقل

 .مفهومی دارند
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 ورزی شده از تحلیل روایات پیرامون عقل و عقل ها با چارچوب حاصل های سرمایه مقایسة مؤلفه. 2 جدولادامة 

 ها مؤلفه انواع سرمایه

؛ برقی، 6919؛ ابن شعبه حرّانی، 6913ابن بابویه، ) ورزی در روایات عقل و عقل
؛ 6911؛ مصطفوی، 6533 ؛ کلینی،6561؛ کراجی، 6913هـ ق؛ آمدی، 6946

 (6943؛ رضی، 6569؛ مفید، 6519مجلسی، 

آثار و عوارض  های ذاتی عقل  ویژگی

 در ساحت افعال در ساحت صفات در ساحت نگرش عقل

ی
سرمایة فکر

 
 (

انسانی
) 

 دانش -
 تجربیات -
 ها مهارت -
 ها ایده -

 
 

 
 

 
 

 مندی بهره -
 سربلندی -
 سالمت -
 آمادگی -

سرمای
ة اجتماعی

 

مشارکت و ، اعتماد
، رهبری مدنی

مشارکت و رهبری 
هنجارها و ، سیاسی
، های مشترک ارزش

بخشش و روحیة 
مشارکت ، داوطلبی
تنوع در ، مذهبی

، معاشرت و دوستی
عدالت در مشارکت 

 مدنی

 

 ادب -
عدم افراط و  -

 تفریط
 احتیاط -

انس و ، اظهار دوستی
، الفت با مردم

جلب ، مددرسانی
، گفتاری راست ،محبت
کردار زیبا ، مدارا

 ،همنشینی با نیکان
، رعایت حرمت و آبرو

، نظم، دلجویی
وفای ، گیری مشورت
امر به معروف ، به عهد

 و نهی از منکر

مورد قبول  -
شدن در  واقع

 اجتماع
 شرافت -
واالیی و  -

 سروری

سرمایة روان
 

شناختی
 

 امید -
 بینی خوش -
 خودکارآمدی -
 آوری تاب -

 مان به خداای -
 دوراندیشی -
 یقین -
 اخالص -
 حافظة قوی -

، قناعت، صبر
، شرح صدر

، وقار ،انصاف
، فروتنی ،آرامش
، دامنی پاک، خشوع
، حیا، غیرت

 ،حلم ،سخاوت
، کرم، قناعت
، شجاعت، مروت
، بخشندگی ،صدق

 استقامت ،نیازی بی
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 ورزی شده از تحلیل روایات پیرامون عقل و عقل ها با چارچوب حاصل های سرمایه مقایسة مؤلفه. 2 جدولادامة 

 ها مؤلفه انواع سرمایه

؛ برقی، 6919؛ ابن شعبه حرّانی، 6913ابن بابویه، ) ورزی در روایات عقل و عقل
؛ 6911؛ مصطفوی، 6533 ؛ کلینی،6561؛ کراجی، 6913هـ ق؛ آمدی، 6946

 (6943؛ رضی، 6569؛ مفید، 6519مجلسی، 

آثار و عوارض  های ذاتی عقل  ویژگی

 در ساحت افعال در ساحت صفات در ساحت نگرش عقل

ی
سرمایة معنو

 

 خودآگاهی. 6

 خودانگیختگی. 3

رچوب تغییر چا. 9

 ذهنی

 نگری کل. 5

 دگرخواهی. 4

 محوری ارزش. 1

استفاده از . 4

 ها تفاوت

استفاده مثبت از . 8

 ها چالش

 استقالل رأی. 3

 فروتنی. 61

طرح چراهای . 66

 بنیادی

 احساس رسالت. 63

 هوشیاری. 69

 نگری غایت. 65

 پرهیزکاری. 64

اندیشه پیرامون  -

اینکه از کجا 

ام؟ چرا  آمده

کجا  ام؟ به آمده

 روم؟ می

شناخت حقیقت  -

 از مجاز

شناخت اصل از  -

 فرع

شناخت بد از  -

شناخت ، بدتر

خوب از خوب 

 تر

 خودشناسی -

 دنیاشناسی -

 ناسیش   تکلیف -

 معادشناسی -

حق و  -

 شناسی باطل

 شناسی  دین -

 شناسی زمان -

 دوراندیشی -

 تفکر -

آگاهی نسبت  -

 به جهل خویش

  

راهیابی به  -

 حقیقت

اطاعت و  -

 بندگی خدا
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عنوان مشخصات عقل در  غالب مفاهیمی که بهنشان داده شده است،  3طور که در جدول  همان

شده در متون نظری سرمایة  اند، دارای تناسب مفهومی با مفاهیم مطرح ساحت نگرش مطرح شده

. شوند میگیری این سرمایه محسوب  ها و علل شکل این مفاهیم از جمله زمینه. معنوی هستند

شده برای عقل در ساحت نگرش انسان وجود نداشته باشد،  های مطرح توان گفت اگر مؤلفه می

تر  انسان قدرت تمییز دقیقهر میزان توضیح آنکه . سرمایة معنوی برای انسان شکل نخواهد گرفت

 شد،داشته باحقیقت از غیرحقیقت، اصل از فرع، صدق از کذب و سایر مفاهیم متضاد از یکدیگر 

ورزی انسان در  توان گفت که عقل در نتیجه، می .تر است قوی اوای  شناختی و اندیشهورزی  عقل

های این سرمایه،  کنندة سرمایة معنوی او خواهد بود؛ زیرا بیشتر مؤلفه ساحت شناخت حمایت

عقل متأثر از سالمت ... مانند هوشیاری، غایت تگری، خودآگاهی، خودانگیزشی، چراهای بنیادی و 

ویژه از منظر روایات اسالمی انسانی معرفت صحیحی  به. انسان در ساحت شناخت خواهد بود

ها  نسبت به خود، پروردگار خود، مبدأ و معاد خود، دین و دنیای خود و تکالیف خود نسبت به آن

های سرمایة  مقایسة روایات و مؤلفه. نداشته باشد، سرمایة معنوی مطلوبی نیز نخواهد داشت

های  دهندة مؤلفه ورزی پوشش تنها مفاهیم برخاسته از روایات در زمینة عقل دهد نه نوی نشان میمع

 .سرمایة معنوی است، بلکه فراتر از آن است

عنوان مشخصات عقل در ساحت افعال و رفتار  توان گفت غالب مفاهیمی که به می همچنین،

شده در متون نظری سرمایة  مطرح اند، دارای تناسب و قرابت مفهومی با مفاهیم مطرح شده

. ها یا اسباب تحصیل سرمایة اجتماعی قلمداد کرد توان زمینه این مفاهیم را می. اجتماعی هستند

ها، و  ها و نابایسته بایسته) در ساحت افعال حدود و حریمهر میزان که انسان  توضیح آنکه

مطابق با اصول فطری و را  (ها و اشیا اعم از انسان) موضوع فعل خویش( های ها و ناشایسته شایسته

 کردن از مصادیق ور عمل بهرهبرای مثال، . تر خواهد بود ورزی عملی او قوی کند، عقلرعایت دینی 

های عملی دربارة  ها و نابایسته ، زیرا مشروط بر رعایت بایستهافعال است ةدر حوزورزی  عقل

تبذیر یا بخل و خساست نشود، یا اینکه موضوع فعل انسان است؛ اینکه در عمل دچار اسراف و 

از این رو، . ها در ارتباطات اجتماعی است ها و ناشایسته مدارا با مردم به نوعی رعایت شایسته
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ورزی در  های سرمایة اجتماعی با مفاهیم برخاسته از تحلیل روایات پیرامون عقل مقایسة مؤلفه

تنها متضمن و مشتمل بر  احت افعال نهورزی در س دهد عقل ساحت افعال و رفتارها نشان می

توان گفت سرمایة  می های سرمایة اجتماعی است، بلکه فراتر از آن نیز است؛ تا آنجا که مؤلفه

 . ورزی در ساحت اعمال و رفتارهاست اجتماعی دستاورد عقل

ها مطرح  عنوان مشخصات عقل در ساحت صفات و منش مفاهیمی که بهدر نهایت، اینکه 

شناختی بوده،  شده در متون نظری سرمایة روان دارای تناسب مفهومی با مفاهیم مطرح اند، شده

گیری سرمایة  های شکل توان به نوعی در زمرة اسباب و زمینه طوری که این مفاهیم را نیز می به

شناختی دستاورد  توان گفت سرمایة روان به عبارت دیگر، می. شناختی به حساب آورد روان

ورزی در هر دو بعد شناخت و افعال بدون  عقلتوضیح آنکه . ساحت صفات استورزی در  عقل

 عبارت  به. شود اینکه انسان صفات متعالیه را در وجود خویش نهادینه نکرده باشد، محقق نمی

 بنابراین،. کند ورزی نظری و عملی عقلتواند  نمی اساساً دارد،اخالقی  یلانسانی که رذا یگر،د 

بنا بر تحلیل . ورزی در دو بعد دیگر است صفات انسانی بسترساز تجلی عقل ورزی در بعد عقل

یا اینکه رذایل اخالقی  ،انسان در صفات خلقی خویش دچار افراط و تفریط نباشدروایات، اگر 

، روان و شخصیت سالم خواهد داشت و خود را به زیور صفات حمیده آراسته باشد نداشته باشد،

بنابراین، مقایسة . شناختی وی را رقم زند المت و قوت سرمایة روانتواند س که این امر می

ورزی در ساحت  شناختی با مفاهیم برخاسته از تحلیل روایات پیرامون عقل های سرمایة روان مؤلفه

های  تنها متضمن و مشتمل بر مؤلفه ورزی در ساحت صفات، نه دهد عقل ها نشان می صفات و منش

شناختی  توان گفت سرمایة روان می ، بلکه فراتر از آن نیز است تا آنجا کهشناختی است سرمایة روان

 . ها و گرایشات انسان است ورزی در ساحت صفات، منش دستاورد عقل

های  توان گفت سرمایه های تحقیق، می بندی متون نظری موضوع و تحلیل نهایی یافته با جمع

انسان هستند و به تعبیر روایات، انسان عاقل  ورزی شناختی و معنوی دستاورد عقل اجتماعی، روان

شناختی و اجتماعی باشد،  های معنوی، روان سه سرمایة یادشده را دارد و انسانی که دارای سرمایه

توان گفت سرمایة انسانی  بنابراین، می. شود ای ارزشمند برای سازمان محسوب می خود، سرمایه
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( معنای برخاسته از روایات به)کارمندان عاقل . ورزی کارمندان آن است سازمان پیامد عقل

 .ها را تضمین کنند توانند رشد و بقای سازمان ها هستند و می های سازمان سرمایه

 گیری  نتیجه

مبنا و  به عنوان( ع)معصومان کردن عقل از منظر روایات  آنچه این تحقیق به دنبال آن بود معرفی

در این راستا، ابتدا . شناختی و معنوی بود اجتماعی، روان های انسانی، گیری سایر سرمایه منشأ شکل

شده  های بیان های یادشده بررسی شد و مؤلفه مبانی نظری موجود در زمینة با هر یک از سرمایه

ها و  و بررسی تعریف (ع) سپس، با رجوع به روایات معصومان. برای هریک از آنان احصا شد

ورزی  اند، سعی شد چارچوبی از عقل و عقل مطرح کردهورزی  هایی که برای عقل و عقل ویژگی

 . ارائه شود

بندی  های عقل در سه ساحت اندیشه، صفات و افعال طبقه آمده ویژگی دست در چارچوب به

های  های احصاشده برای سرمایه ها با مؤلفه پس از آن، به تحلیل و تطابق مفهومی این ویژگی. شد

شده برای عقل در هر  حلیل، نشان داد، نخست، مشخصات مطرحنتیجة این ت. یادشده پرداخته شد

های معنوی،  های اندیشه، صفات و افعال به ترتیب، تناسب مفهومی با سرمایه یک از ساحت

ها  ها هستند که پیامد آن گیری آن سرمایه شناختی و اجتماعی دارند و بلکه زمینة شکل روان

 . گیری سرمایة انسانی است شکل

ای است که خدای متعال برای  سرمایه( ع) ورزی از منظر معصومان ر، عقل و عقلاز سوی دیگ

کارگیری آن در دنیا و آخرت سعادت خود را ایجاد  انسان خلق فرموده است تا انسان بتواند با به

های عقل در زندگی دنیا  شده را از جمله ارزش افزوده های مطرح توان سرمایه کند که با این بیان می

 . عالوه، طبق روایات همین سرمایه میزان سنجش و ارزیابی انسان خواهد بود به. دانست

شده برای عقل در هر یک از ساحات یادشده  های بیان نتیجة پژوهش حاضر نشان داد ویژگی

های یادشده را دارد تا حدی که مستعد ایجاد  توانایی توسعه و ارتقای مفهومی هریک از سرمایه

 . های یادشده است های بومی و اسالمی دربارة هر یک از سرمایه ناسب با ظرفیتادبیاتی متعالی مت
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