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 چکيده 

در جوامع غربی    اخالقیوقوع توسعه اقتصادی در غرب و تقویت آن با چپاول ثروت ملل، ایجاد خالء  

گیری  اخالقی و معنوی در شکل میو تمایل جهانی در تقویت بینش علمی به معنویات، اهمیت مفاه

نظری مدلسازی درو مبانی  تقویت  لزوم  و  اهمیت موضوع   تحکیم تمدن بشری  بیانگر  رابطه،  این 

گیری  بهرهروی در  دارد افعال تعادلی در جوامع ریشه در میانهنتایج مطالعه بیان میباشد.  حقیق میت

ی از هوش اخالقی و بیداری  مند ای داشته و ارتقاء اخالقیات و بهره های عینی، ذهنی و غریزهفعلیت  از

گر  هدایتتواند  میمکاتب آسمانی و علمی،    برآیندتاثیرگذار باشد.    هاتوان بر کیفیت فعلیتمعنوی می

تعامل ایجاد  و  اشتراکات  تقویت  پدیده جهانیبشر در مسیر  . چارچوب مدل  باشدشدن  سازنده در 

های میانی و از آن طریق  پیشنهادی، بیانگر نقش زیربنائی صفات اخالقی در اثرگذاری بر شاخص

های بشری داشته و از این مسیر  فعلیت و معنوی های کالنی همچون هوش اخالقی، بیداریشاخص

آفرینی می  تقویتبر   با  پیشنهاد مینماید.  الگوهای رفتاری متمدنانه در جوامع بشری نقش  گردد 

گیری چند معیاره و ساخت شاخص ترکیبی الگوهای رفتاری متمدنانه  های تصمیمگیری از مدلبهره

 ی اقدام شود. نسبت به بسط نتایج نظری به کاربردی در مطالعات آت

کليدي اخالقیمولفه  :واژگان  بیداری  ، های  اخالقی،  متمدنانه،  معنوی   هوش  رفتاری    و   الگوهای 
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 مقدمه 
های فرامادی فکری، اعتقادی، رفتاری و اخالقی وجود دارد، که سبب تأمین آسایش و آرامش  شاخصها و  یک رشته مؤلفه

تواند تمدنی  تواند آنان را در مسیر رشد و تعالی همه جانبه قرار دهد و به منزله چراغ راهی است که میها بوده و می زندگی انسان 

زیربنای یک تمدن توحیدی، چیزی جز رعایت اخالق    (128،  1399اده اصفهانی،  ز)تبریزی  ها به همراه بیاورد.متعالی را برای انسان

آورد.  های الهی بشمار میساز را معنویت و رعایت ارزشهای تمدندر ارتباطات و برخوردهای اجتماعی نیست. قرآن ویژگی انسان

 زمان  به مرور و کشاند افول به را تمدن تواندمی اخالق  و معنویت نبود که نظر دارند اتفاق  تمدن تاریخ عرصه کارشناسان تمامی

در   (74، 1400است. )شفیعی دارابی و باقریان،  شده غرب تمدن گیرگریبان مسئله همین امروزه که چنان کند؛ نابود کامالً آن را

مطرح بوده که در  ( بعنوان پیش فرض اساسی برای هوش زیستی و اجتماعی Moral Intelligenceاین خصوص، هوش اخالقی )

انسان را در    هایتواند به مثابه نوعی جهت یاب برای اقدامات عمل نماید. هوش اخالقی، انواع دیگر هوشجهان مدرن کنونی می

تنها به شناخت اخالقی محدود  در حقیقت، هوش اخالقی  (  5،  1400نماید.)صوفیانی،  جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می

بعنوان مرکز هوش انسانی، تاثیرات شگرفی  های دیگری همانند احساسات و عملکردهای بشری را در بر گرفته و جنبهنشده، بلکه 

،  2021.)آیولیا و همکاران،  گذاردگیری اقدامات آتی بشری تاثیر می شکل  داشته و در قالب یک رشته مشترک بر  هابر سایر زمینه

و احیای معنویات در جوامع بشری موثر واقع شده    تقویت اخالقیات در  تواند  ، میای آنهو مولفهاز طرفی نیز وقوع بیداری    (569

 و  معنوی   بیداری وحدت، گیری شکل در نتیجهسازی نقش آفرینی نماید.  و بعنوان عنصری مکمل برای تقویت وحدت و تمدن

  در اصلی مبنای و عامل فطری وحدت درواقع و شده حاصل فطری و بستگی طبیعیهم و اتحاد به نسبت هاانسان هوشیاری

  تعامل و به ارتباط اشتراکات، بر تکیه با هادولت و هاملت که است؛ بیداری و وحدت چنین  سایه شود. دربشری می جامعه بیداری

 و کمال سوی  به تنیده، خود دور های خودبینی بهپیله از را هاانسان و جوامع فطری، آورند. وحدتمی روی بستگیهم و بیشتر

 ( 22، 1400کند.)علیانسب و سرووند، می نابود را بشریت خودساخته موانع این وحدت، از خواند. بیداری حاصلفرا می آزادی

های فراوانی در جوامع انسانی و  تواند مزیتروی در کلیه ابعاد و الگوهای رفتاری، اجتماعی و ...، میاعتدال و میانه  همچنین

فروشی، ربا، زنا، فساد و مانند آن، که در قرآن بعنوان عوامل انحطاط یک تمدن  ظلم، کمتوسعه تمدن بشری ایفا نماید. در مقابل، 

گردند.  ترین مصادیق رذایل اخالقی بوده که ناشی از عدم وجود معنویت و معرفت در جوامع بشری ایجاد میشود، از مهمیاد می

تشدید تحوالت مدرنیته در جوامع و نیاز به برخورد ای در غرب و تقویت آن با چپاول و غارت ثروت ملل،  وقوع توسعه اقتصادی پایه

به معنویات،    تمایل جهانی در تقویت بینش علمی و    غربیایجاد خالء شدید در اخالقیات در جوامع  اصولی با پدیده فراصنعتی،  

  علل تمدن بشری و لزوم تقویت مبانی نظری مدلسازی در این رابطه،    و تحکیم  گیریمعنوی در شکلو    اخالقی م  یاهمیت مفاه

واقع شد مقاله حاضر  نگارش  برای شاخص.  نداصلی  نظری قوی  مبانی  ایجاد  بدنبال  تجربی در  مطالعه حاضر  و مطالعات  سازی 

گیری جوامع متمدن بشری در بروز افعال تعادلی و شکل  معنوی  های اخالقی، هوش اخالقی و بیداریخصوص تاثیرگذاری مولفه

گذاری فضایل و رذایل اخالقی بر ایجاد الگوهای رفتاری متمدنانه بعنوان هدف اصلی پژوهشی  اثر، بررسی  در این راستاباشد.  می

مبانی نظری   بسطجهت  های میانی برای اتصال اخالقیات به وقوع افعال تعادلیمطرح و واکاوی نحوه تاثیرگذاری و کشف شاخص

 باشد.  موضوع پژوهشی مدنظر می

 

 تحقيق پيشينه 
، مقاالت  اخیر  های نظری)بویژه هوش اخالقی( و بیداری در تحلیل  مباحث اخالقی گستردگی و اقبال عمومی به  با توجه به  

 : شوداشاره می به برخی از آنها وارذیالً خالصهگردیده که   تدوینمتعددی در این خصوص 

 ها گذار، به تشریح انواع هوشهای موثر بر تصمیمات سرمایهجهت سنجش تاثیر انواع هوش  (459،  1400)بینشیان و همکاران

هوش عاطفی، هوش معنوی، هوش فرهنگی، هوش اخالقی، هوش سازمانی، هوش مالی و هوش تجاری مورد استفاده  پرداخته که 

 باشد. گذاران میهای مورد اشاره در تصمیمات سرمایهتاثیرگذاری انواع هوش. نتایج این مطالعه بیانگر گرفتندقرار 
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  در شرکت بازاریابی اخالق  میانجی  نقش  با بازاریابی،  عملکرد بر اخالق  هوش در رساله خود به بررسی تاثیر  (1400،1)جابری

تاثیرگذاری هوش اخالقی بر بازاریابی اخالقی  ارسباران پرداخته که نتایج این مطالعه بیانگر  منطقه صنعتی های شهرک فعال های

 باشد. و همچنین بازاریابی اخالقی بر عملکرد بازاریابی می

 شناختیهای روانسرمایه گریمیانجی با ،کاریمعنویت با اخالقی هوش  ارتباطی مدل ارائه   هب  (17،  1400)سلطانی و همکاران

 و اخالقیهوش  میزان دارد که بواسطه ارتقایپردازند و نتایج مطالعه آنها بیان می مسلح در شهر تهران می کارکنان نیروهای در

 بود.  کار محیط در معنویت سطح بهبود توان شاهدمی شناختی روانسرمایه

  روانشناختی  سرسختی پیشبینی در اخالقی هوش و مذهبی هایمقابله نقش با هدف تعیین  (30،  1400)  جو و همکارانمومنی

در قائن در سال   دوران دانشجویان  و مامایی شهر  پرستاری  دانشکده  پسر  و  دانشجویان دختر  تمامی  بررسی وضعیت  به  کرونا 

شناختی افزایش مطابق نتایج حاصله، با ارتقاء هوش اخالقی و ابعاد آن، میزان سرسختی روانپردازند.  می   1399-1400تحصیلی  

 یابد. می

ها پرداخته  فطری انسان وحدت مبنای بر بشری  جامعه بیداری  قرآنی مستندات به بررسی  (22،  1400)  سرووندعلیانسب و  

 باشد. می بشری جامعه بیداری در اصلی مبنای و عامل فطری وحدتدارد  که نتایج این مطالعه بیان می

  

 متمدنانههاي اخالقی و هوش اخالقی در الگوهاي رفتاري نقش مولفه
  . باشدمیاست؛ عملکرد، توانمندی حل مسئله و ساختار، قدرت ادراک انتزاعی    " ساختارها" و    " عملکردها" هوش، ترکیبی از  

، ظرفیت  "هوش"  (5،  1400شود.)جواهری،  بنابراین هوش بصورت یک سطح همه جانبه فردی جهت توانایی ذهنی تعریف می

یت سازماندهی ارزشی به این موقعیت بوده و از این رو هوش اخالقی در کنار هوش  ، ظرف"اخالق "سازگاری با موقعیت جدید و  

های فکری و عاطفی را در ابعاد زندگی انسان نمایان ساخته و نیک اندیشی و نیک خویی را پدیدار  تواند ژرفای توانمندیعقالنی می 

های دیگران(  توانایی شناخت نیات، احساسات و انگیزهگرچه هوش اخالقی شامل ابعاد هوش بین فردی)(  2،  1400نماید.)محبیان،  

شود و مرتبط با هوش و هوش درون فردی)توانایی درک خود و استفاده از این اطالعات برای نظم بخشیدن به زندگی خود( می

هوش اجتماعی و    آنها به این صورت بوده که  ها متفاوت است. تفاوت اصلیباشد، ولیکن با همه آناجتماعی و هیجانی نیز می 

-4،  1400( است.)صوفیانی،  value centered)  محورکه هوش اخالقی ارزشدر حالی  ؛ ( هستندvalue freeرها از ارزش)  ، هیجانی

5)  

همدلی بوده و   و وجدان داری،خویشتن احترام، مهربانی، بردباری، فضیلت: انصاف، هفت شامل بوربا، هوش اخالقی دیدگاه از

های وی بوده  هوش اخالقی اعتقاد عمیق فرد نسبت به ارزش  باشد.می درستکاری و مسئولیت دلسوزی، ابعاد آن شامل: بخشش،

بسیاری از دانشمندان اسالمی مانند فیض کاشانی،    (6،  1400نماید.)جواهری،  دهی میکه همه تفکرات و الگوهای رفتاری را جهت

ای برای نفس است که با داشتن آن رفتار بدون فکر و اندیشه و با سهولت و  د که اخالق، حال یا ملکهعزالی و مجلسی معتقدن

های مولفه  لذا(  108-107،  1400شود.)مخلصی و شیخ االسالمی،  آسانی از طرف کسی که دارای این هیئت نفسانی باشد، صادر می

: الف:  عبارتند از،  بیان شده در قرآن  صفات اخالقی  یبندگروهباشند. گیری رفتارهای بشری مطرح میاخالقی بعنوان زیربنای شکل

فضایل اخالقی  ب:   عدم نفاق و ...گرایی، صبر و استقامت،  فضایل اخالقی عام عبارتند از: تعقل و تفکر، پیروی از دلیل و منطق، حق

عبارتنداز: یقین، برابر خدا)طاعت و یقان  ایمانی  از    تقوا،  اد در  فرایض(دوری  ادای  زبانی و عملی،سپاس  ،محارم و  توبه و    گذاری 

اعتدال در استفاده  .،  احسان به والدین، خویشان، یتیمان، بینوایان و..فضایل اخالقی اجتماعی عبارتنداز:  ج:    . خطا و ..استغفار بعد هر  

عفو و گذشت، حلم و فروبردن   وفای به عهد،   ، از دنیا)اسراف و تبذیر نکردن، زهد، قناعت و کفاف(، رعایت عدل و انصاف، حیا و عفت

 (49-48، 1392داودی، )و ... خشم 

به اعتقاد دورکیم، تمامی رفتارهای اخالقی خصوصیت مشترک دارند، همگی از رفتارهایی هستند که از قواعد از پیش موجود 

 شناختی بوده که بعد انگیزشی و بعد شناختی دو دارای فضایل اخالقی(  128،  1400)مخلصی و شیخ االسالمی،  نمایند.تبعیت می

 خاصی عاطفه ابراز یا فعل انجام به فرد گرایش و  تمایل حالت آن، انگیزشی بعد  و؛ فضیلت نمونیکمال و ارزشمندی از حاکی آن

داند حق چیست، به فضیلت را با معرفت برابر دانسته و معتقد است فرد عاقل که میسقراط    (14،  1392باشد.)علیزاده و آزاد،  می
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 برخوردار اخالقی راسخ اعمال و باورها از اخالقی باال، هوش دارای فرد  ( 130،  1، ج1386نماید.)کاپلستون،  آنچه حق است عمل می

اخالق از یک سو، در حفظ باورها  (  50،  1399نماید.)نریمانی و کرامتی،  می رفتار محترمانه و صحیح ایشیوه به که ایگونه به بوده،

ها در زندگی فردی و اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.  در وجود انسان نقش داشته و از دیگر سو، در وضع قوانین و ضمانت اجرایی آن

وهای رفتاری متمدانه و متعالی در جوامع انسانی  تواند شاهد وقوع الگبدون برخورداری از قوانین مترقی و رعایت اصول اخالقی، نمی

 بود.
 

 متمدن بشري گيري جوامعدر شکل  معنوي تاثير بيداري
دهخدا به معنی آگاهی، هوشیاری و حتی نهضت و رستاخیز آمده و نکته مقابل خواب و غفلت   واژه بیداری در فرهنگ لغت

 بیرونی هایدگرگونی تحوالت و به و گرفته قرار باور مورد که بوده   توجهی روی از و شناخت آگاهانه بیداریتواند قلمداد شود. می

آگاهی   ( 118،  1396،  همکاران و )حسنی  انجامد. می سایه  در  معنوی  هوشیاریAwareness)  بیداری   ،)  (Astuteness    یا

Alertnessخودشناسی ،) (Self-knowledge  یاSelf-consciousness  یاSelf-awarenessخودآگاهی ،)  (Consciousness 

 باشد. معنوی و اخالقی قابل وقوع و تقویت می ( و طیف گسترده ای از دیگر مفاهیم Mindfulnessیا 

گردد.  گردآوری میگانه  های پنجآگاهی عبارتند از اطالعات و مشاهدات آماری و تجربی که از مسیر تجربه آگاهانه و حس

به   آگاهی  تفکیک  ضمن  چالمرز  مباحث  دیوید  دشوار،  و  آسان  کلی  گروه  اطالعات،  دو  به  شناختی  دستگاه  یک  دسترسی 

از مفاهیم آسان  و    پذیری حاالت ذهنیگزارش    پدیده شکاف تبیین   مسئله تجربه و  و همچنینتفاوت میان خواب و بیداری را 

(The explanatory gap  )بندی و  . استفاده بهینه از قوای عقلی و ذهنی در تفکیک، طبقهنموددشوار آگاهی قلمداد    مباحثاز    را

ی بیداری و تمرکز، موجبات ادرک  بهینه و کسب آگاهی خواهد بود.  پردازش اطالعات خام اولیه، با تاکید ویژه بر نقش انکار ناپذیر

 (8720، 2009بادری، )وایارت و تالونباشد.لذا ارتباط روشن و دو سوی بیداری و آگاهی قابل تحلیل می

کاهش قابل مالحظه در سطح  شود.  ه سیستم کنترل ذهن مربوط میوضعیت آگاهی یا توانایی تجربه است که ب  هوشیاری

تاثیرگذار   هایسطح هوشیاری و بخشبندی  طبقهابزارهای متعددی برای ارزیابی سریع و  اخیراً  تواند موجب کما شود.  می  وشیاریه

تسلط و اطالع از عوامل درونی و بیرونی مرتبط با فرد، معنی  (  3،  1399اسدی و شیرمحمدی،  ، طراحی شده است.)کیمیائیمغز

استروم هوشیاری را به معنی تنظیم و کنترل فرد و محیط پیرامون خود به منظور آغاز، ادامه و پایان  ای هوشیاری بوده و کیل  پایه

و شناختی مشخص میفعالیت رفتاری  رجحان  ( 368،  2008و همکاران،  )جانسن    باشد. های  نظرایات  نظری)انتخاب  طرح  های 

نگر نواقص آشکار در تعریف آکادمیک هوشیاری بوده که در این  عقالیی و تعریف توابع ریکاردینی و غیرریکاردینی در اقتصاد( بیا

شدن بینش برتر تعریف    کرزنر هوشیاری برای تشخیص فرصت کارآفرینانه را مطرح و هوشیاری کارآفرینانه را عامل روشنرابطه،  

های  آگاهی نسبت به محرک  مقادیربیدار و حضور ذهنی کامل)هوشیاری(، ضمن تقویت    (13،  2000.)آلوارز و بارنی،  .. نمایدمی

 تواند بسیار مفید واقع شود.درونی و بیرونی، در تنظیم الگوهای رفتاری متناسب با عوامل پیرامونی می

به مفهوم شناخت، تفکیک و انتخاب یکسری از افکار اساسی اندیشیده    واسطه از خود(آگاهی و درک بیخودشناسی)خویشتن

توانایی کسب آگاهی و اطالع از خویشتن  رویدادهای انباشته شده در یک شرایط خاص آنی بوده و بیانگر    شده، به جای افکار ناشی از

الگوی    (4،  2022باشد.)گیری و جو،  می  ای از زمان در حال وقوعبعنوان موضوع توجه و تفکر، بدون توجه به افکاری که در نقطه

های  دارد انسان هرچه بیشتر خود را بشناسد و درک بهتری از ویژگی یبیان م   های مطهریمفهومی خودشناسی مبتنی بر اندیشه

پنج محور، ذو مراتب  خود داشته باشد، می  ایشان در  مبانی خودشناسی  یابد.  ابعاد مختلف شخصیتی خود دست  به رشد  تواند 

مقدمه خدا جویی)خودشناسی  انسان(،  بودن  بعدی  اندیشهبودن)دو  آفریدگار(،  شناخت  بر  الهی(، ورزی)ای  موهبت  بعنوان  عقل 

و خود فیزیکی و وراثتی، خود واقعی،    گری)مختاری و آزادی معنوی( و پویایی و بالندگی)رشد و توسعه حیات( انسان مطرحانتخاب

همکاران، شوند.)جعفری و  های خودشناسی قلمداد میخود آرمانی، خود اجتماعی، خود اخالقی و معنوی و عزت نفس بعنوان مولفه

کننده ظاهری هر فرد در جامعه از جمله:  های عمومی متمایزتصور ساده و اولیه از خویشتن شناسی، یکسری داده  (17-19،  1400

س  یک همانند تشکیل ماتریریزی استراتژهای برنامهتکنیکبا    شناسیخویشتن  ی، ولیکن از دید مفهومباشد می  نام، سن، جنس و ... 

  و   برای بقا و دوام در شرایط رقابتی  (9-8،  2018پور،  مطابق محمدی)  SWOTرویکرد    قالب  موضوع درگیری و تحلیل  تصمیم
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تا    داشته، مطابقت  در شرایط ایستا(که به مفهوم آنالیز نکات اساسی ضعف و قوت درونی  گیری)ماتریس تصمیمبویژه بخش اول  

)بعضاً متضاد( و تحلیل  مکتبیعلمی و یا  ها و باورهای  ارائه چارچوب عمیقی از توانایی  متمایزگر.  ارائه یکسری اطالعات خام صرفاً

 باشد. می مداری روزنیازمند یک بیداری معنوی و تمرکز خاص همراه با دانش نکات ضعف و قوت درونی موجود،  

های شرقی همانند بودایی داشته و در متون بودایی  ( ریشه در فرهنگ، وجدان و باطن، ضمیر ناخودآگاهآگاهی)ذهنخودآگاهی

کردن به یک روش خاص، هدفمند، در لحظه  داشتن و توجه است. از دیدگاه کابات زین، خودآگاهی به معنی توجهبه معنی آگاهی 

گیری فرد نسبت به تجربه و جهت   دهی توجهخودنظم(  346،  1401راد و همکاران،  )فرزینباشد.  حال بودن و بدون قضاوت می

مطابق  (  12،  2018های اصلی خودآگاهی است.)اسکات و مالوف،  بوده، از مولفه  زمان حال که شامل کنکجاوی، گشودگی و پذیرش

، با تمرکز و دقت به حقایق لحظه حال  ( شخصی که در خودآگاهی، در حال انجام مراقبه بوده 298، 2007کینگستون و همکاران)

همان را  رویداد  هر  و  میپرداخته  افتاده،  اتفاق  و  که هست  بهزیستیبیند.  گونه  با  روانخودآگاهی  بهزیستی  و  ذهنی،  شناختی 

افسردگی و اضطراب میسالمت بهبود  رابطه مثبت داشته و موجب  پایدار، عزتروان  با کارکردهای توجه  نفس،  شود. همچنین 

ود بفردی دارای مزایایی بوده که موجب بهفردی و درونشغلی رابطه معنادار نشان داده و در مسائل بینشغلی و استرسرضایت

های  گیری از خودآگاهی، مشکالت و نگرانی با بهره  (347،  1401راد و همکاران،  شود.)فرزینآوری میتنظیم هیجانی و افزایش تاب

تواند به تعادل ذهنی و  گیری موثری بعمل آمده و شخص میهای بحرانی، تصمیممدیریت شده و در موقعیتفرد به روش سالم  

خودآگاهی، آگاهی روشن شخص به آنچه در درون و در تعامل با    ( 62،  2019احساسی پایدارتری دست یابد.)کایون و همکاران،  

اند.)غریبی  حفظ هوشیاری شخص به واقعیت کنونی نیز تعریف کرده  دهد که به مفهوممحیط بیرون در لحظات متوالی ادراک رخ می

داشته و پیوند ارتباطی عمیق  ارتباط مستقیم با آگاهی و هوشیاری و حتی خودشناسی  خودآگاهی    لذا(  169،  1400و همکاران،  

پیوند بنیادین و ساختاری  فی  بین خودآگاهی و بیداری مابین باطن موجود در یک فرد و پردازش اطالعات در بخش آگاه وی، 

 . نمایدرا متبین می معنوی

 

 ادیان آسمانی در  گرایش به محور مشترکمبانی نظري 
بینی و ایدئولوژی خود، مشخص  کلیه مکاتب ضمن تبیین و تفسیر انسان و جهان، بایدها و نبایدهای انسانی را در بستر جهان

. مکاتب آسمانی با تکیه بر بنیاد فرا زمینی  قرار داردبودن  ، درماهیت آسمانی و علمیهاآنتفاوت ساختاری موجود در  نمایند.  می

و همچنین شدت  و علیرغم برخورداری از اصول اولیه ثابت، در بستر زمان و فرهنگ جوامع از سرچشمه متافیزیک سرشار گردیده

  ولیکندهند.  های عملکردی نشان میگردیده و تفاوت  خوش تغییرات و تحوالتدست ،هاوضعف پیروان و تفاسیر و خودخواهی آن

  علیرغم بسط مباحث   بوده،به تدریج در بستر زمان رو به تکامل  مکاتب علمی  با توجه به نسبی بودن علوم و تجربه آزمون و خطا،  

نظریه اهداف  به  دنیوپردازی آنمتافیزیک  اهداف  این مکاتب  اصلی  آزمون ها، هدف  روابط علت و معلولی مشخص و قابل  با  ی 

های جدید، به نقد باورهای بنیادین آن مکتب پرداخته و سیر جدیدی در باورهای فنی را  هر لحظه ممکن است یافتهباشد.  می

ه زندگی خود پرداخته بشر همواره در بستر تاریخ با محور قرار دادن و اعتماد به مکاتب آسمانی یا علمی به تدوین برنامایجاد نماید.  

یافت به مکاتب علمی تغییر  از مکاتب آسمانی  پدیده رونسانس در جوامع غربی، محوریت  با وقوع  استروم در تعریف    .که  کیل 

هوشیار، عالوه بر ادراک و دریافت عوامل درونی و بیرونی موجود در پیرامون فرد، به تنظیم الگوهای رفتاری متناسب با عوامل  

بفهوم رویکردهای  درونی و محیط اشاره نموده که  پویا  بازه زمانی  انتزاعی در  اتخاذ رجحان  استراتژیک و حتی برنامهی و  ریزی 

گیر با بهره   دارد، بیان میوجود بعد روحانی و معنوی در کنار بعد مادی و جسمانی  باشد. ریزی آسمانی نیز میعملکرد دین و برنامه

یابی اصولی دست یافت. بنابراین بشر همواره مجبور به اعتماد به  توان به بهینهنظریات علمی نمی صرف از رویکردهای مادی و  

  بشر  مندیسعادت برای مناسبی الگوی تواندمی سمانی،ب آکت از دینی برگرفته باورهای و ایمانباورهای متافیزیک محور بوده که 

  اجتماعی  اصالحات یافته، افزایش جامعه یک مردم دینی باورهای و ان ایم هرگاه سطح که است داده نشان تاریخ که چنان باشد؛

دین چیزی به غیر از برنامه جامع  (  98،  1400است.)طباطبایی،   یافته گسترش جامعه در آرامش و شده مدیریت بهتر هاو بحران

ای از اعتقادات، دین متشکل از مجموعه،  پژوهشی گرایی در دینعلیرغم رویکردهای کارکردگرایی و ذاتزندگی برای بشر نیست.  

 ( 5-4، 1386غایی سامان یافته است.)ابراهیمی، اعمال و احساسات است که حول مفهوم حقیقت
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  تشخیص پیامبران اولوالعزم   برایمداری و برخورداری از کتاب،  شمولی، شریعمتاحقاف در قرآن سه ویژگی جهان  35در آیه  

توان در بر مبنای اعتقادات خاص به ادیان ابراهیمی، ادیان یهودیت، مسیحیت و اسالم را می   )صاحبان اراده محکم( بیان شده و

تواند بعنوان چهارمین های خاص، می گروه ادیان آسمانی اصلی لحاظ نمود. البته دیانت زردتشت نیز به برخورداری از برخی ویژگی

با دستاویز    شماریها منحرف بیفرقه  .ادیان غیر الهی بیشماری وجود دارند،  در مقابل ادیان الهی دین به این لیست اضافه گردد.  

-های شیطانبهاییت، وهابیت، فرقه  :از جمله  ،نمایند ارائه می  مدرنیسمپست  های انتقادیدیدگاه،  بنیادینقرار دادن یکسری از اصول  

مطابق نظریات    ؛ تز بنامیمهای مخالف را آنتییک تز، جریان  که هریک از ادیان الهی رادر صورتی... و هاعرفانانواع داعش،  پرستی،  

های انحرافی در ادیان آسمانی باشد.  تواند منبع جریانهای متعددی در طول زمان قابل تشکیل بوده که خود میتزسان  ، مارکس

گرایش به خرفات و باورهای    شود و حتی با پیشرفت تکنولوژیکی،بشر به واسطه جهالت و ساده لوحی در دام خرافات گرفتار می

های  این امر لزوم توجه به اخالقیات و بیداری نسل بشری برای تشخیص حق و باطل و تحلیلدهد.  متافیزیکی از خود نشان می

، احتمال گرفتاری در باورهای باطل و انحرافات فکری و  در غیر این صورتنماید.  های زمانی مختلف را متبین میکارا تحت بازه

 تزها در هم تنیده، به شدت افزایش خواهد یافت. سان

ها دربردارنده حقیقتی  نمایند و همه آنکنند که همه ادیان بزرگ راهی به سوی نجات عرضه میگرایان دینی تصدیق میکثرت

تحوالت سایر ادیان پیوند  ها و  باور آنان، سرچشمه و تحوالت هر یک از ادیان با سرچشمهاند و تفاوت ادیان نسبی است. بهدینی

های آشکار در ادیان آسمانی، محوری مشترک و یکسان برای این ادیان  در عین وجود تفاوت  (78،  1389داشته است.) مظاهری،  

ده فرمان حضرت موسی شامل امور اعتقادی، اخالقی و همچنین احکام شرعی و فقهی  به عنوان نمونه  توان به تصویر کشید.  می

( در مفهوم فردی، اطاعت را 169-168،  1397باشد.)لطیفی،  ده دین یهودیت و به منزله قانون اساسی این دین میبوده که شالو

به راحتی   (180،  1397ها دانست.)لطیفی،  گانه ناشی از آنتوان التزام هر یهودی معتقد به ده فرمان و احکام ششصد و سیزدهمی

ادیان زرتشت،می را در  فرمان موسی  تفاوت  توان ده  با  نیز  روز شنبه به یک  های جزئی مثالً مسیحیت و اسالم  شنبه در تغییر 

مابین ادیان و  نوع نگرش به موضوع اختالفات فی یابی نمود.انطباق   چرخشی خاص در زردتشتو سیکل  جمعه در اسالم  ،مسیحیت

پیروان هر دین، نوعاً نگرش انحصارگرایانه  اشد. چراکه  بها بسیار حائز اهمیت میبرخورداری از بیداری معنوی در مواجه با این تفاوت

از دین خود دارند و معتقدند که تمام حقیقت منحصر به دین آنان است و سایر ادیان خارج از گستره حقیقت و محکوم به بطالن  

  ساز گردد. از نظر عرفا کلتواند مشانگیز میشدن و گسترش ارتباط مذاهب، طرح مباحث تفرقهند. با وقوع پدیده جهانی او ظاللت

و رمز وحدت ادیان    گیرندرابطه جهان با خدا، در حکم رابطه اشعه نسبت به خورشید بوده و انبیاء نیز از نوری واحد سرچشمه می

،  مظاهری)دهد.شود که توجه به آن انسان را از تفرقه و نزاع نجات میبا گذر کردن از قشر ظاهری دین و رسیدن به مغز آن آشکار می

از عرفای قدیم و فیلسوفان دینی جدید همچون مولوی و کنتول اسمیت مدعی هستند، امکان وحدت    (77-78،  1389 برخی 

ل یک الهیات جهانی در آینده، که در آن ادیان با وجود حفظ کثرت و اختالف صور و سنن دینی خاص خود، به  ایمان بشر و تشکی

آید.)ابراهیمی،  وحدت ذاتی و غایی دینی که مبتنی بر وحدت ایمان و غایت دینی یعنی رستگاری است نایل شوند، نیز به وجود می

کنی و خودکانگی دور کرده و او را بیش از هر چیز به یافتن نقاط مشترک و  توجه به مسئله وحدت، بشریت را از فراف  ( 2،  1386

ها بدون تفرقه و  تر و دارای شمول زمانی باشد، انسانتر و همگانیخواند. هرچه مبنای وحدت قویگردآمدن پیرامون آن فرا می

 ( 22، 1400 .)علیانسب و سرووند، اختالف، استکبار و استضعاف در کنار هم زندگی خواهند کرد

 

 افعال تعادلیگيري شکلگرایشات تعادلی و  مبانی نظري
ها، دارای یک موقعیت فضایی و  ها و اجزای آنکلیه اجرام آسمانی، موجودات زنده، ملکول، )ع(حضرت علی اتبر اساس تفکر

موضوع، یک الکترون نمونه تحت تاثیر دو تر شدن  باشند. جهت روشنای میهای پایهها و دافعهتعادلی بر مبنای یکسری جذابه

نماید. الکترون، ابتدا تحت تاثیر نیرو  قانون جاذبه به هسته مرکزی خود و جاذبه به هسته مرکزی زمین، وضعیت باثباتی پیدا می

این    ؛گیردر می ، تحت تاثیر یک جاذبه منحصر به فرد قرامرکزیجاذبه تعادلی خاصی بر اساس تعداد الکترون مورد نیاز برای هسته  

د. در صورت نباشدر حالی است که همان الکترون و هسته مرکزی آن، تحت تاثیر قانون جاذبه زمین در فضا در حال سیر می

ای و  کنش بین هسته  های شیمیایی بین دو هسته، همین الکترون تحت تاثیرصورت وقوع واکنش  برخورد دو هسته به هم و در
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بنابراین الکترون نمونه تحت تاثیر موقعیت نسبی خود در فضای  یابد. ه وضعیت تعادلی جدید دست میجاذبه زمین قرار گرفته و ب

حضرت علی)ع( شود.  و بر اساس قواین جاذبه و دافع موجود در پیرامون خود، از یک وضعیت تعادلی نسبی در فضا برخوردار می

گیری از  با بهرهنماید که  تشریح میایجاد و حفظ تعادل کنشی  نیز در پیافعال انسانی را  تعادل عمومی در کائنات،    طرحعالوه بر  

های گرایش  با بروز پدیدهانسان و حیوانات ای در نهاد رفتار غریزهگردند. حادث می های اجتماعی و شخصیتیغرایز ذاتی، موقعیت

بعنوان نمونه یک گربه در قالب بروز خشم در چهره  رفتاری باشد.    یی تعادل هاکننده الگوتواند عامل کنترلمی   دهنده خشم و هوس

کند، مسلماً با بروز هوس و  و تولید صداهای خشمناک، عالمت اولیه مبنی بر دفع یک موجود زنده را از پیرامون خود تولید می 

ای خشم و هوس در موجودات زنده متشابه  الگوی غریزهدو  باشد.  گیری نیز اوج جاذبه رفتاری این حیوان قابل تبلور می پدیده جفت

کننده رفتار اجتماعی فی مابین  رفتاری و حالت متعادل با قوانین جاذبه و دافعه در فیزیک عمل نموده و در دست یابی به تعادل  

  ، بر مبنای حواس پنجگانهای از الگوهای رفتاری، حرکتی و محیطی طیف گسترده نمایند. دو یا چند موجود زنده نقش آفرینی می

تاثیرگذار    هاو کیفیت آن  بر شدت و ضعف این گرایشات  شناسی کارکردیاصول متعدد روان  و  حتی نوع و لحن به کارگیری کلمات

نقشبوده   نسبی  پایدار  تعادل  به  دستیابی  در  مکملیو  دارند.    های  عهده  بر  دکوراسیون  را  میز   طراحیحتی  حول  مذاکرات 

،  مربع)جبهه متمایز طرفین و تمایل به امتیازگیری از همدیگر(و یا    دایره)گرایش اولیه طرفین برای دستیابی به نکات مشترک(

 (1199-1197، 1397پور، محمدی).شناسانه متفاوتی دارندهای روانتحلیل

تنها به موقعیت فیزیکی اجرام و گرایشات رفتاری و اجتماعی خالصه گرایش به برقراری تعادل و وضعیت با ثبات در کائنات  

باشد. فالسفه و اندیشمندان یونان باستان تاکید  ای در کلیه ارکان آفرینش میشود، بلکه مطالعات نشانگر وجود تعادالت پایهنمی

( در لیبرالسیم و اصل تعادل در اقتصاد  گرایی داشتند، تفکرات فیزیوکراتیسم)تسلط طبیعتخاصی به تعادل و ذات طبیعی تعادل

یا خداپرستی    Deismداری غرب بود. مبنای فکری این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم)گیری نظام سرمایههای شکلاز جمله پایه

طبیعی( نهضتی عظیم بر علیه کلیسا بوجود آورد که منکر وحی و کفایت عقل و ندای طبیعت برای سعادت بشر بودند. مکتب  

داشت: همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به  بینی فلسفی، بیان می( بعنوان یک جهانNaturalism)  ری ناتورالیسمفک

ها،  ها و سایر مکاتب فکری همانند: مرکانتلیسممداری چون اسکوالستیکباشد. همواره مکاتب دینوسیله خودش توضیح پذیر می

پایه اعتقادات تعاکالسیک های تعادلی چه  ( وضعیت25- 21،  1374پرداختند.)نمازی،  پردازی میمحوری به نظریهدل ها و ...، بر 

باشد. وضعیت تعادلی  ها در این وضعیت قابل ترسیم میپردازیتوان یک وضعیت متعالی نامید و کلیه نظریههمگرا و چه واگرا را می 

بازار وجود دارد. با تسری موضوع به کل ساختار اقتصادی، در    دارد نه مازاد و نه کمبودی در آندر بازار کاالی خاص، بیان می

هایی چون ثبات و آرامش برقرار بوده و در کالبد این سکون، بازارهای کلی و متعاقب آن جزیی تسویه شده وضعیت تعادلی، شاخص

های  )مدل  مومی پویای تصادفی( رویکرد تعادل ع 93-88،  1400گیرند. مطابق محمدی پور و همکاران)و در تعادل عمومی قرار می

DSGE  با مدلسازی وجود تعادالت در کلیه بازارها، با ایجاد یک شوک یا تکانه به سنجش برآیند نوسانات ایجاد شده در تعادالت )

یل  باشد. در الگوهای انسانی و اجتماعی، ثبات رفتاری و پایبندی به اصول اخالقی، باعث تماپردازد که تکنیک بروز جهانی میمی

گردد. بسط موضوع به کلیه ابعاد مادی، اقتصادی، اجتماعی،  بندی شخصیتی افراد در درجات باالتر میبه معاشرت بیشتر و طبقه

سیاسی و ...، بیانگر گرایش به وضعیت با ثبات و تعادل عمومی در ارکان آفرینش بوده و استخراج روابط علی واقعی بین متغییرهای  

 باشد. نتاج میدر این وضعیت قابل است

اعتقادات، رویکردهای  کلیه اعمال و فعلیت های رخ داده در جوامع، در نتیجه مکاتب آسمانی رایج، مکاتب فکری، باورها، 

کلیه  ای شامل:  افعال با ریشه فطری و غریزهای:  الف: فعلیت غریزهگردد که عبارتند از:  های تحقیقاتی حاصل می مطالعاتی و روش

، این افعال قابل وقوع  عموماً در سایه بیداری.  ای محور که ماهیت مشترک بین انسان و حیوان دارندهای غریزهواکنشاعمال و  

ای علیرغم نهادی بودن . افعال غریزهبخشدبهبود می  را  بوده و برخورداری از اخالقیات و بیداری معنوی، سطح عمومی این افعال

دارد عموماً  های بیان میپژوهشباشد. ب: فعلیت ذهنی: آگاهی موجود زنده در ارتباط می  در فطرت موجود زنده، با سطح شعور و

ها اقدام  سازی افعال در ذهن خود، نسبت به بروز آن؛ یعنی موجودات زنده با شبیهردافعال واقع شده، ریشه در الگوسازی ذهنی دا

الگوهای   شود. البتهشده و سپس فرد در عمل مرتکب آن اشتباه می  های اسالمی نیز ابتدا گناه در ذهن واقعنماید. در پژوهشمی

  هایو رویکرد  مکاتب اعتقادیو افعال ذهنی که بر اساس باورهای،    هقرار گرفت  "الف"  گروه ذهنی که حالت فطری و نهادی دارند، در  
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های مولفهها بشدت تحت تاثیر ه از فعلیتلذا این گرود. نگیربندی فعلیت ذهنی قرار مید، در تقسیمنگیرها شکل میفکری انسان

موجودات  ج: فعلیت عینی:  های دیگر تاثیرگذار باشد.  تواند به گروه فعلیت( و اخالقی عمل نموده و می ظاهری و معنوی)بیداری

های  بعبارت دیگر، عالوه واکنشنمایند.  سازی از اعمال رویت شده، مبادرت به انجام افعال خود میزنده گاهاً بر مبنای تقلید و تشابه

انتخاب رهبر، مربی، استاد و    باشند. محور، گروه دیگری از اعمال ناشی از تقلید و الگوبرداری چشمی میفطری و عملکرد مکتبی

رابطه   داشته کهها اشاره  به این گونه از فعلیت،  ، با توجه به عملکرد استادعمومیراهنما زنده و سعی بر تنظیم عملکرد علمی یا  

در فعلیت ذهنی    دهد. و اخالقی دارد و به شدت نسبت به بیداری ظاهری وابستگی ساختاری نشان می  های بیداریمستقیم با مولفه

تواند در قالب انتخاب فرد و یا افرادی از مظاهر آن مکتب باشد. ولیکن اساتید از دوره زمانی گذشته در  نیز الگوسازی از مکتب می

- 1204،  1397پور،  )محمدیقابل وقوع نیست.    فعلیت ناشی از مشاهده عینیدر آن  که  گیرد، چرات ذهنی قرار می بندی فعلیتقسیم

1206) 

به مفهوم انتخاب و سیر در مسیر روی،  علمای اخالق متعقدند هر کاری دو حد نهایی دارد: افراط و تفریط. اعتدال و میانه

سوره بقره به    143اعتدال در خوردن، حد وسط پرخوری)افراط( و کم خوری)تفریط( است. در آیه    یعنی.  باشدمیانه و وسط می

ایستادند که  مسیحیان حین عبادت رو به محل تولد حضرت عیسی در بیت المقدس میاست.    شده وضوح به امت وسط تاکید  

که نسبت به محل سکونتشان در غرب قرار داشت    شان در شرق قرار داشت و یهودیان نیز رو به همین مکاننسبت به محل سکونت

  باشد.و مباحث مربوط به تغییر قبله مسلمین امت وسط از تواند تفسیر مکانی و موقعیت مکانی کعبه بین این دو مکان بوده و می

تواند اشاره  ط، میدر مباحث فلسفی یکسان بودن قبله مسلمانان و یهودیان اشاره به وحدت ادیان و تغییر قبله مسلمین به حد وس

در اندیشه دورکیم تربیت از طرفی نیز    شود.میها قلمداد  روی به آنبه انحرافات تشدید شونده در دیانت یهود و لزوم توصیه به میانه

در کنار تاثیر شدید عادات بر الگوهای رفتاری، اقتدار معلم نه از مسیر فشار و    پذیرفته واخالقی از طریق عادات و اقتدار صورت  

( بر این اساس، از  130، 1400بایست محقق گردد.)مخلصی و شیخ االسالمی، استبداد، بلکه از طریق الگودهی عملی به متعلم می 

، جهت الگودهی عملی  )ع(مل همانند امامان معصومهای کادیگر، امت وسط به الگوهای انسان  تکمیلی  دید تفاسیر تخصصی و آیات

ها از بعد اقتصادی و هزاران آثار پذیری آنهای الهی، پایانمنشا اعتدال در مباحث اخالقی، ارزشمند دانستن نعمت  دارد.اشاره  

امبر، میانه و معتدل  یعنی الگوی رفتاری پی"سیرته القصد"در نهج البالغه آمده،  هاست.  مخرب افراط در برخورداری و مصرف آن

گر تفسیر نموده و انسان عاقل را به میانه روی  نهج البالغه هم حضرت علی)ع(، عقل را معتدل و جهل را افراط 70بود. در حکمت 

روی در  روی نمائید. واژه اقتصاد هم به مفهوم میانهفرماید حتی در راه رفتن هم میانهسوره لقمان، می   19نماید. آیه  توصیه می

روی در کلیه امور: عبادت، سخن گفتن، خشم، غریزه جنسی و حتی دنیا طلبی، تاکید  رآمد و مخارج بوده و در اسالم به میانهد

روی در تمام ابعاد زندگی بشری و برخورداری از گردیده است. لذا امت وسط بیانگر تاکید ویژه اسالم به رعایت اعتدال و میانه

ها، صدور افعال معتدل  ا در سایه اعمال آن در کلیه افعال و اعمال شخصی و روابط اجتماعی انسانبوده ت  های مادی و معنویارزش

  های بطور کلی لذت  شناسند و گروهی از راهبان مسیحیاز یهودیان جز گرایشات مادی چیز را نمی  یگروه و متمدنانه محقق گردد.  

دهد و نه تاکید صرف  غارت، طغیان و سایر رذایل اخالقی را مدنظر قرار میالگوهای رفتاری معتدل، نه  .  گذارندرا کنار میدنیوی  

نماید، تعادلی که از برآیند افعال مذکور بوده و ناشی از  شدن از جهان مادی را توصیه میبه انجام فضایل اخالقی محض و غافل

شامل  اجتماعات بشری را  توسعهنظری شهرنشینی و در امور باشد، به مفهوم نظری افعال تعادلی بوده که مبانی  ثباتروی و میانه

ای از افراد جامعه از امکانات محدود جامعه،  م در جوامع بشری)استفاده و برخورداری عدهحاز. با توجه به وجود پدیده ت شودمی

یا مطلوبیت آن از آن امکانات محروم و  اعتقادات دینی و    و همچنین کثرت و اختالف در  د...( دهمیها را کاهش  گروه دیگر را 

همزیستی  اخالقی مورد تایید عمومی و به طور کلی  و لزوم احترام به قوانین و حقوق اجتماعی، پیروی از الگوهای رفتاری، مکتبی

 . باشد به مفهوم بروز افعال تعادلی و متمدنانه می ،در اجتماعات آمیزمسالمت
 

 افعال تعادلیگير نحوه تاثيرگذاري متغيرها در شکلمدلسازي  
ای، ذهنی و عینی(،  )غریزههای بشریدارد که الگوهای رفتاری متمدنانه ناشی از برآیند فعلیتنتایج مطالعه حاضر بیان می

های چهارگانه آن بوده و در عین حال بشدت تحت تاثیر اخالقیات و  بیداری معنوی و مولفه  ،و ابعاد دربرگیرنده آن  هوش اخالقی
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باشد. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی و رفتاری، کلیه متغیرها بطور همزمان بر یکدیگر تاثیرگذاشته و از  می  های اخالقیمولفه

استفاده از رویکردی که بتواند بطور همزمان    ؛ باشدمابین آنها حاکم میهای خاصی در روابط علی فی پذیرند و پیچیدگی هم تاثیر می 

واقع  ترتواند موثررها را در مدل لحاظ نموده و دارای جامعیت و نگرش سیستماتیک باشد، میتاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغی

  بینانه عمل نماید. تکنیک معادالت همزمان گونه مطالعات واقعهتواند در اینفعالی نمینشود. زیراکه استفاده از تک معادله و نگرش ا

(SEM    یاSimultaneous Equation Models)  قابلیت گستردهدارای  بودههای  مطالعه  ای  در  بطوریکه  بوده،  و  ای  فرینتینو 

الگوهای سیاست411-410،  2021وتا) از این رویکرد برای مدلسازی  ایتالیایی  پژوهشگران  گذاری بانک ژاپن و سیاست پولی  (، 

ستفاده از سیستم معادالت همزمان، عالوه بر  اند. مزیت اصلی اگرفتهترین ساختارهای اقتصادی جهان( بهره)یکی از باثبات  ژاپن

با روابط علی    ای تک معادله برای مدلسازی، امکان ورود گسترده متغیرهای توضیحی در مدلگروهی از معادالت بجاستفاده از  

ن یک متغیر  تا چهار بیانگر یک گروه از معادالت همزمان بوده که بعنوان نمونه، خودآگاهی بعنوا  ک. معادالت یباشدپیچیده می

توضیحی، بر بیداری معنوی بعنوان یک شاخص میانی یا ارتباطی تاثیرگذار بوده و از طریق آن، بر شاخص هدف یعنی الگوهای  

های معادالت همزمان عالوه بر لحاظ نمودن تاثیر خالص متغیرها)مانند بیداری معنوی(  گذارد. سیستمرفتاری متمدنانه تاثیر می

افزایش خودآگاهی و تاثیر    بر شاخص هدف، قابلیت درنظر گرفتن تاثیرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی فرعی)بعنوان نمونه 

از این رویکرد در مدلسازیالقایی آن بر متغیر هدف( را نیز دارا می های سیستماتیک همانند  باشند. این برتری، باعث استفاده 

 موضوع مطالعه اخیر گردیده است.

 ی بشری، بیداری معنوی، هوش اخالقی(تابع = الگوهای رفتاری متمدنانه ها)فعلیت( 1رابطه )

 )بخشش، دلسوزی، مسئولیت، درستکاری(تابع = هوش اخالقی ( 2رابطه )

 بیداری معنوی(تابع = خودشناسی، هوشیاری، آگاهی، خودآگاهی) (3رابطه )

 های بشریای(تابع = فعلیتغریزههای های ذهنی، فعلیتعینی، فعلیت  های)فعلیت( 4رابطه )

گیری افعال تعادلی  در شکل  بیداری معنوی  و  های بشری، هوش اخالقیرابطه یک بیانگر نقش سه متغیر کالن و اصلی فعلیت

نمایند.  نیز متغیرهای تاثیرگذار میانی تاثیرگذار برای هریک از متغیرهای کالن و اصلی را بیان می  4تا    2یا متمدنانه داشته و روابط  

، نیز به تنهایی در  5رابطه    باشد. ای میبیانگر یک سیستم معادالت همزمان در وضعیت ساده و پایه  4تا    1به این ترتیب، روابط  

، 5باشد. بطور مشابه عین رابطه  برگیرنده یک سیستم معادالت همزمان در مقیاس جز)در مقایسه با سیستم معادالت قبلی( می

ها در این  سازی از بیان آنهای بشری نیز ارائه نمود که جهت خالصهت جزئی برای بیداری معنوی و فعلیتمیتوان سیستم معادال

نماید و معادالت  ، چهار بعد اصلی تاثیرگذار بر هوش اخالقی را مشخص می5قسمت خودداری گردیده است. معادل اول در رابطه 

ای از فضایل و رذایل اخالقی نشات  توانند از طیف گستردههوش اخالقی می  ابعاد دارد که هر یک از  (، بیان می5)رابطه    5تا    2

)ممکن است بعضی از فضایل اخالقی بر آن تاثیرگذار   فضلیت اخالقی n  تاثیرات  تواند برآیندگیرند. بعنوان نمونه بعد بخشش، می

، بر  5رذیلت اخالقی بوده که به طور غیرمستقیم از طریق معادله اول رابطه    mمنهای    گردد( مینباشند و مقدار آنها صفر لحاظ  

. به این  باشدمیمتمدنانه تاثیرگذار  رفتاری    هوش اخالقی و به واسطه رابطه یک نیز بطور غیرمستقیم در غیرمستقیم بر الگوهای 

   . استترتیب با استفاده از این تکنیک، تاثیر اخالقیات بعنوان شاخص زیربنایی مطالعه در قالب نگرش سیستماتیک قابل مدلسازی  

 ( 5)رابطه

هوش اخالقی =  (بخشش، دلسوزی ، مسیولیت ، درستکاری )

بخشش = ∑ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  𝑥𝑛

𝑛

1

( فضایل  اخالقی) −  ∑ 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, …  𝑧𝑚

𝑛

1

 (رذایل اخالقی)

دلسوزی  = ∑ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  𝑥𝑛

𝑛

1

( فضایل  اخالقی) −  ∑ 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, …  𝑧𝑚

𝑛

1

 (رذایل اخالقی)

مسئولیت  = ∑ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  𝑥𝑛

𝑛

1

( فضایل  اخالقی) −  ∑ 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, …  𝑧𝑚

𝑛

1

 (رذایل اخالقی)
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درستکاری  = ∑ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  𝑥𝑛

𝑛

1

( فضایل  اخالقی) −  ∑ 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, …  𝑧𝑚

𝑛

1

 (رذایل اخالقی)

ها  های اخالقی متشکل از ترکیبی از انواع مختلف فضایل و رذایل اخالقی زیربنای نگرشدارد مولفهنتایج مطالعه حاضر بیان می

ای مدلسازی صورت گرفته را با نقش زیربنایی اخالقیات و  باشند. بر این اساس نمودار یک، ساختار پایهو عملکردهای بشری می 

 . کشدمیبه تصویر  بصورت شماتیک جهت حصول به شاخص هدف را های میانی و کالننگی پیوند شاخصچگو

شاخص هدف

شاخص های کالن

شاخص های میانی بخشش مسئوليت دلسوزي درستکاري آگاهی هوشياري خودشناسی خودآگاهی فعليت غریزه اي فعليت ذهنی فعليت عينی

مولفه های اخالقی

زیر گروه هی اخالقی

صفات اخالقی x4 x5 xn z1 zm

الگوهای رفتاری متمدنانه

هوش اخالقی بيداري معنوي فعليت هاي بشري

از یک تا n فضليت اخالقی از یک تا m رذیلت اخالقی

طیف گسترده ای از فضایل و رذایل اخالقی )صفات اخالقی( بصورت درهم تنیده میتواند بر هر یک از شاخص های میانی تاثیر گذار باشد.

بر این اساس مطابق مدلسازی صورت پذیرفته، طیف گسترده ای از سیستم معادالت همزمان برای هر بخش قابل طراحی و ارائه می باشد.

فضایل اخالقی رذایل اخالقی

فضایل اخالقی عامفضایل اخالقی ایمانیفضایل اخالقی اجتماعی رذایل اخالقی شيطانیرذایل اخالقی عمومی

 

 هاي ميانی، کالن و نهایی مورد بررسی هاي اخالقی بر شاخص. ساختار مدلسازي نحوه تاثيرگذاري مولفه1نمودار 

 هاي پژوهش منبع: یافته

 و پيشنهادات  نتيجه گيري
جو مومنیهای اخالقی و هوش اخالقی همراستا با مطالعاتی چون:  نتایج حاصل از مطالعه حاضر در مباحث تاثیرگذاری مولفه

همکاران)(،  1400جواهری)(،  1400صوفیانی) علیزاده(،  1400محبیان)(،  1400و همکاران) و  (،  1400جابری)(،  1400سلطانی 

های آن  (، در خصوص در مباحث مربوط به تاثیرگذاری بیداری و مولفه2021ولیا و همکاران)آی( و  1400بینشیان و همکاران)

  کایون و همکاران  ( و1401راد و همکاران )(، فرزین1400(، جعفری و همکاران)1400همراستا با مطالعات: غریبی و همکاران)

  طباطبایی (،  1397لطیفی)  (،1389(، مظاهری)1386ابراهیمی)  همراستا با:  گرایی ، در مباحث گرایشات اعتدالی و وحدت(2019)

علیانسب و سرووند)1400) سازی همراستا با  گیری جوامع متمدن و تمدنو نهایتاً در مباحث در حیطه علل شکل،  (1400( و 

  (، 1400باقریان)  شفیعی دارابی و ( و  1400مخلصی و شیخ االسالمی)(،  1399زاده اصفهانی)تبریزی(،  1397پور)محمدیمطالعات:  

 باشد. می

تعادل ناشی از تعامل نیروهای جاذبه و دافعه در اجرام آسمانی و جمادات و نیز تعادل رفتاری موجودات زنده با بکارگیری  

پایه از  نماید. ادیان آسمانی  آفرینش را متبین میارکان  ای خشم و هوس، گرایش عمومی به برقراری تعادل در  ابزار  با استفاده 

شده ایفا  در بروز افعال کنترل  ایبیشینههای الهی و ایثارگونه، نقش  گیری از آموزهبا بهرهای مشترک و  ساختار و محورهای پایه

را انتخاب    ذهنیشر بهترین استادها و الگوهای عینی و  تا نسل ب  نمودهبا کنترل غرایز ذاتی بشر، کمک  نمایند. مکاتب آسمانی  می

ای، ذهنی و عینی بهینه را به نحوی بروز نمایند که بیشترین نتایج اخالقی و عرفانی در  غریزه  معتادل   های فعلیتمتعاقب آن  و  
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در برگیرنده کلیه افعال کنترل شده    ، افعال تعادلی نکته مقابل آزادی کامل و رفاه طلبی مطلق بشر.  جوامع انسانی متبلور گردند

داشته و تحت تاثیر افعال فطری، افعال باوری و مکتبی و نهایتاً    معنوی و هوش اخالقیکه رابطه تنگاتنگی با بیداری    بودهبشر  

گردد، بلکه افزایش  افزایش آگاهی نه تنها باعث افزایش بیداری میبعنوان نمونه  د.  نباشافعال تقلیدی و اساتید زنده و موجود می

بیشتر متمایل    به این ترتیب بشر جهت گسترش ارتباطات سازندهانجامد.  فزایش سطح آگاهی بشر میبیداری از منابع دیگر نیز به ا

افزایش سطح آگاهی بشر در کنار افزایش    لذاگردد.  گیری از انوع هوش زیستی و اجتماعی و گسترش هوش اخالقی می به بهره

گردد. با توجه به پیچیدگی  ز الگوهای رفتاری متمدنانه می مندی از هوش اخالقی، باعث گسترش توجهات به اخالقیات و بروبهره

ارتباط   ارتباطات فیتواند تحلیلمتغیرها، می   تنیده درهمو  های اخالقی، هوش اخالقی و بیداری  مابین مولفههای متنوعی برای 

غیر هدف و نهایی مطالعه، تحت تاثیر  ها، الگوهای رفتاری متمدنانه را بعنوان متمعنوی ارائه نمود که در نهایت برآیند این تحلیل

 قرار خواهد داد.  

نهفته   "ادراک مشاهدات"و    "مشاهدات"مفهوم فلسفی بیداری معنوی و بصیرت)حکمت و تشخیص سره از ناسره( در تمایز  

پذیرفته و مشاهدات  ها صورت  ها و روابطی علت و معلولی آناست. مالحظه و رویت ممکن است بدون آگاهی در خصوص پدیده

ها، برداشت عرفانی  های مغزی آنولیکن ادراک مشاهدات و پردازش  بدون تجزیه و تحلیل، صرفاً از جلوی پرده چشم عبور نمایند.

ای و اساسی در کیفیت افعال بشری نقش آفرینی نموده و کلیه افعال و اعمال  بیداری بعنوان یک حس پایه  باشد.از واژه بیداری می 

های  سیستم  تمامی.  گردندمتعالی میریزی  و برنامه  معنوی  های یومیه و امرار معاش در سایه بیداریو ارزشی و حتی فعالیت  عبادی

  باشد. سازی میباشی سیستماتیک قابل پیادهبیداری و آماده  نتیجههای اولیه و جوامع مدرن صنعتی در  تدافعی و تهاجمی در انسان

-کار برای دستیابی به وضعیت مطلوب میترین راهی بوده و اصلیمردم مشارکت فرآیند از مرحله نخستین خودباوری،  و بیداری

هوشیاری تواند به معنی آگاهی عمیق،  ، کاربردهای متنوعی داشته و میبیداریتحلیل عرفانی  (  30،  1397اشد.)حسینی و محبی،  ب

، خودآگاهی و کنترل هوشمندانه استراتژیکخودشناسی  شخیص حق از باطل(،  در فهم صحیح روابط علی حاکم در جوامع)قوه ت

آگاهی در مقابل جهالت و خرفات، خودشناسی در مقابل عدم خودباوری، هوشیاری در مقابل خواب و غفلت، خودآگاهی    پویا باشد. 

د و باری)صنعت سکس( و سایر فضایل  بن پذیری در مقابل بیدر مقابل افسردگی و اعتیاد، بخشش در مقابل خودخواهی، مسئولیت

هوش اخالقی ترکیبی از خودآگاهی، خودکنترلی و اراده بوده  باشند.  ، قابل تحلیل میهای اخالقی مترادفاخالقی در مقابل رذیلت

(  16،  1400دهد.)سلطانی و همکاران،  و توانایی تشخیص افکار و رفتار درست از غلط و کنترل افکار و رفتار ناشایست را به فرد می

تواند باعث افزایش سطح شعور و درک عمومی و ارتقاء معرفتی و بصیرتی  بیداری نسل بشری و توجه به اخالقیات و معنویات می

نی  ها در اعتیادهای جسمانی به انواع دخانیات، اعتیادهای نیمه جسماجوامع گردد. زندگی بشر در خواب و غفلت و اسیر شدن آن

اعتیاد  ها،  تقلید از انواع سلبریتی  ،های طراحی شده با مقاصد خاص انواع گیم   بههمانند مشروبات الکلی و اعتیادهای ذهنی و فکری  

برخورداری از هوش اخالقی و  باشد.  ای از بشر میزدگی و غفلت طیف گستردهخواب  ها بیانگرکه بررسی و...    فضاهای مجازیبه  

های باطل و انحرافی جلوگیری نماید. عقل بعنوان یک منبع شناخت تواند از ابتالی نسل بشری به فرقهیبیداری معنوی جوامع م

های اخالقی در جوامع  ای را در بیداری معنوی بشری و ارتقاء مولفهپذیر، نقش اساسی و پایهو پردازشگر اصلی تجربیات آزمون

ها شاخص  های اخالقی و بیداری و نهایتاً تاثیرگذاری نهایی آنتحقق تمام مولفهباشد. چرا که عملکرد عقل در  دار می بشری را عهده

 باشد.  هدف، انکار ناپذیر و مسلم می 

ارائه شده در مطالعه حاضر به کاربردی در    گردد جهت بسط نتایج نظریپیشنهاد می  ، با توجه به مبانی نظری مدلسازی 

گیری چند معیاره و ساخت شاخص ترکیبی الگوهای رفتاری متمدنانه اقدام شود.  تصمیمهای  گیری از مدل، با بهرهمطالعات آتی

آنالیز و ساخت شاخص ترکیبی هدف    برایعلمی متناسب  رویکرد    هفت(  67-59،  1401در این خصوص در مطالعه محمدی پور)

 تفاده قرار گیرند. توانند برای مدلسازی عملیاتی موضوع اخیر مورد اسها میارائه شده که هر یک از آن
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 مراجع منابع و  
  . پژوهشنامه ادیان  . دینی« گراییکثرت هاینظریه و مبانی مهمترین از برخی بر »درآمدی   .1386  .ابراهیمی، ابوالفضل [1]

 .28-1صفحه  .2هشمار .  1سال

زهرا [2] و    .بینشیان،  ماکرانی  فغانی  اسالمیخسرو  و سنجش  »  .1400  .خدیجه  ارزیابی  انواع  ارائه مدلی جهت  تاثیر 

 . 464-439صفحه  .39شماره  .10سال   .گذاریدانش سرمایه  .«گذارهای موثر بر تصمیمات سرمایههوش

  . قرآن، فرهنگ و تمدن  .منظر قرآن کریم«ساز از  های فرامادّی تمدن »مؤلفه  .1399  .راضیه  .زاده اصفهانیتبریزی [3]

 .150-127صفحه.  2شماره  .1سال

 هایشرکت در اخالقی میانجی بازاریابی  نقش با بازاریابی عملکرد  بر اخالقی هوش تاثیر  »بررسی  .1400جابری، امیر،   [4]

  . دادفر  راهنما: ابراهیم استاد  .بازرگانی ارشد مدیریت کارشناسی نامهپایان  .منطقه ارسباران« صنعتی هایشهرک فعال

 .89-1صفحه  .شهرمشکین واحد   .اسالمی آزاد دانشگاه

و محمد عسکری  .احمد سلحشور   .نرگس جعفری،   [5]  خودآگاهی مفهومی الگوی »تدوین  .1400  .ایراندخت فیاض 
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