باسمه تعالی
سر مقاله
نظر به اين كه از اهداف اين فصلنامه ،تالش در تقويت خرد راهبردي در سطح مأموريت
آن براي كشور ميباشد سرمقاله اين شماره اختصاص به تبيين خرد دارد .از اينرو ،خرد،
گزارهاي تعريف ميشود كه توانمندي تبيين دانايي ،پيشبيني حاالت و كنترل رفتار و اعمال آن
را دارد .براي نيل به نقشة ساختمان خردورزي ،ابتدا بايد با نظريه خرد و سپس با سازوكارهاي
آن آشنا شد .تعالي شناخت و كسب سرآمدي حرفهاي پايدار از درون خردورزي ،سطح بااليي
از توانمندي برنامهاي مناسب و مستدل ميخواهد ،هر ميزان مهارت و توانمنديهاي خردورزي
صحيح باال رود ،بنيانهاي نيل به سرآمدي حرفهاي هموارتر ميشود .شناخت بر پايه سطح
انديشهورزي ،تفكر و يادگيري بروز ميكند و حاصل فرايندهاي داخل حافظه ،ذهن ،مغز،
قدرت تفكر ،هوش ،ايمان و درايتهاي حاصل از ادراك قلبي است كه بر حسب سطح
باورهاي اشخاص تبيين ميشود ،در تصميمگيريها و رفتارها نمود پيدا ميكند و عملكردهاي
آتي را شكل مي دهد .عمليات داخل حافظه ،ذهن ،مغز ،تفكر ،هوش ،ايمان و الهامات قلبي،
انرژيايي توليد ميكند كه با مشاهده ،تفكر و احساس ،ادراك و تحليل ،جهتيابي ميكند.
ساختارگرايي در خردشناختي ،نگرش فكري ضابطهمند را شكل ميدهد .خرد ،نوري است كه
خداوند براي انسان آفريد و آن را روشنگر دل قرار داد تا به وسيله آن تفاوت ميان ديدنيها و
ناديدنيها را بشناسد .خرد (=عقل) جوهري لطيف و نوري روحاني است كه انسان را آماده
فهم ميكند تا حقايق را دريابد .خرد ،جوهري مجرد است كه غائبات را به وسيله وسائط ،و
محسوسات را به وسيله مشاهده ،تحليل و با اخذ نتيجه بر پايه قضاوت ،درك ميكند .خرد،
نيروي فهم دروني و قوه تشخيص است كه حق را از ناحق ،درستي را از نادرستي ،خوبي را از
بدي ،زيبايي را از زشتي ،روشنايي راه را از تاريكي آن با اثبات يا نفي قضايايي ادراك ميكند
كه از مفاهيم كلي تشكيل يافته است ليكن غريزهاي است كه با علم و تجربه افزايش
مييابد و با رها كردن كارهاي بيهوده ،كامل ميگردد و كمال آن با پيروي از حق كسب
ميشود .خرد ،آميختهاي از دانايي ،توانايي ،روشنايي و مشيت به امر است كه بايد كشف شود
لذا ايجاد كننده دانايي ،تقويت كننده توانايي ،كانون روشنايي ،و هموارساز مشيت به امر الهي
است .خرد ،از دو نوع طبيعي (ذاتي) و تجربي تشكيل شده كه بر پايه دانش فزوني مييابد و
دانش را به نوبه خود فزوني ميبخشد و از آن دانايي توليد ميكند .دانايي پايداركننده خرد

است .البته خرد ،حجت دروني براي انسانها است لذا خرد آن است كه انسان دانسته سخن
بگويد و به آنچه ميگويد عمل كند ،خرد نگهدارنده تجربهها است .بهترين تجربهها ،تجربهاي
است كه انسان را اندرز ميدهد .خردمند شخصي راز نگهدار است .سينه شخص خردمند،
صندوق راز اوست؛ لذا هر چيزي را در جاي خود به كار ميبرد؛ از اين رو ،خردمند بودن
بهترين توانگري است .خردمند ،زمانه خود را ميشناسد ،سرگرم انجام دادن كارهاي خويش
است و زبانش را نگه ميدارد و به كسي كه ميترسد تكذيبش كند سخني نميگويد و از
انساني كه ميترسد مضايقه كند ،چيزي نميخواهد و وعدهاي را كه از عهده انجامش بر
نميآيد ،نميدهد و به آنچه كه در اميدواريش سرزنش شود ،اميد نميبندد و به كاري كه
ميترسد در آن درماند ،اقدام نميورزد .بنابراين ،انسان خردمند ،با ايمان و ديندار است .خرد
انسان با ميزان بديههگويي هوشمندانه وي آزموده ميشود .باز و شكوفا شدن و باروري خرد با
بسيار انديشيدن در حكمت ،بسيار نگريستن و انديشيدن در دانش به دست ميآيد .لذا نظر و
قضاوت شخص ،سنجه خرد او است؛ و به اندازه عقل و فهمي كه دارد مورد بازخواست و
ارزيابي قرار ميگيرد .از نشانههاي فراواني خرد ،فراواني كارهاي درست است .از آنجا كه
سخنان ،يادداشتها و نوشتههاي شخص ،رساترين سخنگوي شخص است ،پس محتواي
سخنان و نوشته هاي هر انسان ،جلوه ميزان خرد او است .بنابراين ،بد سخن گفتن ،نشانه كم
خردي است .در حالي كه خير و خوبي با خرد به دست ميآيد .ميوه خرد ،بخشندگي و
حياست .جانمايه انسان ،خرد و محكمترين پايه براي اوست كه ساماندهنده كارها ،راهنماي
مومن و دوست صميمي وي ،وسيله نجات ،دوركننده از زشتكاري و تصديقكننده و فرمان
دهنده به نيكيها ،و پيامآور حق است .درجات انسان ،به اندازه عقل اوست و ارزش وي ،به
اندازه شناخت اوست؛ بنابراين ،هر انسان به ميزان عقل خود به مقام قرب پروردگار دست
مييابد .با ايجاد كبر ،خودخواهي و خودمحوري در شخص ،از خردش كاسته ميشود و هواي
نفس جايگزين آن ميشود ،البته هواي نفس ،دشمن خرد است؛ اگر چه هواي نفس خود
نمايان است و انسان را سرگرم خود ميكند اما شخص ،خرد را بايد جستجو كند و آن را بيابد.
همنشينان و نمايندگان انسان ،جلوهاي از خرد وي هستند و ميزان خرد و سطح خردورزي وي
را نشان ميدهند .فراوان شدن آرزوهاي شخص و زيادهخواهيهاي وي ،نشانه كاستي و تباه
شدن خرد است .آرزوي دراز و واهي ،خرد انسان را دچار غفلت ميسازد و يا خدا را به
فراموشي ميسپارد .لذا ميوه خرد ،پايبندي به حق است .در پرورش خرد و بهكارگيري آن ،دل

(قلب ،سينه ،ميزان سعهصدر) شخص بهصورت مستقيم ايفاي نقش ميكند؛ لذا دل ،ظرف
عقل ،فكر ،قضاوت ،روح ،معنويت ،عاطفه ،احساس ،هيجان ،شوق و نشاط ،خوف ،اضطراب،
غصه ،دلسوزي ،اطمينان و عدماطمينان ،حب و بغض ،رقت و قساوت ،حكمت و ايمان انسان
است .اين ظرف با گنجايشهاي مختلف ،تحت تأثير نوع و كيفيت تغذيه مادي و اطالعاتي
انسان قرار دارد .دل ،باطن و درون انسان است .دل بهتر ،گنجايشش بيشتر است .دل ،منبع
نرمي و رقت ،سختي و قساوت و معيار سنجش عملكرد انسانها است .دل ميتواند سالم يا
ناسالم باشد .سالم نگهداشتن دل بهدانش بسيار بااليي نياز دارد و جلوه شخصيت و رشديافتگي
دروني انسان است .دل ،قابليت شنوايي ،بينايي ،درك ،تحليل ،شناخت ،تازهشدن و دريافت
ايمان را دارد و مجاري فهيم و بصيرشدن ،هدايت و گمراهي و منبع راهبري عقل و زواياي
فكري است .دل ،روشنايي و نيز تاريكي دارد .دل روشن ،نوري دارد كه شرح صدر ،اطالق
ميشود و نشانگر فراخي سينه و ارتقاي گنجايش و بسط ظرفيت انسان است .دل ،باروركننده
استعدادهاي انسان است و مديريتپذير و اداره كردني است .نيكانديشي ،خيرخواهي،
زيباپسندي ،رشد شخصيت ،توازنبخشي ،تصديق نيكي و خوبي و ثمرههاي پر بار عملكرد،
نشانه سالمت دل ،حسن خلق ،زيبايي سيرت دروني و آبادي آن است .با نرم نگهداشتن دل،
سركشي و كجخلقي آن مهار ميشود .دل ،موتور تمامي محركات انسان است .بدخلقي و
تندي ،افراط و تفريط ،بدانديشي ،بدخواهي ،زشتپسندي ،حسادت ،تكبر ،غرور ،ضعف
شخصيت و عدم توازن در اداره امور و كارها ،جلوه قساوت ،بيماري ،خرابي و ويراني دل
است .دل ،تعريفكننده نيازها و رفتارها است .داروي درد دل ،تقواي الهي پيداكردن است .دل،
زاويه نگرش خداوند بهسطح خلوص نيت ،اخالص اعمال و سالمت افعال بندگان است .دل،
معنابخش هويت ،صداقت ،پاكي ،شجاعت و انسانيت انسان و حيوانيت وي است؛ لذا ،دل
مركز ثقل بدن و محل تعبير ،تفسير و نيل به قضاوت است .در حالي كه مغز انبار و بايگان دل
است .بنابراين ،ايمان ،ميوه و ياور دل است و در كنار تخصص ،دستگاه تعبيركننده وقايع مرتبط
با انسان و جامعه وي تلقي ميشود.
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