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چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین مبانی و اصول مدیریت دانش از منظر اسالم با بهره گیری 

از تفســیر تسنیم و کتاب روایی میزان الحکمه اســت. روش پژوهش در این تحقیق 

روش تحقیق نظریۀ مبنایی اســت. در این پژوهش ابتدا متون تحقیق با هدف کشف 

مضمون محوری یعنی دانش و موضوع های مرتبط با آن بررســی و کدگذاری اولیه 

شــد. پس از استخراج مفاهیم با بررســی دقیق آن ها، مقوله ها تدوین و ارتباط آن ها 

با هم بررسی شــد. طبقه های مختلف حاصل از مفاهیم و مقوله ها، مضامین کلی 

را شــکل دادند و در مرحلــۀ آخر مضامین از حیث ماهیت و نسبتشــان با یکدیگر 

اصغر باقرزاده )نویسنده مسئول(
یت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  دانش آموخته دکتری مدیر
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 15 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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تحلیل شــدند. به کمک پرســش های اصلی ارکان نظریه ساز یعنی معرفت شناسی، 

هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی دانش و ماهیت آن، ویژگی های دانش، 

مراتب آن و ارزشــمندی آن مشخص شد. در بررســی فرایندهای مرتبط با مدیریت 

دانش در داده های تحقیق مشخص شد مقدماِت کسب دانش، کسب دانش، تحلیل 

و ارزیابی دانش، به کارگیری و ذخیره ســازی دانش از مهم ترین ارکان مدیریت دانش 

به حســاب می آیند. مشخص شــدن عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش، همچون 

درنظرگرفتن بســتر حاکم بــر تولید و به کارگیری دانش و نیز هــدف از علم آموزی و 

وظایف فراگیران دانش و دانشــوران از دیگر دســتاوردهای این تحقیق است. نتایج 

حاصل از بررســی متون تحقیق بیانگر آن است که هدف اصلی خلقت بشر ارتقای 

دانش و معرفت اوســت. انسان برای دستیابی به هدف خلقت به کسب و به کارگیری 

دانش نیازمند است و برای تأمین زندگی دنیا و آخرت خود به دانش توصیۀ اکید شده 

اســت. همچنین، دانش در اسالم از ســطح پایین آن،  که مربوط به عالم دنیاست و 

نیازمند ابزار مادی است و از آن به دانش تجربی یاد می شود، آغاز و به سطوح باالتری 

می رسد که ابزارها و روش های دیگری به جز روش ها و ابزار مادی دارد و ماندگاری و 

ارزشمندی بیشتری دارد. دانش پایان ناپذیر بوده و برای کسب آن از عوامل معنوی نیز 

می توان کمک گرفت. در بخش نهایی تحقیق بین اصول و مبانی منتج از این تحقیق 

با اصول و مبانی مدیریت دانش رایج مقایسه ای صورت گرفت.

کلیدواژه هــا: مدیریت دانــش، مبانی و اصول  مدیریت دانــش، نظریۀ مدیریت 

دانش، مدیریت دانش در اسالم.

مقدمه و بیان مسئله

قــرآن کریم مخزن و جایگاه همه چیز را نزد پروردگار متعال می داند1 و آنچه در نزد انســان اســت 

را فانــی و آنچه نزد خداســت را باقی و ماندنی معرفی می کند.2 دانــش نیز که از نعمت های ویژۀ 

پروردگار است موجب برتری انســان بر خالیق و دلیل برگزیده شدن اوست. خداوند انسان را در 

1. حجر: 21.

2. نحل: 96.
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زمین برگزید و به او نعمت دانش و ابزار کســب آن را از بدو تولد اعطا فرمود1 و سرانجام رتبۀ او را 

در عالم باقی به میزان دانش او مشــخص کرد.2 حال در قبال این نعمت بزرگ معتقدیم، ازآنجاکه 

برتری در اجتهاد اســت نه تقلید، »ما بایســتی در علوم انســانی اجتهاد کنیم؛ نباید مقلد باشیم« 

)بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای در دیدار جمعی از دانشجویان کشور، 1390/05/19(. 

ازایــن رو، در رشــتۀ علمی »مدیریت دانش« نیز باید با اســتفاده از منابع غنی اســالمی به دنبال 

نظریــه ای منطبق بــا مبانی و اصول برگرفته از ایــن متون بود. امروزه مدیریت دانش، رشــته ای با 

محتوایی به قدمت بشــریت، به عنوان یکی از مهم ترین ابزار کســب مزیت رقابتی همپای ســایر 

فن هــای مدیریتی موردتوجه جامعــۀ علمی و مدیران راهبردی جهان قرار گرفته اســت. مدیریت 

دانش رایج را به طور اجمال به عنوان فرایندی که در آن دانش تولید، کســب، ذخیره و تســهیم شده 

اســت و با هدف خلق ارزش مورداســتفاده قرار می گیرد، تعریف می کنند و برای دســتیابی به آن 

توانمندسازهایی همچون فرهنگ سازمانی، حمایت مدیر ارشد، زیرساخت های فنی و مشوق های 

مــادی و معنوی را ضروری می دانند. دانش و ارزش آن در متن مهم ترین ســند دینی ما یعنی قرآن 

کریم و نیز روایات متعدد و معتبر چنان برجســته و فراوان به چشم می خورد که گویی قرآن و اسالم 

سخنی جز ترغیب انسان به کسب معرفت و دانش ندارند و برای انسان هدفی جز دستیابی به دانش 

و معرفت متعالی درنظر گرفته نشــده است.3 اکنون برآنیم نظر به تأثیر مباحث فلسفی اسالم یعنی 

معرفت شناســی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناســی بر مباحث علمی و عملی، مبانی 

و اصول مدیریت دانش با رویکرد اســالمی را تدوین و ارائــه کنیم؛ اهمیت و ضرورت انجام این 

تحقیق به طور اجمال عبارت اســت از: 1. اســتفادۀ مناسب و الزم از ظرفیت مفهومی و محتوایی 

دین برای رفـــع نیـازهـای علمـی و عملـــی حیات بشــری؛ 2. بررسی تأثیر رویکرد اسالمی در 

ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناســی و روش شناسی در حوزۀ مدیریت دانش؛ 3. 

دســتیابی به جایگاه نظریه پردازی در جامعۀ علمی دنیا با رویکردهای اسالمی؛ 4. ارائۀ نمونه ای 

برای اسالمی سازی علوم و یا تبیین علوم با رویکرد اسالمی.

1. بقره: 30 و 31.
2. مجادله: 11.
3. طالق: 12.
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یت دانش دانش، مدیر

دانش از مشــترکات لفظی به حساب می آید و معانی بســیار گوناگونی دارد و مناسبتی که میان همۀ 

گاهی است. علم یا دانش )که به تسامح یکی گرفته شده است ولی  معانی آن مشترک است مفهوم آ

متفاوت هســتند( در معنای روان شناختی به معنای آن است که انسان به حقیقتی اعتقاد داشته باشد 

کــه احتمال خالف آن را ندهد؛ یعنی احتمال صددرصد به چیزی علم گفته می شــود. معنای علم 

در حوزۀ معرفت شــناختی گزاره ای اســت که با واقعیتی که از آن حکایت می کند سنجیده می شود؛ 

به طور کلی، مدیریت دانش1 را نیز می توان مفهومی برای توصیف فرایندهایی دانست که ازطریق آن 

سازمان ها به توسعه، سازماندهی و تســهیم دانش با هدف خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی 

می پردازنــد )مک آدام و مک کریدی،2 1999(. فعالیت های مدیریت دانش رایج در چهار فعالیت 

کســب دانش )یادگیری، خلق و شناسایی(، تجزیه  و تحلیل دانش )ارزیابی و اعتبارسنجی(، حفظ 

دانش )ســازماندهی، نمایش و نگهداری( و استفاده از دانش )کاربرد، انتقال و تقسیم( دسته بندی 

می شــود. مدیریت دانش سامانه ای منظم برای کمک به نشــر دانش فردی و سازمانی در مدیریت 

مجموعه ای اســت که به دنبال رســیدن به اهداف خود ازطریق دریافت اطالعات درست در زمان 

مناســب و از مجاری صحیح آن هاســت )اخوان و خادم الحســینی، 1392(. در این تحقیق ابتدا 

تعریف رایج از مدیریت دانش اختیار می شــود و ســپس، بعد از بررسی متون تحقیق و استخراج و 

تدوین مبانی و اصول مرتبط با دانش، تعریفی از آن ارائه خواهد شــد. مدیریت دانش رایج عبارت 

است از فرایند کسب دانش، تجزیه  و تحلیل دانش، حفظ دانش و استفاده از دانش. این چهار فرایند 

به اجزای دیگری تقسیم می شوند.

یت دانش رایج مبانی و اصول مدیر

مبانی معرفت شناســی یکی از مؤلفه های اساسی اســت که بر نظریه های مدیریت دانش تأثیرگذار 

اســت؛ اما مؤلفه های دیگری همچون مبانی جهان بینی یا هستی شناسی و انسان شناسی نیز وجود 

دارد که یا به شــکل مســتقیم و یا غیرمســتقیم بر نظریه های مدیریت دانش اثر می گذارد)نعمتی و 

دیگران، 1394(. بنابراین، نظریه های مدیریت دانش دارای دو دســته مبدأ هســتند و از آن ها تأثیر 

1. Knowledge management
2. McAdam,R,and Mc Creedy
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می پذیرند: مبادی معرفتی )نظری( و مبادی غیرمعرفتی )عوامل فردی و اجتماعی(. مبانی نظریه های 

مدیریت دانش را می توان با شــناخت نظریه های مدیریت دانش ازطریق شناخت مسائل، سازه های 

مفهومی و احکام و گزاره های راه حل آن نظریه و نیز با شناخت مبانی نزدیک یک نظریه در مدیریت 

دانش ازطریق شناخت حوزه های مرتبط با مسائل و سازه های مفهومی نظریه و پارادایم های درونی 

مدیریت دانش و سپس مراجعه به مبانی میانه شناخت. شناخت مبانی نظری نیز بهتر است از پایین 

به باال انجام شــود؛ یعنی برای شــناخت مبانی هستی شــناختی ابتدا باید مبانی معرفت شناسی را 

شــناخت و شناخت مبانی معرفت شناسی با استفاده از مبانی روش شناختی ممکن است که در این 

تحقیق تالش شده است این دسته از مبانی جست وجو و ارائه شوند.

یت دانش اسامی پیشینۀ مدیر

بررسی پیشــینۀ ارائه شده در این تحقیق نشــان می دهد که مدیریت دانش اسالمی ارائه شده توسط 

محققان دارای ویژگی هایی در اصول، مبانی و حتی فرایندهای کاربردی در ارتباط با مدیریت دانش 

رایج اســت. البکیر1 )2011( در مقاله ای با عنوان »مفهوم اســالمی مدیریــت دانش« با دقت در 

مفهوم سنتی و مدرن دانش راه های درک مدیریت و کاربرد دانش را ارائه کرده است. از منظر البکیر 

مدیریت دانش دارای چند اصل اساسی است که عبارت اند از:

توسعۀ دانش ازطریق کشف و به اشتراک گذاری دانش؛  •

استقرار روش هایی که دانش به راحتی مورداستفاده قرار گیرد و به اشتراک گذاشته شود؛  •

دانش به طور مؤثر به عنوان عاملی برای دستیابی به پیشرفت و موفقیت به کار گرفته شود.  •

نعمتی شــمس آباد و همکاران )1394( در مقاله ای با عنوان »مدیریت دانش دین بنیان« مسئلۀ 

بنیادی تمدن غرب را تسخیر عالم معرفی می کنند که ازطریق تغییر معنا و حتی مبنای علم و دانش 

و اعمال مدیریت عمل گرا بر روی دانش صورت گرفته اســت. البته بــرای اثبات این ادعا الگویی 

برای تبیین روش شناختی و نحوۀ شکل گیری یک تمدن ارائه کرده اند. جدول 1 مفهوم سازی مدیریت 

دانش در تمدن دینی برمبنای برخی استعاره های دانش در معارف اسالمی را نشان می دهد.

1. Muhamadul Bakir
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یت دانش در تمدن دینی )نعمتی و دیگران، 1394( جدول 1. مفهوم سازی مدیر

دانش به مثابه ترازو )میزان(دانش به مثابه چراغ )سراج(دانش به مثابه کلید )مفتاح(دانش به مثابه روزی )رزق(

دانش: رزق و روزی معنوی 
فرد، سازمان و جامعه.
مدیریت دانش به مثابه 

تأمین رزق و روزی و مایه 
حیات معنوی

مدیر دانش به مثابه واسطه 
رزی

دانش: کلید گشودن 
قفل های بسته و حل مسائل 

فرد، سازمان و جامعه 
مدیریت دانش به مثابه 

شاه کلیدی برای بازکردن 
فقل های بسته.

مدیر دانش به مثابه کلیددار

دانش: چراغ، سراج و نور 
هدایت فرد، سازمان و 

جامعه 
مدیریت دانش به مثابه 

چلچراغ هدایت و روشنگر 
مسیر حرکت 

مدیر دانش به مثابه چراغ دار

دانش: ترازو، میزان و معیار
سنجش حق فرد، سازمان 
و جامعه مدیریت دانش 

به مثابه ابزار حاکمیت حق 
و تثبیت عدالت.

مدیر دانش به منزله قاضی 
)حاکم( عادل

اخوان و خادم الحســینی )1392( با هدف فراهم  آوردن زمینه ای برای رده بندی مدیریت دانش 

ـ  شــیعی پس از بررسی مدیریت دانش و مقایســۀ آن با مفاهیم و اصول  و مدیریت دانش اســالمی  

ـ شــیعی به بررسی تطبیقی مدیریت دانش و  اســالمی با ارائۀ الگوی ترکیبی مدیریت دانش اسالمی 

مدیریت دانش اســالمی بر پایۀ احادیث و تبیین رابطۀ قرآن و علم به ویژه دانش روز از دیدگاه منابع 

شیعی پرداخته اند.

منطقی )منطقــی، اکبری، 1387( در مقاله ای با عنوان »مدیریت دانش با الهام از منابع 

اســالمی« با توجه به  ضرورت تکمیل چرخۀ حیات یا فراینــد مدیریت دانش، این فرایند را 

بررسی کرده است. در این مقاله محقق پس از تبیین مفاهیم به بررسی مدیریت دانش و فرایند 

سکوت، کسب، نگهداری، به کارگیری و انتشــار دانش با الهام از منابع اسالمی می پردازد. 

او پس از تبیین مفاهیمی همچــون داده، اطالعات و دانش به تبیین حکمت و خرد پرداخته 

اســت. در ادامۀ این مقاله آمده است که از منظر منابع اســالمی، مدیریت دانش عبارت از 

تالش برای تحقق دانایی های کارکنان، مدیران و ذی نفعان درونی و بیرونی ســازمان ازطریق 

فرایند ســکوت، کسب، نگهداری، به کارگیری و انتشــار دانش و برگرفته از آموزه های اسالم 

برای نیل به اهداف متأثر از نظام ارزشی اسالم است.

روش تحقیق

با توجه به اهداف انجام این تحقیق بنیادی، که منجربه کشف مبانی و اصول برگرفته از منابع اسالمی 

و درنهایت ارائۀ نظریه می شــود، در میان روش های تحقیق کیفــی، از روش تحقیق نظریۀ مبنایی1 

1. Grounded theory
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استفاده شد. این پژوهش از نوع پژوهش های تفسیری است و برای نوعی نظریه پردازی تعریف شده 

است و مبانی فلسفی آن پدیدارشناسی است. سه عنصر اصلی روش نظریه پردازی داده بنیاد مفاهیم، 

مقوله ها و قضیه ها هســتند. در روند انجام تحقیق ابتدا ازطریق کدگذاری باز، مفاهیم شناسایی  و 

ویژگی ها و ابعاد آن ها در داده ها کشف شدند. ازآنجا که در این مرحله، مقوله های اولیۀ  نظریه شکل 

می گیرد، مقوله ها را بر همۀ داده های جمع آوری شــده بنیــان نهادیم. در کدگذاری محوری، فرایند 

ربط دهی مفاهیم و نیز مقوله ها و پیونددادن آن ها انجام شــد. در این مرحله، شاخص ها، مؤلفه ها، 

ابعاد و مفاهیم و مضامین حاصل از کدگذاری باز تدوین  شــده و ســر جای خود قرار گرفته است 

تا دانش فزاینده ای دربارۀ روابط ایجاد شــود. برای دستیابی به مدل و نظریۀ نهایی، تحقیق مستلزم 

جمــع آوری و تحلیل هم زمان و زنجیره وار داده ها برای شــکل گیری مفاهیــم، مقوله ها و مضامین 

تحقیق است.

جامعۀ آماری این پژوهش دو منبع اصلی یعنی تفســیر تســنیم در حــوزۀ قرآن کریم و دیگری 

میزان الحکمه در حوزۀ روایات و احادیث است. جدول 2 آمار کلمات علم و حکمت و یقین را در 

قرآن و روایات میزان الحکمه نشان می دهد.

جدول 2. آمار کلمات علم و حکمت و یقین در قرآن و روایات میزان الحکمه

یشۀ کلمه روایاتقرآنر

8542084ریشۀ علم

415371ریشۀ حکمت

69207ریشۀ ظن

28812ریشۀ یقین

تحلیل داده ها دربارۀ دانش، ارکان و انواع آن از منظر اسام و جایگاه راهبردی آن

واژه هایی که قرآن کریم دربارۀ انواع ادراک به کار می برد حدود 20 لفظ است؛ این واژه ها عبارت اند 

از: ظن، حسبان، شــعور، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درایت، یقین، فکر، رأی، زعم، حفظ، حکمت، 

خبره، شــهادت، عقل و نیز الفاظی مانند: قول، فتوا، بصیــرت. هریک از این واژه ها با یک یا چند 

ویژگی از موارد دیگر ممتاز می شــود )جوادی آملی، 1384: ص 206(. از بین این واژه ها کلمات 

علــم، یقین، حکمت و عقل موردتوجه قرار گرفت. پس از اســتخراج مفاهیم حاصل از روایات و 
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آیات درخصوص مفهوم کلی دانش و علم مقوالت و مضامین به دســت آمد. نام مقوله ها را محقق 

انتخاب کرده که بیانگر بیشــترین ارتباط میان برخی کدهای اولیه اســت. پــس از آن مقوله ها نیز 

گروه بندی شــدند و مضامین را شکل دادند. در شکل 1 کلیۀ مفاهیم و مقوله ها و مضامین مرتبط با 

دانش و خصوصیات و ویژگی های آن که مرتبط با سؤال اول تحقیق است نشان داده می شود.

یافته ها و نتایج
دانش و ارکان، انواع و جایگاه آن از نگاه اسام ناب محمدی )صلوات الله علیهم اجمعین( 

چیست؟

تعریف دانش در مدیریت دانش به صورت عملیاتی به دانشــی اطالق شد که انسان برای رفع نیازهای 

دنیایی و آخرتی به دنبال کســب آن اســت و به آن نیاز دارد، اما دانش در اسالم ماهیت ویژه ای دارد. 

برخی از مهم ترین ویژگی های دانش از منظر اسالم و مقایسۀ آن با دانش رایج به شرح جدول3 است.

یت دانش رایج و دانش در اسام جدول 3. مقایسۀ دانش مرسوم در مدیر

یت دانش رایج دانش از منظر اسامدانش در مدیر

دانش برای تأمین راحتی و آســایش بشــر 
است.

دانش برای تنظیم زندگی انسان در جهت سعادت دنیا و آخرت است.

هدف از کسب و به کارگیری دانش اهمیت 
چندانی ندارد.

هدف در همۀ فرایندهای مربوط به دانش اهمیت دارد و در ارزش و نتیجۀ 
آن مؤثر است.

دانش بدون عمل نه تنها سودمند نیست که مضر هم هست.دانش بدون عمل ضرری ندارد.

به طور مطلق حیات بخش دنیا و آخرت است.آسایش مادی فراهم می کند.

سطوح مختلف آن با ابزار مختلف تجربی و غیرتجربی به دست می آید.از تجربه حاصل می شود.

 درحال تغییر است.
ً
سطح مادی آن متغیر و سطوح دیگر آن ثابت است.دائما

برای راهبردهــای کالن و بلندمدت الزم 
است.

برای راهبردهای کالن و ابدی الزم است.

برترین فضیلت دنیایی و آخرتی برای انسان است.جایگاه انسان را در دنیا ارتقا می دهد.

وجود دانش نشانۀ وجود عدل است.دانش با ناعدالتی و ظلم قابل جمع است.

 با تدریس حاصل می شود.
ً
صرفا

تدریــس دانش و تعلیم دانش تفــاوت دارد. تدریس گاهی به فهم منجر 
نمی شود، ولی تعلیم همیشه به فهم منجر می شود.

 زینت دارندۀ آن نیست.
ً
دانش زینت دانشمند است.لزوما
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ارزشمندی در دانش سودمند است.
دانــش نافع ارزشــمند اســت. تفاوت نفــع و ســود در خودمحوری و 
خدامحوری است. سودمندی برای خودمحوری و نفع برای خدامحوری 

است.

دانش در همۀ سطوح ماهیت مجرد دارد.کسب دانش تجربی ازطرق مادی است.

منبع ابتدایی دانش خلقت و منبع غایی آن خداست.منبع دانش طبیعت است.

دانش اکتسابی و حصولی است.
دانش یا اکتســابی و حصولی اســت یا حضوری، در اصل همۀ دانش ها 

حضوری هستند.

 صاحب خــود را متخلق به 
ً
دانــش لزوما

اخالق پسندیده نمی کند.
دانش موجب حسن خلق و خوبی سجایای دانشمند می شود.

دانش پرسود و دارای منفعت مادی ارشمند 
است.

برترین دانش خداشناسی و خودشناسی است.

یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر هستی شناسی مدیر

پاسخ به سؤاالت اساسی هستی شناسی پایه و اساس سایر معرفت ها را به وجود می آورد. سؤال های 

مهم هستی شناسی دربارۀ دانش در جدول10 نشان داده شده است. مقوله ها و مضامین مستخرج از 

مفاهیم درخصوص هستی شناسی در جدول 4 نشان داده می شود.

جدول 4. مقوله ها و مضامین مستخرج از مفاهیم درخصوص هستی شناسی

مضامینمقوله ها

علت کلی آفرینش جهان دانش است؛ دانش برتر شناخت 
علم و قدرت خداست؛ دانش اولین نعمت برای هدایت 

انسان؛ هستی پایان ناپذیر دانش پایان ناپذیر
جهان الیتناهی، دانش بی انتها

دانش تأمین کنندۀ زندگی؛ دانش زندگی بخش اســالم و 
ستون دین

مایۀ زندگی و روشنایی بخش؛ دانش زندگی بخش دارندۀ 
دانش است.

دانش، زندگی بخش و آبادگر

روشــنایی بخش عقل؛ ازبین برندۀ جهــل؛ دانش نور و 
فیض الهی اســت؛ دانش نور است. هستی به نور روشن 
است. کسی که بی دانش است بی نور است و یا نابیناست. 

عاقبت عدم عملی کردن علم: نابینابودن در قیامت

دانش، نور و روشنایی بخش

فرشــتگان به جویندۀ دانش توجه دارند؛ جســتن دانش 
جلب اســتغفار مالئکه می کند؛ همه چیز برای جویندۀ 

دانش آمرزش خواهی می کند.
پشتیبانی مخلوقات از انسان در کسب دانش



140

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

بهشــت ثمرۀ جویندۀ دانش است؛ عاقبت دنیا یا بهشت 
اســت یــا دوزخ. به کارگیری دانش نتیجۀ بهشــت را در 
آخرت فراهم می کند؛ عاقبت خوش برای یاددهندۀ دانش 
است؛ مجازات مضاعف برای عالمان بدون عمل؛ ترک 

عمل به دانسته ها موجب پشیمانی است.

بهترین عاقبت برای جوینده و دارندۀ دانش

هستی آفرینش خداست؛ فهم و دانش این معرفت را باال 
می برد و ایجاد پروا از خدا می کند؛ عبودیت در کســب 

دانش مؤثر است.
عبادت و دانش

هســتی براســاس دانش و حکمت بنا شده است؛ دانش 
واقعی جان آدمی را متحول می کند؛ دانش در جان آدمی 

تأثیر دارد )طالق: 12(.
رسیدن به هدف خلقت با دانش

تأثیر مفاهیم مستخرج از آیات و روایات در مدیریت دانش به شرح جدول 5 است.

یت دانش جدول 5. مفاهیم مستخرج از آیات و روایات در مدیر
مضامین حاصل از هستی شناسی 

اسامی دربارۀ دانش
یت دانش تأثیر مفهومی در مدیر

جهان الیتناهی است و دانش حاصل از آن 
بی انتهاست.

مدیریت کردن دانش به دلیل ماهیت گسترده و به شدت درحال گسترش 
آن به طور مطلق و کامل میسر نیست و این باعث محدودیت در عملکرد 
مدیریت دانش می شود. همچنین، چرخۀ حیات دانش پایان ناپذیر است.

دانش خلق خداست و نعمت اوست.
شکر نعمت در استفادۀ صحیح و عقالنی از دانش است. مدیریت دانش 

زمینۀ این استفاده را فراهم می کند.

دانش، نور و روشنایی بخش
مدیریــت دانــش به عنوان موضوعــی بین رشــته ای بــرای ازبین بردن 
تاریکی های جهل و نادانی به کار می رود. مدیریت دانش به مثابه چراغی 

نور دانش را گسترده و منتشر می کند.

پشــتیبانی مخلوقات از انســان در کسب 
دانش

مخلوقــات به طور عام و انســان ها به طور خاص جــزء منابع دانش در 
مدیریت دانش کسب دانش لحاظ می شود.

 زندگی بخش و آبادگر است.
ْ

دانش
یکی از شــاخص های موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان و هر 

ساختار دیگر رشد و بهبود وضعیت حیات آن مجموعه است.

رسیدن به هدف خلقت ازطریق دانش
مدیریت دانش از این منظر برترین رشــتۀ علمی است؛ چراکه در تولید 

و به کارگیری عامل اصلی دستیابی به هدف خلقت تأثیر مستقیم دارد.
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در هستی شناسی اسالمی مشخص شــد علت کلی آفرینش جهان دانش است؛ دانشی 

دربارۀ شــناخت علم و قدرت خداوند متعال. دانش اولین نعمت برای هدایت انسان است 

و چون هستی پایان ناپذیر اســت، دانش نیز پایان ناپذیر خواهد بود و به  تبع آن کسب دانش 

پایانی ندارد. براســاس این هستی شناسی، دانش تأمین کنندۀ زندگی و حیات بخش اسالم و 

ستون دین است و روشنایی زندگی و جان انسان هاست. دانش زندگی بخش و آبادگر است و 

عقل را روشنایی می بخشد. دانش نور است و چون همه چیز به نور روشن است، پس همه چیز 

به دانش روشن و واضح خواهد بود و کسی که بی دانش است چشمان وجودش بسان کوران 

بی سو است. به همین سبب است که بی دانشان در قیامت نابینا محشور می شوند.

براساس این نوع معرفت شناسی فرشتگان و بلکه همۀ موجودات به جویندۀ دانش توجه دارند و 

برای او استغفار می کنند. عاقبتی در انتظار همۀ انسان هاست و عاقبت جویندۀ دانش بهشت است. 

در این جهان بینی دانش بدون عمل هیچ اســت و مجازات مضاعف برای عالمان بدون عمل درنظر 

گرفته می شود و به راستی که ترک عمل به دانسته ها موجب پشیمانی است. عبودیت در کسب دانش 

مؤثر اســت و کسب دانش از برترین عبادت هاست. دانش واقعی جان آدمی را متحول می کند و در 

آن تأثیر دارد و به همین خاطر شاخص ارزش گذاری انسان در این جهان بینی میزان دانش فرد است.

یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر معرفت شناسی مدیر

برای تبیین معرفت شناســِی مدیریت دانش با ســؤال های اصلی معرفت شناسی نظیر سؤال دربارۀ 

حقیقت دانش و نحوۀ حصول آن و ســؤال دربارۀ چگونگی حصول معرفت و ابزارهای آن به ســراغ 

متون تحقیق رفتیم. ســؤال های اساسی معرفت شناسی و پاســخ اجمالی آن ها با استفاده از نتایج 

حاصل از بررســی متون جامعۀ آماری تحقیق و نیز تأثیر این ســؤال ها در مدیریت دانش در جدول 

6 نشان داده می شود.
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یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر جدول 6. معرفت شناسی مدیر
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 ابزار مادی ندارد.دانش ماهیت مجرد دارد.
ً
مدیریت دانش صرفا

مدیریت دانش ابزاری برای استفادۀ درست از نعمت های الهیدانش نعمت معنوی خداست.
طلب دانش از خدا در فرایند کسب دانش )با واسطه یا بی واسطه(ریشۀ دانش خداوند است.

مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای عبادتباالترین عبادت
راهبردهای کالن، آینده نگر و نامحدود در مدیریت دانشدانش بی انتهاست.

برتریــن دارایــی و شــرافت و ارزش 
وجودی باال

حرص در جلب این دارایی و کسب دانش

رابطۀ متقابل تولید و کسب دانشدانش ظرفیت ساز است.
تدوین استراتژی، پیاده سازی و ارزشیابینقش راهبردی دانش

مدیریت دانش به عنوان راهبرد همیشگی و دائمیدانش میراث ماندگار و ماندگاری باال

سطح بندی دانشوران برمبنای میزان و نوع دانشدانش مالک برتری است.

نقش راهبردی مدیریت دانش در زندگیدانش تأمین کنندۀ حیات انسان
توجه به خرد در هرم دانش در مدیریت دانشدانش توانمندساز خرد و عقل

محدودیت مدیریت دانش در مدیریت همۀ دانش هانامحدودبودن دانش
و  )نافــع  دانش هــا  متفــاوت  ارزش 

غیرنافع(
مبحث شاخص طبقه بندی دانش در مدیریت دانش

مدیریت دانش ابزار تثبیت و توسعۀ فرهنگیحافظ و نگهدارندۀ صاحب خود است.
کشف و استخراج دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صریحدانش در جان مؤمن رسوخ می کند.

دانش نگهدارندۀ دانشور است.
مدیریــت دانش ابزاری بــرای ایجاد چرخۀ حیات ســازمان و 

سازمان یادگیرنده
مدیریت دانش به عنوان ابزار راهبردیدانش مزیت رقابتی باالیی است.

مدیریت دانش برنامه ریزی مستمر است.دریافت دانش تدریجی است.
ضمیمه کردن بخش عمل و نظارت بر عمل به مدیریت دانشدانش و عمل قرین یکدیگر

حلم، گفتار نیک، افتادگی، احســان، 
زینت دانش

شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش

چه 
وع 

ر ن
و ه

ع 
نوا

ه ا
 چ

ش
دان

د؟
دار

ی 
راتب

م

گمان، دانش، یقین
مدیریت دانش متناسب با مرتبۀ دانش

علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین
مدیریت دانش متناسب با علم حضوری و حصولیعلم حضوری یا لدنی، علم حصولی

دانش  فطری،  دانــش  تجربی،  دانش 
عقلی

مدیریت دانش متناسب با نوع دانش

اعتقادها، اخالق، احکام
شــاخص های اعتقادی، اخالقی و احکامی برای سنجش و 

ارزیابی مدیریت دانش
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کاربردی بودن
ایجــاد بخش کاربرد در مدیریت دانش و شــناخت و رعایت 

شاخص ها
کارایی، بهینه سازی و بهره وری در مدیریت دانشنافع بودن

رویکرد راهبردی مدیریت راهبردیدر راستای اهداف
شاخص ارزیابی موفقیت در مدیریت دانش اسالمینیت و هدف الهی

منجربه خداشناسی
تعیین اهداف غایی و تالش برای دستیابی در مدیریت دانش

منجربه شناخت خود و خلقت

ت 
مرا

و ث
ت 

ثرا
ا

ت؟
یس

 چ
ش

اثرات فردیدان
شــاخص ارزیابی موفقیت مدیریت دانش در مدیریت دانش 

اسالمی
اثرات اجتماعی

تدبیر امور و هدایت خلق
افزایش ظرفیت انسان

ت؟
یس

 چ
ش

دان
ب 

کس
ی 

ها
زام 

ال

هدف مناسب در کسب دانش

شناخت الزامات و شاخص های انتخاب دانش، کسب دانش 
و به کارگیری دانش در مدیریت دانش از منظر اسالم

کسب هر دانشی جایز نیست.
ارزش کسب انواع دانش یکسان نیست.

انتشار دانش وظیفۀ دانشوران است.
احتکار دانش جایز نیست.

دوری از اهداف غیرالهی
رعایت مراحل کسب دانش

درنظرگرفتن ظرفیت افراد
تحمل شرایط سخت

وجوب کسب دانش بر همگان
تالش مضاعف

توجه به محتوای دانش قبل از یادگیری

توجه به فایده و نفع دانش

توجه به کسب دانش نافع

رتبه بندی یا اولویت بندی در کسب

ترغیب دیگران به کسب دانش
کسب دانش از مرجع اصلی

تعهد دانشوران به انتشار دانش
صرف وقت بــرای آموختن نیکوترین 

دانش ها
ارزش گذاری انسان ها با شاخص دانش

عمل به دانسته ها

یت دانش انسان شناسی و مدیر

با توجه به انسان شناسی اسالمی شاخصه هایی برای انسان جویای دانش، دانشوران، تعلیم دهندگان 

و به کارگیرندگان دانش استخراج شد. برخی از این مشخصات عبارت  اند از:

گاه بالقوه. انســان هنگام تولد  گاه بالفعل می داند؛ نه آ دانش فطری: قرآن انســان را موجوِد آ
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از دانش اکتســابی حصولی بهره ای ندارد؛ ولی دارای علوم حضوری و شــهودی است، زیرا انسان 

روحی مجرد دارد که نزد خود او حاضر اســت و همواره خود را می بیند و اصول و اســاس چیزی را 

که سعادت و شقاوت او را می سازد، ادراک می کند. علمی که با انسان زاده می شود و همیشه همراه 

اوست علم خداشناسی، آشنایی با اسماء حسنای الهی، خطوط کلی وحی و نبوت و راه های اصلی 

رســالت، شریعت وغیره است که ازنظر قرآن همگی علومی فطری هستند. اعتدال خلقت انسان به 

گاهی او از مایۀ سعادت و شقاوت خویش است. آ

دانش اکتســابی: به جز علوم فطری، انسان توانایی کســب دانش های دیگری را دارد. علوم و 

معارف الهی و اصول ارزشی نظیر خداشناسی، معادشناسی، شناخت فضایل وغیره در انسان وجود 

دارد، ولی دانش های دیگری مانند علوم تجربی و ریاضی وجود دارد که محصول کاوش های بشری 

 تجربی و اکتسابی اند تنها در عالم 
ً
و مهمان روح آدمی است؛ به عبارت دیگر، این دانش ها که عمدتا

دنیا و جهان مادی همراه انسان هســتند و پس از مهاجرت او به عالم آخرت از او رخت می بندند، 

مگر آنکه علوم کسبی در روند معرفت، هماهنگ با علوم فطری ثابت و جاودان شوند.

دانش و قدرت: »حیات« اساســی ترین عنصر وجود انســان است و نشــانه و شاخص حیات 

بشری دانش و قدرت است. مفهوم »علم« روشن است و در واجب و ممکن به یک معنی است؛ ولی 

ازلحاظ مصادیق، متعدد و دارای مراتب گونا گون است. عالی ترین مرتبۀ آن برای خداست و موجودات 

دیگــر، بالطبع یا بالعرض، بهره ای از آن دارند و به تعبیر صحیح تر، علم ســایر موجودات تنها مظهر 

 »قدرت« بدین معناست که موجودی که 
ً
علم خداست و ممکنات از علم خدا بهره مندند؛ اما اجماال

اگر بخواهد، کاری را انجام می دهد و چنانچه نخواهد، کاری نمی کند، دارای قدرت اســت )جوادی 

آملی، 1386: ص 190(. دربارۀ قدرت انسان نیز می توان به دو بحث استعمار و تسخیر استدالل کرد. 

استعمار یعنی خداوند از انسان خواسته است که زمین را آباد کند؛ پس توان و شرایط الزم برای این کار 

را هم فراهم کرده اســت )همان: ص 203(. تســخیر یعنی ذات اقدس الهی توانایی انسان را به زمین 

محدود نکرده و از عمق دریاها تا اوج ســپهر را مسخر او کرده است؛ اقیانوس ها و دریاهای کوچک و 

بزرگ مسخر انسان است تا هم کشتیرانی و صید کند و هم گوهرهای دریایی را استخراج کند؛ نه تنها تا 

عمق دریاها که تا اوج سپهر هم مسخر انسان است )همان: ص 205(.

 ابزار 
ً
از پاسخ به این سؤال ها استنباط می شــود در معرفت شناسی اسالمی، مدیریت دانش صرفا

مادی ندارد و کســب آن از وظایف انســان در قبال نعمت های پروردگار اســت. طلب دانش از خدا 

)باواسطه یا بی واسطه( صورت می گیرد و چون کسب دانش عبادت است، باید ویژگی های الزم برای 
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یک عبادت مانند اخالص و شــرایط آن رعایت شــود. کالن نگری، آینده نگری و قانع نشدن از دیگر 

تأثیرهای معرفت شناسی اسالمی دانش است. دانش در این معرفت شناسی دارایی برتر انسان است و 

حرص در جلب این دارایی مذموم نیست. انسان و دانش رابطۀ دو سویه دارند و هریک موجب ارتقای 

دیگری است. تدوین استراتژی، پیاده سازی و ارزشیابی از مزیت های دانش در این نگاه است و نظریۀ 

دانش برای مدیریت دانش زمان و مدت قائل نیســت. ارزش گذاری دانش در مدیریت دانش منجربه 

نقش راهبردی مدیریت دانش می شــود و ابزار اصلی انســان برای زندگی، یعنی خرد و قدرت تعقل، 

را تقویت می کند. در این نگاه، مدیریت دانش ابزار تثبیت و توســعۀ فرهنگ دینی و عقالنی اســت و 

موفقیت در آن برنامه ریزی مستمر می طلبد. درنظرگرفتن مسائل اخالقی در مدیریت دانش و اهمیت به 

نقش اخالق در مدیریت از دیگر تأثیرهای معرفت شناسی اسالمی در مدیریت دانش است.

انسان درنظر گرفته شده در انسان شناسی اسالمی دارای مراتب چهارگانۀ مادی، مثالی، عقلی و 

الهی است. وجود مادی وظایف عالم ماده را الزم می کند و سایر مراتب انسان الزامات دیگری را برای 

آن به وجود می آورد. تأثیر این نوع انسان شناســی بر انسان جویای دانش، دانشوران، تعلیم دهندگان 

و به کارگیرندگان دانش در خالل متون تحقیق آمده اســت که پس از بررســی ها به صورت مبسوط 

در فصل پیش ارائه شــد. نتایج حاصل به طور خالصه نشــان می دهد که مراتب مختلفی از دانش 

را به صورت بالفعل و بالقوه داراســت. دانش بالقوه انســان با نام دانش فطری معرفی شده است. از 

این دانش به دانش حصولی نیز یاد می شــود. زیرا انســان روحی مجرد دارد که نزد خود او حاضر 

اســت و همواره خود را می بیند و اصول و اســاس چیزی را که سعادت و شــقاوت او را می سازد، 

ادراک می کند. علمی که با انســان زاده می شود و همیشه همراه اوست علم خداشناسی، آشنایی با 

اســماء حسنای الهی، خطوط کلی وحی و نبوت و راه های اصلی رسالت، شریعت وغیره است که 

ازنظر قرآن، همگی علومی فطری اند؛ عالوه بر این، علوم دانش اکتســابی نیز جزء دانش های بالقوۀ 

بشرند. دانش های دیگر همچون علوم تجربی و ریاضیات که محصول کاوش های بشری اند موقت 

 تجربی و اکتسابی اند و تنها در عالم دنیا و جهان مادی همراه انسان 
ً
و زودگذرند. این دانش ها عمدتا

هستند و پس از مهاجرت او به عالم آخرت از او جدا می شوند.

یم، روایات و احادیث  یت دانش از منظر قرآن کر روش شناسی مدیر

در جدول7 پاسخ این سؤال که مدیریت دانش از منظر اسالم چگونه و با چه روشی شکل می گیرد، 

برگرفته از نتایج تحقیق و کدگذاری سه گانۀ داده ها، نشان داده شده است.
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یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر جدول 7. روش شناسی مدیر
سؤال های 

روش شناسی
یت دانشپاسخ اجمالی تأثیر در مدیر

دانش چگونه 
به دست می آید؟

مرحلۀ آماده  سازی مقدمات پیش از مرحلۀ کسب دانشبا حصول مقدمات 

تأثیــر عوامل معنوی در کســب 
دانش

درنظرگرفتــن معنویات در مراحــل مدیریت دانش به ویژه 
مرحلۀ تولید دانش

ازطریق عمل به دانش 
راه های تولیــد دانش و نیز درنظرگرفتن مرحلۀ کاربســت 

دانش در مدیریت دانش

روش های متنوع و متعدد
توجه به انواع و مراتب دانش و اســتراتژی های متناسب با 

آنان در کسب دانش

درنظرگرفتن انگیزه سازی در بخشی از فرایندهای مدیریت تالش و تحمل دشواری ها
دانش، انگیزه سازی و پاداش دهی حرص در کسب دانش

کسب دانش ازطریق آموزش مستقیم و غیرمستقیمبهره گیری از علوم دیگران

امکان سنجی پیش از انجام مراحل مختلف مدیریت دانشزمان و شرایط مناسب 

برنامه ریزی برای استقرار و انجام مدیریت دانشاستمرار در کسب دانش

دانش چگونه حفظ 
گسترش  و  می شود 

می یابد؟

حفظ دانش با عمل به آن

بخش کاربست دانش در مدیریت دانش توسعۀ دانش با عمل به آن

تکمیل دانش با عمل به آن

مخفی نکردن از اهل دانش
پیش بینی بخش تکلیفی و وظیفه ای در مدیریت دانش برای 

دانشوران

پرهیز از در اختیار قراردادن دانش 
به نااهالن

ســنجش ظرفیت و اهلیت مخاطبان در اعطای دانش در 
مراحل به اشتراک گذاری دانش

با  مذاکــرۀ علمــی  و  پرســش 
دانشوران

شیوه های تولید دانش و تبدیل دانش ضمنی به صریح

یافته های تحقیق دربارۀ روش شناســی و ارتباط آن با مدیریت دانش به این پرســش های اصلی 

این گونه پاســخ می دهد که دانش در ابتــدا با فراهم کردن مقدمات، انگیــزه و ابزار مادی و معنوی 

حاصل می شود. در ادامه عمل به دانش و استفاده از روش های متنوع و نیز تالس و تحمل دشواری ها 

و استمرار در کسب دانش بسیار مهم و مؤثر است. عمل به دانش از روش های اصلی و راهبردی در 

مدیریت دانش است؛ به عبارت دیگر، روش شناسی این مدیریت نشان می دهد حفظ دانش، توسعۀ 

آن و تکمیل آن به عمل کردن به دانش وابسته است. مهم بودن انتشار دانش در این روش شناسی نباید 

غفلت از نکات مهمی همچون مخفی نکردن دانــش از اهلش و پرهیز از در اختیار قراردادن دانش 

به نااهالن را به وجود آورد.
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یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر مبانی مدیر

پیش از بیان مبانی، براساس یافته های حاصل از متون تحقیق، مشخص شد که فرایندهای مرتبط با 

دانش در چهار بخش تولید و گســترش دانش، تحلیل دانش، حفظ و نگهداری دانش و به کارگیری 

دانش قابل تقســیم هســتند. تولید دانش تمام شیوه های کسب دانش را شــامل می شود. منظور از 

تحلیــل دانش ارزیابی و ارزش گذاری دانش اســت تا از این طریق بتوان دانــش نافع را از غیرنافع 

تشخیص داد و هر دانشی را به اندازۀ ارزش آن کسب کرد. در حفظ و نگهداری دانش اهمیت حفظ 

دانش و نحوۀ نگهداشت آن در نظر اســت و درنهایت دربارۀ اهمیت به کارگیری دانش و ثمرات آن 

بحث می شود.

یت دانش مقوله ها و مضامین تشکیل دهندۀ مبانی مدیر

مقوله ها و مضمون های حاصل از یافته های تحقیق که در چهار فرایند کلی قابل تقســیم اســت و 

مبانی مدیریت دانش را مشخص می کند به شرح جدول 8 است.

یت دانش جدول 8. مقوله ها و مضامین تشکیل دهندۀ مبانی مدیر

مضمونمقوله

عمل به دانش موجود تسهیل کنندۀ کسب دانش جدید است.
کسب دانش با توجه به ماهیت دانش ها روش های متنوعی دارد.

کسب دانش با تالش و تحمل دشواری ها
حرص در کسب دانش ممدوح است.

بهره گیری از عوامل معنوی در کسب دانش
عمل به دانسته ها برای کسب دانش

بهره گیری از علوم دیگران در کسب دانش؛ گسترش دانش

تولید و گسترش دانش

منابع دانشیمنبع اصلی دانش خداوند متعال است؛ کسب دانش از مرجع اصلی

دانش مزیت رقابتی باالیی است؛ دانش ارزش وجودی باالیی دارد؛ کسب 
دانش مهم ترین وظیفۀ انسان است.

هدف اصلی و کالن خلقت

محدودۀ دانشنامحدودبودن دانش؛ نامحدودبودن میزان کسب دانش

شناخت شناسی؛ علوم کاربردی ؛ کاربست دانش؛ نافع بودن؛ نیت و هدف 
از کسب دانش؛ خداشناسی، برترین دانش

ارزش گذاری دانش

نگهداشت دانشظرف دانش، کتمان و مخفی کردن دانش از اهلش دانش را ازبین می برد.
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ارتقای فضایل و کماالت وجودی انسان با کسب دانش و به کار بستن آن

اثرهای وجودی حافظ و نگهدارنده؛ رســوخ دانش در جان مؤمــن؛ دانش زندگی بخش 
و احیاگــر؛ یاری گر عقل و خرد؛ رابطۀ متقابل عقــل و دانش؛ صفات و 

کماالت؛ اثرهای اجتماعی

تسهیل کننده های کسب دانش

با توجه به گستردگی دانش ها برحسب مرتبه، سطح، نوع، هدف، غایت، مخاطب و شرایط زمانی و 

مکانی، روش ها و عوامل مؤثر بر کسب دانش نیز متفاوت است. گاهی کسب دانش ازطریق اعطای 

الهی است که به آن علم حضوری می گویند و گاهی به صورت غیرمستقیم و با ابزار و واسطه هاست 

که به آن علم اکتسابی می گویند. درصورتی که مقدمات کسب دانشی به درستی فراهم شود، حصول 

آن قطعی و اجتناب ناپذیر اســت؛ اگر چه دریافت کنندۀ آن به فهم دانش حاصل اعتراف نکرده و از 

پذیرش آن ســر باز زند. بنابراین، برای کســب دانش می توان از روش های متنوع کسب علم مانند 

پرســش، اعطا، تعلم، تجربه، تحقیق، تدریس، عمل و تعلیم بهره جست. همچنین، یادگیری بدون 

عمل به دانش قبلی مضر اســت و حتی منجربه جهل و عناد نیز می شود. زیربنا و اساس هر دانشی 

تالش در جهت مرحلۀ کسب آن دانش است.

تاش و کوشش، حرص و طمع

آزمندی در کسب دانش نه تنها مذموم نیســت بلکه الزم و ضروری نیز هست و توصیه شده است؛ 

چراکه دانش جز با تالش و کوشش مداوم کسب نمی شود. جویندۀ دانش سیری ندارد و گرسنه ترین 

انسان جویندۀ دانش است. دانش را در هر شرایطی باید جست و برای به دست آوردنش سختی ها را 

به جان خرید تا شیرینی منفعت آن را به دست آورد.

منبع و مرجع

در نگاه آیات و روایات منبع اصلی همۀ دانش ها در هر ســطحی خداست و افراد دیگری که دارای 

دانش هســتند همه باواسطه یا بی واســطه دانش را از او دریافت کرده اند. یادگیری از خلقت و همۀ 

موجودات آن یادگیری از منبع اصلی ولی باواســطه تلقی می شــود. هیچ کس هیچ نمی آموزد مگر 

اینکه دانشش را باواسطه یا بی واسطه از منبع الهی دریافت کرده است.
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عوامل معنوی

چنانچه بیان شد، دانش نعمت است و نعمت ها در دو مرتبه قرار دارند. مرتبه ای از نعمت را آفریدگار 

و خالق هســتی با صالحدید خود و براساس نیاز قطعی به هر موجودی عطا کرده است. نظیر ابزار 

 این نعمت ها بین همۀ موجودات زنده اعم از حیوانات 
ً
و لــوازم مادی برای زندگی در دنیا که عمدتا

و انســان ها مشترک اســت و مرتبۀ دوم، نعمت هایی که برای رشد و ارتقا و رسیدن به مراتب باالتر، 

هم در زندگی دنیا و هم پس از آن، در عوالم باالتر الزم و ضروری است که این نعمت ها با توجه به 

افراد و ظرفیت بالقوۀ انسان ها و ظرفیت بالفعلی که به دست می آورند متفاوت است؛ ازاین رو، برای 

کســب رزق معنوی دانش امور معنوی همچون عبادت بسیار موثر است. سرآمد همۀ امور معنوی 

تقوی و پرهیزکاری است که زمینۀ کسب دانش را فراهم می کند. امور معنوی تأثیر بیشتری در علوم 

 ازجانب خدا عطا می شوند، دارند و برای رسیدن به درجۀ باالی علم و معرفت 
ً
لدنی، که مســتقیما

چاره ای جز عبودیت و بندگی کامل در برابر منبع و چشمۀ جوشان علم الهی نیست.

ارزش وجودی دانش

دانش به خودی خود باارزش بوده و برای انســان درجه هایی را فراهم می آورد. در تأثیر ارزشــمندی 

شــخص دارای دانش نافع بودن دانش و هدف دانشور از داشتن آن نیز مهم است. دانشی به صاحب 

خود ارزش می دهد که نافع باشد و هدف از یادگیری آن عمل به آن باشد. دانشی که سود و منفعت 

یاریگری و عمل به آن به انســان و دیگران برسد. چنانچه در عالم دنیا صاحبان دانش ارج و منزلتی 

فراتر از دیگران دارند، در عالم آخرت مقام و منزلت ایشان از همۀ انسان ها باالتر است.

ازدیاد دانش

راه ازدیاد دانش انتشار آن و، به تعبیر اسالمی، انتشار و انفاق آن است. همچنین، انتشار دانش با آموزش 

توسعه می یابد. تمام عباراتی که در اســالم حاوی پیام های خوش عاقبتی یاددهندۀ دانش و یادگیرندۀ 

دانش است انگیزه ای برای انتقال و دادوستد دانش است تا این دارایی گرانبها گسترش پیدا کند و رشد 

و نمو داشته باشد. حتی در برخی روایات دادوستد دانش پرسودترین معامله عنوان شده است. دانش 

با فراگیری و انتشار بارور می شود و یاددهنده و یادگیرندۀ آن بهترین مقامات معنوی را خواهد داشت.

یکی از بهترین امور برای کســب دانش بهره گیری از دانش دیگران اســت. اگر کســی گفتار و 

کردارش آموزندۀ دانشی باشد، باید بهترین بهره ها را برای آموختن از او برد. بر همین اساس، زکات 
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علم نشر آن معرفی شده و کسب دانش بدون نیت به کاربستن منع شده است. البته به جویای دانش 

توصیه شده است که حتی بدون توجه به گوینده و نشردهندۀ دانش به اخذ و کسب آن مبادرت ورزد 

و دانش خود را با دانش دیگران عجین کند تا از داناترین مردم به حساب آید. چراکه همۀ علوم در نزد 

همۀ افراد است و همه چیز را همه کس داند.

تولید و گسترش دانش

کسب دانش)تولید و یا گسترش( مهم ترین بخش مدیریت دانش را تشکیل می دهد. دانش موضوع 

اصلی مدیریت دانش اســت و درصورت فقدان دانش مدیریتی دربارۀ آن شکل نمی گیرد. اما برای 

موفقیــت در این مرحلــه از مدیریت دانش فراهم کردن مقدماتی الزم و ضروری اســت. مهم ترین 

مقدمه برای کسب دانش های جدید و ابتدایی و نیز گسترش دانش های موجود، شناسایی روش های 

کســب دانش با توجه به ماهیت دانش هاست. تا وقتی انسان ماهیت دانشی را که خواهان کسب آن 

است نشناســد، امکان بهره مندی کامل از آن را نخواهد داشت. همچنین، پس از شناخت ماهیت 

دانش روش های کســب متناسب با آن مشخص خواهد شد. شناخت منابع دانش موردنظر و توجه 

به میزان ارزشــمندی آن از دیگر بخش های الزم در کســب دانش است. دیگر اینکه عمل به دانش 

موجود، کسب دانش جدید و گسترش دانش را به شدت تسهیل می کند.

در کسب دانش تالش وافر و تحمل دشواری ها الزم است. زیاده روی برای به دست آوردن مطامع 

دنیایی مذموم اســت، ولی تالش و بلکه زیاده روی در تالش برای کسب دانش نه تنها مذموم نیست، 

ممدوح نیز هســت. حتی داشتن حرص و طمع دربارۀ دانش سفارش شده است. در مدیریت دانش 

اسالمی بهره گیری از عوامل معنوی در کسب دانش همچون درخواست و عبادت به درگاه خداوند، 

که منبع اصلی اعطای دانش اســت، توصیه می شود. عمل به دانســته ها از مهم ترین عوامل کسب 

دانش است و بدون عمل حتی گاهی کسب دانش مستحیل نیز هست. در کسب دانش بهره گیری از 

علوم دیگران را نباید نادیده گرفت و توجه داشــت که ظرفیت افراد در کسب و اعطای دانش متفاوت 

است. بر این اساس، شکل 1 راهبردهای کسب دانش را نشان می دهد.
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 دانش کسب راهبردهای .1شکل

 گذاری دانش ارزش
دقیق  طور بهها  کارگیری دانش الزم است دانش کسب و به بهینه از زمان و توان محدود در ۀمندی درست از دانش و استفاد برای بهره

ها و  گیری شود. برای این منظور مالک ها بهره بندی از آن بندی و اولویت اساس رتبهها مشخص و بر تا ارزش واقعی آن شودبررسی 
. در مدیریت دانش اسالمی الزم و ضروری شناسی دانش برتر خواهد بود معرفتهایی الزم و ضروری است. پس گام اول  شاخص

مندی از دانش را نیز هدف از کسب آن تعیین  . نوع بهرهشودبودن آن توجه  نافعبودن دانش، ارزشمندی و  کاربردی  بهکه است 
مندی او از دانش در کمترین حد   هرهبر دیگران به دنبال دانش باشد بفروشی و بزرگی اگر کسی برای فخر ،عبارت دیگر به؛ کند می

دی و معنوی زندگی بشری باشد انسان بیشترین ثمره کاربردن و رفع نیازهای ما ممکن خواهد بود، ولی اگر هدف از کسب دانش به
در اهداف آموختن دانش مصادیقی از  ها بر توجه به اختالف تحلیل دانش عالوه و  تجزیهۀ دست خواهد آورد. در مرحل را از دانش به

ها برای  از آنمندی  بهره ۀشناسی و خداشناسی و سپس شناخت عالم خلقت و نحوها ذکر شده است. دانش خود ن دانشبرتری
 اند. ها معرفی شده رسیدن به اهداف خلقت از برترین دانش

شده در پژوهش حاضر،  عمل و کاربست دانش است. در سراسر متون روایی و قرآنی بررسی ۀدیگر در مدیریت دانش مرحل ۀمرحل
، است دانش موجود منوط شدهتنها کسب دانش به عمل به  که نه نحوی مان با کسب آن مطرح شده است. بهأعمل به دانش تو

ها عمل  که به درصد کمی از دانشاست شده  بیانماندگاری دانش نیز به کاربست آن مرتبط شده است. در این منابع به صراحت 
کاربست دانش یکی دیگر از مبانی مهم مدیریت دانش از منظر اسالم  ،بنابراین ؛شود و ترک عمل به دانش پشیمانی به همراه دارد می

 دهد. تشکیل می را

راهبرداهای 
 کسب دانش

یادگیری بدون عمل 
به دانش قبلی مضر 

روش گستردگی  است
نه  )کسب علم  های

(فقط آموزش  

کسب دانش ازطریق 
 فراگیری قائدۀ کلی  

کسب دانش ازطریق 
علم  )اعطای الهی 
 (حضوری

علم با سختی کسب 
 می شود

آزمندی در کسب 
 دانش

یادگیری با تحمل 
 سختی

پرسش، اعطا، تعلّم،  
تجربه، تحقیق،  

 تدریس، عمل، تعلیم

فراهم شدن مقدمات 
علم همان و حصول  

 علم همان

شکل1. راهبردهای کسب دانش

ارزش گذاری دانش

برای بهره مندی درســت از دانش و استفادۀ بهینه از زمان و توان محدود در کسب و به کارگیری دانش 

الزم اســت دانش ها به طور دقیق بررسی شــود تا ارزش واقعی آن ها مشخص و براساس رتبه بندی و 

اولویت بندی از آن ها بهره گیری شود. برای این منظور مالک ها و شاخص هایی الزم و ضروری است. 

پس گام اول معرفت شناســی دانش برتر خواهد بود. در مدیریت دانش اسالمی الزم و ضروری است 

که به  کاربردی بودن دانش، ارزشــمندی و نافع بودن آن توجه شود. نوع بهره مندی از دانش را نیز هدف 

از کســب آن تعیین می کند؛ به عبارت دیگر، اگر کســی برای فخرفروشی و بزرگی بر دیگران به دنبال 

دانش باشــد، بهره  مندی او از دانش در کمترین حد ممکن خواهد بود، ولی اگر هدف از کسب دانش 

به کاربردن و رفع نیازهای مادی و معنوی زندگی بشــری باشد انسان بیشترین ثمره را از دانش به دست 

خواهد آورد. در مرحلۀ تجزیــه  و تحلیل دانش عالوه بر توجه به اختالف ها در اهداف آموختن دانش 

مصادیقی از برترین دانش ها ذکر شده است. دانش خودشناسی و خداشناسی و سپس شناخت عالم 

خلقت و نحوۀ بهره مندی از آن ها برای رسیدن به اهداف خلقت از برترین دانش ها معرفی شده اند.

مرحلۀ دیگر در مدیریت دانش مرحلۀ عمل و کاربســت دانش اســت. در سراسر متون روایی و قرآنی 

بررسی شده در پژوهش حاضر، عمل به دانش توأمان با کسب آن مطرح شده است. به نحوی که نه تنها کسب 

دانش به عمل به دانش موجود منوط شده است، ماندگاری دانش نیز به کاربست آن مرتبط شده است. در این 

منابع به صراحت بیان شده است که به درصد کمی از دانش ها عمل می شود و ترک عمل به دانش پشیمانی به 
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همراه دارد؛ بنابراین، کاربست دانش یکی دیگر از مبانی مهم مدیریت دانش از منظر اسالم را تشکیل می دهد.

نگهداشت دانش

برای باقی ماندن اثرها و نتایج دانش نگهداشت و ذخیره سازی دانش و نیز گسترش آن مطرح می شود. براساس 

یافته های تحقیق در این مرحله اختالف ظرفیت مخاطب و تأثیر آن در میزان، نوع و نحوۀ اعطا و کسب دانش 

مطرح می شود. همچنین، اگر کسی تمایل داشته باشد دانشی را که دارد به خوبی حفظ کند، بداند که در 

اختیار دیگران قرار دادن دانش و یا به عبارت دیگر، انتشار دانش بسیار مؤثر و مفید است. درمقابل، کتمان 

و مخفی کردن دانش از اهلش موجب ازبین رفتن آن می شــود. تفکر دربارۀ دانش حاصل بیشترین تأثیر را 

در تثبیت آن در وجود دانشور خواهد داشت و دیگر اینکه به صراحت در منابع تحقیق ذکر شده است که 

نگهداشت دانش بدون عمل به آن ممکن نیست. مبنای نگهداشت و سپس گسترش دانش عمل به دانسته ها 

است تا از این طریق دانش پایدار شود و زمینۀ گسترش و به تعبیر روایات اتساع1 آن فراهم شود.

اثرهای وجودی دانش

چنانچه در پاســخ به سؤال اول تحقیق گذشت، دانش دارای ویژگی های ذاتی است که در مدیریت 

دانش الزم اســت به آن ها توجه شــود. دانش موجــب ارتقای فضایل و کماالت وجودی انســان 

شده و به کار بســتن آن زندگی بخش و احیاگر جسم و جان آدمی اســت. دانشوران به تعبیر قرآن و 

روایات هم نزد خلق و هم نزد خالق مردمانی محبوب و دوست داشــتنی هســتند. دانشوران پیشوا و 

راهنمای انســان های دیگر بوده به میزان دانشی که دارند از دیگران پیشی می گیرند. ایشان تالشگر و 

خستگی ناپذیرند و کماالت اخالقی و انســانی فراوانی دارند. خاصیت دانش آن است که صاحب 

خود را فروتن و باوقار کند و او را برای خدمت به دیگران آماده کند. داشتن دانش و عمل به آن زمینه 

را برای پیروی سایرین فراهم می کند و موجب رونق بازار دادو ستد علمی می شود.

هدف اصلی و کان خلقت

اهداف خلقت در نگاه اول متنوع و متفاوت به چشم می آیند ولی با دقت بیشتر مشخص می شود این اهداف 

در طول هم بوده و فراهم آمدن هریک زمینۀ دستیابی به هدف بعدی و باالتر را فراهم می کند. اما طبق آیات 

1. گسترش به سرعت و یک باره.
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و روایات سرسلسلۀ همۀ اهداف، که هم از حیث فراگیری و هم از حیث تأثیر فراگیرترین و مؤثرترین هدف 

اســت، دستیابی به معرفت، دانش و علم است؛ دانشی که انسان را از همۀ مراتب هستی، از عالم ماده تا 

عوالــم دیگر، باخبر و او را به خلیفةالله تبدیل می  کند. این مرتبه از دانش و معرفت ویژۀ برگزیدگان الهی 

است و طیف گستردۀ مراتب دیگر دانش بسته به جایگاه هر فرد به همۀ انسان ها اعطا می شود.

محدودۀ دانش و منابع دانشی

دانش محدودۀ مشــخصی ندارد و ازاین رو، برای به دســت آوردن و کسب آن نیز محدودیتی وجود 

ندارد. اما باید درنظر گرفت که دانش از سرچشمۀ الهی ساری و جاری می شود و برای کسب دانش 

زالل و صحیح توجه به منابع اصلی دانش الزم و ضروری است.

یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر اصول مدیر

 با عبارات انشایی بیان می شوند. با این نگاه مضامین 
ً
اصول بر پایۀ مبانی هر چیز استوار است. اصول غالبا

و مقوله های حاصل از کدگذاری بررســی و آنچه در شکل گیری اصول مدیریت دانش مؤثر شناخته شد، 

مشخص شد. شکل 2 این مفاهیم، مقوله ها و مضامین را نشان می دهد. در ادامه شرح مضامین شکل دهندۀ 

این اصول آمده است.

های حاصل  شوند. با این نگاه مضامین و مقوله با عبارات انشایی بیان می مبانی هر چیز استوار است. اصول غالبا   ۀاصول بر پای
ها و  این مفاهیم، مقوله 2شکل مشخص شد.  ،ثر شناخته شدؤت دانش میگیری اصول مدیر گذاری بررسی و آنچه در شکلاز کد

 این اصول آمده است. ۀدهند دهد. در ادامه شرح مضامین شکل مضامین را نشان می

 

 

یت اصول .2شکل یم، قرآن منظر از دانش مدیر  احادیث و روایات کر
ها و قواعد کلی را نمایان  گیری و جهت گیرند میروی بستر مبانی قرار هستند که هایی  ها و ستون پایه اصول، ،همچنان که بیان شد

ها با رویکرد  شناسی و تحلیل پاسخ شناسی و روش شناسی، انسان شناسی، هستی اساسی معرفت های الؤند. پاسخ به سکن می
اصلی آن یعنی کسب دانش، تحلیل مبانی مدیریت دانش در چهار جزء  به کشف و تدوینهای مدیریت راهبردی دانش منجرفرایند

ها  آمده و با مراجعه به مضامین حاصل از کدگذاری داده دست هاساس مبانی بکارگیری دانش شد. بر هدانش، حفظ و انتشار دانش و ب
 دست آمد. هب9شرح جدول ارگانه به ههای چفراینداصول این 

یت دانش .9جدول   اصول مدیر

اصول 
یت  مدیر

 دانش
 کسب دانش

 آن توجه کنید. ۀبه منابع دانش و اصل و ریش
 .ها به دنبال کسب دانش باشید برای رسیدن به ارزش

 ای الزم و واجب است. در هر سطح و مرتبه ه وکسب دانش بر هم
 .آخرت خود باشیدمین دنیا و أبا دانش به دنبال ت

 .هر سطح و مرتبه از دانش را با ابزار متناسب خود شناسایی و کسب کنید
  .نکنید یدر کسب دانش از هرگونه تالش و کوششی فروگذار

 .در کسب دانش حریص باشید
 .هستی برای ارتقای دانش بهره بگیرید ۀاز هم

مقدمات 
کسب  

 دانش

درک ارزش 
 دانش

 شرایط زمانی

شرایط 
 محیطی

 هدف الهی

کسب  
 دانش

ایجاد 
 ظرفیت

مذاکرۀ 
 استمرار علمی

حرص 
و 
 طمع

تحمل سختی 
 ها

تالش 
 مضاعف

استمداد از 
عوامل 
 مراحل کسب معنوی

انگیزه و 
 پشتکار

انتشار 
 دانش

تعهد 
 دانشوران

ترغیب 
 دیگران

پرهیز از 
 کتمان

پرهیز 
از 

 احتکار

منابع کسب 
 دانش

توجه به 
 منبع اصلی

توجه به 
منافع 
 دانش

توجه به 
بهترین 
 دانش ها

ارزش 
گذاری 
 دانش

اثرها و 
 تدبیر امور ثمرها

ارتقای 
قدرت 
 تعقل

ارزشمندی 
 دانشور

به 
کارگیری 

 دانش
تکمیل 
دانش با 

 عمل

توسعۀ 
دانش با 

 عمل

حفظ دانش 
 با عمل

دوری از 
 رسوایی

یت  اصول مدیر
 دانش

یم، روایات و احادیث یت دانش از منظر قرآن کر شکل2. اصول مدیر

همچنان که بیان شد، اصول، پایه ها و ستون هایی هستند که روی بستر مبانی قرار می گیرند و جهت گیری ها 
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و قواعد کلی را نمایان می کنند. پاسخ به سؤال های اساسی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی 

و روش شناســی و تحلیل پاسخ ها با رویکرد فرایندهای مدیریت راهبردی دانش منجربه کشف و تدوین 

مبانی مدیریت دانش در چهار جزء اصلی آن یعنی کســب دانش، تحلیل دانش، حفظ و انتشار دانش و 

به کارگیری دانش شد. براساس مبانی به دست آمده و با مراجعه به مضامین حاصل از کدگذاری داده ها اصول 

این فرایندهای چهارگانه به شرح جدول 9به دست آمد.

یت دانش جدول 9. اصول مدیر

ش
دان

ت 
ری

دی
ل م

صو
ا

کسب دانش

به منابع دانش و اصل و ریشۀ آن توجه کنید.

برای رسیدن به ارزش ها به دنبال کسب دانش باشید.

کسب دانش بر همه و در هر سطح و مرتبه ای الزم و واجب است.

با دانش به دنبال تأمین دنیا و آخرت خود باشید.

هر سطح و مرتبه از دانش را با ابزار متناسب خود شناسایی و کسب کنید.

در کسب دانش از هرگونه تالش و کوششی فروگذاری نکنید.

در کسب دانش حریص باشید.

از همۀ هستی برای ارتقای دانش بهره بگیرید.

از عوامل معنوی در کسب دانش غفلت نکنید.

شرایط زمانی و مکانی را در کسب و انتشار دانش در نظر بگیرید.

ظرفیت افراد را در تعلیم و تعلم در نظر بگیرید.

مذاکرۀ علمی با دانشوران الزم و ضروری است.

از دانش دیگران بهره گیری کنید.

به ارزش باالی کسب دانش توجه و مدام این ارزش را یادآوری کنید.

تحلیل دانش

سطوح دانش را شناسایی و دسته بندی کنید.

دانش را براساس نفع آن اولویت بندی کنید.

دانش نافع دانش فراگیر و کلی است.

حد و مرز و محدودیتی برای دانش در نظر نگیرید.

دانش کاربردی را مقدم بر سایر دانش ها بدانید.

با توجه به سطوح هستی دانش را طبقه بندی و سطح بندی کنید.

ش
دان

ی 
رد

هب
 را

ت
ری

دی
ل م

صو
حفظ و انتشار دانشا

دانش خود را مکتوب کنید.

از نشانه های ایمان آموختن دانش به دیگران است.

هرگز دانش را به نااهل نیاموزید.

به دانش خود عمل کنید تا محفوظ بماند.

دانش را به اهلش بیاموزید.

دانش جدید را با آموختن دانش خود به دیگران به دست آورید.

دیگران را به کسب دانش ترغیب و تشویق کنید.

قبل از آموختن از نفع دانشی که به دنبال آن هستید اطمینان حاصل کنید.

به کارگیری دانش

عقل و خرد خود را با دانش تقویت کنید.

جان خود و جامعه را با عمل به دانش احیا کنید.

برای دانشور و عامل به دانش ارزش، حقوق و جایگاه ویژه ای قائل باشید.

با عمل به دانش آن را گسترش دهید.

قدرت و سرمایۀ خود را با دانش تقویت کنید.

مزیت رقابتی خود را با دانش به دست آورید و تقویت کنید.

به دانسته های خود عمل کنید.



155

ی 
سان

م ان
لو

ل ع
حو

ت ت
یری

مد
ی 

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

مقدمات کسب دانش

اقدام برای کســب و یا اعطای دانش به شــرایط زمانی و مکانی بســتگی دارد. اسالم توجه ویژه به 

شــرایط مناسب و ازدســت ندادن این فرصت را توصیه می کند. با توجه به ارزش دانش باید شرایط 

محیطی مناســب را برای کسب آن فراهم کرد و از موانع و مشــکالت پرهیز کرد. قبل از کسب هر 

نوع دانشی داشتن هدف مناسب و دوری از اهداف غیرالهی الزم و ضروری است. فراغت و دوری 

از موانع یادگیری نه تنها برای عبادت توصیه شده که برای علم آموزی نیز واجب و ضروری است.

کسب دانش

اســتمرار و پشتکار در کسب از مهم ترین توصیه  ها در کســب دانش است. برای کسب دانش داشتن 

حرص و طمع پســندیده است و باید در این راه مذاکره با دانشــمندان و دانشوران را به صورت جدی 

دنبال کرد؛ در عین حال، به دست آوردن دانش نیازمند توجه مداوم به ارزش دانش و فواید بی حد و حصر 

به کارگیری دانش اســت. عوامل معنوی نیز جزء اصول مدیریت دانش بوده و افراد باید ریشــه و منبع 

همۀ انواع دانش را از پروردگار عالم بدانند و ضمن شــکرگزاری به درگاه باری تعالی، برای فراهم آوردن 

مقدمــات و ظرفیت دانش از او یاری طلبند و ازدیاد دانش را از او طلب کنند. همچنین، ســؤال کردن 

به موقع،  بجا، منطبق با موضوع و نیز ســؤال از اهل دانش الزم است. تأکید به فراگیری دانش به حدی 

اســت که حتی اشرف مخلوقات عالم، رسول خدا )صلی الله و علیه و آله(، دستور دارد که پیوسته از 

پروردگار خود دانش جدید طلب کند.1 عوامل مؤثر در کسب دانش در شکل3 آمده است.

عوامل مؤثر در 
 کسب دانش

 تقوی و عبودیت

توجه به منابع 
 اصلی دانش

 عمل به دانسته ها

همنشینی با 
 دانشوران

ممارست و  عوامل معنوی
 پایداری

یادگیری با تحمل 
 سختی

محدودندانستن 
 دانش

 طلب فهم از خدا

 کسب دانش
است. برای کسب دانش داشتن حرص و طمع پسندیده است و  ها در کسب دانش  ترین توصیه مهم ازاستمرار و پشتکار در کسب 

نیازمند توجه مداوم  آوردن دانش دست به ،حال عین در ؛صورت جدی دنبال کرد باید در این راه مذاکره با دانشمندان و دانشوران را به
جزء اصول مدیریت دانش بوده و افراد باید ریشه و نیز ت. عوامل معنوی کارگیری دانش اس حد و حصر به به ارزش دانش و فواید بی

آوردن مقدمات و ظرفیت دانش  راهم، برای فتعالی باریبه درگاه  اریزشکرگع دانش را از پروردگار عالم بدانند و ضمن انوۀ امنبع هم
ال از اهل دانش ؤجا، منطبق با موضوع و نیز سب موقع،  کردن به الؤس ،از او یاری طلبند و ازدیاد دانش را از او طلب کنند. همچنین

دستور دارد  (،علیه و آلهو الله  صلی)رسول خدا  ،حدی است که حتی اشرف مخلوقات عالم کید به فراگیری دانش بهأاست. تالزم 
 .آمده است 3شکلثر در کسب دانش در ؤعوامل م 1.دکنطلب از پروردگار خود دانش جدید  پیوستهکه 

یت دانش .3شکل   اصول مدیر

 انتشار دانش
و دیگری به است دانش  ۀیکی مربوط به تعهدات دارند ؛شود اصول مربوط به بخش انتشار دانش به دو قسمت عمده تقسیم می

ظیفه دارند دانش و هستند ودانشوران متعهد به انتشار دانش  ظایف جوینده و طالب دانش اختصاص دارد. در قسم اولتعهدات و و
عرضه  داشتیچشماو بدون هیچ  سدادگرفتن صالح و نظرب و شرایط زمانی و مکانی و با درنظر گرفتن ظرفیت مخاطرا با درخود 

د. با این دیدگاه دارای کننسازی  زمینه انگیزه نها در ای برای آن مکانا تاحدکنند. دانشوران باید دیگران را به کسب دانش ترغیب و 

                                                           
1« .َ َقَ َو  َر ََل  زَ َب 

یَع َنَ دَ 
 .(114 طه:)« ماَ لَ 

یت دانش شکل 3. اصول مدیر

« )طه: 114(.
ً
ما

ْ
 َربِّ ِزْدِنی ِعل

ْ
ل

ُ
1. »َو ق
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انتشار دانش

اصول مربوط به بخش انتشار دانش به دو قسمت عمده تقسیم می شود؛ یکی مربوط به تعهدات دارندۀ دانش 

اســت و دیگری به تعهدات و وظایف جوینده و طالب دانش اختصاص دارد. در قسم اول دانشوران متعهد به 

انتشار دانش هستند و وظیفه دارند دانش خود را با درنظر گرفتن ظرفیت مخاطب و شرایط زمانی و مکانی و با 

درنظرگرفتن صالح و سداد او بدون هیچ چشمداشتی عرضه کنند. دانشوران باید دیگران را به کسب دانش ترغیب 

و تاحد امکان برای آن ها در این زمینه انگیزه سازی کنند. با این دیدگاه دارای دانش نیز باید از بهترین دانش خود، 

بی منت و بی چشمداشت آن ها که اهلیت دارند را در دانش خود سهیم و به میزان مطلوب انفاق کند. کسی که 

طالب دانش است باید مراحل مهم کسب دانش یعنی سکوت، سؤال و تالش و کوشش را رعایت کرده، خود را 

نیازمند به دانش دانشوران بداند. او باید ظرفیت خود را افزایش دهد و با به کارگیری دانش کسب شده زمینۀ کسب 

دانش جدید و تولید و گسترش آن را در خود فراهم کند وحقوق دانشوران را بشناسد و آن ها را رعایت کند.

منابع کسب دانش

 ازجانب خداوند متعال اســت و دانش باواســطه یا بی واسطه نعمتی 
ً
باید دانســت که دانش تماما

ازجانب اوست. انسان با ابزارهایی که خداوند در اختیار او قرار داده است به کسب دانش می پردازد، 

ولی باید توجه کند که فایده و نفع دانش به هدف او از کسب دانش بستگی مستقیم دارد.

اثرها و ثمرهای دانش

در منابع پژوهش، دانش قدرتمندترین ابزار برای تدبیر امور دنیا و آخرت معرفی شــده است. عقل، 

که یکی از عوامل اصلی هدایت بشــر به کماالت مشروع و ممدوح اوست، با دانش بارور می شود 

و به کمال می رســد؛ بنابراین، فصل مقوم بشر عقل اوست و میزان در برتری عقول دانش و معرفتی 

اســت که عقل را شــکوفا می کند. اصل دیگر اینکه میزان ارزشمندی انسان ها به میزان دانش و نوع 

دانشی است که دارند. شاخص دانش و کاربست، ارزشمندی هر فرد را مشخص می کند.

به کارگیری دانش

در اســالم دانش بدون عمل ارزش چندانی ندارد و در بسیاری مواقع، به جای اینکه برای دارندۀ آن 

کید  مفید باشد، مضر نیز هست. دانش را باید با عمل تکمیل کرد و با به کاربستن آن را حفظ کرد. تأ

شده است که یکی از روش های مهم و اصلی توسعه و تولید دانش کاربست دانش است.
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تجزیه  و تحلیل و اولویت بندی دانش

ازنظر اسالم دانشور باید دانش ها را قبل و بعد از فراگیری تجزیه و تحلیل کند، شاخص و مالک دانش نافع 

و غیرنافع را بشناسد و از یادگیری دانش غیرنافع پرهیز کند. انسان طالب دانش باید با درنظرگرفتن اهداف 

مختلف دانش آموزی هدف درست و صحیح را انتخاب و فرصت محدود خود را صرف یادگیری و عمل 

به دانش مفید و مؤثر کند. با جمع بندی پاسخ به پرسش هایی که در جداول قبلی آمد، مبانی ارکان اصلی 

مدیریت راهبردی دانش به شــرح جدول زیر تدوین شــد. این مبانی از بخش تحلیل داد ه های مربوط به 

پرسش های اصلی به دست آمده و درمجموع 25 مبنا را شامل می شود. این مضامین پایه و بستری است که 

باید فرایندهای مدیریت راهبردی دانش بر آن ها بنا شود. بر این اساس مبانی مدیریت دانش به تفکیک اجزاء 

به شرح جدول 10 و مبانی و اصول مدیریت دانش به طور کلی به شرح جدول 11به دست آمد.

یت دانش جدول 1۰. مبانی مدیر

مبانی مدیریت 
دانش

کسب دانش

منابع دانش و اصل و ریشۀ انواع آن مستقیم یا غیرمستقیم به خداوند متعال می رسد.
دانش و کسب آن یکی از باالترین ارزش های بشری است.

کسب دانش مهم ترین و اصلی ترین وظیفۀ انسان است.
تأمین دنیا و آخرت و صالح بشر به میزان دانش او بستگی دارد.

دانش دارای مراتبی است؛ از سطح تجربی و مادی تا سطح معنوی و غیرمادی.
کسب دانش روش های متنوع و متناسب با سطح و نوع دانش دارد.

دانش با تالش و تحمل دشواری ها به دست می آید.
حرص داشتن در کسب دانش ممدوح است. 

عوامل معنوی در کسب دانش مؤثرند؛ آموزش های مستقیم و غیرمستقیم
شرایط زمانی و مکانی در کسب و انتشار دانش مؤثرند.

تحلیل دانش

کالن نگری و آینده نگری در طبقه بندی دانش ها
کسب دانش فراگیر و نافع ارجح است.

دانش بی حد و مرز است و محدودیت ندارد.
دانش کاربردی دانش نافع است.

دانش منطبق با سطوح هستی است.

حفظ و انتشار 
دانش

با آموختن دانش به نااهل دانش ازبین می رود.
دانش ماهیت غیرمادی دارد؛عالمان به انتشار دانش تعهد دارند.

با کتابت دانش حفظ می شود.
دانش با عمل به آن حفظ می شود.

انتشار دانش با انگیزه سازی و تشویق و ترغیب )مادی و معنوی(
 با تدریس

ً
دانش با تعلیم منتقل می شود نه صرفا

انتشار دانش منجربه تولید دانش می شود.
دانش برای دانشور اثرهای وجودی دارد.

انگیزه سازی کنید، پاداش دهی

به کارگیری دانش

دانش موجب شکوفایی و ارتقای عقل و خرد است.
دانش عمل شده حیات واقعی است و احیاکنندۀ جان ها است.

فضایل و کماالت وجودی انسان با دانش ارتقا پیدا می کند.
دانش با عمل گسترش می یابد.

رابطۀ متقابل و دوسویۀ انسان و دانش
عمل به دانش قدردانی و شکر بزرگ ترین نعمت خداست.

عمل و دانش رابطۀ متقابل و دوسویه دارند. هریک موجب گسترش دیگری است.
اولین هدف بندگان خدا از دانش عمل به آن است.

داشتن دانش و عمل به آن مزیت رقابتی برتر و پایدار است.
عمل به دانسته های قبلی زمینۀ کسب دانش را فراهم می کند.
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یت دانش به طور کلی جدول 11. مبانی مدیر

مدیریت 
دانش

اصولمبانی
جایگاه ویژۀ دانش و دانشور در عالم

تدوین نظام ارزیابی و سطح بندی دانش
ارزش گذاری با دانش

الیتناهی بودن دانش
آینده پژوهی و آینده سازی

کالن نگری، آینده نگری، قانع نشدن
 به روز شود.

ً
مدیریت دانش مستمرا

طراحی و اجرای اســتراتژی های متفاوت مدیریت تفاوت ظرفیت ها برای دریافت و حفظ دانش
دانش 

الحــاق مدیریت دانش در تمــام پروژه های کالن دانش زندگی بخش و آبادگر
مدیریتی دانش از اهداف مهم خلقت

تدوین مراحل عمل به دانش در مدیریت دانشهمراهی مدیریت دانش و مدیریت عمل
ارزش های اخالقی، ایمانی و انســانی در مدیریت نقش اخالقی مدیریت دانش، عبادت و دانش

دانش
مدیریت دانش سایر سطوح و مراتب دانشمدیریت متناسب با مرتبۀ دانش

مدل های فردی و اجتماعیتفاوت در مدیریت دانش فردی و اجتماعی
پشتیبانی از انسان ها در کسب دانشوجوب همگانی

نقش راهبردی دانش
تدوین و اجرای مدیریت راهبردی دانش
تدوین استراتژی، پیاده سازی و ارزشیابی

مدیریت دانش برنامه ریزی مستمر است.تعیین اهداف غایی و تالش برای دستیابی

یت دانش رایج یت دانش و مدیر مقایسۀ تطبیقی مبانی و اصول مدیر

برای مشخص شــدن تمایزهــای میان مدیریت دانش از منظر اســالم و مدیریت دانش رایج، نتایج 

حاصــل از تحقیق، که بیانگر ویژگی های دانش و مبانی و اصول مدیریت دانش اســت، با مبانی و 

اصول مدیریت دانش رایج )برگرفته از ادبیات تحقیق( در کنار هم در جدول 11 قرار گرفت.

یت دانش رایج یت دانش و مدیر جدول 12. مقایسۀ تطبیقی مبانی و اصول مدیر
مدیریت دانش از منظر اسالممدیریت دانش رایج

خودشناسی و خداشناسیتسلط بر عالم و تسخیر آنهدف کالن

کسب، تحلیل، حفظ و نشر، به کارگیریشناسایی، کسب، توسعه، استفاده، نگهداری، ارزیابی، تسهیمفرایندها

دانش

دانش به معنای معرفت تجربی حاصل از یادگیری و کار. 
منبع دانش طبیعت و عملکرد انسان ها است.

ماهیت دانش مادی است.
ارزشمندی به میزان سوددهی

دستیابی به مزیت رقابتی با دانش
دانش هدف واسطه ای برای انسان و زندگی او

دانش در سه سطح تجربی، عقلی و عرفانی
منبع دانش خداوند است.
دانش ماهیت مجرد دارد.

مادی و معنوی، دانش باالترین ارزش
ارزشمندی ذاتی دانش

دانش زندگی بخش و آبادگر دنیا و آخرت
دستیابی انســان به دانش خود از اهداف مهم خلقت 

است.
دانش نور است و روشنایی بخش
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دانشوران
)دانشمندان(

کارکنان دانشی به عنوان سرمایه  سازمان
حفظ دانش بسان سرمایه های مادی

خرید و فروش دانش و دانشوران درصورت نیاز
رتبه بندی دانشی در سازمان

تعهد به اعطای دانش به اهلش
متخلق به آداب و اخالق
بدون چشمداشت مادی

بسیار محترم و باارزش
جایگاه ویژۀ دانش و دانشور در عالم

دانشجویان

دانش موردنیاز شغل خود در سازمان را بیاموزند.
دانش خود را در راستای اهداف سازمان توسعه دهند.

هدف ایجاد سازمان یادگیرنده است.

همۀ کسبه به دنبال دانش باشند.
همیشه به دنبال دانش باشند.
همه جا به دنبال دانش باشند.

با توجه به سطح و مرتبۀ هر دانشی برای آن تالش 
کنند.

تفاوت ظرفیت افراد برای دریافت و حفظ دانش

فرایندها

استخراج دانش، اکتشــاف دانش، خرید دانش، ارزیابی دانش، 
ســازماندهی دانش، ذخیره سازی دانش، تســهیم دانش، تبدیل 

دانش، چرخۀ حیات دانش، مدل های مدیریت دانش

مقدمات کســب، کســب دانش، ســازماندهی 
دانش، تعلیم و تعلم، مذاکرۀ علمی، پرســش و 

پاسخ، انفاق دانش، پرهیز از احتکار.

مبانی

نظریه های مدیریت دانش در ارتباط با مبانی فلسفی
مبانی اقتباسی از حوزه ها و نظریه های مرتبط با مدیریت دانش

پارادایم ها و علوم نظریه های مرتبط با مدیریت دانش
مدیریت دانش به معنای مدیریت بر دانش

همراهی مدیریت دانش و مدیریت عمل
نقش اخالقی مدیریت دانش، عبادت و دانش

مدیریت متناسب با مرتبۀ دانش
تفاوت در مدیریت دانش فردی و اجتماعی

نقش راهبردی دانش و مدیریت آن برای دستیابی 
به اهداف خلقت

اصول

ـ مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است.
ـ مدیریت اثربخش دانش نیازمند پیوند انسان و فناوری است.

ـ مدیریت دانش سیاســی است. بر کســی پوشیده نیست که دانش 
قدرت است ؛ ازاین رو، نباید جای تعجب باشد که هرکس که دانش را 

مدیریت کرده، کار سیاسی انجام داده است.
ـ مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.

مزایای مدیریت دانش، سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است. ترسیم 
دانش به ترسیم نقشه های ذهنی افراد منجر می شود.

ـ تسهیم و به کارگیری دانش ذاتی نیست. انسان هایی که به طور طبیعی 
گرایــش دارند که دانــش خود را اندوخته و ذخیــره کنند، موفق تر از 

آن هایی هستند که چنین تصوری ندارند.
ـ مدیریــت دانش به معنی بهبود فرایندهای کاردانش اســت: بهبود 
کاردانشی مستلزم این است که دخالت های از باال به پایین کمتر شود.
ـ دســتیابی به دانش تنها شروع کار است. دانش را باید به کار گرفته و 
در فرایندهای سازمانی وارد کرد، به گونه ای که منجربه بهبود عملکرد 

سازمانی شود.
ـ مدیریت دانش هیچ گاه به پایان نمی رسد.

مدیریت دانش، نیازمند قراردادی دانشی است. اگر دانش منبع مهمی 
است، می طلبد که توجه قانونی خاصی به آن و ملکیت آن شود.

ـ مدیریت همۀ سطوح و مراتب دانش الزم است.
ـ دانش نعمت الهی اســت و نباید آن را احتکار 
کرد، بلکه بایــد از آن در جایــگاه برترین عامل 
حیات استفاده کرد مانند آب که مایۀ حیات مادی 
است، دانش نیز مایۀ حیات مادی و معنوی است.

ـ لزوم تدوین نظام ارزیابی و سطح بندی دانش
ـ لزوم آینده پژوهی در مدیریت دانش
ـ کالن نگری، آینده نگری، قانع نشدن

ـ طراحی و اجرای استراتژی های متفاوت مدیریت 
دانش 

ـ الحاق مدیریت دانش در تمام پروژه های کالن 
مدیریتی

ـ تدوین مراحل عمل به دانش در مدیریت دانش
ـ ارزش هــای اخالقــی، ایمانــی و انســانی در 

مدیریت دانش
ـ مدیریت دانش همۀ سطوح و مراتب دانش
ـ مدل های فردی و اجتماعی مدیریت دانش

ـ تدوین استراتژی، پیاده سازی و ارزشیابی
ـ برنامه ریزی مستمر در بهبود مدیریت دانش
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