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 ی بومي توسعه دانش مليهاتبيين الگو

 
 *زاده حميدیمحمدرضا 1

 
 چكيده
پـردايي در سـ ز ييربيـاي  و نيـ       نظريه  ي توسعه علم و دانش در چارچوبهاهدف اين مقاله تبيين الگو     

ريـ ي مبـان  و الـو      مقالـه بـه پايـه    بـوم  اسـ     -نظريه الماس و تجربه براي توسعه دانش ملـ  عرضه 
گرايـ  و   پردايد  رويكرد نوشتن مقاله، تولـيي  اسـتديل ، بديهـه    شياس  علم و دانش م  هاي شياخ  نظريه

هاي كليدي مرتبط تشريز  شوند البته آمويه نويس ، م الب ييربياي ، تقرير و هداي  م  تبيين اس ، لذا با گ اره
و دانش با اتكا به ميابع دس  او  اسالم بـه خـوب  شـياخته، تعريـب، تبيـين، و       شوند  در نهاي ، اگر علم م 

، ارائه كـرد  بيـابراين،   جهانتوان م الب اريشميد خود را بسيار فراتر اي فلسيه علم م رح در  معماري شوند م 
 شوند   بديل م رح م  هاي ب  هاي سايوكار علم، دانش و تجربه با خصيصه شرح و توليي  اي جلوه

 

آفریني  ؛ دانش بومي؛ الماس دانش؛ فرصتتوسعه دانشهای چندسطحي؛  ها: مدل كليدواژه

 دانش؛ شبكه تحوالت؛ هفت سطح تجربه. 
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 . مقدمه1

يافته  هاي توسعه اي و ييربياي توسعه دانش مل ، نشانگر اين هستيد كه امور و فعالي   مياهيم پايه     
نيافتـه دانشـ ،    هـاي توسـعه   كييد، در حال  كه در امور و فعالي  دانش  به شكل سامان يافته عمل م 

اي  گيـري  بهـره در  هـاي ههرمانانـه راهبـران    تـالش  تكيه بـر دستياب  به نتايج مورد انتظار، بايد براي 
  در دارنـد كه بيشتر جيبه خود انگيخته يا خـود جـوش    داش ها، الگوها و رويكردهاي   ها، مد  نظريه

هـاي  مانيـد    تبيين مد  توسعه دانش مل ، بايد فرآييدي عمل كرد لذا در توضيز ميهوم توسعه اي واژه
بيي  پذيري به استياده  عمل آورد  پيشتوان استياده به  پذيري، كيتر  و يا اثر بخش  هم م  بيي  پيش

نيافتـه   هاي توسـعه  هاي نهادها اشاره دارد  ييربيا بيدي شده، معيارها و اهداف برنامه هاي يمان اي برنامه
كييد، اما دركيتر  و نيل به اثربخش ، بايـد اي معيارهـا و اهـداف     بيدي شده طلب م  غالباً برنامه يمان

بيدي شده ملـ  را تيظـيم    هاي يمان يافته دانش ، بايد برنامه هاي توسعه اد  بيابراين،نه[4] ياري گرف 
كييد و دائماً بر تحقق آن مراهب  نماييد  كيتر  به سايوكارهاي  اشاره دارد نظام مل  دانـش ملـ  بـه     

دانش ملـ  ب ـور كامـل، مسـتمر و بـا          لذا ضروري اس  راهبران توسعه[3] يابيد اهداف خود دس  
هـاي مراهبـ     بوم  را تعقيب كييد  دسـتگاه  -انحراف اهداف و راهبردهاي توسعه دانش مل كمترين 

دانش مل ، اين اطمييان را براي خـود    هاي استقرار نظام توسعه كييده بايد با رلدكردن امور و فعالي 
ميـه  يابد؟ و احتما  تحقق معيارهاي مورد نظـر در دا  كسب كييد كه چگونه اهداف آن نظام تحقق م 

هـاي بـه اجـرار درآمـده، بايـد بـه طـور دهيـق          يمان  معين و مشخص چه مقدار اس ؟ امور و فعالي 
دستاوردها را اريياب  كييد  در لورت   كه در مواردي، كييي  اجرار و پيشرف  به انـدايه كـاف  خـوب    

ن مقاله اي ميظر ميـابع  در ايروند   شده م  بيي  ها فراتر اي س وح پيش نباشيد، عوايد پايين آمده و ه ييه
تبيين و الگوسايي  ،، در س ز ييربياي 2 اسالم  ابتدا توسعه علم، دانش و تجربه م ابق الگوي شكل

و ني  نظريه هي  سـ ح  تجربـه   بوم  با عيوان نظريه الماس  -شده سپس نظريه توسعه دانش مل 
شود  لذا هدف الل  اين تحقيق تبيين و توسـعه دانـش ملـ ، ميـاهيم،      در س ز فراگير مل  ارائه م 

 ها و الگوهاي مرتبط اس     فراييد
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   الگوي توسعه علم و دانش بوم  در س ز ييربياي 2 شكل

 
  مباني و چارچوب نظری تحقيق. 2

پرستم درحال  كه ديـيم را بـراي او خـالص     م من تيها خدا را "بگو:   نظری چارچوب و مباني     
(  و كسان  كه اي عبادت طاغوت پرهي  كردند و به سوي خداونـد بايگشـتيد،   24)سورة يمر:  "كيم  م 

(  همـان كسـان  كـه سـخيان را     21)سـورة يمـر :   بشارت اي آن آنهاس ؛ پس بيدگان مرا بشـارت ده 
ان كسان  هسـتيد كـه خـدا هدايتشـان كـرده، و آنهـا       كييد؛ آن شيوند و اي نيكوترين آنها پيروي م  م 

هاي  در بهش  دارنـد كـه بـر     (  ول  آنها كه تقواي اله  پيشه كردند، غرفه21)سورة يمر:  خردميدانيد
هاي ديگري بيا شده و اي يير آنها نهرها جاري اس   اين وعدة اله  اس ، و خداونـد در   فراي آنها غرفه

(  آيا نديدي كه خداونـد اي آسـمان آبـ  فرسـتاد و آن را بـه      11ة يمر :)سور كيد وعدة خود تخلب نم 
هـاي مختلـب    سايد كه رنـ   هاي  در يمين وارد نمود، سپس با آن يراعت  را خارج م  لورت چشمه

بييـ ؛ سـپس آن را درهـم     روح مـ   اي كـه آن را يرد و بـ    شود به گونه دارد؛ بعد آن گياه خشك م 
(  12)سورة يمر: در اين مثا  تذكري اس  براي خردميدان )اي ناپايداري دنيا(كيد؟!  شكيد و خرد م  م 

اش را براي اسالم گشاده اسـ  و بـر فـراي مركبـ  اي نـور الهـ  هـرار گرفتـه          آيا كس  كه خدا سييه
هاي  سخ  در برابر ذكـر خـدا دارنـد! آنهـا در      )همچون كوردين گمراه اس ؟!( واي بر آنان كه هلب

(  خداوند بهترين سخن را ناي  كرده، كتـاب  كـه آيـاتش )در    11)سورة يمر:  ري هستيدگمراه  آشكا
انگيـ ( كـه اي    ل ب و ييباي  و عمق و محتوا( همانيد يكديگر اس ؛ آيات  مكرر دارد )با تكراري شـو  
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م افتد، سپس برون و درونشان نـر  ترسيد م  شييدن آياتش لريه بر اندام كسان  كه اي پروردگارشان م 
كيد؛ و هر  شود؛ اين هداي  اله  اس  كه هر كس را بخواهد با آن راهيماي  م  و متوجه ذكر خدا م 

(  ما براي مردم در اين هـرآن  13)سورة يمر:  كس را خداوند گمراه سايد، راهيماي  براي او نخواهد بود
   [1](11)سورة يمر:  اي هر نوع مثل  يديم، شايد متذكر شوند

 
 شود  شياخت  براي علم معرف  م ياويه شان دهدر اين نظريه، بيش اي  شناسي علم. نظریه شناخت

( حكم بر چيـ ي  1 ( درك ذات يك چي ؛2العِلْم، درك حقيق  يك چي  اس  و بر چهار نوع اس :  ـ2
اي طريق چي ي، يعي  ني  يك چي  اي طريق چي ي كه در آن نيس   نوع او  متعدي به يك ميعـو   

ي تعلمونهم اهلل يعلمهم؛ يعي  شما به آنها آگاه نيستيد، خدا به آنهـا آگـاه اسـ ؛ انيـا :     "اس ؛ مانيد: 
علمتموهن موميات؛ هرگاه ايشان را فان "  در حال  كه نوع دوم متعدي به دو ميعو  اس ؛ مانيد: "01

آورد و بديشان  : آن رويي كه خداوند پيغمبران را گرد م 211و ني  مائده:  "21مومن يافتيد؛ ممتحيه: 
]مگـر   گونه آگاه  و دانشـ  نيسـ   گوييد: ما را هيچ گويد: به شما چه پاسخ  داده شده اس ؟ م  م 

اي  دايم[ تـو خـو   رويگار حيات خود اي مردم مشاهده كردهايم و ظواهري كه در  آنچه اي راه وح  آموخته
  اين مورد اشاره به اين امر دارد كه عقل آنها متحيـر و سرسـام اي هـو  و هـراس     "تمام خيايا آگاه 
 شود   ( عقل  و سمع  تقسيم م 4( نظري و عمل ؛ و 3هيام  شده اس   

به خبر دادن سريع اختصاص دارد  "اعالم"تياوت كه  أعْلَمْتُهُ و عَلَمْتُهُ در الل يك  هستيد؛ با اين ـ1
عيـ  آگـاه   يگذارد، البته التَّعْلِيم  شود كه در نيس متعلم تاثير م  به آنچه كه آنقدر تكرار م  "تعليم" اما

كردن نيس به اين كه معان  را در خود تصور كيد؛ در حال  كه التَّعَلْم آگاه كردن نيس به تصـور چيـ    
 به كار رود؛ مانيد: "اإلعْلَام"و چه بسا همين كلمه وهت  تكرار در آن باشد در معي   آموخته شده اس 

مانيد: الرَّحْمنُ  "التَّعْلِيم"[ و 20ساييد؟ حجرات؛ ]آيا خدا را اي ايمان خود با خبر م  أ تُعَلّمُونَ الَّلهَ بِديِيكُم
)=  ]علـم اسـمار   [  عَلّمَ آدَمَ الْأسْمارَ كُلَّهـا 1-2رحمن]خداوند رحمان، هرآن را تعليم فرمود   عَلًّمَ الْقُرْآن

[  ميظـور اي تعلـيم اسـمار    32گذاري موجودات( را همگ  به آدم آموخ   بقره؛ علم اسرار آفرييش و نام
هـاي  بگـذارد و    اين اس  كه: خداوند به انسان نيروي  داده اس  كه با آن سخن بگويد و بر اشيار نام

َ]و علـم   ن نيروي ( با القاي آن به درونش انجام گرفته اس   وَ عَلَمْياهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمـاً )دادن چيي اين امر
)عمل لدن ( گيته شده: ميظور اي آن  [ در مورد اين آيه05فراوان  اي ن د خود به او آموخته بوديم كهب؛

ر نيمايد و مانيد چيين اي اس  كه اي بشر مخي  اس  تا يمان  كه خداوند آن را آشكا علم خاص نهان 
[  وَ 41)آسمان ( داشـ   نمـل؛   ]كس  كه دانش  اي كتاب علم  اس : ها َ الَّذِي عِيْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتاب

[ 22بخشد  مجادله؛ ]و كسان  را كه علم به آنان داده شده درجات عظيم  م  الَّذِينَ آًُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجات
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]و برتر اي هر لاحب  علوم و لاحبان آن دارد  وَ فَوْ َ كُلَّ ذِي عِلْمٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ عَلِيمٌ اين آيه اشاره به تياوت مياي 
فردي اس  كه اي افراد ديگر  "عَلِيم"[ درس  اس  گيته شود: ميظور اي10 علم ، عالم  اس   يوسب؛

ـ   "عليم"اي نظر آگاه  و علم بايتر اس  و ممكن اس  به كار بردن  ن امـر  براي مبالغه تيبيه  بـر اي
باشد كه چيين فردي نسب  به فرد نخس  عليم اس  هر چيد نسب  به فرد بايتر اي خود عليم نباشد  

عبارت اس  اي خداوند متعا  اگر چه ليـ  بـه    "عَلِيم"عالوه بر اين معان ، درس  اس  كه گيته شود:
يـه: وَ فَـوْ َ كُـل     شكل نكره آمده اس   اگر مولوف به عليم در حقيق  خداوند باشد در اين لورت آ

[ اشاره به عليم بودن خداوند بر كل جماع  بشر دارد نه تك تك افـراد بـر   10]يوسب؛  ذِي عِلْمٍٍٍٍٍِ عَلِيم
خالف حال  نخس  كه هر فرد نسب  به فرد ديگر عالم اس  نه يك فرد بر كل افراد انسان   و عَلَّامُ 

اره به اين دارد كه هيچ چي  مخي  و نهان  بـر خـدا   [ اش211]اي همه اسرار نهان آگاه   مائده؛ الْغُيُوبِ
]دانـاي غيـب اوسـ  و     پوشيده نيس   عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَل  غَيْبِهِ أحَداً إلَّا مَنِ ارْتَض  مِنْ رَسُو ٍٍٍٍٍِ

[  ايـن آيـه   11-10سايد، مگر رسوين  كه آنان را برگ يده  جن؛ هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نم 
دهـد  كلمـه    ه به اين امر دارد كه خداوند متعا  علم  دارد كه آن را به اولياي خود اختصاص مـ  اشار

در ولب خدا به اين معي  اس  كه خداوند ذات  اس  كه هيچ چيـ ي اي او پوشـيده نيسـ ،     "عالم"
[ البته اين 21هه؛ ماند  حا ]چي ي اي كارهاي شما پيهان نم  طور كه فرمود: ي تَخْي  مِيْكُمْ خافِيَهٌ همان

 ج  در توليب خدا لحيز نيس  
 شود؛ مانيد: نشانه راه، پرچم لشكر  به همين خاطر كـوه  اي كه با آن چي ي شياخته م  العَلَم: نشانه ـ3
)=مسـيز( سـبب آگـاه      ]و او ناميده شده اس   جمع آن أعْلَام اس   آيه: و إنّهُ لَعِلْـمٌ لَّلساـاعَهِ   "عَلَم"

[ به شكل: و إنّه لَعَلَمٌ للسّاعَه ني  هرائ  شده اس   وَ مِنْ آياتهِ الْجَوارِ فِ  02اس   يخرف؛برروي هيام  
رسـيد    هـا بـه نظـر مـ      هاي  اس  كه در دريـا همچـون كـوه    هاي او كشت  ]اي نشانه الْبَحْرِ كَالْأعاْلمِ

 [ 31شوري؛
]ستايش مخصوص خداونـدي اسـ     رَبا الْعالَمينَ أعْلَمْ ُ كذا: براي او عالمت  گذاشتيم  الْحَمْدُ للَّه ـ4

]و)ني  به ياد آوريد كه( من، شما را  [، وَ أنَّ  فَضَّلْتُكُمْ َ عَلَ  الْعالَمِين2كه پروردگار جهانيان اس   فاتحه؛
گيته شده: ميظور عالم يمان آنان يا گيتـه   "العالَمين"[  در مورد 41بر جهانيان، برتري بخشيدم  بقره؛

ميظور فضالي يمان آنان اس  كه هر كدام اي آنان به خاطر فضيل  و مكـانت  كـه خداونـد بـه      شده:
آنان داده اس  در حكم يك عالم هستيد وتسميه آنان با اين نام همچون تسميه حضرت ابراهيم)ع( به 

-303: 2311 ، )ولـدبيگ  [211)به تيهاي ( امت  بـود  نخـل؛   ]ابراهيم ام  اس : إنَّ إبْراهِيمَ كان آُماه َ
305 ) 
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شده كه هش  شاخص و يمييـه   ذكر هاي علم عالوه بر چهار مورد به هر حا ، مياهيم و شاخص     
  [2] شود را روشن نمود در نه تعبير يير عرضه م 

: هر گروه محـل آبخـوردن خـود را    01اس   بقره دانستن و دانش علم به معي  دانستن و دانش   ـ2 
اي،  )فرشتگان( عرض كردند: مي ه  تو! ما چيـ ي جـ  آنچـه بـه مـا تعلـيم داده      : 31بقره "دانستيد  

   "دانيم، تو دانا و حكيم   نم 
: 211رود  نظيـر كهـب    بكـار مـ    اظهار و روشن كردنعلم گاه  به معي   اظهار و روشن كردن  ـ1

گـروه، مـدت خـواب     سپس آنان را برانگيختيم تا بدانيم )واين امر آشكار گردد كه( كدام يك اي آن دو
دانس  كدام گـروه   اند  پيداس  كه خدا پيش اي برانگيختن الحاب كهب م  خود را بهتر حساب كرده

دانيد و بعث آنها براي اظهار و روشن كردن آن بود  طبرسـ  ذيـل    اي آنها مدت توهب خود را بهتر م 
داند كـه آنهـا اي حيـث     فرموده خدا هبل اي اظهار م  "وليعلم اهلل الذين آميوا   "اي آ  عمران  241آيه 

داند كه متماي اند پس تغيير در معلوم اس  نه در علـم  و بـه    شوند و پس اي اظهار م  ايمان متماي  م 
فرموده: مراد علـم   "ليعلم اي الح بين"هول  معي  آنس : تا خدا معلوم را ظاهر سايد  در المي ان ذيل 

ن د خداس ، علم بدين معيـ  در هـرآن ييـاد       ر و حضورش به وجود خاصفعل  اس  و آن ظهور ش
  عل  هذا، همـ  آيـات كـه در    11و جن  15حديد:  "وليعلم اهلل من ييصره و رسله بالغيب"اس  مثل 
 اند مراد اي علم در آنها اظهار اس    اين سيا 

نيـ  آنهـا را كـه گيتيـد:     : و 5و  4اسـ   كهـب:   دليل و حج  علم گاه  به معي  دليل و حج    ـ3
اس ، انذار كيد نه آنها )هرگ ( به اين سخن يقـين دارنـد، و     خداوند، فريندي )براي خود( انتخاب كرده

و  25كيـد  لقمـان    : يعي  به غير دليل مجادله مـ  3نه پدرانشان  يعي  دليل  به اين گيته ندارند  حج 
آيات اسـ  كـه    دليل و برهان اس  اويً لسان خود  دليل اين كه علم در اين آيات به معي  211انعام 

آيد  ثانياً لي  سل ان اس  كه در نظير اين آيـات آمـده اسـ  مثـل      نم  علم به معي  دانستن جور در
راجع به عيس  )ع( اس  در معي   "انه"؛ ضمير 02  يعي  دليل  بر اين گيته نداريد  يخرف: 00يونس 
بدنيا آمده اين نشانه آنسـ  كـه در آفريـده شـدن روي هيامـ ،       اند: چون آنحضرت بدون پدر آيه گيته

رويد عل  هـذا وجـود عيسـ      احتياج  به وجود پدر نيس  و انسان اي يمين كه به حكم مادر اس  م 
اي اسمار حسي  اس  و آن يايده مرتبه  "عالم الغيب و الشهاده"ها و شواهد هيام  اس    يك  اي نشانه

   10و جن:  1در هرآن مجيد آمده اس   رعد:  "الغيب   در عالمبلي  فو  و دو دفعه بلي
گاه  به معي  بسيار دانا اس  كه ليغ  مبالغه اس   در مجمع اي سـيبويه نقـل كـرده:     علم :عليم ـ4

  ايـن كلمـات لـد و    31چون ارادة مبالغه كييد به جاي فاعل، فعيل گوييد مثل عليم و رحـيم: بقـره:   
اهلل آمده اس   لد و پيجاه و شش بار دربارة خدا و هش  بار دربارة ديگران مثل  شص  دوبار در كالم
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و  34، شـعرار:  53، حجـر:  10، يوسب: 11  يونس: 55  يوسب: 221اعراف:  "ياتوك بكل ساحر عليم"
  11، ذاريات: 31
  و آن چهار بار و همه به 211: مائده "انك ان  عالم الغيوب"بسيار دانا  ليغ  مبالغه اس    :عالم ـ5

    41، سبار 11، توبه: 220و  211الغيوب در هرآن آمده اس   مائده:  لورت عالم
ايس  كـه شـ ر    ، عالم   راغب گيته: علم اثر و نشانه )بر وين فرس( نشانه   علم:و عالم   نشانه ـ0

شود مثل علم لشكر و علم طريق )نشان  راه(  كوه را بـه جهـ  معلـوم بـودنش علـم       با آن معلوم م 
در درون جانشان بـه آنهـا    هاي خود را در اطراف جهان و ب ودي نشانه"اند جمع آن اعالم اس    گيته

دهيم تا براي آنان آشكار شود كه او حق اس ، آيا كاف  نيس  كه پروردگارت بر همـه چيـ     نشان م 
  يعي  براي خداسـ  نهرهـاي جـاري كـه در     14  رحمن: 31  شوري: "53:فصل شاهد و گواه اس   
 علم به لي  ميرد در هرآن نيامده اس    "بحر"اند در  ها و مريها اند و مانيد نشانه دريا بوجود آمده

العـالم: الخلـق و الجمـع العـوالم و     "عالم )به فـتز يم( همـ  مخلوهـات  در لـحاح گيتـه:       عالم  ـ1
اهلل فرمايد: عـالم جمـع      طبرس  رحمه"العالم: الخلق كله"، در هاموس و اهرب الموارد گويد: "العالمون

وجيش و اشتقا  آن اي عالم  اس  ييرا عالم عالمـ  وجـود   ندارد مثل نير  اس  و اي لي  خود ميرد
اس   پس عالم اي عالمـ  اسـ  و     لانع اس  و آن در متعارف ميان مردم عبارت اي جميع مخلوهات،

اكبـر هريشـ  جمـع آن     اند بيظر سيد علـ   مخلوهات را اي آن عالم گوييد كه عالم  وجود خالق متعا 
ج به جمع بستن نداش  و در عرف به هر يك اي الياف خلق عـالم  براي افادة كثرت اس  وگرنه احتيا

گويد مثل عالم انسان، عالم نبات، عالم حيران  خالله اين كه عالم به معي  همه مخلوهات اسـ     م 
اگر اي لغات معتبر نقل شد ديگر نبايد خويش را در كالم فالسيه گيج كيـيم اي هبيـل فلـك محـيط و     

آمده، مراد اي آن گـاه  همـ     "عالمين"در هرآن بكار نرفته و فقط  "عالم" غيره  بايد دانس  كه لي 
انعـام:   "و هو رب كـل شـ رِ  "  چيانكه آمده: 1، فاتحه: "الحمداهلل رب العالمين"مخلوهات اس  مثل 

  221، مائده: 41  آ  عمران: 211بقره:  "و ان  فضلتكم عل  العالمين"  و گاه  انسانهاس  مثل 204
شامل هم   "عالمين"خواهد آمد كه آيا  "مريم"كلمه عالمين، هيتاد و سه بار در هرآن آمده اس   در 

هاي عصر بي  اسرائيل اس   عـالمون  : فقط شامل انسان"فضلتكم عل  العالمين"انسانهاس  يا مثالً 
 م اس    در معرب بحرف بودن يحق به جمع مذكر سال

را  طبيـب اس  مثل يك تابلو كـه م ـب      عالمات جمع عالم  به معي  نشانه 20: نحل: عالمات ـ1
والق  ف  "تقدير آن چيين اس   "انهاراً"ع ب اس  به  "عالمات"نشان دهد  آيه ماهبل چيين اس   

يابيد عالمات شـامل   هاي  هرار داد كه به وسيل  آنها مردم راه م  خدا در يمين نشانه "ايرض عالمات
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كييد و اگر در المي ان آمده حت   هر نشانه و هر امارة طبيع  و وضع  اس  كه مردم اي آنها استياده م 
 ها، اشارات، خ وط و غير آنها ني  شامل اس    ها، تابلوها، لغ به شاخص

خداوند كس  اس  كه "اس   اطالعات و مي ان  كتاب،علم گاه  به معي  العات  اطكتاب و  ـ 1
دان  شايد  )سيجش حق و باطل و خبر هيام ( را ني ؛ تو چه م  كتاب را بحق ناي  كرد و مي ان

اي نيست (، و هيچ هسمت  اي  هيچ حا  )و انديشه در"  "21ساع  )هيام هيام ( ن ديك باشد  شوري:
دهيد، مگر اين كه ما گواه بر شما هستيم در آن  كي ، و هيچ عمل  را انجام نم  نم  هرآن را تالوت

ماند؛ حت  به  شويد  و هيچ چي  در يمين و آسمان، اي پروردگار تو مخي  نم  هيگام كه وارد آن م 
 آشكاراي؛ و نه كوچكتر و نه ب رگتر اي آن نيس ، مگر اين كه )همه آنها( در كتاب  اندايه سيگيي  ذره

 [ 2و  21] " 02سوره يونس آيه "  "و لوح محيوظ علم خداوند( ثب  اس )

 
 ، پيج خصصه دارد 1آداب و مراتب علم م ابق شكل  آداب و مراتب علم. 

 

 
 آموييهاي علم خصيصه  1 شكل

 
( 4( حي  و مراهبـ ،  3( گوش سپردن، 1( خاموش ، 2دستياب  به علم اي طريق اين مراتب اس :      

   ( انتشار دادن آن اس 5به كار بستن، 
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فهميـده    هايش يياد بييديشد، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمـ   هر كه در آموخته اندیشيدن.
آموي اس  كه خود را در طلب علم كوشا سايد  اس  بيهمد  راه كسب دانش، آموختن اس   لذا بر دانش

  هر كس دانشميدي را ديد، خدم  2هاي خود را يياد نشمارد دانستهو اي آموختن دانش، خسته نشود و 
  1  برتري عالم بر ديگران، همچون برتري پيامبر بر ام  خـود اسـ   2او كيد، خدا را احترام كرده اس 

هر كه به استقبا  دانشميدان رود، پيامبر را استقبا  كرده اس  و هـر كـه بـه ديـدار دانشـميدان رود،      
ر كرده اس  و هر كه با دانشميدان نشييد، با پيامبر نشسته اس  و هر كه با پيامبر نشييد، پيامبر را ديدا

   1چيان اس  كه با پروردگار پيامبر هميشيي  كرده باشد
 

اش گردانيديم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو  آيا كس  كه مرده ]د [ بود و ينده  نور بصيرت
هاس  و اي آن بيرون آمدن  نيسـ ؟   چون كس  اس  كه گوي  در تاريك  آن در ميان مردم راه برود،

ايد! اي خدا پروا  (  اي كسان  كه ايمان آورده211)انعام:  "گونه كار كافران برايشان ت يين شده اس اين
كييد و به پيامبر او بگرويد تا اي رحم  خويش شما را دو بهره ع ا كيد و براي شما نوري هرار دهد كه 

(  11به وسيله آن راه بريد و بر شما ببخشايد و خدا آمرينده  مهربان اسـ  )لـحييه سـجاديه دعـاي     
  سخن چـون  2داشت  در اختيار توس  سخن مالك توس  و هر گاه آن را، نگه هرگاه سخي  گيت  آن
  انداية يبان انسان بايـد بـه انـداية دانـش او     2بخشد و بسيارش كشيده اس  داروس  اندكش سود م 

   4باشد و انداية دانش، به انداية خرد فرد بايد باشد
 

نگري اسـ  و   عاهب     دورانديش ،2آيد س  م پيرويي، با دورانديش  و ارادة پايدار به ددوراندیشي. 
   2  ريشه دورانديش  باي ايستادن در هيگام شبهه اس 2راي ن  با خردميدان

اه  دهيـد  وكردنـد گـ   هاي تيشان به آنچـه مـ    ها و پوس  ها و چشم رسيد، گوش وهت  به آن م      
بايگو كرده، در حال  كه براي جمعيتـ  كـه    (  كتاب  كه آياتش هر م لب  را در جاي خود11)فصل : 

(  سرلوحه خرد، بعد اي دييداري، دوست  با مردم و خوب  كردن به 3آگاهيد، فصيز و گوياس  )فصل : 
  2و خرد ريشه درخ  ادب در انسان اس  2  تي هوش ، ثمرة تربي  اس 1هر آدم ، اي نيك و بد، اس 

  يبـان، تـرايوي   2هـا بـاي دارد   و اي حرام 2دارد م   خويش نگه برترين ادب، انسان را در حد خود و انداية
   2  يبان تو، ترجمان خرد توس 2انسان اس 
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دانش را فرا گيريد، گرچه در چين باشد؛ ييرا طلب دانش بـر هـر مسـلمان       ترغيب به طلب دانش
نادان، همچـون    جوياي دانش در ميان مردمان 1واجب اس  و خداوند جوييدگان دانش را دوس  دارد

جـوي      هرگاه مرگ دانـش 1شود گاه سير نم    جوييدة دانش هيچ1شخص ينده اس  در ميان مردگان
درحا  آموختن دانش فرا رسد، شهيد مرده اس   هر كه در طلـب دانـش بيـرون رود، تـا يمـان  كـه       

د را بـه رويه    هر كه دانش بجويد، مانيـد كسـ  اسـ  كـه روي خـو     1دارد برگردد، در راه خدا گام برم 
گذراند و شبش را به عبادت  اگر كس  يك باب علم بيـامويد، بـرايش بهتـر اسـ  اي ايـن كـه كـوه        

كـه دانـش بجويـد بـه عهـده      را ابوهبيس طال باشد و او آن را در راه خدا انيا  كيد  خداوند رويي هر 
با پيامبران داده    جوياي دانش، جوياي رحم  اس   جوييدة دانش ركن، اسالم اس  و پاداشش1گيرد
  هـر  1گسـترانيد، چـون اي او خشـيودند    هاي خود را يير پاهاي جوييدة دانش م شود  فرشتگان با  م 

  هر كـه  1كس در جستجوي دانش  راه  را بپيمايد، خداوند او را در راه  به سوي بهش  حرك  دهد
اهيـان دريـا و حشـرات و      هم  اشيار، حت  م1در جستجوي دانش باشد، بهش  در جستجوي او برآيد

  هـر كـس   1طلبيـد  آمريش م   خ ندگان روي يمين و درندگان و چرندگان لحرا، براي جوييدة دانش
درحا  طلب دانش مرگش فرا رسد، ميان او و پيامبران تيها يك درجه تياوت باشد  خداونـد گورهـاي   

س وحشـ  و تيهـاي  نكييـد    سايد تا اي جاي خـود احسـا   ها را روشن م  آمويگاران و آمويندگان خوب 
)تيبيه الخواطر: وح  خداوند، موس  )ع((  هر كه يك باب هداي  آمويش دهد، براي او همانيد پاداش 

   4شود كييدگان به آن ني  چي ي كاسته نم  كس  باشد كه به آن عمل كيد و اي پاداش عمل
 

آمـويش دهـد و اي ايـن راه      شخص  كه دانـش را  3آموختن آن به اهلش اس   يكات دانش  آموختن
گـردد، البتـه    دانش او پخش شود او در روي هيامـ  بـه تيهـاي  همچـون يـك امـ  برانگيختـه مـ         

ترين شخص، فردي اسـ  كـه دانـش را     ترين فريند آدم پيامبر خداس  و بعد اي وي، بخشيده بخشيده
تو سالم  در  اي كه براي   خاموش 2آيد فرا گيريد   اي علم هر آنچه كه برايتان پيش م 1آمويش دهد

اي كـه جامـه كرامـ  بـر تـو         خاموشـ  2آورد، بهتر اي گيتاري اس  كه براي  مالم  به بار نشاند پ 
ها اي شـييدن آن     بهترين سخن آن اس  كه گوش2پوشاند، بهتر اي سخي  اس  كه براي  ندام  آورد

   2ها را به رنج نييدايد رنجه و بي ار نشود و فهميدن آن، انديشه
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، و ييـور انسـان، ادب   2  ييور شراف ، ادب اسـ  2ادب و دانش، جان بهاي مومن اس   ادب و دانش
   [ 22]2اس 
 

شـود  لـذا    هـم اطـال  مـ     "دانش ييربياي "به اين نظريه، نظريه شناسي دانش.  نظریه شناخت
كـور و نيـروبخش   كييـدة ديـدگان    هاس  و روشن خرد و يندگ  اس  و ]ماي [ يندگ  د  دانش، چراغ

كشـد و عمـل اي پشـ  سـر      هاي ناتوان اس   دانش نيكو راهيماي  اس  كه مهار را اي جلوه مـ   بدن
)پيامبر  1هاس  و نادان  سر هم  بديها داناي ، سر همه خوب  2كيد  راند درحال  كه نيس توسي  م  م 

يج ، سودميدتر اي دانش هيچ گ 3ها دانش اس   ها، دانش اس ؛ نق ه پايان فضيل  ص(  راس فضيل 
نيس  و هيچ شرافت ، چون دانش نيس   هر ظرف  وهت  چي ي در آن گذاريـد، گيجـايش خـود را اي    

دل  كـه در آن چيـ ي اي    شود  دهد، مگر ظرف دانش كه با اف ودن آن گيجايشش بيشتر م  دس  م 
شـود،   ي با خرج كردن كـم مـ   هر چي  4اي ندارد  اي اس  كه آبادكييده دانش نباشد، مانيد خان  ويرانه
فهميـده   هايش يياد بييديشد، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمـ   مگر دانش  هر كه در آموخته

  داناي  ثمره دانـش اسـ     2با  اس ؛ عمل بدون علم گمراه  اس  علم بدون عمل و2اس ، بيهمد 
  بيـابراين،  2و آيميد دانش باشـد  1كيدداناترين مردم كس  اس  كه دانش مردم را با دانش خود، جمع 

دانش به آموختن نيس ، بلكه نوري اس  كه در د  هر كـس كـه خداونـد تبـارك و تعـال  بخواهـد       
افتد  بيابراين، اگر خواهان دانش هست ، نخس  حقيق  عبودي  را در جانـ  جويـا    هدايتش كيد، م 

اي خداوند فهم و داناي  بخواه تا تو را فهـم  گاه[ اي طريق به كار بستن آن در پ  دانش باش   شو و ]آن
  البته شرييترين شراف  خانوادگ ، دانش تلق  2  به هر حا ، گمشدة مومن، دانش اس 3و داناي  دهد

شـود و   بختان، دانش الهـام مـ    باشد، به نيك   دانش پيشواي عمل اس  و عمل پيرو آن م 2 شود م 
مانـد و روا اي نـاروا بـاي     با دانش پيوندهاي خويشاوندي برهرار م  5 1شوند شور بختان اي آن محروم م 

دانـش بهتـر اي دارايـ      1 1پـذيرد  فرمانبري و پرستش پروردگار با دانش لورت م  0 1شود شياخته م 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   امام عل  )ع(  2

   پيامبر )ص(  1

   امام لاد  )ع(  3

   امام باهر )ع(  4

   )ع( العابدين   امام يين5

   امام كاظم )ع(  0

   امام حسن )ع(  1



 1314بهار  ـ 21شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    222

كيد اما اي داراي  تو بايد نگهبان  كي   داراي  بـا خـرج كـردن كـم      اس ، ييرا دانش اي تو نگهبان  م 
رود  گردد، و دس  پروردة مـا  و ثـروت بـا اي بـين آن اي بـين مـ        انش با انيا  يياد م شود، اما د م 

  1دانـش انـدك، بهتـر اي عبـارت بسـيار اسـ        2 2دهد( )احترام و موهعي  اجتماع  خود را اي دس  م 
  2ها، دانش  اس  كـه انسـان را الـالح كيـد       بهترين دانش1بهترين دانش آن اس  كه سودميد باشد

  علـم بـاطي ،   2باشـد  اي مانيد سالم  د  نم  انش  مانيد طلب سالمت  نيس  و هيچ سالمت هيچ د
هاي خداسـ  و آن را در د  هـر كـس اي بيـدگانش كـه       رايي اي رايهاي خداوند و حكمت  اي حكم 

ينـد، اگـر      علم و عمل همدوشيد، پس هر كه بداند، عمل كيد؛ علم عمل را لدا م 1افكيد خواهد، م 
دانـد بـه كـار بيـدد و        بر دانشميد اس  كه آنچه را مـ  2رود ماند وگرنه اي پيش او م  داد م  پاسخش

  1كييدة خرد آدم  اس  داند  استمرار آموختن دانش، كامل  سپس در پ  ياد گرفتن دانش  رود كه نم 
 [ 22]2با تأمل كردن و انديشيدن، انديشه بارور شود و د  روشياي  گيرد

د  را جستم و آن را در انديشيدن و گريستن يافتم و گذر اي لراط را جسـتم و آن را در  روشياي       
  بـا هـر امـر درسـت ، نـوري      3لدهه دادن يافتم، و نوراني  چهره را جستم و آن را در نماي شب يافتم

  آگاه  انسان اي نـاهص بـودنش، نشـان  كمـا  و     2   دانا، طالب كما  اس  و نادان جوياي ما 2اس 
( يبـان: اگـر بـه جيگـد بـا دلـش       1( د ؛ 2: 2  كما  مرد به شش خصل  اسـ  2راوان  فضل اوس ف

( جما  )ما  و جمـا ،  0( ما ؛ 5( هم ؛ 4( خرد؛ 3جيگد و اگر سخن گويد با يبانش سخن گويد   م 
  2دو هيئ  انسان اس  و دو عضو كوچكش د  و يبان اس  و دو ش ر ب رگش خـرد و همـ  اسـ (   

  سـه خصـل    2 فروگـذارد     اي كما  آدم  اس  كه آنچه را ييبيدة او نيسـ ، 2نسان اس خرد، كما  ا
آورد و    دانش بـراي شـخص ييركـ  مـ     3كامل شخص: خردميدي، ييباي  و شيواي  در سخن اس 

  بيـابراين،  2ييرك، كس  اس  كه امـرويش اي ديـرويش بهتـر باشـد و نكـوهش را اي خـود بـاي دارد       
س  كه هداي  خود را اي گمراهيش باي شياسد و به هداي  و رسـتگاري خـود،   ييركترين مردم كس  ا

    2  لذا ييركترين شخص، پارساترين فرد اس 2رو كيد
  نوشته شخص، نشان خود او 2ات رساترين سخيگوي تو فرستانده تو، ترجمان خود توس ، و نوشته     

  علـم را بـا نوشـتن در بيـد     2نهاسـ  هـاي آ    خردهاي دانشميدان، در نوك خامه2و دليل فضل اوس 
  1  دانش را، پيش اي رفتن دانشميدان، بيويسيد؛ ييرا رفتن علم به درگذشـ  دانشـميدان، اسـ    1كشيد

  هر كه عبرت گيرد، بيـيش  3گيرد   د  به نوشتن آرام م 3كييد بيويسيد، ييرا تا نيويسيد، نگهداري نم 
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  هـيچ دانشـ ، چـون انديشـيدن     2فهيم شود، دانا گـردد گردد و هر كه   يابد و هر كه بييش يابد فهيم
 [ 22]2آورد اي لاف بوجود م    انديشيدن، آييه2نيس 
 

در تحقيق مرك  ارنسـ  و    شد م رح بيستم هرن دهه آخردر دانش مديري  نظريه پيشينة تحقيق.

بهبـود  هـا مـورد بررسـ  هـرار گرفـ :       ( اين م اياي سامانه كردن دانش بـراي سـايمان  2111) يان 
گيري، اف ايش پاسخگوي ، ارتقاي حـس مسـئولي ، بـاي رفـتن كـاراي  و نـوآوري، افـ ايش         تصميم

هـا  در بررسـ  گـروه     ها و ارتقاي توانميدي كاري پذيري، بهبودكييي ، كاهش دوباره توانميدي انع اف
ال  سـا   % شرك  ها در خ12% شرك  ها تا چهار سا  آييده و 41( اظهار شد 1111) مشاوران دلي 

اند و % هم هبل اي اين تحقيق سيستم مديري  دانش را داشته11آييده مديري  دانش خواهيد داش  و 
هـاي ارنسـ  و يانـ  و     بودند  در شرك   گذاري نكرده ها در مديري  دانش سرمايه % اي شرك 1تيها 

انـد  در   ر گرفتـه هاي تسهيم دانش درنظـ  ال حمه مشاوره را براساس فعالي مك كيي ي، بخش  اي حق
درلد اريياب  عملكرد كاركيان پشتيبان  مشـتريان براسـاس تسـهيم دانـش اسـ       15شرك  لوتوس 

ها رويكردهاي  را نظير ايجاد دانش براساس رفتار كارميد در چارچوب هـدف   سايمان ( 2313)راديي ، 
د تغييـر درك  اي درحـا  حاضـر درلـد    هـاي مشـاوره   اند بعض  اي شـرك   ها تجربه كرده خاص پروژه

اي بــه لــورت ايجادگييــدگان و  كييــدگان خــدمات مشــاوره كاركيــان اي شغلشــان اي شــكل دريافــ 
اند و آن را عامل مهم براي تبديل شرك  بـه سـايمان  بـر پايـه      كييدگان مديري  دانش برآمده توييع

  [5] دانيد دانش با ساختار م 
مسـتقيم عوامـل سـايمان  و غيرمسـتقيم      (در پژوهشـ  بـه بررسـ  تاثيرگـذاري    2315) للوات      

هاي دولتـ  ايـران پرداختـه اسـ  و      شهروندان دانش  و عوامل محي   بر مديري  دانش در سايمان
هـا، وضـعي  اي    كيد با توجه به نبود راهبرد كالن مكتوب در يمييه مديري  دانش در سايمان اشاره م 

ي مورد م العه بودجه بسيار نـاچي ي بـراي    ها باشد  ضمن اييكه بيشتر سايمان اين لحاظ م لوب نم 
اند و همچيين وضعي  روشي  بر آرايـش   فياوري اطالعات و ارتباطات و مديري  دانش اختصاص داده

هاي مورد م العه در راسـتاي مـديري  دانـش حكميرمـا نيسـ   در مـورد وضـعي          سايمان  سايمان
به لورت محدود بر اساس ضرورت شـغل    سايمان  كاركيانآمويش و تحرك كاركيان، تحرك درون

سـايمان  جـ  در   پـذيرد و تحـرك بـرون    گـذاري دانـش لـورت مـ     و نه با اهداف جذب و اشـتراك 
  [0] ها وجود ندارد هاي بسيار معدود، در ديگر سايمان سايمان
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ابتـدا فرآييـد   هاي ايران  آفريي  در دانشگاه( در طراح  و تبيين راهبردهاي دانش2311) نژادطالب     
آفريي  و سپس ميابع و عوامل راهبردي موثر در تقوي  فرآييد شياساي  و توليد دانش را تبيـين  دانش

كرده اس   لذا راهبردهاي  براي هداي ، تجهي  و تقوي  ميابع در راستاي رشد و توسعه دانش آفريي  
هـا اي طريـق    آفرييـ  در دانشـگاه  نـش تحقيق ابتدا فرآييد دااين اس   در   ها پيشيهاد كرده در دانشگاه
نظـران و متخصصـان   آفريي ، بررس  شـده؛ سـپس تحليـل ديـدگاه لـاحب     هاي دانش مد  شياخ 

ه اس   با توجه به نتايج اين تحقيق، يك مد  ميهوم  بـراي رشـد و توسـعه     شياساي  و تبيين گرديد
 [ 0] هاي ايران طراح  و تبيين گرديده اس  آفريي  در دانشگاهدانش
( به تبيين ابعاد نظري ساختار، فراييدها و سايوكارهاي كسب و خلـق و توسـعه   2311) ياده حميدي     

  [5] دانش و عملكردهاي مرتبط با آنها پرداخته اس 
 
 شناسي تحقيق روش. 3

  [0]يير پاسخ دهيدهاي  پژوهش  با محوري توانيد به سوايت  خوانيدگان پس اي م العه اين مقاله، م 
 دانش مل ؛ توسعه و شياس  ها، ميهوم شاخص ها، موليه ابعاد،  2
 دانش؛ در توسعه روندهاي و روش شياس  گونه  1
 آنها؛ بيدياولوي  و دانش توسعه فراييدهاي شياخ   3
 آنها؛ تعامالت و دانش توسعه كاركرد هم تبيين  4
  مل  س ز در دانش توسعه مياسب فراييد الگوي طراح   5

 ملّـ   س ز آن، طراح  م العات س ز دارد مل  كاربرد فراگير  جامعه براي تحقيق اين كه به نظر     
 دانشـ   هـاي  سيسـتم  كـاربري  و اسـتقرار  هـاي  حـويه  اي اركان س وح مل ، وظييه هاي بخش  اس 

 فعـا  دانشـ    هـاي  بخـش  هاي حويه بودن تخصص  و متياوت به نظر  پيشيهادي اين تحقيق هستيد
 هاي ميحصـر بـه فـردي    ويژگ  اريياب  هاي شاخص لذا اس ، متياوت آنها دانش  هاي تصميم كشور،
 داشـته  را خود خاص كاربري تا شوند طراح  آنها م ابق بايد يك هر دانش مديري  سيستم كه دارند
   باشيد
 دو بـه  دارد تولـيي   و اكتشـاف   جيب  روش نظر اي تحقيق كه مبيا اين بر ها داده گردآوري روش     
 و كرده مراجعه ايكتابخانه و اييترنت  ميابع كليه به علم  ميابع گردآوري براي  شودم  تيكيك گروه
 تحقيـق  سؤايت به گوي  پاسخ مباحث مشابه، تحقيقات م العات و مشاهده ها،كتب، مقاله گردآوري با

 الـذ  گيرنـد  مـ   هـرار  كـاوي  داده مـورد  و انتخاب ميد هدف هاي نمونه البته  شوند م  تدوين و پيگيري
  [1] شوند م  گردآوري تحقيق هاي سؤا  و اهداف چارچوب در مربوط هاي داده
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 و هـا  نظريه شياخ   اس  مشاهده و برداريفيش هاي كارت كتب، ها، مقاله ها، داده گردآوري اب ار     
  بود خواهد تحقيق اوليه وظييه دانش پردايي نظريه
 م ابقمل   دانشتوسعه  مباحث تقرير لدد در ييرا اس  بييادي تحقيق هدف، نظر اي تحقيق اين     

 نتايج اي كاربردي، تحقيق اين در  دارد هم كاربردي جيبه تحقيق البته، اس ؛ پژوهش هدف و سوايت
  شـود  مـ   اسـتياده  جامعـه  در مييد گيري بهره راستاي در كاربري براي گرفتهلورت نظري تحقيقات
 شـكل  را تحقيـق  فراييد يمحاله مربوط اج اي و دانش هاي پايه شياخ  مي ان و ها توانميدي اريياب 
 لـورت  هـا  موضـوع  دامي  چارچوب در و يكديگر با الل  هاي مؤليه ت بيق  بررس  بيابراين،  دهد م 
 تحقيـق  سؤايت به دادن پاسخ ييرا دارد هم اكتشاف  جيب  روش نظر اي تحقيق حا ، هر به  پذيرد م 

 و ابعـاد  شـكافتن  و تحقيـق  موضـوع  بـودن  ناشـياخته   دارد دانش معماري و جستجوگري جيب  بيشتر
 اي تحقيـق  سـؤايت  بـه  ياب پاسخ  دهيد م  هرار تأكيد مورد را كار اكتشاف  جيب  تماماً آن فراييدهاي
 نظـر  اي تحقيـق  لـذا،   شـود  م  پذيرامكان مربوط هايتحليل با خبرگان، ديدگاه و علم  ميابع يبالي
 تبيـين  بـراي  تحقيق فراييد مراحل كليه ييرا اس  بودن توليي  جيب  آن و يابد م  ديگري بُعد روش
 اسـتياده  مورد آنها كردن تحليل نحوة و پژوهش  سؤايت تحقيق، هاي هدف تحقيق، موضوع و مسأله
 ماهيـ ،   آيد م  در تحرير رشته به و گيرد م  هرار م العه مورد مل  س ز براي تحقيق  شوند م  واهع

 ميحصـر  جيب  آن به كه اس  تماي ي توسعه دانش مل ، وجه اي وظييه بخش خاص وظايب و ساختار
 هـاي بخـش  سـاير  بـراي  "راهيمـا  الگـوي " توانـد  م  تحقيق دستاوردهاي رو،اين اي  دهد م  فرد به

  [1] باشد داشته بييان دانش تخصص  و اي وظييه
 

 دانش علم  مباحث طراح  جيب  تحقيق اين كه آنجا اي سؤاالت. به پاسخگویي و ها یافته تحليل
 ارائ  بر عالوه گوي  پاسخ جريان در  كيد م  پيدا توليي  و اكتشاف  جيب  سؤايت به گوي  پاسخ دارد،

 اسـتياده  مـديري   علم دانش ني  و هياس  و شمايل  هاي مد  اي تخصص ، و موضوع  هاي استدي 
   شود م 
 
 ها یافتهبيين ت. 4

 كاركردهای نظریه دانش زیربنایي

  دانـش،  1اي ميان شما، كس  برترين ايمان را دارد كه بهتـرين شـياخ  را داشـته باشـد      شناخت. 1
آورد  علم، نخستين راهيماس  و شياخ  ]حق تعال [ نق ه پايان اسـ   شـياخ ،    شياخ  به وجود م 
   2روشياي  د  اس 
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  نشـانه  2سخن، نشان  دانش اس   بسا سخي  كه اي تير و يـورش، كـارگرتر اسـ    جوهره   . سخن2
  بهترين سـخن، آن اسـ    3كيد گوي  نم    دانا، يياده1فهميدگ  انسان، كمتر سخن بيهوده گيتن اس 

  خردميـدترين  2كه به ييباي  نظم )حسن تأليب و تركيب( آراسته باشد و خـاص و عـام آن را بيهميـد   
  آن كـه  2دارد ترين آنهاس   انديشيدن پيش اي كار، تـو را اي پشـيمان  ايمـن مـ      انديشمردم، عاهب 

  دورانديشـ ، چراغـدان   2بـاك شـود   دورانديش باشد، احتياط كيد و آن كه دورانديش  را رها كيـد بـ   
   2  هر كه خردميد باشد، خويشتيدار گردد3ين  اس  گمانه
 
  دوست  ورييدن با مـردم،  3خوش برخوردي با مردم، يك سوم خردميدي اس  . خوش برخوردی.3

    2شود   با باي رفتن دانش، ادب ف ون  يابد و ترسش اي پروردگار، دو چيدان م 1نيم  اي خرد اس 
 
  انديشه مرد بـه انـداية تجربـه    2ها، بهترين آمويگارند   تجربه2اند ها، دانش  اكتساب  تجربه  . تجربه4
اي اسـ    و هريحه2هاس  كيد ييرا خرد، اندوختن تجربه ها، خرد را پربار م     اندوخته شدن تجربهاوس

    1و ييباي  در يبان اس  1  شيواي  يبان، سرمايه اس 2شود كه با دانش و تجارب يياد م 
 
كس  كه بدون بييش عمل كيد، همچون كس  اس  كه در بيراهه رود، چيـين كسـ  هـر    . بينش. 5
  يا همچون ظلمات  در يك درياي عميق و پهياور كـه مـوج آن را   3افتد تيدتر رود، اي راه دورتر م چه 

هاي  اسـ  يكـ  بـر فـراي      پوشانده، و بر فراي آن موج ديگري، و بر فراي آن ابري تاريك اس ؛ ظلم 
ا نـوري  گونه كه هر گاه دس  خود را خارج كيد ممكن نيس  آن را ببييد! و كس  كه خـد ديگري، آن

نور(  ما آيات روشيگري ناي  كرديم؛ و خـدا هـر كـه را     -41براي او هرار نداده، نوري براي او نيس  )
نور( ما بر شما آيات  فرستاديم كه حقـايق بسـياري را    -40كيد  ) بخواهد به لراط مستقيم هداي  م 

 -34يي براي پرهي گـاران ) كيد، و اخباري اي كسان  كه پيش اي شما بودند، و موعظه و اندر تبيين م 
 نور(  
 
  كس  كه اي روي فهم 1اهتمام دانايان به فهميدن اس  و اهتمام نادانان به رواي  كردن . فهميدن.6

  كس  كه بدون شياخ  عمل كيد، خراب كردنش بيشتر اي 1و شياخ  عبادت نكيد، مانيد خر آسياس 
و تدبر اس  براي بدسـ  آوردن واهعيـات و     به هر حا ، فكر كردن، اعما  نظر 1درس  كردن اوس 

  [5جلد  211: 21]ها و نظير اييها  عبرت
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عالم كس  اس  كه اي دانش سير نشود و وانمود به سير شدن اي آن ني  نكيد و اي آمـوختن دانـش        
  عالمان، اُمياي خدا در ميان خلـق  1ن  اس ويد: من دانا هستم، او شخص نادا  هر كه بگ2خسته نشود

    1اوييد
ترين مردم كسـان  هسـتيد      با اريش1ن ديكترين مردم به درجه پيامبري، مجاهدان و دانشميدانيد     

   1ميدند ترين مردم كسان  هستيد كه اي دانش كمتري بهره كه اي دانش بيشتر برخوردارند و كم اريش
انـد  پيكرهايشـان اي ميـان     هسـ  ينـده   اند و اهل علم، تا دنيا اند، مُرده اندويان، با آن كه يندهما      
  عالم ينده اس  گرچه مرده باشد، نادان مرده اسـ ، گرچـه ينـده    2ها هس  رود، اما يادشان در د  م 
   2و فرمانرواي بر مردميد 3  همانا علما، وارثان پيامبرانيد2باشد
برتري عابـد بـر غيرعابـد،    همانا برتري عالم بر عابد، همچون برتري خورشيد اس  بر ستارگان و      

   1همانيد برتري ماه اس  بر ستارگان
يك ساع  تكيه يدن عالم بر بستر خويش و نگريسـتن در كـار و عملـش، بهتـر اي هيتـاد سـا             

اي    عالم، هيتاد درجه بر عابد برتري دارد كه فالل  هر درجه اي ديگـري بـه انـدايه   1عبادت عابد اس 
بدود  عل  اين برتري آن اسـ  كـه شـي ان در ميـان مـردم بـدعت         اس  كه يك اسب هيتاد سا 

كيد، اما عابد سرگرم عبادت خود اس  و  برد و مردم را اي آن نه  م  گذارد و دانشميد به آن پ  م  م 
تـر اي هـ ار عابـد       وجود يك عالم براي ابليس، سخ 1شياسد به بدع  نه توجه  دارد و نه آن را م 

  يك ساع  مـذاكره علمـ ، بهتـر اي    1اس  و عالم در انديش  ديگران فكر خويشتن اس ؛ ييرا عابد به
   [22]   عالم  كه اي علمش بهره برد، برتر اي هيتاد ه ار عابد اس 4يك شب عبادت اس 

 
داند عمل كيـد، خداونـد      هر كه به آنچه م 1خداوند جوييدگان دانش را دوس  دارد جویي. دانش .7

   4داند كه نم  به او آن بيامويد
پ شك دين اس  )حضرت عيس  ع( و پو ، مرض دين اس   هر گاه پ شك به اين مرض  عالم،      

   (و خيرخواه ديگران نيس  )عيس  )ع(مبتال شده باشد، به او بدگمان باشيد و بدانيد كه ا
كه اگر علمش  هركه علمش ف ون  گيرد، هدايتش اف وده شود، به خدا ن ديكتر شده اس  درحال      

  بدترين بدها، عالمـان بـد و   1ف ون  گيرد و هدايتش اف ون نشود، ج  بر دوري او اي خدا، اف وده نگردد
اسـ  كـه    بهتر اي سـخن گيتيـ     اي  كه تو را وهار بخشد،    خاموش 1ها، عالمان خوبيد خوبترين خوب

دهـد و اجـل را بـه     ويي را افـ ايش مـ   و ر 0كيد   گيتار نيك، داراي  را يياد م 2جامه عار پرتو پوشاند
  بهتـرين  0بـرد  گرداند و ]شخص را[ به بهشـ  مـ    اندايد و انسان را ن د خانواده محبوب م  تأخير م 

  [  22]4سخي  را كه دوس  داريد دربارة شما گيته شود، به مردم بگوئيد
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  2آخـرتش بـاي نـدارد     دورانديش كس  اس  كـه فريبيـدگ  دنيـا او را اي كـار بـراي      دوراندیشي .8
شود  دورانديش  دورانديش كس  اس  كه دوس  خوب برگ ييد، ييرا آدم  به دوس  خود سيجيده م 

  دورانديش كسـ  اسـ    2كس  اس  كه برخورداري اي نعم  و ثروت او را اي كار براي آخرت باي ندارد
به محض دس  دادن فرل  كه در هيگام برافروخته شدن آتش خشم، كيير دادن را به تأخير اندايد و 

ترين مردم، كس  اس  كه بيش اي هر كـس بـر      دورانديش2ممكن، براي جبران كردن احسان بشتابد
    2ترين شخص، ياهدترين اس    دورانديش1خشم خويش چيره آيد

 
  هر كه پيدهاي يمانه را بيهمد، به 2شياس شود   هر كه حكم  در دلش جاي گيرد، عبرت. حكمت9

هاي آنـان     براي خردميدان، تجربه2آمويد   انسان ييرك، اي هر چي ي پيدي م 2بين نباشدرويگار خوش
  البته همتتان دراي  و 3  مي ل  مردم را ن د ما اي انداية نقل رواياتشان اي ما بشياسيد2پيدي كاف  اس 

    2دانايان فهميدن حديث اس   ، ييرا اهتمام2فهم حديث باشد و نه رواي  و نقل آن
 

ميوة دانش، به كار بستن آن، پرستش و خالص گردانيـدن عمـل ]بـراي خـدا[      .سازوكارهای دانش
  ترس ]اي خدا[ ميراث دانش اس  و دانش، فـروغ شـياخ  و د  ايمـان  كسـ  كـه اي خشـي        2اس 
هاي دانش موشكاف باشد  خداوند متعـا    بهره باشد دانشميد نيس ، گرچه در مشكالت و پيچيدگ  ب 

"ترسيد  ج  اين نيس  كه اي ميان بيدگان خدا، تيها دانشميدان اي او م "فرمود: 
3   

و اين عالم  اس  كه چون به او بيگري، تو را بـه يـاد    1آمي  به چهرة عالم، عبادت اس  نگاه مهر     
   3آخرت اندايد و كس  كه برخالف اين باشد، نگاه كردن به او فتيه )گمراه ( اس 

  هر كـس بدانـد و عمـل    2  خير، در دانش سودميد اس 1رساند، د  را خشوع كيد دانش بايد سود     
كيد و ياد دهد، در ملكوت اعظم با عظم  به شمار آيد )عيس  )ع((  بهتـرين لـدهه ايـن اسـ  كـه      

  هر شخص  كه خداوند به او دانشـ   1انسان علم  را بيامويد و سپس آن را به برادر خود آمويش دهد
دارد  در روي هيام  درحال  كه لگام  اي آتش بـر او يده    داند، مخي  نگه ، با اين كه م دهد و او آن را

  خداوند دانايان را به آمـويش دادن دانـش متعهـد و موظـب سـاخته      1شده اس ، خداوند را ديدار كيد
  هر كس دانش را براي فرييتن مردم بجويـد،  2شود مگر دانش   هر چي ي با خرج كردن كم م 2اس 
   1  هر كه دانش را براي غيرخدا بيامويد، جايگاهش دويخ باشد1وي بهش  را نيابدب

( ستي ه كردن بـا  1( براي فخر فروش  بر علما، 2: 2اي آموختن دانش براي موارد يير بر حذر باشيد     
نـد،    خداو2( جلب كردن توجه مردم به خود و رياس  كردن بر آنها4( خودنماي  در مجالس، 3نادانان، 

 [ 22]4شياساند ها، خود را به آفريدگانش م  اي طريق سخن و ديگر دييل و نشانه
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  دورانديشـ ،  1خاموشـ  اسـ    ايخاموش  بهتر اي امال كردن بدي اس  و امال كردن خوب ، بهتر      
  انديشـيدن ييـاد در حكمـ ، خـرد را بـارور      2ثمره بكار گرفتن دانش اس   دورانديش ، ييرك  اسـ  

  كسـ   2شـود    انديش  درس  با راي ن  متولد م 2آيد ]ي درس [ با تان  به دس  م    انديشه3سايد م 
  مشورت با ب رگان، شريك 2هاي خ ا )نادرس  انديش ( را باي شياسد كه آراي گوناگون را ببييد جايگاه

  و عمل به آن فـرا    انديشيدن، به نيك2شدن در خردهاي آنان اس   بيياي  با انديشيدن به دس  آيد
  انديشـيدن، پـدر و مـادر همـ      1  انديشيدن، مايـه ينـدگ  د  شـخص بـا بصـيرت اسـ       2خواند م 

    3هاس  ها و پوشانيدة بدي   انديشيدن، آيي  خوب 1هاس  خوب 
هرگاه مومن بميرد و يك برگه كه روي آن علم  نوشته شده باشد اي خـود بـر جـاي گـذارد، روي          

شود و خداوند تبارك و تعال  به اياي هر حرفـ  كـه روي آن    پردة ميان او و آتش م هيام  آن برگه 
  هر كـس دانشـ  يـا حـديث  اي پيـامبر      1دهد نوشته شده، شهري هي  برابر پهياورتر اي دنيا به او م 

   1بيويسد تا آن دانش و حديث باه  اس ، برايش اجر نوشته شود
 

فرل  آفرين اس ، هر كس دري اي خير بـه رويـش گشـوده    دانش، آفریني جوهره دانش.  فرصت
  اي كب نهادن 1شود داند آن در چه وه  به رويش بسته م  شود، بايد آن را غييم  شمرد، ييرا كه نم 

  2هاي كار خـوب را غييمـ  شـمريد    گذرد  پس فرل    فرل ، چون، ابر م 1ها آورد ها، اندوه فرل 
    2، غييم  اس   فرل 2فرل  يودگذر اس  و ديرياب

  شـتافتن ]در  2هـاي خـود هسـتيد    گروگـان يمـان      كارها،2اي دس  دادن فرل ، مايه اندوه اس      
  به 2كاري[ پيش اي آن كه فرل  دهد و درن  و كيدي پس اي دس  دادن فرل ، نشانه نادان  اس 

ايد، رويگـار همـان   هر كس فرلت  دس  دهد و او به انتظار دس  دادن فرل  كامل آن را تأخير اند
   3فرل  را ني  اي او بر بايد، ييرا كار ايام، ربودن اس  و شيوة يمان، اي دس  رفتن

انجامد و باي ايسـتادن ]اي     عبرت گرفتن مداوم به بصيرت م 2هر كه يياد عبرت گيرد، كمتر بلغ د     
   2آورد به بار م   عبرت گرفتن، مصوني  ]اي گياه و خ ا[ 2دهد گياه و خ ا[ را نتيجه م 

(  و به بيدگانم بگـو: آنچـه را كـه بهتـر اسـ       13و با مردم ]به يبان[ خوش سخن بگوييد )بقره:      
يند  راست  كه شي ان براي انسان دشـمي  آشـكار اسـ       بگوييد  همانا شي ان، ميانشان را برهم م 

 [ 1] (53)ايسرار: 
هر كـه واعظـ  درونـ  داشـته باشـد، او را اي جانـب       حكم ، روشياي  هر دل  اس  )مسيز )ع((      

   0خداوند نگهبان  اس  ييرا به محاسبه نيس اهتمام وريد
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اندريي كه يبان گيتار اي آن خاموش شود و يبان كردار بدان گويا گـردد، هـيچ گوشـ  آن را دور         
[ اسـ   توفيـق اسـاس    كيد  حي  تجربه، اي توفيـق ]الهـ    اندايد و هيچ سودي با آن برابري نم  نم 

  2هاي پروردگار و نخستين نعم  اس  خوشبخت  اس   ييرا توفيق عياي  و رحم  ]اله [ و اي كشش
 ييور خرد، ادب نيكو اس   

هـا،     هر كس بدرست  تجربـه آمـويد اي هالكـ    2هر چي ي نيايميد خرد اس  و خرد نيايميد، ادب     
  هر گاه سخي  اي 2بييد نيايي جويد، عواهب امور را نم  ب برد و هر كس اي تجارب  حا  سالم به در م 
هـا   هاي فضل و دانش، دادن پاسخ درس  اس  اما هرگاه پاسـخ    اي نشانه2نشييد د  برخي د در د  م 

نـه  اشـود پاسـخ دهـد، ديو      هر كس به هر سوال  كـه اي او مـ   2انبوه شوند، پاسخ درس  پوشيده ماند
  چون در برابر نادان بردباري نشان ده  بيگمان بهترين 2كوت اس   بسا سخي  كه پاسخش س3اس 

دار تـا   گوي  نگه   تيدي را كيار بگذار و در دليل بييديش، و خويشتن را اي ياوه2جواب را به او داده باش 
  فهميـدن يـك حـديث،    3كيـد    هر كس طبق شاكله خود )ني  خود( عمل م 2اي لغ ش در امان مان 

    3 ار حديث )نيهميده( اس بهتر اي رواي  ه
اي درس  نشود، تا آن كـه     ايمان هيچ بيده2هر كس يبانش را نگهدارد، خداوند عيبش را بپوشاند     

  يبـان خردميـد، در پـس د     2دلش درس  شود و دلش درس  نشود، تا آنگاه كه يبانش درس  شـود 
  س اوار اس  مؤمن بـر يبـان   4ي اس   يبان، كليد هر خوب  و بد2اوس  و د  نابخرد، در پس يبان او

   4يند گونه كه بر ]كيس [ ير و سيم خويش، مهر م  خود مهر يند، همان
دهيم تا براي آنـان   هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان م  ب ودي نشانه     

: 53آشكار گردد كه او حق اس ؛ آيا كاف  نيس  كه پروردگارت بر همه چيـ  شـاهد و گـواه اسـ ؟! )    
 (  فصل 
مـان كسـ  كـه    هرگ  نيك  و بدي يكسان نيس ، بدي را با نيك  دفع كن، ناگاه )خواه  ديد( ه     

  (فصل: 34اس ، گوي  دوست  گرم و لميم  اس   )  ميان تو و او دشمي
  لذت يندگ  با عافيـ   1اي ييباتر اي عافي  نيس    ييرا هيچ جامه2هاس  عافي ، گواراترين نعم      

  در واهع، عافي  نعمت  پيهان )ناشياخته( اس   هـر گـاه باشـد بـه دسـ       2شود و سالمت  چشيده م 
  اي خداوند عافي  3شود داند( و هر گاه نباشد، برآورده م  شود )كس  هدرش را نم  موش  سپرده م فرا

   1طلب كييد، ييرا بعد اي ]نعم [ يقين، نعمت  بهتر اي عافي  به كس  داده نشده اس 
   2گرداند كيد، شخص فرومايه را تباه م  گذش  به همان اندايه كه شخص  ب رگوار را درس  م      

اي ناسالم  اش را كور و دلش را بيمار گرداند، چيين كس  با ديده هر كه شييته چي ي شود آن چي  ديده
   2شيود، شهوتها خرد او را اي هم گسيخته و دنيا دلش را ميرانده اس  نگرد و با گوش  ناشيوا م  م 
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حكاي  كس  كه  شود و آمويد، همچون نقش  اس  كه روي سي  كيده م  كس  كه در خردسال  م 
  1آمويد، همانيد كس  اس  كه بر آب بيويسد در كهيسال  م 

 
 [ 5] ، شكل يافته اس 3مخاين اي پيج ميبع م ابق شكل مخازن دانش. 

 

 
 الگوي مخاين دانش  3 شكل

 
، آب را اي 4و ايـن همـان چيـ ي كـه اي مـا خانـدان لـادر شـود         2دانش را اي معدن آن فرا گيريد     

ها را اي كانونش بييدوييد و راه روشن را در پيش بگيريد و جاده حـق   ييلش بيوشيد و خوب سرچشمه 
  2گـردد  ها بر شما آشكار شود و نشان  ]راه[ برايتان هويـدا مـ   را به پيمويد، در اين لورت بيگمان راه

   1داناترين مردم كسان  هستيد كه دانش مردم را با دانش خود جمع كييد
هـاي   هـا، بوسـتان   ( كتـاب 2نگارند  )سـوره القلـم:    نون  سوگيد به هلم و آنچه م  نوشته كتاب و      

ها آرامش دهد، هيچ آرامشـ  را     كس  كه خود را با كتاب2  كتاب، خوب سخيگوي  اس 2دانشميدانيد
    2اي دس  ندهد

ميـان پيشـيييان   (  عبرت گيريد كه در 1پس اي اهل بصيرت، عبرت گيريد )الحشر: پيد و عبرت       
نگـرد و اي روي ناچـاري، اي آن خـوراك       مومن دنيا را با ديدة عبرت م 1هاي عبرت هس  شما درس

اي لـاد  اسـ     دهيده گيري، هشدار   عبرت2  هر كه نابخرد باشد، پيد گرفتش اندك اس 2گيرد برم 
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[ كيـاره گيـرد و   كس  كه بييديشد، عبرت گيرد و كس  كه عبرت گيرد، ]اي گياهان و عوامـل مهلـك  
هايشـان     همانا در داستان2كشاند   عبرت گرفتن، به راه راس  م 2گيري كيد سالم ماند كس  كه كياره

گرداند، همانا در اين امر عبرت  براي  (  خدا شب و روي را م 222براي خردميدان عبرت  اس  )يوسب: 
 (  44اهل بصيرت اس  )اليور: 

داري اي باه  ماندة عمر، بايـد اي     براي پاس2آمويي اس  هاي دنيا، عبرت دگرگون در پيشامدها و      
  اي رفتار خدا با ابليس پيد گيريـد، آن گـاه كـه عمـل     2گيري  اي عبرت عمر گذشته خود كه تلب كرده

هاي  اي  هاس   تجربه، اندوخته   تجربه، حالل عبرت2مدت و كوشش توانيرسايش را بر باد داد طوين 
  ييرا دنيـا،  2  اي پيشييان خود پيد گيريد، پيش اي آن كه آييدگان اي شما پيد گيرند2هاس  عبرت گرفتن

سراي پيد اس  براي كس  كه اي آن پيد گيرد  دنيا به آنان يادآوري كرد و ايشان يادآور شدند  آنـان را  
يـد داد و ايشـان پيـدش را    ها[، خبر داد، و ايشـان تصـديق كردنـد  آنـان را پ     ]اي رويدادها و سرگذش 

  بـا  2هاسـ   هـا و جالدهيـدة د    بخش جان  اندريها، ليقل2  پردة غيل  با اندريها كيار رود2پذيرفتيد
   1  هر كه برادر خود را پيهان  اندري دهد، او را آراسته اس  2توان ينده نگه داش  اندري، د  را م 

هاي گردنكش پـيش اي شـما آمـده     او كه بر سر مل ها و بالها و كييرهاي  اي عذاب خدا و يورش     
 !2ها و چه اندك اس  عبرت گرفتن   وه كه چه بسيار اس  عبرت2اس ، درس گيريد

رسد، و حتـ  اي يكـ  اي آنهـا پيـد      العابدين )ع(: بييوا آدم ! هر روي سه مصيب  به او م  امام يين     
شد: مصيب  نخس  رويي اس  كه  بر او آسان م  ها و كار دنيا  گرف ، سخت گيرد كه اگر پيد م  م ن

شـود حـا  آن كـه     شود  در لورت  كه اگر اي ما  او چي ي كم گردد، اندوهگين م  اي عمر او كم م 
شود  مصيب  دوم اين اس  كه روييش را به طور  ما  جايگ ين دارد اما عمر اي دس  رفته جبران نم 

باشد بايد حساب پس دهـد و اگـر اي راه حـرام باشـد كييـر      كيد كه اگر اي راه حال   كامل درياف  م 
رساند مگر اين كه يك مي   به  ها ب رگتر اس : هيچ رويي را به شب نم  بييد  مصيب  سوم اي اين م 
 !4 داند به سوي بهش  يا به سوي آتش آخرت ن ديك شده اس ، اما نم  

  خداوند هيچ عمل  را ج  با شياخ  21تحصيل دانش سبب باروري شياخ  اس  .دانش و شياخ      

نپذيرد و هيچ شياخت  را ج  با عمل  پس هر كه شياخ  پيدا كيد، آن شياخ  او را به عمل رهيمـون  
  كس  كه موفق 2هاس    خودشياس ، سودميدترين شياخ 3شود و كس  كه عمل نكيد، شياخ  ندارد

هر كـه خـود را شـياخ ، پروردگـارش را       2به خودشياس  شود، به ب رگترين پيرويي دس  يافته اس 
    2  خوب  كردن اندوخته ابدي اس 2شياخ 
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 به هر كه خواهد حكم  ع ا كيد و به هر كه حكم  ع ا شود نيك  فـراوان داده شـده   .حكم      

  2(  حكم ، گل ار خردميدان و گردشگاه فريانگـان اسـ   101اس  و ج  خردميدان پيد نپذيرند )بقره:  
  حكم ، شـياخ  و فهـم   2نشييد رويد و بر يبان به بار م  حكم ، درخت  اس  كه در د  م در واهع، 

بخـش    انـدريها، لـيقل  3دين اس ، پس هر يك اي شما كه در دين فقيه و فهيم باشد، حكـيم اسـ   
  چشم هر چي ي را كه ببييد در آن 2رود   با اندريها، پردة غيل  كيار م 2هاس  ها و جالدهيدة د  جان
  ييرا 2اي داشته باشد، براي او در هر چي ي عبرت  اس    ييرا هر كه انديشه1نهيته اس  يد و موعظ پ

   2به راست  كه در هر چي ي براي خردميدان و پيدآمويان، پيد و عبرت  اس 

  البته نعمت  چـون عافيـ    2درن  كردن هيگام حيرت، يك  اي توفيقات اله  اس  .خرد و درن      

  خـرد، ريشـه درخـ  ادب در انسـان     2  مددكار خرد، توفيق اسـ  4عافيت  چون ياري توفيقنيس  و 
(  22  32آمويد  )عيس  بن مريم: تيبيـه الخـواطر، ص      شياخ  يشت  نادان ، به انسان ادب م 2اس 

خداوند سبحان را در يمين، حجت  استوارتر اي پيامبر ما محمد )ص( و حكمت  رساتر اي كتابش نيس   
  4كيـد  ما، دلها را ينده م     همانا، حديث و سخن2تاب خداوند در يمين، حج  و حكمت  رساتر اس ك

و درخواس  كسان  را كه ايمان آورده و كارهـاي نيـك   "  2انسان، دلش يبان اوس  و خردش دين او
اس   شـوري:   اف ايد؛ اما براي كافران عذاب شديدي پذيرد و اي فضل خود بر آنها م  اند م  انجام داده

10"[22 ] 
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 [ 22] مورد بررس  هرار داد، 4توان درده جلوه در چارچوب الگوي شكل  موانع را م  .موانع شناخت

 

 
 الگوي موانع شياخ   4شكل

 

آيا ديدي كس  را كه هوس خويش را خداي خود گرف  و خدا او را با آن كه علـم داشـ    .هوس     

دلش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افكيد؟ اگر خدا او را هداي  نكيد چه كس  گمراه كرد و بر گوش و 
 حكمـ ، هـوس اسـ      (  انديشـيدن در غيـر  13گيريد؟ )جاثيه:  هدايتش خواهد كرد؟ پس آيا پيد نم 

  2هوس، نوع  اي جيون و سبك مغ ي اس 
هـر كـه نيـس خـود را     ؟ 2شياسد، چگونه ديگـري را بشياسـد     كس  كه خود را نم خود ناشياس      

   2شياخ ، به جهاد با آن برخاس  و هر كه آن را نشياخ ، به حا  خود رهايش ساخ 
هـاي آرام   سـايد و كييـه   هاي پيهان تو را آشكار مـ   گوي  بپرهي ، كه آن عيب اي يياده گوي   يياده     

ـ  ك ها را يياد مـ     پرگوي ، لغ ش2كيد گرفته دشميان  را بر ضد تو تحريك م    2آورد مـ    يـد و مالل
   1د  اس  شود و دورترين مردم اي خدا، آدم سخ  دل  م  بسيارگوي  ج  در ياد خدا، موجب سخ 

  گيـ  و ي  بـودن،   2گوي  اس    ناتوان  در سخن گيتن، بهتر اي ياوه5نادان، اسير يبان خويش اس 
   2بهتر اي دروغ گيتن اس 

هر كس بدون عاهب  انديش  در كارها، دس  بـه كـاري ينـد، خـود را گرفتـار       نبودن   دورانديش     
  اعتمـاد كـردن   2  در تصميم  كه با دورانديش  همراه نباشـد خيـري نيسـ    2ها و مصائب كيد سخت 

    2پيش اي آيمودن، خالف دورانديش  اس 
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ته باشـد اختيـار عقـل    كيد و كس  كه اختيار خشم خود را نداشـ  خشم، د  حكيم را تباه م  خشم      
  انديش  خام و نسـيجيده، بـد   1يابد   حكم  در د  خودستاي گردن فراي، پرورش نم 2خويش را ندارد
    2پشتيبان  اس 

  جاهـل، شـييته رأي خـويش اسـ   آدم     2  خودرأي ، نـابودي بـه وجـود آورد   خودرأي  و لجاج      
كس  كه يياد دربارة گياهـان   2برد را اي بين م    لجاج ، راي3ها ايستاده اس  خودرأي، بر لبه لغ شگاه

   2بييديشد، گياهان او را به سوي خود بكشانيد
  هـر كـه ديگـري را در برابـر     2در ميان جمع، سـركوف  اسـ    نصيح  كردن موهعي  ناشياس       

در او اثـر  ايستد )هـيچ نهـ  و بايداشـت        نادان باي نم 1دار كرده اس  ديگران، موعظه كيد، او را لكه
  كس  كه خدا او را بر نيسـش كمـك نكيـد، اي پيـد هـيچ      2دهد كيد( و پيد و اندريها سودش نم  نم 

   2پيدگوي  سود نبرد

لذا  1  هر كه خرد ندارد، ادب ندارد2اي اس  كه ميان شما و اندريها اس  خبري، پرده ب  .خبري ب      

تجربـه    شـخص كـم  2خـورد  خردي اس   هر كس امور را تجربه نكيـد، فريـب مـ     ادب  نشان  ب  ب 
   3خودراي، هرگ  نبايد به هيچ رياست  طمع بيدد

  هر كس در جواب دادن شـتاب  2ها در نگذرد هرگاه سخي  اي يبان بيرون آيد، اي مري گوش شتاب      
    2خردان، نقل كردن )حديث( اس    اهتمام كم2كيد، پاسخ درس  را نيابد

، هيچ چي  به انداية يبان، سـ اوار ينـدان   2گيرد اي اس  كه اگر رها شود، گاي م  يبان، درنده يبان      
   0شود   نصيح  يياد، باعث بدبيي  و تهم  م 2مدت نيس  طوين 

 
 گيری و پيشنهاد . نتيجه5

اي متياسب با يمان تكامل  انسان، سايمان و كشور  اف وده  دانش و مديري  دانش، مراتب اريش     
توان انتظار داش  كه سايمان، انسان و كشور در مراحل آغايين، مراحل ميان  و سير سيوات  دارد  نم 

ميد باشيد  انسان و  هاي دانش  و مديري  دانش اي يك نسخه يكسان دانش  بهره استقرار نظام
گيري اي دانش و مديري  دانش اس  با انسان و سايمان  كه در سا   سايمان  كه در سا  دهم بهره

بيدي توانميدي  توان س ز ميد نيستيد لذا نم  بيدي يكسان  بهره پيجم و يا سا  او  اس  اي س ز
 دانش  آنها را ناديده گرف   

 
اطالعات، علم، ها،  دانش كه درياف ، تعبير، تحليل و اخذ نتيجه اي داده  نظریه الماس دانش

هاي تيكر،  بيي  و بيياي ، هابلي  جهان  ها بر پايه توانميدهاي ذهن، نوع هوش، س ز ها، اريش تجربه
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سريع، دهيق و ييبابيي ، مهارت ارائه راهيماي  و هضاوت اس ، س ز، محتوي، مرتبه و فراييد دارد  
 ، رفتار، عملكرد و بلوغ ايجاد اي  اي آگاه ، شياخ ، اراده، هصد، هداي هر س ز اي دانش، انرژي

كيد  اين انرژي، دستاورد تيكر، احساس و خواس  دانش  اس  كه حاوي س ح  اي امواج شياخت ،  م 
اي اي حقيق  و  دادها اس   اين امواج، س ز و جيبه هدايت  و فرهيگ ، اريش  و راهبري، و برون
شياخت ،  ياب  مبتي  بر يمان آن شياخ  و راه گيرند و ثمرة واهعي  تأمل كردن و انديشيدن، را بكار م 

بيي  دانش را تعدد، تيوع، تياسب ياب  اس   ساختار آگاه  و حقيق  و آييده  راست ، روشياي ، هضاوت
دهد  بيياي  فكري، هلب ، چشم  و  ورييدن، شكل م  و هماهيگ  امواج سير بلوغ فهميدن و انديشه

دانش  راهيماي    ايمان به حقيق  دانش اس   بيابراين، هر پياماي اي مرتب  فهم، درك و  خرد جلوه
راند با مرتبه و نماي  اي؛  بيدد و عمل وي آن را اي پش  سر م  نيكو اس  كه مهار انسان را اي جلو م 

اي اي  كيد  اين بار معياي  جلوه س ز، ريتم و طو  موج فكري داناي  ، بار معياي  و شياخ  ايجاد م 
ه نهيته در آن اس   پيام و فكر، س ح  اي نور ويژة مرتبط با ماهي  آن، با رايحه خاص بلوغ تجرب

ها، بهترين آمويگارند  انديشه انسان به انداية دانش اوس    آورد  تجربه براي لاحبش بوجود م 
و هاس  و استعدادي اس  كه با دانش  خرد، اندوختن دانشكيد   شدن دانش، خرد را پربار م اندوخته 

اين شيواي  سرمايه اس  و يبان نگار اين ييباي   آورد؛ شود و شيواي  يبان، بوجود م  تجارب يياد م 
هاي  درك و آگاه شدن خوب و به شياخ  رسيدن همراه با رفتار و عمل )م ابق راهيماي   اس   فهم،

وح  و اخاله  برخاسته اي آن(، اهبا  و سعادت اس   پايه اين خصيصه، پاك بودن د  اي امراض ر
شوند و كلمات نماييدة آن تلق   اس   س وح فهم، درك، آگاه  و هضاوت دانش  با كلمات بيان م 

كييد و رفتارها را شكل  سايي م  شود  اين كلمات نشانه س ح  اي داناي  اس  كه واهعي  م 
ن چي ي اي دانش هاس   دل  كه در آ ها و نادان  ييربياي هم  بدي دهيد، داناي ، سر همه خوب  م 

ها و اهدامات  اي ندارد  اين خانه نشانه شرايط، يمييه اي اس  كه آبادكييده نباشد، مانيد خان  ويرانه
ها را با  دهد  براي ارتقاي اين س ز اي يندگ  بايد آنها نشانه شخص اس  كه يندگ  را شكل م 

ق كرد  بيابراين، داناي  شهد و اش در ابعاد شخصيت  فرد و محيط آن ايجاد و تليي ال امات دانش 
ها،  شرب  انديشيدن در دانش وخردورييدن اس  كه بر اثر برهراري ارتباط و به هم پيوستن تجربه

ها ونتايج ادراك شده هبل  در سير بلوغ  ها، تحليل ها و نتايج تايه با تجارب، استيباط ها، تحليل استيباط
اف اري چيد  الماس دانش، بسته نرم [ 1] آورد بوجود م  آيد، اين پيوند، دانش جديد خود به وجود م 

سايي دانش، مديري  دانش و نظام دانش  اس   گيري و بهيگام س ح  براي طراح ، استقرار، بهره
ها و راهبردها اس  و  ها، ماموري  ها، سياس  كه هر س ز حاوي چيدين مرحله و ج ر الل  اي هدف

آورند؛ لذا، سايگاري با طو  عمر  تاوردهاي خود را به ارمغان م ساختار، سايوكارها، فراييدها و دس
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آورند  الماس دانش، سير تكامل  دانش و مديري  دانش را متياسب با  گيري اي دانش بوجود م  بهره
هاي دانش ، ارتقاي  سايي براي طو  عمر فعالي  گيري و بهيگام چهار گام طراح ، استقرار، بهره

سايي، براي  گري الماس اي مد  دهد  در نيل به س وح جلوه برگرفته و ارائه م  هابلي  و توانميدي در
هاي موثر ارائه  س وح، ييرساخ   سايي شود  در مد  خلق اريش اف وده خاص س وح استياده م 

آيد   سايي، ارتقاي س ز جديد دانش نسب  به س ز هبل  بوجود م  شود  در فراييد و اجراي مد  م 
ها، هوانين، تجربيات، اطالعات تحليل ،  ها، مد   نش نهيته در الماس متشكل اي نظريههرحا ، دا به
هاس   اين الماس،  كارساخ  فراييدهاي حل مسئله و مانيد اين هاي راه، راه ها، نقشه حل راه
 كيد  گيري و استيباط م  اف ارهاي  دارد كه اطالعات، علم و دانش را ذخيره و شبيه انسان نتيجه نرم

سايي و بهبود مستمر  گذاري؛ پياده سه فراييد اساس  مديري  دانش را: خلق و كسب؛ انتقا  و اشتراك
  [ 5و1] توان م رح كرد دانش م 

هاي گذشته و حا ، س ز  شياخت  و استخراج راه آييده راهبري دانش اي درون عملكرد دانش     
هاي مذكور  خواهد، هر مي ان مهارت و توانميدي م بايي  اي توانميدي دانشكاري مياسب و مستد  

هاي بلوغ مديري   الماس دانش با مد  شود  گراي  و باليدگ  هموارتر م  ب ور لحيز باي رود، تعال 
شود  الماس در  سايي و تعقيب سير تكامل  مديري  دانش تلق  م  گذاري پياده دانش آن، سياس 

هاي مديري  دانش  توان با آنها مد  برداري اس  كه م  بهره نقش معماري و مهيدس  دانش ني  هابل
پذير، سايگار و با كاربري باي  هاي انع اف را توسعه داد  در اين مقاله مد  جديد آميخته با ويژگ 

هاي علم  و  شود  مديري  دانش، دانش  مرتبط با كليه رشته هاي موجود ارائه م  نسب  به ساير روش
ها،  هاي فياوري اطالعات، دانش اطالعات ، مهيدس  سيستم س  كه بر پايه بخشهاي فياوري ا حويه

مهيدس  دانش، مهيدس  مشارك ، مديري  ميابع انسان ، توسعه سايمان، مديري  تغييرات، مديري  
وري و مانيد اييها هرار دارد  مديري  دانش راهبرد الل  برهراري لحيز ارتباط دانش و يمان  بهره

هاي بهرورانه كاركيان سايمان و آحاد جامعه دانش   گذاري و هداي  فعالي  ايي، اشتراكس براي غي 
 اس   

 
دانش ني  مانيد ديگر موجودات هست  يك  اي  مدل، رویكرد و سازوكارهای نظریه الماس. 

هاي  هاي خداوند تبارك و تعال  اس  كه همواره حركت  به جلو )آييده( دارد، دانش اهمي  آفرييش
هاي متيوع براي  بيدي شده، سرع  و شتاب، افق و طو  هاي سلسله مراتب  و طبقه يوع با نقشمت

اي،  بخش تولد، رشد، تكوين و اضمحال  پديده اس   هر پديده ها دارد  دانش، هوي  پديده
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هاي دانش  خاص خود را دارد  اگر چه دانش هر پديده بر مركب وجودي آن پديده استوار  خصيصه
 [ 1و1] گيرد در شاهراه الل  دانش جهان خلق  شكل م  اس  ليكن

 
 هاي الماس دانش مد ، رويكردها و توانميدي  2جدو  

 ها توانمندی رویكردها مدل

 هويت 
 گيتار، )نيات، بايتاب مرتبه؛ معيار سيجش و آيمون حايت؛ شعاع

؛ (ها معلو  و ها عل ) آثار و علل گر روشن عملكرد(؛ بستر و رفتار
 مرتبط؛ عصر و دوره؛ طو   وضعي  و تمايل؛ شرايط و ماهي 

 2س ز 

 1س ز  ها؛ مقياس حرك   طبقه؛ سلسله مراتب؛ نشانگر فالله ساختاري

 3س ز  سرع ؛ شتاب؛ كمي  و كييي ؛ حرك  دوار؛ مركب؛ حافظه  كاربست 

 عملكردي
برنده و بايدارنده؛  هاي كوتاه و بليد مدت؛ نيروي پيش افق
آورنده؛ مهل  و نوب  دهيده؛ بلوغ و اضمحال ؛ حيات و بوجود

 استمرار عمر؛ مي ان عمر؛ فرل  و عيار خلوص 
 4س ز 

 پيامدي
گري؛ جلوه  بيد هست  و وجود؛ آشكاركييدگ  و پيهان جلوه نقش

 و مقياس عقل و س ز تدبير؛ نشانگر راه 
 5س ز 

 

 مختص بخود اس   اين مد  داراي هش  رويكرد با سايوكارهايمدل هویتي. 
درج  دانش بايتر رود بر پيچيدگ   مي اناس   هر و چيدگانه  هاي يك دانش داراي مرتبهمرتبه. ( 1

اي اي س ز ساده  شود  لذا رفتارهاي دانش  هر پديده داميه و تيوع رفتار يمان  دانش پديده اف وده م 
 د  نو خ   تا س ز پيچيده و غيرخ   دار

 
دانش در هر طبقه داراي سلسله مراتب عمودي و طيب افق  اس   مانيد مشاغل . سلسله مراتب( 2

 شود   كه گاه  به بيشتر اي هش  مرتبه تقسيم م 

 
دهد   دانش با حرك  رو به جلو سرع  دارد، اين سرع  مي ان دانش پديده را شكل م  .سرعت( 3

 گيرند  ها شكل م  گراي  پديده هاي دانش ها براساس سرع  تركيب پديده
 
سرع  دانش داراي سرع  تغيير و تحو  ويژه اس ؛ شتاب دانش مي ان تغيير سرع   .شتاب( 4

 دهد   )تيدي يا كيدي آن( را نشان م 
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آورد اما علم، نخستين راهيماس ؛ غياي علم،  دانش شياخ  به وجود م  .آورنده شناخت بوجود( 5
 بر پايه دانش اس ؛

 
اي با وسع  و جه  رو به  گيته كه هر پديده "برد"داميه، س ز دانش و طو  جه  دانش را   برد (6

 آورد   پذيري به وجود م جلو دانش خود، برد عملكردي با مي ان كشش
 
دهد   طو  عمر دانش هر پديده، مي ان دوام، بقا و هدرت ماندگاري آن را نشان م طول حيات.  (7

 تيوع طو  حيات متياسب با وضعي  دانش  هر پديده اس ؛ 
 

 اين مد  هش  رويكرد با سايوكارهاي مرتبط اس  مدل ساختاری. 
هاي مختلب حيات هر پديده اس  مانيد انسان كه  جلوه دوره ،بيدي دارد  طبقه طبقه ،دانش  طبقه( 1

 وهاي دانش  انسان  دورة جييي ، كودك ، نوجوان ، جوان ، ميانسال  و مانيد اييها دارد، البته دوره
 د  نبيدي خاص خود را دار ها ني  طبقه پديده
 

ها را بر پايه س ز تكامل  شياخ  و عملكرد آنها  دانش مي ان فوالل پديده .ها نشانگر فاصله (2
 دهد؛  نشان م 

 
ها در بستر طو  حياتشان اس  نشانه  اي آنجا كه دانش جلوة تكامل  پديده مقياس حركت.( 3

 ها اس ؛  مقياس س ز، كييي  و حرك  پديده
 
 دهد كه هر پديده انتخاب كرده اس ؛  دانش هر پديده راه  را نشان م  نشانگر راه. (4
 
دانش در مسير حرك  پديده به آييده، حرك  تكامل  خود را اي شرايط آن پديده  .حركت تكاملي( 5

 ها در شرايط جديد اس ؛  كيد، حرك  تكامل ، نمايش  اي سرنوش  پديده اخذ م 
 
دانش عيالر مثب  و ميي  دارد كه اي رهم خوردن يندگ   .برنده و بازدارنده نيروی پيش (6

كردن طو  عمر آن  گيرد لذا دانش، حرك  پديده را به سم  تحو  و سپري اي پديده شكل م  مرحله
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برنده كرده يا آن را سخ  و همراه با مشكالت، اي حرك  باي گر، پيش به لورت روان و تسهيل
 دارد؛  م 
 
اي اي شرايط عموم  و اختصال  هر پديده در  انش جلوهد .شرایط و وضعيت مرتبط (7

 آورد؛  هاي  اس  كه يندگ  پديده براي آن بوجود م  وضعي 
 
دانش معيارهاي سيجش كييي ، ابعاد و حايت هر پديده و   معيار سنجش و آزمون حاالت (8

 ها اس ؛  گردان رفتارها و عملكردها و نقوش راهيماي برآمده اي تجربيات پديده لحيه
 

 رويكرد با سايوكارهاي مختص بخود اس   اين مد  هي ها.  مدل كاربست
توان سيگيي  يا   گيري دارد  با اين واحدها م  دانش، واحدهاي سيجش و اندايه .كميت و كيفيت( 1

هاي  با كييي  يندگ   رو، دانش هر پديده، ييه سبك  و ني  كييي  دانش را مشخص ساخ   اي اين
 كيد؛  هاي دانش  ايجاد م  در آن ييه

 

گر كييي  و حايت نيات، نوع  دانش نمايش .شعاع بازتاب نيات، گفتار، رفتار و عملكرد( 2
 گيتارها، رفتارها و عملكردهاي برخاسته اي نيات اس ؛ 

 
دانش با گذر يندگ  پديده، علل بروي وهايع و  ها(. ها و معلول )علتگر علل و آثار  بستر روشن (3

 شود؛  گراي  پديده نمايان م  نشانگر آثاري اس  كه اي س ز انديشه
 
پايداري و بقاي دانش بر نگهداري حق، حقيق ، طرفداري اي آن و آشكار . ایلماهيت و تم( 4

 ساختن حقايق موجودات و آثار ناش  اي آنها اس ؛ 
 
دانش، هدرت نمايش ظاهر و باطن پديده و ت ابق اين دو با . آشكاركنندگي سطح دانایي( 5

ها گاه  هم داناي  را كتمان  يدهگري س ز داناي  دارد  البته براساس ني  پد يكديگر را براي جلوه
 نمايد؛  م 
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حافظه دانش به هدم  تمام تاريخ عمودي و افق  حيات با خصولي  به يادآوري و سير  .حافظه( 6
 پرورش هر پديده اس ؛ 

 
اي براي  شود  دانش لحيه حيات در كيقي  دانش نمايان م  .بند هستي و وجود جلوة نقش( 7

 توانيد در طو  عمر خود اييا كييد؛  ها م  هاي  اس  كه پديده گري نقش جلوه
 

 اين مد  چهار رويكرد با سايوكارهاي مرتبط دارد  مدل عملكردی.

هاس  و امكان ايجاد حيات، وهوع و بروي شرايط جديد،  دانش، مايه يندگ  د چراغ زندگي. ( 1
كييدة ديدگان كور و نيروبخش  دهد لذا روشن ها م  نقش، ساختار، سايوكار وعملكرد را به پديده

 هاي ناتوان اس ؛  بدن
 

رشد، نمو  ماندگ  پديده اي س ز اي اي س ز و كييي  بلوغ يا عقب دانش جلوه بلوغ و اضمحالل.( 1

 و باليدگ  پديده اس ؛ 
عمق عمرپديده اس  كه بر پايه كييي ، سبك  و سيگيي   دانش نشانگر اندايه و .ميزان عمر (3

 شود؛  حيات آن پديده نمايان م 
 
ها را نشان  دانش، اريش آفرين اس  لذا با ايجاد فرل ، عيار اريش پديده .ارزش و فرصت( 4
حالل پيامدهاي آن نيروي  ،درون  اس  كه سايندة رفتار اس  و عملكرددهد  ني ، موتور محركه  م 

 شود   محركه تلق  م 
 

 اين مد  داراي پيج رويكرد اس   مدل پيامدها.
ها اس  كه جوهره آنها را در طو   بيد هوي  ذات  و اكتساب  پديده دانش نقش .هویت و جوهره( 1

ها  آيد كه يكايك پديده واهع، دانش به نوب  درلدد برم دهد  در  اي آن پديده نشان م  حيات مرحله
 شان را به آنها و ني  ديگران نشان دهد؛  جوهره ين  هرار دهد تا هوي  ورا مورد محك

 
عمر يا كوتاه هاي جوهري خود اجاية بسط طو  دانش با حرك  .آبادكنندگي و استمرار عمر( 2

 دهد؛  مرك ي آن پديده م   شدن آن را بر پايه هدرت آبادكييدگ  هسته
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 دانش، مركب حيات، تغييرات و تحويت اس ؛  .مركب( 3
 
دانش هر پديده عصارة شرايط، وهايع و تحو  آن پديده اس   عصر و دوره نشانگر  .عصر و دوره( 4

هاي  جمع شدن، پيچيده و فشردن شرايط، وهايع و تحو  افراد، جوامع و علوم آن و ني  حاوي درس
 دهيده و بيداركييده، نمايانگر سرگذش  پيشيييان و موجودات اس ؛  ي و حوادث تكانآمو عبرت
 
دانش، جلوه كييي  عقل )خرد( هر پديده و واحد سيجش حيات  .مقياس عقل و زیبایي زبان( 5

  [ 1و1] دهد هارا نشان م  وحايت يندگ  آن اس  كه ييباي  برهراري ارتباط آن پديده با ساير پديده
ها در طو  و عرض دانش ،  هاي متيوع دارد  يندگ  پديده رو، دانش وسعت  با طو  و عرض اي اين     

گانه آن به دس  آمد،  ويك هاي س  مختص آن پديده اس   م ابق شياخت  كه اي دانش و ويژگ 
ييرك  با اي اي  شود  دورانديش ، رتبه شدن، دورانديش  ايجاد م   بييان  توان اذعان داش  با دانش م 

هاي  هاي كسب، دورانديش  و اراده ين  اس   پيرويي با دانش ميجر به تقوي  پايه چراغدان  اي گمانه
شود و ريشه دورانديش ، باي ايستادن در هيگام شبهه اس   دانش، حايت متيوع  اي يمان  پايدار م 

 -با ساختاري نو و طرح  عل  اي اي عيالر، شرايط و اهدامات حا  و گذشته پديده را با تركيبات تايه
 [ 0و5] دهد م   نشان 1ال   5معلول  براي آييده م ابق چهار س ز توسعه دانش در اشكا  

 

 
 توسعه دانش مل  2   الگوي بوم  س ز5 شكل
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 توسعه دانش مل  1   الگوي بوم  س ز0شكل  

 

          سازی دانش سطوح غني                                        

 
 

 توسعه دانش مل  3  الگوي بوم  س ز1شكل
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 توسعه دانش مل  4   الگوي بوم  س ز1 شكل
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هاي ذهي  راهبران اس   تا تيكر و  ، توانميدي و هابلي  ييربياي تيكر راهبردينظریه تجربه. 
توان  نباشيد نم  خواه گرا و تعال  دهيده، بصير، آييده ها، عميق، نگهدارنده، وجودبخش، جلوه تحليل

هاي راهبردي هرين موفقي  شده و اثربخش شوند   ري ي ها و برنامه انتظار داش  راهبردها، مديري 
سايي و تقوي   اي واستمرار غي  ها، ارتقاي س ز دانش حرفه براي دستياب  به اين اهداف و خصيصه

گيري كامل  يي تجربيات و بهرهآن ضروري اس   اي راهكارهاي بسيار سودميد در اين ارتقار، مستيدسا
هاي  اس  اما ويژگ  و ديگران آموختن خويش آيمودة اي و اي آنها اس   تجربه، حالل آيمودن

ميحصربيردي دارد كه در طو  سيين و يندگان  اشخاص تغيير كرده و كاركردهاي  م ابق س وح 
 آورد   ها به وجود م  گانه يير براي انسان هي 
 

اين س ز اي تجربه، به ساختن و پرورش توانميدي هدرت ادراك  و اندیشه. . قدرت ادراك1 سطح
ها و كاركردهاي مرتبط با اين س ز جلوه  به ايياي نقش ،پردايد  بر اين اساس و انديشه انسان م 

و ديگران سروكار دارد، نقشه درك حقيق   خويش آيمودة آموختن اي و آيمودن دهد  لذا تجربه با م 
كم به انداية تجربه  دس  ،شود  باروري انديشه انسان دهد و اب ار آموختن م  شكل م يك پديده را 

اي اي طريق  ( حكم بر درك پديده1( درك ذات پديده؛ 2وي خواهد بود و اين باروري چهار نوع دارد: 
كه در آن نيس   نوع او  متعدي به يك اس  پديده ديگر، گاه  هم ني  يك پديده اي طريق چي ي 

( عقل  و سمع   بيابراين، تجربه، 4( نظري و عمل ؛ و 3و  و نوع دوم متعدي به دو ميعو  اس ؛ ميع
اي  مرتبط  كيد و وي را آماده تصور معان  اي براي آگاه شدن انسان م  اعالم به خبر دادن سريع واهعه

ثب  تجربه  رو، اينايشود كه هبال عمل شده اس    ، انسان آگاه به تصور چي ي م لذانمايد؛  با آن م 
ها، خرد و تدبير  شود  با اندوخته شدن اين س ز ايتجربه يابد؛ ييرا تا نوشته نشود، حي  نم  اولوي  م 

شيوا شده،  ،اندويي، يبان انسان هاس   با تجربه شود؛ در واهع، خرد، اندوختن تجربه انسان پربار م 
 آورد  اي شخص به وجود م شود  اين يبان، نوع  ييباي  بر سرمايه و ييي  وي م 

 
خانه  پردايد؛ لذا، نهان اين س ز اي تجربه، به ساختن و پرورش حافظه انسان م  . حافظه.2 سطح

هاي  هاي لحيه به شدت به تالش ،شود  كييي  تجربه هاي سخ  م  انسان و ياور وي در عبور اي راه
، گاه  تجربه، در رو ايايندهد   ان را شكل م نسنو يندگ  وابسته اس  و بخش اساس  در تيكرات ا
كييده نقش/ نقوش آشيا در ذهن انسان  كيد و تداع  نقش تداع  براي دليل و حج  خود نماي  م 

 شود  گري كرده و پيام فرس  م  ساي شده كه تحليل شود  تجربه، دستگاه حافظه م 
 



 1314بهار  ـ 21شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    242

اين س ز اي تجربه، به ساختن و پـرورش هويـ  انسـان اختصـاص دارد  لـذا       ساز. . هویت3 سطح
هاي  دارد كه امكان مشاهده، درك شـرايط و   تجربه، تواناي  ايجاد تصاويري تاريخ  اي وهايع و پديده

سايي، گاه  درمعيـ  دانسـتن و دانـش ظـاهر      آورد  تجربه در نقش هوي  اتياهات جديد به وجود م 
كيد  رو، پيوندهاي خويشاوندي برهرار م  شود؛ اي اين كييده م  كيد، و تداع  يي م سا شود و شاخص م 

آورد  بيـيش   حس خوش برخوردي با مردم به وجود مـ   ،شياساند و براي انسان اي ناروا باي م را و روا 
شود   ي  م ، پيدا شده و تقو ها راهه شود  بيابراين، با بييش، بار پرهي  اي ب  انسان م ابق هوي  وي م 

گردد كه در بيراهه رود، چيين كس   در اين س ز، انسان بدون بييش عمل كيد، مانيد شخص  م اگر 
 افتد  هر چه تيدتر رود، اي راه دورتر م 

 
دهيدگ  شخصي  انسان اس    رسال  اين س ز اي تجربه، شكل دهنده شخصيت. . شكل4 سطح

گراي   تجربه ،نگارند  لذا دانش سرآمد نقوش  اس  كه تجربيات در ذهن وي م  ،شخصي  انسان
نگاري در ذهن انسان اس  تا امكان برهراري ارتباط بين آنچه را  كيد  سايوكار آن، نقش بايي  پيدا م 

تجربه ، سان بدينگيري اس  با آنچه را كه هبالً اتيا  افتاده ايجاد كيد   كه اكيون درحا  شكل
ها براساس   دهد  تجربه افتد تغيير م  ورات آنچه را كه بايد رُخ دهد به دانش آنچه اتيا  م تص

گرا، عقايد،  البته سيستم دانش تجربه ،يابيد اعتقادات، تيكرات و تصاوير ذهي  اشخاص شكل م 
 ها و شخصي   دهد  اريش هوانين و آداب و رسوم، فرهي  جامعه و نهادهاي اجتماع  را شكل م 

يابيد  تجربه تح  تأثير بسياري اي  گيرند و رشد م  افراد تح  تأثير اين نوع دانش و فرهي  هرار م 
گيري  شكلدر اين س ز، ها هرار دارد  بيابراين،  شياس  خودآگاه  و ناخود آگاه  انسان عوامل روان

هاي    ركات و تياوتها و تمايالت نسبتاً پايدار اس  كه مشت  اي اي ويژگ  شخصي  بر اساس مجموعه
سايد كه استمرار يمان  هم  را در رفتارهاي روان : تيكرات، احساسات و اهدامات افراد مشخص م 

شود   هاي مختلب نمايان م  هاي تجربه تح  شرايط گوناگون و در طو  يمان دارند  البته، جلوه
شود  تجربه در  ات فرد م ها، افكار، كلمات، اَعما  و عاد درواهع، تجربه متشكل اي مجموعه درس

 آورده، و اي لاف بوجود  كييد  لذا، تجربه، آييه شود كه افراد آنان را گ ييش م  انتخاب  ميعكس م 
 كيد  ها را تقوي  م  بصيرت انسان

 
گري در  ماموري  اين س ز اي تجربه، ايجاد نقش راهيماي  و هداي  گر. . راهنما و هدایت5 سطح
اهيماي براي ها و مسائل، نقش خ وط ر  ايجاد شياخ  و اريياب  موضوع ها اس  و پس اي انسان

هاي  كه آنان  در انتخاب ،هاي  خاص ها با وضعي  تجربه هيگام مواجه انسانكيد   اشخاص اييا م 
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گردد كه با آن  م   هاي  رو، تجربيات، جلوه نمادها و نشانه كيد  اي اين رسان  م  دهيد، كمك انجام م 
اظهار و روشن نمودن ، دار وظييه شوند  در اين مواهع، تجربه، عهده متياوت شياخته م چي هاي 

شود تا راهيماي اشخاص در مواجهه با وهايع شود  البته كاركرد تجربه، در اين سايوكار، تغيير در  م 
 همكييدگ ، هشداردهيده  تجربه، گاه  در ايياي نقش راهيماي  و هداي  معلوم اس  نه در علم 

شود  لذا، تجربيات،  شود تا به اشخاص داناي  القار كيد و در نهاي  تجربه، نورافشان راهيماي  م  م 
هاي بسيار دانا را براي  دارند و جلوه عرضه م  ،گاه  به اشخاص پيام  بايتر اي س ز رايج داناي 

اي اي كتاب،  يحههاي برآمده اي ل ها و پيام به، نشانهتجربخشيد  هر چيد كه  يشان عييي  م ا
اي خاص اي نيكوي  پيدا  اش م ابق آن، جيبه اطالعات و مي ان پيشبرد امور هم هس  اما راهيماي 

ها، بهترين  شان، آنها را اي پش  سر براند  لذا تجربه كشد تا عمل ها را اي جلو م  كيد كه مهار انسان م 
 شوند  آمويگاران و راهيمايان م 

 
ها اس    سايوكار اين س ز اي تجربه، ايجاد و تقوي  هوه دورانديش  در انسان . دوراندیش.6 سطح
ها و بييـاي  عواهـب را    شود و امكان ترسيم افق رو، براي انسان به چراغ خرد و يندگ  تبديل م  اي اين

آورد  اين دورانديش ، شياخت  متياسب با افق، عمق و ارتيـاع افكـار، بـه وجـود      براي وي به وجود م 
شـود و برتـري وي را بـا تجهيـ ات و      آورد  اييها، به نوبه خود، عمـق و غيـاي ايمـان انسـان مـ        م

كيـد     سايد كه شياخ  حالل اي دورانديشـ  بـراي ايشـان ترسـيم مـ       مسيرهاي  يندگان  روشن م 
اسـ ،  بخشد و اين بيياي ، بييـاي  احس  شود و بيياي  د  را ارتقا م  بيابراين، شياخ ، روشياي  د  م 
هـاي   كيـد  اي نشـانه   بخشد لذا به نوبه خود، دورانديشـ  را تقويـ  مـ     عاطي  و عقل  را هم ارتقا م 

 شود  بودن اشخاص، دوس  خوب برگ ييدن اس ، ييرا آدم  به دوس  خود سيجيده م  دورانديش
 

 و ناساييبا جوهره دانش  خود، توا ،دستاورد اين س ز اي تجربه بخش. . تواناساز و كامياب7 سطح
شود و ديدگان انسـان را   ها م  ها اس   با اين سايوكار، تجربه، ماي  يندگ  د  بخش  در انسان كامياب

هـاي انسـان  بـا     برد  فضيل   بخشد و ناتوان  را اي بين م نيرو م  هاي انسان، كيد و به بدن روشن م 
گـردد  ايـن نـوع توانـاي  و كاميـاب  در تجربـه،        گر م  غي  شده و جلوه ،اين س ز اي تجربيات دانش

شوند كه تجربـه   ها و ثمره دانش اس   بيابراين، داناترين مردم كسان  م  ها، انديشيدن حالل آموخته
آيد و ييـرك، شخصـ     مردم را با تجربه خود، جمع كييد  با اين كار براي شخص، ييرك  به وجود م 

اي ديرويش بهتر باشد و نكوهش را اي خود باي دارد  انسان ييرك، اي هر چي ي پيدي  اس  كه امرويش
كـم نشـده    گذاري و تسـهيم،  ت با اشتراكاند  دستاوردهاي تجربيا ها، دانش  اكتساب  آمويد  تجربه م 
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ايـان بـه   كيد  اهتمـام دان  ، انسان را با توانا شدن و ارتقاي فهميدن، سخيور م يابد  تجربه بلكه غيا م 
فهميدن اس  و اهتمام نادانان به رواي  كردن  انسان  كه بر اثر ناتوان ، بـدون شـياخ  عمـل كيـد،     

كييده تيكري اس  كـه   بيشتر اي درس  كردن اس   بيابراين، تجربه اين س ز، تقوي  ،خراب كردنش
آورد و  وجـود مـ   جوي  به  نوع و س حش با ديگر س وح متياوت خواهد بود  لذا، تجربه، روحيه دانش

هـاي جـاي گـرفتن حكمـ  در د  انسـان،       اي نشـانه  بـرد   علم را ف ون  داده و حكمـ  را بـاي مـ    
ها، سرشار اي پيدهاي مييد هستيد كه آنها را بايـد   شياس شدن وي اس   براي خردميدان، تجربه عبرت

ين شده كه دستاورد ديگر آن اي بديع، تبي پردايي، تجربه به گونه كييد  در اين ايده تلخيص و استخراج 
 ، ارائه شده اس  1در جدو  

 
 ، نقش و سايوكارهاي تجربهگانه هي    س وح1 جدو 

ها نقش سطح  سازوكاروها 

 عمق بخش  هدرت ادراك 2

 نگهدارندگ  حافظه 1

ساي هوي  3  وجودبخش 

دهيده شخصي  شكل 4 بخش  جلوه   

گر راهيما و هداي  5  بصيرت 

دورانديشساي و  افق 0 گرا آييده   

بخش تواناساي و كامياب 1 بخش تعال    
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