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  چكیده

است. در بیسـت  » بنیان) مدیریت دانش دینی (دین«هدف این مقاله طرح مسئله مورد نیاز در تمدن دینی با نام 
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  مقدمه

ی تبیین مبانی نظـر« با نامای است که در پژوهشی  این مقاله، شرح و بیان صورت مسئله گسترده

طی دو سال گذشته با راهنمایی  در» بیت(ع) مدیریت دانش: برگرفته از قرآن حکیم و مکتب اهل

حوزه و دانشگاه انجام شده اسـت. هـدف ایـن مقالـه آشـنایی بـا  انادتو همکاری جمعی از اس

دیگـر اسـت کـه ممکـن اسـت توجـه  هایی پرسـشصورت مسئله، درک خاسـتگاه آن و طـرح 

ســازی حــل آن و  تر مســئله، غنی ب کنــد و آنهـا را در تبیــین دقیــقپژوهشـگران را بــه خــود جلــ

تنها  در طـی سلسـله مقـاالتی نـه ،پردازی درباره آن با نگارندگان همراه سازد. به یاری خدا نظریه

های مورد نظر، نتایج حاصـل  های پیشنهادی، روش حل بلکه راه ،ابعاد مسئله روشن خواهد شد

  د.نشو هاِی ارزیابِی نتایج نیز بیان می شیوه و ها کارگیری روش از به

با طرح درست مسئله مدیریت دانـش و برخـورداری از تصـوری چندُبعـدی از آن در تمـدن 

شـود. بـا  میآشـکار دینی که هدف اصلی این مقاله است، ضرروت و اهمیت پـرداختن بـه آن 

محققان در  شمار اندکی ازد که شجستجو در ادبیات قلمرو مطالعات مدیریت دانش، مشخص 

  زمینه مدیریت دانش دینی (اسالمی) فعالیت می
ً
کننـد و خـأل تحقیقـاتی در ایـن زمینـه کـامال

اثـرات مـدیریت  اند کوشـیده در تحقیقی 1)۲۰۰۹(نمونه عبدالغفار و آونگ  رایمشهود است. ب

هـایی در جهــت  تالش 2)۲۰۱۱د و محمـود البکیـر (نـدانـش را در دعـوت اسـالمی بررسـی کن

به اهمیت مسئله دانش و دیگر زی مدیریت دانش اسالمی انجام داده است. تحقیقات سا مفهوم

  اند. طور مستقیم به مسئله مدیریت دانش توجهی نداشته اند و به مفهوم آن در قرآن پرداخته

به دانش و مدیریت آن در وضـعیت  ،در بخش اول ؛ده استشاین مقاله در سه بخش تنظیم 

به  ،شود که بخش اصلی مقاله محسوب می ،شود. در بخش دوم میموجود تمدن غرب پرداخته 

بنـدی،  نیـز پـس از جمع سـوممسئله مدیریت دانش در تمدن دینی اختصـاص دارد. در بخـش 

شده در این تحقیق و تعمیم روش آن برای دینی  کارگیری الگوی ساده تجربه پیشنهادی مبنی بر به

  گردد. ارائه می ،تهای علم مدیری ها و گرایش رشته دیگرکردن 

  بخش اول: دانش و مدیریت آن در وضعیت موجود تمدن غرب

پردازیم تا زمینـه  در این بخش به بررسی دانش و مدیریت آن در وضعیت موجود تمدن غرب می

برای طرح مسئله مدیریت دانش در وضعیت کنونی تمدن دینی و زمینـه بیـان وجـوه تمـایز ایـن 

  غرب فراهم آید.مسئله در تمدن دینی با تمدن 

                                                           
1. Abdul Ghafar & Awang, 2009.  2. Muhamadul Bakir, 2011.  
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  مسئله بنیادی تمدن غرب

الشعاع خود قرار  مسائل آن را تحت دیگرکه  دیک مسئله بنیادین دار کم دستشک هر تمدنی  یب

افزاری یک تمدن در جهـت حـل ایـن  افزاری و نرم همه امکانات سخت طور معمول و به دهد می

تـوان از  بنیـادی تمـدن غـرب، می شود. برای پی بـردن بـه مسـئله مسئله بنیادی به کار گرفته می

نظران استفاده کرد. مشهور این است که مسئله بنیادی تمـدن غـرب تسـخیر  های صاحب تحلیل

 
َ
م است و این تسخیر از طریق تغییر معنا و حتی مبنای علم و دانش و ِاعمال مدیریتی خـاص عال

هـای  تحلیل تنهـا گرا) بر روی این نـوع علـم و دانـش صـورت گرفتـه اسـت. (کارکردگرا و عمل

و به یک نظریه بنیادین  ندگیری یک مسئله بنیادی کافی نیست تاریخی برای پی بردن به نحوه شکل

ای (محیطـی، فـردی،  مبانی معرفتی و عوامل زمینـه ،شناختی نیاز است تا با استفاده از آن روش

ه اسـت کـه بـا ند. در قسمت بعد الگویی ارائه شـدشوصورت توأمان بررسی  به اجتماعی و...)

گیری مسائل بنیادی در یک تمـدن را تبیـین کـرد. از آنجـا کـه  توان نحوه شکل استفاده از آن می

 ،یک از این دو پذیر) پیوند خورده است، تحلیل هر تمدن غرب با علم مدرن (علم تجربی آزمون

  رساند. ما را به نتایج مشابهی می بسیار تا حّد 

  ها در یك تمدن ل و نظریهگیری مسائ شناختی شكل الگوی روش

نشـان » ؟گیـرد مسئله بنیـادی در یـک تمـدن چگونـه شـکل می«تأمل در ماهیت این سؤال که 

شناختی است و پاسخ نیز باید براساس یک نظریـه  دهد که این سؤال یک سؤال بنیادین روش می

گیری خـود مسـئله در یـک تمـدن  شناختی داده شود. پرسـش از چگـونگی شـکل بنیادین روش

طور غیر مستقیم، پاسخ این سؤال  گیری یک مسئله به زیرا درک نحوه شکل بسیاری دارد؛اهمیت 

هایی  حل ها در اصل راه گیرند. برای اینکه نظریه ها چگونه شکل می کند که نظریه را نیز روشن می

ن تـوا بر این، بـا همـین منطـق می افزونآیند.  هستند که در پاسخ به مسائل اساسی به وجود می

ردیـابی کـرد و تـأثیر ایـن  ،دنشـو هر نظریه فعـال می به وسیلهکه را هایی از اندیشه و عمل  حوزه

های جدیـد و کاربردهـای  تنها در طرح مسائل جدید، کشف و ایجاد علوم و دانش ها را نه نظریه

ای کـه  ای اولیـه توان بازخور این نظریات را در مبـانی معرفتـی و زمینـه بلکه می ،تازه تحلیل کرد

  به وجود آمده است، نیز بررسی نمود. هامسئله از آن

گیرد به نحـوی از انحـا بـه مسـئله  بر این، هر مسئله مهمی که در یک تمدن شکل می افزون

گردد و مسئله بنیادی یا سـؤال بنیـادین هـر تمـدن نیـز از  بنیادی یا سؤال بنیادین آن تمدن بازمی

بـه  سـوییشـده در آن تمـدن دارد و از  عرفتـی پذیرفتهریشه در مبادی، مبـانی و اصـول م سو یک

ای  گیری آن تمدن و عوامل زمینـه عوامل غیرمعرفتی و بسترهای تاریخی و فرهنگی مؤثر بر شکل
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له گردد. مسـائل گونـاگون یـک تمـدن در طـول تـاریخ از مسـئ موجود در بافت آن تمدن بازمی

شـوند.  م بـر آن مسـئله بنیـادین معنـا میو در نظـام معنـایی حـاک هشـدبنیادین آن تمدن زاییده 

آن تمـدن را  ،نـد و اندیشـه عالمـانگرد های گوناگونی برای حل ایـن مسـائل ایجـاد مـی نظریه

این الگـوی  ۱ شماره دهند. در شکل تمدن را جهت می ،هماهنگ و اعمال عامالن مستقر در آن

  شناختی نشان داده شده است. روش
  

  

شناسـی   های اساسی در یك تمدن (بـا اقتبـاس از نظریـه روش    گیری مسائل و نظریه لشناختی شك : الگوی روش1شكل 

االسالم والمسلمین دكتر حمید پارسانیا همراه با بسط و اندكی تغییر و اصالح) نگارندگان معتقدند از چنین  بنیادین حجت

گیری مسئله مدیریت  رك چگونگی شكلتوان برای د الگویی انتزاعی كه در پاسخ به سؤال اساسی یادشده ارائه گردید می

های معرفتی و غیـر معرفتـی مسـئله و     تنها این مسئله را تبیین نمود، بلكه به ریشه دانش در هر تمدنی استفاده كرد و نه

شود، پی برد.  هایی كه از سوی آن فعال می های بعدی مرتبط با آن مسئله و دیگر حوزه ها و نظریه حل همچنین خطّ سیر راه

توان بهره  ین الگو حتی برای درك چگونگی بازسازی یك تمدن و نقل و انتقال فرهنگ در قلمرو شناخت عمومی نیز میاز ا

شود. گفتنی است در ترسیم  مشاهده می 1گیری مسائل اساسی یك تمدن در شكل شماره  گرفت. نموداری از الگوی شكل

   1استفاده شده است. )1393شناسی بنیادین (پارسانیا،  این الگو از نظریه روش

گیری مسائل یـک  توان دالیل منطقی شکل تنها می شناختی، نه براساس این الگوی کالن روش

هـای وجـودی و  توان بـه علت تمدن را براساس مبادی و مبانی معرفتی آنها شناسایی کرد، بلکه می

                                                           
و در حـال  شـده االاسالم والمسلمین دکتر حمید پارسـانیا مطـرح حجت از سویکه است ای  نظریه ،شناسی بنیادین روش ۀ. نظری١

  انتشار است.
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تـوان بـه  ایـن الگـو میگیری آن مسائل نیز پرداخت. افزون بر آنکه، از  های غیر معرفتی شکل زمینه

صورت پیشینی استفاده کرد و مسائل موجود در یک تمدن را به صورت اسـتقرایی احصـا و آنهـا را 

توان از آن به صورت پسینی اسـتفاده کـرد و مسـائل مطلـوب در  یک تبیین کرد؛ همچنین می به یک

  .بندی نمود و آنها را بسط و توسعه داد یک تمدن را شناخت، مطرح کرد، صورت

  تبیین اولیه مسئله مدیریت دانش در تمدن غرب با استفاده از الگوی پیشنهادی

رغم پراکندگی نظریاتی که درباره تمدن مدرن غرب وجود دارد، این تمدن نیـز ماننـد دیگـر  به
ای اسـت. یعنـی  هاِی رقیِب قبل و بعـد از خـود، دارای مبـادی و مبـانی معرفتـی ویـژه تمدن
تمدن حاکم است، نگرشی خاص به هستی و انسان دارد و در تنظیم  بینی خاصی بر این جهان

روابط چهارگانۀ انسان با خدا، انسان با طبیعت، انسان با جامعه و انسان بـا خـود، از مبـانی 
خاصی برخوردار است. در یک نگرش کالن، مسائل تمدن غـرب را بـا مبـانی اومانیسـتی یـا 

یـا  2»دئیسـم«هـای نظیـر  واژهابط چهارگانـه کـه بـا های گوناگون آن در رو و جلوه 1اومانیسم

خـواهی و  یـا آزادی 4»لیبرالیسم«گرایی،  یا طبیعت 3»نچرالیسم«بسته،  گرایش به خدای دست
انسان «، »انسان با خدا«های  شوند و به ترتیب نسبت گرایی، بیان می یا فایده 5»یوتیلیتاریسم«

را در ایـن تمـدن، » انسـان بـا خـودش«و  »انسـان بـا دیگـر افـراد یـا جامعـه«، »با طبیعـت

  6توان تبیین کرد. ، میکنند سازی می مفهوم
م و تسـخیر«توان  مسئله اصلی در تمدن جدید غرب را می

َ
آن در  مسئله تسـلط انسـان بـر عـال

توان  دانست و دیگر مسائل اساسی مطرح در این تمدن را می» برداری و نفع فردی انسان جهت بهره

تـوان پوشـاند کـه در  ا در ذیل این مسـئله اساسـی جـای داد. ایـن حقیقـت را نمیبه نحوی از انح
مقطعی از تاریخ ایـن مسـئله در تقابـل بـا فرهنـگ و تمـدن اسـاطیری اربـاب کلیسـا، در کـانون 

های شـهودی نفـی  های فکری و عملی دانشمندان عصر قرار گرفت. ابتدا روشنگری معرفت تالش

اموش گفت و پس از آن، تنها معرفِت روشـنگر، معرفـت تجربـی شد و سپس روشنگری عقل نیز فر
در نظر گرفته شد و درنهایت، نقش روشنگرِی معرفت نیز فراموش شد. دغدغه حقیقت که از دیربـاز 

بینی، تبیـین تجربـی، کنتـرل و  ها قرار داشت به کلی فراموش شد و مسئله پیش در کانون همه تمدن

م و آدم
َ
، با استفاده از علم تجربی و دسـتاوردهای تکنولوژیـک در کـانون در یک کالم سلطه بر عال

                                                           
1. Humanism  2. Deism  

3. Naturalism  4. Liberalism  

5. Utilitarisme 


	�م ا�����از درس است . این مطلب برداشتی ٦ ����� استاد دکتر عطاءالله رفیعی آتـانی در کـانون اندیشـه  از سویکه  ����ره�
  .ارائه گردید ۱۳۹۲جوان در پاییز 
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مسائل تمدن غرب قرار گرفت و دیگر مسائل نیز بر این اساس معنا شدند. بـرای حـل ایـن مسـئله، 

ها در  ها و نظریـه های متعددی از علوم جدید ایجاد شدند و از آنجا کـه ایـن رشـته ها و رشته نظریه
  ها را به خود جلب کردند. نگیزی مواجه شدند، توجه تمدنا های شگفت علم با موفقیت

ها، که خصوصیت چندرشتگی دارد، رشـته مـدیریت دانـش اسـت. بررسـی  یکی از این رشته

ادبیات گسترده رشته مدیریت دانش حاکی از این است که مسئله مدیریت دانش نیز در تمدن غرب، 
م و تسـ

َ
شـود. ایـن ادعـا مسـتند بـه  خیر آن معنـا میذیل همین مسئله بنیادی، یعنی تسلط بر عـال

های اصلی مرجع و مقاالت متعـددی  های اخیر با مطالعه برخی کتاب تحقیقاتی است که در سال

؛ کـارل ۲۰۰۹ 1انـد از: (هیسـلوپ، در قلمرو مدیریت دانش انجام یافته است. برخی اسناد عبارت
ــز،۲۰۰۴ 4؛ جفکــات،۲۰۰۸ 3؛ جــنکس،۲۰۰۴ 2ویــگ، ــ۲۰۱۱ 5؛ بت ؛ ۲۰۰۹ 6وس و میشــلیا،؛ ف

؛ ۲۰۰۲ 10؛ رومیــــزون،۲۰۰۵ 9؛ النــــد و همکــــاران،۲۰۰۰ 8؛ ایــــواری،۲۰۰۵ 7گوشــــتاک،

؛ نانوکـا و تاکـه ۲۰۰۶ 13؛ باسکرویل و دولی پویسـی،۲۰۰۷ 12؛ واالنس،۲۰۰۵ 11استانکوسکی،
  و...). ۱۳۸۹زاده،  ؛ حمیدی۱۳۸۹؛ رضازاده و همکاران، ۱۳۸۹؛ سهرابی و دارمی، ۲۰۰۵ 14اوچی،

توان گفت: مدیریت در این تمدن به مثابه نوعی نظام کنترلی اسـت و  نگرش کلی می در یک

دانـش یـک منبـع  ،شود. در این تمدن دانش به مثابه نوعی از انواع دارایی مادی در نظر گرفته می
کاالهـا  دیگـراقتصادی، نوعی کاالی عمومی یا منبعی مؤثر برای تولیـد ثـروت اسـت و ماننـد 

ه صورت بهینه تولید، توزیع و مصرف کرد. مدیریت دانش نیز درواقـع بـه معنـای توان آن را ب می

امـا  ،آینـد یا کاالهایی است که به چشم نمی ،ها ها، سرمایه کنترل نوعی خاص از جریان دارایی
ارزش اقتصادی و نفع مادی فراوانی دارند. در این تمدن نباید در جهت تسلط بر جهان و کسـب 

  آفرین غفلت کرد. ن کاالی ثروت و قدرتقدرت و ثروت از ای

  های موجود در قلمرو مطالعات مدیریت دانش در تمدن غرب ها و گفتمان پارادیم

، یـا گفتمـان یماهرچند در قلمرو مطالعات مدیریت دانش موجود در تمدن غـرب، چهـار پـاراد
توصـیف قبـل  مطلـبآخر  در بخشاما گفتمان مسلط همان است که  ند،ا نظری شناسایی شده

اند و طبق مطالعات (شـولتز و لیـدنر،  ها در واکنش به این گفتمان ایجاد شده گفتمان دیگرشد. 

                                                           
1. Hislop, 2009  2. Wiig, 2004  

3. Jennex, 2008  4. Jeffcutt, 2004  

5. Betz, 2011  6. Foss & Michailova, 2009  

7. Gottschalk, 2005  8. Iivari, 2000  

9. Land, Nolas, & Amjad, 2005   10. Rumizen, 2002  

11. Stankosky, M. A., 2005  12. Wallace, 2007  

13. Baskerville & Dulipovici, 2006  14. Nonaka & Takeuchi, 2005  
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 حـدود  1)۲۰۰۲
ً
درصـد از  ۳۰تنها بخـش کـوچکی از ادبیـات گسـترده ایـن قلمـرو (مجموعـا

اند. در پارادایم یـا گفتمـاِن مسـلط کـه در امتـداد  تحقیقات این رشته) را به خود اختصاص داده
پـارادایم هنجـاری، کـارکردگرا،  هـای با نامگرایی مطرح شده و در ادبیات این رشته  دیم اثباتپارا

دانـش  ،شـود ای که برای دانش در نظر گرفته می شود، استعاره گرا از آن یاد می نوکارکردگرا یا عمل
س براسـا ،دانـشگـردد.  است و تنها به کارکردهای اقتصادی دانـش توجـه می» دارایی«به مثابه 

بینـی،  شود و نقـش آن در سـازمان و جامعـه چیـزی جـز پیش تفکرات عصر روشنگری معنا می
نظیر گفتمان تفسیری یا  ،ها گفتمان دیگرنیست. در  و تخصیص بهینه منابع یاطمینان بیکاهش 
هایی بـرای دانـش  مدرن) نیز استعاره (پست ای گرایی، گفتمان انتقادی و گفتمان محاوره ساخت

ای از  های متناسب با مبانی فلسفی خود قائل هسـتند. خالصـه گیرند و برای آن نقش در نظر می
شـناختی و نظـم  چهار گفتمان موجود در قلمـرو مـدیریت دانـش کـه براسـاس دو ُبعـد معرفتی

آمده اسـت. ایـن چـارچوب، از چـارچوب  ۱اند در جدول شماره  اجتماعی از هم تفکیک شده
) و بوریل و مورگان به دست آمده اسـت. دیتـز بـا انتقـاد از ۱۹۹۶مطالعات سازمانی دیتز (دیتز، 

بنـدی مطالعـات  چارچوبی را بـرای طبقه 2)۱۹۷۹چارچوب بوریل و مورگان (بوریل و مورگان، 
 ،دانـش بـرای بررسـی مطالعـات مـدیریِت  م،۲۰۰۲سازمانی ارائه کرد. شـولتز و لیـدنر در سـال 

شـولتز در  م،۲۰۰۴اما در سال  ،)۲۰۰۲ز و لیدنر، از چارچوب دیتز استفاده کردند (شولت نخست
تحقیقی مستقل با همکاری استیبل به چارچوب بوریل و مورگان بازگشـت و آن را بـرای تحلیـل 

  3).۲۰۰۴تر دانست (شولتز و استیبل،  مطالعات قلمرو مدیریت دانش مناسب
دیگـری نیـز از  های بندی هـا، تقسـیم از گفتمان یادشـدهبنـدی  بـر طبقه افـزوناست  گفتنی

تـوان بـه  د کـه از جملـه مینـهای موجود در قملرو مطالعات مدیریت دانش وجـود دار پارادایم
یم عمــده را در درون قلمــرو ااشــاره کــرد. آنهــا دو پــاراد 4)۲۰۰۵(کارهــای هازلــت و همکــاران 

و  5یم زیسـتی (ارگانیـک)دانـد از: پـاراا انـد کـه عبارت مطالعات مدیریت دانش شناسـایی کرده
و متناسـب بـا دیـدگاه اجتمـاعی داشـته  که اولی جنبه انسـانْی  6یم رایانشی (کامپیوتینک)اپاراد

  .است 8دیدگاه علمیاصطالح  تکنولوژیکی بوده و متناسب با به و دومی فنْی است  7اجتماعی

های فلسـفی  هـا بـه سـّنت ها و گفتمان قلمرو مطالعات مدیریت دانش از طریق این پارادایم
خـورد و در سـایه اندیشـه  ای) پیونـد می تمدن غـرب (سـّنت تحلیلـی و سـّنت قـاره موجود در

م)، با ایده تمایز بین دانسـتن چـه چیـزی و دانسـتن ۱۹۵۰ـ۱۹۴۰گیلبرت رایل (ای نظیر  فالسفه

                                                           
1. Schultze & Leidner, 2002  2. Burrell & Morgan, 1979  

3. Schultze & Stabell, 2004  4. Hazlett, McAdam, & Gallagher, 2005  

5. organic paradigm  6. computing paradigm  

7. social view  8. scientific view  
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)، بـا ۱۹۲۰لودینگ ویتگنشتاین ( 2)، با ایده دانش ضمنی؛۱۹۶۶میخائیل پوالنی ( 1چگونگی؛

)، با ایـده ۱۹۷۰توماس کوهن ( 4دانش قدرت؛ ۀ)، با اید۱۹۷۰کو (ول فمیش 3معنی کاربرد؛ ۀاید
)، بـا ایـده ۱۹۸۴جان فرانسیسکو لیوتـارد ( 6)، با ایده سه جهان؛۱۹۶۰کارل پوپر ( 5ها؛ پارادایم

)، با تئوری ۱۹۸۴یورگن هابرماس ( 7وضعیت پس از مدرنیته و تفکیک داده، اطالعات و دانش؛

چـــالز ســـاندرز پیـــرس  8نطقـــی و عقالنیـــت اجتمـــاعی؛عمـــل ارتبـــاطی، و اســـتدالل م
خـود را  11،آمریکـایی ماننـد جیمـز، دیـویی و ُرتـری 10گراهای و دیگر عمل 9م)،۱۹۱۴ـ۱۸۳۹(

آورد کـه تحلیـل دقیـق تـأثیر  هایی را در ساختار درونی خود به وجود می کند و نظریه تعریف می

  طلبد. دیگر میمجالی  ،های این فالسفه بر مدیریت دانش یک از ایده هر

: چهار گفتمان موجود در قلمرو مطالعات مدیریت دانش در تمدن غرب با اقتباس از (شولتز و لیدنر، 1شماره جدول 

  )2004) و (شولتز و استیبل، 2002

  
  شناختی بعد معرفت

  13گرایی دوگانه 12دوگانگی

ی
اع

تم
ج

م ا
ظ

د ن
بع

  

اختالف 

(عدم 

  14توافق)

  15مدرن) ای (پست گفتمان محاوره

  از ادبیات) درصد3استعاره دانش: نظم و انضباط (حدود 

ها: ساختارشكنی ادعاهای  نقش دانش در سازمان

  های چندگانه شده، خلق دانش بندی دانش جمع

  16گفتمان انتقادی

  از ادبیات) درصد1استعاره دانش: قدرت (حدود 

  نقش دانش در طبقه محروم سازمانی:

  اصالح نظم اجتماعی

اجماع 

  17)(توافق

  18گرایی (تفسیری) گفتمان ساخت

  از ادبیات) درصد25استعاره دانش: ذهن (حدود 

ها: هماهنگی كنش، بافت  نقش دانش در سازمان

  های یكپارچه، ایجاد فهم مشترك، كشف ارزش

  19گرایی هنجاری) گفتمان نوكاركردگرایی (اثبات

  از ادبیات) درصد70استعاره دانش: دارایی (بیش از 

ها: روشنگری پیشرو،  سازماننقش دانش در 

  اطمینانی، تلخیص بهینه منابع بینی، كاهش بی پیش

                                                           
1. Gilbert Ryle (1940-50s): The Distinction between Knowing That and Knowing How 

2. Michael Polanyi (1966): Tacit Knowledge  3. Ludwig Wittgenstein (1920s): Meaning is Use  

4. Michel Foucault (1970s): Knowledge is Power  5. Thomas Kuhn (1970s): Paradigms  

6. Karl Popper (1960s): Three Worlds 

7. Jean-François Lyotard (1984): The Postmodern Condition-Data, Information, Knowledge 

8. Jurgen Habermas (1984): The Theory of Communicate Action, Volume One: Reason and the 
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10. pragmatists  11. James, Dewey, Rorty  

12. duality  13. dualism  

14. dissensus  15. dialogic(Postmodern) discourse  

16. critical discourse  17. consensus  

18. costructivist (interpretive) discourse 

19. neo-functionalist (Positivist or Normative) discourse 
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  قطع رابطه دانش با صدق و حقیقت در مدیریت دانش غرب

نکته کلیدی در قلمرو مدیریت دانش این است که ارتباط معنای دانش در مدیریت دانش موجود 

گونه آگاهی که کـارکردی بـر  هرقطع شده و دانش به معنای  ،در تمدن غرب با حقیقت و صدق

اطالع بیشتر از رابطه مطالعـات مـدیریت دانـش بـا  برای شود. آن مترتب است در نظر گرفته می

  .گرفت بهره 1)۲۰۰۴(های فلسفی آرونز در مقاله آرونز  توان از تحلیل فلسفه غرب می

  های موجود در قلمرو مطالعات مدیریت دانش در تمدن غرب نظریه

های موجـود در قلمـرو مـدیریت دانـش  الع و به منظور ارائه گزارش اولیه از نظریـهاط برایفقط 

اند کـه  نظریه مختلـف در ایـن قلمـرو مطالعـاتی شناسـایی شـده بیستموجود تاکنون بیش از 
ها بخشی از مسائل فرعی مندرج در ذیل مسئله مدیریت دانـش را تحلیـل و  یک از این نظریه هر

اما آبشخور اصـلی همـه آنهـا مبـانی  ند،ا ها بسیار گسترده ری این نظریهکند. مبانی نظ تبیین می

های مـرتبط بـا مـدیریت دانـش،  های کالن مادر وابسته بـه آنهـا در رشـته فلسفی غرب و نظریه
شناسی، حقوق، علـوم و مهندسـی کـامپیوتر و هـوش  هایی نظیر مدیریت، اقتصاد، جامعه رشته

کـه پـرداختن بـه  __یـک از آنهـا  ها و مسئله اصلی هر نظریهند. برخی از این هستمصنوعی و... 

  اند. احصا شده ۲در جدول شماره  __ یک از آنها خود موضوع مقاله مستقلی است هر
گیری مسئله مدیریت دانش در غرب براساس مبانی معرفتـی و عوامـل  روشن است که شکل

ــ ــه دانش ــاتی و جامع ــه اطالع ــترش جامع ــر گس ــی (نظی ــی خاص ــر معرفت ــتفاده از غی ــا اس ی ب
های اطالعاتی و ارتباطی) است که بدون شناخت این مبانی و عوامل، درک درستی از  تکنولوژی

آید و برای مقایسه این مـدیریت  های وابسته به آن در این تمدن به دست نمی این مسئله و تئوری
اکتفـا کـرد.  توان به اشتراک لفظ مدیریت دانش دانش با مدیریت دانش مطلوب تمدن دینی نمی

باید بـه روح  ،گوناگونی که در قلمرو این مسئله وجود دارد یاه هبرای پرهیز از گرفتاری در مغالط
توجه کنـیم. شـکی نیسـت کـه  ،دهند معانی حاکم بر الفاظی که این مسائل را شرح و بسط می

موجـود  های علمـی توان رشته بدون شناخت نظام معنایی که تمدن غرب را به وجود آورده، نمی
که در سایه اقتدار ایـن تمـدن بـه بازتولیـد نظـام  را در این تمدن (از جمله رشته مدیریت دانش)

ها به تفاوت معنای دانـش در  درستی درک کرد. برخی تفاوت زند، به معنایی تمدن غرب دامن می
  ه کرد.توج هاد که در تحلیل مسئله مدیریت دانش باید به آننگرد تمدن غرب و تمدن دینی بازمی

 ندا هایی شده ا و دگرگونیه معنا و حتی مبنای اولیه دانش در طول تاریخ، دستخوش تحریف

ا را در تحلیل موضوع، مسئله، روش و هدف رشته مدیریت دانش ه توان این نوع تحریف که نمی

                                                           
1. Aarons, 2004 
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ت. در قلمـرو مطالعـات ایـن رشـته در تمـدن غـرب، معنـای دانـش تحـت تـأثیر اشگاننادیده 

امـا  ،شناخنی متنوعی قرار گرفته و اجماعی برای معنای دانـش وجـود نـدارد معرفتهای  اندیشه
شـود و بـه  ) بـه معنـای معرفـت عـام در نظـر گرفتـه میknowledgeآنچه مسلم است دانـش (

  ) محدود نیست.scienceپذیر ( های تجربی و آزمون دانش

  در تمدن غربهای موجود در قلمرو مدیریت دانش موجود  : برخی از تئوری2جدول 

)2006اس از (باسكرویل و دولی پویسی،ب(با اقت
  منابع مندرج در ستون آخر جدول) دیگرو  1

مسئله مدیریت 

  دانش

قلمرو مطالعاتی 

اولیه مبنای 

  ها تئوری

های كلیدی  تئوری

  مرجع مدیریت دانش

های خاص قلمرو  تئوری

  مدیریت دانش

ها در  نمونه تحقیقات كاربرد تئوری

  نشمدیریت دا

دانش و ثروت 

دانش و 

  مالكیت

  اقتصاد اطالعات
سرمایه فكری، حق 

  مالكیت فكری

ها و  اقتصاد دانش، شبكه

های  های دانش، دارایی خوشه

دانشی، سرریزهای دانش، 

  مدیریت تداوم

Tordoir (1995), Inkpen & Tsang 
(2005), Teece (2000), Foray 
(2004), Beazley et al. (2002) 

دانش و 

تراتژی اس

  دانش و پویایی

مدیریت 

  استراتژیك

های  شایستگی

های  محوری، ظرفیت

  پویا

های  سازی، ائتالف نامتناسب

دانش، استراتژی دانش، 

های  بازارهای دانش، ظرفیت

  دانش

Conner & Prahalad (1996), 
Eisenberg (1997), Inkpen & 
Dinur (1998), (Conner & 

Prahalad (1996), Kafentzis et al. 
(2004), Baskerville & Pries-

Heje (1999) 

دانش و 

فرهنگ دانش 

  و ارزش

فرهنگ 

  سازمانی

های فرهنگی،  ارزش

قدرت، كنترل و 

  اعتماد

  فرهنگ دانش
Graham & Pizzo (1996), De 
Long & Fahey (2000) 

دانش و 

  ساختار
  های دانش سازمان  جو های هدف سازمان  ساختار سازمانی

Starbuck (1997), Dyer & 
Nobeoka (2000) 

  رفتار سازمانی  دانش و رفتار

خالقیت سازمانی، 

نوآوری، یادگیری 

سازمانی، حافظه 

  سازمانی

خلق دانش، تدوین دانش، 

  بازاستفاده دانش  انتقال/

Nonaka & Takeuchi (1995), 
Nonaka & Toyama (2003), Wiig 
(1995), Hansen et al. (1999), 

Markus (2001) 

انش و د

  تكنولوژی
  هوش مصنوعی

های مبتنی بر  سیستم

  كاوی دانش داده

زیرساخت دانش، معماری 

  دانش، كشف دانش

Davenport et al. (1998), 
O’Leary (1998b), Zhuge (2002), 
Fayyad et al. (1996), Shaw et al. 

(2001) 

  مدیریت كیفیت  دانش و كیفیت

مدیریت ریسك، 

زنی  محك

)Benchmarking(  

های  برابری دانشی، چارچوب

  كیفی

Glazer (1998), Jordan & Jones 
(1997), King & Zeithaml (2003) 

دانش و 

  سنجش

سنجش عملكرد 

  سازمانی

های عملكرد  سنجه

  مالی
  های عملكرد شاخص

Ahn & Chang (2004), Chang 
Lee et al (2005) 

یعنـی دانـش،  ،دیریت استپس در قلمرو مطالعات مدیریت دانش، آن چیزی که موضوع م

بلکـه قلمـرو مطالعـه مـدیریت دانـش، عرصـه شـناخت  ،به قلمرو علم تجربی محدود نیسـت

                                                           
1. Baskerville & Dulipovici, 2006 
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های  متنوعی دارد و شامل مدیریت آگاهی های قاعمومی نیز هست و دانش در این عرصه مصد

  شود. ها نیز می ا و مهارته ها، تجربهسازمانی و اجتماعی، باورها، اعتقاد

انش در هر واحد از تحلیل به شناخت عمومی، یـا فرهنـگ نظـر دارد و معـادل گویا مدیریت د

تـرین حالـت، معـادل مـدیریت  ها، شـناخت عمـومی و در کلی مدیریت باورها، اعتقادها، تجربه

هاسـت امـا روش  فرهنگ در آن واحد تحلیل است. حیطه موضوعی مدیریت دانش، همـه آگاهی

هـای  خصوص روش ها، به های تجربی است. دیگر روش روشعلمی مطالعه در این رشته، متأثر از 

عقلی، نقلی و شهودی در این علم پذیرفته شده نیستند. یادآوری این نکته نیز در اینجـا الزم اسـت 

های عمـل  که این سخن به معنای نفی استفاده از تجربه تمدن غـرب در قلمـرو مطالعـات و شـیوه

ها سـفارش شـده  های دیگـر تمـدن ه استفاده از تجربهمدیریت دانش نیست. در برخی آیات قرآن ب

ا&لَ_% الَّ_ذِین� ا"وتُ_واْ نَص�_یب�ا م��_ن� الْ��تَ_ابِ یو�م�نُ_ونَ  تَ_ر� ا�لَ_م�«است. برای نمونه، مراد از هـدایت در آیـه: 
تمدن )، ۵۱(نساء، » س�_بِیال;اْ و-یقُولُونَ ل�لَّذِین� ك7فَر5واْ ه�و4الء ا�ه�دَی م�ن� الَّذِین� آم�نُو و-الطَّاغُوتِبِالْجِب�تِ 

  ).۱۹۸ج، ص۱۳۸۸(جوادی آملی،  است ییایو دن یشرفت مادّ یو پ یبشر

  بخش دوم: مسئله مدیریت دانش در تمدن دینی

در این بخش، پس از تبیین اهمیت دانـش در تمـدن دینـی، تصـویری اولیـه از ابعـاد مسـئله 

ی حل این مسئله در تمدن دینی ارائه بنیان) و ساختاری متناسب برا مدیریت دانش دینی (دین

  داده خواهد شد.

  ها سازی از طریق احیای حیات حقیقی در انسان كاركرد اولیه دین: تمدن

خارج کـردن انسـان از تـوحش حیـوانی و وارد « ،انسان و سعادت واقعی او در گرو تدّین اوست

به شـرطی کـه او حیـات  ،یکی از کارکردهای اولیه دین است» کردن او در وادی و حریم انسانی

ق یاز طرانسانی (حیات حقیقی خود) را بپذیرد و قوانین الهی را در عمل رعایت کند. قوانینی که 

را  انسـان د کمـاالت عقلـی و اغـراض فطـرینـتوان و می اند در دسترس او قرار گرفته الهی یوح

ب حیات(نباتی، حیوانی، مرات د. بر مبنای اصل سلسلهند و او را به سعادت ابدی برساننتأمین کن

 ،) رسیدن به مرتبه حیات عقالنی و حاکمیت عقل بر گفتـار، رفتـار و کـردار انسـان...عقالنی و

  بدون گذر از مرحله حیوانی ممکن نیست. از نظر آیت
ّ
حـی «ه جوادی آملی، انسـان حقیقـی الل

  است نه حیوان ناطق و چنین انسانی:» متأله
ت و نظـم، عناصـر و عوامـل یـت امنیبه دنبال حاکمکند و  یت و نظم را حاکم میامن

ن معنـا یـرد و درواقع، انسان متمـدن در ایگ یشکل م یتمدن در چارچوب برنامه اله
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خود، جز با قانون خـدا  یو فرد یاست که در تمام اعمال و رفتار اجتماع یانسان اله
  ).٤٩، ص١٣٨٤(جوادی آملی،  کند یست نمیز

گـاهی و اراده » تمدن«و » دین«حلقه ارتباط » انسان«، یادشدهاز دیدگاه  اسـت. تمـدن، بـدون آ

، انسانی الهی و متمـدن »تدّین«یا » پذیرش محتوای دین حق«گیرد. انسان با  انسانی شکل نمی

اسـت کـه بـر مبنـای فرهنـگ توحیـدی زنـدگی » انسان متمدن«همان » انسان الهی«شود.  می

ن، یـد دیـاز آثـار و فوا یکـی«لـه معتقدنـد: بخشـد. حکیمـان متأ اجتماعی خـود را سـامان می

تمدن جامعه انسانی در آیینه تدّین او «) و ۴۸، ص۱۳۸۴(جوادی آملی، » تمدن است ییشکوفا

» آیینـه«یـا » مرآت«). در حکمت اسالمی از استعاره ۳۹، ص۱۳۹۱(جوادی آملی، » ظهور دارد

ها استفاده  االمر به افق نفوس انسان برای بیان و انتقال معارفی بلند و حقایقی ثابت از عالم نفس

حکیمـان  نمونـه یارن(ع) دارد. بـاشده است. استفاده از این استعاره ریشه در روایـات معصـوم

المـؤمن مـرآة «دانند، از حـدیث  را هم شامل خالق و هم مخلوق می» مؤمن«مسلمان که عنوان 
های مـؤمن  انسـان ویـژه بـه ،رابطه خدا با خود و بـا مخلوقـاتش ربارهمعارف بلندی د ،»المؤمن

. انـد کردهن اسـتخراج و بیـان اروابط فردی و اجتماعی مؤمن زها) و نی انسان دیگر(انسان کامل و 

  1.ندا که در تمدن دینی نهفته هستندپایه مفاهیمی  ،این معارف بلند

  تمدن دینی

مند به قلمـرو  القهغیر مسلماناِن ع از سویهای متعددی درباره تاریخ تمدن اسالم  تاکنون کتاب

سـازی دارد.  و این خود حکایت از نقـش اسـالم در تمدن 2مطالعات تمدنی نگاشته شده است

  گذشته از این، آیت
ّ
انسـان کنـد کـه  ه جوادی آملی با استدالل عقلی و استناد نقلی اثبات میالل

 متمدن«
ً
 وحش«و  »فطرتا

ً
ه ). توضـیح اینکـ۴۵۹الـف، ص۱۳۸۸(جوادی آملی،  است »یطبعا

محور بودن  حق یبه معنادوم، ؛ کردن یزندگ یاجتماع یبه معنا نخست،تمدن به دو معناست: 

ی انسـان مربـوط اسـت. او اگر . معنای اول به خوی طبیعی استخدامداشتن یو عدالت اجتماع

 یمقتضـا ،معنـای دوم از تمـدن گران به سر بـرد.یخود با د یها یازمندیرفع ن یبرامجبور است 

   .یعت وینه طبفطرت اوست؛ 

                                                           
 . ملّیت و تمدن در حیات متأ١

ّ
ز سرانجام انسان، نحـوه یمعاد و مقاطع فراوان آن و ن یبا بررسهانه از جایگاه رفیعی برخوردار است.  ل

و براسـاس  یبـا نگـرش قرآنـنیـز ت یّ ملّیت و مدناز بحث در دگرگون خواهد شد.  ییایو امور دن یق هستیاز حقا یشناخت آدم
 جدا م یو تمّدِن ضد اله ی، نژادپرستییگرا تیملاز  یت و تمدن اسالمیّ ، راه ملیو اله یاخالق یها آموزه

ً
دگاه یاز د شود. یکامال

  ).۲۶۹ب، ص۱۳۸۷(جوادی آملی،  ن ماستیّ ن تدیانت ما و تمّدن ما عیت ما نهفته در متن دیّ ، مل�ی�� ���ن
�ن ا��می��ر. ٢��ن ا��م و 
�بدان؛ یز ی، جرج� �� .ی، گوستاولوبون فرانسو�
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مستخدم «ست، بلکه یمدار ن حق یعنی ،»بالطبع یمدن«ش یعت مادیانسان از لحاظ طب
رون یـاز ب» و نبـّوت یوحـ«از درون و » عقـل و فطـرت«است و تنها » بالطبع یا وحشی

را بـه  یده و ویاو را سـامان بخشـ یغمـاگریسرکِش استخدام و  یتواند خو یاست که م
  ).٤٣٩، ص١٣٨٥(جوادی آملی،  قانون و نظم فراخواند ت ازیخدمت متقابل و تبع

نـس«شـه یمعتقدنـد واژه انسـان از ر ین طوسـیرالدیچون خواجه نص یبرخ
ُ
 یعنـیاسـت؛ » ا

 ین معنا که زندگینه است؛ به ایشه تمدن، مدیبا همنوعان است و ر یاو زندگ یعیخصلت طب

). ۲۵الـف، ص۱۳۸۷(جـوادی آملـی،  سـتیر نیپـذ ق تعـاون امکـانیـجـز از طر یاجتماع

 نـه،یمد شهیر رایز است، تمدن ای نید مهد شهر، که روی است  نیا از نهیمد به شهر یگذار نام

ن گرفته شده است یا دینه، از تمدن یکلمه مد). ۴۴الف، ص ۱۳۸۷(جوادی آملی،  است نید

 کـرد نـهیثـرب را مدین را بـه ارمغـان آورد و یـتمـدن و د ،ثـربیبا آمدن به  )ص( امبر اکرمیو پ

  ).۵۱۹ب، ص۱۳۸۸(جوادی آملی، 

  آیت
ّ
انسان متمـدن بـالطبع یـا مسـتخدم بـالطبع «ه جوادی آملی پاسخ به این پرسش که الل

یـک از دو معنـای فـوق از تمـدن)  را به چگونگی تفسیر تمدن و مدنیت (پـذیرش هـر» است؟

  د:فرمای می ه،داارجاع د
 ین معنـا مـدنیـبه ا یعیاِن طبباشد، انس یمحور و عدل یندارید یاگر تمدن به معنا

بالطبع است،  یباشد، انسان مدن یجمع یزندگ یست؛ اّما چنانچه به معنایبالطبع ن
او را بـه  ،یو یگرا عت استخدامیرا در اصل طبع خود، مستخدم بالطبع است و طبیز

  ).٤٤الف، ص١٣٨٧(جوادی آملی،  کشاند یم یاجتماع یسمت زندگ

  لهتمدن دینی و الگوی مدینه فاض

  آیت
ّ
دانـد و بـا اسـتناد بـه  ه جوادی بر مبنای قرآن کریم، دین اسالم را دینـی اجتمـاعی میالل

و  »نـه فاضـلهیمد«سـاختن کـه بـه » و-تَع�او-نُواْ ع�لَ% الْبر�ِ و-التَّقْو-ی«سوره مائده  ۲بخشی از آیه 

رایش بـه گـ«دهـد، زیرسـاخت جامعـه ایـدئال را  فرمـان میبـّر و تقـوا  ین بر مبنایبر ۀجامع

د، ننباشـ یه اساسـین دو پایاگر اکند که  دانسته و استدالل می» ها پرهیز از زشتی«و » ها نیکی

مثل زبان، رنگ،  یشود، هرچند مشترکات یل نمیتشک ،مطلوب و با تمدِن  یهرگز جامعه انسان

، یانانسـ» جامعـه«نـه  ،انـد یکیزیف» جمع«آنها را گرد هم آورد. در آن صورت، آنها  ...نژاد و

 یشوند و بـا هـم زنـدگ یك جا جمع میمشترکات در  یوان درنده با برخیح یکه شمارن چنا

ت را نخواهنـد داشـتیـدهنـد و مـآثر  یل نمـیهرگز جامعه متمدن تشک یکنند؛ ول یم  ك امّـ

  .)۵۸۴الف، ص۱۳۸۹(جوادی آملی، 
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ه،
ّ
مّ  مک

ُ
ر ا

ُ
 تمـدن، معمـار و کعبـهانگذار یبن) ع(لیخل میابراه. است فاضله نهیمد یالگو و یالق

 خداونـد از را آنهـا کـرد و میتنظـ یمرکـز محـور كیـ حـول و رکـن چهار بر را فاضله نهیمد اساس

  ):۱۴۸و  ۱۴۷، ص۱۳۸۳بود (جوادی آملی،  نیچن باره نیا در حضرت آن یدعا. نمود درخواست

ا  ر�ب�ِ«: درآور »شهر« صورت به و کن »آباد« را زرع یر ذیغ نیسرزم نیا! پروردگارا اج�ع�ل� ه�ــَذَ
ا ا «: کن فراهم را آن ساکنان »تیامن«؛ »ب�لَدً ار�ب�ِ اج�ع�ل� ه�_َذَ  از را منطقـه نیـا ؛ سـاکنان»آم�نً_ا ب�لَدً

ش یگـرا«ه ینه فاضله در سـایتحقق مد؛ »و-ار�زُق� ا�ه�لَه5 م�ن� الثَّم�_ر�اتِ«: کن مند بهره »سالم اقتصاد«

ان یشـوایرا مشتاق پ یا هعّد  یها ا! دلیآن است. خدا» زانهاستمدار و فریمردم به رهبران س یها دل

محـور ؛ »ا�فْئ�دَةً م��_ن� النَّ_اسK تَه�_وِی ا&لَ_یهِم� فَاج�ع�ل�«شان مهاجرت کنند: ین کن تا به سوین سرزمیا

ت و آرامـش یامن یم و بقاین و تحکید و ضامن تأمنگرد ین چهار رکن در مدار آن می، که ایاصل

انسـان  یه رهبـریو در سـا یاست که براساس وح ی، حکومتندستهجامعه  یو سالمت اقتصاد

ع�لَ_یهِم� آیات�_كَ و-یع�لّ�م5ه5_م5 الْ��تَ_اب�  یتْلُ_وو-اب�ع�ث� ف�یهِم� ر�س5_والP م��_نْه5م�  ر�بOنَا« ل شده باشدیکامل تشک
ن عنصـر را بـه یم(ع) ایرت ابراه). حض۱۲۹(بقره، » ا�نت� الع�زِیز5 الح���یم5 ا&نَّكَو-الْح��Wم�ةَ و-یز�ك�Tیهِم� 

ارکان چهارگانه را بر  داند و میاورد، بلکه آن را محور یف ارکان چهارگانه نیعنوان رکن پنجم در رد

  1دهد. یِگرد آن طواف م

  ها و وجه تمایز آن در تمدن دینی نقش آگاهی و اراده انسانی در ایجاد تمدن

، هـیچ کـنش آنهاو بدون  ندستهها  گیری تمدن اراده و آگاهی انسانی دو عامل اساسی در شکل

شناختی است که  ،گیرد تا تمدنی را به وجود آورد. مقصود از آگاهی در اینجا انسانی شکل نمی

  شود. های انسانی و اجتماعی ظاهر می به واسطه اراده به صورت کنش

هـد بـه تمـدن تمدن دینی نیز از این قاعده کلی مسثتنا نیست. فرهنگ توحیدی نیز اگر بخوا

گـاهی و اراده  ،های مؤمن جامعه اسـت توحیدی تبدیل شود از طریق آگاهی و اراده انسان امـا آ

سـازد. هـر  ها برجسـته می ر تمـدنگـیدهایی دارد که این تمـدن را از  مطلوب تمدن دینی ویژگی

آگاهی  ساز در نظر گرفت. تنها توان در تمدن دینی به عنوان عامل تمدن آگاهی و شناختی را نمی

و شناختی که کاشف از حقیقت باشد در این تمدن مالک اراده و عمـل خواهـد بـود. ایـن نـوع 

 آگاهی الهیهای یقینی و متصل به حقایق  آگاهی
ً
ها را در  که انگیزه هستندهای عرفی)  (نه صرفا

   د.نکن های درست تحریک می جهت فعال شدن اراده و ایجاد کنش

                                                           
  الله شدن انسـاِن  ةفیخل یعنیاست؛  ی، همان دو هدف مهم حکومت اسالمابراهیم(ع)حضرت  یعصاره دعاها. ١

ِ
 سـالِک  صـالح

  ).۶۰الف، ص۱۳۹۰(جوادی آملی،  نه فاضلهیس مدیکمال و تأس یکو
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  قق مدینه فاضلهبرخی از شرایط الزم برای تح

اسـت کـه در آن » مدینـه فاضـله«آرمان اجتماعی دین اسالم، تحقق جامعه آرمانی اسالمی یـا 

توأمان رشد یافته و شکوفا شده باشد. برخورداری مدینه فاضله  ابعاد علمی و عملی فرد و جامعه

نـد بـه توا الهی است و ایـن حرکـت اصـیل می از تمدنی واال، در گروه حرکت در مسیر خالفِت 

بـه  ،روحی تازه بدمـد و آن را زنـده کنـد ،کالبد مرده تمدن و ظاهر افسرده آن در شرایط مختلف

گاهانه حرکت در مسیر خلیف شرطی که انسان را اراده کنند و یکـدیگر را بودن الهی  ةهای جامعه آ

  ند.رساندر این راه یاری 

  حضرت آیت
ّ
رپایی مدینه فاضـله و جامعـه معتقد است: تقوا داشتن برای بآملی ه جوادی الل

ن کار افزون بر تقوا داشتن، هنر و قدرت انتقال آن بـه یا یراب«ایدئال اسالمی کافی نیست، بلکه 

خودسـازی و یـاری رسـاندن بـه  .)۵۴۹الـف، ص۱۳۸۹(جوادی آملی، » ز الزم استیگران نید

سئله مهـم در برپـایی . پس مآوردفراهم را  یل اسالمئادینه ساختن جامعه ایزمیکدیگر (تعاون) 

های مبتنی بر فرهنـگ توحیـدی بـه  مدینه فاضله (جامعه ایدئال اسالمی) توانایی انتقال آگاهی

انتقال آگاهی و اراده فرد و همچنین فرهنگ اجتماعی به وسیله آموزش و تعلیم و «دیگران است. 

  ».شود تربیت انجام می

  آیت
ّ
که در جهت داند  می ییها پرورش انسان یبرارا نه فاضله یمد سیستأه جوادی آملی، الل

 ةفیخل
ّ
اصـالت از آِن خالفـت فرمایـد:  می ،و با تشبیه جامعه به انسـان دارند یه شدن گام برمالل

روح  یپوسـد، ولـ یرد و میـم یم یرا بـدن هرچنـد سـالم باشـد، بعـد از مـّدتی؛ زقرار دارد یاله

از تمدن واال برخوردار باشد، بعـد از  نه فاضله هرچندین مدینده است. همچنیهمچنان زنده و پا

 ةفیخل یلوگردد،  یران میو یمدت
ّ
گونه زوال مصـون  ه که همان انسان کامل است، از گزند هرالل

 ةفینه فاضله به منزله بدن است و خلین، مدیاست؛ بنابرا
ّ
کـه  یطـور ه به مثابه روح آن و همانالل

 ةفیاصالت خل رسازد، بناب یبراساس اصالت روح، بدن را روح سالم م
ّ
نه فاضله را انسان یه، مدالل

  ).۴۸ـ۴۶الف، ص۱۳۹۰(جوادی آملی،  دینما ین میس و تأمیکامل تأس

  در تمدن دینی، نه
ّ
ه تنها عناصری مانند آگاهی، فضیلت، تقوا و اراده برای رسیدن به خلیفةالل

گاه ،و انسان کامل به صورت فردی مهم است  این تمدن بر مبنای آ
ً
ی و اراده جمعی بلکه اساسا

  گیرد. و همکاری در انتقال این عناصر به یکدیگر شکل می

  رشد علمی و ترقی عملی در مدینه فاضله

[سـاختار تمـدن]  ستیط زیاز آن به مح یاست که بخش یطیاوصاف و شرا ینه فاضله دارایمد

و  »یلمـرشـد ع«ه یاتمـام اوصـاف در سـاما آن؛  [افراد] گر آن به ساکنانیگردد و بخش د یبرم
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ترین اوصـاف و شـرایط مدینـه  برخی از مهمگردد.  یهر مرز و بوم فراهم م ساکنان »یعمل یترق«

؛ رشـد اقتصـادی؛ رشـد صـنعتی و هنـری و رشـد حقـوقی یرشـد فرهنگـند از: ا فاضله عبارت

  ).۶۲ـ۴۶الف، ص۱۳۹۰(جوادی آملی، 

  رشد فرهنگی (علمی) در مدینه فاضله

زمامـدار حکومـت و دانش شهروندان قلمرو حکومت بر عهـده  براساس قرآن کریم، تأمین علم

  . آیتاست یاسالم
ّ
 م��_نْه5م�الَّذِی ب�ع�ث� ف�_% ا]Y_W\م��یین� ر�س5_و]YZ  ه5و-« :با استناد به آیه آملی ه جوادیالل

» قَب�_ل5 لَف�_% ض�_aَbلٍ م̂بِ_ین[و-ا&ن ك7_انُوا م�_ن  و-الْح��Wم�_ةَیتْلُو ع�لَیهِم� آیات�ه� و-ی_ز�ك�Tیهِم� و-یع�لّ�م5ه5_م5 الْ��تَ_اب� 

 ،ترین هدف حکومت اسالمی و برنامه زمامداران اسالمی را در بخش فرهنگـی ) مهم۲(جمعه، 

روبی مبتنی بر عقـل  زدایی و ضاللت یعنی قلمرو شناخت عمومی، جهالت ،به معنای جامع آن

  :فرماید داند و می نظری و عقل عملی در فرد و جامعه می
ا کهن، همانا ندانستن اصول تمدن نـاب ید یت جدیجامعه در جاهل مشکل و یدشوار

، دو عامـل »ضـاللت«و  »جهالـت« یعنیا عمل نکردن به آن بر فرض دانستن است؛ ی
در بخـش  ین هـدف حکومـت اسـالمیتر است و مهم یانحطاط جامعه جاهل یقطع

دن جهـل است؛ تا با برطرف ش یروب و ضاللت ییزدا جامع، جهالت یبه معنا یفرهنگ
 ین گردد و با برطرف شدن ضـاللت و گمراهـیگزی، علم، کتاب و حکمت جایو نادان
ه مزبـور و ماننـد آن ین شود و در آیب روح جانشیه و تهذی، تزکیو انحراِف عمل یاخالق

م جهـت یان تعلـیـشـود، جر یمطـرح م یزمامـداران اسـالم یها که اهـداف و برنامـه
ه یـآن قرار دارنـد و آ یاصل یها از شاخصه یروب تضالل یه برایان تزکیو جر ییزدا جهل

مّ 
ُ
  یق میدانش تشو یریسواد را به فراگیو نادان و ب یمزبور، جامعه ا

ُ
بـودن  یّمـکند تـا از ا

گاه شدن برسـند و نبرهند و به عالِ  ز جامعـه گمـراه و تبهکـار را بـه طهـارت روح یـم و آ
گـاه و  ابند. البته مردِم ی  بار یوارستگو  یزکاریبرهند و به پره یخواند تا از بزهکار یفرام آ

(جــوادی آملــی،  نــه فاضــله و حفــظ آن را خواهنــد داشــتیس مدیوارســته تــوان تأســ
  .)١٠٧_١٠٦، ص١٣٧٨؛ همو، ٤٨_٤٦الف، ص١٣٩٠

و حقایق علمی پس از  ها تپارسانیا در تبیین نسبت آگاهی و فرهنگ با اشاره به اینکه صوردکتر 

شوند و رفتـار جامعـه را  مر) از طریق افراد به عرصه جامعه وارد میاال نزول از ساحت خود (نفس

با مقایسه ساختار حیات فرد و جامعه، رابطه بین آگاهی و فرهنگ در جامعـه را  ،دهند شکل می

): علت مشترکی که وحدت افراد و رفتـار آنهـا را ۱۲۵، ص۱۳۹۱کند (پارسانیا،  گونه بیان می این

گـاهی کند، از نوع عوا تأمین می مل مادی و طبیعی عالم کثرت نیست. این علـت، صـورتی از آ

گـاهی مشـترک  است که به وساطت انسان از آسـمان وجـودی خـود نـازل شـده و بـه عرصـه آ
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اجتماعی راه یافته و اراده و رفتار عمومی جامعه را تحت تسخیر و تصرف خود درآورده است. بـا 

توان در نظر گرفت: مرتبه نخست، مرتبه ذات و  یبرای صور و حقایق علمی سه مرتبه م ،این بیان

گـاهی انسـان یـا بـه صـورت مجـرد از مـاده و  حقیقت صور علمی یا نفس االمر که مستقل از آ

مستقل از زمان و مکان وجود دارند؛ مرتبه دوم، اتحاد نفس افراد انسانی با این صـور و راه بـردن 

تفکر و تمرین از طریق حرکت و سلوک جـوهری؛ م و معلوم با گفتگو، به آنها براساس اتحاد عالِ 

مرتبه سوم، راهیابی صور علمی به عرصه زندگی مشترک آدمیان و پیـدا کـردن هویـت جمعـی و 

االذهانی. معانی در این مقام از زاویه ذهن و گوشه رفتار فرد خارج شده و بـه مـتن زنـدگی و  بین

هـای اجتمـاعی را تسـخیر  دهـا و کنشهـا، نها شـوند و باورهـا، عادت رفتار اجتمـاعی وارد می

یافته معنا در عرصه فهم  درحقیقت صورت تنزل ،کنند. این مرتبه، مرتبه فرهنگ است. فرهنگ می

  ماعی است.تهای اج عمومی و رفتارهای مشترک و کنش

گـاهی شخصـی و تـداوم حیـات و زنـدگی  از نظر دکتر پارسـانیا تـدوام زنـدگی فـردی بـه آ

های مختلـف بـا  رفت مشترک و فرهنگ است. هر جامعه در طی نسـلاجتماعی به آگاهی و مع

هـای جامعـه ماننـد خـانواده،  پردازد. برخـی از بخش انتقال فرهنگ خود به بازتولید خویش می

نظیـر دارنـد (پارسـانیا،  یـا کم ،مدرسه و نظام آموزشی در انتقال فرهنگی نقشـی اساسـی، مهـم

  ).۱۲۷و  ۱۲۶، ص۱۳۹۱

  ر مدینه فاضلهرشد صنعتی و هنری د

و  ددر مدینه فاضله در کنار رشد فرهنگـی و اقتصـادی، رشـد صـنعتی و هنـری نیـز اهمیـت دار

  توان از آن غفلت کرد. آیت نمی
ّ
دار  ، عهدهیان نظام اسالمیشوایپه جوادی آملی معتقد است: الل

ن یند. قـوانهسـتاز آن  یبردار ت بهرهیفیم کیو تعل یح صنعتیند صحیاکامل فر یریب به فراگیترغ

 یهـا تمـدن و عصـاره یها ره آموزنده اسوهیآن، با نقل س یریفراگ ی، ضمن ارائه خطوط کلیاله

 سـالِك  یهـا هر عصر را به انسـان یها ن صنعتیتر نه فاضله، نحوه استفاده از مدرنیمد
ِ

صـالح

). ایشـان بـا تبیـین زنـدگی حضـرت ۱۱۰، ص۱۳۷۸(جـوادی آملـی،  آموزند یسعادت م یکو

) و زنـدگی ذوالقـرنین براسـاس آیـات قـرآن عع)، حضرت داوود(ع)، حضـرت نـوح(سلیمان(

  کنند: گونه بیان می استنباط خود را این
را  یحکومـت اسـالم یمشـ توان خط یم [زندگی پیامبران] ن نمودارهایاۀ از مجموع

در تمـام امـوِر  یع اسـتنباط نمـود کـه اسـتفاده از تکنولـوژیاز صنا یبردار بهره ۀدربار
و  یو تهـاجم یبـیاز آن در امـور تخر یبـردار بهـره ینده و سودمند رواسـت، ولـساز

هـا، منـاطق  جـانوران، انسـان اهان،یا، هوا، گین، دریزم ۀکنند سوزنده و کشنده و تباه
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 ۀنیدر مد یان کادر صنعتیتوان فرق م یق، مین تحقیست و با ایمعمور و...، هرگز روان
مهـاجم و  یکشـورها یبـا کـادر صـنعت اسـت را یفاضله که هدف حکومت اسالم

  .)١٤٠، ص١٣٧٨(جوادی آملی،  نمود یتمدن، بررس یمخّرب و مدع

  وضعیت كنونی تمدن دینی و وظیفه ما: دوران ركود تمدن دینی و ضرروت بازسازی و احیای آن

رغم اینکه تمدن دینی (اسـالمی)  بهمعتقدند  ،چه مسلمان و چه غیر مسلمان ،دانشمندان بیشتر

برد.  سـرمی در حال حاضر در دوره رکـود بـهولی رشد قابل توجهی داشت،  ،ای از تاریخ دورهدر 

های جـدی حکیمـان و دانشـمندان مسـلمان اسـت.  احیای تمدن دینی یکی از دغدغه ،امروزه

نیز ناشی از دغدغه رکود  اند های اخیر شکل گرفته مباحث مختلفی که پیرامون علم دینی در سال

  . آیتندستهتمدن دینی 
ّ
  نویسد: باره می در اینآملی ه جوادی الل

هست که از علم و صنعت و تمـدن  یها خلل ن است که در کار ما مسلمانیت ایواقع
 یتوان اقدام یدرمان درد هم نم یم. براییعالج برآ ید در پیم و بایا مانده د عقبیجد

د و جـنس و یـآ یم کـه از کجـا میدرد را شـناخته باشـ تـر خـودِ  شینکه پیکرد، مگر ا
  ؟ستیعتش چیطب

ن آورده و یـدرا معرفت تمام آنچه  یایاح یکی داند: میگرو دو رکن مهم را در ن آرزو یتحقق ا وی

، یو وجـود تـام عملـ ین در اثر وجود کامل علمیدن به همه آن معارف تا دیتحقق بخش یگرید

ه کند، هم از علم و صنعت آراست یل نفسانیگردد و آنان را هم به فضا یات جامعه انسانیه حیما

  .)۷۳الف، ص۱۳۸۶(جوادی آملی، دیمند نما و تمدن بهره

یا تحقـق و تعـّین آن در جامعـه آن  ینیو ع یوجود علم یایاح ،نید یایاحمنظور ایشان از 

ن چون آب یرا دیهمواره زنده بوده و هست؛ زهستی دین متعلق به خداست و ، وگرنه اصل است

ا یـقـرآن  یایـاز اح) ن(عااست و اگر در سخنان معصوم ةایالح نیود عست و خیرنده نیم یزندگ

قـت یو بازگشـت آن درحقاحیای وجود علمی و عینـی آن دو اسـت شود، مقصود  یاد میسّنت 

احیـای دیـن و تمـدن دینـی  از لحاظ علم صائب و عمل صالح است. یجامعه انسان یایاح به

نیـز الزم توده مردم  یعقل جامعه و فرزانگ یایاحکه بل ،تنها به احیای رهاورد دین وابسته است نه

   ).۷۴الف، ص۱۳۸۶(جوادی آملی، 1است

                                                           
ته، داشـنگـه پا  آنچه اسالم را پس از چهارده قرن، سرحل این مشکل نیست.  راه، ییر والیو غ یر نقلیت مستقل و غیق عقالنیتزر. ١

 ل اسـالمیرمجموعه خانواده بزرگ و فرهنـگ اصـیت است که هر سه آنها زیب مبارک عقل و نقل و والیمون و ترکیق مَ یهمان تلف
سـت؛ بلکـه یز نیدر ست ییو وال یت نقلیگاه با عقالن چیت مستقل، هین سه، شکل گرفته است و عقالنیاسالم از ا یعنی؛ هستند

، هرگز مخـالف بـا نقـل و یرا برهان عقلیز ست که همواره مشکالت اسالم را حل کرده است.ا یشا و ابزارگمشعل فروزان و راه
علـم و تنـوع  ییبـاینـه زیبا آنها اختالف دارد. اخـتالف، زم یست، چه رسد به آنکه محارب با آنها باشد؛ هرچند گاهیت نیوال   
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  از نظر آیت
ّ
ر د یای، احآملی ه جوادیالل

ّ
است کـه  یا عناصر چهارگانه ین بررسی، رهینیتفک

انـد از:  ن عناصـر عبارتیـو رکود آن خواهد شد. ا یماریا بین یه مرگ دیك از آنها مای فقدان هر

). ۷۵الـف، ص۱۳۸۶(جـوادی آملـی، ینـیت دیـتول و ینیمعرفت د ؛ینیقلمرو د ؛ینید تیوال

 ،کس در اصل هستی دین دخالتی ندارد. قلمرو دینی مختص خداوند است و هیچ ،والیت دینی

ف و اصول یمجموعه وظاکه دین  چرا ؛گیرد همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسان را دربر می

رد و هیچ کاسـتی از بشر را به همراه داین مورد یها ها و دانش ارزشاست که همه  یو عمل یعلم

قانه است کـه مجتهـدان متعّهـد عهـده یمعرفتندارد. معرفت دینی نیز 
ّ

. ایـن ندهسـتدار آن  محق

 اسـت یعلوم اسـالم یها رشته همهاظر به اجتهاد در معرفت محدود به فقه مصطلح نیست و ن

ت یـتول. ندا های اخیر به اجتهاد پویا معروف شده د و در سالکه در قلمرو گسترده دین وجود دارن

به معنای بر عهده داشتن اجرای دین در عرصه زندگی اجتماعی و مسؤلیت امـور اجرایـی  ،ینید

 تمدن دینی در عمل است. 
ّ
 یاست که توان اجرا یباور متعهد نیشناس و د نین همانا دید یمتول

  رو، از ایـنداشته باشد؛  آن را یو خارج ین داخلیاحکام و قوان
ّ
 یهـین فقیـد یالزم اسـت متـول

گاه به زمان ،مدّبر ،ریمد ،عادل مند  ل بهرهین از تمدن اصانامسلم یرا زمانیشجاع و... باشد؛ ز ،آ

شود که جامعه  یم یجار ین اسالمیقوان یشوند که اسالم ناب در جامعه اجرا شود و هنگام یم

و اسـتنباط  یص احکـام اسـالمیتشخ یدارا باشد کهشناس داشته  ك مسئول متخصص اسالمی

  .)۸۱و  ۸۰الف، ص۱۳۸۶(جوادی آملی، مجتهدانه باشد

نـه دخالـت در  ،بر این اساس، وظیفه ما در برابر دین، بازسازی یا نوسازی تمدن دینی اسـت

ورد. آا قلـم یـآن بـه زبـان احیـای سـخن از  یتر از آن اسـت کـه کسـ ن منّزهیاصل داصل دین. 

انه پیشرفت بشر امروز براساس قانون جاهلی و قانون زورمدار جنگل که قرآن کـریم آن را متأسف«

نـه  ،شـکل گرفتـه اسـت ،بـا نـام تمـدن ،)۶۴(طـه، » الْیوgم� م�نK اس�تَع�لَ% ا�فْلَح�و-قَدْ «کند  نقل می

(جـوادی » شناسی جامعه انسـانی اسـت براساس تمدن حقیقی که معیار آن قسط و عدل و حق

  ).۹۳، ص۱۳۷۸ آملی،

  دانش در تمدن دینی: مدینه فاضله یا مدینه دانش

سازی اسالم حقیقی و تحقـق  درباره دانش و نقش و اهمیت آن در تمدن دینی و تأثیر آن در پیاده

که بیان آنها از عهـده  بسیاری هستندیعنی مدینه فاضله، آیات و روایات  ،آرمان اجتماعی اسالم

                                                                                                                                        
نـت یمبا یمعنا به ی، و هرگز استقالل برهان عقلاست، همانا مخالفت است، نه اختالف ین با هماهنگیشه است. آنچه مبایاند

از  ید عقـل، و زمـانیـاز کل و اسـالم گـاه هستندک قفل و صندوق ی ید برایعقل و نقل، دو کل به گفته شیخ مفید ست.یبا نقل ن
  ).۱۳۴، ص۱۳۸۵(جوادی آملی،  ردیگ یز از هر دو بهره مید نقل و گاه نیکل
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هسـتی مجـردی  ،مقصود از علم و دانش در این مبحـث ،است یگفتناین نوشتار خارج است. 

گر راجع بـه ید یاز آنها راجع به مرحله عقل انسان و بعض یبرخاست که مراتب گوناگونی دارد. 

اسـت،  یالیـا خیـ یکه در حّد تجّرد وهم ی، و هرگز علمهستندال و مانند آن یمرحله وهم و خ

ن درجات علم تفـاوت ین جهت، بی. پس از استین ،است یکه در حّد تجّرد عقل یدانش یهمتا

مراتـب  یبـودن، دارا ین کمـال وجـودیات که در عیشود؛ همانند ح یافت می یا قابل مالحظه

ل یاصل تحصـ .)۲۳۷ب، ص۱۳۸۶(جوادی آملی،  ستندیهم ن یهمتا است که هرگز یگوناگون

ت یـز اهّم ئهم کـه حـا ی؛ آن علمه استب شدیدر اسالم ترغ ،یك کمال انسانیدانش به عنوان 

) امبر اسـالم(صیـاست و غفلت از آن قابل اغماض نبوده و اغمـاض آن، همانـا تـرك سـّنت پ

 ب یمحسوب م
ً
ضةٌ عادلةٌ أو سنّةٌ یةٌ مح�مةٌ أو فریثالثةٌ: آ إنّما العلم ...«ه است: ان شدیشود، کامال

  آیت». قائمةٌ، و ما خالهن& فهو فضـل"
ّ
که  را یدانش معهود، حدیثه جوادی آملی در شرح این الل

  :نویسد داند و می میسه قسم این بر همگان الزم است آن  یریفراگ
، یسراسر قلمرو هسـتشود  که در این علم ثابت می یاله ینیب جهانشامل قسم اّول، 

و افعـال و آثـار  ٰی سـنُح  یشـناخت اسـما. اند نشـان یآن هست محض ب یها نشانه
ر یو فرشـتگان و دوزخ و بهشـت، و سـا) ائّمـه(ع ن ویا و مرسـلیو معرفت انب ییخدا

ها به  ن شناختیرد، که همه ایگ ا را دربریا و بعد از دنیا و همراه با دنیمواقف قبل از دن
، یقسم دوم، حکمت عملـ ن قسم است.یگردد و مندرج در هم یبرم یاصول اعتقاد

دار یس سّنت پاکه براسا یتجرب یها اعّم از فقه، حقوق و اخالق، و قسم سوم، دانش
ادشده باشد، کمال مسنون است ی ین محورهایاستوار است، و آنچه خارج از ا یاله

  .)٢٤٠ب، ص١٣٨٦(جوادی آملی،  نه مفروض

بدان که بسیاری از علوم است که بـر تقـدیری   «...فرماید:  امام خمینی(ره) در شرح این حدیث می

انـد؛ مثـل علـم طـب و تشـریح و  ر فرمودهداخِل یکی از اقسام ثالثه است که رسول اکرم(ص) ذک

نجوم و امثال آن، در صورتی که نظر آیت و عالمت به سوی آنها داشته باشیم، و علم تاریخ و امثال 

  ).۳۹۶، ص۱۳۸۵(امام خمینی(ره)، » آن، در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم

را رفـع  یاز جامعـه بشـریـن کـه یعلومآن شود که  ات این نتیجه حاصل مییاز مجموع نظر

تنکن یم
ّ
د، هماننـد طـب، صـنعت، نـینما یرا مسـتقل م یاسـالم هـای تمل ویژه بهها،  د و مل

است و حکم وجـوب  ییا کفای ینیل آنها واجب عی، هرگز زائد نبوده، بلکه تحص...و یکشاورز

م بـه عهـده دارد، و مسائل آن را قسم سو یریکند، و فراگ ین میآنها را قسم دوم تأم ییا کفای ینیع

أهـل كـل& بلـد عـن  /سـتغنیال «: هفرمود) ن است که امام صادق(عیل آنها اینشانه ضرورت تحص
ر یـر خیـه عالم ورع و أمیاهم و آخرتهم فإن عدموا ذلك كانوا همجاً، فقیأمر دن /هم فیفزغ إلیثالثة 
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ن تمـدن یطب، در تـأما ی یع نظامی، مانند صنایاگر علوم تجرب .(حّرانی) »ریب بصـیمطاع و طب

شـد؛ پـس  یداشـتن نم یوانیـح یشـدن و زنـدگ ه همـجیما ها، فقدان آنندبود یل نمیل دخیاص

ضـه یل آنهـا فریکـه تحصـ یعلـوم یها ن، رشتهیاند؛ بنابرا گونه از علوم، جزء همان سه علم نیا

  ).۲۴۱و  ۲۴۰الف، ص۱۳۸۶جوادی آملی، به نقل از: است (است، مشخص 

  آیت
ّ
ل  ینـیقت اسالم اگر بخواهد بـه صـورت عیحقملی معتقد است ه جوادی آالل

ّـ
متمث

  )ن(عیمؤمنالریو امام معصوم، مانند ام) امبر اکرم(صیشود، به صورت پ
ّ
کند، و اگر  یم یتجل

م یقـرآن و حـد یظهور کند، به چهـره نـوران یو کتب یبخواهد به صورت لفظ ث معتبـر مجسّـ

رامون امـام معصـوم دارد، بـه ین پیود و همچندرباره خ) که رسول اکرم(ص یشود، و سخن یم

» بابهـا /نـة العلـم و علـیأنا مد«ث معروف یحدبرای نمونه  قت اسالم است.یف حقیمنزله تعر

کـه  ینه علـومیرا به مد همتمدن بالفطر ی، بشرها)؛ به نقل از: جوادی آملی۳۰۷، ص(صدوق

، فقـه، حقـوق، یالهـ ینـیب کند، و اسـالم را مهـد جهـان یآنها الزم است، دعوت م یریفراگ

آمـده ) ن(عیت معصـومداند، و آنچـه دربـاره قـرآن و سـنّ  یم یاخالق، و علوم سودمند تجرب

، ۲، ج(مجلســی» /ه و عترتــن كتــاب الI&ــی�م الثقلــیتــارك فــ /إنّــ«بــه صــورِت  یاســت، گــاه

 /نـة العلـم و علـیأنـا مد«گـاه بـه صـورت  شود، و یان میب) ؛ به نقل از: جوادی آملی۲۲۵ص
شـخص » یعلـ«م اسـت، و مقصـود از یهمان ثقل اکبر و قرآن کر» أنا«را منظور از ی، ز»بهـابا

ت و یـقـت والیحق یعنیآن حضرت،  یت حقوقیست، بلکه شخصین) ن(عیمؤمنالرین امیمع

 ) ن(عیامامت است که در همه معصوم
ّ
؛ بـه نقـل ۲۴۳و  ۲۴۲، ص۲، جمجلسی ( دارد یتجل

  .)از: جوادی آملی

؛ پـس »علـوم الزم اسـت ۀنه همیقت اسالم، مدیحق«ن است که یث ایحد یرو، معنا نیاز ا

قت کامـل و جـامع اسـالم اسـت، و یاد شده، همانا حقیگانه  علوم سه نه و حوزه و دانشگاهِ یمد

تـوان مسـائل  ید، منشـو یاستنباط م یك سلسله اصول کلیاز  یکه هزاران فروع فقه گونه همان

ن تفاوت که منابع یاستخراج کرد؛ با ا یك سلسله قواعد کلیز را با حس و عمل، ا یفراوان تجرب

ل در ایب ها، و تعّبد در آنهستند یمحدودتر از منابع علوم تجرب یفقه
ّ

ل است، و تعق
ّ

ن یـش از تعق

اسـت  ییهـا فرض شی، همان اصول موضوعه و پـیش از تعّبد، و منظور از تعّبد در علوم تجربیب

  .)۲۴۳ص، ۲، جمجلسی( که هنوز اثبات نشده است

ـق بخشـیـبود، بـه همـان مع یاز علوم ضرور یفاقد بخش یاگر جامعه اسالم
ّ

دن یار از تحق

نـه آن یرا مدیـدانسـت، ز) کرم(صا  نه رسولیتوان آن را مد یمحروم است و هرگز نم یاحکام اله

، )نکـه همـه ائمـه(عینه فاضله علم اسـت، و نشـانه اینه اسالم است، مدیحضرت که همان مد
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اسـت کـه دربـاره آن  یبلنـد یرهـایند، تعبهسـت العلم نةیباب مد) طالب(ع یبن اب ید علهمانن

  .)۲۴۳، ص۲مجلسی، ج( 1ارات و مانند آن آمده استیدر ز سمقد های ذات

  شناختی پیشنهادی بنیان) با استفاده از الگوی روش روش تولید نظریه مدیریت دانش دینی (دین

توان تصویری مطلوب از صـورت کلـی مسـئله  می ۱اره شمشده در شکل  براساس الگوی ترسیم

ارائـه  ذیـلای (محیطی) در محورهـای  مدیریت دانش در تمدن دینی از دو منظر معرفتی و زمینه

بنیـان) را ترسـیم کـرد. ایـن  کرد و خط سیر و مسیر رسیدن به نظریه مـدیریت دانـش دینـی (دین

  ند از:ا اند، عبارت شده مراحل که به صورت پسینی از الگوی ذکرشده استخراج

کشف مسئله بنیادی تمدن دینی و تبیین ارتباط مسـئله مـدیریت دانـش بـا ایـن مسـئله   . ۱

  بنیادی در تمدن دینی؛

ن شناخِت مسئله مدیریت دانش با مبـانی فلسـفی و  کشف ارتباط منطقی گزاره  . ۲ های مبِیّ

صول نظری مـرتبط بـا ا دیگرشناسی و  شناسی، انسان شناسی، معرفت اصول ناب هستی

  های نظری و عملی مستقر در تمدن دینی؛ ها و حکمت دانش

بنیـان) در  ای پیدایش مسئله مدیریت دانش دینی (دین درک علت وجودی و عوامل زمینه  .۳

  های کالن تمدن دینی؛ بافت فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، هنری و حقوقی و سایر نظام

  بنیان)؛ بر حل مسئله و نظریه مدیریت دانش دینی (دینتدوین مبانی نزدیک و اصول حاکم   . ۴

های درونی نظریه مدیریت دانـش  ترسیم ساختار درونی و ارائه چارچوبی برای تبیین الیه  . ۵

  در تمدن دینی؛

  تعریف اصطالحات و مفاهیم اولیه (مبادی تصوری) و تبیین روابط موجود بین این مفاهیم؛  .  ۶

ی منطقی حل مسئله مدیریت دانش در تمدن دینی با هدف تدوین ها بیان احکام و گزاره  . ۷

  نظریه مدیریت دانش دینی؛

هـای کـالن  عرصه کنش های نظری و عملی نظریه مدیریت دانش دینی در تبیین ظرفیت  . ۸

  تمدن دینی.

یعنـی طـرح  ،که در حیطه این تحقیق یادشده در این مقاله برای تبیین محتوای برخی مراحل

د، از اصول و مبـانی تمـدن دینـی کـه براسـاس نگیر ریت دانش در تمدن دینی قرار میمسئله مدی

ـ آیت از سـویمدل سفرهای چهارگانه (اسفار اربعـه) 
ّ
) ۶۰ــ۳۳، ص۱۳۹۱ه جـوادی آملـی (الل

   کنیم. استخراج شده است استفاده می

                                                           
 ).۱۹۲، ص۱، ج���"کلینی، ( »هال��   بة وحیه و عال�� ه و خزنة علمل��ا نحن والة أمر: «)قال الص�ادق(ع. ١
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  ربعه)گانه تمدن دینی مبتنی بر مدل سفرهای چهارگانه (اسفار ا اصول و مبانی پانزده

  از نظر آیت
ّ
، تمدن جامعه انسانی در آیینه تدّین او ظهـور دارد (جـوادی آملـی، آملی ه جوادیالل

مداری انسان است. در این نگـرش کـه  ) و شکوفایی این تمدن در گروه اصل اساسی حق۱۳۹۱

صدرا(ره) و حکمت متعالیـه دارد، انسـان متمـدن، مسـافر راه حـق (سـالک مالریشه در فلسفه 

 ا الی
ّ
ای جز  توشه ه) است و راه درازی را طی کرده و در سفر چهارم از سفرهای چهارگانه خود، رهلل

حق برای تنظیم و اداره کردن روابط خود در میان خلق ندارد. در ایـن نگـرش، تمـدن جامعـه در 

شود کـه آخـرین سـفر از سـفرهای  یعنی سفر از خلق به سوی خلق با حق معنا می ،سفر چهارم

  ر الیسالک مسی
ّ
  ه است.الل

ها، رابطه انسان با طبعیـت، رابطـه انسـان بـا  رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگر انسان

هـای  های اجتماعی و سازمانی (جامعه و سازمان)، رابطـه نظام مصنوعات، رابطه انسان با نظام
خـرین سـفر از ه روابط حـاکمیتی و مـدیریتی در آهماجتماعی و سازمانی با یکدیگر و خالصه 

. ندد و جـدا از آنهـا نیسـتنگرد سفرهای چهارگانه، براساس دستاوردهای سفرهای قبلی تبیین می

چیـزی جـز شـناخت توان گفت مسئله بنیادی تمدن دینـی  براساس مدل سفرهای چهارگانه می
  اصول و مبانی این تمدن طبق نظر آیت دیگر حقیقت و حرکت به سوی حق نیست.

ّ
ه جـوادی الل

  ند از:ا ) به ترتیب عبارت۱۳۹۱( آملی

اصـل عـدالت  اصل دوم:محوری در سفرهای چهارگانه؛  مداری و حق اصل حق  اصل اول:
مراتب  اصـل پیوسـتگی و سلسـله اصـل سـوم:محـوری در مقـام فعـل)؛  مدیریتی (اصـل حق

مداری در عناصر محوری قـانون،  اصل حق اصل چهارم:آرایی؛  داری و جهان دانی، جهان جهان

اصـل محور)؛  اصل مشروعیت تمدن دینی (تمـدن شـریعت اصل پنجم:هیئت حاکم و مردم؛ 
اصـل  اصـل هفـتم:گانه قانون (تأسیسی، تأییدی و امضایی)؛  های سه اصل مشروعیت ششم:

اصـل کیفیـت  اصـل هشـتم:تمایز مشروعیت تأییدی (حکم عقل) و امضایی (بنـای عقـال)؛ 

 اصل دهـم: های اجتهاد؛ اصل تنوع منابع و سبک نهم:اصل تعامالت متقابل (اصل آبادانی)؛ 
اصـل اصـالت  اصـل یـازدهم:اصل نصرت الهی و تفاوت وسایل نقلیـه سـفرهای چهارگانـه؛ 

ها براسـاس اصـول نظـام  اصـل مـدیریت آفریـده اصـل دوازدهـم:اکتشافی عقل در کنار نقل؛ 

 اصـل چهـاردهم:اصل حضور حیات و علم در سراسر جهان هستی؛  اصل سیزدهم:آفرینش؛ 
اصـل توانـایی مسـافر  اصل پـانزدهم:اصل استقالل اقتصادی و حکمت تسخیر نظام کیهانی؛ 

  .ییآرا داری و جهان دانی، جهان گانه جهان سفر چهارم در التزام به عناصر سه

ــانی   تشــریح هــر ــانی کــه ریشــه در مبــانی معرفتــی دیــن اســالم و مب یــک از ایــن اصــول و مب

تـوان از آنهـا بـه عنـوان  لیـه دارنـد و میعاشناسی حکمـت مت اسی و انسانشن شناسی، معرفت هستی
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گنجد. در اینجا تنها به ذکر چند نکتـه  زیربنای دیگر ابعاد تمدن دینی استفاده کرد، در این مختصر نمی

  کنیم. بنیان) مؤثرند، اکتفا می که در تبیین این اصول برای فهم مسئله مدیریت دانش دینی (دین
اصـول مـدیریتی  دیگـراصـلی اساسـی اسـت و  ،محـوری مداری و حق حقینی در تمدن د

 از سـوید و بدون التزام به آن در عرصه تـدوین قـانون، اجـرای قـانون نگیر براساس آن شکل می
مدیر و مجری و تطبیق عملکرد مجری با قانون در تدبیر امور خلـق و مـدیریت بـر مبنـای دیـن، 

گذاری و  ریزی، سیاسـت های مدیریت دینی از جمله برنامـه ظامامکان ظهور و بروز ندارد. تمام ن
هـای نظـارتی و  های اجرایـی و عملیـاتی آنهـا؛ و همچنـین نظام تدوین قوانین و مقررات؛ نظام

  د.نکنترلی باید بر محور حق بوده و بر مدار حق، َدَوران کن
هـای  ارد، جلوهحق در سفر چهارم که سفری ناسوتی است و پس از سفرهای ملکوتی قـرار د

کند. رعایت حق  های مدیریتی به صورت عدالت جلوه می گوناگونی دارد و در مقام فعل و کنش
رعایت حقوق ناسوتی و اهداف آفرینشی اشیا و اشخاص تا هر موجودی «یعنی  ،در سفر چهارم

هـر در جای خود قرار گیرد و بهره صحیح از آن برده شود و درمجموع در نظام هستی جای ویـژه 
  از نظر آیت». چیزی ملحوظ گردد

ّ
» یابی و جریـان مـدیریت جامعـه فن تمدن« آملی ه جوادیالل

محـوری در  اجتماعی است. حق های انسانی و یعنی عدالت در مقام کنش ،متکفل این امر مهم
یعنـی  ،سطوح دیگرمحوری در  یا به تعبیری عدالت مدیریتی با حق ،سطح تمدن و در مقام فعل

  شناختی، متفاوت است. مراتب سلهسطوح و سل
آرایی  داری و جهـان دانی، جهـان محوری در تدبیر نظام اجتماعی با سه عنصر مهـم جهـان حق

طوری که هر الحق، مرهون سابق و هر سابق، پایه الحق خواهد بـود (جـوادی  پذیرد، به سامان می
سبوق به اتقان بنـا و اسـتحکام آرایی) م کارگیری هنر (جهان ). از نظر ایشان، به۴۱، ص۱۳۹۱آملی، 

کنـد و تـدبیر و  داری اداره می ساختارهای اساسی جامعه اسـت و ایـن مهـم را فـن شـریف جهـان
دانی کفیـل آن  شناسانه آن عرصه است که فن عریق جهـان مدیریت هر ساحتی، فرع معرفت هستی

ین سه عرصـه مهـم مراتبی بودن ا مدلی ترسیم شده که پیوستگی و سلسله ۲است. در شکل شماره 
  دهد. می انرا نش

  
  آرایی داری و جهان دانی، جهان مراتب جهان : مدل پیوستگی و سلسله2شكل 
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بخش مـدیریت دانـش دینـی،  نظـام» مـواد«توان برای تبیین روابطی که بـین  از این مدل می

  معرفتی آن وجود دارد، استفاده کرد.» منابع«این نظام و » مبانی«

مدار باشـند و آن  کند که عناصر محوری آن حق در آیینه تدّین ظهور می آن هنگامتمدن ناب 

قانون، هیئت حـاکم (مجریـان و داوران) و مـردم (جـوادی آملـی،  :ند ازا گانه عبارت عناصر سه

). مشروعیت تمدن دینی براساس تدّینی است که محور آن شریعت است. تـدّین ۴۲، ص۱۳۹۱

د. چرخـ شناسی) می گذاری) و اثبات(قانون ثبوت (قانون محور یا شریعت الهی در مدار شریعت

تواند بر سه اساس مشروع باشد: براساس تشریع صاحب شریعت، بر پایه تأییـد و  یک قانون می

بر مبنای امضای او. عقل در مقابل نقل در برخی موارد نقش کلید (مفتاح)، گاهی نقـش چـراغ 

هـایی ماننـد  توانـد نقش نقل نیز در مقابل عقـل می و داردرا (سراج) و زمانی نقش ترازو (میزان) 

فرق اساسی بنای عقـال (کـه از جـنس کننده داشته باشد.  کننده، تأییدکننده و پشتیبانی دستگیری

  فعل است) و حکم عقل (که از جنس علم است) سبب تمایز تأیید و امضا از یکدیگر است.

اسـاس کیفیـت تعـامالت  شـمول) اسـت و بـر ایـن اسالم، همگـانی و همیشـگی (جهان

چهـارم  خوبی قابل تبیین است. انسان در سفر به ،چهارگانه بشر با خدا، خود، طبیعت و جامعه

  مأمور به عمران و آبادانی است و این یک وظیفه الهی است.

غنی و متنوع، مشوق اسـتنباط » منابع«بر داشتن  افزونجاودانه است که  یرو از این ،اسالم

اجتهـاد «و سـبک » اجتهاد علمی«، سبک »اجتهاد«ز این منابع با دو سبک مستحکم ا» مبانی«
های  مـورد نیـاز خـود را در زمینـه» مواد«کند تا همه  است و آن را ترغیب می» مدیریتی و اجرایی

از ایـن مبـانی  ...مختلف فقهی، حقوقی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتمـاعی، مـدیریتی و

  استخراج کند.
انصار یکدیگرند و همگان از نصرت غیبی برخوردارنـد. پـس جامعـه  ،هارممهاجران سفر چ

دینی ملزم به این سفر و پیمودن این راه الهـی اسـت، خداونـد وسـایل ایـن سـفر را بـه او داده و 

گر اوست. جامعه موظف است در ایـن راه از ایـن وسـایل بـرای آبـاد کـردن زنـدگی خـود  یاری
یا ترکیبی از  ،، زمانی از نقل معتبر و در مقاطعی از شهود عرفانیاستفاده کند. گاه از عقل برهانی

وظیفه دارنـد توان استفاده کرد و زندگی را آباد کرد. همه مهاجران و مسافران این سفر  می ،این سه

کننـد و در  همدیگر را در این راه یاری دهند. وسایل سفر نیز از یکدیگر حمایـت و پشـتیبانی می
، پشـتوانه دلیـل نقلـی »حجت بودِن نقِل امام معصـوم(س)«هان عقلِی خدمت حق هستند. بر

ند. پشـتیبان همـه یـا برخـی از هست است. پشتیبان قضایای نظری عقلی، قضایای بدیهی عقلی

قضایای نظری پیچیده، شهود عارفانه است. عقل که همانند نقل نیروی اکتشـافی شـرع اسـت، 
  و ارائه آن سهم بسزایی دارد. چراغ روشنی است که در تشخیص صراط مستقیم
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و » علمـی«با توجه به اصول نظام آفرینش، ساختار خلقت دوگونه سامان پذیرفته اسـت: راه 

و بر این اساس، مدیریت خارجی و تأثیر در اشیای عینی نیز دوگونه است: از راه » اراده غیبی«راه 

پذیر است؛ و از راه  و تعلیم و تعلمکه حصولی ، به مبادی، ابزار، شرایط، موانع و مانند آن» علم«

وح فکری و نقل و انتقال عادی است، مانند معجزه.» ناپذیر اراده شکست«
ُ
  که برتر از ُصل

با توحید خلقت و ربوبیـت  ،بر این اساس، ایجاد ظاهری مشابه آنچه در نظام خلقت است

ای خود ثابت اسـت نیز فقط اوست. در ج ّب ست و َر نافاتی ندارد؛ یعنی خالق فقط خداهیچ م

بخشی فقط از ناحیه خداست و هرگز غیر او تـوان افاضـه وجـود بـه چیـزی را نـدارد،  که هستی

آفرین  هرچند فاعل به معنای ِاعدادی و ِامدادی خواهد بود. البته آن نیـز بـه فـیض مبـدأ هسـتی

نبـوده و گاه مقدور بشر عـادی  است. توجه به این نکته مهم است که معجزه هیچ پیامبری، هیچ

ناپذیر الهـی و قداسـت روحـی پیـامبران  ها، حاصل اراده شکست نیست و نخواهد بود. معجزه

  که آنها نیز درجاتی دارند. هستند

جهان از منظر مسافر متمدن و متدّین که در مرحله سفر چهارم است لبریز از علـم و حیـات 

ای  ، هر چیز حرمـت ویـژهروحی در آن نیست. براساس این اصل است و هیچ موجود مرده و بی

شود. بـر  دارد و استفاده از هر چیز در جای خود قرار دارد و با توجه به مرتبه وجودی آن انجام می

مرگ وجود ندارد و مردن به معنای هجـرت اسـت، یعنـی رهـایی از  ،این اساس، در سفر چهارم

ا&نَّ ال_دَّار� و- « نـوانجهـان آینـده بـه ع ،یک حد و رسیدن به حد دیگر است و اگر در قرآن حکـیم
  ستوده شده به لحاظ برتری حیات آن بر حیات دنیاست. 1»وانُا]iWخ�ر�ةَ لَهِ% الْح�ی�

 ویـژه داند، اسـتقالل، بـه یکی از عناصر محوری تمدنی که هویت خود را در تدّین الهی می

آن در  استقالل اقتصادی، همانند استقالل فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که تحقـق

حکمت تسخیر نظام کیهانی نهفتـه اسـت. رسـیدن بـه اسـتقالل اقتصـادی در گـروه شـناخت 

مـورد،  های بی ورتـر، پرهیـز از هزینـه های بهره ها به سرمایه های اصلی، تبدیل آن سرمایه سرمایه

د نیازی اقتصادی همراه با ارتباط متقابل و پیون های متنوع از مواد اولی خلقت و بی تولید صورت

   است. دیگرانمتماثل اقتصادی با 

داری و  دانی، جهــان گانه جهــان طبــق اصــل پــانزدهم، التــزام بــه عناصــر ســه ،و درنهایــت

یعنی سفر از خلق به سوی خلق با حـق اسـت. بـه  ،مقدور مسافر در مرحله چهارم ،آرایی جهان

ند، به تمام نیازهای آن تواند مقتدرانه نظام خلقت را تفسیر ک دیگر، این مسافر راه حق، می سخن

های جمعـی جامعـه را بـا مـدیریت  بلکه حاجت ،های فردی تنها حاجت مدبرانه پاسخ دهد، نه

                                                           
  ).۶۴(عنکبوت، » و�ا�نَّ الدَّار� ا�.-خ�ر�ةَ لَهِ* الْح�یو�انُ لَو( ك'انُوا یع	لَم#ونَ و�لَع�ب�ه�ذِه� الْح�یاةُ الدُّنْیا ا��� لَه	و�  و�م�ا  .... «١
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وری درست از آن برطرف کند و در هیچ کاری محوریت حق را فراموش نکند. این  صحیح با بهره

مهـر و و  تواند، تمام امور راجع به قبض و بسـط، جـذب و دفـع، فـراز و فـرود، مهـر مهاجر می

 
ّ
  ی و تبری با هر شیء یا شخص را در پرتو یاد حق در دل و نام او بر لب انجام دهد.سرانجام تول

  بنیان) سازی مدیریت دانش دینی (دین نسبت دانش و مدیریت در تمدن دینی: مفهوم

سازی مدیریت دانش دینی، مسئله بنیادی  کلید درک نسبت دانش و مدیریت در تمدن دینی و مفهوم

مدن دینی، یعنی کشف حقیقت و حرکت جمعی به سوی اوست. برخالف تمدن غرب که مسئله ت
برداری و نفع مادی اسـت، در تمـدن دینـی  اصلی او سلطه بر عالم است و همه چیز در جهت بهره

مسئله اصلی این است که حق چیست؟ حـق مطلـق چـه چیـزی را اراده کـرده و اراده مـا چگونـه 

  های جمعی را در جهت اراده او بسیج کرد؟ توان اراده ده او قرار گیرد و چگونه میتواند در مسیر ارا می
هـای فـردی و  ها آگاهانه است و به هـر میـزان آگاهی های ارادی فردی و اجتماعی انسان کنش

تر  هـا بـه اراده حـق نزدیـک توان امید داشت که ایـن کنش تر باشند، می تر و حقیقی اجتماعی یقینی

های مفهومی دانـش و تـدبیر؛ آگـاهی و  ه امور بر محور حق و عدالت انجام گیرد. سازهشوند و ادار
اراده؛ شناخت حق و عمل براساس آن و در یک کالم، دانش و مدیریت در نظام معنایی تمدن دینی 

بـدون » اراده«شـوند.  پیوسته و دوگان یکـدیگر محسـوب می هم تنیده، به و فرهنگ توحیدی، درهم

شود. بر این اساس،  بدون اراده و آگاهی انجام نمی» کنش انسانی«ردان است و هیچ سرگ» آگاهی«
های دانشی که به  چگونه ممکن است مدیریت دینی در تمدن دینی، درباره تدبیر و اداره امور و کنش

 این شوند، بی های عامالنش مربوط می ها و بینش امر ارتقا آگاهی
ً
گونه نیست  تفاوت باشد؟ مسلما

های دانشی در رأس امور مدیریتی قرار دارند. مدینه فاضله  ر تمدن دینی تدبیر و اداره امور و کنشو د
  اسالم همان مدینه علم و دانش است و تحقق آن بدون مدیریت دانش ممکن نیست.

هـای دانشـی، بـر محـور  بنیان، درحقیقت، به معنای اداره امر دانش و کنش مدیریت دانش دین

نحوی از انحا به امر دانـش  تنها آگاهانه و ارادی هستند، بلکه به های دانشی نه حقیقت است. کنش
اختصاص دارند و برای نمونه باعث دریافت، کشف، اکتساب، استخراج، حفظ، استفاده، تولیـد و 

بنیـان ایـن اسـت کـه  شـوند. خصوصـیت مـدیریت دانـش دین بازتولید، نشر و گسترش دانش می

  داند. دارد و دانش را حاکم بر مدیریت می نسبت با حقیقت ملحوظ میجایگاه هر دانشی را در 

  های مسئله مدیریت دانش در تمدن دینی ریشه

های مسئله مدیریت دانش در تمدن دینی تا حدود زیادی  د، ریشهشبا توجه به آنچه تاکنون بیان 

بـه عنـوان یـک واقعیـت توان این مسـئله را  می ها. برخی از مقدماتی که با استفاده از آنندآشکار
  :هستنداجتماعی در تمدن دینی مطرح نمود به شرح ذیل 
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ن  همان مدینه فاضله علم و دانش است و کسب دانش ،مدینه اسالم  ـ  های مورد نیاز برای تعـیُّ

  ؛تمدن دینی الزم است
هـای جدیـدی کشـف و  روز دانش د و روزبـهنـهای فراونـی وجـود دار در حال حاضر دانش  ـ 

د که جمع بین همه آنها برای فرد، گروه و سازمان خاص ممکن نیست و نیـاز نشو میانباشته 

  ؛به همکاری جمعی و تعاون دارد
های مورد نیاِز حال و آینده تمدن دینی بـر عهـده تولیـت جامعـه  تدبیرهای الزم در زمینه دانش  ـ 

  را نادیده بگیرند؛ توانند و نباید این وظیفه های اسالمی نمی دینی است و زمامداران حکومت

اند و باید در نظامی هماهنگ در سطح خرد (فـرد، گـروه، سـازمان و  این تدبیرها بسیار گسترده  ـ 
  المللی و جهانی) به آنها توجه کرد؛ ای و بین ها) و کالن (ملی، منطقه بین سازمان

  های مریزی و مدیریت در افقی جهانی و اتخاذ تصمی بدون برنامه  ـ 
ً
تـوان   نمیحکیمانه، عمال

  به این مهم دست یافت.

، عقل عملی مستقر در تمدن دینی و حاکم بـر مـدیریت دینـی حکـم یادشدهبراساس مقدمات 

کند، دانش را به عنوان یکی از موضوعات مهم و حیاتی مدیریت در نظر داشـته و بـه مسـئله  می

ه کنـیم. مـدیریت به عنوان یکی از مسائل کلیدی در احیای تمدن دینـی توجـ» مدیریت دانش«

شـود  دانش در تمدن دینی به منزله یک قرارداد اجتماعی است که به حوزه عقل عملی مربوط می

عامالن تمـدن دینـی قـرار گیـرد، در عمـل آثـار و  و در صورتی که این اعتبار مورد توافق جمعِی 

  برکات فراوانی خواهد داشت.

یعنی مطالعه مدیریت دانش، خود  ،دیگر، مطالعه و شناخت این واقعیت اجتماعی سویاز 

بنیـان باشـد. ایـن رشـته  تواند موضوع یک رشـته علمـی بـه نـام رشـته مـدیریت دانـش دین می

  های عملی است. ای از علوم اعتباری یا حکمت زیرمجموعه

  بنیان) تبیین مقدماتی مسئله مدیریت دانش در تمدن دینی (مدیریت دانش دین

گیری و اجرا درباره امور متنوع مـرتبط  ریزی، تصمیم دبیر، برنامهدر تمدن دینی در عمل با مسئله ت

که به امنیت، آزادی، عدالت و رشـد  گونه رو هستیم. جامعه همان با نیازهای دانشی جامعه روبه

. نیازهای دانشی ابعـاد مختلفـی دارنـد و محتاج استبه دانش و آگاهی نیز  ،اقتصادی نیاز دارد

ای از مسائل هماهنگ و مـرتبط بـا تـدبیر و  شوند. مجموعه قسیم میبه مسائل فرعی گوناگونی ت

تـوان تحـت مسـئله مـدیریت دانـش  هـای دانشـی در اداره تمـدن دینـی را می اداره امور و کنش

بندی کرد و بـه بررسـی و  بنیان قرار داد و آنها را ذیل عنوان یک رشته مطالعاتی جدید صورت دین

  های مناسب، در عمل از آنها استفاده کرد. حل تن راهمطالعه آنها پرداخت و پس از یاف
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ای دیگر نیـز عـادی  در این قلمرو، بنیادی؛ بعضی، کلیدی و پاره شده برخی از مسائل مطرح

بنیـان روشـن  هستند و تا پاسخ برخی از سؤاالت بنیادی مرتبط با مطالعات مدیریت دانـش دین

دار پاسخ بـه سـؤاالت بنیـادی  المی عهدهنشود، طرح مسائل فرعی موضوعیت ندارد. فلسفه اس

تـا  آن اسـت کـهاز این فلسفه انتظار است که درباره مدیریت دانش در تمدن دینی مطرح است. 

هـای  درباره ماهیت، ارکان، انواع طبقات و مراتب، منـابع، ابزارهـا و روش مطرح پاسخ سؤاالت

ه امر مدیریت دانـش بـه عنـوان دانش و اصول حاکم بر مدیریت آن را روشن سازد. در صورتی ک

یک واقعیت اجتماعی در تمدن دینی پذیرفته شود، سؤاالتی دربـاره ماهیـت موضـوع و مسـائل 

های حل مسائل آن مطـرح خواهـد شـد و زمینـه تـدوین فلسـفه  اصلی و فرعی این امر و روش

مشخص به  ای مضاف به این امر مهم براساس فلسفه اسالمی فراهم خواهد آمد و در ادامه رشته

حـل مسـائل مـدیریت دانـش در  راستایبنیان تأسیس خواهد شد که در  نام مدیریت دانش دین

  کند. تمدن دینی تالش می

ا در رابطـه بـا غایـت و ه در باره مدیریت دانش، سـؤال شده بنیادی مطرح یاه بر سؤال افزون
رونـی و درونـی هـا، اهـداف کیفـی و کمـی، عوامـل بی انداز، مطلوبیت فرجام، آرمـان و چشـم

ــذار و مداخله ــالت تأثیرگ ــا، رس ــدات، ابزاره ــایل، تمهی ــین وس ــده و همچن ــی و  کنن های عمل

ها، فنـون و نـدیافرهای اجرایـی، قواعـد،  ها، سیاست ها، راهکارها، راهبردها، تاکتیک مأموریت
. بـدون هسـتندهای مدیریت دانش در تمدن دینی نیز در بدنه این قلمـرو قابـل طـرح  تکنولوژی

توان نظام نظـری  با استفاده از مبانی غنی فکری و فلسفی موجود در حکمت اسالمی، می ،کش

  بنیان را تدوین کرد و این نظام نظری را به یک نظام عملی تبدیل کرد. مدیریت دانش دین
کشـف، انتخـاب، اکتسـاب، جـذب،  نـدیافربنیان، باید برای  ذیل عنوان مدیریت دانش دین

ها و همچنین توزیع، نشر، انتشار و انتقال آنهـا  ایجاد، خلق و تولید دانشسازی،  ترکیب، درونی

ای اندیشید و درباره تشخیص، اخذ، سازماندهی، انتقـال، سـنجش،  در سطح تمدن دینی چاره
  گیری، ساختاردهی، نظارت، ارزیابی و فرآوری دانش فکری کرد. گذاری، هدف ارزش

آنهاسـت. در مسـئله مـدیریت  و درس گـرفتن از دیگـران یاه هاستفاده از تجرب ،حکم عقل

اما در اسـتفاده از  ،توان استفاده کرد تمدن غرب میویژه  ، بهها تمدن های دیگر هدانش نیز از تجرب
تنها مطلـوب حاصـل  ا مالحظات فراوانی وجـود دارد کـه بـدون توجـه بـه آنهـا نـهه هاین تجرب

  د وجود دارد.بلکه خطر انحراف اصل مسئله از مسیر خو ،شود نمی

در نگـاه اول، بـه برخـی نیازهـای حیـاتی و مشـترک همـه  یادشدههای مسئله  هرچند ریشه
اما هیچ دلیلی برای یکسان بودن صـورت مسـئله مـا و مسـائل موجـود در  ،گردد ها برمی تمدن

  تمدن غرب وجود ندارد. این موضوع نیاز به دقت نظر و توجهات فراوانی دارد.
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  انش در تمدن دینی و تمدن غرب یكسان است؟آیا مسئله مدیریت د

بنیـان اسـت و پاسـخ کامـل بـه آن  این سؤال، سؤال کلیدی برای درک مسئله مدیریت دانش دین

اما بررسی روش پاسخ و ارائه پاسخی اجمـالی بـه  ؛تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد خود می

ای کـه بـه نـام  ت مسـئلهآن در این مجال ممکن است. پرسش این است که آیا صـورت و ماهیـ

بـا آنچـه بـه عنـوان مـدیریت دانـش در تمـدن غـرب  ،دشمدیریت دانش در تمدن دینی مطرح 

  یکسان است؟ شده پذیرفته

ها در یـک  گیری مسائل و نظریـه شناختی شکل پاسخ به این سؤال با استفاده از الگوی روش

د که با توجه بـه نده شان میها ن نشان داده شد، ممکن است. بررسی ۱ شماره تمدن که در شکل

تفاوت نگرش تمدن دینی نسبت به دانش در مقایسه با تمدن غرب، مسـئله مـدیریت دانـش در 

این تمدن تا حدود زیادی با مسـئله مـدیریت دانـش در تمـدن غـرب متفـاوت اسـت. نگـرش 

شـود و بـه  باعـث طـرح مسـائل جدیـدی می ،جانبه تمدن دینـی بـه دانـش و مـدیریت آن همه

  است که سابقه قبلی ندارد.نیاز های جدیدی  نظریه

حتی اگر صورت مسئله ما با غـرب در قلمـرو مـدیریت دانـش یکسـان  ندنگارندگان معتقد

 پاسخ ما بـه ایـن مسـئله یکسـان نخواهـد بـود و نمی
ً
هـا و  حل سـادگی راه تـوان به باشد، لزوما

ستقیم در جامعه دینی به کار بـرد. طور م های موجود را بدون واکاوی مبادی و مبانی آنها به نظریه

  این سخن به معنای نفی استفاده از تمدن غرب در این زمینه نیست.

  معرفی چند استعاره برای درك مفهوم مدیریت دانش در تمدن دینی

ست و هیچ مـدیر مـؤمنی اممکن نابدون برخورداری از دانش صائب،  ،اداره امور در تمدن دینی

دارد. در تمدن دینی، دانش حاکم است و چشـم و گـوش و قلـب  میبدون دانش قدم از قدم برن

. دانش در تمدن دینـی چراغـی اسـت کـه راه را ندا انسان در مقابل به دست آوردن دانش مسئول

تنها دانـش چـراغ  دارد. در ایـن تمـدن نـه دهد و مدیر را در صراط مستقیم حق نگه مـی نشان می

نقـش میـزان دارد و  ،ت، نقـش کلیـد و در برخـیبلکه در قلمرو شناخت برخی موضوعا ،است

  کاشف از اراده الهی است. ،پای نقل معتبر پابه

مورد نظر دین، تنها بـه عقـل ابـزاری و  شود و عقِل  دانش از عقل حاصل می ،در تمدن دینی

و  دمنزلتی ویژه در هندسه معرفت دینی دار ،تجربی یا عقل عرفی و عمومی محدود نیست. عقل

های دانـش در تمـدن دینـی بـا  راهگشای مسائل نظـری و عملـی اسـت. اسـتعاره ،لدر کنار نق

های مدیریت دانش موجود در تمدن غرب از آنهـا سـخن  ها و پارادیم هایی که در گفتمان استعاره

ها را در مدیریت دانش دینـی  ها جایگاه رفیع انواع دانش متفاوت است. این استعاره ،به میان آمد
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های دانش در تمدن دینی، برخـی  با توجه به برخی از استعاره ۳ شماره ر جدولد. دنده نشان می

  .اند هسازی شد بنیان) مفهوم معانی مندرج در مدیریت دانش دینی (دین

  های دانش در معارف اسالمی سازی مدیریت دانش در تمدن دینی بر مبنای برخی از استعاره : مفهوم3جدول 

  دانش به مثابه ترازو (میزان) دانش به مثابه چراغ (سراج) ش به مثابه كلید (مفتاح)دان  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 

  رزق

های  دانش: كلید گشودن قفل

زمان بسته و حل مسائل فرد، سا

  و جامعه

مدیریت دانش به مثابه 

كلیدی برای بازكردن  شاه

  های بسته. قفل

  مدیر دانش به مثابه كلیددار

و نور دانش: چراغ، سراج 

هدایت فرد، سازمان و 

  جامعه

مدیریت دانش به مثابه 

چلچراغ هدایت و روشنگر 

  مسیر حركت

  دار مدیر دانش به مثابه چراغ

دانش: ترازو، میزان و معیار 

  ان و جامعهنجش حق فرد، سازمس

مدیریت دانش به مثابه ابزار 

  حاكمیت حق و تثبیت عدالت.

مدیر دانش به منزله قاضی (حاكم) 

  عادل

های دانــش در فرهنــگ و تمــدن دینــی، تــا حــدودی  شــده از اســتعاره چهــار مفهــوم انتزاع

د و نـده ن میهای نگرش فرهنگ و تمدن توحیدی را نسبت به مفهوم مدیریت دانش نشـا تفاوت

ای، تمایزهای فرهنگی  سازی استعاره د. در این مفهومنرس برای مقصود این مقاله کافی به نظر می

  تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. و تمدنی در تمدن دینی نسبت به تمدن غرب روشن

  گیری و یك پیشنهاد بندی، نتیجه : جمعسومبخش 

مراتب عناصـر  اصول تمدن دینی حاکم بر سفر چهارم و سلسـله براساس مدل سفرهای چهارگانه و

دانی در مرتبـه نخسـت  آرایی، روشن شد که جهـان داری و جهان دانی، جهان اصلی آن یعنی جهان

دهنده نقـش اساسـی دانـش در  شود. این مطلب نشـان داری پس از آن مستقر می قرار دارد و جهان

دانش و مـدیریت آن ممکـن نیسـت. در همـه اصـول  تمدن دینی است. گویا مدیریت دینی بدون

جا  تمدن دینی، اهمیت دانش مانند روشنایی آفتاب، چنان بارز و آشکار اسـت کـه چـون در همـه

محــوری در ایــن تمــدن  شــود. ایــن حقیقــت بــه اصــل اصــیل حق ر دارد، از او غفلــت میوحضــ

برای نمونه، در اصل سـیزدهم های تمدن دینی حضور دارد.  ها و کنش گردد که در همه عرصه بازمی

  بر حضور دائمی علم در سراسر جهان هستی و مساوقت دانش و وجود تصریح شده است.

شود که مدیریت دینی با دانـش همـزاد و همـراه  در چارچوب اصول تمدن دینی مشاهده می

، ای هر چیـز یـا پدیـده شود. برای مدیریِت  است و بدون دانش، زمینه ظهور و بروز آن ایجاد نمی

به دو نوع دانش نیاز است: دانش چیستی آن چیز یا پدیده و دانـش چگـونگی اداره آن. کم  دست

توان یک چیـز یـا پدیـده را درسـت اداره  گویا دانش اول مقدمه دانش دوم است و در صورتی می

در بلکه از جایگاه درست آن چیـز یـا پدیـده  ،درستی شناخت تنها آن چیز یا پدیده را به کرد که نه
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ها نیز با خبر بود (اصل عدالت). گویا مدیریت هـر چیـز، ارتبـاط  چیزها یا پدیده دیگرنسبت با 

مدیریت  ،ها با انواع مختلفی از دانش درباره آن چیز دارد و بدون حضور این دانش یبسیار نزدیک

  ست.اممکن ناامور 

ر در هـر سـطحی از ها برای هر مدی بر این اساس، طبیعی است که به دست آوردن این دانش
وظیفه اسـت  ، نخستینمدیریت و استفاده از آنها برای تشخیص امور درست و اداره درست امور

 در نظام مدیریت دینی، باید برنامه
ً
ها قـرار  ریزی درباره امور دانشـی، در اولویـت برنامـه و قاعدتا

اندرز حکیمانه الهـی توان در تمدن دینی، مدعی مدیریت دینی بود و به  داشته باشد. چگونه می
» و-الْب�ص�_ر� و-الْفُ_وrاد� كp_ل̂ ا"ول__ئ�كَ ك7_انَ ع�نْ_ه5 م�س�_و4والP السOم�ع�تَقْف5 م�ا لَیس� لَكَ بِه� ع�لْمk ا&نَّ  و-الj« ۀآیدر 

خوانـد،  آیات و روایاتی که مسلمان را به امر دانش و لوازم و لواحق آن فرامی دیگرو  )۳۶(اسراء، 

هـای  دینی، قبل از هر چیـز بایـد بـه مـدیریت دانش ا در عرصه عمل مدیریِت توجه بود؟ گوی بی
دانش، مدیریت کرد. شکی نیست کـه در  مورد نیاز برای اداره امور توجه کرد و به واسطه مدیریِت 

مات عجوالنه مدیریتی، و فقط بـه واسـطه اهای بیرونی و اقد بسیاری از موارد بدون نیاز به کنش

توان کارها  ای عامالن و کنشگران از طریق یک نظام اثربخِش مدیریت دانش میه تأثیر بر دانسته
  را در جهت خیر و صالح به پیش برد.

ها در مسیر حق تـا  آرمان مدیریت دینی، ساماندهی امور براساس اراده الهی و هدایت انسان

در این مدینه،  و تحقق مدینه فاضله یا مدینه دانش است. دانشبودن الهی ةرسیدن به مقام خلیف
تالشـی  ،بنیـان دین خداست. مدیریت دانـِش  ۀای از علم و اراد کاشف از حق و حقیقت و جلوه

گیرد. این  است که در مسیر کشف اراده الهی و اجتهاد مدیریتی در سطح تمدن دینی صورت می

  .بلکه ضروری است ،تنها ممکن گیرد، نه اجتهاد که براساس اصول ناب تمدن دینی صورت می

  یك پیشنهاد

 جدید بـه نـام مـدیریت دانـش دین
ً
بنیـان  در پایان این مقاله که با هدف معرفی یک مسئله نسبتا

ها  تـوان از پاسـخ تنها می د که پس از پاسخ به آنهـا نـهنشو مطرح می هایی  پرسشتدوین گردید، 

ان براسـاس تـو بلکـه می ،های علمی موجود در تمدن غرب استفاده کرد برای نقد و بررسی رشته
، بـرای ها پرسش. این نمودهای مورد نیاز خود را در تمدن دینی تأسیس  ها رشته این نقد و بررسی

د نـتوان میه آمـد دسـت هو نتایج بـ نددانش در تمدن غرب به کار گرفته شد تحلیل رشته مدیریِت 

  د.نمقدمه تأسیس رشته مورد نیاز در تمدن دینی باش

منـد بـه قلمـرو مطالعـات مـدیریت اسـالمی،  شـگران عالقهپیشنهاد این مقالـه بـرای پژوه

یـک از  در وضعیت موجود هر ذیلچهارگانه  های پرسشهمکاری برای یافتن پاسخی مبسوط به 
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 ها پرسـشهای علم مدیریت در تمدن غرب و یافتن پاسخی مناسب بـرای ایـن  ها و گرایش رشته

در ذیل حکمت عملی اسالم براسـاس های مطلوب مدیریتی  ها و گرایش به منظور تأسیس رشته

  اصول تمدن دینی است.

ستند؟ و با مسـئله بنیـادی تمـدنی کـه چه هموضوعات و مسائل اصلی رشته مورد نظر   ـ 

  رشته در آن ایجاد شده چه نسبتی دارند؟

های کلیدی مـرتبط بـا موضـوعات و مسـائل  حل های کلی و راه ها، احکام و گزاره نظریه  ـ 

  ستند؟ه هه چمطرح در این رشت

  ستند؟ه هها چ مبادی و مبانی معرفتی و غیر معرفتی مرتبط با این مسائل و نظریه  ـ 

های جدیـدی  ها چه کاربردها و نتایجی را به دنبال دارند و چه حوزه یک از این نظریه هر  ـ 

  کنند؟ را فعال می

الزم را بـرای های موجـود در تمـدن غـرب، مـواد اولیـه  دربـاره رشـته ها این پرسشپاسخ به 

آورد و مقدمه دینی نمـودن علـوم  ها فراهم می ارزیابی میزان دینی بودن وضعیت موجود آن رشته

پرهزینه تمـدن غـرب اسـت. بـدیهی اسـت بـرای  یاه هها با استفاده از تجرب موجود در دانشگاه

 های معّینـی را بـرای سـنجش شاخص مند آن هستیم کهسنجش میزان دینی بودن یک رشته نیاز

های دینـی متناسـب بـا  ساز تأسیس رشته های علمی تدوین کنیم. این کار زمینه دینی بودن رشته

گذشته خواهد بـود. ایـن کـار آرمـانی بلنـد و  های هفرهنگ و تمدن توحیدی با استفاده از تجرب

 یکردن فضاها ینمودن علوم باالصاله و اسالم ینیچون د یکار سترگکاری سترگ است و البته، 

 یـیر روایسهل ممتنع و به تعب ،بعتبال یف و پژوهش دانشگاهیق، تألیو مراکز تحق یعال آموزش

إذا «سهل خواهـد شـد:  یت الهیعنا اب یهر صعب و سخت یلوصعب، بلکه مستصعب است؛ 
، حکمـت ا
	��ـ� ���(سیدرضـی،  »خـاف منـهی ه أعظـم مم&ـایه، فإنّ شدّة تَوQقّیهPبKتN أمراً، فَقَعK ف

در شما اثر کرد، درمان آن ورود شجاعانه و وقـوع  یبت و هراس انجام کاریکه ه یهنگام ،)۱۷۵

 کز هراسـنایـاز انجـام آن از خـود آن چ یز و خودداریشّدت پره یرا گاهیرانه در آن است، زیدل

   .)۹۶و  ۹۵ب، ص۱۳۸۹(جوادی آملی،  شتر استیتر و ب سخت
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ّ
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