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تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات
اصغر باقرزاده 1،علی محمد

تاريخ دريافت97/8/25 :

احمدوند2

تاريخ پذيرش97/8/19 :

چکيده
هر یک از مکاتب به تبیین دانش از منظر معرفت شناسی ،هستی شناسی ،انسان شناسی و روش شناسی
مورد نظر خود پرداخته اند .اسالم به عنوان دائیهدار برترین دین و آخرین مکتب از سوی پروردگار بیشترین
توجه خود را به دانش ،اهمیت آن ،کسب و عمل به آن اختصاص داده است .اما برای روشن شددن نحدوه
بهرهمندی مورد توجه اسالم از دانش در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی نظریده مبندایی یدا داده
بنیاد ،مفاهیم مندرج در متون دو کتاب تفسیر تسنیم و میزان الحکمه مورد بررسی و کدگذاری باز ،محدوری
و انتخابی قرار گرفت .مضمون محوری مورد نظر دانش بود و طی انجام این مراحدل مفداهیم ،مقولده هدا و
قضایایی در خصوص دانش و ویژگیهای آن و همچنین مراتب و ارزشدمندی آن اسدتخراج و تبیدین شدد.
مضامین حاصل از کد گذاری از منظر مشخصات عوامل ششگانه مدد پدارادایمی نظریده داده بنیداد ،یعندی
عوامل علی ،مضمون محوری ،عوامل مداخله گر ،بستر حاکم ،راهبردها و پیامدها مورد توجه قرار گرفت و
دسته بندی شد .سپس روابط میان این شش گروه تبیین گردید .بدینترتیب هدف از انجام ایدن تحقیدق کده
تبیین مفهوم دانش و اجزاء و ارکان آن و نیز روابط میان این اجزاء و ارکان از منظر اسالم است ،بدا اسدتفاده
مد پارادایمی روش تحقیق نظریه مبنایی حاصل شد.

کليد واژهها :ارکان دانش ،مدل پارادايمي دانش ،جايگاه راهبردي دانش ،دانش در اسالم

 .1دانشجوی دوره سوم مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئو Bagher_110@yahoo.com ،
 .2استاد دانشگاه ایوانکی

مقدمه
قرآن کریم مخزن و جایگاه همهچیز را نزد پروردگدار متعدا 1و خداوندد متعدا بدا تعلدیم
انسان ،او را بر خالیق برتری داد و به خالفت خود در زمین برگزید و بده او نعمدت داندش و
ابزار کسب آن را از بدو تولد ِاعطاء2کرد و سرانجام نیز رتبه هر کس در عدالم بداقی بده میدزان
دانش او مشخص خواهد شد 3.در روایات فراوان از اهلبیت عصدمت و طهدارت صدلوات ا
علیهم اجمعین نیز ،ایشان خود را عالِم به تمام علوم معرفی کردهاند ،بهنحویکه هیچدانشی در
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بین انسانها یافت نمیشود مگر آنکه ریشه در علوم اهدلبیدت صدلوات ا علدیهم اجمعدین
دارد(.الکافى ،ج .)399 :1
اهمیت بهره گیری از متون اصلی دین اسالم درباره دانش به حدی است که حضرت آیدت
ا امام خامنهای درباره تولید علم میفرمایند" :یکی از مصداقهای روشن ایدن اسدت کده مدا
رویکرد مصرفکنندگیِ علم را تبدیل کنیم به رویکرد تولید علم .تا کِی دنبالهروِ علدم ایدنوآن
باشیم؟" (بیانات در جمع اساتید دانشگاه ها.)97/03/20 ،

در این پژوهش متن تفسیر تسنیم و میزان الحکمده بدا هددف اسدتخراج مفداهیم اسدالمی
درباره دانش بررسی شد و از طریق روش تحقیق داده بنیاد خصوصیات و ویژگیهدای داندش
مورد نظر اسالم تبیین شد .تبیین منسجم از منظدر دیدن اسدالم دربداره داندش و روابدط میدان
ویژگی های مختلف دانش و فرآیندهای مدرتبط بدا آن نظیدر کسدب و بده کدارگیری داندش و
معرفدت شناسددی منطبددق بددا ایددن مفداهیم الزم و ضددروری اسددت و راهنمددای مناسددبی بددرای
اندیشهوران حوزه دانش و مدیریت داندش فدراهم مدیکندد .منظدر اسدالم منظدری اسدت کده
پروردگار متعا آن را حقّ و غیر آن را باطل معرفی مینماید4و متدین به دیندی غیدر از اسدالم
را از پذیرفته نشدن دینش بیم میدهد.
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 .1وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ -حجر( 21-ترجمه آیات در سراسر ایدن پدژوهش برگرفتده از
ترجمه آیتا مکارم شیرازی است).
 .2وَ إِذْ قَا َ رَبُّکَ لِلْمَالَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلیِفَه ...وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَّهَا  ...بقره 30 -و 31
 .3مجادله11 -
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 .4آ عمران19 -
 .5آ عمران85 -

تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه دانش از منظر اسالم به اهمیت جایگاه داندش
و کسب آن پرداختهاند و کمتر از منظر معرفت شناسی ،هستی شناسی ،انسان شناسدی و روش
شناسی به تبیین دانش و اجزای آن پرداخته اند .همچنین جامعه تحقیق یا محدوده تحقیق آنهدا
گسترده نبوده و تنها به برخی آیات و روایات بسنده کردهاند؛ اما تالش شده است تدا در ایدن
تحقیق با استفاده از دو کتاب نسبتا جامع تفسیر تسنیم و روایات میزان الحکمده ،ایدن نقصدان

مبانی نظری و پيشينه شناسی تحقيق
علم ،دانش
علم به معنای دانستن ،یقدین کدردن( ،اقدرب المدوارد و ندامم االطبداء) ،دریدافتن (منتهدی
االرب) ،ادراک (اقرب الموارد) ،استوار کردن (منتهدی االرب) ،اتقدان (اقدرب المدوارد) ،یقدین،
فضل (نامم االطباء) ،معرفت دقیق و با دلیل بر کیفیات معینه و یا حضور معلوم در ندزد عدالم
(نامم االطباء) ،معرفت و هر چیز دانسته ،دانش ،آگاهی ،معرفت و شناسدایی (ندامم االطبداء و
لغتنامه دهخدا)؛ است .همچنین علم مصدر دانستن – دانش – آگاهی (لغتنامه دهخددا) اسدت
و دانش ،دانستن – درایت – فقده – ادب – علدم – حکمدت – ادراک – شدعور – وقدوف-
اطالع – (لغتنامه دهخدا) میباشد .در لغتنامده لینگدو 1علدم2بده معندی درک روشدن از یدک
حقیقت واقعیت و دانش3به معنای اصو و علل قطعدی یدک حقیقدت و واقعیدت معندا شدده
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برطرف شود.
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است.

صرفنظر از اختالفی که بین معنای دانش و علم وجود دارد علم در معندای روانشدناختی
به معنای آن است که انسان اعتقادی نسبت به حقیقتی داشته باشدد کده احتمدا خدالف آن را
1. lingoes
2. Knowledge
3. Science
4. Science: knowledge of principles and causes- ascertained truth of facts Knowledge:
the act of state of knoweing – clear perception of fact – truth- certain apprehension
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ندهد؛ یعنی احتما صد در صد به چیزی علم گفته میشود .در این تعریدف بدهاحتمدا اقدوا
بیش از پنجاه درصد من ،بهاحتما تساوی ،شک و بهاحتما زیر پنجداه وهدم و ریدب گفتده
میشود .معنای دیگر علم در حوزه معرفتشناختی است که به معنای گدزارهای اسدت کده بدا
واقعیتی که از آن حکایت میکند سنجیده میشود .اگر گزاره مطابق واقع باشد علمدی اسدت و
اگر با واقعیت مطابقت نداشته باشد به لحاظ معرفتشناختی غیرعلمی است و اعتباری نددارد.
معنای دیگر علم در معنای عرفی است .در این معنا علم به مجموعه مسائلی گفته میشود کده
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محور خاص و مشترکی میان آنان در نظر گرفته شود .مثالً علم نحو ،لغت ،تاریخ و نظدایر آن.
علم در اینجا به معنای علم داشتن به کاربرد آن اسدت .علدم در یدک اصدطالگ دیگدر معداد
ساینس1است .این اصطالگ چند قرن است که پدید آمده و منشأ آنهم در مغرب زمدین بدوده
و بعداً به زبانهای دیگر ترجمه شده است .در زبان فارسی معاد علم را برای سداینس2بکدار
بردهاند .این اصطالگ بعد از رنسانس مطرگشده و معنای خاصی در مقابدل نداول 3کده مطلدق
معرفتها را شامل میشود پیداکرده است .ناول 4را در فارسی دانش ترجمه کردهاند.
اما علم بر اسا

اصطالگ ساینس5مجموعه قضایایی است که مهم ترین شرطشان ایدن

است که اثب ات محمو برای موضوع آن ها باید از راه تجربه حسی بدوده و قابدلارائده بده
دیگران باشد؛ اما اگر از راه ها ی دیگر مانند قیاسدات عقلدی ،وحدی و یدا شدهود عرفدانی
حاصل شده باشد ،علم نیست .در مقابل خیلی از معرفت ها هست که معرفدت و شدناخت
است و صد درصد انسان یقین دارد و یا برهانی محکم تر از تجربه دارد ولی بده آن علدم
نمیگویند!
پس به طورکلی علم دارای دو معناست .به یک معنا ،مطلق آگاهی است .همان گونه که
اهل منطق در تعریف آن گفتهاند :العلم هوالصورةُ الحاصلةُ من الشی عندالعقل .در معندای

1. Science
2. Science
3. Knowledge
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4. Knowledge
5. Science

دوم ،مراد علوم تجربی است که عبارت است از بررسی روابط میدان پدیددههدا بدهمنظدور
کشف قانون.
دانش در مديريت دانش
دانش در سا های اخیر به عنوان یک منبع حیاتی هر سازمان مورد توجه قرار گرفتده
اطالعات ،دانش و خرد .پیتر دراکر  1،داده 2را رشته واقعیت های عینی و مجدرد در مدورد
رویدادها تعریف می کند و می توان گفت داده ها واقعیت های خام هستند .داده ها زمدانی
به اطالعات تبدیل می شوند که ارائه دهنده آن ها ،معنی و مفهوم خاصی به آن ها ببخشد.
دانددش 3وسددیع تددر ،غنددی تددر و عمیددق تددر از داده هددا و اطالعددات اسددت و مجموعدده
سازمان یافته ای از بیان حقایق یا ایده ها است که یک قضاوت (نظر) منطقی یا یک نتیجه
تجربی را ارائه می کند شکل  1ارتباط بازگشتی بدین داده ،اطالعدات و داندش را نشدان
می دهد

(گانب دی بات .)2001-
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است .از منظر دانشمندان علم مددیریت داندش ،سدطوگ داندش عبدارت اسدت از داده،

شکل  1ارتباط بازگشتي بين داده ،اطالعات و دانش را نشان ميدهد (گانب دي بات)2001 ،

1. Peter Drucker
2Data
3.Knowledge
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انواع دانش
برخی صاحبنظران کوشیدهاند با ارائه انواع دانش ،مفهوم آن را روشنتدر سدازند .مدک
لوپ ( ،)1962پن نوع دانش را معرفی میکند :دانش عملی 1،فکری (عقالندی) 2،سدرگرمی و
6

گفتگوی معمولی 3،معنوی4و دانش ناخواسته .5ریل ( )1949داندش را بده دو ندوع رویدهای
و دانش توضیحی7تقسیم میکند.
در مطالعات سازمانهدای معاصدر ،بالکلدر ( ،)1995خالصدهای از پدن ندوع داندش بده
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نامهای :دانش انتزاعی 8،داندش عملدی 9،داندش فرهنگدی10،داندش رابطدهای11و داندش نمدادی

12

معرفی شده است.
در مطالعات مدیریت استراتژیک ،اسپندر ( ،)1998چهار نوع دانش سازمانی را بیان مدیکندد:
دانش آگاه ،دانش نمدود یافتده ،داندش خودکدار و داندش گروهدی .همچندین در سیسدتمهدای
اطالعاتی ،علوی و لیدنر ( ،)2001ده نوع دانش با این عنداوین بیدان مدی شدود :داندش ضدمنی،
دانش صریح ،دانش فردی ،دانش اجتماعی ،دانش توضیحی ،دانش رویهای یا دانستن چگدونگی
موضوعات ،دانش سببی یا دانستن چرایی موضوعات ،دانش شرطی یا دانستن زمان موضدوعات،
دانش نسبتی یا دانستن (رابطه) موضوعات با یکدیگر و دانش عملی (اوکنوی.)2003 ،
ديدگاه اسالم درباره علم و دانش
1. Practical
2. Intellectual
3. Small. talk and Passtime
4. Spiritual
5. Unwanted
6. Procedural
7. Declarative
8. Embrained
9. Embodied
10
. Encultured
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11
. Embedded
12
. Encoded

در اسالم دانشمندان و عالمان دینی بر اسا

متن وحی و متون روایی با بحث پیرامدون

علم به تبیین آن پرداختهاند .در ادامه مهمترین آرای موجود در خصوص علدم و داندش
ارائه میشود.
علم در عوالم سهگانه
عالَم است :اوّ  ،نشئه(عالَم) آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل؛ دوم ،نشدئه(عالَم)
برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیا ؛ سوم ،نشئه(عالَم) دنیا و مقام ملدک و عدالم
شهادت ،برای هر یک از اینها نیز کما خاصی و تربیت مخصوصی است و عملدی اسدت
مناسب با نشئه و مقام خود و انبیاء ،علیهمالسالم ،متکفل دستور آن اعما هسدتند؛ بندابراین
کلیه علوم نافعِ به این سه علم ،یعنی ،علمی که راجع اسدت بده کمداالت عقلیده و ومدایف
روحیه و علمی که راجع به اعما قلبیِ و ومایف آن است و علمی که راجدع بده اعمدا و
ومایف عالم ماهر نفس ،تقسیم میشود (صحیفه نور .)386 :1372
علم نور است
علم مانند نوری است که روشناییبخش همه چیز است ،ولی خود با چیزهای دیگری که
روشنایی ندارند ،دیده نمیشود (حائری به نقل از دکتر نوروزی  .)1389پس هر دیدنی بهوسیله ندور
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امام خمینی (ره) معتقد است انسان بهطورکلی دارای سده نشدئه و صداحب سده مقدام و

دیده میشود و اگر نور نبود حس ماهری ما نمیدید .وقتیکه چیزی را ادراک مدیکندیم آن
چیز برای ما روشن میشود یعنی نور میشود .در حدیث است العلم نور یقذفه ا فی قلب
من یشاء یعنی علم به ذات نور است یعنی روشدنایی اسدت .معلدوم در پرتدو علدم روشدن
میشود و معلوم چیزی جز علم نیست .پس نوری که حس من مدیتواندد بدا آن ببیندد ندور
حس است و نوری که در پرتو آن حقایق روشن میشود نور علم است

(دینانی.)1370 ،
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علم حضوري و حصولي
عالمه طباطبایی نیز مفهوم علم را امری بدیهی و بینیاز از برهان دانسته و آن را حضدور
مجردی برای مجرد دیگر یا حصو بالفعل معلوم برای عالِم تعریف میکند .او ضدمن ارائده
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این تعریف ،مطلق علم را در ارتباط با معلوم منحصراً به دودسته تقسدیم مدیکندد -1 :علدم
حضوری که در آن خودِ معلوم نزد عالم وجود دارد و بنابراین حضور او بیواسدطه درک و
دریافت میشود؛ -2علم حصولی که دستیابی به معلوم بهواسطه مفهوم و تصویری که ذهدن
خارجی(حائری به

از آن دارد ،نه از طریق حضور خود معلوم نزدِ عاِلم .مثل علم به موجودات
نقل از دکتر نوروزی.)1389 ،

بر اسا

همین تقسیمبندی میتوان مردم را به دودسته عالم و غیدر عدالم تقسدیم کدرد.

عالم نیز ازآنجهت که واجد کمالی از کماالت است ،شقوق گوناگونی دارد:
الف .کسانی که به بعضی امور عالماند؛ ولی اصل علم و ریشده آن شدمرده نمدیشدوند،
چون علم خود را از دیگران فراگرفتهاند .بر این اسا
 -ابتداییترین مراتب علم ،انعکا

دو مرتبه برای علم متصور است:

محض موضوعی است کده بدهوسدیله حدوا

و

ابزارهای ادراکی به ذهن انتقا مییابد .در این مرتبه ذهدن هدیچ تفداوتی بدا آینده
ندارد ،جز در موضوعاتی که نمود محسو
تصور شی ء محسو

ندارند ،مانند علیت که تصور آن مانند

در آینه نیست .این مرتبه را استاد ،ماقبل علم مینامد.

 -در مرتبه بعد ،موضوع انعکا

یافتده در ذهدن در مجدرای آگداهیهدای ثدانوی و

هدفگیریها و اصو و قوانین حاکم بر جهان قدرار مدیگیدرد .علدم مدا بده یدک
موضوع ،در این مرتبه ،روشنتر از مرتبه او است ،چون انعکا

محدض نیسدت.

ذهن در این مرحله آگاهیهای بسیاری درباره یک پدیده به دسدت مدیآورد و بده
شناسایی ارتباط آن با سایر پدیدهها میپردازد .آگاهیهای ذهندی ندامر ،بده هنگدام
درک یک برگ ،موجب میشود تا فقط نمود فیزیکی برگ را شناسایی نکند ،بلکده
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آن را از ابعاد مختلف بررسی کند و به آن برگ گل همچون حلقهای از حلقههدای
زنجیر عالم هستی بنگرد

(نصری.)1389 ،

علم و دين
ازنظر آیتا جوادی آملی علدم بده معندای «فدن جدامع مسدائل هماهند » از جهدات
تجریدی ،برهانی و عرفانی ،نظری و عملی و امثا آن؛
روش شناخت ،اعم از شناخت تجربی یا تجریدی یا تلفیقی به این است که محقق «اوالً
عقل و سایر مجاری ادراکی را خلقت خداوند بداند؛ ثانیاً رهنمود الهی را که در نهدان عقدل
معارفی مدفون است و رهبران الهی آن دفائن و گنیجنههدا را آشدکار مدیکنندد فدیض خددا
بشمارد؛ ثالثاً هر علمی که بهدره عقدل شدده یدا مدیشدود فدیض الهدی تلقدی کندد و رابعداً
سرمایههای اولی دانش نظری یعنی بود و نبود را که خداوند بهعنوان علدوم فطدری بده وی
عطا کرده فوز الهی بداند؛ چنین محققی تمام تحقیقات خود را موهبدت الهدی مدیداندد نده
دستاورد بشری و هیچگاه دانش نفدت شناسدی ،گداز شناسدی و سدایر داندشهدا را بشدری
نمیشمرد ،بر این اسا

اصالً علم غیردینی نداریم نه زمینشناسی و نه هیچ علم دیگری نه

مطلق و رهاست و نه غیردینی ،بلکه فقط دینی

است(جوادی آملی.)1385 ،
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گوناگون قابلتقسیم است به :حقیقی و اعتباری ،عقلی و نقلی ،انسانی و طبیعدی ،تجربدی و

علم برابر ادراک
عالمه مطهری علم را بینش وسیع و گسترده انسان درباره جهان میداند که محصو کوشدش
جمعی بشر بوده و در طی قرون و اعصار روی هم انباشته شده و تکامل یافته است .ایدن بیدنش
که تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص در آمده نام «علم» یافته است علم به معندی اعدم یعندی
مجموع تفکرات بشری درباره جهان که شامل فلسفه هم میشود محصو کوشش جمعدی بشدر
است که نظم خاص منطقی یافته است .همچنین پس از تعریف ایمان چنین نتیجه گرفتهاندد کده:
تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران دیگر که مالک «انسانیت» او اسدت و انسدانیت وابسدته
به آن است ،علم و ایمان است (مطهری ،مجموعه آثار.)24 :1385 ،
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شیخالرئیس ابوعلی سینا در موارد متعددی علم را تعریف کدرده اسدت کده خالصده آن
عبارت است 1:ادراک تمثل حقیقت چیزی نزد مدرک .شدیخ معتقدد اسدت کده خدود خدارج
نمیتواند نزد مدرک حاضر باشد پس باید صورت انتزاع شده از خدارج ندزد فاعدل ادراک،
حاضر شود (ابنسینا ،االشارات و التنبیهات .)1379:صدرالمتالهین نیز علم را اینگونه تعریف میکند:
به گواهی و تائید تحقیقات گسترده و حد

صحیح و فطرت سلیم و در پرتو تالش و تتبع

و تجارب ،این مطلب محقق و مبین میگردد که علم عبارت است از حصو شدی ء مجدرد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

از ماده و عوارض آن برای امر مجردی که مستقل در وجود باشد ،خواه این حصدو بدرای
خودش (بنفسه) باشد چنانکه در علدم حضدوری اسدت و خدواه ایدن حصدو بدرای غیدر،
بهصورت خود باشد مثل علم

حصولی(عالمه طباطبایی.)1392 ،

علم به معناي حکمت
حکمت واقعی ،علم صائب و نافع و عملِ صالح و خالص است و بهترین نمودار علدم حدق
در قرآن کریم است که از آن به قرآن حکیم یاد میشود" :الر تلک آیات الکتاب الحکیم"2
عالمان عاد و آگاهان وارسته که صبغه علمی آنان از آیت محکم و سدنّت عداد و فریضده
قائم ،یعنی جهانبینی بر محور توحید ناب و فقه و اخالق و حقوق د مایه دارد و سنّت عملدی
آنها از «عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم» جانمایِ گرفتده اسدت ،حکیمدانیاندد
که پیوند علمی و عملی با آندان مدورد ترغیدب و تحضدیض اسدت؛ چده اینکده حضدرت امیدر
مؤمنان(علیهالسالم) فرزندان معنوی خود را به گفتوگو و مباحثه با آنها فراخواند« :و أکثدر مدارسدة
العلماء و مناقشة الحکماء فی تثبیت مدا صدلح علیده أمدر بدالدک و إقامدة مدا اسدتقام بده الندا
قبلک»(.جوادی آملی)1386 ،

 « .1درک الشی ء هو ان تکون حقیقته متمثلة عندالمدرک یشاهدها ما به یدرک فاما ان تکون تلک الحقیقدة نفدس حقیقدة
138

الشی الخارج عن المدرک...او یکون مثا حقیقته مرتسما فی ذلک المدرک غیر مباین له و هو الباقی» ()8
 .2سوره یونس ،آیه 1

جدول معاني علم
جدول  :1خالصه معناي علم از منظر صاحبنظران مختلف .منبع :محقق
حوزه

معنای علم

تعریف

منبع

داده اعددداد خددام ،کلمددات و صددداها اسددت کدده از طریددق مشدداهده یددا
معنادار هستند و دانش یا علم از کاربرد تحلیل و استفاده مفید از دادههدا

1387

و اطالعات به دست میآید.
روانشناختی

انسان اعتقادی نسبت به حقیقتی داشته باشدد کده احتمدا خدالف آن را

و

ندهد .احتما صد درصد علم ،احتما بیش از پنجاهدرصد من ،احتمدا

روانشناسی

مصباگ یزدی1380 ،

پنجاهدرصد تساوی و احتما زیر پنجاهدرصد وهم نامیده میشود.
گزارهای است که با واقعیتی که از آن حکایت میکند ،سنجیده میشدود.

معرفت
شناختی

گزاره مطابق واقع علم است و گزارهای که مطابق واقع نباشدد غیرعلمدی
است و اعتباری ندارد.
مجموع تفکرات بشری دربداره جهدان کده شدامل فلسدفه هدم مدیشدود
محصو کوشش جمعی بشر است که نظم خاص منطقی یافته است.

عُرف جامعه

مصباگ یزدی1380 ،

مجموعه مسائلی که محور خاص و مشترکی میدان آندان در نظدر گرفتده
شود .معنای علم داشتن به کاربرد آن است مثل علم نحو ،علم تاریخ

مطهری1374،
مصباگ یزدی1380 ،

علم معاد  Scienceو در مقابل ( Knowledgeمطلق معرفت) است.
علم مجموعه قضایایی است که مهمترین شرطشان اثبات محمدو بدرای
تجربی

موضوع آنها از راه تجربه حسی بدوده و قابدلارائده بده دیگدران باشدد.
معرفت حاصل از راههای دیگر مانند قیاسات عقلی ،وحدی و یدا شدهود
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عمومی

اندازه گیری به دست میآیند اطالعات دادههدای مرتدبشدده بدا الگدوی

سیفاللهی و داوری،

مصباگ یزدی1380 ،

عرفانی علم نیست .معرفتهایی که شناخت هست و صد درصدد انسدان
یقین دارد و یا برهانی محکمتر از تجربه دارد علم نیست!
مطلق آگاهی
انکشاف واقعیتی که وجود و جریان کلی آن بینیاز از من و عوامل درک
فلسفه

انسانی بوده باشد که با آن ارتباط برقرار نموده است.
ادراک تمثل حقیقت چیزی نزد مدرک
حصو شی ء مجرد از ماده و عوارض آن برای امر مجردی کده مسدتقل
در وجود باشد.

مصباگ یزدی1380 ،
عالمه جعفری،
ابوعلی سینا
مالصدرا
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حوزه

معنای علم

تعریف

منبع

علم عبارت است از صورتی که از یک شی در نزد عقل پدید میآید تنها
منطق

ادراکاتی که در کسب آنها ذهن با تصویر معلوم سروکار دارد نه با خود

مصباگ یزدی1380 ،

آن علم گویند .در این تعریف «علم» به علوم حصولی محدودشده است.
جهانبینی

شناخت آیهای که بر مبنای آنهمه عالم آیت و عالمت حقتعالی است.
شناخت تذکری .قرآن با دعوت از انسدان بده مطالعده طبیعدت ،تداریخ و

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

خودش را کشف آیات و آثار الهی را میگشاید.
عرفان

علم حصولی :علمی است که در آن خودِ معلوم نزد عالم وجود دارد
علم حضوری :دستیابی به معلوم به واسطه مفهوم و تصویری که ذهدن از
آن دارد ،نه از طریق حضور خود معلوم نزدِ عاِلم.

مطهری1374 ،
جعفری1382 ،
طباطبایی ،جوادی آملی،
1375

یقین به خدا و آیات او ،قرآن مجید به این علوم دعوت میکندد بده ایدن
شرط که به حق و حقیقت رهنما قرار گیرند و جهانبینی حقیقدی را کده
سرلوحه آن خداشناسی میباشدد ،در برداشدته باشدند وگرنده علمدی کده

طباطبائی1379 ،

انسدان را سدرگرم خودسدداخته از شدناختن حددق و حقیقدت بددازدارد ،در
تفسیر قرآن

قامو

قرآن مجید با جهل مرداف است.

العلم و قد کان یطلق ذلک علی ا تعالی و بآیاته و افعاله فی عباده و خلقه.
علم کشف و قرائت طبیعت و جهان است .علدم بده معندای «فدن جدامع
مسائل هماهن »
حکمت :علم صائب و نافع و عملِ صالح و خالص است

فیض کاشانی1383،
جوادی آملی1385 ،
جوادی آملی 1386

روششناسی تحقيق
با توجه به هدف اصلی تحقیق که بررسی دانش و شناخت آن در منابع دینی است برای
انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی در نظر گرفته شد .در بین روشهدای کیفدی
روشی که برای استنباط و نظریهپردازی از متون مدورد توجده محققدین قدرار گرفتده اسدت،
روش نظریهمبنایی1است .ایدن روش بدهطدور اسدتقرایی2؛ یعندی از جدزء بدهکدل ،از مطالعده
پدیدهای در اسناد مفاهیمی را در قالب یک نظریه نمایان میکند؛ بهعبارتدیگر محقدق طدی
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1. Grounded theory
2. Induction

انجام این روش نظریهای را کشف و از طریق گردآوری منظم اطالعدات و تجزیدهوتحلیدل
دادههایی که از آن پدیده نشأت گرفته است ،اثبات میکند.
با توجه به گستردگی منابع اسالمی ،در ایدن تحقیدق در حدوزه قدرآن از تفسدیر تسدنیمِ
آیتا عبدا جوادی آملی و در حوزه روایات از کتاب میزان الحکمه ،استفاده شدد .روش
محوری تفسیر تسنیم بر پایة اسلوب تفسدیری عالمده طباطبدایی در تفسدیر المیدزان« ،روش
موارد پرشماری از ادبیات عرب و کالم فالسفه و عرفا برای بیدان مدراد خدود بهدره گرفتده
است .کتاب میزان الحکمه نیز در جمعآوری آیات و روایات با ترتیبی خاصّ و نظمی نوین
به رشته تحریر درآمده است .در این کتاب سعی شده است از منابع معتبر و مورد وثوق هدر
دو فرقه شیعه و سنی ،بهره گرفته شود و در کتابهایی مثل بحاراالنوار ،عالوه بر مراجعه به
بحار ،به منابع و مصادر بحار هم مراجعه کرده است و این مجموعه قرآندی و روایدی دارای
 4260موضوع و  22730روایت از منابع شیعه و سنی است .با توجه به کیفدی بدودن روش
پژوهش و مراحل انجام روش نظریه مبنایی ،ابتدا کلیه آیات و روایدات مدرتبط بدا موضدوع
تحقیق شناسایی و سدپس در کتداب تسدنیم ،تفسدیر آیدات و روایدات منتخدب بدهصدورت
نمونهگیری هدفمند و تمام شمار و بهصورت اشباع نظری موردبررسی قرار گرفدت.نمودار1
و  2جامعه آماری تحقیق را مشخص میکند.
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تفسیر قرآن به قرآن» است .مفسر در کنار سه منبع اصلی خود یعنی قرآن ،سنت و عقدل در
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همچنین جمعآوری دادهها بهیکباره و در یک یا چند نوبت محدود انجام نشد ،بلکه بدا
بررسی مکرر داده ها و با حرکتی رفت و برگشتی در منابع دادههای کیفدی جمدعآوریشدده
به طور مداوم اصالگ شد و یا تغییر داده شد .تمام آیات و روایات مرتبط با بحش داندش در
منابع تحقیق بررسی شد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

پس از بررسی دقیق متون کدگذاری اولیه مفاهیم به عنوان کدهای مستخرج از مدتن
مشخص شد .سپس با مقایسه مفاهیم با یکدیگر محورهای مشترک عندوان یدک مقولده
داده شد .نام مقوله ها توسط محقق انتخاب و بیانگر بیشترین ارتباط میان برخی کدهای
اولیه است .پس از آن مقوله ها نیز گروه بندی شده و مضامین را شکل دادند .در جدو
 2مفاهیم و مقوله های حاصل از کدگذاری اولیه و باز نشان داده می شود.
جدول شماره  : 2مفاهيم ،مقوالت و مضامين در خصوص دانش و انواع آن(منبع  :محقق)
مفاهيم
کسب دانش تدریجی است ،در تعلیم حقیقتا دانش در جان آدمدی مدینشدیند و در
تدریس گاهی دانش حاصل میشود و گاهی هم نه
علم مجرد است و به زمان و مکان وابسدته نیسدت ،داندش بددیهی اسدت و داندش
نظری است.

مقولهها
دریافت دانش تدریجی است
دانش ماهیت مجرد دارد

مبداو ریشه همه دانشها از خداست ،دانشها از طرف پروردگار گداهی باواسدطه و
زمانی مستقیم است ،دانش بسان رزق و روزی معنوی انسان است  ،همه دانشها از
سرچشمه فیض الهی جاری و ساری میشود ،اهمیت علدمآمدوزی از منبدع اصدلی،
اصل علم و دانش نزد امامان است ،همه دانشهدا حضدوری اسدت و از مبددأ خددا
است ،خداوند اراده مطلق در اعطا و گرفتن دانش است ،استناد علوم حسی ،عقلدی

دانش نعمت معنوی خداست
ریشه دانش خداوند است

و فطری به مبدأ الهی ،دانش اولین نعمت در هدایت انسان و برترین نعمدت بعدد از
خلقت
برتری جستجو و کسب علم به عبادت ،برترى دانش بر عبادت ،برتری عبادت عدالم
به عبادت جاهل ،.بررسی علمی برتر از عبادت
برتری عالم بر شهید و عابد ،سرعت ارتقاء عالم نسبت به عابد ،دوسدتی بدا خددا از
142

طریق کسب علم. ،نقش علم در توجه فرشتگان به شخص دارای دانش ،نقدش علدم
در آمرزش دانشور.،نقش معرفدت در ایمدان ،برابدری کسدب داندش بدا چهدل سدا

باالترین عبادت

مفاهيم

مقولهها

عبادت ،یاد دادن و عمل کردن به دانش برتر از عبادت
دانش بی انتهاست و نمیتوان به آن احاطه کرد ،پایانناپذیری دانش و خرد

دانش بی انتهاست

برترین شرافت و مایه شرافت بخشی به انسان ،موجب برتری و رفعدت و بداالترین
شرافت خانوادگی ،دانش برترین دارایی انسان است ،دانش زینت و مایه بی نیدازی،

برترین دارایی و شرافت

دانش تعدیل کننده قوا ،گمشده با ارزش ،ساتر عیوب
دانش و معرفت مرفیت وجودی انسان را افزایش میدهد
برتری عمل با دانش به عمل بدون دانش ،با ارزش بودن علم عملدی ،داندش بددون
عمل ارزش چندانی ندارد.

دانش و عمل قرین یکدیگر

بهترین مونس و برترین همدم ،گن پربهدا و سدودمند ،بهتدرین ارثیده ،برتدری ثمدره
دانش از ارث پدری ،برترى دانش بر ثروت ،دانش مانددگار تدرین کسدب انسدان از

دانش میراث ماندگار

دنیا و میراث ارزشمند
دانش مالک برتری فردی و اجتماعی و شاخص ارزش انسان ،داندش سدرآمد همده
فضیلتها ،دانش نقطه پایان همه فضیلت ها ،معرفت مایه منزلت و موجب برتری و
رفعت ،باالترین شرافت و شرافت خانوادگی ،دانش کمدا وجدودی انسدان اسدت،
بیدانشی نشان بی ارزشی و پستی و خواری و ریشه همه بددیهدا ،علّدت آفدرینش

دانش مالک برتری است

جهان ،دانش ریشه هر رفعت و ریشه همه خوبی ها ،علم شالوده هر فرد و بهای هر
او ،مالک و شاخص ارزش شیعیان ،انسان با دانشی که دارد یکی میشود.
دانش کمک کننده و راهنما ،راهبر به حق و راهبر بردبدار ،داندش پیشدرو و فرماندده
عمل است ،نقش علم اکتسابی در هدایت یا ضاللت

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات

دانستن نقیض ندانستن است و عقل نقیض جهل ،کشدنده جهدل و پیدروزی بدر آن،

دانش مرفیت ساز است

پیشوای عمدل و کمدک کنندده بده تددبیر ،الهدام بخدش نیدک بختدان و محرومیدت
شوربختان ،دانش قاعده کلی که حاوی قواعد فرعی فراوانی است  ،و دیگری دانش

نقش راهبردی دانش

بسیطی که شامل حقایق جزئی فراوانی است ،.داندش ندافع دانشدی اسدت کده بقیده
دانشها را جهتدار کند.
دانش سرآمد و نقطه پایان همه فضیلتها ،دانش کم از بین برنده نادانی بسیار
شناخت پروردگار ،افعا وخواستههای او و شناخت عوامل انحرافی ،علم با عمدل و
هدایت و رستگاری ،ضرورىترین دانش :دانش عمدل بده واجدب ،نشدان دهندده ی
صالگ و فساد د  ،افزودن بر عمل در دنیا ،برتدرین داندشهدا :ندرمش ،سدودمندی،
اصالگ گری ،خدا شناسی ،تمییز خوبیها و بدیها، ،برتری عمدل بدا داندش بده عمدل
بدون دانش ،نشان دهنده ی صالگ و فساد د  ،دانش کم از بین برنده نادانی بسدیار،
نقش علم در رسیدن تهذیب و وارستگی  ،وجود عد نشانه وجود داندش اسدت و

دانش نافع
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مفاهيم

مقولهها

عد مقدمه کسب دانش
برتری علم بر ثروت ،مراحل سهگانه دانش :فهم ،حفظ ،انتشار
دانش :مایه حیات و زندگی بخش ،دانش :روشنایی بخدش ،داندش و حکمدت مایده
آبادانی د و حیات واقعی جان آدمی ،دانش :زندگى بخش اسالم و ستون دین،
دانش :روشنایی بخش عقل و از بین برنده جهل ،دانش نردبان عقل است و انسان را
به تعقل نزدیک می کند ،وبا بودن توجه به داندش بدیش از خدرد ،گمراهدی داندش
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بدون خرد ،پرهیز از جهل علم نما ،کشنده جهل و پیروزی بر آن
نگهبان دارنده آن ،یادگیرنده و زنده کننده دانش نامیراست ،.کمک کنندده در دنیدا و
آخرت ،اعطای دانش چیزی را از دارنده آن کم نمیکند
خود شناسی و خدا شناسی ،اخالص و فرمانبرداری از خدا ،عمدل بدرای آخدرت و
افزودن بر عمل در دنیا

دانش تامین کننده حیات
انسان
دانش توانمند ساز خرد و
عقل
دانش نگهدارنده دانشور
است
الزامات دانش

اهمیت اولویت بندی در آموختن دانشهای مختلف ،لزوم تعاد در آموختن برخدی
دانشها ،اهمیت فراگرفتن نیکوترین دانش و دانش سودمند یا نافع ،شرط ندافع بدودن

توجه به کسب دانش نافع

علم ذکر و یاد خدا در کسب آن و عمل به آن  ،پرهیز از دانش گمدراه کنندده مانندد

رتبه بندی یا اولویت بندی در

دانش بدون خرد ،انواع علوم :دانش قابل اندیشه ورزی(دیدن اسدالم) و داندش غیدر

کسب

قابل اندیشه ورزی(قدرت الهی) ؛ دانش زبانی و داندش عملدی ،مدالک ارزشدمندی
علم :تاثیر آن در سالمت د و جان آدمی ،تأکید بر تفقه در دین
زینت دانش :احسان و نیکوکاری و بردباری با داشتن دانش ،زینت دانش :افتادگی و
وقار و بردباری  ،جهل علم متکبر را از بین میبرد.
زینت دانش بردباری ،زینت گفتار کردار
علم کار ارادی نفس نیست ،گرچه تحصیل مقددمات فهدم در اختیدار انسدان اسدت،
لیکن وقتی مقدمات روشن شد ،نفس ناچار به فهمیدنِ نتیجه است.
یقین از شئون معرفت و علم است :علم الیقین ،عین الیقین ،حدق الیقدین ،حرکدت از
شک به دانش و بعد به یقین
علم حصولی و علم حضوری ،همه دانشها اصالتاً دانش حضوری یا علم حضدوری
هستند.
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ماندگاری باال

توجه قرآن به علوم فطری و اکتسابی

آنچه موجب زینت دانش
است:
حلم ،عمل ،گفتار نیک،
افتادگی ،احسان،
به محض حصو مقدمات،
علم و دانش بی اختیار
حاصل میشود
شک ،دانش ،یقین(علم
الیقین ،عین الیقین ،حق
الیقین)
علم حضوری ،علم حصولی
دانش فطری

مقولهها

مفاهيم
علم :آیهاى محکم ،یا سنّتى جارى ،یا فریضهاى میانه ،انواع علوم :سرشتی و شنیدنى
(ذاتى و اکتسابى) ،انواع علوم :دانش قابل اندیشه ورزی(دین اسدالم) و داندش غیدر

اعتقادات ،اخالق ،احکام

قابل اندیشه ورزی(قدرت الهی)
گمان ،دانش ،یقین

سیر علم از گمان به یقین
فقط در علم لدنی جا برای اشتباه نیست ،حس و عقل و فطرت سه مرتبه از علم را
فراهم میاورند ،.علم :کتاب ناطق و سنّت جارى
علم :آیهاى محکم ،یا سنّتى جارى ،یا فریضهاى میانه،

چنانچه در جدو شماره  2مشاهده میشود تعداد  150مفهوم از کدگذاری اولیه متون
تحقیق به دست آمد .این مفاهیم بیانگر ویژگی ها و مراتب و ارزشمندی داندش هسدتند .بدا
تجمیع  150مفهوم از طریق تجمیع مفاهیم مرتبط و نزدیک به هم تعداد  28مقوله به دسدت
آمد .از تجمیع مقولههای مرتبط س ه مضدمون کلدی درخصدوص داندش حاصدل شدد .ایدن
مضامین عبارتند از :ویژگیهای دانش ،ارزشمندی دانش ،مراتب دانش
شرح مقوله ها و مضامين
ـ مراتب دانش
دانش از منظر اسالم مراتبی دارد .از مرتبه حسی تا مرتبه لدنی .جددو  3مشخصدات و
ویژگیهای مراتب دانش را نشان میدهد.
مراتب دانش
مرتبه حسی

ویژگی دانش
فهم مراتب پایین عدالم خلقدت ،رفدع نیازهدای مدادی بشدر،
احتما اشتباه و خطا در آن وجود دارد .پایدار و کامل نیست
بسیار گسترده است .علوم انتزاعی را شامل مدیشدود.منطق و

مرتبه عقلی یا نظری

روش عقلی دارد .عالوه بر عالم ماده عالم مثدا یدا بدرزخ را
نیز دربر میگیرد .از خطا و اشتباه کمتری برخوردار است.

مرتبه حضوری یا لدنی

ابزار کسب
ابزار مادی ،حوا
پنجگانه
عالوه بر ابزار مادی
عقل و خرد ،

همه عوالم بدویژه عدالم عقدل و آخدرت را دربدر مدیگیدرد.

از طریق اعطای

بصورت مستقیم از خداوند به دیگران اعطا مدیشدود.ثابت و

الهی حاصل

تغییرناپذیر است.
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علم لدنی برترین دانش

میشود.
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پایین ترین مرتبه دانش ،دانش حسی است که با ابزار مادی مانند حوا

پنجگانه انسدان

آمده و به فهم مراتب پایینی از عالم خلقت را ممکن میسدازد .مرتبده دیگدر داندش ،داندش
عقلی یا نظری است که گسترده تر است و مرتبه باالتر از آن که داندش حضدوری یدا لددنی
است و صرفا از طریق اعطا از خداوند به انسان بروز پیدا میکند .همه مراتب علوم در طو
هم قرار دارند و دارنده دانش حضوری یا لدنی همه مراتب دانش را داراست .آن دانشی که
در مدیری ت دانش رای از تجربه حین کدار حاصدل شدده تدا داندش هدای نظدری در نگداه
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اسالمی ،ریشه در منبع الهی داشته و باواسطه یا بی واسطه از جانب خدا به انسان اعطا شدده
است؛ اما ابزار ها و یا شرایط این اعطا نیز مشخص شده و انسان طالب داندش بایدد آنهدا را
شناخته و آنها را فراهم کند.
ـ شک ،دانش ،يقين
گمان ،علم و یقین سه مرتبه از دانش را تشکیل مدیدهندد .در مرحلده گمدان انسدان بدا
فراهم کردن براهین (تجربی و غیر تجربی ) به فهم متعلدق علدم نزدیدک مدیشدود .بعدد از
حصو فهم درباره آن به علم می رسد و سرانجام در آن مورد یقین حاصل میکندد« .یقدین»
به معنای علمی است که شک و تردید در آن راه نداشته باشد .یقین خود سه قسم یا مرتبده
دارد .1 .علم الیقین که در آن ،یقین مقدم بر رؤیت است که با معرفت انسانی مدرتبط اسدت
و قبل از واژه علم الیقین در قرآن ،از واژه علم استفاده شده است .2.عین الیقین کده مدراد از
آن خود یقین است و معنایش دیدن با یقین محض است.3حق الیقین که مدراد از آن علمدی
است که در آن نقطه ابهام و تردیدی نباشد و علمی است که با هیچ دلیل و بیانی نمی تدوان
آن را مبد به شک و تردید کرد

(التهانوی.)1814: 2012،

بنابراین شک ،دانش و یقین مراتب دانش را از منظری دیگر مشدخص مدیکنندد .مرتبده
شک فهم رقیقی از مجهوالت را فراهم میسازد و بعد از فهم دانش حاصل مدیشدود .ولدی
بعد از جزمیت در فهم و استمرار در توجه و تفکر پیرامون معلوم ،به مدرور داندش بده فهدم
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قطعی و یا همان یقین مبد میشود.

ـ ويژگيهاي دانش
مضمون دیگر حاصل از داده های تحقیق ،عبارت اسدت از مفداهیمی کده ویژگدیهدای
دانش را مشخص میکنند .شکل  2این ویژگیها را به طور خالصه نشان میدهد.
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شکل ،2ويژگيهاي دانش(منبع  :محقق)

ماهيت مجرد دانش :دانش مجرد است؛ یعنی قوانین و اصو مادی بر آن حداکم نیسدت
و زمان و مکان در ماهیت دانش تاثیری ندارد و به محض فراهم شدن مقدمات فهم داندش،
برای انسان (البته نوع بشر که از سالمت جسمی و روحی برخوردار است) حاصل میشود.
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همچنین نباید توقع داشت صرفا ابزار و عوامل مادی در تولید و گسترش دانش نقش داشته
باشد ،بلکه این عوامل صرفا زمینه گسترش دانش را فراهم میآورد ولی اصل داندش بسدان
مجردات از عوامل غیر مادی نشات میگیرد .از این روی دانش از حیث نحوه دریافدت نیدز
به دو قسم حصولی و حضوری تقسیم میشود.
دریافت دانش تدریجی است :با توجه به قوای ادراکی بشر و نیز فرآیندی که برای درک
و فهم امور جدید و تطبیق و تمییز آن با دانستههای قبلی الزم است ،دریافت هر دانشی طی
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فرآیند و به تدری حاصل می شود .تثبیت دانش و به تجربه رساندن و کاربسدت آن نیدز بده
مرور به انجام میشد .همچنین تفکیک بین تعلیم و تدریس در کسب دانش ضروری اسدت.
نباید گمان کرد که هر تدریسی همچون تعلیم ،منجر به یادگیری دانش میشود.
 دانش ،زندگي بخش :دانش موجب حیات و زندگی حقیقی بشر مدیشدود .حیداتحقیقی نشانه و خصوصیاتی دارد؛ انسانی که بتواند مرفیدت وجدودی خدود و عدالم
خلقت را درک کرده از امکانات در اختیار خود به بهترین نحو و در بهترین فرصت
و زمان استفاده کند تا آن مرفیت های بالقوه خود را بالفعل نماید و خود را به هدف
از خلقت نزدیک سازد دارای حیات و زندگی واقعی است .چنانچه یک گیداه وقتدی
زنده است که رشد دارد و ثمر میدهد؛ انسان زنده نیز وقتدی حیدات دارد کده رشدد
نماید و ثمر داشته باشد .در این میان این دانش است که عامل اصلی و بلکه برتدرین
عامل در ایجاد حیات و زندگی واقعی است.
 پايانناپذيري دانش :دانش به دلیل ماهیت مجردی که دارد ،پایان پذیر نیست .دانشفهم همه چیز و همه کس است در همه عوالم و این دلیل بر بدی انتهدا بدودن داندش
است .البته کشف و کسب دانش توسط انسان تدریجی و مرحله به مرحله است.
 ظرفيت سازي دانش :جان آدمی با مجموعهای از عوامل معنوی رشد و ارتقداء پیددامیکند و مایه اصلی این ارتقاء دانش است؛ اما آیا مرفیت انسان برای دریافت دانش
محدود و معین است؟ دادههای تحقیق مشدخص مدیکندد مرفیدت دریافدت داندش
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محدود و قطعی نیست .بلکه کسب هر داندش و عمدل بده آن مرفیدت جدیدد را در
وجود انسان ایجاد میکند و این روند محدودیتی ندارد .البته تاکید شده اسدت عمدل

به دانش ارزشمند است و دانش بدون عمل ارزش چندانی ندارد چرا افزایش داندش
و به تبع آن افزایش مرفیت انسان ارتباط مستقیم با عمل به دانش موجود دارد.
 نقش راهبردي دانش :ارزشمندی دیگر دانش به راهبدردی بدودن آن اشداره دارد .درمدیریت راهبردی امور فراگیر ،موثر در آینده افراد و الزم بدرای دسدتیابی سدریع بده
اهداف و نیز مزیت رقابتی پایدار ،بعنوان امور راهبردی شناخته مدیشدوند .از منظدر
است که مایه آبادانی و حیات مادی و معنوی انسان بوده مرفیت وجودی انسدان را
افزایش دهد و راهنما و راهبر باشد .شکل 3مهمترین دالیل دارا بودن نقش راهبردی
دانش را نشان میدهد.

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات

اسالم ماندگاری دانش ،برترین مزیت رقابتی آن است .نافعتدرین داندشهدا دانشدی

شکل ،3نقش راهبردي دانش(منبع  :محقق).

 دانش زينت انسان :برای تزیین و آراستن ،تناسب ،تطبیق و تجانس ضروری اسدت.برای زینت انسان که وجودی مادی و معنوی و یا روحی و جسمی دارد ،زینتی الزم
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است که با این ترکیب تناسب داشته باشد .دانش حیات بخش جدان آدمدی ارزش و
مرتبه انسان را باال میبرد .ریشه خوبی ها دانش است و مایه حیات و آبادانی اسدت.
این نعمت معنوی و الهی ماندگار ترین کسب و نگهبان دارنده آن است.
 دانش توانمند ساز عقل :عقل ،فصل مقوم بشر و برترین ویژگدی انسدان اسدت کدهعهده دار راهبری و راهنمایی درونی انسدان را در حیداتش ،بعهدده دارد .ایدن ابدزار
قدرتمند با استفاده از دانش میتواند بهتدر و سدریعتر انسدان را بده مقصدد و هددف
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،شماره  ،11پاییز 1398

درست و صحیح راهنمایی کند .با وجود دانش عقل بدرای مقایسده کارهدا و راه هدا
معطل نشده و با بررسی و توزین آنها بهترین ها را پیشنهاد میکند.
 دانش نعمت الهي است :دانش نظیر همه نعمتهای الهی ،نعمت معنوی خداست وریشه ،مبداء و منبع اصلی همه مراتب آن خداست .بنابراین باید در نظر گرفت بدرای
آموختن هر علمی بهتر است به سرچشمه منبع اصلی آن رجوع کرد.
ارزشمندي دانش
مضمون سوم عبارت است از مفاهیمی که ارزشمندی دانش را مشخص مدیسدازد .ایدن
مفاهیم عبارت است از :ارزش دانش دربرابر عبادت ،برتدری داندش بده ثدروت و دارایدی،
ارزش دانش نافع ،شکوفایی عقل و خرد در همراهی با دانش و ارتقاء ارزش وجودی انسان
با دانش.
 باالترين عبادت :انجام عبادت و برنامههای عبادی با هدف تربیت بشر وقتدی ارزشپیدا میکند که با فهم و معرفت همراه باشد .بنابراین جسدتجوی داندش و کسدب آن
برترین عبادت است و عبادت عالم به عبادت جاهدل برتدری دارد؛ چراکده سدرعت
ارتقاء عالم نسبت به عابد و جلب محبت خدا از طریق کسب علدم و برتدری او بدر
فرشتگان مقرب خدا بواسطه دانش قطعی است.
 -برترين دارايي و شرافت :داشتههای انسان با شاخص منفعدت و دوام ارزشدگذاری
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میشود .دارائیهای مادی در داشتن منفعت محدود بوده و از بین خواهند رفت .امدا

دانش به جهت نفع بسیار باال و ماندگاری به عنوان برترین شدرافت و نیدز دارایدی
معرفی شده است.
 دانش نافع :مصادیقی از دانش نافع در آیات و روایات مشخص شده است  .برخدیاز آنها عبارت است از شناخت پروردگار ،افعا وخواستههای او و شدناخت عوامدل
انحرافی ،دانش عمل به واجب ،نشان دهنده صالگ و فساد د  ،دانش صالگ انسدان،
فساد د  ،دانش تهذیب و وارستگی و دانشی که منجر به عد و داد میشدود .همده
این مصادبق برتر برای دانش نافع از نگاه کالن و کل نگدر برخوردارندد و جامعیدت
بیشتری نسبت به سایر علوم دارند .شکل 4برخی از ویژگیهای دانش نافع را نشدان
میدهد.

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات

نرمش ،سودمندی ،اصالگ گری ،تمییز خوبیها و بدیها ،نشان دهندده ی صدالگ و

شکل  ،4دانش نافع(منبع  :محقق).

 شکوفاکننده عقل و خرد :در وجود انسان عقل به عنوان ابزار و میزان شناخت حدقاز باطل از طرف پروردار متعا قرار داده شده اسدت .عقدل در صدورت اشدراف بده
موضوعات بهتر و دقیقتر به ارزیابی پرداخته و نهایتا به درستی درباره صحت و سقم
قضایا فتوا میدهد .دانش میتواند زمینه این ارزیابی دقیق تر را فراهم کند و موجدب
روشنایی عقل بوده و از جهل را از بین ببرد .دانش نردبان عقل است و انسدان را بده
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تعقل نزدیک میکند .همچنین عقل میتواند پیشدوای داندش و مدانع از گمراهدی آن
شود چرا که عقل در هر مرحله از تجزیه و تحلیل دانش کلیداتی را اسدتخراج کدرده
مالک درست و غلطی موضوعات و قضایای دیگر قرار می دهدد .بدر همدین اسدا
دانش بدون خرد ممکن است موجب گمراهی شود.
 مالک برتري :دانش سرآمد همه فضیلتها و بلکده داندش برتدر ،نقطده پایدان همدهفضیلتها است .بنابراین دانش مالک برتدری فدردی و اجتمداعی و شداخص ارزش
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انسان هاست؛ چرا که دانش علت آفرینش جهان معرفی شده و ریشده هدر رفعدت و
همه خوبی ها معرفی شده است .بی دانشی ،نشان بی ارزشی و پسدتی و خدواری و
ریشه همه بدیها است؛ چرا که دانش شالوده هر کسی را شکل میدهد و تبددیل بده
کماالت وجودی او و در ادامه مثل جان او میشود.
نتيجهگيری و پيشنهادها
بر اسا

یافته های تحقیق ،دانش به معنای مطلق فهم و ادراک باارزشترین نعمت الهی

به انسان است که با سه دسته از مضامین اصلی قابل شناسایی اسدت .الدف) ویژگدیهدا ب)
مراتب و ج) ارزشمندی .این مضامین و مقوله ها را میتوان از منظر مد پدارادایمی نظریده
داده بنیاد بررسی و جایگاه هر یک را در این مد مشدخص کدرد .در ایدن مدد  6جایگداه
اصلی تعریف شده است.
مضمون محوري :در مد پرادایمی ،مفهومی مضمون محوری است کده بتدوان آن را در
مرکز قرار داد و همه طبقه های اصلی دیگر بتوانند به آن ربدط داده شدوند .ایدن مفهدوم در
همه داده ها و تحلیل داده ها دیده میشدود و نشدانههدایی از آن در همده جدا وجدود دارد.
همچنین توضیح و شرحی که ربط دهی طبقه ها به یکدیگر بر اسا

مضمون محوری ارائه

شده و تکامل پیدا می کند منطقی و سازگار بوده و نبایدد ایدن ارتبداط تحمیدل شدود .تمدام
نشانه هایی که درباره مضمون محوری بیان شد در مفهوم دانش وجود دارد .داندش مفهدومی
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محوری در این پژوهش است .همچنین سایر طبقات به نحدوی منطقدی بدا ایدن مفهدوم در
ارتباط بوده و معنای آن را تکمیل میکنند.

شرايط علي :در نظریه داده بنیاد ،فعالیت ها و وقایعی که به گسدترش وقدوع پدیدده یدا
ایده اصلی آن منجر میشود ،شرایط علّی نامیده میشود .اصوال برای شکلگیری یک نظریده
معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی و روش شناسی مهمتدرین عوامدل شدکل دهدی
نظریه در نظر گرفته میشوند .در این مد معرفتشناسی کده برگرفتده از هسدتیشناسدی و
موثر در انسان شناسی و روش شناسی است و بر متون تحقیق یعنی تفسیر تسنیم و روایدات
راهبردها :کنش ها و تعامالتی که از پدیده محوری منبعث میشود راهبردها را تشدکیل
می دهند .این راهبردها بیانگر رفتارها و فعالیت هایی هدفداری هستند کده در تبعدات طبقده
محوری و تحت تاثیر عوامل مداخله گر هستند .در این تحقیق فرآیندهای موثر در کسدب و
بکارگیری دانش و نیز حفظ انتشار آن ،در جایگاه راهبردهای مد پارادایمی قرار گرفتند.
بستر حاکم :عوامل اصلی ،ویژه و موثر بر راهبردها در فرآیندهای مرتبط با دانش بسدتر
حاکم نامیده می شوند .این طبقه مجموعه ای از مفاهیم  ،طبقه ها و یدا متغیرهدای زمینده ای
هستند که در برابر شرایط علی کده متغیرهدای فعدا هسدتند قدرار دارندد .در ایدن تحقیدق
ویژگیها و مراتب دانش بعنوان بستر حاکم شناخته شدند.
شرايط مداخلهگر :این عوامل مسدود کننده یا تسریع کننده نیز هسدتند .اینهدا بسدتر یدا
محیطی عمومی هستند که راهبردها از آنها متاثر مدیشدوند .ایدن شدرایط را مجموعده ای از
متغیرهای میانجی و واسط تشکیل میدهند .در این تحقیق مقددمات الزم بدرای مواجهده بدا

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات

میزان الحکمه سایه گسترده است به عنوان عوامل علی به حساب میآیند.

دانش ،بعنوان شرایط مداخله گر در مد پارادایمی جای گرفتند.

نتايج و پيامدها
این بخش بیانگر اقدامات و تعامالت ناشی از پدیده محوری است .پیامدهایی که در اثدر
اتخاذ راهبردها به وجود می آیند .در این تحقیق پیامدهای مهم و فراوان کسب و بکدارگیری
دانش در جایگاه پیامدهای مد قرار گرفت .جدو  4مقوله های حاصدل از تحقیدق را بدا
مشخص کردن نقش آنها در مد پارادایمی نشان میدهد.
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جدول  ، 4مفاهيم و نقش آنها در مدل پارادايمي(منبع  :محقق).
مضامين و مفاهيم
دانش به صورت تدریجی در جان آدمی مینشیند.
در کسب دانش تدریس و تعلیم با یکدیگر تفاوت دارد و گاهی دانش در تددریس حاصدل
میشود و گاهی هم نه ولی در تعلیم حتما دانش به دست میآید.
دانش مجرد است و به زمان و مکان وابسته نیست
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مبداء و ریشه همه دانشها از خداست و دانشهدا از طدرف پروردگدار گداهی باواسدطه و
زمانی مستقیم به انسانها اعطا میشود.
و بنابراین دانش بسان رزق و روزی معنوی انسان است و الزم است آن را از منبدع اصدلی
دریافت کرد.

نوع مضمون در
مدل پارادایمی
شرایط علی
عوامل موثر
شرایط علی
بستر حاکم
عوامل موثر

اصل علم و دانش نزد امامان است و ریشه همه علوم حضوری نزد خدا است.

بستر حاکم

خداوند اراده مطلق در اعطا و گرفتن دانش است و انسانها مفطور به دانش فطری هستند.

شرایط علی

کسب دانش و بررسی علمی بر همه عبادات برتری دارد و خود برترین عبادت است.

عوامل موثر

و سرعت ارتقاء عالم نسبت به عابد بسیار بیشتر است.

عوامل موثر

فرشتگان و بلکه همه موجودات به شخص دارای داندش و شدخص در جسدتجوی داندش
احترام کرده  ،به او یاری میرسانند.
انتشار دانش و تعلیم آن به دیگران نیز بسیار با ارزش است.
از تعلیم دانش به انفاق و زکات نعمت دانش یاد شده و اعطای دانش چیدزی را از دارندده
آن کم نمیکند بلکه دارایی دانشی او را اضافه مینماید.

عوامل موثر
راهبردها
راهبردها

دانش با عمل همراه و قرین است و ارزش باالی دانش بده عمدل کدردن بده آن اختصداص
دارد.
و حتی عمل نکردن به دانش ارزش نسبی آن را از بین برده و آن را تبددیل بده ضدد ارزش
میکند.
دانش با عمل است که برترین شرافت و مایه شدرافت بخشدی بده انسدان اسدت و موجدب
برتری و رفعت و باالترین شرافت خانوادگی به حساب میاید
همچنین از مهمترین داراییهای واقعی و ماندگار انسان دانش دانش است که مایده زیندت و
بی نیازی نیز بوده و تعدیل کننده قوای انسانی نیز هست.
و بهترین مونس و برترین همدم و گن پربها و سودمندترین ارثیه بشری است.
دانش بی انتهاست و کسب آن تمامی ندارد.
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دانش گمشده با ارزش کشنده جهل و نادانی است.

عوامل موثر
پیامدها
پیامدها
پیامدها
بستر حاکم
راهبردها

مضامين و مفاهيم

نوع مضمون در
مدل پارادایمی

دانش و معرفت مرفیت وجودی انسان را افزایش میدهد و مرفیت ساز است.

پیامدها

و به همین دلیل مالک برتری فردی و اجتماعی و شاخص ارزش انسان به حساب میاید.

پیامدها

دانش سرآمد همه فضیلتها و بلکه نقطه پایان فضیلت ها است.

پیامدها

علّت آفرینش جهان و علت آفرینش انسان رسیدن او به علم و دانش است و داندش ریشده
تدری با دانشی که دارد یکی میشود.
دانش مهمترین ابزار تدبیر و نیز کمک کننده و راهنما است.

راهبردها

برخی از علوم حاوی قواعد کلی هستند و برخی بیانگر جزئیات

راهبردها

دانش ها از حیث فایده و انطباق با هدف خلقت به دانش نافع و دانش مضر تقسیم میشوند.

راهبردها

دانش نافع دانشی است که بقیه دانشها را جهت دار کند و از بین برنده ندادانی بسیارباشدد
و نقش راهبردی داشته باشدد .برخدی از مصدادیق داندش ندافع عبدارت اسدت از شدناخت
پروردگار ،افعا وخواستههای او و شناخت عوامل انحرافی و نیز شدناخت موجبدات علدم

راهبردها

هدایت و رستگاری و نیز نشان دهنده ی صالگ و فساد د
نرمش ،سودمندی ،اصالگ گری ،خود شناسی ،تمییز خوبیها و بددیهدا ،علدم تهدذیب و
وارستگی ،یاری دهنده عقل و خرد از دیگر مصادیق دانش نافع اند.
وجود عد نشانه وجود دانش است و عد مقدمه کسب دانش نافع است.
دانش مایه حیات و زندگی بخشف روشنایی بخدش د وجدان و نیدز مایده آبدادانی د و
حیات واقعی جان آدمی است.
مراحل کسب دانش عبارت است از :فهم ،حفظ ،انتشار تامین مقدمات کسب داندش الزم و
ضروری است.

پیامدها
شرایط علی
پیامدها
راهبردها
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هر رفعت و ریشه همه خوبی ها است .بلکه وجود انسان به نحوی آفریده شده است که به

شرایط علی

دانددش و یددادگیری آن الزامدداتی دارد کدده از آن جملدده اسددت :اولویددت بندددی در آمددوختن
دانشهای مختلف ،لزوم تعاد در آموختن برخی داندشهدا ،اهمیدت فراگدرفتن نیکدوترین
دانش و دانش سودمند یا نافع ،شرط نافع بودن علم ذکر و یاد خدا در کسب آن و عمل بده

عوامل موثر

آن  ،پرهیز از دانش گمراه کننده مانند دانش بدون خرد
دانش که خود زینت انسان دانشور است دارای زینت است .برخدی از زیندت هدای داندش
عبارت است از :احسان و نیکوکاری و بردباری با داشتن دانش ،افتادگی و وقار و بردبداری

عوامل موثر و

و دوری از جهل و خودپسندی ،حلم ،گفتار نیک ،احسان ،و البتده مهمتدرین زیندت داندش

پیامدها

عمل و کردار بر اسا

انش است.

دانش ماهیت ویژه ای دارد .دانش کار ارادی نفس نیست و گرچه تحصیل مقدمات فهم در
اختیار انسان است ،لیکن وقتی مقدمات روشن شد ،نفس ناچار به فهمیدنِ نتیجده اسدت و

شرایط علی
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مضامين و مفاهيم

نوع مضمون در
مدل پارادایمی

به محض حصو مقدمات ،علم و دانش بی اختیار حاصل میشود.
همچنین دانش مراتبی دارد .مرتبه پاییین دانش دانش تجربی است که با ابزار مادی حاصدل
میشود و احتما خطا داشته و به مرور تکمیل میشود و لذا مدام در حا تغییر است
دیگر مراتب دانش مرتبه دانش یقینی است و مراتب یقین عبارت است از علم الیقین ،عدین
الیقین ،حق الیقین .البته همه دانشها در همه مراتب آن اصالتاً حضوری اند.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،شماره  ،11پاییز 1398
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دیگر مرتبه دانش علوم فطری و اکتسابی بشر میباشند .به عبدارت دیگدر حدس و عقدل و
فطرت سه مرتبه از علم را فراهم میاورند.
دانش از منظری دیگر به سه قسم آیهاى محکم ،یا سنّتى جارى ،یا فریضهاى میانده تقسدیم
شده است.

بستر حاکم
بستر حاکم
بستر حاکم
بستر حاکم

با در نظر گرفتن نقش مفاهیم در مد پارادایمی و با توجه به تقسیم بندی انجدام شدده،
مد پارادایمی دانش از منظر اسالم در شکل  5ارائه شده است.
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چنانچه در شکل  6نشان داده شد دانش به عنوان مضمون محوری در ارتباط بدا شدرایط
علی و راهبردها قرار گرفت .شرایط علی زمینه را برای شناسایی و توجه بده داندش فدراهم
میکند .سپس با استفاده از راهبردها به کسب و نگهداری و عمل به دانش مبادرت میشدود.
بستر حاکم بر فرآیندهای مرتبط با دانش تاثیر مکتب اسدالم را در هددف از کسدب داندش،
توجه به نوع دانش ،و بهره گیری از مراتب مختلف دانش را فراهم میآورد .شرایط مداخلده
گر و یا همان عوامل موثر در تسدریع ایجداد و اقددام راهبردهدا مدوثراندد .در نتیجده انجدام
راهبردها ،پیامدها رخ می نمایند .مد پارادایمی تبیین دانش سه مضدمون اصدلی حاصدل از
نتای تحقیق یعنی ویژگی های دانش ،مراتدب آن و ارزشدمندی آن را در سده بخدش بسدتر
حاکم ،راهبردها و نتای متجلی مینماید.
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