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 إدارة المعرفة من منظور اسالمي

 
 
 
 

 :تقديم  
 

ظرية المعرفة وجدليات تكوين وابتكار دراسة حقل ادارة المعرفة على تحليل وفهم نتعتمد 
 المعرفة في منظمات االعمال.

مبادئ وقيم ادارة المعرفة و  د  حد  ما ت  كوتمثل نظرية المعرفة المهاد الفلسفي والفكري لهذا الحقل 
 . وأخالقياتهامنهجها وأهدافها 

 للمعرفة من منظور ولتقديم فهم جديد ،ولذلك تأتي هذه الدراسة لمناقشة إشكاليات إدارة المعرفة
 .إسالمي عربي

تسعى الدراسة الى إعادة قراءة مفهوم إدارة المعرفة من خالل النظر في الفكر االسالمي و 
تقديم منظورهم ( Nonaka & Takushiمثال أبعض رواد إدارة المعرفة )من  تمامًا مثلها حاول ونجح  

ابانية المنتجة ارسة التنظيمية للشركات اليوالممللمعرفة من خالل قرائتهم الذكية للثقافة اليابانية 
المنظور العربي االسالمي من خالل الحفر المعرفي للعالقة  تحليلللمعرفة.. كما ستحاول هذه الدراسة 

 ما بين نظرية المعرفة في االسالم وأدب ادارة المعرفة المعاصر.
 

 نظرية: وافتراضاتأسئلة 
 ة تقديم اجابات على اسئلة اساسية :تحاول هذه الدراس ،ضافة الى ما تقدمباإل
هل هناك ما يمكن تسميته بإدارة للمعرفة من منظور عربي اسالمي او مدرسة عربية إلدارة  -

 اليابانية والمدرسة الغربية؟ بالمدرسةالمعرفة مقارنة 
 ؟ للمعرفة ونظم إنتاجها في الثقافة العربيةهل هناك فهم اسالمي  -
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اج المعرفة العربية وضعف مشاركة العقل العربي في التقدم العلمي إنتوتفترض الدراسة ان ضآلة 

كما تفترض الدراسة ان ضمان نجاح  .والتكنولوجي ال يعني عدم وجود منظور اسالمي إلدارة المعرفة
واستنبات مفاهيم و تقنيات ادارة المعرفة من خالل  تب يئةمشروعات وبرامج ادارة المعرفة ترتبط بعملية 

 فة ما بين هذه المفاهيم والتقنيات والفكر العربي االسالمي في هذا المجال.تكوين تولي
 
 

 اإلطار النظري:
 . إشكالية مفهوم إدارة المعرفة:1

ليفة معقدة من االشككاليات فبعكد ل هو تو و لنق  أأن مفهوم إدارة المعرفة بطبيعته اشكالي  ليمكن القو 
نتج فكري ياباني انية ظهر حقل ادارة المعرفة في صورة م  لإلنسل هذا التاريخ الفكري والفلسفي الحافل ك

وقكد القكى هكذا المنكتج حماسكة  ربيكة ال  بان للعالم خالل العقكود  االخيكرة.هم ما قدمته الياأهو ربما من 
 Theكتابهمكككا المرجككك   Nonaka & Takenchi)مثيكككل لهكككا وبخاصكككة عنكككدما قكككدم ككككل مكككن )

Knowledge creating company  1119في سنة . 
انبثكا  االقتصكاد الجديكد  أهمهكاصحيح ان مفهوم ادارة المعرفة قد تبلور بتأثير عوامكل تاريخيكككة مكن 

 للمعرفة باعتبارها المورد االستراتيجي الذي ال ينضب ومصدر الثروة  الفريدةوالقيمكة 
Toffler, 1990; Davenport and Prusak, 1998; Tsoukas and Vladimirou, 2001) )

ة القوة و التمكين، اال ان الخطوة االولى في بناء االطار النظري لهكذا الحقكل قكد جكاءت مكن الشكر  ودال
 هذه المرة وتحديدًا من اليابان.

يعني ان حقل ادارة المعرفة قد عبكر بالبدايكة عكن ظكاهرة النجكاح البكاهر الكذي حققتكه االدارة هذا 
 اإلداريلتكنولكوجي قبككل ان يصكبح ضككمن نمكاذج الفكككر اليابانيكة فكي ميككادين االبتككار واالبككداي العلمكي وا

رة المعرفة وجكود حالكة مكن سكوء يالحظ من قراءة تاريخ تطور ادا ،االنكلوساكسوني.  ضمن هذا السيا 
ويتعلك  سكوء الفهكم  .ور مالمحه التكوينية والكى حكد ا نهم المركب الذي راف  هذا التخصص منذ تبل  الف

مرتبطككة بحقيقككة ان ادارة المعرفككة يابانيككة المنشككأة وبالتككالي فقككد سككاد الفهككم المركككب باشكككاليتين : ا ولككى 
واالشكالية الثانية تتمثل بالر بة الغربية لقبول محاولة  .الياباني في المرحلة االولى من تطور هذا الحقل

Nonaka  الهنغكككاري الغربكككي  فكتشكككاف الفيلسكككو إزميلكككه باعكككادة وPolanyi  وتوظيكككف مفهومكككه للمعرفكككة
عن المعرفة الضكمنية  Polanyiو دمج مفهوم أ Tacit Knowledge ,(Polanyi, 1974)مينة الض

 Knowledgeواستخدام مفهوم تحوالت المعرفة  .شركات اليابانية المنتجة للمعرفةالتنظيمي لل بالسيا 

Conversion  ي هككذه الشككركات ، التحليككل حركيككات انتككاج المعرفككة وفاعليككة االبتكككار التككي تميككزت بهككا
مك  فلسكفة اليابككاني  Polanyiتككوين توليفكة مكن مكونكات تسككتلهم قكيم االدارة اليابانيكة ونظريكة المعرفككة لكك 

Nishida . عن السيا 
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وتطكويره لتفسكير عمليكة تككوين وانتكاج المعرفكة  Polanyi المعرفكة لكك مفهكوم تبي ئكة ،وبمعنى آخر
 تشكيل اطار نظري إلدارة المعرفة .في الشركات اليابانية الرائدة كانت المحاولة االولى ل

لكن الذي حدث بعد ذلك هو تقديم الشركات اليابانيكة كنمكوذج لكإلدارة الغربيكة فكي بنكاء وتطكوير 
مفاهيم وممارسات ادارة المعرفة في الثقافات التنظيمية والوطنية  تب يئةادارة المعرفة م  تجاهل متطلبات 

 العربي. موعات ادارة المعرفة التي تم تطبيقها في العالا خرى مما ادى الى فشل معظم برامج ومشر 
الغربكككي إلدارة المعرفكككة يتمثكككل بفلسكككفة  ا دبان البعكككد المهكككم المسككككوت عنكككه او الالمفككككر فيكككه 

العميقة لهذه الفلسفة من قبل  المعاني رس  د  ( حيث لم ت  Basho or Baعن المكان ) Nishidaالياباني 
  Nonakaمقالكة  تعكود الكىيكث نجكد معظكم االقتباسكات فكي هكذا الموضكوي الباحثين فكي ادارة المعرفكة ح
 نفسه عن المجال او المكان.

 Theللمعرفككة انطالقككًا مككن مفهككوم منطكك  المكككان  Nishidaمككن فهككم  Nonakaلقككد اسككتفاد 

Logic of Place (Nishida, 1999)،  فهكم  توظيكفواسكتطايNishida  فكي تحليكل عمليكة تككوين
بكنفس الطريقكة التكي نفهكم فهكم المعرفكة ال يمككن ان يكتم  Nishida، ومكن وجهكة نظكر يكةالمعرفة التنظيم

اء االخرى وبخاصة االشياء الماديكة  ن المعرفكة ليسكت سكاكنة وليسكت موجكودة لكذاتها حسكب يفيها االش
 بل هي فعل ونشاط.

  نها ببساطةKnowing (Cook and Brown, 1999 )المعرفة عملية وصيرورة دائمة ن إ
 يتككونعطى الذي يتشكل من خالل عملية االدراك والتعلم.  عملية التعلم هي فعل يحصكل فكي حقكل الم  

 ,Nonaka, Konno& Toyama, 2001من كينونات متنوعة والحقل هو السيا  او المجال البيئي )

18-19 ). 
 ,Wargo)تبس من نظرية الحقل في الفيزياء ق  عن الحقل م   Nishadaمن الواضح ان مفهوم 

2005: 3-102)  Field Pheory in Physics.  وحسب هذه النظرية فإن الكينونات يجب ان ال يكتم
بيئكة  وهككذا ت فه كم   .فهمها كينونات مستقلة بل علكى اسكاس كونهكا مرتككزات الطاقكة المترابطكة والمتعاضكدة

ن الحقككل ال يسككاوي إوبالتككالي فكك .المعرفككة باعتبارهككا حقككل طاقككة دينككاميكي لكككل المكونككات الموجككودة فيككه
 المتنوعة المنظورة و ير المنظورة. لمكوناتهمجموي اجزاءه وانما هو الوحدة الموضوعية 

 .رفككةعويبككدو هككذا التصككور عككن المعرفككة مختلفككًا بصككورة جوهريككة عككن تصككور العقككل الغربككي للم
وهكو   A given thing, or Substanceملموسكة فالعقل الغربي يرى المعرفة معطيات ماديكة واشكياء 

تصكككور يفقكككد المعرفكككة طبيعتهكككا الحقيقيكككة باعتبارهكككا صكككيرورة مسكككتمرة ونشكككاط ابتككككاري.  وعنكككدما يغيكككب 
قكل فكي بنكاء وتككوين المعرفكة مكن عفكرة فاعليكة ال بالضرورةالتصور الحركي )الديناميكي( للمعرفة تغيب 
 خالل جدليات عالقاته م  الطبيعة والبيئة .
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تكككوين المعرفككة التنظيميككة و يرهككا فككي المنظككور الغربككي تبككدأ مككن فككإن فاعليككة  ،فضككاًل عككن ذلككك

 المعرفككة النصككية بينمككا تبككدأ حركيككات االدراك وبنككاء المفككاهيم فككي المدرسككة اليابانيككة مككن المعرفككة الضككمنية 
(Polanyi, 1983) .من الذات الى الموضوي أي.  

تحرك ما بين نصف دائرية تان تكوين المعرفة هي عملية جدلية مستمرة لكنها حركة حلزونية و 
 ة والصريحة.المعرفة النصي

ويأخذ التفاعل اربعكة  ،وتتشكل المعرفة من خالل التفاعل ما بين االفراد او بين االفراد وبيئاتهم
اختصكارًا  التكي تسكمىبعكة للمعرفكة ر مستويات مما يحكدث تغييكرًا فكي هكذه المسكتويات بسكبب التحكوالت اال

،   Socialization  ،Externalizationالككككككككككككككى كككككككككككككككل مككككككككككككككن التككككككككككككككي تشككككككككككككككير و ( SECIبعمليككككككككككككككة )
Combination  و ،Internalization (Nonaka, Toyama & Konno, 2000 ). 

هو عبارة عكن تحوالت المعرفة وعملياتها ال تحصل في فراغ وانما في مجال او فضاء لمنظمة 
 ( .Baالتي تعرف باسم ) المعرفةب تركيب نظامي لمجاالت وفضاءات المشاركة

إذن الفككككرة الجوهريكككة فكككي المكككدخل اليابكككاني إلدارة المعرفكككة تتضكككمن حركيكككة المعرفكككة باعتبارهكككا 
كينونكككة، صكككيرورة تتشككككل باسكككتمرار مكككن خكككالل تفاعكككل المعرفكككة مككك  المجكككال والفضكككاء  تصكككيرورة وليسككك

لتعزيكز عمليكة بنكاء ( Nonaka, Toyama & Nagata, 2000الخكارجي بمكا ذلكك المككان المكادي )
هككذا الفهككم للمعرفككة وعمليككة تكككوين المعرفككة التنظيميككة . ( Krogh, 1998ر المعرفككة التنظيميككة )وتطككوي

الغربككي الككذي يميككل الككى التعامككل مكك  الككذات )المعرفككة الضككمنية( والموضككوي  الفهككميختلككف جوهريككًا عككن 
 ,Ray and Clegg)المعرفكة النصكيبة الصكريحة( كمعطيكات مسكتقلة ومنفصكلة عكن بعضكها ا خكر )

2002: 338. ) 
 
  
 المفهوم االسالمي إلدارة المعرفة . 2

علككى عكككس العقككل الغربككي الككذي يككدرك معككاني المعرفككة كشككظايا مككن الككدالالت المتنككاثرة والطافيككة 
العقل االسالمي المعرفة من خالل كلياتها وسياقها التكاريخي.  فبينمكا  درك  على سطح الواق  والخطاب ي  

ن إة فككصككريحة ومكتوبككة او ضككمنية و يككر نصككيلغربيككة علككى أنهككا معرفككة المعرفككة فككي االدبيككات ا ف  صككن  ت  
العقكل ككذلك المعرفة كما يرى الكندي تحصكل بثالثكة طكر : الحكواس، العقكل، والقلكب.  وتمثكل الحكواس و 

 الجانب المادي مقابل الجانب الروحي الذي يمثله القلب وقوى االدراك االخرى وفي مقدمتها المخيال.
االنسان منذ ان خلقه اهلل، و المحسوسكات لهكا وجكود خكارجي منفصكل عكن  الحواس موجودة في

ا القلكب فهكو طريك  لإليمكان ويعمكل عنكد م كرفة ويق  القلب ما بين الحس والوجكود الخكارجي.  أالعا الذات
 الغيبيات والقلب يؤمن بها . ثبت  الفارابي فو  حدود العقل ولهذا فإن العقل ي  
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ة المعرفككة عنكد الكنككدي ضكمن سككيا  أدب ادارة المعرفكة ونظريككة آخكر ، اذا وضككعنا نظريكبمعنكى 
Nonaka الحرككككة اللولبيكككة لكككفكككي تككككوين المعرفكككة فكككإن المعرفكككة الضكككمنية المنكككاظرة للعقكككل ليسكككت منط  

فككككي  وتشككككتركعمككككال العقككككل ا  ك و اللمعرفككككة بككككل الوجككككود الخككككارجي والمحسوسككككات الضككككرورية لتكككككوين االدر 
 لعقل والقلب قوى ادراكية آخر كالتخيل و يرها .ما بين الوجود وا المعرفةجدليات 

إذن الفككار  مككا بككين نظريككة المعرفككة فككي المنظككور االسككالمي والفكككر الغربككي بمككا فككي ذلككك ا دب 
بتكارهككا.   فالمعرفككة ال تبككدأ  التقليككدي إلدارة المعرفككة يتمثككل فككي مصككادر المعرفككة وخوارزميككات تكوينهككا وا 

ثلككه مككن بيئككة ومحككيط خككارجي(.  ان الوجككود والسككيا  ال يعككدو عككن مككن العقككل وانمككا مككن الوجككود )ومككا يم
ليات تككوين المعرفكة كمكا نكرى فكي المنظكور اليابكاني والغربكي إلدارة المعرفكة بينمكا ئة خاضنة لعمكونه بي

 يمثل الوجود الطبيعي والبيئي المصدر االهم للمعرفة بكل انواعها وتطبيقاتها في الفكر االسالمي.
المعرفككة فككي الفكككر االسككالمي تبككدأ مككن الحككواس الككى المخيلككة والككى العقككل فككي  إن جدليككة تكككوين

 .مراحل ومراتب من التجريد واالنتزاي )اي العمليات التي تنتقل بها الصورة من المحسوس الى المعقول
عرفة النظرة الغربية التي الترى في المعرفة سوى ما هو مكتوب مويتجاوز المنظور االسالمي لل

 في المنظور االسالمي هو محور عملية المعرفة وعمارة الكون و االستخالف فيه. االنسانن ومرم ز  
االسككالمي إلدارة  المنظككورتأسيسككًا علككى مككا تقككدم، يمكككن تحديككد اهككم المبككادئ التككي يسككتند عليهككا 

 المعرفة بما يلي :
فكإن المعرفكة علككى وبالنتيجكة  .همهكا الحكس والعقكل و القلككبأان مصكادر المعرفكة متعكددة ومترابطككة و  .1

ية وتصككديقية.  المعرفككة التصككورية حسككب نظريككة االنتككزاي االسككالمية تتشكككل كمعككاني نككوعين تصككور  
اء وهككو شككدأ بككذلك دور االبتكككار واالنعككن طريكك  الحككس ثككم ينشككأ الككذهن بنككاء التصككورات الثانويككة فيبكك

 رجة عن دائرة الحس.ولد الذهن مفاهيم جديدة خاالذي تصطلح عليه هذه النظرية باالنتزاي حيث ي  

 المخي لكةالحس ثكم بك تبكدأ دائم  وتقدمان المعرفة االنسانية )والتنظيمية( صيرورة مستمرة في تصاعد  .2
 و العقل.

الفلسكفية الغربيكة  للنظكرةيتقدم البعد االنطولوجي )الوجودي( على نظرية المعرفة وهو اتجاه معاكس  .3
وبعبكارة ابككن  .للعقكل مكن اجككل بنكاء معرفكة اكيكدة وبالتكالي ال بكد مكن االعتمكاد علككى المجكال المشكروي

 (.2002خلدون نفسه فإن العقل ميزان صحيح واحكامه يقينية ال كذب فيها )قسوم، 

مكا يوجكد بكالقوة ال  به  وان   وممتلئره الوجود بالقوة عم  قدم المعرفة االنسانية الحدود له  ن العالم ي  ت   .4
(. ان 171، 1111بكاطاًل كمكا يكرى ابكن رشكد )الجكابري، فعكل ان يخرج الكى الفعكل فالطبيعكة ال تبد 

سكككاب  يمهكككد الطريككك  للمتكككأخر المعرفكككة تتقكككدم وتتكككراكم عنكككد ابكككن رشكككد عبكككر االجيكككال وان المتقكككدم ال
التننظيمية وتراكمها وتقدمها عبر اجيال العكاملين ويمكن تطبي  هذا المفهوم على المعرفة الالح . 

 في المنظمة.

اعدة الفهم والتفاهم والمشاركة وهي جميعها قائمة على تطكاب  العقكل والوجكود انسانية المعرفة هي ق .9
)البشري والطبيعي( وهو عند ابن رشد فضيلة اخالقية.  أما العقكل فهكو لكيس اكثكر مكن ادراك نظكام 
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وجككككب الشككككري النظككككر بالعقككككل فككككي أ( لككككذلك 329: 1111االشككككياء الموجككككودة وترتيبهككككا )ابككككن رشككككد، 
منه وهذا هو القياس كما يقول ابن  واستخراجهالمجهول من المعلوم  ستنباطمن خالل االموجودات 

المعرفكة فكي االسكالم تكأتي مكن الحكس والعقكل والنقكل وعنكد الصكوفيين تكأتي ايضكًا  فكإنرشد.  وهككذا 
لإلشكياء بينمكا معرفكة العقكل هكي ادراك  ك الشامل و يكر مباشكرااإلدر  القلب هيفمعرفة  . من القلب

االشكككياء .  المعرفكككة االولكككى تجربكككة ومشكككاهدة و المعرفكككة الثانيكككة حككككم تجريكككدي.   جانكككب مكككن جوانكككب
سكان الوصككول الكى الحقيقكة والحكك  النظكر عكن مصككدر المعرفكة يمككن لإلن وبغككضوفكي ككل االحكوال 

 وهو ثمرة الحكمة مثلما ان الحكمة هي ثمرة المعرفة.

 

 :إكتسابية المعرفة. عن إكتساب المعرفة يقول اهلل جل  وعال .2

 (.71" )النحل، شيئا  واهلل أخرجكم من بطون أُمهاِتكم ال تعلمون  "

(. ومجكاالت إكتسكاب المعرفكة عكالمي الشكهادة 9" )العل ، عّلم اإلنسان ما ال يعلموكذلك في سورة العل  " 
 الغيب وطريقة  الوحي والعقل ي ٍسلم بوجوده.والغياب. عالم الشهادة الذي ي درك بالحواس والعقل وعالم 

" وماا خ لقاُ   .  ائية المعرفة اإلنسانية ونسبيت ها.  ائية المعرفة في الوجود فتشير إليها ا يكة القرأنيكة: 7
" وماا ووتيا م مان العلام إال لالايالا ف تعبِر عنها ا ية: " ت ب يئتها(. أم ا 92" )الداريات، الِجن  واإلنس إال ليعبدون

 (.19)اإلسراء، 
 وفي الوقت الذي يؤكد فيه اإلسالم على  ائ ية المعرفة ونسبيت ها فإنه  يرككز وبإسكتمرار علكى أن المعرفكة

مة    كمة خي ثمرة المعرفة. يقول اهلل تعالى: " وسيلة الوصل الى الحكمة وأن الح ولقد وتينا ُلقمن الحِكِِ
 (.12" )لقمان، الّله  غ ني وحميدف ر  فاإنَّ  وِن أشُكْر لّلِه و م ن ي شكُر فاإّنما ي شُكرو لِنِفسِه وم ْن ك  

  نَِّّ لقْاد م اويتكرر تسلسل العالقة بين المعرفة والحكمة في آيات كثيكرة كمكا نكرى فكي سكورة آل عمكران: "
الك اب والحكمة وإن    وّيزكيهم وُيعلّمهمْ   وياتهِ   مْ يهّ ي لوا عل    مْ ِمْن أنفسهِ   على المؤمنين إذ بع ث فيهم رسوالا اهللُ  

ي  لوا  ربّنا وأبعث فيهم رسوالا مِنهم  (. وفي سورة البقرة: "124" )آل عمران، ل لفي ض الٍل ُمبينباْ ا من ل  كانو 
(. وتكأتي الحكمكة 121" )البقكرة، ع لي هم أياِتك  وُيع لِمُهُم الك اب  والحكمة  وُيزكيهم إنك أن   العزيُز الحكيم

زل  عليك  الك اب  والحكمة  وع لَّمك  ما لم تُكن تعلْم وكان  وأنبع د المعرفة والعلم المكتسب في قوله تعالى: "
 (.113" )النساء، فضُل اهلِل عليك  عظيما

ن  كانت ثمرة للمعرفة إال  أنها  اية ال يصل اليها اإلنسان ِمن دون ِمعرفكة وتفق كه با شكياء  إن الحكمة وا 
 (.1112واإلصابة بالقول والعمل )الكردي، 

هككو ناصككية  ة كمككا تقككود الحكمككة الككى الحكك  والحكك لفضككيلة فإنهككا تقككود الككى الحكمككو ن المعرفككة أسككاس ا
الحكمككة والقيمككة المثلككى فككي هككرم العالقككة بككين البيانككات، المعلومككات، المعرفككة، الحكمككة والحكك . يقككول اهلل 

 تعالى: "وم ن  يؤِت الحكمة  فقد أوتي  خيرًا كثيرًا".
مككرة: الكتككاب والحكمككة عشككرة مككرات، الحكمككة ثمانيككة كمككا ولقككد ورد ذكككر لفككظ الحكمككة فككي القككرآن عشككرين 

(.  يككككر أن عالقككككة 30: 2000صككككل الخطككككاب )حنفككككي، مقترنككككة بالملككككك والموعظككككة الحسككككنة وفظهككككرت 
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المعرفكككة بالحكمكككة ال تحكككل مشككككلة المعرفكككة نجكككد ذاتهكككا  ن هكككذه المشككككلة هكككي قضكككية مالزمكككة للوجكككود 
ء ذلككك إن حككدود المعرفككة وكيفيككة إكتسككاب المعرفككة اإلنسككاني وللمصككير الفككردي والجمككاعي علككى حككٍد سككوا

وعالقكككككة ذلكككككك بالفضكككككيلة وا خكككككال  وخيكككككارات اإلنسكككككان فكككككي ككككككل زمكككككان ومككككككان هكككككي القضكككككية ا هكككككم 
عنكدما وا كثرتعقيدًا. وت بين  لنا قصة موسى مك  الخضكر طبيعكة المعرفكة ونسكبيتها بكين النكاس وبخاصكة 

 (.211: 2001الجابري، تطرح مشكلة المعرفة على مستوى الخير والشر )
 
 دات تكوين المعرفة في المنظور اإلسالمي:دح  م  . 3

لهام )الكردي،  ذكر القرآن طر  المعرفة ووسائلها من عقل (. وبالتالي فإن عملية 1112وقلب ووحي وا 
تكككوين المعرفككة مككن منظككور إسككالمي تككرتبط بمنهجيكككة فككي التفكيككر تختلككف بصككورة جذريككة وشككاملة عكككن 

ابكن اإلسكالمي والعقكل الغربكي مكا قدمكه لنكا مالكك بكين العقكل  لغربي. ومن أبلك  والمقارنكاتنموذج العقل ا
من خالل قرائتكه العميقكة والذكيكة لقصكة حكي بكن يقظكان البكن طفيكل التكي ت مثكل مكنهج تفكيكر العقكل  نبي

اإلسكككالمي وقصكككة روبنسكككون ككككروزو لكككدينال ديفكككوي. فبينمكككا يبكككدأ روبنسكككون كروزوفكككي عزلتكككه مكككن وقكككائ  
 االشياء التي تحبط به فإن مغامرة ملموسة محاوال التغلب على كآبة الوحدة بالعمل ثم يبني أفكاره حول

ه  كطفككل ت كبن  ة التككي ت  ومعاكسكًا وبخاصككة صكدمة مككوت الغزالك الوحكدة لحكي بككن يقظكان تأخككذ إتجاهكًا م ختلفككاً 
، صكعود بكالفكر الكى الخكال  و الموت صعودًا الكى عكالم الكروح وفككرة الخكال . إنكه منعزل فيبدأ من جزي

ثمككره تفكيككره  مككل مكك  رفيكك  الصككدفة أسككال الككى مككواطني ورعايككا الحكككيم سككليمانصككعود عقككل حككي الككذي ح
طككاب  الككى تفكيككر العقككل اإلسككالمي تبككدأ مككن الم(. هككذا يعنككي ان منهجيككة 21-20: 2002ي/ ابككن  نبكك)

ل  كطائر حر ل يحالتفصيل. عق النسبي ومن العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء ومن التجريد الى
الكككى ا رض علكككى عككككس العقكككل الغربكككي الكككذي ينشكككغل بالماديكككات  بجناحيكككهِ الكككى السكككماء قبكككل أن يهكككبط 

 مادة والطبيعة.والجزيئيات ويبني فكره بناءًا على ما يكتشف من عالقات بين عناصر ال
. ومثالنا رًا وتمحيصًا وعماًل وبناءاً ب  سِ  رضا  ش  يفترِ  نه  أ في السماء اال      لِ ح  العقل اإلسالمي وان كان ي  

ة الرسول الكريم محمكد )ص( فالرسكول لكم يككن نبيكًا هاديكًا حكاماًل للرسكالة حسكب بكل العظيم في ذلك سير 
ذا أراد تحقيك  هكدف مكا هيكأ لكه ق   ر  صدها كما يب  يبصر بعيً  كان كما نرى من سيرته رجل حقائ    ريبهكا وا 

 جهد إنساني وفكر وقيادة.ذل كل ما يملك من ه وب  أسباب  
نهزمككوا،إن محمككد )ص( وصككحبه تعلمككوا وخ نتصككروا وا  تعبككوا أكثككر ممككا تعككب اعككدائهم  اصككموا وسككالموا وا 

نتككاج 41-31: 2009، الغزالككيوحملككوا المغككارم الباهضككة فككي سككبيل اهلل ) (. هككذا النمككوذج فككي التفكيككر وا 
فسكه منكذ القكرن السكاب  عشكر وحتكى اليكوم ل والكذي فكرض ناصكاإلنف في المعرفة يتجاوز المبدأ الديكارتي

ثنائيكككة النمكككوذح الكككديكارتي يفكككرض نظريكككة الفككككر والوجكككود، الكككروح والمكككادة.  ي،و مكككا بكككين الكككذات والموضككك
 ل  منفصلة بين عالم ا شياء الذي يخض  للمالحظة والتجربة وعالم الذات اإلنسانية والمعنوية التي تتمث  

تشككظي العقككل والمعككارف والككتعلم فتغككدو المعرفككة الدينيككة مسككتقلة  مشككاكل الوجككود والككوعي. وهككذا يقككود الككى
 (.14: 2002، نومنفصلة عن معرفة العلوم الطبيعية والتطبيقية )أركو 
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نرى أن من  ير الممكن قبول فهم نوناكا لتحكوالت المعرفكة التنظيميكة وأنمكاط انتكاج  ،على هذا ا ساس
المعرفكة يكرى وجكود تعدديكة فكي مصكادر المعرفكة  طكويرن المنظكور اإلسكالمي إلنتكاج وتالمعرفة. ذلكك  

يككرى المنظككور اإلسككالمي ان فككي عمليككة إنتككاج المعرفككة أو تكوينهككا  ،ووسككائل انتاجهككا. فضككال ًذ عككن ذلككك
تتعكككايش المعرفكككة الضكككمنية مككك  المعرفكككة النصكككية والنصكككية مككك  الضكككمنية. وأن حرككككة المعرفكككة الصكككريحة 

مكاد بينمكا تصكبح حرككة انتقكال عنكدما تككون المعرفكة ضكمنية اعت حرككةوتحولها الى معرفة ضكمنية هكي 
وتنتقكككل الككككى معرفكككة صككككريحة. ومككك  ذلككككك فكككإن المشكككككلة الجوهريكككة التككككي تواجكككه عمليككككة تككككوين المعرفككككة 

عمككال العقككل ا  آليككة التقليككد و يككاب اإلبتكككار و  نمككط أخككر مككن المعرفككة تكمككن فككي رسككو  التنظيميككة او أي
إن القيككاس الككذي  ة.خيككة رافقككت تككدهور الحضككارة العربيككة اإلسككالميلعوامككل معقككدة تعككود الككى ظككروف تاري

اسكتخدم مككن قبكل علمككاء اللغكة والفقككه هكو طريقككة علميكة صككحيحة شكرط التقيككد بشكرط القيككاس لككن عنككدما 
تعيكك   ات  حككددِ الككى ظهكور م   ذلككك وعككدم اإللتكزام بمبككادئ القيككاس واإلسكتنباط أدى وقك  اإلفككراط فكي القيككاس

بتكار المعرفة الجديدة.بقوة عملية انتاج و   ا 
وبالتكالي فكإن تحكوالت المعرفكة التنظيميكة الصكريحة والضكمنية تعتمكد فكي الثقافكة العربيكة علكى المحكددات 

 الواضحة في هذه المصفوفة. 

 التفسير المحددات تحوالت المعرفة منهجية تكوين المعرفة
 لمفاهيموا المعاني ياب البحث عن  سلطة اللفظ الضمنية–الضمنية  القياس
 التفكير إنطالقًا من أصل سلطة ا صل الضمنية -الصريحة القياس
 بي للعالقاتتجاوز الفهم السب سلطة التجويز الصريحة -منيةضال المماثلة

اإلفكككراط فكككي إسكككتعمال القيكككاس أصكككبحت الفكككروي أصكككول وتكككم إشكككتقا  اصكككول جديكككدة منهكككا حتكككى  وبسكككبب
المعرفككككة عمككككل الشككككعوري مككككن قبككككل العربككككي  تحصككككيلأصككككبحت ممارسككككة القيككككاس فككككي عمليككككة تكككككوين او 

 (.22-21: 2002)الجابري، 
يالحككظ مككن المصككفوفة ان هنككاك محاولككة لتفسككير تحككوالت المعرفككة التنظيميككة لنوناكككا فككي ضككوء سككلطات 

محمككد عابككد الجككابري  لخصككهارئيسككية شكككلت بنيككة العقككل العربككي االسككالمي منككذ عصككر التككدوين والتككي 
دات تحككول المعرفككة الضككمنية الككى معرفككة ضككمنية سككيطرة ِحككالتجككويز. فمككن مح  بسككلطات اللفككظ، االصككل و 

اللفككظ الككذي يغككدو فككي البيئككة العربيككة وكأنككه طككائر يحلكك  بنفسككه بعيككدًا عككن المعنككى بككل يتصككرف ويسككتبد 
جتكراراً. امكا محكددات  تحكوالت المعرفكة الصكريحة الكى الضكمنية فتعكود الكى هيمنكة سكلطة بالمعنى تكرارًا وا 

وبالنسككبة لوجككود آليككة المماثلككة  .لتككي رسككخت قككوة العككادة فككي العلككوم النظريككة والطبيعيككة التطبيقيككةالسككلف وا
نحكو عالقكات التجكاوز بكين  التفكيكرعند تحول المعرفة من ضمنية الى صريحة فكذلك يعكود الكى إنسكيا  

بككين ادل معنككى وجككود عالقككة تككأثير متبكك. أي باالشككياء بككداًل مككن فهككم العالقككات بينهككا علككى اسككاس سككببي
 (. 921-999: 1117ري، بالجالظواهر وا شياء )ا

لفاعليككة العقككل فككي الثقافككة العربيككة واإلسككالمية  اس بصككفة أساسككية هككو المجككال الككرئيسإن القيكك ،بإختصككار
ن قكوانين تككوين المعرفكة قكد تحكددت علكى أسكاس سكلطة النصكوص أ)وفي الثقافة اإلدارية العربية(. كما 
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يككادين مهمككة للمعرفككة محصككورة فككي توليككد النصككوص مككن نصككوص سككابقة. وأصككبحت مهمككة العقككل فككي م
شككتقاقها بصككورة صككورية أدت الككى سككيادة التقليككد منككذ منتصككف القككرن  وهككذه ا ليككة آليككة توليككد النصككوص وا 

 (.11: 2002الراب  الهجري وحتى الوقت الحاضر )أبو زيد، 
لككن مكا ينقصكنا حقكًا هكو  ،رة المعرفكةوادارتهكا ولبكرامج ادا إذن لدينا فهكم اسكالمي عميك  للمعرفكة  

الككى وجككود محككددات  ذا الفهككم فككي منظماتنككا ، باإلضككافة يككاب الممارسككة االداريككة القائمككة علككى اسككاس هكك
ذكرناها آنفًا باإلضكافة الكى تمن  عملية تكوين المعرفة ناهيك عن ابتكارها وتطبيقها بسبب عوامل كثيرة 

يمنكككة وتعزيكككز بنيكككة السكككلطة ة البطريركيكككة القائمكككة علكككى اله  حضكككور الثقافكككة التنظيميككك عوامكككل أخكككرى منهكككا
(.  فالثقافكة التنظيميكة العربيكة ال تكزال 101:  1113تبعية )شرابي هشام، والتسلسل الهرمي وعالمات ال

والكلمككة المحكيككة ال تفضككي الككى المشككاركة   كيككة وللقككول علككى الكتابككة.ح  ولويككة خاصككة للكلمككة الم  تعطككي أ
او المنتجككة بسككبب  يككاب وسككائل  ةوبالمقابككل تتراجكك  انشككطة توثيكك  المعرفككة المكتسككببالمعرفككة الضككمنية 

يميككة فككي منظمككات االعمككال العربيككة.  وفككي ظككل  يككاب الحركككة تنظككيم وتخككزين وتحككديث المعرفككة التنظ
الجدلية بين المعرفة الضمنية و الصريحة و ياب فضاء المشاركة بالمعرفة تكون فكرص تككوين المعرفكة 

وابتكككار معرفككة جديككدة ظككاهرة نككادرة ال يمكككن البنككاء عليهككا ضككمن سككيا  التككراكم المعرفككي وتعلككم الجديككدة 
 المعرفة في منظمات ا عمال العربية.
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