
 

 

 

 

 میدر پرتوآموزه هاي اسالمدیریت دانش 

)کارشناس توسعه مدیریت( امیريآقاي مهندس                           تهیه شده در واحد توسعه مدیریت                                    

 

 پيشرفتآيد و  فقدان آن سازمان را با ناكارآمدي در عرصه شمار میبخش و مزيت رقابتی بهحيات یهاي امروزي، عاملدانش براي سازمان

گسست و اختالل در هريك از  وبودن مديريت دانش، بيانگر پويايی و پيوستگی چرخة حيات دانش است  محور فرايند سازد.مواجه می

توان دريافت كه با مراجعه به منابع اسالمی می .آن، چرخه مستمر دانش را به عنوان يك سيستم كالن، به مخاطره می اندازد هايفرايند

 .استبکارگيري دانش اهميت داده ، نشر و ، ثبتكسب دين اسالم به

. گفت: سپس چه؟ سکوت كردنمردى خدمت رسول خدا آمد و گفت: يا رسول اهلل دانش چيست؟ فرمود: كه  در منابع اسالمی آمده است

. گفت: سپس چه اى رسول خدا؟ به آن عمل كردن. گفت: سپس چه؟ فرمود: حفظ كردن. گفت: سپس چه؟ فرمود: گوش فرادادنفرمود: 

 .(48، ص1ق، ج1429)كلينی،  انتشار دادنفرمود: 

 مورد اشاره قرار ،آن پرداخته اند و بکارگيري انتشار ثبت،و اهميت كسب،  دانشكه به موضوع در ادامه احاديث و رواياتی از معصومين 

 گرفته اند.

 کسب دانش

 

 :(صپيامبر اكرم)

 أَعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إِلى عِلمِهِ؛

 داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد.
  )كنزالعمال، ج1۰، ص14۳، ح28۷۳1(

           

 :(صپيامبر اكرم)

 ؛مَن عَمِلَ بِما يَعلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلمَ ما لَم يَعلَم

 .داردداند به او ارزانى می خداوند دانش آنچه را كه نمی داند عمل كند، هر كس به آنچه می 

 (28۶،ص۳ة العقول جمرآ)

 

 دانش ثبت

 

 :(صپيامبر اكرم)

 ؛اکتُبُوا العِلمَ قبلَ ذَهابِ العُلَماءِ ، وإنّما ذَهابُ العِلمِ بِمَوتِ العُلَماءِ  

  .درو، دانش )آنان( نيز مىوفاتشاندانـش را، پـيش از درگـذشت دانشمندان، بنويسيد؛ زيرا با 

 (28۷۳۳كنز العمّال : )

 

 

 

 

مدیریت 

 دانش

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/995


 

 

 

 

 امام علی)ع(:

 ؛حِفْظُ التَّجارِبِ رأسُ العَقلِ

 اساس خردمندي حفظ تجارب است. 
 (491۶غرر الحکم : )

 

 )ع(: امام حسن مجتبی

 .در حافظه خود نگه داريد، ثبت كنيد و بنويسيد آنراعلم و دانش را از هر طريقی فرا گيريد و 

 (2۳5، صفحه 11)احقاق الحق، جلد 

 

 دانش گذاریبه اشتراک 

 

)ع(:امام علی  

؛زَکاةُ العِلمِ بَذلُهُ لِمُستَحِقِّهِ وَإجهادُ النَّفسِ فِى العَمَلِ بِهِ  

 .كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن استزكات دانش، آموزش به 

 (۳91غرر الحکم و درر الکلم،ص)

 

 امام هادي )ع(:

 ؛اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ کَريمَةٌ

 .علم و دانش بهترين يادبود براي انتقال به ديگران است

 (4، ح 184، ص 11مستدرك الوسائل، ج )

 

 

 بکارگیری دانش

 

 امام علی)ع(:

 ؛العمل به ، آفة العمل ترک االخالص فیهآفةالعلم ترک 

 .آفت دانش، عمل نکردن به آن و آفت عمل، اخالص نداشتن در آن است

 
 امام علی)ع(:

 بِالعَمَلٍ؛ رهِ یمِن کَث رُیالعِلمِ مَعَ العَمَلِ خَ  لُیقَل

 دانش اندك همراه با عمل بهتر از دانش بسيار بدون عمل است. 

 ( 281صفحه  ۷)غررالحکم، جلد 

مدیریت 

 دانش


