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  البحث ملخص

بالرجوع إىل تلك النصوص اإلسالمية املعربة  اجلة قضية التصور اإلسالمي للعلمحماولة ملع هذا البحث يعد
وعية اإلدارة هلا بالتحليل والتنظري من أجل الوصول إىل ضبط أثر هذا النوع من التصور يف تشكيل ن

للمعرفة، وهي تلك النظرية األصولية اليت حتقق النمو والتقدم يف كثري من جماالت احلياة الفردية 
واالجتماعية والتنظيمية. حقا، كان من املفترض عند متكننا من إدارة معارفنا، حينئذ سوف ميكننا أن ننظر 

لتطور والنمو يف الواقع العملي. ومن البديهي أيضا إىل أحواهلا السلوكية والوظيفية، واحتياجاا الضرورية ل
وكيف ميكننا أن ننظمهما ونستفيد ما يف حتقيق  ،أن نقول، عندما عجزنا من فهم طبيعة العلم واملعرفة

  مصاحلنا؟
  

  ، النصوص اإلسالميةإدارة املعرفةأثر هذا التصور،  ه،التصور اإلسالمي لالعلم، الكلمات املفتاحية: 
 
Abstract  
This research is an attempt to address the issue of Islamic conception of 

science in light of the relevant Islamic texts by analysis and theorizing in 

order to formulate this kind of conception in shaping the quality of the 

management of knowledge. It is a basic concept that leads to growth and 

progress in many areas of individual, social and organizational life. 

Indeed, we are supposed to have it while we manage our knowledge, so 

to look at its behavioral and functional conditions and its necessary need 

for growth and development in practical reality. It is also obvious to say 

that when we fail to understand the nature of science and knowledge, how 

can we be able to organize and benefit from it in achieving our interests? 
 

Key words: Science, Islamic Concept of Science, The Impact of this 

Perception, Knowledge Management, Islamic Texts 
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Abstrak  
Kajian ini adalah satu percubaan untuk menyampaikan isu konsepsi Islam 

terhadap sains berdasarkan teks-teks Islam yang berkaitan dengan cara 

menganalisis dan membina teori untuk merumuskan konsepsi ini bagi 

membentuk pengurusan ilmu yang berkualiti. Ia adalah konsep asas yang 

membawa kepada pertumbuhan dan kemajuan di banyak bidang 

kehidupan seorang individu, sosial dan organisasi. Sesungguhnya kita 

harus memilikinya sementara kita mengurus ilmu kita, supaya kita boleh 

melihat syarat-syarat tingkah lakunya dan fungsinya dan keperluannya 

untuk pertumbuhan dan pembangunan dalam realiti praktikal. Ia juga 

jelas mengatakan bahawa apabila kita gagal untuk memahami sifat sains 

dan ilmu, bagaimana kita boleh mengatur dan bermanfaat daripadanya 

bagi mencapai kepentingan kita? 
 

Kata Kunci: Sains, Konsep Islam Terhadap Sains, Kesan Persepsinya, 

Pengurusan Ilmu, Teks-teks Islam 

  

  مقدمة

إلسالم وممارساته. وقد تعد قضية العلم من القضايا أساسية يف تعاليم ا
نزلت أوىل آية الوحي تأمر البشرية يف القراءة والبحث عن العلم واحلقيقة. أي 
على اإلنسان أن يعيش على وجه األرض معتمدا على العلم واليقني، وال ينبغي 

نعيش الذي . انطالقا من الواقع العوملي أعمىوال أن يبقى  ،له أن يقلد اآلخرين
طبيعة العلم ومراجعة املفاهيم على ذا البحث إىل التعرف فيه اليوم، يهدف ه
ليصل يف النهاية إىل تلمس الفروق املؤثرة على كيفية  ،احمليطة هلذا املصطلح

كانت أتشكيل نوعية اإلدارة للمعرفة، وضبط مبادئها النظرية والتطبيقية، سواء 
لنهوض بقدرة املعارف وا على مستوى األفراد أم على مستوى اجلماعة يف تنظيم

 ركز على تفهم طبيعة العالقة اليت تربطت الدراسةاألداء للمؤسسة. هذا يعين أن 
إلدارا يف واقع ممارسته العملية  العلوم واملعارف اليت ميتلكها اإلنسان يف حماولته

 مستوى رفع إىل تؤدي العالقة هلذه الفهم ألن وذلك لتلك العلوم واملعارف.
 احتياج معىن هذا. الواقع أرض على وتفعيلها املعرفة ةألمهي واإلدراك الوعي
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 توليد يف عالالف املنهج إىل حاجة يف اإ حبيث اإلدارة، إىل واملعارف العلم
 وسائل إىل أيضا كاحتياجها .واملعرفة العلم جمتمع يف وتقامسها ونشرها فروعاا
 اتمع ساحة يف عرفةوامل للعلم الترويج أن على معتمدة التطبيق، ومراتيب التسهيل

 التعاونية الرابطة اأيض وحتقق ،أدائهم مستوى وترفع لألفراد املهنية الكفاءات حتقق
 هذه أن هنا امللحوظ ومن. العاملية احلََلبة يف التنافسية القدرة وتعزيز األعضاء بني

، مامنه االستفادة ميكن موردان أما على املعرفةو العلم مصطلح إىل تنظر الدراسة
 فإن؛ للمجتمع وكذلك لألفراد احلياة جودة وتعزيز، الثروة توفري يف واستخدامهما

 إن بل ،تكفي ال وحدها التكنولوجيا أنت اكتشف قد املتقدمة البلدان من العديد
  .املستدامة التنمية حنو السعي يف الزاوية حجر هي وتنميتها واملعرفة العلم غرس

  

  مفهوم العلم واملعرفة

 ويصبح واملعرفة، العلم استيعاب من همتكن ،غريه عن اإلنسان زميي مما
 أن لإلنسان ميكن وكيف اليوم؟ شأنه ما ولكن. والفهم الذكر عند ما مقترنا
 هذه إىل املؤدي السبب هو وما قرد؟ من اإلنسان أصل نإ :يقول من لنفسه يرضى

 التصور نوعية إىل تعود اإلشكالية أن البحث يفترض السياق، هذا ويف اخلالصة؟
 اليت املفاهيم هنا البحث يعاجل سوف هلذا،. احلاضر عصرنا يف واملعرفة العلم جتاه

 بني للتمييز احملاولة وجود من وبالرغم". املعرفة"و" العلم" مصطلح حول تدور
 كذلك، والعكس املعرفة موضع يف العلم يستخدم ما كثريا أنه إال املصطلحني

 السياقات يف ومترادفان االستخدام يف متبادالن لحانمصط الغالب يف وأما
  .1العامة

  :لغة" العلم" تعريف
 ل، ع،" ملادة امصدر جاءت السكون مث األول بكسر" مالعلْ" كلمة إن

 مشتقات وتدور ".العلوم" هجمعمعناها املعرفة. وأما العلم مبعىن الفن ف اليت" م
                                                           

 م).1994اإلسالمي، ، (الرياض: الدار العاملية للكتاب األزمة الفكرية املعاصرة العلواين، طه جابر، 1
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 واملعلومة العلماء، مجعه الذي كالعامل ووظائفه العقل نطاق حول الكثرية "العلم"
 للداللة لغويا" العلم" كلمة استخدام أن هنا، من ويفهم. املعلومات مجعها اليت
 العقل يف املخزونة احلقيقة تلك أو ،به والدراية حبقيقته الشيء إدراك على

 يَءالش ملع( مثل يف متعديا استخدم وعندما. احلقيقة بتلك كاليقني البشري
يلَعمه لْعتلك أو الشيء بذلك شعر( معىن يضمن وقد ،عرفه مبعىن فهو) ام 

 اخلرب وأعلمته به وعلمت علمته: قوهلم مثل يف للتعدية، الباء فتدخل) احلقيقة
  .2آخره إىل وما به وأعلمته

   :اصطالحا العلم تعريف
 احلقائق جمموعة على للداللة فيأيت االصطالح يف" العلم" معىن أما

 يعرف كما .العلمية املؤلفات ا تزخر اليت واملعلومات والنظريات، وقائعوال
 اليت والقواعد املبادئ جمموعة هو أو املتراكمة العلمية املعارف نسق" بأنه العلم

هو مصدر لكل نوع من  أو ،"بينها القائمة والعالقات الظواهر بعض تشرح
ول كلية تدور حول تطبيقاا. وهو جمموع مسائل وأصف وأنواع املعار

موضوع أو ظاهرة حمددة وتعاجل مبنهج معني وينتهي إىل ضبط نظرياا 
وقوانينها. ويعرف أيضا بأنه "االعتقاد اجلازم املطابق للواقع وحصول صورة 

أو  ،ن "العلم هو مبدأ املعرفة وعكسه اجلَهلُإ :الشيء يف العقل. وعندما نقول
فيشمل معىن هذا املصطلح يف  ،راكًا جازماإدراك الشيِء على ما هو عليه إد

جماالت متنوعة للمعرفة، ذات مناهج خمتلفة مثل  استعماله العام أو التارخيي
 ،والفلك (علم الفلك) ،واإلنسان (علوم اإلنسان) ،الدين (علوم الوحي)

  إخل. ...، واملنطق والفلسفة ،واحلديث ،والتفسري ،والنحو والصرف
                                                           

)، العلمية ملكتبة: ابريوت(، املصباح املنري، العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن محدأ 2
 ، 2، طالنفائس دار(بريوت: ، معجم لغة الفقهاء، قنييب صادق حامدو قلعجي رواس حممدو ؛162ص

 .320ص)، م1988/ه1408
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لْ :اوبتعريف أكثر حتديدهو منظومة من املعارف املتناسقة اليت الع م
يعتمد يف حتصيلها على املنهج العلمي دون سواه، أو جمموعة املفاهيم املترابطة 

  ا الرابطاليت نبحث عنها ونتوصل إليها بواسطة هذ
 3-citenote-ipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85http://ar.wik   

ا عن مفهوم الفلسفة اليت مفهوم العلم تدرجيي فصلَناعرب التاريخ، مث 
ا على التفكري والتأمل والتدبر يف الكون والوجود عن طريق العقل، تعتمد أساس

 ختاذ املالحظة والتجربة والقياسات الكمية والرباهنياليتميز يف منهجه ب
امللموسةوسيلة لدراسة الطبيعة، وصياغة فرضيات وتأسيس قوانني ونظريات 

 باحلقائق واإلملام اإلحاطة معىن اأيض يفيد تعريفه، سبق مبا والعلم لوصفها.
 على مشتملة احلقائق تلك تنتج اليت الفكرية واملنظومة عنها التفكري وطريقة
 وكل بل حلقيقتها، املبينة فاتواالكتشا والقوانني والنظريات الفرضيات جمموعة

) مشتقة science( مبصطلح جليزيةاإل يف عليه يصطلح ما وهو ا، يتصل ما
) الالتينية الذي تغلب يف كينونته شروط "البينة scientiaمن كلمة (

) الذي يعىن الدراية knowledgeوالوضوح"، ويقابله مصطلح "املعرفة" (
يف طبيعتهانوعية طريقة تفكري أوحبث عن واإلدراك باحلقيقة العلمية، وتغلب 
  .3احلقائق أكثر من متثيله للقوانني الثابتة

  :لغة املعرفة تعريف
 كلمة ومثلها ،"ف ر، ع،" مادة من مشتق فهي" املعرفة" أما

 إدراك على تدل "املعرفة" كلمة أن على العروس تاج يف ورد قد". العرفان"
 علم على إنسان يتوصل أن هنا، إلدراكبا واملقصود ألثره، وتدبر بتفكر الشيء

 احلواس طريق عن إدراكها القابلة باجلزئيات احلقائق من حقيقة أو العلوم من
 اعارفً فأصبح ما علم أجزاء من جزء إدراك لإلنسان حتقق وعندما اخلمس،

                                                           
3
 ttp://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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. مالحظة أو اجتريبي أم احتقيقً اجلزء ذلك حقيقة معرفة له ويتحقق ،الشيء بذلك
 املعىن وهذا. أعاله عرفناه الذي العلم من داللة أخص" املعرفة" أن يفيد هذا
 ابناًءف .به دراكاإل افتقاد نتيجة بالشيء" اإلنكار" يضادها" املعرفة" أن اأيض يفيد
 يعلم": يقال وال ،"ورسوله اهللا يعرف فالن" :4يقال النقاش من تقدم ما على
 دون آثاره تدبر هو تعاىل  هللا البشر ةمعرف كان ملا واحد مفعول إىل امتعدي "اهللا

 وال ،"اهللا عرفت" :مثال فيقال الكل دون ءاجلز إدراك به يراد وقد". ذاته إدراك
  ".اهللا علمت" :يقال

  :اصطالحا املعرفة تعريف
 أو الوقائع على االطالع يعين فهو االصطالح يف" املعرفة" معىن أما

 هو باملعرفة يراد وقد .التقصي من أم الدراسة من سواء املبادئ، أو احلقائق
 ميتلكها أو اإلنسان حيملها اليت واألفكار واإلرشادات واملعلومات البيانات إدراك
 ومجاعات، فرديا البشري، السلوك وتوجه حمدد، وتارخيي داليل سياق يف اتمع

 على العثور ميكن بل. كافة للبشرية احليوية النشاطات متعددة جماالت ويف
 حالة باعتبارها املعرفة تعاجل غالبيتها ولكن للمعرفة، خمتلفة عديدة تتعريفا
 إىل يقود أمر أا على املعرفة كتعريف املعلومات، من خاص مبيدان تتعلق ذهنية
 بني التمييز من بد ال املعرفة تعريف يف الوضوح وبغية هلذا،. وتأثري فعل

 املتزاوجة املعلومات تلك هي رفةفاملع. واحلكمة واملعرفة، واملعلومات، البيانات،
 الًمثا لنأخذ. تقامسها عند اكبري اازدياد تأثريها يزداد اليت العملية الوسائل مع

  :5واملعلومات املعرفة بني التايل التمييز

                                                           
 حتقيق: مصطفى حجازي، ،تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين، 4

 .133ص ،24م)، ج1987. (التراث العريب، م
 يف جتريبية مقاربة: املعرفة إدارة منهجية آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة املتحدة، األمم 5

 .م)2004 (نيويورك: ،األعضاء اإلسكوا دول يف مركزية قطاعات
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  .أنا أعرفه ما هي املعرفة -1

 .حنن نعرفه ما هي املعلومات -2

 حقيقة العام العرف يف واملعرفة العلم أن املعىن، هذا من ويفهم
 لعقلل ألن وذلك. الكالم سياقات من كثري يف نيمترادفت وتستخدمان ،مكتسبة
 لدى واملذهبية الفكرية االجتاهات باختالف األشياء معرفة على قدرة البشري

 فقد .والربهنة اإلثبات يف عديدة وسائل متخذين واملنظرين واملفكرين الفالسفة
 خمتلف وتبنته اليونسكو منظمة عن صدر للمعرفة تعريف العصر هذا يف شاع

 يف جاء اإلسالمي، العامل فيه مبا العامل مستوى على والثقافية العلمية املؤسسات
 يعرف من وهناك .6"والتجربة للحس خضع معلوم كل املعرفة أن" مضمونه

 حتليل عملية خالل من يتحقق اليت املعلومات وضوح أساس على واملعرفة العلم
  .7واقعية عملية تطبيقات يف جناحها وتقومي أسباا، يلوتعل عناصرها

 

  التصور العام للعلم واملعرفة

 ،حتمية حقيقة واملعرفة العلم نعترب أن ميكننا النقاش، من تقدم ومما
 والشيء. املستمر والنمو الوجود من إيقافها وال ،عنها االستغناء ميكن ال اليتو

 أن واملعرفة العلم من لديهم ما مع للبشرية ميكن كيف هنا، حيرينا الوحيد
 أن على الدراسة هذه وتفترض وغربا؟ شرقا وشتات وحتزب تفرق يف يعيشوا
 الفرد حياة يف جتاههما التصور نوعية إىل تعود السؤال هلذا الوحيدة اإلجابة

 أي مطلقة، ذهنية قدرة من نابعان واملعرفة العلم أن يتصور من هناك. واجلماعة
 املعلومات حتليل من ينبع أنه مشوال، أكثر وبعبارة .البدنية ةللقدر دخل ال

                                                           
 .األزمة الفكرية املعاصرةالعلواين،  6

7
Goldman, A.I., 2006, Simulating minds: The philosophy, psychology and 

neoscience of mind-reading, 1
st
. Edn, Oxford University Press, USA. 
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 هذا وحبسب. نشرها أو األفكار وتوليد املشاكل حل يف اخلربة واستعمال
  ألن ذلك. تقريبا جمال كل ويف حني منذ وجدا واملعرفة العلم" فإن التصور
 أنو املتعددة، حوائجهم حتقيق يف آخر إىل وقت من يتعاطوما البشرية

 إىل يؤدي مما التفكري يف بداعيةإو جتديدية أساليب على أساسا قائم استخدامهما
 هذا ماهية وأما. 8إداريا تعامال معهما التعامل يف واالتساع الدقة من كبري قدر

  :اآليت البياين الشكل خالل من حهيتوض فيمكن واملعرفة العلم جتاه التصور
  

 
  

  العام املنظور يف واملعارف العلوم بني العالقات): 1( الرقم كلالش
  

. واملعرفة العلم جتاه العام التصور طبيعة عن يوضح أعاله البياين الشكل
 واملعرفة العلم تنوع وقد. ومحلته صناعه له العلوم من علم لكل يرى نهإ حبيث

 ومنها صرحية، رةمباش هي ما منها واألسباب، لألحوال ابقًط عديدة أنواع إىل
 من معلومة هي ما ومنها واألرض، السماوات رب قبل من ا يوحى ةاموح

  .ةرقابعال إال يدركها ال قياسية ضمنية هي ما أيضا ومنها الثابتة، املعلومات
                                                           

8
 Oh, H., 2000. “Corporate knowledge management and new 

challenges for human resources management”.Proceedings of the 

2000 Academy of Human Resources Development Conference. 

 

ماومحلته واملعرفة العلم عانص  

موحية       مباشرة العلوم  

 

ضمنية     معلومات  
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  التصور اإلسالمي للعلم واملعرفة

 لذلك تعطي ذاتية، خبصائص واملعرفة للعلم اإلسالمي التصور يتميز
 أداةً التصور ذلك من جتعل لكي ا،مع والوجدانية والعقلية الدينية ادهأبع التصور

 النفس أعماق إىل واملعرفة العلم إيصال يف شامال إدراكا احلقيقة إلدراك فعالة
 أبعاد ذات إنسانية ذاتية تكوين يف وتسهم متعددة، عوامل من املتكونة اإلنسانية
 واحلاالت العاطفي واالنفعال ياملاد واإلدراك العقلي املنطق حدود تتجاوز
 مسلم كل ا حيتضن أن البد فضيلة اإلسالمي التصور يف املعرفة إن. اجلامدة
 فضيلة وال لغريه، مطلوب أنه مع فضيلة واملال لذاا، مطلوبة ألا ؛ومسلمة

 فاألصل املعرفة خبالف اإلنسان، خدمة يف مثاليا استخداما يستخدم مل إذا للمال
 يف اإلنسان ا يستعني أداةً تكون أن قبل الوجود يف علمية حقيقة تكون أن فيها
 ألن ؛لذاته مطلوب فهو كذلك كان وما األرض، يف كخليفة واجبه أداء

  .واملعرفة بالعلم أي به، إال اإلنساين وجوده يكتمل ال اإلنسان
ومن ناحية أخرى، ميكننا أن نعترب حياة اإلنسان كلها قائمة على 

يف له نزألدؤوب يف مجع العلم واملعرفة. فمنذ أن خلق اهللا آدم، والسعي ا
سة احلياة أفضل السبل ملمار ويبحث عن ،األرض، واإلنسان يعمل عقله وفكره

اُهللا اإلنسانَ من  حتقيق وظيفة االستخالف اليت خلقفوق سطح األرض، و
فة وفهم الكون واإلنسان ميارس احملاوالت الدائبة للمعر . ومنذ ذلك اليوم،اأجله

البشرية على مدار قرون طويلة تكتسب املعرفة بطريقة  الذي يعيش فيه. وظلت
احلواس األساسية لإلنسان. وهذه احلقيقة  تلقائية مباشرة عن طريق استخدام

 البقرة:اهللا تعاىل يف سورة تتمثل يف التوجيهات القرآنية الكثرية، منها كما قال 
 من فيها أَتجعلُ قَالُوا خليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ إِني لَائكَةللْم ربك قَالَ وإِذْ﴿

فِْسدا ييهف كفسياَء ومالد نحنو حبسن كدمبِح سقَدنو ي قَالَ لَكإِن لَما أَعلَا م 
 بِئُونِيأَن فَقَالَ الْملَائكَة علَى عرضهم ثُم كُلَّها الْأَسماَء َآدم وعلَّم) 30( تعلَمونَ
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 علَّمتنا ما إِلَّا لَنا علْم لَا سبحانك قَالُوا) 31( صادقني تمكُن إِن هؤلَاِء بِأَسماِء
كأَن إِنت يملالْع يمكا قَالَ) 32( الْحي مأَن َآدمبِئْه هِمائمبِأَس أَن افَلَممأَهب 

هِمائمقَالَ بِأَس أَقُلْ أَلَم ي لَكُمإِن لَمأَع بغَي اتاومضِ السالْأَرو لَمأَعا وونَ مدبت 
  .﴾)33( تكْتمونَ تمكُن وما

 واإلنسان اإلنسانية، قدم قدمية التعلم عملية أن إىل اتاآليهذه  تشري
 وعليه. األرض وجه على حياته طول عنه البحثو العلم طلب يف مطبوع نفسه

 هذا ويف .عليها الناس فطر اليت اهللا فطرة وهي اهللا سنة مع يتفق مبا يعيش أن
 التعلم عملية أن يعد والذي ،للتعلم احلديث النفس علم تعريف مع يتفق املعىن
 النظر وجهة بني الفرق أن إال الفرد، سلوك يف دائم شبه تغري عملية هي
 النظر وجهة من التعلم عملية أن هي التعلم يف احلديث النفس وعلم الميةاإلس

 ىيراع فال احلديث النفس علم نظر وجهة من أما فطرية، عملية هي اإلسالمية
 إىل النفس احتياجية من ينطلق بل التعليم، عملية معاجلته يف الفطرة معىن

 جتاه اإلسالمي التصور أن ندرك هنا ومن. واحلياة البقاء من والتطور االرتقاء
 نرى ألننا ؛هذا ينكر أحد ال أجل. العام التصور من عمقا أكثر واملعرفة العلم

 العلم على أمته حض دينا جند قلما. وحضارة ومعرفة علم دين اإلسالم أن
 اقترن حيث والعلماء، العلم الطالب ويكرم ،اإلسالمي الدين من أوضح والتعلم
 لَكُم قيلَ إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿: تعاىل قوله يف ميانباإل واملعرفة العلم مكانة

 يرفَعِ شزوافَان شزواان قيلَ وإِذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ في تفَسحوا
اللَّه ينوا الَّذنن َآممكُم ينالَّذوا وأُوت لْمالْع اتجرد اللَّها ولُونَ بِممعت بِريخ� 
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 سولر قال :قال مالك بن أنس عن يروى ما املعىن هذا إىل ويشري .]11:اادلة[
  .9»يرجع حىت اهللا سبيل يف كان العلم طلب يف خرج من« :� اهللا

 بناء يف الواضح بالسبيل األمة هلذه السابقة اآليات يف � يصرح حبيث
 املؤمن درجات رفع يف اجلازم بوعده � ذلكك ويصرح السليمة، املعرفة

 ال بل ،اإلسالم يف والفرق حتصى، ال بدرجات العاملني العلماء مث ،اخلالص
 اهلدف مادام الدنيوية، بالعلوم يسمى وما الدينية بالعلوم يسمى ما بني فصل
قد بىن  املفهوم، هذا وعلى. � اهللا وجه بالعلم يريد نساناإل ومادام ،اسامي

 �م أمته على أساس العلم واملعرفة حبيث نزل أول وحي على املصطفى اإلسال
ا ا رفضا ديني. ويرفض التقليد أساس�خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ� :بصيغة األمر

ويراجع نفسه  ،ر كل مناذيه وال جدال. ومن هنا البد أن حيا، ال استثناء فبات
ش كأمة وسطى يف عصر متقلب متلهف، نعيش كيف بىن دينه ودنياه، وحنن نعي

م اليومية على أساس ياجنبا جبنب مع اآلخرين الذين بنوا تصرفام وسلوك
ما اآلخر في فكرظللنا نتحرك مع فالقناعة العلمية واملنطقية السليمة. وأما حنن 

وال  ،نتحرك إال بتحريكهم ميلك من العناصر بعيدا عن قناعة عقلية حرة، ال
  ه.ا لإلنسان اآلخر واتباعل من منطلق مسلم ذايت، وأننا نقوم وجنلس حماكاةًننطلق 

 إِنا� :هؤالء الذين يقولون إن القرآن الكرمي حيدثنا يف أكثر من آية عن 
 مما ىبِأَهد جِئْتكُم أَولَو قَالَ ● قْتدونَم َآثَارِهم علَى وإِنا أُمة علَى َآباَءنا وجدنا
متدجو هلَيع اَءكُما قَالُوا َآبا إِنبِم ملْتسأُر ونَ بِهروهو ]24، 23الزخرف:[ �كَاف ،

 أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُوا اللَّه زلَأَن ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا�حياكمهم كما يف اآلية: 
هلَيا عاَءنَآب لَوكَانَ أَو مهاؤلُونَ لَا َآبقعئًا ييلَا شونَ ودتهإن ]170البقرة:[ �ي .

                                                           

 
حتقيق أمحد شاكر، (بريوت: دار  ،سننه يف ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة،الترمذيأخرجه  9

. 2647، رقم29ص ،5ج، العلم طلب فضل بابالعلم، كتاب  إحياء التراث العريب، د.ط، د.ت)،
  وقال: "حسن غريب".
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القرآن الكرمي حيدثهم عن السلبيات اليت تتكون يف شخصياتنا عندما نكون 
ألن قصة  ؛األجواء االنفعالية احمليطة بنا خالل آبائنا أو من خالل قناعاتنا من

ن مسألة التقليد العاطفي أو االنفعايل، حىت م اقصة متثل منوذج تقليد اآلباء هي
الناس يقلدون األقوياء أو الوجهاء أو  من اننا نرى يف واقعنا املعاصر كثريأ

مما استحدثه الناس من مظاهر التقدم والتحضر املسيطر  األغنياء، أو ما إىل ذلك
إىل هذا الواقع نفسه جنده يف القرآن الكرمي  .على الفكر االجتماعي املعاصر

عن تقليد املستضعفني للمستكربين  اواألجداد، حديثً جانب رفض تقليد اآلباء
 فيم قَالُوا فُِسهِمأَن ظَالمي الْملَائكَةُ توفَّاهم الَّذين إِنَّ�وموقف اإلسالم جتاههم: 

 فَتهاجِروا واسعةً اللَّه أَرض تكُن أَلَم قَالُوا الْأَرضِ في مستضعفني كُنا قَالُوا تمكُن
 الرجالِ من الْمستضعفني إِلَّا ● مصريا وساَءت جهنم مأْواهم فَأُولَئك فيها

 إن. ]98 ،97:النساء[ �سبِيلًا يهتدونَ ولَا حيلَةً يستطيعونَ لَا والْوِلْدان والنساِء
من فرصة ة يف هذه اآلية هي أن املستضعفني عندما جيدون أكثر املسألة املطروح

لن  مللتخلص من التقليد واملقالدة يف احلياة (اجتماعية كانت أم نفسية)، فإ
يكونوا معذورين أمام اهللا، ألن الضعف أمام اآلخر ال يربر لك أن جتعل فكرك 

ألن اآلخر بالنسبة  ؛أن جتعل إرادتك تسقط أمام إرادتهأمام فكر اآلخر، و ينحين
، احتاول أن تدير معه حوار حتاول أن تستهلك علمه، أو حماور إليك أستاذٌ

ضغط يلغي لك فكرك أو عقلك. واستمر القرآن يف  ولكن اآلخر ليس عنصر
 جميعا للَّه وبرزوا�: �وصف تصرفات الضعفاء يوم القيامة، حيث يقول 

 عذَابِ من عنا مغنونَ تمأَن فَهلْ تبعا لَكُم كُنا إِنا استكْبروا للَّذين الضعفَاُء فَقَالَ
ن اللَّهٍء ميقَالُوا ش ا لَوانده اللَّه اكُمنيداٌء لَهوا سنلَيا عنزِعأَج ا أَمنربا صا من لَنم 

يصٍمستضعف ال ميلك فكره، إنه أسقط اإلنسان امل وكأن هذا .]21إبراهيم:[ �ح
 وقَالَ�: �فكره من حيث أسقط إنسانيته وإرادته واتبع الشيطان كما ذكر 

 وما فَأَخلَفْتكُم ووعدتكُم الْحق وعد وعدكُم اللَّه إِنَّ الْأَمر قُضي لَما الشيطَانُ
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 ولُوموا تلُومونِي فَلَا لي فَاستجبتم دعوتكُم أَن إِلَّا سلْطَان نم علَيكُم لي كَانَ
 من أَشركْتمون بِما كَفَرت إِني بِمصرِخي تمأَن وما بِمصرِخكُم أَنا ام أَنفُسكُم

إىل تلك إذن، فما هو الدافع . ]22إبراهيم:[ �أَليم عذَاب لَهم الظَّالمني إِنَّ قَبلُ
  املقالدة الفكرية أو االنتماء العقلي؟

 يف واملعرفة العلم أمهية عن توضح اليت الفكرة هلذه املصادر هي وتلك
 ميكن اليت واملعرفة العلم حنو الشاملة النظرة على قائمة فكرة هي اإلنسان حياة

  :اآليت البياين الشكل يف كما تصويرها
  

  
  اإلسالم منظور من واملعارف العلوم إىل الشاملة النظرة): 2( رقم الشكل

  

للبشرية  � الشكل أعاله يوضح أن أصل العلم واملعرفة هبة من اهللا
عرب القنوات العديدة كالوحي لرسله املرسلني، والسمع والبصر والفؤاد كوسيلة 

عن العلم هلذا، فعلى املسلم أن جيتهد يف البحث  الكتساب العلم واملعارف.
ه وإكمال متطلباته اتواملعرفة واستعاما ليتسىن له توظيفهما يف أداء واجب

 الوجودي

 ا"كتسابي

 ا#نساني

  

 الوحي  

والنمو ا�كتساب منھج  
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 بكل واملعارف العلوم طبيعة عن أيضا يوضح أعاله الشكلو .10التكليفية
 كل يرتبط الشامل التصور من مجلة يف خرباآل منها واحد كل وعالقة أنواعها
 العلوم بأن تؤمن النظرة هوهذ. واضحة إنسانية حدود يف باآلخر منها واحد
 كوا أساس على والبشرية. واألرض السماوات خالق صنع من موجودة كلها
 مكلفة وأا واملعرفة، العلم الكتساب بالسعي مطالبة األرض يف خليفة

 .عليهما بناءا اإلسالمية بالتكاليف

إن املعرفة احلقة يف اإلسالم هي تلك املعرفة املبنية على منهج منظوم 
تماسك موحد، مع التركيز على الوشائج والعالقات اليت تربط بني جزئياا م

بعضها ببعض. لذلك كان القرآن الكرمي يعرض األفكار واملفاهيم عرضا ا مشولي
ا من الكون واإلنسان واحلياة وعالقتها باخلالق متخذً ،يتضمن مقاصد الوحي

يف سورة  �، حيث يقول للقناعة وتثبيت اإلميان ووسيلةً ،ا للمعرفةمصدر
 خلَق الَّذي) 1( قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو الْملْك بِيده الَّذي تبارك�امللك: 
تواةَ الْميالْحو كُملُوبيل كُمأَي نسلًا أَحمع وهو زِيزالْع فُوري) 2( الْغالَّذ لَقخ 

عبس اتوماقً سبا اطى مري تلْقِ فنِ خمحن الرم تفَاوجِعِ تفَار رصلْ الْبى هرت 
 حِسري وهو خاسئًا الْبصر إِلَيك قَلبين كَرتينِ الْبصر ارجِعِ ثُم) 3( فُطُورٍ من
)4 (لَقَدا ونياَء زمن الساالدي ابِيحصا بِماهلْنعجا وومجنيِلِّ راطيا لشندتأَعو ملَه 

ذَابريِ عع5( الس(�  . 

يتحمل  ومن هنا نالحظ أن املسألة يف القرآن تؤكد أن اإلنسان
يريد له أن يعيش  �مسؤولية فكره من خالل املعرفة اليت وصل إليه، وأن اهللا 

ر ووعي تام، فك ية مطلقة ذياكويعيش يف منو حركية دينم ،أصالة يف فكره
حىت تنطلق املسؤولية من خالل حركة الذات يف خط املسؤولية، حيث قال 

                                                           
 املسلمني الشباب منظمة: ملبور كواال( ،اإلسالم يف التعليمي املبادئ النقيب، حممد سيد العطاس، 10
 .م)1991، اليزيامب
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� :�نولُ َآمسا الرزِلَأُن بِم هن إِلَيم رهونَ بنمؤالْمكُلٌّ و نَآم بِاللَّه هكَتلَائمو 
بِهكُتو هلسرلَا و قفَرن نيب دأَح نم رهلقَالُوا سا ونعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر 
كإِلَيو ريصلَا ● الْم كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلَّا نهعسا وا لَهم تبا كَسهلَيعا وم 

تبسا اكْتنبا لَا رذْناخؤإِن ت انِسين ا أَوطَأْنا أَخنبلَا رلْ ومحلَ تاعنا يرا إِصكَم 
هلْتملَى حع ينن الَّذا منلا قَبنبلَا را ولْنمحا تا طَاقَةَ لَا ملَن بِه فاعا ونع راغْفا ولَن 

  .]286-275البقرة:[ �الْكَافرِين الْقَومِ علَى صرنافَان مولَانا تأَن وارحمنا
ر لدى اإلنسان هي مسألة أن اهللا يريد لإلنسان أن مسألة مسؤولية الفك

أن ال وويف صالبة موقفه،  ،ويف صالبة إرادته ،صالبة عقله يف ايكون إنسان
 .وأن ال يكون كمية مهملة ال معىن هلا يكون الصدى، وأن ال يكون الظل،

 إِكْراه لَا �يف قوله: 11بعدم جواز سياسة اإلكراه �ومن هذا املنطلق، أعلن 
 فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن الْغي من الرشد تبين قَد الدينِ في

كسمتاس ةورثْقَى بِالْعان لَا الْوامصا فلَه اللَّهو يعمس يمل256: البقرة[ �ع[ .  
على االلتزام بأية قناعة  ايريد لنا أن نكره إنسان إن املسالة هي أن اهللا ال

خالية من الفكر، وأن مسألة الدين ليست من املسائل اليت ميكن إلنسان أن 
ا مسألة اإلميان املبين على العلم واملعرفة آخر ايكره إنسانوليست  ،عليها، وإ

من املسائل اليت ميكن أن ختضع للضغط واإلكراه، باعتبار أا من تعليم الدين 
يقبل النقاش وال النظر الفكري، وأا قضية ترجع إىل االدراك  الاملقدس الذي 

يتحرك ا العقل واملشاعر. وهكذا  الوجداين للحقائق العلمية واملعرفية اليت

                                                           
 فهو. اإلسالم يف يبقوا أو يسلموا لكي الناس على وضغط إكراه على يبين دين اإلسالم أن البعض يرى 11

 إىل حيتاج ال شيء فهو واستقالله، اإلميان حرية هو أوهلما: خمتلفني وجهني من وصحيح خاطئ رأي
 ملتطلبات خاضعة قضية فهي اتمعات من جمتمع يف املعمول النظام فرض قضية فهو ثانيهما أما النقاش؛
 نظام وبوصف هو كما يطبق أن البد بطبيعته النظام إن. نفسه اإلسالمي الدين ذاتية عن خارجية
 .الغري الفردي، السلوك وضبط االجتماعي واألمن االستقرار على واحلفاظ قواعدها وإلرساء
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 باحلبس يف يستطيع أحد أن يضغط على أحد آخر القانون، قدومسألة النظام 
حيرك أي مفصل  زنزانة مثال من أجل اخلضوع إىل النظام، ولكنه ال يستطيع أن

من مفاصل عقله ووجدانه جتاه حقيقة من احلقائق، مهما يكن من الضغط عليه 
  .بشكل غري مباشر بشكل مباشر أو

ومن هنا يأيت دور الكلمة يف متثيل العلم واملعرفة والثقافة واحلضارة اليت 
 تذا نظرة واملعرفة العلم إىل ينظر اإلسالم إنميكن إيصاهلا إىل الناس مجيعهم. 

 الدعوة هو البشرية إليه يدعو ما أول نفسه الكرمي القرآن وأن. وإجالل مكان
 اقْرأْ�: � قوله يف كما والقلم القراءة بواسطة إليهما والسعي واملعرفة العلم إىل

) 3( الْأَكْرم وربك اقْرأْ) 2( علَقٍ من سانَالْإِن خلَق) 1( خلَق الَّذي ربك بِاسمِ
  .]العلق[ � يعلَم لَم ما سانَالْإِن علَّم) 4( بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي

 الدغل من املصفاة باحلقائق البشرية تبصري إىل أيضا اإلسالم ويسعى
 بِنِعمة تأَن ما) 1( يسطُرونَ وما والْقَلَمِ�: � كقوله والتلبيس، والتدليس

كبر وننج2( بِم (ِإنَّو ا لَكرلَأَج رغَي وننمم )3 (كإِنلى ولُقٍ لَعيمٍ خظع )4 (
رصبتونَ فَسرصبي5( و (يكُمونُ بِأَيفْتالْم )إِنَّ) 6 كبر وه لَمن أَعلَّ بِمن ضع 

هبِيلس وهو لَمأَع يندتهمقالدة من ؤمننيامل عباده � اهللا وحيذر]، سورة ن[ �بِالْم 
 بالباطل وتلبيسه احلق حتريف ويف العلمية، احلقائقمع  تعاملهم يف الكتاب أهل

  .]42البقرة:[ �تعلَمونَ تموأَن الْحق وتكْتموا بِالْباطلِ الْحق تلْبِسوا ولَا� :بقوله
كانت حتثه على فول آية قرآنية المست قلب الرسول أن أوهذا يعين، 

وسيلة إلدراك احلق اليف عرف اإلسالم هي  العلم واالهتمام باملعرفة، لكوما
ومتييزه عن الباطل، وأنه ال ثانية له، فعلى املسلم أن جيتهد يف احلصول عليه 

طلب  وأن السعي يف .12ا يف إدراك احلق وتسعى للعمل من أجلهليصبح قادر

                                                           
 .واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما: فقهية قاعدة تقول كما املناسبة، هذه ويف 12
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الوسائل العملية والعقلية املعرفة حمكوم يف منطق القرآن الكرمي الذي حدد 
السليمة إليها من السمع والبصر والفؤاد، والوحي وطلب بشكر املنعم سبحانه 

واللّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ �: �يف آيات متعددة منها قوله 
ةَ لَعداَألفْئو ارصاَألبو عمالْس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعونَتكُرشت لَّكُم� 

وما أَرسلْنا قَبلَك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ �، وقوله أيضا: ]78النحل:[
 .]7األنبياء:[ �أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ

 أن كما احلسية، لألدوات رمزان مها اآلية يف كما والبصر فالسمع
 عند املعتمدان مها والعقل فاحلس الفكرية، واملدركات العقل عن كناية الفؤاد

 ألن ذلك نتيجة، واألعظم صوابا األكثر ألما املعرفة أدوات بني من الشريعة
 معرفتنا أن فيه، شك ال مما مث. العقل أي الفؤاد طريق عن إال حيصل ال العلم
 ،والبصر السمع قطري عن تتم وإمنا ،مباشرة بصورة حتصل ال اخلارجي للعامل
 وحتليلها فهمها بغية عقولنا إىل وإرساهلا ،املتعلقة املعلومات التقاط بعد وذلك

 إىل ترسل أوامر كل يف حكيم قرار إىل الفؤاد ذلك ليصل منها واالستنتاج
  .اجلسد أعضاء

  

  وظيفة العلم واملعرفة يف منظور اإلسالم

 طاملا شعار وهو ،"ظالم واجلهل ،نور العلم" العريب املثل يقول كما
 وهو والتقدم، والتعلم العلم على للتشجيع شعار وهو ا،صغار كنا منذ مسعنا
 من وأصبح به، يستضاء نور العلم إن .حقيقته وإدراك تفهمه من البد شعار
 معرفة له حيق كما اليوم، يعيشها اليت حياته خيُص ما معرفة إنسان كل حق

 العقل بل هذه، حياته بعد به سيلحق ما معرفة حق أيضا وله السابقة، حالته
 تقدم أي فإن آخر جانب ومن. ختصه اليت األمور معرفة حتصيل بوجوب حيكم
 صحيحة معرفة وجود خالل من يتحقق إمنا حياته، يف اإلنسان حيققه أن ميكن
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 وضع ميكن ال أنه جدا الواضح ومن. ا والتمسك املعرفة بتلك العمل مث دقيقة،
 سنها كما صحيحا اعتمادا عليها باالعتماد إال فيها والتقدم ياةللح ختطيط أي
 يف اهللا سنة من منبثقة بطبيعتها األصيلة املعرفة وأن. وخملوقاته كونه يف اهللا

 املفاهيم يف مستمرة حيوية مؤثرة املعرفة تلك أصبحت وا الوجود، ويف الكون
 اإلنسان عن واضح تصور من تتولد ألا وذلك الكونية، السلوك ويف احلضارية
 يستغين ال اإلنسان يصبح هذا، أجل ومن. العملي الواقع يف وجمرامها والكون

 هذه وإىل به، يقوم عمل كل ومع خيطوها خطوة كل يف املعرفة حتصيل عن
 توجيها الكثرية املروية واألحاديث القرآن: مبصدريه اإلسالم يشري احلقيقة
  .واألخروية نيويةالد حيام مسار ضبط يف للبشرية

 مرتبط اإلسالمي املنظور يف واملعرفة العلم مفهوم أن ثبت هنا، ومن
 .والعبودية بالشريعة مكلفا األرض، يف خليفة واجبه أداء يف خاصة باإلنسان،

على  وتعرفه اإلنسانية حقيقته من اإلنسان تقرب اليت املعرفة هي احلقّة واملعرفة
 اقتربت وكلما الوجود، ويف الوجود من احلقيقي موقعه له وتفسر وكيانه، ذاته

 ،اإلنسان منو يف تسهم ال اليت واملعرفة له، أمهية أكثر كانت اإلنسان من املعرفة
 مفيدة، اعتبارها ميكن ال حياته يف تفيده وال حوله، مبا اإلدراك لديه تنمي وال
  ة.ضار معرفة تكون وقد

 إىل العلوم "الدين علوم حياءإ" كتابه يف الغزايل قسم املنطلق هذا ومن
 منطلق من ينطلق العلوم من علم على واحلكم ومذمومة، حممودة: قسمني

 والعلم له، النافع العلم هو احملمود فالعلم باإلنسان، عالقته يتجاوز ال موضوعي
 وقد ،نفسه باإلنسان الضرر يلحق قد العلم وهذا له، الضار العلم هو املذموم
 ذلك يصرف ما عند وذلك كله، باتمع الضرر يلحق وقد ،بغريه الضرر يلحق
 فيه الفائدة انعدمت وما مفيدة، ليست قضايا إىل املفيدة قضاياه عن اتمع
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 للعلم الوظيفي املفهوم وذلك .13ضارة الضائعة واجلهود ضائع، فيه فاجلهد
  اإلسالم ميكن توضيحه بالشكل البياين اآليت: يف واملعرفة

  
  ): االجتاه الوظيفي للعلم يف منظور اإلسالم3الشكل الرقم (

  

 من لعلم الوظائف فكرة تتضح أعاله البياين الشكل خالل ومن 
 من أصال تنطلق نفسه العلم حركة وأن فراغ، من يأيت ال وجوده وأن العلوم،
 بفطرته لعلوما من علم إىل حيتاج اإلنسان وأن العلم، ذلك إىل املستخدم حاجة

 العلوم من علم وظائف أن آخر، وبتعبري. ذكره سبق كما عليها اهللا فطر اليت
 من علما يستخدم أحد اليتصور أي املستخدم، أهداف مع تنسجم أن البد

 املعىن هذا ويفيد. اخلاصة أهدافه مع الينسجم العلم ذلك وظيفة وكان العلوم
 وأن هلدفه، املناسب العلم عن ثالبح يف جهده يبذل املستخدم أن على أيضا،

. ختطيط وال حبث دون من عشوائيا يكون أن الينبغي العلوم من لعلم استخدامه
 اإلسالم، منظور من اإلنسان حياة يف املعرفة إدارة أمهية اتضحت هنا ومن

                                                           
 اإلنسانية العلوم سلةلسل الريموك أحباث ،املعريف البناء يف الكرمي القرآن منهج حوامده، مصطفى 13

 .1151ص م،2005 األول كانون ،)أ( 4ع/21 م واالجتماعية،

 

 الغايات

لعلما ستخدمالم   

عبوديةال  

 البحث عن العلم

  

 ا�ھداف  الوظيفة  
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 من لعلم استخدامه يف العبودية غاية حتقيق اإلنسان ذلك يريد عندما وخاصة
 .العلوم
 

  اإلسالمي للعلم واملعرفة يف إدارة املعرفة أثر التصور

 ألنه قصوى، أمهية وذات شائقا حبثا اإلدارية القضايا يف البحث يعد
 النهاية يف تؤدي اليت ومؤثراا اجتهاا وفهم البشرية النشاطات تتبع تعين بطبيعته

 يف ادةالع وجرت. إليها حتتاج وما مبستقبلها تنبئ و احلالية، إشكاليتها إدراك إىل
  .حوهلا البحث يدور اليت للمصطلحات خاص تعريف إعطاء السياق هذا مثل

  :واصطالحا لغة اإلدارة مفهوم
 أدار يقال؛ يدير، أَدار مصدر" الوسيط معجم" سجله كما لغة اإلدارة

 أن منه حاول: األمر على الرجل وأدار. يتركه أن منه حاول: األمر عن الرجل
 هلاالتس بغيني ال اليت األمور من فهي لإلدارة االصطالحي تعريفال أما .يفعله

 هنا البحث ويفترض هلا، الشامل التعريف وضع يف احملاوالت تعددت وقد. ا
 من أكثر يف اإلدارة مصطلح استخدام شيوع هو التعريفات تلك تعدد سبب أن

 دارةاإل مفهوم أن يعين هذا. ذلك شابه وما والسياسية التجارية كالعلوم جمال
 علم فهي ذلك من وأكثر مبهم، عام مصطلح جمرد ليست وأا اال، واسع
 أن فيمكن اإلدارة فكرة أما. وخصوصيتها أمهيتها وهلا واحد، آن يف وفن

 مقطعني؛ يضم والذي) administer( التيين أصل من مؤخوذة بأا نلخصها
 النتيجة هلذه واستنادا ارةفاإلد". خيدم" معىن تفيد اليت) ad + ()ministrave( :مها
 متثل اإلدارة أن أيضا، يعين وهذا. آخر لشخص شخص يقدمها خدمة هي

 استغالال املتاحة املوارد استغالل على تعمل مستمرة اجتماعية تنفيذية عملية
 والقيادة والتنظيم التخطيط طريق عن) آلية أم املوارد تلك كانت بشرية( أمثل
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 التعاون من نوع خالله من يتحقق حبيث دد،حم هدف إىل للوصول والرقابة
  .14االستثماري والتنسيق

 بدون فأيهما معا، وفن علم اإلدارة أن النقاش، من تقدم مما نالحظ
 يلزم ومبادئ ونظريات قوانني جمموعة عن عبارة فالعلم ناقصا، يكون اآلخر
 يف شيء لك يطبق حىت والقرارات األوامر صدور قبل اسلفً استيعاا املدير على

 وارد كل وتسجيل املعلومات مسك لزوم يعرف أن يلزم مثال ،ححيالص موضعه
 يأيت مث. ذلك غري إىل واهلدف، املبدأ بني احلد ومعرفة الوقت وضبط وصادر،

 الفردية واملهارة العملية واخلربة الشخصية املوهبة على يعتمد ما وهو الفين الدور
 حتقق اليت القياسية واملقادير الضوابط مراقبة يف يةجمنوذ تنفيذية طرق استنباط يف

  .15لإلدارة املنشودة الغايات
 حتمل مبعىن نعتربها أن فيمكننا اإلسالمي املنظور من اإلدارة أما

 الواجب أداء شخص من تتطلب اليت األمانة أو الرعاية أو الواليةك املسؤولية
 اَألمانات تؤدواْ أَن يأْمركُم هاللّ إِنَّ﴿ :تعاىل قوله من مستنبط املعىن هذا. فيها
 إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ تحكُمواْ أَن الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها إِلَى
يعاً كَانَ اللّهمرياً سصا" األمانات" كلمة فسرت ولقد ].58:النساء[ ﴾بتعين بأ 

 حديث يف � هريرة أيب عن البخاري صحيح يف ورد كما عامة،ال الوظائف
 وما: اهللا رسول يا قيل. »الساعة فانتظروا األمانة ضيعت إذا«: � الرسول

                                                           
 .)م2000، السعودية اململكة: جدة( اإلسالمية، اإلدارة يف مقدمة املزجاجي، داود بن أمحد 14

15
 Sowell, T., 1980, Knowledge and decisions, New York: Basic 

Books. 
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: � وقال. 16»الساعة فانتظروا أهله غري إىل األمر أسند إذا«: قال أضاعتها؟
  .17»رعيته عن مسؤول وكلكم ،راع كلكم«

  :املعرفة إدارة مفهوم

 اإلدارة بدع من بدعة ليست فهي املعلومات إدارة أو املعرفة إدارة أما
 السيما كثرية جماالت يف مهمة ختصصية مكانة هلا بل تزول، مث لفترة تظهر اليت
 إلدارة الناجحة العمالقة الشركات من املباشر والتطبيق األعمال، قطاع يف

 ظهرت وقد .اال هذا يف املتخصصة والوظائف األقسام واستحداث املعرفة
 وبراجمها واستشاراا وحلوهلا املعرفة إدارة يف ختصصت جديدة شركات
 هذا الستيعاب العامل حول تقام اليت واملعارض، املؤمترات إىل باإلضافة وأنظمتها

 ليست املعرفة إدارة أن على الواقعية الدالئل ومن .النمو املطرد السوق
 خالل من يظهر ملموس واقع بل جمردة، نظريات أو فكرية أطروحات
 وضع إعادة جتربة يف واهليئات واملؤسسات التجارية الشركات ا تقر تصرحيات

 اخلاصة املعرفة إدارة يف جديدة خطة وضع على مبنيا التنفيذية استراتيجياا
 تضمن مثينة معارف من الشركة متلكه ما على وللحفاظ هلا، املعنية للقطاعات

 التقدم يعيق تأخري أي دون من اجلديدة، لألجيال ةاملعرف واستمرارية البقاء
 أي املنطلق، هذا ومن. مسامهتها وأمهية عصرها مع تنسجم وبسرعة والتطور

 فيها تنتشر فوضاوية حياة إىل تؤدي عشوائية بطريقة العلوم من علم مع تعامل
  .18مزيفة ومعلومات متناقضة معارف

                                                           
 .6131، رقم2382ص ،5الرقاق، باب رفع األمانة، ج كتاب ،صحيحهيف  البخاريأخرجه  16
 .2006.05[ ].[على اخلط إدارة املعرفة ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات ،الصباغ، عماد 17

 وال سيده مال يف راع العبد باب، كتاب االستقراض، صحيحهيف  البخاريواحلديث أخرجه  ].02
 .2278، رقم848ص ،2ج ،بإذنه إال يعمل

18
 Osman Bakar, 2008, Classification of Knowledge, IAIS. Malaysia. 
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 املال رأس متتلك اليت للشركات حليفا النجاح كان املاضي ففي نعم،
 إىل مهم آخر عامل أضيف فقد احلاضر وقتنا يف أما املتوفرة، الطبيعية واملوارد
 إن أخرى وبعبارة. املعرفة من االستفادة وهو النجاح لقياس املعايري جمموعة
 يف للنجاح الوحيدة الطريقة هي احلكيم التنفيذ موضع ووضعها املعرفة امتالك

 كليا اعتمادا يعتمد واألفراد واملؤسسات األمم ورفاهية تقدمال إن .19اليوم عامل
 قد اليت املعرفة إدارةب يسمى ما أو واملعرفة، للعلم األمثل االستخدام طريقة على

 يف املؤسسة ملساعدة اخلاص القطاع يف للتنمية منهجي كأسلوب أصال بدأت
 يف القطاع وضع عإرجا حماولة أو املنتجات ازدياد أو األداء حتسني حنو ختطيط
  .الصحيح مساره

 وأن. ومعرفة علم دين اإلسالم أن السابقة، املناقشات من الواضح ومن
 بسمه فيها اشترط اليت القراءة بأمر � فىاملصط نبيه إىل وحيه ابتدأ قد اهللا

. اإلنسان يعلمه مل ما وتعليمه بالقلم، تعليمه بأن تعاىل نفسه وصف مث ،تعاىل
 يف واملعرفة للعلم اإلسالمي للتصور املباشر األثر وجود تتأثب البيانات وهذه
 اكتسام يف اإلسالم مصادر على املعتمدين املستخدمني عند املعرفة إدارة طريقة
 اإلسالمي بالتصور تتأثر اليت للمعرفة اإلدارة هذه شكلية وأما. واملعرفة للعلم
  :اآليت البياين الشكل خالل من توضيحه ميكن

                                                           
19

 Peter Drucker, F., 1992, Managing for the Future, 1
st

. Edn., Butterworth-

Heinemann,Oxford. 
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  20املعرفة إدارة يف واملعرفة للعلم اإلسالمي التصور أثر): 4( الرقم الشكل
  

 واملعرفة العلم صناع بني التفاعلية العالقة وجود يوضح أعاله البياين الشكل
 والتنويع األحوال حسب تطورمها ناحية من ما املستفيدين وبني) - مصدرمها أو- (

 يتعاملون اليت املعارف من معرفة إدارك أو العلوم من لمع فهم ناحية من وكذلك
 والشكل. املؤسسات من ملؤسسة كمدير أو األرض، يف كخليفة حيام يف معها

 بدون األحوال من حال أي يف يعيش أن لإلنسان جيوز ال أنه على يوضح أيضا البياين
 األرض، يف ةكخليف وفطرته عقله مع يتناىف وهذا. احلال بذلك واملعرفة العلم

 هذا يف يةالالدين االدعاءات أكثر وما ذلك، إىل إضافة. الشريعة بتكاليف وكمكلف
 يواجه عندما وخاصة األخرية، اآلونة يف االجتاه هذا بطالن ثبت ولكن العصر،
  :اآلتية األسئلة

  العلم؟ بدون األرض يف كخليفة اإلنسان يعيش أن ميكن هل  .أ 
هناك إميان أ بل، به؟ علم دون من يءبالش اإلميان يتحقق أن ميكن وهل  .ب 

  بال علم؟
                                                           

20
MuhamadulBakirHj. Yaakub, 2011, “Islamic Conceptualisation of Knowledge 

Management”, American Journal of Economics and Business Administration, 

3(2):363-369. 
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وما فائدة من يدعي أنه عامل بعلم من العلوم، وهو يعيش بال معرفة عن   .ج 
  ذلك العلم؟

وكيف ميكن له أن يثبت صحة معرفته عن ذلك العلم وهو يعيشومل   .د 
  يعمل بذلك العلم؟

ون ويف اية املطاف، ماذا انطباعه جتاه نوعية عمله الذي قام به من د  .ه 
  العلم؟ أهو سعيد!

 ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ: ﴿تعاىلويف هذا السياق نتذكر قوله 
ال ينظر إىل علم اإلنسان تعاىل  . ومما الشك فيه، أن اهللا]105:[التوبة ﴾والْمؤمنونَ

ك ألن تلك بذاته، ولكن ينظر إىل طريقته اليت اكتسب ا ذلك العلم واملعرفة، وذل
اإلنسان يف  الذي قام بهثر يف نوعية التطبيق ما. وأن العمل ؤة سوف تالطريق

 وأهدافه يف استخدامها. وهذا يعيناحلقيقة مبين على نوعية املعرفة وإدراكه حلقيقتها، 
أن عمله هو انعكاس لتلك املعرفة املخزونة يف نفسه. وإذا كانت تلك املعرفة 

  عمله صحيحة وسليمة كذلك. سوف جندفصحيحة وسليمة 
  

  االستنتاجات واالقتراحات

قد اتضح من حتليالت هذه الدراسة، أن مفهوم العلم واملعرفة يف تصور 
اإلسالم خيتلف اختالفا جزريا مقارنا بالتصور العام. ويكون من املنطق أن تستنج 

ة وبني وجود العالقة املضطردة بني التصور اإلسالمي للعلم واملعرف هذه الدراسة
ن الثاين ميثل امتدادا ملمارسة العلم واملعرفة. واإلسالم كما إارة املعرفة، حيث نظرية إد

سبق ذكره هو دين علم ومعرفة يف سلوك األفراد وممارسات اتمع. العلم واملعرفة ال 
جمرد املفاهيم االصطالحية، ولكن البد من أن يكون منبثقا من يف اإلسالم يراد ما 

  ت الصدق وإجيابية األهداف وديناميكية الوظائف.أخالقيا
 التعريف مشولية من منبثق واملعرفة للعلم اإلسالمي التصور أن يعين وهذا

 التصور هذا تأثري مالمح اتضحت الشمولية تلك ومن. منها واحد لكل االصطالحي
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 حتديد ثحي من النوعية هذه وفعالية املستخدم، ميارسها اليت املعرفة إدارة نوعية على
 يف املستخدم بأهداف النوعية تلك وتالئم جانب، من ووظائهما واملعرفة العلم نوعية

 املنتجات وازدياد املادي والتقدم املعريف النمو حتقيق من واملعرفة العلم استخدام
  .وغريها القيمة وحتسني

 الكيفيات حسب واملعارف العلوم تنفيذ مت ما إذا أنه أيضا الدراسة وتستنج
 فسوف احلكيم والتفعيل املوازي والتوزيع النموذجي التشكيل إعادة عرب طلوبةامل

 أن للمستخدم فيمكن وبالتايل،. وسليم صحيح بشكل املستخدم أهداف تتحقق
 استخدامه مثرة ملؤسسته أو له ضخمة عوائد يعطيا أن للعلمواملعرفة كيف يشاهد
 من أو الدخل موارد نسبة ازدياد ناحية من كانت سواء صحيحة، إدارة املعرفة إلدارة
  .الصحيح مسارها إىل استرجاعها ناحية

  
  اخلالصة

ومما تقدم نقاشه، تستخلص هذه الدراسة على أن اإلسالم ال مراء فيه، 
يدعو إىل العلم والتقدم الذي تستفيد منه احلضارة اإلنسانية، وما كانت البشرية 

بىن على العلم واإلدراك املعريف. والعقل لتصل إىل ما وصلت إليه لوال إنتاج العقل امل
البد أن يدعم بالعلم واملعرفة ليعرف ما جيب أن يقوم ا من حتليل وإصدار قرار. 
وعملية حتليل املعلومات واستنباط القرارات حتتاج إىل مهارة إدارية حكيمة للعلم 

تفاعلة مع واملعرفة، وهي تلك املهارة املنبثقة من التصورات الواضحة فيهما، امل
الوظائف العملية هلما واألهداف الصاحلة يف ممارسة العلم واملعرفة، وهي املهارة 
القادرة من توحيد كل العلوم واملعارف يف نسق متالسقة الروابط ومتالئمة العناصر 
الكونية والفطرية اليت فطر اهللا البشرية عليها. ومن خالل هذه النسق، أصبحت تلك 

بلة للتخزين، وجتهيزا الستخدام حسب احتياجات حركة العمل العلوم واملعارف قا
  .نتاجواإل


