فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی

Methodology of

روششناسی علوم انسانی

Social Sciences and

س ،23ش ،92پاییز 1396

Humanities Journal

صفحات 134-103

Vol.23, No. 92, Autumn 2017

بررسي و طبقهبندی مفاهيم استعاری مديريت دانش:
مطالعه منابع وحياني و روايي و منابع غربي
ابوالفضل گائینی
حسنعلی نعمتی شمسآباد
مرضیه صبائی

چکیده
هدف مقاله ،دستهبندی استعارههایی است که مفهوم دانش را تبییی و جایگیاه آن را در مبحی
مدیریت دانش ،نمایان مییکننید .در ایی مقالیه مفیاهیم نهفتیه در اسیتعارههیایی کیه در متیون
متخصصان ای حوزه ،برای واژه دانش بهکار گرفته شده ،بررسی میشود و زمینه را بیرای پاسی
به ای سوال فراهم میآورد که دانش در سازمانها ،چه نقش و جایگیاهی دارد و چگونیه بایید
مدیریت شود؟ برای پاس به ای سوال ،مقالههای مدیریت دانش در تعدادی از پایگاههیای علمیی
به صورت روشمند مرور شد .در همی راستا و به دلیل تاکید اسالم بیر نقیش و اهمییت دانیش،
مجموعهای از آیات قرآن و روایاتِ حاوی واژه علم استخراج گردید و پس از بررسی مت ِ آییات
و روایات به روش تحلیلی ،مجموعه گستردهای از استعارهها ،مختصِّ واژه علم گردآوری شید تیا
با در دست داشت یک دستهبندی از استعارههای دانش موجود در متون وحیانی و رواییی ،ضیم
مروری همه جانبه بر استعارههای دانش ،بیانِ نتایجِ مدیریتی حاصل ،ما را به سیمت دسیتیابی بیه
هدفمان که نمایش جلوه ارزشمندِ دانش برای رشد و تعالی هر سازمان است هدایت کند.
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مقدمه

این مقاله با هدف بررسی مفاهیمی از دانش که در متون متخصصان حوزۀ مدیریت
دانش ،به زبان استعاری تدوین شده نگارش یافته است .طبقهبندی استعارههایی که برای
واژه دانش ،در متون اسالمی و غربی یافت میشود ،جایگاه و اهمیت دانش را در ذهن
مخاطبان حوزۀ مدیریت ،به شیوۀ متفاوت و ارزشمندی نمایان میکند .در حقیقت،
نگاشتی که بین حوزۀ مبدا و حوزۀ مقصد (که همان دانش است) صورت گرفته است،
از نظر پژوهشگران ،بررسی میشود تا چگونگی برخورد انسان را در مواجهه با دانش
تعریف کند.
واضح است که نمیتوان منکر وجود استعارهها در زبان شد؛ ولی با نگاه دقیقتر باید
بیان کرد که زبان ،استعاره است .یعنی زبان با استعاره ،زبان شده و استعاره ،جان زبان
است و نمیتوان آن را از زبان جدا کرد (داوری اردکانی و همکاران ،1391 ،ص .)4در
واقع استعاره در ذات زبان است و اگر نباشد ،زبان هم نیست(همان ،ص .)7خاصیت
زبان غنی و استعاری این است که نمیگذارد معانی در الفاظ محبوس و محدود شود
(همان ،ص.)10
این مطالب اهمیت توجه به نوع بیان متون را بیش از پیش جلوهگر کرده و توجه ما
را به تمرکز بر نگاه استعارهای به کالم متخصصان کشانده است و سبب استخراج
مفاهیمی شده که در قالبی با نام استعارۀ مفهومی ،جای گرفتهاند .البته باید اشاره کرد که
تنها مشکل استعارهها این است که معرفتی که توسط آنها حاصل میشود ،معرفتی
بخشی است؛ چراکه استعاره ،تنها در وجه شبه خود میتواند معرفتزایی کند و این به
آن معناست که شناخت ایجاد شده توسط استعاره صرفاً ناظر بر جنبه و بخش خاص از
آن پدیده بوده و سایر وجوه پدیده ،مغفول باقی مانده است و این موضوع ،موکد این
مطلب است که نظریهپردازان در مقام شناخت پدیدههای گوناگون ،باید به اتخاذ
مجموعهای از استعارهها بپردازند تا افق دید خود را گسترش دهند و به شناخت
جامعتری نسبت به پدیده مورد نظر نائل آیند (جوانعلی آذر ،1391 ،ص.)53
استعاره از مهمترین پدیدههای زبانی است که در چارچوب علوم شناختی معنا و
مفهوم جدیدی پیدا کرده است .استعاره در این چشمانداز جدید ،جزء اساسی تفکر بشر
و بلکه وجه و بُعد بنیادی آن است .این نکته تاثیر فراوانی در تحلیل استعارههای متون
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دینی دارد و نقش آنها را در تفکر دینی نشان میدهد (داوری اردکانی و همکاران،
 ،1391ص.)57
بر اساس مطالب باال استعارهها را نباید صرفاً ابزارهای زبانی در نظر گرفت؛ بلکه
آنها صنایع فکری هستند که اندیشۀ آدمی را دگرگون میکنند که باید کل هستی و
طبیعت و انسان و وحی را از دریچۀ آنها نگریست (همان ،ص.)58
در این مقاله با مرور پیشینه موجود در زمینه استعارههای دانش در متون غربی و
آوردن دستهبندی انجام شده در این زمینه ،روش اندرسون ،یکی از پژوهشگران فعال
این حوزه ،بررسی و استعارههای موجود در متون وحیانی و روایی با این روش
استخراج میشود تا با استخراج مفاهیم درج شده در هر یک از استعارهها ،نتایجِ
مدیریتی و جایگاه ارزشمندِ دانش و اهمیت مدیریت آن برای رشد و تعالی هر سازمان
بیان شود.
مبانی نظری

استعاره 1انتقال معنا از عنصری به عنصر دیگر است؛ یعنی عنصری که مفهوم
مشخصتر و شناختهشدهتری دارد ،تمام یا قسمتی از معنای خود را به عنصر دیگری که
اغلب کمتر شناختهشده است و دسترسی زیادی به آن وجود ندارد منتقل میکند و از
این طریق موجب شناخت آن پدیده میشود و این موضوع بیانگر آن است که درونمایه
استعاره ،درك و تجربه چیزی بر حسب چیز دیگر است(جوانعلی آذر ،1391،ص.)26
در استعاره« ،از پدیدهها بهگونهای یاد میشود که گویی با پدیدۀ دیگری مواجه
شدهایم .استعاره یکی از مشخصههای فراگیری زبان بشری است؛ به همین دلیل توانایی
فهم و کاربرد آن ،یک ویژگی تکاملیافتۀ زبانی است .به گفتۀ ارسطو ،توانایی کاربرد
درست استعاره ،نشانۀ نبوغ است» (کرد زعفرانلو کامبوزیا و حاجیان ،1389 ،ص.)117
اسکوچِنسکا2معتقد است که در متون تخصصی ،استعاره نه تنها بهعنوان یک عنصر
ادبی در زبان تعریف میشود؛ بلکه بهعنوان یک پدیده شناختی است که ساختار اندیشه
و عمل را تحت تاثیر خود قرار میدهد .فرآیندی که از این طریق صورت میپذیرد،
1- Metaphor
2- Skorczynska
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تئوری ایجاد نگاشت از یک دامنۀ منبع(مبدا) به یک دامنۀ هدف(مقصد) است (،2014
ص.)2344
در حقیقت ماهیت استعاره این است که ما را به دیدن شباهتها دعوت میکند و
تفاوتها را نادیده میگیرد (بِرِیتنو و اندرسون ،2008 1،ص« .)1اهمیت کاربرد استعاره
در بیان ادراکات شهودی به حدّی است که گفته میشود کشف یک استعارۀ مناسب در
حیطۀ متافیزیک ،که حیطهای متعالی است ،یک راه ویژۀ تفکر و یک شیوۀ شناخت
است؛ زیرا کشف این استعاره به معنای کشف بعضی ویژگیهای ظریف ساختار
حقیقت است و این نکتهای است که گرچه بهعنوان یک امر واقعی ،آگاهی متعالیِ به
نهایت بدیهی و به خود پیداست ،اما در سطح تفکر ،بحثی چنان ظریف و فرّار است که
عقل انسان ،آن را تنها در قالبِ استعارهای میتواند درك کند» (بهنام ،1389 ،ص.)94
حال باید گام را فراتر بگذاریم و استعارههای مفهومی را تحلیل کنیم .در زبانشناسی
شناختی ،به فهم یک حوزۀ مفهومی 2بر حسب حوزۀ مفهومی دیگر ،استعاره مفهومی

3

گفته میشود .این مدل مطرح شده با فهم یک مفهوم یا پدیده انتزاعی بر اساس یک شی
یا پدیده دیگر متفاوت است .بهعنوان نمونه« ،حوزۀ مفهومی اندیشه ،عالوه بر اندیشه،
شامل فکر ،شنیدن حرف ،کتاب ،پراکندهگویی و مانند آن نیز هست .بنابراین ،استعاره
مفهومی صرفاً نمایانگر فهم حوزههای مفهومی بر اساس یکدیگر است و بر مصادیق
زبانی آنها داللتی ندارد  .به تعبیر دیگر در استعاره مفهومی ،از برخی عناصر حوزۀ مبدا
برای فهم حوزۀ مقصد استفاده میشود» (هوشنگی و سیفی پَرگو ،1388 ،ص.)13
تمایز بین رویکرد معنایی و رویکرد رفتاری در برابر استعاره بسیار مهم است.
همانطورکه گفته شد این درست نیست که همه استعارههایی که به صورت معنایی
معرفی میشوند را بتوان هم در قالب زبانی و هم در ساختار مفهومی گفتمان پیدا کرد.
گاهی برخی تعبیرهای استعارهها به صورت عمد و با هدف انتقال یک منظور خاص،
تعریف میشوند؛ اما پژوهشهای جدید نشان میدهند که اینگونه استفاده عمدی از
استعارهها در گفتمانهای طبیعی رخ میدهد تا برای پیگیری اهدافی با معانی گستردهتر
بوده و راهی برای توضیح و مدلسازی بهتر فراهم کند و در مباحث انتزاعی مثل دانش
1- Bratianu, Constanin, & Andriessen
2- Conceptual Domain
3- Conceptual Metaphor
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و مدیریت آن ،استعارهها به شکل ساختارمند و منظم و به صورت تعریفشده وجود
دارند و با هدفی خاص طراحی نمیشوند .در واقع نقش استعاره در مدیریت دانش به
صورت قدرتی بالقوه است و قطعاً باعث ارائه یک پازل جذاب برای بسیاری از
انشعابات مربوط به آن است (اِستین ،2011 ،ص .)183
آنچه در استعاره مفهومی روی میدهد ،نگاشت1دو حوزه است؛ به این معنا که اگر
عناصر حوزهای مفهومی را یک مجموعه و عناصر حوزۀ مفهومی دیگر را مجموعهای
دیگر بدانیم ،نگاشتهایی میان این دو مجموعه روی میدهد؛ یعنی عناصری از حوزۀ
مبدأ بر عناصر حوزۀ مقصد نگاشته میشوند (هوشنگی و سیفی پَرگو ،1388 ،ص.)14
«نگاشت ،واژهای قرضی از ریاضی است و منظور از آن ،تناظرهای نظاممند استعاری
بین مفاهیمی است که ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند» (افراشی و حسامی،1392 ،
ص.)144
تحلیل متون استعاری ،امری اجتنابناپذیر است؛ زیرا استداللهای استعاری به ما

اجازه میدهد تا برای درك پدیدهها در سطح انتزاعی(دامنه هدف) ،از صفاتی از پدیده-
ها در سطح پایه (دامنه منبع) ،کمک گرفته و به درکی جدید و معنادار ،دست پیدا کنیم
که این را میتوان ،نقشهبرداری استادانه از دامنه منبع به دامنه هدف دانست (اندرسون،
 ،2006ص.)94
تصویری که بِرِیتنو و اندرسون ،برای دامنه مبدأ و مقصد در استعاره دانش به مثابه
انرژی آوردهاند ،نمایشی از شیوه استناد به تشابهات میان دامنههاست.
دامنه منبع و مقصد در استعاره دانش بهعنوان انرژی (بِرِیتنو و اندرسون ،2008 ،ص)2

1- Mapping
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اما باید این موضوع را هم در نظر داشت که استعاره ماهیتاً متناقض است؛ زیرا در عین اینکه بینشهایی
را به وجود میآورد ،تحریفهایی را نیز ایجاد میکند .در واقع در تفکر استعارهای ،یک شیوه دیدن ،در
کنار یک شیوه ندیدن ،مطرح میشود .به عبارت بهتر ،استعاره ما را به دیدن شباهتها دعوت میکند و
تفاوتها را ندیده میگیرد ،این همان چیزی است که مورگان ،از آن به عنوان خطای سازنده1نام میبرد
(وارث ،1380 ،ص.)29

لیکاف و جانسون2نخستین بار در کتاب استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،به
طرح نظریۀ استعارۀ مفهومی پرداختهاند و در تکمیل آن در کتابی با نام فلسفۀ جسمانی،
چهار اصل را در خصوص ماهیت معنا بیان میکنند (داوری اردکانی و همکاران،1391 ،
ص:)21
الف« .اساس و پایۀ استعارهها مفاهیم هستند و نه واژهها .به بیان دیگر استعارهها
واحدهای مفهومی هستند و نه واژگانی»؛
ب« .با توجه به شواهد موجود استعارهها عموماً براساس تشابه نیستند؛ بلکه بر
اساس زمینههای محیطی ما بین دو حوزۀ مفهومی متفاوت شکل میگیرند»؛

ج« .حتی عمیقترین مفاهیم ما از قبیل زمان ،علیت ،اخالق و غیره از طریق استعاره-

های چندگانه استدالل و فهمیده میشوند»؛
د« .شیوه و نظام استعارههای مفهومی ،قراردادی و یا صرفاً دارای زمینۀ تاریخی
نیست؛ بلکه تا حد زیادی براساس وجه مشترك ماهیت جسمانی ما و رابطۀ آن با دنیای
پیرامونی و تجربههای روزانه شکل میگیرد».
«لیکاف و جانسون معتقدند شناخت حوزههای مفهومی ذهنی ،مبنایی استعاری دارد
و نظام مفهومی 3به میزان قابل توجهی نتیجه عملکرد مفهومسازی استعاری است .این
نظام مفهومی دارای نقشی اصلی در تبیین واقعیات روزمره زندگی است و از آنجا که
این نظام ،ساختاری استعاری دارد ،شیوه اندیشیدن ،تجربه اندوختن و عمل کردن ما نیز
استعاری است .در واقع آنها به این نکته تاکید دارند که الگوهای سازنده عبارتهای
استعاری ،در زبان ،واقع نیستند؛ بلکه جایگاه آنها در اندیشه است»( .افراشی و حسامی،
 ،1392ص.)143
1- Constructive Falsehood
2- Lakoff and johnson
3. Conceptual System
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ما به طور ناخودآگاه ،میتوانیم مفهوم استفاده از استعارهها در موضوعهای گوناگون
مثل مدیریت دانش را تشخیص دهیم؛ زیرا استعارهها ،خودشان را در استفاده غیر
تحتالفظی اسامی ،افعال و صفات معین ،مرتبط با مفهوم اصلی نظریههای مدیریت
دانش و دانش ،نشان میدهند .بنابراین ،استفاده از استعارهها در مدیریت دانش ،میتواند
سبب تحلیل بهتر مفاهیم این حوزه شود(اندرسون ،2011 ،ص.)2
نظریه «اندیشه استعاری» که توسط جانسون و همکارش بیان شده است ،نقش
استعاره در تفکر انسان را بر سه یافته علوم شناختی استوار میداند :نخست اینکه ذهن،
ذاتاً هر کلمه را مجسم میکند؛ دوم اینکه اندیشه ،بهطور عمده ناخودآگاه عمل میکند و
سومین مورد هم ،این است که چکیده مفاهیم ،بهطور عمده استعاری هستند که این
موضوع ،میتواند توانایی تکامل بشر ،جهت استدالل را ثابت کند (اندرسون،2006 ،
ص.)94
پیشینه پژوهش

استعارههای دانش در پیشینه غرب
همانطورکه گفته شد استعاره ،نقشهبرداری استادانه از دامنه منبع به دامنه هدف است.
میدانیم که دانش ،یک مفهوم انتزاعی است که هیچ ارجاعی در جهان واقعی ندارد.
بنابراین ،ما از استعاره استفاده میکنیم تا با در نظر گرفتن نقشه عناصری که در دنیای
واقعی با آنها آشنا هستیم ،مفاهیمی را بر روی واژه دانش پیاده و آن را قابل درك کنیم.
در واقع به این دلیل که دانش ،مفهومی نیست که دارای یک ساختار به وضوح مشخص
باشد ،هر ساختاری که به خود گرفته را از طریق استعاره دریافت کرده است (اندرسون،
 ،2006ص.)96
دنیل اندرسون به عنوان یکی از پژوهشگرانی که سابقهای ارزشمند در زمینه مبحث
استعارهها دارد ،توجه به انواع مختلف استعارهها را منجر به تفکر در مورد دانش و
شروع گفتمان در مورد مدیریت و کنترل دانش مطرح میکند (.اندرسون.)2008 ،
اندرسون و همکارانش نشان دادند که مفهوم دانش در مدیریت دانش و ادبیات
سرمایههای فکری پایۀ اصلی استعاره است .در غرب غالب استعارههای دانش ،بر
اساس ایده دانش بهعنوان ماده هستند .از این بابت نتیجه گرفتهاند که برای دستیابی به
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پیشرفت در این حوزه ،نیاز به پیدا کردن تعداد بیشتری از استعارههای غیر مادی جدید
وجود دارد (بِرِیتنو و اندرسون ،2008 ،ص.)1
در استعاره ،با مفهوم دامنه مبدأ و مقصد روبهرو هستیم .هسته معنایی استعاره ،به
وسیله فصل مشترك دو دامنه معنایی به دست میآید .فصل مشترك معنایی بزرگتر،
تقریب شناختی بهتری را در زمان استفاده از یک استعاره ،فراهم میکند .باید به این
نکته هم توجه داشت که همیشه ویژگیهایی از دامنه منبع وجود دارد که نمیتواند به
وسیله استعاره ،استفاده شود .همچنین دامنه مقصد نیز دارای ویژگیهایی است که
توسط دامنه منبع قابل پوشش نمیباشد .در شکل  ،2که تفسیر استعاره انرژی است ،این
مفهوم نشان داده شده است (همانجا).
تعریفهای زیادی برای دانش وجود دارد که هر یک از این تعاریف ،از منظری

خاص به دانش مینگرد (جین باپتیسته و همکاران .)2008 1،در متون غربی ،استعاره-
های زیادی بیان شده که در اینجا چند مورد از آنها ارائه میشود:

 .1دانش بهعنوان انرژی
دامنه منبع در واقع نماینده مفهوم انرژی و دامنه مقصد نماینده مفهوم دانش است .دانش
بهعنوان یک حوزه ،نشاندهنده جلوهای از انرژی است .در واقع انرژی ،میدانی از
نیروهاست که بهطور طبیعی و به صورت انبوه وجود دارد و بهعنوان دامنهای مداوم،
قابل گسترش است .ویژگیهایی همچون قابلیت ایجاد ،ذخیرهسازی ،استقرار ،حرکت،
کنترل و دستکاری شدن از این استعاره قابل استخراج است (بِرِیتنو و اندرسون،2008 ،
ص )2و اینها ویژگیهایی هستند که با نسبت دادن آنها به دانش ،میتوان نوع نگاه
مدیریتی به دانش را تغییر داد .توجه به اهمیت تولید و ذخیره مناسب دانش ،اهمیت
چگونگی انتقال صحیح دانش ،مقاومت در برابر تغییرات احتمالی دانش در سازمان و،...
سبب تغییر نگرش در نحوه مدیریت دانش در هر سازمانی میشود.

1- Jean-Baptiste P.L. Faucher André M. Everett Rob Lawson
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 .2دانش به عنوان مادهای فیزیکی
تشبیه دانش به مادهای فیزیکی ،با تکیه بر ویژگیهایی همچوون قابلیوت حرکوت،
ثبات ،جایگیری در فضا و مکان صورت میگیرد .امکوان تبودیل و تغییور شوکل،
امکان انتقال ،پراکندگی ،ذخیره ،به اشتراكگذاری ،مودیریت ،داشوتن محودودیت
فضایی ،قابلیت مبادله ،ارزشگذاری و سرمایهگذاری از دیگر مواردی است که از
نظر پژوهشگران بهعنوان وجوه مشترك این دو حوزه (مادۀ فیزیکی و دانش) بیان
شده است و در مواردی مثل بهکارگیری عبارات دارایوی دانوش ،سوهام دانوش و
سرمایه معنوی میتوان به این استعاره مراجعوه کورد (اندرسوون ،2006 ،ص-98
 .)97تمرکز بر این ویژگیها برای دانش ،همچون امکان انتقال و اشتراكگوذاری،
نحوه مدیریت دانش در سازمان را با تکیه بر اهمیت همکاری بین افراد و توالش
برای همگامسازی اطالعات پیش میبرد.
 .3دانش بهعنوان موج
قابلیت تولید ،تقویت ،انتقال ،تکثیر و انتشار که وجه مشترك بین دانش و استعاره
موج میباشد ،این اجازه را میدهد که در عباراتی مانند انتشار فناوری اطالعات و
تقویت دانش به این استعارهها استناد شود (همان ،ص .)98بهعنوان نمونوه توجوه
به ویژگی انتشار برای دانش ،مانع از نگهداری بیمورد دانوش (دانوشهوایی کوه
انتشار آن ضرری برای سازمان نداشته باشد) در سوازمان شوده و انتشوار آن بوین
سازمانها ،راهی برای تبادل دانش و کسب اطالعوات و در نتیجوه تکثیور دانوش
سازمان میشود .که این نوع مدیریت دانش سبب ارتقا علمی سازمان میشود.
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 .4دانش به مثابه موجود زنده
توانایی حرکت ،انتقال ،تکامل و فعال بودن از ویژگیهوایی اسوت کوه بوهعنووان
وجوه مشترك بین دانش و استعاره موجود زنده در نظر میآید .ویژگیهایی مثول
در تعامل بودن دانش ضمنی و دانش صوریح ،قابلیوت دریافوت کوردن دانوش از
مواردی است که صحّت بهکارگیری ایون اسوتعاره را تصودیق مویکنود( .هموان،
ص .)98-99توجه به این استعاره ،سبب غلبه مدیریتی پویا نسوبت بوه مودیریتی
ایستا بر دانش میشود تا از این طریق قابلیت تکامل و حرکت دانش در سوازمان
فراهم شود.
 .5دانش به عنوان افکار و احساسات
توجه به وجوهی که کمتر حالت فیزیکی و قابل لمس دارنود ،سوبب ایجواد ایون
استعاره برای واژه دانش شده است .از احساسات ،عقاید و افکوار معمووالً بورای
مفهومسازی ماهیت نامشهود دانش ،استفاده میشود .تمایز کالسویک بوین دانوش
ضمنی و صریح ،اساس و پایه این استعاره است (هموان ،ص .)99دقوت در ایون
استعاره سبب توجه و اهمیت به مدیریت دانش ضمنی در سازمان میشود.
 .6دانش به مثابه فرآیند
پویایی ،قابلیت ارزیابی ،توجیه و داشتن چند نتیجوه و پایوان ،بوهعنووان موواردی
است که بهعنوان تشابهات این دو حوزۀ مبدأ و مقصد ،مورد توجوه بووده اسوت.
دانش بهعنوان یک فرآیند ،قلب تعریف نانوکا و تاکوچی 1از دانش است که آنها،
دانش را به عنوان یک فرآیند پویای انسانی قلموداد مویکننود (هموانجوا) .نگواه
فرآیندی به دانش سبب ایجاد نگاهی متعالی به مدیریت دانش میشود؛ بهنحوی-
1- Nonakaand Takeuchi
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که وجود دانش در سازمان را وسیلهای برای دستیابی به اهوداف مویدانود و ایون
موضوع ،لزوم ارزیابی دانش را در طی مراحل کار ،مهوم قلموداد و ایون مطلوب،
نحوه مدیریت آن را متحول میکند.
 .7دانش به مثابه ساختار
داشتن چارچوبی برای ارزیابی ،ترکیب و همچنوین تجزیوه تجوارب و اطالعوات
جدید بهعنوان شاخصههای اصلی این استعاره است .این استعاره ،هسوته تعریوف
دانپورت و پروساك1را تشکیل میدهد که دانش را به عنوان یوک سیسوتم شوامل
عناصر شناختی معرفی میکند (همانجا) .توجه به قوانین ،مقررات و چوارچوب-
های تعریف شده برای دانشِ الزم برای سازمان اهمیت مدیریت صحیح دانش را
جلوهگر میکند.
 . 8دانش بهعنوان منبع
اهمیت تولید ،ذخیره ،به اشتراكگذاری ،توزیع ،جذب نوع نگاه ارزشی ،قابلیوت
اندازهگیری ،توجه به بهینهسازی فرآیندها و مدیریت کیفیت از جمله نمونوههوای
استفاده از این استعاره برای دانش است (اندرسوون ،2011 ،ص )2کوه بوهعنووان
نمونه مدیریت کیفیت و بهینهسازی فرآیندها از جمله شاخصههای یک مودیریتِ
مناسب برای دانش قلمداد میشود.
 .9دانش بهعنوان دارایی
ویژگیهای برجستهای که این استعاره را به دانش مرتبط کورده اسوت ،توجوه بوه
تولید ،اندازهگیری ،سرمایهگوذاری و کنتورل آن اسوت .وجوود مطوالبی همچوون
1- Davenport and Prusak
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مدیریت ،برنامهریزی ،کنترل و تهیۀ گزارش دقیق و منظم اطالعات از کاربردهای
این استعاره برای دانش و مدیریت آن است (همان ،ص.)3
روش تحقیق در پژوهشهای استعاری
در این پژوهش ،مقالههای پایگاههای داده  ScienceDirectو  Emeraldوnoormags

و مجلههای مرتبط از سال  2000تا سال  2015و سالهای  1376تا  1394بر اساس
واژگان کلیدی زیر ،بررسی شده و به تعداد زیادی از منابع مرتبط دست یافتیم که نام
تأثیرگذارترین منابع مورد بررسی ،در این مقاله عنوان شده است.
جدول کلمات کلیدی
کلمات کلیدی جستجو
فارسی

انگلیسی

استعاره

Metaphor

مدیریت

Management

دانش

Science

علم

Knowledge

مدیریت دانش

Knowledge
Management
organization

اندرسون

Andriessen

سازمان

در این مطالعه از تجربه پژوهشگرانی که در زمینه استعاره پژوهشهای گستردهای
داشتهاند ،استفاده شده است .یکی از پژوهشگرانی که بهویژه ،در زمینه استعارهها به
فعالیت پرداخته و دستهبندی جامعی را از استعارههای دانش پدید آورده است ،دنیل
اندرسون است که در بحث چگونگی استخراج مفاهیم استعاری دانش ،میتوان به روش
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او استناد کرد .طی کردن این روش شش مرحلهای ،کمک خواهد کرد تا استعارهها را در
متون مورد نظر استخراج کنیم (اندرسون ،2006 ،ص.)96
مرحله  : 1در متن مورد نظر ،اسامی مرتبط با دانش را مشخص میکنیم .همچون
دانش ،دارایی دانش ،شرکت دانش؛
مرحله  :2برای هر اسم ،فعل مرتبط را شناسایی میکنیم مانند :ایجاد ،ذخیره ،اجرا؛
مرحله  : 3برای هر اسمی از دانش ،بررسی میکنیم که آیا ویژگیهای دانش مانند
انعطافپذیری ،سرعت و پیچیدگی شرح داده شده است؟
مرحله  :4برای هر گفتمانی که در مورد دانش در متن پیدا میکنیم ،یک استعاره
اساسی باید مشخص شده باشد که این استعارهها ،اغلب در معنای تحتاللفظی افعال و
صفات یافت میشوند؛
مرحله  :5استعاره میتواند زیرمجموعهای از استعارههای گستردهتر باشد .بهعنوان
مثال استعاره «دانش به عنوان آب» ،زیر مجموعه استعاره «دانش به عنوان ماده» است؛
مرحله  :6استعارههای شناسایی شده در متون را با اظهارات بیان شده در متون دیگر
مقایسه و بازبینی میکنیم.
در همین راستا و در تحلیل استعارههایی که از لفظ علم در آنها استفاده شده است،
با توجه به بررسی آیات و روایات ،و بهکارگیری روش اندرسون و دقت در این نکته
که آیات و روایاتی که در مورد علم خدا و ائمه صحبت شده بود حذف گردید ،نتایج
زیر به دست آمد:
 103آیه از مجموعه آیات قرآن ،حاوی واژه علم ،مورد جستجو قرار گرفت و در
کنار آن 884 ،روایت از  13جلد کتاب میزان الحکمه که بهعنوان یکی از کتب معتبر
شیعه است ،استخراج شد .از مجموع  884روایت حاوی واژه علم ،تعدادی از روایات
که مختص علمِ خدا و ائمه بودند حذف و سبب شد تا  670روایت تحلیل شود .از
مجموعه  670روایت ،جمالتی که حاوی واژه علم بودند ،مورد جستجو قرار گرفتند که
منجر به استخراج و بررسی بیش از  780جمله پیرامون علم شد.

شش مرحله روش اندرسون برای تمامی  103آیه و  670روایت انجوام گرفوت و
این کار با پر کردن یک فایل اکسل حاوی ستونهایی برای بررسی دقیق استعاره-
های صریح (الفاظی از استعاره که در متون وحیانی و روایی به طوور مسوتقیم بوه
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آنها اشاره شده است) و اسوتعارههوای ضومنی(الفاظی از اسوتعاره کوه در متوون
وحیانی و روایی به طور غیر مستقیم به آنها اشاره شده و با در نظر گورفتن شوش
مرحله روش اندرسون استخراج شوده اسوت) انجوام گرفوت و در نهایوت بورای
سنجش استعارههای به دست آموده ،دسوتهبنودی نهوایی از اسوتعارههوا در قالوب
پرسشنامهای باز در اختیار تعدادی از خبرگوان کوه از طریوق روش گلولوه برفوی
انتخاب شده بودند قورار گرفوت و پوس از سونجش اولیوه و حوذف تعودادی از
استعارهها که مورد اختالف واقع شده بود ،صوحت مطالوب جموعآوری شوده ،از
طریق مصاحبه با تعدادی از خبرگان سنجش شد و نتیجه نهایی به شرح ذیول بوه
دست آمد:
دستهبندی استعارههای دانش موجود در متون دینی

ائمه اطهار علیهمالسالم همواره از تمامی ابزارها و شیوههای کارآمد برای ایجاد
تحول روحی و درونی افراد استفاده میکردند تا بشر را به سرچشمه هدایت رهنمون

سازند .یکی از شیوههای بدیع و کارآمدی که ائمه برای نیل به این مقصود بهکار گرفته-

اند ،تشبیه و تمثیل و استعارههای بیبدیلی است که در قالب آنها معارف ژرف به
روشی گویا و مجسم به تصویر کشیده میشوند (محمدقاسمی ،1388 ،ص.)246
در همین راستا با بررسی آیات و روایات ،تالش شد تا مجموعهای از استعارههای
دانش موجود در کالم الهی و ائمه اطهار گردآوری شود که این کار با بهرهگیری از شش
مرحله تحلیل استعارهها ،که توسط اندرسون (در بخش روش تحقیق بیان شد) مطرح
شده انجام گرفت.
پس از انجام شش مرحله تحلیل استعارهها ،یک دستهبندی از مجموع استعارهها
طراحی و در نهایت ،صحت الفاظ انتخاب شده برای استعارهها از طریق توزیع
پرسشنامهای در میان تعدادی از خبرگان سنجش شد که پس از جمعبندی نظرات،
اشکاالتی به برخی از این استعارهها وارد شد که تصحیح شدند.
برای ارزیابی در مرحله دوم ،سواالتی در قالب مصاحبه ،تدوین و از خبرگان
نظرخواهی شد که در نهایت ،اجماع نظرات ،سبب تدوین یک دستهبندی نهایی از
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استعارههای دانش در متون دینی گردید که نتیجه نهایی کار ،در شکل زیر آورده شده
است:
دستهبندی اصلی استعارههای دانش در متون دینی

ویژگیهای مدیریتی طبق آیات و روایات در شکل مربوط به هر دسته قابل مشاهده
است .ویژگیهای مدیریتی با توجه به وجوه شباهت بین استعاره مبدأ و مقصد نیز ،با
توجه به ویژگی هر یک از الفاظی که بهعنوان استعارهای برای دانش تبیین شدهاند ،قابل
تشخیص است.
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 .1دانش بهعنوان هادی

استعارههای وزیر ،راهنما ،پیشوا ،حجت زیر مجموعه این استعاره میباشند .جمعبندی
روایات این شاخصها در شکل زیر قابل مشاهده است .توجه به ویژگیهای ظاهری
هر یک از این استعارهها توجهِ ما را به سمت وجوه مشترك میان لفظ دانش و هر یک
از استعارهها سوق میدهد .توجه به اهمیت نقش یک پیشوا و راهنما در یک سازمان،
جایگاه دانش را برای مدیریت بهتر آن ترفیع میدهد.
مفاهیم استخراجی از استعاره هادی

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان هادی ،مفهومسازی شده است:
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اهمیت تدوین دانش ،به صورتی که در نقشِ الگویی قابل اعتماد ،درآمده و عظمت
و قدرتی را نشان دهد که سبب هدایت افراد شود؛ ارزشمند بودن دانشی که با یک
چشمانداز و دید گسترده ،اهداف پیشِرو را تعیین کند؛ تمرکز بر عملیاتی کردن دانش؛
مقاومت و بردباری در برابر مشکالت موجود در مسیر دستیابی به اهدافی که با توجه به
دانشِ کسب شده ،طراحی شدهاند؛ اهمیت آموختن مستقیم دانش ،از اهل آن؛ اهمیت
جمعآوری دانش بر پایه نظرات و رفتارهای عقالیی؛ توجه به طی مسیر صحیح دستیابی
به اهداف ،به کمکِ نقش تعیینکنندگی دانش ،در تدوین و بیان قوانین و حدود الزم؛
اهمیت انتشار و انتقال دانش؛ توجه به نقشدهی و مسئولیتگذاری برای دارنده دانش.
 .2دانش بهعنوان سرمایه

 .2 - 1دانش بهعنوان سرمایه معنوی
استعارههای نعمت ،رحمت ،خیر ،امانت ،مایۀ زندگی ،نور ،دین ،کتاب ،پوشش،
آبادکننده ،نگهبان ،نقطۀ کمال ،رشته پیوند زیرمجموعه این استعاره میباشند .توجه به
نگاه سرمایهای به دانش ،آن هم نگاه معنوی که صحبت از نعمت و نور و ...را به میان
میآورد ،اهمیت دانش و مدیریت آن را به شکل گستردهای در سازمان نشان میدهد.
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مفاهیم استخراجی از استعاره سرمایه معنوی()1
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مفاهیم استخراجی از استعاره سرمایه معنوی()2

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان سرمایه معنوی ،مفهومسازی شده
است:
اهمیت آموزش و آموختن دانش ،استفاده و بهرهمندی از آن؛ اهمیت هدفگذاری
از کسب علم؛ اهمیت انتقال ،اشتراك و گسترش دانش؛ توجه به نقشِ آن در تفکر و
عملکرد عاقالنه؛ لزوم اعتقاد و اعتماد کامل به دانش؛ اهمیت انتخاب مربی و دقت در
پیروی از فرمانهای او؛ توجه به جایگاه رفیع دانش و محافظت از آن؛ دقت در نقشِ
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کنترلکنندگی دانش؛ توجه به نقش دانش در تغییر و تحول مثبت؛ نقش دانش در پنهان
شدن عیوب و ابزار دستیابی به اهدف متعالی بودن؛ نقش آن در تولید برکت و خیر.
 .2 – 2دانش بهعنوان سرمایه مالی
استعارههای میراث ،دارایی ،گنج ،گنجینه ،زیور ،گمشدۀ مومن زیر مجموعههای این

استعاره هستند .توجه به سرمایه بودن دانش ،نقش مهمی در نوع مدیریت آن ایفا می-

کند.
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مفاهیم استخراجی از استعاره سرمایه مالی

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان سرمایه مالی ،مفهومسازی شده
است:
توجه به ارزشمندی دانش و لزوم وجود آن در جهت طی مسیر درست؛ اثربخشی
طوالنی مدت دانش؛ نیازمند حفاظتِ خردمندانه؛ اهمیت همراه بودن دانش و ایمان؛
دستیابی بیشتر به دانش در شرایط سخت؛ لزوم بیتوجهی به شرایط موقت پیرامون
سازمان؛ اهمیت آموزش و کاربردی کردن دانش؛ توجه به نقش دانش در ایجاد
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مسئولیت و ترفیع رتبه فرد؛ توجه به گسترده بودن و مرتبط بودن علوم به یکدیگر؛
اهمیت پرسش و جستجوی دانش و توجه به حفاظت از دانش موجود و حفاظت از
دست نااهالن.

 .3 – 3دانش بهعنوان سرمایه طبیعی
استعارههای درخت میوه ،چشمه ،نوشیدنی ،غذا ،آتش زیر مجموعههای این استعاره
هستند .نگاه سرمایهای ،آن هم سرمایه طبیعی که حساس است و نیازمند مراقبت و

رسیدگی است ،توجه ما را به جنبههای جدیدی از دانش برای مدیریت آن جلب می-
کند.
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مفاهیم استخراجی از استعاره سرمایه طبیعی

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان سرمایه طبیعی ،مفهومسازی شده
است:
لزوم کاربردی کردن علم برای دستیابی به فواید دانش؛ توجه به نقش دانش در
عملکرد عاقالنه و تمرکز بر عملکرد خالصانه و بدون توجه به نگاه دیگران؛ اهمیت
مراجعه مکرر به منابع دانش؛ موجد میل و رغبت به گسترش حیطه دانایی و دستیابی به
کمال؛ اهمیت آموختن و انتشار علم.
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 .3دانش به عنوان ابزار

توجه به لفظ ابزار ،توجه مستقیم به اهمیت مدیریت را نمایان میسازد؛ زیرا دانش را
بهعنوان ابزاری جهت تحقق ویژگیهای صحیح مدیریتی در سازمان میداند.
 .3 – 1دانش بهعنوان ابزار دستیابی به هدف
استعارههای دستگیره،کلید ،ستون ،پایه(بُن) ،نیروبخش زیر مجموعههای این استعاره
هستند.
مفاهیم استخراجی از استعاره ابزار دستیابی به هدف

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان ابزار دستیابی به هدف ،مفهوم-
سازی شده است:
ناجی بودن علم؛ لزوم آموختن علم برای قرارگیری در مسیر صحیح؛ لزوم همراه
بودن ایمان و دین با دانش؛ نقش کسب دانش در تقویتِ انرژی الزم برای کاربردی
کردن علم؛ مقاومکننده انسان در برابر مشکالتِ پیشرو برای دستیابی به هر رفعتی.
توجه به این ویژگیها ،چگونگیِ مدیریت دانش موجود در سازمانها را تحت تأثیر
قرار میدهد و سبب ایجاد یک نگاه ارزشی به دانش و تقویتِ انرژی الزم برای انجام
فعالیتها میشود.
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 .3 – 2دانش بهعنوان ابزار جهاد
استعارههای کَمان ،سالح ،پایگاه ،مبارز زیر مجموعههای این استعاره هستند.
مفاهیم استخراجی از استعاره ابزار جهاد

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان ابزار جهاد ،مفهومسازی شده
است:
مقاومکننده در برابر مشکالت موجود در مسیر؛ لزوم کاربردی کردن علم؛ اهمیت
توجه به صحت علم به جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هنگام کاربردی کردن آن؛
توجه به تأثیر دانش بر تمامی اقدامات.
 .3 – 3دانش بهعنوان ابزار سنجش
استعاره سنجه زیر مجموعه این استعاره میباشد.

128

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /92پاییز 1396

مفاهیم استخراجی از استعاره ابزار سنجش

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان ابزار سنجش ،مفهومسازی شده
است:
اهمیت افزایش دانش؛ نقش دانش در تشخیص ارزشمندی افراد.
 .4دانش بهعنوان فضای فیزیکی

استعارههای راه ،شهر ،ساختمان زیر مجموعههای این استعاره هستند.
مفاهیم استخراجی از استعاره فضای فیزیکی

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان فضای فیزیکی ،مفهومسازی شده
است:
اهمیت توجه به هدف نهایی از کسب دانش؛ لزوم کاربردی کردن علم برای دستیابی
به نتایج آن؛ نقش دانش در ارزشدهی به انسان و نشاندهنده شایستگی فرد؛ لزوم
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همراه بودن ایمان با دانش؛ اهمیت دریافت دانش از منابع معتبر؛ اهمیت نوع بیان در
انتقال صحیح دانش.
ویژگیهای یاد شده دانش را بهعنوان یک شاخصه ارزشمند قلمداد میکند که خود
به تنهایی بهعنوان هدف شناخته نمیشود؛ بلکه دانش ،بهعنوان فضای فیزیکی و یک
بستر ارزشمند برای کسب اهداف واال معرفی میشود که این موضوع ،اهمیت مدیریت
آن را نمایان میکند.
 - 5دانش بهعنوان موجود زنده

استعارههای انسان ،قلب ،همدم ،موجود زنده ،موجودیتی زینت بَردار ،موجودیتی
آسیبپذیر؛ زیر مجموعههای این استعاره هستند.
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مفاهیم استخراجی از استعاره موجود زنده
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یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان موجود زنده ،مفهومسازی شده
است:

لزوم عمکرد عاقالنه برای ارزشمند شدن دانش؛ لزوم حضور دانش در تمام عرصه-

های زندگی انسان برای درك حوادث پیرامون و به جهت کسب ایمان؛ کمکرسان در
طی مسیر زندگی؛ مسبّبِ اطمینان از اثربخش بودن دانش کاربردی؛ اهمیت توجه به
مراحل اولیه و پایهای دانش؛ اهمیت صحت دانش؛ توجه به این مطلب که کمال علم،

عملیاتی شدن آن است و در صورت عملیاتی شدن ،عملکرد عاقالنه را به همراه می-
آورد و سبب محدود کردن و از بین بردن خطاها میشود؛ مسبّب افزایش قدرت تحمل،

قدرت بیان نظرات و بُروز استعدادهاست؛ لزوم توجه به اهمیت مذاکره با اهلِ آن؛
اهمیت انتشار دانش و توجه به فرآیند انتقال و توجه به شایستگی دریافتکننده دانش؛
مسبّب دریافت برکات الهی است؛ دقت در اهمیت استفاده از علوم متخصصان؛ اهمیت
تواضع ،بردباری ،حفاظت از علوم ،بخشیدن دانش در راه کسب علم؛ توجه به لزوم
حفاظت از دانش و کاربردی کردن آن.

 - 6دانش بهعنوان نشانه
استعارههای دستگیره،کلید ،ستون ،پایه(بُن) ،نیروبخش زیر مجموعههای این استعاره
هستند.
مفاهیم استخراجی از استعاره آیت(نشانه)

یکسری از ویژگیهایی که به وسیله دانش بهعنوان نشانه ،مفهومسازی شده است:
دانش ،نشانه شرافت و عالِم است؛ دانشی که برای رضای خدا باشد ،نشانه قدرت
انسان است.
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توجه به این ویژگیها اهمیت دانش را نمایان و مدیریت آن را بهعنوان یک ارزش
واال و حقیقی مطرح میکند که تالش برای مدیریت صحیح دانش را بهعنوان یک امر
مقدس دانسته که این موضوع ،سبب تحمل آسانتر هرگونه سختی در مسیر مدیریتِ
شایسته دانش میشود.
نتیجهگیری

همانطورکه مشاهده شد ،برای هر دسته از استعارهها ویژگیهایی عنوان شد که
نشاندهنده جایگاه ارزشمند دانش برای دستیابی به اهداف است .با توجه به آیات و
روایات ،میتوان اینگونه بیان کرد که اهدافی که از نظر ائمه تدوین شدهاند و نیازمند
مدیریت صحیح دانش هستند؛ اهدافی با نگاه دنیایی به دانش را دنبال نمیکنند؛ بلکه
بهکارگیری دانش را وسیلهای برای دستیابی به اهداف غایی و کسب رضایت خدا
قلمداد میکنند .این نوع دیدگاه ،سبب ارتقا نگاه انسان به مبحث مدیریت دانش شده و
سیر مدیریتی علوم را در گسترهای وسیع و با تکیه بر جنبههای اسالمی ترسیم میکند
که سبب تمرکز هر چه بیشتر بر نقش دانش در تعالی سازمانها خواهد شد .در همین

راستا تالش برای تمرکز بر نکات کلیدیِ مدیریتی مطرح شده در آیات و روایات به-

عنوان یک مسیر مشخص و یک راه مستقیم برای بهبود عملکرد سازمانها و دستیابی به
هدف واالی الهی ترسیم شده است.
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