
 

 

 
 

 
 

 مديريت دانش: یمفاهيم استعار یبندبررسي و طبقه
 ع وحياني و روايي و منابع غربيمطالعه مناب

 
 ابوالفضل گائینی

 آبادحسنعلی نعمتی شمس

 مرضیه صبائی

 چکیده
حی   آن را در مب یگیاه و جا را تبییی  دانش  مفهوماست که  هاییاستعاره بندیدسته مقاله، هدف
ون کیه در متی   یهیای هنهفتیه در اسیتعار   یممفیاه  مقالیه  ایی   در. کننید یمی  یاندانش، نما یریتمد

اسی   پ یرا بیرا  نهیزم شود ومی بررسی شده، گرفته کارواژه دانش به یحوزه، برا ی متخصصان ا
 یید و چگونیه با  دارد جایگیاهی  و نقش چه ها،سازمان در دانش که آوردیسوال فراهم م ی به ا
 علمیی  ایهی یگاهپا از یدر تعداد دانش یریتمد هایمقالهسوال،  ی پاس  به ا یشود؟ برا یریتمد

انیش،  د ییت اهم اسالم بیر نقیش و   یدتاک یلراستا و به دل ی . در همبه صورت روشمند مرور شد
 ییات آمت ِ  یررسبو پس از  یدواژه علم استخراج گرد یحاو یاتِو روا قرآن آیات از ایمجموعه
 د تیا گردآوری شی لم عمختصِّ واژه  ها،استعاره از ایگسترده مجموعه یلی،به روش تحل یاتو روا

ضیم    ییی، و روا یانیدانش موجود در متون وح هایاستعاره از بندیدسته یک داشت  دست در با
بیه   یابیدسیت  به سیمت  ما را ،حاصل یریتیمد یجِنتا یانِب ،دانش هایههمه جانبه بر استعار یمرور

 .کند یتهدا است سازمان هر تعالی و شدر یجلوه ارزشمندِ دانش برا یشهدفمان که نما
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 مقدمه

 تیریمد ۀاز دانش که در متون متخصصان حوز یمیمفاه یمقاله با هدف بررس این
 یراکه ب اییههاستعار بندیطبقهاست.  نگارش یافتهشده  ینتدو یدانش، به زبان استعار

هن در ذ دانش را یتو اهم یگاهجا ،شودیم یافت یو غرب یواژه دانش، در متون اسالم
 قت،حقی در. کندیم یاننما یمتفاوت و ارزشمند یوۀبه ش یریت،مد ۀمخاطبان حوز

 ،تاس گرفته صورت( است دانش همان)که  مقصد حوزۀ و مبدا حوزۀ بین که نگاشتی
 دانش اب مواجهه در را انسان برخورد چگونگی تا شودمی بررسی ،پژوهشگراناز نظر 

 .دکن یفتعر

 باید تریققدبا نگاه  یول ؛در زبان شد هاهاستعار وجود منکر تواننمی که است واضح
 زبان جان اره،استع وشده  زبان ،استعاره با زبان یعنی. است استعاره زبان، که کرد بیان

در  .(4ص ،1391 ،و همکاران اردکانی)داوری  دکرآن را از زبان جدا  تواننمی و است
 یتصخا .(7ص )همان،یستدر ذات زبان است و اگر نباشد، زبان هم نواقع استعاره 

 شود محدود و محبوس الفاظ در معانی گذاردیاست که نم ینا یو استعار یزبان غن
 .(10ص )همان،

توجه ما  و کرده گرجلوه پیش از بیش را متون بیان نوع به توجه اهمیت مطالباین 
خراج کشانده است و سبب است متخصصان مکال به ایرا به تمرکز بر نگاه استعاره

 که کرد شارها ایدب البته. اندگرفته یجا ی،مفهوم ۀبا نام استعار یشده که در قالب یمیمفاه
فتی معر ،شودمی حاصل هااین است که معرفتی که توسط آن هااستعاره مشکل تنها

ه بد و این کن اییزمعرفت تواندتنها در وجه شبه خود می چراکه استعاره، ؛بخشی است
ز اص اخناظر بر جنبه و بخش  معناست که شناخت ایجاد شده توسط استعاره صرفاً آن

ین اوکد مآن پدیده بوده و سایر وجوه پدیده، مغفول باقی مانده است و این موضوع، 
 تخاذا به باید گوناگون، هایپدیده شناخت مقام در پردازانمطلب است که نظریه

ناخت و به ش هندد گسترش را خود دید افق تا بپردازند هاعارهاست از ایمجموعه
 .(53ص ،1391 ،مورد نظر نائل آیند )جوانعلی آذر پدیده به نسبت تریجامع

 و معنا شناختی علوم چارچوب در که است زبانی هایپدیده ترینمهم از استعاره
تفکر بشر  یاساس ءزج جدید، اندازچشم این در استعاره. است کرده پیدا جدیدی مفهوم

 متون هایاستعاره یلدر تحل یفراوان یرنکته تاث ینآن است. ا یادیو بلکه وجه و بُعد بن
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)داوری اردکانی و همکاران،  دهدمی نشان دینی تفکر در را آنها نقش و دارد دینی
 .(57ص ،1391

لکه ب ؛فتگر در نظر یزبان یابزارها صرفاً نباید را هااستعاره بر اساس مطالب باال
 و تیهس کل باید که ندکنیرا دگرگون م یآدم یشۀهستند که اند یفکر یعآنها صنا
 .(58ص ،همان) نگریست آنها دریچۀ از را وحی و انسان و طبیعت
و  غربی نمتو در دانش هایاستعاره ینهموجود در زم پیشینه مروربا  مقاله این در

فعال  نپژوهشگرااز  یکی ،اندرسون شرو ،زمینه این درانجام شده  بندیآوردن دسته
ش رو ینا با ییو روا یانیموجود در متون وح هایو استعاره ، بررسیحوزه این

 یجِتان ،هااز استعاره یکدر هر  درج شده یمتا با استخراج مفاه شودمی استخراج
 سازمان هر یرشد و تعال یآن برا یریتمد یتو اهم دانش ارزشمندِ جایگاه و یریتیمد
 .ان شودبی
 

 نظری مبانی

یعنی عنصری که مفهوم  است؛ از عنصری به عنصر دیگر امعن انتقال 1استعاره
تمام یا قسمتی از معنای خود را به عنصر دیگری که  ،دارد تریشدهشناخته و ترمشخص

 از و کندمی منتقل ندارد وجود آن به زیادی دسترسی و است شدهاغلب کمتر شناخته
 مایهاست که درون بیانگر آنو این موضوع  شودمی پدیده آن ناختش موجب طریق این

 .(26ص ،1391آذر،)جوانعلی چیزی بر حسب چیز دیگر است تجربه و درك استعاره،
 مواجه گریید پدیدۀ با گویی که شودمی یاد ایگونهبه هااز پدیده» استعاره، در

نایی یل توای است؛ به همین دلهای فراگیری زبان بشر. استعاره یکی از مشخصهایمشده
 بردکار اییتوان ارسطو،یافتۀ زبانی است. به گفتۀ ویژگی تکامل یکفهم و کاربرد آن، 

 .(117ص ،1389 ان،یحاج و ایکامبوز زعفرانلو)کرد « است نبوغ نشانۀ استعاره، درست

عنصر  یکعنوان استعاره نه تنها به ی،معتقد است که در متون تخصص 2اسکوچِنسکا
 یشهاست که ساختار اند یشناخت یدهپد یکعنوان شود؛ بلکه بهادبی در زبان تعریف می

 ،پذیردیصورت م یقطر ینکه از ا یندیدهد. فرآو عمل را تحت تاثیر خود قرار می

                                                           
1- Metaphor 

2- Skorczynska 
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، 2014) است)مقصد( هدف دامنۀ یک به)مبدا( منبع دامنۀ یک از نگاشت ایجاد تئوری
 .(2344ص

 و کندمی دعوت هاشباهت دیدن به را ما که است این استعاره ماهیت حقیقت در
کاربرد استعاره  یتاهم»(. 1، ص2008، 1و اندرسون یتنو)بِرِ گیردمی نادیده را هاتفاوت

استعارۀ مناسب در  یکشود کشف یادراکات شهودی به حدّی است که گفته م یاندر ب
شناخت  یوۀش یککر و تف یژۀراه و یکاست،  یای متعالیطهکه ح یزیک،متاف یطۀح

ساختار  یفهای ظریژگیو یاستعاره به معنای کشف بعض ینکشف ا یرااست؛ ز
 به متعالیِ آگاهی واقعی، امر یکعنوان ای است که گرچه بهنکته یناست و ا یقتحق

 که است فرّار و ظریف چنان بحثی تفکر، سطح در اما پیداست، خود به و بدیهی نهایت
 .(94ص ،1389 )بهنام، «کند درك تواندمی ایاستعاره قالبِ در هاتن را آن انسان، عقل

 شناسیزبان در. یمکن تحلیل را مفهومی هایاستعاره و بگذاریم فراتر را گام باید حال
 3مفهومی دیگر، استعاره مفهومی ۀبر حسب حوز 2مفهومی حوزۀ یک فهم به شناختی،
 شی یک اساس بر انتزاعی پدیده یا وممفه یک فهم با شده مطرح مدلاین  .شودگفته می

مفهومی اندیشه، عالوه بر اندیشه،  ۀحوز» نمونه، عنوانبه. است متفاوت دیگر پدیده یا
 استعاره ،بنابراین. هست نیز آن مانند و گوییشامل فکر، شنیدن حرف، کتاب، پراکنده

 مصادیق بر و است یکدیگر اساس بر مفهومی هایحوزه فهم نمایانگر صرفاً مفهومی
مبدا  ۀ. به تعبیر دیگر در استعاره مفهومی، از برخی عناصر حوزندارد داللتی آنها زبانی

 .(13ص ،1388 ،و سیفی پَرگو ی)هوشنگ «شودمقصد استفاده می ۀبرای فهم حوز

. است مهم بسیار استعاره برابر در رفتاری رویکرد و معنایی رویکرد بین تمایز
 معنایی صورت به که هاییکه همه استعاره یستدرست ن ینگفته شد ا طورکههمان

. کرد پیدا گفتمان مفهومی ساختار در هم و زبانی قالب در هم بتوان را شوندمی معرفی
 خاص، منظور یک انتقال هدف اب و عمد صورت به هاهاستعار هایتعبیر برخی گاهی

از  یعمد استفاده هگوناین که دندهمی نشان جدید هایپژوهش اما ؛شوندمی تعریف
 ترگسترده یبا معان اهدافی پیگیری برای تا دهدمی رخ یعیطب یهادر گفتمان هاهاستعار

مثل دانش  یو  در مباحث انتزاع کند فراهمبهتر  یسازو مدل یحتوض یبرا یو راه بوده

                                                           
1 - Bratianu, Constanin, & Andriessen 

2- Conceptual Domain 

3- Conceptual Metaphor 
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شده وجود یفبه شکل ساختارمند و منظم و به صورت تعر هاهآن، استعار یریتو مد
 به دانش مدیریت در استعاره نقش واقع در. دنشوینم یخاص طراح یهدف او ب دندار

 از بسیاری برای جذاب پازل یک ارائه باعث قطعاً و است بالقوه قدرتی صورت
 .(183ص  ،2011 ین،)اِست است آن به مربوط انشعابات

اگر به این معنا که  ؛دو حوزه است 1نگاشت دهد،می روی مفهومی استعاره در آنچه
 ایمجموعه را دیگر مفهومی حوزۀ عناصر و مجموعه یک را مفهومی ایعناصر حوزه

 حوزۀ از عناصری یعنی دهد؛می روی مجموعه دو این میان هایینگاشت ،بدانیم دیگر
 .(14ص ،1388 پَرگو، سیفی و هوشنگی) شوندمی نگاشته مقصد حوزۀ عناصر بر أمبد

 استعاری مندنظام تناظرهای آن، از منظور و تاس ریاضی از قرضی ایواژه نگاشت،»
 ،1392 ،)افراشی و حسامی «دارند یکدیگر با نزدیک ارتباطی که است مفاهیمی بین
 .(144ص

 ما به ریاستعا هایاستدالل زیرا ؛است ناپذیراجتناب امری استعاری، متون تحلیل
-پدیده از یصفات از(، هدف دامنه)انتزاعی سطح در هاپدیده درك برای تا دهدمی اجازه

 کنیم پیدا دست معنادار، و جدید درکی به و گرفته کمک)دامنه منبع(،  در سطح پایه ها
)اندرسون،  انستد هدف دامنه به منبع دامنه از استادانه بردارینقشه توان،می را این که

 .(94ص ،2006
ابه نش به مثره دامبدأ و مقصد در استعا دامنه برای اندرسون، و بِرِیتنوکه  تصویری

 .هاستدامنه میان تشابهاتاستناد به  یوهاز ش یشینما ،اندآورده یانرژ
 

 (2، ص2008و اندرسون،  یتنو)بِرِ انرژی عنوانبه دانش استعاره در مقصد و منبع دامنه

 
 

                                                           
1- Mapping 
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 هایینشبی اینکه عین در زیرا ؛است متناقض ماهیتاً استعاره که داشت نظر در هم را موضوع این باید اما

 در دیدن، شیوه یک ای،استعاره تفکر در واقع در. کندمی ایجاد نیز را هاییتحریف ،آوردمی وجود به را

 و کندمی دعوت هاشباهت دیدن به را ما استعاره بهتر، عبارت به. شودمی مطرح ندیدن، شیوه یک کنار

 بردنام می 1سازنده خطای عنوان به آن از مورگان، که است چیزی همان این ،گیردمی ندیده را هاتفاوت

 .(29ص ،1380 ،)وارث

 به ،کنیممی زندگی آنها با که هاییبار در کتاب استعاره یننخست 2جانسون و لیکاف
 جسمانی، فلسفۀ نام با کتابی در آن تکمیل در و اندپرداخته مفهومی استعارۀ نظریۀ طرح
 ،1391 ،و همکاران اردکانی)داوری  دکننمی بیان معنا ماهیت خصوص در را اصل چهار
 :(21ص

 هااستعاره گرید انیب به. هاواژه نه و هستند میمفاه هااستعاره یۀپا و اساس»الف. 
 ؛«یواژگان نه و هستند یمفهوم یواحدها
 بر لکهب ؛ستندین تشابه براساس عموماً هااستعاره موجود شواهد به توجه با»ب. 

 ؛«رندیگیم شکل متفاوت یمفهوم ۀحوز دو نیب ما یطیمح یهانهیزم اساس

-استعاره قیطر از رهیغ و اخالق ت،یعل زمان، لیقب از ما میمفاه نیترقیعم یحت»ج. 

 ؛«شوندیم دهیفهم و استدالل چندگانه یها

 یخیتار ۀنیزم یدارا صرفاً ای و یقرارداد ،یمفهوم یهااستعاره نظام و وهیش»د. 
 یایدن اب آن ۀرابط و ما یجسمان تیماه مشترك وجه ساسبرا یادیز حد تا بلکه ؛ستین
 «.ردیگیم شکل روزانه یهاتجربه و یرامونیپ

 دارد استعاری مبنایی ذهنی، مفهومی هایحوزه شناخت معتقدند جانسون و لیکاف»
 این. است استعاری سازیمفهوم عملکردبه میزان قابل توجهی نتیجه  3مفهومی نظام و

 که آنجا از و است زندگی روزمره واقعیات تبیین در اصلی نقشی یدارا مفهومی نظام
 نیز ما کردن عمل و اندوختن تجربه اندیشیدن، شیوه دارد، استعاری ساختاری نظام، این

 هایعبارت سازنده الگوهای که دارند تاکید نکته این به آنها واقع در. است استعاری
 ،)افراشی و حسامی . «است اندیشه در آنها گاهجای بلکه ؛نیستند واقع زبان، در استعاری،

 .(143ص ،1392

                                                           
1- Constructive Falsehood 

2- Lakoff and johnson 

3. Conceptual System 
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 گوناگون هایعموضو در هاهاستعار از استفاده مفهوم توانیممی ناخودآگاه، طور به ما
 غیر استفاده در را خودشان ،هاهاستعار زیرا دهیم؛ تشخیص را دانش مدیریت مثل

 یریتمد هاینظریه اصلی هوممف با مرتبط ،معین صفات و افعال اسامی، الفظیتحت
 تواندمی دانش، مدیریت در هاهاستعار از استفاده ،بنابراین. دهندمی نشان ،دانش و دانش
  .(2ص ،2011)اندرسون، دشو حوزه این مفاهیم بهتر تحلیلسبب 

 نقش است، شده بیان همکارش و جانسون توسط که «استعاریاندیشه » نظریه
 ذهن، اینکه تنخس :داندمی استوار شناختی علوم یافته سه بر را انسان تفکر در استعاره

 و کندمی عمل هناخودآگا هعمدطور به اندیشه، اینکه دوم ؛کندمی مجسم را کلمه هر ذاتاً
 این که هستند استعاری هعمدطور به مفاهیم، چکیده که است این هم، مورد سومین

، 2006 )اندرسون، دکن ثابت را لاستدال جهت بشر، تکامل توانایی تواندمی موضوع،
 .(94ص

 

 پژوهش پیشینه

 غرب پیشینه در دانش هایاستعاره

. است هدف منهدا به منبع دامنه از استادانه بردارینقشه استعاره، شد گفته طورکههمان
. داردن واقعی جهان در ارجاعی هیچ که است انتزاعی مفهوم یک دانش، که دانیممی

صری که در دنیای عنا نقشه گرفتن نظر در با تا کنیممی استفاده عارهاست از ما ،بنابراین
م. نیک ل دركقاب مفاهیمی را بر روی واژه دانش پیاده و آن را ،واقعی با آنها آشنا هستیم

ص مشخ در واقع به این دلیل که دانش، مفهومی نیست که دارای یک ساختار به وضوح
ن، اندرسو) است دهکر دریافتاز طریق استعاره  هر ساختاری که به خود گرفته را ،باشد

 .(96ص، 2006
 مبحث نهزمی در ارزشمند ایسابقه که پژوهشگرانی از یکی عنوان به اندرسون دنیل

 و دانش وردم در تفکر به منجر را هااستعاره مختلف انواع به توجه دارد،ها هاستعار
 .(2008.)اندرسون،  کندمی مطرح دانش کنترل و مدیریت مورد در گفتمان شروع

 ادبیات و دانش مدیریت در دانش مفهوم که دادند نشان همکارانش و اندرسون
 بر دانش، هایاستعاره غالب غرب در. است استعاره اصلی پایۀ فکری هایسرمایه
 به دستیابی برای که دانگرفته نتیجه بابت این از. هستند ماده عنوانبه دانش ایده اساس
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 جدید مادی غیر هایاستعاره  از بیشتری تعداد کردن پیدا به نیاز حوزه، ینا در پیشرفت
 .(1، ص2008و اندرسون،  یتنو)بِرِ وجود دارد

 به ستعاره،ا معنایی هسته. هستیم روروبه مقصد و أمبد دامنه مفهوم با استعاره، در
 تر،رگبز معنایی مشترك فصل. آیدمی دست به معنایی دامنه دو مشترك فصل وسیله
 این به ایدب. کندمی فراهم استعاره، یک از استفاده زمان در را بهتری شناختی تقریب

 به تواندنمی که دارد وجود منبع دامنه از هاییویژگی همیشه که داشت توجه هم نکته
 که ستا هاییویژگی دارای نیز مقصد دامنه همچنین. شود استفاده استعاره، وسیله
 این است، انرژی استعاره تفسیر که، 2 شکل در. باشدنمی پوشش بلقا منبع دامنه توسط
 .(جاهمان) است شده داده نشان مفهوم

 منظری از تعاریف، این از یک هر که دارد وجود دانش برای زیادی هایتعریف
-هاستعار ی،در متون غرب (.2008 ،1همکاران و جین باپتیسته) نگردمی دانش به خاص

 :شودچند مورد از آنها ارائه می  اینجا در که هشد بیان زیادی های

 

 یانرژ عنوانبه دانش . 1

 دانش. است نشدا مفهوم نماینده مقصد دامنه و انرژی مفهوم نماینده واقع در منبع دامنه
 از دانیمی انرژی، واقع در. است انرژی از ایجلوه دهندهنشان حوزه، یک عنوانبه

 مداوم، یادامنه عنوانبه و دارد وجود انبوه صورت هب و طبیعی طوربه که نیروهاست
 رکت،ح استقرار، سازی،ذخیره ایجاد، قابلیت همچون هاییویژگی. است گسترش قابل

، 2008سون، و اندر یتنو)بِرِ است استخراج قابل استعاره این از شدن دستکاری و کنترل
 نگاه وعن توانمی دانش، به آنها دادن نسبت با که ندسته هایییژگیو ینها( و ا2ص

 یتاهم ،مناسب دانش ذخیره و تولید اهمیت به توجه. داد تغییر را دانش به مدیریتی
و...،  ماندانش در ساز یاحتمال ییراتمقاومت در برابر تغ ،دانش یحانتقال صح یچگونگ

 .دشومی سازمانی هر در دانش مدیریت نحوهنگرش در  تغییر ببس
 

 

                                                           
1 - Jean-Baptiste P.L. Faucher André M. Everett Rob Lawson 
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  یکیزیف یادهما عنوان به دانش. 2

 کوت، حر تیو قابل همچوون  ییهایژگیو بر هیتک با ،یکیزیف یاماده به دانش هیتشب

 شوکل،  رییو تغ و لیتبود  امکوان . ردیگیم صورت مکان و فضا در یریگیجا ثبات،

 تیمحودود  داشوتن  ت،یریمود  ،یگذاراشتراك به ره،یذخ ،یپراکندگ انتقال، امکان

 از هک است یموارد گرید از یگذارهیسرما و یگذارارزش مبادله، تیقابل ،ییفضا

 انیب( دانش و یکیزیف ۀماد) حوزه دو نیا مشترك وجوه عنوانبه پژوهشگران نظر

 و دانوش  سوهام  دانوش،  یوی دارا عبارات یریکارگبه مثل یموارد در و است شده

-98ص ،2006 اندرسوون، ) کورد  مراجعوه  استعاره نیا به توانیم یمعنو هیسرما

 ،یذارگو اشتراك و انتقال امکان همچون دانش، یبرا هایژگیو نیا بر تمرکز .(97

 الشتو  و افراد نیب یهمکار تیاهم بر هیتک با را سازمان در دانش تیریمد نحوه

 .بردیم شیپ اطالعات یسازهمگام یبرا

 

 موج عنوانبه دانش .3

 استعاره و شدان بین مشترك وجه که انتشار و تکثیر انتقال، تقویت، تولید، قابلیت

 و طالعاتا فناوری انتشار مانند عباراتی در که دهدمی را اجازه این ،باشدمی موج

 توجوه  نمونوه  عنوانبه .(98ص ،همان) شود استناد هااستعاره این به دانش تقویت

 هکو  ییهوا دانوش ) دانوش  موردیب ینگهدار از مانع دانش، یبرا انتشار یژگیو به

 نیبو  آن انتشوار  و شوده  سوازمان  در( باشد نداشته انسازم یبرا یضرر آن انتشار

 دانوش  ریو تکث جوه ینت در و اطالعوات  کسب و دانش تبادل یبرا یراه ها،سازمان

 .شودیم سازمان یعلم ارتقا سبب دانش تیریمد نوع نیا که. شودیم سازمان
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 زنده موجود مثابه به دانش. 4

 انعنوو بوه  کوه  اسوت  هوایی ویژگی از بودن فعال و تکامل انتقال، حرکت، ییتوانا

 ثول م هاییویژگی. آیدمی نظر در زنده موجود استعاره و دانش بین مشترك وجوه

 از دانوش  کوردن  دریافوت  قابلیوت  صوریح،  دانش و ضمنی دانش بودن تعامل در

 ،هموان ) .کنود موی  تصودیق  را اسوتعاره  ایون  کارگیریبه صحّت که است مواردی

 یتیریمود  بوه  تنسوب  ایپو یتیریمد غلبه سبب ،استعاره نیا به توجه .(98-99ص

 مانسواز  در دانش حرکت و تکامل تیقابل قیطر نیا از تا شودیم دانش بر ستایا

 .دشو فراهم

 

 احساسات و افکار عنوان به دانش. 5

 نیو ا جواد یا سوبب  ،دارنود  لمس قابل و یکیزیف حالت کمتر که یوجوه به توجه

 رایبو  معمووالً  افکوار  و عقاید احساسات، از. است شده دانش واژه یبرا استعاره

 نوش دا بوین  کالسویک  تمایز. شودمی استفاده دانش، نامشهود ماهیت سازیمفهوم

 نیو ا در دقوت  .(99ص ،هموان ) است استعاره این پایه و اساس ،صریح و ضمنی

 .شودیم سازمان در یضمن دانش تیریمد به تیاهم و توجه سبب استعاره

 

 ندیآفر مثابه به دانش. 6

 یمووارد  عنووان بوه  ان،یو پا و جوه ینت چند داشتن و هیتوج ،یابیارز تیقابل ،ییایپو

. اسوت  بووده  توجوه  مورد مقصد، و أمبد ۀحوز دو نیا تشابهات عنوانبه که است

 آنها، که است دانش از  1تاکوچی و نانوکا تعریف قلب فرآیند، یک عنوانبه دانش

 نگواه  .(جوا هموان ) کننود موی  قلموداد  سانیان پویای فرآیند یک عنوان به را دانش

-ینحوبه ؛شودیم دانش تیریمد هب یمتعال ینگاه جادیا سبب دانش به یندیفرآ

                                                           
1- Nonakaand Takeuchi 
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 نیو ا دانود و موی  اهوداف  به یابیدست یبرا یالهیوس را سازمان در دانش وجود که

 مطلوب،  نیو ا و قلموداد  مهوم  کار، مراحل یط در را دانش یابیارز لزوم موضوع،

 . دکنیم متحول را آن تیریمد نحوه

 

 ساختار مثابه به دانش .7

 اطالعوات  و تجوارب  هیو تجز نیهمچنو  و بیترک ،یابیارز یبرا یچارچوب داشتن

 تعریوف  هسوته  استعاره، این. است استعاره نیا یاصل یهاشاخصه عنوانبه دیجد

 شوامل  سوتم یس کیو  عنوان به را دانش که دهدمی تشکیل را 1پروساك و دانپورت

-چوارچوب  و مقررات ن،یقوان به توجه .(جاهمان) کندیم یمعرف یشناخت عناصر

 را دانش حیصح تیریمد تیاهم سازمان یبرا الزم دانشِ یبرا شده فیتعر یها

 .دکنیم گرجلوه

 

 منبع عنوانبه دانش . 8

 تیو بلقا  ،یارزش نگاه نوع جذب ع،یتوز ،یگذاراشتراك به ره،یذخ د،یتول تیاهم

 یهوا نوه نمو جمله از تیفیک تیریمد و ندهایفرآ یسازنهیبه به توجه ،یریگاندازه

 نعنووا بوه  کوه ( 2ص ،2011 اندرسوون، ) است دانش یبرا استعاره نیا از استفاده

 تِیریمود  کی یهاشاخصه جمله از ندهایفرآ یسازنهیبه و تیفیک تیریمد نمونه

 .شودیم قلمداد دانش یبرا مناسب

 

 ییدارا عنوانبه دانش. 9

 بوه  توجوه  ،اسوت  کورده  مرتبط دانش به را استعاره نیا که یابرجسته یهایژگیو

 همچوون  یمطوالب  وجوود . اسوت  آن کنتورل  و یگوذار هیسرما ،یریگاندازه د،یتول

                                                           
1- Davenport and Prusak 
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 یکاربردها از اطالعات منظم و قیدق گزارش یۀته و کنترل ،یزیربرنامه ت،یریمد

 .(3ص ،همان) است آن تیریمد و دانش یبرا استعاره نیا

 
 یاستعار هایپژوهش در قیتحق روش

 noormagsو Emerald و ScienceDirect داده هایپایگاه هایهمقال پژوهش،این  در
ساس ا بر 1394  تا 1376 هایسال و 2015 سال تا 2000 سال از مرتبط هایمجله و

م نا که تیمیاف از منابع مرتبط دست یادیبه تعداد ز و هشد بررسی زیر، یدیواژگان کل
 مقاله عنوان شده است. یندر ا ی،منابع مورد بررس یرگذارترینثأت

 

 کلیدی کلمات جدول

 جستجو کلیدی کلمات

 انگلیسی فارسی

 Metaphor استعاره

 Management مدیریت

 Science دانش

 Knowledge علم

 Knowledge دانش مدیریت

Management 

 organization سازمان

 Andriessen اندرسون

 

 ایگسترده هایپژوهش استعاره زمینه در که پژوهشگرانی بهتجر از مطالعه این در
به  هاویژه، در زمینه استعارهکه به پژوهشگرانییکی از استفاده شده است.  اند،داشته

 دنیل ،است آورده پدید دانش هایبندی جامعی را از استعارهفعالیت پرداخته و دسته
توان به روش بحث چگونگی استخراج مفاهیم استعاری دانش، میکه در  است اندرسون
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 در را هاای، کمک خواهد کرد تا استعارهد. طی کردن این روش شش مرحلهکراستناد  او
 (.96ص، 2006)اندرسون،  یمکن استخراج نظر مورد متون

 ونهمچ. کنیم: در متن مورد نظر، اسامی مرتبط با دانش را مشخص می1مرحله 
 ؛دانش شرکت دانش، دارایی دانش،

 ؛جراخیره، اذکنیم مانند: ایجاد، : برای هر اسم، فعل مرتبط را شناسایی می2مرحله 
 مانند دانش هایکنیم که آیا ویژگی: برای هر اسمی از دانش، بررسی می3مرحله 

 است؟ شده داده شرح پیچیدگی و سرعت پذیری،انعطاف
 ستعارها یک ،کنیمیم پیدا متن در دانش ردمو در که گفتمانی: برای هر 4مرحله 

 و افعال اللفظیتحت معنای در اغلب ها،استعاره این که باشد شده مشخص باید اساسی
 ؛شوندمی یافت صفات

 عنوانبه. شدبا ترگسترده هایاستعاره از ایزیرمجموعه تواند: استعاره می5مرحله 
 است؛ «ادهنوان مع به دانش» استعاره عهمجمو زیر ،«آب عنوان به دانش» استعاره مثال

 دیگر متون در شده بیان اظهارات با را متون در شده شناسایی های: استعاره6مرحله 
 .کنیممی بازبینی و مقایسه
 ،است شده هاستفاد آنها در علم لفظ از که هاییهاستعار تحلیل در و راستا همین در

 نکته نای در دقت و اندرسون روش رگیریکابه و روایات، و آیات بررسی به توجه با
تایج ن، گردید حذف بود شده صحبت ائمه و خدا علم مورد در که روایاتی و آیات که

 زیر به دست آمد:
 در و گرفت قرار جستجو مورد علم، واژه حاوی قرآن، آیات مجموعه از آیه 103

 معتبر بکت از یکی عنوانبه که الحکمه میزان کتاب جلد 13 از روایت 884 آن، کنار
 ایاترو از تعدادی، علم واژه حاوی روایت 884 مجموع از. دش استخراج ،است شیعه

 زا. دشو تحلیل روایت 670 تا شد سبب و حذف بودند ائمه و خدا علمِ مختص که
 که ندتگرف قرار جستجو مورد بودند، علم واژه حاوی که جمالتی روایت، 670 مجموعه

 .شد علم پیرامون جمله 780 از بیش سیبرر و استخراج به منجر
انجوام گرفوت و    یتروا 670و  یهآ 103 یتمام یبرا اندرسون روش مرحله شش

-استعاره یقدق یبررس یبرا هاییستون یاکسل حاو یلفا یککار با پر کردن  ینا

بوه   یمبه طوور مسوتق   ییو روا یانیاز استعاره که در متون وح ی)الفاظ یحصر های
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از اسوتعاره کوه در متوون     ی)الفاظیضومن  هوای ه است( و  اسوتعاره آنها اشاره شد

به آنها اشاره شده و با در نظر گورفتن شوش    یممستق یربه طور غ ییو روا یانیوح

 یبورا  یوت ( انجوام گرفوت و در نها  اسوت  دهشو  استخراج اندرسون روش مرحله

لوب  در قا هوا اسوتعاره  از نهوایی  بنودی دسوته  ،به دست آموده  هایسنجش استعاره

 برفوی  گلولوه  روش طریوق  از کوه  خبرگوان  از تعدادی اختیار در باز ایپرسشنامه

 از تعودادی  حوذف  و اولیوه  سونجش  از پوس  و گرفوت  قورار  بودند شده انتخاب

 از شوده،  آوریجموع  مطالوب  صوحت  ،بود شده واقع اختالف مورد که هاهاستعار

ه شرح ذیول بوه   ب یینها یجهو نت شداز خبرگان سنجش  یتعداد با مصاحبه طریق

 دست آمد:

 
 دینی متون در موجود دانش هایاستعاره بندیدسته

 ایجاد رایب کارآمد هایشیوه و ابزارها تمامی از همواره السالمعلیهم اطهار ائمه
 هنمونر هدایت سرچشمه به را بشر تا ندکردمی استفاده افراد درونی و روحی تحول
-گرفته کارهب مقصود این به نیل برای ائمه که یکارآمد و بدیع هایشیوه از یکی. سازند

 به رفژ معارف آنها قالب در که است بدیلیبی هایهاستعار و تمثیل و تشبیه ،اند
  .(246ص ،1388 ی،)محمدقاسم شوندمی کشیده تصویر به مجسم و گویا روشی
 هایارهاستع از ایمجموعه تا شدتالش  روایات، و آیات بررسیراستا با  ینهم در
شش  زا یریگبهرهکار با  ینکه ا گردآوری شودو ائمه اطهار  یموجود در کالم اله دانش

طرح شد( م یانب تحقیق روش بخش درکه توسط اندرسون ) ها،استعاره تحلیلمرحله 
 . گرفت انجامشده 

 هارهاستعا مجموع از بندیدسته یک ها،استعاره تحلیل مرحله شش انجام از پس
  یعتوز طریق از هااستعاره یبرا شده انتخابصحت الفاظ  یت،هاو در نطراحی 
 ،تنظرا یبندپس از جمع که شداز خبرگان  سنجش  تعدادی میان در ایپرسشنامه

 . شدند یحتصح کهوارد شد  هاهاستعار یناز ا یبه برخ یاشکاالت
 خبرگان از و تدوین مصاحبه، قالب در سواالتی ،در مرحله دوم یابیارز برای

از  یینها یبنددسته یک ینسبب تدو ،اجماع نظرات یت،که در نها شد نظرخواهی
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 شده آورده یرکار، در شکل ز یینها یجهکه نت گردید ینیدر متون د دانش هایاستعاره
  :است

 دینی متون در دانش هایاستعاره اصلی بندیدسته

 

 شاهدهدسته قابل مدر شکل مربوط به هر  تایو روا یاتطبق آ یریتیمد یهاویژگی
 با نیز، مقصد و أمبد استعاره بین شباهت وجوه به توجه با مدیریتی هایویژگیاست. 
 قابل ،اندشده تبیین دانش برای ایاستعاره عنوانبه که الفاظی از یک هر ویژگی به توجه

 .است تشخیص
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 یهاد عنوانبه دانش. 1

 بندیجمع. دباشنمی استعاره این عهمجمو زیر حجت پیشوا، راهنما، وزیر، هایاستعاره
 ریظاه هایویژگی به توجه. است مشاهده قابل زیر شکل در هاشاخص این روایات

 یک هر و دانش لفظ میان مشترك وجوه سمت به را ما توجهِ هااستعاره این از یک هر
 ،ازمانس یک در راهنما و پیشوا یک نقش اهمیت به. توجه دهدمی سوق هااستعاره از

 .دهدمی ترفیع آن بهتر مدیریت برای را دانش جایگاه
 هادی استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 

 :است شده سازیمفهوم ی،عنوان هاددانش به وسیله بهکه  هاییویژگی از یکسری
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 عظمت و درآمده اعتماد، قابل الگویی نقشِ در که صورتی به دانش، تدوین اهمیت
 یک با که دانشی بودن ارزشمندافراد شود؛  یتهدا دهد که سبب نشان را قدرتی و

 دانش؛ کردن عملیاتی بر تمرکز کند؛ تعیین را رویشِاهداف پ گسترده، دید و اندازچشم
 به توجه اب که اهدافی به دستیابی مسیر در موجود مشکالت برابر در بردباری و مقاومت

 همیتا آن؛ اهل از انش،د مستقیم آموختن اهمیت اند؛شده یطراح شده، کسب دانشِ
 ستیابید صحیح مسیر طی به توجه ؛عقالیی رفتارهای و نظرات پایه بر دانش آوریجمع

ود الزم؛ حد و ینقوان بیان و تدوین در دانش، کنندگیتعیین نقش کمکِ به اهداف، به
 .دانش رندهدا یبرا  گذارییتمسئول و دهینقشتوجه به  دانش؛ انتقال وانتشار  اهمیت
 

 هیسرما عنوانبه دانش .2

 یمعنو هیسرما عنوانبه دانش. 2 - 1

، کتاب، پوشش ین،نور، د ی،زندگ یۀامانت، ما یر،نعمت، رحمت، خ هایاستعاره
 به هتوج. اشندبمی استعاره این زیرمجموعه یوندکمال، رشته پ ۀآبادکننده، نگهبان، نقط

 میان به ار... و نور و نعمت از بتصح که معنوی نگاه هم آن ،دانش به ایسرمایه نگاه
 .دهدیم نشان سازمان در ایگسترده شکل به را آن مدیریت و دانش اهمیت ،آوردمی
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 (1)معنوی سرمایه استعاره از استخراجی مفاهیم
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 (2)معنوی سرمایه استعاره از استخراجی مفاهیم

 
 

 شده ازیسمفهوم ی،ومعن یهعنوان سرمادانش به وسیله به که هاییویژگی از یکسری
 :است

 گذاریهدف اهمیت آن؛ از مندیو بهره استفاده  دانش، آموختن و آموزش اهمیت
تفکر و  در آن نقشِ به توجهانتقال، اشتراك و گسترش دانش؛  یتاز کسب علم؛ اهم

و دقت در  یانتخاب مرب یتعملکرد عاقالنه؛ لزوم اعتقاد و اعتماد کامل به دانش؛ اهم
 نقشِ در دقت آن؛ از محافظت و دانش رفیع جایگاه به توجه او؛ هایرماناز ف یرویپ
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 پنهان در دانش نقشو تحول مثبت؛  تغییربه نقش دانش در  توجهدانش؛  کنندگیکنترل
 .یربرکت و خ یدنقش آن در تول ؛بودن یبه اهدف متعال یابیو ابزار دست یوبع شدن

 
 یمال هیسرما عنوانبه دانش. 2 – 2

 ینا ایهمجموعه زیر مومن گمشدۀ زیور، گنجینه، گنج، دارایی، میراث، هایهاستعار
-می یفاا آن مدیریت نوع در مهمی نقش دانش، بودن سرمایه به توجهاستعاره هستند. 

 .کند
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 مالی سرمایه استعاره از استخراجی مفاهیم

 
 

 شده ازیسمفهوم مالی، سرمایه عنوانبه دانش وسیله به که هاییویژگی از یکسری
 :است

 اثربخشی درست؛ مسیر طی جهت در آن وجود لزوم و دانش ارزشمندی به توجه
 ایمان؛ و دانش بودن همراه اهمیت خردمندانه؛ حفاظتِ نیازمند دانش؛ مدت طوالنی
 پیرامون موقت شرایط به توجهیبی لزوم سخت؛ شرایط در دانش به بیشتر دستیابی
 ایجاد در دانش نقش به توجه دانش؛ کردن کاربردی و آموزش اهمیت سازمان؛
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 یکدیگر؛ به علوم بودن مرتبط و بودن گسترده به توجه فرد؛ رتبه ترفیع و مسئولیت
 از حفاظت و موجود دانش از حفاظت به توجه و دانش جستجوی و پرسش اهمیت
 .نااهالن دست

 

 یعیطب هیسرما عنوانبه دانش. 3 – 3

 ستعارها این هایمجموعه زیر آتش غذا، نوشیدنی، چشمه، میوه، درخت هایاستعاره
 و بتمراق نیازمند و است حساس که طبیعی سرمایه هم آن ای،سرمایه نگاه .هستند

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

 

 شده ازیسمفهوم طبیعی، سرمایه عنوانبه دانش وسیله به که یهایویژگی از یکسری
 :است

 ش دردانش؛ توجه به نقش دان یدبه فوا یابیدست یکردن علم برا یکاربرد لزوم
 یتماه یگران؛عملکرد عاقالنه و تمرکز بر عملکرد خالصانه و بدون توجه به نگاه د

 به تیابیدس و دانایی حیطه رشگست به رغبت و میل موجد دانش؛مراجعه مکرر به منابع 
 .علم انتشار و آموختن اهمیت کمال؛
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 ابزار عنوان به دانش. 3

 را دانش رازی ؛سازدمی نمایان را مدیریت اهمیت به مستقیم توجه ابزار، لفظ به توجه
 .داندمی سازمان در مدیریتی صحیح هایویژگی تحقق جهت ابزاری عنوانبه
 

 هدف به یابیدست رابزا عنوانبه دانش. 3 – 1

 استعاره نای هایمجموعه زیر نیروبخش)بُن(، پایه ستون، دستگیره،کلید، هایاستعاره
 .هستند

 هدف به دستیابی ابزار استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 
-ف، مفهومبه هد یابیعنوان ابزار دستدانش به وسیله بهکه  هاییویژگی از یکسری

 :است شده سازی
 راههم لزوم صحیح؛ مسیر در قرارگیری برای علم آموختن لزوم علم؛ بودن ناجی

 یبردکار یالزم برا یانرژ تقویتِنقش کسب دانش در  دانش؛ با دین و ایمان بودن
 .یر رفعتهبه  یابیدست یبرا رویشپ در برابر مشکالتِ انسان کنندهمقاوم ؛کردن علم
 ثیرأت تتح را هار سازماندانش موجود د یریتمد چگونگیِ ها،ویژگی این به توجه

 انجام ایبر الزم انرژی تقویتِ و دانش به ارزشی نگاه یک ایجاد سبب و دهدمی قرار
 .شودمی هافعالیت



      127 یو منابع غرب یو روای یمدیریت دانش: مطالعه منابع وحیان یمفاهیم استعار یبندو طبقه یبررس

 

 جهاد ابزار عنوانبه دانش. 3 – 2

 .تندهس استعاره این هایمجموعه یرز مبارز پایگاه، سالح، کَمان، هایاستعاره
 

 جهاد ارابز استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 

 شده ازیسمفهوم جهاد، ابزار عنوانبه دانش یلهبه وس که هاییویژگی از یکسری
 :است
 اهمیت علم؛ کردن کاربردی لزوم مسیر؛در  موجودکننده در برابر مشکالت مقاوم 
 ؛نآکردن  یاعتماد در هنگام کاربرد و اطمینان ایجاد جهت به علم صحت به توجه
 .اقدامات تمامی بر دانش یرثأت به توجه

 

 سنجش ابزار عنوانبه دانش. 3 – 3

 .باشدمی استعاره اینمجموعه  یرسنجه ز استعاره
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 سنجش ابزار استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 شده زیساعنوان ابزار سنجش، مفهومدانش به وسیله بهکه  هاییویژگی از یکسری
 :است

 .افراد مندیارزش تشخیصدانش؛ نقش دانش در  یشافزا اهمیت
 

 یکیزیف یفضا عنوانبه دانش. 4

 .هستند استعاره این هایمجموعه زیر ساختمان شهر، راه، هایاستعاره
 

 فیزیکی فضای استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 شده ازیسمفهوم یزیکی،ف یعنوان فضادانش به وسیله بهکه  هاییویژگی از یکسری
 :است

 دستیابی برای علم کردن کاربردی لزوم دانش؛ بکس از نهایی هدف به توجه اهمیت
لزوم  فرد؛ شایستگی دهندهنشان و انسان به دهیارزشنقش دانش در  آن؛ نتایج به
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 در بیان نوع اهمیت معتبر؛ منابع از دانش دریافت اهمیتبا دانش؛  یمانهمراه بودن ا
 .دانش صحیح انتقال

 خود هک کندمی قلمداد ارزشمند شاخصه یک عنوانبه را دانش ی یاد شدههاویژگی
 یک و کیفیزی فضایعنوان به دانش، بلکه ؛شودنمی شناخته هدف عنوانبه تنهایی به

 یریتمد اهمیت موضوع، این که شودمی معرفی واال اهداف کسب برای ارزشمند بستر
 .کندنمایان می را آن
 
 زنده موجود عنوانبه دانش - 5

 دیتیموجو بَردار، زینت موجودیتی زنده، موجود دم،هم قلب، انسان، هایاستعاره
 .هستند استعاره این هایمجموعه زیر پذیر؛آسیب
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زنده موجود استعاره از استخراجی مفاهیم
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 شده ازیسمفهوم زنده، موجود عنوانبه دانش یلهبه وس که هاییویژگی از یکسری
 :است

-رصهع تمام در دانش حضور لزومارزشمند شدن دانش؛  یعاقالنه برا عمکرد لزوم

 رد رسانکمک ایمان؛ کسب جهت به و پیرامون حوادث درك برای انسان یزندگ های
 به هتوج یتاهم ی؛دانش کاربرد بودن اثربخش از اطمینان مسبّبِ زندگی؛ مسیر طی

 علم، کمالمطلب که  ینتوجه به ا دانش؛ صحت اهمیت دانش؛ ایپایه و اولیه مراحل
-می همراه به را عاقالنه عملکرد شدن، عملیاتی صورت در و است آن شدن عملیاتی

 حمل،ت قدرت افزایش مسبّب شود؛می خطاها بردن بین از و کردن محدود سبب و آورد
ن؛ آهلِ مذاکره با ا یتنظرات و بُروز استعدادهاست؛ لزوم توجه به اهم یانب قدرت
 دانش؛ نندهکدریافت شایستگی به توجه و انتقال فرآیند به توجه و دانش انتشار اهمیت

 همیتا متخصصان؛ علوم از استفاده اهمیتاست؛ دقت در  یبرکات اله یافتمسبّب در
 زوملتوجه به   علم؛دانش در راه کسب  یدنبخش علوم، از حفاظت بردباری، تواضع،
 .آن کردن کاربردی و دانش از حفاظت

 

 نشانه عنوانبه دانش - 6

 استعاره نای هایمجموعه زیر نیروبخش)بُن(، پایه ستون، ید،دستگیره،کل هایاستعاره
 .هستند

 )نشانه(آیت استعاره از استخراجی مفاهیم

 

 :است هشد سازیعنوان نشانه، مفهومدانش به وسیله بهکه  هاییویژگی از یکسری
درت ق نشانه باشد، خدا رضای برای که دانشیعالِم است؛  و شرافت نشانه دانش،

 .انسان است
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 ارزش کی عنوانبه را آن مدیریت و نمایان را دانش اهمیت هاویژگی این به توجه
 امر کی عنوانبه را دانش صحیح مدیریت برای تالش که کندمی مطرح حقیقی و واال

 تِمدیری مسیر در سختی هرگونه ترآسان تحمل سبب موضوع، این که دانسته مقدس
 .شودمی دانش شایسته

 

 گیرینتیجه

 که دش عنوان هاییویژگی هااستعاره از دسته هر برای شد، مشاهده طورکهنهما
و  یاتآ به توجه با. است اهداف به دستیابی برای دانش ارزشمند جایگاه دهندهنشان

 نیازمند و نداشده تدوین ائمه نظر از که اهدافی کهد کر یانب ینگونها توانیم یات،روا
 بلکه نند؛کنمی دنبال را دانش به دنیایی نگاه با یاهداف ؛هستند دانش صحیح مدیریت

 داخ رضایت کسب و غایی اهداف به دستیابی برای ایوسیله را دانش کارگیریبه
ده و انش شد یریتسبب ارتقا نگاه انسان به مبحث مد یدگاه،نوع د ین. اکنندمی قلمداد

 کندمی سیمتر اسالمی یهاجنبه بر تکیه با و وسیع ایعلوم را در گستره یریتیمد یرس
 ینهم در. شد خواهد هاسازمان یبر نقش دانش در تعال یشترهر چه ب تمرکزسبب  که

-هب اتیو روا یاتمطرح شده در آ یریتیمد یدیِتمرکز بر نکات کل یراستا تالش برا
به  یابیدستو  هاسازمان عملکرد بهبود یبرا یمراه مستق یکمشخص و  یرمس یکعنوان 
 .است شده ترسیم الهی واالی هدف
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