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چكيده
تاکنون محققان و نظریه پردازان متعددي، سازمان را از ابعاد گوناگون، بررسی و مطالعه کرده اند. 
بر اساس این مطالعات، انگاره ها و تصاویری از این مهم ارائه شده اند که از معروف  ترین آنها 
انگاره هایی است که در آثار »گرت مورگان« و »ماری جو هچ« طراحی و پیشنهاد شده اند. 
در این مقاله،  به طور اجمالی کارکرد استعاره ها در فراگرد کسب شناخت و نیز استعاره هاي 
سازمان، مرور می شود و برخي از دیدگاه ها و نظریه هایي که از بیشترین تناسب و تطابق با 
استعاره هاي مذکور برخوردارند، مد نظر قرار می گیرند تا امکان طرح بحث از مفهوم »بوم رنگ 
معنایي« یا »بازگشت معنایي اسـتعاره ها« فراهم آید و کارکردها و کژکارکردهاي تأمل برانگیز 
آن تبیین  شوند. در مطالعۀ موردی این موضوع، با تمرکز بر مفهوم مهندسي فرهنگي به عنوان 
یکی از مفاهیم نشات گرفته از بازگشت معنایی استعاره ها، به تبیین چگونگی بازگشت معنایی 
استعاره و پدید آمدن این مفهوم در ادبیات سیاستگذاری فرهنگی کشور پرداخته شده است. 
این مقاله از جهت دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع بنیادی و از لحاظ هدف از نوع اکتشافي 
و به لحاظ نوع داده هاي مورد استفاده، کیفي است. روش آن از نوع مطالعات موردي است. 
ابزار جمع آوري داده ها، اسناد و مدارك هستند که با استفاده از منابع مختلف، داده هاي الزم، 

جمع آوري و با روش تحلیل مقایسه الگوها، داده ها تحلیل شده اند.
واژگانكليدي: استعاره ، بازگشت معنایي، مهندسی فرهنگی. 
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مقدمه
مطالعات  بر  تمرکز  ضرورت  معاصر،  جهان  در  مطالعاتی  گوناگون  ضرورت های  و  نیازها 
و  مطالعات  توسعۀ  به  منجر  و  است  آورده  پدید  گذشته،  اعصار  از  بیش  را  میان رشته ای 
علوم میان رشته ای در زمینه های گوناگون به ویژه در حوزۀ علوم انسانی شده است. »ظهور 
مشکالت چندوجهی در عرصه علوم انسانی یکی از الزامات ناشی از واقعیت های زمانه است. 
مشکل شناسی، علل شناسی و راه حل شناسی آن از طاقت یک تخصص خاص، خارج است. 
مشکالت و پدیده هایی همچون جرم شناسی، موضوع هایی است که در ساحت های مختلف 
و حیطه های علمی مختلف ریشه دارد و راه حل شناسی آن هم چندجانبه است. دلیل دیگر 
برای توجیه ضرورت مطالعات میان رشته ای آن است که هر رشته تخصصی به متغیرهای ویژه 
قلمرو خود توجه می کند و به متغیرهای رشته های دیگر توجهی ندارد. اّما ممکن است بین 
متغیرهایی که در حوزه یک رشته قرار دارد با متغیرهای رشته های دیگر کمی تأثیر متقابل و تعامل 
وجود داشته باشد. بنابر این یکی از دالیل مطالعات میان رشته ای آن است که بین متغیرهایی که 
در رشته های گوناگون معموالً جداگانه تحلیل می شود، نوعی همبستگی وجود دارد. )برزگر، 
1388:46( با این حال علی رغم پیشینۀ نسبتاً طوالنی مطالعات میان رشته ای، همچنان نوعی افتراق 
نظر در خصوص میان رشتگی دیده می شود و دربارۀ ابعاد و جوانب آن دیدگاه های متنوعی مطرح 

است. از جمله برداشت های مختلفی که در خصوص میان رشتگی وجود دارد، عبارتند از:
شامل موضوع های منتخب از رشته  های مختلف عنوانی عمومی

محصور کردن رشته ها و مرزبندی میان آنها و ترك گفتگوی آزاد انتقادی میان قلمروهای رقیب
تعیین مهم و جایگاه هر رشته در پژوهش مشترك با حفظ انسجام و بدون نیاز به گفتگو

همکاری چندرشته برای شناسایی مسائل موجود در زمینه ای مشترك
)محمدی  جدید  رشته های  ظهور  و  دانشگاهی  رشته های  مرزهای  فروپاشی  به  اعتقاد 

روزبهانی، 1388: 108-109(
با وجود این همه تنوع و تشتت، اگر به دنبال تعریفی کمک کننده و در عین حال ساده از 
مطالعات میان  رشته ای باشیم »می توان میان رشتگی را فرایند ارتباط، تعامل و تلفیق و بهره وری 
دانش، مفاهیم، روش ها، تجارب، و تخصص های دو یا چندرشته علمی به منظور دستیابی به 
شناخت جامع، فهم پویا و تحلیل علمی مسائل، موضوعات و پدیده هایی واقعی که در شرایط 
پیچیده، متغیر و پیش بینی ناپذیر حادث می شوند، دانست« )خورسندی، 1387: 36، نقل از 
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حاتمی و روشن چشم، 1391( نکتۀ قابل تأمل در میان رشتگی، شروع فرایند ارتباط، تعامل و 
تلفیق مفاهیم، روش ها، تجارب، و تخصص های دو یا چندرشته علمی است و تا این فرایند 
آغاز نشود، هیچ گونه دستاورد میان  رشته ای حاصل نمی شود، چرا که »هر رشته علمی، جریانی 
از دانش را به وجود می آورد و به نوعی نظام نظری را شکل می دهد و این نظان نظری دارای 
ویژگی هایی است که با واژگان و گزاره های ادبی مشخص می شود. لذا در هر رشته علمی، 
نوعی زبان و ادبیات مختص به آن شکل می گیرد و به دلیل کاهش ارتباط با سایر رشته های 
علمی، در محیطی اختصاصی و جداگانه توسعه می یابد. بنابراین با گذر زمان به تدریج امکان 
مباحثه و تعامل میان دانشمندان حوزه های گوناگون از بین می رود )پورعزت، 1387: 210( 
اما بر عکس هنگامی که دو یا چند حوزۀ علمی، از سطح یاد شده عبور می کنند و به زبان و 
ادبیاتی برای تعامل با یکدیگر دست می یابند، فرایند میان رشتگی آغاز می شود؛ »فرایندی که در 
آن رشته های مختلف علمی در پاسخگویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح یک موضوعی 
که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل طرح و بررسی با استفاده از یک رشتۀ واحد 
نیست، درگیر می شوند. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع 
معتبر اطالعاتی به تناسب استفاده می شود؛ بنابراین چنین مطالعاتی نه تنها با ترکیب اطالعات به 
دانش جدیدی دست می یابند، بله درك کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیز ایجاد 

می کنند )خورشیدی و پیشگاهی، 1391: 3(.
یکی از فرایندهای که می تواند به ارتباط میان  رشته های مختلف علمی کمک کند و آغازگر 
فرایند مطالعات میان رشته ای حتی در حوزه هایی که در ظاهر بسیار از یکدیگر بعید هستند، 
باشد، فرایند استعاره پردازی است. در استعاره پردازی ضرورت ندارد که لزوماًً دو جوزۀ مطالعاتی 
از یک جنس و از یک قلمرو علمی مثاًل از جنس علوم انسانی یا علوم طبیعی باشند، بلکه هر 
یک از حوزه های مبدأء یا مقصد می تواند در زمرۀ هریک از آنها باشد. استعاره پردازی از ظرفیت 
و قابلیت بسیار باالیی برای تولید مفاهیم و در نتیجه دانش میان رشته ای برخوردار است چرا 
که در هر استعاره ای دو حوزۀ مطالعاتی به عنوان حوزه های مبدأء و مقصد وارد تعامل معنایی 
می شوند و معانی و مفاهیم حوزۀ مبدأء در حوزۀ معنایی مقصد بکار گرفته می شوند تا از تالقی 
یافته های دو حوزۀ پژوهشی، معانی و مفاهیم و در نتیجه دانش جدیدی تولید شود. در مقالۀ 
پیش رو، ضمن تبیین کارکردهای تولید معانی و مفاهیم میان  رشته ای، بر استعاره های مختلفی که 
در حیطۀ دانش سازمان و مدیریت تولید شده اند، تمرکز شده است. نگارندگان سپس یک گام 
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فراتر رفته اند و از این موضوع بحث کرده اند که چنانچه استعاره های موجود در قلمرو دانش 
یاد شده، برگشت معنایی پیدا کنند، چه کارکردها و کژکارکردهای احتمالی می توان برای آنها 
متصور بود. در ادامه به طور خاص همین فرایند در خصوص مفهوم مهندسی فرهنگی مورد 

تأمل قرار گرفته است و در خصوص پیامدهای محتمل آن بحث شده است. 
روش این مطالعه از نوع مطالعات موردي است. جمع آوري داده های آن، به روش اسنادی 

صورت گرفته است و با روش تحلیل مقایسه الگوها، داده ها تحلیل شده اند.

کليات بحث
1. استعاره و شناخت

هنگامي که مردم با یکدیگر گفتگو می کنند، تعداد زیادي از استعاره ها را به کار می گیرند. در این 
حال، استعاره پدیده اي در حال تغییر و پویا است که شیوع پیدا می کند و باعث برقراري ارتباط 
یا گاهی گسست ارتباط با دیگر اندیشه ها و گفتگوکنندگان می شود . در واقع، استعاره، گفتگویي 
جاري را شکل می دهد و به وسیله آن شکل می گیرد )کامرون1، 2008: 197(. همچنین استفاده 
از استعاره براي نظریه  پردازي، در علوم طبیعي و همین طور علوم اجتماعي نیز سنتی دیرینه و 
قابل توجه دارد. برای مثال، گاهی در آثار پزشکان دیده می شود که بدن انسان یا اجزای آن را 
به پدیده های شناخته شده تر تشبیه می کنند؛ برای مثال، قلب را در سیستم گردش خون به تلمبه 

تشبیه می کنند تا براي دانش پژوهان، مفهوم واضح تري داشته باشد. 
با این حال باید توجه شود که در نظریۀ کالسیک زبان، استعاره  به مثابه موضوعي در حیطۀ 
زبان و نه حیطه اندیشه، شناخته می شود. بر این اساس، زندگي روزمره هیچ استعاره اي ندارد 
و استعاره از ساز و کارهایي خارج از حیطه زبان مرسوم و روزمره، استفاده می کند. البته نظریه 
کالسیک،  در طول قرن ها به شدت مورد پذیرش قرار گرفته و به گونه ای جا افتاده بود که 
بسیاري از مردم نمی دانستند که این فقط یک نظریه است؛ از این رو، این نظریه کاماًل درست 
پنداشته می شد و حتي گاهی در جایگاه تعریف کننده هم قرار می گرفت. در طول این دوران، واژه 
»استعاره« به گفته هاي زباني منظوم یا منثور اطالق می شد که در آنها یک یا چند واژه، براي مفهومي 
خارج از معناي مرسوم و عادي آن به کار می رفت تا مفهومي مشابه را تشریح کند )لکاف1992،2: 
1(. اما پیشرفت دانش در علوم  شناختي و اعصاب و زبان شناسي، نشان داد که به کارگیري دقیق 
1. Cameron
2. Lackoff
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زبان و استعاره می تواند به اندیشه و انگیزه مخاطبان جهت دهد و زمینه اي را براي تغییر اجتماعي 
ایجاد کند. بنابراین،  دیدگاه عمیق تري دربارۀ ارزش و کارکرد استعاره شکل گرفت مبني بر این که 
استعاره خاصیت دانش افزایي دارد. همین دیدگاه چشم اندازی را در برابر پژوهشگر کارکردها و 

کژکارکردهای استعاره می گشاید که این دانش افزایی تا چه حد قابل اعتماد است!
2. معناي استعاره1

استعاره از واژه یوناني متافورا2 گرفته شده که خود مشتق است از متا3 به معناي )فرا( و فرین4 به 
معناي برون. این واژه به دسته خاصي از فراگردهاي زباني داللت دارد که در آنها جنبه هایي از 
یک شيء به شيء دیگر )فرابرده( یا منتقل می شوند؛ به نحوي که از شيء دوم به گونه اي سخن 

می رود که گویي شيء اول است )وبستر، 1997: 722(.
کلي  سیر  نظریه پردازي،  و  نظریه سازي  درباره  متعددش  نوشته هاي  در  ویک  کارل   
نظریه پردازي سازماني را به منزله فراگردي مستمر و تکاملي در نظر می گیرد که در آن خود 
محققان، فعاالنه بازنمایي هایي را مي سازند که این بازنمایي ها، تقریبي از موضوع مورد نظر 
پژوهشگران را ارائه می کنند؛ و بدین ترتیب، زمینه را براي نظریه پردازي و تحقیق گسترده تر 
فراهم می نمایند و امکان تعریف ساختها و تدوین فرضیه هاي آفاقي پژوهش را فراهم می سازند. 
ویک در مقالۀ »نظریه پردازي به مثابه تخیل منظم« )1989(، نظریه پردازي را به نوعي گزینش 
مصنوعي تشبیه کرده و نظریه پرداز را منبع گزینش دانسته و بر آن است که نقش استعاره در 
تخیل منظم، نقشي محوري است، نقشی که بر اساس آن تخیل از طریق استعاره رخ می دهد و 

استعاره منبع تخیل است )کورنلیسن5، 2006: 1579(.
 البته باید به این نکته بسیار ظریف توجه داشت که قدرت استعاره در کمک به تولید و 
توسعۀ معرفت در حوزه دانش سازماني، به میزان دسترسي به داده هاي گویا و فشرده،  دسترسي 
به ایده هاي ناب، مالحظه تفاوت ها، و نیز ظرفیت آن استعاره در روشن کردن مفاهیم اساسي 
نهفته در یک موقعیت بستگي دارد )اُسویک و مونتگومِری6، 1999: 521( . در واقع، استعاره ها 
روش هایي را براي دیدن و شکل دهي به زندگي سازماني خلق می کنند و فراگرد نظریه پردازی 

1. Metaphor 
2. Metaphora
3.Meta(μετα)
4.Pherein(φέρω)
5. Cornelissen
6. Oswick and Montgomery
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دربارۀ سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. هر نظریه پرداز،   تصوري درباره پدیده مورد بررسي 
خود دارد که احتماالً مشتمل بر همه حقایق مرتبط با آن نیست. بنابراین انگاره ذهني او وجهي 
استعاري مي یابد که فقط بخشي از حقایق پدیده مورد بررسي را بازمی تاباند. در این صورت، 
نظریه پردازان عصر نوین، احتماالً خواه ناخواه با چالش استفاده درست و مناسب از استعاره ها 
مواجه خواهند شد؛ بنابراین، استعاره ها با تأثیرگذاری بر راه هاي مناسب دیدن، فهمیدن و شکل 
دادن به شرایطي که نظریه پردازان در فراگرد فهم سازمان با آن شرایط روبرو می شوند،  فراگرد 

تفکر و اکتشاف علمي آنها را تحت  تأثیر قرار می دهند.
 این که چرا رویکرد استعاره ای درباره سازمان بیشتر از سایر پدیده های اجتماعی مد نظر قرار 
گرفته است نیز بسیار در خور تأمل است. شاید یکی از دالیل مهم رواج گسترده رویکرد استعاره اي 
به نظریه پردازي دربارۀ سازمان، پیچیدگي و ابهام بیش از حد این پدیده باشد؛ یعني چون پدیدۀ 
سازمان، پدیده اي پیچیده و پرابهام است، اظهارنظرهاي استعاري بیشتري را به خود جلب می کند.  

3. زبان، استعاره و تفكر 
بر اساس شواهد زبان شناختي،  بخش عمدۀ سیستم مفهوم پردازی عادي در ذهن انسان، ماهیتًا 
استعاري است. این مهم در آثار لکاف و جانسون با تشریح مثال هاي متعدد مورد اشاره قرار 
گرفته است؛ برای نمونه آنها این جمله را مطرح می کنند: »میدان بحث، میدان جنگ است«. 
سپس براي اثبات ادعاي خود،  فهرستي از گزاره هایي را که گاهي افراد در اشاره به یک بحث 

یا مجادله به کار مي برند، ذکر نموده اند:
ادعاهاي تو غیرقابل دفاع هستند؛ او به نقاط ضعف بحثم حمله کرد؛ من هرگز در یک بحث 

پیروز نشده ام؛ انتقادهاي او کاماًل به هدف می خورد.
این گزاره ها صرفاًً در مقام سخن به کار نمی روند، بلکه به حریم تفکر وارد شده و ناخودآگاه 
آدمي را تحت تأثیر قرار داده و حتي به ماهیت رفتار نیز کشیده می شوند؛ بنابراین لکاف و 
جانسون نتیجه می گیرند که ما با این استعاره ها زندگي می کنیم و آنها به کنش هاي ما ساختار 
می دهند. بر این اساس، استعاره هاي جدید به ما امکان می دهند تا با فهمی جدید از تجاربمان 
بهره برداری نماییم. این استعاره ها حتی می توانند به گذشته هاي ما، فعالیت هاي ما و دانسته ها و 
باورهایمان،  معاني جدیدي بدهند. بنابراین ادعا می شود که استعاره هاي جدید از قدرت ایجاد 
واقعیت برخوردارند یعنی هنگامی که ما تجارب خودمان را در پرتو یک استعاره درك می کنیم، 
کنش هاي ما برای درك یک واقعیت آغاز مي شود )لکاف و جانسون1، 2003: 5-4 (. بر این 

1. Johnson
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اساس، تکثر استعاره اي به تکثر ابعاد فهم منجر می شود و نوعي هم افزایي را در ساحت ادراك 
تقویت می کند. ضمن این که کارل ویک، معتقد است که محققان از دایره لغت های متفاوت، 
برای ایجاد استعاره ها بهره می گیرند و از طریق این استعاره ها، منعطفانه زبان را به خدمت 
می گیرند و مترصد توسعه زبانند. در این وضعیت، پویایی و سیالیت خاصی در استعاره ها ایجاد 
می شود؛ مانند استعاره تئاتر که در روان شناسی اجتماعی برای »شکل گیری هویت« و در علوم 

شناختی برای فهم »خودآگاهی انسانی« قابل استفاده است. 
ویک در کتاب روان شناسی اجتماعی سازماندهی )1979( و کتاب به سوي مدلي از سازمان ها 
به مثابه سیستم هاي تفسیر که آن را مشترکاً با ریچارد دفت نوشت، تأکید کرده است که تخیل 
نظریۀ سازمان گذر  فعلی دانش در  از وراي محدوده های  تفکری خالق است و  استعاری، 
می کند. او عالوه بر این که استعاره را برای توسعۀ دانش و تئوری سازی، ناب و اصیل می داند، 

معني سازی را نیز به مثابه ویژگي مفید استعاره معرفي می کند )کورنلیسن، همان: 1583(.

استعاره و نظریه پردازی در قلمرو سازمان
بسیاري از نظریه پردازان سازمان، فهم خود از سازمان را براساس شیوه هاي به عاریه گرفته شده 
از علوم انساني و هنر توسعه می دهند؛ از این رو، استعاره پردازي به مثابه یکي از این شیوه ها، 
ابزاري ویژه و مفید براي شناخت و درك فلسفۀ وجودي این پدیده ها تلقی می شود و در امتداد 
آن، هر یک از نظریه پردازان سازمان، استعاره اي ویژه و متفاوت را براي بیان دیدگاه هاي متفاوت 

خود به کار می گیرد )هچ1، 1997: 50-51(.
بر این مبنا، ادعا می شود که هر استعاره پردازي جدید درباره سازمان،  باعث مي شود که 
عالوه بر اتخاذ نگاهی جدید به پدیده سازمان، کنشي متناسب با آن نیز صورت بندی شود، 
کنشی که بتوان آن را در قبال سازمان یا اجزاء آن، مد نظر قرار داد. قابل تأمل است که در این 
صورت حتی ممکن است نقش تدوین استعاره ها از وضع استراتژی در سازمان حیاتی تر باشد. 
در این امتداد حتي می توان تأکید کرد که استعاره ها نقشي مهم در وضع استراتژي دارند. در این 

رویکرد، استعاره ها با 4 ویژگي مد نظر قرار می گیرند:
1. استعاره ها راهي را براي فشرده کردن وجوه متفاوت یک موقعیت، یا پردازش و برقراري 
ارتباط با جنبه هایي از یک پدیده بدون ذکر همه جزئیات آن، فراهم می کنند؛ 2. استعاره ها نقش 

1. Hatch
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مهمي در ایجاد چارچوب های مفهومي و دایره واژگان و ادبیات، در موقعیت هاي جدید دارند؛ 
موقعیت هایي که در زمینۀ آنها تجربه اي وجود ندارد یا تجربه اي در خور توجه ثبت نشده 
است؛ 3. استعاره ها از طریق الزام  آور ساختن مشارکت در یک فراگرد ارتباطي،  باعث هم افزایی 
و ارتقاء  سطح شناخت در مورد پدیدها می شوند. و 4. به دلیل وجود همان ویژگي هایي که به 
ما امکان می دهند که یک مفهوم را با بیان مفهومي دیگر درك کنیم،  استعاره ها ضرورتاًً برخي 
از جنبه هاي پدیده مورد نظر را برجسته و برخي دیگر را کم رنگ یا پنهان مي کنند)سومی و 

همکاران1، 2001: 1183(
همین ویژگی ها این امکان را فراهم می سازند که استعاره تفکر خالق را تقویت نماید و به 

توسعه سیر نظریه پردازی کمک نماید. 
1. استعاره های سازمان 

گرت مورگان، ضمن تمرکز ویژه بر موضوع استعاره، توضیح می دهد که چگونه هر استعاره 
می تواند به مثابه ابزاري براي درك و تحلیل جنبه هایی از وجود سازمان ها، مؤثر باشد. وی هشت 
استعاره ریشه ای را برای بیان هشت نوع نگاه متفاوت به سازمان معرفی می کند: ماشین، موجود 
زنده، مغز، فرهنگ، نظام سیاسي، زندان روح، جریان سال و ابزار سلطه )مورگان2، 2006: 6-8(. 
مري جو هچ نیز استعاره هاي »کوالژ« و »جاز« را به استعاره هاي مورگان افزوده است؛ 
ضمن این که به استعاره هاي دیگري، از جمله سازمان به مثابه متن3، هنر،گفتمان4 و نمایشنامه5
اشاره کرده است )هچ، همان: 52(. بنابر این،  ساحت نظریه پردازي سازمان، مملو از استعاره هاي 
گوناگون شده است؛  استعاره هایي که هم روشنگرند و هم ابهام برانگیز؛ به طوري که گاهي 
نمی توان ارزیابي کرد که نقش روشنگري آنها غلبه دارد یا نقش ابهام  آمیزي آنها و نمی توان 
برآورد کرد که پیش رو دادن یک استعاره نظیر سازمان به مثابه مغز، تا چه حد انگیزه دانشمندان 
عالقه مند به و سیستم های اطالعات مدیریت6 و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری7 را به توسعه 
ادبیات فنی در این باره برانگیخته است. به همین دلیل نمی توان تشخیص داد که دستاوردهای 
دانشمندان فناوری اطالعات بر توسعۀ این استعاره مؤثرتر بوده است یا طرح این استعاره، 

موجب توسعۀ دانش در قلمرو فناوری اطالعات در سازمان شده است. 
1. Suomi & etl
2. Morgan
3. Text
4. Discourse
5. Dram
6. MIS
7. DSS
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2. رصد کارکرد استعاره هاي سنتي در فهم سازمان 
هر یک از نظریه پردازان حوزه سازمان، معموالً بر مبناي زمینه ادراکي منحصر به فرد خود، 
پژوهش هاي  استمرار  در  و  می پردازد  مطالعه سازمان  به  استعاره هاي خاصي  در چارچوب 
خود، استعاره هاي جدیدي را براي سازمان معرفي می کند؛ براي مثال، می توان به استعاره هایي 
که از علوم گوناگون نظیر مکانیک،  پزشکي، سایبرنتیک،  علوم سیاسي، روان شناسي، حقوق، 
حسابداري و اکولوژي در قالب مفاهیمي چون پیچیدگي، بحران، جاز، تئاتر، یا کوالژ شکل 
می گیرند، اشاره کرد. البته هرچند این استعاره ها در فراگرد فهم سازمان هاي مدرن، ابهاماتي را 
نیز به اذهان متبادر می کنند؛ ولي حرکت ذهن دانشمندان در این سیر، مستمراً ادامه می یابد و 
محققان به دنبال توسعه فهم خود از سازمان، با طراحي روش هاي مطلوب تر براي مواجهه با 
واقعیت هاي ناشناخته،  استعاره هاي جدیدي را درباره سازمان پردازش می کنند)مورگان، همان: 

8-3( در اینجا مروري اجمالي بر استعاره هاي رایج درباره سازمان ضرورت دارد:
دانشمندان  از  برخي  مکانیکي  تفسیر  از  متأثر  استعاره،  این  ماشين- مثابه به الف(سازمان
دهه هاي 1900 تا 1920 از دنیاي سازماني است. براساس این دیدگاه، انسان نیز مانند قطعه اي 
از ماشین سازمان است و سازمان در واقع، سیستمي عقالیي در نظر گرفته می شود که همچون 
ابزاري براي تحقق اهداف از پیش تعیین شده، با حداکثر کارایي عمل مي کند)همان: 16-17(. 
نظریه هاي کالسیک مدیریت مانند بروکراسي وبر، مدیریت علمي تیلور و اصول مدیریت فایول 
با مفروضات اساسي این استعاره تناسب قابل توجهي دارند. این انگاره ماشیني سازمان چنان در 
ذهن تیلور رسوخ کرده بود که او حتي مفهوم مدیر و مهندس را مترادف می دانست؛ براي مثال، 
او در تبیین وظایف مدیران در قبال نابساماني هاي مربوط به پرداخت به کارگران که به اعتقاد 
او از عدم کارآیي نـاشي می شدند، چنین تجویز کرده بود: »ما مهندسان و مدیران، بیش از هر 
طبقه دیگري با این واقعیات آشناییم و بهترین افراد براي مبارزه با دیدگاه هاي غلط در این زمینه 
هستیم (تیلور1، 2003: 126(. همچنین نگاه بروکراتیک به سازمان یا آن چیزي که مینتزبرگ از 
آن با عنوان بروکراسي هاي ماشیني یاد می کند، با این استعاره بسیار همگراست. براساس این 
نگاه، ساختار سازمان بسیار شبیه به آن چیزي است که ماکس وبر نخستین بار توصیف کرده 
بود: جایي که در آن وظایف و مسئولیت ها،  صالحیت ها و توانایي ها،  مجاري ارتباطي و قواعد 
کاري، استاندارد شده اند و سلسله مراتب بسیار روشني تعریف شده است )مینتزبرگ2، 1993: 
163(. در واقع، این استعاره،  سازمان را به مثابه ابزاري کارآ براي نیل به اهداف معرفي می کند.

ب(سازمانبهمثابهانداموارهياموجودزنده-از منظر این استعاره، سازمان ها موجودات زنده اي 
1. Taylor
2.  Mintzberg
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تصور مي شوند که مانند سیستمي پویا در یک محیط بزرگ تر زندگي می کنند و براي تأمین 
نیازهاي خود به آن وابسته اند. در این چشم انداز، سازمان هایي موفق تر خواهند بود که انطباق 
پذیرتر و  پویاتر بوده و مانند موجودات زنده بتوانند از شرایط بهتري براي تطبیق با محیط 
برخوردار شوند )مورگان، همان: 15(. به نظر می رسد که نظریه هاي اقتضاء، سلسله مراتب 
نیازهاي مازلو، سازمان به مثابه سیستم باز، سازمان انطباق پذیر با محیط، انگاره سازمان ارگانیک، 
و اکولوژي جمعیت )زیست بوم(، با مفروضات این استعاره تناسب قابل توجهي دارند. براي 
مثال،  مبناي نظریۀ سلسله مراتب نیازهاي مزلو که در نگاه بسیاري از افراد براي تحلیل رفتار 
کارکنان سازمان مؤثر بوده، این است که انسان،  حیواني سرشار از خواسته است و فقط براي 
مدتي کوتاه ارضا می شود و معموالً پس از ارضاي هر یک از نیازهایش، نیاز دیگري برایش 
مطرح می گردد )کانلی1، 2007: 8(. در واقع، این استعاره، سازمان را به مثابه موجودي انطباق پذیر 

براي بقا در محیط پویا معرفي می کند.
توسعه عصر  از  نظریه هاي حاصل  و  اصول  بر  »مغز«  استعاره  مغـز-  مثابه به ج(سازمان
اطالعات داللت داشته و ضمن تأکید بر ضرورت تعبیه ساز و کارهاي یادگیري دو حلقه اي به 
جاي تک حلقه اي،  توسعه قابلیت هایي شبیه به مغز انسان را براي سازمان، هدف قرار می دهد 
)مورگان، همان: 73(. رویکردهاي معطوف به توسعه سیستم هاي اطالعاتي و نظریه هایي چون 
سازمان یادگیرنده پیتر ِسنج، با مفروضات این استعاره، مطابقت زیادي دارند. او در کتاب اصل 
پنجم، سازمان یادگیرنده را سازماني معرفي می کند که پیوسته ظرفیت خود را براي خلق آینده  
خویش توسعه می بخشد. براي چنین سازماني، فقط این کافي نیست که به بقای خود ادامه 
دهد. یادگیري بقا یا آنچه اغلب یادگیري تطبیق نامیده می شود، نیز مهم است؛ ضمن این که 
صرفاًً یادگیري تطبیق کافي نیست،  بلکه سیستم باید از یادگیري آفرینش یعني یادگیري اي که 
ظرفیت خلق و آفرینش را ارتقاء می دهد نیز برخوردار گردد )ِسنج2، 1990: 14(. در واقع، 
این استعاره سازمان را به مثابه سیستمي برخوردار از قابلیت فوق العادۀ نگهداري، طبقه بندي و 

تحلیل اطالعات براي تولید دانش معرفي مي کند. 
د(سازمانبهمثابهفرهنگ–بر اساس این استعاره، به نظر می رسدکهسازمان پدیده اي فرهنگي 
است که ماهیت آن بر حسب میزان توسعه یافتگي جامعه، توسعه می یابد. در امتداد همین نگاه، 
حتي به نظر می رسد که سازمان خود یک فرهنگ است. در این رویکرد عمیق به سازمان، این 
پدیده مولد مفروضات، باورها، هنجارها، ارزش ها، مصنوعات و نمادهایي ویژه است که به 
1. Conley
2. Senge
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تدریج و در گذر زمان شکل می گیرند و در شأن یک یا مجموعه اي از عناصر فرهنگي ظاهر 
می شوند و خود را به مثابه فرهنگ توسعه می دهند. در این رویکرد پذیرفته می شود که مختصات 
فرهنگي هر سازمان از ویژگي هاي منحصر بفردي برخوردار است که آن را از سایر سازمان ها 
متمایز می سازد؛ بنابراین فرهنگ، متغیري مفید براي درك تنوع و تفاوت سازمان ها تلقي می شود 
)مورگان، همان: 118-117(. بر اساس بصیرت حاصل از این رویکرد استعاره اي، مدیر نیز ممکن 
است به مثابه نماد سازمان مد نظر قرار گیرد؛ به طوري که سازمان با او شناخته  شود. محققان 
نمادین- تفسیرگراي سازمان، معموالً با توجه به چشم انداز حاصل از نظریۀ برگر و الکمن 
)1966( یا شوتز )1970(، بر نمادها و رفتارهاي نمـادیـن در سـازمـان ها مـتـمرکـز می شـونـد 
و این پدیده ها را به روش هاي گـونـاگون تـفـسیر می کنند)هچ، 1993: 658(. براساس این 
استعاره، سازمان، واقعیتي نمادین و پنهان دارد که معموالً تحت الشعاع موقعیت ظاهري و آشکار 
آن قرار می گیرد. بنابراین شناخت واقعي سازمان در گرو فهم این واقعیت نمادین و آثار آن است. 
هـ(سازمانبهمثابهنظامسياسي-براساس این استعاره، منافع، قدرت و تعارض، واقعیت هاي 
مهمي در تحلیل روابط سازماني هستند. این واقعیت ها وجود دارند و وضع فعلي سازمان را 
توجیه می کنند. بنابراین، سازمان ها در هر لحظه از زمان، برآیند و مولود تنش ها و تعارض هایي 
هستند که در اثر تضاد منافع و ساخت قدرت نیروهاي متعارض ایجاد مي شوند )مورگان، 
همان: 163(؛  یعني سازمان چیزي نیست جز برساخته تعارض ها، منافع و منابع قدرت کساني 
که با آن سروکار دارند و آن را ایجاد مي کنند. در حمایت از این انگاره می توان به دیدگاه جفري 
فِفِر و دیدگاه هاي تحلیلگران تضاد اشاره کرد. این استعاره سازمان را واقعیتي می داند که مستمراً 

در جریان منازعات اجتماعي گروه هاي ذینفع براي توسعه قدرت خود،  خلق می شود. 
و(سازمانبهمثابهزندانروح-براساس این استعاره، سازمان انعکاسي از تمایالت باطني 
پدیدآورندگان خود است. براین اساس،  به نظر می رسد که سازمان ها در اعماق نوعي ناخودآگاه 
خود پنهان شده اند. تصور ناخوداگاه سازمان، مستلزم توجه به پیشینه سازمان و افرادي است 
که با نقش هاي متفاوت در آن ظاهر می شوند. بر این اساس، ادعا می شود که ساختار سازمان، 
در  افراد  از تالش هاي  بسیاري  و  است  آن  به وجودآورندگان  ناخوداگاه  تمایالت  انعکاس 
سازمان مثل برنامه ریزي، روش هاي انجام دادن امور روزمره، و آفرینش فرهنگ، براي آن است 
که افراد خود را بزرگ، با دوام و جاودانه جلوه دهند؛ به ویژه با توجه به این که عمر ساختارهاي 
سازماني طوالني است، افراد تالش می کنند که با تمسک به آن، زندگي خود را طوالني تر ببینند. 
در این امتداد، اجزای سازمان، تحت تأثیر ساز و کارهاي دفاعي ضمیر ناخودآگاه اعضاء سازمان 
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براي مقابله با اضطراب هاي فردي و محیطي قرار می گیرد و بـه عـبـارتـي رفــتـارهاي ما، 
بـازتـاب نـگراني هاي مـا هـستند )همان: 226-221( و سازمان یکي از این بازتاب هاست. در 
حمایت از این استعاره مـي توان به نظریۀ غار افـالطـوني و دیدگاه هاي فروید و یونگ درباره 
ناخوداگاه انسان و انعکاس آن در سازمان اشاره کرد. قابل تأمل است که پدیدآورندگان سازمان 
هم کساني هستند که آن را تأسیس کرده اند و هم کساني که با آن به گونه اي ارتباط دارند و در 

روابط روزمره خود،  پي در پي آن را مي سازند. 
ز(سازمانبهمثابهجريانسيـال-بر اساس منطق دیالکتیک هگلي، هر پدیده حاصل تضاد و 
تقابل نیروهاي دیگري است که چون تز و آنتي تز در برابر هم شکل می گیرند. البته این تضاد، 
حاصل برداشت رایج غرب از رابطۀ یین و یانگ است، در حالي که در شرق، تصویري از 
هماهنگي و رابطه اي هم افزا و تکاملي از آنها مد نظرقرار می گیرد )پورعزت، 2009: 199(؛ 
رابطه اي هماهنگ که در امتداد آن، حرکت مداوم هر پدیده در مسیر شدن و تکامل، سنتزهاي 
مکرري را شکل می دهد. از این دیدگاه، سازمان نیز یکي از این پدیده هاست که دائماًً در معرض 
تغییر، تحول و شدن است. پس باید از ظرفیت انعطاف پذیري کافي برخوردار گردد. نظریه هاي 
متعددي در این باره مطرح شده اند و به ویژه آشوب ادوارد لورنز از جمله نظریه هایي است که 
بصیرت حاصل از آن، سازمان را همچون جریاني سیال در نظر می آورد. این نظریه بر افزایش 
آشوب در نتیجه پیچیده تر شدن سیستم هاي اجتماعي و محیط آنها داللت دارد. لورنز،  از طریق 
تببین مثال هاي گوناگون تالش کرده است آشوب و بی نظمي را در حوزه دانش هواشناسي 
تحلیل کند ولي یافته هاي او در ساحتي میان رشته اي دربارۀ بسیاري از پدیده ها قابل بررسي بوده 
و دستاوردهاي جالبي داشته اند. به ویژه در تحلیل الگوي جاذب هاي غریب، می توان با استفاده از 
نظریۀ آشوب، درك محققان سازمان و مدیریت را از پدیده سازمان ارتقا  داد )لورنز1، 1993: 79(. 
ك(سازمانبهمثـابهابزارسـلطه– براساس این استعاره، سازمان، ابزاري است که فراگرد 
سلطه را توجیه می نماید. بر این اساس ادعا می شود که در طول تاریخ، سازمان هاي متعددي در 
نقش ابزار فراگردهاي سلطۀ اجتماعي ظاهر شده اند و افراد یا گروه هایي را در پي یافتن راه هایي 
براي تحمیل اراده خود بر دیگران یاري داده اند. از نظر برخي نظریه پردازان، سازمان در این 
سیر، موفقیت خود را با استثمار دیگران همراه می سازد؛ به طوري که فراگرد استثمار به جزئي 
اجتناب ناپذیر از فعالیت سازمان تبدیل می شود. بدین ترتیب فراگرد سلطه، مدرن شده است و 
هر چند تفاوت هایي ظاهري در شکل اعمال آن وجود دارد، اما جوهرۀ استثمار تفاوتي نکرده 
1. Lorenz
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است )مورگان، همان: 298-293(. نگاه مارکسیستي به سازمان، از  چنین چشم اندازي به سازمان 
مي نگرد و بر این استعاره تأکید دارد. قابل تأمل است که سازمان، فراگرد جنایت و سلطه را 
تجزیه کرده و تسهیل می کند؛ براي مثال یکي دستور می دهد، دیگري تایید می کند، سومي 

شرایط مورد نیاز را مهیا می سازد و آخري اعدام می کند و خود را مأمور و معذور مي انگارد.
ل(سازمانبهمثابهكوالژ–براساس این استعاره، سازمان نیز مانندکوالژ، برساخته اي هنري 
است که در آن قطعات پدیده هاي موجود، براي شکل دهي پدیده هاي جدید در کنار هم قرار 
داده مي شوند. بر اساس چشم انداز حاصل از ابداع این استعاره، زماني که نظریه پردازان سازمان 
تئوري پردازي مي کنند، شبیه هنرمندان عمل می کنند و دست به خلق اثر هنري مي زنند. آنها 
قطعات تئوري هاي قدیمي را که با کسب دانش و تجربه  در زندگي خود گردآوري کرده اند، کنار 
هم قرار داده و نـوعي نـظریـۀ جـدید می سازند که در شرایط خاصي می توانند از آنها استفاده 
کنند )هچ، 1997: 55-54(. نظریه هایي که بر وجه هنري مدیریت تأکید دارند و مدیران را 
چون هنرمندان در نظر می آورند با این استعاره همخواني بیشتري دارند؛ نظریه هایي که در معرفي 
خصایل هنرمندانۀ رهبري سازمان، بر کنجکاوي، خالقیت، آفرینندگي، استقالل، بهره گیري از 
تخیل، برخورداري از عواطف و احساسات قوي، و نوآوري و بدیع بودن ایده ها تأکید می کنند 
)هچ و دیگران، 2005: 4(. مالحظه مي شود که در این رویکرد، مدیریت سازمان همچون اثر 
یک هنرمند مبتکر، حاصل ترکیب مداوم پدیده هاي موجود براي ایجاد یک اثر بدیع است. بنابر 
این هر موقعیت اداري، فرصتي است که می توان در آن هنرمندانه به ابداع و نوآوري پرداخت.

م(سازماندهيبهمثابهبداههنوازيجـاز–براساس این استعاره، سازمان در برابر تقاضاهاي 
متغیر محیطي، ناگزیر از تجدید نظر مکرر و مستمر در رویه هاي خود است.تقاضاهاي تحمیلي 
بر سازمان ها، از سویي براي تبدیل شدن به شبکه اي منعطف و مرتبط با دیگر سازمان ها و 
افزایش آمادگي براي تغییر مستمر، شکلي از سازماندهي را تداعي می کنند که گویا توسـط 
نوازنـدگـان جـاز ایجاد می شود. تشبیه فعالیت سازمان به بداهه نوازي جاز بر هیجان های 
مستمر فعالیت پرچالش و ماهیت هنري فعالیت شکل دهندگان سازمان داللت دارد. هچ،  این 
ویژگي هاي بداهه نوازي را براي تببین فعالیت سازمان، در فضاي بسیار پرشتاب قرن 21 مناسب 
در گروه هاي  زماني  دوره  در یک  که مي توانند  را  نوازندگان جاز  روابط  او شبکه  می داند. 
متفاوت موسیقي فعالیت کنند یا حتي براي یک اجرا، گروهي را تشکیل دهند،  مشابه تشکیل 
شبکه هاي گوناگون توسط سازمان ها، یا ایجاد شراکت ها و پیمان هاي موقت می داند که بسیاري 
از سازمان هاي آینده باید براي تداوم بقاي خود در قرن جاري به آن متوسل شوند )هچ، 1999: 
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2(. هچ در تبیین ارتباط استعارۀ جاز با تفکر درباره سازماندهي و سازمان هاي آینده، از مفاهیمي 
همچون انعطاف،  هماهنگي، حساسیت به محیط، و داشتن مرزهاي آزاد و کاهش سلسله مراتب 
استفاده می کند )مِیر1 و دیگران، 1998: 540(. بدین ترتیب سازمان هاي پویایي در نظر آورده 
می شوند که  می توانند به سرعت تغییر شکل دهند؛ براي مثال مـي تـوان بـه ادهـوکـراسي ها یـا 
گـونه هاي تـرکـیبي نـظیر ادهـوکراسي هاي حـرفـه اي اشاره کـرد )پورعزت و طاهری عطار، 
2009: 1( قابل ذکر است که استعاره هاي دیگري نیز همچون استعاره متن، هنر، گفتمان و 
نمایشنامه یا تئاتر در میان نظریه پردازان سازمان مطرح شده اند؛ ولي این استعاره ها هنوز به قوت 

و اهمیت استعاره هاي برشمرده شده، دانسته نمی شوند)هچ، 1997: 52(.

بازگشت معنا در کاربست استعاره ها
از دیدگاه شناختي و به ویژه زبانشناختي،  استعاره به مثابه ابزار شناخت یک حوزه مفهومي، از 
طریق کاربست اصطالحات و زبان یک حوزه مفهومي دیگر، ابداع می شود! به آن حوزه  مفهومي 
که از آن یک بیان استعاري براي فهم حوزه دیگري اخذ می شود،  حوزه »مبدأء« و به آن حوزه 
مفهومي که از این طریق،  فهم می شود، حوزه »مقصد یا هدف« گفته می شود. براي مثال، در 
استعاره هاي »سفر عشق«، »بحث به مثابه جنگ«، و »ساختمان نظریه«، عشق، بحث و نظریه،  حوزه 
مقصد و در مقابل آنها،  سفر،  جنگ و ساختمان  حوزه مبدأء هستند.  بنابر این، حوزه مقصد )هدف(،  

حوزه اي است که ما تالش می کنیم از طریق بهره گیري از حوزه مبدأ، آن را بهتر بشناسیم. 
براي مثال، در استعاره  سفر عشق، مبدأ و مقصد و نیز اجزاء متناظر دو حوزه به شرح جدول 1 هستند: 

جدول1:حوزههايمفهوميمبدأومقصددراستعارهسفرعشق

مبدأء: سفر مقصد: عشق
مسافران عاشقان

وسیله نقلیه رابطه عاشقانه
سفر حوادث رابطه عاشقانه

فاصله پیموده شده پیشرفت صورت گرفته
موانع طول سفر دشواري هاي تجربه شده

تصمیم هاي مربوط به انتخاب راه براي رسیدن به 
مقصد سفر

انتخاب هایي که براي تحقق هدف این رابطه 
صورت می پذیرند

1. Meyer
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این روش نظام  یافته را می توان براي نشان دادن اجزاء متناظر استعاره ها به کار برد تا با کمک 
یک حوزه عیني تر، حوزه اي انتزاعي تر تبیین شود )اُوِکِسس2002،1 : 4-7(. 

اما نکته اي که هنگام کاربست استعاره در فهم نظریه سازمان، بحث برانگیز به نظر می رسد، 
احتمال بازگشت معنایي استعاره ها است. بر این مبنا، بازگشت معنا در بعضي از استعاره ها، 
حتي ممکن است پیامدهاي جالب توجهي داشته باشد. منظور از بازگشت معني استعاره ها آن 
است که گاهي اوقات، مفهوم پردازي از حالت دو جانبه بین یک مفهوم و استعاره فراتر رفته، 
به تعارض و تقابلي چندگانه در فهم معاني منجر می شود. بدین ترتیب هر مفهومي که از طریق 
یک استعاره به مفهوم مقـصد تسري می یابد، ممکن است به مفهوم مبدأء، بازگشت نماید. این 
مهم درباره برخي از استعاره ها چندان حائز اهمیت نیست؛ ولي در تحلیل محتواي بسیاري از 

استعاره ها ممکن است حتي خطرناك باشد! 

مطالعه موردي: بازگشت استعاره در مفهوم مهندسي فرهنگي 
گاهي، در امتداد استفاده از استعاره سازمان به مثابه فرهنگ و با اثرپذیري از استعاره سازمان 
به مثابه ماشین، مفهومي به نام مهندسي فرهنگي رواج می یابد که متصدیان و سیاست گذاران 
فرهنگي کشور را به اهتمام بر تحقق آن، با اختصاص سرمایه هاي انساني و مالي گسترده 
برمی انگیزد. در این زمینه توان و بودجه زیادی صرف می شود، همایش هاي زیادي برگزار و 
کتاب هاي متعددي منتشر می گردد که بر  توان و تمایل به مهندسي کردن مقوله اي کنترل ناپذیر 
البته باید تأکید کرد که فرهنگ، نیز مانند بسیاري از پدیده هاي  چون فرهنگ داللت دارد. 
اجتماعي، هدایت پذیر است؛ اما هرگونه تالش براي کنترل فرهنگ، ناروا و ناممکن است. با 
تحلیل روند توسعه برنامه ریزي هاي فرهنگي دهـه اخیر در ایـران،  چنین به نـظر می رسد که 
فهم مکانیکي از فرهنگ تحت تأثیر حضور مهندسان و متخصصان رشته هاي فني در شوراهاي 
تصمیم گیري فرهنگي به نوعي تسري یافتگي ادبي منجر شده است؛ به طوري که حتي بسیاري 

از متخصصان فرهنگ شناس نیز بی پروا از این اصطالح استفاده می کنند. 
به نظر می رسد که رواج این مفهوم، ناشی از گونه اي برگشت معنایي یک استعاره باشد. 
این موضوع که سازمان همچون فرهنگ است، ممکن است چنین تداعي کند که فرهنگ نیز 
نوعي سازمان است. پس همچون سازمان قابل سازماندهي و مدیریت است و حتي همچون 
سازمان ممکن است نوعي ماشین، موجود زنده، مغز، زندان روح یا ابزار سلطه تلقي شود. در 
1.  ÖVECSES
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این تلقي، فرهنگ،  به مثابه سازمان مورد نظر قرار مي گیرد، نه سازمان به مثابه فرهنگ. پس 
همه آنچه در مورد سازمان گفته شده و حتي سایر مفاهیم برخاسته از انگاره ها و استعاره هاي 
سازمان، به فرهنگ نیز تسري می یابد. مخاطرات ناشي از این برگشت معنا، با تأمل بر مفهوم 
سلطۀ زبان و ادبیات و زبان ساالري بیشتر قابل درك است. منظور از زبان ساالري آن است که 
تسلط واژگان ادبي و شیوع واژگان برخوردار از جوهرۀ تبعیض و سلطه، می تواند به نوعي 
سلطۀ انفسي و ذهني منجر شود که در صورت استمرار، نوعي سلطۀ آفاقي و عیني را رقم 
خواهد زد )پورعزت، 2009: 117(. بدین ترتیب نوعي نگراني شکل می گیرد دال بر این که 
ممکن است هر استعارۀ جدید،  ضمن روشنگري ها و ابهاماتي که به طور معمول با خود دارد، 
به نوعي استحالۀ پدیدارشناختي نیز منجر شود و ساخت جدیدي را به واقعیت هاي اجتماعي 
تحمیل نماید. بنابر آنچه ذکر شد، بوم رنگ زبان شناختي استعاره هاي سازمان همواره ممکن 
است که برخي از استعاره هاي موجود یا استعاره هاي دیگري که ممکن است در آینده تدوین 
و معرفي شوند،  نوعي برگشت معنایي داشته باشند؛ برگشتي نظیر بوم رنگ که پس از پرتاب، 
به سوي فرد پرتاب کننده برمي گردد؛ یعني استعاره نیز ممکن است بازگشت معنایي پیدا کند و 
در ساحت زبان و ادبیات عامه و حتي دانشمندان، معاني و الزامات سازماني را به مصادیقي که 
استعاره از آنها اخذ شده است، تسري دهد. در برخي از موارد، ممکن است پیامدهاي چنین 
امري در ساحت زبان و فرهنگ، بسیار خطرناك باشند؛ براي مثال، ممکن است نتیجۀ برگشت 
معناي سازمان به فرهنگ و ترکیب آن با استعاره سازمان به مثابه ماشین، در تسري نوعي نگاه 
مهندس مآبانه به فرهنگ متجلي شود. به این معنا که فرهنگ همچون ماشیني دانسته شود که 
قابلیت دارد تا توسط مهندسان و متخصصان ماشین، مهندسي شود! این تلقي ممکن است خط 
مشي گذاران عرصه فرهنگ را به این باور متمایل سازد که می توانند همچون مهندسان مکانیک 
به جرح و تعدیل در فرهنگ و مداخله در امور فرهنگي بپردارند. این نوشتار متضمن هشداري 
به برنامه ریزان امور فرهنگي در ایران است که استفاده مستمر از این استعاره )مهندسي فرهنگي( 
و سایر معاني زبان شناختي برخاسته از آن ممکن است به شکل گیري نظریه هاي نادرست 
فرهنگي بیانجامد. بدین ترتیب، حتي احتمال دارد که در آینده نسل جدیدي از برنامه ریزان امور 
فرهنگي، پیدا شوند که بخواهند بر مبناي نظریه اي برخاسته از مفهوم »مهندسي فرهنگي« به 
کنترل فرهنگ بپردازند. با این حال، بوم رنگ معنایي لزوماًً به کژکارکرد استعاره ها منجر نمی شود 
و در برخي دیگر از موارد نیز ممکن است کارکردي بسیار اثربخش داشته باشد )ر.ك جدول2(. 
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جدول2:ارزيابيكاركردهاوكژكاركردهايبرگشتمعنايياستعارههايسازمان

بوم  رنگ معنایياستعارهردیف
کارکردها و کژکارکردها مفهوم استعاره

ماشین به مثابه سازمان به مثابه ماشین1
سازمان

کارکرد: توسعه مفاهیم جدید در قلمرو مهندسي و طراحي سیستم هاي  
سایبرنتیک

سازمان به مثابه2
اندام واره )موجود زنده(

اندام  واره به مثابه 
سازمان

کارکرد: توسعه مفاهیم جدید در علوم زیستي و تسري آن به علم 
پزشکي

کارکرد: تأمل بر امکان مدیریت حافظه، نظم  بخشي به ساز و کارهاي مغز به مثابه سازمانسازمان به مثابه مغـز3
فعالیت ذهن و بهبود روش  هاي بهره  وري قابلیت هاي مغز آدمي

فرهنگ به مثابه سازمان به مثابه فرهنگ4
سازمان

کژکارکرد: توجیه مداخله بیش از حد در امور فرهنگي و توسعه 
تصور مکانیکي از فرهنگ و افزایش تمایل به دستکاري و طراحي 

و کنترل فراگردهاي فرهنگي به جاي هدایت آنها

سازمان به مثابه نظام 5
سیاسي

نظام سیاسي به مثابه 
سازمان

کارکرد: سازماندهي کارآمد نظام  هاي سیاسي،  بهبود رابطه سیاست 
و اداره، و کمک به شناسایي سازوکارهاي الیگارشیک حاکم بر 
احزاب و نهادهاي سیاسي در جهت اداره منطقي و هدایت آنها 

و اثربخش شدن احزاب و نهادهاي سیاسي در خدمت به جامعه

سازمان به مثابه زندان 6
روح به مثابه سازمانروح

کژکارکرد: این مفهوم تا حدودي گمراه کننده است و گویا تالش 
می کند تا مقوله  اي ماورایي را عیني نماید. به هر حال باید توجه 
نباید  و  نمي توان  را  روح  چون  بسیط  موجودیتي  که  داشت 
داراي اجزا تلقي کرد؛ مگر آن که بتوان روح را به مثابه سازماني 
هولوگرافیک و در عین حال غیرقابل تقسیم تصور کرد که در درون 
خود هم فرمان مي دهد و هم اجرا مي کند و قصد و امر او به اجرا، 

مترادف با تحقق عمل است.

سازمان به مثابه جریان  7
سیال

جریان  هاي سیال به 
مثابه سازمان

کارکرد: کمک به نظم  بخشي امور نامنظم کمک کند و پویا شدن مفهوم 
سازمان و سازماندهي در ذهن و تسري آن به موجودیت  هاي سیال

سازمان به مثـابه ابزار 8
سـلطه

ابزار سلطه به مثابه 
سازمان

توسعه  به  است  ممکن  سلطه  ابزارهاي  سازماندهي  کژکارکرد: 
قابلیت هاي آن و هم  افزایي و توسعه کارکردهاي مخرب آنها منجر 
شود و حتي ممکن است به ایجاد و توسعه سازه  هاي مافیایي و 

باندهاي گانگستري و امثال آن بیانجامد. 

کوالژ به مثابه سازمانسازمان به مثابه کوالژ9

کارکرد: به درك نظم در موجودیت  هاي ظاهراً بی ارتباط و تالش 
براي کشف معني در آنها کمک می کند و مي  تواند موجد خالقیتهاي 

پیاپي شود.
کژکارکرد: ماهیت هنر کوالژ را که براساس تمایل به ایجاد ارتباط 
بین عناصر ظاهراً بی ربط است تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است 

نوعي نظم تحمیلي را به ذهن هنرمند تسري دهد.

10
سازماندهي به مثابه 
بداهه  نوازي جاز به بداهه نوازي جـاز

مثابه سازماندهي

کارکرد: به درك اجزا گسسته ولي هماهنگ ابزار موسیقي و تصور 
حرکتهاي ذهني و احساسي، به مثابه یک سازمان هدفمند، کمک 
مي کند. همچنین موجب افـزایـش تمایل به ادراك جـریان  هاي 
افزایش سرعت تصمیم گیري و  و  تصمیم گیري در حین عمل 
حتي تغییر سریع سنتهاي رایج براي خلق هماهنگ آثار جدید 
شود. همچنین به سرعت تولید آثار و افزایش کارآیي در تولید 

هنري مي افزاید.
کژکارکرد: از مراتب خالقیت در ابداع آثار هنري مي کاهد.
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بنابر این، همان طور که مالحظه مي شود برخي از مفاهیم حاصل از برگشت معني استعاره، صرفًاً 
کارکرد، برخي صرفاًً کژکارکرد، و برخي هم کارکرد و کژکارکرد دارند. در این میان، کژکارکردهاي 
برگشت معنایي استعاره هاي فرهنگ، زندان روح، و ابزار سلطه شدیدتر به نظر مي رسند، ضمن این 

که می توان مراتبي از کارکرد و کژکارکرد را براي استعاره کوالژ و جاز تصور کرد.

جمع بندی
زبان از جمله پدیده هاي بسیار پیچیده اجتماعي است که گاهي بدون آن که خود به درستي 
ادراك شود، به ابزاري براي درك سایر پدیده ها، تبدیل می شود. این پدیده در حالي که به طور 
دائم در حال تحول و پویایي است، ادراکاتي متغیر را به سایر پدیده هاي مورد توجه استفاده-
کنندگان از خود )زبان(، نسبت می دهد. در این امتداد، تأمل دربارۀ کارکردها و کژکارکردهاي 
استعاره پردازي در پرتو رویکردهاي نوین، مفید خواهد بود. به ویژه تأکید می شود که امکان 
برگشت بوم رنگ گونۀ معاني استعاري به منبع استعاره و ایجاد ادراکي جدید دربارۀ آن مالحظه 
است  تلقي شود، ممکن  فرهنگ  اگر سازمان چون  که  است  آن  مقاله  اصلي  شود. هشدار 
فرهنگ نیز نوعي سازمان، انگاشته شود و برخي افراد درصدد مدیریت و کنترل قهري آن به 
مثابه ماشین کنترل پذیر برآیند. بدین ترتیب همه قابلیت هایي که دانشمندان براي مهار و کنترل 
قدرت سازمان مد نظر قرار می دهند،  براي کنترل فرهنگ نیز قابل استفاده خواهند بود و ممکن 
است با حصارهایي نامرئي، اذهان مردم و گروه هاي انساني را به پذیرش سلطه الیگارشیک 

سازمان انگارۀ فرهنگ فراخوانند.
در حقیقت، این مقاله رویکردی آسیب شناسانه به مفهوم مهندسی فرهنگی که از سه حوزۀ 
مطالعاتی سازمان، فرهنگ و مکانیک برآمده، داشته است، به این معنی که نتیجۀ برگشت معناي 
سازمان به فرهنگ و ترکیب آن با استعاره سازمان به مثابه ماشین، در تسري نوعي نگاه مهندس مآبانه 
به فرهنگ، تجلي یافته است و از این رو احتمال بروز این آسیب معنایی پدیده آمده است که 
فرهنگ همچون ماشیني دانسته شود که قابلیت دارد توسط مهندسان و متخصصان ماشین، مهندسي 
شود! از این رو، این نگرانی بروز کرده است که بر اثر این تلقي، برخی سیاست گذاران عرصۀ 
فرهنگ، بر اثر تمرکز بر مفهوم و معنای مهندسی فرهنگی گرایش پیدا کنند که همچون مهندسان 
مکانیک به جرح و تعدیل در اجزا و عناصر فرهنگ، به ویژه مظاهر آن در فرهنگ عمومی بپردارند. 
توجیه مداخله بیش از حد در امور فرهنگي و توسعه تصور مکانیکي از فرهنگ و افزایش تمایل 
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به دستکاري و طراحي و کنترل فراگردهاي فرهنگي به جاي هدایت آنها ممکن است از پیامدهای 
این تلقی از فرهنگ باشد. در واقع، این مقاله دعوت به بازاندیشی در مورد استفاده مستمر از این 
استعاره )مهندسي فرهنگي( و سایر معاني زبان شناختي برخاسته از آن است که ممکن است به 

شکل گیري نظریه هاي نادرست فرهنگي بیانجامد.
این کژکارکرد درباره استعاره ابزار سلطه نیز قابل تصور است. زیرا سلطه گر سازمان  یافته، 
کارآمدتر و اثربخش تر اعمال سلطه می کند. همچنین در مورد استعارۀ زندان روح، ممکن است 
تصوري گمراه کننده از روح را شایع سازد. همچنین برگشت معنایي استعاره هاي کوالژ و جاز 
ممکن است ماهیت هنري و بداعت نهادي هنري را تحت الشعاع تمایل به نظم تکراري و 
کارایي در تولید پدیده هاي هنري قرار دهد. البته کارکردهاي این برگشت معنا نیز قابل تأمل 
بوده،  ممکن است به تسري یافته هاي نظریه ی سازمان براي فهم بهتر پدیده هاي مورد مطالعه 
در رشته هاي مکانیک، زیست شناسي،  پزشکي اعصاب و روان، روان شناسي، علوم سیاسي، 
 فلسفه و هنر کمک کرده، دستاوردهاي قابل تأملي در سازماندهي یافته هاي علمي داشته باشد. 
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