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کارکردها و كژكاركردهاي بازگشت معنایی استعارهها؛
مطالعۀ موردی مفهوم میانرشتهای مهندسی فرهنگی

عبداهلل بیچرانلو
علیاصغر پورعزت
تاریخ دریافت92/4/15 :
تاریخ پذیرش92/5/29 :
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چكيده

تاكنون محققان و نظریهپردازان متعددي ،سازمان را از ابعاد گوناگون ،بررسی و مطالعه كردهاند.

فترین آنها
بر اساس این مطالعات ،انگارهها و تصاویری از این مهم ارائه شدهاند که از معرو 
انگارههایی است که در آثار «گرت مورگان» و «ماری جو هچ» طراحی و پیشنهاد شدهاند.
در اين مقاله ،به طور اجمالی كاركرد استعارهها در فراگرد كسب شناخت و نيز استعارههاي
سازمان ،مرور میشود و برخي از ديدگاهها و نظريههايي كه از بيشترين تناسب و تطابق با
استعارههاي مذكور برخوردارند ،مد نظر قرار میگيرند تا امكان طرح بحث از مفهوم «بومرنگ
معنايي» يا «بازگشت معنايي اسـتعارهها» فراهم آيد و كاركردها و کژکارکردهاي تأمل برانگیز
آن تبيينشوند .در مطالعۀ موردی این موضوع ،با تمرکز بر مفهوم مهندسي فرهنگي به عنوان
یکی از مفاهیم نشات گرفته از بازگشت معنایی استعارهها ،به تبیین چگونگی بازگشت معنایی
استعاره و پدید آمدن این مفهوم در ادبیات سیاستگذاری فرهنگی کشور پرداخته شده است.
اين مقاله از جهت دستاورد يا نتيجه تحقيق از نوع بنیادی و از لحاظ هدف از نوع اكتشافي
و به لحاظ نوع دادههاي مورد استفاده ،كيفي است .روش آن از نوع مطالعات موردي است.
ابزار جمعآوري دادهها ،اسناد و مدارك هستند كه با استفاده از منابع مختلف ،دادههاي الزم،
جمعآوري و با روش تحليل مقايسه الگوها ،دادهها تحليل شدهاند.
واژگان كليدي :استعاره ،بازگشت معنايي ،مهندسی فرهنگی.

 .1استادیار ارتباطات دانشگاه تهرانBikaranlou@ut. ac. ir ،
 .2استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهرانPourezzat@ ut. ac. ir،

مقدمه

تهای گوناگون مطالعاتی در جهان معاصر ،ضرورت تمرکز بر مطالعات
نیازها و ضرور 

میا نرشت های را بیش از اعصار گذشته ،پدید آورده است و منجر به توسعۀ مطالعات و

علوم میا نرشت های در زمین ههای گوناگون به ویژه در حوزۀ علوم انسانی شده است« .ظهور

تهای زمانه است.
مشکالت چندوجهی در عرصه علوم انسانی یکی از الزامات ناشی از واقعی 

لشناسی ،عللشناسی و راهحلشناسی آن از طاقت یک تخصص خاص ،خارج است.
مشک 

مشکالت و پدید ههایی همچون جرمشناسی ،موضوعهایی است که در ساحتهای مختلف
و حیطههای علمی مختلف ریشه دارد و راهحلشناسی آن هم چندجانبه است .دلیل دیگر

برای توجیه ضرورت مطالعات میانرشتهای آن است که هر رشته تخصصی به متغیرهای ویژه
قلمرو خود توجه میکند و به متغیرهای رشتههای دیگر توجهی ندارد .ا ّما ممکن است بین

متغیرهایی که در حوزه یک رشته قرار دارد با متغیرهای رشتههای دیگر کمی تأثیر متقابل و تعامل
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وجود داشته باشد .بنابر این یکی از دالیل مطالعات میا نرشتهای آن است که بین متغیرهایی که
یشود ،نوعی همبستگی وجود دارد( .برزگر،
در رشت ههای گوناگون معموالً جداگانه تحلیل م 
یرغم پیشینۀ نسبت ًا طوالنی مطالعات میا نرشت های ،همچنان نوعی افتراق
 )1388:46با این حال عل 

یشود و دربارۀ ابعاد و جوانب آن دیدگا ههای متنوعی مطرح
نرشتگی دیده م 
نظر در خصوص میا 
است .از جمله برداشتهای مختلفی که در خصوص میا نرشتگی وجود دارد ،عبارتند از:
شامل موضوعهای منتخب از رشتههای مختلف عنوانی عمومی

محصور کردن رشتهها و مرزبندی میان آنها و ترک گفتگوی آزاد انتقادی میان قلمروهای رقیب

تعیین مهم و جایگاه هر رشته در پژوهش مشترک با حفظ انسجام و بدون نیاز به گفتگو

همکاری چندرشته برای شناسایی مسائل موجود در زمینهای مشترک

اعتقاد به فروپاشی مرزهای رشتههای دانشگاهی و ظهور رشتههای جدید (محمدی

روزبهانی)108-109 :1388 ،

ککننده و در عین حال ساده از
با وجود این همه تنوع و تشتت ،اگر به دنبال تعریفی کم 

یتوان میانرشتگی را فرایند ارتباط ،تعامل و تلفیق و بهرهوری
نرشت های باشیم «م 
مطالعات میا 

صهای دو یا چندرشته علمی به منظور دستیابی به
دانش ،مفاهیم ،روشها ،تجارب ،و تخص 

شناخت جامع ،فهم پویا و تحلیل علمی مسائل ،موضوعات و پدیدههایی واقعی که در شرایط
پیچیده ،متغیر و پیشبینیناپذیر حادث میشوند ،دانست» (خورسندی ،36 :1387 ،نقل از

حاتمی و روشنچشم )1391 ،نکتۀ قابل تأمل در میا نرشتگی ،شروع فرایند ارتباط ،تعامل و

صهای دو یا چندرشته علمی است و تا این فرایند
تلفیق مفاهیم ،روشها ،تجارب ،و تخص 
یشود ،چرا که «هر رشته علمی ،جریانی
نرشت های حاصل نم 
آغاز نشود ،هیچگونه دستاورد میا 

از دانش را به وجود میآورد و به نوعی نظام نظری را شکل میدهد و این نظان نظری دارای

ویژگیهایی است که با واژگان و گزارههای ادبی مشخص میشود .لذا در هر رشته علمی،
نوعی زبان و ادبیات مختص به آن شکل میگیرد و به دلیل کاهش ارتباط با سایر رشتههای
علمی ،در محیطی اختصاصی و جداگانه توسعه مییابد .بنابراین با گذر زمان به تدریج امکان

مباحثه و تعامل میان دانشمندان حوزههای گوناگون از بین میرود (پورعزت)210 :1387 ،
یکنند و به زبان و
اما بر عکس هنگامی که دو یا چند حوزۀ علمی ،از سطح یاد شده عبور م 

یشود؛ «فرایندی که در
نرشتگی آغاز م 
ییابند ،فرایند میا 
ادبیاتی برای تعامل با یکدیگر دست م 
آن رشتههای 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

یشوند .در مطالعات میانرشتهای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع
نیست ،درگیر م 

معتبر اطالعاتی به تناسب استفاده میشود؛ بنابراین چنین مطالعاتی نه تنها با ترکیب اطالعات به

دانش جدیدی دست مییابند ،بله درک کاملتری از تشابهات و تمایزات بین رشتهها نیز ایجاد

میکنند (خورشیدی و پیشگاهی.)3 :1391 ،

یتواند به ارتباط میا نرشت ههای مختلف علمی کمک کند و آغازگر
یکی از فرایندهای که م 

فرایند مطالعات میا نرشت های حتی در حوز ههایی که در ظاهر بسیار از یکدیگر بعید هستند،
باشد ،فرایند استعار هپردازی است .در استعار هپردازی ضرورت ندارد که لزوم ًا دو جوزۀ مطالعاتی
از یک جنس و از یک قلمرو علمی مث ً
ال از جنس علوم انسانی یا علوم طبیعی باشند ،بلکه هر

یتواند در زمرۀ هریک از آنها باشد .استعار هپردازی از ظرفیت
یک از حوز ههای مبدأء یا مقصد م 
و قابلیت بسیار باالیی برای تولید مفاهیم و در نتیجه دانش میا نرشت های برخوردار است چرا

که در هر استعار های دو حوزۀ مطالعاتی به عنوان حوز ههای مبدأء و مقصد وارد تعامل معنایی

یشوند تا از تالقی
یشوند و معانی و مفاهیم حوزۀ مبدأء در حوزۀ معنایی مقصد بکار گرفته م 
م 
یافت ههای دو حوزۀ پژوهشی ،معانی و مفاهیم و در نتیجه دانش جدیدی تولید شود .در مقالۀ

پیش رو ،ضمن تبیین کارکردهای تولید معانی و مفاهیم میا نرشت های ،بر استعار ههای مختلفی که

در حیطۀ دانش سازمان و مدیریت تولید شد هاند ،تمرکز شده است .نگارندگان سپس یک گام
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فراتر رفت هاند و از این موضوع بحث کرد هاند که چنانچه استعار ههای موجود در قلمرو دانش
یتوان برای آنها
یاد شده ،برگشت معنایی پیدا کنند ،چه کارکردها و کژکارکردهای احتمالی م 
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 .جم عآوري داد ههای آن ،به روش اسنادی

صورت گرفته است و با روش تحليل مقايسه الگوها ،داد هها تحليل شد هاند.

کلیات بحث
 .1استعاره و شناخت
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هنگامي كه مردم با يكديگر گفتگو میكنند ،تعداد زيادي از استعارهها را به کار میگیرند .در این
حال ،استعاره پديدهاي در حال تغيير و پويا است كه شيوع پيدا میكند و باعث برقراري ارتباط
يا گاهی گسست ارتباط با ديگر انديشهها و گفتگوكنندگان میشو د .در واقع ،استعاره،گفتگويي
جاري را شكل میدهد و به وسيله آن شكل میگيرد (کامرون .)197 :2008 ،1همچنین استفاده
از استعاره براي نظری هپردازي ،در علوم طبيعي و همين طور علوم اجتماعي نیز سنتی دیرینه و
قابل توجه دارد .برای مثال ،گاهی در آثار پزشکان دیده میشود که بدن انسان یا اجزای آن را
به پدیدههای شناخته شدهتر تشبیه میکنند؛ برای مثال ،قلب را در سیستم گردش خون به تلمبه
تشبیه میکنند تا براي دانشپژوهان ،مفهوم واضحتري داشته باشد.
با اين حال بايد توجه شود كه در نظريۀ كالسيك زبان ،استعارهبه مثابه موضوعي در حيطۀ
زبان و نه حيطه انديشه ،شناخته میشود .بر این اساس ،زندگي روزمره هيچ استعارهاي ندارد
و استعاره از ساز و كارهايي خارج از حيطه زبان مرسوم و روزمره ،استفاده میكند .البته نظريه
كالسيك ،در طول قرنها به شدت مورد پذيرش قرار گرفته و به گونهای جا افتاده بود كه
بسياري از مردم نمیدانستند كه اين فقط يك نظريه است؛ از اين رو ،اين نظريه كام ً
ال درست
پنداشته میشد و حتي گاهی در جايگاه تعريفكننده هم قرار میگرفت .در طول اين دوران ،واژه
«استعاره» به گفتههاي زباني منظوم يا منثور اطالق میشد كه در آنها يك يا چند واژه ،براي مفهومي
خارج از معناي مرسوم و عادي آن به كار میرفت تا مفهومي مشابه را تشريح كند (لکاف:1992،2
 .)1اما پيشرفت دانش در علومشناختي و اعصاب و زبانشناسي ،نشان داد كه به كارگيري دقيق
1. Cameron
2. Lackoff

زبان و استعاره میتوان دبه انديشه و انگيزه مخاطبان جهت دهد و زمينهاي را براي تغيير اجتماعي

ايجاد كند .بنابراين ،ديدگاه عميقتري دربارۀ ارزش و كاركرد استعاره شكلگرفت مبني بر اين كه

استعاره خاصيت دانشافزايي دارد .همین دیدگاه چش ماندازی را در برابر پژوهشگر کارکردها و
کژکارکردهای استعاره میگشاید که این دانشافزایی تا چه حد قابل اعتماد است!

 .2معناي استعاره

1

استعاره از واژه يوناني متافورا 2گرفته شده که خود مشتق است از متا 3به معناي (فرا) و فرين 4به
معناي برون .اين واژه به دسته خاصي از فراگردهاي زباني داللت دارد که در آنها جنب ههايي از

يک شيء به شيء ديگر (فرابرده) يا منتقل میشوند؛ به نحوي که از شيء دوم به گون هاي سخن

میرود که گويي شيء اول است (وبستر.)722 :1997 ،

کارل ويک در نوشت ههاي متعددش درباره نظري هسازي و نظري هپردازي ،سير کلي

نظري هپردازي سازماني را به منزله فراگردي مستمر و تکاملي در نظر میگيرد که در آن خود
يسازند كه اين بازنماييها ،تقريبي از موضوع مورد نظر
يهايي را م 
محققان ،فعاالنه بازنماي 

پژوهشگران را ارائه میكنند؛و بدين ترتيب ،زمينه را براي نظريه پردازي و تحقيق گستردهتر
فراهم مینمایند و امكان تعريف ساختها و تدوين فرضيههاي آفاقي پژوهش را فراهم میسازند.

ويك در مقالۀ «نظري هپردازي به مثابه تخيل منظم» ( ،)1989نظريهپردازي را به نوعي گزينش
مصنوعي تشبيه کرده و نظريهپرداز را منبع گزينش دانسته و بر آن است که نقش استعاره در

تخيل منظم ،نقشي محوري است ،نقشی که بر اساس آن تخيل از طريق استعاره رخ میدهد و

استعاره منبع تخيل است (کورنلیسن.)1579 :2006 ،5

البته بايد به اين نكته بسيار ظريف توجه داشت كه قدرت استعاره در كمك به توليد و

توسعۀ معرفت در حوزه دانش سازماني ،به ميزان دسترسي به دادههاي گويا و فشرده ،دسترسي

به ايدههاي ناب ،مالحظه تفاوتها ،و نيز ظرفيت آن استعاره در روشن كردن مفاهيم اساسي
نهفته در يك موقعيت بستگي دارد (اُسویک و مونتگومِری . )521 :1999 ،6در واقع ،استعارهها

روشهايي را براي ديدن و شکلدهي به زندگي سازماني خلق میکنند و فراگرد نظريهپردازی

1. Metaphor
2. Metaphora
)3. Meta (μετα
)4. Pherein (φέρω
5. Cornelissen
6. Oswick and Montgomery
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دربارۀ سازمان را تحت تأثير قرار میدهند .هر نظريهپرداز ،تصوري درباره پديده مورد بررسي
خود دارد كه احتماالً مشتمل بر همه حقايق مرتبط با آن نيست .بنابراين انگاره ذهني او وجهي
ييابد كه فقط بخشي از حقايق پديده مورد بررسي را بازمیتاباند .در اين صورت،
استعاري م 
نظريهپردازان عصر نوين ،احتماالً خواه ناخواه با چالش استفاده درست و مناسب از استعارهها
مواجه خواهند شد؛ بنابراين ،استعارهها با تأثيرگذاری بر راههاي مناسب ديدن ،فهميدن و شکل
دادن به شرايطي که نظريهپردازان در فراگرد فهم سازمان با آن شرايط روبرو میشوند ،فراگرد
ت تأثير قرار میدهند.
تفكر و اكتشاف علمي آنها را تح 
این که چرا رویکرد استعارهای درباره سازمان بیشتر از سایر پدیدههای اجتماعی مد نظر قرار
گرفته است نیز بسیار در خور تأمل است .شاید یکی از دالیل مهم رواج گسترده رويكرد استعارهاي
به نظري هپردازي دربارۀ سازمان ،پيچيدگي و ابهام بيش از حد اين پديده باشد؛ يعني چون پديدۀ
سازمان ،پديدهاي پيچيده و پرابهام است ،اظهارنظرهاي استعاري بيشتري را به خود جلب میكند.
 .3زبان ،استعاره و تفكر
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بر اساس شواهد زبا نشناختي،بخش عمدۀ سيستم مفهومپردازی عادي در ذهن انسان ،ماهيت ًا
استعاري است .این مهم در آثار لكاف و جانسون با تشريح مثالهاي متعدد مورد اشاره قرار
گرفته است؛ برای نمونه آنها اين جمله را مطرح میکنند« :ميدان بحث ،ميدان جنگ است».
سپس براي اثبات ادعاي خود،فهرستي از گزارههايي را كه گاهي افراد در اشاره به يك بحث
يا مجادله به كار مي برند ،ذكر نمودهاند:
ادعاهاي تو غيرقابل دفاع هستند؛ او به نقاط ضعف بحثم حمله كرد؛ من هرگز در يك بحث
پيروز نشدهام؛ انتقادهاي او كام ً
ال به هدف میخورد.
اين گزارهها صرف ًا در مقام سخن به كار نمیروند ،بلكه به حريم تفكر وارد شده و ناخودآگاه
آدمي را تحت تأثير قرار داده و حتي به ماهيت رفتار نيز كشيده میشوند؛ بنابراين لكاف و
جانسون نتيجه میگيرند كه ما با اين استعارهها زندگي میكنيم و آنها به كنشهاي ما ساختار
میدهند .بر اين اساس ،استعارههاي جديد به ما امكان میدهند تا با فهمی جدید از تجاربمان
بهر هبرداری نماییم .این استعارهها حتی میتوانند به گذشتههاي ما ،فعاليتهاي ما و دانستهها و
باورهايمان ،معاني جديدي بدهند .بنابراین ادعا میشود که استعارههاي جديد از قدرت ايجاد
واقعيت برخوردارند یعنی هنگامی كه ما تجارب خودمان را در پرتو یک استعاره درك میكنيم،

كنشهاي ما برای درک يك واقعيت آغاز مي شود (لکاف و جانسون .) 4-5 :2003 ،1بر اين
1. Johnson

اساس،تكثر استعارهاي به تكثر ابعاد فهم منجر میشود و نوعي همافزايي را در ساحت ادراك

تقويت میكند .ضمن این که كارل ویک ،معتقد است كه محققان از دايره لغتهای متفاوت،
برای ایجاد استعارهها بهره میگیرند و از طریق این استعارهها ،منعطفانه زبان را به خدمت

میگیرند و مترصد توسعه زبانند .در این وضعیت ،پویایی و سیالیت خاصی در استعارهها ایجاد

میشود؛ مانند استعاره تئاتر که در روانشناسی اجتماعی برای «شکلگیری هویت» و در علوم

شناختی برای فهم «خودآگاهی انسانی» قابل استفاده است.

ویک در کتاب روا نشناسی اجتماعی سازماندهی ( )1979و کتاب به سوي مدلي از سازمانها
به مثابه سيستمهاي تفسير که آن را مشترک ًا با ریچارد دفت نوشت ،تأکید کرده است که تخیل
استعاری ،تفکری خالق است و از وراي محدودههای فعلی دانش در نظریۀ سازمان گذر

میكند .او عالوه بر اين كه استعاره را برای توسعۀ دانش و تئوری سازی ،ناب و اصیل میداند،
يسازی را نيز به مثابه ويژگي مفيد استعاره معرفي میكند (کورنلیسن ،همان.)1583 :
معن 
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استعاره و نظريهپردازی در قلمرو سازمان

بسياري از نظريهپردازان سازمان ،فهم خود از سازمان را براساس شيوههاي به عاريه گرفته شده
از علوم انساني و هنر توسعه میدهند؛ از این رو ،استعارهپردازي به مثابه يکي از اين شيوهها،

ابزاري ويژه و مفيد براي شناخت و درک فلسفۀ وجودي اين پديدهها تلقی میشود و در امتداد

آن ،هر یک از نظريهپردازان سازمان ،استعارهاي ويژه و متفاوت را براي بیان ديدگاههاي متفاوت
یگیرد (هچ.)50-51 :1997 ،1
خود به کار م 

بر اين مبنا ،ادعا میشود كه هر استعارهپردازي جدید درباره سازمان ،باعث مي شود كه

عالوه بر اتخاذ نگاهی جديد به پديده سازمان ،كنشي متناسب با آن نيز صورت ندی شود،
ب

کنشی که بتوان آن را در قبال سازمان یا اجزاء آن ،مد نظر قرار داد .قابل تأمل است که در اين

یتر باشد.
صورت حتی ممکن است نقش تدوین استعارهها از وضع استراتژی در سازمان حیات 

در این امتداد حتي میتوان تأکید كرد كه استعارهها نقشي مهم در وضع استراتژي دارند .در اين
رويكرد ،استعارهها با  4ويژگي مد نظر قرار میگيرند:

 .1استعارهها راهي را براي فشرده كردن وجوه متفاوت يك موقعيت ،يا پردازش و برقراري

ارتباط با جنبههايي از يك پديده بدون ذكر همه جزئيات آن ،فراهم میكنند؛  .2استعارهها نقش

1. Hatch
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تهاي جديد دارند؛
بهای مفهومي و دايره واژگان و ادبيات ،در موقعي 
مهمي در ايجاد چارچو 
تهايي كه در زمينۀ آنها تجربهاي وجود ندارد يا تجرب هاي در خور توجه ثبت نشده
موقعي 
است؛  .3استعارههااز طريق الزامآور ساختن مشاركت در يك فراگرد ارتباطي،باعث ه مافزایی
و ارتقاءسطح شناخت در مورد پديدها میشوند .و  .4به دليل وجود همان ويژگيهايي كه به
ما امكان میدهند كه يك مفهوم را با بيان مفهومي ديگر درك كنيم ،استعارهها ضرورت ًا برخي
يكنند(سومی و
از جنبههاي پديده مورد نظر را برجسته و برخي ديگر را كمرنگ يا پنهان م 
همکاران)1183 :2001 ،1
همین ویژگیها این امکان را فراهم میسازند که استعاره تفکر خالق را تقویت نماید و به
توسعه سیر نظری هپردازی کمک نماید.
 .1استعارههای سازمان
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گرت مورگان ،ضمن تمرکز ويژه بر موضوع استعاره ،توضیح میدهد که چگونه هر استعاره
میتواند به مثابه ابزاري براي درک و تحليل جنبههایی از وجود سازمانها ،مؤثر باشد .وی هشت
استعاره ریشهای را برای بیان هشت نوع نگاه متفاوت به سازمان معرفی میکند :ماشين ،موجود
زنده ،مغز ،فرهنگ ،نظام سياسي ،زندان روح ،جريان سال و ابزار سلطه (مورگان.)6-8 :2006 ،2
مري جو هچ نيز استعارههاي «کوالژ» و «جاز» را به استعارههاي مورگان افزوده است؛
5
ضمن اين كه به استعارههاي ديگري ،از جمله سازمان به مثابه متن ،3هنر ،گفتمان 4و نمايشنامه
اشاره کرده است (هچ ،همان .)52 :بنابر اين،ساحت نظريهپردازي سازمان ،مملو از استعارههاي
گوناگون شده است؛ استعارههايي كه هم روشنگرند و هم ابهامبرانگيز؛ به طوري كه گاهي
نمیتوان ارزيابي كرد كه نقش روشنگري آنها غلبه دارد يا نقش ابهامآميزي آنها و نمیتوان
برآورد کرد که پیش رو دادن یک استعاره نظیر سازمان به مثابه مغز ،تا چه حد انگیزه دانشمندان
عالقهمند به و سیست مهای اطالعات مدیریت 6و سیست مهای پشتیبانی تصمی مگیری 7را به توسعه
ادبیات فنی در این باره برانگیخته است .به همین دلیل نمیتوان 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

 .2رصد كاركرد استعارههاي سنتي در فهم سازمان

هر يك از نظريهپردازان حوزه سازمان ،معموالً بر مبناي زمينه ادراکي منحصر به فرد خود،
در چارچوب استعارههاي خاصي به مطالعه سازمان میپردازد و در استمرار پژوهشهاي
خود ،استعار ههاي جديدي را براي سازمان معرفي میكند؛ براي مثال ،میتوان به استعارههايي
که از علوم گوناگون نظير مكانيك ،پزشكي ،سايبرنتيك ،علوم سياسي ،روانشناسي ،حقوق،
حسابداري و اكولوژي در قالب مفاهيمي چو نپيچيدگي ،بحران ،جاز ،تئاتر ،يا کوالژ شكل
میگيرند ،اشاره كرد .البته هرچند اين استعارهها در فراگرد فهم سازمانهاي مدرن ،ابهاماتي را
نيز به اذهان متبادر میكنند؛ ولي حركت ذهن دانشمندان در اين سير ،مستمرا ً ادامه میيابد و
شهاي مطلو 
محققان به دنبال توسعه فهم خود از سازمان ،با طراحي رو 
بتر براي مواجهه با
واقعي 
تهاي ناشناخته ،استعارههاي جديدي را درباره سازمان پردازش میكنند(مورگان ،همان:
 )3-8در اينجا مروري اجمالي بر استعارههاي رايج درباره سازمان ضرورت دارد:
الف) سازمان به مثابه ماشين -اين استعاره ،متأثر از تفسير مکانيکي برخي از دانشمندان
دهههاي  1900تا  1920از دنياي سازماني است .براساس اين ديدگاه ،انسان نيز مانند قطعهاي
از ماشين سازمان است و سازمان در واقع ،سيستمي عقاليي در نظر گرفته میشود که همچون
ابزاري براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده ،با حداکثر کارايي عمل م 
يکند(همان.)16-17 :
نظريههاي کالسيک مديريت مانند بروکراسي وبر ،مديريت علمي تيلور و اصول مديريت فايول
با مفروضات اساسي اين استعاره تناسب قابل توجهي دارند .اين انگاره ماشيني سازمان چنان در
ذهن تيلور رسوخ كرده بود كه او حتي مفهوم مدير و مهندس را مترادف میدانست؛ براي مثال،
او در تبيين وظايف مديران در قبال نابسامانيهاي مربوط به پرداخت به كارگران كه به اعتقاد
او از عدم كارآيي نـاشي میشدند ،چنين تجويز كرده بود« :ما مهندسان و مديران ،بيش از هر
طبقه ديگري با اين واقعيات آشنایيم و بهترين افراد براي مبارزه با ديدگاههاي غلط در اين زمينه
هستیم )تیلور .)126 :2003 ،1همچنين نگاه بروكراتيك به سازمان يا آن چيزي كه مينتزبرگ از
آن با عنوان بروكراس 
يهاي ماشيني ياد میكند ،با اين استعاره بسيار همگراست .براساس اين
نگاه ،ساختار سازمان بسيار شبيه به آن چيز 
ياست كه ماكس وبر نخستين بار توصيف كرده
تها و تواناي 
تها ،صالحي 
بود :جايي كه در آن وظايف و مسئولي 
يها،مجاري ارتباطي و قواعد
كاري ،استاندارد شدهاند و سلسله مراتب بسيار روشني تعريف شد هاست (مینتزبرگ:1993 ،2
 .)163در واقع ،اين استعاره،سازمان را به مثابه ابزاري كارآ براي نيل به اهداف معرفي میكند.

ب) سازمان به مثابه اندامواره يا موجود زنده -از منظر اين استعاره ،سازمانها موجودات زندهاي
1. Taylor
2. Mintzberg
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يشوند که مانند سيستمي پويا در يک محيط بزرگتر زندگي میکنند و براي تأمین
تصور م 
نيازهاي خود به آن وابستهاند .در اين چشمانداز ،سازمانهايي موفقتر خواهند بود كه انطباق
پذيرتر و پوياتر بوده و مانند موجودات زنده بتوانند از شرايط بهتري براي تطبيق با محيط
برخوردار شوند (مورگان ،همان .)15 :به نظر میرسد كه نظريههاي اقتضاء ،سلسله مراتب
نيازهاي مازلو ،سازمان به مثابه سيستم باز ،سازمان انطباقپذير با محيط ،انگاره سازما نارگانيك،
و اكولوژي جمعيت (زيست بوم) ،با مفروضات اين استعاره تناسب قابل توجهي دارند .براي
مثال،مبناي نظريۀ سلسله مراتب نيازهاي مزلو كه در نگاه بسياري از افراد براي تحليل رفتار
كاركنان سازمان مؤثر بوده ،اين است كه انسان ،حيواني سرشار از خواسته است و فقط براي
مدتي كوتاه ارضا میشود و معموالً پس از ارضاي هر يك از نيازهايش ،نياز ديگري برايش
مطرح میگردد (کانلی .)8 :2007 ،1در واقع ،اين استعاره،سازمان را به مثابه موجودي انطبا 
قپذير
براي بقا در محيط پويا معرفي میكند.
ج) سازمان به مثابه مغـز -استعاره «مغز» بر اصول و نظريههاي حاصل از توسعه عصر
اطالعات داللت داشته و ضمن تأکید بر ضرورت تعبيه ساز و كارهاي يادگيري دو حلقهاي به
جاي تک حلق هاي،توسعه قابليتهايي شبيه به مغز انسان را براي سازمان ،هدف قرار میدهد
(مورگان ،همان .)73 :رويكردهاي معطوف به توسعه سيست مهاي اطالعاتي و نظريههايي چون
سازمان يادگيرنده پيتر ِسنج ،با مفروضات اين استعاره ،مطابقت زيادي دارند .او در كتاب اصل
پنجم ،سازمان يادگيرنده را سازماني معرفي میكند كه پيوسته ظرفيت خود را براي خلق آينده
خويش توسعه میبخشد .براي چنين سازماني ،فقط اين كافي نيست كه به بقای خود ادامه
دهد .يادگيري بقا يا آنچه اغلب يادگيري تطبيق ناميده میشود ،ني زمهم است؛ ضمن اين كه
صرف ًا يادگيري تطبيق كافي نيست ،بلكه سيستم بايد از يادگيري آفرينش يعني يادگيرياي كه
ظرفيت خلق و آفرينش را ارتقاء میدهد نيز برخوردار گردد ( ِسنج .)14 :1990 ،2در واقع،
اين استعاره سازمان را به مثابه سيستمي برخوردار از قابليت فو 
قالعادۀ نگهداري ،طبقهبندي و
تحليل اطالعات براي توليد دانش معرفي م 
يكند.
د ) سازمان به مثابه فرهنگ – بر اساس اين استعاره ،به نظر میرسد كه سازمان پديدهاي فرهنگي
است که ماهيت آن بر حسب ميزان توسعه يافتگي جامعه ،توسعه میيابد .در امتداد همين نگاه،
حتي به نظر میرسد كه سازمان خود يك فرهنگ است .در اين رويكرد عميق به سازمان ،اين

پديده مولد مفروضات ،باورها ،هنجارها ،ارزشها ،مصنوعات و نمادهايي ويژه است كه به
1. Conley
2. Senge

تدريج و در گذر زمان شكل میگيرند و در شأن يك يا مجموعهاي از عناصر فرهنگي ظاهر
میشوند و خود را به مثابه فرهنگ توسعه میدهند .در اين رويكرد پذيرفته میشود كه مختصات
فرهنگي هر سازمان از ويژگيهاي منحصر بفردي برخوردار است كه آن را از ساير سازما نها
متمايز میسازد؛ بنابراين فرهنگ ،متغيري مفيد براي درك تنوع و تفاوت سازمانها تلقي میشود
(مورگان ،همان .)117-118 :بر اساس بصيرت حاصل از اين رويكرد استعارهاي ،مدير نيز ممكن
است به مثابه نماد سازمان مد نظر قرار گيرد؛ به طوري كه سازمان با او شناختهشود .محققان
نمادين -تفسيرگراي سازمان ،معموالً با توجه به چشمانداز حاصل از نظريۀ برگر و الكمن
( )1966يا شوتز ( ،)1970بر نمادها و رفتارهاي نمـاديـن در سـازمـانها مـتـمركـز میشـونـد
و اين پديدهها را به روشهاي گـونـاگون تـفـسير میكنند(هچ .)658 :1993 ،براساس اين
استعاره ،سازمان ،واقعيتي نمادين و پنهان دارد كه معموالً تح 
تالشعاع موقعيت ظاهري و آشكار
آن قرار میگيرد .بنابراين شناخت واقعي سازمان در گرو فهم اين واقعيت نمادين و آثار آن است.
هـ) سازمان به مثابه نظام سياسي -براساس اين استعاره ،منافع ،قدرت و تعارض ،واقعيتهاي
تها وجود دارند و وضع فعلي سازمان را
مهمي در تحليل روابط سازماني هستند .اين واقعي 
شها و تعار 
توجيه میكنند .بنابراين ،سازمانها در هر لحظه از زمان ،برآيند و مولود تن 
ضهايي
هستند كه در اثر تضاد منافع و ساخت قدرت نيروهاي متعارض ايجاد م 
يشوند (مورگان،
همان)163 :؛ يعني سازمان چيزي نيست جز برساخته تعارضها ،منافع و منابع قدرت كساني
كه با آن سروكار دارند و آن را ايجاد م 
يكنند .در حمايت از اين انگاره میتوان به ديدگاه جفري
فِفِر و ديدگاههاي تحليلگران تضاد اشاره كرد .اين استعاره سازمان را واقعيتي میداند كه مستمرا ً
در جريان منازعات اجتماعي گروههاي ذينفع براي توسعه قدرت خود،خلق میشود.
و) سازمان به مثابه زندان روح -براساس اين استعاره ،سازمان انعكاسي از تمايالت باطني
پديدآورندگان خود است .براين اساس،به نظر میرسد كه سازما نها در اعماق نوعي ناخودآگاه
خود پنهان شدهاند .تصور ناخوداگاه سازمان ،مستلزم توجه به پيشينه سازمان و افرادي است
كه با نقشهاي متفاوت در آن ظاهر میشوند .بر اين اساس ،ادعا میشود كه ساختار سازمان،
انعكاس تمايالت ناخوداگاه به وجودآورندگان آن است و بسياري از تالشهاي افراد در
سازمان مثل برنامهريزي ،روشهاي انجام دادن امور روزمره ،و آفرينش فرهنگ ،براي آن است
که افراد خود را بزرگ ،با دوام و جاودانه جلوه دهند؛ به ويژه با توجه به اين که عمر ساختارهاي
سازماني طوالني است ،افراد تالش میکنند كه با تمسک به آن ،زندگي خود را طوالنيتر ببينند.

در اين امتداد ،اجزای سازمان ،تحت تأثير ساز و كارهاي دفاعي ضمير ناخودآگاه اعضاء سازمان
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براي مقابله با اضطرابهاي فردي و محيطي قرار میگيرد و بـه عـبـارتـي رفــتـارهاي ما،
بـازتـاب نـگرانيهاي مـا هـستند (همان )221-226 :و سازمان يكي از اين بازتابهاست .در
حمايت از اين استعاره مـ 
يتوان به نظريۀ غار افـالطـوني و ديدگاههاي فرويد و يونگ درباره
ناخوداگاه انسان و انعكاس آن در سازمان اشاره كرد .قابل تأمل است كه پديدآورندگان سازمان
هم كساني هستند كه آن را تأسیس كردهاند و هم كساني كه با آن به گونهاي ارتباط دارند و در
روابط روزمره خود ،پي در پي آن را م 
يسازند.
ز) سازمان به مثابه جريان سيـال -بر اساس منطق ديالكتيك هگلي ،هر پديده حاصل تضاد و
يتز در برابر هم شكل میگيرند .البته اين تضاد،
تقابل نيروهاي ديگري است كه چون تز و آنت 
حاصل برداشت رايج غرب از رابطۀ يين و يانگ است ،در حالي كه در شرق ،تصويري از
هماهنگي و رابط هاي همافزا و تكاملي از آنها مد نظرقرار میگيرد (پورعزت)199 :2009 ،؛
رابطهاي هماهنگ كه در امتداد آن ،حركت مداوم هر پديده در مسير شدن و تكامل ،سنتزهاي
مكرري را شكل میدهد .از اين ديدگاه ،سازمان نيز يكي از اين پديدههاست كه دائم ًا در معرض
تغيير ،تحول و شدن است .پس بايد از ظرفيت انعطافپذيري كافي برخوردار گردد .نظريههاي
متعددي در اين باره مطرح شدهاند و به ويژه آشوب ادوارد لورنز از جمله نظري ههايي است كه
بصيرت حاصل از آن ،سازمان را همچون جرياني سيال در نظر میآورد .اين نظريه بر افزايش
آشوب در نتيجه پيچيدهتر شدن سيست مهاي اجتماعي و محيط آنها داللت دارد .لورنز،از طريق
تببين مثالهاي گوناگون تالش كرده است آشوب و بینظمي را در حوزه دانش هواشناسي
تحليل كند ولي يافتههاي او در ساحتي ميا نرشتهاي دربارۀ بسياري از پديدهها قابل بررسي بوده
و دستاوردهاي جالبي داشتهاند .به ويژه در تحليل الگوي جاذبهاي غريب ،میتوان با استفاده از
نظریۀ آشوب ،درک محققان سازمان و مديريت را از پديده سازمان ارتقاداد (لورنز.)79 :1993 ،1
ك) سازمان به مثـابه ابزار سـلطه – براساس اين استعاره ،سازمان ،ابزاري است كه فراگرد
سلطه را توجيه مینمايد .بر اين اساس ادعا میشود كه در طول تاريخ ،سازمانهاي متعددي در
نقش ابزار فراگردهاي سلطۀ اجتماعي ظاهر شدهاند و افراد يا گروههايي را در پي يافتن راههايي
براي تحميل اراده خود بر ديگران ياري دادهاند .از نظر برخي نظريهپردازان ،سازمان در اين
سير ،موفقيت خود را با استثمار ديگران همراه میسازد؛ به طوري كه فراگرد استثمار به جزئي
اجتنابناپذير از فعاليت سازمان تبديل میشود .بدين ترتيب فراگرد سلطه ،مدرن شده است و

تهايي ظاهري در شكل اعمال آن وجود دارد ،اما جوهرۀ استثمار تفاوتي نکرده
هر چند تفاو 
1. Lorenz

است (مورگان ،همان .)293-298 :نگاه ماركسيستي به سازمان ،ازچنين چشماندازي به سازمان
م 
ينگرد و بر اين استعاره تأکید دارد .قابل تأمل است كه سازمان ،فراگرد جنايت و سلطه را
تجزيه كرده و تسهيل میكند؛ براي مثال يكي دستور میدهد،ديگري تاييد میكند ،سومي
شرايط مورد نياز را مهيا میسازد و آخري اعدام میكند و خود را مأمور و معذور م 
يانگارد.
ل) سازمان به مثابه كوالژ – براساس اين استعاره ،سازمان نيز مانند كوالژ ،برساختهاي هنري
لدهي پديدههاي جديد در کنار هم قرار
است که در آن قطعات پديدههاي موجود ،براي شک 
داده م 
يشوند .بر اساس چش مانداز حاصل از ابداع اين استعاره ،زماني که نظريهپردازان سازمان
يکنند ،شبيه هنرمندان عمل میکنند و دست به خلق اثر هنري م 
يپردازي م 
تئور 
يزنند .آنها
قطعات تئوريهاي قديمي را كه با كسب دانش و تجرب ه در زندگي خود گردآوري کردهاند ،كنار
هم قرار داده و نـوعي نـظريـۀ جـديد میسازند که در شرايط خاصي میتوانند از آنها استفاده
كنند (هچ .)54-55 :1997 ،نظريههايي كه بر وجه هنري مديريت تأکید دارند و مديران را
چون هنرمندان در نظر میآورند با اين استعاره همخواني بيشتري دارند؛ نظري ههاي 
يكه در معرفي
خصايل هنرمندانۀ رهبري سازمان ،بر كنجكاوي ،خالقيت،آفرينندگي،استقالل ،بهرهگيري از
تخيل ،برخورداري از عواطف و احساسات قوي،و نوآوري و بديع بودن ايدهها تأکید میكنند
(هچ و دیگران .)4 :2005 ،مالحظه م 
يشود كه در اين رويكرد ،مديريت سازمان همچون اثر
يك هنرمند مبتكر ،حاصل تركيب مداوم پديدههاي موجود براي ايجاد يك اثر بديع است .بنابر
اين هر موقعيت اداري ،فرصتي است كه میتوان در آن هنرمندانه به ابداع و نوآوري پرداخت.
م) سازماندهي به مثابه بداههنوازي جـاز – براساس اين استعاره ،سازمان در برابر تقاضاهاي
متغير محيطي ،ناگزير از تجديد نظر مكرر و مستمر در روي ههاي خود است .تقاضاهاي تحميلي
بر سازما نها ،از سويي براي تبديل شدن به شبك هاي منعطف و مرتبط با ديگر سازمانها و
افزايش آمادگي براي تغيير مستمر ،شکلي از سازماندهي را تداعي میکنند که گويا توسـط
نوازنـدگـان جـاز ايجاد میشود .تشبيه فعاليت سازمان به بداههنوازي جاز بر هيجا نهای
مستمر فعاليت پرچالش و ماهيت هنري فعاليت شكلدهندگان سازمان داللت دارد .هچ ،اين
ويژگيهاي بداههنوازي را براي تببين فعاليت سازمان ،در فضاي بسيار پرشتاب قرن  21مناسب
میداند .او شبكه روابط نوازندگان جاز را كه م 
يتوانند در يك دوره زماني در گرو ههاي
متفاوت موسيقي فعاليت كنند يا حتي براي يك اجرا ،گروهي را تشكيل دهند ،مشابه تشكيل
شبك ههاي گوناگون توسط سازمانها،يا ايجاد شراكتها و پيمانهاي موقت میداند كه بسياري

از سازمانهاي آينده بايد براي تداوم بقاي خود در قرن جاري به آن متوسل شوند (هچ:1999 ،
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 .)2هچ در تبيين ارتباط استعارۀ جاز با تفكر درباره سازماندهي و سازمانهاي آينده ،از مفاهيمي

همچون انعطاف ،هماهنگي ،حساسيت به محيط ،و داشتن مرزهاي آزاد و كاهش سلسله مراتب
استفاده میكند (مِیر 1و دیگران .)540 :1998 ،بدين ترتيب سازما نهاي پويايي در نظر آورده
يتـوان بـه ادهـوكـراسيها يـا
میشوند كهمیتوانند به سرعت تغيير شكل دهند؛ براي مثال مـ 

گـونههاي تـركـيبي نـظير ادهـوكراسيهاي حـرفـهاي اشاره كـرد (پورعزت و طاهری عطار،

 )1 :2009قابل ذكر است كه استعارههاي ديگري نيز همچون استعاره متن ،هنر ،گفتمان و

نمايشنامه يا تئاتر در ميان نظريهپردازان سازمان مطرح شدهاند؛ ولي اين استعارهها هنوز به قوت

یشوند(هچ.)52 :1997 ،
و اهميت استعارههاي برشمرده شده ،دانسته نم 
بازگشت معنا در كاربست استعارهها

از ديدگاه شناختي و به ويژه زبانشناختي،استعاره به مثابه ابزار شناخت يك حوزه مفهومي ،از
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طريق كاربست اصطالحات و زبان يك حوزه مفهومي ديگر ،ابداع میشود! به آن حوزه مفهومي

كه از آن يك بيان استعاري براي فهم حوزه ديگري اخذ میشود ،حوزه «مبدأء» و به آن حوزه

مفهومي كه از اين طريق ،فهم میشود ،حوزه «مقصد يا هدف» گفته میشود .براي مثال،در

استعارههاي «سفر عشق»«،بحث به مثابه جنگ» ،و «ساختمان نظريه» ،عشق ،بحث و نظريه ،حوزه

ن حوزه مبدأء هستند .بنابر اين ،حوزه مقصد (هدف)،
مقصد و در مقابل آنها ،سفر ،جنگ و ساختما 

حوزهاي است كه ما تالش میكنيم از طريق بهرهگيري از حوزه مبدأ ،آن را بهتر بشناسيم.

براي مثال ،در استعارهسفر عشق ،مبدأ و مقصد و نيز اجزاء متناظر دو حوزه به شرح جدول 1هستند:
جدول  :1حوزههاي مفهومي مبدأ و مقصد در استعاره سفر عشق
مقصد :عشق
عاشقان
رابطه عاشقانه
حوادث رابطه عاشقانه
پيشرفت صورت گرفته
دشواريهاي تجربه شده

انتخابهايي كه براي تحقق هدف اين رابطه
صورت میپذيرند

مبدأء :سفر
مسافران
وسيله نقليه
سفر
فاصله پيموده شده
موانع طول سفر

تصميمهاي مربوط به انتخاب راه براي رسيدن به
مقصد سفر
1. Meyer

اين روش نظاميافته را میتوان براي نشان دادن اجزاء متناظر استعارهها به كار برد تا با كمك
يك حوزه عينيتر ،حوزهاي انتزاعيتر تبيين شود (ا ُ ِوک ِسس.)4-7 : 2002،1
اما نكتهاي كه هنگام كاربست استعاره در فهم نظريه سازمان ،بحثبرانگيز به نظر میرسد،
احتمال بازگشت معنايي استعار هها است .بر اين مبنا ،بازگشت معنا در بعضي از استعارهها،
حتي ممکن است پيامدهاي جالب توجهي داشته باشد .منظور از بازگشت معني استعارهها آن
است كه گاهي اوقات ،مفهومپردازي از حالت دو جانبه بين يک مفهوم و استعاره فراتر رفته،
به تعارض و تقابلي چندگانه در فهم معاني منجر میشود .بدين ترتيب هر مفهومي كه از طريق
يك استعاره به مفهوم مقـصد تسري میيابد ،ممكن است به مفهوم مبدأء ،بازگشت نمايد .اين
مهم درباره برخي از استعارهها چندان حائز اهميت نيست؛ ولي در تحليل محتواي بسياري از
استعارهها ممكن است حتي خطرناك باشد!


مطالعه موردي :بازگشت استعاره در مفهوم مهندسي فرهنگي

گاهي ،در امتداد استفاده از استعاره سازمان به مثابه فرهنگ و با اثرپذيري از استعاره سازمان
به مثابه ماشين ،مفهومي به نام مهندسي فرهنگي رواج میيابد كه متصديان و سياستگذاران
فرهنگي کشور را به اهتمام بر تحقق آن ،با اختصاص سرماي ههاي انساني و مالي گسترده
برمیانگيزد .در اين زمينه توان و بودجه زیادی صرف م 
یشود ،همايشهاي زيادي برگزار و
كتابهاي متعددي منتشر میگردد كه برتوان و تمايل به مهندسي كردن مقولهاي كنترلناپذير
چون فرهنگ داللت دارد .البته بايد تأکید كرد كه فرهنگ ،نيز مانند بسياري از پديدههاي
اجتماعي ،هدايتپذير است؛ اما هرگونه تالش براي كنترل فرهنگ ،ناروا و ناممكن است .با
تحليل روند توسعه برنامهريزيهاي فرهنگي دهـه اخير در ايـران ،چنين به نـظر میرسد كه
فهم مكانيكي از فرهنگ تحت تأثير حضور مهندسان و متخصصان رشت ههاي فني در شوراهاي
تصمیمگیري فرهنگي به نوعي تسري يافتگي ادبي منجر شده است؛ به طوري كه حتي بسياري
از متخصصان فرهنگشناس نيز بیپروا از اين اصطالح استفاده میكنند.
به نظر میرسد كه رواج اين مفهوم ،ناشی از گونهاي برگشت معنايي يك استعاره باشد.
اين موضوع که سازمان همچون فرهنگ است ،ممكن است چنين تداعي كند كه فرهنگ نيز

نوعي سازمان است .پس همچون سازمان قابل سازماندهي و مديريت است و حتي همچون
سازمان ممكن است نوعي ماشين ،موجود زنده ،مغز ،زندان روح يا ابزار سلطه تلقي شود .در
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اين تلقي ،فرهنگ ،به مثابه سازمان مورد نظر قرار ميگيرد ،نه سازمان به مثابه فرهنگ .پس

همه آنچه در مورد سازمان گفته شده و حتي ساير مفاهيم برخاسته از انگارهها و استعارههاي

سازمان ،به فرهنگ نيز تسري میيابد .مخاطرات ناشي از اين برگشت معنا ،با تأمل بر مفهوم

سلطۀ زبان و ادبيات و زبانساالري بيشتر قابل درك است .منظور از زبانساالري آن است كه
تسلط واژگان ادبي و شيوع واژگان برخوردار از جوهرۀ تبعيض و سلطه ،میتواند به نوعي
سلطۀ انفسي و ذهني منجر شود كه در صورت استمرار ،نوعي سلطۀ آفاقي و عيني را رقم

خواهد زد (پورعزت .)117 :2009 ،بدين ترتيب نوعي نگراني شكل میگيرد دال بر اين كه

ممكن است هر استعارۀ جديد ،ضمن روشنگريها و ابهاماتي كه به طور معمول با خود دارد،
به نوعي استحالۀ پديدارشناختي نيز منجر شود و ساخت جديدي را به واقعيتهاي اجتماعي
تحميل نمايد .بنابر آنچه ذكر شد ،بومرنگ زبانشناختي استعارههاي سازمان همواره ممكن

است که برخي از استعارههاي موجود يا استعارههاي ديگري که ممکن است در آينده تدوين
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و معرفي شوند ،نوعي برگشت معنايي داشته باشند؛ برگشتي نظير بومرنگ که پس از پرتاب،

يگردد؛ يعني استعاره نيز ممكن است بازگشت معنايي پيدا كند و
بكننده برم 
به سوي فرد پرتا 

در ساحت زبان و ادبيات عامه و حتي دانشمندان ،معاني و الزامات سازماني را به مصاديقي كه
استعاره از آنها اخذ شده است ،تسري دهد .در برخي از موارد ،ممكن است پيامدهاي چنين

امري در ساحت زبان و فرهنگ ،بسيار خطرناك باشند؛ براي مثال ،ممكن است نتيجۀ برگشت

معناي سازمان به فرهنگ و تركيب آن با استعاره سازمان به مثابه ماشين ،در تسري نوعي نگاه
سمآبانه به فرهنگ متجلي شود .به اين معنا كه فرهنگ همچون ماشيني دانسته شود كه
مهند 

قابليت دارد تا توسط مهندسان و متخصصان ماشين ،مهندسي شود! اين تلقي ممكن است خط

مشيگذاران عرصه فرهنگ را به اين باور متمايل سازد كه میتوانند همچون مهندسان مكانيك
به جرح و تعديل در فرهنگ و مداخله در امور فرهنگي بپردارند .اين نوشتار متضمن هشداري

به برنامهريزان امور فرهنگي در ايران است كه استفاده مستمر از اين استعاره (مهندسي فرهنگي)
و ساير معاني زبا نشناختي برخاسته از آن ممكن است به شكلگيري نظريههاي نادرست

فرهنگي بيانجامد .بدين ترتيب ،حتي احتمال دارد كه در آينده نسل جديدي از برنامهريزان امور

فرهنگي ،پيدا شوند كه بخواهند بر مبناي نظريهاي برخاسته از مفهوم «مهندسي فرهنگي» به
كنترل فرهنگ بپردازند .با اين حال ،بومرنگ معنايي لزوم ًا به كژكاركرد استعارهها منجر نمیشود

و در برخي ديگر از موارد نيز ممكن است كاركردي بسيار اثربخش داشته باشد (ر.ك جدول.)2

جدول  :2ارزيابي كاركردها و كژكاركردهاي برگشت معنايي استعارههاي سازمان
رديف

استعاره

بومرنگمعنايي
مفهوم استعاره

كاركردها و كژكاركردها

1

سازمان به مثابه ماشين

ماشين به مثابه
سازمان

كاركرد :توسعه مفاهيم جديد در قلمرو مهندسي و طراحي سيستم هاي
سايبرنتيك

2

سازمان به مثابه
اندامواره (موجود زنده)

اندامواره به مثابه
سازمان

كاركرد :توسعه مفاهيم جديد در علوم زيستي و تسري آن به علم
پزشکي

3

سازمان به مثابه مغـز

مغز به مثابه سازمان

كاركرد :تأمل بر امکان مديريت حافظه ،نظ مبخشي به ساز و كارهاي
فعاليت ذهن و بهبود روشهاي بهرهوري قابليتهاي مغز آدمي

4

سازمان به مثابه فرهنگ

فرهنگ به مثابه
سازمان

كژكاركرد:توجيه مداخله بيش از حد در امور فرهنگي و توسعه
تصور مكانيكي از فرهنگ و افزايش تمايل به دستكاري و طراحي
و كنترل فراگردهاي فرهنگي به جاي هدايت آنها

5

سازمان به مثابه نظام
سياسي

نظام سياسي به مثابه
سازمان

كاركرد :سازماندهي كارآمد نظامهاي سياسي،بهبود رابطه سياست
و اداره ،و كمك به شناسايي سازوكارهاي اليگارشيك حاكم بر
احزاب و نهادهاي سياسي در جهت اداره منطقي و هدايت آنها
و اثربخش شدن احزاب و نهادهاي سياسي در خدمت به جامعه

6

سازمان به مثابه زندان
روح

روح به مثابه سازمان

كژكاركرد :اين مفهوم تا حدودي گمراهکننده است و گويا تالش
ميكند تا مقولهاي ماورايي را عيني نمايد .به هر حال بايد توجه
داشت كه موجوديتي بسيط چون روح را نمي توان و نبايد
داراي اجزا تلقي كرد؛ مگر آن كه بتوان روح را به مثابه سازماني
هولوگرافيك و در عين حال غيرقابل تقسيم تصور كرد كه در درون
خود هم فرمان ميدهد و هم اجرا ميكند و قصد و امر او به اجرا،
مترادف با تحقق عمل است.

7

سازمان به مثابه جريان
سيال

جريا نهاي سيال به
مثابهسازمان

كاركرد :كمك به نظمبخشي امور نامنظم کمک کند و پويا شدن مفهوم
سازمان و سازماندهي در ذهن و تسري آن به موجوديتهاي سيال

8

سازمان به مثـابه ابزار
سـلطه

ابزار سلطه به مثابه
سازمان

كژكاركرد :سازماندهي ابزارهاي سلطه ممكن است به توسعه
قابليتهاي آن و همافزايي و توسعه كاركردهاي مخرب آنها منجر
شود و حتي ممكن است به ايجاد و توسعه سازههاي مافيايي و
باندهاي گانگستري و امثال آن بيانجامد.

9

سازمان به مثابه كوالژ

كوالژ به مثابه سازمان

10

سازماندهي به مثابه
بداهه نوازي جـاز













كاركرد :به درك نظم در موجوديتهاي ظاهراً بيارتباط و تالش
براي كشف معني در آنها كمك ميكند و ميتواند موجد خالقيتهاي
پياپي شود.
كژكاركرد :ماهيت هنر كوالژ را كه براساس تمايل به ايجاد ارتباط
بين عناصر ظاهراً بيربط است تحت تأثير قرار ميدهد و ممكن است
نوعي نظم تحميلي را به ذهن هنرمند تسري دهد.
كاركرد :به درك اجزا گسسته ولي هماهنگ ابزار موسيقي و تصور
حركتهاي ذهني و احساسي ،به مثابه يك سازمان هدفمند،كمك
ميكند .همچنين موجب افـزايـش تمايل به ادراك جـريا نهاي
تصميمگيري در حين عمل و افزايش سرعت تصميمگيري و
حتي تغيير سريع سنتهاي رايج براي خلق هماهنگ آثار جديد
شود .همچنين به سرعت توليد آثار و افزايش كارآيي در توليد
هنري مي افزايد.
كژكاركرد :از مراتب خالقيت در ابداع آثار هنري ميكاهد.




بداههنوازي جاز به
مثابهسازماندهي
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يشود برخي از مفاهيم حاصل از برگشت معني استعاره،صرف ًا
بنابر اين ،همان طور كه مالحظه م 
كاركرد،برخي صرف ًا كژكاركرد ،و برخي هم كاركرد و كژكاركرد دارند .در اين ميان ،كژكاركردهاي

يرسند ،ضمن اين
برگشت معنايي استعارههاي فرهنگ،زندان روح ،و ابزار سلطه شديدتر به نظر م 

كه میتوان مراتبي از كاركرد و كژكاركرد را براي استعاره كوالژ و جاز تصور كرد.
جمعبندی

زبان از جمله پديدههاي بسيار پيچيده اجتماعي است كه گاهي بدون آن كه خود به درستي
ادراك شود ،به ابزاري براي درك ساير پديدهها ،تبديل میشود .اين پديده در حالي كه به طور

دائم در حال تحول و پويايي است ،ادراكاتي متغير را به ساير پديدههاي مورد توجه استفاده

كنندگان از خود (زبان) ،نسبت میدهد .در اين امتداد ،تأمل دربارۀ كاركردها و كژكاركردهاي
استعارهپردازي در پرتو رويكردهاي نوين ،مفيد خواهد بود .به ويژه تأكيد میشود كه امكان
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گگونۀ معاني استعاري به منبع استعاره و ايجاد ادراكي جديد دربارۀ آن مالحظه
برگشت بومرن 

شود .هشدار اصلي مقاله آن است كه اگر سازمان چون فرهنگ تلقي شود ،ممكن است

فرهنگ نيز نوعي سازمان ،انگاشته شود و برخي افراد درصدد مديريت و كنترل قهري آن به
مثابه ماشين کنترلپذیر برآيند .بدين ترتيب همه قابليتهايي كه دانشمندان براي مهار و كنترل

قدرت سازمان مد نظر قرار میدهند،براي كنترل فرهنگ نيز قابل استفاده خواهند بود و ممكن
است با حصارهايي نامرئي ،اذهان مردم و گرو ههاي انساني را به پذيرش سلطه اليگارشيك

سازمانانگارۀ فرهنگ فراخوانند.

بشناسانه به مفهوم مهندسی فرهنگی که از سه حوزۀ
در حقیقت ،این مقاله رویکردی آسی 

مطالعاتی سازمان ،فرهنگ و مکانیک برآمده ،داشته است ،به این معنی که نتيجۀ برگشت معناي
سمآبانه
سازمان به فرهنگ و تركيب آن با استعاره سازمان به مثابه ماشين ،در تسري نوعي نگاه مهند 

به فرهنگ ،تجلي یافته است و از این رو احتمال بروز این آسیب معنایی پدیده آمده است که
فرهنگ همچون ماشيني دانسته شود كه قابليت دارد توسط مهندسان و متخصصان ماشين ،مهندسي

شود! از این رو ،این نگرانی بروز کرده است که بر اثر اين تلقي ،برخی سیاست گذاران عرصۀ

فرهنگ ،بر اثر تمرکز بر مفهوم و معنای مهندسی فرهنگی گرایش پیدا کنند که همچون مهندسان
مكانيك به جرح و تعديل در اجزا و عناصر فرهنگ ،به ویژه مظاهر آن در فرهنگ عمومی بپردارند.

توجيه مداخله بيش از حد در امور فرهنگي و توسعه تصور مكانيكي از فرهنگ و افزايش تمايل

به دستكاري و طراحي و كنترل فراگردهاي فرهنگي به جاي هدايت آنها ممکن است از پیامدهای

این تلقی از فرهنگ باشد .در واقع ،اين مقاله دعوت به بازاندیشی در مورد استفاده مستمر از اين

استعاره (مهندسي فرهنگي) و ساير معاني زبا نشناختي برخاسته از آن است که ممکن است به

شكلگيري نظريههاي نادرست فرهنگي بيانجامد.

اين كژكاركرد درباره استعاره ابزار سلطه نيز قابل تصور است .زيرا سلطهگر سازمانيافته،


كارآمدتر و اثربخشتر اعمال سلطه میكند .همچنين در مورد استعارۀ زندان روح ،ممكن است

تصوري گمرا هكننده از روح را شايع سازد .همچنين برگشت معنايي استعارههاي كوالژ و جاز

ممكن است ماهيت هنري و بداعت نهادي هنري را تحتالشعاع تمايل به نظم تكراري و
كارايي در توليد پديدههاي هنري قرار دهد .البته كاركردهاي اين برگشت معنا نيز قابل تأمل

بوده،ممكن است به تسري يافتههاي نظريهی سازمان براي فهم بهتر پديدههاي مورد مطالعه

در رشتههاي مكانيك ،زيستشناسي ،پزشكي اعصاب و روان ،روانشناسي ،علوم سياسي،

فلسفه و هنر كمك كرده ،دستاوردهاي قابل تأملي در سازماندهي يافتههاي علمي داشته باشد.
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