
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  168-149صص، 1386پاييز و زمستان ـ2شمارهحكمت، سال پنجم،نامه

  
  1سازمان شناختي هستي تبيين و صدرائي يشناس معرفت :راه ةاستعار

 21/12/86: تاريخ دريافت                                                  ∗پورعزت اصغر يعل دكتر
  28/1/87  :ذيرشتاريخ پ                                                                       ∗∗نهاشميا محمدحسين سيد
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  سازمان فهم و استعاره :مقدمه

 يك از هايي جنبه ها آن در كه است زباني فراگردهاي از يخاص ةدست استعاره، از مقصود
 اي گونـه  بـه  دوم شـيء  از كـه  نحـوي  به ،شوند  مي منتقل يا فرابرده ديگر شيء به شيء
 از فراتـر  استعاره گفت بايد اساس اين بر .است اول شيء گويي كه شود  مي گفته سخن
 ,Brumer( كنـد  مـي  ايفـا  نيانـسا  فهـم  و تفكر فرايند در ييسزاه ب نقش ادبي، ةآراي يك

1993, pp.4-10(.  
 هپيچيـد  و ناشـناخته  يها پديده توان مي آن طريق از كه است ابزاري ،استعاري فهم

 در ،شـوند  مـي  تبيـين  پديـده  دو ميـان  مشابهت پاية بر اساساً كه ها استعاره .كرد درك را
 را پيچيـده  پديـدة  فهـم  مفهـوم، يك   از شده سازي ساده و شده  هفروكاهيد انتزاعيِ فضاي
  .)11ص ،1377 هاوكس،( كند مي دسترس قابل و آسان

 پديـدة  ،اجتمـاعي  سيـستم  يـك  مثابه به )سازمان( شناسا متعلَّق مديريت، حوزة در
 رو اين از ؛)Scott & Davis, 2007, pp:1-34( است دشوار آن شناخت كه است اي پيچيده
 و بـشناسند  بهتـر  را آن بلكـه  انـد  تـه گرف كمـك  اسـتعاره  ابزار از مديريت پردازان نظريه

 فـضاي  در پنهان استعارة هشت طرح به ،2»سازمان تصوير« كتاب در مورگان .بشناسانند
  مثابـه  بـه  سـازمان  :از نـد ا عبـارت  كـه  كند  مي اشاره مديريتي پردازان نظريه ذهن و تفكر

ـ  و سـيال  جريـان  روح، زندان سياسي، نظام فرهنگ، مغز، ارگانيزم، ماشين،  سـلطه  زاراب
)Morgan, 2006, pp.337-343( و و ارگـانيزم  ماشـين،  يهـا  اسـتعاره  بـر  تاكيد ضمن چه 

 بـه  سـازمان  ةاستعار نمادگرا، و نئوكالسيك، كالسيك، مكاتب رويكرد ازاي به فرهنگ،
 ,Hatch & Cunliffe, 2006( كنـد   مـي معرفـي  فرانوگرا رويكرد با متناسب را كوالژ مثابه

pp:116, 127, 200(.  
 حقيقت و هستي از پرسش برابر در پاسخي ،شود  مي جستجو مقاله اين در آنچه اما
هـاي صـدرايي كمـك گرفتـه          كه از انديشه   شود  و در اين مسير تالش مي      است سازمان
 و سـازمان  حـوزة  در پردازي هنظري قالب نيز و غالب جريان تاكنون گفت توان  مي .شود

 و سـازمان  چيـستي  سـطح  دو در ،زمانسـا  وجـودي  حقيقـت  از اغمـاض  بـا  ،مديريت
 گوناگوني هاي استعاره ،سازمان چيستي حوزة در .است كرده حركت آن ةادار چگونگي

 در .است شده آوري جمع هچ و مورگان آثار در آنچه نظير ؛اند گرفته قرار مدنظر و ابداع
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 شـده  جامان محور فن يها نظريه و ها پژوهش از انبوهي نيز سازمان ادارة چگونگي حوزة
 يشناسـ  هـستي  گفتمـان « طـرح  ،است شده انگاشته ناديده ميان اين در آنچه گويا است؛

 ةادار چگـونگي  و سازمان ماهيت به پرداختن از قبل دايب  كه موضوعي است؛ 3»سازماني
   .گيرد قرار مدنظر آن

 سـازمان  حقيقـت  و هـستي  حـوزة  در همـسئل  طـرح  عـدم  و وجـود  از غفلت اين
 و ريـشه  و اصـل   بـر  وقـوف  بـدون  هـستي،  و وجـود  از پرسـش  رازي نيست، جهت بي

 اصل با مواجهه در تفكر زيرا ؛است بوده همراه غريب خوفي با همواره عالم، العلل علت
  .)14-13صص ،1378 مددپور،( شود  ميآغاز مخاطره نوعي با همواره ،وجود

 ختشـنا  و معرفـت  كـسب  و ،چيستي درك مقوم ،هستي فهم كه است ملأت قابل
 فهم براي تالش ،بنابراين .است سازمان ادارة چگونگي درك بر مقدم ،چيستي به نسبت

 و سـازمان  چيـستي  فهـم  بـراي  سـطحي  هـاي  تـالش  نامطلوب اثرات سازمان، حقيقت
  .)137-131صص ،1385 هاشميان، و الواني( سازد مي زايل را آن ةادار چگونگي
 فهمـي  سـازماني،  يهـا  پديـده  از مـا  فهم ،ييصدرا يشناس معرفت مباني پذيرش با
 .گيـرد   مـي  شـكل  »چگـونگي  و چيـستي  هستي،« سطح سه در كه شود  مي مراتبي سلسله
 بود خواهد متفاوت سطح هر در نيز مانزسا فهم فراگرد و يشناس روش كه است بديهي

  .)1 نمودار(
 

  
  .)5ص ،1386 پور، قلي :اساس رب( سازمان فهم و تحليل گانه سه سطوح .1 نمودار

هستيچراييفهم
 سازمان

سازمانچيستيفهم  

سازمانركردكاچگونگيفهم  
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 مـورد  كمتـر  ،است تر بنياني هستي از سؤال هرچند ،شود  مي مالحظه كه طور همان
 در وييگـ  پاسـخ  بـه  را خـود  ياصل هم سازمان، پردازان ريهنظ بيشتر و گرفته قرار توجه
  .اند داشته معطوف ها سازمان عملكرد و كار انجام چگونگي ةدر بار سؤاالتي برابر

 مطـرح  يشناسـ  هـستي  ةحـوز  در كـه  معـدودي  سـؤاالت  كه داشت توجه بايد اما
 هاي بازتاب و دارند سازمان پردازي نظريه سير بر پايدارتري و تر بلندمدت آثار ،شوند مي
  .است تر گسترده و تر وسيع بسيار ها آن

  سازمان حقيقت فهم هاي ساحت. 1

 شكل محور فن هاي تحليل و زيهتج ةپاي بر سازمان، يك ةادار چگونگي فهم براي تالش
 و آفـاق  سـاحت  در فهم زيرا ؛نيست استعاره از استفاده به نيازي سطح اين در .گيرد مي

 مـدت  كوتـاه  و موقـت  داللـت  رود، كـار  بـه  اي استعاره هم اگر .پذيرد مي صورت عين،
 سـازمان  ايـن « يـا  ؛»است زندان شبيه سازمان اين« :شود گفته اينكه نظير داشت؛ خواهد
 :شـود  گفته مثبت وجه در يا ؛»است حماقت انجمن سازمان اين« يا ؛»است اصطبل شبيه

 اي مـاده  مثـل  و نـدارد  ضـايعات  سـازمان  اين« يا »كند مي كار ساعت شبيه سازمان اين«
  .)1386 گيوي، عيليااسم .رك( »است استفاده قابل مجددا آن زاياج ةهم پالستيكي،
 ايـن  در .جـست  سـود  ها استعاره از توان مي نيز سازمان چيستي تبيين خصوص در
 جهـان  تـا  كوشد مياي   ريشه يها استعاره با و گيرد  مي فاصله عين جهان از محقق سطح
 سـازمان  كـه  است سطح اين در .بگذارد فهم جهان به پا شكافته، را خود فراروي نظري

   .شود  ميتشبيه فرهنگ يا مغز يا روح زندان به
 كـه  طـوري  به است؛ متفاوت كمي موضوع حقيقت، و هستي فهم خصوص در اما
 فهم براي عام هرمنوتيك مروج فالسفه ترين مهم از يكي گادامر، نظير متفكران از برخي
 و )42ص ،1383 واعظي،( دنشو مي منكر را روش و حقيقت ميان ةرابط اساساً ،ها پديده

 ،1377 لمر،پــا( نـد نك  مــيدفـاع  پديدارشناســانه هـاي  روش از ،بتــي مثـل  ديگــر برخـي 
  .)57-55صص
 توسـط  انه،شناسـ  هـستي  هـاي  پرسـش  چـرا  كـه  دريافـت  تـوان   مـي  بيـان  ايـن  با 
 حقيقـت،  در كه گفت توان  مي .است گرفته قرار توجه مورد كمتر مديريتي پردازان نظريه
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 خـود  و افكنده فرا هستي راز هولناك سرزمين در را خود وجود، از پرسش با محقق هر
 وجـود  از پرسـش  مخاطـب  تنها وي گويا بيند؛  مي وجود معماي ابربر در تنها، و تك را

 و يشناسـ  معرفـت  تيـررس  از را آن كـه  است وجود محوري راز همين ،واقع در !است
 غفلــت هــر اســاسامــر  همــين و اســت؛ داشــته هنگــ رود مپوزيتويــس يشناســ روش

 ،1361 گنـون،  ؛15-13صـص  ،1378 مـددپور، ( اسـت  موضـوع  اين از انهشناس معرفت
 در وجود و حقيقت از بحث به پرداختنن براي توان  ميكه ديگري دليل .)103-96صص
 است؛ وجود ساحت در مسائل، به پاسخگو منابع ماهيت كرد، مطرح جديد علوم ةحوز

 مالحظـه  .فلسفه و اسطوره ،دين :4كرد يبند طبقه دسته سه در را آنها توان  مي كه منابعي
 البتـه  ؛انـد  داشته حذر بر مذكور دسته سه هر از را دخو جديد علوم متفكران كه شود مي
 ايـن  ابـزاري  نگـاهي  با الكمن و برگر نظير معرفت انشناس جامعه از برخي ميان اين در

 برگـر ( اند گرفته كاره  ب واقعيت اجتماعي خلق مقام در معاني پذيري توجيه ايرب را منابع
  .)159-129صص ،1375 الكمن، و

  هرا مثابه به سازمان. 2

 و مـسير  در آن متـداول  معنـاي  بر تأمل با و »راه« مفهوم از روزه همه مشاهدات ةپاي بر
 از .بـرد  پـي  سـازمان  مفهوم و مفهوم اين تشابهات به توان  مي  وضوح به طريق، و جاده
 بـراي  مـستعارله  مثابـه  بـه  »راه« از تـا  است كافي تنهايي به خود كه يتشابهات ترين مهم

 رهرو وجود همچنين و هدفمندي ،مقصد ،مبدأ وجود ،شود ستفادها »سازمان« مستعارمنه
ـ  بـر  بنابراين، .است )سازمان و راه( مفهوم دو هر در انساني سالك و  اسـتعاره  ايـن   ةپاي

 ،5هـدف  مبنـاي  بر مديريت نظير مديريت، حوزة در متنوعي يها نظريه تبيين به توان مي
  .كرد اشاره 7يگذار هدف ةنظري و 6انتظار نظرية

 پيـشنهادي  يهـا  اسـتعاره  از برخـي  و راه اسـتعاره  ميـان  ييهـا  شباهت آنكه جالب
   .ماشين ةاستعار و سيال جريان يها استعاره ويژهه ب دارد؛ وجود مورگان

 راه تـداعي  حيـث  آن از ماشـين  كه گفت بايد ماشين و راه استعاره مقايسه در البته
 اسـت؛  راه سـازمان  كـه  اسـت  ايـن  بر كيدأت اينجا در ولي .است راه در خود كه كند مي
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   در سـعي  و شـتابد   مـي  آينـده  سـوي  بـه  و شـكافد   مـي  را زمان مكان، جاي به كه راهي
  .دارد آن طراحي

 دو هـر  كـه  گفـت  تـوان   مي سيال جريان ةاستعار و راه ةاستعار مقايسه در همچنين
 بـا  ،كننـد   مي رهاشا سازمان در تحول و تغيير نوعي به سيالن مفهوم از استفاده با استعاره

 بـه  هـم  و خـرد  صـورت  بـه  هـم  ،راه استعارة در تغيير، و سيالنيت اين كه تفاوت اين
 به گام هدف، سوي به مسير طي در راه ةاستعار در رهرو و بوده هدفمند كالن، صورت

 جريـان  استعارة در آنكه حال .ندك ارزيابي هدف به نسبت را خود موقعيت تواند  مي گام
 تعيـين  ،خـرد  و جزئـي  صورت به اهداف و داشته وجود مسير كل در غايتمندي ،سيال
 شود؛  مي فرض مدار غايت و هدفمند نهايت در سازماني، سيستم مجموع بلكه شوند نمي
 حالي در شوند؛  مي تلقي هدفمند و هوشمند رهروان ةهم راه، ةاستعار اساس بر واقع در
  .نيست چنين سيال جريان ةاستعار در كه

 تـصور  در انگاري ساده ةاشاع ،»راه« ةاستعار مفهوم كژكاركرد ترين هممممكن است   
 يها استعاره ساير به نظر برسد، اما بايد توجه داشت كه        مكاني سير يك مثابه به سازمان
 موجب« اينكه نظير ؛رنددا اساسي ييكژكاركردهانيز   مديريت و سازمان براي شده مطرح
 و چيـستي  تبيـين  متوجـه  را افـراد  صـرفاً  و »شود  مي سازمان هستي و حقيقت از غفلت

  .كرد خواهد سازمان ادارة و كاركرد چگونگي
 را اسـتعاري  دانـش  بايـد  شما« كند،  مي اشاره نيز هچ كه طور همان ز سوي ديگر،  ا
 آشـكار  را چيـز  دو ميـان  هاي شباهت فقط ،استعاره هر كه چرا بدانيد؛ نگر بخشي دانش
 ,Hatch & Cunliffe, 2006( »...ماند مي ساكت دو نآ هاي تفاوت خصوص در و سازد مي

pp.116-127(.  
 هاي استعاره ةهم در انحاء از نحوي به توان  مي را فوق مشكل كه است ذكر به الزم
 و وجـود  گـرفتن  مفـروض  بـا  آنهـا  ةهم در زيرا ؛كرد مشاهده هچ و مورگان پيشنهادي
 در ؛اسـت  شـده  معطـوف  زمانسـا  ماهيت تبيين به پردازي نظريه سير سازماني، حقيقت
 توانـد   مـي  كـه  است مبنايي و اساسي بحثي پديده، هر وجود و هستي از بحث كه حالي

 ،1385 هاشـميان،  و الـواني ( باشـد  كـاركرد  و ماهيـت  از بحـث  بـراي  بهتـري  هدايتگر
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 جوهر و كند مي داللت سازمان هستي بر كه است اي استعاره راه واقع به .)37-31صص
 .دهد مي قرار ظرمدن را آن وجود

  كريم قرآن پرتو در راه مفهوم ةدر بار بازانديشي. 3

 مفهـوم  ،كند مي تأكيد آن بر گوناگون صور به و تدفعا به حق كالم كه مفاهيمي از يكي
   .است معاد مفهوم از برخاسته نوعي به كه است مفهومي يا راه

  :كرد تقسيم دسته دو به توان  ميرا »راه« از قرآني تعابير
  ؛است برده كار هب را راه ةواژ مستقيماً خداوند آن در كه تعابيري ،لفا

  .دنگير مي قرار راه با مشتركي معنايي ةحوز در ،معنايي لحاظ از كه تعابيري ،ب
 قـرار  مـدنظر  كـريم  قرآن پرتو در را راه از تفاوتم تعبير سه توان مي كلي، طور به

  .طريق و ،سبيل ،صراط :داد
 قـرآن  در )الـصراط ( معرفه صورت به بار 6 و نكره صورت به ربا 33 ،صراط واژه

 ةواژ و انـد  شده مطرح قرآن در بار 176 جمعاً نيز سبل و سبيل يها واژه .است شده بيان
 .اند رفته كار به قرآن در بار 11 نيز آن مشتقات و طريق

 يـز ن راه مفهـوم  بـر  معنـايي  لحـاظ  از كه دارند وجود تعابيري قرآن در اينكه ضمن
  .كرد ادراك غيرمستقيم صورت به را آن توان  ميو دارند داللت

  :از ندا عبارت تعابير اين از برخي
  .است شده مطرح كريم قرآن در بار 104 كه آن مشتقات و )بازگشت( رجوع -
  .است آمده قرآن در بار 28 كه ،)شدن( مصير -
  .است دهش بيان خدا كتاب در بار 39 كه آن مشتقات و )بازگشت( عود -
  .است شده مطرح قرآن در بار 37 كه آن مشتقات و )گرفتن شييپ( سبق -

 غايـت  و مقـصد  حركـت،  بـر  كـه  دارند وجود هايي عبارت ،فوق مفاهيم بر عالوه
   :دارند داللت
  ؛)44:نازعات( »منتهاها ربك الي«
  ؛)99:صافات( »ربي الي ذاهب انّي«
  ؛)26:تكوير( »تذهبون ينأف«
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   :كرد استفاده را راه مفهوم نيز افق تعبير از توان مي همچنين
  .)9-7:نجم( »أدني أو قوسين قاب فكان فتدلّي، دني ثم االعلي، باالفق وهو«
 حقـايق  تبيـين  بـراي راه   مفهـوم  از دفعات به قرآن در كه گفت توان  مي بيان اين با
 آن بـا  رتبطمـ  مفاهيم و راه ةواژ معنايي عمق كه است اين مهم ةنكت .است شده استفاده

  .نيست آن فيزيكي و مادي مفهوم با مقايسه قابل وجه هيچ به وحياني، انديشه در
 شـده  عجين انساني حيات زماني و مكاني ابعاد با راه مفهوم گويا تر، عميق نگاه در
 بعـد  در زنـدگي  درك بـراي  حقيقـي  مفهومي ،راه رسد مي نظر به رويكرد اين در .است
   . استمكان و زمان

 حقيقـي  مفهـومي  سازمان، آيا« كه است ملأت قابل نيز سازمان با معنا اين بيقتط در
  8»؟اعتباري يا است

 بـا  راه، مفهـوم  از اسـتفاده  كـه  رسـد  مي نظر به چنين كريم قرآن پرتو در ،واقع در
 حركـت  اين .گيرد مي قرار مدنظر نجات سوي به انسان تاريخي حركت بر عميق داللتي

 دارد؛ داللـت  بـشري  جامعـه  و آدمـي  بلوغ و رشد روند بر ،آن متعاقب سلوك و سير و
 هـاي  سـاحت  در نيـز  ديگـري  ةبشرساخت ةپديد هر در را آن توان مي كه جوهري داللتي
 حتـي  يـا  كمـال  سـوي  به پديده آن جوهري سلوك و سير و كرد رصد فردي و جمعي

 .نيست مستثني قاعده اين از سازمان و داد قرار مدنظر را اضمحالل

  سازمان هاي استعاره ساير با مقايسه در راه ةاستعار بازپردازي .4

شـود   روشن مي ) 1جدول  (هاي سازمان    در مقام مقايسه ميان استعارة راه و ساير استعاره        
 بـه  و كنـد  مـي  حمل خود با را جامعه مضامين گويا كه است اي استعاره راه، ةاستعاركه  
  .دارد ارتباط اند، شده معرفي سازمان اختشن براي كه ييها استعاره ساير با اي گونه
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  سازمان به شده داده نسبت يها استعاره ساير با راه استعاره هاي تفاوت و ها شباهت :1جدول
  آن اساس بر سازمان مفهوم  استعاره

ــازمان ــه س  ب
 ماشين مثابه

 ،رمـدي  و كنـد   مـي  حركـت  معين »راهي« در و معين هدفي سوي هب كه است ماشيني چون سازمان
 .كند  ميحفظ و گيرد  ميكار به را سازمان كه استاي  راننده يا مهندس

ــازمان ــه س  ب
 ارگانيزم مثابه

 موجـود  ايـن  از جزئـي  مـدير  و اسـت  »راهي« در لحظه هر هوشمندانه كه است موجودي سازمان
 .است هوشمند

ــازمان ــه س  ب
 مغز مثابه

ـ   مـي  اطالعـات  لتحلي و آوري جمع به همواره كه است ييفضا سازمان  كـار  بـه  را هـا  آن و ردازدپ
 در را سـازمان  و سـاخته  خـود  تصميمات دستمايه را اطالعات اين كه است كسي مدير و گيرد مي

 .آورد  ميحركت به »راه«

ــازمان ــه س  ب
 فرهنگ مثابه

 تعـامالت  نماد سازمان .است متعادل نمادهاي و مصنوعات ها، ارزش باورها، ازاي   مجموعه سازمان
 .كند  ميحركت خود »راه «در ،آن به التزام با كه است سازمان در فرهنگي عناصر

ــازمان ــه س  ب
 نظــام مثابــه
 سياسي

 تعامـل  نماينـده  و بـازيگر  ،مـدير  و اسـت  قـدرت  تعامـل  و هـا  تعـارض  تـضادها،  معرض سازمان
 .خوانند فرامي خود »راه« به را سازمان كه است يبرتر هاي قدرت

ــازمان ــه س  ب
ــهمث ــدان اب  زن

 روح

 در مـسخ  كـه  اسـت اي   بيگانـه  خـود  از مدير و است پنهان يها خواسته و تمايالت بازتاب سازمان
 .است »راه «در خود اعضاي فردي و جمعي اذهان در و است خويش سازمان گذشته

ــازمان ــه س  ب
 جريـان  مثابه
 سيال

 و اسـت  ييغا نظمي به وفمعط و آشوبناك و پي در پي تحوالت و ها دگرگوني معرض در سازمان
 .است »راه« در متعامل هاي جريان اين دراي  بازيچه ،مدير

ــازمان ــه س  ب
 ابــزار مثابــه
 سلطه

 قدرت هوشيار عصاره ،مدير و است نياانس جوامع و ها انسان بر سلطه اعمال جهت ابزاري سازمان
 .آورد  مي»راه« به را آن كه است گر سلطه

ــازمان ــه س  ب
 ژكوال مثابه

 و سـاخته  ،متنـوع  هاي گرايش و ايالتتم و ها خواسته برحسب تدريجه  ب كه ست اي پديده سازمان
 انـداختن  »راه« و سـاختن  حـال  در مـدام  كـه  اسـت  هنرمند پردازي نظريه مدير و شود  مي بازسازي
 .است سازمان

ــازمان ــه س  ب
 راه مثابه

 شده كشيده يندهآ سوي به پذير انطباق و هماهنگ كل يك صورت به خود كه است »راهي« سازمان
 و آداب تعميـق  و رعايـت  به موظف پويا، و هدفمند هوشيار، يياجزا با كه حالي در ؛است روان و

  .است ساز خويشتن نيز و جو طهلس هاي قدرت تقابل و ها تعارض معرض بوده، حركت نمادهاي
 را خود راهيان و پروراند مي و دساز مي را خود خويش، خويشتن امتداد در كه است راهي ،سازمان
 .دهد مي پرورش

 

Adapted: Morgan, 2006, pp.337-343; Hatch, 1997; Hatch & Cunliffe, 2006, pp.116, 127, 200 
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  سازمان و جامعه وجودشناسي. 5
 برهـان  طريـق  از بايـد  نـاگزير  نباشـد،  عقلي يا و حسي بداهت داراي اگر جامعه وجود
 جامعـه  حقيقت .ماند  مي قيبا ذهني و فرضي امري ةمنزل به آن اهميت هوگرن شود اثبات
 زمرة از آنكه تا شود ادراك مستقيم طور به حواس طريق از كه نيست امري شك، بدون

 واسـطه  بـي  راجامعـه    حقيقـت  نيز انسان عقل همچنين ؛گردد محسوب حسي بديهيات
 يهـا  كـنش  و رفتـار  و افعـال  و يانـسان  افـراد  ،شود  مي ديده آنچه يعني كند؛  نمي ادراك

 افـراد  بـر  عـالوه  كه شود  مي ادعا دليل چه به پس . و نه خود جامعه    است آنان اجتماعي
   .دارد وجود جامعه نام به نيز حقيقتي ها آن از يك هر رفتار و انساني

 واقعيـت  يـك  حـضور  و وجـود  بـه  هنگامي محسوس، حقايق به نظر از پس عقل
 در كـه  ماهيـاتي  و حقايق به را آثار آن نتواند كه كند پيدا اريآث كه كند مي گواهي ديگر
 كـه  بينـد  مـي  را آثـاري  خود روي پيش در انسان كه وقتي .دهد استناد دارد، روي پيش
 ناگزير بدهد، استناد خود روي پيش در شده شناخته عناصر و اجزاء به را ها آن تواند نمي
  .)202ص ،1380 پارسانيا،( دده گواهي ها آن از غير حقيقتي حضور به است

 ،دارد هـا  آن اعمـال  و افـراد  از فراتر واقعيتي نيز جامعه اينكه اثبات هاي راه از يكي
 قابـل  جامعه افراد و اشخاص به كه است احكامي و خصوصيات از برخي اثبات و ارائه
 اسـت  طريق همين كنند، مي طي ييطباطبا عالمه و مطهري شهيد كه راهي نباشد؛ استناد

  .)203ص ،1380پارسانيا، (
 سـپس  و جامعـه  وجود امكان باب در ابتدا »الميزان« تفسير در )ره(ييطباطبا عالمة

 چيـزي  آن دقيقاً عالمه 9استدالل ةشيو ؛ندك  مي استدالل آن وجود ضرورت خصوص در
   .)97-96، صص1363طباطبائي، . رك (رديدگ اشاره بدان كه است

 و چنـدمليتي  هـاي  سـازمان  ةتوسع و ها سازمان گسترش و رشد به توجه با امروزه
 سـازمان  ةدر بـار   ،شد مي رومتص جامعه براي سابقاً كهرا   وناتيئش توان  مي ،ها ابرسازمان

 قالـب  در كـه  اسـت  اجتمـاعي  فرهنـگ  بحـث  ناتوئش اين ترين مهم از .كرد تصور نيز
 امـروز  بشر يپذير تأثير كه كرد ادعا توان  مي حتي و ؛گردد  مي متبلور نيز سازمان فرهنگ

 امـروزه  ،انـساني  افـراد  جمعي »من« و پذيرد  مي تحقق سازماني هاي قالب از اجتماع، از
   .شود  ميهويت تعيين يسازمان يها قالب با بيشتر
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   راه و سازمان. 6

 اگـر  ،پايـه  ايـن  بـر  . است بديهي يامر اعتباري، چه و حقيقي وجود چه مانزسا وجود 
 راواسـت  تكويني حقيقت يك بر دباي الجرم ،شود قلمداد عتباريا وجودي سازمان ودجو

 شاهدهمـ  ها انسان »جمعي من« در توان  مي را حقيقت اين .است آن زاعنتا أنشم كه گردد
 حقيقـت  بـه  اعتبـار  ايـن  اتصاف با هم باز سازمان، وجود دانستن اعتباري فرض با .كرد

  .آورد يانم به صحبت آن وجود و هستي از توان مي انساني،
   بـدون ( اسـت  »رفصـ  نفـس « و »ضحـ م ذات« اي وجود ،انسلمم ناكرفمت نظر از
  آملـي،  جـوادي ( اسـت  »پيونـد  نفـس « و »محـض  ربـط « يا و )يرغ به ارتباط گونه هيچ

  .)مقدمه ح ،1375 
 ايـن  و اسـت  غيـر  بـه  ابستهو يعني وجودي  دوم نوع از نسازما وجود شك بدون
 هـستي  فيـاض  كـه  اسـت  يبعـ من بـه  ،وابستگي اين .است سازمان وجود عين وابستگي
 هفاضـ ا ايـن  معنـاي  .نـد ك مـي  وجود و هستي افاضه موجودات تمامي به و بوده سازمان
بـا اسـتفاده از      توان  مي ،شود مي قيلت آن براي شخب هستي امري كه را سازمان به وجود

 راه ةعاراست از گذر با  و كرد روشن راه استعاره پرتوحركت جوهري مالصدرا در      يةرنظ
  .»است راه سازمان« كرد ادعا

 راه ،تـر  دقيـق  تعبيـر  بـه  و ،فيزيكـي  راه ،»اسـت  راه سازمان« گزارة در »راه« مفهوم
 را سـازمان  هـستي  و حقيقـت  كـه  اسـت  وجودي راهي راه، از مراد بلكه نيست ماهوي
 يطبيعـ  حركـت  نـه  ،راه اين طي در نيز حركت راه، از تعريف اين تبع به .كند  مي تبيين

 و در اين مقاله مقصود از حركـت جـوهري           بود خواهد وجودي حركتي بلكه )فيزيكي(
   .همان اشتداد وجودي است

  سازمان جوهري حركت. 7

ـ  كه موضوعي اولين شايد و راه مفهوم ملزومات از يكي  متبـادر  ذهـن  بـه  راه همـراه  هب
   .است حركت مفهوم شود، مي
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 .دهـد   مي ارائه وجودشناسانه تبييني زمان و حركت از كه است فيلسوفي مالصدرا 
 تبيـين  بـه  اينكـه  جـاي  بـه  آورده،  الهيـات  و مابعدالطبيعه به طبيعيات از را بحث اين او

  .دهد  ميارائهاز آن  وجودي تبيين يك بپردازد، زمان و حركت از طبيعي
 در ارسـطويي  فلـسفة   بود و  شده ذكر طبيعيات در ارسطو توسط حركت، از بحث 
ـ  چگـونگي  بـه  گويي پاسخ صدد در وجه هيچ به ودش،خ خاص نظام  آمـدن  وجـود  هب

 در بلكـه  نبـوده  بخـش  هستي خالق خداي ارسطو خداي .است نبوده عدم از موجودات
   .است ازلي ارسطو براي نيز حركت و جهان خدا، عرض

 تبيـين  مترصـد  شـفا  در او .داند  مي ايجادي فاعليت نوع از را خدا فاعليت سينا  ابن
 جهـان  در كه چنان( طبيعي فاعل او نظر از .است الهي و طبيعي فاعل ميان مايزت فلسفي
 در اسـالمي  ةفلـسف  در كه گونه آن( الهي فاعل و تحريك مبدأ ،)است شده ذكر ارسطو
 از سـينا   ابن تبيين اين .است وجود مبدأ ،)است گرفته قرار توجه مورد طبيعي فاعل كنار

 »وجـودي  اصـالت « ةفلـسف  به ارسطو »محور اهيتم«  فلسفة از وي كه شد سبب ،وجود
اي كه كل ذات شـيء متحـرك را          به گونه  ،حركت فلسفي تبيينسينا در    ابن اما .كند ميل

گيري از نظريه اصالت وجود توانست       ، اما مالصدرا با بهره    در برگيرد، گرفتار مشكل بود    
  .)93-85صص ،1419 مالصدرا،(  را پاسخ دهدموضوع يبقا شبهة

 نيست اين جوهري حركت در تحريك كه دارد مي اظهار تصراح با متألهينصدرال
 كـه  اسـت  آفـرينش  و ايجـاد  همـان  تحريـك  بلكه ،بدهد حركتمتحرك   به محرك كه

 اكبريـان، ( اسـت  شدن يا حركت و سيالن اش ذاتي كه است چيزي دموجِ آن در محرك
  .)18ص ،1379

 ملكـه  و عـدم  نـسبت  سـكون،  و حركـت  نسبت ،فارابي و سينا  ابن ارسطو، نظر در
 اينكـه  خـصوص  در سپس و گيرند مي مفروض را شيء وجود ها آن ترتيب بدين ؛است
 در بحـث  يعنـي  ؛كننـد  مـي  بحـث  سـاكن  يـا  اسـت  متحرك ،»جسم هو بما« موجود آن

 فلـسفة  در امـا  .اسـت  سـاكن  امـا  ،دارد را حركـت  شأنيت كه است موجودي خصوص
 ،حركـت  عـدم  مقابل در حركت نسبت و گيرد مي قرار ثبوت مقابل در حركت مالصدرا

 يكـي  :گيـرد  مـي  نظر در وجود دوگونه مالصدرا يعني است؛ ايجاب و سلب صورت به
 ،ترتيـب  بـدين  .بـود  خواهد ثابت ،نباشد سيال كه وجودي سيال، ديگري و ثابت وجود
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 نـه  صـورت،  آن غيـر  در و اسـت  حركت و سيالنيت ،متحرك وجود براي وجود شرط
 از واقع در .)61-59صص ،1419 مالصدرا،( بود خواهد برقرار وجود عدم لكهب ،سكون
 حقيقـت  مراتـب  از اي مرتبـه « سيال وجود و »سيال وجود نحوة« ،حركت ،مالصدرا نظر
  .)37ص ،1419مالصدرا، ( است »وجود عيني

ـ  را ماهيـت  بـر  وجـود  تقـدم  اصـل  معنـا،  ايـن  اثبات مقام در مالصدرا  نظـام  ةپاي
 يهـا  بحـث  از گـذر  با اصل، اين پرتو در او .دهد مي قرار خود ةانديش در يمابعدالطبيع
 او نظـر  از .پـردازد   مـي  »وجـودي « يهـا  بحـث  بـه  ،گذشته يها فلسفه در رايج مفهومي

 وجـود  مرتبة ديگري و ثابت وجود مرتبه يكي :است مرتبه دو داراي »وجودي حقيقت«
  .است »آن كالينف الزم« و »سيال وجود نحوة« حركت، كه سيال

 تـري  عميـق  و جديد نگرش و سازد  مي متحول كلي به را حركت همسئل نظريه، اين
 هـستي  از اي نحوه ،تجدد و سيالن نظريه، اين طبق .سازد  مي معطوف وجود فلسفه به را
ـ  نيـست،  بودنـشان  جز چيزي كه يافتنشان هستي نحوة متحرك، موجودات و شود مي  هب
 ،متحـرك  و حركـت  بـين  توان  نمي اساس اين بر .گردد  مي تصوير سيالن، و تدريج نحو

 بودنـد  قائـل  موضـوع  و عـرض  بـين  پيـشين،  هـاي  فلسفه در كه كرد مطرح را تمايزي
  .)20ص ،1379 اكبريان،(

 ايـن  در كـه  كنـد  مـي  اشـاره  موضـوع  ايـن  به جوهري، حركت تبيين در مالصدرا
 حركـت  موضـوع  ،)ركهالح اليه ما( حركت مقصد ،)الحركه منه ما( حركت مبدأ ،حركت

 الحركـه،  فيـه ( حركت مسير و )الحركه عليه ينطبق الذي( حركت زمان ،)يتحرّك الذي(
 سـوي  بـه  خود از سيري حركت يعني .)180ص ،1419 مالصدرا،( است يكي )مسافت
 سوي به پديده هر دروني سير حركت، يا است؛ شدن جهت در سير حركت ؛ است خود
  .است خود ةيافت كمال وجه

  :نويسد  ميصراط بحث ذيل ،اسفار يازدهم باب از نوزدهم فصل در درامالص
 از آن در متحــرك و مــسافت و آن يراهــرو و )راه( صــراط بــودن يكــسان«

 آن در انـساني  نفـس  كـه  آخـرت  طريـق  در است چنين اين و است عجايب
 مسافرت )است نفس منظورم( خدا سوي به مسافر همانا پس .كند  مي سلوك

 طي ذاتش به ذاتش، در واقع مقامات و منازل از و خودش اتذ در و كند مي
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 بـر  را سـرش  بلكه گذارد  مي سرش بر را پايش قدمي هر در و كند  مي طريق
 عرفـان  و تحقيـق  اهـل  نـزد  ولكـن  اسـت  عجيب امر اين و گذارد  مي پايش
  .)290ص ،1419مالصدرا، ( »نيست عجيب

 در نـزول  و صـعود  سقـو  دو در جوهري حركت كه است ضروري نكته اين ذكر
 و )تعـالي  حـق ( ثابت وجود از وجودي فيض افاضة به اشاره نزول قوس .است جريان
 منبـع  بـه  هـستي  عـالم  و موجـودات  اي لحظـه  و مـدام  بازگـشت  به اشاره صعود قوس
 نحـو  بـه  را آن ،10»يعـود  اليـه  و بدأ منه« قاعدة عرفا، نظر در كه امري .دارد بخش هستي

  .)103-101صص ،1419 مالصدرا،( كند مي تصريح بدان نيز صدرامال و كرده بيان مطلوب
   :نويسد  ميچنين اين اسفار كتاب هشتم باب از چهارم فصل در مالصدرا

 تـو  همانا حدس، قوه به او كرامت دار راغب و حق سرمنزل سالك اي بدان«
 همان از اويي، سوي به صعود حال در و ،پروردگارت سمت به هستي راه در

 انتقـال  ،گشت مرتبط آن با نفست و شد خلق پنهان محلي در نطفه كه روزي
 ....تر محكم و باالتر ةرتب به تر صقنا ةمرتب از و حال ترين پست از كردي پيدا
 سلوك تعالي خداي ويس به ،دندار وجود عالم در كه موجوداتي جميع همانا
 ايـن ( ،ظلمتـشان  تـراكم  و هايـشان  حجـاب  غلظـت  دليل هب خود  اما كنند مي

 ويسـ  بـه  سـير  اين و ؛است ذاتي حركت اين ؛كنند  نمي احساس )را حركت
 ايـن  همـه  ،كامـل  انسان و است آشكارتر و تر واضح ،انسان در تعالي خداي
 »...كنـد  مـي  طـي  اسـت،  حق به خلق از دائره نصف مانند كه را صعود قوس

  .)53ص ،1419مالصدرا، (
 راه،اي   اسـتعاره  تبيـين  در شـد،  ذكـر  آنچـه  بـر  بنا. است راه سازمان كالم، خالصه

 أمبـد  تـصور  بـدون  سـازمان  يعنـي  ؛اسـت  سـازمان  وجود عين راه كه است آن مقصود
 بـا  .اسـت  آن عدم معناي به سازمان سكون واقع در .نيست تصور قابل مقصد و حركت

 را آن چـه  و بگيـريم  اعتباري مفهومي را آن چه( نيز سازمان وجود و حقيقت ،نگاه اين
 بخـش  هـستي  مطلق فياض منبع از نزول قوس طريق از مداوم طور به ،)حقيقي مفهومي
 اش ذاتـي  فقر به توجه با موجود اين ،گردد قطع فيض اين اي لحظه اگر و شود  مي افاضه

  .گردد  ميرهنمون عدم سمت به
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 مبـدأ  سـوي  بـه  مـستمر  و پيوسـته  صورت به انسان مانند نيز سازمان اينكه ضمن
 را صـعود  قـوس  و اسـت  سيالن و حركت در ،است مطلق خالق اتذ همانا كه اولينش

  .گيرد  ميقرار نقص رفع و تكامل تقالي در همواره پس .پيمايد مي
 از اسـمي  ظـلّ  در ،گيـرد   مـي  صـورت  مدام و پيوسته صورت به كه طريق طي اين

 .كنـد   مي هدايت خود نهايي مقصد سوي به را سازمان كه پذيرد  مي صورت الهي ياسما
 سـير  در و آورد فـراهم  را الهي ياسما تجلّي موجبات تواند  مي سازمان هر ترتيب بدين
 ملأت با .باشد »هادي« خود و نمايد حركت سعادت نهايي سرمنزل سوي به خود تكامل

 كامـل  وجـه  سو يك در كه است تصور قابل كمال و نقص دوگانگي نوعي معنا، اين بر
 بدين و شود  مي سازمان عايد قهقرايي فناي ،ديگر سوي در و يابد  مي تحقق حق ياسما
   )257بقره، : الكرسيةيآ .رك( گيرد  ميشكل شيطاني سازمان و رحماني سازمان سان،

 يتلقـ  حـق  حـضرت  وجـود  از 11حقيقـي  نمادي مثابه به سازمان هر ترتيب، بدين
 نمايـان  را تعـالي  حـق  جلـوات  تواننـد   مي كه هستند ييها نهييآ ها سازمان يعني ؛شود مي

 طريـق  نمايـانگر  و معـرف  او، بـا  خـصومت  طريـق  از سازمان است ممكن البته .سازند
 در گيـرد؛  مـي  او امـر  از را خود بقاي مجوز و خود وجود اجازه سازمان .باشند طاغوت

 از ،تـر  مطلوب ندهيآ تحقق يسو  هب و رود يم شيپ زمان در كه است يراه سازمان واقع
 لحظـه  هر و است راه در هم و است راه هم خود كه يحال در دارد؛ يبرم گام خود، نگاه
   .است شدن دهيآفر حال در

  يريگ جهينت

 داخـل  در يفرع راه ياديز تعداد با ياصل يراه نده؛يآ يسو به يراه است، راه سازمان
 نـده يآ يسـو  بـه  را زمـان  كـه  يينهـا  مقـصد  و هـدف  آن بـه  معطوف يراه .اطراف و

 حـال  در و )نيماشـ ( اسـت  حركـت  در آن در دخـو  كه است يراه سازمان .شكافد مي
 حركـت  ايـن  در البتـه  ؛)سلطه ابزار( شود  مي واقع ابزار يگاه و رديپذ  مي تحول حركت
 بـه  منعطف و هماهنگ را شياجزا و )فرهنگ( كند يم تيرعا را حركت قواعد و آداب
 تعـارض  و رقابـت  تضاد، از مملواي   عرصه در خود كه يياجزا ؛)زميارگان( رديگ  مي كار

   هوشـمند  و همگـرا  ،هدفمنـد  يهمگـ  ،تـر  كـالن  ستميس در ،)ياسيس ستميس( ها قدرت
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 و اليسـ  انيجر( دنريپذ يم تحول ،حركت حال در و ندا راه در )كيارگان ستميس و مغز(
 در و )روح زنـدان ( شود يم آغاز يانفس ريضم ناخودآگاه از كه يراه ؛)ينظم  بي در نظم
 فـرا  خـود  در را نـده يآ و )ژكـوال ( رديـ گ  مـي  شـكل  متنوع و ايپو ،جيتدر به ،ندهيآ آفاق
 راه خـود  هم و ،راه أمبد هم سازمان .شتابد  مي آن يسو به و سازد  مي را آن و خواند مي

  .است راه مقصد خود هم و ،راه در حركت ةزيانگ هم و ،حركت در راه در هم و ؛است
 سـازمان  .نـامنظم  گـر يداي   لحظـه  و باشد »ساعت« چوناي   لحظه تواند  مي سازمان

 خود كاركرد از يبخش در و باشد نيماش اي مغز چون خود كاركرد از يبخش در تواند مي
 است يراه ،باشد داشته وجود اگر سازمان .نباشد راه تواند  نمي سازمان اما نباشد؛ نيچن
 شتابد  مي شيخو مقصد به شيخو أمبد از و كند  مي حركت راه آن در خود تيهو با كه
 از يبخـش  كنـد،   مـي  كار ساعت همچون يگاه سازمان .است سازمان وجود نيع نيا و

ـ  ،اسـت  زميارگـان  همچـون اي   جنبـه  از سازمان اي است مغز چون سازمان  سـازمان  يول
 همـواره  زيـ ن هـا  انـسان  و است راه در آن در خود كه است يراه شدن، ريس در همواره
 بـه  را شيخـو  وجـود  و كنند ي م انتخاب را راه نيا در حركت سرعت و شتاب، جهت،
 در اسـت  ممكـن  بـسا  چه و ميسه ،سازمان شدن ريس در و زنند  مي ونديپ سازمان وجود

 فنـا  بـه  معطـوف  سـازماني  كه است مخير انتخاب هر در البته و ؛شوند يفان و ذوب آن
 صـراط  يا شود راهي انحطاطمسير   به كه كند انتخاب تواند مي و بقا؛ به معطوف يا باشد
  .نجات راه ةبرگزينند يا باشد رعاع همج كه بيانديشد و تعالي

 حركـت جـوهري مالصـدرا و نگـاه     ة آن اسـت كـه نظريـ      ،اين ميـان    مهم در  ةنكت
اي  تـوانيم اسـتعاره    نهد كه مي   شناسانه خاص او به هستي، ابزاري را در اختيار مي          معرفت

تـري را از     قيـق اي كـه فهـم د       مباحث سازمان مطرح كنيم بـه گونـه        ةكليدي را در عرص   
 .اختيار ما قرار دهد هويت سازمان در
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  ها يادداشت

                                     
اي از اين مقاله، حاصل پژوهشي است كه در جريان آن بـه دفعـات از مـشاوره                    عمده  بخش .1

  .تفاده شده است اسمهدي سپهريدكتر  جناب آقاي
2. images of organization 

آيـا  «ي سازماني بر مبناي طرح اين پرسش محوري شكل مـي گيـرد كـه                شناس  گفتمان هستي  .3
اگـر وجـود دارد، وجـودش حقيقـي اسـت يـا             «؛ و   »حقيقت وجود دارد؟  در   سازمان   ةپديد

 »اعتباري؛ مستقل است يا ربطي؟
  . آقاي شفيعي سروستاني استفاده شده است در اين فراز از بحث، از بيانات جناب.4

5. management by objective 
6. expectation theory  
7. goal setting theory  

در  )ره(عالمـه طباطبـايي    درخصوص اين نكته كه مفهوم اعتباري و حقيقي به چه معناست؟          . 8
  :دنويس  مي»الواليه« ةرسال
معنـايي كـه مـا آن را        زيـرا هـر    ،سم تقسيم مي شوند   ق همانا موجودات از يك نظر به دو             

اي  كننـده  چـه ادراك   (مصداق خارجي وجـود دارد     واقع و  يا براي آن ادراك،    كنيم، درك مي 
يـا بـراي     ها، امثال اين  حيوان و  نبات و   مانند جواهر خارجي از قبيل جماد و       )باشد يا نباشد  

آن نيـز     نباشـد،  كدرااين ا يعني اگر   (رد  در خارج وجود ندا    مابازاء واقع مطابق و   آن ادراك، 
  و )مـثال زمـين    (غير از مملوك    زيرا چيزي از مالكيت،    ؛مثل مالكيت  .)وجود نخواهد داشت  

  ....يابيم تا به آن مالكيت اطالق كنيم  در خارج نمي،)مثالً انسان(خود مالك 
 طباطبـايي، (  اسـت   نـام گرفتـه    »اعتبـار  «قـسم دوم    و »حقيقت« قسم اول از اين ادراكات،           

   .)9ص ،1383
  :نويسدتفسير بيان عالمه در خصوص اعتباريات مي  شهيد مطهري در توضيح و       
اي كه تذكرش الزم است اين است كه ممكن است بعضي چنين بپندارند كه مفـاهيم                 نكته       

 وقـراردادي هـستند      چـون مفـاهيمي فرضـي و       )و مملوكيـت   مالكيت مثال مفهوم (اعتباري  
بـا   ،اذهان از پـيش خـود       يعني ؛اختراعي هستند   پس صرفاً ابداعي و    ،مابازاء خارجي ندارند  

ايـن تـصور صـحيح       كنند؛ ولي  اين معاني را وضع و خلق مي        قدرت خلّاقه مخصوص،    يك
 مدركه چنين قدرتي ندارد كه از پيش خود تصويري بسازد؛ اعم از آنكه آن               ةقو  زيرا ؛نيست

 ةو مادامي كـه قـو   )اعتباريات(، يا نداشته باشد   )حقايق( داشته باشد    تصوير مصداق خارجي  
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تواند تصويري از آن بـسازد و فعـاليتي           نمي ،مدركه با يك واقعيتي اتصال وجودي پيدا نكند       
 ؛نمايد ست از انواع تصرفاتي كه در آن تصويرات مي         ا دهد، عبارت  كه ذهن از خود نشان مي     

   .)166ص ،1377مطهري، ( ه و تركيب و انتزاعي تجز و تعميم وريداز قبيل حكم و تج
 بـا بحـث وجـود       در خصوص وجود جامعـه، كـامالً       استدالل   ةاين شيو شود كه    مشاهده مي . 9

   .استقابل تطبيق سازمان 
 .1381الهيجي، . براي توضيح بيشتر رك .10
نيـز نمـادي از   حقيقي و اعتباري، و جهـان  : اند در نظر عالمه جوادي آملي، نمادها دو دسته .11

جهان امكان از ديدگاه موحد، نماد حقيقي ذاتـي         «: نويسند ايشان چنين مي  .  است قدرت حق 
 جمال يا جـالل حـق هـستند و          ة يعني تمام ذرات آن در تمام حاالت نشان        ؛است، نه وصفي  

 خداوند است؛ يعني هيچ حـالي بـراي هـيچ موجـودي             ة تحول اراد  ةتحول اوصاف نيز نمون   
 آن موجود در گوهر ذات خود نماد حق نبوده و يا دگرگـوني وصـف آن   شود كه فرض نمي 

؛ بـا ايـن     )، ح مقدمه  1373جوادي آملي،    (» خداوند نباشد  ةنماد حقيقي نسبت به تحول اراد     
انسان مجبور است كه به     «هاي عالم خلقت آن است كه        همه بايد توجه داشت كه از شگفتي      

  .»امر او مختار باشد

  كتابنامه
  .1385زمستان . چاپ دفتر نشر معارف. يمقرآن كر -
طراحي و تبيين استعاره سـازمان بـه مثابـه موجـوديتي          ،)1386(اسماعيلي گيوي، محمدرضا     -

  ).ع(مي و مديريت دانشگاه امام صادقپالستيكي، دانشكده معارف اسال
  وزارت فرهنــگ و : تهــران،  اســماء و صــفات حــق،)1381(ابراهيمــي دينــاني، غالمحــسين  -

  .شاد اسالميار
  .19، شماره  خردنامه صدرا،»حركت جوهري و نتايج فلسفي آن«، )1379(اكبريان، رضا  -
نقدي بر تلقـي مورگـان و هـچ از          «،  )1385 (، سيدمحمدحسين الواني، سيدمهدي و هاشميان    -

  .49، شمارهمطالعات مديريت، »تفكر استعاري
شناسـي   رساله اي در جامعه (ي واقعيت   ساخت اجتماع ،  )1375(، توماس   برگر، پيتر و لوكمان    -

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، ترجمه فريبرز مجيدي، )شناخت
، علـوم سياسـي   ،  »چيستي و هستي جامعه از ديدگاه استاد مطهـري        «،  )1380(پارسانيا، حميد    -

  .14شماره 
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: تهـران ي،  ، ترجمـه محمدسـعيد حنـايي كاشـان        علـم هرمنوتيـك   ،  )1377( .پالمر، ريچـارد ا    -
  . چاپ اول،انتشارات هرمس

 ترجمـه سـيد محمـدباقر       الميـزان فـي تفـسير القـران،       ،  )1363(طباطبايي، سيد محمدحسين     -
  .دفتر انتشارات اسالمي، جلد چهارم: تهرانموسوي همداني، 

: تهـران ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقدمه و پاورقي شهيد مرتضي مطهري          ،  )1377 (همو -
  .را، چاپ دهمانتشارات صد

زاده، نـشر بكـاء،      ، ترجمه و شـرح صـادق حـسن        )رساله الواليه (طريق عرفان   ،  )1383( همو -
  .چاپ اول

: تهرانمحمد كاردان،    ، ترجمه دكتر علي   سيطره كميت و عالئم آخرالزمان    ،  )1361(گنون، رنه    -
  .مركز نشر دانشگاهي

انتـشارات  : تهـران ،  شرح گلشن راز  مفاتيح االعجاز في    ،  )1381(الدين محمد    الهيجي، شمس  -
  .زوار، چاپ چهارم

 پژوهـشگاه فرهنـگ و      :، تهران سير فرهنگ و ادب در ادوار تاريخي      ،  )1378(مددپور، محمد    -
  .هنر اسالمي، چاپ اول

  .، انتشارات صدرا، چاپ دوازدهمجامعه و تاريخ، )1378(مطهري، مرتضي  -
انتشارات دفتر  : قم،  ة في المناهج السلوكي   ة الربوبي الشواهد،  )1382 (مالصدرا، محمد بن ابراهيم    -

  .تبليغات اسالمي، چاپ سوم
دار االحياء التـراث العربـي،      : ، بيروت الحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة     ،  )1423 (همو -

  .المجلد الثالث و التاسع االولي، لطبعةا
ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـالمي،      پ: تهران،  درآمدي بر هرمنوتيك  ،  )1383(واعظي، احمد    -

  .چاپ دوم
 .نشر مركز، چاپ اول: تهران، ترجمه فرزانه طاهري، استعاره، )1377( هاوكس، ترنس -
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