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شـده و آنهـا را بـه     هـا تبـديل   ترين دغدغه و هدف سازمان به مهم در عصر كنوني، بقا :چكيده
در . دهند تـا بـاقي بماننـد    ساخته است كه خود را با محيط تطبيق مي لهايي منفعلي مبد سيستم

مل بر مفهوم مرگ سازمان أاستقرايي، ضمن ت تالش شده است با گذر از روش صرفاً راين نوشتا
مــرگ  ةپديــدتــر منــابع، بــر يــك فرصــت بــراي مصــرف و تخصــيص دورانديشــانه ةمثابــ بــه

 درققنوس بـراي ادراك رفتارهـاي سـازمان     ةانگاردر اين امتداد، از  .شده تأكيد شود ريزي برنامه
مواجهه با مرگ و فرسايش استفاده شده است و قابليت نسبي آن براي توضـيح برخـي از وجـوه    

روش پژوهش حاضـر از نـوع تحليـل مضـمون      .است شده رزيابيا، رفتاري و ساختاري سازمان
پژوهش دال  ةنتيج. برد كار مي بهرا پردازي  روش داستان ،موضوع ةانگاران و براي بسط واقع است

تـا   اسـت ريزي براي مرگ، راهبردي اثربخش و قابل پيشـنهاد بـه جهـاد     بر آن است كه برنامه
ايرانيان را به وجهي پايدار و بـا قـالبي جديـد، تحـت     ن نهادي خود، حيات اجتماعي أبتواند در ش

  .ثير قرار دهدأت
  
  

اي، تجديد حيـات، مـرگ   ريزي فرانسلي، شناخت استعارهانديشي، برنامه آينده :كليدي هاي واژه
  .شده ريزيبرنامه

  استاد گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، ايران. 1
  ، ايراندانشگاه تهران دانشكدة مديريت،گذاري عمومي، مشيدانشجوي دكتري خط. 2
  ، ايراندانشگاه تهران دانشكدة مديريت، ،گروه مديريت دولتياستاديار . 3
  ، ايراندانشگاه تهران علوم و فنون نوين،دانشكدة  دانشجوي دكتري سياستگذاري علم و فناوري ،. 4

16/10/1391 :مقاله افتيدر خيتار  
24/02/1392 :مقاله يينها رشيپذ خيتار  
اصغر پورعزتعلي :مقاله مسئول ةسندينو  

E-mail: pourezzat@ut.ac.ir 



ید   ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   420   1393 پاييز، 3 شمارة ،6دورة  ،دو

  مقدمه
اي است كه شناخت وجوه گونـاگون آن دشـوار اسـت و فراگـرد ادراك آن      پيچيده ةسازمان پديد

از درك شناختي مواجه است كه انسان را  هاي زبان آاليه اي ازاجتماعي، با شبكه اي پديده ةمثاب به
هـاي مفيـد و مضـر بـراي     سازد؛ زيرا زبان مملو از نمادها، مفاهيم و تمثيـل حقيقت آن ناتوان مي

يـا   ها ها، انحرافكند كه در اقدام اوليه براي فهم پديدهادراك است و گاهي شرايطي را ايجاد مي
اي نيز بخشي از رهدر همين امتداد، شناخت استعا. شودكننده تحميل   نيز به ذهن ادراك هايي ابهام

  .گيردظرفيت زبان است كه براي فهم ابعاد گوناگون سازمان مدنظر قرار مي
هايي از يك شيء به شيء  اند كه در آنها جنبهخاصي از فراگردهاي زباني ةها، مجموعاستعاره

اينـز،  (شود؛ به نحوي كه گويي شيء دوم، ماننـد شـيء اول اسـت    ديگر نسبت داده يا منتقل مي
؛ بر اين اساس، بايد گفت استعاره، چيزي فراتر از يـك  )36 :1980؛ الكوف و جانسون، 36 :2002
  ).4-10 :1993برومر، (كند ي در فراگرد تفكر و فهم انساني ايفا مييادبي است و نقش بسزا ةآراي

هاي ناشناخته و پيچيـده را  توان برخي از وجوه پديده استعاره ابزاري است كه از طريق آن مي
شوند، در فضايي  مشابهت ميان دو پديده تبيين مي ةبر پاي ها كه اساساً در واقع استعاره. درك كرد

 پـذير  هاي پيچيده را آسـان و دسـترس  شده از مفهوم، فهم پديده سازي انتزاعي فروكاهيده و ساده
هـاي  لتوانـد بـراي تحليـ   از اين رو، استعاره با توجه به پيچيدگي حيـات سـازماني، مـي   . كنند مي

پردازان مديريت از ابزار  ؛ بر اين اساس، نظريه)1989كالنسي، (ثر باشد ؤسازماني ابزاري مفيد و م
و اين درك را به ديگـران نيـز عرضـه     كنند استعاره كمك گرفتند تا بتوانند سازمان را بهتر درك

  .دارند
، )موجـود زنـده  (» گـانيزم ار«فراگيرِ  ةاستعاراي به فهم سازمان، از سه بوژه در رويكرد استعاره

هشـت   هاي سازمان، به؛ مورگان نيز در كتاب انگاره)1995بوژه، (برد نام مي» زبان«و » ماشين«
: از نـد ا كنـد كـه عبـارت   پردازان مديريتي اشـاره مـي   استعارة پنهان در فضاي تفكر و ذهن نظريه

مورگـان،  (ان سـيال و ابـزار سـلطه    ماشين، ارگانيزم، مغز، فرهنگ، نظام سياسي، زندان روح، جري
ازاي  هاي ماشين، ارگانيزم و فرهنگ بهكيد بر استعارهأو هچ، ضمن ت) 337-343 :2006و  1997

را ) كـالژ (نقاشـي   ةپـرد  مثابـة  بـه سازمان  ةرويكردهاي كالسيك، نئوكالسيك و نمادگرا، استعار
  ). 57 :1997هچ، (كند متناسب با رويكرد فرانوگرا معرفي مي

و آن ويژگـي يـا كـاركرد     تمركز داردويژگي و كاركردي از سازمان  رب ها، هر يكاين استعاره
جديد، بايد به  ةشود كه هر استعار؛ بدين ترتيب اين انتظار تقويت ميكند ميخاص را بهتر نمايان 

ر دهد نوعي از يك كاركرد يا ويژگي جديد سازمان پرده بردارد يا مفهوم آن را در كانون توجه قرا
پردازان سازمان و مـديريت   اخير، برخي از نظريه ة؛ در همين امتداد، طي سه ده)52 :1997هچ، (
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هاي سازمان، واژگان اسـتعاري گونـاگوني را بـراي شـناخت     شناختي به استعاره با رويكردي روش
هـاي تـيم   رهتوان به استعابراي مثال، مي. اند كار برده هاي سازماني بهبهتر جوانب گوناگون پديده

پيـرس و اُسـمود،   (، خانـه  )1992نيلسون، (اركستر جاز  ، پازل، اسكيت باز،)1987كيدل، (ورزشي 
اوليـور،  (، غذا و جنـگ  )1998هچ، (، جاز )1998ايلد، فيليپس، قيليپس و كاپل، ( ، ناخوشي)1996
وينسـور،  (، ارتـش  )1996والـك،  (، جايگـاه  )1998مينتزبرگ، الستراند و لمپـل،  (، سفري )1996
  .اشاره كرد) 1997تري، (و تئاتر ) 2003المبرگ و پاروينن، (، رودخانه )1996

گويا . پايي دارد اي كه ميل به دير پديده. اي پيچيده و نافذ در حيات بشري است سازمان پديده
 تا آنجـا  ؛ها نيز سرايت كرده استبه سازمان ميل به بقا كه خداوند در وجود انسان به وديعه نهاده

، حتـي  ممكـن  حدكوشد تا زنده بماند و تعادل خود را حفظ كند و تا سازمان مي ،گلدنربه باور  كه
دادن به اين ميل، ممكن اسـت گـاهي    ميدان. شده نيز پابرجا بماند اهداف تعيين پس از دستيابي به

  ). 60 :2007و ديويس، اسكات (به غفلت و اهمال يا انحراف از اهداف سازمان نيز منجر شود 
منظور سازگاري بهتـر بـا شـرايط، در اهـداف خـود       ها در بسياري از مواقع بهدر واقع سازمان

نظـر  شـده صـرف   خويشتن، از تعقيب اهداف اعالم يويژه هنگام تهديد بقا به ،كنندتجديدنظر مي
و (، به هدف جديـد  سازمان يبقاوجود و مسئلة دليل وجود همين ميل به بقا،  كنند و درست بهمي

يعني سازمان حفظ بقاي خـويش را هـدف    ؛شود تبديل مي) اهداف اصيل نيل به براياي نه وسيله
كنـد و بـدين ترتيـب، هـويتش را از      ماندن، اهداف خويش را قرباني مي دهد و براي باقي قرار مي

  .دهد تا بقايش را تضمين كند دست مي

   پژوهش ةپيشين
هاي ايرانـي بـود كـه پـس از انقـالب اسـالمي در ايـران، بـراي          مانجهاد سازندگي يكي از ساز

با شروع جنگ ايران و عراق، بخش مهمي از وظايف . سيس شدأرساني به مناطق محروم ت خدمت
ايرانـي  رزمنـدة  سازي براي حمايت از نيروهاي  شد و به سنگرسازي و راهمعطوف جهاد به جنگ 

اي  العـاده  جهاد سازندگي در اين دوران عملكرد فـوق  .همت گماشت تا اينكه جنگ به پايان رسيد
بـراي بسـياري از روسـتاها بـرق رسـاند و آب      . اي به جاي گذاشـت  داشت و دستاوردهاي ارزنده

 ةهاي جنگ، جهاد به پشـتوان در جبهه. و مدارس آنها را بازسازي كرد آوردآشاميدني سالم فراهم 
فقـرا و درمانـدگان    ةدهند نجات ةفرشت ةمنزل بهقوي نيروهاي نظامي تبديل شد و در پشت جبهه 

  . خود ادامه دادنقش  يايفا ، بهروستايي
بودن وظايف جهاد مطرح شد و اينكه اين سازمان وظـايفي را   ولي پس از جنگ، بحث موازي

براي مثال، مطرح شد كه . برعهده دارد كه متوليان ديگري نيز در ساختار اداري دولت ايران دارند
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جهاد با وظـايف وزارت راه، وزارت كشـاورزي، وزارت نيـرو، وزارت آمـوزش و پـرورش و      وظايف 

 ةشـد و همـ  وزارت بهداشت شباهت دارد؛ زيرا جهاد سـازندگي بـه روسـتاهاي محـروم وارد مـي     
بنـابراين گـاهي بـا    . كـرد ريزي ميگرفت و براي رفع آنها برنامهنيازهاي روستاييان را در نظر مي

ضـمن آنكـه   . با وزارت نيرو و گاهي با وزارت كشاورزي تداخل وظيفـه داشـت   وزارت راه، گاهي
مسـئوالن وقـت   . سياست تعديل نيروهاي دولت مطرح شد و قرار شد تا بوروكراسي كوچك شود

جهاد شايد با اين باور كه وزارت كشاورزي را جذب كنند، ادغام با آن را پذيرفتند و نام جديد جهاد 
  . وزارت جهاد كشاورزي: تخانه تشكيل شداز تركيب نام دو وزار

قدرتمندي  ةشد كشاورزي، ساختارهاي نهادينه ةاما واقعيت اين بود كه وزارت قديمي و پرسابق
داشت كه جهاد را تاب تحمل و مقابله با آن نبود؛ بـدين ترتيـب رفتارهـاي بوروكراتيـك سـنتي      

عبيـري، جهـاد در وزارت كشـاورزي    وزارت كشاورزي بر حيات و فعاليت جهاد سايه افكند و بـه ت 
  سان ققنوس، راه شده به ريزي رسد پذيرش مرگ برنامهدر حاليكه به نظر مي. هضم و استحاله شد

بدين ترتيب، جهاد جسـم  . بدفرجام بود ةاستحالتري براي گريز جهاد سازندگي از اين  حل مناسب
  .خود را حفظ كرد، ولي هويت خود را از دست داد

 ةپديـد هـاي  شده، از ويژگـي  ريزي مرگ برنامه ةپديدمل بر ألعه، تالش شد تا با تدر اين مطا 
اي اي ولي نام آشناي ققنوس، براي فهم بخشي از رفتارهاي سازمان استفاده شـود؛ پرنـده  افسانه
از آن  يواضـح  يالگوهاي اساطيري بسياري از جوامع بشري، تصـوير نسـب   اي كه در كهنافسانه

خته شده هاي مشابه، شناهاي متنوع، ولي ويژگيهاي گوناگون، با نامدر فرهنگارائه شده است و 
 !كندريزي براي مرگ خود تضمين مياي كه بقاي نسل خود را از طريق برنامهپرندهاست؛ 

كاركردها بر اي، هاي ريشهاين استعاره با برخي استعاره ةحاضر ضمن مقايس ةاز اين رو، مطالع
بـرداري از برخـي وجـوه    بـراي پـرده   را طور نسبي، قابليت آن و به كرده ملأتو كژكاركردهاي آن 

  . كند ميسازمان ارزيابي 
نظـر   گونه، رفتاري براي حفظ هويت به جاي حفظ قالب مد ضمن اينكه رفتار سازمان ققنوس

توان با فروپاشي قالب، هويت را حفظ كـرد، بـه جـاي    قرار گرفته است تا توضيح دهد چگونه مي
  !نكه با فروپاشي هويت، به حفظ قالب اكتفا شوداي

بهينـه از   ةتمايل سازمان به خودپيرايي و نوشوندگي، بـراي اسـتفاد  «در اين پژوهش، ويژگي 
در اسـتهالك و مـرگ،    ةاي و دورانديشـانه بـه پديـد   ، با نگاهي اسـتعاره »منابع و امكانات موجود

ها و طرق گونـاگون بـه زنـدگي    اي كه با شيوهحادثه مثابة بهمرگ، . توجه قرار گرفته است كانون
شود؛ هرچنـد گـاهي در تـاريخ ادبيـات،     دهد، از خصوصيات موجودات زنده محسوب ميپايان مي

اصطالحاتي چـون مـرگ شاهنشـاهي، مـرگ     . كار رفته است هاي غير زنده نيز بهبراي موجوديت
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گ انسـانيت، مـرگ دوران   داري، مرگ سوسياليسم، مرگ اصول اخالقي، مـر سلطنت، مرگ برده
جان هاي بيگونه موجوديت مرگ به اين ةشرافتمندي و نظاير آن، بر پذيرش ضمني انتساب پديد

 ).2015پورعزت، روزبهاني و طاهري عطار، (داللت دارد 

هاي پاياني قرن بيستم بـه حـريم فهـم مفهـوم     اي معناي مرگ، طي دههاين طنين استعاره 
بنـيس،  (نظـر قـرار داد    را مـد » مـرگ بوروكراسـي  «راه يافت و مفهوم بوروكراسي و سازمان نيز 

توان ادعا كرد كه مفهوم مرگ خود استعاره نيست، بلكه مفهومي است كـه پـس   البته مي). 1997
تـوان  اين استدالل، نمي بر بنا. گيردنظر قرار مي موجود زنده براي سازمان، مد ةاستعاراز پذيرش 

عدي جديد از ابعـاد پنهـان سـازمان دانسـت؛ زيـرا      ب ةكنند كننده و واضح اي تبيينمرگ را استعاره
تبـع آن منحنـي رشـد     مطـرح شـد و بـه   ) 343 :1997مورگان، (موجود زنده  ةاستعارهنگامي كه 
ويژگي مهم اين موجود زنده  مثابة بهمرگ نيز به ، )57، 1998گرينر، (نظر قرار گرفت  سازمان مد

هايي كه چون موجـود زنـده   سازمان ةگريزناپذيري است براي هم شد كه ويژگي مشترك و توجه
  .كنندرفتار مي
  :گيرندنظر قرار مي مد هايي سؤال، ويژگي اين با مواجهه در
  كنند؟ها معموالً هنگام مواجهه با مرگ چه مي سازمان) الف
  ها چگونه رفتار كنند؟ هنگام مواجهه با مرگ، بهتر است كه سازمان) ب

 ممكـن اسـتقرايي بـراي آن    ةفرضي تعريف كه ماهيت اين پژوهش اكتشافي است،از آنجايي 
هـا نيـز گـاهي در برابـر آن بسـيار       رابهامي است و رفتـار سـازمان  پ ةمرگ، پديد ةپديداما  ،نيست

تـر و  رسد كه بايد ايـن پديـده را در پرتـو مفـاهيم مشـخص     شود؛ بنابراين، به نظر ميپيچيده مي
   .دتري تبيين كرمرتبط

   موجودي ميرا مثابة بهسازمان 
طوري كـه تـا بـه     هايي است كه در جهان خلقت وجود دارند؛ بهپديده ةهاي كليميرايي از خصلت

تـوان ادعـا   و با شهامت مـي است حال هيچ ردي از يك موجود ناميرا در جهان خلقت ثبت نشده 
فلسفي را در خود مستتر دارد كـه  اي مايه در واقع، اين معنا بن. كرد كه هيچ مخلوقي ابدي نيست

؛ بـا ايـن   )1 ة، خطبـ البالغه نهج(بر اساس آن، هيچ مخلوقي ازلي نبوده است و ابدي نخواهد بود 
  .ها، تمايل زيادي به بقا دارديكي از اين پديده مثابة بهحال، انسان 

؛ در باب هايي است كه خلقت آن پس از انسان و وابسته بدان بوده استسازمان ازجمله پديده
سان موجودي فـاني چـون انسـان،    توان چنين ادعا كرد كه بديناختراع سازمان توسط انسان، مي

بـيش از آدمـي    مبناي فطرت خود سازماني ميرا اختراع كرده است؛ سازماني كه هرچنـد گـاهي   بر
هـا   از انسان تر توانند عمري طوالنيها مي سازمان. كند، همواره در معرض مرگ قرار داردعمر مي
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هـا فعاليـت    توانند در درون سـازمان ها ميو انسان )671-688: 2009رابينز و جاج، (داشته باشند 
هاي خود را از طريق آنها به ساير همنوعانشان، در عصر حيـات خـود و عصـرهاي    كنند و انديشه

ل به مـرگ حركـت   ها در مسير نيها نيز مشابه انسانبا اين حال، سازمان. انتقال دهندپس از آن 
هاي متفاوتي رخ دهد، ضـمن اينكـه بـه نظـر     گونه ها ممكن است بهالبته مرگ سازمان. كنندمي
بنابراين، هرچند مرگ براي سازمان . استپذير  امكانها  مرگ سازمانريزي برنامه رسد معموالًمي

هـاي   تـدابير و برنامـه  توان بر حسـب  شود، در مواردي مياي طبيعي و محتوم تلقي مينيز پديده
تـوان بـه    در ايـن امتـداد مـي   ). 2015پورعزت و همكـاران،  ( عملي، وقوع آن را به تأخير انداخت

ابعاد آن اشـاره كـرد    ةو نابودي يا بسط و توسع حيات سازمان ةچرخ ةدربارهاي متعددي پژوهش
 و 1996و چندلر، ؛ هانك، واتسون، جيسن 1983؛ كوئين و كامرون، 1967؛ داونز، 1979آديزس، (

  ).1998كيمبرلي و مايلز، 

   كاركردها و كژكاركردهاي تصور مرگ در سازمان ميرا
يكـي از  . هـا، كاركردهـا و كژكاركردهـايي دارد   مـرگ بـراي سـازمان    ةباوري يا تصور پديد مرگ
صحيح با مرگ اسـت؛   ةريزي براي مواجهترين كاركردهاي آن، افزايش ظرفيت رواني برنامه مهم

آن، كاهش تمايـل بـه    ةباوري، كاهش اميد به آينده و در نتيج مرگ ةدر حالي كه كژكاركرد عمد
  . نسلي است راهبردهاي فرا ةعالقگي به توسع هاي بلندمدت و بي ريزي برنامه

تـوان  شود دال بر اينكه چگونه مـي با تأمل بر اين كاركردها و كژكاركردها، سؤالي مطرح مي
ال مهم ديگـر  ؤمن برخورداري از كاركردهاي اين مفهوم، از كژكاركردهاي آن مصون ماند؟ سض

توان اين مفهوم را بهتر تحليل كرد و مهار نمود؛ ضمن اينكه رصد مفهوم آن است كه چگونه مي
  .هاي سازمان نيز جالب توجه استها و انگارهمرگ در ساير استعاره

  هاي سازمانارهرديابي مفهوم مرگ در ساير استع
موجود زنـده نيـز بـا     ةاي در هر لحظه، مستعد درك مرگ است، استعاراز آنجا كه هر موجود زنده

جالب آنكه ايـن اسـتعاره، مـرگ را بـراي     . مفهوم مرگ در امتداد مفاهيم تولد و رشد، ارتباط دارد
مانـدن و   ي زنـده هـا كوشد تا راه طور ضمني مي كند، در حاليكه گويا بهسازمان محتمل فرض مي

اي در شرايط عادي، تمايـل بـه مـرگ    فرار سازمان از مرگ را بازيابي كند؛ زيرا هيچ موجود زنده
  !ندارد

تحليلـي   بيـان جريان سيال و متغير را نيز با  ةاستعارتوان تر، ميعميق يهمچنين در رويكرد
» حيات براي مرگ«و » مرگ براي حيات«ها، با مفهوم ديالكتيكي از قابليت تغيير شكل سازمان

ها، در سازمان» گرايش به مرگ«و » تمايل به زندگي«؛ بدين ترتيب، تضاد ديالكتيكي ارتباط داد
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مكمـل و همنـواي    ياجـزا هـا در قالـب    تر سازمانتولد مكرر و بقاي طوالني ةايدگيري  به شكل
است؛ ولي زنـدگي  زندگي  ةمقدمكه در اين مفهوم، مرگ  شود ميمالحظه . شودحيات، منجر مي

منظـور از تضـاد تكـاملي سـازمان،     . گيـرد جديدي كه در تضاد تكاملي با زندگي قبلي شكل مـي 
شود و در اين مراوده، العمل حاصل مياي است كه در آن هماهنگي از طريق عمل و عكسرابطه

فقـط   درك آناي كه ذهني سازمان است؛ انگاره ةانگارگيرد كه سنتز آن، بقاي تضادي شكل مي
بدين ترتيب، اين تضاد ظاهري، در واقع نوعي همكاري بـراي بقـا   . است  پذير امكانبا مصاديقش 

  ).2009 پورعزت،؛ 1999و  1988كاپرا، (تر است در مقياسي وسيع
زنـدگي   ةتوان مرگ را دستمايگيرد كه آيا مينظر قرار مي در امتداد اين رويكرد، اين مهم مد

شود كه در اين مطالعه، مفهوم مرگ، بـا تحليلـي از    يادآوري مي! كرد ديگري براي سازمان تلقي
 هـاي ديگـر، مـد    ، با هدف ادغام، جذب، تجزيه يا هضم در سازمان»شده ريزيمرگ برنامه«انواع 

هـاي ديگـر اسـت     آن در قالب سازمان ةگيرد؛ مرگي كه هدفش تقويت حيات يا ادامنظر قرار مي
  ).2015پورعزت و همكاران، (

   مفهوم ديالكتيكي تمايل به مرگ براي زندگي و ناميرايي
ها به زندگي، آنها را به رفتارهايي واداشته است كه  ها، تمايل سازمانگيري سازماندر تاريخ شكل

مثال معروف، مربـوط بـه   . اند در جريان آن رفتارها، گاهي هويت خويش را فداي بقاي خود كرده
يابد كه نيل بـه آن   شود و در ناخودآگاه جمعي خود، درميرپا ميسازماني است كه براي رفع فقر ب

! هدف، مترادف با پايان مأموريت است و ختم مأموريت نيز مترادف با مرگ قانوني سازمان اسـت 
فقـر، بـه بـازي بـا آن بپـردازد و بـه جـاي فقرزدايـي،          يكن كند كه به جاي ريشهپس تالش مي

فقـر   يكنـ  هاي آن سازمان، هيچ اقدامي بـراي ريشـه   فعاليت بنابراين در چارچوب. كندفقيرنوازي 
ها به حيات و بقـا  اين مثال، مثالي بسيار روشنگر است كه از تمايل سازمان. شودريزي نمي برنامه

سـازمان   ةدهندهاي شكلواقع، بازتاب تمايل انسان ؛ تمايلي كه در)2006مورگان، (حكايت دارد 
  .به بقاست

يي اهـداف متمايـل   جـا  جابـه ها از مرگ، آنها را رياكارانه بـه  ار سازمانپس در حالت كلي، فر
، مستعد تغييـردادن محـيط   )1969وايك، (وضع  ةبدين سان، سازماني كه بر اساس نظري. كند مي

-1729 :206وايـك،  (تواند محيط را تغيير دهد تا اهداف خود را در آن محقـق سـازد   است و مي
  .دكنتا محيط را براي بقاي خود متقاعد دهد ، خود را تغيير مي)1728

 ميرد تا جسم و جسد آن باقي بماند و اين مهم مـد در اينجاست كه هويت و روح سازمان مي
يي اهـداف و  جـا  جابـه  سـبب ها به حفظ خود، گيرد كه چه بايد كرد تا تمايل سازماننظر قرار مي

  .هويت آنها نشود ةاستحال
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توان از دو نوع مرگ خودخواهانه و شـرافتمندانه   ال ميؤاين سرسد كه در پاسخ به به نظر مي

منظور از مرگ خودخواهانه، مرگ بيماري است كه از دنيا سـير شـده، نـه از روي زهـد،     . ياد كرد
يابـد،  پس وقتي خود را اسير تخت بيمارستان مـي ! بخش بلكه حتي از روي تمايل به زندگي لذت

كنـد و مـرگ خودخواهانـه را     ر از زندگي سخت ارزيابي مـي ت شود و مرگ را جذاب خاطر مي آزرده
؛ لمينگـرِ و  2009؛ گيـونز و ميتشـل،   2010والتسوس، پوليچرونيس، جاوو و والچـو،  (گزيند برمي

  ).2006؛ گوو، 2007همكاران، 
در حاليكه منظور از مرگ شرافتمندانه، مرگي دگرخواهانه است؛ مرگي كه متضـمن زنـدگي    

  .باشد، مثل شهادت در راه خدمت به انسانيت و مبارزه با ظلمبهتر براي ديگران 
هاي ورشكسته، مـرگ  در عالم حيات سازماني نيز بايد توجه داشت كه براي برخي از سازمان

يافتن نسبي درد و رنـج اسـت؛ بـراي برخـي ديگـر از       تنها دردناك نيست، بلكه متضمن خاتمه نه
 ةيستگي در محيط، مرگ بهتر است؛ زيرا موجب توسـع ها نيز در عين صالحيت و ابراز شاسازمان

هـايي كـه پـس از مـرگ      شـود؛ ماننـد سـازمان    امور خير و ترويج نيكي و اخالق در محـيط مـي  
  .شوند شوند تا براي انجام امور خير، وقف  صاحبانشان، طبق وصيت آنان فروخته مي

جـين شـده اسـت و از    ولي مرگ با هدف ناميرايي، مرگي است كه با تمايل بـه جـاودانگي ع  
گزيند و اين نوع سازمان نه مرگ خودخواهانه را برمي. اي سازمان متمايل به بقا حكايت دارد گونه

اين سازمان، نه از بدبختي تحميلـي در  . ميرد تا بهتر زندگي كندبلكه مي ؛نه مرگ شرافتمندانه را
كنـد،   بقاي خـود را وقـف مـي   صرف امور خير شدن، عمر و  دليل گريزد و نه به زندگي روزمره مي
گزيند تا در شكل و شمايلي جديد زنده بمانـد؛ در واقـع بـرخالف حـالتي كـه       بلكه مرگ را برمي
گذارد تا جسم زنـده بمانـد، چنـين    شود و روح را وامياضطراري اهداف مي ةسازمان دچار استحال

  .سپاردكند و جسد خود را به مرگ ميسازماني روح را حفظ مي
هاي ملل گوناگون، چنين روايت شده است كه ققنوس را حال چنان باشد كه چون نهدر افسا«

اي زمان مرگش فرا رسد، كاشانه از هيزم پر كند و چنان پروبال به هم آورد كه از تكاپويش جرقه
). 149 :1388حجـازي،  ( »اش را فرو گيرد تا همه خاكستر گردداز آتش به هيزم برجهد و كاشانه

نايل گردد و تخمي از خاكستر خويش » تجربة مادري«ان سبب باشد كه ققنوس به اين همه بد«
پس ققنـوس بـدين سـان، رنجـور و     ! نفس باشد جوان و تازه ققنوسي برجاي نهد كه حافظ جوجه

صـورت ديگـري از دنيـا     زيرا بر اساس اين افسانه، اگر به ؛ميرد تا نسلش منقرض نشود دشوار مي
رسد؛ ولـي  آورد و عهد نوع ققنوس با دنيا به پايان مياي سر برنميجوجهماند و برود، تخمي نمي

 »رسـد گـردد و بـه آينـدگان مـي    عصـر مـي   شدن، عهد ققنوس عصـربه  گونه پذيراي مرگ با اين
  ).2015ن، اپورعزت و همكار(
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  روش شناسي پژوهش 
 دسـته در از حيـث روش انجـام آن،    هـا و  آوردن داده دسـت  اين پژوهش بر اسـاس چگـونگي بـه   

تحليلي از نوع تحليـل مضـمون    ـ  روش پژوهش حاضر، توصيفي. گيرد توصيفي قرار مي مطالعات
بـراون و كـالرك،   ( و كارآمد تحليل كيفي اسـت  اي پايههاي  يكي از روشتحليل مضمون . است

. كنـد  هاي كيفي را فراهم مـي  هاي اساسي براي بسياري از تحليل اين روش، مهارت). 78 :2006
هـاي   تحليل مضمون، روشي براي شناخت، تحليـل و گـزارش الگوهـاي موجـود در داده    قع در وا

هاي پراكنده و متنـوع   داده كههاي متني است  براي تحليل داده، فراگردي اين روش .كيفي است
  .كند هايي غني و تفصيلي تبديل مي را به داده

 :طور كلي، تحليل مضمون، روشي است براي به

 ديدن متن؛ )الف

 ؛ظاهر نامرتبط بهبرداشت و درك مناسب از اطالعات  )ب

 تحليل اطالعات كيفي؛ )ج

 ، گروه، موقعيت، سازمان يا فرهنگ؛مراودهشخص،  ةيافت منظا ةمشاهد )د

، زاده شـيخ  و فقيهـي ، تسـليمي،  عابـدي جعفـري  ( هاي كمي هاي كيفي به داده تبديل داده )ه
1390: 152.(  

هـاي ادبيـات،    پژوهشـگران رشـته   توسـط  ،هاي رايـج كيفـي   يكي از روش مثابة بهاين روش 
شناسي، تاريخ، هنـر، علـوم سياسـي، علـوم اجتمـاعي، اقتصـاد،        شناسي، مردم شناسي، جامعه روان

و همكاران،  عابدي جعفري(است  شدهشناسي و پزشكي استفاده  رياضيات، فيزيك، شيمي، زيست
1390: 155-154.(  

، مشـاهده،  وگـو  گفت همچونهاي كيفي  ع گوناگوني از دادههاي اين پژوهش، شامل انوا داده
خـود   هـاي تفكردهندگان و تعـامالت و   پاسخ ةهاي روزان هاي عمومي، يادداشت مصاحبه، گزارش
عميق استفاده  ةمنظور گردآوري اطالعات از روش مصاحب در پژوهش حاضر به. پژوهشگران است

رت كامالً باز و ساختارنيافته انجام گرفـت و بـه   صو هاي اوليه بهشده است؛ بدين نحو كه مصاحبه
هـاي اوليـه و پيـدا كـردن     كدگـذاري مصـاحبه   هـا،  هاي داده شده به سؤالمرور با توجه به پاسخ

 هـا  سـؤال  ةكليچند تاحدي تغيير كرد؛ هر ها بعدي، شكل سؤال هاي هاي بيشتر براي سؤال سرنخ
  .بود پژوهشاصلي  هاي مرتبط با موضوع و در چارچوب پاسخ به سؤال

سـازمان، ادبيـات سـازماني،     ةخبرگان و متخصصان در زمينـ  ةكليآماري اين پژوهش،  ةجامع
 سازمانيهاي مديريت، علوم انساني، علوم اجتماعي، رفتار سازماني، منابع انساني و مديريت  نظريه
ـ ، روپـژوهش گيري  روش نمونه .نظرند صاحب تجربه و صاحبكه در اين حيطه،  هستند  ةش گلول



ید   ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   428   1393 پاييز، 3 شمارة ،6دورة  ،دو
 روش ايـن  در .برفي روشي سودمند بـراي مطالعـات كيفـي و اكتشـافي اسـت      ةگلول. برفي است
 يا فرد كه خواهدمي آنها از اطالعات، دريافت از پس و كندمي شناسايي راافرادي  ابتدا پژوهشگر

شـود  حاصـل   هانظريابد تا اجماع و اشباع اين روند ادامه مي. كنند معرفي وي به را ديگري افراد
اشـباع   ةمصاحبه براي رسـيدن بـه نقطـ    13در اين پژوهش ). 190-197 :2013اوريلي و پاركر، (

 ،رسـيد  دهم تكراري به نظـر مـي   ةمصاحبآمده پس از  دست هالبته اطالعات ب. صورت گرفته است
. ادامـه يافـت   دورة سـيزدهم ها تا  اشباع، مصاحبه ةمنظور كسب اطمينان از رسيدن به نقط ولي به
و خبرگـان بـر اسـاس اهـداف     است صورت هدفمند و راهبردي بوده  گيري در اين روش به نمونه

ـ  .له انتخاب شدندئو راهبردهاي حل مس پژوهشخاص   اسـتادان آمـاري ايـن پـژوهش از     ةنمون
هاي تهران، تهـران پـرديس قـم، شـهيد      الذكر از دانشگاه هاي فوق نظر در حوزه مجرب و صاحب

از . علميـه قـم هسـتند    ةعالمه طباطبايي، تربيت مدرس، علوم و تحقيقات تهران و حـوز  بهشتي،
ها در حالت اشباع،  ها و مصاحبه الؤآنجا كه روش پژوهش تحليل مضمون است، اعتبار و روايي س

و  رود شمار مي به گيري، بنيادي شود اين پژوهش از حيث جهتيادآوري مي. شود ميبديهي فرض 
  .داف، اكتشافي استبر مبناي اه

  هاي پژوهش يافته
خـويش   ةهنگام توانمندي، مسلط بر رابطـ  تواند چون ققنوس باشد؟ سازماني كه بهآيا سازمان مي

هنگـام كهولـت، جسـد كهنسـال      پردازد و بـه كاال و خدمات مي ،انرژي ،منابع ةبا محيط، به مبادل
جالب است كه در اين صـورت،  ! تبديل شودگذارد تا به سازماني جوان و پرسرعت خويش را وامي

زماني مرگش فرارسد، براي نيل به  ةگيرد و هرگاه برنامگاه رنگ كهولت نمي چنين سازماني هيچ
  .گزيندناميرايي، مرگي از پيش طراحي شده را برمي

بنـيس بـر آن بـود كـه     . مرگ بوروكراسي بنيس تفاوت دارد ةواضح است كه اين معنا با مقول
پس بوروكراسي صرفاً مدلي آرمـاني اسـت    ،ي از تطبيق با مقتضيات محيط ناتوان استبوروكراس

؛ 1967بنـيس،  ( يابـد  انقـراض مـي  شود و نسـل آن  كه اگرچه ميل به بقا دارد، ناگزير منسوخ مي
هـا بايـد بـراي مـرگ      سازمان«ولي در اينجا بحث از آن است كه ). 2004شفريتز، هايد و پاركز، 

هاي سازمان چنانچه .»شودريزي ميگونه كه براي تولد آنها برنامه ي كنند، همانريزخويش برنامه
اي فـرا نسـلي داشـته باشـند،     مبتال به آنتروپي بتوانند براي مرگ خود، همچون ققنـوس برنامـه  

كهولت تدريجي آنها در روند افزايش آنتروپي با ضايعات مالي، انساني و سازماني كمتـري همـراه   
توانند بقاي نسل خويش را در امتداد مرگ خـود رصـد   ها مي من اينكه اين سازمانخواهد بود؛ ض
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اي كه با منطق ثابتي براي حيات و ادراك جهان آينده و ضمن حفظ هويت اصلي و گونه كنند؛ به
  . كنندصورت مستمر نوسازي  موجوديت جوهري خويش، موجوديت ابزاري خود را به

زبان و اظهارات و ابرازهاي » ساخت انديشه و منطق زيربنايي«تواند بدين ترتيب، سازمان مي
بخشد و جسم خـود را پيوسـته نوسـازي    خود را ارتقا » ابراز بيان«كند، ولي وجودي خود را حفظ 

هـاي كهنـه،   طـور مـدام از خاكسـتر سـازمان     نوسـازي، بـه   ةطوري كه در اين سير پيوست به كند؛
   .شودمتعالي بازآفريني مي رشد و هايي نو با منطقي روبهسازمان

   ققنوس مثابة بهسازمان  ةاستعارتبارشناسي نظري 
توجـه دانشـمندان قـرار گرفتنـد و      در كـانون موضـوع مسـتقل،    مثابة بهها از هنگامي كه سازمان

صورت رقيب مطرح شـدند   هاي متعدد و متنوعي به ، نظريهشدريزي مباني نظري سازمان آغاز  پي
هر يـك از ايـن    يطوري كه ادعا به كند؛كشف كثيرالوجه را  ةپديدتا هر يك وجهي از وجوه اين 

پـرداز، قبـل از   اي ويژه از سازمان شكل گرفت؛ زيرا معموالً هـر نظريـه  ها، بر اساس انگارهنظريه
براي مثال، هنگامي . انديشه دارد، تصوري از آن در دكنسازمان مطرح  ةدرباراينكه ديدگاه خود را 

شـمارد،  مـي  كردن آن را با اصول خشك مكتـب كالسـيك ممكـن    پرداز سازمان، ادارهكه نظريه
همچنين اسـت  ). 2006و  1997مورگان، (توان حدس زد كه تصوري ماشيني از سازمان دارد  مي

ط پايدار اجـزاي سـازمان   انديشند و بر ارتباحيات سازمان مي ةپردازاني به چرخهنگامي كه نظريه
توان حـدس زد  مي يحالت در چنين؛ )1979؛ آديكس، 2003لستر، پارنل و كاراهر، (كنند كيد ميأت

 :1996كيـزر و پسـت،   (دارند ) حيوان(پردازان از سازمان تصوري شبيه موجود زنده كه اين نظريه
   ).54-60 :1999گومري، آزويك و مونت و 95

سازمان، مرگ براي زندگي و زندگي معطوف به مـرگ و تكـرار    ةآيندز بنابراين وقتي سخن ا
اي از رويكردهـاي راهبـردي بـه    آيـد، مجموعـه  عد زماني كالن به ميان مـي اين چرخه در يك ب

 ةشـود كـه اسـتعار   مي مشاهدهدر اين امتداد، ). 1978مايلز و اسنو، (گيرد قرار مي مد نظرسازمان 
پژوهـي و يـادگيري در    هاي معطوف به مديريت راهبردي، آينـده ديدگاهنظري  ةپشتوانققنوس از 

 ةدربـار شـده   هـاي مطـرح  تأمل بر وجوه شباهت و تفـاوت انـواع اسـتعاره   . است سازمان برخوردار
 . كندققنوس بيشتر كمك مي ةافزايي ناشي از استعار سازمان، به فهم دانش

هـاي  اسـتعاره  ةشود، ويژگـي حركـت و تغييـر در همـ    مي مشاهده 1 طور كه در جدول همان
ققنـوس، ايـن حركـت مـاهيتي و      ةبوده است؛ ولي در استعار نظراي مد گونه سازمان، بهاي  ريشه

هاي قبلـي،  يعني بر اساس استعاره؛ انجامدو به نوشوندگي مكرر و بقاي مستمر مي استجوهري 
ققنـوس، حركـت    ةاسـتعار شود، ولي بـر اسـاس   جديد هدايت مي ةنقطمعيني به  ةحركت از نقط

  .شود ميشده، واقع  ريزياي مكرر، براي بقا از طريق مرگ برنامهخود و در چرخهسازمان از درون 



ید   ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   430   1393 پاييز، 3 شمارة ،6دورة  ،دو
  شده به سازمان داده هاي نسبتساير استعاره ققنوس با ةاستعارهاي ها و تفاوتشباهت. 1 جدول

  استعاره  مفهوم سازمان بر اساس آن
 ايرانندهمهندس يا  ،مدير و كند سوي هدفي معين حركت ميهسازمان چون ماشيني است كه ب

 .)57 :1997؛ هچ، 13-15 :2006مورگان، ( كندگيرد و حفظ ميكار مي است كه سازمان را به
مثابة بهسازمان 

 ماشين

مدير جزئي از اين و است حركتهر لحظه در ،است كه هوشمندانهزندهموجوديچونسازمان
 ).57: 1997؛ هچ، 33 :2006مورگان، ( موجود هوشمند است

مثابة بهسازمان 
 ارگانيزم

ـ آوري و تحليل اطالعات مياست كه همواره به جمعاي هوشمندرايانهسازمان و آنهـا را   ردازدپ
ساخته و سازمان خود هاي تصميم ةمدير كسي است كه اين اطالعات را دستماي و گيرد كار مي به

  .سازمان چون مغز است و مدير هدايتگر مغز). 71 :2006مورگان، (آورد  را به حركت مي

مغزمثابة بهسازمان 

نمـاد تعـامالت عناصـر     و مـدير ها، مصنوعات و نمادهاست اي از باورها، ارزشسازمان مجموعه
؛ 115 :2006مورگـان،  (كنـد  كه با التزام به آنها سازمان را هدايت مي فرهنگي در سازمان است

باور كرد  طور عميق بهنبايد به سادگي تصور كرد كه سازمان فرهنگ دارد؛ بايد ). 57 :1997هچ، 
  .كه سازمان فرهنگ است

مثابة بهسازمان 
 فرهنگ

و مـدير   )149، 2006مورگـان،  ( قـدرت اسـت  مراوداتها ومعرض تضادها، تعارضدرسازمان
 .خوانند كه سازمان را به سوي هدف خود فرامي است يهاي برتر تعامل قدرت ةبازيگر و نمايند

مثابة بهسازمان 
 نظام سياسي

از  فرد و مدير )207 :2006مورگان، ( استآدميانهاي پنهانسازمان بازتاب تمايالت و خواسته
و در اذهان جمعي و فردي اعضـاي   سازمان خويش است ةگذشتاي است كه مسخ در خودبيگانه

 .راندخود، سازمان را بر مبناي نوعي طراحي منسوخ در ذهن خويش، به پيش مي

مثابة بهسازمان 
 زندان روح

 اسـت  ييغـا معطوف به نظمي  و درپي و آشوبناكها و تحوالت پيدر معرض دگرگونيسازمان
و  هـاي متعامـل  ايـن جريـان   منـافع سـازمان بـا    يبـه همـاهنگ  و مدير  )241 :2006مورگان، (

 .انديشدديالكتيك، مي

مثابة بهسازمان 
 جريان سيال

قدرت  مجري هوشيارني است و مدير اها و جوامع انساعمال سلطه بر انسانبرايسازمان ابزاري
 ).291 :2006مورگان، (آورد  كه چرخ سلطه را به حركت مي گر است سلطه

مثابة بهسازمان 
 ابزار سلطه

هـاي   و گـرايش هـا ايـل تمها و  برحسب خواستهو هر لحظه،تدريجهست كه باايسازمان پديده
كه مـدام در حـال سـاختن،     پردازي هنرمند است شود و مدير نظريه ساخته و بازسازي مي ،متنوع

  ).57 :1997هچ، (انداختن سازمان است  نقاشي، طراحي و راه

مثابة بهسازمان 
 كوالژ

شود و پس از انجام وظايف خـود،  اهداف معيني ايجاد مياي است كه براي نيل بهسازمان پديده
هـايي  سـازمان شتابد تـا از بقايـاي آن سـازمان يـا     شده به سوي نيستي مي ريزيبا مرگ برنامه

مواجهه بـا مـرگ، ماهيـت و رسـالت و دليـل ايجـاد        ةشيواين . تر ساخته و پرداخته شوند جوان
 . دهدسازمان را در مسير اصالح مكرر و بقاي مستمر قرار مي

مثابة به سازمان
 ققنوس
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هـاي محـيط، نيـاز بـه      هايي كه در تقابـل بـا واقعيـت    ويژه براي سازمان اتخاذ اين رويكرد به
براي مثال، جهاد سازندگي در دوران پس از جنگ ايـران و  . نوشوندگي دارند، بسيار ضروري است

زپردازي ساختار خود داشت تا بتواند در قالب سازماني جديد و مسئوليت و رسـالتي  عراق، نياز به با
اما در برابر اين تغيير شكل مقاومت كرد تا اينكه در قالب بوروكراسي . نوين، خود را متحول سازد

ـ  . تدريج استحاله شد هتر وزارت كشاورزي ادغام و ب بزرگتر و قديمي بـزرگ نهـادي در    ةايـن حادث
خـود، منـابع بسـيار ارزشـمندي از      ةبرانگيز است؛ زيرا جهاد در فراگـرد اسـتحال   ملأبسيار تايران، 
   .هاي ايماني را در روند فروكاهيدگي قرار داد ها و خواسته آرمان

  گيري و پيشنهادها  نتيجه
 اشـاره كيد داشتند؛ بـا  أققنوس ت ةها، بر اهميت و برد روشنگري باالي استعار نتايج حاصل از يافته

هـاي مسـتقل    توانست هسته كرد، مي ريزي مي بر اينكه اگر جهاد سازندگي براي مرگ خود برنامه
هاي جديد، به حيات جديد خود  تا در قالب كندجهادي متعددي را در اقصي نقاط كشور بازپردازي 

يـا  هـا، اعـم از حيـواني، انسـاني     پديده ةناپذير است كه هم زيرا مرگ واقعيتي اجتناب ؛ادامه دهد
مواجهه با مرگ بسيار حائز اهميت  ةاز اين رو مديريت نحو. شونداجتماعي، ناگزير با آن مواجه مي

مـل بـر داليـل بقـاي انـواع خاصـي از       أشناسانه بـه مـرگ، ت   ويژه، در رويكردي جمعيت است؛ به
يد وسيع تواند با افق دسازمان مي. ها و نابودي برخي ديگر از آنها، بسيار جالب توجه است سازمان

و بـه   دهـد ها را تغيير بينيها، معادالت و پيشفرضو در پرتو عقالنيت جوهري، بسياري از پيش
شـده، از   اهداف تعيـين  بر دستيابي به كه عالوهشود سازماني مانا و جاودان در اذهان آدميان تبديل 

  .مشروعيت، مقبوليت و محبوبيت اجتماعي كافي برخوردار باشد
مـرگ را   ةققنـوس، پديـد   ةاسـتعار پژوهشگران تالش كردند تا با اسـتفاده از  در اين مطالعه، 

انداز و بصيرت حاصل از كـاربرد   در چشم. كنندبراي سازمان معرفي  پذير واقعيتي مديريت مثابة به
اين استعاره، سازمان همواره مستعد آن است كه با حفـظ روح و جـوهر اصـيل موجوديـت خـود،      

و بـه حيـات خـود بـا اسـتفاده از آن       كنـد تر و كارآمدتر را استخدام  تر، قويكالبدهايي تازه مكرراً
  .كالبدهاي جديد ادامه دهد

كند كه بتوان در پرتو آن اهداف و ققنوس، بصيرتي ايجاد مي مثابة بهسازمان  ةبنابراين، استعار
وقت آن را هاي ساختاري مراهبردهاي بنيادين سازمان را حفظ كرد و سناريوهاي مقطعي و سلول

  .بر حسب اقتضائات زماني و مكاني، در مسير تعويض و نوسازي مستمر قرار داد



ید   ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   432   1393 پاييز، 3 شمارة ،6دورة  ،دو
دهـد؛  پردازان سازمان قرار مـي اين استعاره، همچنين ظرفيت مهمي را در معرض توجه نظريه

 ة، براي كمك به فهم سازمان و توسـع ظرفيتي كه حاكي از قابليت استفاده از ادراك يك اسطوره
  . مؤثرتر سازمان با عصر آينده است ةدانش سازماني و مواجه

شـود تـا   تـر اسـتفاده مـي   شـده هاي شـناخته ها از پديدهدر حاليكه معموالً در پردازش استعاره
اي، ولي متعارف اذهان عامه، اي افسانهشود، در اين استعاره پديده تر بهتر شناسايياي مبهم پديده

كار گرفته شده است؛ شايد  شده، به ريزيميرايي از طريق مرگ برنامهبراي معرفي نوعي خصلت نا
تـر وارد جهـان آينـده شـوند؛     بياموزند هشـيارانه تا هايي خلق شوند بدين ترتيب، در آينده سازمان

هـا،  بخشـي بـه پديـده   انظر قرار داد كه در مسير معن توان اين شيوه برخورد را مدضمن اينكه مي
اي اي اسـطوره يعنـي پديـده  . دهنـده باشـند   سازنده و جهـت  ،بخشاانند معنتوها ميحتي اسطوره

تواند مبنايي واقع شود تـا بـر اسـاس آن بتـوان طرحـي از يـك سـازمان نـاميرا را از طريـق           مي
  .شده و مستمر، بازپردازي كرد ريزيهاي برنامه مرگ

بر ضرورت بازخواني زبان و  فرامدرن، دال ةشناسان هاي زبانويژه در پرتو ديدگاه هاين ديدگاه ب
 در اين تحليل، هرچند ققنـوس موجـود  . هاي زباني و تأثير آنها بر واقعيت، جالب توجه استجلوه

يافته در ساحت زبان  شده و واقعيت اي است كه حقيقت ندارد، مفهوم آن نوعي مصنوع خلقافسانه
بيان صفات و خصايص آن بـر  بنابراين هرچند خود حقيقت نداشته و موجودي خيالي است، . است

  . ناپذير دارد اثري اجتناب ،حقايق موجود هستي و بازنمايي آنها
در ايـن رويكـرد،   . هاي ديگر تسـري داد ها و تراژديتوان به بسياري از افسانهاين مهم را مي

شوند و در ساحت هاي تخيلي واقعيت ندارند، هنگامي كه بيان ميدانند كه داستانهرچند همه مي
هـاي  يابند و واقعيـت هاي زباني معرف حاالت آنها واقعيت مي، سازهشوند مي بحث و تحليل زبان

  . سازندآينده را مي
هـاي  كنـد تـا سـازمان   اي فـراهم مـي  گونه، زمينـه  هاي ققنوسبدين ترتيب، بحث از سازمان

   .ميرند تا زنده بمانندهايي كه مي ناميراي پذيراي مرگ ساخته شوند؛ سازمان
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