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پیشگفتار مترجمان
فلسفه چیست؟ به چه کاار مای آیاد؟ و نسابت و جایگااه آن در میاان علاوم چگوناه و کجاسات؟ ایان
پرسشهای بنیادین از دیرباز ذهن حقیقتجوی انسان اندیشمند را به خود درگیر ساختهاند .پاسخهاای
گوناگونی به ایان پرساشهاا ارائاه شاده اسات .از وجودشناسای (تمیاز دادن «بودهاا» از «نبودهاا» و
«نمودها») گرفته تا بازتاب دادن واقعیتهای دنیای بیرونی در قالب پندارههای ذهنی در ذهن پویشاگر
انسان .به هر حال ،کار فلسفه این است که گره از کار شناخت واقعیات بگشاید و جهاانی عقالنای بارای
انسان فراهم سازد .در تعریفی کلی میتوان گفت فلسفه به معنای مطالعۀ مسائلی کلی و اساسی ،درباارۀ
موضوعاتی همچون هستی ،واقعیت ،آگاهی ،ارزش ،خِرَد ،ذهان و زباان اسات .تفااوت فلسافه باا دیگار
راههاای پارداختن بااه چناین مساائلی ،رویکاارد نقاداناه و اغلااب ساازمانیافتاۀ فلساافه و تکیاه آن باار
استداللهای عقالنی و منطقی است .در این معنا ،موضاوع فلسافه وجودشناسای و پیامادهای ذاتای آن
است؛ پیامدهایی که به گونهای پی در پی به مساائل فلسافی بعادی تبادیل مایشاوند .پاساخ باه ایان
پرسشها مکاتب گوناگون فلسفی را پدید آورده است.
فلسفۀ ایرانی را میتوان تا زمان ایران باساتان و سانتهاای فلسافی آن دوران پای گرفات .فلسافه
اسالمی علمی که مسائل کلی هستی ،معرفت ،نفاس ،خادا و دیان را باا روش عقلای و برهاانی بررسای
میکند .برخی خاستگاههای فالسفۀ شرقی از فلسافۀ غارب تاأ یر پذیرفتاهاناد .باا ایان حاال ،فالسافۀ
مشرق زمین در آن روزگاار تقلیدکنناده نبودناد و آنچاه را از غارب گرفتناد از نگااه ویاژۀ خاود باه آن
پرداختند ،بسیار بر آن افزودند ،آن را توسعه دادند و دیگر علوم شرقی و اسالمی را از آن متأ ر ساختند.
فالسفۀ مسلمانی مانند فارابی ،ابن سینا ،خواجه نصیرالدین طوسی ،ابن رشد و ابن مسکویه در این زمره
قرار میگیرند.
در فلسفۀ غرب ،فیلسوفان پیشاسقراطی همچون فیثاغورث و هراکلیتوس که جملگای طبیعاتگارا
بودند میکوشیدند از راه مشاهده ،تفکر و واقعبینی جهان را به روشای عقالنای توصایف کنناد و بارای
ادعاهای خود دلیل ارائه کنند .مهمترین موضوع مورد نظر آنها «تغییر» بود؛ یعنی در پی پاسخ باه ایان
پرسش اساسی بودند که آیا این جهان از یک چیز به وجاود آماده یاا چناد چیاز .پاس از ساقراط نیاز
فیلسوفانی مانند افالطون و ارسطو به جدل و استدالل نظاری روی آوردناد و درنتیجاه منطاق در ایان
دوران پایهگذاری شد .فالسفۀ این دوره به این پرسش اساسی پرداختند کاه «خوشابختی چیسات؟» و
چه کسی میتواند خوشبختی را محقق سازد .این جریان و سیر «حسگرایی» و «عقلگرایای» باا هماۀ
فراز و نشیبهای خود تا دوران مدرن ادامه یافت.

س
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در دوران مدرن (سدۀ شانزدهم) دو فیلسوف نامدار به سردمداران فلسفۀ غارب تبادیل شادند :رناه
دکارت و فرانسیس بیکن .آنها هر دو شمشیر تیز نقد را از رو بسته بودند و بر همۀ مفروضات پیشاینیان
خود یورش بردند؛ بیش از همه نیز پیشفرضهای افالطون و ارسطو و بهویژه ارساطو را از دم تیات تیاز
نقد خود گذراندند .آنها با نقد فلسفۀ قدیم در پی معرفت یقینی بودند و در شمار بنیاانگاذاران مکتاب
اصالت عقل به حساب میآیند که میگوید «به آنچه که حواس انسان ارائه میدهند نمیتاوان اطمیناان
کامل داشت ،بلکه ،تنها از راه عقل است که شناخت حقیقی و یقینآور حاصال مایشاود» .آنهاا ناوعی
دوئیت (یا دوگانهانگاری بین ذهن و عین) را پیش روی اندیشمندان پس از خود قارار دادناد کاه در آن
زمان مسئله ای بسیار پیچیده به شمار می رفت .بر این اساس ،دکارت عقلگرا و بیکن حسگارا گارایش
به طبیعتگرایی ،عینیتگرایی و پوزیتیوسیم را در فلسفۀ غرب بنیان نهادند .سرانجام در کشاکش باین
این ذهنیتگرایی و عینیت گرایی محض ،به گفتۀ خود کانت اندیشههای هیوم -درخصوص ایان کاه باا
حس نمیتوانیم به علم برسیم -او از خواب جزمی بیدار کرد (به نقد قوۀ عقل و ارزیابی معرفات انساانی
پرداخت) و برای رفع دوگانهانگاری پدید آمده بین عینیتگرایی و ذهنیتگرایی یکجانباه ،دیاالکتیکی
بین این دو برقرار ساخت .بر اساس این دیالکتیک برای درک جهان قابل شاناخت از راه تجرباه بایاد از
حس یاری شده با عقل بهره جست .بدین ترتیب فلسفه کالسیک به پایاان راه خاود رساید و سارانجام
پس از هگل در کسوتی دیگر نمایان شد.
در این دوران نوین تالش نئوکانتیها موجب شد علاوم انساانی و اجتمااعی از علاوم طبیعای جادا
شوند؛ تالش هگلیها نیز به تاریخنگری (تالش برای توجیه تااریخ و سایر حرکات آن در قالاب ایاده) و
رویکردهایی انجامید که سیر اندیشهها در تاریخ معاصر را به کلی دگرگون ساخت .افزون بر این ،در ایان
دوران «فلسفۀ علم» شکل گرفت و از آن پس فالسفه به عناوان فیلساوف علام در کساوت ریاضایدان،
فیزیکدان ،شیمی دان و  ...روی کار آمدند .از این پس فلسفه دیگر معنای گذشته خود را نداشت؛ بارای
نمونه جان الزی در مقدمۀ کتابش (الزی ،ترجمۀ پایا )1377 ،به مرور معانی گوناگون (چهار تعریاف) از
«فلسفۀ علم» میپردازد و تفاوت دیدگاههای گوناگون موجود در این زمینه را مرور میکناد .آلان رایان
نیز «فلسفۀ علم» را به عنوان «معرفت یا پژوهشی از نوع دوم» تعریف میکند .تعریفی که پوپر از فلسفۀ
علم ارائه میکند نیز این گونه است :تحلیل فلسفی مسائل ،تئوریها و روشهای علمی که ما را در فهام
تاریخ تفکر علمی یاری می دهد .فلسفۀ علم در این معناا باه خاساتگاه تئاوریپاردازی و بنیاان فکاری
اندیشمندان و تئوریپردازان در رشتههای علمی گوناگون از جمله علم سازمان و مدیریت تبادیل شاده
است .بر این اساس« ،تئوری سازمان» نیز شاخه ای برآمده از فلسفۀ علم معاصر اسات کاه باه شاناخت
پدیدۀ «سازمان» از جنبهها و نگاههای گوناگون میپردازد.

پیشگفتار مترجمان
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در این کتاب مروری اندیشمندانه و تأمل برانگیز بر برخای آ اار مرباوط باه فلسافۀ علام ساازمان و
مدیریت انجام شده است .بدین منظور ،پیشفرضها ،اصول ،مفاهیم ،مادلهاا و تئاوریهاای زیربناایی
رویکردهای گوناگون فلسفۀ علم معاصر که بر نوع نگاه تئوریپردازان سازمان ا ر گذاشتهاند مارور شاده
است .چنین نگاهی به نوبۀ خود گرایش تئاوریپاردازان ساازمان باه مساائل بنیاادین هساتیشناسای،
معرفتشناسی ،روششناسی و انسانشناسی را تعیین میکنند .چنین رویکردی عرصهای اسات کاه باه
ویژه در کشور ما نوپا و کمتر شناخته است؛ با این حال برای شناخت جنبههای گوناگون پدیدۀ پیچیادۀ
سازمان ضروری است.
به گفتۀ گرت مورگان سازمان پدیدهای چندوجهی است و نمیتوان تنها از یک نگاه به شاناخت آن
و تجزیه و تحلیل تئوریهای ارائه شده در مورد آن پرداخت ،بلکه باید از زوایا و سطوح تحلیل گونااگون
به شناخت آن بپردازیم .در این صورت گسترۀ نگاه ما از الیۀ ظاهری فراتر میرود و میتوانیم به نگااهی
ژرفاندیشانه تر دست یابیم .این نگاهی است که جامعۀ مدیریتی ما (خواه دانشگاهیان و خواه اجرائیاان)
بسیار به آن نیازمندند.
به باور مترجمان ناکارامدی و ناسودمندی تئوریها و مادلهاای کاه باه وسایلۀ دانشاگاهیان ارائاه
می شوند و به وسایلۀ مجریاان باه کاار گرفتاه مای شاوند بایش از هار چیاز ناشای از نگااه ساطحی و
ناژرفاندیشانه به آنها است .این سطحینگری از نادیدهانگاری فراپرسشهایی ناشی میشود کاه هرگاز
به ذهن ظاهربینان و سادهانگاران راه نمییابند .به همین دلیل بسیاری از پاسخهای تئوریکی کاه بادین
صورت برای مسائل اجرایی ارائه میشوند از ا ربخشی الزم برخوردار نیستند .به سخن حکیمانۀ موالنا:
طاالب علام است غاواص بحاار
عالم دریایی است بایحد و کنار
از این رو ،کسانی که برای شناخت واقعیات سازمان نتوانند به غواصی در دریای علم و ژرفاندیشای
و ژرف نگری در آن روی بیاورند و به همان الیۀ سطحی قانع شوند اغلب به جای «علم» به «شابهعلام»
دست مییابند که به نتیجهای جز راهکارهای سطحی یا ناکامی نخواهد انجامید .دلیل ایان ناکاامی هام
ناتوانی اندیشه از درک الیههایی ژرفتر است که به گفتۀ میرفندرسکی «صاورتی در زیار دارد آنچاه در
باالستی» .حضرت موالنا هم در کتاب مثنوی خود به زیبایی این گونه سطحینگری را شرح داده است:
مایدود بر خااک پااران مارغوش
مارغ بار بااال و زیار آن ساایااهاش
مایدود چنادانک بایماایه شاود
ابالاهاای صایاااد آن سایاه شااود
بیخبر که اصل آن سایه کجااست
بیخبر کان عکس آن مرغ هوا است
ترکشش خالای شود از جاستجاو
تیار انادازد باه سااوی ساایااه او
از دویادن در شکاار سایاه تافات
ترکش عمرش تهی شد عمر رفات

ص
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بر این اساس ،کتاب حاضر میتواند به تقویت و توسعۀ بیش از پایش اندیشامندان و داناشپژوهاان
عرصاۀ دانشااگاهی ،و ماادیران و کااارگزاران عرصاۀ اجرایاای یاااری رساااند .نگااههااای هسااتیشااناختی،
معرفتشناختی ،انسانشناختی و رفتارشناختی به تئوری سازمان و تأ یرات آنها بر رویکردهای گوناگون
تئوری های سازمان شالوده و محور مشترک مجموعاه مقااالت ارائاه شاده در ایان مجموعاه اسات کاه
گردآورندگان در فصل نخست به شرح مختصر آنها پرداختهاند .همچنین در این فصل چارچوب و کلیتی
از محتوای کتاب در این قالب ارائ ه شاده اسات .افازون بار ایان ،در پایاان فصال اول کاه نوشاتۀ خاود
گردآورندگان این ا ر است شرح مختصری از جایگاه علمی و آ ار آن نیز ارائه شده است.
مترجمان امید دارند این ا ر بتواند به توسعۀ بیش از پیش آ اار ژرفاندیشاانه در عرصاه ساازمان و
مدیریت کشورمان یاری رساند و با کمک به ارائۀ تئوریهایی برخاوردار از پشاتوانۀ تئوریاک و منطقای
برای تبیین و تفسیر پدیدههای اجتماعی موجب کاهش نسبی مشکالت و چالشهای موجاود در عرصاۀ
علوم انسانی و اجتماعی کشور شود .بدین منظور نیاز است نخست به درک درستی از تئاوریهاا دسات
یابیم ،آنها را به درستی نقد کنیم و سپس به استفادۀ ا ربخش و کارای آنها بارای حال مساائل موجاود
بپردازیم .بدین ترتیب هم توانایی نظری ما برای تحلیل و حل مشکالت اجرایی تقویات مایشاود و هام
تواناییمان در تئوریپردازی به گونهای رشد میکند که بتوانیم تئوریهایی ارائه کنیم که به پرسشهای
زمانۀ خود در جامعۀ علمی و عرصههای اجرایی به خوبی پاسخ دهند .ایان هماان تئاوریای اسات کاه
میتوان دربارۀ آن با کرت لوین همداستان شد که «هیچ چیز علمیتر از یک تئوری خوب نیست».
بیگمان عصر حاضر عصر سازمانهایی است که بر همۀ عرصههای زندگی فردی و اجتمااعی انساان
سایه انداخته و حاکم شدهاند .شاید به این دلیل باشد که پیتار دراکار مایگویاد «جواناان اماروز بایاد
آنگونه که اجدادشان کشاورزی را میآموختند ،سازمان را بیاموزند» .از این رو شناخت درسات و ژرف-
نگرانۀ سازمان برای نسل امروز به ویاژه در رشاتههاای گونااگون زیرمجموعاۀ علاماالجتمااع ضارورتی
گریزناپذیر است .این کتاب برای همۀ عرصه های علمی ،نخبگی و اجرایی کشور و به ویژه برای اساتادان
و دانشجویان دکترای رشتههای مدیریت ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسای ،جامعاهشناسای ،روانشناسای و
اقتصاد سودمند و راهگشا خواهد بود.
سرانجام ،مترجمان این ا ر باور دارند که ترجمه فهامِ فهام نویسانده اسات و از ایان رو از تاألیف و
تصنیف نیز دشوارتر است .بر این اساس و با توجاه باه ماهیات فعالیاتهاای علمای احتماال خطاهاا و
لغزشهای گریزناپذیر در ترجمه این ا ر را اعالم میدارند و نقادها و نظارات اصاالحی و تکمیلای شاما
خوانندۀ فرهیختۀ این ا ر را به دیدۀ منت پذیرا و سپاسگزار هستند.
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