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 مقدمه -1

ست که چگونگي تاثیر کارآفريني بر اين منازعه همواره  در ادبیات کارآفريني برقرار بوده ا
فريني هاي متعدد از انوا  کارآبنديعملكرد اقتصادي منوط به نو  کارآفريني است. تقسیم

، 4)بامول 3(، تكراري در برابر نوآورانه2223، 2)اکس 1محورمانند اجباري در برابر فرصــت
 7کارآفريني( يا واقعي در برابر شبه2221، 6)شین 5شد/تاثیر باال(، معمولي در برابر با ر2223
گیرد با اين استدالل که ارتباط مثبت ( از همین منطق نشئت مي2221و همكاران،  8)کاتونن

ــاخی ــتمیان فعالیت کارآفرينانه و عملكرد اقتصــادي باوجود تمرکز بر ش ا و کمي هاي ايس
( برقرار 2294، 9ها )هنرکســـون و ســـنندجيآپتمانند نرخ خوداشـــتيالي يا تعداد اســـتار

ـــولمن ـــتند که افزايش 2296و همكاران،  10نخواهد بود )ش ـــواهد نیز حاکي از آن هس (. ش
 (.2221انجامد )شین، کارآفرينان معمولي به نرخ باالي شكست مي

پیشـتر و فراتر از هر انديشـمند ديگري در قلمرو اقتصـاد و  11شـايد بتوان گفت شـومپیتر
سخن و ارتباطريني از ماهیت پديده کارآفرينانه کارآف صادي  سعه اقت گفته  آن با تيییر و تو

است. او با تمايز تيییرات بنیادين از تيییرات تدريجي، نو  نخست را کلید تيییرات اقتصادي 
صــادي ويژه کتاب توســعه اقتدانســت. شــومپیتر در آثار متعدد خود بهتبع آن توســعه ميو به
ـــعه )( و مقا9194) ـــعه بر پايه تيییرات بنیادين برآمد و 9192له توس ـــدد تبیین توس (، درص
سعه معرفي کرد. او با « هاي کارآفرينانه ناولکنش»و « ناولتي» صلي اين تيییر و تو را عامل ا

ــش ــیوههايي ازجمله اينكه ناولتي چگونه پديدار ميطرح پرس ــود؟، چگونه افراد به ش اي ش
ـــه و عمل ميگرفتهناول و متفاوت ازآنچه فرا ـــت به انديش زنند؟، نیروي محری و اند، دس

ــیدن خود را تيییر مي ــیوه انديش ــت؟ چگونه افراد ش ــم پیدايش ناولتي چیس دهند؟ و مكانیس

                                                                                                                   
1- Neccessity vs.Opportunity Driven 

2- Acs 

3- Repetitive  

4- Baumol 

5- Typical vs. high growth/impact 

6- Shane 

7- Real vs. quasi  

8- Kautonen 

9- Henrekson and Sanandaji 

10- Scholman 

11- Schumpeter 



 552... یشناسمعرفت یانمثابه بنبه يکالراد گرايییتذهن

 

 

 

 

 

شومپیتر، عوامل در پس اين تيییر کدام صدد دری بنیان ناولتي 999-994: 9192اند؟ ) ( در
 و تبیین آن برآمد. 

 ها دری چیستي پديده ناول است. منظوريي به اين پرسشاما نقطه شرو  براي پاسخگو
ستاز ناولتي چیست و پديده ناول از چه خصوصیات و ويژگي و چگونه  هايي برخوردار ا

ها و کند محقق، بحثتوان نسبت به آن شناخت پیدا کرد. دری اين موضو  ايجاب مييم
 ضــات ســازگار با پديده ناولشــناســي متناســب و مفروهاي خود را بر بنیان معرفتاســتدالل

سازد. بنیان معرفت ستوار  سي که پیش از ا شن کردن ارکان کلیدي تبیهر چشنا ین یز در رو
ــتجوي دری و تبیین کنش کارآفرينانه ناول بايد  ــت. اينكه محقق در جس نقش خواهد داش
ـــد به بن ـــته باش ـــتي از کارآفرين، جهان پیرامون او و ارتباط میان اين دو داش ان یچه برداش

 گردد.شناسي زيربنايي پژوهش وي بازميمعرفت
هاي ناول، تيییرات بنیادين و توســعه اقتصــادي پس از او ايده شــومپیتر حول پیوند کنش

صاد و چه در مطالعات کارآفريني  ست  چه در مطالعات اقت چندان مورد بحث قرار نگرفته ا
سزايي دارد.  سهم ب شومپیتر در آن  سب بینکه آرا و نظرات  سبت به چگونگيک وقو   ش ن

ـــت که پژوهشناولتي و به ـــتلزم آن اس ـــعه اقتصـــادي مس ر بنیان هاي آتي بتبع تيییر و توس
شناسي متناسب استوار باشند. از همین رو، در اين پژوهش بر مبناي تبیین پديده ناول معرفت

سب به بحث گذارده ميو احصاي مفروضات آن، بنیان معرفت سي متنا اين  ايجشود. نتشنا
هـاي تجربي آتي در اين قلمرو توانـد اصـــول راهنمـايي براي انجـام پژوهشپژوهش مي
 پژوهشي باشد. 
ناولتي و بخش ند بود  در بخش دوم، مفهوم  ـــرح زير خواه به ش له  قا عدي م هاي ب

شــوند. در بخش ســوم، ســه پارادايم تبیین پديده مفروضــات حاکم بر آن شــرح داده مي
ديده ناول عنوان پارادايم متناسب با پگرايي راديكال بهيسه و ذهنیتکارآفرينانه تشريح، مقا

ـــود. در بخش چهارم، معرفي مي یت 6ش یادين ذهن بهفرا بن كال  یان گرايي رادي عنوان بن
شرح داده ميمعرفت سي ناولتي معرفي و  هاي شوند و درنهايت در بخش پنجم، داللتشنا

ي آتي هاپژوهشاديكال و مفروضــات آن براي گرايي رکارگیري ذهنیتنظري و تجربي به
 شود. به بحث گذارده مي
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 مفهوم ناولتی و مفروضات بنیادین آن -8
هاي خود را قلمرو ناديده انگاشـــته شـــده تيییر اقتصـــادي شـــومپیتر همواره يكي از دغدغه

ه شــد(. او در يكي از مقاالت برجســته، اما کمتر شــناخته941: 9146دانســت )شــومپیتر، مي
ـــعه با تمايز تيییرات کمابیش روتین و تدريجي از تيییرات راديكال و بنیادين،  1خود، توس

ومپیتر، دانست )شتيییر نخست را عامل رشد و تيییر دوم را دلیل اصلي توسعه اقتصادي مي
(. شــومپیتر در کارهاي نخســتین خود، توســعه را به معناي انقطاعي در وضــعیت ثابت 9192
نامعینفهکرد  وقتلقي مي عادل آتي  به ت تاي منجر  ـــ عادل ايس و همكاران،   3)بكر  2اي در ت
ـــده992: 2226 ـــد چنین انقطاعي پیامد پیدايش (. او در اثر به تازگي يافته ش اش، مدعي ش

 5و تيییرات منقطع 4پديده ناول اســت. به باور او، ارتباط تنگاتنگي میان ناولتي، عدم قطعیت
 (. 2226وجود دارد )بكر و همكاران، 

انجامد و پذيرش چنین عدم قطعیتي به بیان خود شـــومپیتر، ناولتي همواره به عدم قطعیت مي
طي هاي محینه به اين دلیل که پديده ناول و معناي آن به جهان ديگري متفاوت از جهان مولفه

ي محیطي هاارتباط با اين مولفهشـــناســـايي تعلق دارد و يا نه به خاطر اينكه پديده ناول بي قابل
اســت، بلكه تنها به دلیل دری ضــعیف ما، چنین قطعیتي هنوز آشــكار نشــده اســت )شــومپیتر، 

شومپیتر مدعي بود به يك معناي متفاوت مي992: 9192 یر به يك توان هنوز از ناولتي تعب(. البته 
به اســـت که  چیزي تطبیق کرد، اما نه تطبیقي منفعل و قطعي و معین. ناولتي کانون و هســـته هر

 (.999: 9192ومپیتر،  ترين تعبیر و معناي آن بايد غیرقطعي و نامعین دانسته شود )عمیق
ـــعه را اين ـــومپیتر توس به ديگري به  6گذار از يك بردار هنجار»کند: گونه تعريف ميش

:  9192)شــومپیتر، « هاي خرد وجود نداشــته باشــدشــكلي که امكان تجزيه اين گذار به گام
ـــتند که راهاين تيییرات محیطي و تيییر در دادهرو، (. ازاين992  هاي جديد را موجبها نیس
شومپیتر، مي   ودش(. تيییري که موجب وقو  ناولتي و درنتیجه توسعه مي999: 9192شوند )

و تيییر ناگهاني باشــد، تيییري که فقط با تطبیق و ســازگاري طي  بايد نمايانگر يك جهش
ستیابي نبگام کوچك قابل  چند شدد شومپیتر در جاي ديگر اين 994: 9192شومپیتر،  ) ا  .)

                                                                                                                   
1- Development  

2- An indeterminate Future Equilibrium  

3- Becker 

4- Indeterminacy  

5- Discontinuous change  

6- Vector Norm  
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کاري متفاوت  هاکند  وقتي اقتصاد يا يك صنعت يا برخي شرکتنو  تيییر را توصیف مي
ـــعه بهانجام مي ـــخ خالآدهند، خارج از طیف عملیات و روند موجود، ما از توس  1مثابه پاس
ـــخن مي ـــومپیتر، س ـــخ خالآ موقعیتي را ايجاد م(. ناولتي به 962: 9146گويیم )ش ثابه پاس

ـــوند، ندارد و کل کند که پیوندي با موقعیتمي هايي که ممكن بود در غیاب آن پديدار ش
 دهد.ها را شكل ميمسیر رويدادهاي بعدي و پیامدهاي بلندمدت آن

عنوان ههاي بیروني بپردازي شــومپیتر از توســعه اقتصــادي، مســتثني کردن شــویمفهوم
شت. به باور او ناولتي بايد بهکنندتبیین صادي را به دنبال دا سه توسعه اقت طه عواملي درون وا

هاي خالقانه کارآفرين (. او تيییر را به کنش9192ســیســتم اقتصــادي تبیین شــود )شــومپیتر، 
ــي که کارکرد خالقانه  ــبت داد، کس ه باور آورد. بايجاد ترکیبات جديد را به اجرا درمينس

صادي تزريق او، کارآفرين عا ست که ترکیبات جديدش تالطم را به حیات اقت مل تيییري ا
ـــیعت ثابت را بر هم مي عنوان (. تيییر دروني که به2226زند )بكر و همكاران، و تعادل وض
بل به تحقق چیزي غیرقا یامد کنش  مد )لوينانتظار ميپ به آن معنا 2299، 2انجا ته اين  (. الب
هاي بیروني به کنند. شویايش ناولتي هیچ نقشي ايفا نمينیست که تيییرات محیطي در پید

هاي ناول خواهند بود، اما اين تيییرات محیطي محری برانگیزاننده کنش تعبیر خود شومپیتر
راي آورند، تيییرات محیطي شرط ضروري بها نیستند که ناولتي را به بار مييا تيییر در داده

ه شرط کافي مثابهاي افراد بهتي دروني است و به کنشپیدايش پديده ناول هستند. منشا ناول
 (. 999: 9192گردد )شومپیتر، بازمي

ــومپیتر به ــده تلمثابه بزر تبیین ناولتي از نظر ش ــد قي ميترين چالش علمي مرتفع نش ش
ـــتدالل کرد مثابه پديده(. او با ارائه مثالي از هنر به992: 2226)بكر و همكاران،  اي ناول اس

ـــیر تبیینکه وق ـــتي از مولفه 3مندهاي علي يا غايتتي ما در مس هاي قرار گیريم، هیچ فهرس
د )شـــومپیتر، کنشـــناســـايي براي تعیین چگونگي وقو  اين پديده کفايت نميمحیطي قابل 

( و حتي تالش براي تعیین علل اين تيییرات به شــكســت خواهد انجامید )بكر و 992: 9192
شــومپیتر تبیین پديده تيییر اقتصــادي با تمرکز بر شــرايط و عوامل (. به باور 2226همكاران، 

ــیار نادر کفايت مي ــومپیتر، علي در موارد بس ديگر، به اتكا عقل بیان(. به941: 9146کند )ش
توان به وتحلیل و ابزارهاي حســي مختی قلمرو علوم طبیعي نمياســتداللي مبتني بر تجزيه

                                                                                                                   
1- Creative Response  

2- Lewin 

3- Causal or Teleological Explanation  
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سمیت9914، دری پديده ناول دست يافت )متوسلي شاره به آنچه ا ( به تاثیر از 9114) 1(. ا
و دو شكل تحلیل  Pieceو  Momentدر تالش براي تمايز میان دو مفهوم  2فلسفه هوسرل

 Momentتواند به دری بهتر از پديده ناول کمك کند. کند، ميمتناسب با هريك بیان مي
ـــت از  ديتش در فقدان آن کل از اي از يك کل و ماهیت آنكه موجوهر مولفه»عبارت اس

تواند اي از کل و ماهیتش که ميهر مولفه»عبارت اســـت از  Piece، در مقابل «رودمیان مي
 (. 99)ص« منفك از کل همچنان از موجوديتي مستقل برخوردار باشد

ـــته پديده نیازمند روش ـــمیت، تبیین اين دو دس ـــتبه باور اس   هاي تحلیل متفاوتي اس
Pieceتبیین  3صورت تحلیليهاي طبیعي را به همراه دارند( بايد بههاي پديدهها )که ويژگي

ـــوند در مقابل تبیین  ـــتند( ترکیبيها )که نمايانگر پديدهMomentش  4هاي اجتماعي هس
یان اجزاي  هد بود. پیوندهاي ترکیبي م ئه تبیینMomentخوا هاي تحلیلي از ها امكان ارا

فه یلمول به قلمرو تحل که  فك را  باتهاي من نه اختصــــاص دارد، غیرممكن هاي اث يا گرا
اي که منفك است  پديده Momentبا اين تفاسیر ناولتي،  5(.96: 9114سازد )اسمیت، مي

                                                                                                                   
1- Smith  

2- Husserl  

بحران »بار عنوان کرد و در آخرين اثر خود، ا فاجعهشناختي ايده اصالت جهان عیني رياضیاتي رهوسرل تبعات معرفت

زده با انتقاد به تخصصي شدن علوم، وضعیت علم در اوايل قرن بیستم را بحران« علوم اروپايي و پديدارشناسي فراتجربي

دانست يمعنوان کرد. او رياضیات را نفي نكرد، بلكه تسري و تعمیم مباني علم رياضیاتي به تمام قلمرو معرفت را خطا 

(. او معتقد بود ما عالوه بر جهان علوم طبیعي، جهان موجودات روحي و علم حیطه نفس را داريم، 9919)داودي بني، 

، 9936ده، زاطلبد )فتحشــناســي خاص خود را ميعلمي که در بعدي متفاوت با علم تحصــیلي، رويكرد تحلیل و روش

 (.  993-996ص

3- Analytic  

4- Synthetic  

ند توانتوان گفت دو اتم هیدروژن و يك اتم اکســـیژن در غیاب مولكول آب همچنان مييك مولكول آب مي در -6

لیل و ابزارهاي حسي وتحهاي مبتني بر تجزيهکارگیري استداللاز موجوديتي مستقل برخوردار باشند. بنابراين، امكان به

 ه مثال اثر نقاشــي و نقاش که شــومپیتر در مقاله توســعه برايها فراهم اســت. اما اگر بقلمرو علوم طبیعي براي تحلیل آن

شي به گونه ست، بازگرديم، رابطه میان نقاش و اثر نقا ست که اين دتبیین ناولتي از آن بهره گرفته ا و الزم و ملزوم اي ا

ـــت و نمي ائل ن توان با تفكیك اين دو از هم به دری هريكيكديگرند و بدون يكي ديگري موجوديت نخواهد داش

ـــت و نمي ـــان نوآور جاي گرفته اس توان آن را از فرد جدا کرد. در مقابل بدون آمد. يا خالقیت در درون و ذات انس

وجود فرد نوآور نیز خالقیت و نوآوري موجوديت نخواهد داشت که بتوان آن را تحلیل کرد. ويژگي غیرقابل تفكیك 

 کند.متعارف و عقل استداللي خارج ميها را از دايره قلمرو علم ها، آنبودن اين پديده
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ـــت. بنابراين، ناولتي به ـــخ خاز کارآفرين و کنش وي موجوديت نخواهد داش الآ مثابه پاس
ات از مول استدالل از واقعیکارگیري قواعد معواسطه بهتواند پیش از وقو  و بهگاه نميهیچ

شود )شومپیتر، پیش موجود پیش شرح آن رفت  962: 9146بیني  ساس آنچه  فرا  4(. بر ا
 اند.( خالصه شده9بعد در جدول ) 4بنیادين حاکم بر ناولتي بر اساس 

 
 (: مفروضات بنیادین ناولتی1جدول )

 ناول ی امنش
های رالقانه عامالن درون آن کنش ااما منشاا ،های بیرونیمحرک ناول ی شااوک

 .سیس م است

 ماهیت ناول ی
تغییر ناشی از ناول ی هنجارها را بر هم زده و م فاوت از الگوهای پیشین رواهد 

 .بود

 .عدم قطعیت و نامعینی در کانون پدیده ناول جای دارد پیامد ناول ی

 تبیین ناول ی
وان تبیین ناول ی ناترویکردهای علی، غای مند و مب نی بر عقل اسااا داللی در 

 .رواهند بود

 
ـــتم در نتیجه تيییرات بنیادين که در مجمو  کنش ـــیس هاي خالقانه عامالن در درون س

ـــین ندارند، موجب بروز ناولتي مي ـــود و عدم قطعیتي را موجب پیوندي با روندهاي پیش ش
ـــود که امكان تبیین آن با رويهمي ـــتداللي در چارچوب علم متعارف ش د وجوهاي عقل اس

را تبیین  1شــناســي متناســب با پديده ناولتيبنیان معرفت ،ندارد. حال بر پايه اين مفروضــات
 خواهیم کرد. 

 

گرایی رادیکال در برابر رویکرد نئوکالسیک )تئوری تعادل عمومی( ذهنیت -3
 و نئواتریش )تئوری کشف کارآفرینانه( 

                                                                                                                   
همین  گردد. ازهاي اخیر بازميپژوهش در باب مفهوم ناولتي در مطالعات داخلي سابقه چندان طوالني ندارد و به سال -9

رو، يافتن يك معادل فارسي در خور براي اين مفهوم دشوار خواهد بود. با درنظرگرفتن آنچه درباره چیستي و ماهیت 

دانند، اما از ترين معادل براي اين واژه ميرا مناسب« خلق بي بديل»ر اين بخش به آن پرداخته شد، نويسندگان ناولتي د

 آنجا که استفاده متعدد از اين معادل در متن مقاله ممكن است اندکي ثقیل باشد در متن از همان واژه ناولتي استفاده

 شده است.  
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هان واقعي گرايي، يك جاي اثباتاقتصاد نئوکالسیك به پیروي از لئون والراس و بر مبن
ـــتقل از دانش و آگاهي عاملین به آن موجوديت دارد. عیني را مفروا مي داند که مس

جهاني که عاري از زمان و مكان است و در آن افراد به شكلي منفعل با محاسبات مبتني 
ـــمیم نه عقالئي واکنش نشــــان ميبر تص ـــونگیري بهی ند )جكس عامالن 9116، 1ده  .)
ناي اطالعات کامل و پیشدي انتخاباقتصـــا نه را بر مب مام اتخهاي بهی تام و ت اذ بیني 
شرکتمي ستند که بهکنند،  ضي درونها توابع تولیدي ه دادها دادها را به برونطور ريا

ـــتند )چیلیز و همكاران، تبديل مي در  ((.b)2292کنند و بازارها همواره در تعادل هس
نا کارآفري مام  ـــرايطي ت بهچنین ش هاي عیني از پیش موجود طور مكانیكي فرصــــتن 
محدودي از منابع  ها بر مبناي مجموعهکنند، تمام شـــرکتيكســـاني را شـــناســـايي مي

ند و بازارها شــوشــده، باکیفیت معین و مســتقل از انتخاب کارآفرينان ترســیم ميتعريف
سط قواعد مكانیكي قابل شاهدهتو اي کنش و جن بهشوند. کارآفريناتعادل کنترل مي م

ود را شــها عرضــه ميمثابه واقعیت خارجي به آنتعامل در بازارها، متيیرهاي بازار که به
 (. 79: 9116، 2کنند )کرزنراتخاذ مي
يا  شدهناختهشهاي اقتصاد نئوکالسیك با ايجاد تعادل اقتصادي تحت شرايط کامال شیوه

ي و ترجیحات ســروکار دارد. مجموعه رفناو)به بیان مارشــالي( معینِ دســترســي به منابع، 
قابال ســـازگار و يك انتخاب ـــخی، تصـــمیمات فردي مت ي خوببه راهكارها کامال مش
 (. 942: 9116، 3شده براي مساله تخصیی منابع وجود دارد )روزنيفتعر

ه شكلي کنند، چراکه باهمیتي ايفا ميدر چارچوب تعادل، کارآفرينان نقش به نسبت بي
یز دهند. بازارها ندارند، واکنش نشـــان ميها را به حرکت وامينیروهايي که آنمكانیكي به 

کنند که در آن هر لحظه معین، شـــبیه ديگري اســـت. اين بیني را حفظ ميريتمي قابل پیش
(:  b)2292شوند )چیلیز و همكاران، ها در غالب معادالت مكانیكي رياضي تئوريزه ميمولفه
ـــرايطي جاي942 ـــنگ بناي ناولتي ي براي انتخاب نبوغ( در چنین ش آمیز يا اراده آزاد که س

 است، وجود نخواهد داشت. 

                                                                                                                   
1- Jackson 

2- Kirzner 

3- Rosen 
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ن ويژه از ســوي اقتصــاددانااعتراا اصــلي به تئوري تعادل عمومي نئوکالســیك )به
بازمي نده  ناخت بودن آي ـــ بل ش قا باره  ـــتن مفروضــــاتي در به دربرداش د. گرداتريش( 

لت خود، يعني فرا دانش کامل، بلكه در حالت ترين حاتنها در حديمفروضاتي که نه
ساستر فرا انتظارات عقالئي کامال بيمتعادل (. 962: 9119، 1اند )بوکانون و ونبر ا
مات 9116کرزنر ) ـــمی به تص بازار را  عادل  حاالت ت که  یل  به اين دل عادل را  ( تئوري ت

ـــناختهاي از الگوهاي در زمینه اتخاذشـــده نايي ، معین و ثابت متيیرشـــدهش هاي زيرب
صرف ساليق م سبت مي)همچون  سي به منابع و دانش تكنولوژيك( ن ستر دهد کننده، د

مثابه (، چراکه تئوري نئوکالسیك تصمیم فردي را به2221)کرزنر،  داد قرار انتقاد مورد
. چنین تصـــويري، انتخاب 2کنداِعمال مكانیكي در حداکثرســـازي محدود ترســـیم مي

هاي کلیدي نقش 5و جسارت 4که در آن تخیل 3انتها بودناسا بيانساني را از ويژگي اس
(. کرزنر بر پايه چنین 74: 9116کند )کرزنر، کنند، محروم ميناپذير را ايفا مياجتناب

یمات واسطه تصمهاي خود را بر ماهیت فرآيند بازار که حرکت آن بهانتقاداتي، پژوهش
(. او در نخســـتین آثار خود حول 2221رزنر، بنیان نهاد )ک شـــود،کارآفرينانه تنظیم مي

ناي بینش هايكکارآفريني برمب ـــمیم 6هاي میزس و  تاثیر تص فاوتي حول  ، رويكرد مت
بازار از  ـــیم کرد. در اين رويكرد،  بازار در دنیاي واقعي ترس کارآفرينانه فرد بر پديده 

آيند کشف ي فربر اين اساس، ط.يابد.طريق فعالیت کارآفرينانه به سمت تعادل سوآ مي
ستماتیك )کرزنر،  سی شكلي تدريجي، اما  هاي ناقی برنامه(، 72: 9116کارآفرينانه به 

گويي واســـطه پاســـخاند( بهگیري حاوي تصـــورات اشـــتباه بوده)که مبتني بر تصـــمیم
شوند هاي آشكارشده ناشي از خطاهاي پیشین تصحیح ميکارآفرين هوشیار به فرصت

                                                                                                                   
1- Buchanan and Vanberg 

2- A Mechanical Exercise in Constrained Maximization  

3- Open-ended  

4- Imagination  

5- Boldness  

ســنت اتريشــي را به مســیري متفاوت از اقتصــاد نئوکالســیك هدايت  9192هرچند کارهاي میزس و هايك از دهه  -7

 عنوانبهيك تعادل را یچهس با وجود حمايت از ايده فرآيند بازار، ( مدعي بود هايك و میز9167کرد، اما الخمن )

ت و میزس دانسيممرحله نهايي ناديده نگرفتند  هايك گرايش قوي به تعادل عمومي را يك پديده واقعي اقتصاد بازار 

ـــاني  ـــتیابي به آن تيییراتيميت به ايجاد حالت تعادل درنهانیز مدعي بود کنش انس ـــت انجامد و با دس  هادادهر در بیش

 (.72متوقف خواهند شد )ص



  9911، بهار 67شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادی علمی فصلنامه 595

 

 

به پیش مي(. آنچ69: 9116)کرزنر،  بازار را  ند  ـــف ه فراي ند، عبارت اســـت از کش را
 (.69: 9116فرصت به اتكاي جسارت و هوشیاري کارآفرينانه )کرزنر، 

سااثبات ستند )چیلیز و همكاران،  1گراکرزنر و پیروان او پ ها جهان ((. آنb)2292ه
پديده بههاي عیني ميپیرامون را دربردارنده  نان  ند که کارآفري ـــطدان ات ه ترجیحواس
ــخ ميها به آنذهني خود با کشــف فرصــت (. کشــف، يك 9116دهند )کرزنر، ها پاس

ها و اســتعاره فرآيندي اســت که انديشــه ذهني کارآفرين مبتني بر هوشــیاري به فرصــت
صت ستند، دروجود عیني آن فر شدن ه شف  ز و گیرد )چیلیبرمي ها را که در انتظار ک

ـــراحت پويايي(. کرزن946(: b) 2292همكاران،  به ص به ر  بازار را  هاي خالآ فرآيند 
سیك را به خاطر در شناخت و نئوکال سمیت  شي براي کارآفرين ر  نظر نگرفتن هیچ نق

وجود، چنین تمرکزي بر  (. بــا اين964: 9119خالآ نقــد کرد )بوکــانون و ونبر ، 
ــف خخالقیت با رويكردي ترکیب مي ــاس کارآفريني را در امكان کش ــود که اس ا طش

ــد، مي ــته باش ــف کارآفرينانه امكان رهايي از خطاي اولیه يا گذش ــاس کش بیند. اگر اس
ست؟ و آيا  2مبناي مرجعي شود، چی شكست در انجام کاري بر مبناي آن خطا تلقي  که 

ــت؟ به باور بوکانون و ونبر  ) ــف خطا اس ( 966: ص9119خالقیت و تخیل همان کش
ــازي کارآفريندر تالش کرزنر براي مدل ــتي بهس ــف فرص  رفتههاي ناديده گمثابه کش

یت ند کرزنر از عین گاري وجود دارد. هرچ ناســــاز يك  وچراي چونگرايي بيشــــده 
ــش ــله گرفته و پرس ــیك فاص رين هايي با تاکید بر نقش ذهنیت کارآفرويكرد نئوکالس

ــیار در فرآيند کشــف را مطرح کرده اســت )چیلیز و همكاران،  ((، اما در b)2292هوش
شد )بوکانون و ونبر ،  رهايي ست مواجه  شك :  9119از غايتمندي چارچوب تعادل با 
رو، کار کرزنر تا حد زيادي اقتصاد اتريشي را مكمل نئوکالسیك جلوه  (. از همین969
 (.9113، 3  زاپیا2299دهد )چیلیز و همكاران، مي

را فدر مجمو  هر دو رويكرد نئوکالســـیك و نئواتريش مبتني بر اســـتعاره تعادل 
ساني فقط واکنشمي ست، مولفهکنند عاملیت ان ود يا ها از پیش موجدهنده يا پاسخگو ا

 اند و بازارها يا هموارهمعین هستند، پیامدها يا فرآيندهاي بازار داراي آغاز و پايان معین

                                                                                                                   
1- Post-positivism  

2- Reference-base  

3- Zappia 
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ـــه در در تعادل ـــفي هر دو رويكرد، ريش اند يا به تعادل گرايش دارند. مفروضـــات فلس
ــتي ــي عیهس ــناس ــتم انتظام يافته قابل نیتش ــیس ــاس، جهان يك س گرا دارند. بر اين اس
مام بخشپیش کنند ها در هارموني و هماهنگي کامل کار ميبیني اســـت که در آن ت

كاران،  ــــاتي ديگر نميb)2292)چیلیز و هم يه چنین مفروض پا كان ((. بر  به ام توان 
ئل بود، کنشکنش قا مانهاي خالآ  که بيهاي محری تيییرات جهش  يد ندي  ترد

 هارموني فرضي سیستم انتظام يافته از پیش موجود را برهم خواهد زد. 
ك محور نئوکالســیتاکید بر خالقیت و اراده انسـاني موجب گذار از رويكردهاي تعادل

شده است.  2از تعادل و بسیار فراترهاي باز کرزنري به سمت رويكرد سیستم1و تعادل جوي
ستم 3پايانيت و بيچنین رويكردي بر خالقی سی هاي غیرتعادلي تاکید دارد با اين در تكامل 

شــود فرا که آينده معین نیســت، بلكه در فرآيند تكاملي در حال آشــكار شــدن، خلق مي
 4گرايي راديكالشناسي ذهنیتچنین رويكردي با معرفت (.973: 9119)بوکانون و ونبر ، 

برخالف رويكرد  بیشترين سازگاري را دارد. 6و الخمن 5ويژه شكلهاي نخستین بهاتريشي
ـــیك و نئواتريش که فرا مي بناي کنند کارآفرينان فقط به تيییرات در محیط برمنئوکالس
ان گرايان راديكال، کارآفريندهند به باور ذهنیتدانش حاصــل از تجربه پیشــین پاســخ مي
به مات رو  قدا نده را از طريق ا نه آي عاال یل خ ف ند )چیلیزلق ميجلوي مبتني بر تخ و  کن

 (. 962(: b)2292همكاران، 
آمیز بینش بنیــادين پــارادايم جــديــد اين اســــت کــه نــاولتي و پیــامــدهــاي نبوغ

ــكار ميبیني، بهپیشغیرقابل ــوند )مثابه فرآيندي تكاملي در طول زمان آش بوکانون و ش
یت962: 9119ونبر ،  کارآفر(. ذهن که  كال بر اين متمرکز اســــت  نانگرايي رادي  ي
ـــند، دســـت به کنش ميچگونه مي ن اند و چگونه ايزنند و با يكديگر در تعاملانديش
نديشـــه بازارها را بیشها و تعاملها، کنشا ـــیده و از تعادل دور ها،  ازپیش تنو  بخش
ندمي كاران،  ک یت2292a)چیلیز و هم ـــع ذهن یادين موض كال (. ويژگي بن گرايي رادي

                                                                                                                   
1- Equilibrium Seeking  

2- Open System far from Equilibrium  

3- Open-endedness  

4- Radical Subjectivism  

5- Shackle  

6- Lachmann 
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اني هاي انســلي پیوســته از الگوها و توالي انتخابتصــورش از جهاني اســت که به شــك
 (. 961: 9119)بوکانون و ونبر ،  گیردنشئت مي
شناسي است که بر اين داللت دارد که تصور و گرايي راديكال موضوعي معرفتذهنیت

سیريتفكر به چارچوب ست و هیچ چارچوبي نمي 1هاي تف شد. آينده منوط ا تواند جامع با
نابراين، پذير است. بيرند و از همین رو، خالقیت امكانناپذاجتنابشتباهات ناشناخته است، ا

هیچ تعادل قطعي و معیني وجود ندارد و دلیلي براي تمايل به هماهنگي نه برمبناي انتخاب 
عقاليي و نه بر مبناي اســتدالل تمايل به ســمت حالت تعادل وجود ندارد و نه هیچ يگانه راه 

 (. 23: 9113، 2فتن )الزبيدرستي براي در پیش گر
ها جهان اجتماعي را هســـتند  آن 3گراگراي راديكال، ســـاختاقتصـــاددانان ذهنیت

رينان هاي خالقانه ذهن کارآفمثابه پیامد آفرينش و بازآفرينش فعاالنه ناشـــي از کنشبه
ند بینها در بازارها که حاوي نااطمیناني و ناهمگوني گســـترده اســـت، ميو تعامالت آن

ــكل، 9116الخمن، ) ــه2(. جدول )9161  ش ــه رويكرد را در قالب ( مقايس اي از اين س
 گذارد.چندين بعد به نمايش مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1- Interpretive Frame Works  

2- Loasby 

3- Constructionist  
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 کننده پدیده کارآفرینی(: مقایسه سه پارادایم تبیین2جدول )

 نئواتریش نئوکالسیک 
 گرایی رادیکالذهنیت

 )اتریشی ا یل(

 مبنای فلسفی
دست پنهان آدام 

 اسمیت
 تکامل داروین

گرایی جیمز و عمل
 1دیویی

 مبنای نظری
والراس، مارشال، ارو، 

 دبرو
 شکل و الرمن هایک، میزس، کرزنر

 گرایینسبیت گراییعینیت گراییعینیت شناسیبنیان هس ی

 گراییسارت پسااثبات گرایی گراییاثبات شناسیبنیان معرفت

 شرایط

اطالعات م قابل 
 کامل،
و قابل آینده معین 

بینی ترجیحات پیش
 معلوم و معین،
 فقدان نااطمینانی،
تصمیمات م قابال 

 سازگار

کسب اطالعات و 
آگاهی م قابل در 
 طول زمان،

آینده نامعین اما قابل 
 بینی،پیش

 وجود نااطمینانی،
سازگاری تصمیمات 
 در طول زمان،

اطالعات پراکنده، 
 غیرم مرکز و ناکامل،
آینده نامعین و 

 بینی،پیشغیرقابل
عدم اطمینان واقعی، 
تصمیمات ناسازگار، 
 ناهمگونی فزاینده

 نگاه به کارآفرین
واکنش مکانیکی به 
 شرایط از پیش معین

 هوشیار
پاسخگو به رطاهای 

ی هاپیشین و فر ت
 از پیش موجود،

 محرک فرآیند تعادل

 رالق
آفریننده و بازآفریننده 

واسطه جهان اج ماعی به
 کنش رالق

 ده بازار از تعادلدورکنن

 همواره در تعادل نگاه به بازارها
همواره به سمت 

 تعادل
همواره نام عادل و در 
 حال دور شدن از تعادل

  2((a&b)2010و چیلیز و همکاران،  2003؛ ساراسواثی و همکاران، 1001منبع: )بوکانون و ونبرگ، 

                                                                                                                   
ــادي به -9 ــاد جريان غالب به عامل اقتص ــود، گرايي در پي حداکمثابه عقالنیتنهادگرايان قديم با رد نگرش اقتص ثر س

هاي برداشـت جايگزيني از عاملیت انسـاني را توسـعه دادند. اين برداشـت بیش از همه در اوايل قرن بیسـتم و در نوشـته

ــاني همچون ويلیام ــناس ــفه عمل روانش ــاندرز پیرس نمود يافت جیمز و ويلیام داگالس و فالس گرايي همچون چارلز س

ـــن،  ـــتي که در تالش براي گنجاندن اراده آزاد و مفهوم انتخاب در تحلیل هاي خود، با 966: 9113)هاجس (. برداش

 ويژه ذهنیت گرايي راديكال بیشترين همخواني را دارد. رويكرد علم اقتصاد اتريش به

 ( دست يافتند. 2هاي ارائه شده در سه منبع درج شده به محتواي جدول )ويسندگان از ترکیب ايدهن -2
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 گرایی رادیکالمفروضات رویکرد ذهنیت -4
ضرورت تدری بهتر از ذهنی سب آن با تبیین پديده کارآفرينانه ناول  گرايي راديكال و تنا

بخش  کند. اگر براساس مباحثشناسي را ايجاب ميپرداختن به مفروضات اين بنیان معرفت
شي از کنش ،2 شد، برهم زننده هنجارها و متفاوت پديده ناول نا هاي خالقانه کارآفرينان با

ــد و به عد ــین باش ــوداز الگوهاي پیش  در اين بخش مفروضــات م قطعیت و نامعیني منجر ش
ـــكار هاي برآمده از ويژگيگرايي راديكال، داللترويكرد ذهنیت هاي پديده ناول را آش

یتمي ناولتي و ذهن باط  یان بهتر، در اين بخش، ارت به ب ند.  ـــکن كال را روش ن گرايي رادي
ر مبنايي به وقو  بپیوندند و دهاي ناول بر چه کنیم و به اين خواهیم پرداخت که کنشمي

  گرايان راديكالبازار چه رخ خواهد داد. مفروضـــات برمبناي مطالعات آرا و نظرات ذهنیت
 6ب اند، استخراج و در قالها انجام شدههاي بعدي که به تاثیر از آنپیشگام و برخي پژوهش
 شود. عنوان به شرح زير ارائه مي

 

 انتخاب مبتنی بر تخیل  -1-4
گرايي راديكال بر اين حقیقت بنیادين اســتوار اســت که هر آنچه در قلمرو اجتماعي نیتذه

ست، انتخابدهد، منوط به انتخابرخ مي ساني ا شند وهايي که ميهاي ان  توانند متفاوت با
: 9139(. به باور شكل)969: 9119آثار متفاوتي نیز به دنبال داشته باشند )بوکانون و ونبر ، 

ست به( هر فر23ص سیرهاي گوناگون کنش ا یت جاي تبعدي که در حال انتخاب از میان م
شود  هرچند در مقیاس کوچك. اين عنوان عاملي تاريختواند بهمنفعالنه، مي سته  ساز نگري

ـــیــك قرار مي گیرد. بنــا بــه اظهــارات الخمن، نگــاه در نقطــه مقــابــل رويكرد نئوکالس
ـــیك ـــبنئوکالس ـــیك، ها در تعصـــب غیرمنطقي خود نس ت به تقلید از علم مكانیك کالس

بهواژه یت و انتخاب را  نههاي عقالن بهگو تهاي  عاني آنکار گرف که م ند  به انحرافا  ها را 
اي اند. براي آنان خرد به معناي حداکثرسازي توابع معین است، اما با وجود مجموعهکشانده

صحبت از انتخاب چه  ست از ترجیحات معین و از پیش معلوم ديگر  شن ا معنايي دارد؟ رو
ــده ــفتگي تحلیلي ش ــاني که مرتكب چنین آش ــاني را با واکنش صــرفکس به  اند کنش انس

 (. 29: 9113اند )الزبي، شرايط متيیر اشتباه گرفته
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اســت. پیش از اينكه  1گرايان، تصــمیم به معناي انتخاب از میان تصــوراتبه باور ذهنیت
و بايد مســـیرهاي ممكن در دســـترس و پیامدهاي فرد بتواند يك مســـیر کنش را برگزيند ا

ـــم کند. از همین رو، تصـــمیم تخیل را را تا آنجا که مي هاممكن آن تواند تصـــور و تجس
ل و تصور هاي تخیکند، انتخاب از میان ساختهگونه که شكل توصیف ميگیرد. آندربرمي
ــ(، تصــور آينده667: 9177)شــكل،  ــیم بر مبناي گذش ، ته اســت )الزبياي که بیش از ترس
سطبیند که بهمثابه فرآيند ذهني ميگرايي راديكال تخیل را به(. ذهنیت9113 ه آن افراد از وا

ــه ــوندها درباره اقداممیان تفكرات و انديش ــت انجام ش ــت به انتخاب  2هايي که قرار اس دس
 (. 99: 9161زنند )شكل، مي

ر دارد، ي، يكســره با آينده ســروکامثابه انتخاب کنش آتگرايان، تصــمیم بهبراي ذهنیت
تايجي مي به تحقق ن ما در آينده دورتر در جســـتچراکه  ـــتیم. انجامد که  وجوي آن هس
د )شــكل، ســازتواند انتخاب واقعیات باشــد، بلكه خود واقعیات را ميبنابراين، تصــمیم نمي

ها ه آناي کهاي گذشته و حال جهان پیرامونشان، شیوه(. تفسیر افراد از وضعیت663: 9177
ـــكل مي ـــان درباره آينده را ش ها برمبناي چنین انتظاراتي، دهند و انتخاب کنشانتظاراتش

 هايهاي منفعل به محریهمگي اعمال خالقانه و خودجوش ذهن انساني هستند و نه پاسخ
ـــت که به خلق واقعیت جهان بیروني. اين دقیقا ذهن و انتخاب نبوغ ـــاني اس آمیز عامل انس

ـــتقل از انتخاب991: 9137مد )الخمن، انجامي ـــاني وجود (. هیچ آينده معیني مس هاي انس
شت. در مقابل بي محض شمار آينده بالقوه وجود دارد که از آن میان تنها يكي بهنخواهد دا

(. از همین رو، 969: 9119شود )بوکانون و ونبر ، آشكار شدن فرآيند انتخاب پديدار مي
 4فقط ناشناخته 3کند م مون زمان و موقعیتي که خواهد آمدي( بیان م94، ص9161شكل )

اســت. کارآفرينان با اســتفاده از تخیل فردي خود براي خلق از نو از  5نیســت، بلكه ناموجود
ین واســطه چناي ديگر در حال تزريق چیزي اســاســا نو به جهان هســتند. بهاي به لحظهلحظه

تاريخ را ميفرآيندي، آن ـــها  ند و مس تاثیر قرار ميآفرين ند. دهیر آتي رويدادها را تحت 
ــد،  ــبت به آنچه بعدها پديدار خواهد ش ــت، توالي که نس ــرآغاز اس انتخاب نمايانگر يك س

                                                                                                                   
1- Thought  

2- Deeds to be done 

3- Time-to-come 

4- Unknown  

5- Non-existent  
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ـــت، چراکه رويدادهاي کند. نميتفاوت ايجاد مي توان به اين توالي از پیش، آگاهي داش
ــكل نگرفتهبعدي تا حدي منوط به انتخاب ــتند که هنوز ش ــو ويژگي دانهايي هس ان براي ش

( و اين همان عدم 99: 9161، 1گر کنش حال حاضـــر ناشـــناخته اســـت )لیتل چايلدانتخاب
 قطعیتي است که ناولتي موجب آن خواهد شد. 

 

 های مبتنی بر تفسیر تجربیات پیشین و انتظارات آتیبرنامه -8-4

ـــت که گرايان نهفگرايي در اين بینش ذهنیتتيییر پارادايمي بنیادين رويكرد ذهنیت ته اس
شته، بلكه بهکارکرد فعالیت ذهني کارآفرينان را نه سیر تجربیات گذ بندي صورتتنها به تف

ـــري داده ـــارکت فعال ذهناند. به بیان بهتر، آنانتظارات از آينده متصـــور نیز تس  ها بر مش
خاب مطلوبکارآفرين در خلق تصــــاوير ذهني از کنش هاي آتي و انت مد یا  نتريها و پ

ـــناريوي ممكن تاکید دارند )چیلیز و همكاران،   2هاي(. کارآفرينان برنامه949(: b)2292س
هاي برآمده از تفســـیر ذهني تجربیات گذشـــته و انتظارات ذهني از خود را براســـاس بینش
منظور ( و براي ترکیب و بازترکیب منابع به9137بندي )الخمن، آينده متصـــور صـــورت

یبهره ـــ تانس به اجرا ل آنبرداري از پ مات آتي طراحي و  خد ها و  کاال ها در جهت خلق 
جلويي هاي روبهطور پیوسته برنامه(. بر اين اساس کارآفرينان به9167آورند )الخمن، درمي
شكل ميرا به شته و انتظارات آتي  سطه ارزيابي و بازارزيابي تجربیات گذ ند )چیلیز و دهوا

ـــكل )99(: a)2292همكاران،  کند براي اينكه انتخاب معنادار ( تاکید مي9ص، 9141(. ش
 . اند، باشدباشد بايد بر مبناي انتظارات از تجربیات متصور که هنوز پديدار نشده

رايان جهان را گبرخالف تاکید نئوکالسیك بر بهینگي، عقالنیت و دانش کامل، ذهنیت
ـــفته و غیردقیق مي نان گزينهآش ند. کارآفري گیري ا برمبناي تصـــمیماي رهاي غیربهینهدان

                                                                                                                   
1- Littlechilde 

شناسي کرد. براي میزس کردمان واسطه مفهوم برنامه، کردمان شناسي )پراکسولوژي( میزسي را بازتعريفالخمن به -2

شناسي را گیرند. الخمن کردمانعبارت بود از مطالعه اينكه چگونه افراد از ابزارها براي دستیابي به اهداف معین بهره مي

سم جها با استفاده از ابزارها براي دستیابي به اهداف تخیل و تها را طراحي و بر مبناي آنچگونه افراد برنامه»مطالعه اينكه 

تعريف کرد. بر اين اساس افراد تصويري ازآنچه درصدد دستیابي به آن هستند در ذهن خود « زنندشده دست به اقدام مي

شده براي تحقق اين اهداف تخیل شده خواهد بود )لويس و هاي طراحيکنند و کنش انساني اجراي برنامهتجسم مي

 (. 969: 2226روند، 
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نابراين، کنند. ببیني ناکامل و انتظارات غیرعقاليي انتخاب ميهدفمند، دانش محدود، پیش
دي را کنند که خود اطالعات جديهايشــان و انتظاراتشــان را بازبیني ميطور پیوســته برنامهبه

ـــین،  آورد. از همین رو، برخالف تمرکز کرزنر بر تجربــهدر طول زمــان بــه بــار مي پیش
سم آيندهکارآفرينانِ ذهنیت ست، نگاه روبهگرايان براي تج شده ا ساخته ن جلو اي که هنوز 

یاي امور اجتماعي944(: b)2292دارند )چیلیز و همكاران،  انســـاني آينده -(. اينكه در دن
ست و در فرآيند انتخاب خلق مي شود، بر اين داللت ندارد که آينده وراي تخمین نامعین ا

زني اســت و يا به معناي ناديده انگاشــتن اين نیســت که افراد درباره آينده انتظاراتي نهو گما
ستوار ميدارند و کنش گرايان از ماهیت و کنند. دری ذهنیتهاي خود را بر آن انتظارات ا

گرايان اين نقش چنین انتظاراتي اساسا متفاوت از چارچوب نئوکالسیك است. براي ذهنیت
ـــند، اما درنهايت چیزي بیش از حدس و گمان انتظارات ممكن  ـــت کمابیش منطقي باش اس

ـــیك  ـــاددانان نئوکالس ـــناخته نخواهد بود. در مقابل براي اقتص درباره آينده نامعین و ناش
شناختانتظارات درباره آينده سا قابل  سا ست که ا شناخت آن  1اي ا ست حتي اگر امكان  ا

 (. 969: 9119 محدود به نقی افراد باشد )بوکانون و ونبر ،
 

 ناهمگونی و عدم تعادل -3-4
یت بازار نميذهن هاي  ند ند فرآي باور دار يان  نان از گرا کارآفري ظارات ذهني  ند انت توا
نده امكان کارآفرين در هر لحظه از زمان، آي که هر  نده را هماهنگ ســـازد، چرا هاي آي

یر و ظارات همواره متياش را درنتیجه چنین انتکند و برنامهمتفاوتي را تخیل و تصـــور مي
ـــكل، گذرايي بازنگري مي ها و ((. انتظارات واگرا، برنامهa)9167  الخمن، 9177کند )ش

کند. آورند که بازارها را از تعادل دور ميالطبع منابع و محصـــوالت واگرايي را به بار ميبه
ناشــي از  واگراي توان انتظار داشــت در بازارهاي کارآفرينانه رقابتي، نیروهايبنابراين، مي

ــربه ــین چیره انتظارات منحص ــر دانش پیش ــي از نش فرد کارآفرينان بر نیروهاي همگراي ناش
ـــوند )الخمن،  ( و از همین رو، تنو  و ناهمگوني همواره فزاينده خواهد 923(: b)9167ش
هايي ثباتي انتظارات، کارآفرينان را از هماهنگ کردن برنامه(. همچنین بي9177بود )شكل، 

ارد. برنامه يك دهاي ساير کارآفرينان بازمياند با برنامهکه برمبناي اين انتظارات تنظیم شده
به نهکارآفرين  ته  ـــ مهطور پیوس نا با بر مل  عا كه در ت يد خود او، بل به صـــالحد ها  هاي تن

                                                                                                                   
1- Knowable 
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ـــاير کارآفرينان تيییر ميپیشغیرقابل ـــته در حال تيییر س چیلیز و همكاران، کند )بیني پیوس
2292(b :)944ـــیب(. اين تعامالت بي ابر هاي کارآفرينان در برپذيري برنامهثبات که از آس

 گیرند، بازار را به ســمت عدمکنندگان بازار نشــئت ميتخیالت مســتقل ســاير مشــارکت
ـــوآ مي ناهمگوني س نان و  ـــكل، اطمی بل 9177دهند )ش مام اين تيییرات غیرقا انتظار، (. ت

را  هاها را دشوار و تعامل میان آنهاي منبعث از آنينان و کنشهاي کارآفرهماهنگي برنامه
بات ميبي بهث که  ند  عادل دامن ميکن بازار از ت ناهمگوني و دور شـــدن  به خود بر  ند زنو

 (. 926(: b)9167)الخمن، 
اي که در آن مثابه وضعیتي فاقد زمان يا تك دورهدر چنین شرايطي بجاي تصور بازار به

هزاران بازيگر کامال هماهنگ )رويكرد نئوکالسیك( يا در مسیر هماهنگ شدن هاي برنامه
ـــیار اندی يا هیچ نا)رويكرد کرزنر( حرکت مي طمیناني ا کنند و بازيگران با نااطمیناني بس
ـــتند، ذهنیت طور ها بهامهبینند که برنمثابه فرآيندي ميگرايان راديكال بازار را بهمواجه نیس

ها را اي که آننشده دگرگون و آشفته شده و به شیوهبینيرويدادهاي پیش واسطهپیوسته به
سازگار نمي شگران با عدم اطمینان واقعي )به تعبکند، بازبیني ميلزوما  یر شوند. بنابراين، کن

هايشان مواجهند. بجاي اين تصور که بازارها از زماني به زمان ديگر ( در اجراي برنامه1نايتي
ل حا يك  عادل ديگر جهش مييا از  لت ت حا به  عادل  ند، ذهنیتت ت تدالل کن ـــ يان اس گرا

ـــمگیري از يك فاز عدم تعادل به ديگري را بهکنند بازارها گهمي عنوان گاه تيییرات چش
ـــي طبیعي از فرآيند جاري عدم تعادل تجربه مي ـــكل، بخش (. در چنین 97: 9162کنند )ش
ـــتر مرتبط بودن خو ـــتعاره تعادل بیش ـــتري، اس ـــت ميبس ثابه مدهد و نقش آن بهد را از دس

                                                                                                                   
1- Knight  

ت: رو شود، تمايز قائل شده اسها روبهك نايت بین سه نو  عدم اطمینان که يك عامل اقتصادي ممكن است با آنفران

ه شده است. بنابراين، تصمیمات تنها دربرگیرندشود که تابع توزيع آن وجود دارد و شناختهاي مينو  اول شامل آينده

سناريوهاي مم ست و همه  سبه احتمال يك حالت خاص ا شامل آيندهمحا ساني برخوردارند. دوم   ايكن از احتمال يك

شــده نیســت. عامل اقتصــادي در اين حالت بايد تابع توزيع را با آزمون اســت که تابع توزيع آن وجود دارد اما شــناخته

يك از ه هر شــده بتواند با آن مانند تابع توزيع نو  اول برخورد کند. احتمال نســبت دادهمكرر تخمین بزند و ســپس مي

ست، اما اين احتماالت وجود دارند و تابع توزيع آن شناخته ا سها نیز با گذشت زمان آشكار ميسناريوها نا ومین شود. 

تنها اي دارد که نهنامد، اشاره به آينده( ميTrue uncertaintyنو  عدم اطمینان که نايت آن را عدم اطمینان واقعي )

ــد ــناخته ش ــت، بلكه قابل ش ــناخته اس ــت ناش ــت. به باور نايت کارآفرين با اين نو  از عدم اطمینان مواجه اس ن هم نیس

 (.2229)ساراسواثي و همكاران، 
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ــــت اقتصــــاددانـان اقـدامـات ذهني جمع کثیري از  چـارچوبي کـه برمبنـاي آن قرار اس
 (. 94: 9137کنندگان را ارزيابي کنند، ديگر معنادار نخواهد بود )الخمن، مصرف
 

 استعاره جهان کالیدیک -4-4
ـــتعاره جهان کالیديكگرايان رابیني ذهنیتبهترين نمونه براي توصـــیف جهان  ديكال، اس

ستعاره کالیديك ست. ا شه در پويايي 1ا سیله 2هاي يك کالیدوسكوپري اي که در دارد، و
شهشود تكهآن کمترين حرکت موجب مي شی شفاف اندکي هاي  سنگي رنگي نیمه  اي يا 

ـــوند و چینش آنجابه ـــايي در الگوي جا ش ها تيییر کند که خود موجب يك تيییر تماش
شاهد سط بیننده ميهم شكل ميشود. اين الگوهاي ناول بهشده تو سته  رند و از گیطور پیو
ادر به گاه قطور ناگهاني، اما بیننده هیچطور تدريجي، گاهي نیز بهروند، اغلب بهمیان مي
ه شود، نیست. ازآنجاکها ميها و اشكال خاصي که الگوي بعدي موجب آنبیني رنگپیش

گاه شانسي براي ثبات در طول زمان در حال حرکت است الگو هیچکالیدوسكوپ همواره 
ندارد )چیلیز و همكاران،  يك حرکت زودگذر  و چیلیز و  946(: b)2292يافتن بیش از 

 (. 267: 2299همكاران، 
سكوپ نمايانگر الگوهاي متيیر برنامه ست هاييالگوهاي متيیر يك کالیدو که فرآيند  ا

اتي انتظارات ثبثباتي تمرکز دارد  بيدهد. اين اســتعاره بر بيميبازار کارآفرينانه را شــكل 
ــده که برمبناي آن برنامه ــم ش ــتوار ميذهني کارآفرينان از آينده تجس ــان را اس نند، کهايش

بهبي نان  کارآفري که  نابعي  ندي م باتي پیكرب بازترکیث ته ترکیب و  ـــ ند ب ميطور پیوس کن
پیوســـته  واســـطه تعاملاتي بازارها که کارآفرينان بهثبمنظور تولید محصـــوالت ناول و بيبه

ـــاير کارآفرينان و بازبیني برنامه ـــان از تعادل دور ميخود با س ـــكل، هايش و  9162کنند )ش
ها تواند الگوي ســنگ((. تنها يك حرکت کوچك در کالیدوســكوپ ميa)9167الخمن، 

ـــان را تيییر دهد همان  ظارات هر کارآفرين باطور که يك تيییر کوچك در انتو روابطش

                                                                                                                   
1- Kaleidic Metaphor 

2- Kaleidoscope 

ه و تكه شیشتیله، مهره، خرده همچون متصل ناها و اشیاي رنگي و اي از آينهاي است شامل دايرهکالیدوسكوپ وسیله

ي در با بازتاب متعدد پرتوهاي نور . کالیدوســـكوپآوردها الگوهاي رنگارنگي را پديد مينور به آنکاغذ که بازتاب 

ــاويري با تقارن مرکزي و خطوط تقارن محوري متعدد ميآينه ــود. با چرخاندن هاي خود باعث به وجود آوردن تص ش

  .شودهاي متنوعي به چشم بیننده مينگ، روي هم افتادن تصاوير رنگي باعث نماياندن الگوها و رکالیدوسكوپلوله 
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ــرمايه را تيییر تيییر در برنامه ــاختار س هاي تولید او، فرآيندهاي بازار را برهم خواهد زد و س
ستند، فرآيند هیچخواهد داد. ازآنجاکه انتظارات کارآفرينانه هیچ ستا نی اه از حرکت گگاه اي

 (. 64(: a)9167  77: 9137شود )الخمن، گاه متوقف نميايستد و کالیدوسكوپ هیچنمي
ساعت ست. افراد انتظارات به زبان الخمن جهان پیرامون  ست، بلكه کالیديك ا گونه نی

ـــكل ميذهني را درباره داده ـــدن فرآيند بازار دانش تيییر هاي بازار ش ـــكار ش دهند. با آش
ـــیوهتبع انتظارات نیز تيییر ميکند و بهمي ـــت به ش  هايکنند. اما انتظارات افراد ممكن اس

هاي بازار ذهني هســتند. بنابراين گرايشــي ها از دادهگوناگون تكامل يابند، چراکه برداشــت
ـــت. در واقع بازار از يك موقعیت ناهماهنگي به موقعیت  نیز به تعادل وجود نخواهد داش

ـــاتتديگري از ناهماهنگي حرکت مي (. در چنین دنیايي، انتظارات 921: 2293، 1کند )س
ثبات هســتند. موفقیت تصــمیمات کارآفرين منوط به درجات بااليي از کارآفرين بســیار بي

ـــت  توانايي کارآفرين براي بهره ـــناخته بوده و حت»برداري از ناولتي اس ي آنچه تاکنون ناش
شده صور ن ست و نااطمیناني راديكال دنیاي کالیديك آن« 2ت شكل، را ممكن مي ا سازد )

9162 :67 .) 
 

 خلق نظم  -0-4
آزادي  گیري وپردازان اجتماعي که بر ذهني بودن تصــمیمهاي ديرينه نظريهشيكي از چال

ـــاني با امكان  ـــازگاري اين ابعاد عاملیت انس ـــاني تمرکز دارند، تالش براي س انتخاب انس
ــت )لويس و روند-برقراري نظم اجتماعي ــادي اس (. تبیین اينكه چگونه 976: 2226، 3اقتص

ـــتتخابهاي برآمده از انها و تعاملکنش ـــیرهاي متفاوت به ها، انتظارات، برداش ها و تفس
ست که ذهنیتسطحي از هماهنگي و نظم دست مي شي ا  گرايان راديكال بیش ازيابد، چال

به آن پرداخته بههر مكتب فكري ديگري  بازار  جا نظم  ند. در اين ماهنگا به الگوي ه ثا  م
 بازار است. چنین برداشتي اين شده است که معرف فرآيندهاي ها تعريفها و کنشانديشه

کشـــد که نظم بازار مت ـــمن تعادل اســـت، وضـــعیتي که تصـــور متداول را به چالش مي
ــش ميکنش ــتند و تيییرات گران انتظارات يكديگر را پوش ــوالت همگون هس دهند، محص

 (. 9116بیني )روزن، قابل پیش

                                                                                                                   
1- Sautet 

2- The hitherto Unknown, Even the Unimagined  

3- Lewis and Runde 
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 هايمنوط به برنامه هاي فرديشـــود که در شـــرايطي که برنامهحال اين پرســـش مطرح مي
ســت که در ا ها و ترجیحاتيهايشــان مبتني بر دادهپیچیده ديگران اســت، ديگراني که برنامه

ونه نظم شــناســايي نباشــند، چگها و ترجیحاتي که پیشــتر قابلکنند، دادهطول زمان تيییر مي
ــي بازمي-اقتصــادي ــت؟ و چه چیزي اقتصــاد را از آنارش  از دارد؟ يكياجتماعي ممكن اس
ـــاد اتريش که آن را از پارادايمويژگي ـــته علم اقتص ند، کهاي رقیب متمايز ميهاي برجس

ــه ــاي به ذهنیت و رديابي عوامل تبیینتالش براي نگاه ريش طح کننده فرآيندهاي ذهني تا س
( به چگونگي 41-62، ص9162(. پاسخ الخمن )3: 9917نهادها است )متوسلي و رستمیان، 

ـــادي  هاي واگرا به تاکید وي بر نقشو اجتماعي باوجود انتظارات و برنامه تحقق نظم اقتص
كا واسطه اتگردد. بهها بازميدهي به انتظارات و هماهنگي برنامهنهادهاي اجتماعي در شكل

شتری از نهادهاي اجتماعي همچون حقوآ مالكیت، قراردادها و اعمال تجاري،  بر دری م
هاي خود را به اجرا درآورند و انتظارات طور منســـجم برنامهکارآفرينان قادر خواهند بود به
ـــكل دهند. نهادهاي اجتماعي افراد را مجهز به قابل اتكايي درباره کنش ـــايرين ش هاي س

شترکي مي سخ آنمجموعه قواعد و ترتیبات م سیر و پا شرايط را کنند که چگونگي تف ها به 
صمیکند. البته اين به معناي نگاه جبرگرايتعیین مي مات و رفتار انه به تاثیر نهادها بر باورها، ت

ـــت به ـــاني در هاي نبوغکه امكان انتخابطوريافراد نیس آمیز را از میان بردارد. کنش انس
ـــت. کارآفرينان نقش فعال و مهمي چارچوب قلمرو مقید به محدوديت هاي نهادي آزاد اس
ــتر نهادها ايفا مي ــرف به نهادها، آنکنند. فراتر از در خلق و تكامل بیش ا نیروي هواکنش ص

ـــتند و هم زمان تاثیرپذير از و تاثیرگذار بر نهادها محری در پس پیدايش و تيییر نهادها هس
 (.61: 9162خواهند بود )الخمن، 
ار کنند را محدود و رفتهايي که افراد در يك موقعیت معین اتخاذ مينهادها طیف کنش

ـــكلکند پذيرتر ميبینيآنان را پیش ـــهیل ش با تس مهو  قابال هگیري انتظارات و برنا اي مت
شتریسازگار، کنش سمت يك جهت م سوآ خواهند داد. هرچند کنش  1هاي آنان را به 

ـــت و در چارچوب عدم تعادل رخ ميکارآفرينان نامتعادل  ها بايددهد، اين کنشکننده اس
ـــتر افراد به خاطوقو  بپیوندند که در آن ان درون جهاني از تعادل اجتماعي به ر تظارات بیش

 (. 2299وجود نهادهاي اجتماعي در حقیقت سازگار هستند )لوين، 

                                                                                                                   
1- Common Signpost  
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لتجمع -5 ندی و دال یت های نظری وب کال برای تجربی ذهن گرایی رادی
 های آتی پژوهش

هاي تعادل علم اقتصـــاد اســـتوار بخش عمده تاريخ قلمرو پژوهشـــي کارآفريني بر مدل
ـــواثي،  ـــاراس ـــت )س ـــان در پي . اين مدل(2224اس ـــات که انس ها بر پايه اين مفروض

مل و توان پیش کا با اطالعات  یت  بادالت حداکثرســــازي مطلوب به م مام  تام و ت بیني 
یدا مي یك ورود پ ـــت یتاتمیس قا ذهن ند عمی ما در قلمرو ها و روشها، تئوريک هاي 

ارآفريني در تبیین کدلیل شكست  اند و محققان را بهکارآفريني را تحت تاثیر قرار داده
(. 9116، 1اند )ونكاتارامانبه ســمت پارادايم جايگزين علم اقتصــاد اتريش ســوآ داده

ــاير مكاتب  ــاد اتريش در قلمرو کارآفريني بیش از س ــايد بتوان گفت نفوذ علم اقتص ش
ستمیان،  سلي و ر ست )متو صادي بوده ا شي مانند کنش و تعامل 9917اقت (. مفاهیم اتري

هاي فرآيندهاي کنندگان در بازار و پوياييش محدود و متيیر مشـــارکتدر زمان، دان
سبنامتعادل ندمدار تري براي تحقیقات فرآيکننده جاي گرفته در زمینه نهادي، بنیان منا
هاي کنند. اما هرچند علم اقتصــاد اتريشــي در پژوهشمحور کارآفريني ارائه ميو زمینه

خود اختصــاص داده اســت تقريبا قســمت عمده  به اي راقلمرو کارآفريني جايگاه ويژه
ــتعارهاين پژوهش ــف کارآفرينانه کرزنر که ها بر اس ــومپیتر و کش هاي تخريب خالآ ش

ستوارند که در آن صاد نئوکالسیك دارند، ا ضات تعادل اقت شه در مفرو یر قابل ها تيیري
ه حاشیه موجب ب ها و تصورات همگرا هستند. اين خودبیني، رفتار روتین و انديشهپیش

هاي کارآفرينانه همچون کنش خالآ، ناولتي و تخیل شده پديدهراندن ابعاد کمتر ديده
به  عادل  نامت ـــتي در اين پژوهش رويكرد  کاس مدن بر اين  فائق آ شــــده اســــت. براي 

گرايي راديكال تر و پوياتر برمبناي ذهنیتتر، خالقانهاي ذهنيمثابه پديدهکارآفريني به
رويكردي که در پي  من منبعث از اقتصاد اتريشي اصیل نخستین معرفي شد.شكل و الخ

شتر ناديده گرفته سته کردن جنبه خالقانه بی ساني و فرآيندهايبرج دروني  شده رفتار ان
ــت. تمرکز بر رويكرد ذهنیت برانگیزاننده چنین رفتاري ــي دو گرايي راديكال اترياس ش

هاي سو، اين رويكرد با بسیاري از ايدهاز يك مزيت عمده براي قلمرو کارآفريني دارد 
ـــور به نامتجانس ادبیات کارآفريني همچون ظرفیت خالقیت کارآفرين براي تص ظاهر 

                                                                                                                   
1- Venkataraman 
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آينده، وجود عدم تعادل دائمي متاثر از کنش خالآ کارآفرين و دانش همواره در حال 
سوي ديگر، رويكرد ذهنیت شتري دارد. از  ال جديدي مگرايي جهات کاتيییر تجانس بی

را براي تئوري پردازي و تحقیق حول پديده پوياي کارآفريني ارائه کرده و به محققان 
دهد خود را از قید اقتصــاد نئوکالســیك و ايده تعادل برهانند )چیلیز و اين امكان را مي
 (. 2226همكاران، 

ه دگرايي راديكال در ادبیات کارآفريني ديهرچند کارهاي مفهومي برمبناي ذهنیت
ستند )چیلیز و همكاران، شوند، اما پژوهشمي سیار اندی ه (( و b)2292هاي تجربي ب

ويژه کنش هتر کارآفريني بفردتر و پیچیدهما هنوز با تبیین و دری برخي ابعاد منحصربه
نكه هايي همچون ايکارآفرينانه ناول فاصله زيادي داريم. پژوهشگران هنوز براي پرسش

هاي کارآفرينانه متداول و معمول، دســـت به جاي انجام فعالیتهچگونه کارآفرينان ب
ـــورت مي زنند؟، چگونه فرآيند انتخاب تخیلي درناولتي مي گونه گیرد؟، چواقعیت ص

دهند و در طول زمان درنتیجه تعامل با ها و انتظارات خود را شكل ميکارآفرينان برنامه
ند؟، چگونه ترتیبات نهادي به هماهنگي کنها را بازبیني ميگران بازار آنســـاير کنش

ـــورات، انتظارات، برنامه انجامند؟، توالي تخیل، انتخاب و هاي افراد ميها و کنشتص
ـــكل ند ش نان چگونه در طول زمان پیش کنش در فرآي ـــط کارآفري ناولتي توس گیري 

به کنشمي يا چگونه کارآفرينان براي تبديل تخیل خود  به ترکیرود؟  ناول   ب وهاي 
ست مي بازترکیب منابع در سخ قابل اتكايي نیافتهاختیار د سته از اند. بزنند؟ پا راي آن د

به که  ناولتي، مفهومي  کاوي  به وا که  قان  لب پژوهشمحق غا يان  هاي ندرت در جر
ته اســـت، عالقه مندند، مفروضـــات و مفاهیم کلیدي کارآفريني مورد توجه قرارگرف

شـده ها در اين قلمرو کمتر شـناختهراي بسـط پژوهشتواند راهنمايي بگرايي ميذهنیت
قان مي یتباشــــد. حتي محق يه ذهن پا ناولتي بر  یان تالش براي تبیین  ند م گرايي توان

 . هاي خالقیت پیوند برقرار کنندهاي روانشناسي شناختي يا تئوريراديكال و تئوري
هاي انجام پژوهشضرورت رويكرد متناسب خود در ها بنا بهاما پاسخ به اين پرسش
ــیك براي آزمون روابط مرتبط با پديدهتجربي را ايجاب مي هاي کند. محققان نئوکالس
ر گیرند. آشــكاهايي همچون تحلیل رگرســیون چندگانه بهره ميتعادلي، نوعا از روش
ــت چنین روش ــشاس ــخگويي به اين پرس ها نخواهند بود که ها و ابزارهايي قادر به پاس
نا ـــگفتچگونه کارآفري ناول و ش با خلانگیز را ممكن مين انجام کارهاي  ند؟ و  ق کن
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ـــمت عدم تعادل ايده ـــته منابع بازارها را به س هاي جديد و ترکیب و بازترکیب پیوس
شتر مرتپديده گرايان زماني در تبیینکنند. اثباتهدايت مي كب خطا هاي کارآفرينانه بی

ي مبتني بر هاتر نیز از ابزارها و تكنیكدهشوند که در تالش براي واکاوي ابعاد پیچیمي
الخمن با اين اســتدالل که اين محققان در تالش  گیرند.ســازي رياضــیاتي بهره ميمدل

ـــعه مدل ـــكلبراي تقلید از روش علوم طبیعي به توس ـــرفته ش گیري هاي مكانیكي پیش
ـــان دادن اينكه در دنیاي واقعي چگونه انتظانتظارات پرداخته ـــاند بجاي نش كل ارات ش

 شــدت موردشــوند، اين محققان را بهها هماهنگ ميهاي مبتني بر آنگیرند و برنامهمي
(. پیچیدگي و پويايي پديده کارآفرينانه 969: 2226دهد )لويس و روند، انتقاد قرار مي

بهنمي ند  بهتوا طه  ـــ که در واس ته مهمي  ـــود. نك پارادايم نیوتني دری ش کارگیري 
ست.هاي تعداد اپژوهش شده ا  ابزارهاي و هامدل ندکي از محققان کارآفريني منعكس 
دو پرسش  براي پاسخ به در قلمرو کارآفريني آماري هايیكتكن ياتكابه  يانگرااثبات

ستند سب ه سیار منا )ون د ون  ند؟اکارآفريني کدام 1پیامدهاي يا هازمینهیشپ  کلیدي ب
گل من بل2224، 2و ان قا بت انتزاعيدری بهتر از  (. در م ـــ به نس یده و  فاهیم پیچ تر م

ويژه با تاکید بر به ها آشــكار شــدن در طول زمان اســتکارآفريني که ويژگي مهم آن
ــكلذهنیت ــگرايي راديكال همچون انتخاب مبتني بر تخیل، ش بت به گیري انتظارات نس

مه نا بازبیني بر نده،  بها و کنشآي نابع  بازترکیب م نه، ترکیب و  نا کارآفري كا  ههاي  ات
هاي کیفي ممكن خواهد بود. الخمن هاي فرآيندي رويدادمحور مبتني بر تحلیلروش

بر ســنت تئوري فرآيندي در علوم اجتماعي تاکید دارد با اين اســتدالل که براي روايت 
پديده مل  كا یدايش و ت ها را در پ يداد يد توالي از رو با قان  ماعي پیچیده محق هاي اجت
ــناســياو به زمان و مكان تبیین کنند. ــنهاد مي 3طور خاص پديدارش کند. رويكرد را پیش

شتري دارد، چراکه فرا  سازگاري بی سانه با نگاه ذهني کالیديك به جهان  شنا پديدار
یتمي ند واقع نه ک به فردي و زمی ته درون تجر جاي گرف فاهیم ذهني  ها از طريق م

بسط دری و بینش  (. در مجمو ، تالش براي9112)الخمن، شوند اجتماعي پديدار مي
د گرايي راديكال نیازمناقتصــاد و کارآفريني بر بنیان ذهنیت نســبت به ناولتي در قلمرو

                                                                                                                   
1- Antecedents or Consequences 

2- Van de Ven, and Engleman 

3- Phenomenology  
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صله گرفتن آن از روندهاي قالب رويكرد ويژه به انجام پژوهش ست که فا هاي تجربي ا
اي کمي ههاي رياضي و تكنیكسازيگرايي و مدلموجود در ادبیات با خاستگاه اثبات

 کند. ميرا ايجاب 
ـــومپیتر ) يد گفت هرچند ش با يان  پا گاه آن در تيییرات 9192در  جاي ناولتي و  ( تبیین 

ــه ــــادي را ب هــاي علم عنوان کرد، امیــدوار بود ترين چــالشعنوان يكي از بزر اقتص
ــرفت توانند به دری بهتر از جهان نامعین که امكان ظهور ناولتي را فراهم هاي نظري ميپیش
گرايي راديكال شــكل و الخمن در واقع تالشــي اســت براي د. ذهنیتآورد، کمك کننمي

ـــادي مدرن بهچارچوب مثابه مطالعه انتخاب تحت عدم اطمینان، بندي دوباره تئوري اقتص
واند تپايان و ادراکات ذهني و گاه نامتعارف. از اين رو، ميهاي بيتخیل در جهاني از امكان

هاي ه پرسششده ناولتي و پاسخ بژوهش کمتر شناختهبه بنیاني مستحكم براي بسط قلمرو پ
 پژوهشي درون آن قلمرو بدل شود.

سون ست. 2222:  991) 1به باور هاج ستلزم دری آن ا ( ايجاد تيییر در دنیاي پیرامون م
ا بتوانیم ها بینش کسب کنیم تهاي در پس آنما بايد نسبت به ساختارهاي زيربنايي و نیروي

هاي ثمربخش براي تيییر در جهت بهبود را ارائه دهیم. پیوند سیاست اي همگون ازمجموعه
ــعه اقتصــادي و تيییرات بنیادين برآمده از کنش مرکز هاي کارآفرينانه ناول لزوم تمیان توس

ن مهم کند، اما اياجتماعي آشــكار مي-هايي را در ســیســتم اقتصــاديبر ترغیب چنین کنش
جود و پديده ناولتي، چگونگي وقو  آن و شــرايط بهشــود مگر با تحقیق در باب میســر نمي

آورنده آن. از همین رو، در اين پژوهش درصــدد برآمديم تا با تحلیل چیســتي پديده ناول، 
یان معرفت ماهیت آن و تبیین بن یادين حاکم بر  ناســـب، زممفروضـــات بن ـــناختي مت نه ش ی

ه در چنین شــرايطي اســت ک پايه اين مفهوم کلیدي را فراهم آوريم. هاي بنیادين برپژوهش
ــبت به چگونگي و چرايي تحقق ناولتي، امكان طراحي پژوهش ــب بینش نس ها با هدف کس
ست صادي را سیا سمت توسعه اقت سیر برانگیختن تحقق آن و حرکت به  هاي اثربخش در م

 فراهم خواهند آورد. 

 

  

                                                                                                                   
1- Hodgson  
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Abstract 
 

Explaining change has always been one of the greatest challenges in social sciences. 

With a particular focus on economic change, Schumpeter introduced novelty as the 

key to fundamental changes and subsequent economic development. Recognizing 

the corresponding epistemological foundations of a novel phenomenon is the 

starting point for understanding itself, its process, conditions, and prerequisites. 

Hence, in this paper, first we discuss the assumptions governing novelty and novel 

phenomena. Then, we compare the three major approaches used to explain 

entrepreneurial phenomena in the literature, namely neoclassic, neo-Austrian, and 

radical subjectivism, and we explain the appropriate novelty-based epistemological 

foundation of entrepreneurship. To better understand radical subjectivism, we 

discuss its five fundamental assumptions, namely “imaginative choice,” “plans 

based on past experiences and future expectations”, “heterogeneity and in 

equilibrium”, “the metaphor of the world as a kaleidoscope” and “the creation of 

order”. finally, the implications of these assumptions are set forth for future research 

on economics and entrepreneurship.  
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