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 The paradigm includes a set of values, beliefs and 

perceptions of reality with theories based on them, 

which uses a distinctive methodology to achieve 

research goals. The dominant paradigms in the 

humanities are Positivism, Interpretation, Criticism, 

Complexity and Postmodernism. This research seeks to 

understand the meta-theoretical and paradigmatic 

typology of economic schools by using the 

documentary and content analysis. 

The results show that Neoclassical is positivist. Austrian 

tendencies are in the region of complexity, but the use of 

hermeneutics puts New Austrians closer to the 

interpretive paradigm, while the older part tends to be a 

Positivism. The existence of variable structures in the 

Post-Keynesian and Evolutionary indicates the influence 

of the Complexity. OIE is dominated by the Criticism 

because of its emphasis on domination and dialectics. 

NIE uses the principles of Neoclassical and OIE as 

opposing currents. The elimination of this 

inconsistency has been due to the invention of 

Transaction Costs, which provides the basis for a 

paradigm shift from Positivism and Criticism to 

Complexity. The transaction cost is the unit of analysis 

and the connection of institutions to economic 

performance, the use of which will lead to objectivity 

and generalization. 
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 (somayehh.heidari@gmail.com؛رازی دانشگاه) سمیه حیدری
 (mojtaba_almasi@yahoo.com؛، نویسنده مسئولرازی دانشگاه) مجتبی الماسی

  (sh_fatahi@yahoo.com ؛رازیدانشگاه ) شهرام فتاحی
 

یدهچک  اطالعات مقاله   
هاای ها، باورهاا و ادرااااا از وایت ام همابا  باا   بیاهای از ارزشپارادایم شامل مجموعه

بابای   ال باه اهاداو پابوهک باه ااار شناسی متمااییی را باشد اه روشمبتنی بب آ ها می
تفسا بی، ا تااادی، پ د ادگی و  گبایای،ا سا ی اثباا علوم در غالب هایگ بد. پارادایممی

ااارگ بی روش اسانادی و تیل ال میتاوا، باه د باا  مدرن هستند. این پبوهک با باهپسم
 پارادایمی مکاتب ایتصادی اسم. درک فبا  بی و ت پولوژی

هاای گبایا اه اسام.  یلاه ئواالس کی دارای پارادایم اثبااا دهد اه جبیان تایج  شان می
های متاصاب اتبیشی در یلمبو پارادایم پ د دگی هستند؛ اّما استفاد  از هبمنوت ک، اتبیشی

تب متمایال باه پاارادایم اثبااتی اه ِیسم یدیمیاند؛ درحالیرا به پارادایم تفس بی  یدیک می
ا نایی و تواوری  شاان از تا ث ب پاارادایم متغ اب در مکاتاب پساماسم. وجود ساختارهای 

دل ل ت ا اد باب سالوه و دیالکت اک تیام  فاود پاارادایم  پ د دگی اسم.  هادگبایی یدیم به
ا تاادی اسم.  هادگبایی جدید از اصاو  دو جبیاان متا اد  ئواالسا ک و  هاادگبایی اول اه 

داع هیینه مبادله بود  اسم ااه زم ناه را بابای جوید. رفع این  اسازگاری به خاطب اببهب  می
آورد. هییناه ش فم پارادایمی از دو پارادایم اثباتی و ا تاادی به پارادایم پ د دگی فاباهم مای

مبادله واحد تیل ل و  اوه اتصا   هادهاا باه عملکابد ایتصاادی اسام ااه اساتفاد  از آن 
  پذیبی و تتم م خواهد شد.موجب ع ن م

 9/2/1399: یافتدر  یختار  
 1/10/1399 :یرشپذ یختار 

  :یدیواژگان کل
 ، پارادایم
 ، مبادله هیینه

 ،ت پولوژی
 ،پارادایمی ش فم

 ی،شناسیهست
 شناسی، معرفت

 شناسی روش

 :JELبندی  طباه
B1, B2, B4, B5, D23 

                                                           

 مشاوره آقای دکتر شهرام فتاحی انجام پذیرفته است.الماسی و مجتبی . این مقاله برگرفته )مستخرج( از رساله دکتری خانم سمیه حیدری است که با راهنمایی آقای دکتر 1

 مااله علمی ا پبوهشی
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 مقدمه

خطنر وونود  ین ا یشهارزش است، هم یکبودن  یازآنجاکه علم
 ؛عرضنه شنود یشنهعلم با برچسب علنم بنه بنازار اند یردارد که غ

علم وندا  یراست تا با آن بتوان علم را از غ یازن یاریبه معرو  ازای 
 ینتعلم ینارمع را« اثبنات امکنان» یکنرد  در عصنر روشننگر

 علنم 1ا بنه بناور کنوه ،ام   ؛(130: 1398 ی،دانستند )صادقیم

دون بن ( 52: 1399است )کنوه ،  یمپارادا دارای است که یتیکل
 ینک یجآن، نتنا هنایمؤلفه یانم یمشخص و سازگار یمپارادا یک
پنووه  فاقند ارزش  رو ازای کننده است و معنا و گمراهیب یقتحق
 (  53−52: 1390، یینهایدسع ی واحمد یاست )عل یعلم

 علمنی معرفنت گسنترش و تولید در یمپارادا وایگاه اگرچه

 علنوم در ویوهما به کشور علمی وامعه ولی ،دباالیی دار اهمیت

اسنت  نکنرده پیرامنون آن بحن  منؤثر و ودی صورتبه انسانی
امر مسنتننا  ی از ا یزن یاقتصاد یها(  پووه 28: 1387 یمان،)ا
 یجبودن و نتنا یرعلمیشود خطر غیموضوع مووب م ی   ایستندن

 ین در ا باشند  یاقتصاد یهاپووه  ی کمکننده همواره در گمراه
 انینور یمیپنارادا یهناچنارچو  یپووه  حاضر با معرفراستا 
 ودنبننال شننناخت بننه یاسننهیوهننت اهننداا مقا 2اقتصنناد یاصننل

 ی دگرانند یهناینانور یوهومکاتب مطرح به یمیپارادا یپولوژیت
 است   یاقتصاد

که همواره مقابن   ی و دگراند 3ارتدوکس هایوریان برافزون
از اصنول  یبرخن ینببا ترک 4ودید نهادگرایی اند،و منتقد هم بوده

 7ینهاول یینهنادگرا 6یهترودکسن یانو ور 5یکنئوکالس یارتدوکس
در  ی( بر ورود نهادها به عملکرد اقتصناد346: 1397 ی،)متوسل

ک یکینئوکالس بستر  غیرممک  اول نگاه در یبیترک ی دارد  چن یدتأ
 یننوآور ی تنرکه مهنم شودمی آشکار تریقدق یبا بررس اام   است؛

معانند  یاندو ور یو استفاده از مبان یناسازگار ی که مووب رفع ا
مبادلنه بنوده  یننهمفهنوم هز یریکنارگابداع و به دلی است به  شده

 ینانی،م ینانور ینک گینریو شک  یسازگار ی ا یاست  چگونگ
                                                           

1. Thomas Samuel Kuhn 
2. Mainstream Economics 
3. Orthodox 
4. New Institutional Economics (NIE) 
5. Neoclassical Economics 
6. Heterodox 

7. Old Institutional Economics (OIE) 

و  یدنمایدوچندان م یمیدارا از منظر پارا یدود یینهادگرا یتاهم
 از مبادلنه هزیننه بررسنیاهداا پنووه ،  از تروسیع افق یک در

 تغیینر خصنو  در را مفیندی اطالعنات پنارادایمی شیفت منظر
  نمایدمی ارائه پارادایم

 ارائه پووه  روش موضوع، ادبیات بیان از پس مطالعه ای  در
 یبررسن اقتصادی مکاتب یمیپارادا هایبنیانمبنا  ی   بر اشودمی

 نقن  و مفهوماست  یضرور گیرییجهو نت ی تکم ی  براشوندیم
 هنایینانور پنارادایمی هایبنیان تغییر چگونگی در مبادله هزینه

 درد  شنوارائنه  مینانی رویکنرد یک عنوانبه یدود ییمنشأ نهادگرا
آورده  نهنایی نتیجنه عننوانبنه مکاتنب پنارادایمی تیپولنوژی پایان

  شودیم

 
 موضوع اتیادب

  اننداستفاده کرده یمتفاوت اتیاز ادب شمندانیاند م،یپارادا فیدر تعر
 یکنیروح غالنب بنر آنهنا  یو کنارکرد ییلحاظ معنا به ، یاووودبا

اسنت کنه  ییایمجموعنه قانا میمعتقد است که پارادا 8است  پات 
در  ( Patton, 1990: 37کنند )یمن  ینیدرک وهان را تب یچگونگ

 تینها، باورها و ادراکات از واقعاز ارزش یاکوه ، مجموعهنظر 
 یبنرا را یزیمتما یشناسبر آنها که روش یمبتن یهاهیهمراه با نظر

شنود یمن دهیننام میپنارادا رد،ینگیبر مندر پووه  اهداا به  ین
    و هیننظر م،یرابطه فلسفه علم، پنارادا 1(  شک  16: 1395)هانت، 
  ین(  مطنابق ا22: 1390، منانیدهد )ایعلم نشان م دیرا در تول

اسنت کنه براسنان آن  ییهنافنر  یپ مجموعه میشک ، پارادا
 آشنکار(  174: 1385فنرد، یی)داننا ردینگیشک  من ییهایتئور

 متفناوت زینن یپنردازهیمتفاوت قطعًا نظر یهامیاست که در پارادا
پارادایم در معرفت علمنی، تعینی   تیمأمور ، یبنابرا  بود خواهد

 ( 27−26: 1387 مان،یمسیر و چارچو  تحقیق علمی است )ا
  

                                                           

8. Patton 
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 مراتب معرفتی در توضیح واقعیت. سلسله1شکل 

 1یشناسیهست است، استوار آن بر میپارادا هر که یرکن  ینخست
 هینبق اسان مکتب هر در یهست به نگاه نوع و ینیبوهان رایز ؛است

ونوهره  یبنه بررسن یشناسنیهسنت  درواقنع است یمیپارادا یمبان
« وونود»و بحن   یشناسناز ذات یپنردازد و بنه عبنارتیمن یهست

 کنه اسنت یتیواقع یووود تیماه ،یشناسیکند  هستیصحبت م
شنناختی هسنتی یهناپرس   میهست آن از معرفت کسب یپ در ما

 و  یناسنت )بور «یسنتیچ»و  تیندرباره ماهینت واقع ییهاپرس 
 3یستیدئالیا ،یشناسیهست فیط طراکی(  10: 1397 2،مورگان

معتقند  یسنتیدئالیا یشناسیهست  است 4یستیرئال آن گرید یو سو
ن ؛وونود نندارد انسنان دهیای از مستقل تیمووود چیه هاست ک ا ام 

 یهنادهیا از مستق  هادهیپد هک است  یا بر یستیرئال یشناسیهست
 اینن 6یشناسننشننناخت ( 30: 1394 5،یکننی)بل هسننتند یانسننان

( و یشناسننی)هسننت تیننواقع  یبنن رابطننه انگریننبی شناسننمعرفننت
  ینا یبررسن به واژه  ی(  اBellon, 1980: 14است )پووهشگر 

تواند به درک وهان پرداختنه یکه چگونه انسان م پردازدیم پرس 
صنورت دانن  بنه همنوعنان خنود منتقن  کنند و حاص  آن را به

 ( 6: 1396نهاد،  و فرهادی یاحمد ی)عل
 میگنرا تقسنگنرا و ذهنینتدو دسنته عینینت به یشناسمعرفت

                                                           

1. Ontology 
2. Gibson Burrell & Gareth Morgan 
3. Idealist 
4. Realistic 
5. Norman Blaikie 

6. Epistemology 

گناهدهیپد یمعنا ،ییگراینی  در عدشویم انسنان  یها مستق  از آ
شنناخت  یبنرا یتوونه بنه ابعناد ذهنن ،ینیگراا در ذه ام   ؛است

(  44: 1398 پور،)محمند اسنت یضنرور یاوتمناع یهادهیپد
به مطالعه، توصیف و تحلی  مرتبط با مفروضنات و  7یشناسروش

 دنیرس ریپردازد  روش، مسیها مها و نه خود روشاصول و روش
و   ین، تحلیبنه بررسن یشناسنا روشام   ؛کندیم  ییبه دان  را تع

 ( 10: 1383 ا،یپردازد )پارسانیها ممنطق انتخا  روش
 علنوم در منیالدی 70 و 60 یهنادهنه غالنب یهنامیپارادا

 هسنتند 10انتقنادی و 9یتفسنیر 8،ینیگرااثبنات انسانی پنارادایم

در حنال  11مندرنپسنت کردیا امروزه روام   ؛(28: 1387 مان،ی)ا
عنوان از آن به کهینحوبه ؛گسترده است میپارادا کیبه  شدن یتبد

 می(  پنارادا40: 1387شنود )محمندپور، یمن ادینچهارم  میپارادا
سبقه  یدارا منسجم  یتدو خیهرچند از لحاظ تار زین 12یدگیچیپ

 آن پشنتوانه که یفلسف یهاشهیاند ریس اام   ،است قرنمیکمتر از ن

 یهناحنوزه معاصر در دانشمندان یتتبعات علم هستند به همراه
 میپنارادا  ینا یبنرا یمسنتحکم انیاند تا بنمووب شده گوناگون

 (  63−62: 1392 ،یچابک ی)محمد شود جادیا
و عمده هسنتند کنه  یاصل یهامیشده پارادااشاره میپنج پارادا

                                                           

7. Methodology 
8. Positivism Paradigm 
9. Interpretative Paradigm 
10. Critical Paradigm 
11. Postmodern Paradigm 
12. Complexity Paradigm 
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 ییگراشک  گرفته است  اثبات یاوابسته یفکر یهاها نحلهآن  یذ
 فینتعر ینیگرااثبنات  ینذ ییسناختارگرا و ییکارکردگرا ،یمنطق

 زیننن یننیگراسنناخت ،یدارشناسننیپد ،یند  مکتننب تفهمننشننویمنن
 ،یسننتیهسننتند  مباحنن  مارکس یریتفسنن میاز پننارادا برانگیختننه

 میاز پننارادا زیننن ییو پساسنناختارگرا یسننتینیفم ،یسننتینئومارکس
(  در خصننو  16: 1395 ،یمننیاننند )کرالهننام گرفتننه یانتقنناد

  ینظر ووود دارد  ازومله ااختالا زین هانحله یبرخ یریرپذیتأث
 یداربنا پنرچم 1«یانتقناد ینیخردگرا» این «ییگراابطال»مکاتب 

 سنتیویتیعننوان پوزپنوپر را بنه ،یراستا برخ  یاست  در ا 2پوپر
ن ؛آورنندیمن شنمار بنه یمنطق ی ازوملنه و امنر، تینا در واقعام 
: 1398 ،یمکتنب بنوده اسنت )خرمشناه  ینا نامنتقد  یترمهم
105−107  ) 

هنا در مننابع ستیویتیپوز و پوپر یتالق ۀنقط  یترعمده دیشا
 نقن  کینمعرفت و شناخت باشد  هرچند مشناهده و عقن  هنر 

کندام را چیا پنوپر هنام   ،دارند یگرا و پوپراثبات مکاتب در یمهم
(  4−3: 1397دانند )پنوپر، یمنبع مطلق معرفت نمنسرچشمه و 

 ؛است معترا گانهی و ینیع قتیحق ووود به «ییگراابطال»نحله 
 سنمیتویکنند  گنذار از پوزیم یپافشار یبشر فهم تینسب بر یول

  یبنه علنت افنزا یانتقناد ییو خردگرا یمنطق میسیتویخام، پوز
 شک  گرفت )توسلی یدر ساختار فاهمه انسان دیعنصر ترد زانیم

از  یانتقناد ینیخردگرا رو ازاین   (70: 1393و شناد،  یآبنادرک 
 ,Barbour) اسنت «یانتقاد سمیرئال» یدارا یشناسیهست  یح

 همننان را غالننب یهننامیپننارادا تننوانیمنن ، یبننابرا  (36 :2013
 یدگینچیپ و مندرنپسنت ،یانتقناد ،یریتفس ،یاثبات یهامیپارادا

  نمود فیتعر
 کنهاذعنان دارد  یشناسنیلحناظ هسنت از ییگرااثبات میپارادا

  یقنوان بنه مننتج و ریپنذتین، قطعمسنتق  تیماه یدارا تیواقع
 تینعقالن ،یوتنینن  یمعتقند بنه قنوان رو ازای  ؛شمول استوهان
 ،یکننیو بل 201: 1395 3،تننرزیحفننت تعننادل اسننت )رو  یابننزار

 ای یسطح سمیرئالاز  یانیب ،یشناسیهستنوع   یا(  129: 1396

                                                           

1. Critical Rationalism 
2. Popper 
3. George Ritzer 

  ینا یشناسن(  شنناخت40−37: 1398 محمدپور،است ) 4خام
 یاص  استوار است که محقق عنار  یبوده و بر ا گراینیع میپارادا

(  9: 1392 ،یمانیرا کشف کند )نر یتواند روابط عل  یاز ارزش م
  ینیبنر تب یو مبتنن یگرا، کم  اثبات اتیحاکم بر نظر یشناسروش

 دادهاینرو و عیوقنا یننیب یپن بنه سنمیاست که براسان اتم یعل  
ن یهنامحقق به دنبنال داده رو ازای  ؛پردازدیم یتجرب  قیندق یکم 
 قیتحق در آمار علم و  یمایپ  ،یآزما از منظور  یا یبرا و است

 آزمنون نمنوده، ارائه که را یاتیکند تا بتواند فرضیم استفاده یعلم
 ( 59: 1390 مان،ی)ا کند یتجرب

ت بر ونبه ب یکردیرو ییگرااثبات ت کاو است و عل   یروننیعل 
ک انیم نا تفسن ؛دارد دیعناصر تأ   یندل بنه کنه معتقدنند انیرگرایام 

 کین یدرون یو معنا  یبه دال دیبا اریاخت مفهوم به رفتار یوابستگ
معتقد است بهتری  شنک  فهنم،  یریتفس می  پاراداکردرفتار تووه 

هنا تیواقع رو ؛ ازای محدودسازی آن به زمان و مکان خا  است
زمان و وابسته به مکنان هسنتند کنه توسنط کنر، هممت ییدارهایپد

بیانی و تفسنیری ایشنان  یهاتیها، بی  آنها و در خالل فعالانسان
محقنق و  یاز سنو یطرفنیو بن نکنردن شوند  قااوت ساخته می

 کنشننگرانآزاد از ارزش  مطالعننهولننی  ؛اسننت یضننرور مفسننر
دهننده  یتشنک ،یغیرممک  است  ازآنجاکه شبکه معان یاوتماع

داد و   ینتنر تقلساده یتوان آن را به اوزایاست و نم یووود انسان
خواهند بنود )احمدونند و  5 یتأو ینوع تیدرنها یهر نوع شناخت

به دنبنال   یعلم و قوان یوابه میپارادا  ی(  ا42: 1392 ،یدیحم
: 1395 6،یلتننایاسننت )د یبننر معناکنناو یمبتننن یداننن  عرفنن

 ارگرایناخت دگاهیند انسنان بنه نسبت یریتفس می(  پارادا22−23

: 1397و مورگنان،   ینداند )بوریم تیواقع سازنده را آن و داشته
 یشناسشناخت  است یستیدئالیا میپارادا  یا یشناسیهست(  51

 اسنت یکیهرمننوت یفنیکآن  یشناسنو روش گراتیذهن یریتفس

(Tuchman, 1994: 308). 
 و یاثبنات کنردیرو انیننقطه مشترک م یارزش یاز داور ییرها

 لنزوم بنر را خنود نظنر اسان یانتقاد متفکران اام   ؛است یریتفس
معتقدنند عمن  و  آنهناکنند  یم بنا باشد دیبا آنچه درباره صحبت

                                                           

4. Raw Realism 
5. Hermeneutics 

6. Willhem Diltai 
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 هینرو نظر است و ازای  ییاز موضوع شناسا یعام  شناسایی، وزئ
انتقاد به دو  یانتقاد می  سراسر پاراداستندین ودا گریکدی از عم  و

 یبررسن یرا بنرا یتجرب یهاروش کرد،یرو  یاست  ا یتفکر قبل
 میپنارادا در ، یدانند  همچننیناکارآمند من یموضوعات اوتماع

 تنرز،یدانند )ریها را مح  اشنکال مندگاهید تمام یبرابر ،یریتفس
 (  70−69: 1390 مان،یو ا 201: 1395

 تیناست که واقع 1یانتقاد سمیرئال میپارادا  یا یشناسیهست
  یب یموضع ،یانتقاد یشناس  شناختداندیدر احاطه قدرت م را

 پنووه  نندیفرا راینز ؛کنندیمن اریناخت ییگراینیو ع ییگرایذهن
 و سنوکینمطالعنه از  مورد تیک تفاسیر ذهنی گروه اقلدر مستلزم

 گفتمنناناسننت   گننرید یسننو ازقنندرت  یکشننف سنناختارها
 یانتقناد میتنهنا در پنارادا یپووهشنگر و آزمنودن  یب 2یکیالکتید

اتکننا بننه  یمپننارادا اینن در  ( 94: 1386فننرد، ییووننود دارد )دانننا
 ( Yefimo, 2004: 3خا  کمتر است ) یهاروش

 آن را یهنادهینو تمنام پد یهسنت وهنان ،یدگینچیپ میپارادا

دانند  یمن مسنتمر ریینحنال تغ در و این، پویاشنبکه ده،ینچیپ
 «دهینچیپ یانتقناد ینیگراواقنع» ننوع از یدگینچیپ یشناسیهست

اسنت و در  هینچندال بشر( و فهم )از مستق  تیواقع یعنی است؛
 ,Bhaskarهم در ارتباط هسنتند ) با دهیچیپ یهاستمیس ه،یهر ال

 یو رفتارهنا ها ویوگی  یدایمووب پ یدگیچی(  پ12-14 :2008
 اسنت، دهیچیپ نوع از حاکم تیاست  عل ناپذیر ینیب یپ و دیود

 تینعل»شنوند و ینمن  ینیتع علنت کین توسنط جینتا یبه عبارت
 یهناسنتمیس رفتنار ( Byrne, 1998: 20) اسنت «یرخطنیغ
 یسناختار درون از عوامن  متنأثر یطیبر عوام  مح افزون دهیچیپ

 (  Capra, 2002: 35) ستین ریپذ ینیب یپ جهیرو نت ازای  ؛است
 و سنوکین از یساختاردرون عوام  و رفتارها تیاهم به تووه

 تنا دشنویمن موونب گنرید یسنو از مسنتق  یهاتیواقع ووود
 یشناسمعرفت یبرا ییگرایذهن و ییگراینیع از یدگیچیپ میپارادا
است؛  3تیعدم قطع بر یمبتن یشناسشناخت نوع  یا  دیووبهره 

داده  نسبت یبشر معرفت آن( به تمام )نه قتیحق از یزانیم یعنی
 ،یشناسنروش حنوزه (  درCilliers, 1998: 80-83شنود )یمن

                                                           

1. Critical Realism 
2. Dialectic 
3. Uncertainty 

کند  در یم حرکت 4یشناختروش ییگراک  ینوع یسوبه میپارادا
 )توافنق تیناذهنیب و تیذهن ت،ینیمحصول ع قیحقا شهیاند  یا

 محصنول بلکنه ؛سنتندین اتینن درک عندم  یندلهنا( بنه انسنان

 ییایپو وهان درون در یآدم ییایپو نهاد انیم )گفتگو تینیناعیب

راه  از مشنترک فهنم بنه یابیدسنت چنون ؛اسنت( یاز آدم تربزرگ
 اومناع )ننه یننوع بنه دنیرسن کنالن و ینیع یهاتیتعام  واقع

 ( Davis & Sumara, 2006: 34شد ) خواهد توافق( حاص 
 ینیخردگرا ضند بر حیصر یهاکن وا بر ناظر سمیمدرنپست

 میپنارادا  ینا یشناسیهست(  103: 1398 ات،ی)ب است هدفمند
گفتننی (  80: 1393 شناد، و یآبادرک  یتوسلاست ) یستیدئالیا

هنا تینفراروا ینفن تنهیمدرنپسنت یآنتولنوژ یاصنل یوگیاست و
و  شنمولها وهنانتی(  فرارواLyotard, 1984: 502) باشدیم

 آشنکار یادهنایوونود بن یرو مدع ازای  ؛هاستمنکر تمام تفاوت
 ،یشناسن(  در روشIbid, 1-20اسنت ) یعلمن یهناهیننظر یبنرا

 یوونود نندارد، روش علمن یقیحق تینیع چیچون ه تهیمدرنپست
  ینبر تحل یممک  مبتن یشناسنظر آنان تنها روش   ازستیممک  ن

منت  را بنه  یمت  است که نواقص و تاادها یو افشا یساختارشکن
  ( Cousins & Hussain, 1984: 152گذارد )یم  ینما

 تینواقع یمندرن بنا نفنتوان گفنت پسنتیطور خالصه مبه
نناممک   یشده و روش علم یشناسشناختشدن  امعنیمووب ب

 یهنانیناخالصنه بن ینک(  وندول 9: 1392 یمانی،)نر شود می
و  یصتلخن یآتن یبنردارو بهنره یااحرا وهت ا یجرا یهایمپارادا

 :یدنمایارائه م

                                                           

4. Holism 
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 یعلوم انسان یجرا یهایمپارادا ارکان  .1 دولج
 یشناسروش یشناسشناخت یشناسیهست یمپارادا
  سماتم ییگبام ن ع عام(  ن)یوا   سمرئال ییگبااثباا
  کهبمنوت گبایی دهن م (یدهن یهاید پد  انم یی)فهم   ام متنا ایدئال سم  بیتفس

 (یالکت ک)د ییگبااثبا گبایتا دهن گبا نیع (یاز یدرا پنها  ی اش  ن)یوا  یا تااد  سمرئال یا تااد
 ییگباال (ی)احتمال گبایدهن تا گباین ع ( بو متغ  د د پ هایپدید ) د  د پ یا تااد سم رئال  د دگیپ

 یشکن سؤا  ببدن و شالود  یبز  (یشناس)فاید متبفم دگبایتبد واحد(  موایت ی) ف ایدئال سم مدرنپسم
 پبوهک  ااادب  صمنبع: تلخ

 قیروش تحق

 یهنایمپنارادا ینهدر زم اطالعات آوریومع پووه  برای ی در ا
از  اطالعنات ین وتحلینهجزت برای و «یروش اسناد» مختلف از

 محتنوا ین شنده اسنت  روش تحل اسنتفاده« محتوا ی تحل»روش 

 ی،باشند )مشنرا ونوادیها میمپارادا یسهمقا و مطالعه بر یمبتن
 یانناح(  پننس از ا98: 1391، واعننت برزانننی و کننوهی اصننفهانی

فنراهم  یمیپنارادا یپولنوژیت یبرا ینههر مکتب زم یمیپارادا یمبان
منؤثر بنر  یهنایمپنارادا ییبنه دنبنال شناسنا یشناسد  گونهشویم

 است  یاقتصاد یهایانور
 

 یاقتصاد یاصل مکاتب یمیافراز پارادا

در اقتصاد  یانیور یچمنابه علم تاکنون هاقتصاد به یرشاز زمان پذ
نشننده اسننت؛  یرفتننهگسننترده و پذ یکوکالسننئاننندازه اقتصنناد نبننه
 یتاقتصاد به رسم یاصل یانمنزله وررا به یکردرو ی که ایطوربه

هنا انسنان را یکنئوکالسن ( 64−62: 1395، ینبانند )ناشناخته
صننورت و بننه یسننازینننهدانننند کنه بننا بهیگننرا مننلننذت یموونود

 یانم یرا از برابر ینهنقطه به روحبی کامالً  و ، حسابگرانهیبعدتک
 تحلیلنی ابزار کند  ای یم ییشناسا 1یینها یتها و مطلوبیمتق

شنود یمن تلقنی کننندگانمصنرا عقالینی رفتنار شنرط عنوانبه
 ینن ا شناسننانه هسننتی (  تفسننیر170: 1394)مشننهدی احمنند، 

ی دارد )معرفن 2یسنتیاتم یکنردموضوع داللت بر اصالت فرد و رو
 ینیگرابر لذت ی( که مبتن59: 1397 ی، عبادی و متوسلی،محمد

: 1390، نیا ، متوسلی و طیباحمد یاست )مشهد یگرو محاسبه
12−13  ) 

                                                           

1. Marginalism Utility 
2. Atomistic 

مشناهده  قابن  یوهنان خنارو ینکها معتقدنند یکنئوکالس
 ین ندارنند کنه ا یارزش تأثیرآن  یی ووود دارد که دانشمندان بر تب

 ,Lawsonدهند )یرا نشنان من گنراینیع یشناسموضوع شناخت

 یرسم یهامدل یه برآنها با تک ی،شناسروش ی (  از ح8 :2013
 3گراینیمعتقدند کنه فنرم یروابط اقتصاد یعل   یی تب یبرا یاضیر

اقتصاددانان عمندتًا  ی های کالمی است  ااعتمادتر از تحلی قاب 
( و Rodrik, 2015: 31کننند )یکنار من 4یاسیق یقدر سنت تحق

 ینیو فردگرا یکیاسنتات یهناین تحل بنر مبتننی آنهنا شناسیروش
 ینتآن غا در( کنه Lawson, 2006: 494) است 5شناختیروان

و  یحناتمنن  ترو یشنناختروان یهناافراد هستند و حالت یی تب
 :Lawson & Pesaran, 1985کننده است )یی عام  تع یقسال

219−221 ) 
 ینادیخنود تطنورات ز یناتدوران ح یدر ط 6یشیمکتب اتر

آن  ینروانپنج نسن  از پ یخیتار ی که از حیطورداشته است؛ به
 یتنیکل ی اتنر مکتنب ینان،ب ین اسنت  مطنابق ا یصتشخقاب 

ن یسنت؛ن یکپارچه  ینراز اصنول نظ یمکتنب در برخن یاعانا اام 
7یی،گراذه  یی،فردگرا

( Machlup, 1982: 42) 8ینیگرایینها 
مشنترک  یو آمنار یاضنیر یهنابه روش یاعتمادیو ب 9یبرالیسمل

مکتب با انتشار کتنا   ی (  اHagemann, 2010, 188هستند )
 ,Kirzner)آمده است  یدپد 10توسط منگر یاسیاصول اقتصاد س

و  یارزش ذهنن ینهدر توسنعه نظر یسنهم بزرگن وی  (57 :1992
                                                           

3. Formalism 
4. Deductive 
5. Individualism 

6. Austrian School 

7. Subjectivism 

8. Marginalism 

9. Liberalism 
10. Carl Menger 
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 ,Quaas & Quaas 2013داشنت ) ینزولن ییبنازده نهنا یهنظر

فرصنت را مطنرح  ینهنس  دوم بح  هز یندگاناز نما 1یزرو ( 34
 یشنهر 2بناورکو بنوئم (Boettke & Leeson, 2002: 1کنرد )

کاهننده  یینها یتو مطلوب یزمان یحاتاز ترو یبهره را ناش یذهن
 داند  یم

ک  ینیبر فردگرا یافراط یدنس  سوم برخالا اسالا خود از تأ
 ,Quaas & Quaas 2013) یدنددسننت کشنن یبرالیسننمو ل

 یشنی،اتر کنارمحافظنه اقتصاددان 3،که اسپانیطوربه ؛(69−78
 :Hagg, 1966) بود یالیستیو ضد سوس یبرالد ضد لیعقا یدارا

ک 4یزنراستا هرچند م ی (  در ا39  5«یشناسنکنن »بنر  یندبا تأ
ن ؛اسنت یکاه  نناراحت یانسان برا یمعتقد است اعمال اراد ا ام 

و  یاوتمناع یدارد که همکاراذعان  6یککالس یبرالل یکعنوان به
اسنت  یضنرور یفنرد یبه حداکنر آزاد ی ن یبرا ی از قوان پیروی

(Mises, 1912: 182  ) 
 یوقوع ونن،، خنروا اعانا علت بهنس  چهارم  یندگاننما

 (، مخالفنت بنا نظنام35  ،1394 7یلیس،)گ ی اتر مکتب از

رفنت   یهشاهد به حاشن ینزیک یهایاستس یتو موفق یزیربرنامه
موضنوع  ی ا با ووود(  Meier, 2005: 72بودند ) ی مکتب اتر

ها، در ینزی و منتقد ک یشیبروسته مکتب اتر یندگاناز نما 8یکها
 سنال را سنال این   شند نوبن  یزهوا یافتموفق به در 1974سال 

(  153: 1385 9،دانننند )وانمننی اتننری  مکتننب مجنندد احیننای
 و شکسنت ینزیراقتصناد توسنعه و برنامنه یهایکاست ی ،همچن

از  یندیسناز ظهنور نسن  ودینهو زم یاعل  اح یگراز د یسمکمون
 (  Meier, 2005: 81−83ها بود )یشیاتر

 12و کرزننر 11راتبنارد 10،مشهور نس  پنجم الخمنان یاعاا
 ینزینایسنمک یدنمشترک آنها در به چنال  کشن یهستند و همکار

                                                           

1. Friedrich von Wieser 
2. Eugen von Böhm-Bawerk 
3. Othmar Spann 

4. Ludwig von Mises 
5. Praxeology 

 یممتقممان، م مال  یممتحاکم توممت از دولممت موممدود یککالسمم یبرالیسمممل .6
 .کندیدفاع م فرلسه بازار آزاد و باور به یمخص،ص

7. Gillies 
8. Hayek 
9.  Karen Iverson Vaughn 
10. Ludwig Lachmann 

 شندمنجنر « مندرن یشنید اتراقتصنا یمبنان»حناکم بنه انتشنار 

(Rothbard & et al, 1976: 238راتبارد معتقند بنود حتن  )ی 
 :Gordon, 2007عرضنه شنود ) یدر بنازار رقنابت یدبا یدفاع مل

بنازار  ینقاز طر« اکتشناا»بر حصنول  یک(  کرزنر همانند ها12
 (  الخمنانRothbatd, 2004: lixدارد ) یندتعنادل تأک وایبه

 یهنایندهدر مطالعنه پد هرمننوتیکی یهاروشطرفدار استفاده از 
 ( Lachmann, 1990: 136بود ) یاقتصاد

لحناظ  تنوان ازیمن یشنیمکتنب اتر یادبا تووه به تحوالت ز
و مدرن قنرار داد   یمقد یشیدسته اتر آنها را در دو یمیارکان پارادا

 یشناسننیهسننت یننابی( و کمیننیگرا)لننذت یننتبننر مطلوب ینندتأک
دهند یهنا قنرار منیکرا در مجناورت نئوکالسن یمقد یهایشیاتر

(Quaas & Quaas, 2013, 34)ا نس  ؛  یشیاتر یدترود یهاام 
 یحنات،منداوم ترو یینراتاز تغ یناشن کنه ینتسبب عدم قطع به

 را یسنازیننهحصول اطالعنات کامن  و به ،و دان  است یفناور
مووب  «یتعدم قطع»رو  ازای  ؛(Ibid: 142دانند )یم یرممک غ
عمن  »بنه  «ینتمطلوب یحداکنرسناز» یشناسیشود که هستیم

 (  Holcombe, 2014: 31) یابد ی تقل «یحاتمطابق ترو
از  یکننیعنننوان معتقدننند اقتصنناد بننه یشننیاتر اندیشننمندان

 انسانی یهامتقاب  کن  یرتأث تبیی  انسانی درگیر علوم یهاشاخه

درک موضننوع مطالعننه  روینن ازا (Hayek, 1948: 60اسننت )
 ( Mises, 1963: 26انسان کنشگر است ) ییستلزم درک معنام

ن ؛دارد یانهگراذه  یشناسها داللت بر شناختخوان  ی ا ا بنه ام 
باشنند   یننیتواننند عینمن یعلمن یهنایافتنهکه  یستآن ن یمعنا

اعتقنناد بننه  بننا ووننودکننه مشننخص اسننت منگننر  گونننههمننان
 یاقتصناد یاصنول زنندگ ییبه دنبال شناسنا یذهن یشناسمعرفت

 ینتعقالن یا ینزول یمعتبر مانند قانون بازده ی قوان یزناست و م
کنند یاسنتخراا من یشناسنعمن  یهیاترا از بند یانسان یگرانباز

(Selgin, 1990: 19  ) 
 قینان، بر یو قواعد مبتن ی احصاء قوان بهاست با تووه  گفتنی

اسنت کنه در  13مفهنومی رئالیسنماز ننوع  یشنیاتر شناسیهستی
 شنودمنی شنناخته خنرد قندرت قینطر از یروننیب تینواقع آن

                                                           

11. Murray N. Rothbard 

12. Israel Kirzner 

13. Conceptual Realism 
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در  1یشناسننروش یننی(  فردگرا40−37  ،1389 محمنندپور،)
دارد چنون افنراد نقطنه شنروع کنن  یمن یحتصنر ی مکتب اتنر

 & Hallبنه افنراد هسنتند ) ی تقلقاب  یشهها همیتهستند، واقع

Martin, 2011: 4  ) یننیمفهننوم کننه بننرخالا فردگرا بنندی 
 یاوتمنناع یهنناینندهپد یکی،در اقتصنناد نئوکالسنن شننناختیروان
 گذارنند؛یافراد م یهاو کن  یماتخود را بر تصم تأثیر یتدرنها

 تأثیرافراد و هم تحت  هایروحان تأثیرهم تحت  هاکن  بنابرای 
افراد و روابنط  یازمندن یی تب یهستند  به عبارت یاوتماع هاییدهپد
  ( Lawson & Pesaran, 1985: 219−221آنهاست ) یانم

در  یتجربن های هو نیز رد مشناهد یانق 2یوریسم،تأکید بر آپور
احتمااًل به اظهارات منگر در مقابله با مکتنب تناریخی  یمقد ی اتر

(  Quaas & Quaas, 2013, 40−41آلمننان مننرتبط اسننت )
 یهاروشکه اذعان دارند  یولوژیبر پراکسیه مدرن با تک یهایشیاتر

فاقند کننن  و  یسننتا،فقننط در منورد موضنوعات ا یاضنیو ر یآمنار
ن ؛آ  کناربرد دارد یامانند سن،  یادگیری  یطیشنرا یچا تحنت هنام 

(  رد Leube, 2010: 263کننند )ینمن یجناددرباره انسان دانن  ا
 ینکو هرمنوت 3به کار ماکس وبنر یکینزد ی،اقتصادسنج یهاروش

معاصر را در دسته  یهایشیاتر یری،تفس یمبا پارادا یکیبر نزدافزون 
تر آنهنا یمیاست که ِقسم قد یدر حال ی ا  هترودکس قرار داده است

 ( Koppl, 2006: 237دارد ) یکبا نئوکالس یکیقرابت نزد

 یننانور یننکعنننوان بننه 4ینزیمکتننب پسنناک یحقبنن  از تشننر
نحلننه کنناماًل متفنناوت از  ینن د کننه اشننویمنن ینندتأک ی ،دگراننند

هنا بنه دنبنال ینزی است  نئوک 6یدود یهاینزی و ک 5هاینزی نئوک
هستند  بروز رکود  یکیو سنتز نئوکالس ینزمکتوبات ک یدهسازمان

 یننریگهننا مووننب شننک ینزی انتقننادت بننه نئننوک یگننرو د یتننورم
 یبرخالا اسالا خود که چسنبندگ ینهاشد  ا یدود یهاینزی ک

و کاه  سرعت  یچسبندگ یی در تب یسع ،اندرا مفرو  انگاشته
بنا رقابنت  ینایدر دن ییانتظارات عقال یمبا استفاده از مفاه ی تعد

(  Mankiw, 2006: 8-11و اطالعات نامتقنارن دارنند ) 7ناقص
                                                           

1. Methodological Individualism 
 .(Apriorism) یشینیاستدالل پ یااستدالل مستقل از تجربه . 2

3. Max Weber 

4. Post-Keynesian 

5. Neo Keynesians 
6. New Keynesians 
7. Imperfect Competition 

 یکیرا عمندتًا نئوکالسن یدود یهاینزی ک یکردها روینزی کپست
ها بنه ینزی   پساکندستهشکست بازار  یحدنبال توضدانند که بهیم

ک ی دل منتقند آنهنا  یاقتصناد ینتبر عقالن یدود یهاینزی ک یدتأ
 ( Lavoie, 2014: 3هستند )
کنند کنه یم یتفعال ینزیتحت پرچم پساک یمختلف یهاگروه

(، Lovie, 1992: 45) یکیآنهنا در رد اقتصناد نئوکالسن یهمگن
بنه  یوابسنتگ یت،عدم قطع 8،مؤثر یاقتصاد توسط تقاضا یتهدا
از تعنار   یاختالل در رشد ناش ی،پول یرهایمتغ یتاهم 9یر،مس
توافنق دارنند  ینعمرتبط با توز ینهادها یتو اهم 10درآمد یعیتوز

(Hein, 2016: 4−5گنرا  ) یدر چهنار  ینزیمهنم پسناک یهنا
هسنتند کنه بنر  11بنیادگراینان دسنته نخستی  یرند:گیدسته قرار م

و موضننوعات  یمننال یثبنناتیبنن ینند،تول یپننول یننهمباحنن  نظر
 یهناعمندتًا بنه مندل 12هنای کنند  کالکیتمرکز م یشناختروش

رشند و  یتئنور ی،تجنار یهاچرخه ی،درآمد، تااد طبقات یعتوز
 ینا 13هنایی منند هسنتند  سنرافاعالقنه یمنتمسائ  مربنوط بنه ق

 یهنایسنتمدر س ینسب یهایمتق یبر رو یشترب 14هایکاردی نئور
تمرکنز  یهسنرما یهنا و تئنورینکانتخنا  تکن ی،چندبخشن یدتول

 یهناینمعمندتًا بنر رشند بلندمندت، رژ 15هایانداشتند  کالدور
 یرشنند و چگننونگ یاقتصنناد آزاد بننرا یهننایتو محنندود یوربهننره

  ( Lavoie, 2014: 43توسعه تمرکز دارند ) یبرا یساختار اقتصاد
 یو چگنونگ یکنارفنراوان ب یهنایتها ظرفینزی دغدغه پساک

ذکنر اسنت کنه یان مؤثر آنهاست  شا یبراسان تقاضا یریکارگ هب
 یهنناینننهدر هز ییننرتغ ینن بننه دل یشننترمننؤثر ب ینوسننانات تقاضننا

انتظنارات اسنت   یرنوبه خود تحت تنأث است که به یگذاریهسرما
 ی متنأثر از قراردادهنا و قنوان ینتعندم قطع ین به دل یزانتظارات ن

 یاربندون نظنارت بسن یها نسنبت بنه بازارهناینزی کاست  پست
 ( Ibid, 18-24)اند مشکوک

                                                           

8. Effective Demand 
9. Path Dependent 

 سم،د مصمرف بمه یینهما لیم از شتریب مزد مصرف به یینها لینولهم م یندر ا. 10

 د.ش، یمؤثر م،جب رشد م یتقاضا یشافزا تر باعادالنه یعت،ز  پس ؛است
11. Fundamentalist 
12. Kaleckians 
13. Sraffians 
14. Neo-Ricardians 
15. Kaldorians 
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چنارچو   ینزیاگرچه مکتب پسناک یمیپارادا یلحاظ مبان از
نن ،دهنندیارائننه نمنن یمشخصنن  یهننافننر ی پنن یا بننا بررسننام 

لحناظ  را مشخص نمود  از یمیتوان ارکان پارادایم یشانهایهنظر
و  یاوتمناع یهنا معتقدنند سناختارهاینزی ک پست یشناسیهست

خود  یتیقدرت عل هستند که با یاقتصاد کالن ووودها یهایدهپد
ساختارها مسنتق  از مشناهده  ی گذارند  ایم یربر رفتار انسان تأث

 اسنت یسنتیآن رئال یشناسنیرو هسنت ازاین  ؛ووود دارند یعلم

(Hein, 2016: 2−3)یدهپد ی   آنها اذعان دارند تقلکنالن بنه  یهنا
 ِی ثباتیب»و  1«تناقض خست» یرنظ هایپارادوکس یجادافراد مووب ا

 (   Lavoie, 2014: 18د )شویدر اقتصاد کالن م 2«ثبات
 ؛هسنتند یاقتصناد یهنایندهپد یی ها به دنبال تبینزی کپست

ن یهنایسممعتقد به ووود مکان ی بنابرا هسنتند  آنهنا هنم از  یعل 
و شنناخت  ینی تب یبنرا یو هم از مشاهده تجربن یاستدالل منطق
 یشناسناز معرفنت نشنانمنوارد  ی   تمام ایندوویمعرفت بهره م

نحلننه  ینن ا یشننمنداناند همچنننی ،(  Ibid: 12سننت )گراینننیع
گاه یتعلت عدم قطع به یدان  اقتصاد یتمحدود از  ؛دارنند یآ

ک ازای   ین و ا یسنتندشنمول نوهنان ی ،کننند کنه قنوانیم یدرو تأ
 یشناسنآن در زمره معرفت یشناسشود شناختیموضوع سبب م

 رواینت دیندگاهی، چننی  هندا عبنارتی بنه  یردقرار گ یاحتمال
 ینایدر دن یاقتصناد یسنتممعقول در مورد عملکرد س یهاداستان

 ,Heinشنود )یشنده شنروع منسناده یقاست کنه از حقنا یواقع

2016: 2−3  ) 
 یفتوصن ینزیپسناک یالگو یشناخت یاص  هست ی تریاساس

 ؛اسنت یسنمارگان یناونامع  یکنردرو ینکعننوان اقتصاد کالن بنه
 یننتحما یشننناختروش یننیگراهننا از کنن ینننزی کرو پسننت ازاینن 

ک گفتنی(  Ibid: 27کنند )یم  ی،تجربن های هبر مشاهد یداست تأ
ن یسنمسناختارها و مکان  زمننره در را کیننزیپسنت آنتولنوژی ی،عل 

 وونه واقعینت رئالیسنم ننوع ای  در  دهدیقرار م 3عمیق رئالیسم
 قلمنرو و رویندادها ینا حقیقنی تجربی، قلمرو سه بیرونی مشترک
 ( 38−37: 1398 محمدپور،ست )هاعلیت یا واقعی

                                                           

1. Paradox of Thrift 
2. Paradox of Tranquility 
3. Deep Realism 

بنر موضنوع  واست  یستیمکان اقتصاد یک،مکتب نئوکالس در
 ینی رو تبی ازا ؛(Koppl & et al, 2014: 5تعادل تمرکز دارد )

 روروبنه مشک  با یاقتصاد ۀشوند دگرگون ایندهایفر و ییراتتغ

که تنالش دارد  یگزینی(  برنامه واDosi, 2013: 118شوند )یم
ننام دارد  4«یاقتصناد تطنور»دهد  یحرا توض یرمتغ یندهایفرا ی ا

 عننوانبه یانور ی (  ا153: 1396 یی،و صفا یکاشان ی)سوزنچ

اسنت   گرفتنه الهنام یشناسنیسنتز از هتنرودکس از یاشناخه
 ینتعقالن ینت،موضوعات موردنظر آنها شام  عدم قطع یجه،درنت

و  یو فناور یساختار ییراتتغ ی،، رشد اقتصادیتومع 5،محدود
 (  Schamp, 2012: 121است ) یتوسعه اقتصاد

اقتصناد  شودیمووب م یتطور یندهایعوام  منشأ و فرا تنوع
توان یا مشخصًا مام   یرد؛ها را دربرگیدگاهد از ییباال یفط یتطور
 ارائنه از دانسنت  پنس یتطنور عام یهگذار نظریانرا بن 6یترشومپ

نلسنون و  یهنایدگاهد ی،تطور یممفاه با  در 7ی آلچ یهایهنظر
و نقطنه  9یترینینئوشنومپ مدل ی ترمهم عنوانبه توانیم را 8ینترو

از  ینریگدانست  آنها بنا بهنره اقتصاد در یعطف مطالعات تطور
موفنق « محندود ینتعقالن» یتئنور آن با یبو ترک ی نظرات آلچ

 یتئور یاقتصاد ییرتغ از یتطور یهنظر یکبا انتشار کتا   شدند
 یرزاییو م یعراق یلیدهند )خل توسعه را یتریشومپ یاقتصاد رشد
از مکاتننب عمنندتًا  یاری(  چننون بسنن123−114 : 1392 ی،قزاآننن

 قنرار تطنوری قلمنرو در متفناوت پنارادایمی مبنانی با یهترودکس
 یامنر یلحناظ علمن از یتطنور یارکان فرانظر یح، تصریرندگمی
 ( Dopfer & Potts, 2004: 195ارزشمند است ) یاربس

از موضنوعات  یکنیاقتصناد  ی،مکتنب تطنور یندمطابق عقا
بنه  یبراسان قواعند یسمیبه نام انسان است  هر ارگان یسمیارگان

تطنابق نشنان از کسنب  ین رسد کنه ایم یطبا مح ینسب یسازگار
بدون دان  و  یسمارگان ی بنابرا ؛است یسمتوسط ارگان یدان  نسب

 ازوملنه دانن  اننواع  یسنتتصور نقاب « ووود»دان  خارا از 
د  انتقنال دانن  شنویتعامن  منتقن  من ینقاز طر یداقتصا قواعد

                                                           

4. Evolutionary Economics 
5. Limited Rationality 
6. Schumpeter 
7. Alchian 
8. Nelson & Winter 
9. Neo-Schumpeterian 
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 ؛دشنویقواعند و سناختارها من یشنترب یچیندگیو پ یینرتغ مووب
 یشنترب یچیندگیاشتراک دان  سنبب گسنترش و پ یک س روی ازا

 (  Ibid: 199د )شویم زمان یدان  ط
 یواقعن یهنایدهگونه که اشاره شد دان  و افراد هر دو پدهمان

 1و نقصنان دانن  ینتهسنتند  عندم قطع یشنناختینظر هسنت از
 ,Herrmann-Pillath) اسنتمسنائ  در اقتصناد  ی تنریاصنل

چرخه انتشار دان  تکامن   یقنقصان دان  از طر که( 22 :2002
 2«یتکنامل یسنمرئال» ی،مکاتب تطور یرو آنتولوژ ازای  یابد؛یم

به  یوابستگ یر،و متغ یچیدهپ یهایتواقع شود  اعتقاد بهیم یدهنام
 یمبننه پننارادا یننکرا نزد یتکننامل یسننمرئال یننتو عنندم قطع یرمسنن

(  Dopfer & Potts, 2004: 199) دهندیقنرار من یچیندگیپ
 یشناسنمعرفنت»ووود دان  ناقص و در حنال تطنور داللنت بنر 

درباره وهان  یارو، هر گزارهی دارد  ازا 3«یایهفرض یسمرئال یتکامل
  ( Hermann-Pillath, 2002: 33( است )ی)حدس یفرض

 یشناسنیستز یاتتوان گفت که در ادبیم یشترب یحتوض یبرا
 معرفت بنه شنمار ینوع اطراا، یطمح با زنده مووود یسازگار

 یمعرفت و سازگار ی هرچند ا ؛(1394:173 ی،رود )منصوریم
ا ا یست،کام  ن  ی بننابرا ؛اسنت یسماز رئال ییانطباق، بازنما ی ام 
 و( ی)ذهن یشناخت یساختارها یانتناسب م یعام  اصل یسازگار

(  در 123: 1393پنووه، )دانن  اسنت خنارا وهان ساختارهای
ح  مسئله براسنان معرفنت  یبرا یسمارگان یط،شرا ییرصورت تغ

 اسنت محیط از هاییحدن یا و انتظار فرضیه، دارای( ی)قبل یذات
دهند یو اصالح قرار م ی وخطا مورد آزماآزمون طریق از را آن که

 یابندیصورت مداوم بهبنود منرو شناخت فرد از معرفت به و ازای 
هنم  ی(  اقتصاددانان تطنور163: 1390 ی،و باقر یدری)صفار ح

 Boschma) ینندوویبهره م 4ییو هم استقرا یاسیاز استدالل ق

& Frenken, 2006: 291یم، آنهنا بنه دنبنال تعمنی اووود(  با 
 یدر سننطوح مختلننف بننرا 5یانتخنناب یهننایسننمو از مکان یسننتندن

  (Bowles, 2004: 479) کنندمی استفاده شناختیروش
 یاقتصناد ینیواگرا حیتوضن در یکینئوکالس یها یضعف تحل

                                                           

1. Faultiness of Knowledge 
2. Evolutionary Realism 
3. Evolutionary Epistemology of Hypothetical Realism 
4. Inductive 
5. selection Mechanisms 

از  ی( موونب شند تنا تعنداد24  ،1385 6،)نورث کشورها  یب
 منورد ینهناد  یناز ح را یکینئوکالس فرو  یاقتصاد شمندانیاند

 فی(  از نهادهنا در تعنار94−92 :قرار دهند )همنان ینقد و واکاو
 کنن  یراهنمنا سنازمان، ،یعنوان عادات، سنن  اوتمناعبه مختلف

نهادهنا  ریاست  تأث شده ادیو ساختارها  یها، قواعد رفتارانسان متقاب 
 مکاتنب یرینگمووب شنک  یرفتار و عملکرد اقتصاد یدهدر شک 

 ( Rutherford, 1995: 443) دش دیود و میقد یینهادگرا
 مختلفی را مورد مسائ  میقد یینهادگرا شمندانیهرکدام از اند

 7ینی،گرافیها مانند توصنونبه یا در برخام   دهند؛ قرار می تمرکز
9ییو رفتننارگرا یننیگراکنن  8یننی،گراضنند فننرم

مشننترک هسننتند  
(Cavalcante & Boff, 2019: 3  )یمقند یدر اقتصناد نهناد 

 یمقد یاناست  نهادگرا یسازمان و کنترل نظام اقتصاد دغدغه اصل
 ینانم مننافع معتقند بنه تاناد یدسنت ننامرئ یسمبرخالا مکان

(  134−129 :1393 یرفردی،و م یباصر یبودند )رماان هاگروه
هماهن، با تووه به اشنتراک در مننافع  یهاکن  یطبقات برا ی ا

زنننند یخننود منن یننتنهادهننا دسننت بننه تقو یننقاز طر یاقتصنناد
(Commons, 1931: 733  ) 

 حناتیترو معتقدنند هیناول انیاز نهادگرا 11رنیو آ 10کامونز

 در راتییننتننابع نهادهاسننت  تغ ،یننیگرابننرخالا فننر  لننذت
 یرهنایمتغ از یبخشن یاوتمناع ینندهاایهنا، مننابع و فرخواسته

 :Ayres, 1962: 228; Ibidدهنند )یم  یتشک را ینهاد  یتحل

از  یاصننلح بننه تأسنن ینهادهننا تکامنن از کانننال  توسننعه ( 649
( 345: 1387 ی،)تفانل گینردمنی صنورت یاوتماع ینیسمدارو
 یاوتمناع ینندهایدر فرا یمنداوم دانن  بشنر انعکنان ی ،بنابرا

 :Parada, 2001تعننادل اسننت ) یکیبننرخالا مفهننوم اسننتات

 یهناینهنظر یافت  ی، آنها مخالف تالش براای  (  براسان51−52
 ( Clark, 1925: 74−75شمول بودند )وهان

 یم،قند یینهنادگرا یتکنامل یشناسنیهسنت یاتبا تووه به ادب
عنوان دانن  هسنتند  وونود به یها افراد و چارچو  نهادیتواقع

                                                           

6. North 

7. Descriptivism 

8. Anti-Formalism 

9. Behaviorism 

10. Commons 

11. Ayres 
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 نشنانه و قندرت سنلط ینترو اهم تااد مننافع، طبقنات و ازاین 
نسنبت بنه اقتصناد  یانتقناد ینانیور ینهاول یینهادگرا که دهدمی

ک یکنئوکالس  یهنایبررسن ی،بر عم  ومع یداست که براسان تأ
 یونناو اسننتقراء بننه یبننر مشنناهدات تجربنن ینندو تأک یتکننامل

(  Klein, 2000: 451) یافتو ادامه  یاتح یاسیق یهااستدالل
تنوان گفنت کنه آنهنا یمن ینانور ی ا یشناساحصاء معرفت یبرا
بنه انند و در مقابن  کنرده رها را «یانسان معقول اقتصاد» یکردرو

اننند کننه آورده یرو یفرهنگنن ییدر فاننا یرفتننار اقتصنناد یبررسنن
 (  Rutherford, 1995: 448است ) ریتفس ازمندین

 بنه یاوتمناع ریتفسن و ساخت  یتوس  به مااماست  گفتنی
 محندود یدسترس از نشان بلکه ؛ستیکام  ن ییگراتینسب یمعنا

 1گنراعمل یفلسف درک کیها آن جه،ینت کیعنوان به  است دان  به
(  در Reuter, 1996: 75−76کنننند )یاز داننن  را دنبننال منن

 آن جنهینت یکارآمند بنه موضنوع کین یانگار قتیحق سمیپراگمات
لحناظ  از(  170−169: 1386و پناداش،  ی)مهندو دارد یبستگ
را  یننیگراکنن  یکننردرو ی،نهنناد ی دگراننند یننانور یشناسننروش

 :Lawson & Pesaran, 1985) ینندنمایمنن یگیننریپ

 ینالکتیکیرابطنه د یمقد ییدر نهادگرا یم(  غالب مفاه219−221
 ( Wilber & Harrison, 1978: 83)دارند 

ا از  یبرخن ینببنا ترک یندود یینهنادگرا یم،قد یانبرخالا ور ام 
راه  ینهاول یینهادگرا یهترودکس یانو ور یکنئوکالس یاصول ارتدوکس

نحله بنر  ی (  ا346: 1397ی، )متوسل یدتقاب  برگز یوااصالح را به
 ؛دارد یندتأک یکیدر قالنب نئوکالسن یورود نهادها به عملکرد اقتصاد

در ووامنع مختلنف  ینهناد یسمتفناوت مناتر یاربسن یهایوگیا وام  
 ؛اسنت یکینئوکالسنشنمول در برابر چارچو  وهان یانمستلزم عص

نا اسنت؛ غینرممک  اول نگناه در مینانی رویکنرد چنی  ی بنابرا  بنا ام 
کنه موونب رفنع  یننوآور ی ترمهم که شودمی آشکار تردقیق بررسی

 دلی  اسنت بنه شدهمعاند  یاندو ور یو استفاده از مبان یناسازگار ی ا
 مبادله بوده است   ینهمفهوم هز یریکارگ هابداع و ب

ابنداع  چگوننهشنود کنه یسؤال به ذه  متبادر من ی ادر ادامه 
 بنه افراطنی پارادایم دو مبانیاز  2پارادایمی شیفت مووب یادشده

                                                           

1. Pragmatism 

2. Shift Paradigm 

سنؤال،  ین پاسنخ بنه ا یوستجو برا شود؟می میانی پارادایم یک
  یندنمایدوچندان م یمیرا از منظر پارادا یدود یینهادگرا یتاهم

 و مسائ  در یمهم ییراتتغ میپارادا ییواوابه هنگاماست  گفتنی
 ارکنان راتیینتغ از یمیپارادا راتییتغ  پذیردیم ها صورتح راه

 ؛(76: 1393 ی،احمند یو عل یخ)مشا یردگیم نشأت هاپارادایم
 نقن  مفهوم، است ضروری پارادایمی مبانی تصریح برای بنابرای 

  شود تشریح هزینه ای  وایگاه و
عننوان مبادلنه بنه یهناینههز یمعرف یقاز طر یدود یینهادگرا
و  یرپنذرا مشناهده یورود نهادها به عملکرد اقتصاد ی ،واحد تحل

اسنت کنه واحند گفتننی بخشند  یمن یمزمان به آن قدرت تعمهم
و نقطنه  ینهدر هنر نظر یاطالعنات یهناینهپا ی تنراز مهنم ی تحل
(  در 67−64: 1395 ینب،اسنت )نا یادشده یده  پدییمت تبیعز

بنا  یکینئوکالسن ینایتوان گفت کنه در دنیم مبادله هزینه یحتوض
انجنام  یننهو اطالعات کام  مبنادالت بندون هز یابزار یتعقالن

ا به علت اطالعات ناقص ام   ؛(57−55: 1385شوند )نورث، یم
مبنادالت  یواقع یای( در دن3: 1992محدود )نورث،  یتو عقالن

 (  Cass, 1965: 237بر هستند )ینههز
بننرخالا اعصننار گذشننته مبننادالت کمتننر  ینکنننو یننایدر دن

 ییبر قراردادهنا یمبتن یشتر( و ب67−64: 1385)نورث،  یشخص
 ,Williamsonاست که همواره امکان نقنض آنهنا وونود دارد )

و  یحتصنر ینی ،تع یهنایننهنظنر ننورث هز (  از30−32 :1985
 یاسیسازمان س یهاینهقراردادها که شام  تمام هز یاورا ی تام

 ی،دهند )متوسنلیم ی مبادله را تشک یهاینهاست، هز یو اقتصاد
اداره  یهنایننهمبادلنه را هز یهنایننههز 3(  ارو91: 1388 ی،نجف

(  Arrow, 1969: 1) کنندیمن یفتوصن یاقتصاد یستمکردن س
قلمداد  یزیکیف یهایستمآن را معادل اصطکاک در س 4یلیامسونو
 (  Williamson, 1985: 19کند )یم

 ت،ینمالک یبنرا یماننند رشنوه، اننواع نناامن رکارایغ ینهادها
هنا، نیا ماننند و قراردادها به یبندیاعتماد، عدم پارقاب یغ تیحاکم

 یبخشن ۀصنرف عدم جهیدرنت و مبادله نهیهز  یدر افزا ینق  ود
 و کناه  داتینسطح تول اتفاق  یا رویکنند  پیم فایاز مبادالت ا

                                                           

3. Arrow 
4. Williamson 
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  ینا کنه نندینمایمن عم  کوچک انیدر مق یخصوص یهابنگاه
 انیناز مق یناشن یهنااز صنرفه نشندن منندبهره مووب موضوع

د  تبعًا سقوط سنطح مبنادالت منانع از گسنترش تجنارت، شویم
و رشنند  یوربهنره  یو افنزا ینیگراتخصنص ،یکنار کناف میتقسن

 ریگ یزم ،یسنت یشتیمع تیشود و اقتصاد را در وضعیم یاقتصاد
بنا  یندود ییاقتصناد نهنادگرا ( North, 1994: 360) دیننمایم

عنوان واحند مبادله به ینههز یریکارگ هخا  خود در ب یهاینوآور
 یکیمووب شده است امکان ورود نهادها در بستر نئوکالس ی تحل

 ( Klein, 2000: 456د )شوفراهم 
 یندود ییمبادلنه، اقتصناد نهنادگرا یننههز یبا توونه بنه معرفن

توسنعه و  ی ،تعند یبنرا یتالشن ینهناد ی دگراند یانبرخالا ور
 یرفنردی،و م یباصنر یاسنت )رمانان یکنئوکالس یهنظر یبازساز
 یدر چگنونگ نهنادیدو مکتنب  ین ا یادی (  تفاوت بن131: 1393

 ینهاز زاو یدود یانتوسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است  نهادگرا
نگرنند یبه نهادها م ینیبی و قاب  پ یانهووصرفه ی،مناسبات منطق

(Rutherford, 1995: 443)یدرحننال ؛یننهاول یننانکننه نهادگرا 
نهادهنا  یاست  گسنترش تکنامل یزینهادها غر یریکارگ همعتقدند ب

 (  Veblen, 1899: 69دهد )یرا نم یندهدر آ ینیبی اوازه پ
بنر  یکنی :عمنده اسنت انیدو ور یدارا دیود یاقتصاد نهاد

مباح  بنگناه متمرکنز اسنت و  و تیبح  قراردادها، حقوق مالک
کننند یمنن دیننکننالن تأک یبننر بحنن  دولننت و سنناختارها یگننرید
(Menard & Shirley, 2010: 1  )وونود خطنوط متننوع  بنا

 ینی،گرافنرم ینرکنننده نظینی تع یهنااز ونبه یآنها در برخ یق،تحق
 یوابستگ و هایباز یهمحدود، نظر یتعقالن یی،گرای تقل یی،فردگرا
 ( Cavalcante & Boff, 2019: 3) دارند توافق یربه مس

 یمنطقن یبنه رفتارهناو رقابت  یابیکم رشیبا پذ د،ینحله ود
Samuelsقائ  است )

اطالعنات کنه ا اذعان دارد ام   ؛(578 :1995 ,
 ی پنردازش محندود اسنت  در چنن یبنرا یذهنن یتناقص و ظرف

اقدام به انتخا   یناننظم و کاه  عدم اطم یجادا یاو برا یطیشرا
هستند کنه  یینهادها ساختارها یراز ید؛نمایم یدر چارچو  نهاد

حنداکنر عملکنرد  یرا بنرا یننهدهند تا زمیقواعد تعام  را شک  م
 انیننهادگرا دغدغنه(  North, 1990: 3فنراهم آورنند ) یمنطقن

 یروشنن از دیننبا صیتخصنن کننه اسننت نآ نننهیزم  ینندر ا دیننود

 دیننمبادلننه را حننداق  نما یهننانننهیند کننه هزشننو یدهننسننازمان
(Williamson, 1998:32)یتواقع ی بنابرا ؛یهست یها شناسانه

قواعند  ین عنوان قواعد تعام  هستند  ابه یآن افراد و ساختار نهاد
اسنتخراا قاب  یاز بستر اوتماع یربه مس یبه علت وابستگ یتعامل

شنود یمن یناد 1ینیگراموضوع تحت عنوان تعامن  ی است که از ا
(Blumer, 1969: 1)است نتیناعیب محصول قتیحق  یبنابرا ؛ 
اسنت  ینیگراتعامن  بنر یمبتنن دینود یینهادگرا یشناسیهست و
(Nooteboom, 2007: 32 ) 

 یبنرا یتحاکم ی و تما یکند اوتماع یاربه علت تحوالت بس
امنروز غالبنًا در چنارچو   هناییمحاضنر، تصنم یحفت نهادها

رو  ازاینن  ؛(North, 1992: 3) یننردگیشننک  منن یننروزد ینهنناد
 یجنادا یاقتصناد یهناینیبی پ یبرا یخوب ینهزم ینهاد یداریپا
 یننیبی و پن ینی (  تب64−63: 1392احمند،  یکنند )مشهدیم

 یینهنادگرا روین ازا ؛(80: 1395 ینب،)نا یکدیگرنندمتقنارن بنا 
 ننورثراستا  ی ا در  باشدمی گراعینی شناسیمعرفت دارای ودید
 اطمیننانیبی یراز است؛ واقعیت از دکارتی شناخت یک به متعهد

فننرد فاصننله باشنند  ادراکو  یننتواقع ی بنن شننودمننی مووننب
(Cavalcante & Boff, 2019: 6 کنه ) از  نشنان موضنوع این

    است احتمالی شناسیمعرفت
در  یطلبنبا لحاظ منفعت یانسان اقتصاد دیود یینهادگرا در

  ینا(  76: 1395 ب،ین)نا دیننمایانتخنا  من یچارچو  نهاد
از  یشنانهاتحلین  در آنهنا است  یشناختروش ییفردگرا از یانیب

 ,Lawson & Pesaran) ینندوویبهنره من یتریعوس یسمفرمال

مبادله و  یهاینهبر هز نحله ای  اندیشمندان(  219−221 :1985
 یناثابنت  ینهناد یطمحن ینکتعام  افنراد در  یبراها یباز یتئور
& Arnspergerانند )شنده متمرکز( ی)نه تکامل یستاا یایسهمقا

 

Varoufakis, 2006: 7 و اسننتقراء بهننره  یننانق ترکیننب از( و
ا روش ق ؛دیرنگیم ح من یاسنیام   & Modema)د نندانیرا منرو 

Mercuro, 2002: 430 ) خالصه 2ودول  در یمیارکان پنارادا 
  دش یبررس پووه   یادر  کهشود می ارائه یاقتصاد یهایانور

  

                                                           

1.  Interactionism 
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 یاقتصاد یهایمپارادا یساخت درون .2جدول 

 پبوهک یهاافتهی و جی تا ص منبع: تلخ

 یاقتصاد مکاتب یمیپارادا یشناسگونه

نوع  ایبه معن 1«پیتا» کلمه شهیر از یشناسا گونهی یپولوژیواژه ت
د شویم اطالق یبنداز دسته ینوعشده است  گونه بهگونه گرفته و

مشنترک  یهنایوگیموضوعات مختلف براسان و ای ایکه در آن اش
هنا گوننه  ینکنه بنه شنناخت و تحل یشوند  علمیم یدهسازمان

 طبرسنا، و انین)معمار شنودیمن دهیننام 2یشناسنپردازد گوننهیم
انتسنا   ارینمع یمیپارادا یپووه  حاضر مبان در(  104: 1392

مقنندم بننر  یشناسننیهسننت کننه نمننود تووننه دیننخواهنند بننود  با
 ؛اروح اسنت یشناسنوبه خود بر روش هم به و آن یشناسمعرفت

 خواهد بود  بیترت  یبه هم زین یپولوژیت یرو مبنا ازای 
کنه  افنتیتوان دریم یاقتصاد یهاانیور سهیو مقا یبا بررس

را دارد   اننهیگرااثبنات میپارادا مختصات همه یکینئوکالس انیور
 یدنبال قواعد اقتصاد و به تیچون معتقد به مطلوب یشیمکتب اتر

ن ؛دهندیرا نشان من یاثبات میاست در وهله اول قرابت به پارادا ا ام 
 هیقانن  ینناز شنندت ا تیننو عنندم قطع گننراذهنن  یشناسننمعرفننت

  دیننمایم یدگیچیپ میکه آن را وارد قلمرو پارادا ییکاهد تا وایم
 میمعاصر را به پارادا یهایشیبه کار وبر، اتر یکیو نزد کیهرمنوت

تنر آنهنا قرابنت یمیکه ِقسنم قندیدرحال ؛کندیم کینزد یریتفس
   دارد یاثبات میپارادارو  ازای  و کینئوکالس با یکینزد

 ت،ینعندم قطع علنت بنه معتقدنند یننزیکپست شمندانیاند
 با بیآن در ترک یستیرئال یشناسیهست  ستندیشمول نوهان  یقوان

مکتنب را تحنت نفنوذ   ینا ینیگراو کن  یاحتمال یشناسمعرفت
                                                           

1. Type 
2. Typology 

اقتصناد  یمیپارادا یمبان یدهد  با بررسیم قرار یدگیچیپ میپارادا
 ،یتکنامل سنمیرئال یآنتولنوژ وونود کنه افتیدر توانیم یتطور

 و میتعمنن عنندم ذهنن ، و  یعنن ینسننب انطبنناق از یناشنن یسننازگار
انتخنا ، نشنان از  یهناسنمیبر مکان یمبتن یتطور یشناختروش
  است یدگیچیپ میپارادا تسلط

هستند کنه  یها افرادتیواقع میقد یینهادگرا یشناسیدر هست
کنه  یایتعلنق دارنند و چنارچو  نهناد یهرکدام به طبقه خاصن

بر انسنان  دیشود  آنها ضم  تأکیم یعنوان ساختار سلطه معرفبه
 یهناهینمخنالف بنا نظر کینالکتیو منطنق د ینیگراک  ،یفرهنگ
 یانتقاد میپارادا تسلط از نشان موارد  یتمام ا  شمول هستندوهان
 را دینود ییدر نگاه اول نهنادگرا یابینهیبه  و ییبر تب دی  تأکاست
عننوان قواعند نظر گرفت  نهادها بنه درا ام   ؛دهدیگرا نشان ماثبات
نشنان  اسنت، ینانیاطمیاز ب یکه ناش مبادله نهیو بروز هز یتعامل

 یپولنوژیت جینتنا 3اسنت  وندول  یدگینچیپ میپارادا یالیاز است
 ارائنه یمیپنارادا فینصنورت طرا بنه یمکاتب اقتصناد یمیپارادا

 دهد:یم
 
 

 یشناسمتبفم یشناسروش
  ام مکتب یشناسیهست

 هایتواقع واقعیت ماهیت 
  ک ئواالس گباو لذا یا سان ایتصاد یسوی  سمرئال (یوتی) گبا نیع شناختیروان ییفبدگبا
 یمید یشیاتب  گباو لذا یا سان ایتصاد یمفهوم  سمرئال (یوریسم)آپور  گبایدهن شناسیروش ییفبدگبا
 یدجد یشیاتب  میدود  مبا عاال  یا سان ایتصاد یمفهوم  سمرئال ( ولوژی)پبااس گبایدهن  کبب هبمنوت  دت ا

  نییاپسم یاجتماع یطبااا و ساختارها یعما  سمرئال (ی)احتمال گبا نیع ییگباال
 یایتصاد توور  افباد و دا ک یتکامل  سمرئال (یفبض  سمرئال ی)تکامل گبا نیع ا تخاب یها سممکا 
 یمید یی هادگبا عنوان ساختار سلوهبه یچارچوب  هاد در طبااا و یا سان فبهنگ یا تااد  سمرئال ( ستی)پباگمات گبایدهن (یالکت ک)د ییگباال

 یدجد یی هادگبا یتتامل یمیدود و  هادها  مبا عاال  یا سان ایتصاد ییگباتتامل  سمرئال (ی)احتمال گبا نیع شناسیروش ییفبدگبا
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 یمکاتب اقتصاد یمیپارادا یشناسگونه یفط .3 جدول

 مدرنپست انتقادی تفسیری پیچیدگی اثباتی علمی پارادایم

 یدیم  اتبیشی  ئواالس ک اقتصادی هایجریان
 جدید  هادی

ا نیی  پسم
  یدیم  هادی  جدید اتبیشی تووری

 پبوهک یج تا  صمنبع: تلخ

 

 یریگجهیو نت یبندجمع

اسنت کنه براسنان آن  ییهنافنر  یمجموعه پن شام  پارادایم
سننه رکنن   یدارا می  هننر پنناراداردیننگیشننک  منن ییهننایتئننور

 یهنامیاست  پارادا یشناسو روش یشناسمعرفت ،یشناسیهست
ی، انتقناد ،یتفسنیر ،ینیگرااثبات انسانی پارادایم علوم در غالب

 یهناهنا نحلنهمیپنارادا  ینا  یمدرن هستند و ذپست و یدگیچیپ
 گرفته است  شک  یاوابسته یفکر

 همنه یکینئوکالسن انینکنه ور دهندیمن نشنان مطالعه جینتا
موضنوع   ینا برخالا اام   ؛دارد را انهیگرااثبات میپارادا مختصات

 یدگینچیپ میاز پنارادا متأثرمطالعه  مورد  یغالب مکاتب دگراند
 را یشنیاترمکتنب  تینقطعو عدم گراذه  یشناسهستند  معرفت

 یهنایشنیاتر کیبر هرمنوت دی  تأکدینمایم یدگیچیپ قلمرو وارد
بنر  دیتأککه یدرحال ؛کندیم کینزد یریتفس میمعاصر را به پارادا

 قننرار یاثبننات میپننارادا مجنناورت در راتننر یمیِقسننم قنند یننیفردگرا
 معتقدنند یستیرئال یآنتولوژ یریگیپ ضم  ها ینزی  پساکدهدیم
 هاانیبن  یا بیترک  ستندینشمول انوه  یقوان تیعدم قطع  یدلبه

 یدگینچیپ میپنارادا نفنوذ تحت را ینزیکمکتب پست ییگرابا ک 
بنه  یکینزد یاقتصاد تطور در یتکامل سمیرئال وووددهد  یم قرار

نندهنند؛ یرا نشننان منن یدگیننچیپ یآنتولننوژ  انیننوردر  موضننوع اام 
وونود طبقنات و  راینز ؛است متفاوت هیاول یینهادگرا یهترودکس

 ،یبر انسان فرهنگن دیعنوان ساختار سلطه، تأکبه یچارچو  نهاد
  ینبنر ا یانتقاد میتسلط پارادا انگریب کیالکتیو منطق د ییگراک 

 است  نحله
 بینرق انیناصنول دو ور بیترک در دیود یینهادگرا تیموفق

مبادله نقطه اتصنال نهادهنا  نهیمبادله است  هز نهیمرهون ابداع هز
 یریپنذتیننیاست که استفاده از آن ضنم  ع یبه عملکرد اقتصاد

موونب الحناق  مبادلنه هزیننهوونود   شند خواهد میتعم مووب
 بنه اسنت، اولینه نهنادگرایی شناسییکه برگرفته از هست« نهادها»

 سننتز  شنودمنی نئوکالسیکی شناسیهستی در «اقتصادی انسان»
 یندود یینهنادگرا آنتولوژی قرابتمووب  شناسانهیهست یاتواقع

 و انتقنادی هایپارادایمکه حد واسط شود  می یچیدگیپ یمبه پارادا
 و شناسننیمعرفننت تغییننرات تبعنناً  آنتولننوژی تغییننر  اسننت اثبنناتی

 بننابرای  داشنت؛ خواهند یپن در یوسنتارپ یانهم بهرا  شناسیروش
و  یمیپننارادا تشننیف موونبمبادلننه  یننهاز هز اسننتفاده و تعرینف

  شودیم معاند وریان دو واسط حد در یدود نهادگرایی یریقرارگ
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