ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸ ﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،76ﺑﻬﺎر  ،1399ﺻﻔﺤﺎت 223 -251

ذﻫﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ رادﯾﮑﺎل ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﻨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﺎول
زﯾﻨﺐ آﯾﯿﻨﯽ* ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ** ،ﻋﻠﯽ ﻣﺒﯿﻨﯽ دﻫﮑﺮدي*** و ﮐﻤﺎل ﺳﺨﺪري

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/03/06 :

****

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/10/24 :

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﺧﺎص ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺎوﻟﺘﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ و ﺑـﻪﺗﺒـﻊ آن ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮاي درك ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎول و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ،ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻣﻘـﺪﻣﺎت آن،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺮوﺿﺎت
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎول و ﻧﺎوﻟﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻧﺌﻮاﺗﺮﯾﺶ و ذﻫﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ رادﯾﮑـﺎل ،ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎوﻟﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ از ذﻫﻨﯿﺖﮔﺮاﯾـﯽ رادﯾﮑـﺎل
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎوﻟﺘﯽ 5 ،ﻓﺮض ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن »اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﯿﻞ«» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ و اﻧﺘﻈـﺎرات آﯾﻨـﺪه«» ،ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل« » ،اﺳـﺘﻌﺎره ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﮐﺎﻟﯿﺪوﺳﮑﻮپ« و »ﺧﻠﻖ ﻧﻈﻢ « ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن دﻻﻟﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺮاي
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي آﺗﯽ ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺼﺎد وﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .B53, M13, O10 :JEL

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻧﺎوﻟﺘﯽ ،ذﻫﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ رادﯾﮑﺎل ،ﮐﻨﺶ.

* دﮐﺘﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
** اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ،داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
*** داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

**** اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

aeeni.1365@ut.ac.ir
motvasel@ut.ac.ir
mobini@ut.ac.ir
kasakhdari@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
اين منازعه همواره در ادبیات کارآفريني برقرار بوده ا ست که چگونگي تاثیر کارآفريني بر
عملكرد اقتصادي منوط به نو کارآفريني است .تقسیمبنديهاي متعدد از انوا کارآفريني
مانند اجباري در برابر فرصــتمحور( 1اکس ،)2223 ،2تكراري در برابر نوآورانه( 3بامول،4
 ،)2223معمولي در برابر با ر شد/تاثیر باال( 5شین )2221 ،6يا واقعي در برابر شبهکارآفريني

7

(کاتونن 8و همكاران )2221 ،از همین منطق نشئت ميگیرد با اين استدالل که ارتباط مثبت
میان فعالیت کارآفرينانه و عملكرد اقتصــادي باوجود تمرکز بر شــاخیهاي ايســتا و کمي
مانند نرخ خوداشـــتيالي يا تعداد اســـتارتآپها (هنرکســـون و ســـنندجي )2294 ،9برقرار
نخواهد بود (شـــولمن 10و همكاران .)2296 ،شـــواهد نیز حاکي از آن هســـتند که افزايش
کارآفرينان معمولي به نرخ باالي شكست ميانجامد (شین.)2221 ،
شـايد بتوان گفت شـومپیتر 11پیشـتر و فراتر از هر انديشـمند ديگري در قلمرو اقتصـاد و
کارآفريني از ماهیت پديده کارآفرينانه و ارتباط آن با تيییر و تو سعه اقت صادي سخن گفته
است .او با تمايز تيییرات بنیادين از تيییرات تدريجي ،نو نخست را کلید تيییرات اقتصادي
و بهتبع آن توســعه ميدانســت .شــومپیتر در آثار متعدد خود بهويژه کتاب توســعه اقتصــادي
( )9194و مقا له توســـعه ( ،)9192درصـــدد تبیین توســـعه بر پايه تيییرات بنیادين برآمد و
«ناولتي» و «کنشهاي کارآفرينانه ناول» را عامل ا صلي اين تيییر و تو سعه معرفي کرد .او با
طرح پرســشهايي ازجمله اينكه ناولتي چگونه پديدار ميشــود؟ ،چگونه افراد به شــیوهاي
ناول و متفاوت ازآنچه فراگرفتهاند ،دســـت به انديشـــه و عمل ميزنند؟ ،نیروي محری و
مكانیســم پیدايش ناولتي چیســت؟ چگونه افراد شــیوه انديشــیدن خود را تيییر ميدهند؟ و
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
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عوامل در پس اين تيییر کداماند؟ ( شومپیتر )999-994 :9192 ،در صدد دری بنیان ناولتي
و تبیین آن برآمد.
اما نقطه شرو براي پاسخگويي به اين پرسشها دری چیستي پديده ناول است .منظور
از ناولتي چی ست و پديده ناول از چه خصو صیات و ويژگيهايي برخوردار است و چگونه
ميتوان نسبت به آن شناخت پیدا کرد .دری اين موضو ايجاب ميکند محقق ،بحثها و
اســتداللهاي خود را بر بنیان معرفتشــناســي متناســب و مفروضــات ســازگار با پديده ناول
ا ستوار سازد .بنیان معرفت شنا سي که پیش از هر چیز در رو شن کردن ارکان کلیدي تبیین
نقش خواهد داشــت .اينكه محقق در جســتجوي دری و تبیین کنش کارآفرينانه ناول بايد
چه برداشـــتي از کارآفرين ،جهان پیرامون او و ارتباط میان اين دو داشـــته باشـــد به بن یان
معرفتشناسي زيربنايي پژوهش وي بازميگردد.
ايده شــومپیتر حول پیوند کنشهاي ناول ،تيییرات بنیادين و توســعه اقتصــادي پس از او
چندان مورد بحث قرار نگرفته ا ست چه در مطالعات اقت صاد و چه در مطالعات کارآفريني
که آرا و نظرات شومپیتر در آن سهم ب سزايي دارد .ک سب بینش ن سبت به چگونگي وقو
ناولتي و بهتبع تيییر و توســـعه اقتصـــادي مســـتلزم آن اســـت که پژوهشهاي آتي بر بنیان
معرفت شناسي متناسب استوار باشند .از همین رو ،در اين پژوهش بر مبناي تبیین پديده ناول
و اح صاي مفرو ضات آن ،بنیان معرفت شنا سي متنا سب به بحث گذارده مي شود .نتايج اين
پژوهش ميتوانـد اصـــول راهنمـايي براي انجـام پژوهشهـاي تجربي آتي در اين قلمرو
پژوهشي باشد.
بخش هاي ب عدي م قا له به شـــرح زير خواه ند بود در بخش دوم ،مفهوم ناولتي و
مفروضــات حاکم بر آن شــرح داده ميشــوند .در بخش ســوم ،ســه پارادايم تبیین پديده
کارآفرينانه تشريح ،مقايسه و ذهنیتگرايي راديكال بهعنوان پارادايم متناسب با پديده ناول
معرفي ميشـــود .در بخش چ هارم 6 ،فرا بن یادين ذهن یتگرايي رادي كال بهعنوان بن یان
معرفت شنا سي ناولتي معرفي و شرح داده مي شوند و درنهايت در بخش پنجم ،داللتهاي
نظري و تجربي بهکارگیري ذهنیتگرايي راديكال و مفروضــات آن براي پژوهشهاي آتي
به بحث گذارده ميشود.
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 -8مفهوم ناولتی و مفروضات بنیادین آن
شـــومپیتر همواره يكي از دغدغههاي خود را قلمرو ناديده انگاشـــته شـــده تيییر اقتصـــادي
ميدانســت (شــومپیتر .)941 :9146 ،او در يكي از مقاالت برجســته ،اما کمتر شــناختهشــده
خود ،توســـعه 1با تمايز تيییرات کمابیش روتین و تدريجي از تيییرات راديكال و بنیادين،
تيییر نخست را عامل رشد و تيییر دوم را دلیل اصلي توسعه اقتصادي ميدانست (شومپیتر،
 .)9192شــومپیتر در کارهاي نخســتین خود ،توســعه را به معناي انقطاعي در وضــعیت ثابت
تلقي ميکرد وق فهاي در ت عادل ايســـتاي منجر به ت عادل آتي نامعین( 2بكر 3و همكاران،
 .)992 :2226او در اثر به تازگي يافته شـــدهاش ،مدعي شـــد چنین انقطاعي پیامد پیدايش
پديده ناول اســت .به باور او ،ارتباط تنگاتنگي میان ناولتي ،عدم قطعیت 4و تيییرات منقطع

5

وجود دارد (بكر و همكاران.)2226 ،
ناولتي همواره به عدم قطعیت ميانجامد و پذيرش چنین عدم قطعیتي به بیان خود شـــومپیتر،
نه به اين دلیل که پديده ناول و معناي آن به جهان ديگري متفاوت از جهان مولفههاي محیطي
قابل شـــناســـايي تعلق دارد و يا نه به خاطر اينكه پديده ناول بيارتباط با اين مولفههاي محیطي
اســت ،بلكه تنها به دلیل دری ضــعیف ما ،چنین قطعیتي هنوز آشــكار نشــده اســت (شــومپیتر،
 .)992 :9192البته شومپیتر مدعي بود به يك معناي متفاوت ميتوان هنوز از ناولتي تعبیر به يك
تطبیق کرد ،اما نه تطبیقي منفعل و قطعي و معین .ناولتي کانون و هســـته هر چیزي اســـت که به
عمیقترين تعبیر و معناي آن بايد غیرقطعي و نامعین دانسته شود ( ومپیتر.)999 :9192 ،
شـــومپیتر توســـعه را اينگونه تعريف ميکند« :گذار از يك بردار هنجار 6به ديگري به
شــكلي که امكان تجزيه اين گذار به گامهاي خرد وجود نداشــته باشــد» (شــومپیتر:9192 ،
 .)992ازاينرو ،اين تيییرات محیطي و تيییر در دادهها نیســـتند که راههاي جديد را موجب
مي شوند ( شومپیتر .)999 :9192 ،تيییري که موجب وقو ناولتي و درنتیجه تو سعه مي شود
بايد نمايانگر يك جهش و تيییر ناگهاني باشــد ،تيییري که فقط با تطبیق و ســازگاري طي
چند گام کوچك قابل د ستیابي نبا شد ( شومپیتر .)994 :9192 ،شومپیتر در جاي ديگر اين
1- Development
2- An indeterminate Future Equilibrium
3- Becker
4- Indeterminacy
5- Discontinuous change
6- Vector Norm
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نو تيییر را توصیف ميکند وقتي اقتصاد يا يك صنعت يا برخي شرکتها کاري متفاوت
انجام ميدهند ،خارج از طیف عملیات و روند موجود ،ما از توســـعه بهمثابه پاســـخ خالآ

1

ســـخن ميگويیم (شـــومپیتر .) 962 :9146 ،ناولتي بهم ثابه پاســـخ خالآ موقعیتي را ايجاد
ميکند که پیوندي با موقعیتهايي که ممكن بود در غیاب آن پديدار شـــوند ،ندارد و کل
مسیر رويدادهاي بعدي و پیامدهاي بلندمدت آنها را شكل ميدهد.
مفهومپردازي شــومپیتر از توســعه اقتصــادي ،مســتثني کردن شــویهاي بیروني بهعنوان
تبیینکننده تو سعه اقت صادي را به دنبال دا شت .به باور او ناولتي بايد بهوا سطه عواملي درون
ســیســتم اقتصــادي تبیین شــود (شــومپیتر .)9192 ،او تيییر را به کنشهاي خالقانه کارآفرين
نســبت داد ،کســي که کارکرد خالقانه ايجاد ترکیبات جديد را به اجرا درميآورد .به باور
او ،کارآفرين عامل تيییري ا ست که ترکیبات جديدش تالطم را به حیات اقت صادي تزريق
و تعادل وضـــیعت ثابت را بر هم ميزند (بكر و همكاران .)2226 ،تيییر دروني که بهعنوان
پیامد کنش به تحقق چیزي غیرقابلانتظار ميانجامد (لوين .)2299 ،2البته اين به آن معنا
نیست که تيییرات محیطي در پیدايش ناولتي هیچ نقشي ايفا نميکنند .شویهاي بیروني به
تعبیر خود شومپیتر محری برانگیزاننده کنشهاي ناول خواهند بود ،اما اين تيییرات محیطي
يا تيییر در دادهها نیستند که ناولتي را به بار ميآورند ،تيییرات محیطي شرط ضروري براي
پیدايش پديده ناول هستند .منشا ناولتي دروني است و به کنشهاي افراد بهمثابه شرط کافي
بازميگردد (شومپیتر.)999 :9192 ،
تبیین ناولتي از نظر شــومپیتر بهمثابه بزر ترين چالش علمي مرتفع نشــده تلقي ميشــد
(بكر و همكاران .)992 :2226 ،او با ارائه مثالي از هنر بهمثابه پديدهاي ناول اســـتدالل کرد
که وقتي ما در مســـیر تبیینهاي علي يا غايتمند 3قرار گیريم ،هیچ فهرســـتي از مولفههاي
محیطي قابل شـــناســـايي براي تعیین چگونگي وقو اين پديده کفايت نميکند (شـــومپیتر،
 )992 :9192و حتي تالش براي تعیین علل اين تيییرات به شــكســت خواهد انجامید (بكر و
همكاران .)2226 ،به باور شــومپیتر تبیین پديده تيییر اقتصــادي با تمرکز بر شــرايط و عوامل
علي در موارد بســیار نادر کفايت ميکند (شــومپیتر .)941 :9146 ،بهبیانديگر ،به اتكا عقل
اســتداللي مبتني بر تجزيهوتحلیل و ابزارهاي حســي مختی قلمرو علوم طبیعي نميتوان به
1- Creative Response
2- Lewin
3- Causal or Teleological Explanation
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دری پديده ناول دست يافت (متوسلي .)9914 ،اشاره به آنچه ا سمیت )9114( 1به تاثیر از
فلسفه هوسرل 2در تالش براي تمايز میان دو مفهوم  Momentو  Pieceو دو شكل تحلیل
متناسب با هريك بیان ميکند ،ميتواند به دری بهتر از پديده ناول کمك کندMoment .

عبارت اســـت از «هر مولفهاي از يك کل و ماهیت آنكه موجوديتش در فقدان آن کل از
میان ميرود» ،در مقابل  Pieceعبارت اســـت از «هر مولفهاي از کل و ماهیتش که ميتواند
منفك از کل همچنان از موجوديتي مستقل برخوردار باشد» (ص.)99
به باور اســـمیت ،تبیین اين دو دســـته پديده نیازمند روشهاي تحلیل متفاوتي اســـت
Pieceها (که ويژگيهاي پديدههاي طبیعي را به همراه دارند) بايد بهصورت تحلیلي 3تبیین
شـــوند در مقابل تبیین  Momentها (که نمايانگر پديده هاي اجتماعي هســـتند) ترکیبي

4

خواهد بود .پیو ندهاي ترکیبي میان اجزاي  Momentها امكان ارا ئه تبیین هاي تحلیلي از
مول فه هاي من فك را که به قلمرو تحل یل هاي اث باتگرا يا نه اختصــــاص دارد ،غیرممكن
مي سازد (اسمیت 5.)96 :9114 ،با اين تفاسیر ناولتي Moment ،است پديدهاي که منفك
1- Smith
2- Husserl
هوسرل تبعات معرفت شناختي ايده اصالت جهان عیني رياضیاتي را فاجعهبار عنوان کرد و در آخرين اثر خود« ،بحران
علوم اروپايي و پديدارشناسي فراتجربي» با انتقاد به تخصصي شدن علوم ،وضعیت علم در اوايل قرن بیستم را بحرانزده
عنوان کرد .او رياضیات را نفي نكرد ،بلكه تسري و تعمیم مباني علم رياضیاتي به تمام قلمرو معرفت را خطا ميدانست
(داودي بني .) 9919 ،او معتقد بود ما عالوه بر جهان علوم طبیعي ،جهان موجودات روحي و علم حیطه نفس را داريم،
علمي که در بعدي متفاوت با علم تحصــیلي ،رويكرد تحلیل و روششــناســي خاص خود را ميطلبد (فتحزاده،9936 ،
ص.)993-996
3- Analytic
4- Synthetic
 -6در يك مولكول آب ميتوان گفت دو اتم هیدروژن و يك اتم اکســـیژن در غیاب مولكول آب همچنان ميتوانند
از موجوديتي مستقل برخوردار باشند .بنابراين ،امكان بهکارگیري استداللهاي مبتني بر تجزيهوتحلیل و ابزارهاي حسي
قلمرو علوم طبیعي براي تحلیل آنها فراهم اســت .اما اگر به مثال اثر نقاشــي و نقاش که شــومپیتر در مقاله توســعه براي
تبیین ناولتي از آن بهره گرفته ا ست ،بازگرديم ،رابطه میان نقاش و اثر نقا شي به گونهاي ا ست که اين دو الزم و ملزوم
يكديگرند و بدون يكي ديگري موجوديت نخواهد داشـــت و نميتوان با تفكیك اين دو از هم به دری هريك نائل
آمد .يا خالقیت در درون و ذات انســـان نوآور جاي گرفته اســـت و نميتوان آن را از فرد جدا کرد .در مقابل بدون
وجود فرد نوآور نیز خالقیت و نوآوري موجوديت نخواهد داشت که بتوان آن را تحلیل کرد .ويژگي غیرقابل تفكیك
بودن اين پديدهها ،آنها را از دايره قلمرو علم متعارف و عقل استداللي خارج ميکند.
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از کارآفرين و کنش وي موجوديت نخواهد داشـــت .بنابراين ،ناولتي بهمثابه پاســـخ خالآ
هیچگاه نميتواند پیش از وقو و بهواسطه بهکارگیري قواعد معمول استدالل از واقعیات از
پیش موجود پیشبیني شود (شومپیتر .) 962 :9146 ،بر ا ساس آنچه شرح آن رفت  4فرا
بنیادين حاکم بر ناولتي بر اساس  4بعد در جدول ( )9خالصه شدهاند.
جدول ( :)1مفروضات بنیادین ناولتی
منشا ناول ی
ماهیت ناول ی

محرک ناول ی شااوکهای بیرونی ،اما منشااا آن کنشهای رالقانه عامالن درون
سیس م است.
تغییر ناشی از ناول ی هنجارها را بر هم زده و م فاوت از الگوهای پیشین رواهد
بود.

پیامد ناول ی

عدم قطعیت و نامعینی در کانون پدیده ناول جای دارد.

تبیین ناول ی

رویکردهای علی ،غای مند و مب نی بر عقل اسااا داللی در تبیین ناول ی ناتوان
رواهند بود.

در مجمو کنش هاي خالقانه عامالن در درون ســـیســـتم در نتیجه تيییرات بنیادين که
پیوندي با روندهاي پیشـــین ندارند ،موجب بروز ناولتي ميشـــود و عدم قطعیتي را موجب
ميشـــود که امكان تبیین آن با رويههاي عقل اســـتداللي در چارچوب علم متعارف وجود
ندارد .حال بر پايه اين مفروضــات ،بنیان معرفتشــناســي متناســب با پديده ناولتي 1را تبیین
خواهیم کرد.

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

 -9پژوهش در باب مفهوم ناولتي در مطالعات داخلي سابقه چندان طوالني ندارد و به سالهاي اخیر بازميگردد .از همین
رو ،يافتن يك معادل فارسي در خور براي اين مفهوم دشوار خواهد بود .با درنظرگرفتن آنچه درباره چیستي و ماهیت
ناولتي در اين بخش به آن پرداخته شد ،نويسندگان «خلق بي بديل» را مناسبترين معادل براي اين واژه ميدانند ،اما از
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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اقتصاد نئوکالسیك به پیروي از لئون والراس و بر مبناي اثبات گرايي ،يك جهان واقعي
عیني را مفروا مي داند که مســـتقل از دانش و آگاهي عاملین به آن موجوديت دارد.
جهاني که عاري از زمان و مكان است و در آن افراد به شكلي منفعل با محاسبات مبتني
بر تصـــمیم گیري بهی نه عقالئي واکنش نشــــان مي ده ند (جكســـون .)9116 ،1عامالن
اقتصـــا دي انتخاب هاي بهینه را بر مبناي اطالعات کامل و پیش بیني تام و تمام اتخاذ
مي کنند ،شرکت ها توابع تولیدي ه ستند که به طور ريا ضي درون دادها را به برون دادها
تبديل مي کنند و بازارها همواره در تعادل هســـتند (چیلیز و همكاران .))b(2292 ،در
چنین شـــرايطي تمام کارآفرينان به طور مكانیكي فرصــــت هاي عیني از پیش موجود
يكســـاني را شـــناســـايي مي کنند ،تمام شـــرکت ها بر مبناي مجموعه محدودي از منابع
تعريف شــده ،باکیفیت معین و مســتقل از انتخاب کارآفرينان ترســیم مي شــو ند و بازارها
تو سط قواعد مكانیكي قابل م شاهده تعادل کنترل مي شوند .کارآفرينان به جاي کنش و
تعامل در بازارها ،متيیرهاي بازار که به مثابه واقعیت خارجي به آن ها عرضــه مي ش ـود را
اتخاذ مي کنند (کرزنر.)79 :9116 ،2
شیوههاي اقتصاد نئوکالسیك با ايجاد تعادل اقتصادي تحت شرايط کامال شناختهشده يا
(به بیان مارشــالي) معینِ دســترســي به منابع ،فناوري و ترجیحات ســروکار دارد .مجموعه
انتخاب ها کامال مشـــخی ،تصـــمیمات فردي متقابال ســـازگار و يك راهكار بهخوبي
تعريفشده براي مساله تخصیی منابع وجود دارد (روزن.)942 :9116 ،3
در چارچوب تعادل ،کارآفرينان نقش به نسبت بياهمیتي ايفا ميکنند ،چراکه به شكلي
مكانیكي به نیروهايي که آنها را به حرکت واميدارند ،واکنش نشـــان ميدهند .بازارها نیز
ريتمي قابل پیشبیني را حفظ ميکنند که در آن هر لحظه معین ،شـــبیه ديگري اســـت .اين
مولفهها در غالب معادالت مكانیكي رياضي تئوريزه ميشوند (چیلیز و همكاران:)b(2292 ،
 )942در چنین شـــرايطي جايي براي انتخاب نبوغآمیز يا اراده آزاد که ســـنگ بناي ناولتي
است ،وجود نخواهد داشت.

1- Jackson
2- Kirzner
3- Rosen
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اعتراا اصــلي به تئوري تعادل عمومي نئوکالســیك (به ويژه از ســوي اقتصــاددانان
اتريش) به دربرداشـــتن مفروضــــاتي در باره قا بل شـــناخت بودن آينده بازمي گردد.
مفروضاتي که نه تنها در حدي ترين حا لت خود ،يعني فرا دانش کامل ،بلكه در حالت
متعادل تر فرا انتظارات عقالئي کامال بي ا ساس اند (بوکانون و ونبر

.)962 :9119 ،1

کرزنر ( ) 9116تئوري ت عادل را به اين دلیل که حاالت ت عادل بازار را به تصـــمی مات
اتخاذشـــده در زمینه اي از الگوهاي شـــناخته شـــده  ،معین و ثابت متيیر هاي زيربنايي
(همچون ساليق م صرف کننده ،د ستر سي به منابع و دانش تكنولوژيك) ن سبت مي دهد
مورد انتقاد قرار داد (کرزنر ،) 2221 ،چراکه تئوري نئوکالسیك تصمیم فردي را به مثابه
اِعمال مكانیكي در حداکثرســـازي محدود ترســـیم مي کند . 2چنین تصـــويري ،انتخاب
انساني را از ويژگي اساسا بي انتها بودن 3که در آن تخیل 4و جسارت 5نقش هاي کلیدي
اجتناب ناپذير را ايفا مي کنند ،محروم مي کند (کرزنر .) 74 :9116 ،کرزنر بر پايه چنین
انتقاداتي ،پژوهش هاي خود را بر ماهیت فرآيند بازار که حرکت آن به واسطه تصمیمات
کارآفرينانه تنظیم مي شـــود ،بنیان نهاد (کرزنر .) 2221 ،او در نخســـتین آثار خود حول
کارآفريني برمبناي بینش هاي میزس و ها يك ، 6رويكرد متفاوتي حول تاثیر تصـــمیم
کارآفرينانه فرد بر پديده بازار در دنیاي واقعي ترســـیم کرد .در اين رويكرد ،بازار از
طريق فعالیت کارآفرينانه به سمت تعادل سوآ مي يابد..بر اين اساس ،طي فرآيند کشف
کارآفرينانه به شكلي تدريجي ،اما سی ستماتیك (کرزنر ،)72 :9116 ،برنامه هاي ناقی
(که مبتني بر تصـــمیم گیري حاوي تصـــورات اشـــتباه بوده اند) به واســـطه پاســـخ گويي
کارآفرين هوشیار به فرصت هاي آشكارشده ناشي از خطاهاي پیشین تصحیح مي شوند
1- Buchanan and Vanberg
2- A Mechanical Exercise in Constrained Maximization
3- Open-ended
4- Imagination
5- Boldness
 -7هرچند کارهاي میزس و هايك از دهه  9192ســنت اتريشــي را به مســیري متفاوت از اقتصــاد نئوکالســیك هدايت
کرد ،اما الخمن ( )9167مدعي بود هايك و میزس با وجود حمايت از ايده فرآيند بازار ،هیچ يك تعادل را بهعنوان
مرحله نهايي ناديده نگرفتند هايك گرايش قوي به تعادل عمومي را يك پديده واقعي اقتصاد بازار ميدانست و میزس
نیز مدعي بود کنش انســـاني درنها يت به ايجاد حالت تعادل ميانجامد و با دســـتیابي به آن تيییرات بیشـــتر در دادهها
متوقف خواهند شد (ص.)72

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

(کرزنر .)69 :9116 ،آنچ ه فرايند بازار را به پیش مي راند ،عبارت اســـت از کشـــف
فرصت به اتكاي جسارت و هوشیاري کارآفرينانه (کرزنر.)69 :9116 ،
کرزنر و پیروان او پ سااثبات گرا 1ه ستند (چیلیز و همكاران .))b(2292 ،آن ها جهان
پیرامون را دربردارنده پديده هاي عیني مي دانند که کارآفرينان به واســـطه ترجیحات
ذهني خود با کشــف فرصــت ها به آن ها پاســخ مي دهند (کرزنر .) 9116 ،کشــف ،يك
اســتعاره فرآيندي اســت که انديشــه ذهني کارآفرين مبتني بر هوشــیاري به فرصــت ها و
وجود عیني آن فر صت ها را که در انتظار ک شف شدن ه ستند ،در برمي گیرد (چیلیز و
همكاران .)946 :)b( 2292 ،کرزن ر به صـــراحت پويايي هاي خالآ فرآيند بازار را به
ر سمیت شناخت و نئوکال سیك را به خاطر در نظر نگرفتن هیچ نق شي براي کارآفرين
خالآ نقــد کرد (بوکــانون و ونبر  .)964 :9119 ،بــا اين وجود ،چنین تمرکزي بر
خالقیت با رويكردي ترکیب مي شــود که اســاس کارآفريني را در امكان کشــف خطا
مي بیند .اگر اســاس کشــف کارآفرينانه امكان رهايي از خطاي اولیه يا گذشــته باشــد،
مبناي مرجعي 2که شك ست در انجام کاري بر مبناي آن خطا تلقي شود ،چی ست؟ و آيا
خالقیت و تخیل همان کشــف خطا اســت؟ به باور بوکانون و ونبر ( :9119ص)966
در تالش کرزنر براي مدل ســازي کارآفريني به مثابه کشــف فرصــت هاي ناديده گرفته
شــــده يك ناســــاز گاري وجود دارد .هرچ ند کرزنر از عین یت گرايي بي چون وچراي
رويكرد نئوکالســیك فاصــله گرفته و پرســش هايي با تاکید بر نقش ذهنیت کارآفرين
هوشــیار در فرآيند کشــف را مطرح کرده اســت (چیلیز و همكاران ،))b(2292 ،اما در
رهايي از غايتمندي چارچوب تعادل با شك ست مواجه شد (بوکانون و ونبر :9119 ،
 .) 969از همین رو ،کار کرزنر تا حد زيادي اقتصاد اتريشي را مكمل نئوکالسیك جلوه
مي دهد (چیلیز و همكاران 2299 ،زاپیا.)9113 ،3
در مجمو هر دو رويكرد نئوکالســـیك و نئواتريش مبتني بر اســـتعاره تعادل فرا
مي کنند عاملیت ان ساني فقط واکنش دهنده يا پا سخگو ا ست ،مولفه ها از پیش موجود يا
معین هستند ،پیامدها يا فرآيندهاي بازار داراي آغاز و پايان معین اند و بازارها يا همواره
1- Post-positivism
2- Reference-base
3- Zappia
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در تعادل اند يا به تعادل گرايش دارند .مفروضـــات فلســـفي هر دو رويكرد ،ريشـــه در
هســتي شــناســي عینیت گرا دارند .بر اين اســاس ،جهان يك ســیســتم انتظام يافته قابل
پیش بیني اســـت که در آن تمام بخش ها در هارموني و هماهنگي کامل کار مي کنند
(چیلیز و هم كاران .)) b(2292 ،بر پا يه چنین مفروضــــاتي ديگر نمي توان به ام كان
کنش هاي خالآ قا ئل بود ،کنش هاي محری تيییرات جهش مان ندي که بي ترد يد
هارموني فرضي سیستم انتظام يافته از پیش موجود را برهم خواهد زد.
تاکید بر خالقیت و اراده انسـاني موجب گذار از رويكردهاي تعادلمحور نئوکالســیك
و تعادل جوي1کرزنري به سمت رويكرد سیستمهاي باز و بسیار فراتر از تعادل 2شده است.
چنین رويكردي بر خالقیت و بيپاياني 3در تكامل سی ستمهاي غیرتعادلي تاکید دارد با اين
فرا که آينده معین نیســت ،بلكه در فرآيند تكاملي در حال آشــكار شــدن ،خلق ميشــود
(بوکانون و ونبر  .)973 :9119 ،چنین رويكردي با معرفتشناسي ذهنیتگرايي راديكال

4

اتريشيهاي نخستین بهويژه شكل 5و الخمن 6بیشترين سازگاري را دارد .برخالف رويكرد
نئوکالســـیك و نئواتريش که فرا ميکنند کارآفرينان فقط به تيییرات در محیط برمبناي
دانش حاصــل از تجربه پیشــین پاســخ ميدهند به باور ذهنیتگرايان راديكال ،کارآفرينان
ف عاال نه آي نده را از طريق ا قدا مات رو به جلوي مبتني بر تخ یل خلق ميکن ند (چیلیز و
همكاران.)962 :)b(2292 ،
بینش بنیــادين پــارادايم جــديــد اين اســــت کــه نــاولتي و پیــامــدهــاي نبوغ آمیز
غیرقابل پیش بیني ،به مثابه فرآيندي تكاملي در طول زمان آشــكار مي شــوند ( بوکانون و
ونبر  .)962 :9119 ،ذهن یت گرايي رادي كال بر اين متمرکز اســــت که کارآفري نان
چگونه مي انديشـــند ،دســـت به کنش مي زنند و با يكديگر در تعامل اند و چگونه اين
انديشـــه ها ،کنش ها و تعامل ها ،بازارها را بیش ازپیش تنو بخشـــیده و از تعادل دور
مي ک ند (چیلیز و هم كاران .) a2292 ،ويژگي بن یادين موضـــع ذهن یت گرايي رادي كال

1- Equilibrium Seeking
2- Open System far from Equilibrium
3- Open-endedness
4- Radical Subjectivism
5- Shackle
6- Lachmann
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تصــورش از جهاني اســت که به شــك لي پیوســته از الگوها و توالي انتخاب هاي انس ـاني
نشئت مي گیرد (بوکانون و ونبر

.)961 :9119 ،

ذهنیتگرايي راديكال موضوعي معرفتشناسي است که بر اين داللت دارد که تصور و
تفكر به چارچوبهاي تف سیري 1منوط ا ست و هیچ چارچوبي نميتواند جامع با شد .آينده
ناشناخته است ،اشتباهات اجتنابناپذيرند و از همین رو ،خالقیت امكانپذير است .بنابراين،
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
درستي براي در پیش گرفتن (الزبي.)23 :9113 ،2
اقتصـــاددانان ذهنیت گراي راديكال ،ســـاخت گرا 3هســـتند آن ها جهان اجتماعي را
به مثابه پیامد آفرينش و بازآفرينش فعاالنه ناشـــي از کنش هاي خالقانه ذهن کارآفرينان
و تعامالت آن ها در بازارها که حاوي نااطمیناني و ناهمگوني گســـترده اســـت ،مي بینند
(الخمن 9116 ،شــكل .)9161 ،جدول ( )2مقايســه اي از اين ســه رويكرد را در قالب
چندين بعد به نمايش مي گذارد.

1- Interpretive Frame Works
2- Loasby
3- Constructionist
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جدول ( :)2مقایسه سه پارادایم تبیینکننده پدیده کارآفرینی
نئوکالسیک
مبنای فلسفی
مبنای نظری

دست پنهان آدام
اسمیت
والراس ،مارشال ،ارو،

نئواتریش
تکامل داروین

ذهنیتگرایی رادیکال
(اتریشی ا یل)
عملگرایی جیمز و
دیویی

1

هایک ،میزس ،کرزنر

شکل و الرمن

بنیان هس یشناسی

عینیتگرایی

عینیتگرایی

نسبیتگرایی

بنیان معرفتشناسی

اثباتگرایی

پسااثبات گرایی

سارتگرایی

اطالعات م قابل

کسب اطالعات و

کامل،
آینده معین و قابل
پیشبینی ترجیحات

آگاهی م قابل در
طول زمان،
آینده نامعین اما قابل

معلوم و معین،
فقدان نااطمینانی،

پیشبینی،
وجود نااطمینانی،

تصمیمات م قابال
سازگار

سازگاری تصمیمات
در طول زمان،

ناهمگونی فزاینده

واکنش مکانیکی به

هوشیار
پاسخگو به رطاهای
پیشین و فر تهای
از پیش موجود،

رالق
آفریننده و بازآفریننده
جهان اج ماعی بهواسطه
کنش رالق

محرک فرآیند تعادل

دورکننده بازار از تعادل

همواره به سمت

همواره نام عادل و در

تعادل

حال دور شدن از تعادل

شرایط

نگاه به کارآفرین

نگاه به بازارها

دبرو

شرایط از پیش معین

همواره در تعادل

اطالعات پراکنده،
غیرم مرکز و ناکامل،
آینده نامعین و
غیرقابلپیشبینی،
عدم اطمینان واقعی،
تصمیمات ناسازگار،

منبع( :بوکانون و ونبرگ1001 ،؛ ساراسواثی و همکاران 2003 ،و چیلیز و همکاران))a&b(2010 ،
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 -9نهادگرايان قديم با رد نگرش اقتصــاد جريان غالب به عامل اقتصــادي بهمثابه عقالنیتگرايي در پي حداکثر ســود،
برداشـت جايگزيني از عاملیت انسـاني را توسـعه دادند .اين برداشـت بیش از همه در اوايل قرن بیسـتم و در نوشـتههاي
روانشــناســاني همچون ويلیام جیمز و ويلیام داگالس و فالســفه عملگرايي همچون چارلز ســاندرز پیرس نمود يافت
(هاجســـن .) 966 :9113 ،برداشـــتي که در تالش براي گنجاندن اراده آزاد و مفهوم انتخاب در تحلیل هاي خود ،با
رويكرد علم اقتصاد اتريش بهويژه ذهنیت گرايي راديكال بیشترين همخواني را دارد.
 -2نويسندگان از ترکیب ايدههاي ارائه شده در سه منبع درج شده به محتواي جدول ( )2دست يافتند.
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 -4مفروضات رویکرد ذهنیتگرایی رادیکال
دری بهتر از ذهنیتگرايي راديكال و تنا سب آن با تبیین پديده کارآفرينانه ناول ضرورت
پرداختن به مفروضات اين بنیان معرفتشناسي را ايجاب ميکند .اگر براساس مباحث بخش
 ،2پديده ناول نا شي از کنشهاي خالقانه کارآفرينان با شد ،برهم زننده هنجارها و متفاوت
از الگوهاي پیشــین باشــد و به عدم قطعیت و نامعیني منجر شــود در اين بخش مفروضــات
رويكرد ذهنیتگرايي راديكال ،داللت هاي برآمده از ويژگي هاي پديده ناول را آشـــكار
ميکن ند .به ب یان بهتر ،در اين بخش ،ارت باط ناولتي و ذهن یتگرايي رادي كال را روشـــن
ميکنیم و به اين خواهیم پرداخت که کنش هاي ناول بر چه مبنايي به وقو بپیوندند و در
بازار چه رخ خواهد داد .مفروضـــات برمبناي مطالعات آرا و نظرات ذهنیتگرايان راديكال
پیشگام و برخي پژوهشهاي بعدي که به تاثیر از آنها انجام شدهاند ،استخراج و در قالب 6
عنوان به شرح زير ارائه ميشود.

 -4-1انتخاب مبتنی بر تخیل
ذهنیتگرايي راديكال بر اين حقیقت بنیادين اســتوار اســت که هر آنچه در قلمرو اجتماعي
رخ ميدهد ،منوط به انتخابهاي ان ساني ا ست ،انتخابهايي که ميتوانند متفاوت با شند و
آثار متفاوتي نیز به دنبال داشته باشند (بوکانون و ونبر  .)969 :9119 ،به باور شكل(:9139
ص )23هر فردي که در حال انتخاب از میان م سیرهاي گوناگون کنش ا ست بهجاي تبعیت
منفعالنه ،ميتواند بهعنوان عاملي تاريخ ساز نگري سته شود هرچند در مقیاس کوچك .اين
نگــاه در نقطــه مقــابــل رويكرد نئوکالســـیــك قرار ميگیرد .بنــا بــه اظهــارات الخمن،
نئوکالســـیكها در تعصـــب غیرمنطقي خود نســـبت به تقلید از علم مكانیك کالســـیك،
واژه هاي عقالنیت و انتخاب را بهگو نهاي به کار گرفتها ند که معاني آن ها را به انحراف
کشاندهاند .براي آنان خرد به معناي حداکثرسازي توابع معین است ،اما با وجود مجموعهاي
از ترجیحات معین و از پیش معلوم ديگر صحبت از انتخاب چه معنايي دارد؟ رو شن ا ست
کســاني که مرتكب چنین آشــفتگي تحلیلي شــدهاند کنش انســاني را با واکنش صــرف به
شرايط متيیر اشتباه گرفتهاند (الزبي.)29 :9113 ،
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به باور ذهنیتگرايان ،تصــمیم به معناي انتخاب از میان تصــورات 1اســت .پیش از اينكه
فرد بتواند يك مســـیر کنش را برگزيند او بايد مســـیرهاي ممكن در دســـترس و پیامدهاي
ممكن آنها را تا آنجا که ميتواند تصـــور و تجســـم کند .از همین رو ،تصـــمیم تخیل را
دربرميگیرد .آنگونه که شكل توصیف ميکند ،انتخاب از میان ساختههاي تخیل و تصور
(شــكل ،)667 :9177 ،تصــور آيندهاي که بیش از ترســیم بر مبناي گذشــته اســت (الزبي،
 .)9113ذهنیتگرايي راديكال تخیل را بهمثابه فرآيند ذهني ميبیند که بهوا سطه آن افراد از
میان تفكرات و انديشــهها درباره اقدامهايي که قرار اســت انجام شــوند 2دســت به انتخاب
ميزنند (شكل.)99 :9161 ،
براي ذهنیتگرايان ،تصــمیم بهمثابه انتخاب کنش آتي ،يكســره با آينده ســروکار دارد،
چراکه به تحقق نتايجي ميانجامد که ما در آينده دورتر در جســـتوجوي آن هســـتیم.
بنابراين ،تصــمیم نميتواند انتخاب واقعیات باشــد ،بلكه خود واقعیات را ميســازد (شــكل،
 .)663 :9177تفسیر افراد از وضعیتهاي گذشته و حال جهان پیرامونشان ،شیوهاي که آنها
انتظاراتشـــان درباره آينده را شـــكل ميدهند و انتخاب کنش ها برمبناي چنین انتظاراتي،
همگي اعمال خالقانه و خودجوش ذهن انساني هستند و نه پاسخهاي منفعل به محریهاي
بیروني .اين دقیقا ذهن و انتخاب نبوغآمیز عامل انســـاني اســـت که به خلق واقعیت جهان
ميانجامد (الخمن .)991 :9137 ،هیچ آينده معیني مســـتقل از انتخابهاي انســـاني وجود
نخواهد داشت .در مقابل بي شمار آينده بالقوه وجود دارد که از آن میان تنها يكي بهمحض
آشكار شدن فرآيند انتخاب پديدار مي شود (بوکانون و ونبر  .)969 :9119 ،از همین رو،
شكل ( ،9161ص )94بیان ميکند م مون زمان و موقعیتي که خواهد آمد 3فقط ناشناخته

4

نیســت ،بلكه ناموجود 5اســت .کارآفرينان با اســتفاده از تخیل فردي خود براي خلق از نو از
لحظهاي به لحظهاي ديگر در حال تزريق چیزي اســاســا نو به جهان هســتند .بهواســطه چنین
فرآيندي ،آن ها تاريخ را ميآفرينند و مســـیر آتي رويدادها را تحت تاثیر قرار ميده ند.
انتخاب نمايانگر يك ســرآغاز اســت ،توالي که نســبت به آنچه بعدها پديدار خواهد شــد،
1- Thought
2- Deeds to be done
3- Time-to-come
4- Unknown
5- Non-existent
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تفاوت ايجاد ميکند .نميتوان به اين توالي از پیش ،آگاهي داشـــت ،چراکه رويدادهاي
بعدي تا حدي منوط به انتخابهايي هســتند که هنوز شــكل نگرفتهاند و ويژگيشــان براي
انتخابگر کنش حال حاضـــر ناشـــناخته اســـت (لیتل چايلد )99 :9161 ،1و اين همان عدم
قطعیتي است که ناولتي موجب آن خواهد شد.

 -4-8برنامههای مبتنی بر تفسیر تجربیات پیشین و انتظارات آتی
تيییر پارادايمي بنیادين رويكرد ذهنیتگرايي در اين بینش ذهنیتگرايان نهف ته اســـت که
کارکرد فعالیت ذهني کارآفرينان را نهتنها به تف سیر تجربیات گذ شته ،بلكه به صورتبندي
انتظارات از آينده متصـــور نیز تســـري دادهاند .به بیان بهتر ،آنها بر مشـــارکت فعال ذهن
کارآفرين در خلق تصــــاوير ذهني از کنش ها و پ یا مد هاي آتي و انت خاب مطلوبترين
ســـناريوي ممكن تاکید دارند (چیلیز و همكاران .)949 :)b(2292 ،کارآفرينان برنامههاي

2

خود را براســـاس بینشهاي برآمده از تفســـیر ذهني تجربیات گذشـــته و انتظارات ذهني از
آينده متصـــور صـــورتبندي (الخمن )9137 ،و براي ترکیب و بازترکیب منابع بهمنظور
بهرهبرداري از پ تانســـ یل آن ها در ج هت خلق کاال ها و خد مات آتي طراحي و به اجرا
درميآورند (الخمن .)9167 ،بر اين اساس کارآفرينان بهطور پیوسته برنامههاي روبهجلويي
را بهوا سطه ارزيابي و بازارزيابي تجربیات گذ شته و انتظارات آتي شكل ميدهند (چیلیز و
همكاران .)99 :)a(2292 ،شـــكل ( ،9141ص )9تاکید ميکند براي اينكه انتخاب معنادار
باشد بايد بر مبناي انتظارات از تجربیات متصور که هنوز پديدار نشدهاند ،باشد.
برخالف تاکید نئوکالسیك بر بهینگي ،عقالنیت و دانش کامل ،ذهنیتگرايان جهان را
آشـــفته و غیردقیق ميدانند .کارآفرينان گزينه هاي غیربهینهاي را برمبناي تصـــمیمگیري
1- Littlechilde
 -2الخمن بهواسطه مفهوم برنامه ،کردمان شناسي (پراکسولوژي) میزسي را بازتعريف کرد .براي میزس کردمانشناسي
عبارت بود از مطالعه اينكه چگونه افراد از ابزارها براي دستیابي به اهداف معین بهره ميگیرند .الخمن کردمانشناسي را
مطالعه اينكه «چگونه افراد برنامهها را طراحي و بر مبناي آنها با استفاده از ابزارها براي دستیابي به اهداف تخیل و تجسم
شده دست به اقدام ميزنند» تعريف کرد .بر اين اساس افراد تصويري ازآنچه درصدد دستیابي به آن هستند در ذهن خود
تجسم ميکنند و کنش انساني اجراي برنامههاي طراحي شده براي تحقق اين اهداف تخیل شده خواهد بود (لويس و
روند.)969 :2226 ،
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هدفمند ،دانش محدود ،پیشبیني ناکامل و انتظارات غیرعقاليي انتخاب ميکنند .ب نابراين،
بهطور پیوســته برنامههايشــان و انتظاراتشــان را بازبیني ميکنند که خود اطالعات جديدي را
در طول زمــان بــه بــار ميآورد .از همین رو ،برخالف تمرکز کرزنر بر تجربــه پیشـــین،
کارآفرينانِ ذهنیتگرايان براي تج سم آيندهاي که هنوز ساخته ن شده ا ست ،نگاه روبهجلو
دارند (چیلیز و همكاران .)944 :)b(2292 ،اينكه در دنیاي امور اجتماعي-انســـاني آينده
نامعین ا ست و در فرآيند انتخاب خلق مي شود ،بر اين داللت ندارد که آينده وراي تخمین
و گمانهزني اســت و يا به معناي ناديده انگاشــتن اين نیســت که افراد درباره آينده انتظاراتي
دارند و کنشهاي خود را بر آن انتظارات ا ستوار ميکنند .دری ذهنیتگرايان از ماهیت و
نقش چنین انتظاراتي اساسا متفاوت از چارچوب نئوکالسیك است .براي ذهنیتگرايان اين
انتظارات ممكن اســـت کمابیش منطقي باشـــند ،اما درنهايت چیزي بیش از حدس و گمان
درباره آينده نامعین و ناشـــناخته نخواهد بود .در مقابل براي اقتصـــاددانان نئوکالســـیك
انتظارات درباره آيندهاي ا ست که ا سا سا قابل شناخت 1ا ست حتي اگر امكان شناخت آن
محدود به نقی افراد باشد (بوکانون و ونبر .)969 :9119 ،

 -4-3ناهمگونی و عدم تعادل
ذهن یتگرا يان باور دار ند فرآي ند هاي بازار نميتوا ند انت ظارات ذهني کارآفري نان از
امكان هاي آينده را هماهنگ ســـازد ،چراکه هر کارآفرين در هر لحظه از زمان ،آينده
متفاوتي را تخیل و تصـــور ميکند و برنامهاش را درنتیجه چنین انت ظارات همواره متيیر و
گذرايي بازنگري ميکند (شـــكل 9177 ،الخمن .))a(9167 ،انتظارات واگرا ،برنامه ها و
بهالطبع منابع و محصـــوالت واگرايي را به بار ميآورند که بازارها را از تعادل دور ميکند.
بنابراين ،ميتوان انتظار داشــت در بازارهاي کارآفرينانه رقابتي ،نیروهاي واگراي ناشــي از
انتظارات منحصــربهفرد کارآفرينان بر نیروهاي همگراي ناشــي از نشــر دانش پیشــین چیره
شـــوند (الخمن )923 :)b(9167 ،و از همین رو ،تنو و ناهمگوني همواره فزاينده خواهد
بود (شكل .)9177 ،همچنین بيثباتي انتظارات ،کارآفرينان را از هماهنگ کردن برنامههايي
که برمبناي اين انتظارات تنظیم شدهاند با برنامههاي ساير کارآفرينان بازميدارد .برنامه يك
کارآفرين بهطور پیوســـ ته نهتن ها به صـــال حد يد خود او ،بل كه در ت عا مل با بر نا مه هاي
1- Knowable
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غیرقابلپیشبیني پیوســـته در حال تيییر ســـاير کارآفرينان تيییر ميکند (چیلیز و همكاران،
 .)944 :)b(2292اين تعامالت بيثبات که از آســـیبپذيري برنامههاي کارآفرينان در برابر
تخیالت مســتقل ســاير مشــارکتکنندگان بازار نشــئت ميگیرند ،بازار را به ســمت عدم
اطمینان و ناهمگوني ســـوآ ميدهند (شـــكل .)9177 ،تمام اين تيییرات غیرقابل انتظار،
هماهنگي برنامههاي کارآفرينان و کنشهاي منبعث از آنها را دشوار و تعامل میان آنها را
بيث بات ميکن ند که بهنو به خود بر ناهمگوني و دور شـــدن بازار از ت عادل دامن ميز ند
(الخمن.)926 :)b(9167 ،
در چنین شرايطي بجاي تصور بازار بهمثابه وضعیتي فاقد زمان يا تك دورهاي که در آن
برنامههاي هزاران بازيگر کامال هماهنگ (رويكرد نئوکالسیك) يا در مسیر هماهنگ شدن
(رويكرد کرزنر) حرکت ميکنند و بازيگران با نااطمیناني بســـیار اندی يا هیچ نا اطمیناني
مواجه نیســـتند ،ذهنیتگرايان راديكال بازار را بهمثابه فرآيندي ميبینند که برنامهها بهطور
پیوسته بهواسطه رويدادهاي پیشبینينشده دگرگون و آشفته شده و به شیوهاي که آنها را
لزوما سازگار نميکند ،بازبیني مي شوند .بنابراين ،کن شگران با عدم اطمینان واقعي (به تعبیر
نايتي )1در اجراي برنامههايشان مواجهند .بجاي اين تصور که بازارها از زماني به زمان ديگر
يا از يك حا لت ت عادل به حا لت ت عادل ديگر جهش ميکنند ،ذهنیتگرا يان اســـتدالل
ميکنند بازارها گه گاه تيییرات چشـــمگیري از يك فاز عدم تعادل به ديگري را بهعنوان
بخشـــي طبیعي از فرآيند جاري عدم تعادل تجربه ميکنند (شـــكل .)97 :9162 ،در چنین
بســـتري ،اســـتعاره تعادل بیشـــتر مرتبط بودن خود را از دســـت ميدهد و نقش آن بهمثابه
1- Knight
فرانك نايت بین سه نو عدم اطمینان که يك عامل اقتصادي ممكن است با آنها روبهرو شود ،تمايز قائل شده است:
نو اول شامل آيندهاي مي شود که تابع توزيع آن وجود دارد و شناخته شده است .بنابراين ،تصمیمات تنها دربرگیرنده
محا سبه احتمال يك حالت خاص ا ست و همه سناريوهاي ممكن از احتمال يك ساني برخوردارند .دوم شامل آيندهاي
اســت که تابع توزيع آن وجود دارد اما شــناختهشــده نیســت .عامل اقتصــادي در اين حالت بايد تابع توزيع را با آزمون
مكرر تخمین بزند و ســپس ميتواند با آن مانند تابع توزيع نو اول برخورد کند .احتمال نســبت دادهشــده به هر يك از
سناريوها ناشناخته است ،اما اين احتماالت وجود دارند و تابع توزيع آنها نیز با گذشت زمان آشكار مي شود .سومین
نو عدم اطمینان که نايت آن را عدم اطمینان واقعي ( )True uncertaintyمينامد ،اشاره به آيندهاي دارد که نهتنها
ناشــناخته اســت ،بلكه قابل شــناخته شــدن هم نیســت .به باور نايت کارآفرين با اين نو از عدم اطمینان مواجه اســت
(ساراسواثي و همكاران.)2229 ،
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چـارچوبي کـه برمبنـاي آن قرار اســــت اقتصــــاددانـان اقـدامـات ذهني جمع کثیري از
مصرفکنندگان را ارزيابي کنند ،ديگر معنادار نخواهد بود (الخمن.)94 :9137 ،

 -4-4استعاره جهان کالیدیک
بهترين نمونه براي توصـــیف جهانبیني ذهنیتگرايان راديكال ،اســـتعاره جهان کالیديك
ا ست .ا ستعاره کالیديك 1ري شه در پوياييهاي يك کالیدو سكوپ 2دارد ،و سیلهاي که در
آن کمترين حرکت موجب مي شود تكههاي شی شهاي يا سنگي رنگي نیمه شفاف اندکي
جابه جا شـــوند و چینش آن ها تيییر کند که خود موجب يك تيییر تماشـــايي در الگوي
م شاهده شده تو سط بیننده مي شود .اين الگوهاي ناول بهطور پیو سته شكل ميگیرند و از
میان ميروند ،اغلب بهطور تدريجي ،گاهي نیز بهطور ناگهاني ،اما بیننده هیچ گاه قادر به
پیشبیني رنگها و اشكال خاصي که الگوي بعدي موجب آنها مي شود ،نیست .ازآنجاکه
کالیدوسكوپ همواره در طول زمان در حال حرکت است الگو هیچگاه شانسي براي ثبات
يافتن بیش از يك حر کت زود گذر ندارد (چیلیز و هم كاران 946 :)b(2292 ،و چیلیز و
همكاران.)267 :2299 ،
الگوهاي متيیر يك کالیدو سكوپ نمايانگر الگوهاي متيیر برنامههايي ا ست که فرآيند
بازار کارآفرينانه را شــكل ميدهد .اين اســتعاره بر بيثباتي تمرکز دارد بيثباتي انتظارات
ذهني کارآفرينان از آينده تجســم شــده که برمبناي آن برنامههايشــان را اســتوار ميکنند،
بيثباتي پیكربندي منابعي که کارآفرينان بهطور پیوســـته ترکیب و بازترکیب ميکن ند
بهمنظور تولید محصـــوالت ناول و بيثباتي بازارها که کارآفرينان بهواســـطه تعامل پیوســـته
خود با ســـاير کارآفرينان و بازبیني برنامههايشـــان از تعادل دور ميکنند (شـــكل 9162 ،و
الخمن .))a(9167 ،تنها يك حرکت کوچك در کالیدوســكوپ ميتواند الگوي ســنگها
و روابطشـــان را تيییر دهد همانطور که يك تيییر کوچك در انت ظارات هر کارآفرين با
1- Kaleidic Metaphor
2- Kaleidoscope
کالیدوسكوپ وسیلهاي است شامل دايرهاي از آينهها و اشیاي رنگي و نا متصل همچون تیله ،مهره ،خرده شیشه و تكه
کاغذ که بازتاب نور به آنها الگوهاي رنگارنگي را پديد ميآورد .کالیدوســـكوپ با بازتاب متعدد پرتوهاي نوري در
آينه هاي خود باعث به وجود آوردن تصــاويري با تقارن مرکزي و خطوط تقارن محوري متعدد ميشــود .با چرخاندن
لوله کالیدوسكوپ ،روي هم افتادن تصاوير رنگي باعث نماياندن الگوها و رنگهاي متنوعي به چشم بیننده ميشود.
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تيییر در برنامههاي تولید او ،فرآيندهاي بازار را برهم خواهد زد و ســاختار ســرمايه را تيییر
خواهد داد .ازآنجاکه انتظارات کارآفرينانه هیچگاه ايستا نیستند ،فرآيند هیچگاه از حرکت
نميايستد و کالیدوسكوپ هیچگاه متوقف نميشود (الخمن.)64 :)a(9167 77 :9137 ،
به زبان الخمن جهان پیرامون ساعتگونه نی ست ،بلكه کالیديك ا ست .افراد انتظارات
ذهني را درباره دادههاي بازار شـــكل ميدهند .با آشـــكار شـــدن فرآيند بازار دانش تيییر
ميکند و بهتبع انتظارات نیز تيییر ميکنند .اما انتظارات افراد ممكن اســـت به شـــیوه هاي
گوناگون تكامل يابند ،چراکه برداشــتها از دادههاي بازار ذهني هســتند .بنابراين گرايشــي
نیز به تعادل وجود نخواهد داشـــت .در واقع بازار از يك موقعیت ناهماهنگي به موقعیت
ديگري از ناهماهنگي حرکت ميکند (ســـاتت .)921 :2293 ،1در چنین دنیايي ،انتظارات
کارآفرين بســیار بيثبات هســتند .موفقیت تصــمیمات کارآفرين منوط به درجات بااليي از
توانايي کارآفرين براي بهرهبرداري از ناولتي اســـت «آنچه تاکنون ناشـــناخته بوده و حتي
ت صور ن شده »2ا ست و نااطمیناني راديكال دنیاي کالیديك آن را ممكن مي سازد ( شكل،
.)67 :9162

 -4-0خلق نظم
يكي از چالشهاي ديرينه نظريهپردازان اجتماعي که بر ذهني بودن تصــمیمگیري و آزادي
انتخاب انســـاني تمرکز دارند ،تالش براي ســـازگاري اين ابعاد عاملیت انســـاني با امكان
برقراري نظم اجتماعي-اقتصــادي اســت (لويس و روند .)976 :2226 ،3تبیین اينكه چگونه
کنشها و تعاملهاي برآمده از انتخابها ،انتظارات ،برداشـــتها و تفســـیرهاي متفاوت به
سطحي از هماهنگي و نظم د ست مييابد ،چال شي ا ست که ذهنیتگرايان راديكال بیش از
هر مك تب فكري ديگري به آن پرداخ تها ند .در اين جا نظم بازار بهم ثا به الگوي ه ماه نگ
انديشهها و کنشها تعريف شده است که معرف فرآيندهاي بازار است .چنین برداشتي اين
تصـــور متداول را به چالش ميکشـــد که نظم بازار مت ـــمن تعادل اســـت ،وضـــعیتي که
کنشگران انتظارات يكديگر را پوشــش ميدهند ،محصــوالت همگون هســتند و تيییرات
قابل پیشبیني (روزن.)9116 ،
1- Sautet
2- The hitherto Unknown, Even the Unimagined
3- Lewis and Runde
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حال اين پرســـش مطرح ميشـــود که در شـــرايطي که برنامههاي فردي منوط به برنامههاي
پیچیده ديگران اســت ،ديگراني که برنامههايشــان مبتني بر دادهها و ترجیحاتي اســت که در
طول زمان تيییر ميکنند ،دادهها و ترجیحاتي که پیشــتر قابلشــناســايي نباشــند ،چگونه نظم
اقتصــادي-اجتماعي ممكن اســت؟ و چه چیزي اقتصــاد را از آنارشــي بازميدارد؟ يكي از
ويژگي هاي برجســـته علم اقتصـــاد اتريش که آن را از پارادايم هاي رقیب متمايز ميک ند،
تالش براي نگاه ريشــهاي به ذهنیت و رديابي عوامل تبیینکننده فرآيندهاي ذهني تا ســطح
نهادها است (متوسلي و رستمیان .)3 :9917 ،پاسخ الخمن ( ،9162ص )41-62به چگونگي
تحقق نظم اقتصـــادي و اجتماعي باوجود انتظارات و برنامه هاي واگرا به تاکید وي بر نقش
نهادهاي اجتماعي در شكلدهي به انتظارات و هماهنگي برنامهها بازميگردد .بهواسطه اتكا
بر دری م شتری از نهادهاي اجتماعي همچون حقوآ مالكیت ،قراردادها و اعمال تجاري،
کارآفرينان قادر خواهند بود بهطور منســـجم برنامههاي خود را به اجرا درآورند و انتظارات
قابل اتكايي درباره کنش هاي ســـايرين شـــكل دهند .نهادهاي اجتماعي افراد را مجهز به
مجموعه قواعد و ترتیبات م شترکي ميکنند که چگونگي تف سیر و پا سخ آنها به شرايط را
تعیین ميکند .البته اين به معناي نگاه جبرگرايانه به تاثیر نهادها بر باورها ،ت صمیمات و رفتار
افراد نیســـت بهطوري که امكان انتخاب هاي نبوغآمیز را از میان بردارد .کنش انســـاني در
چارچوب قلمرو مقید به محدوديتهاي نهادي آزاد اســـت .کارآفرينان نقش فعال و مهمي
در خلق و تكامل بیشــتر نهادها ايفا ميکنند .فراتر از واکنش صــرف به نهادها ،آنها نیروي
محری در پس پیدايش و تيییر نهادها هســـتند و همزمان تاثیرپذير از و تاثیرگذار بر نهادها
خواهند بود (الخمن.)61 :9162 ،
نهادها طیف کنشهايي که افراد در يك موقعیت معین اتخاذ ميکنند را محدود و رفتار
آنان را پیشبیني پذيرتر ميکند و با تســـهیل شـــكلگیري انتظارات و برنامه هاي متقابال
سازگار ،کنشهاي آنان را به سمت يك جهت م شتری 1سوآ خواهند داد .هرچند کنش
کارآفرينان نامتعادلکننده اســـت و در چارچوب عدم تعادل رخ ميدهد ،اين کنشها بايد
درون جهاني از تعادل اجتماعي به وقو بپیوندند که در آن انتظارات بیشـــتر افراد به خاطر
وجود نهادهاي اجتماعي در حقیقت سازگار هستند (لوين.)2299 ،

1- Common Signpost
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 -5جمعب ندی و دال لت های نظری و تجربی ذهن یتگرایی رادی کال برای
پژوهشهای آتی
بخش عمده تاريخ قلمرو پژوهشـــي کارآفريني بر مدل هاي تعادل علم اقتصـــاد اســـتوار
اســـت (ســـاراســـواثي .)2224 ،اين مدل ها بر پايه اين مفروضـــات که انســـان در پي
حداکثرســــازي مطلوب یت با اطال عات کا مل و توان پیش بیني تام و ت مام به م بادالت
اتمیســـت یك ورود پ یدا مي ک ند عمی قا ذهن یت ها ،تئوري ها و روش هاي ما در قلمرو
کارآفريني را تحت تاثیر قرار داده اند و محققان را به دلیل شكست در تبیین کارآفريني
به ســمت پارادايم جايگزين علم اقتصــاد اتريش ســوآ داده اند (ونكاتارامان.)9116 ،1
شــايد بتوان گفت نفوذ علم اقتصــاد اتريش در قلمرو کارآفريني بیش از ســاير مكاتب
اقت صادي بوده ا ست (متو سلي و ر ستمیان .) 9917 ،مفاهیم اتري شي مانند کنش و تعامل
در زمان ،دان ش محدود و متيیر مشـــارکت کنندگان در بازار و پويايي هاي فرآيندهاي
نامتعادل کننده جاي گرفته در زمینه نهادي ،بنیان منا سب تري براي تحقیقات فرآيندمدار
و زمینه محور کارآفريني ارائه مي کنند .اما هرچند علم اقتصــاد اتريشــي در پژوهش هاي
قلمرو کارآفريني جايگاه ويژه اي را به خود اختصــاص داده اســت تقريبا قســمت عمده
اين پژوهش ها بر اســتعاره هاي تخريب خالآ شــومپیتر و کشــف کارآفرينانه کرزنر که
ري شه در مفرو ضات تعادل اقت صاد نئوکال سیك دارند ،ا ستوارند که در آن ها تيییر قابل
پیش بیني ،رفتار روتین و انديشه ها و تصورات همگرا هستند .اين خود موجب به حاشیه
راندن ابعاد کمتر ديده شده پديده هاي کارآفرينانه همچون کنش خالآ ،ناولتي و تخیل
شــــده اســــت .براي فائق آ مدن بر اين کاســـتي در اين پژوهش رويكرد نامت عادل به
کارآفريني به مثابه پديده اي ذهني تر ،خالقانه تر و پوياتر برمبناي ذهنیت گرايي راديكال
شكل و الخ من منبعث از اقتصاد اتريشي اصیل نخستین معرفي شد .رويكردي که در پي
برج سته کردن جنبه خالقانه بی شتر ناديده گرفته شده رفتار ان ساني و فرآيندهاي دروني
برانگیزاننده چنین رفتاري اســت .تمرکز بر رويكرد ذهنیت گرايي راديكال اتريشــي دو
مزيت عمده براي قلمرو کارآفريني دارد از يك سو ،اين رويكرد با بسیاري از ايدههاي
به ظاهر نامتجانس ادبیات کارآفريني همچون ظرفیت خالقیت کارآفرين براي تصـــور
1- Venkataraman
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آينده ،وجود عدم تعادل دائمي متاثر از کنش خالآ کارآفرين و دانش همواره در حال
تيییر تجانس بی شتري دارد .از سوي ديگر ،رويكرد ذهنیت گرايي جهات کامال جديدي
را براي تئوري پردازي و تحقیق حول پديده پوياي کارآفريني ارائه کرده و به محققان
اين امكان را مي دهد خود را از قید اقتصــاد نئوکالســیك و ايده تعادل برهانند (چیلیز و
همكاران.)2226 ،
هرچند کارهاي مفهومي برمبناي ذهنیت گرايي راديكال در ادبیات کارآفريني ديده
مي شوند ،اما پژوهش هاي تجربي ب سیار اندی ه ستند (چیلیز و همكاران ))b(2292 ،و
ما هنوز با تبیین و دری برخي ابعاد منحصربه فردتر و پیچیده تر کارآفريني به ويژه کنش
کارآفرينانه ناول فاصله زيادي داريم .پژوهشگران هنوز براي پرسش هايي همچون اينكه
چگونه کارآفرينان به جاي انجام فعالیت هاي کارآفرينانه متداول و معمول ،دســـت به
ناولتي مي زنند؟ ،چگونه فرآيند انتخاب تخیلي در واقعیت صـــورت مي گیرد؟ ،چگونه
کارآفرينان برنامه ها و انتظارات خود را شكل مي دهند و در طول زمان درنتیجه تعامل با
ســـاير کنش گران بازار آن ها را بازبیني مي کن ند؟ ،چگونه ترتیبات نهادي به هماهنگي
تصـــورات ،انتظارات ،برنامه ها و کنش هاي افراد مي انجامند؟ ،توالي تخیل ،انتخاب و
کنش در فرآيند شـــكل گیري ناولتي توســـط کارآفرينان چگونه در طول زمان پیش
مي رود؟ يا چگونه کارآفرينان براي تبديل تخیل خود به کنش هاي ناول به ترکیب و
بازترکیب منابع در اختیار د ست مي زنند؟ پا سخ قابل اتكايي نیافته اند .ب راي آن د سته از
محق قان که به وا کاوي ناولتي ،مفهومي که به ندرت در جر يان غا لب پژوهش هاي
کارآفريني مورد توجه قرارگرفته اســـت ،عالقه مندند ،مفروضـــات و مفاهیم کلیدي
ذهنیت گرايي مي تواند راهنمايي ب راي بسـط پژوهش ها در اين قلمرو کمتر شـناخته شـده
باشــــد .حتي محق قان مي توان ند م یان تالش براي تبیین ناولتي بر پا يه ذهن یت گرايي
راديكال و تئوري هاي روانشناسي شناختي يا تئوري هاي خالقیت پیوند برقرار کنند.
اما پاسخ به اين پرسش ها بنا به ضرورت رويكرد متناسب خود در انجام پژوهش هاي
تجربي را ايجاب مي کند .محققان نئوکالســیك براي آزمون روابط مرتبط با پديدههاي
تعادلي ،نوعا از روش هايي همچون تحلیل رگرســیون چندگانه بهره مي گیرند .آشــكار
اســت چنین روش ها و ابزارهايي قادر به پاســخگويي به اين پرســش ها نخواهند بود که
چگونه کارآفرينا ن انجام کارهاي ناول و شـــگفت انگیز را ممكن مي کنند؟ و با خلق
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ايده هاي جديد و ترکیب و بازترکیب پیوســـته منابع بازارها را به ســـمت عدم تعادل
هدايت مي کنند .اثبات گرايان زماني در تبیین پديده هاي کارآفرينانه بی شتر مرتكب خطا
مي شوند که در تالش براي واکاوي ابعاد پیچیده تر نیز از ابزارها و تكنیك هاي مبتني بر
مدل ســازي رياضــیاتي بهره مي گیرند .الخمن با اين اســتدالل که اين محققان در تالش
براي تقلید از روش علوم طبیعي به توســـعه مدل هاي مكانیكي پیشـــرفته شـــكل گیري
انتظارات پرداخته اند بجاي نشـــان دادن اينكه در دنیاي واقعي چگونه انتظارات شـــكل
مي گیرند و برنامه هاي مبتني بر آن ها هماهنگ مي شــوند ،اين محققان را به شــدت مورد
انتقاد قرار مي دهد (لويس و روند .) 969 :2226 ،پیچیدگي و پويايي پديده کارآفرينانه
نمي توا ند به واســـ طه به کارگیري پارادايم نیوتني دری شـــود .نك ته مهمي که در
پژوهش هاي تعداد ا ندکي از محققان کارآفريني منعكس شده ا ست .مدل ها و ابزارهاي
اثبات گرايان به اتكاي تكنیك هاي آماري در قلمرو کارآفريني براي پاسخ به دو پرسش
کلیدي ب سیار منا سب ه ستند پیش زمینه ها يا پیامدهاي 1کارآفريني کدام اند؟ (ون د ون
و ان گل من .)2224 ، 2در م قا بل دری بهتر از م فاهیم پیچ یده و به نســـ بت انتزاعيتر
کارآفريني که ويژگي مهم آن ها آشــكار شــدن در طول زمان اســت به ويژه با تاکید بر
ذهنیت گرايي راديكال همچون انتخاب مبتني بر تخیل ،شــكل گیري انتظارات نســبت به
آي نده ،بازبیني بر نا مه ها و کنش هاي کارآفري نا نه ،ترک یب و بازترک یب م نابع به ات كا
روش هاي فرآيندي رويدادمحور مبتني بر تحلیل هاي کیفي ممكن خواهد بود .الخمن
بر ســنت تئوري فرآيندي در علوم اجتماعي تاکید دارد با اين اســتدالل که براي روايت
پ یدايش و ت كا مل پد يده هاي اجت ماعي پیچ یده محق قان با يد توالي از رو يداد ها را در
زمان و مكان تبیین کنند .او به طور خاص پديدارشــناســي 3را پیشــنهاد مي کند .رويكرد
پديدار شنا سانه با نگاه ذهني کالیديك به جهان سازگاري بی شتري دارد ،چراکه فرا
مي ک ند واقع یت ها از طريق م فاهیم ذهني جاي گرف ته درون تجر به فردي و زمی نه
اجتماعي پديدار مي شوند (الخمن .) 9112 ،در مجمو  ،تالش براي بسط دری و بینش
نســبت به ناولتي در قلمرو اقتصــاد و کارآفريني بر بنیان ذهنیت گرايي راديكال نیازمند
1- Antecedents or Consequences
2- Van de Ven, and Engleman
3- Phenomenology
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رويكرد ويژه به انجام پژوهش هاي تجربي ا ست که فا صله گرفتن آن از روندهاي قالب
موجود در ادبیات با خاستگاه اثبات گرايي و مدل سازي هاي رياضي و تكنیك هاي کمي
را ايجاب مي کند.
در پا يان با يد گفت هرچند شـــومپیتر ( )9192تبیین ناولتي و جايگاه آن در تيییرات
اقتصــــادي را بــهعنوان يكي از بزر ترين چــالشهــاي علم عنوان کرد ،امیــدوار بود
پیشــرفتهاي نظري ميتوانند به دری بهتر از جهان نامعین که امكان ظهور ناولتي را فراهم
ميآورد ،کمك کنند .ذهنیتگرايي راديكال شــكل و الخمن در واقع تالشــي اســت براي
چارچوببندي دوباره تئوري اقتصـــادي مدرن بهمثابه مطالعه انتخاب تحت عدم اطمینان،
تخیل در جهاني از امكانهاي بيپايان و ادراکات ذهني و گاه نامتعارف .از اين رو ،ميتواند
به بنیاني مستحكم براي بسط قلمرو پژوهش کمتر شناخته شده ناولتي و پاسخ به پرسشهاي
پژوهشي درون آن قلمرو بدل شود.
به باور هاج سون )2222 : 991( 1ايجاد تيییر در دنیاي پیرامون م ستلزم دری آن ا ست.
ما بايد نسبت به ساختارهاي زيربنايي و نیرويهاي در پس آنها بینش کسب کنیم تا بتوانیم
مجموعهاي همگون از سیاستهاي ثمربخش براي تيییر در جهت بهبود را ارائه دهیم .پیوند
میان توســعه اقتصــادي و تيییرات بنیادين برآمده از کنشهاي کارآفرينانه ناول لزوم تمرکز
بر ترغیب چنین کنشهايي را در ســیســتم اقتصــادي-اجتماعي آشــكار ميکند ،اما اين مهم
میســر نميشــود مگر با تحقیق در باب پديده ناولتي ،چگونگي وقو آن و شــرايط به وجود
آورنده آن .از همین رو ،در اين پژوهش درصــدد برآمديم تا با تحلیل چیســتي پديده ناول،
مفروضـــات بنیادين حاکم بر ماهیت آن و تبیین بنیان معرفتشـــناختي متناســـب ،زمینه
پژوهشهاي بنیادين بر پايه اين مفهوم کلیدي را فراهم آوريم .در چنین شــرايطي اســت که
پژوهشها با هدف کســب بینش نســبت به چگونگي و چرايي تحقق ناولتي ،امكان طراحي
سیا ستهاي اثربخش در م سیر برانگیختن تحقق آن و حرکت به سمت تو سعه اقت صادي را
فراهم خواهند آورد.

1- Hodgson
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