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 دهیچک
توسعه در جوامع مختلف است  ندیفرا کنندة تسریعآن،  تبع بهو  یادیبن راتییتغ ایجادکنندةاز عوامل  یکی یناولت

 دربارة پژوهش. است ینیکارآفر و توسعه حوزةدر  پژوهشگرانمورد توجه  مسائل از یکیدر حال حاضر  و

. با توجه با شود یم آغاز پژوهش یشناس معرفتو  یشناس مسئلهبر  دیتأک با ،یگرید موضوع هر مانند ،یناولت

 ،«ینیو کارآفر یاقتصاد توسعة( در ی)ناولت لیبد یبخلق  ندیابر فر یدرآمد شیپ» مطالعةدر  شده مطرحمباحث 
 دارد ازیخود ن یها یژگیومناسب و سازگار با  یپژوهشمتفاوت، به چارچوب  یتیماه داشتن لیدل به ناول مسئلة

 نیا به توجه ضرورت به توجه با. است شدهغفلت  آن از یناولت زمینة درو مطالعات موجود  اتیادب در که

 ابتدا ،اساس نیااست. بر یشناس معرفتاه و منشأ خلق ناول از نگ گاهیجا نییتب دنبالحاضر به پژوهش موضوع،
ضمن  ،ادامهدر. دشو ییبا توجه به منبع فرمان آن شناسا یناولت گاهیجا تا شود میاز علوم ارائه  یا هیاول یبند طبقه

 ییمبنا که شود میو ارائه  نییتب یکارکرد ذهن ةرد ششذهن و عملکرد آن،  ةنیزم در موجود اتیادب یبررس

 .استرهگذر  نیا از توسعه ندیافر عیتسر منظور به یاستیس یها هیتوص ةارائ یبرا

 
 .یشناس معرفت ،یذهن کارکرد(، ی)ناولت لیبد یبخلق  :کلیدی یها واژه

  

                                                                 
 Email: motvasel@ut.ac.ir :سئولم ویسندة* ن
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 مقدمه

 یاساس یگام ،پژوهش شرو ای میپارادا کردن مشخصبحث و  حیصر طرح ،یعلم قیتحق هر در

 (Anastas, 2004; Marshall andشود یمحسوب م یعلم قیدق یها پژوهش دادن انجام یو مهم برا

(Rossman, 2006 .با  یشناس معرفت. آید می دست بهپژوهش  یشناس معرفت قیطر از مهم نیا

که  دهد یمپاسخ  ها پرسش نیبه ا و (Niehaves, 2005)کسب دانش در ارتباط است  یچگونگ

 ،منظورنیا هب. (Grix, 2002) دکرحاصل  شناخت ،یزیچفرض وجودداشتن  از توان یمچگونه 

 یابند یمو توسعه  دونش می نیتدو ند،تر مناسبموجود  های یهنظربا  سهیمقا در که دیجد های یهنظر

(Blaikie, 2000) های یدهپددانش مربوط به  ،ها آن طریق از توان یمکه  شوند یم هیته ییارهایو مع 

 به مربوطبه مباحث  توجه رو، یناز ا .(Chua, 1986)کرد  یمورد مطالعه را اعتبارسنج

وجه به موضع با ت ها پژوهش لیقب نیا واست  تیحائز اهم یعلم یها پژوهش در یشناس معرفت

. (Denzin, 2002) ندگیر یمشناخت انجام  ندیفرا دربارة یو یها هیفرض و محقق یشناس معرفت

 یها روش ،ها هینظر ،پژوهش یها پرسشو  عنوان ةدربار رامحقق  یها میتصم ها، هیفرض نیا

 در را پژوهش سهم دهد یم امکان یو به و کند یم تیهدا یریگ جهینت زین و لیتحل و هیتجز

 (,Carter & Litde, 2007; Hesse - Biber & Leavy, 2011; Pascaleدنک ارزیابیافزودن به دانش 

 ،دهد یمکه محقق انجام  یپژوهشنوع کار  ،پژوهش یشناس معرفت ب،یترت بدین .2010)

 ساختنمرتبط یچگونگ و پژوهش دادن انجام تیاهم درک ،پژوهش به دنیبخشارزش یچگونگ

چارچوب  در. (Anastas, 2004) کند یمرا روشن  نیشیپ یها پژوهشبا  گرفته انجام پژوهش

 یعنیموضوع به دو گروه  را بر حسب جنس پژوهشانواع  توان یم ،یشناس معرفتمفهوم 

 ،کیمکانو  کیزیفنند ما ،یعیطب علوم در. کرد میتقس یو علوم اجتماع یعیعلوم طب یها پژوهش

 نظام و نیقوان تی)با عنوان حاکم شده هارائو  شدهفیتعر شیپاز یقواعدو  یماد تیبا ماه محقق

 یرگیسلطه و چ امکان ،ها آنمربوط به  مسائل درکو  نیقوان نیا کشف که است مواجه( یعیطب

علم اقتصاد، حقوق،  مانند یعلوم اجتماع در مقابل، در .کند یمفراهم  عتیبر طب را تیبشر

 از کهاست  مواجه یانسان حاکم بر رفتار یروهاین و نیقوانمحقق با  ،یاسیس علومو  یشناس جامعه
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 نیقوان و قواعد جنس و تیماه با گاهی و دنگیر می  نشئت یبشر 1یقصدمندو  تین عزم، اراده،

 .دندار تفاوت یحرکت یروهایو ن یعیطب

با توجه به  .است یناولت ةمقولجوامع  ةتوسع رب رگذاریتأث و توجه شایاناز موضوعات  یکی

موجود  یها یبند طبقهمتفاوت، در چارچوب  یتیماه داشتن لیدلبه موضوع نیا ،«ناول» یها یژگیو

 یناولت یوجود تیماهسازگار با  یچارچوب ةارائ و نیتدو ،رو ینااز  .گنجد ینماز علوم 

 ،یناولت مقولةمباحث مربوط به  لیتکم هدف با حاضر پژوهش اساس،نیابر. نماید یم یرناپذ اجتناب

 در را ناول هگایمختلف علوم، جا یها حوزهدر  میمفاه یبند طبقهو  چارچوب ارائةضمن 

 ،یپرداز هینظر یبرا را هیاول یساز نهیزمو  بنا سنگ ق،یطر نیا از و کرده مشخصذهن  یکارکردها

 .است دهکرفراهم  یناولت بر دیبا تأک یاستیس یها هیتوص انیبو  ینیب شیپآن  دنبالبه و نییتب

 

 2(یشناس معرفت)نگاه ناول  گاهیجا نییتب و علوم از هیاول یبند طبقه

 گام، نیاول. شود یم یساسا گام سه شامل یعلم پژوهش دادن انجام ،(2001) لندب نظر از

 بهو  شود یممحسوب  یشناس معرفتدر  یاصل ةدغدغ و مسئله که است شدان تیماه صیتشخ

 دنبالبه که است پژوهش روش نییگام دوم، تع .«ست؟یچ دانش» کهدارد  توجهموضوع  نیا

 مرحله نیآخر در. «؟افتیبه دانش دست  توان یم گونهچ» که است پرسش نیابه  ییپاسخگو

نشود و  یسپر مذکور ندیافر ،یعلم یپژوهش. چنانچه در شود یم نییتع پژوهشروش  زین

مورد  یعلم ةحوز در مرسوم روش به باره کی ،موضوع تیجنس و ماه به توجهمحقق بدون 

 از. آورد دست به یرواقعیغ جینتا و رودب راههیب به روش نییتع درچه بسا  ،دکن توجه یبررس

 یپژوهشهر  آغازجنس موضوع است.  نییتع ،پژوهش نیا در گام نیتر یاصلو  نینخست ،رو ینا

 روش یو فلسف یارزش یمبان و ربناهایز باید محققو  شود یمآغاز  یشناس معرفت پرسشبا 

 یا هیاول یبند طبقه ابتدا «یناولت»جنس  نییتع منظور به ،ینبنابرا ؛بکشد چالش به را شده انتخاب

 روشآن،  دنبالبهو  دکر نییتع یبند طبقه نیا در را ناول گاهیجا بتوان تا دوش میاز علوم ارائه 

 .ددامتناسب با آن را ارائه  پژوهش

                                                                 
1. Purposefulness  
2. Epistemic  
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سطح  چهارعلوم به  ،حاضر، با توجه به هدف محقق پژوهشدر  گرفته انجام یبند طبقه در

 ،ییگرا تینیعاز:  اند عبارت سطوح نیا. است شده میتقس ربخشیز نیو چند یکل

کسب دانش  یمنابع کل عنوان بهسطح  چهار نیا. یو وح یجمع یها کنش ،ییگرا تیذهن

 یعنیسطح،  نیتر ییبتداا ،دوش مینشان داده  1جدول در  کهورط همان. اند شده یمعرف

 دوم، سطح در. ردیگ یمدربر را واناتیح و اهانیگ ،1(ای)اش مواد شامل گروه سه ،ییگرا تینیع

. سطح شود یممتفاوت  یها تیاز ماه یا گستره شاملذهن قرار دارند که  یکارکردها و ذهن

قرار دارد. سطح  ییباالتر از فردگرا یاست که در سطح یجمع یها کنشوط به سوم مرب

 یقواعد و ودیق اما ست،ین یدانش بشر ةحوز و کنترل در رایز ،شده است ارائه جداگانهچهارم 

 درک قت،یحقرد. درندا فرد کنش بر کننده نییتع یریتأثکه  کند یم لیتحم یرا بر رفتار انسان

 را نهیزم ،2ییاستعال شناسی روانروح که مربوط به سطح چهارم است، به روش  یو آزاد استعال

 یسطوح نه با نگاه ةهم بر سلطه ،یتدرنهاو  ها یمند قاعده ف،یظرا و قیشناخت دقا یبرا

  .کند یزبان کانت( فراهم م به) یکیتکن ینگرش با بلکه ،یکیمکان

 
 

 پژوهش یشناس روشو  تیماه نییعلوم، تع یبند طبقه .1 جدول

در  سطوح طبقه
 یبند طبقه

 گروه
 موجودات

)منبع  حاکم قانون
رفتار  یبرا( فرمان
 کنش ای

قانون حاکم )منبع  یها یژگیو
 کنش ایرفتار  یفرمان( برا

غالب و   روش
 کنندة یینتع

 قیتحق
 نییتب ارابز

IV و اصول ن،یقوان انسان یوح 
 یاله احکام

 یآزاد ؛استعال یبرا یساز نهیزم
 روح و روان انسان یذهن و تعال

  ییرگرایتفس

III یجمع کنش 
 «یینهادگرا»

 قواعد و ودیق انسان
 نیقوان و نانوشته
 مصوب

حاصل از توافق و  یهارمون
از نهادها و  شدهاخذ راکاشت

 یوجود نظم؛ همکار یجهدرنت
رقابت؛ قدرت  یجا به یتوافق
 ،یبلکه آزاد ؛کند ینم تیحاکم
بر بازار  یتوافق حقوق ت،یمصون

دارد؛  تیحاکم یو روابط اقتصاد
 ها نهیزم ةدر هم یگذارارزش
 رشی)پذ تیمشروع بریمبتن

 یجمع)کنش  است( یجمع
 .(یفرد یها کنشمسلط بر 

 استنتاج
 ییاستقرا

 یا مذاکره شناسی روان

       

                                                                 
1. Material 
2. Transcendental Psycology 
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 پژوهش یشناس روشو  تیماه نییعلوم، تع یبند طبقه .1 جدول

در  سطوح طبقه
 یبند طبقه

 گروه
 موجودات

)منبع  حاکم قانون
رفتار  یبرا( فرمان
 کنش ای

قانون حاکم )منبع  یها یژگیو
 کنش ایرفتار  یفرمان( برا

غالب و   روش
 کنندة یینتع

 قیتحق
 نییتب ارابز

II یها تیماه. 6 انسان ییگرا تیذهن 
 گرید ناشناختة

   

    یاؤرو  خواب. 5
 یها جهش. 4

 یذهن
خالق با  لیتخ و نبوغ میمستق رابطة
علت و  ییجدا نداشتن امکاناُبژه؛ 

 یآزاد اول،ن اثر؛ و خالق ایمعلول 
 .میذهن؛ استقالل ذهن از مفاه

 استنتاج
 یسفراح

 یسازوکارها
 ةهمذهن از  یآزادساز

 آن بر حاکم ودیق

 تیعقالن. 3
 یاستدالل

 ؛شده کنترل(؛ یبی)ترت یدرپ یپ کند؛
 طرفانه یب ؛ریپذ انعطافقانونمند؛ 

 .(ی)خنث

 یادراک شناسی روان یاسیق استنتاج

 ؛یخود خودبه ؛یمواز ع؛یسر ها نیروت .2
 بر مبتنیبه تالش؛  ازین بدون

 بر مبتنی یریادگی ؛یذهن اشتراک
 .احساسات

 استنتاج
 -یاسیق

 ییاستقرا

 یحد تا -ییرفتارگرا
 شناسی روان
 یشگاهیآزما

قابل  یحدود تا ق؛یدق یحدود تا زیغرا. 1
 ینثخ ر؛یتکرارپذ ؛ینیب شیپ

فرهنگ، هنجارها و  دربرابر
 .کنترل قابل ؛ها ارزش

 استنتاج
 -یاسیق

 ییاستقرا

 -ییرفتارگرا
 شناسی روان
 یشگاهیآزما

I 3 ییگرا تینیع- 
 انورانج

 ر؛یتکرارپذ ؛ینیب شیپ قابل ق؛یدق زیغرا
فرهنگ، هنجارها  دربرابر یخنث
 .ها ارزشو 

 ستنتاجا
 ییاستقرا

 شناسی روان ک،یارگان
 یشگاهیآزما

 ر؛یتکرارپذ ؛ینیب شیپ قابل ق؛یدق یکیولوژیب اتیح اهانیگ -2
فرهنگ، هنجارها  دربرابر یخنث
 .ها ارزشو 

 استنتاج
 ییاستقرا

 کیارگان ک،یولوژیب

 ؛ینیب شیپقابل  ق؛یدق کامالً یعیطب نیقوان مواد -1
 دربرابر یخنث ر؛یتکرارپذ

 .ها ارزشفرهنگ، هنجارها و 

 استنتاج
 ییاستقرا

 (اتیاضی)ر یکیمکان

 (هیاول یماش) پژوهش یها افتهی: منبع

 

ذهن است.  یحاضر مربوط به کارکردها پژوهشدر  هگرفت انجام یبند طبقهسطح از  نیدوم

 و رفتار تیماه داشتن لیدلانسان است که به ینعیگروه از موجودات،  کیشامل  فقطسطح  نیا

 ةهماغماض،  یکم با زین انسان ،حال ینباا. گرفته است یجا جداگانه یسطح در متفاوت، کنش

 از افتهیوزبر یاز رفتارها یبخشوجود دارد،  واناتیح در آنچه مشابه. ددار راوجوه گروه اول 

یحالدر ،ندرییثابت و بدون تغ ،واناتیح در زیغرا که تفاوت نیبا ا ،است زیراغ از برگرفته انسان،

 ،مقابل. در استخود  زیغرا یده جهتقادر به اداره، کنترل و  ،ذهنبه مدد قدرت  انسان که

 ادامة
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 یبرا یریگ میتصمقضاوت و  ادراک، استدالل، ت،یاز جمله عقالن ذهن یاختصاص یکارکردها

 انیشا. خود است یقبل سطح با انسان یاصل زیتما وجه ،رفتار انسان یده و قصدمندانتخاب و ارا

آن  ةدربار یلیتفص یها بحثشرق و غرب  ةروح با جسم که فالسف ةرابط وروح است  ذکر

 ،انسان تیوجود و موجود زمینةدر  یژهو بهعلوم،  یبند طبقه دراست که  یموضوع ،اند داشته

منبع،  بخش الهام ،دو آن به دنیبخشوحدت یمالصدرا و کانت برا یها دهیاتوجه است و  جالب

و  یاجتماع علوم معاصر شمندانیاند اما ،استانسان  تیخالق و خلق نش،یآفر یمنشأ و علت برا

 را آن به ورود ،درنیپذ یمرا  عهیماوراءالطب قتیحق نکهیو با ا اند گرفتهمقوله فاصله  نیاز ا یانسان

 (,Otfriedیکانت ییاستعالفلسفه و اصل  یقین به. کنند یم یتلق سمیمدرن و علم با مقابله و تیضد

 منشأ دربارةاز ابهامات  یاریبس (1394 سروش،مالصدرا ) یو اصل حرکت جوهر (2010

 پرده و کند میرا رفع  یو ذوق یشهود اکاتادر هنر، ،یپرداز دهیامختلف  یها حوزهدر  تیخالق

مسائل،  نیا به پرداختن ایاما گو ،دارد میبر یکانت 1و حس برتر یوجود خود و وجود اسرار از

 .دارد دنبال بهعلم را  ةشد فیتعر اصول از انحراف برچسبترس 

متفاوت.  یتیفیسطح و کاما با  ،دارد اشتراک زین یعیطب حواس نشتدا در واناتیح با انسان

از  شده کشف نیقوان استسبب شده  واناتیح یاصل یها یژگیوانسان با  نیب ها وجود شباهت

 طیو در شرا یحدود تا واناتیرفتار ح یبررس یبرا شدهکارگرفته به 2یشگاهیآزما شناسی روان

 عتیطب نیقوان مانند یانانس یها کنش قواعد. باشد داشته کاربرد یرفتار انسان یبرا ،خاص

قاعده  نیا یعنی) دیآ یمدرعادت  صورت بهاغلب  ،یدر کنش انسان یجار ةقاعد کی. ستندین

و  ابندییمقواعد تداوم  نیا ندرت بهاما  ،(ردیگمی قرار یشگاهیآزما شناسی روان نیب ذره ریز

 (:Commons, 1970 ردیگ یم یانسان رفتار از را دوام و ثبات ،3آزاد ةاراد قاعده،. شوند یم یابد

و منبع فرمان  ردیگ یم تئنش ها آنثابت  زیغرا از عموماً واناتیرفتار ح کهآنجااز  اما ،128)

 یبرا برهان و استدالل و 5ادراک ،4یعلم ةشد یرهذخ میاز مفاه ها آنکنش و رفتار 

                                                                 
1. Super sense  
2. Experimental Psychology  
3. Free will 
4. Concepts  
5. Cognition 
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 لیتحل و هیتجز و شناخت ابزار تنها یشگاهیآزما شناسی روان ،رندیگ ینمبهره  یریگ میتصم

 یها آزمون ،ترتیب ینا بهمالک عمل باشد.  دیبا 1یشناخت شناسی روانبلکه  ؛نیسترفتار انسان 

 یها مدلو  تیذهن شیپ ییبه بازنما تواند ینمو  استمنسوخ  یتیو تست شخص یمرسوم کنون

 همة وانات،یاست، منجر شود. در ح یدر رفتار فرد یریگ میتصم یبرا یانیبن که ،یذهن

 یزیغر صورت به یکودک آغازدر همان  ،ستا اتیو تداوم ح یزندگ الزمةکه  ییاستعدادها

 فقط و شود یممرموز نهفته  یا گونه بهانسان  دراستعدادها  این اما ،شود یمظاهر  ها آندر 

که در  ابدییم یو تعال شود یمظاهر  ژهیو یها نبوغناب و  یاستعدادها یبرخ یاتفاق صورت به

 شاهد... و یمعمار ،ینقاش فلسفه، ،یپرداز دهیا در رانوع  نیاز ا یشاخص یها چهره خ،یتار

 خود فرد یحت وبمانند  یباق ناشناخته فرد یاز استعدادها یاریبس دارد امکان ن،یبنابرا ؛میا بوده

 یتوانمند صورت به افراد نبوغاز  یمظاهر ز،یموارد ن ینبرد. در برخ یپ ها آنبه وجود  هرگز زین

پرورش آن  یالزم برا یطیو مح یاجتماع ةنیزم اما ،کند یم جلوه ها آندر  ویژه یو مهارت

 .رود یم نیو از ب ماند یمبالاستفاده  ،نینابراب ؛وجود ندارد

دوران  2یوانمودها به ،«یانسان تیخالق»عنوان  با پژوهشیدر  (carruthers, 2002) کاروترز

دوران  یبرا ینیرا تمر سانان گربهکودکانه مثالً  یها یبازو  دکنیم توجه واناتیح یکودک

 از کوشد می وی. داند یم اتیح ةشکار و ادام یبرا یآمادگ ای یجمعو تعامالت  ها آنبلوغ 

مشابه  ییها استنتاج ،یباز هنگام در یتیشخص یانسان و وانمودها ةکودکان یها یباز

 تواند یمکودکان  یها یباز نکهیا و دده ارائه واناتیاز رفتار ح شده استخراج یها استنتاج

 ییبازنما ندهیآ یزندگ یبرا ها آن یذهن یها مدل یدگیچیو پ ها مهارتدر  ها آن یعیطب لیتما

به تحرکات  یآموزش انیمرب و نیوالد توجه و است آن در قتیاز حق یا بهرهکه البته  دنک

 است ییها مهارتو  یذهن یها یتوانمند سرمنشأکودکان  ةشد تیرهدایو غ یعیطب ناخودآگاه

 ،ها یتوانمنداما آنچه از  ،کودک دارد یبرا یخوب جینتا ،یبسترساز و آموزش با که

 ،یتیقابل ریذخا صورت بهبا آنچه  ،شود یمظاهر  یاتفاق صورت بهو نبوغ  ها تیقابلاستعدادها، 

 ها انسان .ستین ریپذ اسیقاست، اصالً  شده گذاشته عهیبالقوه در وجود فرد به ود صورت به

                                                                 
1. Cognitive Psychology  
2. Pretense 
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 میعظ یریذخا ها آنگسترده را در خود دارند.  اریبس درجات از هینام یها قوهمتنوع با  یبذرها

 ،یکنون نحلیو ال یاصل مسئلة .دارند نیاز ییرمزگشا بهکه  ندا از نبوغ و معرفت ییکدها از

 تک تکدر  ها آن نیتر اصلح پرورش و تکامل ت،یمتنوع، هدا یقوا و الیام نیا کامل شناخت

 یهر فرد یبرا ،نو کامل ذهندر کتاب  نک،یپ-ه لیکه به قول دان ییقوا. است امعهجافراد 

 ،یفرد هروجود  در نشیآفر هنگام گر،ید عبارتبه ؛اثر انگشتان دست، متفاوت است مانند

گذاشته  عهیبه ود (شدهنییتعشیپلزوماً ثابت و از نه)البته  مختلف یها تیقابلنبوغ و  یبذرها

 نیا از بعد. است مقاصد یبرا ها آن نیتر اصلح نشیگز و هیاول شناخت ،هدف و استشده 

 دیبا یررسمیو غ یرسم یآموزش یها منظا ةهم ،ها آنو درجات  زهایتما صیتشخ و شناخت

 ةهم .کنند تالش آن محصول دنیرسثمر بهو  ییشکوفا و رشد بستر کردنفراهم و تیترب یبرا

 یاصل ةیفرض. دارند خلق تیقابل خاص، یا نهیزم در البته ،یذهن یها مهارتبالقوه و  یروهاین

 نامربوط ای حوزه به فرد یتذهن ذهن فرد شناخته نشود و یتیقابل یها نهیزماست که اگر  نیا

 تحمیل فردذهن  به یدرون یلو تما یعتناهمجنس و ناموزون با طب یشود، چارچوب دهیکش

 ینقاش و هنر در یفردنبوغ اصلح و برتر  ی،صدها مهارت ذهن ینب در ،مثال برای ؛دوش می

 قوة ممکن بود درواقع ،شود میداده  سوق کیمکان و منطق ات،یاضیر یها حوزه به او اما ،است

 اما ،بسازدبرجسته در هنر  یا چهرهو  نقاشاو  ازو پرورش  آموزش یقطر از یو نبوغ و خالقه

 ،یآموزش محصورکنندةو  دهنده چارچوبنظام  ،تر ساده ارتعببه ؛است شدهنطفه خفه  در

گسترده و متفاوت و  یها تیقابل. اگر اصل است شده ها تیخالق کشندةو  کننده سرکوب

نظام  یبرا یجد یها پرسشباشد،  حیصح ها انسانذهن  یاصلح برا یها تیقابل بودنیاختصاص

 یلنزها» عنوان با گاردنر پژوهش .دوش میان تا دانشگاه، مطرح از دبست ،یکنون یرسم آموزش

 ییشناسا را ربخشیز نینوع هوش با چند نهکه حدود  (Gardner, 2005) «ذهن ةچندگان

به  یمقدمات پژوهش این. کند یمموضوع فراهم  نیا تیاهم یرا برا یا هیاول زمینة یشپ ،کند یم

 و شعر شیو با گرا 1یزبان برتر دادبا استع یفرد اگر شود یم چهمثال،  یبراکه  آموزد یمما 

 منظور به ای ینیو کارآفر وکار کسبدر  شگامیو آن هم پ وکار کسب یمیتعل رشتةدر  ،اتیادب

                                                                 
1. Linguistic Mind  
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 در. شود یده جهت ینیکارآفر رفتار زمینةدر  هیو خلق نظر یپرداز شهیاند یبرا یساز نهیزم

ذهن، دو منبع  گر محاسبهو  ییمنبع عقال یجا بهنوبل،  ةزیجا برندةذهن، کانمن،  کارکرد حوزة

 1 ةنگار در که منبع دو نیا. است کرده یو قضاوت و کنش معرف یریگ میتصم یمختلف را برا

 .دهند یم لیعلوم را تشک یبند طبقهدوم جدول  ةطبق گرید ربخشیز دو ،شوند می دادهشرح 

 یفراوان و کاربردها یبا شواهد تجرب یو که استشده  انیب ای یدیکل ةفقط نکت ،نجایا در

فرد در رفتار و  ،یارائه کرده است. به اعتقاد و یابیبازارو  تیریمد اقتصاد، در متنوع اریبس

 دو او. کند یگر خود رجوع م و محاسبه یاستدالل عقل به کمتر خود، روزمرة یها یریگ میتصم

با  یریگ میتصم ندیفرا(، نیو روت ی)شهود 1 ستمیکرده است که در س یمعرف را 2 و 1 ستمیس

 اریبس یریادگیو  است 1یذهنارتباط  بر مبتنیخودکار، فاقد تالش و  ،یمواز یا گونه سرعت و به

 آهسته ،یریگ میقضاوت و تصم ندیفرا(، ی)استدالل 2 ستمیدر س کهیحالدر ،دگیریم انجام یجیتدر

 ،2مند معموالً قاعده ،یانرژ و تالش صرف با و شود یم کنترل یدرپ یو پ یسر صورت بهو 

 نظریةدر  ییقالع انسان. ردیگ یصورت م ها جانینسبت به احساسات و ه یخنث و ریپذ انعطاف

در ذهن را  شده نهینهاد یها وهیو ش ها نیروت ،یعاطف یها کیاز تحر یاریبس ک،ینئوکالس انتخاب

 یامور دکنیم دیتأک یاریبس یتجرب شواهد با او. ردیگ ینم نظردر ،اند شده یبند که قبالً چارچوب

 ةحافظ به تکرار و نیالزم است، با تمر یاریو تالش بس یژآن دقت، انر دادن انجام یکه برا

 یحت و تفکر و تأمل بدون و 3یفور صورتها به آن دادن انجام و ابدییانسان انتقال م ةختیخودانگ

انجام  حالدر موضوع کامل مضمون اساسبر قاًیدق کنشگر نکهیا ن،یبنابرا ؛دگیریناخودآگاه انجام م

است و  یرواقعیغ یفرض د،کنیم انتخابرا  چیزی ندهیآ یها سکیها و ر صتاز فر یآگاه و

 افراد دخالت ندارد. یها میدر اکثر تصم یو آگاه یحسابگر ت،یعقالن

 

 

 

                                                                 
1. Associative 
2. Rule Governed 
3. Immediate 
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 دیمق تیعقالن یها نقشه .1 نگارة

 Kahneman (2003: 1451) :منبع

 

( یاستدالل)عقل  تیعقالن که در یامور برذهن، عالوه یکارکردها در ونکنتا ،نیبنابرا

 شتریب اتفاقاً و است 1بودندسترسدر اصطالح بهکانمن  اعتقاد بهکه  یگرید منبع دارد، شهیر

ذهن  یکارکردها فهرستاست، به  یمتک آن روزمره بر یما در کارها یها قضاوتو  ها میتصم

و  یریادگی قیابتدا از طر منشأ و منبع نیا ،است کرده انیب کانمن کهطور همان. است هدشاضافه 

 التیو تما ها حرکت ةهم ظاهراً ن،یبنابرا ؛ابدییم تیموجود ذهن در تکرار و نیسپس با تمر

 یدسترس تیقابل نیتمرو  یریادگی قیدارند و نه از طر یریادگیانسان که نه منشأ  یزیغر

از  یگرید ةرد عنوان به توانند یم ،اند گرفتهناخودآگاه در ذهن قرار  صورت بهو  اند هافتی

 .است نشده ذکر کانمن یبند طبقهشوند که در  یبند میتقسمنبع کنش  یها تیماه

 دراکاتا ،یذهن جهش ت،یخالق عنصر ،شد مطرح کنونکه تا یذهن یها تیماهاز  گونه سه

و جنس ناول در  تیماه. کنند نییتب توانند ینمرا  لیبد یبخلق  ،یو در حالت حد یشهود

                                                                 
1. Accessible 

 (2 سیستم) استدالل (1 سیستم) شهود ادراک

ند
رای

ف
 

 سریع
 موازی
 خودکار

 تالش به نیاز بدون
 ارتباط ایجاد برمبتنی
 تدریجی و هستهآ یادگیری

 (احساسی) احساسات برمبتنی

 کند
 (ترتیبی) درپیپی

 شدهکنترل
 تالش به نیازمند

 قانونمند
 پذیرانعطاف

 (طرفانهبی) خنثی

تو
مح

ا
 

 ادراکات
 جاری هایانگیزش
 مقید هایمحرک

 مفهومی بازنماهای
 زبان طریق از که آینده و حال گذشته،

 شوندمی فراخوانده
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ذهن  یاز کارکردها یکی نیقی بهاما  ،گنجد ینم یو عقل یادراک حس یها ردهاز  کدام یچه

 ردکارک نیا با جهش و یذهن ةشهود، الهام، جرق مانند یمیو مفاه ها واژه. شود یممحسوب 

به بخش راست مغز نسبت  نو کامل ذهنآن در کتاب  تیکه کل یکارکرد. است منطبق ذهن

 ،یمنطق یکارها مقابل در را 1و مولد یعلم التیو تخ ها یطراحو انواع  شده استداده 

 یدارا ،2یتقطع بدون ،نداوستهیناپ لیبد یب یها خلق. دهد یمقرار  یوتریکامپ و یمحاسبات

 3جهشاست که با نوع  یو جهش یرخطیغ مطلقاً ،تر کوچک یاجزا به ریناپذ هیتجز یندیافر

تکامل را  یشناس ستیز. جهش مورد نظر در دارد تفاوت زین یتکامل یشناس ستیزمربوط به 

و خلق آن را ناممکن  یریگ شکل یبرا سازوکاراز ابتدا وجود  یعبارتبه ؛دانند یم یاتفاق

 ،یاتیعمل ،دهد یم لیتشک را طبقه نیا ربخشیز نیما، که چهارم اما جهش مورد نظر ،دانند یم

 ارائةتالش ما  ةهمو  یستن یاتفاق ای یتصادف یندیافر و است 4یابیرد قابلو  یشدن انجام

 ندیافر پژوهشکه در  ینکات. کند یم سریمرا  ناول است که خلق یطیشرا و اصول الزامات،

 کارکرد نیپنجم. شدارائه  یلتفص به ینیو کارآفر یاقتصاد توسعة( در ی)ناولت لیبد یبخلق 

که  شود یمرا شامل  ییاهایو رؤ ها خواب ،دارد نیشیپ یها گروهمتفاوت از  یتیماهکه  یذهن

 ییها خواب. هستندفرد  یآگاه و اراده از زیمتما نیقی بهو  ستندین مکان و زمان به دیمعموالً مق

 یبرا را یاوست و گاه فرصت ةاز گذشت ییفرد و بازنما یجسم ،یروح تیوضع انگریکه گاه ب

 و احتماالً کنند یمرا فراهم  روزانه یها دغدغهو  ها شهیاندبا  یریآزادشدن ذهن از درگ

 همچنین،. بوده استبر آن متمرکز  ها مدتفرد  که هستند یحل مسائل یبرا یدیکل ییراهنما

صادقه( که  یای)رؤ دهند یمخبر  ندهیدر آ یحوادث و عیاز وقا اهایو رؤ ها خواب از یبرخ

 یروین و منشأ. دارد وجود فراوان معتبر آثار و کتب در و میکر قرآن در آن قیو مصاد ها نمونه

 ؛طلبد یمرا  یا ژهیو یها تخصصمشخص است و از کارکرد ذهن نا تیماه نیا ةمحرک

اما در هر شکل و هر  ،است یبشر ةشناختنا یها حساز  یگرید وجوه دهندة نشانکه  ییروهاین

 ،پژوهش یبرا یجالب و جذاب ةحوز و دارد ریتأث انسان کنش و رفتار ،ها زشیانگنوع آن بر 

                                                                 
1. Productive imagination   
2. Indeterminate 
3. Mutation 
4. Traceable 
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عملکرد و سرنوشت  یجهدرنتو  یذهن یباورها د،یعقا ،ها زشینگابر  اهایرؤ نیآثار ا ژهیو به

 .است یو جمع یفرد
بر انتخاب، رفتار و  رگذاریعلل تأث از منشأ کنش و که ،شده گرفتهنظردر ةطبق نیسوم

 نهادها ای یذهن یاشتراک یها مدل ای یجمع ذهن ،شود یم یناش کنش انسان یها تیمحدود

 کنش را( ها سازمانو  نیقوان و قواعد ،یررسمیو غ یرسم از)اعم  نهاد( 1934)کامونز . است
 نیا با. داند یم یفرد کنش کنندة یتحماو  کننده لیتسه ،کننده تیهدا ،کننده کنترل یجمع

و  یکنش جمعرا بدون وجود  یشخصبا فرض منافع  یفرد تالش تیموفق او اقتصاد، به نگاه

 انجامرا  یکار دیده اجازه د،یرا تنها بگذار ما» گزارة کامونز .داند یممختلف ناممکن  ینهادها
 و نیقوان. او برد یمسؤال  ریز را هیاول اقتصاددانان دگاهید یعنی «است یتمانرضامورد  که میده

 حقوق قراردادها، قحقو ت،یحقوق مالک ژهیو به ،یبشر عامالتت و روابط بر حاکم قواعد

افراد  انیدر م یمند قاعدهضرورت نظم و  و بشر دست ساختةرا  یاجتماع حقوق ،یاسیس
و ستارگان  کرات وانات،یح حوزةدر  یعیطب نیقوان با ،ینیقوان و قواعد نیچن نیب. داند یم

 و اقتصاد در لیواحد تحلو  انسان ةاراد علم را اقتصاد علم او. ندارد وجود یتناظر و شباهت

 (,Commonsداند یم آن گستردةمتنوع و  تیدر اشکال و ماه مبادلهرا  یاجتماع علوم ریسا

 ینهادها قیطر ازکه  یو اقتصاد یمعنو ،یفرد مختلف اشکال در اقتدارو  قدرت. 36 :1934)

 با استیس و اقتصاد علوم نیتفاوت ب نیتر مهم ،دشویم عمالا یانسان ةاراد و خواست بر یجمع

 در نیو قواعد و قوان ها تیمحدود ود،یق نیا به توجه. (Commons, 1934: 77) است کیزیف علم
رفتار و کنش  انتخاب، زمینةدر  یمباحث مهم ،یذهن جمع یها کاربستو در  یفرد ذهن

 یتوانمند ت،یظرف. گنجد ینم مقال نیا در ومفصل است  یبحث ازمندیکه ن کند یمانسان مطرح 

 یرسازیتصو قدرت فهم، ،یذهن ادراک ،ایاش و تینیع و ذهن رابطةذهن،  1جییته یو چگونگ
 نیتر دهیچیپانتخاب هدف و ابزار از  ،یریگ میتصمکنش قبل از  دادن انجام یبرانقشه  میو ترس

 با زین یاقتصاد شمندانیاند یبرخ و استه بوده فالسف یبررس مورداست که موضوع  یمباحث

. اند دهکوشیانسان  یاقتصاد رفتار نییتب برای یاز کارکرد ذهن یخاص یایزوا بر دیتأک
 نهیذهن مانند آ که هیاول باور نیا با ،شود یمآغاز  ومیو ه الک جانبا نگرش  ییگرا تینیع

                                                                 
1. Inspiration   



  425 اقتصادی توسعة در ناولتی منشأ و جایگاه به شناختی معرفت نگاهی

 اصالت گر،ید عبارتبه(؛ 1934)کامونز،  ندارد یتیو خود فعل دنکیمرا منعکس  ایاش ریتصو

 عتیانسان با طب ةرابط به اقتصاد علم موضوع اصل اساس،نیابر. است 1ییگرا تینیعو  تینیع با

 ،کار یروین یدیدر کنار قدرت  یعیو منابع طب ها موهبت گر،ید عبارت به ؛شود یمخالصه 
کار ارکان  یروین و یعیطب منابع ن،یزم ژهیو بهو  ردیگ یمار قر یاقتصاد یها لیتحلتمرکز  ةنقط

علم اقتصاد مرسوم  ةحوز یموضوعات اصل ،عیتوز و دیو تول شوند یمقلمداد  دیتول یاصل

 یذهن برا یعامل درون گانهیمحض،  تیعقالن هم آن ت،یعقالن مرسوم، اقتصاد در. دشو یم
 که حداکثر یکنشگر ؛ردیگ یمقرار  انتخاب نظریة محور ،ییانتخاب است و کنشگر عقال

 کردنحداکثر ،کننده مصرفو در مقام  کند یمخود دنبال  یها تالشمنافع را در  کردن

 عامالن ةهم. دهد یمهدف قرار  را سود کردنحداکثر ،دکنندهیتول مقام در و تیمطلوب
 بازار تبادل کاال در رقابت کامل است.و  استاطالعات کامل  ،شوند یمفرض  کسانی یاقتصاد

 به کینئوکالس گذارانانیبن شی)گرا کیمکان و کیزیف در 2آل دهیا یها نوعاز  استفاده

و  شود یممحسوب  شده فیعلم تعر ،یعیعلوم طب فقط نکهیو ا (یعیطب علوم اقیس و سبک
 آل دهیادر نوع  زین تیعقالن نکهیو جالب ا کند یط را راه همان دیبا شدن علمی یبرا زیناقتصاد 

مختلف از  اندیشمندان. ردیگ یمقرار  کینئوکالس میپارادا مفروض 3(محض تی)عقالن آن

 یها یریگ میتصمآن با منشأ  نداشتن انطباقاصل و  نیا( 1987) ( و ارو1979) یمونجمله سا
  .اند کردهمطرح  را دیمق و محدود تیو عقالن اند هدرک نقد را یانسان

 ،یریگ میتصممحض را در مباحث  تیعامل عقالن (2004)همکاران و  نوسیزاو مانت

4یابزارمنافع به عقل  یهدف حداکثرساز یبرا تیعقالن و عقل. کنند یمذکر  یفرع کامالً
5 

 یها دهیپدو  یرفتار اقتصاد یلیشئون اقتصاد و وجوه تحل کل ییگرا تینیع. بداییم تنزل

5یگذارارزش کهیا گونه به ،دده یمرا به خود اختصاص  تیمطلوب و حاتیترج یحت ،یاقتصاد
6  

 هم آنو  دیعوامل تول یرفتار اقتصاد یلیتحل ةیزاو از کالن و خرد سطح در ارزش محاسبات و
 .شود یمکار خالصه  یروین ارزش در

                                                                 
1. Objectivism 
2. Ideal types  
3. Absolute Rationality  
4. Instrumental Rationality  
5. Valuation 
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 ایاسپان ییدر عصر طال ژهیو بهتوسعه،  یها دگاهیددر  یطوالن یا سابقه ،1ییگرا ذهن نگاه

 قدم نیاول عنوان به راآن  یساز مفهوم یش،مکتب اتر یانگذارمنگر، بن کارل اما است،داشته 

 دارد، تیفعل انسان ذهن نکهیا(؛ 1394 دسوتو،) است کرده آغاز در اقتصاد یپرداز شهیاند یبرا

مختلف در جهان واقع را  یها دهیپداز  یکوچک بخش فقط ذهن ند،ا ذهن یفقط بازنما ایاش

 افتهی 2یفرهنگ تیذهن فرد اهم یکه برا یقسمت (1949)وبر به قول  هم آن ،کند یم افتیدر

مختلف متفاوت است. انسان به  یها ذهن یبرا یواقع یایدن از ذهن برداشت ن،یبنابرا ؛است

 نیاست. پس ا مسلح 5یداورقضاوت و  و 4تفکر ،3برهاناستدالل و  ،یرسازیابزار نبوغ، تصو

به  اتکا و با -رندیگ یمدرون ذهن فرمان  از که -یحس یکمک ابزارها اب ابتداذهن است که 

. آورد یم وجود به را 8یشینیپنوع نگاه و نگرش  ،7باورها نظامو  یفرد 6یها تیذهن شیپ

و  یرونیب یها دهیپد لیادراک و تحل یبرا یاسیق استنتاج و اسیق شروع، نقطة یانگار ینیشیپ

 ینبا ا. باشند نداشتهمطلقاً(  ای ظاهر به) یرونیباست که ممکن است مظهر  یموضوعات یحت

 ن،یاهداف مع یبرا و میترس  9یشاعلمیپ صورت بهکنش  راه نقشةقصد و اراده،  ت،یپشتوانه، ن

 مرحلة یعنی ،عمل یو انتخاب برا یریگ میتصم نقطة نیکه ا شوند یم نییتع یخاص یابزارها

 یتحول شیاتر مکتب با خود، اولیة یاه گامدر  یحت ییگرا ذهن. است «کنش ندیافر»از  دوم

آورد و  وجود به یاقتصاد یها دهیپد لیو تحل یشگرف در نگرش به علم اقتصاد، رفتار انسان

خالق،  یها تیفعالو  یاقتصاد انگرکنش ینیآفر ارزش بر دیسهم آن، توجه و تأک نیتر مهم

ناب  یها تیفعالخلق  یچگونگ در ،اثر نیا یاصل موضوع که است بوده نانهیکارآفر و مولد

 مانده، عقبو  شرفتهیجوامع، پ کلدر  افراد همةوجود  در که شود یم فرض .است 10لیبد یب

. شده استگذاشته  عهیناول به ود خلقو  تیخالق و بودندلاستعداد مو توان، ،نبوغ بذر

                                                                 
1. Subjectivism 
2. Culturally Significant 
3. Reasoning 
4. Thinking 
5. Judgment 
6. Preconception (presupposition) 
7. Believe System 
8. A priorism 
9. Prescience 
10. Pure Novel 
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 نیا و دارد نبوغ و هوش از یمشخص ةبهربالقوه  صورتخاص به ةنیدر زم یهر فرد ،نیهمچن

به  یتوانمند یها نهیزم ب،یترتنیبدمتفاوت است.  ،در افراد مختلف یذهن ةبالقو یروین

شناخت، پرورش و  یها روش دیوجود دارد که با ها انسانمختلف آن در ذهن و مغز  یها گونه

و  هامالصدرا ،هایناس ابنانتظار داشت که  توان یم صورت نیادر  فقط. دشوآن فراهم  یتعال

آن،  تبع بهو  گذارندب وجود عرصةمرز و بوم پا به  نیا در دنبتوان یشماریب یها الملک کمال

 هیاول ایدة) یانسان کنش ندیااز فر یا هیاولساده و  شکل .کند  پیدا یگرید چهرةامروز ما  یایدن

از جمله  ،شود یمرا شامل  یانسان یرفتارها همة که 1یراکسولوژپ یشناس روش( با عنوان سزیم

 یو کارکردها 2یذهن درون یها تیفعال یواکاو یبرا شروع نقطة تواند یم ،یاقتصاد یرفتارها

که  یزیمتما یها تیماهو  یدرون یسازوکارهاآن باشد. با توجه به شناخت  ةمتنوع و گسترد

. (Mises, 1962)دارد مختلف  یها حوزهدر  یدر خلق و نوآور یانسان یها کنشمبدأ و منشأ 

 بر ،ینامحدود انسان یازهاین یبرا ابیکم منابع صیتخص یجا بهعلم اقتصاد  فیتعر یبرا

با  ها آندرآوردن  تینامحدود و به فعل یذهن یها یتوانمندو  ها تیقابل استعدادها، شناخت

شده است.  دیتأک یبشر ریفراگ یها آرمانتحقق  یبرا متناسب ماتیو آموزش و تعل یده جهت

 با آن ارتباط و وندیپ جادیو ا یعلوم اعصاب و علوم شناخت ةدر حوز ریگچشم یها شرفتیپ

 یها هینظرو  یقیتلف دیجد میمفاه ،ینیکارآفر و تیریاقتصاد، مد ژهیو به ،یعلوم اجتماع ةحوز

 یدستاوردها. دهد یم دینو را یشناخت -یشناس عصب بر مبتنیاقتصاد  یها حوزهدر  یانیبن

 دییتأانسان را  یذهن یها قدرت دربارة نظر مورد مباحث ،و علوم اعصاب یعلوم شناخت یکنون

از انواع مختلف  ینامحدود یها ظرافتو  ها یدگیچیپ ةدربار ها پژوهش و همچنان دکنیم

 .دارد ادامه یمحرکه ذهن ةنبوغ، استعداد، قو

 

 شنهادهایو پ گیری یجهنت
 حوزة ،یشناس مسئلهرکن  نیو اول شود یمشروع  یشناس لهئمسبا  قیتحق کار ،یعلم پژوهش هر در

 ت،یماه نییتع از پس. کند یمرا روشن  پژوهشو جنس موضوع  تیاست که ماه یشناس معرفت

                                                                 
1. Praxeology 
2. Inner Mind 
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 دادن انجام امکان ،پژوهشحاکم بر موضوع  یحرکت یروهاین و ها محرک ،آن دنبالبه و جنس

. در دشویمفراهم  یو اجتماع یعیبطمختلف علوم  یها حوزهدر  یعلم استناد قابلمعتبر و  قیتحق

 ،شود یمشامل  زیرا ن حاضر پژوهشمورد نظر  یموضوع چارچوب که ،یاجتماع علوم حوزة
 ،یاسیس ،یاقتصاد یها کنش همةشامل  انسان یو اجتماع یدمحرک رفتار و کنش فر یروهاین

 از منشأ و منبع کی فقط یاریشوو ه یحسابگر ،یدارند و عقل استدالل یذهن منشأ ،...و یاجتماع

 و هیاول یازهایجاافتاده در ذهن، رفع ن یباورها تیماه و منشأهستند.  یفرد کنش مختلف منابع
در  یبشر یاز دستاوردها یاریبس. دشو ینم حاصل یاریو با هوش ستین یاراد لزوماً ،یزیغر

از  یبرخ یها هینظرو  ها شهیاند جاودانه، یدر خلق هنرها یو نوآور و ابداع یعیکشف رموز طب

 ،یاجتماع دعب در. ردیگ ینم یجا شده فیتعرو چارچوب عقل  رهیلزوماً در دا ،پردازان شهیاند
 یاجتماع یررسمیو غ یرسم نیقوان و ودیرها و آزاد از ق ،کامل یاریدر هوش یحت یفرد ادةار

 حوزةمسلط بر  یها میپارادادر  یانسان تعامالت و اجتماع از حیناصح ینیب جهانو  ها نشیب. ستین

و  دکن یم لیتحم ها پژوهش بر موضع نیتر یافراطرا در  یو نفع شخص ییفردگرا گاه ،ها شهیاند
 سمیالیسوس ،تیو نجات بشر یاما در نقاب آزاد ،ییگرا کلبا عنوان  گرید یگاه در موضع افراط

انسان به  ها ونیلیمسرنوشت  و یفلسف یها پشتوانه ابالبته  ،سمیکمون و سمیفاش و سمیناز ،ییاروپا

 .خورد یمگره  ها طیتفرافراط و  نیا
رشد و توسعه در  ةبرند پیشابزار  عنوان به ،یتناول منشأو  گاهیجا نییتب هدف با حاضر قیتحق

 یبند طبقه. در ردکارائه  یشناس معرفتنگرش  بارا  علوم یبند طبقه یمقدمات جدولجوامع، 

 :شد مالحظه شده ارائه
 ستمینوع سفقط به دو  است، ارائه کرده ییبایز به کانمن کهگونه آنانسان  یها کنش .1

داگالس  ةگذشت ةبلکه با توجه به آثار دو ده ؛گردد یبرنماز آن  یناش شهود و استدالل

 ینانیااطمن طیدر شرا ژهیو به ،ها میتصماز  یاریکه منشأ بس شده تیتثب یباورها ،نورث
 دارند. یعملکرد جمع زینو  یکنش فرد ،یریگ میتصمدر  مهم یکامل هستند، نقش

 واناتیح با رمتناظ هیاول ستیکه ز ها آن نیتر سادهاز  ،الیامو  زیکنترل غرا در یها کنش. 2

 جامعةرا در  ییها صحنهو  کنند یم لیازگاه عقل را  ها هوسو  ینفسان التیاتم که است
 راسبقت  یگوها  انسان گوییو  ستیندر آن  تیانسان یکه رنگ و بو نندیآفر یم یبشر
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. است قیتحق نیا حیطةآن فراوان و خارج از  قیو مصاد ها نمونهو  اند ربوده یواناتاز ح

 واقتصاد  در که است یبررس قابلو  استذهن  یکارکردها در ها فرمان اینو منبع  شهیر

 .(1388)تاکمن، دارند  یا ژهیو گاهیو جا اند محسوس اتیجنا و جرم

 یریگ میتصم ندیافر در نحلیو حل مسائل ال یدر کشف و نوآور یذهن یها جهش. 3

 یها حوزهدر  لیبد یب یها خلقمتفاوت و  یذهن یها تیماه ،ردیگ ینمصورت  ییعقال

 ویژة یها تیقابلو  کنند ینم تیتبع وهیش و دستورالعمل کیاز  نیقی به یرهنریو غ یهنر

ذهن فراهم شود  یبرا دیکه با یطیاز همه، شرا تر مهمو  یاختصاص یها آموزش ،یهنذ

فاصله  کیآکادم مولمرسوم و مع یها آموزشاز  رد،یو ناول صورت گ لیبد یبتا خلق 

 لیو دل رود یم سؤال ریز انیبن از ،یمرتبط با روابط علت و معلول یها لیتحل و ردیگ یم

 .شود یممشخص  یرتیشومپ ناول بودننحلیال

که  -یفرد یها میتصم و اراده ،دیآ یم شیپ یو اجتماع انسان ها انسانبحث تعامل  که یزمان. 4

آن مکتب  فرض شیپ که -ییو فردگرا -شود یمگذاشته  انیبنآن  اساسبر یککالس اقتصاد

 و معناو  شود یم دهیکش یررسمیو غ یرسم یها چارچوبو  ودیق بند به -دشویم نییتع

 یمکتب نهاد که ییجاتا  ،شود یمدگرگون  یکل به یاجتماع یو آزاد یفرد سمیبرالیل مفهوم

و به یشخص نفع حققو ت دهد یماصالت  ییگرا جمعکامونز( به  آثار همةدر  یژهو به)

و  سازد یم سریماز نهادها  یمتنوع مجموعةو  یجمع کنش دیرا با ق یفرد تالش دنیرسثمر

 .ابدییممعنا و مفهوم  یجمع ةفقط در چارچوب اراد یفرد ةاراد ،یا گونه به

 نییتع نیقی بهو  یانسان یها کنشو  ها تالش کیتحر یذهن برا ةیاول یها هیرمایخمو  منابع

 ریسارا در  یاریبس یها پژوهشو  شود ینممالحظه  شدهذکر موارد در انسان عملکرد و سرنوشت

 توجهنکته  نیابه  باید. دنکیمطلب  یذهن کارکرد و ندیفرا یدگیچیپ و تیو با توجه به ماه ها حوزه

 یایدو دن ،کامونز ییگرا جمعبا  سمیو کمون ییاروپا یها ستیالیسوس نظر مورد ییگرا جمع کهکرد 

اصالح و بسط جدول  ب،یترت بدین. دهد یمبشر قرار  یرو شیرا در پ یو عمل یمتفاوت نظر

مختلف در علوم  یها شهیاندو  ها هینظر( مکاتب، ینقد )مثبت و منف یبرا یراه آغازمذکور 

 .ستها شهیاندمصرف  یجا به یپرداز شهیاند یبرا یو چراغ راه یاجتماع
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