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 در چته  شتود یمت  داده نشتان  یاقتصتاد  تطتور و توستعه   در متورد دو مووتو    از رهگذر بحت  
 یستت یز میمفاه به نیاز ا  یب توانینم ییهاحوزه در چه و بوده ها موفقگرفتنوام نیا ییهاحوزه

 اتیت نظر یحتام  کیت زیمتاف دنیدر غنابخشت  توانندیم یستیز یهاآموزه کنیمیم اتکا کرد. مدلل
 بتتوان  و شوند لیتکم  یموقع منطق مثل یگرید حاتیبا توو که یشرط مؤثر باشند، به یاقتصاد
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 1مقدمه. 1

در پارادایم اقتصاد نئوکالسیک، این تلقی وجود دارد که اقتصاد شبیه به علوو  نرو م ضی وی ض و  
هام ضهم اقتصاد، ضلهم از فیزیک، ضکانیستی و شبیه ضعادالت نیووتن فیزیک است. بسیارم از ضدل

آورند که شده در نر  ضیکاضاًل توصیف صورت ف آیندمها دیناضیسم اقتصادم را بههستند. این ضدل
هام ح کت نیووتن اند. این ضعادالت که ض   ضعادلهام از ضعادالت توصیف شدهبا هدایت ضجموعه

کننودککاپ  و یو ات آتوی سیسوتم را حکایوت ضییهستند به هم اه ش ایط ابتدایی، استلزا  ضنطقی تغ
رخ دهود، پیتوت  در شو ایط اولیوه و (. ه  آنچه حین حیات یوک سیسوتم 5، ص4102، 2همکاران

قوانین ف ضی حیات و ح کت سیستم ضندرج بوده است. این الگو با ضتغی هام ضیودود از واقعیتوی 
شود کهمان(. ب  اسوا  ایون پنداشته ضی 3چند بعدم است که خطاهام آن ناشی از عواض  تصادفی

، 4کنود کورسوگیگنرا تعیوین ضیها رهیافت، قوانین سیستم ضسی هام ضتغی هایی ض   قیمت و کمیت
 (.8، ص4115

هوام ضمکون کند، جایی که تما  اعمال یا ضکاناین رهیافت به سیستم به شک  ضیدود نگاه ضی
 کننود کوه بوازیگ ان ع صوههوایی ضودل  ضیتوان ضتقد  ب  تج به در نر  گ فت. چنین ف ضیهرا ضی

پ دازنود و تماضی افعال ضمکن نریو  افعوال آتوی ضی به ضیاسبه و ضقایسه 5اقتصاد ضانند دانام ضطلق
ام که رصدناپذی  است، ظهور اضور بدیع و گزینند. در این ضیان تنها ضسئلهت ین گزینه را ب  ضیبهینه

طور پیوسته ضتغول خلق اضور نو و بدیع  نو است. حال آنکه دیناضیسم ضوجود در ف ام اقتصادم به
-هام اقتصاد کالنی که ض اًل در انگلستان استفاده شده است، بوهی ضدلاست؛ از این رو تق یبًا تماض

-هوا در پوی طور عمده قفانگ  بودند تا پیت ونده؛ یعنی در بازنمایی گذشته ضوفق بودند؛ اضا همان

-بینوی کو دهکه یا اندازه تغیی ات و یا جهت آنها را نادرست پی طورماند؛ بهبینی آینده ناضوفق بوده

 (.044، ص4114، 6نز و پینچاندککالی
هام اقتصادم ضبتنی ب  ضفهو  تعادل در تبیین تغیی ات فناورم، نوآورم و از این رو، عمده نر یه
 7ها ضفهو  شووضگیت مشوند. در این نر یهشونده اقتصام دچار ضتک  ضیاصواًل ف آیندهام دگ گون

                                                           

 کنند.خاطر ارائه نظرات ارزشمند تشکر میبه ایپا یدکتر عل ینگارندگان از جناب آقا.  1
2. Koppl, R. 

3. Random 

4. Verspagen B. 

5. Omnisciently 

6. Collins, H. and Pinch, T.  

7. Schumpeter 
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دهود ست، ضعنام خود را از دسوت ضی، که پدیدارم غی تعادلی ا1نوآورم یعنی نابودسازم خالقانه
(. نکته کلیدم این است که نوآورم و انباشت دان  دقیقًا قلم ویی است 008، ص4102، 2کدوسی

شوند؛ از این رو طور بنیادم نقض ضیدهنده رفتارها بهکه در آن تلقی ضکانیستی و قوانین ثابت شک 
بوده و با گذشت زضان تنوو  درون  3آوری  الزا ناپذی  و غبینیاند تغیی ات اقتصادم، پی ب خی گفته

  دهد.را تغیی  ضی 4یابد و در نتیجه ف ام فازسیستم دائمًا افزای  ضی
-بهینه-ضیاسبه-تعادل -اکنون، ت دیدهام جدم وجود دارد که راهنمام شهودم اقتصاد ضدرن

العوه سوی  تواری ی هوا ضتم کوز شوده اسوت، بو ام ضطجام تم کز ب  ف آیند ب  حالتکه به -سازم
ب ناضوه جوایگزینی کوه توالر دارد ایون  (.2، ص4112، 5تغیی ات اقتصادم، ضفیود باشود کویوت

نوا  دارد. ریتوه ایون نگو ر بوه نوشوتارهام « 6اقتصاد تطوورم»ف آیندهام ضتغی  را توضیح دهد، 
ام ان تازه( ج0384از آن نلسون و وینت کگ دد. نیم ق ن پس و هایک باز ضی 0321شوضگیت  در دهه 

 پژوهتی ب تیدند. به این ب ناضه
اخی  با تتدید انتقادها به رهیافت نئوکالسیک و ب خی از اعوجاجواتی کوه بودان اشواره  در دهه

اث  نلسوون  4102هام این حوزه شدت بیتت م به خود گ فتند. در یک نمونه و تا سال شد، پژوه 
(. ایون واقعیوت، 4، ص4102، 7ارکی تواول ارجا  داشته استکض 45111( بی  از 0384و وینت ک

 8حکایتگ  وثوق بسیار به این حوزه پژوهتی است، با وجود این، تاکنون به غیو  از ضطالعواتی چنود
هوام تطوورم سوگه  شوناختی ضت توب بو  نر یوههام ضع فتهام اندکی به ب رسی داللتپژوه 

انندگان با روبنام این نر یه آشونا اند. گ چه ضمکن است بسیارم از خواجتماعی پ داخته-اقتصادم
 اطال  هستند. هام ضتنو  درون آن بیها و رهیافتباشند، اضا از دقایق نر م و دیدگاه

                                                           

1. Creative Destruction 

2. Dosi, g. 

3. Not Entailed 

 (Entities)یحالت هستارها رِگنیّتع یهامشخصهد آن، ابعااست که  یچند بعد یی، فضا Phase Spaceمنظور از  . 4
که هر حالت طورییابد؛ بههای ممکن یک سیستم در فضای فاز نمایش میتمامی حالت. )مثل مکان و تکانه(هستند ستمیس

انه ای در فضای فاز است. برای یک سیستم مکانیکی، فضای فاز شامل تمامی مقادیر ممکن برای مکان و تکممکن، نقطه
( و global dynamical statesهای دینامیکی کلی )(. دریک فضای فاز تنها حالت117، ص 2111متغیرهاست)هوکر، 

واژه  نیا (.844شود)همان، صسازند، نمایش داده نمییابد و فرآیندهایی که این دینامیسم را میتطور آنها طی زمان نمایش می
)مثل   -ابعاد -یاتیح اشاره دارد که کاالها را برحسب چند مشخصه یبه نگاشت یسپهر اقتصاد در و بوده کیزیاز ف برگرفته

 .کندی...( مشخص مو حجم ،یمثل بازده یطراح یهایژگیو مت،یق
5. Witt, U.  

6. Evolutionary Economics 

7. Markey-Towler  

 2114و ریسجارد،  2116؛ روزنبرگ، 2112. مثل: اکاشا،  8



                        2211تابستان / 12ش/ 12س/ شناسی علوم انسانیروش  251

 

شناسوی اقتصواد تطوورم، نوورم بو  زوایوام در این ضقاله قصد داریم با ارزیابی نقادانه ضع فت
گی م از ضفواهیم تطوور ضکان به هضانده این ب ناضه پژوهتی بتابانیم . پ س  پژوه  ب رسی اضغفول

اجتمواعی اسوت. رور پوژوه ، نر مکک سوول و -زیستی ب ام ضطالعه تغیی ات سگه  اقتصوادم
و از ط یق ب رسی  2گ ایان نقاد ق ار( است که پی  از این ضورد وثوق عق 212، ص4102، 1پالنو 

دهیم که از ن ضقاله نتان ضینقادانه آخ ین ضقاالت ض تبط با اقتصاد تطورم شک  گ فته است. در ای
هوام زیسوتی وفوادار بمانود؛ اضوا تواند تا حد قاب  توجهی بوه آضوزهشناختی اقتصاد ضیبعد ضع فت

ها باید با توضییات دیگ م تکمی  شود. از رهگذر ایون وفوادارم، توضییات ضیص  از این آضوزه
 اجتماعی ف ا آورد.-مسگه  اقتصاد ها و توضییات بدیعی را دربارهبینیتوان پی ضی

 3تطوری نظریه

پ دازان تطوورم، قصود ض اد از تطور، تغیی  در تک ارکتوات ( یک صوفت در جمعیوت اسوت. نر یوه
خواهنود تغییو ات جمعیوت را ندارند تغیی ات هستارهام ضنف د را طی زضان ب رسی کنند؛ بلکوه ضی

-ضت صهکها( توضیح دهند کارنتواوب رسی ک ده و دیناضیسم این جمعیت را از ط یق تغیی  توزیع 
(. ض الی از این تغیی ات، تغیی  رور خاصی بو ام انجوا  یوک کوار، یوک 022، ص4105، 4وایت

یک سیستم طوی  6انتقال خود به خودم»عنوان . ویت تطور را به5گونهدستورالعم  و یا جمعیت یک
ر و نتو  اضوور بودیع و ظهو»(. ضنرور از انتقال خود به خودم 4، ص0332کندکتع یف ضی« زضان

 است.« نو
                                                           

1. Creswell, J. W.and., Plano Clark  

. دانندیم یریرا معادل با نقدپذ تینینقادانه آن است و ع یابیارز گرو، رشد معرفت، در نقاد انیگراعقل دگاهی. از د2
و  است ینامتناه تیموجود در واقع یهاتیظرف هینظر نیا طبق. شودیممکن م یو تجرب ینظر لیتحل وهیبه دو ش یرینقدپذ
 یابیاز پس ارز یعلم (Conventions) یها. اگر قرارداد و مواضعهکندیم اصالح را هاگمانه شیخو یبا توان علّ تیواقع

 .شوندیم تیتقو ند،یآ رونینقادانه ب
 

3. Evolutionary Theory 

4. Earnshaw-Whyte, E . 

5. Species 

گروه،  کیبه افراد  جهینت؛ در هستند یمشترک یهایژگیاز هستارها هستند که دارای و یارده گونه، کیبه طور عام منظور از 
باشد که در ادامه با صفت می  Offspring)این واژه معادل واژه اتیذر دیبازتول تیموجودات زنده که قابل از یبه گروه

 .شودیاطالق م گونه( را دارند، لفظFertile Offspring)ی بارورذکر آن آمده است( « بارور»
6. Self-transformation 

شناسی، جهش تصادفی و بازترکیب ژنتیکی از یک سوی و تولید مثل غربال شده از منظور از انتقال خود به خودی در زیست
 change from)مثابه تغییر از درون )توان انتقال خود به خودی را بهها از سوی دیگر است. میاستخر جمعیتی ژن

within  ،های عام تطور، آن را بسان فرآیند ظهور و نشر امور (؛ در نتیجه به دلیل مشخصه8، ص2114در نظر آورد)ویت
 .)2گیریم)همان، ص بدیع درنظر می
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ب نود در کار ضیهایی که کتاورزان آنها را ب ام کتاورزم بهض ال، تغیی  توزیع انوا  دانه عنوانبه 
از آن کتاورزان دریافتند کوه ک دند. پس نر  بگی ید. در ابتدا تما  کتاورزان از یک دانه استفاده ضی

دهد. دیگ  کتاورزان این اض  را ضتواهده ک دنود و ا افزای  ضیورم ردانه دیگ ، به ه استفاده از یک
از آن، کتاورز دیگ م دانه دیگ م را کتف نمود کوه  تدریج آنها نیز این تغیی  را انجا  دادند. پسبه

یابد. این ضکانیسم تغیی  ضکانیسومی بوا ورم بیتت م دارد و این ف آیند به همین ت تیب اداضه ضیبه ه
 1یابند.است که در آن اضور بدیع و نوینی ظهور ضیضاهیت تطورم 

هوا و ارزر 3و جمعیت 2در ه  زضان، ف ایند انت اب سیستماتیکی در حال وقو  است که تک ر 
توانود ضو تبط بوا دهود. ایون انت واب ضیهوا تغییو  ضیهوا و رورها را نسبت به سوای  ارزررور

یوک گونوه، عملکو د یوک بنگواه ( یوا  4ت و توأثی تأثی گذارم نسبی کضتف   ب  ضواردم ضانند: جمعی
پ دازد کوه در جوام گوید که نر یه تطورم به توصیف ضکانیسمی ضیباشد. روزنب گ ضی« 5ب ازر»

هام کووور یووا تصووادفی و انت وواب طبیعووی حکووم کنوود و در آن تنووو  گونووهجووام جهووان عموو  ضی
طور که به-شوندنج  به تنو  ضیب رسی ضکانیسم انت اب و نی وهایی که ض 6(.2، ص4111راندکضی

ضاهیت نر یه تطوورم، آضوارم اض م دارام اهمیت است.  -شوندخالصه ف آیند تطورم خوانده ضی

                                                           

به صورت چیزی درحال ظهور یا « تطور»آمده است. درواقع به طور عمده مفهوم « فرآیند تطوری». این سخن برای توضیح 1
(. 7، ص2114شود)ویت، ( در نظر گرفته میsystematically unfoldingشود)مندی آشکار میآنچه به طور نظام

بندی فرآیندهای تطوری، این یابد، برای مشخصهای وجود دارد که تطور دینامیسمی است که با کمک نظمی سامان میعقیده
ده نظمی هستند؛ اما متصف به صفت تطوری دهنسخن الزم است؛ ولی کافی نیست. فرآیندهای پویایی وجود دارند که نشان

باشد و حرکت ور میای است که در مایعی غوطهگر حرکت ذرهنیستند، مثل فرآیند استوکاستیکی که توصیف
( نام دارد. درواقع شرط الزم و کافی برای اینکه فرآیندی متصف به صفت تطوری شود، این Brownian motionبراونی)

اند، هایی که پیش ازین موجود نبودهخود را به نسلی از حالت 1فیت بسط و گسترش فضای حالت است که این فرآیندها ظر
داشته باشد. این مقوله بدین معناست که برای تمام موارد تطور، پیدایش امور بدیع، عمومیت دارد. به زبان دیگر تطور، انتقال 

. منظور از انتقال، فرآیند تغییری است که به )8ص ،2114خود به خودی یک سیستم تحت مطالعه، طی زمان است)ویت، 
زا بودن مداخل و علل امور بدیع است؛ بنابراین یابد. پس وند خود به خودی، به معنای درونمندی سامان میوسیله قاعده

نه تنها ( امور بدیع دارد. تفاوت میان ظهور و نشر امور بدیع disseminationانتقال خودبه خودی نظر به ظهور و نشر)
 بینی نیستند.آیندهای آتی امور بدیع است که قابل پیششناختی است؛ بلکه به دلیل ماهیت، معنا و پیهستی

2. Frequency 

3. Population 

4. Efficacy 

5. Fitness  

های ویژگیمنظور از تنوع، تنوع تصادفی ژنتیکی است که انتخاب طبیعی میان آن منجر به انطباق فیلوژنیک)تغییر در .  6
شود. همچنین کند( میها را بیش از پیش با محیط خویش متناسب میها طی دوره تطوری، که ارگانیسمپذیر ارگانیسموراثت

شود، هرگاه برای تولید چیز خاصی، چنین است: تنوعی که مولود جهش است، تصادفی نامیده می« تصادفی»مراد ما از لفظ 
( صوری از تصادفی بودن که مناسب دینامیسم زیستی است، شامل تصادف 13، ص2117کارگردانی نشده باشد)هیگ، 

 (.17، ص2114کالسیک و کوانتومی است)فلین و همکاران، 
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بو ام  .(002، ص4105، 1کنووال و واینوارتآینودهام احتمواالتی اسوت است و در نتیجه دارام پی
ام اسوت کوه  یه تطورم، نر یههام زیادم وجود دارد. بناب این نرسازم این ف آیند تطورم راهضدل

 به ط یقی به ضطالعه و تبیین این دیناضیسم افزای  تنو  بگ دازد.
بو ده و از  2این اض  به خودم خود، توضییات انت اب طبیعوی را بوه حووزه توضوییات دلیلوی

کند. در نتیجه توضیح چ ایی رابطه همبستگی کوه ککو  آن رفوت، پ ستوی توضییات عّلی دور ضی
ضجزاست که شاید نتوان آن را با استفاده از تطور توضیح داد و باید از تیلی  غی تطورم رابطوه عّلوی 

تووان از نر یوه ه ضیهام بواز و پیچیودبه ه ب د. این عقیده وجود دارد که ب ام ضطالعه تماضی سیستم
تواند شواض  خوود قووانین (. این ضطالعه ضی7، ص4112، 3تطورم به ه گ فت کهاجسون و نادسن

 .6(44، ص0337، 5و اسمولین 00، ص0334، 4طبیعت نیز باشد کپ  
 

 یستیز  شهیر  و یتطور  یهاهینظر 
شوناختی رغوم خاسوتگاه زیستدارنود. بوه 7هام تطورم به طور عموده ریتوه در داروینیسومنر یه

یافته در تالر هستند تا اصول داروینیسم را بوه نیووم هام ضتنوعی از آن تعمیمداروینیسم؛ صورت
تو ین ضیتووام رهیافوت دارویون کوه بازتع یف نمایند که ضنیص  به یک زضینه خاص نباشود. ضهم

دانند، ضدعام سازگارم ی ضیف هنگ-هام پژوهتی آن را ض تبط با حوزه اجتماعیضدافعان این ب ناضه
است. آنها ضدعی هستند که ایون سوازگارم بوه  -«دان »یا ضعنام ظ فیت ح  ضسئله  به–و انطباق 

پژوهی یوا طور عمده ب ونداد ف ایند کور آزضای  از ط یق حد  و خطا است تا اینکه ب ونداد آینوده
یسم را ضبتنی ب  سوه اصو  تنوو  (. به طور عمده داروین08، ص4102، 8ریزم پیتینی کوانب گط ح
آورنود. بسویارم ضعتقدنود نر یوه تطوورم بوه در نرو  ضی 11و انت اب طبیعی 11، تولید ض  2هاگونه

                                                           

1. Nola,R., and Weinert .F 

 مینیرا برگز یلیدل میخواهیم یلی، دلاتحی. در توضهستند عامالن یعمل استدالل یندهایفرا اعمال سبب حات،یتوض نی. در ا2
 که است نی، فرض بر امیریگیبهره م یاجتماع-یاقتصاد بستر در حاتیتوض نیا از که یشده است. هنگام یکه مسبب عمل

 (.22، ص1226، ی)ف دارد وجود یو اعمال و عامل اتیتمن و باورها انیم یعقالن یارتباط
3. Hodgson G., Knudsen T.  

4. Peirce CS.  

5. Smolin, L . 

 آن در هاثابت نیا که یلیبد یهاجهان رایز؛ اندرفتهیپذ را یفعل ریمقاد یکیزیف یهاگفت: ثابت نیچن توانیرا م دهیعق نیا. 6
 .اندافتهین بقا داشتند، یگرید ریمقاد

7. Darwinism 

8. Vanberg,V., J.  

9. Variation 

10. Replication 

11. Natural Selection 
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 باید به این سه پ س  پاسخ گوید: ض ورت 
 دهد؟ ها رخ ضییکم: چطور تنو  گونه

« و تطبیق هام یک ضسئله ضهم در خصوص سازگارمح اطالعات ضفید درباره راه»دو : چطور 
 شود؟ ب دارم ضیضاندگار و به نس  بعدم ضنتق  یا کگی

سو : پاس ی ب ام علت تفاوت هستارها در زضینه طول عم  و سازندگی داشته باشد کهاجسوون 
 (.7، ص4102، 1و شوب ت 2، ص4112و نادسن، 

وال و شناسی تطورم ه گز ن واهد توانست ضانند فیزیک، قوانین کلی ارائوه کنودکنگ چه زیست
شناختی، ایون هام روانگی م ضستم  علو  اجتماعی از تقلی (، اضا با به ه003، ص4105واینارت، 

ها ض لوقاتی زیسوتی شناختی استفاده نتود؟ ضگ  انسانهام زیستایده ضط ح شد که چ ا از تقلی 
واقع نموود. بوهام ب ام توضیح حیات آنهوا ارائوه نیستند، پس چ ا نتوان ض   سای  ض لوقات، نر یه

نماید، تطوور اسوت. افوزای  وثووق بوه ها ضتمایز ضیشناختی را از سای  نر یهآنچه نر یات زیست
جایی رساند که ب خی علو  اجتماعی ق ن نوزدهم را قویوًا تطوورم نوا  هام تطورم، کار را بهنر یه

وفان ضعتقدند که (. ب خی از پژوهتگ ان علو  اجتماعی و فیلس041ص، 4102 سجارد،یرنهندکضی
نمایود طور بنیادم ضتید ضیتوضییات ضبتنی ب  انت اب طبیعی، علو  اجتماعی و علو  زیستی را به

 (.422، ص4104کروزنب گ، 
 

 اجتماعی– یدر بستر اقتصاد یتطور  هینظر 
بلکوه ب ند؛ عالمان علو  اجتماعی که قائ  به داروینیسم هستند، نه تنها از بیان استعارم آن به ه ضی

خواهند از این نر یه ب ام توضیح ف آیندهام ف هنگی نیوز بهو ه بب نود. ض الفوان ایون رهیافوت ضی
ها نتیجه ف ایند تدریجی سوازگارم بوا ضیویط در تنوو  پذی ند که افعال، باورها و تمنیات انساننمی

رسویده بوود کوه جایی . کار بوه2گ م ضییط، آنها را ضیقق ک ده استها بوده که غ بالتصادفی گونه
 1عنوان عادات اندیته ضوروثیرا به 3تواند قوانین حاکم ب  اندیتهضدعی شد، داروینیسم ضی بولتزمان

                                                           

1. Schubert, C.  

ها حاضر که چطور انساننیمثل ا ییهاپرسش پاسخ بود معتقد یاجتماع -ی( در قرائت خود از تطور اقتصاد1273) کی. ها2
که به  یها چه بوده است، امرها در تطور تمدنارزش و هنجارها نیا ریهنجارها استفاده کنند و تأث و هاارزش نیاند از اشده

مواجه  یادی( و با انتقادات ز3، ص2113)وانبرگ، دیانجام انهیگرا یال ادر ییتقابل با تطورگرا در انهیگراعقل مسیبرالیتنش ل
 طور به. دارد ما یبقا در یکم نقش است، افتهیما ظهور  یآگاهخود اثر بر که شیخو از فهم و صدق داشت توجه دیشد. با

مثال  تواندیم یآدم تیعقالن توسعه رو نیا از. دیآور نظر در را گودل یریناپذتیتمام اثبات ای و نجوم علم یهاشرفتیپ مثال
 لیتحل یکوشش برا نیهستند. بنابرا زیهمه چ دهندهحیتوض یعیطب انتخاب بر یتنمب حاتیتوض که باشد مدعا نیبر ا ینقض
 (.2115، ری)اه باشد کنندهگمراه تواندیم دیبرحسب بقا و بازتول یآدم یو عقالن یشناخت قیعال

3. laws of Thought 
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 4( و کانت را در عوارم از خطوا بوودن025، ص4101، 3پالمارینی-و پیتارلی 2توضیح دهدکفودور
را ضتأث  از ضفید بودن ها و استنتاجات بت م همیتگی این اضور پیتینی ب  خطا بداند و صدق نر یه

ها در طبیعوت و بوه تبوع آن هام هستاربندمنیز گفته بود ض لوقاتی که در دسته 5آنها دانست. کواین
( گوویی اسوتق ا 02، ص0323کنند، ضیکو  به زوال هسوتند ککوواین، استق اهام خوی  خطا ضی

 است. 6روشی ظف ضند
پوذی  شوت: داروینیسوم نر یوه علموی آزضوونبا وجود دعوم قائالن به داروینیسم، پوپ  بیان دا

( کوه 423، ص4114؛ 31، ص0372نیست؛ بلکوه ب ناضوه پژوهتوی ضتوافیزیکی اسوت کپووپ ، 
نهود. بوا وجوود ایون، وم بیوان پذی  در اختیوار ضیهام علمی آزضونچارچوبی را ب ام خلق نر یه

 کهمان(.7صور نبودداشت که داروینیسم ارزشمند است؛ زی ا رشد ضع فت ضا بدون آن قاب  ت
، دیناضیسوم 8در الگوهام اقتصاد خ د تعادل و الگوهام اقتصواد کوالن تعوادل پویوا و تصوادفی

؛ کاپو  و 414، ص0384سواضاندهی شوده اسوت کنلسوون و وینتو ،  2یصولبصورت اقتصادم به
(. الگوم نئوکالسیک با نادیده گ فتن ضوقعیوت اجتمواعی، 4102؛ دوسی، 2، ص4102همکاران، 

(. 72، ص4112، 11کننوده نیسوتکگورتونبه وارد ک دن ضوقعیت تواری ی در رفتوار ضصو   قادر
شوناختی گویی کهن عاضالن اقتصادم آیینه واقعیت است. از این رو انتقادات جدم بوه هسوته رور

                                                           

1. Inherited Habits of Thought 

2. Fodor 

3. Pitarelli-Palmarini 

4. Infallibility 

5. Quine, W. V. 0.  

 وارد ییاستقراگرا بر را ینیسنگ یها( نقد2115. پوپر)دانندیم یپردازهینظر یبرا یمستحکم یمبنا را مشاهده انی. استقراگرا6
 طیشرا در مشاهدات ریاز مشاهده، تعداد کث یپردازهی)شروع نظرییاستقراگرا ینیتقن طیشرا بودن غامض. افزون بر کندیم

که ذهن آیینه  دهیعق نیشواهد پرداخت)ا یآورجمع به توانینم هیاز فرض یذهن خال با. ستین افزا معرفت استقرا(، متنوع
و مشاهده  میخالص ندار مشاهده جهینت در(. کندیبر آن وارد م یجد یدارد که پوپر نقدها یستیویتیپوز یتیاست، ماه تیواقع

 دی. البته باشودیمتبلور م یمشاهدت یهادر قالب گزارش یو حت کندیم تیاست که آن را هدا یاهیمسبوق و مصبوق به نظر
مشاهده را قوام  ریواقع ن؛ بلکه اقتضائات امر کندیم یدهجهت و میتقو را مشاهدات که ستین هینظر تنها که داشت توجه

 واقع در. شود کاسته فرو کردنتجربه از معرفت شروع به دینبا کردنتجربه با معرفت شروع که گرفت نظر در دی. بابخشدیم
به حذف و  توانی؛ بلکه تنها مکندیحصول نم یاجتماع-یانسان ای یعیطب تیرا از واقع یزیتجو نکته چیه تجربه از یآدم

 .پرداخت یمعرفت اعوجاجات اصالح
 که یتجرب یاهینظر نه را مسینیدارو از یمهم بخش و داندی( مTautology)ییگوهمان را نیتربرازنده ی. پوپر بقا7

 یعیانتخاب طب هینظر ینف و طرد به یازیکرد که ن انی(؛ هرچند بعدها ب62، ص1224)پوپر،  داندی( مTruism)ییگردگو
رشد معرفت را  ی( و حت241، ص1278، پوپر) باشد دور به ییگوهمان از که نمود یبندصورت یآن را طور توانیو م ستین

 (.261، ص1224است )پوپر،  دهوصف کر« هاهیفرض یعیانتخاب طب»مثل  یبا عبارات
8. Dynamic Stochastic General Equilibrium(DSGE) 

9. Rigid 

10. Gorton, v.  
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 خوورهام طور خاص ف ضی که عاضالن اقتصادم بوا انت واب ضیوان بودی نر یه نئوکالسیک و به
 (.047، ص4105وایت، -پ دازند، وارد استکارنتاوبه بیتینه ک دن سود خود ضی 1تع یف

دهد که ب ام تدوین نر یه و سیاست هام اقتصادم نتان ضیسازمهمچنین، ب رسی دقیق ضدل
هام تطورم و نهادم احسوا  هام ضکانیستی به ت کیبی از رهیافتاقتصادم، نیاز به گذر از رهیافت

کاالهوا طوی  2(. گمانه وجود ضنطق تطورم، درباره تک ی 48، ص4102کاران، شود ککاپ  و همضی
هوایی کوه (. در تطور اقتصادم، خود ف ام فاز نیوز بوه رور3زضان تقویت شده است کهمان، ص

هایی ض   شوبکه، فو ور کند. توجه کنید که ظهور هویتتوان از پی  ضت ص ک د، تغیی  ضینمی
بینی قبلی نبودند، شاهدم ب  تقویوت ایون زضان ع ضه به بازار قاب  پی  اینت نتی، آم پاد و... که در

 ضدعاست. 
دارد. هام اقتصوادم نقو  ضهموی بناب این به دلی  تغیی ات ضستم  ف ام فاز، زضان در سیسوتم

توان از ضنر  نر یه تطورم به خلق اضور بدیع و به تبع آن نوآورم نیز نر  نموود و اضوور همچنین ضی
دهندگی نر یه داروین با توضوییات تکمیلوی در نر یه تطورم گنجاند. عمده توان توضیح بدیع را

ها کوه انت واب باید توجه داشت که این ضقوله به تنو  گونه 3شود.درباره خلق اضور بدیع حاص  ضی
طبیعی بی آن ضمکن نیست، ربطی ندارد؛ زی ا ک  ت در جمعیت با ضداخ  این ک  ت تفواوت دارد. 

 شود.ر خاص، در باب تغیی ات فناورانه و نوآورم، اهمیت این بیث آشکار ضیطوبه
رغوم اینکوه ب و  باید توجه داشت در توضییات تطورم داروینی، ضداخ  ظهور اضور بدیع به

                                                           

1. Well defined 

2. Multiplication 

اند، الگوهای تطوری که بر انتخاب متمرکز شدهبرای مشخص شدن این بحث، باید چند نکته به متن فوق افزوده شوند: .  3
شناسی، اند. به بیان دیگر، چه در اقتصاد و چه در زیستنیازمند همزادی هستند که توضیح دهند مجموعه انتخابی از کجا آمده

 )15، ص2114ترین گونه را توضیح دهیم؛ بلکه باید حضور آن را نیز توضیح دهیم)فلین و همکاران، برازندهنه تنها باید بقای 
ها و در سپهر زیستی، مکانیسمی، مستقل از انتخاب وجود دارد که خالق امور بدیع است. در واقع خاستگاه و توسعه ارگانیسم

ها به ماهی bladders (Swimبه طور مثال، کیسه هوا) جدی است.شوند نیز، نیازمند توجه هایی که انتخاب میمجموعه
کند تا با تنظیم نسبت آب و هوا، تعادل خود را در آب حفظ کنند. این کارکرد که یک پیشا انطباق کمک می

(preadaptationداروینی است، بر اثر شش ماهی ) (lungfish) ،ظهور نموده است. این کارکرد نوین با وجود شش ماهی 
های دیگر وراثت این درآمده است؛ اما پیش از هرگونه جهش یا صورت(adjacent possibility) بسان همسایه امکانی

 پذیر شده است. امکان متحقق و وراثت
گونه فشار انتخابی ظهور یافته است. به بیان دیگر، کیسه هوا نشانگر پیشاانطباقی است که به عنوان همسایه امکانی و بدون هیچ

شود. باید توجه داشت، فشار انتخاب طبیعی برای نیل به کیسه هوا پذیر تکثیر میین همسایه امکانی، با بازتولید و تنوع وراثتا
 .)17، ص2114سازد)فلین و همکاران، های خود را میاعمال نشده است. بدون اعمال فشار انتخاب، تطور امکانات و بخت

ای تهی از امکانات، مجاور فضای فاز یک راه برای تفکر در باب ظهور امور بدیع این است که فرض کنیم همواره مجموعه
های پیدایش امور بدیع از مجرای کند مکانیسمفعلی وجود دارد. این رهیافت، مکمل مدعیات تطوری فعلی است که بیان می

که تنوع و انتخاب بر تصادفی بودن تاکید دارند، این رهیافت به جای د. درحالییابآزمایش تصادفی یا آزمون و خطا ظهور می
های فردی، آن را داخل فرآیند تطور قرار می زا و انتساب آن به خالقیتنگریستن به تولید امور بدیع به عنوان هویتی برون

 (.5، ص2113گذارد )نیز بر این نکته صحه می (. پلیکان4، ص2113دهد)کاپل و همکاران، 
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اساسی این نو  توضییات هستند، روشن نبوده و جزئیات آن خارج از حیطه این توضییات است. 
، 4105وایووت، -دانسووت کارنتوواورا اضوو م خودانگی تووه ضیشوو ص دارویوون ظهووور اضووور بوودیع 

(، شباهت زیادم ضیان این بیث و بیث توفیوق در ضیویط وجوود دارد کوه ع وو اساسوی 022ص
پذی  نیست. ب ام توضیح اهمیت و تأثی  توضییات ضبتنی ب  انت اب طبیعی است؛ اضا خود توضیح

ت توفیوق آضیوز بووده اسوت، ضو ورم یک صفت در تطور جمعیت ، فهم این نکته که چ ا یک صف
نیست؛ اضا توضیح اینکه چ ا صفتی حذ  شده را ضمکن است بتووان توضویح داد کدر صوورتی کوه 

هام علت حذ  انت اب طبیعی باشد و نه ران (. انت اب بوا ضیو  دادن جمعیوت بوه سووم گونوه
کند. حال توجه کنید که ید نمیهایی با ب ازندگی کمت ، اضور بدیعی را تولگ م گونهت  و غ بالب ازنده

که یکی تمای  به پایدارم دارد، ب واهند با هم اضتوزاج کننود، ف اینود اضتوزاج ضنجو  بوه  1اگ  دودگ ه
(. ایوون 022، ص4105وایووت، -شودکارنتوواهووام پایوودار، ضوویسوووگی م جمعیووت بووه نفووع  ن

کنند کوه صادر ضی ها راهام جدیدم از  نهام جه  به خودم خود ضجوز تولید صورتضکانیسم
-کند. بناب این اهمیت نر یه تطورم بو ام نر یوهجه  را به ضکانیسم ف آورنده اضور بدیع، بدل ضی

شود. اهمیت این ضقوله به حدم است که اقتصاددان اجتماعی آشکار ضی-پ دازم در بست  اقتصادم
بوه ایون ضقولوه «  فهوم ف اینود تغییو  اقتصوادم»( نیز در کتواب 4115نهادم ض   داگال  نورث ک

 پ داخته است:
کنند، مثلل همالاری در ن ور هلی،  لی می 2ها بر مبنای آن عملبخشی از داربستی که انسان

هاست   بخشی است   در نتیجه بخشی از معماری ژنتیای انسان 3های ظفرمندآیند تطوری امتزاج
ها، نتیجه تطور فرهنگلی ی از انسانتررسانی به خیل بزرگمنظور بهرهها بهکارویری نهاددیگر مثل به

ها دارنلد ها   افراد یادویرنده، بیشترین تأثیر را در تطور نهاداست. ناته کلیدی این است که سازمان
 (.9، ص5002، نورث)

 
  

                                                           

1. Allele 

2. Scaffolds Human Erects 

3. Successful Mutations 
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 اجتماعی -های تطوری در سپهر اقتصادیکاربرد نظریه - 1

صوورت خواص بیوث تفصوی  و بهدر این ب   دو نر یه تطور اقتصادم و نر یه تطورم توسوعه 
پ دازم و تق ی  نر یات خود اسوتفاده که این نر یات چگونه از ضفاهیم زیستی ب ام ضفهو  شودضی

 هام آنها باز شود. اند تا از پ تو آن، راه ب ام بیث و نقد در ضورد ضیدودیتک ده
 پ سو  نیورا با ا اقتصاد متطور هینر  نیض ورت تدو 2نت ی: نلسون و و1متطور اقتصاد هینر 

هستند؟   یآورانه علفن  اتییتغ و منوآور  یتیل در یفعل اقتصاد مهاافتیکه چ ا ره کنندیض آغاز
 در یستیرئال فاتیتوص فقدان با هاهینر  نیکه انی: ن ست اکنندیض کک  پ س  نیآنها دو پاسخ ب  ا

 دربواره منرو  مکارهوا  یافوزاکوه نیدادها و رفتارهوا ضواجوه هسوتند و دو  ایرو ضت صات نییتب
(. 402، ص0384، نت یسبب عد  کاربست ضناسب آنها شده است کنلسون و و مکارب د مهاحوزه

 احتموال بوه را خوود یییتوضو تووان  ییوتغ و تیوها در ضواجهه با عود  قطعپژوه  نیب ام ض ال ا
اعوجاجوات  نیورفوع ا مب ا بیرق ماهیبه نر  ازی، ننیضعطو  ک ده است. بناب ا 3یانفس و یییت ج

 . شودیاحسا  ض
 بوودن  ییوتغ درحال به توجه با که ماهی؛ نر دانندیض مرا اقتصاد تطور هینر  نیا نت ینلسون و و

. دانودیض نادرست ماض  نفسهیف را نهیبه جینتا دیصیبت از تول تطور، صفت به ضتصف مندهایف آ
وکوار از کسوب مرفتارها یتماض که نکته نیا به توجه. ندارد هاتیکم مسازنهیتیب به مکار جهینت در

اض  با  نیلیاظ شده است. ا متطور هینر  در کنند،ینم تیتابع  یپذینیب یضند و پقاعده مالگوها
 اند.لیاظ شده  میداد تصمب ون و میتصم انت اب در یاحتماالت قیدر نر  گ فتن ضصاد

سوازم خووی  اسوتفاده ک دنود. بو  ایون اسوا  ب ام ضدل 4نلسون و وینت  از ف آیندم ضارکفی
توان احتمال ه  پی آیند را ضیاسبه نمود. ف ضول ریاضی که ب ام تقویم ف آینود ضوارکفی تودوین ضی

کنود. کو  ضودل تغییو  از ف آینودهام ضوارکفی بندم ضیهام اضتزاج را صورتشده است، ضکانیسم
، 4105وایت، -کنند ک ارنتاواحتمالی کفایت ضیساخته شده است که ب ام ضت ص نمودن توزیع 

ام از تغییو ات سوازم ب هوه(. نلسون و وینت  نتان دادند که نر یه اقتصاد تطوورم در ضدل027ص
 کنند.اقتصادم، ض   نر یه نئوکالسیک عم  ضی

و  ضندهام سازضانی، یعنی الگوها و تمایالت رفتارم قاعدهنلسون و وینت  بیان داشتند که روتین
ها هستند. درست شبیه شو ایط  نوو  کوه ها در ارگانیسمها، ضعادل اقتصادم  نپذی  بنگاهبینیپی 

                                                           

1. Evolutionary Theory of the Firm 

2. Richard Nelson & Sidney Winter 

3. Preference and Subjective Probability 

4. Markov Process 
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(. نلسون و وینت  ضدعی هستند که 87، ص0384کند کتنریم، توسعه و رفتار ارگانیسم را ضتیقق ضی
 سووتی از هووام بنگوواه فهکننوود. در هوو  گوا ، روتینهوا عملکوو د رقووابتی بنگواه را ضتیقووق ضیروتین

کارک دهام بنگاهکبه شک  احتماالتی( را ب  اسوا  شو ایط خارجیکض و  شو ایط بوازار( و شو ایط 
ها ب  اسوا  تفواوت کنند. این روتینداخلیکض   سود ضتوسط، سها  و... در ش ایط اخی ( ضهیا ضی

هوایی کوه توفیوق ب ند، انت اب شده و بنگواهها را به کار ضیهایی که این روتیندر رشد یا زوال بنگاه
ها کنند. در این صورت جمعیت این روتینهام ضوفق را تقلید ضیهام بنگاهاند، روتینکمت م داشته

یابود. نلسوون و وینتو  ضکانیسوم جسوتجو را ضتوابه اضتوزاج هام ضوجود افوزای  ضیدر تنو  روتین
را با انت اب و ضکانیسوم  شود. ضکانیسم تغیی  س ضایهگی ند که ضنج  به ظهور الگوهام نوین ضیضی

 کنند.جستجو را با اضتزاج ضقایسه ضی
ها را ضنف د از تأثی ات خوارجی در نر یه نلسون و وینت  ضکانیسم انتقالی از تطور که گویی بنگاه

بینود، عنوان ب آینود فتوار انت واب ضیتوان تغیی  در صونعت را بوهبیند با ضکانیسم بدیلی که ضیضی
هوایی سووق ها، جمعیت را به سمت روتویندو ضکانیسم ب  اسا  توفیق روتین شود. اینتکمی  ضی

دارند؛ درحالی که ضکانیسوم تغییو  سو ضایه ضتوابه بو ازر در هایی ب حذر ضیدهند و از روتینضی
هوا کند، ضکانیسم خلق اضور بدیع ضنج  به سوگی م جمعیت به سمت روتینشناسی عم  ضیزیست

 شود. هام غی سودآور ضینسودآور و دورم از روتی
ها را ضتوأث  شود که نه رشد بنگاه بلکه گست ر روتینها سود آنها لیاظ ضیشاخص توفیق بنگاه

هام ضومنی ایون بیوث شود. ف ضها نگاه ضیکند. بناب این به بنگاه بسان یک پ دازشگ  روتینضی
(. 01، ص4112، 2همکواران آن اسوتکضوراضان و 1ضیور بودن بنگاه و نیز وابستگی به ضسوی -سود

ها نیسوت. در واقوع ب ونوداد ف آینود جسوتجو ف ایند 3پذی متوجه کنید که ضورد اخی  به ضعنام تعین
کننده توزیع احتموال ام خاص، تعییناست؛ اضا ش ایط صنعت در دوره 4طور جزئی استوکاستیکبه

ام از تطورم آنهوا شواخه نر یه تواند در پی  گی د. وینت  ضعتقد استهایی است که بنگاه ضیرور
هایی دارد کوه داخو  بنگواه سواخته شوده ضیور است که تأکید ب صوصی ب  شایستگینر یه ضنبع

 (.04استکهمان، ص
شناسی تطورم دارد. نر یه آنهوا نتوان هایی با زیستها و تفاوتنر یه نلسون و وینت ، شباهت

                                                           

1. Path Dependence 

2. Murmann,J. , P.  

3. Deterministic 

 (Outcomes)یبرآمدها ینیبشیپ یاست که برا یمحاسبه آمار وهیش ینوع ،(Stochastic)کیاستوکاست ندیفرآ منظور از. 4
 نخواهند یریگتفاوت چشم رای؛ زجست بهره شده،مشاهده نیشیپ(Outcomes) یبرآمدها( عی)توزنیانگیم از توانیم ،یآت

 (.1221،دسنیوی)د داشت
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ی ب دارم دقیوق دسوتگاه زیسوتی یعنوی یوافتن داد در ب ساختن الگوهام داروینی، لزوضی بوه تصوو
ضتابهی ب ام جه  و انت اب، فنوتیپ و  نوتیپ، بازتولیود و وراثوت نیسوت؛ بلکوه ضلزوضوات ضوا 

تنریماتی که ضنج  بوه  یعنی–وجود جمعیت، صفت، ضکانیسم تغیی  و انت اب پاراضت هام ضناسب 
طور ض ال، نلسوون و وینتو  د، است. بهشوند و در نتیجه علت تغیی  در توزیع صفات هستنتوفیق ضی

هام خود را تعوویض کنود، ضکانیسوم تغییو  کنند، ه  گاه بنگاهی در ه  بازه زضانی، روتینبیان ضی
وایوت، -ها و غالوب شودن آن نداردکارنتواوس ضایه نقتی در ب ق ارم ارتباط ضیان سودآورم روتین

گی ند، اصولی راهنموا بو ام تودوین کار ضی(. در واقع شباهتی که نلسون و وینت  به027، ص4105
توانود اجتماعی اسوت. آنهوا نتوان دادنود کوه چطوور جهو  ضی-نر یه خوی  در بست  اقتصادم

توانند ضی ک تغیی ات تطوورم باشوند کوه ضو ورتًا در انت ابگ  باشد و چطور اضور بدیع طورم ضی
 .1گی دضفهو  ب ازر جام نمی

 
 یاقتصاد تطور هینظر  یشناختمعرفت یهاداللت

-گی د. این نر یوه، فو ض ضع فوتنر یه تطور اقتصادم، بنگاه را بسان پ دازشگ  روتین در نر  ضی

ها با توجه به ضوقعیت بوه کند بنگاهنهد و بیان ضیسازم نر یه نئوکالسیک را کنار ضیشناختی بیتینه
اضو  بنگواه و ضیویط، حلقوه پ دازند. همچنین این نر یه با در نرو  گو فتن تعها ضیانت اب روتین

نهد که ضنتهی به پذی ر وراثت الضوارکی هام ناکارآضد در اختیار ضیبازخوردم ب ام اصالح روتین
 شود.ضی

 
 یتطور اقتصاد هیوارد بر نظر  یهانقد

هوا کوه بوه از دو ضنر  نقدهایی ب  نر یه تطورم اقتصاد وارد است: ن ست، نارسایی ضفهوو  روتین
گ دد و دو ، عد  شفافیت ضکانیسم وراثت الضارکی که در اداضه توضویح داده گاه ب ضینگاه آنها به بن

 شوند:ضی
 ها نیمفهوم روت ییالف( نارسا

ها صورت پذی فته است. در پیتینه دانتگاهی این حوزه، تعاریف گوناگون و گاهی ضتف قی از روتین
ها را به شک  الگوها و تمایالت رفتارم تع یف ک دند؛ تع یفوی کوه دیدیم که نلسون و وینت  روتین

در عنوان روتوین ها چه هستند؟ چه تموایالتی بوهکند ضیتوا و ضر و  جوه م روتینضت ص نمی

                                                           

 و یشناسستیز انیم یناشدن کی به کی تناظر یبرقرار دام در پژوهشگران که است شده سبب نکته نی. فهم نادرست ا 1
 .فتندیب یاجتماع -یاقتصاد بافت
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ام که نباید از خاط  دور داشت، این است کوه ابتنوا  شوند و چه تمایالتی خی ؟ نکتهنر  گ فته ضی
ناپذی  با ضیتوام ناضت ص، تمییز آنها را از رفتارهوام واقعوی ها ب  تمایالت رفتارم ضتاهدهروتین

هوا را (. ب خوی دیگو  از پژوهتوگ ان روتین3، ص4112، 1کندکبوئنسوور سازضانی نواضمکن ضی
دانند که قابلیت تقلی  به سطح ف دم را ندارنود کهاجسوون و ضی« 2هام سازضانیعادت-ف ا»حاوم 

هام رفتوارم و نوه رفتوار واقعوی، ارجوا  ها را به تمای (. در نتیجه آنها روتین2، ص4117نادسن، 
یتووام تج بوی ناپذی  و ناضلمو  شوده و عوارم از ضها ضتاهدهدهند؛ اضا با این تع یف، روتینضی
هام آن، ایون نر یوه را هام تج بی ب ام آزضون ف ضویهگ دند. بناب این، عد  اضکان انجا  تیلی ضی

 کند. با چال  ضواجه ضی
نارسایی دیگ م که گ یبان این بیث را گ فتوه، ضفهوو  تولیود ض و  روتوین هاسوت. بوا ق ائوت 

عنوان کنتگ  کوشو  شوده اسوت توا ایون بهها کننده و بنگاههام تولید ض  ها به شک  عاض روتین
تواننود ها ضیت  شود. در پیتینه دانتگاهی این حوزه بیان شده است که کارکنان سازضانضقوله شفا 

توانند به تولید ض و  ها ضیها را از سازضانی به سازضان دیگ  انتقال دهند و بدین صورت روتینروتین
 ال  ضواجه هستیم: خود اداضه دهند. از این ضنر  با چند چ

ها با انتقال دان  و فناورم تفواوت آشوکار دارد و بوه سو تی بتووان ضو اًل ن ست، انتقال روتین
تووان گفوت هوا ضیبین فو دم روتین ها گنجاند؛ دو ، با توجه به ضت صهفناورم را زی  سایه روتین

بو دارم ضوفوق اد ب ام کگیچنین دانتی ضیان اع ام سازضان توزیع شده است. در نتیجه توانایی اف 
هام ضتابهی را هایی که شعبهها در بنگاهتولید ض   روتین شود. وینت  با ضطالعهها ضیدود ضیروتین

هام ضوجود و اند، دریافته است که غالبًا رشد بنگاه نیازضند ارتقام روتیندر نقاط ض تلف دای  ک ده
ت  هستندکضوراضان هام بزرگست که ضناسب سازضانهایی اهام ضوجود با روتینیا جایگزینی روتین

 (.  01، ص4112وهمکاران، 
 

  

                                                           

1. Buenstorf, G.  

2. Organizational meta-Habits 
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 1یم وراثت المارکسیمکان تیب( عدم شفاف
شود؛ بنواب این ها ضیهام نوآورانه بنگاهگ فتن عملک د در بازار ضنج  به ضیدودسازم فعالیتنادیده 

رم نیوز ضتوأث  از عملکو د بنگواه در بوازار نه تنها عملک د در بازار ضتأث  از نوآورم است؛ بلکه نووآو
( ضعتقدند این حلقه بازخورد رقابت و نووآورم ضتوابه بوا 0384طورکه نلسون و وینت کاست. همان

یافته ضلیوظ شده اسوت. ایون شناسی است. ضفهوضی که در داروینیسم تعمیمالضارکیسم در زیست
نی دارد؛ زی ا ب اسا  نروا  داروینوی، تنوو  حلقه ضاهیتی کاضاًل ضتفاوت از دیناضیسم انت اب داروی

که این حلقه بازخورد سوام تولید ض   ناکاض  ضنجو  ها نتیجه تولید ض   ناکاض  است؛ درحالیگونه
هام اکتسوابی و (. نلسون و وینت  وراثوت صوفت2، ص4112شود کبوئنسور ، ها ضیبه تنو  گونه

هام الضارکی نر یوه تطوورم خوود در بواب   ویژگیهام جدید را جز  الیتغیظهور آن ب  تنو  گونه
شوناختی الضارکیسوم در حووزه دانند. هود  نلسوون تبیوین بودی  ق ائوت زیستتغیی  اقتصادم ضی

توان ف آیند تطورم ض و  تغییو  اجتماعی است.  به اعتقاد وم به نیو کاضاًل ضت وعی ضی-اقتصادم
یف الضارکیسم از دید وم دو وجه دارد: یکوم، تغییو  ها را داروینی و الضارکی خواند. تع توزیع دانه

رسوان باشود، دیگو ان دهد نفوعهدفمند است و نه تصادفی و دو ، ه گاه عملی که عاضلی انجا  ضی
گی م از تمای  به استفاده از آن عم  خواهند داشت. در این صورت وم، الضارکیسم را به شک  به ه

                                                           

 برقرار متن با یترقیوث ارتباط خواننده تاشود یمبیان  یالمارک و ینیدارو یهاافتیره تفاوت بحث، نیا شروع از شیپ.  1
 :دکن

 یشناسستیآنها در ز یهاآموزش و کیژنوم(Sources) مداخل و عامالن رفتار بسان تواندیم سمینیدارومارکیسم و ال زیتما
؛ دوم، هانیاز روت یتنوع شیدای، پکمی: کرد میتقس قسمت سه به را امور نیا توانیم. شود دهیدر اقتصاد د یو قواعد صنعت

مثل حاصل  دیتول یاز مجرا ضرورتاً که) شدهانتخابگونه  ی؛ سوم، بقابنگاه شکست ای قیتوف اساس بر هانیرد روت ایانتخاب 
 به اول گام مدرن سمینیدارو. دیآیم حاصل دوم و کمی حالت ارتباط یمجرا از سمینیدارومارکیسم و ال زیاست(. تما امدهین

 ستین ممکنگوید یم زمنیوا -کندیم رد زمنیوا چالش منظر ازرا  کیگام دو به  یعنی؛ اما ارتباط عکس ردیپذیم را دوم
 در الزم راتییتغ شوند، ثرأمت طیمح با (correlation) یهمبستگ از (reproductive organs) دکنندهیبازتول یهااندام
 شده آنها حائز والد اهیگ بدنه که دارد یراتییتغ از متفاوت کامالً تیماه ،یاکتساب صفات انتقال یبرا (germ-plasm) هیزادما
 یاکتساب صفات وراثت یبرا ییمبنا یراتیثأت نیچن که را موضوع نیا اما؛ ردیپذیم را طیمح از یریرپذیثأت امکان زمن،یوا. است
 به ،یاکتساب صفات وراثت بودن نامعقول بر زمنیوا انتقادات عمده تمرکز(. 4، ص2117، گیه)داندیم مناقشه محل را باشند
 کامالً کی گام، نیبنابرا(. 4، ص2117)هیگ، انطباق بر یحیتوض بسان آنها بودن نامعقول نه و بوده وراثت مسیمکان عنوان
 عکس به. گرفت نخواهد ادی و داندینم یزیچ انتخاب داد برون و ندیآیپ درباره رایز؛ ماندیم کور یریتعب به و یتصادف

 نیا و کرد خواهد استفاده آنها از اول گام و رفت خواهد کمی گام به دوم گام از یبازخورد اطالعات است معتقدمارکیسم ال
 شتریب احتمال با یترموفق یهاگونه است ممکن کمی گام در، نیبنابرا. دارد نیشیپ یهاآموزه و تجارب به وابسته استفاده
 کم را یتطور اقتصاد اقتصاد، در ینهاد قواعد از حاصل یریادگی دینیبیم طورکههمان. شود حاصل ناموفق یهاگونه به نسبت

: است شده دهیتن درهم یدعو دو به منجر م،سینینئودارو یبرامارکیسم ال چالش(. 4، ص2114، کانیپل) کندیم یالمارک شیب و
 یجابه ریپذوراثت یهاتنوع از یبرخ، دوم و کند متاثر رسد،یم ارث به که را چه تواندیم مسیارگان و طیمح یهاتیفعال، کمی

 وجود یلیدل که هستند یمدع مدرن مسینیدارو به قائالن گرید یازسو(. 11، ص2117، گیه)هستند هدفمند بودن، یتصادف
، 2117، گیه)نباشد یعیطب انتخابنتیجه  ،یکیژنت تنوع و یقو یانتخاب تیمز با ،یاکتساب صفات وراثت ستمیس که ندارد
 (.13ص



                        2211تابستان / 12ش/ 12س/ شناسی علوم انسانیروش  211

 

 کند. هام سودضند تع یف ضیفعالیت
ام است. در واقع اکتساب صفات از ط یوق یوادگی م  یف الضارکیسم نیازضند ط حی دوالیهتع

در اینجا یادگی م تیوت انقیواد ظ فیوت یوادگی م افو اد  –ضنبعث از تقلید، نفوک فناورم و... است 
و انطباق ش ط الز  الضارکیسم است. ب ام اینکه الضارکیسم باضعنا شودکشو ط کوافی(، بایود  -است

شود، ق ار گی د. اگ  بگوذی یم هایی که به نس  بعدم ضنتق  ضیاکتسابی داخ  ضجموعه آضوزهصفات 
شوود توا که ضایتعلق وراثت، اطالعات کدگذارم شده هستند، در نتیجه وراثوت الضوارکی سوبب ضی

 شده پی  از انتقال اصالح شوند.اطالعات کدگذارم
 

 توسعه یاقتصاد هینظر 
اقتصواد بوا نقودهایی ضواجوه اسوت، در ایون ضیوان نر یوه داروینیسوم توجه شد که نر یه تطوورم 

شناسی و دعوم ضتابهت حووزه زیسوتی بوا ام ظهور یافت که با اخذ ضفاهیمی از زیستیافتهتعمیم
ضفواهیم زیسوتی پ داخوت؛ اضوا ضفواهیمی کوه از  1سویموالک ضیاجتماعی به اخذ -بست  اقتصادم

ت  به آنها نگاه شود، ن هم ضوث  وکارا نبوده است و اگ  دقیقشناسی وارد این نر یه شده، چندازیست
دانیم بناشدن بو  رهیافوت که ضی(. درحالی0، ص4117ضسی  ح کت را کندت  ک ده است کنلسون، 

هام نرو م و اعوجاجوات ضع فتوی بوه دنبوال دارد بوا توجوه بوه شناختی نادرست، کژفهمیضع فت
پایین یا به گمان واضعان کوشتوی بو ام خلوق یوک ف انر یوه  رهیافت عموضًا استنتاجی و از باال به

کنود، بایود جام رهیافت باال به پایین که چارچوبی انتزاعی را به اقتصاد تطورم تیمی  ضیاست. به
اجتمواعی -آضیز در بست  اقتصادمهام ض اط هبینیاز رهیافتی به ه گ فت که قادر به توضیح و پی 

جوایی بو  تولیود ض و  شناختی ب خوردار نیست و تأکید بیسطح ضع فتباشد. نر یه ضزبور از این 
 (.2، ص4100دارد. ضفهوضی که ضر و  ضعنادارم در علو  اجتماعی نداردکپلیکان، 

گی نود و (، بسیارم از اقتصاددانان تطورم، نهادها را نایوده ضی44، ص4102به اعتقاد پلیکانک
گی ند؛ در نتیجه ب ام ب ق ارم ارتبواط طورم را جدم نمیبسیارم از اقتصاددانان نهادم ف ایندهام ت

واسوطه نر یوه تطوور توسوعه تواند بوه(. این ارتباط ضی4118این دو حوزه راه بسیار است کنلسون، 
عنوان قواعد رسومی و غی رسومی نهوادم به فیخور تع صورت پذی د. جایی که نهادها به نیوم 

جه ق ار دارنود؛ زیو ا ضیصوول تطوور اقتصوادم و راهنموا و اند و در نتیجه در کانون توتع یف شده
 (.40، ص4102ضقیدکننده توسعه اقتصادم هستندکپلیکان، 

                                                           

1. Simulacrum 

 .زیچ آن اقتضائات و ذات به توجه بدون یزیچ اخذ یعنی
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 یدهسازمان-خود یهاهینظر 
دهی، افعالی است که اجوزام یوک شوبکه بوه کموک آن بوه راهبو م و اداره سازضان-ضنرور از خود

اسوت. ایون « 1یافتهدهی آضوزرسازضان-خود»پ دازند. ضنرور از توسعه تعاضالت خود و شبکه ضی
ضط ح شده بود و ب خوی آن را نقطوه ضقابو  توضوییات  2ایده پی  از این تیت عنوان تطور انتقالی

( اسوتدالل 227، 225، ص0332(. کافمن ک021، ص4102وایت، -دانستندکارنتاوداروینی ضی
هوایی قوادر بوه توضویح خاسوتگاه دهد که بو  اسوا  آن، انت واب بوه تنضغزدار و ضیکمی ارائه ضی

سازضان دهی سیستم را به سمت -ام خودکند ف آیندههام پیچیده نیست. وم استدالل ضیارگانیسم
کند که ب خی از آنها از ب وت بقوام بیتوت م در ف آینود تطوور ام از اضکاناتی رهنمون ضیضجموعه

گوید هود  وم ف اتو  ؛ بلکه ضیب خوردار هستند. توجه کنید که کافمن نافی انت اب طبیعی نیست
 دهی است. سازضان-رفتن از دوگانه انت اب خود

دهی شده، انت اب طبیعی وظیفه خووی  را سازضان-هام خودها و زی  سیستمبا ظهور سیستم
-دهود. در واقوع خوودها بو  اسوا  سوازگارم و انطبواق انجوا  ضیبندم طیفی گونهاز ط یق طبقه

دهی را دارند، نیازضند سازضان-خودیافتن ارزر بقام واحدهایی که توان خاط  تعیندهی بهسازضان
در بازار ضتهود اسوت؛  3یابیدهی در جایگاهسازضان-خودطور ض ال نق  انت اب طبیعی است. به

تواند به دلی  ف سوده شدن جایگاه رقابتی بنگاه باشد کوه خوود ضتوأث  از زی ا تغیی  در رفتار بنگاه ضی
عنوان ض وال دیگو م از دیناضیسوم (. همچنین به00، ص0332هام دیگ  استکویت، گاهنوآورم بن

-ام تیقیوق و توسوعه و بهو هتوان به بیث ضع و  نیاز به ب ق ارم توازن ضیان ف آیندهتطور بنگاه ضی

خصوص با سطوح چندگانه (. این تأثی ات به07، ص4112ب دارم توجه ک دکضوراضان و همکاران، 
ض اتب تن  ضیان شوند که از آن ط یق اعمال ضوازم و سلسلهتطبیق و انت اب ضواجه ضی سازگارم و

 کنند.ب دارم را ح  ضیتیقیق و توسعه و به ه
ام دهی، دیگ  عالقوهسازضان-خودهام شناختی به بهام رهیافتبا کنار نهادن ضتابهت زیست

نودارد؛ بلکوه عالقوه بیتوت  بوه سومت هام انت اب وجوود به جزئیات سطح خ د در باب ضکانیسم
ایون  .شوودهایی است که به کن  ضنجو  ضیزا ب ام اکتساب دان  و ضهارتب رسی تمایالت درون

کید ب  راه هوام تولود آن پ دازنود بو  راهخود ضی طور درونی به توسعههایی که هستارها بهنر یه با تأ
هام کون  هسوتار بوا ضیویط و قبلی( و نیز ب  راههام عنوان ب آیند ف آیند انت اب در نس هستارکبه

، 4112ضاند کضوراضان و همکواران، آیند این کن  کم توجه ضیعنوان پیف ایند انطباق و سازگارم به
                                                           

1. Instructed Self-Organization 

2.Transformational Evolution 

3. Positioning  
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ام است که این دو رهیافت کاصالت طورکه پلیکان بیان داشت، نیاز به نر یه(. بناب این همان04ص
 وجور نماید.با هم جفت دهی و اصالت انت اب( راسازضان-خود

 
 1توسعه یاقتصاد تطور 

-شناسوی تطوورمیافته ارائه ک ده است که بو  بسوت  زیستپاول پلیکان، بدیلی از داروینیسم تعمیم
را ارائوه  3ضیوورمبنا شده است. تعمیم پلیکوان از داروینیسوم، الگووم ضفهووضی عاضو  2امتوسعه

شناختی در سطح خ د و ض تبط ساختن آن تیکم ضع فتگی م از ضبنام ضسکند. این الگو با به هضی
-(. پووپ  ضوی07، ص4102شناسی ف دگ ایانه علو  اجتماعی تدوین شده استکشووب ت، با رور

ام دربواره وضوعیت شود؛ پلیکان نیز تکوین نر یه خوی  را از ضسوئلهگوید علم با ضسئله آغاز ضی
شناسی و گی م از نر یه توسعه تطورم در زیستاقتصادم کتورر، آغاز ک ده است. پلیکان با به ه

. در عین 4بنیاد ارائه کندقوانینی درباره جستجو از حوزه هور ضصنوعی، سعی دارد توضییاتی قانون
 5هام شناختی عاضالن، توضوییات عملکو دمهایی درباره یادگی م و ظ فیتحال با توجه به نر یه

 کند.ائه ضیار (045، ص0332؛ فی،  04، ص0325کچاضسکی، 
هایی درباره عاضالن اشبا ، ط یقه راهبو م شوبکه عواضالن پیچیوده ارائوه کو ده و بوا وم حد 

قووانون بنیوواد خوووی ، تجویزهووام بوودیعی دربوواره قواعوود نهووادم کتووورهام  -الگوووم اسووتنتاجی
کند تعاض  دوگانوه سواختارها و کند. همچنین سعی ضیسوسیالیستی و ضسئله تنو  ف هنگی ارائه ضی

( در الگوم خوی  ضلیوظ دارد به جام 0331شودکگیدنز، اجزا را که در علو  اجتماعی بیث ضی
کید ب  تولید ض    ن اجتمواعی، ق ائوت وم از -هام ادعایی آنها در سوگه  اقتصوادمبستهها یا همتأ

کیود دارد. نر یوه 6هایافته ب  نق  کلیدم و ضیورم آضوزهنر یه داروینیسم تعمیم غدغوه ام کوه دتأ
 یافته را در خود گنجانده است.دوسطیی بودن واضعان داروینیسم تعمیم

 
 

                                                           

1. Evolutionary Developmental Economics 

2. Evolutionary-Developmental Biology 

3. Conceptual Agent-Based Model 

-قانون-یاستنتاج یاز الگو ی؛ اما ودانندیم ییرا استقرا کانیه پلینظر نیبه اشتباه روش تدو ت،یمانند شوبرت و و ی. برخ 4

ه دربار هاگزاره از یارا به سلسله« دهیچیپ عامل کیظهور »مثل  یفیتوص یاگزاره یو اساس نیا بر. است دهاستفاده کر ادیبن
، یبه )ف دیبحث درباره اصالت قانون بنگر ی. برادهندیربط م یستیو اصول توسعه و تطور ز...« و هاآموزه موجود، عامالن»

 (.174و  155، ص1226
5. Performance 

6. Instructions 
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 تطور و توسعه
هوا در طوول زضوان طورکلی بسان جستجو از ط یق آزضون بو ام یوافتن آضوزهدر بیان پلیکان تطور به

شوود. یافته قلمداد ضیدهی آضوزر( و توسعه بسان خودسازضان4102و4100شودکپلیکان تبیین ضی
هوا، تغییو ات فناورانوه و گی م و ن ج بنگاهپلیکان، همنوا با شوضگیت  و خال  نلسون و وینت ، شک 

داند که بوه وسویله قواعود نهوادم تطوور یافتوه، شوک  یافتوه و کنتو ل صنایع را ب تی از توسعه ضی
 ناضد.ام ضیبلکه توسعه 1داندشوند و این تغیی ات را تطورم نمیضی

جستجو ب  اسا  آزضون و خطاست. در ایون ضودل تطوور ضنجو  بوه انت واب و ضر و  تطور، 
هووا هسووتند. در قلموو  ها، واحوودهام انت وواب آضوزهشووود. فوو ام سووازضانهووا ضیضانوودن آضوزهبوواقی

کننود. ایون قواعود اجتماعی، قواعد نهادم پ  ارتباطی ضیان تطوور و توسوعه را بوازم ضی-اقتصادم
تو ین نتیجوه (. ضهم08و  02، ص4100ام دوضوی هسوتندکپلیکان، هوایی بو ضیصول اولی و آضوزه

باشود، هام کخی ه آنها در طی زضان ضیکه تولید ض   تنها یکی از راهطورمها هستند؛ بهتطور، آضوزه
هوایی بوا عمو  کوتواه اسوت. پلیکوان بوه خووبی ضوتفطن آن هم زضانی که کخی ه وابسته به ارگانیسم

 .2آن را در نر یه خوی  وارد ک ده استشناسی تطورم شده و ضع فت
پذی نود. اجتماعی بدون تولید ض   صورت ضی-دارد بسیارم از تغیی ات اقتصادموم ضدل  ضی

از آن  یابنود و پوسیابنود، تطوور ضیگی نود، توسوعه ضیاغلب اوقات اقتصادها و جواضوع شوک  ضی
(. نکته ضهوم در ایون بیوث آن 2، ص0410کپلیکان، 3ضی ندگونه تولید ض لی ضیاحتمااًل بدون هیچ

است که ضمکن است سطوح توسعه از سطوح تطور بیتت  باشد. ب خی سطوح توسعه ضمکن اسوت 
هام الز  را ب ام سوطوح ضتفواوتی که یک سطح از تطور آضوزربدون تطور صورت پذی د؛ درحالی

 کند.از توسعه ضهیا ضی

                                                           

 .نامدیم یه توسعه اقتصادینظر را باب نیادر  شیه خویشومپتر، نظر 1.
و  ی؛ بلکه آدمکندیم ریتصو کیکالس یشناسکه معرفت ستین یه منفصلدانند آن ،یآدم ،یتطور یشناس. براساس معرفت2

، ری)اٌهپردازدیم دیبازتول به و افتهیبقا باشد، افتهی( Vindicateه جهان ثبوت )دربار دشانیعقا که یزمانمخلوقات تا  ریسا
که براساس آن  ییباورها رایاند؛ زافتهیبقا مخلوقات جهیسخت جان به در برده باشند. در نت یاز آزمون ییتو گو .(22، ص2115

 نی(؛ اما ا115و112، ص1224)پوپر، شوندیم یدرون د،یمف یهاحلراه ریمس نینشده است. در اابطال یاند، از وجوهعمل کرده
ه یماجان جه،ینت در. دننباش دیجد تیموقع مناسب ما نیشیپ یهاحلباشد که ممکن است راهمی یبقا و صحت تا آزمون بعد

 the)که در حد خود ییهاحلچرا راه کندیم یکه بررس یاسهیمقا و نانهیزبیت لی: تحلاست نیچن یتطور یشناسمعرفت

extent they did(. 22، ص2115، ری)اٌهندارند ییکارا گری( کارا بودند، د 
است تنها نسبت به  افتهیبقا آنچه بلکه؛ است هودهیب یامر نهیبه از صحبت یتطور یشناسمعرفت براساس که داشت توجه دیبا

 رشد یشناخت ندیفرآ مثابه به را تطور کمبل. است نبوده کارا گریدکه ابطال شده  یاست و آن باور دهبهتر عمل کر شیرقبا
 مثل یمعرفت افعال ریسا به توانیرا م یعیطب انتخاب با معرفتتطور  حاتیتوض میگوید پاراداو می کندیم ریتصو معرفت

 داندیم ینیانتخاب دارو ندیرا فرآ یعلم اتینظرو  دیعقا شرفتی(. مثالً پوپر پ1274)کمبل، داد میتعم علم و شهیاند ،یریادگی
 (.113، ص1275)پوپر، اندازدیم مخاطره به را ما یبقا نامناسب یاهینظر از یبردارگوید بهرهو می

. به طور مثال نمود موجه را آن بتوان یسخت به که است یگزاف یدعو جوامع و هافرهنگ مثل ییهاتی. صحبت از مرگِ هو3
 (.246، ص2112)روزنبرگ،  به دیبنگر
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 بر توسعه یو انتخاب مبتن یانتخاب تطور 
وم پلیکان دو ضفهو  انت اب تطورم و انت اب ضبتنی ب  توسعه وجود دارد؛ ضفاهیمی کوه در در الگ

-ها را به شک  کیوکتوان عاض طور شهودم ضیام ضتفاوت. بهلفظ انت اب ش یکند، ولی با جوه ه

ها در نرو  گ فوت. پ ت کیک 1هام ن ستین را دستورالعم هایی چند طبقه در نر  گ فت و آضوزه
هوا و هام ض تلوف کیکتووان بسوان چتویدن طبقوهن صورت انت اب ضبتنی ب  توسوعه را ضیدر ای

عنوان انت واب و نگهودارم تووان بوهانت اب طبقات خوشمزه تعبی  کو د و انت واب تطوورم را ضی
-(. کیوک2، ص4102هایی که دارام طبقه خوشمزه بودند، تعبی  ک د کپلیکوان، دستورالعم  کیک

توان پذی فت که یک یا چند طبقه باشند. با تبیین چنین تمایزم، به سادگی ضیهایی که ضمکن است 
تو ین انت اب ضبتنی ب  توسعه از سطوح بیتت م نسبت به انت واب تطوورم ب خووردار اسوت. ضهم

دهود و دوضوی ضیوان هوا رخ ضیام این اسوت کوه اولوی ضیوان آضوزهتفاوت انت اب تطورم و توسعه
، 4100دهودکپلیکان، د. این تمایز در زضینوه همکوارم خوود را نتوان ضیدههام پایه رخ ضیعاض 

ضمکن است بی  از رقابت تطورم، جوام خوود را بوه همکوارم  2(. رقابت ضبتنی ب  توسعه42ص
 دهد.

 دیوبا هواآضوزه کودا  ده،یوچیپ عاضو  شکسوت از پوس سوتینکته ضهم این است که ضت ص ن
-عاضالن اضافه شوده مهابه آضوزه یدهسازضان-خود یط که ینینو مهاآضوزه ایآ شوند، کنارگذاشته

کو د یرو نیا ستند،ین نیچن گ ید طیش ا  ییبه ضقصود بودند و با تغ یواف که سابقاً  ییهاآضوزه ایاند و 
 وارد آن بووه مجود نقود نیو کووا 3کوارل پووپ  اسوت کوه دوئوم مگو اکو د ابطوالیرو هیشوب اریبسو

 (.483و 34 ص، 0350 ن،یککواکنندیض
 

 یتطور  توسعه هینظر  یشناختمعرفت یهاداللت
ضیورم را تودوین نمووده کوه بوا خود، الگوم عاض  انهیف دگ ا یشناسبا رور متوسعه تطور هینر 

گنجاند. بوا تکیوه بو  ض اتبی تعاض  عاضالن و ساختارها را در الگوم خوی  ضیسطح تیلی  سلسله
هام پسین را توضویح   پسین و پیتین، سعی دارد دلی  ظهور آضوزهبندم آنها به شکآضوزه ها و طبقه

دهد. این الگو با ب ق ارم تمایز ضیان انت اب تطورم و انت اب ضبتنی بو  توسوعه، بوه ارتبواط ضیوان 
تو م داده اسوت. ساختبندم خور( صورت01، ص4117انطباق فیلو نیک و آنتو نتیککهیگ، 

شناسی تطورم در خووی ، ضکانیسوم بودیعی را بو ام ده ضع فتالگوم پاول پلیکان با گنجاندن ای
                                                           

1. Recipes 

2. Developmental Competition 

3. Duhem 
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 ها بنیان نهاده است.توفیق یا شکست آضوزه
 شواض  زین را ما.ان.مد  یغ عواض ها، ف ات  از  ن و  نو ، در نهایت، به کمک بسط ضفهو  آضوزه

 گنجانوده  یخوو مالگو در را رساندیض ماری 1ها  ن کارک د ب وز یدهساضان به که یعواضل شوند؛
 را  نوو  دهنودهآضووزر مهاب    یسا ییضبنا مهاآضوزه واقع، در(. 04ص ،4101 کان،یپلکاست

 یحتو و انودشوده مکدگوذار هواما.ان.آر مگوذارقاعوده مبو ا که یکی نت  یغ مهاما.ان.مد ض  
 5ص ،4102 کان،یپلکشوندیض شاض  زین هستند، یانتو ن دهندهآضوزر که 2یتیزاپس منتانگ ها

 .است داشته ضصون 3مض کز- ن ض الفان انتقادات از را مو هینر   ،یتدب نیا(. 08 و

 
 کاربردپذیری نظریه تطوری در سپهر اقتصادی اجتماعی - 2

نان تطووورم بوو  وجووود ضتووابهت ابسوویارم از اندیتوومندان علووو  اجتموواعی، از جملووه اقتصووادد
( و ب  این اسوا  کاربسوت 0، ص4112نگ ندکهاجسون، ضیشناسی و جاضعه به دید ت دید زیست

داننود. ب خوی قائو  بوه کاربسوت اجتمواعی ضو دود ضی-داروینیسم را در تبیین تغییو ات اقتصوادم
( و 4111؛ روزنبو گ،0337استعارم ضبادم نر م داروینیسوم در قلمو و اقتصواد هستندکفاسوت ، 

هام دهوی و دیگو  نر یوهسوازضان-نر یه خوودتوان از داروینیسم، الضارکیسم، ب خی ضعتقدند ضی
اجتماعی به ه جسوت، ضتو وط بو  اینکوه بوا تودوین -پ دازم در سگه  اقتصادمرقیب ب ام نر یه

هام داروینوی، پوذی م ایون ضفلفوهپذی  و رصد پیاضدهام تج بی آن، بتوان ابطالهام آزضونف ضیه
 (.40، ص4102وانب گ،  ؛02، ص4100الضارکی و... را ب رسی ک دک لویت و همکاران، 

کنند که داروینیسم نه بوه بیوان اسوتعارم بلکوه بوا کاربسوت از سوم دیگ ، ب خی استدالل ضی
(. بوه 04،ص0333پ دازم اقتصاد تطوورم داشوته باشودکویت، تواند سهمی در نر یهضستقیم، ضی

سوگه  اقتصوادم، شناسی، ظ فیت اقتصاددانان تطورم را ب ام تیلیو  رسد تم کز ب  زیستنر  ضی
کیود بو  انت واب 00، ص4112ض   نی وهام رقابتی تیلی  بو ده استکبوئنسوور ،  (. در واقوع تأ

ویژه رقابت بازار تموا  هام پیچیده اجتماعی بهرنگ شدن قصدضندم در سیستمطبیعی، به بهام کم

                                                           

1. Gene Expression 

 هانیپروتئ غالباً محصوالت نیا. رودیم کار به هاژن یکارکرد یهافرآورده از یبیترک در هاژن اطالعات که است یندیفرآ
 .است یکارکرد یهایا.ان.آر فرآورده، ها،یا.ان.آر انتقال مثل ینیپروتئ ریغ یهایکدگذار در اما هستند،

2. Epigenetic Markers 
 شوندیم ساخته اساس، نیا بر نیجن یهاکه بخش ی، نظمکمی: است قدرتمند ینییتبدو مولفه  یحاو ،یمرکز-ژن دهیعق.  3

 شینما رشتهدر همان  سازدیم و شده ساخته آن از لفهؤم کی که آنچهو دوم، هر  است افتهی شینما دیاس کینوکلئدر رشته 
 .مواجه شده است یانتقادات با دهیعق نی(. ا27، ص2116)روزنبرگ، است افتهی
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فات ها و قصودضندم در وراثوت صوگونوه. به عکس با ادخال قصدضندم در تکووین تنوو 1شودضی
تووان کنود. در نتیجوه ضیرنوگ ضیاکتسابی، داروینیسم عموضی جنبه اساسی انت اب طبیعی را کوم

شوود. نقودهام هام اساسی داروینیسم تما  ضیها به بهام از دست رفتن ضت صهگفت این تعمیم
 شوناختی در اداضوههام ضتابهت و نقدهام ضع فتضهم وارد ب  نر یات تطورم دال ب  نقد استدالل

 آیند:ضی
 

 نقد استدالل مشابهت
هام تطوور هام آشکارم ضیوان پدیودارها و ضکانیسومواقع در سطوحی که انتزاعی هستند، تفاوتبه

 آیند:ها در اداضه ضیاجتماعی و تطور زیستی وجود دارد که عمده این تفاوت -اقتصادم
باشد، قطعوًا ضفواهیم  ن ست باید توجه داشت که واحد انتقال دان  و ضع فت اگ  وجود داشته

رو اسناد هو  نوو  بوار ضعنوایی بوه یوک شوند. از اینها ضنتز  ضینیستند؛ زی ا ضفاهیم از درون گزاره
ضفهو  تنها تیت یک نر یه زضینه پیتینی ضمکن است. بناب این ه گونوه ضفواهیم یوا تفسوی هام آن، 

هوام اجتمواعی ض و  ها به هویت ن طور ض ال اسنادام است تفسی م که باید آن را آزضود. بهگمانه
ها باید آزضوده شود. باید توجه داشت که رویک د هاجسوون و نادسون تفسوی م اسوت کوه بوه روتین

افتد، ب خال  علو  طبیعی کوه ضفواهیم صو فًا در گ ایی و ط د و نفی صدق ضیراحتی در دا  نسبی
دهنود در پوذی  را ضیهام آزضوندهی قوانین و نر یهخدضت توصیف و توضیح هستند و اجازه شک 

، 0332دهنودکفی، علو  اجتماعی ضفاهیم تا حدودم هموان واقعیوت ضوورد پوژوه  را شوک  ضی
 (.024ص

کنند؛ بناب این نبایود با وجود این، دانتمندان علو  اجتماعی ضفاهیم فنی را حم  ب  واقعیت ضی
اضا باید توجه داشت که اسناد ضفهوو  بوه ها و ضفاهیم فنی خود غاف  شد. از تمایز ضیان ضفاهیم سو ه

دار است، هویت اجتماعی اقت ائاتی دارد که باید آن را ضلیوظ داشت؛ هستارهام اجتماعی ضسئله
 اجتماعی ط د و نفی شده است.-شناسی تطورم در بست  اقتصادماض م که به بهام ادخال زیست

رند، باید روشون کننود کوه در سوگه  دو ، پژوهتگ انی که دعوم ضتابهت یا استفاده ضستقیم دا
اجتماعی، ضتابه  ن، تولید ض   و ضواردم از این نو  چه هستند. یافتن واحد ضتوابه  ن، -اقتصادم

کننده جنسی در واحدهایی ض   بازار، بنگاه و ناحیه قانونی و سیاسوی دم. ان. ام یا واحد بازت کیب
را جع  « ضیم»ب ام یافتن این همتا، ضفهو   (0384بسیار دشوار و حتی ناضمکن است. حتی داکینزک

ت ین دلی  ایون عود  ضتوابهت، (. ضهم40و4، ص4100هام زیادم داردکپلیکان، کند که نقصضی
                                                           

 .کند دییأت را انتخاب مفهوم تا داردیوام را ونبرگ جهینت نیهم و است کیها و پوپر اتیمدع یراستا در نییتب نی. ا1
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رسود ایون همسوانی ادعوایی بوه ست. به نر  ضی1ب دارم اعد  وفادارم واحدهام ادعایی در نس ه
و هسوتارهایی از ایون نوو  حاصو  شوده  هاها، بنگاهبهام حذ  جزئیات اقتصادم ض تبط با روتین

-است. ب ام ب خی پژوهتگ ان، این عد  همسانی به قدرم شفا  است که ضعتقدند ه  نواظ  بوی

، 4102فهمدکشووب ت، هوا و تطوور هسوتارهام اقتصوادم را ضیاطالعی هم تفاوت تطوور فنوتیپ
 (.01ص

زیسوتی تطوور بوه کنودم  سو ، تفاوت آشکار دیگ  این دو حوزه، ضقوله زضان اسوت. در حووزه
 –گیو د فیلو نی بسیار کندت  از انتو نی است؛ بناب این کسی آنها را اشوتباه نمی- 2پذی دصورت ضی

هوا تغییو  اجتماعی غالبًا قواعد نهادم به سو عت تغییو  بوازار و شوبکه بنگاه-اضا در سگه  اقتصادم
یز تطور وتوسعه( به اشتباه افتویم. کنند. در نتیجه ضمکن است در تت یص آن کیعنی ب ق ارم تماضی

پوذی د در قیوا  بوا دورانوی کوه اجتماعی صورت ضی-همچنین ف ایی که در آن انت اب اقتصادم
 کند.طور س یعی تغیی  ضیپذی د، غالبًا بهانت اب در طبیعت صورت ضی
اجتماعی و صیبت از ض گ و عود  بقوام اعموال و افعوال  چنودان -چهار ، در سگه  اقتصادم

شوود؛ بلکوه طوی حیوات واحودهام ها همواره نس  بوه نسو  انجوا  نمیسان نیست. حذ  گونهآ
اجتمواعی، انت واب ضو وتًا -پذی د. در نتیجه در بافوت اقتصوادماجتماعی صورت ضی-اقتصادم

 شود.ضنج  به ض گ ب خی از واحدهام انت اب نمی
که ضطابق نرو  د؛ درحالیاجتماعی ب ت وقو  الضارکیسم وجود دار-پنجم، در سگه  اقتصادم

 3داروینیسم ضدرن، تطور  نتیکی و زیستی ضبّ ا از الضارکیسم است.
                                                           

شود. به عکس، در قلمرو اجتماعی، مطابق دی.ان.ای ما با درجه باالیی از دقت و احتمال اندکی از جهش، تولید مثل می.  1
، هیچ نامزدی)ژنوتیپ اجتماعی( که تا حدی مشابه تولید مثل دی.ان.ای )وفاداری، سازندگی و دیرپایی(های داکینزشاخص

 (.13ص، 2116باشد، نداریم) هاجسون و نادسن، 
ای تدریجی گستره ایده داروینی رشد کند وشود. نظریه جهش)سالتونیسم( . به این جمله اگر چیزی افزوده نشود، بد فهم می 2
اما این نظریه مدعی است که تغییرات اساسی در بدنه گیاهان  ؛کندها را به عنوان تنها منبع تغییرات تطوری رد میمشخصه از
 Macro)های کالنجهشای از اثر دنباله مثال بر آیند)به طورمی یکتا به وجود ی، ناپیوسته ویراتی تصادفینتیجه تغ در

Mutationsآنجا تدریجی بودن مفهوم  هست که در که قلمروهایی از تطور گویندداروینیسم مدرن میحامیان رو ( از این
)لویت و باشد (Punctured)تدریجی وهم دفعیتواند شود که تطور هم میندارد. بنابراین در جریانات اخیر فرض می

ای از انتخاب طبیعی، در مقیاس زمانی تطوری خود، میان گسترهتوان گفت با این وجود می .(2-8، ص2111همکاران، 
در مقابل، در قلمرو اقتصادی، با سرعتی  (.22-28، ص2116دهد)روزنبرگ، می (driftها، تنها مجال اندکی به رانش )مولکول

 (.5، ص2114پذیرد)ویت، ار تندتر از انطباق ژنتیکی میان نسلی، انطباق رفتارها حین یک نسل صورت میبسی

. است شده وارد یینقدها ،(Epigenetic)شیزاپس مفهوم کمک به و ریاخ یهاسال در مدرن، مسینیدارو دهیعق نیا بر.  3
 محصل یا.ان.ید رشته در رییتغ بدون و کروموزم در رییتغ از که است یریپذوراثت داریپا یهاپیفنوت ش،یزاپس از منظور

 صفات که است ینحو به هاانسان و پستانداران پرندگان، حشرات، انیم یکینتژ اطالعات نشر نظام که شودیم ادعا. اندشده
، 2116،روزنبرگ)ابندییم انتقال هانسل انیم باشند، نموده یکدگذار را آنها که ییهاژن به ازین بدون یبزرگسال و یاتوسعه

 اند،ننموده یکدگذار را آنها گاهچیه هاژن و دارند تیاهم توسعه لحاظبه که یصفات یبرخ آن در که شیزاپس ندیفرآ(. 27ص
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ها پوی  از هام ضتابهت را بی  از پی  آشکار نمود. سالضایه بودن استداللآنچه گذشت، بی
شوناختی داروینیسوم و ( گفته است که اص  اشت اک هسوتی0323و0325هام اخی ، کمب کنر یه
اجتماعی ض ورتًا ب ق ار نیست. وم درباره ضلزوضات استفاده از سه اصو  ضزبوور در -ف هنگیتطور 

ام از هستارهام در کند. این ضلزوضات شاض  وجود جمعیت گست دهقلم و تطور ف هنگی بیث ضی
هام همسازم درباره انت اب است که در یک دوره زضانی نسبتًا طوالنی ضانوا حال رقابت و شاخص

 اض م که قوت آن با عنایت به آنچه پیتت  آضد، ت عیف شده است.باشند؛ 
 

 

                                                           

 داستان تمام یکیژنت وراثت که داد نشان یشیزاپس وراثت واقع در. اندازدیم سکه از را یکیژنت وراثت ند،یفرآ نیا شک بدون
 به سندگانینو از یریکث. کندینم بازگو زین را تطور داستان یتمام یکیژنت انتقال جه،ینت در و کندینم بازگو را وراثت

 مثالً)گنجاند یمرکز-ژن افتیره در را دارهایپد نیا توانینم معتقدند و داشته اشاره یشیزاپس وراثت مثل ییدارهایپد
 Genetic)یکیژنت یانطباق درون: از عبارتند هامثال نیا(. 142، ص2116، واکاشا؛  1، ص1225، الم و جابالنکا

Assimilation)، ی.ان.اید شدن دارلیمت((DNA Methylation، نقش: یا.ان.ید یشیزا رگه یشیزاپس اصالحات 
 (Genomic Imprinting) کیژنوم یزنبست

 را مسینینئودارو یمباد از کیچیه اما؛ است جذاب و تیاهمدارای  فوق مسیمکان معتقدند مدرن مسینیدارو انیحام مقابل، در
 ییهاییجابجا بسان را یشیزاپس یهامسیمکان م،سینینئودارو جیرا قرائت(. 6، ص2117، گیه)کشدینم چالش به

(Switches) قادر هرگز اما؛ گرداند یشرط رفتار بروز به قادر را هاژن تا  است نموده متحقق یعیطب انتخاب که نگردیم 
 به شانیهامعلول یزیربرنامه و اطالعات آوردن یبرا یشیزاپس علل یناتوان نها،آ مستمسک. دینما فایا را ژن مثل ینقش ستین

، 28، ص2116،روزنبرگ)کندیم هامسیارگان یزیربرنامه به قادر را آنها که هستند یاطالعات یحاو ها،ژن که است یقیطر
 فرآورده که -یا.ان.ید رشته یهایژگیو تیاهم ،یشیزاپس راتییتغ یتمام نبودن یانطباق: مثل یموارد نیهمچن(. 113

 و حذف در یعیطب انتخاب مهم نقش کند،یم خود عیمط را یشیزاپس تنوع کهیادشده  یهاییجابجا در– است یعیطب انتخاب
 و یتجمع تیماه مقابل در شیزاپس از محصل اطالعات(Reset) یبازنشان تیماه انطباق، منتفع و مخل یهاییجابجا یابقا
 یزنبست نقش در الگوها وراثت نبودن یتصادف و میمستق ،یشیزاپس وراثت اندک یوفادار ،یتطور راتییتغ باز

-ژن یهارشته یراهبردها ندیبرآ صورتبه را آن که یتطور افق در آن به نگاه ضرورت و( 11و  7، ص2117، گیه)کیژنوم

، 2116، روزنبرگ)زمان طول در آن یالگو یداریپا عدم و یشکنندگ و کندیم جلوه ینژاد رقابت درحال یهادودمان یها
 و شودیم فرض یطیمح یهارانه به مشروط ،یکیژنت یانطباق درون در که یصفت ظهور در طیمح از استقالل( 21و1ص

 یطیمح یهارانش با که خاطر نیا به صرفاً را (Epimutation)رهایواگ مثل یداریپد که یاکتساب صفات مفهوم بودن ناروشن
-پس داریپد شد، غالب ینینو راهبرد که یهنگام واقع، در(. 11، ص2117، گیه)دانندیم یاکتساب صفات شدند، ختهیبرانگ

، 2116، روزنبرگ) است ظفرمند مدتکوتاه طور به که است یراهکار ش،یزاپس از منفرد مورد هر. شودیم حذف شیزا
 (.21ص

 از شتریب یمولکول شیزاپس عمر و یمولکول شیزاپس از شیب اریبس دهایاس کینوکلئ بر یمبتن یکیژنت وراثت عمر نیهمچن
 م،سینینئودارو به قائالن جه،ینت در(. 21، ص2116، روزنبرگ)است(Host-Imprinting) زبانیم یزنبست نقش شیزاپس

، گیه) دانندیم (Trans-Generational)ینسل نیب یانتوژن از یبروز را یشیزاپس یهاحالت در ریپذوراثت یهاییجابجا
 مناقشه محل را آنها زمنیوا که یراتییتغ. ستندین یبدن راتییتغ میمستق وراثت یحاوباال  یهامثال از کیچیه(. 7، ص2117

 یبرا یعلّ تیکفا هاژن که رندیپذیم آنها نامنتقد و یمرکز-ژن به قائالن ،این وجود با اما؛ کندیم رد را آنها نزیداک و داندیم
 یاعالقه چندانن اقتصاددانا که نجاستیا جالب(. 27، ص2116، روزنبرگ)ندارند یشیزاپس و یکیژنت از اعم برونداد، هرگونه

 (.12، ص2111، کانیپل)ندارند مقوالت نیا به



      215 ...  میبودن استفاده از مفاهیکاربرد زانیم یریپذامکان یبررس ؛یاقتصاد تطور یشناسبر معرفت یدرآمد

 

 یشناختمعرفت یهانقد
پوذی م را ارائوه هام بدیع و آزضونبینیگ ایان نقاد، ه  نر یه علمی باید پی یکم، طبق دیدگاه عق 

 علموی اسوت. در واقوع(. به بیان پووپ ، نقدناپوذی  بووده و در نتیجوه شوبه0332و0353کندکپوپ ،
هام تطوورم کوه ب رسوی شود، نر یوه باشند. ضیان نر یه 1پذی مهام علمی باید آضاده ابطالنر یه

ها را ارئوه بینیسازم ریاضی خوی  چنین ک ده و نر یه پلیکان قلیلی از پی نلسون و وینت  با ضدل
یی هسوتیم. هابینیهام یاد شده نیاز به افزای  چنین پی ک ده است. بدون شک ب ام تقویت نر یه

یافته به دلی  دشووارم اسوناد ضفواهیم زیسوتی ویژه از چارچوب نر م داروینیسم تعمیماض م که به
 آید.واقعیت اجتماعی ب نمیبه

دو ، باید توجه داشت ضیان قصد به انجا  کارم و قصد در انجا  کارم تفاوت وجود دارد؛ زیو ا 
ده اشاره دارد. نر یه نلسون و وینت  به تفاوت ضیوان اولی به ط ح و نقته و دوضی به اث  به فعلیت رسی

شووده آنهاسووت کووه صوویبتی از آن ضتیقووق رفتووارم و الگوهووام 2باورهووا و رفتارهووام افوو اد
ام ضبتنوی بو  ( و نر یه4، ص4113؛ ضولدر و روضی،  8، ص4117کنندکهاجسون و نادسن، نمی

ود؛ ه  چند بسیار بسویار کمتو  از شضیسوب ضی (042، ص0332؛ فی،  2، ص0325کچاضسکی، شایستگی
هوام ب د. اضا پلیکان بوا ادخوال ظ فیتام ض   نر یه عقالنی تصمیم از این خصیصه به ه ضینر یه

گیو د؛ کند اضا آن را پوی نمیام ضبتنی ب  عملک د ارائه ضییادگی م و توانایی شناختی عاضالن، نر یه
هوا باشوند در نتیجوه هوا و آضوزهیک از روتینفهوم سیسوتماتض اًل ضمکن است عاضالن، دچوار سوو 

 باید توضییات خوی  را تکمی  کند.پلیکان 
سو ، در علو  اجتماعی وقایع و چیزهوا خصولت قصودم دارنود. دانتومندان علوو  اجتمواعی 

هوام ضفهووضی کنند؛ اضا به دلیو  نوآورمبندم و ضت ص ضیتوضییات خود را ب  ضبنام ضعنا طبقه
-طور قوانون. در نتیجه پ داختن بوه3هام قصدم در حال تغیی  هستند، ضعنام پدیدهناپذی بینیپی 

پ دازنود هام قصدم ضی  در علوضی که به پدیدهارو تدوین قوانین عبنیاد به آنها کافی نیست؛ از این
هام قصدم که به کموک الفواظ قصودمکض   عمو ، پذی  نیست. در نتیجه آن دسته از پدیدهاضکان

هوام نگ م ضناسب نیستند؛ زی ا قوانین اصی  باید گزین شوند، ب ام قانونی..( توصیف ضینهاد و.
کید درباره یک حوزه( را از دای ه ضالحرات بی ون گذارند.  خاصکض اًل تأ

یافته را ضتو ص کنود. آنهوا بوه شدن چارچوب داروینیسم تعمیمتواند دلی  انتزاعیاین اض  ضی
                                                           

1. Openness to Falsifiability 

2. Espoused Beliefs 

ه دربار مارکس یهاینیبشیپ جهینت؛ در هستند مدام تطور و تحول حال در یدارهیسرما یهانظام ،یمفهوم یهای. بر اثر نوآور3
 ه کارگر نادرست از آب درآمد.طبق شدن دستیته
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گ فتارم در دا  اضور قصدم، از وا گوان غی قصودم اسوتفاده ک دنود. بهام نجات نر یه خوی  از 
در و پیک  و زبان غاضض را به نفوع چوارچوب ف انرو م هاجسون و نادسن قصد داشتند شباهت بی

(؛ اضوا اگو  از وا گوان غی قصودم 0، ص4102ام کوارب دم کنوار نهنودککاپ ، ب ام نر یه ضنقیی
شود. که جنبه ضتموایز کننوده آن از ضیوان چنان عا  وبی ضعنا ضی استفاده کنیم، رفتار و روابط انسانی

نگو م وارد اسوت: یکوم، هود  پوژوه  یوک رود. از این جهت نقدهایی به نابسندگی قانونیضی
-هستار خاص تاری ی است که باید در همان ضقا  و ضوقعیت خوی  فهم شود؛ در نتیجوه قوانونی

علو  اجتمواعی ب واهنود پدیودارم قصودم را در ضقوا  کند؛ دو ، شاید عالمان نگ م کفایت نمی
-پدیداریی یکه و خاص پژوه  کنند؛ بوه خصووص از ایون حیوث کوه در تطوور حووزه اقتصوادم

کنند. ض اًل انت اب طبیعوی توضویح اجتماعی، احکا  ظف ضند از یک ضییط به ضییط دیگ  ف ق ضی
هام پس باید اقت ائات و ف صوتصورت خاص صورت گ فته است. دهد که چ ا این توفیق بهنمی

ف هنگی خاص را فهم کنیم و رفتار قصدم را با وا گان قصدم توضیح دهیم. در نتیجوه توضوییات 
توان از ضفاهیم تطور زیستی ب ام ضطالعه . آیا ضی1قانون بنیاد باید با توضییات دیگ م تکمی  شوند

 گ فت؟اجتماعی به ه -تغیی ات سگه  اقتصادم
-هام پژوهتی ضوجود کوه نگواه تطوورم بوه سوگه  اقتصوادمضبادم و ضبانی ب ناضه تا به اینجا،

اقتصاد تطورم ب  این اعتقاد اسوت کوه در  اند، ط ح شد.اجتماعی را نصب العین خوی  ق ار داده
هام کلیدم حیات اقتصادم، ض   تغیی  اقتصادم که ضسوتم  و هموواره حاضو  حال حاض ، ویژگی

هوام ضتعودد هوام نرو م در رشوتهو فهوم آن نیازضنود وفواق پیتو فت است به خووبی فهوم نتوده
. این ب ناضه پژوهتی با توضیح ضداخ  و ظهور اضور بدیع و نقد ف ضیه )2، ص4112، 2استککالز

هایی وجود دارنود ب د. در این ضیان، رهیافتکار خود را پی  ضی 3دانام ضطلق بودن انسان اقتصادم
کننود؛ ضبنوایی کوه زیسوتی را نفوی یوا تأییود ضوی -شناختی سگه  اقتصادم که ضبنام ضتت ک هستی

انگارم یا کاربست شهودم اص  انت اب شک  گ فته است. در این ضقاله بوا نقود ب اسا  ضتابهت
عنوان راهنمام حوداقلی انگارم، بهاستدالل ضتابهت نتان دادیم که نر یه تطورم باید به ضتابهت

                                                           

خام  ییو همسان کردن آنها را سودا هاابژه تضاد و تقابل ،یناهمانند رفتن نیبکه از  است وارد زین یگرید نقد مقوله نی. بر ا1
از  توانیمعتقد است نم رای؛ زداندیم نادرست را هاابژهو  میمفاه یفرض همسان ی(. و171و  81، ص2113)آدورنو، پنداردیم

معتقد  ی(. و166و  2، ص1227، آدورنو)ردیگیها را دربرنماز ابژه ییزهایساخت و مفهوم برساخته همواره چ یتیها کلابژه
 در و نقاد انیگراعقل که داشت توجه دیبا. ستین نگری؛ اما نسبدارد یجزئ یهاجنبه و یگانگی بر دیکأت ،یه ناهمساندیاست عق

 ی: معرفت ما خصلتدادند پاسخ میپرداخت بدان که معرفت بودن یگمان و یظن یدعو با را جذاب نقد نیا پوپر، آنها راس
 .کندیم رشد سوم جهان که است یمعرفت وستددارد و به کمک داد یموقت

2. Klaes 

3. Homo Economicus 
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افتود. در واقوع، دار ضویهوام ضسوئلهانگارمکننده و ضتابهتتفسی هام گم اهنگاه کند وگ نه در دا  
اجتمواعی وجوود -شوناختی و ضتغی هوام بسوت  اقتصوادمهام زیادم ضیان ضتغی هام زیستتفاوت

دار انگووارم را از نروو  نلسووون ضسووئلهزنووی و ضتووابههووایی کووه ایوون نیووو ب چسووبدارد؛ تفاوت
 (.2، ص4117کندکنلسون، ضی

هوام بودیع و بینویقاب ، ه  نر یه علمی ب ام زدودن خطاها و تکمی  خووی  بایود پوی در ض
هوام پذی م را تولید کند تا ضتعلق نقادم جاضعه علمی ق ار گیو د. از ضیوان نر یوههام آزضونف ضیه

ها اند، اضا بدون شک این کوش هایی داشتهضوجود نر یه تطور اقتصادم و توسعه تطورم، کوش 
بنیواد  ایون دو نر یوه، بایود ایون وچندان شوند. همچنین با توجه به ضاهیت توضوییات قوانونباید د

-توضییات با توضییات قصدم تکمی  شوند؛ توضییاتی که ض تص ضوقعیت عواضالن و ویژگوی

-هام شناختی آنان باشد. جالب اینجاست که ب خی از اقتصاددانان تطورم، این نیاز را حس کو ده

 ( کوشتی را ب ام یافتن نر یه رفتارم ضناسب اقتصاد تطورم آغاز ک ده است. 4102اند. نلسونک
هام اقتصادم را بتناسد باید بافت ف هنگی تطوریابنده رفتارها و شناختدر این نر یه رفتارم، 
گی م عاضالن، باید توجه داشت که تفک  آشوکار نقو  انودکی در بیتوت  و با توجه به ضسئله تصمیم

گاهانه درباره افعال، است ناست و نه قاعدهکنلسون، افعال انسانی   0، ص4102داشته و تأض  و تدب  آ
کند. هود  (. نلسون به ض ورت تکمی  ضطالعات اقتصاد تطورم با ضطالعات رفتارم اشاره ضی2و 

هوام صوادره بوا تأضو  و تودب ؛ هام خودکار و پاسخهایی ضانند: یکم، پاسخوم ارج نهادن به ضفلفه
هوام افو اد هوا و داورمهام شناختی و سو ، ب ق ارم ارتباط ضیان ب داشتها در قابلیتفاوتدو ، ت

( 4102. همچنین، ویتک(2و  5، ص4102گی ند، استکنلسون، درباره ضوقعیتی که در آن ق ار ضی
 کننده پ داخته است.به ب رسی رفتار ضص  

گو  از نقودهام وارد بو  نر یوه کننودگان، یکوی دیباید توجه داشوت، توجوه بوه رفتوار ضصو  
نئوکالسیک است که پی  از این دانتمندان علو  اجتماعی بدان پ داخته بودند. بو  ایون اسوا  بوا 

عنوان یک پدیدار اجتماعی، تمایزهام قاب  اعتنایی ضیان این نگو ر و دیودگاه این رفتار به عنایت به
-ها، بدل بوه انت وابکنندهضص  « نیعقال»هام شود: انت اباقتصاددانان نئوکالسیک آشکار ضی

کنودکبودریار، هاست که نیازهوا را هودایت ضویجام اشیا، این ارزرشود. بهضی 1«نوایانههم»هام 
(. در این ضیان، ضفهو  ضطلوبیت که خاستگاهی عقالنوی و اقتصوادم دارد، بایود در 71، ص0338

جام اینکه غی  عقالنوی آن، اس ا  به ت م بازنگ م شود؛ ضنطقی که درپ تو ضنطق اجتماعی عموضی
هوام زیواد، ول  جوی و صو   هزینوه -یابودباشد، کارک د ایجابی داشته و کارک دم ض ورم ضوی

                                                           

1. Conformist Choice 
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ها ب ام چیزهام پوچ، ضکانی ب ام تولید ارزر، ایجاد تمایز و ضعنا در سطح ف دم و پ داخت هزینه
 1(.22شودکهمان، صاجتماعی ضی

 2واند ب ام تکمی  توضییات تطورم به کار گ فت، تیلی  ضوقعیتتاز جمله توضییاتی که ضی
شناسوی تطوورم و تجهیوز و تقوویم آن بوه نر یوه تطوور کارل پوپ  است. در واقع به کمک ضع فت

توان ارائه ک د. هد  اولیه هام خاص ضیهام بدیعی از تیلی  رفتار آدضی در ضوقعیتتوسعه، تبیین
ت که کنتوگ  اجتمواعی یوا سیاسوی در شو ایط خواص بوه انجوا  ضنطق ضوقعیت، تبیین افعالی اس

و  77، ص4112رساند و نیز شناسایی و ارزیابی خواسته و ناخواسوته افعوال کنتوگ کگورتون، ضی
-(. ضنطق ضوقعیت از زض ه توضییات دلیلی است که با توجه به قصودضندم عواضالن و بوا رور31

تیلیلگ  با اسناد هد  یا اهدا  خاص به کنتگ   شناسی ف دگ ایانه تنریم شده است. بدین ت تیب
ها و ضعلوضات ب ام او و توصیف ش ایط و ضوقعیت فیزیکی به و ضف وض گ فتن حد ضعینی از دانسته

شوود و تبیوین پ دازد. در نتیجه با این ضدل تیلی  کنتگ  به فو د کلوی بودل ضیتیلی  رفتار ف د ضی
رویدادهایی است که با آن شباهت ساختارم دارنودکپوپ ،  رفتار او ضعادل تبیین ضجموعه وسیعی از

0357 .) 
ب د. این اصو  به ه ضی 3  جان بعنوان قانون ضنطق ضوقعیت از اصلی به نا  اص  عقالنیت به

ام عقالنوی و یوا گونوهگوید که کنتگ ان در ش ایط ض تلف ب  ضبنام فهوم خوود از ضوقعیوت بوهضی
(. رفتوار عقالنوی بوا خ دبواورم 72، ص4112کنندکگورتون، یضتناسب با اوضا  و احوال عم  ض

تفاوت دارد؛ این اص  اصلی حداقلی است که قائ  به کفایت اعموال ضوا در ارتبواط بوا ضوقعیوت و 
رو ضنطوق کنیم بوده و ه گز بوه ضعنوام بهینوه بوودن رفتوار نیسوت. از ایونکه درک ضیش ایط آنگونه

تووان . با توجه بوه آنچوه گذشوت ضی4سادگی قاب  جمع نیستضوقعیت با نر یه انت اب عقالنی به 
شناسووی تطووورم قابوو  فهووم اسووت؛ اضووا گسووت ه دریافووت، ضنطووق ضوقعیووت در چووارچوب ضع فووت

رویدادهایی که ه  الگو قادر به توضیح آن است، بسیار ضیودودت  از توضوییات ضنبعوث از نر یوه 
                                                           

 و عمر ای خود use-value)) استفاده ارزش خاطربه یزیچ امروزه،»گوید: می گذاشته فراتر هم نیا از را پا اریبودر.  1
 سرعت با معادل محصول نیا مرگ سرعت شیافزا. شودیم دیتول رفتن انیم از خاطربه بلکه؛ شودینم دیتول خود ییرپاید

 مثل ییهاتیهو درباره اقتصاد،« تیعقالن» موضوعه اصل گذاشتن کنار یبرا ییتنها به مقوله، نیا! هاستمتیق شیافزا
-انهیگراعقل هینظر با که ازهاین مرز بدون و ریناپذتوقف شرفتیپ» و( 46، ص1228، اریبودر)کندیم تیکفا... و ازین ت،یمطلوب

، 1228، اریبودر)است ریناپذیآشت برد،یم انیم از را هاتنش و شده تعادل به منجر ازهاین شدن برآوردهگوید می که یا
 («.77ص

2. Situational Analysis 

3. animating principle 

 چرخاندیم تیترازو را به سمت موقعه کف پوپر است، یمتک خودخواه یگرانهیشیببر فرد  یه انتخاب عقالنیکه نظری. درحال4
 .کندیم تیو رفتار عامالن را معطوف به اصل عقالن
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-گست ه ضتنوعی از رفتارها را درب ضی ( با وجود این،22، ص4112انت اب عقالنی استکگورتون، 

 گی د.
 
 گیرینتیجه

جا حاض  نر یه نئوکالسیک، یعنی عقالنیت، ابودًا ف ض پیت فته و همهدر این ضقاله نتان دادیم که 
هوام ضتفواوتی را حو شوند، راههایی که ضواجه ضیدر فهم این نکته که چ ا ض ت عان در ب اب  چال 

کنود؛ ض وا  بو  انجاضند، کمکی نمیها به شکست ضیح بزرگی از این راهآزضایند و چ ا کس  ضی
پیتف ضوی کوه این، نر یه نئوکالسیک در تبیین رفتوار عواضالن اقتصوادم بوا ضتوک  روب وسوت و 

دار است. بناب این، س ن از ب ناضه پژوهتوی بازیگ ان اقتصادم همواره رفتار همسازم دارند، ضسئله
 ضیح ظهور و خاستگاه اضور بدیع را در دستور دارد.جدیدم را ندیدیم که تو

دو -شوناختی آنهوا هوام ضع فوتدر این نوشتار ضبانی و ضبادم نر یات تطورم ضع فی و داللت
توضیح داده شد. پس از آن به ارزیابی نقادانه ایون نر یوات  -نر یه تطور اقتصادم و توسعه تطورم

دار است و اجتماعی ضسئله-سگه  زیستی و اقتصادم پ داخته و نتان داده شد که استدالل ضتابهت
نلسوون روست که افزا نیست. شاید از ایناسناد ضفاهیم زیستی ب  واقعیت اجتماعی ض ورتًا ضع فت

ام به اخذ ضفواهیم زیسوتی بیتوت م ندارنود و و وینت  پس از سه دهه از تدوین نر یه خوی  عالقه
 تماعی را به نر یه اضافه کنند. اج-سعی دارند ضقوالتی از سگه  اقتصادم

ام از نر یه تطور داروین توان کاربست درباره اضا اتفاق نر  عموضی ب  این است که هیچ نس ه
توضیح تطور اقتصاد و جاضعه انسانی را ندارند؛ اضا ب خی از اقتصاددانان تطورم قائ  به این بیوث 

، 4100م، ضفید فایده هسوتند کپلیکوان، هایی از ب خی نسخ داروینیسهستند که ضمکن است تعمیم
ها به دلی  ساختار استنتاجی خوی ، قوادر بوه تولیود ف ضویه 1یافته(. نر یه داروینیسم تعمیم2ص

کننوده ارائوه پذی نبوده و حتی ضمکن است به دلی  ساختار انتزاعی خوی  تجویزهایی گمو اهآزضون
ام دهووی بوو  ف آینوودهسووازضان-خووود(. بوو  عکووس، تم کووز نر یووه 40، ص4102دهدکشوووب ت، 

(. ب  ایون سو ن 0337توان با تنریمات آزضایتگاهی آنها را آزضودکفاست ،پذی  است که ضیضتاهده
آیود: یکوم، نبایود از گ ایان نقاد نیوز وارد ضینقدهام زیادم وارد است که به طور عمده به آرام عق 

                                                           

اجتماعی و سپهر  -انگاری سپهر اقتصادیای است که بر مشابهتیافته، نظریه. در اینجا مراد از نظریه داروینیسم تعمیم 1
های متصف به صفت ( است و نظریهUniversal)م به صورت کلی سنظریه قائل به وجود داروینی اینزیستی بنا شده است. 

م سشود نظریه داروینیآیند. ادعا میاین مفهوم کلی به حساب می )ونه جزئی از( (Particularم درهر بافتی، جزئی )سداروینی
که بر  م استسهای تعمیمی از داروینیتحلیل تغییرات اقتصادی براساس قرائت چارچوبی فرانظری برای توصیف ویافته تعمیم

های پیچیده باز گر تغییرات تمامی سیستمتوانند تبییناین اصول میو  است استوارانتخاب، تنوع و تواید مثل اصول ثالثه 
 (.2116 ،نادسن باشند)هاجسون و
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شوود؛ به ابطال و ط د و نفی آن ضنج  نمیبینی نر یه ض ورتًا نر  دور داشت که ب آورده نتدن پی 
(؛ دو ، ایون 23، ص0333نر یه را اصالح ک د کالکاتور،  1هام کّمیبلکه ضمکن است با ف ضیه

کوه شوود؛ درحوالیهام درست، گواهی به نفع یک نر یه ضیسوب ضیبینینکته که تا چه حد پی 
، 4105نیوز ضیو  بیوث اسوتکبان، بینی کنند، هام رقیب به نیوم آن را پی ضمکن است نر یه

ها گ ام نقاد، نقدهایی ض   ساکت بودن هنگا  تعین ناقص نر یوه(؛ سو ، ب  رهیافت عق 081ص
کاعم از تیلی  نرو م یوا تج بوی( وارد اسوت؛ 2ها و عواض  انفسی در ضقا  داورمو دخالت ارزر

شده که شواهد از پی  شناختههام بدیعی ندارند؛ بلبینیهام علمی، پی چهار ، بسیارم از نر یه
 (.045، ص4105اند ض   نر یه انت اب طبیعی داروینکنوال و واینارت، را در خود گنجانده

عمده این ناهم وانی ضعطو  به تالر پژوهتگ ان در یافتن هستارهایی ضتوابه تطوور زیسوتی 
العینی و به ط فهشناسی کتف جدیدم روم دهد تا در حوزه زیست 3گ دد، توگویی ضنتر ندباز ضی

شناسی هم شاهد تغیی اتوی هسوتیم: آن را اخذ کنند. توجه به این نکته الز  است که درحوزه زیست
ها به یک  نو  تغیی  یافته است؛ دو ، کانون توجه از چگوونگی تولیود ض و  یکم، کانون توجه از  ن

دهی و توسعه هام ضییط چطور شک پ دازد که آنها ب  ضبنام دروندادها تغیی  یافته و به این ضی نو 
یافته بوه سومت یوک کنند؛ سو ، کانون توجه از یک ارگانیسم کاضاًل توسعهضند ضیارگانیسم را قاعده

 (.  4، ص4100ف آیند توسعه تغیی  ک ده استکپلیکان،
همچنین نتان داده شد که توضییات نر یه توسعه تطورم و تطور اقتصوادم بوه دلیو  ضاهیوت 

عنووان یوک اد خود، باید با توضییات دیگ م، ض تص بافت ضورد ضطالعه تکمی  شوند. بهبنیقانون
تواند کارگتا باشد. تیلی  رهیافت ب ام رفع فاصله باورها و ک دارها، تیلی  ضوقعیت کارل پوپ  ضی

                                                           

1. Auxiliary Hypothesis 

(. در 313و  28، ص1253، نی)کواداندیم مناقشه محل کند،یرا ابطال م یعلم یهاهیرا که مشاهده، نظر دهیعق نیا نی. کوا2
باطل کند.  شوند،یرا که با حواس مشاهده نم هاهینظر یکیزیمتاف یاز مبان یبرخ تواندیواقع گزاره برآمده از مشاهده منطقاً نم

 اصل مطابق. است دهکر انیب« مسینیدارو» ای تیمنطق موقع« تیاصل عقالن»حفظ  در گرید ینحو به را موضوع نیپوپر ا
 هنجارها، شامل تیکفا نیا. کنندیم رفتار یعقالن ت،یکفا به خود اتیتمن و باورها بهتوجه  با تیموقع هر در افراد ت،یعقالن

 تاباندیم یاماندهبر عوامل مغفول ی، نورفرض نیا. یعقالن رفتار یمرزها در هم آن شودیم یابزار ریغ امور ریسا و هاارزش
 .کنندیم ثرأمت را یآدم رفتار که
. باید توجه داشت که این انتظار فی نفسه بد نیست؛ بلکه نظر نویسندگان اجتناب از ابتناء صرف بر این انتظار است؛ زیرا  3

پردازی از مطالعه شرایط واقعی قلمرو ، خطر انحراف نظریه(heuristic) عنوان راهنمای شهودیاستفاده از مفاهیم داروینی به
ای برای کنندهگیری از این راهنمایان شهودی، به کوشش گمراهدارد. به طور مثال، پیش از این، بهرهاقتصادی را در پی 

. در واقع استفاده از این مفاهیم، خارج از )5، ص2114انگاری مکانیک کالسیک و اقتصاد نئوکالسیک انجامید)ویت، مشابهت
زاعی میان الگوهای تطوری در قلمروهای خاص انجامیده شناسی، تنها به کوشش برای برساختن شباهت انتقلمرو زیست

 .)7. باید توجه داشت که این مشابهت، معضالت تفسیری زیادی را به دنبال دارد)همان، ص)6است)همان، ص
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ان توکه ضیگی د؛ درحالیهام تعاض  اف اد با هم، وجود چندین عاض  را نادیده ضیضوقعیت در حالت
گفت در این حاالت، هیچ عملی ضنف د نیست؛ اضوا بوا وارد کو دن روابوط ضیوان عواضالن در نر یوه 

 و فص  نمود. اقتصاد توسعه تطورم، این ضقوله را ح 
بنیواد نر یوه پذی  را از توضییات قوانونهام آزضونبی ی که ط ح شد، ض ورت تدوین ف ضیه

هام علموی را احاطوه ص  که ضبوانی ضتوافیزیکی نر یوهکند؛ بلکه با توجه به این اتطورم نفی نمی
ت  باشد، اضکان دستاوردهام شوناختی بیتوت م فو اهم اند؛ ه چه ضتافیزیک حاضی علمی غنیک ده

هوام بو هام ضتهورانوه در زیسوتب و  حود هوام الهوا رو ضنیص  ک دن آضوزهشود. از اینضی
هام کارگتوا را کوم ت رسویدن بوه حود ها شده و ب وضع فتی خاص ضنج  به کاه  تنو  حد 

گ ایی در ضتافیزیک حاضی علم، اض م پسندیده و کارآضد ب ام شناخت بهتو  رو ک  تکند. از اینضی
 -پو دازم در سوگه  اقتصوادمگی م از نر یوه تطوور زیسوتی بو ام نر یوهاست. ب  این اسا  به ه

اهد انجاضید، ضت وط ب  اینکه با ارزیابی ب تی خوهام الها اجتماعی اض م پسندیده بود و به آضوزه
هام ه  نر یه، عواض  زاید را از پیک  آن زدود. بناب این، تیلی  ضوقعیوت، ضصوداقی از نقادانه پیاضد

 توان از آن در ضتافیزیک حاضی نر یه تطورم استفاده ک د.هایی است که ضیزضینه
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