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 دهیچک
از جمله مهاجرت  یگوناگون عوامل .شد نهاده انیبن 1871 سال در منگر کتاب نیاول انتشار با شیاتر مکتب

 نزیک یسو ازخروج از بحران  ةدیادر مقابل  بازار سمیمکان بر دیتأکو  شیبه خارج از اتر یشیاتر دانشمنیاند

 یبندیپا وبازار  سمیمکان بر دیتأک  همان ژهیو به یگرید عوامل اما ،شد 1930 ةدهدر  شیمکتب اتر افول موجب

 لیتحل از استفاده با شیاتر مکتب اتیکل ،پژوهش نیدر ا .شد بعد به 1970 دهةمجدد آن از  یایاح سبب آن به

 شیاتر مکتب ه،جینتدر. استشده  سهیمقا کیمکتب نئوکالس با سپس و شده یبررس یا کتابخانهاسناد  یفیک

 ییگرا ذهن ،یختشنا روش ییفردگرا مانند یاصولمکتب بر  نیا یاعضا اما ،رود ینم شماربه کپارچهی یتیکل

 نیا یو انسجام نظر دارند دیتأک ارزش ةینظرو  دیمصرف و تول یساختار زمان ،ییگرا یینها ،یشناخت روش

 متعارف اقتصاد علم در فعال شمندانیاند که یدرحالتوجه است،  انیشا .گردد یموضوع برم نیمکتب به هم

 به ،یشناخت  علوماز جمله  یارشتهنیمطالعات ب از حاصل یدستاوردها از غفلت در( ها کینئوکالس ژهیو به)

بهدستاوردها و  نیاو استفاده از  دیتول در شیاتر مکتب شمندانیاند، اند خو گرفته ستایا یها هینظر دیبازتول

 .ندا شگامیپ یپرداز هینظر در ها آن از برآمده یها ییایپو یریگکار
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 مقدمه
 یقواستوار و  دیعقا یحت» :سدینویکتاب خود م ةمقدمدر  ،هاروارد دانشگاه سرشناس استاد 1،برو یج
 سیتقدقابل قتیحق توان ینم را (است یاز دموکراس یمند بهره یاقتصادرشد  ةالزم ،مثال یبرا)

 2ستین مقدس زیچچیه کتاب عنوان لیدل نیا به. کرد لیو تحل هیتجز را ها آن دیبا بلکه ،دانست
 دهکرن انیب شیاتر مکتب شمندانیاند از یکی را نکته نیا هرچند(. Barro,1384, pp.1) «انتخاب شد

 براساس ،ادامهدرباور داشتند.  مسئله نیبه ا گرید شمندانیاز اند یرایاز بس شیب ها آن شک یب ،است
در  شده رفتهیاز اصول پذ یاریبردن بس لسؤا ریز با شیاتر مکتب شمندانیاند شود یمباحث مشخص م

 .شدند یانسان علوم در شگرف یتحول موجب گرید شمندانینزد اند
 یشیاتر شگامیو پ گذار هیپا شمندانیاند یآرا ومکتب  نیا ظهور ابتداحاضر،  پژوهش در

 ظهور و گسترش مجدد آن لیو دال 1970 تا 1930 ةده از آن افول لیدال سپس. شود یم یبررس
 یشیاتر شمندانیاندمشترک  یها یژگیو یبررس ،تیدرنها. شود یم وجو جست 1970 ةپس از ده

  علوم نیمباحث نو مکتب با نیارتباط ا نیهمچن و کیبا مکتب نئوکالس ها آن یها تفاوتو 
 یمعرف در حد پژوهش نیشده در ا مطالب مطرح ینظر ةگستر البته .ردیگ یم صورت یشناخت
مستلزم  نیمضام نیاز ا کیهر مورددر شتریغور و تفحص ب و است نگارانه خیتارو  یمقدمات

 .ستها آن یبرا نیآغاز یگام حکم در پژوهش نیاست که ا یا و موشکافانه قیعم یها پژوهش
 

 شیاتر بمکت یریگ شکل
 اقتصاد اصولبا انتشار کتاب  شیمکتب اتر اقتصاد وجود دارد که شمندانیاند نیب در توافق نیا

 ةمقدمدر  5کیها (.Kirzner, 1992: 57) است هآمد دیپد 1871سال  در 4کارل منگر 3یاسیس
از بسط  یناش شیمکتب اتر فرد منحصربه تیموقع»: است کرده انیب اصول یسیانگل ةترجم

و  6باورک بوئمشاگردانش و  نهاد انیبنرا  آن کارل منگردانش اقتصاد و اصول آن است که 
 .(Menger, 2007: 12) «دنبسط و توسعه دادرا  آن 7زریو فن شیفردر

                                                           
1. Robert J. Barro:   متون رابرت بارو ترجمه شده است یبرو است که در برخ یدانشمند رابرت ج نینام ا 

2. Nothing is sacred 
 یبرخ .است یآلمان یا که واژه است Grundsatze der Volkwirthschaftslehreترجمه  یاسی. اصول اقتصاد س3

 اند. هم ترجمه کرده اصول علم اقتصادن آن را ااز مترجم

4. Carl Menger 
5. Friedrich von Hayek 
6. Eugen Von Bohm-Bawerk 
7. Friedrich von Wieser 
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را  کیبلکه اقتصاد کالس ،شد بدل شیاتر مکتب آمدندیپد یبرا یانیبه بن تنها نهکتاب  نیا
 امیلیو که شد منتشر شیاترکشور  در یاکتاب منگر در دوره ،درواقع .کردشگرف  یتحول دچار

 ییها کتابسه سال بعد در فرانسه با انتشار  2والراس لئون و سال در انگلستان همان در 1جونز یاستنل
مکتب  گذار انیبنسه نفر  نیا ،اساس نیبرا. مطرح کردند 3سمینالیمشابه را با عنوان مارژ یبحث

 منگر»: کند یم انیب یدرست بهوان  کهطور همان (.216 :1375 ،یتفضل) شوند یم شناخته کینئوکالس
 نیگزیسبک جا نیچنو هم کیاقتصاد نئوکالس یوچرا چون یب انیاز بان یکیهم به عنوان  تواند یم

هم  ریکه تفس ،شود ریتفس (شیاتر مکتب) دیطلب مبارزه به را کینئوکالس ییادگرایکه بن یاقتصاد
 کینئوکالس اقتصاد با که بر موارد اختالف منگر یریتفس کنم یمفکر  تیدر نها اگرچه شده است.

 انیب یلیدال براساس (1385وان ) ت،یدرنها .(Von, 1385, pp. 31) «است تر کننده قانع کند یم دیتأک

در  ییهاشهیرمباحث منگر  مثال، یبرا ؛بوده است لیمکتب بد کی گذار انیبن عملدر منگر کند یم
کرد که از  میتقد 4روشر ملهلیکتاب خود را به دکتر و یو و است هتداش یآلمان فلسفةاقتصاد و 

 ندیفرا نییتب بهآلمان  یخیمانند مکتب تار او نیهمچنآلمان بوده است و  5یخیمکتب تار شگامانیپ
 :Von, 1385) دارد مکتب نیا شمندانیاند با یادیبن یاختالفات هرچند ،دارد لیتما یخیتحول تار

 انیبن عنوان به «یتئور» از با دفاع منگر شدت به 6اشمولر گوستاو ژهیو بهروشر  شاگردان. (41 -39

 یکارها بر را «یشیمکتب اتر» زیرآمیتحقنام  و کردند مخالفت یاجتماع -یاقتصاد ةدیهر پد لیتحل
 نیدانشگاه و در ادافر نیا رایز ،نهادند زریو شیفردر و باورک بوئم یعنی یو روانیمنگر و پ

 :Boehm & Caldwell, 1998ماند ) یباق فکرانش هم و منگر یرونام  نیالبته ا که کردند یم سیتدر

 بود دیجد یخیرهبر مکتب تار اشمولر گوستاو ،1883 سال در منگر کتاب نیاول چاپ هنگام. (214
 را یگرید اثر منگر ،اختالف نیا لیدل به شد. ها روش جنگ شروع موجب یو ةخصمان موضع و

 درکمنتشر  «قتصادبا ارجاع خاص به ا یدر روش علوم اجتماع ییها پژوهش» نامبه یروش دربارة
(Von, 1375: 41.) 

                                                           
1.William Stanley Jevons 
2. Leon Walras 
3. Marginalism 
4. Wilhelm Georg Friedrich R oscher 
5. Historical School. 
6. Gustav Von Schmoller 
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 مسئله دو ،تریشومپ دةیعق به .کردند یریگیپ 1880را در دهة  یو یها تالش منگر شاگردان

 ةالعاد فوق ییتوانا :از اند عبارتمهم بوده است که  شیمکتب اتر ةیاولو گسترش  آمدندیدر پد

 -1851) رکوبا بوئمو  (1926 -1851) زریو فن یها کمک ومکتب  نیا بردشیمنگر در پ

 مکتب دانست نیا گذار هیپارا  ها آن توانیم که اند بوده مهم آنقدر تریشومپ نظربه که (1914

(Schumpeter, 1981: 811 .)نهیمسائل هز حیتوض در ژهیو رطو بهارزش منگر را  یتئور زریو فن 

 بوده« فرصت ةنیهز نیدکتر» کردمطرح که  یمیمفاه نیتر مهماز  یکی وبرد  رکابه عیو توز

 فن وکرد  یفمعر شیاتر در را یینها تیمطلوب بحث منگر ،درواقع (.Belag, 1375: 129) است

 نةیهزبحث  زریو فن .کردند استفاده یمسائل اقتصاد لیرک از آن در تحلوبا بوئمو  زریو

کرد استفاده  هرهب و هیسرما لیتحل در منگر ةینظراز  کوربا بوئم و کردرا مطرح  فرصت

(boettke & leeson, 2002: 1.) ایاز پنج  یکی را او ،است بوده باورک بوئمکه شاگرد  تریشومپ 

دو جلد از شاهکار  1880 ةده در یو (.383 :1383 )دادگر، داند یم خیشش اقتصاددان برتر تار

 ریدر مقام وز خدمت به یو اتیح یبعد یها . سالکردرا منتشر  1بهره و هیسرما اش، یسه جلد

 (.Holcombe, 1999: 113گذشت ) شیاتر ییدارا

اقتصاد مانند بحث بر سر حضور دولت در  در یبه مسائل گوناگون شیمکتب اتر شگامانیپ

 دو نهادهامنگر معتقد بود  ،مثال یبرا ؛ندکرد یم توجه یو حقوق یاجتماع یها دهیپد اقتصاد،

 ادشدهی یهانهاداست که  نیا کیارگان ةشیر. منظور از نددار 3کیو ارگان 2انهیگرا عمل منشأ

 ،است نیتوافقات و قوان ها آن ةهستند که نمون ها آن یریگ شکل یراستادر  یحاصل عمل عمد

 گرید عبارتبه وافراد جامعه  یها کنش 4یرعمدیغ جیاز نهادها نتا گرید یبرخ که یدرحال

 .(Chavanes, 1390, pp. 91-92)است  پولزبان و  ها آن ةهستند که نمون 5ختةیخودانگ یمحصول
 

 

 

                                                           
1. Capital and Interest 
2. Pragmatic origin 
3. Organic origin 
4. Unintended effect 
5. Spontaneous outcome 

http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
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 :یشیاتر مکتب یاساس اصول بر یمرور
محسوب  یشیاتر مکتب یاساس اصول( 1982) 1مکالپ نظر به که شود یم انیب یاصول ،ادامهدر

 (.Machlup, 1982: 42 نقل از به Boettke & Leeson, 2002: 1- 2) شود یم

 23:یختشنا روش ییفردگرا. 1

 سنگ دیبا یفرد کنش ن،یبنابرا ؛است نییتبقابل یفرد کنش اساسبر یاقتصاد یها دهیپد تمام

 دربرابر که یشناخت روش ییفردگرا دگاهید جه،یدرنت .شود گرفته نظردر یاقتصاد یتئور یبنا

 محسوب ییندهایفرا ای مورا لیتحلاستنتاج و  روش دیبا ،ردیگ یقرار م34یشناخت روش ییگرا جمع

 ،یشناخت روش ییفردگرا یشیاتر ةنسخ در. افتند یم انیفرد به جر کنش و تین در سطح کهشود 

 برابردر یشیاتر اقتصاددانان ،نهیزم نی. در ادشو یم فیتعر هدفمند یکنش انسان ةمطالععلم اقتصاد 

 یها شالوده در مداقه بدون را یشناخت روش ییفردگرا که رندیگ یم قرار کیاقتصاددانان نئوکالس

 شمندانیاند که یدرحال ،کنند یم خالصه سازانه نهیبه فتارر در را آن تیکل و رندیگ یم مسلم یفلسف

 کسب اطالعاتها  کنندگان در بازار از رهگذر آن دارند که شرکت دیتأک ییندهایبر فرا یشیاتر

 .دهند یم شکلرا  شیخو انتظارات و کنندیم

 45:یشناخت روش ییگرا ذهن. 2

 اریمع چیه ،ییگرا یذهن اساسبر. دارد یشناخت روش ییفردگرا با یتنگاتنگ نسبت ییگرا یذهن

و  دیسنج ینیع ینحو را به ها میها و تصم اتکا بر آن انتخاب با بتوانوجود ندارد که  یریو فراگ ینیع

 کنند یم دایو معنا پ رندیگ یشکل م ییها و سنجه ها ارزش ةیپاافراد بر  یها کنش رایز ،کرد یداور

 ذکر انیشا .(Kirzner ,1992) دارند شهیر فرد تأمالت و ها تجربه انتظارات، باورها، دانش، درکه 

 یفراشخص عوامل ریتأث یناف وجه چیه به یشیاتر اقتصادداناننظر  مورد یمعنا در ییگرا یذهناست 

 با افراد تیدرنها که دارد داللت نکته نیا بربلکه  ست،ین یریگ میانتخاب و تصم یندهایبر فرا

 ؛دهند یم نشان «کنش»هدف خود،  به یابیدست منظور بهو  رندیگ یم میخود تصم یها یانداز طرح

و در  است یاقتصاد یشناس روش ینوع از ترشیب یزیچ ییگرا یذهن ها یشیاتر یبرا ،بهتر عبارتبه

                                                           
1. Fritz Machlup 
2. Methodological Individualism 
3. Methodological Collectivism 
4. Methodological Subjectivism 
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 «یمعن» ،یینها لیدر تحل ،درواقعاستوار شود.  آنبر  دیبا یکنش انسان ةمطالعاست که  یافتیره حکم

 اگر یعنی صورت،نیا ریغ در گردد، یبرم ها آن دربارة گرکنش فهم به دادهایرو و روابط و زهایچ

 یها کنش نییتب یبرا ییمبنا چیه ،شود دادهنسبت  کنشگر ذهن از ریغ یمرجع به معنابخش کانون

 (.Hayek ,1952) ماندینم یباق (یاقتصاد یها کنش)و  یانسان

 :ییگرا یینها. 3

 کارلو  والراس لئونجونز،  یاستنل امیلیو یفکر یها حاصل تالش ییگرا یینها انقالب

 بریمبتن یاقتصاد یها انتخابمفهوم، تمام  نیا اساسبر .است ،شیاتر مکتب گذار انیبنمنگر، 

از  شدهکم ایمجموعه  به شده اضافه واحد نیبه آخر با توجه ها انتخاباست. تمام  ییواحد نها

 ارزش و مبادله ارزش انیم موجود پارادوکس به ییگرا یینها مفهوم .ردیگ یم صورت آن

 باالست الماس با اسیق در آب یاستعمال ارزش طرف کی از مثال، یبرا ؛1گردد یبرم یاستعمال

. انقالب است آب ةمبادلارزش  ازباالتر  اریالماس بس یا ارزش مبادله گریو از طرف د

آمد و  دیتناقض و مسائل برآمده از آن پد نیحل ا ینوزدهم در پ ةسددر اواخر  ییگرا یینها

 یکم با 2.دارد شهیرآن  دررا طرح انداخت که اقتصاد خرد معاصر  ینینو یفکر چارچوب

 درک را یشناخت روش ییو فردگرا ییگرا یینها ةدیا انیم فیظر یمفهوم ةرابط توان یم دقت

ارزش،  نییتع در کهآنجا. از ردیگ یشکل و قوام م ییگرا یذهن اصل قیطر ازکه  یا رابطه ؛کرد

 نیهمچنو  وجود ندارد یاقتصاد کنشگران یریتفس -یلیتحل یها میتصم جز به یاریمع چیه

 ةنیهز) یینها یها ارزش تیدرنها ،ستین مندهدف یها کنش نیتعامل ا ةعرص جز به یزیچبازار 

 ییفردگرا نگاه، نیا در. کنند یم مشخص را دهیپد کی یبازار ارزش( یینها تیمطلوب ،یینها

 ییگرا یذهن ةحلقبا توسل به  (یکنش انسان ةینظربازار ) یروهایکنش و ن مورددر یشناخت روش

 .رسد یارزش( م ةینظر) ییگرا ییبه نها شناخت( ةینظر)

                                                           

1. Use value 
 ،گردد یآن( برم یمصرف از مصرف کاال )ارزش یمندتیکه به سطح رضا آب کل تیمطلوب هانیگرا یینها نییتب براساس. 2

 نیبا ا .میده یم حیآب ترجبشکة  کیکوچک الماس را به  ةقطع کیما همواره داشتن  ،حال نیابا . تر استشیاز الماس ب
تر از الماس کسب شیواحد ب کیداشتن  اریکه با در اخت یتیمطلوب زانیاست، م ابیکم ییچنان کاالفرض که الماس هم

 ط،یشرا نیا باثباتو  یعاد طیاز آب است )در شرا یواحد اضاف کیحاصل از داشتن  تیمطلوب از شیب م،یکن یم
 (.است آب یینها تیتر از مطلوبشیالماس ب یینها تیمطلوب
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 1:دیتول و مصرف یزمان ساختار. 4

طول زمان  درمنابع  دیتول ای مصرف دربارة می. تصمدهد یم یدر طول زمان رو ماتیتصم تمام

نگرش  برابردر ها یشیاتر ةنگرانندیفرا و ایپو نگاه نیا .شودیم نییتع افراد یزمان حاتیترج قیطر از

تفکر  یها یژگیو نیتر یزمان از کانون رعنص به ینظر توجه. دارد قرار ها کینئوکالس ةبستو  ستایا

هر اندازه  ،یشیاتر. در تفکر بخشد یم یا ژهیو یدگیچیو انعطاف و پ ییایاست که به آن پو یشیاتر

و چارچوب  یذهن ةنقشرا در  کانیو شر فانیحر یو راهبردها یرجحان بتواند نظام کنشگر عامل

 ةجینت کیوقوع  درمورد توان یوجود عامل زمان هرگز نم لیدلبهبگنجاند،  شیخو یریگ میتصم

و  انهیگرا اکتشاف یریگیو پ 2نیتع عدم ای تیقطع عدمو  ینانیداشت. توجه به نااطم نانیمشخص اطم

 تیکل ،اند عیبدنوظهور و  زین یعلوم انسان نینو یها هینظر ریسادر  یعناصر که حت نیوجود ا ةنقادان

 .سازد یم زیمتما متعارف اقتصاد از درکلمکتب را  نیا  یشناختار

 ن،یا وجودبا  .است یشیاتر شمندانیاند دیو مورد تأک یاساس اصول شده  اشاره اصول

را  فرصت ةنیو هز 3حاتیو ترج قیسال اصل دو یاصول مورد بررس برعالوه (1982مکالپ )

 نیا ،است نبوده واحد کل کی هرگز یشیاتر اقتصادهرچند  ،یو باوردرنظر گرفته است. به 

 .دارد وجود آن شمندانیاند انیم در اصول

 : حاتیو ترج قیسال .1

کاالها و  نیا ییاز توانا ها آن یذهن یابیارز جةینتکاالها و خدمات  یافراد برا یتقاضا

 است. شانیها خواسته یارضا یخدمات برا

 :فرصت نةیهز .2

 شود یمنظر گرفته در ییها نیگزیجا گریبا توجه به د نهیهز نیدارد. ا نهیهز ها تیفعالتمام 

 .ابدیبه آن اختصاص  نهیهز نیابود  ممکنکه 

کرده است  یبررس زیبرانگ بحث یایقضا عنوان به زیرا ن گریدو اصل د الپ مک ،تیدرنها

 از: اند عبارت که

                                                           
1. Consume and product_time structure 
2. Indeterminacy 
3. Tastes and Preferences 
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 1:کننده مصرف تیحاکم حق .3

را  مسئله نیو ا دهد یمافراد بازار را شکل  یدارد. تقاضا تیحاکم کننده مصرف ،بازار در

 که منابع چگونه مصرف شوند. کند یممشخص 

 2:یاسیس ییفردگرا .4

 Boettke & Lee son, 2002: 1- 2  ) ستین ریپذ امکان یاقتصاد یبدون آزاد یاسیس یآزاد

 (.Machlup, 1982: 42نقل از  به

 را یشیمشترک اتر اصول نةیزم در مکالپ اصول (2002کرزنر )و لسن به نقل از  یبواتتک

تا  افزود آن به را گریدو اصل د دیو با ستیکامل ن ستیل نیا ها، آننظر  به اما ،رندیپذ یم

 اصل دو نیا. دهد نشان اند آورده دیپد شیدر مکتب اتر زسیو م کیهاکه  را ییها شرفتیپ

 :از اند عبارت

 و کشف. یریادگی یندهایفرا عنوان به: توجه به بازارها و رقابت ندیفرا ةمثاب به بازارها. 1

 نیا دررا  ماتیو ما تصم گذارد یمما اثر  یها کنشتمام  رب ینانیاطمیب: دیشد ینانیاطمیب. 2

 ,Boettke and Leesonنقل از  Machlup, 1982, pp. 42)  میکن یماتخاذ  ینانیاطم یب طیشرا

2002, pp. 1-2.) 

 کیاصول به  نیا تمام ،دده یمارائه  شیاقتصاد اتر ةدربار یکل دید اشدهیاصول  هرچند

 نییمتفاوت از تب اریبس که -آن ندیبازار و فرا سمیبر مکان دی. تأکاست  هنبودمورد توجه  زانیم

از  یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد یبر آزاد دیتأک نیو همچن -است تعادل و بازار یکیکالس

 بر یفراوان اثر که است بوده ستمیب قرن در شیاتر مکتب شمندانیاندمباحث  نیزتریبرانگ چالش

 .است هداشت مکتب نیا مجدد یایاح و افول

 

 شیاتر مکتب افول لیدال
 وقوعافول  نیا لیدال نیتر مهماز  یکیرو به افول نهاد.  جیتدر بهمختلف  لیدالبه  شیکتب اترم

با هم بود. البته مهاجرت  ها آنو قطع ارتباط  شیاز اتر مکتب نیا شمندانیاند خروججنگ و 

                                                           
1 .Consumer Sovereignty 
2. Political Individualism 
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در  ها یناز دنیبلکه با به قدرت رس ،از آن کشور منحصر به اقتصاددانان نبود یشیاتر شمندانیاند

 کشور آن از یاریبس شمندانیاند، 1939در سال  مدو یجنگ جهان آغاز زین و 1934در سال  شیاتر

بحث  یمسائل فلسف مورددربودند که  نیو ةحلق یافراد اعضا نیا نیمشهورتر جمله از. شدند خارج

 ،هرحال به .(45 -35: 1381 س،یلیگکرد ) ادیاز پوپر  توان یمحلقه  نیبه ا کیو از افراد نزد کردند یم

 یدر محافل دانشگاه ،بودند شده ارجخ شیاتر از که یشمندانیاند از یاریبس بعد به 1930 دهةاز 

به. نبود ریتأث یب یدر آن مقطع زمان شیدر افول مکتب اتر مسئله نیکه ا بودند کار به مشغول یگرید

 شمندانیاند ریساکرد،  فراهم یشیاتر شمندانیاند یابر یگاهیپا ورکیوین دانشگاه در که زسیم جز

 و در هاروارد 1هابرلر گوتفرد نز،یهاپک جان در مکالپ. بودند مشغول سیتدر به گرید یها دانشگاهدر 

اما  ،شدند شناخته یشیاتر شمندانیاند بعدهاو  کردندیم سیدر ماساچوست تدر 2رودن -نیروزنشتا

 کایآمربه  1950سال  هم که در کیها ینداشتند. حت زسیو م شیبا مکتب اتر یدر آن زمان ارتباط

نداشت  او یشیاقتصاد اتر ژةیوو نوع  زسیم با یارتباط میمستق طور به شد، مستقر کاگویش در و رفت

 سال در وبه هاروارد رفت  1932در سال  تلریه دنیقبل از به قدرت رس زین تریشومپ .(141 :1385 وان،)

هاروارد  در 1950سال  ةیژانودر  فوت زمانتا  یعنی یسالگ 67تا  یو شد. کایشهروند آمر زین 1939

 .نداشترا  زسیم با یهمکارامکان  صورت نیبد و (Giersch, 1984: 104ماند )

 یاقتصاد. بحران بزرگ بود رگذاریتأث ها سالدر آن  شیدر افول مکتب اتر زین یگرید مسائل

 شمندانیاند شد موجبو دخالت دولت در اقتصاد که به رفع بحران کمک کرد  1930 ةده در

تحوالت  نیرانده شوند. ا هیکه مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند به حاش شیمکتب اتر

 انةیجو مداخله یها استیسبر  یادیز دیتأک کهگرفت  صورت نزیک ةینظر شدن مطرح باهمزمان 

 مکتب نراند هیدر به حاش یو به عامل اقتصاد یها دانشکدهغالب در  اتیداشت و به ادب یاقتصاد

 نیدر ا زین یزیر برنامه و نظام سمیبا کمون یشیاتر شمندانیمخالفت اند ت،ینهادرشد.  بدل شیاتر

بعد از  یاندک یعنی 1919در سال  یستیو کمون یزیر برنامهنظام  با زسینبود. ابتدا م ریتأث یب انیم

 یپافشار مسئله نیبر ا 1973 سال در تا زمان مرگ یبعددر آثار  و کرد مخالفت نآ لیتشک

 یزیر برنامهاقتصاددانان معتقد بودند  شتریاما در آن زمان ب ،را ادامه داد یراه و کیسپس ها .کرد یم

                                                           
1. Gottfried Haberler 
2. Paul Rosenstein-Rodan 
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که پس  یزیر برنامهبر  دیتأک البتهدارد.  یتربر بازار سمیبلکه بر مکان ،است ریپذ امکان تنها نه یمرکز

 جملةاز  .علت داشت نیچند ،بود هافتی گسترش توسعه ةرشت آمدندیپد با و دوم یجهان جنگ از

 یها کمک نقش ،1929 بزرگ بحران مهار در دولت دخالت موفق تجربةبه  توان یم ها علت نیا

 قیاز طر شدنیصنعتدر  هیروس تیموفقو  شدند یمطرح مارشال ارائه  عنوان با هک یخارج

موفق  یزیر برنامه منظور بهتوسعه  شمندانیبه اند یفراوان نفس اعتمادبهکه  کرد اشاره یزیر برنامه

 دیتأکبازار  سمیکه بر مکان یشیاتر اناقتصاددان فضا آن در جه،یدرنت .(Meier, 2005: 72)دادند  یم

مشاوران توسعه قرار داشتند که در  برابربلکه در ،یدانشگاه شمندانیاند برابردر تنها نه ،1کردند یم

 نیو حاصل ا دندیکوب یم یزیر برنامهدوم بر طبل  یپس از جنگ جهان افتهی استقالل یکشورها

 نیمطرح ا شمندانیمرگ اند ،نیهمچن .نبود یشیاتر شمندانیاند رفتنهیحاشبه جز به یزیجدال چ

در  زریو و 1921سال  منگر در ،1914رک در سال وبا بوئمبود.  مؤثرآن  یجیافول تدر درمکتب 

 (.Kirzner, 2008: 315) کردندفوت  1926سال 

 

 شیاتر مکتب مجدد یایحا
 رانوبل اقتصاد  زةیجا کیها رایز ،داند یم شیمجدد مکتب اتر یایسال احرا  1974وان سال 

بود سال قبل شروع شده  نیمکتب از چند نیتوجهات به ا یو دةیعق به هرچند .کرد افتیدر

شود و گسترش  ایاح بارهدو شیاتر مکتب شد موجباز عوامل  یا مجموعه ،(153: 1385 وان،)

 زسیم ونف هرچند» :است نوشته( 1999هولکام )داشت.  لیبد یب ینقش زسیم ،انیم نیا در. ابدی

 قرن انیپا تا مکتب نیا یبقا یمتولتنها  زسیم شک بدون ست،ین شیمکتب اتر گذار انیبن

 در اقتصاد یا رساله :یانسان کنشبا انتشار کتاب  یو(. Holcombe, 1999: x) «است بوده ستمیب

 نیتفاوت ا یخوب به که دادارائه  شیمکتب اتر بریمبتن یلیاز اصول تحل یمنسجم ةمجموع

از  یگروه ورکیویدر دانشگاه ن ،نیهمچن. ساخت یم انینما کیمکتب کالس با رامکتب 

دو تن  ژهیو به ،داشتند مکتب نیا گسترش در یمهم نقش که کرد تیرا جذب و ترب انیدانشجو

 .(همانشدند )مکتب بدل  نیا مهم شمندانیاند به 2باردکرزنر و راث یعنی ها آناز 

                                                           
 .دارد یادیبن تفاوت کینئوکالس مکتب با شیاتر مکتب در بازار سمی. مکان1

2. Murray Rothbard 
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و  یاجتماع نظامسرسخت او از  یبه طرفدار نیودر همان منطق  کیو آثار ها یزندگ

 شیدوران افول، مکتب اتر در شود یم ادآوری( 2008) نیکالآزاد صورت گرفت.  یاقتصاد

 یاقتصاد نظم و ییفردگراآثار مانند کتاب  یو انتشار برخ شمندانیاند یبرخ تالش ةیسادر 
 از آن ساختار و هیسرما ،(1949) زسیم از در اقتصاد یا رساله: یانسان کنش ،(1948) 1کیها

 ،(1962راثبارد ) از یاقتصاد اصول دربارة یا رسالهاقتصاد و دولت:  انسان، ،(1956الکمن )

 (.Klein, 2008: 2داد )خود ادامه  اتیبه ح ...و  (1973کرزنر ) از ینیکارآفر و رقابت

 27بوکانان مزیج ،مثال یبرا ؛بود ثرمؤ آن یایاح در زین مکتب نیابه  شمندانیاند ریسا توجه

 یذهن تیماه مورددر ها یشیاتربحث  از 1969سال  در انتخاب و نهیهزدر کتاب خود با عنوان 

 زین 1973 سال در. داشت یمهم ریتأث یشیاقتصاد اتر تیمشروع تیتقو در ودفاع کرد  نهیهز

 بوئم منگر، چون یشمندانیاند یسو از شده مطرح یها بحث کتاب نیدر چند38کسیه سرجان

 دربارةرا  یمهم یها پرسش تنها نه» اقدامات نیاوان  نظربه. کرد یبررسرا  کیو ها باورک

 «شد یشیاتر یها دهیاو  نیمضامموجب احترام به  گرید بار بلکه کرد، مطرح یاقتصاد ةینظر

  (.154 -153: 1385)وان، 

و  کردند یم دیتأکمتمرکز  یزیر برنامهتوسعه که بر  شمندانیاند یها یکاست ،نیهمچن

 ریتأث یب شیمجدد مکتب اتر یایدر اح ،کردند یمطرد  را یشیاتر شمندانیاند مدنظر سمیمکان

 ،توسعه یقبل یها برنامهعلت شکست  کردند اعالم 1980 دهةدر  شمندانیاند یبرخنبود. 

بر  هیتک و ها متیق اصالح بر ها آن ن،یبنابرا ؛بود آزادبه اصول اقتصاد  ها آن یتوجه یب

 کردنکوچک»و 510گانیر49«بازار یجادو»و شعار  داشتند دیبازار تأک یها سمیمکان

 نیدر ا ،نیهمچن. (Meier, 2005: 81- 83) شدبدل  1980 دهة یشعار اصل به712تاچر611«دولت

                                                           

1. .Hayek, F. A,(1948),  Individualism and Economic Order. University of Chicago 

Press 
2. James Buchanan  
3. John Hicks 
4. Magic of the Market 
5. Ronald Wilson Reagan 
6. Minimization of Government 
7. Margaret Hilda Thatcher 
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مطرحبا  1فلپسو  یپول یها استیسپول و  نقش دربارةخود  ةینظر کردنمطرحبا  دمنیدوران فر

 دخالت با درکل ها هینظر نی. اکردندوارد  نزیبه ک ار یانتقادات ییعقال انتظاراتبحث  کردن

: 1375 ،یتفضلکردند ) یم دیتأک یمال یها استیسبر  شتریو ب بودند مخالفدولت در اقتصاد 

471- 501.) 

. ندداشت یشیاتر مکتب گذار انیبن شمندانیاندبا  زین ییها تفاوت دیجد شمندانیاند نیاما ا

 نیا دهد یمنشان  ،یشیترا مشهور شمندانیاند ،2الخمانو  کرزنر ،کیها ،زسیم به آثار ینگاه

با  البته یدولت و مسائل اجتماع نةیزمدر  شیمکتب اتر ةیاول یها هینظربه همان  نسل با توجه

 قیتحقو رقابت در اقتصاد  ینیکارآفر ،فرهنگ دولت، قشنمانند  یدر مباحثمتفاوت  یروش

 یبازارها در ینیکارآفربازار آزاد و نقش  از تیحما ات،یاضیاز ر یزاریب ،نی. همچنکردند

 (.16: 1385 وان،است ) دینسل جد نیا یها یژگیو گریاز د ایپو یها مدلبر  دیتأکو  یرقابت

 یافراد به دیبا و ستین نجایا در یبررس مورد افراد به محدود فقط انیجر نیا است ذکر انیشا

 .کرد اشاره راثبارد و 4تزیهورو 3،بوتکه هابرلر،چون مکالپ، 

 

 یواقع تفاوت ،یظاهر شباهت: کینئوکالس اقتصاد و شیاتر مکتب

بر  دیتأک کیو اقتصاد نئوکالس شیاتر مکتب انیم یظاهر یها شباهت نیاز نخست یکی

در  است. متفاوت اریبسبازار  از کردیدو رو نیا شمندانیاند نییتب اما ،بازار است سمیمکان

 کردیرو در اما ،است یمتیق اترییتغ و بازار عرضه و تقاضا سمیمنظور از مکان کیاقتصاد کالس

 دکن یم انیب صراحت به( 1997کرزنر ). شود یم دیتأک در بازار ینیکارآفر و ینوآور بر یشیاتر

 ی، مخالفت(کیو ها زسیم یبا رهبر یشیاتر شمندانیاند یعنی) مدرن شیمکتب اتر کردیرو

 ةنمونطور بارز در والراس )به یدارد که مدل تعادل عموم کیبا اقتصاد خرد نئوکالس یجد

 ینییتب ةارائقادر به  یکیاقتصاد نئوکالس یو نظر بهآن است و  یلیتحل ةهست (5دبرو -مدرن ارو

که  دهد یمارائه  یکردیرو شیمکتب اتر ،اساسنیا. برستیبازار ن ندیاز فرا بخش تیرضا
                                                           
1. Edmund Phelps 
2. Ludwig Lachmann 
3. Peter J. Boettke 
4. Steven Horwitz 
5. Arrow–Debreu model 
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 :Kirzner, 1997است ) بازار در هکشف نوآوران تیتعادل و توجه به اهم دنید یندیبر فرا یمبتن

 ستندین کامل هادرست است که بازار» :سدینو یم نهیزم نی( در ا2010باتلر ) ،نیهمچن (.60 -62

مردم در بازارها  رایز ،بازارها کارا هستند یول دارد، وجود ها آن در ها نقصو  بیع یو برخ

 موجود یها منفعت. آورند یمدست به راو تجارت متقابل  وکار کسب یبرا دیجد یها فرصت

 کی عنوان بهو  اورندیب ینوآورانه رو یها تیموقعبه کشف  کند یم قیتشو را ها آندر بازار 

تفاوت  نیتر مهم( 1999) هولکام لیدل نیبه هم دیشا. (Butler, 2010: 15کنند )عمل  نیکارآفر

 یها یژگیبر واقتصاد  یاصل انیجر دیتأکتداوم »را  کیو اقتصاد نئوکالس شیمکتب اتر

 (.Holcombe, 1999: Xi) «داند یمبازار  ندیبر فرا ها یشیاتر دیتأک برابرتعادل در یاضیر

 در نانهیکارآفررا به غفلت از نقش  یکیکالس کردیرو( 2011: 3) همکاران و بامول ،تیدرنها

در  نانیبا توجه به نقش مهم کارآفر شوند یم ادآوریو  ندنک یممتهم  یاقتصاد رشد ندیفرا

 .است افتهی شیدر اقتصاد افزا ها آنتوجه به اثر  ،ریاخ یها سال

 ،درمجموعوجود دارد.  کیو مکتب نئوکالس شیمکتب اتر انیم زین یگرید یها تفاوت

تفاوت مهم  دو نجا،یا در. دکن یم اسیق را یشیو اتر کینئوکالس میپارادا( 2008) دسوتو

 دور گریکدیاز  شیاز پ شیبرا  میدو پارادا نیا ها تفاوت نیاشود  دادهنشان  تا شود یم یبررس

 حیدر توض دسوتو .مفهوم علم اقتصاد و مفهوم اطالعات :از اند عبارت تفاوت دو نیا. کنند یم

 ةگستر علم اقتصاد شیاتر مکتب در که کند یمنکته اشاره  نیا به ادشدهیو بسط مباحث 

 کینئوکالس شمندانیاند که یدرحال ،شود یمنگاه  کنش ةینظر ةمثاب بهبه آن  و دارد یتر عیوس

 انیم زیتما نیتر بزرگ مسئله نیا یو به اعتقاد و نگرند یم یریگ میتصم ةینظر ةمثاب بهبه آن 

از  یتر عیوسچارچوب  یشیاتر شمندانیاند ،درواقعاست.  کیو نئوکالس یشیاتر شمندانیاند

آن  رامونیپ یریگ میتصممنابع و  صیتخص ةمسئل بر فقطو  دهند یمنظر قرار  درفتار افراد را م

 یا عنوان مجموعه چیعلم اقتصاد به ه ،یشیاتر مندانشیاند یبرا» ،گرید انیب به .ندنک ینمتمرکز 

 یندهایفرا یرسبر یبرا یا مجموعهبلکه  ،تسین یریگ میتصم ای انتخاب دربارة ها یتئوراز 

که کنشگران در  دارد یبستگ 1یایاریهوش به یهماهنگ زانیم آن در که است یاجتماع تعامل

 (.Desoto, 2008: 1) «دهندینشان م خود  ینیکارآفر

                                                           
1. Alertness 
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 شمندانیاند .است 1اطالعات ةواژ نةیزمدر  کیو نئوکالس شیمکتب اتر گرید اختالف

 جةینت ةمثاب بهکه در بازار  ندندا یممانند کاال(  یزی)چ 2ینیع یتیموجود را اطالعات کینئوکالس

 شیمکتب اتر شمندانیاند ،در مقابل .شود یمو فروش  دیخر سود حداکثرکنندة  میتصم

و  شناسند یم ،کنند یم ریتفس یذهن طور بهآن را  کنشگرانکه  دانند یم یذهن یامراطالعات را 

را  نانیکارآفر یشیاتر شمندانیاند ،نیهمچن .کنند یمگوناگون از آن استفاده  یهادر متن کنش

 اصالً نانیبه نقش کارآفر کیدر اقتصاد نئوکالس که یدرحال ،دانند یمدانش  شگامیمنبع و پ

 (.Desoto, 2008: 7- 8شود ) ینمتوجه 

دو  نیبر ا یفراوان آثار تنها نه شود، یم دادهنشان  ادامهدر کهطور هماندو تفاوت  نیا

 است. رگذاریتأث زیدو مکتب ن نیتحوالت ا بر ندهیآ بلکه در ،است داشته میپارادا

 

 :کیو اقتصاد نئوکالس شیمکتب اتر ،یشناخت علوم
انتخاب با فرض کنشگر  یو تئور یرگیمیبر تصم کیتمرکز صرف اقتصاد نئوکالس

عوامل باعث شده  ریو ثابت در نظر گرفتن سا متیبر عامل ق دیآن هم با تأک ییعقال

بدانند که از  ازنییب یواقع یایاز مسائل دن یاریبس نییآن خود را از توجه و تب شمندانیاند

 ذهن است. تیموارد توجه به ماه نیجمله ا

 1879در سال  3ونت لهمیو را انهشناس روانمطالعات  نیاول گفت توان یمخالصه  طور به

 ییمکتب رفتارگرا ریتأثتحت  ها مدتتا  یشناس روان ،حالنیا با .(Thagard, 2007: 3)داد  ارائه

)روانشناسی  دکر یم دیتأک یانسان یها تیفعال یدر بررس مشاهده قابل یبر رفتارها بود که

 ,.Bechtel et al) کرد مطرح 1913سال در  راآن  یاصول کلجان واتسون  و (4آزمایشگاهی

دنبال به ها آن دارد و یادیزشباهت  یعیبه علوم طب انیبحث رفتارگرا وةیش ،درواقع .(4 :1999

 . (Pierce, 2008: 208) هستند یرفتار بشر یکل نیکشف قوان

 یها رشته شمندانیاند 1960 ةده لیاوا و درمواجه شد  ییها چالشپژوهش با  وةیش نیا

                                                           
1. Information 
2. Objective entity 
3  . Wilhelm Wundt 
4. Experimental psychology 
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از  یمصنوع هوشو  یشناس زبان ،یشناس مردم ،یشناس روان ،یشناس ستیزجمله  ازمختلف 

 دندکر دیتأک و شناختبه فکر  شتریند و بر لزوم توجه بردکانتقاد  ییرفتارگرا یها هینظر

 یتوجه یب به یاعتراض ،شودیم دهینام یشناختانقالب  که دیتأک نیا .(30: 1387 ،استرنبرگ)

 دیانجام زیرفتار افراد بود که به شکست آن ن نییدر تب ذهن یداخل یندهایفرابه  ییرفتارگرا

(Lamberts, 2005: 408). شناخت و نقش است که  یا رشته انیم یعلم یعلوم شناخت» ،واقعدر

شناخت  که دکن یم یبررس را مسئله نیا ،نیهمچن. کند یم همطالعدر کارگزاران هوشمند  راآن 

 .(Bechtel et al., 1999: 3) «کند یمدهد و چگونه کار یانجام م یکار چه ،ستیچ

. است هبر آن داشت یشگرف ریتأث یانقالب شناخت که است ییها رشتهاز  یکیاقتصاد  ةرشت

 4یشناس بر عصبیمبتنو اقتصاد  3یرفتار اقتصاد 2،یشگاهیاقتصاد آزما 1،یاقتصاد شناخت

و  رفتندیپذ ریثتأ یشناخت انقالب ازها  آن همة ،تفاوتم یها نام برخالفبودند که  ییکردهایرو

موفق به  یاقتصاد رفتار و یشگاهیاقتصاد آزما شمندانیبود که اند یبه حد ها آنگسترش 

نشان  علم اقتصاد یها شاخه نیا در ها پژوهش .شدند 2002در سال  اقتصاد نوبل زةیجا افتیدر

 تیعقالنافراد  ،ندارد یخوانهم کیدر اقتصاد نئوکالس شده ارائه یها نییتبافراد با  رفتار دهد یم

 یو عوامل مختلف دنکن ینمانتخاب  کند یمکه سود را حداکثر  یا نهیگزهمواره  ،ندارندکامل 

 5.دشو ینم توجهها  آن به کیکه در اقتصاد نئوکالس گذارد یماثر  ها آن یریگ میتصمبر 

 یانقالب شناخت یاز دستاوردها زانیم کیبه  یاقتصاد یکردهایتمام رو ،حالنیابا 

 طور به کینئوکالس شمندانیاند که یدرحال. اند نبوده میدر گسترش آن سه ای اند نکردهاستفاده 

در  یپرداز یتئوردر  یشیاتر شمندانیاند ،ندنک یم یپوش چشمعلوم  نیا یدستاوردها ازکامل 

است.  نهیزم نیدر ا شگامانیاز جمله پ کیها ،مثال یبرا ؛ندا شگامیو استفاده از آن پ نهیزم نیا

 یها نییتباز  یکیکه  دیآ یمبه حساب  وندگرایپ یها مدل ةینظر شگامانیاز پ کیها ،درواقع

                                                           
1. Cognitive economics 
2. Experimental economics 
3. Behavioral economics 
4. Neuroeconomics 

 :ک. ر شتریاطالعات ب ی. برا5
Camerer, C. F. (2012). Behavioral economics, in behavioral economics: A new horizon ,

In Krishna Kishore Puranam ,Ravi Kumar Jainb, The Icfai University Press: 35- 79 
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نظم در کتاب  کیها ،درواقع. (Steele, 2002: 130) است ذهن ردلکعم ةنحو ةمهم دربار
مطرح  وندگرایپ یها مدلو  ذهن درموردرا  یمباحث 1ینظر یشناس روان یادهایبن یبررس :یحس

آن  تا خود کار نیتر مهم»کتاب را  نیااز دوستانش  یکیبه  یا نامهدر  عمر خود انةیمدر  و کرد

 و نشد توجه ادشدهی کتاب بهها  آن سال در البته (.(Calldwell, 2004: 239کرد  فیتوص «زمان

 (.همانناراحت بود ) آنبه  یتوجه یباز  زین کیها

 علوم یاز دستاوردها اند دهکرتالش  یشیمختلف اتر شمندانیاند زین ریاخ یها سال در

 شیدر مکتب اتر یپرداز هینظر هدف. 2باشند میسه آن گسترش در و ندنکاستفاده  یشناخت

 اقتصاددر  که یدرحال ،است یا رشته نیب یکردهایاستفاده از رو با یکنش انسان نییتب

کامل مانع از توجه  تیمانند عقالن یفروض و شود یم تمرکز یریگ میتصم بر فقط کینئوکالس

ادامه  زین یآت یها سالروند در  نیا رود یمانتظار  ،نیهمچن .شود یمعلوم  ریسا یبه دستاوردها

در اقتصاد  ییروند واگرا ،میهست شیمکتب اتر شتریب ییشاهد شکوفا که یدرحالو  ابدی

 .ابدی یمشدت  کینئوکالس

 

 یریگ جهینتو  بحث
 شیباورک و فردر بوئم یها تالش ةیسادر  مکتب نیا .نهاد انیبن را شیمکتب اترکارل منگر 

 مانند ؛داشت ییها زمان خود تفاوت کیبا اقتصاد کالساز همان ابتدا  و افتیگسترش  زریو فن

. یو حقوق یاجتماع یها دهیپدبحث بر سر حضور دولت در اقتصاد،  ،یخیتوجه به مباحث تار

 شمندانیآن خروج اند لیرو به افول نهاد که از جمله دال 1930 ةدهدر  شیمکتب اتر البته

لزوم دخالت دولت در  ةینظرگرفتن قوت گر،یکدیبا  ها آنو قطع ارتباط  از کشور یشیاتر

با دخالت  یشیاتر شمندانینددولت در بحران بزرگ و مخالفت ا مؤثردخالت  ةواسط بهاقتصاد 

در خالل  ،حالنیا. با است بودهسرشناس آن  شمندانیاند یجیمرگ تدر تیدرنهادولت و 

امه دادند که از جمله خود اد یها به تالش یشیاتر شمندانیاز اند یبرخ زیدوران افول ن

                                                           
1. The sensory order; an inquiry into the foundations of theoretical psychology 

(، 2009) ماری(، آ2002برازالس ) -ایاز جمله گارس یشیبر اقتصاد اتر یبر مرور منتشرشدهمقاالت  .ک:رمثال  یبرا. 2
 .(2013) نیلو
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 ینارهایسم یاندازهبا را زسیماشاره کرد.  کیو ها زسیبه م توانیم ها آن نیترسرشناس

توانست  عیبد یها هینظر ةارائبا  کیهاو  کرد فایا ینقش مهم انیدانشجو تیو ترب یآموزش

 ریتوجه سا ،ها تالش نیا برعالوهخود کند.  بینص 1974اقتصاد را در سال نوبل  زةیجا

 ةواسط به 1980 ةدهبازار در  سمیتوجه مجدد به مکان نیو همچن شیبه مکتب اتر شمندانیاند

تاچر و  یسو از «کردن دولتکوچک»و  گانیر یسو از «بازار یجادو»شعار  شدن مطرح

از جمله  ،کردندیهمواره با آن مخالفت م یشیاتر شمندانیکه اند سمیشکست کمون تیدرنها

 بود. شیتوجه مجدد به مکتب اتر لیدال

 ،ییگرا تیبه چند نکته توجه نمود. نخست آنکه ذهن دیبا شیدرباره مکتب اتر گرید یاز سو

 یکردهایاست، البته رو شیمکتب اتر شمندانیهمه اند یبرا یکانون توجه و انگاره اصل

دوم و سوم  های¬از تکثر برخوردار است. دوماً، نسل ییباال ی مکتب از درجه نینظران در ا صاحب

 یب یها نشیو مقوم آفر یاصل تیاز ماه جیتا کرزنر به تدر کیاز ها تریشومپ یمکتب به استثنا نیا

 شیاترمکتب  شمندانیآن که اند تی(. در نها1395و  1394 ،یو ناول فاصله گرفتند )متوسل لیبد

 که یدرحال ،مثال یبرا کنند؛یعلوم توجه م ریسا یبه دستاوردها یکینئوکالس شمندانیخالف اندبر

از  زین شیمکتب اتر شمندانیاند ریو سا شودیمحسوب م یعلوم شناخت شگامانیاز پ کیها

 شمندانیاند ند،نکیم استفاده اگونگون یهادهیپد نییتب یبرا یعلوم شناخت یدستاوردها

در  یمیو پارادا یاز ارکان تحول نظر یکیعنوان در دوران حاضر به یبه علوم شناخت یکیکالسونئ

 .اند توجه کم اریبس یعلوم اجتماع ةعرص
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