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      6991مرداد  :یرشپذ ،6991خرداد  ، اصالحیه:91اردیبهشت : یافتدر یختار

 چكيده

تنوع  یبرا یطرح راهبرد کینموده و با ارائه  یبررس یدر حوزه مال ،یر گفتمان سنتساختا یساز داریرا جهت پا یمقاله قصد دارد تناقضات ظاهر نیا

مورد  یجتماعگسترده علوم ا فیدر ط کیآکادم یشده است. در ابتدا مال لیمطالعه از چهار بخش تشک نیا د،یبر آنها غلبه نما ک،یآکادم یبه مال یبخش

 یها مباحثه قیمفروضات از طر نیشده است. در گام دوم، ا دیتأک یو روش شناس یناخت شناسش ،یشناخت یهست یها هیقرار گرفته و بر فرض یبررس

 حیآورد تشر می نبه ارمغا کیآکادم یرا در مال یمیوحدت پارادا یها تیکه محدود ییو کارکردگرا یاجتماع یشناس یهست ،یمنطق سمیویتیمربوط به پوز

 ی. در گام سوم، تنوع بخشرندیتوانند موضوع مباحثه قرار گ می زین گرید یها بلکه در رشته یمال نهیدر زم مفروضات نه تنها نیشدند و نشان داده شد که ا

 ،یاست که تنوع بخش نیبر ا لعهمطا نیمشخص شده است. استدالل ا یشده در گفتمان علم تیتثب یشناخت یبا رجوع به ساختار هست کیآکادم یدر مال

درون  دیجد یقیتحق یها ( استعارهiiشوند؛ ) می بسط داده یموجود در علوم اجتماع یها میپارادا ریبه سا یمال قاتی( تحقiآن، ) قیاست که از طر یندیفرآ

ارائه  زین کیآکادم یبه مال یتنوع بخش یبرا یقاتیبرنامه تحق کیشود. در گام چهارم،  می ( قدرت حل مساله حاصلiiiشوند؛ و ) می نیموجود تدو میپارادا

 شده است. یبند میتقس قیو سواالت تحق یمیپارادا اتیبرنامه به موضوعات، فرض نی. اشده است

 یتنوع بخش ؛یداریپا ؛یشناخت شناس ؛ی آکادمیکمال: كلمات كليدي

 مقدمه-1

مجرردد  یبررسرر ،یدر اقتصرراد فعلرر یکیو اکولررو  یاجتمرراع یهررا بحررران
سراخته   ریاپرذ را اجتناب ن یمال یها یتئور ژهیو به و تیریمد یها هینظر

 یمرال  ،یمیوحردت پرارادا  ی  جهیاست که در نت یدر حال نیا .[22]است 
مجزا محدود شده است. برا در   یکردیبه رو یادیاغلب تا حد ز کیآکادم

 یبررا  یرا بررا  یاسرتراتژ  کیر مطالعه،  نیا ،یتناقضات نینظر گرفتن چن
 لیکند که از چهار بخرش تشرک   می مطرح کیآکادم یبه مال یتنوع بخش

 شده است. 
 یمورد بررس یگسترده علوم اجتماع فیدر ط کیآکادم یابتدا، مال در

و روش  یشناخت شناس ،یشناس یهست یها هیقرار گرفته و بر فرض
 نیدهد ا می مطالعه نشان نیشده است. در گام دوم، ا دیآن تأک یشناس
و غالباً خارج  ستندیطرف ن یوجود دارند، ب یمال طهیکه در ح ها هیفرض

 یها مباحثه قیموضوع از طر نیمساله ساز هستند، ا ،یز حوزه مالا
 ییو کارکردگرا یاجتماع یشناس یهست ،یمنطق سمیویتیمربوط به پوز

مطالعه را از  نیا یانتقاد هیمشاهدات، پا نینشان داده شده است. ا
 یدر مال یدهند. در گام سوم، تنوع بخش می نشان یحوزه مال تیوضع

شده در گفتمان  تیتثب یشناخت یبه ساختار هست با رجوع کیآکادم

است که تنوع  نیمطالعه بر ا نیمشخص شده است. استدالل ا یعلم
 ریبه سا یمال قاتی( تحقiآن، ) قیاست که از طر یندیفرآ ،یبخش
( iiشوند؛ ) می بسط داده یموجود در علوم اجتماع یها میپارادا

( iiiشوند؛ و ) می نیجود تدومو میدرون پارادا دیجد یقیتحق یها استعاره
از  یشود. در گام چهارم، مجموعه ا می قدرت حل مساله حاصل

 کیآکادم یبه مال یآت یتنوع بخش یبخش برا دینو یقیموضوعات تحق
 نیبالقوه تعارضات ب یها لیمشخص شده است. با درنظر گرفتن پتانس

 قاتیقمطالعه کمک به بهبود تح نیا یهدف کل ،یداریو پا 6یساز یمال
 یمطالعه به بررس نیبا توجه به ساختارها موجود، ا نرویباشد. از ا می یمال

 رایپردازد که اخ می یمال قاتیتحق یابعاد خرد و کالن هنجار
نموده است. در  جادیا یمحققان مال یبرا زیرا ن یادیز یها تیجذاب

                                                           
مالی سازی به عنوان افزایش سلطه بازیگران مالی، بازارها، شیوه ها، شاخص ها و  -1

گزارشات در مقیاس های مختلف و در نتیجه تحول ساختاری اقتصاد، شرکت ها )مانند 
 (.2112موسسات مالی(، دولت ها و سهامدارن تعریف شده است )آلبرز و همکاران، 
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 قیتحق یها هیو فرض ها نهیموضوعات، زم نیهر کدام از ا یبرا ت،ینها
 مطرح شده اند. زیمرتبط ن یقیسوال تحق نیدو چن فیتوص

 موقعیت رشته مالی در علوم اجتماعی -2

 در علوم اجتماعی ها پارادایم 2-1
 ریتفسی  (، شبکه6999بارل و مورگان ) یاکتشاف یمیپارادا سیماتر
حوزه  لیتحل یتواند برا می دهد که می ارائه یعلوم اجتماع یبرا یدیمف
را با توجه به  قاتیتحق س،یماتر نیا .[28]، [9] شود رفتهیپذ یمال

جامعه طبقه  تیعلم و ماه تیانتخاب شده در رابطه با ماه یها هیفرض
 ها هینشان داده شده است، فرض 6کند. همان طور که در شکل  می یبند

 یمرتبه بند ینیر ع یتوانند بر اساس بعد ذهن می علم تیبا توجه به ماه
شناخت  ،یشناس یمربوط به هست یها هیه فرضموارد ب نیشوند. ا

 :[1] اشاره دارند یانسان و روش شناس تیماه ،یشناس
 یمورد مطالعه را بررس یها دهیپد تیماه یشناس یهست یها هیفرض 

 یو درون یذهن ایاست  یرونیو ب ینیفرد ع یبرا دهیپد ایکنند: آ می
 است؟

 دانش  ایند: آپرداز می دانش تیبه ماه یشناخت شناس یها هیفرض
است که  یمفهوم نسب ای دیبدست آ دیاست که با یرونیب تیواقع کی

 مربوط است؟ یشخصی  در ابتدا و در وهله اول به تجربه
 اطراف  طیانسان و مح نیارتباط ب یبه بررس یانسان شناس اتیفرض

 خالق آن؟ ایاست  طیانسان محصول مح ایپردازد: آ می یو

 مرتبط  یعلم قیتحق یها هیبه رو یاسمربوط به روش شن یها هفرضی
به  ایهستند  یجهان یها سمیمکان یمحققان درصدد افشا ایهستند؛ آ
را در  یاجتماع یایها دنهستند که در آن انسان ییها وهیدنبال ش

 کنند.  می ریاصالح و تفس جاد،یمشخص ا یتیوضع
 هدگایتوانند بر اساس دو د می زیجامعه ن تیبا توجه به ماه اتیفرض

 نشان داده شوند: یاجتماع یندهایمتناقض در مورد فرآ
 و درصدد  ردیگ می نظم، انسجام و وحدت جامعه را در نظر دگاهید

دارد سالم و  شیمشخص گرای  دهد که چرا جامعه حیاست توض
مختلف از هم  یبصورت اجزا نکهیدست نخورده بماند نسبت به ا

 شود. دهیپاش
 یها تناقض اتیفرض یرا بر مبنا جامعه ن،یادیبن رییتغ دگاهید 

 یراهکارها نیکند و درصدد تدو می لیو حالت سلطه تحل یساختار
 موجود است. تیوضع رشینسبت به پذ نیگزیجا
 8 نینشان داده شده است، ارتباط متقابل ا 6طور که در شکل  همان
کند که عبارتند از  می جادیا یرا در علوم اجتماع میپارادا 8 ه،یفرض
و ساختار  نیادیبن ییانسان گرا ،ییگرا ریتفس ،ییکارکردگرا یها میپارادا
 .[8] نیادیبن ییگرا

دارند،  یبستگ یفلسف یها به انتخاب کردیرو 8 نیتمام ا نکهیبا توجه به ا
جهان  کیبر  هیرا بدون تک یمشخص تیاست که بتوان اولو رممکنیغ
دهد که  می ننشا سیماتر نیا جه،یخاص نشان داد. در نت یموقت ینیب

ی  هینظر کیشود:  می یبررس یمختلف اریبس یایاز زوا یقلمرو مال
به  لیشود که شخص تما می معتبر در نظر گرفته یمانمشخص فقط ز

 .[62] اش را داشته باشد یاصل یانتخابی  هیفرض رشیپذ

 
 یعلوم اجتماع یها می: پارادا(1) شکل

 1191: برل و مورگان؛ منبع

 

 ایمی  در مالی آکادمیکانسجام پاراد 2-2
منحصراً  کیآکادم یمال قاتیاست که تحق نیبخش، استدالل بر ا نیدر ا

 یتعلق دارند. در واقع، مال یستیویتیپوز ییکارکردگرا میبه پارادا

درست  ،یمال یایگرا دارد: دن تینیع یشناس یدر هست شهیر کیآکادم

نوان مثال، ثابت و ملموس )به ع یها تیاز ماه یعیطب یایمانند دن

 یشده است که برا لیپول و ...( تشک ،یموسسات مال ،یلما یبازارها

 یموسسات مال ،یمال قاتیو قابل مشاهده هستند. تحق یرونیناظر، ب

بازده( را  -سکیر یساز نهی)به یمال ی، پول، بازارها( و رفتارهاها )بانک

، در وجود دارند یاجتماع یایکه دن یجمع ای یمستقل از تصورات فرد

 .ردیگ می نظر

از دانش است.  ییاثبات گرا فیگرا مرتبط با تعرتینیع یشناسیهست نیا

و   یتیعل یها سمیقواعد و مکان ییدرصدد شناسا کیآکادم یمال قاتیتحق

را با استفاده از روش  یمال طهیمختلف ح یها تینظم هستند که ماه

حد سازند. از مت 6یعیبدست آمده از علوم طب یها و پروتکل ها یشناس

 کی یمطالعه )به عنوان مثال، بازار سهام( بررس نیهدف از ا نرویا

و از  نیاز قواعد مع یتواند توسط مجموعه ا می است که یرونیب تیواقع

اقتصاد  یاخبارها ری)به عنوان مثال، تأث یآمار تیعل یها لیتحل قیطر

 کالن بر بازده مورد انتظار سهامداران( مشخص شود. 
                                                           

 که است فیزیک رشته های شاخه از یکی فیزیو اقتصاد یا فیزیک به عنوان مثال، اکونو-1

 به را فیزیک نظریات و تحقیقات که طوری به. پردازد می اقتصاد و فیزیک میان ارتباط به

 از. دست یابد اقتصادی بازارهای مالی و مشکالت برای هایی حل راه به تا برد می کار
 فرایندهای و آشوب نظریه به توان می گرفته قرار استفاده تاکنون مورد که نظریاتی
 همچون اجتماعی علوم دانشمندان دوره به رشته این خاستگاه. برد نام آماری و تصادفی

 .گردد بازمی گیبس ویالرد جوسایا و برنولی دانیل
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 جه،یشود. در نت می یانسان یها تیفعال یی، منجر به بازنماها هیضفر نیا

 انسان تیدر رابطه با ماه یاضافی  هیفرض کیشامل  یآنها به طور ضمن

را  تیعل یها سمیدر واقع مکان یشود که تعامالت مال می شوند: فرض می

 قیدهند )به عنوان مثال، از طر می نشان یتجرب قاتیتحق قیاز طر

به  یشود که قلمرو مال می فرض جهی(. در نتیصادسنجاقت لیتحل

 شوند و فقط کیتوانند تفکیکه نم ابدی می کاهش ییها مجموعه مولفه

مثال،  یشوند. برا یمعکوس بازساز یها اتیعمل قیتوانند از طر می

 هیاز سرما داریپا یرا به صورت توده ا هیبازار سرما ک،ینئوکالس دگاهید

( iدارد: ) دیتأک یاصلی  هیدهد و به دو فرض می اننش یگذاران فرد

 ردیگ می که فرض ی( تعادلiiو ) یگذاران فردهیبودن سرما ییعقال

 جادیا یثابت تیوضع ،یدر مورد عوامل اقتصاد یریگمیتصم بیترک

برون زا )به عنوان مثال،  یناگهان رییتغ کیچارچوب،  نیکند. در ا می

)به  یدیجد داریکند و تعادل پا می حاصال راکاهش نرخ بهره( رفتار افراد 

روش  ییفردگرا نیدهد. ا می ( ارائههایدارائ متیق شیعنوان مثال، افزا

جامعه دارد. با  تیدر رابطه با ماه یضمنی  هیفرض کیداللت بر  یشناخت

کند،  می جادیرا ا یداریپا ستمیافراد، س نیروابط متقابل ب نکهیفرض ا

 یها نظم و تعارض، حالت یامعه شناسدر ج هک ییها لیو تحل هیتجز

دارند، عمالً  شهیر یساختار یها تناقض ایسلطه و کنترل، مصادره اموال، 

 .6شوند می از مطالعه حذف

کشف  قیاز طر یمال یها تیواقع ینیب شیو پ حیبا توجه به توض نیبنابرا

 قاتیهستند، تحق هیسرما یکه متحد کننده عرضه و تقاضا یروابط جهان

از ارزش(، و  یجهانشمول )عار ،یانتزاع یدرصدد ارائه دانش یمال

 نیاز بهتر یکی کیآکادم یراستا مال نیباشند. در ا می کنواختی

 است. یدر علوم اجتماع ییکارکردگرا میاداپار یها مثال

 چرا نیاز است که یک پارادایم مالی به وجود آید -3

 ها و ارزش ها ماهیت دردسرساز واقعیت 3-1
 یتوسط انجمن اقتصاد 2262که در سال  ینظر سنج کیس بر اسا
در  یدرصد از افراد موافق بودند که بحران مال 14انجام گرفت،  2داووس
حال، استفاده  نی. با ا9باشد می زین "ها و ارزش یبحران اصول اخالق"واقع 
 ،ییمشکل ساز است. در واقع، اثبات گرا کیآکادم یعبارات در مال نیاز ا
، "قیحقا"کند؛  می جادیرا ا "ها ارزش"و  "ها تیواقع" نیب یگانگدو

به  "ها ارزش"که  یهستند، در حال دییو قابل تأ یابیملموس ، قابل ارز
                                                           

را به مسائل اقتصاد خرد با این حال، روش شناسی فردگرا، تجزیه و تحلیل ها  - 1

( نشان دادند که سهمیه بندی 1191محدود نمی کند. به عنوان مثال، استیگلیتز و ویس )

اعتباری اقتصاد کالن ناشی از واکنش عقالئی وام دهندگان به عدم تقارن اطالعات 

آورند به  باشد: قرض دهندگان نرخ های سود را تا زیر سطح تعادل بازار پائین می می

که ریسک قصور در پرداخت را به حداقل برسانند. این به نوبه خود، تقاضا را  طوری

 دهد. برای اعتبار و ایجاد سهمیه بندی اعتباری اقتصاد کالن افزایش می

2-  Davos World Economic Forum 

توان استدالل نمود که تغییر فرهنگی عمیق  در حقیقت از ادبیات مدیریت چنین می - 3
 (.2111قبل از بحران یک منبع از آسیب پذیری بود )استین، در سال های 

توانند  یکلمه، نم قیدق یتعلق دارند و به معنا یکیزیمتافی  محدوده
 باشند. یعقالئ قاتیموضوع تحق

 جهیت. در نتبا استفاده از تجربه اس هیاز علم، آزمون فرض هدف
را کنار  یمالحظات اخالق دیبا یمحققان مال ژهیدانشمندان و به و

 درست یها انسان که قضاوت دهیعق نیاستدالل به ا نیبگذارند. ا
 یها مانند استنباط یتکرار مکررات منطق) یلیتحل یتوانند قضاوت می
 قیقابل مالحظه که از طر ی)مانند ادعاها یساختگ یقضاوت ای( یاضیر
 ،یارزش یها دارد. قضاوت یاثبات شده اند( باشند بستگ یتجرب شیزماآ

 ینم نیو همچن ستندین یلی: آنها تحلستندیمتناسب ن یطبقه بند نیبا ا
توانند  یو تعهدات نم فیشوند )حقوق، وظا شیآزما یتوانند به طور تجرب

 یساختگ -یلیتحل یدوگانگ ن،ی(. بنابراندیآ ستبد "یستیچ یبررس"از 
 یواقع یها از قضاوت یارزش یها ن است منجر به حذف قضاوتممک

در  یاز محققان مال یاریدهد که چرا بس می حیچشم انداز توض نیشوند. ا
و  اتیاخالق نکهیدارند. با توجه با ا ها ارزش قیشان اصرار بر تلف قاتیتحق

ناسازگارند، آنها معتقدند که  یستیویتیپوز یژوهشپ یها ارزشها با برنامه
 یمال تیکند و وضع می کارشان را خراب یعلم تیماه راتییتغ نیا

 .[24] خواهند کرد فیرا ضع کیآکادم
 یالدیم 6992دانش از سال  یساختگ -یلیتحل یحال دوگانگ نیا با

و  "ها تیواقع"که  دهیا نیا ،یمورد نقد قرار گرفته است. به طورکل
 دهیرند اما در هم تنآو یبوجود نم یجداگانه ا یها ، محدوده"ها ارزش"

 انتقادبه دو  [29] ژه،یاند. به و دهیشده اند و در حال حاضر به اجماع رس
 پردازد: می 8ارزش - تیواقع یدر مورد دوگانگ یاصل
 ،رقابلیغ یعبارات نظر یبر مبنا یعلم یها هنظری نخست 

 گذاران مرجع( هیسرما ،یگرانش یها یدانی، مها مشاهده )مانند اتم
عبارات در  نیاستفاده از ا ،ییاثبات گرا میبر اساس پارادا باشند. می

قابل  یها ینیب شیو پ هینظر نیقابل قبول است که به تدو یصورت
 کیبه عنوان  ه،یشوند، منجر شود: نظر شیآزماتوانند  می مشاهده که

اگر  یول .[61]شود  می شیآزما اتیتجرب قیاز طر ریناپذ کیکل تفک
صورت  نیقابل مشاهده باشد، در ا ریغ یها یتئورشامل  ها تیدانش واقع

 باشد. زین ها ارزش رندهیدر بر گ دیبا
 یدارد که به خود هیتک یبه اصول یادعا در مورد دانش واقع جه،ینت در

 یشناخت یها اصول به عنوان ارزش نیهستند. پوتنام به ا یخود هنجار
 یچگونگ و یدرست فیتوص"به  ییها ارزش نیچن نیکند. ا می اشاره
 یها پردازند و شامل انسجام، سهولت، حفظ آموزه می "جهان تیواقع

قضاوت در مورد  جهیباشد. در  نت می نیمانند ا یدگذشته و موار
 .[9] از ارزش باشد یتواند عار ینم ها تیواقع
 محدود  یلیخ فیارزش به تعر - تیواقع یدوگانگ نکه،یدوم ا

 فرض یدوگان نیا ،یبه طورکلدارد.  یبستگ ها تیاز واقع یاکننده
 نیکننده زبان، مجزا هستند. با ا یابیو ارز فیتوص یها که مولفه ردیگ می

از  هیاغلب بر مجموعه اول ت،یواقع فیاظهارات با هدف توص نیحال، ا
دارد.  هیو ارزشها تک ها یدرباره چشم انداز جهان، خوب هادانش و باور

 یمعرف قیاز طر یابیو ارز فیآورد که چطور توص می پوتنام استدالل
                                                           
4- Fact – value dichotomy 
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 میمثال، اگر بگوئ یشده اند. برا قیدر هم تلف "6ظیغل یاخالق میمفاه"
است، به طور همزمان  "سنگدل"زند،  می را کتک یکه بچه ا یمرد
تر( و  فیکرده )استفاده از خشونت در مقابل فرد ضع فیرا توص یقتیحق

دارد که  نیداللت بر اخود  "یسنگدل") مینموده ا انیرا ب یقضاوت اخالق
راه  چیگرفت که ه جهیتوان نت می (. پسمیکن می عمل را محکوم نیما ا
گفتمان  یفیو توص یارزش یها جنبه یجدا ساز یاز ارزش برا یعار

 وجود ندارد. 
 شیرا پ یشناخت یها ، ارزشها تیواقع یابیکه ارز ردیبپذ یشخص اگر

 شده اند، هیدر زبان تعب ها و ارزش ها تیواقع نکهیو ا ردیگ می فرض
 یتنها به بررس ،یدر مال قیگرفت که سواالت تحق جهیتوان نت می
 زین یارزش یضمن یها قضاوت یپردازند بلکه حاو ینم ها تیواقع
استاندارد )مانند  یمربوط به مال میبه عنوان مثال، مفاه .[2]باشند  می

 یها تیواقععملکرد و ...(  ،یآلفا، ارزش افزوده اقتصاد سک،یصرف ر
 یها کلمات مقوله نیدهد. ا یطرفانه نشان نم یرا به صورت ب یمال

 یقضاوت اخالق کیبتوانند در  دیدهند که شا می مشخص تفکر را نشان
دارند ر مفهوم  تیشرکت اولو نفعانیذ ریشوند: سهامداران بر سا الصهخ
، به ها یگذار هیسرما ریبا سا سهیدر مقا "ارزش در نظر سهامدار"

مشتمل بر  ینگرش فکر نیا جه،یشود. در نت می محدود یپول یها بازده
رسد که  می و مرتبط با ارزش به نظر یکنار گذاشتن مالحظات اخالق

 یچرا که مال ردیگ یمقاوم بودن، مورد توجه قرار نم لهفارغ از مسا
 دارد. یکیدئولو یا یو حت یفلسف ،یابعاد اخالق ک،یآکادم

 ی شناسی اجتماعیبحث در مورد هست 3-2
و  تیواقع نیب یمرز مشخص ک،یآکادم یمال یستیویتیپوز یشناس یهست

چارچوب، هدف دانشمندان علوم  نی. در اردیگ می ناظر را در نظر
 یعل یها سمیمکان یافشا یبرا قیدق یها استفاده از روش ،یاجتماع

در چند دهه  دگاهید نیاست. اگرچه ا یاجتماع یکننده قلمروها میتنظ
دهد  می کار اجازه نیقرار گرفته است، ا یشتریب تقادگذشته در معرض ان

 ،یپرداز هینظری  دانش جهانشمول در گذر زمان و در چرخه کی
 گردد.  یجمع آور هیو ابطال فرض شیآزما
 سیر فرانکوئ نیج ای یرورت چاردیپست مدرن مانند ر سندگانینو
( علوم مدرن تیو عقالن تینیع ،یطرف ی)ب ینظر یها از پرو ه وتارد،یل

به هنجارها؛  یدانش علم دیانتقاد کرده اند. آنها نشان داده اند که تول
 ،یزبان یها چارچوب ،یفرهنگ یها نهیشیمانند پ ییابزارها و ساختارها

دانش،  جهیدارند. در نت یو ... بستگ یرفتار ی، هنجارهاها یشناسروش 
دانش "و  "تیواقع" نیاگر ب یاست. ول یمحصول تعامالت اجتماع

استدالل  .[9]وابسته به متن باشد  دینزاع وجود باشد، دانش با "تیواقع
ن یو مهمتر نیاست که علم اول نیا یاجتماع ییساختارگرا دگاهید

                                                           
مفاهیم اخالقی غلیظ دارای در هم تنیدگی واقعیت و ارزش هستند. در نتیجه قلمرو  -1

ارزشها همانند قلمرو واقعیت ها قابلیت تحقق دارند. مفاهیم اخالقی غلیظ شامل واژه 

باشد. در مقابل این  یبایی، مهارت، قوی، ضعیف یا مبتذل میهایی از قبیل سخاوت، ز
-موضوع مفاهیم اخالقی رقیق وجود دارند که شامل خوبی، بدی، بایدها، درست و غلط

 باشند. ها، گناه و پرهیزگاری می

را ارائه  یو واقع ینیتوانند دانش ع یاست: دانشمندان نم یانسان تیفعال
مختلف و  تیهستند که منعکس کننده ماه ریتفاس نیدهند، بلکه ا
اظهارات  ایکه آ ستین نیباشند. سوال مربوط به ا می تیپراکنده واقع

 یها ییاست که چگونه در بازنما نیخاص معتبرند، بلکه درک ا یعلم
 نیمضام نیتر یاز اساس یکی .[6] شوند می گنجانده یمنض یاسیس

 یچندگانگ" ای "تیفقدان واقع" ای "تیواقع"مبحث پست مدرن، حول 
 یاست که با معنا یا چهین یمفهوم "یانگار چیه"چرخد.  می "تیواقع
ی  "مرگ خدا"دارد. شعار  یتنگاتنگی  رابطه تیثبات از واقع یو ب الیس
داشته  نیقی زیچ چیبه ه میتوان ینم گریاست که د یمعن نیا به چهین

 یحال، نقطه ضعف اصل نیافسانه. با ا قتی. اخالق دروغ است و حقمیباش
منجر شود: اگر  ییگرا تیتواند به نسب می است که نیا سمیپست مدرن

 دهیفا یب یعلم قیرسد که تحق می برابر باشند، به نظر ها دگاهیتمام د
 باشد. 

( گسترش 6994، که در ابتدا توسط باسکار )2یانتقاد ییگرا یتواقع
دهد.  می ارائه سمیو پست مدرن ییاثبات گرا نیب ینینابیراه حل ب افت،ی

 یمستقل از ناظر وجود ندارد؛ ول یاجتماع تیواقع دگاه،ید نیدر ا
عوامل  ریوجود دارد که تحت تاث قتیاز حق یمتفاوت یادراکات فرد

 زیتما ،یانتقاد ییرو واقع گرا نی. از اردیگ می و .... قرار یعاجتما ،یخیتار
کند )به عنوان مثال،  می جادیا تیدانش و واقع نیرا ب یشناسانه ا یهست
 نی(. استدالل باسکار ادادهایرو یواقع یو الگو یعلم نیقوان نیب زیتما

 :[9] شده است لیتشک یقیتلفی  گسترده 9از  تیاست که واقع
 "که به موارد قابل مشاهده اشاره دارد و شامل  "یتجرب یها مدل

 هستند. یعلم یها بکار رفته در پرسش قیو حقا ها داده
 "است که  یدرک رقابلیو غقابل درک  یدادهایکه شامل رو "قتیحق

 شده اند. جادیا یواقع تیعل  یها سمیمکان قیاز طر
 "است که مورد  ییو ساختارها یعل یها سمیکه شامل مکان "تیواقع

 کنند. می جادیرا ا یاصل
به نوبه خود  زیاست که آن ن یاصلی  مجموعه دامنه ریز ،یتجرب دامنه

 یشناس یهست نیاکه  یاست. دانشمندان یدامنه واقعی  رمجموعهیز
 زین یستیویتیپوز قاتیبودن تحق یکرده اند، به سطح دییرا تأ یاجتماع

( "یمدل تجرب") ها تیاز مشاهده واقع یاستنباط نیاشاره داشته اند: قوان
 ی( به ادعاها"یواقع"و  "یقیحق"تر ) قیگرفتن سطوح عم دهیدو نا

دانشمندان است که  نیشود. استدالل آنها ا می ناقص و نادرست منجر
هستند  یینهان و ساختارها یها سمیدرصدد کشف مکان یعلوم اجتماع

 .[2] دارند تیحاکم ها که بر موسسات، اقدامات و نقش
درک ما از  یبرا یانتقاد ییو واقع گرا سمیپست مدرن یضمن میمفاه
 نیپست مدرن ا دگاهیهستند؟ استدالل د ییزهایچه چ کیآکادم یمال

اشکال  ریمدرن بر تقدم علم بر سا یاسیر س یاجتماع یاست که زندگ
 ریبر سا یممکن است سلطه گفتمان علم ن،یتفکر استوار است. بنابرا

گروه  کیشود:  می منجر یکیدئولو یگفتمان ا کی شرفتیبه پ ها گفتمان
 تیریمد یدانش در علوم اجتماع دیرا در تول شیها که ارزش یاجتماع

 نیاز ا .[1]ببخشد  تیاش مشروع یعتواند به سلطه اجتما می کند، می
                                                           
2- Critical realism 
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تواند به صورت جنبش دوگانه ساخت  می کیآکادم یمنظر، توسعه مال
 ریتفس یمال گرانیبه نفع سهامداران و باز تیو عقالن یسازمان تیواقع

 یعلم یطرف یساخت و ساز را پشت پرده ب ندیکه فرآ یشود، در حال
نترل کردن ارتباطات با ک کیآکادم یرو مال نی. از ا6کند می پنهان
پنهان را  ینقش ساختار کی یو سطوح سازمان ها یدر خط مش یاجتماع

 د.ینما می فایا

 مالی آکادمیک پذیری کاربرد 3-3
علوم  نیب یاساس یها خاطر نشان کرد، تفاوت [69]همان طور که 

 ای ءیرفتار ش ،یعیوجود دارند. در علوم طب یعیو علوم طب یاجتماع
)به  ردیگ می قرار یمورد بررس ه،یلعه مستقل از نظرمورد مطا دهیپد

را بدون  رشیشهاب سنگ، مس کی ،یعنوان مثال، در مورد ستاره شناس
 یبرا کیتفک نیدهد(. هرچند، ا می خاص ارائه یا هیبه اعتبار نظر هتوج

شاخه از مطالعه به روابط  نی. ادیآ یدرست از آب در نم یعلوم اجتماع
روابط متقابل به نوبه خود از  نیمتمرکز شده است. ا ها انسان نیمتقابل ب

از  یلیشوند که خ می نییمشترک تع یمفهوم یها چهارچوب قیطر
 .[9]دهند  می لیرا تشک یعلوم اجتماع یها یخروج

خود را  یفکر یها شهیکه ر کیآکادم یدر مورد مال ژهیمشاهده به و نیا
 یکیاد خرد نئوکالس( و اقتصیحرفه ا کیتکن کی)مانند  یاز حسابدار

 کی یباشد. مال می مناسب رد،یگ می اقتصاد( نشأت ینظری  )مانند شاخه
و  یبازار مال یهم زمان عملکردها لیاست که درصدد تحل یرشته مبهم

دو  قتیدر حق کیآکادم یبازار است. مال گرانیباز ماتیتصم تیهدا
 :[29]دارد  یقیهدف مجزا و تلف

 مسئله است که  نیدرک اکالن که درصدد  یهدف هنجار
 کامل شکل تیعقالن قیاز طر یفرض یایچطور در دن ییدارا یها متیق

 یسنت کیآکادم یمال یِبخش اقتصاد انگریب شتریب کردیرو نی. ارندیگ می
 باشد. می
 کند  یرا بررس ییها وهیخرد که درصدد است ش یهدف هنجار

در بازار به  خود را تیتواند تابع مطلوب می یکه در آن عامل اقتصاد
توجه  ییدارا متیق لیتشک سمیبه مکان نکهیحداکثر برساند، بدون ا

 یسنت کیآکادم یمال یِمعرف بخش تجار شتریب زین کردیرو نیکنند. ا
 . 2باشد می

 ینه تنها منعکس کننده عملکردها یمالی  هینظر گر،یبه عبارت د
 جه،یدارد. در نت ینقش موثر زیآنها ن یریاست، بلکه در شکل گ یاقتصاد

خرد از  یهدف هنجار نیبا ا کیآکادم یمال یگرا تینیع یشناس یهست
شود:  می منجر ریبه تناقض ز بیترت نینظم و انظباط در تضاد است. به ا

                                                           
ذاری تواند به شکل بازنمایی یک پدیده )مانند ارزشگ به عنوان مثال، این فرآیند می - 1

شرکت ها در بازار سهام( به عنوان یک فرآیند طبیعی، اجتماعی در نظر گرفته شود، در 
حالی که محصول رابطه اجتماعی است. یا برای نشان دادن یک تصمیم )مانند کم کاری 

کارگران برای افزایش سود پرداختی( به عنوان هم آهنگی بکار رود در حالیکه منبع 
 تعارضات فرعی است.

ین دو رویکرد متقابال یکدیگر را در طی زمان غنی ساخته و تحقیقات معاصر در ا - 2

 مالی از هر دو رویکرد سنتی به عاریت گرفته شده است.

 تیفرد چطور با جد نکهیو بدون توجه به ا ییاثبات گرا یابستگو رغمیعل
 یمالی  هیظرکند، ن می حذف یکمّ قاتیرا از تحق یهنجار یها شیگرا

 .[29]کنند  می فایرا ا یاسیر س یالزاماً نقش اجتماع
 میو مفاه ها روش ،یاقتصاد و بازرگان النینسل فارغ التحص قتیحق در
 نیا ،یاضیر یساخته اند و با توجه به محتوا یرا درون کیآکادم یمال

 یمحض از سو یدارند که به عنوان ابزارها لیتما میو مفاه ها روش
حال، آنها صرفاً  نیدر نظر گرفته شوند. با ا یمال انیدانشجو و دیاسات
 یدهند بلکه زبانیاز ارزش نشان نم یعاری  وهیرا به ش یاجتماع تیواقع
را  یتفکر بکار رفته توسط محققان مال یها کنند که مقوله می جادیرا ا

 ییشگویپ کیتواند به صورت  می کیآکادم یرو مال نیدهد. از ا می نشان
 .9صر بفرد در نظر گرفته شودمنح

چارچوب  کیآکادم ینشان داده اند که مال یجامعه شناخت مطالعات
 یها یدگیچینموده که سبب کاهش پ هیتعب رانیرا در مد یشناخت

و  یاز روابط جبر یبه مجموعه ا یو موضوعات اخالق یاقتصاد ،یتیریمد
ر معرض قرار گرفتن د قتیشده است. در حق میمفاه نیا نیارتباط ب

 دهیچیمسائل پ لیو تحل هیرا از تجز رانیمد تینعقال ،یمال یها یتئور
داده  رییتغ یمال یها شاخص یسازمانها به سمت حداکثر ساز یرو شیپ

 دهیمنافع را ناد یتضادها کیآکادم یساخت، مال نیبا ا. [68]است 
ر داران و به ضر هیدر ثبات و تعادل قدرت به نفع سرما نیگرفت و بنابرا

( ندهیآ یها دولت، مالکان و نسل لی)از قب کتشر نفعانیذ ریسا
موارد  قیاز طر یمال یها یتئور جهیرا ابراز نمود. در نت ییها مساعدت

به  یبخش تی( مشروعiخود را بر اقتصاد اعمال نموده است. ) ریتاث لیذ
 ندگانیاعتبار کردن نما ی( بii) ها شرکت رانیخود خواهانه مد ماتیتصم
همسو با  یاسیس ماتیبه تصم یبخش تیشروعم قی( از طرiiiت )شرک

 .[22]یمال یگزارشات و منافع بازارها

 تنوع بخشی: وظیفه ای پیش رو -4

 ک؛یآکادم یمال یکارکردگرا یستیویتیپوز یساخت، وابستگ نیبا ا
 قیتحق یها را از پرسش یرفتار اتیو ن اتیاخالق ،یفرد یهاارزش
ما را به اذعان  یتک بعد کردیرو نیآشکار ا تیکند. محدود می یمستثن

 د،یبدست آ گرید یها میپارادا بیتواند از ترک می کیآکادم یمال نکهیا
  .[62] دینما بیترغ
 یبه بررس ازین ک،یآکادم یمال یضمن میمفاه یمنظور شفاف ساز به

. همان طور میدار یمال قاتیمشاجرات در تحق یمعرفت شناخت یمحتوا
سطح تو  9 یدارا ینشان داده شده است، هر گفتمان علم 2که در شکل 

 . [21]و حل مساله  ها استعاره م،یباشد: پارادا می در تو
 
 یااز جهان است که توسط مجموعه یچشم انداز میپارادا کی 

 یعلم قاتیحاکم بر هنجارها و قواعد تحق یکیمتا تئور اتیاز فرض
ن در طول آموزش شان چشم انداز توسط محققا نیشود. ا می نییتع

                                                           
کاربرد تئوری مالی به وسیله دانشجویان، سابقا هستی شناسی عینیت گرای مالی  -3

 و سطح معناداری نماید: ضرائب رگرسیون با عالمت مورد انتظار آکادمیک را تائید می
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 کند.  می ارائه یعلم یها بحث یرا برا یعام نهیشود و زم می یدرون
 کیمطالعه  یبرا یذهن ریبه استفاده از تصاو ها استعاره 

مربوط به  یها مشخص اشاره دارند. مثال یمیموضوع در پارادا
صرف " ای "گنالیس"، "ییکارا"مانند  یشامل عبارات یمال یها استعاره

 تی، موقعها استعاره ،یقیساختار زبان تحق جادیباشند. با ا می "سکیر
را به  یتجرب قاتیکنند و تحق می نییتع یتماعاج تیمحقق را در واقع

 موضوع مورد مطالعه و زبان مشترک سوق نیب ها شباهت لیسمت تحل
توانند شکل  می دیجد یها رشته، استعاره کیی  خچهیدهند. در تار می
 یمیموارد قد نیگزیجا تیداشته باشند و در نها یستیکه هم ز رندیبگ

 .6شوند
 و  یساز یاتیعمل ،یدر سطح حل مساله، محققان، به بررس

که بر اساس آن،  یاستعاره ا نشیب یضمن میمفاه اتیسنجش جزئ
 ها بحث نیپردازند. ا می رد،یگ می شکل حیصر ای یبه طور ضمن قیتحق

پردازند  می یمناسب یش شناخترو یدرست ابزارها یو اجرا ییبه شناسا
است. مباحثات در  ازیخاص مورد ن یقاتیسواالت تحق یبررس یکه برا

 قیتحق جیدر نتا یساختگ یها تیعمدتا در ارتباط با حذف عل یمال
 ،یرونیب یرهایسوگ ریتأث یابیمتداول شامل ارز یها باشند. مثال می

در  یختارسا یها نقص صیقوام برآوردگر انتخاب شده، تشخ یبررس
باشند. حل مساله بخش  می مدل یآنها بر پارامترها ریتأث یابیداده و ارز

 دهد. می را به خود اختصاص یمال یقیاز موضوعات تحق یمیعظ
را به  کیآکادم یبه مال یدهد که تنوع بخش می به ما اجازه لیتحل نیا

 یها میپارادا ریبه سا یمال قاتی( بسط تحقi) قیاز طر ندیفرآ کیعنوان 
درون  دیجد یقاتیاستعاره تحق نی( تدوii) ،یموجود در علوم اجتماع

 .می( بدست آمدن قدرت حل مساله، مشخص نمائiiiو ) یفعل میپارادا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی: ساختار گفتمان علم(2)شکل 

 
                                                           

به دلیل ساخت استعاره ی همزیستی در مالی به  2113جایزه نوبل اقتصاد در سال  - 1
 صورت مشترک به رابرت شیلر و یوجین فاما تخصیص داده شد.

 استراتژی و سواالت تحقیق نوید بخش -5

 استراتژی  5-1
 افتنیاست که مستلزم تحقق  یپرو ه بلند مدت ،یمال قاتیتحق یگوناگون

 است: ریز یحداقل دو شرط الزام
 شوند و  یآزادانه بررس دیبا یارزش و اصول اخالق میدر ابتدا، مفاه

بحث و  نیکنند. ا دیترد یدر اتخاذ موضع اخالق دیمحققان نبا
 رند،یگ می قرار ییاثبات گرا می، که خارج از حوزه پاراداها یبررس
 ظ،یغل یاخالق میمفاه جیکه شخص، نتا شوند می یالزام یزمان
 را در نظر یمال یها یتئور یریکاربرد پذ و یاجتماع یشناس یهست
شود  می شنهادیپ ،یداریپا یبرا یفعل ی. با توجه به تقاضاردیگ می

را به منزله  تیشان، انسان قیدر تحق یا هیکه محققان به عنوان فرض
 .[66]تنها ارزش مطلق در نظر داشته باشند 

توانند  می فقط یوجود پول، سود، بازارها و موسسات مال گر،یعبارت د به
 یها وهیشوند ر نه ش هیتوج یمشارکت شان با ارزش انسان قیاز طر

 گر؛ید
 در مورد  دیمحققان با ،یاز نقطه نظر روش شناخت نکه،یدوم ا

 یشناس یهست جیو رک باشند و نتا حیخرد و کالن کارشان صر یهنجار
 یگرا برا تینیع یشناس یکه هست یب را بدست آورند. در حالانتخا نیا

 یمناسب است. )برا استیس دگاهیاز د یبانکدار ییایمطالعه بازارها و پو
 یخرد در مال یبحران(؛ کار هنجار یریپذ بیدرک ما از آس همثال، توسع

 یراه فرع کیبتواند به صورت  یمال یایباشد که دن یبراساس مفهوم دیبا
 ییو انسان گرا ییگرا ریتفس یها میبا پارادا یفرد تیذهن نیچند نیب
 نشان داده شده است، در نظر گرفته شود. 6که در شکل  نیادیبن

 سواالت تحقیقی نوید بخش -6

از  یمجموعه ا یمرتبط، بررس یقاتیپرو ه تحق کیبا توجه به موارد فوق، 
است که  ینسازما یندهایو فرآ یخیتار ،یرفتار ،یاجتماع یندهایفرآ
 نییتع یقیرا در انتقال رفاه در چشم انداز تطب یمال ستمیس ییتوانا
به  قیتحق یها نهیتمام زم یبررس قیاز طر ریفراگی  پرو ه نیکند. ا می

 کمک خواهد نمود. کیآکادم یدر مال یبخش نوعت
 یساز یغن قیکالن، پژوهش از طر یهنجار دگاهیاز د 

 یو بررس دیجد یقیتحق یها با استعاره یفعل یقیسواالت تحق
( به یاسیو علوم س ایجغراف خ،ی)مانند تار یعلوم اجتماع ریسا یها یورود

 کمک خواهند نمود.  یمال یتنوع بخش
به صورت  یگسترده علوم اجتماع فیدر ط یساز یمثال، مفهوم مال یبرا

جامعه و  یچند بعد یدگیچیپ لیو تحل هیتجز یبرا یدیجدی  شبکه
 دانان،ی، جغرافها که توسط اقتصاددان یسازیده است. مالاقتصاد مطرح ش

استفاده  تیریو متخصصان مد یاسیجامعه شناسان، مورخان، محققان س
و  ها یابیبازارها، عملکردها، ارز ،یمال گرانیسلطه باز شیافزاشده است به 

 یمختلف اشاره دارد منجر به تحول ساختار یها اسیگزارشات در مق
 .[4] شود می و مالکان منجر ها (، دولتی) موسسات مال اه اقتصاد، شرکت

 ارائه یاددانشمندان انتق یبرا یتالقی  نقطه ،یساز یمال جهیدر نت

 حل مساله

 استعاره

 پارادایم
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 یتالق نیکند. هرچند، ا می جادیرا ا ایپو یرشته ا نیب یدهد و گفتگو می
بودن و  دیجد ،یدگیچیبدست آمده است: با توجه به پ یدقت یب یبه بها

 6علت کیهنوز هم  یساز یتوان گفت که مال می ،یته ارش نیب تیماه
 حیتوض دیکه با یزی)چ 2معلول یک و هم دهد( می حیکه توض یزی)چ

 یتجرب یساز یمال قاتیتحق یچالش برا نیا .[4] داده شود( است.
 دهیپد نیجنب محدود از ا کی یساز یاتیعمل یبرا نیوجود دارد، بنابرا

رسد  می به نظر ،یاجتماع -یاقتصاد یدیلارتباط آن با سواالت ک یو برا
 باشد.  سانکمک ر یمال قاتیدر تحق دیجد یها ظهور استعاره

 هستند: ریمرتبط شامل موارد ز یقاتیتحق سواالت
 یساز یمتفاوت مال یها جنبه یابیارز یبرا دیبا ییها چه شاخص .6

 یطعو مق یاستفاده شوند؟ آنها چطور به ما در مورد ابعاد متفاوت زمان
 دهند؟ می یآگاه یساز یمال
، سهامداران، ها شرکت یرفتار اقتصاد ،یساز یمال نیب یچه ارتباط .2

 یها هیو رفاه وجود دارد؟ با توجه به اعتبار نظر ها ، مالکان، دولتها بانک
 توان بدست آورد؟ می را یجیچه نتا یرقابت یاقتصاد

و  یقانون ،یکیتکنولو  یناگهان راتییو تغ یساز یمال نیب یچه ارتباط .9
 یساز یمال ایوجود دارند؟ آ یالملل نیب یمال یها ستمیس ییایجغراف

در نظر  یاقتصاد یها ستمیدر س ینقض ساختار کیتواند به صورت  می
 گرفته شود؟

 یو تجار یاقتصاد خچهیدر تار یساز یاز مال یقبل یها نمونه ایآ .8
توان  می ییزهایچه چ تجارب نیطور است، از ا نیوجود دارد؟ اگر ا

 آموخت؟
 از  یمال یبه تنوع بخش قیتحق نیا ،یخرد هنجار دگاهیاز د

)به عنوان  ها ارزش انیبر اساس ب یمال دیتمرکز بر اقدامات جد قیطر
و  یخرد، تجارت و کسب وکار اجتماع یاعتبارها ،یاخالق یمثال، بانکدار

خواهد نمود. مدل ....( کمک  نیگزیجا یسهام ، ارزها یتبادالت اجتماع
مدرن  یمال یها هیرسد با فرض می بنظر قتیموسسات در حق نیا یتجار

 نیکند، ناسازگار باشد. بنابرا می جادیرا ا یکامل و خودخواه تیکه عقالن
 یهست تیبا توجه به وضع ق،یبه عنوان موضوع تحق نیگزیجا یاتخاذ مال

 سواالت مطرح را از یانبوه ها و سازمان ینیکارآفر ،یپول، مال یشناس
 کند. می

گرا باشند، به عبارت  تیذهن یشناس یهست نهیدر زم دیبا قاتیتحق نیا
 نیباشند. ا نیادیبن ییو انسان گرا یریتفس یها میبراساس پارادا گرید

رفاه  ریتحت تاث نیگزیجا یدارند بدانند که چطور مال یسع قاتیتحق
. ردیگ می قرار یونریب نفعانیگذاران و ذ هیکنندگان، سرما افتیدر

 هیدوجانبه در مورد سرما یاز وابستگ [66] فیتواند تعر می شروعی  نقطه
 یوابستگ ستند،یدار ن هیکه سرما نانیمانند کارآفر رافرادیسا یباشد. برا

شده به دارندگان  نییاهداف تع یو واگذار یماد یها تیبه شکل محدود
کنند،  نیتام ار گرانیمنافع د دیکه با یباشد: افراد مذکور زمان می هیسرما

گذاران(،  هیداران )سرما هیسرما یشوند. برا می مواجه یمحدود یبا آزاد
که بر اساس  هیبه رشد سرما یروانشناخت ادیاعت کیبه شکل  یوابستگ

                                                           
1- Explanans 
2- Explanandum 

 نی(. چنی)بازده تعادل دیآ می شود، در می یابیارز یرونیب اریمع کی
 نیا جه،ینت درشود.  می اندازخالق پس  یها لیباعث مهار پتانس یادیاعت

 دیجد یمال یها طرح یریشکل گ ایاست که آ نیا نییسوال در صدد تع
 .ریخ ایکنند  می دو طرفه کمک یوابستگ نیبه کاهش ا

 هستند: لیمرتبط شامل موارد ذ یقاتیتحق سواالت
مشترک  یکاال کیپول  ایآ ست؟یپول چ یشناس یهست تیوضع. 6

 ست؟یچ یداریول بر پاپ یارزش زمان ریاست؟ تأث
 ینوع یمنطق ییگرا دهیتواند با فا می نیگزیجا یمال نیتوان ب می ایآ. 2

 یشناس یهست یها یبحث و بررس میتوان می ما اینمود؟ آ جادیا یسازگار
 م؟یمرتبط کن داریپا یرا با بحث در مورد مال یاجتماع

ر سراسر سازمان د داریپا یها مدل یریدر شکل گ نیگزیجا یمال ایآ. 9
و مفهوم  یتیریمد یمجدد ابزارها فیدارد؟ در مورد تعر یجهان نقش

 چطور؟ "ارزش"
 یگذار هیمرتبط با سرما یابیعملکرد، عدم پرداخت و باز یها نرخ. 8

 یگذار هیصنعت سرما یجهان یایجغراف تیکدامند؟ وضع یاجتماع
 به چه صورت است؟ یاجتماع

 نتیجه گیری -7

 یتنوع بخش یرا برا یو راهبرد یمعرفت شناخت یها مقاله، بازتاب نیا
 یبرا یفعل یتقاضا نیبا در نظر گرفتن تناقضات ب کیآکادم یمال
 ژه،یرا مشخص کرده است. به و یمتداول مال میو ساختار پارادا یداریپا

و  یشناخت شناس ،یشناس یهست یها هینشان داده شده است که فرض
اکثر محققان  یرسد از سو می رمدرن ر هرچند به نظ یمال یروش شناس

 یمالی  نهیشده درآمده است ر خارج از زم یبه صورت نرمال و درون یمال
موجود و با  یها بحث قیمانده است، همان طور که از طر زیبحث انگ

و  یاجتماع یشناس ی، هستها و ارزش ها تیواقع یقیتلف تیتوجه به ماه
 کیبه عنوان  یبخش شده است. سپس، تنوع هنشان داد یریکاربردپذ

قرار گرفته است. با  یمورد بررس یمال قاتیهدف بلند مدت در تحق
به عنوان  یشده گفتمان علم تیتثب یاستفاده از ساختار معرفت شناخت

( iآن، ) قیکه از طر یندیبه عنوان فرآ یمرجع، تنوع بخشی  نقطه
 ط دادهبس یدر علوم اجتماع دموجو یها میپارادا ریبه سا یمال قاتیتحق
 نیموجود تدو میدرون پارادا دیجد یقیتحق یها ( استعارهiiشوند؛ ) می
شود، مشخص شده است. با  می ( قدرت حل مساله حاصلiiiشوند؛ و ) می

 یشود که با بررس می شنهادیکوتاه مدت، پ یضمن میتوجه به مفاه
 ییکه توانا یو نهاد یخیتار ،یرفتار ،یاجتماع یندهایاز فرآ یمجموعه ا

 نییتع یقیارائه رفاه در چشم انداز تطب یرا برا یمال یها ستمیس
 جادیا یمال یاز منظر تنوع بخش یمرتبط یقاتیکنند، پرو ه تحق می
مشخص شده و  یمتناسب یقیمجموعه سواالت تحق ت،یشود. در نها می

که  ودر می دیگرفته اند. ام یآنها مورد بررس یمیپارادا یضمن میمفاه
 خواهند نمود. لیرا تکم دیجد یقاتیتحقی  برنامه نیا ،یآت یکارها

 وماخذنابع م -8

 با ومدیریت سازمان تئوریهای فلسفی مبانی ،(1392) ،ابراهیم پور، حبیب [1]



 مدیریت توسعه ...»جله علمی نامه مجله: روش و چگونگی تهیه مقاالت برای مو همکاران/ شیوه جمال طاوسی 

 
 

84 

فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره  ،ساختارگرایی و رویکرد کارکردگرایی

 . 113 -93، صفحات 13

استعاره راه: معرفت  ،(1391) ،شمیان، سید محمد حسینها پور عزت، علی اصغر؛ [2]

پژوهشنامه فلسفه دین )نامه  ،شناسی صدرائی و تبیین هستی شناختی سازمان

 . 119 -141، صفحه 2، شماره 2حکمت(، دوره 

ی رقیب در علم سازمان و مدیریت: ها پارادایم ،(1391) ،دانایی فر، حسن [3]

شریه ن ،رویکرد تطبیقی به هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی

 . 114 -91، صفحه 21، شماره 14، دوره دانشور رفتار

گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات  ،(1311) ،دانایی فر، حسن؛ نوری، علی [4]

نشریه روش شناسی علوم  ،سازمانی: تاملی بر مبانی نظری و اسلوب اجرا

 . 92 -11؛ صفحات 1، شماره ،19انسانی، دوره 

ی سه گانه اثبات گرایی، ها پارادایم ،(1311) ،امیر گائینی، ابولفضل؛ حسین زاده، [2]

، 2راهبرد فرهنگ، دوره  ،تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان

 . 139-113، صفحه 11شماره 

نگاهی معرفت شناسی  ،(1394) ،میرزائی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمد علی [1]

، 3ه پیک نور؛ دوره نشری ،سازمانی: سیر تحول، مکاتب و کاربردهای مدیریت

 )ویژه مدیریت(.  3شماره 

گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات  ،(1311) ،دانایی فر، حسن؛ نوری، علی [9]

نشریه روش شناسی علوم  ،سازمانی: تاملی بر مبانی نظری و اسلوب اجرا

 .92 -11؛ صفحات 1، شماره ،19انسانی، دوره 

وش شناسی و معرفت شناسی در ر ،(1391) ،نوذری، حسینعلی؛ شیخلر، کاظم [9]

 .22 -33، صفحه 12نشریه علوم سیاسی، شماره  ،رهیافت پست مدرن

[9] Aalbers, M.B., et al., (2015), Corporate financialization, In N. 
Castree (Ed.), People, the earth, environment, and technology. 
Oxford: Wiley. 

[10] Adler, P.S., Forbes, L.C., & Willmott, H., (2007), Critical 
management studies, The Academy of Management Annals, 1. 

[11] Ardalan, K., (2008), On the role of paradigms in finance. 
Alternative voices in contemporary economics. Ashgate. 

[12] Benedikter, R., (2011), Social Banking and Finance, Answers to 
the Economic Crisis. Springer briefs in business. Springer. 

[13] Bettner, M.S., Robinson, C., & McGoun, E., (1994), The case for 
qualitative research in finance, International Review of Financial 
Analysis, 3, 1–18. 

[14] Bhaskar,R.,(1978),A realist theory of science, (2nd Ed.).Hassocks, 
arvester Press. 

[15] Boussard, V., (2013), Qui crée la création de valeur? La nouvelle 
revue du travail 3 [Online] ,URL: http://nrt.revues.org/1020 

[16] Burrel, G., & Morgan, G., (1979), Sociological paradigms and 
organizational analysis, Aldershot: Gower Publishing Company 
Limited. 

[17] Carnap, R,. (1966), Philosophical foundations of physics, Basic 
Books Inc. 

[18] De Scheemaekere, X., (2009), The epistemology of modern 
finance, The Journal of Philosophical Economics II, 2, 99–120. 

[19] Epstein, G., (2005), Introduction: Financialization and the world 
economy, In G. Epstein (Ed.), Financialization and the world 
economy (pp. 1–16), Cheltenham: Edward Elgar Publishers. 

[20] Epstein, G., & Habbard, P., (2011), Dette souveraine ET 
spéculation: une interaction insidieuse, Document de travail 
ITUC General Council. 

[21] Faugère, C., (2014), Ruthless compassion in banking and 
finance, Research in International Business and Finance, 32, 106–
121. 

[22] Ghasarian, C., (1998), A propos des epistémologies 
postmodernes, Ethnologie Française, 28, 563–577. 

[23] Ghoshal, S., (2005), Bad management theories are destroying 
good management practices, Academy of Management Learning 
and Education, 4, 75–91. 

[24] Lagoarde-Segot, T, (2010), After the crisis: Rethinking finance, 
USA: Nova Science. 

[25] Lagoarde-Segot, T., (2014), La finance solidaire, UN humanisme 
économique. Brussels: De Boeck (2014). 

[26] Merton, R.C, (1995), Influence of mathematical models in 
finance on practice: Past, present and future, Financial Practice 
and Education, 5, 7–15. 

[27] Morgan, G., (1980), Paradigm, metaphors, and puzzle solving in 
organization theory, Administrative Science Quarterly, 25, 605–
622. 

[28] Putnam, H., (2002), The collapse of the fact/value dichotomy and 
other essays, Harvard University Press. 

[29] Robbins, L., (1935), An essay on the nature and significance of 
economic science, (2nd Ed.), London: MacMillan. 

[30] Stein, M., (2011),A culture of mania: A psychoanalytic view of 
the incubation of the 2008 credit crisis, Organization, 18, 173–

186. 

 

http://nrt.revues.org/1020

