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 مقدمه
از موضوعات نظری و عملی اس  که  ای مطالعات هوی  کارآفرینانه یربرگیرنده  طیف گستریه

 تحلیل مانندسطح  خریترین اس  و از مطالعاتی ای این حوزۀ رشته سرش  میانصریح گر نبیا
؛ یاون و 8171، 1ها )کاالر  و هولا  ها و کلیشه شناختی و بررسی نقش استعاره واکاوی زبان

و  تحلیال عوامال ایادوولو ی باا موضاو  یهای پژوهش سطح یر ترین کالن ( تا8112، 2وارن
های عاام آن را یر حاوزه   یالل که ین و بازنمایِی هوی  کارآفرینانه، اجتماعی یر تکو سیاسی

؛ 8174، 3رویریگاز اهرریاا و مارتینزا ا)فرناندزکنند اجتماعی و فرهنگی بررسی و ارزیابی می
لعاااتی بااه رشااته  ایاان حااوزه  مطا 5بخشااِی  . سهمگیااری  یربرمی (8112، 4آیرلنااد و همکاااران

 7یهاا ، و خویانگاره6هایی که مستقیمًا به نقاش هویا ، خویشاتن بر عرصه کارآفرینی، افزون
شااناختی  روان هااای شااوند، ماننااد پژوهش گیری کااارآفرینی مربااوط می کارآفرینانااه یر شااکل

، 10اسپایساارکاوانااه )جااونز و  (، روان8113، 9؛ شاافری و هاااینی8174، 8)یتشاااکی و کاارو 
یر آماوز  کاارآفرینی  11یاابی هایی که باه تبیاین تار یر فراینادهای هوی  (، و پژوهش8112

 هایی کاه یر سایر عرصه ،(8171، 13؛ نیلسن و گارتنر8172، 12پریازند )اهسن و همکاران می
. های مهمی یاشاته اسا  ، یالل اند یر جریان غالب مطالعات کارآفرینانه مغفول ماندهبیشتر 

های گفتماانی و انتقاایی یر رابطاه باا نقاد  هایی نظیر بازاندیشی توان به پژوهش میباره  نیر ای
 مسائله   (،8171، 15؛ برگلوناد و همکااران8111، 14هوی  کارآفرینانه  حاکم )کوهن و موسن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ویاژه  باه( و 8171، 2؛  انا  و ااون8174، 1هوی  مهاجران کارآفرین )رابرتساون و گرانا 
، 4؛ ارالندی8172، 3نظریات کارآفرینی و برخوری با کارآفرینان )وایدهاستبعیض جنسیتی یر 

 ( اشاره کری. 8171، 5اوغلو و یاون ؛ جیازی 8171
توان به یس   ذات سیال هوی ، تعریف واحدی از این مفهوم نمی بر اساس طور که همان 

 ،نحوی مضااعف به، هوی  کارآفرینانه نیز، (8113، 7تس؛ بور  و استِ 8112، 6یای )جنکینز
-7222، 8176، 8همکاارانگریز یاری )ماورنیکس و  ساختاری سایال، تغییریابناده و تعریاف

نامتجانس توان فرایندی پویا، سیال و  هوی  کارآفرینانه را می ،یر ی، تعریف اجمالی(. 7222
یافته یر محای  اجتمااعی، باه کاریار  شکل 9که از رهگذر کریارهای روایی و گفتمانِی  یانس 

بر این واقعی   عالوه (.626، 8174، 10بخشد )موریس و همکاران کارآفرینانه معنا و جه  می
را ضاروری  های متناو  از ایان ساازه بندی که ابهام مفهاومی هویا  کارآفریناناه، اراواه  سانخ

اماا هناوز  اسا ، یهه  گذشته اقبال به مطالعه  هوی  کارآفرینانه یوانادان شاده سازی، یر می
ایان البتاه . اسا  گرفتاهشناسی هوی  کارآفرینانه انجاام  یر رابطه با سنخاندکی های  پژوهش
ای  ُپرمایاه فاقاد پیشاینه  ایبیااتطبیعای  طور بههای مطالعاتی نوظهور که  یر موری زمینهمسئله 

شناسای یر  تاال  بارای پرورانادن و اراواه  سنخ ؛ یر هار حاال،اپاذیر اسا ن اجتنا هستند، 
های  بنادی مقوله یبازنمای زیرا، یهای مطالعاتی نوظهور و نابالغ اهمی  خاص خوی را یار حوزه

های پژوهشی  فرص ، مسیرهای محتملسازی   آمایه تواند با نو یر موری موضوعات خاص، می
 . را ایجای کند نوین

و  بندی انتقایی از هوی  کارآفرینانه اس  این نوشتار یر پی اراوه  نوعی سنخبا این وصف، 
مطالعات معدویی که یر مقایسه با ، یر خواهد شدبیان که یر بخش بعد  طور همان ،نوآوری آن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مبانی مفهومی نظریه  انتقاایی  گیری از بهره ،شناسی هوی  کارآفرینانه انجام شده رابطه با سنخ
 یگرباویگینسب  به ی یریگ یو سو  ییو مؤلفه  عقالن یرابطه، تمرکز ما بر بررس نییر ا. اس 

بار  رگاذاریعناصار تر  ری، همانناد ساا یو مؤلفاه نیاکاه ا حیتوض نیاس ؛ با ا ییر سطح فری
هاا مساتلزم مطالعاه   آن یا رگاذار  یافییارند و ک یاساسًا اجتماع یساخت  ،یهو یابی شکل

 .گنجد یمقاله نم نیا ِی که یر افق پژوهش یزیا اس ، یفرافری یها دهیپد
 

   بندی هویت کارآفرینانه سنخ مطالعات پیشینۀ
 انه، مطالعات اندکی یر زمینه  مضامین یر بررسی هوی  کارآفرینوسع  که گفته شد، با وجوی  انان
شناسی موجوی، مقاله  ُپرارجاا  فاوااارت  ترین سنخ اس . مهم بندی این هوی  صورت گرفته سنخ

، معیارهاای نااظر بار 1های اجتماعی که هوی  کارآفرینانه را بر اساس سه ُبعِد انگیزهاس  و گروبر 
جو باا  یر قالب سه سنخ هوی  یاروینای )خویمحاور، رقابا  3قضاوت ااراو و  2ارزیابِی خوی
یم(، مناا کاارآفرینی تجااری می عناوان بااهویا  غاالبی کاه ماا  ،، یا به بیاان ییگاریرفتاری بازار

وضااعی  اجتماااعی(، و  یماادت و معطااو  بااه ارتقااا نگر، بااا افااق ییااد میان )بااومی 4گرا اجتمااا 
کنناد )فاوااارت و  میبندی  یساتههای کالن و بلندمدت و فراگیر(  نگر، با یغدغه )کل 5نگر رسال 
زی ساا  غنای منظور گر با الهاام از ایان پاژوهش، باهمطالعه  یییو همچنین (. 361، 8177، 6گروبر

ا ها با توساعه  مقیاس نکه یکی از آ اند  کارآفرینانه صورت گرفته شناسی هوی  نخس ی بارای هاای کم 
(. 8174، 7)سایگر و همکااران را عملیاتی کاریگیری این سه سنخ، تعریف هوی  کارآفرینانه  اندازه

با رهیافتی نااظر بار تفکیا، رفتاار  و رفتار کارآفرینانه 8رابطه  بین هوی  اجتماعی ،مطالعه  ییگریر 
 (.  8174، 2)آلسوس و همکاران سنجیده شد 1ا ربخشانهو رفتار  9مندانه عل 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 از منظاور تر، ساایه بیاان باه ساازند؛ می را خااص گروهِ  ی، اجتماعِی  جایگاه که الگوهایی با انگاری همان : 8
  زند. می رقم خاص اجتما  یا گروه ی، یر او عضوی  قالب یر را فری موجویی  که اس  وجهی اجتماعی، وی ه
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هاای  گیری و اساتقرار هوی  یر شاکل هاا گفتمانیر پژوهشی ییگر، کاه باه بررسای نقاش 
کنند که  پریازی، مؤلفان از اهار نو  تقابل گفتمانی یای می ای می کارآفرینانه  عامل یر توسعه  منطقه

هاا  (. ایان تقابل31-22، 8174، 3و همکااران برگلونادیارناد )اشاره های هویتی خاص  به سنخ
)بازیگوشانه غیرعقالیی نگر( یر برابر  ، عقالیی )اقتصاییتجدیگراییند از: سنتی یر برابر ا عبارت

و شایوه هماین باه نه، و یرنهایا  جمعای یر برابار فاریی. یاگرا و فرهنگی(، عایی یر برابر جلوه
وایای از بندی هوی  کارآفرینانه، بریُولد و اسکالن اهار سنخ رِ  تر یر رابطه با سنخ تاحدی صریح

منادی  زمینهرا بار اسااس یو بعاد متقابال )اساتقالل یر برابار  4زنادگی  سب، ۀهوی  کارآفرینان
جو و هویا   هوی  مدرن، هوی  متعهد، هوی  آزایی شاملفرهنگی و  بات یر برابر انعطا ( 

 (. 719، 8174، 5اسکالن )بریولد و اند اراوه کریه پسامدرن
را  نانهیکارآفر  یخاص خوی، هو یبا ارجا  به مبان ،یگران هر شپژوه م،ینیب یانان که م 

از آن ااه از  یریگ سو با وام ،یمقاله، از  نیاند. ا کریه یبند سنخ یرانتقاییو غ یموری ینحو به
یو ُبعِد ااراو  قضااوت و  یعنینام بریه شده،   یفاواارت و گروبر به عنوان ابعای هو یسو

 یفضاا یابیااز ارز نناایبر انگاشِ  کارآفر هستندکه ناظر  ییو ُبعد ،یاجتماع یها زهیانگ زین
  یاو یرنها شاان یاجتمااع  یاهاا یر ماوری هو کاه باه نوباه  خاوی باه قضااوت آن یاجتماع

کاه ملهام از  یانساان  یابا طرح سنجه  عقالن گریی یو از سو بخشد، یشکل م شانیها زهیانگ
 یناو بارا یاسا ، اااراوب  یاعقالن یشناس یر رابطه با سنخ  ابرماسه ورگنی یانتقای یآرا

 .کند یاراوه م نانهیکارآفر  یهو یبند سنخ
 

 6گیری به دیگربودگی ها و سو انگیزه
ر یر ایبیات هوی  اجتماعی، هوی  ساختی اجتماعی یاری و باه سااختار و کاارکری هویا  ی

هاای اجتمااعی مرباوط  او یر بطان گروه ابیواساطه  جایا گیری رواب  اجتماعی فاری باه شکل
شوی. هوی ، یر معنایی گستریه، همان انگاره، تصاویر ذهنای و ایراکای اسا  کاه فاری از  می
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نقاش موجوییا  نگاه و بریاش  ییگران یر تلقی فری از ایان یر واقع، خوی یاری، و موجویی  
هاا،  هاا، ارز ای از باور (. هویا  منظوماه41-19، 8112کناد )جنکیناز،  مهمی بازی می

، 1کناد )اریکساون ها خویشتن خوی را تعریف می ر  فری اس  که بر اساس آناهنجارها و تج
اسااس محصاول  ایرا  یرونای فاری، ازیاا هوی ، یعنی خویانگاره فریی ُبعد  ی(. حت7321

(، 771-773، 7936)گیادنز،  اسا  هارروزهمناسابات  از یرونهای بازاندیشانه  فاری  فعالی 
افتد و  به جریان می 2ذهنی فرایند معنابخشی به نحوی میان ،فری با ییگرانیر ا ر کنش جایی که 

 (. 7396، 3کند )مید فری جایگاه خویش را یر جامعه پیدا می
، سه عنصار اساسای وجاوی یاری )فاوااارت و گروبار، معاصر یر نظریه  هوی  اجتماعی 

فری  4کنش ریشه یر تعامل یا میان (. عنصر کلیدی یر تکوین و پرور  هوی  فری368، 8177
هاا و  هاا و ریه اسا  کاه گروه یتعامالت اجتماع نیهم یانجییرواقع، فری به مبا ییگران یاری؛ 

یر  استقراررا با  شیها و انتظارات خو و خواسته کند یم سهیمقا گریکدیرا با  یاجتماع یها هیال
موجوییا   ،هاا و انتخا  ها سانجی ها،هم مقایسهفری با ایان . کند یم بیخاص تعق یها گروه

 ،گروه اجتماعییا  گرفتن یر ی، مقوله( و با قرار5بندی کند )خویمقوله بندی می خویش را مقوله
، 7؛ جیویا7313، 6)تجفل و ترنرکند  میخوی و ییگران فراهم  مبنایی برای قضاوت از خویشتِن 

گریی؛ به این معناا  بندی برمی فری یر رابطه با خویمقوله 8سطح شمولیت(. عنصر یوم به 7332
گوناگون، باا نگااهی فریمداراناه باه ارزیاابی هویا  خاوی رخدایهای که فری یر رویارویی با 

نگری  مثابه  کارکریی فرافریی یر یل مناسبات اجتماعی گروهی می هوی  خوی را بهیا  پریازی می
های گروهای  هاای اجتمااعی و یغدغاه توجه باه انگیز های خوی از خویشتن را با  و قضاوت

(. عنصار ساوم باه نقاش هویا  اجتمااعی یر 712، 8112، 9سنجد )هاار  و اسامیث می
هوی  یا،  به این معنا کهشوی؛  های انسانی مربوط می های رفتاری و کنش نتخا انگرِی  پیش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کاه فاری، یر قااموس اار .های اوسا  فری برای او مبنایی شناختی بارای فهام و تفسایر تجرباه
میاانجی تفسایر  منزلاۀ بههاای اجتمااعی را  گرایی اجتمااعی، واقعی  شناسانه  سااخ  معرف 
ی و شبکه  تجار  خاویش را بار هماین گیر میه کار های ذهنی، ب و نقش خوی از جایگاه  هوی 
گیری کلاِی او یر  سو توان زمینۀ اجتماعی ی، فری را می هوی  سان بخشد. این معنا می اساس

 (.884-886، 8111، 1)استتس و بر  یانس ها  رویارویی با واقعی 
 ریو تار  یاجتماع نه  یایرا  فری از زم یایگف  که توجه به ارتباط پو توان یاوصا  م نیبا ا 

 نی. به همادیآ یفری به شمار م  یو تطور هو نییر تکو یمتقابل آن بر انتظارات او، عامل مهم
، 8177اناد ) مطارح کریه  یااعتبار، با الهام از آن اه فاواارت و گروبر باه عناوان ابعاای هو

را یر  یگرباویگیاااراو  قضااوت فاری از ی زیو ن  نانهیفری از کریار کارآفر یها زهی(، انگ368
 یهاا زهیفری یر قالاب تقابال انگ یها زهیرابطه، انگ نی. یر امیکن یسازه  واحد ایغام م ،یقالب 

یر قالاب تقابال  گارانینگرانه، و ااراو  قضاوت فاری از ی جامعه یها زهیخویمحورانه با انگ
کاه اساساًا باه  – یناییارو  یهو یاصل زه  یانگ تر، قیاند. به عبارت یق شده انیب  و جامعه بانیرق

 یبرا نیمعنا که کارآفر نیخویمحورانه اس ، به ا –مرسوم قابل اطالق اس   ِی تجار ِی نیکارآفر
یر تعاامالت خاوی  عتااً یو طب ورزی، یبنگااه مباایرت ما سیباه ترسا یبه منافع ماای یابی یس 

 یرگایا جا نییر ا کند، یم یبند صورت بانیرا عمدتًا یر قالب رق گرانیاز ی قضاوتااراو  
کااران  کاه حتاا هم یباه نحاو شوی یم فیتعر نانهیکارآفر ندیفرا یبه مثابه  هسته  اصل گرانیبر ی

 زه  یاانگ گرساو،ی. از یکناد یما یابیاارز رسانند یکه به او م یمنفعت زانیرا یر ااراو  م  بالقوه
و  یاسایس ا ینگر، که با عطف به اهادا  بلندمادت اجتماع رسال  نانه  یکارآفر  یوه یاصل

 شوی، یم فیکالن تعر یها آرمان ُبریِ  شیو معطو  به پ گرخواهانهیی گریی، یم یمتجل یفرهنگ
 ییجاو یبنگااه، طارح و پا جااییا ینگر بارا رساال  نیکاارآفر یاصال زه  یامعنا که انگ نیبه ا

را  گارانیی شیتبع یر تعامالت خاو اس ؛ و به یطیمح س یو ز یماعاجت ،یاسیس یها آل دهیا
 .کناد یقضاوت ما یاجتماع اتیح یعموم یو یر ااراو  ارتقا انهیفریگرا یها یغدغه یورا
 فیایو قطب ط یبرا گفته شیرا با ایغام یو ُبعِد پ یمدار و جامعه یقرار، ما ُبعِد فریمدار نیبه ا
یر  گارانیو قضااوت یر ماوری ی هاا زهیانگ یعنیفاواارت و گروبر،  یشده از سو مطرح یتیهو

 .میکن یم فینگر، تعر رسال  ینیو کارآفر ینییارو ینیموری کارآفر
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ینی (. سنخ0)  شکل شماره  شناسی هویت اجتماعی کارآفر
 8177منبع: فاواارت و گروبر، 

 
 کنش و عقالنیت

 مطالعات انتقادی کارآفرینی (1
 یهاا میپارایا نیتر بخش از الهاام یکاییر مقاام  ،یانتقاای ه  یمعاصر، تبار نظر شه  یاند خییر تار

ماارکس، وبار و  چاه،یاون کانا ، هگال، ن هم یشمندانیاند یبه آرا ،یاجتماع یها پژوهش
یانسا   یا کارهیآن را پ تاوان یما یکلا یانیاو باه ب گاریی؛ یمتفکران مکتب فرانکفاورت برما

اقتصای،  ،یشناس مختلف )جامعه یها یر حوزه یو عمل یگوناگون نظر یکریهایرو رنده  ییربرگ
موجاوی باه هاد   یروندها و سااختارها یو بازساز و ...( که به قصد نقد اتیایب ،یکاو روان
 یها هیانظر(. 8174، 1)باوهمن شاوند یانساان طارح ما یبارا بخش ییامکانات رها شیگشا

( یارزشا ِی طرفا یب خوی ) یکه بنا به منطق یرون یستیویتیپوز یکریهاییر تقابل با رو ،یانتقای
 یو خلاق جهاان بخاش ییرهاا ریتار  جااییا ییر پ مانند، یم یوضع موجوی باق لیتحل دییر ق

 نیاباه ا(. 864 ،7318، 2)هورکهایمررا برآوریه کند  یآیم ِن یراست یها و توان ازهایهستند که ن
انسان یر  یریپذ ابعای مختلف سلطه یبه واکاو ،ینگاه کل ،ییر  ،یانتقای یها اف یاعتبار، ره

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تحقاق  یسالطه و تاال  بارا  یشارا نیایهاا تب آن ییغاا یو یورنما پریازند یجوامع مدرن م
. از نگااه رساانند یما یاریاهمگاان  یمناد بارا اس  که به ظهور جامعه  آزای و توان ییروندها

و  طار  یاز مواضاِع با افا یره نیامکتاب فرانکفاورت، ا گاذاران انیاز بن یکای مر،یهاهورک
، 7922 )مکاریا،، روی یحااکم اسا ، فراتار ما ،یکالس ،یکه یر سن  هرمنوت یا یجابیا

کاه  شاوی یتار شامریه ما فراخ یمفهوم یانتقای ه  ینظر ،یامروز یر فلسفه  علوم اجتماع. (914
را  «یاسای/سیتعهاد اخالق»و  «قا یحق»تاا  کوشند یآن م ِل یذ یپژوهش یها ها و برنامه طرح

 .(141، 7928)پین، کنند  یریگ یراه با هم پ گام و هم هم
 7331یهه   لیبه اوا  ،یریسازمان و مد ه  ییر نظر یانتقای ه  ینظر یها نشیتبار وروی ب     

 ،(7338، 2)السان و ویلماوت 1مطالعات انتقادی مدیریت رگذاریو انتشار کتا  تر  یالییم
 یبارا یمنحصارًا باه یانشا  یریکه یانِش ماد  یواقع نیکه یر تقابل با ا ییجا گریی؛ یبرم
 یها هیاو نهفتاه  سالطه یر ال دیاجد یهاا فرم یریگ شده و به شکل لیتبد رانیو مد  یریمد

 ه  یانظر یها دهیاگارفتن از ا بوی تا با بهره نیبر ا یبل گشته، سع یاجتماع  یاز کل یمشخص
 یپژوهشا یها بپریازناد و برناماه  یریمطالعات سازمان و ماد فیبه نقد و بازتعر ،یانتقای

 ،یانتقاای ه  یامنظار، نظر نیامطرح کنناد. از ا  یریو عمل مد هینظر یرا برا یا شانهییگراند
  یریغالب یر مطالعات ساازمان و ماد انیبازسازنده یر برابر جر-و نقایانه یفکر یا مقابله
 ِی فرهنگا یشناسانه و هنجارها معرف  یها فرض شیکه بر اساس پ، (8118، 3)پارکراس  

 یها کاربسا  لماوتیاند. به زعم آلوساون و و شده یبند صورت  یابزار  یبر عقالن یمبتن
د از: توساعه و گساتر  یامناه  ناعبارت  یرییر مطالعات سازمان و مد یانتقای ه  ینظر یاصل
گفتماان  ینقد یرونا ض،ینامتوازن و تبع درتآشکارساختن رواب  ق گرا، ینگر  ذهن ینظر
سان و ویلماوت، و)الیر پژوهش  یزبان و کنش ارتباط  یساختن مرکز و برجسته  ،یریمد

8119 ،89-7 .) 
 لیااصااورت گرفتااه، عماادتًا بااه یل نانااهیکااه یر حااوزه  مطالعااات کارآفر ییهااا یر پژوهش 

باوین آن یر منطاق  مند نهیو زم ینیغالب کارآفر انییر گفتمان جر یعناصِر معرفت گرفتن یهیبد
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 یانتقاای شاه  ییر حوزه  اند یمطالعات اندک(، 413-412، 8111، 1)اگبر یتفکر غرب یفرهنگ
 یهاا یر پژوهش یمطالعاات مهما ،یساده  جاار لیحال، از اوا نیاس . با ا رفتهیصورت پذ

نمونه، جونز  یبرشمری. برا یها را یر قالب مطالعات انتقای آن توان یمنتشر شده که م ینیکارآفر
و  یمفهاوم یهاا ییبازنما نیب متقابل وندیتا با آشکار ساختن پ اند دهی( کوش8113) سریو اسپا

( را افشاا یو اجتمااع یاسای)از نظار س ینیکارآفر ده  یپد ،یتار یها هیسو ،ینیکارآفر یاسیس
 ،(8114) 3استیرت و هیاور  و (،8179) 2گارتنر اون هم ینگرتر، افرای کل یکنند. یر نگاه

ک یر تاال   ساازند، یرا متار ر ما ینیکارآفر ده  یکه پد یاجتماع یها ییایپو یدگیچیبر پ دیبا تر
ااه  تر از آن ( را برجساتهیاجتماع رییبه مثابه  تغ ینی)کارآفر ینیکارآفر یتا وجه اجتماع هستند

 صورت گرفته، مطرح کنند.  نانهیمطالعات کارآفر اتیتاکنون یر ایب
 ناناهیکارآفر  یایر حاوزه  هو ییهاا که عمدتًا پژوهش ها،  ژوهشاز پ یبعض ن،یافزون بر ا

را کاه یر مطالعاات  یا ناناهیکارآفر یهاا  یو عامل هاا  یذهن یتاا صادا اند دهی، کوشاهستند
)باه لحاا   زیاآم ضیتبع یها شهیکنند، و کل  یتقو شوند یگرفته م  دهینای ینیکارآفر ،یکالس
 رنادیباه ااالش بگ ینیو مریسااالر کاارآفر باوراناه ذات یهاا ( را یر گفتمانیو قاوم یتیجنس

 (. 8178، 5؛ اهل و مارلو8111 ،4اسرز و بنشا  ؛8171)ارالندی، 
ک کاه  ،ینیاز کارآفر ینیمع یها بالقوه یر سنخ بخش ییمندساز و رها توان یها هیبر سو دیتر
از  یگاریاسا ، ماوری توجاه گاروه ی ییر مطالعاات انتقاای زیامم یها مشخصه نیتر از مهم

و  ؛ جنینگااز8176، 7همکاااران؛ وریویجان و 8174، 6)مونتسااوریگران بااویه اسا  پژوهشا
 توان یرا م ینیکارآفر یها یر پژوهش یانتقای یاندازها اشم ،یبه طور کل(. 8176، 8همکاران

 ینقد و بررس انگاشته، یهیمفروضات مسل  و بد ها، یدوولو یمانند نقد ا یییر قالب محورها
نقاد اقتصاای  ناان،یکارآفر یو فرهنگ یاجتماع یها ییایپو یواکاو ج،یرا یشناخت مواضع رو 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کاری  یبند مسال  و ... صاورت یها و گفتمان ها  یروا ها،  یوه یواکاو ،ینیکارآفر یاسیس
 (.291-296، 8178، 1)تدمنسون و همکاران

  بخش عقالنیت ارتباطی هابرماس و سرشت رهایی (2
 ه  یانظر شامندانیاند نیتار از مهم یکای یها شاهیبا ارجا  به اند ژهینوشتار، ما به طور و نییر ا

  ،یکنش و عقالن یها و سنخ یبشر قیاو یرباره  عال ه  یهابرماس، و خاصه نظر ورگنی ،یانتقای
کاه باا افازوین باه ابعاای  ییو ُبعاد م،یکنا یرا معرفا  یاتا یو ُبعِد متقابل از عقالن میکوش یم

 ِ  یهو ِی بند ااراو  جه  سنخ ،ی ِی ابی شکل یالزم را برا نه  یزم ش،یشده یر بخش پ مطرح
 یکایهابرماس، که از او به عنوان  یعمل-ینظر یها . گستره  یغدغهآورند یفراهم م نانهیکارآفر

را  نیاز مضاام یعیوسا فیط(، 8176، 2)بوهمن و رگ کنند یم ایی لسوفانیف نیرگذارتریاز تر 
زبان و حتا فلسافه   ه  ینظر ،یشناس ییبایگرفته تا ز یاسیس-یاجتماع یها هی: از نظررییگ ییربرم

 یهاا یبخشا فلسافه را باا توجاه باه سهم خیاو را یر تاار گاهیجا میهمه اگر بخواه نی. با انیی
  ،یا: عقالنمیکنا شاارهآ ار مهم او ا یاصل یبه محورها دیبا م،یکن یگذار نشان ساز  انیجر

 قیاآ اار خاوی، یاناش و عال نیاز اولا یکیاو یر (. 8172، 3)ماتوستی،ارتباط، کنش و یانش 
گساتر   ،یوبار یباا نگرشا ،ییار هیجامعه  سرما یاقتصای-یاجتماع ی، ضمن واکاو یبشر

  ی)عقالن یابزار  یبا سلطه  عقالن وندیپ را هم یاجتماع اتی( یر حی)بوروکراس یساالر وانیی
سنخ (؛ 724-42، 7318، 4)هابرماس یاند یم  یاشکال عقالن ریبر ابزار/اهدا ( بر سا یمبتن

هاا  رو  نیتر ناهیابزار و به نیکارآمدتر یصرفًا یر پ ییر آن آیم کارکریگرا و ابزارانگار تفکر که
 یهاا و کنش  یسلطه  عقالن جه  یاس ؛ به زعم هابرماس، یر نت شیبه اهدا  خو دنیرس یبرا

شان را از  یزندگ یمعنا یطور کل ترمل بر اهدا  و به ییافرای توانا ساالر، وانیو فرهن  ی یابزار
 . (791-769، 7939)َشرت،   یهند ییس  م

اس   نیا یگوناگون انسان قینسب  یانش و عال نه  یراستا، استدالل هابرماس یر زم نییر هم   
 هساتندساه گوناه  قیاعال نیاا کنناد؛ یما ییه خوی ساازمان قیکه افرای یانش را بر اساس عال

 (: 8176)بوهمن و رگ، 
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-یاس  و یر سرش  تجربا یعیو کنترل جهان طب ینیب شیکه معطو  به پ 1عالیق فنی( 7
 ، وشاوی یم یهستند متجل ریپذ آزمون یعموم یها نییعرضه  تب یکه یر پ یعیعلوم طب یلیتحل

گون بار  قاانون یهاا یمناد که قاعده شوند یانگاشته م ییها و جامعه به منزله  ابژه ع ییر آن طب
 ها را کنترل کری. آن توان یم ور نیها حاکم اس  و از هم آن

معطو  باه  ای که ، عالقهنامد می 2کان ، عالقه  عملی به الهام ازهابرماس عالقه  یوم را، ( 8
مرباوط  گارانیباا ی  و فهم متقابال ماا یر ارتبااط یاس  که به خویفهم یحفظ و گستر  امکانات

کاه  یاند، علوم عالقه شکل گرفته نیبه طور خاص حول هم یکیرمنوته  ا ی. علوم فرهنگشوند یم
 پریازند یم یفرهنگ ا یاجتماع یها یبند یر شکل یفری انیم یها  گوناگون کنش یها به فهم شکل

غلباه بار  ییر پا یکاه یر آن آیماناام یاری،  3بخش سومین عالقه  شناختی، عالقه  رهاایی( 9
ترمال نقایاناه بار سار  ،یشایباا خویاند قیاقسم عال نیها و سلطه اس . ا سرکو  ها، ییگرا جزم

 ییاری، به نحاو میانسان نسب  مستق ِی بخش نیو خویتع انگاشته یهیو مفروضات بد ها انگاره شیپ
( ضامن کاساتن از ها اسا یکه با به ااالش گارفتن نظام حااکم )بار اذهاان، بار رساوم، بار س

او را فاراهم  نیراسات یهاا توانش ییشاکوفا ناه  ی، زم آشکار و نهان انسان از سلطه یها یسرسپریگ
 .آوری یم

 
های بشری بندی هابرماس از عالیق و کنش . تقسیم(0)جدول شماره 

 بخش رهایی عملی فنی عالیق بشری
 انتقایی هرمنوتیکی  ا تاریخی و تحلیلتجزیه  فعالی  فکری

 مبارزه، مقاوم  و آزایسازی تعامل و تفاهم کار فعالی  اجتماعی
 بخش رهایی ارتباطی ابزاری کنش

 7939منبع: هوال ، 

 

هابرمااس یر ، (89-66، 7939)هاوال ، گانه  این ساختار ساه بر واریشدهبا وجوی نقدهای 
را با  بخش ییخوی از عنصر رها نگر  ،یکنش ارتباط ه  ینظرو یو مجلد  ارتباط و تحول جامعه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هابرمااس، از  ،یک نش ارتب اط ه  ی نظرپروراناد. یر  یزبان و کانش ارتبااط  یبر محور دیترک
 یبه یس  یایه بو یبشر قیدانش و عالتر از آن اه یر  پروریه یا نسخه ،یکنش انسان یبند سنخ

و کانش  1کانش ارتبااطی: کناد یاشاره ما یکنش انسان یعرضه کری، که یر آن به یو گونه  اصل
ارتبااط میاانجی  منزلاۀ بهیابی به تفاهم با ییگاران  هد  فری یر کنش ارتباطی یس  .2راهبریی

مشاخ  از طریاق  یهادف یابی باه منظاور یسا  که کنش راهباریی باه حالیزبانی اس ، یر
 (. 7321؛ 7326ابزارهای غیرشخصی و راهبریی و ارتباط غیرمستقیم اس  )هابرماس، 

، یا همان عرصاه  3جهان زیس  ،شوی که یر آن کنش ارتباطی واقع میرا سپهری  هابرماس،
یر مقابال، عرصاه  نااظر بار  .نامد می (فعاالنه با ییگرانزیستی  هم) تعامالت اجتماعی انۀروز

اس  کاه  یو یولت یاقتصای یها که منظور او از آن نظام شوی یم دهینام  ستمیس ،یکنش راهبری
 ،یانتقاای ه  یانظر شامندانیاند ریاون ساا ها پول و قدرت اس . هابرماس، هم آن ِی عامل های

گرفتاه و باه  اررا به اساتعم جهان س یز ستمیتحول جامعه  مدرن، س انیمعتقد اس  که یر جر
که از  یراهبری یها منطق حاکم بر کنش طره  یس لیرفته به یل رفته یارتباط یها کنش ل،ییل نیهم
 یراهباری یهاا اند و یرعاوض کنش گشته هیما یرمق و ب شده، کم لیبر افرای تحم ستمیس یسو

اعتباار،  نیابه ا(. 917-616، 7321)هابرماس،  اند افتهی یبشر اتیروزافزون یر ح  یجامع
و منطبق با منطق کانش  یاس  اساسًا اخالق ییها نگاه، معطو  به تال  نییر ا یبخش ییرها

و  یمختلاف ناابرابر یها آن گوناه جه  یو یرنت رسانند، یمدی م یارتباط ِی نییکه به خویآ یارتباط
  . ابدی یو ...( کاهش م یاقتصای ،یقوم ،یتی)جنس ضیتبع

های ارتباطی  را ترلیفی از کنش هابرماس نظریه  یر  توان با مسامحه، کنش ارتباطی می یر واقع، 
کنش راهبریی را متنااظر  ،مقابل و یر یر نظر گرف دانش و عالیق بشری بحث یر  ویو انتقایی 

کنش و عقالنیا  یر اندیشاه  هابرمااس  اتپیوند اصطالح ربا اتکا بتلقی نموی و با کنش ابزاری 
سو تعبیر  از ی، (،21-97، 8113، 6؛ اسپراکلن616-642، 8112، 5؛ پدرسون7331، 4)برند

بینای و  و ناظر بر انضاباط، پیش سیستممنطق عملکری  ناظر برکه  استفایه کریرا عقالنی  ابزاری 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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که  –را به کار بری  بخش ییو رها یارتباط  یعقالن ریتعب ،و از سوی ییگر اس  کنترل ذهن و جهان
 اِت یمدع یِی /اعتبارزیاییانش، با کاربس  آن یر اعتباربخش  یمالک ایاصالتًا یر عوِض تصاحب 

 یفن قیناظر بر عال ،یابزار  یتر، عقالن سایه انیبه ب .یاری وندیپ جهان س ییر ز  یو کریار یگفتار
به اهدا  مشخ  اس ، و  یابیو کریارها یر جه  یست روهاین  یریو معطو  به تصاحب و مد

 ،یعملا قیااسا ، نااظر بار عال یارتبااط  یخاِص ما از عقالن رِ یکه تعب بخش ییرها  یعقالن
تفاهم و اجما  بر  جایییر قالب ا اتیاهدا  و غا یسنج هم یاس  و یر پ بخش ییو رها یاخالق

 ایانهفتاه  یهاا و اساتعدایها توانش ییبه شکوفا یاعکه یر عرصه  اجتم یها اس ، امر سر ارز 
 .بَری یشده راه م سرکو 

 
 های هویتی چهارگانٔه سنخ چارچوب 

با ارجا  به اهاار  ،بندی انتقایی هوی  کارآفرینانه یر نظر گرفته شده ی که برای سنخااراوب
مداری  جامعهِی گسو، یوگان های پیشین پیکربندی شده اس . از ی، شده یر بخش  مؤلفه  مطرح
گیرِی عمومِی کارآفرین  (، به سو8177شناسی فاواارت و گروبر ) با ارجا  به سنخ و فریمداری

و « هاای اجتمااعی انگیزه»که باا توجاه باه ترکیاب معیارهاای  یر برابر ییگربویگی اشاره یاری
ناه یر هاای فریگرایا . مؤلفاه  فریماداری باه غلباه  انگیزهاند هتادوین شاد« قضاوت از ییگران»

گیری فری یر راساتای تحقاق  مداری ناظر بر جه  مؤلفه  جامعه و مبایالت اجتماعی اشاره یاری
 ر  اس . تهای مش منافع عمومی و ارز 

های  ایده ربخش با اتکا ب ِی عقالنی  ابزاری یر برابر عقالنی  رهاییگاز سوی ییگر، یوگان
. عقالنیا  ابازاری ه اسا شدطرح می  های کنش و عقالن انتقایی هابرماس یر رابطه با سنخ

بخش  که عقالنی  رهایی حالیاهدا  اس ، یر ا کنشی ابزار ااراو همان عقالنی  مبتنی بر 
ایان  .اسا  از اشکاِل سلطهرهایی و برای آشکارنموین  اجتماعی  ا های سیاسی مبتنی بر انگیزه

 گوناه کارآفریناناه را اینبندی هوی   سنخموری نظر ما از  ااراو مختصات اصلی  ،یگیوگان
  :دکن بندی می  صورت

 ناناه  یکارآفر  یامحوراناه، هو جامعه یهاا زهیو انگ  یعقالن بخش ییرها ه  یسو بیترک( 7
 یروهاایمعطاو  باه آزایسااختن ن ناناهیکه یر آن کانش کارآفر یتیهو سازی؛ یرا م خواه یآزای
گساتره   شا، یحااکم اسا . با یاجتماع یساختارها یشده از سو سرکو  ای شده گرفته دهینای
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 ینیکاارآفر ،یاسیس ینیکارآفر ،یاجتماع ینی)کارآفر ینیکارآفر یاعاجتم یها از سنخ یعیوس
حال انان کاه یر ایاماه اساتدالل  نییای، با ا یجا  یهو نییر قالب ا توان یو ...( را م ینهای

مناسبی برای هویا   توان الگوی را می 1کارآفرینی عمومیو  یاجتماع ینیکری، کارآفر میخواه
 خواه یر نظر گرف .  کارآفرینانه  آزایی

هاای فریمداراناه، هویاا   انگیزهو بخش  ترکیاب عقالنیا  رهاااییبااا از ساوی ییگار، ( 8
هاا،  که یر آن کارآفرین یر پی رهایی خاویش از انگاره شوی ایجای میطلب  کارآفرینانه  استقالل

حیات خویش یر قالبی نو اس . این تعریف از خلق و  و مرسوم، و های مرل ها و ذهنی  رویه
 طلب یایآور کارآفرینی سب، زندگی اس .  هوی  استقالل

  یاعقالن بی. ترکمیا  مواجه یابزار  یعقالن  یااراو  با محور نیا گریی ییر سو( 9
آن را یر  یطلب را به ما خواهاد یای، کاه تجلا نظم نانه  یکارآفر  یهو ،یمحور با جامعه یابزار

 بررسی خواهیم کری.  2کارآفرینی بوروکراتی،
کاه نااظر  مییه یرا قرار م انهیسویجو  یهو خواهانه، یآزای  ییر مقابل هو  ،ییرنها( 6
. یابد میتجسم  3کارآفرینی تجارییر  عتاً یاس  و طب یابزار  یفریمدارانه و عقالن یها زهیبرانگ

 :پریازیم میها  بسته با آن های کارآفرینی هم این اهار سنخ هویتی و گونه تفصیلبه ایامه،  یر
 
 
 
 
 
 
 
 

ینانهبندی انتقادی هویت  . سنخ(2)شکل شماره  کارآفر
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 مداریفری مداریجامعه

 بخشعقالنی  رهایی

 طلبیاستقالل خواهیآزایی

 عقالنی  ابزاری

 طلبینظم سویجویی
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 خواه: کارآفرینی عمومی هویت کارآفرینانٔه آزادی( 1 
حااکم،  یشاده یر سااختارها سرکو  یروهاایباه ن دنیبخش ییو رها یتوجه به عرصه  اجتماع

یر  «یانتقاای»اه اصاطالح  موری نظر ماس . انان یبند یر سنخ ینیگونه  کارآفر نیتر یانتقای
ک  یانتقای ینیکارآفر ریتعب یر غلباه بار اساتثمار، سالطه و  ینیبر نقاش کاارآفر دیرا ناظر بر تر

 میکنا فیاتعر یو جمعا ییر ساح  وجاوی فاری بخش ییاشکال رها آورین فراهمسرکو ، و 
 .(622-613، 8113، 1؛ ریناادووا و همکاااران719-711، 8176)وریویجاان و همکاااران، 

ی. قلمدای کارتوان یر رسته  کارآفرینی انتقایی  های گوناگونی از کارآفرینی اجتماعی را می سنخ
( 281-288، 8113) 2شناسای زهارا و همکاارانش توان باه سنخ طور خاص می باره به یر این

بندی  جتماعی سانخا عنوان مهندسِی ذیل اشاره کری که یر آن کارآفرینی اجتماعِی شومپیتری را 
ر تاهای جدید و ماؤ ری اسا  کاه به خلق سیستم ،اند، و یر آن نقش کارآفرین اجتماعی کریه

رساد تعبیار کاارآفرینی  هماه، باه نظار می گو باشند. بااین ای اجتماعی را پاسخد نیازهنتوان می
یر سن  نظریه  انتقایی یاری، قایر باه پوشاش « عمومی»که وا ه    یلیل ذات مفهومی عمومی، به

 یخاواه پریازی هویا  کارآفریناناه  آزایی مفهاوم بخش یربارۀ یاللِ  رهایییشتری از ب گسترۀ
های ابتکاری یر راستای االش ساختارهای اجتمااعی بازتولیدکنناده   ر تال بناظر  زیرااس ، 

 (. 66-92، 8176، 3)هوال  و همکاراناس    سلطه
کاه از  یا یاسایرسیخنثاا و اغلاب غ فییر کناار تعااریر ایبیات کاارآفرینی عماومی،  

نوآوراناه  کانش  یها هیاناد، و آن را صارفًا یر قالاب کاربسا  ساو به یسا  یایه ینیکارآفر
، 5؛ کاوهن7321، 4)لاوویساناد  کریه ریاتعب ییر رابطه با مساول بخاش عماوم نانهیکارآفر
به تفسایر (. با ارجا  8174، 8؛ الیدن8171، 7؛ کالین و همکاران8111، 6؛ پولی 7322

، وجاه انتقاایِی کاارآفرینی عماومی را، کاه شااید بتاوان آن را 9هابرماس از عرصه  عماومی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

01 
گامی به سوی 

 شناسی انتقادی... سنخ

ترسیس و پاایِش  حین یر کاربس  فرایندهای کارآفرینانۀ ،نامید 1کارآفرینی عمومی انتقایی
 یگاه عرصه  عموم که از خاس  یمفصل یهابرماس یر تبارشناسحوزه  عمومی تعریف کری. 

کاه یر آن،  کناد یما فیاتعر یرا یر قالاب ساپهر یسرش  عرصه  عموم یهد، یبه یس  م
به بحث و  ،یو اقتصای یاسیس ،یاجتماع یفارغ از اجبارها و اضطرارها هستندها قایر  انسان

 یاساتعال نه  یسو زم ،یاز  ب،یترت نیها و مساول خوی بپریازند و بد تبایل نظر یرباره  یغدغه
هنجاار و  یابیا شاکل گاریی یفاراهم شاوی و از ساو یجتمااعبه مساول ا یفری یها یغدغه
، سبب(. به همین 8176)بوهمن و رگ، ممکن گریی  یانسان یایبرآمده از تعامل پو ینهایها
باا  ن،ییانسا  کاه یر آن کاارآفر ینیاز کارآفر یسنخ توان یرا م یانتقای یعموم ینیکارآفر

و  یاجتمااع ،یآن یسته از موانع نهاای یآزایساز ینگر یر پ و جامعه خواه یگریی یکری یرو
کاه وفاق  داسا ی. ناگفتاه پبندند یگشا را م مسرله ِی انسان یها اس  که بر راه تعامل یاسیس

 یازهایو برآورین ن ییناظر بر شناسا یندیکه آن را فرا ،یاجتماع ینیمرلو  از کارآفر فیتعار
؛ اوی و 91، 8114، 2مارتی)میر و  شناسند یم یاجتماع یها و خلق ارز  یمهم اجتماع

 (. 98، 8172، 4؛ یویویی و ویراورینا 916، 8176، 3ماجومدار
 یکارکریهاا رساختنیپذ فوق، یرواقع شرِط امکان فیبا تعر ،یانتقای یعموم ینیکارآفر

آن  یبارا یسااز و مصداق تر قیایق یپریاز منظر مفهوم نیاس  و از هم یاجتماع ینیکارآفر
کاه بار کاارکری  ینیناو یهاا یبند مسرله یر صاورت نییاری. ا ییباال یو عمل ینظر  یاهم
)مونتساوری،  مشاهوی اسا  یمتمرکز هساتند، باه روشان یماعاجت ینیکارآفر بخش ییرها

خاواهی یر کاارآفرینی  ، هویا  آزاییترتیاب این ه(. ب441، 8171، 5؛ ااندرا292، 8174
 .اس بخش هوی  کارآفرینانه یر عرصه  عمومی و اجتماعی  وجه رهاییبازتابی از عمومی، 

 زندگی  طلب: کارآفرینی سبک هویت کارآفرینانٔه استقالل( 2 
جمعای و اجتمااعی مااهیتی یر نظریه  انتقایی، خوی  بخشی، بنا به ذاِت مفهومی رهایی اگراه

ساویه  فاریی باالقوه ، زنادگی یر ایبیاات  حال مضمون نوظهاور کاارآفرینی ساب، یاری، بااین
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مصااداق هویاا  را تااوان آن  کااه می کنااد طاارح میکااارآفرینی را  ساانخ خاااص ،بخش رهااایی
زنادگی فاریی از ایجاای   کاارآفرین ساب،هاد  نهاایی کاری. تلقی طلب  کارآفرینانه  استقالل

ناه کساب ساوی )بریولاد و  ،زندگی خاوی یاا ییگاران اسا   تحول یر سب،بس  کار،  و کسب
یر را ه پاایا  کاریار کارآفرینانا ،زندگی  ، کارآفرین سب،بیان ییگر(. به 31، 8174اسکالن، 

آوری.  کارآفریناناه باه یسا  مای ورزی خاوی یاا ییگاران از کانش بختی یا ساعایت حس نی،
هاایی  و ارز باورهاا، هنجارهاا قیاد فاری از   ترتیب، این سنخ از کارآفرینی یر پی رهایی این به

، راساتا. یر ایان سا ا گرفتار کریه کار  و خاص از زندگی یا کسب یاس  که او را یر قالب نوع
هاد  ارضاای  کار باا و   فراغ ، تعیاین ناوعی کسابوکار و نو ایجای تعایل بین سب، کسب

تعاالی غایاات  از کار و زندگی که زمینۀبدیع ای نو و ه آفرین، و خلق آمیزه سعایت های اشتیاق
های بیرونای و  گیری کارآفریناناه  او یر اساتقالل از محادویی  و ساو هارزشی فری شوی، به ارای

 (. 8172، 1یاری )کنستبلبستگی یرونی 
ی  کارآفرینانه  استقاللیر واقع  آن سانخ از کاارآفرینی اسا  کاه  رطلب ناظر با ، هو

تحقااق  باارها و باورهااای حاااکم  خااوی از کلیشااه زیبخش یر پاای آزایسااا عاماال رهااایی
؛ ماارکتی و 8118، 2های شخصی یر کار اس  )هناریکس اشتیاق شکوفایی و تجلی خوی

یتی شاد، بریولاد و اساکالن یر سانخبیاان طور کاه  (. همان8114، 3همکاران  بندی هاو
بویِن   اب ) و منعطف (استقالل) ای یو معیاِر زمینهیر رابطه با را زندگی   کارآفرینی سب،

یتی ی  مدرن، متعهد، آزایی (هو اند )بریولد و  کریهبندی  یستهجو و پسامدرن  به اهار هو
 نیکاارآفر یباه ناوابساتگ یشناسا سنخ نیااساتقالل یر ا اریامع(. 719، 8174اسکالن، 

ااه از  کاه انان گاریی، ینظام حااکم برما یها ها و سانجه نسب  باه نشاانه یزندگ سب،
هار  یشارط الزم بارا د،یاآ یبرما یانتقاای ه  یایر نظر بخاش ییرهاا ریتعب یشناس مضمون

 یکاه یر پا ،یندگز ساب، ینیساان، کاارآفر نی. باددیاآ یبه شمار ما یانتقای یورز کنش
  یاهو یبند ماا از سانخ رِ یایر تقر نیااسا  و ا یمقوله  کاار باا ساپهر زنادگ یاین یآشت

 اس . یبخش ییرها یطلب ناظر بر وجه فری استقالل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 طلب: کارآفرینی بوروکراتیک کارآفرینانٔه نظم هویت( 3
نااظر بار  شوی، یآن گونه که یر قاموس هابرماس معنا م، عقالنی  و کنش ابزاری، شد گفته که انان

 ،یعقال و کانش بار وجاه عملا یاهدا  اس ، و یر آن وجه فنا-ابزار ِی کریار-ییااراو  عقال
باا  ،یانتقاای شاه  ییر اند یابازار  یاعقالن ی. معنااافکند یم هیسا  یعقالن بخش ییو رها یاخالق

یاری؛ به این معنا که یر نگاه وبار، عقالنیا   پیوندی تنگاتن  ماکس وبر 1صوری  یمضمون عقالن
مثابه  ابزاری یر  که یر آن عقل به یاری صنعتی، همان عقالنی  صوری اس  حاکم یر جوامع سرمایه

 تر، قیایق انیابه ب. (742-873، 7927)نوذری، شوی  گرانه  انسان با ییگران تعریف می حسا  مواجۀ
 یهاا یابیاو ارز یهنجاار یهاا کاه متوجاِه نظام  یذاتا  یایر تقابال باا عقالن ،یصاور  یعقالن
 یابیااهدا  یاشته باشد، صرفًا یر کار ارز یارزش یبه محتوا یآن که التفات یاس ، ب یشناخت ارز 

، 3؛ ُمادی و همکااران7321، 2)کاالبرگ به اهدا  مشاخ  اسا  یابی یس  یابزار برا نیتر نهیبه
شاکل ممکان، یر ساطح  نیمنضم به آن، یر آشکارتر یو کنش ابزار  یسنخ از عقالن نیا(. 8172

 ابدی یتجسم م ییر قالب بوروکراس ینیع یساالرانه، و یر سطح ساختارها یر قالب تفکر فن  یذهن
 .  (721-722)نوذری، 

 ناناه  یکارآفر  یاز هو یا ندهییر مقام نما توان یرا م ،یبوروکرات ینیراستا، کارآفر نییر هم 
اسا ، باه  یابزار یورز و کنش  یبر عقالن یگرا اما متک جمع یها زهیانگ نِد یطلب، که برآ نظم

انجاام گرفتاه اناد  هساتند، و  ،یبوروکرات ینیکه یرباره  کارآفر ی. اگراه مطالعاتدیکش شیپ
 یهاا اماا باا ارجاا  باه پژوهش سا ،یمفهوم و مضمون آن اندان ساخته و پریاختاه ن جتاً یتن

 یها یر ساطح ساازمان ینیرا کارآفر ،یبوروکرات ینیکارآفر توان یحوزه م نیگرفته یر ا صورت
 یهاا آن ساازمان و از رهگاذر کنش یاعضاا قیاکاری کاه از طر فیتعر ساالر وانیو ی یعموم

، 8178، 4)برناثسازمان اسا   یساختار یو هد  از آن نوساز شوی یم قها محق نوآورانه  آن
منظاار،  نیاااز ا. (297، 8118، 6؛ باااوز و ابوالفیااا997، 7336، 5؛ تساا، و اشاانایدر6-2

 یعموم ینیبا کارآفر ا  یکری خوی و اهدا  عموم به لحا  سطح عمل ،یبوروکرات ینیکارآفر
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 قیاتزر قیااز طر یتیو حاکم یعموم یساختارها یآن بازساز نیتر یاری که برجسته ییوندهایپ
؛ 7338، 1)اسابورن و گاابلر ساختارهاسا  نیایر ا یساختن نوآور  نهیو نهای نانهیروح کارآفر
کاه  یاز بوروکراسا یو وبار ،یکالسا فیاهماه، نظار باه تعر نیابا ا(. 8114، 2کالینیکوس

اسا   یها و قواعد رسم انتخا  ،یساالر گانی، اقتدار، پا اون تخص  هم یارکان رنده  ییربرگ
باا ُبعاد  ،یابوروکرات ینیکارآفر یو عموم یزین وجه جمع وندیپ، (976-949، 7932)وبر، 
یر مفهوم آن اس .  ینیسنخ از کارآفر نیا یگرا گنجاندن وجِه نظم ییر راستا ،یابزار  یعقالن

باه  یابیا ناظر بار یسا  یعموم ینیاگراه مانند کارآفر ،،یبوروکرات ینیکارآفر گر،یی انیبه ب
مناتظم،  یها آن باه برسااختن ساازمان ِی بند یاما پا س ،ا یو اه بسا عموم یاهدا  سازمان

-صلب اهادا  یها و ااراو  یابزار  یعقالن ِی آن از منطق کنش  یبه تبع ریناگز ینحو به
 .میکن یم یبند طلب سنخ نظم نانه  یکارآفر  یآن را یر قالب هوکه ما  یا صهیابزار اس ، خص

 هویت کارآفرینانٔه سودجو: کارآفرینی تجاری( 4
 گریقطب ی م،یبرشمار مان یبند ناظر بر سنخ فیط یها از قطب یکیرا  یعموم ینیکارآفر اگر

 ،یبخشا ییو رهاا یمحور جامعه بیترک گر،یاس . به عبارت ی یتجار ینیآن متعلق به کارآفر
یر یل  خاواه یآزای ناناه  یکارآفر  یافرآورناده  هو ری،یاگ یما قارار ما فیط یکه یر قطب انتقای

 ناناه  یکارافر  یهو یو ابزارانگار یفریمدار بیترک گر،یاس ، و یر طر  ی یعموم ینیکارآفر
 .اس  یتجار ینیآن یر قالب کارآفر یتجل نیآشکارتر عتاً یکه طب یهد یسویجو را به یس  م

 
  

 
 

 
 

 

ینانه . طیف(3)شکل شماره   نگار انتقادی هویت کارآفر
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 یفریمادار یتیکه ابعای هاو بینیم می شناسی هویتی فاواارت و گروبر، به سنخبا رجو  
را  یناییارو ناناه  یکارآفر  یاهو ب،ییر قالب رق گرانیو نگاه به ی ییگرا تخص  ،یاقتصای

 ییر قلمرو یتجار ینیکارآفر یجو، بقانگر و فریگرا خصل  رقاب  گر انیکه نما سازند یبرم
 ریتار  ناه  یکاه یر زم یا گستریه اتیایب(. 368 ،8177و گروبر، فاواارت ) کار اس  و کسب

مادار  جامعه ایاگرا  جماع یها باه سانخ ناانیکارآفر یریاگ یبر سو یو فرافری یرونیعوامل ب
یاری که  نینشان از ا –فریمدار یاری  یکه اصالتًا خصلت – یتجار ینییر برابر کارآفر ینیکارآفر

  یایر اشااعه و تثب  رکشاو ،یا یاسایس یو فرهنگا یفرهنگا اتیمقتضا ،یاجتماع نه  یزم
 نیتر از مهم یهند، یشکل م  نانهیبه قصد کارآفر تاً یمدار، که نها جامعه ایفریمدار  یها زهیانگ

، 1)هچاواریاااسا   ینیمتعاارض کاارآفر ایامتفااوت  یها سانخ یابی عوامل مؤ ر یر شکل
به زمیناه  این نو  نگر  (. 8178، 3؛ کلی و همکاران8171، 2السکویا و همکاران ؛8174

 نیتکاو ییر بررسا یانتقاای یکریهاایرو اسا  کاه ضارورت اتخااذاجتماعی و فرهنگی 
کاه باه  یفاری یشاناخت یر کنار عوامال روان گر،یی انی. به بسازی یتر م را برجسته ینیکارآفر

او را متار ر  یریگ میعاام تصام یهاا و ااراو  یهناد یجه  ما نیکارآفر یکل یریگ یسو
(، نقاش 8179، 6؛ تومزی، و همکااران8177، 5؛ شوارتز8179، 4)هلند و شفری سازند یم

گیری قصد و کنش کارآفرینانه را  ساختارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی و فرهنگی یر سو
میان رویکریهای انتقایی،  و یراین (،118، 8174، 7)لینان و همکارانناییده گرف  نیز نباید 

 برد، نانسانی یار املوگیری ذهنی  ع ای که یر نقد نقش ساختارها یر شکل به حسب یغدغه
کید گیری هوی  کارآفرینانه  شکلیر فرهن  و نهایها اهمی  یقیق   . دنیاربسیار تر

کایم ،یتجار ینییر هر صورت، کارآفر  و ااه یر زباان متعاار   ،یکه اه یر مطالعات آ
باه  ،یدوولو یاا یهاا یالل  انگاشتن یو با بده یرانتقاییغ ینحو به ،ینیعموم یر با  کارآفر

؛ ویلیاامز و 472-481، 8111)اگبار،  شوی یم اییاز آن  ینییالل  کارآفر نیتر عنوان مرسوم
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 
 

 
 

 
 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

99 
 3،  شماره 01دوره

 0331تابستان 
 33پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یو  بیاما محصول ترک یبند یر سنخ ؛(8113؛ جونز و اسپایسر، 222-226، 8179، 1نیدین
-بار ابازار یمبتنا ِی اعتباار، اااراو  کاریار نیاس . به ا یابزار  یو عقالن یُبعد فریمدار

اهادا   یشناسا نسب  به ارز  یا ( یغدغهی)صور یابزار  یعقالن فیاهدا ، که بنا به تعر
شاکل  نیتر مدارانهو منابع اس ، یر فری روهاین جیاز بس نهیشینداری و یر طلب کسب منفع  ب

 یها از قطب یکیطور که گفته شد،  که همان یاری یسویجو را عرضه م نانه  یکارآفر  یخوی، هو
از  یعاار یتیهاو سازی، ی( را منانهیکارآفر  یسنخ هو یرانتقاییما )غ یتیهو یبند سنخ فیط

 نیضاامبا گنجاندن م ر،ی. یر شکل زبخش یی/کنِش رها یو عقالن یاجتماع یها یمند یغدغه
  یاهو یبند بار اسااس سانخ ینیکاارآفر یها سانخ یابیا مصاداق رنده  یشده، که یربرگ مطرح
 ه  یساو نگار فیکه با ایغام ط میا را به یس  یایه 8از شکل  یتر اس ، نسخه  پروریه نانهیکارآفر
 .سازی یم لیما را تکم نانه  یکارآفر  یهو یشناس ( سنخ9)شکل ینیکارآفر  یهو یانتقای
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ینانه سنخ (.4)شکل شماره   شناسی انتقادی هویت کارآفر

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 

 بخشرهایی عقالنی 

 عقالنی  ابزاری

 مداریفری مداریجامعه

 کارآفرینی عمومی

 کارآفرینی تجاری

 زندگیکارآفرینی سب،

 کارآفرینی بوروکراتی،
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 گیری بحث و نتیجه 
 ی هیارا بار پا ناناهیکارآفر  یهو ،یانتقای ه  ینظر یها دهیاز ا یکاربس  برخ یپژوهش یر پ نیا

یر ارتبااط باا  یو یوگانگ  ،یعقالن یاس  )یوگان ییوگانگ ،یبرساخته از  ،یکه هر  یابعای
 ورگنیا یانتقاای یها رتیبصا  ،یا. یر رابطاه باا ُبعاد عقالنکناد یما یبند ( سنخیگربویگیی

کاه  یطور خاص تقابل و به( 7321؛ 7326؛ 7318)  یانوا  کنش و عقالن ی بارههابرماس یر
از  یکای حیتصر یما برا یطرح کریه، راهنما یابزار  یو عقالن بخش ییرها  یعقالن انیاو م

محوراناه، باا اقتبااس از یو  فریمحورانه و جامعه شیگرا گر،یی یبویه اس . از سو یتیابعای هو
 یهاا زهیو انگ یگربویگیاز ی نی( یر موری قضاوت کارآفر8177که فاواارت و گروبر ) یاریمع

یو  نیحاصل از تقاطع ا یاهاروجه یاند. یر فضا شده یبند اند، صورت مطرح کریه یاجتماع
وجه، کاه  نیتر ی: یر انتقایمیکری یرا معرف نانهیکارآفر  یاز هو زیاهار سنخ متما ،یبعد اصل

 نانااه  یکارآفر  یاامحورانااه اساا ، هو جامعه یریو سااوگ بخااش ییرهااا  یااعقالن  رنااده  ییربرگ
وجاه،  نیتار یرانتقااییاسا . یر غ یعماوم ینیشد که مصاداق آن کاارآفر یمعرف خواه یآزای

ساویجو  ناناه  یکارآفر  یایر قالاب هو ،یتجاار ینیکاارآفر یعنای ،ینیشکل کارآفر نیتر جیرا
 ناناه  یکارآفر  یافریمحورانه اس . هو شیو گرا یابزار  یعقالن وندیشد، که حاصل پ یمعرف

فریمحوراناه، یر قالاب  یهاا شیو گرا بخش ییرها  یعقالن یتالق ی جهینتطلب، یر  استقالل
طلب، که  نظم ی نانهیکارآفر  یهو  ،ییرنها موری بحث قرار گرف . و یزندگ سب، ینیکارآفر
 ینیکاه از کاارآفر یخاصا ریامعطاو  اسا ، یر تعب یابازار  یامادار عقالن جامعه ه  یبه سو

  یاهو یکه به بررس ییها یر پژوهش ،یتیهو یبند سنخ نیا شد. یبررس م،ییاشت ،یبوروکرات
 یو عملا ینظار یها واجد یالل  ،ینیکارآفر یمطالعات انتقای ژهیو به پریازند، یم نانهیکارآفر

 :اس  یمهم
  یاهو یشناسا سنخ یهاا ااراو  نیکه یر ارتبااط باا تادو یهد یمطالعه نشان م نیا( 7

 یانتقاای شمندانیاند یها را با ارجا  به آموزه یمتنوع یارهایها و مع سنجه توان یم نانه،یکارآفر
فاری  یاجتمااع یریاگ یو ساو  یاپاژوهش، از مفهاوم عقالن نیارابطه، ا نیبه یس  یای. یر ا

 ونادیمنظر، از پ نیشناسانه بهره گرفته اس . از ا ااراو  سنخ ینوع نیدوجه  ت ن،یکارآفر
 افا یقاراریاین ره  یاتار از آن محور و مهم ،یانتقاای ه  یاو نظر یاجتمااع  یهو ه  ینظر انیم

کری. اییالعه مط نیا ییر حکم نوآور توان یرا م نانهیکارآفر  یهو یشناس به سنخ یانتقای
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 ها اشااره شاده های اهارگانه  هوی  کارآفرینانه که یر این مطالعه به آن هر ی، از سنخ( 8
یا مطالعاتی که به  که مطالعات انتقایی کارآفرینانهتکوینی هستند  ا ای ، واجد مبانِی زمینهاس 

ن ارایای و ابیا یرتوانناد  یر آیناده می ،پریازناد میهویا  کارآفریناناه  نبررسی شرای  تکوی
گری کنند. های خاص اجتماعی و تاریخی روشن ها یر زمینه گیری این هوی  اگونگی شکل

 یابی یر با  سلطه  هوی  کارآفرینانه  ساویجو عل این پژوهش،  یکی از اهدا  بالقوۀ( 9
تجاری  کارآفرینیمخت  های  پژوهشویژه  حوزۀ مطالعات انتقایی کارآفرینی، بهیر  اس  که
؛ 8171، 1)اسرز و همکااران دنشو می پدیدارنوبه  خوی یر قالب فراوانِی نسبی  ، بهکارو و کسب

مؤ ری برای آغاز انین مرجع تواند  شناسی هویتی می سنخ(. بنابراین، 8112جونز و اسپایسر، 
هایی باشد. پژوهش

کااارآفرینی و  مادار های جامعه لحاا  نظااری میاان ساانخ  هااایی کاه بااه فاارغ از تفاوت( 6
(، 8114، 3؛ آساتین و همکااران8174، 2کارآفرینی تجاری وجوی یاری )اساترین و همکااران

د توان ، میآمدبه یس  این پژوهش بندی هوی  کارآفرینانه که یر  های فراگفتمانی سنخ یالل 
های مهجور کاارآفرینی )کاارآفرینی عماومی، کاارآفرینی  برای توسعه  نظرِی سنخ آغازی نقطۀ

زندگی( باشند.  وروکراتی، و کارآفرینی سب،ب
)با  ینیپژوهش کارآفر قییر تعم نانهیکارآفر  یهو یبند سنخ نیا ِی افزون بر سهم نظر( 2
 یانتقای ه  ینظر نیایغام مضام نیان و هم نانه،یکارآفر  یهو یشناس از سنخ ینیطرح نو یمعرف

 نیا یگر و سنجش یساز یاتیکه با عمل ندهیمطالعات آ یاس  برا یا نهی(، زمیتییر مباحث هو
و  ییر ساطح باوم نانهیکارآفر یها  یهو نییفهم و تب ،یمل ای ییر سطح بوم یتیهو یها سنخ

 را ارتقا بخشند. یمل
 

  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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   .تهران: نشر مرکز)مترجم: پیام یزیانجو(.  فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته(. 7928پین، مایکل )

)متارجم: هاایی  ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی قارهفلسفه علوم اجتماعی  (.7939ِشَرت، ایوان )
  .جلیلی(. تهران: نی

)مترجم: ناصار موفقیاان(.  . تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(7936نتونی )گیدنز، آ
  .تهران: نشر نی

وی(. تهران: محمد نب مهران مهاجر، وهای ادبی معاصر )مترجم:  نامه  نظریه دانش (.7922مکاری،، ایرناریما )
گه   .نشر آ

  .. تهران: نشر مرکزبازخوانی هابرماس (.7927نوذری، حسینعلی )

)مترجم: جمال دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی (. 7938ابرماس، یورگن )ه
  .تهران: افکار محمدی(.

  .تهران: نشر نی )مترجم: حسین بشیریه(. یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی (.7939هوال ، رابرت )

 مصطفی عماایزایه(. نژای، و )مترجم: عباس منواهری، مهریای ترابی اقتصاد و جامعه (.7932وبر، ماکس )    
  .تهران: سم 
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