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سياست علم و فنّاوري

شکاف در تحلیلهای سیاست فنّاوری و نوآوری:
ترویج نوآوری در تضاد با کاهش ریسک فنّاوری
ابراهيم سوزنچی کاشانی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و تکنولوژی ،دانشگاه ساسکس انگلستان ،دپارتمان SPRU

چکيده
مقالة حاضر با رويكر دي نقا دانه به دو جريان مهم در حوزة قانون گذاري ف ن ّاوري و کفايت آن ها در فراهم آور دن مدل هاي کارامد براي سیاست گذاري
مي نگر د .از يک سو ،متون و آثار نوآوري و توجه ويژة آن ها به اه میت ف ن ّاوري هاي جديد و قانون گذاري درباره آن ها و از سوي ديگر ،مدل هاي
توسعه يافته در مور د قانون گذاري ف ن ّاوري هاي جديد با توجه به ريسک آن ها به دقت ت حلی ل خواهد شد .بررسي نقا دانة هر دوي اين جريان هاي
ت حلیلي نشانگر اين نكت ه است که هر دوي آن ها به دلی ل وجو د مجموعه اي پیش فرض ها قادر به فراهم آور دن مدل کارا مد تحلیلي و ع ملي نیستند .در
حالي که سیاست گذاران در ع م ل به مدل هايي نیاز دارند که بتوانند به آن ها در ارزيابي ريسک و منفعت ف نّاوريها ک مک کنند ،مدل هاي نوآوري جنبة
ريسک را ارجي ننها ده اند و از سوي ديگر مدل هاي ريسک توجه چنداني به نوآوري نكر ده اند و از اين رو ،از منفعت آنان بسیار غاف ل مانده اند .در
ا دا مه ،به چالش هاي معرفت شناختي توسعة چنین مدل هايي مي پر دازيم و از اين رهگذر مدلي براي اين منظور پیشنها د مي شو د.
کليدواژهها :ريسک ،نوآوري ،سیاستگذاري فنّاوري ،پیشفرضهاي شكل دهنده

توانايي آن در توضیح نیروهاي پیشران تغییرات تكنیكي  ]5[ 8باعث

 - 1مقدمه
1

2

مطالعات چندرشتهاي و تا حدودي میان رشتهاي نوآوري عمدتاً
تالش خود را معطوف به اين مسئله کردهاند که « نوآوريها چگونه
اتفاق ميافتند» [ .]1پساز جنگ دوم جهاني و در پرتو پرسشهايي
که در مورد رشد اقتصادي پررنگ شده بود ،برخي از متفكران
کوشیدند تا سازوکارهاي زمینهساز رشد ا قتصادي را شناسايي کنند
[ .]2سؤاالتي که از بحث تابع تولید ناشي ميشد [ ]4 ،8مبني بر عدم

ايجاد اين پرسش بنیادي شد که چه عواملي زمینهساز تغییرات
تكنیكي 4 ،يا همان جعبة سیاه  5ناشناخته ميگردند [.]7 ،6
از منظر تجويزي يا حوزههاي مرتبط با سیاستگذاري ،اين
جريان تحقیقاتي همواره با عناصري از نقش دولت در ارتقاي شرايط
نوآوري همراه بوده است .از زمان گزارش بوش [ ]1در مورد نقش
محوري دولت در حمايت از تحقیقات پايه که به زعم وي به رشد
8. T echnical Change
 .4به يک معناي دقیق ،نوآوري با تغییرات تكنیكي متفاوت است ،چرا که تغییررات تكنیكري

* نويسنده عهدهدار مكاتباتes78@sussex.ac.uk :

واژه اي است که اشاره به شیفت تابع تولید دارد در حالي که نوآوري از رويكردي جداي از

1. Multidisciplinary
2. Interdisciplinary

تابع تولید نشأت مي گیرد .به هر روي ،اين نكته کانون تمرکز نوشتار فوق نیست.

5. Black Box
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اقتصادي ،سالمت بیشتر و امنیت ملي ميانجامد ،تا مقاالت معروف

نگاه دوم بر هزينهها و ريسکهاي فنّاوريها در کنار منفعت آنان تأکید

نلسون [ ]9و آروو [ ]11درباره مشكالت سازوکار بازار در تأمین

ميورزد و دوم ،اهمیت نوعي فرايند دموکراسي در قانونگذاري در نگاه

منابع الزم تحقیقات علمي تا رويكردهاي اخیر تكاملي به اقتصاد

دوم مشاهده ميشود که آن را از تسلط صرف دولت خارج ميداند .در

[ ]11و نگاههاي نظاممند به نوآوري [ ]14 ،18 ،12که تأکید بر نقش

اين فرايند جامعه در قانون گذاري مشارکت دارد و به تبع آن بايد پذيراي

دولت در تنظیمات نهادي و توسعة قابلیت را سرلوحة کار خود قرار

نتايج قوانین وضع شده باشد .در اين وضع است که «اغلب فنّاوريهاي

دادهاند؛ يكي از محورهاي توجه متفكران اين بوده است که چگونه

خطرناک منافع قابلتوجهي را براي جامعه به همراه دارند ،نظیر سالمت

دولتها مي توانند در ارتقاي يادگیري و نوآوري نقش فعالي بازي

بهتر ،بهرهوري بیشتر و به صورت عام کیفیت باالتر زندگي»[.]17

کنند  .اين نوع نگاه به نوعي مخالف توصیه اقتصاد بازار مبني بر

در حالي که تفاوت دوم از جايگاهي همسنگ با تفاوت اول

واگذاري همة امور به بازار و عدم مداخلة دولت در حوزة نوآوري

برخوردار است ،اما بحث محوري نوشتة فوق حول تفاوت اول،

حرکت ميکند.

يعني توجه به منفعت در مق ايسه با ريسک خواهد بود .مبتني بر مرور

از طرف ديگر ،حوزة گستردة ديگري از مطالعات در زمینة

آثار و متون هر دو نحلة فكري ،مدعاي اولیه تحرير باال اين است که

قانون گذاري و مديريت ريسک توسعة يافته است که بخش عمدهاي

هیچکدام از اين جريان هاي مطالعاتي به تنهايي پاسخگوي نیازهاي

از آن معطوف به پیشرفتهاي جديد فنّاوري در برخي از حوزهها

واقعي سیاست گذاري و جوامع نیستند و بنابراين ،به رويكردها و

نظیر مواد غذايي دستورزيشدة ژنتیک (به عنوان نمونه ،شمارة دوم

رهیافت هاي کارامدتري نیاز هست .اين کار از طريق نگاه نقادانه به

مجله تحقیقات ريسک  1در سال  2111سراسر به اين مسئله

پیشفرضهاي نهفته در آنها و عدم کفايت اين پیشفرضها براي

اختصاص يافته است) ،نانوفنّاوري و ديگر فنّاوريهاي جديد است.

دنیاي واقعي صورت خواهد گرفت.

متفكران مختلف مبتني بر اصول و پیشفرضهاي فلسفي متفاوتي که

از همین روي ،ابزار هاي تحلیلي مناسبي در اختیار دولتها و

به علم و امكان کسب معرفت در مورد ريسک فنّاوريها داشتهاند،

سیاست گذاران قرار ندارد تا بهوسیلة آنها بتوانند در مورد

مدلهاي مختلفي را براي نحوة مواجهة دولت با قانونگذاري در اين

فنّاوريهاي جديد ،با مورد نظر قرار دادن هم زمان ريسک و نیز

زمینهها پي ريختهاند.

منفعت آنان ،تصمیم بگیرند  .بحث حاضر امید دارد تا بتواند در اين

اوج پرداختن به مقولة ريسک و چگونگي رويارويي با آن را

زمینه مشارکتي داشته باشد و با استفاده از مدلهايي که براي

ميتوان از دهة  1991به بعد دانست؛ بهويژه زماني که نگرانيهاي

قانون گذاري در شرايط ريسک توسعه يافته و بهبود اين مدلها،

گستردهاي از تأثیرات فنّاوري هاي جديد ،نظیر ژنتیک نوين ،نانو و

بتواند راهكاري براي مقايسة ريسک و منفعت فنّاوريها بهدست

غیره در میان جوامع ،سیاست گذاران و انديشمندان افزايش يافت .بر

دهد و از اين طريق ،راه را براي تصمیمات سیاستي معتبرتر باز

خالف عرصة نوآوري که به دنبال راهكارهايي براي حداقل کردن

کند .در واقع ،بررسي حاضر نشان خواهد داد که هر مدل سیاستي

اثرهاي منفي قوانین روي نوآوري بود تا دست بنگاهها را براي ايجاد

معتبري که مي خواهد توسعة پیدا کند ،نیازمند در نظر گرفتن کدام

محصوالت و فرايندهاي تازه بیش از پیش باز بگذارد ،مطالعات

عوامل اساسي خواهد بود که مدل هاي پیشین فاقد آن هستند.

حوزة ريسک همة توان خود را معطوف به اتخاذ راهكارهايي کرد که

همچنین چالش هاي نظري در نظر گرفتن اين عامل و بسط دادن آن

از طريق آن بتوان اطمینان يافت ريسک فنّاوريها به حداقل ،يا به

در قالب مدلها واکاوي خواهد شد.
در بخش بعدي ،حوزة مطالعات نوآوري و برخي از مهمترين

میزان قابل قبولي خواهد رسید.
بدين ترتیب ،در حاليکه راثول قانونگذاري را «کنترل شرايط

مقاالتي که به قانون گذاري فنّاوري پرداختهاند ،ارزيابي ميشوند و

خاص براي منفعت جامعه» و «برانگیختن نوآوريهاي فني» تعريف کرده

پیش فرض اصلي آنان در برابر مسئلة قانون گذاري فنّاوري آشكار

است[ ،]15جاسانوف نگاه ديگري را به قانونگذاري مطرح ميکند و آن

ميشود .اين بخش به صورت مختصر به استدلهاي اين حوزه در

را « نوعي قرارداد ميداند که در ساية آن دولت و جامعه موافق پذيرفتن

مورد دخالت دولت نیز خواهد پرداخت .بخش سوم به مرور

هزينهها ،ريسکها و منافع فنّاوريهاي خاص هستند»[ .]16آشكارا

نوشته هاي حوزة ريسک فنّاوري و قانون گذاري آن خواهد پرداخت

ميتوان به دو تفاوت عمده میان اين نگاهها اشاره کرد :نخست اينکه

و يكي از پیشفرضهاي اصلي مدل هاي آن را نیز روشن خواهد
ساخت .در پرتو اين نقاط ضعف و بحث محوري پیشفرضهاي

1. Journal of Risk Research
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شكلدهنده  1در مدل هاي معطوف به ريسک ،راه جديد که مدلهاي

فنّاوري به مثابة يكي از فعالیتهاي دولت تلقي شده است .در اين

سیاست گذاري بايد آن را مورد نظر داشته باشند ،نمايان خواهد شد،

معرفي بیشتر تالش شده از کارهايي که بزرگان حوزة نوآوري انجام

با توجه به اين نكته که هنوز برخي مشكالت معرفتشناختي در اين

دادهاند ،بهرهگیري شود .همان گونه که بحث دربارة اين آثار اين

راه باقي است که مدل هاي جديد بايد براي اين مشكالت نیز پاسخي

حوزه نشان خواهد داد ،يكي از مهمترين پیشفرضهاي اين

درخو ر فراهم سازند.

مطالعات ،پذيرفتن اهمیت نوآوري به منزلة عامل تعیینکنندة رشد
اقتصادي و يافتن راهكارهايي براي کم کردن آثار منفي قانونگذاري
بر نوآوري است.

 - 2روش استدالل
از منظري روششناسانه ،ادعاي اين مقاله مبتني بر بررسيهاي نظري
است ،به گونهاي که تالش دارد دو مدل کلي قانونگذاري فنّاوري را

 - 4دالیل سياست گذاري در علم ،فنّاوري و نوآوري

به چالش بكشد که هرکدام به نوبة خود با تكیه بر مطالعات موردي

در مجموع ميتوان هفت دلیل مبني بر مداخلة دولت در حوزة علم،

فراواني توسعة يافتهاند .اين چالش بر غور نظري در پیشفرضهاي

فنّاوري و نوآوري اقامه کرد که هرکدام از آنها مرتبط با نگرشي در

آن ها و روشن ساختن اين نكته مبتني است که اين پیشفرضها

حوزة مطالعات نوآوري است .داليل تغییر سیاستگذاري علم و

نميتوانند کفايت الزم را براي يک سیاست گذاري کارامد فراهم

فنّاوري را ميتوان در حرکت از سمت مكتب نئوکالسیک اقتصاد به
8

سمت نظريههاي تكاملي اقتصادي رهگیري کرد [ .]19رويكرد

آورند.
همچنین ،بحث نقادانة فوق نه تنها جنبههايي از کمبودهاي نظري

نئوکالسیک مبتني بر شكست بازار [ ،]11 ،9مداخلة دولت را تنها

مدلهاي سیاست گذاري فنّاوري را روشن ميسازد ،بلكه يكي از

زماني مجاز ميداند که سازوکار بازار قادر نباشد به گونة مناسبي کار

چالشهاي مهم نظري و معرفت شناسانهاي را تبیین ميکند که بر سر

خود را انجام دهد.

راه بسط مدل هاي جديد قرار دارد .به عبارت ديگر ،اين واکاوي نشان

در حیطة علم ،مدعايي که در رويكرد بازار مطرح است ،اين

خواهد داد که مسئله چیست و مشكالت اصلي بر سر راه حل اين مسئله

است که شاخصة انتقال بدون هزينة علم مانع از آن خواهد شد که

کدامند؛ همانگونه که پوپر  2بارها تأکید کرده است ،از رهگذر بحث

بنگاه ها از منابع کامل تحقیق و توسعة خود در اين زمینه استفاده کنند

نقادانه ،مسائل را بهتر مي فهیم و اين فهم تازه از طريق راه حلهاي جديد

و در نتیجه ،در تولید علم سرمايه گذاري کافي نخواهند کرد [.]11

به سمت معرفتهاي جديد رهنمون خواهد شد[.]11

درباره فنّاوري ،عدم اطمینان ذاتي تحقیقات باعث ميشود که نقطة

در پرتو يافتههاي جديد نظري اين کوششها و با توجه به

بهینه پارتو  4قابل حصول نباشد [ ]21 ،21و در نتیجه نیاز به دخالت

ادبیات موضوع که در زمینة مسائل ديگري غیر از مقايسة ريسک

دولت احساس شود .در هر دو مورد ،چه علم و چه فنّاوري ،نیاز به

و منفعت فنّاوريها توسعة يافتهاند ،تالش ميشود تا مدلي

مداخله دولت احساس ميشود .افزون بر اين ،قابلیت دولت در حل

تحلیلي ارائه شود؛ مدلي که به سیاستگذاران کمک ميکند در

چنین مسائلي نكتة قابل توجه ديگر است ،چنانکه ادکوئیست تأکید

وهلة اول نظرهاي مختلف را دربارة ريسک و منفعت فنّاوريها

کرده است« :دو شرط بايد احصا شود تا اينکه بتوان داليلي بر

را بهتر دريابند و در وهلة دوم آن ها را با يكديگر مقايسه کنند و

دخالت عمومي در هر اقتصاد بازار اقامه کرد[:]22

قادر شوند در مورد ريسک و منفعت آنان به تصمیمگیري
مقايسهاي بپردازند.

.1

سازوکار بازار و کنشگران نظام سرمايهداري بايد در

رسیدن به اهداف تعیینشده به مشكلي برخورد کرده باشند؛ يک
مسئلهاي بايد وجود داشته باشد.
.2

 - 3مطالعات نوآوري و قانونگذاري فنّاوري
در اين بخش ،در ابتدا چارچوبهاي نظري مربوط به مداخلة دولت
در اقتصاد که از ناحیة مطالعات نوآوري پیشنهاد شده است ،به اجمال

دولت (ملي ،منطقهاي ،محلي) و نهادهاي عمومي آن بايد

توانايي حل يا کاهش مسئله را داشته باشند.
يكي از رقباي اين نگاه به سیاستگذاري را ميتوان داليل

بیان ميشود .در ادامه ،به مطالعاتي توجه ميشود که قانونگذاري
1. Framing assumptions

8. Evolutionary theories

2. Popper

4. Pareto Optimal Point
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پیچیدهتر رويكردهاي نئو  -شومپیتري  1قلمداد کرد .با تكیه بر نظرية

مطالعات نوآو ري نیز برخي ديگر از جنبه هاي نوآوري را آشكار

تكاملي رشد اقتصادي [ ]11و نگاه نظاممند به نوآوري که نهادها را

ساختهاند ،از جمله ماهیت قرين با عدم اطمینان  4فعالیتهاي نوآوري
6

5

نیز در بر دارد [ ]12 ،28بحثهاي پیچریدهاي حرول داليرل

[ ،]21شاخصه انباشتپذيري و وابستگي به مسیر فنّاوريها []11

سیاستگذاري فنّاوري و نوآوري شكل گرفته است .در اين مجال،

در مورد مسیرهاي فنّاوري يا [ ]29درباره پارادايمهاي فنّاوري ) و در

اين داليل در سه دسته عمده تقسیم شدهاند ،هرچند ممكن است بین

نهايت اهمیت دانش علمي در نوآوري بنگاهها [به عنوان نمونه.]81 ،

آنها همپوشانيهايي نیز مشاهده شود .دستة اول شامل داليلي است

خالصة اين داليل را ميتوان به شرح زير برشمرد:

که از رويكرد نظام نوآوري استخراج ميشود؛ دستة دوم به داليلي باز

.1

نهادهاي زيادي در شكلدهي نوآوري سهم بازي ميکنند

ميگردد که از اقتصاد تكاملي ميتوان استنتاج کرد .سرانجام ،دستة

که نقش آنان در نوآوري ميتواند فوقالعاده مهم باشد .نقش و

سوم حاصل کار ديگر مطالعات حوزة نوآوري را ارائه ميدهد.

اهمیت نهادها دربارة علم ،فنّاوري و نوآوري ميتواند متفاوت باشد.

داليل نظام هاي نوآوري در اين زمینه دوگانهاند ،آنهايي که به
اهمیت نهادها توجه ميکنند و آنهايي که نقش کنشگران را و ارتباط
نظاممند آنان را در نظام نوآوري مورد نظر قرار ميدهند .در بخش

يكي از نقش هاي دولت در اين زمینه را ميتوان اثرگذاري بر اين
نهادها با هدف ارتقاي نوآوري برشمرد.
.2

به دلیل اينکه نوآوري پديدهاي نظاممند است ،به گونهاي

اول ،عقیده بر اين است د ر حاليکه بازار نقش مهمي در نوآوري

که کنشگران بسیاري در آن دخیلا ند ،موفقیت در آن نیز به وجود

با زي مي کند ،بازارها در يک ظرف و زمینه اجتماعي از نهادهايي قرار

سیستمي هماهنگ از کنشگران وابسته است .موفقیتهاي علمي و

دارند که ميتوانند هدف مفیدي براي دخالت سیاستگذاري باشند

فنّاوري نیز به همین معنا به وسیله سیستمي که به خوبي چیده شده

[ .]18مطالعات گوناگوني نشان دادهاند که بسیاري از عوامل

باشد ،تحت تأثیرقرار مي گیرد .نقش دولت در تنظیم روابط میان اين

غیراقتصادي ،نظیر عوامل اجتماعي ،ميتوانند در شكلدهي نوآوريها

کنشگران و بهويژه انتشار دانش در میان آنها را بايد جدي قلمداد کرد.

نقش اصلي بازي کنند [ .]24دستة دوم با در نظر گرفتن اين واقعیت

از اين روي که بنگاهها مهمترين کنشگران فرايند نوآوري

.8

که بنگاه ها به صورت ايزوله نوآوري نميکنند ،بلكه در حال تعامل

به شمار مي روند ،اثرگذاري بر فرايندهاي يادگیري آنها ميتواند

با کنشگران مختلفي هستند که اين تعامل تعیینکننده موفقیت

يكي از اهداف سیاستگذاري باشد .دولتها ميتوانند در توانمند

نوآوري آنها هستند [ ،]25نقش دولت در تنظیمات اين روابط و

ساختن بنگاهها نقش مهمي بازي کنند.
.4

تعاملها و به طور خاص انتشار دانش را سازنده ميدانند.

سازوکار انتخاب ميتواند باعث شود که نوع خاصي از

نظرية تكاملي نیز مندرجاتي براي سیاست گذاري علم ،فنّاوري و

فنّاوري غلبه پیدا کند .يكي از نقشهاي سیاستگذاري را ميتوان

نوآوري به همراه خود دارد .در اين نگاه ،حالت تعادل پايدار مدنظر

شكستن اين پارادايم از طريق فراهم آوردن فرصتهاي جديد

سازوکار بازار وجود خارجي ندارد ،چرا که نوآوريها پیوسته در حال

فنّاوري دانست.

تغییر ساختار بازارند [ .]22بنا به نظر متكالف ،شاخصة متمايزکنندة

.5

ف ن ّاوري و نوآوري تا حد زيادي با عدم اطمینان

رويكرد تكاملي ،همان پذيرفتن نظريه رفتاري بنگاه و تمرکز آن بر

همراهند .يک نقش دولت را مي توان کاستن از اين عدم

فرا يندهاي يادگیري و رفتار تطبیق يابنده است .اصول نظريههاي

اطمینان ها دانست .دولت ها مي توانند در کاستن از عدم

تكاملي دوگانه است :يعني گونهگوني  2و انتخاب؛  8اهداف سیاست

اطمینان هاي ف ن ّاوري سهیم باشند.

فنّاوري نیز دوگانه خواهد بود :ترويج گونه گوني و ممانعت از غالب

.6

يادگیري انباشتي و وابسته به مسیر را ميتوان از

شدن يک نوع فنّاوري بر اثر فرايند انتخاب [ .]26پذيرفتن اهمیت رفتار

محرکهاي اصلي نوآوريها دانست .دولتها بايد متوجه اين مسئله

بنگاه ها اين نگاه را به سیاست فنّاوري پیشنهاد ميدهد« :سیاستهايي

باشند تا از يک طرف در زمانهايي که الزم ميدانند ،باعث گسست

که به سمت اثرگذاري بر تصمیمات بنگاه ها در توسعة ،تجاري سازي

و از بین رفتن اين دانش انباشت شده نشوند ،و از طرف ديگر در

و پذيرفتن فنّاوريهاي جديد جهتگیري کرده اند» [.]27

صورت صالحديد ،مانع از يادگیري و انباشت بیشتر دانش شوند.

1. Neo-Schumpeterian views

4. Uncertainty

2. Variety

5. Cumulativeness

8. Selection

6. Path Dependency
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دانش علمي از اين روي که در بسیاري از نوآوريهاي

رفتار بنگاهها بررسي شده است [ ]82تا از حاصل آن تأثیرات منفي

.7

جديد نقش جدي بازي ميکند ،ميتواند مورد توجه دولتها به منظور

قانون گذاري روي نوآوري آشكار شود .الحاقیه ياد شده دو هدف

ارتقاي نوآوري قرار بگیرد .در نتیجه ،دولت بايد در زمانهاي الزم

عمده را دنبال ميکرد - 1 :کنترل شديدتر بر روي آزمايشهاي پیش از

متوجه فراهم آوردن مبناي علمي مورد نیاز براي نوآوريها باشند.

ورود به بازار داروهاي جديد - 2 ،تغییر معیارهاي مجوز ورود به بازار

مبتني بر اين بینشها ،بزرگان اين حوزة به بررسي و بحث

داروهاي جديد .در آن تحقیق ،شرح اين نكته رفته است که چگونه

دربارة نقش و اثرهاي قانون گذاري در نوآوري پرداختهاند که

الحاقیة باال باعث افزايش هزينة تحقیق و توسعة ،کاهش خروجيهاي

جزئیات بیشتر اين مطالعات در ادامه خواهد آمد .بررسي دقیق اين

نوآورانه بنگاهها به منزلة يكي از کارکردهاي منفي الحاقیه ،و تغییر

مطالعات نشان ميدهد که آنها اغلب مبتني بر اين فرض کلیدياند

ساختار فعالیت ها از تحقیق به سمت توسعة و در نتیجه ،زوال رهبري

که بهويژه در کشورهاي توسعهيافته نوآوري بايد اولويت سیاستها

فناورانة بنگاههاي امريكايي در سراسر دنیا شده است .به مانند مطالعة

باشد .در اين نگاه ،قانون گذاري يكي از ابزارهاي دولت در ارتقاي

پیشین ،اين کار نیز پیشنهاد بهبود قوانین را به منظور کمک به رفتار

نوآوري براي افزايش درصد رشد يا ديگر اهداف است.

نوآورانة بنگاه ها در دل خود ندارد ،هرچند ميتوان به روشني تصور
کرد که لحن مقاله تالش دارد تا نشان دهد قوانین فوق چه مشكالتي
را براي تحقیق و توسعة بنگاهها پديد آوردهاند.

 - 5مطالعات قانونگذاري
آتربک  1و همكارانش در مطالعهاي تحقیقاتي تأثیرات قا نونگذاري بر
نوآوري را در پنج صنعت و پنج کشور مختلف بررسي کردند [.]81
اين مطالعه مبتني بر اين پیش فرض بود که قانونگذاري روي محیط
بنگاه اثر مي گذارد که خود به تبع يكي از عوامل تعیینکننده در
عملكرد نوآوري بنگاههاست .نتیجة اين مطالعه نشاني از تأثیرات
مداخلة دولت بر موفقیت يا شكست پروژه هاي نوآوري به همراه
نداشت .به زعم آنان بنگاههايي که در فنّاوري نوآور بودهاند ،توانسته-
اند از عهدة قوانین دولتي برآيند .به سخن ديگر ،قانون و مقررات
مانعي تصوير شدهاند که بايد بر آنها فايق آمد.
اگرچه اين مطالعه تجربي است ،ولي تالش بر اين بوده که بر
تأثیرات قانون گذاري در نوآوري نور بتاباند؛ و تأکید آن نیز بر نحوة
واکنش بنگاهها در برابر سیگنال هاي متفاوت قانوني بوده است .در
نتیجه آنها تالش نكردهانرد به سمت فهم بهرتر اين مطلب که
قرانونگذاري خوب يا بد چیست ،حرکت کنند؛ بلكه قانونگذاري را
يک متغیر ثابت محیطي در نظرگرفتهاند که بر رفتار نوآورانه بنگاهها
اثر مي گذارد .به هر روي ،ميتوان به روشني اين نكته را مشاهده کرد
که دغدغة اصلي اين مطالعه بررسي آثار قانون گذاري بر نوآوري به
مثابة يک فعالیت کلیدي اقتصاد است ،با تأکید براينکه بنگاهها
بازيگر اصلي اين میدان هستند و نتیجة مطالعه آنها اين بوده که
فنّاوري توانسته است از عهدة قوانین برآيد.
2

در مطالعة ديگري آثار الحاقیة کفاور  -هريس به قانون غذا ،دارو

در تالش ديگري بر روي بنگاههاي صنعت غذايي ،اتلیه

8

نشانههايي از آثار منفي مداخلة دولت بر نوآوري يافته است که
به منزلة نیاز فوري به بهبود سیاستهاست[ .]88وي هفت
پیشنهاد براي بهبود و تغییر نقش دولت بهدست داده تا دولت از
مانعي براي نوآوري به مشوقي براي آن تبديل شود .چارچوب
کلي وي به مانند مطالعه آتربک است [ ، ]81به نحوي که آثار
ظرف و زمینه  4را بر روي نحوه و برنامههاي بلندمدت بنگاهها
مدل کرده است که خود در نتیجه بر توانمندي و تمايل بنگاهها
به نوآوري اثر مي گذارند .ممكن است مطلب را اين گونه استنباط
کرد که اين مطالعه کوشیده است تا تأثیرات قوانین و مقررات را
بر رفتار بنگاهها جستوجو کند و در پرتو آن راههايي را پیشنهاد
دهد که مي توان مقررات را به نفع نوآوري تغییر داد.
5

پتل و پويت چالشهاي سیاستگذاري ژاپن ،امريكا و غرب
اروپا را باال بردن سطح فنّاوري قلمداد ميکنند و به اين جمعبندي
مي رسند که چالش عمدة اروپا ي غربي عبارت است از افزايش دادن
میزان رشد فعالیت هاي نوآوري در کشورهايي که عقب
ماندهترند[ .]84در میان مسائل خاصتر سیاستگذاري در غرب
اروپا ميتوان به آثا ر قوانین اجتماعي بر جابهجايي و قابلیت انعطاف
نیروي کار ،و مشكل قوانین و مقررات ملي بر رقابت درون اروپا
اشاره کرد .در حاليکه اين مطالعه اثر سیاستهاي ملي را به عنوان
يک متغیر بیروني بر رفتار بنگاه ها مدل نكرده است ،به هر روي به

و مواد آرايشي مصوب سال  ،1962روي راهبردهاي تحقیق و توسعه و
8. Ettlie
1. Utterback

4. Context

2. Kefauver-Harris

5. Patel
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اهمیت و ارزش باالي نوآوري و راههايي که سیاستگذاري ميتواند

تامس  1با تكیه بر نظرية اقتصاد سازماني بنگاه به تببین اين مسئله مي-

به افزايش میزان رشد از طريق نوآوري کمک کند ،پرداختهاند.

پردازد که چگونه چارچوب هاي قانوني در انگلستان به سوي

اگرچه در انتهاي مقاله ،آنان ميپذيرند که هر «پیشنهادي براي

رقابتپذير شدن بنگاههاي آن رهنمون شدهاند ،اما نظام فرانسه بنگاه -

سیاست گذاري فنّاوري بايد مبتني بر نظريهاي کامل باشد» ،اما به

ها را به فعالیت در يک بازار داخلي حفاظت شده تشويق کرده

دلیل اينکه « نظريه رضايتبخشي وجود ندارد» ،آنان اين فرض را

است[ .]85النجو  2و مو رفي  8آثار قوانین محیطي را بر جهت

به مثابة مبناي پیشنهادهاي سیاستي خود پذيرفتهاند که «از نظر رفاه

نوآوري ها و ثبت اختراعات محیطي در دهة  1971و  1911بررسي

براي کشورها يا مناطق عضو  OECDبي معني است که عقبتر از

کردهاند .نتیجة کار آنها اين بوده که اين قوانین تأثیرات مثبتي بر

پیشروان جهاني فنّاوري باشند»  .اين فرض بر اهمیت بهبود يا

تغییر انگیزههاي نوآوري در زمینههاي کاهش آلودگي داشتهاند[.]86
5

4

پیشرفت فنّاوري به عنوان مبناي سیاستگذاري؛ دست کم در

بوريو و دوگان رابطة میان قانون گذاري و نوآوري را در

کشورهاي عضو  OECDتأکید مي روزد  .در نتیجه ،مسئله اصلي

صنعت مخابرات بررسي کردهاند تا براي اين سؤال پاسخي بیابند که

سیاستگذا ري اين است که چگونه ميتوان با هدف رسیدن به

در اين صنعت به سرعت متحول شونده چه نظام مقرراتي بیشتر به

توانمنديهاي فناورانه در عرصة جهاني ،عملكرد نوآورانه را

سمت ارتقاي نوآوري رهنمون است[ .]87به طور مشابه و در مطالعة

افزايش داد.

6

جامعتري ،بوهرلن و ديگران آثار قانون گذاري بر نوآوري را در

در حاليکه میزان قانونگذاريها در اواسط دهة  61به دلیل

صنعت داروسازي بررسي کردهاند[ .]81مبتني بر رويكردي رفتاري،

بحرانهاي انرژي در سالهاي  1978و  1974کاهش يافته بود،

مونتالوو  7تالش کرده تا مدلي دينامیكي از تعامل میان قانونگذاران و

دغدغه هاي جديد در مورد آلودگي ،گرم شدن زمین و مسائلي از

و بنگاه ها ارائه کند که توانايي کشف شرايطي را داشته باشد که در

اين دست باعث افزايش مداخلة دولتها در قانونمند کردن

آن احتمال نوآوري بنگاهها بیشتر است[.]89

فنّاوريها شد .راثول درس هايي را که اين تجربیات به ما ميآموزد،

در يک جمعبندي ساده ،ارزيابي باال از مطالعات مربوط به

در قالب آثار منفي قانون گذاري بر نوآوري مورد بحث قرا ر داده است

قانون گذاري نشانگر اين است که بسیاري از آنان نوآوري را يک

تا راه هايي را براي به حداقل رساندن تأثیرات مخرب قانونگذاري بر

فعالیت محوري ميبینند ،در حاليکه براي قانونگذاري و ديگر

نوآوري پیشنهاد دهد[]15؛ در حاليکه در همان زمان بتوان به میزان

عوامل مرتبط با آن يک نقش جانبي قايلند .در نتیجه ،دغدغة اصلي

مناسب به حفاظت از محیط پیراموني نیز دست پیدا کرد .وي نتیجه

آنان اين است که چگونه ميتوان در مورد فنّاوريها به نحوي قانون

مي گیرد که اغلب خود قانونگذاري عامل پديد آمدن مشكالت

وضع کرد که تأثیرات حداقلي بر خروجي نوآوري اقتصاد داشته

اصلي نوآوري نیست ،بلكه نحوه فرمولبندي و اجراي قوانین است

باشد و اين مسئله به منزلة کاستن از اهمیت ديگر جنبههاي فنّاوري،

که اين آثار را به جاي ميگذارد؛ نظیر:

از جمله ريسک آنان است.



قوانین و مقررات غیر واقعي؛



فقدان شفافیت و دقت در قوانین و مقررات؛

 - 6پژوهشهاي عرصة ریسک و سياستگذاري



فقدان مبناي علمي مناسب در قوانین؛

در اين بخش بحثهاي آکادمیک جديدي ميپردازيم که در

با در نظر گرفتن هدف اين مطالعه که حداقلسازي آثار منفي
قوانین محیطي بیان شده است ،و تعريفي که وي از قانونگذاري
ارائه ميدهد به منزلة «کنترل شرايط خاص به منظور منافع
جامعه» و «تحريک نوآوريهاي فنّاورانه» ،روشن است که وي

سیاست گذاري در حوزة ريسک و عدم اطمینان توسعه پیدا کرده و
مدلهايي که عمدتاً در دهههاي  1911و  1991بسط يافتهاند.
مردلهاي مفهومي جديدي که پس از تجربیات سیاستگذاري در
1. T homas

نوآوري را به عنوان يک متغیر مهم در قانون گذاريها مورد

2. Lanjouw

مالحظه قرار ميدهد ،فرضي که بسیار نزديک به فروض مطالعات

8. Morphy

پیشین است.
مطالعات ديگري نیز همین رويكرد را به قانونگذاري داشتهاند.

4. Bourreau
5. Dogan
6. Buhrlen
7. Montalvo
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حوزة غذاهاي ژنتیک توسعة يافته است ،بهويژه در اتحادية اروپا،

اجتماعي خارجي و همچنین تعصبات دروني قادر به مشخصسازي

محور اين موضوع است .اين روندهاي جديد مطالعاتي عمدتاً ناظر

ريسکها و عدم اطمینانهاي فنّاوريهاي جديد است .در نتیجه ،علم

به مطالعة نقش علم در سیاستگذا ري است ،مخصوصاً زماني که از

قادر است که مبناي معتبري از اطالعات را براي سیاستگذاران در

علم خواسته ميشود تا اطالعات قابل اتكاي در زمینة با ريسک

تصمیم گیريها فراهم کند و آنها نیز بر اين مبنا به رد يا پذيرش

فنّاوريهاي جديد فراهم آورد.

ريسکها و عدم اطمینانها بپردازند.
2

مدل «اصالح شدة تصمیمي معكوس» ،يا چیزي که آن را مدل
کتاب قرمز  8نیز مي نامند ،پیشنهاد ديگري است که با نامهاي ديگري،

 - 7توسعههاي مفهومی
ريسک و عدم اطمینان امروزه به مثابة يكي از مسائل اصلي
جوامع جديد مطرح شده و پذيرش گستردهاي نیز پیدا کرده
است .جاسانوف به اين نكته اشاره ميکند که« :برحذر ماندن از
ريسک يكي از اشتغاالت عمدة عصر ماست .ما هر روز به وسیله
ريسکهايي با احتمالها ،اندازهها و تأثیرات متفاوت مورد حمله
قرار مي گیريم :دي اکسین در هوا ،تريهالومتان در آب شرب،
آفت کشها در غذا ،رانندههاي مست در بزرگراهها .]17[»...
اين نگرانيها وضعیتي را براي دانشمندان و سازمانهاي علمي
فراهم آورده است که نقش مهمي در فرايند سیاستگذاري بازي
کنند ،بهويژه در نقش حامیان اصلي و افراد مورد مشورت در
نزاعهاي مرتبط با اهداف سیاستگذاري [ .]41به طور خاص و در
مورد قانونگذاري در حوزة ريسک و عدم اطمینان ،علم جايگاه
ويژهاي يافته است ،چنانکه فانتويتز و راوتز ميافزايند« :علم در
گذشته ابزاري براي دستیابي به اطمینان بیشتر در دانش و کنترل
عالم طبیعي تصور ميشد ،اما امروزه جايگاه علم در مواجهه با عدم
اطمینانهاي روزافزون مشاهده ميشود»[.]41
آبراهام شكل گیري توجه گسترده به علم را در مواجهه با ريسک
و عدم اطمینان به صورت زير شرح ميدهد:
«ارزيابي ريسک ابتدا به عنوان پاسخ علمي صنعت ،بهويژه صنعت
هستهاي ،در مقابل برداشت هاي طرفداران محیط زيست و جريانات
مصرفکنندگان در دهة  1961توسعه يافت که در آن بسیاري از
فنّاوريهاي صنعتي سبب پديد آمدن ريسکهاي غیر دلخواه و غیر
قابل قبول براي (بخشهاي خاصي از) جامعه شده بود .در روندي مشابه
راهبرد دولت اين بود که براي تعريف ريسک به دانشمندان تكیه کند تا
از آن طريق مبناي عقالني براي تصمیمات سیاست گذاري فنّاوري ،که
همراه با برخي آسیب هاي اجتماعي نیز بود ،فراهم آورد»[.]42
ون زواننبرگ و میلستون اين رويكرد به قانونگذاري را مدل

ولي مشابه مدل قبلي عرضه شد .در اين مدل دو مرحله اصلي وجود
دارد که مرحلة اول ار زيابي ريسک و مرحلة دوم مديريت ريسک نام
گرفته است .اين مدل پیشنهاد ميدهد که مرحلة ارزيابي ريسک که
به کوشش علم و متخصصان علمي انجام ميگیرد ،بايد از مرحلة
مديريت ريسک که در يک ظرف و زمینة اجتماعي سیاسي روي
ميدهد کامالً مجزا باشد .همانگونه که شكل  2نشان ميدهد ،فرض
اين مدل اين است که ارزيابي ريسک به وسیله عوامل ظرف و
زمینهاي  4تحت تأثیر قرار نمي گیرد ،يا به عبارت ديگر ،مدعاهاي
علمي در معرض جريانات خارجي غیر علمي نیست.
در اين مدل ارزيابي علمي ريسک مبدأ و مبناي خالص تعیین
ريسک و عدم اطمینانهاي فنّاوريها و محصوالت جديد است .فرض
مرکزي اين مدل اين است که ارزيابي ريسک صرفا مبتني بر علم و
عوامل علمي و جداي از ظرف و زمینة اجتماعي سیاسي است .اما در
انتها اين مدل سیاست گذاران را در ظرف و زمینهاي اجتماعي تصوير
ميکند که آثار آن در تصمیم نهايي سیاستگذاران درباره قبول يا رد
ريسک و نحوة مديريت آن مؤثر است .اين مدل به صورت گستردهاي
در دهههاي پاياني سدة بیستم و در اياالت متحد استفاده شد.
اما مطالعات گستردهاي که در مورد نقش علم در سیاستگذاري و
عمدتاً با رويكردهاي ساختارگرا ،5صورت گرفت ،همراه شد با کشف
واقعیتهايي از مواردي که دانشمندان از علم به صورت ناصحیح و
ابزاري در خدمت سیاستگذاران استفاده ميکردند که به تبع به ظنهاي
گستردهاي در مورد فرض مدل باال ،يعني جدا بودن علم از متغیرهاي
خارجي ظرف و زمینه منجر شد .مقالة معروف وينبرگ  6در همین زمینه
موضوعات «عبورکننده از علم»  7را اينگونه تعريف کرد« :سؤاالتي از
واقعیت که ميتوان آنها را به زبان علم بیان کرد[ ،]44اما علم پاسخي
2. Revised inverted decisionist model
8. Red Book Model

«تصمیمي معكوس»  1نامیدهاند که در شكل  1آمده است[ .]48فرض

4. Contextual

مبنايي اين مدل اين است که علم در مرحلة اول و به دور از نیروهاي

5. Social Constructivist
6. Weinberg

1. Inverted Decisionist model

7. T rans Scientific Matters
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میلستون علم را نیز در ظرف و زمینه اجتماعي -فرهنگي قرار دادند که اين

براي آنها ندارد؛ آنها از علم عبور ميکنند».
اشخاص مختلف مبتني بر فرضیات متفاوتي نقش علم در

ظرف و زمینه باعث ايجاد مجموعهاي پیشفرضهاي شكلدهنده  8در مورد

سیاستگذاري را به عنوان منبع خالص ارزيابي ريسک زير سؤال بردند.

علم ميشود و ميتواند منبع اصلي تفاوتهاي میان کشورها باشد [.]51 ،49

جاسانوف پژوهشهاي حوزة علم و سیاستگذاري را مرور کرده است

همانگونه که شكل  8نشان ميدهد ،اين نگاه به معناي نفي اثر مثبت علم در

که هرکدام از آنها به نحو ي بر مشكالت استفاده از علم در بستر

فراهم آوردن اطالعات معتبر از واقعیت نیست؛ بلكه عقیده دارد نتايج

سیاسي اشاره ميکنند[ .]45آنها عقیده دارند که مطالعات موردي که

تحقیقات علمي بر مجموعهاي فروض شكلدهنده استوار است .براي نمونه،

صورت گرفته است ،نشان ميدهد که علم را نميتوان به منزلة عنوان

دولتها ميتوانند محدودة تحقیقات علمي را از طريق تغییر در وسعت

تأمینکنندة اطالعات واقعي براي تصمیمات سیاستگذاران قلمداد کرد.

پديدهاي که مورد مطالعه است ،شكل دهند .در نقطهاي تنها اثرهاي

در مثال هاي بسیاري ،خروجي کار دانشمندان قرين با فاکتورهاي

زيستمحیطي ميتواند کانون تمرکز باشد ،در حاليکه در گوشهاي ديگر

اجتماعي  -سیاسي بوده است که در مدل فوق مشاهده نميشود.

کاوش در مورد هم محیط زيست و هم سالمت انسان از دانشمند خواسته

فانتويتز و کالنبوهر[ ]46در مقدمهاي که بر گزارش اندي

ميشود؛ يا تصمیم در مورد اينکه چه شاخههاي علمي بايد در فرايند ارزيابي

استرلینگ در مورد رويكرد احتیاطآمیز اتحادية اروپا تقرريرر

ريسک مشارکت کنند ،نوع بینههايي که مورد تأيید است ،محدودة نوع

کردهاند ،فرايند تطور سیاستگذاري را درخصوص نقش علم

تأثیرات به صورت مستقیم يا غیر مستقیم ،و مسائل ديگري از اين دست.

چنین توضیح ميدهند[:]47
«استفاده از شیوههاي حرفهاي علمي در ارزيابي و سپس مديريت

 1- 7پيش فرضهاي شکلدهنده

ريسک با مشكالت ناشي از خطرهاي عرمده محصروالت و

در مطالعات مربوط به ارزيابي ريسک در سیاستگذاري ،مفهوم

فنرّاوريهاي صنعتي شروع شد ،بهويژه انرژي هستهاي .در ابتدا

پیشفرضهاي شكلدهنده يكي از ارکان بنیادين است .اين مفهوم به

عقیده بر اين بود که روشهاي کمّي ،چه آماري چه مدلسازي ،براي

راه ها و احتماالت گوناگوني اشاره ميکند که عوامل غیر علرمي

راهنمايي سیاست گذاري در حوزة ريسک و مديريت ريسک کفايت

مريتوانند بر برخوردهاي علمي با ارزيابي ريسک و عدم اطمینان اثر

ميکند؛ اما با افزاش تجربیات آشكار شد در حاليکه علم بخش

بگذارند .ون زواننبرگ و میلستون [ ]48و جاسانوف [ ]51هر دو به

ضروري فرايند ارزيابي است ،ولي نميتواند نقش کلي را بازي کند».

اين نكته اشاره کردهاند که مفهوم پیشفرضهاي شكلدهنده حاصل

در اين حال و هوا ،برخي از نخبگاني که رويكرد ساختارگرا

کارهاي جامعهشناسانة اروين گوفمن در «صورتبندي شاخصههاي

داشتند ،نتايج مطالعات م وردي فوق را تأيیدي بر مدعاي خود مبني

زيرين و ضمني جهانبیني افراد و گروههاي اجتماعي» [ ]52است که

بر اينکه علم نیز يک برساختة اجتماعي و به دور از صدق ،يا حتي

«به صورت بنیادين برداشت هاي افراد را از آنچه واقعي است ،در

فراهمکنندة دانش قابل اتكاست 1 ،دانستند [ .]41جاسانوف در کاوشي

جهان پیرامونشان دستخوش تغییر ميسازد» [.]51

که به منظور تبیین علت تفاوت قوانین مربوط به ريسک محصوالت

در نگاه واقعگرايانه ،اين پیشفرضها عمدتا در سطوح فوقاني

شیمیايي براي سالمت انسان و بروز سرطان د ر کشورهاي مختلف

حكومتگري سالمتي محصوالتي غذايي قرار دارد [ ]58که به

انجام داد ،اين اختالفات را به نحوهاي نسبت داد که ارزيابي و

فرايندي اشاره ميکند که در آن دولتها سؤاالتي را که بايد از

مديريت ريسک در اين کشورها برساخته شدهاند .وي همچنین ريشة

مشاوران علمي و قانونگذاران پرسیده شود و مسائلي که بايد به

تفاوتهاي قوانین فنّاوري زيستي میان امريكا ،انگلستان و آلمان را در

وسیلة آنان مورد نظر قرار گیرد تعیین ميکند [ .]54برمبناي اين

سنتهاي فرهنگي -اجتماعي آنان دانست [.]16

رويكرد ،پیشفرضهاي شكلدهنده هم به عقايد بنیادين در مورد

در سوي مقابل ،نخبگاني که رويكرد واقعگرايانهتري اتخاذ کرده بودند،
اين مشكل را به پیشفرضهاي شكلدهندة پشت تحقیقات علمي ،يا

جهان و هم به مجموعه شرايطي که بر ايجاد ادعاها و نتايج علمي اثر
ميگذارد ،ميپردازد [.]48

ارزيابيهاي ريسک نسبت دادند؛ نه مشكل ماهیت علم به عنوان يک
برساختة اجتماعي .در مدلي که آن را تطور متقابل  2نامیدهاند ،ون زواننبرگ و
1. Reliable Knowledge
2. Co-evolutionary Model

8. Framing Assumptions
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تصميمات
قانونگذارانه

شکل  )1مدل تصميمی معکوس []44

بستر اجتماعی ،سياسی و فرهنگی

تصميمات
قانونگذارانه

ارزیابی ریسک

مدیریت ریسک

شکل  )2مدل اصالح شده تصميمی معکوس []44

در برخي مطالعات ،دانشمندان واقعگرا به اين نتیجه رسیدهاند که

و رويهها بروز مييابند .بنابراين ،منبع اين پیشفرضها ميتواند

منبع درگیري ها و اختالفات در بین کشورهاي مختلف و در برخي

فرهنگ کلي و سیاسي جوامع (نظیر ادعاي جاسانوف در مورد

موردهاي خاص نه به میزان اعتبار نظريات علمي بستگي دارد نه به

تفاوت میان امريكا ،انگلستان و آلمان) ،يا ديگر عناصر خرد

از بین رفتن اعتماد عمومي به سیاست گذاران ،بلكه منبع اين

اجتماعي باشد [.]55

اختالفات را ميتوان به اختالف میان پیشفرضهاي شكلدهنده

از نظر مفهومي ،يک تفاوت عمده میان اين مدل و رويكردهايي

نسبت داد .مثالً میلستون و ديگران منبع مشاجرات میان امريكا و

که در مطالعات نوآوري توسعهيافته ،اين است که در اين مدلها

اتحادية اروپا را در مورد تجارت بعضي محصوالت ،در تفاوتهاي

تأکید بر ريسک فنّاوريهاست ،در حالي که در رويكردهاي نوآوري

پیشفرضهاي شكلدهنده آنها يافتهاند[ ]51يا ادعا کردهاند که

کانون توجهات حول اهمیت حیاتي مزاياي فنّاوريها به منزلة ابزار

اختالفات قانون گذاري در امريكا ،انگلستان ،آلمان ،ژاپن و آرژانتین

اصلي رشد اقتصادي و رفاه بیشتر است .گفتن ندارد که هر دوي

را ميتوان در پیشفرضهاي شكلدهنده متفاوت آنان جست[.]49

اين نگاه ها عناصري از توصیف و تجويز را توأمان دارا ميباشند .در

نكتة مهم در اين میان اين است که اين پیشفرضها لزوماً

نتیجه ،به نظر مي رسد که در هر دو نگاه محدوديتهايي وجود دارد

عناصري از جنس ايدههاي ذهني سیاست گذاران نیستند ،بلكه

تا بتواند هم جنبههاي خطر و هم جنبههاي منفعت فنّاوري را پوشش

خود تابع و معلولي از عوامل اجتماعي مختلفاند [ ]48،16که در

دهد و مدل تحلیلي و تبییني در حوزة سیاستگذاري به دست

نهايت به شكل مجموعها ي از عناصر محتوايي در قوانین ،مقررات

سیاستگذاران دهد.
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به سخن ديگر ،در شرايطي که يک فنّاوري مشخص محور

بهويژه فنّاوري هاي جديد که درجة عدم اطمینان آنان باالست،

مسائل است (نظیر دانههاي دستورزي شدة ژنتیک) ،اين فنّاوري

دولت با چه معیاري ميتواند تصمیمگیري کند؛ آيا ميتوان

را ميتوان منفعتي براي جامعه قلمداد کرد يا اينکه آن را خطري

منفعت و ريسک آنان را با يكديگر مقايسه کرد و مدلي براي

عمده براي عرصه هاي مختلف زندگي به شمار آورد .از اين روي،

سیاستگذاري مؤثر بهدست داد؟

سؤال سیاستي عملیاتي اين است که براي هر فنّاوري خاص،
بستر اجتماعی ،سياسی و فرهنگی

تصميمات قانونگذارانه

سياستگذاري

شکل  )3مدل واقعگرایانة تطور متقابل []44

علم
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8
 روشن کننردن شننکاس سياسننتی و مشننکل توسننعة منندل -هاي جایگزی
اهمیت پیشفرضهاي شكلدهندة کمکم براي سیاستگذاران
اتحادية اروپا مسجل ميشود ،چرا که گزارشهاي مختلفي [،49
 ]51بر اهمیت آشكارسازي آن پیشفرضها و جلوگیري از
جدلهاي بیشتر میان سیاست گذاران تأکید دارند .تجربه
اتحاديه اروپا نشان ميدهد که حتي در کشورهاي پیشرفتهاي که
پويت آنها را به در نظر گرفتن اهمیت نوآوري به عنوان يک
اولويت سیاستي دعوت ميکند[ ،]84مورد قانونگذاري در مورد
غرذاهاي ژنتیرک نشان مريدهد که اين پیشنهاد و اين فرض با
پرسش مواجه شده است.
چالشهاي نظري را ميتوان به اين نكته نسبت داد که دو
جريان مطالعه فوق جداي از يكديگر و در محیطهاي
متفاوتي توسعة يافتهاند ،به نحوي که هرکدام بر بعدي از اهمیت
قانونگذاري فنّاوري تأکید ميورزند .از يک سو ،سؤال مهم
مطالعات نوآوري در مورد قانون گذاري اين است که چگونه
ميتوان راههاي قانون گذاري پیدا کرد که موانع کمتري براي
نوآوري ايجاد کنند .از سوي ديگر ،آثار پژوهشي حوزة
ريسک و حكومتگري با مسئله فزايندهاي روبه رو شده است
که آن همان راههاي ممكن قانونگذاري فنّاوري است ،به
نوعي که بتواند با ريسکها و عدم اطمینانهاي نهفته در
فنّاوريها مقابله کند.
اگر از زاوية ديگري مسئله را باز کنیم ،به نظر مي رسد که
محدوديت هاي جدي در مطالعات نوآوري براي تبیین نظامهاي
سیاستگذاري وجود دارد؛ چرا که بینشهاي نظري آنها حول
فعالیت بنگاهها در نقش بازيگر اصلي نظامهاي نوآوري شكل
گرفته است [ .]25هرچند آنها بر در نظر گرفتن نقش همة
بازيگران در نظامهاي نوآوري تأکید ميکنند که از مهمترين آن -
ها بخش سیراستگذاري است ،ولي مدل اقناع کنندهاي در دل
اين آثار و متون مشاهده نميشود .در سوي ديگر ،ادبیات
ريسک و حكومتگري به دلیل اينکه توجه زيادي به نظام
حكومتگري داشته است که شامل بخش عمومي نیز ميشود،
توجه چنداني به بنگاهها و نقش پايهاي آنها در نوآوريها و

منافع آنها براي جامعه نكرده است.
مطالعات نوآوري با اين مسئله جدي اکنون مواجهند که
چگونه ريسکها و عدم اطمینانهاي فنّاوريها ،يا نوآوريها،
براي جامعه را مورد نظر قرار دهند .آنها عمدتاً مبتني بر يک
فرض تكنوکراتیک هستند که بدنة متخصص دولتها قادرند از
عهدة مسائل قانون گذاري به دور از نظري ات و نیازهاي جامعه
برايند و در نتیجه فرايند دموکراتیزه شدن قانونگذاري را به عنوان
يک عامل کلیدي در دل خود ندارند .از طرف ديگر ،مدلهايي که
براي قانون گذاري در حوزة ريسک و عدم اطمینان توسعة يافته -
اند ،عمدتاً بر اين مسئله متمرکز بودهاند که چگونه ميتوان در
جوامع مدرني که برخي آنان را جوامع همزاد با خطر  89نامیدهاند
[ ،]56مشكالت ريسک را به حداقل رساند .بنابراين ،در
توصیفات و تجويزاتي که داشتهاند ،جاي درنظر گرفتن منافع
فنّاوريها عمدتاً خالي است .اگرچه برخي مطالعات نظیر
استرلینگ بر اين عقیدهاند که رويكرد احتیاطآمیز اتحادية اروپا
محدوديت چنداني براي نوآوري ايجاد نميکند ،ولي اين
مطالعات نیز قادر به فراهم آوردن ابزاري تحلیلي براي يكپارچه
ساختن اين هر دو بعد قانون گذاري ،يعني ريسک و منفعت،
نیستند[.]47
بنابراين به عنوان نتیجهاي از نگاه نقادانه به ادبیات و مدلهاي هر
دو جريان تحقیقاتي فوق ،اين نكته آشكار گرديده است که هیچ کدام
قادر به فراهم کردن مدلهاي کارامد براي سیاستگذاري در حوزة
عمل و در مواجهه با قانونگذاري براي فنّاوريهاي نوظهور نیستند.
بحث فوق بر اين نكته تأکید ميورزد که هرکدام از آنها پیش
فرضهايي دارند که اين پیشفرضها مانع از پاسخگويي به نیازهاي
دنیاي واقعي ميشوند .از يک طرف ادبیات نوآوري توجه خود را به
اهمیت توسعة فنّاوري معطوف کرده و توجهي به ريسک نميکند و
از طرف ديگر ،ادبیات ريسک بدون در نظر گرفتن جنبههاي مثبت
توسعة فنّاوري تالش دارد تا رهیافت هايي را براي مقابلة صرف با
ريسک ارائه کند .از اينرو ،پس اکنون به مدلهاي جديدي نیاز است
که قادر به تحلیل و در نظر گرفتن هر دو جنبة فوق باشند ،يعني هم
ريسک و هم منفعت فنّاوري هاي جديدي که قصد ورود به بازار را
89. Risk Society
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دارند.

گذاري عیني ،به مدل هايي نیاز است که بتواند عوامل را از
عاليق شخصي افراد جدا سازد و در حیطة عموميو عیني به

 - 9چالش نظري و معرفتشناختی
بحث باال بر اين نكته تأکید دارد که مدلهاي جايگزين ناگزير
بايد شامل ريسک و منفعت فنّاوري ها به صورت توأمان باشند
تا بتوانند چه از نظر تحلیلي و چه از نظر عملي کارامد باشند.
اين تأکید از اين جنبه مهم است که نه تنها يكي از مهمترين
مسائل نظري پیش رو را تبیین ميکند ،بلكه حاوي اين نكته
است که در تحلیلهاي سیاستي بايد به پیشفرضهاي شكل -
دهنده نظريات حامي منفعت فنّاوري ها نیز توجه گردد تا راه
براي مقايسه هموار شود .بنابراين ،هر مدلي براي تحلیل
ناگزير به ارائه راهكاري براي مقايسه میان پیشفرضهاي

محک بگذارد .بنابراين ،هر مدل سیاست گذاري نیازمند توجه
جدي به اين مقوله است و بدون در نظر گرفتن شرايط
مقايسه پیشفرضهاي شكلدهنده ريسک و منفعت فنّاوري -
ها ،عمالً راه به جايي نخواهد برد .بنابراين ،يكي از مسائل
اصلي در توسعة مدلهاي سیاستگذاري جامعتر و کارامدتر
اين نكته است که چگونه ميتوان به صورت هم زمان از
مقايسة پیشفرضهاي شكلدهندة ريسک و منفعت فنّاوري -
ها دم برآورد؟

 - 11پيشنهاد یک مدل

شكلدهنده نظريات دربارة چه منفعت و چه ريسک فنّاوري -

با توجه به مقوالت باال ،مدل تصمیم گیري و مقايسه میان

هاست.

منفعت و ريسک فنّاوري ها بايد قادر باشد که چارچوبهاي

از منظر معرفتشناسانه ،انجام هر مقايسهاي حاوي اين پیش

شكلدهنده آن ها را مدنظر قرار دهد .براي اين منظور به

فرض است که به صورت عیني عناصر قابل مقايسهاي وجود

تقسیمبندي معتبر و مناسبي از انواع پیشفرضها نیاز است که

دارند که روند مقايسه را امكانپذير ميسازند .در شرايطي که

براي ريسک و منفعت فنّاوري ها قابل کاربرد باشد .در

نتوان به صورت عیني در باب رجحان دو گزينه نسبت به يكديگر

پژوهش ها چند دسته تقسیم بندي وجود دارد که در زير به

اظهار نظر کرد ،عمالً امر مقايسه با مشكل مواجه ميشود .در

آنها ا شاره ميشود و سپس يک تقسیم بندي تلفیقي از آنها

شرايطي که گزينه هاي مورد مقايسه کامالً به عوامل ذهني و عاليق

براي اين منظور پیشنهاد ميشود.

و سلیقه هاي افراد وابسته شود ،ديگر نميتوان از رجحان يكي بر

رين و شون پیشفرضها را دربا رة موقعیتي که مسئله را

ديگري دم زد .براي نمونه ،در مورد طعم دو غذاي متفاوت،

ايجاد ميکند ،تعريفي که از مسئله ارائه ميشود و نحوهاي که

انسانهاي مختلف با توجه به سلیقه و ذايقههاي خود ممكن است

براي حل آن پیشنهاد ميشود ،ميدانند[ .]57اين تقسیم بندي

گزينه هاي متفاوتي را انتخاب کنند و در اين وضع ،سخن گفتن از

يک نوع نگاه مسئله محور است و با جايگزيني منفعت به جاي

مقايسة عیني بسیار دشوار خواهد بود.

مسئله به اين شكل تبديل ميشود :موقعیتي که منفعت در آن

در اين مجال ،چالش اصلي مدلهاي سیاستگذاري اين

تعريف ميگردد ،تعريفي که از منفعت ارائه ميشود .گزينه سوم

خواهد بود که بايد بتوانند پیشفرضهاي شكلدهنده چه

يعني نحوه رسیدن به منفعت در تصمیمگیري مقايسهاي میان

دربارة ريسک و چه در زمینة منفعت را به نوعي موشكافي و

منفعت و ريسک کاربرد ندارد ،بلكه به مراحل بعدي مربوط

تقسیمبندي کند که به صورت عیني قابل مقايسه با يكديگر

ميشود.

باشند .در شرايطي که اين امر محقق نشود ،عمالً نميتوان از

در سال  ، 1994رين و شون در تقسیم ب رندي دي رگري از

مقايسة عیني آنان سخن گفت و گزينههاي سیاستگذاري به

پیش فرض هاي موجود در سطوح مختلف صحبت مي کنند

عاليق و سلیقههاي سیاست گذاران وابسته خواهد شد و اين

به گونه اي ،که مي توان آن ها را به سطح سیاستهاي خاص،

امر نگاه واقعگرايانه به سیاست گذاري را با چالش جدي

سطح نهادي و سطح فرافرهنگي تقسیم بندي کرد که آخر ي

مواجه خواهد ساخت ،در حالي که براي حصول يک سیاست -

در واقع ريشة شكلگیري ديگر پیشفرضها هستند[ .]51براي

ابراهیم سوزنچي کاشاني ،فصلنامه سیاست علم و فنّاوری ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1311

نمونه ،نگاه به جامعه از منظر اقتصاد بازار يا از منظر اقتصاد

با توجه به نكات باال و در نظر گرفتن اين مطلب که

سوسیالیستي کامالً در اين نكته تأثیرگذار است که ما چه چیزي را

دستهبندي هاي ياد شده در فضايي فارغ از فضاي بحث حاضر

مسئله بپنداريم؛ در حاليکه در نگاه بازار مطلب خاصي ميتواند

يعني مسئله توامان ريسک و فنّاوري توسعه يافتهاند ،نیاز به

مسئله قلمداد شود ،در نگاه سوسیالیستي اين مطلب ميتواند به

مدل جديدي در اين میان نیاز خواهد بود .سه محور اصلي در

خوبي تعبیر شود (نظیر میزان دخالت دولت) .اين تقسیمبندي

زير معرفي مي گردند که هر کدام دربارة جنبهاي از پیشفرض -

عنصر محوري کار قبلي آن ها را يعني موقعیتي که مسئله يا

هاي ريسک و منفعت فنّاوريهاست .تصمیمگیري زماني

منفعت د ر آن تعريف ميشود ،به همراه ندارد؛ چرا که پیش -

معتبر خواهد بود که پیشفرض هاي زير هنگام مقايسه ريسک

فرض ها را در سطوح مختلف بررسي ميکند.

و منفعت به صورت يكسان براي هر دو به کار برده شوند.

هاجر عقیده دارد که مسائل مطروح شده در حوزة سیاست -
گذاري نوعي برساختة اجتماعي هستند ،به نحوي که کنشگران
مختلف بر سر آن مسائل به توافق مي رسند[ .]59نزد وي ،اينکه

تقسیم بندي زير مي تواند در تصمیم گیري میان ريسک و
منفعت ف ن ّاوري ها سودمند باشد:
-1

پیش فرض هاي فرافرهنگي که در تعريف اينکه چه

موقعیت موجود را مسئلهاي سیاستي قلمداد کنیم يا نه ،به اين

چیزي ريسک يا منفعت است ،تأثیرگذارند .اين پیشفرضها

بستگي دارد که آن را از منظر چه روايتي ببینیم .بدينترتیب ،يک

ميتوانند نگاه هاي کلي نظیر بازار يا سوسیالیزم باشند ،مي -

گروه بزرگ از درختان مرده را ميتوان حاصل شوکهاي طبیعت

توانند ساير روايت هاي عام باشند نظیر اهمیت توسعه ،نقش

قلمداد کرد يا اينکه آنها را متأثر از آلودگي هوا تصور کرد .روايت

علم و فنّاوري در توسعه و مسائلي از اين دست .مثالً نميتوان

آلودگي هوا را که با تغییرات اقلیمي مرتبط است ،ميتوان به مسائل

در زماني که حامیان مقابله با ريسک از منظر سوسیالیستي به

بزرگتري نیز پیوند زد ،نظیر بحران جوامع صنعتي .بدين ترتیب،

مسئله مي نگرند ،نظر آنان را با مدافعان منفعت فنّاوري

يک اتفاق خاص از منظر روايتهاي مختلف ميتواند مسئله قلمداد

سنجید ،هنگامي که آنان از منظر بازار به مسئله ورود

شود يا نه و اين مشكل ميتواند با مسائل گستردهتري پیوند يابد يا

ميپردازند.

اينکه در همان سطح مورد ب حث باقي بماند .بنابراين ،وي بحث
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موقعیتي که ريسک و منفعت در آن تعريف ميگردد:

دامنه و گسترة مسائل را مطرح ميسازد که به نوعي با تعريف

اين که موقعیت را چگونه تعريف کنیم ،در تصمیمگیري دربارة

موقعیتي که مسئله در آن اتفاق ميافتد ،رابطه دارد.

ريسک و منفعت بسیار اثرگذار است .مثالً در حوزة محصوالت

در کار تجربي که میلستون و ديگران انجام دادهاند[ ]49و

ژنتیک ،اين که موقعیت را صادرات اين محصوالت بپنداريم يا

نتیجة آن به کوشش میلستون [ ]61به صورت آکادمیک منتشر

استفاده داخلي از آن ها را بسیار مهم بدانیم؛ يا اينکه موقعیت را

شده است ،پیشفرض ها به سه دستة زير تقسیم شدهاند - 1 :پیش

کشور رو به توسعهاي ببینیم که از ضروريات آن ،داشتن فنّاوري

فرضهاي رويهاي که عمدتاً ناظر به مسئ ولیت ارزيابان ريسک و

خاصي است يا نه .براي نمونه ،در وضعیتي که حامي مقابله با ريسک

فرايندهايي است که اين ارزيابيها بايد انجام گیرد؛  - 2پیش

محصوالت بر خطر آنها در مصرف داخلي تأکید ميکند و مدافع

فرضهاي ماهوي که با اين مسئله سروکار دارند که چه تغییرات و

منفعت آنها نگاه خود را بر صرادرات آنها دوخرته اسرت؛ نمي -

تأثیراتي بايد در محدودة ارزيابي ريسک قرار گیرند و کدامها بايد

توان از مقايسة معتبر میان نظرهاي آنان دم زد .بدين ترتیب ،نیاز

خارج از اين محدوده قلمداد شوند؛  - 8پیش فرضهاي تفسیري که

است تا پیشفرضهاي آنها يكسان شود.

به نحوهاي که اطالعات و دادهها بايد تفسیر و تعبیر شوند،
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عطف به نكتة قبل ،محدودة اين موقعیت اهمیت وافري

سروکار دارند .اطالعات و دادهها خود را تعبیر نميکنند ،بلكه

پیدا ميکند .اين مطلب که تا چه حرد محدوده مروقعیت را براز يا

تعبیر نیازمند قضاوت و برخي فروض ديگر است .در اين میان،

بررسته ميبینیم بر ار زيابيمان اثرگذار است .اين محدوده بر

گزينه دوم يعني پیشفرضهاي ماهوي با تصمیمگیري مقايسهاي

تعريفمان از ريسک و منفعت اثر ميگذارد .مثالً اينکه ريسک را

میان منفعت و ريسک فنّاوريها ارتباط دارند.

کوتاهمدت ،اقتصادي و مستقیم بپنداريم ،ولي منفعت را بلند مدت،
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در حوزه هاي مختلف فناورانه ،اقتصادي ،اجتماعي و سالمت ديده

در تصمیمات خود بايد هر دو جنبه را مورد نظر قرار دهند و

و حتي منفعتهاي غیر مستقیم را نیز موردنظر قرار دهیم ،بر سر راه

بنابراين ،هیچيک از دو جريان تحقیقاتي کفايت الزم را براي

مقايسه خلل ايجاد ميکند .از اين رو ،محدوده مشترک از ديگر

کمک به آنان ندارند .بنابراين ،اين نكته بیش از پیش آشكار

شروط مدل تصمیمگیري است.

ميشود که مدلهاي جديد سیاست گذاري فنّاوري ناگزيرند هر

اين مدل در وهلة اول مردلي تحرلیرلي است که کمک ميکند
پیشفرض هاي نهفته در باب منفعت را با ريسک فنّاوريها

دو جنبة ريسک و منفعت را ،بهويژه در مورد فنّاوريهاي جديد
در نظر بگیرند.

مقايسه کنیم و در وهلة دوم ابزاري کمكي براي فهم و تصمیم -

پیشنهاد اين مقاله که خود حاصل از بحث دربارة شاخصه -

گیري سیاست گذاران به شمار مي رود تا در دام ارائههاي

هاي هر دو جريان تحقیق است ،مجموعهاي از پتانسیلها را

پرطمطراق طرفداران هر کدام از اين رويكردها نیفتند .بايد توجه

در مدل واقعگرايانه تط ور متقابل به معرض نمايش گذاشت که

کرد که مدل باال فرمولي براي محاسبه نميدهد ،بلكه مدلي است

ميتواند ريسرک و مرنافع فنرّاوريهرا را در چرارچروب

براي يافتن يک مبناي مشترک تصمیم گیري و قضاوت در زماني

واحردي از پریرشفرضهراي شكلدهنده شامل شود .به سخن

که گاهي به نظر مي رسد طرفداران از دنیاها و پارادايمهاي

ديگر ،هر مدلي ناگزير از در نظر گرفتن پیشفرضهاي شكل -

متفاوتي سخن مي گويند .از اين رو ،سه بخش اصلي ذکر شده در

دهندة نظريات دربارة ريسک و هم منفعت فنّاوريها ر هر دو

اين مدل ذهنیت هاي مختلف را به عینیتي قابل بررسي تبديل مي -

ر است؛ چنان که بدون اين کار قادر به برآوردن نیازهاي

سازد تا در عرصه تصمیمگیري بهکار رود.

تحلیلي سیاست گذاري نخواهد بود .بنابراين مسئله اصلي پیش
روي توسعة مدل هاي جديد اين خواهد بود که چگونه آنها

 - 11نتيجهگيري
در حالي که ادبیات گستردهاي دربارة نوآوري و قانونگذاري
سربرآورده است ،به نظر مي رسد اين مطالعات مبتني بر يک
فرض محوري قرار گرفتهاند که همان ثابت فرض کردن اهمیت
نوآوري به مثابة راهي فوقالعاده در رسیدن به پیشرفت و يافتن
راهكارهايي است که از طريق آنها قانونگذاري کمترين موانع را
بر سر راه آن ايجاد کند .به عنوان يک نتیجه و پس از مرور نقادانة
متون دورة نروآوري ميتوان چنین استنباط کرد که مطالعات
نوآوري با محدوديتي در تحلیل قانونگذاري مواجهند و آنها به

قادر به فراهم آوردن چارچوب هاي مفهومي هستند که بتواند
به صورت عیني پیشفرضهاي شكلدهندة ريسک و منفعت
را با هم مقايسه کند؛ و اين مسئلهاي است که تاکنون بدان
پرداخته نشده است.
بدين منظور ،چارچوب تحلیلي اولیه در اين مقاله
پي ريخته شده است که بتواند پیشفرضهاي ريسک و منفعت
فنّاوريها را هم زمان در برگیرد و مبناي مشترک و عیني براي
مقايسه آنان فراهم سازد تا از اين طريق ،راه براي تصمیم -
گیريهاي سیاستي دشوار هموارتر شود.

صورت گسترده از ريسک فنّاوريهاي جديد غفلت ورزيدهاند.
از سوي ديگر ،مدلها و چارچوبهاي توسعة يافته در

منابع

پژوهشهاي حوزة ريسرک بر اين فررض محروري استروارند که
دلمرشغولي قانونگذار ،نحوة مواجهه با ريسک و کاستن آن تا
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Abstract
Th is p aper is a crit ical v iew t o t wo main st ream ap p roaches t o t echnolo gy reg ulation and t h eir s ufficien cy
in p ro v id in g fu n ct io n al mo d els fo r p o licy -makin g in t h is field . On t h e o n e h an d , t h e lit erat u re o n
in n o v ation an d it s s pecial att ent ion t o t h e ro le o f n ew t echnolo g ies an d h o w t o reg u lat e t h em is p u t t in g
fo rward d ifferent p erspectiv es. On t he o ther h and, t h e ext ensiv e d iscussio n o n man ag in g t h e ris k o f n ew
t ech n ologies t hrou gh g overnmen t regu latio n rep resents an oth er majo r ap pro ach t o t echno logy reg u lat io n .
Th e p res ent crit ical ap p rais al s h all rev eal t h at b o t h o f t h em are co n fro n t in g s erio u s s h o rt co min g s in
p ro v id ing fu nct ional p o licy mo d els an d in g u id in g t h e real d ecis io n s o f p o l icy makers ; t h is is main ly
b ecause o f t heir restrictiv e assump tio ns. W hile p olicy makers n eed mo d els t o h elp t h em in as s es s in g t h e
ris ks an d b en efit s o f t ech n o lo g ies s imu lt an eo u s ly , t h e in n o v at io n mo d els are merely fo cu s ed o n t h e
b en eficial aspects o f t echn ology as o pposit ed t o t h e ris k mo d els t hat are main ly conceraed wit h t he ris k of
n ew h u man p ro ducts. Then, t he d iscussion leads t o t he ep istemo logical d ifficulties in herent in d evelo pin g
s u ch mo d els t h at p av e t h e way fo r s u g g es t in g a n ew mo d el at t h e en d o f t h e p ap er
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