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'مقدمهـ 1

مختلف، برخورداريمللدر مسیر توسعهمهماز الزاماتیکی
و صنعتی هراقتصاديو فعالیننفعانگذاران، ذيسیاست

اجماع . استمشتركعملیو برنامهذهنیکشور از فضاي
ها و مجري هر کشور در خصوص استراتژيگیر و بدنه تصمیم

تاشود مسیر توسعه درآن کشور هاي کالن باعث میسیاست
این درحالی است که تجربه . زیادي تسهیل شودحد

گذاري علم و فناوري و به تبع آن صنعتی در کشور ما سیاست
هاي متفاوت و گاه متضادي در میان دهد ذهنیتنشان می

ghazinoory@modares.ac.ir: دار مکاتباتنویسنده عهده*

وجود این . یزان کشور وجود داردرگیران و برنامهتصمیم
ها، نیل به اجماع در جهت و تداوم آنبردارهاي ذهنی غیرهم

هاي کالن را در کشور، بسیار بدنه کارشناسی و اتخاذ تصمیم
انتخاب استراتژي جایگزینی واردات و یا . دشوار ساخته است

گیري در خصوص وجود سطح میانی توسعه صادرات، تصمیم
کنار دو سطح خرد و کالن، جایگاه گزینش در ریزي دربرنامه

گذاري گذاري، تلقی خطی و یا غیر خطی از سیاستسیاست
برخی از این موارد ... و تغییر نقش بازیگران مختلف و 

.هستند
هاي این مساله، اختالف میان رویکردهاي نظري یکی از ریشه

جریان غالب علم اقتصاد بیشتر تالش دارد تا با . است
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رغم علی. بینی خود را تقویت کندردي اثباتی، توان پیشرویک
مسایل مختلف در موافقت و مخالفت با چنین رویکردي، 

گیري بنگاه در خصوص انتخاب فناوري و محوریت تصمیم
چارچوب تحلیلی تعادل عمومی در حوزه ساز و کار فعالیت 

ها، با محوریت بازار رقابت کامل به تخصیص بهینه منابعبنگاه
میالدي، موسسات پیشرو در 90در اوایل دهه .شودمنجر می

المللی پول، امر توسعه و خصوصا بانک جهانی و صندوق بین
هاي خود به کشورهاي دیگر و خصوصا کشورهاي ارائه کمک

اي از سازي مجموعهدر حال توسعه را به بکارگیري و پیاده
دیل هاي تعهاي عمدتا کارکردي با عنوان سیاستسیاست

هاي گزینشی ها دخالتاین سیاست. دندکرمشروطاقتصادي 
شدت نهی کرده و بهبود و مداخالت دولتی در اقتصاد را به

اقتصاد درثباتایجاد ساز و کار بازار از مسیر آزادسازي، 
سازي، توسعه بازارهاي مالی، ورود به کالن، خصوصی
. ]1[دنمودنرا توصیه می... المللی و تجارت آزاد بین

هاي اجماع عدم موفقیت برخی کشورهایی که از سیاست
پیروي کردند در کنار موفقیت برخی از کشورهایی 1واشنگتنی

که مسیرهاي دیگري را در پیش گرفتند باعث شد تا ضرورت 
گذاري و نقش دولت، بیشتر مورد توجه قرار توجه به سیاست

ورهاي مطالعه در خصوص توسعه علمی و فناوري کش. گیرد
آسیاي جنوب شرقی، با نام ببرهاي آسیایی، مبتنی بر 

. ]2[آفرینی خاص دولت در این میان بسیارتاثیرگذار بودنقش
اي هاي توسعهرسید براي توجیه سیاستاز آنجا که به نظر می

جدید، چارچوب جریان غالب اقتصادي، کارایی مناسبی 
گذاري یاستندارد، ارائه مبانی نظري رویکردهاي جدید به س

2علم و فناوري توسعه یافت و در این میان، اقتصاد تطوري

.بیشترین سهم را به خود اختصاص داد
رویکرد تطوري نیز اگر چه به اذعان طراحان آن در رقابت با 

هاي جریان غالب اقتصاد، بسط و توسعه یافته است، مدل
سازي و لیکن به دلیل فقدان توسعه کافی در حوزه مدل

نظران مواجه شده بندي با تفاسیر متعدد و متکثر صاحبلفرمو
ها در تکثر برداشت. و تفاسیر مختلفی از آن ارائه شده است

خصوص الگوهاي ذیل این رویکرد و مرتبط با آن همچون 

1- Washington Consensus
2- Evolutionary

... نظام ملی نوآوري در قالب برنامه پژوهشی، پارادایم و 
برنامه این مساله نیل به فضاي ذهنی و . ]3[چشمگیرتر است

نفعان و فعالین گذاران، ذيعملی مشترك میان سیاست
به بیان دیگر، به . اقتصادي و صنعتی را دشوار نموده است

هاي کمی در اقتصاد تطوري، عموم سازيسبب کمبود مدل
هاي ها در این زمینه کیفی بوده و باعث بروز برداشتتحلیل

فهوم این تعدد برداشت هم در حوزه م. مختلفی شده است
هاي سیاستی آن اقتصاد تطوري و هم در خصوص داللت

. چشمگیر است
هاي مختلفی به طبعا در شرایطی که متفکران متعدد با نگاه

اند، یک برداشت واحد از توسعه نظریه اقتصاد تطوري پرداخته
کند با مرور و اما این مقاله تالش می. این نظریه دشوار است

بندي این حوزه، یک جمعتحلیل مهمترین مقاالت علمی
هاي فکري و داللت3هايواحد از مبانی نظري، خردمایه

سیاستی آن ارائه نموده و جایگاه آن را در مقایسه با جریان 
بر . غالی اقتصاد یا همان مکتب نئوکالسیک مشخص نماید

مروري بر پیشینه تحقیقات مطرح در بخش بعدي، این مبنا در 
نیز روش تحقیق ادامهدر .این حوزه ارائه شده است

گویی به پرسش این مقاله تشریح شده اتخاذشده براي پاسخ
هاي تحقیق بیان شده و مورد بحث و نیز یافتهانتهادر . است

.بررسی قرار گرفته است

پیشینه تحقیق-2
گذاري علم و مطالعات نوآوري و فناوري که جریان سیاست

نوزدهم با دو اثر مهم موجد اقتصاد تطوري بوده است در قرن 
اصول "تالیف فردریک لیست و "نظام ملی اقتصاد سیاسی"

آلفرد مارشال به فضاي دانشگاهی و تحلیل علمی "اقتصاد
مباحث مهم حوزه سیاست صنعتی همچون توجه به . وارد شد

بندي در کنار نگاه سیستمی و نیز ملی به مناطق و خوشه
بودند که رشد و توسعه هایی ترین زمینهعرصه اقتصاد، مهم

.آینده جریان در قرن بیستم را هدایت نمودند
رغم آثار پراکنده در قرن نوزدهم، دو اثر مهم شومپیتر در علی

نیمه اول قرن بیستم آغازگر واقعی جریانی بوده که امروزه به 

3- Rationale
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عنوان یک دیسیپلین علمی فراگیر مورد توجه قرار گرفته 
ي مبتنی بر انگیزش کارآفرینان بعد فردي و روانی نوآور. است

سازي شومپیتر از توسعه اقتصادي و تحرك اقتصاد در مدل
در ادامه و در اثر دوم نیز . ]4[محور توجه قرار گرفت

هاي شومپیتر، نوآوري سازمانی و نهادي مبتنی بر فعالیت
شده و هدفمند را مد نظر قرار ریزياي برنامهتحقیق و توسعه

ومپیتر، مطالعات مربوط به تاثیر فناوري و پس از ش. ]5[داد
نوآوري در عملکرد اقتصادي در دو مسیر اقتصاد تطوري و 

. اقتصاد نئوکالسیک ادامه یافت
اقتصاد نئوکالسیک در چند زمینه در حوزه مطالعات علم و 

زمینه اول اقتصاد رشد است که :نوآوري مشارکت نموده است
نهاده سوم در کنار نیروي کار با معرفی عامل فناوري به عنوان 

جریان اقتصاد رشد . ]6[و سرمایه از سوي سولو آغاز گردید
را 1زاهاي رشد دروننیز در مقابل در دهه نود توانست مدل

.]7[مطرح سازد2هاي نئوشومپیتريدر برابر مدل
زمینه دیگر مورد توجه در مطالعات اقتصادي علم و نوآوري 

به جریان اقتصاد نئوکالسیک، حوزه پس از شومپیتر و نزدیک
در 4و ارو3اقتصاد علم و فناوري بود که با آثار پیشتاز نلسون

هسته محوري مطالعات این حوزه، . آغاز شد1960اوایل دهه 
. توجه به خصوصیات متمایز دانش در برابر دیگر کاالها بود

بروز پدیده شکست بازار در نتیجه خصوصیات ویژه دانش به 
شود عرضه دانش علمی از کاالي عمومی باعث میعنوان

تر از سطح بهینه اجتماعی انجام شده و ها پایینسوي بنگاه
خردمایه سیاستی براي دخالت دولت در این حوزه را به دنبال 

این زمینه نیز در ادامه و توسط افرادي . ]8[داشته باشد
تصاد اق"بسط داده شد و به ظهور 6و دیوید5همچون داسگوپتا

مثابه هنگاه به فناوري ب. ]9[منجر شد7"جدید علم و فناوري
مثابه اطالعات و توضیح خصوصیات ذاتی و خاص هب

اطالعات در کنار ایجاد تمایز میان علم و فناوري و 

1- Endogenous Growth Models
2- neo-Schumpeterian
3- Nelson
4- Arrow
5- Dasgupta
6- David
7- New Economics of Science and Technology

هاي مورد توجه در این ترین زمینههاي هر یک از مهمخروجی
.]10[رویکرد است

به جریان اقتصاد بیشتر مواردي هستند که،هاي ذکرشدهزمینه
این در . متعارف معروف به اقتصاد نئوکالسیک نزدیک هستند

مطالعات نوآوري و محورترین حالی است که مهم
اقتصاد تطوري است که در ،گذاري علم و فناوريسیاست

نقطه عطف در این . رقابت با اقتصاد مرسوم توسعه یافته است
یک تئوري "نبا عنوا8زمینه کتاب مشترك نلسون و وینتر

اگر چه این دو نفر . بوده است9"تطوري درتغییر اقتصادي
هاي نئوکالسیکی و اهمیت نوآوري آثاري در نقد مدلقبال هم

لیکن ارائه این کتاب نقطه عطفی در تکامل و تدوین ،اندداشته
و پس از 1990در دهه. شوداقتصاد تطوري محسوب می

بیشتر الگوي اقتصاد انتشار کتاب نلسون و وینتر و تکامل 
، موضوع ]11[تطوري در آثار افرادي همچون هاجسون

سیاست علم، فناوري و نوآوري بر اساس اقتصاد تطوري، از 
هاي نظام ملی نوآوريمدل. منظرهاي متنوعی نگریسته شد

هاي ، مدل]13[اي، در کنار نظامات بخشی و منطقه]12[
، مدیریت 11هایچو ن10، مدیریت گذار]14[گانهمارپیچ سه

هاي ، مدل]15[بنیانو دانش12بنیانهاي منبعفناوري و تئوري
و تئوري فاصله فناوري]16[اقتصاد دانش و صنعت دانش

. ]17[ترین این الگوها هستندبرخی از مهم
در کنار این الگوهاي متنوع، بخشی دیگر از ادبیات دانشی این 

جریان تطوري شده صرف بازخوانی و احیانا نقادي ،حوزه
اند تا و همکاران تالش نموده13به عنوان نمونه هکرت. است

گذاري گانه، مطالعات مربوط به سیاستبندي سهدر یک دسته
یا اینکه .بندي کنندحوزه علم، فناوري و نوآوري را دسته

و همکاران مجموعه کاملی از گرایشات فلسفی 14ورسپاگن
آوري هاي مربوط به آن جمعرویکرد تطوري را به همراه مدل

این زمینه، همان مسیري است که در این مقاله بر آن . اندنموده
تنوع و تکثر این الگوها در کنار برخی . تمرکز شده است

8- Winter
9- An Evolutionary Theory of Economic Change
10- Transition Management
11- Niche
12- Resource Based View
13- Hekkert
14- Verspagen
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هاي سیاستی آنان باعث اختالفات موجود در درون داللت
شود نیل به مجموعه کاملی از تجویزهاي سیاستی مبتنی بر می

مقاله حاضر با اتخاذ . یت باالیی پیدا کنداقتصاد تطوري اهم
مندي را براي نیل ، مسیر روش1روش تحقیق تحلیل تماتیک

امري که تا پیش از این کمتر . به این هدف اتخاذ نموده است
.مورد توجه قرار گرفته است

تحلیل تماتیک-3
گذاري و اقتصاد واکاوي مفاهیم موجود در حوزه سیاست

هاي تحقیق کیفی یست مبتنی بر طرحباتطوري ناگزیر می
تحقیق کیفی عموما به هر نوع تحقیقی اطالق . انجام شود

هاي آن از طریق فرآیندهاي آماري و با شود که یافتهمی
. ]18[سازي بدست نیامده باشدمقاصد کمی

هاي تحلیل مختلف دهی تحقیقات کیفی مبتنی بر روشسازمان
یکی از این تحلیل موضوعی یا تماتیک، . است

از آنجا که در مقاله حاضر، الگوپردازي . هاستاستراتژي
سازي و بندي، مفهومآوري، طبقهاي مبتنی بر جمعدادهدرون

گذاري علم و ارزیابی مباحث مختلف در حوزه سیاست
فناوري با رویکرد تطوري مورد توجه قرار دارد، لذا از روش 

.تحلیل تماتیک یا موضوعی استفاده است
. یند تحلیل تماتیک وجود داردآهاي مختلفی براي طی فرروال

ها واجد سه گام رغم تفاوت ظاهري، عموم این روشاما علی
دهی و تنظیم و در آخر آوري و توصیف، سازمانعمومی جمع

2ولکاتبر همین اساس، مدل ساده . تفسیر و بازنمایی هستند

آن گزارش در این تحقیق مبناي عمل قرار گرفته و براساس
در مدل تماتیک ولکات سه مرحله . تحقیق تنظیم شده است

بر این مبنا . ]19[اندتوصیف، تحلیل و تفسیر مجزا شده
.یند تحقیق در ادامه تشریح شده استآفر

هاتوصیف داده1- 3
شده در این تحقیق مبتنی بر مصنوعاتی هاي گردآوريداده

ده و بصورت هاي آرشیوي ذخیره شاست که در قالب ثبت
تاریخ . اندهاي اطالعاتی نمایه شدهمقاالت علمی در پایگاه

2011تا 1994هاي انتشار این مقاالت عموما مشتمل بر سال

1- Thematic Analysis
2- Wolcott

در انتهاي این گام و بمنظور آغاز کدگذاري اولیه، از . است
مقاله برگزیده شده و 30آوري شده تعداد کل مقاالت جمع

مقاله 1در پیوست ست آنهاکه فهرمورد تحلیل قرار گرفته 
.حاضرآمده است

هاتحلیل داده2- 3
دهی، تنظیم و ها سازمانبایست دادهدر این مرحله می

ها خوانده شده، به این منظور، داده. بندي شوندمقوله
. اندبندي و کدبندي شدهنویسی شده و در انتها دستحاشیه

هاتفسیر داده3- 3
گام اول . ها باید برداشته شوددو گام مهم در تفسیر داده

ها در ها است و گام دوم برقراري ارتباط میان تماستخراج تم
مطابق با روش آنالیز تم، پس . یک نقشه تماتیک مناسب است

، بایستی تعیین 3ها و رسیدن به کدهاي باز اولیهاز تقلیل داده
محصول این . ها و بعد تنظیم آنها انجام شودها و یا زمینهتم
رحله، دستیابی به مجموعا هشت زمینه محتوایی استخراج م

ها و اگر چه تقلیل داده. شده از کدگذاري اولیه است
کدگذاري اولیه سطحی نزدیک به متون اولیه دارد لیکن، با 

توان هاي مفاهیم میها و تشکیل خوشهدهی آنسازمان
این هشت تم در . هاي محتوایی مناسبی را بدست آوردزمینه

.اندنمایش داده شده1دول ج
، شدههاي استخراجبا تشریح ارتباطات میان تمبایدپس س

در . موضع اصلی را نسبت به موضوع تحقیق مشخص نمود
.قسمت بعد به این مساله پرداخته شده است

تشریح ارتباطات-4
شده به دو هاي استخراجبمنظور تشریح ارتباطات محتوایی، تم

گانه هاي هشتدر واقع، مروري بر تم. ستدسته قابل تقسیم ا
دهد که برخی از آنها شده در مرحله قبل نشان میاستخراج
شوند و تر بوده و به کلیت اقتصاد تطوري مربوط میمفهومی

گذاري تر بوده و مستقیما حوزه سیاستبرخی دیگر کاربردي
. سازندرا متاثر می

. ها و درك محتواي آنهاستترین مرحله درگیري با دادهکدگذاري باز اولین و مهم-3
. شوندها منجر میگیري تمکدهاي تکراري و نزدیک به هم در مراحل بعد به شکل
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ي استخراج شدههاها یا زمینهتنظیم کلیه تم)1جدول 
)1پیوست مندرج درسی مقالهاز بین (منبعمحتواموضوعردیف

پویایی/تمایز تعادل1
شناختی، اقتصاد تطوري به لحاظ تمایزات هستی

هاي غیرتعادلی و پویاي اقتصادي را مجموعه گرایش
. گیرددربرمی

)Loasby,2000) (Hodgson,2002) (North,
1996) (Verspagen, 2004 ((Vandenberg

et al., 2009))Nelson et al., 2002(

شناسی تمایز موضوع2
شناختی، اقتصاد تطوري فقط به لحاظ تمایزات موضوع

بخشی از جریانات اقتصادي غیر تعادلی است که دغدغه 
. توضیح فرایندهاي دانشی و نوآورانه را دارد

)Dodgson et al., 2011) (Eparvier,2005 (
)Hodgson, 1998 ()Martin, 2012) (Potts,

2003) (Aghion et al., 2009(

سیاستیهايخردمایه3
گذارانه، اقتصاد تطوري یکی از به لحاظ تمایزات سیاست

هاي سیاستی حوزه علم و هاي طراحی داللتخردمایه
.هاستفناوري در کنار دیگر خردمایه

)Wieczorek et al., 2009) (Bach et al.,
2005()Cantner et al., 2001) (Laranja et

al., 2008 ()Martin, 2012(

مجاورت جغرافیایی مبتنی بر اثرات سرریز، توانمندي تاکید بر مجاورت جغرافیایی4
.دهدجمعی علمی، فناورانه و نوآورانه را ارتقا می

)Breschi, 1997) (Lall et al., 1998(
)Laranja et al., 2008 ()Malerba, 2002(

تاکید بر زنجیره دانش و فناوري5
باید در ،انواع دانشفرایند خلق تا بکارگیري 

.گذاري علم، فناوري و نوآوري مدنظر قرار گیردسیاست
)Foray et al., 1996) (Nelson,1959(

)Wieczorek et al., 2009) (Bach et al.,
2005(

تاکید بر تجمیع سیستمی6
آوردن نهادهاي مورد نیاز بر فراهمرویکرد تجمعی مبتنی 

گذاري سیستم و ارتقاي تعامالت میان آنها، در سیاست
.سزایی داردهعلم، فناوري و نوآوري اهمیت ب

)Sharif, 2006) (Viotti, 2002 (
)Fagerberg, 2002()Aghion et al.,

2009) (Nelson et al., 2002(

تاکید بر شناخت ماهیت یادگیري7
زا مبتنی شناختی عوامل بصورت درونر ظرفیتتاکید ب

هاي و معلولی، باید در متن داللتتبر تغییر روابط عل
.سیاستی این حوزه لحاظ شود

)Nelson et al., 2002) (Muldera et al,
2001 ()Metcalfe, 1994()Cantner et al.,

2001()Nelson et al., 2002(

تاکید بر پایداري محیطی8
هاي طبیعی و در ت میان انسان، اقتصاد و محیطتعامال

گذاري هاي چندي، در حوزه سیاستنظامی باز به داللت
.شودعلم، فناوري و نوآوري منجر می

Vandenberg et al., 2009)) (Nill et al.,
2009) (Witt, 2008(

همچنین، چیستی گرایشات مختلف اقتصاد تطوري، 
ي در خصوص علم و فناوري و نیز پردازي اقتصاد تطورمفهوم
هاي سیاستی اقتصاد تطوري سه زمینه اولیه بودند که در داللت

ها و ایجاد کدهاي اولیه مد نظر قرار دو مرحله آشنایی با داده
منظور تصریح ارتباطات محتوایی، تشریح هلذا ب. گرفتند

پردازي در الیه اول مفهوم:ارتباطات در دو الیه دنبال شد
هاي سیاستی محور یکرد تطوري و در الیه دوم خردمایهرو

پویایی، تمایز/هاي تمایز تعادلتم. ندتحلیل قرار گرفت
سیاستی در الیه اول جاگذاري هايشناختی و خردمایهموضوع

هاي تاکید بر مجاورت جغرافیایی، تاکید بر زنجیره شده و تم
بر شناخت دانش و فناوري، تاکید بر تجمیع سیستمی، تاکید

ماهیت یادگیري و تاکید بر پایداري محیطی در الیه دوم قرار 
.شونددر ادامه هر یک از این الیه ها تشریح می. اندداده شده

الیه اول1- 4
شناسی اقتصاد تطوري الیه اول شبکه تماتیک که به مفهوم

تم اول به لحاظ :گیردشود سه تم را دربرمیمربوط می

اشت عمومی از اقتصاد تطوري مبتنی بر شناختی، بردهستی
تم دوم، بر . کندمحوریت تعادل و یا پویایی را بازنمایی می

شناسی اقتصاد تطوري در حوزه علم و فناوري تمرکز مفهوم
هاي سیاستی، تم سوم نیز با محوریت مفهوم خردمایه. دارد

اي در شبکه تماتیک را ارتباط الیه اول و دوم تحلیل دوالیه
.هده داردبر ع

گانه موجود در الیه اول شبکه تماتیک را هاي سه، تم2جدول 
تالش شده است تا در فرایند رفت و . نشان داده است

هاي برگشتی میان کدهاي اولیه و سواالت کلی مدنظر، تم
شده نهایی، در نسبت مناسبی با سواالت طراحی و طراحی

مربوط به الیه اول نقشه تماتیک2جدول . تدوین شوند
. پردازي اقتصاد تطوري توجه داردشود که بیشتر به مفهوممی

هاي سیاستی اقتصاد تطوري در الیه مفاهیم مرتبط با داللت
شده هاي استخراجدر ادامه تم. انددوم مورد توجه قرار گرفته
.انددر هر قسمت تشریح شده
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کهاي اصلی در سطوح مجزاي الیه اول شبکه تماتیتم)2جدول 
کدبندي مرتبطتوضیحاتتم اصلیردیف

پویایی/تمایز تعادل1
شناختی، اقتصاد تطوري کلیه به لحاظ تمایزات هستی

. گیردهاي غیرتعادلی اقتصادي را دربرمیگرایش
شناسی اتفاقی، نظم خودجوش، مکانیسیسم، هستی

گرایی و داروینیسم اجتماعی، ارگانیسم، دوسویه
مند، هترودکس اقتصاديدوالیسم، کنش غیر هدف

تمایز 2
شناختیموضوع

شناختی، اقتصاد تطوري فقط به لحاظ تمایزات موضوع
بخشی از جریانات اقتصادي غیر تعادلی است که دغدغه 

بخشی از . (توضیح فرایندهاي دانشی و نوآورانه را دارد
پردازد را ها که به موضوع نوآوري و دانش میغیرتعادلی

)داندمعناي خاص میاقتصاد تطوري به

، عقالنیت فناوريخط سیر فناوري، پارادایم 
شناسی محدود، المارکیسم، رفتار عادتی، هستی

هاي اجتماعی، علیت تاریخی، میراث مشخصه
هااکتسابی، نئوشومپیترین

هاي خردمایه3
سیاستی

گذارانه، اقتصاد تطوري یکی از به لحاظ تمایزات سیاست
هاي سیاستی حوزه علم و داللتهاي طراحی خردمایه

.هاستفناوري در کنار دیگر خردمایه

هاي کدهاي مرتبط با الیه دوم در خصوص داللت
گذاري رویکرد تطوري مبتنی بر سیاست
هاي مربوطهخردمایه

پویایی/تمایز تعادل: تم اول4-1-1
رویکرد اول در تبیین اقتصاد تطوري، استفاده از یک تمایز 

ی شناختی مبتنی بر تمایز تعادل از پویایی در کلیت عمدتا هست
در این معنی، اقتصاد تطوري مبتنی بر یک تمایز . تحلیل است

در . شودشناختی، با محوریت پویایی و تغییر تعریف میهستی
هاي هاي مهم در تمایز میان دیدگاهواقع، یکی از مالك

ح بندي طرتطوري، بکارگیري تعابیر بیولوژیک در صورت
ها جداي از برخی تالش. شناختی استتحقیق به لحاظ هستی

جهت عمومیت دادن به تئوري داروینی فراي علوم زیستی
سه اصل تطوري تغییر، انتخاب و توارث بعنوان ،]20[

پردازي تطوري مورد استقبال زیادي قرار تئوري١هیوریستیک
ح این استعارات زیستی به صورت وسیعی در توضی. اندگرفته

کار انسانی و اقتصاد بهتطور فناوري، علم، زبان، جامعه
.]21[روندمی
همانند کارگیري استعارات زیستی در اقتصاد تطوريبه

. اهیم مکانیکی از سوي اقتصاد نئوکالسیک استفبکارگیري م
جهت روشن شدن این مطلب باید توجه نمود که دو گونه 

بتنی بر این تمایز باشد و مبینی مختلف قابل طرح میجهان
.)3جدول (]22[شوداقتصاد تطوري تشریح می

بندي مساله و تفاسیر مختلف از مفاهیمی که براي چارچوب) heuristic(هیوریستک -1
بندي هیوریستکی شرح بیانیه مساله زمانی شامل چارچوب. در برداردشودآن را شامل می

دهندگی مدل اي از توضیحبرداري هم ساده و روان باشند و هم بهرهاست که تعابیر مورد بهره
.را دارا باشند

به عالم است به این معنا که 2بینی اول، نگاه ساعت گونهجهان
تعامالت و ارتباطات موجود در هستی از نوع پایدار، با ارتباط 

در واقع، . اندلو معلولی و با نظمی پایدار و جهان شموتعل
گونه و انتزاعی بتنی بر نظم ریاضیمکه مابعدالطبیعه دکارتی 

یکی از مبادي مهم متافیزیکی استموجود در روابط عالم
بینی آرتوربرت، ظهور و بروز این جهان. استعلوم نوین بوده 

را میراث کپرنیک، کپلر، گالیله و خصوصاً دکارت براي نیوتن 
هاي علمی مبتنی معرفی نموده و مکانیک نیوتنی را اوج یافته

شناسی در این هستی. کندمعرفی میمزبورفرض پیشبر 
حوزه علوم اجتماعی و خصوصا اقتصاد نیز همچون علوم 

. شودطبیعی، نگاه مسلط و جریان اصلی را شامل می
شود که حالت ، چنین فرض میکی فوقبینی مکانیدر جهان

بینی است؛ فقط به این آینده سیستم با دقت کامل قابل پیش
به حالت کنونی سیستم دانسته عات کامل راجع شرط که اطال

شود حالت آینده ی، تأکید میکلیکن در رویکرد ارگانی. شود
بلکه مبتنی بر . سیستم ترتیب علی متغیرهاي کنونی نیست
اگر اقتصاد . شودتغییر و تحوالت اتفاقی و نوآورانه تعیین می

در حوزه مطالعات کیبینی مکانینئوکالسیک تبلور جهان
هاي قتصادي قلمداد شود، اقتصاد تطوري به مجموع نگاها

بر این . شودی اطالق میکبینی ارگانیاقتصادي مبتنی بر جهان
مبنا در سطح اول تحلیلی و مبتنی بر تمایز هستی شناختی، به 

یر توان تعبمجموع گرایشات اقتصادي غیر جریان متعارف، می
. اقتصاد تطوري را اطالق نمود

2- Clockwork
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هاي اقتصاد تطوري در سطح اولشناختی به منظور احصاي حوزهمایز هستیت)3جدول 
کیارگانیبینی جهانکیمکانیبینی جهان

تغییرمحورنظم محورمحور تحلیل

گونه و حداکثر احتمالی مبتنی بر یکسان ساعتنوع تعامالت و ارتباطات
بودن عمل طبیعت

کسان نگاه اتفاقی و غیر احتمالی مبتنی بر غیر ی
بودن عمل طبیعت

حالت آینده
بینی حالت آینده سیستم با دقت کامل قابل پیش

است، فقط به این شرط که اطالعات کامل در 
.خصوص حالت کنونی سیستم دانسته شود

حالت آینده سیستم ترتیب علی متغیرهاي کنونی 
نیست بلکه با وابستگی به گذشته و نوآوري و 

کندمیتغییر ترتیبات گذشته بروز 
دارویننیوتنپیشگامان در علوم طبیعی

هاي متغیر و متحول شونده با نگاه وجود روالواروجود قواعد علی و معلولی با نظم ریاضیابزار تحقیق
تجربی و تاریخی

)غیرتعادلی(اقتصاد تطوري )تعادلی(اقتصاد نئوکالسیک هاي اقتصاديحوزه

ن و وینتر و تا حدودي در مقابل هیوریستیک زیستی نلسو
یافته داروینی،گروهی دیگر وبلن در بکارگیري مفاهیم تعمیم

هاي عمومی از از اقتصاددانان تطوري تالش دارند تئوري
مفهوم تطور با تأکید بر مسایلی همچون تازگی، ظهور و 

تواند به در این دیدگاه، تطور می. ]23[انتشار ارائه دهند
هاي خاص، به صورت به حوزهصورت عمومی، و نه وابسته

فرایندي خودتغییر دیده شود که عناصر اساسی آن تولید 
استفاده از . ]24[زاي تازگی و انتشار تصادفی آن استدرون

هر دو رهنمود پژوهشی را در میان اقتصاددانان تطوري شاهد 
هاي از سویی شومپیتر به دلیل مخالفت با ورود دیدگاه. هستیم

نماید و از سوي ربرد واژه تطور اجتناب میداروینی، از کا
ها بکارگیري دیگر نلسون و وینتر و دیگر نئوشومپیترین

.انداستعارات زیستی را دنبال کرده
بر این مبنا، اقتصاد تطوري را در یک معناي عام میتوان به کلیه 

با 1الوسن. هاي غیرتعادلی و پویاي اقتصادي اطالق نمودنگاه
سی اجتماعی مبتنی بر فرایندهاي دگرگون شنامعرفی هستی

کند که شونده، ارتباطات پیچیده و چندوجهی تأکید می
گرا و واقعیت اجتماعی واجد هر دو رویکرد مکانیستی و نظم

لذا اگر چه جریان . نیز ارگانیستی و تغییرگرا است
هاي حجمی از واقعیت را توسط روش)ارتدکس(اصلی

؛ لیکن گستره زیادي ]25[دهداستنتاجی و ریاضی توضیح می
بینی همراه از واقعیت وجود دارد که با وقایع غیر قابل پیش

بر این مبنا، اقتصاد تطوري مشتمل بر جریانات متعددي . است
است که هریک گرایشی در خصوص یکی از ابعاد 

شناسی اجتماعی است که توسط جریان غالب مورد هستی

1- Lawson

هاي بنديدیگر، دستهاز سوي . استاغماض قرار گرفته 
عنوان به. هاي اقتصاد تطوري ارائه شده استمتفاوتی از زمینه
به هشت سرفصل رامکاتب اقتصاد تطوري2نمونه، رادزیچی

تقسیم کرده است که اقتصاد سیاسی رادیکال، اقتصاد 
دیگر ... کینزین، اقتصاد رفتاري، اقتصاد اکولوژیکی و پست

در یک . ]26[شوندسوب میهاي اقتصاد تطوري محگرایش
در مقاله خود اقتصاد تطوري را به 3بندي دیگر، ویتدسته

خود رویکرد کند که فقط یکی از آنها به چهار دسته تقسیم می
هاجسون نیز در مقاله اقتصاد تطوري .شومپیتر تعلق دارد

هاي اقتصاد تطوري را به شانزده قسمت مبتنی بر خود، زمینه
ود چهار عامل معین تقسیم نموده است که وجود و یا عدم وج

. 4هاي جدول نهایی خالی مانده استالبته برخی از خانه
.ترین رویکردهاي تطوري را نشان داده استمهم4جدول 

هاي مربوط به واقعیت اجتماعی، تنوع به سبب تنوع ویژگی
از آنجا که هر . شودزیادي نیز در الگوهاي تطوري مشاهده می

اي از واقعیت رویکردهاي متنوع تطوري، جنبهیک از این 
توان مبتنی بر این لذا می،استاجتماعی را مدنظر قرار داده

بندي مناسبی از رویکردهاي تطوري هاي مختلف، دستهویژگی
در بخش بعدي، اقتصاد تطوري مبتنی بر تمایز . ارائه داد

.استموضوع شناختی و در سطحی دیگر معرفی شده

2- Radzicki
3- Witt

اند و در جدول پیوست به د شدهدو پژوهش اخیر به عنوان منابع سی گانه تحقیق قلمدا-4
.آنها اشاره شده است
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هاي مورد مطالعه آنهاهاي مهم اقتصادتطوري و زمینهگرایش)4جدول
هاي اقتصاد گرایش
تطوري

شناسی زمینه مورد مطالعه در قالب هستی
اجتماعی

اهمیت نقش تقاضا مبتنی بر یادگیري در عمل و اقتصاد پست کینزین
بکارگیري، نااطمینانی مبنایی

اقتصاد سیاسی 
رادیکال

ات ایجادي و تخریبی تضادهاي درونی و تاثیر
...ها در قالب طبقات، جنسیت و آن

اقتصاد تهادگرا 
)شناختی(

دهی به تاثیرات بازسازنده نهادها در شکل
ترجیحات و علیت انباشتی

تحولی بازارها و محوریت کارآفرینان، ویژگیاقتصاد اتریشی
شناختی و علیت باالروندهفردگرایی روش

علم، فناوري و نوآوري در توسعه اقتصادي نقش اقتصاد نئوشومپیتري
ايمبتنی بر اهمیت مباحث زمینه

اقتصاد بوم شناختی 
و جغرافیایی

اي و جغرافیایی مانند منابع توجه به شرایط منطقه
...ها و ها، ارزشطبیعی، فرهنگ

تبیین رفتار عادتی و عقالنیت محدود، توسعه اقتصاد رفتاري
گیريي و تصمیمها و الگوهاي رفتارروال

تمایر موضوع شناختی : تم دوم4-1-2
در بخش پیشین مبتنی بر تمایز تعادل و پویایی، دو رویکرد از 
هم مجزا شدند و اقتصاد تطوري در ارتباط مستقیم با واقعیت 

مبتنی بر تمایز . اجتماعی و بصورت عام تعریف شد
عنوان تم اصلی، در این بخش اقتصادشناختی بهموضوع

به بیان دیگر، . استتر بازتعریف شده تطوري در سطحی پایین
در یک سطح همه رویکردهاي پویا و غیرتعادلی اقتصادي را 

تر، بخشی از لیکن در سطحی پایین. نامیدتوان تطوري می
اقتصادهاي عام غیرتعادلی که فقط به دغدغه تبیین نقش علم 

توان اند را میهنشان دادو فناوري و خصوصاً نوآوري عالقه
در این سطح، اقتصاد . اقتصاد تطوري به معناي خاص نامید

تطوري از اوایل قرن بیستم و خصوصاً با مطالعات شومپیتر 
هاي غیرتعادلی همچون آغاز شده و توسط نئوشومپیترین

در 3با محوریت اسپرو2و فریمن1نلسون، وینتر، پویت
ین سطح تحلیلی، در ا. استپیگیري شده 4دانشگاه ساسکس

منظور از اقتصاد تطوري برنامه پژوهشی خاصی است که در 
جدول . روداین مسیر جریان دارد و در سه حوزه به پیش می

5در واقع، جدول .ها را معرفی نموده استاین زمینه5
گذاري هاي مختلف مطالعات حوزه نوآوري، سیاستزمینه

1- Pavitt
2- Freeman
3- Science Policy Research Unity (SPRU)
4- University of Sussex

حوزه :استعلم و نوآوري را در سه الیه نمایش داده
مطالعات تاریخی و اجتماعی در الیه اول، حوزه مطالعات 

گذاري و اقتصاد در الیه دوم و مطالعات حوزه سیاست
جریان مطالعات . اندمدیریت در الیه سوم جدول قرار گرفته

هاي گذاري علم و فناوري ترکیبی از زمینهنوآوري و سیاست
که به مرور به تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی است

.رودسوي تشکیل یک دیسیپلین مجزاي علمی پیش می

مبتنی بر تمایز (هاي اقتصاد تطوري در سطح دوم زمینه)5جدول 
)موضوع شناختی

اقتصاد 
تطوري

تاریخی
مسیر رو به باال و یا پایین روابط علی میان 
عوامل انسانی و نهادهاي علمی و فناوري

سازيمدل
خرد

ار عوامل مبتنی بر توضیح رفت
ها، عقالنیت محدود و یادگیريروال

کالن
توضیح رشد اقتصادي مبتنی بر تنوع 

و انتخاب

گذاريسیاست
هاي سیاستی متنوع مبتنی بر تحلیل داللت

هاي گوناگونخردمایه

سازي اقتصاد تطوري مربوط در حوزه اول که به مدل:الف
فردي، تبیین شود، در سه موضوع تحلیل رفتارمی

سازوکارهاي درون بنگاه و نیز توضیح رشد اقتصادي تفاوت 
زیادي میان جریان اقتصاد متعارف و اقتصاد تطوري ایجاد

. شده است
رفتار عوامل در اقتصاد تطوري مبتنی بر سنجش هزینه ـ فایده 

هاي معین نیست بلکه انتخاب مبتنی بر سعی و خطا، گزینه
نه، رفتار عادتی و در یک کالم مبتنی هاي خالقاتقلید، حدس

منجر به ،عقالنیت محدودنگاه. بر عقالنیت محدود است
شود که میبراي عوامل هایی قواعد رفتاري و اصطالحاً روال

ساده را در دنیاي مملو از نااطمینانی و تغییر ي آنانهاانتخاب
له امس،اياقتصاد تطوري بر رفتار رویهکردنبنا. ندکمی
هاي النیت محدود عوامل و در عین حال بروز فعالیتعق

وکندپیچیده را با تشریح فرایندهاي یادگیري حل می
همچنین توضیح مناسبی براي پدیده پیوستگی رفتاري مبتنی 

دهدشناسی ارائه میها در زیستها با ژنرویهسازيدوگانبر 
ها شامل هر دو بعد عقالیی و بکارگیري روال. ]27[

حل عقالیی است چرا که راه. شودعقالیی رفتار میغیر
هاي بیشتر اي براي حل تنازعات فارغ از تحمل هزینههزینهکم
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دهند و در عین حال حل جدید ارائه میبراي ایجاد راه
از سوي دیگر، . سازي و انباشت دانش را نیز بدنبال داردذخیره

برابر ها به دلیل مقاومت غیرعقالیی درماندگاري روال
لی همچون وابستگی به مسیر و یا قفل شدن در ئتغییرات، مسا

. تواند به دنبال داشته باشدهاي ناکارآمد را میچرخه
شناسی، تحلیل داروینی فرایندهاي تطوري بر در حوزه زیست

ها مبتنی بر گونههاياول آنکه تفاوت. سه اصل استوار است
وم آنکه انتخاب طبیعی د. کنداتفاقی بروز میهاي کامالجهش

نتیجه شرایط محیطی است و سوم اثر بین نسلی است که 
لیکن . دهدها توضیح مینگهداري و بقا را در مجموعه ژن

تحلیل المارکی، مبتنی بر اصل استفاده و عدم استفاده است که 
دارد که هر چه مورد استفاده قرار گیرد بزرگتر بیان می

نسلی است که میراث یننکته دیگر هم اثر ب. شودمی
مدت عوامل در کوتاه. دهدهاي اکتسابی را توضیح میمشخصه

ساز و کارهایی کنند ولی واجدها کار میاقتصادي با رویه
هاي موجود را هستند که با گذشت زمان و کسب تجربه، رویه

. ]27[آورندهاي جدیدي بوجود میو یا رویهدادهبهبود 
هاي تطوري اي تنوع و انتخاب، پویاییدر بعد کالن نیز نیروه

نوآوري مبتنی بر خلق انواع جدید، موتور . دهندرا توضیح می
ده و در عین حال، کرتنوع را بیشتر کهپیشران حرکت است 

ها شده و فرایندهاي انتخاب، منجر به بقاي بهتر تطبیق یافته
به این صورت رشد اقتصادي خودش . دهندتنوع را کاهش می

سازي رشد تطوري مدل. کندخود را مصرف میسوخت 
مکتبنلسون و وینتر، اولین مدل رسمی رشد اقتصادي در 

دنبال شد2و ورسپاگن1در ادامه توسط دسیکهتطوري بود 
]28[.
حوزه دوم که مربوط به پیوند مطالعات تاریخی و :ب

شومپیتر . تحوالت فناورانه است با پیشگامی شومپیتر آغاز شد
هاي اولیه خود، بر روحیات فردي کارآفرین، در مدلاگر چه

شناختی وي براي ایجاد تغییر و تحول در جهت تمایالت روان
هاي کوچک و متکثر رقابتی تأکید رشد و تعالی و نیز بنگاه

هاي بعدي به کارآفرینی سازمانی و ورزید، لیکن در مدلمی
ت هاي بزرگ در ایجاد نوآوري و اهمیسازمانمحوریت 

در هر دو مدل فردي و سازمانی شومپیتر . انحصار توجه نمود

1- Dosi
2- Verspagen

به بیان . در توضیح نوآوري، جهت علیت از پایین به باالست
دیگر، شومپیتر به عنوان اولین کسی که واژه فردگرایی 

شناختی را مطرح ساخت، تأکید داشت که نوآوري روش
و هاي معین پیگیري شده ها و خوشهتدریجی در قالب دسته
تقلید از . شودوري بنیادي منجر میبا گذشت زمان به نوآ

هاي موفق باعث بروز تغییرات زمانی در آهنگ رشد روال
هاي مختلف را اقتصادي شده و تفاوت در نرخ وقوع نوآوري

دیدگاه دیگر حوزه مطالعات تاریخی و . شودباعث می
و بر تحوالت فناورانه مبتنی بر علیت از باال به پایین بوده 

. ]29[و یا خط سیرهاي طبیعی استوار استفناوريپارادایم
، مدل و یا الگویی براي حل مشکالت فناورانه فناوريپارادایم 

خاصی است که بر اصول علمی ویژه و مواد معین فناورانه 
استوار است و از توماس کوهن در حوزه فلسفه علم عاریت 

ي بنیادي، پارادایم هاتعداد کمی از نوآوري. استگرفته شده 
ها به نوبه آن پارادیم. کنندو یا خط سیر جدیدي ایجاد می

عالوه بر . کنندهاي تدریجی را هدایت میخود، مسیر نوآوري
تحلیل سرعت تغییر نوآوري در این چارچوب، ساختارهاي 
نهادي و تأثیر آن بر عملکرد نوآورانه عوامل نیز در این 

براي مثال فریمن نشان داده . گیردرویکرد مدنظر قرار می
است که صنایع به واسطه خصوصیات نهادي، سازمانی و 

هاي ملی تحت تأثیر قرار گرفته و از فناوري و حتی ویژگی
ها و ساختارهاي توجه به زمینه. ]30[شوندیکدیگر متمایز می

نهادي در تحلیل نوآوري از نتایج مهم چنین رویکردهایی بوده 
مطالعات مربوط به علیت رو به پایین و یا گذشته از. است

باال، تحقیقاتی نیز در خصوص علیت متقابل و تأثیرات دو 
طرفه و چند طرفه میان اقتصاد، نهادها و فناوري انجام 

.]31[پذیرفته است
حوزه سوم در خصوص اقتصاد تطوري، مطالعات مربوط :ج

گذاري و نقش دولت در خصوص علم، فناوري وبه سیاست
به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از ادبیات . نوآوري است

موجود در حوزه اقتصاد تطوري به مسایل مرتبط با 
این .گذاري علم، فناوري و نوآوري اختصاص داردسیاست

توان در یک سطح، موضوع تا آنجا پیش رفته است که می
هاي اي از داللتاقتصاد تطوري را بنیانی نظري براي مجموعه

تالش 1تم شماره سوم جدول . سیاستی قلمداد نمودخاص 
در واقع تم شماره . دارد تا چنین مفهومی را بازشناسی نماید
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به دلیل . سه، ارتباط دهنده الیه اول و دوم شبکه تماتیک است
اهمیت این بخش در رهیافت مدنظر این مقاله، موارد موجود 

. یردگدر این حوزه در بخش آینده مورد بررسی قرار می

گذاريتمایز سیاست: سطح سوم4-1-3
هاي در پاسخ به سوال این مقاله در خصوص داللت

گذاري اقتصاد تطوري در حوزه علم و فناوري، هشت سیاست
سه تم اول در جدول . تم از کدهاي اولیه استخراج گردید

شماره یک در الیه اول قرار گرفته و پنج تم انتهایی در الیه 
سه تم اول، در سه سطح تحلیل مطرح شده . ددوم قرار گرفتن

مبتنی . و در هریک، تعریفی از رویکرد تطوري ارائه شده است
بر تم تمایز تعادل و پویایی، اقتصاد تطوري به معناي عام 

هاي غیرتعادلی و پویاي اقتصادي را کلمه، مجموعه گرایش
در سطح دوم و بر اساس تم تمایز . گیرددربرمی
عنوان اقتصاد تطوري به معناي خاص و بهشناختی،موضوع

بخشی از جریانات غیرتعادلی است که دغدغه توضیح 
در سطح سوم، اقتصاد . فرایندهاي دانشی و نوآورانه را دارد

هاست که براي ارائه اي از خردمایهعنوان مجموعههتطوري ب
. گیردگذارانه مد نظر قرار میهاي سیاستمبناي نظري داللت

دیگر، نوع تلقی از اقتصاد تطوري ارائه بنیادي نظري به بیان
هاي سیاستی مرتبط با اي از داللتساختن دستهبمنظور موجه

به این ترتیب، الزم است تا در . تغییر و تحول در فرایندهاست

هاي مهم و مطرح در حوزه بندي مناسبی از خردمایهابتدا دسته
ا استخراج این ب. گذاري علم و فناوري ارائه شودسیاست
توان خردمایه تطوري را ها آشکار خواهد شد که میخردمایه

هاي عملی ها مدنظر قرارداده و داللتدر کنار دیگر خردمایه
هاي مایهشود تا خرددر قسمت بعد تالش می. را تبیین نمودآن

گذاري علم و فناوري مرتبط با اقتصاد موجود در سیاست
. ج شوندتطوري در الیه دوم استخرا

الیه دوم2- 4
ها در براي تشریح بهتر ارتباطات میان هشت تم تولید شده، تم

ذیل الیه اول که بیشتر به مباحث . انددوالیه جانمایی شده
شد، الیه دوم قرار مفهوم شناختی رویکرد تطوري مربوط می

هاي سیاستی رویکرد تطوري دارد که به احصاي خردمایه
ا الگوهاي کم و بیش رسمی هستند که هخردمایه. توجه دارد

هاي دانشگاهی به صورت ضمنی و یا صریح مبتنی بر تئوري
ها را و مفاهیم نظري، طراحی، بکارگیري و ارزیابی سیاست

ها در آن است که مکاتب اهمیت خردمایه. نمایندمعین می
دهند؛ بلکه هاي سیاستی واضحی ارائه نمینظري عموماً داللت

کنند که مبتنی بر آن، برخی عقالیی تعریف میبیشتر بنایی
.هاي هنجاري قابل استخراج استتوصیه

)گذاريمربوط به حوزه سیاست(هاي استخراج شده در الیه دوم شبکه تماتیک تم)6جدول 
توضیحاتشدههاي استخراجتمکدهاي اولیه

هاي صنعتی و نوآوري، تمرکز کارکردي، خوشهمنطقه
و مهارتی، یري جمعی، سرریزدانشیصنعتی، یادگ

.ها و عقاید مشتركمجاورت جغرافیایی، ارزش
تاکید بر

مجاورت جغرافیایی
مجاورت جغرافیایی مبتنی بر اثرات سرریز، توانمندي 

.دهدجمعی علمی، فناورانه و نوآورانه را ارتقا می

انواع دانش، خلق، ارزیابی، انتقال، انتشار، جذب و 
.و فناوريبکارگیري دانش

تاکید بر زنجیره
دانش و فناوري

-باید در سیاست،فرایند خلق تا بکارگیري انواع دانش
.گذاري علم، فناوري و نوآوري مدنظر قرار گیرد

هاي چند سطحی، نهادها، تعامالت چند جانبه، شبکه
.روابطخصوصیت جمعی و چند عامله، پیچیدگی

تاکید بر
تجمیع سیستمی

آوردن نهادهاي مورد نیاز مبتنی بر فراهمرویکرد تجمعی
گذاري سیستم و ارتقاي تعامالت میان آنها، در سیاست

.سزایی دارده علم، فناوري و نوآوري اهمیت ب
یادگیري ظرفیت شناختی، نااطمینانی مبنایی، روابط 

زایی کارکردي، غیرخطی، علیت انباشتی، درون
. وابستگی به مسیر

تاکید بر
یت یادگیريشناخت ماه

زا مبتنی بر توجه به ظرفیت شناختی عوامل بصورت درون
اي در حوزه هاي ویژهو معلولی، داللتتتغییر روابط عل

.گذاري علم، فناوري و نوآوري به دنبال داردسیاست
منابع طبیعی، توسعه پایدار، زیست بوم اقتصادي و 

اجتماعی، اقتصاد باز، مدیریت پناهگاه، اثرات 
هاي انتخابها، مکانیسممحیطی، تنوع گونهزیست

تاکید بر
پایداري طبیعی

هاي طبیعی و در تعامالت میان انسان، اقتصاد و محیط
گذاري هاي چندي، در حوزه سیاستنظامی باز به داللت

.شودعلم، فناوري و نوآوري منجر می
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جغرافیاییتاکید بر مجاورت4-2-1
محور این ،اورت جغرافیاییتمرکز بر مزایا و فواید مج

آوري اطالعات، حمل هاي جمعکاهش هزینه. خردمایه است
افزایی ناشی از و نقل، پشتیبانی و لجستیک در کنار هم

همگونی ساخت معرفتی، بینشی، نژادي و حتی ارزشی و 
فرهنگی ساکنین همجوار در مناطق جغرافیایی، در این 

اندازي و ک به راهکم. گیردخردمایه مورد تأکید قرار می
اي در هاي مبتنی بر نهادهاي منطقهتوانمندسازي شبکه

همکاري و رقابت توامان، فعالیت مهمی است که در حوزه 
ها و مناطق صنعتی، خوشه. گذاري بایستی دنبال شودسیاست

اهمیت . هایی از این موارد هستندهاي نوآورانه مثالمحیط
تواند دنبال شود و میمجاورت جغرافیایی در سطوح مختلف 

لذا منطقه، ناحیه، خوشه، بخش، ملت و حتی ملل همجوار و 
توانند به عنوان واحد هایی از کشورهاي همسایه میبلوك

هاي فناورانه و ایجاد زیرساخت. تحلیل مدنظر قرار گیرند
هاي جغرافیایی واحد توسعه خدمات مرتبط مبتنی بر ویژگی

له دیگري است امشترك نیز مسمنظور جلب فعالیت مدنظر به
. گذاري بایستی مدنظر قرار گیردکه در حوزه سیاست

اوريتاکید بر زنجیره دانش و فن4-2-2
هاي صریح و بندي دانشتقسیم انواع دانش و خصوصاً تقسیم

ضمنی و نیز توجه به کلیه فرایندهاي مربوط از خلق و ایجاد 
. خردمایه استتا ارزیابی و بکارگیري دانش، مبناي این 

هاي حوزه انتشار دانش و فناوري مبتنی بر ایجاد داللت
هاي مناسب، چرخش عوامل انسانی و نیز توجه به زیرساخت

بعد تقاضا در خصوص ارتقاي توان جذب و بکارگیري 
. هاي سیاستی این رویکرد هستنددانش، از مهمترین داللت

کمک به تبدیل دانش صریح به ضمنی و برعکس و نیز
ها موارد دیگري انباشت و بکارگیري هر یک از این دانش

هستند که بنا بر خردمایه توجه به زنجیره کامل دانش و 
.  گذاري بایستی مدنظر قرار گیردفناوري در حوزه سیاست

سیستمیتاکید بر تجمیع4-2-3
توسعه توان علمی، فناوري و نوآوري امري چندجانبه و چند 

د همکاري و تعامل نهادهاي متعددي عاملی بوده و نیازمن
هاي سیستمی با نگاه گذاري نیز مدلمشیدر حوزه خط. است

ها و فراگردها مشی به عنوان برونداد سیستم، تأثیر دادهبه خط

اگر نهاد . دهندگیري خط مشی مورد توجه قرار میرا در شکل
گذاري هاي سرمایهبه معنی سازمان قلمداد شود، صندوق

بندي، ، مؤسسات سنجش اعتباري و نیز رتبهخطرپذیر
نهادهایی هستند که جهت بهبود ... گذاري و هاي سرمایهبانک

اما اگر نهاد به معنی . عملکرد سیستم بایستی ایجاد شوند
قواعد و ساز و کار باشد، تدوین قوانین مناسب براي تحقق 
رقابت، ساز و کارهاي مناسب براي بهبود فضاي کسب و کار، 

ها و ساز و کارهایی هستند که روال.... ام حقوقی کارآمد و نظ
نگاه سیستمی در کنار نهادها، . بایستی مدنظر قرار گیرند

تسهیل تعامالت . دهدتعامالت را نیز مورد توجه قرار می
نهادها در درون سیستم از طریق کاهش هزینه مبادله به ارتقاي 

به مسایلی توجه . شودظرفیت کارکردي سیستم منجر می
همچون سرمایه اجتماعی و انباشت اعتماد، توجه به نهادهاي 

هاي سیستمی تواند به بهبود بسیاري از شکستمی... واسطه و
. کمک نماید

تاکید بر شناخت ماهیت یادگیري4-2-4
تم استخراج شده با عنوان تاکید بر شناخت ماهیت یادگیري، 

طی و بدون زمان روابط علی و معلولی را از حالت ساده خ
و معلولی تخارج نموده و با طرح علیت انباشتی، روابط عل

را با در نظر گرفتن گذر زمان و مبتنی بر روندهاي یادگیرنده، 
متغیر و پویا در سطوح مختلف تفهم و شناخت مورد بررسی 

ظرفیت شناختی عوامل و آحاد اقتصادي و در . دهدقرار می
ایندهاي یادگیري تحت تأثیر گذاران، در فرعین حال سیاست

گذاري مشارکتی و تعاملی قرار گرفته و الگوهاي سیاست
ها و با تاکید بر ماهیت پیچیده سیستم. یابندتري میوجهه مهم

عنوان مزیت محوري امطمئن، یادگیري بهنآینده متغیر و 
همچنین ارتقاي ظرفیت . گیردعوامل مورد تاکید قرار می

هاي برون رفت از شکستان راهعنوشناختی عوامل به
. گذاران قرار گیردیادگیري بایستی در دستور کار سیاست

گذاري چند سطحی و تنظیم تعادل میان رویکردهایی سیاست
از باال به پایین و از پایین به باال نکته مهمی است که 

گذاري مبتنی بر خردمایه فوق مورد توجه قرار مشیخط
کننده، کننده، مشوق، جمعي، مذاکرهاهاي واسطهنقش. دهدمی

افزایی میان عوامل و حتی داللی براي دولت در مسیر ایجاد هم
له مهمی است که رویکرد ادرگیر در حوزه علم و فناوري مس

. دهدعنوان پیشنهاد سیاستی مورد تأکید قرار میتطوري به
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هاي پیشگامی دولت در طراحی مسیرهاي جدید، ایجاد نمونه
هاي سیاستی دیگر داللت.... توانمندسازي عوامل و اولیه، 

. ناشی از تاکید بر شناخت ماهیت یادگیري هستند

تاکید بر پایداري محیطی 4-2-5
این خردمایه، مربوط به پایداري محیطی با محوریت مباحث 

گانه داروینی تنوع، ها، سهمطرح در حوزه زیستی و اکوسیستم
دهد و بر ضرورت یل قرار میتحلرمحوانتخاب و توارث را 

درنظر گرفتن سیستم باز اقتصادي متشکل از محیط طبیعی و 
در سطح استعارات زیستی . زیست بوم مدنظر تأکید دارد

بر . هاي چندي مبتنی بر این خردمایه قابل طرح استداللت
ها و عوامل ها و ایجاد تنوع در بنگاهاین اساس، افزایش گونه

هاي فرایندهاي انتخاب مبتنی بر انتخابدرگیر و نیز بهبود 
بازاري و غیربازاري بایستی در دستور کار حوزه 

در سطح عمومی نیز توجه به اثرات . گذاري قرار گیردسیاست
هاي اقتصادي و خصوصاً بین نسلی و بلندمدت فعالیت

ها بایستی در دستور کار محیطی فعالیتتأثیرات زیست

استفاده از نهادهاي . رار گیردگذاران حوزه عمومی قسیاست
ند سطحی ابزار مهمی است که گذاري چمحلی و قاعده

. اي برخوردار استدر این خردمایه از اهمیت ویژهخصوصا

شبکه تماتیک-5
نشان داده شده است، الیه اول شبکه 1ل شکگونه که در همان

تماتیک استخراج شده در این مقاله مبتنی بر سه تم تمایز 
گذاري، شناختی و تمایز سیاستپویایی، تمایز موضوع/دلتعا

.سه برداشت متفاوت از اقتصاد تطوري را ارائه نموده است
شده در فرایند تحقیق ها و یا مقوالت ابداعبه بیان دیگر، تم

شناسی و شناختی، موضوعمبتنی بر سه مفهوم هستی
ه از الیه دوم شبک. اندگذاري از یکدیگر تفکیک شدهسیاست

هاي مختلف گذاري آغاز شده و خردمایهتم تمایز سیاست
در واقع، . دهدگذاري علم و فناوري را ارائه میبراي سیاست

شده در الیه دوم مبتنی بر ها و یا مقوالت ابداعتم
.اندهاي سیاستی در پنج دسته از یکدیگر تفکیک شدهخردمایه

1گذاريهاي سیاستتشبکه تماتیک اقتصاد تطوري و دالل)1ل شک

پویایی/تمایز تعادل

تمایز موضوع شناختی

يگذارتمایز سیاست

يفناورودانشرهیزنجبردیتاک

ییایجغرافمجاورتبر دیتاک

یستمیسعیتجمبر دیتاک

ماهیت یادگیريشناختبردیتاک

یعیطبيداریپابردیتاک

...، اقتصاد تعادلی

...پول، نوآوري

:الیه اول
پردازي اقتصاد تطوريمفهوم

:الیه دوم
گذاري در اقتصاد تطوريسیاست
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١ارائه مالك تمایز1- 5

یکی از مشکالت مهم در فهم مباحث مطرح در رویکردهاي 
هاي مختلف این میان زمینهقويگستردگی و ارتباط ،تطوري

اي ارائه شده مبتنی بر هشت تم مدل دوالیه. حوزه است
م، تالش دارد تا اصلی، سه تم در الیه اول و پنج تم در الیه دو

با تفکیک سطوح تحلیل اقتصادي به لحاظ هستی شناختی، 
گذاري و در الیه دوم مبتنی بر موضوعی و سیاست

گذاري در حوزه تطوري، مبناي هاي اصلی سیاستخردمایه
مناسبی جهت ایجاد تمایز و فهم بهتر رویکردهاي مختلف 

ود امکان شآگاهی از این تمایزات باعث می. تطوري ارائه دهد
موثر میان فعاالن این حوزه در بحثبرقراري مفاهمه و 

.کیفی اقتصاد تطوري مهیا گرددکامالخصوص مفهوم 

ادي اصلیاستخراج مب2- 5
گانه ارائه شده در این هاي پنجخردمایهکه د کرمیتوان ادعا 

مقاله نسبت به الگوهایی که پیش از این در این حوزه ارائه 
اي ارائه شده به بیان دیگر، مدل دو الیه. استتر اند کاملشده
تواند مبادي عقالیی بسیاري از الگوهاي مرسوم در حوزه می

گذاري علم و فناوري در رویکرد تطوري را توضیح سیاست
هاي نظام ملی نوآوري و یا نظام عنوان نمونه مدلبه. دهد

اي نوآوري ترکیب خردمایه تجمیع سیستمی، ماهیت منطقه
یري و مجاورت جغرافیایی هستند که مالك مجاورت در یادگ

لذا در منابع . اي استمدل اول ملی و در مدل دوم منطقه
اصلی توضیح دهنده نظام نوآوري تاکید چندانی بر مسایل 
خرد متناسب با مدیریت زنجیره کامل دانش و یا توسعه پایدار 

جریان اقتصاد . ]32[شودو محیط زیست مشاهده نمی
هاي ماهیت یادگیري و بنیان حاصل ترکیب خردمایهدانش

الگوي مشوق بازار سانجایالل نیز حاصل . زنجیره دانش است
. هاي ماهیت یادگیري و تجمیع سیستمی استترکیب خردمایه

هاي سیاستی اقتصاد تطوري، هکرت نیز در خصوص داللت

شود که در این مقاله بر اقتصاد گفته شده منجر میتمایز تعادل و پویایی به دوگانه پیش-1
تمایز موضوع شناختی نیز حسب موضوعات مختلف همچون .شده استغیر تعادلی تمرکز

کند که در اینجا فقط موضوع بندي میمسایل را دسته... پول، نوآوري، نهادها، قطعیت و 
گذاري نیز خردمایه هاي اصلی تمایز سیاست. فناوري و نوآوري مورد توجه قرار گرفته است

.ه موضوع اصلی مقاله حاضر استکند کحوزه مطالعات نوآوري را تبیین می

کند که با به سه رویکرد دانشی، سیستمی و تطوري بسنده می
خردمایه از پنج خردمایه ارائه شده در این مقاله تطابق سه 
هاي اقتصاد تطوري به سه اي دیگر، خردمایهدر مطالعه. دارد

دسته نئومارشالی، سیستمی و تطوري تقسیم شده است که 
هاي نئومارشالی و تطوري در واقع متناسب با خردمایه

قاله مجاورت جغرافیایی و ماهیت یادگیري هستند که در این م
.ارائه شده اند

هاي هاي ارائه شده در خصوص خردمایهدر واقع، عموم مدل
اي از مجموع پنج خردمایه ارائه گونههسیاستی اقتصاد تطوري ب

توان مبادي بر این مبنا می. شده در این مقاله خارج نیست
گذاري علم، فناوري عقالیی الگوهاي کاربردي حوزه سیاست

.نمودو نوآوري را بازشناسی

مشترك سیاستیهايداللت3- 5
هاي سیاستی از مطلب مهم دیگر آن است که اگر چه خردمایه

گیرند؛ لیکن در موارد مبادي نظري مختلفی سرچشمه می
. رسندهاي سیاستی هنجاري مشترکی میبسیاري به داللت

تواند باعث عنوان نمونه یارانه دولتی به بخش آموزشی میبه
ناختی و تسهیل یادگیري در عوامل انسانی افزایش ظرفیت ش

شده و لذا مورد تأکید خردمایه شناخت ماهیت یادگیري قرار 
علم، نظاماز سوي دیگر آموزش از کارکردهاي مهم . گیرد

هاي عمومی در ارتقاي فناوري و نوآوري است و صرف هزینه
به . تواند مورد تأکید رویکرد تجمیع سیستمی باشدآن می

یت دانش نیز توسعه آموزش منجر به ارتقاي خلق لحاظ مدیر
دانش و فناوري از یک سو و نیز جذب و بکارگیري دانش و 

هاي سیاستی بسیاري لیکن داللت. فناوري از سوي دیگر شود
توان نام برد که فقط از یک خردمایه خاص ناشی شده نیز می

. ها ندارندو ارتباط مستقیمی با دیگر خردمایه

گیريدي و نتیجهبنجمع-6
رود که مفاهیم کیفی مختلفی روش تحلیل تم زمانی بکار می

در دسترس پژوهشگر قرار گرفته و محقق قصد دارد تا 
بصورت هدفمند، الگوهاي مفهومی منظمی را از میان آنها 

در این تحقیق، نقشه شبکه تماتیک در . استخراج نماید
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بصورت هاي سیاستی آن خصوص اقتصاد تطوري و داللت
در الیه اول مفهوم . سازي شده استاي طراحی و مدلدوالیه

گونه که در همان. اقتصاد تطوري محور توجه قرار گرفته است
اي نیز تصریح شده است، مفهوم اقتصاد تطوري به نقشه شبکه

. سه معناي کمابیش متفاوت قابل استعمال و بکارگیري است
ادي را میتوان تطوري به یک معنا کلیه گرایشات متنافر اقتص

در سطحی دیگر، اقتصادي تطوري بخشی از اقتصاد . دانست
است که بیشتر دغدغه توضیح فرایندهاي )هترودکس(اقلیت 

در سطح سوم، اقتصاد تطوري . دانشی و نوآورانه را دارد
اي بمنظور ایجاد بنیانی عقالیی با هدف هدایت مسیر خردمایه
سطح است که در کنار در این. گذاري عملی استسیاست

هاي دیگري نیز در حوزه رویکرد تطوري، خردمایه
این . گذاري علم، فناوري و نوآوري قابل طرح استسیاست

مساله باعث شده است نقشه شبکه تماتیک ارائه شده در این 
هاي مختلفی با هدف اي شده و در الیه دوم تممقاله دوالیه

هاي سیاستی مد زارههاي گوناگون تدوین گتوضیح خردمایه
پنج تم اصلی با عناوین مجاورت جغرافیایی، . نظر قرار بگیرد

مدیریت دانش و فناوري، تجمیع سیستمی، شناخت ماهیت 
یادگیري و پایداري محیطی در این خصوص استخراج شده و 

هاي این حوزه مورد به عنوان مبادي عقالیی طراحی سیاست
هاي اهمیت این است که تمنکته حایز . اندتاکید قرارگرفته

گذاري علم، فناوري و هاي سیاستعنوان خردمایههارائه شده ب
اند و مکاتب متعارض نوآوري مبادي عقالیی طراحی سیاست

لذا در انتهاي مقاله ادعا . و احیانا متضاد از یکدیگر نیستند
گذاري ارائه شده در این شده است که کلیه الگوهاي سیاست

هاي رکیبی از دو و یا چند مورد از خردمایهحوزه، بصورت ت
به بیان دیگر، الگوهاي . احصا شده در این مقاله قابل تصوراند

هاي تماتیک ارائه شده در این مقاله در قالب خردمایه
گذاري علم، فناوري و نوآوري بنیان وثیقی بدست تسیاس

هاي موجود تواند بعنوان چتر مفهومی کلیه مدلدهند که میمی
عالوه بر این، جداسازي . در این حوزه مد نظر قرار گیرد

هاي سیاستی رویکرد تطوري که داللتبههاي مربوط خردمایه
تواند براي تبارشناسی در این مقاله انجام شده است می

هاي مختلف سیاستی بکار رود به این معنا که مشخص داللت

اشینشود هر داللت سیاستی از یک یا چند خردمایه عقالیی
تواند راهنماي تحقیقات آتی براي این مساله می. استشده

. هاي سیاستی حوزه علم و فناوري باشدشناسی داللتریشه
همچنین در صورتی که تحقیقات مشابهی براي سایر مکاتب 

انجام شود، بیان ... نظري همچون نئوکالسیک، نهادگرایی و 
میزان هاي سیاستی این رویکردها ونسبت میان داللت

پوشانی و احیانا تضاد میان آنها از این طریق ممکن هم
.گرددمی
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