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  دهیچک
گذاري علم،  بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست ،هدف اصلی این مقاله

هاي تحلیلی متفاوتی را به کار  مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب. هاي متفاوت توسعه فناوري است فناوري و نوآوري و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست
هاي  اي نظیر عقالنیت ابزاري و انتخاب عقالیی، امکان دستیابی به تعادل هاي نظري اقتصاد نئوکالسیک، با مفروضات بنیادي در یک سو چارچوب. یرندگ می

اي از رویکردهاي  در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره. شود بندي می پیکربلندمدت، وجود بازار علم و فناوري و موارد مشابه دیگر 
هاي سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم  اقتصادي ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکالسیک است در حوزه علم، فناوري و نوآوري داللت

  بازار علم و فناوري استوار ساختهوجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوري و نوآوري و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیري به جاي 
هاي این  ده داللتکرهاي مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادي، سعی  مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظري و چارجوب. است

اي گسترده در خصوص مبانی نظري اقتصاد ه وجود تفاوت رغم علینتایج حاکی از آن است که . گذاري بررسی نماید تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست
هاي اخیر به سمت همگرایی و  گذاري فناوري و نوآوري طی سال هاي سیاستی مکاتب اقتصادي مزبور در حوزه سیاست نئوکالسیک و اقتصاد تکاملی، داللت

  .دود زیادي قابل مشاهده استگذاري تا ح مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختالفات نظري در عرصه سیاست
  گذاري علم، فناوري و نوآوري اقتصاد نئوکالسیک؛ اقتصاد تکاملی؛ سیاست: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Narimani, M., & Hosseini, S. J. (2019). The Theoretical Foundations of Science, Technology and Innovation 
Policy from the View of Economic Schools. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 59-70. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

 فناوري و نوآوريگذاري علم،  تحلیل ابعاد اقتصادي سیاست
هاي اخیر پیشینه نظري این حوزه  دهد که در دهه نشان می

اقتصاد تکاملی - عمدتاً متکی بر دوگان مهم اقتصاد نئوکالسیک
هاي مفهومی خاص خود  بوده که هر کدام از آنها با چارچوب

در یک سو،  .اند به موضوع علم، فناوري و نوآوري نگریسته

                                                 
  narimani@tsi.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هاي  به صورت کاالیی با ویژگیاقتصاد نئوکالسیک دانش را 
1خاصی نظیر غیرقابل تقسیم بودن

، بازدهی فزاینده نسبت به 2
2مقیاس

3، غیرقابل اختصاص بودن3
، شرایط خاص تولید و 4

انتشار، عدم قطعیت فزاینده در فرآیند تولید و در نهایت اثرات 
هاي کاالهاي عمومی در نظر  جانبی و نزدیکی به ویژگی

                                                 
 آنها مقدار ای قطعه نیتر کوچکاست که  ییکاالها یژگیو، بودن میتقس قابلغیر -12
 .ستین استفاده قابل کننده مصرف يبرا

23- Increasing Return to Scale 
3[- Lack of Appropiability 
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به اخالل در کارکردهاي بازار علم و فناوري  گیرد که منجر می
  ].1[شود  می

در سوي مقابل از منظر اقتصاد تکاملی، دانش وابسته به زمینه 
هاي  و نتیجه نوآوري است که در نتیجه بازترکیب قابلیت

و تقلید و استفاده از محیط ) وتوسعه داخلی تحقیق(درونی 
ا، توسعه بر این مبن]. 2[ افتد اتفاق می) ظرفیت جذب(

کارآفرینی به عنوان هسته توسعه اقتصادي که پیشتر از منظر 
به عنوان موتور محرکه  1اقتصاددانانی نظیر شومپیتر

مورد تأکید ] 3[ گردید داري و نظام بازار قلمداد می سرمایه
هاي دانشی، ارتقاء  اقتصاددانان تکاملی است و تسهیل جریان

مختلف نهادي از  افزایی از میان اجزاء یادگیري و هم
  .هاي مهم آنها است توصیه

به عبارت بهتر، اگر در اقتصاد نئوکالسیک، مفروض آن است 
تولید است و با دریافت دانش  يکه کمبود دانش مانع ارتقا
شود، در اقتصاد تکاملی،  پذیر می سطح باالتري از تولید امکان

از  هاي دانشی اعم  بکارگیري دانش در تولید و مدیریت جریان
یک  ارائهانتشار، جذب و بکارگیري دانش، نقش اصلی را در 

که انبوهی از  شودیعنی فرض می. توصیه سیاستی برعهده دارد
انواع دانش در محیط پراکنده است و محدودیت در دسترسی 

بلکه محدودیت در توان جذب و استفاده . به آن وجود ندارد
هاي  رفیتاز دانش است و هرکس به میزان توانمندي و ظ

 ].4[خود قادر به انتخاب و جذب دانش از محیط خواهد بود 

ها و مبانی نظري در مکاتب  فرض حسب این تمایزات در پیش
هاي  اي در توصیه هاي جدي نئوکالسیک و تکاملی، تفاوت

شود که این  سیاستی مورد تأیید این مکاتب نیز دیده می
ر حال گذاري کشورهاي د هاي سیاست موضوع در رهیافت

  :توسعه از اهمیت زیادي برخوردار است
هاي مورد تأیید اقتصاد نئوکالسیک براي  از یک سو سیاست 

توسعه فناوري و نوآوري که مورد تأیید برخی نهادهاي 
المللی پول و بانک جهانی و  المللی همچون صندوق بین بین

هاي  همچنین برخی از اقتصاددانان داخلی در طرحی راهبرد
عموماً به تقویت سازوکار بازار ] 5[ور نیز بوده صنعتی کش

آفرینی دولت در رفع موانع ذاتی آن در شکست  رقابتی و نقش
شود و مواردي نظیر منع گزینش  بازار علم و فناوري ختم می

هاي اقتصادي کشور،  هاي انتخابی میان بنگاه و سیاست

                                                 
1- Schumpeter 

 المللی و کاهش مداخالت قیمتی واردشدن در تجارت آزاد بین
دولت براي توسعه توان رقابت اقتصادي به شدت مورد تأکید 

  ].6[طرفداران آن است 
از سوي دیگر، در اقتصاد تکاملی سخن از آن است که در 

ها به دلیل وابستگی به مسیر  کشورهاي در حال توسعه، بنگاه
ناشی از بستر نهادي و  2شدگی هاي قفل و درگیري در حلقه

توانند فرآیند توسعه و  ي، نمیهاي موجود فناور پارادایم
ها  فناورانه را به صورت مناسب و بدون کمک دولت يارتقا

هاي ایجابی براي دولت و طراحی  لذا پیشنهاد نقش. طی کنند
مسیر متناسب با سطوح مختلف توسعه فناوري به تفکیک 

هاي صنعتی متفاوت توسط دولت به  مناطق و رشته فعالیت
گذاري است  در دستور کار سیاستهاي سیاستی  عنوان توصیه

اقتصاد نئوکالسیک که عموماً نقش  بر خالفبه بیان بهتر، ]. 7[
کند و مداخله دولت در  دولت را از جنس رفع مانع تلقی می

ها را زمینه ایجاد رانت و  هاي پایه بنگاه جهت ارتقاء توانمندي
 اقتصاد تکاملی به ،داند افزایش ناکارآمدي و فساد میهمچنین 

ویژه با توجه به تجربه کشورهاي در حال توسعه بر این نکته 
هاي  ها و ارتقاء قابلیت تأکید دارد که توانمندسازي بنگاه

فناورانه در آنها در فضاي خاکستري میان رقابت و حمایت 
گذاري فناوري و  افتد و مسائل و اهداف سیاست اتفاق می

اهداف نوآوري در کشورهاي در حال توسعه با مسائل و 
یافته  گذاري فناوري و نوآوري در کشورهاي توسعه سیاست

  ].8[ متفاوت است
در این چارچوب، با مروري بر مطالعات در خصوص 

گذاري علم،  رویکردهاي مختلف اقتصادي در حوزه سیاست
فناوري و نوآوري و با مطالعه پیشینه نظري نسبت میان دو 

صورت مکتب مزبور سعی شده در سه بخش مشخص به 
تاریخی چگونگی مواجهه دانش اقتصاد با موضوع علم و 

  .هاي سیاستی آن بررسی گردد فناوري و داللت
  
 فناوري و صنعت در نگاه پیشگامان اقتصاد -2

که بعدها (  از اواسط قرن هیجدهم که برخی فیلسوفان سیاسی
، بازار را به عنوان الگویی )به آنها اقتصاددان لقب داده شد

زا طرح  نوینی از تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر یک نظم درون
هاي جدید،  آالت و محصوالت با فناوري تولید ماشینکردند، 

                                                 
2- Lock-in 
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. نقشی محوري در تداوم و رشد نظام بازار برعهده داشته است
در فصل نخست کتاب خود و در  1به طور مثال، آدام اسمیت

صل از تخصصی شدن امور و تقسیم کار در توضیح فواید حا
افزایش تولید و ثروت یک ملت، بالفاصله پس از اشاره به 
نقش تقسیم کار در ارتقاء مهارت کارگران، به نقش این مؤلفه 
مهم در اختراعات صنعتی اشاره و حتی بر این نکته تأکید دارد 

آالت صنعتی جدید،  تر تولید ماشین که به جهت نقش پررنگ
ید حاصل از الگوي تقسیم کار در جوامع صنعتی بیش از فوا

به بیان بهتر، از منظر ]. 9[جوامع کشاورزي خواهد بود 
اسمیت، یکی از دالیلی که تقسیم کار به موتور محرکه تولید 

شود، فراهم شدن امکان ساخت صنعتی  ثروت ملی تبدیل می
به همین جهت، از منظر قریب به اتفاق مورخان . است
ادي، رشد اقتصادي به معناي مدرن آن یا همان افزایش اقتص

تولید ثروت ملی مورد نظر اسمیت، ابتدا از انگلستان که مبداء 
د و پس از شانقالب صنعتی در قرن هیجدهم بوده است آغاز 

آن در سایر نقاط اروپا به ویژه آلمان، ایاالت متحده آمریکا و 
  ].10[ژاپن گسترش یافت 

هاي فناورانه و صنعتی بود که  همین تفاوتاصوالً، به جهت 
در نیمه نخست  2اقتصاددانان آلمانی به رهبري فردریک لیست

قرن نوزدهم پرچم مخالفت با رویکردهاي تجارت آزاد 
. اقتصاد کالسیک را در اروپا و سپس آمریکا در دست گرفتند

از منظر افرادي نظیر فردریک لیست، قدرت اقتصادي کشورها 
وانایی صنعتی آنها دارد و توانایی صنعتی نیز به ریشه در ت

به بیان ]. 12و  11[هاي فناورانه است  شدت متأثر از قابلیت
بهتر، محور نقد لیست نسبت به نظریه اقتصاد سیاسی آدام 

، بر کم رنگ جلوه کردن 3اسمیت و بعدها دیوید ریکاردو
هاي صنعتی و علمی در  نقش فناوري و همچنین آموزش

پیروان مکاتب اقتصاد سیاسی انگلستان استوار بود و بر  تفاسیر
این نکته تأکید داشت که جایگاه آن روز انگلستان در برابر 
کشورهاي دیگري نظیر آمریکا و یا آلمان بیش از آنکه ناظر 

مزیت نسبی باشد، ناشی از قوت صنعتی و فناورانه   بر نظریه
ت که از منظر اهمیت آن اس حائزنکته ]. 12[ انگلستان است

هاي فناورانه نیازمند آن  دستیابی به این قابلیت ،لیستفردریک 
هاي حمایتی شدید در  ها با اعمال سیاست است که دولت

                                                 
1- Smith 
2- Friedrich List 
3- David Ricardo 

دوران نوزایی صنایع، امکان پرشدن این شکاف تاریخی را 
هاي لیست که در آغاز در میان  دیدگاه. فراهم آورند

ی روبرو نشد، منشأ هاي آلمانی با استقبال چندان نشین دوك
هاي صنعتی قدرتمندي در آمریکا  گیري مجامع و اتحادیه شکل

گردید که در آن  )به طور مشخص مجمع صنایع فیالدلفیا(
هاي صنعتی با رویکردهاي حمایت  مسئله اصلی اتخاذ سیاست

البته، بعدها و ]. 11[از داخل در برابر کاالهاي انگلیسی بود 
هاي  در آلمان، دیدگاه 4ن بیسماركبه ویژه پس از روي کارآمد
هاي توسعه صنعتی آلمان بود و  لیست منبع اصلی راهبرد

همین امر منجر به پیشی گرفتن آلمان در عرصه صنعت و 
فناوري نسبت به انگلستان به ویژه در حوزه تربیت 

  ].12[هاي فنی در نیمه دوم قرن نوزدهم گردید  تکنسین
به  5اوج گرفتن انتقادات مارکس اما از نیمه دوم قرن نوزدهم با

داري مباحث مرتبط با روابط کار و ساختار  شیوه تولید سرمایه
در عوض، . دشهاي اقتصادي کمرنگ  تولید در نظریه

 –هاي ایستاي تعادل عمومی مبتنی بر رابطه قیمت  تحلیل
کمیت مورد توجه قرار گرفت و موضوع فناوري در 

هاي اقتصادي جریان غالب اقتصاددانان که از این دوره  نظریه
شدند،  بندي می طبقه 6تقریباً ذیل عنوان اقتصاد نئوکالسیک

به بیان بهتر، از اواخر قرن نوزدهم که دانش . حذف گردید
 8ن والراسلئو 7اقتصاد مبتنی بر آراي افرادي نظیر کارل منگر،

مسیر تعادل عمومی را پیمود تا زمانی  9و ویلیام استنلی جونز
که مجدداً تحت تأثیر آراي شومپیتر و حساسیت او به موضوع 

داري، مسئله فناوري در  رشد اقتصادي بلندمدت نظام سرمایه
دوره جدایی توان را میهاي اقتصادي مطرح شد  نظریه
کتب اقتصاد نئوکالسیک هاي جریان غالب اقتصادي یا م نظریه

  ].13[ دانستاز مسئله فناوري 
گراي اقتصاد نئوکالسیک به این معنا است که  دیدگاه تعادل

افراد بتوانند منافع شخصی خود را بدون هرگونه  اگر
محدودیت پیگیري نمایند، اقتصاد به صورت 

                                                 
4- Bismarck 
5- Marx 

واژه نئوکالسیک اولـین بـار از سـوي وبلـن و در انتقـاد از مارشـال و مکتـب         -6
بعـدها و بـه ویـژه پـس از جنـگ جهـانی دوم از سـوي        امـا  . کمبریج ارائه گردید

اقتصاددانانی نظیر هیکس استیگلر و ساموئلسن براي ترسیم آنچه رابینـز و برخـی   
  .داده بودند استفاده شد دیگر از اقتصاددانان از دانش اقتصاد مورد توجه قرار

7- Carl Menger 
8- Léon Walras 
9- William Stanley Jevons 
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اي از منابع را رقم  خواهد توانست تخصیص بهینه1خودانگیخته
گذاري بایستی در  ریزي و سیاست نوع برنامه هر لذا. بزند

به ]. 14[جهت رسیدن به این وضعیت تعادلی صورت پذیرد 
ها در این رویکرد موقتی تلقی شده و  عبارت بهتر، عدم تعادل

صرفاً با برطرف کردن موانع کارکردي از مسیر حرکت 
بازارهاي رقابتی، نظم خودجوش نهفته در این سازوکار، 

بنابراین، مسئله . ادل را به دنبال خواهد داشتبازگشت به تع
زا است که تأثیري در مسیر تعادل  فناوري تنها یک متغیر برون

  ].15[ بلندمدت سیستم نخواهد داشت
جویی،  در این چارچوب، افراد عقالیی با فرض منفعت

شوند که  کنندگان مطلوبیت فردي در نظر گرفته می بیشینه
اي که بیشترین  هاي موجود، گزینه گزینهتالش دارند تا از میان 

از سوي . مطلوبیت را براي آنها به دنبال دارد انتخاب کنند
هاي اقتصادي نیز توابع فناوري تولید خود را به  دیگر، بنگاه

نمایند که حداکثر سود اقتصادي نصیب آنها  اي دنبال می گونه
 هاي مبادله و وجود بنابراین، با فرض فقدان هزینه. شود

کننده مطلوبیت و سود  اطالعات کامل، بازارهاي رقابتی بیشینه
کنندگان و تولیدکنندگان خواهند بود و هر نوع تحولی  مصرف

در عرصه فناوري به جهت وجود اطالعات کامل، تا زمانی که 
هاي نسبی رخ ندهد،  کاري مصنوعی در نظام قیمت دست

دگان وارد کنندگان و تولیدکنن خللی بر نظام ترجیحات مصرف
گیري بنگاه در خصوص  همچنین، تصمیم. نخواهد کرد

انتخاب فناوري نیازي به حمایت و مداخله دولت نخواهد 
ها در بازار رقابت کامل به بهترین نتیجه  داشت و انتخاب بنگاه

  ].16[و تخصیص بهینه منابع منجر خواهد شد 
ناکارآمدي رویکرد تعادل عمومی در توضیح بسیاري از 

زاي فناوري در توسعه  ق اقتصادي به ویژه نقش درونحقای
 ينظر مبانیبسط اقتصادي کشورها، به تدریج سبب 

اقتصاد مجموعه آنها در قالب  که شدرویکردهاي جدیدي 
و توجه به  ياقتصاد يها هیدبه پد یابر نگاه پو یدکبا تأ تکاملی
  ].8[و توسعه یافت  در اقتصاد، بسط غییرت يهافرآیند

  
 ظهور رویکرد تکاملی در برابر اقتصاد نئوکالسیک -3

 معناي نگاه تکاملی در دانش اقتصاد 1- 3

زا در یک  اصوالً، مفهوم تکامل به معناي فرآیند تغییر درون
                                                 
1- Spontanous 

هاي زیستی  دار ورود استعاره اجتماعی تا حد زیادي وام نظام
هاي فیزیکی اقتصاد  به دانش اقتصاد در برابر استعاره

 بینی جهان بر خالفاینجا  دردر واقع، . 2نئوکالسیک است
، در صورت کند فرض می که اقتصاد نئوکالسیک یکمکانی

 قابل دقت با سیستم آینده حالتوجود اطالعات کامل 
 آینده حالت مفروض آن است که، ]14[ است بینی پیش

 بر مبتنی بلکه نیست کنونی متغیرهايعلّی  ترتیب ،سیستم
  .شود می تعیین نوآورانه و اتفاقی تحوالت و تغییر
بینی  به دو نوع جهان دیبا مطلب نیا دقیق شدن روشن جهت

: اشاره داشت ،متفاوت که در عصر روشنگري مطرح شده
 معنا این به ؛است عالم به 3گونه ساعت نگاه اول، بینی جهان
 با پایدار، نوع از یهست در موجود ارتباطات و تعامالت که

است که ریشه   ل شمو جهان ومشخص  معلولی و یعلّ ارتباط
 و گونه ریاضی نظم بر مبتنی دکارتی مابعدالطبیعهآن در 
 این بروز و ظهور. است  عالم روابط در موجود انتزاعی
 مکانیک خصوصاً و 6گالیله ،5کپلر ،4کپرنیک میراث بینی جهان
  ].17[ بوده است 7نیوتنی
 که است فرض قابل دیگري رویکرد نگاهی، چنین مقابل در

 تحول و تغییر از سرشار را هستی عالم در موجود روابط
 تغییر همانا را جهان در کلی و عام قانون تنها و نموده معرفی

 در رویکرد این فرض پیش. کند یم معرفی مداوم تحول و
 و متغیر هاي روال وجود خلقت، عالم خصوص
 مطالعات با بلکه ریاضی نظم با نه که است اي شونده متحول
اوج این نگاه را در . است استحصال قابل تجربی و تاریخی

دانش اقتصاد در ذیل مطالعات مکتب تاریخی آلمان در قرن 
  ].18[توان مشاهده نمود  نوزدهم می

نشان داده شده  1که در جدول  همانگونهبر این اساس و 
 در کیمکانی بینی جهان تبلور ،نئوکالسیک اقتصاد اگراست 

                                                 
هاي علمی به کتـاب چـارلز دارویـن     هاي زیستی به حوزه تحلیل ورود استعاره -2

که جوهره اصـلی آن  ) 1859سال (گردد  هاي زیستی بازمی تحت عنوان مبداء گونه
البتـه  . بیعت به سه سازوکار انتخاب، تغییر و تکثیر استانتساب تنوع موجود در ط

به اعتقاد برخی، موضوع تطور بیش از آنکه از علوم زیستی به علـوم اجتمـاعی راه   
یافته باشد ناشی از کارهاي فیلسوفانی نظیر ولتر، ویکو، آدام اسمیت و دیوید هیوم 

توسط دانشمندانی نظیر داروین  20و  19در قرن هیجدهم است که بعدها در قرون 
  .در حوزه علوم زیستی تکمیل و در قالب یک نظریه ارائه شده است

3- Clockwork 
4- Copernicus 
5- Kepler 
6- Galilei 
7- Newton 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ؛يفناور و است علمیفصلنامه س؛ حسینیمیثم نریمانی، سید جعفر 

63  

 به کاملیت اقتصاد شود، قلمداد اقتصادي مطالعات حوزه
 اطالق کیارگانی بینی جهان بر مبتنی اقتصادي هاي نگاه مجموع

 متغیرهاي یعلّ ترتیب سیستم آینده حالت که در آن، شود می
 نوآورانه و اتفاقی تحوالت و تغییر بر مبتنی بلکه نیست کنونی
ها و استعارات علوم  البته، میزان به کارگیري چارچوب. است

هاي اقتصاد تکاملی مورد مناقشه زیادي است  زیستی در تحلیل
هاي مختلف موجود در مکتب تکاملی را بر  توان گرایش و می

حجم بکارگیري ساختارهاي تحلیلی و اتکاء مبناي میزان 
که در  همانگونه مثالبه عنوان  .بندي کرد علوم زیستی دسته

 را مکاتب اقتصاد تکاملی 1رادزیچی ،نشان داده شده 2جدول 
رغم جامعیت این  البته علیسرفصل تقسیم کرده که  به هشت

هاي دیگري نیز دراین خصوص وجود  بندي بندي، اما دسته دسته
  .]19[ دارد

  گیري مکتب اقتصاد تکاملی نقطه عطف شکل: شومپیتر 2- 3
دهی به رویکردهاي تکاملی در حوزه  آنچه که در شکل

اهمیت است  حائزگذاري علم، فناوري و نوآوري  سیاست
 تریاز اوایل قرن بیستم و با مطالعات شومپرویکردي است که 

توسط  بعدها از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده و
و  3پویت وینتر، ،غیرتعادلی همچون نلسون 2هاي ترینینئوشومپ
به  5در دانشگاه ساسکس 4اسپرو بخش با محوریت فریمن

در واقع،  .است  الگوهاي نظري منسجم و بدیع تبدیل شده
هاي رویکرد تعادل عمومی در  نقطه آغاز انتقاد به نقصان

و متعاقب  6موضوع فناوري و نوآوري، طرح ایده کارآفرینی
در کنار فناوري از سوي  7دن مفهوم نوآوريکرآن پررنگ 
رغم آثار پراکنده در قرن  علیبه عبارت بهتر، . شومپیتر بود

نوزدهم، آثار مهم شومپیتر در نیمه اول قرن بیستم آغازگر 
واقعی جریانی بوده که امروزه به عنوان یک حوزه علمی 

  .متمایز و فراگیر مورد توجه است
م نظاداري را به مثابه یک  تر کل نظام بازار و سرمایهشومپی

گرفت که هرگز ایستا نبوده و  اجتماعی تکاملی در نظر می
وي، با بررسی تحوالت رخ داده در عرصه . نخواهد بود

فناوري و مسیر رشد اقتصادي در کشورهاي صنعتی، به این 

                                                 
1- Radzicki 
2- Neo-Schumpeterian 
3- Pavitt 
4- Science Policy Research Unity (SPRU) 
5- University of Sussex 
6- Enterpreneur 
7- Innovation 

موضوع توجه نمود که پویایی مورد نظر، در الگوي خاصی از 
هاي  حوالت فناورانه ریشه دارد که شناخت ابعاد و ویژگیت

این الگوي تحول چه از لحاظ فردي و چه از لحاظ سازمانی 
داري باشد  کننده چگونگی پویایی سرمایه تواند ترسیم می

در این چارچوب، هرچند تغییرات فناورانه در ماشین ]. 20و3[
مدرن  و ابزار و ظهور اختراعات جدید، بخش الینفک صنعت

اما گاهی اوقات این تغییرات فناورانه همانند اختراع  ،بوده
ماشین بخار در انگلستان و یا ایجاد صنعت حمل و نقل ریلی 
در آمریکا از چنان وسعت و دامنه نفوذي برخوردارند که 

توانند کل فرآیند تخصیص منابع در یک جامعه را دگرگون  می
سست در مسیر و جریان در این زمان، با ایجاد نوعی گ. سازند

سنتی رشد، ضمن قراردادن یک کشور در مدار جدیدي از 
یافتگی، حتی تمامی روابط اجتماعی و سیاسی موجود  توسعه

این تغییر بنیادي که . شود در جامعه نیز دستخوش تغییرات می
] 20[نامد  می 8گیري آن را تخریب خالق شومپیتر فرآیند شکل

را  9مین جهت شومپیتر توسعهعمومیت نخواهد داشت و به ه
توانند  داند که می رشد صرفاً مختص کشورهایی می بر خالف

 ].3[چنین تغییري را با استفاده کارآفرینان ایجاد نمایند 

اساس، شومپیتر تحرك و پویایی در نظام  بر همین
سایر اقتصاددانان  بر خالفداند و  می دائمیداري را  سرمایه

. داند داري می نظام سرمایه نئوکالسیک، تعادل را ویژگی موقتی
یگر، بر اساس اندیشه شومپیتر، تعادل در واقع به عبارت د

بینی  محقق شدن پیش(داري است  نقطه بحران در نظام سرمایه
هاي شکل گرفته توسط کارآفرین به عنوان  و نوآوري) مارکس

نماید در مسیر خالقانه و مخالف  کسی که همواره سعی می
جهت مسیر متداول و جا افتاده، تعادل حاکم بر یک نظام را با 

و موتور محرکه نظام بقاء خلقی جدید جابجا نماید، ضامن 
  ].20[داري خواهد بود  سرمایه

در این چارچوب، الگوهاي نئوشومپیتري غیرتعادلی توجه 
ه در مواجهه با خود را به عقالنیت محدود کنشگران به ویژ

موضوع نوآوري جلب کرده و بر فرآیندهاي تقلید، سعی و 
به عبارت بهتر، در . نمایند خطا با محوریت یادگیري تأکید می

اقتصاد نئوکالسیک به جاي تمرکز بر موضوع  بر خالفاینجا 
کاالیی به نام دانش، بر قابلیت یادگیري در فرآیندهاي مختلف 

                                                 
8- Creative Destruction 
9- Development 
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همچنین در برابر فرض  ].21[شود  تولیدي توجه می
نئوکالسیکی اطالعات کامل، در اقتصاد تکاملی مفاهیمی 

قطعیت مطرح عدم همچون محیط سرشار از نااطمینانی و 
متعدد و  1شود که به جهت وابستگی به مسیرهاي می
هاي  هاي نهادي از حالت بهینه مورد انتظار مدل شدگی قفل

  .]2[ نئوکالسیکی فاصله بسیار دارد
فناورانه پذیرفته  ابرانگارهبه عنوان نمونه زمانی که یک 

، یک مسیر و یا جهت عمومی توسعه را ابرانگارهشود، این  می

                                                 
1- Path Dependency 

ـ که تمرکز تحل پائینباال به  تیدر مقابل عل باالرونده تیعل -2 را بـر نهادهـا و    لی
قـرار   یانسـان  افـراد  بر را خود تمرکز دهد،یقرار م اجتماعی-اقتصادي يساختارها

ــده، تیــعل در. دهــدیمــ ــر یمبتنــ یانســان افــراد ماتیتصــم باالرون  يهــانظــم ب
 یاجتماع و ياقتصاد يساختارهانهادها و  يریگشکل به منجر شده، یسازماندهغیر
 انـه یجومنفعت و یستیاتم ماتیتصم جهینت در بازار خودجوش نظم. شودیم کالن
 .است باالرونده تیعل مهم مثال خرد، عوامل

کند که تغییر و یا جداشدن از این مسیر دشوار  معین می
هاي ثابت صرف شده  فناورانه و هزینه ابرانگارهتسلط . شود می

ناوري، هاي ناشی از این ف گیري از فرصت جهت بهره
تخصصی شدن و میل به ادامه وضع موجود، از جمله عواملی 

شدگی  هاي وابستگی به مسیر و قفل هستند که به بروز پدیده
در نهایت بایستی به این نکته اشاره کرد ]. 22[ کنند کمک می

رویکردهاي نئوکالسیک که مفهوم کارایی را به  بر خالفکه 
بع در نظر داشت، عنوان سنجه بهینگی در عرصه تخصیص منا

در اینجا سخن از آن است که زمانی که ناکارایی با ایجاد تنوع 
مدت منجر به از دست رفتن  همراه باشد هر چند در کوتاه

تواند  گردد اما در بلندمدت می هاي حاصل از مقیاس می صرفه
در چارچوب این تحوالت نظري،  ].2[دهد ارتقاء نوآوري را 
هاي تحلیلی  گیري چارچوب شکل به تدریج 1990پس از دهه 

گذاري علم، فناوري و نوآوري  مختلف در حوزه سیاست

  اقتصاد نئوکالسیک از اقتصاد تکاملی یشناخت یهست زیتما) 1 جدول
 کییارگان کییمکان ینینوع جهان ب

 ییرمحورتغ محور نظم یلتحل محور

تعامالت و  نوع
 ارتباطات

بودن  یکسانبر  یمبتن یگونه و حداکثر احتمال ساعت
 یعتعمل طب

بودن عمل  یکسانبر غیر یمبتن یو غیراحتمال ینگاه اتفاق
 یعتطب

 یندهآ حالت

است،  بینی یشبا دقت کامل قابل پ یستمس یندهحالت آ
شرط که اطالعات کامل در خصوص  ینفقط به ا

 .دانسته شود یستمس یحالت کنون

بلکه  یستن یکنون یرهايمتغ یعل یبترت یستمس یندهحالت آ
گذشته بروز  یباتترت ییرو تغ يبه گذشته و نوآور یبا وابستگ

 کند یم

علوم در  پیشگامان
 یعیطب

 یندارو یوتنن

 وار یاضیبا نظم ر یو معلول یوجود قواعد عل یقتحق ابزار
و  یو متحول شونده با نگاه تجرب یرمتغ يها وجود روال

 یخیتار

 )یرتعادلیغ(اقتصاد تکاملی  )یتعادل( یکاقتصاد نئوکالس ياقتصاد هاي حوزه

  مورد مطالعه آنهاهاي  هاي مهم اقتصاد تکاملی و زمینه گرایش) 2جدول 
 اقتصاد هاي گرایش
  کاملیت

  اجتماعی شناسی هستی قالب در مطالعه مورد زمینه

  مبنایی نااطمینانی ،يریبکارگ و عمل در يریادگی بر یمبتن تقاضا نقش تیاهم  کینزیناپس اقتصاد
  ... و جنسیت طبقات، قالب در ها آن تخریبی و ایجادي تاثیرات و درونی تضادهاي  سیاسی رادیکال اقتصاد

 هادگران اقتصاد
  )شناختی(

  انباشتی علیت و ترجیحات به دهی شکل در نهادها بازسازنده تاثیرات

  2باالرونده علیت و شناختی روش فردگرایی نان،یکارآفر تیمحور و بازارها یتحول تیخصوص  اتریشی اقتصاد
  اي زمینه مباحث اهمیت بر مبتنی اقتصادي توسعه در نوآوري و فناوري علم، نقش  نئوشومپیتري اقتصاد
  ... و ها ارزش ها، فرهنگ ،یعیطب منابع مانند ییایو جغراف يا منطقه طیشرا به توجه   شناختی بوم اقتصاد

  يریگ میتصم و يرفتار يالگوها و ها روال توسعه ود،محد تیو عقالن یعادت رفتار نییتب  رفتاري اقتصاد
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ترین اتفاق  مبتنی بر اقتصاد تکاملی آغاز گردید که شاید مهم
. هاي نظام ملی نوآوري بود هاي نظري مدل گیري پایه آن شکل

گذاري در حوزه علم، فناوري و  در این چارچوب، سیاست
مند و مبتنی بر رابطه تعاملی  صورت نظامنوآوري بایستی به 

میان تمامی کنشگران دولتی و خصوصی فعال در نظام 
هاي حقوقی، نظام مدیریت فناوري و  پژوهش، نظام

وتوسعه انجام پذیرد تا فرآیند تولید، انتشار  هاي تحقیق سازمان
 ].23[و جذب نوآوري اتفاق افتد 

  مکتباز تقابل تا تکامل و همگرایی دو  3- 3
پس از آنکه متأثر از آراي شومپیتر، اقتصاد تکاملی، به تدریج 
در مقابل اقتصاد نئوکالسیک به عنوان یک رویکرد منتقد جاي 

د تا با کرخود را تثبیت نمود، اقتصاد نئوکالسیک تالش 
گیري از برخی مفروضات پیشین خود، موضوع فناوري،  فاصله

زا در  یر دروننوآوري و یادگیري را به عنوان یک متغ
در نتیجه این تالش و . رویکردهاي خود مورد توجه قرار دهد

هاي تحلیلی  به واسطه این تحوالت در رویکردها و چارچوب
به جاي  سیاست علم و فناورياقتصاد نئوکالسیک، حوزه 

  .1تقابل نظري شاهد نوعی تکامل نظري در این عرصه گردید
 که رشد اقتصاددر این چارچوب و در گام نخست، در ذیل 

 ریثأت، کند را بررسی می مختلف ملل بلندمدت رشد ییچرا
با تأکید  جوامع بلندمدت رشد بر یدانش و يفکر يها هیسرما

کننده  هاي فنی به عنوان عامل کلیدي تحریک بر نقش پیشرفت
این نقطه اوج . ]24[رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت 

مربوط به معرفی توابع تولید 1980ها در اواخر دهه تالش
جدیدي در اقتصاد رشد بود که در آنها با بسط مفهوم سرمایه 

هاي رشد جدیدي موسوم به رشد  به سرمایه انسانی، نظریه
هاي  ترین نکته این چارچوب مهم]. 25[دند شمطرح  2زا درون

نظري جدید آن است که آنها با در نظر گرفتن مفاهیم مطرح 
شده در اقتصاد تکاملی به ویژه موضوع یادگیري در عمل و 
عدم قطعیت تحقیقات و نقش آن در رشد بلندمدت اقتصادي، 

  .اندکرده ارائهرشد اقتصادي جوامع  نحوهتوضیح جدیدي از 
العات فناوري زمینه دوم ورود اقتصاد نئوکالسیک در حوزه مط

هاي اقتصاد خرد است که بعضاً به  و نوآوري مربوط به تحلیل
                                                 

شود و  هاي اقتصاد نئوکالسیک نیز مشاهده می سایر بخش در تحول و تغییراین  -1
قبلی  انتقادات از بسیاريدیگر  امروزه ،از منظر برخی اقتصاددانان که بوده حدي به

  .نیست وارد به آن
2- Endogenous Growth Models 

این  يهسته محور. شود نیز اطالق می 3آن اقتصاد علم
خصوصیات متمایز دانش در برابر دیگر  مطالعات توجه به

در چارچوب تحلیل اقتصاد نئوکالسیک که به مدل  .کاالها بود
 ملعدر اقتصاد  کاال کی عنوان به دانش ،خطی مشهور است

تخصیص عرضه و تقاضا  یتعامل يثر از ساختارهاأکرده و مت
بروز پدیده شکست  لیکن در بازار کاالي دانش، با. یابد می

 کاالي عمومیبازار در نتیجه خصوصیات ویژه دانش به عنوان 
تر از پائینها  بنگاه يشود عرضه دانش علمی از سو باعث می

شده و ضرورت مداخله دولت را  سطح بهینه اجتماعی انجام
به بیان بهتر، فقدان دو ویژگی . ]26و7[ به دنبال داشته باشد

 يیرپذمنظور از رقابت( دانش پذیري و رقابتی بودناسنثناء
اال، مانع استفاده یک کشخص از  یکاستفاده  کهن است یا

است  يادانش به گونه. شود کاال میاز همان  دیگريشخص 
 آندر یک زمان مشخص، افراد مختلف می توانند از  که

فرآیند تولید خود در  یک نوآور که يا ایدهمثالً . استفاده کنند
زمان می تواند در سراسر جهان استفاده  هم گیرد می به کار
ه صاحب آن کبدان معناست نیز اال ک یک ياستثناءپذیر. شود

حدود دانش اما تا . ندکگران را از استفاده از آن منع یبتواند د
قابلیت شود که  باعث می )استزیادي غیرقابل منع کردن 

 ].7[تخصیص آن با مشکل مواجه شود 
 يو عرضه فناور ينوآور فرآیند ییاز سودر این چارچوب، 

را طلب  ییباال وتوسعه تحقیق يها ینهبوده و هز پرهزینه یدجد
به دلیل نااطمینانی و عدم قطعیت در  یگرد يکند و از سو می

به دلیل همچنین، . است یرپذ مخاطرهحصول نتیجه، به شدت 
 يحاصل از نوآور يمنافع اقتصاد  ،4وجود انواعی از سرریزها

سرریزهاي حاصل از . کند نیز به خوبی تخصیص پیدا نمی
شود برخی  سازي در دانش باعث می همکاري و شبکه

از نتایج و   هاي کافی، نهاده کنندگان بدون صرف عرضه
، ينتیجه چنین رخداد. مند گردند هاي دانش دیگران بهره یافته

و عرضه  يکه در جهت نوآور يآن است که عوامل اقتصاد
اند، بخشی از منافع  گذاري کرده جدید سرمایه يها يفناور

حاصل از آن را از دست بدهند و در عوض، منافع حاصل از 
ي اقتصاد رسیده و آنها را منتفع ها آن به دیگر عرصه

 ارتقاء يبر این مبنا، رویکرد خطی نئوکالسیکی برا. گرداند می

                                                 
3- Economics of Science 
4- Spill Over 
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، ناگزیر از يو عرضه نوآور يگذاریهسطح سرما
و دخالت دولت  يي عمومی در علم و فناورگذار سیاست
با  اما(، مشابه جریان اقتصاد تکاملی و به عبارت بهتر است

 بخش و دولت نقشدادن به  اهمیت )دالیلی کامالً متفاوت
 و پایه هاي پژوهش خصوصاً و تحقیقات توسعه در عمومی
 گردید آغاز هاي سیاستی اقتصاد نئوکالسیک در توصیه بنیادي

 ].26و20[
 2، دیوید1این زمینه در ادامه و توسط افرادي همچون داسگوپتا

اقتصاد جدید علم و «بسط داده شد که با عنوان  3و فوراي
نگاه به ]. 27[ معروف گردید 5»اقتصاد تحقیقات«یا  4»يفناور
خاص به مثابه اطالعات و توضیح خصوصیات ذاتی و  يفناور

اطالعات در کنار ایجاد تمایز میان علم و فناوري و 
هاي مورد توجه در  ترین زمینه ، از مهمیکهر  يها خروجی

و کدشده مبنا، تأکید بر دانش  ینبر ا .]28[ رویکرد است ینا
انباشت و انتشار دانش، مورد تأکید  صریح و نیز اهمیت

ترین دلیل رشد  قرار گرفته و مهم ياقتصاد جدید علم و فناور
در نظر  سرعت تولید و نشر دانش ارتقاءو توسعه جدید، 

 ].29[شود  گرفته می
 از سوم بخش رشد، اقتصاد و خرد اقتصاد کنار دراما، 
 اقتصاد در نوآوري و فناوري علم، به توجه هاي زمینه

 نهادهاي و ساختارها اهمیت به مربوط مسائل نئوکالسیک،
 اقتصاد جریانکه متأثر از کارهاي  است اقتصادي و سیاسی

در این چارچوب، تالش . شکل گرفته است 6جدید نهادگرایی
 عقالیی، انتخاب به مربوط هاي بحثبا طرح  کهتالش شده 
 ارائهعلم و فناوري  گذاري سیاسته حوز در نگاه جدیدي

 اهمیت تجربی، شواهد شمردن بر با به عبارتی،. گردد
به ویژه در موضوع  ياقتصاد رشد در ينهاد هاي زیرساخت
 منافعتوزیع  و قدرت تقسیمنحوه  سیاسی، ساختارهاي
  ].30[ شود تبیین ذینفعان

 از گرید یبخش ،هاي نظري متنوع چارچوب نیا کنار دراما 
 در یک مجموعه از مطالعات پسینی حوزه نیا یدانش پیشینه
در مقایسه با جریان  تکاملی انیجر مقایسه و یبازخوان صرف

هاي سیاستی این دو مکتب  به ویژه از منظر داللت نئوکالسیک
                                                 
1- Dasgupta 
2- David 
3- Foray 
4- New Economics of Science and Technology 
5- Economics of Research 
6- New Institutional Economics 

 انیم سهیمقا بر که ستا يریمس همان نه،یزم نیا. است شده
 بعد قسمت در و دارد تمرکز کینئوکالس و تکاملی مکتب دو

هاي سیاستی  مبتنی بر آن به مقایسه داللت شد خواهدسعی 
  .اشاره گردد سیاست علم و فناورياین دو مکتب در موضوع 

  
 دو مکتب یاستیس يها داللت سهیمقا -4
 هاي سیاستی اقتصاد نئوکالسیک داللت 1- 4

هاي اقتصاد نئوکالسیک در  طور که اشاره شد داللت همان
گذاري فناوري و نوآوري عموماً ناظر بر پدیده  سیاست

 را ها اللتداین در این چارچوب، . شکست بازار است
  :دکربندي  توان به صورت زیر دسته می
 يساز یدرونضرورت توجه به اثرات سرریز و ) الف
  یدانش يها تیفعال يها نهیهز
هاي خاص در کاالي دانش، عموماً  وجود ویژگی دلیلبه 

دهی قیمتی در مکانیسم بازار براي این کاال مختل شده  سیگنال
گذاري در آن کمتر از سطح بهینه اجتماعی اتفاق  و سرمایه

با  دیبا که است یمعن نیا به ها نهیهز يساز یدرون. افتد می
 چنان را یمتیق نظاماستفاده از ابزارهاي در اختیار دولت 

و انگیزه مناسب  شود حاصل نهیبه صیتخص که نمود اصالح
اي به نام دانش  گذاري در تولید کاالي عمومی براي سرمایه
 تیمالک حقوق مناسب يبرقراربه طور مثال، . حاصل شود

هاي ذیل این خردمایه براي حمایت از  ي یکی از سیاستفکر
در حالت کلی، . ]31[ تولید و انتشار دانش در اقتصاد است

این خردمایه تأکید دارد براي توسعه فناوري و نوآوري باید 
 اصالح ی،خارج یبازرگان حوزه در يا تعرفه نظام اصالح
 از حاصل منافع يساز یدرون جهت در...  و یاتیمال نظامات

 که شوند بکارگرفته چنان يفناور و دانش انتشار و دیتول
همچنین، توجه  .شوند جذب ها نهیزم نیا به ياقتصاد عوامل

اثرات  کهنظیر فناوري اطالعات و ارتباطات  هایی فناوري به
 بسیاري هاي زمینه ،سرریز مثبت فراوانی دارند و با توسعه آنها

هاي اولیه باالي  ، ولی به جهت هزینهگیرند می قرار تأثیر تحت
گذاري در آنها را ندارد،  آنها بخش غیردولتی انگیزه سرمایه

هاي با کاربرد عمومی این ویژگی را  فناوري. تأکید استمورد 
هاي مرتبط  دارند که توسعه آنها باعث پیشرفت در زمینه

ها انتخابی در  شود و لذا بیش از اینکه توجه به آن بسیاري می
ها زیرساختی براي  ها باشد، توسعه آن کنار سایر انتخاب
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است که بنیان  توسعه بازار طیف وسیعی از محصوالت دانش
 و نموده تحریک را فناورانه تحقیقات مهم هاي حوزه توانند می

 را خصوصی فناورانه محصوالت سازي تجاري خصوصاً
  ].32[نمایند تسهیل
  يفکر و یانسان هیسرما انباشت تیقوت) ب

  خالقانه تخریب سریع تحقق براي اطالعات انتشار تسهیل
گیري فضاي رقابت همواره مورد تأکید اقتصاد  و شکل بازاري

هاي اصلی عملکرد  شرط نئوکالسیک به عنوان یکی از پیش
در این چارچوب و در عرصه  .کاراي بازارها بوده است

 يروهاین گردشگذاري علم، فناوري و نوآوري،  سیاست
 يها تیفعال باآنها  يها مهارت و اتیتجرب انتشار و توانمند
 زین و صنعت درون ها، بنگاه درون دانش تیریمد هب مربوط
 جدید فناورانه محصوالت ورود تسهیل وکار، کسب يفضا کل
 موقتی، انحصار هاي دوره شدن کوتاه براي بازارها به

 هاي فعالیت کشف براي گذاري سیاست هوشمندي
 و دانش اثبات براي بسترهایی اندازي راه و اي وتوسعه تحقیق
مورد توجه فراوان است و منجر به  بازاري شده تولید فناوري

انباشت سرمایه انسانی و فکري الزم جهت توسعه بازار دانش 
  ].33[ خواهد شد

  وکار کسب يفضا بهبود) ج
 حامی نهادهاي به توجهوکار،  در موضوع بهبود فضاي کسب

 نهادگراي اقتصاددانان سوي از بازاري سازوکار عملکرد
 مفهوم بررسی در نئوکالسیک اقتصاد جریان به نزدیک
 اقتصادي هاي کالسیک نظریه در که مثبت مبادله هاي هزینه
 مرتبط با نهادي مطالعات کنار در ]34[ شد می فرض صفر

موضوع  شد که، باعث ]35[ بازار سازوکار حامی نهادهاي
گذاري علم، فناوري و  نقش تنظیمات نهادي در سیاست

 حقوقی نهادهاي کارکرد ارتقاء. اهمیت گردد حائزنوآوري 
 ،يفکر مالکیت حقوق همچون فناوري و علم با مرتبط
 ایده تبدیل فرآیند در واسطه نهادهاي بیشتر توسعه از حمایت

 همکاري ارتقاء گر، تسهیل نهادهاي کنار در محصول به
 کاهش براي بکارگیرندگان و تولیدکنندگان میان عمودي
 نهادهاي سازي فعال آن، از ناشی مخاطرات و تعامل هاي هزینه

 براي تولیدکنندگان میان افقی همکاري ارتقاءدهنده
 هاي نیازمندي طیف به توجه مشترك، و افزا هم هاي فعالیت
 با متناسب مالی نهادهاي توسعه و بنیان دانش هاي بنگاه مالی

به  مربوط سیاستی هاي داللت ترین مهم ها بنگاه رشد دوره
  .هستند وکار بهبود فضاي کسب

  هاي سیاستی اقتصاد تکاملی داللت 2- 4
در برابر اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد تکاملی از تأکید بیش از 

هاي بازار  اندازه بر بازار و محدود شدن دولت به رفع شکست
علم و اي دولت در عرصه  هاي توسعه فاصله گرفته و بر نقش

عالوه بر  به بیان بهتر، اقتصاد تکاملی. ورزد تأکید می فناوري
بر نقش دولت در  ،هاي بازار نقش دولت در رفع شکست

ایجاد و خلق بازارها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه 
هاي  بر این مبنا، انواعی از سیاست. تأکید فراوانی دارد

گزینشی و انتخابی در درون اقتصاد تکاملی به عنوان مبناي 
 اهمیت هستند حائزگذاري فناوري و نوآوري  مفهومی سیاست

هاي مبتنی بر بازار،  به عبارت بهتر، اگر هدف مدل]. 36[
، در اقتصاد تکاملی جستجوي استتخصیص بهینه منابع 

هاي دانشی به عنوان منبع تغییر و نیز خلق دانش جدید  جریان
یابد و رفع هرگونه شکست یادگیري موضوع  محوریت می

ترین  در این چارچوب، مهم .گذاري خواهد بود سیاست
توان به صورت  را میاین حوزه هاي اقتصاد تکاملی در  داللت

  :بندي نمود زیر دسته
  تأکید بر مجاورت جغرافیایی )الف

 هاي هزینه کاهشهاي مهمی همچون بسترسازي براي  سیاست
 در تدارکات و پشتیبانی نقل، و حمل اطالعات، آوري جمع
 ،ینشیب معرفتی، ساخت همگونی از ناشی افزایی هم کنار
 مناطق در همجوار ساکنین یفرهنگ و ارزشی حتی و ينژاد

همواره مورد توجه اقتصاد تکاملی در جهت رفع  جغرافیایی،
 به کمکبه طور مثال،  ].37[هاي یادگیري است  شکست

 نهادهاي بر مبتنی هاي شبکه توانمندسازي و اندازي راه
 که است مهمی فعالیت م،أتو رقابت و همکاري در اي منطقه
و این موضوع  شود دنبال بایستی گذاري سیاست حوزه در

 ها خوشه صنعتی، مناطق. بدون مداخله دولت رخ نخواهد داد
  .هستند موارد این از هایی مثال نوآورانه هاي محیط و

اهمیت در خصوص مجاورت جغرافیایی و  حائزنکته 
هاي محیطی تقویت فرآیند اکتساب، به  گیري شبکه شکل

کارگیري و انتقل دانش و فناوري به ویژه در خصوص 
در این . ها خواهد بود هاي ضمنی در سطح بنگاه  دانش

هاي  دانشبه انواع دانش  تقسیمچارچوب اقتصاد تکاملی با 
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 و الگوهاي متفاوت فرآیندهاصریح و ضمنی و نیز توجه به 
هر کدام از این  خلق و ایجاد تا ارزیابی و بکارگیريبه مربوط 
بر نقش مجاورت جغرافیایی در تسهیل و  ]4[ ها دانش
  .هاي انتقال دانش تأکید دارد گیري چرخه شکل
  تجمیع سیستمی) ب

تجمیع سیستمی ناظر بر ماهیت جمعی و چند عاملی فناوري 
ضرورت ارتباطات کارکردي مناسب میان و نوآوري و نیز 

فناوري و نوآوري بر این اساس، . ]4[ نهادهاي مختلف است
ها  ها و روال تواند عالوه بر کاال یا خدمت، در قالب رویه می

 نگاه با سیستمی هاي مدلدر واقع . نیز مورد توجه قرار گیرد
فرآیندها  و ها رویه تأثیر سیستم، داد برون عنوان به مشی خط به
و بر نقش  داده قرار توجه مورد یمش خط گیري شکل در را

تعامالت نهادها در دولت در اصالح این فرآیندها و بهبود 
کننده،  اي، مذاکره واسطه يها نقش. تأکید دارنددرون سیستم 
دولت  يکننده، و حتی داللی برا مشوق، جمعتوانمندسازي، 

افزایی میان عوامل درگیر در حوزه علم و  در مسیر ایجاد هم
از  مسیرهاي جدید یپیشگامی دولت در طراحو حتی  فناوري
هاي اقتصاد تکاملی در جهت ارتقاء ارتباطات  ترین توصیه مهم

  .]36[ کارکردي نهادهاي علم و فناوري است
  هاي فرهنگی، اجتماعی فناوري توجه به پیوست) ج

محیطی، اجتماعی، فرهنگی،  تأثیرات محیط اعم از زیستکلیه 
م فناوري نظام فناوري و نوآوري و متقابالً نظابر ... تاریخی و 

از این . مورد توجه اقتصاد تکاملی است ،و نوآوري بر محیط
هاي فرهنگی و اجتماعی مختلف  منظر، از یک سو، چارچوب

خاصی هاي فناوري و نواوري  دهی به سیاست باعث شکل
هاي  در سوي مقابل نیز، تبعات محیطی سیاست. شوند می

گذاري  مشی فناوري و نوآوري نیز باید در هر الگوي خط
هاي فناوري و نوآوري بر سبک  بررسی شود که تأثیر سیاست

هاي مورد پسند آنها، تغییر شکاف  زندگی مردم و ارزش
آنها  ترین از مهم... نابرابري اجتماعی، تغییر محیط زیست و 

  ].38[است 
  
هاي اقتصادي در  تقابل دیدگاهبررسی  -5

 گذاري علم، فناوري و نوآوري در ایران سیاست
هاي  اتخاذ سیاست ،از منظر طرفداران اقتصاد نئوکالسیک

هاي نادرست تجاري، مالی و یا  مخرب بازار در قالب سیاست

صنعتی در ایران منجر به ایجاد اختالل در عملکرد بازار 
گیري و  بنیان شده و به همین جهت شکل محصوالت دانش

توسعه فناوري و نوآوري در کشور را با چالش مواجه کرده 
هاي صنعتی، فقدان  به عنوان نمونه در حوزه سیاست. است

 کاملتعامل مؤثر با بازارهاي بین المللی و تأکید بر تولید 
محصوالت در داخل باعث شده کشور ایران در تقسیم کار 

به بیان بهتر، از منظر ]. 39[جهانی توسعه فناوري غایب باشد
هاي علم، فناوري  طرفداران اقتصاد نئوکالسیک بهبود سیاست

در روابط بین  ابرانگارهو نوآوري در گام نخست نیازمند تغییر 
هاي  تر کشور در شبکه المللی صنعتی و حضور جدي

ر در تقسیم المللی صنعتی است تا با ارتقاء جایگاه کشو بین
بنیان را  کارهاي جهانی بتواند زمینه تولید محصوالت دانش

هایی نظیر سیاست  همچنین، اتخاذ سیاست. فراهم آورد
جایگزینی واردات و غفلت از توسعه صادرات منجر به ایجاد 

هاي بزرگ و ناکارآمد داخلی شده که با تحمیل  شرکت
رورت ناکارایی خود به مشتري داخلی موضوعاتی نظیر ض

اي را به  وتوسعه هاي تحقیق ارتقاء کیفیت و یا گسترش فعالیت
 ].5[ حاشیه رانده است

بنابراین از منظر طرفداران مکتب اقتصاد نئوکالسیک در ایران، 
هاي فناوري  توسعه بازار دانش به عنوان نقطه اهرمی سیاست

و نوآوري در کشور باید به جاي رویکردهاي کنونی تخریب 
ه گام مشخص به تشکیل بازار، تکمیل بازار و بازار در س

در این چارچوب، تشکیل نهاد . توسعه بازار معطوف گردد
بازار به عنوان نهاد اصلی مبادله و توسعه محصوالت 

بنیان بایستی با استفاده از تقویت و حراست از نظام  دانش
مالکیت، خصوصاً مالکیت صنعتی و فکري، بهبود فضاي 

هی نظام آمار و اطالعات، ساماندهی نظام وکار، ساماند کسب
دهی، ساماندهی نظام مالی فناوري و  استاندارد و گواهی

. نوآوري و ایجاد نهادهاي تخصصی در دستور کار قرار گیرد
هاي خاص بازار دانش و وجود  اما به جهت ویژگی

هاي احتمالی ناشی از سرریزهاي کاالي دانش و  شکست
وجود در عرصه تولید دانش که همچنین نااطمینانی شدید م

در بازار دانش و فناوري  1منجر به بروز پدیده سواري مجانی
اقتصاد نئوکالسیک حدي از مداخله دولت را که  ،شود می

ها را خنثی  بتواند آثار خارجی منفی ناشی از این شکست

                                                 
1- Free Riding 
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نماید و منطق کالن رقابت را اصالح نماید تحت عنوان 
در این ]. 39[نمایدتوصیه میهاي تکمیل بازار  سیاست

هاي مختلف علم و فناوري از  چارچوب، تفکیک حوزه
هاي بنیادین،  گذاري دولتی در حوزه پژوهش یکدیگر و سرمایه

هاي نوظهور و عمومی مورد  گذاري در حوزه فناوري سرمایه
در نهایت، به ویژه حسب مباحث اقتصاد رشد در . تأکید است

محوریت یافتن موضوع فناوري مکتب اقتصاد نئوکالسیک و 
و نوآوري در رشد بلندمدت اقتصادي کشورها، بحث توسعه 

گذاري  بازار به ویژه در حوزه صادرات، استفاده از سرمایه
مستقیم خارجی و نهایتاً توسعه نظام آموزشی مورد توجه 

   .طرفداران اقتصاد نئوکالسیک در ایران است
ن، ضمن اذعان نسبت به اما طرفداران اقتصاد تکاملی در ایرا

هاي سیاستی طرفداران  برخی نکات مثبت برآمده از خردمایه
صنعتی کشور  ابرانگارهمکتب نئوکالسیک نظیر ضرورت تغییر 

المللی، سیاست رقابتی، نگاه به فناوري و  در مناسبات بین
نوآوري از منظر توسعه و نه به عنوان یک بخش به موازات 

هاي توسعه فناوري و  زیرساختها و توجه به  سایر بخش
نوآوري نظیر نظام مالکیت فکري، اما بر این نکته تأکید دارند 
که راهبردهاي توسعه فناوري و نوآوري در سطوح مختلف 

یافتگی یکسان نیست و کشوري نظیر ایران که در  توسعه
مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر 

تواند بدون در نظر گرفتن مالحظات فناورانه  کارایی است نمی
و نهادي، عدم توجه به رقابت مدیریت شده، توجه به سیاست 

هاي  هدفگیري و گزینش به عنوان یک اصل در سیاست
]. 39و35[ صنعتی و فناورانه به نتایج دلخواه خود دست یابد

از منظر طرفداران اقتصاد تکاملی، عدم توجه به این موارد و 
گذاري علم و  صرف بر موضوع شکست بازار در سیاستتکیه 

فناوري باعث خواهد شد که همانند شرایط کنونی، 
هایی همچون توسعه منابع انسانی و افزایش  شاخص
در حوزه  اختراعهاي پژوهشی و یا تعداد مقاله و  بودجه
هاي  گذاري فناوري و نوآوري در اولویت دستگاه سیاست
به عبارت بهتر، توسعه . یردگذاري کشور قرار گ سیاست

ناهمگون و نامتوازن اجزاء مختلف نظام فناوري و نوآوري 
هاي مؤثر بر توسعه فناوري و  باعث شده که فرآیندها و نظام

هاي ورودي و خروجی یک نظام  نوآوري کمتر از شاخص
بنیان به  هاي دانش نوآوري مورد توجه قرار گیرد و شرکت

وجی نظام فناوري و نوآوري ترین خر عنوان یکی از اصلی
هاي کوچک و متوسط هستند  ایران که عموماً شرکت

هاي  اند پیوندهاي درونی اقتصادي مناسبی با شرکت نتوانسته
  ].40[بزرگ تولیدي و خدماتی کشور داشته باشند 

بر این اساس از منظر طرفداران اقتصاد تکاملی، سه نظام 
م تولید و صنعت و اصلی مشتمل بر نظام علم و فناوري، نظا

نظام تجاري بایستی به صورت همزمان در عرصه 
در عرصه تولید و ]. 39[گذاري مورد توجه قرار گیرند  سیاست

مورد نظر اقتصاد نئوکالسیک، مسئله  باحثصنعت، عالوه بر م
گزینی در سطوح مختلف اعم از بنگاه، بخش،  انتخاب و برنده

گیري بازارها و سیاست  فناوري و منطقه و کارکرد در شکل
در عرصه . هاي ایجاد بازار از اهمیت زیادي برخوردار است

تجاري،  يشرکاتجاري مسئله ترکیب تعرفه بازرگانی، ترکیب 
گذاري خارجی و ساماندهی قراردادهاي  دهی به سرمایه جهت

مشارکت راهبردي نقش مهمی در ایجاد، تکمیل و توسعه 
علم و فناوري نیز توجه در عرصه . بازارها خواهند داشت
هاي طرف عرضه که در مقام عمل به  بیش از اندازه به سیاست

ها و عموماً حمایت از افراد  ها به دانشگاه جاي توجه به بنگاه
خاص معطوف بوده است و فقدان توجه به طرف تقاضا مورد 
انتقاد طرفداران اقتصاد تکاملی است که باعث جدایی نظام 

وري از نظام اقتصادي و تولیدي کشور علم و فناوري و نوآ
  .شده است
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Abstract 

The historical study of duality between 
neoclassical economics and evolutionary 
economics as the two main schools of 
economics in the field of science, technology 
and innovation policy (STIP) and its role in 
adopting different technology development 
strategies are the main objective of this 
research. Each of these schools have different 
analytical approaches and frameworks. On 
the one hand, the theoretical frameworks of 
neoclassical economics are articulated with 
fundamental assumptions such as 
instrumental rationality and rational choice, 
the possibility of achieving long-term 
equilibrium, existence of the science and 
technology market, and so on. In contrast, the 
evolutionary economics, which is generally 
viewed as a heterogeneous group of economic 
doctrine that have fundamental critique on 
neoclassical economics, in its field of science, 
technology and innovation, focuses on policy 
implications like the absence of a long-term 
equilibrium in science, technology And 
innovation and focus on topics such as 
absorption and learning capacity instead of 
the science and technology market. In this 
framework, the present paper, by examining 
the exact and historical theoretical 
assumptions and conceptual frameworks of 
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these two schools of economics, has tried to 
examine the implications of these distinctions 
in the field of policy. The results of this 
research show that, despite the wide 
variations in the theoretical foundations of 
neoclassical economics and evolutionary 
economics, the policy implications of these 
schools in the field of technology and 
innovation policy have become convergent 
and complementary in recent years. The issue 
in Iran, despite the differences of opinion, can 
be seen to a large extent in policy making. 
Keywords: Neoclassical Economics; Evolutionary 
Economics; Science, Technology and Innovation 
Policy 
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