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  چكيده
تعـداد  و بـه تبـع آن،   اسـت  بيشتر نمايان شده  نقش صنعت و فناوري در بهبود رفاه مردم ،امروزه

پردازان و محققان توسعه اقتصادي و صنعتي، اقدام به طرح نظريـات خـود بـراي     زيادي از نظريه
سـت كـه آثـار برخـي از فالسـفه      ا حـالي  ايـن در . كنند توسعه صنعت و فناوري در كشورها مي

و مقايسـه نظـرات    اسـت مسلمان در قرون گذشته نيز حاوي نظرات توسعه اقتصـادي و صـنعتي   
تر شدن نظر انديشمندان مسلمان نسبت به مقولـه   تواند باعث روشن مي هاي جديد با نظريه ايشان

در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاده از روش مطالعـه تطبيقـي، نظـر        . شود توسعه صنعتي و نحوه تحقق آن
عنوان يكي از انديشمندان اسالمي در باب توسعه صنعتي با يكـي از نظـرات جديـد     خلدون به ابن

وجـود  بـا  كه دهند  نتايج اين تحقيق نشان مي. صنعتي، يعني نظام بخشي نوآوري شده است توسعه
هـا و اصـول    هاي بسيار زيادي بـين پايـه   فاصله زماني زياد بين مطرح شدن اين دو نظريه، شباهت

خلـدون بـه    از نگـاه ابـن  تـر   يافته تكامل هاي جديد نظريهدر برخي از جهات، و  ردها وجود داآن
  . مقوله رشد صنعتي است
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  مقدمه 

قرن گذشته، زندگی انسان و چهره جوامع بشری را به شدت ویژه در  رشد علمی و توسعه صنعتی، به
ترین ثمره این توسعه بر همه امور زندگی بشـر  عنوان مهم که فناوری به طوری به دگرگون کرده است،

مانـدگی  ترین شاخص برای میزان پیشرفت یا عقـب و در حال حاضر به مثابه مهماست سایه افکنده 
مین نیازهـای بشـر، بسـیاری از أبـر حـل مشـکالت و تـ فناوری عـالوه. شود  کشورها محسوب می

. هـای او را پاسـخ مثبـت داده اسـت نیافتنی انسان را تحقق بخشـیده و بلنـدپروازی آرزوهای دست
اکنون، فناوری چنان به تار و پود زندگی بشر رسوخ کـرده کـه توسـعه و پدیـد آوردن آن بـه یکـی از 

فقط  که فناوری وجه داشتباید ت. های رشد و توسعه جوامع بشری تبدیل شده است ترین برنامه مهم
 ،بـه همـین دلیـل. شـود میشامل نیز را کارگیری این ابزار  مهارت بهبلکه  ،صنوعات و ابزار نیستم

افـزون . یابد پیوند می ...مفهوم فناوری با مفاهیمی مانند صنعت، فن، مهندسی، دانش فنی، تولید و
  ). ١٣٩٢ ،یمیرح(باشد  هنر نیز قرین میبر این، فناوری به همان اندازه که به علم نزدیک است، با 

در صـنعت نسـاجی و کـاربرد موتـور بخـار بـرای تولیـد در  1اورانـههای غیرمنتظره فنّ  پیشرفت
در . ثیر بسزایی در مفهوم صنعت و فناوری ایجـاد کـردأانگلستان در نیمه دوم قرن هجده میالدی، ت

پـیش از وقـوع . انتخاب شـد توصیف این تحوالتقرن نوزدهم میالدی، واژه انقالب صنعتی برای 
های صنعتی فراوانی در کشورهای شمال غربی اروپـا اتفـاق افتـاده بـود و  انقالب صنعتی، پیشرفت

در  این انقـالب. وجود داشت وری و وضعیت اقتصادی و صنعتی در کشورها رشد تدریجی در بهره
تدریجی طی کرده رها در ابتدا مسیرهایی را برای رشد دیگر، کشو سخنبه . اتفاق افتاد 2تولید مدرن

وری صنعتی خود نیاز به نوآوری و تمرکز ویژه بر روی  بودند و در آن برهه از زمان، برای افزایش بهره
 یهسرما ین،بر سه عامل زم اقتصاددانان توسعه، عالوه یج،به تدر. )٢٠١٣ 3زیرمای،(فناوری داشتند 

 یعنوان عامل اصل به یزرا ن 4فناورانه ییراتتغ ی،رشد اقتصاد یجادکنندهعنوان عوامل ا کار به یرویو ن
تـر بـه  مقاله، به صورت مفصل یبعد یها که در بخش )١٩٩٢ 6،و الو 5بوسکین(توسعه برشمردند 

  . شود میموضوع پرداخته  ینا یروند تکامل
 یاندنما یم ینچن ی،علم یجرا یاتدر ادب یو فناور یصنعت ،یاگرچه مطالعه روند توسعه اقتصاد

 یشـمنداناند یبـر آرا یهسـتند، امـا نگـاه یـادر دن یحوزه علمـ ینداران اپرچم یکه متفکران غرب
                                                           

1. Technological breakthroughs  

2. Modern manufacturing  

3. Szirmai 

4. Technological change  

5. Boskin  

6. Lau  
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سال  چهارصدکه حدود  »خلدون ابن«همچون  یا برجسته یها    یتشخصکه دهد  یمسلمان نشان م
، اخـوان( یسـتهز یمـ یو مقارن اواخر قـرون وسـط یاقتصاددان مشهور غرب 1،یتاز آدام اسم یشپ

از . پردازی در حوزه توسعه صنعت و اقتصاد کـرده اسـت اقدام به نظریه »مقدمه« یفلأ، با ت)١٣٨٢
پردازان جدید توسعه صـنعتی و  خلدون و نظریه این تحقیق مطالعه تطبیقی آرای ابناز رو، هدف  این

. باشـد مـی 2هـای نـوآوری غرب است که از جمله جدیدترین نظریه ایشان، مفهوم نظام فناوری در
هـای توسـعه  لفـهؤهـای م ها و تفاوت شباهت: عبارت است از آنال تحقیق ؤاساس این هدف، سبر

های نوآوری چیست؟ برای پاسخ به  پردازان حوزه نظام خلدون و نظریه صنعتی و فناوری در آرای ابن
گیری  وی شده و سپس، روند شکل مقدمهخلدون در کتاب  ال، ابتدا اقدام به بررسی نظر ابنؤساین 

در گام بعد، نقاط اشتراک و افتـراق . مفهوم نظام نوآوری در اندیشه متفکران غرب تحلیل شده است
  . شود میبندی این نظرات   اقدام به جمع والذکر تحلیل  نظریات فوق

  
  خلدون در رابطه با صنعت و فناوری  آرای ابنبررسی 

 ،ویـژه بـه ؛پردازان مفهوم و کارکردهای صنعت در تمدن اسالمی دانستخلدون را باید از نظریه ابن
ترین مظاهر تمدنی محسـوب االجتماع و اینکه صنعت نیز مهمبه فلسفه تاریخ و علم وانگاه خاص 

خلـدون، در تعریـف ابـن). ١٣٩٢ ،یمـیرح(کنـد  یمـشود، اهمیت نظریات وی را دو چندان می
  : کند که میصنعت در فصل شانزدهم کتاب مقدمه چنین بیان 

شود و  ست که در امری عملی فکری حاصل میا ای باید دانست که صنعت عبارت از ملکه«
و فراگـرفتن  رود شـمار مـی به سبب اینکه عملی است در زمره کارهـای بـدنی محسـوس بـه

زیـرا انجـام دادن  ،شـود تر حاصل مـی تر و کامل کیفیات بدنی محسوس برای آموزنده جامع
  . تر است ثمربخش ،اموری که مربوط به کیفیات بدنی محسوس است

نتیجـه انجـام دادن یـک عمـل و پیـاپی تکـرار  و ملکه عبارت از صنعت راسخی است که در
و ملکـه بـر نسـبت اصـل  صورت آن در نفس رسوخ یابدکه  چنان ،گردد کردن آن حاصل می

تـر از آمـوختن آن بـه  تر و کامـل شود و یاد دادن چیزی از راه دیدن با چشم جامعحاصل می
تر و  کامل ،آورنددست میه ای که به شیوه نخستین بملکه ،رو از این ؛نقل خبر و دانش است

شـود و مهـارت شـاگرد در هنـر و حصـول ست که از راه خبر حاصل میا ایتر از ملکه راسخ
  . »ی آموزش و ملکه آموزگار وابستگی داردیملکه آن برای وی به میزان نیکو

نتیجـه  که استمهارت کید وی بر أشود که تمشاهده می خلدون از صنعتاساس تعریف ابنبر

                                                           
1. Adam Smith  

2. Innovation systems  
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خلدون، از جنس مهارت و  نظر ابنبنای صنعت در  ترتیب، سنگ بدین. باشد میترکیب عمل و فکر 
  : های زیر است  توانمندی بوده و دارای ویژگی

کار عملی باشد تا تئوری، میزان تسـلط بـر  راهقابل آموزش و یادگیری است؛ هرقدر یادگیری از 
  ؛صنعت نیز بیشتر خواهد بود

 ؛حاصل فعالیت مستمر و پیاپی است  
  کند بندی می مرکب طبقهسپس، وی صنعت را به دو دسته بسیط و :  

هـای  بسیط ویـژه نیازمنـدی. بسیط و مرکب: سپس باید دانست که صنایع بر دوگونه است«
  . »... ضروری است و مرکب به امور تفننی و مرحله کمال زندگی اختصاص دارد

گـری،  درودگری، آهنگری، خیـاطی، قصـابی، ریختـهمانند بندی، حوزه وسیعی را  در این دسته
دوزی، حمامی، آشپزی، ساختن شراب و رب انگور و هریسه، معلمـی، بافی، کفش زرگری، ابریشم

. شـود شـامل مـی تصـحیح و غیـره ،تجلیـد ،استنساخ ،آوازخوانی، رقص و نواختن طبل، صحافی
  : بر بودن آن استخلدون، خاصیت زمان  ابن دیدگاهویژگی دیگر صنعت از 

شـود، بلکـه در طـی روزگارهـای دراز و  باره حاصل نمی گاه یک آوردن صنایع هیچ و پدید... «
ویژه امور هنری از مرحلـه قـوه بـه  و به گردد، زیرا رسیدن به اشیا های پیاپی حاصل می نسل

   .»خواهد  شود و ناچار مدت می باره حاصل نمی فعل یک

 »مهارتی«صنعت خاصیت  زیرا ،جستجو کردتوان در تعریف وی از صنعت  دلیل این امر را می
و برای محقق شدن، نیاز به تمرین و تکرار فـراوان  دوش میاز تعامل دو قوه عمل و فکر حاصل  ،رددا

خلدون پیشـرفت صـنعتی را در از این مرحله به بعد، ابن. و تکامل یابد دوایجاد ش دارد تا به تدریج
صنایع در پرتو تکامل و توسعه اجتمـاع شهرنشـینی که و معتقد است  کند میبستر اجتماعی تحلیل 

  : شود تکمیل می
مـردم تنهـا بـه  ،زیرا تا هنگامی که اجتماع شهرنشینی و تمدن شهر به مرحله کمال نرسـد«

و نیکویی صنایع به نسبت اجتمـاع و ترقـی یـک ...  گمارندکسب ضروریات معاش همت می
کوشـند صـنایع کننـد و مـیها توجه مـیچه در این مرحله به زیبایی آن ؛دکن شهر پیشرفت می

خـواهی و تـوانگری  تر تولید کنند تا مورد پسند مردمی باشد که به مرحله تجمل بهتر و ظریف
نشینی یا اجتماعات کوچک و شـهرهای کـم جمعیـت مـردم  هیدو اما در اجتماع با اند رسیده

  . »... روند کار می ویژه صنایعی که در ضروریات زندگی به به ،نیازمندندتنها به صنایع بسیط 

یکی از دالیل اصلی توسعه صنعت  ،اول اینکه ؛توان به دو نکته اساسی پی برد میاز عبارت باال 
های مرفـه  تر و رفع نیازهای طبقه برای صنایع تجمالتی »تقاضا«گیری  شکل ،در اجتماع شهرنشینی
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و مطمـئن  کنـد میزیرا در این صورت است که صنعتگر، انگیزه الزم برای کار را پیدا  ،استجامعه 
  : اشتدو سود کسب خواهد  یستمفت و مجانی ن شود که کار او می

در  ،و هرگاه صنعتی خواستارانی داشته باشد و در نتیجه روی آوردن مـردم بـدان رواج یابـد«
باشـد و بـرای  داشـتهمنزله کاالیی خواهد بـود کـه بـازار آن رواج  این هنگام صنعت مزبور به

کوشند که آن صـنعت را بیاموزنـد تـا بـه   در چنین شرایطی مردم شهر می. فروش جلب گردد
   ؛»وسیله آن معاش خود را فراهم سازند

فتـار باعث تغییر شیوه زندگی اجتمـاعی، فرهنـگ و ر نکته دوم، این است که زندگی شهرنشینی
و به بیش از نیازهای اساسی زندگی خود فکـر  اند ها طالب رفاه شدهکه آن طوری مردم شده است، به

اجتمـاعی، تفـاوت اجتمـاع  دیـدگاهخلـدون از  با تحلیل اندیشـه ابـن .)١٣٧٨ ،پوریانی( کنند می
هـا نمـایش داده کند کـه در جـدول شـماره یـک، برخـی از آن نشینی و شهرنشینی را تشریح می بادیه
  : اند شده

  
  ) ١٣٧٨ یانی،پور(نشینی نشینی و شهر  تفاوت اجتماع بادیه: ١جدول 

 اجتماع شهرنشینی  نشینیاجتماع بادیه
 زندگی مرفه و تجمالتی اکتفا به ضروریات زندگی

  مشاغل متنوع، صنعتی، هنری و بازرگانی  مشاغل کشاورزی، دامداری و شترداری
  تقسیم کار و تخصص پیچیده تقسیم کار و تخصص ساده

  تنوع و تعدد در خوراک، مسکن و پوشاک  سادگی در خوراک، مسکن و پوشاک
  کید بر آموزش و ظهور علم و هنر أت سوادی زیاد با تعلیم و تربیت کم بی

 طلبی   حرص و زیادت قناعت در امور اقتصادی

  
ها را در رشد صـنعت در ثیر آنأاجتماعی حاصل از زندگی شهری، ت خلدون، با ذکر تغییرات ابن

بسـترهای بـر عنصـر تقاضـا،  و افزونقالب رشد تقاضا و تمایل مردم به انجام کارهای صنعتی بیان 
را نیـز در زمـره صـنایع  »تعلیم دانش« وی. کند دیگری را نیز برای توسعه صنعت در جوامع ذکر می

بـا توسـعه شهرنشـینی، پیشـرفت آمـوزش را نیـز متصـور  و همگام با سایر صـنایع آورد میشمار  به
خلدون توسعه یک صنعت را منوط به کاربردی بودن و مبتنی بر تقاضـا  با توجه به اینکه ابن. شود می

توان چنین تحلیل کرد که افزایش سطح دانش و نهادهای آموزشی در  می ،رو از این ؛داند میبودن آن 
صنعت تولید شـده در جامعـه، . ها و فنون مورد نیاز باشنددر راستای توسعه مهارت دبایجامعه نیز 

کـه حتـی پـس از  طـوری دوانـد، بـه و ریشـه مـی کند مید تمدن، به تدریج در شهرها رسوخ نهمان
  : توان آثار آن را مشاهده کرد ، میهای طوالنی گذشت سال
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رونـد و عـادات در نتیجـه  شـمار مـی زیرا کلیه صنایع از عادات و انواع عمران و تمدن به... «
هـای  پـذیرد و در نسـلیابد و آنگاه آیین آن استحکام مـیکثرت تکرار و مرور زمان رسوخ می

ها تمدن توسعه یافته کهن که در آن بینیم شهرهای می ،رو و از این...  دواند درپی ریشه می پی
هـم آثـاری از  مانـدگی بشـوند بـاز ها نقصان پذیرد و دچـار عقـباست اگر تمدن و جمعیت آن
  . »... ماند ها باقی میصنایع دوران عمران در آن

و همچون رنـگ  ردشدگی دا خاصیت انباشت آنکند که  این توصیف از ویژگی صنعت بیان می
خلدون با ذکر مثالی از تازیان، دلیل دور بودن  ابن. گذارد در تار و پود پارچه، اثر خود را بر جای می

ها از اجتماع شهرنشینی و تمدن که کند و اینکه آن نشینی طوالنی ایشان ذکر می بادیه ها از صنایع راآن
چند شهرنشینی و کسـب هر ؛اندند، دور بودهک انسان را به صنایع و دیگر لوازم شهرنشینی جلب می

شـود، امـا وی  محسوب مـیمزیت خلدون  ابن دیدگاهاز مدت زمان طوالنی مهارت و صنعت، در 
   :کند که و چنین بیان میاست آسیبی را نیز بر آن تشخیص داده 

شـود، کمتـر ممکـن در یک صنعت حاصل ) استعداد و مهارت(ای  هرگاه برای کسی ملکه«
  . »است از آن پس در صنعت دیگری برای وی ملکه نیکی حاصل آید

های جوامع تا حـد زیـادی وابسـته بـه مسـیرها و  پیشرفتکه به عبارت دیگر، وی معتقد است 
ارتبـاط دیگـری کـه بـین . انـد هکـردو کسب طی از آن ها در قبل هایی است که گذشتگان آن مهارت

خلـدون دریافـت کـرد،  ابن دیدگاهتوان از ها و شرایط اجتماعی می و صنعتی با ویژگیتوسعه علمی 
بـرای تحلیـل نظریـات علمـی در یـک کـه وی معتقد است . ستاهبین آن 1تکاملی وجود رابطه هم

ها  به عبارت دیگر، شرایط، ارزش ؛توجه ویژه کردنیز های اجتماعی آن جامعه  به ویژگیباید  جامعه
، همچنـین. ثیر بسـزایی داردأگیری مسیر توسعه علمی و صـنعتی تـ و اقتضائات اجتماعی در شکل

نـوع توانـد بـر  و توسعه علمـی هـم مـی یستطرفه ن یک کند که این رابطهخلدون چنین بیان میابن
  ). ١٣٨٨ ،اخالصی و فاتحی(گذارد در جامعه اثر  های حاکماجتماعی و ارزش ،زندگی فردی

 خلدون اقدام به ترسیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر صـنعت کـرده اسـت کـه در آنکنون، ابنتا
زندگی شهرنشینی وجود دارد، مهـارت خـود را کـه حاصـل  دراساس نیاز و تقاضایی که صنعتگر بر

در این نظام، ارتباطات افراد و . دارد فنی بوده، عرضه می− مدت زمان زیادی از کار و فعالیت علمی
طوالنی، شاکله  یزمانو پس از گذشت  شود میساختارهای آموزشی یکی از ارکان اصلی محسوب 

و دیگـران  شوند می در یک یا چند حوزه صنعتی ماهر  ایشان. گیرد صنعتی افراد این جامعه شکل می
که کسب مهارت جدید تـا حـدی دشـوار  طوری شناسند؛ بهمی شان بدیل مهارت بیعلت ها را به آن

                                                           
1. Co-evolution  
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شـده  خلـدون، در نظـام طراحـی سپس ابـن. بر ادامه و تکمیل مسیرهای گذشته است شده و تمایل
اولـین . کنـد ذکـر مـی ی کلیدی برای آنیهاوارد کرده و نقشرا  »دولت«خود، بازیگر دیگری به نام 

در توسعه صنعت، مربوط به ثبات مدیریت و ایجاد فضای مثبـت بـرای رشـد و  نقش کلیدی دولت
ن بیـان چنـی خلدون در توصیف علت رسوخ صنایع در شـهر انـدلس که ابن طوری به ؛توسعه است

  : کند می
هـای پـس از آن  یعنـی قـوط و دولـت ،در نتیجه رسوخ دولت اموی و دولت پـیش از آن... «

ملوک طوایف گرفته تا این روزگار، تمدن در آن سرزمین ریشه دوانیده و استوار شـده اسـت و 
شـام و  ،ای نائل آمده که هیچ سرزمین دیگری جز عراق تمدن در اندلس به مرحله ،رو از این

هـا در آن ممالـک صـنایع آنـان نیـز  که به علـت دوام دولـت...  مصر بدان پایه نرسیده است
  . »... ها از لحاظ زیبایی و ظرافت تکمیل شدهاستحکام یافته و کلیه انواع آن

دومین نقش کلیدی دولت  ؛ها قائل شده استخلدون برای دولت که ابن 1بر نقش راهبری عالوه
مـورد نیـاز  یابد که بازار مناسبی برای فروش محصوالت یک صـنعت کـه در آینـده زمانی ظهور می

در این شرایط، دولت با خرید از صنعتگر مربوطه، از افـول . جامعه خواهد بود، وجود نداشته باشد
   :کند آن صنعت جلوگیری می

شـود کـه دولـت خواسـتار آن باشـد، چـه پیشرفت و بهتر شدن صنعت هنگامی میسـر مـی«
سـازد و تـا  دهـد و خواسـتاران دیگـر را بـدان متوجـه مـیدولت است که بازار آن را رواج مـی

رواج آن  ،که دولت طالب صنعتی نباشد و تنها دیگر مردم شهر خواسـتار آن باشـند هنگامی
تـرین  گونه تناسبی با زمانی که دولت خواهان آن است نخواهد داشت، زیرا دولت بـزرگ هیچ

  . »... رود شمار می بازار به

ای را برای دولت در رونـق اقتصـادی  نقش گسترده خلدون از این عبارت مشخص است که ابن
  : ید این مطلب استؤم یزن) ١٣٧٨اخوان، ( ییافته پژوهش. کند تعریف می

خلدون نقش اساسی برای دولت قائـل اسـت و آن را شـرط در زمینه کاالهای عمومی، ابن«
برای مخارج دولتی در تنظـیم، تعـادل و رونـق . داند ایجاد تمدن میسیس شهر و أاساسی ت

   .»اقتصادی نقش واالیی قائل است

ثیر مستقیمی بر صنایع دارند، أهای اقتصادی که تتعیین حدود و ثغور دخالت دولت در فعالیت
کـه اقـدام بـه مقالـه خـود در  .)همـان( خلدون به آن پرداخته است است که ابن دیگری حوزه مهم

، اسـت خلدون با آدام اسمیت درباره میزان اجازه دولت برای ورود در اقتصـاد کـرده مقایسه نظر ابن

                                                           
1. Governance  
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  : کند چنین بیان می
ای معتـدل و  خلدون دارای نظریهدر خصوص نقش و میزان دخالت دولت در اقتصاد، ابن«

هـای عمـومی، تشـریح کیـد بـر نقـش اساسـی دولـت در ایجـاد کاال أ ت. باشدجامع می نسبتاً 
هــای  تعــادل و رونــق اقتصــادی، مخالفــت بــا فعالیــت ،اهمیــت مخــارج دولتــی در تنظــیم

اقتصادی مستقیم دولت به دلیل اضرار به بخش خصوصی و اخـتالل در وضـعیت مطلـوب 
کید بر دستگاه نظارت قوی، اجزای نظریه أ رقابتی بازار، مخالفت با سلب آزادی در تجارت، ت

  . »باشد صوص میاو در این خ

مین أو ضمن متعهد بودن برای ت ردخلدون نقش بسترساز دا به عبارت دیگر، دولت در نظریه ابن
کاالهای عمومی و مورد نیاز مردم، برای جلوگیری از اخـالل در وضـعیت رقـابتی بـازار، اقـدام بـه 

وظیفه هـر کـدام را نشـان خلدون و جدول شماره دو، اجزای نظام صنعتی ابن. کند نظارت قوی می
  : دهد می

  
  خلدون  دهنده نظام صنعتی ابن  اجزای تشکیل: ٢جدول 

 نقش  ١
  های مورد نیاز برای تولید محصوالت مورد تقاضای جامعه کسب مهارت  صنعتگر 

  خلق و انقال دانش و مهارت  نهادهای آموزشی
  مین کاالهای عمومی و کمک به رونق تجارت أنظارت، بازارسازی، تراهبسترسازی برای رونق صنعت از  دولت 

  عدم استقبال از محصوالت صنعتی /کننده رفتار و عادات مردم و برای استقبالتعیین فرهنگ و سبک زندگی
  ایجادکننده انگیزه در صنعتگر برای کسب سود و منفعت از تولیدات خود   تقاضا 

  
  های نوآوری   نظام

 هـای جدیـد در غـرب ضرورت نوآوری و خلـق فنـاوریاز زمانی شد،  بیانکه پیشتر نیز  طور همان
نیاز  هاآالت صنعتی حاصل شده بود و آن وری ناشی از ماشین احساس شد که سطح مطلوبی از بهره

وری و رونـق  باعـث افـزایش مجـدد بهـره با ایجـاد محصـوالت جدیـد کهبه سازوکارهایی داشتند 
 یفتعـار یاندر م. یافتند بیشتر یاهمیت نوآوری رو، مفاهیمی مانند فناوری و از این ؛شونداقتصادی 
از محققان  یاریاست که بس یمدع ،)٢٠٠٠ 1ویلد،( استشده  یمفهوم نوآور یکه برا ای گسترده
 مفهـوم. توافـق دارنـد ،»اسـت بـازار در ابداع از موفق کاربرد یک نوآوری« که استاندارد یفبه تعر
توسـط محققـان شـده اسـت،  یـادیز ییراتدستخوش تغ یراخ یاندر سالو نحوه خلق آن،  ینوآور

                                                           
1. Wilde 
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اما در  دانستند، یم 2کشش بازار یجهو سپس نت 1علم فشار حاصل را نوآوری ابتدا یشانا که یطور به
 نـوآوری پیـدایش بر که غیره و دولت رقبا، مشتریان، کنندگان، ینمأمانند ت یگریثر دؤادامه عوامل م

 نظام«به نام  یدیدر قالب مفهوم جد باهم هاآن مند نظام رابطه و  شده علمی نظریات وارد ،دارند ثیرأت
 3ملـی نـوع چهـار بـه را نـوآوری هـای محققان، انواع نظـام که یدر حال ؛اند ه شد یبررس »نوآوری

7برسـچی( بخشی ،)١٩٩٧ 6؛ ادکوئیست،١٩٩٣ 5؛ نلسون،١٩٩٢ 4الندوال،(
8و مالربـا، 

؛ ١٩٩٧ 

ــا،  ــه )٢٠٠۴، مالربــا، ٢٠٠٢مالرب  و) ٢٠٠٢ 11؛ دولورئــوکس،١٩٩٩ 10هســینک،( 9ای منطق
 )٢٠٠٩ 15؛ هکـرت و نگـرو،٢٠٠٨ 14؛ برگت و دیگـران،٢٠٠٧ 13هکرت و دیگران،( 12فناورانه
نظام نوآوری بخشی شباهت بیشتری بـه نظـام صـنعتی ترسـیم اینکه اما با توجه به  کنند، می تقسیم
  . خلدون دارد، در ادامه مبادرت به تحلیل نظام نوآوری بخشی شده است بنا هشد

  
  نظام نوآوری بخشی 

نگـاه چندبعـدی، یکپارچـه و پویـا از  اسـت کـههای نوآوری بخشی سعی شده  در چارچوب نظام
طور که از نـام ایـن مفهـوم پیداسـت، تمرکـز ایـن  همان. شود های صنعتی کسب نوآوری در بخش

در  ؛گیـرد عنوان هسته اصلی تحلیـل خـود در نظـر مـی را به است و آن صنعتی دیدگاه بر یک بخش
شود که این ایده به ذهن  های مختلف فناورانه باعث می های ماهیتی و ساختاری بخش تفاوت ،واقع

و مالربـا ایـن  برسـچی. برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود
نظـام بخشـی «عنـوان  بامفهوم را برای ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی ارائه دادند و آن را 

  : اند گونه تعریف کرده ، این»نوآوری و تولید
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ای از محصـوالت جدیـد و موجـود کـه  ست از مجموعها شی نوآوری و تولید عبارتنظام بخ«
ای از بـازیگران کـه دارای تعـامالت بـازاری و  باشـند و مجموعـه برای استفاده در حوزه خاصی می

یک نظام بخشی، دربرگیرنده پایه . باشند غیربازاری در زمینه خلق، تولید و فروش آن محصوالت می
دهنـده یـک نظـام  بازیگران تشـکیل. است) موجود و بالقوه(ها و تقاضا  ا، ورودیه دانشی، فناوری

ها ممکـن  سازمان). کنندگان، کارآفرینان و دانشمندان مصرف(ها و افراد  سازمان: بخشی عبارتند از
و یا ممکـن ) ها کنندگان ورودی کنندگان، تولیدکنندگان و تأمین مانند استفاده(ها باشند  است شرکت

هـای  های دولتی، اتحادیـه ها، مؤسسات مالی، آژانس دانشگاه(های غیرشرکتی باشند  سازماناست 
هـای  هـایی از سـازمان ممکن است که زیرمجموعـه ،این بر عالوه ؛)تجاری، مؤسسات فنی و غیره

هـا  ای از سـازمان و یا مجموعـه) ها و تولید سازمان 1تحقیق و توسعههای  مانند بخش(بزرگ باشند 
هـای خاصـی مشـخص  هر کـدام از ایـن بـازیگران بـا ویژگـی). های صنعتی  مانند انجمن(د باشن
هـا، اعتقـادات، اهـداف، سـاختار و رفتارهـای  فرآینـدهای یـادگیری، توانمنـدی: ماننـد ،شوند می

این بازیگران از طریق فرآیندهای ارتبـاطی، تبـادلی، همکـاری، رقابـت و فرمانـدهی بـا . سازمانی
. شـود شکل داده مـی) قوانین و قواعد(ها به وسیله نهادها پردازند و تعامالت آن تعامل مییکدیگر به 

تکامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآینـدهای تغییـر و  راهدر طول زمان، یک نظام بخشی از 
   . »شود تحول می

سـاختار و  درک بهتـر: سـت ازا هـای نظـام بخشـی نـوآوری عبـارت ترین مزیت مهم ،بنابراین
مرزهای بخشی؛ بازیگران و تعامالت آنها؛ فرآیندهای یـادگیری، نـوآوری و تولیـد؛ نحـوه تحـول و 

ها و کشـورها در  های عملکردی شرکت ها و فاکتورهای زیربنایی تأثیرگذار بر تفاوت دگرگونی بخش
نـد بسـیاری این دیدگاه مان) ٢٠٠۴؛ مالربا، ٢٠٠٢ 3؛ مالربا،١٩٩٧ 2برسچی و مالربا،( یک بخش
هـا  مند از نظر مفهومی از نگرش اقتصاد تکاملی و نگرش تئوری سیسـتم های نگرش نظام از دیدگاه

طور که در تعریف نظام نوآوری بخشی بیان شـد، ایـن نگـرش بـر بـازیگران  همان. گیرد میت ئنش
کید میتجاری و تعامالت غیرغیر های سنتی اقتصاد صـنعتی  کند و برخالف نگرش تجاری بسیار تأ

تجـاری ماننـد  تعـامالت غیـر ،)غیـرههـای صـنعتی و  های صنعتی، منطقه های خوشه مانند نظریه(
، نگرش نظام نوآوری بخشی همچنین ؛تعامالت دانشی و قانونی از اهمیت فراوانی برخوردار است

های اقتصاد تکاملی، سعی دارد که چگونگی فرآینـد تحـول و تکامـل یـک بخـش را  با توجه به پایه
بیند که دارای مرزها و تعـامالت ایسـتا و ثابـت نیسـت،  پویا می ینظامو آن را به صورت  کندتبیین 

                                                           
1. Research and Development (R & D) 

2. Breschi and Malerba 

3. Malerba 
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تـوان  در یـک نظـام بخشـی نـوآوری، مـی .شود بلکه در طول زمان دچار تغییر، تحول و تکامل می
   :معرفی کرد ترین اجزا مهم عنوان بهرا  عناصر زیر

 ؛دامنه دانشی و فناورانه  
 هـا، مؤسسـات مـالی،  مانند دانشگاه(های غیرشرکتی ها و سازمان شرکت: ها بازیگران و شبکه

هـای  هـایی از سـازمان ؛ زیرمجموعـه)های تجاری، مؤسسات فنی های دولتی، اتحادیه آژانس
هـا  ای از سـازمان و یـا مجموعـه) هـا و تولید سـازمانتحقیق و توسعه  های مانند بخش(بزرگ 

   ؛)های صنعتی مانند انجمن(
  ٢٠٠۴؛ مالربا، ٢٠٠٢ 2؛ مالربا،٢٠٠٧ 1برسچی و مالربا،(نهادها( 

هـا  کننـده مزیـت بـرای بنگـاهدانش و فناوری در ادبیات نظام نـوآوری، از جملـه عوامـل ایجاد
ها در کسب، جذب و اسـتفاده  و توانمندی بنگاه اند ان کسب شدهشوند که در طول زم محسوب می

مختلـف شـامل منـابع دانـش داخـل و  هـای راهتواند از  دانش و فناوری، می. ها متفاوت استاز آن
؛ نلسـون و ١٩٨٨ 3دوسـی،( هـای علمـی و فناورانـه کسـب شـوند و توسـط فعالیـت بنگاهی برون

هـای  هـا و آزمایشـگاه مراکـزی همچـون دانشـگاه ،اینکـه محققـان بـا وجـود. )١٩٩٣ 4روزنبرگ،
هـا را جـزء منـابع خـارجی دانـش  های بنگاه کنندگان از فناوری کنندگان و استفاده مینأتحقیقاتی، ت
 5فریمن و سوئت،(دارد اساسی  یها نقشها برای جذب آن های بنگاه کنند، اما توانمندی محسوب می

با استفاده از و  در گذر زمان های دانشی خود ها در جریان فعالیت بنگاه. )١٩٨٢ 6؛ روزنبرگ،١٩٩٧
و وابستگی زیادی بـین دانـش جدیـد بـا  کنند میاقدام به یادگیری دانش جدید  ،دانش گذشته خود

بـا محـیط پیرامـونی  ها در یک نظام نوآوری بخشـی بنگاه. ها وجود دارد گذشته بنگاه یها توانمندی
 7سسـات غیربنگـاهیؤم ،کننـد؛ بـرای مثـال خود و با سایر بازیگران ارتباطات متنوعی را برقرار می

ای  ، هر کدام نقش ویـژهگیران محلی و غیره سسات مالی، دفاتر دولتی، تصمیمؤها، م دانشگاه انندم
ایـن تعـامالت . )٢٠٠١ 8،دوبوکـاگ( کننـد گیری و تـرویج نـوآوری در جامعـه ایفـا مـی در شکل

در یـک نظـام . هـا باشـندها یا تقاضا بـرای محصـوالت آن توانند به صورت ارائه ورودی به بنگاه می
شود، بلکـه از عناصـر مختلفـی  ای از خریداران مشابه دیده نمی بخشی، تقاضا به صورت مجموعه

                                                           
1. Breschi and Malerba 

2. Malerba 

3. Dosi 

4. Nelson and Rosenberg 

5. Freeman and Soete 

6. Rosenberg 

7. Non firm organizations  
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از افراد  »تقاضا«در واقع . ندهست متفاوت با تولیدکنندگان در ارتباط های راهتشکیل شده است که به 
یـادگیری و  فرآینـدسسات عمـومی تشـکیل شـده اسـت کـه بـا دانـش، ؤها، م کننده، بنگاه مصرف

تغییـرات . ثیر عوامـل اجتمـاعی و نهادهـا هسـتندأت شوند و تحت شناسایی می  های ویژه شایستگی
، ثابـت شـده اسـت کـه ؛ همچنـینهای بخشی اهمیت زیـادی دارد در پویایی و تکامل نظام تقاضا

دهی  کننده نوآوری است و در شکل تقاضا یک عامل اصلی در تعریف مرزهای نظام بخشی تحریک
ایـن بـازیگران،  .)١٣٩١ ،همکـاران و مقدم باقری( های تولیدی و نوآورانه نقش کلیدی دارد فعالیت
هـا و تعـامالت متعـدد رسـمی و  برقـراری همکـاریها، خود نیـز اقـدام بـه  ارتباط با بنگاه بر عالوه

هـای  هـا و تخصـص دانـش، قابلیـت ها، دهی شبکه و در قالب شکل کنند میغیررسمی با یکدیگر 
 بعامنـدر زمره  اتارتباطاین . )١٩٩٧ 2؛ ادکوئیست،١٩٩٢ 1الندوال،( سازند  مکمل را یکپارچه می

  . رود شمار می بهای نوآوری بخشی ه نوآوری و تغییر در بسیاری از نظام مهم
. ، آخرین جزء مهم در نظام بخشی نوآوری، اختصاص به نهادهـا داردبندی فوق اساس تقسیمبر

هـای  های بخشی، نهادها نقش کلیدی در نرخ تحوالت فناورانه، سازماندهی فعالیـت در تمام نظام
گاهانه برنامهدر که نهادها ممکن است . نوآوری و عملکرد بخش دارند شده  ریزی نتیجه تصمیمات آ

 تولید شده باشند نشده عوامل بینی  و یا در نتیجه تعامل پیشها به وجود آمده  ها یا سایر سازمان بنگاه
  : کند گونه تعریف می نهادها را این )٢٠٠٢ 3نیوسی،(. )١٣٩١ همکاران، و مقدم باقری(
 ه روابط میان افراد را کها، قواعد و قوانین هستند  ها، آداب، روش ای از سازمان نهادها مجموعه

هـا، اطالعـات و منـابع  قنهادها مشـّو  .دهند ل میکرده و تعامالت اجتماعی را شکمند  قاعده
  .برند دهند و تعارضات را از بین می اهش میکرده و عدم اطمینان را کالزم را فراهم 

بـرد و  به صورت مجزا نـام مـی »سازمان«و  »نهاد«ه واژ وئیست در تعاریف خود از دوکالبته اد
گونه بیـان   نهاد و سازمان این، وئیستکبراساس تعریف اد. ندک صورت مجزا تعریف می دام را بهکهر
   : )٢٠٠٠و  ١٩٩٩ 4،ادکوئیست( شوند می

و نـه بـه  دیگرکـه در تعامل با یکها وجود دارد ای از سازماننظام ملی نوآوری مجموعه کدر ی
نوآوری زمـانی  ،نتیجهو در برداری از نوآوری بپردازند توانند به خلق، انتشار و بهره صورت منفرد می

تـرین  مهـم عنوان بـه هـاهای نهـادی آن بازیگران سازمانی و نقش ،نظام که در یکند ک ظهور پیدا می
ی از آداب، رسـوم، ا نهادهـا مجموعـه. به صورت مناسـب هماهنـگ شـده باشـند ،عناصر آن نظام
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 ،در واقـع .دهنـد یل مـیکهـا را تشـ تعامالت سـازمانه ه زمینکقواعد، قوانین و استانداردها هستند 
نوآوری هسـتند ه ه نهادها قواعد بازی در عرصکبل ،ها نیستند ه نهادها همان سازمانکتوان گفت  می

تواننـد در قالـب  مـی ،در عـین حـال ؛دهنـد ل مـیکهـا را شـ رد سـازمانکرفتار و نوع عمله و نحو
ه این رفتارها را در قالـب کها هستند  و این سازمان هایی خود را نشان دهندها یا محدودیت انگیزش
  .گیرند عهده می های نهادی بر  نقش
ر کـنـوآوری ذه رد اصلی را برای نهادها در عرصکارک چهاروئیست و جانسون کاد ،این اساس بر
   :)١٩٩٩ 1ادکوئیست،( نندک می
ایجاد اطالعات الزم در ارتبـاط بـا رفتـار  راهشوند، هم از  اطمینان می اهش عدمکنهادها باعث . ١

  ؛اهش میزان اطالعات مورد نیازک راهها و افراد و هم از  دیگر گروه
  ؛نندک ها را مدیریت می های میان افراد و گروه اریکنهادها تعارضات و هم. ٢
هایی برای تشویق به یادگیری و سهیم شدن در فرآینـدهای نـوآوری بـه  قها و مشّو  کنهادها محر. ٣

  ؛آورند وجود می
توانند منـابع  می ها دولتی و تخصیص منابع به دانشگاه های یارانهنهادهایی مانند قوانین مالیاتی، . ۴

هـای  یـتتواننـد منـابع را از فعال مـی ،های نوآورانه سوق دهنـد و همچنـینالزم را به سوی فعالیت
 .نندکهای مناسب هدایت  نامناسب به سمت فعالیت

های رسـمی  قوانین بازی جامعه یا محدودیت: کند گونه تعریف می نهاد را این 2همچنین، نورث
هـای  ب از قـوانین رسـمی و محـدودیتکـهـا مرآن. دهند ل میکه تعامالت انسانی را شکیا انسانی 

های انجام گرفتن  های روتین و ویژگی رفتارها، عادات و رویهغیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی، 
توانند به توسعه فناوری و صنعت در یـک  هم می نهادها. )٢٠٠۶ 3اویینکا،- اویالران(هر دو هستند

و هـم ) مانند تصویب قانون حقوق مالکیت فکـری و حفـظ منـافع مخترعـان(دهند جامعه جهت 
از . پذیرنـدثیرأها تهای مختلف صنعتی و فناوری، از آن در حوزهها  پس از تکامل یافتن فناوریاینکه 
هـای  لفـهؤتکاملی بـین م یک رابطه هم) )ب( ١٩٩۴ 4نلسون،( همچونرو، به اعتقاد محققانی  این

  . ها و هنجارها با توسعه فناوری وجود داردمُر ها، نُ ها، فرهنگاجتماعی از قبیل ارزش
بنـدی عناصـر  تـوان جمـع درباره اجزای نظام نوآوری بخش، مـیشده  اساس توضیحات ارائهبر

  : کلیدی در آن را در قالب جدول شماره سه نمایش داد
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  دهنده نظام نوآوری بخشی  اجزای تشکیل: ٣جدول 

 نقش  جزء
  محور خلق دانش، فناوری، نوآوری و ثروت در جامعه  ها بنگاه

و حالت انباشتی و استدست آمده ه ها که در طول زمان بصنعتی بنگاههای تحقیقاتی ومحصول فعالیت  دانش و فناوری
  وابستگی به مسیر دارد

های  های دولتی، اتحادیه ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، مؤسسات مالی، آژانسها، دانشگاهبنگاه  ها بازیگران و شبکه
  تجاری، مؤسسات فنی و غیره

  دهند ل میکه تعامالت انسانی را شکهای رسمی یا انسانی یتقوانین بازی جامعه یا محدود  نهادها
  ها برای خلق نوآوری یکی از منابع نوآوری و ایجادکننده انگیزه در بنگاه  تقاضا

  
با مبنا قرار دادن جداول شماره دو و سه، مبادرت به مقایسـه تطبیقـی صـنعت و  یدر بخش بعد

 . خلدون و نظام بخشی نوآوری شده است ابن دیدگاهفناوری از 

  
  گیری  بحث و نتیجه

پـردازان نظـام بخشـی نـوآوری  و نیـز نظریـه) ١رویکـرد (خلدون  های گذشته، نظرات ابن در بخش
تـوان نقطـه  مـی. درباره مفهوم صنعت و فنـاوری مطـرح شـد) ٢رویکرد (اساس اقتصاد تکاملی بر

ــاه ای ــوع نگ ــرد را در ن ــم دو رویک ــتراک مه ــاوری، از اش ــنعت و فن ــه ص ــه مقول ــان ب ــدگاهش  دی
حاصـل تعـامالت عناصـر و  هر دو نگاه معتقدند کـه فنـاوری ،در واقع ؛دانست »شناختی جامعه«

کننده و در طرف دیگر، تقاضای فنـاوری  بازیگران مختلف در جامعه است که در یک طرف، عرضه
همچـون فرهنـگ، ارتباطـات بـازیگران،  بسـیاریشوند و در بین این دو سر طیف، عوامل  دیده می

 عنوان بـهرا  »فرهنـگ«ثیر أخلدون تـ ابن. کنند ایفای نقش می نهادهای آموزشی و پژوهشی و دولت
کـه معتقـد اسـت  ،چنـینکنـد و هممطرح مـی ثیرگذار بر رفتار مصرف مردمأیک عامل اجتماعی ت

تولیـدات صـنعتی در جامعـه و  راهافزایش ارتباطات بین مردم، ایجاد شدن فرصت کسب درآمد از 
. شـوند جلب شدن تدریجی توجه مردم به این مسئله، از جمله عوامل رونق صنعت محسـوب مـی

ه تر شد پردازان نظام نوآوری بخشی، در گذر زمان کاملیید شدن توسط نظریهأت بر عالوهاین اعتقاد، 
که جزئـی  »نهاد«عنوان با ها و آداب و رسوم اجتماعی نیز  قوانین دولت، ارزش مانندو ابعاد دیگری 

. انـد ثر بر توسعه فناوری و صنعت تشخیص داده شدهؤهای اجتماعی هر جامعه هستند، م از ویژگی
طرفـه  فناوری و صنعتی یکها و عوامل اجتماعی با توسعه علمی،  ارتباط بین ویژگیکه ست ا گفتنی

گیری عوامل اجتمـاعی جدیـد در جامعـه  تواند بر روی تغییر یا شکل و توسعه فناوری نیز می یستن
   ؛))الف( ١٩٩۴ 1نلسون،؛ ١٣٨٨ ،یاخالصو  یفاتح(اثرگذار باشد 
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کـه  یطور بـهسـت، ا ها به مقولـه صـنعت و فنـاوریویژگی مشترک دوم این دو رویکرد، نگاه آن
. باشد میهای علمی و پژوهشی مستمر  و حاصل فعالیتاست باره خلق نشده  فناوری یکصنعت و 

ن و همی ردهای انسانی ارتباط تنگاتنگ دا ها و توانمندی به عبارت دیگر، صنعت و فناوری با مهارت
در  کـهشود تا صنعتگران، پس از مسلط شدن بر دانش و فناوری، تمایل داشته باشـند  امر باعث می

مدت برای کسب و  های طوالنی دیگر، فعالیت بیانبه و یا  راستای تکامل آن در آینده نیز قدم بردارند
یـا تعـداد معـدودی صـنعت و فنـاوری و یـک بـر  ها شود تا افراد و شرکتجذب فناوری باعث می

و به تـدریج، وابسـتگی بـه مسـیِر گذشـته بیشـتر  و شوندگی بروز کند و خاصیت قفل دونمتمرکز ش
خلدون و نیز  به نظر ابن. شودای جدید، بسیار دشوار می امکان حرکت از یک حوزه صنعتی به حوزه

بایسـت دارای توانمنـدی علمـی و  پردازان نظام بخشی نوآوری، اگرچه صنعتگر و فناوران مـی نظریه
که وجود  یطور بهکنند؛  ای برای عنصر بازار تعریف می جایگاه ویژهها اجرایی مناسب باشند، اما آن

به عبارت دیگر،  ؛شود ها و مسیرهای تولیدات صنعتی می باعث رونق جهت کشش و تقاضا در بازار
با عنایت کردن به تقاضای نهایی محصـول، اقـدام بـه تولیـد و اختـراع  صنعتگران و فناوران در ابتدا

و  نـددان مـیرا یکـی از عوامـل خلـق نـوآوری  »تقاضـا«های نوآوری،  فکران نظامالبته مت. کنند می
ها و عالیق  مستقل از کاربرد آتی علم و برای ارضای خواسته پژوهشگردر برخی موارد، که معتقدند 

 عنوان بهگونه از توسعه تحقیقاتی که  این. کندعلمی خود، اقدام به توسعه برخی از مرزهای دانش می
. خلدون از پژوهش و صنعت دیده نشـده اسـت معروف است، در تعریف ابن 1»تحقیقات بنیادین«

ست که در نظرات هر دو رویکرد مشاهده ا نقش و دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، سوژه دیگری
مین أرا مسـئول تـ خلدون ضمن اجـازه دادن بـه دولـت بـرای دخالـت در اقتصـاد، آن ابن. شود می
سازوکارهایی ماننـد کنتـرل  راهکننده قواعد بازار از  الهای عمومی، حفظ امنیت اقتصادی و تنظیمکا

ییـد ایـن نظـر أهای نوآوری و اقتصاد تکـاملی هـم ضـمن ت پردازان نظام نظریه. کند معرفی می دقیق
یـاد  2»شکست سیستم«عنوان با ها و از آنتر واکاوی آور دخالت دولت را بیش خلدون، موارد الزام ابن
در چنین مواقعی، دولت با استفاده از ابزارهای خـود ماننـد . )٢٠٠۵ 4ولسیوس و دیگران،(کنند  می
خلـدون بـه مسـئله  اگرچـه ابـن. کنـدو روند صنعت و فناوری را اصالح مداخله  دبایگذاری، قانون

 ,Smith( همچـونمستقیم اشاره نکرده اسـت، امـا طبـق تعـاریف اندیشـمندانی  طور بهشکست 
شوندگی و وابستگی به مسیر اسـت کـه باعـث  علل اصلی وقوع شکست، خاصیت قفل، از )1997
بـا ایـن . های جدیـد را نداشـته باشـد نظام اقتصادی و صنعتی، تمایل به پذیرش نوآوری تا شود می
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  . پردازان نظام بخشی نوآوری شد خلدون و نظریه متوجه اشتراک نظر ابنتوان  تعریف، می
هـای  شود، توسـعه نظـام مشاهده می) ٢(و ) ١(که در دو رویکرد  بسیاریهای  در کنار شباهت

پردازان نظـام بخشـی نـوآوری، از  های اخیر باعث شده است تا نظریه اجتماعی و اقتصادی در سال
به معنـای  »نظام نوآوری«از و به همین دلیل،  دنبرببیشتری در توسعه صنعتی نام  ثیرگذارأبازیگران ت

. گوینـدسـخن  اقتصادی−وجود ارتباطات فراوان میان بازیگران مختلف در یک ساختار اجتماعی
مشخص و ویژه از چهار نوع بازیگر شـامل دولـت،  طور بهخلدون  که ابن به عبارت دیگر، در حالی

بـرد، در نظـام بخشـی نـوآوری نهادهـای  در نظریه خود نام مـی صنعتگر، بازار و نهادهای آموزشی
سسـات مـالی ؤدیگری همچون مراکز تحقیق و توسعه خصوصی و دولتی، مراکـز آزمایشـگاهی، م

 سسات استانداردگذاری و غیـرهؤفنی، مسسات ؤهای تجاری، نهادهای حقوقی و قضایی، م اتحادیه
پـردازان نظـام  همچنین، نظریه. شود و نقش هر کدام در رونق نوآوری و اقتصاد مشخص میتعریف 

را مطـرح  1»مالکیـت فکـری«های فـوق، مبـاحثی ماننـد  نهادها و سازمان بر عالوهبخشی نوآوری 
دانند  های بیشتر در جامعه می نوآوران برای خلق نوآوریرا ضامن تشویق صنعتگران و  و آن کنند می

)Cornish et al, 2013( .الذکر، تـا حـد  ها و نهادهای فوق پیدایش سازمان که محققان معتقدند
 2نلسـون،(انـد  زیادی ناشی از پیشرفت فناوری بوده و در عین حال، خود باعث رشـد آن نیـز شـده

هـای جامعـه صـنعتی در  فناوری و پیچیـدگی ،بودن دامنه صنعت به کمتوجه  رو، با از این. )١٩٩۴
  . شود  هایی آشکار می خلدون، دلیل وجود چنین تفاوت عصر زندگی ابن

توسـعه صـنعت، فنـاوری و نـوآوری از کـه توان چنین بیان کـرد  الذکر می اساس مطالب فوقبر
بخشی دارای اشتراکات بسیار زیاد در مبـانی نظـری  پردازان نظام نوآوری خلدون و نظریه ابن دیدگاه

هــای فنــاوری، جایگــاه تکامــل نهادهــای اجتمــاعی در توســعه فنــاوری،  ماننــد تعریــف و ویژگــی
. هستند های خلق فناوری و توسعه صنعت و دالیل مداخله دولت بندی کلی بازیگران، انگیزه تقسیم
شود که ناشی از عـدم  بین این دو رویکرد دیده میهای اندکی نیز  های فوق، تفاوت شباهت بر عالوه

  . های مورد بررسی است تکامل محیط صنعتی و نهادی در زمان توسعه نظریه
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