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Abstract
Contrary to popular belief that metaphor is commonly used in linguistics, this concept has attracted the
attention of many researchers to understand the dimensions and complexities of new phenomena based
on their correspondence with the existing one. This approach has received a lot of attention in the field
of innovation studies in the last three decades. On the other hand, the common metaphor for
explaining the process of innovation, which is the system of innovation, in describing and analyzing
the innovation phenomenon has shortcomings that the same shortcomings existed in the metaphor of
the national innovation system. Therefore, in this article, meanwhile explaining these shortcomings
(flaws) and completing the newer metaphor of innovation ecosystem, that is called “innovation biome”
is introduced to respond to systemic weakness in innovation system. So the main strategy of this
research is metaphor analysis. The analytical results of the research show that all eight principles of
metaphor validation in the IB are confirmed. Therefore, it can be said that the IB can be an effective
framework for analyzing the innovation process and consequently a basis for extracting appropriate
policy implications for the innovation space of countries. This new metaphor addresses the
fundamental problems of national innovation system theory, such as overemphasis on the boundaries
of the system and government intervention, neglect of environmental dimensions, and disregard for
the concepts of co-operation, co-adaptation, and co-evolution in the innovation space of countries. It
emphasizes the multi-ecosystem innovation space of each country due to the diversity of different
sectors and technologies.
Keywords: Metaphor analysis, IB, NIS, Innovation Process.
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چکیده
بر خالف تصور رایج مبنی بر اینکه استعاره ابزاری است که به طور کلی در زبانشناسی کاربرد دارد ،ایون مفهووم موورد توجوه
پژوهشگران زیادی در راستای شناخت ابعاد و پی یدگیهای پدیدههای جدید بر اساس ایجاد تناظر با معادلهایِ طبیعوی موجوود،
به ویژه طی سه دهه گذشته در حوزه مطالعات نوآوری قرار گرفته است .از طرفی استعاره رایج بورای تبیوین فراینود نووآوری کوه
همان ناام نوآوری است ،در توصیف و تحلی پدیده نوآوری کاستیهایی دارد که همان کاستیها در استعاره ناام ملوی نووآوری
هم وجود داشته است .بنابراین در این مقاله ،ضمن توضیح این کاستیها و در تکمی استعاره جدیودتر اکوسیسوتم (بوومسوازگان)
نوآوری ،استعاره جدیدی با عنوان «بیوم نوآوری» برای پاسخ به ضعفهای رویکرد نااممند به نووآوری (ناوام نووآوری) معرفوی
میشود .بنابراین راهبرد اصلی این پژوهش ،استعارهپردازی است .نتایج تحلیلی پژوهش نشان میدهد که تمامی اصول هشتگانه
اعتبارسنجی استعاره در بیوم نوآوری مورد تأئید است .بنابراین میتوان گفت بیوم ملی نوآوری میتواند چارچوبی مثثر برای تحلی
فرایند نوآوری در سطح ملی و به دنبال آن مبنایی برای استخراج دیلتهای سیاستیِ مناسظ برای فوای نوآوری کشورها باشود.
این استعاره جدید ،مشکالت اساسی ناریه ناام ملی نوآوری نایر تأکید بیش از اندازه بر مرز ناام و نقش دولت ،غفلوت از ابعواد
زیستمحیطی و بیتوجهی به مفاهیم همکاری ،همسازگاری و همتکاملی در فوای نوآوری کشوورها را توا حود زیوادی برطورف
می کند و عالوه بر این ،روی چند اکوسیستمی بودن فوای نوآوری هر کشور به دلی تنوع بخشها و فناوریهای مختلف تأکیود
دارد.
کلیدواژهها :استعارهپردازی ،بیوم ملی نوآوری ،ناام ملی نوآوری ،فرایند نوآوری در سطح ملی.
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خوشه نوآوری و مارپیچهای سه تا پنجگانوه نووآوری را بوه
ادبیات این حوزه اضافه کرده است.
رشد روزافزون استفاده از استعارههای اکوسیستمی و بوه
ویژه ،موفقیت استعاره اکوسیستم نوآوری در تبیین مفاهیم و
فرایندهای نوآوری ،ما را بر آن میدارد که توالش کنویم از
سایر سطوح بومشناسی هم برای چنوین کواربردی اسوتفاده
کنیم .با وجود اینکه بین شک گیری تطوری فرایند نووآوری
و سطوح مختلف بومشناسی که در طبیعت مشاهده میشود،
شباهت هایی وجود دارد ،تاکنون از سایر سطوح بومشناسوی
برای تببین فرایندهای نوآوری استفاده نشده اسوت [ .]5بور
این اساس و با تأکید بر اینکه تمرکز مقاله حاضر بور سوطح
ملی استد مفروض پژوهش این است که استعاره «بیوم» از
مطالعووات بووومشناسووی پتانسووی یزم بوورای تبیووین فراینوود
نوآوری در سطح ملوی را دارد .بنوابراین هودف اصولی ایون
پژوهش اعتبارسنجی استعاره نوظهور «بیوم ملوی نووآوری»
است.
3
در میان استعارههای موجود که پیشتر نیز اشاره شود ،
اولین بار فریمن ،ناام ملی نووآوری را بوا هودف مدلسوازی
فرایندهای نوآوری در سطح ملی معرفی کرد و به سرعت به
رویکرد غالظ پژوهشهای این حوزه تبودی شود [ .]4ایون
رویکوورد ،نووواقص و کاسووتیهووایی دارد کووه ضوورورت بووه
کارگیری استعارهای جدید بورای تبیوین فراینود نووآوری در
سطح ملی را تقویوت کورده اسوت .از جملوه مویتووان بوه
چالشهای رویکرد ناام ملی نوآوری در فرایند جهانیسازی
نوآوری اشاره کرد که با توجه به تأکید بیش از اندازه بر مرز
در ایوون رویکوورد ،برخووی پژوهشووگران ،در اثربخشووی ایوون
رویکرد تردید دارند [ .]7 ،3از دیگور کاسوتیهوای رویکورد
ناام ملی نوآوری ،می توان به نواقص استعاره مبدأ آن یعنی
«ناام» اشاره کرد .طبق تعریف ،ناام مجموعهای از عناصر
به هم مرتبطی اند که در راستای هدفی مشترک بوا هوم در
تعام اند و در صورت آسیظ هر یک از اجزا ،کلیت ناوام از

مقدمه
در دهه های اخیر ،اصول علم بومشناسی 1ارزشافزایوی
خود را در گستره وسیعی از علوم هم ون ریاضویات ،علووم
رایانه  ،برناموه ریوزی شوهری ،کشواورزی ،زیسوتپزشوکی،
روانشناسی ،شیمی ،فیزیولوژی ،اقتصاد و فناوری اطالعوات
و به طور ویژه مطالعات کسوظوکوار و نووآوری نشوان داده
است .این اصول ،ابزارهایی ارائه میدهند که مویتووان بوه
وسیله آنها از رفتار و فرایندهای طبیعی برای ح مسوائ و
توسعه مکاتظ فکری جدید بر اساس رویکرد استعارهپردازی
بهره برد زیرا استعارههای طبیعوی مویتواننود راهحو هوای
نوینی برای مسائ گوناگون در حوزههای موضوعی متنووع
ارائه کنند [.]1
حوزه مطالعات نوآوری یکی از حوزههوایی اسوت کوه از
استعارههای بومشناسی و زیستی بهره بورده اسوت .بوا ایون
حال نکته مهمی ،که به نوعی بیانگر شکاف ناری موجوود
هم است ،اینکه در بین سطوح مختلفِ بومشناسوی (شوام
ارگانیسووم ،3جمعیووت ،2جامعووه ،7اکوسیسووتم ،6بیوووم ،5و
بیوسفر ،)4فقط استعاره اکوسیسوتم اسوت کوه موورد توجوه
پژوهشگران حوزه مطالعات نوآوری و کسظ وکار قرار گرفته
است .استعاره اکوسیستم را اولین بار مور 7در سال  1332در
حوزه مطالعاتی کسظ وکوار و در رابطوه بوا پویوایی رقوابتی
مطرح و پیشنهاد کرد کوه راهبورد شورکت بایود بوه سومت
چشماندازی جام تر حرکت کند که همان اکوسیستم اسوت
[ .]3این استعاره ،طیف زیوادی از پوژوهشهوا را بوه دنبوال
داشت و منجر به ظهور انواع جدیدی از اکوسیستمها ماننود
اکوسیستمهای صنعتی ،دیجیتال ،اجتمواعی ،کسوظوکوار و
کارآفرینی شد [ .]2 ،6یزم بوه ذکور اسوت کوه عوالوه بور
اکوسیستم ،استعاره های دیگری بورای مودلسوازی فراینود
نوآوری در سطوح مختلف استفاده شده اسوت کوه از جملوه
می توان به «ناام»« ،خوشه» ،و «مارپیچ» اشاره کرد .ایون
استعارهها چارچوبهای مفهومی نایر ناوامهوای نووآوری،

 .9الزم به ذکر است که استعاره مارپیچ نيوآوری نیيز در سيمل مليی

1. Ecology
2. Organism
3. Population
4. Community
5. Ecosystem
6. Biome
7. Biosphere
8. Moore

ممرح شده است ،اما از آنجا که رویکردی انتزاعیتر نسبت به نظام
ملی نوآوری دارد و فقط با تمرکز بر همکاری سيه مللفيه دوليت،
دانشگاه و صنعت به تبیین فرایند نيوآوری ميیپيردازد و جزئیيات
بیشتری ارائه نمیکند ،در این پژوهش مورد توجه نیست.
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بین خواهد رفت و یا به شدت دچار آسیظ میشود [ .]10در
صورتیکه در فرایند نوآوری هرچند ممکن است در صوورت
نبود یکی از اجزای خود دچار ضعف شود اما ببایست ،از بین
نخواهد رفوت بلکوه بوا خودسواماندهی دوبواره ،خوود را در
فرایندی طبیعی و تکاملی اصالح میکند.
بر اساس مطالظ بای ،در این مقاله ،مویخوواهیم نشوان
دهیم بیوم (که در فارسی زیمان نامیده شده است) میتوانود
اسوتعاره خوووبی از محوویط نووآوری در سووطح ملووی باشوود و
معتقدیم چنین اسوتعارهای مویتوانود بوه فهوم و اسوتخراج
دیلتهای سیاستی مفیودی بورای بهبوود فووای نووآوری
کشورها منجر شود .برای این هدف ،ابتدا یزم است ببینویم
اسووتعارهپووردازی و اسووتعارهپژوهووی چووه انگیووزههووا و چووه
کاربردهایی در علووم اجتمواعی و بوه ویوژه مودیریت داردد
بنووابراین در بخووش دوم مقالووه ایوون رویکوورد را در قالووظ
روششناسی پژوهش توضیح خواهیم داد که استعارهپردازی
است .پس از آن در بخش سوم مقاله ،مبانی ناوری شوام
رویکردها و مدلهای موجود از نوآوری را بررسی میکنویم.
در بخش چهارم ،ضمن بررسی نواقص رویکردهای موجوود
در مقایسه با بیوم نوآوری ،به آزمون فرضیه بیوم نوآوری بر
اساس اصول اعتبارسنجیِ استعاره پوردازی موی پوردازیم .در
نهایت در بخوش پونجم ،بوه نتیجوه گیوری و ارائوه برخوی
دیلتهای سیاستی بیوم نوآوری خواهیم پرداخت.

 .1-1یی را استعار

اسووتعاره (برگرفتووه از واژه یونووانی متووافرا 1بووه معنووای
واگذاری ،انتقال و تغییر) به معنای حالت خاصی از گفتار یوا
ترکیبی زبانی است که برای اشاره به چیزی به کار مویرود
که صورت لفای آن ،دیلتی بر آن چیز ندارد .به بیانی دیگر
استعاره عبارت است از انتقوال معنوا از عنصوری بوه عنصور
دیگووورد یعنوووی عنصوووری کوووه مفهووووم مشوووخصتووور و
شناختهشدهتری دارد ،تمام یا قسمتی از معنوای خوود را بوه
عنصر دیگری منتق میکند که اغلظ کمتور شوناخته شوده
است و دسترسی زیادی به آن وجود ندارد و از ایون طریوق
موجظ شناخت آن پدیده میشود .به کمک استعاره میتوان
از عنصری تجربی (چیزی که میشناسویم و بوا مفهووم آن
آشنائیم) ،برای درک فهم عنصر تجربی دیگور (چیوزی کوه
نمیشناسیم و با استفاده از استعاره سعی در فهم و شوناختن
آن داریم) به خلق معنا بپردازیم .استعارهها با داشتن مبوادی
معرفت شناختی ،به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهموی
در ناریه سازی دارند [ .]11به عبارتی استعاره باعوث بسوط
درک و تفکر میشود به طوری که مویتووان مسوائ را بوا
روش های جدیدی بررسی و راهکارهای جدیود ارائوه کورد.
مورگان )2016( 3نیز تعریفی از استعاره دارد که نسوبت بوه
تعاریف فوق ،جنبه های شناختی استعاره در آن بیشتر موورد
توجه قرار گرفته است« :اسوتعاره عبوارت اسوت از صوورت
مبنایی ساختاریافتهای از تجربه که انسانها از طریق آن بوا
دنیای خود وارد تعام می شوند ،اقدام به سازماندهی و فهم
آن میکنند» .جدول ( )1خالصهای از سوایر تعواریف ارائوه
شده از استعاره را نشان میدهد [.]13

 .0مبانی استعاره و رویکرد استعارهپردازی
در این بخش ،از آنجا که استعارهپردازی تواکنون کمتور
در پژوهش های حوزه مدیریت مورد توجه قرار گرفته است،
با جزئیات بیشتری به تشریح مبانی استعارهپردازی در قالوظ
روششناسی پژوهش حاضر پرداخته میشود.

جدول  .0تعریف استعاره از دیدگاه پژوهشگران مختلف
تعریف

منبع

استعاره نوعی اصطالح است که در آن وا ه توصیفی به پدیدهای متفاوت و در عین حال مشابه از اصطالحی که در
حالت عادی به کار گرفته شده ،منتقل میشود.

]Simpson & Weiner [13

استعاره نوعی اصطالح است که در آن وا ه یا عبارت به طور دقیق نشانگر نوعی اشیا یا ایده است که به جای دیگری
استفاده میشود تا شباات یا تشابه بین آنها را نشان داد1.

]Metaphor [14

1. Metaphora
2. Morgan
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تعریف

منبع

روش تفکر و روشی برای دیدن اینکه ما چگونه جهان خود را به طور کلی درک میکنی .

]Morgan [15

درک دامنه تیربی (که به طور معمول انتزاعی است) از منظر و دیدگاه دامنه دیگر (که به طور معمول واقعی است)

]Kövecses [16

استعاره به گفتهاای زبانی اطالق میشود که در آنها یک یا چند وا ه ،برای مفهومی خارج از معنای مرسوم و عادی آن
به کار میرود تا مفهومی مشابه را تشری کند.

[17] Lakoff

برخوی از ایون پوژوهشهوا بوا هودف کموک بوه فهووم
موضوعهای پی یده با استفاده از استعاره انجام شدهاند [،33
 .]35برخی دیگر از استعاره به عنوان ابزاری قدرتمند بورای
ناریه پردازی استفاده کورده انود [ .]3 ،20 ،21پژوهشوگران
دیگر نیز از استعاره به عنوان راهبرد پژوهش و روشی بورای
تجزیه و تحلی دادههوا بهوره بوردهانود [ .]23 ،22بنوابراین
توجه به مفهوم استعاره و نحوه کاربرد آن در ادبیوات علووم
اجتماعی و مدیریت ،امری شناخته شوده اسوت .بوه هموین
علت میتوان بیان کرد استعارهپوردازی رویکوردی موثثر در
شووناخت پدیوودههووا ارائووه موویکنوود و موویتوانوود بووه عنوووان
روششناسی مناسظ در تحقیقات کیفی به کار گرفته شود.

 .2-1چرا استعار پرکا و؟

استعارهها فقط برای توضیح ناریههای علموی پی یوده
مووورد اسووتفاده قوورار نموویگیرنوود بلکووه برخووی دیگوور از
پژوهشووگران از اسووتعاره بووه عنوووان روشووی بوورای ارائووه
ناریههای جدید استفاده کردهاند .بنابراین مویتووان گفوت
یکی از روشهای تجزیه و تحلی در حوزه پژوهش کیفوی،
استعارهپردازی استد به طووری کوه برخوی پژوهشوگران از
استعاره برای کمک بوه مخاطبوان بوه مناوور درک برخوی
مفاهیم و پدیدهها استفاده کردهاند [ .]17 ،13به عنوان ميال
در پژوهش هاروی ( )3003از استعاره «آلویس در سورزمین
عجایظ» در مطالعه مدیریت مناب انسانی در افریقا اسوتفاده
شده است [.]30
در سالهای اخیر مفهوم استعارهپردازی به تئووریهوای
سازمانی نیز وارد شده است .استفاده از استعاره در تحقیقوات
حوووزه مطالعووات سووازمانی یکووی از ابعوواد مهووم در توسووعه
ناریهها و تحلی های تجربوی اسوت کوه بوه پژوهشوگران
کمک میکند فرایندهای سازمانی را تصویرسازی کنند و در
نتیجه دیدگاه های مختلف را مورد بررسی قرار دهنود [.]31
در این خصوص به عنوان یکوی از معوروفتورین ميوالهوا
میتوان به ناریوه مورگوان ( )2016اشواره کورد .مورگوان
توضیح می دهد که چگونه هر استعاره موی توانود بوه ماننود
ابزاری برای درک و تحلی جنبههایی از وجود سوازمانهوا،
مثثر باشد .او هشت استعاره ریشهای را بورای بیوان هشوت
نوع نگاه متفاوت به سازمان معرفی میکند :ماشین ،موجوود
زنده ،مغز ،فرهنگ ،ناام سیاسی ،زندان روح ،جریان سویال
و ابزار سلطه [ .]13عالقه پژوهشگران به مفهوم استعاره در
حوزه علومانسانی و مدیریت موجوظ انتشوار پوژوهشهوای
متعددی با رویکرد استعارهپردازی شده است [.]33 ،31

 .3-1انراع استعار

بعوی محققان معتقدند اسوتعاره فقوط بوه حووزه زبوان
محدود نیست ،بلکه سراسر زندگی روزمره و از جمله حووزه
اندیشه و عم را نیز دربرمیگیرد [ .]27ایون دو پژوهشوگر
کوشیدهاند تا از طریق شناسوایی و طبقوهبنودی مهومتورین
استعارههایی که انسانها به کار گرفتهاند به گونهای روشون
مدعای خود را تبیین و جایگاه استعارهها در اندیشه انسان و
هم نین اهمیت آنها را در زندگی روزموره (و نوه در متوون
ادبی) مشخص کنند .آنها در کتاب خود با تکیه بور شوواهدِ
زبانی روزمره ،نمونه های به دسوت آموده را بوه سوه دسوته
استعارههای هستیشناختی ،1استعارههای جهتی /وضوعی 3و
استعارههای ساختاری 2تقسیم کردهاند [( ]26جدول .)33

1. Ontological Metaphors
2. Orientational Metaphors
3. Structural Metaphors
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جدول  .2انواع استعارههای مفهومی
انواع استعاره

مثالها

تعریف
استعارهاای استیشناختی ،شیوهاایی از دیدنِ مفاای
نامحسوس مانند احساسات ،فعالیتاا و عقاید را به
مانند یک استی یا جوار فراا میسازند.

 تورم استاندارداای زندگی ما را پایین آورده است. اگر تورم بیشتر شود ما دیگر ارگز زنده نخواای ماند. باید با تورم بینگی . -تورم ما را گوشهگیر کرده است.

جهتی

استعارهاای وضعی یا جهتی استعارهااییاند که به طور
عمده مفاای را بر اساس جهتگیری فضایی ،مانند باال،
پایین ،عقس ،جلو ،دور ،نزدیک و  ،...سازماندای و
مفهومی میکنند.

 روی کارش حسابی مسل است. او حاال در اوج قدرت است. او مقام اجتماعی باالتری دارد. -قدرتش باال رفته است.

ساختاری

در استعارهاای ساختاری ،ساختارِ مفهوم از طریق
مفهومی دیگر درک میشود .در نتییه این استعارهاا،
ساختار ادراک ،تفکر و عمل ما نسبت به آن مفهوم را
تعیین میکنند.

استیشناختی

 ذان پر شد از این حرفاای خستهکننده (ذان به مانند ظرف). ذان حسابی قاطی کرد (ذان به مانند قطعهای دیییتال). اون قدر خست که دیگه ذان کار نمیکنه (ذان به مانندماشین).

«نگاشت» 7مینامند (شک  .)1بنابراین آنها ،هر نگاشوت را
مجموعهای از تناظرهوای مفهوومی و نوه گوزارهای صورف
می دانند .بوه عبوارت دیگور ،بور خوالف آن وه کوه ناریوه
کالسیک در حوزه استعاره مطرح میکنود ،ایون واژگوان یوا
عبارتها نیستند که استعاره را مویسوازند و اسواس آن بور
روابط مفهومیِ دو حوزه مبدأ و مقصد استوار اسوت .از ایون
منار ،کار واژگوان و عبوارتهوا ،بورانگیختن ذهون موا بوه
برقووراری ارتبوواطی اسووت کووه در خووالل آن ،موضوووعهووا،
ویژگی ها و روابط میان دو حوزه منتق میشوند .به عنووان
ميال در استعاره پردازی «سازمان بوه ماننود مغوز»« ،مغوز»
قلمروی مبدأ که ساختار آن عینیتور اسوت در ناور گرفتوه
شده است و «سازمان» به عنوان قلمروی مقصد است که از
طریق قلمروی مبدأ یعنی مغز تبیین میشود.

از آنجووا کووه ایوون پووژوهش بووه دنبووال مثلفووههووای
تشکی دهنوده بیووم نووآوری اسوت ،اسوتعاره سواختاری را
استفاده میکند.
 .4-1اجزاو استعار یی ریی

استعاره مفهومی 1در اص «فهم و تجربه» پدیودهای در
اصطالحات و عبارتهای پدیده دیگر است .در واقو هودف
استعاره مفهومی این است که چگونه درک خود را از تقریبواً
همه پدیدههایی ساختاردهی و ساماندهی کنیم که نمیتوان
مستقیم تجربه کرد .لیکاف و جانسوون مجموعوهای را کوه
مفهومی عینیتر و متعارفتر دارد ،قلمرو مبودأ یوا منبو  3و
مجموعه دیگر را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنیتر است،
قلمرو مقصد یا هدف 2میخوانند .آنها رابطه میوان ایون دو
مجموعه را که به شوک تناظرهوایی نشوان داده مویشوود،
نگاشت

1

4. Mapping

قلمرو مبدأ

قلمرو مقصد

1. Conceptual Metaphor
2. Source Domain
3. Target Domain
5. https://argumatronic.com/posts/2018-09-02-effective-metaphor.html
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شکل  .0نگاشت استعارههای

در ایوون پووژوهش نیووز مووا سوواختاردهی و سوواماندهووی
مشابهی در زمینه مدلسازی فرایند نوآوری در سوطح ملوی
در قالظ «بیوم» را در نار داریم .به عبارتی فرضیه موا ایون
است که «فرایند نوآوری در سطح ملی به مانند یک «بیوم»
است» .بنابراین هدف این پژوهش ایجاد تنواظر و نگاشوت
میان قلمروی مبدأ یعنی «بیووم» و قلموروی مقصود یعنوی
«فرایند نوآوری در سطح ملی» است.

مفهومی6

بر اساس آن تفسیر کردد
 .7اصل ایکا با ن انی 6طبق این اصو اسوتعارههوایی
شایستهترند که در جامعه قاب فهمتر باشند .به این معنا
که استعاره باید به گونه ای باشد که اگر شخصوی آن را
شنید ،خود به تنهایی تا حدودی توان بازگشایی معنوایی
آن را داشته و تا حدودی به دیلتهای استعاره پی ببردد
 .6اصل ک یل خرب 5این اص ناظر به این نکته است کوه
استعاره باید در حوزه شباهت خود به خوبی بیوانکننوده
ارتباط مورد ناور اسوتعارهپورداز باشود و بوا تفسویرهای
غیرمتعارف ،تکلّف و تحمی برخی موضوعات بر آن بوا
حوزه معنایی مقصد (پدیده مورد مطالعه) مرتبط نشودد
 .5اصل تحکی ،تراکف 4طبق این اص وقتوی از اسوتعاره
استفاده میکنیم ،عناصر تشکی دهنده مبدأ استعاره نیوز
باید قاب تناظر با عناصر تشکی دهنده مقصود اسوتعاره
باشند .برای ميال هنگامی که از استعاره ارکسوتر بورای
نشووان دادن هموواهنگی سووازمانی اسووتفاده موویکنوویم،
نوازندگان ارکستر هوم متنواظر بوا کارمنودان سوازمان،
استعاره شدهاندد
7
 .4اصل ناصلهکارو این اص به این نکته اشاره دارد که
برای مثثر و مناسظ بودن اسوتعاره ،دو حووزه مفهوومی
مبدأ و مقصد باید در دو حووزه معنوایی بوا فاصوله زیواد
باشندد
 .7اصل یلمرس برک  3طبق این اص حوزه مفهومی مبدأ
باید ملموس تر و محسوس تور از حووزه معنوایی مقصود
باشد ،در چنین شرایطی است که در واق استعاره توأثیر
حقیقی خود را خواهد داشت.
در این مقاله بر اساس رویکرد ساختاری به اسوتعارهپوردازی
در خصوص تشبیه فوای نوآوری ملی کشوورهای مختلوف
به بیوم های متنوع علم بوم شناسی خوواهیم پرداخوت و بوه
طب باید نشان دهیم کوه اصوول هشوتگانوه بوای در ایون
استعاره تأئیود مویشووند .در اداموه قبو از بررسوی اصوول
هشتگانه فوق ،به بررسی مبانی بومشناسی میپردازیم.

 .5-1اصرل اعتبارساجی ی ب یاگی کر استعار پرکا و

استفاده از استعارهها ،پیش نیازها و شرایطی دارد و بایود
اصولی را در استعارهپردازی رعایت کرد کوه اعتبوار اسوتعاره
پیشنهادی وابسته به تأئید شدن آن بر اساس هر یک از این
اصول است .تاکنون برخی پژوهشگران به تبیین این اصول
پرداختهاند که در جام ترین دستهبندی ،کرنلیسون ()2006
آنها را با عنوان «اصوول بهینگوی 1اسوتعارهپوردازی» بوه 7
دسته تقسیم کرده است [:]25 ،24
 .1اصل نکپارچهسا و 3به این معنا که دو حوزه معنوایی
مبدأ و مقصد در استعاره پردازی باید به خووبی بوا هوم
هم خوانی داشته باشند و به خوبی یکودیگر را پوشوش
دهند تا از این طریق بتوان به شناخت مناسبی نسوبت
به حوزه مقصد دست پیودا کورد .در واقو ایون اصو
بیووانگر لووزوم انطبوواق مناسووظ دو حوووزه معنووایی در
استعارهپردازی استد
 .3اصل جانمانی 2دومین اصو اسوتعارهپوردازی مناسوظ،
رعایت جانمایی است ،یعنی استعاره ای شایسته تر اسوت
که تفسیر آن وابسته به در نار گرفتن ماهیت ارتبواطی
آن باشد و نتوان آن را به تنهایی تفسیر کردد
 .2اصل تایدنی 7طبق این اصو بازنموایی اسوتعاره بایود
متناظر با حوزه مفهومی مبدأ باشود و در نتیجوه یزموه
تحقق این اص نیز این است کوه حووزه مبودأ شوناخته
شده و احکام مشخصی داشته باشد .زیورا وقتوی حووزه
مبدأ شناخته شده نباشد ،چگونه میتوان حوزه مقصود را

5. Unpacking
6. Good reason
7. Metonymic tightening
8. Distance
9. Concreteness

1. Optimality Principles
2. Integration
3. Topology
4. Web
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برهمکنشهای میان جانداران و زیستگاه آنها اشواره دارد.
بومشناسی دارای سوطوح مختلفوی اسوت و در هور سوطح،
دارای یک سواختار و عملکورد خواص اسوت (شوک  .)3در
ادامه به تشریح این سطوح پرداخته میشود [:]27 ،23

 .2مبانی نظری
 .1-2سطرح یختلف براشااسی

بومشناسی ،مطالعه علمی ارتباط بین ارگانیسمهای زنده
و محوویط زیسووت اسووت و در واقوو بووه دانووش بررسووی

شکل  .2سطوح بومشناسی []33








ارنانیس ،در پایینترین سطح از ساختار بوومشناسوی،
ارگانیسمها (موجودات زنده) وجود دارند که واحد اصلی
مطالعه در بومشناسی را تشکی میدهندد
جمعیت سطح دوم هرم ،جمعیت ارگانیسمها است که
به گروهی از ارگانیسومهوا اشواره دارد کوه در منطقوه
جغرافیایی مشخص ،با هم زندگی و در قالظ واحدی از
جامعه زیستشناختی فعالیت میکنندد
جایعممه سووومین سووطح از هوورم بووومشناسووی ،شووام
جوامعی از جمعیتهای مختلوف اسوت کوه در منطقوه
جغرافیایی مشخص با هم زندگی میکنند و با یکدیگر
تعام دارندد
اررسیست ،چهارمین سطح از هرم بومشناسی اسوت و
متشک از تمام ارگانیسمها و موجوودات غیرزنوده (یوا
عام بیجان مي هوا ،خاک و آب) و تعوامالت میوان
آنهووا در منطقووهای مشووخص اسووت .اکوسیسووتمهووا
بخشهایی از طبیعتاند که در آن ،ارگانیسمها با خوود
و محیط فیزیکی تعام دارنود .اکوسیسوتم متشوک از





جامعه زنده است که با محیط فیزیکی خوود از طریوق
تبادل انرژی و بازیافت مواد مغذی تعام داردد
بیرا ( نما ) سطح پنجم هرم بوم شناسی ،بیوم است
که به عنوان واحد جغرافیایی بزرگی است که به طوور
معمول از طریق اشکال عمده پوشش گیاهی و شرایط
آب و هوایی خاصی مشخص میشوود و شوام تموام
جوام مرتبط در حال توسعه و اصالح شوده در هموان
منطقه آبوهوایی استد
بیرسیر آخرین سطح هرم بوم شناسی ،بیوسوفر اسوت
کووه از سووطح و اتمسووفر زمووین تشووکی شووده اسووت.
هم نین ،به خاطر این واقعیت که تمام اشکال زندگی
در این سیاره با هم هم زیستی دارند ،به عنوان منطقوه
زندگی روی زمین نیز شناخته میشود .به عبارت دیگر،
بیوسفر ،مجموع تمام اکوسیستمهای این سیاره است.

شوک ( )2نیووز سووطوح مختلووف بووومشناسووی و نحوووه
برقراری تعام میان آنها را نشان میدهد .به طوور خالصوه
مجموعه ارگانیسمها و تعامالت آنها یک جمعیت را تشکی
میدهند .یک جمعیت بوا ویژگویهوای مشوخص ،گونوه را
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اکوسیسوووتمهوووا ،بیووووم و در نهایوووت مجموعوووه تموووام
اکوسیستمهای سیاره ،بیوسفر را تشکی میدهد .تمامی این
سطوح ،سلسلهمراتظ بومشناسی را نشان میدهد.

تشکی میدهد .جمعیتهای مربوط به گونههای مختلف و
تعامالت میان آنها جامعه را تشکی میدهد .تعامالت میوان
جوام مختلف که موجودات غیرزنده را نیز شام میشوود،
اکوسیسووتمهووا را تشووکی موویدهنوود .تعووامالت میووان

شکل  .3شمای کلی از سطوح مختلف در بومشناسی و تعامالت میان آنها []38
 .2-2انراع تعایلاا کر یطا عات براشااسی


ا،سیرنی6

یک ارگانیسم سود میبرد و دیگری هیچ
نفعی نودارد ،اموا ضورری هوم نودارد ،تعواملی از نووع
همسفرگی است.
انگلی 5یک ارگانیسم سود می بورد و دیگوری آسویظ
میبیند ،تعاملی از نوع انگلی است.

در مطالعات بومشناسی انواع مختلفی از تعام ها وجوود
دارند که مبنای مطالعه بوم شناسان است .انواع این تعام ها
به شرح زیر است [:]70
 رقابت 1هنگامی که دو یا چند موجود زنوده بوه منبو
محیطی یکسان اعتماد می کننود ،نووع تعامالتشوان از
نوع رقابت استد
 شکار 3رفتاری که منجر به تغذیوه یوک ارگانیسوم از
ارگانیسم دیگر میشود ،تعاملی از نوع شکار استد
 ا ،نستی 2ی ا ،تکایلی رابطه نزدیوک دو ارگانیسوم
غیرمشابه ،تعاملی از نوع همزیستی و همتکاملی استد
 امکارو 7رابطه همزیستی میان دو ارگانیسوم کوه در
آن هر سود میبرند ،تعاملی از نوع همکاری استد

از آنجا که هدف پژوهش حاضر استعاره گرفتن از بیووم
برای تبیین فرایند نووآوری در سوطح ملوی اسوت (بوا ایون
استدیل که بیوم ،منطقه ای اسوت کوه چنود اکوسیسوتم را
شام می شود و هر کشور شام تعدادی اکوسیستم دانشی،
صنعتی ،فناورانه و  ...است) و از طرف دیگر اکوسیستمها از
اجزای کلیدی بیوم محسوب میشووند ،یزم اسوت در بوین
سطوح فووق ،بوه مفهووم اکوسیسوتم و کاربردهوای آن در

1. Competition
2. Predation
3. Symbiosis

4. Mutualism
5. Commensalism
6. Parasitism
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اکوسیستم پرداخوت و اکوسیسوتم را اصوطالحی مرکوظ از
«اکو» و «سیستم» میداند که به رابطه میان عناصر زنده با
محیط اشاره دارد و رویکرد اکوسیستمی بوه معنوای درناور
گرفتن سیستم تعاملی بین موجودیت ها و محیط آنها اسوت
[ .]73وجه مشترک تعاریف مختلف اکوسیسوتم ،تمرکوز بور
ارتباط مجموعهای از موجودات با محیط پیرامون آنها اسوت
(جدول .)2

استعارههای مدیریتی بیشتر بپردازیم .بنابراین در اداموه ،بوه
تشریح مفاهیم اکوسیستم و بیوم و مقایسه آنها میپردازیم.
 .3-2یی را اررسیست،

مفهوم اکوسیستم در علوم زیستی از دهه  1320ایجواد
شده و بوومشناسوان مختلوف در زموانهوای گونواگون بور
جنبه های متفاوت این مفهوم تمرکز کوردهانود [ .]71تونس
لی )1935( 1اولین پژوهشگر زیستشناس است که به واژه

جدول  .3اهمّ تعاریف ارائه شده از مفهوم اکوسیستم
منبع

تعریف و توضیح ارائه شده

دیکشنری مریام -وبستر]34[ 2

اکوسیست  :میموعهای از موجودات زنده با اوا ،آب و منابع دیگر

دیکشنری آکسفورد (]33[ )1994

اکوسیست زیستی ،جامعهای است از گونهاای زنده که در زیستگاای سکونت داشته باشند و با محیطی
تعامل دارند که در آن زندگی میکنند.

میلر و اسپولمن]34[ 4

میموعهای از ارگانیزماایی که در منطقه و یا فضایی مشخص با ا و با محی پیرامون خود متشکل از ماده
و انر ی یرزنده در تعاملاند.

دارست و پوتانن]31[ )2013( 7

اکو مرتب با اکوسیست به معنای رواب بین موجودات زنده در محی مرتب با آنها و سیست به معنی کل
است.

گابل]34[ 6

اکوسیست زیستی را میتوان با ترسی تبادلاای انر ی بین گیاه تا حیوان درنده و شکار و سپس به خاک
نمایش داد.

آدنر]30[ 5

اکوسیست  ،ساختار اماانگی از میموعه چندجانبهای از شرکا است که به منظور تحقق ارزش پیشنهادی
کانونی نیاز به تعامل دارند.

که دسوتخوش تغییورات بوه وسویله انسوان شودهانود .آنهوا
میتوانند زمینی (زمینهای زراعی و بواغی) باشوند یوا آبوی
(آکواریومها ،سدها و .)...

همان طور که در تعاریف فوق نیز مشخص است مفهوم
اکوسیستم به روابط داخلی و خارجی سیستم تأکیود دارد .در
اکوسیستم طبیعی گونههای مختلف با یکدیگر و بوا محویط
زیست خود ارتباط برقرار می کنند و انواع مختلفی از روابوط
را به وجود میآورند و این روابط ثبوات کلوی اکوسیسوتم را
حفظ می کنند .به عبارت ساده می تووان گفوت اکوسیسوتم،
سیستمی است از اجتماع بومشناختی و محویط پیراموون آن
که به عنوان یک واحد عم میکند در حوالی کوه سیسوتم
مجموعهای از موجودیتهای سازمان یافته است [.]77
اجزای اکوسیستم شام اجزای زنده و اجوزای غیرزنوده
است که شام تولیدکننده اصولی ،مصورفکننودگان اولیوه،
مصرفکنندگان نهایی ،تجزیهکنندگان ،نور ،دما ،آب ،جوو و
خاک است.
از طرفی اکوسیستمهای طبیعی ممکن است در خشکی
باشند (یعنی کویر ،جنگ یا علفزار) یا آبزی (آبشار ،رودخانه
و دریاچه) .اکوسیستم های مصنوعی نیز اکوسیستمهاییانود

 .4-2بیرا

1

بیوم منطقه ای خاص روی زمین اسوت کوه گروهوی از
جانداران ،چه گیاهان و چه جانوران که با شورایط ویوژه آن
زیستگاه سازگارند ،در آنجا زندگی میکنند .به عبارت دیگور
بیوم در پاسخ به عوام آبوهوایی و سایر عوامو غیرزنوده
مانند دما ،بارش باران و بورف و عورض جغرافیوایی شوک
گرفته است .بیوم در واق بزرگترین واحد زنوده اسوت کوه
می توان روی زمین یافت و می تواند قسمت قاب توجهی از
1. Tansley
2. Merriam-Webster
3. Miller and Spoolman
4. Durst & Poutanen
5. Gobble
6. Adner
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با این حال ،بیوم و اکوسیستم مفاهیمی به هم مرتبطاند
ولی تفاوتهایی نیز دارند:
 بیوم مجموعه ای از چند اکوسیستم مختلف اسوت کوه
شرایط آبوهوایی مشابه دارندد در حالی که اکوسیستم،
اجتماع بومشناسوی از مثلفوههوای زنوده و غیرزنوده و
تعام آنها با یکدیگر در محیطهای تعریف شده استد
بووه طوووری کووه اجووزای زنووده و غیرزنووده از طریووق
چرخه های مواد مغوذی و جریوان انورژی بوا یکودیگر
مرتبط میشوند .به عنووان ميوال ،مویتووان بوه بیووم
دریوایی اشوواره کوورد .در داخو ایوون بیوووم بسوویاری از
اکوسیسووتمهووا ماننوود صووخره مرجووانی ،منطقووه بووین
جزرومدی ،جنگ دریایی و  ...می توانند وجوود داشوته
باشندد و یا میتوان انواع خاصی از اکوسیستمهای آبی
و خشکی را در بیوم جنگ بارانی آمازون پیدا کردد
 از طرف دیگر ،برخی گونههای جانوری فقوط در بیووم
خاصی وجود دارند .به عنوان ميال ،گوری هوا فقوط در
بیوم جنگ های بارانی و زرافهها فقط در بیووم سواوانا1
(دشت بیدرخوت) یافوت مویشووند .هم نوین تعوداد
شبکههای غذایی در بیوم بسویار بیشوتر از اکوسیسوتم
استد زیرا بیوم منطقه بسیار بزرگتری را دربرمیگیرد
و شووام بوویش از یووک اکوسیسووتم اسووت .در نهایووت
گونههای جانوری که در بیوم یافت میشووند ببایسوت
مجبور به تعام با یکودیگر نیسوتند ،در حوالی کوه در
اکوسیستم ،گونوههوای جوانوری هموه بوا یکودیگر در
زنجیرههای غذایی در تعام اند (جدول .)7

یک قاره را پوشش دهد و بوه طبو در بیووم بویش از یوک
اکوسیستم وجود دارد [ .]73در این مقاله ،این تعریف از بیوم
مدنار است [« :]60بیوم عبوارت اسوت از «مجموعوهای از
اکوسیستم ها» که در «شرایط آب و هووایی مشوابهی» قورار
دارند و دامنه مشابهی از ساختارهای گیاهی ،تنوع جانوری و
انواع خاک را دربرمیگیرند .بیومها گروهبنودی منطقوهای از
سیستمهای زیستمحیطی را نشان میدهنود و بنوابراین در
مقیاس جهانی قاب تشخیصاند».
بیومها میتوانند با یکدیگر مرز داشته باشند که به طوور
معمول ویژگیهای زمینشناسی آنها را تعیین میکند .تموام
بیومهوای جهوان در یکوی از ایون دسوتهبنودیهوای قورار
می گیرند [ :]61بیوم آبی ،بیووم تونودرا ،بیووم جنگو هوای
بارانی ،بیوم جنگ معتدل ،بیوم بیابان ،بیوم چمنزار.
بیومها و اکوسیستمها هر دو شام گیاهان ،حیوانوات و
عوام محیطی و از جهاتی به هم مرتبطاند .به عنوان ميال،
هنگامی که تغییرات آبوهوایی یوا سوایر آسویظهوا ایجواد
می شووند ،بیووم و یوا اکوسیسوتم هوای موجوود در منطقوه
میتوانند آسیظ ببینند یا به طور کام از بوین برونود .حتوی
ضعف در بیوم می تواند روی بیوم دیگر و بوه دنبوال آن بور
تمام اکوسیستم های موجود در آن بیوم تأثیرگذار باشود .بوه
عنوان ميال ،در بیوم جنگ  ،جنگ زدایی نه فقط اکوسیستم
و زیستگاههای موجود در بیوم جنگ را از بین میبرد ،بلکه
کمبود درخت میتواند روی بیوم همسایه نیز تأثیرات منفوی
بگذارد .درختان منجر به تغییر جهت بواد مویشووند .بودون
درخت فرسایش و تغییورات آبوهووایی ر مویدهود ،کوه
میتواند بر آبوهوا در سایر بیومهوا و اکوسیسوتمهوا توأثیر
بگذارد [.]61

جدول  .0تفاوتهای اصلی میان بیوم و اکوسیستم
ابعاد

بیوم

اکوسیستم

تعریف

منطقهای از زمین با آبواوا و گونهاای گیاای و جانوری
مشخص است

به تعاملاای میان م لفهاای یرزنده و زنده در منطقهای
مشخص اشاره دارد.

اندازه
عوامل آبواوایی

منطقه جغرافیایی وسیع

منطقه جغرافیایی کوچک

است.

به شدت تحت تأثیر عوامل آبواوایی مانند برف ،یخ ،باران،
دما و  ...است.

است.

عوامل آبواوایی مانند برف ،بارش دما و  ...تأثیر چندانی در
شکلگیری آن ندارد1.
1. Savanna
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ابعاد

بیوم

اکوسیستم

واحد تحلیل

گروه بزرگتر از واحداای بومشناسی است و شامل چند
اکوسیست میشود.

بخشی از بیوم است که از م لفهاای زنده و یرزنده ساخته شده
است.

از آنیا که بیوم میموعهای از گونهاا است ،از تنوع زیادی در گونهاای گیاای و جانوری اکوسیست دارای تنوع کمتری نسبت
به گونهاای زیستی است؛ زیرا اندازه آن کوچکتر است.
گونهاای گیاای و جانوری برخوردار است.

گونه
شبکه ذایی
1

حیات حیوانات
نمونهاا

عرض جغرافیایی

گسترده

محدود

گونهاا ببایست با یکدیگر در تعامل نیستند.

گونهاا ببایست با یکدیگر در زنییره و شبکه ذایی در تعاملاند.

برخی از نمونهاای متداول بیوم شامل بیابان ،توندرا،
چمنزاراا و جنگلاای بارانی گرمسیری است.

برخی از نمونهاای متداول شامل صخرهاای مرجانی ،استخراا،
خلیج مکزیک و  ...است.

عرض جغرافیایی نقش تعیینکنندهای در بیوم

نقطه تمرکز
(استه مرکزی)

اکوسیست تحت تأثیر عرض جغرافیایی نیست.

دارد.

دارد

ندارد

برمیگردد و بعد از آن کاربردهای متعدد دیگوری بورای آن
در پژوهشها دیده شده است (شک  .)7اموا نکتوه کلیودی
این است که با وجود این همه اسوتعاره از اکوسیسوتم ،چورا
توجهی به استعارهپردازی از سایر سطوح بومشناسی نشده و
فقط استعاره اکوسیستم این همه رواج یافتوه اسوت؟ شوک
( )7برخی از انواع اکوسیستمها را نشان میدهد.

در ادامه ضمن بررسی سویر تواریخی انوواع مودلهوای
نوآوری ،از آنجا که استعاره اکوسیستم نوآوری اولین و فقوط
استعارهای است که از علوم زیستی و بومشناسی نوآوری بوه
کار گرفته شده است به نحوه ظهور این مفهوم میپردازیم.
 .5-2سیر تارنخی انراع یدلااو نرییرو

همووانطووور کووه پوویشتوور اشوواره شوود ،آغوواز اسووتعاره
اکوسیستمی در مباحث مدیریتی ،به مطالعوه موور در 1332

اکوسیست کارآفرینی
اکوسیست نوآوری دیییتال
[]42
[]44
اکوسیست بنگاهاای کوچک و متوس
اکوسیست کسسوکار دانشگاهمحور
فناوری پیشرفتهمحور
[]43
[]44 ،44
اکوسیست کارآفرینی فناورانه
[] 4
اکوسیست کسسوکار دیییتال
اکوسیست دانشگاهمحور
[]49

[]40

شکل  .0ابرواژگان مشابه (برگرفته از پیشینه پژوهش)

2

1

1. Animal Life

 .2برای استخراج و ترسیم این شکل از کمک سرکار خانم نسرین بیگدلو تشکر میکنیم.
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که برخی از آنها عبارتند از :ناوامهوای نووآوری سوازمانی،1
بخشی ،3فناورانه ،2منطقهای ،7ملی ،6جهانی 5و ناام نوآوری
مبتنی بر مسئله ]56[ 4که بررسی جداگانه هر یک از آنها در
این مقاله نمی گنجد.
و اما تاریخ ه شک گیری مفهووم اکوسیسوتم نووآوری
(بووه عنوووان یکووی از پرکوواربردترین انووواع اکوسیسووتم) از
تاریخ ه شک گیری مفهوم ناام نووآوری متفواوت اسوت.
استفاده از مفهوم اکوسیستم نوآوری پس از انتشار مقاله آدنر
( )3005گسترش پیودا کورد [ .]55او در تعریفوی پراسوتناد،
اکوسیستم نوآوری را «تنایمات همکارانهای کوه بنگواههوا
پیشنهادهای فردی خود را از طریوق راه حلوی منسوجم بوه
مشتری ارائه میدهند» تعریف کرده است .این تعریف ریشه
در مفهوم اکوسیستمهای کسظوکار دارد که مور و دیگوران
آن را در سال  1332مطرح کردند [ .]3اکوسیسوتم نووآوری
شام تمام اجزای مورد نیاز برای شک دادن اقتصاد نوآور و
کارآفرین است و ویژگی آن ،تعام بین بازیگران آن اسوت
که باعث تسهی نوآوری مویشوود .در یکوی از جدیودترین
تعریف ها ،گرنسترند 7و همکاران ( )3030بور اسواس مورور
نااممند تعاریف ارائوه شوده در موورد اکوسیسوتم نووآوری،
ویژگیهای مشترک در اکير تعواریف را اسوتخراج کردنود و
اکوسیستم نوآوری را بوه عنووان مجموعوهای از بوازیگران،
فعالیت ها ،مصنوعات ،نهادها و تعامالت و روابوط (از جملوه
روابط مکمو و جوایگزین) تعریوف کوردهانود [ .]54بورای
عملکرد نوآورانه بازیگر یا جمعیتی از بوازیگران مهوم حوائز
اهمیت است [ .]57در بخش بعدی به مقایسه رویکردهوای
رایج در مدلسازی نوآوری پرداخته میشود و شکاف ناری
موجود تبیین میشود.

برای آنکه بفهمیم به چه دلیو نگواه اکوسیسوتمی بوه
فرایند نوآوری مرسوم شد بایود ابتودا تاریخ وه مودلهوای
نوآوری را بودانیم کوه در اداموه بوه تشوریح آنهوا پرداختوه
میشود:
یکی از اولین چارچوبهای ناری بورای درک تواریخی
رابطه علم و فناوری با اقتصاد ،مدلهای خطی نوآوری بوود
که در اواسط قرن بیستم با مشاهده تحویت فناورانه مطرح
شدند .مدیر بخش مهندسوی و تحقیقوات صونعتی شوورای
تحقیقات ملی ایایت متحده ،در دهوه  1330اولوین نسوخه
مدل خطی را پیشنهاد کورد [ .]63فورض ایون رویکورد آن
است که نوآوری مبتنی بر دنبالهای از فعالیتها بوه صوورت
ترتیبی است که با تحقیقات بنیادی آغواز مویشوود ،سوپس
تحقیق و توسعه کاربردی مورد توجه قرار میگیرد و با تولید
و انتشار پایان مییابد .این چوارچوب در زموان خوود بسویار
تأثیرگذار بود و دانشگاهیان و اقتصاددانان بر اسواس چنوین
رویکردی تحلی میکردنود بوه طووری کوه بوه دنبوال آن
سیاست علمی کشورها نیز رویکورد خطوی پیودا کورد [،51
 .]50موودل «فشووار فنوواوری» و «کشووش بووازار» از جملووه
مدلهای مطرح در این رویکرد بودهاند.
رویکردهای سیستمی به نوآوری که در ادبیات با عنوان
«ناامهای نوآوری» مطرح شدهاند ،در واق برای رقابت بوا
نگاه کمّی و خطی اقتصاددانان نئوکالسیک و در واکنش به
چالش ها و کمبودهای مدل های خطی نووآوری در توضویح
تغییرات فناورانه و نوآوری و نقش آنهوا در رشود اقتصوادی
اقتصادهای ملی تبلور پیدا کردند [ .]53ناامهای نوآوری به
خلق ،انتشار و بهکارگیری دانش و فناوری از طریوق تعامو
بین اجوزای ناوام هم وون سوازمانهوا ،بنگواههوا ،مراکوز
تحقیقاتی ،نهادهای سیاستگذار ،دانشگاهها و بانکها اشاره
دارند [.]3 ،52
در ادبیات ناام های نوآوری تأکید شده که روابوط بوین
تحقیق و توسعه و انتشوار نووآوریهوا بسویار پی یودهتور از
چارچوب پیشنهادی در مدلهای خطی نوآوری اسوت [.]57
یک سیاست نوآوری مثثر باید از بازخورد بین هر مرحلوه از
فرایندهای نوآوری و انتشار نوآوری حاصو شوود چورا کوه
پیش نیازهای نوآوری ممکن است به طور قابو تووجهی از
یک حوزه فناورانه به حوزه دیگر متفاوت باشود .بوه هموین
دلی  ،ناامهای نوآوری در ییههای مختلفی بررسی شدهاند

1. OIS
2. SIS
3. TIS
4. RIS
5. NIS
6. GIS
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8. Granstrand
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مربوط به رویکردهای ناام مند بوه نووآوری و رویکردهوای
اکوسیستمی به نوآوری به موازات هم در حال گسترشانودد
اما جریانهای خطی به نووآوری ممکون اسوت کماکوان در
برخی کشورها مبنای سیاسوتگوذاری باشود ولوی از مناور
تحقیقاتی کمتر مورد توجه پژوهشگران است .شک  6سویر
زمووانی مربوووط بووه شووک گیووری جریووانهووای اصوولی و
رویکردهای رایج زیرنار هر کدام را نشان میدهد.

 .6-2یقانسممه رینکرکامماو رانممد کر ید سمما و نراناممد
نرییرو ی تببین شکاف نظرو یرجرک

با بررسی پیشینه پژوهش در بخش قبلوی در خصووص
انواع رویکردهوای تبیوین فراینودهای نووآوری دیودیم کوه
تاکنون سه جریان اصلی (رویکردهای غیرنااممند ،نااممند
و اکوسیسووتمی) در زمینووه مدلسووازی و تبیووین فراینوودهای
نوآوری در سطوح مختلف ارائه شوده اسوت کوه دو جریوانِ

شکل  .5سیر زمانی تحول جریانهای اصلی و انواع رویکردها در مطالعات نوآوری

رسیدن به هدفی مشوخص بوا یکودیگر در تعامو انود و در
صورت نبود هور یوک از اجوزای ناوام ،کو ناوام از بوین
موویرود .در مقابوو  ،اکوسیسووتم مجموعووهای از عناصوور و
بازیگران متعدد ،متنوع و مستق ِ دارای نقشهوای متفواوت
است که در منطقه ای مشخص و در راسوتای دسوتیابی بوه
هدف مشترکی با یکدیگر تعام  ،همتکواملی و هومزیسوتی
دارند .بنابراین یکی از تفاوتهای مهم اکوسیستم با سیستم
این است که با حذف یک جزء از سیستم ،سیستم به شودت
دچوار آسوویظ و در رسویدن بووه هوودف خوود دچووار اخووتالل
می شود .به عبارتی حذف یک جزء منجر بوه از بوین رفوتن
ک سیستم میشود .اما در اکوسیستم پیشفرض اصلی این
است که حذف یکی از اعوا شاید به آن آسیظ وارد کند اما
منجر به از بین رفتنِ کام آن نمیشودد در چنین شورایطی

بایوود توجووه داشووت کووه دو رویکوورد بووومشناسووی
(اکوسیسووتمی) و سیسووتمی در مطالعووات نوووآوری از ابعوواد
مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند .ریشه ناری رویکرد ناوام
نوآوری به ناریه تقسیم کار ،مکتظ نهادگرایی و بحثهای
مدیریت نوآوری برمی گرددد اما مطالعات حووزه اکوسیسوتم
نوآوری در مباحث مدیریت راهبردی و مدیریت کسظوکوار
ریشه دارد .رویکرد ناام نوآوری سیاستمحور و مبتنوی بور
مفهوم نهادهاستد در مقاب اکوسیستم نووآوری بوازارمحور
است .دولت در رویکرد ناام نوآوری حائز اهمیت است و در
مقایسووه بووا رویکوورد اکوسیسووتم نوووآوری نقووش بسوویار
پررنووگتووری دارد .یکووی دیگوور از تفوواوتهووا ،از مناوور
آسیظ پذیری است .به این معنا که مطابق با تعریف ،سیستم
(ناام) مجموعهای از اجزای به هم مرتبطاند که در راستای
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هم آفرینی 1از طریق گسترش تعام ها بسیار حوائز اهمیوت
استد زیرا بقوای اکوسیسوتم و بوازیگران موجوود در آن در
گروی این تعام ها و همکاریهای مثثر در کنار رقابتهای
سازنده است [ .]53 ،40جدول  )6تفاوتهوای اصولی میوان
سه جریان اصلی شک ( )6را به طور خالصه نشان میدهد.

اکوسیستم از طریق ورود اجزای جوایگزین خوود را اصوالح
میکند.
از دیگر تفاوتهای میان این دو رویکورد مویتووان بوه
فرهنگ رقابتپذیری اشاره کرد :در رویکرد ناام نوآوری به
طور عمده توجوه بوه رقابوتِ صورف اسوت اموا در رویکورد
اکوسیسووتم نوووآوری تقویووت کووارکرد رقابووت -همکوواری و

جدول  .5مقایسه جریانهای اصلی در مطالعات نوآوری
ابعاد

مدل خطی نوآوری

رویکرد سیستم نوآوری

اکوسیستم نوآوری

ریشه نظری

مکتس اقتصادی نئوکالسیک

نظریه تقسی کار ،مکتس نهادگرایی و
تئوریاای مدیریت نوآوری

مبانی زیستی و بومشناسی در ترکیس با
مباحث مدیریت استراتژیک و مدیریت
کسسوکار

حوزه تمرکز

تأمین مالی تحقیق و توسعه

سیاستمحور و نهادمحور

بازارمحور

میزان مداخله دولت

ک

زیاد

ک

نقطه کانونی

نبود نقطه کانونی

نبود نقطه کانونی

بنگاه و سایر نهاداا

آسیسپذیری

به دلیل وجود رویکرد زنییرهای
و خطی ،در صورت نبود یکی از
حلقهاای زنییر ،کل فرایند از
بین خوااد رفت.

نابودی نظام در صورت نبود یک جزء آن
مطابق تعریف مفهوم نظام

اصالحپذیری اکوسیست از طریق ورود
اجزای جایگزین

تمرکز بر رقابت

تمرکز بر رقابت ،ا آفرینی ،امکاری و
افزایش تعامالت به صورت امزمان

نوع استعاره

زنییره

استعاره سیست از نوع ساختاری

استعاره اکوسیست از نوع ساختاری

توجه به محی زیست

ک

ک

زیاد

ک

امیشه تأکید بر یک منطقه ویژه نیست (به
یر از نظام نوآوری ملی و منطقهای)

تأکید بر منطقه و ناحیه مشخص

تأکید بر وجود مرز

ک

زیاد

ک

تبیین پیچیدگیاای و
پویاییاای موجود

ک

ک

زیاد

اصالحشوندگی و
سازگارشوندگی

ندارد

ندارد

دارد

امکان کاربرد در بافتار
اقتصاد دیییتالی

ک

ک

زیاد

ندارد

دارد

تأکید بر تحلیل کارکردی /ساختاری

تأکید بر ماایت تکاملی برگرفته از مفهوم
اکوسیست طبیعی

فران

رقابتپذیری

تمرکز بر یک منطقه

12

رابر

نوع نگاه

رقابت زیاد

ندارد
خطی

1. Co-creation
2. Orchestrator
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در ادامه ،ضمن ارائه کاستی های رویکردهای موجوود و
به طور خاص رویکرد ناام ملی نوآوری به عنووان اسوتعاره
رقیظ بیوم ملی نوآوری ،و از آنجا که پیشینه پژوهش نشان
میدهد که تاکنون در زمینه بیوم نوآوری و ارائوه چوارچوبی
برای آن ،به طور خاص پژوهشوی انجوام نشوده اسوت ،بوه
معرفی مقدماتی این استعاره پیشنهادی میپردازیم.
 .3استعاره پیشنهادی :بیوم ملی نوآوری
 .1-3چرا بیرا یلی نرییرو؟

با توجه به ویژگیهای سه جریان اصلی کوه در بخوش
قبلی تشریح شد و با تمرکز بر رویکرد ناام ملی نوآوری به
عنوان اسوتعاره رقیوظ در برابور اسوتعاره پیشونهادیِ مقالوه
حاضر ،به برخی از مهمترین کاستیهای ناام ملی نووآوری
پرداخته میشود که ضرورت معرفی رویکردی جدیود بورای
تحلی فرایندهای نوآوری در سطح ملی را نشان میدهد:
 وقتی مجموعوهای از انوواع اکوسیسوتمهوا در فووای
اقتصادی کشورها در مطالعات مختلف معرفی شدهانود
که کارکردهای متمایزی در توسوعه اقتصوادی دارنود،
ضروری است فوای حاکم بر آن نیوز در سوطح ملوی
تعریف شود .مطابق با فرضویه پوژوهش حاضور ،بیووم
نوووآوری همووان فوووای نهووادی حوواکم بوور انووواع
اکوسیستمهای موجود در کشورهاست .اکوسیستمهای
موجود در هر کشوری در حال زیست کردن در بستر و
فواییاند که طبق فرضیه ما در ایون پوژوهش ،شواید
بیوم نووآوری اسوتد زیورا بوه طبو اکوسیسوتمهوا در
بافتاری با جنس و ماهیت «ناام» زیست نمیکننود و
این شکافی است که تاکنون در مطالعات موجود به آن
توجهی نشده اسوت و گواهی حتوی برخوی مطالعوات،
استعاره اکوسیستم را به مرزهای ملی بسوط دادهانود و
اکوسیستم ملی نوآوری 1را معرفی کردهاند (مانند [،43
 )]41که ما ضمن نقد ایون موضووع ،بوا معرفوی بیووم
نوآوری سعی در برطرف کردن این شکاف داریمد
 استعاره ناام نوآوری گویی به پازلی شبیه است که هر
کشوری قصد دارد چارچوب مربوط را برای بافتار خوود





کپی و تجویز کندد اما بیوم بوا ویژگویهوایی کوه دارد
کشورها را به سمتی سوق میدهود کوه بوا توجوه بوه
شاخصهوای نووآوری و فناورانوه خوود ماننود شوکاف
فناوری ،نسبت هزینهکرد تحقیوق و توسوعه بوه تولیود
ناخالص داخلی و از همه مهمتر ساختار نهادی خود ،به
تدوین سیاست نوآوری بپردازند .بور ایون اسواس ایون
چالش که گاهی برخی پژوهشگران رویکرد ناام ملوی
نوآوری در کشورهای توسعهیافته را پسوینی 3و مبتنوی
بر دادههای تجربی و در کشوورهای در حوال توسوعه،
پیشینی 2میدانند (ماننود [ ،)]42قابو برطورف شودن
خواهد بودد
از جمله کاستیهای دیگر رویکرد ناام ملوی نووآوری،
میتوان به ضعف استعاره مبودأ آن یعنوی «ناوام» در
توصوویف نوووآوری اشوواره کوورد .طبووق تعریووف ،ناووام
مجموعهای از عناصر به هم مرتبطیاند که در راستای
هدفی مشترک با هم در تعام اند و در صورت آسویظ
هر یک از اجزا ،کلیت ناام از بین خواهد رفت و یا بوه
شدت دچار آسیظ میشود .در صورتی که فرایند کالن
نوآوری هرچند ممکن است در صوورت نبوود یکوی از
اجزای خود دچار ضعف شود ،اما ،از بین نخواهد رفوت
بلکه با خودساماندهی دوباره ،خود را در فرایند طبیعوی
و تکاملی اصالح میکنود .بنوابراین بیووم نووآوری بوا
ویژگی کلیدیِ خوود یعنوی خودسوازماندهی در فراینود
طبیعی ،استعاره مناسبی برای تبیین فرایند نووآوری در
سطح ملی استد
جهانیسازیِ فرایند نوآوری نیز از دیگور چوالشهوایی
است که برخی دانشمندان و پژوهشگرانِ بوه نوام ایون
حوزه نایور نلسوون 7و روزنبورگ 6نیوز در امکوان بوه
کارگیری چارچوب ناام ملی نوآوری در یوک مقیواس
جهانی تردید دارند .آنهوا معتقدنود کوه تأکیود بویش از
اندازه بر مرز ناام و تالش کشورها برای حفوظ اسورار
تحقیق و توسعه روز به روز بیهودهتور مویشوودد زیورا
هزینههای تحقیق و توسعه ،طراحی ،مهندسی و تولیود
2. Ex-post
3. Ex-ante
4. Nelson
5. Rosenberg
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در حال افزایش است و بنگاهها بوه سومت ائوتالف بوا
سایر بنگاهها در کشورهای دیگر میروند تا بخشوی از
هزینهها را به اشتراک بگذارند و بتوانند بر موان دولت
چیره شوند که ناشی از دخالت دولتهاست.]3 ،47[ 1
این موضوع در ح چالشهای بزرگ و جهانی بیشوتر
نشان داده میشود و یکی از مصداقهوای آشوکار آن،
شیوع بیماری کرونا ویروس در سال  3013بوه عنووان
چالش بزرگ و جهانی است که بیش از پیش ضورورت
فرایند جهانیسازی نوآوری را پررنگ کرده اسوت) .در
مقاب  ،چارچوب بیوم که در سوطحبنودی بوومشناسوی
زیرعنوان یک بیوسفر (مجموعهای از بیومهوا) زیسوت
میکند (شک  ،)3در ماهیوت قابلیوت بیشوتری بورای
انطباق در مقیاس جهانی را دارد و در آن بر وجود مورز
تأکید نمیشودد
رویکرد ناوام ملوی نووآوری توجوه کمتوری بوه ابعواد
زیستمحیطی داردد اما استعارههای زیسوتی و طبیعوی
مانند اکوسیستم و بیوم به ایون موضووع توجوه دارنود.
بنابراین بیوم نوآوری ،امکان تحقق نوآوری سبز 3را در
سطح ملی فراهم میکندد
در استعاره ناام ملی نوآوری ،روابط میوان ناوامهوای
بخشی ،فناورانه و منطقهای نوآوری با کلیت ناام ملی
نوآوریِ حاکم شفاف نیست و روابط همتکاملی 2میوان
آنها در قالظ استعاره «ناوام» چنودان معنوادار نیسوت
(هرچند که این نوع روابط در فوای استعارهایِ ناوام،
در مطالعات مختلف به کار گرفتوه شوده اسوت)د زیورا
مفاهیمی نایر همتکاملی به طور کلی از علوم زیسوتی
و طبیعی اقتباس شده استد بنوابراین بایود در بافتوار و
فوای استعارهایِ مرتبط بوا خوود موورد اسوتفاده قورار
گیرند که در سطح ملی همان بیوم اسوت .بنوابراین در
استعاره بیوم نوآوری بر همزیسوتی ،7هومسوازگاری 6و

طبق آن ه گفتیم استعارهپوردازی در حووزه فراینودهای
نوآوری تاکنون محدود به اکوسیستم بوده و در سایر سطوح
بومشناسی مورد استفاده قرار نگرفتوه اسوت ،اموا مویتووان
سطوح مذکور را به سبک زیر متناظر دانست:
 هر ارگانیسم (موجود زنوده) را اسوتعارهای از
فرد نوآور تلقی کردد
 هر جمعیت (تعدادی از موجوود زنوده) را اسوتعارهای از
سازمان درگیر نوآوری دانستد
 هر جامعه (مجموعهای چند جمعیت موجودات مختلف)
را شبکه نوآوری بین سازمانها استعاره کردد
 هر اکوسیستم را استعاره ای از فووای نووآوری داخو
نهادهای درگیر بخش یا توسعه فناوری دانست (همان
چیزی که پیشتر با ناام نووآوری بخشوی یوا فناورانوه
استعاره میکردیم)د
 بیوم (محدوده جغرافیوایی شوام چنود اکوسیسوتم) را
می توان استعاره ای از فوای نوآوری ملی دانست( 5که

 .1الزم به ذکر است که الندوال به عنوان یکی از بنیانگذاران رویکرد

5. Co-adaptation

نظام ملی نوآوری ،با تأکید بر عامل فرهنگ و یادگیری تعياملی در

 .6البته الزم به ذکر است که مهتا ( )2117پیشتر استعاره بیوم نوآوری

سمل ملی ،به مرز نظام ،تأکید زیادی دارد و با ایين حيال ،معتقيد

را برای فضای عمومی حاکم بير نيوآوری بنگياه اسيتفاده کيرده و

است جهانی شدن منافاتی با چارچوب نظام مليی نيوآوری نيدارد

نیازمند آن است که همه اجزا و اکوسیستمهای آن به طور هماهنگ

(.)Lundvall and Johnson, 2000

و در حمایت از یکدیگر عمل کنند .اما به نظر میرسد اسيتعاره او







همتکاملی میان انواع اکوسیستمها تأکید میشوود کوه
به نوعی اجزای سازنده بیوماند که معنوادار و متناسوظ
استد
بیوم نوآوری در کشورهای مختلف با معیارهایی نایور
سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ،شوکاف
فنوواوری ،اثربخشووی چووارچوب نهووادی و  ...قابوو
دسووتهبنوودی اسووت و آنهووا را متنوواظر بووا انووواع بیوووم
(شک  )5قرار میدهد.

در نهایت ،معتقودیم تحلیو و ارزیوابی فراینود نووآوریِ
کشووورها در قالووظ بیوووم ملووی نوووآوری ،امکووان توودوین
سیاست های نوآوری و صنعتی را به شک مثثرتری فوراهم
میکند.
 .2-3رلیت ساختار بیرا نرییرو

2. Green innovation
3. Co-evolution
4. Co-existence

با استعاره مرسوم اکوسیسيتم نيوآوری همخيوانی نيدارد ،بنيابراین
مورد استناد و استفاده هم قرار نگرفته است.
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پیشتر از استعاره ناام ملی نوآوری بورای توصویف آن
استفاده شده است) .به این ترتیظ ،سیاره موا بوه چنود
بیوم مشخص تفکیک میشود (شک  )5که بیشباهت
به نقشه کشورها نیست!



بیوسفر را نیز می توان تبیین فرایند نووآوری در سوطح
بین المللی و جهانی دانست که به توازگی در مطالعوات
ناام نوآوری ،ناوام نووآوری جهوانی نامگوذاری شوده
است.

شکل  .2بیومهای مختلف در مکانهای مختلف روی زمین

جایگزین استعاره ناام ملی نوآوری کنیمد به عبوارتی ناوام
ملووی نوووآوری نموویتوانوود بووه عنوووان مجموعووه انووواع
اکوسیسووتمهووای موجووود تعریووف شووود و بایوود از معووادل
بومشناختی آن یعنی بیوم ملی نوآوری استفاده شود.

خالصه استعاره پیشنهادی مقاله حاضر ایون اسوت کوه
چون به دلی محدودیتهای استعاره ناام (سیستم) نوآوری
در سطح بخش یا فنواوری کوه پیشوتر برشومردیم ،بایود از
استعاره اکوسیستم نوآوری بورای توصویف فراینود نووآوری
استفاده کرد ،به همین دلی هم برای توصیف فوای حاکم
بر نوآوری در سطح ملی ،باید استعاره بیوم ملوی نووآوری را
شرایط آبوهوایی حاکم

چارچوب نهادی و
قانونیِ حاکم

نگاشت
انواع اکوسیستمهای
فناوری ،صنعتی و
نوآوری

انواع اکوسیستمهای
آبزی و ...

انواع روابط در بیوم
(رقابت ،شکار ،همزیستی،
همتکاملی ،همسفرگی و
انگلی)

قلمرو مبدأ :بیوم

قلمرو مقصد :فرایند نوآوری در سطح ملی
شکل  .7نگاشت استعاره بیوم ملی نوآوری
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بیوم نوآوری هر کشور شام اکوسیستمهوای مختلفوی
اسووت (نایوور اکوسیسووتم نوووآوری بخووشهووای صوونعتی،
فناوری های مختلف و  ،)...اما جو حاکم و فوای عمومی بر
همه آن اکوسیسوتمهوا ،ناشوی از وضوعیت عوام سیاسوی و
اقتصادی و اجتمواعی آن کشوور اسوت .بوه عبوارت دیگور،
همانطور که همه اکوسیستمهایی که بوه عنووان ميوال در
بیوم کویر شوک ( )5قورار دارنود ،بایود خوود را بوا شورایط
عمومی حاکم بر بیوم کوویر (یعنوی کوم آبوی) تطبیوق داده
باشند ،همه اکوسیستمهای موجود در بیوم نوآوری ایران هم
باید خود را با شرایط سیاسی و فرهنگی و اقتصوادی کشوور
تطبیق دهند و نمی تواننود از آن مسوتينا باشوند .شوک ()4
نگاشت استعاره بیوم ملی نووآوری را بور اسواس شوک ()1
نشان میدهد.
این استعاره ،فواید و دیلتهای سیاستی خاصوی دارد کوه
در قسمت بعدی مقاله برخواهیم شمرد ،اما یزم اسوت اصوول
کرنلسین )3005( 1بورای بهینگوی در اسوتعارهپوردازی را کوه
پیشتر معرفی کردیم ،برای این استعاره هم بررسی کنیم [:]24
 .1اصل نکپارچهسا و به لحاظ معنایی ،انطبواق خووبی
بین مبدأ و مقصد استعاره وجود دارد ،زیرا هر دوی آنهوا
محوودوده جغرافیووایی وسوویعی را شووام موویشوووند کووه
یکپارچگی شرایط جوی و فوایی دارد و شام تعودادی
اکوسیستم است .انواع روابط بین بازیگران (نایر رقابت،
شکار ،همزیستی ،همتکاملی ،همکواری ،هومسوفرگی و
انگلی) نیز قابو تعریوف در قلمروهوای مبودأ و مقصود
استعارهپردازی ما استد
 .3اصل جانمانی طبق این اص  ،تفسیر بیوم نوآوری بوه
تنهایی صورت نمیگیرد ،بلکه میتووان آن را در قالوظ
روابط و زنجیرهای از استعارهها نایر انواع اکوسیستمهوا
و جامعهها و جمعیتها و  ...تعریف کردد
 .2اصل تایدنی همان طور که این اص مطالبه میکنود،
قلمرو مبدأ استعاره ،یعنی بیووم بووم شوناختی ،قواعود و
اصول مشخصی دارد که ما تالش میکنویم آنهوا را بوا
قلمرو مقصد استعاره یعنی بیوم نوآوری تطبیق دهویم و
از این طریق ،دیلتهایی برای بیوم نووآوری اسوتخراج
کنیمد

.7

.6

.5

.4

.7

اصل ایکا با ن انی هرچند ایون اصو را بایود در
عم و به شک پیمایشی بررسی کرد ،اما واکاوی اولیه
نشان میدهد که اغلظ مخاطبان ،به خوبی استعاره ما را
درک و با آن ارتباط برقرار کردندد
اصل ک یل خرب این اص نیوز بوا توجوه بوه مطالوظ
مفصوولی کووه در مقالووه گفتووه شوود و هم نووین مزایووای
رویکرد اکوسیستمی به رویکرد سیستمی کوه برشومرده
شد ،قاب توجیه است .ناریۀ ناام ملی نووآوری کوه از
استعاره سیستم بهره برده است ،دارای ضعفهایی است
که بخش مهمی از آنها با ناریۀ بیوم نووآوری پوشوش
داده میشوندد
اصل تحکی ،تراکف عناصر متشکلۀ بیوم نوآوری کوه
همان اکوسیستمهای مختلف نوآوری هسوتند ،قوبالً بوا
استعارههای مربوطه توسط صودها منبو معتبور ،تنواظر
یافتهاند و لذا این اص نیز در اسوتعارۀ موا توأمین شوده
استد
اصل ناصلهکارو رعایت این اص هوم قوبالً تيبیوت
شده است ،زیرا اسوتعارۀ اکوسیسوتم از فرآینود نووآوری
بخشها و فناوریها پذیرفته شوده اسوت و لوذا فاصولۀ
معنایی بین استعارۀ بیوم با فرآیند نوآوری ملی نیز دقیقاً
به همان میزان میباشدد
اصل یلمرس برک شناخت دانش بشوری از سوطوح
مختلف بومشناسی ،سابقۀ هوزاران سواله دارد ،در حوالی
که فرآیند نوآوری امری مجوازی اسوت کوه در جامعوۀ
بشووری فقووط چنوود دهووه اسووت مطالعووه موویشووود .لووذا
ملموس تر بودن حوزۀ مبدأ نسبت به مقصد کوامالً بوارز
است.

با توجه به تحلی هوای فووق در موورد بررسوی اصوول
بهینگیِ استعاره نوظهور بیوم نوآوری و تأئید آنها بر اسواس
مبانی ناری ،به ظاهر میتوان به این استعاره جدید اسوتناد
کرد.
با به کارگیری ایون اسوتعاره در ایوران ،امکوان تحلیو
اکوسیستمهای فعال و بررسی روابوط میوان آنهوا در حووزه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری زیر چتر بیووم نووآوری
تسووهی خواهوود شوود و بووه نوووعی تووداخ هووای نهووادی و
تزاحم های موجود که آسویبی جودی بوه فووای پوژوهش،
فناوری و نوآوریِ کشور وارد میکند را تا حدی جبران کرد.

1. Cornelissen
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هرچند هر یک از صنای و حوزههای فناورانه و یا منطقهای
برای خود اکوسیستم خاصی دارند اما قواعد و فووای کلوی
بیوم ملی بر همه آنها حاکم استد این موضوع بورای بحوث
شرکتهای دانشبنیان در ایران و فوای حاکم بور آن نیوز
مشهود استد زیرا اگر نتوان شورایط بیووم ملوی نووآوری را
تغییر داد ،تقویت اکوسیستمهوای خواص نایور اکوسیسوتم
دانشبنیان ،به شک گلخانهای که در سالهای اخیر هزینه
زیادی برای آنها شوده ،توأثیرات موورد انتاوار اقتصوادی و
اجتماعی را به همراه نخواهند داشت.

رهیافت
طریق مجموعهای گسترده از آمار و دادههای مربوط را زیور
نار این چارچوب مفهومی برای سیاست گذاران فراهم کنند
[.]45
در مقاله حاضر نیز از استعاره بیوم برای مدلسازی فرایند
نوآوری در سطح ملی بهره گرفته شد که پیامد آن میتوانود
مبنایی برای تدوین سیاست نوآوری مناسظ برای کشورهای
مختلف باشد کوه جایگواههوای مختلفوی در شواخصهوای
نوآوری و توسعه اقتصادی دارند.
از آنجووا کووه اسووتعاره بیوووم نوووآوری ،عووام بوور اسووتعاره
اکوسیستم نوآوری است ،بنابراین برخی تفاوتها و مزایوای
مذکور که در جدول ( )6ارائه شده ،شام این استعاره جدید
هم می شود .اما ممکن است سثال شود چه ضرورتی بورای
این استعاره وجود دارد؟ مهمترین جوابی که میتوان به این
پرسش داد ،ترکیظ رویکردهای نئوکالسویک و تکواملی در
مورد سطح تحلی ملی و بخشی است .میدانیم که یکی از
اختالف نارها در حوزه سیاستگوذاری صونعتی در کشوور،
سطح تحلی مبنایی برای ارائه دیلتهای سیاسوتگذارانوه
است .دستهای از تصمیمگیران و برنامهریوزانِ عالقمنود بوه
مکتظ نئوکالسیک ،بر دو سطح خورد و کوالن در تحلیو ،
تأکید دارند .به این معنا که فوای خرد کسظوکار مشوتم
بر بنگاه ها و عوام منفرد ،سوطح خورد تحلیو را تشوکی
میدهند و تبیین متغیرهای کالن کشور هم وون نور ارز،
بیکاری ،رشد اقتصادی و  ...سوطح کوالن تحلیو را ارائوه
می کنند .در این رویکرد ،میان این دو سطح ،بخش دیگری
قاب و تصووور نیسووت .در نقطووه مقاب و  ،دسووتهای دیگوور از
سیاست گذاران و تصمیم گیران پیرو مکتظ تکاملی ،سوطوح
مختلووف رشووته فعالیووت صوونعتی ،حوووزه فنوواوری ،منطقووه
جغرافیایی و  ...را به عنوان سطوح متکيور تحلیو  ،در ناور
میگیرندد با این پیشفرض که نوع سیاستها و الوزامهوای
مبتنی بر آنها ،در سطوح مختلف متفاوت اسوت و در حووزه
سیاستگذاری عمومی علم و فناوری ،این تفاوتها بایود در
نار گرفته شود.
بنابراین استعاره بیوم نوآوری این قابلیت را دارد کوه دو
رویکرد فوق را ترکیظ کندد یعنی توجه دارد که هرچند هور
بخش ،فناوری یا منطقهای برای خوود اکوسیسوتم نووآوری
خاصی دارد اما قواعد و فوای کلی بیوم ملی بر هموه آنهوا
حاکم است و اگر نتوان شرایط بیوم ملوی نووآوری را تغییور

نتیجهگیری
استعارهها و به طور خاص استعارههای ساختاری کوه در
این مقاله با مصداق بیوم نوآوری تشریح شد ،ابزارهواییانود
که میتوانند به سیاستگذاران در راستای بهبود دیدگاهشان
در تدوین سیاست ها کمک کنند .زیرا از طریق اسوتعارههوا،
پدیده هایی که در حالت عادی پی یدگیهوا و گواهی عودم
قطعیتهای زیادی دارنود ،بورای سیاسوتگوذار قابو درک
خواهند بود.
به عنووان ميوال فیلیوپس و سوو ،از اسوتعاره ژنتیوک و
تکام برای سیاستگذاری بهره گرفتهاند .آنها با تأکیود بور
تحویت اخیر علوم مولکوولی و توأثیر آن بور سوازوکارهای
تکام ژنتیکی ،معتقدند اصول ژنتیک و تکام  ،در تغییرات
فنّی و اجتماعی و تکامو فناورانوه توأثیرات زیوادی دارنود.
بنابرایند این اصول میتوانند استعارههای الهامبخشی بورای
سیاسووتگووذاران باشووند [ .]46گووودین نیووز در سووال 3005
چووارچوبهووای مفهووومی و «نووو واژههووا» 1را بووه عنوووان
واسطههایی معرفی میکند که میان آمار و سیاستگذار قرار
میگیرند و به مفاهیمی نایر اقتصاد دانوشبنیوان ،فنواوری
بای ،جامعه اطالعاتی اشواره مویکنود .او مفهووم «اقتصواد
دانش بنیان» را با رویکردی مشابه با استعاره پردازی ،تشریح
میکند .مفهوم اقتصاد دانشبنیان فقط چارچوبی در راستای
جلظ توجه سیاستگذاران به مسائ علم و فناوری و نقوش
آنها در اقتصاد تعریف شده است و بر این اساس ،چارچوب و
چتری فراهم می کند که افراد بتوانند دربواره موضووعهوای
علم و فناوری و شاخصهای مربوط صحبت کنند و از ایون
1. Buzzwords
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حرکت به سومت بیووم نووآوری بورای تحلیو فراینودهای
نوآوری در سطح ملی را نشان میدهد .البته که این استعاره
جدید ،در آغاز راه اسوت و نیواز بوه همفکوری و نقود هموه
صاحبناران دارد.

داد ،تقویووت اکوسیسووتمهووای خوواص بووه ویووژه بووه شووک
گلخانهای که در سالهای اخیر هزینه زیادی برای آنها شده
(به ویژه برای اکوسیستم دانشبنیان) ،بیحاصو یوا دسوت
کم حاص کمتری خواهد داشت.
در جدول ( )5به برخی از مهمترین تفواوتهوای ناوام
ملی نوآوری و بیوم نوآوری اشاره شده اسوت کوه ضورورت

جدول  .2مقایسه استعاره نظام ملی نوآوری و استعاره پیشنهادی در مقاله حاضر
نظاا یلی نرییرو

بیرا یلی نرییرو

رن ه نظرو ی یکتب اقتصاکو یرجع

تکاملی

تلفیق تکاملی و نئوکالسیک

ینژنیِ ریابط ییا اجزاو استعار

نااممند

همتکاملی ،همزیستی و همسازگاری

انراع ریابط

شبکهسازی

اجزاو ساختارو

نهادها ،تعامالت و شبکه

رینکرک سیاستنذارو

بای به پائین

ترکیبی (بای به پائین +پائین به بای)

تیرید بر یر

زیاد

کم

ییزا یداخله کی ت

زیاد

کم

یسیبپذنرو

آسیظ شدید و گاهی نابودی ناام در صورت نبود
یک جزء آن مطابق تعریف سیستم

اصالحپذیر و سازگارشونده

نرااگ رقابتپذنرو

تمرکز بر رقابتِ صرف

تمرکز بر رقابت ،همآفرینی ،همکاری و افزایش
تعامالت به صورت همزمان

نرع استعار

استعاره سیستم از نوع ساختاری

استعاره بیوم از نوع ساختاری

ترجه به یحیط نست

کم

زیاد

تبیین پیچیدنیااو ی پرنانیااو یرجرک

کم

زیاد

اصالح شرندنی ی سا نارشرندنی

ندارد

دارد

قابلیت انطباق با ریند ج انیسا و نرییرو

کم

زیاد

رقابت ،شکار ،همزیستی ،همتکاملی ،همکاری،
همسفرگی و انگلی
اکوسیستمها ،تعامالت و نهادهای نرم (قوانین و
هنجارها)
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