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 همقدم
روژه قصد دارند پ« آفرینی و تسخیرشدگیسازی نوآوری اجتماعی: مابین تحولنهادینه»بونو پل و تام بالر در مقالۀ 

اما  .بحث بگذارندهای پیشاروی آن را بهو چالش ردهرا تشریح ک حکمرانیدر  آفرین )ترانزیت(نوآوری  اجتماعی  تحول

چراکه  ،شوداز اساس به چه چیزی اطالق می آفریننوآوری اجتماعی تحولپیش از هر چیزی باید دانست که پروژه 

  که بایدوشاید روشن و واضح نیست.دارند که این مفهوم چنانصراحت بیان مینویسندگان این مقاله به

معنا یکبه اجتماعی است که عملکردهایها و ها، استراتژیشامل طیف وسیعی از کنش آفرینولتح نوآوری اجتماعی

 .دنرا مدنظر دار  حکمرانیویژه در ساحت در ساحات مختلف، به هامشیاصالح خطو  مندهدف ایجاد تغییرات اجتماعی

 به ساحت سیاسی  آن تقلیل داد، بلنمیرا  حکمرانیحوزۀ  از منظر نوآوری اجتماعی،
 
مقصود از آن که توان صرفا

 حکمرانی ،اند. در واقع نوآوری اجتماعیگران اجتماعی در آن دخیلفرآیندی جمعی است که طیف متنوعی از کنش

تنوع ن مگراگیرند و ذیل آن کنشهای خاص شکل میکند که حول موضوعات و پروژههایی تلقی میرا به مثابۀ شبکه

  .کنندهماهنگی رسیده و بر سر اصول و قواعد همکاری مذاکره می به دیگرسهم و منافع متفاوتی دارند با یککه 

کارهای اجتماعی جدید و در نتیجه ایجاد راه ای است برایپروژهآفرین تحول نوآوری  اجتماعیکه پیشتر ذکر شد، چنان

البته این تغییرات قرار  .محوردر ساحت دولتی آن و چه در ساحت بازار موجود، چه حکمرانیمنطق در  ایجاد تحول

ند تا که در پی آن هستناپذیر مواجه سازند، بلهای آشتیناپذیر و ستیزههای جبرانرا با چالش موجودسیستم نیست 

و با خلق نهادهای جدید  ندای را برای خود فراهم آور گاه و موقعیت تازهجای وحاضرحی حکمرانیدر زمین بازی  سیستم 

یدۀ ا و کارکرد داشته باشند. گر نقشمثابه کنششده بتوانند بهراندهحاشیههای بهگروه فضایی را ایجاد کنند که

  حکمرانیهای ساحت که این پروژه آن است پشتپس
 
گوی وتمام پاسخصورتی تامتوانند بهنمی موجود غالبا

 شود.ای است که نوآوری اجتماعی وارد عمل میو این همان نقطه باشند هادر تمامی حوزه های جامعۀ خودخواست

های صنعتی، اقتصادی، تکنولوژیک، یا به عبارت دیگر در تمایز با نوآوری آفرینتحول نوآوری اجتماعیدر واقع 

تر انداز وسیعبا چشم ای استلتی، پروژهها یا نوآوری در بخش دومشیهای بازارمحور، و نیز متمایز از اصالح خطنوآوری

 رفع فقر، طرد، تبعیض»های دولتی و خصوصی قادر نباشند برای که حوزه گیردشکل میزمانی  و ،معطوف به جامعه و

 آفرینتحول نوآوری اجتماعیتوان میبنابراین «. بخش ارائه دهندهای رضایتحلو محرومیت و بهبود شرایط زندگی راه

گیرد و هم معطوف به رفع نیازهای اجتماعی در فضای میان دولت و بازار قرار میکه  تلقی کرد« راه سوم»یک  ابۀرا به مث

های اجتماعی جدید است، و هم ناظر حلدیگر، هم ناظر به راه ، یا به عبارتو هم درصدد تغییر روابط اجتماعی است

  ها.حلبه فرآیندهای جدید برای دستیابی به این راه
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ر تالش این نوشتا نویسندگان رو است کههایی روبهبا چالش حکمرانیآفرین در عرصۀ نوآوری اجتماعی تحول، حالااینب

شدن و جذب سیستم در غییرها نوآوری اجتماعی در میانۀ ایجاد تبنا به درک آن بپردازند. هااین چالشماهیت  هبدارند 

در  توانندهم می ،ای در درون سیستمواسطۀ ایجاد نهادهای تازهها بهمعنا که این نوآوریجای گرفته است. بدین آندر 

از سیستم  جزئی به شدن  جذب سیستم شوند، تو گویی که این تغییراتمیانجی نهادینهآن تغییر ایجاد کنند و هم به

شدن نوآوری اجتماعی نهادینه سان،. بدینکنندرا بازتولید میو آن  آیندشمار میو امتداد آن به پیشین بدل شده

شده های اعمالشکلی سرراست و واضح قضاوت کرد که آیا نوآوریتوان بهنمی و آفرین امری پیچیده و دشوار استتحول

ابند و به یاند به نهادی مستقل و اثرگذار دگردیسی که توانستهاند یا اینبه جزئی از سیستم پیشین تبدیل شده

 . ها باشندگوی آنو پاسخ دههای اجتماعی نزدیک شخواست

 پذیرندیموقوع پیوسته است آفرین بههای اجتماعی تحولبنا بر تجربیاتی که در زمینۀ نوآوری نویسندگان مقالهاگرچه 

کاملی فشارند که پیوند تپای می نیز بر این موضع ، اماکه نوآوری اجتماعی مفهوم یا موضوعی بینابینی و منعطف است

پیش  عنوان گامی بهتواند بهآخر میآفرین، دستنوآوری  اجتماعی تحول در فرآیندبازتولید سیستم و تحول سیستم 

 رسمیت شناخته شود.مثابه یک تغییر کیفی بهبه تلقی شده و

  تواند با اکنونیت ما داشته باشد؟چه نسبتی می )ترانزیت( آفریناما مفهوم نوآوری اجتماعی تحول

 گره حکمرانیست که با حیات روزمرۀ نیروهای اجتماعی درگیر در سطح پرواضح است که نوآوری اجتماعی مفهومی

خواهند قواعد بازی در گرانی در ورای دولت و بازار وجود دارند که میروز در ایران، نیروها و کنشخورده است. امروزه

د که گرانی هستنرون سیستم را دچار چرخش کنند و تصلب و خشکی وضعیت را دگرگون سازند. برای نمونه، اصالحد

این بینند تا ای را تدارک میشده سازوکارهای نهادیراندهحاشیهبرخوردار و بههای کممندسازی جماعتبرای توان

ها آن .تری جای گیرندرخوردار شوند و در مناسبات عادالنهمند از سیستم توزیعی بصورتی نظامبتوانند به هاجماعت

دهی به کنند قواعد پیشین را دچار تحول سازند و پیکربندی جدیدی را شکل دهند، منتهی شکلطریق سعی میبدین

انتظار الفخ هاییکه به واقعیتتواند امری تفسیرپذیر باشد و محل مناقشه قرار گیرد و یا ایناین نهاد توزیعی جدید می

یر شکل امتداد و دنبالۀ سیستم توزیعی پیشین تعبیر و تفسمعنا ممکن است سیستم توزیعی  جدید بهبدل شود. بدین

 بدین ،شود
 
همه، تر شده است. بااینواسطه حوزۀ اختیارات دولت و بازار گستردهپنداری آب از آب تکان نخورده و صرفا

آفرین و برحسب سیالیت و انعطافی که این مفهوم در خود نهفته دارد، این نهاد بنا به مفهوم نوآوری اجتماعی تحول

ود از تأسیس و نوبنیاد در ک نه خکه این نهاد تازهشمار آورد، بلافتاده بهتوان چیزی خنثی و ازنفستوزیعی جدید را نمی

سان هب زتولید صرف سیستم قدیم یاآن را چیزی از جنس باتوان . از طرفی نیز نمیدهدیک دگرگونی کیفی خبر می

ظر عنوان امری دیالکتیکی و گریزپا در نآفرین را بهکه باید نوآوری اجتماعی  تحولوتمام تلقی کرد، بلای تامدگرگونی

 یابد.پیشینی مرتبط است و در جریان مواجه با واقعیت صیقل می یهاها و خواستگرفت که با انگیزه
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رده پیش ببهمندسازی حاکمیت و جامعه مرکز توانکه توسط  را تی  مدیریت تعارض منافعپروژۀ گفتمانی و عملیا

. این پروژه بر آن داردآفرین گام برمیهایی دانست که در جهت نوعی نوآوری تحولای از تالشتوان نمونهمی ،شودمی

پروژه  اینمداخله کند و در آن تحوالتی را رقم بزند.  حکمرانیگران متنوع و چندوجهی در ساحت واسطۀ کنشاست تا به

ه در آن ک فضایی را ایجاد کند گرقواعد خودتنظیمو بسط و گسترش  ، نهادسازیسازیمیانجی  شبکهسر آن دارد تا به

کند و دیگری های دیگری را پر میکنند و یکی شکافمی دیگر تالقی پیدابا یکهای حاکمیت و جامعه توان

تواند از خالل مناسبات حقوقی جدیدی شکل گیرد که میچنین فضایی دهد. یکی را صیقل میآن هاینیازمندی

 آورد.عمل میهها جلوگیری بروندۀ آنسازد و از حرکت پیشگر را مشخص میها و مرزهای نیروهای ویرانمحدوده

آورد و پیوندی وجود میتوان گفت که این نهادسازی تعهدی دوسویه را میان حاکمیت و جامعه بهتعبیری میبه

برای مثال اگر مفروض بگیریم که تعارض منافعی در سطح مقامات دولتی وجود  سازد.شان برقرار میمند را میانواسطه

بایستی از خالل پروژه گفتمانی و عملیاتی  جامعه شود، تضعیفشدن و تواند موجب متضرر دارد و این تعارض می

 د و با تدوین قوانینینها را ردیابی کند که این تعارضنشونهادی  جدیدی ایجاد  هایسازوکار  مدیریت تعارض منافع

ایی تالش است تا فض در مندسازی حاکمیت و جامعهد. مرکز تواننشان شورویها مانع پیشمقابله با آن بازدارنده برای

ل  جا گفتمان مدیریت تعارض منافع( وآفرین )در اینمیانجی یک نوآوری  اجتماعی تحولرا شکل دهد که به ب  از ق 

از  ،های دولتیهای ناشی از تعارض منافع موجود در موقعیتکاستی، تدوین قواعدتنظیم و و  ، نهادسازیسازیشبکه

بر واسطه فضای شفافیت و مبتنی، تا بدینشودورجوع های پیشین رفعمشیها و اصالح خطگذاریطریق سیاست

          اعتماد در جامعه شکل بگیرد. 

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مرکز 

 9911 سفندا
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 یرشدگیتسخو  ینیفرآلتحو نیماب: یجتماعآوری انوزی سانهیدنها

 تینزاتر در  خلامتدای هیما، درونیناحکمر 

 بلژیک، مرکز مطالعات توسعه پایدار( بی .آل)دانشگاه یو. بالرم تاو  پل بونو

  

 تینز راتدرآمد: درباره حکمرانی در شیپ
 نییتبل نباد به هینظر نی. ا0ستا« نیفرآلتحو» یجتماعآوری انو ینهیزمای در هینظر نیوتد، 1تینزاتر  یپروژهف هد

 ای) امدنجیبرادیکال  یجتماعات ار ییتغ به تواندمی یجتماعآوری انو بهف معطوت مااقدا یبرخ چگونهکه  ستا مرا نیا

ردار برخو آفرین از یکپارچگی و استحکامآوری اجتماعی  تحولنو ینظریه آنکهای بر د(. شو قعوا مؤثردر آن  شیکماب

های های تجربی )تطبیقی( در یکدیگر ادغام شدند. در این فرایند ادغام پژوهشهای نظری و پژوهش، گزارهشود

نظر بود: نظارت، منابع، یادگیری اجتماعی و حکمرانی. یمایهتطبیقی و استقرایی، چهار درون   متداخل مد 

 آفرین یا سایرتحول یگونهوری اجتماعی، اعم از ه نوآکمتداخل است و داللت بر آن دارد  کامالای مرانی، درون مایهکح

ا این موضوع ر مرانی، کنشگران اجتماعی است. مفهوم حکل از طیف متنوعی از کهای آن، فرایندی جمعی و متشگونه

 عماله کتحت فرمان دولت نیست، بل منحصراه امروزه زندگی سیاسی کند کبه ذهن متبادر می در خصوص اداره عمومی

نشگران نیز متأثر است، گرچه شاید این مسئله در تضاد با باورها و کل از کای محدود، عمومی و مدنی متشههکاز شب

ای را وارد هکمرانی، دیدگاه شبکحی دریچهتحلیل نوآوری اجتماعی از . 3نقش دولت باشد یدربارههای ما دیدگاه

م گرداگرد موضوعات و کهای حاهکشرایطی، شبه در چه کشود ته میکند و موجب توجه ویژه به این نکتحلیل می

ه گرچه سهم و منافع متفاوت دارند با همدیگر به هماهنگی کنشگران متنوعی کگیرند و ل میکهای خاص شپروژه

نشگران تمام منابع الزم )پول، مشروعیت، دانش( را برای تحقق اهداف در اختیار ندارند. در کاین  معموالرسند. می

ه کطرفین واجد اهمیت باشد. در این بافت، آن چه  یهمهه برای کشوند اهدافی می یدربارهره کذانتیجه، وارد م

انی مر کمهم فرایند ح یجنبهاری است. لذا کند اصول و قواعد همکنشگران متنوع را میسر و هدایت میکاری این کهم

 ها.و روش تغییر آن 4این قواعد یدربارهره کعبارت است از مذا

                                                           
 ( است. )مترجم(آفرینتحول)نظریه نوآوری اجتماعی   TRANsformative Social Innovation Theory مخفف« ترانزیت» - 1

2  - TRANSIT (2014), http://www.transitsocialinnovation.eu/ 

3  - Stoker, G. (1998), Governance as theory: five propositions, International social science journal, 50(155), 17-28 

4  - Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E. H. (2004). Managing uncertainties in networks: a network approach to problem 

solving and decision making. Psychology Press 
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شگران، نکآفرین باید ه برای شناخت چشم اندازهای آتی نوآوری اجتماعی تحولکحاضر آن است  یمقالهاصلی  ینکته

های نشگران، باید وابستگیکهای هک، به دلیل تنوع باالی شبرا شناخت. جدا از این موضوعها های آنمنافع و دیدگاه

ربی، تج یمشاهدهحاضر بر اساس  یمقالهرد. کز شناسایی نشگری نیکها را در هنگام متقابل و اتحادهای حیاتی آن

نشگران اجتماعی مختلف کتوان میان آن و ه میکمحور( که نوآوری اجتماعی، مفهومی است )پراتیکقائل به آن است 

 یحوزهنشگران اصلی ک. 1ها ارزش ابزاری داشته باشده این مفهوم برای تمامی آنکرد کبه نحوی پیوند ایجاد 

مرتبط با  هایکه چگونه این مفهوم و پراتیکپردازند رانی، به انحاء مختلف و به دالیل متعدد به بررسی این امر میمکح

توان آن را از طریق نهادهای جدید یا در درون نهادهای با سابقه به بیانی دیگر، چگونه می ،ردکتوان نهادینه آن را می

ه نوآوری اجتماعی چگونه در ساختارهای رایج، از کچالش برانگیز نیز مورد توجه است  عموما تثبیت نمود. این امر  

 های متفاوتتوان رویه، از طریق چه نهادهایی میتردقیقچگونه و به عبارتی . یابدمیجمله، ساختارهای نهادی رواج 

رین، آفنوآوری اجتماعی تحول یچهدریرد؟ از کگیری تثبیت را در درون ساختارهای فعلی تصمیم« نوآوری اجتماعی»

شد: آیا ایجاد قواعد جدید، این فرایندهای کهای فعلی توجه مجدد به نوآوری اجتماعی، چند پرسش را پیش مینشانه

ه به ناچار باید خود را با قواعد کای فرعی است بخشد؟ یا آیا نوآوری اجتماعی، مؤلفهام میکنهادینه سازی را استح

 دهد؟پیشین انطباق 

سمت آن، تحول  که یکرد کآفرین را باید در طیفی جستجو مرانی، دورنمای نوآوری اجتماعی تحولکحی دریچهاز 

 یوزهحمفهومی و تخصصی قصد داریم این  یمقالهجدید. ما با این « تسخیر»تثبیت یافته است و در سمت دیگر آن، 

ه واجد بیشترین اهمیت برای نوآوری اجتماعی کمرانی کهای حنیم و به آن جنبهکستری و مبهم را تشریح کخا

ها های نظری و عملی است، لذا برای شناسایی آن، چند وجهی و دچار چالشهاجنبهبپردازیم. این  ،آفرین استتحول

ترانزیت وجود ی پروژهه در درون و برون کثری کهای نظری متنشگران متنوعی را دخالت دهیم: دیدگاهکخواهیم می

ها دست مرانی در فرایندهای نوآوری اجتماعی بدانکح ینشگران متنوع حوزهکه کای های عملیرند و دیدگاهدا

تبر کی با حضور پژوهشگران ترانزیت و سخنرانان مدعو )در اکی ،0ردیمکارگاه برگزار ک. ما برای این مقصود، دو اندیافته

 (.4102نشگران )در نوامبر کی برای ک( و ی4102
 

 

 

                                                           
 حکمرانی، ظهور این مفهوم در این اواخر، ربط چندانی به ضروریات عینی ندارد و  یدریچهاز  - 1

 
ناشی از مزایای ملموسی است که  عمدتا

 آید برای کنشگران اجتماعی دارد.به نظر می

ی آیندهو بررسی نقش آن در  آفرینتحولادل آرای مستمر در مورد جایگاه حکمرانی در نوآوری اجتماعی ، قصد ما تبهاکارگاهدر این  - 0

هماهنگی  2015در شهر لیل )فرانسه( در سال « هامشیخطتحلیل تفسیری »، برای برگزاری کنفرانس هاکارگاهترانزیت بود. در این  یپروژه

 :شد. بنگرید به

http://ipa2015.sciencesconf.org/resource/page/id/9, (submission due 31/10/14) 
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 مرانیکح یحوزههای آن در آفرین و چالشنوآوری اجتماعی تحول -1
های نوآوری در بخش عموماشرایط است.  ینوآورانهتاریخ مدرن، تالش مستمر برای بازسازی و بهبود  یمشخصه

برای  ش، نوآوری عبارت است از تالتروسیعشود. اما در نگاهی ارآفرینی سود محور انجام میک، و کنولوژیکصنعتی، ت

نوآوری »، تردقیق. امروزه این تغییرات هدفمند را نیز نوآوری و به بیانی هامشیایجاد تغییرات اجتماعی و اصالح خط 

 دانند.می« اجتماعی

آید . با این همه، به نظر می0و لذا در حال تعریف حدود و ثغورش است 1وینکمفهوم نوآوری اجتماعی هنوز در حال ت

به عبارتی دیگر، تمایزش از  یا کنولوژیکهای صنعتی، اقتصادی و تماعی، تمایزش از نوآوریویژگی نوآوری اجت

  دارد و معطوف به جامعه است. عالوه بر تریوسیعهای بازار محور است. نوآوری اجتماعی، افق نوآوری
 
این، معموال

، 3ارانکشود. به اعتقاد موالر و هممی ها یا نوآوری در بخش دولتی متمایز تلقیاصالح خط مشینوآوری اجتماعی از 

 ه کهایی ای وسیع از نوآوریهنوآوری اجتماعی عبارت است از مجموع
 
ه نه بازار کگیرند ل میکهایی شدر حوزه عموما

ها و فرایندهای به لحاظ اجتماعی کها، پراتیها، استراتژینشک»نیازهای عمومی است و نه دولت:  تأمینقادر به 

ض و تواند برای رفع فقر، طرد، تبعینش دولتی یا خصوصی نمیک“ ینهادینه یحوزه”ه کگیرند ل میکمانی شنوآورانه ز

 ه نوآوریکآید به عبارتی دیگر، به نظر می«. ندکبخش ارائه های رضایتحلمحرومیت و بهبود شرایط زندگی، راه

یابد. این تلقی، مشابه است با ها میای میانی آناجتماعی، موقعیت نهادی خود را در اطراف دولت و بازار و در فض

. نوآوری اجتماعی را به دلیل مشخص نبودن حدود 4شدنامیده می« بخش سوم»یا « راه سوم»ه زمانی کای نهادی مقوله

 توان مفهومی هایش میو ثغور و سرچشمه
 
ت ه غایکدهد قول باال نشان می، نقلگنگ دانست. جدای از این موضوع ذاتا

)ماهیت(؛ و هم  5نوآوری اجتماعی، دو وجهی است یعنی هم معطوف به رفع نیازهای اجتماعی برآورده نشده است

ت(، ماهیت نوآوری ها اسقول باال متعلق به آنه نقلکاران )کتغییر روابط اجتماعی )فرایند(. به اعتقاد موالر و هم

                                                           
1  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), Social innovation research: a new stage in innovation 

research?, in Moulaert et al. (eds.) (2013), 110-127 

2  - V.J.J.M., Tummers, L.G., Stuijfzand, B.G. & Voorberg, W. (2013), Social Innovation in the Public Sector: An 

integrative framework. LIPSE Working papers (no. 1). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam 

3  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid, 2. 

4  - Hirst, P. (1994), Associative Democracy: new forms of social and economic governance, Cambridge: Polity.; 

Defourny, J., & Develtere, P. (1999), The social economy: the worldwide making of a third sector. Social economy North 

and South, 17-47; Bader, V. (2001), Problems and Prospects of Associative Democracy. In: Hirst, P. & Bader, V. (eds.) 

Associative Democracy - the real third way? Special Volume of Critical Review of International Social and 

Political Philosophy CRISPP 4 (1), 31-70 

وآوری اجتماعی گیری از ن که طنینی مارکسیستی دارد، مفهومی کمابیش ایستا و انفعالی است و اعتنا به این ندارد که با بهره «رفع نیاز» - 5

 ود.ش، این تفاوت ظریف نباید موجب غفلت از دوگانگی فرایند و ماهیت نوآوری اجتماعی حالبااینتوان نیازها را ایجاد کرد یا تغییر داد. می
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ند کنونی ایجاب میکهای اجتماعی ه چالشکر این باور هستند ها بند. آنکور را اقتضا میکفرایند مذ اجتماعی معموال

ه نوآوری اجتماعی، ک. لذا باید گفت 1، توانمند و منسجم شونداندشدهه به لحاظ سیاسی به حاشیه رانده کهایی گروه

 های نهادی جدید.ربندیکه عبارت است از پیکنیز دارد  سومی در واقع، وجه

های اجتماعی جدید است و هم ناظر به فرایندهای جدید برای دستیابی به این حلراه نوآوری اجتماعی، هم ناظر به

دارد. لذا در آثار های بازاری و دولتی گام بر مینونی نوآوریکهای ربندیک. این نوع نوآوری به فراسوی پیهاحلراه

 ه به تغییرات اجتماعیکهایی است سب توانمندیکه این نوع نوآوری، ناظر بر کید شده کته تاکمتعدد بر این ن

حل سریع مسائل یا رفع  یدریچهاز  صرفارا آفرین تحولاین آثار، نوآوری اجتماعی  0آفرین بینجامد، نه تدریجی.تحول

ی و ابزار4کهژمونی« اقتصادگرایی»چالشی برای  3ه آن را منبعی مهم برای بهبود نظام اجتماعی،کنگرند، بلنیازها نمی

آفرین نوآوری اجتماعی به دانند. به همین منوال، نوع تحولنیز می 5برای انجام نوآوری در سیستم و گذار به ثبات

ه این کند، بلکا نمیکهای نهادی موجود و نیز به منابع دیگر چندان اتربندیکهای حل مسئله در چارچوب پیظرفیت

ارهای رایج برای ایجاد کتوان سازو ه چگونه میکاعی، به این توجه دارد به نوآوری اجتم 6«گرابیشینه»آفرین و نگاه تحول

 8تغییر داد. ،نشینده به جای بازار و دولت میکو نیز سیستمی را  7هماهنگی در بازار و دولت

                                                           
1  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid, 3. 

2  - Moore, M. L., & Westley, F. R. (2011a), Public sector policy and strategies for facilitating social innovation., 

Innovation.; Unger, R.M. (2013) https://www.youtube.com/watch?v=b9c3PppXk1w; Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, 

L. & Hamdouch, A. (2013), ibid; Haxeltine, A., Avelino, F., Wittmayer, J., Kemp, R., Weaver, P., Backhaus, J. & 

O’Riordan, T. (2013), Transformative Social Innovation: A Sustainability Transitions Perspective on Social Innovation, 

paper presented at Social Frontiers, The next edge of social innovation research 

3  - Moore, M. L., & Westley, F. R. (2011a), ibid 

4  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid. 

5  - Avelino, F., Wittmayer, J., Haxeltine, A., Kemp, R., O’Riordan, T., Weaver, P., Loorbach, D. & Rotmans, J. 

(2014), Game changers and Transformative Social Innovation. The Case of the Economic Crisis and the New Economy, 

work-in-progress presented at TRANSIT gamechanger workshop sept. 2014 Rotterdam (NL).; Grin, J., Rotmans, J. & 

Schot, J. (2010), Transitions to Sustainable Development; New Directions in the Study of Long Term Transformativ 

Change, Routledge: New York 

6  - Unger, R.M. (2013), ibid 

7  - Unger, R.M (1987), False Necessity; Anti-necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy. 

Cambridge: University Press.; Scott-Cato, M., & Hillier, J. (2010), How could we study climate-related social innovation? 

Applying Deleuzean philosophy to Transition Towns, Environmental Politics, 19(6), 869-887. 

8  - Kawano, E. (2013). Social Solidarity Economy: Toward convergence across continental divides. UNRISD Think 

Piece. Online: http://www. unrisd. org/unrisd/website/newsview. nsf/% 28httpNews, 29, F1E9214CF8EA21. 
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مرانی است. به باور ما، در تقابل کح یحوزهآفرین در های نوآوری اجتماعی تحولحاضر، بررسی چالش یمقالهقصد 

 تردیدجدی وجود دارد: بی1«هایدغدغه»م کننده یا دستکگرا به نوآوری اجتماعی، دالیل قانعبا این نگاه بیشینه

. اگر بهبود تدریجی ما ریشه دارد شناختی در جوامعثبات اجتماعی، اقتصادی و بوم یزمینههای مستمر در چالش

 اجتماعی یبسته« هایرژیم»الت سیستمی، تغییر کاین مشاهش دهد، آنگاه برای حل کنتواند وابستگی به مسیر را 

وابستگی به مسیر نامطلوب نیز نوآوری اجتماعی  یدریچهدر نتیجه، به اعتقاد ما باید از 0ی الزامی خواهد شد.کنیکت ـ

مان ملیع یدغدغهید داریم و بر اساس کآلیسم تأ را نگریست. البته با وجود این مالحظات هنجاری، ما بر تمایز با ایده

های ه در جوامع متنوع و در چارچوب نظامکهای اجتماعی نه در قلمروهای محصور، بله نوآوریکبر این باوریم 

ه که عبارت است از آنکای هنجاری نیز وجود دارد شود. عالوه بر این، دغدغهیافته انجام میمرانی بالغ و تثبیتکح

شهرگرایانه از نونی ارجحیت دارد. تصورات آرمانکر چه شرایطی بر ترتیبات هایی و دنوآوری اجتماعی از چه جنبه

 ن تصوراتتحقق ایگرایی صیقل داد و پرسید آفرین را باید با نگاه انتقادی و مطالبه برای عینینوآوری اجتماعی تحول

 دام اصول را بایدکدام تمهیدات نهادی را باید حفظ و کها است؟ ها و گرایشنشگران، ظرفیتکدام کمستلزم وجود 

برد، به ارکه قابل کرد کآفرین را به صورتی مدون توان نوآوری اجتماعی تحولها میبا پاسخ به این پرسش رد؟کحذف 

 افی برخوردار باشد.کلحاظ هنجاری متوازن و از تأثیر 

گرایی نهادی موجب شده موجه بر عینی نسبتاید  که این تاکست قائل به آن ا 3حاضر با استناد به برخی منابع یمقاله

نواع آفرین، امفهوم نوآوری اجتماعی، از تصورات انقالبی بسیار فاصله بگیرد. نوآوری اجتماعی عالوه بر نوع تحول

ای هکتگذاران و مدیران شر ها پرداخته شد. لذا وقتی سیاستمداران، سیاسته به اجمال به آنکدیگری نیز دارد 

 نشی کتجاری، نوآوری اجتماعی را 
 
ند، به بینها میغیررسمی و به دور از نهادهای رسمی یا حتی در تقابل با آن نسبتا

ت نوآوری اجتماعی از سطوح محلی و محدود به سمت سطوح کیابند. به همین منوال، شاهد حر آن تمایل می

 ت از سطحکها یعنی حر ی در آن نیز هستیم. هر دوی اینهای جهانگیری بلندپروازیلکای و ملی و حتی شمنطقه

های جهانی در نوآوری اجتماعی هستند. هکمحلی به ملی و از سطح غیررسمی به رسمی، گواهی بر ظهور شب

های های ملی و استراتژیراهیابی گفتمان نوآوری اجتماعی به درون سیاست ینشانهارترین کهمچنین این دو امر، آش

                                                           
1  - Latour, B. (2004). Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. Critical inquiry, 

30(2), 225-248. 

2  - Rotmans (2006); Grin, J., Rotmans, J. & Schot, J. (2010), ibid 

 :بنگرید به مثالعنوانبه - 3

 Defourny, J., & Develtere, P. (1999), The social economy: the worldwide making of a third sector. Social economy North 

and South, 17-47.; Poirier, M. Y. (2013). Origins and Definitions of Solidarity Economy and Related Concepts. In 

Jayasooria, D. (ed.) (2013), Developments in Solidarity Economy in Asia: 71-89.; Jessop, B., Moulaert, 

F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid.; Dinerstein, A. C. (2014), The Hidden Side of Social and Solidarity 

Economy, Social Movements and the “Translation” of SSE into Policy (Latin America), United Nations Research Institute 

for Social Development (UNRISD) Occasional Paper 9 on Potential and Limits of Social and Solidarity Economy.  
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شود، به اروپا را شامل می یاتحادیه یحوزهه کها، ظهور گفتمانی نهاد است. عالوه بر اینهای جهانی مردمسازمان

اروپا  یهاتحادیی. تالش سازی نوآوری اجتماعهای فراملی نیز گواهی است بر نهادینهمشیعبارتی دیگر، گفتمان خط

 ینشانهای، بهترین های منطقههای فراتر از مرزهای دولتی و فرهنگی و همسوسازی سیاستبرای انجام هماهنگی

رچالش»آفرینی در بررسی نار گرایش نسبی به تحولکسازی نوآوری اجتماعی است. در گرایش به نهادینه ب 
 
های ا

و  مرانی اثربخشکور از نگاه انقالبی نیز در مورد توانمندسازی شهروندان و حبه د تقریبا، شاهد توجهی «اجتماعی

توان و فردی را می کوچکهای نشکهمچنین گفتمان نوآوری اجتماعی مردمی با عطف به  1محور هستیم.مطالبه

ند اش عبارتوریه مفاهیم محکای از گفتمان نوآوری اجتماعی دانست ای از هموار شدن زمینه برای تحقق گونهنشانه

 نش مبتنی بر شواهد. جدا از تالشکها، شفافیت، استانداردسازی و گذاریاز پشتیبانی نهادی، تفویض سیاست

ه نوآوران کها، گفتمان مزبور نشانگر آن است ارها و تثبیت آنکهای جدید انجام نشگران دولتی برای انطباق با روشک

ری نوآو یدریچهشوند. با این همه، از تبدیل می« خودی»نند و به نیرویی کاجتماعی، جایگاه خود را باز تعریف می

سازی، اتفاقی بزرگ اما مبهم و پیچیده است. بارها در خصوص ها به سوی نهادینهآفرین، این عزماجتماعی تحول

نوآوری اجتماعی ضروری است به  سازیه هنگام تأمل بر نهادینهک 0اندآفرینی به جریان غالب گفتهتبدیل تحول

 شوند:های زیر مطرح میرد. در این زمینه، پرسشکتوجه « تسخیرشدگی»جذب یا  یمساله

قاومت یابد؟ یا مآفرین، بر جریان غالب تسلط میه نوآوری اجتماعی با اقدامات جدید و تحولکآیا بر این باوریم 

آفرینی را های تحول، ظرفیتهاپیکربندیذب شدن در این مرانی در برابر تغییر و جکنونی حکهای ربندیکپی

 نند؟کخنثی، تسخیر و خاموش می

ت گذارند، لذا ضروری اسآفرینی یا تسخیرشدگی( میها، فرض را بر وجود تقابل میان دو حالت فوق )تحولاین پرسش

 یقالهمهای آتی رد. در نتیجه، در بخشکستری است بررسی و تبیین کای خاه حوزهکفضای بین این دو سر طیف را 

 اویم.کحاضر، نیروهای اجتماعی مؤثر بر نهادینه سازی نوآوری اجتماعی را می

                                                           
1  - BEPA (Bureau of European Policy Advisers, European Commission) (2011), Empowering people, driving change: 

social innovation in the European Union, Luxemburg: Publications of the European Union. 

2  - Hess, D. J. (2005), Technology-and product-oriented movements: Approximating social movement studies and science 

and technology studies, Science, Technology & Human Values, 30(4), 515-535.' Smith, A. (2007), Translating 

sustainabilities between green niches and socio-technical regimes, Technology Analysis & Strategic 

Management 19 (4), 427-450; Kemp, R. & Rotmans, J. (2009), Transitioning policy: co-production of a new strategic 

framework for energy innovation policy in the Netherlands, Policy Sciences, 42 (4), 303–322; Voß, J.-P., Smith, A. & 

Grin, J. (2009), Designing Long-term policy: Rethinking transition management, Policy Sciences 42 (4), 275-302; Jensen, 

J., Jørgensen, M. S., Elle, M., & Lauridsen, E. H. (2012), Has social sustainability left the building? The recent 

conceptualization of “sustainability” in Danish buildings, Sustainability: Science, Practice, & Policy, 8(1), 94-105.; Pel, 

B. (2014), Intersections in system innovation: a nested-case methodology to study coevolving innovation journeys, 

Technology Analysis & Strategic Management, 26(3), 307-320.; Geels, F.W. (2014), Regime Resistance against Low-

Carbon Transitions: Introducing Politics and Power into the Multi-Level Perspective, Theory, Culture & Society, DOI: 

10.1177/0263276414531627. 
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م مفهو»ه نوآوری اجتماعی، کنیم. باور بر آن است کدر این مسیر، ابتدا خود این فرایند و پویایی آن را بررسی می

 « بینابینی
 
-دریچه. سپس نوآوری اجتماعی را از (2)بخش نوآوری و تغییر است  ندهایفرایسیاسی و متأثر از سایر  عمیقا

 دلیل « فهرست نیروها»این  یتهیهنیم. با کهای نهادی متفاوت بررسی مینشگران یا منطقک ی
 
ی بودن سیاس عمیقا

پس از این . (9)بخش شود های نهادی روشن میافکفعالیت نوآوری اجتماعی در ش ینحوهاین مفهوم بینابینی و 

دام اهداف بلندپروازانه است. با که نوآوری اجتماعی در پی رسیدن و پروراندن کرد کتوان مشخص ه میکهاست مداقه

 یآگاهانهنش ک یدامنهآفرین و آفرینی و تسخیرشدگی، دورنمای نوآوری اجتماعی تحولار، تفاوت تحولک این

شود. بنا بر ماهیت تخصصی مقاله، در انتهای این بخش، برای تحقق این نوع نوآوری مشخص می کاستراتژی

 .(4بخش شود )ها بررسی میآفرین مطرح و ابعاد آنمرانی در نوآوری اجتماعی تحولکح ناظر برهایی پرسش

 آفریننوآوری اجتماعی تحول کتیکآفرینی و تسخیرشدگی: دیالتحول میان -2
مابیش تردیدآمیز که نهادینه سازی نوآوری اجتماعی عبارت است از فرایند مبهم و کتوان آموخت نشگران میکاز 

ابزارها  نند وکها تغییر میروند، نقشهای ناظر به تعریف هویت از بین میه در خالل آن، تقابلکیابی مجدد موقعیت

ند، که معیاری برای ارزیابی تغییر نظام مند ارائه میکآفرین نوآوری اجتماعی تحول یدریچهشوند. اما از بازبینی می

نونی که طی آن، قواعد جدید ایجاد یا قواعد کاین نهادینه سازی، پیچیده و دشوار و ناظر به فرایند ساختارسازی است 

 شود.ند یا باز تولید میکشود به بیانی دیگر، یا سیستم تغییر میتأیید می

توان به آفرینی: میاشت و رشد بذر تحولکه نهادینه سازی عبارت است از کن است روشن موضوع، آ یجنبه

شوند ای معقول و عملی تبدیل میه به گزینهکرد کانرژی اشاره  یزمینههای فعال در تجدیدپذیر یا تعاونیهای انرژی

 هایحطر تی و کهای اقتصاد مشار طرحتوان به تواند به محیط زیست آسیب بزند و نیز میها میو عدم استقبال از آن

. اندشدهها واقع و مورد حمایت آن اندیافتهها راه ه به قوانین و خط مشیکرد کخدمات غیررسمی اشاره  یارائه

لی کها در معنای های تجدیدپذیر، مثالی برای این زمینه سازیمردم از انرژی یاستفادههای تشویقی برای تعرفه

 ایتوان نمونهنهادینه سازی نوآوری اجتماعی را می یزمینههای روشن در تحول، این مثال ییهنظراست. بر اساس 

 کتاری یجنبهاما  0شود.می« رژیم»های ربندیکه موجب بازنگری در پیکاملی دانست کت «1هایزیست گوشه»برای 

ه همان ساختارهای کآفرینی را بگیرد و سبب شود ن است جلوی تحولکه نهادینه سازی ممکموضوع آن است 

ن به توانند. در این زمینه میکخاموش نهایتا ه بنا بود تغییر داده شوند، آن را جهت دهی، جذب، خنثی و کای نهادی

                                                           
1 Niches 

 

2  - Grin, J., Rotmans, J. & Schot, J. (2010), ibid.; Smith, A., & Raven, R. (2012), What is protective space? Reconsidering 

niches in transitions to sustainability, Research Policy, 41(6), 1025-1036. 
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های تکب شر ه در قالکتی کهای اقتصاد مشار طرح 1ه نسبتی با اصول پایداری اجتماعی ندارد،کهای پایدار خانه

 و  اندیافتهرمزگذاری دیجیتال تجسم 
 
نشگران کو  0تی عقالنی ارتباطی دارند،کمشار  یفلسفهتشابه نامی به  صرفا

ه کرد کهای توانمندسازی شهروندان اشاره و طرح 3اندشدهه مدافع منافع بخش خصوصی کهای تجدیدپذیر انرژی

سازی تحول، نهادینه ینظریهلذا از منظر  4«(.توانیدآری، شما می)»ابزاری در دست ایدئولوژی نئولیبرالی شده ند 

های پدیده یاستحالهها به ثبات، جذب و نونی است و از گرایش آنکهای دیگری از رژیم یجلوهنوآوری اجتماعی 

 اجتماعی از مسیریزنند. در واقع، بنا بر این نظریه، رسیدن به نوآوری ها را به هم میه ساختار ریشه دار آنکجدیدی 

شود لذا اگر در نوآوری اجتماعی مداخله صورت نگیرد، تغییر تدریجی، انفعالی و تدریجی موجب بازتولید سیستم می

 5اندازد.آن را از نفس می

های نشگران و برنامهکوین نوآوری اجتماعی، طیف متنوعی از که در تکو روشن، نظر بر آن است  کتاری یجنبهدر هر دو 

آفرینی اجماع وجود ندارد، های تحوله در مورد تحقق یا اتالف ظرفیتک. شاید دلیل آن اندداشتهنش محور نقش ک

 ه نوآوریکتوان گفت و سیالیت مفهومی آن باشد. به عبارتی دیگر می« نوآوری اجتماعی»تنوع باالی مخاطبان 

های اجتماعی گوناگون را شامل تواند حوزهلذا میاست،  6مابیش مفهومی( بینابینی و منعطفکاجتماعی، موضوع )یا 

بدانیم و قائل به آن  9اگر نوآوری اجتماعی را مفهومی بینابینی 8ار رود.کهایی غریب و دور از ذهن به و در عرصه 7شود

                                                           
1  - Jensen, J., Jørgensen, M. S., Elle, M., & Lauridsen, E. H. (2012), ibid. 

2  - Van Veelen, A. (2014), “deeleconomie=steeleconomie”, [In Dutch] in NRC Handelsblad 1? September 2014 

3  - Geels, F.W. (2014), ibid. 

4  - Swyngedouw, E. (2005), Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-theState, 

Urban Studies 42 (11), 1991-2006 

5  - Geels, F.W. & Schot, J. (2007), Typology of sociotechnical transition pathways, Research Policy, 36 (3), 399– 417 

ی ههوم تبدیل شود یا در تدوین نظریشود که آیا نوآوری اجتماعی آنقدر انسجام دارد که بتواند به مفجا این پرسش مطرح می در این - 6

 نوآوری اجتماعی تحول آفرین به کار آید یا نه.

7  - Star, S.L. & Griesemer, J. R. (1989), Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and 

Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, Social Studies of Science, 19 (3), 387-420 

8  - Czarniawska & Joerges, (1996), Travels of Ideas; Organizational Change as Translation, WZB working papers FS II 

95-501, Berlin 

 در این مقاله، ما  9 -
 
ریم. اگر گینوآوری اجتماعی را به عنوان ایده، به عنوان مفهومی نظری و در نتیجه، مفهومی بینابینی در نظر میعمدتا

 بینابینینهادهای  یافتن آن در قالب عینیت نحوهتبدیل این ایده به ابژه و کنش و به ویژه، به  نحوهبه دنبال تحلیل تفصیلی باشیم، باید به 

 توجه داشته باشیم.
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سازی نوآوری اجتماعی، پیچیده و دشوار خواهد گاه نهادینهآن 1ه هویتی متغیر و همواره محل اختالف دارد،کباشیم 

 های سیال شد. ایده
 
برند ع میها نفبرند و از این ایدهار میکها را به ه آنکنشگران گوناگونی کمتغیرند و از طریق  معموال

ری ه نوآوری اجتماعی نیز همانند فرایندهای تحول و نوآوکته هم باید توجه داشت کبه این ن 0شوند.دگرگون می

قرار  کنی است. لذا باید آن را مورد تفسیر استراتژیکسیستمی، مخاطرات باالیی به همراه دارد و متمایل به قاعده ش

 3دهیم و در چارچوب قواعد قدرت نیز به آن بنگریم.

تفسیر  نه سیاست، متضمکته برداشت کتوان پرده از این ناگر نوآوری اجتماعی را مفهومی بینابینی بدانیم، آن گاه می

 گیرد و مفهومی مورد مناقشهمرانی قرار میکهای حهکشب یهستهاربست است. بدین ترتیب، نوآوری اجتماعی در کو 

وشند تا از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بهره گیرند و کنشگران مختلف میکه کشود قلمداد می

مابیش کن است به برداشتی کنشگران ممکاین تعقیب منافع توسط  برداشت خود از آن را عمومیت بخشند. با این همه،

سازی آن بینجامد. به عنوان مثال، اگر این برداشت، به چشم اندازها ناقص و ایستا از اقتباس نوآوری اجتماعی و نهادینه

-مبر این چش ه محاطکای های گفتمانیپویایی یگسترهنشگران محدود شود ناقص خواهد بود و در کو منافع محلی 

آید امروزه در جوامع مختلف، حول نوآوری اجتماعی ه به نظر میک« هاییهمهمه»اندازها و منافع است و نیز در میان 

مفهومی بینابینی در درون  یمثابهعالوه بر این، تلقی نوآوری اجتماعی به  4ها پنهان خواهد شد.از دیده ،جریان دارد

چگونه ند. کتغییر و تبدیل آن نمی ینحوه کی به در کمکه تا حدی ایستا است زیرا کآید نشگران به نظر میک یشبکه

توان از بازتولید فراتر رفت و نوآوری شود؟ در شرایط متغیر چگونه میان این تغییر و تبدیل فراهم یا مسدود میکام

ها ات سالکنیم: گیلز و اسکا کتحول ات ینظریهتوانیم به ه میکدر این نقطه است  دقیقا رد؟کآفرین اجتماعی را تحول

زاد، ز بازسازی درونیبی اکاملی بازتولید سیستم و تحول سیستم، به تر که پیوند تک اندکردهپیش این موضوع را تبیین 

اران نیز کدر همین راستا، آولینو و هم 5های نوآور و روندهای اجتماعی نیمه خود سامان وابسته است.فشار غیرخودی

 یرتأثدیگر کبر ی« های تغییر و نوآوریحباب»ه در آن، ک اندگنجاندهنوآوری اجتماعی را در درون فرایند فراگیری 

                                                           
-1 Star, S. L. (2010), This is not a boundary object: Reflections on the origin of a concept, Science, Technology & Human 

Values, 35(5), 601-617. 

 اقتصادی است اما محدود به آن نیست. - 0
 
 گرچه این نفع معموال

3  - Meadowcroft, J. (2009), What about the politics? Sustainable development, transition management, and long term 

energy transitions, Policy Sciences 42 (4), 323–340; Grin, J., Rotmans, J. & Schot, J. (2010), ibid.; Avelino, F. (2011), 

Power in transition: empowering discourses on sustainability transitions (Doctoral dissertation, Faculteit der Sociale 

Wetenschappen (FSW); Faculty of Social Sciences (FSS)). 

4  - Luhmann 1989, Ecological communication, University of Chicago Press 

5  - Geels, F.W. & Schot, J. (2007), ibid 
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ند و در نمایی کمی کمکهای نهادینه سازی نوآوری اجتماعی پویایی ک، به در 0ل کش 1یابند.امل میکگذارند و تمی

 دهد.میلی، مفهوم بینابینی مد نظر ما را نشان ک

 

 
 «تغییر و نوآوری هایحباب»نوآوری اجتماعی و  1شکل 

 

دهد. بر اساس ن میو وابسته به مسیر را نشا 4در فضای نهادی مایل به بلوغ 3وین نوآوری اجتماعیکت ینحوه 00ل کش

دگان تغییردهن»یابد: حباب نخست، وین میکتها آنل، نوآوری اجتماعی دوشادوش سایر تغییرات و از طریق کاین ش

                                                           
1  -  Avelino, F., Wittmayer, J., Haxeltine, A., Kemp, R., O’Riordan, T., Weaver, P., Loorbach, D. & Rotmans, J. (2014), 

ibid. 

 اند )م(.ذکر شده 0هایی است که در شکل مؤلفه« آوریی تغییر و نوهاحباب»منظور از 

 اقتباس از - 0

Avelino, F., Wittmayer, J., Haxeltine, A., Kemp, R., O’Riordan, T., Weaver, P., Loorbach, D. & Rotmans, J. (2014), ibid 

عی نوآوری اجتما ینظریهنوآوری اجتماعی، دشوار است آن را به صورت مفرد به کار بریم. لذا در تدوین  هایرویهبا نظر به تنوع باالی  - 3

 پیمایشی را. هایپژوهشوردکاوی ژرف را در خود دارد و هم آفرین از رویکرد غنی پژوهشی تجربی استفاده شده که هم م تحول

ویلینگ به ما متذکر می - 4 و نشان  توان نفی کردشود که مفروضات فضاهایی را که به لحاظ نهادی، غنی هستند، به راحتی میالبته اس 

 یابد. بنگرید بهداد که نوآوری اجتماعی در فضاهای فاقد نهاد یا فضاهایی که نهادهای ضعیف دارند نیز به خوبی تکوین می

Swilling, M. (2014), Sustainability and Structural Transformation in Africa, work-in-progress presented at 

TRANSIT gamechanger workshop sept. 2014 Rotterdam (NL)  لذا

کال ناموجه جهان آفرین باید به اروپا نوآوری اجتماعی تحولدرباره پردازی  هنگام نظریه
 

 .داشتشمولگرایی توجه  محوری یا سایر اش

 

 تحول اجتماعی

 رییتغ یهاتیروا

  تغییردهندگان

 یباز
 ینوآور

 یستمیس

 ینوآور
 یاجتماع
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 مرانی را کح یحوزهتعامالت « بازی»ه قواعد، میدان و بازیگران کالن دستاوردهایی کاست: « بازی
 
تغییر  شدیدا

ه نوآوری اجتماعی چه باید باشد و چگونه باید کمرانی هنگام تأمل بر این موضوع کح یحوزهنشگران کدهند. می

بود « ازیب یتغییردهنده»بحران مالی اخیر، اندیشند. به عنوان مثال، عملی شود، در واقع، به تغییردهندگان بازی می

ه کرد کهایی از نوآوری اجتماعی ایجاد های خاص از نوآوری اجتماعی شد و تلقیه موجب مشروعیت برخی تلقیک

انفجار  یهحادثهای پیاپی بازار هستند. مثال دیگر، امیکال به ناکنش رادیکو وا« فرد خود سامان»شف مجدد کقائل به 

ه چشم انداز تولید محلی و کراین است کت هواپیمایی مالزی در آسمان او کشر  777مسافربری بوئینگ هواپیمای 

های خط های اجتماعی یا حوزهرا تغییر داد. حباب دوم، فرایندهای فعلی نوآوری سیستمی وتغییر زیرسیستم کمشتر 

ی در این زمینه است. نوآوری ن، مثالکهای بهداشت، مالی و مسمشی گذاری است. اصالحات فعلی در سیستم

ا های دولت یدهد؛ با اهدافی مانند پوشاندن ضعفه رخ میکالن فرایندهای تغییری است کاجتماعی در درون چنین 

اب و اعتبار بیشتری دارند. حب« تعهد»شود ه گمان میکهای تولید و مصرفی پاسخگویی به تقاضای استفاده از روش

جرا و ای نحوهتغییرات مطلوب،  یجرقهه با شیوع در جامعه، کهایی انرت است از گفتمعبا« های تغییرروایت»سوم، 

زند. مثال مشهور برای این )پیشا( نظریات تغییر مرانی میکح یحوزهنشگران کآن را در ذهن « یبینانهواقع »نتایج 

 تی، اجتماعکرا مثل اقتصاد مشار  ، گرچه مفاهیم دیگری«خرد جمعی»و « توانیمبله ما می»عبارت است از شعارهای 

و اپک، سایر فرایندهای نوآوری را به ت«های تغییرروایت»توان مثال زد. این ای اجتماعی را نیز میارهو گز تاب آور، 

 گذارند.می تأثیراندازند و از این گذشته، به عنوان مثال، بر مفهوم اجتماعی تغییردهندگان بازی نیز می

ی هابوم ها یا زیستن است به صورت خوشهکه این نوآوری ممکوری اجتماعی( باید در نظر داشت در حباب چهارم )نوآ

نار سایر کامل نوآوری اجتماعی در کت یدربارهبه مفهوم پردازی عمومی  کمکاین مالحظه عالوه بر  1نوآوری درآید.

ن است در کبه عنوان مثال، مم 3شود.می ارات مشابهکثر اقدامات و ابتکموجب توجه به ت0فرایندهای تغییر و نوآوری

 کو زیر ی 4نندکزمان و مشابه ایجاد وشند تا تغییرات همکمدنی ب یجامعهنشگران کبرخی شرایط اجتماعی، دولت و 

                                                           
 

1  - Nicholls, A. & Murdock, A. (Eds.) (2012), Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, 

Basingsstoke: Palgrave Macmillan; Chilvers, J., & Longhurst, N. (2013), Participation in Transition (s): Emergent 

engagement, politics and actor dynamics in low carbon energy transitions. Science, Society and Sustainability Research 

Group Working Paper, University of East Anglia, Norwich. 

ین م توجه به ادر عبارات فوق، به تقسیمبندیهای درونی نوآوری اجتماعی اشاره نشد اما بیتردید تأمل به نوآوری اجتماعی مستلز - 0

 ها استتقسیمبندی

3  - Schot, J. & F. W. Geels, (2008), Strategic niche management and sustainable innovation journeys; theory, findings, 

research agenda, and policy, Technology Analysis and Strategic Management 20 (5): 537–54. 

- 4 Bartholo, R., Cipolla, C. & Afonso, R. (2014), (Im)mobility in Brazilian cities: macro trends and innovative 

experiences, work-in-progress presented at TRANSIT gamechanger workshop sept. 2014 Rotterdam (NL)  
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وآوری اجتماعی ن یزمینهارات در که ابتکته نیز باید توجه داشت کال انجام دهند. به این نکمابیش رادیکارات کشعار، ابت

و  1دیگر مداخلهکهای تصمیم گیری ینند، به عنوان مثال، در حوزهکاست همدیگر را تقویت یا مختل ن کمم

و و اتکات کبه اعتقاد اس .ثر رایج استکآید در نوآوری اجتماعی، این تنند. به نظر میک 0دیگر را زایلکدستاوردهای ی

های آسیب پذیر، ایجاد توان خدمت به توده لزومانوآوری اجتماعی  یحوزهنشگران فعال در کقصد  3هیلیر،

صد با مقاها آنه کنیست. چه بسا « ارهای مرتبط با نوآوری اجتماعیکسب و ک»یا راه اندازی « بهبود»آفرینی، تحول

 ه از نظر سایرین نامطلوب است.کهایی باشند به دنبال رواج نوآوری کایدئولوژی

دهد. سازی نوآوری اجتماعی در بافت تحوالت اجتماعی را نشان مینهنهادی ینحوهاس موارد فوق، کبا انع 0ل کش

والریزاسیون، کتوان به ساست. می« های تغییر و نوآوریحباب»ای از الن تغییرات اجتماعی، مجموعهکمنشاء این 

رات، ه این تغییک توان گفتنوآوری اقتصادی می یحوزهرد. با اقتباس از کظهور دولت رفاه و ظهور اقتصاد بازار اشاره 

قالب  هکوتاه دارند. با این حال، فارغ از آن کها و امواج انهکه به تعبیری، ریشه در تکاجتماعی هستند « امواج بلند»

ه نهادینه سازی نوآوری کگوید آن است به ما می 0ل که شکسودمندی  ینکتهدقیق این تغییرات انباشتی چگونه است، 

هد، ده بینابینی بودن این مفهوم نشان میکوین دانست. همچنان کی جمعی و رو به تتوان فراینداجتماعی را می

ستم، دو سی یبازتولیدکنندهو « تسخیرشده»اجتماعی منفی آن یعنی نوآوری  یجنبهآفرین و نوآوری اجتماعی تحول

ی نشگران اجتماعکدام روی این چهره نمودار شود، به استنباط که کتوان گفت این روی نوآوری اجتماعی هستند. می

یز این ن« های تغییر و نوآوریحباب»سایر  قطعااربست نوآوری اجتماعی از سوی آنان بستگی دارد. ک ینحوهمختلف و 

رید: ا در نظر آوهای مختلف ر در دوره« اقتصاد اجتماعی»نند. به عنوان مثال، انواع مختلف مفهوم کفرایند را پویاتر می

ه دوباره ک ارگریکهای اطمینان برای اقتصاد سیاسی تحت فشار شدید، بخش نظام فئودالی، سوپاپی یکپارچهاجزای 

انسجام یافته بود، اقتصاد سبز و اقتصاد سیاه. به اعتقاد دفورنی و دولتره، این انواع متغیر نشانگر شرایط و نیازهای 

نش جمعی را ساماندهی که کهای اجتماعی گوناگونی هستند ها و هم پیمانییاجتماعی متغیر و نیز ایدئولوژ

 4نند.کمی

فرینی و آن نهادینه سازی نوآوری اجتماعی، تحولکه تنها پیامد ممکتاریخ متالطم اقتصاد سیاسی گواه بر آن است 

سازی ه نهادینهمد. لذا نگاه ما بیفی و تنوع نیز بینجاکن است به تغییرات کسازی ممتسخیرشدگی نیست و این نهادینه

                                                           
1  - Jørgensen, U. (2012), Mapping and navigating transitions—The multi-level perspective compared with arenas of 

development, Research Policy, 41(6), 996-1010. 

2  - Pel, B. (2014), Intersections in system innovation: a nested-case methodology to study co-evolving innovation 

journeys, Technology Analysis & Strategic Management, 26(3), 307-320. 

3  - Scott-Cato, M., & Hillier, J. (2010), ibid 

4  - Defourny, J., & Develtere, P. (1999), The social economy: the worldwide making of a third sector. Social economy 

North and South, 17-47 
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قلمداد « های تغییر و نوآوریحباب» کنوآوری اجتماعی، محصول مشتر  1است. کتیکدیال نوآوری اجتماعی اساسا

ردی انتزاعی، مبهم و نامنسجم در قبال آن منجر شود. تمام این تأمالت کن است به اتخاذ رویکشود و این تلقی مممی

نده از سمت وسوی سیاسی است و به همین دلیل، نوآوری کنوآوری اجتماعی[، بلندپروازانه و قدرت محور و آ  یدرباره]

 کتیکو تا بدین حد سیاسی است. در مورد نهادینه سازی نوآوری اجتماعی، نزاعی دیال« مفهومی بینابینی»اجتماعی، 

 شوند.ها بررسی میرد آنکروی رقبای اجتماعی این نزاع و ترینمهمجریان دارد. در بخش بعد، 

 های نهادینشگران و منطقکنوآوری اجتماعی؛  کتیکدیال -3
نشگران متنوع با منافع متنوع، این مفهوم کی دانست. کتیکتوان نزاعی دیالنوآوری اجتماعی را می سازینهادینه

اجتماعی مناسب هستند نظرات متفاوت دام نهادها برای نوآوری که کگیرند و در این مورد ار میکرا به  چندوجهی

انست اما د« آفرینتحول»توان ه ترانزیت به دنبال پشتیبانی از این بخش است( میکدارند. بخشی از این منافع را )

  هابخشسایر 
 
ستری شوند و نوآوری کخا یحوزهنشگران وارد این کن است ک، ممهمهباایننیستند.  گونهاین لزوما

ی تسخیرشدگی نگنجد. لذا حت /آفرینتحول -یدوگانهدر چارچوب  سادگیبهه ک کارگیرندبه اینهگوبهاجتماعی را 

هادی یا نهای نشگران در قالب منطقکهای یا تلفیق دیدگاه بندیدستهآید دالیل موجهی برای ه به نظر میکزمانی 

، درنتیجهیم. نکها را تحلیل ی بدانیم تا بتوانیم آنموقت هایبندیدستههای معنایی وجود دارد، باید این تمایزها را نظام

توان است. لذا می و پویا کتیکدیالهای دخیل در نزاعی ها و برنامه، نشان دادن تنوع دیدگاهبندیدستههدف از این 

دیگر  ینکته 0نوآوری اجتماعی دانست. کهای متضاد را داشت و آن را جزء الینفنشکها و انتظار تغییر و تبدیل نگاه

، دالیل عملی دارد: ما در نخستین مراحل تدوین ترانزیت «منطق نهادی» هایبندیدستهعدم عینیت یافتن  کهآن

وین که چگونه فرایندهای ملموس نوآوری اجتماعی تکپردازیم به تأمل می بارهدراین اکنونهم، از حالبااینهستیم، 

خود از آن  کتوان بهره برد و در های دانش میدام چارچوبکر دارند و از های بزرگ در برابر آن قرایابند، چه چالشمی

نوآوری  سازینهادینهنشگران در ک یانگیزههستند:  ترتیباینبههای اصلی در این بخش مطرح را ارتقا داد. پرسش

 اجتماعی چیست؟ اهداف )
 
ه نوآوری اجتماعی، از الگوهای محلی و کچیست؟ و حال ها آنآفرین( تحول احتمال

، هاتحولاست، دچار چه « تغییر مسیر»رده و در حال کت کمرانی حر کالگوهای فراملی و رسمی ح سویبهغیررسمی 

 ؟های احتمالی خواهد شدها یا تحریفتبدل

                                                           
 به عنوان مثال بنگرید به - 1

Hargraves, T. J., & Van de Ven, A. H. (2006), A collective action model of institutional innovation, Academy of 

Management Review, 31(4), 864-888. 

2 - Nicholls, A. & Murdock, A. (Eds.) (2012), Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure 

Markets, Basingsstoke: Palgrave Macmillan 
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ران نشگکآن توسط این  کارگیریبهمرانی و کح یحوزهنشگران متنوع کارتباط نوآوری اجتماعی و  ینحوهدر ادامه، 

 نند:کنشگران را نمایان میکطیف متنوعی از 1ترانزیت، یدرزمینهشود. نخستین مطالعات موردی بررسی می

 The Impact-Hub ،ارآفرینان اجتماعیکجهانی  یشبکه 

 Ashoka ،ارآفرینان اجتماعیکحمایت مالی از  یشبکه 

 Time Banksخدماتیای برای تسهیل مبادالت هک، شب 

 Credit Unions های مالی و اعتباریتک، انواع متفاوت شر 

 RIPESSای برای ارتقای اقتصاد همبستگی اجتماعیهک، شب 

 FABLABS ،محلیهای برای گروه بعدیسه افزارهاینرمهای آموزش ساخت ارگاهک 

 Hackerspace، اربر محورک افزارهاینرمهای ساخت ارگاهک 

 Living Knowledge Network ،محوراجتماعهای علمی و پژوهش یشبکه 

 DESIS-networkای برای تدوین ثبات و نوآوری اجتماعیهک، شب 

 Global Ecovillage Networkبومزیستسازگار با  یتوسعهترویج  باهدفل از روستاها کای متشهک، شب 

 Transition Townsآوری محلیتاب» یدرزمینههای مردمی فعال ، گروه» 

 INFORSEانرژی پایدار یدرزمینهمردم نهادی فعال های نل از سازماکمتش المللیبینای هک، شب 

تفسیر و استفاده  را« نوآوری اجتماعی»ه کنشگران دارد کارها، داللت بر وجود گروهی وسیع از کابت یمجموعهاین 

ه چشم وشند این تنوع، بیشتر بکارها میکاین ابت سازینهادینهه برای کنشگرانی ک، هنگام بررسی ویژهبهنند کمی

وری نوآ سازینهادینهها در مورد و بررسی ابعاد نزاع آن« های نهادیمنطق»نشگران بر اساس ک بندیدستهآید. با می

 یککدامند: )الف( کمی کمکدو موضوع  کها را بهتر شناخت. این بررسی اجمالی، به در توان دیدگاه آناجتماعی می

های هنجاری متفاوت گرایش باوجودآفرین شود و )ب( مابیش تحولکتواند موجب نوآوری اجتماعی ها میاز این منطق

ار گرفت. در این مسیر، عالوه بر شناسایی نیروهای کتوان نوآوری اجتماعی را به های اجتماعی متنوع چگونه میو حوزه

توان از پاسخ این ه میکای شوند و بهرهگوناگون مطرح میهای اجتماعی ه از سوی حلقهکهایی سیاسی، پرسش

)بخش ، بازار و تجارت (9-9)بخش دولت  یحوزهنشگران را در کشود. در ادامه، دیدگاه ها گرفت بررسی میپرسش

                                                           
های حاصل از این مطالعات منعکس خواهند شد و در در مقاالت آتی، دیدگاه این مطالعات موردی هم اکنون در حال انجام هستند. - 1

 شود باز بینی خواهد شد.نتیجه، دسته بندی کنشگرانی که در این بخش به ان ها اشاره می
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 برانگیزترینچالشتوان ار میکنیم. با این کمطرح می (9-4)بخش و علم  (9-9)بخش مدنی  یجامعه ،(2-9

 آفرین را شناخت.مرانی در نوآوری اجتماعی تحولکح یدرزمینهموضوعات 

 نوآوری اجتماعی و دولت 9-9

 
 
ه زیر کشود های اجتماعی جدیدی قلمداد میظهور جنبش یعرصهیا  1نشی فراسوی دولتکنوآوری اجتماعی،  غالبا

نان دولتی، نوآوری اجتماعی را منبعی کار ک، سیاستمداران، مدیران و همهباایننفوذ دولت یا در تقابل با آن هستند. 

ای از آن هستند. لذا نوآوری اجتماعی، ابزار سیاسی بالقوه برداریبهرهدانند و مایل به بالقوه و سرشار از شور و نیرو می

ح نوآوری اجتماعی با اصال ،درنتیجهارزشمند است.  هاگذاریسیاستو تثبیت آن در  سازینهادینهه کشود تلقی می

صورت رسمی به خود 4،«بخش»شود و حتی در قالب عجین می 3مرانیکو نوآوری در ح 0و نوآوری دولتی هامشیخط

توان به نوآوری اجتماعی، صورت رسمی داد و همچون ابزار های مختلف و به دالیل متعدد میالبته در حوزه 5گیرد.می

 های اثربخشی و پویایی دولت باشد و درتواند بخشی از استراتژینوآوری اجتماعی می ،مثالعنوانبهبه آن نگریست. 

 -مالیهای انریاضت اقتصادی پس از بحر  هایمشیخطتواند بخشی از و نیز می 7ادغام شود. 6مدیریت دولتی نوین

های مبتنی بر اصول دیدگاهتوان بخشی از ها، نوآوری اجتماعی را میاقتصادی باشد. گذشته از این ابزارانگاری

الب رد و بازآفرید )در قکاز نوآوری اجتماعی، دولت را دگرگون  گیریبهرهتوان با نیز دانست. می کاخالقی و ایدئولوژی

ران نشگکاری سایر کز شد و با همکها متمر یا بر دولت«( تیکمشار  یجامعه»، «سرزنده یجامعه»، «فراگیر یجامعه»

های نوآوری اجتماعی ظرفیت باوجوداینزمانه رفت. البته منطق دولتی  ی« هاابر چالش»رویارویی با اجتماعی به 

مداد اری قلکند، لذا آن را ابزار یا مجالی برای همکها را ارزیابی میو مجاز بودن نوآوری پذیریتوجیههمواره مطلوبیت، 

                                                           
1  - Swyngedouw, E. (2005), ibid 

2  - Bekkers, V.J.J.M., Tummers, L.G., Stuijfzand, B.G. & Voorberg, W. (2013), Social Innovation in the Public Sector: 

An integrative framework. LIPSE Working papers (no. 1). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam 

-3 Voß, J. P. (2007). Innovation processes in governance: the development of ‘emissions trading’as a new policy 

instrument. Science and Public Policy, 34(5), 329-343. 

4 - sector 8 با بخش خدمات، بخش صنعتی، بخش دولتی و ... )م(. مشابه 

5  - Gordon, A., Fressoli, M. & Becerra, L., (2014), Perspectives on Social Innovation from the South: power, asymmetries 

and the role of the State, work-in-progress presented at TRANSIT gamechanger workshop September 2014 Rotterdam 

(NL); Bartholo, R., Cipolla, C. & Afonso, R. (2014), ibid. 

 مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی )م(. هایشیوهز بکارگیری مدیریت دولتی نوین عبارت است ا - 6

 به عنوان مثال بنگرید به -7

Lévesque, B. (2013), Social innovation in governance and public management systems: toward a new paradigm?, in 

Moulaert et al. (eds.) (2013), 25-39 
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روبرو خواهد شد.  مندیقاعدهل ک، با مشناپذیرتوجیهو ، نوآوری اجتماعی نامجاز، مهارناشدنی درنتیجهند. کنمی

 ند.کنترل دولتی هموار میک، بنا به تعریف، زمینه را برای دخالت و گرتخریبافزون بر این، نوآوری 

 چند پرسش:

توان ابزارهایی رد یا چگونه میکگذاری تبدیل  مشیخطتوان نوآوری اجتماعی را به ابزاری برای چگونه می •

رد و از کهای اداری ایجاد ارآمدیکها و توان ظرفیتبرای پشتیبانی از نوآوری اجتماعی ساخت؟ چگونه می

 طریق آن، نوآوری اجتماعی را گسترش داد؟

، با نظر به نوآوری اجتماعی نامطلوب( دیگرعبارتیبههای نامطلوب، نامشروع، مهارناشدنی )با نظر به پدیده •

 رد؟ک« رام»و  سامانمند، مندقاعدهتوان نوآوری اجتماعی را چگونه می

توان از آن برای بهبود برخاست؟ و چگونه می هاابر چالشتوان با نوآوری اجتماعی به رویارویی با چگونه می •

 اثربخشی و انسجام بهره برد؟

 «امری گریزناپذیر»فراگیر، نوآوری اجتماعی به  یجامعه سویبهت سنجیده کهای ریاضت یا حر آیا در دوره •

 ند؟کتواند توجه دولت را خود جلب موقتی می /شود؟ چگونه امری مداومتبدیل می

 نوآوری اجتماعی و بازار 2-9

  
 
، مفهومی متضاد با منطق بازار و محوردولتمرانی که نوآوری اجتماعی نیز همانند انواع حکتصور بر آن است  معموال

ه کهای اقتصادی بدیلی ساخت تالش برای رفع نیازها از طریق ساختار فعلی بازار بیهوده است و ضرورت دارد نظام

نونی یا کت یکارات فراوانی برای تغییر حق مالکنوآوری اجتماعی، ابت یحوزهفراگیر، عادالنه و باثبات باشند. البته در 

ه کهای سایه اتخاذ شده است. و نیز در این حوزه، استراتژی ایجاد سیستم شدهانجامه از طریق سود انباشت سرمای

های . اما نوآوری اجتماعی با تالشهاتالش گذاریارزشتی، و باز کاالها، خدمات مشار کمبتنی است بر دسترسی به 

، رنتیجهدآن را مصداق بسط منطق بازار دانست.  توانظاهری برای تغییر قواعد سرمایه متفاوت است، از این گذشته می

متفاوت )مثل  کامال  ارآفرینی یا تدوین الگوهای تجاری جدید اما کنوآوری اجتماعی، روشی است برای بازآفرینی 

را با  ه منطق بازارکاست  شناختیبوم، نوآوری اجتماعی، نوعی مدرنیزاسیون درنتیجه(. هاشرکتمسئولیت اجتماعی 

 ضروری یمؤلفهتلقی، دست نامرئی،  در اینند. کآمیزد و تثبیت میدرهم می محیطیزیستاجتماعی و مالحظات 

  شود.قلمداد می کنترلقابل 1پایدار و درد آرنج نامرئی، یتوسعه
 
های تحول محور و ه عالوه بر این نگاهکآن نهایتا

ستم سی یبازتولیدکنندهمابیش کرا ها آنتوان ه میکاربردهایی دارد کبه نوآوری اجتماعی، این نوآوری،  گرااصالح

                                                           
 ل ژاکوب که به پیامدهای جنبی و ناخواسته در اقتصاد که ممکن است مثبت یا منفی باشد اشاره دارد )م(.اصطالحی متعلق به مایک - 1
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 نوآوری اجتماعی  0ای دراز دارد.در این نوآوری، روح لیبرالی پیشینه تردیدبیالبته  1دانست.
 
گزینش فردی و  معموال

ه ی بکشتران است هم ماهیت اکداند و این تلقی ممرا بنیان جامعه میها آندارد و برقراری روابط آزادانه را محترم می

دو، نوآوری اجتماعی می تواند ابزاری برای قداست بخشی به دولت و نیز آن بدهد و هم ماهیت لیبرالی. به اعتقاد سینگ 

ر کتوان شر در این زمینه می 3استیالی ایدئولوژی نئولیبرالی باشد. ند یا که خدمات آنالین مسافرتی ارائه میکت اوب 

ی هادر حال رشد هستند مثال زد و میان این شاخه« تیکاقتصاد مشار »در قالب  هکالگوهای تجاری غیرانتفاعی را 

 شت.تمایز گذا« گرااصالح»و « آفرینتحول»های اجتماعی ه مؤید سیستم هستند و نوآوریکلیبرالی نوآوری اجتماعی 

 چند پرسش:

ار چه تمهیدات کرد؟ برای این کرا در جریان غالب اقتصاد ادغام « های سایهسیستم»توان چگونه می •

 ای مورد نیاز است؟نهادی

ه کتوان از نوآوری اجتماعی در اقتصاد عادلنه/ سبز/ همبستگی محور بهره برد و مانع از این شد چگونه می •

 های لیبرالی ساختار اقتصادی تبدیل شود؟به ابزاری در دست گونه

 تواند است یا می« بسراب و حبا»آیا در دنیای تجارت، نوآوری اجتماعی  •
 
 های اقتصادیحوزه واقعا

 ؟برانگیزدارآفرینی کای برای تواند انگیزهند؟ چگونه امری مداوم موقتی میکرا دچار تغییرات پایدار 

 مدنی یجامعهنوآوری اجتماعی و  9-9

 ه کمقاله گفتیم  یمقدمهدر 
 
ه نوآوری اجتماعی، موقعیت خود را در فضای نهادی میان بازار کاعتقاد بر آن است  غالبا

 یابد. لذا و دولت می
 
 هایمایهدرونتوان شود و میقلمداد می« نوآوری مردمی»مدنی و  یجامعهامری مرتبط با  اساسا

البته  و دولت است. های ابزاری مسلط بر بازاره در تقابل با منطقکای دانست آفرین آن را جزو عقالنیت ارتباطیتحول

ق برای تحق و تالش اندشدهراندهه به حاشیه کسانی کانواع خدمات، توجه به  یارائهمدنی، با  یجامعهنشگران ک

متعدد به نوآوری  از طرقدانند و های مختلف جامعه میپایدار، خود را متعهد به نوآوری اجتماعی در حوزه یتوسعه

خاص  منطق نهادی کنشگران را ذیل یکتوان این می دشواریبهه کر شد کپردازند. باید متذآفرین میاجتماعی تحول

دانه روحی، آزادی بیان هنرمن رشد : افراد، اصالت، بازتولید فرهنگی،مثالعنوانبه، بندیدستهرد. این ک بندیدسته

های متنوع مثل اعتماد متقابل، فراگیری اجتماعی و منافع گروهی را وارد د و ارزشگیر و خدمات دینی را نادیده می

مدنی به دنبال نوآوری اجتماعی هستند و قصد همبستگی و  یجامعهنشگران ک کهاینند. کنوآوری اجتماعی می

 دارند،  کتالش برای تحقق اهداف مشتر 
 
ن کی هستند. گرچه ممآفریندر پی تحولها آنه کدلیل بر این نیست  لزوما

 ندازاچشمنند و غایت و کت کگذارها و تحوالت بزرگ سیستمی حر  سویبهنند و کاز سطح پایین شروع ها آناست 
                                                           

 در برخی از  کامال  البته نه  - 1
 
 های نوآورانه وجود دارد. گرچه در این کاربردها نیز پراتیک- هاجنبهبلکه صرفا

2  - Defourny, J., & Develtere, P. (1999), ibid. 

3  - Swyngedouw, E. (2005), ibid 
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مانند تالش برای حل مسائل محلی و بهبود وضعیت  کوچکه اهدافی کن است کجهانی باشد، اما این نیز مم کنششان

های ها و گرایشبپردازند. لذا عالوه بر این ارزش شانشخصیو به زندگی ها را برگزینند یا حتی عزلت گزینند محله

مدنی در  یجامعههای اجتماعی معطوف به ها و نقشجمعی، ظرفیت یاراده، هاانگیزهمتفاوت، موضوعاتی نظیر 

 لی نیز حائز اهمیت هستند.کمعنای 

 چند پرسش: 

های بازار و دولت را و منطق سویکمدنی برای نوآوری اجتماعی از  یجامعهنشگران کتوان تالش چگونه می •

ر( الیی شدن )بازاکتوانند نسبت میان خود و مدنی به چه نحوی می یجامعهنشگران کراستا قرار داد؟  کدر ی

 نند؟کو ابزاری شدن )دولت( اقدامات معطوف به نوآوری اجتماعی را تعریف 

 نیفتد؟ 2های ناموجههکیا شب 1های گروهیه نوآوری اجتماعی به دام تبانیک توان مانع از این شدچگونه می •

 چیست؟ 4جمعی یارادهبه  دهیشکلو دورنمای 3نوآور اجتماعیدورنمای شهروندی تعاملی و  •

 نوآوری اجتماعی و علم 4-9

ه کمدنی بدانیم، باز باید گفت  یجامعهای برای ایجاد تغییر در مثلث دولت بازار حتی اگر نوآوری اجتماعی را پدیده

ای برای ه ترانزیت، جایگاه ویژهکهای نهادی نیست. به همین دلیل است نوآوری اجتماعی محصور در این منطق

ه بر ک 6«از نوعی متفاوت پذیریمسئولیتتدوین »در نید(. کمراجعه  3قائل است )به بخش  5«دانش زنده یشبکه»

پژوهشگران، مؤسسات پژوهشی، مؤسسات  اکنونهمم نقش ویژه و مهمی دارد. نوآوری اجتماعی مبتنی است، عل

پردازند، های علمی به تأمل میضرورت طراحی مجدد رویه یدربارهمیانجی های انای از سازمتأمین بودجه و مجموعه

وقوع است و اعتقاد بر آن است  در حالعلم،  یحوزه، نوعی تغییر در هرحالبهه نوآوری اجتماعی یا کتوان گفت لذا می

نشگران جامعه در نوع نگاه کجامعه خواهد انجامید. اما این  یآیندهه این طراحی مجدد به رفع بهتر نیازهای حال و ک

 فرایندهای تحول جامعه فقطنهآفرین ... تحول»اربست نوآوری اجتماعی نظرات گوناگون دارند. گرچه علم  ک ینحوهو 

                                                           
1  - Bader, V. (2001), ibid. 

2  - Swyngedouw, E. (2005), ibid. 

3  - Van Oenen, G. (2006), A Machine That Would Go of Itself: Interpassivity and Its Impact on Political Life, Theory & 

Event 9 (2): 1-26.; Van Oenen, G. (2010), Three Cultural Turns: how Multiculturalism, Interactivity and 

Interpassivity affect Citizenship, Citizenship Studies 14 (3): 293-306 

4 - Defourny, J., & Develtere, P. (1999), ibid 

 محور )م(. علمی و اجتماع هایپژوهش شبکه -5

6  - WBGU (2014), Climate Protection as a World Citizen Movement, Berlin: German Advisory Council on Global 

Change (WBGU), 113. 
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اولیه،  صورتبهو گرچه  1«شودهمسو میها آندهد و با گیرد، شتاب میار میکرا به ها آنه خود نیز کبلند کرا رصد می

ه آن نیز در پی بازنگری در جایگاه ک شدهمطرح کو علم مشتر « از نوع دوم» ایرشتهبین« علم»هایی در مورد دیدگاه

 ه قائل شدن به این نقش کآید واقعی علم در جامعه است، اما به نظر می
 
 آفرین )]برای علم، یعنی[ شتابتحول صراحتا

 ور[(، تازگی دارد.ک]فرایندهای مذ کارگیریبهدهندگی و 

 « آفرینتحول»علم 
 
شود. گذشته از این، فراخوانی برای تولید اجتماعی برجسته می هایابر چالشهنگام بروز  معموال

رائه ه امروزه اک-ید دارد. بسیاری از الگوهای سه و چهار مؤلفه ایکار علمی تأ کعلم، بر اهمیت تأیید اعتبار  کمشتر 

ه ک، گرایشی نیز به علمی همهباایناتفاق افتاده است. « تثبیت مجدد علم»ه این کشوند، گواهی بر آن هستند می

 پرهیز از سطحی شدن علم )الف( برای کهاین، چندان ابزاری نشده وجود دارد قائل به ویژهبهچندان تثبیت نشده و 

تولید  سرسختانه برایهای رد و عینیت بخشید، یا )ب( علم باید در زدودن انگیزهکها ارزیابی کباید آن را بر اساس مال 

ی، کهای خروجی زوپ و هم« محتاط»مابیش کم  نوآوری و نوآوری اجتماعی هشدار  ینظریهاران با نظر به کباشد. ج 

تا حدی زیادی « اخالق زدایی»های دانشگاهی، همسو با جریان غالب نوآوری اجتماعی، در برابر ه رویهکدهند می

ه ک« های نوآوریردهای سیستمکروی»پژوهش ناظر به نوآوری اجتماعی باید بیش از  آنکهحالاست،  شدهتسلیم

مداخله  ، در برابراندشدهتدوینپژوهش و نوآوری  یدرزمینههای شورای اروپا اند و در ذیل برنامهردگرایانهکار کمابیش ک

 0ند.کند و مسیر طبیعی خود را طی کمقاومت 

 چند پرسش:

نوآوری اجتماعی نگریست و آن را شناخت؟ نوآوری اجتماعی، محصول  یدریچهتوان ترانزیت را از چگونه می •

 میان دارد؟دام تغییرات پیرامونی و فشارهای محیطی است و چه جایگاهی در این ک

 آفرین دارد و چه انتظاری از آن وجود دارد؟علم چه نقشی در نوآوری اجتماعی تحول •

هنگام  3چه موضعی باید داشت؟« اخالق زدایی همسو با جریان غالب نوآوری اجتماعی»در قبال  •

 رد؟کآفرین، اخالق را چگونه باید تبیین نوآوری اجتماعی تحول یدرباره پردازینظریه

 علم وجود دارند؟ یحوزهدام فرایندهای مداوم نوآوری اجتماعی در ک؟ رودمیدام سو کعلم به  •

 

                                                           
1  - WBGU (2014), ibid, 88 

2  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid, 120. 

3  - Jessop, B., Moulaert, F., Hulgård, L. & Hamdouch, A. (2013), ibid. 
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 آفرینلی پژوهش درباری نوآوری اجتماعی تحولکآفرینی و تسخیرشدگی: خطوط میان تحول -4
تند. نوآوری اجتماعی هس سازینهادینهنشگران به دنبال که طیف وسیعی از کگفتیم  اجمالبههای پیشین در بخش

 ، «مفهومی بینابینی»ما، نوآوری اجتماعی،  ازنظر
 
 های تغییر و نوآوری است.حباب کسیاسی و محصول مشتر  شدیدا

انجامد. در این تلقی، نوآوری اجتماعی، هم گرایش نوآوری اجتماعی می سازینهادینهاز  کتیکاین نگاه، به تلقی دیال

لف میان چهار منطق نهادی مخت کتیکتا حدی، گرایش به بازتولید سیستم. این نزاع دیالآفرینی دارد و هم به تحول

های متمایز و هکنوآوری اجتماعی، شب سازینهادینهستری هستیم. در کهای خاه ما در منطقکگواه بر آن است 

قدرت در میان آن های متفاوت دارند و نشگران، انگیزهکه کنشگران دخیل هستند. در این بافت ک یچندالیه

، بر ضرورت کتیکنگاه دیال 1شود.آفرینی تسخیرشدگی از اعتبار ساقط میتحول یدوگانه، قائل بودن به شدهتوزیع

ایج متفاوت بر اهمیت نت ویژهبهید دارد، و نیز کتأ  بندیتقسیمستری و رفتن به فراسوی این کخا یمنطقهاوش در این ک

ستری کخا یمنطقهاوش در این ک سویبهما در این مقاله، نخستین گام  0نوآوری اجتماعی. سازینهادینهو ناهمگون 

های راهنمای ما در مسیر بررسی ه عبارت است از شناسایی نیروهای مؤثر بر نوآوری اجتماعی. پرسشکرا برداشتیم 

 ها بودند:آفرین اینمرانی در نوآوری اجتماعی تحولکهای مهم حچالش

سانی کنشگران اصلی تصرف نوآوری اجتماعی چه کسانی هستند؟ کآفرین چه صلی نوآوری اجتماعی تحولنشگران اک

نع از تغییر، ما هایروایتدام کدام فرایندهای نوآوری سیستمی و کدام تفسیرهای تغییردهندگان بازی، کهستند؟ 

نوآوری اجتماعی شاهد ظهور  یحوزهنند؟ در کس، از آن پشتیبانی میکشوند یا بالعآفرین مینوآوری اجتماعی تحول

تی دارند؟ چه نسب تأثیردام نهادها بر نوآوری اجتماعی کها و درهم تنیدگی اهداف هستیم؟ ، تبانیهاپیمانیهمچه نوع 

ناظر بر نوآوری اجتماعی وجود دارد؟ آیا نوآوری اجتماعی های انمیان نهادهای مؤثر بر نوآوری اجتماعی و گفتم

 تواند موجب تحول اجتماعی شود یا نه آفرین میتحول
 
های ساختاری و موجب انحراف اذهان از نابرابری اتفاقا

/ مدنی/ علم یجامعههای دولت/ بازار/ هایی میان نوآوری در حوزهشود؟ چه همگراییسیستمی می هایاختالل

 رد؟ وکتوان اتخاذ هایی در این راه میاتژیتوان یافت و چه استر برای همگونی می سازوکارهاییتوان یافت؟ چه می

های عملیاتی تبدیل آفرین را به رویهمرانی در نوآوری اجتماعی تحولکهای حاصله در مورد حتوان دیدگاهچگونه می

 رد؟ک

آفرین به نوآوری ه ترانزیت قائل به نگاهی تحولکاشاره شد  2-3ای مهم است. در بخش تهکپرسش آخر، حاوی ن

ه ارزش ابزاری داشته باشد. لذا پس از کمابیش در پی دانشی است کو « آفرینعلم تحول»ی، به دنبال اجتماع

مرانی به دانش مدیریت تبدیل شود. که دانش حک، ضروری است «مفهوم بینابینی نوآوری اجتماعی» بندیصورت

وجه وشیدیم تک. ما ایمنامیده« کآگاهی استراتژی» قبال  ه کنخستین گام ما در این راه عبارت است از دفاع از چیزی 
                                                           

1  - Pradel Miquel, M., Garcia Cabeza, M. & Eizaguirre Anglada, S. (2013), Theorizing multi-level governance in social 

innovation dynamics, in Moulaert et al. (eds.) (2013), 155-168 

2  - Hargraves, T. J., & Van de Ven, A. H. (2006), ibid. 



 

 

 

 

 

 26 یرشدگیو تسخ ینیآفر تحول نی: مابیاجتماع ینوآور  یساز نهینهاد

 

ه در درون آن به فعالیت کنیم کآفرین را به ساختار قدرتی جلب به نوآوری اجتماعی تحول مندعالقهنشگران ک

های نترل بر سیستمکرا دچار خطای خودمداری و توهم ها آنه ک« ابزارهایی»ها را از توسل به وشیدیم آنکپردازند و می

های اگر به بررسی عینی گزینه ویژهبهها نند پرهیز دهیم. البته تالش برای شناسایی این سیستمکاجتماعی می

اریم ید دکنوآوری اجتماعی نیز تأ  یحوزهها در تواند موجب توانمندی شود. ما بر تنوع ارزشبینجامد، می کاستراتژی

 ه کهایی مصالحه توان به بررسی تنگناها وار، بهتر میکزیرا با این 
 
ارد آفرینی وجود ددر بطن فرایند تحول معموال

 پرداخت.

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

  یرشدگیو تسخ ینیآفرتحول نی: مابیاجتماع ینوآور یسازنهینهاد
 (داریمرکز مطالعات توسعه پا ک،یبلژ ی.آل. بوی: بونو پل و تام بالر )دانشگاه سندگانینو

 

 7 –و جامعه  تیحاکم یتوانمندساز یخیتار - ینظر یهاانیبن
 9944شماره مسلسل:  – 111کد گزارش: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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