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فناوريوعلم

 

شرایط نهادي و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در 
 توسعه پایدار کشور

 1*خشایار کریمیان

 شرایط نهادي، فناوري، نوآوري، فرهنگستان علوم، جایگاه علمیواژگان کلیدي:  
  

                                                           
 kkarimian@arasto.com، پست الکترونیکی: 883322890، دورنگار: 88332272تلفن:  دار مکاتبات، *عهده

 عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران شاخه شیمی و رئیس هیئت مدیره گروه دارویی اژند 1

 

 چکیده
ی شرط توانمندي علم پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار با جایگاه علمی و فناوري هر کشور رابطه مستقیم دارد. رفاه اقتصادي،

سعه پایدار و تو بنیاندانشاد عنوان نیروي محرکه اقتصهدگردیسی علم به فناوري و استفاده از نوآوري بکافی براي رالزم ولی غی
 هادولتالکن،  جدهم تولید علم جهان رسانده است.ارتقاء جایگاه علمی ایران را به درجه هی ه،انجام شد هايگذاريسرمایهباشد. می

مرجعیت علمی و فناوري کشور استفاده  عنوانبهستان علوم جمهوري اسالمی ایران از توان عظیم علمی و فناوري فرهنگ تاکنون
مخرج مشترك ناکامی کشور در تبدیل  پیروي نموده است. توسعهدرحال کشورهايننموده و رابطه آنها با فرهنگستان از الگوي 

ن آن قانو رأسکمبود شرایط نهادي در ایران و در  ،و استفاده از آن در توسعه پایدار نوآوريتوانمندي باالي علمی به فناوري و 
ایط براي تقویت شر روزبهو  کارآمد وجود با عدالت کامل، تصویب لوایحاستقالل قوه قضائیه در اجراي قوانین م غیرشفاف است.

ري فرهنگستان علوم علمی و فناو مالحظهقابلدولت از توان  د محوري، در درجه اول، و استفادهفر عوضبهنهادي و قانون محوري 
یشرفت پو رفاه اقتصادي،  محوردانشبه اقتصاد  یابیدست هايشرطپیشمرجعیت علمی و فناوري کشور، در درجه دوم،  عنوانبه

 .باشندمیاجتماعی و توسعه پایدار 
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 مقدمه

در دنیاي امروز رفاه اقتصادي و پیشرفت اجتماعی هر کشور با 
 به همین لحاظ، رابطه مستقیم دارد. آنجایگاه دانش و فناوري 

 نآهاي علوم که اعضاي یافته، فرهنگستانر کشورهاي توسعهد
-ادهالعباشند، از اهمیت فوقبرگزیدگان علمی و فناوري آنها می

راي حل مسائل جاري و ب هااي برخوردار است. طبیعتاً، دولت
محور به فرهنگستان علوم خود هاي آتی دانشریزيبرنامه

 .]1[ شوندمیمتوسل  "مرجعیت علمی و فناوري" عنوانبه
دانشمند و  1900فرهنگستان اتحادیه اروپا، با عضویت بیش از 

کر هاي فترین اطاقبزرگز یکی ا عنوانبهبرنده جایزه نوبل،  33
 ندکمیقاره شناخته شده و نقش کلیدي در آینده اروپا ایفا  آن
]2[. 

فرهنگستان علوم جهان در سال  ترینقدیمیاز منظر تاریخی، 
نوامبر  28در  آنمیالدي و در پایان اولین جلسه رسمی  1660

، مهندس و معمار  Christopher Wrenهمان سال با سخنرانی
تشکیل  ، Saint Paul Cathedralانگلیسی و طراح کلیسايبنام 

تحت عنوان انجمن سلطنتی لندن آغاز به  1663شد و در سال 
عار این ش با نام انجمن سلطنتی شناخته شد. متعاقباًکار نمود و 

 "کسهیچبه حرف "به معناي  ،nullius in verba ،انجمن
دانشمندان  مقاومت در مقابل ادعاهاي منظوربهکه  باشدمی

معروف وقت، حتی اسحاق نیوتون، انتخاب گردید و هدف از 
 علمی و فنی با آزمایش بود. هاينظریهرجوع به عقل و اثبات  آن

اولین جلد از انتشارات انجمن سلطنتی با عنوان 
Philosophical Transactions  منتشر گردید و  1665در سال

نشریه  ترینمیقدی عنوانبهسال  351کماکان پس از گذشت 
میلیون پوند  42انجمن سلطنتی سالیانه گردد. میعلمی منتشر 

 مختلف هايسازمانبودجه پژوهشی دریافتی از منابع دولتی، 
به دانش و فناوري را  مندعالقهو افراد  هاسازمان، بنیادها علمی،

 .]3[ دهدمیپژوهشی مختلف اختصاص  هايطرحبه 
 ايهفرهنگستانو یکی از مهمترین  ترینبزرگدر حال حاضر، 

ی دالیل اصلی بررسباشد. میملی علوم آمریکا  آکادمیعلوم دنیا 
ملی علوم آمریکا در  آکادمیتاریخچه پیدایش و نحوه عملکرد 

 آنفناوري (و به طبع  –عنوان مقام اول علمینوشتار بهاین 

                                                           
1 National Research Council 

 

فرهنگستان در کلیه شئون جامعه  آنشگرف  تأثیراقتصادي) و 
 بنیاندانشاقتصاد  هايریزيبرنامهکشور و بخصوص در  نآ

 همتحدایاالتدر دوران جنگ داخلی  باشد. این آکادمیمیآمریکا 
ابراهام لینکلن،  از تأیید با الیحه کنگره و پس 1863در سال 

 و شروع به فعالیت نمود. تأسیسکشور،  آنوقت  جمهوررئیس
ی به ترتیب در ملی پزشک آکادمیملی مهندسی و  آکادمی

در چهارچوب اساسنامه و تحت نظارت  1970و  1964 هايسال
شاره مورد ا آکادمی سهپیوستند و  آنملی علوم آمریکا به  آکادمی
 وندشمیملی علوم، مهندسی و پزشکی هم شناخته  آکادمیبا نام 

ون نیاز روزافز به دلیلملی علوم در آمریکا  آکادمی . تأسیس]4[
فناوري بوده که کماکان  –علمی رهنمودهايکشور به  آندولت 

ت دول هايدرخواستاولین  و در سطح بسیار گسترده ادامه دارد.
علوم شامل ارائه پیشنهاد در خصوص استاندارد  آکادمیآمریکا از 

دریانوردي  هاينقشه، اصالح گیرياندازهنمودن معیار توزین و 
وران جنگ داخلی براي نیروي دریایی ایاالت شمالی در د

 آبخورجلوگیري از زنگ زدن بدنه  آمریکا، ارائه طریق براي
ام فلزي و دو هايکشتیدر  نماقطب، حل مشکل آهنی هايکشتی

ود داخلی آمریکا ب هايجنگبیشتر سنگ قبر کشته شدگان در 
لی م آکادمیهاي دولت آمریکا از با آغاز قرن بیستم تقاضا .]5[

 هايسگکشور شامل ارائه رهنمود براي حفظ نسل  آنعلوم 
 براي تکمیل پیشنهاد ارائه طریقتا  ]6[ آالسکادریایی در ایالت 
ساخت این کانال توسط کشور فرانسه شروع کانال پاناما بود. 

رها  1889مهندسی در سال  مشکالت به دلیلشده بود ولی 
ه نتج بمهندسی فرهنگستان علوم آمریکا م گردید. رهنمودهاي

تکمیل این طرح عظیم و گذشتن اولین کشتی از کانال پاناما در 
 .]7[گردید  1914اوت 

دولت  نیازهاي گیرچشمافزایش  جنگ جهانی اول موجب
ی ه تشکیل شوراي پژوهشآمریکا به نظرات متخصصین و منجر ب

آکادمی علوم آن کشور  تحت نظارت NRC(1ملی آمریکا (
استفاده بیشتر از علوم در " ،NRCیکی از دالیل تشکیل گردید. 

کز متمر عمدتاًمقطع زمانی  آنذکر گردیده که در  "صنایع آمریکا
یت امن تأمیناستفاده از علوم در صنایع مربوط به جنگ و "بر 
بودجه شوراي پژوهشی ملی  هاسال آندر طی . ]8،9[بود  "ملی

ریکا، دفتر ریاست رتش آما سازيمهماتآمریکا توسط اداره 
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 مانند بنیاد راکفلر، بنیاد کارنگی یخصوص هايسازمان جمهوري،
 .]9[ گردیدمی تأمینو انجمن مهندسی آمریکا 

از آن  هاي ناشیفناوريدانش و  گیرچشمبا پیشرفت و گسترش 
 آن لیم پژوهشی توسل دولت آمریکا به شورايدر قرن بیستم، 

عداد منجر به تشکیل ت تدریجبهکشور بسیار افزایش یافت و 
گردید که در  NRCدر  ايمشاوره تخصصی هايهیئتزیادي 

 ايهارگاننظارتی و  هايسازمانرابطه گسترده و تنگاتنگ با 
 . در واقع،]10[ باشندمیو اجرایی دولت آمریکا  ریزيبرنامه
NRC  ملی علوم، مهندسی و پزشکی  آکادمیبازوي پژوهشی

است که  گزارشاتیتدوین  آنیفه اصلی آمریکا است و وظ
بخش  7کشور در  آنکالن ملی  هايگذاريسیاست دهندهشکل

زمین و موجودات آموزش، علوم اجتماعی و  ،عمده علوم رفتاري
 ،سالمت و علوم پزشکی ،مهندسی و علوم پایه زنده،

ات تحقیق باالخرهو  ونقلحمل الملل،بینو امور  گذاريسیاست
 . ]11[باشدمی ]مکزیک[در رابطه با خلیج 

انتزاعی و گسترده  قدريبه NRC هايفعالیتدر واقع، عناوین 
ر کشور بوده و د آنکلیه شئون جامعه  دربرگیرنده عمالًاست که 

مورد توجه متخصصین و بسیاري از مردم  آن هايتالشنتیجه 
 ري شامل صدهاعلمی و فناو هايباشد. حوزهمیعادي آمریکا 

، علوم پایه تا تحقیقات در پزشکیدندانهیئت تخصصی از 
ثال، در حوزه علوم و م عنوانبه .گرددمی مهندسی ساختمان

دو هیئت تخصصی  عنوانبه ASEB2 و SSB1مهندسی فضا، 
NRC پیشنهادات علمی مستقل به سازمان فضا نوردي آمریکا 

(NASA) مشترك و تخصصی  هايکمیته ارائه نموده و با ایجاد
(ad hoc) دراز مدت و راهبرداري  هايبرنامهNASA  ،را تدوین
 نمایدمیرا ارزیابی  هاطرحرا مشخص و پیشرفت  هاارجحیت

لوم ملی ع آکادمینشریات  الکترونیک هايپایگاهرجوع به  .]12[
فناوري با  –ب و اسناد علمیکتا آمریکا موئید انتشار هزاران

نشریات بسیار معتبر  عنوانبهکه  باشدمی  Proceedingsعنوان
متخصصین در سراسر دنیا قرار  و مرجع مورد استفاده روزانه

بسیاري از جداول منتشر شده  مهندسی، هايحوزهدر  .گیرندمی
 هاییثابتدر نشریات سازمان ملی علوم آمریکا شامل اعداد و 

مورد قبول دفتر ملی  استانداردهايتنها  عنوانبهکه  باشندمی

                                                           
1 Space Studies Board 
2 Aeronautics and Space Engineering Board 

 

نظارتی و اجرایی در دیگر  هايسازمانو  استاندارد در آمریکا
 .]13[ شوندمیدنیا در نظر گرفته  کشورهاي

ملی علوم از  آکادمیمقام اجرایی در آمریکا با  باالترینرابطه 
تعریف  جمهوررئیس فناوريطریق شوراي مشاورین علمی و 

ملی علوم  آکادمیاعضاي این شورا توسط  .]14[گردیده است 
 .شوندمیپیشنهاد و توسط وي انتخاب  جمهوررئیسبه 

 ملی علوم آمریکا آکادمیاست که ارائه رهنمود توسط  ذکرشایان
و  باشدمیمحدود به قوه مجریه ن) NRCآن (پژوهشی  و بازوي

زیرا هر گونه  گرددمیکشور  آنشامل قوه مقننه و قوه قضائیه 
نه قوانین قوه مقن تأثیرتحت  الذکرفوقبخش عمده  7لیت در فعا

کشور  آنتوسط قوه قضائیه  آنهاو قضاوت در نحوه اجراي 
علوم آمریکا با سه قوه  آکادمیهمکاري  به همین لحاظ، .باشدمی

همچنین، دولت آمریکا  .]15[طوالنی دارد  سابقهمتشکله دولت 
ابعی کشور ت آنبا تشخیص این واقعیت که دور نماي اقتصادي 

اشد بمیمتغیر اصلی علوم پایه ، مهندسی و علوم پزشکی  3از 
ملی علوم را در خصوص  آکادمی نظر مستمر طوربه ،]16،17[

نیروي کار  سازيآمادهو  ]18،19[ آنو کمک به ایجاد  نوآوري
 تا نمایدمیرا کسب  ]20[ هانوآوري اده ازکشور براي استف آن

د ) خواقتصاديمقام اول  آنمقام اول علمی و فناوري (و به طبع 
 سازان وسابقه توسل تصمیم در واقع، را در دنیا حفظ نماید.

 هايپروژهملی علوم آمریکا در  آکادمیریزان آمریکا به برنامه
کالن علمی و فناوري از تکمیل کانال پاناما تا پروژه ژنوم 

جدید براي تولید  هايروشانسان) تا  DNA(سکانس 
 .گیردبرمیپذیر را در هاي تجدیدانرژي

دیگر نیز اهمیت فرهنگستان علوم  یافتهتوسعه کشورهاي در
 مرجعیت علمی و فناوري بر دولتمردان پوشیده نیست. عنوانبه

در خبرنامه فرهنگستان علوم  ايارزندهاطالعات  ابطهدر همین ر
نکته بسیار  .]21[جمهوري اسالمی منتشر گردیده است 

 وجود شودمیحاصل  هاکه از بررسی این خبرنامه توجهیجالب
 فناوري –یعلم المللیبینرابطه مستقیم و تنگاتنگ بین جایگاه 

و  )نهاآپیشرفت اقتصادي و اجتماعی  آنکشورها (و به طبع 
 .باشدمی هادولتگستردگی و عمق ارتباط فرهنگستان علوم با 

علوم، آمریکا، آلمان، انگلستان،  هايفرهنگستانمثال،  عنوانبه
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 عنوانبه یافتهتوسعه کشورهايو دیگر  استرالیا، ایرلند، نروژ
 هايرشتهمرجعیت علمی و فناوري و رکن ارتباطی ملی در 

تخصصی  هايکمیتهمختلف علمی و فناوري عمل نموده و 
کالن  هايریزيبرنامهمشاورین درجه اول دولتمردان در 

که قبل از فروپاشی شوروي نقش  علوم روسیه آکادمی .باشندمی
کشور داشت و بعد از  آنکالن  هايگذاريسیاستکلیدي در 

مقامات  اارتباط مستقیم خود را ب" شد، فروپاشی تجدید ساختار
 فدراسیون اجرایی قدرت در هايشاخهو  گذارانقانوندولتی، 

ی مانند ایران، کشورهایولی در  .]21[ "روسیه حفظ نموده است
طه چنین راب توسعهدرحال کشورهايبلغارستان، ترکیه و دیگر 

 تنگاتنگی بین دولت و فرهنگستان علوم وجود ندارد.

 فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران

ب از انقال در مورد تاریخچه فرهنگستان علوم ایران قبل و بعد
در نخستین شماره نامه فرهنگستان  قیمتیذياسالمی اطالعات 

، فرهنگستان علوم آنبه نقل از  .]22[علوم منتشر شده است 
به همت دکتر عبدالحسین سمیعی و تحت  1353ایران در سال 

ز گردید و بعد ا یستأس نام فرهنگستان شاهنشاهی علوم ایران
انقالب اسالمی به فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران تغییر 

خوشبختانه، این فرهنگستان در حال حاضر گسترش  نام داد.
ر د ده و در فضایی آبرومند و درخور شأنقابل توجهی پیدا نمو

بررسی اجمالی  .نمایدمیمجاور کتابخانه ملی کشور فعالیت 
خود در  ردههم هايفرهنگستان الفبرخکه  دهدمینشان 

 اکنونتریزان کشور سازان و برنامهتصمیم ،یافتهتوسعه کشورهاي
ر کشو فناوري –علمیمرجع  باالترینکه  از توان این نهاد ملی

علوم  به فرهنگستان هادولت اعتناییبی .اندننمودهاست، استفاده 
شدن روز افزون نقش این نهاد ملی در  تررنگکمباعث  تدریجبه

که در حال حاضر بیشتر  طوريهکشور گردیده ب هايریزيبرنامه
 و نوشتارهادارد و  سازمانیدرونفعالیت فرهنگستان جنبه 
نشریات فرهنگستان علوم  پرمحتوايمقاالت بسیار ارزشمند و 

 فلسفی، انتزاعی هايحوزهاعضاء در  اظهارنظرمحدود به  عمدتاً
و وقایع اتفاقیه  فناوري –علمیگزارشات کوتاه  و نظري،

نوشتارها بر اساس از این  یکهیچ است. سازمانیدرون
و  اندنشدهریزان کشور تدوین سازان و برنامهدرخواست تصمیم

 عمدتاً  آنو مخاطبین  باشندمییا مورد استفاده دولتمردان ن
ن و دانشجویا هادانشگاه علمیهیئتاعضاي فرهنگستان، اعضاء 

 هايتوانمندياز  تاکنونبدین ترتیب، کشورمان  .باشدمی
مهمترین نهاد علمی و فناوري خود و ارائه رهنمود توسط 

جاري و  هايچالشفرزندانش کشور براي و حل  توانمندترین
 آینده طلب ارائه طریق ننموده است. هايریزيبرنامه
اقدام به  22/7/1392در  وماست که فرهنگستان عل ذکرشایان

و  ترینبزرگدعوت از چند وزیر محترم براي بررسی 
علمی  نظرات مرجعیت مزیت نسبی کشور نمود تا تریناستثنایی

با این  و فناوري کشور در حوزه شیمی و صنایع شیمیایی
 داريبربهرهمیان گذاشته شود و  ریزان درسازان و برنامهتصمیم

فروشی منابع کاهش خام منظوربه ،از این مزیت استثنایی
خدادادي، کمک به حل مشکل بیکاري متخصصین، ایجاد پایگاه 

 و از همه مهمتر باور به توانمندي ملی، مالیاتی براي دولت
از این مقامات عالیه حتی جواب  یکهیچ ،متأسفانه بررسی شود.

این در حالی است که  فرهنگستان علوم را ندادند و نامهدعوت
نه علوم کشور در زمی ترینپیشرفتهاقتصاد دنیا و  ترینبزرگدر 

بدون  آتی هاریزيبرنامهجاري و  هايچالشو فناوري، حل 
هیئت تخصصی در  صدهاملی علوم آمریکا و  آکادمیمشاورت 

و در دیگر  شودمیانجام ن (NRC) آنبازوي پژوهشی 
 .چرخدمینیز بر همین پاشنه  یافتهتوسعه کشورهاي

وان از باالترین ت یافتهتوسعه کشورهاي برداريبهره، عتاًطبی
مرجعیت علمی و فناوري  عنوانبه کشورشانعلمی، فناوري 

ار گردیده و رفت آنهاموجب رفاه اقتصادي و پیشرفت اجتماعی 
سازان کشورمان با فرهنگستان علوم ایران در واقع محروم تصمیم

 فرزندان ترینتهفناوري شایس –علمینمودن دولت از نظرات 
لذا، تفاوت اصلی فرهنگستان علوم ایران با  این سرزمین است.

 نآمشارکت ندادن  یافتهتوسعه کشورهايعلوم  هايفرهنگستان
 آتی هايریزيبرنامهجاري و  هايچالشتوسط دولت در حل 

 کشور است. محوردانشدر اقتصاد 

به فناوري و نقش آن در توسعه پایدار  دگردیسی علم
کشور

 یقائم بر جایگاه علم رفاه اقتصادي و پیشرفت اجتماعی جوامع
 .]23[است  که عامل تبدیل علم به ثروت ملی باشدمیو فناوري 

 انقالب صنعتی آنباید توجه داشت که انقالب علمی و پس از 
محدود به چند کشور اروپایی بود و تا چندي پیش، کره جنوبی، 

حتی ژاپن از جایگاه علمی  آنسنگاپور، مالزي و چند دهه قبل از 
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 تا اواسط قرن در واقع باالیی در جامعه جهانی برخوردار نبودند.
بیستم علم متعلق به غرب (شامل اتحاد جماهیر شوروي) بود و 

ثروت ملی و توسعه پایدار است، متعلق به  لدکه مو فناوري
الکن بسیاري  آمریکا بود. آنها رأسو در  داريسرمایه کشورهاي

علمی و  هايانقالبی که به دالیل تاریخی در کشورهایاز 
صنعتی نقش نداشتند با تقویت شرایط نهادي و ایجاد زمینه براي 

از  ريدابربهرهتوسعه سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم شرایط 
فناوري براي تولید ثروت ملی را مهیا نمودند که موجب رفاه 

ردیده گ کشورها آناقتصادي، پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار 
 .]23[است 
 بازدهمعموالً  و نیست هدفمند لزوماً  است که ايگونهبهعلم  شأن

ندارد و همواره فناوري  اجتماع براي الوصولسریع و ملموس
بعد از کشف علم مربوط وارد بازار مصرف  هاسالناشی از علم 

 شده تعریفاکثر موارد  در علم مالکیت دلیل همین به .گرددمی

 در علمی وردهايالذا دست است، بشري جامعه به متعلق و نیست

 .گردندمی منتشر جزئیات ذکر کامل با مربوط هايرشته نشریات
و  آیدمی وجودبه  بشر مقطعی نیازهاي به دلیل فناوري اما

 به دلیل داشته و الوصولسریع وملموس  بازده است، هدفمند

قوانین  با شانزدهم قرن نیمه از آن اقتصادیش مالکیت ارزش
 .] 27-23[ شودمی محافظت شدتهاختراع ب ثبت المللیبین

 اختراع 61 تعداد میالدي 1600-1551زمانی  در مقطع مثال براي

در حال حاضر بخش عمده  .]27[رسید به ثبت انگلستان در
 به دلیلیکدیگر  برعلیهاعضاي سازمان تجارت جهانی دعاوي 

تجاوز یک عضو به مالکیت فکري (ثبت اختراع) عضو دیگر 
سازمان تجارت جهانی موفق به حل  TRIPS 1و قوانین  است
 .] 24،25 [اندنگردیدهاین معضل  ايریشه

لذا، تفاوت اساسی علم و فناوري در ارزش معنوي علم و ارزش 
 باید قانون آیدمیمادي فناوري است و آنجا که مادیات به میان 

ر د با عدالت کامل، حاکمیت بالمنازعه داشته باشد. آنو اجراي 
غیر این صورت امکان ایجاد ثروت ملی با استفاده از فناوري 

و  2قوت شرایط نهادي طه،در همین راب وجود نخواهد داشت.
شرط الزم و کافی براي استفاده از فناوري  قانون، آنها رأسدر 

 ایجاد ثروت ملی و توسعه پایدار کشور است. منظوربهو نوآوري 
در خصوص لزوم تقویت شرایط  توجهیجالب اسناد بسیار اخیراً

                                                           
1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
2
 Institutional Conditions 

لم تبدیل ع شرطپیش عنوانبه توسعهدرحال کشورهاينهادي در 
و   Cornell Harvardهايدانشگاهبه فناوري و نوآوري توسط 

بانک جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکري منتشر گردیده 
 متعددي مانند شرایط نهادي، هايمؤلفهدر این اسناد  .]28[ است

 ،کشورها فراساختاري هايسیستممنابع انسانی و پژوهش، 
دانش و خالقیت و  ،المللیبین وکارکسباشراف به بازار و 

در  کشورهامربوطه براي محاسبه جایگاه نوآوري  هايخروجی
د هاي موررأس مؤلفهالکن، شرایط نهادي در  .اندشدهنظر گرفته 

ون و اجراي قان اشاره قرار دارد و احترام به قانون، تبعیت از قانون
یکی  .باشدمیشرایط نهادي  رأسدر  ]31-29[با عدالت کامل 

 رينوآواز دالیل ارتقاء چین به رده بیست و پنجم جدول جهانی 
کشور در راستاي تقویت  آنکوشش مستمر  2016در سال 

ولت د آنشرایط نهادي و توسعه سیاسی است که در دستور کار 
 .]32[قرار گرفته است 

ررسی با ب توانمیاهمیت شرایط نهادي در توسعه پایدار کشور را 
ع کشور دنیا از منظر مناب ترینغنیو  ترینیعوسدر  آنوضعیت 

پیش از جایگاه  هادههطبیعی بررسی نمود. کشور روسیه از 
 کادمیآهمچنین رابطه مستقیم  علمی باالیی برخوردار بوده است.

که قبل از فروپاشی شوروي نقش کلیدي در  علوم روسیه
کشور داشت و حتی پس از  آنکالن  هايگذاريسیاست

و  رانگذاقانونبا مقامات دولتی،  تجدید ساختار شد،فروپاشی 
روسیه حفظ گردیده  فدراسیوناجرایی قدرت در  هايشاخه
الکن، باوجود جایگاه باالي علمی روسیه و رابطه صحیح  است.

د توانیمن تنهانهکشور، روسیه  آندولتمردان با فرهنگستان علوم 
مانند  ،نآمدعی توسعه پایدار باشد، بلکه بخش بزرگی از اقتصاد 

ه متکی ب عمدتاً ،خیزنفت توسعهدرحال کشورهايبسیاري از 
 –میعلبنابراین، توان باالي  .باشدمیخام فروشی نفت و گاز 

با  ریزانگیران و برنامهروسیه و رابطه منطقی تصمیم فناوري
رجعیت علمی و فناوري موجب م عنوانبه آنفرهنگستان علوم 

توسعه پایدار روسیه نشده و دلیل این ناکامی ضعف شدید 
در واقع، ارتقاء جایگاه  .]33[کشور است  آنشرایط نهادي در 

علمی کشور و تبعیت از الگوي صحیح براي ارتباط دولت و 
جاري و  هايچالشبه فرهنگستان علوم براي حل  آنتوسل 
 براي ناکافیشروط الزم ولی  آتی ورمحدانش هايریزيبرنامه
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دگردیسی علم به فناوري و ایجاد ثروت ملی با استفاده از فناوري 
شرط بسیار مهمتر، الزم و کافی تقویت  .باشدمیو نوآوري 

 صورت ارتباط آنشرایط نهادي در هر کشور است، زیرا فقط در 
اد ایجاد اقتص منظوربهبه فرهنگستان علوم  آندولت و توسل 

 آن رأسشرایط نهادي و در  خواهد بود. ثمربخش محوردانش
 .ندباشمیتوسعه پایدار  زیربناياجراي قانون با عدالت کامل، 

 ضعوبهتوازن قوا و استقالل کامل قوه قضائیه، قانون محوري 
، انتصاب مدیران دولتی بر اساس شمولهمهفرد محوري، دولت 

ض منافع با بخش ، احراز عدم وجود تعارايحرفهشایستگی 
د مبارزه قاطعانه با هر گونه فسا خصوصی قبل از انتصاب ایشان،

 روزهبسیستمی یا فردي، اصالحات سیستم قضایی و اداري، 
نمودن سیستم بانکی و استقالل کامل بانک مرکزي از جمله 

توسعه پایدار به حساب  شرطپیشکه  باشندمیشرایط نهادي 
 .]27،28[آیند می

مهم انقالب اسالمی اهمیت دادن به علم و  تاوردهاياز دس یکی
در همین  فناوري بوده است. زیرساخت عنوانبه آنتشخیص 

، هادانشگاهي در توسعه گیرچشم هايگذاريسرمایهراستا، 
علمی و  هايپژوهشکده تأسیسافزایش تعداد دانشجویان، 

که منجر به ارتقاء جایگاه علمی  شدهانجامعلمی  هايپژوهش
همچنین،  .]34[کشور به رده هیجدهم در جهان گردیده است 

تشویق متخصصین و صاحبان صنایع  منظوربهدر سنوات اخیر 
 سازوکارهاي آنجدید حاصل از  هايفناوريبه استفاده از علم و 

 هايطرح متعددي، از جمله ایجاد رابطه بین دانشگاه و صنعت،
در نظر  بنیاندانش هايشرکتبه  ی و اختصاص وامکالن مل

الکن، عدم همخوانی جایگاه علمی کشور در  گرفته شده است.
نوآوري  جایگاهو  ]33[علم  تولیدکننده هجدهمین عنوانبهجهان 
 نعنوابهضعف شرایط نهادي  مؤیدهفتاد و هشت  در رده کشور

جتماعی ت انیروي محرکه توسعه پایدار، رفاه اقتصادي و پیشرف
 ی که با ضعفکشورهایدر  هاناهماهنگی گونهایندالیل  .باشدمی

                                                           

لمه، ، رساله یک ک"قانون :شودمییک کلمه خالصه پیشرفت کشور در "میرزا یوسف خان تبریزي (مستشارالدوله):  -1249 ):29(۱ 
 .1385انتشارات بال 

 و هم مقرر فرمودیم قانون نوشته شودقانون حاصل شده و لذا ما  به دلیلنظم و پیشرفت در اروپا " :شاهناصرالدین -1268): 30( 
 .78دیگر، ص  و سه مقاله مدتکوتاه. کاتوزیان، همایون، ایران، جامعه "معمول گردد

اطاعت از  مگر شودمیموجب سعادت شما و پیشرفت کشور ن چیزهیچاي مردم! "اصفهانی  الدینجمالشهید سید  -1285 :)31( 
 شاه سخنرانی در مسجد ."احترام به قانون، حفظ قانون، اجراي قانون و بازهم قانون و باز هم قانون قانون،

مورد بررسی و تحلیل توسط  باشندمیشرایط نهادي مواجه 
 دهدمیاین موضوع نشان  .]28 [قرار گرفته است محققان
 به دلیلریزان انجام شده و زحمات برنامه هايگذاريسرمایه

ا رفاه اقتصادي ی ضعف شرایط نهادي منجر به ایجاد ثروت ملی،
صاد اقت متأسفانه" در مورد ایران، عدالت اجتماعی نگردیده است.

تالش براي " ،"رودنمیمقاومتی را که همه قبول دارند پیش 
نقدینگی عظیم کشور در خدمت " ،"دهدنمیایجاد اشتغال نتیجه 

 هاالشتانکی مشکل دارد و نظام ب"و  "تولید و پیشرفت نیست
در واقع،  .]35[ "عدالت اجتماعی کافی نبوده است براي تحقق

و مشکالت ضعف شرایط نهادي در  هاناکامیدلیل اصلی این 
 کشور است.

اده از ی که با استفکشورهایبررسی تاریخ نیمه دوم قرن گذشته 
 مؤید اندنمودهبسیار موفق عمل  فناوري در ایجاد ثروت ملی

 .باشدمی آنها موفقیت شرطپیش عنوانبه ویت شرایط نهاديتق
مخرج مشترك بسیاري از مسائل کشور و از  از طرف دیگر،

و در  ضعف شرایط نهادي ي مورد اشاره، به دلیلهاناکامیجمله 
-31 [باشدمی آنضعف قانون و عدم اجراي عادالنه  آنها رأس

ضعف قانون در ایران مسبوق به سابقه بوده و در سال . ]291
توسط  1268سال  ، در]29[توسط مستشارالدوله  1249

بیان ممکن توسط شهید سید  شیواترین، و با ]30[ شاهناصرالدین
شرایط  .]31[مطرح شد  1285اصفهانی در سال  الدینجمال

نهادي تعریف شده هستند و مسئولیت اجراي هر یک از این 
 .]36،28-40[ گرددمیقوه مربوط  3شرایط به بخش خاصی از 

شرایط نهادي در کشوري تقویت نشده و ضمانت  زمانی کهتا 
کشور باقی خواهند  آندر  ايریشهاجرایی پیدا ننماید مشکالت 

  ماند.
 حساببهمنافع یکی از شرایط نهادي  تعارضجلوگیري از 

انگلستان اقدامات  که در استو در همین رابطه جالب  آیدمی
شد و تا  آغاز 18قرن  اوایلاز  آناولیه براي مقابله جلوگیري از 
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الزم براي جلوگیري از این پدیده تا  سازوکار 19قرن  اوایل
اینکه بسیاري  .]41[گردید میشناخته شده و اجرا  حدود زیادي

یا افرادي در بخش  هاشرکتبا  غیرمتعارفروابط  مرداندولتاز 
قبل از انقالب اسالمی در ایران معمول  هاسالخصوصی دارند از 

شایسته است که قوه مجریه الیحه تعارض منافع  لذا، بوده است.
را به مجلس تقدیم نماید تا تبدیل به قانون شود و قوه قضائیه 

الیحه تعارض منافع بعد از گذشت  اخیراً اجرا نماید. آن راهم 
ه به قوه مقنن زوديبهاز انقالب تدوین شده و امید است سال  38

طوالنی ضعف شرایط نهادي در  تأخیردلیل این  تقدیم شود.
الزم براي جلوگیري از  سازوکارهايایجاد  کشورمان است.

بخشی از وظایف دولت (قوه مجریه براي ارائه  ،تعارض منافع
و  به قانون قوه مقننه براي تبدیل الیحه الیحه و اجراي قانون،

ارائه مستندات این  .باشدمیداور عادل)  عنوانبهقوه قضائیه 
 نظارتی هايسازمانبه  ناشی از تعارض منافع هايشکنیقانون

بعات داخلی ت تولیدکنندهتوسط  آناز  گیرينتیجهمربوط و عدم 
متعددي براي کشور داشته که در نگاه اول ممکن است  بارزیان

مثال، واردات کاالي تولید داخل بدون  عنوانبه به چشم نیاید.
پرداخت تعرفه و با دستور مدیر دولتی عملی خالف قانون بوده 

الزم براي جلوگیري از  سازوکارهايو ناشی از عدم وجود 
دلیل اصلی صدور چنین مجوز  .باشدمیتعارض منافع 

تی در مدیر دول غیرمستقیمسهامدار بودن مستقیم یا  غیرقانونی،
شامل  آنو خسران ناشی از  باشدمیکاال  واردکننده شرکت

، زیان براي مغزهابیکاري متخصصین و کارگر ایرانی، فرار 
اردکننده وبراي شرکت  غیرقانونی استفادهداخلی و  تولیدکنندگان

(تعرفه  آنخروج ارز و محروم شدن دولت از حقوق حقه  ،کاال
 .باشدمیوارداتی) 

 قوه 3پایدار کشور در هر  براي توسعهیکی از شرایط نهادي که 
 آنکه در  ]42[ است "1شمولهمهدولت " باشدمی االجراالزم

 ايفهحرانتخاب و انتصاب افراد در دولت بر اساس شایستگی 
بسیاري از  نباشند، شمولهمه هادولتاگر  .گیردمیصورت 

عتی اقتصادي و صن ریزيبرنامهفرزندان کشور در  ترینشایسته
دن نبو شمولهمهیکی از دالیل  .شوندمیکشور بکار گرفته ن

 سازيوکشور در صنعت خودر گیرچشم گذاريسرمایه هادولت
 .باشدمین آنداراي مزیت نسبی در  کشور ما کهدرحالیاست، 

لذا، صنایع خودروسازي کشور عالوه بر عدم کسب رضایت 
                                                           
1
 Inclusive Governance 

 .دانشدهبه صادرات این کاال نموفق  عمالً داخلی، کنندهمصرف
کشور در  خودروسازيدر صنعت  گیرچشم گذاريسرمایه لذا،

حالی اتفاق افتاده که لزوم توسعه صنایع شیمیایی و 
مزیت نسبی کشور، از  باالترین عنوانبه ،آندر  گذاريسرمایه

 از کارشناسان اقتصادي و صنعتی کشور يپیش براي بسیار هادهه
دولت در  گذاريسرمایهبا این وجود،  ده است.شناخته شده بو

محدود به حوزه  تاکنونسال قبل  50صنایع شیمیایی از 
مواد  و فروشی نفت، گازشیمی بوده و ایران کماکان به خامپترو

واقعی صنایع  افزودهارزش دهد در حالی کهمیپتروشیمی ادامه 
روشیمی و حاصل از مواد پت ترپیشرفتهشیمیایی در مواد شیمیایی 

و  مؤثرهمواد  ،هاکشحشره مانند مواد میانی، سموم گیاهی،
صنایع غذایی، مواد پیشرفته،  هايافزودنیافزودنی دارویی، مواد 

، هااسانسها، امولسیفایر ها،شوینده، هاپلیمرانواع رنگ و رزین، 
لذا،  .]43[ باشدمی مواد آرایشی و بهداشتی و کودهاي شیمیایی

ن سازي بدوریزي و تصمیمبرنامه هايکمیتهانتصاب افراد در 
نجام ا ايحرفهبر اساس شایستگی  الزاماًشرایط نهادي و  رعایت

براي  هاآناشتباهاتی گردیده که هزینه  نشده و در نتیجه منجر به
 زيریبرنامه محاسبه است و لطمه بزرگ براي غیرقابلکشور 

 .باشدمیتوسعه صنعتی کشور 
به بسیاري از بگو و  قانون، آن رأستقویت شرایط نهادي و در 

پایان خواهد داد و با باز بودن زمینه انتقاد سازنده تحت  مگوها
شرایط نهادي وقت و انرژي مدعیان در توسعه پایدار کشور 

تحت چنان شرایطی فرهنگستان علوم  متمرکز خواهد شد.
مرجعیت  عنوانبهد نقش کلیدي را توانمیجمهوري اسالمی 

 در نوآوريعلمی و فناوري براي دگردیسی علم به فناوري و 
 راستاي توسعه پایدار کشور ایفا نماید.
 کشور و چالش ترینبزرگدر حال حاضر، ضعف شرایط نهادي 

کلید حل این معضل ملی  است. آنسد راه توسعه پایدار 
 .باشدمیعلوم انسانی فرهنگستان علوم  هايحوزه آفرینینقش

علوم انسانی فرهنگستان علوم براي  هايحوزهشایسته است 
تعریف شرایط نهادي پیشنهادات خود را در چهارچوب 

قوه) ارائه  3ی تخصصی به دولت (در هر هاي مشورتگروه
شرایط نهادي  تقویت ندتوانمیعلوم انسانی  هايحوزه نمایند.

یل رسی، تحلکشور را از زوایاي اجتماعی، اقتصادي و حقوقی بر
موجود کشور نتایج  هايواقعیتو تعریف نموده و با عنایت به 
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 عادالنه اجرايبدون  کار خود را به دولت محترم تقدیم نمایند.
 منظوربهجدید  هايگذاريقانونو قاطعانه قوانین موجود و 

موضوع اقتصاد مقاومتی، اشتغال، نقدینگی  تقویت شرایط نهادي،
 .]35[افتد میپیشرفت کشور به عقب  کشور حل نخواهد شد و

علوم پایه، مهندسی و علوم پزشکی فرهنگستان علوم  هايشاخه
جمهوري اسالمی در واقع نقش ثانویه داشته و فقط در صورت 

ل ند با تشکیتوانمیقانون،  آن رأسو در  نهادي شرایطتقویت 
تخصصی پیشنهادات فرهنگستان علوم را در  شوراهاي

 مختلف به دولت هايشاخهکالن صنعتی کشور در  ریزيبرنامه
ب و به سب نوآوريارائه نموده و براي تبدیل علم به فناوري و 

نقش خود را در توسعه پایدار کشور ایفا  ایجاد ثروت ملی، آن
 نمایند.

 محک شودمیانسان با چالشی در سالمتی خود مواجه  زمانی که
 نآاست و نه طلب طبیب  ترینحاذقعقل سلیم طلب درمان از 

یز ن آتیجاري و  هايچالشدر درمان  سببی یا نسبی. به دالیل
شایسته است که دولت محترم ارائه طریق از مرجعیت علمی و 

 هیافتتوسعه کشورهايکه در  گونههمانفناوري کشور نماید، 
قرن است که بدان عمل  3,5 بربالغو در انگلستان  معمول است

 تأسیساست، از بدو  ترجوانکه کشوري  و در آمریکا شودمی
 صورت، آندر  کشور معمول بوده است. آنملی علوم  آکادمی

حتی در غیر  .شوندمی مندبهره ايرابطهدولت و ملت از چنین 
گذشته، شایسته است که  این صورت و ادامه روند نادرست

درخواست نشده از  رهنمودهايفرهنگستان خود اقدام به ارائه 
اول اینکه ممارست  ت بنماید که این دو منفعت دارد.طرف دول

تشکیل تعداد  سازوکار در ارائه رهنمود ملزم به شفاف نمودن
زمانی خواهد بود و در  ايمشاورهتخصصی  هايهیئتزیادي 

ارزش و منزلت فرهنگستان علوم توسط دولت محترم شناخته  که
دگان از خواهد بود. دوم اینکه آین آنشود آماده همکاري با 

مرجعیت علمی و فناوري کشور به  عنوانبه علوم فرهنگستان
نیکی یاد خواهند نمود که وظیفه خود را نسبت به کشور انجام 

از توان فرهنگستان استفاده  هادولت اینکهدادند، علیرغم 
 ننمودند.

 ایجاد رفاه اقتصادي و منظوربهدر نتیجه، توسعه پایدار کشور 
وسعه پایدار در گرو تقویت شرایط نهادي پیشرفت اجتماعی و ت

براي ایجاد موارد نهادي غیر موجود و از  گذاريقانونموجود و 
جمله حاکمیت بالمنازعه و عادالنه قانون، الیحه تعارض منافع 

 در صورت تقویت شرایط نهادي، .باشدمی شمولهمهو دولت 
مرجعیت علمی و  عنوانبهتوسل دولت به فرهنگستان علوم 

 هايریزيبرنامهجاري و  هايچالشفناوري شرط توفیق در حل 
اوري و دگردیسی علم به فن بنیاندانشکشور بر حول صنایع  آتی
ایجاد ثروت ملی و توسعه پایدار کشور  منظوربه نوآوريو 

 خواهد بود.
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